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 :المقدمة

ََّّهمر ََّّجتتزو َّ ََّّناةَّم ََّّزيدَّبنَّسعدَّمنََّّرةب َّو ََّّبنَّكلبَّبنََّّفيدةر ََّّبنَّاهللَّتيمَّبن ََّّالخزرجََّّبنت 

ََّّوكانتَّتميم،َّبنا ََّّياََّّلها:َّلنويق ََّّويعيِّرهناَّهاَّيشتمن َّفكن ََّّضرائر،َّلهاَّوكانََّّ،جمالَّذات 

  نصحتها أمها  ولكنَّها،ألمََِّّّالحالَّذلكَّتشتكيَّفذهبتَّضرائرها،َّمنَّذلكَّفأرهقهاََّّفالء،ع َّ

ََّّبه. يسبُّونها بما والشتم   عييروالت   بالسب   هي تبدأ بأن

 عفالء.ََّّياَّ:منهن ََّّرأتََّّلمنَّوتقولَّ،بذلكَّضرائرهاَّتعيِّرَّهمر ََّّجعلتف

 وانسل ت.  بدائها رمتنيَّلها:َّفقالوا

َّ.(1)َّالعربََّّعندَّضربَّي ََّّمثاًلََّّفذهب

َّتلكََّّعيتتب ََّّومنَّاإلسالمي،َّالدينَّإلىَّهةالموج ََّّالشبهاتََّّوجة َّم ََّّمتعظ ََّّدق ََّّواليوم َّ

ََّّالتيَّواإلشكاالتََّّالشبهاتَّ ََّّوأحكامهَّوشرائعهَّاإلسالمَّهباَّميوص  ََّّفََّّرويتفك ََّّمساء،َّصباح 

علىََّّقينطب ََّّالمثلَّهذاَّأن ََّّسهولةَّوبكلَّيالحظَّأنَّيستطيعَّقالهاَّمنَّوأوائلَّأصولها

ََّّاصطحابََّّعلىَّونصارىَّيهودَّمنَّالمستشرقينَّعملَّالواضحَّفمنَّ،أصحاهباَّالمثيرينَّلها

هاَّعقائدهمَّفَّوعيوهبمَّدينهمَّفَّإشكاالهتم ََّّحاولواََّّفقدَّاإلسالمي،َّالفكرَّميادينَّفََّّوضخِّ

ََّّقياسََّّاختلفَّوإنَّالدين،َّرجالَّوشهواتََّّالشبهاتََّّمزقتهاَّالتيَّثياهبمَّاإلسالمَّيلبسواَّأن

ََّّالمستشرقينََّّمنَّفكثيرََّّاآلخر،َّعنََّّدينَّكلَّأصولَّتاختلفَّوإنَّالجديد،َّالجسمَّمعَّالثوبَّ

ََّّوواقعه،ََّّحقيقتهَّفَّاإلسالمََّّهوَّبماََّّالَّوبواقعهمَّبعيوهنمَّينظرونَّاإلسالمَّإلىَّينظرونَّحين

ل قَّخاص؛َّاستعراضيَّبشكل ََّّذلكَّعنََّّثونيتحد ََّّنجدهمَّثم ََّّوالدهشةََّّاإلهبارَّمنََّّنوعَّلخ 

َّمعَّالمكذوبةَّوالمعاينَّالمنحولةَّالثيابََّّتلكَّتناسبَّقوةَّالمتلقِّيَّذهنَّفَّينقدحَّحتى

ََّّاإلسالم، ََّّحواجزََّّووضعَّالمسلم،ََّّالشبابََّّنفوسَّفَّالنفسيةَّاالهنزاميةَّمنَّروح ََّّوبثِّ

رَّمنَّدونَّوحوائل َّاألوربيين.ََّّمنَّخاصةَّأهلهَّغيرَّمنَّفيهَّالدخولَّفَّيفكِّ

َّمنَّأقبحهاَّوماَّ،وأساليبهمَّالشبهاتََّّمثيريَّتقنياتََّّمنَّواحدَّبعينه،َّاإلسقاطَّإنه

َّتقنية!

ََّّفََّّبأسهمناَّضاربينَّوحيلهم،َّإسقاطاهتمَّعلىَّالضوءَّتسليطَّنريدَّالورقةَّهذهَّوف

َّاليوم.َّوحتىَّالشبهاتََّّيثيرَّممنَّبعدهمَّمنَّسلفَّهمَّإذَّستشراقي؛االَّالرتاثَّ
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َّالشبهةََّّأصلَّإلبطالَّالتعرضَّدونَّاإلسقاطَّبيانَّعلىَّالورقةَّهذهَّفَّعملناَّويقتصر

َّالبحث.ََّّيطولَّكيالَّاإلشكالَّوحقيقة

َّاجتنابه.ََّّوارزقناَّباطاًلََّّالباطلَّوأرناَّاتباعه،َّوارزقناَّحقاَّالحقَّأرناَّاللهمف

 :تمهيد

ََّّوانسلت(َّبدائهاَّ)رمتني ََّّمثل  بََّّوقدَّالركبان،َّبهَّطارتََّّعربي  َّعبيدََّّأبوََّّاإلمامَّلهَّبو 

َّبابًََّّاألمثالَّكتابهَّفَّاهللَّرحمهَّ(هـ224)ََّّسالمَّبنَّالقاسم اه:ا َّاإلنسانََّّتعييرَّبابَّ"َّسم 

َّبجيرََّّعيرَّقولهم:َّوهوَّل،مبتذ ََّّمثلَّهذاَّفَّوللعامة"َّفيه:َّقالَّومماَّ،"فيهَّهوَّبعيبَّصاحبه

َّ:َّيالليثَّثمَّالكناينَّللمتوكلَّالناسَّفَّالسائرَّالبيتَّومنهخربه،ََّّبجيرَّنسيَّبجره،

ََّّعنَّتنه ََّّال َّف ََّّإذاَّعليكَّعار ََّّهثل َّم ََّّوتركبَّخلق  َّظيمَّع ََّّعلت 

ََّّالفاسقََّّيعيبََّّللرجلَّيضربََّّحارس.َّوهوَّمثلهَّمنَّمحرتسَّقولهم:َّومثلهَّاألصمعي:َّقال

َّمنه.َّأخبثَّوهوَّلفعله،

ََّّفََّّالقذاةَّتبصرَّكيفََّّالحكمة:َّبعضَّفََّّإن ََّّروىي ََّّالذيَّالحديثَّومنهَّعبيد:َّأبوَّقال

ََّّبنَّمطرفَّعنَّوروي!َّ؟حلقكَّفَّالمعرتضَّالجذعَّوتدعَّأخيكَّعين ََّّعنََّّأو-َّيرخَِّّالشِّ

ََّّغيرََّّعنهاَّولكنيَّلقليتكم،َّاراضيًََّّنفسيَّعنَّكنتَّلوَّألصحابه:َّقالَّنّهأَّ-العلماءََّّمنَّغيره

. َّراض 

ََّّإبراهيمََّّوقالَّالسائرة.َّأمثالهمَّمنَّهذاَّمعَّوهوَّ،بالقولَّموكلَّالبالءَّاآلثار:َّبعضَّوف

َّوقالَّبه.َّىبتل َّأ ََّّإنَّالمخافةَّإاّلََّّعيبهَّمنَّيمنعنيَّفماَّ،يعابََّّمماَّالشيءَّألرىَّإينَّالنخعي:

ََّّالغنمَّبرضاعَّرجاًلََّّرتَّعيََّّّلوَّشرحبيل:َّبنَّعمرو َّأرضعها.ََّّإنَّلخشيت 

َّ.(1)َّ"بكَّفيحورَّشيءَّمنَّتسخرَّالَّهذا:َّفَّأمثالهمَّومن

ََّّاليوم:َّالناسَّقولَّذلكَّومن َّطبعه.َّبعينَّالناسَّيرىَّكل 

 إذن؟  اإلسقاط معنى فما ،عنه نتحدث الذي اإلسقاط هو وهذا

َّإنسانََّّمنَّللغيرَّالظاهرَّالسلوكَّمالحظة"َّهو:َّراجحَّعزتََّّأحمدَّيقولَّكماَّاإلسقاط

َّالغيرَّأن ََّّضفرت ي ََّّمنهجَّوهوَّنحن...َّالشعوريةَّخرباتناَّمنَّأساسَّعلىَّوتأويلهَّوحيوان

ََّّنفسََّّفَّدواج َّو ََّّلوَّنحنَّنسلكَّكماَّويسلكونََّّنفكر،َّكماَّرونويفكََِّّّنشعر،َّكماَّيشعرون
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ََّّتعريفهََّّوضبطَّكتابه،َّفَّالنفسيةَّاألزماتََّّعندَّالخداعيةَّالحيلَّأحد ََّّهعد ََّّوقدَّ.(1)"ظروفنا

صَّشعوريةَّالَّحيلة"َّ:بقوله بَّأنَّفَّتتلخ  َّالمستكرهةََّّورغباتهَّونقائصهَّعيوبهَّاإلنسانَّينس 

َّسوءَّأوَّاألقدارَّأوَّاألشياءَّأوَّالناسَّمنَّغيرهَّإلىَّهباَّيعرتفَّالَّالتيَّالمكبوتةَّومخاوفه

فًََّّلنفسهَّاتنزيهًََّّوذلكَّالطالع... َّأوَّالن قصَّأوَّالخجلَّأوَّالقلقَّمنَّبهَّيشعرَّمماَّاوتخفُّ

نب ََّّفَّويعرتََّّغيره،َّعلىَّيحكمَّالظاهرَّفَّأنهَّمعَّنفسهَّعلىَّالمرءَّيحكمَّفباإلسقاطَّ.(2)"الذ 

َّ.(3)َّاآلخرينَّإلىَّينسبهاَّالظاهرَّفََّّهوَّبينماَّوعيوبهَّبشناعاته

 خطأ؟  أو صحيح المنهج هذا هل ولكن

ََّّيبحثََّّوماَّالباحثَّحالَّبينَّتطابقَّهناكَّكانَّإنَّبالصحةَّالمنهجََّّهذاَّعلىَّنحكمَّقد

َّولكنَّالتفكير،َّووسائلَّوالرغباتََّّوالدوافعَّالنفسيةَّوالمواصفاتََّّالظروفَّحيثَّمنَّفيه

ََّّالباحثََّّحالَّعنَّاتمامًََّّوالدراسةَّالبحثَّحقلَّاختالفَّحينَّبصحتهَّللقولَّمجالَّال

َّونفسياته.ََّّودينهَّوتفكيره

َّيقرتبََّّالباحثَّكانَّمتىَّومشروعَّطبيعيَّاإلسقاطَّهذافـ"َّراجح:َّعزتََّّأحمدَّيقول

ََّّالتيََّّالحضارةَّونوعَّالتفكيرَّوطريقةَّالنظرَّووجهةَّوالطباعَّوالخربةَّالسنَّفَّالمبحوثََّّمن

ََّّالمنهجََّّهذاَّنتبعَّحينَّالحذرَّيجبَّولهذاَّ...اأيًضََّّالجسميَّالتكوينَّوفَّبلَّفيها،َّيعيشان

َّماَّدراسةَّطريقَّعنَّوالبائدةَّالقديمةَّوالجماعاتََّّاألممَّعقلياتََّّدراسةَّفَّاإلسقاطي

َّ.(4)"وفنيةَّعقليةَّآثارَّمنَّفوهخل َّ

ََّّمنََّّوأذناهبمَّالمستشرقينََّّأساليبَّفَّالمذمومةَّالحالةَّهبذهَّالصفةَّهذهَّنجدَّولكننا

َّوفَّمناهجهم.ََّّالحداثيين

هةَّوالشبهاتََّّاألكاذيبَّمنََّّوكثير َّواالفرتاءاتََّّالمزعزعةَّوالتشكيكاتََّّالمشوِّ

ََّّيدرسََّّفمنَّالمستشرقين،َّدسائسَّمنَّهيَّاومنهجًََّّوشريعةًََّّعقيدةًََّّاإلسالمَّدينلَّكةالمرب َّ

َّمنَّاإلسالمَّصورةَّبهَّلط خواَّماَّأنَّيرىَّفيهاَّةريالبصَّاهللَّويرزقهَّودينهمَّوكتبهمَّتاريخهم

َّدينَّعلىَّوإشكاالهتمَّوعيوهبمَّلشبهاهتمَّإسقاطَّسوىَّبشيءَّليسَّواالفرتاءاتََّّالشبهاتَّ

ََّّفيهمََّّالالبسَّيكذبََّّبحيثَّواع ََّّمدروسَّإسقاطهوََّّبلَّ،مجردَّبإسقاطَّهوَّوليسَّاإل سالم،

 
 ومل نيد ل(. 36 ) :ارنفس ( أصو  علص 1)
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نعواََّّاألحيانَّمنَّكثيرَّفَّألهنمَّبون؛يكذ ََّّفهمَّيكذب،َّأنهَّيعلمََّّوهوَّالبحثَّثوبَّ َّللكذبَّص 

َّبالشبهاتََّّمليءَّأوَّواضحَّغيرَّاإلسالمَّدينَّلكونَّالََّّ،فحسبَّاإلسالمََّّدينَّعلىَّواالفرتاءَّ

ََّّأنَّيريدونَّكماَّواإلشكاالتَّ ََّّيخطئونََّّال"َّنيتشه:َّفيهمَّقالهَّماَّعليهمَّويصدقيصوروا،

ََّّبرباءةََّّيكذبواَّأنَّفَّاأحرارًََّّيعودواََّّلمَّإهنمَّأي:َّيكذبون،َّبلَّ،يقولوهناَّجملةَّكلَّفَّفقط

َّ.(1)"الجهلَّوبسبب

َّاَّوشعائرهَّابعقائدهَّاإلسالميةَّالمنظومةَّقوةَّأمامَّبالنقصَّوالشعورَّوالجبنَّوالضعف

َّعلىََّّالقدرةَّوعدمََّّالحيرةَّمنَّلهَّىمنجًََّّاإلسالمَّعلىَّعيوبهَّإسقاطَّيرىََّّمنَّمنهمَّجعل

ََّّاإلسالمَّدينََّّنقضَّأوَّإبطال ََّّمندهشينََّّيقفواََّّأنَّعلىَّالواقعَّأجربهمَّوقدَّكيفبكليته،

ََّّأولََّّهوَّحيثََّّومنهجه؛َّوشرائعهَّوعقائدهَّأفكارهَّبقوةَّاإلسالمََّّانتشارَّسرعةَّأمامَّبينمتعجَِّّ

ََّّوتبقىََّّأنفسهم،َّعلىَّوعقائدهمَّأدياهنمَّتنحسرَّبينماَّاليوم،َّحتىَّالعالمَّفَّاانتشارًََّّاألديانَّ

َّ!(2)َّسقاهتاَّعنَّمعطلةَّوآبارهمَّعروشهاَّعلىََّّخاويةَّعبادهتاَّودورَّمعابدها

َّعلىََّّيحكمونَّاألحيانَّمنَّكثيرَّفَّالمستشرقينَّإن"َّأمحزون:َّمحمدَّد.َّأ.َّيقول

َّمنََّّبداًلََّّ،الخاصةَّالثقافيةَّومقاييسهمَّقيمهمَّعلىَّمعتمدينَّاإلسالميَّوالتاريخَّاإلسالم

ََّّأنََّّشكَّوالَّاإلسالمي،َّالمجتمعَّومبادئََّّوأعرافََّّالتاريخيةَّالمصادرَّعلىَّاالعتماد

ََّّمقتضياتََّّوفقَّالتاريخيةََّّلألحداثََّّالخاطئَّبالتفسيرَّالتدخلَّهوَّمنهجهمَّفَّالخطأَّمصدر

ََّّفيهََّّوقعتَّالذيَّالعصرَّظروفَّيراعواَّأنَّدونَّ،فيهَّيعيشونَّالذيَّعصرهمَّوأحوال

َّهبا.ََّّويدينونَّتحكمهمَّتيالَّوالعقيدةَّ،الوقتَّلكذَّفََّّوتوجهاهتمَّالناسَّوأحوالَّ،الحادثة

ََّّمنهجهمََّّانحرافَّسببَّبأنَّالقولَّيمكنَّلديهمَّوالتعصبَّالحقدَّعنَّالنظرَّوبصرف

ََّّالََّّعندهمَّاإلسالميةَّالخالفةَّكانتََّّفلماَّالفاسد،َّالقياسََّّهوَّالطريقَّهذاَّفَّاتبعهمَّومن

َّمجردَّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّاهللَّرسولَّأصحابََّّوكأنَّمذهبية،َّحكومةَّأيةَّعنَّتختلف

ََّّالذيََّّالخالفَّفإنَّالسياسي،َّوالكيدَّالمطامعَّفَّالناسََّّسائرَّعنَّيختلفونَّالَّأشخاص

َّتشهدَّالذيَّذلكَّمنَّالسلطةَّعلىَّصراعَّأزمةَّيكونَّأنَّهؤالءَّنظرَّفَّيعدوَّالَّبينهمَّوقع

َّالمتأخرة.ََّّالعصورَّفََّّاألوربيةَّالحكوماتَّ

 
 (.38)فقر :  ارمميح( عدو 1)
(، وقاد أفادم ماس  ا ا 15( ينظر: اإلمقلط فال منل ج ارممتشرقيس وارمنشريس، شوقال أنو خلي  ) :2)

 .يةارنحث   ه ارورقةار تلب فال 
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َّوهي-َّساعدةَّبنيَّسقيفةَّلحادثةَّ)المنس(َّالفرنسيَّالمستشرقَّيعرضَّعندماَّفمثاًلَّ

ََّّصورََّّفإنَّ،-األقليةَّبرأيَّاألكثريةَّاقتنعتَّحيثَّاإلسالميةَّالشورىَّلتطبيقَّرائعةَّسابقة

ََّّرؤيتهََّّهتشوََِّّّعشرَّوالسادسَّعشرَّالخامسَّالقرنينَّفَّالفرنسيَّالبالطَّفَّالمؤامراتَّ

َّبلغََّّقدَّواألنصارَّالمهاجرينَّبينََّّالخالفةَّحولَّالصراعَّأنَّيزعمَّحينَّ،السقيفةَّألحداثَّ

وعمرَّتآمراَّعلىَّانتزاعَََّّّبكرَّأباَّوأنَّوسلم،َّعليهَّاهللَّصلىَّالرسولَّوفاةَّبعدَّمباشرةَّغايته

َّ.(1)"عليََّّصالحَّلغيرَّعليهاَّوالتعاقبالخالفةَّ

  المستشرقون  فيها تعامل التي الشبهات بعض على الضوء نسلطل الوقت حان :وبعد  

 من ف  صر،خت  ي   طرالع   ببعض الربيع فبعض ،االختصار منهج بذلك جينمنته   المنهج، بهذا

َّإسقاطاتهم: أهم

 محمدي:  دين اإلسالم ديندعوى أن  -1

ََّّوالََّّاإلسالم،َّدينَّعنَّيتحدثونَّعندماََّّاالسمَّهبذاَّيتشب ثونَّالمستشرقينَّمنَّاكثيرًََّّنجد

ََّّفهمََّّالنصراين،َّالدينَّفَّالمعيبةَّللحالةَّإسقاطَّنوعَّوهذاَّبغيره،َّوالَّاإلسالمَّباسمَّيسمونه

ونهَّ ََّّ،َّمعبودالَّوَّمرجعالََّّوهوَّعندهمَّإلهَّهوَّإذَّالمسيح؛َّإلىَّامنسوبًََّّالمسيحيَّبالدينَّيسمُّ

ََّّوال ََّّاألسواقََّّفَّويمشيَّالطعامَّيأكلَّكانَّابشرًََّّالمسيحيةَّالديانةَّفَّالمعبودَّكونَّأنَّشك 

َّالمسيحي.َّالدينَّدراسةَّعندَّنقاشهاَّيتمَّالتيَّاإلشكاالتََّّأكربَّمنَّلهو

َّربََّّالَّ،اإلنجيلَّفَّبماَّالمتكلمَّهوَّالنصرانيةَّالديانةَّفَّالسالمَّعليهَّوالمسيح

ََّّبعكسََّّالسالم،َّعليهَّالمسيحَّإلىَّلنسبتهَّجهدَّكبيرَّفيهَّالباحثونَّيبذلَّلمَّولذاَّالمسيح؛

َّمنزلَّكتابََّّأنهَّأخربَّبهَّجاءَّالذيَّالكريمَّفالقرآنَّ،وسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّمحمدَّالنبيَّحال

َّوالزيف.َّوالخطأَّوالريبَّالشكَّمنَّمحفوظَّ،العالمينَّربََّّمن

ََّّليصمواََّّ؛المحمديَّبالدينَّاإلسالمَّتسميةَّعلىَّمصرينَّالمستشرقينَّنجدَّولكننا

ََّّاإلسالمََّّعنَّكتبهمَّمنهمَّكثيرَّتسميةَّنجدَّذلكَّومنَّواإلشكاالت،َّالعيوبََّّبتلكَّاإلسالم

ََّّجولدتسيهرََّّوتسميةَّ،المحمدي(َّ)المذهبَّ:كتابهَّجبَّالمستشرقَّكتسميةَّاالسم،َّهبذا

َّأوَّالمحمدي(َّالفقهَّ)أصولَّ:كتابهَّشاختَّالمستشرقَّوتسميةَّمحمدية(،َّ)دراساتََّّ:كتابه

َّكتابهَّجرونباومََّّجونَّالمستشرقَّوتسميةَّالمحمدية(،َّالشريعةَّ)أصول َّ)األعيادَّ:

ََّّ.المحمدية(

 
 ومل نيد ل(. 17) :ثيس ( تحقيق مواقف ارصحلنة فال ارفتنة مس روايلم اإلملص ارطنر  وارمحد1)
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ََّّفََّّاجد ََّّاعظيمًََّّارقي ََّّأحدثََّّقدَّالمحمديَّالدينَّإن"َّمونتيه:َّإدواردَّالمستشرقَّيقول

َّحولَّاأسيرًََّّتجعلهَّكانتَّالتيَّقيودهَّمنََّّاإلنساينَّالعقلَّأطلقَّفقدَّالدينية،َّالعاطفةَّتدرج

َّإنَّ"َّ:(2)الحدادَّالخوريَّوقالَّ.(1)"المختلفةَّاألديانَّذويَّمنَّالكهنةَّأيديَّبينَّالمعابد

ََّّالقرآنََّّنوإَّيهودية،َّمسيحيةَّتوراتيةَّإنجيليةَّكتابيةَّالمكيَّالعهدَّفَّكانتَّالمحمديةَّالدعوة

ََّّمنها،ََّّومقتبسَّالسابقين،َّاألنبياءَّعلىَّالمنزلةَّالسابقة،َّالسماويةَّالكتبَّمنَّعربيةَّنسخة

َّ.(3)"وجدلهَّوقصصهَّومصادرهَّموضوعهََّّفَّنصراينَّيهوديَّإنجيليَّتورايتَّكتابيَّنهوإ

َّالنبيَّإلىَّاإلسالميَّالدينَّينسبونَّالمسيحيينَّالمستشرقينَّمنَّاكثيرًََّّنجدَّوهكذا

َّذلكَّوتفصيلََّّبطالهناَّودراسةَّالنسبةَّهذهَّعنََّّالنظرََّّوبغضَّوسلم،َّعليهَّاهللََّّصلىَّمحمد

َّادينًَّجعلهَّفَّواضحَّمحمدَّإلىَّالدينَّنسبةَّمنَّالمقصودَّأنَّإالَّبحثنا؛َّمجالَّهوَّفليس

ََّّأيديََّّنالتهاَّأوَّالبشرَّاخرتعهاَّالتيَّاألديانََّّحالَّحالهَّ،البشريةَّاأليديَّبهَّلعبتَّابشري َّ

ََّّالمنهجََّّهوَّاإلسقاطيَّوالمنهج"َّ:قائاًلََّّحنفيَّحسنَّيعلقَّهذاَّوعلىَّوالتحريف،َّالتالعب

ََّّهوََّّكماَّموضوع،َّإلىَّذاتهَّفتتحولَّوضوع،المَّعلىَّذاتهَّمنَّالمستشرقَّفيهَّيسقطَّالذي

ََّّاإلسالمََّّفيسمىَّ،خالصةَّذاتيةَّإلىَّالخالصةَّالموضوعيةَّوتتحولَّالنرجسية،َّفَّالحال

ََّّفعلَّكماَّالمحمدية،َّمثال: ب  َّإلىَّنسبةَّالبوذيةَّأوَّالمسيحَّإلىَّنسبةَّالمسيحيةََّّعلىَّقياساَّج 

َّاإلسالمَّأنَّمعَّ.تاو..َّإلىَّنسبةَّالتاويةَّأوَّكونفوشيوسَّإلىَّنسبةَّالكونفوشوسيةَّأوَّبوذا

َّ:أيَّ،سلمَّلفظ:َّمنَّبلَّوسلم،َّعليهَّاهللَّصلىَّمحمدَّالرسولَّاسمَّمنَّمشتقَّغير

َّ.(4)َّ"هللََّّاالستسالم

علىَّتسميةََّّوغيرهمَّالحداثيينَّمنَّهبمَّتأثرَّم نَّهمبعد ََّّوم نَّالمستشرقينَّفاجتماع

ََّّالمستشرقينََّّمنَّإسقاطَّهوَّ)اإلسالم(َّاسمهَّعنَّواإلعراضََّّالمحمديَّبالدينَّاإلسالم

َّغير.ََّّالَّالنصارى

 محمد:  صنع من القرآندعوى أن  -2

َّوأعانهََّّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّالنبيَّافرتاهَّإفكَّالقرآنَّأنَّالمشركينَّمزاعمَّمنَّكان

ََّّعندََّّالمألوفَّمنَّباتََّّأنهَّإالَّحينهَّمنَّأبطلَّقدَّاالفرتاءَّهذاَّأنَّورغمَّعليه،َّآخرون

 
 (.  245 ارممتشرقيس وارمف ريس اريرب ) :( نق) عس: اررمو  اريظيص نأق)ص أع)ص 1)
 ( و و امص ممتيلر أخفى صلحنه شخصيته خلفه.2)
 (.94 ( ينظر: ارقرآس وارمنشروس، محمد عز  دروز  ) :3)
 :( مقل  نينواس: منهج اإلمقلط ابمتشراقال فال صحيفة إي)ف4)

https://elaph.com/Web/NewsPapers/2018/10/1223063.html 
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عيَّالزعم،َّذاتََّّتكرارَّالمستشرقين َّاهللََّّصلىَّمحمدَّتأليفَّمنَّالقرآنَّأنَّمنهمَّكثيرَّفيد 

َّ.(1)َّوغيرهمَّوويلزَّلوبونَّغوستافَّمثلَّوسلمَّعليه

َّفَّمغروسَّاإلشكالَّهذاَّوجدناَّالنصراينَّالدينَّفَّلننظرَّالبحثَّعدسةَّأدرناَّوإذا

ََّّيكنََّّلمَّالمقدسَّالكتابََّّأنَّالكنسيَّكانرتبريََّّمجلسَّفَّارسمي ََّّقررَّفقدَّالنصراين،ََّّالتاريخ

َّالتيََّّهيَّاألربعةَّاألناجيلَّوهذه"َّزهرة:َّأبوَّمحمدَّاألستاذَّيقولَّ،(2)َّالبشرََّّتزييفََّّمنَّاخاليًَّ

َّكانتَّنهاَّألنَّيرويَّالتاريخَّولكنَّهبا،َّوتأخذَّالمسيحيةَّالفرقَّوتقرهاَّالكنائسَّهباَّتعرتف

َّكلَّتعتنقَّولمَّ،عندهاَّوراجتَّقديمةَّفرقَّهباَّأخذتَّقدَّأخرىَّجيلاأنَّالغابرةَّالعصورَّف

ََّّبعضهََّّيخالفَّإنجيلَّديصانَّوأصحابََّّمرقيونَّأصحابََّّمنَّكلَّفعندَّإنجيلها،َّإالَّفرقة

َّزعمهم،ََّّفَّالصحيحََّّوهوَّاألربعة،َّهذهَّيخالفََّّإنجيلَّماينَّوألصحابََّّاألناجيل،ََّّهذه

َّبرنابا،ََّّإنجيلَّوهناكَّينكرونه،َّوالنصارىَّتالمسَّإلىَّينسبَّالسبعينَّلهَّيقالَّإنجيلَّوهناك

ََّّعظيمة،ََّّكثرةَّاألناجيلَّكثرتََّّولقدَّهتس،َّسرنَّوإنجيلََّّالتذكرة،َّباسمَّاشتهرَّإنجيلَّوهناك

َّأوَّالميالديَّالثاينَّالقرنَّآخرَّفَّالكنيسةَّأرادتَّثمَّالنصرانية،َّمؤرخوَّذلكَّعلىَّوأجمع

ََّّاألناجيلََّّهذهَّفاختارتََّّ،اعتقادهاَّفَّالصادقةَّاألناجيلَّعلىَّتحافظَّأنَّالثالثَّالقرنَّأوائل

َّولمََّّالمسيح،َّيملهاَّلمَّاألربعةَّاألناجيلَّوهذهَّذلك...َّإبانَّالرائجةَّاألناجيلَّمنَّاألربعة

َّ.(3)"بعدهَّمنَّكتبتَّولكنَّإليه،َّأوحيَّبوحيَّهوَّعليهَّتنزل

ََّّبأنََّّوزعمهمَّالمسيح،َّأتباعَّصنعَّمنَّبأهناَّالقولَّأناجيلهمَّفَّالنصارىَّيقولهَّماَّفغاية

َّاإلسالمي.ََّّالدينَّعلىَّإسقاطاهتمَّمنَّإسقاطَّسوىَّليسَّمحمدَّتأليفَّمنَّالقرآن

 متسقة:  وليست متعارضة متناقضة القرآن آياتدعوى أن  -3

ََّّيقولََّّمتناقض،َّالقرآنَّبأنَّدعواهمَّالمستشرقونَّيبثُّهاَّالتيَّالمفضوحةَّاالفرتاءاتََّّمن

دًََّّاعقيدي ََّّامذهبًََّّنفسهَّالقرآنََّّمنَّنستخلصَّأنَّالعسيرَّمن"َّجولدتسيهر: ََّّاَّمتجانًسََّّاموح 

ََّّعامةََّّآثارَّإالَّاوخطرًََّّأهميةَّاألكثرَّالدينيةَّالمعارفَّمنَّيصلناَّولمَّالتناقضات،َّمنَّاوخاليًَّ

 .(4)"متناقضةَّتعاليمَّاأحيانًََّّ-تفاصيلهاََّّفََّّبحثناَّإذا-َّفيهاَّنجد

 
ومال  626 /3(، ميلرص تلريخ اإلنمالنية، ويلاز )111 ينظر: حضلر  اريرب، غومتلف رونوس ) :( 1)

 نيد ل(.
   (.58 ( ينظر: ينلني  ارمميحية، خواجه  مل  ارديس ) :2)
 ومل نيد ل(. 38( محلضرام فال ارنصرانية ) :3)
 ج ارممتشاارقيس ( نمااو اريقيااد  اإلماا)مية وتطور اال، رجوردتماايهر، عااس  تاالب اإلمااقلط فااال مناال4)

 (.64وارمنشريس، رشوقال أنوخلي  ) :
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ََّّاهللََّّتحدىََّّوقدَّكيفَّاالفرتاء،َّهذاََّّعلىَّالردَّبصددَّهناَّلسناَّ،قبلَّمنََّّذكرناَّكماَّو

َّ}َّتعالى:َّبقولهَّجمعاءَّالبشريةََّّبذلكَّوتعالىَّسبحانه ل ك  ََّّذ  ََّّال ك ت اب  ََّّال  ي ب  َّ]البقرة:ََّّ{ف يه ََّّر 

و َّ}َّ:مصدرهَّإلهيةَّعلىَّالدالئلَّأكربَّمنَّتناقضهَّعدمَّأنَّوذكرَّ[،2 ل  ان ََّّو  ن ََّّك 
ن د ََّّم  ي ر ََّّع  ََّّغ 

 
ََّّاهلل

وا د  ج  و  فًََّّف يه ََّّل  ت ال  ث يرًََّّااخ  َّ[.82َََّّّ]النساء:َّ{اك 

َّالمقدسََّّكتاهبمَّوإلىَّونصارىَّيهودَّمنَّالمستشرقينَّهؤالءَّحالَّإلىَّنظرناَّلوَّولكننا

ََّّصغارََّّأعينََّّعنَّيخفوهَّأنَّيستطيعونَّالَّماَّالتناقضَّمنَّنجدَّاليومَّبأيديهمَّالموجود

َّالباحثين.ََّّعدساتََّّعنَّفضاًلََّّ،الدارسين

َّالعامةََّّالنبذة"َّبوكاي:َّموريسَّيقولَّالتناقض،َّبذلكَّالباحثينَّمنَّجملةَّنطقَّوقد

َّصورةَّلديناَّتكونَّللنصوص،َّالنقديَّالتحليلَّعنَّوالمنبثقةَّاألناجيلَّعنَّقدمناهاَّالتي

َّقابلََّّغيرَّتضادَّمنَّفيهَّماَّأنَّيبدوَّكماَّالتتابعَّحسنَّإلىَّهيكلهَّمفتقرَّمرتابطَّغيرَّألدبَّ

َّالروايات(ََّّفَّمعقولةَّغيرَّوأمورَّ)تناقضاتََّّسماه:َّآخرَّاعنوانًََّّعنونَّأنَّإلىَّ،(1)"للتذليل

َّقدَّأحداثاَّتسردَّالتيَّالرواياتََّّمنَّهامَّعددَّعلىَّاألربعةَّاألناجيلَّمنَّكلَّيحتوي"َّليقول:

ََّّكانتََّّفإذاَّكلها،َّفيهاَّأوَّ،أناجيلَّعدةَّفَّتذكرَّأوَّ،فقطَّواحدَّإنجيلَّفَّمذكورةَّتكون

َّيكونَّماَّحالةَّففيَّهذاَّوعلىَّهامة،َّمشاكلَّتطرحَّفإهناَّفقطَّواحدَّإنجيلَّفَّمذكورة

َّالعباراتََّّهناكَّذكره...َّقدَّفقطَّاواحدًََّّامبشرًََّّأنَّيدهشَّالقارئَّفإنَّالمرمىَّبعيدَّالحديث

َّوالمتناقضاتََّّمتى،َّفخياالتََّّجلية...َّتناقضاتََّّتثبتَّنفسهاَّفهيَّاألناجيل،َّفَّالمذكورة

ََّّالحديثََّّالعلمَّمعطياتََّّمعَّالتوافقَّوعدمَّالمعقولة،َّغيرَّواألمورَّاألناجيلَّبينَّالصارخة

ََّّإصحاحاتََّّعلىَّتحتويَّاألناجيلَّيجعلَّهذاَّكلَّللنصوص،َّالمتواليةَّوالتحريفاتَّ

َّ.(2)"وحدهَّاإلنساينَّالخيالَّمنَّتنبعَّوفقراتَّ

ََّّفَََّّّغالطاألوَّتناقضاتَّالَّالهنديََّّالرحمنَّخليلَّبنَّاهللَّرحمتَّمحمدَّالشيخَّسردَّوقد

َّإلىَّواألغالطَّ،اتناقًضََّّوعشرينَّةوخمسَّمائةَّإلىَّالتناقضاتََّّوأوصلَّالمقدسَّالكتابَّ

َّالمفاسدَّهذهَّألجلَّالرومانيةَّالكنيسةَّأنَّوظني"َّذلك:َّبعدَّقالَّثمَّط!غالأَّةوعشرَّمائة

َّالناتجََّّالشرَّإنَّ:وتقولَّالكتب،َّهذهَّقراءةَّعنَّالعامةَّتمنعَّكانتَّالفصلَّهذاَّفَّعلمتهاَّالتي

َّعنََّّمسترتةَّكانتَّوعيوهباَّا،جد ََّّاسليمًََّّكانَّالبابََّّهذاَّفَّورأيهمَّالخير،َّمنَّأكثرَّقراءهتاَّمن

 
 ومل نيد ل(. 94 ) : وارقرآس( ارتورا  واإلنجي  1)
 ومل نيد ل(. 121 ) :وارقرآس ( ارتورا  واإلنجي  2)
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َّظهرَّالكتبَّهذهَّوأظهرتََّّالربوتستنتَّفرقةَّظهرتََّّولماَّشيوعها،َّلعدمَّالمخالفينَّأعين

َّ.(1)َّ"أوروباَّديارَّفَّظهرَّما

ََّّفدعواهمََّّالشمس،َّمنَّأظهرَّغداَّالبيانَّهذاَّبعدَّذلكَّافرتائهمَّفَّاإلسقاطَّأنَّوأظن

َّفحسب.َّإسقاطَّهوَّوإنماَّبشيءَّليسَّالقرآنَّفََّّالتناقض

 :اجديد   ادين   وليس  السابقة األديان من مزيج اإلسالمدعوى أن  -4

َّأوََّّالنصرانيةَّأوَّاليهوديةَّمنَّمقتبسَّأنَّاإلسالمَّدعوىَّالمتجددةَّالقديمةَّمه َّالتََُّّّمن

َّإلىَّيوجهوهناَّالمستشرقينَّعامةَّنجدَّالتهمةَّوهذهَّكذلك،َّوشعائرهاَّعقائدهاَّمنَّكثير

ََّّمنََّّوسلمَّعليهََّّاهللَّصلىَّاهللَّرسولَّمحمدَّعملَّنقدرَّلكي"َّجولدتسيهر:َّيقولَّاإلسالم،

ََّّكلََّّمنَّاوطريفًََّّاابتكارًََّّتبشيرهَّكانَّإذاَّعماَّنتساءلَّأنَّالضروريَّمنَّليسَّالتاريخيةَّالوجهة

َّليسََّّالعربيَّالنبيَّفتبشيرَّ،ابحتًََّّاجديدًََّّاطريقًََّّيفتحَّكانَّإذاَّوعماَّروحه،َّعنَّاناشئًََّّالوجوه

ََّّاليهوديةََّّبالعناصرَّاتصالهَّبسببَّاستقاهاَّأوَّعرفهاَّدينيةَّوآراءَّمعارفَّمنَّامنتخبًََّّامزيجًََّّإال

َّةَّيحقيقََّّعاطفةَّتوقظَّبأنََّّجديرةَّرآهاَّوالتيَّ،اعميقًََّّاتأثُّرًََّّهباَّتأثرَّالتيَّوغيرهاََّّوالمسيحية

َّ.(2)"وطنهَّبنيَّعند

ََّّمنََّّمولودَّهوَّوإنماَّ،بجديدَّيأتََّّلمَّاإلسالمَّأنَّالمستشرقينَّمنَّكثيرَّيزعمَّوهكذا

َّذلكَّومنَّاإلسالم؛َّدينَّليعتنقواَّدينهمَّيرتكواَّأنَّالنصارىَّعلىَّوليسَّالنصرانية؛َّرحم

ََّّومثلََّّ،م1958َّعامَّلبنانَّفَّألمرَّإلياسَّأصدرهَّوالذيَّنصرانية(َّبدعةَّ)اإلسالمَّكتابَّ

ََّّهباََّّيخاطبَّالنجدين(َّ)وهديناهَّ:سماهاَّرسالةَّفَّزويمرَّصمويلَّالمستشرقَّقولَّذلك

ََّّإذاََّّالطبيعةَّتجديدَّإلىَّوالَّعقيدتكمَّفَّداخليَّتغييرَّإلىَّمضطرينَّلستم"َّالمسيحيين:

َّ(3)"اإلسالميةَّالديانةَّاعتناقَّفَّرغبتم ََّّترتيبََّّفَّاإلسالمَّنسجَّلقد"َّحتي:َّفيليبَّويقول،

َّصالةَّبطقوسَّبعد ََّّمنَّتأثرَّأنهَّإالَّ،بالكنيسَّعبادهتمَّفَّاليهودَّمنوالَّعلىَّالجمعةَّصالة

َّ(4)َّ"الب يعَّفَّالنصارىَّيمارسهاَّالتيَّاألحد ََّّعنََّّالنبيَّاقتبس"َّبروكلمان:َّكارلَّويقول،

َّإلىَّاآلخرَّبالعالمَّيتعلقَّفيماَّمعتقداتهَّترجعَّوإنماَّاألصلية...َّالخطيئةَّفكرةَّالتوراة

َّوقال،َّ(5)"قديمةَّوبابليةَّفارسيةَّبمصادرَّمباشرةَّغيرَّبصورةَّتتصلَّوهكذاَّيهودية،َّمصادر

 
 (.351/ 2( إظهلر ارحق )1)
 ومل نيد ل(. 5 اريقيد  وارشريية ) :( 2)
 (.9 ) :( ينلني  ارمميحية، خواجه أفند   مل  ارديس 3)
 (.181 ( تلريخ اريرب ارمطو  ) :4)
 (.70 ( تلريخ ارشيوب اإلم)مية ) :5)



10 

 

ََّّمنََّّمختصرةَّصورةَّاإلسالمَّعدََُّّّأمكنناَّأصولهَّإلىَّالقرآنَّأرجعناَّوإذا"َّلوبون:َّغوستاف

ََّّفََّّسيماَّوالَّاألصول،َّمنَّكثيرَّفَّذلكَّمعَّالنصرانيةَّعنَّيختلفَّواإلسالمَّالنصرانية،

َّ.(1)"أساسيَّأصلَّهوَّالذيَّالمطلقَّالتوحيد

ََّّبيانََّّالغرضَّولكنَّ،البحثَّيطولَّكيالَّالمزاعمَّلهذهَّواإلبطالَّالردَّفََّّنستطردَّولسنا

ََّّالمعلومََّّفمنَّ،نصرانيةَّبدعةَّاإلسالمَّأنَّدعواهمَّفَّواضحَّهناَّواإلسقاطَّاإلسقاط،َّوجه

ََّّجئتََّّأينَّتظنواَّال"َّالمسيح:َّقالَّكماَّبلَّجديدةَّبشريعةَّتأتََّّلمَّحقيقتهاَّفَّالنصرانيةَّأن

ََّّليستََّّاألناجيلَّفإنَّولذلكَّ؛(2)َّ"ألكملَّبلَّألنقضَّجئتَّماَّاألنبياء،َّأوَّالناموسَّألنقض

َّيأخذونََّّوإنماَّ،الشرائعَّعنَّشيءَّفيهاَّوليسَّ،السالمَّعليهَّموسىَّلشرعَّتكميلَّسوى

ََّّبالكتابََّّيسمونهَّفيماَّامعًََّّواإلنجيلَّالتوراةَّالكنيسةَّتطبعَّولذاَّموسى؛َّتوراةَّعنَّشرائعهم

َّالمقدس.

َّوثنيةََّّيهوديةَّبدعةَّسوىَّليستَّالمعاصرةََّّالمسيحيةفَّأخرىَّجهةَّومنَّ،جهةَّمنَّهذا

َّبوصمَّفيهمَّالذيَّالعيبَّذلكَّمنَّينفرونَّالنصارىَّولكنَّأنفسهم،َّالمسيحيينَّباعرتاف

َّالعلميةََّّواالستقصاءاتََّّالبحوثََّّإن"َّالنصراين:َّغريسَّفرانزَّالدكتورَّيقولَّبه،َّاإلسالم

ََّّلألناجيلََّّوالثمانينَّالتسعةَّمنَّاإصحاًحََّّثمانينَّأنَّعلىَّوالدليلَّالربهانَّوأقامتَّأثبتت

ََّّنتيجةََّّمنَّلهاَّفياَّو)بوذا(،َّ)كرشنا(َّوتعاليمََّّحياةَّعنَّونسخةَّصورةَّإالَّهيَّماَّاألربعة

ََّّشخصََّّألجلَّأليمَّومشهدَّمنظرَّمنَّلهََّّوياَّللنصرانية!َّمفجعةَّوحصيلةَّللنصارى،َّمحزنة

َّويرسبََّّويغوصَّيغطسَّإنهَّواالهنيار،َّبالسقوطَّأخذَّالنصراينَّالعالمَّإنَّالمسيح!

َّ.(3)"ويسوخ

لَّماََّّهوَّبلََّّ،النصارىَّمنَّاشاذ ََّّقواًلََّّهذاَّوليس ََّّالنصرانيةََّّفَّماَّبينَّقارنَّمنَّإليهَّتوص 

لَّرودلفَّاألستاذَّيقولَّاألديان،َّمنََّّغيرهاَّفَّوما يد  ََّّمنََّّفإنه"َّالربوتستانتي:َّالدينَّعالمَّس 

َّهما:َّ-َّفقطَّمنهاَّإصحاحينَّفإنَّمت ى،َّإنجيلَّمنهاَّيتألفَّالتيَّاإصحاحًََّّوعشرينَّثمانية

ََّّمرقسََّّإنجيلَّومنَّالهندوسية،َّالنصوصَّمنَّخاليانَّ-والعشرونََّّوالرابعَّوالعشرونَّالثاينَّ

ََّّغيرََّّ-عشرََّّوالثاينَّالسابعَّهما:-َّاأيًضََّّإصحاحينَّفإنَّاإصحاًحََّّعشرَّستةَّمنَّيتكونَّالذي

ََّّمنََّّفقطَّوالعشرونَّعشرَّوالسابعَّعشرَّالسادسَّاإلصحاحَّلوقا:َّإنجيلَّوفَّمنقولين،

 
 (.158 ( حضلر  اريرب ) :1)
 .(5/17( إنجي  متى )2)
 (.114( تندد أو لص قميس ) :3)
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ََّّمنتحلةََّّليستَّهيَّالمذكورَّاإلنجيلَّمنهاَّيتشكلَّالتيَّاإصحاحًََّّوعشرينََّّأربعةَّمجموع

ََّّاإلصحاحينََّّفإنَّ،اإصحاًحََّّوعشرينَّاواحدًََّّالمتضمنَّيوحناَّإنجيلَّثمَّمسروقة،َّأي:

َّ.(1)َّ"النقلَّمنَّخاليانَّفقطَّعشرَّوالسابعَّالعاشر

ََّّالحاليةَّالمسيحيةَّعقائدَّمنَّاكثيرًََّّأنَّفَّظاهرَّاألمرَّإذن ََّّبكوهناََّّمت همةوشرائعها

ََّّاألديانَّأوَّاليهوديةَّسواءَّ،السابقةَّاألديانَّمنَّمبتدعة َّأنَّذلكَّبعدَّنعجبَّفالالوثنية؛

َّمجردَّإالَّهذاَّفهلَّاألخرى،َّاألديانَّمنَّمبتدعةَّبكوهناَّوشرائعهَّوعقائدهَّاإلسالمَّيصموا

َّإسقاط؟!َّ

 ومجهولة: غامضة وسلم عليه اهلل صلى محمد النبي طفولةدعوى أن  -5

َّطفولتهَّفَّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّالنبيََّّعنَّالمعلوماتََّّأنَّالمستشرقينَّمنَّجملةَّزعم

َّمنََّّالزمنيةَّالحقبةَّتلكَّبقيتَّبلَّذلك،َّعنَّاكثيرًََّّاشيئًََّّإليناَّالتاريخَّينقلَّولمَّوقليلة،َّنادرة

َّنةَّبيََِّّّنملكَّناسول"َّبروكلمان:َّيقولَّالجهل،ََّّغياهبَّفَّوسلمَّعليهَّاهللََّّصلىَّالنبيَّحياة

م َّ}َّالضحى:َّسورةَّمنَّالقرآنيةَّاآلياتََّّهذهَّإالَّاألولىَّالنبيَّحياةَّعنَّهباَّاموثوقًَّ ك ََّّأ ل  د  ََّّي ج 

ت يمًَّ ىَّاي  ك ََّّ(6َّ)َّف آو  د  ج  و  ََّّو  اال  ىَّض  د  ك ََّّ(7)ََّّف ه  د  ج  و  ائ اًلََّّو  ن ىَّع  اَّ(8)ََّّف أ غ  يم ََّّف أ م 
ي ت  ََّّال  ر ََّّف ال  ه  ََّّت ق 

اَّ(9) أ م  ََّّو  ائ ل  ََّّالس  ر ََّّف ال  اَّ(10)ََّّت ن ه  أ م  ة ََّّو  م  ع 
ََّّب ن  بِّك  ََّّر  ث  دِّ َّ.(2)َّ"[11-6َّ]الضحى:َّ{ف ح 

ََّّالنبيََّّسيرةََّّعنَّتتكلمَّالتيَّالمكتبةَّضخامةَّمعَّاَّمربرًََّّالدعوىَّهذهَّلمثلَّنجدَّوال

ََّّإسقاطََّّمجردَّأنهَّإالََّّ،المتواترةَّالكثيرةَّوالقصصََّّوغيرها،َّطفولتهَّفَّوسلمَّعليهَّاهللَّصلى

ََّّسيرتهََّّتعرفَّالَّالسالمَّعليهَّالمسيحََّّفإنَّالنصارى،َّهؤالءَّبهَّيعابََّّبماََّّللمسلمينَّوتعيير

َّوغابََّّاب،ت َّالك ََّّمحابر ََّّعندهَّتوجف ََّّحائرة،َّاألفواهَّأمامهَّوقفتَّمماَّهيَّبلَّ،طفولتهَّأيامَّف

َّ،َّالزمنيةَّالحقبةَّهذهَّعنَّاشيئًََّّتذكرَّلمَّفاألناجيلَّالمقدسة،َّكتبهمَّفَّحتىَّالكتب،َّفَّذكره

َّالَّ،اشيئًََّّأحدَّعنهاَّيعلمَّالَّالمسيح،َّحياةَّفَّعنهاَّمسكوتََّّاألولىَّعشرةَّالثماينَّفالسنواتَّ

َّالذيَّكتابهَّبوترَّفرانسيسَّتشارلزَّأل فَّذلكَّوفَّمنهم،َّالمعاصرونَّوالَّالقساوسةَّقدماء

اه َّيسوع(.َّحياةَّمنَّالمفقودةََّّالسنينََّّعنَّ)الكشفَّ:سم 

 
وقد ملَّط نيض ارنلحثيس ارضاو  علاى  ا ه ارقضاية  لألماتل  محماد  (.117( تندد أو لص قميس ) :1)

ال  تلنه: اريقلئد اروثنية فال ارديلنة ارمميحية، واألمتل  خواجاه  مال  اراديس فاال  تلناه: طل ر ارتن ِّير ف
 ينلني  ارمميحية.

 (.33 ( تلريخ ارشيوب اإلم)مية ) :2)
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ََّّفََّّمتىَّإنجيلَّفََّّماَّعداَّالمسيح،َّحياةََّّمنَّالفرتةَّلهذهَّذكرَّاألناجيلَّفَّوليس

َّاإلصحاحََّّويبدأَّناصرة،َّمدينةَّسكنَّارضيعًََّّكانَّيسوعَّأنَّيذكرَّحيثَّالثاينَّاإلصحاح

َّ.(1)َّاعامًََّّالثالثينَّابنَّوهوَّتعميدهَّعنَّالحديثَّفَّمباشرةَّالثالث

ََّّالمسيحيةََّّمؤسسَّحياةَّقصةَّأنَّأوَّ،احق ََّّالمسيحَّوجدَّهل"َّديورانت:َّولَّيقول

ََّّكرشناََّّبخرافاتََّّشبيهةَّاألساطيرَّمنَّأسطورةَّوآمالهاَّوخياالهتاَّالبشريةَّأحزانَّوثمرة

-َّحولهَّوالملتفونَّكبولنجربَّكانَّلقدَّومثراس؟َّوديونسيسََّّوأدنيسَّوأتيسَّوأوزريس

ََّّالََّّقدَّالمسيحَّإنََّّالخاصة:َّمجالسهمَّفَّيقولََّّ-نفسهََّّفولتيرَّألفكارهمَّارتاحَّجماعةَّوهم

ثََّّثم،َّ(2)َّ"اإلطالقَّعلىَّوجودَّلهَّيكون َّمارستهاََّّالتيَّواالضطهاداتََّّالصراعاتََّّعنَّتحد 

َّالتاريخ.َّمدىَّعلىَّبذلكَّجهرَّمنَّضدَّالكنيسة

ََّّالدينَّوماَّ!اآلن؟َّحتىَّغامضةَّهطفولت ََّّالنبيينَّن َّم ََّّنفم ََّّ،إذن ََّّسيرةََّّيوصفَّبأنَّاألحقُّ

ََّّالمستشرقينَّزعمَّكانَّوهل!َّالوضوح؟َّوعدمَّالمصادرَّةبقل ََّّنبيِّه ََّّفََّّالطفولةَّفرتةَّغموض 

َّ؟!َّاإسقاطًََّّإالَّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّالنبيَّحياة

َّآيةَّوالدتهَّ،رسواًلََّّانبي ََّّبهَّونؤمنَّ،السالمَّعليهَّبالمسيحَّنعتزََُّّّالمسلمينَّنحنَّأنناَّعلى

َّالقرآنََّّفَّوردَّكماَّاصبي ََّّالمهدَّفَّزالَّوماَّبالحقَّونطقَّأب،َّغيرَّمنَّولدَّفقدَّ؛آياتَّاهللَّمن

ََّّبمنَّاألحرىَّوكانَّالكريم، ََّّبداًلََّّفيهَّويتفكرَّالكريمَّبالقرآنَّيفخرَّأنََّّويواليهََّّالمسيحَّيحبُّ

َّوصم.ََّّمابََّّنبي هَّيصمَّأنَّمن

 : الخاتمة

ََّّمنََّّأسقطوهَّماََّّإسقاط ََّّوالنصارىَّاليهودَّالمستشرقينَّمنََّّكثيرَّمنهجَّكانَّلئن

ََّّلمنََّّامربرًََّّنجدَّالَّفإنناَّ،وانسلت(َّبدائهاَّ)رمتنيَّبمنهجَّاإلسالميَّالدينَّعلىَّاالهتاماتَّ

َّفَّظهرَّوقدَّهبا،َّقالواَّأولئكَّأنَّلمجردَّاجزافًََّّالمسلمينَّبينَّويثيرهاَّالشبهَّهذهَّعنهمَّينقل

ََّّبعيوهنمََّّينظرونَّاإلسالمََّّإلىَّينظرونَّحينَّالمستشرقينَّمنَّاكثيرًََّّأنَّاجلي ََّّالورقةَّهذه

ََّّالمنهجيةََّّفَّجوهريةالَّاألخطاءَّمنَّوهذاَّوواقعه،َّحقيقتهَّفَّاإلسالمَّهوَّبماَّالَّوبواقعهم

ََّّفََّّبقولهَّسنختمَّالذيَّنيتشهَّيقولَّكماَّالَّ،الظنَّهبمَّأحسن اَّإنَّالمستشرقينَّلدىَّالبحثية

َّتعالى.َّاهللَّبإذنَّاإلسقاطَّعنَّالقادمةَّالورقة

 
 (.2 /1( ينظر: إنجي  متى )1)
 (.202 /11( قصة ارحضلر  )2)
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يد َّ}وَّمكرهمَّمنَّنوعَّهذا ََّّأ ن ََّّاهلل ََّّي ر  ق  ََّّي ح  ق  ات ه ََّّال ح  م 
ل  ط ع ََّّب ك  ي ق  اب ر ََّّو  ين ََّّد  ر 

اف  َّ(7َّ)ََّّال ك 

َّ ق  ي ح 
ََّّل  ق  ََّّال ح  ب ط ل  ي  َََّّّو  ب اط ل  و ََّّال  ل  ه َََّّّو  ر  ون ََّّك  م  ر  ج  م  َّ.َّ[8َّ،7َّ]األنفال:َّ{ال 

 ،َّوعلىَّآلهَّوصحبهَّوسلم.نبيناَّمحمدَّعلىَّاهللَّوصلى


