
 
 

  



 : املقدمة
املتأمل يف شبهات أعداء اإلسالم بشىت مذاهبهم وطوائفهم وأصنافهم يلحظ أهنم كثريًا ما  

قبائح  جينحون إىل تلطيخ اإلسالم وأحكامه وشرائعه مبا يف أولئك األعداء أنفسهم من
ومعايب ومتناقضات، فامللحد الذي ال يكاد ميلك لفكره حجة صحيحة يصم  ومستشنعات 

اإلسالم أبنه دين خرايف من اخرتاعات املتدينني وكأنه ال حجة عليه! واملستشرق النصراين الذي 
)أو التهذيب والتذييل على حد زعمهم(  ال يشك أن كتابه املقدس قد انلته أيدي التحريف

واحلداثي الذي ال يكاد  المي قد انلته أيدي خفية وتالعبت به،يزعم أن نصوص الوحي اإلس
يفصح عن مقصوده بلسان مبني يزعم أن نصوص الوحي غري مرتابطة وغري متسقة! وهذا هو 

 .(1)الذي نتحدث عنه يف هذه الورقة  اإلسقاط
 جيد  (2)املستشرقون منها اكثريً   اخرتع اليت النبوية  السنة حول املثارة   الشبهات يتتبع ومن

 ،املقدسة  كتبهم  وتواريخ وأدايهنم دايرهم من نو خارج وهم معهم اصطحاهبا على أصرُّوا أهنم
 أبساطينهم الصايف اهلادئ اإلسالم حبر فركبوا  ،هوأبواب النبوي النص  فصول على وأسقطوها
 واملسائل والقصص  املكذبني وأساطري احملرفني وحتريفات كفرهم  حبار اهب يواجهون اليت احلربية 
 ،الفة ص  وال الفجاجة  من حبارهم يف اعتادوه مبا زورقهم ويقودون األمواج، املتالطمة اهلائجة 
 ما  النبوية  السنة  يلبسوا أن حياولون فهم الرائق، اإلسالمي البحر طبيعة  عن العمى كل    متعامني
 ورهباهنم قساوستهم به بذن   مبا احلديث رجال وينبزون املقدسة، كتبهم   نصوص ت بهالتبس

 الرجال اختلف وإن ،النبوية  السنة  كتابة   ظروفيف  نصوصهم كتابة   ظروف ويقحموا األوائل،
 .التارخيية  األحوال عن التارخيية  حوالواأل الرجال عن

 
: )ص سالم البن األمثال: ينظر ابملثل العريب السائد: "رمتين بدائها وانس ل ت"هو عني املقصود و (1)

 /1) امليداين الفضل أليب األمثال جممع (،475 /1) العسكري  هالل أليب األمثال مجهرة (،73
102.) 

دراستتتتتتتتات أكادميية يقوم هبا غربيون كافرون من أهل الكتاا بوجه خاص ل ستتتتتتتتالم االستتتتتتتتتشتتتتتتتتراق: ( 2)
واملستتتتتلمني من شتتتتتىت اةوانب عقيدة وشتتتتتريعة وثقافة وحضتتتتتارة وورخياً ونظماً وثروات وإمكانيات  هبدف 

، ينظر: رؤية وفرض التبعية للغرا عليهم ،تشتتتويه اإلستتتالم، وتاولة تشتتتكيك املستتتلمني فيه وتضتتتليلهم عنه
 (.7أمحد عبد احلميد غراا )ص:إسالمية لالستشراق، 



 له  وحتمر  احلقيقة   وجه  منه  خيجل  امب  السنة   على  التلبيس  إىل  أقالمهم  مهب  شطت  قد  فهؤالء
 وكفى  وشنارًا،  هلم   عارًا  الوصف  اهبذ  ىوكف  العلمي،  البحث  يف  منهجي  عًمى  إنه  الصدق،  وجنة 
 احلقيقة وجه فشوهوا أقالمهم، على جارايً  كان  املنهجي العيب فذلك ،عيًبا بنعيقهم ينعق من

 .(1)الباحثني من مجلة  الفج   منهجهم رصد وقد ،نصافاإل جبني وسو دوا
  وإبراز  النبوية،  السنة شبهات يف املنهجي   العيب هذا ل  لتناو   الورقة هذه  كانت  ولذا

 من  بشيء  أتثر  ملن  معترب  فيه  ما  وهو  ،املستشرقني  من حوهلا  الشبه  أاثر  من  أوائل  إسقاطات
 أصوهلا. يعرف أن دون أولئك شبه يرد ِّد ملن ومنت قد ومرتدع املسلمني، من الشبه تلك

 ابلرد ناسبق نمب مكتفني  الشبهة  يف اإلسقاط وجه بيان على الورقة  هذه يف دوران  ويقتصر
 البحث. هذا يف  واالختصار لرتكيز ا وطالبني ،أخرى أحباث يف عليها

 : متهيد
يف  حصوهنا وبدأت ،النصرانية و  اليهودية  راجعتت دين احلق فجر وبزوغ اإلسالم بدءِّ  منذ
 حىت ،قرية   بعد وقريةً  وأفواًجا،، ودخل الناس يف دين هللا فرادى حصن بعد حصًنا السقوط

 النصرانيةو  اليهودية  العقول من كبرية  مجلة   واقتنع به واعتنقه ،فرنسا أراضي اإلسالم صل نورو 
 كدين لدين   كيف  حرية، بعدها ما حرية وحاروا قيامتهم وقامت أولئك جنون جن  و  البارعة،
 !البشر؟  من  واأللوان  األعراق  هذه  كل    قنعوي    ،وجيز  وقت  يف  االتساع  هذا  كل    سعيت    أن  اإلسالم
 اثرت  واعتناقه  اإلسالمي   الدين  حقيقة   يف  التفكري  إىل  وداعية   معجزة  األمر  هذا  يكون  أن  وبدل
 اإلسالم فبات هم،آاثر   بعواويت   آابئهم معتقدات عن ينافحوا  أن إال وأبوا ،العصبية  محية  فيهم

 انتشار دون املنيع واحلاجز العائق   فهو  أورواب يف والنصارى اليهودلدى  املشكالت مشكلة  
 هبُّوا  هنا ومن وعقائدهم، فكرهم   بطالنسيبني ِّ  الذي احلقيقيُّ  اخلطر وهو وأفكارهم، أدايهنم

 
  اإلسقاط   ومنهج  خليل،  أبو  شوقي  ،واملبشرين  املستشرقني  مناهج   يف  إلسقاطا:  ذلك  يف  املؤلفات  من  (1)

 عند املنهج: وينظر .مظاهري احلميد عبد عامر تمد د. املستشرقني، عند القرآنية الدراسات يف
 عام (7) العدد ،اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية  حوليات الديب، العظيم عبد املستشرقني،

 منها  أفدت  وقد  بعدها(،  وما  108:  )ص  حنفي  حسن  إسالمية،  ودراسات  (،363:  )ص  هت1409
 الورقة.  هذه يف



 مكامن ومعرفة  اإلسالمي، الدين ومواجهة  دينهم حلماية  وسيلة  كل    فبذلوا مذعورين  وانطلقوا
 وشنُّوا  ،(1)احلال بطبيعة  املنال سهلة  تكن مل اليت وانتصارهم دينهم انتشار  وأسرار املسلمني ةقو  

 الشبهات نشر على  تقتصر مل اليت االستشراقية  البعثات وأرسلوا ،الصليبية  احلمالت
 وال  آفة  وال ةً أسو  يرتكوا مل القائل:  قال كما  بل ،فحسب اإلسالمي الدين عن واإلشكاالت 

 الدين يف اليقني وزعزعة صورته تشويه   تاولني  (2)وأصوله ابإلسالم وألزقوها إال منقصة 
 ولكن  السنة،و   كالقرآن  مصادرها  كيان  وهز ِّ   الرصينة   اإلسالمية   العقدية   املنظومة   وبلبلة   اإلسالمي
 تنطمس وال تتغري وال تنطفئ ال اليت الذهبية  النورانية  الطبيعة  ذاته يف حيمل فاإلسالم ،هيهات
 اشتدت  كلما  ،كريال أدخل إذا الذهب كفتنة   هي بل واإلحراق  التشويه حملاوالت تعر ض وإن
 تيمية  ابن  يقول  ،وأكثر  أكثر  وجودته  صفائه  عن  وأنبأك  ،ملعانهو   بريقه  زداداو   ،هسن  ا ت  برزت  نهتِّ  
 ظهور    املرسلني  أنباء  حقيقة   وبيان  والدين  اإلميان  ظهور  أسباا  أعظم  "ومن  هللا:  رمحه  (هت728)

 ش ي اطِّني   ع د وًّا ن بِّ    لِّك ل ِّ  ج ع ْلن ا }و ك ذ لِّك   تعاىل: قال كما  ،املبني اإلفك أهل من هلم  املعارضني
ْنسِّ  ي و اةِّن ِّ  اإْلِّ ْره مْ  فت ع ل وه   م ا ر بُّك   ش اء   و ل وْ  غ ر ورًا اْلق ْولِّ  ز ْخر ف   بت ْعض   إِّىل   بت ْعض ه مْ  ي وحِّ  و م ا ف ذ 
ر ةِّ   يت ْؤمِّن ون    ال    ال ذِّين    أ ْفئِّد ة    إِّل ْيهِّ   و لِّت ْصغ ى  (112)  يت ْفرت  ون   ْْلخِّ  م ْقرت ِّف ون {  ه مْ   م ا   و لِّيت ْقرت ِّف وا  و لِّري ْض ْوه    ابِّ
ا اَّت  ذ وا قت ْومِّي إِّن   ر ا ِّ  اي   الر س ول   }و ق ال   تعاىل: وقال ،[113 ،112 ]األنعام:  م ْهج ورًا اْلق ْرآن   ه ذ 

ريًا  ه ادِّايً   بِّر ب ِّك    و ك ف ى  اْلم ْجرِّمِّني    مِّن    ع د وًّا  ن بِّ     لِّك ل ِّ   ج ع ْلن ا  و ك ذ لِّك    (30)  ال ذِّين    و ق ال    (31)  و ن صِّ
ةً  مج ْل ةً  اْلق ْرآن   ع ل ْيهِّ  نت ز ِّل   ل ْوال   ك ف ر وا د  -30 ]الفرقان: تت ْرتِّياًل{ و ر تت ْلن اه   فت ؤ اد ك   بِّهِّ  لِّنت ثت ب ِّت   ك ذ لِّك    و احِّ

 به  ويبطل  احلق    به  حيقُّ   مما  له  تعاىل  هللا  أقام  هاتب  ابلشُّ   وعورض  دحِّ ج    إذا  احلق  أن  وذلك   [32
 من عارضه ما وفساد الواضحة، وبراهينه احلق ِّ  أدلة  من يظهره  مبا البينات اْلايت من الباطل
 أنه مع طريق بكل إبطاله على واجتهدوا املشركون، به اكذ    ملا فالقرآن، الداحضة  احلجج
 ذوي  دل    مما  ذلك  كان  واحدة،  بسورة  ابإلتيان  مث  سور،  بعشر  ابإلتيان  مث  مبثله،  ابإلتيان  حتداهم
 غري من بعوهات   ولو األسباا، وقوة االجتهاد شدة مع املعارضة، عن  عجزهم على  األلباا
 سائر  وكذلك  الدليل...  يتم  هبا   اليت  معارضته  عن  عجزهم  يظهر  مل  التبطيل  على  وإصرار  معارضة 
 القول  زخرف بعض  إىل بعضهم يوحي الذين واةن اإلنس شياطني اجملرمني من األنبياء  أعداء

 
 (.21: )ص زقزوق محدي تمود احلضاري، للصراع الفكرية واخللفية االستشراق: ينظر (1)
 (.34: )ص تمد علي  إمساعيل د. والتضليل، احلقيقة بني االستشراق: ينظر (2)



 يف هونوميو ِّ  الرسول، لدين املخالف دينهم على به ونحيتج   ما حججهم من أظهروا إذا ،اغرورً 
 بظهوره وعد الذي اإلميان ظهور أسباا من ذلك كان  ومعقول منقول من قونهيلف ِّ  مبا ذلك
 نظر كلما  احلقُّ  فالدين والسنان... واليد ابلسيف مث ،والربهان واحلجة  ابلبيان هكل ِّ   الدين على
 املؤمنني، إميان به وازداد اليقني، به وقوي الرباهني، له ظهرت املناظر عنه وانظر الناظر فيه

 املائل،  هعود    يقيم  أن  ورام  اجملادل،  عنه  جادل  إذا  الباطل  والدين،  العاملني  صدور  يف  نوره  وأشرق
 صاحبه أن وتبني زاهق، هو فإذا فيدمغه الباطل على ابحلق يقذف من وتعاىل تبارك  هللا أقام

 والكفر واإلحلاد والتناقض  واالحتاد واحللول والفساد القبح من فيه وظهر مائق، كاذا  األمحق
 فيه يظهر حىت الضالل، أضل من أهله أن الرجال لعموم به يظهر ما  واحملال واةهل والضالل

 من الغي مييز ال  كان  من الرقاد سنة  من بذلك  هنب  ويت   العباد،  أكثر يعرفه يكن مل ما  الفساد من
 من  عليهم هللا أنعم الذين معروف   يعرف ال القلب ميت   كان  من واإلميان ابلعلم وحييا الرشاد،
 .(1)والصاحلني" والشهداء والصديقني نيالنبي  

  ي،الستشراقا املشروع منها ينطلق اليت واملنطلقات الدوافع من شيء لنا يظهر سبق ومما
 املستشرق قولي  عنه، حتدثنا الذي اإلسقاط أساليبهم من أن نسمع أن ذلك بعد عجب وال
 يف  كبرية  جهود  له  وكانت":  - م 1316  يف  املتوىف-  لول(  )رميوند  املستشرق  عن  (ابرت  رودي)

 ذلك  يف  اةهود  هذه  كل  من  اهلدف  وكان  خمتلفة   أماكن  يف  العربية   اللغة   لتدريس  كراسي   إنشاء
 واجتذاهبم  اإلسالم ببطالن بلغتهم املسلمني إقناع وهو التنصري، هو التالية  العصور ويف العصر
 عربية مرباطورية إ يف املسلمون احتد "إذا )لورانس(: املستشرق ويقول .(2)"النصراين الدين إىل

 بقوا إذا أما له، نقمة  أيًضا يصبحوا أن وأمكن وخطرًا، العامل على لعنة  يصبحوا أن أمكن
 .(3)أتثري" وال وزن بال حينئذ ونيظلُّ  فإهنم  قنيمتفر ِّ 

 لنصر الوسائل كأحد  اإلسقاط إىل املستشرقون ينزع أن األهداف هذه بعد نستغرا فال
 اإلسقاط؟ فما اإلسالم،

 
 بتصرف. بعدها( وما 85 /1) تيمية البن املسيح دين بدل ملن الصحيح اةواا (1)
 .(29: )ص زقزوق محدي تمود احلضاري، للصراع الفكرية واخللفية االستشراقينظر:  (2)
 (.183: )ص تمود احلليم عبد علي  د. ل سالم، املعادية والتيارات  الفكري الغزو :ينظر (3)



 السلوك "مالحظة هو: -النفس علم أصول يف راجح عزت أمحد يقول كما- اإلسقاط
 منهج وهو حنن... الشعورية  خرباتنا من أساس على وأتويله وحيوان إنسان من للغري الظاهر
 وجدوا  لو  حنن  نسلك   كما  ويسلكون  نفكر،  كما  رونويفك ِّ   نشعر،  كما  يشعرون  الغري  أن  يفرتض

  وضبط كتابه،  يف النفسية  األزمات عند اخلداعية احليل ىحدإ هعد   وقد .(1) ظروفنا" نفس يف
ب  أن  يف  تتلخ ص   شعورية   ال  "حيلة   بقوله:  تعريفه  املستكرهة   ورغباته  ونقائصه  عيوبه  اإلنسان  ينسِّ
 الطالع...  سوء  أو  األقدار  أو  األشياء  أو  الناس   من  غريه  إىل  هبا  يعرتف  ال  اليت  املكبوتة   وخماوفه
 فباإلسقاط  .(2)الذ نب"  أو  الن قص   أو  اخلجل  أو  القلق  من  به  يشعر  مما  وَّتفًُّفا  لنفسه  تنزيها  وذلك
 هو  بينما ،وعيوبه بشناعاته فويعرت  غريه، على حيكم الظاهر يف أنه مع نفسه على املرء حيكم
 .(3)اْلخرين إىل ينسبها الظاهر يف

 ومشاعران خرباتنا  بتسليط واألحداث واملواقف األوضاع "تفسري :أبنه رزق أسعد ويعرفه
 نفسية  حيلة فهي نفوسنا... داخل يف يدور ملا انعكاس عملية خالل من إليها والنظر ،عليها
 الشعور مثل داخله، يف سارة غري مشاعر ضد نفسه عن للدفاع كوسيلة   الشخص  إليها يلجأ

 أفكارًا لآلخرين ينسب  أن إىل -منه وعي غري على- فيعمد ابلنقص، الشعور أو ابلذنب
 . (4)انظريه" أمام نفسه بتربير خالهلا من يقوم مث حياله، وأفعااًل  ومشاعر
 :يلي ما نالحظ أن  نستطيع سبق ومما
 به. القائم لدى والدونية  ابلنقص  الشعور هو  اإلسقاط إىل الدافع أن -1
 هبا.  القائم يف نقص  أو عيوا عن الدفاع اإلسقاط من الغاية  أن -2
.  ال يتم اإلسقاط عملية  إجراء أن -3  شعورايًّ

 
 بعدها(. وما 36: )ص  راجح عزت أمحد د. النفس، علم أصول (1)
 (.478: )ص  راجح عزت أمحد د. النفس، علم أصول (2)
 (.36: )ص  راجح عزت أمحد د. النفس، علم أصول (3)
 (.40: )ص رزق أسعد النفس، علم موسوعة (4)



 خالل من  إليه  يوج ه  ام  ع  منز ًها  يكون  غالًبا  عليه   اإلسقاط  توقيع  يتم    الذي  اهلدف  أن -4
 .(1)اإلسقاط عملية 

 املستشرقني؟ مناهج يف اإلسقاط   الباحثون رصد هل
 املنهج  هذا  رصدوا  قد  الباحثني  من  مجلةً   وجدان  املوضوعي    العلمي  البحث  بعدسة   نظران  إذا

 يستعرض وهو الديب العظيم عبد الدكتور يقول املثال سبيل وعلى ،ة االستشراقي العقول يف
 على املعيش املعاصر الواقع إسقاط هبذا ونعين ابإلسقاط: "التفسري :منها يذكرف  مناهجهم
 وما اخلاصة  ومشاعرهم خرباهتم ضوء يف فيفسروهنا التاريخ، أعماق يف الضاربة  التارخيية  الوقائع
 املستشرق  عند  رأيناه   ما  ابإلسقاط  التفسري  طرائف  ومن  وجمتمعاهتم...  حياهتم  واقع  من  يعرفونه

  غار  يف وسلم عليه هللا صلى الرسول خلوة من كان  ما فسر إذ وات( )مونتجومري اإلجنليزي
 كان  حيث حراء  جبل اةبل رأس يف وابرتاًدا مكة  حر من هروابً  كان  أبنه البعثة  قبيل حراء
  السبب   إن  قريش...  أغنياء  مثل  الطائف  إىل  السفر  يستطيع  ال  فقريًا  وسلم  عليه  هللا  صلى  تمد
  نفقات هذا: عصران يف واملصطافني الصيف واقع تصور هو الغريب العجيب التفسري هذا يف

 .(2)"خلإ وفنادق... وسيارات ورحالت
 :اإلسالمي  الدين  لقضااي  وتناوهلم   تعاطيهم  يف  محاهل  يصف  وهو  أتزون  تمد  د.  أ.  يقولو 
 على معتمدين اإلسالمي والتاريخ اإلسالم على حيكمون األحيان من كثري  يف املستشرقني "إن

 ومبادئ وأعراف التارخيية  املصادر على االعتماد من بداًل  ،اخلاصة  الثقافية  ومقاييسهم قيمهم
 اخلاطئ ابلتفسري التدخل هو منهجهم يف اخلطأ مصدر أن شك وال اإلسالمي، اجملتمع

 ظروف يراعوا أن دون ،فيه يعيشون الذي عصرهم وأحوال مقتضيات وفق التارخيية  لألحداث
 يتال والعقيدة ،الوقت ذلك يف وتوجهاهتم الناس وأحوال ،احلادثة  فيه وقعت الذي العصر

 
 مظاهري  احلميد عبد عامر تمد د.، املستشرقني عند القرآنية الدراسات يف اإلسقاط منهج: ينظر (1)

 (.5: )ص
 هت1409 عام ،السابع العدد ،اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية  حوليات ،املستشرقني عند املنهج (2)

 بعدها(. وما 363: )ص



 احنراف  سبب  أبن  القول  ميكن  لديهم  والتعصب  احلقد  عن  النظر  وبصرف  هبا.  ويدينون  حتكمهم
 .(1)الفاسد" القياس هو الطريق هذا يف اتبعهم ومن  منهجهم

 االستشراقية   النماذج  أحد  يف  اإلسقاط  هذا  من  شيء  على  مطبقاين  مازن  الدكتور  بنا  ويقف
 الرومانية  الثقافة   إىل  تعود  اليت  األفكار  بعض   "التقط  يقول:  حيث  لويس(  برانرد)  املستشرق  وهو
 األوريب املسيحي اليهودي الفكر أتثر كما  واملعاصر، احلديث األوريب الفكر جذور متثل اليت

 الروماين  للتاريخ دراسته إىل الباحث مع حواره يف لويس أشار وقد الرومانية، اليواننية  ابلثقافة 
 دراسة منهج تطبيق منه استفاد والذي ،(Baynes) ابينيس املشهور املؤرخ يد على والبيزنطي

 الفكري املصدر هذا أتثري عموما ويالحظ العباسية، اخلالفة دراسة  على الرومانية  اإلمرباطورية 
 دراسة يف احلال هو كما  طبقات عدة إىل بتقسيمه اإلسالمي للمجتمع دراسته يف لويس على

 نظر وإذا والعبيد، الشعب وعامة  األرستقراطية  طبقات  وهي الوسيط، واألوريب الروماين اجملتمع
 الذي  احلديث األوريب نظرة إليها نظر -التعدد ذلك ومن- للمرأة اإلسالم معاملة  إىل لويس
 إىل يعود فإنه التشريعات  عن لويس يتحدث وعندما املرأة، لشأن وحطًّا امتهاانً  ذلك  يف يرى
 .(2)احتالهلا" حتت الواقعة  الشعوا على تفرضها كانت  اليت والضرائب روما وريخ

 مناذج من إسقاطات املستشرقني:
 هبذا املستشرقون فيها تعامل اليت الشبهات بعض  على الضوء طيسل لت الوقت حان وهنا
 إسقاطاهتم: أهم منف خيتصر، العطر ببعض  الربيع فبعض  ،االختصار منهج منتهجني املنهج،
 ومذاهبهم  آرائهم  لتأييد  ؛ أنفسهم  من  الرواة   اخرتعه  ملفق  احلديثي  النص  أن  دعوى •

 شريعة  أهنا  ودعوى  ،وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  إىل  نسبوها  هلا  وتوثيقا  ، الفقهية  واجتهاداهتم
 حممد. على املنزلة هللا

 الصحابة   مروايت  من  اعددً   أكثر  أهنا  بدعوى   الصحابة   بعض   مروايت  يف  املستشرقون  طعن
 رويت اليت األحاديث عدد فمثاًل  ،األوىل أايمه خالل وسلم عليه هللا صلى النب الزموا الذين
 هللا رضي عباس وابن هريرة أبو رواها اليت األحاديث من بكثري أقل هي األربعة  اخللفاء عن

 
 بعدها(. وما 17: )ص واحملدثني  الطربي اإلمام رواايت من الفتنة يف الصحابة مواقف حتقيق (1)
 (.76: )ص اإلسالمي التاريخ يف الفكرية واالجتاهات االستشراق (2)



 جتاوزه  بل األحاديث بوضع واهتامهم الكرام ابلصحابة  املغرضني هؤالء طعن يتوقف ومل عنهم،
 نستطيع  "وال :(جولدتسيهر) قول هذا ومن ،الصاحل السلف من قاطبة  املسلمني العلماء إىل
 القدم، طابع عليها أحاديث هناك بل ،وحدها املتأخرة لألجيال املوضوعة  األحاديث نعزو أن

 .(1)القدامى" اإلسالم رجال عمل من هي أو الرسول، قاهلا  إما وهذه
  اعتماد  مدى  لرفع  تزويق  جمرد  ديثية احل   األسانيد  أن  ادعى  حيث  (شاخت)  املستشرق  وأيًضا
 اةميع   لدى  ومعلوم  اعتباطي...  األحاديث  أسانيد  من  جزء  أكرب  "إن  يقول:  أكثر،  ال  احلديث

 الثالث القرن من الثاين النصف يف كماهلا  إىل ووصلت بدائي، بشكل بدأت األسانيد أن
 إىل  آرائه نسبة  يريد حزا وأي اعتناء... أبدىن تلصق ما كثريًا  األسانيد وكانت اهلجري...
 مظاهر جند التالية  األمثلة  ويف ،اإلسناد يف ويضعها الشخصيات تلك خيتار كان  املتقدمني
 .(2)فيها" الثقة  وانعدام األسانيد يف االعتباط

 كانوا  احلاكمة  السلطة  مع نيمتعاون الدين وعلماء الفقهاء أن املستشرقون عي يد   وهكذا
 احلال  هبم  ووصل  اجتهاداهتم،  إليه  توصلهم  ملا  وفقا  والدساتري  األنظمة   ونويسن    القوانني    عونيشر ِّ 
 من  واألوائل السابقني إىل نسبتها وهي ها،وأتييد  آرائهم  لتوثيق الوسائل من وسيلة  اخرتعوا أن

 الشريعة   من  جزًءا  وجعلها  اعتمادها  مث  ومن  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النب  حىت  والصحابة   التابعني
 بني عليها املتفق والتشريعات والعبادات الطقوس  سوى ليست احلقيقة  يف وهي ،اإلسالمية 
 املستشرقون!! يزعم هكذا آنذاك، اجملتمع

 احلاجة  مع  املثايل  والعمل  السنة   تصور  يف  املوروث  االستمرار  "وفكرة  :أيًضا  )شاخت(  يقول
 املدارس ملمثلي األكثرية  آراء بكوهنا اْلن حىت امتبعً  كان  ملا النظرية  املربرات بعض  دإجيا إىل

 ذلك  نسبة   إىل  املتخصصة   اةماعة   تلك  قادت  الثاين  القرن  عقود  أوائل  إىل  ترجع واليت  الفقهية 
 الفقهية،   املدارس  يف  عليه(  اجملتمع  )األمر  :بقوهلا  تعنيه  ما  وهذا  ،متقدمة   زمنية   فرتة  إىل  وإرجاعه
 إىل   نظرايهتم  نسبة   يف  سباقني  الكوفيون  وكان  املاضي.  يف  الكبرية  الشخصيات  بعض   إىل  ونسبته

 
 بعدها(.  وما 49: )ص اإلسالم يف والشريعة العقيدة (1)
 مصطفى تمد تدوينه، ووريخ النبوي احلديث  يف دراسات: عن نقال شاخت، ليوسف الفقه  أصول (2)

 (.422 /2) األعظمي



 إىل  اْلراء قذف وعملية  اجملال. هذا يف بعد  فيما املدنيون ذلك يف وتبعهم النخعي، إبراهيم
 بل نسبيًّا،  متأخرة شخصيات على توقف مل اإلسالمي... للفقه نظري أساس إلجياد  املاضي
 حيث  الكوفة  يف  اإلسالم  بداية   نقطة   إىل  وصلوا  حىت  فأكثر  أكثر  املاضي  إىل  نسبتها  يف  توغلوا

 طبيعية   نتيجة   الواقع  يف  فهي  الثاين  القرن  يف  احملدثني  حركة   أما  العمل.  هذا  يف  مسعود  ابن  كشرِّ أ  
 والفكرة  ،واألخالق  ابلدين  ةمتأثر   كانت  واليت  القدمية،  الفقهية   للمدارس  املعارضة   حركة   الستمرار
 وسلم عليه هللا صلى النب عن املأخوذة األحاديث  أن هي احملدثني عند كانت  اليت الرئيسية 
 أو مفصلة  بياانت احملدثون اخرتع الغرض وهلذا ،الفقهية  املدارس سنن على تغلب أن جيب

 وصلت  وأهنا  وتقريراته،  وأفعاله  النب  أقوال  مسموعات  من   أو  مرئيات  من  أهنا  وادعوا  ،أحاديث
 .(1)"موثوقني رواة طريق وعن منقطعة، غري أبسانيد شفهيًّا إلينا

 وأوكل وبوت يف مجعت قد النبوية  األحاديث أن يظن فهل !هذا شاخت أمر عجيب
 من ذلك بعد ليأت  عوهاوضي   عليها حيافظوا مل مث الدين وعلماء املسلمني بعض  إىل حفظها
 كتاهبم  مع  حصل  كما  عليها  الشرعية   إضفاء  وتاولة   وكتابتها  اإلسالمية   األحكام  اسرتجاع  حياول
 حىت اليهود كحال  والتشرذم االضطهاد  من قروانً  عاشوا املسلمني أن يظن أم !؟التوراة املقدس
  شيًئا سلفهم إىل نسبته وحياولوا تفوظًا التشريعات  من هلم بقي ما نونيدو ِّ  ذلك بعد عادوا
 كتاهبم  مع وورخيهم اليهود مع حصل كما  وسلم عليه هللا صلى النب إىل ينسبوه حىت فشيًئا

 ؟!املقدس ونصوصهم
 إىل  رجعنا  إذاف،  التوراة  يف   بعينه  األحاديث  إىل  شاخت  نسبه  الذي  اإلشكال  هذا  جند  ،نعم
 قصة   هي  تنظريها  يف  أطال  اليت  والقصة   شاخت  ذكرها  اليت  احلال  أن  جند  وأسفارها  التوراة  وريخ
 وتعاىل  سبحانه ابهلل إلشراكهم قومه من غضب قد كان  السالم عليه موسى فإن ،توراهتم

- كتبهم  يف اليهود يذكر ولكن فانكسرت، التوراة هبا اليت األلواح فألقى ،العجل وعبادهتم
 موسى  أن  -الكتاا  نفس  يف  للكتاا  حصل  ما  يذكر  أن  العجائب  من  وهذا  التوراة  يف  وحتديًدا
 ليحفظوها املقدس التابوت حاملي إىل هبا وعهد التوراة كتب  بقليل وفاته قبيل السالم عليه

 هذه موسى "وكتب :التثنية  سفر  يف جاء حيصل، مل ما  ذلك ولكن ،هبا ويعملوا ويصونوها

 
 بعدها(.  وما 441 /2) األعظمي مصطفى تمد النبوي، احلديث يف دراسات :ينظر (1)



 وأمرهم   إسرائيل،  شيوخ  وةميع  ،الرا  عهد  وبوت  حاملي  يالو   بين  من  للكهنة   وسلمها  التوراة،
 مجيع يءجي حينما املظال عيد يف الرباء سنة  ميعاد يف السنني السبع هناية  يف :قائاًل  موسى
 إسرائيل  كل  أمام  التوراة،  هذه  تقرأ  خيتاره،  الذي  املكان  يف  إهلك  الرا  أمام  يظهروا  لكي  إسرائيل

 إىل   كتاا  يف  التوراة  هذه  كلمات   كتابة   موسى  كمل  "فعندما   أيًضا:  فيه  وجاء  ،(1)مسامعهم"   يف
 وضعوه هذا التوراة كتاا  خذوا :قائاًل  الرا عهد وبوت حاملي الالويني موسى أمر متامها،
 ورقابكم  متردكم عارف أان ألين   عليكما شاهدً  هناك ليكون إهلكم الرا عهد وبوت  جبانب
 .(2)موتى" بعد ابحلرى  فكم الرا تقاومون صرمت قد اليوم معكم حي بعد وأان هوذا الصلبة.
 السالم،  عليه  موسى  لوصية   تنفيًذا  املذبح  أحجار  على  التوراة  كتب  أيضا  نون  بن  يوشع  أن  وورد
 أعداء وأن ،التابوت ذلك ذكر ورد ولكن اليهود، وريخ يف للتوراة ذكر ال الوقت هذا وبعد
 يعارمي،  قرية   يف  وبقي  ،أشهر  سبعة   بعد  اسرتدوه  مث  ،النب  صمويل  عهد  يف  عليه  استولوا  قد  اليهود
 عليه سليمان وضعه مث أورشليم، يف ووضعه سنة  عشرين بعد السالم عليه داود أخذه حىت

 الصالة. يف يستقبلونه وكانوا بناه، الذي اهليكل يف السالم
 جيدها ومل ،فقدت قد التابوت يف تفوظة  كانت   اليت التوراة أن األمر يف العجيب ولكن
 النسخة   ذهبت  أين  يعلم  والنصارى  اليهود  من  أحد  وال  !التابوت  فتح  حني  السالم  عليه  سليمان
 .كتاهبم  وريخ يف املعضالت معضلة  وهذه آابئهم، إىل موسى هبا عهد اليت األساسية 
 تشر ومل ،(3) عليها واستوىل آنذاك مصر ملك   اليهود وملكِّ  املقدس بيت على انقض   وقد
 عهد يف وذلك ،وأكثر قرون ثالثة  بعد إال ذلك بعد والتابوت التوراة حال إىل اليهود كتب
 ومجيع شيوخهم جبمع امللك أمر وهناك ،الشريعة سفر وجد أنه يذكرون حيث يوشيا امللك

 بعد حقًّا التوراة هو هذا يكون أن إمكانية  عن النظر وبغض  .(4)وجد ما عليهم وقرأ الشعب
 586) عام حتديًدا سنة  وعشرين مخس فبعد أيًضا، لليهود تسلم مل لكنها ،القرون هذه كل
 فقتل  ،الكلدانيني  ملك  عليهم  "فأصعد  ودمرها:  يهوذا  دولة  على  الكلداين  خبتنصر  هجم  (م  ق.
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 مجيعا   هبا  أتى  ورؤسائه  امللك  وخزائن  الرا  بيت  وخزائن  ...مقدسهم  بيت  يف  ابلسيف  خمتاريهم
 .(1)"أورشليم سور وهدموا هللا، بيت وأحرقوا اببل، إىل

 يف  أخرى  مرة  هنا  فقد  الكتب  من  بيدهم  كان  ما  أن  والنصارى  اليهود  من  أحد  خيتلف  وال
 العام!  والتدمري الضروس احلرا هذه

 من قلبه وطه ر نفسه ونق ى هللا إىل التجأ قد الكاتب( )عزرا أن يزعمون اليهود ولكن
 املقدس بيت إىل ابلعودة لليهود مسح وقد البابلي، السب زمن الرا شريعة  وطلب، (2)اْلاثم
 يف اليهود واجتمع موسى، شريعة  من كتب  ما لقراءة ومجعهم الفرس، ملك زمن ذلك بعد

 نصف إىل الصباح من وقرأها هبا فجاء ويقرأها، ابلتوراة أيت أن عزرا من وطلبوا ساحة،
 !(3) النهار

 ؟!واألحكام  التشريعات  من  عرفه  وما  كتاابته  من  جمموعة   كانت  أم  !؟التوراة  عزرا  وجد  فأين
 !؟مجعت اليت هي املنطقة  أهل عادات بعض   كانت  أم

 التوراة وصلت أين من اليهود يذكر ومل ،(4)التوراة هلم كتب  قد عزرا أن هنا الواضح فمن
 أو  ،مكذوبة   مفرتاة  تكون  أن  إما  فهي  !قرون  مثانية   من  أكثر  السالم  عليه  موسى  وبني  وبينه  إليه

 تكون أن وإما ،ومعلومات مدوانت من إليه وصل وما  ظاتهو تف من عزرا دو هنا قد يكون
 .متوارثة  أحكاًما
 األداين،  كل  من  اليهودية   يف  الباحثني  منطق   هو  بل  ،شخصية   قلم  جرة  جمرد  القول  هذا  ليس
 أغالط  ومن  بدائية،  أساطري  من   فيه  ما  الكتاا  قيمة   من  أنقصنا  ما  "وإذا  :(ديورانت  ول)  يقول
 من أو الدقة  من تبلغ ال ورخيية  أسفار من فيه ما أن وأقرران وتقواهم، الكاتبني صالح مبعثها
 الكتاا يف جند ال فإان كله  هذا فعلنا ما إذا فيها، يفرتضونه السابقون أجدادان كان  ما القدم
 تلك أمجل من طائفة  كذلك  فيه جند بل فحسب، التارخيية  الكتاابت أقدم من طائفة 

 
 (.20-17 /36) الثاين األايم أخبار (1)
 (.10 /7) عزرا سفر: ينظر (2)
 (.3-1 /8) حنميا سفر: ينظر (3)
 .(248: )ص شلب أمحد د. اليهودية، - األداين مقارنة: ينظر (4)



 طائفة  وضع من بل ،وحده داود وضع من كلها  ليست املزامري أن الظن وأكرب الكتاابت...
 الثالث القرن يف ذلك يكون أن ويغلب طويل، بزمن اليهودي األسر بعد كتبوها  الشعراء من
 .(1)يعنينا" ال كله  التارخيي البحث هذا أن على ،املسيح قبل

  نشأهتا  وكيفية   والنصرانية   اليهودية   يف  املقدسة   األسفار  نشأة  عن  ( ديورانت  ول)   تساءل  وقد
 يقول:ف األقدمني، إىل للنصوص قذف هو أم السالم عليه موسى كتبها  وهل كاتبها،   وعن
 ولكنه ،منه ضري ال بريء سؤال ذلك كتبت؟  وأين كتبت؟  ومىت األسفار؟ هذه كتبت   كيف"

 غري   من  بعدها  نرتكه  واحدة  فقرة  يف  هنا  منه  نفرغ  أن  وجيب  جملد،  ألف  مخسون  فيه  كتب  سؤال
 املتشاهبتان القصتان مها التوراة أسفار من كتب  ما أقدم أن على جممعون العلماء إن جواا.
 على ،ههو  ي   ابسم اخلالق عن إحدامها تتحدث التكوين، سفر يف األخرى عن كلتامها  املنفصلة 
  كتبت  ههو  بي    اخلاصة  القصص   أن  العلماء  هؤالء  ويعتقد  إلوهيم.  ابسم  عنه  األخرى  تتحدث   حني
 قصة يف امتزجتا قد وتلك هذه وأن إفرامي، يف كتبت  إبلوهيم اخلاصة  القصص وأن يهوذا، يف

 كاتبه  أن الظن أكرب  ابلتثنية  يعرف اثلث عنصر الشرائع هذه ويف السامرة. سقوط بعد واحدة
 الكهنة أضافها فصول من يتألف رابع عنصر ومثة  الذكر. السالفة  األسفار كتاا  غري كتابه  أو
 أذاعه الذي الشريعة  سفر من  األكرب اةزء تكون الفصول هذه أن الغالب والرأي ،بعد فيما
 .( م ق. 300)  عام حوايل احلاضرة صورهتا اَّتذت قد األربعة  األجزاء هذه أن ويبدو عزرا،
 اليت والطوفان والغواية  اخللق قصص  منه أخذت الذي الغزير املعني هي اةزيرة أساطري وكانت
 .(2)"امليالد قبل حنوها أو سنة  آالف ثالثة  إىل البالد تلك يف عهدها يرجع

  مرتبطًا   عزرا  الكاهن  اسم  الكت اا  بني  من  ويربز  فكثريون،  كت اهبا  "أما  شلب:  أمحد  د.  ويقول
 قاد  امليالد  قبل  اخلامس  القرن  منتصف  يف  الذي  هو  عزرا  أن  Hosmer  ويذكر  التوراة،  بتدوين
 كثرية  أجزاء أبرز الذي وهو اليهودية، احلياة هبا استعاد حيث فلسطني  إىل اليهود من مجاعة 
 هذا بدأه ما عزرا بعد جاؤوا الذين الكهنة  أكمل وقد القدمي، ابلعهد  بعد فيما  مسي مما
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 توراة أن تقرر اليت الغربيني املؤرخني بعض  أقوال اهلندي هللا رمحة العالمة ويروي الكاهن...
 .(1)إبهلام" أخرى مرة عزرا فأوجدها  ضاعت، موسى

 من   حتدث  كانت  الفقهاء  بني   فقهية   مشادات  أن  "ويبدو  املسريي:  الوهاا  عبد  د.  ويقول
 واتفقوا  ،حزقيال  سفر  مثل  غنوصية   أفكار  من   حتتويه  ملاا  نظرً   األسفار  بعض   شأن  يف  ْلخر  وقت
 .(2)للصغار" تدريسه عدم مع القانونية  الكتب إطار داخل تركه على األمر هناية  يف

 اأهن  وجدان  النبوية   السنة   على  هبا  ألقى  اليت  وشبهته  (شاخت)  املستشرق  قول  إىل  عدان  ذاوإ
 نصوص أو املقدس كتاهبم  وريخ يدرس وهو إشكال من يعانيه ملا إسقاط جمرد احلقيقة  يف

 رغبة   متقدمة  زمنية  فرتات إىل فرتة كل  يقذفوها أن حاولوا اليت وكهنتهم وأحبارهم علمائهم
 تكرار من اليهودية  األمة  عاشته ما مع طبيعي أمر وهو وآرائهم، ألقواهلم التوثيق يف منهم

 ما نيدو ِّ  أن منهم حاول من فحاول املتوالية، واإلابدات املتتابعة  واهلزائم  والتشريد االضطهاد
 ولكن التوراة مع حصل ما هذا التوراة، من أهنا وادعى ،والتشريعات األحكام من يعرفه
 النبوية! السنة  على إسقاطًا أسقطه (شاخت)

 ومن   !؟األوىل  قروهنم  يف  لدولتهم  وتدمري  وإابدة  اضطهاد  هبم  مر    قد  املسلمني  أبن   مسع  فأين
 زمن يف ودمرت سرقت  وكتبهم وأبيدوا انتهوا قد احلديث علماء أبن يدعي املؤرخني من مسع
 وحفظها مساعها يف وتفانيهم وبذهلم النبوية  األحاديث رواة ري  بسِّ  يسمع أمل !؟األزمان من

 هبا؟! والعمل وتداوهلا
 دينه  عيوا  توجيه  على مصر    أنه  أو  السماع  بعدم  يتظاهر  أو  يسمع  مل  (شاخت) أن  يبدو
 موجودة تكن مل  النبوية  األحاديث أن ادعى ملا وإال اإلسالمي، الدين على ورخيه وضالالت

 التالية.  الشبهة  يف كما   والثاين األول القرن يف
 شبهاهتم  يبثون املستشرقون كان وكيف اإلسقاطي املنهج الكرمي للقارئ ظهر قدف

 وهو التفكري، يف املنهج هذا رحم من عامة  اإلسالمي والدين النبوية  السنة  حول وتشكيكاهتم
 من والدعاوى الشبه هذه فن د وقد منطلقاهتا، يف األقوال تلك من كثري  ضحالة  على  يدلنا ما
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 العجب ولكن املسلمني، من العلم أهل من مجلة  فروعها وفن د أصوهلا من عليها وأتى جذورها
 التواصل.  ومواقع  والدردشات  اجملالس  يف  حديث   كل  عند  ويستحضرها  نقاش  كل  يف  يرددها  مم ن

 وضوًحا. األمر هذا ليزداد ختهاأب الورقة  هذه وسنتبع
 نبينا تمد وعلى آله وصحبه وسلم. على هللا وصلى

 


