
 147 العدد -مجٌلة الجامعة اإلسبلمٌية 

  -167-  

السيرة النبوية : التمهيد
الحمد هلل كحده، كالصبلة كالسبلـ على عبده كرسولو خاتم األنبياء 
كالمرسلين سيّْدنا ميحىمًَّد بًن عبد اهلل، كعلى آلو كصحبو كمن كااله إلى يـو 

الدين، كبعدي؛  
فلقد كقف كثيره من الدارسين كالمحلّْلين كالباحثين في عظماء الرجاؿ 

عليو الصبلة - العطرة، منذ مولده  عند سيرة المصطفى ميحىمَّد بن عبد اهلل
ككانت حياتو، . ـ632/ى11سنة  ـ، إلى كفاتو570عاـ الفيل، - كالسبلـ 

قبل البعثة كبعدىا، حافلةن بالخير كالبركة، ككاف مقبوالن من الجميع؛ ألف الجميع 
ا، أك يكنُّ لو أمَّ لوف من ألواف العداء، حتى دعتو  لم ييظهر لو، قبل بعثتو، كيدن

. باألمين- عليو الصبلة كالسبلـ - قريش، قبل بعثتو 
ْـّ صدَّؽ بو من صدَّؽ بو من المسلمين، في أكَّؿ يـو من بعثتو  ، بدءنا بأ

إلى أبي بكر الصديق، إلى - رضي اهلل عنها - المؤمنين خديجة بنت خويلد 
ثم بقية الصحابة، الذين كانوا يتعلَّموف - رضي اهلل عنهما - علي ابن أبي طالب 

ككذَّب بو . كيتربَّوف على يديو في مكَّة المكرَّمة، حينما كاف ينبني فيها اإليماف
.  من كذَّب من مشركي قريش كالعرب، الذين سمعوا بو

، تأخذ أساليب شتَّى، (ـ610سنة )بدأت المكائد منذ البعثة الميحىمَّدية 
إلى اليـو لم تتمكَّن من إطفاء النور - عليو الصبلة كالسبلـ - كىي منذ بعثتو 

  ُيووَن   ُيطْنفِرئُيوا  َنوْن   ُي ِر يُي وَن ﴿ .الذم جاء بو الرسوؿ األمين ميحىمَّد بن عبد اهلل 

ااِر ِر ْن  هللا ب ِر ُي وَن   َن ِر َن   َن َنوْن   ُيووَن ُي   ُي ِر َّم   َنوْن  ال ِر  هللا  َن َن ْن َني  ِر َن ْنوَن ( ٣٢: التوبة ) ﴾ا ْن َن
ااِر ِر ْن  هللا  ُيووَن   ِريُيطْنفِرئُيوا  ُي ِر يُي وَن ﴿ ب ِر ُي وَن   َن ِر َن   َن َنوْن   ُيووِر ِر   ُي ِر ُّم   هللا  ِر َن ْنوَن  ﴾ا ْن َن
  (.٨: الصف)
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، كإلى أٍف يشاء اهلل تعالى، كما  تظل مسيرة التصديق مستمرَّة إلى اليـو
تظلُّ مسيرة التكذيب مستمرَّة، مصحوبة، أحياننا، بالكيد، بأساليبى مختلفة، 

كيتمثَّل التصديق في عودة المسلمين . تتناسب مع العصر الذم تيوجَّو فيو كإليو
أنفسهم إلى الحق، كما يتمثَّل في استمرار دخوؿ غير المسلمين في اإلسبلـ، 

.  على مختلف المستويات لؤلفراد، من حيث خلفياتيهم كنحليهم كملليهم
عليو - كما يتمثَّل التكذيب في االستمرار في التشكيك في سيرتو 

كفي الطعن في حياتو الخاصَّة، التي لم تكن تحيط بها - الصبلة كالسبلـ
كفي - (1)رضي اهلل عنهن- األسرار أك التكتُّمات، كفي زكجاتو أمَّهات المؤمنين

إدارتو لشؤكف الدكلة اإلسبلمية، كفي التشكيك بالكتاب، الذم أينزؿ عليو كحينا 
  ﴿: من اهلل تعالى               

       ﴾ ( 42فصلت)،  ثم يتمثَّل التكذيب في التشكيك
 كذلك (2)، في أقوالو كأفعالو كتقريراتو، المحفوظة كحفظ القرآف الكريم، بسنتو

من حيث ثبوتيها، كمن حيث صحَّتيها، كمن حيث كونيها مصدرنا من مصادر 
السيَّما ركاة - رضواف اهلل عنهم أجمعين-  ثمَّ التشكيك في صحابتو(3)التشريع،

                                                 

نساء حول الرسول والردُّ على . زلمود مهدي اإلستانبويل ومصطفى أبو النصر الشليب: انظر (1)
.   ص386مكتبة السوادي، : ، جدَّة2مفرتيات ادلستشرقني، ط 

 58السنَّة النبوية وحي من اهلل زلفوظة كالقرآن الكرمي، . أبو لبابة بن الطاىر حسني: انظر (2)
رلمَّع : ندوة عناية ادلملكة العربية السعودية بالسنَّة والسرية النبوية، ادلدينة ادلنوَّرة: يف. ص

.  م2004/ى1425ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنوَّرة، 
-187السنة مع ادلستشرقني، ص : انظر يف مناقشة مواقف ادلستشرقني من صحَّة احلديث (1)

: ، دمشق3السنَّة ومكاهنا يف التشريع اإلسالمي، ط . مصطفى السباعي: يف. 235
.  ص484م، 1982/ى1402ادلكتب اإلسالمي، 
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الحديث المكثرين، كأبي ىريرة، عبد الرحمن بن صخر، كعائشة أـ المؤمنين 
، ثم التشكيك في بنت أبي بكر الصديق، كأبي ذر الغفارم، كأبي الدرداء
، ثم بالتشكيك بعلماء سيرة الخلفاء الراشدين أبي بكر كعمر كعثماف كعلي 

كبسيرتو، من تجميع كتدكين  بسنة المصطفى المسلمين، الذين اشتغلوا
كتصنيف كتبويب، كغيرىا، كالبخارم كمسلم كابن ماجو كابن حنبل كالنَّسائي 

كأبي داككد كمالك بن أنس، كغيرىم من أصحاب الصحاح كالمسانيد كعلماء 
. (1)رحمهم اهلل أجمعين- الجرح كالتعديل

يأتي ذلك كلُّو، في زماننا الحاضر، على أيدم رىط من المستشرقين 
كالمنصّْرين، ثم اإلعبلميين الغربيين، كمن في حكمهم من الشرقيين، كمن تأثَّر بهم 

- عليو الصبلة كالسبلـ- من بعض علماء المسلمين، الذين أرادكا من سيرتو كسنتو
ا لتوجُّهات فكرية حادثة على الفكر اإلسبلمي أك كافدة، كتيَّار  أف تكوفى مؤيّْدن

 كاألمثلة على (2).االشتراكية، مثبلن، أك أنَّهم أعجبوا بالطرح االستشراقي كتأثَّركا بو
.ىذا التوجُّو كثيرة، ال يخلو المنشور العربي من كقفات نقدية لها (3)  

                                                 

علم اجلرح والتعديل ودوره يف خدمة السنة النبوية، . عبد الغفور بن عبد احلقِّ البلوشي: انظر (2)
عناية العلماء باإلسناد وعلم اجلرح . عبدالعزيز بن زلحَمَّد فارح: وانظر، أيًضا.  ص152

ندوة عناية ادلملكة العربية : يف.  ص59والتعديل وأثر ذلك يف حفظ السنَّة النبوية، 
رلمَّع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف : السعودية بالسنَّة والسرية النبوية، ادلدينة ادلنوَّرة

.  م2004/ى1425بادلدينة ادلنوَّرة، 
َحمَّدية (1)

ح
زلحَمَّد زَلمَّد أبو : انظر مناقشة آلراء زلمود أبو رية يف كتابو أضواء على السنة ادل

مطبعة األزىر، : دفاع عن السنة وردُّ شحبو ادلستشرقني والكتَّاب ادلعاصرين، القاىرة. شهبة
.  ص312م، 1967

السنة مع . تقي الدين الندوي: انظر مناقشة آلراء أمحد أمني يف السنة ورواهتا لدى (2)
.  ص27م، 1982/ى1420ادلكتبة اإلمدادية، : ادلستشرقني وادلستغربني، مكَّة ادلكرَّمة
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 تحتاج إلى جهود المستشرقين كالمنصّْرين في موقفهم من رسوؿ اهلل 
بلغة علمية رصينة، ثم إيصاؿ »عناية بالرصد، أكَّالن، ثم بالردكد على الشبهات 

ىذه الردكد إلى مراكز البحث العلمي في الغرب، كالعناية بترجمة ىذه الردكد 
كما تنصُّ التوصية الحادية كالعشرين لندكة عناية . «إلى اللغات المنتشرة

المملكة العربية السعودية بالسنَّة كالسيرة النبوية، التي عيًقدت في رحاب مجمَّع 
 - 15الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوَّرة، في المدَّة من 

ـ، كشارؾ فيها أكثر من تسعة 6/5/2004 - 4الموافق ى 17/3/1425
عليو -  كسيرتو كسبعين باحثنا، من بينهم باحثوف في االستشراؽ كالرسوؿ 

. جرل االستشهاد ببعضهم في ىذه المراجعات- الصبلة كالسبلـ 
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طبيعة البحث في السيرة : الوقفة األكلى
عليو - على مرَّ السنين كالقركف تظل سيرتو   مع استمرار الكيد للمصطفى

 : مليئة بالًعبىر كالًحكىم كاألمثلة، التي تجسّْد القدكة الصالحة- الصبلة كالسبلـ 
              

   ( 021األحزاب) . كىي ال تزاؿ موضع بحث كدراسة، على
كعلى مستول . مستول الدراسات العلمية في الجامعات كالكليات كالمعاىد العليا

الدراسات الثقافية كالفكرية، كعلى مستول األفراد الذين ييسهموف في النهضة 
، بفضل من اهلل تعالى . الثقافية، التي يعيشها المسلموف اليـو

، منهبلن عذبنا لبلقتداء كالتأسّْي بو- عليو الصبلة كالسبلـ - تظلُّ سيرتو 
فهي ال تيدرس كما تيدرس سير العظماء كاألبطاؿ كرجاؿ التاريخ، بل إفَّ دراستها 

 كسيرتو مثبلن ييحتذل، فلم تدخل في كجو من كجوه العبادة، التي تجعل من سنتو
ب ﴿: ينطق عن الهول، إنما كاف ينطق عن كحي يوحى يكن  ى  َن ِر   َن ْنطِر ُي   َن َن  ا ْن َنوَن

ي  َن ْن ٌي   ِرال اُيوَن   ِروْن   * كلذا تنفرد ىذه السيرة العطرة بأنَّها أكثر  .(٤-٣: النجم) ﴾ ُيو َن
من مجرَّد أحداث تمرُّ على األفراد، كتسجَّل لبياف عظمتهم في التاريخ، كتغفل 

بعض خصوصياتهم، بل إنها لسيرة شاملة في األمور العامَّة كالخاصَّة، حتى ليقاؿ إنو 
في مثل ىذا الموقف يفعل كذا، كفي ذاؾ الموقف يفعل كذا، ليفعل  كاف

 في أمور دينهم كدنياىم، مهما تعدَّدت الوسائل، المسلموف كما كاف يفعل
.كاختلفت الطرؽ، كتنوَّعت األساليب، التي يقتضيها الزماف كالمكاف (1)  

                                                 

 75السنَّة النبوية وحي من اهلل زلفوظة كالقرآن الكرمي، . احلسني بن زلحَمَّد آيت سعيد: انظر (1)
رلمَّع : ندوة عناية ادلملكة العربية السعودية بالسنَّة والسرية النبوية، ادلدينة ادلنوَّرة: يف. ص

.  م2004/ى1425ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنوَّرة، 
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لذلك حيًفظىٍت ىذه السيرة العطرة بالتدكين منذ مركيات عركة بن الزبير بن 
ْـّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصدّْيق، ثم تدكين ابن إسحاؽ فابن  العواـ عن أ

 إلى يومنا ىذا، مما يستدعي ىشاـ، ثم تستمرُّ التدكينات عن سيرة المصطفى 
قياـ قاعدة معلومات تيحصر فيها المدكَّنات، المطبوعة كالمخطوطة، كباللغات 

كىذا ما دعت إليو التوصية الثامنة عشرة من توصيات ندكة عناية . المختلفة
. المملكة العربية السعودية بالسنَّة كالسيرة النبوية، السالف ذكرىا

مهما كقف المسلموف مع سيرة سيّْد األكلين كاآلخرين رسوؿ اهلل ميحىمَّد 
، فلن يشبعوه بحثنا كدرسنا كًحكىمنا مستقاة، كعبرنا مستفادة، في  ابن عبد اهلل

الوقت الذم أنصفو المنصفوف من غير المسلمين، كسطَّركا إعجابهم بو، سواء 
كال ينتظر المسلم من غير المسلم أف . اعترفوا بو نبينا كرسوالن أـ لم يعترفوا بو

، كإال ألمكن أٍف يكوف مسلمنا، كىو ال يريد أٍف يكوف يعترؼ بنبوَّة سيّْد البشر
كذلك، كإٍف ظهرت تسمية نبي كرسوؿ اإلسبلـ في بعض الكتابات، كلكن 

المسلم ينتظر من اآلخرين أالَّ يسيئوا إلى نبي من أنبياء اهلل تعالى كرسلو كلهم، 
.  ناىيك عن أف تكوف ىذه اإلساءة لخاتم األنبياء ميحىمَّد بن عبد اهلل

ال ينتظر المسلم، كذلك، أٍف تيسقط أفعاؿ أتباع رسوؿ اهلل ميحىمَّد بن عبد 
عليو الصبلة كالسبلـ - عليو ىو، كعلى ما جاء بو من ىدم، فما جاء بو  اهلل
من ىدم ىو الذم ييسقط على أفعاؿ أتباعو، فما كافق الهدم كاف تابعنا لو، - 

 مىٍن عىًملى عىمىبلن لىٍيسى عىلىٍيًو أىٍمرينىا قىاؿى رىسيوؿى اللًَّو : كما خالفو كاف خارجنا عنو
ا مىا لىٍيسى :  كقاؿ (1)،فػىهيوى رىدّّ    (2). فػىهيوى رىدّّ ًفٍيوً مىٍن أىٍحدىثى ًفي أىٍمرًنىا ىىذى

                                                 

رواه مسلم يف كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة وردِّ احملدثات، حديث رقم  (1)
3342  .

 =رواه البخاري يف كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث  (2)
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فما يقـو بو الناس المسلموف على مر التاريخ اإلسبلمي ليس حيجَّة على 
 حيجَّة على ما يقـو اإلسبلـ، كعلى نبيّْ اإلسبلـ، كلكن اإلسبلـ كنبيَّ اإلسبلـ 
، بما يتَّهم بو بعضي بو المسلموف، كبالتالي فإف اتّْهاـ سيدنا ميحىمَّد بن عبد اهلل 

أتباعو، على مرّْ العصور، ال يستند على منطلق منطقي، يقبلو العقل، كتقرُّه 
. الممارسات الحضارية

؛ ألفَّ المتنفّْذين من رجاؿ  لقد كانت ىذه الوقفة حوؿ سيّْد الثقلين
، كىم الدين في الملل األخرل، قد تعرَّضوا بالهجـو على المصطفى 

المحسوبوف بين قومهم، ممَّن يتوقَّع منهم أٍف يعوا التاريخ، كيحكموا عليو بقدر 
من اإلنصاؼ الذم يرشدكف إليو، السيما أنهم يخرجوف أسبوعينا على 

الفضائيات،خاصَّةن صباح كلّْ أحد، عدا عن المواقف الوعظية، التي يجتمع لها 
الناس في المبلعب الرياضية كاألماكن العامة، التي تستوعب عشرات اآلالؼ، 
يقفوف أمامهم يدعوف إلى الفضيلة، كإلى السماحة، كإلى تبنّْي تعاليم المسيح 

الذم بشَّر بميحىمَّد بن - عليو كعلى كالدتو صبلة اهلل كسبلمو - عيسى بن مريم 
.  عبد اهلل

 
 

 

                                                 

، ورواه مسلم يف كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة وردِّ احملدثات، 2499رقم  =
.  3343حديث رقم 
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السيرة كاالستشراؽ : الوقفة الثانية
 منذ كالدتو، فلم تكن طفولتو غامضة، لقد عرؼ المسلموف رسولىهم 

كما يزعم بعض المستشرقين، من أمثاؿ مونتجمرم كات كالمستشرؽ كارؿ 
 (1).تاريخ الشعوب اإلسبلمية، كالمستشرؽ يوليوس فلهاكزف: برككلمن في كتابو

كقاؿ قريبنا من ىذا المستشرؽ موير، كالمستشرؽ نيكلسوف، كالمستشرؽ 
حياة ميحىمَّد، : ميحىمَّد، كالمستشرؽ كانوف سيل في كتابو: مرجلبوت في كتابو

كجورج بوش في كتابو ميحىمَّد مؤسّْس الدين اإلسبلمي كمؤسّْس إمبراطورية 
 كغيرىم كثير، ممن كرد ذكرىم (2)المسلمين، الميترجم أخيرنا إلى اللغة العربية،

  (3).في ىذه الوقفة كغيرىم
 من الهمز كاللمز كالطعوف كالشبهات لم تسلم سيرة المصطفى 

كالمزاعم كاألخطاء كالتناقيضات كاإلنكار، من قبل رىط من المستشرقين الذين 
.  عليو الصبلة كالسبلـ- تعرَّضوا لحياة الرسوؿ

 ،(4)كىذه السمات ىي مجمل المواقف من سيرة الرسوؿ ميحىمَّد 
                                                 

السرية االستشراق يف . عبد اهلل زلحَمَّد األمني النعيم: انظر يف متابعة ىؤالء ادلستشرقني الثالثة (1)
 اإلسالمية، ىريندن مقارنة بالرؤية (فلهاوزن- بروكلمان- وات)دراسة تارخيية آلراء : النبوية

.   ص344م، 1997/ى1417ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي، : (فرجينيا)
 مؤسِّس الدين اإلسالمية ومؤسِّس إمرباطورية ادلسلمني ترمجو زلحَمَّد . انظر، جورج بوش (2)

.   ص668دار ادلرِّيخ، : وحقَّقو وعلَّق عليو عبدالرمحن عبد اهلل الشيخ، الرياض
.   ص53عرض وحتليل، : االىتمام بالسرية النبوية باللغة اإلجنليزية. زلحَمَّد مهر علي: انظر (3)

رلمَّع ادللك : ندوة عناية ادلملكة العربية السعودية بالسنَّة والسرية النبوية، ادلدينة ادلنوَّرة: يف
.  م2004/ى1425فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنوَّرة، 

 =مهدي بن رزق اهلل :  لدىانظر البحث االستقصائي دلستشرق واحد تعرَّض لسرية الرسول  (1)
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كسنَّتو المطهَّرة، في متنها كسندىا، الذم تنفرد بو الثقافة اإلسبلمية في التحقُّق 
 مما أكجد علمنا من علـو (1).من الركاة الثقات من أىل الحديث الشريف

  (2).الحديث الشريف، اصطلح على تسميتو بعلم الجرح كالتعديل
يقوؿ ألويس شبرنجر في مقدّْمة باإلنجليزية لكتاب اإلصابة في تمييز 

لم تكن فيما مضى أمَّة »: ـ1864- 1853الصحابة المطبوع في كلكتَّة سنة 
من األمم السالفة، كما أنو ال توجد اآلف أمَّة من األمم المعاصرة، أتت في علم 

أسماء الرجاؿ بمثل ما جاء بو المسلموف في ىذا العلم الخطير الذم يتناكؿ 
  (3).«أحواؿ خمسمائة ألف رجل كشئونهم

يؤيَّد موريس بوكام ىذه الشهادة بقولو، حوؿ تدكين الحديث كاشتغاؿ 
كاف ىمُّهم األكؿ في عملهم العسير في مدكَّناتهم منصبِّا أكالن »: المسلمين فيو

، على دقَّة الضبط لهذه المعلومات الخاصَّة بكل حادثة في حياة ميحىمَّد 

                                                 

دراسة : حياة زلحَمَّد: الرسول: مزاعم وأخطاء وتناقضات وشبهات بوديل يف كتابو. أمحد =
ندوة عناية ادلملكة العربية السعودية بالسنَّة والسرية النبوية، ادلدينة : يف.  ص141نقدية، 

. رلمَّع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنوَّرة: ادلنوَّرة
ادلستشرقون . زلحَمَّد هباء الدين: انظر، مناقشة ادلستشرقني يف احلديث النبوي متًنا وسنًدا (2)

.   ص321م، 1999/ى1420دار الفجر، : واحلديث النبوي، كواال المبور
 417مزاعم ادلستشرقني وأتباعهم يف عدم اىتمام احملدِّثني بنقد ادلنت ودحضها، ص : انظر (3)

اىتمام احملدِّثني بنقد احلديث سنًدا ومتًنا ودحض . زلحَمَّد لقمان السلفي: يف. 503- 
.  ص599، -ه1420دار الداعي، : ، الرياض2مزاعم ادلستشرقني وأتباعهم، ط 

. 455 - 425ادلستشرقون والسنَّة النبوية، ص . نقاًل عن زلحَمَّد صدر احلسن النْدوي (1)
عامل : اإلسالم وادلستشرقون، جدَّة. خنبة من العلماء ادلسلمني: يف. 434والنصُّ من ص 

.  ص511م، 1985/ى1405ادلعرفة، 
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كللتدليل على ذلك االىتماـ بالدقَّة كالضبط لمجموعات . كبكل قوؿ من أقوالو
 األحاديث المعتمدة، فإنهم قد نصُّوا على أسماء الذين نقلوا أقواؿ النبي 

 كمن صحابتو كأفعالو، كذلك بالصعود في اإلسناد إلى األكؿ من أسرة النبي 
 نفسو، كذلك بغية الكشف ممن قد تلقَّوا ىذه المعلومات مباشرة من ميحىمَّد 

عن حاؿ الراكم في جميع سلسلة الركاية، كاالبتعاد عن الركاة غير المشهود 
لهم بحسن السيرة كصدؽ الركاية كنحو ذلك من دالئل ضعف الراكم الموجبة 

كىذا ما قد انفرد بو علماء . لعدـ االعتماد على الحديث الذم ركم عن طريقو
 ».(1)اإلسبلـ في كلّْ ما ركم عن نبيهم 

تلك ىي أبرز المواقف االستشراقية من السنة النبوية كالسيرة العطرة، التي 
انتقلت إلى أيامنا ىذه، كبلغات غربية متعدّْدة، أبرزىا كأقدمها اللغة اإلسبانية، 

 إلى القرف الثالث الهجرم، بداية القرف حيث يعود التأليف بها حوؿ نبي اهلل 
بدأ اىتماـ »: يقوؿ ميحىمَّد بن عبد القادر برَّادة. (ـ807)التاسع الميبلدم 

ككاف أكؿ من . األسباف بالسيرة كالحديث النبويين منذ القرف التاسع الميبلدم
 كاللغة (2)،«(ـ807)أدخل ىذه العلـو إلى إسبانيا السورم صعصعة بن سبلـ 

 كتستقياف (3)الفرنسية في القرف الثالث الهجرم، التاسع الميبلدم، كذلك،

                                                 
والنصُّ من ص . 283 - 273القرآن واألحاديث النبوية والعلم احلديث، ص : انظر (2)

دار : دراسة الكتب ادلقدَّسة يف ضوء ادلعارف احلديثة، القاىرة. موريس بوكاي: يف. 275
.  ص291م، 1978ادلعارف، 

. 8دراسات إسبانية للسرية النبوية، ص . زلحَمَّد بن عبدالقادر برَّادة: انظر (1)
رلمَّع ادللك : ندوة عناية ادلملكة العربية السعودية بالسنَّة والسرية النبوية، ادلدينة ادلنوَّرة: يف

.  ص54م، 2004/ى1425فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنوَّرة، 
 = 67عرض وحتليل، : االىتمام بالسرية النبوية باللغة الفرنسية. حسن بن إدريس عزُّوزي: انظر (2)



 147 العدد -مجٌلة الجامعة اإلسبلمٌية 

  -177-  

 من كتابات بيزنطية، منقولة عن سابقة لها أدبيات الهجـو على رسوؿ اهلل 
  (1).سورية، كما يقوؿ أليكسي جورافسكي

ثمَّ تأتي اللغات األخرل، إذ تعود العناية بالسيرة النبوية في ىذه اللغات 
الموافق ى 690-491 األخرل، غير اإلسبانية، إلى قبيل قياـ الحركب الصليبية

 كاللغة الركسية، حينما ظهر كتاب (2)ـ، كما في اللغة اإلنجليزية،1098-1291
حياتو كتعليمو الديني، : ميحىمَّد: المفكّْر الركسي ذم الخلفية المسيحية سوليفوؼ

في النصف الثاني من القرف الثاني عشر الهجرم، النصف الثاني من القرف التاسع 
 ككتاب آخر ألَّفو نيكوالم تركناؤك جاء عرضنا لمبادئ الشريعة (3)عشر الميبلدم،
 انطلقت  ثم اللغة األلمانية، كاللغة المجرية، حيث(4)ـ،1850اإلسبلمية، سنة 

 بدءنا بما كتبو جيرمانوس جوال، الذم أسلم كحمل الكتابات عن الرسوؿ
                                                 

رلمَّع : ندوة عناية ادلملكة العربية السعودية بالسنَّة والسرية النبوية، ادلدينة ادلنوَّرة: يف. ص =
.  م2004/ى1425ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنوَّرة، 

ترمجة خلف زلحَمَّد اجلراد، راجع ادلادة / اإلسالم وادلسيحية. أليكسي جورافسكي: انظر (3)
اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، : العلمية وقّدم لو زلمود محدي زقزوق، الكويت

(. 215سلسلة عامل ادلعرفة؛ )، 73م، ص 1996/ى1417
. 10عرض وحتليل، ص : االىتمام بالسرية النبوية باللغة اإلجنليزية. زلحَمَّد مهر علي: انظر (1)

.  ص53ندوة عناية ادلملكة العربية السعودية بالسنَّة والسرية النبوية، ادلرجع السابق، : يف
.   ص45االىتمام بالسرية النبوية باللغة الروسية، . إدلري بن روفائيل كولييف: انظر (2)

رلمَّع ادللك : ندوة عناية ادلملكة العربية السعودية بالسنَّة والسرية النبوية، ادلدينة ادلنوَّرة: يف
.  م2004/ى1425فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنوَّرة، 

 59جحهود االستشراق الروسي يف رلال السنَّة والسرية، . سليمان بن زلحَمَّد اجلار اهلل: انظر (3)
رلمَّع : ندوة عناية ادلملكة العربية السعودية بالسنَّة والسرية النبوية، ادلدينة ادلنوَّرة: يف. ص

.  م2004/ى1425ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنوَّرة، 
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  (1).ـ1932الموافق ى 1351االسم عبد الكريم جرمانوس، كذلك سنة 
ثم ظهرت اللغة العبرية لتسهم في سلسلة الطعوف كالشبهات لسيرة 

 لترسيخ  كسنَّتو، مستقية ىذه الطعوف كالشبهات من اللغات األخرل،المصطفى
 كما (2) قد بنى ىذا الدين على التعاليم اليهودية كالمسيحية،مفهـو أف ميحىمَّدا

.  يدَّعي رىط من المستشرقين، الًحقيهم عالةه على سابقهم
من الوجهة  [عليو السبلـ]لكي نقدّْر عمل ميحىمَّد »: يقوؿ إجناس جولتسيهر

التاريخية، ليس من الضركرم أف نتساءؿ عما إذا كاف تبشيره ابتكارنا كطريفنا من كل 
ا بحتنا فتبشير النبي العربي . الوجوه ناشئنا عن ركحو، كعما إذا كاف يفتح طريقنا جديدن

ليس إال مزيجنا منتخبنا من معارؼ كآراء دينية، عرفها أك استقاىا بسبب اتّْصالو 
بالعناصر اليهودية كالمسيحية كغيرىا التي تأثَّر بها تأثػُّرنا عميقنا، كالتي رآىا جديرة 
بأف توقظ عاطفة دينية حقيقية عند بني كطنو، كىذه التعاليم التي أخذىا عن تلك 

العناصر األجنبية كانت في رأيو كذلك ضركريةن لتثبيت ضربو من الحياة في االتّْجاه 
.  كىذا في شأف الشرائع، التي اختلفت فيها األدياف(3).«الذم تريده اإلرادة اإللهية

                                                 

.   ص55االىتمام بالسرية النبوية باللغة اجملرية، . أمحد عبدالرمحن أوكفات: انظر (4)
رلمَّع ادللك : ندوة عناية ادلملكة العربية السعودية بالسنَّة والسرية النبوية، ادلدينة ادلنوَّرة: يف

.  م2004/ى1425فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنوَّرة، 
  ،112ردُّ الطعون الواردة يف ادلوسوعة العربية عن اإلسالم ورسولو . موسى البسيط: انظر (1)

رلمَّع : ندوة عناية ادلملكة العربية السعودية بالسنَّة والسرية النبوية، ادلدينة ادلنوَّرة: يف. ص
.  م2004/ى1425ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنوَّرة، 

تاريخ التطوُّر العقدي والتشريعي يف : العقيدة والشريعة يف اإلسالم. إجناس جولتسيهر: انظر (2)
الديانة اإلسالمية، نقلو إىل العربية وعلَّق عليو زلحَمَّد يوسف موسى وعبد العزيز عبد احلقِّ 

.  6 - 5م، ص 1946دار الكاتب ادلصرية، : وعلي حسني عبد القادر، القاىرة
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. أما أصوؿ االعتقاد فهي رسالة األنبياء جميعنا
عن تمثُّل النبوَّة اإلسبلمية »مما يؤخذ على االستشراؽ أنو قد عجز 

بشكل جيد يعود، في جانب منو، إلى عدـ امتبلكهم لئلحساس بالعناصر 
الركحية، كقدرتها على إنجاز المشاريع الكبرل بوساطة استغبلؿ قول المادَّة 

  (1).كما يقوؿ لخضر الشايب. «ذاتها
، كبالتالي ىذا العجز عن التمثُّل مبنيّّ على عدـ التصديق بنبوَّة ميحىمَّد 

 يقوؿ عماد الدين خليل في بحث لو (2).التشكيك في صحَّة الحديث النبوم
يريدكف أف يدرسوا سيرة - بعامَّة - إف المستشرقين »: عن المستشرقين كالسيرة

كفق حالتين تجعبلف من المستحيل تحقيق فهم صحيح لنسيج  رسوؿ اهلل
السيرة كنتائجها كأىدافها التي تحرَّكت صوبها، كالغاية األساسية التي تمحورت 

فالمستشرؽ بين أف يكوف علمانينا مادّْينا ال يؤمن بالغيب، كبين أف يكوف . حولها
  (3).«يهودينا أك نصرانينا ال يؤمن بصدؽ الرسالة التي أعقبت النصرانية

على أف ىناؾ طائفةن من المستشرقين بحثوا في السيرة كالسنة، كخرجوا 
كلم يخفوا - عليو الصبلة كالسبلـ - من دراساتهم باإلعجاب بسيرتو كسنتو 

                                                 

مكتبة :  يف الفكر االستشراقي ادلعاصر، الرياضنبوَّة زلحَمَّد . خلضر الشايب: انظر (1)
.  584م، ص 2002/ى1422العبيكان، 

.  293 - 243تشكيك ادلستشرقني يف صحَّة احلديث النبوي، ص : انظر (2)
مكانة السنة يف التشريع اإلسالمي ودحض مزاعم ادلنكرين . زلحَمَّد لقمان السلفي: يف

.  ص372م، 1999/ ى1420دار الداعي، : ، الرياض2وادللحدين، ط 
حبث مقارن يف منهج ادلستشرق الربيطاين : ادلستشرقون والسرية النبوية». عماد الدين خليل (3)

مناىج ادلستشرقني يف الدراسات العربية : يف. 201-113: 1، «ادلعاصر مونتغمري وات
. م1985/ى1405مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، :  مج، الرياض2اإلسالمية، 
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كربَّما انتهى بهم المقاـ . إعجابهم ىذا، ذلك أنهم توخَّوا اإلنصاؼ في دراساتهم
العلمي إلى أف يكونوا مناصرين للكتاب كالسنة، بغضّْ النظر عن ترجمة ىذه 

. المناصرة إلى إيماف بالرسالة كبالرسوؿ 
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إف ىذا كبلـ في الماضي، فإف الماضي ينعكس اآلف في الحملة : لئن قيل
على اإلسبلـ كالمسلمين، كعلى رموز اإلسبلـ كقياداتو في الماضي كالحاضر، 

كلعل ىذه الثورة التقنية، كثورة . كعلى رأسهم نبيُّ الهدل ميحىمَّد ابن عبد اهلل 
، االتصاالت، تهيئ قدرة على إيصاؿ المعلومة الصادقة عن الرسالة كالرسوؿ 

بحيث يخفُّ الجهل تدريجينا، كإف لم يخفَّ اإلجحاؼ في حقّْ الرسالة كالرسوؿ 
 ،ممن نصبوا من أنفسهم دعاة للفكر الغربي، كما يحملو من خلفيات دينية ،

ال يستطيع الغرب التنكُّر لها، مهما ادَّعى التوجُّو العلماني، كلكنها خلفيات 
.  مغلوطة، فيما يتعلَّق باألدياف السماكية كالثقافات األخرل

ىذا بدكره يؤكّْد على عظم المسؤكلية على المسلمين أنفسهم، في 
االستمرار في تقديم اإلسبلـ المتسامح المعتدؿ الوسطي، كمواجهة الهجـو على 
اإلسبلـ كرموزه بالحكمة، سواء أكانوا من المستشرقين أـ من المنصّْرين، أـ من 

غيرىم من الخائضين في أمور الدين اإلسبلمي، ممَّن تنقصهم المعلومة 
الصحيحة عن ىذا الدين، كينقصهم االنتماء إلى ىذا الدين، كيفتقركف إلى 

السيطرة على اللغة التي جاء بها ىذا الدين، أك ممَّن يسعوف إلى تشويو المعلومة 
، كعن رموز اإلسبلـ، على مرّْ الصحيحة عن اإلسبلـ، كعن نبي اإلسبلـ 

التاريخ، بما في ذلك اإلعبلـ، الذم أضحى يمارس أثرنا فاعبلن في التأثير في 
. النفوس

أمَّا أٍف يتعرَّض للسيرة العطرة مارؽه من المارقين، من قريب أك بعيد، فهذا 
حصل في الماضي، كيحصل اآلف، كيتوقَّع أف يحصل في المستقبل، عندما 

 كيعبّْركف غالبنا عن آرائهم، ال (1)تعمى األفئدة التي في الصدكر، كالمارقوف كيثير،
                                                 

دار االعتصام، : الرجل ادلارق، القاىرة: شيطان الغرب سلمان رشدي. سعيد أيوب: انظر (1)
.  ص158م، 1989
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عن دياناتهم، فيتعرَّضوف للذات اإللهية، كللمبلئكة، كللكتب، كللرسل، كلليـو 
كال يكوف لهم كقع أك تأثير، كإف أكجب األمر الوقوؼى عند ... اآلخر، كللقدر

أقوالهم كالردكد عليهم، تبياننا للحقّْ، كما ىو عليو كتاب اهلل تعالى المنزَّؿ على 
.  في مجادلة اآلخرين كمحاججتهم عبده كرسولو ميحىمَّد بن عبد اهلل

كتب مونتجمرم كات، المستشرؽ اإلنجليزم المعاصر، كىو في الوقت 
عليو الصبلة - نفسو قسّْيس، عدَّة كتب عن النبي الكريم ميحىمَّد بن عبد اهلل 

ميحىمَّد في مكَّة، كميحىمَّد في المدينة، كميحىمَّد القائد كالنبي، : منها- كالسبلـ 
كفي كتابو األكؿ يتحدَّث عن ادّْعاء المستشرقين الذين سبقوه بوجود آيات 

سمّْيت بآيات الغرانيق، كضمّْنت بعض األخبار ! حيذفت من القرآف الكريم
كالركايات، التي كردت في بعض كتب التراث، كاتَّكأ عليها بعض المستشرقين، 

 (1).«اآليات الشيطانية»كسمَّاىا مونتجمرم كات 
يظهر أف الكاتب سلماف رشدم قد أيعجب بهذا العنواف، الذم ىو جزء من 

فصل من فصوؿ كتاب ميحىمَّد في مكَّة، كجعلو عنواننا لركايتو اآليات الشيطانية، 
                                                 

(2)  THE "SATANIC VERSES" in: W. Montgomery Watt. Muhammad at Mecca ،

Karachi: Oxford Press، 1979 ،p. 103 - 109.  
ترمجة عبدالرمحن الشيخ وحسني عيسى، مراجعة /  يف مكَّةزلحَمَّد . مونتجمري وات. و: وانظر

: سلسلة) ص، م، اذليئة ادلصرية العامَّة للكتاب، : أمحد شليب، القاىرة
اآليات الشيطانية ( ج)قصَّة اآليات الشيطانية، ( ب: )الفصل الثالث)، (األلف كتاب الثاين

منتغمري . و: وانظر، أيًضا. ( - الدوافع والتفسري، ص  (آيات الغرانيق)
 ت، . ادلكتبة العصرية، د: ترمجة شعبان بركات، بريوت/ زلحَمَّد يف مكَّة. وات
 - بداية ادلعارضة واآليات اإلبليسية، ص  - : ادلعارضة: الفصل اخلامس)ص، 

.)وجاء ذكرىا ثالث مرَّات يف كتابو اآلخر  : Muhammad Prophet and 

Statesman، Oxford: Oxford University Press، 1961 ،p. 26، 60،    66  
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كأخذ عن المستشرقين ىذه األخبار، كصاغها في ركاية، ىي كلها إساءة لئلسبلـ 
. كأزكاجو كصحابتو  كالمسلمين، في شخص ميحىمَّد بن عبد اهلل

مع ىذا كلو نجد من الدكؿ من تقدّْر ىذا الرجل، كتؤكيو، كتمنحو الجوائز 
التقديرية، بل كيستقبلو زعماء تلك الببلد، ليثبتوا للعالم اإلسبلمي احترامهم 

في الوقت الذم يعتذركف فيو للرئيس المسلم علي عزت ! لحرية التعبير
عن المقابلة في كقت تينتهك فيو حقوؽ اإلنساف، - رحمو اهلل - بيجوفتش 

كليس فقط حرية التعبير على أيادم سلوبوداف ميلوزكفيتش الرئيس الصربي 
الراحل، كأعوانو من الميتابىعين من الجهات األمنية كالقضائية الدكلية، من أمثاؿ 
المهرَّب رادكفاف جرادتش، الذم أعلن في يـو من أياـ ىذه الحرب أنو لو كاف 

 متأثػّْرنا بهذا، من قريب أك (1)األمر بيده لما توقَّف زحفو إال في مكَّة المكرَّمة،
لن يتوقَّف سعينا نحو »: بعيد، بما أعلنو المنصّْر ركبرت ماكس من قبل بقولو

تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في مكَّة، كيقاـ قدَّاس األحد في 
  (2).«المدينة

 
 

 

                                                 

مفهومو وأىدافو ووسائلو وسبل مواجهتو، ط : التنصري. علي بن إبراىيم احلمد النملة: انظر (1)
.   ص248م، 2005/ى1426ادلؤلف، : ، الرياض4

حقائق ووثائق عن مؤامرة التنصري يف العامل : الزحف إىل مكَّة. عبدالودود شليب: انظر (1)
.  ص168م، 1989/ى1409الزىراء لإلعالم العريب، : اإلسالمي، القاىرة
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السيرة كالتنصير : الوقفة الثالثة
 الذم يبدك أف سلماف رشدم قد عناه بركايتو ميحىمَّد بن عبد اهلل 

، أك موىوند، التي يأتي من «بناء على خلفيات تاريخية قديمة »كأسماه ماىوند،
.  على مرّْ الزماف«التجريح» لم يسلم من ىذا (1).معانيها الشيطاف كأمير الظبلـ

كالمتابعوف لمسيرة اإلسبلـ، من حيث ما كتب عنو من المستشرقين كغيرىم، 
.   يستطيعوف رصد ما كيتب عنو

إف ما يتعرَّض لو خاتم األنبياء كسيَّد المرسلين، سيّْد كلد آدـ ميحىمَّد بن 
من ىجـو من بعض القساكسة، يبدك أف التأثير الصهيوني قد ظهر  عبد اهلل

عليو جلينا، ذلك أنو يكثير التأثير الصهيوني على بعض رعاة الكنائس الذين 
يؤيّْدكف الوجود اليهودم في فلسطين المحتلَّة، على حساب الوجود الفلسطيني، 
مما يخلط، ىنا، الجانب العقدم مع الجانب السياسي، رغم الدعوة إلى فصل 

. الدين عن السياسة
لعل من آخر أشكاؿ ىذا الهجـو ما تتناقلو القنوات الفضائية الغربية بعد 

/ 22/6ـ الموافق11/9/2001التداعيات التي صاحبت كأعقبت حوادث 
، فهذا القٌس جيرم فولويل، أحد القيادات الدينية في الملَّة النصرانية ى1422

أنا أعتقد أف ميحىمَّدا كاف إرىابينا، كأنو رجل »: يقوؿ عن ميحىمَّد بن عبد اهلل 
  (2).«عنف

                                                 

دراسة حتليلية دلا : السرية النبوية يف دائرة ادلعارف الربيطانية. وليد بن بلهيش العحمري: انظر (1)
ندوة عناية ادلملكة العربية السعودية : يف. 16، ص «النيب والرسالة: زلحَمَّد»كحتب حتت مادَّة 

رلمَّع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة : بالسنَّة والسرية النبوية، ادلدينة ادلنوَّرة
.  م2004/ى1425ادلنوَّرة، 

 =حبث عن : يف التعرُّف على ادلزيد من ىذا التوجُّو، السيما مواقف القس جريي فولويل انظر (1)
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مثل ذلك يقوؿ بات ركبرتسوف، الذم رشَّح نفسو، مرَّة، لرئاسة الجمهورية 
 يقوؿ عن نبي CBN،(1)في الثمانينات الميبلدية، كلو قناة تنصيرية خاصَّة 

إنو رجل متعصّْب إلى أقصى درجة، إنو كاف لصِّا »:  الهدل ميحىمَّد بن عبد اهلل
إف . كقاطع طريق، إف ما يدعو إليو ىذا الرجل ما ىو إال خديعة كحيلة ضخمة

من القرآف منقوؿ من النصوص النصرانية كاليهودية، إف ىذا الرجل كاف % 80
سيد   ىكذا يتعرَّض نبي الهدل ميحىمَّد بن عبد اهلل(2).«قاتبلن سافكنا للدماء

البشر لهذا من أشخاص مسؤكلين، إمَّا أف يكونوا قيادات دينية، أك علمية، أك 
سياسية، بتأثير، مباشر أك غير مباشر، من طركحات المستشرقين حوؿ السيرة 

. العطرة كالسنة المطهَّرة
 بالهجـو  يستمرُّ التعرُّض لهذا الدين الذم جاء بو ميحىمَّد بن عبد اهلل 

 فهذا فرانكلين جراىاـ، (3)-.عليو الصبلة كالسبلـ - المباشر على رسوؿ اهلل 
إف اإلرىاب جزء من التيَّار العاـ »: ابن القس بيلي جراىاـ، يقوؿ عن ىذا الدين

كينضمُّ إليهم . «لئلسبلـ، كإف القرآف يحضُّ على العنف، كأف اإلسبلـ دين شرّْير
                                                 

اإلجنيليون : النبوءة والسياسة. غريس ىالسل: يف.  115 - 104حياة فولويل، ص  =
دار : ، بريوت6ترمجة زلحَمَّد السمَّاك، ط / العسكريون يف الطريق إىل احلرب النووية

.  ص231م، 2005/ى1426النفائس، 
دلاذا تضحِّي الواليات ادلتَّحدة مبصاحلها من أجل إسرائيل؟ : يد اهلل. غريس ىالسل: انظر (2)

. 33-13م، ص2002/ى1423دار الشروق، : ، القاىرة2ترمجة زلحَمَّد السمَّاك، ط 
، بريوت: نقد العقل التعارحيف. رسول زلحَمَّد رسول: انظر (3) : جدل التواصحل يف عامل متغريِّ

.  62م، ص 2005ادلؤسَّسة العربية للدراسات والنشر، 
.  65 - 57، ص (معركة َىْررَلدون)مع جريي فولويل يف أرض ادلسيح : انظر (1)

اإلجنيليون العسكريون يف الطريق إىل احلرب النووية، : النبوءة والسياسة. غريس ىالسل: يف
.  ص231مرجع سابق، 
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 (1 ).دانيل فيكتوس، من زعماء الكنيسة اإلنجيليكية
، ثم اإلىانة إلى يدخل في ىذه األشكاؿ اإلىانة إلى رسوؿ اهلل 

التي نشرتها  (الكاريكاتورية)المسلمين من خبلؿ تلك الرسـو الهزلية المسيئة 
.  صحيفة أكركبية مؤخَّرا، فهبَّت األمَّة احتجاجنا كغيرةن على الطاىر المطهَّر 

ىذا الحدث كالموقف منو استدعى االستشراؽ مجدَّدنا، من ناحية العودة 
إلى إسهامات المستشرقين في السيرة النبوية ثم السنة المطهَّرة، كمن ناحية 

 بالبحوث العلمية، كالمقاالت مواصلة االستمرار في الكتابة عن نبي الهدل 
كدكف استباؽ لؤلمور فإنَّو يتوقَّع لهذا النتاج االتّْكاء على رؤل . الصحفية العيجلى

المستشرقين السابقين كالمعاصرين، السيَّما مع بركز عاملي عدـ االنتماء لهذا 
. الدين، كالضعف الواضح في الحصيلة اللغوية

إٍف يكن تأثير االستشراؽ، في ىذه الحادثة بعينها، غير كاضح، فإفَّ 
إالَّ أفَّ البحث في خلفية القائمين على . التأثير اليهودم غير ظاىر، كذلك

كيبدك أف للمراقب المستشار دانييل بايبس، . الصحيفة تقود إلى ىذا التأثير
اليهودم المتعصّْب ضدَّ اإلسبلـ كالمسلمين، تأثير، من نوع ما، فيما حصل من 
ىذه الصحيفة الغربية، إذ تبيَّن أف لو عبلقةن ما برئيس تحرير الصحيفة، كإٍف كاف 

. يقلّْل من أىمية ىذه العبلقة، كأنها ال تتعدَّل إجراء مقابلة معو
 ال يتوقَّع أٍف يقف األمر في اإلساءات لئلسبلـ كالمسلمين عند ىذا 

الحدّْ، إذ إفَّ من المتوقَّع أف تظهر علينا أنواع أخرل من اإلساءات، بأشكاؿ 
كأساليب حديثة، سواء بالفلم أك باستخداـ تقنية المعلومات، فقد أساءت 

                                                 

الكتاب الذي جييب على : إمرباطورية تطفو على سطح اإلرىاب. مصطفى الدبَّاغ: انظر (2)
م، 2004ادلؤسَّسة العربية للدراسات والنشر، : دلاذا يكرىوننا؟ بريوت: التساؤل األمريكي

. 78 - 16ص 
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عليو السبلـ - ىوليوكد، عاصمة السينما في العالم، إلى عبد اهلل كرسولو موسى 
. أكثر من إساءة- عليهما السبلـ - كإلى عبد اهلل كرسولو عيسى بن مريم - 

، إال أفَّ ىذه الهىبَّة المتزامنة من األمَّة أظهرت قدرنا من االعتزاز برسوؿ اهلل 
تجعل ىذه المحرّْكات تفكّْر مليِّا قبل أف تيقدـ على أمّْ إساءة من مثل ما يتعرَّض 

. عليهما الصبلة كالسبلـ- لو أنبياء اهلل موسى بن عمراف كعيسى بن مريم 
 كل ىذه كغيرىا تحتاج إلى مضاعفة الجيهد على مختلف الصيعيد، 

كالعديد من القنوات للدفاع عن نبيّْ الهدل خاتم الرسيل، كدين اإلسبلـ خاتم 
 .األدياف، كالكتاب المنزَّؿ خاتم الكتب

ليس  ما ذكرتيو ىنا حوؿ الموقف من نبيّْ الهدل ميحىمَّد بن عبد اهلل
كلعل ذلك يرجع . حديثنا، كلكنو يتجدَّد مع حصوؿ أحداث تصطبغ بالتأثير العاـ

إلى قياـ الحركب الصليبية، حينما تبيَّن جهل شماؿ أكركبا باإلسبلـ كبنبي 
كييدعى ! اإلسبلـ، الذم اعتبركه عندىم إلهنا من ثبلثين إلهنا من آلهة المسلمين

مهومد، كما ذكر ذلك ريتشارد سوذرف، الذم كتب عن صورة اإلسبلـ في أكركبا 
 كغير أكالء ذكركا أف المسلمين يعبدكف ثبلثة آلهة ىم (1)في القركف الوسطى،

أبولوف كماىوف كزفاجاف، كما يذكر كلود كاىن في كتابو الشرؽ كالغرب زمن 
 (2).الحركب الصليبية
ينطبق على النظرة الغربية القديمة  (من جهل شيئنا عاداه)لعل منطق 

، ذلك أفَّ من عرؼ ىذا الرسوؿى  كالحديثة لرسوؿ الهدل ميحىمَّد بن عبد اهلل
                                                 

ترمجة وتقدمي رضوان / صورة اإلسالم يف أوروبا يف القرون الوسطى. ريتشارد سوذرن: انظر (1)
 .14م، ص 2006دار ادلدار اإلسالمي، : ، بريوت2السيِّد، ط 

سينا للنشر، : ترمجة أمحد الشيخ، القاىرة/ الشرق والغرب زمن احلروب الصليبية. كلود كاىن (2)
. 70 - 66م، ص 1995
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 ال يملك إال أٍف يطريو، إطراءن يليق بو رسوالن نبينا، ال إطراءن كما (1)النبيَّ األمّْيَّ،
كما أفَّ منطق -. عليهما السبلـ - تطرم النصارل المسيح عيسى بن مريم 

العصياف على بصيرة حاضره ىنا، إذ إفَّ بعض المتهجّْمين على رسوؿ اهلل يدركوف 
بطبلف ىجومهم ىذا، كلكنهم يصرّْكف على ذلك من باب إنكار ظهور الشمس 

: في كضح النهار
 كىلىٍيسى يىًصحُّ ًفي األىٍذىىاًف شىٍيءه         ًإذىا اٍحتىاجى النػَّهىاري ًإلى دىلًٍيًل 

 
 

 

                                                 

 استناًدا إىل بعض إسهامات يدور نقاش بني ادلستشرقني اليوم حول حقيقة أميَّة الرسول  (3)
:  أمِّيِّا؟ىل كان زلحَمَّد . خلضر شايب: انظر. ادلسلمني يف القرون اذلجرية األربعة األوىل

دار قتيبة، : احلقيقة الضائعة بني أغالط ادلسلمني ومغالطات ادلستشرقني، دمشق
.  ص231م، 2003/ى1423
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السيرة كاإلعبلـ : الوقفة الرابعة
 من بعد الهجـو الذم تعرَّض لو نبيُّ الهدل سيّْدنا ميحىمَّد بن عبد اهلل 

بعض المؤسَّسات الدينية كاإلعبلمية المشهورة في المجتمع الغربي، السيَّما بعد 
/ 22/6ـ الموافق 2001الحادم عشر من سبتمبر )األحداث األخيرة 

في صحيفة دانمركية، ( الكاريكاتورية)، كمن بينها الرسـو الهزلية (ى1422
كمسابقة الصور الهزلية في صحيفة أخرل، ثم محاضرة راعي الكنيسة 

الكاثوليكية في الفاتيكاف، التي ألقاىا في ألمانيا، بعد ىذه الهجومات يهبُّ 
علماء األيمَّة اإلسبلمية كقياداتها الدينية كالفكرية كالسياسية كاإلعبلمية لمخاطبة 

المجتمع الغربي، باللغة التي يفهمها ذلك المجتمع، من خبلؿ عدد من 
المواقف الرسمية كالشعبية، كمنها ما أيعلن عن عقد المؤتمرات كالندكات 

كالمحاضرات كاللقاءات بشخصيات غربية، لها كزنها العلمي كالفكرم 
كاالستشراقي كالسياسي كاإلعبلمي، كمن كجوه النشاط ىذه المؤتمرات التي 

كقد عيقد المؤتمر األكؿ للَّجنة العالمية لنصرة . تسعى إلى نصرة خاتم األنبياء 
خاتم األنبياء، في لندف بالمملكة المتَّحدة، حيث بسط المؤتمركف الصورة 

لئلعبلميين كالمفكّْرين كالمستشرقين، للتعرُّؼ على الشمائل  الواضحة للحبيب
.  كاألخبلؽ النبوية

تبع ىذا المؤتمر مؤتمرات أخرل في أكربا كأمريكا لتوضيح الحقائق، 
كبالتالي فإفَّ المؤتمر األكَّؿ خرج بعدَّة توصيات مهمَّة، تصبُّ في الرغبة الملحَّة 

، بالطريقة التي تقنع الناس ىناؾ، كمن خبلؿ حملة مكثَّفة،  في مخاطبة القـو
يشترؾ فيها العلماء المسلموف كالمفكّْركف كاألئمة كالخطباء كرؤساء المراكز 

.  اإلسبلمية، كالقائموف عليها من غير رؤسائها
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ناشد المؤتمركف كزارات التربية كالتعليم في العالم اإلسبلمي، كالقائمين 
 كسنَّتو العناية على التعليم اإلسبلمي في الغرب، بأٍف يعطوا سيرة رسوؿ اهلل 

كما ناشد المؤتمركف . المستحقَّة بين التبلميذ كالطبلب من الذكور كاإلناث
كزارات اإلعبلـ، كما في حكمها، كالقنوات الفضائية، إلعداد البرامج اإلعبلمية 

، بما في ذلك أساليب االتّْصاؿ اإللكتركنية من البريد حوؿ سيرة المصطفى 
شارؾ في ىذا المؤتمر حضورينا أك صوتينا أك كتابينا . كشبكة المعلومات الدكلية

نخبة من علماء األيمَّة كمفكّْريها، الذين بدت عليهم الشمولية، من حيث 
 (1).االىتمامات كالتخصُّصات كالرقعة الجغرافية شرقنا كغربنا

في الطريق الصحيح، - بإذف اهلل تعالى - ىذه الجهود خطوة موفَّقة 
عليو الصبلة - الذم قيل فيو  إلزالة ىذا الجهل باإلسبلـ كنبي اإلسبلـ ميحىمَّد

ىذه الخطوة المباركة ىي من أقلّْ ما يمكن . ما قيل مما ىو منو براء- كالسبلـ 
أٍف ييسهم فيو علماء األيمَّة كمفكّْركىا كساستها كقياداتها في ىذا المجاؿ، إذ إفَّ 

السيرة العطرة مسؤكلية كل مسلم في إجبلئها، أكالن للمسلمين أنفسهم، ثم 
. لآلخر

، من حيث اطَّلعتي على مجريات المؤتمر األكؿ لنصرة خاتم األنبياء
التوقيتي كالمكاف كالتوصيات، التي بلغت إحدل عشرة توصيةن، خمس منها 
، اثنتاف بإقامة مؤتمرات، ككاحدة بإنتاج  استهلَّت بالمناشدة، كثبلث بالحثّْ

كالمناشدة كالحثُّ متفهَّماف في . شريط، يعرض ملخَّصنا تاريخينا للسيرة العطرة
                                                 

أشار إىل ذلك ادلهندس سليمان بن محد البطحي، ادلنسِّق العام السابق للجنة العادلية لنصرة  (1)
 والتاريخ 12562خامت األنبياء، يف تصريح جلريدة الرياض، نشرتو يف عددىا ذي الرقم 

.  م15/11/2002- ى 10/9/1423
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.  مؤتمر أك ندكة أك محاضرة
تأتي المناشدات الخمس، ككذلك الحثُّ الثبلث ألف اللجنة العالمية 

 ال تملك إال ذلك، السيَّما إذا كاف األمر يتعلَّق بجهات لنصرة خاتم األنبياء 
حكومية كوزارات الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ، ككزارات اإلعبلـ، كالوكاالت 

. كالمؤسَّسات اإلعبلمية في العالم اإلسبلمي
تلقَّيت من األستاذ المهندس سليماف بن حمد البطحي، ككاف يشغل مهمَّة 

الموافق ى 7/10/1423األمين العاـ اللجنة العالمية، رسالةن مؤرَّخة في 
ـ، ضمَّنها نسخة من التوصيات اإلحدل عشرة، كنسخة من 11/2/2002

الذم لم - رغم قصر عمرىا - تقرير اللجنة العالمية، جاء فيو أف اللجنة 
: يتجاكز شهرين، قد حقَّقت اإلنجازات اآلتية

  أنشأت اللجنة موقعين على شبكة اإلنترنت، الستقباؿ المشاركات
كالمقاالت كالمؤلَّفات الخاصَّة، كالردكد على بعض الشبهات، كتوزّْع نشرةن 

 للموقع اإللكتركني باللغة (www.icsfp.com): ، كىماإلكتركنية عن المصطفى
.  للموقع باللغة اإلنجليزية(www.whmuhammad.com)العربية، ك
  عيقد المؤتمر األكؿ في لندف، كقد سبق الحديث عن ىذا المؤتمر كعن

 .توصياتو باقتضاب في ىذه الوقفة

  ميحىمَّد مهر علي على  (البركفيسور)اتَّفقت اللجنة مع األستاذ الدكتور
باللغة اإلنجليزية، يوزَّع على  تأليف كتاب أكاديمي عن سيرة المصطفى ميحىمَّد

 .المفكّْرين كالجامعات كالمراكز األكاديمية كمراكز االستشراؽ في العالم

 أصدرت اللجنة مطبوعةن شهرية، تعرّْؼ بالرسوؿ  كتردُّ على بعض ،
االفتراءات باللغة اإلنجليزية، كعنواف النشرة ىو الرسالة الخاتمة، توزَّع مرحلينا 

 .في أمريكا الشمالية كأكربا
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  أعادت اللجنة صفَّ كتاب السيرة للشيخ أبو الحسن علي حسني
رحمة للعالمين، كقامت اللجنة بتحريره،  النبي: كعنوانو- رحمو اهلل - النٍدكم 

 .كسيطبع كيوزَّع على الجامعات كالمعاىد الغربية كالمراكز اإلسبلمية في الغرب

 أجرت اللجنة العالمية لنصرة خاتم األنبياء  الترتيبات لعقد المؤتمر
حيث دعت .  على ىدم النبي: الثاني، الذم عقد في تورنتو بكندا بعنواف

اللجنة لو ثلَّة من العلماء كطلبة العلم كعددنا من المفكّْرين، كرجاؿ الدين من 
 .غير المسلمين، للحضور كالمشاركة

مناطة بكل مسلم محبٍّ لرسوؿ اهلل »تؤكّْد اللجنة على أفَّ مهمَّتها ىذه 
» بأم مشاركة من إخواننا المسلمين في شتَّى »، كعليو فإنها ترحّْب كتسعد

، كتأمل اللجنة أٍف يقـو «بقاع األيمَّة، ممن يتقاسموف معنا ىذا الهمَّ المشترؾ
العلماء كالدعاة بدكرىم في تعريف العالم بسيّْد المرسلين نبي الرحمة ميحىمَّد بن 

، كالذبّْ عن عرضو الطاىر، كال تلتمس اللجنة ألحد العذر في عبد اهلل 
اطَّلعتي على البياف الختامي لمؤتمر اللجنة العالمية لنصرة . التقصير في ذلك

 - 26الثالث، الذم عقد في أزىر البقاع في لبناف بتاريخ  خاتم األنبياء
كقد ظهر ىذا البياف صدلن . ـ24/9/2003 - 23الموافق ى 27/7/1424

لما أيلقي في ىذا المؤتمر من محاضرات، قادىا نخبة من أتباع سيدنا ميحىمَّد ابن 
:  ، فكاف ىناؾ طرح حوؿ الموضوعات اآلتيةعبد اهلل 

علينا في ىذا الوقت،  حقيقة شهادة أف ميحىمَّدا رسوؿ اهلل، حق النبي
كما أرسلناؾ إال رحمة للعالمين، حاجتنا للرسالة الميحىمَّدية، مواقف دعوية من 

 كيف نقدّْـ ، الجانب اإلنساني في حياتو،السيرة النبوية، النساء في حياتو
 عبلقة ،لو، قواعد في دعوة النبي لؤلمم، شهادة أعداء النبي رسوؿ اهلل

كاألسباب كالوسائل،  : الرسالة الميحىمَّدية بالرساالت السابقة، كاجب النصرة
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في ضوء ىذه الطركحات الثبلثة عشر، التي تصدَّل لها ثمانية من علماء 
األيمَّة كمشايخها ظهرت اثنتا عشرة توصية، تترجم ما طرح من موضوعات لنصرة 

: منها- عليو الصبلة كالسبلـ - خاتم األنبياء 
 أفَّ سيدنا ميحىمَّد بن عبد اهلل  إماـ المرسلين كخاتم النبيين، كسيّْد

. الخلق أجمعين
  أفَّ حقيقة شهادة أف ميحىمَّد بن عبد اهللطاعتو فيما :  رسوؿ اهلل ىي

أمر، كتصديقو فيما أخبر، كاجتناب ما نهى عنو كزجر، كأالَّ يعبد اهلل تعالى إال 
 .بما شرع، كأف يحبَّ كيجلَّ كيوقَّر

 أفَّ تثبيت اإليماف بنبينا ميحىمَّد بن عبد اهلل  في قلوبنا، كقلوب عمـو
المسلمين، إنما يتمُّ بنشر سنتو بين الناس، كحفظها كالتفقُّو فيها كتعليمها، 

 .كالعمل بها، كردّْ الشبهات المثارة حولها، كذلك كلو بعد الشهادتين

 أفَّ اهلل تعالى قد بعث ميحىمَّد بن عبد اهلل مما يجعل . رحمةن للناس
الحاجة ملحَّةن في ىذا العصر إلى الحكم اإللهي، ذم النهج الميحىمَّدم، الذم 

عليو الصبلة - كالرحمة التي جاء بها . يكفيل للناس حقوقهم الدينية كالدنيوية
 .تشمل األفراد كالمجتمعات، في كل مكاف كزماف- كالسبلـ 

 أفَّ ما جاء بو خاتمي األنبياء كسيد المرسلين  إنما ىو دين تشهد لو
الفطرة كالعقل الصحيح، كبهذا فهو يصل إلى القلوب، إذا كفّْق إلى من يملك 

 . أدكات إيصالو إليها، كيصل إلى العقوؿ بالطرؽ العلمية الصحيحة المقنعة

 أفَّ سيدنا ميحىمَّد بن عبد اهلل  قد أكصى بشقائق الرجاؿ خيرنا في أكثر
من مقاـ، السيما في خطبة الوداع، كجزء من ديننا الحنيف قد نقل إلينا عن 

 عليهن رضواف اهلل –طريق شقائق الرجاؿ، أمَّهات المؤمنين كزكجات الصحابة 
 كمن ىذا المنطلق ينظر اإلسبلـ إلى المرأة كحقوقها، فمهمَّة الدعوة إلى –تعالى 
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 .ىذا الدين شاملة للرجاؿ كالنساء

  أفَّ أخبلؽ المصطفىتيجسّْد إنسانيتو، من حيث تعاميليو   مع الكبير
كالصغير، كالقريب كالبعيد، كالعدك كالصديق، كالرجل كالمرأة، بل كمخلوقات 

 أسوة حسنة لمن كاف اهلل األخرل، كالشجر كالطير كالحيواف بعامة، كىو 
 .يرجو اهلل تعالى كاليـو اآلخر

 أفَّ سيرة المصطفى  قد تعرَّضت للتشويو من قبل بعض الغربيين من
المستشرقين كاإلعبلميين، حيث تيسخَّر كثير من قنوات االتصاؿ لتشويو صورتو، 
بأبي ىو كأمي، مما يستدعي التصدّْم لذلك بالسبلح نفسو، كباللغة نفسها، مع 

فاإلسبلـ انتشر، كذلك، باإلعبلـ، حسب . العدؿ في ذلك كلو، رغم الشنآف
 . مفهومات العصور لئلعبلـ، ناىيك عن ردّْ الشبهات، كإنصاؼ السيرة العطرة

 أفَّ من كسائل التصدّْم لهذه الحمبلت ىو تمثُّل سيرة المصطفى 
 .كإحياؤىا عبر الوسائل المتاحة

 ينبغي عدـ إغفاؿ الشهادات على رسالة ميحىمَّد بن عبد اهلل  من
أعدائو، فضبلن عن أقرب الناس إليو كمحبيو كالمؤمنين بو، كينبغي تتبُّع ىذه 

(1).الشهادات كإبرازىا للناس كافَّة
 

  التوكيد على أف أصوؿ الرساالت كاحدة، قامت على أساس التوحيد
،  ، كأنها بشَّرت برسالة سيد المرسلين-عليهم السبلـ - كاإليماف بالرسل 

كأمرت باتّْباعو كالتصديق بو كتحرّْم دعوتو، فاتَّسمت ىذه الرسالة بهذه 

                                                 

. سعى عماد الدين خليل إىل تتبُّع ىذه الشهادات عن اإلسالم عموًما، والسرية من بينها (1)
قالوا عن اإلسالم، . عماد الدين خليل: يف. 145 - 91، ص زلحَمَّد رسول اهلل : انظر

.   ص504م، 1992/ى1412الندوة العادلية للشباب اإلسالمي، : الرياض
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(1).الخصوصية، كالفضل كالتماـ كالنسخ لما قبلها من الرساالت
 

 أفَّ الدفاع عن سيدنا ميحىمَّد بن عبد اهلل  يستلـز كقفة موحَّدة تلتقي
ىذه الفرصة - عليو الصبلة كالسبلـ - على ذلك، حيث يوفّْر أعداء المصطفى 

 .لمحبّْيو كمتَّبعيو، فينبغي عدـ تفويتها

كانت تلك أبرز توصيات ىذا اللقاء الذم ينتظر تكراره في زماف آخر، 
كمكاف آخر، كبمشاركين آخرين، من علماء األيمَّة كمثقَّفيها كدعاتها كمفكّْريها، 

.  إذ ال تزاؿ األيمَّة بخير، ما داـ ىناؾ من يقف لنصرة خاتم األنبياء
 
 

 

                                                 

تقدمي / دراسة علمية منهجية:  يف اإلجنيل والتوراةزلحَمَّد رسول اهلل . أمحد زكي: انظر (2)
مكتبة عباد الرمحن، : عبدالرمحن عبداخلالق والسيد نوح وسامل البهنساوي، القاىرة

.   ص109م، 2004/ى1425
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: الخاتمة
: الخبلصة كالنتيجة

 لحمبلت متتالية منذ البعثة تتعرَّض سيرة المصطفى ميحىمَّد بن عبد اهلل 
الميحىمَّدية، كيتَّكئ الهجـو على رسوؿ اهلل على أساليب مختلفة، بحسب من 

 انطلق من إنكار كاالستشراؽ في ىجومو على رسوؿ اهلل . يتولَّى ىذا ا لهجـو
أنو نبيه مرسل، كمن ثمَّ إنكار الوحي، كأفَّ ما جاء بو مما يسمّْيو المسلموف 

. بالقرآف الكريم إنما ىو من تأليفو، كأعانو عليو قـو آخركف
، كيستقي، في ىذه يسهم اإلعبلـ اليـو في الحملة على رسوؿ اهلل 

. الحمبلت على إسهامات المستشرقين في الموقف من النبوَّة كالبعثة كالسيرة
كال بيدَّ من إدراؾ ىذا االرتباط بين االستشراؽ كاإلعبلـ، كما كجد ذلك االرتباط 

من قبل بين االستشراؽ كالتنصير من جهة، كبين االستشراؽ كاالستعمار من 
جهة ثانية، كبين االستشراؽ كاألدب من ناحية ثالثة، كأفَّ االستشراؽ يمثّْل 

قاعدة المعلومات لهذه التيَّارات، بما فيها اإلعبلـ، السيَّما في ذلك الجانب 
. السلبي لبلستشراؽ

يعني ىذا أفَّ ىناؾ جوانبى استشراقيةن إيجابيةن، كانت لها مواقف منصفة 
، تكاد توجد لدل بعض المستشرقين من غير من شخصية رسوؿ اهلل 

المنصفين، مما يعني أنو يوجد لدل المستشرقين غير المنصفين كقفات 
. إنصاؼ، كما أنو قد يوجد لدل المستشرقين المنصفين كقفاته غير منصفة

كيكاد .  خاصَّة تتغيَّر المواقفكىذا يعني أنو في حاؿ التعرُّض لسيرة الرسوؿ 
مما ينعكس على الرؤية . ىذا الموقف يكوف حكمنا عامَّا في االستشراؽ

. اإلعبلمية الغربية تجاه شخصية رسوؿ اهلل 
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المهمّْ في نهاية ىذه الوقفات أنو مع التوكيد على التصدّْم لهذا الهجـو 
المتواصل على رسوؿ الهدل، ال بيدَّ من التوكيد على استثمار الجانب المشرؽ 

كيتمثَّل ىذا االستثمار في . كاإليجابي الناتج عن ىذا الهجـو المستمرَّ كالمتجدّْد
: مسارات عدَّة، كمنها

  المزيد من التفات المسلمين أنفسهم إلى سيرة المصطفى بالدراسة 
كالبحث، كالوصوؿ بها إلى غير المسلمين بلغاتهم؛ لبياف الصورة الحقيقية لسيّْد 

 ،-عليو الصبلة كالسبلـ - المرسلين 

  العمل على ذلك بركح الفريق، من خبلؿ كجود ىيئات حكومية
، ذكورنا كإناثنا، ممن كجمعيات غير حكومية، يقودىا ثلَّة من أتباع رسوؿ اهلل 

لهم سبق علمي في علم السنة كالسيرة النبوية، كالعمل على ترجمة السيرة 
النبوية بأيدم المنتمين إليها، ككذا ترجمة البحوث كالدراسات حوؿ السيرة 

 .النبوية إلى اللغات األخرل

  فتح مجاؿ الحوار بصورة أكسع، كبخطىن كاثقة من قبل المسلمين مع
المستشرقين كاإلعبلميين الغربيين كمن في حكمهم من الشرقيين، مما يحقّْق 
ية في الحوار مع اآلخر، كالذىاب إليهم في مواقعهم لمناقشتهم  مفهـو الندّْ
كجدالهم بالتي ىي أحسن كمحاججتهم بسبلح المعرفة المقركنة بالحكمة 

كالموعظة الحسنة، على اعتبار أفَّ ىذا الموقف موقف دعوم، أكثر من كونو 
موقف تصاديـ، فليس ىذا ىو المقصود من كراء ىذه األساليب، بقدر ما يقصد 

 .منها إقامة الحجَّة، كبراءة الذمَّة

  أدَّت ىذه الحمبلت المتوالية إلى إقباؿ الغربٌيين على المزيد من دراسة
اإلسبلـ، كالبحث عن الكتابات المنصفة عن اإلسبلـ، كدراسة ترجمات معاني 

 من ًقبىلهم، القرآف الكريم، كمن ثمَّ المزيد من التوجُّو في دراسة سيرة الرسوؿ 
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مما يؤدّْم إلى إعادة الموقف من اإلسبلـ، كمن نبي اإلسبلـ، كبالتالي الوصوؿ 
 .إلى المزيد من اإلقباؿ على اإلسبلـ

  ،الترحيب بالمواقف اإليجابية لبعض المستشرقين كاإلعبلميين الغربيين
، كتوظيف ىذه المواقف كمىن في حكمهم من الشرقيين، من سيرة رسوؿ اهلل 

، من خبلؿ معرفة المنصفين في مصلحة الدفاع عن سيرة المصطفى 
كإشراكهم في المؤتمرات كالندكات كاللقاءات كالحوارات التي تكثَّفت بين 

المسلمين في اآلكنة األخيرة، كتشجيعهم على االشتراؾ في مؤتمرات كندكات 
غربية ذات عبلقة بالسيرة النبوية، كتزكيدىم بالبحوث كالدراسات المتتابعة، كما 

، يتزكَّدكف بها في بحوثهم يتمُّ من ترجمات موثوقة لسيرة نبي الهدل 
 . كمناقشاتهم

. كاهلل تعالى ىو الهادم إلى سواء السبيل
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