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 المادة: األستشراق                                                   جامعة األنبار

 المحاضرة: الرابعة                                                     كلية اآلداب

 أ. م. د قحطان عدنان البكر                                                  قسم التاريخ

                             (النبوية االستشراق والسيرة)                          

اإلسالمية في كتبهم  لمستشرقين السيرة النبوية والدعوةتناول العديد من ا    

وأبحاثهم، لكن الغالبية من المستشرقين لم تتمكن من التخلص من الفكر المعادي 

صلى هللا عليه وسلم، وللقرآن الكريم والمبادئ والتفسير المشوه للرسول محمد 

 .(1)اإلسالمية

 رسالته وسلم عليه هللا صلى النبيشخصية  في الطعن 

على الرغم من أن سيرة حياة النبي صلى هللا عليه وسلم الشخصية وما بلغ من    

مبادئ وتعاليم اسالمية مدعومة بوثائق تاريخية وروايات مسندة وموثوقة إال ان 

األستشراق األوربي يأبى إال أن يبدأ في تشكيكاته بالنصوص التاريخية، يقول 

وصلتنا عن محمد صلى هللا عليه وسلم  أندريه متسائال عن الثقة بالمعلومات التي

قائال : )) ال نعرف بالضبط متى ولد محمد، وأكثر ما جاءنا عن حياته األولى 

  . (2)معلومات أسطورية((

اسة الكنيسة في أوربا ومن واالها من المفكرين األوربيين بدأت بعد فشلها يكانت س  

قررت تحويل الصراع إلى فكري وثقافي ففي الحروب الصليبية في تحقيق هدفها ، 

فبدأت بنشر واشاعة سلسلة من األكاذيب والمفتريات على اإلسالم ونبيه مصورة من 

والواقع أن الحملة الفكرية ضد اإلسالم خيال خصب اإلسالم على غير حقيقته، 

والرسول محمد صلى هللا عليه وسلم بدأت قبل الحروب الصليبية من خالل القديس 

الدمشقي الذي اعتبر اإلسالم مذهباً منشقاً عن الديانة الصحيحة، فهو بهذا ليس يوحنا 

إال زندقة خارجة عن المسيحية، أما النبي محمد فلم يكن مرسال بل مبتعا جاء بكتاب 

    . (3)موضوع مختلق ساعده فيه بعض الرهبان المنشقين عن الكنيسة

 لذلك بالكامل الدين هدم يعني وسلم عليه هللا صلى النبي رسالة في الطعن إن    

 ليكون السماء من والوحي الرسالة حقيقة في الطعن على المستشرقون هؤالء ركز

 أصل في بالتشكيك وذلك بالكامل، اإلسالم عليه يرتكز الذي الصرح هدم بمثابة

                                                           

 . 51األستشراق والتاريخ اإلسالمي، ص ( فوزي، فاروق عمر، 1)

 . 51فوزي، األستشراق، ص  ( 2)

 . 32 /2( لويس غارديه، فلسفة الفكر الديني بين اإلسالم والمسيحية،  3)
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 وهذا تلقائًيا، األخرى المبادئ تتساقط وبالتالي ونواهيه، وأوامره أحكامه ومنبع الدين

 نفسه األسلوب كان القوم أولئك صدور في الغائر الحقد عن الناتج العدائي األسلوب

 الدين، هذا عهد من األول الصدر في الشرك وزعماء قريش كبراء مارسه الذي

 إال ليس محمد به يأتي ما بأن وسلم عليه هللا صلى الرسول المشركون اتهم حيث

 هذه حالته في وهو فيأتيه األحيان، بعض في ينتابه صرًعا أو الجنون من نوًعا

 من يتعامل السحر من نوع هو أو حوله، من الصحابة على فيبثها األمور بعض

 من وغيرها الوقت، ذلك في العربي المجتمع يجهلها أموًرا فيعلمونه الجن مع خالله

 الوحي في طعن بمنزلة ذلك فكان دليل، وال لها سند ال التي واألكاذيب االفتراءات

 .(1)فيه والتشكيك

 تلقى محمًدا فإن للتقاليد ووفًقا( اإلسالم) كتابه في ماسيه هنري المستشرق يقول     

 وارتجف لونه وشحب بالحمى، مصاب كأنه فصار الدوي من نوًعا األمر بادئ في

 تحدثوا - الخصوص على منهم والبيزنطيون - المؤرخين بعض وهناك بدثار، وتدثر

 الوسطى القرون في المعلوم ومن به، مصاًبا محمد يكون أن يمكن الذي الصرع عن

 تمتلكهم، روًحا كأن يتخيلون كانوا المرضى هؤالء أن الغرب في كما الشرق في

 في حدث الذي األول الوحي من ابتداء كثيًرا مألوفة محمد عند النوبات أصبحت وقد

 . (2)رمضان شهر

 مسألة" عنوان تحت" محمد حياة" كتابه في آفنج واشنجتون المستشرق ويقول

 الكتاب من خصومه يثيرها التي المسألة وهي": "الصرع من لحاالت محمد تعرض

 أن إلى فذهبوا أيدوها، قد القدامى المسلمين المؤرخين بعض أن ويبدو المسيحيين،

 ذلك خالل وفي التشنجات أو اإلغماء من بنوع ثم عنيفة برعدة يصاب كان محمًدا

 الزبد انتشر وقد مغلقتان وعيناه يرقد فكان البارد، العرق من سيل جبهته من ينحدر

 أنها وذكروا الحالة هذه وصفوا ممن زيد ومواله عائشة زوجته وكانت...  فمه حول

 قبل مكة في مرات عدة الحالة هذه انتابته وقد عليه، الوحي نزول نتيجة له تحدث

 الشريرة، األرواح تأثير نتيجة أنها ظنت إذ عليه، خديجة وخافت القرآن نزول

 ال فكان ذلك، عن نهاها محمًدا ولكن ليفحصه، المشعوذين أحد استدعاء وأرادت

 . " النوبات هذه خالل أحد يراه أن يحب

 :يلي ما معرفة يجب والدعاوى األقاويل هذه على للرد

                                                           

 .  27  ص ،النبوية السنة من وموقفه االستشراقالصغير، فالح بن محمد، (  1)

 . 27  ص ،النبوية السنة من وموقفه االستشراقالصغير، فالح بن محمد، (  2)
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 ألم السحر، أو الصرع من ضرب بأنه ووصفه الوحي في التشكيك هذا لماذا - 1

 لماذا السالم؟ عليهما وعيسى موسى على ينزل كان الذي نفسه الوحي هذا يكن

 وصدق وسلم، عليه هللا صلى محمد النبي على وقع صرع نتيجة الوحي هذا يكون

 االزدواجية من نوع نفسه الكالم هذا أليس السالم؟ عليهما وعيسى موسى مع وحقيقة

 هذا تجاه الغربيين هؤالء نفوس في دفين وحقد كراهية إنه بل والتحليل؟؛ القياس في

 .األرض أقاصي إلى ووصل تعالى هللا بفضل توسع الذي الدين

 فأحياًنا متعددة بصور وسلم عليه هللا صلى الرسول على ينزل كان الوحي إن ثم

 أم ذكرته كما الحقيقية، بصورته وأحياًنا رجل، بصورة وأحياًنا الجرس كصلصلة

 هللا رسول سأل عنه هللا رضي هشام بن الحارث أن عنها هللا رضي عائشة المؤمنين

 صلى هللا رسول فقال الوحي؟ يأتيك كيف هللا رسول يا: فقال وسلم عليه هللا صلى

 :وسلم عليه هللا

 عنه وعيت وقد عني، فيفصم علي، أشده وهو الجرس، صلصلة مثل يأتيني أحيانا"

 رضي عائشة قالت". يقول ما فأعي فيكلمني رجال الملك لي يتمثل وأحيانا قال، ما

 جبينه وإن عنه فيفصم البرد الشديد اليوم في الوحي عليه ينزل رأيته ولقد عنها هللا

 . (1)" عرقا ليتفصد

 المتعددة الصور بتلك وسلم عليه هللا صلى النبي على ينزل كان الذي الوحي أن - 2

 اإلنسان يصيب عندما الصرع ألن تشابه، أو تقارب أي الصرع وبين بينه يكن لم

 كان التي الحالة من هذا فأين عيناه، وتزيغ أسنانه وتصطك والحركة النطق يفقده

 وهو الناس به يؤمن كيف ثم الوحي؟ يتلقى وهو والسالم الصالة عليه النبي عليها

 عدة به العرب تحدى وبليغ، فصيح بكالم يأتيهم الذي وهو الصرع، مرض يعاني

ُتم   َوإِن  : }تعالى هللا كتاب في مرات ب   ِفي ُكن  ا َري  ل َنا ِممَّ ِدَنا َعلَى َنزَّ ن   ِبُسوَرة   َفأ ُتوا َعب   مِّ

لِهِ  ُعوا ِمث  ُتم   إِن   هللاَِّ  ُدونِ  ِمن   ُشَهَداَءُكم   َواد  َعلُوا لَم   َفإِن  { }َصاِدِقينَ  ُكن  َعلُوا َولَن   َتف  قُوا َتف   َفاتَّ

ارَ  ت   َوال ِحَجاَرةُ  النَّاسُ  َوقُوُدَها الَِّتي النَّ  . (2){لِل َكاِفِرينَ  أُِعدَّ

 دليل عليها وليس وكذب افتراء محض هي هؤالء ذكرها التي الحاالت أن - 3

 جاءه عندما وسلم عليه هللا صلى الرسول ألن أقاويل، مجرد هي وإنما علمي،

 يدعي كما ذلك قبل شيء يسبقه ولم حراء، غار في كان األولى المرة في الوحي

 :عنها هللا رضي عائشة تقول حيث هؤالء

                                                           

 (29: ص) النبوية السنة من وموقفه االستشراق الصغير،(  1)

 .24-23 ، اآلياتالبقرةسورة (  2)
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 من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به بدئ ما أول قالت أنها المؤمنين أم عائشة عن

 ثم الصبح فلق مثل جاءت إال رؤيا يرى ال فكان النوم في الصالحة الرؤيا الوحي

 العدد ذوات الليالي التعبد وهو فيه فيتحنث حراء بغار يخلو وكان الخالء إليه حبب

 جاءه حتى لمثلها، فيتزود خديجة إلى يرجع ثم لذلك ويتزود أهله إلى ينزع أن قبل

: قال". بقارئ أنا ما: "قال. اقرأ: فقال الملك فجاءه حراء، غار في وهو الحق

. بقارئ أنا ما: قلت. اقرأ: فقال. أرسلني ثم الجهد، مني بلغ حتى فغطني فأخذني

 أنا ما: فقلت. اقرأ: فقال أرسلني، ثم الجهد مني بلغ حتى الثانية فغطني فأخذني

َرأ  : }فقال أرسلني ثم الثالثة فغطني فأخذني. بقارئ مِ  اق   َخلَقَ  َخلََق، الَِّذي َربِّكَ  ِباس 

َسانَ  ِن  ، ِمن   األ  َرأ   َعلَق  َرمُ  َوَربُّكَ  اق  َك   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بها فرجع (1){األ 

لوني: "فقال عنها هللا رضي خويلد بنت خديجة على فدخل فؤاده يرجف لوني زمِّ " زمِّ

 . الروع عنه ذهب حتى فزملوه

 الرسول يقول كما الحقيقية صورته على كان جاءه حين السالم عليه جبريل وإن

 من صوًتا سمعت أمشي أنا فبينا. فترة الوحي عني فتر ثم: "وسلم عليه هللا صلى

 كرسي على قاعد بحراء جاءني الذي الملك فإذا السماء، قبل بصري فرفعت السماء،

 . واألرض السماء بين

 .الدوي من نوًعا البداية في تلقى محمًدا أن قولهم يرد وهذا

 مجيء قبل الحاالت هذه تأتيه كانت وسلم عليه هللا صلى النبي أن قولهم أما - 4

 هؤالء ألن وزوره، القول هذا كذب يثبت والتاريخ شيء، إلى يستند ال فإنه الوحي

 عليه هللا صلى النبي حياة عن الحقيقي الوحي يفصلوا أن ذلك وراء ِمن   يريدون

ه وسلم،  !ذلك؟ على المستند فأين. والسالم الصالة عليه معه قديمة حالة وعدَّ

 أن وخشيت عليه خافت بأنها عنها هللا رضي خديجة على وافتراؤهم قولهم أما - 5

 هللا رضي نفسها خديجة بقول عليهم مردود فإنه الشريرة، األرواح من الوحي يكون

 ،"نفسي على خشيت: " وقال بالوحي وسلم عليه هللا صلى النبي أخبرها عندما عنها،

ت  وتحمل الرحم لتصل إنك أبًدا، هللا يخزيك لن وهللا كال: "عنها هللا رضي أّمنا فردَّ

 ".الحق نوائب على وتعين الضيف وتقري المعدوم وتكسب الَكلَّ،

 إليه ذهبوا الذي ألن وافتراء، حمق ذلك فإن مشعوذ، إلى به ذهبت إنها: قولهم وأما

 .(2)السماوية الكتب من علم عنده وكان تنصر الذي نوفل بن ورقة هو

                                                           

 3-1(سورة العلق، اآليات 1)

 (31: ص) النبوية السنة من وموقفه االستشراق  الصغير،( 2)
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 قتل هو خيبر غزوة في اليهود من المسلمين انتقام سبب أنّ  مرجليوث تعليل أّما   

 الحقائق على عظيم وافتراء خطأ فهو وسلم، عليه هللا صلى هللا رسولِ  رسولَ  أحدهم

 ويعمى، يصم التعصب ولكن مرجليوث، على التخفى أنها الشك التي التاريخية

 عليه هللا صلى هللا رسولِ  رسولَ  خيبر يهود أحدِ  قتل أنّ  تاريخياً  الثابت فالصواب

 سبباً  يكون حتى ، قبلها وليس خيبر، فتح غزوة بعد كان - سهل بن هللا عبد - وسلم

 من الحاقدون المتعصبون يمارسه الذي التلبيس لنا يتبين هنا من منهم، لالنتقام

 بصفة النبوية السيرة لحقائق المتعمد والتحريف القراء عامة على المستشرقين

 أهل تحريض هو خيبر غزوة أسباب أهم من أنّ  السيرة كتب في ومعروف خاصة،

 .والمسلمين وسلم عليه هللا صلى محمد قتال على والمشركين العرب قبائل خيبر

 عمل نقدر لكي": "اإلسالم في والشريعة العقيدة" كتاب في تسيهر جولد ويقول   

 نتساءل أن الضروري من ليس التاريخية، الوجهة من وسلم عليه هللا صلى محمد

 كان إذا وعما روحه، عن ناشًئا الوجوه كل من وطريًفا ابتكاًرا تبشيره كان إذا عما

 معارف من منتخًبا مزيًجا إال ليس العربي النبي فتبشير. بحًتا جديًدا طريًقا يفتح

 وغيرها والمسيحية اليهودية بالعناصر اتصاله بسبب استقاها أو عرفها دينية، وآراء

 "وطنه بني عند حقيقية عاطفة توقظ بأن جديرة رآها والتي عميًقا تأثًرا بها تأثر التي

 وسلم عليه هللا صلى النبي أن": القرآن مقدمة" كتاب مؤلف: بل ريتشارد ويرى   

 قسم في القديم العهد على وبخاصة المقدس، الكتاب على للقرآن كتابته في اعتمد قد

 عربية، مصادر من مستمد وثمود عاد كقصص العقاب قصص فبعض القصص،

 قد ويدعمها تعاليمه ليفسر محمد استعملها التي المادة من األكبر الجانب ولكن

 ما على للتعرف المدينة في فرصته كانت وقد ونصرانية، يهودية مصادر من استمده

 بالجاليات اتصال على كان حيث مكة في السابق وضعه من أفضل القديم العهد في

 بكتب المعرفة من قليل غير قسط على حصل طريقها وعن المدينة، في اليهودية

 . األقل على موسى

وبنظرة عابرة على القرآن تظهر مباشرة ودون أدنى شك أنه ال يحتوي كما يزعم   

بعض المستشرقين عناصر مستعارة من اليهودية والمسيحية بصورة كلية، حتى أن 

بين بعض األفكار اإلسالمية بعض المستشرقين أوضحوا بأن ما يظهر من تشابه 

 (1)تكن من خالل اإلستعارة بل بسبب تطورات متشابهة متوازنةواليهودية لم 

لقد أخطأ المستشرقون حين تكلموا عن سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم    

الشخصية والعقائدية فشككوا في أصالة الدعوة اإلسالمية ومصدرها األلهي واتهموا 

                                                                                                                                                                      
 

 . 66اإلستشراق، ص ( فوزي،  1)
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لمستشرقين في الرسول صلى هللا عليه وسلم بتهم باطلة، كما شكك العديد من ا

مصدرية القرآن الكريم وأكدوا أن اإلسالم لم يكتمل في حياة الرسول صلى هللا عليه 
وسلم وأن العديد من تعاليمه ابتدعت في عصر الخالفة ونسبت إلى الرسول صلى 1

المستشرقين يحاولون فهم هللا عليه وسلم فيما بعد، وفي ذلك كله لم يكن هؤالء 

لى هللا عليه وسلم بل يسقطون رؤية ذات منهج وضعي اإلسالم وسيرة الرسول ص

 وتأثيرات البيئة األوربية على التاريخ اإلسالمي.

بالمقابل لم يتوان الباحثون من العلماء المسلمين في مناقشة هذه المفتريات والرد    

 .  (2)عليها

 

 

                                                           
1  

 . 68( فوزي، اإلستشراق، ص  2)


