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 :الممخص
جاءت دراسة الجوانب االيجابية في كتابات بعض المستشرقين عن        

﴾ ذو أىمية كبيرة في بحثنا ىذا لموقوف عمى آرائيم ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي محمد ﴿
التي جاء بيا االسبلم ،  المبادئ﴾ ، وفي ملسو هيلع هللا ىلصواقواليم ، في الرسول ﴿

﴾ من ملسو هيلع هللا ىلصالدراسات االيجابية في الرسول ﴿ تمخض عن ىذهِ  وما
 نعكاساٌت اخرى .ا

قسم البحث الى مقدمة ومبحثين ، المبحث االول : أنصاف بعض        
﴾ ، المبحث ملسو هيلع هللا ىلصالمستشرقين الغربيين في كتاباتيم عن النبي محمد ﴿

الثاني : أثر الكتابات االيجابية لبعض المستشرقين عن النبي محمد 
 الدراسات االسبلمية ﴾ وانعكاساتيا عمىملسو هيلع هللا ىلص﴿
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Abstract: 

The study of the positive aspects in the writings of some 

orientalists on the Prophet Muhammad was of great 

importance in our research in to find out their opinions 

and sayings in the Messenger, and in the principles that 

Islam brought forth, and what emerged from these 

positive studies in the Messenger of Other reflections.                                                              

       The research was divided into an introduction and 

two topics, the first topic: the half of some Western 

orientalists in their writings on the Prophet Muhammad , 

the second topic: the impact of the positive writings of 

some orientalists on the Prophet Muhammad and its 

implications on Islamic studies.     
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 المقدمة        
عن النبي المستشرقين بعض يجابية في كتابات االيعد البحث في الجوانب        
ستشراقية أخذت جانبين الجانب االثر، ألن الدراسات االأىمية بالغة ذو  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿محمد

خير موضوع بحثنا واليدف الذي ترتكز عميو دراستنا نظرًا االيجابي ، و االالسمبي ، والجانب 
وفي  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿دراسة سيرة الرسول أغمب توجياتيا من لما يتسم بِو من عممية وتجرد في 

نعمم النظرة السمبية عمى  نظرتيا المنصفة الى حدًا ما لئلسبلم عامة واليدف من ذلك لكي ال
نريد إظيار أنُو فضبًل عن وجود مستشرقين حاقدين نالوا  دراسات المستشرقين جميعًا بقدر ما

م ورسولِو في كتاباتيم  حتى وان لم االسبلم ورسولِو ىنالك مستشرقين أنصفوا االسبلمن 
تبشر  وما ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿انُو يكفينا أنيم قد اعترفوا برسالة الرسول  ، او لم يعترفوا بنبوتِو االيسمموا 
 (1).  ﴾ َأى ِمَيا ِمن   َشاِىدٌ  َوَشِيدَ  ﴿ في كتابِو العزيز فضل وىداية . أذ قال تعالى بِو من

يجابي لكتابات االسباب آنفًا اقتضت دراسة ىذا الجانب الميم وىو الجانب االليذِه 
في ظيور  أثرىم الكبيركي نسمط الضوء عمى  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿ عن النبي محمد المستشرقينبعض 

 . ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿عن النبي محمديسمى بالمستشرقين المنصفين  ما
 ستقرائي لموصول الى المبتغى .االوقد تطمب طبيعة البحث ان نتبع المنيج الوصفي 

أنصاف بعض المستشرقين  ول :االمبحثين ، المبحث مقدمة و قسم البحث الى        
يجابية االأثر الكتابات  ، المبحث الثاني : ﴾ ملسو هيلع هللا ىلصالغربيين في كتاباتيم عن النبي محمد ﴿

 مية.االسبل﴾ وانعكاساتيا عمى الدراسات ملسو هيلع هللا ىلصمحمد ﴿لبعض المستشرقين عن النبي 
في كتاباتيم عن النبي محمد المستشرقين الغربيين بعض أنصاف  :ولاال المبحث 

 .﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿
تحتاج الى بيان أو  خاصٍة ال ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿م عامٍة والرسول االسبلنحن نعمم أن مكانة        

شيادات من أحد بعد أن شيد ا سبحانو وتعالى بآيات عديدة في كتابِو الكريم قال تعالى : 
نَّكَ  ﴿   (2).﴾ َعِظيمٍ  ُخُمقٍ  َلَعمى َواِ 

نُ  ِإنَّا ﴿وعن القرآن الكريم قال تعالى   رَ  َنزَّل َنا َنح  نَّا الذِّك   ( 3). ﴾ َلَحاِفُظونَ  َلوُ  َواِ 
 َكرِهَ  َوَلو   ُنورِهِ  ُمِتم   َوالمَّوُ  ِبَأف َواِىِيم   المَّوِ  ُنورَ  ِلُيط ِفُؤوا ُيِريُدونَ  ﴿قال تعالى:

 (4).﴾ال َكاِفُرونَ 
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 َغي رَ  َيب َتغِ  َوَمن   ﴿،  (5). ﴾ مُ االسال المَّوِ  ِعندَ  الدِّينَ  ِإنَّ  ﴿م قولِو تعالى : االسبلوعن 
  (6). ﴾ ال َخاِسِرينَ  ِمنَ  ِخَرةِ اال ِفي َوُىوَ  ِمن وُ  ُيق َبلَ  َفَمن   ِديًنا مِ االسال

يبدو أن العظماء ألي مرحمة تاريخية البد أن يتركوا بصماتيم ليس في مجتمعاتيم 
المستشرقين في بعض رض ومغاربيا ، وىذا ما حدا االفحسب ، بل يمدوا ظميم في مشارق 

خبلقية ، االوتحميل صفاتِو الخمقية و  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿المنصفين من دراسة شخصية الرسول
ىتمام بدورِه القيادي في المجتمع كصاحب رسالة سماوية لم تقتصر عمى االجتماعية و االو 

 االوما أرسمناك  ﴿قال تعالى :  ( 7)العرب فحسب بل العالم أجمع تصمح لكل زمان ومكان .
 ( 8).﴾ كافة لمناس بشيرًا ونذيراً 

بمزايا عديدة وقد  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿المستشرقين المنصفين شخصية الرسول بعض لقد ميز     
 ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿محمد النبي درست كل منيم ىذه المزايا أو بعضيا من وجية نظرِه لقد ُعـَد بعضيم 

جتماعيين ، ورائدًا من روادىم ، االقائدًا وزعيمًا ، وبعضيم جعمُو في مصاِف المصمحين 
قمة منيم من أبرز لكن الوآخرون رأوا أنُو أحد عباقرة العالم الذين يندر أن يحظى العالم بمثمِو 

م وقد يكون ىؤالء االسبل، وقميبًل منيم من وصفو عمى كونِو نبي أوحى اليو  شخصيتِو رسوالً 
يمان بنبوتِو االمن ناحية ثانية ومقبمون عمى  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿متأثرون بمواقف المسممين من الرسول 

 ( 9)حيان من ناحية ثالثة . االوالدعوة الى رسالتِو في بعض 
 ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿عرض بعض من آراء المستشرقين المنصفين لرسول  ن ىذا يتطمب مناا

بحاجة الى آرائيم حتى وان كانت  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿والتي أودعوىا في مؤلفاتيم ، وأن لم يكن الرسول 
ايجابية بعد أن شيد ا بنبوتِو وعصمتِو لكن يمكن عدىا أعتراف صريح بما جاء بِو فضبًل 

 مي .االسبللعربي عما قدمو ىؤالء من نتاجات محايدة اثرت التراث ا
 فييا . ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿عن النبي محمد يؤالء المستشرقين مع مؤلفاتيم وآرائيم لوفيما يمي عرض 

  : فرانتس بيل- 
( وترجمو الى 1903المستشرق الدنماركي الذي أصدر كتاب حول السيرة النبوية سنة )

 ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿( والموسوم )حياة محمد( أذ ُعــَد أطول ترجمة لحياة الرسول 1930لمانية سنة )اال
خطاء العديدة اال مع كون  غمري وات ، وجودفري ديمومبين ،تنقبل أن يصدر كتاب مو 

فأن ىذا  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿والمبالغات التي يجدىا الباحث المسمم فيما كتبو )بيل( عن الرسول 
محمد النبي م ينتبو الييا المستشرقون حيث قاس عظمة المستشرق أشار الى نقاط عديدة ل
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نسانية ، فضبًل عن ان االخبلصو ذي النزعة صبره وتحممو الشدائد وابمقدار  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿
القوي لو عمى معاصريو واتباعِو ،  هِ محمد تبدو واضحة ، كما أشار)بيل( بتأثير النبي عظمة 

لقد أقر معظم المستشرقين من جيل القرن العشرين في تفسيرىم ليذِه الظاىرة أو تمك ، وقد 
وأكثر قربًا في تقديم صورة أكثر صحة االصمية كان )بيل( أكثر أنتفاعًا بالمصادر العربية 

يل اعبله وان تضمنت ىفوات اال أشارة ب  (10)تخمو من اليفوات والشطحات . نسبيًا ولكنيا ال
 انيا أظيرت جانب ايجابي 

 : غوستاف لوبون- 
( أصدر كتابِو الموسوم )الحضارة العربية( ، والذي 1931- 1841ىو مستشرق فرنسي )   

أخرجو بالمغة الفرنسية مع صور جميمة جدًا ، والداللة عمى قيمة الحضارة العربية في العالم 
.(11) 

ىذا لم يصادف ىوًا  وِ ان كتاب االم االسبل، و  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿يجابية لرسول االنظرتِو والى جانب 
حتمًا ان تسمية كتاب غوستاف لوبون بالحضارة العربية وعدم  (12)لدى بعض المستشرقين .

تقبل بعض المستشرقين ليذا الكتاب ماىو اال دليٌل واضح وصريح بأىمية وقيمة ىذا الكتاب 
 وىذا يعكس ايجابية لوبون .

  : ليوني كايتاني 
م ووضع كتابِو الموسوم االسبل( التفت الى دراسة تاريخ 1926- 1869ىو مستشرق ايطالي )

مي بدءًا من عيد النبي االسبل( سرد فيو أحداث التاريخ 1914م( سنة )االسبل)حوليات 
 (13)م( . 660ىـ/40وحتى عيد الخمفاء الراشدين سنة ) ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿

م وتطورِه، ولكن في االسبلجتماعية في نشوء االقتصادية ، و االحيث أكد عمى العوامل   
قتصادي المحرك الوحيد في االالوقت نفسو رفض فرضية )ىربرت جريم( التي اعتبرت الدافع 

م ، وبعد أن رفض كايتاني فرضية جريم باعتبارىا تفسيرًا متطرفًا يعطي الدافع االسبلظيور 
خبلص يتاني دراستِو بحكم عادل موضوعي إلية ويختم كاماالسبلالديني مركزٍا قويًا في الدعوة 

ر والنتائج الميمة التي حققيا محة العامة ورغبتِو في تحقيق الخيالرسول وتفانيو في سبيل المص
نجد ان كايتاني اعطى جانب ايجابي وموضوعي منصف لحٍد ما حينما  (14)خبلل حياتِو .

 أزاء تحقيق الخير ، والمصمحة العامة . ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿أشاد في رغبة النبي محمد 
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 : توراندريو- 

( ، فقد كان كتابو دراسة 1932ىومستشرق  نشر كتابِو الموسوم )محمد الرجل وعقيدتو( سنة )
بعاد السياسية والدينية لحياتِو حيث يعالج االشممت  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿كبلسيكية لشخصية النبي محمد 

سبقو من المستشرقين معترفًا بفضائل الرسول  موضوعو بمنيج أكثر استقرارًا وموضوعًا ممن
تخمو  ستشراقية الاالان ىذِه الدراسة كغيرىا من الدراسات  االستثنائية االالمتميزة و  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿

م االسبلمن ىفوات ، ومطاعن ، فالمستشرق اندريو يحاول جاىدًا ان يجد ارتباط عقائدي بين 
والمسيحية عمى اسموب ومنيج مستشرقي العصور الوسطى كما وأن شخصية القس الموثري 

االعتراف بفضائل  (15)والمسيح . ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿تتضح في أندريو حين يحاول المقارنة بين الرسول 
المتميزة لدى كتاب توراندريو ُيعد دليٌل عمى وجود جانب منصف  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿النبي محمد 

 تاباتِو عن ىفوات في جانب آخر منيا .وايجابي ، حتى وان لم تخمو ك
 :وليم موير- 

م( ، فقال : " أن محمدًا لم االسبل( أذ يذكر في كتابِو )1867 - 1808ىومستشرق ايرلندي )
مر لنفسو آلثر االوقات طامعًا في الغنى ، أنما سعيو كان لغيرِه ولو ترك االيكن في وقت من 

قائبًل : " أن  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿وفي مكان آخر أشاد بالنبي أن يعيش في ىدوء وسبلم قانعًا بحالتِو " 
بتعاد عن المعاصي التي كانت قريش االالنبي محمدًا في شبابِو طبع باليدوء والدعة والطير و 

 (16)تعرف بيا " . 
 ديو:يس-  

ول قائبًل : " االفي كتابِو )تاريخ العرب( في جزئِو  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿وىو مستشرق فرنسي ذكر محمد
مين األخمسًا وعشرين سنة استحق بحسن سيرتِو واستقامتو أن يمقب بلقد بمغ محمد من العمر 

ثم أستمر عمى ىذِه الصفات الحميدة حتى نادى بالرسالة . وربما توجو الييا فعارضوه اشد 
  (17)معارضة ..." 

ليية ، من مكيدة القرشيين ، قائبًل : " االمحاطًا بالعناية  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿وعن مسالة خبلص النبي 
شرىم ، وىو أولى أن يحفظ نبيو القائم بالدعوة لو واحق أن يجعل كيدىم في نحورىم موقع ا 

 (18). "، ومازال آخذًا بيمينو حتى غنى لو الزمن ، وصفق لو الدىر
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 : جود فري ديمومبين- 
( ، اىتم بالسيرة 1957( لو كتاب )محمد( نشره سنة )1957ىو المستشرق الفرنسي )ت 

يجابية نسبيًا ورفضيا لصورة التي رسمتيا االالنبوية ونالت دراساتوِ شيرة كبيرة بسبب نزعتيا 
 (19)أقبلم المبشرين ومن تبلىم وسار عمى نيجيم من اجيال المستشرقين. 

 : ىربرت جريم-  
( حيث ركز عمى البعد 1895 - 1892ضع كتاب )محمد( والذي نشره سنة )وىو الذي و   
أنيا دافع واحد من جممة  االم ورغم أن فرضيتو فييا شىء من الصحة االسبلجتماعي في اال

 ( 20)قتصادي . االدوافع عديدة ، يعكس المنس الذي أكد عمى البعد 
 : فمياوزن-  

أذ أنُو لم ينكر  ةُعرف بآرائِو المعتدل (م1918  - 1844لماني عاش بين )االىو المستشرق 
﴾ ولم يطعن بِو أو يعتقد بأنو كتاب ا تعالى ىو )قرآن محمد( ، ملسو هيلع هللا ىلصوال ينفي نبوة محمد ﴿

بشكل  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿ولو كتاب )الدولة العربية( لذلك لم يقصد في كتابِو ىذا الكتابة عن الرسول 
شارات التي تحاول أن تبين فييا االخاص ، ومع ذلك فأن آراءِه جاءت ىادئة مع وجود بعض 

  (21)﴾ في المدينة . ملسو هيلع هللا ىلصرض لمنبي ﴿االأثر الييودية عمى تييأة 
  : أيتين دينيو- 

سمط  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿مي وزىا بِو فكتب كتابًا عن النبياالسبلمستشرق فرنسي أعتنق الدين  وىو
فيو الضوء عمى المسألة الجوىرية التي شكك فييا المستشرقون من أبناء جمدتِو كتابِو  
بعنوان )محمد رسول ا( وىو أول مستشرق يموح بيذا العنوان العاصف والمؤثر في 

يرى المستشرقون يشيرون في قوائم  عقمية عدد من المستشرقين ولذلك فأن القارئ نادرًا ما
، وجريم ... وغيرىم( ، ين يكثرون االشارة الى )المانس الكتاب في ح مصادرىم عن ىذا

، ويعتمد اعتمادا أساسيًا عمى كتب " ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿سيدنا محمد" فالمؤلف دائمًا يكرر تعبير
السيرة بما في ذلك المعمومات التي يرى غيره من المستشرقين ىي مجرد أساطير أو 

 (22)قصص أسطورية .. . 
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واالمة وقرارِه الشجاع بيجرتيم الى الحبشة  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿عن مأساة الرسول  كما يتحدث"    
وحزنِو عمى ضعاف المسممين الذين ال يجدون من يحمييم حقًا أن شجاعة المعذبين والشيداء 

  (23)في سبيل ا برىنت عمى اسبلميم العميق ..." .
مي ألن المستشرقين ميما بلاالسيبدو أن سبب تسمية كتابِو بيذا العنوان ىو اعتناقو لدين     

 اليمكن أن يطمقوا مثل ىكذا مسميات . ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿بمغوا من أنصافيم لرسول 
وقد شيد النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميبلدي ظيور مادة تاريخية جيدة عن    

م ساعدت الى درجة ما عمى توضيح الصورة أو تعديميا بالنسبة لممستشرقين وكان من االسبل
( وضع كتابِو الموسوم 1930لماني )ت االنتيجة ذلك ظيور كتاب تيودور نولدكو المستشرق 

 (24)( . 1860)تاريخ القرآن الكريم( ، سنة )
  ويمز: -ج -ىـ-  

خر موفقًا في عرضِو لسيرة اال، ولم يكن ىو  ىو المستشرق الذي كتب كتابًا عن تاريخ العالم
فكانت نظريتِو غالبًا حاقدة ومغرضة العتماده عمى كتابات المستشرقين من  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿الرسول 

مية التي وصفيا بالسماحة ، االسبلالقرن التاسع عشر ىذا مع اعترافنا بنظرتِو الجيدة لمحضارة 
ونظرًا لرأيو المنصف ،  (25)اليسيرة عمى الفيم .م الذي وصفو بالعقيدة السيمة االسبلوالرفق ، و 

ونظرتِو االيجابية نوعًا ما أزاء االسبلم ، والحضارة االسبلمية وجدنا من الميم االشارة الى 
 الجانب االيجابي ليذا المستشرق .

 : عبد الرحمن نيكل- 
ن ( يستطيع أ1958 - 1885صل من تشيكو سموفاكيا أمريكي الجنسية )االىو بوىيمي 

يكتب بعشرين لغة وقد عمل محررًا بإحدى الصحف اليابانية ، ونقل القرآن الكريم الى المغة 
 (26)التشيكية . 

 : رينولد نيكمسون-  
دب اال( الذي أعتمد عمى القرآن الكريم حينما الف تاريخ 1945نكميزي )ت االىو المستشرق 

 (27)مي . االسبلالعربي وأختص بالكتابة عن التصوف 
عرف بإخبلفو السامية  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿ستشراقية عمى أن النبي االالدراسات بعض تتفق كذلك 

وأمانتِو وشرف نفسِو ، حيث أثار المستشرق البمجيكي )الفرد الفانز( في كتابِو )عمم النفس( 
شب محمد حتى بمغ ، " وأمانتِو وزواجِو من خديجة : قائبًل  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿عن أخبلق الرسول 
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وأمانة ، وأحسنيم جوابًا، وأصدقيم حديثًا ، وأبعدىم عن  فكان أعظم الناس مروءة وحمماً 
مين ، وبمغت أمانتِو وأخبلقِو المرضية خديجة بنت خويمد األالفحش حتى عرف في قومِو ب

  (28). "القرشية ....
 : ىنري المنس- 

وُيعد موي ، االىو المستشرق البمجيكي الذي عرف بدراستِو عن عرب الجاىمية ، والعيد 
فصبًل في ، لكن نجد ان لديو  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿المنس احد المستشرقين الذين أساءوا الى الرسول 

محمد بعد أن تزوج خديجة "قائبًل :  يذكر فيو جانٌب ايجابي م(االسبل)عيد وىوأحد مؤلفاتِو 
مين ، أي األأصبح معروفًا في قومِو، وكان الناس يجمون أوصافِو ويحمدون سيرتو ، ويمقبونو ب

ىكذا كان محمد بحراء ، كان ينشد  ". وفي مكان آخر قائبًل  "الصادق الذي يعتمد عميو 
كان  ذات الكواكب الى ما الكون في تمك الجبال التي كان يذىب ليخمو بنفسو متأمبًل السماء

مي الفطري والصادق وذلك الصوت ىو صوت االبسمعِو من أعماق قمبِو ، وىو الرجل 
 (29). " بديةاالالحقيقة 

 : جويدي-  
مي( سنة االسبل( أصدر كتابًا من )تاريخ الدين 1935يطالي الكاثوليكي )تاالىو المستشرق 

 ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿( ، وكتاب آخر بعنوان )تاريخ العرب وثقافتيم( والذي ختمو بوفاة الرسول 1935)
 مي معترفًا بدورهاالسبلمركزًا مرموقًا كمؤسس لمدين  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿أذ أعطى جويدي لرسول 

لقد لعب محمد دورًا ميمًا في كسب النفوس التي كانت بعيدة جدًا عن معرفة  " الحيوي قائبًل :
ليية المقدسة وبالثواب والعقاب االوثان وجعميم يوقنون بالقوة االالحقيقة ومغمورة في عبادة 

 ( 30). "لو الحق الواحد لكل البشرية االالعادل والطاعة الى 
 :أغسطينوس مولمر- 
( درس المغة العربية في فينا فتوقف عندىا مميًا ، 1894- 1148مستشرق الماني )وىو   

أن قريشًا ىدمت الكعبة ، وكان النبي أبن خمسة وثبلثين سنة  " م(االسبلوقال في كتابِو )
سود فيضعُو مكانِو ثم تعرض لسياسة النبي محمد في االوتعرض لتنازع قريش برفع الحجر 

 (31). " قريشًا بسياستِو الرشيدة ىذا المقام وأنُو أدىش
 
 :جان توزينون كرو- 
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( أذ أشار في كتابِو )العرب( عن مقدمات 1924 - 1867لماني الفرنسي )االوىو المستشرق 
أن ا أصطفى محمدًا إلرشاد أخيو وعيد اليو ىدم " النبوة وبدأ البعثة في مقدمة كتابِو قائبل: 

حد االور الحق ، فأخذ من ذلك العيد ينادي بأسم الواحد ديانتيم الكاذبة وأثارة أبصارىم بن
 (32). " أوحى اليو وبمقتضى عقيدتِو الراسخة بحسب ما

 :روم ألندو-  
كان محمد تقيًا بالفطرة ، وكان من  "نكميزي أذ ذكر محمد قائبًل االوىو الباحث والمستشرق   

طبيعتِو الروحية كان وفضبًل عن صبلح التي تمقاىا في رؤاه االغير ريب مييأ لحمل رسالة 
 (33)."في جوىره رجبًل عمميًا عرف مواطن الضعف ومواطن القوة في الخمق العربي ... 

 : التربتكين- 
في مؤلفِو )الحياة تبدأ  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿( ذكر الرسول 1907- 1833وىو المستشرق اليوغسبلفي )

نائمًا في أحد كيوف حراء في أحدى ليالي شير رمضان بينما كان محمد " ربعين( قائبًل: االب
... يتجمى عميو ذلك الشخص قائبًل لُو أقرأ قال محمد لستُ  بقارئ قال أقرأ بأسم ربك ... 

 (34)." فردد محمد ىذِه الكممات ، وأحس بالنور قد أشرق عميو
 : رينيو غروسيو- 

وىو المستشرق الفرنسي صاحب كتاب )الحروب الصميبية( و)مدنيات من الشرق( في مؤلفِو 
كان محمد لما قام بيذِه الدعوة شابًا كريمًا مجدًا مآلن حماسة لكل قضية " خير قال : اال

شريفة ، وكان أرفع جدًا من الوسط الذي يعيش فيو وقد كان العرب يوم دعاىم الى ا 
فأراد أن تؤسس ليم حكومة ديمقراطية موحدة .. وأراد أن يمطف  –نية منغمسين في الوث

 (35). "أخبلقيم ...
 : أدورد مونتيو-  

" ( أذ يذكر في كتابِو )المدينة الشرقية( قائبًل: 1882 - 1810ىو المستشرق السويسري )
عقيدة  كان محمد نبيًا بالمعنى الذي كان يعرفو العبرانيون القدماء ، ولقد كان يدافع عن

خالصة ال صمة ليا بالوثنية ، وأخذ يسعى النتشال قومِو من ديانة جافة ال اعتبار ليا بالمرة ، 
في أخبلقِو وال  االيمكن أن يشك  نحطاط ، والاالخبلق المنحطة كل االوليخرجيم من حالة 

 (36). " في الحمية الدينية التي كان قمبِو مفعمًا بيا
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 : واشنجنون ارفنج- 
في قبيمتِو قائبًل :  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿مريكي الذي تحدث عن مكانة الرسول االشرق والمؤرخ ىو المست

ىل كان محمد واسع النفوذ ؟ نعم ، فقد كانت أسرتو تقوم بسدانة الكعبة وتتولى شؤون مكة ، "
تمك المدينة المقدسة ، ولذا كان مركزه وما أتصف بِو من أخبلق كريمة يؤىبلنو ليكون موضع 

لم يكن اعتباطًا لذا وجد  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿حتمًا ان اختيار ا عز وجل لنبي محمد  (37). "الثقة 
في قبيمتِو ، وخمقِو الرفيع جعبلنِو موضع ثقة ، أذن رأي  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿ارفنج بأن مكانة الرسول 

 . ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿ارفنج كان منصف وايجابي أزاء الرسول 
 : جولد تسيير-  

تابِو ) العقيدة والشريعة في ( ، أشار في ك1903- 1850وىو المستشرق والباحث المجري )
...أذا الحق "مية في محيطيا العربي بقولِو :االسبلثر التاريخي لمدعوة االم( الى دراسة االسبل

 (38). "أن محمد كان ببلشك أول مصمح حقيقي في الشعب العربي من الوجية التاريخية 
 غمري وات :مونت-  
وىو مستشرق بريطاني من أسكتمندا وأستاذ في قسم الدراسات العربية في جامعة أدنبرة كتب   

ثم )محمد في المدينة(  1953عدة كتب خبلل عقد الخمسينات منيا )محمد في مكة ( سنة 
تِو ودراساتِو العديدة االفضبًل عن مق 1961ثم )محمد النبي ورجل الدولة( سنة  1956سنة 

مد( في دائرة المعارف البريطانية ، والفضل الخاص عن الرسول محمد مثل مقالة )مح
م بكمبردج( وأعتبره من بين المستشرقين االسبلفي الكتاب المرجعي )تاريخ  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿

صمية من مصادرىا القديمة االالتقميديين المعاصرين متميز بمنيجية التاريخ في تقويم الروايات 
من الشكوك والتشوييات التي بثيا القس والرىبان  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿م والرسول االسبلوتخميص صورة 

، مستشرقو العقود التي سبقتو أمثال )المانس( وغيره أذ أكد عمى طريقة نقدية لتحميل التاريخي 
حققو من نجاحات ، مبرزًا  وما ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿جتماعية لشرح إنجازات الرسول االعمى العوامل 

م والتي كانت واقعًا االسبلالرسول و نسانية التي تحمى بيا االالقيم والمبادئ الخمقية 
 (39). ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿لسياستوِ 

ولى( وجدت االان ىذا الموقف الذي تبناه وات لم ينل أستحسان المسممين والمستشرقين )فالفئة 
، فيو لم يصل الى  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿م وسيرة الرسول االسبلعنده ىفوات واستنتاجات بعيدة عن روح 

مستشرقون حيث واجو انتقادات ألنو تجاوز الحدود الصورة الصحيحة لئلسبلم )الفئة الثانية( ال
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أعماه عن المظاىر  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿ولون بحيث أن أعجابو بالرسول االالتي عرف بيا المستشرقون 
يعترف بيا المستشرقون  والتي ال ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿مي لرسول االسبلالسمبية وجعمو قريب من الوجو 

من قبل  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿وربيون ، بعد أن نفى العديد من التحريفات التي نعت بيا الرسول اال
 (40)ولين .االالمستشرقين 

حتى قيمت دراسات وات من قبل أحد المستشرقين بما يمي : )أن ىذِه الحالة المتطرفة في   
ربية الميل الى محمد )يقصد دراسات وات( تظير المدى البعيد الذي وصمت اليو الدراسات الغ

 اال( ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿التي ابتدأت بكراىية العصور الوسطى وانتيت بتقدير عادل ومتعاطف لرسول
م( االسبلفي تاريخ العالم ، يقف محمد متميزًا بفضل الحركة ) "أنُو أقر بالحقيقة حينما قال :

التي خمصت العرب من حياتيم الفقيرة والمغمورة باعتبارىم أبناء الصحراء ، ثم دفعتيم الى 
 (41).  "م لمفتح وتكوين أمبراطورية غيرت وجو العالم بلاالس
بعد زواجوِ من "وفي كتابوِ )محمد في مكة( تحدث مونتغمبري وات عن الرسول قائبًل:     

خديجة ، أخذ يرتقي سمم النجاح في مجتمعوِ  المكي لمكانتوِ  في عشيرتوِ  وألخبلقوِ  
 (42). "السامية..

يطالي فرانسيسكو غبرييمي : أن مؤلفات وات التي أمتد تأليفيا بين االوقد عمق المستشرق  
م ، االسبل( تمثل أخر وجية نظر عمماء الغرب بالنسبة الى نبي 1960 - 1950سنوات )

 ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿وان دراسات وات تستحق الثناء في نيجيا في تتبع المصادر، وفي تقييمو لمرسول 
ف سبقو في أعجابو بالنبي الذي سيقابمو فأن وات ذىب في حكمو وتقديره أبعد من أي مؤل

خرين وقد ُعــَد غبرييمي وجية نظر وات ىذِه بأنيا تمثل االأعجاب من قبل المستشرقين 
التطرف الذي تظير من خبللِو صورة النبي في الغرب بين أفكار العصور الوسطى الحاقدة 

 (43)وبين أفكار المستشرقين المعاصرة .
سراء االقين من موقف عقبلنيي المسممون الذين يعتقدون بأن كما اقتربت نظرة المستشر 

سراء االوالمعراج كان بالروح فقط ، اعتمادا عمى حديث السيدة عائشة )رض( التي ترى بأن 
 (44)كان من الرؤيا الصادقة .

اعتقاده أن أسراء الرسول مع كون ليدلي الباحث الروماني )جورجيو( برأيِو بيذِه المسألة فيو 
اجو قديمًا بالروح فقط ، وىذا ليس بغريب عمى أصحاب الرؤيا العظيمة الصادقة ، لكنو ومعر 

سراء بالروح اإلمية حتى وان ذىب بعض مفكرييا الى القول باالسبليؤكد احترامو العقيدة 
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عجازية ، التي تفوق كل خيال ، وتتجاوز موضوعية العموم االوالجسد معًا في تمك الرحمة 
مية ، االسبلعمم الفيزياء وأن لم يقبل ىذا الموضوع فأنني أحترم العقيدة "ل : الفيزيائية فيقو 
يقبل بيا  ين أعتقادات دينية اليلناحية الدينية ، ولدينا نحن المسيحاءت بِو من اج وأقبل كل ما

 (45). "عمم الفيزياء ، مع ذلك فنحن نقبل بيا ، ونعتبرىا من صمب معتقداتنا 
  ماكس:-  

ودالئل النبوة  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿ىو مستشرق أمريكي ذكر في كتابِو )عظماء الشرف( ىجرة الرسول 
والقوة التي ظيرت في تمك المرحمة والتي مثمت منعطفًا تاريخيًا عظيمًا في سيرة الرسول ، 

م من محمد رسول االسبللقد نفذت روح " مية ، قائبًل : االسبلوتطورًا نوعيًا في مسار الدعوة 
 (46). "لمسممين الى اليداة والصالحينا الى ا

 ميشون :- 
م الذي أمر بالجياد االسبلأن " ىو المستشرق الذي ذكر في كتابِو )تاريخ الحروب الصميبية( 

خرى ، وىو الذي أعفى البطاركة والرىبان من الضرائب وحرم قتميم االديان االمتسامح نحو 
حيث  بن الخطاب )رض( النصارىعمى الخصوص بعكوفيم عمى العبادات ولم يحس عمر 

، وفي كتابِو " في حين ذبح الصميبيون المسممين وحرقوا الييود عندما دخموىا فتح القدس .
مية والمسيحية ، االسبلخر الموسوم )سياحة دينية في الشرق( متحدثًا عن تاريخ العبلقات اال

أن  : "المعاممة قائبًل  وكيف أن المسيحيين تعمموا الكثير من المسممين في التسامح ، وحسن
من المحزن أن يتمقى المسيحيون عن المسممين روح التعامل ، وفضائل حسن المعاممة ، وىما 

 (47). "مم كل ذلك بفضل تعاليم نبييم محمد االحسان عند الشعوب و االأقدس قواعد الرحمة و 
 : مايكل ىارت- 

م وأدركوا االسبلوأعطوه حقو ، وتمثموا روح  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿وفي عداد أولئك الذين أنصفوا الرسول 
موضوعيًا أىمية الرسول التاريخية ، بعيدًا عن المواقف المتزمتة أو المتعصبة معو أو ضده ، 

وائل( الذي يشدنا أن نقف االيقف في الطميعة الدكتور)مايكل ىارت( صاحب كتاب )المائة 
التاريخ ضمن سمم ترتيبي أختاره حسب  معو عند نظرتِو العممية ، التي وقفيا لتصنيف عظماء

ول في قائمة أىم رجال التاريخ ربما االأن اختيار محمد ليكون  ": مقاييس منطقية ...قائبًل 
أدىش كثيرًا من القراء الى حد قد يثير بعض التساؤالت ، ولكن في اعتقادي أن محمدًا كان 

كبل المستويين الديني والدنيوي ... الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل اسمى وأبرز في 
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ديان في العالم ، وأصبح أحد الزعماء العالميين االونشر أحد أعظم  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿أسس محمد 
يام وبعد مرور ثبلثة عشر قرنًا تقريبًا عمى وفاتِو ، اليزال االالسياسيين العظام ، ففي ىذِه 

  (48).  " تأثيره قويًا عارماً 
تبة أعمى في مر  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿ىذا عن مبررات تصنف الرسول ويتحدث ىارت في مقدمة كتابِو 

ألن في اعتقادي أن محمدًا لو تأثير شخصي عمى صياغة الدين من يسوع المسيح قائبًل: " 
 (49).  "مي أكثرىما كان ليسوع من تأثير عمى الدين المسيحي االسبل

 : سينرستن- 
ومحرر مجمة العالم ( وىو أستاذ السامية 1866سوجي سينرستن )االتحدث المستشرق    

نجيل المحمدي( ، و)تاريخ حياة محمد( قائبًل في مؤلفِو االالشرقي وصاحب كتاب ) القرآن و 
ىو عميو من عظيم الصفات وحميد المزايا فمقد  أنا لم ننصف محمدًا أذا انكرنا ما" خير : اال

ئِو ، خاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجو الجيل ، واليمجية ، مصرًا عمى مبد
ومازال يحارب الطغاة حتى أنتيى بِو المطاف الى النصر فأصبحت شريعتو أكمل الشرائع 

 (50). "وىو فوق عظماء التاريخ 
 : جان بروا- 

تحدث المستشرق الفرنسي جان بروا في كتابِو )محمد نابميون السماء( عن تمك العبقرية      
ان محمد نبيًا ومشرعًا وسياسيًا وممكًا عظيمًا ك "المتكاممة التي تقف في مدرسة الحياة بقولِو :

وخطيبًا مفوىًا وقائدًا خطيرًا محنكًا، وان كان لم يدخل جامعة من جامعات الرومان ، وال 
وحده دون  مدرسة من مدارس فارس ، أن محمد قد كبر أسمو وأعتز بربِو حتى عرف بأسموِ 

  (51)." ذكر أسرتو ...
 :صاموئيل زويمر- 
( ذكر في كتابِو )يسوع في أحياء الغزالي( قائبًل 1904 - 1843نكميزي )االرق ىو المستش  
أن عبقرية محمد ىي السبب في نجاحو وأستطارة شأنِو ، يضاف الى ىذا كمو معرفتِو " :

دارة والحرب ، االالعظيمة بالديانات في عيده ، وقوتِو في اجتذاب القموب اليو ، ومقدرتِو في 
 (52). "ولباقتِو في السياسة الفائقة 
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 : برتممي سانت ىيميا- 
كان محمد أذكى العرب في عيده  "وىو المستشرق الذي ذكر في كتابِو )مع الشرق( قائبًل:

وأكثرىم تقوى ودينًا ، وأرحبيم صدرًا ، وأرفقيم بأعدائِو وخصوم دينوِ  وما أستقامت 
بسبب تفوقو عمى رجال عصره ، وأما الدين الذي راح يدعو اليو فقد  االامبراطوريتِو الخارقة 

 (53)." كان خيرًا عظيمًا عمى الشعوب التي أعتنقوُ  وآمنت بوِ 
 : تيودور نولدكو- 

( أشاد بكمال وعبقرية الرسالة التي حمميا 1920 - 1836لماني )االىو المستشرق       
نزل القرآن عمى محمد نبي المسممين بل نبي  "قائبًل : محمد لمعالم في كتابِو )تاريخ القرآن(

العالم وجاء بدين الى العالم عظيم ، وبشريعة كميا آداب وتعاليم ، وحري بنا أن ننصف 
 (54)."كل صفات الكمال فكان جديرًا بالتكريم االمحمدًا في الحديث عنو ألننا لم نقرأ عنو ، 

مة وسموكو العام ، قد جعمت منو القدوة والرمز ، فيو أن حياة الرسول في مواقفِو الحاس       
جتماعي السديد يقول عنُو االرمز لمحكم العادل والسياسة الدينية الصحيحة وصاحب المنيج 

 "جتماع ( ، اال( في كتابِو )أصول 1903 - 1802نكميزي )ىربرت سبنسر( )االالفيمسوف 
، وأصدق من نيج منياجيا المقدس في فدونكم محمدًا أنو رمز لمسياسة الدينية الصحيحة 

لبلمانة والصدق البريء ومازال يدأب لحياة أمتو ليمة  االمث االالبشرية كافة ، ولم يكن محمدًا 
 (55)." نياره

لقد نظر منصفوا المستشرقين الى الرسول ليس كنبي عمل في أطار الجزيرة العربية         
الكاتب عمى المسيرة التاريخية كذلك ، يقول  فحسب ، بل كواضع أسس سياسية عالمية أثرت

م( ، " لم يكن محمد االسبلالفرنسي المعاصر والمستشرق )مارسيل بوازار( في مؤلفِو )أنسانية 
عمى الصعيد التاريخي مبشرًا بدين وحسب بل كان كذلك مؤسس سياسة غيرت مجرى التاريخ 

 (56)نطاق" .م فيما بعد عمى أوسع االسبلوأثرت في تطور أنتشار 
 : توماس كارليل- 

بطال( الذي تحدث فيو عن عدد من االنكميز ، الف كتاب )االىو أحد كبار كتاب 
الشخصيات العالمية في مختمف العصور ، وأفرد فصبًل خاصًا تحًدث فيو بإنصاف وأنتماء 

﴾ قائبًل: "من العار ان يصغي اي انسان فتحدث من ملسو هيلع هللا ىلصوحماسة عن حياة النبي محمد ﴿
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﴾ لم يكن عمى ملسو هيلع هللا ىلصم كذب  ، وأن محمد  ﴿االسبلء ىذا الجيل الى وىم القائمين بأن أبنا
 (57)حق " .

 :ىنري دي كاسترو-  
 م وأطمع عمى جوانبِو الخيرة وفضائمِو التي الاالسبلىو المستشرق الفرنسي الذي درس       

تنتيي ، فبات عمى يقين وتدقيق ن أنو دين الحق ، وأعمى ذلك عبر كتابِو )خواطر وسوانح( 
( في فرنسا ، وقد قال فيو بأسموب الواثق وفكر الباحث الرصين : " 1896الذي نشره عام )

لقد آليت عمى نفسي ان التزم الدقة والعمق ، ولو أنني أتبعت مجرد الظواىر ، وقضيت عمى 
تأمل وتدقيق ، فجاء كتابي مذمومًا ، ورماني المستشرقون بالخفة والطيش ، لذلك  مور بغيراال

﴾ وتقرير حقيقتو ، عًمني أجد ملسو هيلع هللا ىلصقصدت أن يكون بحثي أواًل في تحقيق شخصية محمد ﴿
﴾وعمى أمانتوِ  المتفق عمييا تقريبًا بين ملسو هيلع هللا ىلصفي ىذا البحث دليبًل جديدًا عمى صدق محمد ﴿

 (58)جميع مؤرخي الديانات".
تقبل بحرية  وربية أظيرت في مواقف متعددة عبر تاريخيا كيف انيا الاالأن الكنيسة       

مر الى طرد االم ، بل يصل بيا االسبلم او نبي االسبلدفاعًا عن  راءاآلالرأي أن كانت ىذِه 
م ومن أشير المبدعين الذين االسبلالمبدعين من رحمة البابا ألنيم تحدثوا بالخير عن أمة 

ديب الروسي )تولستوي( الذي تسبب االوا من رحمة البابا بسبب دفاعيم عن النبي محمد حرم
دفاعو عن محمد في حرمان البابا لُو من رحمتِو ، بعد أن ىاجم المستشرقين المتشددين بسبب 

بمحمد ، فكتب مؤكدًا أن محمدًا رسول ا ، من كبار  التصاقياالتيم التي يحاولون 
﴾ ملسو هيلع هللا ىلصدموا المجتمع خدمة جميمة لقد أنبير )تولستوي( بشخصية النبي ﴿المصمحين الذين خ

 (59)وظير ذلك واضحًا عمى عمالِو .
فيقول في مقالة لُو بعنوان )َمــــْن ىو محمد( :" أن محمدًا ىو مؤسس ورسول كان من        

ى أمة نساني خدمة جميمة ، ويكفيو فخرًا أنُو أىداالعظماء الرجال الذين خدموا المجتمع 
برمتيا الى نور الحق ، وجعميا تجنح الى السكينة والسبلم ، وتؤثر عيشة الزىد ومنعيا من 
 سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية ، وفتح ليا طرق الرقي والمدينة ، وىو عمل عظيم ال

 (60)جبلل " االحترام و االشخص أوتي قوة ورجل مثمِو جدير ب االيقوم عميو 
يمكن  يقول ىذا الكبلم المتوازن الخروج من رحمة البابا ؟ وىل ىناك حقًا مافيل يستحق من 

أن يسمى رحمة البابا ؟ أعتقد أن سبب أخراج )تولستوي( وغيره من المبدعين من رحمة البابا 



 للعلوم االنسانيةجملة جامعة االنبار 

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)1170 ) 
 

م أن االسبلم ، وشخصية نبي االسبلىو أنيم قد أكتشفوا زيف ىذِه الرحمة عندما تعرفوا عمى 
م بيا غيره من الحضارات والثقافات ىي قدرة ىذا الدين عمى االسبليواجو  أىم التحديات التي

 (61)خرى .االديان االالنمو المستمر والتجدد الدائم تحت كل الظروف وخبلف كل 
مي ألسباب االسبللذلك فأن في الغرب عددًا من المفكرين المثقفين من المتعاطفين مع العالم 

يجدون في الغرب من يساندىم أو يدعم أعماليم ، أو  فكرون الفكرية ونفعية متعددة وىؤالء الم
م بدعوى الحرب عمى االسبليساىم في التعريف بيا في ظل تنامي موجة اليجوم عمى 

مي وفي الدفاع عن نبي االسبلرىاب ونحن بحاجة الى جيود ىؤالء في خدمة المشروع اال
 (62)مة .اال

قين عامة ، وبعض المنصفين منيم خاصٍة وجدنا لمؤلفات المستشر  استعراضنامن خبلل      
 ﴾ في كتاباتيم لكن ىذِه الكتابات الملسو هيلع هللا ىلصفي ىذِه المؤلفات مستشرقين حقًا أنصفوا الرسول ﴿

تخموا من الشك والريبة والدس في بعض منيا ، مثال ذلك : )مونتغمبري وات ، وتوماس 
﴾ في كتاباتيم لكنيم مع ذلك كانت ملسو هيلع هللا ىلصكارليل ( وبعض المستشرقين أشادوا بالرسول ﴿

ب ىنري المانس ، وزويمر( وغيرىم وىذا دليٌل االأشادتيم طفيفة وىم متعصبين جدًا أمثال ) 
 ﴾ .ملسو هيلع هللا ىلصيريدون معرفتِو طالما الحق ىو محمد﴿ عمى انيم يدركون الحق لكنيم ال

لذي أذن ىنالك قمة من المستشرقين المنصفين وآخرين معتدلين يبدو أن المنصف ىو ا
جاء بِو  ﴾ ، حتى وأن لم يعمن اسبلمو لكن آمن فيو كمبدأ أو بحقيقة ماملسو هيلع هللا ىلصآمن بالرسول ﴿

من دعوة وتنظيم فجاءت كتاباتيم بعيدة الى حدًا ما عن المطاعن والدس وأن كان في بعضيا 
 موجود قد يكون عن سيو .

م لكن سبلاال﴾ و ملسو هيلع هللا ىلصلكن المعتدلين يبدو أنيم أشادوا بأقواليم ، ومؤلفاتيم بالرسول ﴿
ستعمارية أم كونيم االحوت مؤلفاتيم مطاعن عدة ىدفيا أما كونيم مرتبطين بالدوائر 

عجاب لم يصل الى اال﴾ لكن ىذا ملسو هيلع هللا ىلصكمستشرقين أنيم حقًا أعجبوا بما جاء بِو محمد﴿
 يمان( .االعجاب و االيمان والفرق واضح بين العبارتين ) االدرجة 

﴾ ملسو هيلع هللا ىلص﴿يجابية لبعض المستشرقين عن النبي محمد االأثر الكتابات  –:المبحث الثاني 
 مية .االسالوانعكاساتيا عمى الدراسات 

م ، االسبلبعدىا لمصراع الثقافي ضد  أن قيادة الكنيسة في العصور الوسطى وما     
مي الى حافات أوربا االسبلوحضارتو، قد أشتد سيما بعد الحروب الصميبية ووصول الفتح 
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م االسبلانت الحرب الثقافية من أقسى أنواع الحروب تشوييًا لصورة الشرقية والجنوبية ، وك
ىم من االوالنظم المتنوعة ، و  داباآلو ت العموم والفنون االوألنجازات عمماء المسممين ، في مج

وال  التاريخيةوربي عبر الحقب االذلك أن تمك المغالطات والتشوييات ظمت فاعمة في العقل 
حدث من تغير في  ات فئة من المستشرقين عمى أقل تقدير وأن مازالت تعمل عمميا في نتاج

ىو  سموب أنما ىي تغيرات سطحية ىامشية حيث بقي جوىر الموقف عمى مااالالمنيجية أو 
 (63)ولى التي بدأ منيا في العصر الوسيط .االعميو لم يتغير عن البداية 

الكنيسة ترعاه وتوجيو ومارس ستشراق في بعض مراحموِ  عاش في كنف االمع كون أن    
دورًا فكريًا خطرًا في التمييد لؤلستعمار السياسي ، والثقافي ، والعسكري وقام بحركات حربية 
تيدف الى زعزعة ثقة الشعوب المستعمرة لدينيا ، وثقافتيا، وحضارتيا ، فأن حركتو الفكرية ال 

 (64)تخمو من جوانب أيجابية .
وربا ووضع الفيارس ليا حتى التي توجد في المكتبات العمومية بة امتمثمة بتنظيم الكتب العربي

يسيل الرجوع الييا ، فضبًل عن تخصيص نخبة من المستشرقين بالكتابة عن مجال أو 
شخصية معينة ، ودراسة آثارىم العممية بما يتطمب صبر، وجيد ، وتصوف عممي دؤوب ، 

جولدتسيير وغيرىم بدراسة القرآن كأشتيار تارودنت بأبن تيمية ، وأشتيار نولدكة و 
 (65)وعموموِ .

مية( أصدرىا المستشرقون بعدة لغات أذ وضعوا في االسبلمثال ذلك )دائرة المعارف     
تضمنتو من  كتابتيا كل جيودىم لتصبح مرجع ليم لممسممين في دراساتيم مع كون ما

انية ودفعوا الى متابعة تمك نساالتحريفات ودس ، ففي بحوثيم ىذهِ  أسيموا بتنمية الثقافة 
 (66)البحوث بالزيادة والتعقب والرد.

مي االسبلناىيك عن أثر بعض المستشرقين المنصفين الذين تركوا أثرًا عميقًا في الرأي العام 
وربي مثال ذلك المستشرق الفرنسي )كمود أيتان سافاري( أذ وصف الرسول اال، والرأي العام 

بالعظمة قائبًل : " أسس محمد ديانة عالمية تقوم عمى عقيدة بسيطة في مقدمة ترجمتوِ  لمقرآن 
أن يعتبره من  االيستطيع  يقره العقل من أيمان وأن من لم يعترف بنبوتوِ  ال ما االتتضمن  ال

 (67)أعظم الرجال الذين ظيروا في التاريخ " .
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( الذي سبق  مريكي )وول ديورانت( صاحب كتاب )قصة الحضارةاالوىنالك احث        
 إلصبلح﴾ نبيًا كبيرًا وتوحيديًا كامبًل ولم يكن لُو نظير جاء ملسو هيلع هللا ىلصذكره قائبًل: " كان محمد ﴿

 (68)البشر" .
نزالق في مياوي الرذيمة تحدث المستشرق االوعن رفيع أخبلقو وسامي خصالو وعظمتوِ  من 

أن محمدًا ولد في حضن الوثنية ، ولكنوُ  منذ نعومة أظفارهِ  أظير " )جرسان دتاسي( قائبًل : 
خبلصا ونية حسنة غير عاديين  بعبقرية فذة انزعاجا عظيمًا من الرذيمة وحبًا حادًا لمفضيمة وا 

 (69). "ميناالالى درجة أن أطمق عميو مواطنوه في ذلك العيد أسم 
كتابات الأن من الممكن الفائدة من  االوجود مستشرقين منصفين وآخرين غير ذلك مع كون 

ستعمارية والتي يغمب عمييا الطابع العممي المجرد من االالتي نممس فييا تحررًا من الضغوط 
 (70)تجاه بالدراسات العممية البعيدة عن الريبة .االحكام المسبقة ، وىي خطوة نحو االىواء و اال

يمكن التسميم بشكل نيائي بدراسات المستشرقين حول الرسول  فضبًل عن ذلك ال    
وسيرتوِ  ، ألنيا ميما بمغت من حيادية ونزاىة البد أن تسقط بأحد ىذين الخطأين  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿

ستشراقية حول االالقصور عن الفيم ، وتدمير الثقة بأسس ىذا الدين ، ولكون ىذهِ  الدراسات 
قبوليا كدراسات وبحوث أكاديمية مَسمم  وسيرتوِ أصبحت أمر واقع ممكن ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿الرسول 

ممكن أن تعطينا فيم أكثر حول نسيج السيرة لكن ال يتعامل معيا عمى أنيا الى حٍد ما بيا 
 (71)دراسات ونتائج نيائية أبدًا .

ذلك ألن المستشرق ميما أستخدم من قدراتوِ  العقمية وأجتيد في تحميبلتوِ  المنطقية        
ن يساعده في الوصول الى الحقيقة التاريخية ، وميما أتصف بالحيادية يمكن أ وأستخدم ما

رغم تألق بعض  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿والموضوعية ، فأنو لن يصل الى درجة الكمال في سيرة الرسول
وعمقيا وغناىا تبقى تمثل الخط الثاني أو  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿أعمال المستشرقين في سيرة الرسول 

 (72)عصبيم لنصرانية .الثالث ... أذ البد أن ينساق المستشرقون وراء ت
من العسير أن يتجرد "أذ يذكر المستشرق الفرنسي الذي أسمم )الفونس أيتين دينيو( قائبًل :  

وحياة  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿المستشرقون من عواطفيم ونزعاتيم عندما يؤرخون حياة  الرسول محمد 
فة أزاء مع ذلك وجدنا في كتابات ىؤالء المستشرقون أقواٌل وآراء ايجابية منص (73)."صحابتو
 ، واالسبلم ، وقيمة الحضارة االسبلمية كما ذكرنا سمفًا . ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿الرسول 
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الذين شكك فييم  مى المنحرفين الحاقدين المستشرقينلذلك نذر نفسو وفكره وقممو لمرَد ع      
لقد بمغ تحريف بعض المستشرقين " فتراء ، قائبًل : اال، وأتيميم محقًا بالتميز، والمغالطة ، و 

وصحابتوِ  مبمغًا غطى عمى الواقع ، وأخفى الصورة الحقيقية ، وذلك  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿لسيرة محمد 
عمى الرغم مما يزعمو المستشرقون من أتباعيم ألساليب النقد البريئة وبقوانين البحث العممي 

  (74). "المحايد
م االسبل، و ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿لرسول الكريم  الغربيينم يقف االمر عند أنصاف المستشرقين ول       

مفكرون العرب المنصفون من ستشراقية الحاقدة حفيظة الاالفقط بل حفزت الدراسات 
م الحسنة االسبلشعار التي تتغنى بمزايا االت ، و االفراحوا يؤلفون الكتب ، والمق المسيحيين

لسماوية حتى وأن لم افي رسالتو ِ  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿يمان الصادق الذي دعي لوُ  الرسول الكريم االو 
 يسمم ىؤالء مثال ذلك . 

الكاتب المصري نظمي لوقا ، السياسي الفمسطيني أميل الغوري ، فضبًل عن أقوال         
العرب وشعرائيم ومفكرييم في سورية ، ولبنان ، مسيحيي شتى وشيادات منصفة من فبلسفة 

بطي الذي كان يرأس حزب الكتمة ستاذ مكرم عبيد الزعيم المصري القاالردن ، مثال ذلك االو 
يات القرآنية في خطبةِ  وأحاديثوِ  التي يمقييا في المحافل والمفكر اآلالوفدية ويستشيد ب

ديب والشاعر والفيمسوف المبناني ميخائيل نعيمة ، االالمبناني الماروني أسعد داغر ، و 
  (75).وغيرىم
م ، االسبلدبية التي طالما تغنت بروح االأذ كان ليؤالء القصائد الشعرية ، والكتابات     

مؤكدة روح المحبة والتسامح التي تمثميا الببلد العربية في  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿وشمائل الرسول الكريم 
السياسات العنصرية التي تمارسيا الدوائر الى جانب ديان االحقيقة التعايش السممي بين 

 . الغربية  ستعماريةاال
قيمة أثرت المكتبة العربية بدراساتيم المنصفة الموضوعية  أذن ليؤالء المنصفين دراسات      

مية ، حتى أن االسبلأم الحضارة العربية  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿م أم الرسول الكريم االسبلعامةٍ  سواًء في 
يبدو مفيدة الى حدًا  كانت عمى ما ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿م والرسول االسبلآراء المستشرقين الحاقدين في 

القرآن الكريم ، فيي من ناحية حفزت ، و  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿ما وأن أساءت لئلسبلم ، والرسول 
المسممين خاصٍة عمى الرد عمييم بالحجة والموعظة والتي تطمبت من المسممين تأليف الكتب 

كان ليذهِ  الكتب فيما بعد من أىمية في إغناء المكتبة العربية  في الرد عمى أباطيميم وما
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شخص الرسول بلم متمثمة في ئية التي كالوىا لئلسمية ، وأظيرت مدى الحقد والعدااالسبل
م والرسول االسبل، والقرآن ، أن ىذهِ  التحديات برمتيا التي واجييا ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿الكريم 

ليية التي خصيا سبحانو وتعالى االبما أنزل عميو من القرآن بينت المعجزات  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿
من دين سماوي وما أنزل من كتاب والتي حافظت عميو وما جاء بو ِ  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿لرسولوِ  الكريم 

أنا نحن نزلنا  ﴿زمان قال تعالى : االمبين حافظت عميو من كيد الحاقدين عمى مر العصور و 
 (76). ﴾الذكر وأنا لوُ  لحافظون 

 النتائج
 لقد أظير البحث جممة نتائج ميمة :      

يسمم خر لممستشرقين من دراسات أيجابية محايدة ، ومعتدلة ، حتى وأن لم االالوجو  بين – 1
 . نيم عبروا بطرح الحقائق بموضوعية تامةأصحابيا لك

كتاباتيم الى درجة أنيم  في ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿وجود مستشرقين ىم حقًا أنصفوا الرسول أتضح  – 2
يمان االسبلميم وبعضيم أنصفوُ بآرائيم التي وضعوىا في مؤلفاتيم لكن لم يدخل أعمنوا ا

 بكتاباتيم لكن ىذهِ  الكتابات ال ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿قموبيم وقسم من المستشرقين ىم أنصفوا الرسول 
تخموا من الشك والريبة والدس في بعض منيا ، مثال ذلك ) مونتغمبري وات ، وتوماس 

 كارليل (.
ذلك كانت  مع  في كتاباتيم لكنيم ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿بعض المستشرقين أشادوا بالرسول  - 3 

ىم وىذا دليٌل ب ىنري المنس ، زويمر( وغير االأشادتيم طفيفة وىم متعصبين جدًا أمثال )
 . ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿يريدون معرفتوِ  طالما الحق ىو محمد عمى أنيم يدركون الحق لكنيم ال

أتضح أن ليؤالء المنصفين دراسات قيمة أثرت المكتبة العربية بدراساتيم المنصفة  - 4
أم الحضارة العربية  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿م أم الرسول الكريم االسبلالموضوعية عامةً  سواءً  في 

 كانت عمى ما ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿م والرسول االسبلمية ، حتى أن آراء المستشرقين الحاقدين في االسبل
، والقرآن الكريم ، فيي من ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿يبدو مفيدة الى حدًا ما وأن أساءت لئلسبلم ، والرسول 

كان ليذهِ  الكتب فيما بعد من  ناحية حفزت المسممين تأليف الكتب في الرد عمى أباطيميم وما
مية ، وأظيرت مدى الحقد والعدائية التي كالوىا االسبلمكتبة العربية أىمية في إغناء ال

  ، والقرآن .﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿لئلسبلم متمثمة بشخص الرسول الكريم 



 للعلوم االنسانيةجملة جامعة االنبار 

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)1175 ) 
 

بما أنزل عميو من القرآن  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿م والرسول االسبلكان لتحديات الكبيرة التي واجييا  – 5
والتي حافظت  ﴾ملسو هيلع هللا ىلص﴿ ليية التي خصيا سبحانو وتعالى لرسولوِ  الكريماالبينت المعجزات 

جاء بوِ  من دين سماوي وما أنزل من كتاب مبين حافظت عميو من كيد الحاقدين  عميو وما
 زمان .االعمى مر العصور و 

 : االحاالت
 . 26يوسف : آية  .1
 . 4القمم : آية  .2
 . 9الحجر : آية  .3
 . 8الصف : آية .4
 . 19آل عمران : آية  .5
 . 85آل عمران : آية  .6
 . 1ستشراقية المنصفة ، د.م ، ) د.مط ، د.ت( ، صاالالشيباني ، محمد شريف، الرسول في الدراسات  .7
 . 28سبأ : آية  .8
 . 45، جدة ، )دار المنارة ، د.ت( ، ص 2حمدان ، نذير ، الرسول )ص( في كتابات المستشرقين ،  ط  .9

ولى دراسة مقارنة بين وجية النظر االمية االسبلمي والقرون االسبلستشراق والتاريخ االفوزي ، فاروق عمر ،  .10
 . 57وص 56م( ، ص 1998ىمية لنشر والتوزيع ، اال، عمان ، ) 1وربية ، طاالمية ووجية النظر االسبل

 . 60م ، ص1987( ، لسنة 1ستشراق ، بغداد ، العدد )االفروخ ، عمر، مجمة   .11
 . 15مي ، صاالسبلستشراق والتاريخ االفوزي ، فاروق عمر ،   .12
؛ بدوي ، عبد الرحمن ، موسوعة المستشرقين ، ط ، عمان ، )دار  60ستشراق ، صاالروخ ، عمر، مجمة ف .13

 . 493م( ، ص 2003الفارس ، 
 . 57مي ، صاالسبلستشراق والتاريخ االفوزي ، فاروق عمر،  .14
 . 57مي ، صاالسبلستشراق والتاريخ االفوزي ، فاروق عمر ،  .15
 . 24ستشراقية المنصفة ، صاالالشيباني ، محمد شريف ، الرسول في الدراسات  .16
 . 24ستشراقية المنصفة ، صاالالشيباني ، محمد شريف ، الرسول في الدراسات  .17
 . 63ستشراقية المنصفة ، صاالالشيباني ، محمد شريف ، الرسول في الدراسات   .18
 . 59مي ، صاالسبلستشراق والتاريخ االفوزي ، فاروق عمر ،   .19
 . 55ستشراق والتاريخ السبلمي ، صاالفوزي ، فاروق عمر ،   .20
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 . 54مي ، صاالسبلستشراق والتاريخ االفوزي ، فاروق عمر ،   .24
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