السيرة النبوية في دائرة المعارف البريطانية
دراسة تحليلية لما ُكتب تحت مادة "محمد :النبي ورسالته"

د .وليد بن بليهش العمري



المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،الذي بعث رسوله للناس كافة باحلق وإمام مبني،
والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وقائد الغر احملجلني حممد املأمور
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يتوفىكم وأمِرت أن أك
ريب وسالمه عليه ،وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إىل يوم الدين ،أما بعد.
ف آ مر مآآا ك آآان يآآدور مل آآدي أن رآآد يعون آآات املس آآرقني يريق آآا إىل
موسوعة عُرف عن ا أن أول مساهتا العلم واملعرفة ،وهآ املوسآوعة الطينانيآة ات
الصآآيا وال آ رة؛ ل ميل آآا مآآيالا عظيم آا عآآن مآآا الرصآآانة العلميآآة الآآذي رمس آآه
لنفس آ ا من آآذ أول ص آآدورها ،وعن آآدما عةف آآا عل آآى قآ آراءة م آآا ك آ آ في آآا آآا
موض آآوع سامس آآالمس ه آآالو م آآا س آآان املوض آآوع م آآن ا آ آراف ع آآن امل آآن العلمآ آ
السآآليم ،وال حامآآغ املغآآرغ والرابآآة ااارفآآة املسآآاس بةآآغ مآآا يعآآده املسآآلمون
مقدسا.
هآآذا االسآ غراب ،فاملوسآآوعة الطينانيآآة هآ أك آآر املوسآآوعات
وال عجآ
العاملية العامة شعبية وأوفرها مسعة من حيآث الدقآة والسآيما أاآا ا آار ك امآا مآن
أشآ ر امل صصصآآني وي الآرأي والةلمآآة املسآآموعة ،وي آ ر عن آآا اع مانهآآا لغآآة
ت آربا مانهتآآا باه مامآآات القآآار الغآآريب ومنظوم آآه املعرفيآآة ،و لآآغ احلقآآائق م آآن
منظور عقل موضوع مييغ إليه الفةر العلم ال حليل .
وي آآرع بع آآش املس آآرقني أن ه آآذه هآ آ من جي آآة العل آآم امل بع آآة األوس آآا
العلميآآة الغربيآآة ،ويقآآول روني بآآارت مآآذا الصآآدن إن املس آآرقني:سينبقآآون علآآى
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امسالم وتارخيه وعلى املؤلفات اليت ي غلون مآا املعيآار النقآدي ،الآذي ينبقونآه
على تاريخ الفةر عندهمس(.)4
وراآآم هآآذا تبآآدع يل جلي آا أن اهلآآدف األول الآآذي تسآآعى إليآآه املوسآآوعة
مآآانة سحممآآد :النآآل ورسآآال هس ،الآآيت أنرس آ ا هآآذا البحآآث ،هآآو ح آآد كآآغ مآآا
ميةن من شب ات وافرتاءات وسوق ا منو فةرية عامة يل فا إلي ا القار
الذي قد يأمذ مبا في ا باسم العلم واملعرفة؛ ليعملوا بذلك -سآواء عمآدا أو عآن
اآ آ آ عم آ آآد  -عل آ آآى إنام آ آآة ا آ آآرغ االس آ آ آرا األول وه آ آآو ص آ آآد الن آ آآاس ع آ آآن
امسالم()2؛ لينةصوا على أعقامم ماسرين.
ومن هنا جاءت فةرة هذا البحآث ،لة آس سآ ار هآذه النعونآات وإبان آا
علآآى حقيق آآا بعآآون اهلل ،وتبيآآني مآآا في آآا مآآن ا آراف عآآن املوضآآوعية والرصآآانة
العلمية ،وتنبيه القار علي ا.
وأبآآدأ هآآذا البحآآث الفيآآة عآآن املوسآآوعة الطينانيآآة أعآآرغ في آآا بام صآآار
اس آ آ عراغ السياسآ آآة ال حريريآ آآة
تآ آآاريخ املوسآ آآوعة وبعآ آآش األرقآ آآام؛ أم آ آ
قيآق احليآان واملوضآآوعية
للموسآوعة الآيت أقصآد مآن هآذا البحآآث بيآان ف آل ا
عنآآدما خيآآم األمآآر امسآآالم ،وإن كانآآا املوسآآوعة تؤكآآد علآآى هآآذا املآآن  .بعآآد
لآآك نآآأ إىل املآآانة قيآآد البحآآث وه آ مآآانة سحممآآد :النآآل ورسآآال هس؛ ألك آآس
ميغ املوسوعة إىل األمذ ب راء كبار روان الفةر االس راق املعاصآر حآول تآاريخ
الرسالة احملمدية ،وه آراء نعلم أاا مليئة باألباييغ.
آآآآآآآ
( )4روني بارت ،الدراسات امسالمية والعربية ااامعات األملانية ،ص .40
( )2عبدالعظيم الدي  ،ساملن عند املس رقنيس ،ص .333 – 333
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أوالً :الموسوعة البريطانية :تاريخ وأرقام
صآآدرت املوسآآوعة الطينانيآآة أول مآآا صآآدرت عآآام 4673م ،عنآآدما أمآآر
ثالثآآة ناش آرين أسآآة لنديني ك اب آ ا معرفي آ ا شآآامالا وأمسآآوه Encyclopedia
 Britannicaأو املوسآآوعة الطينانيآآة؛ ليةآآون بآآذلك أول املوسآآوعات باللغآآة
امجنليزية املس مرة حىت اليآوم ،ومنآذ لآك الوقآا مآر من آا مخآس ع آرة يبعآة،
وتع ّد املوسوعة الطينانيآة أكآط املوسآوعات املة وبآة بامجنليزيآة وأوفرهآا شآ رة ،إ
تن آ آآر الوق آ آآا الآ آ آراهن( )4الق آ آآارات كاف آ آآة وهآ آ آ أمشل آ آآا وأف آ آآل ا توثيق آ آا
للمعلومة؛ إ حرصا منذ بداي ا األوىل على جذب أش ر العلماء ،وك في ا
عدن ممن حصلوا على جائزة نوبغ بفروع ا املص لفة.
وكانا قد يبعا ألول مرة إننآطة بأسآة لندا ثالثآة أجآزاء ت آألس مآن
2763صفحة ،صدرت كاملة عآام 4664م ،يبعآا بعآد لآك مخآس ع آرة
يبعة صدرت النبعة ما قبغ األم ة من شيةااو بأمريةا بعآدما نقلآا ملةي آا
ورث آآا مؤسسآآة بن آآون ،وهآ مؤسسآآة م يآآة
إىل وليآآام بن آآون عآآام 4314م الآآذي ّ
قسم االتصال ااماه ي جامعة شيةااو(.)2
يدعم ُ
نمل ا َ
آآآآآآآ
( )4كان املسلمون كعانهتم سباقني تدوين ك ميةن إيال اسآم موسآوعات علي آا ،و لآك منآذ القآرن الرابآع
اهلجآآري (العاشآآر املآآيالني) ومن آآا سالف رسآآاس البآآن النآآدو وسإحصآآاء العلآآومس للفآآارايب .ومل تبآدأ عنايآآة األوروبيآآني
ب أليس نوائر املعارف إال القرن ال امن ع آر املآيالني ونآ عآن هآذه العنايآة موسآوعات تبلآه كآغ من آا مآا يزيآد
عآآن  400جملآآد م آآغ نائآآرة املعآآارف الفرنسآآية الةآآطع الآآيت بلآآه عآآدن جملآآداهتا  477بامضآآافة إىل أربعآآني أيلسآآا
ومارية ،ونائرة ني الندر  de Landerامجنليزيآة الآيت ت آمغ  432جملآدا ،وقآد صآدرت أجزا هآا تباعآا منآذ عآام
 4323ح آآىت س آآنة 4317م( .حمم آآد ا آآال ال آآدين ،سال آآب ات املزعوم آآة ح آآول الق آآرآن الة آآرو نائ آآر املع آآارف
امس آآالمية والطيناني آآةس ،ص  ،)6 – 1وت آآأ بع آآدها املرتب آآة م آآن حي آآث احلج آآم املوس آآوعة األمريةي آآة The
.Encyclopedia Americana
( )2إفانز وورسرت .Order Blown to Bits
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وص آآدرت النبع آآة ارامس آآة ع آآرة واألم آ آ ة ع آآام 4362م وروجع آآا ع آآام
4336م ،وهآ آ ال تآ آزال تراج آآع س آآنوي ا .ووص آآلا مبيع آآات املوس آآوعة الطيناني آآة
روهتا عام 4330م إ حققا مبلغ ا قدره  760مليون نوالر(.)4
وتقآ آ آآع املوسآ آ آآوعة اليآ آ آآوم ثالث آ آ آآني جملآ آ آآدا موالعآ آ آآة ثالثآ آ آآة أج آ آ آزاء)4( :
 Propaediaوه آ آآو ع آ آآرغ ش آ آآامغ حمل ويآ آ آآات املوس آ آآوعة ج آ آآزء واحآ آ آآد)2( ،
 Micropaediaأو املوسآآوعة املصآآغرة وه آ ات مآآدامغ صآآرة تقآآع اث آ
ع آ آ آآر جآ آ آآزءا ،ك آ آ آ علآ آ آآى كع آ آ آ كآ آ آآغ جآ آ آآزء عبآ آ آآارة سمرجآ آ آآع م آ آ آآأتس)3( ،
 Macropaediaأو املوسآ آآوعة ال آ آآاملة وفي آ آآا ية آ آ عآ آآن موضآ آآوعات عامآ آآة
وم مآآة كامسآآالم ،وتنآآور الب آرية ،بإس آ اب ،ية ب آآا علمآآاء ومؤلفآآون م آطالون،
وتقع سبعة ع ر جزءا ،ك على كع كغ جزء عبارة ساملعرفة بعمقس.
ومن آآذ آآور احلاس آآوب كان آآا املوس آآوعة الطيناني آآة س آآباقة لالسآ آ فانة م آآن
الفرص اليت متنح ا هذه ال قنية احلدي ة ،فصدرت املوسوعة بامضافة إىل النسصة
الورقيآآة علآآى أسآآنوانات ليآآزر ،شآآاملة لةآآغ مآآا حوتآآه النسآآصة الورقيآآة ،إضآآافة إىل
آالف الصور والوسائا امل عدنة ،كما مشلا األسآنوانات معجآم ماريآام وبسآرت،
وموسوعة أمم العامل اليت وي معلومات إحصائية.
ومل تغفغ املوسوعة الطينانية أمهية ال بةة العامليآة حيآث نُ آرت كاملآة علآى
امنرتنآآا ،وي ح آ م نفآآع اش آرتا ملآآن يريآآد أن ي عمآآق ويق آرأ املقآآاالت كاملآآة ،أمآآا
إمة آ آ آ آآان البح آ آ آ آآث ومنالع آ آ آ آآة النبَآ آ آ آ آذ املق آ آ آ آآبة فمجانآ آ آ آ آ ا .وموق آ آ آ آآع املوس آ آ آ آآوعة
 www.eb.comالطينانية كما هآو شآةله احلآايل يعآد مآن أقآوع مواقآع اآع
املعلوم آ آ آ آآات العام آ آ آ آآة عل آ آ آ آآى امنرتن آ آ آ آآا ،فبمج آ آ آ آآرن إنم آ آ آ آآال كلم آ آ آ آآات ،م آ آ آ آآغ:
آآآآآآآ
( )4إفانز وورسرت .Order Blown to Bits
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 encyclopaediaأي موس آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آآوعة ،أو informationو backgroundأي
معلومآآات ملفيآآة عآآن موضآآوع ،سآآرعان مآآا تظ آآر املوسآآوعة الطينانيآآة ضآآمن أول
الن ائ .
وي آآرت العدي آآد م آآن ااامع آآات العاملي آآة وامل آآدارس املوق آآع ل آآوفر مدم آآة
البح آآث ب آآه جمان آ آا للنلب آآة ال آآذين يري آآدون أن ية ب آ آوا مقال آآة ح آآول موض آآوع م آآا،
بامض آآافة إىل آالف الص آآور واألش آآةال ال وض آآيحية والوص آآالت العدي آآدة ال آآيت
ام يارهآآا بعنايآآة مآآن قبآآغ حمآآرري املوسآآوعة ،وتفاعل آآا مآآع الق آآايا ات االه مآآام
الواسآآع ،بآآإفران صآآفحات آآوي معلومآآات موسآآعة  -ت علآآق ب آآاريخ الق آآية وآراء
احمللل آآني حوهل آآا  -ي آآق أس آآاتذة ااامع آآات ومعلم آآو امل آآدارس بقيم آآة املعلوم آآة ال آآيت
توفرهآآا املوسآآوعة الآآيت حققآآا مآآا ش آ رهتا الواسآآعة عآآط أك آآر مآآن مئآآيت عآآام مآآن
االن ار.
أ -السياسة التحريرية للموسوعة البريطانية
ال شآآك أن ممآآا ضآآمن هآآذا االسآ مرار واحل آآور القآآوي للموسآآوعة الطينانيآآة
ه السياسة ال حريريآة الآيت ان ج آا منآذ أول آور هلآا ،ويلصآم تآوم بآانيالس
سياسة املوسوعة ال حريرية كما يل :
سه آآدفنا ه آآو ع آآرغ اي آآع جم آآاالت املعرف آآة امنس آآانية م ص آآذين موقف آا عامليآ آا
ش آآامالا ،أي أنن آآا ن آآمغ ال قاف آآات امنس آآانية الة آآطع كل آآا نون حماب آآاة ل قاف آآة
بعين ا .فنحن نسآعى دآ ّد لنةآون م آواالنني يرحنآا علآى قآدر ي وافآق مآع النبآع
الب آآري ،وسآآعيا هآآذا االرآآاه نقآآدم ايآآع املوضآآوعات ،وبالنسآآبة للموضآآوعات
اليت يدور حوهلا اادال وخي لس علي آا العلمآاء فإننآا نسآ نفد ج آدنا تلصآيم
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ايع نقا اادال لقرائنا عوضا من اال ياال إىل رأي نون آمر.
وي م مراجعة وتقآوو ايآع مواننآا نوريآا ل حآدي ا وتصآحيح ا وملعرفآة مآا إ ا
كانآآا م وافقآآة مآآع آمآآر مآآا توصآآغ إليآآه العلآآم ،وتسآآاعد شآآبةة مآآن املس آآارين
العلميني تن آر ايآع أ آاء العآامل حمآرري املوسآوعة هآذه املراجعآات ،وتعآان
ك ابة املانة إ ا نعا األمر لذلك ،وإ ا كان حجم ال صحيحات كب ا قآد نةلآس
أحدا بة ابة مانة جديدة كلياس(.)4
إ ا فسياسآآة املوسآآوعة ال حريريآآة ه آ احليانيآآة وال آآمولية واملراجعآآة وامل ابعآآة
املس مرة ،ولةن إ ا مآا أرننآا ال جآرن مآن هآذا الآرأي الصآانر عآن مآدير العالقآات
العامآآة املوسآآوعة فإنآآه ميةآآن ال عآآرف علآآى ك آ مآآن معآآامل السياسآآة ال حريريآآة
للموسآوعة الطينانيآآة مآآن مآآالل قآراءة م أنيآآة لسآآنورها .وال حاجآآة للباحآآث ألن
يآآذه بعيآآدا البحآآث لة آ يس آآف ا ،وااصآآة َم آن يريآآد ق آراءة مآآانة مآآا مآآن
م آوان املوسآآوعة ق آراءة نقدي آآة ،م آآالف ل آآك الآآذي يري آآد االي آآالع آآرن املعرف آآة،
وميةن تواليع سياسة املوسوعة على حمورين عامني تننوي ما عدة عوامغ.
أوال :اختيااار المعلومااة بد ااة ،وان صآآاب صآآفوة مآآن الة آآاب امل صصصآآني.
فعنآآد تصآآفد جملآآدات املوسآآوعة املوسآآعة آآد القآآار ملحقآآا بةآآغ موضآآوع آآث
قائم آآة ببليوجرافي آآة موالع آآة حس آ آ م آ آوان املوض آآوع ،م آ آ ال تن آآدر آآا موض آآوع
سامسآآالمس امل آوان :سامسآآالمس و سحممآآدس و سالقآآرآنس و ساحلآآديثس و سالالهآآوت
والفلسفةس وسالصوفية امسالميةس و سالقانون امسالم س و ساألساي واررافآات
آآآآآآآ
( )4توم بانيالس ،مدير االتصاالت [العالقات العامة]
يريق الطيد املةرتوين ،ب اريخ  23يونيو .2003

املوسوعة الطينانية،
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اتصال شصص جرع بيننا عن

امسآالميةس ،وتآذيلغ كآغ مآانة ب بآا بأمسآاء املراجآع واملصآانر امل مآة الآيت أمآذت
من آآا املآآانة املة وبآآة املوسآآوعة وميةآآن البحآآث في آآا لالس آ زانة عآآن املوضآآوع،
وب آآااليالع عل آآى ه آآذه الق آ آوائم مية آآن ملص آ آ م جم آآال ّم آ آا أن ي أك آآد م آآن أن
الة ابآآات الآآيت ُرجآآع إلي آآا مع مآآدة جمآآال اصصآ ا وهلآآا قيم آآا العلميآآة ،وهآ
قد ام ت من قبغ أكانمي بارال جماله ،أو كات حاصغ علآى أعلآى ااآوائز
العامليآآة كمآآا كآآر آنفآآا ،وعآآانة مآآا ي صآآذ القآآار مآآن هآآذه املصآآانر أول مآآا يرجآآع
ه.
إليه لل وسع
ولةآآن عنآآدما نق آرأ القآوائم امللحقآآة مبوضآآوع امسآآالم جنآآد أاآآا كل آآا ك ابآآات
مس رقني معروفني من أم ال نونلةه ووات وآربري ،وأن الزاوية الآيت تنآاول من آا
ُكلآاب امل آوان ،أو وج آوا مآآن قبآآغ فريآآق ال حريآآر إىل تنآآاول املوضآآوع من آآا ،الاويآآة
جمحفآآة حآآق امسآآالم وتارخيآآه .وسآآن ابع هآآذه السياسآآة ال حريريآآة عآآن ك آ
ليغ مانة سحممد :النل ورسال هس.
ثانيااا :الموضااو ية ،وه آ بنآآاء املعلومآآة علآآى احلقآآائق ورريآآدها مآآن ال آرأي
والر ية ال صصية للباحث .ويةان يةون هنا إااع عام الدوائر العلميآة- ،
ماصآآة بعآآد االالنهآآار الةب آ الآآذي ت آ ده النآآزعة النسآآبية ااامعآآات الغربيآآة،
الآآيت تآآرع عآآدم إيآآال احلقآآائق وااصآآة فيمآآا ي علآآق بوقآآائع ال آاريخ( -)4علآآى أن
املوضوعية ش ء نسل ،ورام أن املوسوعة الطينانية تبدو للقار ا امل مرس -
الآذي يبحآآث عآن معلومآآات ملفيآآة  -ات صآبغة موضآآوعية حآول موضآآوع مآآا،
إال أن اناء املوضوعية ينة س سريعا أمام من هو على علم باملوضوع املنروح
آآآآآآآ
( )4السؤال الذي ينرح هو :من ية

ال اريخ؟
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وااصآآة فيمآآا ي علآآق بنروحاهتآآا عآآن امسآآالم ،و لآآك مآآن مآآالل ام يآآار مراجآآع
تة آآس لنآآا الدراسآآات االس آراقية امسآآالمية أاآآا عمآآد هآآذا ا آآال ،وأاآآا
شآآةلا النظآآرة الغربيآآة ورمبآآا العامليآآة ال آآةيةية ا آ املس سآآااة لإلسآآالم ،وه آ
وإن كانآا تبآدو أعمآاالا علميآة رصآينة تسآ حق الرجآوع إلي آا واق بآاس يروحاهتآآا،
إال أاا أحانية النظرة تف قر إىل العلمية واملوضوعية ويعوالها ك من امنصاف.
وممآا يزيآآد مآن فآآرص قبآول مآآانة املوسآوعة وال آآأثر بآآبعش أفةارهآا اللغااة التااي
كتبت بها تلك املوان ،ف رام أاا قد صيغا بلغة يرع العقغ الغريب أاآا هآ
لغآآة العلآآم واملوضآآوعية بعين آآا ،تبآآدو كأاآآا ال تعنآ تقريآرا اائي آ ا ورأي آ ا حامس آ ا بآآغ
قلما د القار فرصة كافية لة ينفك من تأث ها القوي وآرائ آا شآبه الن ائيآة،
كما أنه رمبا يعجز مع ا عن تةآوين رأيآه ارآاص عآن املوضآوع املنآروح ،وبآالرام
مآآن هآآذا فمحصآآلة مآآا ية آ عآآن املوضآآوع وآرائآآه هآ الآآيت قآآد خيآآر مآآا القآآار
الذي يرع أاا ه بعين ا رأي أهغ العلم الذين يس حقون ثق ه مم.
ومآآن مالمآآد هآآذه اللغآآة مآآا يظ آآر جلي آ ا ي آريق م النقآآاا وااآآدال الآآيت
هتآ آآدف إىل إقنآ آآاع القآ آآار بوج آ آآة نظآ آآر الةات آ آ  ،وهآ آآذه النريقآ آآة ا لآ آآس بآ آآني
ال قافات ،والسيما ال قاف ني العربية وامجنليزيآة الغربيآة .وهنآا أسآلوبان أساسآيان
()4
لنريق آ آ آ آ آ آ آآة النق آ آ آ آ آ آ آآاا وهآ آ آ آ آ آ آ آ  )4( :الج ا ا ا ا ا ا اادا المس ا ا ا ا ا ا ااتمر (through-
) argumentationوالجدددددد ا المندددددد ِض )،(counter-argumentation
ووفقا لألسلوب األول ينرح ا انل رأيا ويس مر نعمه حىت الن اية.
ويرع ك من منظري االتصال بني ال قافات أن أسلوب اادل املس مر هو
األسآآلوب السآآائد الة ابآآات العربيآآة ،ولةآآن هآآذه النظآآرة بآآدأت ت غ آ ن يجآآة
آآآآآآآ
( )4باسغ حا وإيان ميسون ،The Translator as Communicator ،ص .426-427
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ل أث حركة الرتاة الواسعة اليت ت دها ال قافة العربية.
أم آآا اا آآدال املن آآاقش فيعم آآد بداي آآة إىل ك آآر ال آرأي املص آآالس رمب آآا ب آ ء م آآن
ال قآدير نحآآش هآذا الآرأي مآآدوء وتقآدو الآآدالئغ املننقيآآة علآى موقآآس ا آآانل،
وعآآانة مآآا يقآآدم ا آآانل مآآذا األسآآلوب تنآآاالالا مراوا آا ( )false concessionأو
اعرتاف آ ا بوجاهآآة ال آرأي ا مآآر؛ لة آ يآآوح للقآآار بأنآآه ف آآم ال آرأي ا مآآر ،ولةآآن
بعد تفة عميآق و آث واسآ قراء للواقآع وصآغ إىل ن يجآة الفآة ،وهآذا األسآلوب
هو امل بع االبا األوسا العلمية الغربية ،واملوسوعة الطينانية ال ت ذ عآن يآو
هآآذه اللغآآة العلميآآة ،ف حآآا العن آوان الفرع آ سال صصآآية وامجنآآاالاتس الآآذي ك آ
عن نل الرمحة نبينا حممد  تبدأ املوسوعة با :
سورا آآم امجح آآاف حق آآه ك آ آ ا مآ آن قب آآغ علم آآاء أورب آآا الق آآرون الوس آآنى
 الآآذين ال ت آزال آرا هآآم آ فري بآآبعش ال آآأث  -أصآآبحا النظآآرة حملمآآد أك آآرموض آآوعية الق آآرن ال اس آآع ع آآر ف آآبعش األنل آآة ض آآده ،م آآغ توايئ آآه بع آآش
االا ي آآاالت وإقآ آراره اا ي آآال بع آآش رج آآال قبيل آآة ي وني آآة ،أم آآور تارخيي آآة ال مية آآن
تةذيب اس.
فاملوس آآوعة بع آآد أن ت آآورن تن آآاالالا مراوا آا يره آآس إلي آآه مس آآع الق آآار ت آآذكر م آآن
امجحاف ما قالا إنه ش ء ال حي فري إال بقليغ من ال أث الوقا الراهن.
ومآآن مظآآاهر هآآذه اللغآآة العلميآآة أي آا اع مآآان لغآآة التحاشااي )،)hedging
وه آ لغآآة حيآآاول مآآا الةات آ اش آ ال ص آريد باحلقآآائق ،وإعنآآاء اننبآآاع بعآآدم
الوضآآوح وال أكآآد ،وتو آآس هآآذه اللغآآة باالع مآآان علآآى وسآآائغ عآآدة من آآا صآآيغة
املبو للمج ول م غ :يُقال ،ويُع قد ،والقار ال يعرف من الذي يقول أو يع قد
أهآآو الةات آ نفسآآه أم أحآآد العلمآآاء امل صصصآآني؟ وعبآآارات م آآغ :يبآآدو ورمبآآا،
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وصآآفات وتقآآديرات م آآغ :قليآآغ ،إىل حآآد بعيآآد ،ب آآةغ مآآا ،ومالف آآا .وراآآم أن
هذه اللغة ه اللغآة السآائدة املراكآز األكانمييآة الغربيآة إ تعآد حجآر الاويآة
أي أيروحة نراسات عليا يران أن ية آ هلآا رآاوال املناق آة بنجآاح ،إال أن جمآرن
رجحه على ا ه نون ال زام مبا فيه من فةر ،ومن مزايا لغآة
كر القول امل لعس يُ ِّ
ُ
ال حاشآ أي آ ا جعل آآا الةاتآ يبآآدو أقآآغ تسآآرع ا وأك آآر رويآآة قآراءة معنيآآات
الواق آآع ،وك آآذلك إعنا ه آآا اننباع آا بال آآةيك املوض آآوع املن آآروح ،وك آآغ ه آآذا
يع مد على احلالة اراصة معرغ احلديث وهذا ما سنناق ه املوضوع ال ايل.
وبامضآآافة إىل هآآذا ت ميآآز لغآآة املوسآآوعة الطينانيآآة بالس آ ولة والسالسآآة
صآيااة الفةآآرة عبآارات يسآ غ ليل آا هآآن القآار وف م آآا ،بغآش النظآآر
عن مس واه ال قا  ،ف تسآ صدم الةلمآات امل داولآة وت حاشآى األلفآار الغريبآة
وامل صصصآة ،وت ميآز اآغ مآوان املوسآوعة بالقصآر إ ت آآةغ

ال آا وحاادا

معنوي ااة ( (semantic chunksمم آآا ع آآغ الق آآار ينص آآر
األفةار املنروحة نون ت ويش.
وهنآآا عآآدة وسآآائغ لغويآآة أمآآرع تو ف آآا املوسآآوعة توجيآآه هآآن القآآار
للصرو بقراءة معينة سنناق ا حني ورونها املوضوع ال ايل.

القآ آراءة وي ب آآع

ب -مادة محمد في الموسوعة البريطانية
تق آآع م آآانة سحمم آآد :الن آآل ورس آآال هس اا آآزء  22م آآن املوس آآوعة ،القس آآم
املوسآآع آآا مآآدمغ سحممآآد ونيآآن امسآآالمس آآا موضآآوع سامسآآالمس ،وك بآآا
املانة الصفحات مآن  4إىل  6وهآ صآفحات مآن القنآع الةبآ ك بآا في آا
املانة باحلرف الصغ عمونين ،وعند سؤايل عن كات املانة رلن تآوم بآانيالس
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مدير العالقات العامة باملوسوعة:
 الةات األساس ملانة حممد هو وليام مآون قمري وات ،أسآ ا الدراسآاتالعربيآآة وامسآآالمية دامعآآة أننآآطة بآآني عآآام  ،4363-4371مؤلآآس :سحممآآد:
نل ورجغ نولةس؛ سمفةر مسلم :نراسة للغزايلس؛ واحملرر امل رف على سنراسآات
إسآآالميةس  .Islamic Surveysولةآآن حيآآاة حممآآد وترك آآه الآآيت ال عآآرغ هلآآا
أي ا مقال نا النويلة ساهم في ا عدن من العلماء من م:
ف آ آآغ الآ آآرمحن ،أس آ آ ا الفلسآ آآفة امسآ آآالمية دامع آ آآة شآ آآيةااو بآ آآني ع آ آآام
4333-4373م ،ومؤلآآس سامسآآالم وا مآآرونس .وحمسآآن س .م آآدي ،أس آ ا
اللغآآة العربيآآة دامع آآة هارفآآارن ومؤل آآس سفلسآآفة ال آآاريخ عن آآد ابآآن ملآآدونس ،وآن
مآآاري شآآيميغ ،أس آ ا ة سآآابقة لل قافآآة امسآآالمية-اهلنديآآة دامعآآة هارفآآارن ،وهلآآا
سجناح جطيغس( )4وسارا امسالم س وا مها.
وأورنت املوسآآوعة قائمآآة بآآاملراجع واملصآآانر الآآيت اس آ قا من آآا مآآا ك آ
املوسوعة وهذه ترا ا:
 محمد .أعمال مرجعية :و .مون قمري وات سحممد مةةس (4363م)وسحممآ آآد املدينآ آآةس ( ،467وأعيآ آآد يبعآ آآه 4366م) ،ومهآ آآا معااآ آآة شآ آآاملة
ام صآ آرا سحمم آآد :ن آآل ورج آآغ نول آآةس (4374م وأعي آآد إص آآداره 4361م)
بواسنة املؤلس؛ فران س بول سحياة حممدس النبعة ال ال آة وهآو تراآة أملانيآة لعمآغ
ن ر بالدمنركية عام 4303م وال يآزال يعآ ّد موثوقآ ا بآه؛ تآور أندريآه سحممآد :الرجآغ
وعقيدت آ آآهس ترا آ آآة ثيوف آ آآغ منس آ آآغ (4337م ،وأعي آ آآد يبع آ آآه 4364م) وي آ آ م
آآآآآآآ
( )4سجنآآاح جطيآآغس ،عنآوان نيآوان لل آآاعر الباكسآ اين حممآآد إقبآآال ،وآن مآآاري شآآيميغ قامآآا برتاآآة الآآديوان إىل
امجنليزية.
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بااوانآ الدينيآة؛ ابآن ه آام سحيآاة حممآد :تراآة سآ ة رسآول اهلل البآن إسآحقس
[تراة الفريد جيّآوم] (4366م وأعيآد إصآداره 4376م) وهآ السآ ة العربيآة
األك آآر أمهي آآة؛ نابي آآا أب آآوت سعائ آآة :حمبوب آآة حمم آآدس (4312م وأعي آآد يبع آآه
4336م) وهآآو عمآآغ علم آ رصآآني؛ جآآون بآآاقوت كلآآوب سحيآآاة حممآآد والمانآآهس
(4360م) وهو عمغ و شعبية واسعة بو على معرفة املؤلس باحلياة العربية.
املصانر الرئيسة :القرآن بنبيعة احلال حي وي على موان أساسية معاصرة عآن
حممآد ،ولةآن مآن الصآع تقومي آآا نون معرفآة تارخييآة أوسآع .ا موعآات الةبآ ة
لألحانيث ،أو ما يروع حول ما قاله حممد وما فعله ،ي ار حوهلآا جآدل تآارخي ،
ومالف ا هلذا ف نانرا ما تعن شيئ ا ا بآال عآن حيآاة حممآد .واملصآانر الرئيسآة
ات القيمة ال ارخيية ه الس املبةرة (من القرنني ال امن وال اسع) وااصة س ة
ابآآن ه آآام ،كمآآا صآآاا ا ابآآن إسآآحق ومغآآاالي الواقآآدي ،مآآع امل آوان املةملآآة الآآيت
س آآجل ا الميل آآه اب آآن س آآعد ،وه آآذا حي آآوي عل آآى م آوان ع آآن الص آآحابة وع آآن عالق آآة
الرسآآول مآآم وعملآآه مع آآم .وحفظآآا بع آآش الوثآآائق مآآع ع آآد حممآآد الس آ
املبةرة ،وأمه ا ما ينلق عليه مي ا املدينة .وهو مدون تراة جيّوم لس ة ابن
إسآ آآحا امل آ آآذكورة آنف آ آ ا والوثآ آآائق األمآ آآرع موجآ آآونة ك آ آآاب وات سحمم آ آآد
املدينةس.
وبقآراءة سآريعة فيمآآا ك آ آآا مآآانة سحممآآد :النآآل ورسآآال هس يظ آآر اع مآآان
حمآآرري املوسآآوعة املنلآآق علآآى ك ابآآات املس آآرقني وااصآآة آراء مآآون قمري وات،
وهآآذا أمآآر سآآيلق اللآآه علآآى النروحآآات الآوارنة املآآانة ماصآآة إ ا أمآآذنا
احلسبان أن االس را هو وليد حركة اادل ال نص ي ضد امسآالم ونبيآه ،وأن
مآآيالنه ون آآأته ح آآن الالهآآوت النص آراين واميديولوجيآآة الغربيآآة ،قآآد أم آآع
مناه املس رقني ل لك اميديولوجية مما أنع إىل فسان قواعآد البحآث العلمآ ،
12

وال غاض عن املن جية العلمية ،وقل أصول البحث العلمآ رأسآا علآى عقآ ،
ووض آآع االفرتاض آآات الس آآابقة ال آآيت توج آآه عملي آآة البح آآث( ،)4وه آآذا م آآا س آآنحاول
الوقوف عليه احملور ا .

ثانيا :منهج مونتقمري وات في دراسة
السيرة النبوية
ك آ وات مقدمآآة ك ابآآه  Muhammad at Meccaأي سحممآآد
مةآآةس تعريف آا مبن جآآه الآآذي اتبعآآه نراسآآة الس آ ة النبويآآة ،وأوضآآد أن نراس آ ه
موج ة أساسا إىل املؤرمني ،وأنه حاول ال زام احليان الق ايا ارالفية ،وحياول
وات يمأنآآة املسآآلمني إىل أن آآه قآآد ح آآاول ،م آآع ال زامآآه بقواع آآد البح آآث ال آآارخي
رن مبدأ من مبان امسالم األساسية ،ورام هذا
الغربية ،أال يقول شيئ ا يق
()2
ويفصآآله وفقآ ا
االنعآآاء يرسآآم األسآ ا عبآآداهلل حممآآد النعآآيم مالمآآد مآآن وات ّ
للنقا ال الية:
القفز إىل ن يجة مفانها أن النل  تأثر بالبيئة من حوله وبأفةار ورقة بآن
نوفغ واملسآيحية والي ونيآة ،وحآاول وات ج آده إ آار مآواين يآزعم أنآه انعةآس
في آآا تآآأثر الرسآآول  مبآآا حولآآه علآآى امسآآالم؛ لي بآآا أنآآه جآآاء بآآه مآآن تلقآآاء
آآآآآآآ
( )4حممآآد مليفآآة حسآآن ،أالمآآة االس آرا احلآآديث واملعاصآآر ،ص  .433و عبآآدالعظيم الآآدي  ،ساملآآن
املس رقنيس.
( )2عبداهلل حممد النعيم ،االس را

الس ة النبوية ،ص .16 – 33
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عن آآد

نفسه.
يلق آ وات بظآآالل املآآن العلمآآاين ال آآةية الآآذي ال يآآؤمن بالغي آ وال
بآاملعجزات علآى السآ ة النبويآة ،ف آو ينةآر حآدوي أي شآ ء مآار للعآانة م آغ
حانثة شق صدره  وحدوي الوح وا ها مآن ا ثآار ال اب آة عآن النآل ،
حيآآث يقآآول ب آآأاا :سإن هنآآا العديآآد مآآن القصآآم ات النآآابع الآآديو يةآآان
يةون من امل يقلن أاا ليسا حقيقة من وج ة نظر املؤرخ العلماين الواقعيةس(.)4
يعمد وات إىل املآن املآاني ،ويآذكر أن املآؤرخ أك آر إنراكآا للعوامآغ املانيآة
الةامنة وراء ال اريخ ،وبأن مآؤرخ من صآس القآرن الع آرين سآي أسآئلة ك آ ة عآن
ااذور االق صانية واالج ماعية والسياسآة للحركآة الآيت بآدأها حممآد ،مآن اآ أن
ي مآآغ أو يقلآآغ مآآن شآآأن ااوانآ العقديآآة( ،)2ولآآذا نآراه يعآآزو آآور الآآدعوة إىل
احلال آآة االج ماعي آآة واالق ص آآانية ال آآيت س آآانت جم مع آآه  ،ويفس آآر الغ آآزوات
امسالمية من هذا املننلق.
يسآقا وات الر يآآة الغربيآآة املعاصآآرة علآآى أحآآداي السآ ة ،فنآراه ينبآآق نظريآآة
تدر تنور األنيان أيآ ا كانآا علآى الآدين امسآالم حيآث ي حآدي عآن توحيآد
اامش بداية الدين امسالم وي در ليصغ إىل ما نعرفه اليوم.
ال آآدن اتبآآاع مآآن امقصآآاء واع مآآان ال آآعيس وال آآا  ،حيآآث يسآآرف
وات نف الروايات امسالمية إ ال تةان رواية إسالمية تنجو من ت عيفه هلآا
نون إعنآآاء مسآ ّآو واضآآد مقصآآاء هآآذه الروايآآة أو تلآآك ،ونآراه املقابآآغ يع مآآد
آآآآآآآ
( )4مون قمري وات ،Muhammad at Mecca ،ص .33
( )2مون قمري وات ،Muhammad at Mecca ،ص .33

14

روايآ آآات ضآ آآعيفة وشآ آآا ة مآ آآغ يياهتآ آآا ال آ آآةيك نواف آ آآع وقآ آآائع الس آ آ ة
وأهداف ا؛ ليبني أنه موضوع يعمد إىل املننق نون امميان.
امك آآار مآآن مآآن البنآآاء واهلآآدم ،حيآآث ال ال آو بعآآش جوان آ الس آ ة مآآن
ال ن آآاء ك اب آآات وات ال آآذي س آآرعان م آآا ي بع آآه نق آآدا ،فم آ آ الا ن آ آراه يس آ آ
احلديث عن حةمة النل  ليقول إن من له م غ هذه احلةمة مل يةن ليآدعو
قيصر الروم وكسرع فارس للدمول امسالم ليلفا ان باه م بذلك إىل ارنر
الذي ي ةله على ملة م(.)4
ولة تة مغ الصورة عن من وات ،فيجدر بنا احلديث عن املصانر اليت
اع مد علي ا نراسآ ه للسآ ة النبويآة ،حيآث رجآع إىل مصآانر موثوقآة م آغ ابآن
ه ام والنطي والواقدي وابن سعد ،فأمذ من ا ما امذ ورن من ا ما رن وشةك
ك آ مآن الروايآآات الآوارنة في آآا ،وكآآذلك رجآآع إىل نراسآآات اآآالة املس آآرقني
من أم ال ب .ه .المانس وجواليس شآاما وليآون كاتيآاين ورت آارن يب وتيآونور
نونلةآآه وبروكلمآآان ،ويصآآغ بآآه ال آآأثر ببع آ م إىل القآآول :سإن الفآآة قولآآد الي آآر
ليسا باألمر الس غس(.)2
ومبا أن املوسوعة الطينانيآة اسآ ة با وات لي آار في آا مبآانة سحممآد :النآل
املآآانة وأن تعةآآس
ورسآآال هس ،فلآآيس مآآن الغري آ أن يآآؤثر من جآآه فيمآآا ك آ
ك ا من آرائه ،وهذا ما سنحاول الوقوف عليه احملور ا .
آآآآآآآ
( )4مون قمري وات ،Muhammad at Medina ،ص .12 - 14
( )2مون قمري وات ،Muhammad at Mecca ،ص .32
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ثالثا :قراءة مادة "محمد :النبي
ورسالته"
ك بآا املآانة آا العنآوان ال آايل
 his messageأي س حممد :النل ورسال هس ،ومن يعرف تاريخ هتجئة اسآم نبينآا
الةآآرو عآآط تآآاريخ االس آرا يآآرع أن هآآذه ال جئآآة تسآآاما عآآن ال حيآآز البآآائن
الآ آآذي اتصآ آآفا بآ آآه ك ابآ آآات املس آ آآرقني ال آ آآنر األول النويآ آآغ مآ آآن تآ آآاريخ
حرفآا عمآدا العصآور األوروبيآة الوسآنى إىل Mohound
االس آرا  ،فإاآا ِّ
()4
الآآيت كآآان مآآن بآآني معاني آآا ال آآينان وأم آ الظآآالم  ،وك بآآا تآآارة Mohomet
وتآآارة  Mahometكمآآا ك آآاب ف آول املواآآغ امجحآآاف  Mahometأو
سحممدس الآذي ن آر عآام  ،4612و الرتاآة الفرنسآية األوىل للقآرآن الةآرو الآيت
أمذت عن ا الرتاآة امجنليزيآة األوىل ،وهآ هتجئآة آاك الننآق الرتكآ للةلمآة
– وإن كانا حمرفة عن ا – ،وال ارو فأوروبا كانا تع ّد ارنر الع ماين الزاحس
ومنآآر امسآآالم أو احملمديآآة  Mahometanismكمآآا أيلق آوا هآآذا اللفآآري علآآى
الآآدين اح قآآارا( ،)2وهآآذا ال حامآآغ يظ آآر جلي آ ا علآآى اآآالف أول تراآآة فرنسآآية-
إجنليزيآة ملعآآاين القآآرآن الةآآرو ،حيآآث ك آ إن هآآذه الرتاآآة أعآآدت سمرضآآاء كآآغ
من عنده الرابة معرفة اليس األترا س ،بغ وإنآه حآىت النبعآة احلانيآة ع آرة مآن
Muhammad: the Prophet and

آآآآآآآ
()4مون قمري وات ،املرجع السابق ،ص .xi
( )2يناقش الدك ور جان جبور تنور نظرة الغرب للمسلمني من أعمال بارالة ك فا عن لس املراحغ ال ارخيية
اليت مرت ما هذه النظرة عط تاريخ لقاء احل ارتني ك ابه :النظرة إىل ا مر ارناب الغريب.
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املوسآآوعة الطينانيآآة الآآيت تع آد يبعآآة كالسآآيةية ،وأك آآر يبعآآات املوسآآوعة ش آ رة
ك آ في آا اسآم نبينآا الةآآرو وفآق ال جئآة  Mahometوكيلآا في آا األكا يآ
كآآيالا .ومآآن يعآآرف هآآذا ال آآاريخ يآآرع بآآأن هتجئآآة اسآآم نبينآآا الةآآرو هآآذه املآآانة
سليمة ت سامى عن تلك األكا ي واضحة ال عسس وارنأ.
ولةآآن هآآذه هآ مزيآآة الدراسآآات االس آراقية منآآذ النصآآس ال آآاين مآآن القآآرن
ال اسآع ع آآر و ديآدا عآآام 4310م ،عنآدما ألقآآى رجآغ الآآدين امجنليآزي تومآآاس
كار يغ سلسلة حماضرات بعنوان سعندما يةون البنغ نبيا:سحممد وامسالمس؛ إ
شةلا نقنآة آول الفةآر االس آراق حيآث ك آس في آا ك آ ا مآن احلقآائق
اليت ت علق بالرسول  وامسالم.
واحلقيقآآة هآ أن النصآآس ال آآاين مآآن القآآرن ال اسآآع ع آآر شآ د نظآآرة جديآآدة
إىل امس آآالم ونبي آآه ،ل آآك أن عص آآر ال ن آآوير األورويب ك آآان م آآن جوانآ آ عدي آآدة
م حررا من النآآزعة الالهوتيآة املعانيآة لإلسآالم ،الآيت شآجع ا الةنيسآة أوروبآا،
إال أن النظآآرة ااديآآدة مل تآآأت ماليآآة مآآن ال حيآآز وال حريآآس وال آآويه املع آآون،
حيآآث أصآآبد املس آآرقون مييلآآون إىل سصآآد الرسآآولس ولةآآن قآآالوا بآآأن الآآوح
الآآذي تلقآآاه كآآان مآآن حآآديث الآآنفس ومآآن احليآآغ النفسآآية الآآيت مآآدع مآآا نفسآآه
ليجابه حمينه االج ماع الذي ساءه جدا(.)4
ويآ آآرع الآ آآدك ور عبآ آآدالعظيم الآ آآدي واقآ آآع االس آ آرا احلآ آآديث لآ آآيس فيآ آآه
موضوعية وال من جية وال اس قامة سوإمنا كان هذا ال غ أو ال نآور األسآالي
ضآآرورة أمل آآا الظآآروف وواقآآع احلآآال ،وكآآان البآآد مآآن تغي آ األسآآالي ل آ الءم
آآآآآآآ
( )4حممد م ر عل  ،Sirat al-Nabî  and the Orientalists ،ص .viii
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وت آ آواءم م آآع املآ آواين األورويب املس آآيح نفس آآه – املصايآ آ أصآ آالا بالدراس آآات
االس راقية – فحي ما كآان العصآر عصآر أميآة وج الآة ومهجيآة كآان يةفآي م أن
ية ب آوا هلآآم سآآب ا وش آ م ا امسآآالم ورسآآول امسآآالم صآآلى اهلل عليآآه وسآآلم و
املس آآلمني ،ح آآىت يقبح آآوه وي آآوهوه أعي آآن م وينف آآروهم من آآه .وأم آآا م آآع ال ن آآور
واالس آ نارة ومعرفآآة هآآؤالء األوروبيآآني باملسآآلمني وامسآآالم ،ن يجآآة لالح ةآآا
الق ال وال جآارة واالن قآال فةآان البآد مآن أن يغآ هآؤالء أسآاليب م ،حآىت تننلآ
علآآى عقآآول األجيآآال ااديآآدة ،وكآآان تغي آ األسآآالي ي آ الءم وي آواءم مآآع نرجآآة
معرفة هؤالء عن امسالم واملسلمنيس(.)4
وإ ا ما اعنا األفةار وا راء املعروضة مانة حممد املوسآوعة الطينانيآة
وربننا بني أجزائ ا فإننآا رآر ب صآور عآام عآن الق آايا الرئيسآة الآيت تركآز علي آا،
وال آآبه والنعون آآات ال آآيت تس آآوق ا .وق آآد اج آآدت اس آ صالص ه آآذه الق آآايا
الةليآآة وأنرجآآا آآا كآآغ واحآآدة من آآا مآآا ي صآآغ مآآا ممآآا ورن املآآانة ،وأون أن
أ كد هنا األمور ال الية:
ليةون اننباع ا عامآ ا ع لمآا ك آ
أوال :أمهية رجوع القار إىل املانة وقراءهتا؛ ِّ
املانة ،إ إن األم لة املس د ما مأمو ة من لك السيا .
ثانيااا :أين ركآآزت مناق آآيت هنآآا علآآى الق آآايا والنعونآآات األساسآآية الآآيت
تع آد أفة آآارا مركزي آآة الفة آآر االس آ آراق املعاص آآر وال آآيت تة آآس تعس آآف م
ال فس واالس ن ا واررو بالن ائ قبغ ليغ احلقائق.
ثالثااا :أن بعآآش ا راء املنروحآآة

املآآانة أهآآم مآآن بع آ ا ا مآآر والرتكيآآز

آآآآآآآ
( )4عبدالعظيم الدي  ،مرجع سابق ،ص .317
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علي آآا يةآآون أكآآط املآآانة ،ولةآآن يظ آآر جلي آا ت آرابا هآآذه ا راء وقيام آآا علآآى
القاعدة نفس ا وس ها ارآاه واحآد ،أي أن ن ائج آا تعآزال الفةآرة نفسآ ا الآيت
خير ما قار املانة عن رسول امسالم  وال يناقش بع ا بع ا.
رابعااا :إ ا كانآآا آراء مآآون قمري وات وال آآبه ال آآيت ي هآآا  -وهآآو الةات آ
األسآآاس ملآآانة سحممآآد :النآآل ورسآآال هس الآآيت أتناوهلآآا لآآيالا هآآذا البحآآث  -ات
عالقآة توضآيحية مبآا ورن املوسآوعة وتفيآآد ف آم ال آآبه املآذكورة -أ كآآر آراءه
وفقا ملا تق يه هذه احلاجة؛ ألن ما يظ ر املوسوعة ال يعدو كونه رأس جبغ
االيآآد الةآآامن آآا املآآاء ،إ إن ال آآبه الآآيت تعرض آ ا املوسآآوعة تنآآاقش ب آآةغ
أوسع ك ابات وات ،و ا مواضع إىل تنبيه القار هلذا ارنر.
وجل آوا للآآبس أقآآوم بآآالرن علآآى هآآذه ال آآبه كآآغ علآآى
خامسااا :إ آآارا للحآآق َ
حدة؛ م سلح ا لك برنون عدن مآن البآاح ني املسآلمني( )4الآذين نرسآوا هآذه
ا راء ،وم يفا إلي ا ما ف د اهلل عل ل به ،واهلل نسأل ال وفيق والسدان.
سادسا ااا :نظ آ آرا ل آ آآدامغ ال آ آآبه واننالق آ آآا مآ آآن السآ آآيا ال فس آ آ ي نفسآ آآه
ألحداي الس ة النبوية ،فآإن الآرنون علي آا تةآون مواضآع مرتابنآة فيمآا بين آا،
وعلى القار أمذ السيا العام لل ب ة والرن احلسبان.
آآآآآآآ
( )4ومن الة ابات اليت ناق ا آراء مون قمري وات ماصة وا ه من املس رقني:
 -1حممد م ر عل .Sirat al-Nabi  and the Orientalists ،
الس ة النبوية.
 -2عبداهلل حممد النعيم ،االس را
 -3عبدالرمحن أمحد سامل ،سقراءة نقدية ك ابات مون قمري وات الس ة النبويةس.
نراسة نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلمس.
 -4جعفر شيخ إنريس ،سمن مون قمري وا
 -5عمآآان الآآدين مليآآغ ،ساملس آرقون والسآ ة النبويآآة :آآث مقآآارن مآآن املس آآر الطينآآاين املعاصآآر
مون قمري واتس.
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سااابعا :علآآى القآآار مالحظآآة أن االق باسآآات املآآأمو ة مآآن املوسآآوعة تبآآدأ
بالعالمة ● منت البحث ،وأورن األصغ احلواش .

الشبهة األولى :التشكيك في المصادر
العربية
وي آ آآورن ن .ف آ آآارو عم آ آآر فآ آ آوالي ق آ آآول ت آ آآور أندري آ آآه وه آ آآو ي آ آآةك ال ق آ آآة
باملعلومات اليت وصل نا عن حممد  قائالا :سال نعرف بال با مىت ولد حممد؟
وأك آآر مآآا جاءنآآا عآآن حياتآآه األوىل معلومآآات أسآآنوريةس (ص  ،)64وتعليق آا علآآى
ه آآذا يق آآول ن .ف آآارو عم آآر فآ آوالي :سوهة آآذا يف آآاج امل آآؤرخ امل صص آآم ب آآاريخ
امسآآالم ...وبعآآد كآآغ ال قآآدم الآآذي حصآآغ قيآآق ون آآر املصنويآآات العربيآآة
ال آاريخ و تفسآ ال آاريخ وفلسآف ه ،يفآاج املآؤرخ
و يريق البحث العلم
بفرضآ آ آآيات وتفاس آ آ آ تعآ آ آآون بآ آ آآه إىل تصآ آ آآورات املب آ آ آرين امل نآ آ آآرفني العصآ آ آآور
()4
الوسنىس .
و آ آآد هآ آآذا املآ آآن السآ آآقيم يريقآ آآه إىل املوسآ آآوعة عآ آآدة أمآ آآاكن ويظ آ آآر
ال ةيك أمور نعدها من املسلمات ،ومن أم لة لك:
 حممآآد (االسآآم كآآامال ،أبآآو القاسآآم حممآآد بآآن عبآآداهلل بآآن عبآآداملنل بآآن
هاشم) ولد مةة سنة 660م تقريبا بعد موت والده عبداهلل(.)2
آآآآآآآ
( )4فارو عمر فوالي ،االس را وال اريخ امسالم  ،ص .62-64
(2) Muhammad: in full Abu al-Qasim Muhammad ibn 'Abd Allah ibn 'Abd alMuttalib ibn Hashim born c. 570 , Mecca, after the death of his father, 'Abd
Allah.
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 و حوايل 636م إحدع هذه الرحالت كان مسؤوالا عن رارة امرأة
ثريآآة وهآ مد آآة مآآن بآآو أسآآد ،ومرهآآا لدرجآآة أاآآا عرضآآا عليآه الآآزوا  .ويقآآال
إاآآا كانآآا األربعآآني ،ولةن آآا ولآآدت حملمآآد علآآى األقآآغ ولآآدين ماتآآا صآآغ ين
وأربع بنات وأش رهن فايمة الوجة ابن عم حممد ،عل (.)4
يقول وات :سبوله ك ا عمر مد ة ،وتذكر املصانر أمسآاء سآبعة أيفآال
ولآآدت حملمآآد ،ول آآو كآآان األم آآر كمآآا ي آآذكر ابآآن س آآعد أاآآا أجنب آ م علآآى ف آرتات
من ظمة ،مما عغ عمرها مثانية وأربعني قبغ والنة النفغ األم  ،وهذا ليس أمآرا
مس آ حيال ولةنآآه مآآن الغرابآآة مبةآآان يآآث يس آ حق امشآآارة إليآآه ،أنآآه أمآآر ميةآآن
اع باره معجزةس(.)2
ورا آآم اعآ آرتاف وات ب آآأن والنة املآ آرأة س آآن ال امن آآة واألربع آآني سل آآيس أمآ آرا
مس آ حيالس إال أنآآه يلق آ بظ آالل مآآن ال آآك علآآى هآآذا االح مآآال ،ويقآآول :بأنآآه
معجزة ،وهآذا مآا يعآرف بال نآاالل املآراو أو مبآن البنآاء واهلآدم( ،)3وهآو لآيس إال
تالعب آا باأللف آآار وتدليس آا كالمي آا ،فة آآم مآآن ام آرأة ول آآدت بع آد ارمس آآني ،ف آآإن
كانا هذه سمعجزةس رأي وات ف معجزة ال تس حق ك ا من االه مام.
 ويقال :إن املةيني مننوا لق غ حممد قبغ أن يرحغ(.)1

آآآآآآآ
(1) About 595 , on such a journey, he was in charge of the merchandise of a rich
woman, Khadijah of the clan of Asad, and so impressed her that she offered
marriage. She is said to have been about 40 , but she bore Muhammad at least
two sons, who died young, and four daughters, of whom the best known was
Fatimah, the wife of Muhammad's cousin 'Ali
( )2مون قمري وات ،Muhammad at Mecca ،ص .33

( )3عبداهلل حممد النعيم ،االس را

الس ة النبوية.16 – 16 ،

(4) The Meccans are said to have plotted to kill Muhammad before he could leave.
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 يس بعد وات حماولة اا يال الرسول  اليت تعرغ هلآا قبيآغ هجرتآه الآيت
حية آآا نار الن آآدوة ،إ يق آآول سل آآيس هن آآا ش آآك أن ه آآذا االج م آآاع ق آآد
عقد ،وأن احلاضآرين أنركآوا أن حممآدا ي يآ م آاريع معانيآة هلآم ،كمآا يقآول ابآن
إس آآحق ،وتوض آآد احل آواني ال آآيت وقع آآا فيم آآا بع آآد أن الني آآة مل تنعق آآد عل آآى ق آآغ
حممد...؛ ألن االتفا على لك مل يةن بامااع ،ولرمبا كان قرب وقوع ارنر
هو الذي عجغ برحيغ حممد ،ومن الصع ال أكد من يبيعآة ارنآر الآذي كآان
ي آآدن حممآآدا وأتباعآآه ،فلقآآد أضآآيفا أشآآياء ك آ ة علآآى قصآآة اهلجآآرة ،حآآىت إن
املصآآانر األوىل نفس آ ا مل اآآغ مآآن امضآآافات ،وال يس آ بعد أن يةآآون حممآآد قآآد
ُرجم مةة بعد االج ماعس(.)4
ي كالم وات هذا تسا الت أك ر مما ي عن ا :إ ا كان يقنع جاالما
أن االج ماع قد عقد ،فلما ا عقد هذا االج ماع؟ ملا ا يس بعد م روع
االا يال ،جة أن هذا ال ي م اج ماع؟ أال ي م اتفا ك ذا اج ماع
للمأل من أهغ مةة؟ لقد أمطنا العزيز احلةيم مبا فعال هذا االج ماع
ُ َ َ َ ُُ َ َ
َ ُ ُ َ َّ
ََ
َ
ُ
ُ
قولهِ:إَوذ يمكر بِك ٱَّلِين كفروا ِِلثبِتوك أو يقتلوك أو
ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ ُ َ
خ ُ
ي ٱل َمَٰكِر َ
ين [٣٠األنفال،]30 :
ُي ِرجوك ويمكرون ويمكر ٱّلل وٱّلل
ِ
وإ ا كان يعرتف بأن هنا منرا ي دن حممدا  وأتباعه ،فما هو هذا ارنر؟
وملا ا ال يةون ارنر هو حماولة االا يال؟ وكيس يفرتغ اح مال رجم حممد
 نون نليغ؟ أو ي ةك وات املصانر األوىل جة أاا سمل اغ من

آآآآآآآ
( )4مون قمري وات ،املرجع السابق ،ص .263
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امضافاتس
ش ات ما بَع ر.

يأ باح مال ال نعرف من أين أتى به؛ ليوهم القار بأنه مل

الشبهة الثانية :التشكيك في نزول الوحي
يزعم املس رقون أن الوح إمنا هو اس عار نامل ولةنه صان  ،ف م ال
ي آآةةون بص آآد شآآعور النآآل  بآآالنبوة ،ولةآآن م يظنآآون إمنآآا هآآو اس آآعار
نامل آ وقناعآآة اتيآآة نون أن يةآآون هنآآا ش آ ء مآآارج امسآآه الآآوح ( ،)4وأن
كلمآة سالآوح س ال تعآآو تلقآ الآآنم مآن اهلل سآآبحانه وتعآاىل بآآغ تعآو اقرتاحآ ا أو
إشارة  suggestionأو تةلم هو .intellectual locution
 و حوايل 740م بينما كآان ي آدبر أمآور ك آذه تآراءع حملمآد لآو
و أمآآة (قيآآغ فيمآآا بعآآد إنآآه امللآآك جطيآآغ) ومسآآع صآآوتا يقآآول لآآه :سأنآآا رسآآول
املآآهس .وشآآةلا هآآذه بدايآآة م ن آآه رسآآوالا مآآن املآآه ([بالعربيآآة] رسآآول اهلل) أو
نبي ا .ومن وقا مر تلقى ،على فرتات م ابعة ،حىت موتآه سوحيآ اس ،أي رسآائغ
كالميآآة اع قآآد أاآآا أتآآا مباشآآرة مآآن الآآرب .وأحيانآا بقيآآا هآآذه اكآآرة حممآآد
وأص آ آآحابه وأحيان آ آا ك ب آ آآا .و حآ آ آوايل 760م اع آ آآا وك ب آ آآا الق آ آآرآن (أو
 Koranك آآاب امسآآالم املقآآدس) الصآآيغة الآآيت بآآني أيآآدينا .ويآآؤمن [يع قآآد]
املسلمون بأن القرآن وح إهل ك من كالم الرب نفسه(.)2
آآآآآآآ
( )4أكرم ضياء العمري ،سموقس االس را من السنة والس ة النبويةس ،ص .70
(2) About 610 , as he reflected on such matters, Muhammad had a vision of a
majestic being (later identified with the angel Gabriel) and heard a voice saying
to him, “You are the Messenger of God.” This marked the beginning of his
career as messenger (or apostle) of God (rasul Allah ), or Prophet (nabi ). From
this time, at frequent intervals until his death, he received “revelations” — that
is, verbal messages that he believed came directly from God. Sometimes these
were kept in memory by Muhammad and his followers, and sometimes they

=
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ونالح آآري ه آآذا االق ب آآاس ال آآذي تف آآوح من آآه رائحآ آآة ال آآةيك أن كلمآ آآة
سوح آ س حصآآرت بآآني فاصآآل ني معقآآوف ني قبل آآا وم ل آآا بعآآدها أي رِّكنآآا .وهآآذه
س آآنة م بع آآة ك اب آآات م آآن ي آآةةون ال آآوح مم آآن كرن آآا آنف آآا يقص آآد م آآا
ال ةيك فيما بني الفواصغ وتأكيده نون سواه السيا الذي يرن فيه(.)4
وخيآآر وات مآآذه الن يجآآة مآآن مآآالل تآآأثره بآأقوال سآآابقيه وبف م آآم ارآآاي
ملع كلمة وح  ،ف م يقصرون معناه على حديث الآنفس للآنفس ويزعمآون بآأن
()2
مصآآدره هآآو سالالوعآ اامآآاع  ،الآآذي هآآو مصآآدر كآآغ وح آ نيآآوس  ،وعم آالا
مبن ج م ام ال الن ائ ويل أعنا الوقآائع ال ارخييآة وتقنيآع أوصآاهلا لل وافآق
مآآع هآآذه الن آآائ ّ ،أولآآوا آي الة آآاب وااصآآة ا يآآات  42-4مآآن سآآورة الآآنجم،
وا يات  23-22من سورة ال ةآوير ،الآيت ت حآدي عآن إلقآاء الآوح إىل رسآول
اهلل  ولقائه جطيغ عليه السالم ،حيث يقول وات :إن عدم كر اسآم امللآك
ي آآةك ر يآ آآة الرس آآول  لآ آآهب بع آآد ل آآك ين آآاقش باس فاضآ آآة أن كلمآ آآة
سأوحىس تعو ساقرتحس ،ويس قر الروايات امسالمية ضوء هذا الزعم.
َ
َ َ
وإ ا كان وات يرع هذا فما باله بقوله تعاىل:إ َّنا ا أ َ
نزل َنَٰ ُه ِف ِللة
ِ
َّ ا َ
َ
َ َ
َ
َ
ُ
َ
َٰ
ُّم َبَٰ َركة[الدمان ،]3:وقوله تعاىل:إِنا أنزلنه ِف ِللةِ ٱلقدرِ ١
= آآآآآآآآآآ

were written down. About 650 they were collected and written in the Qur’an
(or Koran, the sacred scriptures of Islam), in the form that has endured.
Muslims believe the Qur’an is divine revelation, written in the words of God
himself.

( )4ملناق آة مس في آة لفةآرة سالرتكآنيس  bracketingوو ائف آا املص لفآة انظآر :وليآد بلآي ش العمآري،
 ،Semiotics for Translation Studiesص .404 -36
( )2مون قمري وات ،Muhammad at Medina ،ص .326
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Social

َ ُ َ َ َ َ َّ ا ُ َ
ُ َ ُ
نزل فِيهِ ٱلقرءان
[القدر ،]4:وقوله تعاىل:شهر رمضان ٱَّلِي أ ِ
َ ُ َ َٰ ُ َ
ُه ٗدى ل َّ
ِلن ِ
ى َوٱلفرقا ِن[البقرة ،]436 :ف غ كلمة أنزل
اس َوبَي ِ َنَٰت مِن ٱلهد

تعو اقرتح أي ا؟
وما ا سيقول وات وا ه من املس رقني آيات امعجاال اليت ت د يومآا
بعد يوم أن القرآن ليس من عند رسول أم عاا قبغ ألس وأربعمائة سنة ،ف غ
مآآن حآآديث الآآنفس للآآنفس أن ينآآزل اهلل سآآبحانه وتعآآاىل وصآآفا نقيقآا ملراحآآغ منآآو
اانآآني مل هت آآد إىل م آآغ نق آآه الب آرية بةآآغ مآآا أوتيآآا مآآن أن آواع املعآآارف إال
القرن ال اسع ع ر؟
وما رأي وات املظاهر احلسية -اليت كرهتا الروايات امل واترة املنقولة عمن
عاصروه  -من تفصآد جبينآه عرقآ ا اليآوم ال آديد الآطن ،ومآن ثقلآه ال آديد
الآآذي ال حي ملآآه ب آآر عآآاني أثنآآاء نآآزول الآآوح عليآآه ؟ ومآآن لآآك مآآا رواه
البصآآاري عآآن اليآآد بآآن ثابآآا  عنآآدما كآآان فصآآذه آآا فصآآذ رسآآول اهلل 
ونآآزل الآآوح عليآآه وهآآم علآآى حآآاهلم تلآآك فوجآآد اليآآد مآآا وجآآد مآآن ال آآدة حآآىت
غ فصآآذه ،وهآآغ هآآذه املظآآاهر احلسآآية أي آآا مآآن حآآديث الآآنفس
مآآاف أن تُآ َآر ّ
للنفس؟
الشبهة الثالثة :التفسير المادي لوقائع السيرة
يآآرع وات أن النمآآو ال جآآاري وتآآدفق ال آآروة كآآان هلمآآا أثآآر سآآلل علآآى قآآيم
الرمحآة والةآرم ا مآآع املةآ ممآا انعةآآس علآى تصآدع اللحمآآة القبليآة ،وكانآآا
احلاجآآة ملحآآة للموافقآآة بآآني االالنهآآار املآآاني والنظآآام األمالقآ الروح آ البآآدائ
الذي كان سآائدا ا مآع ،ول حقيآق هآذا اهلآدف تصآور حممآد  حآالا نينيآا
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للم آآةالت االق صآآانية واالج ماعيآآة ااديآآدة ،ولآآذا يقآآول إن :سإعآآالن الآآدين
ااديد جاء رنا على مرغ العصر الذي سببه ال نور الذي ان قغ با مع املة
من حياة البداوة إىل اق صان ح ريس(.)4
ورد هذه ا راء يريق ا إىل املوسوعة املوضوع الفرع ال ايل:
 الد وة النبوية والنشاطا الدينياة المبرارة .يبآدو أن حممآدا كآان ميآر
مبرحلة من املزا ال أمل ويقال :إنه تبآ عآانة ق آاء الليآايل فآرتات م فرقآة
ا آآار جبآآغ مة آآة .والشآآك أن الفقآآر والن آواالل حيات آآه املبةآآرة جعل آآه
مدرك ا لل وترات ا مع املة  .فمةة اليت تقنن ا قبيلة قريش اليت ين م إلي ا
بنو هاشم كانا مركزا راريا بنيا حول مال حمرم وهو الةعبة اليت ضمنا أمن
من يأتون لل جارة األسوا  .و أوامر القرن السانس ن نا ال جارة بقوافغ
اامال بني الآيمن ومننقآة البحآر امل وسآا (اآزة ونم آق) ،وجلبآا الب آائع مآن
اهلنآآد وإثيوبيآآا إىل البحآآر امل وسآآا ،وفآآرغ كبآآار رآآار مة آآة اح ةآآارا علآآى ه آآذه
ال جارة .وهلذا كانا مةة مزنهرة ولةن أال ال روة كانا يد أقلية .ون يجة
هلذا تصدعا اللحمة القبلية فقد سعى ال جار وراء مصاحل م ال صصية وأمهلآوا
واجباهتم ال قليدية و مآن هآم أقآغ حظو آا .و حآوايل سآنة 740م بينمآا كآان
ي آآدبر أم آآور ك آآذه تآ آراءع حملم آآد ل آآو و أم آآة (قي آآغ فيم آآا بع آآد إن آآه املل آآك
جطيآآغ) ومسآآع صآآوتا يقآآول لآآه :سأنآآا رسآآول املآآهس .وشآآةلا هآآذه بدايآآة م ن آآه
رسوالا من امله ([بالعربية] رسول اهلل) أو نبيا(.)2
آآآآآآآ
( )4مون قمري وات ،Muhammad at Mecca ،ص .21-47
(2) Prophetic call and early religious activity: Muhammad appears to have been
of a reflective turn of mind and is said to have adopted the habit of occasionally
spending nights in a hill cave near Mecca. The poverty and misfortunes of his
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آآن ال ننة آآر وج آآون بع آآش أفآ آران قآ آريش اسآ آ أثروا ب آآر وس األمآ آوال نون
 واس آ حو عل آآي م اا آآع ح آآىت ص آآااوا م آآن واق آآع جم آ مع م ومع آآامالهتم،ا آ هم
 وأن ا مآع املةآ كآآان،املعي آية مآا صآااوا وفقآ ا ملآا تق آيه املصآا االق صآانية
 برنام ضيق لإلصالح  إال أن ام زال رسالة حممد،فيه من الدنايا ما فيه
 والقفآآز إىل،االق صآآاني واالج مآآاع ل آآمان حآآق املس آآعفني تواليآآع ال آآروة
 تفسآ تلفيقآ لألمآآور يقآوم علآآى فرضآية أن هآآذا الآدين لآآق وأن،هآذه الن يجآة
 وإثبآآات أن،الآآوح أتآآى مآآن نامآآغ النآآل وهآآو أمآآر رنننآآا عليآآه ال آآب ة ال انيآة
 مل يآآأت بآآه مآآن الآآوح مآآن عنآآد اهلل سآآبحانه وتعآآاىل هآآو إثبآآات أن حممآآدا
.تلقاء نفسه
ِلِ ُنذ َِر: قوله تعاىل: فمن ا،إن أسباب إعالن الدين ااديد معروفة
َ ُ َٰ َ ُ َ ُ ُ َ ٗ َّ ا ُ َ َ َ ا
]؛ وقول احلق سبحانه7 :[يس٦ قوما ما أنذِر ءاباؤهم فهم غفِلون
:وتعاىل

= آآآآآآآآآآ
early life doubtless made him aware of tensions in Meccan society. Mecca,
inhabited by the tribe of Quraysh (Koreish), to which the Hashim clan
belonged, was a mercantile centre formed around a sanctuary, the Ka'bah
(Kaaba), which assured the safety of those who came to trade at the fairs. In the
later 6th century there was extensive trade by camel caravan between the
Yemen and the Mediterranean region (Gaza and Damascus), bringing goods
from India and Ethiopia to the Mediterranean; and the great merchants of
Mecca had obtained monopoly control of this trade. Mecca was thus
prosperous, but most of the wealth was in a few hands. Tribal solidarity was
breaking up; merchants pursued individual interests and disregarded their
traditional duties to the unfortunate. About 610 , as he reflected on such
matters, Muhammad had a vision of a majestic being (later identified with the
angel Gabriel) and heard a voice saying to him, “You are the Messenger of
God.” This marked the beginning of his career as messenger (or apostle) of
God (rasul Allah), or Prophet (nabi).
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َّ
َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ
ُ َ َ ٗ َّ ا َ َ
ُ
َٰ
ِلِ نذِر قوما ما أتىهم مِن نذِير مِن قبل ِك لعلهم يهتدون

[٣السجدة ،]3 :ويقول ابن ك  :سبعث اهلل حممدا 

حني فرتة من

الرسغ ويموس من السبغ ،وقد اش دت احلاجة إليه ،فقد كان العرب
م مسةني بدين إبراهيم ارليغ ،فبدلوه وا وه واس بدلوا بال وحيد شركا وباليقني
شة ا ،واب دعوا أشياء مل يأ ن اهلل ما ...فبعث اهلل حممدا ب رع عظيم شامغ
اهلداية والبيان لةغ ما حي ا إليه الناس من أمر معاش م
كامغ
ومعانهمس(.)4
الشبهة الرابعة :دعوى تأثر اإلسالم بالبيئة الوثنية
ي حآآدي وات عآآن بدايآآة امسآآالم ب وحيآآد اآآامش مل ي آآد إال فيمآآا بعآآد،
ويقول إن :ساألجزاء األقدم القرآن ال وي على أي هجوم على الوثنية ،بآغ
كانا تقول بوجون توحيد اامش ( )vague monotheismعند أتباع حممد،
أمذ امحلاح ي د على وجون إله واحد مع اش دان النقد لعبانة األصنامس(،)2
ويآآدع أن ال وحيآآد :سمل يةآآن األصآآغ واضآآد املعآآامل وااصآآة مل يُبآآا أمآآر
اع بار الةائنات األقغ أمهية [األصنام] ال ت فق معه متامآ ا( ،)3ويقآول وات ب آدر
تنور ال وحيد.
واس قراء وات هنا ليس إال إسقاي ا للنظرة الغربية فيمآا ي علآق ب نآور األنيآان
آآآآآآآ
( )4ابن ك  ،الس ة النبوية.163/4 ،
( )2مون قمري وات ،Muhammad at Mecca ،ص .73
( )3مون قمري وات ،املرجع السابق ،ص .401
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علآآى وقآآائع الآآدعوة احملمديآآة ،وإي ام آا بآآأن الرسآآول مل يةآآن يآآدر حقيقآآة أبعآآان
نعوته  وما يدعو إليه.
وإ ا كان القرآن مل حياول م ااة الوثنية على حد العمه فما ا عن سورة
ُ ََ َ
َ َ ُا َ َ اَ ُ
ُّ
جبوا أن جاءهم منذِر مِنهم وقال
سالةافرونس ،وما ا تعو ا يات:وع ِ
َ َ
َ َّ
َّ َ َ
َ َ
َ َٰ ُ َ
ون َهَٰ َذا َ َٰ
حر كذاب  ٤أ َج َعل ٱٓأۡلل َِهة إِل َٰ ٗها َوَٰح ًِدا إِن هَٰذا
ٱلك ِفر
س ِ
َ َّ ُ َ َ َّ ُ ُ ً َ َ َٰ َ
ََ
ُ َ
خذونك إِّل هزوا أهذا
لَشء عجاب [٥ص]6-1 :؛إِن يت ِ
َّ
َ َٰ ُ َ
ُ
َ ُُ َ ََ ُ
كم َو ُهم بذِك َّ
ر ٱلرِنَٰمۡح هم كفِرون [ ٣٦األنبياء:
ت
ِه
ل
ا
ء
ر
ك
ذ
ي
ِي
َّل
ٱ
ِ ِ
 ،]37أليس في ا نليغ على وقوع مالف بني حممد  وامل ركني حول مف وم
ال وحيد ووجوب عبانة اهلل وحده نون إشرا  ،ما ا عن سورة اممالص ،وما
في ا من تةريس هلذا املف وم ونف منلق لل ر ؟
لقد كانا الفةرة ااوهرية للدعوة امسالمية منذ البداية ه عقيدة ال وحيد
وهآ عقيآآدة مل تن آآأ تآآدر ي ا ،فالرسآآول  أصآآر أوائآآغ الرسآآالة علآآى سال إلآآه
إال اهللس وقريش تساومه(.)4
وال صديق مذه النظرة املنحرفة يظ ر املوسوعة مواضع من ا:
واع قد بع م أن اهلل سإله أعلىس يفو ا هلة األقغ مةانة(.)2
ومل يلبث أن اع حوله أصدقاء م عايفني قبلآوا نعآواه بأنآه نآل وصآحبوه
العبانات والصلوات ااامعة .ون جا هذه عن فعغ سجون يلمسون فيآه األرغ
دب آ آآاه م اعرتاف آ آ آ ا بعظمآ آ آآة ال آ آآرب  -ال ي آ آ آزال ه آ آآذا العم آ آآغ عظيم آ آ آ ا العبآ آ آآانة
آآآآآآآ
( )4ابن ك  ،الس ة النبوية ،ص .421
(2) Some men regarded Allah as a “high god” who stood above lesser deities.
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.)4(امسالمية
وتآنعةس هآذه النظآرة املنحرفآة أي آا تأكيآد أمهيآة الةعبآة؛ لةواآا معلمآا
:وثني ا مقدس ا مما جعل ا عظيمة امسالم
ويُر لجد أام أحيانآا تعبآدوا معآا الةعبآة وهآ مةآان عبآانة لعبآدة األصآنام
.)2(من العرب
وتُؤكآآد سآآور القآآرآن املبةآآرة املوحآآاة إىل حممآآد م يآآة وقآآوة الآآرب كمآآا تآآرع
 الآآذي،النبيعآآة و رفاهيآآة املةيآآني وتآآدعو هآآؤالء إىل االم نآان إىل سرب الةعبآآةس
.)3(عرف على أنه الرب
ويُقرتح بعش األحيان أن السب الرئيس وراء املعارضة هو موف ال جار
 ولةن هذا االقآرتاح بعيآد،من أن الدين ااديد لن يعرتف بالةعبة مةانا مقدسا
 وبآدأ، لقآد كآان هنآا بال أكيآد هجآوم علآى األصآنام آر القآرآن.عن الواقع
 ولةآآن مل يةآآن هنآآا هجآآوم علآآى،امسآآالم يُن قآآد ل مسآآةه بأنآآه سال إلآآه إال اهللس
.)1( واألصنام املذكورة كان هلا معابدها الرئيسة أماكن أمرع،الةعبة
آآآآآآآ
(1) Soon he gathered some sympathetic friends who accepted his claim to be a
prophet and joined him in common worship and prayers. These culminated in
an act of prostration in which they touched the ground with their foreheads in
acknowledgment of God's majesty—still a cardinal act in Islamic worship.
( 2 ) It is probable that they sometimes worshipped together in the Ka’bah, a
sanctuary of the Arab pagans.
(3) The earliest passages of the Qur’an revealed to Muhammad emphasize the
goodness and power of God as seen in nature and in the prosperity of the
Meccans and call on the latter to be grateful and to worship “the Lord of the
Ka’bah,” who is thus identified with God.
( 4 ) It is sometimes suggested that the main reason for opposition was the
merchants’ fear that the new religion would destroy the recognition of the
Ka’bah as a sanctuary, but this is unlikely. Certainly attacks on idols appeared
in the Qur'an, and Islam began to be characterized by the insistence that “there
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صيس عام 724م أعلآن اثنآا ع آر رجآالا مآن املدينآة مآالل اليآارهتم ملةآة
من أجغ احل السنوي إىل الةعبة (اليت كانا مل تزل معبدا وثنيا) إسالم م سرا
وعانوا للدعاية له املدينة(.)4
وال اريخ ي د أن الةعبة كانا معلما توحيديا رفع قواعدها إبراهيم ارليغ
َ
َ
وابنه إمساعيغ علي ما السالم قال تعاىلِ :إَوذ يَرف ُع إِب َر َٰ ِهۧ ُم ٱلق َواع َِد م َِن
ُ
ََ
َّ ا َّ َ
ِيم َ ١٢٧ر َّبناَ
نت ٱ َّ
ك أَ َ
لس ِم ُ
يع ٱل َعل ُ
ت ِإَوس َمَٰعِيل َر َّب َنا تق َّبل مِنا إِن
ٱۡلَي ِ
ُ َّ َ ا ُ َّ ٗ ُّ َ ٗ َّ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ ُ َ َ َ
ِكناَ
ي لك َومِن ذرِيتِنا أمة مسل ِمة لك وأرِنا مناس
وٱجعلنا مسل ِم ِ
َ َ َ ا َّ َ َ
َُ
َ
ُ
َّ
َّ
ُ
َّ
وتب علينا إِنك أنت ٱِلواب ٱلرحِيم [١٢٨البقرة ،]423-426 :وأن قري ا

كانا تف صر بدين أبي ا إبراهيم ،وإمنا كانا الةعبة مقدسة عند العرب مالل
فرتة الوثنية لعلم م بقداس ا من عند اهلل سبحانه وتعاىل ،ومل ينةروا وجونه
وإمنا أتوا باألصنام الةعبة وحوهلا؛ ج الا من م وتلبيسا لل ينان علي م تقربا
َّ
ا َ
هلل ما وت فعا عنده َ ما َنع ُب ُد ُهم إِّل ِِلُ َق ِر ُبونَا إِل ٱ َّّللِ ُزل َ َٰٓ
ف[الزمر.]3:
ولةن يظ ر أن املوسوعة ومن ورائ ا وات ،وهو من نرس تاريخ العرب قبغ
امسآآالم ،مل يلفآآا نظآآر القآآار إىل هآآذه احلقيقآآة ال ارخييآآة الةبآ ة ليجآ ِّآز تآآاريخ
مةة ويبدأه من عصر اااهلية ومن يبني أن هذه ه الركيزة واألرضية ال قافيآة
الآآيت قآآام علي آآا امسآآالم ،وهآآذه مبالغآآة بآآرت أيآراف ال آآاريخ لينسآآا عآآاجزا
النريآآق الآآيت أرانوا ،إمنآآا نعآآوة حممآآد  أتآآا ل ن آ هآآذا البيآآا مآآن األوثآآان

= آآآآآآآآآآ
is no god but God” (Allah), but no attack was made on the Ka’bah, and the
idols mentioned had their chief shrines elsewhere.
(1) In the summer of 621 , 12 men from Medina, visiting Mecca for the annual
pilgrimage to the Ka’bah (still a pagan shrine), secretly professed themselves
Muslims to Muhammad and went back to make propaganda for him at Medina.
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وال ر للنائفني والعاكفني والركع السجون من جديد(.)4
الشبهة الخامسة :دعوى خصوصية اإلسالم للعرب
يذكر وات ما يفيد أن الدعوة احملمدية كانا ماصة بقريش والعرب :ساع ط
حمم آآد نفس آآه أول األم آآر مرس آ آالا إىل قوم آآه م آآن القرش آآيني ،أم آآذ ش آآيئا ف آآيئ ا
وبدرجات ال تبدو بوضوح القرآن يرتاءع له هدف أوسع لرسال هس( ،)2ويزيآد:
س ن نع قد بأن حممدا بعآد عونتآه مآن النآائس أمآذ يآدعو أفآران القبائآغ البدويآة
للآآدمول امسآآالم ،وأن وراء ه آآذا الن آآا فةآآرة اام آآة عآآن توحي آآد العآآرب
ايع اس(.)3
جان وات الصواب ألنه راهغ الروايات امسالمية ،اليت أوضحا مراحغ
تنور الدعوة وه  :سالنبوة،
القرشيون،

إنذار ع ته األقربني،

إنذار قومه ،وهم

إنذار قوم ما أتاهم من نذير وهم العرب قايبة ،واملرتبة ارامسة

إنذار ايع من بلغ ه الدعوة من اان وامنس إىل يوم القيامةس( ،)1وه مرات
ََ
َ ََ َ
كرت بوضوح تام القرآن مالف ا ملا يزعم وات:وأنذِر عشِ يتك
َ
ُ َ ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َٰ
ٱۡلقربِي [ ٢١٤ال عراء]241 :؛ ِِ لنذِر أم ٱلقرى ومن
َ
َ َ ا َ َ َ َٰ َ
َحول َها[ال ورع]6 :؛ وعاملية الدعوة تظ ر جليا ا ي:وما أرسلنك
آآآآآآآ
( )4سأنبه على لفري ( الدعاية =  ) Propagandaالوارن ااية هذه ال ب ة
( )2مون قمري وات ،Muhammad at Mecca ،ص .433
( )3مون قمري وات ،املرجع السابق ،ص .414
( )1ابن القيم ،الان املعان.20/4 ،

32

ص .73

َ ٗ َ َ ٗ َ َ َٰ َّ َ َ
َّ َ َّ
َ َ َُ َ
ٓاف ٗة ل َّ
َ
َّ
كن أكث ٱنل ِ
ِلن ِ
اس ّل يعلمون
إِّل ك
اس بشِ يا ونذِيرا ول ِ
َ َ ا َ َ َ َ َّ َ َ ٗ َ َٰ َ
َ
[ ٢٨سبأ]23 :؛ وما أرسلنَٰك إِّل رۡحة ل ِلعل ِمي [١٠٧األنبياء]406:؛

وا ها من السور املةية الدالة على عاملية الرسالة احملمدية( ،)4فعاملية الدعوة إ ا

كانا موجونة منذ البداية وأمر بَ َده ّ أال ت د حقيقة معاشة على الواقع إال
بعد أن م ّةن اهلل لدينه األرغ ،فال يعقغ أن يدعو حممد  كسرع
لإلسالم قبغ أن يدعو أعمامه.

وتعةس املوسوعة هذه ا راء الفاسدة

مواضع:

 ...و ن بالر ية العظيمة األوىل وتلقيه للرسائغ أنه ِّفوغ لنقل ا إىل مواينيه

ولغ هم من العرب(.)2

 ...وبآآدال مآآن تقآآدو ال نآآاالالت للي آآون بغيآآة احلصآآول علآآى اعآرتاف م بنبوتآآه،

أكد مصوصية الصفة العربية للدين امسالم (.)3

و حيات آآه ك آ آ لون ا آآانا للقبائ آآغ العربي آآة ال آ آذي ه آآزم اممطاي آآوري ني الرومي آآة
والفارسآية أقآآغ مآآن ع آرين عامآا بعآآد موتآآه واسآ وىل علآآى مسآآاحات وتنآآورت
فيما بعد إىل اممطايورية العربية أو امسالمية .وجعغ من امسالم أساسا لوحدة

آآآآآآآ
( )4انظر ا يات :األنعام ،30 :يوسس401 :؛ الفرقان ،4 :القلم ،62 :ال ةوير.26 :
(2) … [he came to] believe that by the first great vision and by the receipt of the
messages he was commissioned to communicate them to his fellow citizens
and other Arabs.
(3) … instead of making concessions to the Jews in the hope of gaining recognition
of his prophethood, he asserted the specifically Arabian character of the
Islamic religion.
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العرب(.)4
الشبهة السادسة :دعوى أن نبوغ الرسول السياسي وهمته
العالية ساعدا على نشر دينه أكثر من كونه نبياً مؤيداً

انعآآى املس آآرقون أن الرسآآول  كآآان شصص آ ا يموح آ ا نآآزع إىل السآآلنة،
ف م يقولون إنه منذ حداثآة سآنه أعآد للآدور الآذي تبآوأه الحقآا .ويلمآد إىل هآذا
وات ك ابه سحممد :نآل ورجآغ نولآةس بآغ و علآه أساسآ ا يسآ ند إليآه تفسآ ه
لة من وقائع الس ة ،ويعزو له النجاح الباهر الذي حقق ه الرسالة احملمدية.
والشك أن الرسول  هو أكمآغ النآاس كآغ شآ ء ،ومآن بآني لآك
توق آآد ال آآذهن وس آآدان الآ آرأي ،ولة آآن م آآن املبالغ آآة مبة آآان أن نع آآزو جن آآاح الرس آآالة
احملمدي آآة الب آآاهر إىل ش آآصم الرس آآول  ونغف آآغ ال أيي آآد وامهل آآام امهل آ  ،وم آآن
اوح الفةر أن نسرح به بعيدا ون ف بعدا مانيا صرفا علآى وقآائع السآ ة ومآن
نعون علي ا ونقر ها من وج ة نظر أحانيآة ،كآغ هآذا مآن أجآغ أن نآرن األمآور
كل آآا إىل مننلآآق الائآآس وهآآو أن هآآذا الآآدين هآآو مآآن عنآآد حممآآد ولآآيس مآآن عنآد
اهلل.
فإ ا كان حممد  جمرن رجغ سياسة نابه يموح ملا ا مل يظ ر كغ هذا
النموح إال بعد انق اء أربعني عاما من عمره ،أوليس النموح والنآزوع إىل
السلنة تظ ران ريعان ال باب؟ وهو الذي مل يذكر لنا أحد أنه تبوأ منصبا
آآآآآآآ
(1) In his lifetime he created a federation of Arab tribes, which, in less than 20
years after his death, defeated the Byzantine and Persian empires, occupied a
vast territory from Libya to Persia, and then developed into the Arab, or
Islamic, Empire. He made the religion of Islam the basis of Arab unity.
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قياني ا قريش قا .بغ إنه حلةمة أرانها عالم الغيوب سبحانه وتعاىل ان
منا هانئ ا بني رع األانام وال جارة وال
حنث ،يقول اهلل سبحانه وتعاىل واصف ا
َ
َّ
َ
َ َّ ُ َ َ
ُ
َ
خذونك إِّل ه ُز ًوا
حال نبيه الةرو بداية نعوته ِ إَوذا َرأوك إِن يت ِ
َ َ َ َّ
َ َ َ َّ ُ َ ُ ً
أهَٰذا ٱَّلِي بعث ٱّلل رسوّل [٤١الفرقان ،]14 :ترع هغ كانا قريش
ل سصر منه  لو علما أنه كان فيه نزوع للسلنة ورابة قيانهتا ومطوا
لك فيه وعاصروه ،نعم كان حممد  ياقات كامنة ما كانا ل فجر إال
بعد أن اصنفاه رب العاملني سبحانه وتعاىل بالرسالة وآالره ب أييده مما أنع إىل
ََ ُ َ َ ُ َ
ورها على أك ر من صعيد وموقس ،يقول تعاىلوما كنت ترج اوا أن
َ ُ َّ َ َ ٗ
َّ َ
ُ َ َٰٓ َ َ
ق إِِلك ٱلكِتَٰب إِّل رۡحة مِن ربِك[القصم.]37 :
يل
ومن املواضع اليت تلمد إىل هذا املننق املوسوعة ،ال ايل:
وانس آآلخ م آآع كب آ ض آآبايه نون أن حيس آوا ب آآه ،وس آآلك يرق آا ا آ منروق آآة،
ووصغ بسالم إىل املدينة يوم  21سب مط عام 722م(.)4
آس أيب بةآآر هنآآا ب آ سكبآ ال آآبا س مل يآآأت عفآآو ارآآاير ،بآآغ يآآرع
 وصآ ُ
وات أن الرسول  هاجر إىل املدينة بعدما هاجر عدن كب من املسلمني إلي آا
ليآآوفروا لآآه احلمايآآة عنآآد قدومآآه إلي آآا مآآن االع آآداءات ،ويقللآوا مآآن اع مآآانه علآآى
املدنيني(.)2
 أضعس [نصر املسلمني ببآدر] أمنآر معارضآيه هنآا املنآافق أو املسآلم
لسانا عبداهلل بن أيب الذي الس مع الي ون احملليني .وبقية املآرتننين مآن العآرب
رمبآآا أسآآلموا لآآك الوقآآا ،وهلآآذا ع آزال نصآآر بآآدر مآآن قآآوة حممآآد .و الوقآآا
آآآآآآآ
(1) With his chief lieutenant he slipped away unperceived, used unfrequented paths,
and reached Medina safely on September 24 , 622
( )2انظر حممد م ر عل  ،Sirat al-Nabi  and the Orientalists ،ص .323-324
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.)4(نفسه اس صدم عالقات الزوا ليزيد من ترابا امل اجرين
 وبآُعد نظر حممد كرجآغ نولآة بآدا جليآا السياسآات. الفوز بالمريين
وهآو قآام بالفعآغ- كان بوسعه ال قآدم للق آاء علآى املةيآني.اليت تبناها بعد لك
 ولةآآن ارضآآه الآرئيس كآآان الفآوال باتبآآاع م-مبمارسآآة ال آآغا االق صآآاني علآآي م
.)2(امسالم يواعية
 منآآذ اهلجآآرة بآآدأ حممآآد.  توحيااد الياارة العاار: الساانوا ايخياارة
 و بدايآآة األمآآر رمبآآا كانآآا هآآذه معاهآآدات.تآأليس أحآآالف مآآع القبائآآغ البدويآآة
 ولةآآن عنآآدما أصآآبد قوي آا بقآآدر كآآاف بآآدأ بعآآرغ محاي آآه علآآي م،عآآدم اع آآداء
.)3(شرينة أن تصبد القبيلة مسلمة
 واسآ فان حممآد مآن هزميآآة إمطايوريآة فآارس مآآن قبآغ اممطايوريآة الروميآآة
م)؛ ألن األقليآآات ال آآيمن و أمآآاكن علآآى ارلآآي723-726( )(النص آرانية
-الآآيت كانآآا مع مآآدة علآآى الآآدعم الفارس آ ضآآد اممطايوريآآة الرومانيآآة- العآآريب
آآآآآآآ
(1) This weakened his most serious opponent there, the “hypocrite” (munafiq), or
nominal Muslim, 'Abd Allah ibn Ubayy, who was allied with the local Jews.
The remaining waverers among the Arabs probably became Muslims about this
time. Thus the victory of Badr greatly strengthened Muhammad. At the same
time he was using marriage relationships to bring greater cohesion to the
emigrants.
(2) The winning of the Meccans: Muhammad’s farsightedness as a statesman is
manifest in the policies he next adopted. He might have proceeded to crush the
Meccans, and he indeed put economic pressure on them; but his main aim was
to gain their willing adherence to Islam.
( 3 ) The closing years: the unification of Arabia: Ever since the hijrah,
Muhammad had been forming alliances with nomadic tribes. At first these
were probably nonaggression pacts, but, when he was strong enough to offer
protection, he made it a condition of alliance that the tribe should become
Muslim.
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وج ا أنظارها تلقاء حممد(.)4
وكغ هذه اس ن اجات من كات املانة ،وال نليغ علي ا من واقع أو تاريخ.

الشبهة السابعة :التشكيك في طبيعة عالقة الرسول

مع األنصار
مل آ آ آآون قمري وات آراء ك آ آ آ آ ة ح آ آ آآول حقيقآ آ آ آآة العالقآ آ آ آآة بآ آ آ آآني الرسآ آ آ آآول 
واألنصآآار( ،)2ولةآآن مآآا يآآنعةس من آآا علآآى املوسآآوعة هآآو امحيآآاء بآآأن األنصآآار
حني قبلوا حممدا رسوال ،وحني نظموا جميئه إىل املدينآة مل يعرتفآوا لآه صآراحة قآه
أن حيةم بين م ،وأن حممدا [ ]اك فى بأن ينظآر إليآه علآى أنآه رسآول ،ومل
ينالآ بآآأي ام يآآاال آمآآر ،وأن الناعآآة مل تةآآن واجبآآة صآراحة الصآآحيفة الآآيت
عرفا فيما بعد بدس ور املدينة.
ه آآذا انع آآاء الائ آآس اآ آ م آآدعوم بالوق آآائع ال يلب آآث أن ينق آآع أم آآام حق آآائق
ال اريخ ،فإ ا ما رجعنا إىل البنون الس ة لبيعآة العقبآة األوىل بآني األنصآار والرسآول
 وجدنا مآن بين آا مآا يآنم علآى الناعآة للرسآول  نون حصآر الناعآة
أي إيار سواء أكان نينيا أم سياسآيا ،ف آ ياعآة منلقآة ،وكآذلك أكآدت بيعآة
العقبة ال انية هآذا ،والانت النصآرة ال امآة

ايآع الظآروف ،فةيآس يسآو الآزعم

بأن األنصار مل يدينوا للرسول  سياسيا إ ا كانآا الناعآة اآ امل آروية بنآدا
آآآآآآآ
(1) Muhammad benefitted from the defeat of the Persian Empire by the Byzantine
(Christian) Empire ( 627  628 ), for, in the Yemen and in places on the
Persian Gulf, minorities that had relied on Persian support against Byzantium
now turned to Muhammad instead.
( )2مونقمري وات ،Muhammad at Medina ،ص .233 - 223
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نظآآر وات؟( )4وشآآدة إعجآآاب

ثاب آا البيع آآني؟ ومآآا ا تعآآو سالناعآآة ال امآآةس
األنصآآار ب صصآآية الرسآآول  وتصآآورهم ملةان آآه القياني آآة تظ آآر

قآآوهلم ل آآه

عندما نعاهم إىل امسالم :سإنا قد تركنا قومنآا وال قآوم بيآن م مآن العآداوة وال آر
م آآا بي آآن م ،وعس آآى اهلل أن مع آآم ب آآك ،وس آآنقدم عل آآي م فن آآدعوهم إىل أم آآر ،
ونعرغ علي م الآذي أجبنآا إليآه مآن هآذا الآدين ،فآإن مع آم اهلل عليآك ،فآال

رجغ أعز منكس(.)2

ومل ت آآأثر شصصآآية القائآآد عنآآد وضآآع صآآحيفة املدينآآة واالتفآآا علي آآا ف آ
تنم علآى أن :سمآا كآان بآني أهآغ هآذه الصآحيفة مآن حآدي أو اشآ جار ُخيآاف

فس آآانه ف آآإن م آآرنه إىل اهلل وإىل حمم آآد رس آآول اهللس( ،)3فارالف آآات ااس آآيمة ال آآيت

خي آآى مآآن فسآآانها علآآى ا مآآع تآآرن إىل شآآصم واحآآد ،أال يعآآو هآآذا أن هآآذا
ال صم الذي يرجعون إليه

أمورهم هو قائد سأهغ هذه الصحيفةس الذين هم

أهغ املدينة كافة؟
وقبيغ ازوة بدر أتى رن سعد بن معا  يؤكآد والء األنصآار للرسآول 
إ قآآال علآآى املآآأل :سقآآد آمنآآا بآآك وصآآدقنا وشآ دنا أن مآآا جئآآا بآآه هآآو احلآآق،
وأعنينا على لك مواثيقنا وع وننا على السآمع والناعآة فآامش بنآا يآا رسآول
اهلل ملآآا أرنت فآآنحن معآآك ،والآآذي بع آآك بآآاحلق لآآو اس عرضآآا بنآآا هآآذا البحآآر
فص ه ر ناه معك ،مآا الآس منآا رجآغ واحآد ،ومآا نةآره أن تلقآى بنآا عآدونا
آآآآآآآ
( )4تاريخ النطي.373 – 367/2 ،
( )2النطي ،املرجع السابق.361/2 ،
( )3النطي ،املرجع السابق.423 – 422/4 ،
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ادا ،إنا لصط

احلرب ،صد

اللقاء ،لعغ اهلل أن يريآك مآا تقآر بآه عينآك،

فسر بنا على بركة اهللس( ،)4أوليس هذا بيان ا ب سآليم مقاليآد السآلنة للرسآول 

من أحد سانات األنصار تةلم فيه بامس م ايعا على ر وس األش ان؟

مآآا ا يع آآو أن آآيش الرسآآول  اايآآوا ويرس آآغ الس آرايا ويع آآني علي آآا

القانة واألمراء ،أال يعد هذا تعريفا عمليا للقائد؟

و د هذا الرأي يريقه إىل املوسوعة الطينانية كما يظ ر جلي ا فيما يأ :

وحفظآآا وثيقآآة تعآآرف مبي آآا املدينآآة ...ولةآآن منصوصآآاهتا العامآآة ه آ إىل

مآآدع بعيآآد مآآا اتفآآق عليآآه حممآآد ومسآآلمو املدينآآة .وبصآآيغ ا تؤلآآس الوثيقآآة حلفآ ا
علآآى اآرار مآآا عرفآآه العآآرب بآآني تسآآع جمموعآآات  -مثآآاين قبائآآغ عربيآآة ،إضآآافة إىل
م اجري مةة .ومل يعا حممد سآلنة ماصآة عآدا أن الديباجآة تقآول إن االتفآا
بني سالنل حممدس واملسآلمني الآذين يقننآون املدينآة ،وتآنم علآى أن ارالفآات
احلانة

أن يرجعوا في ا إليه .ورف آا ااماعآات الي ونيآة االعآرتاف مبحمآد
الوثيقآآة تآآابعني ألحالف آآم مآآع القبائآآغ العربيآآة .ورمسآآة أع آوام

نبي آا ،ويظ آآرون
علآآى األقآآغ مل يةآآن حملمآآد سآآلنة مباشآآرة علآآى القبائآآغ العربيآآة ،ولةآآن

أوامآآر

سو عمره أضفى عليه جمد جناحاته العسةرية ما ي به السلنة ال مولية(.)2

آآآآآآآ
( )4ابن ه ام ،س ة النل.261 – 263/2 ،
(2) A document has been preserved known as the Constitution of Medina … but its
main provisions are almost certainly those originally agreed upon between
Muhammad and the Muslims of Medina. In form the document creates a
confederation on traditional Arab lines among nine groups-eight Arab clans
and the emigrants from Mecca. Muhammad is given no special position of
authority, except that the preamble speaks of the agreement as made between
“Muhammad the prophet” and the Muslims now resident in Medina, and it is
stated that serious disputes are to be referred to him. The Jewish groups had

=
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= آآآآآآآآآآ
refused to acknowledge Muhammad as prophet and in the document appear in
a secondary character as attached to various Arab clans. For at least five years,
Muhammad had no direct authority over members of other clans, but, in the
closing years of his life, the prestige of his military successes gave him almost
autocratic power.
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الشبهة الثامنة :دعوى اضطهاد الرسول لليهود
الفاعلين في المجتمع المدني
ي آآرع وات أن الرس آآول بع آآد هجرت آآه إىل املدين آآة ك آآان حريصآ آ ا عل آآى أن
يظفر ب أييد الي ون ،حىت ال ين ار البنيان الفةري الذي قاما عليه رسال ه ،فقد
كآآان يؤكآآد البدايآآة أن رسآآال ه م نابقآآة مآآع الرسآآاالت السآآابقة ،ومآآن هنآآا كآآان
مس عدا ألن يسمد للي ون بالبقاء على نين م إ ا اعرتفوا به نبيا كأنبيآائ م ،فلمآا
أصآر الي آون علآآى مآوقف م مآن عآآدم االعآرتاف بنبوتآه وأمآآذوا يآطالون الفآرو بآآني
الي ونيآآة وامس آآالم ه آآاا م الرسآآول واهتم آآم بآآال حريس وانعآآى أن آآه علآآى ني آآن
إبراهيم(.)4
ومنأ وات -وا ه من املس رقني وعلى رأس م بروكلمان( -)2األساس
ي م غ نظرهتم القاصرة إىل األنيان ،ف م يدرسواا على أاا منفصلة عن
بع ا ،وهذا حد اته من األمناء املن جية؛ لك ألن األنيان السماوية
مصدرها األصغ واحد وه رام ما اعرتع الي ونية واملسيحية من ريس
َ َ َ َ ُ
َشع لكم م َِن
تل ق عدن من تعاليم ا ،ويقول احلق سبحانه وتعاىل
ُ ٗ َ َّ ا َ َ َ ا َ َ
ٱلِين َما َو َّ َٰ
ّص بِهِۦ نوحا وٱَّلِي أوحينا إِِلك[ال ورع ،]43 :فةغ ما جاء
ِ
به الرسغ من عند اهلل ف و م حد املصدر ،ونبينا الةرو عندما ام اره اهلل سبحانه
وتعاىل ل بليه الرسالة ارامتة جاء بالدين الصحيد وهو ما نعا إليه من سبقوه من
آآآآآآآ
( )4مون قمري وات ،Muhammad at Medina ،ص .301 – 303
( )2كارل بروكلمان ، History of the Islamic People ،ص .37-22
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َ
الرسغ ،يقول تعاىلِ :إَوذ قَ َال ع َ
ِيس ٱب ُن َمر َي َم َي َٰ َب ِ ا
ن إِس َرَٰٓءِيل إ ِ ِن
َ ُ ُ َّ َ ُ
كم ُّم َص ِد ٗقا ل َِما َب َ
ي يَ َد َّي م َِن ٱ َِّلو َرىَٰةِ َو ُمبَ ِ َ
شَۢا ب ِ َر ُسول
رسول ٱّللِ إِِل
ُُا َ
َ
ُ
يَأ ِت ِم َۢن َبعدِي ٱسمهۥ أۡحد[الصس ،]7 :فإ ا كان هنا قدر ما من ال الق

بني رسالة حممد  وما نان به الي ون املدينة ف ذا ليس ألنه  تأثر به أو
سر أفةارهم ،إضافة إىل أن هذا القدر من ال الق كان ضئيالا جدا وال حي مغ
كغ هذا ال صيم من املس رقني ،فأهغ الة اب حىت ع د الرسول  كانوا
َ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ
ِين أوتوا
بعيدين جدا عن جانة الدين احلق ،يقول تعاىل:ألم تر إِل ٱَّل
ََُ ُ َ
ُ ُ َ
َّ ُ
َ
َ ٗ
ون ل ََِّّل َ
َ
ِين
ت ويقول
ت َوٱلطَٰغو ِ
ۡلب ِ
ب يؤمِنون ب ِٱ ِ
ن ِصيبا مِن ٱلكِتَٰ ِ
َ َ ُ َ َٰٓ ُ َ ا َ َ َٰ َ َّ َ َ َ ُ َ ً
كفروا هؤّلءِ أهدى مِن ٱَّلِين ءامنوا سبِيل [٥١النساء.]64:
َ
وهنا بون شاسع بني أن يةون القرآن ُ م َصد ِٗقا ل َِما َب َ
ي ي َ َديهِ م َ
َٰ
ب
ِت
ك
ل
ٱ
ِن
ِ
َ
َو ُم َهي ِم ًنا َعليهِ[املائدة ]13 :وأن تةون الرسالة اليت نزل ما منابقة متاما
لرساالت األنبياء السابقني ،وإال فما الفائدة من إرسال رسول برسالة جديدة؟.
وأما فيما خيم قول وات بأن الرسول أيقن من عدم اتباع الي ون له
وهاا م واهتم م بال حريس وانعى أنه على نين إبراهيم ،ف و كالم مرنون؛
ألن الرسول ، وإن كان حريصا على أن يدمغ الناس كافة هذا الدين،
ي ونا كانوا أم ا لك ،إال أنه مل ط الي ون على الدمول امسالم ،وهذا
هو موقس امسالم من أهغ الة اب ماصة ،وال جمال لزعم وات من أن الرسول
الةرو  انعى أنه على نين إبراهيم بعد أن أمذ الي ون يطالون الفرو بني
الي ونية وامسالم ،فاملعروف أن القرآن املة أشار بوضوح إىل ارتبا الرسول
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ُ َّ َ َ َٰ َ ا َ
ص َرَٰط ُّمستَقِيم د ِٗينا قِيَ ٗما
ب إ ِ َٰل ِ
 مبلة إبراهيم  ،قل إِن ِن هدى ِن ر ِ
ٗ
ُ َّ َ َ ا َ َ
م َِّل َة إب َرَٰه َ
حينَا إِِلك
ِيم َحن ِيفا[األنعام ،]474 :وقوله سبحانه:ثم أو
ِ
َّ َ َ َٰ َ َ ٗ
َ َّ
أ ِن ٱتبِع مِلة إِبرهِيم حن ِيفا[ النحغ ،]423 :ومل يةن هنا اح ةا بني
حممد  والي ون قبغ هجرته إىل املدينة باعرتاف املس رقني أنفس م ،هذا
بامضافة إىل إشارة املوىل عز وجغ ك ابه الةرو إىل ارتبا الرسالة احملمدية
برساالت الرسغ من قبله مبن في م موسى وعيسى علي ما السالم قبغ أن حياول
عليه الصالة والسالم كس الي ون إىل جانبه كما يدع وات ،ومن لك ا ية
ُ ٗ َ َّ ا َ َ َ ا
َ َ َ َ ُ
كم م َِن ٱلِين َما َو َّ َٰ
ّص بِهِۦ نوحا وٱَّلِي أوحينا
الةرمية َشع ل
ِ
َ
َ
َ َ
َ َ
ِيس أن أق ُ
ك َو َما َو َّصي َنا بهِۦا إب َرَٰه َ
ِيم َو ُم َ َٰ
وس َوع َ َٰٓ
ِين َوّل
ِيموا ٱل
إِِل
ِ ِ
َ َ ُ
َ ُ َ َ ا َّ
َ
ت َتف َّرقوا فِيهِ[ال ورع ،]43 :وا ية قالوا يَٰقو َمنَا إِنا َس ِمع َنا كِتَٰ ًبا
ُ َ
ُ َ َٰ ُ َ ٗ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َۢ
نزل ِمن بع ِد موس مصدِقا ل ِما بي يديهِ[األحقاف .]30 :ولعله ي د
أ ِ
من هذا عدم وجون نليغ وراء الزعم بأن الرسول أعلن بداية ع ده
املدينة أن امسالم م نابق مع الي ونية ليةس اعرتاف الي ون بنبوته ،فلما
أعرضوا هاا م واهتم م بال حريس وانعى أنه على نين إبراهيم.
وي ن آآاول وات تن آآور العالق آآة ب آآني الي آآون والرس آآول  وب آآني قبائ آآغ الي آآون
الرئيسآآة املدينآآة ،فيآآذكر أن الرسآآول ب آدأ بآآإجالء بآآو قينقآآاع؛ ألن هآآذه القبيلآآة
كانا أضعس ال الثة ومل يةن هلا حلفاء أقوياء من بني األنصار ممن كان يس ند
الرسول إىل تأييدهم على عةس ما كان عليه الوضع بالنسبة للقبيل ني األمريني،
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فقد كان ا م حالف ني مع بعش بنون األوس القوية اليت كانا مت غ سندا للرسول
 .)4(وي يس وات سببني آمرين وراء القرار الآذي ااآذه الرسآول  بآإجالء
ي ون بو قينقآاع مآن املدينآة :إمآا رف آ م االنآدما ا مآع املسآلم؛ وإمآا رابآة
إفساح ا ال أمام امل اجرين ليسآينروا علآى سآو املدينآة بعآد أن كانآا هآذه
السينرة حةرا على ي ون بو قينقاع.
والرن على هذا االنعاء البايغ يبدأ بالقول بأن بو قينقاع كانوا هم فعالا
رار املدينة وقانهتا االق صانيني حىت إن سو املدينة كان يسمى بسو قينقاع،
ولةن م بنروا معي م ،وياا أمرهم أك ر من اراه ،أوالا :راه رمم إ
َّ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ ُ َّ
ِين قال اوا إِن
قال كطا هم قوالا إنا ومسع اهلل قوهلم لقد س ِمع ٱّلل قول ٱَّل
َ َ ُ َ َا
َّ َ َ
ُ
ّلل فقِي وَنن أغن ِياء[آل عمران ،]434 :تعاىل اهلل عما يقولون علوا كب ا،
ٱ
وإ رر وا على رمم فليس من الغري أن ي جر وا على نولة امسالم ا مع
املدين ثانيا ،قد أ روا أمارات ك ة ل حدي م للسلنة امسالمية املدينة
والةيد هلا والرتبم ما ،وال أنل على لك من احلانثة اليت كرها ابن ه ام(:)2
س كان من أمر بو قينقاع أن رسول اهلل نعاهم سو قينقاع ،قال:
سيا مع ر ي ون احذروا من اهلل م غ ما أنزل بقريش من النقمة وأسلموا ،فإنةم
قد عرف م أين نل مرسغ ،ردون لك ك ابةم وع د اهلل إليةم ،قالوا :سيا
حممد إنك ترع أنا كقومك ،وال يغرنك أنك لقيا قوم ا ال علم هلم باحلرب،
فأصبا من م فرصة ،أما واهلل لو حارب نا ل علمن أنا ن م الناسس ،والسيا
آآآآآآآ
( )4مون قمري وات ،املرجع السابق ،ص .437 -431
( )2ابن ه ام ،س ة النل.64/44 ،
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ال ارخي الذي وقعا فيه هذه احلانثة هو أاا حدثا بعيد ازوة بدر أي
حال قوة املسلمني ال امة ومتةن م من أمرهم وأمر مدين م متاما ،وبنو قينقاع مل
يأمذوا رنهم هذا االع بار ومل مييلوا مع الريد ولةن م لةوام إىل قوهتم،
حيث كانوا ي غلون بصناعة السالح وعندهم الة منه ،رنوا  -على نعوة
الرسول  هلم باحلس وعمله بأمر ربه بأن يبله ما أنزل إليه  -ب حد صارخ
لسلن ه وأ روا ما ت مره صدورهم من العداء ،أليس هذا املس ر وات
وا ه إعالن حرب صريد من يرف واحد؟
وثال ا :الق ة اليت قصما ر البع ه حانثة األنصآارية الآيت يروي آا ابآن
ه ام( :)4سأن امرأة من العرب قدما دل هلا فباع ه بسآو قينقآاع ،وجلسآا
إىل صائه فجعلوا يراونواآا علآى ك آس وج آا ،فأبآا فعمآد الصآائه إىل يآرف
ثومآ آآا فعقآ آآده علآ آآى رهآ آآا ،فلمآ آآا قامآ آآا انة آ آآفا سآ آآوءهتا ،ف آ آآحةوا من آ آآا
فصآآاحا ،فوثآ رجآآغ مآآن املسآآلمني علآآى الصآآائه فق لآآه ،وكآآان ي ونيآ ا وشآآدت
الي آآون علآآى املسآآلم فق لآآوه ،فاس صآرخ أهآآغ املسآآلم املسآآلمني فغ آ املسآآلمون
على الي ون فوقع ال ر بين م وبني بآو قينقآاعس ،وهآذا اسآ فزاال ب ّآني حلميآة العآرب
وان ا حلرمة عرغ امرأة مسلمة ،حق علآى السآلنان محاي آه ،ولةآن املس آر
الغريب يسآقا واقعآه الآذي يعآيش فيآه ويصآدر األحةآام وفآق معنياتآه علآى أنآاس
يبعآآدون عنآه كآآغ البعآآد المانآ ا ومةانآ ا وثقافآآة ،حيآآث يآآدع وات أن الرسآآول 
هآآاجم قبيلآآة بآآو قينقآآاع الي ونيآآة بعآآد أن أنت مصآآومة تاف آآة ملآآوت مسآآلم(،)2
آآآآآآآ
( )4ابن ه ام ،س ة النل.64/44 ،
( )2مون قمري وات ،Muhammad at Medina ،ص .46
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ولةن واقع األمر يعد هذا نق ا للع آد( )4الآذي بآني بآو قينقآاع والرسآول
 ،وكان من النبع أن ُ ل َ أي سلنان حاالم يغمة بااية ك ذه ،ومع كآغ هآذا
فقآآد تآآرك م حممآآد واسآآع األنآآاة وراسآآخ الويآآأة لعبآآداهلل بآآن أيب حلآآيف م مآآن
العرب ،فصرجوا من املدينة وحلقوا بأ رعات ال ام(.)2
وأما قول وات بأن الرسول  أجلى بو قينقاع ليفسد ا ال أمام
امل اجرين ليسينروا على سو املدينة ،فيمةن الرن عليه بالقول إن ال ابا أن
منافذ الرال مل تسد أمام امل اجرين منذ بداية حياهتم إىل املدينة ،فقد شاركوهم
إمواام الدين شنر أمواهلم وآثروهم بالغايل والنفيس عن يي ماير ،وأنزل
َ
ِين َتبَ َّو ُءو ٱ َّل َار َوٱۡل َ
اهلل سبحانه وتعاىل في م قولهَ :وٱ ََّّل َ
يم َٰ َن مِن قبل ِ ِهم
ِ
ُ
ُ ُّ َ َ َ َ َ َ
ََ َ
َ َٗ
َ
ا ُ
اجة م َِّما أوتوا
َي ُدون ِف ُص ُدورِهِم ح
ّل
و
م
ه
ِل
ِ
ُيِبون من هاجر إ ِ ِ
َ ُ ُ َ َ َ َٰٓ َ ُ
َ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ
ََ َ َ
سهِۦ
س ِهم ولو َكن ب ِ ِهم خصاصة ومن يوق شح نف ِ
ويؤث ِرون َع أنف ِ
َ
َُ َ َ ُ
فأو َٰٓلئِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون [ ٩احل ر ،]3 :فمن أبعد األمور اح ماالا أن يقدم

الرسول  على منوة من ة ك ذه رن أن يفسد ا ال ل جارة امل اجرين.
وما كان من أمر إجالء بو قريظة فإام على الرام من عقدهم معاهدة مآع
الرسآآول  ،فقآآد تآ مروا مآآع ااب آآة املةيآآة الغنفانيآآة اآآزوة األحآزاب مآآوهنني
بآآذلك ااب آآة الدامليآآة للمج مآآع املآآدين واآآانرين باملسآآلمني مآآن وراء آآورهم،
وه آ بآآذلك مل تسآآاعد املسآآلمني كمآآا تق آ املعاهآآدة ومل تبآآق علآآى احليآآان بآآغ
كانآآا هتديآآدا من آ ا للرسآآول وأصآآحابه ،ممآآا اس آ دعى مآآا حآآغ مآآم مآآن حةآآم

آآآآآآآ
( )4انظر :البي ق  ،نالئغ النبوة.144/2 ،
( )2ابن القيم ،الان املعان.64/2 ،
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حليف م اااهلية سعد بن معا .
وعنآآدما يآآأ وات للحآآديث عآآن اآآزو الرسآآول  ريآآط سآآنة  6هآ آ يآآذكر
وات سآآبب ا حم آ مالا ،إضآآافة إىل تألي آ ي آآون ميآآط للعآآرب وهآآو سآآب ال ينةآآره
وات ،وه آآو أن الرس آآول  أران احلص آآول عل آآى بع آآش الغن آآائم ال آآيت يع آآوغ م آآا
أصحابه عن ميبة آماهلم احلديبية قبغ لك بب عة أسابيع(.)4
رام اعرتاف وات بأن حماوالت ي ون ميآط تأليآ العآرب علآى املسآلمني
املدينآآة كانآآا سآآببا أساس آا وراء اآآزو الرسآآول هلآآم ،فإنآآه ي آآيس سآآببا آمآآر
جآآديرا باملناق آآة ،وهآآو كمآآا يآآزعم أن رابآآة الرسآآول  حيآآاالة بعآآش الغن آائم
ل ض أصحابه ،الذين مابا توقعآاهتم بعآد صآلد احلديبيآة ،نفع آه هلآذه الغآزوة،
وللآآدك ور عبآآدالرمحن سآآامل( )2رن راليآآن علآآى هآآذه الفريآآة نس حسآآنه ،ومفآآانه :أن
وات مل حيآدن متامآا مآا ا قصآآد ايبآة األمآغ ،فآإن كآآان املقصآون أن الآذين صآآحبوا
الرسآآول إىل احلديبيآآة كآآانوا ي وقعآآون نمآآول مةآآة والف آوال بالغنآآائم فآآإن هآآذا
افرتاغ فار احلقيقة؛ ألن ال ابا أن رسآول اهلل  مل خيآر إىل مةآة حماربآا بآغ
مع مرا ،وقد سا معآه اهلآدي وأحآرم بنيآة العمآرة سليآأمن النآاس مآن حربآه ولآيعلم
الناس أنه إمنا مآر الائآرا هلآذا البيآا ومعظمآا لآهس( )3فعآالم ي وقآع مآن صآحبوه أن
يدملوا مةة حماربني وأن يفوالوا بالغنائم ،فال اح مال إ ا ريبة توقعاهتم ،وأما إ ا
كان املقصون أام كانوا ي وقعون نمول مةة وامتيان بالعمرة فإن ميبة توقعاهتم
آآآآآآآ
( )4مون قمري وات ،Muhammad: Prophet and Statesman ،ص .243 – 246
( )2عبدالرمحن أمحد سامل ،سقراءة نقدية ك ابات مون جمري وات الس ة النبويةس ،ص .433-433
( )3ابن ه ام ،س ة النل.367/3 ،
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من هذه الناحية أمر ال سبيغ إىل تعوي ه بف د ميط واحلصول على الغنائم.
وحقيقآآة الآآدافع وراء اآآزوة ميآآط تةمآآن املآؤامرات الآآيت حاك آآا الي آآون مآآن
وراء جدر ميط وحصواا احملصنة ،ف م الذين ألبوا األحزاب وقد يعآاونون الةآرة
وهآآم نائمآآو ال آرتبم باملسآآلمني ،فلبآآو الن آ ثآآارات مآآع املسآآلمني ولقآآد كانآآا
ميط حالة رماء متةن ا من متويغ أي حركة معارضة للدولة امسالمية.
هآآذا هآآو السآآب احلقيق آ الوجيآآه الآآذي محآآغ الرسآآول  مآآن أجلآآه علآآى
ميط ،وليس كما يدع وات كما تذكر املوسوعة من أن الغزوة ن أت رابآة مآن
حممد  ثواب أصحابه على انسحامم املنظم من احلديبية وانصآياع م ال آام
ألمره.
 وتقريبآآا الوقآآا نفسآآه ي آرأ تغ آ علآآى سياسآآة حممآآد العامآآة جوان آ
م مآة .أحآآدها كآان ساالنفصآآال عآن الي آآونس؛ وبآدالا مآآن تقآدو ال نآآاالالت للي آآون
بغيآ آآة احلصآ آآول علآ آآى اع آ آرتاف م بنبوتآ آآه ،أكآ آآد مصوصآ آآية الصآ آآفة العربيآ آآة للآ آآدين
امسالم  .وحىت لك الوقا توجه حممد إىل القدس بالصآالة ولةآن أمآره وحآ
بال وجه إىل مةة(.)4
 وكانا الزراعة قد يورت من قبغ عدة قبائغ ي ونية اس قروا بني راين
العرب أصحاب البلد األصليني ورام لك حاالوا أف غ األراض (.)2

آآآآآآآ

(1) About the same time there was a change in Muhammad’s general policy in

important respects. One aspect was the “break with Jews”; instead of making
concessions to the Jews in the hope of gaining recognition of his prophethood,
he asserted the specifically Arabian character of the Islamic religion. Hitherto
the Muslims had faced Jerusalem in prayer, but a revelation now bade them
face Mecca.
)2( Agriculture had been developed by several Jewish clans, who had settled among
the original Arabs, and they still had the best lands.
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 وكآآان امل آآاجرون (الرجآآال الآآذين قآآدموا مآآن مةآآة) بدايآآة األمآآر ضآآيوفا
علآآى إم آواام املسآآلمني املدينآآة .ولةآآن مل يةآآن حممآآد ليقبآآغ أن يس آ مر هآآذا
الوضآآع ملآآدة ا آ معلومآآة ،ومآآارس قليآآغ مآآن امل آآاجرين ال جآآارة السآآو احملليآآة
اليت تديرها قبيلة ي ونية(.)4
 إض آآافة إىل ه آآذا جع آآغ م آآن االض آآنرابات البس آآينة ع آآذرا لن آآرن القبيل آ آة
الي ونية اليت كانا تدير السو (.)2
 ويرنت قبيلة ي ونية أمرع من املدينة(.)3



وبعد حصار املدينة هاجم حممآد قبيلآة [بآو] قريظآة الي ونيآة ،رمبآا ألاآم

ك آآانوا حيرض آآون ض آآده .وعن آآدما اس س آآلموا أع آآدم الرج آآال كل آآم ،وبي آآع النس آآاء
واأليفال عبيدا(.)1
 ولي يب م على هذا ال صرف املنظم قان حممد بعد ش رين القوة نفس ا
هجآآوم علآآى ميآآط الواحآآة الي ونيآآة ،واس سآآلما بعآآد حصآآار ولةآآن الي آآون مسآآد
هلم بالبقاء شرينة أن يرسلوا نصس حمصول ال مر إىل املدينة(.)6
آآآآآآآ

)1( The emigrants (muhajirun, the men from Mecca) were at first guests of brother
Muslims in Medina, but Muhammad cannot have contemplated this situation
continuing indefinitely.
)2( He also made a minor disturbance an excuse for expelling the Jewish clan,
which ran the market.
)3( And another Jewish clan was expelled from Medina.

)4( After the siege of Medina, Muhammad attacked the Jewish clan of Qurayzah,
which had probably been intriguing against him. When they surrendered, the
men were all executed and the women and children sold as slaves.
)5( Partly to reward this orderly conduct, Muhammad two months later led the
same force against the Jewish oasis of Khaybar, north of Medina. After a siege
it submitted, but the Jews were allowed to remain on condition of sending half
of the date harvest to Medina.
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الشبهة التاسعة :حمل غزوات الرسول  على
وجه مادي نفعي صِرف
الوسآيلة))

ال يرع وات سوع البعآد املآاني النفعآ الآذي ((تآطر الغايآةُ فيآه
ازوات رسول اهلل  ويقدم عدة آراء مذا الصآدن ،تآنعةس يروحاهتآا علآى
املوسوعة:
أ -ك آآان اهل آآدف م آآن الغ آآارات املبة آآرة ال آآيت ش آآن ا الرس آآول  عل آآى قواف آآغ
املةي آآني ال جاري آآة ه آآو ال م آآاس مص آآدر رال للم آآاجرين ال آآذين ك آآانوا ض آآيافة
األنصآآار ،فلآآم يآآرن الرسآآول للم آآاجرين أن يعي آوا ضآآيوفا نائمآآني علآآى األنصآآار،
ومل ي وق آآع م آآن م أن ي آ غلوا بالزراع آآة ليةون آوا ق آآانرين عل آآى االش آ غال بال ج آآارة،
فةان ا قوافغ املةيني ال جارية هو األسلوب األم غ للحصول على مورن رال
هلم(.)4
ال جند سببا مقنعا وراء انعاء وات بأن الغارات اليت شن ا الرسول  على
قوافغ املةيني ال جارية بعد هجرته إىل املدينة بقليغ كان اهلدف من آا إ آان مآورن
رال للم اجرين ،فلقد كان امل اجرون قانرين على ال ماس مصانر أمآرع للآرال
بنر أك ر أمنا وأيسر سبالا ،فلآم يةآن هنآا مآا ميآنع م مآن ممارسآة ال جآارة أ
شآآا وا ،ومل يةآآن هنآآا مآآا ميآآنع م مآآن تعلآآم حرفآآة نافعآآة تآآدر علآآي م الآرال  ،ف آآغ
يعقغ لوات أن يدع أن أبواب الآرال السآ لة امل احآة حاضآرة راريآة كاملدينآة
آآآآآآآ
( )4مون قمري وات ،املرجع السابق ،ص .406
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كانا موصدة أمام امل اجرين ،ومل دوا إال باب ا قوافغ املةيني على ما
لك من تةبد الصعاب وجمامة املصاير؟
أما الغزوات والسرايا قبغ بدر فلم يبدأ ما املسلمون إال بعد إ ن إهل
ُ َ َّ َ ُ َ َٰ َ ُ َ
ون ب َأ َّنهمُ
بالق ال يوضد سببه وي د من أالرهم ب أييده  أذِن ل َِّلِين يقتل
ِ
ََ
َّ َّ َ َ َ َٰ َ
ُ ُ
ۡصهِم لقدِير [٣٩احل  ،]33 :وأنزل سبحانه
ظل ِموا ِإَون ٱّلل َع ن ِ
وتعاىل هذه ا ية ضمن آيات أرشدهتم إىل أن هذا ام ن إمنا هو لدحش
َّ َّ
البايغ ،ومتةني نين اهلل األرغ وإقامة شعائره في ا ٱ ََّّل َ
ِين إِن َّمكنَٰ ُهم
َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َ
ََ
ََ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َٰ
َٰ
ِف ٱۡل ِ
وف ونهوا ع ِن
ۡرض أقاموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة وأمروا ب ِٱلمعر ِ
َ
ٱل ُمنكرِ[احل  ،]14 :وكان من املناس أن يبسا املسلمون سينرهتم على

يريق قريش ال جارية اليت متر مم إىل ال ام وقريش ه عدوهم األول واألشد
تربصا مم و لما هلم ،و هذا إضعاف للعدو وقنع لل رايني االق صانية عنه،
ولقد كانا أشد ال ربات قسوة على املةيني تلك اليت تعرقغ يريق رارهتم.
ب -يفس آآر وات اآ آزوات الرس آآول  بأا آآا مت آآغ انعةاسآ آا يبيعيآ آا للحي آآاة
الصحراوية العربية اليت كانا الغارات في ا لونا من ألوان الرياضة وليسآا شآةالا
م آآن أش آآةال احل آآرب( ،)4وه آآذا يفس آآر كلم آآة  razziaال آآيت تس آآرف املوس آآوعة
اسآ آ صدام ا عن آآدما تآ آ ةلم ع آآن ا آآزوات الرس آآول ،وهآ آ تع آآو :سا آآارة عس آآةرية
اريبيةس(.)2

آآآآآآآ
( )4مون قمري وات ،املرجع السابق ،ص .406
( )2معجم.The World Book Dictionary :
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وال ميةننا أي ا أن نقبغ الزعم بأن هذه الغزوات والسرايا كانا انعةاسا
يبيعيا حلياة الصحراء العربية اليت م غ في ا الن ا الق ايل لونا من ألوان الرياضة
القومية ،إن هذا الزعم لو صد فيما ي علق ياة العرب اااهلية فإنه ال ميةن
غ الدولة امسالمية ،و لك أن امسالم مل
أن يصد فيما ي علق باحلياة
ُ ُ ُ
َ ُ
ينظر للق ال على أنه م عة وتسلية ُ كت ِ َ
ب َعليك ُم ٱلقِ َتال َوه َو كره
َّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ٗ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ
ُّ
س أن تكرهوا شيا وهو خي لكم وع َٰٓ
لكم وع َٰٓ
س أن ُتِبوا
َ ٗ َ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
شيا وهو َش لكم وٱّلل يعلم وأنتم ّل تعلمون [٢١٦البقرة ،]247 :هذا
هو فرغ اا ان ،يبني اهلل سبحانه وتعاىل أن هذا م ّم ام حن املسلمني به
وجعله يريقا موصالا إىل اانة ،ولةن القول بأن العرب كانا تغزو وتُغ
لل سلية ،ف ذا ما ينم عن ج غ عميق اصائم النفس الب رية ،ونزوع ا إىل
الركون إىل السلم ويلب ا السالمة.
 وكآآان امل آآاجرون (الرجآآال الآآذين قآآدموا مآآن مةآآة) بدايآآة األمآآر ضآآيوفا

علآآى إم آواام املسآآلمني املدينآآة .ولةآآن مل يةآآن حممآآدا ليقبآآغ أن يس آ مر هآآذا
الوضآآع ملآآدة ا آ معلومآآة .ومآآارس قليآآغ مآآن امل آآاجرين ال جآآارة السآآو احملليآآة
الآآيت تآآديرها قبيلآآة ي ونيآآة .وقآآام ا مآآرون بالنريقآآة العربيآآة املعروفآآة ومبوافقآآة حممآآد
بغآآزوات أم آالا بقنآآع يريآآق القوافآآغ املةيآآة امل ج آآة مبحآآا اة املدينآآة يريق آآا إىل
سوريا .وقان حممد بنفسه ثالثا من هذه الغزوات 723م(.)4
آآآآآآآ

)1( The emigrants (muhajirun, the men from Mecca) were at first guests of brother
Muslims in Medina, but Muhammad cannot have contemplated this situation
continuing indefinitely. A few emigrants carried on trade in the local market
run by a Jewish clan. Others, with the approval of Muhammad, set out in

=
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اازيآرة العربيآة أنع إىل
 يرع وات أن اتسآاع نائآرة ا مآع امسآالمان قآال الن آآا الق آآايل امسآآالم مآآن مف آآوم الغآآارة إىل مف آآوم اا آآان ،لآآك أن
الغارة مت غ ن ايا ق الي ا تقوم به قبيلة ضد أمرع ،أمآا اا آان ف آو عمآغ يقآوم بآه
جم مآآع نيآآو ضآآد ا آ املن مآآني إليآآه ،ومآآن هنآآا كآآان اع نآآا أي ااعآآة أو قبيلآآة
لإلسآالم موجبآ ا لوقآآس الق آال ضآآدها .فعنآدما ان آآر امسآالم ان آآارا واسآع ا بآآني
القبائغ العربية ت اءلا فرصة اا ان الدامل  ،وكان البد من هتيئة فرصة اا ان
ارآآارج حآآىت ميةآآن إ آآان م آآنفس لناقآآات العآآرب الق الي آآة الآآيت كآآان الب آآد أن
تفصد عن نفسآ ا ب آةغ أو بآ مر ،ويآرع وات أن الصآبغة الدينيآة للج آان هآ
ال نفآيس عآن تلآك الناقآات ممآا أتآاح للمسآلمني
اليت قاما بآدورها الةبآ
أقغ من قرن من الزمان أن ين ئوا إمطايوري م الواسعة(.)4
ضوء ما كرنا ين ف الزعم بان قال الن ا الق آايل امسآالم مآن مف آوم
اازيرة العربية ،لك أن
الغارة إىل اا ان ن يجة اتساع نائرة ا مع امسالم
الق ال نفعا لأل ع ونرءا للةيد وان صارا للآنفس لآيس اآارة قبليآة ،بآغ هآو ج آان
يصآآي مبعانيآآه عآآني احلقيقآآة ،وهآآو مآآا اتسآآم بآآه الن آآا الق آآايل امسآآالم منآآذ
فجره املبةر املدينة.
وازوات املسلمني جاءت ام اال ألمر اهلل سبحانه وتعاىل َ ق َٰتِلُوا ٱ ََّّل َ
ِين
ا
َ
َ ُ ُ َ َّ َ َ
َ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ ُ ُ
ولۥُ
َ
ِ
ّل يؤمِنون ب ِٱّللِ وّل ب ِٱِلوم ٱٓأۡلخ ِِر وّل ُي ِرمون ما حرم ٱّلل ورس
= آآآآآآآآآآ
normal Arab fashion on razzias (ghazawat, “raids”) in the hope of intercepting
Meccan caravans passing near Medina on their way to Syria. Muhammad
himself led three such razzias in 623 .

( )4مون قمري وات ،Muhammad: Prophet and Statesman ،ص .403 -403
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َّل
ٱ
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م
ق
ۡل
وّل يدِين
ِ
ِ
َ
ُ َ
َعن يَد َوهم ص َٰ ِغ ُرون [٢٩ال وبة ،]23 :وتوج ا احلمالت العسةرية رار

جزيرة العرب بعد ضم ا ا لواء ال وحيد ال م ان م نفس لناقات العرب
حىت ال يعونوا لالق ال فيما بين م ،وإمنا بقصد تبليه الدعوة اليت كلفوا ما.
 وكان قد أنر أنه إ ا أصآبد العآرب مسآلمني فسآيةون مآن احملآ م توجيآه

الناقآآة النارآآة عآآن اآآزواهتم لبع آ م إىل ارآآار  .فغآآزو املسآآلم للمسآآلم أمآآر ا آ
مقبول الب ة(.)4
ن -كآان اهلآآدف مآن السآرية الآيت وج آآا الرسآول  إىل رلآآة رجآ
السنة ال انية لل جرة بقيانة عبداهلل بن جحش هآو االسآ يالء علآى إحآدع قوافآغ
املةيني ال جارية ،وهذه ه السرية اليت أريق في ا أول نم تاريخ العالقات بني
املسآآلمني وامل آآركني بعآآد اهلجآآرة .وكآآان الرسآآول ، تقآآدير وات ،يعلآآم أن
هذه السرية قد يرتت علي ا ق ال ال ر احلرام وهو رج  ،وكان موافق ا علآى
الق آآال لآآو حآآدي ،وحآآدي الق آآال فع آالا وأسآآفر عآآن ق آآغ أحآآد امل آآركني ،وهنآآا
فآآوج الرسآآول مبآآا مل يةآآن ي وقعآآه مآآن رنون أفعآآال حآآانة مآآن قبآآغ املسآآلمني
املدينة ،فدفعه لك إىل أن ي ظاهر ،كما يدع وات ،أنه مل يةن موافقا على ما
حدي ،ورفش تواليع الغنائم ،وأن يأمذ نصيبه من ا.
وعآآرغ وات ألحآآداي س آرية رلآآة حي آآا إىل مراجعآآة جذريآآة ،إ يآآزعم بآآأن
الرسول  كان يعلم أن هذه السرية قد يرتت علي ا ق ال ش ر حرام ،وهو
آآآآآآآ

(1) He had already realized that, insofar as the Arabs became Muslims, it would be
necessary to direct outward the energies expended on razzias against one
another.
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رج آ  ،وكآآان موافق آا علآآى لآآك ،وهآآذا العآآم ال يس آ ند إىل برهآآان تآآارخي  ،فآآإ ا
رجعنآا إىل نآم الة آاب الآآذي سآلمه الرسآول  لعبآآداهلل بآن جحآش  وفقآا
ملآآا يرويآآه النآآطي وابآآن ه آآام جنآآد أن فيآآه أمآآرا باالس آ نالع فقآآا ،ومل يفوض آ م
بالق آآال :سإ ا نظآآرت ك آآايب هآآذا فسآآر حآآىت تنآ آزل رلآآة بآآني مةآآة والنآآائس،
()4
فرتصد ما قري ا وتعلّم أمبارهمس  ،والرتصد هنا معناه الرتق كما ي د متامآ ا
ّ
من السيا  ،واحلقيقة أ ّن ما حدي كان سوء تقدير ناجم من اج ان شصص ،
والرسول  مل يسمد هلم بذلك وأنةر علي م ما فعلوا ومنع ال صآرف العآ
واألس ين.
ووجد امل ركون فيما حدي فرصة الهتام املسلمني بأام قد أحلوا ما
حرما الع ون واملواثيق العربية ،وك ر القيغ والقال ،حىت نزل وح حاسم هلذه
َ
ُ
َّ
َ َُ َ َ
ك َ
لشهر ٱ َ
ۡل َر ِام ق ِتَال فِيهِ قل ق ِتَال فِيهِ كبِي
ٱ
ن
ع
األقاويغ يسلون
ِ
ِ
ۡل َر ِام ِإَوخ َر ُ
اج أَهلِهِۦ مِنهُ
َو َصد َعن َسبيل ٱ َّّللِ َو ُكف ُر َۢ بهِۦ َوٱل َ
ج ِد ٱ َ
س
م
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ب ع َ
ِند ٱ َّّللِ َوٱل ِفت َن ُة أك َ ُ
أَك َ ُ
ب م َِن ٱلقت ِل[البقرة ،]246 :ومصرح بأن
هذه ال جة اليت اف عل ا امل ركون ال مسا هلا ،فإن احلرمات املقدسة قد
ان ةا كل ا حماربة امسالم واضن ان أهله ،أمل يةن املسلمون مقيمني
بالبلد احلرام ،حني تقرر َسل ُ أمواهلم وق غ نبي م؟ فما الذي أعان هلذه احلرمات
قداس ا فجأة ،فأصبد ان اك ا معرة وشناعة؟
 وأم ا يناير من عام 721م أرسلا جمموعة صغ ة من الرجآال شآرق ا
آآآآآآآ
( )4ابن ه ام ،س ة النل233/2 ،؛ وتاريخ النطي.144/2 ،
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بأوامر صارمة اطهم باالراه إىل رلة بالقرب مآن مةآة وم ااآة القافلآة القانمآة
من اليمن .وقآاموا مآذه امل مآة بنجآاح وبفعل آم هآذا نق آوا األعآراف العربيآة عآن
احلرمة ،ومن نب وا املةيني على منورة هتديد حممد(.)4
هآ -يرع وات أن ث الرسول  عن أساس اق صآاني م آني لدول آه كآان
مآآن بآآني األسآآباب الآآيت أنت إىل تنلعآآه للغآآزو ارآآارج  ،و نظآآر وات ال مت آآغ
اآآزوة تبآآو ( 3ه آآ) جمآآرن م آآام لغآآزوات الرسآآول  بآآغ ه آ بآآاألحرع مقدمآآة
حقيقي آآة حل آآروب ال وس آآع ال آآيت ب آآدأت بع آآدها بقلي آآغ ،فق آآد كان آآا الغ آآزوة أض آآصم
ازوات الرسول على اميال (.)2
وهذا الزعم ال يقوم علآى أسآاس تآارخي  ،فمآن يقآرأ محآالت الرسآول 
على يريق ال ام يدر أاا كانا األساس رنا لعدوان أو نرءا ل ديد ،فغزوة
نوم آآة اان آآدل الس آآنة ارامس آآة لل ج آآرة مل ية آآن هل آآا س آآب س آآوع أن الع آآرب
املقيمني بدومة ااندل كانوا مصدر هتديد للمدينة ولل جآار الآذين كآانوا يآرتننون
ومهآوا
بني املدينة وال ام ،بغ إن الواقدي يذكر مغااليه أن هؤالء العرب رمعوا َ
بغزو املدينة( ،)3وعندما نآزل الرسآول  ومآن معآه مآن املسآلمني بسآاح م ولآوا
م آآدبرين ،ف آآذه إ ا ا آآزوة ات ا آآرغ حم آآدن مل ت ج آآاواله ،ومل تة آآن ااي آآا بة آآغ
آآآآآآآ
( 1) At last, in January 624 , a small band of men was sent eastward with sealed
orders telling them to proceed to Nakhlah, near Mecca, and attack a caravan
from Yemen. This they did successfully, and in doing so they violated pagan
ideas of sanctity—thereby making the Meccans aware of the seriousness of the
threat from Muhammad.

( )2مون قمري وات ،Muhammad: Prophet and Statesman ،ص .243-243
( )3املغاالي للواقدي.103/4 ،
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تأكيد إحراال مةاس اق صانية.
والآآذي يصآآد علآآى اآآزوة نومآآة اانآآدل يصآآد علآآى س آرية مؤتآآة السآآنة
ال امنآآة لل جآآرة ،وهآآذه الس آرية مرجآآا ن يجآآة اس آ فزاالات م ةآآررة كآآان يقآآوم مآآا
الع آآرب امل ح آآالفون م آآع ال آآروم مش آآال اازي آآرة ،وااص آآة الغساس آآنة ال آآذين ق لآ آوا
احلاري بن عم األالني مبعوي رسول اهلل  إىل كب بصآرع ،وراآم مآا أبلآى
املسآآلمون هآآذه الغآآزوة مآآن بآآالء حسآآن ،إال أاآآم اضآآنروا لالنسآآحاب أمآآام
احل آآون اهلائلآآة مآآن الآآروم وأحالف آآم ،ويصآآع علآآى املآآرء أن ي صآآور أن الرسآآول
 أرسغ جي ا قوامه ثالثآة آالف مقاتآغ ليجآاموا مآائيت ألآس مقاتآغ مآن أجآغ
أي مةس آ مآآاني ،ولةآآن كآآان ان صآآارا لآآدم مسآآلم ولدولآآة امسآآالم الآآيت ق آآغ
سف ها وأُعلن علي ا احلرب وفرضا عنوة(.)4
وأمآآا اآآزوة تبآآو  ،ساآآزوة العُسآآرةس الآآيت يقآآول وات حماجآ ا :إاآآا رائآآدة اهلجآآوم
علآآى سآآوريا املزنهآآرة اق صآآانيا ،فقآآد أعآآد هلآآا الصآآان املصآآدو حممآآد 
روف بالغة القسوة من شدة احلر وقلة الزان ،وه اآزوة فرضآا علآى املسآلمني
فرض ا ،إ مل يةن القيصر ليصرف نظره عمآا كآان ملعركآة مؤتآة مآن وقآع ييآ
نفآوس القبائآآغ العربيآآة ،وبآدأت بعآآش القبائآآغ امل امخآة حلآآدونه االسآ قالل عنآآه
وإرس آآال الوف آآون إىل رس آآول اهلل  ،مم آآا جعل آآه يعآ آآد الع آآدة ملعركآ آآة حامسآ آآة م آآع
املسآآلمني ،وملآآا مسآآع رسآآول اهلل  بآآارط ح آآد املسآآلمني جآآيش علآآى حآآال
كما كرنا ومر مم امة ارنآر احملآد بالدولآة الناشآئة ،وملآا مل آد أحآدا
املةان املوصوف عآان دي آه قآافالا إىل املدينآة ،وحآىت هآذه الغآزوة ،الآيت ي آول
آآآآآآآ
( )4تاريخ النطي 404/3 ،وما بعدها.
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وات مآآن أمآآر أبعانهآآا وتبعاهتآآا ،مل تةآآن بآآدافع اهلجآآوم بآآغ الآآدفاع ،ومل آآن من آآا
رسول اهلل  أي مةس ماني.



ومآآن اا آآدير مالحظ آآة أن أك آآط ازوات آآه ،ع آآدا يلعات آآه عل آآى املةي آآني ،كان آآا عل آآى

ام دان النريق إىل سوريا اليت تبع ا اايآوا العربيآة بعآد موتآه .وممآا الشآك فيآه أنآه أنر أن
امل ارات امنارية ل جار مةة س ةون ات فائدة ألي توسع لدول ه الف ية(.)4



اللحف لى حادود ساوريا .حآدثا أعظآم اآزوات حممآد

اايآة سآنة

730م عنآآدما اصآآنح ثالثآآني ألآآس رجآآغ رحلآآة اس آ غرقا ش آ را آآو احلآآد
السآوري .ومآذه احلملآة كآان حممآد رائآدا لل جآوم علآى سآوريا ونمآغ اتفاقآآات
أصبحا منا لرتتيبات املعاهدات مع ال عوب امل زومة(.)2

الشبهة العاشرة :التشكيك في مقدار اضطهاد
مشركي مكة للمسلمين
يعن وات قدرا ضئيالا من األمهية لالضن ان الذي تعرغ لآه املسآلمون
مةة مما نفع م إىل اهلجرة ،ويرع بأن املسلمني قاموا بآام ال هآذه الروايآات
آآآآآآآ
(1) It is noteworthy that his largest razzias, apart from the expeditions against the
Meccans, were along the route to Syria followed by the Arab armies after his
death. He doubtless realized that the administrative skill of the Meccan
merchants would be required for any expansion of his embryonic state.
(2) March to the Syrian border: The greatest of all of Muhammad’s razzias
occurred at the end of 630 , when he took 30.000 men on a month’s journey
to the Syrian border. In this campaign he pioneered the invasion of Syria and
made agreements that became models for treaty arrangements with captured
peoples.
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وقا الحق رابة ت صيم ال حيات اليت قام ما املسلمون(.)4
ومن النبع أن يُ ن د النذر وأصحاب الرساالت ومناصروهم
َ َ ًَ ََ
َ
َ
َ
جم معاهتم وأن ي يق علي م ارنا  ،يَٰحۡسة َع ٱلعِبادِ ما يأتِي ِهم مِن
َ
َّ َ ُ
َّر ُسول إِّل َكنوا بِهِۦ يَس َتهزِ ُءون [٣٠يس ،]30 :واملعارضة القرشية جاءت
على القدر الذي جاءت عليه من القوة بسب أن هذه الرسالة اليت مرجا بني
راني م دت ايع ما آمنوا به من لدن آبائ م األولني وما تعونوا عليه من
يريقة عيش وإنارة شؤوام احلياتية.
و هذا الصدن يقول ابن ه ام( )2إن الرسول  :سملا بدأ يدعو لإلسالم
مل يبعد منه قومه ،ومل يرنوا عليه حىت كر آهل م وعاما ،فلما فعغ لك
أعظموه وناكروه وأاعوا مالفه وعداوته إال من عصم اهلل بامسالم ،وهم قليغ
ُ ََ َ
َ َٰ ُ َ َ َٰ َ
َ َ ُا َ َ اَ ُ
ُّ
جبوا أن جاءهم منذِر مِنهم وقال ٱلكفِرون هذا
مس صفونس ،وع ِ
َ َّ
َ َ ََ
َ َ َ َٰ ٗ َ َٰ ً َّ َ َٰ َ َ َ
ُ
َ
َ َٰ
حر كذاب  ٤أجعل ٱٓأۡلل ِهة إِلها وحِدا إِن هذا لَشء عجاب ٥
س ِ
َ َ ََ ََُ ُ َ
ُ
ُ َ َ َٰٓ َ َ ُ َّ َ َٰ َ َ َ
َ
وٱنطلق ٱلمل مِنهم أ ِن ٱمشوا وٱص ِبوا َع ءال ِهتِكم إِن هذا لَشء
ُ
يُ َراد [٦ص ،]7-1 :وم وا إىل الرسول  وساوموه قائلني :سيا حممد إنا قد
بع نا إليك لنةلمك ،وإنا واهلل ال نعلم رجال من العرب أنمغ على قومه م غ ما
أنملا على قومك ،لقد ش ما ا باء ،وعبا الدين ،وش ما ا هلة،
وسف ا األحالم ،وفرقا ااماعة ...فإن كنا جئا مذا احلديث تنل

آآآآآآآ
( )4مون قمري وات ،Muhammad at Mecca ،ص .417-416
( )2ابن ه ام ،س ة النل.267 – 266/4 ،
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ماالا اعنا لك من أموالنا حىت تةون أك رنا ماالا ،وإن كنا إمنا تنل ال رف
فينا ،فنحن نسون علينا ،وإن كنا تريد ملةا ملةنا علينا ،وإن كان هذا
الذي يأتيك رئي ا بذلنا أموالنا يل الن حىت نطئك منه أو نعذر فيك،
فقال هلم رسول اهلل  :سما يب ما تقولون ،ولةن اهلل بع و إليةم رسوالا...س
فقالوا :وإنا واهلل ال نرتكك وما بالغا منا حىت الةك أو هتلةناس( ،)4فما بال
وات ي ال به حول ت صيم احلقائق ،وهذه قريش ت ع أالى ما متلك بني
يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
وأم آآا بالنس آآبة ألم آآر اهلج آآرة إىل احلب آآة فلم آآا ك آآان أن اسآ آ ورع أم آآر ال آآدعوة
امل ركون فأمذوا من أسلم مع الرسول بال دة والقسوة س...فةانا ف نآة
ا
شديدة الزلزال على من اتبع رسول اهلل  من أهغ امسالم ،فاف نت مآن اف آنت،
وعصآم اهلل مآآن م مآآن شآآاء ،فلمآآا فُعآغ لآآك باملسآآلمني أمآآرهم رسآآول اهلل  أن
خيرجآوا إىل أرغ احلب آآة ...فآآذه إلي آآا عآآام م ملآآا ق آآروا مبةآآة ومآآاف علآآي م
الفآآنت ،ومةآآث هآآو فلآآم يآآطحس( ،)2فمآآن الواضآآد مآآن هآآذا العآآرغ الآآذي ال تةآآان
مصانرنا ا لس عليه أن املسلمني الذين هآاجروا بأنفسآ م ونيآن م مآن اضآن ان
م رك مةة ،وكان لك اسآ جابة ألمآر الرسآول  الآذي ام آار البقآاء ،ولةآن
املوسآآوعة تآآذكر نافع آا ماني آا وراء اهلجآآرة إىل احلب آآة وهآآو االش آ غال بال جآآارة أو
ضمان نعم عسةري.
 ويص آآع تقآآوو يبيع آآة ومقآآدار اض آآن ان املس آآلمني مةآآة .فقآآد ك آآان
آآآآآآآ
( )4ابن ه ام ،املرجع السابق.346 – 346/4 ،
( )2تاريخ النطي.323 – 323/2 ،
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هنا قليغ من العنس ااسدي وكان لك اال الوقا من قبغ العائلة .وعآا
حممآآد مآآن م آآايقات صآآغ ة م آآغ وضآآع النفايآآات مآآار ناره .ويقآآال :إن هآآذا
االضن ان أنع إىل هجرة بعش املسلمني إىل أثيوبيا حوايل عام 746م ولةآن م
رمبا كانوا يبح ون عن فرص لل جارة أو نعم عسةري حملمد .وبق بع م حىت
عآآام 723م و لآآك ملآآدة يويلآآة بعآآد أن نانآآا األمآآور حملمآآد املدينآآة .وم مآآا
كانا يبيعة هذا االضن ان فقد أوارت صدور املسلمني بسببه(.)4
 وم آآورس ض آآغا ر آآاري عل آآى مؤي آآدي حمم آآد ،و بع آآش الع آآائالت ك آآان
هنا اضن ان بسيا ألفرانها الصغار الذين اتبعوه(.)2
وهنا ق ايا أمرع تعرضا هلا املوسوعة تف د دالء عدم ال زام املوسآوعة
األسلوب العلمآ الرصآني الآذي تآزعم اتباعآه ممآا ية آس عآن الوجآه
ومن وراءها
َ
القبآآيد للموسآآوعة نون حجآآاب اللغآآة العلميآآة ،ومآآن األم لآآة علآآى هآآذا ال آ جم
الص آ آ آريد علآ آ آآى الرسآ آ آآول الةآ آ آآرو ، واس آ آ آ صدام لغآ آ آآة مغرضآ آ آآة م آ آ آآغ :كلمآ آ آآة
 propagandaاليت تعو سنعايةس وااصة نعاية كا بة لفةآر ااعآة ات يآابع

آآآآآآآ
(1) It is difficult to assess the nature and extent of the persecution of the Muslims in
Mecca. There was little physical violence, and that almost always within the
family. Muhammad suffered from minor annoyances, such as having filth
deposited outside his door. The persecution is said to have led to the emigration
of some of the Muslims to Ethiopia about 615 , but they may have been seeking
opportunities for trade or military support for Muhammad. Some remained
until 628 , long after Muhammad was established in Medina. Whatever the
nature of the persecution, the Muslims were very bitter about it.

)2( Commercial pressure was brought to bear on Muhammad’s supporters, and in
some families there was mild persecution of junior members who followed
him.
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سياسآ آوم حآول ن آآاياهتا ال آةو  ،و لآك عنآد احلآآديث عآن مآن أسآلم مآآن
أهآآغ املدينآآة بيعآآة العقبآآة األوىل والآآذين قالآآا عآآن م املوسآآوعة أاآآم عآآانوا بعآآد
البيعة لي يعوا سنعايةس حممآد املدينآة؛ واسآ صدام كلمآة  razziaوتةرارهآا
عند احلديث عن ازوات الرسول ، وه كلمآة إجنليزيآة أتآا إلي آا عآن يريآق
الفرنسآآية الآآيت أمآآذهتا بآآدورها عآآن كلمآآة ساآآزوةس العربيآآة ،ولةنآآه اس آ صدام ا
امجنليزي احلايل أشبه ما تةون بةلمآة ساآارةس ،ويفسآر وات بآأن سالغآاراتس الآيت
شآآن ا املسآآلمون :سمت آآغ انعةاسآا يبيعيآا للحيآآاة العربيآآة الآآيت كانآآا الغآآارات في آآا
لون ا من الرياضة وليسا شآةالا مآن أشآةال احلآربس( ،)4ليعآو بآذلك أن الن آ
ه آ آ آآو األس آ آ آآلوب األم آ آ آآغ للحص آ آ آآول عل آ آ آآى م آ آ آآورن رال ()2؛ واس آ آ آ آ صدام كلم آ آ آآة
 showdownعنآآد احلآآديث عآآن حماولآآة الرسآآول اللحآآا بامل آآركني بعآآد أن
ولوا هاربني من أرغ معركة أحد ،والةلمة في ا ك آ مآن السآصرية وتعآو تظآاهرا
بفعغ ال ء يداملآه ال م يآغ والةآذب ،واملوسآوعة تقآول إن الرسآول الةآرو 
قآآام ب م يآآغ أنآآه أران اللحآآا بآآاملةيني ،و لآآك لالع قآآان السآآائد عنآآد املس آآرقني
بأن معركة أحد كانا نصرا للمةيني.

آآآآآآآ
( )4مون قمري وات ،Muhammad: Prophet and Statesman ،ص .406
( )2عبدالرمحن أمحد سامل ،سقراءة نقدية ك ابات مون قمري وات الس ة النبويةس ،ص .447
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الخاتمة
يظ آآر جليآا مآآن هآآذه الدراسآآة عآوار من جيآآة املوسآآوعة الآآيت اتبع آآا ك ابآآة
مآآانة سحممآآد :النآآل ورسآآال هس وأن لغ آآة ال حاش آ وااآآدال املنآآاقش ،وال عريفآآات
والرتكني اليت يعرتف ما الغرب لغآةا للرصآانة العلميآة والآيت و ف آا املوسآوعة بدقآة
ك ابة املانة قيد البحث ،ليسا إال صيااة قريبة مآن الذائقآة الغربيآة املعاصآرة،
وحجاب ا ال يلبث أن ينة س ويطال مآن ورائآه منآاه ُ ال آةيك وال فسآ املآاني
وامليةافيليآآة الآآيت يُبآ َآع ومسُ آآا علآآى الفةآآر االس آراق املعاصآآر ،و هآآذا البحآآث
حاولا ك س هذه العالقة.
وه آآذه العالق آآة ال ت جل آآى للق آآار الغ آآريب اآ آ امل صص آآم ال آآذي تسآ آ دفه
املوسآآوعة قبآآغ أي شآآصم آمآآر؛ ويآآورن الآآدك ور مصآآنفى السآآباع ضآآمن أهآآم
وس آ آآائغ املس آ آآرقني ل حقي آ آآق أه آ آآداف م ون آ آآر أفة آ آآارهم إعآ آ آآدان املوس آ آآوعات
املوسآوعات العامآة الغربيآة فيمآا خيآم
امل صصصآة( ،)4وهآم أول مآن يسآ ة
الع آآرب واملس آآلمني وك آآغ م آآا ل آآه ص آآلة م آآم ،و ل آآك الع ق آآان الق آآائمني عل آآى ه آآذه
املوس آآوعات املوض آآوعية واحلي آان ه آآؤالء م آآن ج آآة ،وا ل آآم قيق آآة امس آآالم
وجوهره من ج ة أو لراب م اراصة ال عرغ لإلسالم وأهله.
وت آ آآاريخ املوس آ آآوعة الطيناني آ آآة ات الص آ آآيا والس آ آآمعة وال آ آآيت ت آ آآزون الق آ آ آراء
باملعلومآآات ب آآىت الوسآآائغ (ورقيآآة ،أسآآنوانات ليزريآآة ،ال آآبةة العامليآآة) و شآآىت
األشآآةال (موسآآوعات معمقآآة ،و صآآرة ،وموسآآوعات لأليفآآال ،وك آ تصآآدر
آآآآآآآ
( )4مصنفى السباع  ،االس را واملس رقون ،ص .23 -27
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عن املوسوعة موضوعات حمدنة ،وبلغات لفة) مل يةن نائما مذيالا بال نآاء
وال آآذكر اامي آآغ ،وااص آآة النبع آآة الرابع آآة ع آآرة ال آآيت نرسآ آ ا جوالي آآس مةةي آ
 Joseph McCabeك ابه املعنون ب آ سأكا يآ وأباييآغ املوسآوعة الطينانيآةس
مقارنآآة مآآع النبعآآة احلانيآآة ع آآرة ،وك آآس مةةي آ فيآآه عآآن أن النبعآآة الرابعآآة
ع رة حررت بإشراف ا ان وس منسرت الةاثولية الذي ن ر تقريره السآنوي
عآآام 4323م مآآا يلآ  :سلقآآد متآآا مراجعآآة املوسآآوعة الطينانيآآة أمآآذا االع بآآار
احلآآد مآآن األمآآور امل آ حفري علي آآا مآآن وج آآة النظآآر الةاثوليةيآآة ،وإضآآافة مآآا هآآو
صآآحيد وموضآآوع  ،ولقآآد متآآا نراسآآة األج آزاء ال مانيآآة والع آرين كل آآا ،ومتآآا
امشارة إىل املواضآع املآ حفري علي آا و كآرت أسآباب حآذف ا أو تعآديل ا ،وهنآا
أسباب وجي ة ألملنا أن د القراء هذه النبعة أك ر صوابا وموضوعية بة آ
()4
من سابقاهتاسب
وراآآم إعآآالن اال آآان أنآآه مل ي آآدمغ ك ابآآة يبعآآة املوسآآوعة الرابعآآة ع آآرة
ك ابآآه
الآآذي أصآآدره بعآآد رنة الفعآآغ الآآيت تآُلُ ّق آ مآآا ال قريآآر( ،)2يآآورن مةةي آ
الآآذي مصصآآه للآآرن لة آآس بنآآالن هآآذا امعآآالن أم لآآة ك آ ة جآآدا علآآى تآآدمغ
آمرهآا
رير املوسوعة ،وااصة املقاالت الآيت ك آ
اال ان الةاثولية
احلآآرف  ،xأي جم آآول ام صآآارا السآآم املؤلآآس ،بآآغ حآآىت إن مآآانة سحممآآدس الآآيت

آآآآآآآ
( )4الفقآآرة ال انيآآة ،ص  43مآآن تقريآآر اللجنآآة الفرعيآآة لليقظآآة واالح آرتاال  vigilance sub-committeeمآآن
ال قرير السنوي احلاني والع رين ال ان وس منسرت الةاثولية .
( )2جريدة  ،London Timesالصفحة األوىل ،ب اريخ  3أاسنس 4323م.
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ك ب آآا اثن آآيت ع آآرة ص آآفحة النبع آآة احلاني آآة ع آآرة( )4امُزل آآا ث آآالي
ص آآفحات فق آآا ،ويق آآول مةةيآ آ  :إن س آآب ه آآذا ه آآو ض آآمان مبيع آآات أك آآر
للموسوعةب
وإ ا كآ آآان القآ آآائمون علآ آآى املوسآ آآوعة َس آ آلموا قيانهآ آآا موعآ آآة ضآ آآغا ات
أهآآداف إيديولوجيآآة ضآآيقة مآآن أجآآغ صآآياا ا مبآآا ي وافآآق مآآع أاراضآ ا مآآن أجآآغ
املال ،فآال نسآ غرب إ ا أن تةآون املوسآوعة موافقآة ومداهنآة للفةآر العآام املسآ قر
عن امسالم الذي صاا ه ك ابات املس رقني( )2ون ا وسائغ امعالم املعانيآة
لإلسالم.
وإ ا عرفنآآا أن املوسآآوعة قامآآا مبراجعآآة  ٪36مآآن موانهآآا( )3مآآالل العآآامني
املاضيني ،نوص ب بو هذه النآدوة الآرن علآى املوسآوعة ومناق آ ا لبيآان األمنآاء
الفاضحة اليت وقعا في ا فيما خيم امسالم ،وااصة االفرتاء العظآيم علآى نآل
الرمحة نبينا حممد عليه أف غ الصالة وأ ال سليم ،وال ب ات والنعونات الة ة
اليت ساق ا املوسوعة ا مانة سالقرآنس(.)1
وآمر نعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
آآآآآآآ
( )4قما مبراجعة مانة سحممآدس  Mahometالنبعآة احلانيآة ع آرة الآيت صآدرت عآام 4344م ووجآدهتا مليئآة
باألباييغ والفرع ،بغ كمآا يظ آر مآن هتجئآة اسآم نبينآا الةآرو هآذه املآانة هآ تن مآ أك آر مآا يةآون اىل الفةآر
االس راق الذي سان العصور الوسنى ،واملوقع ملن أران الرجوع إليه هو:
http:// 1911encyclopedia.org
العمآري (مرجآع سآابق ،ص  )67 -66أنآه مآا بآني عآام 4360 -4300م نُ آر
( )2يذكر الدك ور أكرم ضآياء ُ
س ون ألس ك اب عن امسالم ،أي مبعدل أك ر مآن ك آاب كآغ يآومب هآذا بامضآافة إىل ا آالت واملآؤمترات وبآرام
وسائغ امعالم املص لفة.
( )3ك الو املوسوعة الطينانية لعام 2001م ،ص .1
( )1قام ن .ف غ حسن عباس ب فنيآد ال آب ات الة آ ة الآيت كرهتآا املوسآوعة فيمآا خيآم حمةآم ال ن آزيغ ك ابآه:
ورن شب ات ،نار الب عمان4333،م.
ق ايا قرآنية املوسوعة الطينانية نقد مناعن ّ
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المراجع
 -1المراجع العربية:
أزمة االستشارا الحاديو والمعا ار ،حممآد حسآن مليفآة( ،إصآدار) عمآانة
البحآ آآث العلم آ آ دامع آ آآة اممآ آآام حممآ آآد ب آ آآن سآ آآعون امسآ آآالمية ،الريآ آآاغ:
4124هآ.
االستشرا في السيرة النبوياة ،عبآداهلل حممآد األمآني النعآيم :،دراساة تارييياة
آلراء وا -بروكلمان-فلهاوزن مقارنة بالرؤياة اسسايمية ،املع آد العآامل
للفةر امسالم  ،فرجينيا 4146 :هآ.
االستشا ا ارا والت ا اااري اسس ا اايمي ،ف آ آآارو عم آ آآر فآ آ آوالي ،األهلي آ آآة ،األرنن:
4103هآ.
االستشارا والمستشاار ون :مااالها ومااا لاايها ،مصآآنفى السآآباع  ،املة آ
امسالم  ،ب وت 4106 :هآ.
تاري الرسل والملوك (امل ور ب اريخ النطي) ،النطي (أبو جعفر حممد ابآن
جرير) ،قيق حممد أبو الف غ إبراهيم ،نار املعارف ،القاهرة4363 :م.
دائاارة المعااارف اسساايمية االستشاارا ية :أضاااليل وأباطياال ،إب آراهيم عآآوغ،
مة بة البلد األمني ،مصر4143 :هآ.
الدراسا اسسيمية والعربية فاي الجامعاا ايلمانياة ،روني بآارت ،تراآة:
مصنفى ماهر ،نار الة اب العريب ،القاهرة4376 :م.
دالئاال النبااوة ،البي ق آ (أمحآآد بآآن احلسآآني) ،قيآآق عبآآدالرمحن حممآآد ع مآآان،
املة بة السلفية ،املدينة املنورة4333 :م.
زاد المعاااد فااي خاادي خياار العباااد ،ابآآن القآآيم (أبآآو عبآآداهلل حممآآد بآآن أيب بةآآر
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الزرع ) ،نار الباال ،املدينة املنورة.
الساايرة النبويااة ،ابآآن ك آ (أبآآو الفآآداء احلآآافري إمساعيآآغ بآآن عمآآر) ،قيآآق أمحآآد
أبو ملحم وآمرين ،نار الة العلمية ،ب وت4336 :م.
سيرة النبي لى اهلل ليه وسلا (امل ورة بس ة ابن ه ام) ،ابن ه ام (أبو
حمم آآد عب آآدامللك ب آآن ه آآام) ،قي آآق حمم آآد حميآ آ ال آآدين عبداحلمي آآد ،نار
اهلداية.
الشاابها المل ومااة حااو القاارمن الر اريا فااي دائرتااي المعااارف اسساايمية
والبريطانيا ااة ،حممآ آآد السآ آآعيد اآ آآال الآ آآدين .،آ آآث قآ آآدم نا اادوة نايا ااة
المملرااة العربيااة السااعودية بااالقرمن الرااريا و لومااه ،املنعقآآدة الفآآرتة
مآآابني  7 – 3رج آ  4124ه آآ ،بإش آراف جممآآع مآآانم احلآآرمني ال آريفني
لنباعة املصحس ال ريس.
راءة نقدية في كتابا مونتقمري وا في السايرة النبوياة ،عبآدالرمحن أمحآد
س آآامل ،جمل آآة المسا االا المعا ا اار ،الس آآنة احلاني آآة والع آآرون ،الع آآدن ،32
رج -شعبان-رم ان  4146هآ ،ص .474-37
كتا المغازي (امل آ ور مبغآاالي الواقآدي) ،الواقآدي (حممآد بآن عمآر) ،قيآق
مارسدن جوالنز ،مؤسسة العلم للمنبوعات ،ب وت4377 :م.
المستشاار ون والساايرة النبويااة ،عمآآان الآآدين مليآآغ :،آآث مقآآارن مآآن
املس ر الطيناين املعاصآر مآون قمري واتس ،آث من آور ااآزء األول
م آآن ك آآاب من اااخم المستش اار ين ف ااي الدراس ااا العربي ااة واسس اايمية،
مة الرتبية العريب لدول ارلي العريب4106 :هآ ،ص .204 – 443
مناااخم المستشاار ين فااي الدراسااا العربيااة واسساايمية ،عمآآان الآآدين مليآآغ
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(حمرر) ،مة

الرتبية العريب لدول ارلي العريب4106 :هآ.

ماانهم االستش ارا فااي دراسااة اسسااي  ،أنآآور اانآآدي ،جملآآة منااار اسسااي ،
السنة ارامسة ع رة ،العدن ال اسع ،رم ان  4140هآ ،ص .37-32
الم ا اانهم ن ا ااد المستش ا اار ين ،عب آ آآدالعظيم ال آ آآدي  ،حولي ا ااة كلي ا ااة الش ا ااريعة
والدراسا ااا اسسا اايمية (دامع آ آة قنآ آآر) ،العآ آآدن السآ آآابع4103 :ه ،ص
.361-336

منهم مونتقمري واط فاي دراساة نباوة محماد الى اهلل لياه وسالا ،جعفآر
شيخ إنريس ،ث من ور

اازء األول من ك آاب منااخم المستشار ين

فااي الدراسااا العربيااة واسساايمية ،مة آ الرتبيآآة العآآريب لآآدول ارلآآي
العريب4106 :هآ.216 – 206 ،

مو ااف االستش ارا ماان الساانة والساايرة النبويااة ،أكآآرم ضآآياء العُمآآري ،جملآآة

المساالا المعا اار ،السآآنة ال اسآآعة ع آآرة ،العآآدنان  ،67-66ص -63
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النظاارة لااى اآلخاار فااي اليطااا الغربااي ،جآآان جبآآور ،نار السآآاق  ،لنآآدن:
2004م.
الوايل في لاا االستشارا  ،سآعدون حممآون السآامو  ،نار املنآاه  ،األرنن:
4123ه.
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