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  طريقة المستشرقين في التعامل مع السيرة النبوية

 (دراسة نموذجية ومقارنة )

The Method of Orientalists in Dealing with the Holy Prophet's Biography 

 

 محمد حبيب هللا خان

Abstract 

      This paper investigates the sources of the Holy Prophet’s Biography 

between the Traditionalists and the Orientalists. Discussing about Prophet’s 

Biography and its sources is one of the most important issues that, we must talk 

about because the right or wrong vision or theory is based on the sources of 

biography, so all we see the conflict between the Traditionalist and the 

Orientalists, therefore the present paper aims to compare the sources of 

biography followed by Traditionalist and Orientalists in terms of importance 

and order.  

     The purpose of this paper is to expand the Prophet’s Biography, and 

knowledge of some stories about the biography of that time. Further, it explores 

contradictions in their views regarding Holy Prophet’s Biography. Thus the 

following sources have been consulted in order to explore the Prophet’s 

Biography such as, a). The original sources: the Holy Quran, the accurate 

Sunnah, the books of the Prophet's prophecies, evidence of prophecy and 

particular biography books, b). The supplementary sources are genealogical 

books, general historical books, literatures and poetry books, book of 

biographies, and knowledge of the narrators.  

    Additionally, the sources of Orintalists have also been examined in order to 

find out contradictions in their views. Finally, the findings and suggestions have 

been mentioned with reference to the above mentioned sources.   

-------------------------------- 
Keywords: Introduction to Prophet’s biography, and its relationship with 

Hadith, sources of Traditionalists and Orientalists, and comparing between their 

sources. 
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السرية النبوية هي التطبيق العملي والتفسري الواقعي هلذا الدين، فهي أفعال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فإن 
اليت تدل على تطبيقه هلذا اإلسالم، واملفسرة هلذا القرآن، وهي اليت تفتح لنا الباب لتطلعنا على حياة املصطفى 

 ه وحىت وفاته. صلى اهلل عليه وسلم بدقائقها وتفاصيلها، منذ والدت
املسلمون بتسجيل سرية النيب صلى اهلل عليه و سلم ونقل كل ما شاهدوه من أحواله وأفعاله وأخالقه،  هلذا عىن

وهنض بذلك رجال عدول من الصحابة والتابعني، فنقلوا للناس بصدق وأمانة الصورة احلقيقية حلياته صلى اهلل 
  عليه و سلم ومشائله الطيبة وأخالقه وأوصافه السنية.

ألهداف  كتبا ومقاالترقون فأظهروا اهتمامًا كبريًا حبياة النيب صلى اللَّه عليه وسلم وسريته، وألفوا  مث جاء املستش
ما نراه من االختالفات بني احملدثني ، فكل االعرتاضات وا منوأكثر وأوردوا الشكوك والشبهات، متباينة، 

ف يف املصادر وتقييمها، ولذلك رأيت من واملستشرقني وحىت بني املسلمني من فرق شىت، يرجع كلها اىل االختال
املناسب أن أقارن بني مصادر السرية لدى احملدثني واملستشرقني من حيث األمهية والرتتيب ومن مث أقوم بإبراز 

 .النتائج والثمار هلذا االختالف
 .مباحث وخامتة وأربعةفقسمت هذه املقال على مقدمة 

 ن: المبحث األول: مصادر السيرة عند المحدثي
 :المطلب األول: تعريف السيرة لغة واصطالحا

تطلق على السُّنة واحلالة واهليئة، كما أن من معانيها: الطريقة، يقال: سار يف الناس أو بالناس : السرية يف اللغة    
 .(1)سرية حسنة أو قبيحة، والسرية النبوية مأخوذة من السرية مبعىن الطريقة

النبوية اصطالحًا بأهنا: ذكر أحداث حياة النيب صلى هلل عليه وسلم من وعلى ذلك ميكن تعريف السرية 
مولده صلى هلل عليه وسلم إىل وفاته صلى هلل عليه وسلم وما يتعلق بذلك من أشخاص ووقائع مع ترتيبها ترتيباً 

 زمنياً.
 :المطلب الثاني: العالقة بين السيرة والحديث النبوي

ي، ألن احلديث يطلق على كل ما قاله النيب صلى اهلل عليه وسلم أو فعله أو السرية جزء من احلديث النبو     
، فليس كل أقواله وأفعاله من السرية، كما أن جزءًا كبريًا من إقراراته (2)أقره وما تعلق بوصفه خلقيًا أو ُخُلقياً 

إن مل يكن  - منهاخارجة عن نطاق السرية، على حني أن أخالقه ومشائله وصفاته اجلسدية يدخل قسم كبري 
 يف نطاق السرية.  -كلها

وبناء على ذلك فإن كتب احلديث تشتمل على أحداث من السرية قليلة كانت أو كثرية، يوضح هذا خري 
توضيح اسم صحيح البخاري فهو: "اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

جزءاً من الصحيح، وكان  -وهو ما قصد بأيامه–ما صح عنده من السرية  ، فقد جعل البخاري(3)وسننه وأيامه"
 القسم األعظم من السرية عنده يف كتب املناقب وفضائل الصحابة ومناقب األنصار واملغازي. 
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 المطلب الثالث: مصادر السيرة عند المحدثين:
اهتم املسلمون قدميًا وحديثا بسرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم باعتبارها املنهج العملي لإلسالم، فألف أئمة    

اإلسالم مؤلفات عديدة وجامعة يف سريته عليه الصالة والسالم، ودونوا كل مايتعلق بذلك، وسنذكر يف هذا 
 املقال هذه املصادر. 

احملدثني تنقسم اىل قسمني أساسيني مصادر أصلية ومصادر فرعية أو مما الشك فيه أن مصادر السرية لدى 
 تكميلية، أما املصادر األصلية فهي: 

 أوال: القرآن الكريم:
إن القران الكرمي يعد مصدرا أصليًا يف سرية الرسول صلى اهلل عليه، ففيه بيان واضح للعقيدة والشريعة     

ث والغزوات، وتصويرًا للصراع الفكري واملادي بني اإلسالم واألخالق، ويتضمن وصفًا للعديد من األحدا
وخصومه ، وله أمهية خاصة من حيث الثبوت املطلق دينيًا وتارخييًا ، حيث ال يشكك أحد فيه من الناحية 

 4بني املسلمني وغريهم حول مصدره. التارخيية ، وإن اختلفت اآلراء
ه وسلم منذ بداية الدعوة إىل اهلل وقد ورد ذلك يف سور العلق، ولقد صور القرآن سرية الرسول صلى اهلل علي    

 وغريها. واملدثر، واملزمل، والضحى
 ثانيا: كتب السنة الصحيحة:  

عند احملدثني، فإننا جند عددًا كبريًا من كتب  سريةاألحاديث هي املصدر الثاين من مصادر الكتب ن  إ    
اهلل عليه وسلم، والذين ألفوا يف السنة مل ختل كتبهم غالبًا من ذكر  األحاديث النبوية اهتمت بسرية الرسول صلى

قدراً كبرياً يتعلق خبصائص الرسول صلى اهلل عليه وسلم، ، فقد ذكروا ما يتعلق حبياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم
خصية صلى اهلل عليه وفضائله، وحياته قبل البعثة، واجلهاد، والغزوات، والسرايا والبعوث وغري ذلك من حياته الش

  (5)وسلم.
 :ثالثا: كتب الشمائل المحمدية

من  (6وهي الكتب اليت قصد أصحاهبا العناية بذكر أخالقه، وعاداته وفضائله، وسلوكه القومي يف الليل والنهار)   
 (.7مولده الشريف إىل اختياره إىل الرفيق األعلى )

هـ( يف مؤلفه 022أفرد موضوع الشمائل يف كتب مستقلة، أبو البخرتي وهب بن وهب األسدي )ت  وممن   
هـ( يف كتابه "صفة النيب"، مث  002"صفة النيب صلى اهلل عليه وسلم" مث أبو احلسن علي بن حممد املدائين )ت

هـ( يف كتابه 072)تهـ(، مث داود بن علي األصبهاين 072كتاب الشمائل احملمدية لإلمام الرتمذي )ت 
 ."الشمائل احملمدية"

 رابعا: كتب الدالئل النبوية )المعجزات المحمدية(: 
يُعرِّف العلماء الدالئل النبوية بأهنا احلجج البالغة القاطعة، والرباهني الواضحة الساطعة، الدالة على صدق     

 ( .8ه، بدالالت واضحة ال جدل فيها )وصحة نبوة سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم، وعلى مشول وعموم رسالت
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فال خيلو ، وقد ضمت كتب احلديث كثرياً من ذلك، إال أن هناك كتباً عدة ختصصت يف هذا النوع من التأليف
النبوَّة دالئل  عصر من مصنف فيها ما بني مطنب وموجز، ومكثر ومقل، ومن أبرز املصنفات يف هذا اجملال وهي:

 أليب نعيم األصفهاين. نبوَّةاللإلمام البيهقي و دالئل 
 خامسا: كتب المغازي والسير المتخصصة.

وهي الكتب اليت تعىن بصفة أساسية مبغازي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحروبه، لقد كانت املغازي     
ي اهلل النبوية حمط عناية املسلمني منذ الصدر األول، وظهرت هذه العناية واضحة عند أبناء الصحابة الكرام رض

عنهم، وهم يسألون آباءهم عن مشاهدهم مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وذكرياهتم عنها، ألن هؤالء 
 ( .9األبناء كانوا يعتزون بسابقة آبائهم أو مبواقفهم املشرفة إىل جانب النيب صلى اهلل عليه وسلم )

ومما يعطيها قيمة علمية كبرية، أن  ،الشريفوتأيت هذه الكتب من حيث الدقة بعد القرآن الكرمي، وكتب احلديث 
أوائلها كتب يف وقت مبكر جداً، على يد جيل كبار التابعني، حيث كان جيل الصحابة موجودين، ومل ينكروا 

 (10).عليهم كتابة مغازي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهذا يعين إقراراً ملا كتب
رية من املؤلفات اليت حتدثت عن سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأما املصادر التكميلية فهي: مثة جمموعة كب

على حنو مباشر وغري مباشر، وهي تأيت يف املرتبة الثانية بعد املصادر األساسية للسرية النبوية من حيث الدقة 
 واألمهية، وهي يف نظرنا تكمل منظومة املصادر العديدة للسرية النبوية ونذكر منها:

 التي اهتمت بتاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة: أواًل: المصادر
وهي بدورها حتدثت عن جوانب عديدة من حياة الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم سواء يف جمال املغازي    

من تلك  ذلك، و وحنو والسري أو يف جمال الدعوة أو يف جمال البناء العمراين، وخباصة مساجد املدينة املنورة
"تاريخ املدينة املنورة" و  هـ(.070"أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه" حملمد بن إسحاق الفاكهي )ت :املؤلفات

 هـ( .060لعمر بن شبة )ت
 ثانيا: كتب األدب والشعر:

حفلت كتب األدب بكثري من النصوص واملشاهد اليت صورت بعض أحداث السرية النبوية مثل كتب اجلاحظ    
هـ(، "املعارف"و"الشعر والشعراء"، وكتاب 076البيان والتبيني" وكتايب ابن قتيبة )تهـ( وخاصة كتابه "022)ت

"الكامل يف اللغة" للمربد، وكتاب "إيضاح الوقف واالبتداء" لألنباري ، وتعدُّ دواوين الشعر وثائق مهمة يف كثري 
 للسرية النبوية. من املوضوعات

 ثالثا: كتب التراجم: 
يف كل  صلى اهلل عليه وسلم وشاهدوا وقائعها لصحابة الذين عاشوا أحداث سرية الرسولونعين بذلك تراجم ا    

فكانت كتب الرتاجم خري معني للتعرف على بعض صور وأحداث السرية النبوية، ولعل من أشهرها:   اجملاالت،
اب هـ( وكت026هـ( ، وكتاب "تاريخ الصحابة" للبخاري )ت032كتاب "الطبقات الكربى" البن سعد )
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هـ( . وغريها من الكتب اليت اهتمت بالرجال وباألسانيد واجلرح 220"اإلصابة يف متييز الصحابة "البن حجر )ت
 والتعديل.

 رابعاً: كتب البلدان: 
وهذه أيضًا مهمة يف دراسة السرية لبيان حال شبه اجلزيرة العربية وتوزيعها وأقسامها وبيان أوديتها وجباهلا     

أحداث السرية النبوية وقعت كلها على أرض اجلزيرة العربية وتبني مستوى املعيشة وحاصالهتا ومياهها؛ ألن 
هـ( ، 070( ومن هذه الكتب: "املسالك واملمالك" البن خرداذبه )ت1الزراعية وحتدد املسافات بني األماكن،)

معرفة هذه املصادر فالغرض من  .هـ( ، وحنو ذلك322و"أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم"للمقدسي )ت
 11التوسع يف السرية ومعرفة بعض احلكايات حول السرية يف تلك األزمنة.

 :تهممساوئ طريق ، والتعامل مع السيرة ، واإلستشراق مفهومالمبحث الثاني: 
 اإلستشراق: مفهومالمطلب األول: 

يدلُّ على إضاءٍة وفتٍح. من ذلك الشني والراء والقاف أصٌل واحٌد االستشراق لغة: االستشراق فعله )شرق(     
. واستشراق على وزن استفعال ومن معاين االستفعال الطلب ، واالختاذ ، وهذا هو 12شرقت الّشمُس، إذا طلعت

 فعل املستشرقني كما سريد يف تعريف االستشراق االصطالحي . 
 االستشراق اصطالحا : 

يبحث يف أمور الشرقيني وثقافتهم وتارخيهم. ويقصد به تعبري يدل على االجتاه حنو الشرق، ويطلق على كل من 
ذلك التيار الفكري الذي يتمثل يف إجراء الدراسات املختلفة عن الشرق اإلسالمي، واليت تشمل حضارته وأديانه 
وآدابه ولغاته وثقافته. ولقد أسهم هذا التيار يف صياغة التصورات الغربية عن الشرق عامة وعن العامل اإلسالمي 

 13.صورة خاصة، معرباً عن اخللفية الفكرية للصراع احلضاري بينهماب
 :المطلب الثاني: طريقة المستشرقين في التعامل مع السيرة النبوية

الرتاث العلمي اإلسالمي، لقد كرسوا طاقاهتم لدراسة العلوم اإلسالمية، ب اهتموا نيال شك أن املستشرق    
  حتقيقها وحتليلها جهوداً ضخمة. وشغفوا بالبحث يف كنوزها، وبذلوا يف

وأن أكثر  ،ومع االعرتاف بفضلهم، جيب التأكيد بأن عددًا كبريًا منهم كان هدفه البحث عن مواضع الضعف
أعماهلم كان غري صحيحة عن اإلسالم، وأهنا مليئة باألباطيل، أدركنا كيف يدرس املستشرقون اإلسالم، وكيف 

أحسسنا بضرورة القيام مبراجعتها وتصحيح أخطائها، والتنبيه على ما فيها من ينظرون إىل احلضارة اإلسالمية، و 
  معلومات وآراء تسيء إىل اإلسالم واملسلمني.

لقد ألف يف السرية النبوية الكثري من املستشرقني من كل جنس ولون، ومن هؤالء املنصفون، وقليل ماهم، وغري 
شرون بدياناهتم، ومعظمهم ال يزالون حيملون احلقد لإلسالم املنصفني، وهم الكثريون، وال عجب فأغلبهم مب

وأهله، لذلك تراهم يبذلون جهوداً كبرية يف البحث والتنقيب بني ثنايا كتب التاريخ والسرية لعلهم جيدون ثغرة أو 
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ال نفذوا منها، منفذاً ينفذون منه لتأييد مزاعمهم وإجياد أدلة تثبتها، فمن مث ال جيدون ثغرة ينفثون منها أحقادهم إ
وال رواية واهية منكرة أو خمتلقة إال أظهروها، واحتفوا هبا، وال عليهم يف ذلك حىت ولو زيفوا الصحيح من 

  احلقائق، ما دام ذلك يساعدهم ويوافق أهواءهم.
ومن عجيب أمرهم أهنم يف سبيل إرضاء أهوائهم وأحقادهم املوروثة يصححون تلك الروايات املكذوبة 

يليات املدسوسة، مادامت تساعدهم على باطلهم، على حني جتدهم حيكمون على الروايات الصحيحة واإلسرائ
بالوضع واالختالق، ألهنا ال توافق أهدافهم اليت من أجلها اهتموا بالكتابة يف سرية النيب صلى اهلل عليه و سلم   

  وحياته.
موه بأشنع الصفات اليت يتنزه القلم هنا عن ذكرها، ولقد حتامل الكثري منهم على سريته صلى اهلل عليه و سلم ور 

  ولكن املنصفني منهم ـ وهم قليل ـ ردوا عليهم وأنصفوا النيب، صلى اللَّه عليه وسلم، بعض اإلنصاف.
كثري من املستشرقني نشأوا وشبوا على الثقافة الغربية وطرقها يف التفكري والنظر لألمور وتشبعوا بروح الفكر املادي 

اين، وحني أخذوا يف حتليل السرية النبوية وتاريخ اإلسالم، تأثروا هبذه العقلية فضلوا بذلك ضالاًل بعيداً، ألن العلم
منطق التفكري األورويب ال ميكن أن يأيت بنتائج صحيحة يف تاريخ األنبياء والرساالت اإلهلية اليت ظهرت يف الشرق 

 وكان تأثريها اخلاص يف تارخيه وحضارته عميقاً.
أن يكون القرآن كتاباً ، وكذلك ينكرون نبوة حممد صلى اللَّه عليه وسلموالعجب أن مجهور املستشرقني ينكرون 

بعد إنكار نبوة النيب صلى اللَّه عليه وسلم، وإنكار كون القرآن كتاباً من عند اللَّه، و منزاًل من عند اللَّه عز وجل، 
ه، ومضوا يزعمون أنه من وضع حممد صلى اهلل عليه و سلم، وأنه ملفق أنكروا أن يكون اإلسالم دينًا من عند اللَّ 

من الديانتني اليهودية واملسيحية، ومن الوثنية العربية اجلاهلية، وليس هلم يف ذلك مستند يؤيده البحث العلمي 
بينه وبني بعض  الرصني، وإمنا هي ادعاءات تستند إىل بعض نقط االلتقاء بني اإلسالم والديانتني السابقتني، أو

  التقاليد أو الطقوس الوثنية العربية القدمية.
 :  المطلب الثالث: مساوئ طريقة المستشرقين في كتابة السيرة النبوية

  وميكن أن خنتصر مساوئ طريقة املستشرقني يف كتابة السرية النبوية، على الشكل اآليت:   
  االنتقائية يف اختيار املصادر ونقل الروايات عنها، فال يعتمدون منها إال على ما يساير أهدافهم. 1.
 التحيز السافر الذي ينم عن روح العداء واحلقد املتأصل على اإلسالم. 2.
 تضخيم بعض احلوادث واملبالغة فيها، والتقليل من حوادث أخرى.  3.
نيب صلى اهلل عليه و سلم وأصحابه ويف حق اإلسالم وشريعته وتارخيه إطالق األحكام اخلطرة يف حق ال 4.

 وحضارته دون أي دليل.
اإلسراف يف استخدام املنهج املادي ومعايريه يف حبث حياة النيب صلى اهلل عليه و سلم واألحداث املتعلقة  5.

 هبا.
 .تأويل األحداث والوقائع وحتليلها بطريقة غري موضوعية 6.
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 على الروايات الضعيفة. االعتماد 7.

 (14)اجلرأة على تفسري آيات القرآن مبا يوافق اهلوى، وجتاهل كتب التفسري. 8.
  :لث: مصادر السيرة عند المستشرقينالمبحث الثا

 كتبا كثرية أظهروا اهتمامًا كبريًا حبياة النيب صلى اللَّه عليه وسلم وسريته، وألفوا  نيكما ذكرت أن املستشرق   
  وهم الكثرة الكثرية. وهم قلة قليلة، واملتعسفون، ألهداف متباينة، وكان منهم املنصفون،

مث قامت املوسوعة اإلسالمية اليت نشرهتا دار بريل اليت يوجد مقرها يف مدينة اليدن هبوالندا، باللغات االجنليزية 
م خالصة ما انتهت إليه البحوث ، لتقد1223منها طبعة عام  15والفرنسية واألملانية يف أكثر من طبعة،

 االستشراقية يف موضوع السرية النبوية، مع ميل كبري إىل مواقف املتعسفني من أصحاب تلك البحوث.
ا أن القرآن الكرمي يأيت و املوسوعة اإلسالمية إىل تعدد مصادر السرية النبوية وتنوعها وكثرهتا، مث أوضح كتابأشار  

ا أن أوسع مصادر السرية تداواًل، باإلضافة إىل القرآن، يعود تاريخ تأليفها إىل و يف مقدمة تلك املصادر، مث ذكر 
ولكن حديثهم يثري بعض املسائل اليت حتتاج إىل التوضيح واملناقشة واملراجعة.  ،القرنني الثالث والرابع من اهلجرة

  على نقطتني : ةناقشاملوسترتكز 
  األول للسرية النبوية.. األوىل: اعتبار القرآن الكرمي املصدر 1
 . الثانية: اعتبار القرنني الثالث والرابع تارخياً لتأليف أشهر كتب السرية.0

فيما يتعلق بالنقطة األوىل، فالقرآن الكرمي يعترب حبق املصدر األول للسرية النبوية. هذه حقيقة ال سبيل إىل اجلدال 
تصورهم أنه سجل تارخيي يسجل بالتفصيل أحداث حياة النيب ا مع القرآن الكرمي انطالقاً من و تعامل نهمفيها. لك

صلى اللَّه عليه وسلم ووقائعها، ويعكس بوضوح شخصيته ومراحل تطورها الفكري والروحي والسياسي، على 
 غرار ما تصوره اآلثار الفكرية واألدبية الشخصية العلمية والفكرية ألي مفكر أو أديب أو زعيم.

املناقشة ألهنا تستند إىل االعتقاد بأن القرآن من تأليف النيب صلى اهلل عليه و سلم، صادر وهذه أفكار حتتاج إىل 
من ذاته متجاوب مع أحداث حياته، معرب عن حتوالهتا، وحنن وإن كنا نوافق على كون القرآن يأيت يف مقدمة 

لنيب  صلى اهلل عليه و سلم، وذلك مصادر السرية، فإننا ال نوافق على أنه سجل تارخيي يقدم سرداً مفصاًل حلياة ا
ألن القرآن ليس كتاباً يف التاريخ، بل هو كتاب هداية وتشريع، أنزله اللَّه هلداية الناس إىل ما يصلح حياهتم الفردية 
واالجتماعية، وإىل ما ينفعهم يف معرفة الغاية من وجودهم، ويف إقامة نظام عادل يكفل لكل إنسان حياة كرمية 

  ع من الظلم والعدوان.وحيمي اجلمي
لذلك ينبغي أن ال نتوقع من القرآن الكرمي أن يعرض األحداث التارخيية بالتفصيل، وال أن يقدم سردًا مفصاًل 
لوقائع السرية النبوية. بل إن القرآن نفسه مل تدون آياته وسوره يف املصحف طبقًا للرتتيب الزمين لنزوهلا. مث هناك 

  ل كثري من اآليات، إما لعدم ورود روايات يف ذلك، وإما لتضارب الروايات الواردة.صعوبة يف معرفة أسباب نزو 
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ومن مث كان من غري املناسب أن نعترب  القرآن كتابًا تارخيياً، وال سجاًل حلياة النيب  صلى اهلل عليه و سلم  . وال 
ية أو الواضحة إىل بعض األحداث مرآة لتطور شخصيته ومسريته العملية، بالرغم مما تضمنه من اإلشارات اخلف

  الواقعة يف حياته  صلى اهلل عليه و سلم  .
ا عن حياة النيب  صلى اهلل عليه و سلم يف املوسوعة اإلسالمية أن القرآن و وبسبب اعتقاد الباحثني اللذين كتب

 .ا يف أخطاء عديدةو سجل تارخيي ألحداث حياة الرسول صلى اهلل عليه و سلم، فقد وقع
  كتب الحديث :  تجاهل

إليــــها جلمـــع املعطيات والروايات  واإىل كتب احلديث، ولــــــم يرجـــع وامل يلتفتم مما يبعث على االستغراب أهن   
وسريته ومراحل دعوته، مع أهنم  ،الصحيحة اليت تقدم معلومات مفصلة عن حياة الرسول صلى اهلل عليه و سلم

 علومات التارخيية املوثوق هبا.يشكون من صعوبة احلصول على امل
ن يف البحث عن األدلة التارخيية إىل الشعر اجلاهلي أو و ن كتب احلديث ويرجعو وأغرب من هذا أهنم يتجاهل

اإلسالمي. ومعلوم أن املنهج العلمي الصحيح يفرض على الباحث أن ال يعتمد يف إثبات األحداث التارخيية أو 
ا على  و أن يعتمد مه مصادر أصح وأوثق، وطبقًا هلذه القاعدة كان ينبغي هلنفيها على الشعر مادامت تتوافر ل

كتب احلديث، ألن مادة السرية الواردة يف كتب احلديث موثقة، والقاعدة أن ما جاء يف كتب احلديث الصحيحة 
ٌم على ما جاء يف كتب املغازي والسرية والتاريخ، فما بالك بالشعر ! ألن ما جاء يف   من روايات يف السرية، مقدَّ

كتب احلديث الصحيحة، مثرة جهوٍد جبارة قدمها احملدثون عند متحيص احلديث ونقده سندًا ومتناً، هذا النقد 
  والتمحيص الذي حظيت به كتب احلديث مل حتظ به املصادر األخرى.

ا عليها كتب و وقدم ا كتب احلديثو ا قواعد املنهج العلمي الصحيح، إذ جتاهلو خالف ستشرقنيمن هنا نعلم أن امل
  املغازي والتاريخ ودواوين الشعر.

وهناك اجتاه خاطئ عند بعض املستشرقني، تابعهم فيه بعض املؤرخني من املسلمني يرفـع من قيــمة مغــــازي 
الواقـدي، ويقـدمها علــى ســـرية ابــن إسـحق، واحلـــق أن سرية  ابن إسحق أدق وأوثق، ومعلوماهتا تتطابق مع 

  علومات كتب احلديث يف كثري من اجلوانب.م
  (16) وأما الواقدي فقد حكم العلماء بتضعيفه يف مروياته، وقالوا : ال يعتمد عليه، وخباصة إذا انفرد باخلرب.

  :الثانية: اعتبار القرنني الثالث والرابع تارخياً لتأليف أشهر كتب السريةالنقطة 
أن أكثر مصادر السرية النبوية تداواًل يعود تأليفها إىل القرنني  يدعون نا قبل عدة أسطر أن املسشرقنيذكر وقد 

:" إن املصادر اليت يعتمد عليها كثريًا يف دراسة حياة حممد صلى اهلل عليه و كما قال  الثالث والرابع من اهلجرة،
جرة، وأشهر هذه املصادر على سلم إىل جانب القرآن، تعود إىل الفرتة املمتدة ما بني القرنني الثالث والرابع من اهل

هـ(، فتاريخ وفاة ابن إسحق الذي جاء ذكره يف هذا املقطع من كالم 121اإلطالق سرية ابن إسحق )ت
الباحث، ينقض قوله، ألن وفاته يف أواسط القرن الثاين يدل على أن سريته ألفت قبل ذلك، فهي ليست من 

  مصنفات القرن الثالث أو الرابع.
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أن رواد  تأليف يف السرية، وإنشاء كتب مستقلة هبا، بدأ منذ النصف الثاين من القرن األول، وواحلقيقة أن ال
التأليف فيها كانوا من التابعني، كعروة بن الزبري بن العوام، وأبان بن عثمان بن عفان، والشعيب، والزهري، وموسى 

  بن عقبة، وغريهم ممن عاشوا يف القرنني األول والثاين.
املصادر اليت ألفت يف السرية قبل القرن الثالث اهلجري، مع أهنا أصح و أوثق من  ملستشرقونجتاهل اوألمر ما 

غريها، وأصحاهبا كما رأينا آنفا من علماء احلديث املعروفني بالضبط والتدقيق يف رواية األخبار، وشهد هلم نقاد 
َمٌة عند علمــــاء احلــــديث والسيــــرة على طــــبقات ها ُمَقدَّ و علم احلديث بذلك. ومهما يكن فإن املصادر اليت جتاهل

هـ ( اليت اعتمد عليها كثرياً، وابن سعد هذا يتحرى يف كثري من رواياته كما يقول اخلطيب  032ابن سعد ) ت 
البغدادي وابن حجر العسقالين، لكنه ينقل عن الضعفاء مثل الواقدي الذي أكثر من النقل عنه حىت اهتمه ابن 

 الندمي بسرقة مصنفاته .
 ثمرات اختالف المصادر بين المحدثين والمستشرقين.المبحث الرابع: 

 إن اختالف املصادر بني اجلانبني أدى اىل االختالف يف مسائل كثرية، نشري اىل البعض منها :
 دعوى غموض طفولته : - 1
أن يكون قد ولد عام  واأن تاريخ ميالده صلى اهلل عليه و سلم غري معروف، وأنكر  بعض املستشرقني زعمي   

 واأننا ال منلك معلومات تارخيية متسلسلة عن حياته  صلى اهلل عليه وسلم يف املرحلة املكية، وعمد واالفيل، وادع
الشك حول  واأن صلة نسبه بأهل املدينة غري واضحة، وأثار  واإىل التقليل من شرف نسبه ومكانة والده، وزعم

صحة األحداث البارزة يف طفولته، مما يعد إرهاصات لنبوته  صلى اهلل عليه و سلم، كشق صدره،  واامسه، وأنكر 
 وامشاركته يف بناء الكعبة، وجتاهل واورحالته التجارية إىل الشام، وهو طفل، رفقة عمه أيب طالب. كما أنكر 

مبا  وااألخبار الصحيحة املتواترة، ومل يبال وااحلقائق الثابتة، وأنكر  واداثًا أخرى هلا أمهية كبرية، وهكذا جتاهلأح
 أمجعت عليه مصادر احلديث الصحيح وكتب السرية والتاريخ.

عام الفيل بعد حادث الفيل  كان  هتاريخ ميالده ثبت باألحاديث الصحيحة أن مع أن احملدثني يصرحون أن
  17لشهري. ا

وأيب   18وثبت أن يوم ميالده صلى اهلل عليه و سلم هو يوم االثنني كما ثبت لدى اإلمام مسلم يف صحيحه،
  هذا هو املشهور عند اجلمهور . .20واإلمام أمحد يف مسنده 19داود يف سننه،

 أن الروايات املخالفة كلها معلولة األسانيد، وهي مقيدة. 21وذكر خليفة يف تارخيه 
أننا ال منلك معلومات تارخيية متسلسلة عن املرحلة املكية من حياة النيب  صلى اهلل عليه و سلم،  مدعواهوأما 

موقف  واكتب احلديث، واختذ  واالقرآن املصدر األساس، وجتاهل واجعلم فليس هلا أساس من الصحة. ويبدو أهن
جيد يف القرآن سردًا مفصاًل ألحداث  مل مإىل هذا الرأي، وذلك ألهنوا الشك من مصادر السرية، لذلك ذهب

  حياته  صلى اهلل عليه و سلم يف طفولته وفتوته.
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  :نسب النبي  صلى اهلل عليه و سلم التقليل من شرف -2
ها يف أبيات و على إشارات عابرة وجد وامصادر السرية النبوية الصحيحة واعتمدبعض املستشرقني جتاهل  وقد    

  بقوله تعاىل : } َوقَاُلوا  َلوال نـُزَِّل َهَذا الُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن الَقْريـَتَـنْي َعِظيم {. واشعرية، واستشهد
وحكم على عائلة بين هاشم بأهنا ال تبلغ إىل أن تقارن يف الشرف بالعائالت القرشية ذات الشرف العايل كبين 

  أمية، وبين خمزوم.
صلى اهلل عليه و سلم إىل بين هاشم على أبيات شعرية غري موثقة، وكأن  يف تقرير انتمائه وااكتف موالغريب أهن

تلك األشعار هي كل ما ميكن أن يستدل به عــــلى هـــــذه املســــألة اخلطرة، فإحالته على الشعر يف هذه املسألة، 
  دليل آخر على جتاهله ملصادر احلديث والسرية  النبوية وكتب التاريخ.

تعاىل :} َوقَاُلوا َلْواَل نـُزَِّل َهَذا الُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمن الَقْريـَتَـنْيِ َعِظيم { ، فهو إخبار عن قول كفار قريش وأما  قوله 
الذين كفروا بنبوة حممد صلى اهلل عليه و سلم مث أخذوا يتعللون بعلل مستمدة من معايريهم اخلاصة، ومنها أن 

من عظماء القريتني، أي مكة والطائف. واقرتحوا أن تنزل النبوة والرسالة  حممدًا  صلى اهلل عليه و سلم مل يكن
على رجل عظيم من إحدى القريتني. هذا باختصار مقصود اآلية الكرمية، أوضحناه بإجياز لنبني أن اآلية ال تتعلق 

جلاهليني على كثرة املال وإمنا تتعلق باملركز االجتماعي والزعامة القبلية اليت ترتكز عند اوا، بشرف النسب كما ظن
 22 والسيادة يف أوساط القبيلة.

وهذا اإلصرار على التقليل من شرف نسبه صلى اهلل عليه و سلم خمالف للحقيقة والواقع، فبنوهاشم يف الذروة من 
قريش نسباً وشرفاً، صدع أبو طالب هبذه احلقيقة يف جممع حافل بسادات قريش فما نازعه فيها منازع، وذلك يف 

طبة النكاح اليت ألقاها يف حفل إعالن زواج النيب صلى اهلل عليه و سلم من خدجية رضي اللَّه عنها، إذ قال :" خ
مث إن ابن أخي هذا ال يوزن به رجل من قريش شرفًا و نباًل وفضاًل إالَّ رجح به، وهو إن كان يف املال قل، فإن 

  23ن عرفتم قرابته ".املال ظل زائل، وأمر حائل، وعارية مسرتجعة، وحممد م
وأقر أبو سفيان أيضاً  وكان من أعداء النيب صلى اهلل عليه و سلم هبذه احلقيقة، أي بعلّو نسبه صلى اهلل عليه و 
سلم   أمام امرباطور الروم، وذلك حني سأله هرقل :"كيف نسبه فيكم ؟ فأجاب أبو سفيان هوفينا ذو نسب، 

  24قومها". فقال هرقل : فكذلك الرسل تبعث يف نسب
  إنكار شق الصدر: -3

بدعوى أنه من غرائب الطبيعة، وأنه غري  بعض املستشرقني أما شق صدره  صلى اهلل عليه و سلم فقد أنكره    
أن هذه القصة ما هي إال جتسيد وتشخيص ملعىن قوله تعاىل } َأملَْ : بريكالند ستشرقامل قال ،ممكن يف العادة

  َنْشرَْح َلَك َصْدَرَك {.
هكذا أىب مجاعة من املستشرقني، إال أن يزنوا كل أحداث حياة النيب صلى اهلل عليه و سلم مبيزان الواقع البشري 
املألوف، أو بعبارة أخرى مبيزان الفكر املادي الوضعي الذي ال يقبل أي صلة بالغيبيات والروحانيات، حىت ولو  
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ن استخدام هذا امليزان يبطل معجزات األنبياء مجيعاً، مبا فيهم كان األمر يتعلق حبياة األنبياء، وال يدري هؤالء أ
  موسى وعيسى عليهما السالم.

واحلق أن حادث شق الصدر من اخلوارق ،ولكن خرق العادة وقوانني الطبيعة، موجود متكرر يف سري األنبياء جيريه  
ه ستارًا ألمور خارقة، فهو مولود بال اللَّه على أيديهم حلكمة يريدها. ولقد كانت والدة عيسى وطفولته وسريت

أب، وتكلم يف املهد صبياً، ووقعت ملوسى يف طفولته أمور غريبة كذلك، فليس من التحقيق العلمي أن توزن 
  أحداث حياة األنبياء مبقاييس الفكر املادي الوضعي وحدها.

أخرجه نيد صحيحة. فقد وبالرجوع إىل كتب احلديث النبوي الشريف، جند أن حديث شق الصدر جاء بأسا
  26واإلمام أمحد يف مسنده، عن أنس رضي اللَّه عنه. 25مسلم يف صحيحه،

قال احلافظ بن حجر، بعد أن عرض لذكر الروايات الدالة على شق الصدر وتكرره :" ومجيع ما ورد من شق 
ون التعرض لصرفه عن الصدر، واستخراج القلب، وغري ذلك من األمور اخلارقة للعادة، مما جيب التسليم به د

  27حقيقته، لصالحية القدرة اإلهلية، فال يستحيل شيء من ذلك."
وال شك أن التطهري من حظ الشيطان إرهاص مبكر بالنبوة، وإعداد للعصمة من الشر ومن عبادة غري اللَّه. إن 

املادي والفلسفات  نفي املعجزات احلسية الثابتة بالنقل الصحيح، إمنا هو يف احلقيقة خضوع وانصياع للفكر
  الوضعية، وسري األنبياء ووقائع حياهتم وخصائصهم وروابطهم ال توزن مبيزان الفكر املادي وحده.

  إنكار رحالته  صلى اهلل عليه و سلم التجارية : -4
على كم احلا و إىل الشام، وعمَّمَ  رحالت النيب  صلى اهلل عليه و سلم التجارية وقد أنكر بعض املستشرقني    

رحلته األوىل حني كان طفاًل يف كفالة عمه أيب طالب، وعلى رحالته حني كان يعمل يف جتارة زوجه خدجية رضي 
الرحالت، تدور  هذها إليه هو كون أخبار و وكل ما استند أي دليل على موقفهم، وامل يقدم ، ولكنهماللَّه عنها

  سلم  .على حمور واحد هو التنبؤ بنبوة حممد  صلى اهلل عليه و 
وبالرجوع إىل كتب احلديث، جند أن قصة سفره  صلى اهلل عليه و سلم مع عمه أيب طالب، وهو صغري السن 
ولقائه بالراهب النصراين حبريا، ثابتة يف حديث أيب موسى األشعري، قد أخرجه الرتمذي يف املناقب : باب ما 

 29ستدرك، وقال : صحيح على شرط الشيخني،وأخرجه احلاكم يف امل 28جاء يف بدء النبوة، وقال حسن غريب.
وقال ابن حجر يف  30وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف. واملاوردي يف أعالم النبوة، وأبو نعيم يف دالئل النبوة،

  32وصححه يف العصر احلديث الشيخ األلباين. 31اإلصابة : رجاله ثقات،
  :الجاهلية عليه و سلم بالوثنية دعوى تأثّر النبي  صلى اهلل -5
أن النيب  صلى اهلل عليه و سلم بقي بعد بعثته متأثرًا باملعتقدات والتصورات الوثنية  يدعي بعض املستشرقني    

ا من كون تأثر اإلنسان باحمليط الفكري والثقايف الذي يعيش فيه، هو أكثر املسلمات واقعيًة و اجلاهلية، وانطلق
  جبميع االعتبارات.



12 

 

ا مزاعم باطلة، منها: أن النيب صلى اهلل عليه و سلم مســى أحــد أبنائـه باسـٍْم و املتهافتة، قدم وإلثبات هذه الدعوى
، ومنهـا كونه صلى اهلل عليه و سلم زوج اثنتني من بناته لولَدْي عمه أيب هلب، وهو أكرب املدافعني عن  وثَنِـيٍّ

 الوثنية.
ا أن القرآن نفسه و ه مبا حيلو هلم، وغرضهم أن يقرر و وفسر  33َضاالًّ فـََهَدى {و منــــها قولـــه تعــــاىل : } َوَوَجَدَك 

 وصف حممداً  صلى اهلل عليه و سلم بالضالل، وأن هذا الوصف دليل على تأثره باملعتقدات الوثنية اجلاهلية.
ى ما حرره وهذا تفسري ال أساس له من الصحة، وإمنا هو تفسري باهلوى، واملعىن املقصود هبذا الوصف عل 

املفسرون: أن النيب قبل البعثة كان يف حرية من حال أهل الشرك من قومه، وكان يتطلع إىل معرفة احلق، فأهلمه 
اللَّه أن ما كان يدين به قومه من الشرك باطل، وليس املراد بالضالل هنا اتباع الباطل، فإن األنبياء معصومون من 

  34الشرك قبل النبوة باتفاق العلماء.
 خيتلف علماء أهل السنة حول أن نبينا حممداً  صلى اهلل عليه و سلم مل يصدر منه ما ينايف أصول الدين قبل ومل

بعثته، ومل يزالوا جيعلون ما تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوته، دلياًل من مجلة األدلة على 
ال اللَّه عـز وجـل : } ُقْل َلْو َشاَء اللَُّه َما تـََلْوتُُه َعَلْيُكْم َواَل بل إن القرآن واجه الكافرين هبذا املعىن، ق 35نبوته،

  .{36أَْدرَاُكْم بِِه، فـََقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمراً ِمْن قـَْبِلِه أََفاَل تـَْعِقلُـون 
دلياًل على مشاركته ذلك  واه عن تسمية النـــــيب  صلى اهلل عليه و سلم أحـد أوالده عبد مناف، وجعلو وأما ما ذكر 

ا هذا اخلرب، ألن احملققني من كتاب السرية الذين ذكروا و يف املعتقدات الوثنية، فلست أدري من أي مصدر استمد
أمساء أوالده صلى اهلل عليه و سلم مل يذكروا هذا االسم بتاتاً، وإمنا ذكروا اسم عبد اللَّه، وهو الذي كان يلقب 

  بالطاهر والطيب.
 في أحداث السيرة قبل الهجرة:التشكيك  -6
ن صحة أخبار األذى واملضايقة و أهم أحداث السرية النبوية قبل اهلجرة، فهم ينكر  وقد أنكر بعض املستشرقني   

والعدوان والعداوة الشديدة اليت قابل هبا كفار قريش دعوة النيب صلى اهلل عليه و سلم وضروب التعذيب الذي 
هو معروف متواتر يف كتب التاريخ والسرية، بل ما تكرر ذكره يف  ن ماو ينكر  وبذلك إهنمأحلقوه باملؤمنني األوائل، 

القرآن الكرمي، فقد نص القرآن على عداوة كفار قريش للنيب  صلى اهلل عليه و سلم يف آيات كثرية، فتحدث عن 
وأيب جهل. وسكوت القرآن سخريتهم واستهزائهم، وتوعد بالعذاب أعداءه مثل عمه أيب هلب والوليد بن املغرية 

عن تفصيالت تلك العداوة واخلصومة الثابتة، ليس ذريعة للشك يف صحتها، ألن القرآن ليس كتابًا يف تاريخ 
  37حياة حممد  صلى اهلل عليه و سلم كما يدعي املستشرقون.

 ى يد املشركني ومسلم باب خاص مبا لقي النيب صلى اهلل عليه و سلم من األذى عل يف كل من البخاري و و   
  لسنا حباجة إىل اإلطالة بذكر األحاديث.

  :صة الغرانيقتفسير مغرض لق -7
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قبلوها جبميع تفصيالهتا، و  هذه القصة بصورهتا اخلرافيةمعظم كتاب السرية النبوية من األوروبيني، وقد ذكر    
واستخرجوا منها أحكاما وبنوا عليها معتقدات وغري ذلك مما ال أساس له يف  واستغلوها للطعن والتشكيك.

ا منها مثااًل آخر لتأثر النيب  صلى اهلل عليه و سلم بالتصّورات الوثنية ومشاركته مع كفار قريش يف و وجعل الدين.
وسريته دامت مدة  ن باختزال أحداث السرية أن وجود مظاهر الوثنية يف حياة النيبو بعض معتقداهتم، ويريد

  طويلة.
حديث  والكالم عن عصمة النيب  صلى اهلل عليه و سلم من الشرك، وكل ما ينايف التوحيد قبل البعثة وبعدها،

 .فال حاجة إىل إعادته معروف،
 :إنكار حصاربني هاشم ومقاطعتهم -8

باألحاديث الصحيحة اليت أخرجها  الثابتة حصار بين هاشم وبين املطلب يف شعب أيب طالب من األحداث    
صعوبة تصديق بعض املستشرقني فادعوا ومع ذلك جترأ  .39ومسلم 38أصحاب الكتب الصحاح كالبخاري

ا أن كل ما يتعلق به من روايات مبالغ فيه، وليس لديهم من دليل سوى سكوت القرآن و احلادث وتوضيحه، وزعم
  40عن ذكره.

  :تبني شعائر اليهود الستمالتهم -9
أن حكمة النيب صلى اهلل عليه و سلم السياسة احلقيقية وعزمه على متكني نفوذه،  بعض املستشرقني زعموقد     

ظهرت يف حماوالته األوىل الستمالة يهود املدينة، وذلك عن طريق تبين بعض شعائرهم الدينية وبعض عاداهتم، 
كل ، فاجلمعة، واستقبال بيت املقدس يف الصالة مثل صيام يوم عاشوراء، وإضافة الصالة الوسطى، وإقامة صالة

هذه األعمال كانت جزءًا من محلته من أجل كسب يهود املدينة إىل اإلسالم، وكانوا ميثلون طائفة نشطة ذات 
  41مركز اقتصادي هام.

سالم ويف بداية تصحيح هذه األخطاء الكبرية، جيب أن نؤكد أن النيب  صلى اهلل عليه و سلم كان حيرص على إ 
يهود املدينة، كما كان حيرص على إسالم مجيع الطوائف األخرى يف املدينة وغريها، وال مانع أن يكون قد اختذ 
إجراءات وتدابري الستمالتهم وحتبيب اإلسالم إليهم، لكن لشدة جحودهم وحسدهم مل تنفع فيهم تلك التدابري، 

 ئر اليهود وعاداهتم الدينية هلذا الغرض، فذلك غري صحيح.وأما أن يقال إن النيب  صلى اهلل عليه و سلم تبىن شعا
أما صيام عاشوراء: كان اقتداء مبوسى عليه السالم، وذلك واضح من قوله  صلى اهلل عليه و سلم يف احلديث : 

  فـََعَمُلُه ظاهرياً موافٌق لعادة اليهود، ولكنه يف حقيقته اقتداء مبوسى عليه السالم. 42"حنن أوىل مبوسى منكم"،
إن وجود ثالث صلوات يف اليوم عند اليهود كان عاماًل يف إضافة صالة الظهر إىل صالة املسلمني اليت  م وأما قوهل

يح، ال حيتاج إىل مناقشة، ألن كانت قبل تقام مرتني مرة يف الصباح ومرة يف املساء، فهو اختالق وكذب صر 
الصلوات اخلمس اليت فرضها اإلسالم، فرضت قبل اهلجرة بسنة على األرجح، وذلك ليلة اإلسراء واملعراج، وهذا 

وقبل اإلسراء واملعراج، كانت الصالة تقام مرتني مرة  43ثابث باحلديث الصحيح وبالسرية النبوية وعمل املسلمني.
وال نعتقد أن حديث اإلسراء واملعراج، واقرتان فرض الصلوات اخلمس به،   غروهبا.قبل طلوع الشمس ومرة قبل 
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كان أمرًا خفياً، فكتب احلديث والسرية والتاريخ والتفسري تناقلته وروت خربه بالتفصيل، لذلك ال نستطيع أن 
 نعتذر للموسوعة اإلسالمية باجلهل وقلة املعلومات.

  دوافع بعث السرايا والغزوات: -11
إىل الدوافع النفسية  الدوافع اليت دفعت النيب صلى اللَّه عليه وسلمان كتابات املستشرقني حتاول تفسري     

 والشخصية والسياسية، وأسقطت هنائيا الدوافع الدينية.
أن الرسول صلى اهلل عليه و سلم كان له حساب يريد تصفيته مع  اهو ومن الدوافع النفسية أو الشخصية اليت ذكر 

ألن سرية النيب صلى اهلل عليه و سلم يف معاملة أهل مكة، بعد أن مكنه اللَّه منهم وهذا ال يقوله عاقل،  كيني،امل
يوم الفتح األكرب، يكذب هذا االدعاء، فقد مشلهم بعفوه وبره ومساحته، وأعطى املثل األعلى لإلنسانية كلها يف 

  ة يف االنتقام، لكان له معهم سلوك آخر.العفو والسماحة، ولو كان له حساب شخصي معهم، أو رغب
  للحقائق:والتفسير الخاطئ تجاهل ال -11
وقد جتاهل بعض املستشرقني حقائق ثابتة منها: األسباب الرئيسية إلخراج يهود بين نضري من املدينة املنورة، و    

إذا السبب باختصار هو: غدرهم للعهود واملواثيق اليت كانت مبنية  معاقبة بين قريظة وإجالء يهود بين قينقاع،
 44بينهم وبني املسلمني.

 :تضخيم اآلثار السياسية لحادثة اإلفك -12
عن هذا احلادث بعبارات توهم أن عائشة، أم املؤمنني رضي اللَّه عنها وقعت يف  بعض املستشرقني حتدثوقد     

 45اآلثار السياسية اليت نتجت عن احلادث بأسلوب فيه كثري من املبالغة والتضخيم. بدأوا يذكروناإلمث، مث 
، ونبحيمنها ما  ونأخذيمع وقائع السرية النبوية ومصادرها بالطريقة االنتقائية، ف ونتعاملم يومن الواضح أهن

ن قضية اإلفك من اآليات كل ما ورد يف القرآن الكرمي ع  مويبدو هذا جليًا يف جتاهله ون،بحيما ال  ونتجاهليو 
أيضاً نصوص احلديث وصحيح األخبار  هموجتاهل 46،البينات اليت نزلت برباءة عائشة رضي اللَّه عنها من السماء

وليس هناك ما يدعو إىل اإلطالة بعرض تلك النصوص واألخبار، ألن براءة عائشة ثابتة بالقرآن  47التارخيية،
 الكرمي.

حوادث السرية اال وللمستشرقني تأويالت تافهة، أو تكذيب ملا خيالف  خالصة الكالم: ما من حادث من
 أغراضهم ، أو حتريف للوقائع .

 :الخاتمة
 من خالل هذا املقال توصلنا اىل ما يأيت :

 إن مصادر السرية النبوية عند احملدثني تنقسم اىل قسمني، املصادر األصلية واملصادر الفرعية أو التكميلية. – 1
 ملصادر األصلية على املصادر الفرعية.تقدم ا -0
 ينتقى بعض األحداث من املصادر الفرعية اليت ال تتناقض مع املصادر األصلية. -3
 ان أهم املصادر عند املستشرقني كتب األدب والشعر وكتب البلدان أو التواريخ اليت مل يصح. -2
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 وتأويالهتم.ان املستشرقني ينتقون من الروايات ما تفيدهم يف أغراضهم  -2
كثريا ما حيرف املستشرقون الروايات الصحيحة بتأويالت سخيفة تافهة اليت ال يؤيدها عقل سليم وال نقل   -6

 صحيح.
 ويف اخلتام أقول فإن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمين ومن الشيطان. 

                                                 

 : اهلامش
(، و الرازي، حممد بن أيب بكر 001-3/002، دار الفكر، )1272 – 1322( انظر: أمحد بن فارس بن زكريا، أبو احلسني، معجم مقاييس اللغة، الطبعة: 1)

(، و ابن منظور ، 302)ص م، بريوت، املكتبة العصرية ، 1222هـ / 1202بن عبد القادر، زين الدين، أبو عبد اهلل ،احلنفي، وخمتار الصحاح، الطبعة: اخلامسة، 
(، و الفيومي، أمحد بن حممد بن 27-6/26ه، بريوت، دار صادر )  1212 -حممد بن مكرم بن على، مجال الدين، أبو الفضل، لسان العرب، الطبعة: الثالثة 

بادى، حممد بن يعقوب، جمد الدين، أبو طاهر، والقاموس (، و الفريوزآ323علي، أبو العباس، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، بريوت، املكتبة العلمية، ) 
جممع اللغة العربية ، )إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد  (، و210م، بريوت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ) 0222 -هـ  1206احمليط، الطبعة: الثامنة، 

 (. 267لية، )القاموس احمليط، مكتبة الشروق الدو  عبد القادر / حممد النجار(،
(، و حممد عجاج بن حممد متيم بن صاحل بن عبد اهلل 27، بريوت،  دار الوراق، )0222( انظر: السباعي مصطفى، السنة ومكانتها يف التشريع، الطبعة 2)

 (.16-12م ، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)  1222 -هـ  1222اخلطيب، السنة قبل التدوين، الطبعة: الثالثة، 
،  (13، )ص دار الكتب العلميةم ، بريوت، 1272-هـ1322ابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن، أبوعمرو، تقي الدين، معرفة أنواع علوم احلديث، الطبعة (3)

 سننه وأيامه".( أن امسه "اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و 2وقد ذكر احلافظ ابن حجر يف هدي الساري )ص
 (.2الزهراين، ضيف اهلل بن حيي،  مصادر السرية النبوية ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة، )ص:  4
 (2أيضا )ص:  5
 (.20محادة ، فاروق، مصادر السرية النبوية وتقوميها، دمشق، دار القلم ) ص 6
، دار املسلم للنشر 1222 – 1212حيان، أبو الشيخ، أخالق النيب وآدابه صلى اهلل عليه وسلم، الطبعة: األصبهاين، عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن  7

 (6والتوزيع،) ص:
 .1/2. تثبيت دالئل النبوة: 1/22. منتهى السول على وسائل الوصول: 2أعالم النبوة، للماوردي: ص: 8
 .26محادة، مصادر السرية النبوية وتقوميها: ص: 9

 . 1/23، مكتبة العلوم واحلكم، 1222 – 1212، أكرم ضياء، السرية النبوية الصحيحة، الطبعة: العمري 10
 (122-32، مصادر السرية النبوية )ص: محادةانظر:  11
 .3/022ابن الفارس، معجم مقاييس اللغة ،  12
هـ، دار الندوة العاملية للطباعة والنشر  1202اجلهين، مانع بن محاد، الدكتور، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، الطبعة: الرابعة،  13

 (.0/627والتوزيع )
 http://www.ahlalhdeeth.comملتقى أهل احلديث  14
15 http://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-dictionary-of-religion  
العسقالين، ، 066/ 3م، بريوت، دار الغرب اإلسالمي )  0220 -هـ 1200تاريخ بغداد، الطبعة: األوىل، اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي، أبو بكر،  16

 (.320/ 7أمحد بن علي بن حجر، أبو الفضل،  بريوت، دار املعرفة )
 (.22م، بريوت، دار الفكر )ص: 1272هـ /1322ابن اسحاق، حممد بن إسحاق بن يسار، سرية،)كتاب السري واملغازي(، الطبعة: األوىل  17
هـ(، 061ملختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،  )املتوىف: النيسابوري، مسلم بن احلجاج،أبو احلسن، القشريي، املسند الصحيح ا 18

 (. 212/ 0بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، )
 (.300/ 0السِِّجْستاين، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو، أبو داود، األزدي، بريوت، املكتبة العصرية، ) 19
 (.322/ 2م، بريوت، مؤسسة الرسالة ) 0221 -هـ  1201الطبعة: األوىل،  د بن حنبل بن هالل بن أسد، اإلمام،: أبو عبد اهلل، مسند،أمحد بن حمم 20
 (.22، بريوت، مؤسسة الرسالة، دمشق، )ص: 1327الشيباين، خليفة بن خياط بن خليفة، أبو عمرو، تاريخ ، الطبعة: الثانية،  21
 (.122/ 1هـ، دمشق، دار القلم، ) 1207 -ابن سويلم، حممد بن حممد بن سويلم، أبو ُشهبة، السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة، الطبعة: الثامنة  22
 ( 12، دمشق، دار العصماء، )ص: 1207 –املباركفوري، صفي الرمحن، الرحيق املختوم مع زيادات، الطبعة: األول  23
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 (.321/ 2م، دار إحياء الرتاث العريب ) 1222 -، هـ 1222اعيل بن عمر بن كثري، أبو الفداء، البداية والنهاية، الطبعة: األوىل ابن كثري، إمس 24
 (160) - 061(، 127/ 1القشريي، صحيح مسلم ) 25
 10226(، 222/ 12أمحد، مسند ) 26
 (022/ 7ابن حجر، فتح الباري ) 27
/ 6) م، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1222بن موسى بن الضحاك،  أبو عيسى، اجلامع الكبري سنن الرتمذي ، الطبعة،  الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة 28
12) 
، 1222 – 1211احلاكم، حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم ، أبو عبد اهلل، املستدرك على الصحيحني، الناشر: الطبعة: األوىل،  29

 (.670/ 0دار الكتب العلمية، )بريوت، 
م،  1226 -هـ  1226األصبهاين، أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران، أبو نعيم، دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين، الطبعة: الثانية،  30

 (.162بريوت، دار النفائس،)ص: 
/ 1هـ، بريوت، دار الكتب العلمية،) 1212 -الفضل، اإلصابة يف متييز الصحابة، الطبعة: األوىل العسقالين ، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر، أبو  31

272.) 
 (.22الشمراين، عبد اهلل بن حممد، ثبت مؤلفات األلباين، الدمام ، دار ابن اجلوزي، )ص:  32
 7سورة الضحى االية رقم  33
، الطبعة: «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»التونسي، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير  34

 (.222/ 32ه، تونس، الدار التونسية للنشر،  ) 1222
م، دار هجر للطباعة  0221 -هـ  1200لي، تفسري جامع البيان، الطبعة: األوىل، الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب، أبو جعفر، اآلم 35

ه،  1203 -(، و البلخى، مقاتل بن سليمان بن بشري، أبو احلسن، األزدي ، تفسري مقاتل بن سليمان الطبعة: األوىل 222/ 01والنشر والتوزيع واإلعالن،)
 بريوت، دار إحياء الرتاث

م، بريوت، دار  0222 -هـ  1206، حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور، تفسري املاتريدي )تأويالت أهل السنة(، الطبعة: األوىل، (، و املاتريدي723/ 3)
 (.  322/ 3الكتب العلمية، )

 16سورة يونس  رقم االية   36
 (122م، دار دجلة، )ص 0211ن ، الطبعة: إبداح، إقبال بن عبد الرمحن ، الدكتور، الوحي القرآين بني املفسرين واملستشرقني، عّما 37
الطبعة: األوىل،  لبخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل ،اجلعفي، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه ،ا 38

 .1222( 122/ 0هـ، دار طوق النجاة )1200
 (1312) - 322( 220/ 0القشريي، صحيح مسلم ) 39
 م.1222ه /1212نظر: موجز دائر املعارف اإلسالمية، فريق من املستشرقني، مركز الشارقة لإلبداع الفكري ا 40
41 http://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-dictionary-of-religion  
 3223( 72/ 2صحيح البخاري ) 42
، بريوت، املكتب 1223(، و الصنعاين، عبد الرزاق بن مهام بن نافع، أبو بكر، احلمريي، اليماين، املصنف، الطبعة: الثانية، 26/ 02انظر: مسند أمحد ) 43

، القاهرة ،  1222 - 1222نصر، أبو حممد املنتخب من مسند، الطبعة: األوىل،  (، ومن طريقه أخرجه الَكّسي، عبد احلميد بن محيد بن1726اإلسالمي، )
( ، والنيسابوري ، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة ، اإلسفراييين، مستخرج، الطبعة: األوىل، 013( ، والرتمذي، اجلامع والسنن، )1122مكتبة السنة، )

 .1/132م ، بريوت، دار املعرفة،1222 -هـ1212
(، و 062-1، بريوت، دار النفائس، )1227انظر: احليدر آبادي، حممد محيد اهلل،  اهلندي، الوثائق السياسية حملمد احليدر آبادي عن نضرة النعيم، الطبعة:  44

م، مصر، شركة مكتبة  1222 -هـ 1372ابن هشام، عبد امللك بن هشام بن أيوب، مجال الدين، أبو حممد احلمريي، السرية النبوية البن هشام، الطبعة: الثانية، 
(، والسعيد، حممد، النحاس، والتعاون واالشرتاك يف جيوش غري املسلمني، دار التقوى القاهرة، 122-3ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده) )

 م.0226ه/1207
([ قصة حادثة اإلفك برواية 0/22قون ، لنجيب العقيقي )(، املستشرق، الرسول حياة حممد ]مستشرق إجنليزي، وكتاب املستشر BODLEYانظر: بوديل ) 45

 الغربيني.
 .11انظر: سورة النور اآلية  46
 2622( 76/ 6صحيح البخاري ) 47
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