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 الخالصة

اإلسىي        فى  دد ىة الشىيا  وجهىوهه العى ل  اسسىي   فى  اآلثى ر الستشرىينا تقوم هذه الدراسة على  ياى   

حول القيآ  الكيي   و التنة النبوية و  الفقه اسسي     ونفه    وتيكز عل   ويا   اعس ل و وس ئل الستشرينا 

 .وتبا   أس لابه  فاهو ت ريخ الستلسا  

   وياىىىى    فهىىىىوم اسسشرىىىىياش والستشرىىىىينا يهىىىىدا هىىىىذا البحىىىىم  لىىىى  تحقاىىىى   ىىىى  يلىىىى   الشعىىىىيا علىىىى  

عل  أه  جهوهه  وأعس له  فى   الستشرينا  الذي  عسلوا ف   ج ل السخطوط ت اإلسي اة  واإلطيع عيمأه  أ

 .يا   آراء و اعشياف ت الستشرينا    واإلسي   دد ة الشيا  

 السبحم األول  ظ هية اسسشرياش   السبحم األول فشن ول  ثيثة  ب حمالدراسة تقع ف  

اسسشرياش والستشرينا  ف  الع ل  اسسي   واسداىي السبحىم الث لىم  آثى ر و نى ه   أ   السبحم الث ن    اهداا

 .الستشرينا  ف  الع ل  اسسي  
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    ABSTRACT 

This study is based on the statement of the orientalist influences on the Islamic world 

and their efforts in serving the Islamic patrimony. The statement of the orientalist 

works on methods and focuses on their perspectives on the Holy Quran, Sunnah, 

Islamic Jurisprudence and the history of Muslims and identifies methods in which. 

 The main purpose of this research is to achieve the following: To recognize the 

concept of Orientalism and orientalists, and the statement of the most important flags 

of the orientalists who worked in the field of Islamic manuscripts and access to most 

of their efforts and their work in the service of Islamic heritage of the manuscript, and 

the statement of opinions and confessions Orientalists. 

This study can be divided into three sections:  the first section deals with the 

phenomenon of the Orientalism. The second topic round about the aims of orientalists 

and orientalism in the Islamic world and the third section: The effects and methods of 

orientalists in the Islamic world. 
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 المقدمة
 .وصحبه أجسعا  الحسد هللا رب الع لسا  والصية والتيم عل  أشيا السيسلا   نبان  دمحم وعل  آله

لنرىى ة اسسشرىىياش لسفهىىوم اسسشرىىياش والستشرىىينا  وو ىى  دىىيل يحثنىى  هىىذا نشعىىيا علىى  الخطىىوط العيي ىىة  

اة علىى  وجىىه الخصىىوى  و ىىد  وتطىىوره وعلىى  اآلراء والسوانىىش اسسشرىىياناة السشصىىلة ي لدراسىى ت اإلسىىي 

 انشيايه  أو ايشع هه     اليوح العلساة السوضوعاة . 

ستشرينا  تشساز كل  نهى  و   ديل ذلك كله ساش ح لن  أ  الحيكة اسسشرياناة ت   تحت جن حاه  فئ ت    ال

  ىة يصىبح  ى  ويعد اسنشه ء  ى  عىيه هىذه النقى ط الع داا الش  وضعشه  كل فئة لنفته  حتب األه ع  اسدي

ث  نعقىب   األس ساة للستشرينا  فاس  يشصل ي إلسيم وهراسشه  ننشقل  ل  اسشعياه لبعض اآلراء التهل علان  أ

نشعىيا  ى  ديلهى  على  أهى  العوا ىل وكىذلك    وانىش اسسشرىياناة  ءاء اإلسىيمعل  ذلك يس  نتشخلصه    الس

  ك   لهى  هورهى  الفعى ل فى  تطىور الحيكىة اسسشرىياناة  الش  س عدت عل  نر ة اسسشرياش وأه  السؤثيات الش

و   ص حب ذلك كله    تطور ف  النظية الغيياة لإلسيم والح  رة اإلسي اة يوجه عى م   وتوضىاح الجوانىب 

يعد يسث ية تسهاد ضيوري لفه  استج ه ت السخشلفة للسوانش اسسشرياناة  ءاء اإلسيم والستلسا  . ولشحقا  هىذا 

 ذه البداي ت ف  القيو  الوسط .ليسشرياش و نطلق ت ه ةسنلق  أوسً نظية عل  البداي ت األولى الغيه

 

 اسباب اختيار الموضوع:
 الستل  عل  اث ر الستشرينا  عل  الع ل  اسسي   لك  يطلع الفيه -1

 . عيفة الستشرينا  وأهدافه  واعس له   وء   ظهوره   وشبهه -6

 .الستشرينا اسسشرياش والونوا عل  هوافع  -3

 ون ية النفس    أهواء وضيست الستشرينا . -4

ورسى لة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص(،  وءعزعىة     يقوم يه الستشرىينو   ى  التىع  لشرىويه رسى لة اإلسىيم والشرىكاك فى  نبىوة -5

ا الجهد  ن صدا    وراء هذا السوضوع ألس ه  ف   واجهة هذه السوجة يهذ  عشقدات الستلسا   ث  نيرت ادشا ر

 .والشتديد  ل  فعل الخاي واليش ه دد ة هين   ذلك الدي  التسح السشك  ل  س ئي    هللا العو  والشوفا  ذلك

 

 أهداف البحث:

 ل   فهوم اسسشرياش والستشرينا .الشعيا ع-1

 الشعيا عل  نر ة اسسشرياش   ونر ط اسسشرياش وعصور اءهه ره. -6

 جديدة لآلث ر الستشرينا  عل  الع ل  اسسي  . تقدي  هراسة-6

 .يا   اعس ل و وس ئل الستشرينا  -3

 .الشعيا عل  هوافع اسسشرياش وكافاة الشصدي له -4

 .توضاح آث ر اسسشرياش عل  الج نب العقدي والفكيي....الخ -5

 الشحذيي    آث ر اسسشرياش عل  الع ل  اسسي  . -2

  ت الستشرينا .يا   آراء و اعشياف-2

 

 منهج البحث:

سىىوا يعشسىىد البحىىم علىى  اسسىىلوب الوصىىف  الشحلالىى  وذلىىك يىى ليجوع  لىى  اسهياىى ت التىى يقة  ىى  األيحىى   -1   

والسقىى ست اسك هيساىىة وجسىىع األراء السخشلفىىة البىى حثا  وذلىىك  ىى  اجىىل  يجىى ه األرضىىاة السن سىىبة لشوضىىاح آثىى ر 

 سي   يركل الع م.اسسشرياش والستشرينا  عل  الع ل  اس

ه   ع ذكي أرن  ه  ف  الهوا ش  الحيى عل  الكش ية الصحاحة لألح هيىم النبويىة عزوت اآلي ت  ل  سور -6  

الرييفة  وتخييجهى   ى  صىحاح  البخى ري و تىل   أو أحىدهس  فى  حى ل عىدم وجوههى  فى  اآلدىي  ويىذكي رنى  

 الحديم  فإ  ل  اجد فاهس  انشقلت  ل  التن  األدي .

ف  توثا  السص هر ف  الح شاة وفهيس السص هر ادشيت  نهج ً واحداً  وهو ك آلت   ملسو هيلع هللا ىلصعنوا  الكشى ب  اسى   -3  

السؤلش ك  ي  رنى  الجىزء    ك نىت لىه أجىزاء  رنى  الصىفحة  الطبعىة  يلىد النرىي  يعىده  هار النرىي  ثى  تى ريخ 

 النري،. 

 ي لي وء اآلتاة أسشعنت ف  توثا  السعلو  ت    السص هر والسياجع  -4 

ى= الصىىفحة  ط= الطبعىىة  م=  ايهيىىة  هىىة = هجييىىة  هط = هو  طبعىىة  ىىع الجىىديي ي لىىذكي أ  الطبعىىة     

 األول  س أذكيه   هت = هو  ت ريخ النري  ج = جزء     =  جلد  ج ر = الجييدة اليسساة.

 اه     ديل البحم. دش  البحم يخ تسة وند ضسنشه  أه  النش ئ  والشوصا ت الش  توصلت  ل -5
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 هيكل البحث:  

 سشكو  دطة البحم عل  النحو اآلت  

 السقد ة  اسب ب ادشا ر البحم  أهداا البحم   نه  البحم.

 ظ هية اسسشرياشالسبحم األول  

 ف  الع ل  اسسي   اسسشرياش والستشرينا اهداا  السبحم الث ن   

 الع ل  اسسي  السبحم الث لم  آث ر و ن ه  الستشرينا  ف  

                                                                                                             

أ   الخ تسة  فقد جسعت فاه  شش ت   كشبشه ف  البحم  وديصة    توصلت  لاه    النش ئ   وأه    يىدا لى         

 دد ة اإلسيم و البريية.    السقشيح ت  الش  أر  فاه 

       

 

 المبحث االول

 ظاهرة االستشراق

 
 

 المطلب األول

 مفهوم االستشراق
 

 تعريف األستشراق الفرع األول:

السرىىيش   اسسشرىىياش اللغىىة   اسشرىىيش  ىى  الفعىىل ملسو هيلع هللا ىلصشىىيش، يقىى ل   شىىينت الرىىسس أ  طلعىىت  واسىى  السوضىىع  

شىىش   يىىا   رىىيش و غىىيب   :ذ فىى  ن حاىىة السرىيش  يقىى لوالرىيش   السرىىيش  والجسىىع  شىىياش  والشرىىيي  األدىى

  وشينوا أ  ذهبوا  ل  الريش أو أتوا الريش  وكل    طلع    السريش فهو شيش.

والش ء ف  أ  فعىل تىدل على  الطلىب ك سىشغفي أ   واسشريش   أ  طلب هراسة    يشعل  ي لريش  ف أللش والتا 

طلب السغفية
،1ملسو هيلع هللا ىلص

. 
 

هو تعل  علوم الريش اإلسي    وتطل  كلسة اسسشرياش عل  الدراس ت الش  يقوم  اسسشرياش اصطيح ً   اي  

يهىى  راىىي الستىىلسا   ىى  الاهىىوه والنصىى ر  ونحىىوه  للىىدي  اإلسىىي    وعلىىوم الستىىلسا   وتىى ريخه   ولغىى ته   

وأوض عه  التا ساة والثق فاة واسجشس عاة 
،2ملسو هيلع هللا ىلص

. 

نة و ا لسرىىىى ىىىىي  ش و السرش ي    وضىىىىع القعىىىىوه فىىىى  الرىىىىسس الستشرىىىىيش اللغىىىىة  السرىىىىيق رىىىىيق اش والسق رىىىىي  ُينة والسق

ش  الع لق  ي للغ ت واآلهاب والعلوم الريناة  واسس  اسسشرياش  ي لرش ء الستش ريق
،3ملسو هيلع هللا ىلص

. 

الستشريش اصطيح ً   هو الع ل  الذي يرشغل يشلك الدراس ت  وأرلب الستشرينا  يهىدفو   ى  هراسىشه  ترىكاك 

ه  الشىى ريخ  والفقهى   و ضىع ا شىيوح السق و ىىة اليوحاىة والسعنويىة فى  نفىىوس الستىلسا  فى   عشقىداته  وتىياث

 الستلسا .

اسسشرىياش اتجى ه فكىيي يعنىى  يدراسىة ح ى رة األ ىى  الرىيناة يصىفة ع  ىة وح ىى رة اإلسىيم والعىيب يصىىفة  

هراسىة الرىيش د صة   وند ك    قشصياً ف  يداية ظهوره عل  هراسة اإلسيم واللغة العيياة   ثى  اتتىع لارىسل 

كلىىه   يلغ تىىه وتق لاىىده وآهايىىه   ف لستشرىىينو  هىى  علسىى ء الغىىيب الىىذي  اعشنىىوا يدراسىىة اإلسىىيم واللغىىة العيياىىة   

ولغ ت الريش وأهي نه وآهايه 
، 4ملسو هيلع هللا ىلص

 . 

 

 

 

                                                           
 فصل سا  ي ب الش. 641،الق  وس السحاط   الفايوء اي ه   ى1ملسو هيلع هللا ىلص

 ه .  حسوه حسدي ءنزوش 12،اسسشرياش والخلفاة الفكيية للصياع الح  ري ى 2ملسو هيلع هللا ىلص

 يولس يياورء هار السريش . 324،السنجد ف  اللغة واسعيم ى3ملسو هيلع هللا ىلص

 دمحم يه ء الدي  ملسو هيلع هللا ىلص رس لة ، . 6ى   الستشرينو  والقيا  الكيي 23، ينظي  أجنحة السكي الثيثة للسادان  ى 4ملسو هيلع هللا ىلص
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                                                                                                                                                الفرع الثاني

 نشأة االستشراق

لقد ك   اسسشرياش ولاد اسحشك ك يا  الريش اإلسي   والغيب النصيان  أي م الفشوح ت اإلسىي اة للغىيب      

لحيكىىة  و يَّىى   اسسىىشعس ر الغييىى  الصىىلاب  للرىىيش  وعىى  طييىى  التىىف رات والىىيحيت  وكىى   الىىدافع األس سىى 

اسسشرياش الج نب اليهوت  النصيان  يغاة تحطا  اإلسيم    هادله ي لدس والكاىد  و ثى رة الرىبه ت والرىكوك 

 حول  ب هئه وناسه وشيائعه وت ريخه.

ولىى  يتىىشطع السؤردىىو  أ  يشفقىىوا علىى  تحديىىد يدايىىة اسسشرىىياش  وسيعىىيا ي ل ىىبط  ىى  هىىو أول رييىى  عنىى  

ونىت كى   ذلىك  ولكى   السؤكىد أ  يعىض اليهبى    الغىيياا   فبع ىه  يعىوه يىه  لى  ي لدراس ت الريناة وس ف  

الياهىىب الفينتىى  ملسو هيلع هللا ىلصجييىىيهوي أورالاىى ك، الىىذي نصىىد يىىيه األنىىدلس اإلسىىي اة وتشلسىىذ علىى  أسىى تذته  فىى  أشىىبالاة 

و ى  ي سى  ونيطبة  حش  أصبح أوسع علس ء عصيه األورياا   طيع ً  وند تقلىد فاسى  يعىد  نصىب الب يويىة فى  ر

ويعىىض السىىؤردا  أرجىىع يدايىىة اسسشرىىياش  لىى  القىىي                              م،.1333-222سلفتىىشي الثىى ن  ملسو هيلع هللا ىلص

الث ن  عري حام تّست فاه أول تيجسة لسع ن  القيآ  الكيي   لى  اللغىة اليتاناىة  وظهىي فاىه أول نى  وس ستانى  

هىة 1316ركل رسس  حا  صدور نيار  جسع فان  الكنت  ع م وأ   اسسشرياش اليهوت  الدين  فقد يدأ ي عيي .

وند ظهي  فهوم اسسشرىياش فى  أوريى  فى   يإنر ء عده    كياس  اللغة العيياة ف  عده    الج  ع ت األورياة.

م أهرج ف  1232م  وف  سنة 1222م  وف  فينت  1222نه ية القي  الث    عري   ذ ظهي أوسً ف   نجلشيا ع م 

 ك هيساة الفينتاةن  وس األ
،1ملسو هيلع هللا ىلص

. 

وف  الييع األداي     القينا  الش سع عري والعريي  عصيا اسءهه ر الحقاق  للحيكىة اسسشرىياناة ففى  شىهي 

م أنر ت الحكو ة الفينتاة  درسة اللغ ت الريناة الحاة  ويدأت حيكة اسسشرياش ف  فينت  تشجه 1225  رس 

م الذي أصىبح     ى ً للستشرىينا  فى  عصىيه  و لاىه يعىوه 1232س نحو اتخ ذ ط يع علس  عل  يد سلفتشي هي ا

الف ل ف  جعل ي ريس  يكزاً للدراس ت العيياة يؤّ ه  الشي اذ والعلس ء     خشلش أوريى  لاشعلسىوا على  يديىه   

   وتش ل  عقد السؤتسيات الش  تلق  فاه  الدراس ت ع 1223وكذلك عقد أول  ؤتسي للستشرينا  ف  ي ريس ع م 

 الريش وأهي نه وح  راته و   تزال تعقد حش  هذه األي م
. ، 2ملسو هيلع هللا ىلص

   

وف   نشصش القي  الش سع عري ن م الستشرينو  يإنر ء جسعا ت للدراس ت اسسشرياناة ف   خشلش يلدا  أوري  

اىى  م  ثىى  الجسعاىىة السلكاىىة اآلسىىاوية فىى  يييط ن1266وأ ييكىى   فش ستىىت أوسً الجسعاىىة اآلسىىاوية فىى  يىى ريس عىى م 

م  وأول 1245م  والجسعاة الريناة األلس ناة عى م 1246م  والجسعاة الريناة األ ييكاة ع م 1263واييلندا ع م 

م وفىى  عىى م 1212-1232 جلىىة اسشرىىياناة أصىىدره  ملسو هيلع هللا ىلصهىى م ييجرىىش ل، فىى  فانىى  ي سىى  ملسو هيلع هللا ىلصينىى ياع الرىىيش،  ىى  سىىنة 

جلىىة العىى ل  اإلسىىي   الشىى  م ظهىىيت  1232م ظهىىيت فىى  يىى ريس  جلىىة اإلسىىيم اسسشرىىياناة  وفىى  1225

أصدرته  البعثة العلساة الفينتاة ف  السغيب  ث  تحّولىت هىذه السجلىة  لى   جلىة الدراسى ت اإلسىي اة  وفى  عى م 

م ظهىيت 1211م ظهيت  جلة ع ل  اإلسيم اليوساة  وفى  1216م ظهيت  جلة اإلسيم األلس ناة  وف  1213

 القس ءويسي رئاس السبريي  ف  الريش األوسط. جلة الع ل  اإلسي   األ ييكاة ييئ سة 

م عقىد أول  ىؤتسي 1223وشهد القي  الش سع عري يداية عقد السىؤتسيات الدولاىة اسسشرىياناة  ففى  يى ريس عى م 

هول  اسشريان   ثى  تىوال  عقىد السىؤتسيات اسسشرىياناة  ونىد يلى  عىدهه  العرىيات  وهى  ت ى   ئى ت العلسى ء 

اإلسي اة  وند نريت يحو  وهراس ت السىؤتسيات اسسشرىياناة فى  عىدة  جلىدات  السشخصصا  ف  الدراس ت 

وس يىىزال الستشرىىينو  يتىىشفادو   ىى  نشىى ئ  هىىذه السىىؤتسيات فىى  كش يىى ته  و ؤلفىى ته  الشىى  يبثىىو  فاهىى   ىىوانفه  

 الشركاكاة    اإلسيم عقادة وشييعة وت ريخ ً.

اسسشرىىياناة فىى  علىىوم اإلسىىيم وآهايىىه وح ىى رته  ولقىىد  ون  ىىت الج  عىى ت الغيياىىة يش سىىاس كياسىى  للدراسىى ت

تخّيج عل  أيدي األس تذة الستشرينا  عده    الستشرينا  الجده وعده   سيتشه   يه    الطىيب القى ه ا   ى  

الع ل  اإلسي    و س  ي سش له أ  يع ه  أصبحوا  ع ول هدم ف  يلدانه  اإلسي اة
،1ملسو هيلع هللا ىلص

. 

  الع ل  اإلسي   ن هر عل  أ  يدافع ع  نفته ويسلك   ك ن ت السغ لبة وتحقا  النصىي  ولس  ت كد الع ل  الغيي  أ

 وجد أ  طييقه عل  النصي يسك  فاس  يل   

 اسشكر ا الع ل  اإلسي   و عيفة أوجه ثق فشه  وأسب ب نوته  و واط  ضعفه.

 .اسسشف هة    علوم الع ل  اإلسي    لبن ء نه ة ثق فاة وعلساة  شفونة

                                                           
  ء   61/16/1223هة 1411/ 4/5  332،ينظي   ق لة يعنوا   لس ذا يخوفو  الغيب ي إلسيم؟    جلة الستلسو    عده 1ملسو هيلع هللا ىلص

 عبداليحس  حنبكة السادان  . 24 طبق ن    و اجنحة السكي الثيثة ى

   هار الوراش للنري والشوءيع 12تب ع   ىاسسشرياش والستشرينو  ملسو هيلع هللا ىلصو  له  و  علاه ،  ه. صطف  ال،2ملسو هيلع هللا ىلص

 .24  نفس السصدر الت ي  ى 332، نفس السصدر الت ي  عده1ملسو هيلع هللا ىلص



 

 
31 

 شغ ل الع ل  اإلسي   يق  ي  ج نباة تسزش كلسشه وت عش وحدته  وتتشنزا نواه  وترغله ع  تحقا  الشقدم
،6ملسو هيلع هللا ىلص

 . 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 نشاط ودوافع واهداف االستشراق
 

 نشاط االستشراق وعصور ازدهاره: الفرع األول

ش يلدا  أوروي  وأ ييكى  يإنرى ء جسعاى ت يدأ الستشرينو  ف  النصش األول    القي  الش سع عري ف   خشل     

م ثى  الجسعاىة السلكاىة 1266لسش يعة الدراس ت اسسشرياناة. فقىد ت ستىت أوسً الجسعاىة اآلسىاوية فى  يى ريس عى م 

م   والجسعاىىة الرىىيناة 1246م  والجسعاىىة الرىىيناة األ ييكاىىة عىى م 1263اآلسىىاوية فىى  يييط ناىى  و ييلنىىدا عىى م 

 م .1245األلس ناة ع م 

وسيع      نرطت هذه الجسعا ت ف   صدار السجىيت والسطبوعى ت السخشلفىة. ونىد كى   ملسو هيلع هللا ىلص هى  ي ييجرىش ل، نىد 

أصدر أول  جلة اسشرياناة  شخصصة ف  أوروي  وه   جلة ملسو هيلع هللا ىلص ين ياع الرىيش ، الشى  صىدرت فى  فاانى   ى  عى م 

يصىىفة د صىىة للعىى ل  م ظهىىيت فىى  يىى ريس  جلىىة تسىىنح اهشس  هىى ً 1225م  وفىى  عىى م 1212م  لىى  عىى م 1232

م  جلة الع ل  اإلسي   الش  صدرت ع  البعثىة العلساىة 1232اإلسي   وه   جلة اإلسيم  وند دلفشه  ف  ع م 

 الفينتاة ف  السغيب  وند تحولت يعد ذلك  ل   جلة الدراس ت اإلسي اة. 

روسىا  ، ظهىيت  جلىة    وفى  يطيسىبيج يىة ملسو هيلع هللا ىلص Der Islamم ظهىيت  جلىة اإلسىيم األلس ناىة  1213وف  عى م 

م ولكنهى  لى  تعسىي  س ونشى ً نصىاياً. وفى  يييط ناى  ظهىيت  جلىة العى ل  1216عى م  Mir Islamaعى ل  اإلسىيم 

                                                         م الىىذي كىى   رئىىاس السبرىىيي  فىى  الرىىيش األوسىىط.1256م علىى  يىىد صىىسويل ءويسىىي ت 1211اإلسىىي   عىى م 

 وللستشرينا  الاوم ف  السجيت والدوري ت عده ه ئل يزيد عل  ثيثس ئة  جلة  شنوعة يسخشلش اللغ ت.

وند شهد القي  الش سع عري أي  ً يداية السؤتسيات الدولاة للستشرينا . وند أت حت هذه السؤتسيات للستشرينا   

شعىيا يصىورة  ب شىية على  أعسى ل يع ىه  ف  كل  ك   الفيصة لزيى هة الشنتىا  وتوثاى  أواصىي الشعى و   وال

يع  ً  وتجنب اءهواج العسل حيص ً عل  تجساع الجهوه وعدم تبديده  ف  أعس ل  كيرة
 ،1ملسو هيلع هللا ىلص 

. 

  وتعقىد هىذه السىؤتسيات  نىذ ذلىك الحىا  1223وند تى  عقىد أول  ىؤتسي هولى  للستشرىينا  فى  يى ريس فى  عى م 

ثىا   ىؤتسياً. وهىذا عىدا السىؤتسيات والنىدوات واللقى ءات يصفة  نشظسىة. ونىد يلى  عىدهه  حشى  اآل  أكثىي  ى  ثي

اإلنلاساة الش  ييجع يع ه   ل  ت ريخ أندم    ت ريخ أول السؤتسيات الدولاىة. فقىد عقىد أول  ىؤتسي للستشرىينا  

 م. وس تزال  ثل هذه السؤتسيات تعقد ي نشظ م حش  الاوم.1242األلس   ف   دينة هرسد  ي لس نا  ف  ع م 

السؤتسيات الدولاة للستشرينا   ئ ت العلس ء. فسثيً  ىؤتسي أكتىفوره كى   ي ى  تتىعس ئة عى ل   ى  دسىس وت   

وعريي  هولة  ودسس وثس نا  ج  عة  وتتع وسشا  جسعاة علساة. و جسوع ت العسل ف  كل  ؤتسي تبل  أريىع 

يحو  هذه السؤتسيات ف   عرية  جسوعة تخشص كل  نه  يبحم  ج ل  عا     الدراس ت اسسشرياناة. وتنري

 جلدات ملسو هيلع هللا ىلص ليهشداء يه  كنظ  و ن ه  ووسى ئل  ثى  أصىبحت ة  ىع هراسى ت  ؤتسيهةةىة  السوضىوعاة واإلنلاساىة ة 

أصوسً وأ ه ت وأس ناد للبى حثا ،. يعىد القىي  الش سىع عرىي والقىي  العرىيي  عصىي اسءههى ر الحقاقى  للحيكىة 

م ن  ىىت الحكو ىىة  1225  وي لشحديىىد فىى  شىىهي  ىى رس ملسو هيلع هللا ىلص آذار ،  ىى  اسسشرىىياناة. ففىى  نه يىىة القىىي  الثىى    عرىىي

الثورية ف  ي ريس يإنر ء  درسة اللغ ت الريناة الحاة. وند ك   الشيكاز فاه  عل  وجه الخصوى عل  عنصي 

الف ئىىدة العسلاىىة   ي إلضىى فة  لىى   ىى  يسكىى  أ  تتةىىةه  يىىه اللغىى ت الرىىيناة فىى  تقىىدم األهب والعلىى . ويىىدأت حيكىىة 

، ت  Silvestre de Sacyسشرىياش فى  فينتى  تشجىه نحىو اتخى ذ طى يع علسى  على  يىد ملسو هيلع هللا ىلص سلفتىشي هي س سى  اس

م الذي أصبح    م الستشرينا  ف  عصيه  و لاه ييجع الف ل ف  جعل ي ريس  يكزاً للدراس ت العيياىة 1232

 . وكعبىىىىىىىىة يؤ هىىىىىىىى  الشي اىىىىىىىىذ والعلسىىىىىىىى ء  ىىىىىىىى   خشلىىىىىىىىش الىىىىىىىىبيه األوروياىىىىىىىىة لاشعلسىىىىىىىىوا علىىىىىىىى  يديىىىىىىىىه 

وك نت أرلب جهوه ملسو هيلع هللا ىلص هي س س  ، العلساة  نصبة عل  الدراس ت العيياة ف  النحو واألهب شعياً ونثياً  ولاتىت 

لىىه هراسىى ت حىىول اإلسىىيم  ونىىد أصىىبحت  درسىىة اللغىى ت الرىىيناة الحاىىة فىى  عهىىده تعىىد األنسىىوذج لسؤستىىة 

                                                           
   نرورات السنظسة اإلسي اة للشيياة والعلوم والثق فة   يتاتكو  2، اسسشرياش  تعييفه و دارسه  ه.دمحم ف روش النبه    ى6ملسو هيلع هللا ىلص

 م6316اليي ط  
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عري انفص ل اسسشرياش عى  اليهىوت اسسشرياش العلس  والعلس ن  ود صة يعد أ  ك   ند ت  ف  القي  الث    

 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  فينتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  و نجلشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيا. 

أ   البيه الش  ك نت تتوه فاه  اللغىة األلس ناىة فقىد ك نىت الج  عى ت فاهى  س تىزال حشى  ذلىك الونىت تحىت سىاطية 

كى    علس ء اليهوت . ولهذا التبب ظهي اسسشرياش العلسى ن  فى  ألس ناى  والنستى  فى  يدايىة األ ىي على  يىد هىواة

 م .1252.، ت Hammer -Purgstall J.vأييءه  الع ل  النست وي ملسو هيلع هللا ىلص جو ءيش فو  ه  ي ييجرش ل 

 وهكىىذا يسكىى  القىىول ة كسىى  يقىىول يىى رت ة يىى   اسسشرىىياش نىىد ترىىكل كعلىى  فىى  القىىي  الش سىىع عرىىي  وذلىىك  

ك س الذات   وليعشىياا ملسو هيلع هللا ىلصعند   ت كد اسشعداه الن س لينصياا ع  اآلراء الستبقة وع  كل لو     ألوا  اسنع

ة لىىه  ىى  لعىى ل  الرىىيش يكا نىىه الخىى ى الىىذي تحكسىىه نظسىىه الخ صىىة  وعنىىد   اجشهىىدوا فىى  نقىىل صىىورة  وضىىوعا

 ، .اسشط عوا  ل  ذلك سبايً 

و ىى  ذلىىك يش ىىح أنىىه يشخلىىاص اسسشرىىياش  ىى  سىىاطية اليهىىوت أصىىبح علسىى ً ن ئسىى ً ينفتىىه هدفىىه هراسىىة اللغىى ت 

ن ك نزعة علساىة تشجىه  لى  هراسىة اآلهاب والعق ئىد الرىيناة لىذاته   تىشهدفة السعيفىة الريناة وآهايه   وييءت ه

وحده   أ    ش  يدأ هذا استج ه الجديد عل  وجه الشحديد فإ  هذا أ ي س يسك  القطع فاىه يىيأي على  وجىه الدنىة  

 س  يقول ي رت  و   ك   يسك  اعشب ر  نشصش القي  الش سع عري يداية لظهور تلك الصفة العلساة  ك

ملسو هيلع هللا ىلص فإذا وضعن  يقصد الشبتاط  نشصش القي  الش سع عري فإنن  نعن  يهذا فقط أ  الصفة العلساىة يى لسعن  الحىديم  

ظهيت ف  هذا الونت عل  اسسشرياش يوضوح أكثي    ذي نبل. ولك  الناة السشجهة  ل  فه  السوضوع ت فهس ً 

يسك   ثب ته ي ألهلة والرواهد  وك نت أوضح    تكو  ف   جى ل   وضوعا ً  ك نت  وجوهة نبل ذلك يكثاي وجوهاً 

الدراس ت اللغوية وهراس ت اللغة العيياة د صة  وهذا هو التبب الذي يظل    أجله الستشرينو  العى  لو  فى  

لو  الصعاد اللغوي  يسن   ع  هجوم اليأي الع م العيي  اإلسي   ف  أي  ن  هذه  يانس  يىشه  الستشرىينو  العى  

 ف  صعاد الدراس ت اإلسي اة يتوء الناة ف  أحوال لاتت ي لن هرة،. 

وفى  نه يىة القىي  الش سىىع عرىي أصىبحت الدراسىى ت اإلسىي اة تخصصى ً ن ئسى ً يذاتىىه هادىل الحيكىة اسسشرىىياناة 

 وء  ة الع  ة. ك   كثاي  ى  علسى ء اإلسىي ا ت والعيياىة فى  ذلىك الونىت ة  ثىل  نولدكىه  وجولىد تتىاهي   وفلهى

 رهوري  ف  الونت نفته يوصفه  علس ء ف  الت  ا ت عل  وجه العسىوم أو  شخصصىا  فى  الدراسى ت العبييىة 

أو ف  هراسة الكش ب السقدس
،1ملسو هيلع هللا ىلص

  . 

 

 دوافع واهداف االستشراق: الفرع الثاني

اسسشرياش  يعد أ  تعيفن  عل  طيا    أعس ل الستشرينا  يتشبد العجب يبع ن  وتعشييه الدهرة لسوضوع    

ويشت ءل      الذي يدعو الب حم الغيي   ل  يذل كىل هىذا الجهىد والعسىي والسى ل فى  هراسىة عى ل  رييىب عنىه .. 

   الذي يحسله على  ه  وت ريخه  ؟  يدرس لغ ته الش  تخشلش تس   ً ع  لغشه  ويح ول ج هداً فه  آهايه  وعق ئد أهل

لدراسىة  جى ست أوروياىة أدىي  يسكى  أ  تظهىي فاهى   واهبىه  ذلك وند ك   ف  وسعه أ  يوجه كل تلىك الجهىوه

و  ك ن تىىه الفكييىىة  ىى  ن حاىىة  و ىى  ن حاىىة أدىىي  تكىىو  أكثىىي ف ئىىدة لىىه  ىى  الن حاىىة العلساىىة ؟ وكسىى  يقىىول نجاىىب 

العقاق    ملسو هيلع هللا ىلصفلو أ  أحده  انصيا طوال حا ته  لى  حىل الكلسى ت السشع رضىة  أو جسىع طوايىع البييىد النى هرة  أو 

القصص البولات   يدل الشحقا  والشيجسة والشصناش  لخيجىت يىه  ى  تلىك الجزائىي السشعىدهة الشى  يعىاش كش ية 

فاهى  الستشرىينو   لى  العىى ل  اليحىب فى  القىىي  العرىيي   ولعى هت علاىىه ييدى ء  ى  العىىاش وشىهية يىا  النىى س 

 وسي ة    النق ه،. 

هوه اسسشرياناة. والعقاق  ة عل  الير     أنه عييى  ة ويعشقد نجاب العقاق  أ  الدافع العلس  ك   وراء كل الج

يعشبي نفته واحداً    الستشرينا . فقد صنش نفته فى  كش يىه ملسو هيلع هللا ىلص الستشرىينو  ، تحىت عنىوا  السدرسىة الس روناىة 

يوصفه واحداً    أتب ع هىذه السدرسىة الشى  أسىهست يجهوههى  فى   جى ل اسسشرىياش. ولكى  الستشرىيش األلسى ن  

وهي ي رت ، يي  أ  الدافع العلس  ف  الحيكة اسسشرياناة يدا أظهي    يكو  اعشب راً     نشصش السع صي ملسو هيلع هللا ىلص ر

القي  الش سع عري. ويعن  هىذا فى  رأيىه أ   عظى  الكش يى ت اسسشرىياناة نبىل ذلىك كى   ينقصىه  الطى يع العلسى . 

يىل نتىع   لى  البحىم عى  الحقاقىة  يقىول ملسو هيلع هللا ىلص يى رت ،  ملسو هيلع هللا ىلص  ننى  فى  هراسىشن  س نتىع   لى  نوايى  ج نباىة راىي صى فاة 

 الخ لصة ،. ولك  األ ي ي لير     ذلك لاس أ ياً ع هي ً أو    نبال السص هفة 
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.. ف تج ه األوروياا  لدراسة الريش و ن  ة  ؤستىة ضىخسة لىذلك هى   ؤستىة اإلسشرىياش سيىد أ  تكىو  وراءه 

أهداا  عانة
،1ملسو هيلع هللا ىلص

. 

بىا  يسى  س يىدع  جى سً للرىك أ  الهىدا الىدين  كى   وراء نرى ة ويتشطاع كىل ي حىم عى  تى ريخ اسسشرىياش أ  يش

اسسشرياش وهع  الدراس ت اإلسي اة والعيياة ف  أوروي   وند ص حب اسسشرياش طوال  ياحل ت ريخاة  ولى  

يتشطع أ  يشخلص  نه يصفة نه ئاة. وحش  نه ية القي  الش سع عري ل  يك  اسسشرياش ند حىير نفتىه  ى   سى ر 

اة الديناة الش  اشش   نه  أصيً  س يدرجىة ضىئالة .  والهىدا الىدين  ليسشرىياش كى   يتىاي  نىذ البدايىة فى  الخلف

 اتج ه ت ثيثة  شواءية تعسل  ع ً جنب ً  ل  جنب  وتشسثل هذه استج ه ت فاس  ي ت   
 

النصىياناة والاهوهيىة   ح رية اإلسيم والبحم ع  نق ط ضعش فاه  و يياءه  والىزع  ي نىه هيى   ى دوذ  ى   -1

 واسنشق ى    ناسه والحط    ندر نباّه ..  لخ .

وتعلا   اسسيم لاس فاه نق ط ضعش ات  ف  اضه ر اسسيم    نبل الستلسا  و س رسشه ادطى ء سىجله  الشى ريخ 

 ف سشغلو هذا كنق ط ضعش . 
 

 الشبراي وتنصاي الستلسا  .  -6

م ونيار  نر ء كيس  اللغة العيياة ف  ج  عىة كى  بيهج يعىد ذلىك يى كثي 1316ونةةدك   نيارملسو هيلع هللا ىلص فاان ، الكنت  ف  

م عى  طييى  صىسويل 1211عى م  The Muslim World ى  ثيثىة نىيو   وت سىاس  جلىة العى ل  اإلسىي   

ءويسي رئاس السبريي  ف  الريش األوسط  والىذي تُىوف  فى  أوائىل الخستىانا ت  ى  القىي  الحى ل  ة ك نىت هىذه 

د الظ هية ف  اتج ه دد ة الهدا الدين  والعسل    أجلىه فى   حىاط اسسشرىياش . و ذا كى   الهىدا يعض الرواه

الدين  ل  يعد ظ هياً اآل  ف  الكثاي    الكش ي ت اسسشرياناة فلاس  عنى  ذلىك أنىه نىد ادشفى  تس  ى ً.  نىه س يىزال 

ينا  النصى ر  ة السرىشغلا  يدراسىة يعسل    وراء سش ر يوع  أو يغاي وع  . فس  الصعب عل   عظ  الستشر

اإلسيم ة وأكثيه   شدينو   أ  ينتوا أنه  يدرسو  هين ً ينكي عق ئد أس ساة ف  النصياناة ويه جسه  ويفنده   ثىل 

عقادة الشثلام وعقادة الصلب والفداء  كسى  أنىه  ى  الصىعب علىاه  أي ى ً أ  ينتىوا أ  الىدي  اإلسىي   نىد ن ى  

اي    ييه الريش وحل  حله  عل  النصياناة ف  كث
،6ملسو هيلع هللا ىلص

 . 

ونح   ذ نتجل ذلك فإنن  ننبه ف  الونت نفته  ل  أ  ذلك لاس حكس ً ع   ً عل  جساىع الستشرىينا   فهنى ك فييى  

 ىى  الستشرىىينا  نىىد حىى ول ج هىىداً اسلشىىزام ي لحاىىدة والسوضىىوعاة وأنكىىي علىى  كثاىىي  ىى  ء يئىىه نىىزواته  الشىى  

 اة  وهن ك    أنصش ف  ج نب وتح  ل ف  ج نب آدي .انحيفت يه  ع  النزاهة العلس

يقول ملسو هيلع هللا ىلص ونشجسيي وات ،  ملسو هيلع هللا ىلصجد الب حثو   نىذ القىي  الثى ن  عرىي فى  تعىديل الصىورة السرىوهة الشى  تولىدت فى   

أوري  ع  اإلسيم. وعل  رر  الجهد العلس  الذي يذل ف  هذا التبال  فإ  آث ر هذا السونش السج ف  للحقاقة الش  

ش ي ت القيو  السشوسطة ف  أوروي  س تزال ن ئسة. ف لبحو  والدراس ت السوضىوعاة لى  تقىدر يعىد على  أحدثشه  ك

 اجشن يهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ، . 

ويقول ملسو هيلع هللا ىلص يين ر لويس ،    ملسو هيلع هللا ىلصس تزال آث ر الشعصب الدين  الغيي  ظ هية ف   ؤلف ت عده  ى  العلسى ء السع صىيي  

 العلساة،.و تششية ف  الغ لب وراء الحواش  السيصوصة ف  األيح   

ويقول ملسو هيلع هللا ىلص نور    هاناال ،   ملسو هيلع هللا ىلصعل  الير     السح وست الجدية السخلصة الش  يذله  يعىض البى حثا  فى  العصىور 

 الحديثة للشحير    السوانش الشقلادية للُكشَّ ب النص ر     اإلسيم فإنه  ل  يشسكنوا أ  يشجيهوا  نه  تجيهاً ت   ً،. 

ء   فقد ك نت هنى ك أي ى ً أهىداا أدىي  ليسشرىياش تقشىيب أو تبشعىد  ى  ولك  الهدا الدين  ل  يك  هو كل ش 

 الهدا الدين .

 و   هذه األهداا    ي ت  

 أهداا علساة    -1

وند ك نت  قصد يعض    ظهيوا ف  عصي الشنويي ف  أوروي    فسنه   ى  نىيأ الكشىب الديناىة وفحصىه  وأهرك 

 ؤيدة لس  ج ء فى  كشبهى   ى   يسى   يى  ب وكشبىه ورسىله وهعىوة أ  رس لة اإلسيم نييبة    اليس ست التس وية و

 ل  الح  والخاي والصيح . ولك  هؤسء ك نوا نلة  وكذلك  ضع ا ثقة الستلسا  يشياثه   ويىم روح الرىك فى  

                                                           
    أجنحة السكي الثيثة 24 -22ى   ه.  حسوه حسدي ءنزوش ع الح  ري ، ينظي  اسسشرياش والخلفاة الفكيية للصيا1ملسو هيلع هللا ىلص

  اسنحياا السع صي ف  تفتاي القيا   44-32ى   صطف  التب ع     اسسشرياش والستشرينو   133- 24ى للسادان  

 . 42-32ى   عبد اليحس  يدوي     وسوعة الستشرينا  614 – 616ى  عس ر عبدالكيي  عبدالسجاد ملسو هيلع هللا ىلصرس لة،  الكيي  

 

 نفس السصدر  44- 32  نفس السصدر الت ي  ى133ةة 24  نفس السصدر الت ي  ى24ةة  22، نفس السصدر الت ي  ى6ملسو هيلع هللا ىلص

 .  42-32  نفس السصدر الت ي  ى  614 -616الت ي  ى



 

 
34 

كىىل  ىى يا  أيىىديه   قىىا  وعقاىىدة و ثىىل علاىى   وترىىكاك الستىىلسا  يقاسىىة تىىياثه  الح ىى ري  فاىىدعو  أ  الح ىى رة 

 اة  نقولة ع  ح  رة اليو    اإلسي
،1ملسو هيلع هللا ىلص

 . 

 

 أهداا تج رية    -6
 

وند ظهيت تلك األهداا الشج رية ف  عصي    نبل اسسشعس ر الغيي  للع ل  اإلسي   ف  القىينا  الش سىع عرىي 

والعريي  . فقد ك   الغيياو   هشسا  يشوساع تج رته  والحصول    ييه الريش عل  السواه األولاة لصن ع ته  

و   أجل هذا وجدوا أ  الح جة   سىة للتىفي  لى  الىبيه اإلسىي اة  والشعىيا  لش  ك نت ف  طييقه  ليءهه ر. ا

علاه  وهراسة جغيافاشه  الطباعاة والزراعاة والبريية  حش  يحتنوا الشع  ل  ع تلك البيه  وتحقا   ى  يصىبو  

ولىذلك ك نىت السؤستى ت  وصن عشه  ي لخاي العسا .  لاه    وراء ذلك    تحقا  فوائد كثاية تعوه عل  تج رته  

الس لاىة والرىيك ت وكىذلك السلىوك فى  يعىض األحاى   يىزوهو  البى حثا  يسى  يحشى جو   لاىه  ى   ى ل  كسى  ك نىىت 

ونظياً ألهساة الدي  وتى ثايه الفعى ل فى  األدىيش والسعى  يت فقىد  الحكو  ت السعناة تسنحه  اليع ية والحس ية . 

ولك  هذه الط ئفة ك نت أي  ً نلة  ثل الط ئفة   الب حثو  لدراسشه وكش ية الشق ريي وت لاش الكشب عنه .اتجه هؤسء 

 الت يقة . 
 

 أهداا سا ساة    -3

ظهيت تلك األهداا التا ساة واضحة جلاة واتتىع  ىداه  ي تتى ع رنعىة اسسىشعس ر الغييى  للعى ل  اإلسىي   فى  

سب  أ  أشين   ل  ذلك. واضطيت الدول اسسشعس رية أ  تعلى   وظفاهى  فى   القينا  الش سع عري والعريي  كس 

الستشعسيات لغ ت تلك البيه  وأ  تدرس له  آهايه  وهينه  لاعيفوا كاش يتوسو  هذه الستىشعسيات ويحكسونهى . 

 الرييعة .وند اتجهوا ف  هذه السيحلة  ل  العن ية ي للهج ت الع  اة والع هات الت ئدة كس  عنوا ي لدي  و

 -:هوافع وأهداا اسسشرياش  

يتشطاع الب حم أ  يشلسس أهداا الستشرينا  وهوافعه     ديل هراسىشه أعسى له  اسسشرىياناة الشى  تشسثىل فى  

أيح ثه  وهراس ته  و ؤلف ته  و ؤتسياته  وجسعا ته   و   ديل تفّحص أوجه الصلة يا  اسسشرياش والشبرىاي  

 ئي اسسشعس رية الغيياة  ويسك   يج ء أهدافه  وهوافعه  فاس  يل  ويا  اسسشرياش والدوا

 أوالً: الدافع الديني:

يدأ اسسشرياش ي ليهب   النص ر  الىذي  فى  نفوسىه  حقىد وكياهاىة شىديدة لإلسىيم وأهلىه  وهىؤسء اشىشغلوا فى  

الىذي يىدأ يغىزو السجشسعى ت  الدراس ت اسسشرياناة انشصى راً لىدينه  الىذي لى  يتىشطع أ  يصىسد فى  وجىه اإلسىيم

النصياناة  يقول لورنس يياو      هي  الستلسا  هي  هعوة     اإلسيم انشري يا  النص ر  وراىي النصى ر   

ث     الستلسا  ك   له  كف ح طويل ف  أوري   ف د عوه  ف   ن سب ت كثاية  والدافع الىدين  ليسشرىياش يشسثىل 

ف  األ ور الش لاة 
 ،1ملسو هيلع هللا ىلص

 

فىة فى  نفىوس األورياىا  عسىد نفىي  ى  رجى ل الكناتىة و نتىوياه   لى  لس  تز -1 عزعت العقادة النصىياناة السحيَّ

هراسة اإلسيم هراسة تركاكاة لحس ية النص ر   نه  فحجبىوا عى  شىعويه  حقى ئ  اإلسىيم  وأطلعىوه  على   ى  

النص ر  يىدأت تبحىم عى  ءعسوه    نق ئص وعاوب  وحذروه     الددول فاه  د صة وأ  أعداهاً كباية    

هي  جديد.  نه  أراهوا أ  يثبشوا لرعويه  أ  اإلسيم هي  س يتشح  الشقديي  وأ  أتب عىه  جسوعىة  ى  اللصىوى 

 الهس  وسف ك  الد  ء.

أراهوا اسنشق ى    اإلسيم حشى  س يلشفىت النصى ر   لى  نقىد العقاىدة النصىياناة الشى  س يقبلهى  العقىل  ونقىد  -6

فة عنده .الكشب الس  قدسة السحيَّ

 ح ولة تنصاي الستلسا   أو ترويه صورة وسسعة اإلسيم ف  نفوس رواه ثق فشه     الستىلسا   إلهدى ل الىوه  

 لى  العقاىدة اإلسىي اة  والشرىكاك فى  الشىيا  اإلسىىي   والح ى رة اإلسىي اة وكىل   يشصىل ي إلسىيم  ى  علىى  

 وأهب وتيا 
،2ملسو هيلع هللا ىلص

. 
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   1432اسسي اة  يحم البك لوريوس  
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فى   صى هر الشرىييع اإلسىي    والىزع  يى   أصىوله و ب هئىه  تىشسدة  ى  الاهوهيىة   ث رة الربه ت والرىكوك-3

 والنصياناة.

 

 ثانياً: الدافع االستعماري:

عسد الستشرينو   ل  هراسةة اإلسيم وعلو ةه وآهايه دد ة للسخطط اسسشعس ري الذي يهدا  ل  التاطية عل  

 اة تحقا     يل  الع ل  اإلسي    فك نت الدراس ت اسسشرياناة يغ

الش  تقش حى ئيً   -عن صي السق و ة اإلسي اة اليوحاة والسعنوية -اكشر ا  واط  القوة ف  الرعوب الستلسة -1

أ  م التاطية اسسشعس رية  ث  يم عوا ل الوه  واسرتب ك ف  تفكاي الستلسا   إلفق هه  الثقة ي نفتىه  وتىياثه    

 الستلسا  ن يلاة ليسشعس ر ي شك له وأس لابه الحديثة والسع صية. وتنساة  واط  ال عش الش  تجعل ف 

العسل عل  ارتس ء الرعوب الستلسة ف  أح    الغيب اسسشعس ري  واإلنب ل عل  األفك ر والثق ف ت الغيياة  -6

 الس هية اليهيناة
،1ملسو هيلع هللا ىلص

. 

ال ىاقة  و ى  ثى  ترىشات شىسل األ ىة  حا ء الدعوات والنعيات الج هلاة  و حيل السفى ها  القو اىة والوطناىة  -3

يقىول القىس سىاسو   ملسو هيلع هللا ىلص    الوحىدة اإلسىي اة  وحىدة العقاىدة وأدىوة اإليسى  . :الستلسة الواحدة الش  تجسعه  رايطىة

تجسع آ  ل الرىعوب التىسي وتتى عده  على  الىشسلص  ى  التىاطية األورياىة،  ويقىول لىورانس يىيوا   ملسو هيلع هللا ىلصالخطىي 

وف  نوته عل  الشوسع واإلد ى ع  وفى  حاويشىه   نىه الجىدار الوحاىد فى  وجىه الحقاق  ك    ف  نظ م اإلسيم   

 اسسشعس ر األوري ،. ويقول ر رهنز  ملسو هيلع هللا ىلص    القوة الش  تكس  ف  اإلسيم ه  الش  تخاش أورب ، .

 ثالثاً: الدافع السياسي :

 -ظهي الدافع التا س  وراء الدراس ت اسسشرياناة عل  النحو الش ل   

د ع الع ل  ليسشعس ر الغيي  ف  القينا  الش سع عري والعرىيي  اضىطيت الىدول اسسىشعس رية  لى  أنه لس   -1

تعلا   وظفاه  ف  الستشعسيات لغ ت أهله  وآهايه  وت ريخه  وتياثه  حش  يشسكنوا    سا سة شعوب تلك الىبيه  

 وتوجاهه  لقبول التا س ت اسسشعس رية.

اإلسي اة وتحىيرت الرىعوب  ى  سىاطيته العتىكيية  أراه الغىيب الصىلاب  أ  لّس  رحل األجنب  ع  البيه  -6

تكو  له ف  ننصلا ته وسف راته رج ل له  ءاه جاد    الدراس ت اسسشرياناة  لك  يقىوم هىؤسء اليجى ل ي لسهى م 

 الش  تخدم سا سة الغيب وأطس عه ف  السنطقة. و   هذه السه م  

والتا سة والصح فة و ن  ة عينة  وهة وصدانة  عه   و   ث  اسشخدا ه  ف   استص ل ييج ل الفكي واألهب -أ 

 يم استج ه ت التا ساة والفكيية الش  تييده  الدول اسسشعس رية.

استص ل ي لعسيء واألجياء الذي  تييوا ف  أح    الغيب و ع هده  و ى  ثى  تزويىده  يسى  يتى عده  على   -ب 

 القا م يسهسة دد ة الغيب.

  حدا  الفش  والثورات واسنقيي ت التا ساة واسجشس عاة والثق فاة ف  الع ل  اإلسي  . -ج 

 رابعاً: الدافع االقتصادي والتجاري :

   ثىىيوات الرىىيش اإلسىىي   وداياتىىه و ىىوارهه  حىىد  األهىىداا الشىى  يتىىع  الغىىيب للتىىاطية علاهىى   سحشاىى ج 

  شىىعوب السنطقىىة  نهىى   وأي ىى ً لشوسىىاع تجىى رة الغىىيب الغىىيب لهىى  فىى  اءههىى ر صىىن عشه وتج رتىىه  ولحي ىى 

و ى  هنى  عسىد الستشرىينو  . ي سسشايء عل  األسواش الشج رية اسسشهيكاة  والق ى ء على  الصىن ع ت السحلاىة

 لىى  التىىفي  لىى  البلىىدا  اإلسىىي اة لدراسىىة ت ريخهىى  وجغيافاشهىى  وطباعشهىى  الزراعاىىة والبرىىيية  وهراسىىة عىى هات 

 وب الستلسة السشعلقة ي للب س والطع م ونحوه.وتق لاد الرع

 

 خامساً: الدافع العلمي:

هن ك نلة    الستشرينا  هرسوا علوم اإلسيم وآهايه يدافع اليربة ف  اسطيع عل  ح  رة وأهي   رايه   ى  

ة  ونىد األ    و   ي ب طلب السعيفىة وحبهى   ويع ىه  هرس علىوم اإلسىيم يحثى ً عى  الحى  ويلورى ً  لى  الحقاقى

اتبعىىت هىىذه القلىىة السوضىىوعاة والحاىىدة واسعشىىدال  ولىىذا فىىإ  نفىىياً  ىىنه  اعشىىيا يىى   السبىى ه  اإلسىىي اة تشفىى  

والحقىى ئ  العقلاىىة السنطقاىىة وتشوافىى   ىىع الحقىى ئ  العلساىىة  وشىىهدوا يييىى هة الفكىىي اإلسىىي    ود صىىة فىى  العلىىوم 

سء  الستشرىيش النستى وي لاويلىد فى يس الىذي تتىس  الشجييباة واليي ضاة  وأعل  يعض هؤسء  سي ه  و   هؤ
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ية دمحم أسد  والر عي األلس ن  جوتاه  والفينت  واتا  واناه الذي تتس  ية ن صىي الىدي   والىدكشور جييناىه الىذي 

ك   ع واً يسجلس النىواب الفينتى   وروجاىه جى روهي الىذي هوَّ  عىدة كشىب يىدافع فاهى  عى  حى  الفلتىطاناا  

ل هىىؤسء يعىىد  سىىي ه   لىى  جنىىوه  ىىدافعا  عىى  اإلسىىيم ون ىى ي ه  وعىى  العىى ل  العىىيب فىى  وطىىنه  . ولقىىد تحىىوَّ

اإلسىي   ون ى ي ه و رىكيته  راىي أ  يع ى ً  ىنه  نىد ونىع فى  أدطى ء علساىة يتىبب حداثىة  سىي ه   وجهلهىى  

 ي س لاب اللغة العيياة وطيائ  الشعباي فاه 
،1ملسو هيلع هللا ىلص

. 
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يك ه يكو  هن ك ف  كىل ج  عىة أوروياىة أو أ ييكاىة  عهىد دى ى للدراسى ت اإلسىي اة والعيياىة  يىل يوجىد فى  

للغى ت التى  اة والدراسى ت  يعض الج  ع ت أكثي     عهد ليسشرياش  ثل ج  عة  اىونخ حاىم يوجىد يهى   عهىد

اإلسىىي اة و عهىىد لشىى ريخ وح ىى رة الرىىيش األهنىى    ويىىيأس كىىل  عهىىد أسىىش ذ ويتىى عده يعىىض السح ضىىيي  

والست عدي    وتقوم هذه السع هد يسهسة الشدريس الج  ع  وتعلا  العيياة وتخيي  الدارسا  ف  أنت م الس جتىشاي 

اسسشريان  األك هيس  أو رايه    السجى ست أدىي  فى  التىلك  والدكشوراه  س  ساواصلو  أعس له  ف  السج ل

الديلو  س  أو اسلشح ش ي عسى ل فى  األنتى م الرىيناة يىدور الكشىب   أو فى   ياكىز البحىو  السهشسىة ي لرىيش  أو 

 راىىىىىىىىىىىىىىىىىي ذلىىىىىىىىىىىىىىىىىك  ىىىىىىىىىىىىىىىىى  أعسىىىىىىىىىىىىىىىىى ل فىىىىىىىىىىىىىىىىى  جهىىىىىىىىىىىىىىىىى ت لهىىىىىىىىىىىىىىىىى  صىىىىىىىىىىىىىىىىىلة ي لرىىىىىىىىىىىىىىىىىيش . 

يه  تبة لس  يخلفونه    آث ر ف  الدارسىا  على  أيىدو   هن  ت ت  أهساة    يحسله الستشرينو     أيديولوجاة ي لن

ولكىىل  عهىىد  كشبىىة عىى  ية ي لكشىىب والسياجىىع العيياىىة واإلسىىي اة الشىى  تخىىدم و ىى  ينطبىىع  ىىنه  علىى  راىىيه  .  

وتفشح هذه السع هد أيوايه  للدارسا     كل  ك   و نه  يشخيج أي  ً يىا  س ت والبحو  العلساة للدارسا  . الدرا

العيب الستلسا  الذي  يعوهو   ل  ييهه  لشول   هسة الشدريس ف  ج  عى ت ا  أعداه س ي س يه     لحا  والحا

 ييهه 
، 2ملسو هيلع هللا ىلص

 .  

ويشف ن  الستشرينو  ف  أعس له  ويخد و  أهدافه  يىإديى تى م وتفى    لى  أنصى  حىد ويكىل الوسى ئل  ولىديه  

اللغىى ت القديسىىة والحديثىىة. ونىىد أشىى ر الرىىاخ صىىبي عجاىىب ونىى هر فىى  البحىىم والىىدرس و ح طىىة ت  ىىة ي لعديىىد  ىى  

.وله   عيفة ه  وسعة اطيعه  وحت  طييقشه  ، ملسو هيلع هللا ىلص اإلعج ب يصبيه  ونر ط          صطف  عبد الياءش  ل   

جاىىدة يىى ه   ىى  ينرىىي عىى  الدراسىى ت العيياىىة واإلسىىي اة فىى  ييهنىى   و كشبىى ته  الخ صىىة والع  ىىة عىى  ية يرىىش  

اة نديسه  وحديثه . وهن ك حقاقة يعيفه  كل    د لط الستشرينا  وه  أ  الستشرىيش السياجع العيياة واإلسي 

 لعدم فهسه ليوح اللغة العيياة .السشسك  س ت دذه العزة ي إلث   ذا نبهشه  ل  دط  ونع فاه نشاجة 
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  فى  اهش  الستشرينو   نذ ء   طويل يجسىع السخطوطى ت العيياىة  ى  كىل  كى جسع السخطوط ت العيياة . -6

ييه الريش اإلسي  . وك   هذا العسل  بان ً على  وعى  تى م يقاسىة هىذه السخطوطى ت الشى  تحسىل تياثى ً رناى ً فى  

شش   جى ست العلىوم. وكى   يعىض الحكى م فى  أورويى  يفيضىو  على  كىل سىفانة تج ريىة تشع  ىل  ىع الرىيش أ  

السجلويىة  ى  الرىيش على  تتىهال  تح ي  عه  يعض السخطوط ت. وند سى عد الفىاض اله ئىل  ى  السخطوطى ت

م تزايىد نفىوذ أورويى  1222 هسة الدراس ت العيياة ف  أوروي  وتنراطه .  نذ الحسلة الن يلاوناة عل   صىي عى م 

ف  الريش وس عد ذلك عل  جلب الكثاي    السخطوط ت . وك نىت الجهى ت السعناىة فى  أورويى  تيسىل  بعوثاهى  

سىبال السثى ل أرسىل ملسو هيلع هللا ىلص فييىدريش فىالهل  اليايىع ،  لىك ييوسىا  ملسو هيلع هللا ىلص ريشرى ره لرياء السخطوط ت    الريش . فعلى  

م  ل  الرىيش لرىياء  خطوطى ت شىيناة . 1256م   وملسو هيلع هللا ىلص هانييش يشي    ، ع م 1246لابتاوس ،  ل   صي ع م 

وند ت  جسع السخطوط ت    الريش يطيش  ريوعة وراي  رىيوعة  ونىد لقاىت هىذه السخطوطى ت فى  أورويى  

 ً  وت  العسل على  حفظهى  وصىا نشه   ى  الشلىش والعن يىة يهى  عن يىة ف ئقىة وفهيسىشه  فهيسىة علساىة اهشس   ً عظاس

ن فعة تصش السخطوط وصف ً هناق ً  وتراي  ل     يش ىسنه  ى   وضىوع ت وتىذكي اسى  السؤلىش وتى ريخ  ىايهه 

لياربا  ف  اسطيع علاه  ويذلك وضعت تحت تصيا الب حثا  اخ ت لاش الكش ب أو نتخه ..  لخ . ووف ته وت ري

ف   قي وجوهه  أو طلب تصوييه  يي روتا  أو  جياءات  عقدة 
،1ملسو هيلع هللا ىلص

  . 

يوضع فهيس للسخطوط ت العيياة ف   كشبة ييلا  ف  عرية  جلىدات يلى  فاىه  Ahlwardtوند ن م  ثيً ألواره 

الغ ية فن ً وهنة وشسوسً. وند صدر هذا الفهيس ف  نه ية القي  الس ض  واششسل عل  فهىيس لنحىو عرىةية آسا 

هيسىة  خطوط . وند ن م الستشرينو  ف  الج  عى ت والسكشبى ت األوروياىة ك فىة يفهيسىة السخطوطى ت العيياىة ف

هناقة  وتقدر السخطوط ت العيياة اإلسي اة ف   كشب ت أوروي  يعريات اآلسا   يل ند يصل عدهه   لى   ئى ت 

 اآلسا . 

وهنىى ك هراسىى ت للستشرىىينا  عىى  هىىذه السخطوطىى ت فىى   جىى ست عديىىدة وعلىى  سىىبال السثىى ل ن  ىىت ي حثىىة  ىى  

القىي  التى هس عرىي  نى ل عنىه الرىاخ أ ىا   الستشرينا  يإعداه يحىم عى  نواهر خطوطى ت القىيآ  الكىيي  فى 

ملسو هيلع هللا ىلص لقىىد نىىد ت التىىادة رىىينا  الىىدول  الخىى  س والعرىىيي     الخىىول  يعىىد أ  سىىسعه أثنىى ء ح ىىوره لسىىؤتسي الستش

كياتركو فتك  يحث ً ع  نواهر  خطوط ت القيآ  ف  القي  الت هس عري السايهي. و ن  أشك ف  أ  الكثاىيي  

 ً وهنى  ة س يسك  الشت هل ف  تقىدييه ، . ع  هذه السخطوط ت. وأظ  أ  هذه  ت ل    أئسة الستلسا  يعيفو  شائ 

كلسة ح  يجب أ  تق ل وهى  أ  انشقى ل هىذا العىده اله ئىل  ى  السخطوطى ت  لى  أورويى  يوسى ئل شىيعاة أو راىي 

ي ي ألس  والحتية شيعاة ند ها  له  أحد  وس ئل الحفظ والعن ية الف ئقة والفهيسة الدناقة. وعند   أنول هذا أشع

لح ل السخطوط ت الن هرة ف  كثاي    ييهن  العيياة واإلسي اة و   آل  لاه ح ل الكثاي  نه   ى  الشلىش والشلكىل 

 وصعوية أو اسشح لة اسسشف هة  نه  . 

 

  الشحقا  والنري  -3

والنرىي . فقىد نى  وا  ول  يقشصي عسل الستشرينا  عل  جسع السخطوط ت وفهيسشه   يل تج وء ذلك  ل  الشحقا 

يشحقا  الكثاي    كشب الشيا  ون يلوا يا  النتىخ السخشلفىة وسحظىوا الفىيوش وأثبشوهى  ورجحىوا  نهى   ى  حتىبوه 

أصىىحه  وأعىىدله   وأضىى فوا  لىى  ذلىىك فهىى رس أيجديىىة للسوضىىوع ت واألعىىيم أثبشوهىى  فىى  أوادىىي الكشىىب الشىى  

وهكىذا اسىشط عوا أ  ينرىيوا عىدهاً كباىياً ب شىيح ً  فاىداً. شىنريوه   ون  وا ف  يعض األحا   يرةةيح يعض الك

جداً    السؤلف ت العيياة  ك نت عون ً كباياً للب حثا  األوروياا     الستشرينا  ورايه     ييه الرىيش . ونىد 

س عيفن  الكثاي    كشب الشىيا   حققى ً و طبوعى ً على  أيىديه  . و ى  يىا  هىذه الكشىب نىذكي ة على  سىبال السثى ل 

الحصىىي ة نرىىيه  لتىىاية ايىى  هرىى م  واإلتقىى   للتىىاوط   والسغىى ءي للوانىىدي  والكرىى ا للز خرىىيي  وتىى ريخ 

 .الطبيي 

وكش ب سابويه واسششق ش سي  هريد   واألنت ب للتسع ن   و عج  األهي ء لا نوت  وتج رب األ ى  سيى   تىكويه 

ألي  نصي التياح  والبديع س ي  السعشز  وحى  يى     وفشوح  صي والسغيب واألندلس س ي  عبد الحك   واللسع

يقظ   س ي  طفال   والسخشصي ف  حتى ب الجبىي والسق يلىة للخىوارء    والسلىل والنحىل للرهيسىش ن    وعسىدة 

عقاىىدة أهىىل التىىنة والجس عىىة للحىى فظ النتىىف   وفشىىوح الرىى م لىىألءهي البصىىيي  وفشىىوح الرىى م للوانىىدي  والك  ىىل 

س ي  هريد  وأدب ر النحويا  البصييا  للتاياف   وكش ب السن ظي س ي  الهاث   واإلص ية فى  للسبيه  والجسهية 

تسااىىز الصىىح ية س يىى  حجىىي العتىىقين    واألحكىى م التىىلط ناة للسىى  ورهي  وف ىى ئح الب طناىىة للغزالىى   وتىى ريخ 

جيجىى ن   وطبقىى ت الحفىى ظ الاعقىىوي   والفهيسىىت س يىى  النىىدي   وكرىىش الظنىىو  لحىى ج  دلافىىة  والشعييفىى ت لل

للذهب   ووفا ت األعا   س يى  دلكى    وتهىذيب األسىس ء للنىووي  وصىحاح البخى ري  والسقش ىب س يى  جنى   
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و ق ست اإلسىي اا  لألشىعيي  والىواف  ي لوفاى ت للصىفدي  والشاتىاي فى  القىياءات التىبع أليى  عسىيو عثسى   

يصييح اإلنجال للغزال   وعاو  األنب ء فى  طبقى ت األطبى ء س الدان   واليه الجسال عل   دع  ألوهاة الستاح 

ي  أي  أصابعة  واألر ن  لألصفه ن   واألوائل للتاوط   والطبق ت س ي  سىعد  وعاىو  األدبى ر س يى  نشابىة  

 والفقه األكبي ألي  حنافة  وعده ه ئل    هواوي  الرعي العيي  ف  عصوره السخشلفة . 

 

 الشيجسةةةة . -4

  يقشصىي األ ىىي على  نرىي النصىىوى العيياىة يىىل نى  وا أي ى ً يشيجسىىة  ئى ت الكشىب العيياىىة واإلسىي اة  لىى  ولى

اللغ ت األوروياة ك فىة  فقىد نقلىوا  لى  لغى ته  الكثاىي  ى  هواويى  الرىعي والسعلقى ت وتى ريخ أيى  الفىداء  وتى ريخ 

ريخ الخلفى ء للتىاوط   واإلحاى ء والسنقىذ الطبيي  و يوج الذهب للستعوهي  وت ريخ السس لاىك للسقييىزي   وتى 

للغزال   وراي ذلك     ئ ت الكشب ف  اللغة واألهب والش ريخ والعلوم اإلسي اة السشعدهة  هذا ف يً عس  تىيج  

 ف  القيو  الوسط      ؤلف ت العيب والستلسا  ف  الفلتفة والطب والفلك وراي ذلك    علوم . 

لتى ي  أ  القىىيآ  نىد تسىت تيجسشىه ألول  ىىية فى  القىي  الثىى ن  عرىي. ونىد نىى م ونىد سىب  أ  عيفنى  فىى  الفصىل ا

الستشرينو   نذ ذلك الونت وحش  اآل  يإعداه العديد    تيجس ت القيآ   ل  اللغ ت األوروياة ك فة  وند  هدوا 

وره  الذي س لشيجس ته  يسقد  ت وضعوا فاه  تصوراته  ع  اإلسيم  ويذلك أعطوا للق ر     ي ه  األ ي تص

ظ  األحا    ع الحق ئ  اإلسي اة يشف  ف   ع
، .1ملسو هيلع هللا ىلص

 
 

 يل ند يصطدم  ع هذه الحق ئ  اصطدا  ً جوهيي ً . 

 وفاس  يل  يا   تقييب  يعده الشيجس ت السعيوفة الش  تست ف  عده    اللغ ت األوروياة    نبل راي الستلسا .

 تيجسة  14ة ف  اللغة األلس ناة 

 تيجس ت 13نجلازية ة ف  اللغة اإل

 تيجس ت  13ة ف  اللغة اإليط لاة 

 تيجس ت 13ة ف  اللغة اليوساة 

 تيجس ت 2ة ف  اللغة الفينتاة 

 تيجس ت 2ة ف  اللغة اإلسب ناة 

 تيجس ت  2ة ف  اللغة اليتاناة 

 تيجس ت  2ة ف  اللغة الهولندية 

 ، الش لاش . 5ملسو هيلع هللا ىلص

 ، ت ريخ األهب العيي  . ملسو هيلع هللا ىلصأ

  را اإلسي اة.، هائية السع ملسو هيلع هللا ىلصب

 ملسو هيلع هللا ىلصج، السع ج ..

تعدهت  ج ست الش لاش ف  الدراس ت العيياة واإلسي اة لد  الستشرينا  ويل  عده    ألفوه ع  الريش ف  

 ملسو هيلع هللا ىلص  نذ أوائل القي  الش سع عري حش   نشصش القي  العريي  ، سشا  ألش كش ب .  ني  ونصش 

لكيم   وف  الرييعة  وف  الفلتفة اإلسي اة والشصوا لقد ألفوا ف  الش ريخ العيي  واإلسي    وف  عل  ا

اإلسي    وف  ت ريخ أهب اللغة العيياة  وف  الدراس ت السشعلقة ي لقيآ  والتنة النبوية  وف  النحو العيي  

 وفقه اللغة العيياة. ول  يشيكوا  ج سً     ج ست العلوم العيياة واإلسي اة  س وألَّفوا فاه . 

 ؤلف ت ناسة ذات ف ئدة علساة للب حثا   وله   ؤلف ت أدي  تزدي ي لطع  ف  اإلسيم  وتسشلئ وله  يعض 

ي ألك ذيب الش  لاس له  ف  سوش العل  نصاب. وسنشحد  ير ء    الشف ال ع  األ ثلة    هذه الكش ي ت عند 

عيضن  آلراء الستشرينا  حول اإلسيم ف  هذا الفصل 
،.2ملسو هيلع هللا ىلص

 

  رة  ل  السؤلف ت ذات القاسة العلساة كنس ذج للسؤلف ت السفادة . وسنكشف  هن  ي إلشةةة

 ، ت ريخ األهب العيي  .  ملسو هيلع هللا ىلصأ
 

م ، وهىىو كشىى ب أس سىى  فىى  الدراسىى ت العيياىىة 1252 ىى  تىى لاش الستشرىىيش األلسىى ن  كىى رل ييوكلسىى  ملسو هيلع هللا ىلص تىىوف  

سىى   يهىىذا العسىىل ال ىىخ  واإلسىىي اة س يتىىشغن  عنىىه ي حىىم فىى  الدراسىى ت العيياىىة واإلسىىي اة  ونىىد نىى م ييوكل

يسفيهه  وس يقشصي هذا الكش ب عل  األهب العيي  وفقه اللغة  يل يرسل كل    كشب ي للغة العيياة  ى  السىدون ت 

اإلسي اة  فهو سجل للسصنف ت العيياىة السخطوطى ت  نهى  والسطبىوع . ويكشسىل يسعلو ى ت عى  حاى ة السىؤلفا . 

م ث  أتبعه السؤلىش يثيثىة  جلىدات تكسالاىة كباىية ت ى  فى  1236م  1222وند صدر أوسً ف   جلدي  ف  ع    
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م  ث  أع ه نري السجلدي  األس سىا  فى  1246 ل  ع م  1232صفحة ف  الفشية    ع م  6233 جسوعه  حوال  

 م ف  طبعة أدي   عدلة لاشن سب تعديلهس   ع السجلدات الثيثة الشكسالاة .1242م ة 1243ع    
 

رة الثق فاة لج  عة الدول العيياة    هراك ً  نهى  ألهساىة هىذا الكشى ب لكىل ي حىم عييى   حصىلت وند حصلت اإلها

م عل   وافقة ييوكلس   و ذنه يشيجسة الكش ب  ل  العيياة  وند يعم ييوكلسى    لى  اإلهارة السىذكورة 1242ع م 

ي لشيجسىة. ونىد نى م الىدكشور  يجزء كشبه يخطه وي للغة العيياة يحشوي عل  تصىحاح ت وءيى هات لغىيه  لح نهى 

عبىد الحلىا  النجىى ر رحسىه هللا يشيجسىىة يعىض أجىىزاء  ى  هىذا الكشىى ب  لى  العيياىىة يشكلاىش  ىى  الج  عىة العيياىىة  

م. ووصل    صدر    أجزاء حشى  اآل  سىشة أجىزاء   وك نىت الشيجسىة نىد 1252وصدر الجزء األول  نه  ع م 

جزاء الثيثة األول  وند ت  تقتا  الكشى ب كلىه  لى  ثس ناىة عرىي جىزءاً تونفت يعد وف ة الدكشور النج ر وصدور األ

ون  ت السنظسة العيياة للشيجسة والثق فة والعلوم يشوءيع ي ن  األجزاء عل   جسوعة    الب حثا  لشيجسشه  حش  

سىة العيياىة يشتن  نري الكش ب كله هفعة واحدة  وند طلب  ن  القاى م يشيجسىة الجىزء التى يع عرىي. وك نىت السنظ

تتىىشحم البىى حثا  يىىا  الحىىا  والحىىا  ييسىى ئل رسىىساة إلنجىى ء هىىذا العسىىل  ولكىى  ريىى ح الشاىى رات التا سىىاة الشىى  

اجش حىىت السنطقىىة العيياىىة فىى  التىىنوات األداىىية عصىىفت يهىىذا العسىىل الثقىى ف  البحىىت ولىى  نعىىد نتىىسع شىىائ ً س  ىى  

 أدي  السنظسة العيياة ص حبة الشكلاش ي لشيجسة وس    أي جهة
،.1ملسو هيلع هللا ىلص

 

ويكف  هن  لشعييش الق ر  يقاسة هذا الكش ب أ  نوره التطور الش لاة     قد ة الدكشور عبد الحلا  النج ر للكشى ب 

  والش  ورهت فى  الجىزء األول  ى  الشيجسىة العيياىة يقىول رحسىة هللا فى  يدايىة السقد ىة   ملسو هيلع هللا ىلص كى   تعييىب كشى ب 

، أ ىىيً يىىياوه كىىل نىى ر  ي لعيياىىة حانسىى  يبحىىم فىى  علىىوم العىىيب ملسو هيلع هللا ىلص لكىى رل ييوكلسىى    ،    تىى ريخ األهب العييىى 

وآهايه   أو يح ول سبي جهوه العل  العيي  و ش يعة دطواته ف  ت ساس ثق فىة العى ل  الجديىد وتنساىة ح ى رته  أو 

يييد حصي    ترشت و حص ء    تفيش    تيا  الفكي العيي  ف   كشب ت الع ل  ودزائ  الكشب  لاشخذ  ى  ذلىك 

ي ت يان ت للفخي واسعشزاء  أو عدة و دهاً للبعم واإلحا ء  أو يشطلع أداىياً  لى   ى  تىيج   لى  لغى ت العى ل   ى  آ

ذلك الشيا  الخ لد  و   أثاىي حولىه  ى  يحىو   وصىنش  ى  هراسى ت نىد ت دطى  العلى  واألهب وهفعشهسى   لى  

 األ  م ف  الريش والغيب . 
 

ح جة  تشسية  ل  اإلكس ل ين ء عل     يكشرش     خطوط ت ولذلك ك   وند ك   ييوكلس   يدرك أ  عسله ف  

هائب العن ية يإكس له عل   د  نصش ني ،. ويقوم اآل  الب حم الشيك  الستل  فىؤاه سىازكا    تلساىذ الستشرىيش 

 األلس ن  هالسىت ريشىي يعىد اكشرى ا آسا السخطوطى ت يإكسى ل عسىل ييوكلسى   وذلىك فى  كش يىه ملسو هيلع هللا ىلصتى ريخ الشىيا 

 العيي ، ي أللس ناة الذي تيج  يع ه  ل  العيياة  و نح علاه ج ئزة السلك فاصل  نذ ي ع سنوات. 
 

 ، هائية السع را اإلسي اة. ملسو هيلع هللا ىلصب
 

عل  الير   س  لن  نح  الستلسا  عل  هذه الدائية     لدذ كثاية فإنه  تعد ثسية    ثس ر الشع و  العلس  الدول  

م  لى  1213ره  ف  طبعشه  األول  ي إلنجلازية والفينتاة واأللس ناة ف  الفشية    يا  الستشرينا   وند ت   صدا

م . وند تولت نقله   ل  العيياة لجنة هائية السع را اإلسي اة    دييج  الج  عة السصيية  نذ عى م 1232ع م 

ه  ىة فى  أعقى ب  م ل  تصل فى  الشيجسىة  سً  لى  حىيا العىا .. ونىد عسىد السشيجسىو   لى  نرىي تعلاسى ت1233

الكثاي    السق ست لشصحاح الخط ء الش  ونع فاه  الستشرينو   ون م يكش ية هذه الشعلاس ت  جسوعة  ى  العلسى ء 

 السعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيوفا  . 

وند تج وء الستشرينو  فاس  يعد هذه الدائية السشداولة  ون  وا يإصدار هائية  ع را  سي اة جديدة أعادت فاهى  

ل     صدر    يحىو  حديثىة و ى  نرىي أو اكشرىش  ى   خطوطى ت   ونىد ظهىيت الطبعىة كش ية السق ست ين ء ع

 م1222م حش  ع م 1254الجديدة ي للغشا  اإلنجلازية والفينتاة فقط    ع م 
،2ملسو هيلع هللا ىلص

 . 

وند أش ر نجاب العقاق   ل  أ  اللجنة العيياة لشيجسة هائية السع را تيجع اآل   لى  الطبعىة الجديىدة ايشىداًء  ى  

 .عا  يدسً    اليجوع  ل  الطبعة القديسة الش  تق ه ت يعض  علو  ته  حيا ال
 

 ملسو هيلع هللا ىلصج، السع ج . 
 

للستشرينا  ي ع طويل ف   ج ل السع ج  والقوا اس اللغوية. وند سىب  أ  أشىين   لى   نجى ء أول نى  وس ستانى  

اليتانى  الىذي ألفىه جىورج عيي  ف  القي  الث ن  عري السايهي. ونىذكي فى  هىذا الصىده أي ى ً السعجى  العييى  

م ، ذلىىك السعجىى  الىىذي س يىىزال يتىىشعسل حشىى  الاىىوم  ي إلضىى فة  لىى  العديىىد  ىى  القىىوا اس 122فىىالهل  فيايشىى ج ملسو هيلع هللا ىلصت

الصغاية والكباية الش  تجسع يا  العيياىة ورايهى   ى  لغى ت أوروياىة  خشلفىة ك إلنجلازيىة والفينتىاة واأللس ناىة 
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 ورايهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  لغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ت أوروياىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة أدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  .

ن ك  تشرينو  ينفقو  سن  عسيه  ف   عداه  ثل هذه السع ج   وحتبن  أ  نراي هن   ل   عج  اللغة العيياىة وه

م، أريعىىا  ع  ىى ً فىى  جسعىىه وتنتىىاقه   1242القديسىىة السيتىىب حتىىب السصىى هر  فقىىد ن ىى  أوجتىىت فارىىي   ملسو هيلع هللا ىلصت 

   وتع و   عه عده    الستشرينا  .
س أللفى ظ الحىديم الرىييش الىذي يرىسل كشىب الحىديم التىشة السرىهورة ونخص ي لذكي هن  أي ى ً السعجى  السفهىي

ي إلض فة  ل   تند الدرا   و وط    لك و تند اإل  م أحسد ي  حنبل  وند ت  نريه ف  سبعة  جيت ضخسة ف  

 .م . وتفاد    هذا السعج  الج  ع ت والسع هد اإلسي اة ك فة ف  الع ل  1232م حش  ع م 1232الفشية    ع م 

 لقد لج  الستشرينو     أجل تحقا  أهدافه   ل  وس ئل وأس لاب  شعدهة أهسه  

أوسً  تىى لاش الكشىىب فىى  السوضىىوع ت والدراسىى ت العيياىىة والديناىىة  ألفىىوا فىى  الشىى ريخ العييىى  اإلسىىي     وفىى  

يى لقيآ  والتىنة   الرييعة والعقادة  وف  ت ريخ األهب العييى   وفى  الشصىوا واألدىيش   وفى  العلىوم السشعلقىة

وأكثي  ؤلف ته   رحونة ي ألك ذيب والطعو  ف  اإلسىيم و سلىوءة ي لرىبه ت والرىكوك  ونىد يلغىت أعىداه الكشىب 

 الش  ألفوه   نذ القي  الش سع عري حش   نشصش القي  العريي     يقيب    سشا  ألش كش ب.

هىذه السعى ج  والسوسىوع ت  يجعى ً لكثاىي  ى  ث نا ً   صدار السوسوع ت والسعى ج  يلغى ت  خشلفىة  ونىد اعشبىيت 

طيب الدراس ت العيياة واإلسي اة  و   هذه السوسوع ت  هائية السع را اإلسي اة  السعج  العييى  اليتانى  

 لجىىورج فىىاله  فيايشىى ك  تىى ريخ األهب العييىى  لأللسىى ن  كىى رل ييوكلسىى  
،1ملسو هيلع هللا ىلص

  السعجىى  السفهىىيس أللفىى ظ الحىىديم  

 تشرينا .النبوي لعده    الس

ث لث ً   لق ء السح ضيات وعقد الندوات ف  الج  ع ت والسع هد والسؤست ت العلساة ف  الع ل  اإلسىي    وهى  فى  

الغ لىب يتىشدعو  عى  طييى  تي ىذته  وعسيئهى  . والشىدريس فى  الج  عى ت األورياىة واأل ييكاىة ود صىة فىى  

 يه الغيب سسشقب ل أين ء الع ل  اإلسي   أنت م الدراس ت العيياة واإلسي اة الش  أنر وه  ف  ي

ولشخىيي  الغىيياا  العى  لا  فىى  النرى ط الديلو  سى  ي لتىف رات والقنصىىلا ت لبلىدانه   والىذي  يلشحقىو  يسياكىىز  

 البحو  والدراس ت السهشسة ي لريش.

 رايع ً   صدار السجيت الخ صة يبحوثه  حول اإلسيم والستلسا .

ت وفهيسىىشه  وتحقاقهىى  ونرىىي الكثاىىي  نهىى   ود صىىة تلىىك الشىى  تحسىىل األفكىى ر ال ىى لة د  تىى ً  جسىىع السخطوطىى 

 والعق ئد السنحلة  وند يلغت السخطوط ت العيياة ف   كشب ت أوري  عريات اآلسا.

س هس ً  الشيجسة  ن م الستشرينو  يشيجسة السئ ت    الكشب والسؤلف ت العيياة واإلسي اة  ل  اللغ ت األورياىة  

تيجسىىوا القىىيآ  الكىىيي  ووضىىعوا فىى  الهىىوا ش و قىىد  ت تيجسىى ته  تصىىوراته  الخ طئىىة للحقىى ئ  والسفىى ها   لقىىد

 اإلسي اة.

سىى يع ً  نرىىي السقىى ست والبحىىو  فىى  الصىىحش والسجىىيت اإلسىىي اة  ونىىد تسكنىىوا  ىى  اسىىشئج ر عىىده  نهىى  لنرىىي 

 أفك ره  وآرائه  السع هية لإلسيم.

سشرياناة الش  يشدارسو  فاه  طيش ووس ئل اسسشرياش وأهدافىه ويشبى هلو  فاهى  الىيأي ث  ن ً  عقد السؤتسيات اس

 م.1223والسكادة  وأول  ؤتسي اسشريان  عقد ف  ي ريس سنة 

ت سىىىع ً  الشىىىدريس فىىى  الج  عىىى ت والسىىىدارس الشىىى  أن  شهىىى  الىىىدول األورياىىىة فىىى  هيىىى ر الستىىىلسا  ولقىىىد اسىىىشط ع 

 ى  أينى ء الستىلسا  الىذي  يكىو  وسلهى  الثقى ف  والتا سى  والح ى ري للغىيب الستشرينو  أ  يخّيجوا أعداهاً 

 الك في.

ع شىىياً  تيياىىة عىىده  ىى  أينىى ء الستىىلسا   ود صىىة فىى  ج  عىى ته  و ع هىىده  و ياكىىزه  العلساىىة  علىى  أفكىى ره  

    ع ول هدم لإلسيم    الدادل.السع هية لإلسيم و   ث  اسشخدا ه

 

 

 

 رابعالمطلب ال

 البحث لدى المستشرقينميزان 
 

ل  يتلك الستشرينو  ف  أيح ثه  وهراس ته  اسسشرياناة نواعد البحم العلس   يىل اتبعىوا  نهجى ً فى  ر يىة        

الغياية  ف لب حم السخلص يجب أ  يشجيه ع  كل هو  و ال شخص  فاسى  يبحىم  وعلاىه أ  س يجى ف  الحقاقىة 
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ب ته الرخصىاة  وعلاىه أ  يلشىزم الحاىدة السوضىوعاةا لعلساىة. ونىد اعشىيا العلساة  وأ  س يبشعد عنه  يهواه ورر

يعض الستشرينا  ي ّ  كثاياً  ى  ء يئهى  نىد انحيفىت يهى  نىزواته  عى  النزاهىة العلساىة  وطغىت على  أيحى ثه  

 ى  ملسو هيلع هللا ىلصس تزال آث ر الشعصب الدين  الغيي  ظ هية ف   ؤلف ت عىده  روح الشعصب الصلاب   يقول يين ره لويس  

العلسىى ء السع صىىيي   و تىىششية فىى  الغ لىىب وراء الحواشىى  السيصوصىىة فىى  األيحىى   العلساىىة،. ويقىىول نور ىى   

هاناال  ملسو هيلع هللا ىلصعل  الير     السح وست الجدية السخلصة الش  يذله  يعض الب حثا  فى  العصىور الحديثىة للشحىير  ى  

وا أ  يشجىىيهوا  نهىى  تجىىيهاً ت  ىى ً،. ويقىىول السوانىىش الشقلاديىىة للكشَّىى ب النصىى ر   ىى  اإلسىىيم  فىىإنه  لىى  يشسكنىى

 ونشجسيي وات  جدّ الب حثو   نذ القي  الثى ن  عرىي فى  تعىديل الصىورة السرىوهة الشى  تولَّىدت فى  أوريى  عى  

الش  أحدثشه   اإلسيم  وعل  الير     الجهد العلس  الذي يذل ف  هذا التبال  فإ  آث ر السونش السج ف  للحقاقة 

السشوسىىطة فىى  أوريىى  س تىىزال ن ئسىىة  فىى لبحو  والدراسىى ت السوضىىوعاة لىى  تقىىدر يعىىد علىى   كش يىى ت القىىيو 

اجشن يه 
،1ملسو هيلع هللا ىلص

  . 

 ويسك  أ  نلخص  ازا  البحم لد  الستشرينا  ف  النق ط الش لاة 

اسعشس ه على  الهىو  واليربىة الرخصىاة فى  اسنشقى ى  ى  اإلسىيم والستىلسا .  نهى  يخ ىعو  النصىوى  -1

يته  الش  يشخالونه  حتب أهوائه   وكثاياً    ييف و  النصوى  أو يقبلونه   ع الش ويل الف سد  أو الديناة لش وي

 يحيفونه  حتب أهوائه  واتج ه ته  الرخصاة السغيضة. 

وضىىع فكىىية  عانىىة فىى  الىىذه  ثىىّ  تصىىاّد الونىى ئع السغلوطىىة واألهلىىة ال ىىعافة إلثبىى ت صىىحة هىىذه الفكىىية   ىىع  -6

شب والسص هر راىي السوثىوش فاهى   ى  نبىل الستىلسا   أو الىشحك  فى  ادشاى ر السصى هر واألهلىة  اسعشس ه عل  الك

فسثيً ينقلو     كشب األهب ك ألر ن  لألصفه ن  والحاوا  للد ايي    يحكسو  يىه فى  تى ريخ الحىديم النبىوي  

 وينقلو     كشب الش ريخ    يحكسو  يه ف  الفقه وت ريخ الشرييع.

 ل  الخا ل والوه  السجيه ف  تفتاي الون ئع وتحلال الحواه  والسف ها  الديناة.اسعشس ه ع 3

جسع الربه ت السخشلفة  و ث رة الركوك السشعدهة  و ظه ر الدعوات الب طلة  ك لدعوة  ل  اللهجة الع  اىة الشى   -4

 ل    كيو ي وفسبيي.يدأ يه  كل    ولكوكس وويلسور  وك لدعوة  ل  الفاناقاة والفيعوناة الش  يدأه  ك

البحم ع  نق ط ال عش  وتقّصد األدط ء  والعسل عل  ت خاسه   رربة ف  الشجىييح والطعى   فسىثيً نىي   -5

الستشرىىينا  يعشسىىىدو  علىى  األح هيىىىم ال ىىعافة واليوايىىى ت التىىى نطة واألدبىى ر التىىىقاسة  وكثاىىياً  ىىى  يغفلىىىو  

 النصوى واألدب ر الش  تن نض    يقيرو 
،2ملسو هيلع هللا ىلص

 .  
 

 بحث الثانيالم

 االستشراق والمستشرقين في العالم االسالمياهداف 
 

 

 المطلب االول

 و التشكيك في  شخصية الرسول شبهاتهم حول القرآن الكريم

 
 الفرع االول: شبهاتهم حول القرآن الكريم

أ ىا  الىوح   ءع  الستشرينو  أ  القيآ  الكيي     وضع دمحم  ولاس كش ي ً  نزسً    هللا عز وجىل يواسىطة     

جبييل علاىه التىيم  وءعسىوا أ  دمحماً اسىشسد السعلو ى ت الشى  جى ءت فى  القىيآ   ى  أنى س كى نوا يخبيونىه يهى   

وجعلىىوا الاهوهيىىة والنصىىياناة  صىى هر للقىىيآ  الكىىيي   وأ ىى  الحقىى ئ  العلساىىة الشىى  أشىى ر  لاهىى  القىىيآ  فقىىد ءعىى  

ىىل  لاهىى  يذك ئىىه وعبق ييشىىه الفىىذة أو جىى ء يهىى   ىى  نباىىل السصىى هفة البحشىىة. وعلىى  رأس الستشرىىينو  أ  دمحماً توصَّ

الستشرينا  ف  هذا السج ل  جولدتتاهي  وجب  وييشاي  وجورج سال  يقول جىورج سىال فى   قد ىة تيجسشىه 

م  ملسو هيلع هللا ىلصأ   أّ  دمحماً ك   ف  الحقاقة  ؤلش القيآ  والسخشيع اليئات  لىه فى  ي 1232لسع ن  القيآ  الش  صدرت ع م 

بل الجدل،  ون ل ريشر ره يىل  ملسو هيلع هللا ىلص   دمحماً اعشسىد على  الكشى ب السقىدس فى  كش يشىه للقىيآ ،. وذهىب الستشرىيش س يق

أل   ل  الش ثاي الاهوهي  -طت   -لوت  ل  أ  دمحماً  دي  يفواتح التور  ثل  ح  
،3ملسو هيلع هللا ىلص

 . 

                                                           
 .22ى    ه.  حسوه حسدي ءنزوش الح  رياسسشرياش والخلفاة الفكيية للصياع ،1ملسو هيلع هللا ىلص

 

 . 22ى  نفس السصدر الت ي ،2ملسو هيلع هللا ىلص

 .62الستشرينو  والدراس ت القيآناة  دمحم حتا  الصغاي  ى،3ملسو هيلع هللا ىلص
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 التشكيك في  شخصية الرسول :الثاني الفرع

لتيم  وأنكيوا رس لشه جسلة وتفصايً  وءعسىةوا أنىةه كىة   ءعاسى ً سا سىا ً أنكي الستشرينو  نبوة دمحم علاه ا     

أو  صىىلح ً اجشس عاىى ً  سىىة عدته الظىىيوا التىىة ئدة فىى   كىىةة  ونىىد تخبطىىوا فىى  تفتىىاي ظىى هية الىىوح  فسىىنه   ىى  

عى  أ  أرجعه   ل   يه نفت  أو  ل  ح لة نفتاة أهت يه  ل  نىوع  ى  الش  ىل الىذات  فى  التىس ء  و ىنه   ى  ء

تخايت ك نت تسيً ذه  النب  علاه التيم  يقول روسش ا لويو   ملسو هيلع هللا ىلصويجب اعشب ر دمحم    فصىالة السشهوسىا   ى  

الن حاة العلساة ك كبي  ؤست  الدي ن ت....،
،1ملسو هيلع هللا ىلص

  . 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                المطلب الثاني

 شبهاتهم حول السنة النبوية و تشكيك في الفقه االسالمي
 

 شبهاتهم حول السنة النبوية الفرع االول:

شكك الستشرينو  ف  الحىديم النبىوي وفى  نتىبشه  لى  رسىول هللا ( حاىم ءعسىوا أنىه كى   نشاجىة للشطىور       

ع  ف  القينا  األول والث ن  الهجيي. وأ  تىدوي  الحىديم كى    شى دياً  وطعنىوا فى  الدين  والتا س  واسجشس 

أعىىيم التىىنة الىىذي  عسلىىوا علىى  تىىدوينه  وحفظهىى  وصىىا نشه  أ ثىى ل اإل ىى م الزهىىيي رحسىىه هللا  كسىى  لسىىزوا فىى  

 ال وايط والقواعد الش  اعشسده  العلس ء ف  نقل األدب ر  وتسااز صحاحه     سقاسه .

لىىذي حسىىل الستشرىىينا  علىى  الشرىىكاك فىى  التىىنة النبويىىة أنهىى  وجىىدوا فاهىى  ثىىيوة فكييىىة وترىىييعاة  ولكونهىى   ّ  ا

الشباىى   والشفصىىال لسىى  فىى  القىىيآ   ىى  األحكىى م واألصىىول  وأل  التىىنة السصىىدر الثىى ن   ىى   صىى هر الشرىىييع 

يجوع  ل  التنة النبويىة  ف لصىية  ىثيً اإلسي    ف لستل  س يسكنه اسلشزام يريائع وأحك م القيآ  الكيي  هو  ال

 تبا  التنة عده ركع ت كل فيي ة  نه   وتباّ  كافاشه  و بطيته  وأرك نه  وآهايه 
،2ملسو هيلع هللا ىلص

. 

 

 

 تشكيك في الفقه االسالمي:الفرع الثاني

ه يعشبي الفقه اإلسي   ثيوة فكيية عظاسة  وهىو فقىه شى  ل يشتىع جوانىب الحاى ة  ولتىعشه وشىسوله وعظسشى      

الش  ف نت القوانا  الوضعاة الغيياة ن م الستشرينو  ي لشركاك فاه  ف تهسوه يعدم  واكبة العصىي وروح السدناىة  

واتهسوا الحدوه والعقوي ت ي لقتوة والردة  فى  الونىت الىذي أي حىت ترىييع ت الغىيب الكى في كىل سىائة وجييسىة 

 اط واإلجه ه وشيب الستكيات.اجشس عاة  وأحلت اليذائل والسويق ت ك لزن  واليي  واللو

لقد ءع  الستشرينو  أ  أحك م الرييعة اإلسي اة  تشسدة    الق نو  اليو  ن  الوثن   وتىول  كبىي هىذه الفييىة 

الستشرىىيش ملسو هيلع هللا ىلص شىىالدو  أ ىىوس ، الىىذي نىى ل يصىىييح العبىى رة  ملسو هيلع هللا ىلص  ّ  الرىىيع السحّسىىدي لىىاس  س القىى نو  اليو ىى ن  

 األحوال التا ساة ف  السس لك الغيياة ،لإل بياطورية الريناة  عدسً وف  
، 3ملسو هيلع هللا ىلص

 . 

 

 

 

 

 

                                                           
  62ةةة ةص.61اسسشرياش و الستشرينا   ه.  صطف  التب ع   ى،1ملسو هيلع هللا ىلص

 .132ى    دمحم عبد هللا شين وي اسسشرياش،2ملسو هيلع هللا ىلص

 .662ى   ه.النرس  الستشرينو  و  ص هر الشرييع اسسي  . 62ى  ب عا    ه.التاسسشرياش و الستشرينا ،3ملسو هيلع هللا ىلص
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                                                                                                                     المطلب الثالث

 الطعن في تاريخ المسلمين
 

  

ل الشى ريخ اإلسىي   فى  جساىع عصىوره حشى  الونىت كس  هرس الستشرىينو  التىاية النبويىة فقىد كشبىوا حىو      

الح ضي  وند دصوا عصي الخيفة الياشدة يكثاي    افشياءاته  ألنه  رأوا  ذا ك   طعنه  ف  التاية راي ك ا 

فلاك  طعنه  ف  شخصا ت هؤسء الصح ية الكيام  وف  ظنه  أنه   ذا شككوا ف  هؤسء الذي  نقلوا اإلسيم  لانى  

وءع  يعض الستشرينا  أنه    أ  لح  اليسول علاه الصية والتيم يى ليفا  ه  يهد و  هذا الدي  .فإنه  يزعس

األعل  حش  تىل ي ثيثىة  ى  الصىح ية على  انشتى م التىلطة وتوارثهى   ونىد كشىب هىذا الستشرىيش تو ى س آرنولىد 

شرىيش اسيطى ل  ك يشاى ن  ووصىفه السرهور عند كثاي    الستلسا  ي عشداله ف  كش يىه ملسو هيلع هللا ىلصالخيفىة، ونتىبه  لى  الست

ي نىىه  ىى  أعظىى  السىىؤردا  السع صىىيي   وعنىىد   تحىىد  هىىؤسء السشعصىىبو  عىى  الفشوحىى ت اإلسىىي اة حىى ولوا 

تفتايه  انطين     ت ريخه  األوروي  ونظيته  الس هية لأل ور  فقد ك نت الفشوح ت ف  نظيه  يحث ً ع  الغن ئ  

ش آدي ي نه  ك نىت آدىي  وجى ت الهجىية  ى  جزيىية العىيب الشى  عيفىت والسك سب الس هية  كس  وصفه   تشري

  ثىىىىىىىىىىىىىىىىىىل هىىىىىىىىىىىىىىىىىىذه الهجىىىىىىىىىىىىىىىىىىيات فىىىىىىىىىىىىىىىىىى  التىىىىىىىىىىىىىىىىىى ي  حانسىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىا   وارههىىىىىىىىىىىىىىىىىى .

وس يكلش الستشريش نفته البحم ف  حقاقة هوافع الستىلسا  فى  الفشوحى ت اإلسىي اة وهى  نرىي رسى لة اإلسىيم 

ت يقة يل    كل أنواع العبوهي ت  وفشح الطيي  أ  م الش  تدعو  ل  تحييي البري    العبوهية لإل بياطوري ت ال

هعوة هللا عز وجل  وند أثبشت الفشوح ت نفته   ىد  يعىد الغ لباىة العظسى   ى  الجىاش اإلسىي   عى  الطسىع فى  

الغن ئ   وهذا جندي ينقل كنوء كتي   ل  السدينة السنورة فاتلسه  كس  ه  فاشعجب عسي ي  الخط ب  ى  أ  نشىه  

ي  أي  ط لب  عففت فعفىت اليعاىة  ولىو رتعىت ليتعىوا وكى   جنىوه الستىلسا  رهب نى ً ي للاىل فيسى ن ً  فاقول عل 

 . ي لنهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ر كسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  وصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفه  أحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد جنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوه األعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداء

وند شكك الستشرينو  ف  الج نب اإليس ن  الغاب  ف  الفشوحى ت فزعسىوا أ  الىدولشا  الف رسىاة واليو  ناىة ك نشى  

جاش الستلسا  ك   يسلك    القوة والعشى ه  ى  يس ثىل جاىوت هى تا  الىدولشا    عل  هرجة كباية    ال عش وا 

ي إلض فة  ل   عيفة العىيب ي لصىحياء وهرويهى   وكى  هىو ج هىل هىذا الستشرىيش الىذي لى  تقنعىه كىل اليوايى ت 

ول فى  الش ريخاة ع  عده جنوه الجارا  اليو   والف رس  وندرتهس  العتىكيية  أ ى  السعيفىة ي لصىحياء فسى  يقى

 عيكة الق هساة ف  نلب ف رس  أو  عيكة الجتي أو  عيكىة الاي ىوك  فسى  كى   يعىيا الىبيه أكثىي  وهىل هىذه 

 األنهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ر تجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيي فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىح ر ؟

أ    ياحل الش ريخ األدي  فقد كشب حوله  الستشرينو  كثاياً وند اهشسوا ي لفيش ال ى لة السنحيفىة فى كثيوا  ى  

 اةوالحر شا   الكش ية ع  الراعة واإلسس عال

وعد يع ه  السن فقا  حزب السع رضة ف  هولة السدينة  ويش سش أحده  أنه ل  يعثي عل  السص ه الش  توضح له 

العبقيية التا ساة والفكيية لزعا  فينة الحر شىا   ويصىفه ي لبطىل  كسى  كشبىوا عى  ثىورة الىزن  حشى  ظهىي  ى  

والىىزن  وراىىيه   ىى  رواه الفكىىي السنحىىيا فىى  الشىى ريخ الحىىداثاا  أتبىى ع أهونىىاس  ىى  يىىييط نفتىىه ي لقيا طىىة 

 اإلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  .

س شك أ  الش ريخ اإلسي   لاس كله صفحة يا  ء نقاة  فهو ت ريخ يري يصابو  ويخطئو  أ ى  أ  ينتىب  لىاه  

 ىى  لىى  يفعلىىوه أو تلصىى  يهىى  تهىى ز ي طلىىة أو تزيىىش ناىى ته  فاسىى  عسلىىوا فىى  ي س يقبلىىه العقىىل والسنطىى   وس تقبلىىه 

السوضوعاة الش  يزع  الستشرينو  أنه  رواهه  كس  ه  رواه البحم العلس  السوضىوع  الىذي يجىب أ  نشعلسىه 

 ىىنه    ءعسىىوا أ  الح ىى رة اإلسىىي اة  نقولىىة عىى  الح ىى رة اليو  ناىىة  وأ  الستىىلسا  لىى  يكىى  لهىى  أي  يىىداع 

 التىاش لشحقاى   صى لحه  الس هيىة ح  ري أو فكيي وأّ  الستلسا  كى نوا  تىشعسيي  وسىف ك  ه ى ء  اسىشخد وا
،1ملسو هيلع هللا ىلص

 . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .662.الستشرينو  و  ص هر الشرييع اسسي    ه.النرس   ى 62اسسشرياش و الستشرينا   ه.التب عا   ى ،1ملسو هيلع هللا ىلص
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 المطلب الرابع

 التشكيك في مكانة المرأة ومنزلتها في اإلسالم
 

 

عند   أهرك الغيب الك في أ  السيأة الستلسة ه   ح   األوسه وص نعة األجا ل الستىلسة أدىذوا فى  الىدس      

ة الرخصىاة واسجشس عاىة  وحىدّ  ى  حييشهى   عل   ك نشه  ف  اإلسيم  فزعسىوا أ  اإلسىيم انىشقص حقىوش السىيأ

وسلّط اليجل علاه   أث ر الستشرينو  ف  أيح ثه  وأعس له  الربه ت والركوك السشعدهة فى  هىذا الج نىب  لسىزوا 

الحج ب  واألحك م الريعاة السشعلقة ي لطيش والزواج وتعده الزوجى ت  والساىيا   وعسىل السىيأة دى رج الباىت 

 روا    يعيا يىة ملسو هيلع هللا ىلص تحييىي السىيأة ، ولكىنه  و   نجحىوا فى  ذلىك دى يوا ودتىيوا    ذ ا شىدت وهائية األسية  وأث

الصىىحوة اإلسىىي اة  لىى  النتىى ء الستىىلس ت  ف صىىبحت السىىيأة الستىىلسة تعىىيا حقاقىىة الشىىل ي الغييىى  الصىىلاب  

لسىيأة فى  ظىل والاهوهي ضد ين ت جنته    وأصىبحت تعلى  يىوع  أ  اإلسىيم أعط هى   ى  الحقىوش  ى  لى  تنلىه ا

السبى ه  والدسى تاي واألهيى   السصىطنعة   وأصىبحت تىدرك أ  كىل  ى  يشبى ك  على  السىيأة  نسى  يييىد يهى  شىىياً  

ف لغيب الك في يييد  فت ه األسية الستلسة النواة األول  ف  السجشسىع اإلسىي    ويييىد أ  يحطى  األدىيش والقىا  

غىيب يييىدو  سىلبه  أعىزَّ شى ء لىديه   أس وهىو عيضىه  وعف فهى   الش  تقوم علاه  السجشسع ت القوية  وأجياء ال

لشكو   شعة رداصة ف  سوش السلذات والرهوات 
، 1ملسو هيلع هللا ىلص

 . 

 

 ــــمةالخاتـ
 :نوجز ف  دش م هذا البحم أه  النش ئ  والشوصا ت  عل  النحو اآلت 

 

 : أبرز النتائج:اوالً   

وح ى رة اإلسىيم  ى رة األ ى  الرىيناة يصىفة ع  ىة أ  السياه ي سسشرياش هو اتجى ه فكىيي يعنى  يدراسىة ح-1

  وند ك    قشصياً ف  يداية ظهوره عل  هراسة اإلسيم واللغىة العيياىة   ثى  اتتىع لارىسل والعيب يصفة د صة

هراسة الريش كله   يلغ ته وتق لاده وآهايه   ف لستشرينو  ه  علس ء الغيب الذي  اعشنىوا يدراسىة اإلسىيم واللغىة 

 .ولغ ت الريش وأهي نه وآهايه العيياة  

أ   ن ه  اسسشرياش كثاية و شعىدهة  نهى   السىنه  الشى ريخ   والسىنه  اإلسىق ط  و  ىنه  السط يقىة  و ىنه   -6

 األثي والش ثاي.

سسشعس ر والدافع التا س  والدافع العلس  ووالدافع أ  ليسشرياش هوافع عديدة  نه   الدافع الدين   والدافع ا -3

 ص هي والشج ري.اسنش

 اهداا العلساة واهداا التا ساة  واهداا الشج رية. أ  ليسشرياش اهداا عديدة  نه   -4

 أ  اسسشرياش أثي ت ثاياً سلبا ً ف  السج ل الفكيي اسجشس ع  والثق ف  والتا س  واسنشص هي.-5

 

 ثانياً: أهم التواصيات:

للبحم العلس  وهع  الب حثا  الستلسا  السعشزي  يإسي ه  نوص  الحكو  ت الستلسة تقدي  الدع  الحقاق  -1

 ترجاع تيجسة النصوى الش ريخاة وعدم اسكشف ء يس  يقد ة  لان  الغيب.و  للسر ركة ف  السؤتسيات الدولاة

 نوص   ياكز األيح   العلساة ي سهشس م ي لدراس ت الش  تعيي أعس ل الستشرينا . -6

 .السنشوج اسسشريان  وفق  لسنهجاة علساة هناقةالشع  ل العلس  واألك هيس   ع  -3

نوص  الج  ع ت أ  تقوم يشدريب طيب العلوم اسسي اة يطيش وسبل اليه عل  تركاك و شبه ت  -4

 الستشرينا  وتفناده .

 

 ــادر والمراجعالمصـ
 م1222تة   ، أجنحة السكي الثيثة  عبد اليحس  حنبكة السادان    هار القل    ه ر    الطبعة الخ  1ملسو هيلع هللا ىلص 

 هة..1413، اسسشرياش  دمحم عبد هللا شين وي  هار اليف ع    اليي ه   6ملسو هيلع هللا ىلص 

 .6333، اسسشرياش رس لة اسشعس ر  دمحم  يياها  الفاو     هار الفكي العيي   الق هية   3ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                           
 . 322-332أجنحة السكي الثيثة  للسادان   ى ،1ملسو هيلع هللا ىلص
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دوحىة  ، اسسشرياش والخلفاة الفكيية للصياع الح ى ري  ه.  حسىوه حسىدي ءنىزوش  سلتىلة كشى ب األ ىة  ال4ملسو هيلع هللا ىلص

 هة. 1434رئ سة السح ك  الريعاة والرئو  الديناة ف  هولة نطي  

 . 6333، اسسشرياش و الستشرينو   ه.  صطف  التب ع   هار التيم  الق هية   5ملسو هيلع هللا ىلص

، اإلسيم والستلسو  يا  أحق ه الشبراي وضيل اسسشرياش   عبد الىيحس  عساىية  هار الجاىل للطبىع والنرىي 2ملسو هيلع هللا ىلص

 . 1222األول   عّس     والشوءيع الطبعة 

، اسنحىىياا السع صىىي فىى  تفتىىاي القىىيا  الكىىيي    عسىى ر عبىىدالكيي  عبدالسجاىىد  رسىى لة هكشىىوراه   ي شىىياا 2ملسو هيلع هللا ىلص

 م.6336--هةة1463الدكشور  حت  عبد الحساد  كلاة العلوم اسسي اة يج  عة يغداه 

 .   1225عة والنري   يايوت لبن       السؤستة العيياة للطب  3، الق  وس السحاط  الفايوء اي هي  ج2ملسو هيلع هللا ىلص 

 م. 1222، الستشرينو  واألسيم   دمحم القطب   هار وهبة   الق هية   2ملسو هيلع هللا ىلص

، الستشرينو  والقيا  الكيي    دمحم يه ء الىدي  حتىا  احسىد   رسى لة هكشىوراه ي شىياا الىدكشور عبدالتىش ر 13ملسو هيلع هللا ىلص

 م.1223 --هة 1413ح  د الدي غ   كلاة العلوم اسسي اة يج  عة يغداه 

واآلهاب   ، الستشرينو  و ص هر الشرييع اسسي   ه.عجال ج س  النرس  السجلس الوطن  للثق فىة والفنىو 11ملسو هيلع هللا ىلص

 م. 1224 الكويت  

  1224، السنجد ف  اللغة واسعيم  نرورات هار السريش   يايوت   الطبعة الت يعة والعريو   16ملسو هيلع هللا ىلص

 . 1222ت  أنور الجندي    كشبة الشيا  اإلسي    الق هية   ،   ت ريخ اإلسيم ف   واجهة الشحدي 13ملسو هيلع هللا ىلص

، اسسشرياش والش ريخ اإلسي   القيو  اإلسي اة األول   ف روش عسىي فىوءي   األهلاىة للنرىي والشوءيىع   14ملسو هيلع هللا ىلص

 . 1222عّس     الطبعة األول   

عاىة للدراسى ت والنرىي والشوءيىع   ، الستشرينو  والدراس ت القيآناة   دمحم حتا  الصغاي   السؤستة الج  15ملسو هيلع هللا ىلص

 .1223يايوت   الطبعة األول    

، آثىى ر الفكىىي اسسشرىىيان  فىى  السجشسعىى ت اإلسىىي اة  دمحم دلافىىة حتىى  أحسىىد  عىىا  للدراسىى ت والبحىىو  12ملسو هيلع هللا ىلص 

 .1222اإلنت ناة واسجشس عاة   الق هية   الطبعة األول    

الحديم    لك ي  نب    صدار  تىجد الطلبىة ي لج  عىة   ه.ت  ،  نش ج الستشرينا  وأثيه ف  الفكي اإلسي  12ملسو هيلع هللا ىلص

 . 1222 الجزائي 

 .1224،  وسوعة الستشرينا    عبد اليحس  يدوي   هار العل  للسييا   يايوت الطبعة األول    12ملسو هيلع هللا ىلص

لسلىك ،  ن ه  البحم ف  اإلسي ا ت لد  الستشرينا  وعلس ء الغيب   دمحم البراي اله شىس   غلى     يكىز ا12ملسو هيلع هللا ىلص

 م.6336هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة/1466فاصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل للبحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو  والدراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ت اإلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي اة  الييىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ه 

 4/5  332،  ق لىىىة يعنىىىوا  لسىىى ذا يخوفىىىو  الغىىىيب ي إلسىىىيم؟    ىىى ء   طبقىىى ن     جلةالستىىىلسو    عىىىده 63ملسو هيلع هللا ىلص

 .61/16/1223هة 1411/

 هة، .1356، صحافة الهداية لجسعاة الهداية اسسي اة ف  يغداه ملسو هيلع هللا ىلصعده رياع اسول سنة 61ملسو هيلع هللا ىلص 


