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 ادللخص ابللغة العربية:

 غوستاؼ لوبوف حوؿ شخص الٌنيٌب الفرنسي يناقش الباحث يف ىذه الورقة ما كتبو الدكتور 
فذكر ترصبة موجزة للدكتور لوبوف كتعريفا ـبتصرا لكتابو، مث كسَتتو العطرة يف كتابو )اغبضارة العربية(، 

يف عرض السَتة النبوية،  تناكؿ يف اؼببحث الثاين مباحث السَتة، فتعرض للحديث عن مصادر لوبوف
كالقرآف الكرمي  كمناقشتو يف توجيو الركاايت، كما تتبع لوبوف يف أخطائو كأفكاره حوؿ شخص الٌنيٌب 

 ابعتباره كحيا. مث سجل صبلة من النتائج، مع ذكر جملموعة من التوصيات.

 ادللخص ابللغة اإلجنليزية:

The researcher discusses what the French doctor Gustave Le Bon 
wrote about Prophet's biography in his book (Arab Civilization). He 
mentioned who is Dr. Le Bon briefly, and a brief definition of his book. 
Then the second topic he discussed the prophet's biography, he talked 
about the sources of Le bon view biography, and discussing it in directing 
novels. He also traced his mistakes and thoughts about prophet and the 
Holy Qur’an as a revelation.  Then he recorded a set of results, 
mentioning a set of recommendations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
كالصالة كالسالـ على اؼببعوث رضبة للعاؼبُت، خامت األنبياء كإماـ اغبمد هلل رب العاؼبُت، 

 اؼبرسلُت، سٌيدان ؿبٌمد بن عبدهللا، كعلى آلو كصحبو أصبعُت، كاتبعيهم إبحساف إىل يـو الدين، أما بعد:

بوية اليت ال يتجزأ من السُّنَّة الن فهي جزءافد الشريعة اإلسالمية، أىم رك  سَتة نبٌينا ؿبٌمد سبثل 
َتة السكالفكر  تناكؿ أىل العلم ، من أجل ذلكالقرآف الكرمي مع نهمأحكاـ دياؼبسلموف  منهاأيخذ 
 ا منها.قدديا كحديثا، كمل يهملوا شيئ مكتاابهتك  يف دركسهمالنبوية 

كقد تباركا بتأليف الكتب ، (ُ)لسَتة النبوية اؼبستشرقوفاب -منذ كقت مبكر  -كفبٌن اىتم 
خامت األنبياء عليهم السالـ بشأف  ةالغربي نظرةتشكيل ال من أجل ـبتلفة األحجاـ كاؼبواضيع، كاؼبقاالت

أك عرض بعض من أجزاء حياتو على اؼبصدر  "من يعتمد يف اتريخ حياة الٌنيٌب  فمنهم صبيعا،
كأخرل من ستشراؽ األكائل، كاؼبصدرين، كىذه اؼبصادر تتباين يف كوف بعضها ييعٌد من إنتاجات آابء اال

، ككانت اؼبصادر القددية تيعتمد ال ؿبالة، كمن أخٌل هبا فال ثقة يف علمو، كمل إنتاجات احملدثُت كاؼبعاصرين
يتحرر من ىذه القيود سول النزر اليسَت الذم كاف يتخطى اؼبعلومات اؼبوجودة يف كتب اؼبستشرقُت 

تب السَتة اؼبشهورة يف الًتاث اإلسالمي لينهل من معُت مصادر السَتة األصلية، مثل القرآف كالسنة كك
بُت النوعُت معا مؤيدا ما جاء يف كتب االستشراؽ، من صبع  ومنهمكاؼبعركفة يف الثقافة اإلسالمية. 

 ومنهمكمشوىا ما جاء يف كتب السَتة األصلية، كإذا اقتبس من ىذه األخَتة فاقتباسو منها ؿبدكد جدا. 
اؼبعلومات اؼبغلوطة عند أسالفو كلردبا معاصريو أيضا، مبينا اغبقيقة  صبع بُت النوعُت لكنو توىل نقدمن 

 .(ِ)يف السَتة النبوية يف ضوء ما عثر عليو من مصادر السَتة األصلية ككأنٌو يكشف عليها ألكؿ مرة"

 Gusave Le] وستاؼ لوبوفغالدكتور : السَتة النبوية ن صنف يفاؼبستشرقُت فبمن أشهر ك 
Bon]النبوية كبياف منهجو يف  الورقة للكشف عن مصادره يف اقتباس أحداث السَتة ، كقد جاءت ىذه

                                                           
اؼبستشرقوف ىم أصحاب علـو كزبصصات، تناكلوا الدراسات الشرقية من موقع زبصصاهتم كفق مناىجهم،  (ُ)

منهم اىتموا ابلعقيدة كعلم الكالـ، كرجاؿ القانوف فاؼبشتغلوف ابلفلسفة اىتموا ابلفلسفة اإلسالمية، كالالىوتيوف 
كالسياسة اىتموا دبجاؿ الفقو كأصولو كالتشريع، كاألدابء اىتموا دبجاؿ األدب العريب كفقو اللغة، كاىتم اؼبؤرخوف منهم 

د اؼبستشرؽ بفضاء التاريخ كالسَتة النبوية، كىكذا ابقي العلـو التخصصات، كقد يقع تباين من ىذه اجملاالت، حبيث قب
، لألستاذ الدكتور يف ؾباؿ كيهتم دبجاؿ آخر. ينظر: االستشراؽ كالعلـو اإلسالمية بُت نقالنية التأصيل كعقالنية التأكيل

 ـ(.َُِٕاؼبطبعة كالوراقة الوطنية مراكش، الطبعة األكىل ) (َْ-ّٗ)ص/: دمحم خركابت

 (.َّْ-َِْينظر اؼبرجع نفسو: )ص/ (ِ)
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، من غياهبا يف التعامل مع السَتة النبويةعنده اإلشكاليات اؼبعرفية االستشراقية حضور نتبُت ربليلها، كل
، حيث خصص [La civilisation des Arabes] "حضارة العرب"كذلك من خالؿ تتبع كتابو 

 .عن سَتة الٌنيٌب اباب لكالـ 

للمستشرق  –حضارة العرب  -"رؤية نقدية لكتاب كرأيت أف يكوف عنواف اؼبداخلة: 
 .غوستاف لوبون"الدكتور 

 البحث: ةأمهي

 النقاط اآلتية:ذا البحث أمهيتو من يستمد ى

من مبتدأ  ترصبة غبياة خامت أنبياء هللا كرسلو ؿبٌمد ابن عبد هللا ىي  سَتة النبويةكوف ال -
 حياتو الشريفة إىل منتهاىا.

 ما للسَتة النبوية من أمهية ابلغة يف فهم اإلسالـ كبياف عقائده كتشريعاتو. -

من أىم  ، اليت تعدينتمي إىل اؼبدرسة االستشراقية الفرنسيةغوستاؼ لوبوف الدكتور كوف   -
كثقافة اترخيا  –، فضال عن اعبذكر الفرنسية كأخطرىا ابلنظر إىل خطورة ـبططاتو كآاثرهاؼبدارس 
 .-كانطالقا

 البحث: سبب اختيار موضوع

مل يسر على هنج معظم  الدكتور لوبوف كأما سبب اختيار موضوع البحث فَتجع إىل كوف
أف العرب ىم من مٌدف أكركاب، إجيابية كبو العرب، حيث كاف يرل لو نظرة  مؤرخي أكركاب، بل كانت

ؿباكال بعث حضارة العرب ، "حضارة العرب" عناصر اغبضارة العربية اليت أثرت يف العاملفجمع يف كتابو 
دافعا جحود األكربيُت فضل العرب عليهم، فناسب من مرقدىا كإظهارىا للمأل على كجهها الصحيح، 

 كسَتتو العطرة. إبراز نظرتو يف شخص الٌنيٌب العريب ؿبٌمد 

ة الواردة يف كتاب "حضارة العرب" تناسب اغبجم اؼبسموح بو اؼبادة حوؿ السَتة النبويمٌث إٌف 
 .سَتة النبويةركاايت المع يف التعامل  غوستاؼ لوبوفالدكتور منهج  ، كالوقوؼ علىإلعداد اؼبداخلة

 أىداف البحث:

 :البحث إىل ربقيق اآليت هدؼ موضوعي
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غوستاؼ لوبوف كتابو "حضارة الدكتور إبراز اؼبعارؼ اؼبتعلقة ابلسَتة النبوية اليت ضمنها  /ُ
 .كسَتتو العطرة العرب"، من أجل الوقوؼ على نظرتو حوؿ شخص رسوؿ هللا 

التعرؼ على مدل صحة كمصداقية مباحث السَتة يف كتاب لوبوف، من حيث اؼبصادر / ِ
 .كربليل األحداث

العطرة من خالؿ الكشف عن اؼبطاعن حوؿ  الدفاع عن سَتة اغببيب اؼبصطفى / ّ
 .اؼبثارة يف كتاب "حضارة العرب" شخص الٌنيٌب 

 إشكالية البحث:

يف كتابو "حضارة "لوبوف" الدكتور ىل اعتمد  :ةاآلتيجاء ىذا البحث لدراسة اإلشكالية 
أحداث السَتة على اؼبصادر األصيلة يف نقل السَتة النبوية؟ كىل التـز اؼبوضوعية يف ربليل العرب" 
 النبوية؟

 منهجية البحث:

يعتمد البحث على اؼبنهج الوصفي التحليلي اؼبقارف، كذلك جبمع اؼبادة العلمية اؼبتعلقة 
ا كرد يف كتاب حضارة ارنة بُت مربليلها للوصوؿ إىل نتائج البحث ابعتماد اؼبقالنظر فيها ك ابؼبوضوع، مث 

 .العرب كأحداث السَتة النبوية الثابتة

 البحث: خطة

مت إىل مقدمة ك تناكلت اؼبوضوع من خالؿ خط كخاسبة، فأٌما اؼبقدمة فأذكر فيها  مبحثُتة قيسًٌ
كأمهيتو، كإشكاليتو، كاؼبنهجية اؼبتبعة، كأٌما اؼببحث األكؿ: كأسباب اختيار اؼبوضوع، أىداؼ البحث، 

 ككتابو "حضارة العرب"، ستاؼ لوبوفغو الدكتور اؼبستشرؽ حوؿ نبذة موجزة فخصصتو للكالـ عن 
 النقدية يف صحة ما نقلو لوبوف عن شخص الٌنيٌب رؤية الالكالـ حوؿ كاؼببحث الثاين ضمنتو 

 صبلة من التوصيات.و ك نتائج مث ختمت البحث بذكر، كفهمها كأحداث السَتة النبوية

 .دلستشرق غوستاف لوبون وكتابو "حضارة العرب"بحث األول: نبةة موجزة عن اادل

من شخص  غوستاؼ لوبوفالدكتور اؼبستشرؽ الفرنسي  إبراز موقفؼبا كاف البحث يهدؼ إىل 
بحث لذكر نبذة ، فقد خصصت ىذا اؼب"حضارة العربكتابو "  كسَتتو العطرة من خالؿ تتبع الٌنيٌب 

 ف كاؼبؤلَّف، كذلك ضمن مطلبُت:موجزة عن اؼبؤلًٌ 
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 .ستشرق غوستاف لوبونادلموجزة عن  ادلطلب األول: نبةة

 نوجينت لو ركترك مدينة يف [Gusave Le Bon] لوبوفالدكتور غوستاؼ  كلد
[Nogent–le-Rotrou[ دبقاطعة ]Eure-et-Loir] مايو 7) يف فرنسامشاؿ  يف 

 .(ّ) (ـ1841

 درس العقارم، رىنلل أمينا كالده كافحيث   صغَتة،ال بورجوازيةال عائلتو من العائالت ككانت
اه سنة دكتور ال درجة على حصل حيث ابريس، طب كلية يف درس مث ،[Tours] تور مدينة يف الثانوية
ُٖٔٔ. 

(، كبرز أبفكاره يف كسط كاف مليئا ُٗيف القرف التاسع عشر ) لوبوفالدكتور  عاش
 استقرار كعدـ عميقة متغَتات فيو فرنسا عانت كتتمثل صور االضطراب فيما اغبادة، الضطراابتاب

مث  اثنية، مرباطوريةكا اثنية، صبهوريةمث إىل  ملكية، إىل امرباطورية من أنظمة، بػعدة مرتفقد  سياسي،
لعل ذلك ما دفع ابلدكتور لوبوف ك  اكبطاط،فًتة  يعيشاف كاإلسالمي العريب العامل كافاثلثة، كما   صبهورية

 (العرب حضارة) كتاب الكبَت عملو فكاف ،إىل إبراز فضل العرب كاؼبسلمُت يف انتعاش اغبضارة

 إىل ـُِٖٔ) عاـ لو من ظهرت الدكتور لوبوف يف ؾباؿ الطب لعدة سنُت، حيث نشط
 كعالج كالتبغ، الكحوؿ كإدماف الرضع، كفيات حوؿ ـ( صبلة من الدراسات، من ذلك: دراساتُٖٗٔ

                                                           
أعددت الًتصبة ابلرجوع إىل عدد من الدراسات ابللغة الفرنسية مع اجتهاد يف ترصبتها، كذلك لعدـ توفر دراسات  (ّ)

( ِِعن الدكتور لوبوف ابللغة العربية، إال ما ذكره الدكتور فايز بن علي الشهرم يف كتابو )غوستاؼ لوبوف(: )ص/
ـ(، كقد صبعو من مواقع الكًتكنية. كتلك الدراسات َُِٗعة األكىل )اؼبركز الثقايف للكتاب الدرا البيضاء/ اؼبغرب، الطب

 ىي كاآليت:

(1) Marpeau Benoît :1931)-,(Gustave Le Bon. Parcours d’un intellectuel. 1841 

Paris, CNRS Éditions, 2000. 

 )2( Benoît Marpeau :Bon et les (Capitalisme et psychologie de l'éducation  Gustave Le  

milieux d'affaires au début du XXème siècle) Edition l'Atelier par l'Association Le Mouvement 
juin 2000).-Social No: 191 (Avr 

)3( Chatherine Rouvier   

 PUF Presses Universitqires de France             )Les Idées politiques de Gustave Le Bon(  

)4( Wikipedia 
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 صبعية يف عضوا يينتخب االختناؽ، كغَتىا من الدراسات، اليت استحق من أجلها أف كعالج الكولَتا،
 .العملي الطب

 ،النفس علم كما كجل ميداف األنثركبولوجيا، ؾباؿ إىل توجوتنوعت ثقافة الدكتور لوبوف، ف
، كالفيزايء، الكيمياء، تعلمابإلضافة إىل   عن يتوقف أف دكف أحباثو ؾباؿ بتنويع كسبيز كغَتمها من العلـو

 .الطيب اإلرشادم العمل

 اػبدمة يف جينًٌد الدكتور لوبوف (ـَُٕٖ)الفرنسية الربكسية اليت اندلعت سنة  رباغب خالؿ
 ادئقاحيث كاف  ،[Champigny] شامبٍت معركة يف ابريس شارؾ حصاركأثناء  للجيش، الصحية

 الشرؼ جوقة فارس لقب لوبوف منح كمن أجل ذلك ،اغبرب جرحى إجالء فرؽ من لكثَت
[Chevalier Legion d'honneur]،  فساؿ  لدكتور لوبوفاإلغاثي كاف دافعا ل النشاط ىذاك

عىًقبى معارؾ فك اغبصار عن ابريس ، «كاعبرحى للجندم العملية النظافة: »بعنواف مقالة قلمو فحطٌ 
 للعنف بكل أشكالو. اتوٌلد لدل الدكتور لوبوف كرىا شديد

 علم يف مث الطب، علم فاستهل الكتابة يف ،ؾباالت علمية عديدة يف الدكتور لوبوف كتب
حىت أصبح ، االجتماع علملكتابة يف اب كانتهىكاغبضارة كالتاريخ،  ،كعلم اآلاثر األنثركبولوجياف الفيزايء،

 ف،البارزك  السياسيوف لقوة طرحو الفكرم يف ىذا اجملاؿ أتثر بوك من فالسفة علم االجتماع الفرنسيُت، 
 ديغوؿ،بلديو ك  ،ركزفلتاألمريكي ك  ،تشرشلالربيطاين ك  ،ىتلراالؼباين ك  ،موسوليٍتاإليطايل  :ؿامثأ

  .كغَتىم

 العديد إصدار من مٌكنو األمر الذم –اعبماعي  السلوؾ اصةخبك  -النفسي  ابلطبلوبوف  اىتمَّ 
 ستُت عن يفوؽ ما أقبز حيث ،«اعبماىَت نفسية علم» مؤسس عيدَّ  ، كؽبذااجملاؿ ىذا يف األحباث من
 أسها كتاب )سيكولوجية اعبماىَت(.، أييت على ر يف ذلك كحبثا كتااب (َٔ)

السباقُت  من كاففقد   ،اىتمامات الدكتور لوبوف من عاـٌ  بشكل اغبضارات علمكما كاف 
، كمل يدافع الذين كتبوا يف التاريخ من األكركبيُت إىل االعًتاؼ بفضل اغبضارة اإلسالمية على الغرب

حضارة العرب فحسب، "بل دافع عن حقوؽ اؼبسلمُت، كانتقد سياسة القهر كاؽبضم اليت عسفتهم هبا 
كقد كتب كتاابت شافية يف انتقاد قومو الفرنسيُت دبا يعاملوف بو مسلمي الدكؿ األكركبية اؼبستعًمرة، 

 .(ْ)كغَت ذلك" اعبزائر من الظلم، كاإلرىاؽ، كنزع األراضي، كالتشريد يف الصحراء،
                                                           

(. دار الفكر اؼبعاصر، بَتكت لبناف، كدار الفكر ُّيف اؼبيزاف غوستاؼ لوبوف للدكتور شوقي أبو خليل: )ص/ (ْ)
 ـ(.َُٗٗ-ىػَُُْ) ُدمشق، ط
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كلذلك  ،االختصاصات متعددى  عاؼبيا مفكراك  كاف عاؼبا موسوعيا لوبوف كفبٌا ال يينكر أف الدكتور
كمن صبلة كتبو إىل جانب  كاؼبقاالت، البحوثمن  إىل جانب عدد كبَت كتااب، اػبمسُت عن كتبو فاقت

 :(ٓ)ما مٌت ذكره

كتاب ك  ،(السياسة ركحكتاب )ك  ،(الفرنسية كالثورة الثورات ركح) ككتاب ،(اؼبواد تطور) كتاب
 حضارةكتاب )ك  ،(كالعقائد اآلراء) كتابك  ،(اغبقائق حياةكتاب )ك  ،(اغبضارات اتريخ يف اليهود)

 ركحكتاب )ك  ،(التاريخ فلسفةكتاب )ك (، كاجملتمع اإلنسافككتاب ) ،(االشًتاكية ركحكتاب )ك  ،(اؽبند
 النفسية السننكتاب )ك  ،(الراىن الوقت يف مأثورة مقوالتكتاب )ك  ،(األكىل اغبضاراتكتاب )ك  ،(الًتبية
 أربعُت من أكثر تيرجمكقد  .(كمبادئو اػبيل ركوبكتاب )ك  ،(األكىل اغبضاراتكتاب )ك  ، (األمم لتطور

 لغة. (ُٖشباين عشرة ) إىل أعمالو من كتااب (َْ)

 العاؼبية اغبرب كقوع: كمنها العاؼبية األحداث بعضل وتوقعمن أبرز ما مٌيز الدكتور لوبوف ك 
 كانتشار كإيرلندا، الالتينية، كأمريكا الشرؽ، كصراعات أكركاب، يف الديكتاتورايت كانتصار األكىل،

 عدة كرس، كلعل ذلك راجعة إىل اىتمامو الكبَت ابغبضارات عموما، فقد  اإلسالـ كعودة االشًتاكية،
 اؼبغرب،) إفريقيا مشاؿ إىل سافر حيث العربية، اغبضارة مقدمتها كيف العظيمة، اغبضارات لتاريخ ؾبلدات
 فلسطُت، مصر، لبناف،) األكسط الشرؽ إىل مث ،ـ(ُْٖٖ إىل ـُِٖٖ) سنة من( تونس اعبزائر،
 ، أين اتصل بشعوب تلك البالد.كظبرقند أصفهافإىل  ككذلك،( كالعراؽ تركيا سورية،

اػبامس عشر من شهر  يف التسعُت عاما يناىز عمر عن ابريس يف الدكتور غوستاؼ لوبوف تويف
 .ـ(ُُّٗ) عاـ ديسمرب

 ."حضار العرب": نبةة موجزة عن ادلطلب الثاين

من  [ للدكتور لوبوفLa civilisation des Arabes]يعد كتاب )حضارة العرب( 
الكتب اليت كصفت آاثر حضارة العرب، كأنصفت فتوحات اؼبسلمُت كدافعت عنها، بركح علمية عالية 

 .(ٔ)اؼبستول قوية اغبجة

، كىو حقوقي من أكابر كقد نقلو إىل اللغة العربية األستاذ عادؿ بن عمر بن حسن زعيًت
 ركح) كتابك  ،(اؽبند حضارات)إىل جانب كتاب  ،)ـُٕٓٗت( اؼبًتصبُت إىل اللغة الفرنسية

                                                           
 .اعبماىَت( )سيكولوجية ككتاب  العرب( الذم سنتناكلو ابلدراسة، )حضارةتقدـ ذكر: كتاب  (ٓ)

 .(ُُلوبوف للدكتور شوقي أبو خليل: )ص/يف اؼبيزاف غوستاؼ ينظر:  (ٔ)
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 ،(السياسة ركح) كتابك  ،(التاريخ فلسفة) كتابك  ،(الفرنسية كالثورة الثورات ركح) كتابك  ،(االشًتاكية
 .(ٕ)لوبوف اؼبطبوعة غوستاؼمن كتب الدكتور  كلها ، كىي(كاؼبعتقدات اآلراء) كتابك 

 )ُٖٔ(اؼبًتصبة إىل اللغة العربية يف إحدل كشبانُت كستمائة  )حضارة العرب(كتاب   تقع نسخة
لوحات،  )َُ(، تشتمل على عشر  ، كىي من منشورات مطبعة عيسى البام اغبليب كشركائوصحيفة
 .(ٖ)كفق تصوير اؼبؤلف الفوتوغرايف صورة )ّّٔ(خرائط، كثالث كستُت كثالشبائة  )ْ(كأربع 

من ؾبمل صحائف الكتاب لنسج  صحيفة )ِْ(كقد اقتطع األستاذ زعيًت أربعا كعشرين 
 مقدمة أثٌت فيها على الدكتور لوبوف ككتابو.

على أف  –صحيفة  )ُّ(عشرة  حوت ثالثى اليت  -نٌبو الدكتور لوبوف يف مقدمة كتابو 
، كأنٌو بدأ كاجملتمع إكماال لربانؾبومضامُت كتابو ستكوف حوؿ اتريخ اغبضارات بعد أف حبث يف اإلنساف 

ألنو اطلع على حضارهتم أثناء رحالتو الكثَتة أحسن فبا اطلع على غَتىا من اغبضارات، كألف ابلعرب 
األمم، كيبُت أف العرب العظيم يف أكركاب كابقي أحدا مل يقم بوضع كتاب جامع لتأثَت حضارة العرب 

لـو األقدمُت، كأف جامعات الغرب مل تعرؼ لقركف موردا أصحاب الفضل يف معرفة القركف الوسطى لع
 .(ٗ)كأهنم ىم الذين مٌدنوا أكركاب مادة كعقال كأخالقاعلميا سول كتب اؼبسلمُت، 

كمنها ، كما ذكر أىم طرؽ البحث كاالستقصاء اليت يستعاف هبا على درس اغبوادث التارخيية
يسيطر على يسيطر على دراسة حوادث التاريخ أيضا، أٌف مبدأ العلة اؼبسيطرة على دراسة قضااي العلم 

كأٌف طرؽ البحث كاالستقصاء اليت يستعاف هبا على دراسة العلمية يستعاف هبا على دراسة اغبوادث 
 .(َُ)درس أية حداثة طبيعية أك كيماكيةالتارخيية أيضا، فَتل أف درس اغبادثة االجتماعية يكوف ك

ر الكثَتة الباقية من حضارة العرب، كيسميها اآلاثر اؼباثلة كفبا جاء يف مقدمة الكتاب أف اآلاث
عرض صورىا، كىي أكىل من ؾبموعة الكتب اليت كضعها صبيع مؤلفي العامل لوصفها، ال يصفها مثل 

كيؤكد على أف تلقيو صور اآلاثر التارخيية يف الركع من اؼبعاين الصادقة يدفع إىل اإلكثار منها يف كتابو 
كأٌف القارئ الذم يتصفح صور كتابو ديكنو االطالع على حضارة العرب كربوالهتا يف حضارة العرب، 

                                                           
 ـ.ََِِ. دار العلم للماليُت بَتكت لبناف، الطبعة اػبامسة عشرة (ِْْ/ّاألعالـ ػبَت الدين الزركلي: )ينظر:  (ٕ)

 ىذا األحصاء لألستاذ زعيًت كقد أثبتو على غالؼ الكتاب. (ٖ)

 . )ِٗ-ِٓص/ (ينظر حضارة العرب:  (ٗ)

 . )ّّ-َّص/ (: اؼبرجع نفسو (َُ)
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ـبتلف األقطار أكثر فبٌا يطلع عليو من الكتب الكثَتة، لذلك اعتمد الفوتوغرافية اليت جادت عليو بصور 
 حة يفصحيحة لألبنية كاآلاثر كاؼبناظر، كؽبذا امتدح مقولة: "إف صورة متقنة خَت من مئة صف

 .(ُُ)الوصف"

، كضمنو ثالثة [Le milieu et la race: "البيئة كالعرؽ" ]اهظبمث بدأ ابلباب األكؿ ك 
[، حيث تكلم يف اؼببحث األكؿ عن L'Arabieفصوؿ، الفصل األكؿ عنونو بػ: "جزيرة العرب" ]

 إنتاجهايف اؼببحث الثاين عن ، ك [La Geographie de L'Arabieجغرافية جزيرة العرب ]
[Production de L'arabie،]  ككاف من أمهها التمر كالنب، كتكلم عن الزراعة كالثركة اغبيوانية

 Lesأقساـ جزيرة العرب ] و عنفيمبحثا اثلثا تكلم كعلى رأسها اػبيوؿ العربية، كما ذكر 
Provinces de L'Arabie فكاف منها: بالد اغبجاز، كبالد اليمن، كبالد حضر موت كمهرة ،]

 .(ُِ)كاألحساء، كبالد قبد كعيماف

كأما الفصل الثاين فضمنو اغبديث عن العرب، فخص اؼببحث األكؿ منو للكالـ عن مبدأ عرؽ 
كتكلم  [،L'idee de race d'apres la science actuelleالعرب كما أقرتو العلـو اغبديثة ]

 Importance de l'etude desيف اؼببحث الثاين عن أمهية األخالؽ يف تقسيم العركؽ ]
caracteres moreaux et intellectuels dans la classification des races ،]

كيف اؼببحث الرابع ربدث  [،Origine des Arabesمث يف اؼببحث الثالث تكلم عن منشأ العرب ]
[، كيف اػبامس عن كصف Diversite des Population Arabesعن تنوع شعوب العرب ]

 .(ُّ) [Description des diverses Populations Arabesالفوارؽ بُت العرب ]

  [Les Arabes avantمث الفصل الثالث خصو للحديث عن العرب قبل ظهور ؿبٌمد 
Mahometؿبٌمد  (ُْ)[، فتكلم يف اؼببحث األكؿ عن الوىم يف مهجية العرب قبل ظهور 

[Pretendue Barbarie des Arabes avant Mohamet كاعترب أٌف ىذا الرأم ،]
  [Histoire desفاسد، كضمن اؼببحث الثاين اغبديث عن اتريخ العرب قبل ظهور ؿبٌمد 

                                                           
 . )ّٔ-ّّص/ (: اؼبرجع نفسو (ُُ)

 .)ٕٓ-ّٗص/ (: اؼبرجع نفسو(ُِ)

 .)ٕٖ-ٖٓص/ (: اؼبرجع نفسو(ُّ)

 كيالحظ أف الدكتور لوبوف يعرب ابلظهور كليس ابلبعثة. (ُْ)
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Arabes avant Mahomet ،] ،مث فقد أثبت أف للعرب ما قبل اترخيهم مثل ما لألمم األخرل
  [Civilisation deيف اؼببحث الثالث ربدث عن حضارة جزيرة العرب قبل ظهور ؿبٌمد 

L'arabie avant Mahomet[ كذكر يف الرابع أدايف جزيرة العرب القددية ،]Les 
Anciennes Religions de L'Arabie.] 

 Les] (ُٓ)كأٌما الباب الثاين فخصو الدكتور لوبوف للحديث عن أصوؿ اغبضارة العربية
origines de le civilisation Arabeمقاطع من سَتة الٌنيٌب  [، كىو الباب الذم ضمنو 

 .كخلفائو الراشدين 

 Mahomet Naissanceكنشوء الدكلة العربية ] الفصل األكؿ منو تكلم عن ؿبٌمد 
de L'empire Arabe كمقصده قياـ الدكلة اإلسالمية ابؼبدينة اؼبنورة، فضمن اؼببحث األكؿ ،]

اؼببحث الثاين ربدث عن  [، مث يفLa Jeunesse de Mohamet] اغبديث عن فتوة ؿبٌمد 
بعد اؽبجرة  كيف الثالث عن ؿبٌمد  [Predication de Mohamet ،]رسالتو 

[Mahomet depuis L'hegire كيف الرابع منو عن ؿبٌمد ،] [ كأخالقوCaracteres et 
vie de Mohamet] (ُٔ). 

حوؿ خالصة القرآف كأما الفصل الثاين فخصو للحديث عن القرآف الكرمي، فعقد اؼببحث األكؿ 
[Resume du Coran ،] فتحدث عن نزكلو كأسلوبو كغَتىا من مباحث القرآف الكرمي، مث يف

 Philosophie du Coran et saاؼببحث الثاين تناكؿ فلسفة القرآف الكرمي كانتشاره يف العامل ]
Diffusion dans le Monde] (ُٕ). 

[، Les conquetes des Arabesكالفصل الثالث ربٌدث فيو عن فتوح العرب ]
  [Le monde a l'epoque deفاستهلو ابؼببحث األكؿ عن حاؿ العامل يف زمن ؿبٌمد 

Mohamet ،][ مث خص اؼببحث الثاين للحديث عن طبيعة فتوح العربCaracteres des 
conquetes des Arabes ،] كيف الثالث تكلم عن خلفاء ؿبٌمد [ األكلُتLes premiers 

successeures de Mohamet فذكر اػبلفاء األربعة ،] كاسًتسل يف اغبديث عن الشيخُت ،

                                                           
 ترجم األستاذ زعيًت ىذا الباب بقولو: "مصادر قوة العرب"، كلعل ما أثبتو أدؽ يف الًتصبة. (ُٓ)

 .)ُُٕ-ٗٓص/ (ينظر حضارة العرب:  (ُٔ)

 .)ُِٗ-ُُٕص/ (: اؼبرجع نفسو(ُٕ)
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أيب بكر كعمر رضي هللا عنهما دكف عثماف كعلي رضي هللا عنهما، مث ختم الفصل دببحث رابع ذكر فيو 
[، Resume de L'histoire des Conquetes des Arabesخالصة اتريخ العرب ]

 .(ُٖ)اؼبسلمُت اغبربية يف القركف الثمانية اليت دامت فيها حضارهتم ػبص فيو اتريخ كقائع

، فتكلم (ُٗ) [L'empire des Arabesالباب الثالث ضمنو اغبديث عن دكلة العرب ]مث 
 بغدادعن  الثاين يف مث ،(َِ) [Les Arabes en Syrieيف الفصل األكؿ عن العرب يف سوراي ]

[Les Arabes a Bagdad](ُِ) ، بالد فارس كاؽبند ]الثالث عن مث يفLes Arabes en 
Perse et dans L'Inde](ِِ)الرابع عن ، مث يف [ مصرLes Arabes en Egypte كأطاؿ ]

 Les Arabes dans L'Afriqueأفريقية الشمالية ] اػبامس عن ، مث يف(ِّ)النفس قليال
Septentrionale] (ِْ)، السادس عن مث يف [ إسبانياEn Espagne](ِٓ)  كىي أكثر اؼبباحث

 Les Arabesالعرب يف صقليا كإيطاليا كفرنسا ]السابع اليت أطاؿ فيها الدكتور لوبوف النفس، مث ذكر 
en Sicile en Italie et en France](ِٔ)من ىذا الباب، كخصو  ، مث ذكر الفصل الثامن

 Luttes du christianismeابغبديث عن اصطراع النصرانية كاإلسالـ كاغبركب الصليبية ]
contre L'Islam et les croisades](ِٕ). 

                                                           
 .)ُْٕ-َُّص/ (: اؼبرجع السابق(ُٖ)

سأكتفي فيما تبقى من الكتاب بعرض األبواب كالفصوؿ دكف اؼبباحث ذبنبا لإلطالة، مث لعدـ عالقتها دبوضوع  (ُٗ)
 .البحث اػباص بسَتة اؼبصطفى 

 .)َُٕ-ُْٗص/ (: اؼبرجع نفسو(َِ)

 .)َُٖ-ُُٕص/ (: اؼبرجع نفسو(ُِ)

 .)َِِ-ُُٖص/ (: اؼبرجع نفسو(ِِ)

 .)ِِْ-َِّص/ (: اؼبرجع نفسو(ِّ)

 .)ِِٔ-ِّْص/ (: اؼبرجع نفسو(ِْ)

 .)ِٗٗ-ِّٔص/ (: اؼبرجع نفسو(ِٓ)

 .)ُّٖ-َِّص/ (: اؼبرجع نفسو(ِٔ)

 .)ّّٗ-ُّٗص/ (: اؼبرجع السابق(ِٕ)
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 Les moers et les intitutionsمث الباب الرابع كقد حول طبائع العرب كنظمهم ]
des Arabes،] [ فذكر يف الفصل األكؿ أىل البدك كأىل األرايؼ من العربLes Arabes 

nomades et Arabes sedentaires des campagnes](ِٖ) ربدث  الفصل الثاين، مث يف
 Les Arabes des villes – Moeurs etطبائع كعادات عرب اؼبدف ]عن 

coutumes](ِٗ)[ كيف الثالث عن نظم العرب السياسية كاالجتماعية ،Institutions 
politiques et sociales des Arabes](َّ)تكلم فيو عن اؼبرأة يف الشرؽ ] ، مث الرابعLes 

femmes en Orient](ُّ)،  خامس ضمنو اغبديث عن الدين كختم ىذا الباب دببحث
 .(ِّ)[Religion et Moraleكاألخالؽ ]

 La civilisation desكالباب اػبامس عنونو ابسم الكتاب العاـ: حضارة العرب ]
Arabes ،] كذكر فيو إحدل عشرة فصال، فخص الفصل األكؿ للكالـ حوؿ مصادر معارؼ العرب

 Origine des connaissances des Arabes leursيف تعليمهم كمناىجهم ]
enseignement et leurs methodes](ّّ)،  كالفصل الثاين تكلم فيو عن اللغة كالفلسفة

، كيف الثالث (ّْ)[Langue Philosophie Literature et Histoireكاآلداب كالتاريخ ]
 كيف الرابع، (ّٓ)[Mathematiques et Astronomieربدث عن الرايضيات كعلم الفلك ]

مث اػبامس أين ربدث عن الفيزايء ، (ّٔ)[Sciences geographiquesذكر العلـو اعبغرافية ]

                                                           
 .)ّٔٓ-ُّْص/ (: اؼبرجع نفسو(ِٖ)

 .)َّٖ-ّٕٓص/ (: اؼبرجع نفسو(ِٗ)

 .)ّٔٗ-ُّٖص/ (: اؼبرجع نفسو(َّ)

 .)ُْٔ-ّٕٗص/ (: اؼبرجع نفسو(ُّ)

 .)ّّْ-ُْٕص/ (: اؼبرجع نفسو(ِّ)

 .)ّْٕ-ّّْص/ (: اؼبرجع نفسو(ّّ)

 .)ْْٓ-ّْٗص/ (: اؼبرجع نفسو(ّْ)

 .)ْْٔ-ْٓٓص/ (: اؼبرجع السابق(ّٓ)

 .)ُْٕ-ْٓٔص/ (: اؼبرجع نفسو(ّٔ)
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، كأما الفصل السادس (ّٕ)[Sciences Physiques et leur applicationsكتطبيقاهتا ]
 ،(ّٖ)[Sciences Naturelles et Medicalesصو للكالـ عن العلـو الطبيعية كالطبية ]فخ

 Les Arts Arabesكالسابع تكلم فيو عن الفنوف العربية، فذكر الرسم كاغبفر كالفنوف الصناعية ]
Peinture Sculpture Arts industriels](ّٗ) ذكر فن عمارة العرب ، مث يف الثامن

[L'Architcture des Arabes](َْ)تهم التاسع ربدث عن ذبارة العرب كصل ، كيف الفصل
، (ُْ)[Commerce des Arabes leur relation avec divers paysدبختلف األمم ]

مث ختم ىذا الباب بفصل عاشر تكلم فيو عن سبدين العرب ألكركاب كأتثَتىم يف الشرؽ كالغرب 
[Civilisation de l'Europe par les Arabes et leur Influence en 

Occident et en Orient](ِْ). 

 Laديث عن اكبطاط العرب ]ابغبخصو كتابو بباب سادس   مث ختم الدكتور لوبوف
Decadence de la Civilisation Arabe فاستهلو بذكر فصل حوؿ كرثة العرب كأتثَت ،]

 Les Successeurs des Arabes – Influence desاألكربيُت يف الشرؽ ]
Europeens en Orient](ّْ)كحاؿ  طاطهم، مث يف الفصل الثاين ذكر أسباب عظمة العرب كاكب

 – Cause de la grandeur et de la decadence des Arabesاإلسالـ اغباضرة ]
Etat actuel de L'Islamisme](ْْ). 

                                                           
 .)ْْٖ-ّْٕص/ (: اؼبرجع نفسو(ّٕ)

 .)ْْٗ-ْٖٓص/ (: اؼبرجع نفسو(ّٖ)

 .)ُٗٓ-ْٓٗص/ (: اؼبرجع نفسو(ّٗ)

 .)ُٓٓ-ُِٓص/ (: اؼبرجع نفسو(َْ)

 .)ِٔٓ-ّٓٓص/ (: اؼبرجع نفسو(ُْ)

 .)ٕٗٓ-ّٔٓص/ (: اؼبرجع نفسو(ِْ)

 .)ٗٗٓ-ُٖٓص/ (: اؼبرجع نفسو(ّْ)

 .)ُٕٔ-َُٔص/ (: اؼبرجع السابق(ْْ)
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لينهي أبواب كتاب "حضارة العرب" كفصولو بقولو: "لقد مٌت الكتاب، كلنلخصو يف بضع  
نٌنا ال نذكر أمة كالعرب حققت من كلمات فنقوؿ: إٌف األمم اليت فاقت العرب سبدان قليلة إىل الغاية، كإ

كإٌف العرب أقاموا دينا من أقول األدايف اليت سادت اؼببتكرات العظيمة يف كقت قصَت مثل ما حققوا، 
كإهٌنم أنشأكا من الناحية السياسية دكلة من أقاموا دينا ال يزاؿ أتثَته أشٌد حيوية فبا ألٌم دين آخر، العامل، 

أعظم الدكؿ اليت عرفها التاريخ، كإهٌنم مٌدنوا أكركاب ثقافة كأخالقا، فالعركؽ اليت ظبت ظبوَّ العرب كىبطت 
يمن على قياـ ىبوطهم اندرةه، كمل يظهر كالعرب عرؽ  يصلح أف يكوف مثاال ابرزا لتأثَت العوامل اليت هتي

 .(ْٓ)كبطاطها"الدكؿ كعظمتها كا

"Notre livre est terminé, Résumons-le en quelques mots. 
Au point de vue de le civilisation, bien peu de peuples ont 
dépassé les Arabes et l'on n'en citerait pas qui ait réalisé des progrès 
si grands dans un temps si court. Au point de vue religieux, ils ont 
fondé une des plus puissantes religions qui aient régné sur le 
monde, une de celles dont l'influence est la plus vivante encore. 
Au point de vue politique, ils ont créé un des plus gigantesques 
empires qu'ait connus l'histoire. Au point de vue intellectuel et 
moral ils ont civilise l'Europe. Peu de races se sont élevées plus 
haut, mais peu de races sont descendues plus bas. Aucune ne 
présente d'exemple plus frappant de l'influence des facteurs qui 
président à la naissance des empires, à leur grandeur et à leur 
décadence.  

أبواب كتاب حضارة العرب كفصولو، يلحظ القارئ أٌف الكتاب "فريد من عرض فمن خالؿ 
ب كحضارهتم... لقد كصف لوبوف آاثر حضارتنا فأجاد، كدافع عن فتوحاتنا نوعو، ككاتبو ؿبٌب للعر 

 ، فهل كالمو عن شخص رسوؿ هللا (ْٔ)"فأنصف، كٌل ذلك بركح علمية عالية اؼبستول قوية اغبجة
 .حضارة العرب؟ ىذا ما سنتعرض إليو يف اؼببحث اؼبوايل كسَتتو يرقى إىل ىذا اؼبستول الرفيع يف كصف

                                                           
 .) ُٖٔص/ (: اؼبرجع نفسو(ْٓ)

 (.ُُخليل، يف اؼبيزاف غوستاؼ لوبوف: )ص/شوقي أبو  (ْٔ)
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 الرواية وفهمها. ثبوتو  : رؤية نقدية حول ادلصادرالثاينث ادلبح

اليت استشهد هبا الدكتور غوستاؼ لوبوف  اركاايهتك  مصادر السَتة ىذا اؼببحث إىل تتبعيهدؼ 
، لنصل يف هناية النظر يف توجيو لوبوف لتلك الركاايت، مث (ْٕ)كفحصها للوقوؼ على ثبوهتا من عدمو

فمن "حق لوبوف اؼبطاؼ إىل تسجيل اؼبوقف الصحيح إزاء الركاايت اؼبعتمدة عنده كفهمو ؽبا، 
كتفنيد  التعليق، كمن حقنا الرٌد كالتصويبكالدراسة ك  كالنقد كاالستشراؽ أف يقوؿ، كأف يتناكؿ ابلتحليل

كؽبذا ، (ْٖ)آبراء االستشراؽ كطركحاتو"ألٌف السكوت عٌما يقاؿ أك يقٌدـ، يعٍت تسليما ضمنيا اػبطأ، 
كرأيت .(ْٗ)سيكوف الًتكيز على الباب الثاين من الكتاب، حيث خصو الدكتور لوبوف بذلك كما تقٌدـ

 أف أعرض ذلك كلو يف مطلبُت:

 ثبوت الرواية.ادلصادر و  : رؤية نقدية حولاألولادلطلب 

اليت ذكرىا الدكتور ، اركاايهتك  السَتةمصادر تتبع  الرؤية النقدية يف ىذا اؼبطلب على اقتصرت
 :لوبوف يف كتابو، كفيما يلي عرض لذلك

 [La jeunesse de Mahomet] حمّمدأوال: فتوة 

بكالـ مرسل من دكف رجوع إىل أم  ربدث الدكتور لوبوف يف ىذا اؼببحث عن فتوة الٌنيٌب 
 :مصدر من مصادر السَتة النبوية، كما يف اؼبواضع اآلتية

ا خاف، على زعم كتب السَتة"كرأل أبواه من الرضاعة ما رأاي من اػبوارؽ اليت كانت تالزمو، / ُ
par les  suivant la tradition Effrayes" .(َٓ)"ندمهامغبة األمر، كمل يريدا بقاءه ع

                                                           
 ما كاف صحيحا لن أعلق عليو، كسأكتفي ابإلشارة إىل مصدر كالمو إف كجد. (ْٕ)

 (.ُٔ-ُِاؼبرجع السابق: )ص/ (ْٖ)

كسَتتو العطرة، كيف  ستقتصر الدراسة على الفصل األكؿ كالثاين فقط؛ ففي األكؿ ربدث عن شخص الٌنيٌب  (ْٗ)
، لذلك أغبقتو ابلدراسة، كأما الفصل الثالث الثاين ربدث عن القرآف الكرمي مومها القارئ أنٌو من أتليف ؿبٌمد 

 فتناكؿ فيو الفتوحات اإلسالمية كالكالـ حوؿ اػبلفاء الراشدين، فخرج الفصل بذلك عن موضوع الدراسة.

على أف ترصبة األستاذ زعيًت غَت دقيقة، كاألكىل أف تكوف الًتصبة كالتايل: مع التنبيو  (.َُُحضارة العرب: )ص/ (َٓ)
 "حسب القصة". كما ترصبها يف النص الثالث.



17 
 

prodiges qui accompagnaient sa présence, ses parents adoptifs ne 
voulurent plus le garder". 

شَت إىل ، كىو يىذا اؼبقطع من سَتة الٌنيٌب  أٌف الدكتور لوبوف أمهل ذكر مصدر من الواضح
 كطبقات ،(ُٕٔ/ُ) ىشاـ ابن سَتة يف فهو ،ابتفاؽ السَتة كتب يف تكردحادثة شق الصدر، اليت 

 ،(ِٕٓ/ِ) البن كثَت: كالنهاية كالبداية ،(ُُُص/) :نعيم أليب النبوة كدالئل ،(ُُِ/ُ) :سعد ابن
 كغَتىا. (ْٓ/ُ) للسيوطي الكربل كاػبصائص

لعدـ توفر الدليل طعن يف اغبادثة كما فعل غَته من اؼبستشرقُت، مل جيـز ابلكالظاىر أٌف لوبوف 
مع  الظاىر، معناىا على اغبادثة أنكر صبعا من اؼبستشرقُت كلعل ما يؤكد ذلك أفٌ القاطع لنفيها، 
كمل أجد يف : "كقيل إف دمحما كاف مصااب ابلصرع، فعلق لوبوف بقولو ،(ُٓ)عصبية نوبةتفسَتىا بكوهنا 

 On a assuré que Mahomet était" .(ِٓ)ما يبيح القطع يف ىذا الرأم" تواريخ العرب
qui  je n'ai rien trouve dans les chroniques arabes, mais ueqépilepti

permette de se prononcer avec certitude sur ce point". 

كما كؼبا بلغ ؿبٌمد العشرين من عمره اشًتؾ يف حربو بُت قريش كقبيلة أخرل، فأظهر فيها  / "ِ
 ,vers l'âge de 20 ans" .(ّٓ)براعة حربية ذبٌلت فيو بعد زمن" قيل بصيغة التأكيد

Mahomet prit part à un combat qui eut lieu entre les Koraïchites 
qu'il y révéla déjà les talents  On assure. tribu et une autre

militaires qu'il devait manifester plus tard". 

                                                           
 ٖ(. دار القلم دمشق، طُٗٗينظر السَتة النبوية على ضوء القرآف كالسنة حملمد دمحم بن سويلم أيب شهبة: )ص/ (ُٓ)
 ق(.ُِْٕ)

 (.ُُّحضارة العرب: )ص/ (ِٓ)

 (.َُِاؼبرجع نفسو: )ص/ (ّٓ)
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قومة حرب  مشاركة الٌنيٌب  إىل -من دكف إسناد  -ابن إسحاؽ  ما نقلو  يشَت لوبوف إىل
، بُت قريش كمن معها من كنانة من جهة، كقيس بن عيالف كأحالفها الفجار اليت كقعت قبل بعثتو 

 .(ْٓ)األشهر اغبـر اليت حرـٌ هللا فيها القتاؿ ة، كظبيت حبرب الفجار لوقوعها يفمن جه

دكره ، فقد كاف  على قوؿ من قاؿ دبشاركتو، ك (ٓٓ)شهد ىذه اغبرب كمل يثبت أٌف الٌنيٌب 
أظهر فيها براعة حربية  ، فمن أين أخذ الدكتور لوبوف أف الٌنيٌب (ٔٓ)رٌد النباؿ عن أعمامو فحسب

 ؟؟ذبٌلت فيو بعد زمن

إٌف ؿبٌمدا سافر مع عٌمو إىل سوراي مرة، كتعٌرؼ يف بصرل براىب نسطورم  كتقوؿ القصة"/ ّ
 un que pendant  tradition rapporteLa" .(ٕٓ)يف دىٍيرو نصراين، كتلقى منو علم التوراة"

de ses voyages en Syrie, l'oncle du futur prophète emmena ce 
dernier avec lui, et que Mahomet fit connaissance dans un 
monastère chrétien a Borşa d'un moine nestorien qui l'initia a la 

connaissance de l'Ancien Testament". 

مع عمو أيب طالب إىل بيصرل، كربذير يف سن الثانية عشرة  لقد أثبت أىل السَت سفر الٌنيٌب 
بٍت  بلمصدره فيما نقل، مل يكتف الدكتور لوبوف إبغفاؿ ك ، (ٖٓ)الب من اليهود كالرـكأاب طالراىب حبَتا 

تلقى علم التوراة عن الراىب حبَتا،  فقد زعم أٌف الٌنيٌب على ىذه القصة اهتامات فيها ؾبازفة علمية، 
                                                           

( ربقيق مصطفى السقا كإبراىيم األبيارم كعبداغبفيظ الشليب، مطبعة مصطفى ُْٖ/ُينظر سَتة ابن ىشاـ: ) (ْٓ)
 ـ(.ُٓٓٗ-قُّٕٓ) ِابيب اغبليب مصر، ط

 ٔرة، ط(. مكتبة العلـو كاغبكم اؼبدينة اؼبنو ُُُ/ُينظر السَتة النبوية الصحيحة للدكتور أكـر ضياء العمرم: ) (ٓٓ)
 (.ـُْٗٗ-قُُْٓ)

ألهنا   ، كقد كاف بلغ سن القتاؿ،مع أعمامو، ككاف ينبل عنهم مل يقاتل رسوؿ هللا كإمنا قاؿ السهيلي رضبو هللا: " (ٔٓ)
كانت حرب فجار، ككانوا أيضا كلهم كفارا، كمل أيذف هللا تعاىل ؼبؤمن أف يقاتل إال لتكوف كلمة هللا ىي العليا". الركض 

 (.ـَََِ-ىػُُِْ) ُط، بَتكت دار إحياء الًتاث العريبربقيق عمر عبد السالـ السالمي، (، ُْٕ/ِاألنف: )

 .(َُِحضارة العرب: )ص/ (ٕٓ)

(. كدالئل ـُٖٕٗ-ىػُّٖٗ) ُطسهيل زكار، دار الفكر بَتكت، ربقيق . (ّٕينظر سَتة ابن إسحاؽ: )ص/ (ٖٓ)
-قَُْٔ) ِ، طبَتكت دار النفائس، الرب عباس عبدك دمحم ركاس قلعو جي ربقيق ( ُٖٔ/ُ) :النبوة أليب نعيم

  .ـ(ُٖٔٗ
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 !ثانية عشرة علـو التوراة... كىو أمي ال حيسن القراءة كالكتابة؟"إذ كيف يعقل أف يتلقى الٌنيٌب يف سن ال
فضال عن حاجز اللغة، إذ مل يكن قد كجد يف ذلك الوقت توراة كال إقبيل ابللغة العربية. كإذا كاف 

كما بُت لقائو  توراة، فأين أثر تعاليم التوراة تلك يف حياة الرسوؿ اؼبقصود رد أصوؿ اإلسالـ إىل ال
 .(ٗٓ)"!!ببحَتا كبعثتو شبانية كعشركف سنة

كاضح جدا أف لوبوف أراد مراكغة القارئ من خالؿ بعدـ الطعن اؼبباشر يف الوحي، كإمنا ساؽ 
علم التوراة من  اليت ؽبا أصل يف كتب السَتة، مث أقحم فيها مسألة تلقي الٌنيٌب  قصة سفر الٌنيٌب 

، كمل الراىب، كاغبق أٌف كتب السَتة اؼبعتمدة تذكر أٌف الراىب ىو من أراد التعرؼ على رسوؿ هللا 
 تلقى شيئا من العلـو من الراىب. أنٌو تذكر 

من الراىب اإلقبيل، فهو راىب نصراين  مث نطرح سؤاال ىاىنا: ؼباذا مل يتلق رسوؿ هللا 
 نسطورم، فلماذا اقتصرت الركاية اليت أكردىا لوبوف من دكف زماـ على التوراة؟؟؟

 [Predications de Mahometرسالة دمحم ]اثنيا: 

، كيف موضعُت  يف ىذا اؼببحث أحاؿ الدكتور لوبوف يف موضعُت على مؤرخي العرب ابلعمـو
 أحاؿ على أيب الفداء كما ىو مبُت يف العناصر اآلتية:

فبعد أف كاف قائما يتحنث على جبل حراء، الذم يبعد ثالثة أمياؿ من مكة، مثل ما / "ُ
أبنو بينما كاف اتئها يف اعببل  – كما ركل مؤرخو العرب –جاء خدجية فبتقعا كأخربىا يفعل كل سنة، 

 A la suite d'une de ses retraites qu'il faisait" .(َٔ)إذ ظبع جربيل يقرع أذنيو"
annuellement sur le mont Harra a trois milles de la Mecque, il 
vint trouver sa femme Khadîdja, la figure toute troublée, et lui 

 j'erraisCette nuit : ce langage – suivant les histoires Arabes –tint 
sur la montagne lorsque l'ange Gabriel est venu frapper mes 

oreilles". 

                                                           
كينظر الدكتور دمحم عبدهللا دراز، مدخل إىل القرآف الكرمي:  (.َُُ/ُالسَتة النبوية الصحيحة مرجع سابق: )(ٗٓ)
ـ(. ُْٖٗ-قَُْْ)ترصبة دمحم عبد العظيم علي كمراجعة السيد دمحم بدكم، دار القلم الكويت، ط  (.ُُْص/(

 ـ جبامعة ابريس.ُْٕٗديسمرب  ُٓكىذا الكتاب ديثل رسالة ابللغة الفرنسية نوقشت يف 

 (.َُّحضارة العرب: )ص/ (َٔ)
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 عبربيل  كما ىو ظاىر أيضا مل يورد لوبوف مرجعا ؼبا نقل، كقد تواتر أٌف ظباع الٌنيٌب 
على اعببل، كالعجب أٌف األستاذ  لوبوف أثناء ذبوؿ الٌنيٌب ألكؿ مرة كاف بغار حراء، كليس كما ذكر 

 اتئهاكاف  [ بقولو: "Cette nuit j'errais sur la montagneزعيًت ترجم قوؿ لوبوف: ]
على اعببل"، كال شٌك أٌف ىناؾ فرؽ بُت  جتولتبينما الًتصبة الصحيحة ىي: "تلك الليلة "، يف اعببل

 التجوؿ كالتيو.

 كاطمأٌنت نفسو، فطاؼ ابلكعبة سبع/ "كرجعت خدجية إىل ؿبٌمد كأخربتو بقوؿ كرقة، ِ
 Satisfait de cet" .(ُٔ)"كما ذكر أبو الفداءمرات، مث انصرؼ إىل منزلو، مث تواتر الوحي عليو  

appui, Mahomet manifesta son allégresse en faisant sept fois le 
tour de la Kaaba, puis il rentra chez lui, et depuis cette époque – 

".succéderde se  cessèrentne  révélations, les - suivant Aboulfeda 

إظباعيل بن علي بن ؿبمود  عماد الدين ىذا اؼبقطع نقلو الدكتور لوبوف عن أيب الفداء، كىو
اؼبلك اؼبؤيد صاحب ضباة، مؤرخ جغرايف، لو كتاب "اؼبختصر يف أخبار البشر"، كيعرؼ بتاريخ أيب 

 .، كقد ترجم إىل الفرنسية، كىو الكتاب الذم نقل منو لوبوف(ِٔ)الفداء

 قد كرقة ككاف ،عمها ابن كىو نوفل بن كرقة ًإىل خدجية انطلقت مثؿ أبو الفداء رضبو هللا: "قا
: كرقة فقاؿ ، هللا رسوؿ أخربىا ما فأخربتو ،كاإلقبيل التوراة أىل من كظبع كقرأىا الكتب يف نظر

 موسى أييت كاف الذم األكرب الناموس جاءه لقد خدجية اي صدقتٍت لئن ،بيده كرقة نفس كالذم قدكس
 قضى كؼبا .كرقة بقوؿ فأخربتو  هللا رسوؿ ًإىل خدجية فرجعت ،األمة ىذه نيب كإنو ،عمراف بنا

 .(ّٔ)"ًإليو الوحي تواتر ،مث منزلو ًإىل انصرؼ مث ،أسبوعان  ابلبيت طاؼ كانصرؼ جواره  هللا رسوؿ

                                                           
  .اؼبوضع السابق اؼبوضع نفسو (ُٔ)

( ربقيق دمحم عبد اؼبعيد ضاف، ؾبلس دائرة ُْْ/ُينظر: الدرر الكامنة يف أعياف اؼبائة الثامنة البن حجر: ) (ِٔ)
( َّْ/ٗ(. طبقات الشافعية الكربل لتاج الدين السبكي: )ُِٕٗ-قُِّٗاؼبعارؼ العثمانية حيدر أابد اؽبند )

ق(. كطبقات الشافعية ُُّْ) ِالطناحي كعبد الفتاح دمحم اغبلو، ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع، طربقيق ؿبمود دمحم 
 ق(.َُْٕ) ُ( عامل الكتب بَتكت، طِٔٓ/ِالبن قاضي شهبة: )

 ـ(.َُٕٗ( اؼبطبعة اغبسنية مصر )ُُٓ/ُاؼبختصر يف أحبار البشر: ) (ّٔ)
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ابلبيت،  اؼبالحظ أٌف الدكتور لوبوف كاف دقيقا يف النقل عن أيب الفداء إال يف طواؼ الٌنيٌب 
عند لوبوف أف الطواؼ كاف سبع داـ ؼبدة أسبوع، بينما  الٌنيٌب  فقد ذكر أبو الفداء أف طواؼ

 .(ْٔ)مرات

: لو كضعوا الشمس يف - كما قاؿ أبو الفداء –كقد قاؿ  كمل يػىفيلَّ ذلك من عـز ؿبٌمد،/ "ّ
 Mahomet ne se laissa pas rebuter" .(ٓٔ)دييٍت كالقمر يف مشايل ما تركت ىذا األمر"

que  déclara, il -suivant Aboulfeda  – difficultés premièrespar ces 
quand même ses ennemies: placeraient le soleil à sa droite et la 

lune à sa gauche, il n'abandonnerait pas son œuvre". 

من حديث يعقوب بن عتبة بن ، كغَته (ٔٔ)ابن إسحاؽ ما نقلو لوبوف عن أيب الفداء أكرده
 كمنزلة كشرفا سنا لك إف طالب أاب اي": طالب أليب قالوا حُت قريشا أف: حدث أنو األخنس بناؼبغَتة 

 تكفو حىت آؽبتنا شتم من ىذا على نصرب ال كإان ،عنا تنهو فلم أخيك ابن من استنهيناؾ قد كإان ،فينا
 إف أخي ابن اي: لو فقاؿ  هللا رسوؿ إىل بعث. "الفريقُت أحد يهلك حىت ذلك يف كإايؾ ننازلو أك عنا

 من ربملٍت كال، نفسك كعلى علي فأبق، لو قالوا كانوا للذم، ككذا كذا يل فقالوا جاءكين قد قومك
 قد كأنو، كمسلمو ، كأنو خاذلوبداء فيو لعمو بدا قد أنو  هللا رسوؿ فظن:  قاؿ، أطيق ال ما األمر

 .فذكره:  هللا رسوؿ فقاؿ: قاؿ، معو كالقياـ نصرتو عن ضعف

، كأحسن منو حديث عقيل بن أيب طالب، كالقصة بتفاصيلها غَت اثبتة اإلسناد ضعيفإال أٌف 
 عنا، فاهنو كمسجدان، اندينا يف آذاان قد ىذا أخيك ابن إف: فقالوا طالب أيب إىل قريش جاءت"قاؿ: 
 بو فجاء ،-بيت صغَت  –كبسٌي   من فاستخرجتو إليو، فانطلقت دبحمد، ٍتفاءت انطلق عقيل اي فقاؿ

 أبو قاؿ أاتىم فلما الرحض، اغبر شدة من فيو ديشي الفيء يطلب فجعل اغبر، شدة يف الظهَتة يف
 رسوؿ فحلق أذاىم، عن فانتو كمسجدىم، انديهم يف تؤذيهم أنك زعموا قد ىؤالء عمك بٍت إف: طالب

 أبقدر أان فما»: قاؿ نعم، :قالوا ؟«الشمس ىةه أترون» :فقاؿ ،السماء إىل ببصره  هللا صلى هللا
                                                           

، كال تعلم مدة االنقطاع بنص موثوؽ، فاطمأنت نفس الٌنيٌب  مع التنبيو على أٌف الوحي انقطع فًتة بعد ذلك، (ْٔ)
 (.ُِٕ-ُِٔ/ُكهتيأ الستقباؿ الوحي فتتابع ككثر كما أشار أبو الفداء رضبو هللا. ينظر السَتة النبوية الصحيحة: )

 (.َُْ: )ص/حضارة العرب (ٓٔ)

( دار الكتب العلمية بَتكت، ُٕٖ/ِ(، كدالئل النبوة للبيهقي: )ِٔٔ/ُكينظر: سَتة ابن ىشاـ: ) (.ُْٓ)ص/ (ٔٔ)
 (.َُ/ّق(. كالركض األنف: )َُْٓ) ُط
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 أخي ابن كذبنا ما كهللا: طالب أبو فقاؿ .«شعلة منها تستشعلوا أن على منكم ذلك أدع أن على
 .(ٕٔ)فارجعوا

 Les" .(ٖٔ)أٌف ملك اغببشة سأؿ ىؤالء اؼبهاجرين عن دينهم اعبديد" ركل مؤرخو العرب/ "ْ
le roi d'Abyssinie les assurent que quand  histoires Arabes

interrogea sur la religion nouvelle". 

 [Mahomet depuit l'Hegireاثلثا: حمّمد بعد اذلجرة ]

مل زبتلف مصادر الدكتور لوبوف يف ىذا اؼببحث عن سابقو، فأحاؿ إىل عمـو اؼبؤرخُت 
 كالقصص التارخيي كأيب الفداء، كما ىو مبُت يف النقاط اآلتية:

كما ركل كلة خيرب تعاكده مع ضباية هللا لو، فتوٌّف بتأثَتىا بعد ثالث سنُت  كمل تزؿ أي / "ُ
 Malgré la protection du Seigneur, Mahomet se ressentit" .(ٗٔ)"اؼبؤرخوف

les chroniqueurs de l'empoisonnement le reste de sa vie, et 
mourut trois que ce fut des suites de cet accident qu'il  admettent

ans plus tard". 

، حيث التشكيك يف عصمة الٌنيٌب  –فيما أرل  –بوف يف ىذا اؼبقطع شبهة مفادىا يطرح لو 
[، كتذكر الركاايت الصحيحة يف كتب اغبديث ٕ]اؼبائدة: كهللا يعصمك من الناسقاؿ هللا تعاىل: 

متأثرا ابلسم الذم كضعتو اؼبرأة اليهودية يف ذراع الشاة اليت أىدهتا لو، كىذا يتناّف  كالسَتة موت الٌنيٌب 
 Malgré laكقد أردا لوبوف توصيل ىذا اؼبعٌت للقارئ بقولو: ] ابلعصمة مع كعد هللا لنبٌيو 

protection du Seigneur.] 

 كىذه مردكدة من كجوه:

                                                           
[ َٗٗ( حديث رقم: ]ُُّ/ِ(، كسلسلة األحاديث الضعيفة لأللباين: )ُٓٓينظر: سَتة ابن إسحاؽ: )ص/ (ٕٔ)

[ مكتبة ِٗ( حديث رقم: ]ُْٗ/ُلة األحاديث الصحيحة لأللباين: )مكتبة اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع الرايض، كسلس
 اؼبعارؼ للنشر كالتوزريع الرايض.

 (.َُْ)ص/ حضارة العرب: (ٖٔ)

 (.َُٕ)ص/اؼبرجع نفسو:  (ٗٔ)
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ذلك على  / أٌف العصمة الواردة يف اآلية الكردية ىي عصمة تبليغ للدين، كقد أكمل الٌنيٌب أ
 أمٌت كجو كأكملو.

 Mahometكما نقل لوبوف ذلك بقولو ]  -أبهنا مسمومة   /أٌف يف إخبار الشاة للٌنيٌب ب
n'alla pas plus loin et declara que la brebis venait de l'avertir qu'elle 

etait empoisonnee]- عصمة الٌنيٌب  أكرب دليل على. 

 مل ديت مل ديت، كإمنا عاش بعدىا ثالث سنوات دكف أف يؤثر فيو السم. ت/أٌف الٌنيٌب 

 Ameneeصم من السم، كقاؿ لوبوف نفسو: ]إذ عي  ث/شهادة اؼبرأة اليهودية بنبوتو 
devant le prophete, la fille d'Israel fit une declaration tres subtile 
qui lui sauva la vie: il n'y a point de prophete dit-elle qui n'ait des 
revelations celestes; j'ai voulu sit u n'etais qu'un imposteur venger 
les malheurs de ma patrie, et sit u etait veritablement l'envoye du 
seigneur, je savaisqu'il ne te laisserait pas succomber sous de tells 

embuches.] 

علينا أف رسوؿى ؿبٌمدو كصل إىل كسرل حُت كاف السفراء ديضوف معاىدة  التاريخكقد قٌص / "ِ
le souvenir de le façon  L'histoire a conservé" .(َٕ)السلم بُت كسرل كىرقل"

dont fut reçu celui qu'il adressa au roi des Perses". 

: مث رجع إىل اؼبدينة كبدأ بو مرضو كىو يف بيت زينب بنت جحش... فأذف قاؿ أبو الفداء/ "ّ
 De retour à Médine, il tomba" .(ُٕ)لو يف أف دييىرَّضى يف بيت عائشة، فانتقل إليو"

dans la  – dit Aboulfeda –bientðt gravement malade, il était alors 
maison de Zainab fille de Djahsch… Elles y consentirent aussitðt, 

et on le porta dans la maison de Aieshscha". 

 

                                                           
 (.َُٖ)ص/حضارة العرب:  (َٕ)

 (.ُُٓ/ُينظر اتريخ أيب الفداء: ) (.َُٗ)ص/اؼبرجع نفسو:  (ُٕ)



24 
 

 [Caractere et vie privee de Mahometرابعا: حياة حمّمد وأخالقة ]

لسابقُت، كقد مصدرا يف نقل السَتة على ما تقدـ ذكره يف اؼببحثُت ا مل يضف الدكتور لوبوف
تكلمنا عن حياة ؿبٌمد العامة فيما تقٌدـ، "صرح أبٌف اعتماده عمـو اآلاثر ككتاب أيب الفداء، فقاؿ: 

 مستعينُت أبسانيد العرب كآاثرىم، قاؿ اؼبؤرخ العريب أبو الفداءكاآلف نبحث يف أخالقو كحيااته اػباصة، 
 Nous nous sommes surtout" .(ِٕ)يف كصف ؿبٌمد مستندا إىل ما ركم عن أصحابو"

occupe dans ce qui précède de la vie publique de Mahomet. Il 
nous reste maintenant à essayer de reconstituer le caractère et la 

les documents que les Arabes nous ont  aprèsd', prophètevie du 
 les aprèsd' –. L'historien arabe Aboulfeda donne laissés

suivant de Mahomet". , le portraitdescriptions des contemporains 

 كقد التـز ذلك كما يف اؼبواضع اآلتية:

 A la" .(ّٕ)"ما ركاه مؤرخو العرب اآلخركفيضاؼ إىل الوصف السابق  / "ُ
les autres  aprèsd' –ajouter , on peut précèdedescription qui 

".chroniqueurs arabes 

أٌف ؿبٌمدا ذكر أنو كمل من الرجاؿ كثَت كمل يكمل من النساء سول  كركل أبو الفداء/ "ِ
compte un , Mahomet assurait qu'on Au dire d'Aboulfeda" .(ْٕ)"أربع

certain nombre d'hommes accomplis, mais que parmi les femmes 
on n'en peut citer que quatre". 

ما يبيح القطع يف ىذا  كمل أجد يف تواريخ العرب/ "كقيل إف دمحما كاف مصااب ابلصرع، ّ
 je n'ai , mais ueqétait épileptimet que MahoOn a assuré" .(ٕٓ)الرأم"

                                                           
 (.َُُ)ص/حضارة العرب:  (ِٕ)

 (.ُُُ)ص/اؼبرجع نفسو: (ّٕ)

 (.ُُّ)ص/اؼبرجع نفسو: (ْٕ)

 كقد تقدـ التعليق حوؿ ىذه اؼبسألة يف اؼببحث األكؿ: فتوة دمحم. .اؼبرجع نفسو(ٕٓ)
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qui permette de se  chroniques arabesrien trouve dans les 
prononcer avec certitude sur ce point". 

ظ أف غالب كالمو  يالح بعد ىذه اعبولة كالنظر فيما كتبو الدكتور لوبوف حوؿ مباحث السَتة،ف
كما أنٌو مل يقدـ   عدـ توثيق ؼبا كتب، كعدـ عزكه ما اقتبس إىل مصادره،"كاف مرسال، كطريقتو يف كتابو 

األمثلة على رأيو اؼبطركح، كعندما نقل بعض اآلراء من مصادران، مل يذكر اسم اؼبصادر اليت اعتمدىا، أك 
اقتبس منها، بل قاؿ يف أكثر من موضع بصيغة التمريض كاالرتياب: كيركم مؤرخو العرب، على زعم  

اليت تزعم، كاكتفى ب السَتة أم كتدد ، أك حيكتب السَتة... دكف أف يذكر من ىهم ىؤالء اؼبؤرخوف
 .(ٕٔ)بسرد أظباء عشرات الكتب يف هناية الكتاب على أهنا مصادره"

 .ؤية نقدية حول توجيو الدكتور لوبون للسرية النبويةالثاين: ر ادلطلب 

يهدؼ ىذا اؼبطلب إىل تتبع مقاطع السَتة النبوية كما نقلو الدكتور لوبوف حوؿ شخص الٌنيٌب 
 .كمناقشتها نقاشا علميا مبٍت على األدلة كالرباىُت 

يقوؿ األستاذ زعيًت متحداث عن لوبوف: "أشاد بفضل الرسوؿ األعظم على العرب كزعامتو 
. كذىب لوبوف «كاف يبدك رابط اعبأش إذا ما ىيـز كمعتدال إذا ما نصر»الكربل ؽبم، فالرسوؿ يف نظره 

ضبط لنفسو، كثَت التفكَت، صموات حازما، سليم الطوية... كاف شديد ال»إىل أٌف الرسوؿ األعظم 
صبورا، قادرا على احتماؿ اؼبشاؽ، اثبتا، بعيد اؽبمة، لُت الطبع، كديعا... ككاف مقاتال ماىرا، فكاف ال 
يهرب أماـ اؼبخاطر، كال يلقي بيديو إىل التهلكة، ككاف يعمل ما يف الطاعة إلمناء خلق الشجاعة 

 .«قومو... ككاف عظيم الفطنةكاإلقداـ يف بٍت 

أٌف السيد الرسوؿ الذم كانت تلك صفاتو، أتى العرب الذين ال عهد ؽبم ابؼبثل  كرأل لوبوف
العليا، دبثىل عاؿ اىتدكا بو، فاكتسب العرب هبذا اؼبثل العايل آماال متماثلة، كتوٌجهت بو جهودىم إىل 

ٌمدا إٌف ؿب»غرض كاحد، كصاركا مستعدين للتضحية أبنفسهم يف سبيل نشره يف أكباء الدنيا، مث قاؿ: 
أصاب يف بالد العرب نتائج مل تصب مثلها صبيع الدايانت اليت ظهرت قبل اإلسالـ، كمنها اليهودية 
كالنصرانية، كلذلك كاف فضل ؿبٌمد على العرب عظيما... كإذا ما قيست قيمة الرجاؿ جبليل أعماؽبم  

                                                           
 (.ُِيف اؼبيزاف غوستاؼ لوبوف شوقي أبو خليل: )ص/ ينظر: (ٕٔ)
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ر مؤرخي الغرب عن كاف ؿبٌمد من أعظم من عرفهم التاريخ... كالتعصب الديٍت ىو الذم أعمى بصائ
 .(ٕٕ)االعًتاؼ بفضل ؿبٌمد"

، فإٌف ظاىره ال شٌك أٌف قارئ ىذا اؼبقطع سيصنف الدكتور لوبوف من اؼبعجبُت برسوؿ هللا 
يفيد ذلك، كؽبذا "يرل بعض الباحثُت العرب كاؼبسلمُت من آراء غوستاؼ لوبوف إذا امتدح ديننا 

ًتاؼ منصفو كمعتدؿو من ىذا اؼبستشرؽ، على اعتبار أبنٌو اع اإلسالمي كتعاليمو، كرسولو األعظم 
أنو خالف آراء أقرانو من اؼبستشرقُت، الذين دفعتهم أحقادىم كبو اإلسالـ كرسولو على أاٌل يقولوا إال كل 

 .(ٖٕ)ما ديٌس بكرامة كظبعة رسولنا كيشوه ظبعة ديننا اغبنيف"

كمل شوه ظبعتو؟  نا اؼبصطفى فهل الدكتور لوبوف خالف اؼبستشرقُت، فلم ديس بكرمة رسول
لوبوف يف كتابو  ااؼبقاطع اليت أكردىصبلة من كفيما يلي إجابة عن ىذا السؤاؿ معتمدا يف ذلك على تتبع 

عن سَتة الٌنيٌب 
(ٕٗ). 

كرأل العرب أف يقرنوا ميالد زعيمهم األعظم ابآلايت، فرككا أٌف قاؿ لوبوف: " ادلوضع األول:
كأنٌو العامل اىتز لوالدتو، كأٌف انر اجملوس اؼبقدسة خبت، كأٌف شياطُت الشر ديحرت من أعلى الشهب، 

أربع عشر برجا إيذاان بقرب اهنيار دكلة الفرس  «ملك اؼبلوؾ»تصدٌع من أبراج إيواف كسرل 
 Les Arabes se sont plu à accompagner de prodiges la" .(َٖ)العظمى"

naissance de leur grand homme. Le monde s'émut – suivant eux –
à l'apparition du futur prophète. Le feu sacre s'éteignit chez les 
mages, les génies du mal furent précipités du haut des étoiles. 
Quatorze des tours du palais de Chosroês – le roi des rois – 

                                                           
 (.ٕمقدمة حضارة العرب: )ص/ (ٕٕ)

منوذجا( دراسة يف موقف أكتاب حضارة العرب لغوستاؼ لوبوف راقية كمنهج التضليل )شاغبركة االستينظر:  (ٖٕ)
مقاؿ نشر ضمن أعماؿ السنة النبوية كالتحدايت اؼبعاصرة.  ُِِاالستشراؽ اؼبضلل من السنة النبوية الشريفة: ص/

 net/publication/333973687researchgate.https://www.يراجع الرابط اآليت:  

، كؽبذا لن أتعرض ؽبا يف ىذا اؼببحث. كما تقدـ التعليق على بعض ما أكرده الدكتور لوبوف من اؼبقاطع من ذلك (ٕٗ)
 ، كإمنا الغرض نقد ما أاثر لوبوفأين مل أعلق على ما كقع حولو خالؼ  بُت انقلي السَتة النبوية كتاريخ كالدة الٌنيٌب 

 كللوقوؼ على مزيد من أخطاء لوبوف ينظر كتاب شوقي أبو خليل يف اؼبيزاف غوستاؼ لوبوف. حولو الشبهات.

 (.َُُحضارة العرب: )ص/ (َٖ)

https://www.researchgate.net/publication/333973687
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s'écroulèrent avec fracas, comme pour annoncer la ruine 
prochaine du gigantesque empire des Pesses". 

لقد بدأ الدكتور لوبوف كتابو عن حضارة العرب بكل موضوعية، إال أنٌو اغتم الفرصة ىنا ليثَت 
، كىو بذلك حييد عن أسلوب غَته من ت اليت ظهرت عند كالدة الٌنيٌب الشكوؾ حوؿ اآلاي

ابفتعاؿ ذلك، كمن الواضح اؼبستشرقُت يف طعنهم اؼبباشر يف مثل ىذه الدالئل كاآلايت، كإمنا اهتم العرب 
أف مبعث كالـ لوبوف حوؿ تلك الدالئل ىو عدـ إديانو هبا، إذ لو كاف موضوعيا كما كاف يف حديثو عن 

 رة العرب ألحاؿ إىل كتب التاريخ كالسَتة، كالظاىر أٌف أسلوب التشكيك يف معجزات الٌنيٌب حضا
ادثة شق الصدر، كأٌف اؼبوضوعية ا تقدـ عرضو عند تشكيكو يف حىي منهج ارتضاه الدكتور لوبوف، كم

 مل تكن ىدفو بقدر الوصوؿ إىل بك الشك كالريب.

كمل خيربان التاريخ عن سَتة دمحم يف السنُت اػبمس عشرة اليت قاؿ لوبوف: " ادلوضع الثاين:
أنو كاف يفكر يف أثنائها يف  –كإف مل يقم دليل على  ذلك  –كييفًتض انقضت بعد زكاجو خبدجية، 

مبادئ دينو الذم سيكوف زعيمو، كمل يبد منو يف تلك السنُت أم نفور من عبادات العرب مع ذلك،  
 La" .(ُٖ)يدؿ على تفكَته يف قلب تلك العبادات رأسا على عقب"كما أنو مل يقع فيها ما 

chronique ne dit rien des quinze années qui suivirent le premier 
mariage de Mahomet. On suppose – assez gratuitement du reste – 
qu'il élaborait les dogmes de la future religion dont il devait être le 
chef. IL ne manifestait cependant aucune répugnance à accepter le 

culte national, et rien n'indique qu'il songeait à la renverser". 

الظاىر أٌف معلومات الدكتور لوبوف قد خانتو؛ فإٌف كتب السَتة ذكرت يف ىذه الفًتة عدة 
 يف موضع اغبجر األسود، كإيداع القرشيُت الودائع عنده  ها رباكم قريش إىل الٌنيٌب أحداث، من

 يف غار حراء. غبفظها فسمي بوصف ابلصادؽ األمُت، كربنثو 

 كمل يكتف لوبوف دبا تقدـ ذكره، بل قاد ذىن القارئ إىل افًتاضية عقلية تتمثل يف ملئ الٌنيٌب 
ابلتفكَت يف  –حسب زعمو  شيئا عن سَتتو  –أحداث تلك السنُت اليت مل تنقل لنا كتب التاريخ 
التشكيك يف رابنية دين اإلسالـ، كأنو من تراكمات مبادئ دينو سيكوف ىو زعيمو، كصوال ابلقارئ إىل 

 .فكرية اجتمعت عند ؿبٌمد 

                                                           
 (.َُّ: )ص/اؼبرجع السابق (ُٖ)
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قامة دين على أسس الوحدانية، يف إ مث إف "افًتضنا قبوؿ ما يقوؿ، فكيف يفكر ؿبٌمد 
كعدـ الشرؾ ابهلل تعاىل، مث نقبل أف ىذا التفكَت ال يقلب عبادات ؾبتمعة رأسا على عقب، فالوحدانية 

 .(ِٖ)هلل اػبالق العظيم ال تتفق أبدا مع عبادة األصناـ كاألكاثف اليت كاف عليها العرب قبل اإلسالـ"

هبم إىل  فىخىفَّ أف يػيرىٌكًح أصحابو،  (ّٖ)اإلخفاؽكرأل دمحم بعد ذلك قاؿ: " ادلوضع الثالث:
مدينة خيرب احملصنة، الواقعة يف مشاؿ اؼبدينة الغريب كالبعيدة منها مسَتة طبسة أايـ، كاليت كانت تقطن 

 Pour consoler ses" .(ْٖ)فيها قبائل يهودية، كاليت كانت مقرة ذبارة اليهود، ففتحها عنوةن"
disciples de cet échec, Mahomet les conduisit contre Khaibar, 
ville importante à cinq journées au nord-est de Médine, habitée 
par des tribus juives, et qui était l'entrepðt de leur commerce. 
Bien que cette ville fut solidement fortifiée, il réussit à s'en 

emparer". 

عن مصاهبم  لصحابتو  لوبوف أبٌف الدافع لفتح خيرب كاف تسليةن من الٌنيٌب ىكذا يرل 
 اؼبتمثل يف خيبتهم بعدـ سبكنهم من أداء العمرة.

غَت ذلك سباما، فإف يهود  اغبقيقةؼبوضوعية دبسافة بعيدة جدا، ك كاؼبؤسف أف لوبوف ابتعد عن ا
خيرب أظهركا عداءىم للمسلمُت بعدما "نزؿ فيهم زعماء بٍت النضَت، الذين حز يف نفوسهم إجالؤىم عن 
دايرىم، كمل يكن اإلجالء كافيا لكسر شوكتهم، فقد غادركا اؼبدينة... ككاف من أبرز بٍت النضَت الذين 

الربيع بن أيب اغبقيق، كحيي بن أخطب، فلما نزلوا داف  نزلوا يف خيرب: سالـ بن أيب اغبقيق، ككنانة بن
ؽبم أىلها. ككاف تزعم ىؤالء ليهود خيرب كافيا يف جرىا إىل الصراع كالتصدم لالنتقاـ من اؼبسلمُت، فقد  

 كاف يدفعهم حقد دفُت كرغبة قوية يف العودة إىل دايرىم داخل اؼبدينة.

كعلى رأسها زعماء بٍت  -حيث كاف ػبيرب  ككاف أكؿ ربرؾ قوم ما حدث يف غزكة األحزاب،
دكر كبَت يف حشد قريش كاألعراب ضد اؼبسلمُت كتسخَت أمواؽبم يف ذلك، مث سعيهم الناجح  -النضَت

 .يف إقناع بٍت قريظة ابلغدر كالتعاكف مع األحزاب

                                                           
 (.ٖٕيف اؼبيزاف غوستاؼ لوبوف شوقي أبو خليل: )ص/ (ِٖ)

 من أداء العمرة يـو صلح اغبديبية. كأصحابو  مراده عدـ سبكن الٌنيٌب  (ّٖ)
 (.َُٕحضارة العرب: )ص/ (ْٖ)
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يت صارت دبعاعبة اؼبوقف يف خيرب، ال فلما رٌد هللا األحزاب عن اؼبدينة خائبُت، اىتٌم الرسوؿ 
مصدر خطر كبَت على اؼبسلمُت... كلكن القضاء على بعض الزعماء ال يكفي إلزالة اػبطر عن 
اؼبسلمُت، ككانت معاىدة اغبديبية اليت كقعت سنة ست من اؽبجرة بُت اؼبسلمُت كقريش، قد أاتحت 

 ، فتلك ىي أسباب كدكافع غزك خيرب.(ٖٓ)الفرصة أماـ اؼبسلمُت ليتفرغوا لفتح خيرب"

 Sentant. ](ٖٔ)قاؿ: "كؼبٌا أحٌس ؿبٌمد منو سلطانو عـز على فتح مكة" وضع الرابع:ادل
son influence grandir chaque jour, Mahomet résolut de faire une 

nouvelle tentative pour s'emparer de le Mecque".] 

بعيد أيضا عن اغبقيقة، فإٌف  ما ذكره لوبوف ال شٌك أٌف اإلسالـ يدعو إىل تنمية القوة، إاٌل أفٌ 
بعد ما أعانت حلفاءىا من بٍت بكر على خزاعة  أرسل إىل قريش تشَت إىل أٌف الٌنيٌب  (ٕٖ)الركاايت

"خيَتىم بُت بدفع دفع دية قتلى خزاعة أك الرباء من حلف بٍت بكر أك القتاؿ، فاختارت حليفة اؼبسلمُت 
نة يطلب ذبديد اؼبعاىدة، لكنو فشل يف اغبصوؿ على كعد القتاؿ، مث ندمت كأرسلت أاب سفياف إىل اؼبدي

 .(ٖٖ)بتجديد اؼبعاىدة"

كيقاؿ إٌف دمحما كاف قليل التعليم كنرجح ذلك، كإال لوجدتى يف قاؿ لوبوف: ": اخلامسادلوضع 
كحدىم ترتيبا أكثر فبا فيو، كنرجح أيضا أف دمحما لو كاف عاؼبا ؼبا أقاـ دينا جديدا، فاألمٌيوف أتليف القرآف 

 On assure qu'il était peu lettré, et. ](ٖٗ)ىم الذين يعرفوف كيف ييدرؾ أمر األميُت"
la chose est probable aussi que si Mahomet avait été un savant, il 
n'eut pas fondé une religion nouvelle. Les illettrés seuls savent 

bien se mettre à la portée des illettrés .] 

، كىنا أيضا نورد صبلة من الواضح أف الدكتور لوبوف ينسب أتليف القرآف الكرمي إىل الٌنيٌب 
 بياء قبل ؿبٌمد من التساؤالت: "مىت كاف األنبياء يؤلفوف الكتب، كيرتبوف اآلايت؟ كىل فعل األن

                                                           
 (.َِّ-ُّٗ/ُالسَتة النبوية الصحيحة: ) (ٖٓ)
 (.َُٕحضارة العرب: )ص/ (ٖٔ)
 (،ُِٕ/ْكالبداية كالنهاية: ) (،ٖٕٔ/ِينظر: اؼبغازم للواحدم: ) (ٕٖ)
الذين توجهوا لفتح مكة يدؿ على تعاظم قوهتم (. كال شٌك أف عدد اؼبسلمُت ّْٕ/ِالسَتة النبوية الصحيحة: ) (ٖٖ)

فال عيب يف ذلك، فإف القوة  بُت اغبديبية كفتح مكة، كليس ىو الدافع للفتح كما ذكر لوبوف، كعلى فرض صحة ذلك
 ىي أحد عناصر ربقق النصر للجيوش.

 (.ُُُحضارة العرب: )ص/ (ٖٗ)
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ذلك، حىت يقوؿ لوبوف مثل ىذا القوؿ؟ كما داـ مفكر كبَت كفيلسوؼ عظيم مثل لوبوف يرٌجح أٌف ؿبٌمدا 
  قليل التعليم، فهل أييت رجل قليل التعليم بكتاب فيو من التشريعات األخالقية كاالجتماعية

 .(َٗ)"كاالقتصادية كالسياسية، انىيك عن التشريعات الدينية كالركحية

، "فكيف يستطيع أم رجل كلو كاف كلنفرض جدال أف القرآف الكرمي من أتليف رسوؿ هللا 
كثَت العلم يف مثل تلك الظركؼ، كيف ذلك الوقت من التاريخ، أف أييت دبثل ذلك الكتاب، الذم ما 

؟  .(ُٗ)"يزاؿ معجزة اإلسالـ الباقية حىت اليـو

كدبا يفتح أماـ أميٌّ "جاء ييعًجزي العلماء،  نعم نقوؿ كبكل فخرو كاعتزازو كربدو: إٌف رسوؿ هللا 
عقوؿ العلماء آفاؽ البحث كالتفكَت، فكاف دبا جاء بو معجزةن خالدةن أبد الدىر، ال تنقضي دبوت 

 .(ِٗ)صاحبها، فليس شأهنا شأف اؼبعجزات كاػبوارؽ اليت أمست اترخيا ليس غَت"

 ادلوضع السادس:

ًف ؿبمده حبَّو للنساء، فقد قاؿ:  قاؿ: "كضعف ؿبٌمد الوحيد ىو حٌبو الطارئ للنساء... كمل خيي
كمل يباؿ ؿبٌمد  .(ّٗ)«حّبب إيّل من دنياكم ثالث: الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيين يف الصالة»

سنُت، كتزكج ميمونة كىي يف اغبادم كاػبمسُت  بسٌن اؼبرأة اليت يتزكجها، فتزكج عائشة كىي نبت عشر
زكجةى ابًنو ابلٌتبٍت كىي عارية، فوقع يف  اتفاقامن سنها. كأطلق ؿبٌمد العناف ؽبذا اغبب، حىت إنٌو رأل 

قلبو منها شيء، فسٌرحها بعليها ليتزٌكجها دمحم، فاغتم اؼبسلموف، فأكحي إىل ؿبٌمد بواسطة جربيل الذم  
 La seule faiblesse" .(ْٗ)آايته تسوٌغ ذلك، كانقلب االنتقاد إىل سكوت"كاف يتصل بو يوميا 

de Mahomet fut son amour pour les femmes… Il ne se cachait pas 
de cette passion: «Les choses que j'aime le plus au monde disait-il, 

                                                           
 (.ٔٗيف اؼبيزاف غوستاؼ لوبوف شوقي أبو خليل: )ص/ (َٗ)

 اؼبرجع نفسو. (ُٗ)

 (.ٕٗاؼبرجع نفسو: )ص/ (ِٗ)

 أمور من ليست الصالة ألف للمعٌت؛ مفسدة أهنا على العلماء نبو كقد ،( ثالث: )لفظ زايدة األلسنة على اشتهر (ّٗ)
( حديث رقم: َُِٔ/ُْ. ينظر سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباين: )(كالنساء الطيب) يف الشأف ىو كما الدنيا

[َْٔٗ.] 

 (.ُُِحضارة العرب: )ص/ (ْٗ)
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ce sont les femmes et les parfums; mais ce qui me réconforte le 
plus l'âme, c'est la prière». Il était peu scrupuleux sur l'âge des 
femmes qu'il épousait: Aiescha n'avait que dix ans quand il la prit 
pour épouse; mais Maimouna en avait cinquante et un. Cette 

en  par hasardplus loin chez lui, qu'ayant vu  pousséepassion était 
déshabillé la femme de son fils adoptif, il éprouva un tel désir de la 
posséder, que ce dernier dut divorcer avec elle pour la lui céder. 
Les musulmans se montrèrent scandalises; mais l'ange Gabriel avec 
lequel le prophète était en rapports journaliers, déclara l'opération 
régulière; et son approbation ayant été inscrite au Coran, les 

critiques furent réduits au silence". 

كاهتامو ابلشهوانية، فقد  ، فلم خيًف طعنو يف تعدد زكاج الٌنيٌب ىكذا يصور لوبوف الٌنيٌب 
كسبثيلو   يبٌ تشويو ظبعة النٌ " إىل من اؼبستشرقُت يف تناكؽبم مباحث سَتة الٌنيٌب  سلك سبيل كثَت

كال يتصف صاحبها بفضيلة الصدؽ يف طلب اإلصالح،  ،ألتباعو يف صورة معيبة ال تالئم شرؼ النبوة
ؽ يف لذات اعبسد، كأٌم صورة تغنيهم يف ىذا الغرض األثيم كما تغنيهم: صورة الرجل الشهواين الغار 

 .(ٓٗ)لتو العامة عن عفاؼ القلب كالركح"العازؼ يف معيشتو البيتٌية كرسا

اختفت سباما اؼبوضوعية اليت كاف يتحلى هبا لوبوف يف  يف ىذا اؼبقطع من سَتة رسوؿ هللا 
يف شبابو، كقبل زكاجو، كقد أشار فيما   حديثو عن حضارة العرب، "كلو أنصف لتحدث عن عفتو 

 .(ٔٗ)اػبمسُت من عمره"على زكجة كاحدة حىت بلغ  كتب إىل اقتصاره 

                                                           
 ْدار هنضة مصر القاىرة، ط( ُُْ)ص/ :حقائق اإلسالـ كأابطيل خصومو، عباس ؿبمود العقادينظر:  (ٓٗ)
للدكتور دمحم بن قيدة:  –دراسة ربليلية نقدية  –ق(. كمباحث السَتة النبوية يف "دائرة اؼبعارؼ اإلسالمية" ََِٓ)
(. أطركحة دكتوراه نوقشت جبامعة األمَت عبد القادر للعلـو اإلسالمية كلية أصوؿ الدين بقسم الكتاب كالسنة ِٕ/ُ)

 ـ، ربت إشراؼ أد/ ضبيد قويف.َُِٖسنة 

 (.ٖٗينظر: يف اؼبيزاف لشوقي أبو خليل: )ص/ (ٔٗ)
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للدكتور ؿبٌمد سعيد البوطي يشفي صدكر قـو   -كإف طاؿ بعض الشيء  –كىنا أسوؽ كالما 
دكف أف يفكر كما  –اػبمسوف سنة من عمره  –: "كلكن ؿبٌمدا ذباكز ىذه الفًتة مؤمنُت، قاؿ رضبو هللا

قلنا أف يضٌم إىل خدجية مثلها من اإلانث: زكجة أك أمة، كلو شاء لوجد الزكجة ككثَت من اإلماء... كيف 
، من اؼببشرين ىذا ما ييلجم أفواه أكلئك الذين أيكل اغبقد أفئدهتم على اإلسالـ كقوة سلطانو

 يسمعوف إال دعاءن كنداءن... فقد ظٌنوا أهٌنم كاؼبستشرقُت كعبيدىم الذين يسَتكف من كرائهم، ينعقوف دبا ال
، مقتال يصاب منو اإلسالـ، كديكن أف يشٌوه من ظبعة ؿبٌمد  كاجدكف يف موضوع زكاج الٌنيٌب 

كزبٌيلوا أٌف دبقدكرىم أف جيعلوه عند الناس يف صورة الرجل الشهواف الغارؽ يف لذة اعبسد، العازؼ يف 
ؼ القلب كالركح". مث ربدث على معظم اؼببشرين كاؼبستشرقُت قائال: معيشتو اؼبنزلية العامة عن عفا

"أجل، فإٌف ـباصمتهم لإلسالـ ليست إال ؾبرد شارة يًسموف هبا أنفسهم بُت قومهم كبٍت جلدهتم، كليس 
 عمال فكراي لقصد البحث كاغبجاج.

رؼ بدينو كاؼبطلع من أىوف ما ديكن أف يستدؿ منو اؼبتبصر، العا كإاٌل فموضوع زكاج الٌنيٌب 
 على سَتة نبيو، على عكس ما يركجو خصـو ىذا الدين سباما.

صورة الرجل الشهواين الغارؽ يف لذات اعبسد، كموضوع زكاجو عليو  يريدكف أف يلصقوا بو 
الصالة كالسالـ ىو كحده الدليل الكايف على عكس ذلك سباما، فالرجل الشهوافي، ال يعيش إىل اػبامسة 

ن العمر يف بيئة مثل بيئة العرب يف جاىليتها، عفيف النفس، دكف اف ينساؽ يف شيء من كالعشرين م
التيارات الفاسدة اليت سبوج من حولو. كالرجل الشهوافي ال يقبل بعد ذلك اف يتزكج من أميو ؽبا ما يقارب 

كلو إىل ذلك  ضعف عمره، مث يعيش معها دكف أف سبتٌد عينو إىل شيء فبٌا حولو كإٌف من حولو الكثَت،
أكثر من سبيل، إىل أف يتجاكز مرحلة الشباب، مث الكهولة، كيدخل يف مدارج الشيخوخة". مث أشار 
اغبكمة من زكاجو من نسائو، مث قاؿ: "كأاين كانت اغبكمة كالسبب، فإنٌو ال ديكن أف يكوف ؾبردى قضاء 

يستجيب للوطر كالرغبة النفسية يف  الوطر كاستجابةن للرغبة اعبنسية، إذ لوكاف كذلك لكاف أحرل بو أف
الوقت الطبيعي ؽبذه الرغبة كندائها: خصوصا كقد كاف إذ ذاؾ خايل الفكر ليس لو من مهـو الدعوة 

كلسنا نرل اإلطناب يف الدفاع عن زكاجو عليو  كمشاغلها ما يصرفو عن حاجاتو الفطرية كالطبيعية.
ثُت، إذ ال نعتقد أٌف شبة مشكلةن ربتاج إىل النظر أك الصالة كالسالـ، على كبو ما يفعل كثَت من الباح
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البحث، كإف أكىم خصـو اإلسالـ ذلك. كريبَّ حق من حقائق اإلسالـ، ال يطمع خصومو إلبطالو، 
 .(ٕٗ)أبكثر من استجرار اؼبسلمُت إىل مناقشة دفاعية يف شأنو"

فإهنا ربٌيت ربت نظره كال عن رؤيتو زينب اهنع هللا يضر، فقصة مردكدة شرعا كعقال،  كأما ذكره لوبوف
 .(ٖٗ)خيفى عليو صباؽبا، كزكاج زينب من زيد تقرير شرع كتنفيذ حكم إؽبي

يف تطليق زينب من زكجها كاضح، بل ختم  ابلتواطؤ مع الٌنيٌب  كما أف اهتامو جربيل 
تدعم اغبكم، األمر الذم جعل اؼبسلمُت يسلموف للتعاليم الرابنية. فأين ىي هللا القرار إبنزاؿ آايت قرآنية 

 اؼبوضوعية اليت اشتهر هبا لوبوف، كما دليلو على ما ذكر؟ سؤاؿ جييب عنو اؼبعجبوف.

: قاؿ: "كجيب عدُّ ؿبٌمدو من فصيلة اؼبتهوسُت من الناحية العلمية كما ىو السابعادلوضع 
 Au point de vue scientifique, il faut classer évidemment" .(ٗٗ)كاضح

Mahomet – comme la plupart des fondateurs de religions – 

dans la grande famille des aliénés". 

يستعمل الدكتور لوبوف كلمات كٌنا نتمٌت ليبقى يف مكانة العامل يقوؿ شوقي أبو خليل: "
... ا، من ذلك كلمة اؽبوس، كخصوصا حُت يتحدث عن الرسوؿ العظيم اؼبنصف بعيدا عن استعماؽب

، صاحب األثر العميق يف أمتو كيف البشرية فهل يصح أك يليق ؼبؤرخ منصف أف يكتب عن ؿبٌمد 

                                                           
(. دار الفكر اؼبعاصر بَتكت، دار الفكر ّٖ-ِٖالراشدة: )ص/فقو السَتة النبوية مع موجز لتاريخ اػبالفة  (ٕٗ)

 ـ(.ُُٗٗ-قُُُْ) َُدمشق، ط

كمن صبلة ادعاءات لوبوف كافًتاءاتو:  (.َُٓؼبزيد دحضو ؽبذه الشبهة، ينظر يف اؼبيزف شوقي أبو خليل: )ص/ (ٖٗ)
الواقع يشهد خبالؼ ذلك. كاحد، ك . كيكفي للرد على ىذه الفرية عدـ ذكر مصدر تشكيكو يف بوفاء نساء الٌنيٌب 

 كما بعدىا(. َُٓشوقي أبو خليل: )ص/ ينظر كتاب

كقد اكتفى ابؼبتهوس يف اكثر من موضع من كتابو،  كقد كصف لوبوف الٌنيٌب (. ُُْحضارة العرب: )ص/ (ٗٗ)
يٌب ؿبٌمد، كال شاىد ؽبا من اؼبًتجم عند ىذا اؼبوضع بقولو: "ىذه العبارات من نيزات اؼبستشرقُت، كال تتفق مع كرامة النٌ 

حىت  ؽبا شاىد من الواقع الواقع". كىنا حيق لنا أف نسأؿ: ىل ما تقدـ ذكره عن لوبوف من افًتاءات على الٌنيٌب 
 ؟يسكت مًتجم الكتاب عن رٌدىا
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هم أاننياهتم كعصبياهتم كمطامعهم إىل اٌدعاء نبوة كاذبة، مثل األسود صبعاء، كما يكتب عن أانس دفعت
 .(ََُ)طليحة بن خويلد األسدم، أك مسيلمة الكٌذاب"العنسي، أك 

الفراىيدم، حيث العالمة أف يكوف مراد لوبوف ابؽبوس اؼبعٌت الذم أكرده كيعلم هللا كم سبنيت 
رَّبه  ، أم: ؾبي ، كرجل ىٌواسه : الطَّوىفاف ابلليل كالطلب يف جراءة، تقوؿ: أسد ىٌواسه قاؿ رضبو هللا: "اؽبىوىسي

 وذكرت" معناىا اجملنونة، كىو اؼبعٌت الذم aliénés"الكلمة اليت عرٌب هبا لوبوف  ، إاٌل أفٌ (َُُ)شجاعه"
لهىوىسى دبعٌت: طرؼه من اعبنوفلمعاجم اللغة العربية 

(َُِ). 

كسَتتو العطرة،  إٌف ما ذكره لوبوف يف ىذا اؼبوضع اعتداء صارخ صريح على شخص الٌنيٌب 
فإف كلمة )ىوس( "تقاؿ ؼبن تدكر يف نفسو كأفكاره أمور غَت كاضحة، كتظهر ابنفعاالت ـبتلفة، أٌما 

 .(َُّ)فما عرؼ يف حياتو قبل البعثة كبعدىا إاٌل االتٌزاف، كحسن التفكَت، كبعد النظر" رسوؿ هللا 
 ر الذم مل يتم، فأين اؼبوضوعية؟ككاف إبمكاف لوبوف أف يقيم الدليل على افًتائو إف كجد، األم

فأنصف، كٌل ذلك بركح كبعد: "لقد كصف لوبوف آاثر حضارتنا فأجاد، كدافع عن فتوحاتنا 
علمية عالية اؼبستول قوية اغبجة، كلكن يصدـ الدارس )غبضارة العرب( بعد ىذا اإلنصاؼ أبقوالو يف 

 ، كيف اإلسالـ عقيدة.القرآف، كيف الرسوؿ الكرمي 

 كاف من )اؼبتهوسُت(؟  ؿبٌمدا  الظلم كاعبور كالقوؿ: إف أليس من

 أليس من التحامل القوؿ: إٌف القرآف من أتليف ؿبٌمد، كشاىد من شواىد عبقريتو؟

 أليس من االفًتاء القوؿ: إٌف اإلسالـ مقتبس من عناصر يهودية كنصرانية؟

                                                           
 (.ْٔ-ّٔيف اؼبيزف شوقي أبو خليل: )ص/ (ََُ)

 السامرائي، دار كمكتبة اؽبالؿ.(. ربقيق مهدم اؼبخزكمي كإبراىيم ُٕ/ْكتاب العُت: ) (َُُ)

(، كـبتار الصحاح ِِٓ/ٔلساف العرب: )(، ك ْٔ/ُٕينظر: اتج العركس من جواىر القاموس للزبيدم: ) (َُِ)
 (.َٕٓللرازم: )ص/

 .(ُِِص/) ، مرجع سابق:راقية كمنهج التضليلشاغبركة االستينظر:  (َُّ)
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كالدراسة كالتعليق، كمن كمن حق لوبوف كاالستشراؽ أف يقوؿ، كأف يتناكؿ ابلتحليل كالنقد 
حقنا الرٌد كالتصويب كتفنيد اػبطأ، ألٌف السكوت عٌما يقاؿ أك يقٌدـ، يعٍت تسليما ضمنيا آبراء 

 .(َُْ)االستشراؽ كطركحاتو"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ُِ-ُُ: )ص/يف اؼبيزاف شوقي أبو خليل (َُْ)
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 اخلامتة

نقد اؼبستشرقُت  يف ؾباؿ كيف اػبتاـ أسجل نتائج البحث، مع ذكر بعض التوصيات أراىا مهمة
 كاالستشراؽ.

 نتائج البحث: وال:أ

 .يعد لوبوف من اؼبستشرقُت األكركبيُت الذين أنصفوا العرب كحضارهتم -
 الطعن يف رابنية اإلسالـ من خالؿ الزعم أبٌف النيب يف  خيتلف لوبوف عن اؼبستشرقُتمل  -

 .لٌفق دينو من األدايف السابقة
 . يبٌ أتليف النٌ الزعم أبٌف القرآف الكرمي من مل خيتلف لوبوف عن اؼبستشرقُت يف  -
 .كاهتامو ابلشهوانية الطعن يف تعدد زكاج النيب مل خيتلف لوبوف عن اؼبستشرقُت يف  -
 .عدـ اعتماد لوبوف على مصادر أصيلة يف نقل أحداث السَتة النبوية -
هج على عنصرين: األكؿ: يعتمد ىذا اؼبن ، حيثاعتماد لوبوف على منهج البناء كاؽبدـ -

كفيو جيٌرد اؼبستشرؽ أىٌم  اعبوانب، مث الثاين: اؽبدـ لبعضاإلطراء كاؼبديح  البناء اؼبرتكز على
 .أركاف اؼبوضوع من مقٌوماتو األساسية حىٌت يسقطو سباما

 كما فعل يف غزكة خيرب.  تشكيك لوبوف القارئ يف بعض تصرفات الٌنيٌب  -

افًتائو على أٌف موقف اؼبًتجم األستاذ زعيًت مريب جدا، حيث مل يعقب على لوبوف يف  -
 .شخص رسوؿ هللا 

بياف قيمة الركاايت  من اؼبهم اعتماد العقل كاؼبنطق يف الرد على اؼبستشرقُت، مع عدـ إغفاؿ -
 كطريقة عرضها كتوجيهها.

اؼبوضوعية اليت التزمها لوبوف يف اغبديث عن حضارة العرب اؼبادية غابت سباما يف مباحث  -
 السَتة النبوية.

 أىم التوصيات: اثنيا:

 بو اآليت: ىفبٌا يوص

 .دبا ينصف الٌنيٌب  التحقيق كالتعليقاالنتفاع بكتاب حضارة العرب إبعادة أٌكال: 

 .كرد الشبهات حوؽبا االستمرار يف عقد اؼبلتقيات حوؿ سَتة الٌنيٌب : اثنيا

أدبيات أقًتح على اللجنة اؼبوقرة للملتقى اؼببارؾ تنظيم تظاىرة علمية حوؿ الصحابة يف : لثااث
 .اؼبستشرقُت
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ىذا... كأسأؿ هللا تعاىل أف ديٌن علينا ابلفهم الصحيح، كالقلب السليم، كالنية الصادقة، كأف 
 جيعل ىذا العمل خالصا لوجهو الكرمي، كآخر دعواان أف اغبمد هلل رٌب العاؼبُت، كصٌلى هللا على نبٌينا

 ؿبٌمد كعلى آلو كصحبو أصبعُت. كسٌيدان
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 قائمة ادلصادر وادلراجع

، لألستاذ الدكتور دمحم االستشراؽ كالعلـو اإلسالمية بُت نقالنية التأصيل كعقالنية التأكيل .ُ
 ـ(.َُِٕ) ُطمراكش، اؼبطبعة كالوراقة الوطنية ، خركابت

 ـ.ََِِ. دار العلم للماليُت بَتكت لبناف، الطبعة اػبامسة عشرة عالـ ػبَت الدين الزركلياأل .ِ

 . ربقيق ؾبموعة من الباحثُت، دار اؽبداية.زبيدممرتضى الالعركس من جواىر القاموس للاتج  .ّ

اغبركة االستشراقية كمنهج التضليل )كتاب حضارة العرب لغوستاؼ لوبوف أمنوذجا( دراسة يف  .ْ
مقاؿ نشر ضمن أعماؿ السنة النبوية  .السنة النبوية الشريفةموقف االستشراؽ اؼبضلل من 

يراجع الرابط  اؼبعاصرة. كالتحدايت
 net/publication/333973687researchgate.https://www.اآليت:

 ْهنضة مصر القاىرة، ط دار. حقائق اإلسالـ كأابطيل خصومو، عباس ؿبمود العقاد .ٓ
 ق(.ََِٓ)

ربقيق دمحم عبد اؼبعيد ضاف، ؾبلس دائرة  .اؼبائة الثامنة البن حجرالدرر الكامنة يف أعياف  .ٔ
 (.ُِٕٗ-قُِّٗة حيدر أابد اؽبند )اؼبعارؼ العثماني

 .ق(َُْٓ) ُطدار الكتب العلمية بَتكت،  .دالئل النبوة للبيهقي .ٕ

اث العريب بَتكت، ربقيق عمر عبد السالـ السالمي، دار إحياء الًت  للسهيلي. الركض األنف .ٖ
 ـ(.َََِ-ىػُُِْ) ُط

 مكتبة اؼبعارؼ للنشر كالتوزريع الرايض. .لأللباينسلسلة األحاديث الصحيحة  .ٗ

 .اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع الرايضمكتبة . لباينسلسلة األحاديث الضعيفة لأل .َُ

 (.ـُٖٕٗ-ىػُّٖٗ) ُربقيق سهيل زكار، دار الفكر بَتكت، ط. سَتة ابن إسحاؽ .ُُ

ربقيق مصطفى السقا كإبراىيم األبيارم كعبداغبفيظ الشليب، مطبعة  ىشاـسَتة ابن  .ُِ
 ـ(.ُٓٓٗ-قُّٕٓ) ِمصطفى ابيب اغبليب مصر، ط

https://www.researchgate.net/publication/333973687
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. مكتبة العلـو كاغبكم اؼبدينة لدكتور أكـر ضياء العمرمالسَتة النبوية الصحيحة ل .ُّ
 (.ـُْٗٗ-قُُْٓ) ٔاؼبنورة، ط

. دار القلم شهبة ودمحم بن سويلم أبدمحم . النبوية على ضوء القرآف كالسنة السَتة .ُْ
 ق(.ُِْٕ) ٖدمشق، ط

ربقيق ؿبمود دمحم الطناحي كعبد الفتاح  .لكربل لتاج الدين السبكيطبقات الشافعية ا .ُٓ
 ق(.ُُّْ) ِعة كالنشر كالتوزيع، طدمحم اغبلو، ىجر للطبا

 ق(.َُْٕ) ُعامل الكتب بَتكت، ط .الشافعية البن قاضي شهبةطبقات  .ُٔ

للكتاب الدرا البيضاء/ اؼبغرب، اؼبركز الثقايف  ،فايز بن علي الشهرم، تاؼ لوبوفغوس .ُٕ
 .ـ(َُِٗ) ُط

. دار ة، الدكتور سعيد رمضاف البوطيتاريخ اػبالفة الراشدفقو السَتة النبوية مع موجز ل .ُٖ
 ـ(.ُُٗٗ-قُُُْ) َُالفكر اؼبعاصر بَتكت، دار الفكر دمشق، ط

. دار الفكر اؼبعاصر، بَتكت لبناف، و خليلوف للدكتور شوقي أبيف اؼبيزاف غوستاؼ لوب .ُٗ
 ـ(.َُٗٗ-ىػَُُْ) ُكدار الفكر دمشق، ط

. ربقيق مهدم اؼبخزكمي كإبراىيم السامرائي، اػبليل بن أضبد الفراىيدم كتاب العُت .َِ
 دار كمكتبة اؽبالؿ.

 .ُالبن منظور اإلفريقي. دار صادر بَتكت، ط لساف العرب .ُِ

للدكتور  –دراسة ربليلية نقدية  –اؼبعارؼ اإلسالمية" مباحث السَتة النبوية يف "دائرة  .ِِ
. أطركحة دكتوراه نوقشت جبامعة األمَت عبد القادر للعلـو اإلسالمية كلية أصوؿ دمحم بن قيدة

 ـ، ربت إشراؼ أد/ ضبيد قويف.َُِٖالدين بقسم الكتاب كالسنة سنة 

-قُُْْمنقحة ) . مكتبة لبناف انشركف بَتكت، طبعة جديدةـبتار الصحاح للرازم .ِّ
 ـ(.ُٓٗٗ

 ـ(.َُٕٗاؼبطبعة اغبسنية مصر ) ، أليب الفداء.اؼبختصر يف أحبار البشر .ِْ



41 
 

ترصبة دمحم عبد العظيم علي  .الدكتور دمحم عبدهللا دراز، مدخل إىل القرآف الكرمي .ِٓ
 .ـ(ُْٖٗ-قَُْْ)كمراجعة السيد دمحم بدكم، دار القلم الكويت، ط 

دار النفائس ، دمحم ركاس قلعو جي كعبد الرب عباسربقيق  .كدالئل النبوة أليب نعيم .ِٔ
 .ـ(ُٖٔٗ-قَُْٔ) ِبَتكت، ط
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