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تمهيد

المخلص
ت�س�ع��ى ه��ذه امل�ق��ال��ة إىل رص��د ج�ه��ود ال �ن �ص��ارى العرب
احمل � ��دث �ي��ن ،يف رده � � ��م ل �ش �ب �ه��ات ال �ط ��اع �ن�ي�ن يف سرية
ال �ن�بي حم�م��د ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وس �ل��م ،وذل ��ك م��ن خالل
ال�ب�ح��ث يف ك�ت�ب�ه��م وم �ق��االهت��م ون�ت��اج�ه��م األديب ،وقد
ح��دد زم��ن ال�ب�ح��ث ب��دراس��ة م�ؤل�ف��ات ال �ك��تّ��اب اللذين
ب� ��رزوا يف ال �ق��رن ال�ع�ش�ري��ن امل �ي�ل�ادي ل�ك��وهن��ا احل�ق�ب��ة اليت
ازده � � ��رت ف �ي �ه��ا ح ��رك ��ة ال �ت��أل �ي��ف وال � ��دراس � ��ة يف الوطن
ال �ع��ريب ،وب ��دأ ف�ي�ه��ا امل�ث�ق�ف��ون ال �ع��رب مب�راج�ع��ة ومتحيص
م � ��ا ك �ت �ب ��ه امل� �س� �ت� �ش ��رق ��ون ع � ��ن ال � �ت � ��اري � ��خ اإلس �ل��ام � ��ي.

كل
ينظر ب�ع��ض املسلمني ب�ع�ين ال�ش��ك واالرت �ي��اب إىل ّ
ما يكتبه غري املسلمني عن اإلسالم وعن رسوله الكرمي
ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وس �ل��م ،وغ��ال �ب��ا م��ا ي�ن�ت�ظ��ر امل�ت�ل�ق��ي من
ت�ل��ك ال�ك�ت��اب��ات اف�ت�راء ع�ل��ى ال �واق��ع ،وت�زي�ي�ف��ا للحقائق،
ودس � ��ا ل �ل �م �ع �ل��وم��ات امل �غ �ل��وط��ة ،وجت � � ��اوزا للموضوعية.
ول �ع��ل ال �س �ب��ب يف ذل ��ك ي��رج��ع إىل م ��ا ك�ت�ب��ه ك �ث�ير من
املستشرقني الذين اختصوا بدراسة التاريخ اإلسالمي أو
العلوم القريبة منه ،فنشروا املؤلفات الضخمة املهمة اليت
حتمل بني طياهتا حقائق مزيفة ،حاولوا من خالهلا الطعن
باإلسالم والتقليل من أثره احلضاري يف هنضة اإلنسانية
ورقيها  (Ala’zm, 1998; Kushk, 1998).إال أن هناك الكلمات المفتاحية :النيب حممد صلى اهلل عليه
من النصارى العرب من تصدى هلذا البهتان وراح ينشر وسلم؛ النصرانية؛ الفكر اإلسالمي؛ األدب العريب.
روح ال��وح��دة وال�ت�لاح��م ،وي��دع��و إىل التمسك بالثقافة
Abstract
مصرحا بذلك ،ومعربا عن متجيده لإلسالم
اإلسالميةّ ،
واع � �ت � �زازه ب��ال �ن�بي ال �ك��رمي حم �م��د ص �ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وسلمThis paper seeks to monitor the efforts of .
Arab Christians modernists, in respond to
ف �ول��دت م�ؤل�ف��ات مهمة ك��ان هل��ا ص��داه��ا  -آنذاكsuspicious appellants in the biography of .-
إن تلك الكتابات ال�تي غلب عليها اإلن�ص��اف كادت Prophet Muhammad (pbuh). Through researches
ت �ض �ي��ع وس� ��ط أت� �رب ��ة امل �ك �ت �ب��ات ،وض �ل ��ت ع �ن �ه��ا أيدي in books and articles, it had been identified by
studying books of writers who emerged in the
ال �ب��اح �ث�ين ،رغ ��م أمه�ي�ت�ه��ا يف وق �ت �ن��ا احل ��اض ��ر ،ح �ي��ث إن 20th Century which had been known as the time
احل �م �ل��ة ض ��د اإلس �ل��ام ون �ب �ي��ه وت ��ارخي ��ه م ��ا زال � ��ت تزداد of writings and researches development in the
ض� � �راوة ،ف �ك��ان م��ن امل �ه��م ال �ع ��ودة إىل ت�ل��ك املؤلفاتArab world. Therefore, the Arab intellectuals ،
began to review and respond what Orientalists
وإبرازها من جديد لتكون شاهدا على عظمة هذا الدين
have written about Islamic history.
ال��ذي شهد ل��ه م��ن ال يؤمن ب��ه ،قبل املؤمنني ،وكذلك
فمن حق أولئك األدب��اء املعتدلني أن نستذكر كتاباهتم ;Keywords: Prophet Mohammed; Christianity
Islamic thought; Arabic
ونشري إليهم بصفتهم أدباء موضوعيني منصفني ،تنزهوا
ع��ن التعصب وأزال � �وا ال�غ�ش��اوة املصطنعة ع��ن عقوهلم.
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م ��وق ��ف ال� �ن� �ص ��ارى ال � �ع� ��رب امل� �ع ��اص� �ري ��ن م� ��ن اإلس �ل��ام
ينقسم النصارى العرب-يف العصر احلديث -يف تأثرهم
ب��اإلس�ل�ام وم��وق�ف�ه��م م�ن��ه إىل ث�لاث��ة أص �ن��اف :األول-
امل�ت�ع�ص�ب��ون ال��ذي��ن أع �ل �ن �وا ع��داءه��م ل�ل�إس�ل�ام ،وصاروا
يطعنون يف قيمه وي��دع��ون إىل ن�ب��ذ شريعته م��ن خالل
دع��وى القومية والدعوة إىل التحرر وغريها من األفكار
ال �غ �رب �ي��ة ،وي � ��رى ) "Jamil (2011إن األف � �ك ��ار الغربية
ليست حم�ص��ورة على العلمانية فحسب ،وإمن��ا تشمل
ال�رأمس��ال�ي��ة واالش�تراك �ي��ة والشيوعية وال�ق��وم�ي��ة وغ�ير ذلك
من التيارات املخالفة لتعاليم اإلسالم" .الصنف الثاين-
احمل ��اي ��دون ال��ذي��ن مل ت �ك��ن هل��م م �واق��ف م�ع�ل�ن��ة يف هذا
اجلانب .والثالث -املنصفون الذين راحوا يصدحون مبا
عقلوا من مساحة هذا الدين وعظمته )(Fudwa, 2009
 ،وه��م م��ادة ال�ب�ح��ث .إذ تكمن أمه�ي��ة م��ا ق��دم��ه هؤالء
امل�ن�ص�ف��ون يف ك��وهن��م ن �ص��ارى ي��وج�ه��ون خ�ط��اهب��م ألبناء
ملتهم ،ويدعوهنم إىل العدل واإلنصاف ،وحيذروهنم من
مسوم أع��داء اإلس�لام وأع��داء العروبة من الذين حياولون
زرع الفتنة ب�ين أب �ن��اء ال�ب�ل��د ال �واح��د ،ع��ن ط�ري��ق تشويه
احلقائق ،وتزوير التاريخ الذي يشهد لإلسالم واملسلمني
أهن ��م راف �ع �وا ل � �واء ال�ت�س��ام��ح وح �ف��ظ ح �ق��وق األقليات.

وكبريا مقدسا ،إذا ظل وراء احلجاب ،وخلف الستار،
ّأم ��ا إذا ش��وه��د ون �ُظ��ر وع� � ُ�رف وس��وُج��ل وب��وح��ث ،فإن
عظمته ت�تره��ل ،واح�ترام��ه ي ��ذوب ،وهيبته هت��وي هابطة
ع��ن ع��رش�ه��اّ ،أم��ا كيف ظ��ل حممد ب��ن عبد اهلل عظيما
يف ن�ف��وس أت�ب��اع��ه ودارس ��ي ح�ي��ات��ه ،وم�ع��اش�ري��ه ومواكليه
وحماربيه ومضطهديه يف عهده ،واملعجبني به واملؤمنني
تعرف
برسالته بعد ع�ه��ده؟ أم��ا كيف ظ��ل عظيما رغ��م ِّ
ص �ح��اب �ت��ه وك ��تّ��اب ��ه وخ ��دم ��ه وأب � �ن ��اء ج �ي �ل��ه وج �ي �ش��ه إىل
عريتيه الكاملتني ،العرية النفسية والعرية اجلسمية؟!".
واحلق أن هذه االلتفاتة من قبل األدي��ب لبيب الرياشي
ت�ع� ّد سابقة مهمة ،ف��رغ��م ك��لّ م��ا ك�ت�ُ�ب ع��ن س�يرة النيب
حممد صلى اهلل عليه وس�ل��م ،إال أن ال�ري��اش��ي أب��دع يف
التفاتته ه��ذه ،ف��ال��رس��ول صلى اهلل عليه وس�ل��م ،خالط
ال �ن��اس يف ك��ل أح� �وال ��ه ،خ��ال�ط�ه��م يف ص�ح�ت��ه ومرضه،
ويف ف ��رح ��ه وغ �ض �ب ��ه ،وخ ��ال� �ط ��وه يف ح �ل��ه وس� �ف ��ره ويف
ح �رب ��ه وس �ل �م��ه ،ومل ي �ك��ن ب �ي �ن��ه وب�ي��ن ال� �ن ��اس حجاب
وال ح��اج��ب ،ورغ ��م ك��ل ه��ذا ف��إن هيبته ك��ان��ت تفوق
ه �ي �ب��ة امل � �ل� ��وك امل �ت �ح �ج �ب�ي�ن يف ق� �ص ��وره ��م ومواكبهم.
وشواهد تأثر مثقفي نصارى العرب وأدبائهم خبُلق النيب
صلى اهلل عليه وسلم وسريته العطرة ،كثرية جدا ،جندها
يف ك� �ت ��اب ��ات ل �ب �ي��ب ال � �ري ��اش ��ي )Al-Rayashi (1998
 ،ون � � � �ص� � � ��ري س � �ل � �ه � ��ب ) ،Salhab (1970ونطمي ومهما يكن من شيء فإن هذه الكتابات لو صدرت عن قلم
ل� ��وق� ��ا ) ،Luke (2007وإل � � �ي� � ��اس ق� �ن� �ص ��ل وأم � �ي� ��ن خنلة مسلم ملا القت آذان نصرانية مصغية ،ولكن حني تصدر
) Nakhlah (1967وغ�يره��م م��ن منصفي النصارى .من قلم نصراين فلعل اهلل يهدي هبا قلوب قوم ضالني.
ت � �ص� ��دي أدب � � � ��اء ن� � �ص � ��ارى ال� � �ع � ��رب ل� �ش ��بَ ��ه الطاعنني
يف اإلس � �ل� ��ام وال � �ن �ب��ي حم� �م ��د ص� �ل ��ى اهلل ع �ل �ي��ه وسلم
إن ال � �ت � �زام ف �ئ��ة م �ه �م��ة م ��ن م �ن �ص �ف��ي ن� �ص ��ارى العرب
ال� �ت� �ص ��دي حمل � � ��اوالت ال �ت �ش��وي��ه وال � �ت � �زيِ ��ف ال �ت��ي تبناها
ال �ب �ع ��ض ض� ��د اإلس � �ل ��ام ون �ب �ي ��ه ال � �ك � ��رمي ،ت� �ع� � ّد ظاهرة
م�ه�م��ة ت�س�ت��دع��ي ال��وق��وف ع�ن��ده��ا ل �ل��دراس��ة والتحليل.
م��ن أه ��م م��ا ن�ش��ر يف ه ��ذا امل��وض��وع ك �ت��اب (يف خطى
حم �م ��د) ل�ل�أدي ��ب ال� �ن� �ص� �راين ال �ل �ب �ن��اين )Salhab (1970
 ،إذ ي��وض��ح يف تقدميه هل��ذا ال�ك�ت��اب أ ّن كتابه شهادة
(مسيحي) على دين حممد ،وإسهام ىف تعريف املسيحيني
حبقيقة هذا الدين ،فيقول " :إمنا أردته شهادة مسيحي

ت � � � ��أث � � � ��ر أدب � � � � � � � � � � ��اء ن � � � � � �ص � � � � ��ارى ال � � � � � �ع � � � � ��رب ب� � ��اخلُ� � �ل� � ��ق
ال � �ع � �ظ � �ي� ��م ل � �ل � �ن �ب�ي حم � �م � ��د ص � �ل � ��ى اهلل ع � �ل � �ي� ��ه وسلم
م��ن أك�ث��ر ال�ظ�واه��ر ال�تي ت��أث��ر هب��ا األدب ��اء ال�ن�ص��ارى يف
ش�خ�ص�ي��ة ال �ن�ب�ي ص �ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وس �ل��مُ ،خ �ل �ق��ه الرفيع
وجنوحه إىل العدل وثورته ضد الظلم بأنواعه املختلفة،
وم��ن ذل��ك م��ا أورده لبيب ال�ري��اش��ي يف ك�ت��اب��ه (نفسية
ال ��رس ��ول ال �ع ��ريب) ي�ب�ين م ��دى مس��و ص �ف��ات ال �ن�بي حممد
صلى اهلل عليه وسلم ،وعظمة ُخلقه ،بأسلوب علمي
رص�ين معتمدا املنهج النفسي يف حتليل شخصية النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،فيقول )" : Al-Rayashi (1998
أمجع علماء النفس على أن العظيم يظل عظيما مبجال
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1947م يف ب� ��اري� ��س ،وف �ي ��ه ف �ص��ل ب �ع �ن �وان "ي� �س ��وع يف
ال � � � �ق � � ��رآن" ،ح� �ي ��ث ي � �ق� ��وم ) (Salhab, 1970بتعريب
ن�ص��وص م��ن ه��ذا ال�ف�ص��ل ليبني م��دى اخل�ب��ث املوجود
يف عقول أولئك املتعصبني .وق��د أسهم يف ع��رض هذه
احل�ق��ائ��ق لتوعية أب�ن��اء ملته ال��ذي��ن ط��امل��ا ت�ن��ادى بعضهم
ب �ت �ل��ك االف � �ت � �راءات ،واع �ت �م��ده��ا يف ت �ف �ك�يره وخطابه.
وي� �ش ��ارك ال ��دك �ت ��ور ن �ظ �م��ي ل��وق��ا يف مح �ل��ة ال ��دف ��اع عن
اإلسالم ونبيه الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ،فله كتابات
عديدة يف ه��ذا املضمار وال سيما املوسوعة اإلسالمية
ال�تي مجع فيها ع��دد من الكتب ال�تي درس فيها التاريخ
اإلس�لام��ي والفلسفة اإلس�لام�ي��ة ،ون��ورد بعضا م��ن تلك
النصوص الكثرية ،فضمن دفاعه عن النيب حممد صلى
اهلل عليه وس�ل��م ،يفند ال�ك��ات��ب امل �زاع��م الباطلة والتهم
الزائفة اليت حت��اول النيل من اإلس�لام ونبيه الكرمي صلى
اهلل عليه وس �ل��م ،ف�ي�ق��ول ) " : Luke (2007إن حممدا
ص�ل��ى اهلل عليه وس�ل��م أل�غ��ى م��ا ك��ان لقبيلته م��ن تقدم
على الناس يف اجلاهلية حىت جعل العبدان واألحابيش
سواسية وملوك ق�ري��ش ...وكانت لذويه حبكم اجلاهلية
فسوى ذلك كله باألرض أي قامة
صدارة غري مدفوعةّ ،
بعد هذا تنهض على قدمني لتطاول هذا اجملد الشاهق
أو تدافع ه��ذا الصدق ال�ص��ادق؟ ال خ�يرة يف األم��ر ،ما
ضل وما غوى ..وما
نطق هذا الرسول عن اهلوى .وما ّ
صدق بشر إن مل يكن هذا الرسول بالصادق األمني."..
ويف كتاب آخر يوضح ) ، Luke (1969أنه مل جيد أوىل
من النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ،من ينذر قلمه للذود
عنه ونفي الكيد عن سريته ،فيقول يف كتاب (حممد يف
أي الناس أوىل بنفي الكيد عن سريته
حياته اخلاصة)ّ " :
من (أيب القاسم) الذي حول املاليني من عبادة األصنام
املوبقة إىل عبادة اهلل رب العاملني ،ومن الضياع واالحنالل
السمو واإلميان ،ومل يفد من جهاده لشخصه أو آله
إىل
ّ
شيئًا مما يقتتل عليه طالب الدنيا من زخارف احلطام".

ىف دي��ن حممد م��ن ل��دن اهلل ،م��ن ال�س�م��اء ،فأسهم من
خالله يف إط�لاع إخ��وة يل مسيحيني على حقيقة هذا
ال��دي��ن وم ��ا حي �ت��وي م��ن ث� ��روات روح �ي��ة وخ�ل�ق�ي��ة ،وعلى
م��ا أدى لإلنسانية ع�بر العصور م��ن جلي اخلدمات".
مث يتوجه ن�ص��ري سلهب إىل أب�ن��اء ملته م��ن النصارى،
ي��دع��وه��م إىل التفكر يف امل� ��وروث احمل � ّ�رف م��ن األفكار
والعقائد ،وال سيما الشبه واالف�ت�راءات ال�تي تثار حول
اإلس�لام ونبيه الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ،فيقول :
) " Salhab (1970من هذا القدمي حسبنا أن نشري إىل ما
يردد كأنه حقيقة راهنة :وهو أن الدين اإلسالمي فرض
حبد السيف ،وأن البشر مل يقبلوا على اعتناقه إال مكرهني".

مث ي� � � � ��ورد األدل � � � � � ��ة ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ال � �ت � ��ارخي � �ي � ��ة واملنطقية
ح � � ��ول ب � �ط �ل��ان ه � � ��ذه ال � �ت � �ه � �م ��ة ،ن �ل �خ �ص �ه ��ا ب � � ��اآليت:
( )1إذا اف�ت�رض �ن ��ا أن اإلس� �ل ��ام خ � ��اض ح ��روب ��ا من
أج � ��ل اإلمي � � � ��ان ،أف� �ل ��م ت �ك ��ن احل� � � ��روب ال �ص �ل �ي �ب �ي��ة هي
أي �ض��ا ول �ي��ده اإلمي � ��ان؟ أول �ئ��ك ال��ذي��ن س �ل �وا السيوف،
وأط � �ل � �ق � �وا احل� � � � � �راب ،وان � �ق � �ض � �وا ب � � � ��اآلالف ع� �ل ��ى هذا
ال �ش��رق ،أمل ي�ك��ن ال�ص�ل�ي��ب م��رس��وم��ا ع�ل��ى صدورهم؟
( )2وال� ��دي� ��ن امل �س �ي �ح��ي ن �ف �س��ه أمل ي �غ��د م �ب��اح��ا إىل
ج��ان��ب األدي� ��ان األخ ��رى ع�ل��ى أث��ر ان�ت�ص��ار قسطنطني
يف ح � ��رب أب� �ل ��ى ف �ي �ه��ا امل �س �ي �ح �ي��ون ال � �ب�ل��اء احلسن؟
( )3أمل يلجأ مسيحيو القرون الوسطى – وهم أعنف
املسيحيني إميانا – إىل ما أمس��وه (حكم اهلل) ليحسموا
خ�ل�اف��ات اس �ت �ح��ال ع�ل�ي�ه��م ح�س�م�ه��ا ب�ط�ري�ق��ة أخرى؟
(وح�ك��م اهلل) ه��ل ك��ان غ�ير م �ب��ارزة اخلصمني ح�تى من
يقتل من كان على باطل ،وينجو من كان على حق؟.
مث ي�ن��اق��ش ش�ب�ه��ة أخ � ��رى ،وه ��ي ال�ط�ع��ن يف ن �ب��وة حممد
ص �ل��ى اهلل ع �ل �ي��ه وس� �ل ��م ،وال �ط �ع��ن يف مس ��اوي ��ة القرآن
الكرمي ،وبني أن مصدر هذه االدع��اءات غريب مغرض،
ويستشهد على ذل��ك مب�ق��ال لكاتب فرنسي معروف،
ك �ت��ب يف جم �ل��ة وه � ��ذا امل� �ق ��ال م �ل ��يء ب��ال �ت �ه��م الكاذبة
والطعن املعلن بسيد اخللق حممد صلى اهلل عليه وسلم.
احتفائهم بالنبي صلى اهلل عليه وسلم ودفاعهم عنه وك� ��ذل� ��ك ي �ت �ص ��دى ن� �ص ��ري س �ل �ه��ب ل �ب �ع��ض الكتب
ال �غ �رب �ي��ة ال�ت��ي ت �ق��دم اف� �ت � �راءات م �س �م��وم��ة ح� ��ول الدين
ي�ع� ُّ�د ك�ت��اب (نفسية ال��رس��ول ال�ع��ريب) للكاتب النصراين اإلس �ل��ام � ��ي ،وم �ن �ه��ا ك� �ت ��اب "امل� �س� �ي ��ح" ال � �ص� ��ادر عام
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ال � �ك ��رمي) .ط �ب �ع��ت ون� �ش ��رت ،وت ��وج ��د ن �س �خ��ة م �ن �ه��ا يف
م�ك�ت�ب��ة األس � ��د -دم �ش ��ق ،حت ��ت ال �ق �ي��د ص . 93714
ي �ق��ول ) Qonsul (1981ح� ��ول ال �س �ب��ب ال � ��ذي أهلمه
ن�ظ��م ه ��ذه ال �ق �ص �ي��دة" :ق � �رأت ألح ��د ال �ك��تّ��اب مقالة،
ف��إذا ه��ي التحامل الكافر على األم��ة العربية والتلميح
ال �ف��اج��ر إىل مج ��وده ��ا ل�ت�م�س�ك�ه��ا ب ��ال� �ق� �راّن الكرمي...
وك � � ��ررت إىل ال� �ت ��اري ��خ أراج� � � ��ع ،س �ي��رة ال� �ن�ب�ي اهلامشي،
ف ��إذا يب م � ّ�رة ج��دي��دة أم ��ام دن�ي��ا م��ن األخ�ل�اق السامية
وامل�واق��ف اجل�ب��ارة خططت للعاملني ص �راط احل��ق واهلدى
والعدالة االجتماعية الصحيحة اليت يبحث عنها الناس
ويسفكون ب�ين ال�ف�ترة وال �ف�ترة -ل�ترك�ي��زه��ا -دماءهم...
واس �ت �ع��رض��ت أع �م��ال ال��ذي��ن ي � َّ�دع ��ون أهن ��م ي �ري ��دون أن
ي� �ق ��ودوا ال �ع ��امل إىل ري� ��اض ال �س�ل�ام واحمل �ب ��ة والطمأنينة
فلم أج��د الاّ أظ��اف��ره��م مت��زق امل�ق��دس��ات اإلن�س��ان�ي��ة ،ومل
أج��د الاّ الكذب واخل��داع فيما يبدون وفيما يكتمون،
�ف  -بعد ذل��ك ك�ل��ه -اس�ت�غ�رايب لتحامل الكاتب
ف�خ� َ
وت�ض�ل�ي�ل��ه ...ورأي��تُ�ني أت�ق��دم إىل ال ��ردَ عليه بسلسلة من
امل �ق��االت ،ك�ش�ف��ت ن�ي��ات��ه ،وف�ض�ح��ت ت��ره��ات��ه ،وجعلته
من القوم اخلاسرين ،مث أندفِع إىل ج�لاء الشعور الذي
س��اورين ،وأن��ا أمعن يف استقصاء البطوالت اليت ظهرت
يف أميت _وفرعها يف السماء _ فكانت قصيديت هذه".
وال ي�ف��وت�ن��ا يف ه ��ذا اجمل� ��ال أن ن��ذك �رال �س �ي��اس��ي واملؤرخ
النصراين الفلسطيين إميل ال�غ��وري ال��ذي اهتم بقضايا
األمة وال سيما قضية فلسطني ،وكان على عالقة طيبة
وصلة دائمة باخلط اإلسالمي العام ،وهو الذي كشف
أالعيب التبشري النصراين ال��ذي يغزو البالد العربية أيام
ك��ان وزي� �راً للشؤون االجتماعية يف األردن ع��ام 1969
م ،ول��ه رس��ال��ة مطبوعة عنواهنا "دور التبشري يف خدمة
اإلس�ت�ع�م��ار وال�ص�ه�ي��ون�ي��ة" ،وف�ض��ح أطماعها اخلبيثة يف
ال �ب�لاد ال�ع�رب�ي��ة وخ��اص��ة يف ال�ش�م��ال األف �ري �ق��ي واملشرق
العريب ،حيث كانت هذه اإلرساليات من خمتلف البالد
الغربية (إيطاليا  -فرنسا – النمسا -أسبانيا) .وأ ّكد أن
هذه اإلرساليات التبشريية عملها استعماري حبت ،حتمل
نوايا سياسية بغيضة ،ذاكرا أمساء العديد من اإلرساليات
التبشريية اليت كانت تعمل يف فلسطني حتت غطاء التبشري

ل�ب�ي��ب ال �ري��اش��ي م ��ن روائ � ��ع م ��ا ك �ت��ب ال �ن �ص��ارى حول
اإلس�ل�ام ،ول�ع��ل ال��داف��ع يف تأليف ه��ذا ال�ك�ت��اب يعطيه
ت �ل��ك األمه �ي��ة ال �ن��اب �ع��ة ع��ن ص ��دق اإلح �س ��اس والتجرد
ع � ��ن ال� �ت� �ع� �ص ��ب يف االن � �ت � �م� ��اء وامل � �ع � �ت � �ق ��د ،والشعور
ال� �ن� �ب� �ي ��ل ب � � �ض � � ��رورة ال � � �ص � ��دع ب � ��احل � ��ق وال � � ��دف � � ��اع عنه.
يذكر ) Al-Rayashi (1998سبب تأليفه هذا الكتاب،
حيث ك��ان ال��داف��ع ل��ه ال�غ�يرة على اإلس�ل�ام وال�ن�بي حممد
ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وس �ل��م ،ف �ي �ق��ول" :م �ن��ذ ث�ل�اث سنوات
ون�ص��ف س�ن��ة ،كنت أط��ال��ع م�ؤلَّ�ف��ا باللغة الفرنسوية يف
الفلسفة ،ملؤلف فرنسوي هو عضو من أعضاء اجملمع
العلمي ال �ف �رن �س��وي ...درس امل �ؤل��ف يف م�ؤل�ف��ه فلسفة
ال �ف�لاس �ف��ة ال �ع��امل �ي�ين ال �ت��ارخي �ي�ين وال �ك��ون �ي�ين ومذاهبهم
االج �ت �م��اع �ي ��ة ،وف �ل �س �ف��ة األدي� � � ��ان ورس �ل �ه ��ا وروحانية
ال ��رس ��ل وآداهب � � � ��م ،ومل ي ��ذك ��ر ال ��رس ��ول ال� �ع ��ريب والدين
اإلس �ل�ام ��ي ،ومل ي �ق��ل أن حمل �م��د ف �ل �س �ف��ة ،ومل ي �ق��ل أن
للدين اإلسالمي حكمة ،حىت أنه مل يذكر الرسول ومل
يذكر اإلس�لام ،أحسست إذ ذاك بنعرة عربية حيس هبا
ك��ل مفكر ع��ريب ح�س��اس ... ،فقضيت الليل مبطالعة
القرآن وتفهمه وظللت أطالع حىت ظهرت الشمس"..
إذا كانت الرغبة الصادقة يف البحث والتعطش إىل احلق
 ال غريه -هو ما أوصل لبيب الرياشي إىل قناعة صلبة،جعلته يندم على ما فات من عمره جاهال هذا الدين وحقيقة
فلسفته ،فيقول" :ما ندمت على شيء يف حيايت -ندما
عصبيا ساحقا -مثل ندمي على جهلي نفسية الرسول
العريب ،واإلم��ام األعظم العاملي (حممد بن عبد اهلل) يف
أي��ام��ي امل��اض �ي��ات وس �ن �وايت ال �غ��اب �رات ،أم ��ا ل��و درست
ت �ل��ك احل� �ي ��اة وه��ات �ي��ك ال �ن �ف �س �ي��ة ،وت �ف �ه �م��ت جوهرها
واس �ت �ن��رت ب �ن��وره��ا-م �ن��ذ رب ��ع ق� ��رن -ل�لام �س��ت احلق".
وه��ذا املوقف يذكرنا بالشاعر واألدي��ب النصراين إلياس
ق�ن�ص��ل ال ��ذي ش ��ارك ال �ري��اش��ي يف ال �غ�يرة ع�ل��ى اإلسالم
واإلع �ج��اب بنبيه ال �ك��رمي ،وال�س�ع��ي ال �ص��ادق للوصول
إىل احلكمة ،فبعد أن ق�رأ مقالة ألح��د املتعصبني ساقه
ف �ك��ره ليستطلع حقيقة ه ��ذا ال��دي��ن وح�ق�ي�ق��ة شخصية
ال��رس��ول ال�ك��رمي حممد صلى اهلل عليه وس�ل��م ،فما كان
منه إلاّ أن امتأل عقله قناعة وحكمة ،وامتأل قلبه حبا
وإمي��ان��ا ،فكتب قصيدة عصماء ،عنواهنا (ال�ن�بي العريب
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وحيك ،فإنين على دين النصرانية" ،وآخر يصرح حباجته
وقومه إىل معرفة اإلسالم لإلستقاء من فيض هداه ،فيقول
) " : Salhab (1970إن اإلسالم ليس حباجة إىل قلمنا،
مهما ب�ل��غ قلمنا م��ن ال�ب�لاغ��ة ،ول�ك��ن قلمنا حب��اج��ة إىل
اإلسالم ،إىل ما ينطوي عليه من ثروة روحية وأخالقية،
إىل ق��رآن��ه ال �رائ��ع ال��ذي بوسعنا أن نتعلم منه الكثري".
ث��ان �ي��ا :س�ع�ي�ه��م ألث �ب��ات ه��وي�ت�ه��م ال �ع �رب �ي��ة ف�ك�م��ا يقول
) " Muhamadul (2012اهل� � � ��وي� � � ��ة ه� � � ��ي ال � � �واق � � �ي � � ��ة،
ف ��األص ��ل يف ال � �ن ��اس أهن � ��م ي �ش �ت �ه��دون ل �ي �ق �وا هويتهم
ح �ت ��ى ال ت � �ض � �ي� ��ع" وال � � �ن � � �ص� � ��ارى ال � � �ع� � ��رب اجتهدوا
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ه��وي�ت�ه��م م��ن خ�ل�ال اع �ت �زازه��م بالتاريخ
اإلس�ل��ام� ��ي ال� � ��ذي مي �ث��ل ت ��اري ��خ ال � �ع ��رب وحضارهتم.
وال خيفى إن م��ا ق��دم��ه األدب ��اء وامل�ف�ك��رون م��ن نصارى
العرب ،يف تلك احلقبة اخلطرية من تاريخ األمة اإلسالمية
والعربية ،كان دليال على شعورهم باالنتماء هلذه األمة
والعمل اجلاد لدفع عجلة تقدمها وهنضتها ،وهذا ما سجله
املفكر الروسي )  Georavsky (1996حيث يقول يف
س �ي��اق ك�لام��ه ع��ن األدب � ��اء ال �ن �ص��ارى ال �ع��رب " :وكما
يبدو لنا ،فإن سعي املسيحيني العرب لتأكيد انتمائهم
إىل دائ��رة الثقافة العربية اإلس�لام�ي��ة ،وام�ت�لاك حصتهم
ف�ي�ه��ا ،وت�ق��دمي م�س��امه��اهت��م يف ت�ط��وي��ره��ا ال�لاح��ق ،كانت
السمة األكثر متيزا بالنسبة للشرائح املشتغلة يف احلقل
الفكري من مسيحيي الشرق األدىن يف مرحلة النهضة".
الخاتمة
وخ �ت��ام��ا ن�ش�ير إىل أن ك �ث�يرا م��ن أدب� ��اء ال �ن �ص��ارى ألّفوا
ون�ش��روا كتابات ع�ّب�رّ وا فيها عن تأثرهم بديننا احلنيف،
ف�ك�ت�ب�وا ع��ن فلسفة ال��دي��ن اإلس�ل�ام��ي وأث ��ره يف النفس
ال�ب�ش�ري��ة ،راص��دي��ن ذل��ك ال �ت��اري��خ امل �ش��رق واجمل ��د التليد
ل� �ل ��دول ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة وأع �ل�ام � �ه ��ا ،ك �م ��ا ت ��رمج � �وا حبهم
وإع �ج��اهب��م ب��رس�ول�ن��ا ال �ك��رمي ف�ك�ت�ب�وا يف ف�ض��ائ�ل��ه ومناقبه
صلى اهلل عليه وسلم  ،ومن بني هؤالء األدب��اء :نظمي
ل��وق��ا ص��اح��ب (امل��وس��وع��ة اإلس�لام�ي��ة ال �ك�ب�رى) ،ولبيب
ال �ري��اش��ي وك�ت��اب��ه ( نفسية ال��رس��ول ال �ع ��ريب) ،واألستاذ
خليل اس�ك�ن��در ال�ق�برص��ى وك�ت��اب��ه امل�ه��م (دع ��وة نصارى

بينما كانت تعمل يف السر لصاحل املؤسسات اليهودية.
وك� � � � ��ان ) (Algoori, 1977ي� ��دع� ��و يف ك� �ت ��اب ��ات ��ه إىل
حت �ري��ر ف�ل�س�ط�ين مب �س��ان��دة ال� �ق ��وى اإلس�ل�ام �ي ��ة املتخذة
م� ��ن اجل � �ه� ��اد س �ب �ي�ل�ا وم� �ن� �ه ��اج ��ا ،وذل � � ��ك يف مقاالته
ال �ت��ي ك ��ان ��ت ت �ن �ش��ره��ا ص �ح �ي �ف��ة ال ��دس � �ت ��ور األردن � �ي � ��ة.
لماذايدافعأدباءالنصارىعنالنبيصلىاهللعليهوسلم؟!
ليس األمر كما يراه البعض من إن ما صدر عن األدباء
�ج��د اإلس �ل�ام ومتدح
ال �ن �ص��ارى م��ن ق�ص��ائ��د وك �ت��اب��ات مت� ّ
نبيه صلى اهلل عليه وس�ل��م ،ال ي�ع��دو أن ي�ك��ون جماملة
وحم��اب��اة مل�واط�ن�ي�ه��م م��ن امل�س�ل�م�ين ،ودل �ي��ل ب �ط�لان هذا
ال � �رأي أن ه ��ؤالء ال �ش �ع �راء ال��ذي��ن اس�ت�ش�ه��دن��ا بشعرهم
وك�ت��اب��اهت��م ،جلهم ق�ض�وا ش�ط�را م��ن ح�ي��اهت��م يف املهجر
ب�ع�ي��دا ع��ن أوط ��اهن ��م ،وم ��ا ق��ال��وه وم ��ا ن �ش��روه م��ن شعر
ك ��ان يف أرض امل �ه �ج��ر ويف ب�ي�ئ��ة ن �ص �ران �ي��ة ي �ن��در فيها
وج ��ود امل�س�ل�م�ين  -آن � ��داك ،-مم��ا جيعلهم يف غ�نى عن
دع ��وى ال�ت�ع��اي��ش واجمل��ام�ل�ات واالص �ط �ن��اع يف املشاعر.
وك��ذل��ك ف ��إن م��ا ت �ن��اول��ه ه� ��ؤالء امل �ن �ص �ف��ون مل خي��ل من
تبعات مالمات وتعنيف ،فكتاباهتم تلك مل تكن لتنال
إع �ج��اب ق��وم �ه��م م��ن ال �ن �ص��ارى ،ب��ل ح� ��ورب أكثرهم
وك� � ّف ��ر ب �ع �ض �ه��م ،ون��ال �ت �ه��م ال �ت �ه��م م ��ن ك ��ل ب � ��اب ،وال
ت � �زال األق�ل��ام امل�ن�ص�ف��ة م��ن ن �ص��ارى ال �ع��رب املعاصرين
تتسابق ل��رص��ف أمس��ائ�ه��م يف ق��ائ�م��ة ال��ذي��ن ال تأخذهم
يف احل ��ق ل��وم��ة الئ ��م ،وه ��م ك�ث��ر ول�ك�ن�ه��م خ ��ارج احلقبة
الزمنية املعنية ببحثنا هذا أمثال :ج��ورج ح��داد ،ولطفي
ح � ��داد ،ون �ب �ي��ل ل ��وق ��ا ،وج� ��اك ص�ب�ري مش ��اس وآخ � ��رون.
ولعل هؤالء املنصفني – ممن ذكرنا -كتبوا – ما سلف-
من احلق يف ما ملسوه يف اإلسالم دينا وفكرا ،ويف حممد
صلى اهلل عليه وسلم نبيا وقائدا  -وهو غين عن كل ثناء
ومتجيد -وإمنا فعلوا ذلك ألسباب منطقية ،منها أوال:
حاجتهم إىل احل��ق وتعطشهم إىل احلكمة ،وإلنصاف
أنفسهم ،وشاهد ذلك أن أحدهم )Nakhlah (1967
وهو يطالع سرية النيب (حممد صلى اهلل عليه وسلم) الذي
ال يؤمنون ب��ه ،صعق مب��ا ف�ق��ه ،ف�ص��اح بنفسه " :اجني،
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 واألس�ت��اذ خليل مجعة ال�ط�وال وكتابه،)العرب ل�لإس�لام
 واألس�ت��اذ نصرى سلهب وكتابه،)(حت��ت راي��ة اإلس�ل�ام
 ولطفي حداد وكتابه (اإلسالم بعيون،)(ىف خطى حممد
 وه��ذا كله بعض من النتاج النثري لنصارى.)مسيحية
العرب يف القرن التاسع عشر يف الدفاع عن النيب صلى
 ّأم ��ا ال �ن �ت��اج ال �ش �ع��ري يف ه ��ذا اجملال، اهلل ع�ل�ي��ه وس �ل��م
(Mekhelef, 2010) ف �ه��و غ �زي ��ر ال جم� ��ال ل ��ذك ��ره ه �ن��ا
. ف �ض�ل�ا ع ��ن ن �ت��اج��اهت��م األدب � �ي� ��ة يف ح �ق��ب أخ � ��رى،
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