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مقدمة البحث

 إن الد ل نمده ونس%تعينه ونس%تغفره ، ونعوذ بل من شور أنفس%نا ومن سيئات أعملنا ، من يده
 ا فل مضل ل ، ومن يضلل فل هادي ل ، وأشهد أن ل إل إل ا وحده ل شيك ل وأشهد أن
 مداo عبده ورسول أرسل بلهدى ودين الق ليظهره عل الين كه ولو كره الشكون ، صلوات ا

 .وسلمه عليه وعل آل وصبه أجعي والتابعي لم بإحسان إل يوم الين

]) .1([}ي أيا الين آمنوا اتقوا ا حق تقاته ول توتن إل وأنت ومسلمون {



 ي أيا الناس اتقوا ربك الي خلقك الي خلقك من نفس واحدة وخلق منا زوجا وبث منم رجالo كثيا{
]).2([} ونساء واتقوا ا الي تساءلون به والرحام إن ا كن عليك رقيبا

 ي أيا الين آمنوا اتقوا ا وقولوا قولo سديداo يصلح لك أعملك ويغفر لك ذنوبك ومن يطع ا ورسول{
]).3([} فقد فاز فوزاo عظي

 :أما بعد

 فن السل به أن عل التاري من أعظم العلوم قدراo وأجلها مكنة ، لنه سل حافل بتجارب البشية عل
 مدار التاري ، والعل بذا السجل وإدراك أبعاده يكسب صاحبه خبة وفهمo لحداث الشعوب والتعات

 والم ، فيكون بثابة عال مشهود ل ، تمعت ليه عقول البشية ، فهو يستشيها ويأخذ بأحس%نا
 .سداداo وأصوبا رأيo وحكم

 هذا فإن أهية الوضوع الين بي أيدينا واضة للغاية وجلية ، وتظهر من أول وهل لك مسل لس%ي إذا
 ويزيد الوضوع أهية إذا كن يتعلق. عل أنه يتعلق بتاري النب مد صل ا ا عليه وسل 

 بلستشاق ، فن معرفة أعداء السلم وحدود معرفتم لهذا الين ووجات نظرتم فيه وف رسول
 وكتابه ، وف تعرية إضافاتم الفاسدة إليه للضوء ، وف إزال حبم لقائقه ، يس%تد الوضوع أهيته بك

 وإن الوقوف عل مثل هذا الوضوع يعتب أمراo ضوريo لك مسل. وضوح وتأكيد ، وضورة العناية به 
 وخاصة للطالب ف الامعة السلمية وهو يعد ليكون داعياo وموجاo وعضواo نفعاo ف التع السلم

 وحامل الرسال الت تقوم عل أساس تقويض بنيان الوثنية بميع صورها ، وكفة أشكلها ـ وثنية الصنام
 والحار ، وثنية التثيل والوثن ، ووثنية اليوان والشار ، ووثنية الشموس والنجوم والقار ، ووثنية

 الرهبان والحبار ، ووثنية اللوك والبطرة ، ووثنية الزعامات والريسة ووثنية استبداد ف الك ،



 ووثنية الش%يخات وتقديس الشخاص ، ووثنية التقليد والوراثة ، ووثنية الال والثاء والكفر ، ووثنية
 التف والنلل ، من ك ما صف القلب والعقل عن معرفة جلل ا ، ويظل الروح فل ترى نور

 ])4([}أل ل الين الالص{ا ـ لتبدلم بك ذل عقيدة التوحيد الالص ل تعال ، فل يعبد سواه 
 ، وكن لبد لرسال مد صل ا ا عليه وسل من أن تقف حاجزاo قويo يول بي كفة الناس ف أرجاء

 الرض وبي رذائل الخلق النتشة ف متعاتم لتحويل هذه الرذائل إل فضائل إنسانية ، ييون با ،
 ول بد لها أن ترجم من ظلمت الهال الفكرية ، وخرافات الساطي ، وفراغ… ويعيشون ف ظللها 

]) .5([الياة العقلية إل نور العل والعرفة

 ومن العروف أن ف أواخر القرن الول الهجري حل الاهدون ف سبيل ا أهداف الرسال الاتة إل
 أورب ، ونشأت الروب السلحة بي أهل هذه القارة وبي السلمي ، وخاصة بي فرنسا والفاتي

 .ولكن السلم مع ذل دخل إل فرنسا واس%تقر فيا. السلمي حي حاولت صده عن تبليغ الرسال 
 ومن هنا بدأت فرنسا تت بذا الين وثقافته ل حباo فيم بل لتعرف موطن قوة وضعف عدوها السلم

 ول تزال فرنسا ما ضية ف هذا اهتم بلين السلم وخاصة تري عهد النبوة من. والسلمي 
 فكن ل بد من أ، أشي إل ضورة. الوح والرسال والقرآن وشصية النب صل ا ا عليه وسل 

 .الوقوف عل هذا اهتم الفرنس بلين السلم والكتابة فيه

أس%باب اختيار الوضوع

 :وأما أس%باب اختيار الوضوع ليكون بث ف هذه الرسال يرجع إل



 .اعتقاد أن استشاق الفرنس كن أعق تأثياo من غيه ف تكوين موقف الغرب من السلم) 1

 أنن ل أجد من س%بقن من الباحثي بإفراد الوضوع كرسال جامعية في أعل ، فالراسات السابقة) 2
 ومن هذه. تناولت استشاق بصفة عامة ول تكن عل النج الي سأسي عليه ف هذا البحث 

 الرسول"تأليف عبدالتعال مد البي ، وكتاب " السية النبوية وأوهام الستشقي"الراسات كتاب 
 رؤية إسلمية"تأليف نذير حدان ، وكتاب " صل ا ا عليه وسل ف كتابت الستشقي

 .تأليف الكتور أحد عبداليد غراب" للستشاق

 حرص عل تبصي السلمي وعامتم با يقول أعداؤه عنم وعن دينم ورسولم ، لن ذل من) 3
 ل ولكتابه: الين النصيحة ، قلنا لن ؟ قال: (النصيحة الت حث عليا النب صل ا ا عليه وسل فقال

]).6) ([ولرسول ولئة السلمي وعامتم

 رغبت ف السهام ف معركة الق ضد الباطل ، ث طمعي ف نوال ثواب ا بذا السهام والود عن) 4
 السية النبوية الشيفة ، فإنه من بعض حقوق ا عل عبده رد الطاعني عل كتابه ورسول ودينه

 وماهدتم بلجة والبيان ، والس%يف والس%نان ، والقلب والنان ، وليس وراء ذل حبة خردل من
]).7([اليان 

 حرص عل خدمة السلم بعرفت وإتقان للغة الفرنس%ية ، ول يفوتن هنا بلات أن أ،وه بفضل) 5
 أكرم ضياء العمري الشف عل هذه الرسال لن ل اليد الطول ف سبب اختياري/ الس%تاذ الكتور

 .لهذا الوضوع ، فأدركت أهيته بعد اطلع البدئ عل بعض كتابت الفرنس%يي عن السلم 
 .وحرصت أن أكتب فيه موضوع رسالت لنيل درجة العالية الاجس%تي



منجي ف البحث

 أما النج الي ست عليه بصفة عامة ف هذا البحث فقد حاولت قدر اس%تطاعت أن أقي الدل
 عص الكتابت الدلية وعص: وقسمت الوضوع إل قسمي من حيث الزمن . والشواهد عل ما أقول 

 .ظهور الؤلفات استشاقية النقدية للسية ، وكن لك عص منجه التبع الاص به

 ففي عص الكتابت الدلية ، ل أفرد للموقف الدل ببo مس%تقلo بل ذكرته ف الباب الاص بتاري
 استشاق الفرنس تنباo للتكرار لن الدل هو الهدف الرئيس لهتم الفرنس%يي بلسلم ف معظم

 –م 1096(هـ 493 – 490مراحل حركة استشاق الفرنس أي من بعد الغرة الصليبية الول 
 ول أحاول مناقشة هذا الوقف الدل لا ف ذل من الضياع. حت صدر العص الديث ) م1099
 .للوقت

 oمس%تقل oوأما عص ظهور الؤلفات استشاقية النقدية للسية وهو العص الديث فقد أفرد ل بب. 
 وكن حديث عن ك مسأل من مسائل ك فصل من هذا الباب مصدراo بذكر آراء أبرز الستشقي ث

 كم حاولت سد هذه الراء وفق ترتيب هؤلء الستشقي التاريي. أعقب عليا ببيان وجه الق فيا 
 وإذا وجدت كتباo فرنس%ية نقلت إل اللغة. بعد أن أرجع إل النصوص الصلية بللغة الفرنس%ية وأترجها 

 العربية فل أعتد عليا دون التحقق من صتا والقيام بقارنتا بلنص الصل إن وجد ، ث إشي إل عدم
 وكذل أقوم بذكر الرأي الي نقلته. القة ف التجة إن وجدت وأصحها لتكون موافقة لفكر الؤلف 

 وإذا كن. إل اللغة العربية ث أردفه بلنص الصل الفرنس تسهيلo لن أراد التحقق من صة هذا النقل 
 .هذا النص طويلo لأذكره ويد الهت به بعضه ف اللحق الاص بلنصوص الفرنس%ية ف آخر البحث



 .وكذل قت بإرجاع ك نقل إل أصل مع تري اليت والحاديث

خطة البحث

 أما عن الطة الت ست عليا ف كتابة هذا البحث التواضع فقد قسمتا إل مقدمة وببي وخاتة
 .وملحق

 أما القدمة فقد ذكرت فيا أهية الوضوع والسبب الي حلن عل اختياره ومنجي ف هذا البحث
 .والطة ، وبعض الصعوبت الت لقيتا أثناء البحث

 فقد خصصته للحديث عن تري استشاق الفرنس ، الهداف والوقف الدل ،: أما الباب الول 
 :وقسمته إل تهيد وفصلي

 عن مقدمة تريية عن العلقات بي فرنسا والسلمي ، وه متنوعة ؛ س%ياس%ية ، ثقافية ،: التهيد 
 .حربية ، تارية

 عن اهتم فرنسا بلسلم والراسات التعلقة به منذ وصول الفتوحات السلمية الول: الفصل الول 
 .إليا إل أواخر القرون الوسطى الوروبية وفيه مبحثان



 اهتم فرنسا بلثقافة السلمية من بداية الفتوحات السلمية فيا إل بداية الروب: البحث الول 
 .الصليبية ف القرون الوسطى

 .من فتة الروب الصليبية إل أواخر القرون الوسطى الوروبية: البحث الثان 

 عن اهتم فرنسا السلم والراسات التعلقة به من فتة عص النضة الوروبية إل: الفصل الثان 
 : العص الديث ، وفيه مبحثان

 .من فتة عص النضة حت الل الفرنس%ية: البحث الول 

 .العص الديث: البحث الثان 

 فقد خصصته للحديث عن دراسات مستشق العص الديث من الفرنس%يي ف: أما الباب الثان 
 .السية النبوية ـ الوقف النقدي ، وقسمته إل توطئة وفصلي وخاتة

 .عن معن النج العلمي أو النقد التاريي بلنس%بة للراسات السلمية عند الستشقي: التوطئة 

 .عن دراساتم ف الرسال والوح والقرآن: الفصل الول 



 عن دراس%تم ف شصية النب صل ا ا عليه وسل ، وغزواته ومعاملته لليود ، وتعدده: الفصل الثان 
 .للزوجات

 .ويأت بعد ذل اللحق والراجع. أما الاتة تناولت فيا ما أمكنن التوصل من النتائ ف هذا البحث 

الصعوبت الت واجتا ف البحث

 .إن ك عل يقوم به النسان ل بد أن يواجه فيه شيئاo من الصعوبت وأن يد فيه بعض العقبات 
 وكون موضوعي من. وتتلف درجة هذه الصعوبت والعقبات من أمر لخر تبعاo لطبيعة الوضوع وأهيته 

 مواضيع استشاق وعلقته بلراسات السلمية فقد واجتن صعوبت كثية ولكن ا تعال وحده
 .وفي يل أه هذه الصعوبت. قد أعانن عل تاوزها 

 oغياب الكتب الفرنس%ية التعلقة ببحث ف الل ؛ فبفضل ا تعال ث بفضل القائي عل إدارة: أول 
  ربيع الول25الامعة السلمية تذللت هذه العقبة حيث قت بلرحل العلمية إل بريس ف فرنسا من 

 وحصلت عل عدد من الكتب) م1989 نوفب 22 أكتوبر ـ 24(هـ 1410 ربيع الثان 24هـ إل 1410
 وقد زرت خلل هذه الرحل مكتبة بريس الوطنية ومكتبة الدرسة. الهامة ف استشاق الفرنس 

 ومكتبة معهد العال العرب ، ومكتبة الدرسة) مدرسة اللغات الشقية الية (الوطنية للغات والضارات 
 العلمية للراسات العليا ، ومكتبة معهد الراسات السلمية بامعة السوربون ، ومكتبة معهد فرنسا ،



 وجعت من هذه الكتبات معلومات كثية ، كم صورت ك ما أس%تطيع ، وزرت كذل ف بريس دور
 النش استشاقية وأشهرها دار ميونيف وه من أكب دور النش استشاقية ف فرنسا وأوروب ،

 ودار بول جتن ، والكتبة الشقية سامييليان ، واشتيت عدداo ل بأس به من الكتب من هذه الور
 .وغيها من الكتبات التجارية ف بريس

 oالتجة ـ ومع أن أتقن اللغة الفرنس%ية فقد أدركت من خلل ترجة النصوص الفرنس%ية إل اللغة: ثنيا 
 وكن هذا المر يتاج من إل التأن. العربية أن نقل نص معي من لغة إل أخرى ليس ممة يسية 

 والقة ف النقل حت تكون التجة صورة صادقة وموافقة لفكر الستشقي ، وقد اس%تعنت ف هذه
 الهمة بعدة قواميس كلنل وهو قاموس فرنس ـ عرب تأليف الكتور حبور عبدالنور ، والكتور سهيل

 إدريس ، والورد وهو قاموس إنليي ـ عرب تأليف مني البعلبك ، وقاموس اليب عرب ـ فرنس
 ول أغال إذا قلت أن أنفقت نصف الوقت ف التجة أو التحقق من صة النصوص. لتي إلياس 

 ولقد كن لهذا. التجة من الؤلفات التجة إل اللغة العربية والقيام بقارنتا بلنصوص الصلية الفرنس%ية 
 العمل الصعب حس%نات إذ طهرت ل من خلل رجوعي إل النصوص الصلية ومقابلتا بلنصوص

 وعل سبيل الثال ل الص ترج عادل زعيت. التجة من الكتب التجة ظهرت ل ترجمت غي أمينة 
 قول درمنغم ـ حي أراد هذا الستشق التشكيك ف صة الرسال الت جاء با مد صل ا عليه وسل

 :من عند ربه تعال

”khadidja admirait aveuglement son mari avait foi en lri” ([8([

]).9" ([وتؤمن به) بل تبص(وكنت خدية تعجب بزوجا بغباوة "أي 



]).10" ([وحقاo كنت خدية تعجب بزوجا إعابo مطلقاo مؤمنة به: "ترج زعيت هذا القول وقال 

 oسعة الوضوع وكثة مسائل ؛ استشاق الفرنس مال واسع حيث يشمل عشة قرون أي من: ثلثا 
 العصور الوسطى الوربية إل اليوم ، ث اتساع وتعدد القضاي الاصة بعص النبوة ، وه كها مسائل

 استشاق الفرنس وموقفه"ولقد سلت الوضوع ف البداية بعنوان . تتاج إل دراسات شاقة ومطول 
 ، وبعد س%نتي من الض فيه نظرت إل نفس فوجدتن رغ" من تري عهد النبو واللفاء الراشدين

 الهد التواصل ل أبلغ درجة من اطمئنان عل أنن قادر عل إناز العمل عل أكل وجه بأفضل صورة
 هـ ، لختصار الوضوع عل عهد1411 ذي الجة 20، وقدمت طلباo إل ملس الراسات العليا ف 

 هـ ، فصار الوضوع كم1411 ذي الجة 21النبوة فقط ، فتت بتوفيق ا الوافقة عل هذا الطلب ف 
 .، وهو البحث الي بي أيدينا" استشاق الفرنس وموقفه من تري عهد النبوة: "يل 

 oولتدارك هذه القضية قد كنت أتردد. عدم امتلك النظرة التخصصية إل حركة استشاق : رابعا 
 وهو ان كية(وأزور العهد العال للعوة بلدينة النورة ـ جامعة المام مد بن سعود السلمية ، 

 وألتقي بنسوبيا من الساتذة وعل رأسهم الكتور إسمعيل عميرة رئيس قسم استشاق سابقا) العوة
 .والي شعن عل الض ف العمل وفتح ل بب ماضاته ، فزاه ا عن خي الزاء

 .تل كنت أه الصعوبت الت واجتا ف كتابة هذا البحث

 وبذا الهد التواضع ل أدعي أن قد وفيت الوضوع حقه ، واس%تكلته من جيع جوانبه ، ولكن حس%ب
 oوإن لرجو أن أسهم بذا البحث ف توضيح حقيقة موقف. أنن ل أدخر ف سبيل ذل وسعا 
 فإن أصبت فن ا وإن أخطأت فن ومن الش%يطان لن النسان. استشاق الفرنس من السلم 

 وإن لرجو كذل من ا تعال أن يعل هذه. ضعيف ل يسل من الطأ إل من عصمه ا بتوفيقه 



 الساهة التواضعة فاتة خي لمثال هذه الراسات وا تعال هو الوفق والهادي إل سواء السبيل ،
 .وإنه نعم الول ونعم النصي

 :وأخيا

 فبعد حد ا س%بحانه وتعال عل توفيقه لكمل هذا البحث ، أرى أن الواجب يدعون إل العراب
 عن شكري الزيل وتقديري العميق لك من كنت ليه الساعدة من حيث التوجيه والنصح، سائل

 وأخص بلشكر معال. الول عز وجل أن يزيم عن خي الزاء وأن يوفقنا وإيه إل ما يبه ويرضاه 
 أكرم ضياء العمري ، الي كن ل شف التتلمذ عل يديه فكن الشف عل الرسال/ الس%تاذ الكتور

 وصاحب اليد الطول ف سبب اختياري لهذا الوضوع ، وقد منحن الكثي من وقته وجده وتوجياته ف
 فكن أبo يود بوقته دون حساب. ساعات الشاف وف بيته الي فتحه دائاo ليع الطلب من أمثال 

 كم أتوجه بلشكر الالص إل أصاب الفضيل. فزاه ا عن خي الزاء وأجزل ل الجر والثوبة . 
 أساتذة القسم الين كن ل شف التتلمذ عل أيديم عل رأسهم الكتور مصطفى مد رمضان الي

 /بدأت معه العمل ورافقن مرافقة الرشد اللي وحال انتاء مدة عقده بين وبي الواصل معه ، والكتور
 مد ضيف ا بطاينة الي ل يأل جداo ف تقدي الرشاد والتوجيه ، والكتور عبدا الس%ند الي

 كن سحاo بلفائدة ، ولطيف العش ف معاملته لتلميذه ، وكن ل شف التتلمذ عل يديه منذ الس%نة
 .الرابعة من الرحل الامعية ، أسأل ا لم جيعاo التوفيق والسداد وأن يزل لم الجر والثواب

 ول يفوتن هنا أن أتقدم بلشكر الالص إل جيع القائي عل إدارة الامعة السلمية وأخص منم
 فضيل رئيس الامعة ، وفضيل رئيس ملس الراسات العليا وفضيل عيد كية العوة وفضيل وكيل كية



 .العوة ورئيس قسم السية النبوية والتاري لا يولون الطلبة من العناية واهتم

 كم ل يفوتن أن أقدم خالص شكري وعاطر ثنائ لكومة الملكة العربية السعودية لتفضلها بلنفاق عل
 وكفالت منذ التحاق بذه الامعة ف هذه البقة القدسة ، وأدعو ا أن يزيم جزاء حس%ناo ويوفقهم لا

 وأشكر أيضاo القائي عل مكتبات الامعة السلمية بلدينة النورة ومكتبة قسم. يبه ويرضاه 
 oبلدينة النورة ، ومكتبة جامعة أم القرى) وهو الن كية العوة(استشاق بلعهد العال للعوة سابقا 

 .بكة الكرمة ، ومكتبة جامعة الل عبدالعزيز بدة ، لا وجدت منم من أخلق عالية وخدمة جليل 
 oومعنوي oالخوة الكرام من كن ل الفضل ف الساعدة مادي oوأرجو ا الول أن يكل. وأشكر أيضا 

 اليع بعي رعايته وجيل عنايته وأن يتول جزاءه عن با ه أهل إنه سيع ميب ، وصل ا عل نبينا
 .ورسولنا مد وعل آل وصبه وسل

ن.م


