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 السيرة النبوية في الكتابات الهولندية

 *الحارثي حامد حمدأنورة 

تتناول الدراسةةة اسسةةت التي  الي ا يها لنالم الرسةةتاةةر يد الهولندييد في  راسةةاتهن ل سةةنة النبوية  ي  : الملخص

، فابتعد البا    در أنهن كبقية أ رانهن لد الغربييد الذيد التروا بدراسةةةةة   ةةةةارة ارسةةةةبي وسةةةةيرة النبي لحرد 

يد, فوجدتهن غير لنفكيد لد تأثير اقائدلن وأ كالهن الرسبقة اد ارسبي ارلكان اد تصنيفهن لرنصفيد أو لتعصب

ف ا ى لا كتبه الهولنديه. فهذا البح  لو لحاوونبي   من خالل محاور ثالثة: المحور ن باةةأن السةةيرة النبوية ولة ل تعر 

 :ويتناول المحور الثاني واالسةةتعرار الهولندف في لنا ا الاةةر . واالسةةتاةةرا يتناول العب ة بيد التباةةير  األول:

التبا ل الثقافي واسثر الذف تركه الرسةةتاةةر يد النا قيد بالهولندية في لحاولة لحصةةر لا كتل اد السةةيرة النبوية لد 

ا لقاببً لنرو ج التفو  الح ةةارف، ار الح ةةارف" ولسةةيرته بونةةفه نرو ج"الحو :المحور الثالث كما يتناول ب هن. 

 راروع الح ارف لإلسبي كذلك لو ،لرا  فعه لرعا اة ارسبي ،ديني بيد الغرب وألدافه ي  التنا ض السياسي وال

واردت الدراسةةة ىلى لحاولة ىبرام لوا ا الرسةةتاةةر يد وكتاباتهن في السةةيرة النبوية ا ى  ونةةوال لحد الصةةراع. 

أ كاي لسةةةبقة، لل االاتراف بف ةةة  وبانسةةة اي تاي لل البح  الع ري،  ون تحيو أو ات ا   هاتهن وفئاتهناختبف توج  

دا  لد سةةةالن بالكاةةةا اد لذا الترام وتعال  لعه بع رية ولووةةةواية وادي الت ني ا يه، لل  كر لد كان لتقصةةة 

 ارساءة لهذا الترام والت ني ا يه، وتحاشى الع رية والرووواية والصد .

 التحيو. -الرستار يد  -الثقافية  -ارسبلية  -تس يط ال وء  -الح ارة  -البح   مفتاحية:الكلمات ال

Biography of the Prophet in the Dutch writings 

Noura Ahmed Hamed Alharthy 

Abstract: The researcher tried to study the bases on which the orientalist curricula were 

based on their studies of the Prophetic Sunnah, as they, like the rest of their Western 

counterparts who were interested in studying the civilization of Islam and the biography 

of the prophet Muhammad, moved as far as possible from their classification as fair or 

fanatical, and found them unaffected by the influence of their beliefs and prejudices This 

research is an attempt to identify what the Dutch wrote about the biography of the Prophet 

through three axes: The first axis deals with the relationship between evangelization, 

Orientalism and Dutch colonization in the eastern regions. The second axis deals with the 

cultural exchange and the impact left by orientalists who speak Dutch in an attempt to 

limit what was written about the Prophet's biography by them. And the third axis deals 

with the "civilizational dialogue" and its march as a model opposite to the model of 

civilizational superiority, where the political and religious contradiction between the 

West and its objectives led to anti-Islam and civilizational project of Islam to the end of 

the conflict. The study aims at highlighting the positions of orientalists and their writings 

in the biography of the Prophet in all their orientations and categories in complete 

harmony with scientific research, without bias or taking prejudicial decisions, recognizing 

the thanks of those who contributed to the disclosure of this heritage and dealt with it 

scientifically and objectively and not reaping it, To abuse this heritage and reap it, and to 

avoid scientific, objectivity and honesty. 

Keywords: researcher- civilizational- highlighting- Islam - cultural- orientalists- prejudicial. 
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 :مـدخـل

لع  ألن لا ياةةةغ  بال البا ثيد في االسةةةتاةةةرا  لو السةةةعي ل تعريا ب هو  الرسةةةتاةةةر يد    

ف ا ى ىنتاجاتهن وآثارلن بدراسةةةةةة   ةةةةةارة وأ يان وثقافة وأ ب الاةةةةةر  و ترجرة أ والهن والتعر 

س يط ال وء وارلراي بارستارا  الهولندف ارولا و ور  سأ وي بت ارولا وارسبي خصونا، لذا 

جالعة ليدن في  راسةةةةة ارسةةةةبي، ولد ثن  ور ال العات الهولندية اسخرة الرهترة باةةةة ون العالن 

رسةةةبلي وفي لقدلتها جالعات أوترخي وألسةةةتر اي وخرونكد، وسةةةتاةةةر  الدراسةةةة تح يب لوا ل ا

ى  ارد الرسةةتاةةر ون ىلى القياي بدراسةةات  ،العب ات الهولندية لل  ول العالن ارسةةبلي  ديرا و ديثا

و د وظفوا لذه الرعارف لدراسةةةةةةة  ارسةةةةةةبلي،قة اد ال غة العربية والر ترل لتعد ة وأبحام لتعر  

 .(1)الح ارة ارسبلية برا ي دي اسغراض االستعرارية والتنصيرية ل غرب

لدفهن ا تصةةةا ف، في  ركة الكاةةةوفات ال غرافية وسةةةالن الهولنديون وكانوا لد السةةةبا يد  

كتااف غانة، والت كوا جويرة لوريايوس، كذلك استطااوا ا فأ الوا لستعررات سا  ية ا ى سا  

ة في الار  سنة يىندونيسيا تُعتبر لي  اادة لولندا الرئيس شرال أستراليا "نيومي ندا"، وكاني سا  

ي، وفي  ات السةةنة ب ا النقاا البريطاني رسةةرياً أوجه فيرا يتع ا بالسةةراو ل يهو  بالعو ة ىلى 1656

الت ارية في الر ال الدولي بريطانيا، والعيش فيها في ى ار رؤية ا تصةةةةا ية لبسةةةةتفا ة لد  دراتهن 

د كرولوي  لد وترك   .(2)في  لك الو ي الذف ا تدي فيه الصةةةةةةراع الت ارف بيد بريطانيا ولولندا 

ستقرتو يد البب   وكاني  -أاا  ليبتها ا ى الصعيد اسوروبي اندلا لوي لولندا كرا لا، اروىاا ة ا

ا ى تو يل لعالدة تعترف بروجبها بسةةةيا ة  وأجبرلا -لولندا آنذاك أكبر لنافسةةةي ىن  ترا في البحار

سنة  سة الت ارية (3)ي1654ىن  ترا  سبل الرناف  -، وتعتبر لذه أول الحروب التي تحدم في أوروبا ب

لك الو ي ني  -التي ب غةي أوجهةا بيد ىن  ترا ولولنةدا في   كا ك  الحروب السةةةةةةةابقةة التي  اكت 

 ال بفات الدينية ألن أسبابها.

نبح   ارا ,  تى أ ست ستعرار وار اير واال ندرك ترالا التفاا  واالرتبا  الكبير لا بيد التب

لد غير اليسير التفريا بيد الدراسات ارستارا ية التي نارت غايتها التباير والترهيد لبستعرار 

الاةةةعوب وبالتالي تعرد ارسةةةاءة وارتكاب الرغالطات, وبيد ت ك الدراسةةةات الها فة ل رعرفة وتقارب 

واالستفا ة والتأثر والتأثير في الح ارات غير لتناسيد وال راف يد لباتبارات الرووواية لك  

ديد لنسةةةيان أن الاةةةر  شةةةر  والغرب غرب, غير أنهن يعياةةةون   ةةةارة وألة لد اسلن, وال لتعر  

قاء قا  االلت قارب والعر  ا ى التركيو ا ى ن قديد وةةةةةةرورة الت ليد لحاو ،ا ى كوكل وا د, لعت

 .لعال ة نقا  ال بف

ل اليهو ف في لولندا ولعل  وراً لهراً في الت ارة الدولية و ركة االسةةةةةةتعرار ثن برم الت ر   

ل اليهو ف في لولندا لعل  ور لصةةةةةةالح اليهو  خارج االسةةةةةةتاةةةةةةرا ، اسلر الذف ليأ لقيا ة الت ر  

ى بد ىسةةةرائي ، ولو يهو ف لد الرارانو د في البرتغال وار  فيها، ثن فر ُول   (4)1 دو لا. و اي لنسةةة 

                                                 
 لاةةا: )، 8االسةةتعرار"  راسةةة تح ي ية توجيهية،   -االسةةتاةةرا -الريداني:  سةةد ابد الر رد: أجنحة الركر الثبثة وخوافيها " التباةةير (1)

  .130ي(، ص:2000 ار الق ن، 
صهيوني " (2) اروع ال ايخ: "  ور بريطانيا في ب ورة الر صاي 1917-1656خ ي : نها  ال شـةةةةةةةةراف: ا اورة، ى ستير غير لن سالة لاج " ر

  ي(.2002 ،ف سطيد: ال العة ارسبلية بغوة)سيسالن، 
(3) Roots،Ivan: Union or Devolution in Cromwells Britain ،History Review ،Issue 29 ،. 1997  
ي، واسةةةةتفا ت لد خبراتهن الت ارية 1492: كاني لولندا  د اسةةةةتقطبي أادا اً لد اليهو  ىثر  ر لن لد شةةةةبه جويرة أيبريا ااي المارانو (4)

وشةةهد القرنان السةةا س والسةةابل ااةةر بعض التحوالت العريقة ل  رااات اليهو ية، خانةةة ا ى أثر القرل الذف تعروةةوا له في أسةةبانيا في 

ي، وانتاةار  واويد التحقيا، وا ى أثر  لك غا ر الكثير لد اليهو  شةبه جويرة أيبريا بينرا 1492كن ارسةبلي لناك سةنة أاقاب سةقو  الح

بقي الكثيرون واوةةطروا ل تنصةةر  تى ين وا بأنفسةةهن لد الروت، وأُ  ا ا يهن اسةةن يهو  الرارانو. وبدأ يهو  الرارانو في تكويد لراكولن 

السفار يون  -ا ا يهن "السفارا " أو "البرتغالييد". وكان      ألدولة العثرانية، وألستر اي وسالونيكا وفي كثير لد لدن االسكانية والثقافية في 

تربطهن باسلور الرصةةرفية الرتقدلة. وا ى لسةةتوة ثقافي رفيل ناراً ال تكاكهن بالثقافة العربية ارسةةبلية، وكاني الن بة لنهن ا ى  راية 

 = ات وثيقة باليهو  السةةةفارا ييد في ارلبرا ورية العثرانية، اسلر الذف سةةةه   ا يهن القياي بالعر يات الت ارية الدولية،ف ةةةبً اد  لك اب
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ى  اخالاً في أ د الرعابد ) ي(، 1639-1622لل أبويه واسةةةتقروا في ألسةةةتر اي،  ي  أنةةةبح لنسةةة 

نارت ادة كتل ، كرا  (1)ي فطبل كتاب: الراناة1626وأست أول لطبعة ابرية في ألستر اي سنة 

 لد بينها كتاب: نحو ال غة العبرية.

تريو االسةةةةتعرار الهولندف بالعنا والقسةةةةوة، فسةةةةيطر ا ى اسراوةةةةي الورااية وبدأ ببناء  

، كرا ارد (2)الكنائت في جاكرتا وسةةةةةةرارانا ثن اردوا لبناء الرداس التنصةةةةةةيرية في جاوا وغيرلا

الهولنديون كغيرلن ا ى تعييد اد  لد الرسةتاةر يد كدب ولاسةييد في سةفاراتهن في اد  لد الدول، 

د لعبوا  ورا لهرا في توجيه وتسةةهي  سةةياسةةات ب دانهن االسةةتعرارية، لد ألثال كرالرم الذف والذي

 ايد ترجرانا في سفارة بب ه في اسستانة, كرا سعوا ل حصول ا ى ألهات الكتل. 

ي كد البا ثون ىن  دوي ل الء الرسةةةتاةةةر يد ل بب  ارسةةةبلية سةةةواء كاني غايتهن ا رية أو  

ني أجندتهن ترتبط باةةةةك  أو ببخر باالسةةةةتعرار أو الترهيد له، كرا تعرد كثير لنهن  ب ولاسةةةةية فقد كا

د لنهن لد لعرفة ارسبي وتاويه لعتقدات الرس ريد, سواء الرترك   ارساءة لرسول ارسبي لحرد

ك هن يبا ر لبذر بذور التاكي   والذيد كاني أ كالهن لسبقة وجُ  ،وال غة العربية أو  تى غير الرط عيد

 .(3)والقرآن الكرين والرسول ارسبلي برصا ر التاريخ ارسبلي لبرميد اداوة واوحة ل ديد

 منـاهج المستشرقين الهولنديين في دراسة السيـرة النبوية

ز المستتتتتتتشتتتتتترقو  في رناولهب للستتتتتتيرة النبوية  لى محاور منذ البدايات وحتى اليوم رك   
 رئيسية ثالث هي:

المحور وأخب ه, فيرا تناولوا في  تناولوا فيه شةةةةةة صةةةةةةية الرسةةةةةةول لحرد المحور األول: 

لتفسةةةةةةير  محورهب الثالث:أ دام السةةةةةةيرة النبوية في اهديها الركي والردني، لينتهوا في الثاني: 

  لا كتبه الهولنديون  ول السةةةةيرة النبوية و لك ل ه نا ب غتهن (، و ي  ال ل ال لتناول جُ 4أ داثها)

انهن، فإننا اردنا ل رل لا يركد جرعه لد بطون الكتل التي تناولي كتاباتهن بهدف  و  ة لا ترجن

نا را لا ن د لستار ا لولنديا كان أو غير  لك لن يتناول سيرة ولد الر حوظ ىلى ىننا فهن لنه يتهن، 

ع  بة ولُ في كتاباته  ول ارسبي، والتي جاءت في غالبيتها ا ى خ فيات وأ كاي لسبقة  النبي لحرد

وت ا ى بحا ارسةةةةبي ونبيه, ولي أ كاي ىلا لعا ية سةةةة فا أو  انةةةةرة اد فهن ارسةةةةبي,  ي  رك  

ه التباةةةيرف أو االسةةةتعرارف، وا ى   ة االسةةةتثناءات فإنه ال يركننا تحقيا غاياتها الرطبواة بالتوج  

 .(5)الحكن بالرط ا ا ى سوء نوايا ل الء الرستار يد

( ي1676-1718) Adrianus Relanusا ى ريبنةةد لةةار يةةان فب يركد س ةةد أن ينكر   

وفي العقيدة  ،ن لد  سةةةةةةريد في الديانة الرحردية يا يته ولووةةةةةةوايته  يد ووةةةةةةل كتابه الركو  

يفهمها المستتتتلمو  محاو   ارسةةةةبلية، و د ارض العقيدة ارسةةةةبلية بألانة ا ى اسوروبييد وكرا

                                                 
 Israel, Jonathan: European Jewry in the age of)1في اال تصةةةةةةا  الدولي ال ديد. انار: لهرا وبذلك ألكنهن أن ي عبوا  وراً =

Mercantalism, london, pp 13-16.   
بعد  الراناة: ل رواة لوسواية لد التفاسير سسفار العهد القدين، ولي لصدراً أساسيا ل اريعة اليهو ية، تأتي في الرقاي الثاني:المشناة (1) 

 ،الرقدسةةاتوكتاب: ،اسوةةراروكتاب:،النسةةاءوكتاب:،العيدوكتاب: ،الورااةالعهد القدين. وينقسةةن كتاب:الراةةناة ىلى سةةتة أ سةةاي لي: كتاب:

 .143ي(، ص:2003 ار الارو ، القالرة:)،5لوسواة اليهو  واليهو ية.الصهيونية،جرسيرف:ابد الولاب:وكتاب: الطهارة.انار: ال

 .39الريداني: أجنحة الركر الثبثة وخوافيها، ص: (2) 
  .20-17ي(، ص:1996لداوة ل طبل والنار، ارسكندرية:  ار ا)، 1لاوي: لحرو : الو ي القرآني في الرناور ارستارا ي ونقده،   (3)

 www.madinacenter.com  (4) ..انار لركو الردينة الرنورة لدراسات وبحوم االستارا ، لامن لطبقاني 

، 1فارو : فومف: تاريخ االسةةتاةةرا  والتاريخ ارسةةبلي " القرون ارسةةبلية اسولى لقارنة بيد وجهة النار العربية واسوروبية"،  ( 5) 

  .50ي(، ص:1998 )اسر ن: الدار اسل ية،
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, )1(والسةةنة النبوية الاةةريفة، وتبرئة ارسةةبي لرا ليت فيهاد القرآن الكرين رصتتحيا ااراا الخاة ة 

 . )2(ونتي ة لذلك فقد  اربته الكنيسة الكاثوليكية وأ رجته ورد  ائرة الكتل الرحرلة

باةةةةك  ااي ال بد لد ار رار برقولة لوبون  ول الر رخيد والرسةةةةتاةةةةر يد ولنه يتهن في   

رآن الكرين  ي  أكد بقوله: "ىننا لسةةنا لفكريد أ رار التعال  لل لا ة ارسةةبي ورسةةول ارسةةبي والق

في بعض الرووةةواات.......فإن أولالنا الرسةةتقرة في البواي اد ارسةةبي والرسةة ريد  د تراكري 

 .)3( ة فينا"ابر  رون كثيرة ونارت جوءا لد لواجنا و بيعة لتأن  

ال ت ت ا كثيرا اد غيرلا لد نرة أن لنه ية الكتابات الهولندية في تناولها ل سةةةةةةيرة النبوية 

الرنه يات اسوروبية، لد  ي  االاترا  في تفسةةةةةةيراتهن س دام السةةةةةةيرة وفقا سلوائهن ولوا فهن 

س بية وأ كالهن الرسبقة التي توارثولا لغايات ال ت فى ا ى كثير لنا، لعترديد في  لك ا ى كثير  ال

 . سة ا ى الرسول لحردلد اس ا ي  الرووواة والردل  

وا الطريا في تناولهن ل سةةةةةةيرة النبوية  ومف ولد بيد الرسةةةةةةتاةةةةةةر يد الهولندييد الذيد ظ   

ي( ففي كتابه تاريخ ارسةةةةةةبي نف  1820-1884:) Reinhart Pieter Anne, Dozyرينهارت, 

ايا الكثير لد السةةروي  ول ارسةةبي ونبيه, وكذلك كتاب اليهو  في لكة  ي  لاجن القرآن الكرين لد  

، وال يق  اسب اللانت الب  يكي لولندف ال غة )4( و  ر فء ال جديد فيه ولر  لكثرة ار الةأنه  و 

 تى نةةةةةار  و في  عوناته واتهالاته ل نبي لحرد  سةةةةةوة وتعنتا في أفكاره اد  ومف، والذف تري  

ره اسارى )5(  ة لغيره لد كثرة افتراءاته ا ى ، وتاةةكيكه الرسةةترر في الروايات ارسةةبلية وته  

 .)6(لعتبرا أنه نبيا لويفا نبينا 

ر الدراسةةةات أن  دة العداء في كتابات الرسةةةتاةةةر يد الهولندييد وغيرلن بدأت تق  في تا    ه 

فترة لد الفترات لد تاريخ  ركة االسةةةتاةةةرا  والعب ة بيد الاةةةر  والغرب غير ىن لذه الهدنة لن 

اةةةةويه نةةةةورة ارسةةةةبي لد خبل تاةةةةويه تسةةةةترر  ويب فها نحد اليوي نرة ل رة لنارة غايتها ت

نةةةةةةورة نبيه خانةةةةةةة في لولندا، ولد ألث ة  لك لا فع ه الرتطرف غيرت في درم " رئيت  وب 

يحر  انوان الفتنة، يهدف ىلى ىثارة  الحرية الهولندف" لد ىنتاج لسيء ل قرآن الكرين ونبيه لحرد

التعال  لل ارسةةةةةةبي لث  با ي اس يان  لنا يا بعدي الرسةةةةةة ريد, و اا ىلى لنل تداول القرآن الكرين

ويقول: الهيرنة والعنا والقرل"  ا ولكنه ل ر  "ىيديولوجيا شرولية ترتكو ا ىسنه ليت  ين اسخرة

المسلمين إلى إلغاا  "، ود ا!!من هولندا إ  كا  يعيش هناك - -أنه كا  سيطرد الرسول محمد

هولندا، وقال: "إ  كا  المستتلمو  يريدو   يعيشتتوا فينصتتا القر   الكريب إ ا كانوا يريدو  أ  

قوا نصا كرا ستبدأ لولندا بب  في ن كرتوني  "(7)االقر   ويلقوه بعيد العيش هنا فإ   ليهب أ  يمز ِّ

 يحتوف ا ى لاالد فاوحة ولاينة. اد موجات النبي لحرد ىبا ي

سةةيحية أو لرهديد سغراض والحقيقة الر كدة أن اد ا كبيرا لد الرسةةتاةةر يد لن لباةةريد ل ر

                                                 
: ن يل: الرستار ون، ؛ اقيقي308-307ي(، ص:1993، )بيروت:  ار الع ن ل ربييد،2بدوف: ابد الر رد: لوسواة الرستار يد،   )1(

 .655ي(، ص:1964ر:  ار الرعارف، ، )لص3،  2ج
 .40ي(، ص:2003،)اران:  ار الفكر، 1بركات:لاني: ارستارا  والتربية،   )2(
؛ ولبسةةتوا ة راجل  ياب: لحرد نةةابر: الر  ا ى لوبون، ل  ة: لركو البح  65فومف: تاريخ االسةةتاةةرا  والتاريخ ارسةةبلي، ص: )3(

 ي(.1996-لـ1417)الع ري، جالعة أي القرة، الرر كة العربية السعو ية، 
يولان: يوك: تاريخ  ركة : ؛ فوك661-658، ص:2جالرسةةةةةةتاةةةةةةر ون،  :؛ اقيقي263-259بدوف: لوسةةةةةةواة الرسةةةةةةتاةةةةةةر يد، ص: )4(

ي(، 1996، ) لاا:  ار  تيبة، 1االستارا  " الدراسات العربية وارسبلية في أوروبا  تى بداية القرن العاريد"، تعريل: ارر العالن،  

 .www.rasoulallah.net  فتراءات الغرب ا ى ارسبي.ى؛ الوناتي: لحرد: لع ن 190ص:
)5(  dinacenter.comwww.ma. 

 .53-52ص: ،يلارسبفومف: تاريخ ارستارا  والتاريخ  )6( 
)7( www.ikhwanonline.com؛ www.ebnmaryam.com 

http://www.ikhwanonline.com؛/
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ولو لرد خرجوا لد ر ن االسةةةتاةةةرا  أن التحال  ا ى ارسةةةبي  )1(ي كد لحرد أسةةةدواسةةةتعرارية، 

أنبح ألرا لوروثا و الة  بيعية اند الرستار يد تقوي ا ى خ فيات الحروب الص يبية بك  لا لها 

 .)2( في اقول اسوربييد لد  يول

يمكننا أ  نخلص إلى أ  منهجية المستتتتتشتتتترقين الهولنديين في رناولهب للستتتتيرة النبوية    

 :، إ  رمتاز منهجيتهب بالنهج التاليربتعد كثيرا  ن منهجية أوروبا اإلستشراقية بصفة  امة

غالبية الرسةةةةةتاةةةةةر يد الهولندييد لتفقيد ا ى ادي االاتراف بارسةةةةةبي كديد ويعتبرونه  دم  -1

 أفكاره لأخو ة لد اليهو ية والرسيحية.    نه انحرف اد النصرانية وجُ تاري ي، وأ

بابوف  ارسةةةةةةبي أن -2 ندا كاني تدور في الف ك ال بالروو التنصةةةةةةيرية، وأن لول انط ا لدفوااً 

 الكاثوليكي.

ل االسةةتعرارف لهولندا و د أووةةح يولان فوك لذا اسلر يرتبط االسةةتاةةرا  الهولندف بالتوسةة   -3

 جرونيه.م اد لور يد تحد  

 وراً لهراً في االسةةتاةةرا  الهولندف، خانةةة في  لعلالذف ول اليهو ف في لولندا بروم الت ر   -4

 العقو  اسخيرة.

يرة يولان فوك أن الهولندييد تعال وا لل السيرة النبوية لر ر  أسباب سياسية استعرارية لد  -5

 .)3(النا ية الع رية"

تعردلن تاةةةويه الحقائا، لتسةةةهي  سةةةيطرة بب لن وناةةةر الرسةةةيحية في البب  الرسةةةتعررة فكان  -6

 تركيولن واوح ا ى فهن  اور العالن ارسبلي. 

التراي الرسةةتاةةر يد الهولندييد البارم بال غات السةةالية العربية والعبرية خانةةة جالعتي لوفان  -7

ولندا لد أشةةةهر لراكو ارسةةةتاةةةرا  وليدن، وناةةةروا لصةةةنفاتهن في لطبعتها  تى نةةةارت ل

 .)4(العالري

 

 أشهر المستشرقين الهولنديين وكتابارهب في رراث اإلسالم والسيرة النبوية

يعتبر أربنيوس ثولاس لرد أ ركوا " أنه ال سبي  ىلى فتح م(: 1624-1584)ثوماس  أربنيوس .1

د ل سةةةةةةت ل نه ةةةةةةة أف السةةةةةةنة النبوية، كرا أنه يع )5( وار  ول ارسةةةةةةبي  ون لعرفة بها"

ارسةةتاةةرا ية الهولندية، وااتنى بناةةر ألهات الكتل العربية، ولو ل سةةت لطبعة بري ، ويقال: 

أنه ترجن القرآن الكرين, كرا ووةةةةةةل كتبا لتع ين ال غة العربية في الردارس, و قا كتاب: تاريخ 

 لنبي لحردوفيه تناول الحوا م لد اهد ا ،الرسةة ريد لد نةةا ل شةةريعة ارسةةبي البد العريد

ل ةةةةةحكاً ل كتاب الرقدس، و د شةةةةةارك  ص ىربينيوس ىلى أن لا في القرآن ال يعدو تق يداً و" خ ُ 

 .)6(ولد تعاليره"  غيره النفور لد النبي لحرد

                                                 
الذف ااتنا ارسةةةةبي وغير اسةةةةره ىلى لحرد أسةةةةد ليصةةةةبح بعد  لك  ااية لد  ااة ارسةةةةبي ليوبولدفايس(: )محمد أستتتتد: نمستتتتاو   )1( 

ربةةد:  ار أ ، )1والرةةدافعيد انةةه، ولةةه لد الر لفةةات في  لةةك "ارسةةةةةةةبي ا ى لفتر  الطر ". انار: أسةةةةةةةةد: لحرةةد: الطريا ىلى لكةةة، 

 .9-5ي(، ص:2010اسل ،
  .156:ي(،ص1997عة العبيكان، ، )الرياض: لطب9رة: افيا البع بكي،  أسد: لحرد: ارسبي ا ى لفتر  الطر ، ترج )2(
  .242فوك: تاريخ  ركة ارستارا ، ص: )3(
  .25، ) .ي:  .ن،  .ت(، ص:2يحي: لع ن أسراء الرستار يد،ج :؛ لرا 644، ص:2اقيقي: الرستار ون، ج )4(

 .70فوك: تاريخ  ركة االستارا ، ص: )5( 
؛ ش بي: أ رد: ارستارا ، تاري ه وألدافه، )لصر: لكتبة 653، ص:2؛ اقيقي: الرستار ون، ج18تار يد، ص:بدوف: لوسواة الرس )6(

   www.rasoulallah.net؛ الوناتي: لع ن افتراءات الغرب ا ى ارسبي.35النه ة الرصرية،  .ت(، ص:

http://www.rasoulallah.net/
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ترجن لعاني القرآن الكرين، وكتل في اد  لد الرسةةةةةائ  في ارسةةةةةبي لنها العقيدة  باكير ديرك: .2

ارسةةةةبلية, ونقد السةةةةير, والتفاؤل والتاةةةةاؤي في ارسةةةةبي وغيرلا، كرا اني بالاةةةةعر ال ال ي 

 .)1(واسس وب العربي

م بال غة العربية ار  بسةةةةةةفارة لولندا في لصةةةةةةر, وأجا  التحد  ...(: -م1922بروخما  ج: ) .3

بطب ة، ورسةةالته ل دكتوراه  ول تطبيا الاةةريعة ارسةةبلية برصةةر, له اد  كبير لد الكتابات 

ارسةبي والقولية العربية, و ول ارسةبي لنها اررم في الاةرع ارسةبلي, ولسةيحية وىسةبي, 

ولد ألن كتبه الحياة الرو ية في  ناةةةر كتل الحدي ,وسةةةالن في  ارسةةةبي والسةةةياسةةةة الدولية,و

 .)2(بيارس

تانتي ت رج لد جالعة ليدن، ار  لترجرا ل حكولة  ريودور وليب جوينبول: .4 لو  ت بروتسةةةةةة

د لد ال غة العربية، وله لسةةالرات كثيرة في تاريخ الاةةر  الهولندية في الاةة ون الاةةر ية، ترك  

 .)3(وآ ابه وارسبي، ولو والد أبرالاي تيو ور جوينبول

وال غة العربية وا ن البلوت ب العة ألسةةتر اي و رس  :  رس القانونم1930جاك واردنبرج : .5

ب العة ليدن وفي لدرسةةةة ال غات الاةةةر ية الحية في باريت،  صةةة  ا ى لنحة لد اليونسةةةكو 

لويارة بعض الدول العربية وارسةةةةةبلية فوار ىيران ولبنان ولصةةةةةر واسر ن، كاني رسةةةةةالته 

عة ألسةةتر اي،  اي بويارات ا رية رجراء ل دكتوراه بعنوان " ارسةةبي في لرآة الغرب" لد جال

بحوم  ول ال العات في العالن العربي في ك  لد تونت ولبنان وسةةةةةةوريا والعرا  واسر ن، 

جالعة أوترخي  تدريت في  يا، وار  في ل ال ال كاليفورن جالعة  ثاً مائراً في  با  كرا ار  

ي فيها  تى تقااد ااي ي( ثن انتق  ىلى جالعة لومان بسةةةةةةويسةةةةةةرا وبق1987-ي1968بهولندا )

ووا ل ، ارسةةةبي في لرآة الغرب: في ل ال الدراسةةةات ارسةةةبلية لنهاي، وىنتاجه غوير 1995

شارك في الكتابة في  ائرة كرا ، والطر  الكبسيكية لدراسة الديد -ل  دان– ،ال العات العربية

 . )4(الرعارف ارسبلية في الطبعة الثانية، و د كتل لا ة لستار ون

 لدير الرعهد الهولندف لفقه ولغات الار  اس نى في لولندا، وله كتاب: " اريران". ونزل فا :د .6

ار  في جالعة ألسةةةتر اي, وي(: كتل اد العقيدة ارسةةةبلية وال  ا، 1942-1866) دى بوير: .7

 اد الكندف والغوالي وابد رشد. كرا كتل أي اً  ،وكتل في الف سفة ارسبلية

ناةةةةةةر نةةةةةةحيح الب ارف، وترجن وج لد جالعة أوترخي، ت ر   (:م1890-1832يونغ: ) دى .8

سةةةااد ا ى ناةةةر كتاب: سةةةيرة كرا  ،ا لد الكتلرلبتينية كتاب: ال راج ليحي القرشةةةي وغيرل

 .  )5(البد لااي الرسول

وكتل في ارسةةةبي، وار  في السةةة ك  ،ج لد جالعة ليدنت ر  م(: 1907دينجيمانس: )ولد  ام  .9

 .)6(ب ولاسي سفيرا لهولندا في باكستانالد

ج لد جالعة ليدن، له رسةةةةةةةالة تناول فيها ال بفة في ت ر  م(: 1946دى فرييس:)روفي  ام  .10

 .)7(ارسبي, وكتاب: نوت جرس جديد في االن ارسبي

يصنفه اللد لد الرعتدليد الرووواييد، لذا  اربته الكنيسة (: 1718-1676ريالند هارديا  ) .11

كية لووةةةةعه كتابا لد  سةةةةريد اسول في الديانة الرحردية والثاني في العقيدة ارسةةةةبلية, الكاثولي

نه أول لد ارض العقيدة ارسبلية بألانة أر رد بدوف في لوسواة الرستار يد ويذكر ابد ال

 اول تصةةةةةحيح بعض ااراء ال ا ئة اد القرآن  ، كراا ى اسوروبييد كرا يفهرها الرسةةةةة رون

                                                 
 .209، ص:1لع ن أسراء الرستار يد،ج :؛ لرا 676، ص:2اقيقي: الرستار ون، ج )1(
 .238، ص:1لع ن أسراء الرستار يد،ج :لرا  )2(
 .425، ص:2لع ن أسراء الرستار يد،ج :؛ لرا 661، ص:2اقيقي: الرستار ون، ج )3(

 .103ص: ،لـ(1403ن، السالرائي:  اسن: ارستارا  بيد الرووواية واالفتعالية، )الرياض:  . )4( 
 .661، ص:2الرستار ون، ج :؛ اقيقي556-555، ص:3لرا : لع ن أسراء الرستار يد،ج )5(
 .573، ص:3لرا : لع ن أسراء الرستار يد،ج )6(
 .543، ص:3لع ن أسراء الرستار يد،ج :؛ لرا 676، ص: 2اقيقي: الرستار ون، ج )7(
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 ،, ولرا اتسةةةةةري كتبه بالع رية والرووةةةةةواية)1(ية، وتبرئة ارسةةةةةبي لرا ليت فيهوالسةةةةةنة النبو

 .)2(ورد  ائرة الكتل الرحرلة كتبه أ رجي ا ى الرصا ر العربية والبتينيةوااترا ه 

له كتاب: اد الحم ولناك اوةةةةةةطراب في الرع ولات بيد ن يل اقيا وابد ريالندوس ادر:  .12

 .أي ال ريبند لا ريانالر رد بدوف ىن كان لو نفسه 

 والبتينية، اليونانية ويحسةةد السةةالية، بال غات اوةة يع (: كانم1884-1820رينهارت دوز :) .13

 لد اد  في اا و وكان، وارسبانية البرتغالية ويعرف والفرنسية واسلرانية، الهولندية دويتق  

 ووةةة رها، غروةةةه، ت ديوأ دام  جوئية نواو ا ى و، رك  )3(اسوروبية الع رية اسكا يريات

 التوسةةل  يد ارسةةبي آخره، وأن الكتاب ىلى أول لد ل ثأر العربي و ل ،العصةةبية ا ى وورك  

 وأن الردينة، في وةةةد اليهو  االوةةةطها  لارسةةةوا الرسةةة ريد العرب وأن والرال، والسةةةيا

 ادالة في و عد الغنيرة فقط، في ا رع أو اخوف الفتح جيوا في ين ر ون كانوا الرسةةةة ريد

 وابد هللا اسشةعرف، كأبي لوسةى والقا ة الصةحابة بعض بأشة اص و عد ولسةاوئه، ارسةبي

ر وغيرلن، الداخ  وابد الر رد ، ا ي بد والحسةةةد الوبير، بدا  جفاة بأنهن العرب ونةةةو 

وجرل بيد لريوات ال غوييد والبا ثيد في التاريخ،  ،)4(لروءة وال  يد وال لهن اهد ال أجبف،

 كتبه التي رناول فيها اإلسالم:من و

وفيه نف  الكثير لد السروي  ول ارسبي ونبيه, كرا كتل "كتاب: اليهو   :كتاب: راريخ اإلسالم""

، أتقد )5(ايا أنه  و  و  ر فء ال جديد فيه ولر  لكثرة ار الةد  في لكة", ولاجن القرآن الكرين لُ 

كثير لد الرووةةةةواات و قا اد ا لد الر طو ات ال غة العربية  ب   خوله جالعة ليدن, كتل في 

غير أنه تريو في كتاباته اد التاريخ ارسبلي في اسندلت والتي تناول فيها الحياة القب ية بعهد النبي 

سةةةبانيا لتناوال في ال وء ىلقبائ  لد أ قا  ولنافسةةةات ىلى وخ فاء بني ألية ولا  ر ته لذه ا لحرد 

والرناماات  رسةةة ريد في ىسةةةبانيا" الحروب اسل ية التي ت ي وفاة النبياسول لد كتابه " تاريخ ال

 سبانيا لل الرهاجريد.ان ي لذه الرناماات  تى انتق ي راي، وتوا ى خبفته كرا يد  

كان سةةياسةةيا ىلى جانل ار ه الع ري ارسةةتاةةرا ي ي يد م(:1936-1857ستتنوك هروجرونجه:) .14

ر يعد نرو جاً والعربية باةةك  لرتام،  ل رسةةتاةةر يد الذيد خدلوا االسةةتعرار خدلات كبيرة وسةة  

ي، ومار 1891ا ره لهذا الغرض،  ي  ار  لسةةتاةةاراً ر ارة الرسةةتعررات الهولندية في ااي 

ى باسةةةن الحاج ابد الغفار فكتل كتابه "الحم ىلى لكة", وله اى ارسةةةبي وتسةةةر  وا    ،لكة لت فيا

، وأي ةةةا له لقالة أخرة بعنوان:" سةةةياسةةةة النبي لحرد " لحرد" :لقالة في ل  ة اس يان بعنوان

الدينية" وغيرلا الكثير لد الدراسةةةات في الفقه ارسةةةبلي واسنةةةول والحدي  والتفسةةةير, و د 

ئة اد ارسةةةةةةبي والقرآن الكرين والنبي  فالين ال ا  طات والر غال ته كثيرا لد الر با تا ا توت ك

الرنا ا الهولندية في  الثقافية واالسةةتعرارية فيلعل  وراً لهراً في تاةةكي  السةةياسةةة و, لحرد

شةةغ  لنانةةل  يا ية في السةة طة االسةةتعرارية الهولندية في ىندونيسةةيا, ولد كرا الهند الاةةر ية، 

سلر يعتبر يعقوب ابناً ألن الرغالطات التي و ل فيها سةةةةةةنوك  وله:"وياهر أن لحرداً كان أول ا
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فباَّرنالا بإسحا  ولد وراء : في لحكن التنوي  رة يقولُمفَّي البارة لسا، وكرا نع ن ربرالين

 . (1)ىسحا  يعقوب

ت رج لد و ،(: ولد في  ورن، وتت رذ ا ى يد  ومفم1909-1836ميخائيل جا  د  خويه: ) .15

ناةةةةةةر كتاب: فتوو الب دان كرا  ،نسةةةةةةخ كتاب: القاسةةةةةةن بد سةةةةةةبي غريل الحدي  ،جالعة ليدن

 :ألرهةا وكتةاب: الب ةدان ل يعقوبي وغيرلةا الكثير لد الكتةل، ولعة    ،وتةاريخ العرب ،ل بب رف

تاريخ اسلن والر وك ل طبرف, والذف سةةةااده في ىخراجه اد  لد الرسةةةتاةةةر يد لنهن أوتولوم 

الذف اني بكتابة ال وء ال اص بالسةةةةةةيرة النبوية وال  فاء الراشةةةةةةةديد, ولرا توفي اسةةةةةةتعان 

نا ل كتاب:  ياة ار   ف يونا  ست سول بالر , ثن ار   ف خويه ا ى كتاب: الكال  في الر

 .(2)التاريخ البد اسثير

جاب وار  كسةةةةياسةةةةي بركتل الحاكن العاي في جاوا لدة الحكولة الهولندية،  فا  نيوونهاوزه: .16

التن كرا  ،تولى رئاسةةة القسةةن العربي في ى ااة لنيدر الند ابر البحاروالعالن العربي لحاوةةرا, 

تل اد ارسةةةةةبي كثيرا ولنها : "كتل الو ي في ارسةةةةةبي"، و صةةةةة  ا ى كوبع ن االجتراع، 

 .(3)ف ارسبليالدكتوراه في التصو  

في جده ثن  اة الهند الاةةةةر ية ثن لرثب لهولندار  لوظفا في  كول ...(:-م1894فا  ديرمولن:) .17

ب: لكة, كتل كتاى  لعالن ارسةةةةةةبلي وميرا لدة الرر كة العربية السةةةةةةعو ية، وكتل كثيرا اد ا

 .(4)وكتاب: اسملات في ارسبي وغيرلا

خرت كرين والسيرة النبوية، له كتل كثيرا اد ارسبي والقرآن ال (:م1895-1814فت.ب.ج: )  .18

ترجن القرآن الكرين و راسات تحي انوان لحرد والقرآن, وله كتاب: الفتح ارسبلي وال بفة, 

 .(5)والداوة الرحردية ،اد  خول ارسبي لها ةنبذ ىلى الهندية لل

اي أنه لن يكد الغرض لد الفتو ات ارسبلية لو ى لاج شعل في "يد   (:000-م1903فلورن:) .19

شةةةةةةعل، أو العر  ا ى ناةةةةةةر  اوة  ينية لعينة، وىنرا لو ا تبل بقوة السةةةةةةيا وأن الفتو ات 

ر  بأنها لف  ر ناةةةأة اولد لنا فسةةة   -ا ى الطريقة اسوروبية -ارسةةةبلية كاني بغرض االسةةةتعرار

ستعرريها" ود ل ستعررة  اعوب الر سة التاريخ اسلوف، كرا (6)انتقاي لد ال صص في  را ، وت 

 : قا ونار اد  لد الكتل التراثية ككتاب: الب بء ل  ا ظ، وله كتاب: ناره بالفرنسية بعنوان

ين  سةةد, " أبحام في السةةيطرة العربية والتاةةيل والعقائد الرهدوية" ترجره ل عربية  سةةد ىبرال

وكتاب: " السةةةةةةيا ة العربية والاةةةةةةيعة وارسةةةةةةرائي يات في اهد بني ألية"، وي خذ ا ى ف وتد 

ايا أن الفتو ات ارسةةةةةبلية كاني لد   افتراءات اديدة بحا التاريخ ارسةةةةةبلي والصةةةةةحابة 

 . )7(تهدف لنهل خيرات البب  الرفتو ة

كتبه ل يئة و، ا ى النبي لحرد  يصنا لد أكثر الرستار يد  قدا م(:1939-188فنسنك( )) .20

بالتح يبت الرغروةةة, ار  أسةةتا ا ل عبرية في جالعة ليدن، ولو واوةةل اسسةةاس اسول لكتاب: 

وله كتاب: لحرد  ،كتل كثيرا في اب ة ارسةةةةةةبي باليهو يةوالرع ن الرفهرس سلفاظ الحدي ، 

ول لد يهو  الردينة، واسثر واليهو  في الردينة ولو أ رو ته ل دكتوراه, وكتاب: لو ا الرسةةةةة

. فهو لد أخطر )8(ف بإتقانه ل غات السةةةةةةةاليةر  اليهو ف في أنةةةةةةة  الاةةةةةةعائر اليهو ية, و د اُ 

 ي   - -اي أن القرآن الكرين لد تأليا النبي لحردرسبي ونبيه,  ي  يد  االرستار يد ا ى 
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ارسبي والذف ظهر بال غة ارن  يوية استقاه لد الكتل الدينية والف سفية التي سبقته, فكتابه اقيدة 

 ةد ااترةةد في  اوتةه ا ى اليهو , ولةه  اى فيةةه أن الرسةةةةةةول لحرةةد  لد أخطر الكتةةل, وا   

 تح يبت بعيدة اد الوا ل  ول الصةةةةةةبة وأنها لد اختراع النبي لحرد، فرثب تحي لا ة ال رر

ب ية،  بدا لد  "67"  نحد ن د في ااية يقول: " ولن يكد تحرين ال رر في برنالم النبي لنذ ال

سورة النح  لد اً في ال رر بونفها آية لد آيات هللا ل ناس...، بيد أن اوا ل السكر  د ظهرت 

 . )1(ا ى الصورة التي بي نا، فدفل  لك النبي ىلى أن يغي ر لد ات اله"

ي ي لترجرا لسةةفارة لولندا ف1922-1915ار  لا بيد االي  م(:1951-1891كرامرز ج ك: ) .21

اسسةةةةتانة، له اد  لد الكتابات في التاريخ ارسةةةةبلي، ولد ألن لا  اي به ترجرته ل قرآن الكرين 

ً ووةةةل أ  ت التاريخ ارسةةةبلي، كرا ل غة الهولندية،  كتل  ول ارسةةةبي والديرقرا ية  و أي ةةةا

 . )2(والتاريل في ارسبي

تا ا لتاريخ الديانات في جالعة خدي البروتسةةةةتانتية في جاوة ثن ايد أسةةةة ....(:-م1888كرايمير) .22

كتل كثيرا اد ارسةةبي في ل  ة العالن ارسةةبلي لنها لطالل ارسةةبي ال ديدة, والدفاع وليدن، 

 .)3(والقرآن وغيرلا اد ارسبي, والثقافة ارسبلية,

 

 رراث السيرة النبوية في دراسات المستشرقين الهولنديين

نةةةةةا به والرطابل اسوروبية،  الكتاب العربي في شةةةةةهدت أوروبا ام يا ا في  ركة ناةةةةةر   

ارشةةةراف ا ى ناةةةر لذه الكتل ولحاولة تصةةةحيحها،  التراي خاص لد  بئل الرسةةةتاةةةر يد في

ويركد القول بأن فترة القرن السةةابل ااةةر ترث  الت ارب اسولى لتعا ي الرسةةتاةةر يد الهولندييد 

ثن تكال ي ون ةة ي لذه الت ارب في  النصةةوص التراثية العربية، لألسةة وب الحدي  في تصةةحيح

بنار  ي(1624ـةةةةةةة  1584  الهولندف ىربنيوس )ففي بداية لذا القرن شرع الرستار، و ي ال ا

 ترجرتها بالبتينية.  " لث  ل هولة الر لا، لل200ل رواة لد اسلثال العربية تتألا لد "

و ي لبكر، فقد تن  بل الترام العربي ارسةةبلي في   اا بعض اسوروبيون لبلتراي بناةةر 

 ي تقريبا، ىال أن جريل النسخ التي1530البعض أن يكون تاريخ  بعه سنة  حالقرآن الكرين، ى  رج  

 بعي أ ر ي، وكاني لذه الطبعة اسولى لك  القرآن، ولن يعثر لها ا ى أثر، وأ دي لد  كرلا لو 

 ولنذ  لك التاريخ ي1620سةةةةةنة لطبعة ليدن  تهناةةةةةرو أربنيوس في كتابه" لبا ئ ال غة العربية"،

الع ن أنه لن ترض بعد سةةةةنوات  وي ة  نب ظ الترالا لتناليا في  بل الكتاب العربي وناةةةةره ، لل

بداية اسلر، ثن لا  بعض الكتل ببطء في اتروناةةةةةل يتتابعو ىال  ا ى ظهور الطبااة في أوروبا، 

عد  رن لد الولان،  تى تدري ي ب ب  أن ام ا  بنحو   ركة ناةةةةةةر الترام العربي أوةةةةةةحي  ل

لتب ا  روتها في القرن التاسةةةل ااةةةر، اصةةةر  ارسةةةبلي في أوروبا واسةةةعة جدا لل لرور اسياي،

 تعاظن نفو  االستعرار الغربي ا ى الكثير لد أ الين العالن ارسبلي.

 

ف التعر   ، ومن ثبوستتتنحاول فيما يلي أ  نرحتتتد حركة نشتتتر التراث العربي اإلستتتالمي في هولندا
  لى أبرز المؤلفات التي  مل  لى نشرها المستشرقو :

  ي ناةةر ىربنيوس سةةورة يوسةةا في ليدن بعنوان اربي لو: "سةةورة يوسةةا 1617في ااي

وته ي العرب"، وانوان التيني ترجرته: سةةةةورة يوسةةةةا وته ي العرب: تاريخ يوسةةةةا 
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ة وتع يقات، باسنةةةةةةة  العربي، لل ثبم ترجرات التيني النبي، لأخو ة لد القرآن الكرين

 وفي أوله الحروف العربية. بق ن تولاس ىربنيوس

 البد  ي  النص العربي لكتاب: " ااجرولية "1617ىربنيوس في نفت العاي  أي ةةةةةا ناةةةةةر

ترجرة التينية  آجروي الرغربي. وكتاب: " الرائة اال " ل  رجاني ل ةةبو ة بالاةةك ، لل

و اي بتحقيا  "،العال  لية ولأيةوشةةةةةروو، وانوان لذه الناةةةةةرة بالعربية: " كتاب: ال ر

 تى ااي  وياةةةةةةر  تاريخ الحوا م لد اهد النبي  ال وء الثاني لد " تاريخ العالن "،

د ، فعه  ى البتينية، لكنه توفي  ب  ناةةةةةةرهوبعد تحقيا النص  اي بترجرته ىل  رف،ل 568

في ليدن سةةنة تينية بناةةره ىلى ت ريذه ياكوبوس جوليوس، وظهرت الناةةرة لل الترجرة الب

: لد نةةةةا ل شةةةةريعة تاريخ الرسةةةة ريد  ر ي انوان ىربنيوس بعاي ي، وبعد وفاة1625

استابكية، تأليا الاةةةيخ الركيد جرجي بد العريد أبو  ارسةةةبي أبي القاسةةةن لحرد ىلى الدولة

 .بد أبي الطيل ىلياس بد أبي الركاري

   ي( كتاب: "شذرات 1667 -1596ي نار الرستار  الهولندف جوليوس )1629وفي ااي

الكال ،  اس ب لد كبي العرب"، ولو ياةةتر  ا ى نصةةوص ل تارة ول ةةبو ة بالاةةك 

 . (1) وال لنسوبا ىلى ا ي بد أبي  الل 165لنها 

 

ات الكتل لرا ناةةةره الرسةةةتاةةةر ون الهولنديون أو وفيرا ي ي  صةةةرا لرا و عنا ا يه في  ي    

ان جهو لن في نفض الغبار اد لئات الر طو ات كتبوه اد السةةةةةةيرة النبوية، وال نسةةةةةةتطيل نكر

شك الذفوالعربية،  سبلي،  نتم انه ام لار  ركة بب  ى ياء الترام في أرجاء العالن العربي وار

 وشاع فد تحقيا ونار الترام باك  واسل.

 

 ما ُألفه المستشرقين الهولنديين  ن الرسول 

و قا كتاب: تاريخ الرسةةةةة ريد لد نةةةةةا ل شةةةةةريعة  ترجن القرآن الكرين, ثوماس: أربنيوس .1

 .ارسبي

 وكتل في العقيدة ارسةةبلية, ونقد السةةير, والتفاؤل والتاةةاؤي ،ن الكرينآترجن لعاني القر باكير: .2

 في ارسبي.

سالن في نار كتل الحدي , كتل اد اررم في الارع ارسبلي, وكتاب: لسيحية  بروخما : .3

 الدولية, وألن كتبه الحياة الرو ية في ارسبي. ارسبي والسياسةووىسبي, 

 وول كتابا اد الحم.  دريوس ج وج: .4

 ي.1863كتاب: تاريخ ارسبي لد اهد النبي لحرد  تى العاي كتل : دوز  .5

 كتل باب اريران " فاع ىثيوبي اد الرسيحية". دونزل فا : .6

 العقيدة ارسبلية وال  ا.  كتابه: دى بوير: .7

له رسالة تناول فيها ال بفة في ارسبي، وكتاب: نوت جرس جديد في االن  دى فرييس: .8

 ارسبي.

 ترجن كتاب: سيرة الرسول البد لااي لبتينية. د  يونج: .9

له كتاب: في الديانة الرحردية، وكتاب: العقيدة ارسبلية، وله كتاب: أي ا اد  ريالند هارديا : .10

 الحم.

 الهولندية تحي انوان " ارسبي  يد ول ة". فرنسي وول كتاب: في جارده لويس: .11

 كتاب: ارسبي في لرآة الغرب.له  جاكوبيس فاردنبرج: .12
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له كتابات في العربية، وترجن بعض آيات القرآن الكرين, ونار ألثال ا ي بد أبي  جوليوس ج: .13

 . الل

، ولقالة له كتاب: الحم ىلى لكة، ولقالة في ل  ة اس يان بعنوان لحرد ستتتتتتنوك هروجرونجه: .14

 أخرة بعنوان: سياسة النبي لحرد وغيرلا الكثير.

الريثولوجيا والديد في وكتاباته اد ارسبي كثيرة لنها  راسات ىسبلية اد اله رة,  كارل يا : .15

 العصر الوسيط.

وكتل في  ،ن الكرين ل هولندية, وله بح  في ارسةةةةةةبي والديرقرا يةآترجن القر كرامرز ج ك: .16

 .التاريل ارسبلي

: القرآن، ولطالل ارسةةةةةبي   ة العالن ارسةةةةةبلي لنهاكتل كثيرا اد ارسةةةةةبي في ل كرايمير: .17

 ال ديدة, والدفاع اد ارسبي, والثقافة ارسبلية وغيرلا.

ندي ةجنسةةةةةةيته غير ل كد كنابرت ج : .18  - -وىن كتل بها، له لقالة اد النبي لحرد ةأنها لول

 والرولد النبوف " صيدة في لدو النبي". لناور في الر  ة الار ية الهولندية,

كتل كثيرا اد العالن ارسةةبلي فكتل كتاب: لكة, وكتاب: اسملات في ارسةةبي  فا  ديرمولن: .19

 وغيرلا.

 كتل اد الو ي في ارسبي. فا  نيوفانيوس: .20
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 نار كتاب: الرسعو ف لروج الذلل وترجره. فورهوف: .24

  قا كتاب: تاريخ اليعقوبي. هورسما: .25

 ب الو ي في ارسبي.اله كت نيوونهاوزه فا : .26
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رحد ببليوغرافي للجامعات والمعاهد والنشرات العلمية الهولندية التي  نيت بتاريخ 
 :اإلسالم
ستارا  الهولندف شهد في السنوات الراوية ظهور تيار لد  كر الدكتور السالرائي أن ار 

ولذا لرا أثار  ،الرسةةتاةةر يد الاةةباب الذيد يري ون ىلى النارة الرووةةواية ىلى ارسةةبي و  ةةاياه

 نا وغ ل الرستار ون اسكبر سناً، ولهولندا لركو ل بحوم والدراسات العربية وارسبلية في 

لصةةةر. و د تول ي جالعة ليدن تناين ل ترر االري  ول ارسةةةبي في القرن الوا د والعاةةةريد في 

و  ر الر ترر لئة  ي بالتعاون لل ومارة الا ون الدينية ارندونيسية،1996يونيو  7-3الفترة لد 

وااةةةرون با ثاً لد أنحاء العالن، و د اقد الر ترر الثاني في لصةةةر وكان  ابعه رسةةةرياً أكثر لنه 

ا رياً، وتعد لولندا لد أ دي الدول التي خصةةةصةةةي كرسةةةيا في جالعاتها ل غة العربية والدراسةةةات 

 :يما يل ومن أبرز هي ارها العلمية التي ا تنت بتاريخ اإلسالمالار ية، 

 ي.1575جالعة ليدن ااي  .1
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 ي.1614جالعة جرونن يد ااي  .3

 ي.1632جالعة ألستر اي الب دية ااي  .4

 ي.1633جالعة أوترخي ااي  .5

 ي.1812لطبعة ليدن ااي  .6
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 الخارمـة

 واس بي تراثنا العربي ال غوف نحو الرسةةةةةتاةةةةةر ون بذلها التي بال هو  نعترف أن ي ل 

سفي،  كانوا التي اسغراض اد النار بغض   وتأليفا، وترجرة اوتحقيقا ونار هرسةوف ا فا والف 

 الريب ية العاةةريد القرن وأوائ  ااةةر التاسةةل القرن كان الرسةةتاةةر ون خبل و د ىليها، يرلون

 .ارسبلي الترام كتل في والغوص التحقيا والتد يا في بارايد أساتذة

شك أن "  ركة  ارا  وال  ست ار يد تع   اال ست صراع لد جوانل د جانباوالر  الغرب بيد ال

الف سةةفية،  أو ارنسةةانية أو التاري ية أو ال غوية الدراسةةات براهر ىظهارلا ولو  اولوا والاةةر ،

ار ون ست اك  فالر اارون خبراء ببخر أو ب ست سن  وائر في ول سات ر سيا ستعرارية، ال هن  اال لر 

ويبرم  (1)وخيراته ولقد راته" وأل ه ،الاةةر  ا ى السةةيطرة لد ولترك نهن القوة، لترنحهن الرعرفة

 الرسةةة ريد  لك لد خبل  وافل بروم ارسةةةتاةةةرا  وفترة انطب ته والتي يعيدلا البعض ال تكاك

 .اسندلت لس ري الص يبية، و روب والحروب ،تبوك غووة ثن ولد ل تة، غووة في بالرولان

ا ى  ل ر  الغرب  اجة ىلى ونةةراااتها ركةالح لذه ناةةوء سةةبل البا ثيد بعض ير    و د 

 1453ل رف الروافا 857سةةةنة  القسةةةطنطينية سةةةقو  بعد أبنائه أسةةةباب  وة ولرعرفة ارسةةةبي،

  .خاص باك  السالية وارسبلية العق ية فهن ىلى الكنيسة رجال رغبة ىلى أو يب ف،ل

 وناةةةر الترام العربيتوسةةةعا كبيرا في  ركة تحقيا الريب ف القرن التاسةةةل ااةةةر  شةةةهد 

ب دان العالن  ارسةةةةةةبلي في أوروبا،  ي  توالد  لك لل تعاظن ناةةةةةةا  االسةةةةةةتعرار وليرنته ا ى

ارسبلي، ولحاوالته الحثيثة لتحطين لويتها ارسبلية، واستئصال ثقافتها، والق اء ا ى لغاتها، 

 ال وائر وغيرلا لد بب  الار . كرا  ص  في

 ولن ا ى واي تاي بطبيعة الدور ال طير الذف ي ط عون بأ ائه، تعرد الرستار ون ارولا 

ثن ارسبي لستهدفيد العق  الغربي،  ، ولدفي تاكي  نورة لويفة ل قرآن الكرين، والنبي لحرد

ر  ارسبلية، و واويد الاعر، التاريخ، وتاريخ الف   اندلا يست هرون لذه الصورة لد بعض كتل

والسةةةةةة وكيةةات الرنفرة  ،الاةةةةةةطحةةات، والروا ا الرةةاجنةةة الاةةةةةةةا ةبعض  وون ا ى انتواعويرك  

 ،لتعريرها ويسعون ،وارسرائي يات، فيس  طون ا يها اسوواء، ويكثرون الحدي  انها واسسا ير،

 والتأكيد ا ى أنها تعكت  بيعة ارسبي والرس ريد. 

                                                 
 .38ي(، ص:1996)اران:  ار الفارس، ،1  نبحي جديدف، :سعيد: ى وار : تعقيبات ا ى ارستارا ، ترجرة (1) 
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لد  ه ققو لاو ، رت وت ال  ل ترام الع ري الذف أن وه الع راء الرسةةةةةة رون ةكرا جر   

، والبصريات والرياويات وغيرلا، ولع  ت ال  سبا في تأسيت بعض الع وي كال بر، والكيرياء

ر اد لوا ا أ  قها بع ةةةةهن في أن ارنسةةةةان ل الء الرسةةةةتاةةةةر يد ل ترام الع ري ارسةةةةبلي يعب  

 .)1(وغير  لك الار ي ليتافيويقي ال اقبني، خال 

الرووةةواية واالفتعالية " ل دكتور  اسةةن السةةالرائي لرجعاً ويعد كتاب: " االسةةتاةةرا  بيد 

لهراً في  راسةةةةةةة االسةةةةةةتاةةةةةةرا  الهولندف، ويذكر فيه أن االسةةةةةةتاةةةةةةرا  الهولندف ال ي ت ا اد 

االسةةتاةةرا  اسوروبي في أنه انط ا لدفوااً بالروو التنصةةيرية، وأن لولندا كاني تدور في الف ك 

 . )2(البابوف الكاثوليكي

لرسةةتاةةر ون الهولنديون بال غة العربية ولعاجرها، كرا التروا بتحقيا النصةةوص و د التن ا 

و االسةةةةةتاةةةةةرا  الهولندف وجو  ل سةةةةةسةةةةةة برل التي تولي  بااة الروسةةةةةواة العربية، ولرا يري  

ارسةةةبلية وناةةةرلا في  بعتيها اسولى والثانية، كرا تقوي لذه الر سةةةسةةةة بطبااة كثير لد الكتل 

 يد.  ول ارسبي والرس ر

 تتوخى اوال بحوث ا رية تكد لن خانة ارسبي اد الرستار يد كتابات أن البا ثون ال ظ

دة الطريا الدااية أسةةةةة حة لد اسةةةةةب  كاني وىنرا التاريخ،  قائا  سةةةةةتفع ه لرا الحربية، ولره  

 .)3(تالية لر  ة في ال يوا

 
 :وفي الختام أوحي بالتوحيات التالية

الرستار يد الهولندييد ال ا ئة ل سيرة النبوية وأ داثها، وجرعها في العر  ا ى ىبرام تفسيرات  .1

كتاب وا د، ووول الر و  الرناسبة ا يها، و بل الكتاب لل ترجرة له ل هولندية وال غات 

 اسوروبية اسخرة.

ا رة ىلى تا يل العر  ا ى ال روج لد شرنقة ال طاب التق يدف بذي الرستار يد وأ والهن، والرب .2

وارسبلية ا ى تا يل البح  الع ري في تحقيا كتابات الرستار يد، والتي  عات العربيةال ال

 با ر لها البعض ا ى استحياء.

العر  ا ى وول كتاب: لوسواي ي ن أسراء الرستار يد بناء ا ى تصنيفات يتفا ا يها  .3

 وتفريقه اد الرت ني. ،لتبيان الرووواي لنهن الر تصون  وف الاأن

يد   :في لحكن التنوي  تعالى هللا يقا لقولوأخيرا وتصد .4 يد  ل ن  يُق ات  ُوُكن  ف ي الد   ُ ا د  الَّذ  اُكُن َّللاَّ ال  ي ن ه 

يد   ط  لُّ ال ُرق س  ن  ى نَّ َّللاَّ  يُح  ُطوا ى ل ي ه  تُق س  وُلن  و  ُكن  أ ن ت ب رُّ ي ار  د    ُجوُكن ل   ر  ل ن  يُ   فإني أوني  ) )1و 

 بترجرة كتل ولقاالت ريبند لدريان لتبيان  قيقة لوووايته.
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