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شكر وعرفان
إن اإلقــرار بالحــقّ يُوجــب علينــا أن نتقــدّم بالحمــد
ّ
والثنــاء للمولــى تقدّســت آالؤه ،فلــوال فضلــه ّ
جــل
جاللــه لمــا وفّقنــا لهــذا العمــل .اللهــمّ لــك الحمــد
والشــكر علــى مــا أوليتنــا مــن نعــم متواتــرة ونحــن
فــي طريــق العلــم والمعرفــة.

ونتقــدّم بالشــكر والثنــاء إلــى المركــز اإلســاميّ
للدراســات االســتراتيجية الــذي آلــى علــى نفســه أن
يحتضــن أيّ خدمــة تقــدّم فــي مجــال االستشــراق،
وتبنيــه مهمّــة طباعــة هــذا الكتــاب.

ونتقــدّم بالشــكر والتقديــر لـ ّ
ـكل مــن ســاهم معنــا
فــي تزويدنــا بكتــاب ،أو معلومــة ،أو مناقشــة لــرأي،
أو توجّــه هلل داعيــ ًا لنــا ولســائر الباحثيــن بالتوفيــق
والنجــاح.
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مقدمة المركز

لطاملا شغلت شخصيّة نبي اإلسالم مح ّمد وتاريخه ،وسريته ،ورسالته
الساموية ،...املسترشقني عىل اختالف مدارسهم وات ّجاهاتهم وتوزّعهم
ّ
الجغرايف يف الغرب؛ ولذلك أكرثوا من التّأليف والتّنقيب والبحث يف قضايا
وبكل ما يرتبط بال ّنب ّوة وال ّرسالة ،ومصدر
ّ
ترتبط بنبي اإلسالم محمد ،بل
النبي مح ّمد وبعض تفاصيل
القرآن الكريم ،والوحي ،ولغة القرآن ،وحتى مالمح ّ
سريته وحياته ،...وعندما نقارب هذه الكتابات موضوعيّاً ونسلّط ال ّنظر عليها
منهج ّياً ومضمون ّياً ،سيتّضح لنا أ ّن القسم األكرب من املسترشقني الذين كتبوا
عن نبي اإلسالم ،مل يكتبوا مبوضوع ّية ومل يراعوا منهج ّي ًة منسجم ًة مع
القضايا املبحوثة ،ولذلك كانت أغلب ال ّنتائج التي ق ّدموها للناس متقارب ًة من
حيث التّشويش والتّشويه ،ومجافاة الحقيقة ،فضالً عن عدم ال ّدقّة املضمونيّة
واملنهج ّية ،بل إ ّن التّع ّمق يف تقييم هذه البحوث والكتب ونقدها يجعل الباحث
املوضوعي فضالً عن املسلم يقتنع بأ ّن هذه ال ّدراسات تستهدف يف غايتها نبي
ّ
بكل ما ميثّل ،كونه املحور الذي ترتبط به قضايا القرآن والسنة
اإلسالم محم ّدّ 
الرشيفة مبا ميثّالن من مكان ٍة وقدسيّ ٍة عند املسلمني ،وكونهام مصدري التّرشيع
للدين اإلسالمي.
وهذا ما يفرض عىل الباحثني واملفكّرين املسلمني وغريهم يف هذا العامل،
الحساس؛ لناحية
العلمي الفاعل واملنصف يف هذا امليدان البحثي
الحضور
ّ
ّ
ال ّنقد والتّقويم ،وبيان نقاط الضّ عف والتّهافت يف كتابات املسترشقني هذه.
العلمي الذي بني أيدينا يف هذا الكتاب ،حيث
ويأيت يف هذا السياق الجهد
ّ
لجانب من
عكف الباحثان يف دراستهام هذه بالبحث والتّحليل واملناقشة
ٍ
الساموي.
أعامل املسترشقني املتعلّقة بالنبي مح ّمد ورسالته وكتابه ّ
وقد تناوال يف املبحث األ ّول الحديث عن وثيقة املدينة تحت عنوان :وثيقة
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ّ

املدينة يف رؤى االسترشاق :مونتغومري وات أمنوذجاً ،باعتبارها الوثيقة األه ّم يف التاريخ
اإلسالمي ،فبموجبها نظّمت العالقة بني املسلمني واليهود.
ّ
ُصص املبحث الثاين لدراسة رؤية مسترشق آخر ميثّل الجيل األ ّول من املسترشقني،
وخ ّ
اليسوعي ،تحت عنوان :منهج األب هرني المنس يف قراءته
وهو املسترشق واألب المنس
ّ
للسرية النبويّة ،حيث تركت آراؤه السلب ّية تجاه السرية النبويّة أصدا ًء يف الرؤية االسترشاق ّية
فيام بعد :إ ّما ات ّفاقاً معه وإ ّما ر ّدا ً عليه.
دي بني الرواية التأريخ ّية
وركّز البحث يف املبحث الثالث حول شخص ّية سلامن املح ّم ّ
والقراءة االسترشاق ّية .أما املبحث الرابع ،فقد توقّف مع القراءة االسترشاق ّية للتش ّيع واملوقف
واألفكار املسبقة الكثرية التي أسقطوها عىل التشيّع ،ومن بوابة التشيّع كان ما تض ّمنه
املبحث الخامس يف القراءة االسترشاقيّة للثورة الحسينيّة.
الفرنيس ،والبعثات
وقد ت ّم تخصيص املبحثني األخريين من الكتاب حول حركة االسترشاق
ّ
اليسوعيّة؛ حيث تناول املبحث السادس املدرسة الفرنسيّة لالسترشاق الحديث وأثره يف
تغذية الحركة االسترشاق ّية بصور ٍة عا ّم ٍة.
اختص املبحث السابع بالبحث حول البعثات اليسوعيّة ،ودورها يف تغذية االسترشاق
فيام
ّ
كل منهام
الفرنيس؛ لبيان ارتباط االسترشاق بالتّبشري واالستعامر والهيمنة الغرب ّية ،ورفد ّ
ّ
اللزمة لوجوده ومن ّوه.
لآلخر وتقديم اإلمكانات ّ
وال يسعنا إال تقديم واجب الشكر للباحثَني عىل هذا الجهد البحثي ،سائلني الله تعاىل لهام
التّوفيق ال ّدائم .واالستفادة من هذا الكتاب.
والحمد لله رب العاملني
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية

ّ
مقدمة المؤلف
ّ
ينفك االسترشاق مبا ي ّدعيه من هيمنة فكريّة ومركزيّة ثقافيّة ،ومبا يحاول فرضه
ال
املتحض والرشق املتخلّف ،من إخضاع اآلخر للدراسة
وترسيخه من تباين بني الغرب
ّ
والنقد وتسليط أدواته البحث ّية واملنهج ّية -العلم ّية منها وغري العلم ّية -عليه ،بحثاً عن ترسيخ
يلح
تف ّوقه وتقرير متايزه عنه دارساً اآلخر الذي غدا موضوعاً للدرس والبحث ،وهو بذلك ّ
جهة من ذات أعىل هي الغرب إىل ذات أدىن هي
عىل طرح خطاب وسلطة معرفيّة مو ّ
الرشق[[[.
هذه النظرة املشوبة بالعنرصيّة واألحكام املسبّقة املرت ّدة لفواعل القناعة املحوريّة التي
وجوهري ال ميحى بني الطبيعة الغرب ّية
أسايس
ينطوي عليها االسترشاق من وجود فارق
ّ
ّ

املتق ّدمة والطبيعة الرشق ّية املتدنّية ،والتب ّني الكامل ألسطورة الطبائع الثابتة التي خلقتها
الهيمنة الغربيّة عىل الرشق نتيجة التب ّدالت التاريخيّة وتغاير الظروف ،ال ّ
شك يف أنّها تنطوي
يف ثقيل ،سيشكل بالنتيجة ثغرات منهجيّة وعلميّة فاضحة يف جسد الخطاب
عىل عوز معر ّ
يب املأخوذ بطبيعته املتعالية التي ستعمل
االسترشاقي الناشئ كإفراز
طبيعي للعقل الغر ّ
ّ
ّ
عىل انتاج تص ّورات مش ّوهة لواقع الشعوب األخرى وقيمها وثقافاتها ودياناتها وحضارتها
ومجمل مسارها
التاريخي[[[.
ّ
البحثي حيال الرشق قد اهت ّم أساساً بحدث
وكان االسترشاق يف خض ّم هذا السجال
ّ
أقل من قرن امت ّدت
امليالدي ،ففي ّ
اإلسالم الذي شهدته الجزيرة العربيّة مطلع القرن السابع
ّ
دولة اإلسالم لتصل إىل جبال الربانس غرباً وتخوم الهند والصني رشقاً ،ورسعان ما وسمت
تعاليمه مساحات جغراف ّية شاسعة تقطنها شعوب تدين بديانات متع ّددة وتحكمها أنظمة
العقدي ،وبروز هذه العقيدة كمنظومة دين ّية
مختلفة كانت ترتقّب بوجل مت ّدد هذا الكائن
ّ
االسترشاقي ينظر :ينظر كتاب إدوارد سعيد (السترشاق-
[[[ -لتفاصيل أوىف عن هذه النظرة املستق ّرة يف الخطاب
ّ
املفاهيم الغرب ّية للرشق).

االسترشاقي النابع من أسطورة
[[[ -تُنظر املقاربات الحصيفة والرائعة التي أقامها صادق جالل العظم بشأن الخطاب
ّ
الطبائع الثابتة يف كتابه القيم ذهن ّية التحريم.63-13 ،
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ّ

استئناف ّية لخ ّ
اإلبراهيمي ،وإزاح ّية ألشكال التغاير كافّة التي طرأت عىل بقاياه
ط التوحيد
ّ
املتمثّلة بــ (اليهوديّة والنرصان ّية) ،وما استتبع ذلك من اهتزاز للمركزيّة الدين ّية التي كان
كل منهام وما يرتبط بها من مصالح سياسيّة واقتصاديّة مسخّرة لخدمة السياسات
ي ّدعيها ّ
الدينيّة والوضعيّة الحاكمة آنذاك.
هذا الحدث كان مثار تساؤل األجيال عرب التاريخ قدمياً وحديثاً ،من قبل معتنقي هذا
كل األديان يف العامل ال ّ
شك يف أنّه
الدين ومن قبل مناوئيه عىل ح ّد سواء .وكام هي حياة ّ
التاريخي لهذا الدين حاالت من الق ّوة والنقاء والضعف والتغاير وال س ّيام بعد
شاب املسار
ّ
النبي وهيمنة الوحي
انقضاء مرحلة النب ّوة وتص ّدع األلفة اإلسالم ّية التي ضمنها وجود
ّ
ين.
ّ
والنص القرآ ّ
االسترشاقي -بحثاً عن تأبيد فكرة الطبيعة الغرب ّية املتق ّدمة والقابلة
وقد عمد الخطاب
ّ
للتط ّور إزاء الطبيعة اإلسالميّة املتكلسة واملنكفئة عىل املايض -إىل تعميق البحث يف
بغض النظر عن حالة التغاير
اإلسالمي ،ورصد صوره التاريخيّة-
التاريخي
زوايا املسار
ّ
ّ
ّ
التي عاشها -وتقدميها عىل أنّها حقيقة كائنة لألحداث ،وهو بذلك يقوم بنوع من إعادة
الصياغة لآلخر وفق معايري :الفوق ّية ،العرق ّية ،املركزيّة الغرب ّية ،الهويّة املتف ّوقة ...لتقديم
يف الذي من خالله تح ّدد صورة امل ُق ّدم (الغرب) .وهو بذلك قد قلب
صورة املقابل الثقا ّ
اإلسالمي عىل امتداد عصوره فأىت عىل الغاية منها ،وك ّنا قد كتبنا بعضاً من
صفحات التاريخ
ّ
البحوث يف هذا املجال ارتأينا أن نجمعها يف كتاب واحد تعميامً للفائدة وسهولة االطّالع.
تقع هذه البحوث يف مساحات متباينة للفرتات التاريخيّة التي تتناولها ،ومبا أ ّن حقل
لكل الخطابات االسترشاق ّية ،إذ قلّام وجد
يل ّ
السرية النبويّة هو املوضوع األساس واألص ّ
مسترشق مل يكتب عنها أو عن أحد موضوعاتها ومفاصلها بكتاب كامل أو ضمناً ،لذا تناولنا
هنا دراستني استرشاقيّتني عن السرية النبويّة.
النبي مع يهود املدينة التي تع ّد من أبرز موضوعات السرية التي
كانت طبيعة عالقة
ّ
االسكتلندي
حت املد ّونات االسترشاقيّة عىل مناقشتها وبحثها ،وكان ما ق ّدمه املسترشق
ّ
أل ّ
مونتغمري وات يف كتابه (مح ّمد يف املدينة) من أه ّم األعامل االسترشاقيّة التي ناقشت
خصصنا املبحث األول للحديث عن وثيقة املدينة باعتبارها الوثيقة
تلك العالقة ،ولذا ّ
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اإلسالمي ،فبموجبها نظّمت العالقة بني املسلمني واليهود ،وبالتايل فإ ّن
األه ّم يف التاريخ
ّ
التاريخي لقبائل اليهود يف املدينة ،وموقف املسلمني منهم إنّ ا يرت ّد لألساسات
املآل
ّ
التي أرستها وصاغتها تلك الوثيقة والتع ّهدات التي التزم بها الطرفان فيها ،وهي املسألة التي
يغض املسترشقون الطرف عنها بدعوى عدم ورود القبائل اليهوديّة الثالث (بني قينقاع ،وبني
ّ
النضري ،وبني قريظة) مبس ّمياتهم التاريخ ّية فيها ،وبالتايل فهم يتب ّنون فكرة عدم دخولهم
ربر
ضمن ذلك امليثاق ،وبالنتيجة فإ ّن سلوك املسلمني تجاههم كان سلوكاً عدوان ّياً غري م ّ
تحدوه النزعة يف السيطرة عىل املدينة بعد تنامي ق ّوتهم.
أ ّما الدراسة الثانية عن السرية النبويّة التي جرى تناولها يف املبحث الثاين فهي دراسة
لرؤية مسترشق آخر ميثّل الجيل األول من املسترشقني ،وهو املسترشق واألب المنس
اليسوعي ،وقد تركت آراؤه السلبيّة تجاه السرية النبويّة أصداء يف الرؤية االسترشاقيّة يف
ّ
ما بعد إ ّما ات ّفاقاً معه وإ ّما ر ّدا ً عليه ،واقتىض األمر تقديم تعريف له ولجذوره الفكريّة ،ث ّم
الوقوف عىل منهجه يف دراسته للسرية النبويّة.
والروحي يف تاريخ اإلسالم كان للشخص ّيات ذات األبعاد الروح ّية
الفكري
ويف املجال
ّ
ّ
دي إحدى أه ّم
نصيب واف ٌر من اهتامم املسترشقني ،وكانت شخص ّية سلامن املح ّم ّ
ٌ
الفرنيس
الشخصيّات التي تناولتها الدراسات االسترشاقيّة ،وال سيّام يف أعامل املسترشق
ّ
اإلسالمي ،فكان أن
لويس ماسينيون الذي انصبّت جهوده عىل القضايا الروحيّة والتص ّوف
ّ
خصصنا املبحث الثالث من هذا الكتاب لدراسة هذه الشخص ّية عرب صورتيها يف املد ّونة
ّ
الرتاث ّية اإلسالم ّية والرؤية االسترشاق ّية.
وقد أوىل االسترشاق املذاهب اإلسالم ّية اهتامماً ملحوضاً ،وكان التش ّيع من أبرز
خصصنا
املذاهب التي سلّطت عليه األقالم االسترشاق ّية دراساتها وأبحاثها ،فكان أن
ّ
املبحث الرابع من الكتاب لدراسة الرؤية اإلسترشاقيّة له.
الشيعي ومفرداته قدميا وحديثاً ،فقد
ومل ّا كانت الثورة الحسين ّية من أه ّم أحداث التاريخ
ّ
الشيعي
خاصة باعتبارها الحدث الذي بلور االنشطار واالنتامء
أوالها املسترشقون عناية
ّ
ّ
خصصنا املبحث الخامس لدراسة الرؤية االسترشاقيّة حيال هذه الثورة التي
تاريخيّاً ،ولذا ّ
التعصب واملوضوع ّية.
االسترشاقي -بني
وجدناها متباينة -بحسب فواعل انتامء الخطاب
ّ
ّ
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ّ

وتناول الكتاب دراستني عن االسترشاق مرتابطتني ،كانت األوىل عن املدرسة الفرنس ّية
لالسترشاق الحديث ،وأثره يف تغذية الحركة االسترشاق ّية بصورة عا ّمة .وقد جرى تناولها يف
املبحث السادس من هذا الكتاب.
الفرنيس
اختصت الدراسة الثانية بالبعثات اليسوع ّية ،ودورها يف تغذية االسترشاق
فيام
ّ
ّ
كل منهام لآلخر وتقديم
لبيان ارتباط االسترشاق بالتبشري واالستعامر والهيمنة الغربيّة ،ورفد ّ
اإلمكانات الالزمة لوجوده ومن ّوه.
ّ
أهم مصادر الدراسة

وبطبيعة الحال اعتمدت الدراسة عىل العديد من املصادر ،يف مق ّدمتها مص ّنفات عدد
النبي مح ّمد آلرمستونج ،وسرية الرسول
من املسترشقني ،بلغاتها أو املرتجمة ،ككتاب سرية ّ
لجوستاف ،ونظرة جديدة عن سرية رسول الله لجورجيو ،وحياة مح ّمد إلميل در منغم،
اإلسالمي ملونتغمري وات ،ومح ّمد والفتوحات
السيايس
ومح ّمد يف املدينة والفكر
ّ
ّ
اإلسالم ّية لجربييل ،أ ّما عن اإلسالم بشكل عا ّم ،فكان كتاب وجهة اإلسالم لهاملتون جب،
والعقيدة والرشيعة يف اإلسالم لجولدتسيهر ،وجاذب ّية اإلسالم لرودنسون ،وعن تاريخ الدولة
العربيّة اإلسالميّة ،كتاب تاريخ العرب لفيليب حتّي ،والدولة العربيّة وسقوطها وأحزاب
املعارضة لفلهاوزن يوليوس ،أ ّما عن التشيّع والشيعة ،فاعتمدت الدراسة عىل العديد من
املؤلّفات االسترشاق ّية ،منها كتاب عقيدة الشيعة لدونلدسن ،والشيعة يف العامل لتويال،
الشيعي لويل
الشيعي ليان ريشار ،وسطوع نجم الشيعة لكونسلامن ،واالنبعاث
واإلسالم
ّ
ّ
نرص ،وكتاب الشيعة لهامل هاينس ،فضالً عن بعض الدراسات عن اإلمام الحسني ،
كمقال المنس عن اإلمام الحسني  ،والحسني حلقة وصل بني املسيحيّني واملسلمني
السويدي.
لهانغسون
ّ
ولغرض املقارنة وبيان مدى دقّة املسترشق آثرنا مراجعة املصادر اإلسالميّة التي
اإلسالمي ،إذ لوحظ أحياناً
أشار املسترشقون إىل اعتامدهم عليها يف قراءاتهم للتاريخ
ّ
اإلسالمي ،أو تع ّمده انتقاء الرواية الضعيفة أو املوضوعة
النص
خطأ املسترشق يف فهم
ّ
ّ
اإلسالمي اعتمدت الدراسة عىل كتاب
التاريخي .فعن السرية والتاريخ
ليبني عليها حكمه
ّ
ّ
السري واملغازي البن إسحاق (ت151هـ) ،وسرية ابن هشام (218هـ) ،وأنساب األرشاف
يب (292هـ) ،وتاريخ الطربي (310هـ) ،والكامل
ّ
للبالذري (ت279هـ) ،وتاريخ اليعقو ّ
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البخاري
يف التاريخ البن األثري (630هـ) ،وعن األحاديث النبويّة كتب الصحاح كصحيح
ّ
للكليني (328هـ) ،وعن التش ّيع والثورة
(256هـ) وصحيح مسلم (263هـ) ،والكايف
ّ
للطربيس (ق6هـ) ،واللهوف عىل قتىل الطفوف
الحسينيّة كتاب إعالم الورى بأعالم الهدى
ّ
البن طاووس (ق7هـ).
فضالً عن ذلك استعانت الدراسة بالعديد من الدراسات املعارصة التي تناولت األسترشاق
بشكل عا ّم أو تناولت موضوعات معيّنة من اهتاممات االسترشاق كالسرية النبويّة مثالً .وعن
تراجم املسترشقني ومعرفة أه ّم مؤلّفاتهم اعتمدت الدراسة عىل موسوعة املسترشقني
لعبد الرحمن بدوي ،وكتاب «املسترشقون» لنجيب العقيقي ،ومعجم أسامء املسترشقني
ليحيى مراد .وعن تاريخ االسترشاق عموماً وأهدافه وتطلعاته وقراءته للسرية النبويّة والتاريخ
واملبشون» ملح ّمد البهي ،وكتاب نقد
اإلسالمي اعتمدت الدراسة عىل كتاب «املسترشقون
ّ
ّ
لسايس ّسامل الحاج ،وكتاب املنهج يف كتابات الغرب ّيني عن التاريخ
االسترشاقي
الخطاب
ّ
ّ
اإلسالمي لعبد العظيم الديب ،وكتاب البعثات اليسوع ّية لطالل عرتييس ،وكتاب اإلسالم
ّ
للمقدادي ،وكتابا االسترشاق عرب التاريخ والتشيّع واالسترشاق لعبد
وشبهات املسترشقني
ّ
الجبّار ناجي ،وكتاب االسترشاق والسرية النبويّة للنعيم.
ّ
األجنبية:
ومن المصادر

1. (Lammens، Henri، Jesuit and historian of Islam. KNUTS: stijn).
2. (Lammens:Henri.Le califat de Yazid Ler in Melanges de la faculte
Orientale).
3. (Lammens Henri.Mahomet fut-il sincere ?).
4. (FATIMA ET LES FILLES DE MAHOMET).
5. (Encyclopaedia of Islam).
6. (Stijn KNUTS:Lammens، Henri، Jesuit and historian of Islam.
والحمد لله رب العامني
الباحثان

المبحث األول

ف
ش
االست�اق
وثيقة المدينة ي� رؤى
ً
مونتغومري وات أنموذجا

األول
املبحث ّ
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وثيقة املدينة في رؤى االستشراق
ً
مونتغومري وات أنموذجا
مونتغمري وات

ين
هو وليم مونتغومري وات ( :)Montgomery. watt W.مسترشق
ّ
أسكتلندي بريطا ّ
القس أندرو وات
األصل ،ولد يف مدينة كريس فايف يف أسكتلندا سنة  1909م ،كان والده
ّ
حل مكانه ،ث ّم اكمل دراسته يف أكادمي ّية الرخ يف
ولعل ابنه ّ
ّ
قساً يف كنيسة بروتستانت ّية،
ّ
1919م ،ث ّم يف جامعة أدنربة سنة 1930م ،ث ّم جامعة أكسفورد سنة 1933م ،وجامعة جينا
بأملانيا سنة 1933م ،ونال األستاذيّة سنة 1964م .عمل عميدا ً لقسم الدراسات العرب ّية يف
جامعة أدنربة من  1964ـ 1979م.
اهت ّم بالدراسات اإلسالم ّية تدريساً وتاليفاً يف العقيدة والتاريخ والحضارة ،وتركّزت
اهتامماته يف مجال السرية النبويّة ،وله ع ّدة مؤلّفات يف هذا املجال منها:
 1ـ مح ّمد يف مكّة طبع سنة 1953م.
 2ـ مح ّمد يف املدينة طبع سنة 1956م.
نبي ورجل دولة طبع سنة 1961م.
 3ـ مح ّمد ّ
اإلسالمي طبع سنتي 1968م1998 ،م.
السيايس
 4ـ الفكر
ّ
ّ
 5ـ عوامل انتشار اإلسالم طبع سنة 1961م.
 6ـ الجرب واالختيار يف اإلسالم طبع سنة 1948م.
اإلسالمي يف العامل الحديث طبع سنة 1969م.
 7ـ الوحي
ّ
اإلسالمي 1973م.
 8ـ الفكرة التكوينيّة للفكر
ّ
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ّ

 9ـ العظمة التي كان اسمها اإلسالم 1974م.
10ـ ما اإلسالم؟ طبع سنة 1980م.
اإلسالمي طبع سنتي 1987 ،1962م .وترجمه إىل العربيّة
 11ـ الفلسفة وعلم الكالم
ّ
كاظم سعد الدين ،بغداد2010 ،م.
مع العديد من الدراسات والبحوث املنشورة يف الدوريّات اإلسالم ّية واالسترشاق ّية.
ّ
توف مونتغومري وات يف أدنربة يف  24ترشين أ ّول  2006م عن  97سنة .وقد أطلقت عليه
الصحافة لقب آخر املسترشقني[[[.
وميكن اإلشارة إىل أه ّم املرتكزات يف فهم مونتغمري وات للسرية النبويّة[[[:
ي الذي يشكّك بالقضايا الغيب ّية ،كالوحي واالرساء
أوالً :استخدام املنهج املا ّد ّ
واملعراج وغريها[[[.

[[[

ثانياً :يرى أ ّن مصدر الدعوة اإلسالميّة ال يبعد أن يكون متأث ّرا ً بالبيئة التي عاش فيها
النبي ،فضالً عن األفكار اليهوديّة واملسيحيّة املنترشة يف الجزيرة.
ّ
ثالثاً :تأث ّر الدعوة اإلسالم ّية باألوضاع االجتامع ّية واالقتصاديّة التي شهدها العرب قبل
النبي.
اإلسالم فانعكس ذلك عىل الفتوحات من بعد ّ
رابعاً :إسقاط الرؤية الغرب ّية املعارصة عىل الدعوة اإلسالم ّية ،فيستخدم روايات السرية
التي ال تنجو من إسقاطاته تضعيفاً وإقصاء ،ومقابل ذلك كان يعتمد الروايات الضعيفة
والشاذّة[[[.
العقيقي :المستشرقون  .554/2وينظر ما كتبه كاظم سعد الدين في مقدّمة ترجمته لكتابه الفلسفة
[[[ -يُنظر :نجيب
ّ
اإلسالمي ص 7ـ  .9ولمزيد من التفاصيل عن مونتغمري وات ومنهجه في السيرة
وعلم الكالم
ّ

[[[ -لمزيد من التفاصيل عن مونتغمري وات ومنهجه في السيرة ينظر :النعيم :االستشراق في السيرة النبويّة :دراسة
النبي مح ّمد في مؤلّفات مونتغمري وات عن
تاريخ ّية آلراء (وات ،بروكلمان ،فلهاوزن) ص 9ـ  ،304الشمري:
ّ
السيرة النبويّة دراسة تحليليّة مقارنة ص.352 - 13

[[[ -لمزيد من التفاصيل عن موضوع اإلسراء والمعراج :ينظر :النصرالله :اإلسراء والمعراج دراسة في ر ّد الشبهات
ص 56ـ .80
[[[ -ينظر :وات :مح ّمد في مكّة ص.94

[[[ -النعيم :االستشراق في السيرة النبويّة ص.40
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النبي ،لك ّنه
خامساً :استخدامه منهج البناء والهدم ،فهو يتح ّدث كثريا ً عن حكمة
ّ
رسعان ما يهدم ذلك بقوله كيف ملن لديه هكذا حكمه أن يدعو هرقل وكرسى لإلسالم ؟
أفال يخىش أنّه بهذا يلفت انتباههم لدولته الناشئة [[[؟
سادساً :يرى أ ّن الدعوة اإلسالم ّية خضعت لعنرص الزمن ،وأنّها تط ّورت زمن ّياً ،من دعوة
األرسة إىل القبيلة إىل األ ّمة وأخريا ً العامل ّية[[[.
وثيقة المدينة

النبي إىل املدينة انتقالة نوع ّية يف مسار الدعوة اإلسالم ّية ،نظرا ً ملا
تع ّد هجرة
ّ
استتبعها من أحداث وتنظيامت اجتامعيّة وسياسيّة وإداريّة واقتصاديّة ،كان من شأنها إرساء
اإلسالمي مالمح الدوليّة ث ّم العامليّة فيام بعد ،وكان من
قواعد دولة املدينة ،ومنح الكيان
ّ
ين،
أبرز تلك التنظيامت وضع صحيفة تنظم طبيعة العالقات بني مك ّونات املجتمع املد ّ
النظري لتنظيم التعامل بني املك ّونات االجتامع ّية لدولة
تلك الصحيفة غدت مبثابة األساس
ّ
املدينة ومن ارتبطوا بها ضمن جزئ ّيات تلك الصحيفة سواء كانوا أفرادا ً أم قبائل.
من هنا غدت أه ّميّة هذه الصحيفة ،فأصبحت مدارا ً للبحث واملناقشة لدى العديد من
الباحثني املسلمني وغريهم[[[ الستجالء حقيقتها؟ فهل هي كتاب مد ّون؟ متى د ّونت؟ ث ّم
نص واحد أم أكرث؟
هل هي ّ
لقد كان للمسترشقني[[[ دور يف دراسة هذه الصحيفة (الوثيقة) ،وكان من بينهم املسترشق
اإلنكليزي وليم مونتغومري وات ( .).Montgomery. wattWالذي درسها يف كتابيه (مح ّمد
ّ
[[[
[[[
اإلسالمي) .
السيايس
يف املدينة)  ،و(الفكر
ّ
ّ
[[[ -ينظر :وات :مح ّمد في مكّة ص.61

[[[ -ينظر :وات :مح ّمد في مكّة ص.79

النبي ويهود المدينة ص .85
[[[ -ينظر :الجميل ،مح ّمد فارسّ ،

اإلسالمي ،ينظر .إدوارد
[[[ -لمزيد من التفاصيل عن مفهوم االستشراق ودوافعه ودوره في دراسة التاريخ والفكر
ّ
سعيد :االستشراق ص  42ـ  ،534يحيى مراد :افتراءات المستشرقين على اإلسالم والر ّد عليها ص  7ـ  ،623له
أيضاً :معجم أسماء المستشرقين ص  5ـ  .80عبد الج ّبار ناجي :التش ّيع واالستشراق ص  11ـ  ،478وينظر مقدّمة
اإليطالي فرانشيسكو كبريلي ص  13ـ
عبد الجبّار ناجي عند ترجمته كتاب مح ّمد والفتوحات اإلسالميّة للمستشرق
ّ
 ،54فؤاد كاظم المقدادي :اإلسالم وشبهات المستشرقين ص  29ـ .337
[[[ -مح ّمد في المدينة ص  337ـ .397

اإلسالمي ص  12وما بعدها.
السياسي
[[[ -الفكر
ّ
ّ
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ّ

ّ
الشك واالفرتاض مجاراة وانسجاماً مع
وكان مونتغومري وات انطلق يف دراسته من مبدأ
املتب ّنيات الفكريّة املسبقة لديه[[[ ! .فق ّدم يف أكرث من موضع رؤيته بصورة نتيجة ،ومتب ّنياته
الخاصة بصورة مناقشة موضوعيّة وعلميّة !! معتمدا ً عىل آراء من سبقه من املسترشقني
ّ
ومناقشاتهم يف دراستهم لهذه الصحيفة كيوليوس فلهاوزن[[[ ،وكايتاين ،وهيوبرت جريم[[[.
لقد كانت بعض مناقشات مونتغومري وات ال تنسجم مع قرائن األحوال ووقائعها.
النبي
فغالباً ما كان يركّز يف الجزئيّات التي أملتها تو ّ
جهاته العلامنيّة واملا ّديّة ،وموقفه من ّ
واإلسالم ،لرتتيب نتائج تخدم أطروحته يف االلتزام بالدفاع عن اليهود واالنتهاء إىل ما يقتيض
تربئتهم من عدم االلتزام ببنود الوثيقة ونكثهم العهد وامليثاق ،ولتأكيد أ ّن املسلمني هم من
تج ّنوا عىل اليهود الذين حاولوا اسرتضاء املسلمني دون جدوى .فضالً عن تأكيده ضعف
النبي يف املدينة من خالل إثارة العديد من املغالطات التي
املكانة التي كان يحتلّها
ّ
بثّها يف كتابه[[[ .وميكن مناقشة رؤية وات لهذه الصحيفة حسب املسائل التي أثارها ومنها:
ّأو ًال  -اسمها:

ين بعد
يف الواقع أطلقت ع ّدة ألفاظ عىل تلك االتّفاق ّية بني مك ّونات املجتمع املد ّ
[[[
النبي
الهجرة ،فمنها (الكتاب) ،إذ ورد يف ّ
نص االت ّفاقيّة أنّها كتاب« :هذا كتاب من مح ّمد ّ
[[[ -لمزيد من التفاصيل عن هذا المنهج عند مونتغومري وات ،ينظر :عبد الله محمد األمين النعيم :االستشراق في
السيرة النبويّة ص 43ـ .45

[[[ -ينظر :يوليوس فلهاوزن :تاريخ الدولة العرب ّية ص 11ـ .16
[[[ -ينظر :وات :مح ّمد في المدينة ص.343

[[[ -لمزيد من التفاصيل عن منهج مونتغومري وات ،ينظر :عبد الله محمد األمين النعيم :االستشراق في السيرة
النبويّة ص 36ـ .47

النبي .)...كما في كتابه لعمائر كلب وأحالفها،
النبي يبدأ أغلب كتبه بهذه العبارة (هذا كتاب من مح ّمد ّ
[[[ -كان ّ
نصه( :هذا كتاب من مح ّمد رسول الله لعمائر كلب وأحالفها .)...الشريف الرضي :المجازات النبويّة
فقد جاء ما ّ
النوري:
الميرزا
وحاشيتها.)...
لنجران
الله،
رسول
النبي
د
م
مح
من
كتاب
(هذا
نجران،
ألهل
كتابه
وكذلك
ص،28
ّ
ّ
ّ
الفارسي
الفارسي (هذا كتاب من مح ّمد بن عبد الله رسول الله سأله
مستدرك الوسائل  ،133 / 11وكتابه لسلمان
ّ
ّ
المجلسي :بحار األنوار  ،368 / 22 ،134 / 18الميرزا
،97
/
1
طالب
سلمان .)...ابن شهر آشوب :مناقب آل أبي
ّ
النبي رسول الله ألهل جرباء.)...
ّ
النوري :مستدرك الوسائل  ،99 / 11وكتابه ألهل جرباء( ،هذا كتاب من مح ّمد ّ
المجلسي:
الله.)...
رسول
د
م
مح
من
كتاب
(هذا
األنصاري
دجانة
ألبي
وكتابه
،66
/
2
األسماع
إمتاع
المقريزي:
ّ
ّ
ّ
النجاشي .)...الميانجي:
النبي إلى
النجاشي( :هذا كتاب من مح ّمد
بحار األنوار  220 / 91ـ  ،221وكتابه إلى
ّ
ّ
ّ
مكاتيب الرسول  ،456 / 2وكتابه إلى أهل اليمن (هذا كتاب من مح ّمد رسول الله إلى أهل اليمن .)...اليعقوبي:
الحضرمي( :هذا كتاب من مح ّمد رسول
تاريخ  ،80 / 2الميانجي :مكاتيب الرسول  .590 / 2وكتابه إلى العالء بن
ّ
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[رسول الله] بني املؤمنني واملسلمني من قريش و[أهل] يرثب ،ومن تبعهم ،فلحق بهم،
وجاهد معهم .وكذلك ورد يف البند األخري منها« :وأنّه ال يحول هذا الكتاب دون ظامل أو
إل من ظلم وأثم ،وأ ّن الله جار ملن ب ّر واتقى،
آثم ،وأنّه من خرج أمن ومن قعد أمن باملدينةّ ،
نص االتّفاق ّية:
ومح ّمد رسول الله .»وقد نعتها ابن إسحاق بالكتاب ،فقد قال عند إيراده ّ
«وكتب رسول كتاباً بني املهاجرين واألنصار ،وادع فيه اليهود وعاهدهم ،وأق ّرهم عىل
دينهم وأموالهم ،ورشط لهم ،واشرتط عليهم».
نص االتّفاقيّة ذكر الصحيفة ع ّدة م ّرات منها يف البند
ونعتت بـ (الصحيفة) فقد ورد يف ّ
يحل ملؤمن أق ّر مبا يف هذه الصحيفة ،وآمن بالله واليوم اآلخر أن ينرص محدثاً
« :22وأنّه ال ّ
أو يؤويه ،وأ ّن من نرصه ،أو آواه ،فإ ّن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ،وال يؤخذ منه رصف
وال عدل[[[» .وكذلك يف البند « :37وأ ّن عىل اليهود نفقتهم ،وعىل املسلمني نفقتهم ،وأ ّن
رب دون
بينهم النرص عىل من حارب أهل هذه الصحيفة ،وأ ّن بينهم النصح والنصيحة وال ّ
اإلثم» .ويف البند  39أيضاً« :وأ ّن يرثب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة» .ويف البند :42
«وأنّه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإ ّن مر ّده إىل الله وإىل
مح ّمد رسول الله ،وأ ّن الله عىل اتّقى ما يف هذه الصحيفة وأب ّره».
مم جاء يف
ولكن ما االسم الذي أطلقه مونتغومري وات عىل هذه الصحيفة ؟ يالحظ ّ
ويستشف وات من كلمة صحيفة «أنّها
مؤلّفاته أنّه استخدم لفظتي الوثيقة [[[ والدستور [[[.
ّ
وثيقة مكتوبة يرىض بها الفرقاء»[[[.
ً
ثانيا :مصدر الوثيقة

النبي يف
اعتمد اغلب الباحثني عىل محتويات هذه الوثيقة يف دراساتهم لتنظيامت
ّ
البياضي ل ّما
الحضرمي ومن تبعه .)...الميانجي :مكاتيب الرسول  .618 / 2وكتابه لزياد بن لبيد
الله ...للعالء بن
ّ
ّ
ولّ ه صدقات حضرموت( :هذا كتاب من مح ّمد رسول الله في الصدقات .)...الميانجي :مكاتيب الرسول ،646 / 2

[[[ -الصرف :التط ّوع ،والعدل :الفريضة .الفراهيدي :العين  .109 / 7وقيل :الصرف :الحيلة ،والعدل :الفداء .ابن
السكّيت :ترتيب إصالح المنطق ص.224
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .337

[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .296 ،229
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .346
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حتها ال س ّيام
املدينة[[[ ،لذا يجدر التساؤل عن مصدر هذه الوثيقة ليتس ّنى لنا الحكم عىل ص ّ
هناك من يعدها موضوعة[[[.
إ ّن أقدم من ذكرها هو ابن إسحاق يف سريته [[[ ،ويعلّل موتنغومري وات سبب وضعها من

املنطقي»[[[.
ين« ،فليس له من سبب سوى التسلسل
قبل ابن إسحاق يف بداية العهد املد ّ
ّ
لنص الوثيقة (أخذت فئة قليلة من األشخاص
ويعلّل سبب عدم إيراد ابن إسحاق سندا ً ّ
كل األخبار التي تستطيع جمعها عن حياة مح ّمد
اإلسالمي تجمع ّ
منذ نهاية القرن األول
ّ
ومغازيه ،ث ّم كتب بعضهم ما جمعوه ...فإنّهم مل يذكروا يف جميع الحاالت اإلسناد الكامل
أو سلسلة الرواة التي تعود بنا القهقرى إىل شاهد العيان للحوادث ،ث ّم أصبح اإلسناد الكامل
شيئاً فشيئاً رضوريّاً)[[[.
الشافعي الذي كان
ويقول أيضاً (يجب أن نربط اإللحاح عىل سلسلة الرواة الكاملة بتعليم
ّ

معارصا ً
للواقدي ،حتّى إذا ما ع ّم ذكر اإلسناد الكامل ،اندفع املح ّدثون إىل العودة باإلسناد
ّ

حتّى معارصي مح ّمد حتّى إنّهم حني أضافوا إىل الرواة فإ ّن إضافتهم كانت صحيحة ،ألنّهم

عرفوا من أين استقى سابقوهم معلوماتهم)[[[.

وكأ ّن مونتغومري وات يريد القول :إ ّن عدم االهتامم بالسند ال يقترص عىل ابن إسحاق بل
الواقدي
الواقدي أيضاً ،ولك ّن االهتامم بذكر السند بدأ يظهر عىل يد ابن سعد تلميذ
شمل
ّ
ّ
الشافعي بذكر اإلسناد [[[.
متأث ّرا ً مبنهج
ّ
لكن يف واقع الحال مل يكن ابن اسحاق املصدر الوحيد لهذه االتّفاق ّية ،بل وردت
العراقي ،المجلّد
العلمي
مثال :صالح احمد العلي :تنظيمات الرسول اإلداريّة في المدينة ،مجلّة المجمع
[[[ -ينظر ً
ّ
ّ
النبي األعظم  247 / 4 ـ .263
السابع عشر ،بغداد،1969 ،
العاملي :الصحيح من سيرة ّ
ّ

العش (مترجم) :الدولة العربيّة وسقوطها ليوليوس فلهاوزن ص  ، 20هـ .9
ّ
[[[ -يوسف

كل من ابن سيّد الناس :عيون
[[[ -ابن هشام :السيرة النبويّة  348 / 2ـ  .351وقد نقلها عن ابن إسحاق دون سند ّ
األثر  260 / 1ـ  ،262وابن كثير :البداية والنهاية  273 / 3ـ .276
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .337
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .516

[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص  516ـ .517
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص . 516
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اإلشارة إليها يف شتّى كتب الرتاث[[[ ،أ ّما باإلشارة إىل وقوعها أو بإيراد نصوص منها ،ولك ّن
نص الوثيقة كامالً ولك ّنه غري مسند .وقد أدركت مصادرنا اإلسالميّة
ابن إسحاق انفرد بإيراد ّ

هذه اإلشكاليّة منذ وقت مبكّر ،فحاول بعضها اإلتيان بسالسل إسناديّة مل تزد األمر إلّ ارتباكاً

وتعقيدا ً ،فقد رواها ابن سالم (ت 224هـ) من طريقني يف كتابه األموال وكالهام موقوف

عىل
الزهري (ت 124هـ)[[[ .وهو ذات السند الذي رواها به حميد بن زنجويه (ت251هـ)
ّ

الزهري الذي يبعد عن
يف كتابه األموال[[[ .ويف كلتا الحالتني نجد الرواية تقف عند حدود
ّ
النص فيها مبسافة ( 124سنة) !!.كام رواها ابن سالم بسند آخر
الحادثة املفرتض كتابة
ّ

ّ
إل أنّه يقف عند ابن جريج [[[ الذي عرف بالتدليس واإلرسال أيضاً .ورواها بسند ينتهي

يحتج به أل ّن كثري بن
إىل( :كثري بن عبد الله عن أبيه عن ج ّده) .لك ّنه إسناد أضعف من أن
ّ

عبد الله قد ض ّعفه وكذّبه أغلب علامء الجرح والتعديل ،فقد قال عنه أحمد بن حنبل[[[ :ال
ّ
يساوي شيئاً ،ومل يحدث عنه .وقال عنه ابن معني :ليس هو بيشء[[[ ،وقال عنه
النسايئ[[[:

ّ
مرتوك الحديث .وقال عنه
العقييل[[[ :مل يكن أح ٌد من أصحابنا يأخذ عنه ،وي ّدعي ما ليس

عنده ،وإنّه رجل بطّال مخاصم .وقال عنه ابن ح ّبان[[[ :يروي عن أبيه عن ج ّده ... ،منكر
إل عىل
يحل ذكرها يف الكتب وال الرواية عنهّ ،
الحديث ج ّدا ً ،ويروي نسخاً موضوعة ال ّ

الشافعي يقول :كثري بن عبد الله ركن من أركان الكذب.
جب ،وكان
جهة التع ّ
ّ

[[[ -لمزيد من التفاصيل عن مصادر صحيفة المدينة راجع :مح ّمد حميد الله :مجموعة الوثائق السياس ّية للعهد
النبوي والخالفة الراشدة ،ص  57ـ .59
ّ

[[[ -األموال ص.260

[[[ -انظر :ابن زنجويه ،األموال .466/2
[[[ -هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ،أحد موالي بني أم ّية ،وكان يدلس ويرسل ،مات سنة خمسين أو بعدها،
وقد جاوز السبعين ،وقيل المئة .تنظر ترجمته :ابن حبّان :الثقات  .93 /7مشاهير علماء األمصار  .230الخطيب
البغدادي :تاريخ بغداد  .403/10ابن حجر :تقريب التهذيب .617/1
ّ
[[[ -العلل .213/3

[[[ -تاريخ ابن معين .171/1
[[[ -كتاب الضعفاء والمتروكين .228
العقيلي .5-4 /4
[[[ -ضعفاء
ّ

[[[ -كتاب المجروحين .222 -221 /2
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كام رواها ابن أيب خيثمة (ت 279هـ) ،عىل ما ذكره ابن س ّيد الناس (ت 734هـ) [[[،

ين عن أبيه عن ج ّده) .برغم
باإلسناد نفسه الذي ينتهي إىل (كثري بن عبد الله بن عمرو املز ّ

أ ّن ابن عدي[[[ قال« :إ ّن أحمد بن حنبل قال البن أيب خيثمة ال تحدث عن كثري بن عبد الله

النبي إىل املدينة[[[.
شيئاً» .ورواها ابن سالم مؤكّدا ً أنّها كتبت يف بداية مق ّدم ّ

البيهقي (ت 458هـ) [[[ بالوجادة أي أخذها من كتاب شخص فيه أحاديث يرويها
ورواها
ّ

بخطّه ،لك ّنه مل يلقه ،أو لقيه ولكن مل يسمع منه األحاديث التي رواها عنه ،وال له منه إجازة

يف الرواية عنه.كام أ ّن يف سلسلة إسناده للرواية رواة مته ّمني بالكذب والضعف .عالوة عىل
عم رواه ابن إسحاق ،إذ أغفلت بنودا ً كثرية
ذلك فإ ّن الرواية مخترصة ج ّدا ً ،وهي تختلف ّ

وال سيّام ما يتعلّق باليهود[[[.

كام ذكرها ابن أيب حاتم يف مقدمة كتابه الجرح والتعديل[[[ ،وهي أيضاً موقوفة عىل

مختصة
الزهري .وكذلك رواها ابن حزم (ت 456هـ) بسند ينتهي إىل ابن عبّاس ،لك ّنها
ّ

باملهاجرين واألنصار« :أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم باملعروف واإلصالح بني الناس»

أي إنّها تختلف عن الوثيقة التي رواها ابن إسحاق.كام أ ّن راوييها أحدهام ساقط الحديث
والثاين ضعيف[[[.

وبالنتيجة تبقى صحيفة املدينة كام ذكر [وات] من دون مصدر ميكن االطمئنان إليه يف
صدورها [[[.
[[[ -عيون األثر .262/1
[[[ -الكامل .57/6
[[[ -األموال ص .260
[[[ -السنن الكبرى .106 / 8
[[[ -رزق الله ،السيرة النبويّة في ضوء المصادر األصل ّية ص .310

[[[ -ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل .197 / 1
[[[ -ابن حزم :المحلى ..45 / 11

تصح على
[[[ -لقد درس عدد من الباحثين مرويّات هذه الصحيفة وخلصوا إلى نتيجة أ ّن هذه األسانيد ضعيفة وال
ّ
المدني في عهد النب ّوة ص  107ـ ،117
العمري :المجتمع
العموم ،وينبغي عدم االحتجاج بها .ينظر :أكرم ضياء
ّ
ّ
رزق الله :السيرة النبويّة  311وما بعدها.

ً
ثالثا ـ تاريـ ــخ الوثيقة
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النبي لك ّنها تباينت؛ هل قبل معركة
اتّفقت اآلراء عىل أ ّن الوثيقة كتبت بعد هجرة
ّ
بدر[[[ أم بعدها[[[ أ ّما مونتغمري فريى أ ّن الوثيقة ليست وحدة متكاملة ،ومن ث ّم يختلف
كل جزء منها ،فهي كتبت يف أوقات مختلفة ث ّم جمعت يف ما بعد[[[ ،وبالتايل
تاريخ وضع ّ
األقل ...كام هو واضح
ّ
(الوثيقة ليست منفردة بذاتها ،بل هي حصيلة وثيقتني متميّزتني عىل
النوعي لع ّدة بنود)[[[.
يف التكرار أو التكرار
ّ
ويرى مونتغومري وات أ ّن الوثيقة تعود إىل عام 627م وهو العام الذي أبعدت أو صفّيت
فيه القبائل اليهوديّة الرئيسة الثالث (قينقاع ،النضري ،قريظة) .وال يرد ذكر القبيلتني األخريتني
يف الوثيقة ،بل يشار إىل وجود مجموعات صغرية من اليهود يف املدينة بعد عام  627م،
األقل وأ ّن تلك التي
ّ
ويرى أ ّن الفقرات الرئيسة تعود إىل زمن الهجرة عام  622أو 623م عىل
مل تعد سارية املفعول حذفت أو ع ّدلت بينام أضيفت فقرات أخرى[[[.
ويستند مونتغومري إىل وجود فروق لغويّة فمثالً ( ...يشار إىل املؤمنني بضمري الغائب
«هم» ،ويف بعض األحيان بالضمري «أنتم» ،ويف أحيان أخرى «نحن» (البنود ،18 ،16
 ،[[[)23ويطلق عليهم يف أغلب األحيان اسم «املؤمنني «إلّ يف موضعني حيث يس ّمون ب
«املسلمني» (بند .[[[)37 ،23

ويرى أ ّن هناك بنودا ً هي تكرار لبنود أخرى ،وتعالج املسائل نفسها مع اختالف بسيط
كالبندين  ،42 ،23وإن كان البند ّ 42
أدق ،والبندان  43 ،20موجهني ض ّد قريش ،وما يقال
عن اليهود يف البندين  16 ،14مشابه ملا يقال يف البندين  ،37 ،18أ ّما البندان 38 ،24
[[[ -يذهب إلى ذلك فلهاوزن ،ينظر :الدولة العربيّة ص ،16وكايتاني ،ينظر :مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة
ص .343
[[[ -يذهب إلى ذلك المستشرق هوبير جريم .ينظر :مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .343
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .343

اإلسالمي ص .12
السياسي
[[[ -مونتغومري وات :الفكر
ّ
ّ
السياسي
[[[ -مونتغومري وات :الفكر
اإلسالمي ص .12
ّ
ّ

[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .343
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .344
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فمتامثالن متاماً .ويتح ّدث البندان  46 ،30عن اليهود الذين كانوا قسامً من األوس[[[.
ولكن إذا كان هناك تشابه بني البندين  ،37 ،16فإنّنا مل نجد تشابهاً بني البندين « 14وال
كل غازية غزت معنا.[[[»...
يقتل مؤمن مؤمناً يف كافر »...والبند « 18وإ ّن ّ
مسائل يجدر الوقوف عندها:

يخص أنّها كتبت يف أوقات مختلفة ث ّم جمعت فيام بعد ،فهو طرح له ما
أ ّوالً :فيام
ّ
ربره ،وال سيّام أنّا قد أرشنا إىل االختالف يف نصوص الوثيقة ومضامينها بني بعض
يس ّوغه وي ّ
بنص (ابن إسحاق).
كنص
املصادر التي ذكرتها
(البيهقي والرازي) ،واختصارهام قياساً ّ
ّ
ّ
خاصة باملسلمني من مهاجرين
العمري أ ّن الوثيقة يف األصل وثيقتان ،إحداهام
جح
ّ
ّ
وقد ر ّ
خاصة باليهود[[[.
وأنصار ،والثانية
ّ
نص ابن إسحاق -باعتباره املؤلّف
ونحن لو رجعنا إىل بعض النصوص ،وقارنّاها مع ّ
نص ابن إسحاق
نص الوثيقة -لوجدناها تنبئ مبثل هذا الطرح ،فضالً عن أ ّن ّ
األ ّول الذي ذكر ّ
نفسه ينبئ بذلك !.إذ قال ابن إسحاق« :وكتب رسول كتاباً بني املهاجرين واألنصار،
وادع فيه اليهود وعاهدهم ،وأق ّرهم عىل دينهم وأموالهم ،ورشط لهم واشرتط عليهم:

النبي ،بني املؤمنني واملسلمني من
«بسم الله الرحمن الرحيم ،هذا كتاب من مح ّمد ّ
قريش ويرثب ،ومن تبعهم ،فلحق بهم ،وجاهد معهم ،إنّهم أ ّمّة واحدة من دون الناس»[[[.
النبي كتب كتاباً بني املهاجرين واألنصار وادع فيه اليهود،
فهو يف البداية ذكر أ ّن
ّ
صل الله عليه وسلّم ،بني
النبي ّ
نص الكتاب قال :هذا كتاب من مح ّمد
وعندما أورد ّ
ّ
املؤمنني واملسلمني من قريش ويرثب ،ومن تبعهم ،فلحق بهم وجاهد معهم ،إنّهم أ ّمة
واحدة من دون الناس» وكام هو واضح ليس يف هذه االفتتاح ّية أو العنوان ذكر لليهود!!.
الطربي[[[ ...« :وكان قد وادع حني قدم املدينة يهودها عىل أن ال يعينوا
يف حني قال
ّ

[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .344

اإلسالمي ص  66ـ .67
السياسي
الحميدي :نشوء الفكر
[[[ -خالد بن صالح
ّ
ّ
ّ
المدني ص .112
[[[ -المجتمع
ّ

[[[ -ابن هشام :السيرة النبويّة .348 / 2
[[[ -تاريخ الرسل والملوك.172/2 ،
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عليه أحدا ً وأنّه إن دهمه بها عدو نرصوه .»...وقال املقريزي[[[ « :وكان عند قدومه املدينة،
أل ميالئوا عليه عد ّوه ،وأن ينرصوه
قد وادع يهودها ،وكتب بينه وبينهم كتاباً ،واشرتط عليهم ّ
نص آخر« :ووادع
عىل من دهمه ،وأن ال يقاتل عنهم كام يقاتل عن أهل الذ ّمة» .وقال يف ّ
رسول من باملدينة من يهود ،وكتب بذلك كتاباً ،وأسلم حربهم عبد الله بن سالم بن
الحارث ،وكفر عا ّمتهم وهم ثالث فرق :بنو قينقاع ،وبنو النضري ،وبنو قريظة»[[[ .وذكر
النبي عند قدومه املدينة وادع يهودها وكتب بينهم كتاباً ،واشرتط عليهم
البالذري[[[ ،أ ّن
ّ
ّ

أن ال ميالئوا عد ّوه وأن ينرصوه عىل من دهمه ،وأن ال يقاتل عن أهل الذ ّمة.

ولعل
ّ
نص ابن إسحاق،
وباملقارنة بني هذه النامذج من املوادعة نجد أنّها تختلف عن ّ
خاص باملسلمني من
هذا ما دفع بعضهم إىل القول إ ّن الوثيقة تتك ّون من كتابني :األ ّول
ّ
خاص باليهود ،أو إنّها تتك ّون من سلسلة وثائق ومعاهدات منفصلة.
مهاجرين وأنصار واألخر
ّ
تبي انفصال كتاب املهاجرين
وميكن لهذا الطرح االت ّكاء عىل بعض األحاديث التي ّ
واألنصار عن كتاب اليهود .قال ابن أيب شيبة «:كتب رسول الله كتاباً بني املهاجرين
واألنصار أن يعقلوا معاقلهم ،وأن يفدوا عاينهم باملعروف واإلصالح بني املسلمني»[[[.
والهيثمي [[[ وغريهم.
الرب[[[،
وذكر هذا الخرب أيضاً أحمد بن حنبل[[[ ،وأبو يعىل[[[ ،وابن عبد ّ
ّ
وذكر
لعيل أ ّن
الكليني[[[ بسند ينتهي إىل اإلمام الباقر قال« :قرأت يف كتاب ّ
ّ
كل غازية
رسول الله كتب كتاباً بني املهاجرين واألنصار ومن لحق بهم من أهل يرثب أ ّن ّ
إل بإذن
غزت مبا يعقب بعضها بعضاً باملعروف والقسط بني املسلمني فإنّه ال يجوز حرب ّ
[[[ -إمتاع األسماع .226/9
[[[ -إمتاع األسماع .69/1
[[[ -أنساب األشراف . 286/1
الطوسي :تهذيب األحكام .140 / 6
البالذري :فتوح البلدان ص.26
[[[ -المص ّنف  377/6؛  .671 /7وانظر:
ّ
ّ

[[[ -مسند أحمد بن حنبل  .204 / 2 ،271 / 1وانظر نصوص مشابهة،180 ،178 / 2 ،122 ،119 ،79 / 1 :
.141 / 4 ،349 ،342 ،321 ،242 /3 ،215 ،211 ،194
[[[ -مسند أبي يعلى  366 / 4ـ .367
[[[ -االستذكار .69 /8
[[[ -مجمع الزوائد .206 / 4
العاملي :وسائل الشيعة .68 / 15
[[[ -الكافي  .31 / 5وينظر أيضا :الح ّر
ّ
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أهلها وأ ّن الجار كالنفس غري مضا ّر وال آثم وحرمة الجار عىل الجار كحرمة أ ّمه وأبيه ال
إل عىل عدل وسواء».
يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل الله ّ
الطربيس (548هـ)
ولعل ممّ يعطي الطرح املتق ّدم موثو ق ّيته واعتباره ،ما ذكره
ّ
ّ
إل الله،
قال ،....:وجاءته اليهود فقالوا :يا مح ّمد إال َم تدعو ؟ قال( :إىل شهادة أن ال إله ّ
[[[

وأن رسول الله .... ،فقالوا له :قد سمعنا ما تقول ،وقد جئناك لنطلب منك الهدنة عىل أن
ّ
ال نكون لك وال عليك وال نعني عليك أحدا ً ،وال نتع ّرض ألحد من أصحابك وال تتع ّرض لنا

وال ألحد من أصحابنا حتّى ننظر إىل ما يصري أمرك وأمر قومك فأجابهم رسول الله إىل

ذلك ،وكتب بينهم كتاباً :أن ال يعينوا عىل رسول الله وال عىل أحد من أصحابه بلسان وال يد

تول أمر بني النضري حيي
لكل قبيلة منهم كتاباً عىل حدة .وكان الذي ّ
وال بسالح ... ،وكتب ّ

تول أمر بني قينقاع مخرييق،
تول أمر قريظة كعب بن أسد ،والذي ّ
بن أخطب ... ،والذي ّ

النبي املبعوث ،فهل ّم نؤمن به ونكون
وكان أكرثهم ماالّ وحدائق ،فقال لقومه :تعلمون أنّه
ّ

نص املقريزي[[[ املتق ّدم:
ّ
قد أدركنا الكتابني .فلم تجبه قينقاع إىل ذلك»
ولعل هذا ما يؤيّده ّ

«ووادع رسول من باملدينة من يهود ،وكتب بذلك كتاباً ،وأسلم حربهم عبد الله بن سالم

بن الحارث ،وكفر عا ّمتهم وهم ثالث فرق :بنو قينقاع ،وبنو النضري ،وبنو قريظة».

ومام يؤيّد تع ّدد كتبهم ما نقله املؤ ّرخون يف أخبار بني قريظة والنضري ،وقينقاع ،قال

القرظي،
النرضي ،حتّى أىت كعب بن أسد
ابن إسحاق[[[ :وخرج عدو لله حيي بن أخطب
ّ
ّ

صاحب عقد بني قريظة وعهدهم ،وكان قد وادع رسول الله عىل قومه ،وعاقده عىل ذلك

فلم سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه ،فأستأذن عليه ،فأىب أن
وعاهدهّ ،
إن قد عاهدت
يفتح له ،فناداه حيي يا كعب افتح يل ،قال ويحك يا حيي إنّك امرؤ مشؤم ّ
إل وفاء وصدقاً قال ويحك افتح يل أكلّمك،
محمدا ً فلست بناقض ما بيني وبينه ومل أر منه ّ
مم كان عليه فيام بينه وبني رسول.»
 ...ففتح له ... ،فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ ّ
املقريزي ،....« :فام زال به حيي حتّى الن لهم ونقض العهد ،وشقّوا الكتاب الذي
وقال
ّ
كتب رسول.»
[[[ -إعالم الورى بأعالم الهدى .158 / 1
[[[ -إمتاع األسماع  .226/9وينظر أيضً ا :الديار بكري :تاريخ الخميس .353 / 1
[[[ -ابن هشام ،السيرة النبويّة .705/3
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أضف إىل ذلك خرب العهد الذي كتب بعد مقتل (كعب بن األرشف) .قال ابن شبة
النمريي[[[« :فلمّ قتلوه فزعت اليهود ومن كان معهم من املرشكني ،فغدوا عىل رسول
ّ

الله حني أصبحوا فقالوا :قد طرق صاحبنا الليلة ،وهو سيّد من سادتنا فقتل غيلة ،فذكر
لهم رسول الذي كان يقوله يف أشعاره ويؤذيهم به ،ودعاهم إىل أن تكتب بينهم وبينه
وبني املسلمني صحيفة فيها جامع أمر الناس ،فكتبها».
النبي  قال لهم« :لو ق ّر كام ق ّر غريه من هو عىل مثل رأيه ما
املقريزي[[[ أ ّن
وأضاف
ّ
ّ

إل كان له السيف».
اغتيل ،ولك ّنه نال م ّنا األذى وهجانا بالشعر ،ومل يفعل هذا أحد منكم ّ
النبي« :لو ق ّر كام ق ّر غريه من هو عىل مثل رأيه
وهنا يجب االنتباه للمقطع األخري من قول ّ
النبي وبني اليهود،
ما اغتيل .»... ،فهو يشري وبوضوح لوجود ات ّفاق أو التزام معقود بني
ّ
وقد خالفه من بينهم كعب األرشف.
َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ ً َ َ َ ُ َ ٌ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ
ُ ْ ُ َ [[[
ّ
ولعل يف قوله تعاىل أوكما عهدوا عهدا نبذه ف ِريق مِنهم بل أكثهم ل يؤمِنون، 
َّ
َ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َ
َّ
ك مر ٍة وهم ل يتقون [[[دليل
وقوله تعاىلالِين عهدت مِنهم ثم ينقضون عهدهم ِف ِ
واضح عىل تع ّدد العهود واملواثيق ونقضها من قبل اليهود ،وال س ّيام أ ّن التفاسري قد تضافرت
يف بيان أنّها نزلت فيهم.

يتبي رجاحة ما ق ّرره وات من أ ّن الوثيقة مل تكن وثيقة واحدة .وبتحصيل
ّ
ومم تق ّدم ّ
الحاصل ،تفاوتت هذه الكتب يف وقت كتابتها ،إلّ أ ّن وات هنا حاول االلتفاف عىل ما
أدركه ،وعىل ما هو واضح ،فهو من جانب يقول :إنّها أنشئت يف أوقات مختلفة ث ّم جمعت
يف وقت الحق[[[ .ومن جانب آخر يقول :إ ّن النقاش يجب أن يجري حول تاريخ الوثيقة
وهل يجب تأريخها قبل معركة بدر أم بعدها ؟[[[.

فهو يف االفرتاض األول قد انسجم مع ما تق ّدم من أنّها ليست وثيقة واحدة ،ولكن يف
[[[ -تاريخ المدينة .164/2
[[[ -إمتاع األسماع  185 / 12ـ .186
[[[ -البقرة .100 /
[[[ -األنفال.56 /
[[[ -محمد في المدينة ص .343
[[[ -محمد في المدينة ص .343
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االفرتاض الثاين أراد اإليحاء بأنّها وثيقة واحدة ،ولكن ال يعلم تاريخها؛ هل قبل معركة بدر
ربر ،فحتّى
أم بعدها ؟ ألنّه إذا كان بعدها سيخلص إىل نتيجة أ ّن كعب األرشف قتل دون م ّ
ذلك الحني مل يكن هناك ات ّفاق مربم بني اليهود واملسلمني ،أضف إىل ذلك أ ّن اليهود
النبي والقبول برشوطه ،ألنّهم خافوا أن يكون مصريهم كمصري كعب
أجربوا عىل معاهدة ّ
األرشف!!.
ثانياً :إ ّن إشارته إلضافة البنود وحذفها من وقت آلخر بحسب الحاجة لذلك ،اعتامدا ً

عىل وجود الفروق اللغويّة ،كاستخدام كلمتي (املؤمنني واملسلمني) ،واختالف الضامئر
(من تبعنا ،معنا ،بينهم ،عانيهم ...الخ) والتكرار الحاصل يف بعضها .فإ ّن املسألة تكون
نص العهد مع
طبيعيّة إذا ما ق ّررنا أ ّن الوثيقة مل تكن واحدة ،فهنا تكون الحاجة لتكرار ّ
هذه القبيلة ث ّم مع هذه القبيلة ،وهنا استخدمت هذه الكلمة وهناك تلك الكلمة ،وهنا هذا
الضمري ،وهناك ذاك ،وهكذا .نعم ،إ ّن مسألة تكرار البنود بكاملها ،ومعالجتها لألمور نفسها،
مم يثري االنتباه كام يف البندين ( ،)38 ،24فكالهام يقول( :وإ ّن اليهود ينفقون مع
هي ّ
املؤمنني ما داموا محاربني) .وكذلك البندين ( )46 ،30فكالهام يتعلّق بيهود األوس .يقول
األول( :وإن ليهود بني األوس مثل ما ليهود بني عوف) ،ويقول الثاين( :وإ ّن يهود األوس
رب الحسن من أهل هذه الصحيفة،
ومواليهم وأنفسهم عىل مثل ما ألهل هذه الصحيفة مع ال ّ
رب دون اإلثم) .وكذلك البنود ( )36 ،42 ،23فكلّها تتح ّدث عن املرجعية الدين ّية
وإ ّن ال ّ
للنبي.
والسياسيّة
ّ

كل مك ّون من املك ّونات الحارضة يف الوثيقة
ولعل هذا يشري إىل إبرام هذه االت ّفاقات مع ّ
ّ
عىل انفراد .ولذا نرى من الراجح أ ّن الوثيقة مل تكتب دفعة واحدة ،إنّ ا هي عبارة عن
التزامات وقوانني وتنظيامت ،كانت تتولّد وتتط ّور تبعاً للظروف املحيطة مبجتمع املدينة،
رشع بعد؟ وما معنى الحديث عن اإلنفاق يف
ّ
وإل فام معنى الحديث عن الجهاد وهو مل ي ّ
الحرب وهي مل يؤذن بها ومل تقع بعد؟ وما معنى أن يتح ّدث عن نرصة وسيادة وهي مل
السيايس
ربا تتعارض وواقع الحال
تستكمل مق ّوماتها بعد؟ وهكذا مع بقيّة البنود التي ّ
ّ
واالجتامعي يف السنة األوىل للهجرة.
ّ
عم إذا كانت الوثيقة قد وضعت قبل بدر ،فالقول بأ ّن اليهود جزء
ويتساءل مونتغومري ّ
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من األ ّمة يشء خطري [[[ ،ث ّم يستغرب وات من إغفال ذكر ثالث قبائل كربى منهم ،ممّ يجعله
يعيد زمن وضع الوثيقة للفرتة التي تلت إزالة قريظة [[[.
بكل هذا االهتامم مع أنّهم أقلّ ّية
ويستغرب مونتغومري وات كيف تحاط قضايا اليهود ّ
يف املدينة ،ويفرتض أ ّن الوثيقة وضعت لتكون عهدا ً لليهود الذين بقوا يف املدينة بعد زوال
قريظة ،وأنّها تحتوي عىل جميع البنود املتعلّقة بهم املوجودة يف صور دستور املدينة
القدمية [[[.
يتّضح أ ّن مونتغومري وات أراد تربئة اليهود من خيانة املسلمني ،من خالل إشارته إىل
عدم ذكر القبائل اليهوديّة الثالث قريظة والنضري وقينقاع مبس ّمياتهم املعروفة يف الوثيقة.
مشريا ً إىل ضعف احتامل ّية أن تكون ذكرت ضمن األحالف التي كانت منتمية إليها ،وإذا كان
ربا تكون كتبت ـ بعد إجالء قريظة ـ ملن
األمر كذلك فريى مونتغومري وات أ ّن الوثيقة ّ
تبقّى من اليهود يف املدينة ،وعىل هذا األساس يكون إجالء اليهود ومحاربتهم ،بدون ذنب
يئ من املسلمني تجاههم ،فقال «:أ ّما أن يكون اليهود جزءا ً من
رصف عدا ّ
ارتكبوه ،وهو ت ّ
جة خطرية للقول بتاريخ سابق عىل بدر ،كام ندهش إلغفال ثالث قبائل
هذه األ ّمة ،فهذه ح ّ
كربى ،ونستطيع تفسري ذلك بافرتاض أ ّن محمدا ً ص ّنف اليهود حسب القبائل العرب ّية التي
يعيشون عىل أراضيها ،فض ّم النضري وقريظة إىل يهود األوس وثعلبة بن عمرو بن عوف،
وهنالك مع ذلك أسباب وجيهة لالعتقاد بأ ّن القبائل الثالث غري موجودة يف الوثيقة».
كل
وقد تكفّلت املصادر بالر ّد عىل هذا اإلشكال ،قال ابن خلدون[[[ يف تاريخه :وكان ّ

قوم من اليهود قد لجأوا إىل بطن من األوس والخزرج يستنرصون بهم ويكونون لهم أحالفاً،
وكان لحارثة بن ثعلبة ولدان أحدهام أوس واآلخر خزرج ...فأقاموا كذلك زماناً حتّى أث َروا
وامتنعوا يف جانبهم وكرث نسلهم وشعوبهم ،فكان بنو األوس كلّهم ملالك بن األوس بن
حارث بن ثعلبة ،وكان بنو الخزرج خمسة بطون من كعب وعمرو وعوف وجشم والحارث
أبناء خزرج بن حارثة بن ثعلبة.
[[[ -مونتغومري وات :محمد في المدينة ص .344
[[[ -مونتغومري وات :محمد في المدينة ص .346
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .346

[[[ -تاريخ ابن خلدون .288 / 2
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وقال
الثعلبي[[[ :كانت النضري وهم حلفاء األوس أكرث وأرشف من قريظة وهم حلفاء
ّ

الخزرج .وقال ابن هشام [[[ :بأن اليهود كانوا فريقني :طائفة منهم بنو قينقاع ،وهم حلفاء

الخزرج ،وطائفتا النضري وقريظة ،وهم حلفاء األوس .فكانوا إذا كانت بني األوس والخزرج

حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت بنو النضري وقريظة مع األوس .وعىل هذا
ولعل ابتداء الجزء املتعلّق
ّ
ربا تكون القبائل الثالث قد ذكرت ضمن القبائل املرتبطة بها،
ّ

كل قسم منهم بأ ّن له ما ليهود بني
باليهود من الوثيقة بذكر يهود بني عوف ث ّم القول عن ّ

عوف ،إشارة واضحة لذلك.

وبكل وضوح أ ّن العهد مع اليهود قد عقد قبل معركة
ّ
كام أ ّن املصادر اإلسالميّة تؤكّد

بدر .قال
نقال عن ابن إسحاق :وتالحق املهاجرون إىل رسول الله فلم
املقريزي[[[ً ،
ّ

إل مفتون أو محبوس ،قال :فأقام رسول الله باملدينة ،إذ قدمها شهر
يبق منهم أحد ّ

ربيع األول ،إىل صفر من السنة الداخلة -أي سنة كاملة-حتّى بنى له فيها مسجده ومساكنه،

الحي من األنصار ،إلّ من كان من خطمة ،وواقف ،ووائل ،وأميّة،
فاستجمع له إسالم هذا
ّ
وكذلك أوس الله ،وهم حي من األوس ،فإنّهم أقاموا عىل رشكهم .وكتب رسول الله

كتاباً بني املهاجرين واألنصار ،وادع فيه يهود ،وعاهدهم ،وأق ّرهم عىل دينهم وأموالهم،
واشرتط عليهم ،ورشط لهم.

ولعل ما يؤيد وقوع االت ّفاق مع املك ّونات القبل ّية غري املؤمنة يف املدينة قبل معركة
ّ

بدر قول
النبي  ،عند خروجه ملالقاة قريش« :ال يخرج ّن معنا رجل ليس عىل ديننا»[[[.
ّ

النبي هذا الكالم ،ولو مل يكن هناك ات ّفاق أو
فلو مل يكن هناك عرض للخروج ملا قال
ّ

ترتيب ملا كان هذا العرض موجودا ً !.وبالذهاب ألبعد من هذا وافرتاض أ ّن االتّفاق وقع

بعد بدر !!.فإنّه مل يبتعد كثريا ً إذ يفرتض أنّه يكون واقعاً قبل معركة أحد مبؤ ّدى أ ّن اليهود قد
[[[ -تفسير الثعلبي .337/3
الطبري :جامع البيان559 /1 ،؛ ابن أبي حاتم الرازي :تفسير الرازي 164/1؛ الطوسي:
[[[ -السيرة النبويّة  382/2؛
ّ
التبيان 336/1؛ ابن كثير :تفسير ابن كثير .125 /1
[[[ -إمتاع األسماع .200/9
[[[ -ابن أبي الحديد :شرح نهج البالغة .111/14
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خرجوا للمشاركة فيها بزعامة عبد الله بن أيب سلول ث ّم رجعوا ،وقد ذكر أنّه قال حينها:

ال يستنرص بأهل الرشك عىل أهل الرشك[[[ !.

النبي واليهود املمثّلني بعبد
األقل بني
ّ
فلو مل يكن هناك مث ّة ات ّفاق أو تفاهم عىل
ّ
السيايس الجديد يف املدينة؛
الله بن أيب سلول ،عىل رضورات الدفاع أو التعامل مع الواقع
ّ
ملا خرج اليهود ،وال س ّيام أ ّن املصادر ال تذكر توجيه الدعوة لهم للخروج من قبل أي
النبي أن يستعينوا
من حلفائهم من األنصار!! .وذكر أ ّن قوماً من األنصار عرضوا عىل
ّ
بحلفائهم من اليهود ،فقال ال حاجة لنا فيهم[[[.
إذن فخروج اليهود سواء كان لغرض االنسحاب املبيّت ،أو لغرض املشاركة ،من
ين ،أو تنظيم بيّنت فيه الواجبات والحقوق وااللتزامات بني
املؤكّد أنّه جرى يف إطار قانو ّ
كال الطرفني .وعىل هذا األساس فإ ّن االت ّفاق مع اليهود حتّى وإن كان حدث بعد معركة بدر
إل أنّه كان قبل إجالء قريظة ،ال كام افرتض مونتغومري وات أنّه كان بعد إجالئها ،وأنّه عقد
ّ
مع من تبقّى من اليهود بعد ذلك ،إذ ما الحاجة إىل هذا العقد وقد ضعفت ق ّوة اليهود وال
سيام بعد معاقبة بني النضري وإجالئهم ،ث ّم االنتصار الساحق وكرس شوكة اليهود واملرشكني
بصورة عا ّمة يف الخندق.
جة أو
فإذا كان املسلمون قد هاجموا وأجلوا قبائل اليهود الرئيسة دون االكرتاث لح ّ
سبب لتلك الحرب وذلك اإلجالء!! ،فام معنى أن يكرتثوا ملن بقي منهم ،وهم أضعف من
أن يؤث ّروا عرش ما كانت تؤث ّره القبائل الثالث ،!!.وما الداعي للبحث عن اتّفاقات لتنظيم
العالقة معهم ،والحديث عن االستعداد والتمويل بالحرب والدفاع ،وهم قد حوربوا ونفوا
عن املدينة ،وما معنى االت ّفاق عن استعدادات للحرب وقد حدثت أكرث من حرب حتّى
وخيوا بني النفي
اآلن ،وما معنى أن ترتك لهم حريّة اختيار دينهم وهم قد قتلوا باألمس
ّ
أو القتل أو دخول اإلسالم...الخ من املتناقضات التي لن تقف عند ح ّد إذا ما متاشينا مع
فرضيّة أو تخمني مونتغومري وات السابق.
أضف إىل ذلك أ ّن بعض املسترشقني م ّمن تناولوا الوثيقة ،قد خالفوا افرتاضات وات.
[[[ -ابن سعد :الطبقات الكبرى 39/2؛ المقريزي :إمتاع األسماع .135/1
[[[ -ابن هشام :السيرة النبويّة  585/3؛ مالك بن أنس :المد ّونة الكبرى  41 / 2؛ ابن س ّيد الناس :عيون األثر
الذهبي :تاريخ اإلسالم.170 /2 ،
408/1؛
ّ
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النبي ويهود املدينة -الذي يرى أنّها
ومنهم فنسنك  -وهو من املهت ّمني بأمر العالقة بني
ّ
كتبت عىل أبعد تقدير يف منتصف السنة الثانية للهجرة أي قبل معركة بدر ،ووافقه عىل ذلك
جح سارجنت أن تكون الوثيقة مؤلّفة
فلهاوزن الذي استشهد وات برأيه -كام م ّر سابقاً .-ور ّ
من مثاين معاهدات منفصلة يعود أ ّولها إىل السنة األوىل للهجرة ،وآخرها للسنة السابعة
مم ال ّ
شك فيه
للهجرة ،ولك ّنه ال يشري إىل األطراف التي اشرتكت بهذه املعاهدات ،ولكن ّ
أنّها شملت املك ّونات اليهوديّة يف املدينة[[[.
ومم يؤكّد وجود معاهدة مع اليهود قبل وقعة بدر ما ذكره املؤ ّرخون عن غزوة بني قينقاع
ّ
[[[
وإجالئهم وهم أوىل القبائل اليهوديّة التي جرى إجالؤها عن املدينة .قال املقريزي  :وكان
سببها أ ّن رسول الله ملا قدم املدينة مهاجرا ً وادعته يهود كلّها ،وكتب بينه وبينهم كتاباً،
أل يظاهروا
كل قوم بحلفائهم ،وجعل بينه وبينهم أماناً ،ورشط عليهم رشوطاً منهاّ :
وألحق ّ

فلم قدم من بدر بغت يهود ،وقطعت ما كان بينها وبني رسول الله العهد»،
عليه عد ّوا ًّ .
وقال الصالحي
الشامي[[[ عن غزوة بني قينقاع « :وهم قوم عبد الله بن سالم ،وكانت يوم
ّ
السبت للنصف من شوال عىل رأس عرشين شهرا ً من مهاجرته  ،وكانوا حلفاء عبد الله
بن أيب سلول وعبادة بن الصامت ،وغريهام من قومهام ،وكانوا أشجع يهود ،وهم صاغة،
أل يحاربوه
النبي عىل ثالثة أقسام :قسم وادعهم عىل ّ
وكانت الكفّار بعد الهجرة مع
ّ
وال يوالوا عليه عد ّوه ،وهم طوائف اليهود الثالث[ :قريظة والنضري وبني قينقاع] وقسم
حاربوه ونصبوا له العداوة ،وهم قريش ،وقسم تركوه وانتظروا ما يؤول إليه أمره كطوائف من
النبي املدينة مهاجرا ً وادعته يهود كلّها ،وكتب بينه وبينهم كتاباً
العرب ،....ومل ّا قدم
ّ
أل يظاهروا
كل قوم بحلفائهم وجعل بينه وبينهم أماناً ،ورشط عليهم رشوطاً :منهاّ :
وألحق ّ
فلم كان يوم بدر كان بنو قينقاع أ ّول يهود نقضوا العهد ،وأظهروا البغي والحسد،
عليه عد ّوا ًّ ،
وقطعوا ما كان بينهم وبني رسول الله من العهد.
وقد استعرض حمد فارس الجميل[[[ ،مناذج عديدة من اآلراء االسترشاقيّة وغريها عن
حقيقة ارتباط اليهود باملسلمني يف وثيقة املدينة ،وقد أكّدت جميعها وجود االتّفاق أو

النبي ويهود المدينة ص  85وما بعدها.
[[[ -انظر :الجميلّ ،
[[[ -إمتاع األسماع .122/1

[[[ -سبل الهدى والرشاد .179 / 4
النبي ويهود المدينة ص  85وما بعدها.
[[[-
ّ
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العهد مع اليهود ،ولك ّنها تباينت يف الجزئ ّيات املتمثّلة بالوقت واألسامء املذكورة يف
الوثيقة ،وهل تندرج ضمنها القبائل الثالث (قريظة والنضري وقينقاع)؟ ولنا أن نقول :إ ّن هذه
القبائل بطبيعة الحال مل تش ّذ عن الرباط أو اإلطار الذي حكم غريها من اليهود .مبعنى أنّها
إن مل تكن قد ضمنت بذكر املس ّميات واألحالف الواردة يف الوثيقة ،فإنّها الب ّد قد دخلت
بأي شكل من األشكال.
مبيثاق أو عهد مع املسلمني ّ
ويالحظ أ ّن مونتغومري وات قد افرتض أ ّن املعاهدة عقدت مع من تبقّى من اليهود بعد
إل عدم ذكر هذه القبائل مبس ّمياتها
جح ذلك ّ
إجالء بني قريظة ،من دون االستناد إىل ما ير ّ
فلربا كان لهذه القبائل الثالث
يف صحيفة املدينة ! ولعلّه بهذا أصاب نصف الحقيقة،
ّ
كل منها بعهدها ،وبالتايل ليس هناك حاجة إىل ذكرها يف هذه
الخاصة وقد احتفظت ّ
عهودها
ّ
مختصة ببقيّة البطون اليهوديّة ،التي ارتبطت بأحالف مع األوس والخزرج،
الوثيقة ،إذ إنّها
ّ
كيهود بني عوف ،ويهود بني النجار ،ويهود بني الحارث... ،الخ.
إ ّن لهذا الطرح ما يؤيّده:
القرظي .قال ابن إسحاق[[[ «:وخرج عد ّو الله حيي بن أخطب
قصة كعب بن أسد
أ ّو ًالّ :
ّ
القرظي ،صاحب عقد بني قريظة وعهدهم ،وكان قد وادع
النرضي ،حتّى أىت كعب بن أسد
ّ
ّ
صل الله عليه وسلم عىل قومه ،وعاقده عىل ذلك وعاهده ،... ،فناداه حيي يا
رسول الله ّ
إن قد عاهدت مح ّمدا ً فلست بناقض ما
كعب افتح يل قال ويحك يا حيي إنّك امرؤ مشؤم ّ
إل وفاء وصدقًا ،قال ويحك افتح يل أكلّمك ... ،ففتح له .... ،فنقض
بيني وبينه ومل أر منه ّ
مم كان عليه فيام بينه وبني رسول الله.
كعب بن أسد عهده وبرئ ّ
ثانياً :خرب العهد الذي كتب بعد مقتل (كعب بن األرشف) .حيث فزعت اليهود ومن كان
معهم من املرشكني ،وأخربوه مبقتل كعب فقال لهم «:لو ق ّر كام ق ّر غريه م ّمن هو عىل مثل
رأيه ملا اغتيل ،ولك ّنه نالنا منه األذى وهجانا بالشعر ،ومل يفعل هذا أحد منكم إلّ كان له
النبي «:لو ق ّر كام ق ّر غريه م ّمن
السيف»[[[ .وهنا يجب االنتباه للمقطع األخري من قول
ّ
هو عىل مثل رأيه ملا اغتيل .»... ،فهو يشري وبوضوح إىل وجود ات ّفاق أو التزام معقود بني
النبي وبني اليهود ،وقد خالفه كعب األرشف من بينهم.
ّ
[[[ -ابن هشام :السيرة النبويّة .705/3

المقريزي :إمتاع األسماع .185/12 ،127/1
[[[-
ّ
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ثالثاً :ما ذكره
النبي  وطلبوا منه أن يكتب بينهم كتاباً عىل
الطربيس[[[ أنّهم جاءوا إىل
ّ
ّ
لكل قبيلة
أن ال يعينوا عليه وال عىل أحد من أصحابه بلسان وال يد وال سالح ... ،فكتب ّ
تول أمر
تول أمر بني النضري حيي بن أخطب ... ،والذي ّ
منهم كتاباً عىل حدة .وكان الذي ّ
تول أمر بني قينقاع مخرييق.
قريظة كعب بن أسد ،والذي ّ
جحات املطروقة ،والخروج بنتيجة ال تتعارض وال تتقاطع
وبهذا ميكن الجمع بني املر ّ
وواقع األحداث والرواية التاريخيّة ،فالوثيقة فعالً مل تكن وثيقة واحدة ،ومبؤ ّدى ذلك هي
كتبت يف أوقات مختلفة ،ث ّم جمعت فيام بعد وق ّدمت عىل أنّها وثيقة واحدة ،أو إ ّن ابن
إسحاق ومن ذكر خرب الوثيقة ،قد سمعوا أو وقعوا عىل هذه الصور املتع ّددة من العهود
وربا ظ ّناً منهم أنّها متّت يف وقت واحد ،أ ّما عدم ذكر
فجمعوها ضمن موضوع واحدّ ،
الخاص بها ،وهي غري معنونة ضمن هذه الوثيقة أو
لكل منها عهدها
القبائل الثالث ،فأل ّن ّ
ّ
كلً منها قد نقضت عهدها مع املسلمني سقطت أو انتهت
حدة ،ومبا أ ّن ّ
النصوص املو ّ
صالح ّية تلك العهود ،فجرى إجالؤها ومل تعد هناك حاجة لتجديد العهد معها؛ إذ خرجت
املجتمعي الذي يفرتض ببنود الوثيقة أن تنظّم حياته وفعاليّاته ،ولذلك مل تذكر
من اإلطار
ّ
يف الوثيقة.

ويفرتض وات أنّه ميكن إعادة تكوين تاريخ الوثيقة بالشكل التايل :إ ّن البنود األوىل حتّى
النبي مح ّمد  وقبائل املدينة يف العقبة
 15أو ( 16أو  )23 ،19متثّل اتّفاقاً جرى بني
ّ

ربا أع ّدها النقباء بعد الهجرة ث ّم أضيفت إليها البنود األخرى حسب الحاجة يف
الثانية ،أو ّ

فرتات متف ّرقة ،وحذفت منها بعض البنود كالتي تتعلّق بقريظة والنضري [[[.

النبي وقبائل
يل وقع بني
يف الحقيقة ،افرتاضه أ ّن بعض البنود ميثّل ّ
نص اتّفاق أص ّ
ّ
جحه ،إذ حفظت لنا املصادر التاريخيّة
املدينة يف بيعتي العقبة فهو ما ال ميكن إيجاد ما ير ّ
كل البعد عمّ جاء يف صحيفة املدينة ،إضافة إىل ذلك فإ ّن
نص بيعتي العقبة[[[ ،وهي بعيدة ّ
ّ
[[[ -إعالم الورى بأعالم الهدى.158/1 ،
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .346

رجال ،فبايعنا رسول على بيعة
[[[ -عن عبادة بن الصامت قال :كنت فيمن حضر العقبة األولى ،وك ّنا اثني عشر ً
النساء ،وذلك قبل أن تفرض الحرب :على أ ّن ال نشرك بالله شيئاً ،وال نسرق ،وال نزني ،وال نقتل أوالدنا ،وال نأتي
ببهتان نفتريه من بيد أيدينا وأرجلنا ،وال نعصيه في معروف .فإ ّن وفيتم فلكم الج ّنة ،وإن غشيتم من ذلك شيئاّ فأمركم
وجل ؛ إن شاء عذّب ،وإن شاء غفر .ابن هشام :السيرة النبويّة .295/2
إلى الله ع ّز ّ
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النبي ما اشرتطه يف وثيقة املدينة ،كام
األجواء مل تكن بهذا الوضوح واالطمئنان ليشرتط ّ
نص االتّفاق الذي حدث يف العقبة وهي البنود[،15
جح[وات] أنّها متثّل ّ
أ ّن البنود التي ر ّ
 ]23 ،19 ،16ال تدعم افرتاضه ،فالبند ( )15يقول« :وإ ّن ذ ّمة الله واحدة :يجري عليهم
أدناهم ،وإ ّن املؤمنني بعضهم موايل بعض دون الناس « .وهو بذلك يتح ّدث عن اإلجارة
يف الوقت الذي مل يكن معرتفاً فيه باملسلمني ال يف مكّة وال يف املدينة ،وفاقد اليشء
ال يعطيه ،إذ تكون إجارة املؤمن لآلخرين بال قيمة الفتقاده الرشع ّية واالحرتام من الطرف
الوثني ،ولقد كان املسلم نفسه مطاردا ً ويبحث عن األمان فكيف يجري هو اآلخرين!!.
ّ
أ ّما البند ( )16فيقول« :وإ ّن من تبعنا من يهود فإ ّن له النرص واألسوة غري مظلومني وال
تنارص عليهم» .وينطبق عليه ما قيل عىل البند السابق .أضف إىل ذلك أنّه يتعارض متاماً
مع ما روي عن الهيثم بن التيهان[[[ ،أثناء بيعة العقبة إذ قال« :يا رسول الله ،إ ّن بيننا وبني
الرجال حباالً ،وإنّا قاطعوها  -يعنى اليهود  -فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ث ّم أظهرك الله
فتبسم رسول ،ث ّم قال :بل الدم الدم ،والهدم الهدم،
أن ترجع إىل قومك وتدعنا ؟ قالّ :
أنا منكم وأنتم م ّني ،أحارب من حاربتم ،وأسامل من ساملتم»[[[ .فلو كان اليهود أو من

ميثّلهم حارضا ً يف ذلك االجتامع ،فإنّه من غري املناسب إثارة مسألة قطع العالقات ،وإعالن

املك مل يكن يناوئ اليهود أو يدعو
ّّ
النبي يف العهد
الخالف معهم ،أضف إىل ذلك أ ّن ّ

إىل السخط عليهم وقطع العالقات معهم ،بل عىل العكس من ذلك ،هو كان يرجو  -حتّى
يف املدينة -أن يؤمنوا به ألنّهم أهل كتاب وعندهم أخبار كثرية عن مبعثه ونب ّوته!!.
أ ّما البند ( )19فيقول :وإ ّن املؤمنني يـبـئ بعضهم عىل بعض مبا نال دماءهم يف سبيل

الله وإن املؤمنني املتّقني عىل أحسن هدى وأقومه .فهو يتح ّدث عن مرحلة متق ّدمة رشع

شع بعد الهجرة .أ ّما
فيها الجهاد والقتال يف سبيل الله ،وهو حسب ما معروف تاريخياً ُ
وجل وإىل
ّ
البند ( )23فيقول :وإنّكم مهام اختلفتم فيه من يشء فإ ّن مر ّده إىل الله ع ّز

األنصاري قال ،....«:فقلنا :يا رسول الله عالم نبايعك ؟قال:
أ ّما بيعة العقبة الثانية فتروى عن جابر بن عبد الله
ّ
تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل ،والنفقة في العسر واليسر ،وعلى األمر بالمعروف والنهى عن
المنكر ،وأن تقولوا في الله ال تخافون في الله لومة الئم ،وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم م ّما تمنعون
منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الج ّنة ،فقمنا إليه فبايعناه .ابن كثير :السيرة النبويّة .195/2
[[[ -ينظر ترجمته :ابن سعد :الطبقات الكبرى .449- 447 /3

[[[ -ابن هشام :السيرة النبويّة .303/2
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للنبي األكرم،
مح ّمد .[[[»وكام هو واضح فهو يشري إىل املرجع ّية الدين ّية والسياس ّية
ّ
إل بعد الهجرة.
وهي األخرى مل تتأكّد ّ
ويرى مونتغومري أ ّن أهل املدينة أدركوا بعد معركة بدر استحالة التغلّب عىل أهل مكّة
م ّرة ثانية الذين ال ّ
شك يف أنّهم سوف يثأرون لبدر ولك ّنهم أيّدوا الرسول  بق ّوة وال سيّام
َ
ُ
َ ُ َ ْ ٌ
ُ َ
ََ ُ
وقات ِلوه ْم َح َّت ٰى لا تكون ف ِت َنة َو َيكون
اإللهي الذي يحثهم عىل القتال
عند نزول الوحي
ّ
ال ّد ُ ُ ُّ َّ
ين كل ُه ِلِ( [[[ [[[...هذا الوقت هو الوقت الذي ميكن أن تكون كتبت فيه بنود دستور
ِ

املدينة املوجهة ض ّد قريش وغريها من البنود التي تظهر وحدة األ ّمة سواء يف الحرب أم يف
السلم ،ومن الصعب أن نرى األنصار يقبلون مبثل هذه البنود يف وقت سابق حني مل تكن
القطيعة قد حدثت مع مكّة)

[[[

ً
رابعا :مدى ّصحة الوثيقة

يرى مونتغومري وات أ ّن الباحثني ع ّدوا الوثيقة صحيحة [[[ ،مع أنّهم مل يعطوها حقّها
من الدراسة [[[ .فمن حيث اللغة نجد أ ّن األسلوب الذي صيغت فيه أسلوب قديم ،وبعض
التعابري كلفظة املؤمنني للداللة عىل املسلمني ترجع إىل الفرتة األوىل يف املدنية [[[.

ََ َ ْ
كس ْ
ِب
حة الوثيقة استنادا ً إىل اآلية ومن ي
يقول مونتغومري وات إ ّن فلهاوزن يعتقد ص ّ
ََ َْ
ْ َ َّ
ْ
سهِ ۚ َو َك َن َّ ُ
ِيما َحك ً
الل َعل ً
ِيما ،فإذا عدنا إىل البنود ( 25ـ ،31
إِث ًما فإِن َما يَكس ُِب ُه عل ٰى نف ِ
36 ،33ب )46 ،وجدناها تحمل املعنى عينه من خالل العبارة« :إلّ من ظلم وأثم ،فإنّه
إل نفسه» يف البنود  25ـ  ،33 ،31والعبارة« :وإنّه من فتك فبنفسه وأهل بيته» ويف
ال يوتغ ّ
رب دون اإلثم ال يكسبه كاسب إلّ عىل نفسه» يف البند .46
البند  36ب ،والعبارة« :وإ ّن ال ّ
[[[ -ينظر بنود الوثيقة :مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص  338ـ .342
[[[ -سورة البقرة اآلية .193

[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .353
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .354

[[[ -لقد عدّها كونستانس جيورجيو أول دستور في اإلسالم .ينظر كتابه :نظرة جديدة في سيرة رسول الله ص  190ـ
 .195وأشاد بها دون أن يذكرها المستشرق إميل در منغم في كتابه :حياة مح ّمد ص .176
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .342
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .342
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ونالحظ هنا أ ّن البنود التي استند إليها فلهاوزن يف اختياره اآلية الكرمية أعاله التي استند

حة الوثيقة تعود لليهود ما عدا البند  36ب [[[.
إليها يف قوله بص ّ

إ ّن واقع الصحيفة ونقضها من قبل اليهود يجعل من الصعب عىل أيّة جهة أن تضع وثيقة

من هذا القبيل ،فتحظى بهذا الذيوع والقبول الواسع يف أوساط املحدثني والفقهاء وكتّاب
أي اعرتاض من السلطة السياسيّة يف العهود التالية يف ض ّم
السري واملؤ ّرخني دون أن تواجه ّ

غري املسلمني إىل األ ّمة اإلسالم ّية ،أو أن يحتفظ ببنود ض ّد قريش ويجعل ملح ّمد  هذه

املكانة املتواضعة [[[.

ً
خامسا :مصطلح ّ
األمة

يرى مونتغومري وات[[[أ ّن مالمح األ ّمة التي تك ّونت بفعل الوثيقة ال تعتمد عىل الرابط

إقليمي ال
الديني ،وأ ّن فكرة األ ّمة تقوم عىل أساس اإلقامة يف منطقة واحدة ،أي إ ّن أساسها
ّ
ّ

يعب عنها مبس ّميات أخرى كالجامعة وحزب الله.
ديني ،وأ ّن الجامعة اإلسالمية بات ّ
ّ

إ ّن هذا واضح من خالل ترصيح بعض بنود الوثيقة بحريّة املعتقد ،وهو ما يشكل يف

الوقت نفسه ر ّدا ً عىل وات الذي أراد اإليحاء بأ ّن املسلمني اضطهدوا اليهود وهاجموهم
دون سبب ألنّهم يهود ،وأ ّن املسلمني أرادوا بسط ديانة اإلسالم ونرشها بالق ّوة.
ً
سادسا :مكانة ب ّ
الن�
ي

استشهد مونتغومري وات[[[ بالعديد من املغالطات والتفسريات الخاطئة لبيان ضعف

النبي يف املدينة ،كقض ّية اإلفك وعدم معاقبته للمر ّوجني له بصورة مبارشة بل
مكانة
ّ
انتظر نزول الوحي برباءة زوجته ،كام أنّه انتظر تأييد الرأي العا ّم يف املسألة[[[ ،كذلك قض ّية

اإلسالمي من خالل صحيفة المدينة ص  72ـ .73
السياسي
[[[ -الحميدي :نشوء الفكر
ّ
ّ
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .342
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .367

[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص  347ـ .363
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .348
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ّ

معاقبة قبيلة بني قريظة ،مل يتّخذ إجراء معاقبتهم بنفسه ،وإنّ ا أوكل ذلك لسعد بن معاذ[[[،
وأنّه مل يكن سوى زعيم كباقي الزعامات املوجودة فيها ،وأنّه اكتفى يف بداية األمر بأن
رشع ،وا ّدعى أ ّن دستور املدينة مل يوجب الطاعة له ،وأ ّن أهل املدينة مل
كنبي م ّ
ينظر إليه ّ
النبي بدأت تتّسع
يعرتفوا له بالطاعة ،وأنّها مل تكن واجبة حتّى غزوة الحديبية.وأ ّن سلطات
ّ
بالتدريج.[[[ .
يظهر أ ّن مونتغومري وات إنّ ا جاء بهذه األمثلة وافرتض هذه االفرتاضات ليقول إ ّن
إل برش يعمل ضمن الرضورات املرحل ّية ،ويحسن استغالل الظروف،
النبي ما هو ّ
ّ
سيايس مح ّنك ،وصاحب فكر
إل
حقيقي بينه وبني السامء ،فام هو ّ
وأنّه ال يوجد اتّصال
ّ
ّ
خلق استطاع تأسيس دولته من خالل ا ّدعائه النب ّوة وهي نغمة لطاملا ر ّددها املسترشقون.
ّ
ّ
الشك برساالت
وهي آراء تحايك مسبّقاتهم الفكرية ،وإلّ فإ ّن أخذها بعني االعتبار يستلزم
طبيعي ،قد تد ّرج بدعوته بحسب األوامر اإلله ّية
فكل منهم ،وهو أمر
كل الرسل واألنبياءّ ،
ّ
ّ
إل اختالق
النبي  من القرآن من السامء ما هو ّ
واإلرشاد
ّ
الساموي ،وإذا كان ما ينزل عىل ّ
من فكره وعقله الباطن ،فمن باب أوىل أن تكون األناجيل األربعة كلّها محض كذب وافرتاء
ألنّها مل تد ّون يف عهد عيىس.
مم
أ ّما أ ّن
النبي مل يعاقب عبد الله بن أيب سلول أو من ر ّوج قضيّة اإلفك ،فهي ّ
ّ
النبي لو مل يكن نبيّاً ،ومعصوماً النساق وراء عاطفته
يحتسب ض ّد طرح [وات] أل ّن
ّ
وحاول االنتقام وال س ّيام أنّه ميلك الق ّوة لذلك ،إذ إنّها حدثت يف طريق الرجوع من غزوة
النبي ،لك ّنه
بني املصطلق يف السنة السادسة للهجرة ،وكان هناك جيش كامل تحت إمرة ّ
رصف وال ينطق عن الهوى إن هو إلّ وحي يوحى،
مل يسارع ملعاقبة ابن أيب ألنّه أ ّوالً ال يت ّ
الساموي ملعالجة املوقف وكيفيّة التعامل مع هذه القضيّة.
فانتظر اإلرشاد
ّ
الشخيص البعيد
يب ألُخذت املسألة عىل محمل الثأر
النبي  عاقب ابن أُ ّ
ّ
وثانياً :لو أ ّن ّ
النبي ليشكّكوا بنب ّوته ،وصار البن
عن خلق النب ّوة ،وهو ما أراد املنافقون أن يكون عليه
ّ
يب شأ ٌن يفوق قدره ،وال سيام أنّه منافق يظهر اإلميان ويبطن الكفر ،وال يعرف كثري من
أ ّ
املسلمني حقيقته!! فكان األفضل تركه حتّى يعرى سياس ّياً واجتامع ّياً وتظهر حقيقته وحقيقة
[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص .349

[[[ -مونتغومري وات :مح ّمد في المدينة ص  349ـ .355
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لكل املسلمني ،وبذلك يسقط اجتامع ّياً ،وال يبقى له وال لبقية املنافقني من أتباعه
نفاقه ّ
رصف يف غاية الحكمة واملعقول ّية .ولقد آتت هذه السياسة مثارها بحيث
تأثري يذكر!! وهذا ت ّ
النبي أن يسمح له بقتل والده!!!.
إ ّن عبد الله بن عبد الله بن أ ّ
يب طلب من ّ
النبي فقال :يا رسول الله ،إنّه بلغني أنّك تريد
قال ابن إسحاق[[[« :إ ّن عبد الله أىت
ّ

يب فيام بلغك عنه ،فإن كنت فاعالً فمرين به ،فأنا أحمل إليك رأسه ،فوالله
قتل عبد الله ابن أ ّ
وإن أخىش أن تأمر به غريي فيقتله،
لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أب ّر بوالده م ّنيّ ،
يب مييش يف الناس ،فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر،
فال تدعني نفيس أنظر إىل قاتل عبد الله بن أ ّ
النبي :بل نرتفّق به ،ونحسن صحبته ما بقي معنا .وبعد ذلك إذا أحدث
فأدخل النار ،فقال ّ
صل الله عليه
الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويع ّنفونه ،فقال رسول الله ّ
وسلم لعمر بن الخطّاب ،حني بلغه ذلك من شأنهم :كيف ترى يا عمر ؟ أما والله لو قتلته
يوم قلت يل اقتله ،ألرعدت له أنوف ،لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته ،قال :قال عمر :قد والله
علمت ألمر رسول أعظم بركة من أمري» .فهل غابت هذه الحادثة عن [وات] أم هي ال
تخدم فرضيّته!!.؟
وكذلك الحال يف قض ّية قريظة ،إذ كانت الحكمة السياس ّية ،وظرف التحالف املوجود
جح أن يحكم هو فيهم ،ليك تكون إدانتهم واضحة أمام
بينهم وبني سعد بن معاذ ،قد ر ّ
املأل ،ويك ال يُرتك عذر لهم أو ملن يحاول الدفاع عنهم !.بل إ ّن املصادر اإلسالميّة تقول
جة
النبي لذلك زيادة إللقاء الح ّ
أنّهم هم طلبوا النزول عىل حكم سعد بن معاذ ،فأجابهم ّ
يفسه!!.
يفس األمر كام يحلو له أن ّ
عليهم !!.لكن[وات] ّ
نبي من
أ ّما أنّه كان زعيم كباقي الزعامات يف املدينة ،فهو قول ضعيف ،فشتان بني ّ
عند الله وزعيم قبيلة!! نعم ،هذه النب ّوة ال اعتبار لها عند من مل يؤمن بها ،ومن ث ّم يكون
النبي  وال خلالً فيها ،وال
النبي زعيامً كباقي الزعامات ،وهذا ليس ضعفاً يف مكانة
ّ
ّ
سيّام أنّه ال إكراه يف الدين ،وأ ّن الدعوة لله تت ّم بالحكمة واملوعظة الحسنة ال بالق ّوة والجرب.
نصتا مبا ال يقبل النقاش عىل
ث ّم إ ّن دستور املدينة ،وبيعتي العقبة األوىل والثانية قبله ،قد ّ
كل يشء ،ولست أدري هل من يخرج
للنبي يف شتّى الظروف ،ويف ّ
املكانة والطاعة
ّ
معي !! هل هو ال يعرتف وال يق ّر له
للقتال ويهلك نفسه وأهله وماله امتثاالً ألمر شخص ّ
[[[ -ابن هشام :السيرة النبويّة .761-760/3
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حسبوا عىل اإلسالم واملسلمني ،كانوا يعارضون
بالطاعة! أجل هناك بعض املنافقني م ّمن ُ
النبي 
النبي  أم [وات] يريد من ّ
النبي يف أوامره ،ولكن هل يعني هذا ضعف مكانة ّ
ّ
نص بيعة العقبة الذي استشهدنا به فيام سبق يقول:
كل من يعارضه؟ ّ
أن يقطع رأس ّ
وإل فإ ّن ّ
بايعنا رسول الله عىل السمع والطاعة ،يف عرسنا ويرسنا ،ومنشطنا ومكرهنا ،وأثرة علينا ،وأن
النبي الدينيّة والسياسيّة يف ترشيع
نص الوثيقة يؤكّد مرجعيّة
ال ننازع األمر أهله .كام أ ّن ّ
ّ
وفض النزاعات.
األحكام
ّ
تبي مبا ال يقبل
أضف إىل ذلك أقوال بعض الشخصيّات يف الظروف الحرجة التي ّ
ّ
الشك مدى طاعة الشخص من عدمها .كقول املقداد بن عمرو عندما أرادوا الخروج إىل
معركة بدر «:يا رسول الله ،امض ملا أراك الله فنحن معك ،والله ال نقول لك كام قالت بنو
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
إرسائيل ملوىس فاذهب أنت وربك فقات ِلا إِنا هاهنا قاعِدون .ولكن اذهب أنت وربّك

بالحق لو رست بنا إىل برك الغامد لجالدنا معك من
فقاتال إنّا معكام مقاتلون ،فوالذي بعثك
ّ
دونه حتّى تبلغه»[[[  .وقال له سعد بن معاذ س ّيد األوس« :قد آم ّنا بك وص ّدقناك ،وشهدنا أ ّن
الحق ،وأعطيناك عىل ذلك عهودنا ومواثيقنا ،عىل السمع والطاعة ،فامض
ما جئت به هو
ّ
بالحق ،لو استعرضت بنا هذا البحر
يا رسول الله ملا أردت ،فنحن معك ،فوالذي بعثك
ّ
فخضته لخضناه معك ،ما تخلّف م ّنا رجل واحد ،وما نكره أن تلقى بنا عد ّونا غدا ً ،إنّا لصرب
لعل الله يريك م ّنا ما تق ّر به عينك ،فرس بنا عىل بركة الله»[[[.
يف الحرب ،صدق اللقاءّ ،
النبي أراد حساب املسألة بالحسابات املا ّديّة الوضعيّة،
ولك ّن وات ألنّه ال يؤمن بنب ّوة ّ
وهي أبعد ما تكون عن ذلك فمقدار الطاعة والتسليم تزداد بازدياد مقدار اإلميان ،فكلّام كرث
إميان الشخص زادت طاعته لله ولرسوله ،أ ّما كون اإلنسان منافقاً أو قليل اإلميان فهذا
النبي مل تكن له تلك السلطة الروحيّة واملحسوسة عىل املسلمني.
ال يعني أ ّن
ّ

[[[ -ابن هشام :السيرة النبويّة .447 / 2
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بالمست�ق ن
ش
ه�ي المنس (:)Henri Lammens 1862 - 1937
أوال -التعريف

ين اإلقامة والوفاة.األب
يك املولد،
يع ّد املسترشق البلجي ّ
الفرنيس الجنس ّية ،اللبنا ّ
ّ
( = Henri Lammensهرني المنس1937 -1862م) ،من أبرز مسترشقي الرهبان
اليسوع ّيني ،وخ ّريجي جامعة القديس يوسف وأساتذتها .ولد كطفل أجري يف مدينة (خنت
 )Gentالبلجيك ّية يف أول يوليو عام (1862م)[[[ ألب كان مدمناً الخمر ،فيرتك زوجته مع
مم اضط ّره إىل العمل منذ طفولته ث ّم إنّه
أوالدها الستّة ومنهم ( )Lammensوال قوت لهم؛ ّ
املبشين)[[[.
يسوعي يف ( =Turnhoutأرض تربية
انض ّم إىل املدرسة الرسوليّة بإرشاف
ّ
ّ
وهو يف الخامسة عرشة من عمره قصد لبنان ،وتحديدا ً يف مارس عام (1877م)[[[.
وبدأ حياة الرهبنة يف السنة التالية يف دير لليسوعيّني يف قرية غزير يف جبل لبنان .وبعد
سنتني التحق بجامعة الق ّديس يوسف لدراسة الخطابة واللغات [[[ ،ث ّم تق ّدم لدراسة الفلسفة
يف عام (1883م) ،وبعد أن أمىض خمس سنوات يف جامعة الق ّديس يوسف ،كان من
أوائل خ ّريجيها عام (1884م) وبعد سنتني أي يف عام (1886م) صار أستاذا ً ملا ّدة الخطابة
والبيان يف الجامعة نفسها[[[.
وما بني (1891 -1886م) ظهرت نتاجاته األوىل وأه ّمها كتابه (فرائد اللغة يف الفروق)
[[[ -بدوي :موسوعة المستشرقين503 ،؛ فردينان توتل :األب هنري المنس ،مقال في (مجلة المشرق ،السنة ،35
نيسان -حزيران1937 ،م).162 ،

[2]- Stijn KNUTS:Lammens، Henri، Jesuit and historian of Islam. http://www.kaowarsom.be/nl/
notices_Lammens_Henri
[[[ -بدوي :موسوعة المستشرقين503 ،؛ العقيقي:المستشرقون 293 /3؛ توتل :األب هنري المنس.162 ،

[4]- Stijn KNUTS:Lammens_Henri

[[[ -بدوي :موسوعة المستشرقين503 ،؛ العقيقي :المستشرقون.293 /3 ،
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ّ

ويقع يف ( 528صفحة) ،وطبع يف املطبعة الكاثوليك ّية عام (1889م) [[[.وما بني (-1891
1897م) تنقّل رشقاً وغرباً لدراسة علم الالهوت وإكامل تشكيل ثقافته الدين ّية اليسوع ّية،
فرحل إىل( :انجلرتا ،ولوفان ،وروما ،وفي ّنا) التي كانت محطّته األخرية .إذ عاد بعدها إىل
ليتول تدريس ما ّديت التاريخ والجغرافيا يف جامعة القديس يوسف.
ّ
بريوت عام (1897م)
تول تدريس ما ّدة
أسس معهد الدروس الرشق ّية ضمن كلّ ّية اليسوع ّيني عام (1907م) ّ
ومل ّا ّ
اإلسالمي فيه[[[.
التاريخ
ّ
وخالل فرتة ما بني (1907-1897م) قام كالعديد من املسترشقني املعارصين برحالت
يبي فيها تاريخ سكّان
عديدة إىل سوريا ولبنان وفلسطني ،ونرش مقاالت عن تلك الرحالت ّ
اآلثاري عن املسيحيّني األوائل
املناطق التي زارها وآثارها ودياناتها ،كام تع ّمق بالبحث
ّ
الصليبي ،فكان يعرض عىل
يف بالد الشام ومناطق وجودهم ،وبحث عن مواقع التاريخ
ّ
املجلت
ّ
نطاق واسع وبشكل رشيق وساحر تاريخ املسيح ّيني يف الرشق األوسط ،يف
تول إدارتها م ّرتني :م ّرة يف عام (1894م) وما
الكاثوليك ّية الفرنس ّية ويف مجلّة البشري (التي ّ
تول إدارتها بعد وفاة لويس شيخو[[[ عام
بني عامي (1903 -1900م) ومجلّة املرشق التي ّ
(1927م) والنرشات العربيّة تحت اإلدارة اليسوعيّة[[[.

ويف تلك املقاالت يبدو ( )Lammensكعضو مرتبط با ّدعاء فرنسا الطويل املدى،
قوي عن الطموحات الفرنسيّة االستعامريّة يف سوريا ولبنان؛ إذ إنّه
فيظهر
ٍ
كمحام ومدافع ّ
[[[ -العقيقي :المستشرقون.295 -294/3 ،
[[[ -بدوي :موسوعة المستشرقين 503 ،؛ توتل :األب هنري منس.164 -163 ،
اليسوعي :كان اسمه قبل الرهبنة رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب شيخو .ولد في
[[[ -لويس شيخو
ّ
ماردين بالجزيرة الفرات ّية سنة 1859م ،وانتقل إلى الشام يافعاً ،فتعلّم في مدرسة اآلباء اليسوع ّيين في غزير (بلبنان)
وانتظم في سلك الرهبانيّة اليسوعيّة سنة  1874وتنقّل في بالد أوروبا والشرق ،فاطّلع على ما في الخزائن من كتب
العرب ،ونسخ واستنسخ كثيرا ً منها ،حمله إلى الخزانة اليسوع ّية في بيروت .وانصرف إلى تعليم اآلداب العرب ّية في
كليّة القديس يوسف ،ث ّم أنشأ مجلّة المشرق سنة  1898فاستم ّر يكتب أكثر مقاالتهما مدّة خمس وعشرين سنة .وكان
كل ما كتب ،أو في معظمه ،خدمة طائفته .وتوفّي في بيروت سنة  1927م.
ه ّمه في ّ
من تصانيفه المخطوطات العرب ّية لكتبة النصران ّية ،ومعرض الخطوط العرب ّية ،وشعراء النصران ّية ،وعلم األدب،
واآلداب العربيّة في القرن التاسع عشر ،و اآلداب العربيّة في الربع األول من القرن العشرين ،والنصرانيّة وآدابها بين
عرب الجاهل ّية ،وشرح ديوان الخنساء ،وأطراب الشعر وأطيب النثر ،ونشر كثيرا ً من الكتب العرب ّية .ينظر :الزركلي،
خير الدين ،األعالم( ،ط ،5دارالعلم للماليين :بيروت.246 /5 ،)1980 ،
[[[ -بدوي :موسوعة المستشرقين.503 ،
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انتقد بش ّدة أعامل منافيس فرنسا األورب ّيني ،وقد أكّد عدم نزاهته من خالل تو ّرطه مع مدير
متحف بروكسل املدعو (فرانز) ومبساعدة من الحكومة البلجيكيّة بتهريب مجموعة من

املصنوعات اليدويّة اآلثاريّة من سوريا إىل بلجيكا[[[.

يف عام (1915م) وبعد إمضاء ثالث سنوات يف املدرسة أو الكلّيّة اليسوعيّة يف مرص،

البابوي يف روما ،فعمل يف أجواء يسودها
ُع ّي ( )Lammensأستاذا ً للغة العربيّة يف املعهد
ّ

الدفاع عن الكاثوليك ّية .وأثناء اندالع الحرب العامل ّية األوىل انتقل من روما إىل املدرسة
اليسوع ّية يف القاهرة واإلسكندريّة ،وبقي هناك حتّى عام (1919م).

حيث عاد إىل لبنان للتدريس يف (جامعة الق ّديس يوسف) ،وليشارك من هناك يف دعم

الفرنيس لسوريا ولبنان -عىل سبيل املثال :يف املقال الذي نرشه يف
االستعامري
املرشوع
ّ
ّ

مجلّة املرشق عام (1921م العدد األول )55 -49 ،تحت عنوان :العالئق األوىل بني فرنسا
الفرنيس يف سوريا من خالل
االستعامري
وسورية .-فقد حاول تخفيف ح ّدة وطأة الوجود
ّ
ّ

البحث عن إشارات تاريخ ّية متناثرة لنفوذ متبادل بني الطرفني! ،وتضخيمها ،وتقدميها بشكل

مسلامت تاريخ ّية!! .وكذلك يف كتابه ( = La Syrie précis historiqueسوريا -موجز
تاريخي ،وكتاب تاريخ سوريا بجزءين)[[[.
ّ
وعىل العموم ق ّدم ( )Lammensمعلومات كثرية لفرنسا من خالل أعامله وجهوده

االسترشاقيّة[[[ .وغدا املدافع عن سياستها يف بالد الشام عموماً بني الحربني العامليّتني

األوىل والثانية[[[ .ويف بدايات الثالثينيّات من القرن العرشين أصيب ( )Lammensمبرض
الشلل وبقي يصارعه حتّى وفاته يف 23أبريل1937م[[[.

[1]- Stijn KNUTS:Lammens، Henri، Jesuit and historian of Islam.
[[[ -بدوي :موسوعة المستشرقين505 ،؛ العقيقي :المستشرقون.294 /3 ،
عربي معاصر( ،مجلّة االستشراق العراق ّية ،العدد األول،
فلسفي
[[[ -األعسم :عبد األمير ،االستشراق من منظور
ّ
ّ
1982م ،تصدر عن :دار الشؤون الثقافيّة العا ّمة :بغداد -العراق).21 ،

اإلسالمي -القرون اإلسالميّة األولى( ،ط1998 ،1م ،دار األهليّة:
[[[ -فوزي :فاروق عمر ،االستشراق والتاريخ
ّ
عمان -األردن).58 ،
[5]- Stijn KNUTS:Lammens، Henri، Jesuit and historian of Islam.
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ً
ثانيا -مؤلفاته:

دار نتاج ( )Lammensحول محاور ع ّدة من أه ّمها :السرية النبويّة ،وبدايات العهد
األموي ،عىل أنّه ق ّدم لدراسته للسرية النبويّة بدراسات عن الطبيعة الجغرافيّة والتاريخيّة
ّ
والدينيّة للجزيرة العربيّة_خصوصاً مكّة والطائف_ وعرب قبل اإلسالم .وقد تن ّوعت مؤلّفاته
بني الكتب املط ّولة واملقاالت القصرية ،كام ج ّرته محاولة إثبات افرتاضاته لتسليط بعض
[[[
النبي.
الضوء عىل القرآن الكريم والس ّنة النبويّة الستخالص ما يتعلّق بحياة ّ
إل أ ّن تجواله يف أرايض سوريا ولبنان؛ لتت ّبع آثار الصليب ّيني!؛
ومع أنّه مل يكن عامل آثار ّ
يخصص جانباً من اهتامماته لآلثار هناك! فكتب عن بعضها مقاالت ع ّدة يف
جعله
ّ
( = Encyclopedia of Islamدائرة املعارف اإلسالم ّية) ،و (مجلّة املرشق) .وكتب عن
تاريخ املسيح ّيني يف الرشق .وبالجملة هو أنتج كتابات عديدة ،باتت مصدرا ً للعديد من
املسترشقني .فمن النادر أن تجد مسترشقاً يتناول تلك الفرتات ،وال مي ّر بأحد أعامله ،أو
يعتمدها كمصدر أساس .وقد بلغت مص ّنفاته ما بني مقال وكتاب ( 185باللغة الفرنس ّية
[[[
و127باللغة العرب ّية).
ل غريه
كتب يف مجلّة املرشق موا ّد كثرية[[[ ً
علام بأنّه كان يكتب أغلبها بالفرنسيّة ويتو ّ
ترجمتها للعربيّة[[[ وقد فُهرِست املجلّدات األربعة واألربعني األوىل من املجلّة أعاله
( 1898ـ  )1950يف مجلّد للفهارس.
كام أسهم ( )Lammensبثامنني مقاالً يف دائرة املعارف اإلسالم ّية بطبعتها القدمية التي
صدرت يف ليدن ما بني عامي (1934 -1913م) ،ومن هذه املقاالت :األخطل ،أذرح
(اسم مكان) ،بوقا (زعيم تريك) ،بيت رأس ،برئ معونة ،بيسان (مدينة يف فلسطني) ،زياد بن
أبيه ،بادية ،برثون (حصن) ،بحدل (أبو ميسون زوجة معاوية) ،بديل بن ورقاء ،بردى (نهر)،
البرش (جبال) ،برش بن مروان بن الحكم ،برش بن الوليد بن عبد امللك ،برشى (قرية) ،سليم
(قبيلة) ،الشام ،الطائف ،ظاهر العمر[[[.
[[[ -بدوي :موسوعة المستشرقين.504 ،
العقيقي :المستشرقون.296 /3 ،
[[[-
ّ

[[[ -عن هذه الموا ّد راجع :الكعبي :صورة أصحاب الكساء .ص 50ـ .56
[[[ -بدوي :موسوعة المستشرقين.505 ،
[[[ -العقيقي :المستشرقون.294 /3 ،
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وله مص ّنفات أخرى أوردها
العقيقي[[[ من فهرس مص ّنفاته يف من ّوعات جامعة القديس،
ّ
(مجلد  ،)355 -340 /21ففي تاريخ الرشق األدىن والنصارى :له سوريا ورسالتها التاريخ ّية
التاريخي للجنسيّة السوريّة
(محارضة يف الجمعيّة الجغرافيّة بالقاهرة 1915م) .والتط ّور
ّ
(محارضة يف اإلسكندريّة 1919م) .وتاريخ سوريا يف جزءين :األول يقع يف ( )280صفحة،
والثاين يف ( )287صفحة ،نرشته املطبعة الكاثوليك ّية عام (1921م) .وموجز تاريخ سوريا
ولبنان ،صدر بطبعتني عرب ّية مبساعدة األبوين اليسوع ّيني (فردينان توتل وخليل إدة) وفرنس ّية
مبساعدة (رينه موترد وفردينان توتل) املطبعة الكاثوليكيّة (1939 -1932م) .وهو يف هذا
الكتاب الذي عالج م ّدة ثالثة عرش قرناً ونصف مل يذكر لإلسالم وال للعرب محمدة واحدة،
وباملقابل امتدح الصليب ّيني وشاد بدورهم[[[ .وله كتاب خمسون سنة عىل جامعة القديس
يوسف يف بريوت (1925 -1875م) املطبعة الكاثوليك ّية (1925م) .وشكوى اليونان
املسيحي يف األشهر
املسيحي 1901 ،6م) .وروسيا واملرشق
من روسيا (مجلّة الرشق
ّ
ّ
املسيحي 1902 ،7م).
األخرية (مجلّة الرشق
ّ

األموي معاوية
أ ّما يف تاريخ اإلسالم واإلسالميّات :فله دراسات عن حكم الخليفة
ّ
األول.يف ( )448صفحة و( )34لوح (باريس_لندن_ليبزيج 1906م) .ووايل مرص قرة بن
املرصي 1907 ،2 ،5م) .والحكّام
رشيك نقالً عن أوراق الربدي العرب ّية (نرشة املعهد
ّ
الثالثة :أبو بكر ،وعمر ،وأبو عبيدة (من ّوعات الكل ّية الرشق ّية 1910 ،4م) .والبادية والحرية
عىل عهد األمويّني (من ّوعات الكليّة الرشقيّة 1910 ،4م) .و قرآن وحديث (مباحث
العلوم الدينيّة 1910 ،1م) .وس ّن مح ّمد وتاريخ السرية (املجلّة اآلسيويّة 1911 ،17م).
و إخالص مح ّمد (مباحث العلوم الدين ّية 1911 ،2م) .وزياد بن أبيه عامل العراق وقائد
معاوية (مجلّة الدراسات الرشق ّية اإليطال ّية 1912 ،4م) .وفاطمة وبنات مح ّمد ،ويقع يف
()170صفحة (روما 1912م) .ومهد اإلسالم ،الجزيرة العربيّة الغربيّة قبيل الهجرة ،الجزء
األول ،املناخ والبدو يف (371صفحة.روما 1914م) .ومعاوية الثاين أواخر السفيانيّني
(مجلّة الدراسات الرشق ّية اإليطال ّية 1915 ،7م) .وعبادة األصنام ،التطواف عند العرب يف
الفرنيس بالقاهرة 1919 ،17م) .والثأر وسمته الدين ّية يف عرف عرب
الجاهل ّية (نرشه املعهد
ّ
الجاهليّة ،وموقف اإلسالم من الفنون املص ّورة (1915م) .وخالفة يزيد األوىل (األول)،
[[[ -العقيقي :المستشرقون.296 -294 /3 ،
[[[ -العفاني :سيد حسين ،أعالم وأقزام في ميزان الفكر اإلسالمي( ،ط2004 ،1م ،جدة).460 /2 ،
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القومي
ين بطل العرب
ويقع يف ( )532صفحة (املطبعة الكاثوليك ّية 1922م) .والسفيا ّ
ّ
الفرنيس بالقاهرة 1923 ،12م) .ومكّة قبيل الهجرة ويقع يف  342صفحة
(نرشه املعهد
ّ
األموي بدمشق (نرشه
(املطبعة الكاثوليكيّة 1924م) .و الخليفة الوليد وزعم قسمة الجامع
ّ
الفرنيس بالقاهرة 1925 ،26م) .واملساجد يف الجاهليّة يف الجزيرة العربيّة الغربيّة
املعهد
ّ
(من ّوعات جامعة القديس يوسف 1926 ،11م) .واملراونة وخالفة مروان األول (من ّوعات
يب الجزيرة العرب ّية قبل الهجرة .ويقع يف ()342
جامعة القديس يوسف 1927 ،12م) .وغر ّ
صفحة (املطبعة الكاثوليكيّة 1928م) .ويهود مكّة (مباحث العلوم الدينيّة 1918م).
والقرآن والس ّنة كيف ك ّونت حياة مح ّمد (مباحث العلوم الدينيّة 1930 ،20م) .ودراسات
عن عرص األمويّني ،ويقع يف  424صفحة (املطبعة الكاثوليك ّية 1930م).
يب الجزيرة العربيّة قبيل الهجرة) بكتاب
وقد دمج
العقيقي كتابيه (مهد اإلسالم) و (غر ّ
ّ
واحد من جزءين إلّ أنّه مل يذكر إلّ عدد صفحات الجزء األول .يف حني يظهر من كالم
يب
(بدوي) أنّهام كتابان منفردان فع ّدهام ّ
كل عىل حدة .فقد ذكر ضمن مؤلّفاته كتاب (غر ّ
(ست دراسات) عن اليهود والنصارى ،قبيل
الجزيرة العربيّة قبل الهجرة) :وهو مجموع من
ّ
الهجرة النبويّة ،وعن ديانات العرب قبل اإلسالم ،ويقع يف ()344صفحة ،وقد طبع ونرش يف
األملاين
ّ
(بريوت 1928م) [[[ .والصحيح هو ما ذهب إليه (العقيقي)؛ فقد أشار املسترشق
(جوستاف بفامنوللر) إىل أ ّن الكتاب يتك ّون من أكرث من جزء[[[.

يك 1895م) .واإلسالم
ويف التاريخ املعارص له املسألة اإلسالم ّية (مجلّة العامل الكاثولي ّ
وأفريقيا الوسطى (تح ّديات تاريخية 1897م) .ونبذة عن املسلمني الهنود (اإلرسال ّيات

والحج إىل مكّة عام 1902م (اإلرساليّات البلجيك ّية
البلجيكيّة لآلباء اليسوعيّني 1902م).
ّ
لآلباء اليسوعيّني 1904م) .ورشيف مكّة والثورة العربيّة (مجلّة الدراسات لآلباء اليسوعيّني
اإلسالمي1920 ،61 ،م).
بفرنسا1916 ،149 ،م) .وفتيان تركيا وكنز قرب مح ّمد (العلم
ّ
يل لإلسالم ؟ (فرنسا – املغرب1924 ،8 ،م ثم يف مجلّة دراسات).
وهل يعقد مجمع دو ّ
أ ّما يف العقائد والتص ّوف والنظم والعادات اإلسالم ّية فله اإلسالم :عقائد ونظم ،ويقع
[[[ -بدوي :موسوعة المستشرقين.504 -503 ،
[[[ -سيرة الرسول في تص ّورات الغرب ّيين ،ترجمة :مح ّمد حمدي زقزوق( ،نشر في العدد الثاني من حول ّية كل ّية
الشريعة والدراسات اإلسالميّة -جامعة قطر .د.ت).163 -162 ،
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يف  334صفحة (املطبعة الكاثوليك ّية ،الطبعة األوىل عام ( )1926والثانية عام (1941م)
والثالثة عام (1942م) .وترجم إىل اإليطال ّية واالنجليزيّة عام (1929م) .والنصرييّني( :مجلّة
املسيحي ،3
املسيحي 1900 ،5 ،2م) .وهل كان النصرييّون نصارى (مجلّة العامل
العامل
ّ
ّ
1901 ،6م).
يب له مختارات متد ّرجة للرتجمة الفرنسيّة العربيّة :النصوص
ويف فقه اللغات واألدب العر ّ
نصاً ،تقع يف163صفحة
نصاً تقع يف  140صفحة ،والنصوص الفرنسيّة ّ 132
العربيّة ّ 128
(املطبعة الكاثوليك ّية ،الطبعة األوىل1891م ،والثانية1910م ،والثالثة 1925م) .وفرائد
اللغة يف الفروق ،يف  528صفحة (املطبعة الكاثوليك ّية 1889م) .وصناجة األمويّني :نبذ
املسيحي األخطل وأدبه (باريس 1895م) .وشاعر مليك يف قرص األمويّني
من سرية الشاعر
ّ
املسيحي .)8 ،وأثر اللغات الرشقيّة يف االشتقاق املعارص (تحديدات
بدمشق (الرشق
ّ
تاريخ ّية 1891م) .ومالحظات عىل املفردات الفرنس ّية املشتقّة من العرب ّية 52 ،مالحظة
يف  312صفحة (املطبعة الكاثوليك ّية 1890م).
وكتب يف الجغرافيا البرشيّة وسالالتها ع ّدة ملفّات منها :طريق الهند املقابل
(اإلرسال ّيات البلجيك ّية لآلباء اليسوع ّيني ،بروكسل  .)1903وسوريا وخطورة جغراف ّيتها
(مجلّة املسائل العلميّة  .)1904ونبذ من الجغرافيا السوريّة (من ّوعات الكليّة الرشقيّة ،1
 .)1906ودراسات يف الجغرافيا والسالالت الرشقيّة (من ّوعات الكليّة الرشقيّة .)1907 ،2
والطائف مدينة الحجاز األلب ّية يف القرن األول لإلسالم (مجلّة املسائل العلم ّية 1906م).
يب
واملذاكرات الجغراف ّية يف األقطار السوريّة (املطبعة الكاثوليك ّية 1911م) .ومصيف عر ّ
الهجري (مجلّة دراسات 1917 ،151م) .وعىل الحدود الشامليّة ألرض
يف القرن األول
ّ
امليعاد (مجلّة دراسات 1899 ،78م) .ونزهات يف عامنوس ومنطقة أنطاكية (اإلرساليّات
يب
البلجيك ّية 1905 ،7م) .والحياة الجامع ّية يف بريوت عىل عهد الرومان (مجلّة العلم العر ّ
1921 ،10م) .وم َد به مدينة الفسيفساء (دراسات 1897 ،73م) .ونبذ كتاب ّية وطبوغراف ّية عن
الفلسطيني يف املايض واليوم
السوري
يك 1902 ،4م) .واملناخ
أمسني (املتحف البلجي ّ
ّ
ّ
(دراسات 1898 ،76م) .وخمس وعرشون سنة يف الصحافة العربيّة .التسيري (مجلّة العامل
يك 1895 ،7م) .وترجمة األب لويس شيخو 1927 -1859م (رسائل فورفيري ،2
الكاثولي ّ
بغض النظر عن سلب ّيته وإيجاب ّيته_ الذي
يتبي وفرة النتاج
االسترشاقي_ ّ
1929م) .ومن هنا ّ
ّ
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املؤسسات ودورها يف
مم يسلّط الضوء عىل نشاط تلك
اليسوعي
أسهم به هذا
ّ
املبشّ ،
ّ
ّ
رفد الحركة االسترشاق ّية الفرنس ّية.
ً
ف
الس�ة:
ثالثا -منهجه ي� قراءة
ي

املنهج :هو اآلليّة التي يجري من خاللها اختيار املوضوعات ،وترتيب االهتامم بها،
وطريقة تناولها بصفة عا ّمة[[[ .ويتطلّب البحث يف سري أشخاص ويف تاريخهم ومعتقداتهم
كل هذه املفردات ،ويف الجزئ ّيات أن يكون مالزماً
وأديانهم وحضارتهم ،مختلفني ع ّنا يف ّ
الحرتام مشاعر هؤالء األشخاص وارتباطاتهم بثقافتهم وحضارتهم وتاريخهم ودينهم
واعتقاداتهم ،وعدم التهكم عليها مهام كانت بدائيّة وساذجة إذا ك ّنا نريد البحث عن
الحقيقة ال غري .حتّى لو كنا نريد إقناعهم بفساد معتقداتهم فيجب أن يكون ذلك بالتحاور
جة والربهان ،وبالتسلّح
املوضوعي املثمر الب ّناء والجدال بالتي هي أحسن واإلقناع بالح ّ
ّ
وإل فسيفقد البحث تأثريه ،ومق ّوماته التي متكّنه من أداء
باملناهج العلم ّية املوضوع ّيةّ ،
وظيفته وهدفه املرج ّو.
إ ّن موقف املسلمني من شخص الرسول وأهل بيته بال ّ
مبني عىل االحرتام
شك ّ
نص
والتقدير واإلجالل واملحبّة التي فضالً عن كونها واجباً تعبديّاً عىل املسلمني ،مبقتىض ّ
ُ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ً َّ ْ َ َ ّ ََ
ُ َ ّ ُ َّ ُ َ َ
ادهُ ّالَذ َ َ ُ َ ُ َّ َ
شر الل عِب
ات ۗ قل لا أسألكم عليهِ أجرا إِلا المودة
القرآن يب ِ
ِين آمنوا َوع ِملوا الصال ِح ِ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ً
ْ
َ
ّ
ّ
ُ
ْ
ُْ ْ َ
ّ
ً
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ور شك ٌ
ب ۗ َومن يقترف حسنة نزد له فِيها حسنا ۚ إن الل غف ٌ
ٰ
ور  الشورى .23:فهي
ف ِي القر
ِ
ِ
ِ

واجبة عقالً ملن انعموا عىل املسلمني بذلك الفيض من العلوم واملعارف اإلله ّية؛ ولذا
إل ما ندر _ ،تغ ّرباً عن مسلّامته ،وخروجاً رصيحاً
يجد املسلم يف الدراسات االسترشاقيّة_ ّ
عن بداهاته ،وما ميكن ع ّده محاوالت متع ّمدة إلصابة هذه املسلّامت والبداهات بالجروح
والكسور[[[؛ فمعالجة واقعة متت ّد جذورها إىل عامل الغيب ،وترتبط أسبابها بالسامء ،ويكون
تحتل من القداسة يف نفوس
ّ
واألريض !
الساموي
اإللهي وسيلة التواصل بني
فيها الوحي
ّ
ّ
ّ
املنتمني إليها ما ال ميكن معه التعامل معها كام الجزيئات والذ ّرات والعنارص يف مخترب
الكيمياء ،أو كام تعامل الخطوط والزوايا واملساحات يف تصميامت املهندسني ،ال كام
ديني أصيل.
تعامل الوقائع التاريخ ّية التي ترتبط ّ
بأي بعد ّ
[[[ -الديب :المنهج في كتابات الغربيّين.59 ،

[[[ -عماد الدين خليل :المستشرقون والسيرة النبويّة ،ضمن مناهج المستشرقين .116 /1
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خاصة ،وشبكة من العوامل واملؤث ّرات تن ّد عن حدود مملكة
إنّنا هنا مبواجهة تجربة
ّ
االعتيادي املألوف ومن ث ّم فإ ّن محاولة قرسها عىل
املنطقي
العقل وتستعيص عىل التحليل
ّ
ّ
الخضوع ملقوالت العقل الرصف ومعطيات املنطق املتوارثة ال يقود إىل نتائج خاطئة حيناً وال
الستعصاء بعض الظواهر حيناً آخر فحسب!! .بل إنّه أشبه ما يكون مبحاولة معرفة املجهول
َ ْ َ َ ْ َ ْ ٌ َ ُ َ َّ
الس ِم ُ
يع الْ َب ِص ُ
ير
الذي ال سبيل ملعرفة حقيقة كنهه .أو كمحاولة معرفة ليس ك ِمثلِهِ شيء وهو

الشورى .١١ :أو كمحاولة معرفة الروح التي أخرب الله تعاىل بعدم قدرة اإلنسان ومحدوديّة
ُّ ِ ُ ُّ ُ ْ َ ْ َ ّ
ََْ َُ َ َ
َ
عقله وعلمه وقصورهام عن بلوغ حقيقتها! ويسألونك ع ِن الروح ق ِل الروح مِن أم ِر ر ِب
ْ ْ َّ َ ً
َو َما أُوت ُ
ِيتم ّم َِن العِل ِم إِلا قل ِيلا اإلرساء .85 :فالدين والغيب والروح عصب السرية ولحمها
الحس أو العقل أن يديل بكلمة فيها إلّ مبقدار؛ فهي من املساحات
وسداها ،وليس مبقدور
ّ
الحواس وتحليالت العقل واملنطق[[[.
األكرث عمقاً وامتدادا ً ،واألبعد عن حدود عمل
ّ
نعم يبقى باإلمكان البحث والتنقيب يف املا ّدة املكتوبة من حيث كونها ما ّدة تاريخ ّية
التاريخي .ال حقيقة النب ّوة والرسالة
مد ّونة ،ومقدار توافقها مع الرواية والفهم والتعبري عن الواقع
ّ
والوحي واإلمامة يف ذاتهام .مع وجوب األخذ بعني االعتبار مقدار التحريف والتزييف الذي

ألحق بالسرية النبويّة املط ّهرة وسري أهل البيت من األقالم املأجورة ،واملعادية واملنحرفة

الحق!! وهذا هو ما يحاول املسترشقون البحث فيه ،وإخضاعه للمعايري املعرفيّة
عن الرصاط ّ

العقل ّية واملحسوسة؛ ظ ّناً منهم أن يصلوا إىل الطعن بحقيقة النب ّوة والرسالة!!.

ال ّ
شك يف أ ّن هذا يستلزم الخطأ واالستعصاء ،فضالً عن صعوبة التعامل مع مواضيع

ين (=Montgomery Watt
كهذه باألساليب العقليّة والعلميّة البحتة ،فهذا املسترشق الربيطا ّ

مونتغمري وات) يؤكّد أ ّن النظرة العلم ّية هي العقل ّية الحديثة القامئة عىل إنجازات العلم،
وعىل االعتقاد بإمكانيّة تطبيق طرقه يف مجاالت كثرية ،ويجب تقبّل نتائج العلم اليقينيّة،

العلمي عىل معظم مجاالت الحياة باستثناء مجاالت أه ّمها
حة تطبيق املنهج
واإلميان بص ّ
ّ
العلمي يؤ ّدي إىل نظرة علامنيّة للكون ال
إل املنهج
مجال القيم؛ أل ّن القول بأنّه ال منهج ّ
ّ

مجال فيها للقيم الخلق ّية والدين ّية .غري أ ّن ( )Wattمل يلتزم الحياديّة والعلم ّية واملنهج ّية التي
ا ّدعاها[[[ .كام مل يلتزمها كثري من املسترشقني باعرتافهم هم أنفسهم!!.
[[[ -عماد الدين ،المستشرقون.116 ،
[[[ -ينظر :النعيم ،عبد الله مح ّمد ،االستشراق في السيرة النبويّة .38 ،37
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وإليك بعض األمثلة:
ين ( = Hamilton Alexander Roskeen Gibbهاملتون جب
قال املسترشق الربيطا ّ
1971-1895م)[[[ :لقد قامت يف صفوف املسترشقني يف السنوات األخرية محاولة

الديني للمسلمني ،بدالً من
إيجاب ّية ،تحاول النفاذ بصدق وإخالص إىل أعامق الفكر
ّ
السطحيّة التي صبغت دراساتهم السابقة ،ولكن برغم ذلك فإ ّن التأث ّر باألحكام التي صدرت
منهجي يف الغرب ال يزال قويّاً يف بحوثهم وال
مسبّقاً عىل اإلسالم التي اتّخذت صورة تقليد
ّ
ميكن إغفاله يف أيّة دراسة لهم عن اإلسالم»[[[.
الفرنيس ( =SordailDominikدومنيك سورديل) أ ّن دراسة اإلسالم دراسة
وأكّد املسترشق
ّ
ين عىل أثر
موضوع ّية قلّام وجدت بني العلامء الغرب ّيني الذين يرت ّددون يف وضع الوحي القرآ ّ

الوحي السابق الذي ش ّوهه املؤمتنون عليه .بل العكس صحيح ،فإ ّن هؤالء العلامء ،عندما
يعملون عىل إبراز أوجه الشبه املمكنة بني نبوءة مح ّمد والدعوات السابقة يقعون رصاحة
الديني ،الذي ليس من شأن املؤ ّرخ ..إ ّن احتامالت النزاع الكامنة توجد،
وعلناً يف الجدل
ّ

كل أولئك الذين يهت ّمون باإلسالم ،فتبدر منهم
بهذا الشأن ،ويشعر بوجودها ،بشكل ماّ ،
يف موضوعه مواقف ومشاعر شخصيّة ،قد ح ّرفتها أهواء عرصيّة ذات صبغة سياسيّة .وأ ّن

هناك بعض الطروحات التي مل ّ
تنفك تغذّي بحوثاً ومناقشات ،ومتكّن يف الوقت نفسه من

استشفاف_ وراء حياديّة الوقائع املج ّردة املعروضة_ خلفيّة من الرصاعات الدينيّة ال تزال حيّة،
بعد أن سبق لها أن تحكّمت إىل ح ّد كبري باملواجهات التي حصلت يف العرص الوسيط[[[.
الفرنيس ( =Etienne Dinetآتني دينيه)[[[ :أنّه من املتعذّر ،إن مل يكن
ويؤكّد املسترشق
ّ

من املستحيل ،أن يتج ّرد املسترشقون من عواطفهم وبيئاتهم ،ونزعاتهم املختلفة يف كتاباتهم
عن السرية النبويّة؛ ولذلك بلغ من تحريفهم لهذه السرية ما يغىش عىل صورتها الحقيق ّية
العلمي الجا ّد؛ ولذلك تجد يف كتاباتهم
برغم ما ي ّدعونه من اتّباع ملناهج ،ووسائل البحث
ّ
[[[ -تنظر ترجمته عند :بدوي ،موسوعة .175 -174
الجندي :أنور ،التبشير والدعوات الهدامة .149
[[[-
ّ
[[[ -ينظر :اإلسالم في القرون الوسطى .22 ،21

[[[ -تنظر ترجمته في تمهيد كتابه (مح ّمد رسول الله) بقلم :مح ّمد محمود عبد الحليم ص10 -7؛ يحيى مراد:
معجم أسماء المستشرقين ص .572
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النبي يتح ّدث بلهجة أملان ّية؛ إذا كان الكاتب أملان ّياً ،وبلهجة إيطال ّية؛ إذا كان الكاتب
أ ّن ّ
إيطاليّاً ،وبالتأكيد بلهجة فرنسيّة؛ إذا كان فرنسيّاً ،وبلهجة إنجليزيّة؛ إذا كان إنجليزيّاً ،..وهكذا
جهاته البحثيّة .وإذا بحثنا عن الصورة
بتغي جنسيّة الكاتب ،ودوافعه وتو ّ
النبيّ 
ّ
تتغي صورة ّ
النبي أبعد بكثري عن
الحقيقيّة يف هذه السرية ال نكاد نجد لها أثرا ً ! .وهكذا تجد صورة
ّ
[[[
يب ،وخيالهم
العرصي .
ّ
الحقيقة التاريخيّة؛ ألنّها رسمت حسب منطقهم الغر ّ
عىل العموم كان املسترشقون ،ات ّبعوا مناهج عديدة يف التعامل مع السرية النبويّة والتاريخ
يف الذي ينطلق منه املسترشق ،فمنهم من انطلق من الواقع
اإلسالمي ،بحسب الواقع الثقا ّ
ّ
املبشين أو أصحاب النزعة الدين ّية .وهناك املا ّديّون أو
الديني أو الالهويتّ كاملسترشقني
ّ
ّ
األكادميي ،وهكذا.
العلامن ّيون الذين ال يعرتفون بالقيم الدين ّية ،ومنهم من انطلق من الواقع
ّ
ولكل ّمن هؤالء املسترشقني منهج أو ع ّدة مناهج يحاول االتّكاء عليها يف الوصول إىل
ّ
غايته البحث ّية.
وسنخترب يف هذه العجالة ثالثة من تلك املناهج االسترشاقيّة ،وكيف تعكّزت عىل
اإلسالمي لبعض أحداث السرية النبويّة يف الوصول لغاياتها املؤدلجة!!.
التزييف
ّ
ّ
ّّ
والشك:
العقل
 .1المنهج
ي
ي

هو أحد املذاهب الفكر يّة التي كانت سائدة يف أوروبا ،وينسب إىل الفيلسوف
الفرنيس ( = Rene Descartesرينيه ديكارت 1650 -1596م)[[[ .وكان
والريايض
ّ
ّ
[[[ -مح ّمد محمود عبد الحليم ،أوروبا واإلسالم .118 ،117

المتوسطين ،وكان أبوه
[[[ -ولد في  /31مارس -آذار .في مدينة الهاي بفرنسا .من أسرة تنتمي إلى طبقة النبالء
ّ
الفرنسي .وكان جدّه ألبيه طبيباً ،وجدّه أل ّمه حاكماً لمدينة (بواتيه =
(يواقيم ديكارت) مستشارا ً في إقليم (بريتانيا)
ّ
التي حدثت عندها معركة بالط الشهداء)الفرنس ّية .ماتت أ ّمه بعد والدته بنحو عام تقريباً ،ف ّربته جدّته .التحق بمدرسة
أسسها اليسوعيّون
(الفلش في بريتانيا) عام 1604م .بعد أن انتقل إليها مع أبيه وشقيقيه .وكانت هذه المدرسة قد ّ
عام 1603م ،وس ّموها المدرسة الملك ّية .فدرس فيها الفلسفة والرياضيات على يد أحد الرهبان اليسوع ّيين ،ونشأ
كاثوليكي المذهب.
ّ
والمدني من جامعة (بواتيه) عام 1661م .في عام
الديني
ومن ث ّم دخل الجامعة وحصل على شهادة في القانون
ّ
ّ
الهولندي ليتعلّم في تلك المدرسة الحرب ّية الشهيرة آنذاك ،وهناك ألّف
1618م سافر إلى هولندا ليلتحق بالجيش
ّ
الهولندي الطبيب (بيكمن).ث ّم غادر إلى ألمانيا عام 1619م ،ث ّم
أول كتبه (موجز في الموسيقى)وأهداه إلى صديقه
ّ
غادرها في العام التالي ،وأمضى  9سنوات أخرى في التنقّل والسفر .ذاعت شهرته حينها كفيلسوف وعلم كبير .ث ّم
رجع إلى هولندا ليستق ّر فيها ،وتوطّدت عالقته باألميرة (الزابيث) .وبدأ بكتابة رسالته (العالم) الذي ك ّرر فيه فكرة
كرويّة األرض التي أثبتها (غاليلو) والتي كانت محاربة من قبل السلطات الدين ّية ؛ ألنّها تريد المحافظة على القول
لئل تهدّد سلطتها .فق ّرر أن يوقف نشر كتابه .طبقاً لشعاره الدائم« :عاش سعيدا ً من أحسن االختفاء».
القديم ؛ ّ
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قد وضع بعض القواعد العقل ّية للبحث عن حقائق األشياء ،هي:
حق ،ما مل يعرف يقيناً أنّه كذلك .مبعنى أنّه يتج ّنب السبق
 1ـ عدم قبول يشء عىل أنّه ّ
إل ما متثّل أمام عقله يف جالء ومت ّيز ،بحيث
إىل الحكم قبل النظر ،وال يدخل يف أحكامه ّ
ّ
الشك.
أي مجال يف وضعه موضع
ال يكون لديه ّ
كل املشاكل التي يواجهها ،أو يختربها إىل أجزاء عىل قدر املستطاع،
 2ـ إنّه يقسم ّ

ليتس ّنى له حلّها عىل خري الوجوه.

يسي أفكاره مبتدءا ً بأبسط األمور ،وأسهلها معرفة؛ ليتد ّرج قليالً قليالً للوصول إىل
 3ـ أن ّ
معرفة أكرث ترتيباً.
كل األحوال من اإلحصاءات الكاملة ،واملراجعات الشاملة ،ما يجعله
 4ـ أن يعمل يف ّ
عىل ثقة بأنّه مل يغفل شيئاً[[[.
إل ما جعلته التجربة
 5ـ وأكّد أنّه لن يكتب أشياء ليس له فيها معرفة يقين ّية ،ولن يكتب ّ
والعقل مستيقناً .كام أكّد أنّه عىل اإلنسان إذا ما أراد البحث عن الحقيقة أن ّ
يشك يف األشياء
بقدر اإلمكان[[[.
وقد استخدم املسترشقون هذا املنهج بإفراط كبري ،فشكّوا وحاكموا عقل ّياً ،أمورا ً ال
والحواس! فهي ال تخضع لقانون املعقوالت وال
ميكن للمرء إدراكها عن الطريق العقل
ّ

املحسوسات .ومن أمثلة ذلك مناقشتهم لقضيّة الوحي ،والنب ّوة ،وأصل القرآن ،وما شابه.
فلم يكونوا علم ّيني ،وال أمناء .ال يف تطبيقهم للمنهج ،وال يف إخضاعهم ،ومعالجتهم
العنارص التي أخضعت له ،وعولجت من خالله! .إذ أشار ديكارت ،وبرصيح العبارة إىل
األوربي ،طبع كتابه في هولندا فترجم إلى اللغات األوروب ّية األخرى .ث ّم كتب
وبعد شياع أفكار (غاليلة) في المجتمع
ّ
ثالث رسائل( :انكسار األش ّعة ،األنواء ،الهندسة) ونشرها في كتاب واحد من دون أن يذكر اسمه فيه .ث ّم كتب في
السياسة ،واألخالق ،واآلراء الفلسف ّية .ث ّم رجع إلى فرنسا عام 164م ،ث ّم رجع إلى هولندا عام 1647م .ث ّم ذهب
إلى السويد بدعوة من ملكتها عام 1649م.وتوفّي هناك على إثر إصابته بالتهاب في صدره ،ورفضه معالجة األطبّاء
له واألخذ بنصائحهم ،وأخذ يعالج نفسه بنفسه ،فاشت ّد عليه المرض حتّى بلغ رئتيه فمات منه في صباح يوم /11
فبراير -شباط1650 /م .تنظر :مقدّمة كتابه (مقال عن المنهج) بقلم المترجم :الخضيري ،مح ّمد محمود 107 -77؛
يوسف كرم :تاريخ الفلسفة الحديثة .62 -58
[[[ -يوسف كرم :الفلسفة الحديثة .192 -190
[[[ -مبادئ الفلسفة.25 ،
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كل األشياء تحت مجهره،
أ ّن هذا املنهج ال ميكنه اختبار جميع العنارص ،وال ميكن وضع ّ
أي درجات
وعىل طاولة ترشيحه .فقال :م َّم تتألّف ّ
كل املعرفة التي منلكها اآلن؟ وإىل ّ
الحكمة وصلنا؟ األوىل :ال تشتمل إلّ عىل تص ّورات بلغ من وضوحها بذاتها أن أصبح
الحواس ،والثالثة:
كل ما تدلّنا عليه تجربة
اكتسابها ميسورا ً دون تأمل ،والثانية :تشتمل عىل ّ
ّ
ويصح أن نضيف إىل ما سبق درجة رابعة ،هي
ما نتعلّمه من أحاديثنا مع غرينا من الناس،
ّ
مطالعة الكتب ال أقول جميعاً ،بل تلك التي كتبها أشخاص قادرون عىل تزويدنا بإرشادات
حسنة وحسب؛ أل ّن مطالعة الكتب رضب من التح ّدث مع مؤلّفيها.
كل الحكمة التي يقع امتالكها يف مألوفنا مكتسبة بهذه الطرائق األربع
ويبدو يل أ ّن ّ
اإللهي من بينها؛ إذ إ ّن هدايته ليست عىل درجات ،وإنّ ا يرفعنا
ألن ال أضع الوحي
فقط؛ ّ
ّ
ّ
بالشك،
دفعة واحدة إىل إميان ال يتزعزع[[[ .وكان عاب عىل سابقيه ،ومعارصيه ،اإلفراط

أو اإلفراط باالعتامد عىل املحسوسات يف تحصيل املعرفة اليقين ّية .وخلص إىل القول:
بكل وضوح أنّه ال ب ّد من وجود إله هو صانع ما هو موجود يف هذا العامل .ومل ّا
إنّه استنبط ّ
ين عىل فطرة تجعله يخطئ يف
كان الله تعاىل منبع ّ
كل حقيقة ،فإنّه مل يخلق الذهن اإلنسا ّ
الحكم الذي يطلقه عىل األشياء التي يتص ّورها تص ّورا ً واضحاً ج ّدا ً ،ومتميّزا ً ج ّدا ً وال يستثنى
ّ
الشك ،بسبب إرسافهم يف االعتداد مبدركات
منها إلّ وجود الله ،إذ وضعه بعضهم موضع
الحواس ،وأنّهم ال يستطيعون أن يروا الله بأبصارهم ،وال أن يلمسوه بأيديهم[[[.
ّ
كان ( Lammensكالعديد من املسترشقني فقد حاول تطبيق موضوع النب ّوة أو معالجتها
من خالل هذا املنهج ،فرناه يقول يف كتابه (ISLAM:BELIEFS AND INSTITUTIONS
خ ّيل للبعض أنّه خفّف فيه من وطأة انتقاداته
= اإلسالم :عقائد ونظم) الذي ا ّدعى أو ُ
جمه وتفسريه
املتعسف[[[« :م ّر مح ّمد وهو يف الثالثني من عمره بأزمة دين ّية،
ّ
وتشكيكه وته ّ
بش بالتوحيد
ي ذا العقل الحكيم ،بعد رؤيا ليل ّية ،إىل التح ّول!!ّ .
قادت هذا الرجل الج ّد ّ
وآمن بفكرة البعث .وجد نفسه متّفقاً يف نقاط مع اليهود واملسيح ّيني وألنّه كان معتقدا ً
وحي مق ّدس واحد من املستحيل استثناء
بوجود إله واحد فقط ،فيمكن أن يكون هناك
ٌ
العرب منه ولذلك شعر بأنّه مدع ّو للتبشري بهذه الحقائق الخالدة بني أهله ومواطنيه .بقي
[[[ -مبادئ الفلسفة.34 ،
[[[ -مبادئ الفلسفة.39 ،
[[[ -ينظرSTIJN KNUTS:Lammens، Henri، Jesuit and historian of Islam . :
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اإلسالمي
دراسات ورؤى استشراق ّية في التاريخ
ّ

النبي،
التاريخ الدقيق والظروف الفعل ّية لنشوئه
الديني ،وكيف آمن بالتدريج بأنّه اختري لدور ّ
ّ
وليس لدينا معلومات عن هذا املوضوع عدا اإلشارات الغامضة لذلك يف القرآن ،حيث
أوضحتها السرية وأطالت فيها يف مواقع ال تحىص»[[[.
وقال يف موضع آخر( :ميكن أن يؤخذ عىل التفاصيل الواردة يف الس ّنة حول أسلوب
اإللهي األول الذي تلقّاه مح ّمد ،أنّها نقلت بواسطة عائشة التي تعترب موضع
وظرف التكليف
ّ
ّ
شك حتّى بني املسلمني كام هي الحال دامئاً)[[[.
النبي
خصصه للتشكيك بصدق
وناقش يف مقال آخر وقع يف ( 56صفحة) كان ّ
ّ
حتّى إنّه عنونه بـ ( =.?Mahomet fut-il sincereهل كان مح ّمد صادقاً) مسألة صدق
النبي فقال( :هل أرادوا أن يجعلوا منه مصاباً بال ُعصاب ،و ُعرضة لنوبات رصع وأزمات
ّ
أقل ج ّديّة اعتقدوا
هسترييّة؟ .مؤلّفون جا ّدون قبلوا بذلك .بعضهم اآلخر من الذين ليسوا ّ
أنّه يجب االعرتاض عىل ذلك .مثلام الحظ هؤالء األخريين ،تكون الذاكرة معطلة لدى
املصابني بالرصع ،يف حني نرى العكس لدى مح ّمد بعد الرؤى التي يشاهدها .ال نعلم
شيئاً تقريباً عن السنوات الثالثني األوىل من عمره .يبدو أنّه من غري املسموح لنا أن نعتمد
عىل هذه الظواهر املرض ّية يف طفولته التي أوردتها السرية النبويّة ،بعد أن استبعدنا بالكامل
هذه الوثيقة اإلسالميّة عن الطفولة ،..ولك ّن هناك اعتقادا ً بأنّه ميكن إبراز (حالة من الهيجان
جح أنّنا إزاء عدد من األمراض ،التي تعود إىل مرحلة
الذي يولّد حاالت نفسيّة)..من املر ّ
النبي ..إ ّن حاالت الحرمان التي عاناها مح ّمد واإلهامل الذي تع ّرض
س ّن النضج يف حياة
ّ
ربا تسمح لنا بأن نستنتج وجود عيوب
له يف طفولته ،إضافة إىل العيوب الوراث ّية يف عائلته ّ
الحواس منت بشكل غري
يف التكوين ونقص يف االت ّزان .كام الحظنا يف مكان آخر (بعض
ّ
للنبي لسوء الحظّ ،كانت األكرث فظاظة)..وتساءل وأجاب يف
العصبي
طبيعي يف املزاج
ّ
ّ
ّ
األقل؟
ّ
يل عىل
موضع آخر( :هل ميكن أن ننكر عىل مح ّمد املكسب املتحقّق من إميانٍ أو ّ
نحن ال نعتقد ذلك .كيف استطاع أن يزرع هذا اإلميان يف نفوس أتباعه؟
إ ّن هذه النتيجة التي حقّقها ،واملكر الف ّ
كل ذلك ال يكفي لتفسري
ظ والتص ّنع املستم ّرّ ،
الخاص وتأ ّمالته الفرديّة الطويلة ..مح ّمد كان
هذا األمر ..يف الحقيقة لقد سمع صدى فكره
ّ
[1]- ISLAM: BELIEFS AND INSTITUTIONS, P. 25, 26.

[2]- Qoran et Tradition Comment Fut compose La vie de Mahomet, 14.
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طبيعي حتّى يف
مربادا ً ج ّدا ً .لذلك وصفه القرآن باملز ّمل واملدثر .كان يتع ّرق بشكل غري
ّ
كل هذا،
أش ّد األوقات برودة .كانت جبهته تتص ّبب عرقاً وكذلك إبطاه .ال يشء حاسم يف ّ
فكري ..إذا كان
كام نرى :ال يشء يسمح بأن نثبت علميّاً وجود مرض عصاب أو اضطراب
ّ
أبو القاسم قد عاىن عيوباً بدنيّة ،ال ميكن إثبات ذلك بشكل قاطع ال طبقاً للقرآن وال طبقاً
عصبي املزاج،
املفسة بدقّة وإحكام .يف العمر الذي نحن بصدده ،كان املصلح يبدو
للس ّنة
ّ
ّ
أي نزوع للبطولة .نالحظ وجود ثغرة
حس ،خائفاً من دون أن يكون لديه ّ
مندفعاً ،ذا مزاج ّ ّ
لحل املشكلة الدينيّة»  :القدرة عىل التج ّرد
مه ّمة بالنسبة إىل شخصيّة كانت تعتقد أنّها مدع ّوة ّ
املنطقي ،كذلك االندفاعات التي تكشف عن داخله ،كان يعتربها آتية من الخارج ومستوحاة
ّ
من السامء .مل يكن يسيطر عىل إميانه ،ولك ّنه استسلم لغريزة الفطرة التي كانت تج ّره تارة بهذا
االت ّجاه وتارة بات ّجاه آخر ..هناك اعتبارات أخرى تزيد أكرث من تحفّظاتنا وعدم ثقتنا.
املنطقي نعتقد أنّه يجب أن يكون الفرد مالكاً لقدراته الفكريّة
مع تع ّودنا املنطق والسلوك
ّ
حس واضح ألفعاله ونتائجها األخالق ّية .نحن نتص ّور مح ّمدا ً ،بعد
وأن يكون لديه إدراك ّ ّ
كنبي ،مع مرشوع إقامة دين
زيارته املزعومة لجبل حراء ،عائدا ً وهو مدرك متاماً لدوره
ّ
جديد ،..اعترب عمل فكره ونتائج حججه حول املق ّدمات املنطقيّة واملعطيات التي ز ّوده
بها أصدقاؤه املسيح ّيون واليهود ،اعتربها وحياً من السامء .وتخ ّيل أنّها توحى إليه من الله،
وأنّها جديدة متاماً ،ومجهولة بالنسبة إليه حتّى ذلك الحني)[[[.
جح أن ال يفهم من هذا الطرح أنّه بصدد إعطاء العذر لـ ( )Lammensأو
بداية من املر ّ
لغريه من املسترشقني ،وال بصدد اإلملاح إىل مرشوع ّية أعاملهم ومصدريّته ؛ ألنّه عىل
العكس متاماً .ولكن ال أظ ّن أ ّن أحدا ً م ّنا ّ
يشك يف أ ّن هذه الصورة االسترشاقيّة إنّ ا استم ّدت

اإلسالمي نفسه!!! ،من
وتعكّزت -وإن بالغت -بتاريخيّتها وواقعيّتها املصدريّة عىل موروثنا
ّ
جل املؤ ّرخني؛ بسبب الهالة القدس ّية التي أحيط بها ذلك املوروث،
التزييف الذي مارسه ّ
فتناقلته األجيال عىل أنّه من املسلّامت الحقيق ّية التي ال يتط ّرق إليها الباطل ،وال يتغلغل
ّ
الشك ،وال يجدر مناقشتها ،والتوقّف يف األخذ عنها!!! .بدعوى أنّها متت ّد يف إسناده
إليها
إىل عرص الصحابة والتابعني ،أو قال بها بعض الفقهاء واملحدثني املتق ّدمني!!!.
قال (ابن هشام ت 218هـ) يف مق ّدمة تهذيبه لسرية (ابن إسحاق ت151 .هـ) ....( :وأنا
[1]- Mahomet fut-il sincere ? pp, 1- 43.
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إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسامعيل بن إبراهيم...إىل رسول الله ،وما يعرض
من حديثهم ،وتارك ذكر غريهم من ولد إسامعيل ،عىل هذه الجهة ،لالختصار ،إىل حديث

مم ليس لرسول
سرية رسول الله ،وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق يف هذا الكتابّ ،

الله فيه ذكر ،وال نزل فيه من القرآن يشء ،وليس سبباً ليشء من هذا الكتاب ،وال تفسريا ً
له ،وال شاهدا ً عليه ،ملا ذكرت من االختصار ،وأشعارا ً ذكرها مل أر أحدا ً من أهل العلم

بالشعر يعرفها ،وأشياء بعضها يش ّنع الحديث به ،وبعض يسوء بعض الناس ذكره ،وبعض مل

يق ّر لنا البكاىئ بروايته»[[[.

وقال (ابن األثري ت 630هـ) يف مق ّدمة كتابه (الكامل يف التاريخ) متح ّدثاً عن مصادره:

حة ذلك!،
ّ
(إن قد جمعت يف كتايب هذا ما مل يجتمع يف كتاب واحد ومن تأ ّمله علم ص ّ

ابتدأت بالتاريخ الكبري الذي ص ّنفه اإلمام أبو جعفر
الطربي إذ هو الكتاب املع ّول عند الكافّة
ّ

عليه واملرجوع عند االختالف إليه)[[[.

وقال (ابن كثري ت 774هـ) بعد إنهاء ذكر أخبار (عثامن بن عفّان) وفضائله وما حدث

يف عهده من فنت بني املسلمني( :هذا ملخّص ما ذكره أبو جعفر بن جرير رحمه الله عن

أمئة هذا الشأن ،وليس فيام ذكره أهل األهواء من الشيعة وغريهم من األحاديث املختلفة
الحق الواضح
عىل الصحابة واألخبار املوضوعة التي ينقلونها مبا فيها ،وإذا دعوا إىل
ّ

أعرضوا عنه وقالوا لنا أخبارنا ولكم أخباركم ،فنحن حينئذ نقول لهم :سالم عليكم ال نبتغي

الجاهلني)[[[.

وقال (ابن خلدون ت808 .هـ) بعد أن أنهى إيراد أخبار عرص الرسالة والخلفاء( :وهذا

آخر الكالم يف الخالفة اإلسالميّة وما كان فيها من الر ّدة والفتوحات والحروب ث ّم االت ّفاق
الطربي وهو تاريخه
والجامعة أوردتها ملخّصة عيونها ومجامعها من كتاب مح ّمد بن جرير
ّ
الكبري فإنّه أوثق ما رأيناه يف ذلك وأبعد من املطاعن عن الشبه يف كبار األ ّمة من خيارهم
وعدولهم من الصحابة ريض الله عنهم والتابعني فكثريا ً ما يوجد يف كالم املؤ ّرخني أخبار
[[[ -السيرة النبوية.2/1 ،
[[[ -الكامل في التاريخ.3/1 ،
[[[ -البداية والنهاية.274/7 ،
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فيها مطاعن وشبه يف حقّهم أكرثها من أهل األهواء فال ينبغي أن ت ُس ّود بها الصحف)[[[.
إ ّن هذه املصادر التي ال يتط ّرق إليها الباطل ،هي التي أعطت -من جانب كبري-
النبي واإلسالم والقرآن واملسلمني ما
جة للمسترشقني يف أن يتق ّولوا عىل
الذريعة والح ّ
ّ
ّ
نبي هذه األ ّمة!!،
يشاءون!!!.؛ فهي طافحة بروايات
النبي بأنّه ّ
الشك والريبة وعدم معرفة ّ
بل عدم تصديقه برغم اآليات واملعجزات والكرامات والشواهد اإللهيّة الدالّة عىل ذلك قبل
نزول الوحي!!.
ث ّم األدهى واألم ّر شكّه وتر ّدده يف قبول الرسالة وتخيّله بأنّه قد تالعبت به الج ّن أو الشياطني
نبي!! .ث ّم
أو أنّه مجنون أو شاعر ومحاولته قتل نفسه برغم مخاطبة الوحي له ،وإعالمه بأنّه ّ
ّ
والشك والوصول إىل حالة االستقرار واالطمئنان واليقني
كل ذلك الروع والخوف
تب ّدد ّ
بسبب تأكيد ورقة بن نوفل !!! ،واختبار ورع جربيل من قبل الس ّيدة خديجة.!!!
وكأنّهم يتح ّدثون عن مح ّمد ثانٍ غري الذي تح ّدثوا عنه يف األخبار السابقة التي أوردوها
يف بيان دالئل نب ّوته! من عالمات فارقة يف جسده وشخصه ،وما صاحب والدته وطفولته
من كرامات ومعاجز ،حتّى قبل والدته من قبيل وجود نور يعلو جبهة والده عبد الله!!!!!.
النبي قال :فجاءين جربيل ،وأنا نائم ،بنمط من ديباج فيه كتاب ،فقال:
حيث ذكروا أ ّن
ّ
اقرأ ،قال :قلت :ما أقرأ ؟ قال :فغتّني به حتّى ظننت أنّه املوت ،ث ّم أرسلني فقال :اقرأ،
قال :قلت :ما أقرأ ؟ قال :فغتّني به حتّى ظننت أنّه املوت ،ث ّم أرسلني فقال :اقرأ ،قال:
قلت :ماذا أقرأ ؟ قال :فغتّني به حتّى ظننت أنّه املوت ،ث ّم أرسلني ،فقال :اقرأ ،قال :فقلت:
َ
ماذا أقرأ ؟ ما أقول ذلك إلّ افتداء منه أن يعود يل مبثل ما صنع يب فقال :اقْ َرأ ْ ب ْ
اس ِم َر ّب ِك
ِ
َ َ
َّ
الذِي خل َق .قال :فقرأتها ث ّم انتهى فانرصف ع ّني وهببت من نومي ،فكأنّ ا كتبت يف قلبي
كتاباً!! .قال :فخرجت حتّى إذا كنت يف وسط من الجبل سمعت صوتاً من السامء يقول:
يا مح ّمد ،أنت رسول الله وأنا جربيل ،قال :فرفعت رأيس إىل السامء أنظر ،فإذا جربيل يف
ٍّ
صاف قدميه يف أفق السامء يقول :يا مح ّمد ،أنت رسول الله وأنا جربيل!!.
صورة رجل
قال :فوقفت أنظر إليه ،فام أتق ّدم وما أتأخّر ،وجعلت أرصف وجهي عنه يف آفاق السامء،
قال :فال أنظر يف ناحية منها إلّ رأيته كذلك ،فام زلت واقفاً ما أتق ّدم أمامي وما أرجع ورايئ
حتّى بعثت خديجة رسلها يف طلبي!! ،فبلغوا أعىل مكّة ورجعوا إليها وأنا واقف يف مكاين
[[[ -العبر وديوان المبتدأ والخبر ،ج .2ق.188 ،187/2
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ذلك ،ث ّم انرصف ع ّني!! .وانرصفت راجعاً إىل أهيل حتّى أتيت خديجة فجلست إىل فخذها
مفضياً إليها ،فقالت :يا أبا القاسم ،أين كنت ؟ ،..ث ّم ح ّدثتها بالذي رأيت ،فقالت :أبرش يا
نبي هذه األ ّمة!!!! .ث ّم قامت
بن ع ّم وأثبت ،فوالذي نفس خديجة بيده ّ
إن ألرجو أن تكون ّ
قيص ،وهو
فجمعت عليها ثيابها ،ث ّم انطلقت إىل ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد الع ّزى بن
ّ
تنص وقرأ الكتب ،وسمع من أهل التوراة واإلنجيل  -فأخربته،..
ابن ع ّمها ،وكان ورقة قد ّ
فقال ورقة بن نوفل :ق ّدوس ق ّدوس ،والذي نفس ورقة بيده ،لنئ كنت ص ّدقتيني يا خديجة
لنبي هذه األ ّمة ،فقويل له :فليثبت..
لقد جاءه الناموس األكرب الذي كان يأيت موىس ،وإنّه ّ
[ويف رواية ثانية أ ّن السيّدة خديجة قالت له] :أي بن ع ّم ،أتستطيع أن تخربين بصاحبك
هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال :نعم ،قالت :فإذا جاءك فأخربين به .فجاءه جربيل
كام كان يصنع ،فقال رسول الله :يا خديجة ،هذا جربيل قد جاءين ،قالت :قم يا بن عم
فاجلس عىل فخذي اليرسى ،قال :فقام رسول الله فجلس عليها ،قالت :هل تراه ؟
قال :نعم ،قالت :فتح ّول فاجلس عىل فخذي اليمنى ،قالت :فتح ّول رسول الله فجلس
عىل فخذها اليمنى ،فقالت :هل تراه ؟ قال :نعم .قالت :فتح ّول فاجلس يف حجري ،قالت:
فتحست وألقت
فتح ّول رسول الله فجلس يف حجرها ،قالت :هل تراه ؟ قال :نعم ،قال:
ّ
خامرها ورسول الله جالس يف حجرها ،ث ّم قالت له :هل تراه ؟ قال :ال ،قالت :يا بن عم،
أثبت وأبرش ،فوالله إنّه مللك وما هذا بشيطان»[[[.
فلم دخل رسول
ويف ثالثة أنّها قالت أليب بكر« :يا عتيق اذهب مع مح ّمد إىل ورقةّ ،
الله أخذ بيده أبو بكر .فقال :انطلق بنا إىل ورقة قال :ومن أخربك ؟ قال :خديجة فانطلقا

إليه.[[[»...

أعتقد أ ّن نظرة رسيعة لكال الصورتني لتغني عن التعليق ،وتنبئ مبن كان أش ّد ظلامً
وتط ّرفاً وقساوة يف أحكامه!! ،ويبقى أن نواجه أنفسنا بالسؤال :ما هو الفرق بني الصورة
التي يق ّدمها ( Lammensوالصورة التي تق ّدمها هذه املصادر ؟؟!! .أظ ّن الفرق يف أنّها
الطبري :تاريخ5 -47 /2 ،؛ ابن األثير:الكامل50 -48 /2 ،؛ ابن سيد
[[[ -ابن هشام :السيرة النبويّة157 -155 /1 ،؛
ّ
الناس ،عيون األثر117 ،116 /1 ،؛ ابن كثير :السيرة النبويّة404 ،403 /1 ،؛ البداية والنهاية19 ،18 ،8 ،7 /3 ،؛
المقريزي :إمتاع األسماع .26 ،25 /3 ،وغيرها.
ّ
الثعلبي244 /10 ،؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق7 /63 ،؛ ابن
[[[ -ابن إسحاق :سيرة113/2 ،؛ الثعلبي :تفسير
ّ
سيد الناس :عيون األثر113 /1 ،؛ ابن كثير :السيرة النبويّة398 /1 ،؛ البداية والنهاية.15/3 ،
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كانت تتح ّدث بحشمة ،وبلغة الواثق املتح ّمس ،يف حني يتح ّدث هو بلغة فضّ ة غري مهذّبة،
وبأسلوب الساخر الشكّاك !!! ،فمن يا ترى أسهم يف تزييف الحقائق ،وتحريفها ،وش ّوه
يستحق أن نر ّد عليه؟؟!! ،ونكيل له وابالً من لعناتنا كلّام قرأنا
صورة نبيّنا؟؟!! ،ومن يا ترى
ّ
واملبش والحاقد..الخ؟؟.
والصليبي
نصوصه؟؟!! ،ومن هو املفرتي والكذّاب
ّ
ّ
جح
لو تأ ّملنا وإن بيشء بسيط الروايات املتق ّدمة لوجدنا من التناقض والتضا ّد ماير ّ
إضعافها؛ ملا فيها من قدح واستخفاف مبقام أفضل الخلق من األ ّولني واآلخرين ،واستلزام
استحق هذه املنزلة ،فلو كان ورقة والعياذ
وإل ملا
كل يشء!!ّ .
هذه األفضل ّية أن تكون يف ّ
ّ
بالله أعلم منه!! والس ّيدة خديجة أربط منه جأشاً!! ،وأبو بكر مشاركاً له يف استكشاف
كل منهم فضالً عن عموم الخلق؟؟؟ وال سيّام ورقة العامل
كونه نبيّاً!! ،فام أفضليّته عىل ّ
كل الروايات املتح ّدثة عن نزول الوحي!! ،بل السبب املبارش إلثبات نب ّوة
املشرتك يف ّ
النبي ،!!والذي ليس يدرى ،إن مل يكن موجودا ً ،هل كانت هناك نب ّوة أم ال؟؟!! ،وهل
ّ
النبي؟؟!! .وال س ّيام
وجد اإلسالم أم بقي تخ ّيالت وته ّيئات وشكوكاً وحسب يف ذهن
ّ
فلم استيقظ وجد نفسه يحفظها
أنّه تلقّى الوحي وقرأ عليه آيات من صورة العلق وهو نائم ّ
لصح احتجاج قريش عليه حني قالوا( :أضغاث أحالم)!!.
صح هذا
عن ظهر قلب!! ،فلو
ّ
ّ
ث ّم إ ّن القرآن يقول للكافرين :ما صاحبكم مبجنون وال كاهن وال شاعر ،فكيف يظ ّن
جيّة أمام كفّار قريش
هو بنفسه الجنون والكهانة والشعر؟ ؟!! ،وكيف تبقى له وللقرآن ح ّ
الذين ات ّهموه هذا االت ّهام بعدما ظ ّن هو ذلك بنفسه!! ،عىل أ ّن الروايات تعود لتتناقض
يف شخوصها فم ّرة يجعل الس ّيدة خديجة هي من ذهبت إىل ورقة ،وتارة تجعله أبا بكر،
كل
وأخرى تجعله يلتقيه صدفة أثناء طوافه حول الكعبة!!! كام أ ّن جواب ورقة يختلف يف ّ
كل الروايات صحيحة!!،
م ّرة عن األخرى!! ،وإذا افرتضنا أ ّن اللقاء حدث أكرث من م ّرة وأ ّن ّ
كل م ّرة أال تكفي م ّرة واحدة لتبديد استغرابه وعدم تصديقه؟؟!!.
فام الداعي لالستغراب يف ّ
ّ
يشك يف رسالته فكيف مبن يُبلّغ بتلك الرسالة وهو
ولنا أن نسأل إن كان صاحب الرسالة
كافر بها ويرفضها ويحاربها ؟؟!! ث ّم متى انتهت حالة االستغراب والخوف وعدم الطأمنينة
للنبي فدعا الناس وقاتل املرشكني وهو ال يزال شاكّاً بنب ّوته وكيف
أم استم ّرت مالزمة
ّ
آمن به وقاتل معه أصحابه وهم يرونه شاكّاً مبا يدعوهم إليه!!!؟؟؟.
وتزداد مصادرنا إغراقاً يف الدعوة إىل السخرية -بسبب تناقضها!! ،-عندما تعود لرتوي
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النبي حني سئل متى استنبأت؟ فقال :بني خلق آدم ونفخ الروح فيه[[[ .ويف لفظ
قول
ّ
فصوال وأبواباً يف أحاديث تق ُّدم النب ّوة وعالماتها
ً
«وآدم ملنجدل يف طينته»[[[ .بل إنّها تعقد
عم
فأي الصورتني هي الحقيقة ،وهل يالم املسترشقون ـ وهم يبحثون ّ
ودالئلها!!!ّ .
ويتوسلون به إلثبات آرائهم ـ إن أخذوا من الضعيف والشا ّذ واملح ّرف واملوضوع،
يتعلّقون
ّ
واملكذوب ...الخ ،وهو يتناقل مع الصحيح عىل ح ّد سواء ،بل إنّه األكرث نسبة وتأكيدا ً
وانتشارا ً؟؟!!!.
متعصب مثل ( Lammensعىل الكشف عن
يك
قس كاثولي ّ
ّ
لذا ال نستغرب أن يتج ّرأ ّ
نيّاته يف فاتحة أحد كتبه بالقول( :كان مح ّمد ،إذا جرؤت عىل قول هذا ،رجل جزيرة العرب
ومثلها األعىل .لك ّنه يف الحقيقة مثل أعىل (مسكني) ال نلبث أن نعرف ظاهره وباطنه)[[[.

وأن يقول يف كتاب آخر( :ال يشء أدعى إىل الخوف والحذر من سذاجة األحاديث الخادعة
األقل خطرا ً يف الظاهر)[[[ .وأن يعلن عن رأيه يف
ّ
وإنّك لتقع عىل أرسار يف تلك االختالفات
السرية عىل أنّها من أ ّولها إىل آخرها ليست إلّ مجموعة خدع وتلفيقات[[[.
ّ
 .2منهج االنتقاء واعتماد الضعيف والشاذ والموضوع والمحرف:

وكثريا ً ما يلجأ إليه املسترشقون يف أبحاثهم ودراساتهم؛ للتدليل عىل ما يبتغونه من وراء
تلك البحوث والدراسات ،فيختارون مصادرهم ،وينتقون الروايات واألحاديث ،وفق ما
لكل بحث أو دراسة
يريدون أن يفضوا إليه من نتائج .أي إنّهم يع ّدون النتائج مس ّبقاً ،ويضعون ّ
ما يتوخّونه من نتائج ،وم ّن ث ّم يختارون املصادر والروايات واألحاديث واألخبار التي تؤيّد،
أو ميكن تفسريها مبا يؤيّد نتائجهم املسبّقة !! فيالها من روح علميّة متج ّردة وموضوعيّة !!.
كان ( )Lammensمن أبرز أصحاب هذه املنهج ّية! .إذ كان يعتمد الضعيف والشاذّ،
أي قارئ بسيط كونه موضوعاً!!!؛
رصح بوضعه ،وال يخفى عىل ّ
واملوضوع املكذوب امل ّ
[[[ -ابن إسحاق :السيرة النبويّة 114/2؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق382 /36 ،؛ 489 ،488/45؛ 142/63؛
ابن كثير :السيرة النبويّة317 ،288 /1 ،؛ البداية والنهاية.375 /2 ،

المقريزي :إمتاع األسماع.17/3 ،
الطبري :جامع البيان11/28 ،773 /1 ،؛
[[[ -أحمد بن حنبل :مسند127/4 ،؛
ّ
ّ

[3]- Le Berceau de l’Islam.p، 4.

[4]- FATIMA ET LES FILLES DE MAHOMET.pp، 26، 27.
[5]- FATIMA ET LES FILLES DE MAHOMET.p، 133.
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أل ّن المنس يريد النفوذ للطعن وغاية ما يتم ّناه أن يجد روايات وأحاديث كهذه!!؛ ليبني عىل
حتها وواقع ّيتها.
ذلك نتائج يحاول بقدر اإلمكان التدليل عىل ص ّ
ال ّ
اإلسالمي
شك يف أ ّن ( )Lammensكان يف غاية الغبطة والرسور عندما يرى املوروث
ّ
يئ األول يف اإلسالم مات كافرا ً !!.فقد نقل عن الع ّباس بن عبد
يروي أ ّن أبا طالب الفدا ّ
املطلب أنّه قال« :قلت يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بيشء فإنّه كان يحوطك ويغضب
لك ،قال نعم هو يف ضحضاح من النار ولوال ذلك لكان يف الدرك األسفل من النار»[[[.
يل ينتمي لعائلة استم ّرت
فهل لنا أن نأيت بعد ذلك ونلعن ()Lammens؛ ألنّه قال« :كان ع ّ
حتّى الفتح غري مه ّمة أو معادية لإلسالم .فأبو طالب حامي مح ّمد وزوجته ،مات وهو غري
مؤمن باإلسالم»[[[ .وال ّ
اإلسالمي،
شك يف أنّه يكاد يطري من الفرح عندما يجد املوروث
ّ
النبي وتزييفها:
يحاول تحريف مناسبة صدور قول ّ

«فاطمة بضعة م ّني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها»؛ أل ّن من آذوها هم رموز السلطة!!؛

النبي هذا
فريوي أ ّن اإلمام عل ّياً أراد الزواج عليها ،فخطب بنت أيب جهل ،فقال
ّ
الحديث[[[!!!!!.
هل لنا بعد ذلك أن نتّهم ( )Lammensونكيل له الشتائم عندما نراه يقول «:كانت فاطمة
ضعيفة ومس ّنة ،وعجزها أو ضعفها جعلها غري قادرة عىل العمل الصعب ،..ترجع تعاستها

يل
يل تجاهها ،..ع ّ
إىل فرتات سابقة ،حيث كانت تدرك قلّة اهتامم مح ّمد بها ،وقساوة ع ّ
األحادي فرض عليه ،..يف تاريخ هذا
مل ينتظر وفاة فاطمة حتّى يوضح أو يظهر أ ّن الزواج
ّ
النبي أنّه ّ
يل
حب
الزواج نكتشف يف ّ
كل مكان جروح ّ
أذل ابنته ،..زواج ع ّ
حقيقي ،فقد شعر ّ
ّ
وفاطمة مل يكن زواجاً سعيدا ً ،يف البيت الجديد بجانب الفقر ،فإ ّن عدم االت ّفاق بينهام مل
يل وفاطمة كان يسبّب له الكثري من الضجر والسأم ،وكان
يتأخّر ظهوره ،..الخالف بني ع ّ
الصنعاني :المص ّنف41/6 ،؛ ابن أبي شيبة :المص ّنف98/8 ،؛ أحمد بن حنبل :مسند210 ،207 ،206/1 ،؛
[[[-
ّ
الموصلي :مسند513/2 ،؛ ابن
البخاري :صحيح247/4 ،؛ 203 ،121/7؛ مسلم :صحيح135/1 ،؛ أبو يعلى
ّ
النيسابوري :المستدرك .582 ،581/4 ،وغيرها مئات المصادر.
ح ّبان :صحيح169 /14 ،؛ الحاكم
ّ

[2]- FATIMA ET LES FILLES DE MAHOMET.p، 24.

الصنعاني :المص ّنف،301 ،300/7 ،
[[[ -ابن حنبل :مسند326 ،5/4 ،؛ وينظر :ابن إسحاق :سيرة238/5 ،؛
ّ
النيسابوري :المستدرك،
الحاكم
644/1؛
البخاري :صحيح47/4 ،؛ مسلم :صحيح142/7 ،؛ ابن ماجة :سنن،
ّ
البيهقي :السنن الكبرى180/7 ،؛ ابن سيّد الناس :عيون األثر .365/2 ،وغيرها الكثير.
،159 ،158/3
ّ
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يل نفسه طلب الزواج
الرسول دامئاً يتدخّل لك ّنه مل ينجح يف إصالح الوضع بينهام ،..ع ّ
وربا كان عمله هذا
يئّ ،..
من ابنة أيب جهل ،..كان طلبه مؤملاً؛ ملوقف أيب جهل العدا ّ
يل (ينوي
لتحريض مح ّمد ،حيث كان يتّهمه بالربود تجاهه ،وقف مح ّمد بق ّوة ض ّد رغبة ع ّ
يبي ذلك بوضوح أ ّن
يل أن يجعل تحت السقف نفسه بنت رسول الله وبنت عد ّو الله!!) ّ
ع ّ
متوسطاً ،..هذا الربود وضع عالمة أو إشارة واضحة عىل
يل مل يكن ج ّديّاً ،بل كان
ّ
التزامه بع ّ
العالقة الخيال ّية التي تخ ّيلتها األسطورة الشيع ّية»[[[.
وال ّ
جم عىل
شك يف أن نراه يف غاية الفرح والرسور وهو يرى املصادر اإلسالم ّية تته ّ
سبط رسول اللهوتش ّوه سريته وتتّهمه بأبشع االت ّهامات وأبعدها عنه!!؛ إرضا ًء ملعاوية
بني أميّة ،وانتقاصاً ،وتعريضاً ،وتشويهاً ،وانتقاماً من بني الحسن يف
وحزب الطلقاء يف عهد ّ
عهد العباسيّني!! ،فرتوي أنّه كان مزواجاً مطالقاً ال ه ّم له غري الزواج والطعام؛ ولذلك كان

عىل خالف دائم مع أبيه ،الذي طلب من الناس أن ال يز ّوجوه!!!! ،وقد أسهب (ابن سعد)
يف لفظ تلك األخبار املكذوبة املوضوعة وعنه أخذ من جاء بعده.

[[[

وبكل أريح ّية واطمئنان ،وثقة -وإن كانت مصطنعة -عىل أن
ّ
ولذا تج ّرأ ()Lammens

يقول( :يلوح أ ّن الصفات الجوهريّة التي كان يتّصف بها الحسن هي امليل إىل الشهوات
واالفتقار إىل النشاط والذكاء ،ومل يكن الحسن عىل وفاق مع أبيه وإخوته ،..وقد أنفق
حوال مئة زيجة ع ّدا ً ،وألصقت به هذه األخالق
َ
سني شبابه يف الزوج والطالق فأحيص له
السائبة لقب املطالق وأوقعت عل ّياً يف خصومات عنيفة ،وأثبت أ ّن الحسن أيضاً مبذّر كثري
اختص كالً من زوجاته مبسكن ذي خدم وحشم .وهكذا نرى كيف كان يبعرث
الرسف ،فقد
ّ
يل التي اشت ّد فيها الفقر [ويضيف أنّه بعد تولّيه الخالفة كان] مرتاخياً
األموال أيّام خالفة ع ّ
كسالناً ،..فكّر فقط يف إبرام معاهدة مع معاوية ،..حسن طلب لنفسه مبلغاً من خمسة
ماليني ودخل مقاطعة يف بالد فارس ،..ليعود إىل املدينة ،وهناك اسرتجع حياة البهجة
جل ذلك
ّ
واالنغامس يف امللذّات املعتادة ،..الحسن مات مبرض
السل أو الهزال؛ ّ
ربا ع ّ
إفراطه يف امللذّات»[[[.
[1]- FATIMA ET LES FILLES DE MAHOMET.pp، 17، 34، 35، 39، 52.
[[[ -الطبقات الكبرى.377 -374/6 ،

[3]- Encyclopaedia of Islam. First edition (1913- 1936) volume، III.247.
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فمن يا ترى كان أظلم لسبط رسول الله ومن أوىل بأ ّن يرد عليه؟؟!! .وعىل الرغم
من أ ّن البحث توخّى نقطة معينة وهي بيان حجج املسترشقني ومدى استفادتهم من تزييف
إل أنّه يبدو من املناسب
املؤرخّني ،وتحريفهم وكذبهم دون الخوض يف الر ّد عليهاّ ،
ين الكبري ( [[[)Karl Heinrich Bekker1876- 1933إذ
االستئناس هنا بر ّد املسترشق األملا ّ
متت للتاريخ بيشء فيجب
قال( :لو قلنا إ ّن شعائر التمجيد مر َّدها إىل الشيعة ولذلك فإنّها ال ّ
اعتبار الوصف السيّئ لصورة فاطمة يف أحاديث التيّار
األرثوذكيس[[[ أنّه ليس من التاريخ
ّ
بيشء أيضاً .فقد ال تكون هذه اإلساءات أكرث من ر ّد فعل عىل متجيد الطرف األخر.
كل الصفات السيّئة كحقائق تاريخيّه دون الخوض
إ ّن المنس ينظر يف طروحاته إىل ّ
األموي ،ومن
فيها ،...لكن هل عىل من يعلم األثر الذي خلّفته معركة صفّني خالل العرص
ّ
يل ،أن يؤمن ومن دون تحقيق بأ ّن أعداء العلويّني
يُخربه المنس هذا عن تصحيفات أتباع ع ّ
سطحي
كانوا ينتهجون نهجاً تاريخ ّياً موضوع ّياً عندما حاولوا إظهار دور فاطمة ،كأنّه دور
ّ
ص ِّورت السيدة فاطمة كأنّها مل يكن لها
أو عندما أعطوها القليل من املالمح اللطيفة؟؟ُ ،..
أثر يف الرسول ،وأنّها مل يكن لها أدىن تقدير عنده ،وأ ّن طلعتها ليست ذات تأثري ومل تكن
يل مليئة بالسعادة ،ومل تكن تتمتّع باالحرتام يف هذه
زيجتها بالعد ّو اللدود [للطرف اآلخر] ع ّ
أل
يل دون املساس بالرسول ،..وينبغي ّ
الزيجة ،وبهذا النوع من األحاديث ُ
ضب أتباع ع ّ
[[[ -ولد في /12أبريل /ألسرة برجوازيّة ،ودرس في فرنكفورت ،ث ّم دخل جامعة لوزان وهيدلبرج وبرلين ،ونال
الدكتوراه عام 1899م .فعرفه العالم مستشرقاً وفيلسوف حضارة .سافر إلى باريس عام 1900م لحضور مؤتمر
الدولي الذي عقد هناك حينها ،ومن ث ّم إلى اسبانيا وهناك بدأت دراساته الشخص ّية في المشرق ّيات،
المستشرقين
ّ
فطالع مخطوطات مكتبة االسكوريال ،ث ّم سافر إلى القاهرة ،وهناك تمكن من إجادة اللغة العربيّة.
وتوغّل في الصعيد حتّى وصل إلى الخرطوم وأم درمان .ث ّم رجع إلى ألمانيا عام  1901ما ّرا ً بإيطاليا واليونان
وإسطنبول ،ث ّم رجع إلى مصر في العام نفسه وبقي فيها حتّى عام  ،1907حيث استدعي للتدريس في معهد
اإلسالمي وحضارته،
االستعماري.وبقي فيه حتّى عام .1913وخالل هذه المدّة أنشأ (مجلّة تاريخ الشرق
هامبورج
ّ
ّ
واختصارها =Der Islam :اإلسالم عام 1910م) ث ّم استدعته جامعة بون لمعاجة بعض المشاكل في السياسة
الشرقيّة.وفي عام  1916عيّن مستشارا ً في وزارة المعارف البروسيّة ،ث ّم أصبح وكيل وزير عام  ،1919ث ّم وزيرا ً عام
 ،1921ث ّم وكيل وزير ،ث ّم وزيرا ً م ّرة أخرى عام 1925حتّى استقالته عام  .1930وبقي مهت ّماً بالدراسات االستشراق ّية
حتّى وفاته في /10فبراير 1933م .تنظر :بدوي ،موسوعة 116 -113؛ يوهان فوك :تاريخ حركة االستشراق .337

[[[ -هي عبارة يونانيّة تتألّف من جذرين هما ( =orthosمستقيم أو قويم) و ( =  doxaرأي أو مذهب) وهي ّ
تدل على
كل سلوك
كل دين ،بل في ّ
كل تشدّد في ّ
نزعة التشدّد في الكنيسة المسيح ّية ،وقد استخدمت بالفرنس ّية للداللة على ّ
المسيحي بمعنى (العقيدة القويمة)الملتزمة
بأي شيء.واستعملها التاريخ
تمليه أي عقيدة جامدة أو إيمان أعمى ّ
ّ
اإلسالمي وأطلقوها
الالهوت
إلى
المسيحي
الالهوت
من
المستشرقون
واإلنجيلي ،وقد نقلها
التوراتي
النص
حرف ّية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
على (المذاهب األربعة) .تنظر :كلود كاهن ،اإلسالم ( 93المترجم).
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ننىس أن عل ّياً قد لٌعن عىل املنابر يف بداية نشأة الحديث ،..إنّني أفوق المنس الشكّاك يف
شك بهذه النقطة.
ّ
يل وعائلته من حيث املضمون ،بل هي تفيد
فال أه ّم ّية ّ
لكل األحاديث التي تتعلّق بع ّ
جه القائل بهذه األحاديث فحسب .واستنادا ً إىل بعض األحاديث غري اللطيفة
يف معرفة تو ّ
حول مفاتن فاطمة ،...يرسم لنا المنس صورة مق ّززة لهذه الشخصيّة املسكينة .لك ّن عامل
ربا يكون بدعة قبال السمنة كمعيار
ين ّ
الدموع صفة مألوفة يف حياة الق ّديسني ،وضعفها البد ّ
للجامل أكرث منه كحقيقة تاريخ ّية .لك ّن هذه ،.. ،ال ب ّد لها من رجل ،فكان ال مناص ألبيها
يل .لكن بعد العالمة الفارقة التي تركتها معركة صفّني فال حاجة عندها إىل
من أن يز ّوجها بع ّ
أن نسأل المنس عن هذا الوصف .وقد استعان المنس يف وصف هذه الزيجة بانتقاء روايات
مغرضة ،ليصنع منها صورة تاريخيّة.
يخص
والمنس يجد املتعة يف إظهار أهل بيت الرسول بصورة محتقرة ومبتذلة .يف ما
ّ
عليّاً وفاطمة فإ ّن هناك ما يكفي من النعوت املبثوثة يف بطون األحاديث ،وهذه األحاديث
يف غاية الفظاعة من جانب تلك املجموعة التي ال تعرف الرحمة ،فاستطاع المنس بحنكته
االستعراض ّية أن يجمع هذه املعطيات املتف ّرقة .وانقلب عندها هذا املؤ ّرخ ...إىل مهاجم
مسيحي معارض لإلسالم وجد يف فرضيّة المنس متّكأ له.
ذي نزعة عقديّة .فتك ّون شعور
ّ
يل هي من التاريخ بالنسبة إىل المنس .و عليه أليس
ّ
فكل النعوت السيّئة ّ
النبي أو ع ّ
بحق حرم ّ
من الغريب أن ن ّدعي من جهة أ ّن أه ّم الحقائق التي تتعلّق بحياة عائلة الرسول هي مختلقة
النبي من حياة زوجاته
ومحرفة ،ومن جهة أخرى ن ّدعي تاريخ ّية التفاصيل املتعلّقة مبحيط
ّ
يل وفاطمة؟ أنا ّ
النبي.
أشك كثريا ً يف تاريخيّة ّ
و ما
ّ
يختص بحياة ع ّ
كل التاريخ املتعلّق بحرم ّ
تستحق تلك
ومبا أ ّن المنس يشكّك بتاريخ ّية تفسري األحداث الكربى يف اإلسالم ،أفال
ّ
األحداث التي مل يشهد بها شاهد أن يُشَ َّك بها ؟ وإحسايس يقول إ ّن المنس يخلط ما بني
التاريخي ...وال أعتقد أنّني قد ذهبت بعيدا ً حني رميته بعدم االتّساق يف
التاريخي وغري
ّ
ّ
كل يشء مغرضاً ومختلقاً .وحجر األساس الذي يبني عليه المنس
تطبيق نظريته .فهو يرى ّ
أطروحاته يبدأ حني يجد ما هو مغرض من الحديث»[[[.
النبي وصفاته نجد أ ّن ( )Lammensتص ّيد كثريا ً من اإلشارات
وبالعودة إىل سرية
ّ
[1]- DER ISLAM P. 52 268- 269.
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املفسة ما ّديّاً -القرآن ّية منها خصوصاً -اعتامدا ً عىل ظاهر القول،
املعنويّة أو املجازيّة ،أو
ّ
التي احتاجت إلكامل حبكتها أو تربيرها إىل أحاديث نبويّة -موضوعة طبعاً -أو إىل روايات
للنبي األكرم أو العكس ،وهو أ ّن تلك املرويّات-
ألحداث من الحياة اليوميّة أو األرسيّة
ّ
جه أو فئة معيّنة -احتاجت إىل تربير أقوى من كونها رواية
املكذوبة أو املفتعلة لخدمة تو ّ
معي وحسب ،وقد يسهل الطعن بها أو تكذيبها ،عىل أساس أنّها وظّفت إلظهار
لحدث ّ
ين أو حديث
منقبة ،أو بيان فضل ،أو إثبات م ّدعى ،فلجأت
للتحصن والتخندق وراء ّ
ّ
نص قرآ ّ
نبوي؛ الكتساب املناعة والتصديق والرسيان ،والبعد عن التشكيك والضعف واحتامليّة
ّ
الوضع أو الكذب وخصوصاً إذا كانت من نوع الفضائل الشخصيّة.
النص أو النصوص التي تصيّدها ( )Lammensوهي ليست بخفيّة عليه،
هذه هي حقيقة
ّ
بعلتها؛ ليصل من ورائها إىل ما يبتغيه من تشويه وتشكيك
إل أنّه أثبتها كام هي ،ووظّفها ّ
ّ
بسرية س ّيد املرسلني .حيث يقول« :يخاطب الله املؤمنني» :إنّا أرسلنا إليكم نورا» .هذا
النبي بوصفه كائناً ح ّياً .وهكذا كان جسده يش ّع نورا ً
املوضوع ط ّور فيام بعد وط ّبق عىل
ّ
حتّى إنّه ُيرى وسط الظلامت الدامسة .ذات ليلة ،سمح هذا النور لعائشة أن تعرث عىل دبوس
ظل؛ تألّقه يجعل ضياء القناديل يتضاءل أمامه» .ولكونه
ضائع .إ ّن جسد مح ّمد» ليس له ّ
قوي ،كان مبقدوره أن يرى من ظهره يف الليل كام يف النهار .األكرث من ذلك،
مصدر ضياء ّ
أنّه كان ميتلك عيناً ما ّديّة حقيق ّية وسط ظهره أو بني الكتفني -ال أحد يعرف أين تقع بالضبط-
الخاص
مالبسه ال متنعها من الرؤية .هذا املثال يسمح لنا بتقويم ثراء وأساليب ،واملنطق
ّ
تفس بشكل منحرف»[[[.
للس ّنة
ّ
املتمسكة بلغة ّ
ي ،يش ّع يف
إ ّن الروايات واألخبار التي تصف جسد
النبيعىل أنّه مصدر ضياء ما ّد ّ
ّ
الظلمة ،ومن خالله عرثت السيّدة عائشة عىل إبرة كانت أضاعتها يف إحدى الليايل ،هي
بال ّ
النبيكام ظ ّن أو تظَنن
شك ،مل تكن تريد إيجاد فضيلة أو إثباتها ،أو مكانة شخص
ّ
( )Lammensذلك!! .وإنّ ا كانت تريد إيجاد فضيلة ،أو منقبة لألشخاص الذين أُدعي حصول
هذه الكرامة لهم .فقد روي أ ّن عائشة قالت «:استعرت من حفصة بنت رواحة إبرة كنت أخيط
صل الله
بها ثوب رسول فسقطت م ّني اإلبرة فطلبتها فلم أقدر عليها ،فدخل رسول الله ّ
عليه وسلم فتب ّينت اإلبرة لشعاع نور وجهه فضحكت ،فقال :يا حمرياء ! م ّم ضحكت ؟ قلت:
[1]- Qoran et Tradition Comment Fut compose La vie de Mahomet ، pp.8، 9.
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كان كيت وكيت ،فنادى بأعىل صوته :يا عائشة ! الويل ث ّم الويل -ثالثاً  -ملن حرم النظر إىل هذا
الوجه»[[[ .وعىل هذا املنوال روي أ ّن (أسيد بن حضري)[[[ و (عباد بن برش)[[[( :كانا عند رسول
فلم خرجا من عنده أضاءت عصا أحدهام
الله يف ليلة ظلامء حندس -شديدة الظلمةّ -
فلم تف ّرقا أضاءت عصا هذا وعصا هذا)[[[.
فكانا ميشيان بضوئها ّ
وكان من الكرامات التي حاكها (أسيد بن خضري) لنفسه أنّه قال« :قرأت ليلة سورة البقرة
وفرس يل مربوط ويحيى ابني مضطجع قريباً م ّني وهو غالم فجالت الفرس فقمت وليس يل
إل ابني ث ّم قرأت فجالت الفرس
إل ابني ث ّم قرأت فجالت الفرس فقمت وليس يل ه ّم ّ
ه ّم ّ
فلم
فرفعت رأيس فإذا يشء كهيئة الظلّة يف مثل املصابيح مقبل من السامء فهالني
ّ
فسكت ّ
أصبحت غدوت عىل رسول اللهفأخربته فقال ..:تلك املالئكة دنوا لصوتك ولو قرأت
حتّى تصبح ألصبح الناس ينظرون إليهم»[[[.
من املستبعد أن ( )Lammensغابت عنه هذه النيّة التربيريّة ،والغاية املتوخّاة لوضع
النبيوالتمجيد
إل أنّه فضّ ل أن ينسب تلك الغاية إلظهار فضل
روايات وأحاديث كهذهّ .
ّ

به؛ ليجوز من خاللها لتحقيق غايته األساس التي مل يكن يريد لها أن تتوقّف عند تحطيم
النبيبح ّد ذاته.
الثقة بالسرية النبويّة ،إنّ ا عند تحطيم الثقة بشخص ّ
مم تص ّيده ( )Lammensوعمل عىل تحويره وتضخيمه جرياً عىل هذا املنهج،
وكان ّ

النبي :ما من مؤمن
[[[-األصبهاني :دالئل النب ّوة 962/3؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق  .310/3وزاد فيه قول ّ
ّ
الهندي :كنز العمال  453 /11دون اإلشارة للحادثة
قي
ت
الم
عنه:
ورواه
وجهي،
إلى
ينظر
أن
ويشتهي
إل
وال كافر ّ
ّ
ّ
المرتبطة به ،ث ّم رواه كامالً .29/12

األوسي .أسلم أسيد على يد مصعب بن عمير بالمدينة بعد العقبة األولى
سماك..األنصاري
[[[ -أسيد بن حضير بن
ّ
ّ
وقيل الثانية .وقيل حضر الثانية وكان نقيباً لبني عبد األشهل ،واختلف في مشاركته ببدر .كان له أثر كبير في بيعة أبي
بكر في السقيفة؛ لذلك كان يكرمه وال يقدّم عليه أحدا ً ويقول إنّه ال خالف عنده.مات سنة (21هـ) .ينظر :ابن األثير،
أسد الغابة 92 /1؛ خليفة بن خياط :تاريخ خليفة .106
األشهلي يك ّنى أبا بشر وقيل أبو الربيع أسلم بالمدينة على يد
األوسي ث ّم
األنصاري
[[[ -عباد بن بشر بن وقش
ّ
ّ
ّ
النبيتوفّي في معركة اليمامة سنة (11هـ) .ابن األثير :أسد الغابة /3
مصعب بن عمير .شارك في المعارك كلها مع ّ
 100 -99؛ خليفة بن خياط :تاريخ .74
النسائي :فضائل الصحابة  ،42السنن الكبرى 68 /5؛ ابن حبّان:
[[[ -احمد بن حنبل :مسند191 ،190 /3 ،؛
ّ
النيسابوري :المستدرك 288 /3؛ ابن األثير :أسد الغابة .101 /3وغيرها من
صحيح ابن ح ّبان 378 /5؛ الحاكم
ّ
المصادر.
[[[ -ابن األثير :أسد الغابة .93 ،92 /1
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النبي
اإلسالمي من أخبار مكذوبة موضوعة ،عن طعام
ما روته بعض مصادر املوروث
ّ
ّ
النبي كان أكوالً ،وال وزن ملا يروى من
وأكله!! .فتعكّز عليها المنس يف دعواه أن
ّ
أخبار يف تقشّ فه وزهده!!!؛ فرناه يقول ،مبلء فمه ،وإن كان ه ّول وضخّم كثريا ً مضامني تلك
والتطبيقي يف مصادر املسلمني أنفسهم.
يل
املرويات!! ،إلّ أنّه
ّ
يحتج بوجود األساس العم ّ
ّ
عندما نتصفّح سري مح ّمد العديدة ،ندهش كثريا ً من املكانة التي تحتلّها الوالئم فيها .نراه مع
عائشة أو من دونها ينتقل من دعوة إىل أخرى ،ومل يرفض أيّة دعوة ،هذه التفاصيل موجودة
كل أصناف
يف السرية كدليل عىل تواضعه ،يأكل فيها بشه ّية كبرية اللحم والقرع والرثيدّ ،

النبي كان حريصاً
الطعام يف الجزيرة العربيّة ،باستثناء السحايل املشويّة ،تؤكّد السرية أ ّن
ّ
كل يشء.
عىل أن ال يرفض شيئاً يف املائدة .كان يأكل كثريا ً ومن ّ

يب ،ذلك الزهد الذي
بطبيعة الحال ،تتعارض هذه األوصاف مع زهد املصلح العر ّ

خاص ينبغي أن نفرتض وجود
تحتفي به العقيدة اإلسالميّة يف مواضع أخرى .هنا بشكل
ّ

ين .طبقاً لكتاب الله ،الناس الذين عارصوا مح ّمدا ً صدموا بهذه العادات املبتذلة
إلهام قرآ ّ

ملواطنهم( .فهو مثلهم يأكل الطعام ومييش يف األسواق) ..ر ّدا ً عىل ذلك ،أنزل الله اآلية
َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً َّ َ ْ ُ ُ َ َّ
الط َع َ
ام َو َما َكانُوا َخالِد َ
ِين .[[[يف خض ّم حامستها،
التالية وما جعلناهم جسدا لا يأكلون
عم إذا كانت واقعيّتها ال
أرادت الس ّنة االستناد إىل هذا التربير
اإللهي ،من دون التساؤل ّ
ّ
جعها بهذا الشأن دعوات القرآن العديدة ‘‘لألكل والرشب’’
تتجاوز الهدف .اعتقدت أ ّن ما يش ّ

وبخاصة اللحوم»[[[.
واالستمتاع بالطيّبات وأ ّولها الطعام،
ّ

وقال مته ّكامً يف موضع آخر( :الوثائق ال توضّ ح لنا كيف وافق األنصار عىل أن يعيش
املأساوي ،بالرغم من أنّهم استقبلوه بحفاوة كبرية ،وكان ينتقل من
الرسول يف هذا الوضع
ّ
حفلة إىل أخرى ،وكان يف هذه االحتفاالت أو األعياد ،يأكل اللحم والرثيد والقرع «األكلة
القرش ّية» .وعند عودته (من إحدى تلك الدعوات) وجد سلّة من التمر ،أرسلتها أحدى العوائل
املدنية ،فأكلها كلّها!! .وكان عندما يتلقّى دعوة لتناول الطعام يضع رشطاً بأن تصاحبه عائشة.
أي موقف أو دعوة)[[[.
يل ّ
وال نجد يف أنّه وضع هذا الرشط ملصلحة فاطمة أو ع ّ
[[[ -سورة األنبياء اآلية .8

[2]- Qoran et Tradition. pp، 23، 24.

[3]-FATIMA ET LES FILLES DE MAHOMET، pp.43، 44.
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ّ

جته العبقريّة ودليله الدامغ يف هذا الطرح هو ابتذال العديد من اآليات القرآن ّية،
كانت ح ّ
والنصوص التاريخ ّية!! وااللتفاف عىل ما ال يحتمل االلتفاف عليه!! .وكان األثر أو الدليل
األنجع من بينها هو املرويات التي قال إنّه عندما نطالعها ندهش كثريا ً من املكانة التي تحتّلها
الوالئم فيها .وإنّه مع عائشة أو من دونها ينتقل من دعوة إىل أخرى .وقد أشار يف الهامش
الجوزي
إىل أ ّن هذه تفاصيل مبثوثة يف كتب السرية ،وقد ح ّدد منها كتاب (زاد املعاد البن
ّ
ت 597هـ) دون ذكر شواهد أو أرقام صفحات .وعند تتّبع تلك املرويّات يف الكتاب
املذكور ،نجد أ ّن غاية تلك األدلّة القاطعة ،والحجج الدامغة التي يدعيها (:)Lammens
النبيدعاه يف يوم من األيّام أحد الخ ّياطني يف املدينة،
ـ ما رواه أنس بن مالك :أ ّن
ّ
النبي دعوته ،وذهب معه أنس .فق ّدم لهام الخيّاط خبزا ً من شعري،
لطعام صنعه ،فأجاب
ّ
ومرقاً فيه ُدباء= القرع[[[ مثرة اليقطني[[[ وقديد= اللحم اململّح املجفف يف الشمس[[[ ،قال

حوال الصحفة[[[.
َ
أنس :فرأيت رسول اللهيتت ّبع الدباء من

ما روي عنهأنّه قال« :سيّد طعام أهل الدنيا ،وأهل الج ّنة اللحم» ،وبلفظ آخر« :خري
اإلدام يف الدنيا واآلخرة اللحم»[[[ .وهي ظاهرة الوضع؛ ألنّها تتناقض مع ما جاء يف القرآن
الكريم عن مثار الج ّنة وطعامها !!.

ما روي عنهأنّه قال« :فضل عائشة عىل النساء كفضل الرثيد عىل سائر الطعام»[[[.

وهذا ظاهره الوضع أيضاً.

جة الوداع -فقال له
ما رواه ثوبان[[[ أنّه ذبح شاة
للنبي -وهام يف سفر أو يف ح ّ
ّ
[[[ -الفراهيدي :العين .82 /8
[[[ -ابن منظور :لسان العرب .269 /8
[[[ -ابن منظور :لسان العرب .344 /3
الجوزي :زاد المعاد .371 /4والرواية ومثيالتها موجودة في مصادر أخرى لك ّننا اقتصرنا على ما أشار إليه
[[[ -ابن
ّ
(.)Lammens
[[[ -ابن الجوزي :زاد المعاد .340 /4
[[[ -ابن الجوزي :زاد المعاد .341 ،340 /4
[[[ -ابن بجدد وقيل ابن جحدر يك ّنى أبا عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن ،مولى رسول الله .وهو من حمير من
اليمن وقيل هو من السراة موضع بين مكّة واليمن وقيل هو من سعد العشيرة من مذحج .وقع في األسر ،فاشتراه
النبيإلى أن تُوفّي رسول الله .فخرج إلى الشام وسكن الرملة وابتنى بها دارا ً
النبيوأعتقه فبقي يخدم
ّ
ّ
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النبي« :أصلح لحمها» قال ثوبان« :فلم أزل أطعمه منه إىل املدينة»[[[.
ّ
نصه األخري ،هو ما رواه (أنس بن مالك) من
كان ما أثبته ( )Lammensيف هامشه يف ّ
للنبيوأكله القرع يف الرواية أعاله ،مستندا ً هذه امل ّرة إىل رواية أحمد
دعوة ذلك الخ ّياط
ّ

بن حنبل لهذا الخرب .وكان مالك بن أنس قد أضاف إليه :أ ّن (أ ّم سليم=أ ّم مالك بن أنس)
 بعثته مبكتل -زنبيل [[[ -فيه رطب إىل رسول اللهفلم يجده -وكان قد ذهب مع ذلكالخ ّياط .-قال أنس« :فأتيته فإذا هو يأكل فدعاين آلكل معه ،قال :فوضع له ثريد بلحم وقرع،
فلم طعم رجع إىل منـزله،
قال :وإذا هو يعجبه القرع ،قال :فجعلت أجمعه وأدنيه منه ،قالّ :
قال :وضعت املكتل بني يديه ،قال :فجعل يأكل ويقسم حتّى فرغ من آخره»[[[.

[[[

باستبعاد اآليات القرآن ّية من قامئة أدلّة وحجج ()Lammens؛ ألنّها ال تشري إىل دعواه
بالنبيكام حاول
األقل -أنّها غري مخصوصة
ّ
ال من قريب وال من بعيد ،أو لنقل -عىل
ّ
أن يوحي بذلك!!.؛ إذ خوطب فيها جميع الناس بال استثناء! .إذن يتبقّى لديه الروايات،
وتحديدا ً الرواية األوىل ،وهي ما كان استشهد بها يف تقرير النتيجة التي أفىض إليها.
وهنا ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن ( )Lammensيف جميع تفسرياته واستشهاداته وحججه،

ال يتح ّدث عن قناعة ،أي إنّه غري مقتنع مبا يقول؛ ألنّه يعلم مدى ضعف حججه الواهية

إل أنّه م ّمن تأخذهم الع ّزة باإلثم! ،فال يستطيع االعرتاف بفساد
املكذوبة وامللفّقة ووهنهاّ ،

وإل فإ ّن ( )Lammensقبل غريه يعلم أ ّن رواية (أنس بن مالك)
عقيدته ومذهبه وفكره!!ّ .

فضالً عن أنّها ال تدلّل عىل ما ذهب إليه ،فهي إنّ ا اختلقت ووضعت لتخلق مكانة وقرباً
النبي!! .ولتشري إىل مدى قربه ومالزمته له!؛ بدليل أنّها جاءت بصيغتني مختلفتني
ألنس من ّ

متاماً!! .وبدليل أ ّن مضمون الرواية قد تك ّرر مع (أنس) يف حادثة ومكان آخر!! ،وكانت

ويجل (أنس) ويسعى إلبراز فضائله!!.
ّ
جل،
ّ
محل استهجان ،وتكذيب ،م ّمن يب ّ
وابتنى بمصر دارا ً وبحمص دارا ً وت ُوفي بها سنة (54هـ) .ابن األثير :أسد الغابة .249 /1
[[[ -ابن الجوزي :زاد المعاد .348 /4 ،288 /2
[[[ -ابن سعد :الطبقات الكبرى 434 -424 /8؛ ابن عبد البر :االستيعاب .1940/4
[[[ -ابن األثير :النهاية في غريب الحديث .150 /4
[[[ -مسند أحمد بن حنبل .108 /3
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ّ

النيسابوري) أ ّن أنساً قال« :ك ّنا مع رسول اللهيف سفر ،فنزلنا منزالً،
فقد روى (الحاكم
ّ
فإذا رجل يف الوادي يقول :الله ّم اجعلني من أ ّمة مح ّمد املرحومة املغفورة املثاب لها.
قال :فأرشفت عىل الوادي ،فإذا رجل طوله أكرث من ثالمثئة ذراع .فقال يل:من أنت؟ .قال:
قلت :انس بن مالك خادم رسول الله .قال :أين هو؟ قلت :هو ذا يسمع كالمك .قال:
النبي فأخربته ،فجاء
فأته وأقرئه م ّني السالم ،وقل له :أخوك الياس يقرئك السالم .فأتيت ّ
إن إنّ ا آكل يف
حتّى لقيه ،فعانقه ،وسلّم عليه ،ث ّم قعدا يتح ّدثان ،فقال له :يا رسول الله ّ
كل سنة يوماً ،وهذا يوم فطري فآكل أنا وأنت ،فنزلت عليهام مائدة من السامء عليها خبز
ّ
وحوت وكرفس ،فأكال وأطعامين ،وصلّينا العرص ،ث ّم و ّدعه ،ث ّم رأيته م ّر عىل السحاب نحو
السامء»[[[.
حح مثل
وقد علّق (الذهبي) عىل هذه الرواية بالقول« :فام استحيا الحاكم من الله ،يص ّ
هذا»[[[ .ويف لفظ« :هو موضوع ق ّبح الله من وضعه وما كنت أحسب وال أج ّوز أ ّن الجهل

حح هذا»[[[ .وخ ّرجها (ابن الجوزي) يف املوضوعات ،وقال« :هذا
يبلغ بالحاكم أن يص ّ
حديث موضوع ال أصل له»[[[ .وقال (ابن كثري)« :هذا حديث ضعيف بامل ّرة ،والعجب
مم يستدرك
أ ّن الحاكم أبا عبد الله
النيسابوري أخرجه يف مستدركه عىل الصحيحني وهذا ّ
ّ
به عىل املستدرك؛ فإنّه حديث موضوع مخالف لألحاديث الصحاح من وجوه ،ومعناه ال
الشامي) تكذيب العلامء لهذه الرواية ،وبيان وضعها[[[.
(الصالحي
يصح أيضاً»[[[ .كام نقل
ّ
ّ
ّ

ومن هنا يستدل عىل أ ّن (أنساً) أو الس ّنة كانا حريصني عىل خلق املناقب له ،وبفساد
ّ
يستدل عىل فساد الخرب األول أو األخبار املق ّدمة وكذبها ؛
الترصيح بوضع الخرب الثاين
النبي .وعىل هذا
خاصة ومنزلة قريبة من
فهي إنّ ا وضعت لتعطي (أنس بن مالك) مكانة
ّ
ّ
سواء كان أنس هو من أختلقها أو شخص غريه .فهي ساقطة .إلّ أ ّن ( )Lammensيبحث عن
[[[ -المستدرك  .617/2وينظر :ابن أبي الدنيا :كتاب الهواتف ص79؛ القرطبي :الجامع الحكام القران 116/15؛
ابن حجر :اإلصابة .264 ،263/2
[[[ -ميزان االعتدال 441/4؛ ابن حجر:لسان الميزان .296/6
السيوطي:الدر المنثور .286/5
[[[ -سبط ابن العجمي:الكشف الحثيث 282؛
ّ
[[[ -الموضوعات .200/1

[[[ -البداية والنهاية 395/1؛ قصص األنبياء .244/2
[[[ -سبل الهدى والرشاد .435/6
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علتها؛ ليقيم عليها طعونه وانتقاداته الواهية ،وليس لنا أن نلزمه
مرويات كهذه ليأخذها عىل ّ
النبي وزهده ومواساته للفقراء ،كام ليس
باألخذ بالروايات املتواترة عن بساطة عيش
ّ
اإلسالمي ونخضعه
لنا أن نكابر يف الر ّد عليه ما مل نتخلّص من النظرة القدسيّة للموروث
ّ
العلمي من دون حرج وتر ّدد وخوف من مغبّة ما قد نخلص إليه من نتائج!!.
ملجاهر البحث
ّ
ّ
 .3منهج األثر والتأثر:

هو منهج اتبعه أكرث املسترشقني -إن مل نقل كلّهم -إذ حاولوا إفراغ اإلسالم والقرآن والفقه
اإلسالمي ،وتجريده من أصالته وذات ّيته ،وإحالته إىل مصادر خارج ّية كالنرصان ّية واليهوديّة
ّ
والجاهليّة والبابليّة واملجوسيّة والرومانيّة وغريها!!.
وكان ( )Lammensكغريه من املسترشقني تغافل وتعامى عن أ ّن مصدريّة الترشيع
لكل الديانات إنّ ا هي واحدة ،وأ ّن الديانات يكمل بعضها األخرى _كام العهدان :القديم
ّ
مناص من تشابه بني بعض األحكام واألوامر والنواهي؛ فهذا املسيح
والجديد مثالً_ ،إذن ال
ّ
أن جئت ألنقض الناموس أو األنبياء ،ما جئت ألنقض بل ألكمل)[[[؛
نفسه يقول( :ال تظ ّنوا ّ

فكري وتقليد
ولذا فاملسألة ليست مسألة أخذ الالحق عن السابق أو تأث ّره به ،وال مسألة سطو
ّ
كل حلقة فيها مبا سبقها ومبا يتلوها حتّى ختمت
أعمى ،إنّ ا هي سلسلة إصالحيّة ترتبط ّ
النبي مح ّمد.
بالرشيعة التي جاء بها ّ
ولك ّن املسترشقني يتغافلون عن هذه الحقيقة حتّى الالهوتيّون منهم .إلقناع أنفسهم ومن
يشاركهم العقيدة ،بالثبات عىل تلك العقائد ،وإن كانت مح ّرفة وال ترقى للمفاهيم اإلسالمية
الصحيحة ،ومحاولة تشكيك املسلمني بعقائدهم؛ علّهم ينجحون يف تنصريهم أو انتزاع
القدس ّية اإلسالم ّية من نفوسهم.

ومن أمثلة تطبيق ( )Lammensلهذا املبدأ قوله( :م ّر مح ّمد وهو يف الثالثني من عمره
بش
ي ذا العقل الحكيم ،بعد رؤيا ليل ّية ،إىل التح ّول!! ّ
بأزمة دين ّية ،قادت هذا الرجل الج ّد ّ
بالتوحيد وآمن بفكرة البعث .وجد نفسه متّفقاً يف نقاط مع اليهود واملسيحيّني وألنّه كان
وحي مق ّدس واحد من املستحيل
معتقدا ً بوجود إله واحد فقط ،فيمكن أن يكون هناك
ٌ
استثناء العرب منه ولذلك شعر بأنّه مدع ّو للتبشري بهذه الحقائق الخالدة بني أهله ومواطنيه.
[[[ -إنجيل متي.17/5 ،
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الديني ،وكيف آمن بأنّه اختري بالتدريج لدور
بقي التاريخ الدقيق والظروف الفعل ّية لنشوئه
ّ
النبي املجهول)[[[.
ّ
األقل يبتنى عىل اإلشارات الواردة يف
ّ
رصح يف مكان آخر ،مبا ميكن أن يفهم أو عىل
و ّ
ين ،ومن قبلها
النبيأو الس ّيدة خديجة لورقة بن نوفل النرصا ّ
السرية النبويّة من استشارة ّ
التقاؤه الراهب بحريى ،عىل أ ّن الرسالة اإلسالميّة إنّ ا أثبتت وأكّدت عن طريق ورقة بن
نوفل!!! ولذا تج ّرأ عىل أن يقول :بزهوه ،واعتداده بنفسه ،اعترب عمل فكره ،ونتائج حججه
حول املق ّدمات املنطق ّية ،واملعطيات التي ز ّوده بها أصدقاؤه املسيح ّيون واليهود ،ع ّدها
وحياً من السامء .مثل األساطري النبويّة التي أدرجت يف القرآن ...يف عرصه كانت األلسن
الوهمي ،تحت اسم حكم لقامن .يف اجتامعات
تتداول أقواالً مأثورة منسوبة إىل لقامن
ّ
يقصون بالتفصيل حكاية
املجالس ،وتحت خيمة بائعي الخمور ،كان الرواة الرحل
ّ
النبوي ،ولتأكيد
اإلسكندر .هذه األماكن وهذه الحكايات بدت له كمصادر جديدة للوحي
ّ
الفكري مل يكن يسمح له بأن يبدي تش ّددا ً يف هذا الك ّم من
الخاصة .إ ّن فقره
استنتاجاته
ّ
ّ
الحكايات املك ّررة التي كان يدرس ايجابيّاتها وسلبيّاتها .اعتقد أنّه اكتشف وحياً من الله)[[[.
بغض النظر عن كوننا نعلم أ ّن املسيح ّية عىل اختالف كتبها وأناجيلها يف جميع فروعها
ّ
عبادة وطقوس ،ما هي إلّ انحراف عن الوحدانيّة إىل التثليث؛ إذ يقول عامل األديان (فرانز
غريس يف كتابه :تب ّدد أوهام ق ّديس)( :إ ّن البحوث واالستقصاءات العلميّة أثبتت ،وأقامت
الربهان و الدليل عىل أ ّن مثانني إصحاحاً من التسعة والثامنني لألناجيل األربعة ،ما هي
إل صورة ونسخة عن حياة (كرشنا) وتعاليمه[[[ ،و (بوذا) فيا لها من نتيجة محزنة للنصارى،
ّ

وحصيلة مفجعة للنرصانيّة! ويا له من منظر ومشهد أليم ألجل شخص املسيح! إ ّن العامل
ين أخذ بالسقوط واالنهيار ،إنّه يغطس ويغوص ،ويرسب ويسوخ ،إ ّن عيد ميالد
النرصا ّ
الساموي ،احتفل به منذ
(أغني  )Agniاالبن الوحيد لـ (ساويسرتي  ،)Sawistriأي األب
ّ
أربعة آالف عام قبل ميالد يسوع املسيح»[[[.
[1]- ISLAM: BELIEFS AND INSTITUTIONS. P. 25, 26.
[2]- Mahomet fut – il sincere?, pp.19, 20.

هندي ،وهو ابن اإلله العذراء ديفاكي ،ينظر تفصيل ترجمته :التنير :محمد طاهر ،العقائد الوثن ّية في الديانة
[[[ -إله
ّ
النصرانيّة  172وما بعدها.

[[[ -شوقي أبو خليل :االسقاط في مناهج المستشرقين .22
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بروتستانتي ،وأستاذ يف جامعة
يت
وهذا ما أكّده األستاذ (رودلف سيدل) وهو عامل الهو ّ
ّ
(اليبسيغ األملان ّية) يف كتابه (أسطورة بوذا) إذ قال( :من مثانية وعرشين إصحاحاً يتألّف
منها إنجيل متي ،فإ ّن إصحاحني منها فقط هام :الثاين والعرشون والرابع والعرشون
خاليان من النصوص الهندوسيّة ،ومن إنجيل مرقس الذي يتك ّون من ستة عرش إصحاحاً،
فإ ّن إصحاحني أيضاً هام :السابع ،والثاين عرش غري منقولني ،ويف إنجيل لوقا ،اإلصحاح
السادس عرش ،والسابع عرش ،والعرشون فقط من مجموع أربعة وعرشين إصحاحاً يتشكّل
منها اإلنجيل املذكور ،هي ليست منتحلة ،أي مرسوقة ،ث ّم إنجيل يوحنا املتض ّمن واحدا ً
وعرشين إصحاحاً ،فإ ّن اإلصحاحني العارش والسابع عرش فقط خاليان من النقل»[[[.
الربوتستانتي (هابل) فقد ذكر ( 36نصاً) يف الكتاب
وما أيّده مؤ ّرخ األديان ،والعامل
ّ
قصة
تجسد يسوع ،الطفل يسوع يف الهيكلّ ،
املق ّدس ،مقتبسة عن العقائد الوثنيّة!! ،منهاّ :
مريم املجدل ّية الخاطئة ،ومعجزة امليش عىل املاء ،وكذلك العامل (برنهارد سبيس) العامل
باللغة السنسكريت ّية ،وبالخ ّ
املسامري ،إذ يجزم ويثبت أ ّن األمثال التي يف األناجيل
ط
ّ
جمعيها -تقريباً -هي نسخ عن أمثال الهندوسيّني والسومريّني واآلشوريّني ،خصوصاً سلسلة
األمثال التي تتعاقب يف اإلصحاح الثالث عرش من إنجيل متي[[[.
ين (هيلرش) خلص بعد دراسة امت ّدت
وكان األستاذ والعامل الالهويتّ
الربوتستانتي األملا ّ
ّ
عرشين عاماً حول (بولس) إىل (أ ّن أعامل الرسل التي تحتوي تاريخ الرسل ،إنّ ا هي تزوير

وتزييف وتلفيق ومتويه اختلقته وصاغته الكنيسة النرصان ّية بعد العام الخامس واألربعني
واملئة مليالد يسوع املسيح)[[[.
أي
بغض النظر عن ّ
ّ
كل هذا ،ميكن االحتجاج علينا بسهولة! ،وبرسعة فور الرجوع إىل ّ
نص يتح ّدث عن بدايات الدعوة اإلسالم ّية يف املصادر األول ّية املتح ّدثة عن هذا املوضوع،
ّ
ين بحت ،فهي تروي أ ّن السيّدة خديجة بعد أن أخربها
فقد أرجعته لتأثري ،بل لتأكيد نرصا ّ
النبي بنزول الوحي( :قامت فجمعت عليها ثيابها ،ث ّم انطلقت إىل ورقة بن نوفل بن أسد
ّ
تنص وقرأ الكتب ،وسمع من أهل
بن عبد الع ّزى بن
قيص ،وهو ابن ع ّمها ،وكان ورقة قد ّ
ّ
[[[ -المصدر نفسه .23 -22
[[[ -المصدر نفسه .23
كل هذه االعترافات والعديد غيرها من كتاب (تبدد أوهام قسيس) لفرانس غيس.
[[[ -المصدر نفسه  .24وقد ذكر ّ
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التوراة واإلنجيل ،..فقال ورقة بن نوفل :ق ّدوس ق ّدوس ،والذي نفس ورقة بيده ،لنئ كنت
لنبي هذه األ ّمة،
ص ّدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس األكرب الذي كان يأيت موىس ،وإنّه ّ
فقويل له :فليثبت)[[[.
فلم دخل
ويف رواية ثانية؛ أنّها قالت أليب بكر( :يا عتيق اذهب مع مح ّمد إىل ورقة ّ
رسول الله أخذ بيده أبو بكر .فقال :انطلق بنا إىل ورقة قال :ومن أخربك؟ قال :خديجة
فانطلقا إليه.[[[)...
النبي قال بعد أن أخرب السيّدة خديجة بنزول الوحي( :ث ّم انطلقت
ويف ثالثة أ ّن
ّ
يب إىل ورقة بن نوفل بن أسد قالت اسمع من ابن أخيك ،فسألني فأخربته خربي ،فقال:
هذا الناموس الذي أنزل عىل موىس بن عمران ليتني فيها جذع ،ليتني أكون ح ّياً حني
يخرجك قومك قلت أمخرجي هم؟ قال :نعم! إنّه مل يجئ رجل ق ّ
إل عودي
ط مبا جئت به ّ
آخر]:فلم قىض رسول الله جواره
نص
رصا مؤزّرا ً[ ..ويف ّ
ّ
ولنئ أدركني يومك أنرصك ن ً
وانرصف صنع كام كان يصنع ،بدأ بالكعبة فطاف بها فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالبيت،
فقال :يا بن أخي أخربين مبا رأيت أو سمعت فأخربه رسول الله فقال له ورقة :والذي
لنبي هذه األ ّمة! ولقد جاءك الناموس األكرب الذي جاء إىل موىس ولتكذّب ّنه
نفيس بيده إنّك ّ
ولتؤذي ّنه ولتخرج ّنه ولتقاتل ّنه ولنئ أنا أدركت ذلك ألنرص ّن الله نرصا ً يعلمه ث ّم أدىن رأسه
فقبل يافوخه ث ّم انرصف رسول الله  إىل منزله ،وقد زاده ذلك من قول ورقة ثباتاً وخفّف
عنه بعض ما كان فيه من اله ّم)[[[.
ال ّ
شك يف أ ّن هذه النصوص ومثيالتها ،هي التي أعطت -وبشكل مبارش -الذريعة
النبي واإلسالم والقرآن واملسلمني ما يشاؤون!
والح ّ
جة للمسترشقني يف أن يتق ّولوا عىل ّ
َس ورقة بن نوفل وح ّدثه بشأن الوحي ،واشرتاك
النبي جال َ
فهي طافحة بالترصيحات بأ ّن ّ
ورقة بن نوفل يف رسم الخريطة األساس أو الحيثيّات األوىل للدعوة اإلسالميّة!! ،وكيف
الطبري :تاريخ5 -47 /2 ،؛ ابن األثير:الكامل50 -48 /2 ،؛ ابن
[[[ -ابن هشام :السيرة النبويّة157 -155 /1 ،؛
ّ
س ّيد الناس ،عيون األثر117 ،116 /1 ،؛ ابن كثير :السيرة النبويّة404 ،403 /1 ،؛ البداية والنهاية،18 ،8 ،7 /3 ،
 .19وغيرها.
الثعلبي244 /10 ،؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق7 /63 ،؛ ابن
الثعلبي :تفسير
[[[ -ابن إسحاق :سيرة113/2 ،؛
ّ
ّ
سيّد الناس :عيون األثر113 /1 ،؛ ابن كثير :السيرة النبويّة398 /1 ،؛ البداية والنهاية.15/3 ،

الطبري :تاريخ47/2 ،؛ ابن سيّد الناس :عيون األثر .116 -113/1 ،وغيرها.
[[[ -ابن هشام :السيرة156/1 ،؛
ّ
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النبي
مم يستلزم الصرب عليها والتضحية يف سبيلها ،وإ ّن
ستتع ّرض للرفض واملحاربة ّ
ّ
سيُ َكذّب ويحارب ويخرج من مكّة ،شأنه يف ذلك شأن موىس عندما كُذّب وأخرج
حورب من قبل آل فرعون!
و ُ

أليس من السهل بعد هذا أن يأيت ( )Lammensويقول( :يف يوم من األيّام ،اكتشف

توافق استنتاجاته الشخصيّة مع بعض عقائد الديانات التوحيديّة الكربى .يف هذه املصادفة،
املذهلة بالنسبة إليه ،اعتقد أنّه وجد أسمى دليل عىل صدقه وعىل ته ّيوئه للرسالة النبويّة.
اعترب نفسه مك ّمالً إلبراهيم وموىس وقد كشف له أهل الكتاب عن وجوده)[[[.

ين ()Montgomery Watt
من املناسب هنا أن نختم مبا ختم به املسترشق الربيطا ّ

كتابيه (مح ّمد يف مكّة ومح ّمد يف املدينة) منذ أكرث من (خمسني عقد خلت) عندما قال:

(يعلن املسلمون أ ّن مح ّمدا ً هو مثال الوفاء واألخالق لإلنسانيّة جمعاء وهم بذلك يدعون
العاملي إىل الحكم عىل مح ّمد .ومل ترث هذه املسألة حتّى اآلن سوى اهتامم
الرأي العا ّم
ّ

العاملي .فهل نستطيع أن نستخلص من حياة مح ّمد وتعاليمه مبادئ
ضئيل يف الرأي العا ّم
ّ
حدة؟ لِ َم مل يجب العامل حتّى اآلن عن
تستطيع املساعدة عىل تكوين أخالق املستقبل املو ّ

إل أنّه عرض
هذا السؤال؟ وال ميكن أن ينظر إىل ما قاله املسلمون لدعم تقديسهم ملح ّمدّ ،

يل للدفاع مل يقنع سوى القليل من غري املسلمني ،وسوف تتأث ّر الطريقة التي سيحكم
أو ّ

رصف بها املسلمون اليوم .وال تزال لهم إمكانيّة يف
بها العامل عىل مح ّمد بالطريقة التي يت ّ

تقديم دفاعهم بشكل أفضل وأكمل لسائر العامل .فهل بإمكانهم االلتفات إىل حياة مح ّمد،
الخاصة ،واكتشاف مبادئ أخالقيّة تكون
واستخالص القيم العا ّمة بعد فصلها عن التأثريات
ّ

األقل ،إذا كان ذلك كثريا ً
ّ
إضافة فعل ّية لتحسني حالة العامل اليوم؟ أو هل يستطيعون ،عىل

يل الذي يعيش
عليهم ،أن يظهروا أن نبيّهم يق ّدم بحياته أحد النامذج املمكنة لإلنسان املثا ّ

حد القيم األخالق ّية؟ إذا ق ّدم املسلمون دفاعاً بارعاً ،فهناك مسيح ّيون عىل
يف عامل مو ّ
كل ما ميكن أخذه)[[[.
استعداد لالستامع إليهم واألخذ عنهم ّ
[1]- Mahomet fut-il sincere ?.pp، 17- 20.
[[[ -مح ّمد في المدينة .509 ،508
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املبحث الثالث

3

املحمدي بين الرواية التار ّ
ّ
شخصية سلمان ّ
يخية
ّ
االستشراقية
والقراءة

مجال البحث:
املحمدي التأريخ ّية مجاالً رحباً لعمل الرؤية االسترشاق ّية ،ملا
أتاحت شخص ّية سلامن
ّ
النقدي
واالعتقادي ،وال سيّام أ ّن الدرس
الديني
تنطوي عليه من خصوصيّة يف مسارها
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،وطبيعة تشكّل
التأريخي
التاريخي قد بلور رؤى املسترشقني وقراءاتهم للموروث
ّ
ّ
ّ
بنيته الهائلة من املرويّات واألحاديث واألخبار ،..وأسهم بتحليل ماه ّية الثقافة والوعي
اإلسالمي الذي صاغها وتفاعل معها ،وانتهى إىل نتائج متباينة من حيث القبول والرفض،
ّ
والج ّديّة العلميّة واملامحكة الجدليّة املرت ّدة لفواعل دينيّة وسياسيّة وثقافيّة بحسب البيئات
جلت بذلك خروقات ع ّدة لإلطار
املتن ّوعة التي انطلق منها الخطاب
االسترشاقي ،فس ّ
ّ
املفاهيمي العا ّم لتق ّبل املنظومة الرتاث ّية اإلسالم ّية.
ّ
روحي
دي مبا انطوت عليه من بعد
وكانت الصورة
ّ
النص ّية لشخص ّية سلامن املح ّم ّ
ّ
واعتقادي متنقّل وممت ّد مسافة زمن ّية غري معلومة بالتحديد حتّى اعتناقه اإلسالم ،وتشكّلها ـ
ّ
سيتبي ـ بوحي من املايض وتداخل املستقبل وتص ّوراته الالحقة ،قد أفقدها مساحة
كام
ّ
ليست بالقليلة من تاريخيّتها وحجمها وفاعليّتها الحقيقيّة بل أسهم يف تضبيبها ،فكانت
بذلك ميداناً خصباً إلعامل الرؤية والقراءة النقديّة االسترشاق ّية التي وسمت شخص ّيته تارة
كل املا ّدة املق ّدمة
جحت عدم وجودها من األساس ،أو افرتضت أسطوريّة ّ
باألسطوريّة ور ّ
قصة إسالمه ومجمل سريته الذات ّية وكذبها تارة أخرى.
حول ّ
يف حني حاولت قراءات استرشاق ّية أخرى البحث للحقيقة النسب ّية الكامنة والثاوية يف
النصوص املق ّدمة حول هذه الشخص ّية وأسباب وطبيعة تشكّلها ،وهي ذات امله ّمة التي
الروحي الدقيق لهذه الشخصيّة يبقى
يحاول هذا البحث إنجازها ،مع تقرير أ ّن التقويم
ّ
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مفتوحاً أمام الباحثني ،فهو شخص ّية ال تزال سريتها تعوزها الوثائق الكافية يف تحديد مداها
والتاريخي
الروحي
وتأثريها وحضورها يف الوسط
اإلسالمي[[[.
ّ
ّ
ّ

لقد كان من أبرز املسترشقني الذين تع ّرضوا لسريته وشخصيّته:
1ـ املسترشق
الفرنيس (=Clemont Huartكلامن هيار1927 -1854م)[[[.
ّ
إذ تناول بعضاً من سريته يف دراسته (Selmandu Fars. in Melanges Hartwig

 .)310 -297 .1909 Derenbourg. Parisوعاود البحث عن هذه السرية م ّرة أخرى يف
(recherches Sur la Legende de Selman du Fars de l’ Ecole Pratique des Hautes

الفاريس .مدرسة العلوم والدراسات
 Etudes =Nouvellesبحث جديد عن أسطورة سلامن
ّ
العليا 1913م.)16 -1/

ين (=Josef Horovitsجوزف هورفوتس1931-1874م)[[[ .
2ـ املسترشق األملا ّ
الفاريس) يف
الفاريس بحثاً بعنوان ( =salman al- farisiسلامن
كتب عن سلامن
ّ
ّ
مجلّة االسترشاق األملان ّية (Kultur des Islamischen Orients)Der Islam Zeitschrift
اإلسالمي وحضارته) التي تخترص عادة بكلمة (=Der Islamاإلسالم.
 =undتاريخ الرشق
ّ

لسنة1922م .العدد12خالل الصفحات .)183-178

بدوي :شخصيّات قلقة في اإلسالم ،في تصدير الكتاب الورقتان (.)3-2
[[[ -ينظر .عبد الرحمن
ّ

الفرنسي (=Clemont Huartكلمان هيار1927 -1854م) ،ولد في باريس ،وتخ ّرج في مدرسة
[[[ -هو المستشرق
ّ
اللغات الشرقيّة ،وعيّن مترجماً مبتدئاً في قنصليّة فرنسا بدمشق عام (1875م) ،ث ّم في األستانة خالل (-1878
 ،)1885ومن ث ّم أصبح قنصالً عام (1897م) .شارك في العديد من مؤتمرات المستشرقين ،وعين قنصالً لفرنسا
في الجزائر .ورجع إلى فرنسا ليدرس اللغة العربيّة والفارسيّة والتركيّة وتفسير القرآن في مدرسة اللغات الشرقيّة .من
للمقدسي (1919-1899م) ،تأليف كتاب تاريخ بغداد في العصر الحديث
أعماله :ترجمة كتاب البدء والتاريخ
ّ
(1901م)وتاريخ العرب (1913 -1912م) وغيرها .ينظر :يحيى مراد ،معجم أسماء المستشرقين ،ص.713 -711
اليهودي (=Josef Horovitsجوزف هورفوتس1931-1874م) ،تعلّم في جامعة برلين،
األلماني
[[[ -هو المستشرق
ّ
ّ
وعين مد ّرساً فيها عام (1902م) .واشتغل في الهند خالل المدّة (1911-1907م) كمدرس للغة العرب ّية ،ومن ث ّم
أميناً للنقوش اإلسالميّة في الحكومة الهنديّة البريطانيّة .فكان ثمرة هذا العمل أ ّن نشر مجموعة (النقوش الهنديّة
اإلسالم ّية 1912 -1909م) ث ّم عاد إلى ألمانيا لتدريس اللغات السامية في جامعة (فرنكفورت) منذ عام (1914م)
للواقدي ،تولّى تحقيق غزوات
حتّى وفاته .أه ّم نتاجاته :اطروحته للدكتوراه األولى عام (1898م) عن كتاب المغازي
ّ
للبالذري ،ونشر هاشم ّيات
األشراف
النبي من طبقات ابن سعد .كما أسهم في نشر أجزاء من كتاب أنساب
ّ
ّ
األسدي (1904م) .ينظر :بدوي :موسوعة المستشرقين ،ص.621
الكميت
ّ
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يل ( =Leone Caetaneليون كايتاين1935 -1869م)[[[.
 3ـ املسترشق واألمري اإليطا ّ
املحمدي يف كتابه الشهري ( =Annali dell’ Islamحوليّات
تط ّرق لشخصيّة سلامن
ّ
اإلسالم .ج/8ص35 .399هـ .فقرة  ،541ص 35 ،419هـ /فقرة .)598
الفرنيس ( = Louis Massignonلويس ماسينيون1962-1883م)[[[.
 4ـ املسترشق
ّ
الفاريس محارضة بعنوان (سلامن باك والبواكري الروحيّة لإلسالم
كتب عن سلامن
ّ
ين =  .Salmain pak et les premires spirituelles de lʼIslam iranienألقيت عىل
اإليرا ّ
جامعة الدراسات اإليران ّية مبتحف جيمية يف باريس= Société des etudes Iranienns
 .Musée Guimetيف 1933/5/30م[[[.
ظل يحتفظ بانطباع عميق عن
فبعد أن زار ( = Massignonماسينيون) قرية سلامن باكّ ،
هذه الشخص ّية اإلسالم ّية ذات األصول الفارس ّية ،وق ّرر كتابة هذا املحارضة ،وقد أشار هو إىل

الرشقي لنهر دجلة ،ويف خصلة من منعطفاته ،وهو ينحدر صوب
ذلك بقوله( :عىل الشاطئ
ّ
بغداد ،ينبثق دفعة واحدة عىل ارتفاع ثالثني مرتاً القبو الوحيد الباقي من قرص طيسفون،..
الرشقي بعد قرية
ثم ال يلبث املرء أن يكتشف ناحية الشامل
وهذا القبو هو طاق كرسىّ ،..
ّ

اإليطالي ( =Leone Caetaneليون كايتاني1935 -1869م) ،أمير من آل كيتاني ،وهي
[[[ -هو المستشرق واألمير
ّ
أسرة من كبار األمراء في تاريخ إيطاليا الحديث .تعلّم اللغة العرب ّية والفارس ّية وبعض اللغات الشرق ّية ،وسافر إلى
البالد العربيّة وهو ال يزال طالباً في الجامعة ،وزار شبه جزيرة سيناء ،وكتب عنها كتاباً صغيرا ً بعنوان (في صحراء
سيناء) ،ومنذ ذلك الوقت فكّر بكتابة تاريخ بدايات اإلسالم ،فبدأ بمشروعه (حول ّيات اإلسالم) الذي قيل إنّه كتبه
بمفرده بعد جمع المخطوطات ،والمصادر العربيّة واألوربيّة التي كتبت عن اإلسالم ،وقد ساعده بترجمة المصادر
العرب ّية ثالثة من المستشرقين اإليطال ّيين ،وقيل إنّهم كتبوا بعض أجزاء الكتاب الذي بات مرجعاً ها ّماً للمستشرقين.
ينظر :بدوي :موسوعة المستشرقين ،ص.496-493
الطب ،وف ّن النحت،
الفرنسي ( = Louis Massignonلويس ماسينيون1962-1883م) ،درس
[[[ -هو المستشرق
ّ
ّ
واإلسالمي؛ فدرس العربيّة ،وسافر إلى
جهه لدراسة اآلثار والف ّن
ّ
وتخصص في األخير؛ فكان م ّما أسهم في تو ّ
ّ
الجزائر ومصر والمغرب ،ومن هناك بدأت انتاجاته االستشراق ّية التي كان أ ّولها (لوحة جغراف ّية للمغرب تبعاً لليون
الحلج
ّ
األفريقي 1906م) ،وعهد إليه بمه ّمة التنقيب في العراق خالل المدّة (1908 -1907م) ،فاهت ّم بشخصيتي
ّ
وسلمان (رض) ،وآثار إيوان كسرى .وانتهت حفائره في الصحراء باكتشاف قصر األخيضر .وكتاب ضخم مع عدد
الفرنسي
الحلج خالل المدّة (1914 -1911م) .والتحق بالجيش
ّ
من المقاالت عن تلك البعثة .ث ّم قدّم دراساته عن
ّ
في سوريا وفلسطين خالل الحرب العالميّة األولى .وبعدها عاد للتدريس في باريس ،وليكتب اطروحته للدكتوراه
الحلج :شهيد التص ّوف في اإلسالم 1922م) كما كتب بحوثاً ودراسات كثيرة أخرى عن الشخصيّات
ّ
بعنوان (عذاب
الصوفيّة واإلسالميّة األخرى .ينظر :بدوي :موسوعة المستشرقين ،ص.535 -529
الفارسي والبواكير الروح ّية لإلسالم في إيران .ضمن كتاب (شخص ّيات قلقة في
[[[ -ماسينيون :سلمان (رض)
ّ
اإلسالم) ،ص.3
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حذيفة ،قرب صغري رابض تحت قدميها ،هو قرب سلامن الطاهر سلامن باك .مررت أنا إىل
جوار املنطقة ثالث م ّرات يف السنوات (1927 ،1908 ،1907م) .وأثار دهشتي ما هنالك
تاريخي بني هذين األثرين :القبو العايل والقرب املطمور ،فتل ّمست الوسائل إىل
من تباين
ّ
البحث عن أسطورة سلامن وشخص ّيته الحقيق ّية ،بحثاً أو ّد أن أعرض عليكم اتجاهه العا ّم وأن
جل نتائجه األوىل)[[[.
أس ّ
وقد ترجم الدكتور عبد الرحمن بدوي هذه املحارضة وضمنها كتابه (شخص ّيات قلقة يف
اإلسالم) املتك ّون من عمل ّيات ترجمة وجمع مامثلة ،وأصدره عام 1964م.
يل (  = Levi della vidaليفي ديالفيدا 1967-1886م)[[[.
 5ـ املسترشق اإليطا ّ
الفاريس يف ( =Encyclopedia of Islamدائرة املعارف
الخاصة بسلامن
كتب املقالة
ّ
ّ
اإلسالميّة).
الفرنيس ( =Emil Dermenghemإمييل درمنغم 1971-1892م)
 6ـ املسترشق
ّ

[[[

املحمدي ،شغلت الصفحات
لقصة سلامن
ابتدأ كتابه (حياة مح ّمد) بفصل تع ّرض فيه ّ
ّ
.32-17
الفارسي ،ص.3
[[[ -سلمان (رض)
ّ

اليهودي (  = Levi della vidaليفي ديالفيدا 1967-1886م) .درس في كل ّية اآلداب
اإليطالي
[[[ -هو المستشرق
ّ
ّ
في روما ،وتخ ّرج فيها عام (1909م) .قام برحالت إلى مصر ما بين (1909و 1911م) تعاون خاللها مع األمير
الشرقي في نابلي بين عامي (-1914
ليون كايتاني في تحرير كتاب (حول ّيات اإلسالم) .درس العرب ّية في المعهد
ّ
كرسي اللغات الساميّة في جامعة روما عام (1930-1920م) .اشتغل في مكتبة
1916م) .وخلّف جويدي على
ّ
الفاتيكان ،ووضع فهارس لمخطوطاتها العرب ّية منجزا ً بذلك كتابه (ثبت بالمخطوطات العرب ّية اإلسالم ّية في مكتبة
الفاتيكان) وأعقبها بدراستين عن المخطوطات القرآنيّة والعربيّة اإلسبانيّة هناك .ث ّم سافر إلى الواليات المتّحدة عام
كرسي
كرسي اللغات السام ّية في جامعة فيالديفيا ،حتّى نهاية الحرب العالم ّية الثانية ،حيث أعيد له
(1939م) فتولّى
ّ
ّ
اإلسالمي والنظم اإلسالميّة
وكرسي التاريخ
اللغات العبريّة والساميّة المقارنة= الفيلولوجيا الساميّة .في جامعة روما،
ّ
ّ
الخاصة باإلمام
للفصول
ترجمته
ات
ي
اإلسالم
اإلسالم ّيات .حتّى أحيل على التقاعد عام (1961م) .أشهر مؤلّفاته في
ّ
ّ
الخاصة باألنساب في دائرة المعارف اإلسالميّة .وبعض
علي  ومعاوية من كتاب األنساب للبالذري .والموا ّد
ّ
ّ
الكتابات األدب ّية .ينظر :بدوي :موسوعة المستشرقين ،ص .249 -246
الفرنسي ( =Emil Dermenghemإيميل درمنغم 1971-1892م) ،عمل مديرا ً لمكتبة الجزائر،
[[[ -هو المستشرق
ّ
من أه ّم مؤلّفاته :كتاب (حياة محمد 1929م) ،و (قصص القبيلة 1945م) ،و (أروع النصوص العربيّة 1951م) ،و
(تكريم أولياء اإلسالم في المغرب 1954م) ،و (مح ّمد والس ّنة اإلسالم ّية 1955م) .ينظر :يحيى مراد :معجم أسماء
المستشرقين.331-330 ،
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ً
ّ ف
ّ
ّ
اإلسالمية.
التاريخية
المحمدي ي� الرواية
أوال -سلمان

املحمدي باإلسالم سوى الرواية التقليديّة التي تناقلتها
ال منتلك عن طبيعة ارتباط سلامن
ّ
جلت أول ظهور لها يف سرية ابن إسحاق .وهي
كتب السرية والتاريخ والرتاجم ،وكانت قد س ّ
تعود بسندها إىل سلامن نفسه ،وتفيد بأنّه:
ابن أحد الد ّهاقني يف قرية جي يف أصبهان ،وكان أبوه يح ّبه ح ّباً شديدا ً حتّى إنّه كان
يحبسه حتّى ال يفارقه أو يغيب عنه؟ .وإنّه كان مجوس ّياً ،وترقّى يف خدمة املجوس ّية حتّى
أصبح من املسؤولني عن إشعال النار يف املعبد هناك .ويف يوم من األيّام أرسله أبوه إىل
أرض لهم ،ليكلّف املزارعني فيها ببعض الواجبات ،وأوصاه بأن ال يتأخّر يف العودة .فم ّر
عىل كنيسة للنصارى يف أصبهان ،وسمع أصواتهم وهم يتلون الصلوات ،فأعجب بهم
ودخل معهم ،وتأخّر يف الرجوع حتّى املساء ،فرجع إىل أبيه ـ الذي أرسل خلفه من يسأل
عنه ـ  ،واعتذر إليه عن تأخّره يف العودة ،وعدم ذهابه إىل األرض النشغاله بأولئك النصارى.
بني دينك ودين آبائك خري من دينهم .فقال سلامن :والله ما هو بخري من
فقال له أبوه :أي ّ
دينهم .هؤالء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلّون له ،ونحن إنّ ا نعبد نارا ً نوقدها بأيدينا إذا
تركناها ماتت .وعىل أثر هذه املحاورة ،سجنه أبوه يف بيت من البيوت وهو مقيّد بالحديد.
لكن سلامن متكّن من إيصال رسالة ألولئك النصارى بأن يخربوه عن أصل هذا الدين ،الذي
هم عليه ،فأجابوه أ ّن أساسه يف سوريا ،فطلب منهم أن يعلّموه إذا جاء بعض أصحابهم منها،
وفعالً جاءت قافلة تجاريّة من هناك ،فبعثوا لسلامن بقدومهمّ ،
ففك قيوده والتحق بأولئك
جار ،ووصل إىل سوريا ،وهناك التحق بخدمة كبري األساقفة بعد أن سأل عنه ،وطلب منه
الت ّ
أن يكون خادماً له ،وأن يعلّمه تعاليم النرصان ّية.
ولك ّنه اكتشف أن كبري األساقفة هذا كان مخادعاً ،وكان يأخذ األموال والصدقات والهدايا
من الناس ويحتفظ بها لنفسه ،وال يعطيها للفقراء واملساكني .وبعد موت هذا األسقف جاء
أهل املدينة ليدفنوه فأخربهم سلامن بحقيقته ،ودلّهم عىل األموال والهدايا التي كان يخ ّبئها،
فصلبوه عىل خشبة ورموه بالحجارة .ث ّم عيّنوا أسقفاً جديدا ً ،فكان رجالً صالحاً ،وبقي
سلامن معه حتّى حرضته الوفاة ،فطلب منه سلامن أن يدلّه عىل شخص مبثل حالته ليذهب
إليه ،فدلّه عىل رجل يف املوصل ،فحرضها سلامن ،ووجد ذلك الرجل والتحق بخدمته،
حتّى قربت وفاته ،فأوىص سلامن أن يذهب إىل رجل بنصيبني ،فذهب سلامن إىل نصيبني،
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والتحق بذلك الرجل ،حتّى قربت وفاته ،فأوصاه بأن يلتحق برجل يف عموريّة من أرض
الروم ،فالتحق به سلامن ،حتّى قربت وفاته ،فطلب منه أن يدلّه عىل رجل آخر ،فقال له :ال
نبي يبعث من
أعرف رجالً عىل مثل الحال التي ك ّنا عليها لتذهب إليه ،ولك ّنه قد أظلّك زمان ّ
الحرم مهاجره بني ح ّرتني إىل أرض سبخة ذات نخل وأ ّن فيه عالمات ال تخفى بني كتفيه
خاتم النب ّوة ،يأكل الهديّة وال يأكل الصدقة...
جار من العرب فقال لهم تحملونني معكم حتّى تقدموين
فبقي سلامن منتظرا ً حتّى جاء ت ّ
أرض العرب وأعطيكم غنمتي هذه وبقرايت فحملوه معهم ولك ّنهم باعوه يف وادي القرى
كعبد لرجل من اليهود بوادي القرى وكان سلامن يظ ّن مل ّا رأى النخل والزرع يف وادي القرى
أنّه املكان الذي ذكره له صاحبه .ث ّم قدم رجل من بني قريظة من أقرباء اليهود فاشرتاه منه
النبي .ويف
اليهودي
وجاء به إىل املدينة .وبقي سلامن عبدا ً عند ذلك
ّ
القرظي حتّى بعث ّ
ّ
اليهودي ،جاء رجل وتح ّدث عن
يوم من األيّام بينام كان سلامن يعمل يف بستان نخل لذلك
ّ
النبي إىل قبا .ففزع ،واضطرب سلامن لذلك وقال ما هذا الخرب؟ .فلكمه ذلك
وصول
ّ
فلم أمىس املساء حمل سلامن
اليهودي لكمة شديدة وقال :ما لك ولهذا أقبل عىل عملكّ .
ّ
النبي وهو بقبا فقال له :بلغني أنّك رجل صالح وأ ّن معك
معه بعض الطعام وذهب إىل
ّ
أحق من بهذه البالد به فها هو هذا
أصحاباً لك غرباء وقد كان عندي يشء للصدقة فرأيتكم ّ
النبي يده وقال ألصحابه كلوا ومل يأكل.
فكل منه .فأمسك ّ
مم وصف يل صاحبي .ث ّم رجع سلامن وجاء بطعام
فقال سلامن يف نفسه هذه خلّة ّ
النبي فقال
آخر .وقال :رأيتك ال تأكل الصدقة وهذه هديّة وكرامة ليست بالصدقة ،فأكل ّ
النبي وهو يتبع جنازة ونظر إىل الخاتم بني
سلامن يف نفسه :هاتان خلّتان .ث ّم جاء إىل
ّ
النبي يقبّله ويبيك .وهكذا أسلم
ين،
ّ
كتفيه ،فرآه كام وصف له صاحبه النرصا ّ
فأكب عىل ّ
سلامن.
اليهودي ،إذ تكاتب معه عىل أن يحيي له ( 300نخلة)،
ظل أسري عبوديّة ذلك
ولك ّنه ّ
ّ
النبي وباقي املسلمني بزراعة النخل .وبقيت
ويدفع له ( 40أوقية) من الدراهم .فساعده ّ
الفاريس
النبي أين
الدراهم .فجاء رجل ببعض املعادن مثل البيضة من الذهب ،فقال
ّ
ّ
النبي خذ هذه ياسلامن ،فأدبها ما عليك .فقال:
املسلم املكاتب .فجاء سلامن فقال له
ّ
وجل سيؤ ّدي بها عنك .قال سلامن :فو
النبي فإ ّن الله ع ّز ّ
وأين تقع هذه ّ
مم ع ّ
يل؟ .فقال ّ
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الذي نفس سلامن بيده وزنت لهم منها أربعني أوقية فأ ّديتها إليهم .وهكذا تخلّص سلامن
من ّ
الرق ،ولك ّن ذلك تأخّر حتّى مضت معركتا بدر وأحد .أي امت ّد ما يقارب أربع سنوات
حتّى التحق باملسلمني ،فشارك يف معركةالخندق[[[ .
وقد رويت يف املصادر الشيع ّية قصصاً شبيهة ببعض االختالفات البسيطة ،وهي األخرى
الشعبي الذي يبدو أقرب لألساطري
القصيص
عليها ما عليها من املالحظات ،إذ ميألها الرسد
ّ
ّ
التاريخي والحديث املعقول[[[ .
والحكايات الخرافيّة منه للتثبّت
ّ
وحقيقة الحال أ ّن هذه القصص مبا تض ّمنته من بعد عن الرؤية النقديّة والعقليّة يف الرواية
ّ
دي .وبالتايل ،فال غرابة
والتدوين ،هي فعالً تدعو
للشك مبجمل ّ
قصة إسالم سلامن املح ّم ّ
يعب عنها (=Clemont Huartكلامن هيار) باألسطورة .وكم يف تأريخنا وموروثنا
يف أ ّن ّ
اإلسالمي بشكل عا ّم من هذه األساطري و الحكايات الغريبة والخراف ّية .وعليه فغياب الرؤية
ّ
اإلسالمي هو الذي ج ّر عىل هذا
والعلمي يف الرواية والتدوين
يل
النقديّة واملنهج العق ّ
ّ
ّ
التدوين نقد االسترشاق الالذع.
ولعل الرواة واملؤ ّرخني املسلمني ،مل ّا مل يجدوا شيئاً عن سرية سلامن قبل معركة
ّ
القصة إىل
القصة أعاله ،ومل يكن أجدر وأوىل من إسناد تلك
الخندق ،لجأوا إىل افتعال
ّ
ّ
الروحي عن الحقيقة،
االعتقادي ،وبحثه
سلامن نفسه! ،فجعل هو من تح ّدث عن تنقله
ّ
ّ
نص ّياً شبيهاً بأساطري
حتّى وصوله العتناق اإلسالم ،وكأنّك تلحظ يف روايته املط ّولة ،نسيجاً ّ
املالحم العراقيّة واالغريقيّة القدمية.
ويجب أن يلحظ هنا تأثري النقوالت والرتجمة من الفارس ّية واليونان ّية واالغريق ّية وغريها
الفاريس لسلامن ،وأثره يف االنسحاب
القومي
إىل العربيّة[[[ .كام يجدر االنتباه إىل االنتامء
ّ
ّ

عىل باقي الفرس ،وال سيّام بعد انتهاء م ّدة الضغط والتغييب والقمع للعنارص غري العربيّة يف
العبايس ،الذي
األموي ومن ث ّم بدء العهد
الحكومات اإلسالم ّية املتالحقةحتّى نهاية العهد
ّ
ّ

[[[ -ابن إسحاق :السيرة70-66/2 ،؛ ابن هشام :السيرة النبويّة145-139/1 ،؛ ابن سعد :الطبقات الكبرى-75/4 ،
82؛ ابن عبد البر :التمهيد( ،99-95/3 ،باختالف بسيط)؛ ابن ح ّبان :طبقات المحدّثين بأصبهان217-209/1 ،؛
الذهبي :تاريخ اإلسالم.102 -95/1 ،
ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق395 -373/21 ،؛
ّ

[[[ -ينظر .الصدوق :كمال الدين وتمام النعمة166 -161 ،؛ النوري :نفس الرحمن في فضائل سلمان.116 -27 ،
وقد جمع في هذا الكتاب مجمل الروايات الشيعيّة حول سلمان (رض).

العربي والمؤ ّرخون132/1 ،؛ .370 -368 ،363 -362/2
[[[ -شاكر مصطفى :التاريخ
ّ
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أقام دولته بسواعد وسيوف أبناء الفرس .فقد قال الجاحظ :دولة بني مروان دولة عرب ّية أعراب ّية
ودولة بني الع ّباس أعجم ّية خراسان ّية[[[  .وقال ابن عذارى :وانقطعت دولة بني أم ّية .وكانت
علتها دولة عربيّة ،...وانتقل األمر إىل بني العبّاس ،فكانت دولتهم دولة أعجميّة[[[ .
عىل ّ
فال ّ
التاريخي أثره يف تكوين الرواية اإلسالم ّية،
شك يف أ ّن لهذا الرصاع ،والتفاضل
ّ
القصة
وخضوعها لفواعل العصبيّة واالنتامء
العرقي ،وعىل أيّة حال ت ُربز القراءة النقديّة لهذه ّ
ّ
جل عليها ،ومثال ذلك:
التقليديّة العديد من التساؤالت واالعرتاضات التي ميكن أن تس ّ
العقائدي ،وبحثه عن
تبي الرواية امل ّدة الزمنيّة التي عاشها سلامن يف تنقّله
ّ
 /1مل ّ
مم جعل الباب مفتوحاً إلعطاء أرقام عشوائيّة يف عمره ،وصل بعضها إىل (350
الحقيقة ّ
العقائدي
سنة)[[[ و (450-400سنة) ،و يبدو أ ّن هذا الرقم صيغ ليتناسب مع م ّدة التنقّل
ّ

نصت فيها الروايات الشيع ّية عىل أنّه أدرك
الطويلة التي توحي بها قصص إسالمه ،والتي ّ
زمن عيىس.[[[
تنص عىل أ ّن سلامن قد ترقّى يف خدمة املجوس ّية حتّى أصبح من رجال
 /2الرواية ّ
املجويس-وإن بنسبة ما -يف
ترسخ االعتقاد
الدين املميّزين يف املعبد
املجويسّ ،
مم يعني ّ
ّ
ّ
نفسه ،ولك ّننا نلحظه بعد قليل ،يغادر ذلك االعتقاد عند سامعه صلوات أولئك النصارى؟!.
حدا ً يظهر
أ ّما الروايات الشيعيّة ،فهي ّ
تنص عىل أنّه مل يسجد لغري الله ،وأنّه كان مو ّ
ويص وصيّه[[[.
الرشك ويبطن اإلميان ،وأنّه من أوصياء عيىس أو
ّ

وبالتايل تسقط رواية املدرسة الس ّنيّة جملة وتفصيالً ،فام من حاجة لسلامن إىل أن
نبي! ،وعليه ما الداعي لذلك التنقّل وترك
يتنقّل بني أولئك األساقفة فهم أساقفة وهو
ّ
ويص ّ
[[[ -الجاحظ :البيان والتبيين.366/3 ،
[[[ -البيان المغرب.64 -63/1 ،
البغدادي :تاريخ بغداد176/1 ،؛ ابن عساكر :تاريخ
[[[ -ابن حبّان :طبقات المحدّثين بأصبهان230/1 ،؛ الخطيب
ّ
الذهبي :سير أعالم
254/11؛
الكمال،
تهذيب
المزي:
مدينة دمشق459/21 ،؛ ابن األثير :أسد الغابة332/2 ،؛
ّ
النبالء555/1 ،؛ ابن حجر :اإلصابة.119/3 ،
النوري :نفس الرحمن.40 -38 ،
[[[ -الصدوق :كمال الدين وتمام النعمة161 ،؛
ّ

النوري :نفس
النيسابوري :روضة الواعظين287 ،؛
[[[ -الصدوق :كمال الدين وتمام النعمة166 ،161 ،؛ الفتال
ّ
ّ
الرحمن.40 -38 ،
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أهله؟! ،فام عليه سوى االستمرار عىل تلك الحالة من إظهار الرشك وإبطان اإلميان ،منتظرا ً
النبي وال س ّيام أنّه إن كان وص ّياً ،فال ّ
نبي
لظهور
شك يف أنّه يعلم برضورة ظهور ّ
ّ
تبي
! .ولك ّن الغريب أ ّن الرواية الشيعيّة هي األخرى تتح ّدث عن هذا التنقّل من دون أن ّ
موجباته والغاية منه!.

تنص عىل أ ّن أباه قيّده بالحديد وحبسه يف بيت أو غرفة من الغرف ،ولك ّن
 /3الرواية ّ
سلامن بعد أن سمع مبجيء أولئك التجارّ ،
فك قيوده الحديديّة ،وخرج من ذلك الحبس،
فكيف ت ّم له ذلك؟ .ث ّم إنّها إىل هذه النقطة تنىس أو تتجاهل موقف أبوه وأ ّمه اللذين كانا
يح ّبانه ح ّباً شديدا ً ،دفعهام إىل حبسه خشية أن يفارقهام! ،فلِم لَم يبحث هذان األبوان
الشغوفان عن ولدهام؟! ،ومل مل يسأال عنه؟! ،ولِ َم مل يوصل لهام سلامن خربا ً يطمئنهام
عليه ،ومل مل يحاول إقناعهام مبا آمن به؟.
مم
حة دين النصارى لدى سامعهم ،وعىل الرغم ّ
 /4يف الوقت الذي نجده يعتقد بص ّ
بالنبي ويختربه
السوري ،نراه يرت ّدد يف اإلميان
اكتشفه -فيام بعد -من عدم صالح األسقف
ّ
ّ
م ّرتني ،وم ّرة ثالثة يرى فيها خاتم النب ّوة يف ظهره.
كل األنبياء؟ ،أم هو
 /5ليس يدرى ما خاتم النب ّوة هذا؟ .أهو خاتم أو ختم موجود يف ّ
النبي خاتم النب ّيني .األرجح أنّه كذلك.
توافق
اصطالحي مع كون ّ
ّ
 /6يا ترى ما الغاية من تنقّل سلامن بني أولئك األساقفة من فارس إىل سوريا ث ّم إىل
نصيبني ث ّم إىل عموريّة؟ .إن كان قد تعلّم مبادئ الديانة النرصان ّية من البداية
املوصل ث ّم إىل ّ
فام الحاجة إىل االلتحاق بخدمة الثاين والثالث والرابع؟ .أمل يكن بإمكانه أن يعود إىل وطنه
ي ،أو أن يستق ّر يف إحدى تلك املناطق وميارس
رس ّ
وعائلته ،ويتعبد بالنرصانيّة وإن بشكل ّ
حياته الطبيعيّة؟.
 /7ما الذي يضط ّر سلامن إىل العمل خادماً ألولئك األساقفة وغريهم؟ .وملاذا يظهر يف
القصة بذلك املعدم الذي ال ميلك من حطام الدنيا شيئاً! ،وذلك املسكني الذي ال حول له
ّ
وال ق ّوة ،حتّى إنّه يباع كعبد يف نهاية املطاف؟! ،وهو ابن ُدهقان ،وبلغ من العمر ما بلغ قبل
لعل صورة الفقر والفاقة تلك
العقائدي وال ب ّد أنّه قد جمع مبلغاً من املال؟!ّ .
أن يبتدئ بحثه
ّ
متأت ّية من إسقاطات صورته بعد إسالمه ،وما عرف به من زهد وتقشّ ف يف العيش.
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 /8ال ّ
النبي وصلت إىل املدينة منذ وقت مبكّر ،وال س ّيام أنّه
شك يف أ ّن أخبار بعثة
ّ
قىض (13سنة) يف مكّة يدعو الناس لإلسالم ،حتّى حدثت بيعة العقبة األوىل والثانية .فلامذا
األقل
مل يعلم سلامن ببعثته ،وهو الذي سلخ تلك السنون الطويلة من عمره بحثاً عنه؟ ،عىل ّ
يف السنتني اللتني سبقتا الهجرة إىل املدينة؟ ،حتّى سمع مبَقدمه إىل قبا؟! .أم وصول سلامن
القصة،
النبي إليها ؟ .وهذا ما ال تب ّينه
إىل املدينة كان متزامناً أو أسبق بقليل من وصول
ّ
ّ
النبي إليها .بل إ ّن
فهي ال تشري إىل امل ّدة الزمنيّة التي قضاها سلامن يف املدينة قبل وصول ّ
النبي وهو يف مكّة ،فأسلم عىل يديه[[[.
الروايات الشيعيّة ّ
تنص عىل أنّه قدم عىل ّ
اليهودي ،الذي وصل إىل زراعة (300
 /8السعر املبالغ فيه الفتداء سلامن من ذلك
ّ
نص آخر ( 40أوقية) ذهب[[[ ( .)19واألوقية=
نخلة) ودفع ( 40أوقية) من الدراهم ،ويف ّ

وزن سبعة مثاقيل[[[  .وعليه فالناتج (280مثقال) ذهب ،ويف الدراهم األوقية الواحدة =
( 40درهم)[[[ .ممّ يعني أ ّن فديته كانت ( 1600درهم) .مضافاً إىل ( )300نخلة.

اليهودي بأن باعه إىل امرأة سلم ّية بعد أن
ويف الرواية الشيع ّية أنّه انتقل من ملك ّية ذلك
ّ
وإل قتله؛ ألنّه
ظ ّن أنّه ساحر ،فقد كلّفه بنقل رمل كثري من مكان إىل مكان خالل ليلة واحدة ّ
اليهودي إنّه يبغض مح ّمدا ً ،وبالتايل ه ّدد سلامن بالقتل ما
يحب مح ّمدا ً ،فقال
أخربه بأنّه
ّ
ّ

وجل ريحاً
ّ
مل ينقل ذلك الرمل يف تلك الليلة ،فدعا سلامن الله بأن يساعده فبعث الله ع ّز
فلم أصبح نظر إىل الرمل قد
فقلعت ذلك الرمل من مكانه إىل املكان الذي أراده
اليهوديّ ،
ّ

لئل تهلكها فباعه عىل تلك
نقل كلّه ،فقال لسلامن :أنت ساحر فألخرج ّنك من هذه القرية ّ

النبي وأصحابه وهنا يعينون وهم :أمري
املرأة فافتدى نفسه من تلك املرأة -بعد أن جاء ّ

املؤمنني وأبو ذ ّر واملقداد وعقيل بن أيب طالب -يف حني يفرتض أنّه ما زال يف مكّة

حتّى إنّه خرج مع امل ّكيّني يف معركة بدر!؟ -وحمزة بن عبد املطّلب وزيد بن حارثة .فق ّدم

لهم ذلك الطعام -رطباً أو مترا ً -وكان مثن عتقه منها ( 400نخلة) بتفصيل ( 200صفراء) و
( 200حمراء) ،ث ّم طلبت املرأة أن تكون كلّها صفراء ،فهبط جربائيل  ومسح بجناحه
النوري :نفس الرحمن.39 ،
البرقي :المحاسن235/1 ،؛ الصدوق :كمال الدين وتمام النعمة665 ،؛
[[[-
ّ
ّ

[[[ -ابن ح ّبان :طبقات المحدّثين بأصبهان.226/1 ،
[[[ -الفراهيدي :كتاب العين.256/5 ،

[[[ -ابن سالم :غريب الحديث191/1 ،؛ الجوهري:الصحاح.1021/3 ،
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عىل ذلك النخل فصار كلّه أصفر[[[ .وبذلك تنفّلت الرواية من نطاق التاريخ لتدخل يف
الشعبي والحكايات املفتعلة.
ميدان القصص
ّ
ً
ّ ّ ف
ّ
ش
المست� ي ن
ق�.
دي ي� آراء
شخصية سلمان المحم
ثانيا-

دي يف املوروث
من خالل املناقشة السالفة
ّ
للقصة التقليديّة إلسالم سلامن املح ّم ّ
اإلسالمي ،يبدو أنّنا بحاجة إىل التعامل بج ّديّة وتج ّرد أكرث مع اآلراء االسترشاقيّة (املزعجة
ّ
التاريخي ومناهجه وطرائق البحث العلم ّية ،مع تح ّرر الفكر
غالباً) حيال شخص ّيته ،فاملنطق
ّ
اإلسالمي ،ال
الروحي يف التعامل مع الشخص ّيات واملوروث
االسترشاقي من هيمنة البعد
ّ
ّ
ّ
ّ
شك يف أنّه يقود لتب ّني بعض اآلراء واألفكار املطروحة من قبل املسترشقني يف دراساتهم
القصة وإعاملهم مناهج البحث
املذكورة يف صدر البحث ،بنا ًء عىل قراءتهم ملعطيات تلك ّ
التاريخي .وسنعمد إىل عرضها وفق النقاط التالية:
والنقد
ّ
الفرنيس ( =Louis Massignonلويس ماسينيون) عىل أ ّن دراسة
نص املسترشق
ّ /1
ّ
النصوص املتعلّقة بسرية سلامن تحلّل بني أيدينا كام يتحلّل الكثيب إىل ذ ّرات من الرمل
إل حكايات متناثرة هزيلة ،وأحاديث تنسب إىل هذا الشاهد املبارش أو ذاك
الدقيق ،فام هي ّ
بسلسلة من األسانيد املتفاوتة يف الثقة ،ومضمونها ينضوي غالباً تحت مظهر ساذج عىل
تحريفات مقصودة ،وعىل أشياء مستم ّدة من العنارص القدمية واألساطري الشعبيّة .مشريا ً
قصة إسالمه[[[ .ويلوح من أول وهلة أ ّن الوثائق
إىل دور النزعة القوم ّية و القبل ّية يف صياغة ّ
الخاصة بحياته غري متجانسة ،فهناك رواية طول ّية متّصلة تروي سريته وخرب إسالمه .وبعد
ّ
ذلك ال نجد عن بقيّة حياته غري معامل نادرة متباعدة تدور حول مسألتني جوهريّتني هام:
يل بالخالفة
وثاقة الصلة بأهل البيت -سلامن م ّنا أهل البيت -ودفاعه
السيايس عن أح ّقيّة ع ّ
ّ
واحتجاجه عىل مؤيّدي خالفة أيب بكر -بعبارته الشهرية كرديد ونكرديد[[[ = فعلتم ومل
تفعلوا[[[ أو أصبتم س ّنة األ ّولني وأخطأتم أهل بيت نب ّيكم /أسلمتم وما أسلمتم[[[.
النيسابوري :روضة الواعظين278 -277 ،؛ ابن شهر
[[[ -الصدوق :كمال الدين وتمام النعمة165 -164 ،؛ الفتال
ّ
النوري :نفس الرحمن.45 -44 ،
آشوب :مناقب آل ابي طالب19 -18 ،؛
ّ

الفارسي.6-4 ،
[[[ -سلمان
ّ
الفارسي.8-7 ،
[[[ -سلمان
ّ

الطبرسي:االحتجاج.99/1 ،
[[[-
ّ

[[[ -ابن أبي الحديد :شرح نهج البالغة.43/6 ،
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التاريخي يف معطيات تلك القصص،
يئ واملنطق
 /2بسبب غياب التجانس الروا ّ
ّ
قصة إسالم سلامن
رصح املسترشق
الفرنيس ( = Clemont Huartكلامن هيار) بأسطوريّة ّ
ّ
ّ
[[[
الفاريس ،غري أنّه اعرتف بخرب وجوده يف معركة الخندق .
ّ
املتخصص يف املغازي والسري (= Josef Horovits
ين
ّ
 /3ذهب املسترشق األملا ّ
جوزف هورفوتس) إىل أبعد من ذلك ،حني نفى وجود سلامن حتّى يف معركة الخندق!،
اللفظي لكلمة خندق املعربة
إل خرافة حيكت عىل أثر االشتقاق
وإ ّن أسطورة وجوده ما هي ّ
ّ
ين.
من أصل إيرا ّ
الفاريس ،الذي
الفاريس ،هي التي أوحت بجعل سلامن
فهذه الحيلة الحربيّة ذات املنشأ
ّ
ّ
مل يكن يُعرف عنه يشء ،مهندساً فارس ّياً ،ومزدك ّياً اعتنق اإلسالم ،ومستشارا ً
خاصاً ملح ّمد،
ّ
الشيعي ضمن أسامء املدافعني األوائل
جل يف التث ّبت
وعن هذا الطريق صار مه ّيأً أل ّن يس ّ
ّ
إل نتائج هذه الخرافة املتولّدة
عن الهاشميّني ،أ ّما بقيّة التفاصيل األخرى عن حياته ،فام هي ّ
إل لتأييد كونه أحد الصحابة ،وما ات ّصاله الوثيق بأهل
من االشتقاق ،فام ذكره من املؤاخاة ّ
البيت ،إلّ إضافات شيع ّية للصورة االشتقاق ّية األوىل ،وما ذكره يف العراق كأحد املحاربني
جح أ ّن الفرس الذين أسلموا
يف املدائن والقادس ّية والكوفة وبلنجر ،إلّ لكونه ّ
فارسياً .وير ّ
كل تلك التفاصيل[[[.
هم الذين اخرتعوا بخيالهم ّ
وقد أبدى ( =Louis Massignonلويس ماسينيون) اعرتاضه عىل تفسري (Josef Horovits
= جوزف هورفوتس) مؤكّدا ً أ ّن هناك بعض األجزاء الحقيقيّة يف سرية سلامن ،التي ال ميكن
حة
بأي حال من األحوال القول بأسطوريّتها وانبثاقها من اشتقاق
ّ
لفظي فقط .مشريا ً إىل ص ّ
ّ

قصة سلامن ،واحتوائها عىل املسحة االسطوريّة ،بفضل اهتامم املسلمني الفرس،
من ّو ّ
ح ّددت يف صورة عرب ّية ،ومل تفرض نفسها شيئاً فشيئاً عىل العناية
ولك ّنها مع ذلك تك ّونت و ُ
األعجمي من صحابة رسول الله .أي إ ّن صورة
إل لصريورة ذلك املوىل
الشعبيّة اإليرانيّةّ ،
ّ
العنرصي عند الفرس .ويف
يب
سلامن مل تخرتع بواسطة االندفاع
ّ
ّ
الالشعوري لالنتقام الشعو ّ

[1]- La Legende de Selman du Fars.PP, 1- 16.
األلمانيKultur des Islamischen Kultur des :
[[[ -مقال ( )salman al- farisiفي مجلّة االستشراق
ّ
Islamischen Orients)Der Islam Zeitschrift Fur Geschichte und).
لسنة 1922م .العدد12خالل الصفحات .183-178
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الوقت الذي يلحظ به حضور شخص ّية سلامن ضمن الكتاب ّيني وغري الكتاب ّيني املوجودين
يلف شخص ّيات مثل :بحريى الراهب
حول شخص ّية
النبي ،نلحظ أ ّن هناك غموضاً واضحاً ّ
ّ
الداري وغريهام .والحالة مختلفة مع سلامن فهناك وضوح يف حضوره يف االطار
ومتيم
ّ
والتاريخي يف
الواقعي
التاريخي للمشاجرات التي جرت بني الصحابة[[[  .ومن ث ّم حضوره
ّ
ّ
ّ
عهود الخلفاء.
القومي
التعصب لالنتامء
ولعل املبالغة يف صياغة صورة سلامن قد تظافر فيها عنرص
ّ
ّ
ّ
والعوامل الدين ّية التي سحبت من حالة الزهد والتقشّ ف ،وش ّدة الورع وصدق اإلميان ،وكفاف
التاريخي لشخص ّيته بعد إسالمه ،حتّى عندما أصبح أمريا ً
العيش ،..التي يشري إليها االطار
ّ

للمدائن يف عهد الخليفة الثاين عمر بن الخطّاب عىل ح ّد ما أدلت به املصادر التاريخيّة
املحمدي ،عرب
( .)30مبعنى حدوث ازاحة تراجعيّة يف تقويم السرية الشخصيّة لسامن
ّ
ترميم الفراغ والفجوات التاريخ ّية الظاهرة يف بدايات حياته ،باستحضار انعكاس سريته
املستقبل ّية وسحبها عىل املايض.
[[[

ولذلك ق ّرر املسترشق املهت ّم بدراسة التص ّوف ( = Louis Massignonلويس ماسينيون)
إ ّن بعضاً من مالمح يزدان = إله الخري يف املانويّة واإلنسان األول يف املانويّة الرشق ّية ،قد
الخاص بإسالمه يقول
انعكس عىل صورة سلامن التاريخيّة[[[ .ويف تحليله لخرب سلامن
ّ

مم يتّصل
( = Massignonماسينيون) إنّه حديث مفرط يف الطول ،إذا ما قورن بنظائره ّ
بغريه من الصحابة ،وهو يرت ّد بوجوده إىل أوقات متق ّدمة ،وهو ير ّد بروايات تتباين يف بعض
حد[[[ .وهو بصورة عا ّمة يحتفظ بالرواية التقليديّة،
تفاصيلها ،ولك ّنها تحتفظ بإطار عا ّم مو ّ
ولك ّنه يوجه لها بعض النقود ،ويطرح أمامها بعض االعرتاضات والتساؤالت العلميّة ،من
يبت فيها حكامً معيّناً.
دون أن ّ
يل (=Levi della vidaليفي ديالفيدا) يف املقال الذي كتبه عن
 /4أعاد املسترشق اإليطا ّ

الفارسي.10-9 ،
[[[ -ماسينيون :سلمان
ّ

األصبهاني :ذكر أخبار إصبهان49-48/1 ،؛ ابن ح ّبان:الثقات،
[[[ -ابن أبي شيبة :المص ّنف183 -178/8 ،؛
ّ
473/5؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق435 -395/21 ،؛ ابن األثير:أسد الغابة31/2 ،؛ ابن أبي الحديد:شرح
نهج البالغة.37-35/ 18 ،
الفارسي.12 ،
[[[ -ماسينيون :سلمان
ّ

الفارسي.16-15 ،
[[[ -ماسينيون :سلمان
ّ

98

اإلسالمي
دراسات ورؤى استشراق ّية في التاريخ
ّ

سلامن يف دائرة املعارف اإلسالم ّية (  )Encyclopedia of Islamبعنوان ( Salman AL-
القصة التقليديّة التي ذكرتها املصادر اإلسالم ّية عنه دون أن يتوقّف عند مفاصل تلك
ّ )Farisi
ين
ّ
القصة أو يناقشها ،مكتفياً باألشارة إىل الشكوك التي و ّ
جهها لها سابقه املسترشق األملا ّ
الفاريس التاريخيّة
ونص عىل أ ّن شخصيّة سلامن
( = Josef Horovitsجوزف هورفوتس)
ّ
ّ
فاريس من
هي من أغمض الشخص ّيات ،ومن العسري أن نسلّم بأ ّن أمره يقوم عىل أنّه عبد
ّ
أهل املدينة دخل يف اإلسالم .وأ ّن اسمه يقرتن بحصار أهل مكّة للمدينة وحفر الخندق.
مم يجعل
ويعرض هورفتز بعض الروايات التي ال تشري إىل وجود سلامن يف تلك املعركةّ ،
القصة اخرتعت اخرتاعاً ،لتنسب إىل أحد الفرس استحداث هذه
بعضهم يظ ّن أ ّن تلك
ّ
الوسيلة الدفاع ّية يف الحرب .واألخبار املروية عنه ترجع للراوي سيف بن عمر وهو متّهم
بالتح ّيز والهوى يف رأي بعضهم .وليس مث ّة ّ
شك بأ ّن شهرة سلامن تكاد ترجع جميعها
الفاريس ،فهو املثال األول للفرس الذين دخلوا اإلسالم ،شأنه يف ذلك شأن بالل
ألصله
ّ
الذي ميثّل األحباش ،وصهيب الذي ميثّل الروم .وقد أصبح سلامن بهذه الصفة البطل
القومي لفارس اإلسالم ّية ،وشخص ّية من الشخص ّيات املحبوبة لدى الشعوب ّية .وقد تط ّورت
ّ
مؤسيس مذهب التص ّوف ،بل
شخص ّية سلامن تط ّورا ً عجيباً ال يقترص عىل القول بأنّه من ّ
إ ّن املوضع الذي يقال إ ّن به قربه قد أصبح منذ عهد متق ّدم ج ّدا ً مزارا ً دينيّاً ،وال يزال الناس
يشريون إليه يف جوار املدائن القدمية ،يف املكان الذي عرف بسلامن باك (سلامن الطاهر).
وكان لسلامن شأن يف تط ّور نقابات أهل الحرف .وهو أيضاً أحد الحلقات األساس ّية يف
الطبيعي أن يكون تبجيل الشيعة لسلامن
سلسلة التص ّوف عند أهل الطرائق املختلفة .ومن
ّ
جد
يزيد عىل تبجيل أهل الس ّنة له ،فالشيعة ال تنسب إليه فحسب جملة من األحاديث التي مت ّ
يل مبارشة يف سلسلة الفيوضات
عليّاً وأهل بيته ،بل إ ّن الغالة منهم ،يجعلون مقامه بعد ع ّ
اإلله ّية ،وتجعله النصرييّة األقنوم الثالث يف الثالوث الذي يتك ّون من األحرف الثالثة يف
يل ،م = مح ّمد ،س = سلامن[[[.
الصوف ّية :ع = ع ّ
وهذه املسألة تحديدا ً ؛ أي ارتباط شخص ّية سلامن ببعض الفرق والطرائق الصوف ّية،
الفرنيس (Louis Massignon
عالجها املسترشق ذو امليول املهت ّمة بالدراسات املتص ّوفة
ّ
خاصة من الشيعة الغالة
= لويس ماسينيون) بيشء من التفصيل ،فأشار إىل تك ّون فرقة صوفيّة
ّ
[[[ -موجز دائرة المعارف اإلسالم ّية( .5764-5761 ،في النسخة المدمجة الترقيم) .وحسب تقسيم الكتاب ألجزاء.
.254 -251/18
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خاصاً سواء ترك بعده خلفاء يحملون
جل سلامن تبجيالً
ّ
باسم السلامن ّية .وهذه الفرقة تب ّ
الروحي أم مل يرتك ،وهناك من يع ّده ،بوصفه فيضاً من الفيوضات
رسالته ومنهجه وسلوكه
ّ
الظاهري لطائفة يعرفهم الشيعة األردية -يف
يل .والسلامنيّة هو االسم
ّ
اإللهيّة أرفع مكانة من ع ّ
الهند وباكستان -باسمهم الصحيح وهو السينيّة أو السلسليّة متيّزا ً لهم عن امليميّة والعينيّة.
الروحي الثابت[[[.
التاريخي بقدر ما ينرصف إىل شأنهم
وهذا التمييز ال ينرصف إىل شأنهم
ّ
ّ
وقد استشهد بنصوص من كتب مفقودة لبعض الفرق املغالية ،كان قد حصل عىل بعض
قطع من مخطوطاتها[[[.
قصة
 /5أ ّما املسترشق
الفرنيس ( = Emil Dermenghemإمييل در منغم) ،فقد أورد ّ
ّ
سلامن بحسب ما روتها املصادر اإلسالميّة ،يف الفصل األول من كتابه حياة مح ّمد ،من

جل أيّة مالحظات أو اعرتاضات ،أو إشارات لدراسات املسترشقني السابقني له،
دون أن يس ّ
ّ
الشك التي تح ّدث بها أولئك املسترشقون ،فقد قال يف مق ّدمة كتابه:
ولعلّه كان رافضاً لنربة
((وحالت األوهام واألباطيل زمناً طويالً دون درس مصادر اإلسالم يف أوروبة دراسة علم ّية،
العلمي بعض العلامء يف القرن التاسع عرش ومنهم ،..:ث ّم تناوله مؤخّرا ً
ث ّم ج ّد يف البحث
ّ
املتخصصني
كايتاين ،..وماسينيون ،..وهوار ،..ومن املؤسف ح ّقاً أ ّن غاىل بعض هؤالء
ّ
يف النقد أحياناً ،فلم تزل كتبهم عامل هدم .وأ ّما أنا فقد سلكت طريقاً وسطاً بني رواية
املتق ّدمني ،..ومغاالة بعض املسترشقني املعارصين يف النقد ،فع ّولت يف كتايب هذا عىل
املصادر القدمية والنقد الحديث[[[.
دي إضافة
ع ّرج املسترشق ( = Massignonماسينيون) يف دراسته لسرية سلامن املح ّم ّ

إىل ما سبق ،عىل أمرين مه ّمني هام:

ّ
 /1الحديث القائل :سلمان منا أهل البيت:

جل املوروث
ومروي يف ّ
مع أ ّن هذا الحديث مشهور
ل أ ّن (Massignon
اإلسالمي[[[ .إ ّ
ّ
ّ
االفارسي42 -32 ،؛ موجز دائرة المعارف اإلسالم ّية.256/18 ،
[[[ -ماسينيون :سلمان
ّ
االفارسي ،ص.50 -47
[[[ -ماسينيون :سلمان
ّ
[[[ -حياة مح ّمد ،ص.10

الطبري:
الواقدي :فتوح الشام204/2 ،؛ ابن هشام :السيرة النبويّة708/3 ،؛ ابن سعد :الطبقات الكبرى83/4 ،؛
[[[-
ّ
ّ
األصبهاني :طبقات المحدّثين بأصبهان204-203/1 ،؛
235/2؛
والملوك،
الرسل
تاريخ
162؛
/21
البيان،
جامع
ّ
النيسابوري :المستدرك598/3 ،؛ ابن
الطبراني :المعجم الكبير213/6 ،؛ الحاكم
الثعلبي :الكشف والبيان40/3 ،؛
ّ
ّ
ّ
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فنص عىل أنّه وبالرغم من روايته يف مصادر الشيعة
= ماسينيون) يبدي حياله بعض التحفّظّ ،
إل أ ّن قبول
والس ّنة عىل ح ّد سواء ،وات ّفاقهم عىل أنّه صدر مبناسبة حفر الخندق عام (5هـ)ّ .
ّ
كل املصادر التي تذكره تر ّده إىل را ٍو
الشك ،وذلك أل ّن ّ
النبي أمر يعرتيه
صدوره عن
ّ
جح (= Massignon
واحد هو :كثري بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن ج ّده .ور ّ
ماسينيون) أ ّن هذا الحديث متأتٍّ من تعليق أو تقرير ألقوال صدرت بعد موت سلامن من
يل الباقر .اللذين ورد
يل بن الحسني زين العابدين أو اإلمام مح ّمد بن ع ّ
اإلمام ع ّ
عنهام أنّهام قاال بحقّه :سلامن أمرؤ م ّنا وإلينا أهل البيت ،و (ومن لكم مبثل لقامن الحكيم)،
و (كان بحر ال ينزف وال يدرك ما عنده) و (علم العلم األ ّول والعلم اآلخر) و (أدرك علم
األ ّولني واآلخرين) و (أدرك عىل األول وعلم اآلخر) و (قرأ الكتاب األ ّول والكتاب اآلخر) و
كل يوم خمس م ّرات)[[[.
(الج ّنة تشتاق إليه ّ
وحقيقة الحال أ ّن ّ
شك ( = Massignonماسينيون) هذا من حيث الوجهة التاريخ ّية
جحه ،فقد ات ّفقت املصادر الرجال ّية وغريها عىل تكذيب حديث
ربره وير ّ
والحديث ّية ،له ما ي ّ

كثري بن عبد الله بن عمرو بن عوف وتضعيفه وتركه وعدم االحتجاج به[[[ .ومع ذلك فإ ّن
التاريخي ،إذ يبدو أ ّن النزعة الصوفيّة التي متلكته هي التي
رأيه كان يعوزه بعض التثبّت
ّ
جعلته يديل بهذا الحكم ،متأث ّرا ً  -كام بني يف األسطر الالحقة -بالتقابل بني شخص ّية سلامن
بالنبي وأهل البيت عند بعض الفرق املغالية واملتص ّوفة[[[ .وهذا ما ميكن
واالعتقاد
ّ
جل عليه االعرتاضات التالية:
أن نس ّ
 /1لقد فات ( = Massignonماسينيون) أ ّن الحديث ورد يف سلسلة إسناد أخرى تنتهي

يل ،ويرويه عنه اإلمام الحسني ،وعن ولده اإلمام زين العابدين،
إىل اإلمام ع ّ
البغوي :معالم التنزيل510/3 ،؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق270/4 ،؛ ابن األثير :أسد
عبد الب ّر :الدرر170 ،؛
ّ
الهندي:
السيوطي :الجامع الصغير52/2 ،؛ المتّقي
القرطبي :الجامع ألحكام القرآن129/14 ،؛
الغابة331/2 ،؛
ّ
ّ
ّ
كنز العمال.690/11 ،
الفارسي ،ص.17
[[[ -ماسينيون :سلمان
ّ

العقيلي4/4 ،؛ ابن أبي حاتم الرازي :الجرح والتعديل،
[[[ -ابن معين :تاريخ ابن معين171/1 ،؛ العقيلي :ضعفاء
ّ
النسائي :الضعفاء
58-57/6؛
الضعفاء،
في
الكامل
عدي:
154/7؛ ابن ح ّبان :المجروحين222-221/ 2 ،؛ ابن
ّ
والمتروكين ،ص228؛ ابن عبد البر :التمهيد237/3 ،؛ 21/19؛ االستذكار38/2 ،؛ .185/7
الفارسي ،ص.20-17
[[[ -ماسينيون :سلمان
ّ
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وعن ولده اإلمام الباقر ،وعن ولده اإلمام الصادق.[[[
 /2األقوال الواردة عن اإلمامني متباعدة يف صياغاتها وألفاظها -باستثناء األول منها-
حة صدور
عن الحديث( :سلامن م ّنا أهل البيت) ،وبالتايل فاألرجح أ ّن أقوالهام ،إنّ ا بن ّيت ص ّ
وإل فام مناسبة صدور تلك األقوال من
هذا الحديث ال العكس ،وأنّها كانت تقريرات لهّ .
األساس؟ .وما الذي كان يتوخّاه اإلمامان من الترصيح بتلك األقوال؟ .أم هي األخرى
كل من محطّاتها
وضعت عىل ألسنتهام؟! ،وبالتايل فنحن أمام قامئة قد متت ّد طويالً وتحتاج ّ
أي تربير مقنع أو معقول.
جة مقنعة .وهو ما مل يق ّدم له ( = Massignonماسينيون) ّ
إىل ح ّ
 /3حتّى لو مل تتوافر نسخة ،أو سلسلة إسناد ثانية للحديث ،فليس هناك مث ّة دليل أو
إل من قبل كثري بن عبد الله؛ إذ ال
جة أنّه مل يرو ّ
النبي بح ّ
م ّ
ربر راجح لرفض صدوره عن ّ
فاريس من
ين وسلامن
توجد مصلحة ما لذلك الراوي يف صياغة هذا الحديث .فهو عر ّ
يب مز ّ
ّ
القومي ،كام أنّه ليس حديث
املوايل ،وعليه فهو يخرتق قاعدة األحاديث املتعلّقة باالنتامء
ّ
سيايس .إنّ ا هو حديث
عقدي ،أو تصادم أو اختالف
مذهبي أو اختالف
متعلّق بانتامء
ّ
ّ
ّ
متعلّق بجنبة اجتامع ّية ،هذا فضالً عن أ ّن مناسبة صدوره كانت سابقة لصور االختالف
والتضا ّد املذكورة.
 /4إذا ما قلنا بصناعة الحديث يف وقت متأخّر ،نصدم بالحقيقة التاريخيّة التي أثبتت أنّه
ليس من السهولة أن تنفذ أقوال أمئة أهل البيت إىل مصادر الحديث الس ّنيّة بهذه البساطة،
فهناك اختالفات عقائديّة و مذهبيّة وسياسيّة قامئة ،جعلت مؤلّفي املصادر املذكورة يف
تخريج الحديث يتحاشون الرواية عن شيعة أهل البيت ومواليهم فضالً عن أهل البيت
أنفسهم .وإذا ما حدثت مثل هذه الحالة فإنّهم يضعفون الحديث أو يشكّكون به أو يكذّبونه
ويرفضونه ،استنادا ً إلحدى علل رواة الحديث املعروفة لديهم .وبالتايل فمن املستحيل أن
يتك ّون الحديث ويصاغ يف املصادر الس ّنيّة بنا ًء عىل أقوال األمئة املتق ّدمة.
 /2عبارة كرديد ونكرديد أو كرداذ ونكرداذ= عملتم وما عملتم.

دي قال يف خالفة أيب بكر عبارة فارسيّة هي
تروي املصادر التاريخيّة أ ّن سلامن املح ّم ّ
(كرديد ونكرديد أو كرداذ ونكرداذ) ،وهي تعني بالعرب ّية (عملتم وما عملتم أو صنعتم ومل
الكوفي :تفسير ابن فرات ،ص171؛
[[[ -ابن ح ّبان :طبقات المحدّثين بأصبهان .204/1 ،وينظر .ابن فرات
ّ
الطوسي :اختيار معرفة الرجال.60-59/1 ،
الصدوق :عيون أخبار الرضا70-69/2 ،؛
ّ
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يل .[[[ولك ّن
تصنعوا) ،وكان يعني بها االحتجاج عىل اختيار أيب بكر وترك اإلمام ع ّ
جح
املسترشق ( = Massignonماسينيون) ،يستبعد صدور هذه العبارة عن سلامن ،وير ّ
جته يف ذلك أ ّن العبارة (يكتنفها
أنّها منسوبة إليه من قبل الشيعة الزيديّة أو اإلماميّة ،وح ّ
الزيدي .وأ ّن من املستبعد أن يكون سلامن قد استعاد يف املدينة ويف
الغموض والتحفّظ
ّ
سنة (11هـ) لغته األصل ّية كيام يرعي إليه سمع جمع من العرب .بينام نجد من املقبول أن
يكون الحمراء من الشيعة يف البرصة أو الكوفة بعد هذا بعرشين سنة قد أشاعوا هذه العبارة
يف صيغتها الفارسيّة)[[[.
يف حقيقة األمر فإ ّن اعرتاض ( = Massignonماسينيون) ليس بجديد إنّ ا هو تعديل
أو إعادة توجيه العرتاض سابق ،كان القايض عبد الجبار املعتزيل (ت 415هـ) قد أدىل به
يف كتابه املغني يف أبواب العدل والتوحيد ،فقد ناقش هذه العبارة ضمن احتجاجاته عىل
حة خالفة أيب بكر .فقال :إ ّن قول سلامن:كرديد ونكرديد .غري مقطوع به ،وإنّه ال يجوز
ص ّ
أن يخاطبهم بالفارسيّة وهم عرب؟ .وهو يعرف العربيّة وكيف فهموا ذلك منه ،ورووه؟.
يبي أ ّن الراوي الذي رواه من فهم الفارسيّة ،وأنّه من باب اآلحاد .وكيف يجوز التعلّق
وهذا ّ
بذلك مع علمنا أنّه أحد والة عمر ،وأ ّن توليه املدائن وغريها من قبل عمر أظهر وأشهر من
هذا الخرب ،والتصويب فعالً أوكد من القول ،أل ّن القول يحتمل ما ال يحتمله الفعل .وقوله:
كرديدّ .
الحق ،فقد
حة اإلمامة وثبوتها ،وإنّ ا أراد بقوله :ونكرديد .وإن أصبتم
ّ
يدل عىل ص ّ
أخطأتم املعدن ،أل ّن عادة الفرس يف امللك أن ال تزيله عن البيت ،واألقرب فاألقرب[[[.
وكان الرشيف املرتىض (ت 436هـ) قد ر ّد عىل ذلك بالقول« :إن كان خرب السقيفة
كل من
ورشح ما جرى فيها من األقوال واألفعال مقطوعاً به ،فقول سلامن مقطوع به؛ أل ّن ّ
يختص الشيعة بنقله ،فيتّهمهم فيه .فأ ّما قوله( :فكيف
مم
ّ
روى السقيفة رواه ،وليس هذا ّ
رصح مبعنى ذلك بالعرب ّية ،وقال :أصبتم وأخطأتم .وقد
يخاطبهم وهم عرب بالفارس ّية) فقد ّ
يجوز أن يجمع يف إنكاره بني الفارسيّة والعربيّة ليفهم إنكاره أهل اللغتني معاً فلم يخاطب
[[[ -الجاحظ :العثمان ّية172 ،؛ ابن شاذان :اإليضاح458-457 ،؛ البالذري :أنساب األشراف591/1 ،؛ الشريف
الطبرسي :االحتجاج100-99/1 ،؛ 152/2؛ ابن أبي الحديد :شرح
المرتضى :الشافي في اإلمامة258-257/3 ،؛
ّ
نهج البالغة43/6 ،؛ .39/18
الفارسي ،ص.20
[[[ -سلمان
ّ
[[[ -المغني .291/20
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عىل هذا العرب بالفارس ّية .وأ ّما قوله( :كيف رووه واستدالله عىل أ ّن راويه واحد من حيث ال
إل من فهم الفارس ّية) فطريف أل ّن اليشء قد يرويه من ال يعرف معناه .واملعنى
يجوز يرويه ّ
املستحق ،وهذه عادة الناس
أنّكم عقدتم ملن ال يصلح لألمر وال يستحقّه ،وعدلتم عن
ّ
يف إنكار ما يجري عىل غري وجهه ألنّهم يقولون :فعل فالن ومل يفعل .وقد رصح سلامن
فس بالعرب ّية معنى
عىل ما روي مبعنى قوله :أصبتم
ّ
الحق وأخطأتم أهل بيت نب ّيكم .فقد ّ
الحق وأخطأتم املعدن؛ أل ّن
كالمه بالفارس ّية .فأ ّما حمله لكالمه عىل أ ّن املراد به :أصبتم
ّ
عادة الفرس أن ال تزيل عن أهل البيت امللك .فالذي يبطله تفسري سلامن لكالم نفسه فهو
أعرف»[[[.
دي بالفارسيّة ث ّم ترجم إىل العرب ّية
وسواء كان هذا القول قد صدر من سلامن املح ّم ّ
فيام بعد أو العكس ،وإن كان الراجح أ ّن سلامن تح ّدث بالعربيّة ومن ث ّم نقلت عبارته إىل

ينص عىل
الفارس ّية عن طريق الفرس املوجودين يف الكوفة أو غريها ،فالنقل
التاريخي ّ
ّ
وجود جبهة معارضة لخالفة الخليفة األول اجتمعت يف دار فاطمة الزهراء ،[[[وقد أشارت

بعض املصادر إىل وجود سلامن بجانب هذه املعارضة[[[ .وهذا ما يؤكّد أ ّن سلامن كان من
املعرتضني عىل خالفة أيب بكر ،وبالتايل فليس من املستبعد أبدا ً صدور تلك العبارة عنه،
بل لعلّها  -والحال هذه -تكون راجحة تاريخ ّياً.
ً
ّ
ّ
والعسكري ووفاته.
اإلداري
ثالثا -دور سلمان

املتخصص باملغازي والسري (= Josef Horovitsجوزف
ين
ّ
أبدى املسترشق األملا ّ
دي ،التي تتعلّق
هورفتس)شكوكه بآخر البيانات التاريخيّة
ّ
الخاصة بشخصيّة سلامن املح ّم ّ
بالسنوات (17 -14هـ) .ومنها :دوره كرائد للجيش الذي فتح العراق ،ومفاوضته سكّان
[[[ -الشافي في اإلمامة.263 -261/3 ،
الصنعاني :المص ّنف422/5 ،؛ ابن هشام :السيرة النبويّة658 ،656/2 ،؛ أبن حنبل :مسند،
[[[ -ينظر :عبد الرزاق
ّ
الطبري :تاريخ205 ،203-202/3 ،؛ ابن ح ّبان :الثقات154/2 ،؛ ابن عساكر:
27/8؛
صحيح،
البخاري:
55/1؛
ّ
ّ
تاريخ مدينة دمشق30 ،4/18 ،؛ 248/40؛ ابن االثير :الكامل327/2 ،؛ ابن أبي الحديد :شرح نهج البالغة،23/2 ،
56 ،50 ،45؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم6/3 ،؛ ابن كثير :البداية والنهاية226/5 ،؛ السيرة النبويّة488 /4 ،؛ ابن حجر :فتح
الباري133/12 ،؛ العيني :عمدة القاري .10/24 ،العواد :السيّدة فاطمة عليها السالم دراسة تاريخيّة ص  748ــ .786
[[[ -سليم بن قيس
الهاللي :كتاب سليم .164 -143 ،فهو يسرد خبر السقيفة والهجوم على الدار عن سلمان (رض)؛
ّ
الطوسي :اختيار معرفة الرجال38 /1 ،؛ ابن شهر
127/5؛
والتاريخ،
البدء
:
المقدسي
ص12؛
االختصاص،
المفيد:
ّ
ّ
آشوب :مناقب آل ابي طالب375/2 ،؛ الحلي :خالصة األقوال.223 ،
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ّ

املدائن من أجل أن يسلّموا ،ث ّم ّقيادته الهجوم عابرا ً لدجلة سابحاً ،واختياره املكان الذي
ستقام فيه الكوفة ،وتولية عمر بن الخطاب له أمريا ً وقاضياً عىل املدائن .كام شكّك
الفاريس يف معركة بلنجر التي حدثت يف عهد الخليفة الثالث عثامن بن
بحضور سلامن
ّ
عفّان[[[ .وقد تباينت أقوال املؤ ّرخني يف وقت فتح مدينة بلنجر فشغلت امل ّدة املحصورة
بني ( 28هـ) إىل (32هـ)[[[.
وحقيقة الحال أ ّن رأي (= Josef Horovitsجوزف هورفتس) صحيح فعالً ،فقد توهّم ابن
سعد وابن عساكر بني اسم سلامن بن أيب ربيعة الذي ذكره املؤ ّرخون بأنّه هو من كان قائد
الجيش يف بلنجر ،وأنّه هو من حصل يف الغنائم عىل بعض املسك ،فطلب من زوجته أن
ترشّ ه عىل فراشه قبل موته[[[ ،وتص ّورا أنّه سلامن
الفاريس ،فنسبا ذلك إليه[[[.
ّ
حص الدقيق لألدوار
ويظهر أ ّن املسترشق له
ّ
الحق بتسجيل هذه الشكوك ،فالتف ّ
دي يف فتح العراق وغريها تفصح عن تداخل واضح بني
التي نسبت إىل سلامن املح ّم ّ
املحمدي .وهذا ما ميكن رصده
شخصيّتني هام :سلامن بن أيب ربيعة ،وشخصيّة سلامن
ّ
عرب املحطّات التاريخيّة التالية:
 /1روي أ ّن الخليفة عمر بن الخطاب مل ّا أراد فتح القادس ّية كتب إىل سعد بن أيب
وقّاص« :إذا جاءك كتايب هذا ،فعرش الناس وعرف عليهم ،وأمر عىل أجنادهم وعبئهم،
ومر رؤساء املسلمني فليشهدوا ... ،وواعدهم القادسيّة ،واضمم إليك املغرية بن شعبة
يل بالذي يستق ّر عليه أمرهم .فبعث سعد إىل املغرية فانض ّم إليه ،وإىل
يف خيله ،واكتب إ ّ
كل
رؤساء القبائل فأتوه ،فقدر الناس وع ّبأهم ،وأمر أمراء األجناد ،وعرف العرفاء ،فعرف عىل ّ
عرشة رجالً ...وأمر عىل الرايات رجاالً من أهل السابقة ،وأمر عىل األعشار رجاالً من الناس
فول عىل مق ّدماتها ومجنباتها وساقتها
ّ
وول الحروب رجاالً،
ّ
لهم وسائل يف االسالم،
[1]- salman al- farisi. PP، 182 -183: Der Islam.
الطبري :تاريخ351-350/3 ،؛ ابن عبد البر :االستيعاب-632/2 ،
[[[ -خليفة بن خياط :تاريخ خليفة ،ص118؛
ّ
633؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق471/21 ،؛ ابن الجوزي :المنتظم19/5 ،؛ ابن األثير :أسد الغابة.327/2 ،
ابن كثير :البداية والنهاية.179/7 ،
الصنعاني :المص ّنف415/3 ،؛ ابن أبي شيبة :المص ّنف143/3 ،؛ 660 ،572/7؛ 26/ 8؛ خليفة
[[[ -عبد الرزاق
ّ
بن خ ّياط :تاريخ خليفة118 ،؛ ابن قتيبة :المعارف433 ،؛ ابن ح ّبان :الثقات333/4 ،؛ ابن عبد الب ّر :االستيعاب،
632/2؛ ابن األثير :أسد الغابة.327/ 2 ،
[[[ -ينظر .ابن سعد :الطبقات الكبرى92/4 ،؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق.457/21 ،
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إل عىل تعب ّية ،فاستعمل زهرة بن عبد الله ...ففصل
وطالئعها ورجلها وركبانها فلم يفصل ّ
باملق ّدمات ...واستعمل عىل امليمنة عبد الله بن املعتم ...واستعمل عىل امليرسة رشحبيل
العمري
التميمي ث ّم
بن السمط ...وجعل خليفته خالد بن عرفطة ،وجعل عاصم بن عمرو
ّ
ّ
يل عىل املجردة،
عىل الساقة ،وسواد بن مالك
التميمي عىل الطالئع ،وسلامن بن ربيعة الباه ّ
ّ
الخثعمي،
األسدي ،وعىل الركبان عبد الله بن ذي السهمني
حمل بن مالك
جالة ّ
ّ
وعىل الر ّ
ّ
فكان أمراء التعب ّية يلون األمري ،والذين يلون أمراء التعب ّية أمراء األعشار ،والذين يلون أمراء
األعشار أصحاب الرايات ،والذين يلون أصحاب الرايات والق ّواد رؤوس القبائل ...وجعل
يل -وهو أخو سلامن الذي سيأيت ذكره،..-
عىل قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباه ّ
الفاريس»[[[.
وجعل داعيتهم ورائدهم سلامن
ّ
من املعلوم أ ّن الرائد للجيش هو الذي يتق ّدم أمام العسكر ليستطلع لهم أخبار العد ّو،
النص يح ّدد بدقّة
ويتجسس أخبارهم واستعدادهم ،أو الذي يختار أماكن نزولهم[[[ .وهذا
ّ
ّ
املحمدي قياساً للمها ّم التي أوكلت لبق ّية األشخاص.
امله ّمة التي أوكلت لسلامن
ّ
 /2ذكر يف فتح املدائن التي كان فيها منزل كرسى أ ّن جيوش الفرس انهزمت فلحقتهم
جيوش املسلمني :فأقحم سعد الناس -أي يف املاء-وكان الذي يساير سعدا ً يف املاء

الفاريس ،فعامت بهم الخيل ،وسعد يقول :حسبنا الله ونعم الوكيل .والله لينرص ّن
سلامن
ّ
بغي أو ذنوب تغلب
الله وليّه ،وليظهر ّن الله دينه ،وليهزم ّن الله عد ّوه ،إن مل يكن يف الجيش ّ
رب ،أما
الحسنات .فقال له سلامن :اإلسالم جديد ،ذلّلت لهم والله البحور كام ذلّل لهم ال ّ
والذي نفس سلامن بيده ليخرج ّن منه أفواجاّ .فطبقوا املاء حتامً يرى املاء من الشاطئ،
رب لو كانوا فيه ،فخرجوا منه كام قال سلامن ،مل يفقدوا شيئاّ
ولهم فيه أكرث حديثاً منهم يف ال ّ
ومل يغرق منهم أحد[[[.
النص يدخل يف باب املبالغات والكرامات األسطوريّة التي حاكها سيف بن
وهذا
ّ
واألسيدي الكويفّ[[[ .من أهل البرصة،
والسعدي
الربجمي
التميمي وقيل:
الضبي أو
عمر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الطبري:تاريخ.9-8/3 ،
[[[-
ّ

الزبيدي :تاج العروس.407/18 ،
[[[ -ابن قتيبة:غريب الحديث121/1 ،؛
ّ

الطبري:تاريخ122 -121/3 ،؛ ابن األثير :الكامل512-511/2 ،؛ ابن كثير :البداية والنهاية.76/7 ،
[[[-
ّ
[[[ -ابن حبّان:كتاب المجروحين345/1 ،؛ المزي:تهذيب الكمال.324/12 ،
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ّ

اتّهم بالزندقة ،يروي املوضوعات عن اإلثبات ،وكان يضع الحديث[[[ .قال الرازي :مرتوك
الحديث؛ فلم أكتب ما روى ومن روى عنه[[[ ،قال ابن عدي :بعض أحاديثه مشهورة وعا ّمتها
منكرة مل يتابع عليها ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق[[[ .قال يحيى بن معني :ضعيف
ّ
ّ
والعقييل[[[ ،وابن
الحديث فلس خري منه![[[ .ضعفه
والدارقطني.
الجوزي[[[،
النسايئ[[[،
ّ
ّ
وقال أبو داود :ليس بيشء[[[ .إذن ال خالف بني علامء الجرح والتعديل أنّه كذّاب ،مختلق،
اإلسالمي مرويّات وأحداث ووقائع وأسامء مل توجد ومل تحدث
زنديق .وقد بثّ يف التاريخ
ّ
يف يوم من األيّام!.
الطربي هو من ر ّوج وس ّوق هذه املرويّات حتّى غدت حجر
وكان إمام املؤ ّرخني
ّ
النبي .!وقد ناقش
األساس الذي بنيت عليه أحداث العقود الثالثة التي أعقبت وفاة
ّ
العسكري رشيحة واسعة ج ّدا ً من هذه النصوص ،وأثبت اختالقها وكذبها! يف
الس ّيد مرتىض
ّ
يب مختلق ،واألسطورة السبأيّة،
كتبه :عبد الله بن سبأ وأساطري أخرى ،وخمسون ومئة صحا ّ
ومعامل املدرستني.
وما أشبه هذه الكرامة األسطوريّة التي حاكها سيف بن عمر بأختها التي حاكها لجيوش
حروب ما عرف بحروب الر ّدة والفتوحات يف عهد الخليفة أيب بكر .فروى أ ّن العالء بن
الحرضمي(( :ندب الناس إىل دارين ،ث ّم جمعهم فخطبهم وقال :إ ّن الله قد جمع لكم أحزاب
ّ
رب لتعتربوا بها يف البحر ،فانهضوا إىل
الشياطني ،..يف هذا البحر ،وقد أراكم من آياته يف ال ّ
عد ّوكم ،ث ّم استعرضوا البحر إليهم ،فإ ّن الله قد جمعهم .فقالوا :نفعل وال نهاب والله بعد
الدهناء هوالً ما بقينا ،فارتحل وارتحلوا ،حتّى إذا أىت ساحل البحر اقتحموا عىل الصاهل
والحامل والشاحج والناهق والراكب والراحل ،ودعا ودعوا ،وكان دعاؤه ودعاؤهم :يا أرحم
[[[ -ابن ح ّبان:كتاب المجروحين.346-345/1 ،

[[[ -الجرح والتعديل579/3 ،؛ .278/4

[[[ -الكامل في ضعفاء الرجال.436/3 ،
[[[ -تاريخ ابن معين336/1 ،؛ الكامل في ضعفاء الرجال435/3 ،؛ المزي:تهذيب الكمال.326/12 ،
[[[ -كتاب الضعفاء والمتروكين.187 ،
[[[ -كتاب الضعفاء الكبير.175/2 ،
[[[ -الموضوعات.30/2 ،
[[[ -المزي :تهذيب الكمال326/12 ،؛ ابن حجر:تهذيب التهذيب.260-259/4 ،
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إل أنت
حي يا ق ّيوم ال إله ّ
حي يا محيي املوىت يا ّ
الراحمني ياكريم ياحليم يا أحد يا صمد يا ّ
يا ربّنا .فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعا ،ميشون عىل مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر
أخفاف اإلبل ،وإنّ ا بني الساحل ودارين مسرية يوم وليلة لسفن البحر!!؟))[[[.
ومن ذلك ما رواه من أ ّن سعد بن أيب وقّاص بعث يف القادس ّية إىل أسفل الفرات عاصم
وتحصن منه -أهل
بن عمرو فسار حتّى أىت ميسان ،فطلب غنامً أو بقرا ً فلم يقدر عليها،
ّ
ميسان-يف االفدان ،ووغلوا يف اآلجام ،فتوغّل حتّى أصاب رجالً عىل أجمة ،فسأله واستدلّه
عىل البقر والغنم ،فحلف له وقال :ال أعلم وإذا هو راعي ما يف تلك األجمة ،فصاح منها
ثور :كذب والله وها نحن أوالء فدخل فاستاق الثريان وأىت بها العسكر !!؟ [[[.
ومنها أن بكريا ً
التميمي ،وصل  -وهو راكب عىل فرسه -يف وقعة من وقعات القادس ّية
ّ
إىل حافة نهر صغري أو جدول ،كان أهل تلك املنطقة قد فتحوه حتّى يعرقلوا مسري جيش
فلم وصل بكري وقفت فرسه فقال لها :ثبي أطالل .فقفزت وقالت :وثباً وسورة
املسلمنيّ ،

البقرة[[[.

قصة سباحة سلامن وسعد بن أيب وقّاص ،يف ذلك النهر الكبري
ومن ذلك يظهر أ ّن ّ
إل نسيج من نسائج سيف بن عمر املختلقة والكاذبة
ولحاقهم بالفرس يف املدائن ،ما هي ّ

تلك.

فضالً عن ذلك فاألكرث اتّساقاً مع حيثيّات الحدث وطبيعته أ ّن الذي ي ّدعى أنّه سبح بفرسه
نص عىل
مع سعد بن أيب وقّاص هو سلامن بن ربيعة الباهيل املعروف بسلامن الخيل الذي ّ
املحمدي الذي ليس له خربة
أنّه كان ييل الخيول يف خالفة عمر بن الخطّاب[[[ .ال سلامن
ّ
بهذا املجال؟ .وعليه فمن الراجح ج ّدا ً أ ّن هناك خلطاً وتوهامً آخر يف اسم سلامن وحضوره
الطربي ،عىل وجود سلامن بن ربيعة يف القادسيّة فقال :أبرص
نص
يف معركة القادسيّة ،فقد ّ
ّ

الطبري :تاريخ.526/2 ،
[[[-
ّ

الطبري :تاريخ.14 -13/3 ،
[[[-
ّ
الطبري :تاريخ.70 -69/2 ،
[[[-
ّ

الطبري:تاريخ136/3 ،؛ ابن حبّان:الثقات33-332/4 ،؛ مشاهير علماء
البخاري:التاريخ الكبير137/4 ،؛
[[[-
ّ
ّ
األمصار 162 ،؛ ابن عبد البر :االستيعاب633 -632/2 ،؛ ابن عساكر:تاريخ مدينة دمشق465/21 ،؛ ابن األثير:أسد
الغابة 327/2 ،؛ ابن حجر :اإلصابة117/3 ،؛ تهذيب التهذيب120/4 ،؛ فتح الباري.68/5 ،
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ّ

يل أناساً من األعاجم تحت راية لهم قد حفروا لها وجلسوا تحتها،
سلامن بن ربيعة الباه ّ
وقالوا :ال نربح حتّى منوت .فحمل عليهم ،فقتل من كان تحتها وسلبهم ،وكان سلامن
فارس الناس يوم القادسيّة ،وكان أحد الذين مالوا بعد الهزمية عىل من ثبت[[[.
ولعل ما يؤيّد هذا التداخل أ ّن األخري وصف بأنّه :أبرص باملفاصل من الجازر مبفاصل
ّ
تخصصاً يف تأدية مه ّمة الرائد الذي يستطلع للجيش أخبار
الجزور[[[ .وعليه فهو أقدر وأكرث
ّ

ويتجسس أحواله واستعداده ،أو الذي يختار أماكن نزول الجيش وتعسكره.
العد ّو،
ّ

هذا فضالً عن أ ّن الخليفة عمر بن الخطّاب عندما كتب إىل سعد بن أيب وقّاص يف مه ّمة
إل ما وافق إبلها من
اختيار قاعدة عسكريّة لجيش فتح العراق قال له :إ ّن العرب ال يوافقها ّ
البلدان ،فابعث سلامن رائدا ً وحذيفة وكانا رائدي الجيش يرتادان منزالً بريّاً بحريّاً ليس بيني
وبينكم فيه بحر وال جرس ،ومل يكن بقي من أمر الجيش يشء إلّ وقد أسنده إىل رجل.
يب الفرات ،ال يرىض
فبعث سعد حذيفة وسلامن ،فخرج سلامن حتّى أىت األنبار فسار يف غر ّ
رشقي الفرات ال يرىض شيئاً حتّى أىت الكوفة،..
شيئاً حتّى أىت الكوفة .وخرج حذيفة يف
ّ
ورب
رب السامء وما أظلّت،
فأعجبتهام البقعة ،فنزال فصلّيا وقال ّ
ّ
كل واحد منهام :الله ّم ّ
األرض وما أقلّت ،..بارك لنا يف هذه الكوفة واجعله منزل ثبات وكتبا إىل سعد بالخرب[[[.
ولعل خربته قليلة بطبائع العرب ،وما يرتاحون إليه
ّ
فاريس،
املحمدي رجل
إ ّن سلامن
ّ
ّ
وما ينفرون منه ،وبالتايل فهو غري مهيّأ مهنيّاً ألداء هذه امله ّمة ،يف حني أ ّن سلامن بن ربيعة
يل ،إضافة إىل ما وصف به من املعرفة باملفاصل واألماكن ،فهو من صميم العرب،
الباه ّ
وم ّمن يعرف ج ّيدا ً طباعهم ،وأمزجتهم ،وفضالً عن ذلك فقد ُروي أنّه من الشخص ّيات
التاريخي
املحمدي .وعليه فاألقرب للمنطق
املحوريّة يف معركة القادسيّة بخالف سلامن
ّ
ّ
املحمدي.
النص أ ّن املقصود بهذه األدوار هو سلامن بن أيب ربيعة ال سلامن
والرتاتب
ّ
ّ ّ
والسيايس والتقاطع حول مسألة الخالفة وزعامة األ ّمة
العقائدي
ولعل ما يع ّزز ذلك الخالف
ّ
ّ
ّ
بني سلامن وعمر بن الخطّاب.

فضالً عن ذلك ،فاملصادر ترتجم له عىل أنّه كان من املق ّربني للخليفة عمر بن الخطّاب،
الطبري:تاريخ.72/3 ،
[[[-
ّ

الطبري:تاريخ.72/3 ،
[[[-
ّ

الطبري:تاريخ.146 -145/3 ،
[[[-
ّ
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وأنّه أول قضاته يف الكوفة ،وأول من استعمله عىل قضاء املدائن بعد فتحها[[[ .وذكر
البغدادي يف تاريخه بسند ينتهي إىل أيب وائل شقيق بن سلمة قال :رأيت سلامن
الخطيب
ّ
بن ربيعة جالساً باملدائن عىل قضائها واستقضاه عمر بن الخطّاب أربعني يوماً ،فام رأيت
بني يديه رجلني يختصامن ال بالقليل وال بالكثري ،فقلنا أليب وائل :فم ّم ذاك؟ .فقال :من
فضال عن ذلك فإ ّن سعد بن أيب وقّاص أوكل إليه تقسيم دور
ً
انتصاف الناس يف ما بينهم[[[.
املدائن عىل الجند بعد فتحها عام (16هـ)[[[.

أ ّما مسألة أنّه كان والياً عىل املدائن يف عهد الخليفة عمر بن الخطّاب[[[ ،فهي األخرى

أي
قضيّة تتداخل فيها املعلومات بشكل ملحوظ ،فال يعرف عىل وجه الدقّة والتحديد يف ّ
تولها يف عهد
وكل ما يشار إليه أنّه ّ
أي سنة تركهاّ ،
سنة ّ
تول سلامن إمارة املدائن؟ ،وال يف ّ

الخاصة بوالة الخليفة عمر
الطربي
الخليفة عمر .ولكن من الغريب أنّنا عندما نطالع قوائم
ّ
ّ

ينص عىل أ ّن سعد بن
بن الخطاب ال نجد اسم سلامن
املحمدي حارضا ً بينهم ،بل نجده ّ
ّ
ول عىل املدائن رشحبيل بن السمط
أيب وقّاص بعد انتهاء معركة القادسيّة عام (14هـ) ّ
الكندي[[[.
ّ

يقسم والية
وبعد استكامل فتح املدائن عام (16هـ) نجد الخليفة عمر بن الخطاب ّ

املدائن بني مجموعة من الصحابة ،فكان سعد بن أيب وقّاص والياً مسؤوالً عن شؤون
الحرب والصالة ،وكان النعامن بن مقرن والياً للخراج عىل ما سقاه نهر دجلة ،وأخوه سويد
بن مقرن والياً للخراج عىل ما سقاه نهر الفرات ،ث ّم استبدل بهام حذيفة بن أسيد وجابر بن
[[[ -ابن قتيبة :المعارف ،ص558 ،433؛ وينظر :ابن سعد :الطبقات الكبرى131/6 ،؛ خليفة بن خ ّياط :تاريخ
خليفة ،ص111؛ ابن قتيبة :عيون األخبار127/1 ،؛ القاضي وكيع :أخبار القضاة186-184/2 ،؛ ابن األثير :أسد
الغابة .327/2 ،ابن عبد الب ّر :االستيعاب633 -632/2 ،؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق464 -463/21 ،؛ المزي:
تهذيب الكمال 242/11 ،؛ ابن حجر :اإلصابة117/3 ،؛ تهذيب التهذيب.120 -119/4 ،
[[[ -تاريخ بغداد.205 -204/9 ،
الطبري :تاريخ129/3 ،؛ الكالعي :االكتفاء517/2 ،؛ ابن خلدون :تاريخ.101/2 ،
[[[-
ّ

[[[ -ينظر :الجاحظ :العثمان ّية ،ص178؛ ابن سعد :الطبقات88-87/4 ،؛ 319/7؛ ابن عبد الب ّر :االستيعاب،
635/2؛ الشريف المرتضى:الشافي في اإلمامة 291/20؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق435-434/21 ،؛ المزي:
الذهبي :تاريخ اإلسالم519-518/3 ،؛ سير اعالم النبالء.547/1 ،
تهذيب الكمال252/11 ،؛
ّ
الطبري :تاريخ .579/3 ،وينظر :ابن ح ّبان :الثقات212/2 ،؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق461/22 ،؛ ابن
[[[-
ّ
حجر :اإلصابة في تمييز الصحابة.217/3 ،
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ين ،ث ّم استبدل بهام حذيفة بن اليامن وعثامن بن حنيف[[[ .وكانت والية حذيفة
عمرو املز ّ
الخراج ّية عىل ما سقي بنهر دجلة ،ووالية عثامن بن حنيف عىل ما سقي بنهر الفرات ،وقد
ظلّت هذه الوالية قامئة إذ وردت تفاصيلها يف كتاب بعثه الخليفة عمر ألهل الكوفة عام
(21هـ) بعد فتح نهاوند[[[.
ويبدو أ ّن بعض املؤ ّرخني التبس عليهم األمر وظ ّنوا أ ّن حذيفة بن اليامن كان والياً عا ّماً

فنصوا عىل أنّه كان والياً للمدائن يف عهده[[[.
للمدائن يف عهد الخليفة عمرّ ،

ألي من
أي إشارة لوالية سلامن
وهكذا ال نكاد نعرث يف تاريخ
املحمدي ّ
ّ
الطربي عىل ّ
ّ
أعامل املدائن يف عهد الخليفة عمر .عىل أنّه يجدر االنتباه هنا إىل مصاحبته لحذيفة بن
اليامن ،وطبيعة العالقة بينهام ،ووجودهام يف املدائن يف الوقت نفسه ،فقد روي أ ّن حذيفة
بن اليامن قال لسلامن :أال نبني لك بيتا؟ .قال :مل لتجعلني ملكاً ،وتجعل يل دارا ً مثل بيتك
بالربدي.[[[ ...
الذي باملدائن! .قال :ال ،ولكن نبني لك بيتاً من قصب ونسقفه
ّ
النص نستطيع تحديد بدايات وجود سلامن يف املدائن ،فدخوله عليها
ولعلّنا من هذا
ّ
متأخّر عن دخول حذيفة ،بل إ ّن كالم حذيفة معه يشعر أنّه كان ميلك شيئاً من السلطة فيها،

ولذلك عرض عىل صاحبه سلامن أن يبني له بيتاً ،فرفض سلامن ألنّه خيش أن يكون البيت
عىل نحو من الفخامة واألبهة التي كان عليها بيت حذيفة -لتجعلني ملكاً ،وتجعل يل دارا
مثل بيتك الذي باملدائن -وهذا يشري إىل أ ّن حذيفة حينها كان متولّياً عمله الذي سبقت
اإلشارة إليه.
وبالعودة إىل األخبار التي تشري لوالية سلامن عىل املدائن ،نجدها منقولة عن بعض
شهود العيان ،الذين رأوا سلامن -يبدو من كالمهم وهو أمري عىل املدائن -يعيش عيشة
الكفاف والبساطة ،التي جعلته يف بعض األحيان مبوضع ازدراء اآلخرين ،فم ّرة يتضاحكون
الطبري :تاريخ.23/4 ،
[[[-
ّ

الطبري :تاريخ.139/4 ،
[[[-
ّ

العجلي :معرفة الثقات289/1 ،؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق286 ،261/12 ،؛ ابن األثير :أسد الغابة،
[[[-
ّ
الذهبي :تاريخ اإلسالم493/3 ،؛ ابن حجر :اإلصابة39/2 ،؛ تهذيب
392/1؛ المزي :تهذيب الكمال499/5 ،؛
ّ
التهذيب 193/2 ،؛ الصفدي :الوافي بالوفيات.251-250/11 ،
[[[ -ابن األثير :اسد الغابة331/2 ،؛ الذهبي :سير اعالم النبالء .547/1 ،وينظر .ابن عبد الب ّر :االستيعاب،
636 -635/2؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق.436/12 ،
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عليه ،بسبب لباسه ومنظره ،ويش ّبهونه بلعبة لهم ،وم ّرة يحيط به الصبيان ويسخرون منه[[[.
سف
ونقل عن النعامن بن حميد أنّه دخل عىل سلامن يف املدائن ،فوجده يعتاش عىل ّ
جب من ذلك فقال سلامن :لو نهاين عمر عن هذا ما انتهيت .اشرتي الخوص
الخوص ،فتع ّ
بدرهم ،فأبيعه بثالثة دراهم ،فأتص ّدق بدرهم وأنفق عىل أهيل درهامً وأشرتي الخوص
بدرهم[[[.
تسف؟ .قال :أشرتي بدرهم
نص آخر أنّهم سألوا سلامن :ما هذا الخوص الذي ّ
ويف ّ
وأبيعه بثالثة فأربح فيه درهمني ،أتص ّدق بأحدهام وآكل باآلخر ،ورأس مايل قائم .فقالوا له
النص بأ ّن املقصود مل قبلت أن تكون عامالً لعمر عىل املدائن -فقال
فلم تعمل؟-يوحي
ّ
سلامن:إ ّن عمر أكرهني ،فكتبت إليه ،فأىب م ّرتني وكتبت إليه فأوعدين[[[.
وحقيقة الحال أ ّن هذه الشواهد لعيشة الكفاف التي يعيشها سلامن هي الوحيدة التي
عىل أساسها قال بعض املؤ ّرخني بواليته عىل املدائن ،ويبدو أنّها إن حدثت فعالً فهي ال

تعدو كونها والية جزئ ّية -عىل نحو والية حذيفة وجامعته -ومل ّدة قصرية ج ّدا ً ،ولذلك مل
فالنصان األخريان يشريان إىل
الطربي اسمه يف قوائم الوالة عليها .فضالً عن ذلك
يذكر
ّ
ّ
أ ّن العالقة بني الخليفة عمر وسلامن كانت متوتّرة نوعاً ما ،وأنّه قبل اإلمارة تحت الضغط
اإلكراه.

فالطربيس
تول عمله بدالً منه،
ويظهر أ ّن واليته عليها كانت بعد حذيفة بن اليامن ،ولعلّه ّ
ّ
(ت 548هـ) وإن كان يتف ّرد بنقل رسالة بعثها سلامن إىل الخليفة عمر ،يرفض فيها الوشاية
بصاحبه وكشف مساوئه أو أخطائه :من سلامن موىل رسول الله إىل عمر بن الخطّاب.
وتعيين ،وتذكر فيه :أنّك بعثتني أمريا ً عىل أهل املدائن،
إنّه أتاين منك كتاب يا عمر ،تؤنّبني
ّ
أقص أثر حذيفة ،واستقيص أيّام أعامله وسريه ،ث ّم أعلمك قبيحها ،وقد نهاين
وأمرتني أن ّ
ْت سلطان الله و َو َّه ْنتُ ُه وأذللت نفيس وامتهنتها ،حتّى
الله عن ذلك ،...وأ ّما قولكّ :
إن ض َّعف ُ
[[[ -ابن سعد :الطبقات88-87/4 ،؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق.430/21 ،
[[[ -ابن سعد :الطبقات89-87/4 ،؛ ابن أبي شيبة :المص ّنف179/8 ،؛ ابن حبان :الثقات473/5 ،؛ ابن عساكر:
تاريخ مدينة دمشق435-434/21 ،؛ المزي :تهذيب الكمال252/11 ،؛ الذهبي :سير أعالم النبالء547/1 ،؛ تاريخ
اإلسالم.519/3 ،
الذهبي :تاريخ اإلسالم519/3 ،؛ سير أعالم النبالء.547/1 ،
[[[ -ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق435/21 ،؛
ّ
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يل ثقل حمولتهم،
جهل أهل املدائن إماريت وات ّخذوين جرسا ً ميشون فوقي ،ويحملون ع َّ
وزعمت أ ّن ذلكم ما يوهن سلطان الله ويذلّه.[[[..
إل أ ّن هذه الرسالة إذا ما ض ّمت إىل الشواهد التاريخ ّية السابقة ،تبدو وكأنّها متساوقة مع
ّ
منوال األحداث املرتبطة بشخص ّية سلامن ،واملنقولة عنه عرب شهود العيان يف املدائن.
نص عىل بقاء حذيفة يف منصبه حتّى عام (21هـ) كام م ّر ،تكون والية
ومبا أ ّن
الطربي ّ
ّ
سلامن واقعة بني (32-21هـ).
تنص عىل أ ّن وايل املدائن
ّ
مم يزيد املسألة ارتباكاً أنّنا نجد بعض املصادر ّ
ولعل ّ
تنص
وقاضيها هو سلامن بن ربيعة ال سلامن
املحمدي ،فاملصادر اإلسالميّة التي ترتجم له ّ
ّ
عىل أنّه كان من املق ّربني إىل الخليفة عمر بن الخطاب ،وأنّه أول قضاته يف الكوفة ،وأول
البغدادي يف تاريخه بسند
من استعمله عىل قضاء املدائن بعد فتحها[[[ .وذكر الخطيب
ّ

ينتهي إىل أيب وائل شقيق بن سلمة قال :رأيت سلامن بن ربيعة جالسا باملدائن عىل قضائها
واستقضاه عمر بن الخطّاب أربعني يوماً ،فام رأيت بني يديه رجلني يختصامن ال بالقليل وال
بالكثري ،فقلنا أليب وائل :فم ّم ذاك؟ .فقال :من انتصاف الناس فيام بينهم[[[.
فضالً عن ذلك فقد ذُكر أ ّن سعد بن أيب وقّاص أوكل إليه مه ّمة تقسيم دور املدائن عىل
الجند بعد فتحها عام (16هـ)[[[.

املحمدي يف املدائن كان متزامناً
ومن هنا يتّضح أ ّن وجود سلامن بن أيب ربيعة وسلامن
ّ

أ ّما وجود سلامن فيها عامالً للخليفة عمر بن الخطاب ،فإنّه كان تحت اإلكراه ،أو إنه نتيجة
يئ بينه وبني سلامن بن ربيعة ،نتيجة ملعارصة االثنني وتطابق اسميهام ،ووجودهام
خلط روا ّ
التاريخي نفسه أيضاً ،أو إ ّن وجوده فيها كان وجود إقامة وسكن
يف املكان نفسه ويف الظرف
ّ
كباقي املسلمني الساكنني فيها.

[[[ -االحتجاج.188-185/1 ،
[[[ -ابن قتيبة :المعارف558 ،433 ،؛ وينظر ابن سعد :الطبقات الكبرى131/6 ،؛ خليفة بن خيّاط :تاريخ خليفة،
ص111؛ ابن قتيبة :عيون األخبار127/1 ،؛ القاضي وكيع :أخبار القضاة186 -184/2 ،؛ ابن األثير :أسد الغابة،
 .327/2ابن عبد البر :االستيعاب633 -632/2 ،؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق464 -463/21 ،؛ المزي:
تهذيب الكمال242/11 ،؛ ابن حجر :اإلصابة117/3 ،؛ تهذيب التهذيب.120 -119/4 ،
[[[ -تاريخ بغداد.205 -204/9 ،
الطبري :تاريخ129/3 ،؛ الكالعي :االكتفاء517/2 ،؛ ابن خلدون :تاريخ.101/2 ،
[[[-
ّ
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املحمدي ففي املصادر اإلسالم ّية اختالف بهذا املوضوع،
أ ّما ما يتعلّق بوفاة سلامن
ّ

فمنها ما تروي أنّه ّ
توف يف خالفة عمر بن الخطاب[[[ وح ّددت أخرى وفاته بعام (35هـ)[[[،

وقالت أخرى عام (36هـ) ـ[[[ وقالت ثالثة عام (37هـ)[[[ ومنها مل تح ّدد سنة وفاته ،واكتفت

بالقول :إنّه ّ
توف يف خالفة عثامن بن عفّان[[[.

وقد وقف املسترشق ( = Massignonماسينيون) عند هذه الجزئيّة من سريته ،وناقشها

ونص عىل أ ّن
جل عىل هذه التواريخ املعطاة بعض املالحظات[[[.
ّ
بشكل مستفيض وس ّ

تاريخ وفاة سلامن غري معروف ،يف نهاية خالفة عمر أو يف خالفة عثامن؛ ألنّه أقام بالكوفة
يف خالفة عثامن ،ويف القرن الثالث ح ّدد جامعو األحاديث الس ّن ّية تاريخ وفاته بسنة (36هـ)،

ألنّه شهد فتح مدينة بلنجر عام (32هـ) ،وقد وضع هذا الحدث ح ّدا ً لتاريخ وفاته ،وبعضهم
ّ
املتوف (34هـ) قد دخل عىل سلامن
ق ّدموا تاريخ وفاته إىل سنة (32هـ) ،أل ّن ابن مسعود
الخدري[[[.
عند وفاته هو وأبو سعيد
ّ
دي تحتوي عىل
وهكذا يتّضح أ ّن الوثائق
ّ
الخاصة بالسرية الشخصيّة لسلامن املح ّم ّ
علمي لبعض املسترشقني.
محل تساؤل واعرتاض ،ونقد
بعض الثغرات التي شكّلت ّ
ّ

[[[ -ابن عبد الب ّر :االستيعاب638/2 ،؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق.458/21 ،

[[[ -ابن عبد الب ّر :االستيعاب.638/2 ،

[[[ -خليفة بن خيّاط :تاريخ خليفة143 ،؛ ابن عبد الب ّر :االستيعاب638/2 ،؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق،
459-458/21؛ ابن األثير :الكامل في التاريخ287/3 ،؛ الذهبي :سير أعالم النبالء.554/1 ،
الذهبي :سير أعالم
النيسابوري :المستدرك598/3 ،؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق459/21 ،؛
[[[ -الحاكم
ّ
ّ
النبالء.555/1 ،
[[[ -ابن سعد :الطبقات الكبرى93/4 ،؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق458/21 ،؛ الذهبي :سير أعالم النبالء،
.554/1
الفارسي.25 -23 ،
[[[ -سلمان
ّ
الفارسي.25 -24 ،
[[[ -سلمان
ّ

المبحث الرابع
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ّ ف
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ش
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ً
ش
االست� ق ّ
ا� باالسالم
أوال :االهتمام
ي

ليس من املبالغة القول :إ ّن االسترشاق اهت ّم بتاريخ اإلسالم واملسلمني وما زال مبا
يوازي اهتامم املسلمني أنفسهم بل أحياناً يزيد؛ إذ تشري التقديرات إىل أ ّن عدد الكتب التي
كتبت عن الرشق األدىن بلغ نحو ( 60000كتاب) ما بني عامي ( 1800و1950م)[[[.
وكان لتاريخ اإلسالم واملسلمني الح ّ
ظ األوفر من هذه الكتب والبحوث والدراسات،
كل الجهود التي ق ّدمها
اإلسالمي وحضارته فاقت ّ
يب
بل إ ّن عناية االسترشاق بالرتاث العر ّ
ّ

الفكري[[[ .وليس هذا من املستغرب إذا علمنا أنّه يوجد يف
االسترشاق الخرتاق أفق الرشق
ّ
اإلسالمي ،وأ ّن املسترشقني يصدرون
متخصصاً بالعامل
حوال ( 50مركزا ً)
ّ
أمريكا وحدها
ّ
ّ
( 300مجلّة) متن ّوعة ،ومبختلف اللغات ،وعقدوا ( 30مؤمترا ً دوليّاً) فضالً عن عرشات
املؤمترات والندوات اإلقليميّة خالل قرن واحد ،ومنذ ( 150سنة) حتى الوقت الحارض،
يصدر يف أوروبا وبلغاتها املختلفة كتاب واحد يوميّاً -عىل ّ
األقل -عن اإلسالم واملسلمني[[[.
وقد ات ّفقت واختلفت هذه الكم ّية الهائلة من البحوث والدراسات يف مواضيع وجزئ ّيات
جهه وآرائه وتفسرياته ،وتوافر املصادر،
شتّى ،بحسب ثقافة ّ
كل مسترشق ودوافعه ،وتو ّ
ومنهجيّته وموضعيّته ،و ُمتبَ ّنياته.
وكان ميدان املذاهب والفرق اإلسالم ّية ،من امليادين الخصبة لالسترشاق؛ ملا يرتت ّب
عليه من سرب أغوار تلك املذاهب والفرق ،للوقوف عىل جذور ما بقي منها حارضا ً
ومتجسدا ً؛ لربط املايض بالحارض وصياغة تاريخ متسلسل لهذا املذهب أو تلك الفرقة؛
ّ
ملا قد تحتاج إليه مسائل تقومي ّية ،أو رصديّة ،حتّى سياس ّية يف الوقت الحارض.
[[[ -دوارد سعيد :االستشراق ص.322 - 321
[[[ -سمايلوفتش ،أحمد :فلسفة االستشراق ص.157
العمري ،أكرم ضياء :موقف االستشراق من الس ّنة والسيرة النبويّة ،مجلّة مركز بحوث الس ّنة والسيرة النبويّة،
[[[-
ّ
1995م .ص.56 ،55
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أو أل ّن املسترشقني يف األع ّم األغلب إنّ ا كانوا يهدفون -من خالل تلك الدراسات -إىل
تعميق ح ّدة الخالفات بني املذاهب والفرق اإلسالم ّية وتوسيعها وتكريسها ،وإبراز حاالت
االنقسام والتباين والتجزئة يف صفوف املسلمني سياسيّاً وفكريّاً ودينيّاً .فضالً عن أسباب
اإلسالمي الذي ال مندوحة من أنّه يج ّر للخوض يف
التخصص يف التاريخ
أخرى منها حكم
ّ
ّ
تقص الرواية التاريخ ّية ونقدها ،وتخليصها من شوائب األهواء
هذا امليدان ،أو أ ّن محاولة
ّ
جهات الدين ّية واملذهب ّية ،هي التي تقود إىل لتع ّرض لتفاصيل مشابهة .أو غري ذلك من
والتو ّ
األسباب.
ً
ّ
ش
االست� ق ّ
بالتشيع
ا�
ثانيا :االهتمام
ي

مبقتىض ما توخّاه االسترشاق من الخوض يف هذا امليدان؛ كان للتشيّع والشيعة وسري
اقي[[[ ،ما يكاد معه يقارن مبا كتب يف
األمئة نصيب وافر من الجهد واالهتامم االسترش ّ
السرية النبويّة ،ويرجح عىل االهتامم بالكتابة عن الفرق واملذاهب األخرى ،أو سري الشخصيّات
الشيعي،
والعقائدي
الفكري
كل خيوط النسيج
حص ّ
ّ
ّ
املنتمية لها .فحاول االسترشاق تف ّ
ّ
واندفع املسترشقون ،من شتّى الجنسيّات األوروبيّة واألمريكيّة وغريها ،إىل سرب أغوار الحركة
الشيعيّة ،والنفوذ إىل عمقها الضارب والقديم قدم اإلسالم نفسه[[[ لدراسته والتعرف حتّى إىل
الشعائر والطقوس واملامرسات العزائيّة ،فسافروا إىل املدن الشيعيّة املق ّدسة ،ومكثوا فيها
شهورا ً وسنني ،وبطبيعة الحال بذلوا جهودا ً ال تنكر ،وتح ّملوا مخاطر وظروفاً ال ميكن التك ّهن
حصها عن كثب وقرب ،والكتابة عنها[[[.
بها لرؤية تلك املامرسات ،وتف ّ
مم يؤسف له أ ّن أكرث تلك الدراسات كانت تحتوي عىل استنتاجات وتفسريات
ولكن ّ
خاطئة وغري منصفة ،ولعلّها حاقدة؛ ملا كانوا يعملون عليه من تعميق الخالف بني املذاهب
إل أنّها كانت ملؤلّفني داروا
اإلسالم ّية ،أو ألنّهم استم ّدوا موا ّدهم من مصادر أول ّية وأساس ّية ّ
يف فلك السلطة ،أو انتفعوا منها ما ّديّاً ومعنويّاً ،فجافوا الحقيقة التاريخيّة وجانبوها متاماً
[[[ -لمزيد من التفاصيل ينظر :دونلدسن :عقيدة الشيعة (الصفحات جميعها) ،أجناس جولدتسيهر :العقيدة والشريعة
في االسالم ص ،222–167فيليب حتّي :تاريخ العرب ص ،523–512 ،313–311فرنسوا تويال :الشيعة في
الشيعي ص19
العالم ص ،183–19جرهارد كونسلمان :سطوع نجم الشيعة ص ،294- 5ولي نصر :االنبعاث
ّ
 ،417عبد الجبّار ناجي :التشيّع واالستشراق ص  ،478–11له أيضاً :االستشراق في التاريخ ص ،248–240فؤادكاظم المقدادي :االسالم وشبهات المستشرقين ص.172–145
[[[ -ينظر :هاينس هالم ،الشيعة ص.15
[[[ -كما فعل المستشرق دونلدسن الذي بقي ( )16سنة في مدينة مشهد في إيران .ينظر :عقيدة الشيعة ص.5
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وش ّوهوا صورة التش ّيع والشيعة ملا ميثّلونه من جانب معارضة دائم للسلطة الس ّن ّية .أو أنّها
ملؤلّفني حاولوا ازدراء مذهب التش ّيع واتّهامه مبا ليس فيه ،حتّى إنّهم كفّروا معتنقيه ،ألنّه
يتعارض مع مذاهبهم التي ينتمون إليها!!.
وبصورة عا ّمة كانت مؤلّفات مدرسة الخلفاء ،تحاول قمع رواية املدرسة الشيع ّية وتغييبها
وات ّهامها وتشويهها وتسويفها وتكذيبها وإضعافها...الخ ،مبا ركنت إليه تلك املصادر من
روايات أمويّة وعبّاسيّة ضعيفة أو مع ّدلة أو مح ّرفة أو موضوعة من قبل رواتها .وهذا كان
سالحاً بيد م ّدعي املوضوع ّية من املسترشقني -فضالً ع ّمن ال يتّصف بهذه الصفة -أل ّن
يدلوا بتفسريات خاطئة وغري موضوع ّية البتّة [[[.
أ ّما عن سبب هذا االهتامم املطّرد مبذهب التشيع ،فقد تقدم أن قلنا أنهم يحاولون
تهويل وتعميق حدة الخالفات بني املذاهب والفرق اإلسالم ّية وال س ّيام بني الس ّنة والشيعة،
باعتبارهام القطبني اللذين يتمحور حولهام اإلسالم اليوم ،خصوصاً أ ّن املذهب الس ّن ّي

كان ميسك بزمام بالسلطة يف الدول اإلسالميّة وال يزال  -حتّى يف بلدان أغلب سكّانها
الشيعي ،أي إ ّن املعارضة والتنافر الخافت ال يزال مستم ّرا ً،
من الشيعة -أكرث من املذهب
ّ
أي وقت ،من خالل بيان الفروق بينهام ،وتعظيمها
ومن السهل إشعال فتيله أو تأجيجه يف ّ
وتوسيعها ،بل مبحاولة القذف ببعض آراء هذا املذهب أو ذاك يف أحضان املسيحيّة كام
املبشون ،أو يف أحضان التوراتيّة كام يفعل اليهود.
يفعل
ّ

عرشي ،أو
اإلمامي االثني
إل أ ّن هذا ال يبدو سببا كافياً ،ملتابعات استرشاقيّة دقيقة للفقه
ّ
ّ
ّ
متقصية لعقيدة الغيبة واإلمام املنتظر ،أو دراسات عن واقعة كربالء ،وما أحدثته من
دراسة
ّ
ين ،أو دراسة الحركة الفكريّة والعلم ّية متمثّلة
ه ّزة يف الوجدان والشعور
اإلسالمي واإلنسا ّ
ّ
باإلمامني الباقر والصادق أو دراسة دور املجتهد ومرجع التقليد ...الخ من الدراسات
املرتبطة مبذهب التشيّع .ولذلك تربز للعيان أسباب أخرى منها ،التكفري عن يشء ما ،أو
محاولة تصحيح أخطاء مكتسبة من املايض ،أو محاولة استخدام مصادر أكرث حياديّة ،أو
إنّها تنتمي إىل مدرسة التش ّيع نفسها.
فقد كان املسترشقون القدامى ـ وال سيّام الجيل األول منهم ـ قد أقصوا عقيدة التشيّع،
[[[ -ينظر :عبد الجبّار ناجي ،التشيّع واالستشراق ص.12 -11
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اإلسالمي؛
والحركات الشيع ّية ،والديناميك ّية الف ّعالة ملذهب التش ّيع عن أحداث التاريخ
ّ
جهات التي سطّرتها مرويّات كتب مدرسة الخلفاء ،ككتاب (مقاالت
اعتامدا ً عىل التو ّ
للبغدادي ت429هـ)[[[،
لألشعري ت330هـ)[[[ ،وكتاب (الفَرق بني ال ِفرق
اإلسالميّني
ّ
ّ
الظاهري ت456هـ)[[[ ،وكتاب
وكتاب (الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم
ّ
ين ت 548هـ)[[[.
(امللل والنحل للشهرستا ّ
فعىل سبيل املثال نجد كتاب الفصل (البن حزم) أعاله الذي حقّق وترجم وطبع منذ
العقد األخري للقرن التاسع عرش ،واعتمده كثري من املسترشقني يف السنوات األوىل من
القرن العرشين[[[.
تعسف وغل ّو يف التحامل عىل مذهب
ّ
ولربا راج هذا الكتاب؛ ملا يتّصف به مؤلّفه من ّ
التش ّيع ،واملذاهب األخرى م ّمن يخالفونه الرأي ،إذ كان “ كثري الوقوع يف العلامء املتق ّدمني
ال يكاد يسلم أحد من لسانه فنفرت منه القلوب فاستهدفه فقهاء وقته متاألوا عىل بغضه
ور ّدوا قوله وأجمعوا عىل تضليله وش ّنعوا عليه وحذّروا سالطينهم من فتنته ونهوا عوا ّمهم عن
جاج
الدن ّو منه واألخذ عنه فأقصته امللوك ورشدته عن بالده ..كان لسان ابن حزم وسيف الح ّ
بن يوسف شقيقني وإنّ ا قال ذلك لكرثة وقوعه يف األمئة”[[[.
الشيعي؛ ألنّه يخالفهم يف
فلم يأل (ابن حزم)[[[ جهدا ً يف تشويه صورة الشيعة واملذهب
ّ

املذهب من جانب ،وأل ّن ج ّده (سفيان) وأباه (يزيد) كانا من موايل (يزيد بن أيب سفيان بن
األموي)[[[.
صخر بن حرب
ّ
فرناه يلصق بالشيعة ومذهب التش ّيع أكاذيب وافرتاءات ال تجد لها عيناً وال أثر ،كات ّهامهم
[[[ -ينظر حديثه عن الشيعة ص 12ـ .58
[[[ -ينظر ما كتبه عن مقاالت الروافض ص 22ـ .49
[[[ -ينظر ما وصفه بـ شنع الشيعة  111 /3ـ .123
[[[ -ينظر ما سطّره عن الشيعة ص 118ـ .159
[[[ -ينظر :عبد الج ّبار ناجي ،التش ّيع واالستشراق .16 ،15

[[[ -ابن خلّكان :وفيات األعيان .328 -325 /3
[[[ -ينظر الفصل في الملل ص.115
[[[ -ابن خلكان :وفيات األعيان .328 /3
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أنّهم يقولون بتحريف القرآن ،وأنّهم يجيزون نكاح تسع نساء[[[ ،وإمامة املرأة والحمل يف

عيل عددا ً من
بطن أ ّمه ،وأ ّن مذهبهم مأخوذ من عبد الله بن سبأ[[[ الذي أحرق اإلمام ّ
اصحابه[[[.

بل أكرث من ذلك كلّه ،إذ ي ّدعي أ ّن الروافض[[[ ليسوا من املسلمني! ويقصد بهم أتباع

مدرسة أهل البيت ،[[[ ولذلك تص ّور ،بل تيقّن عدد من املسترشقني القدامى أ ّن حركة

اإلسالمي.
إل حركة منعزلة ،وذات تأثري ضئيل يف التاريخ
التش ّيع ما هي ّ
ّ

إل أنّه ومبرور الزمن ،وعندما رشع املسترشقون بدراسة مذهب التش ّيع ،من مصادره
ّ

ومنابعه األساسيّة ،عرفوا مقدار االنزالقات التي سطّروها يف بحوثهم ودراساتهم ،ووقفوا

حة والدقّة .فعرفوا أنّها حركة
عىل ك ّم هائل من املعلومات التي جافت الواقع وجانبت الص ّ

َمقصية تع ّمدا ً ،وأ ّن لها ثقلها يف التاريخ والحارض اإلسالميّني .وبرغم أنّهم مل يكونوا يتوخّون
إل أّنهم كانوا بحاجة إىل رصد وإحصاءات دقيقة وصحيحة؛
الدقّة واملوضوع ّية يف الحكمّ ،

ملا يرتت ّب عىل ذلك من رسم ملشاريع سياسيّة ،وأخرى اقتصاديّة وفكريّة وثقافيّة ،وملا

يتطلّبه عنرص املواجهة مع الخص ّم.

فرشعوا حني ذاك يبحثون يف التش ّيع باالعتامد عىل مؤلّفات علامئه ومؤ ّرخيه ،وسافر

بعضهم إىل إيران والعراق وغريها بحثاً عن املخطوطات والكتب القدمية فدرسوها
وترجموها؛ للوقوف عىل حقيقة هذه الطائفة كاملسترشق ( )D. M. Donaldsonدوايت
[[[ -ينظر الفصل في الملل ص .116

تاريخي؟ أم هي شخص ّية مفتعلة؟ لمزيد من التفاصيل ينظر:
[[[ -شخص ّية اختلفت األقوال فيها ،فهل لها واقع
ّ
علي آل محسن :عبد الله بن
مرتضى
ّ
العسكري :عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى في جزءين( ،الصفحات جميعها)ّ .
سبأ دراسة وتحليل ص .364 _ 11إبراهيم بيضون :عبد الله بن سبأ ص.118 – 5
[[[ -ينظر الفصل في الملل ص.120
إلي
[[[ -الرافضة :تعني الجند المخالفين لقائدهم .فقد كتب معاوية إلى عمرو بن العاص بعد معركة الجمل :أنّه وقع ّ
علي  من أهل البصرة .ابن قتيبة :االمامة والسياسة
مروان بن الحكم في رافضة البصرة ،أي من رفض خالفة اإلمام ّ
 ،86 /1المنقري .وقعة صفّين ص .34ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق  ،130 /59ابن أبي الحديد :شرح نهج البالغة
فكل طائفة منهم را ِفضةٌ ،والنسبة إِليهم را ِف ِ
ض ٌّي).
ض :جنود تركوا قائدهم وانصرفوا ّ
 ،61/2وقال ابن منظور( :وال ّروا ِف ُ
لسان العرب  .157/7ث ّم أخذ خصوم أهل البيت بإطالقها على أتباع مذهب آل البيت.
[[[ -ينظر :األميني ،الغدير  92 /3وما بعدها.
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ّ

م .دونلدسن[[[ الذي يع ّد يف مق ّدمة من اهت ّموا بهذا املجال ،ومن أه ّم مؤلّفاته كتابه (عقيدة
حة لرغبة استرشاق ّية للتع ّرف إىل التش ّيع إذ كتب
الشيعة)[[[ الذي يظهر أنّه جاء استجابة مل ّ
قائال :ما زلنا نفتقر إىل مؤلّف شامل معترب عن
يقول( :كتب األستاذ براون[[[ سنة ً 1924
عقيدة الشيعة بأيّة لغة غربيّة)[[[.
الشيعي،
تبي للمسترشقني أ ّن العقيدة أو املذهب
وكان من نتا ئج هذا االطّالع ،أن ّ
ّ
ري فكريّاً وحضاريّاً؛ ألنّه يعتمد التجديد والعقل واالجتهاد ،وال
هو مذهب متح ّرك وتط ّو ّ
الشيعي وانفتاحه وتط ّوره ،وتلبيته الحتياجات
يعاين الجمود والتكرار .مبعنى أ ّن ح ّريّة الفكر
ّ
العرص ،يجعل من اإلسالم قادرا ً عىل استيعاب وامتصاص الفلسفات واألفكار الحديثة،
مم يجعله منافساً للفلسفات واألفكار والنظم
وقولبتها وصياغتها صياغة إسالم ّية رشع ّيةّ ،
األوروبيّة الحديثة.
ولعل هذا ما ساق الغرب ّيني للبحث يف مسائل الغيبة والنيابة واالجتهاد واملرجع ّية الدين ّية.
ّ
كل األفكار املستوردة من الغرب ،سواء عن
ويف هذا يقول (« :[[[ )Bernard Lewisمل تالقِ ّ
اإلسالمي عموماً والتش ّيع خصوصاً ،زار البالد الشيع ّية واستق ّر  16سنة
[[[ -مستشرق له اهتمام في دراسة الدين
ّ
الفارسي
في مدينة مشهد في إيران حينما كان يدرس الدكتوراه في رسالته عن األئمة االثني عشر ،ومن آثاره :سلمان
ّ
ط1929م ،عقيدة الشيعة في اإلمامة 1931م ،عقيدة الشيعة ،ط لندن1933م ،وقد ترجم إلى العرب ّية ،القانون
العربي في اإلسالم 1936م ،قصيدة صوفيّة  ،1939الحكم في اإلسالم 1946م ،اإلسالم
الفارسي1934م ،الزواج
ّ
اإلسالمي  ،1935اإلسطرالب ،مجلّة الثقافة اإلسالم ّية
ن
الف
ّة
ل
مج
مشهد،
حرم
في
المحراب
في الهند 1948م،
ّ
ّ
1945م .ينظر :يحيى مراد :معجم أسماء المستشرقين ص.342
[[[ -ترجم إلى العربيّة من قبل شخص أشار إلى نفسه بالرمز ع .م ،وطبع الطبعة األولى في القاهرة سنة  1946م،
والطبعة الثانية سنة  1990م في بيروت.
بالطب والالهوت والعسكريّة
االنكليزي ادوارد ج براون ( 1862ـ  ،)1926ولد في أسرة اشتهرت
[[[ -هو المستشرق
ّ
ّ
الطب في 1887م ،له اهتمام باللغات الشرقيّة منها العربيّة والتركيّة والفارسيّة،
والتجارة ،حصل على بكالوريوس في
ّ
وقد أولى الفارس ّية اهتماماً
خاصاً وأراد منها مدخالً لدراسة العقل ّية الفارس ّية ،وضع فهرساً للمخطوطات الفارس ّية
ّ
خاصة وفهرساً للمخطوطات اإلسالميّة عا ّمة ،واقتنى الكثير من المخطوطات وال سيّما الفارسيّة لذا كان نتاجه
ّ
ً
الفارسي ،واهت ّم بدراسة الفرق الدين ّية وأه ّمها الباب ّية والبهائ ّية وغيرهما .ينظر لمزيد
األدب
دراسة
على
ا
ب
منص
العلمي
ّ
ّ
ّ
من التفاصيل :عبد الرحمن بدوي :موسوعة المستشرقين ص 79ـ  .81مراد :معجم أسماء المستشرقين ص 148ـ
.149
[[[ -دوايت م .دونلدسن :عقيدة الشيعة ص .5
[[[ -برنارد لويس ،ولد في لندن سنة  ،1916وحصل على الليسانس من جامعة لندن ،ودبلوم الدراسات الساميّة من
جامعة باريس ،والدكتوراة من جامعة لندن ،وغدا أستاذ الدراسات الشرق ّية في جامعة برنستون ،ث ّم عمل في جامعات
اإلسالمي ،وله آثار عدّة منها :أصول اإلسماعيليّة ،والعرب في التاريخ ،وتاريخ اإلسالم ،وله
عدّة في تدريس الشرق
ّ
مقاالت في دائرة المعارف اإلسالم ّية ،وقد ترجمت العديد من مؤلّفاته إلى العديد من اللغات العالم ّية ،يحيى مراد،
معجم أسماء المستشرقين ص.624_ 622

االستشراقي باإلسالم
التش ّيع في القراءة االستشراق ّية ،االهتمام
ّ
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طريق الغرب ّيني الدخالء أو عن طريق وكالئهم املتغربنني ،الرفض ،بل إ ّن بعض هذه األفكار
حظيت بالقبول حتّى من قبل أش ّد الناس تط ّرفاً ..إحدى هذه األفكار :الح ّريّة السياس ّية..
وعمليّات التمثيل الربملانيّة ،واالنتخابات والحكومات الدستوريّة ،حتّى الجمهوريّة
اإلسالميّة اإليرانيّة لها اآلن دستور مكتوب ،ومجلس نواب منتخب ،إضافة إىل هيئة دينيّة
حاكمة ،وليس يشء من ذلك كلّه كان واردا ً يف التعاليم اإلسالم ّية يف املايض»[[[.
ويقول ( «:[[[ )Louis Massignonوأ ّما فكرة الشيعة عن اإلمامة ،تلك الفكرة التي كانت
املهدي ،التي تنطوي دامئاً برغم
قويّة ج ّدا ً يف املغرب ،فالظاهر أنّها اختفت مو ّرثة فكرة
ّ

املهدي الذي سيسرت ّد
كمونها عىل حركة باطن ّية شديدة ،والتي ترتقّب بفارغ الصرب ظهور
ّ
حقوق اإلسالم بح ّد السيف»[[[.
إ ّن محاولة ربط التش ّيع باإلرهاب ،من خالل الوقوف عىل دراسة بعض حركات الغل ّو
ين
ّ
املنـزلقة عن مذهب التشيّع،
ولعل أبرز مثال عىل ذلك ما توخّاه املسترشق الربيطا ّ
يل وفرقة املنصوريّة .دراسة يف إرهاب
املعارص ( )Tuckerيف بحثه (أبو منصور العج ّ
العصور الوسطى) ،وما سعى إليه املسترشق ( )Lewis Bernardيف دراسته للحشّ اشني
اإلسامعيل ّية[[[ ،إذ اختار عنوان (القتلة) .من تصنيف الشيعة إىل معتدلني ومتط ّرفني ،ومحاولة

إبراز ،والربط بني األخريين وبني عقيدة الفدائيّة واالنتحاريّة يف قتل األعداء ،لتلك الحركات
وبعض الشيعة يف الوقت الحارض[[[.
يل) يقول« :الحركة التي ت ّدعى هذه األيّام
يف حني نجده يف كتابه (اإلسالم األصو ّ
اإلسالمي الوحيد .هناك مناذج أخرى متن ّورة ومتسامحة ميكن
األصوليّة ليست هي النموذج
ّ
أن تساعد عىل إلهام االنجازات العظيمة للحضارة اإلسالم ّية يف املايض .ونحن نأمل أ ّن

األصولي في وسائل اإلعالم الغربية .30
[[[ -اإلسالم
ّ

[[[ -تنظر ترجمته :بدوي ،موسوعة المستشرقين .535 -529
اإلسالمي .64
[[[ -جب :وجهة اإلسالم :نظرة في الحركات الحديثة في العالم
ّ

لعل أولها كتاب أصول اإلسماعيل ّية،
[[[ -أبدى لويس برنارد اهتماماً باإلسماعيل ّية ،وكتب عدة أبحاث في ذلكّ ،
الذي وصف بأنّه كتاب نفيس يص ّنف الشيعة إلى شيع معتدلة وغالية ،طبع في كمبردح سنة  ،1940وقد ترجم
إلى العرب ّية ،وله (مذكّرات إسماعيل ّية) طبع سنة  ،1948وصالح الدين والحشّ اشين سنة  ،1953ومصادر لتاريخ
الحشّ اشين في سوريا ،مجلّة المرآة ،سنة .1952ينظر :يحيى مراد :معجم اسماء المستشرقين ص .624_ 623
[[[ -ينظر :عبد الجبّار ناجي ،التشيّّع واالستشراق .19 -16
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كل االحتياطات
هذه النامذج سوف تنترص مع مرور الوقت .من جانبنا ينبغي لنا أن نتّخذ ّ
لتج ّنب خطر عهد جديد من الحروب الدين ّية ،مرتفّعني عن إثارة الخالفات أو إحياء األحقاد
القدمية» [[[.
اخرتاق الشيعة لوعي قطاع عريض من أوساط الرأي العا ّم ،عىل أثر انتصار الثورة
ولعل هذا ما دفع إىل ظهور
ّ
اإلسالميّة يف إيران (1979م) ،ودخولهم يف نزاع مع الغرب.
ينGerhardKonzelmann
يف واملسترشق األملا ّ
كتب مثل (سطوع نجم الشيعة .للصحا ّ
ين جوانب روح ّية) و (فلسف ّية الشيعة االثني
جرهارد كونسلامن) و (يف اإلسالم اإليرا ّ
ين) للمسترشق والفيلسوف
عرشيّة) ،و (مشاهد روح ّية وفلسف ّية لإلسالم يف اإلطار اإليرا ّ
الصفوي) للمسترشق
الفرنيس  Henry Corbinهرني كوربان) و (التشيّع والتح ّول يف العرص
ّ
ّ
الشيعي عقائد وأيدلوجيّات للمسترشق
ين  Colin Turnerكولن ترينر) و (اإلسالم
الربيطا ّ
ّ
يك  Valy Nasrفايل نارس)
الفرنيس يان ريشار) و (يقظة أو نهوض أو انبعاث الشيعة .لألمري ّ
ّ
وغريها.
عسكري بعد الغزو
كام كان النخراط الشيعة يف الحرب األهل ّية يف لبنان بصورة تدخّل
ّ
يل (1982م) ،والحرب األهل ّية يف أفغانستان ومشاركة الشيعة فيها ،والتنازع بني
اإلرسائي ّ
األرمن واألذربيجانيّني عىل جبل (قره باغ) ومشاركة الشيعة من الطرفني يف هذا النزاع،
وثورات الشيعة يف جنوب العراق ووسطه بعد حرب الخليج (1991م) و (1999م) ،ومن
ث ّم بعد سقوط ص ّدام (2003م) ات ّضح فجأة -للغرب ّيني طبعاً -أ ّن الشيعة يشكّلون أكرثيّة
كل هذه
تول السلطةّ .
سكّان العراق ،وأنّه من حقّهم املطالبة ،وأخذ زمام املبادرة يف ّ
األحداث أث ّرت تأثريا ً بارزا ً يف دفع االسترشاق للتوغّل يف ميدان الشيعة والتشيّع ،وأبرزت
الحقيقي للشيعة كق ّوة سياسيّة فاعلة[[[.
الوجه
ّ

األصولي .31
[[[ -برنارد لويس :اإلسالم
ّ

[[[ -ينظر :هاينس هالم ،الشيعة ص.13

المبحث الخامس

االست� ّ
ش
اقية
القراءة
ّ
الحسينية
للثورة

املبحث الخامس

5

ّ
االست� ّ
ش
الحسينية
اقية للثورة
القراءة
ً
ّ
تعصبية
أول :قراءة

كان بني تلك الدراسات القدمية والكالسيك ّية ،وبني هذه الدراسات ،التي برزت وطفت
االسترشاقي ،نتيجة لألسباب أعاله تباين كبري يف الرؤى والتفسريات ،حتّى
عىل السطح
ّ
عىل مستوى املسائل التاريخيّة ،كمسألة الثورة يف كربالء التضحية والصمود والوفاء .فبينام
كان أكرث املسترشقني واملفكّرين الغرب ّيني الكالسيك ّيني متأث ّرا ً بالرواية التاريخ ّية الس ّن ّية أو
ربأة من األهواء الحزب ّية واملذهب ّية والسياس ّية ،نجد العديد من مسترشقي
السلطويّة غري امل ّ
الجيل الالحق الحارض ومفكّريه قد نأوا بأنفسهم عن متابعة ،واألخذ عن والسري يف فلك
تلك الروايات والنصوص ،وفضّ لوا إ ّما املشاهدة الحيّة ملا يجري عىل أرض الواقع وربطه
التاريخي أي سحب الحارض ليالصق املايض ،وإ ّما اعتامد ذلك األثر
باألثر وإ ّما الجذر
ّ
ورسم خ ّ
يل.
ط بيا ّ
ين بينه وبني املامرسة والواقع الحا ّ
أي سحب املايض عىل الحارض ،ويف كلتا الحالتني فضّ لوا استخدام املصادر الشيع ّية
إل أ ّن هذا ال يعني غياب النظرة السلب ّية وانقشاعها متاماً ،فام زال هناك من
قدر اإلمكانّ ،
يكتب وهو بني قضبان الرواية األمويّة والعباس ّية السلطويّة ،أو بني انغالقات املصلحة
السياسيّة أو توجيهاتها وتجاذباتها أو األيدلوجيّة.
فالحالة يف الكتابة عن التش ّيع شبيهة أو هي نفسها الحالة يف الكتابة عن اإلسالم والسرية
الطائفي امليسء
املسيحي
التبشريي
النبويّة ،حيث بدأت دائرة يف فلك الكنيسة والتوجيه
ّ
ّ
ّ
وترسباتها ،التي
املتعصبة
والحاقد ،ث ّم أخذت بالتد ّرج تجلو صدأ تلك الحقبة الكنس ّية
ّ
ّ
حب بها من قبل املسترشقني -املوضوع ّيني واملعتدلني طبعاً-
أضحت ممجوجة وغري مر ّ
أنفسهم .أطلق عليها (حقبة الجهل أو حقبة جهل الخيال الظافر أو املنترص)[[[ .وس ّمي ما
[[[ -ريتشارد سوذرن :صورة اإلسالم في أوروبا في العصور الوسطى ص35؛ رودنسون :جاذب ّية اإلسالم ص20؛
الصورة الغربيّة والدراسات الغربيّة اإلسالميّة (ضمن تراث اإلسالم) ص.32
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أقل سجال ّية
بعدها بـ (حقبة التعقّل واألمل‘‘ ،ومن ث ّم’’ حقبة لحظة الرؤيا[[[ ،أو من ّو رؤية ّ
وذبولها أو عدائ ّية لإلسالم‘‘ ،ومن ث ّم’’ حقبة التعايش املقارب ،ومن التعايش إىل املوضوع ّية،
السلمي إىل املوضوعيّة[[[.
السلمي والتقارب‘‘ ،ومن ث ّم’’ من التعايش
أو التعايش
ّ
ّ
وهكذا الحال بالنسبة إىل الكتابة عن الشيعة والتش ّيع ،ويف كلتا الحالتني بقيت من
رواسب كثرية من ظالل الحقبة السابقة .وسنحاول يف هذه العجالة تتبّع رشيحة من األعامل
اإلسترشاقيّة املنتمية للحقبتني ورصدها ،بخصوص ثورة اإلمام الحسني ،وتضحيته يف
كربالء الشهادة.
أ .يوليوس فلهاوزن

نبتدئ هذه املقاربة مع ( Julius Wellhausenيوليوس فلهوزن)[[[ .فقد كان يف كتابيه
الطربي)،
أحزاب املعارضة والدولة العربيّة وسقوطها اعتمد فيه بشكل أساس عىل (تاريخ
ّ
فحاول استخالص أرجح الروايات ،ومقابلتها مع الروايات الواردة عند (ابن األثري يف
الكامل) ،وهو يف هذا الكتاب كان أول من أراد الدفاع أو إنصاف بني أميّة -حسب اعتقاده
أنّهم ظلموا -من عصبيّة املؤ ّرخني التي أملتها -حسب تقديره -العصبيّة الشيعيّة وغري
الشيعيّة[[[.
السيايس
كل أشكال االستبداد
انصب إعجابه عىل الخوارج الذين خرجوا عىل ّ
كام “
ّ
ّ
معي للدين .وبهذا املعنى للبيوريتانيّة (الطهوريّة) فقد عد
باسم الدين ،أو باسم تأويل ّ
فلهاوزن آراء الخوارج ونضالهم ،مواجهة منهم آلراء الشيعة (قدسيّة أهل البيت) كام هي
مواجهة مع األمويّني املستب ّدين دومنا اعتبار لتوجهاتهم الدين ّية .فالخوارج عند فلهاوزن هم
بروتستانت اإلسالم ،وقد أثبتوا ذلك ليس يف ثوراتهم فقط ،بل يف الدول التي أنشأوها بعامن
[[[ -ريتشارد سوذرن :صورة اإلسالم ص.115 - 77
[[[ -مكسيم رودنسون :جاذبيّة اإلسالم ص39 ،35 ،29؛ الصورة الغربيّة ص.50 ،47 ،42

ألماني ولد عام (1844م) درس اللغات السام ّية ،ونقد التوراة في (جامعة جيتنجن) ،وصار أحد
[[[ -هو مستشرق
ّ
واليهودي 1894م) ،و (تاريخ
اإلسرائيلي
أبرز أساتذتها .له كتابات متعدّدة في تاريخ اليهود ونقد التوراة منها( :التاريخ
ّ
ّ
(نص سفر صموئيل1871م) ،و (سفر المزامير1895م) و
إسرائيل 1878م) ،و (تأليف األسفار الستة 1885م) ،و ّ
(األنبياء الصغار1898م) ،وغيرها .وله كتابات متعدّدة في تاريخ اإلسالم منها( :المدينة قبل اإلسالم وتنظيم مح ّمد
للجماعة اإلسالم ّية في المدينة 1889م) و (الدولة العرب ّية وسقوطها 1902م) و (أحزاب المعارضة السياس ّية الدين ّية
في صدر اإلسالم 1901م) وغيرها .ينظر :بدوي ،موسوعة المستشرقين .410 -408
[[[ -عبد الرحمن بدوي ،في تصديره لكتاب (فلهوزن أحزاب المعارضة.)..
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واملغرب .ويف حني كان من املنتظر أن يتط ّور التش ّيع من معارضة سياس ّية إىل «الهوت»؛
يت الذي شهدته اإلباض ّية (إحدى فرق املحكمة) إنّ ا حصل بسبب هزمية
فإ ّن التط ّور الالهو ّ
مؤسسة الخالفة وإمرباطوريّتها الضخمة”[[[.
الفكر
ّ
الجمهوري لديهم ،ملصلحة ّ
يب) ممثّالً لرأي املدرسةالشيع ّية -وشتان بني تش ّيع الشيعة
وهو يف كتابه هذا يع ّد (اليعقو ّ
جحها عىل
يب -ولذلك اعتمد رواية (أيب مخنف) الواردة عند
ّ
وتشيّع اليعقو ّ
الطربي ،ور ّ
غريها ،كام اعتمدها كميزان ملقابلة الروايات األخرى.
فكان ما نقله عن ثورة اإلمام الحسني وشهادته قوله ...« :رفض أن يبايع يزيد،
وحتّى يخلص من سلطانه ف ّر من املدينة ...فدعاه أهل الكوفة إليهم للخروج تحت قيادته
جهها
حة التي و ّ
عىل سلطان بني أم ّية ...ومالت نفس الحسني إىل تلبية هذه الدعوة املل ّ
الكثريون ...وظ ّن أنّه سيستقبل يف الكوفة استقباالً حافالً ،ومل يكن يعلم شيئاً عن نهاية
مسلم بن عقيل األليمة...
بامليض يف األمر لينتقموا
ث ّم قال :وكان يو ّد أن يعود أدراجه لوال أ ّن إخوة القتيل طالبوا
ّ
النبي فلم يجرس أحد عىل قتله ،إىل أن قام شمر فقىض عىل هذا
ملقتل أخيهم ..أ ّما حفيد
ّ
صح الحديث عن قيادة هنا فأفلح أوالً يف أن يبعد الحسني
الرت ّدد .لقد كان قائد الهجوم ،إن ّ
ميسه بأذى ..ومال الناس عىل
من معسكر النسوة واألطفال ،وهو معسكر مل يكن ألحد أن ّ
نساء الحسني وثقله ومتاعه حتّى إن املرأة كانت تنازع ثوبها عن ظهرها حتّى تغلب عليه
إل ملا جاء عمر بن سعد ..ودفن شهداء كربالء يف
فيذهب به منها ..ومل يتوقّف النهب ّ
رس مبا حدث
الغارضيّة ،أ ّما رؤوسهم فقد أُحتزت وأخذت ..إىل الخليفة يزيد يف دمشق ف ّ
كل الرسور ،ول ّذ له أن ميسك بقضيب وينكت به يف ثغر رأس الحسني.
ّ
يل بن
وقال :أ ّما السبايا واألطفال فقد عاملهم يزيد بشهامة وعطف ،وأظهر الصداقة لع ّ
مم جعل عل ّياً يعرتف له بالجميل .وأذن ألرسة الحسني بالعودة إىل املدينة،
الحسنيّ ..
يف صحبة رجل أبدى من الرقّة واالحرتام نحو النسوة ،ما جعله ّن يق ّدمن له أسوارين شكرا ً
شيعي
له عىل صنيعه معه ّن ..وما كان للمرء أن يستفيد كثريا ً من املعلومات امله ّمة -من
ّ
يب عن حادث له عند أصحاب مذهبه أه ّميّة قصوى ..وأبو مخنف هو
متح ّمس مثل اليعقو ّ
[[[ -رضوان السيد ،مقال في جريدة الشرق األوسط (العدد  12208في .)2012/5/1
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جة الكربى ،وبوصفه كذلك اعتمد عىل اسمه املزيّفون فيام بعد فنسبوا إليه األسطورة
الح ّ
املتأخّرة املتعلّقة مبقتل الحسني..
وأضاف :ومل يكن أبو مخنف[[[ أول من جمع هذه األخبار كلّها ،بل هو يذكر أسالفاً له

وزمالء ،فعلوا ذلك قبله ،فتكون عن ذلك نوع من اإلجامع ..عىل أنّه ال يفصله غري جيل
واحد عن أولئك الذين عاشوا هذه األحداث ..وشهود العيان عىل نوعني :فمنهم من كانوا
صف
صف الحسني من عبيد أو هاربني ،وكانوا قلّة ،ومنهم -وهم الغالبيّة -كانوا يف ّ
يف ّ
أعداء الحسني .ولك ّنهم كرواة مل تكن ميولهم مع املوقف الذي وقفوه ،بل كانوا نادمني
عىل موقفهم القديم .ولذا كانوا يحاولون من شأن اشرتاكهم ،أو يقلّلوا من نصيبهم يف
الجرمية ،أو يستد ّروا العطف عليهم بتصويرهم القتال ض ّد الحسني يف صورة فيها متجيد
لشأن الحسني ..أ ّما أبغض الناس إىل أيب مخنف فهو عبيد الله بن زياد..
ث ّم قال :نعم قد يؤخذ عليه أنّه يف أثناء غضبه صفع هانئاً عىل وجهه .والخساسة التي
وربا كانت الروايات
ارتكبت بشأن رأس الحسني مل يرتكبها هو ،بل يزيد بن معاوية.
ّ
يستحق .فإنّه إذا كان مقتل الحسني جرمية
مم
ّ
قد عاملت يزيد بن معاوية برفق أكرب ج ّدا ً ّ
فاملجرم األكرب فيها يزيد ،ألنّه هو الذي بعث عبيد الله للقيام بإجراءات قاسية .وكانت
أيا اغتباط ،فإن كان قد غضب عىل خادمه عبيد الله
النتيجة مرضية جدا ً ليزيد ،واغتبط لها ّ
من بعيد ،فام كان ذلك إلّ تطبيقاً المتياز الحاكم األعىل ،أعني أن يحول الكراهيّة عنه إىل
األدوات التي اصطنعها لنفسه يف جرميته.
مم يعيبه ،وإن كانت
وقال :ح ّقاً ،إ ّن املو ّدة التي أبداها نحو من بقي من آل الحسني ليست ّ
مو ّدة تنطوي عىل الدهاء ومل تصدر عن قلب مخلص ..لقد مىض الحسني كام مىض املسيح
يف طريق مرسوم ،ليضع ملكوت الدنيا تحت األقدام ،وم ّد يده كالطفل ليأخذ القمر .ا ّدعى
أعرض الدعاوى ولك ّنه مل يبذل شيئاً يف سبيل تحقيق أدناها ،بل ترك لآلخرين أن يعملوا من
كل يشء .ويف الواقع مل يكن أحد يوليه ثقة ،إنّ ا ق ّدم القوم رؤوسهم يائسني ،ومل يكن
أجله ّ
يصطدم بأول مقاومة حتّى انهار ،فأراد اإلنسحاب ولكن كان ذلك متأخّرا ً ،فاكتفى بأن راح ينظر
إىل أنصاره وهم ميوتون يف القتال من أجله ،وأبقى عىل نفسه حتّى اللحظة األخرية.
[[[ -لمزيد من التفاصيل عن الرواة األوائل للثورة الحسين ّية ينظر :النصرالله :وطعمة :الرواة األوائل للثورة الحسين ّية
في الرؤية االستشراقيّة (الصفحات جميعها) .وكذلك :الرواية العثمانيّة للثورة الحسينيّة( ،الصفحات جميعها).
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ث ّم أشار :لقد كان مقتل عثامن مأساة (تراجيديا) أ ّما مقتل الحسني فكان قطعة مرسح ّية
انفعال ّية (ميلودراما) .ولك ّن عيوب الحسني الشخص ّية تختفي أمام هذه الواقعة ،وهي أ ّن دم
النبي يجري يف عروقه وأنّه من أهل البيت .فلم يكن عليه أن يجهد نفسه ،أل ّن والية األمر
ّ

فيه بطبعه .وافتقاره إىل الصفات املعنويّة تعوض عنه -وتزيد -القداسة الكائنة يف لحمه
يل .فلقد فتح
ودمه .وهذا ما أعطى لشخصه أه ّميّته ،ولتأريخه طابع التاريخ
اإلسالمي االنفعا ّ
ّ

استشهاده عرصا ً جديدا ً لدى الشيعة ،بل نظر إىل هذا االستشهاد عىل أنّه أه ّم من استشهاد

النبي» [[[.
أبيه ،أل ّن أباه مل يكن ابن بنت ّ

من الواضح ج ّدا ً أ ّن (فلهوزن) تح ّدث عن اإلمام الحسني ،وثورته وشهادته مج ّرد ًة

والديني ،أو أنّه -نتيجة لقصده توخّي املوضوع ّية والحياديّة أو عدم
الروحي
عن البعد
ّ
ّ
تاريخي له أسبابه
موضوعيّته -انتزع من الحدث جوهره وأساسه؛ فتناوله عىل أنّه حدث
ّ
املا ّديّة ال غري .ومن الواضح أيضاً أنّه عىل الرغم من محاولته الهروب ،أو تحاشياً لوقوع

جهة أو السلطويّة ،نجد أنّها فرضت تأثريها فيه .لذا ميكن القول:
تحت تأثري الرواية املو ّ

جة الكربى”[[[.
أ ّوالً -اعتمد فلهاوزن رواية (أبو مخنف) فقال“ :وأبو مخنف هو الح ّ

يب) الذي استبعد رواياته؛
إل أنّه ّ
ألنّه -حسب اعتقاده -وإن كان شيع ّياً ّ
أقل حامس ًة من (اليعقو ّ

لحامسته التي قد تحيد به عن الوصف والنقل الدقيق والصحيح فقال “ :وما كان للمرء أن
يب عن حادث له عند
يستفيد كثريا ً من املعلومات امله ّمة من
شيعي متح ّمس مثل اليعقو ّ
ّ
أصحاب مذهبه أه ّميّة قصوى”[[[.

الخاص،
كل من (اليعقويب) و (أيب مخنف) ليس شيعيّاً باملعنى
لك ّنه فات (فلهوزن) أ ّن ّ ً
ّ

بالنص -إنّ ا هام من شيعة العباس ّيني .فأبو مخنف” من
أي شيع ّياً إمام ّياً -يقول بإمامة األمئة
ّ
حة اإلمامة باالختيار ،وليس من الشيعة وال معدودا ً من رجالها”[[[.
املح ّدثني وم ّمن يرى ص ّ

جههم ،وكان يسكن إىل
وقال عنه رجال الرتاجم الشيعة ”:شيخ أصحاب األخبار بالكوفة وو ّ

[[[ -فلهوزن :أحزاب المعارضة .188 -160
[[[ -فلهوزن :أحزاب المعارضة .179
[[[ -فلهوزن :أحزاب المعارضة .179
العسكري :مرتضى ،معالم المدرستين .314/1
[[[ -ابن أبي الحديد :شرح نهج البالغة .147 /1
ّ
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(الخويئ) أقوال العلامء
ّ
اإلمامي ،وقد ناقش الس ّيد
ما يرويه”[[[ .أي إنّهم مل يذكروا تشيعه
ّ
فيه ،وانتهى إىل القول “ :وكيف كان فهو ثقة مسكون إىل روايته”[[[ -عىل اعتبار أنّها رواية
مم ّ
يدل عىل عدم إماميّته وتشيّعه ،أنّه مل يرو أحداث
تاريخيّة ال تتعلّق بحكم
فقهي .-وإ ّن ّ
ّ
جاد أو اإلمام الباقر ،بل إنّه عارص أربعة من األمئة السجاد،
كربالء عن اإلمام الس ّ
الباقر ،الصادق ،الكاظم  ومل يرو عن ٍ
أحد منهم بشكل مبارش ،ولك ّنه روى عن أصحابهم
بعض الروايات[[[.
وقد أكّد (املفيد ت413هـ) عدم تش ّيعه يف كتابه (الجمل) فقد أورد عنه عددا ً من
الروايات ،وقال يف نهاية كتابه« :فهذه جملة من أخبار البرصة وسبب فتنتها ومقاالت
أصحاب اآلراء يف حكم الفتنة بها قد أوردناها عىل سبيل االختصار وأثبتنا ما أثبتنا من
الخاصة وملن ثبت يف ذلك ما روته الشيعة”[[[ .وقال يف
األخبار عن رجال العا ّمة دون
ّ

واملدايني وابن دأب عن
إحدى تلك الروايات «:روى الواقدي وأبو مخنف عن أصحابهام
ّ
مشايخهام باألسانيد التي اخترصنا القول بإسقاطها واعتمدنا فيها عىل ثبوتها يف مص ّنفات
القوم وكتبهم “[[[.
رصف ببعض الكلامت ،وزاد بحسب تبسيطه وعرضه للحادثة،
ثانياً -كام أ ّن (فلهوزن) ت ّ
أو أنّه أعطى من خالل عرضه لألحداث ،إيحا ًء مغايرا ً حتّى ملا قاله (أبو مخنف) ومن

ذلك قوله «:رفض أن يبايع يزيد ،وحتّى يخلص من سلطانه ف ّر من املدينة»[[[ .ومل يرد عند

الطربي كلمة (ف ّر من املدينة) بل يقولون (خرج من املدينة) وشتّان بني
الطربي وال غري
ّ
ّ
املعنيني .وإذا كان يريد صياغة الحادثة حسب لغته أو فهمه وتبسيطه ،فإ ّن صفة الهروب أو
الطربي
الفرار تنطبق عىل خروج عبد الله بن الزبري ال خروج اإلمام الحسني ،فقد ذكر
ّ
أنّه بعد موت معاوية طلبت البيعة من أهل املدينة ،وال سيّام اإلمام الحسني وعبد الله
بن الزبري ،فقال األخري ..«:فام تريد أن تصنع؟ قال :أجمع فتياين الساعة ث ّم أمىش إليه،

العاملي :وسائل الشيعة .453/30
النجاشي  ،320الحل ّّي :خالصة األقوال 233؛ الح ّر
النجاشي :رجال
[[[-
ّ
ّ
ّ

[[[ -معجم رجال الحديث .142 /15

األموي .18 -17
البدري :سامي ،الحسين في مواجهة الضالل
[[[-
ّ
ّ
[[[ -المفيد :الجمل .225
[[[ -المفيد :الجمل .147
[[[ -أحزاب المعارضة .160
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فإن أخافه عليك ...فقام فجمع إليه
فإذا بلغت الباب احتبستهم عليه ث ّم دخلت عليه ،قالّ :

إن داخل
مواليه وأهل بيته ،ث ّم أقبل ميىش حتّى انتهى إىل باب الوليد ،وقال ألصحابهّ :
يل باجمعكم وإلّ فال تربحوا حتّى أخرج
فإن دعوتكم أو سمعتم صويت قد عال فاقتحموا ع ّ

رسا ً ...فقال له مروان :والله لنئ فارقك الساعة ومل يبايع
إليكم...إ ّن مثيل ال يعطى بيعته ّ
ال قدرت منه عىل مثلها أبدا ً حتّى تكرث القتىل بينكم وبينه احبس الرجل وال يخرج من

عندك حتّى يبايع أو ترضب عنقه ،فوثب عند ذلك الحسني فقال :يا بن الزرقاء أنت تقتلني

[وألح الوليد بطلب عبدالله بن الزبري فبعث له أخاه جعفر]
أم هو! كذبت والله وأمثت...
ّ

كف عن عبدالله ،فإنّك قد أفزعته وذعرته بكرثة رسلك وهو آتيك غدا ً
فقال :رحمك الله ّ

إن شاء الله ،ف ُم ْر رسلك فلينرصفوا ع ّنا ،فبعث إليهم فانرصفوا وخرج ابن الزبري من تحت
الليل ،فأخذ طريق الفرع هو وأخوه جعفر ليس معهام ثالث ،وتج ّنب الطريق األعظم مخافة
الطلب..فتشاغلوا عن حسني بطلب عبدالله يومهم ذلك حتّى أمسوا ث ّم بعث الرجال إىل

حوا عليه،
حسني عنداملساء ،فقال :أصبحوا ث ّم ترون ونرى ،فكفّوا عنه تلك الليلة ،ومل يل ّ

فخرج حسني من تحت ليلته وهي ليلة األحد ليومني بقيا من رجب سنة  60هـ ببنيه وإخوته
وجل أهل بيته”[[[.
وبني أخيه ّ

فهب أ ّن الوايل غفل عن مراقبة داراإلمام والعلويّني ،فام بال مروان بن الحكم،
وقد دخل مبشا ّدة مع اإلمام ،ث ّم هل تح ُّر ُك أكرث من ( 20رجالً مع النساء واألطفال)

العادي أو العا ّم،
وسلوكهم الطريق املعروف يس ّمى فرارا ً ،أم خروج اثنني وتج ّنبهام الطريق
ّ
فرعي؟.
والسري يف طريق
ّ

األسايس لثورة اإلمام ،هو إلحاح أهل الكوفة .فقال ”:فدعاه أهل
ثالثاً -جعل السبب
ّ

الكوفة إليهم للخروج تحت قيادته عىل سلطان بني أميّة ..ومالت نفس الحسني إىل تلبية
حة التي وج ّهها الكثريون”[[[.
هذه الدعوة املل ّ

رشا ً وال بطرا ً
ّ
يف حني أ ّن اإلمام ،قد أعلن سبب خروجه قائالً:
“وإن مل أخرج أ ّ
وال مفسدا ً وال ظاملاً ،وإنّ ا خرجت لطلب النجاح والصالح يف أ ّمة ج ّدي .أريد أن آمر
[[[ -تاريخ الرسل والملوك .253 -251/4
[[[ -فلهوزن :أحزاب المعارضة ص.160
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الطربي وأبا مخنف مل
باملعروف وأنهى عن املنكر وأسري بسرية ج ّدي مح ّمد”[[[ .لك ّن
ّ
النص عن (يزيد بن الوليد) حني خروجه عىل ابن
الطربي هذا
يذكرا هذا ! .يف حني يروي
ّ
ّ
ع ّمه (الوليد بن يزيد) ،وألحد الخوارج!!.
رابعاً -هو ي ّدعي-حسب قراءته للحادثة -أ ّن اإلمام« :ظ ّن أنّه سيستقبل يف الكوفة
استقباالً حافالً «[[[ .وهذا ما ير ّده قول اإلمام يف إحدى خطبه يف مكّة ..« :خ ّ
ط املوت
عىل ولد آدم مخ ّ
ط القالدة عىل جيد الفتاة وما أولهني إىل اساليف اشتياق يعقوب إىل

كأن وأوصايل تقطّعها عسالن الفلوات بني النواويس
يوسف وخري يل مرصع أنا القيه ّ

وكربالء فيمألن م ّنى أكراشاً جوفاً وأجربة سغباً ال محيص عن يوم خ ّ
ط بالقلم رضا الله رضانا

أهل البيت نصرب عىل بالئه ويوفّينا أجور الصابرين.[[[ »..

رصوا عىل القتال«:
خامساً -هو ي ّدعي أ ّن اإلمام إنّ ا قاتل أل ّن إخوة مسلم بن عقيل أ ّ

بامليض يف األمر لينتقموا ملقتل
وكان يو ّد أن يعود أدراجه لوال أ ّن إخوة القتيل طالبوا
ّ
عيل بن عبد
الطربي[[[« :قال أبو مخنف :ح ّدثني ..عن داود بن ّ
أخيهم»[[[ .وهو عني ما قاله
ّ
الله بن عبّاس أ ّن بنى عقيل قالوا ال والله ال نربح حتّى ندرك ثأرنا أو نذوق ما ذاق أخونا».

إذن الرواية منقولة عن أحد العباسيّني ،الذي بالتأكيد كان يتوخّى إخراج العباسيّني-

خصوصاً عبد الله بن ع ّباس وولده عل ّياً والد الراوي -من دائرة الحرج مبخالفتهم واجبهم

الرشعي -بحسب الرشط
األقل الخليفة
ّ
التكليفي مبنارصة اإلمام املفرتض الطاعة ،أو عىل
ّ
ّ

العقائدي
املعقود بني اإلمام الحسن ومعاوية  .-وبالتايل فإ ّن إفراغ الثورة من محتواها
ّ
والترشيعي ،وعزوها إىل قضيّة ثأر وعناد من آل عقيل ،أو من اإلمام نفسه ،إذ نصحه عبد الله
ّ

الطربي
مم يخيل ذ ّمة العباس ّيني -ومن يق ّدسهم
بن ع ّباس وغريه فلم يستجب لهم .وهذا ّ
ّ
وأمثاله -ويخرجهم من دائرة املسؤول ّية الرشع ّية والدين ّية.

[[[ -ابن أعثم :الفتوح .21 /5
[[[ -فلهوزن :أحزاب المعارضة ص.169
الشافعي :معارج
[[[ -ابن نما :مثير األحزان ص29؛ ابن طاووس :اللهوف في قتلى الطفوف ص38؛ الزرندي
ّ
الوصول ص.94
[[[ -فلهوزن :أحزاب المعارضة ص.169
[[[ -تاريخ الرسل والملوك .300/4
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جل املسلمني من
وجل صحابة اإلمام الحسني - بل ّ
وإل فمسلم بن عقيل وأخوته ّ
ّ
النبي -عىل علم بأ ّن اإلمام سيقتل يف
الصحابة وغريهم بحسب إخبارات وأحاديث
ّ
األقل فإ ّن اإلمام أخربهم مرارا ً وتكرارا ً يف خطبه طيلة بقائه يف مكّة (شعبان-
ّ
كربالء ،أو عىل
جة) بأنّه سيخرج لقتال بني أم ّية للدفاع عن
رمضان -شوال -ذي القعدة 8 -أيّام من ذي الح ّ
املحمدي ،وأنّه سيقتل ال محالة ،كام بني لهم واجبهم بأن ينرصوه.
الدين والس ّنة واإلسالم
ّ
النبي «:من رأى سلطاناً جائرا ً مستحالًّ لحرم الله ناكثاً
ومن ذلك قوله مذكّرا ً إيّاهم بقول
ّ
يغي عليه بفعل وال
لعهد الله مخالفاً لس ّنة رسول يعمل يف عباد الله باإلثم والعدوان فلم ّ
قول كان ح ّقاً عىل الله أن يدخله مدخله أال وإ ّن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة
الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلّوا حرام الله وح ّرموا حالله
الحق ال يعمل به والباطل ال يتناهى عنه لريغب
أحق من غريي»[[[ .وقوله« :أال ترون
وأنا ّ
ّ
[[[
إل سعادة والحياة مع الظاملني ّ
فإن ال أرى املوت ّ
املؤمن يف لقاء الله ّ
إل برماً» .
يل وهو مبكّة وهو واقف مع عبد الله بن الزبري ،فقال
ونقل أبو مخنف أنّ «:الحسني بن ع ّ
رسا ً] .قال :ث ّم التفت إلينا الحسني
يل يا بن فاطمة ،فأصغى إليه فسا ّره [ح ّدثه ّ
له ابن الزبري :إ ّ
فقال :أتدرون ما يقول ابن الزبري؟ فقلنا :ال ندري جعلنا الله فداك .فقال :قال أقم يف هذا
يل من
املسجد أجمع لك الناس .ث ّم قال الحسني :والله ألن أقتل خارجاً منها بشرب
ّ
أحب إ ّ
أن أقتل داخالً منها بشرب ،وأيم الله لو كنت يف جحر ها ّمة من هذه الهوا ّم الستخرجوين حتّى
يل كام اعتدت اليهود يف السبت»[[[.
يف حاجتهم ووالله ليعتدي ّن ع َّ
يقضوا ّ
ولو قبلنا فرضاً -مع تفسري كهذا -وقلنا إ ّن الحرب قامت بسبب إرصار بني عقيل عليها،
فام كانت الفائدة املرج ّوة من القتال وهم يعلمون جيّدا ً -وبحسابات الحرب الطبيعيّة -أنّهم
سيقتلون جميعاً إذ مل يكن هناك تكافؤ بني املعسكرين ال من حيث الع ّدة وال من حيث
فأي ثأ ٍر هذا الذي سيدركونه ،ومل يدخل األنصار -من غري الهاشم ّيني -هذه املغامرة
العددّ ،
الثأريّة ،ولِم مل ترجع النساء أو لِم جلنب من أساساً إن كانت املسألة مسألة ثأر وملك ،ومل
مل يطلب قتلة مسلم مقابل إعالن البيعة ليزيد ،فيكونوا أخذوا ثأرهم وحقنوا دماءهم ،ومل
يطلب منهم اإلمام االنرصاف ويخربهم أنّه املطلوب الوحيد بينهم ،وإن قتلوه ال حاجة
الطبري :تاريخ .304 /4
[[[-
ّ

الطبراني :المعجم الكبير 115 /3؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق .218 /14
الطبري :تاريخ 305 /4؛
[[[-
ّ
ّ

[[[ -الطبري :تاريخ .289 /4
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كل الوضوح:
إليهم بقتل الباقني ،بل إ ّن جواب بني عقيل كان واضحاً ّ
« ...فقال له إخوته وأبناؤه وأبناء إخوته وأبناء عبد الله بن جعفر مل نفعل هذا ؟ لنبقى
بعدك؟ ال أرانا الله ذلك أبدا ً ! فقال الحسني :يا بني عقيل ! حسبكم من القتل مبسلم
اذهبوا ،فقد أذنت لكم .قالوا :وما نقول للناس ؟ نقول تركنا شيخنا وس ّيدنا وبني عمومتنا خري
األعامم ومل نرم معهم بسهم ومل نطعن معهم برمح ومل نرضب بسيف وال ندري ما صنعوا

ال والله ال نفعل وإنّا نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا ونقاتل معك حتّى نرد موردك فقبح الله
العيش بعدك!»[[[.

إذن آل عقيل وكذلك باقي األنصار من الهاشميّني وغريهم ،إنّ ا ق ّدموا أنفسهم فدا ًء
[[[
لإلمام؛ ألنّه ميثّل الدين واإلسالم وشخص رسول الله .وهو ما يعرتف به (فلهوزن)

نفسه إذ يقول« :ويف أثناء الليل ترك الحسني يف هدوء ،ومل يحاول أحد م ّمن كان معه
إل
أن يهتبل الفرصة للفرار ،عىل الرغم من أنّه ح ّرضهم عىل الفرار؛ أل ّن القوم ال يريدون ّ

الحسني».

رصوا
نعم غاية ما يف األمر أ ّن آل عقيل ّ
وكل أنصار اإلمام أنّهم تح ّمسوا ،ورغبوا وأ ّ

عىل الشهادة واللحاق مبسلم .عندما أخربهم اإلمام مبقتل مسلم ،عن طريق
فلم رأى منهم اإلمام ذلك قال «:ال خري يف العيش
املسافر الذي جاء من الكوفةّ .

بعد هؤالء»[[[ .وكأ ّن اإلمام إنّا أراد إحاطة أصحابه مبا جرى ،وعىل اعتبار أ ّن شهيد

جه لهم السؤال أو االستفسار عن نيّاتهم
الثورة األول[[[ كان من آل عقيل ،فال ب ّد من أن يو ّ
النبي يف معركة
أ ّوالً ،وهو عني ما فعله فيام بعد كام يف
ّ
النص أعاله .وهو نظري ملا فعله ّ
بدر خصوصاً ،عندما استعلم نيّة أصحابه ،فقال له جامعة «:إنّها والله قريش وع ّزها ،والله ما
ذلّت منذ ع ّزت والله ما آمنت منذ كفرت والله ال تسلم ع ّزها أبدا ً ،ولتقاتل ّنك ،فتأ ّهب لذلك
[[[ -ابن األثير :الكامل في التاريخ .58 /4
[[[ -أحزاب المعارضة .174
الطبري :تاريخ .300 /4
[[[-
ّ

[[[ -زمنيّاً يعد سليمان بن رزين مولى ورسول اإلمام الحسين إلى أهل البصرة ،هو أول شهيد للثورة الحسينيّة ،إذ قتله
ابن زياد في البصرة ،قبل أن يتركها إلى الكوفة حسب أمر يزيد بتوليه المصرين :البصرة والكوفة .لمزيد من التفاصيل
ينظر :النصر الله :شهيد الثورة الحسينيّة األول (الصفحات جميعها)..
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الطربي ومن سبقه من مؤ ّرخي السلطة ،إلّ أن حاول
أهبته وأع ّد لذلك ع ّدته”[[[ .فام كان من
ّ
تجميل صورتهم -ألنّهم م ّمن يعتقدون بقدس ّيتهم أو ألنّهم من السائرين يف ركاب السلطة-
فيقولون :قاال فأحسنا[[[.
وقال آخرون« :يا رسول الله امض ملا أمرك الله ،فنحن معك ،والله ال نقول كام قالت
بنو إرسائيل ملوىس (اذهب أنت وربّك فقاتال إنّا هاهنا قاعدون) ولكن اذهب أنت وربّك
بالحق لو رست بنا إىل برك الغامد لجالدنا معك من
فقاتال إنّا معكام مقاتلون فوالذي بعثك
ّ
الحق ،وأعطيناك عىل
دونه حتّى تبلغه...قد آم ّنا بك وص ّدقناك وشهدنا أ ّن ما جئت به هو
ّ
ذلك عهودنا ومواثيقنا عىل السمع والطاعة ،فامض يا رسول الله ملا أردت فوالذي بعثك
بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف م ّنا رجل واحد وما نكره
ّ
لعل الله يريك م ّنا ما تق ّر به
أن تلقى بنا عد ّونا غدا ً إنّا لصرب عند الحرب صدق عند اللقاء ّ
عينك ،فرس بنا عىل بركة الله ،فرس رسول بقول سعد ونشطه ذلك ث ّم قال سريوا عىل بركة
النبي قاتل املرشكني بسبب إرصار وقول املقداد وسعد بن معاذ
الله وأبرش»[[[ .فهل
ّ
السابقني!!؟.

الطربي وأخذ به فلهوزن -من أخبار للتقليل من قباحة صورة يزيد
سادساً -أ ّما ما نقله-
ّ
وقتلة اإلمام الحسني من قبيل أنّه« :مل يتوقّف النهب إلّ ملا جاء عمر بن سعد ..ودفن
شهداء كربالء يف الغارضيّة... ،أ ّما السبايا واألطفال فقد عاملهم يزيد بشهامة وعطف،
مم جعل عل ّياً يعرتف له بالجميل .وأذن ألرسة الحسني
يل بن الحسنيّ ..
وأظهر الصداقة لع ّ
بالعودة إىل املدينة ،يف صحبة رجل أبدى من الرقّة واالحرتام للنسوة ،ما جعله ّن يق ّدمن له
أسوارين شكرا ً له عىل صنيعه معه ّن»[[[.
هذا تهافت واضح فقد ّ
املخصص ليزيد إذ
جه منه أو
ّ
شك (فلهوزن) يف القسم املو ّ
يستحق .فإنّه
مم
يقول:
ّ
«وربا كانت الروايات قد عاملت يزيد بن معاوية برفق أكرب ج ّدا ً ّ
ّ
إذا كان مقتل الحسني جرمية فاملجرم األكرب فيها يزيد ،ألنّه هو الذي بعث عبيد الله للقيام
المقريزي :إمتاع األسماع .94 /1
[[[-
ّ

[[[ -ابن هشام :السيرة النبويّة 447 /2؛ الطبري :تاريخ 140 / 2؛ ابن كثير :البداية والنهاية .320 /3
الطبري :تاريخ .141 ،140 / 2
[[[-
ّ

[[[ -فلهوزن :أحزاب المعارضة .177 ،176
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أيا اغتباط ،فإن كان قد
بإجراءات قاسية .وكانت النتيجة مرضية ج ّدا ً ليزيد ،واغتبط لها ّ
إل تطبيقاً المتياز الحاكم األعىل ،أعني
غضب عىل خادمه عبيد الله من بعيد ،فام كان ذلك ّ
أن يح ّول الكرا ّهية عنه إىل األدوات التي اصطنعها لنفسه يف جرميته .ح ّقاً إ ّن املو ّدة التي
مم يعيبه ،وإن كانت مو ّدة
أبداها نحو من بقي من آل الحسني[إن كانت هناك مو ّدة] ليست ّ
تنطوي عىل الدهاء ومل تصدر عن قلب مخلص»[[[.
يستحق مشكوك فيها ،والروايات
مم
ّ
فلامذا تكون الروايات التي عاملت يزيد برفق أكرث ّ
مم يستحقّون غري مشكوك فيها!!؟ .أمل
التي عاملت عمر بن سعد ،واآلخرين برفق أكرب ّ
يخطر ببال (فلهوزن) أ ّن عمر بن سعد عومل برفق أكرب ألنّه ابن سعد بن أيب وقّاص!!.
وعومل اآلخرون برفق أكرب ألنّهم يع ّدون إ ّما من الصحابة وإ ّما من التابعني املخلصني
لإلسالم الذين ال يصدر عنهم الخطأ وهم كلّهم عدول ،وما شئت فعلّق من أوسمة عىل
صدور أولئك!.
الري؟ ،أمل يقتل خرية املسلمني؟ ،حتّى األطفال،
أمل يبع عمر بن سعد دينه مقابل ملك ّ
ويسبي النساء ألجل املال؟ .أمل ميثّل باألجساد ويقطع الرؤوس ويطوف بها ألجل املال؟،
كم كان الفرق شاسعاً بني خسيس نذل جبان مثل عمر بن سعد ،وبطل شهم شجاع مثل الح ّر
الدعي ،وينسحب من املعركة.
الدعي ابن
الرياحي ،فامذا كان يضري عمر لو مل يطبّق أوامر
ّ
ّ
ّ
مل يكن أحدا ً من أولئك مجربا ً عىل خوض املعركة ،فلامذا يعتذر إليهم ألنهم كانوا يطبّقون
أوامر س ّيدهم ،هم قاتلوا ألجل املال والسلطة ال أكرث .أمل يقل قائلهم« :
إن قتلت السيّد املحجبا
أوقـر ركايب فضّ ة وذهبا ّ
قتلت خري الناس أ ّما وأبا وخريهم إذ ينسبون نسبا
فلم دخل حذفه بالقضيب وقال :يا
يلّ .
قال عمر بن سعد :أشهد أنّك مجنون ،أدخلوه ع ّ
مجنون أتتكلّم بهذا الكالم؟ والله لو سمعك ابن زياد لرضب عنقك!» [[[.
بي
أمل يستوقف (فلهوزن) قول عمر هذا؟ .ملاذا يرضب عنق القائل؟ .أليس ألنّه ّ
حقيقة قتال هؤالء لإلمام؟؟ .أليس أل ّن قوله يعني :أ ّن يزيد ومعسكره ميثّل ج ّده أبا
[[[ -أحزاب المعارضة .186
الطبري :تاريخ 374 /4؛ ابن األثير :الكامل .80 ،79 /4
[[[-
ّ
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سفيان ومعسكره يف الجاهل ّية ،وأ ّن اإلمام الحسني ومعسكره ميثّل ج ّده رسول الله
ومجاهدي اإلسالم األوائل!!؟.
ث ّم متى أوقف عمر بن سعد سلب الخيام ،وهو من أباح لجنده ذلك!!؟ .ومتى دفنت
األجساد وقد تركت ثالثاً عىل رمضاء كربالء ،وهل من املعقول أ ّن من يقطع رأس خصمه
ربا كان
ويطوف به يف البلدان وميثّل بجثته ،يحرتم تلك الجثّة فيدفنهاّ ،
أي منطق هذا؟!ّ ،
منطق من ي ّدعون املوضوع ّية والقدرة عىل التحليل من أمثال (فلهوزن)!!؟.ث ّم أمل يكن
عمر بن سعد من» نادى يف أصحابه من ينتدب للحسني ويوطئه فرسه فانتدب عرشة..فأتوا
فداسوا الحسني بخيولهم حتّى رضّ وا ظهره وصدره»[[[بحوافر الخيول.
سابعاً -خلص (فلهوزن) يف قراءته لثورة كربالء اىل القول« :لقد مىض الحسني كام
مىض املسيح يف طريق مرسوم ،ليضع ملكوت الدنيا تحت األقدام ،وم ّد يده كالطفل
ليأخذ القمر .ا ّدعى أعرض الدعاوى ولك ّنه مل يبذل شيئاً يف سبيل تحقيق أدناها ،بل ترك
كل يشء .ويف الواقع مل يكن أحد يوليه ثقة ،إنّ ا ق ّدم القوم
لآلخرين أن يعملوا من أجله ّ
رؤوسهم يائسني ،ومل يكن يصطدم بأول مقاومة حتّى انهار ،فأراد االنسحاب ولكن كان
ذلك متأخّرا ً ،فاكتفى بأن راح ينظر إىل أنصاره وهم ميوتون يف القتال من أجله ،وأبقى عىل
نفسه حتّى اللحظة األخرية .لقد كان مقتل عثامن مأساة (تراجيديا) أ ّما مقتل الحسني فكان
قطعة مرسح ّية انفعال ّية (ميلودراما).
النبي يجري يف
ولك ّن عيوب الحسني الشخصيّة تختفي أمام هذه الواقعة ،وهي أ ّن دم
ّ
عروقه وأنّه من أهل البيت .فلم يكن عليه أن يجهد نفسه أل ّن والية األمر فيه بطبعه .وافتقاره

إىل الصفات املعنويّة تع ّوض عن -وتزيد -القداسة الكائنة يف لحمه ودمه .وهذا ما أعطى
يل .فلقد فتح استشهاده عرصا ً
لشخصه أه ّم ّيته ،ولتأريخه طابع التاريخ
اإلسالمي االنفعا ّ
ّ
جديدا ً لدى الشيعة ،بل نظر إىل هذا االستشهاد عىل أنّه أه ّم من استشهاد أبيه ،أل ّن أباه مل
النبي»[[[.
يكن ابن بنت ّ
أي دليل
أبسط ما يقال عن هذه الخالصة أنّها غري منطقيّة ،ومتهافتة ،وال تستند إىل ّ
تاريخي .فمن يضع ملكوت الدنيا تحت قدميه ،ال ي ّدعي شيئاً ألجل الدنيا ،وال يبخل بنفسه
ّ
[[[ -الطبري :تاريخ .347 /4
[[[ -أحزاب المعارضة .188 - 187
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عن تقدميها فدا ًء ملا يعتقد .ث ّم هل بعد بذل اإلمام الحسني بذل يف الوجود؟ .نعم
املتحصلة ،وهي مل تكن يف حسابات ثوار
مقياس (فلهوزن) هو مقدار املنفعة املا ّديّة
ّ
كل ما قاتل من أجله غريهم!!.
وإل كان بإمكانهم املساومة والحصول عىل ّ
كربالءّ ،
إ ّن حجم تضحية اإلمام الحسني ال تستوعبها موازين أو مقاييس عقليّة (فلهوزن)!!.
كل يشء وراح ينظر إليهم وهم يقتلون.
أ ّما كونه مل يق ّدم شيئاً وترك اآلخرين يق ّدمون ألجله ّ
وإل فاإلمام ق ّدم حتّى
فهي مقوالت من مل يفهم ما جرى يف كربالء أو مل يرد أن يفهمّ .
رضيعه فدا ًء للدين ،وق ّدم إخوته وبني عمومته ،وأنصاره ،حتّى نساءه ،أ ّما هم ملاذا فعلو
وكل فضائل
ذلك فألنّهم كانوا يرون يف اإلمام الحسني قرآناً وديناً ونبيّاً وح ّريّة وكرامةّ ،
املتجسدة عىل األرض .وكأنّه يريد هنا اإلملاح ملا يعتقده املسيحيّون من تضحية
اإلنسانيّة
ّ
وفداء عيىس .وإذا مل يكن أحد يوليه ثقة فكيف ق ّدموا نفوسهم من أجله .نعم مل يكن
يوليه ثقة من وقف مع معسكر الجاهل ّية ،أو وقف متف ّرجاً ،ومن الخطأ أن يقاس مقدار الثقة
بشخص من خالل من يتقاطعون معه يف الفكر والدين.
يستحق أن ير ّد عليه ،وإلّ فكّل واحد
أما أ ّن أصحابه ق ّدموا رؤوسهم يائسني فهو قول ال
ّ
جاج من معسكر
منهم كان يرهب جيش الجاهليّة بأكمله ،ويكفي يف هذا قول عمرو بن الح ّ
جاج بالناس :يا حمقى! أتدرون من تقاتلون؟ فرسان
عمر بن سعد« :فصاح عمرو بن الح ّ
وقل ما يبقون والله لو مل ترموهم
املرص؛ قوماً مستميتني ال يربز ّن لهم منكم أحد فإنّهم قليل ّ
إل بالحجارة لقتلتموهم ،فقال عمر بن سعد :صدقت الرأي ما رأيت! وأرسل إىل الناس يعزم
ّ
عليهم أال يبارز رجل منكم رجالً منهم»[[[.
أي إ ّن جند يزيد مل يجرؤوا عىل مقاتلة صحابة اإلمام وكان قانون الحرب أن يتقاتلوا
رجالً لرجل .لك ّن جيش يزيد لجبنهم كانوا يهجمون عىل شكل جامعات عىل رجل واحد،
فأي شجاعة هذه التي أعجب
ومع ذلك مل يجرؤوا عىل مقاتلته بالسيف فريموه بالحجارةّ ،
بها (فلهوزن)؟!.
أ ّما أنّه أبقى عىل نفسه حتّى اللحظة األخرية ،فذلك أل ّن أنصاره كانوا يتسابقون عىل
املوت بني يديه ،فهل ولد التاريخ قائدا ً فداه صحابته كاإلمام الحسني؟؟ .أ ّما أ ّن اإلمام
الطبري :تاريخ .331/4
[[[-
ّ
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الطربي نفسه حيث يقول ..« :فو الله
انكرس وانهار عند اصطدامه بأول مقاومة .فهو ما يكذّبه
ّ
ما رأيت مكسورا ً [ ويف لفظ غريه مكثورا ً] قطّ ،قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه ،أربط جأشا،
جالة
وال أمىض جنانا منه ،وال أجرأ مقدماً ،والله ما رأيت قبله وال بعده مثله ،إن كانت الر ّ
لتنكشف من عن ميينه وشامله انكشاف املعزى إذا ش ّد فيها الذئب»[[[.
عيص عىل
ث ّم ما هي عيوب اإلمام الشخصيّة التي ي ّدعيها (فلهوزن) .نعم عيبه الوحيد أنّه
ّ
فهم عقول بائسة ،كعقله ،وعيون ال تنظر أبعد من مح ّ
ط قدمي صاحبها كعينيه .نعم عيب
اإلمام الوحيد كام قال املسترشق ( Sedillotسيديو 1875 -1808م) [[[ .أنه» عرف

كيف يحفظ كرامته حتّى يف زمن الضعة ،واألمر الوحيد الذي كان عاطالً منه ،هو ما اتّصف
به بنو أميّة من روح الكيد والدسيسة»[[[ .وقد عاد (فلهوزن) لتكرار فكرته عن الثورة الحسينيّة،
يف كتابه اآلخر (تاريخ الدولة العربيّة من ظهور اإلسالم إىل نهاية الدولة األمويّة)[[[.
يتبي وقوع (فلهوزن) تحت تأثري الرواية التاريخيّة .وكانت قراءة وتفسري
ّ
ومم تق ّدم ّ
(فلهوزن) السابق لثورة كربالء ،مبثابة قالب ،صبّت فيه أغلب األعامل االسترشاق ّية التي
تلته ،متح ّدثة عن املوضوع.
ب .جولد زيــهر

( Ignaz Goldziherاجنتس جولد تسيهر 1921 -1850م) مؤلّف كتاب (العقيدة
يهودي الديانة.
مجري،
والرشيعة يف اإلسالم) الذي صدر عام (1910م) .وهو مسترشق
ّ
ّ
ولد يف ( / 22يونيو1850/م) يف بودابست ،ودرس فيها ،ويف برلني وليبستك والنمسا،
ورحل إىل مرص وسوريا وفلسطني .أصبح عام (1872م) مد ّرساً مساعدا ً يف جامعة
بودابست ،ومن ث ّم أستاذا ً للغات السام ّية عام (1894م) وهناك ق ّدم أكرث دراساته وكتبه
وبحوثه حتّى وفاته يف ( /13نوفمرب1921 /م) .من أشهر كتبه كتاب (محارضات يف
اإلسالم= العقيدة والرشيعة يف اإلسالم 1910م) وكتاب (ات ّجاهات تفسري القرآن عند
الطبري :تاريخ 345 /4؛ ابن األثير :الكامل 77 /4؛ ابن كثير :البداية والنهاية .204 /8
[[[-
ّ

[[[ -تنظر ترجمته :بدوي ،موسوعة المستشرقين ص.347 -345

نقال عن :الماجد ،سعد عبد الله ،موقف المستشرقين من الصحابة ص.500
[[[ -تاريخ العرب العام ً 66
[[[ -تنظر الصفحتين .144 -143
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املتعصبني وغري املنصفني[[[.
املسلمني1920م)[[[ .وهو يع ّد من املسترشقني
ّ
عيل يف
مم قاله (جولدتسيهر)[[[ عن ثورة اإلمام الحسني أنه ..«:سنحت لشيعة ّ
كان ّ
عهد يزيد بن معاوية ،فرصة ّ
دل اختيارهم فيها عىل الطيش وقرص النظر ،وأرشكوا الحسني يف
األموي ،وقد زودت ساحة كربالء (سنة 680م) الشيعة بعدد كبري من
نزاع دام مع الغاصب
ّ
الشهداء ،اكتسب الحداد عليهم حتّى اليوم مظهرا ً عاطفيّاً يف العقائد الشيعيّة».

واضح أ ّن (جولدتسيهر) تأث ّر أو هو مل يخالف آراء سابقه (فلهوزن) الذي تع ّرض ملوضوعة
كربالء قبل (9سنوات) ومن املؤكّد أنّه قد اطّلع عىل كتابه .فجاءت آراؤه مطابقة متاماً
ين ،غري أ ّن الفرق بني االثنني ،أ ّن (فلهوزن) انطلق من واقع الرواية والحدث
لسابقه األملا ّ
التاريخي لتقويم الواقعة وتفسريها ،يف حني انطلق (جولدتسيهر) من واقعه الحارض-يف
ّ
التاريخي املايض ،أو لنقل إنّه انطلق من أثر الحادثة أو نتائجها -وإن
وقته -لتقويم الحدث
ّ
كانت البعيدة أو التي عىل املدى الطويل -لتقويم وقراءة الحادثة نفسها .فنجده يقول:
ميل كتّاب الشيعة من ترديده ،وهو
الشيعي موضوع ال ينضب معينه ،وال ّ
«يف األدب
ّ
النبي أحاديث تنبّأ فيها بالقدر السيّئ الذي سوف
موضوع‘‘ محن آل البيت’’ .وقد نسبوا إىل ّ
يل..إذ يعرف الشيعة
ت ُنكَب به ذ ّريته ،كام وردت نبوءات كهذه يف الروايات املأثورة عن ع ّ
الحقيق ّيون بأجسامهم الخاوية التي ب ّرحت بها صنوف املشقّة والحرمان ،والشفاه التي جفّفها
شقي ألف العناء
تكف عن تذارف الدموع،
الصدى ،واألعني التي ال ّ
والشيعي الصحيح بائس ّ
ّ
واالضطهاد كاألرسة التي يدافع عن حقّها ،ويعاين اآلالم من أجلها ..ص ّور الشيعة تاريخ آل
البيت تصويرا ً أخّاذا ً نزعوا فيه نزعة مرسحيّة ،ونجد أ ّن تاريخهم منذ كارثة كربالء ،عبارة عن
سلسلة ال تنقطع من التعذيب واالضطهاد ،وروى الشيعة أخبارها شعرا ً ونرثا ً يف مؤلّفات
كثرية زاخرة برتاجم هؤالء الشهداء ،وكُتُب املقاتل هذه هي إحدى خصائص الشيعة .وقد
خصصوا
جعلوا من روايتها واسطة عقد اجتامعاتهم يف الثلث األول من شهر املح ّرم الذي ّ
اليوم العارش منه -عاشوراء -لالحتفال بالذكرى السنويّة ملأساة كربالء .وجمعوا إىل الذكرى
[[[ -ينظر :بدوي ،موسوعة المستشرقين  .203 -197مراد :معجم اسماء المستشرقين ص.286- 285
[[[ -ينظر :البهي ،محمد ،المبشّ رون والمستشرقون في موقفهم من اإلسالم 24؛ شابي :عبد الجليل ،اإلسالم
والمستشرقون 46؛ وينظر عنه :جبل ،محمد حسن ،الر ّد على جولدتسيهر في مطاعنه على القراءات القرآن ّية
(الصفحات جميعها).
[[[ -العقيدة والشريعة في اإلسالم ص.258
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الرهيبة التي لحوادث هذا اليوم املفجعة أنّهم ميثّلونها متثيالً مرسح ّياً يس ّمونه‘‘تعزية’’...
يكف عن سكب العربات،
وال يستطيع املنارص آلل البيت الصادق يف إخالصه لهم أن ّ
وتصعيد الزفرات ،وبثّ الشكوى ،وإظهار الحداد ،عىل ما ينزل باألرسة العلويّة من محنة
وبالء وتعذيب واضطهاد ،كام أنّه ال يستطيع أن يغالب البكاء عىل من يسقط من أفرادها
شهيدا ً ،حتّى رضب املثل برقّة هذه الدموع:
ّ
أرق من دمعة شيعيّة

يل بن أيب طالب
تبيك عىل ع ّ

[[[

الشيعي الساذج يف
يقل شيعة العرص الحارض ،م ّمن نالوا حظّاً من الثقافة ،عن
وال ّ
ّ
الشعور بالحنق والسخط عىل األمويّني .وقد وجدوا يف هذه النزعة الحزينة التي يتميّز بها
مذهبهم ،فضائل دين ّية عظيمة القدر ،بل رأوا فيها ما ّدة لعاطفة نبيلة رقيقة وروح إنسان ّية عالية
ين الرفيع يف
تناقض أحكام الرشيعة الجامدة .واعتربوا هذه الروح النبيلة الجانب اإلنسا ّ
الديانة اإلسالميّة ،بل أنفس تعاليمها وأسامها ..يقول أحد الشيعة الهنود املعارصين..:إ ّن
يف بكاء الحسني ما يجعل لحياتنا معنى ،وألرواحنا قيمة ،ولو كففنا عن هذه العربات لغدونا
أعظم الناس جحودا ً ،وإنكارا ً للجميل ،وسوف نرتدي يف الج ّنة ثياب الحداد عىل الحسني،
وإ ّن هذا الحداد هو رشط الحياة اإلسالم ّية وأساس وجودها ،ويقول أيضاً :إ ّن الحزن عىل
الشيعي الدموع
أل يذرف
الحسني لهو العالمة الصحيحة الدالّة عىل اإلسالم ،ومن املحال ّ
ّ
ألنّه جعل من قلبه قربا ً حيّاً
ومثوى حقيقيّاً لإلمام الشهيد الذي أحت ّز رأسه»[[[.
ً
حة األحاديث النبويّة
بداية يع ّد (جولدتسيهر) من أوائل املسترشقني الذين شكّكوا بص ّ
الخاصة بكربالء ،واإلمام الحسني .ومن
الطبيعي أنّه ينكر األحاديث
عموماً[[[ .فمن
ّ
ّ
ربا لتالؤمها -حسب ما يعتقد-
الواضح أنّه ركز يف املامرسات والشعائر العزائ ّية للشيعة؛ ّ
مع ما توخّاه من كتابه (العقيدة والرشيعة) ،ولك ّنه جانب الصواب كثريا ً .إذ س ّوف ما أمكنه
الشيعي يف اإلمام الحسني وثورته يف كربالء ،إىل
التسويف ،لتحويل العقيدة ،أو االعتقاد
ّ
حادثة أو ذكرى حزينة وأليمة وحسب ،يقام لذكراها املناسبات واالحتفاالت ،ويبالغ يف
والتحض .فعىل هذا األساس ال تبقى للشعائر
الحزن والبكاء ،بسذاجة ال تتّفق وروح املدنية
ّ
الميداني :مجمع األمثال .329/1
[[[ -لم يعرف من قائل هذا البيت الذي أورده
ّ

[[[ -جولدتسيهر :العقيدة والشريعة في اإلسالم ص.263 -258

[[[ -العقيدة والشريعة ص80 -68؛ الماجد :سعد عبد الله :موقف المستشرقين من الصحابة ص.78 - 76
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ميس روح العقيدة بيشء ،إذن
العباديّة لدى الشعوب ّ
أي معنى غري كونها تقليدا ً أجوف ،ال ّ
فإ ّن بني جلدته اليهود هم يف غاية السذاجة ،عندما يقاتلون الدنيا لالحتفاظ بالقدس؛ ألنّها
ال تعدو كونها تض ّم‘‘هيكل سليامن’’ املزعوم.
عاطفي كبري ،وير ّددون
وهم يف غاية السذاجة عندما يستقبلون الحائط ،ويرتنّحون بتأث ّر
ّ
عبارات من التوراة ،وهم يف غاية السذاجة عندما يعتمرون القبعات والطاقيّات السوداء ،كام
أ ّن املسيحيّني يف غاية السذاجة ،عندما يق ّدسون عيىس املسيح ويعتقدون أنّه سيخلّصهم
حى بنفسه ألجلهم ،وهم يف غاية السذاجة عندما يحرضون الق ّداس
من خطاياهم ،وأنّه ض ّ
ويتلون الصلوات ويجتمعون يف الكنائس ،ويقيمون احتفاالت عيد امليالد .كام أ ّن أحبار
التأس بأنبيائهم ،وعاشوا
اليهود ورهبان املسيح ،كانوا يف غاية السذاجة ،عندما أرادوا
ّ
حاالت من التقشّ ف والزهد وترويض النفس.
هذا فضالً عن مامرساتهم وعقائدهم-كام يقول  Valy Naserيف كتابه يقظة أو نهوض
وربا
الشيعة -يف يوم (التكفري عن الذنوب) أو ما يس ّمونه (يوم الفداء) وغفران الخطاياّ ،
جع وجلد الذات) نفسها ،وهو ما ميكن مشاهدته فعالً يف طقوس
بطريقة (الندب والتف ّ
الطوائف املسيح ّية ،يف يوم صلب الس ّيد املسيح -حسب اعتقادهم -إذ يخرجون زرافات
ووحداناً وهم يحملون الصليب ،ويرضبون مبقامع مزروعة بدبابيس عىل صدورهم ،حتّى
تنزف الدماء من أجسادهم ،يف مواساة عفويّة للسيّد املسيح .وتعزية للنفس مبصيبته ،وكيف
مبوته -كام يعتقدون -افتدى الناس ،ودفع -بآالمه ومعاناته وصلبه من قبل اليهود -رضيبة
كل هذا.
االلتزام بالقيم ورسالة السامء[[[ .فهل املسيح ّيون سذّج يف ّ
عىل هذا األساس تكون عادات وتقاليد الشعوب والديانات األخرى ،كلّها -حسب مقياس
(جولدتسيهر) -إنّ ا هي سذاجة ال أكرث!! .فامذا يبقى يا ترى من تراث اإلنسان ّية لتحتفي به
كل ذلك سذاجة ،فلامذا يلعن اليهود-حتّى اللحظة -هتلر والنازيّني.
وتخلّده .إذا كان ّ
ال ّ
شك يف أ ّن املسترشقني عموماً عندما يهاجمون الشخص ّيات اإلسالم ّية ،ويحاولون
التقليل من شأنها ،أنّهم يهدفون إىل توسيع ه ّوة الخالف والفرقة بني املسلمني من جانب،
ويتأسون،
وسلب املسلمني الرمز أو الشخصيّة املثاليّة والقدوة التي يفرتض أنّهم يقتدون
ّ
أمريكي ،مقال ضمن مجلّة رسالة الحسين ،العدد الخامس .)2011
[[[ -أديب مختار :الشعائر الحسين ّية في كتاب
ّ
ص.174 - 171
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وإل فإ ّن املسترشقني مل يهاجموا الحسني لو
ويحتفلون ويتفاخرون بها ،ويحيون ذكرهاّ .
مل يكن الحسني .لو مل يكن ثورة ض ّد الظلم والطغيان ،لو مل يكن رصخة بوجه الظلم
كل زمان ومكان ،لو مل يكن رمزا ً للكرامة والع ّزة والح ّريّة ،لو مل يكن رفضاً
واالستبداد يف ّ
لتحكم األقوى ،لو مل يكن رفضاً للعبوديّة ،لو مل يكن دعوة للسالم واملحبّة.
ج .ن
ه�ي المنس

يك األصل
وجاء ثالث القوم نافجاً حضنيه بني حقده وعصبيته ،املسترشق البلجي ّ
القس (Henri Lammens
ين اإلقامة والوفاة،
والوالدة،
ّ
الفرنيس الجنس ّية واالنتامء ،اللبنا ّ
ّ
تعصباً ،وحقدا ً عىل اإلسالم وآل البيت.
1937 -1862م) وهو من أش ّد املسترشقني ّ
قال عنه مواطنه (1929 -Etienne Dinet1861م) [[[« :إ ّن مثل المنس يف االسترشاق

كمثل بطرس الناسك يف الحروب الصليب ّية ،وإنّه ليقوم من الناحية العلم ّية مبا كان يقوم
به بطرس يف ناحية الدعاية الحرب ّية .وقد ضاق ذرعاً برؤية اإلسالم ينترش ويبسط ظلّه عىل
أفريقيا وآسيا ،فإذا به يسخط بالقدر نفسه ،ويقول :ملاذا جاء القرآن فجأة ،ليقيض عىل التأثري
اللطيف الذي كان اإلنجيل قد أخذ يحدثه يف ابن البادية»[[[.

كان هرني المنس من أبرز مسترشقي الرهبان اليسوعيّني ،وخ ّريجي جامعة الق ّديس
يوسف وأساتذتها .ولد يف مدينة (خنت  )Gentالبلجيكيّة يف أول يوليو عام (1862م) [[[.
من أب مدمن عىل الخمر .وبس ّن الخامسة عرشة غادر إىل لبنان ،وتحديدا ً يف مارس عام

(1877م) [[[ .وبدأ حياة الرهبنة يف السنة التالية يف دير لليسوع ّيني يف قرية غزير يف جبل
لبنان .خالل امل ّدة (1907 -1897م) قام مثل العديد من املسترشقني املعارصين برحالت
يبي فيها تاريخ وآثار
عديدة إىل سوريا ولبنان وفلسطني ،وينرش مقاالت عن تلك الرحالت ّ
أآلثاري عن املسيح ّيني األوائل يف
وديانات سكّان املناطق التي زارها ،كام يتع ّمق بالبحث
ّ

[[[ -ينظر ترجمته في تمهيد كتابه (مح ّمد رسول الله) بقلم :محمود عبد العليم ص10-7؛ مراد :معجم أسماء
المستشرقين ص.572
[[[ -المصدر نفسه ،ص.49
[[[ -ينظر :بدوي ،موسوعة المستشرقين ص503؛ فردينان توتل:األب هنري المنس ،مقال بمناسبة وفاته نشر في
مجلّة المشرق ،سنة 1937م .ص.162
العقيقي :المستشرقون 293/3؛ توتل ،األب هنري المنس
[[[ -ينظر :بدوي ،موسوعة المستشرقين ص503؛
ّ
ص.162
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الصليبي.
بالد الشام ومناطق وجودهم ،ويبحث عن مواقع التاريخ
ّ
قوي _
عرف (المنس) كعضو مرتبط با ّدعاء فرنسا الطويل املدى ،فيظهر
ٍ
كمحام ومدافع ّ
يف اإلمرباطوريّة العثامن ّية_ عن الطموحات الفرنس ّية االستعامريّة؛ إذ إنّه انتقد بش ّدة أعامل
منافيس فرنسا األوروب ّيني ،وقد أكّد عدم نزاهته من خالل تو ّرطه مع مدير متحف بروكسل
املدعو (فرانز) ومبساعدة من الحكومة البلجيكيّة بتهريب مجموعة من املصنوعات اليدويّة
اآلثاريّة من سوريا إىل بلجيكا[[[ .وأثناء اندالع الحرب العامليّة األوىل ،انتقل (المنس) من

روما إىل املدرسة اليسوع ّية يف مرص ،وبقي هناك حتّى عام (1919م) حيث عاد إىل لبنان
االستعامري
للتدريس يف جامعة القديس يوسف وليشارك من هناك يف دعم املرشوع
ّ
الفرنيس لسوريا ولبنان (عىل سبيل املثال :يف املقال الذي نرشه يف مجلّة املرشق عام
ّ
(1921م العدد األول )55 -49 ،تحت عنوان :العالئق األوىل بني فرنسا وسورية :فقد حاول
الفرنيس يف سوريا من خالل البحث عن إشارات
االستعامري
تخفيف ح ّدة وطأة الوجود
ّ
ّ
تاريخيّة متناثرة لنفوذ متبادل بني الطرفني وتضخيمها ،وتقدميها بشكل مسلّامت تاريخيّة)
وكذلك يف كتابه (تاريخ سوريا) [[[ وعىل العموم ق ّدم المنس معلومات كثرية لفرنسا من
خالل أعامله وجهوده االسترشاقيّة[[[ .وغدا املدافع عن سياستها يف بالد الشام عموماً بني
الحربني العامليّتني األوىل والثانية[[[ .ويف بدايات الثالثينيّات من القرن العرشين أصيب
(المنس) مبرض الشلل وبقي يصارعه حتّى وفاته يف 23أبريل1937م[[[.

خص (المنس) اإلمام الحسني كام باقي األمئة ،بدراسة يف أكرث من موضع من
ّ
مؤلّفاته ،إذ كتب عنه مقالة يف (دائرة املعارف اإلسالم ّية /الطبعة القدمية 1934 -1913م

يف املجلّد الثالث  .339ويف الطبعة املرتجمة إىل لعرب ّية يف املجلّد السابع )429 -427
األموي معاوية األول 1907م) ،ويف
وتح ّدث عنه يف كتابه (دراسات عن حكم الخليفة
ّ
وخصص له مساحة كبرية من كتابه (خالفة يزيد األول
كتابه (فاطمة وبنات مح ّمد 1912م)،
ّ

[1]- http://www.kaowarsom.be/nl/notices_Lammens_Henri.
[[[ -ينظر :إبراهيم عالمة ،مقال بعنوان :األب المنس مخترع لبنان ينظر:
http://adloun.org/InventeurDuLiban.aspx.
عربي معاصر ،مجلّة االستشراق ،العدد األول ،ص.21
فلسفي
[[[ -ينظر :األعسم ،عبد االمير ،االستشراق من منظور
ّ
ّ

اإلسالمي ،ص.58
[[[ -ينظر :فوزي ،فاروق عمر ،االستشراق والتاريخ
ّ

[[[ -ينظر :ستيفن كنوتس.Stijn KNUTS:Lammens، Henri، Jesuit and historian of Islam ،
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1921م) ،ويف كتابه (دراسات يف عرص األمويّني 1930م) .وكان حريصاً عىل ترديد آراء
(فلهوزن وجولد تسيهر) وعموماً كانت آراؤه متشابهة ومك ّررة ،إلّ أنّها تختلف من حيث
والتوسع يف التفاصيل ،بحسب ما ّدة الكتاب.
اإلطالة
ّ
نعم ما يتم ّيز به عن (فلهوزن وجولد تسيهر) أنّه كان يبالغ يف التمجيد باألمويّني،
النبي األكرم وأهل بيته الكرام ،وخيار الصحابة واملسلمني-
واتباعهم ،ويهاجم بعنف،
ّ
كام قلنا لسلب املسلمني قدوتهم .-قال عنه (د .عبد الحليم محمود) إنّه« :إذا تح ّدث عن
أعداء اإلسالم ،كأيب جهل وأيب لهب..عن املنافقني ..عن يزيد قاتل الحسني ،أو عن بني
أم ّية -عىل وجه العموم -فإنّه يشيد ما شاء له هواه ،وميدح ما أمكنه املدح ،ويطري كلّام
خلباً ،ولقد بلغت به الحامسة يف كتابه
أتيح له اإلطراء ،ويلبسهم من الفضيلة ثوباً المعاً ّ
عن بني أميّة ،ح ّدا ً أثار نفور املسيو‘‘ كازنوفا[[[’’ األستاذ يف ‘‘كليج دي فرانس -املعهد
البابوي يف فرنسا ’’-فقال :كانت نفسيّة األمويّني يف مجموعها مركّبة من الطمع يف الغنى
ّ
حب الفتح من أجل النهب ،ومن الحرص عىل السلطان من أجل
إىل ح ّد الجشع ،ومن ّ
يك مثل األب
يحق لنا أن نعجب أش ّد العجب من كاهن كاثولي ّ
التمتّع مبلذّات الدنيا ،لذلك ّ
يل الذي مكروا به..
‘‘المانس’’ يتط ّوع للدفاع عن أولئك الشاكّني الطغاة ..ساخرا ً من..ع ّ
وإنها لغريبة ح ّقاً هذه املباحث التي يبدي فيها هذا املؤلّف -املطّلع عىل تاريخ ذلك العرص
اطّالعاً حريّاً باإلعجاب -تشيّعه لألمويّني ض ّد بني هاشم .[[[»..وانتقادات املسترشقني
املبش ،ال مجال لذكرها هنا.
والباحثني كثرية ج ّدا ً لهذا املسترشق
ّ
قال ال منس يف (دائرة املعارف)[[[ ..« :تص ّور الروايات الحسني كام تص ّور أخاه الحسن
غارقاً يف فيض من حنان ج ّده أل ّمه ..ورث عن أبيه الصفتني اللتني كانتا السبب يف هالك أبيه،

يل املضطربة ..رجاه أتباعه يف
الرت ّدد وقلّة الفطنةّ .
وظل الحسني خامل الذكر خالل خالفة ع ّ
العراق..غادر الحسني مكّة ،وكان قد التجأ إليها بعد إذ رفض مبايعة يزيد بالخالفة ..والتقى
الحرس الضعيف من األقارب واألتباع املخلصني الذين كانوا يف ركاب الحسني بكتيبة..

[[[ -كازانوفا .ب )P. Casanova( .تعلم العربيّة وعلمها في معهد فرنسا ،وقصد مصر وأصبح أستاذا ً لفقه اللغة
المقريزي،
جه عنايته نحو دراسة مصر في العصور اإلسالم ّية ،ترجم كتاب خطط
ّ
العرب ّية في الجامعة المصريّة ،و ّ
وكتب عن عقيدة الفاطميّين في مصر ،توفّي في 1926م .تنظر ترجمته :يحيى مراد ،معجم أسماء المستشرقين ص
.550- 549
[[[ -مقدّمة ترجمة كتاب (مح ّمد رسول الله آلتيين دينيه) ص.54 - 53
[[[ -ينظر المجلّد السابع ص.429 -427
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فصاحبهم فرسا ُن عبيد الله عن كثب ،وبلغ الطرفان كربالء ،وهي التي ق ّدر أن يستشهد فيها
يتجل
ّ
الحسني بعد عرشة أيّام .ويف هذه األيّام العرشة أخذ ضعف هذا املطالب بالخالفة
شيئاً فشيئاً ،وعاوده تر ّدده ،وأطبقت عليه الحلقة الفوالذيّة التي رضبها حوله جند عبيد الله.
األموي أن يقنعه بالتسليم أو يكرهه عليه ،فحال بينه وبني بلوغ الفرات راجياً
وأراد الوايل
ّ
ظل عىل عناده فقد كان مقتنعاً بأ ّن شخصه
أن يحمله العطش عىل التسليم ،ولك ّن الحسني ّ
مصون ،وكان يأمل أن يتب ّدل شعور جند الكوفة فينحازوا إليه ،وبزغت شمس اليوم العارش
يتلق ابن أيب
من املح ّرم ..وكان عمر بن سعد ..دعا الحسني إىل التسليم مختارا ً ،ومل ّا مل ّ
يئ قام بحركة التفاف قصد بها اإلطباق عىل الحسني ،وحاول
وقّاص ر ّدا ً عىل إنذاره النها ّ
مشايعوه املقاومة ،لك ّن الحسني مل يح ّرك ساكناً ،ومل يقم بعمل واحد من أعامل البطولة
التي أغرم الشيعة بالتغ ّني بها .وانتهى األمر بنشوب معركة جرح فيها الحسني يف أكرث من
يحب أن يقتل الحسني ،كام
موضع ،وسلبت مضاربه...وحزن الخليفة لهذه النهاية ،فام كان
ّ
أنّه مل يأمر بذلك ،وإنّ ا كانت أوامره أن يقبضوا عىل الحسني وان يكفّوه عن اإلمعان يف فتنة
تنذر بالخطر ،وعامل الخليفة العلويّني الذين بقوا بعد نكبة كربالء معاملة كرمية ،وسخا يف
الوفاء بحاجاتهم».
وقال يف كتابه (خالفة يزيد األول)[[[ :إ ّن شخص ّية الحسني وكربالء نسجت حولها
أساطري كبرية « ..وإ ّن حذف الغل ّو والتناقضات يسهل إبداء آراء مسؤولة ،ويعيد الحدث
الشيعي بإفراط ..املسؤوليّة الرئيسة يتح ّملها
الحقيقي ،بعد أن ضخّمه الخيال
إىل حجمه
ّ
ّ
الخاصة ،ويف موقفه غري الالئق من األمويّني أكرث متيّزا ً من شقيقه
الحسني .إذ كان يف حياته
ّ
الحسن ،فإنّه يف األيّام األخرية من حياته بدا طائشاً ،مرت ّددا ً وأحمق يف تلك الساعة الحرجة،
مل يبد حزماً وال شجاع ًة أكرث من الحسن ..غادر كام لو كان ذاهباً إىل بادية مع جميع نسائه
وأطفاله ،مع أقاربه ،مع شباب خ ّنثتهم ملذّات املدينة ،ومل يسبق لهم أن استخدموا السالح
قطّ ،واهناً مؤمناً بالرؤى والفأل ..بعض البدو من كبار الس ّن كانوا قد عابوا عليه هذا الضعف
الذي ال يليق بقائد ،كان يسري بخطى رجل يجهل مفاجآت القدر ،مستسلامً للفأل والنذر».
وهكذا راح المنس يسطّر من ت ّرهاته ما س ّولت له نفسه من دون أن يربهن ما ي ّدعيه ولو
كل من ينتمي
مسيحي ،ويكره ّ
قس
بدليل واحد!! .وهو ال يفعل ذلك ح ّباً باألمويّني!! فهو ّ
ّ
[1]- Le califat de Yazid Ler 147- 150..
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لإلسالم مهام كان وضيعاً وحقريا ً !! ،إنّ ا هو يريد تقديم اإلسالم من خالل األمويّني ،أي
إنّه يريد أن يذ ّم من حيث ميدح ،أي إنّه يق ّدم األمويّني عىل أنّهم هم من ميثّلون اإلسالم
األصيل ،واإلمام الحسني ،وأهل البيت ،ومن ثار عىل األمويّني ،هم العنرص املشاغب
والالإسالمي ،وهو إنّ ا استوحى هذه الفكرة من كتب التاريخ التي طاملا سايرت
والشا ّذ
ّ
ركّاب السلطة ،وحكمت عىل معارضيها بأنّهم شوا ّذ ومخ ّربون ،وخارجون عىل أمئة زمانهم،
ومخالفون ألحكام اإلسالم ،هذا من جانب .ومن جانب آخر ،هو مجد األمويّني ألنّه يع ّد
البيزنطي يف بالد الشام؛ ألنّهم متثّلوا كثريا ً
الطبيعي للدولة البيزنطيّة ،والنظام
دولتهم االمتداد
ّ
ّ
بأنظمة اإلمرباطوريّة البيزنطية املسيحية وأساليبها وقوانينها ،كام أنّه يحاول يف بحوثه مسخ
الهويّة العرب ّية لسوريا ولبنان ،عىل اعتبار كونهام مواطن مسيح ّية أصيلة.
فبداية اإلفراط واملبالغة والتناقض عنده :هو ما ذكره املؤ ّرخون من خساسة يزيد وعمر
بن سعد الذين حاربوا اإلمام الحسني ،وما قام به بنو أم ّية وجيوشهم من جرائم يندى لها
كل من له ذ ّرة من وجدان وغرية وإنسان ّية.
جبني ّ
اإلسالمي (منهج العكس) :وهو أن ينظر الباحث يف
ث ّم إنّه اعتمد يف كتاباته عن التاريخ
ّ
جهه وغايته البحث ّية ،يحاول جعل
النصوص والوثائق والروايات ،فإذا قالت شيئاً ال يخدم تو ّ
النص متاماً .وهو غري املنهج املعكوس أو املقلوب الذي توضع فيه
الصواب هو عكس
ّ
النتائج أ ّوالً ،ومن ث ّم البحث عن األدلّة والنصوص التي تؤيّدها[[[.
الفرنيس (1929 -1861 Etienne Dinetم)[[[ :إ ّن منهج العكس ،هو
قال املسترشق
ّ

ذلك املنهج الذي يأيت إىل أوثق األخبار ،وأصدق األنباء فيقلّبها – متعمدا ً -عكسها ،وكلّام
كانت األخبار أوثق بدت -قويّة جامحة -الرغبة يف الرباعة من ذلك الذي ينهج هذا املنهج.
وألنّه ينبغي أن يستند إىل دعامة ما ،فقد تب ّنى أصحاب هذا املنهج الفكرة التي تقول:
البرش يعملون غالباً عىل كتامن عيوبهم والظهور بنقيضها .ويضيف أ ّن ( )Lammensأكرث
املسترشقني اعتامدا ً عليه كمنهج أساس[[[.
[[[ -ينظر :الديب ،المنهج ص.103
[[[ -تعلّم في فرنسا ،وقصد الجزائر ،وأشهر إسالمه ،وتس ّمى بناصر الدين ،وحج إلى بيت الله الحرام ،له مؤلّفات في
السيرة النبويّة وتاريخ العرب ،والشرق بنظر الغرب ،وترجم بعضها إلى العرب ّية ،تنظر ترجمته :في تمهيد كتابه (محمد
رسول الله) بقلم :محمود عبد العليم ص10-7؛ يحيى مراد :معجم أسماء المستشرقين ص.374
[[[ -آتيين دينيه :مح ّمد رسول الله ص.50
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ّ

التاريخي املتّفق عليه واملتواتر،
وبالجملة فإ ّن أفكار (المنس) وآراءه هذه مخالفة للواقع
ّ
فحتّى أعداء اإلمام الحسني  مل يشكّوا أو يشكّكوا يوماً
بحب ج ّده له ،وكتب الفريقني
ّ
تروي األحاديث الصادرة يف ذلك ،وهو يعرتف بذلك ويقول‘‘ تصوره الروايات كام تص ّور
أخاه الحسن ،غارقاً يف فيض من حنان ج ّده أل ّمه’’ .إذن هناك روايات وأحاديث تعكس
ّ
للشك بها؟ وهي ال تنتمي إىل مدرسة حديث ّية دون أخرى،
هذه الصورة ،فام هو املس ّوغ
أي إ ّن الس ّنة والشيعة يرونها !!.نعم هي مشكوك بها يف أماين (المنس) ال أكرث ،وهو لو
وإل
كان ميتلك أدىن دليل لدعم شكّه ،ملا تواىن عن تضخيمه وتطويره ،واالستشهاد بهّ .
فهذه املصادر الس ّنيّة تقول..«:خرج مع رسول إىل طعام دعوا له ،قال :فاستمثل رسول
صل الله عليه وسلم .قال عفّان ،قال وهيب :فاستقبل رسول أمام القوم ،وحسني
الله ّ
الصبي ههنا م ّرة وههنا م ّرة ،فجعل
مع غلامن يلعب ،فأراد رسول ان يأخذه .قال :فطفق
ّ
رسول يضاحكه حتّى أخذه ،قال :فوضع إحدى يديه تحت قفاه واألخرى تحت ذقنه
أحب حسيناً حسني
أحب الله من ّ
فوضع فاه عىل فيه فقبله .وقال :حسني م ّني وأنا من حسني ّ
[[[
سبط من األسباط»[[[ .وتروي أنّه قال« :الحسن والحسني ريحانتاي من الدنيا» .
وكتب التاريخ تروي أنّه كان يف غاية الشجاعة واإلقدام ..« :.فوالله ما رأيت مكسورا ً
[ويف لفظ غريه مكثورا ً] قطّ ،قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه ،أربط جأشاً وال أمىض جناناً
جالة لتنكشف من عن ميينه
منه وال أجرأ مقدماً ،والله ما رأيت قبله وال بعده مثله إن كانت الر ّ
وشامله انكشاف املعزى إذا ش ّد فيها الذئب»[[[.
وإنّه ما قام مبا قام به إلّ ألجل الدين والع ّزة والكرامة ،وإ ّن صحابته كانوا يف غاية
الشجاعة والبسالة واإلقدام ،بحيث إ ّن جيوش عمر بن سعد وهم ألوف يتحامون عن قتالهم
جاج بالناس ،يا
رجالً لرجل ،بشهادة قادة عمر بن سعد أنفسهم ..« :فصاح عمرو بن الح ّ
البخاري :األدب المفرد 85؛ ابن ماجة :سنن
[[[ -ابن أبي شيبة :المص ّنف 515 /7؛ ابن حنبل :مسند 172 /4؛
ّ
الطبراني :المعجم الكبير 33 ،32 /3؛ 274 /22؛
الترمذي :سنن 324 /5؛ ابن حبان :صحيح 428 /15؛
51 /1؛
ّ
ّ
الهيثمي :مجمع الزوائد 181 /9؛ موارد الظمآن
177؛
/3
المستدرك
:
النيسابوري
الحاكم
184؛
/3
ين
ي
الشام
مسند
ّ
ّ
ّ
.197 ،196 /7
الترمذي :سنن 322/5؛ ابو يعلى
البخاري :صحيح 74/7 ،217/4؛
الطيالسي :مسند ص261- 260؛
[[[-
ّ
ّ
ّ
الهيثمي :مجمع الزوائد 181/9؛
الطبراني :المعجم الكبير 156/4 ،127/3؛
الموصلي :مسند107-106/10؛
ّ
ّ
ّ
الهندي :كنز الع ّمال
قي
ت
الم
98/22؛
،243/16
القارئ
عمدة
:
العيني
357/10؛
ابن حجر :فتح الباري ،78/7
ّ
ّ
ّ
122 ،114 ،113/12؛ .673/13
الطبري :تاريخ 345 /4؛ ابن األثير :الكامل 77/4؛ ابن كثير :البداية والنهاية .204/8
[[[-
ّ
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حمقى أتدرون من تقاتلون؟ فرسان املرص قوماً مستميتني ال يربز ّن لهم منكم أحد فإنّهم
إل بالحجارة لقتلتموهم .فقال عمر بن سعد :صدقت
وقل ما يبقون والله لو مل ترموهم ّ
قليل ّ
الرأي ما رأيت وأرسل إىل الناس يعزم عليهم أال يبارز رجل منكم رجالً منهم»[[[.
مذنب ألنّه ح ّر
ث ّم ما هي املسؤول ّية الرئيسة التي يتح ّملها اإلمام الحسني هل هو
ٌ
وكل أنواع الظلم والطغيان ،أم ألنّه قال..«:
يب ،هل هو مذنب ،ألنّه يرفض العبوديّة للبرشّ ،
أ ّ
برب وربّكم أن
ال أعطيهم بيدي إعطاء الذليل وال أق ّر إقرار العبيد عباد الله ّ
إن عذت ّ
متكب ال يؤمن بيوم الحساب» .[[[1أم ألنّه قال« :أال وإن
كل
برب وربّكم من ّ
ترجمون أعوذ ّ
ّ

الدعي قد ركز بني اثنتني بني السلّة والذلة وهيهات م ّنا الذلّة ،يأىب الله لنا ذلك
الدعي ابن
ّ
ّ
ورسوله واملؤمنون وحجور طابت وطهرت ونفوس أب ّية وأنوف حم ّية من أن نؤثر طاعة اللئام
عىل مصارع الكرام»[[[ .أم ألنّه قاتل « ..طواغيت األ ّمة ،وشذّاذ األحزاب ،ونبذة الكتاب،
وغضبة اآلثام ،وبق ّية الشيطان ،ومح ّريف الكالم ومطفئي السنن وملحقي العهرة بالنسب..
الذين جعلوا القرآن عضني»[[[.

أم ألنّه قال« :أيّها الناس إ ّن رسول قال :من رأى سلطاناً جائرا ً
مستحل لحرم الله
ًّ
يغي عليه
ناكثاً لعهد الله مخالفاً لس ّنة رسول يعمل يف عباد الله باالثم والعدوان فلم ّ
بفعل وال قول كان ح ّقاً عىل الله إن يدخله مدخله أال وإ ّن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان
وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطّلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلّوا حرام الله
وح ّرموا حالله»[[[ .أم ألنّه استجاب لرصخات املظلومني ،وأنّات الفقراء واملعذّبني يف
األموي ،أمل ي ّدع (المنس) وصاحبيه ،أنّه استجاب لدعوات العراق ّيني! أم
سجون الطغيان
ّ
جهة من فراغ وبطر؟! .نعم التزامهم بوعودهم وبيعتهم يشء آخر.
هذه الدعوات كانت مو ّ
العبقري دلّنا عىل مقياس (الرت ّدد وقلّة الفطنة) الذين وصم بهام اإلمام
القس
وليت
ّ
ّ
الحسني ،وقال إنّه ورثهام عن أبيه ،بالتأكيد فإ ّن املقياس عنده هو :الغدر ،الفجور،
الطبري :تاريخ .331 /4
[[[-
ّ

الطبري :تاريخ 323 / 4؛ ابن كثير :البداية والنهاية .194 / 8
[[[-
ّ

[[[ -ابن نما :مثير األحزان ص40؛ ابن ابي الحديد :شرح نهج البالغة 250 ،249/3؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة
دمشق  ،219 /14وفيه كلمة (بغي) بدالً من دعي.

[[[ -ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق .219/14
الطبري :تاريخ 304 /4؛ ابن األثير :الكامل .48 /4
[[[-
ّ
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ّ

أي يشء مهام كان دنيئاً لتحقيق
الكذب ،النفاق،
الخسة والنذالة ،وعدم التو ّرع عن فعل ّ
ّ
األهداف املبتغى تحقيقها ،هذه هي (الفطنة وعدم الرت ّدد) الذي يتغ ّنى ويتفاخر بتوفّره يف
األمويي.
ّ
أ ّما أ ّن اإلمام الحسني صار ضعيفاً ومرت ّددا ً ،خالل األيّام الثامنية التي أمضاها يف
كربالء قبل شهادته ،فهذا ما يخالفه العقل والنقل ،وإلّ لرتاجع عن ثورته وقبل مببايعة يزيد
ظل عنيدا ً ،صامدا ً ،مكابرا ً عىل جراحه
وانتهى األمر ،بل إ ّن اإلمام وكام يروي أعداؤهّ ،
كل من خرج إليه من عيون الرجال
حتّى الرمق األخري« :ث ّم إنّه دعا إىل الرباز ،فلم يزل يقتل ّ
حتّى قتل منهم مقتلة عظيمة ..وتق ّدم الشمر بن ذي الجوشن فقاتلهم [داللة عىل أنّهم قاتلوه
مجموعات ال قتال رجل لرجل] الحسني بأجمعهم وقاتلوه حتّى حالوا بينه وبني رحله ،قال:
فصاح بهم الحسني ريض الله عنه :ويحكم يا شيعة آل سفيان ..أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني،
والنساء ليس لكم عليه ّن جناح فامنعوا عتاتكم وطغاتكم وج ّهالكم عن التع ّرض لحرمي ما
دمت حيّاً»[[[.
أي إنّهم كانوا يهربون ،ويجبنون عن مقاتلة اإلمام ،فيهاجمون النساء ،وهذا ما جعل
مقال أسوأ من قولك وال موقفاً أقبح من
(شبث بن ربعي) يع ّنف (الشمر) ويوبّخه «:ما رأيت ً
موقفك أمرعباً للنساء رصت»[[[ .هذه هي بطولة األمويّني التي يتغ ّنى بها (المنس).
أ ّما أ ّن صحابته ،كانوا ضعفاء وجبناء ،وال خربة لهم يف الحرب ،وأنّهم« :شباب خ ّنثتهم
ملذّات املدينة ،ومل يسبق لهم أن استخدموا السالح قطّ ..ومل يقم بعمل واحد من أعامل
البطولة التي أغرم الشيعة بالتغ ّني بها» .فهذا من الحامقة والسخف ،فضالً عن كونه من
الكذب الرصيح .بل إ ّن أعداءهم من كفوا الشيعة مؤونة التغ ّني بشجاعتهم ،وفروسيّتهم،
وفضائلهم ،وبطوالتهم ،وإقدامهم.
فهذا (ربيع بن متيم) أحد جنود (عمر بن سعد) يتح ّدث عن شجاعة (عابس بن شبيب
الشاكري) وقتاله «:مل ّا رأيته مقبالً عرفته وقد شاهدته يف املغازي ،وكان أشجع الناس،
فقلت أيّها الناس هذا األسد األسود هذا ابن أيب شبيب ال يخرج ّن إليه أحد منكم ،فأخذ
كل
ينادى أال رجل لرجل! فقال عمر بن سعد ارضخوه بالحجارة ،قال فرمى بالحجارة من ّ
[[[ -ابن أعثم :الفتوح .117 /5
الطبري :تاريخ .334 /4
[[[-
ّ
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فلم رأى ذلك ألقى درعه ومغفره ث ّم ش ّد عىل الناس ،فوالله لقد رأيته يكرد أكرث من
جانبّ ،
كل جانب فقتل ،قال :فرأيت رأسه يف أيدي رجال
مئتني من الناس ث ّم إنّهم تعطّفوا عليه من ّ
ذوي ع ّدة هذا يقول أنا قتلته وهذا يقول أنا قتلته ،فأتوا عمر بن سعد فقال :ال تختصموا هذا
مل يقتله سنان واحد فف ّرق بينهم بهذا القول»[[[.
وقال (شبث بن ربعي) معلّقاً عىل قتل (مسلم بن عوسجة) ..« :فتنادى أصحاب عمرو
األسدي ،فقال شبث لبعض من حوله من أصحابه:
جاج :قتلنا مسلم بن عوسجة
ّ
بن الح ّ
ثكلتكم أ ّمهاتكم! إنّ ا تقتلون أنفسكم بأيديكم وتذلّلون أنفسكم لغريكم تفرحون أن يقتل
لرب موقف له قد رأيته يف املسلمني كريم،
مثل مسلم بن عوسجة! أما والذي أسلمت لهّ ،
لقد رأيته يوم سلق آذربيجان ،قتل ستة من املرشكني ،قبل تتام خيول املسلمني ،أفيقتل منكم
مثله وتفرحون!»[[[.
الرياحي) ..«:والله إ ّن أمرك ملريب والله ما رأيت منك
وقال (قرة بن قيس) مخاطباً (الح ّر
ّ
يف موقف ق ّ
ط مثل يشء أراه اآلن ولو قيل يل من أشجع أهل الكوفة رجالً ما عدوتك»[[[.
جاج)«:يا حمقى أتدرون من تقاتلون فرسان املرص قوماً مستميتني ال
وصاح (عمرو بن الح ّ

يربز ّن لهم منكم أحد»[[[.

وخسة من
رثة ،التي يتواضع لها جبني الدنيا ،نجد جنب ودناءة
ويف قبالة هذه البطولة ال ّ
ّ
القس الجبان البائس ،الشجاعة والبطولة واإلقدام ».عن حميد بن مسلم ،قال:
ي ّدعي لهم
ّ
يل األصغر وهو منبسط عىل فراش له وهو مريض وإذا
يل بن الحسني بن ع ّ
انتهيت إىل ع ّ
جالة معه يقولون أال نقتل هذا ،قال :فقلت سبحان الله أنقتل
شمر بن ذي الجوشن يف ر ّ
كل من جاء حتّى جاء عمر بن
صبي ،قال فام زال ذلك دأيب أدفع عنه ّ
الصبيان إنّ ا هذا
ّ
سعد فقال :أال ال يدخل ّن بيت هؤالء النسوة أحد وال يعرض ّن لهذا الغالم املريض ومن أخذ
من متاعهم شيئاً فلري ّده عليهم قال فو الله ما ر ّد أحد شيئاً»[[[ .شجاعتهم :أن ينهبوا النساء،
الطبري :تاريخ 339 ،338 /4؛ ابن كثير :البداية والنهاية .200 /8
[[[-
ّ
الطبري :تاريخ .332 /4
[[[-
ّ

الطبري :تاريخ .325 /4
[[[-
ّ

الطبري :تاريخ .331 /4
[[[-
ّ
الطبري :تاريخ .347 /4
[[[-
ّ
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ويقتلوا املرىض ،ويحرقوا الخيام ،وميثّلوا باألجساد ،ويسوق النساء واألطفال سبايا .نعم،
إنّها مقاييس الشجاعة عند الجبناء املتسافلني مثل (المنس) شجاعتهم أنّ ..«:عمر بن سعد
أرسل رجال يق ّوضونها[الخيام] عن أميانهم وعن شامئلهم ليحيطوا بهم قال فأخذ الثالثة
واألربعة من أصحاب الحسني يتخلّلون البيوت فيش ّدون عىل الرجل وهو يقوض وينتهب
فيقتلونه ويرمونه من قريب ويعقرونه فأمر بها عمر بن سعد عند ذلك فقال احرقوها بالنار
وال تدخلوا بيتاً وال تق ّوضوه فجاءوا بالنار فأخذوا يحرقون ..وخرجت امرأة ..متىش إىل
زوجها حتّى جلست عند رأسه متسح عنه الرتاب وتقول هنيئاً لك الج ّنة ،فقال شمر بن ذي
الجوشن لغالم يس ّمى رستم :ارضب رأسها بالعمود فرضب رأسها فشدخه فامتت مكانها.
قال وحمل شمر بن ذي الجوشن حتّى طعن فسطاط الحسني برمحه ونادى عىل بالنار حتّى
أحرق هذا البيت عىل أهله ،قال فصاح النساء وخرجن ..قال أبو مخنف..عن (حميد بن
مسلم) قال :قلت لشمر بن ذي الجوشن سبحان الله إ ّن هذا ال يصلح لك أتريد أن تجمع
عىل نفسك خصلتني تعذّب بعذاب الله وتقتل الولدان والنساء ..قال فجاءه رجل كان أطوع
له م ّني شبث بن ربعي ،فقال :ما رأيت مقاالً أسوأ من قولك وال موقفاً أقبح من موقفك
أمرعباً للنساء رصت»[[[.
أ ّما ما ا ّدعاه ،من معاملة حسنة من (يزيد) للسبايا ،وإنكاره أنّه أمر بقتل اإلمام الحسني
مم مل يقتنع به حتّى املدافع األول عن األمويّني
(عليه السالم ،وأنّه حزن عىل ذلك ،فهو ّ
با كانت الروايات قد عاملت يزيد بن معاوية برفق أكرب ممّ
(فلهوزن)[[[ .إذ قال« :ور ّ
يستحق .فإنّه إذا كان مقتل الحسني جرمية ،فاملجرم األكرب فيها يزيد ،ألنّه هو الذي بعث
ّ
أيا اغتباط،
عبيد الله للقيام بإجراءات قاسية .وكانت النتيجة مرضية ج ّدا ً ليزيد ،واغتبط لها ّ
إل تطبيقاً المتياز الحاكم
فإن كان قد غضب عىل خادمه عبيد الله من بعيد ،فام كان ذلك ّ
األعىل ،أعني أن يح ّول الكراهية عنه إىل األدوات التي اصطنعها لنفسه يف جرميته .ح ّقاً إ ّن
مم يعيبه ،وإن
املو ّدة التي أبداها نحو من بقي من آل الحسني [إن كانت هناك مو ّدة] ليست ّ
كانت مو ّدة تنطوي عىل الدهاء ومل تصدر عن قلب مخلص»[[[.
ونحن نقول إ ّن هذا الغضب مصطنع ،وملفّق من قبل املؤ ّرخني ال من قبل (يزيد) ملداراة
الطبري :تاريخ .334 ،333 /4
[[[-
ّ

[[[ -ينظر :عبد الرحمن بدوي ،في تصديره لكتابه (أحزاب المعارضة).
[[[ -أحزاب المعارضة ص.186
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وإل فإ ّن ركب آل البيت بعث» بهم إىل يزيد بن
سمعة خليفة املسلمني -يف نظرهمّ -
يل بن الحسني
معاوية فأمر بسكينة فجعلها خلف رسيره ّ
لئل ترى رأس أبيها وذا قرابتها وع ّ
غل فوضع رأسه فرضب عىل ثنيتي الحسني ريض الله عنه وقال:
ريض الله عنهام يف ّ
أعق وأظلام»[[[.
نفلق هاماً من رجال أح ّبة إلينا وهم كانوا ّ
عي) وليس
كام تنسب هذه الدناءة
ّ
عي ابن ال ّد ّ
والخسة والنذالة (لعبيد الله بن زياد ال ّد ّ
من املستبعد أن يكون كالهام فعال ذلك ”.ومل ّا قتل الحسني أمر عمر بن سعد نفرا ً فركبوا
خيولهم وأوطأوها الحسني ..وملا قتل أرسل عمر رأسه ورؤوس أصحابه إىل ابن زياد فجمع
الناس وأحرض الرؤوس وجعل ينكت بقضيب بني شفتي الحسني»[[[.
هذه صور ثالث لكربالء الصمود والفداء والتضحية ،كانت سلبيّة يف طرحها؛ بسبب
جهات األيدلوجيّة لص ّناعها
وقوعها تحت تأثري الرواية األمويّة والعبّاسيّة من جانب ،والتو ّ
من جانب آخر .كانت األوىل منها قالباً منط ّياً ،ص ّبت فيه الصورة الثانية ،وشكّلت الصورتني

معاً ،مع خليط من الشتائم والسباب ،عامد الصورة الثالثة ومضمونها.
ّ
است� ّ
ش
موضوعية
اقية
ثانيا :قراءة

ويف قبال هذه الصور السلبيّة ،كان هناك مسترشقون ،قرأوا الثورة الكربالئيّة ،والشخصيّة
الحسينيّة دون تش ّنج أو دوافع مسبّقة ،فكان عرضهم موضوعيّاً للحادثة التاريخيّة ،ولألثر
املرتت ّب عليها من شعائر ومامرسات عزائ ّية.
أ .جرهارد كونسلمان

ين (Gerhard Konzelmannجرهارد كونسلامن) قال يف كتابه
يف األملا ّ
هو الصحا ّ
(سطوع نجم الشيعة) ..« :بعد أن مات الحسن ،أثبت الحسني ذكا ًء .فقاوم إغراءات خصمه
يل يف بالد الرافدين ،فلقد خرب تأرجح هؤالء ،فلم يشأ الحسني التعامل
برسعة تنشيط شيعة ع ّ
النبي هذا عن موقف رشيف متحفّظ ..وإىل هذه اللحظة كان الحسني
معهم .وقد كشف حفيد ّ
واقع ّياً ،فقد أدرك أ ّن بني أم ّية يحكمون قبضتهم عىل اإلمرباطوريّة اإلسالم ّية الواسعة..
الذهبي :سير أعالم النبالء
الطبراني :المعجم الكبير 104 /3؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق 15 ،14 /70؛
[[[-
ّ
ّ
الهيثمي :مجمع الزائد .195 /9
320 /3؛
ّ
[[[ -ابن األثير :الكامل .21 /2
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السيايس [أي يف عهد معاوية ،ولكن بعد موته،
ث ّم قال(( :كان الحسني ميارس التم ّنع
ّ
وطلب بيعته ليزيد] كان الحسني من هؤالء الذين تحفّظوا متاماً عىل شخص ّية يزيد ..ومل
النبي خصومته
إل أسبوعان حتّى وصل إىل بالد وادي الرافدين خرب إعالن حفيد
ميض ّ
ّ
حة عليه يف الثورة عىل
يل برفع رأسها[ بعد توايل الكتب املل ّ
ليزيد .وبذلك بدأت شيعة ع ّ
يزيد] فمىض الحسني يف طريقه ،لك ّنه كان حريصاً فأرسل مسلم بن عقيل آمالً من خالل
تقاريره أن يحصل عىل املعلومات الرضوريّة ،حتّى يستطيع تحديد إن كان سيدخل املدينة..
خاصة
يل استخدام عنرص اإلقناع .وكان رجالً ذا كالم ساحر
ّ
ومل ّرة أخرية حاول زعيم شيعة ع ّ
يف وقت الش ّدة ..كلامته تعرب أقاربه وأنصاره امللتفّني حوله فيسمعها أعداؤه .وقد بقيت هذه
الكلامت للشهيد الحسني مق ّدسة عند الشيعة حتّى اليوم ..ويف قيظ الظهرية أصاب الوهن
فجف حلقه وشفتاه ولسانه بفعل العطش .وأخريا ً انتهت الخطبة ،وصار
صوت الحسني؛
ّ
إل
القرار للسيوف ..ويف النهاية كان قائد الخليفة يزيد قد ضاق باملبارزة ففتح قتال الساحةّ .
أ ّن مقاتيل األمويّني مل ينجحوا برسعة يف كرس الحلقة حول الحسني ..وقد أجمعت روايات
املس] مقاتيل
مس[من
ّ
املؤ ّرخني عىل أ ّن الحسني قاتل ببسالة عظيمة ..ويف لحظة انتصار ّ
الخليفة جان [ج ّن أو شيطان] الدم؛ فقتلوا أنصاره وأهل الحسني بال رحمة .وقام املنترصون
كل القتىل مبن فيهم الحسني .وخلعوا الثياب عن األجساد الدامية بال
بفصل الرقبة عن جسد ّ
رأس .ومثّلوا بكثري من جثث القتىل .وقد بقيت الجثث الدامية املقطوعة الرأس بال دفن..
ويف املساء مل يبق عىل قيد الحياة إلّ نساء وعدد قليل من الغلامن ،فجرى إرسالهم ليالً،
فرتكوا كربالء باكني ووصلوا الكوفة باكني .وكان أن أثار منظر النساء القانطات مشاعر أهل
الكوفة املرت ّددين ،ودخلت النساء والفتيات من باب املدينة يرتنّحن من الكلل .أ ّما أصحاب
الفضول الذين كانوا ينتظرون هناك فرشعوا يف النحيب ورسعان ما أصابتهم الهسترييا وقد
سمعت هناك رصخات مدويّة .وكانت النساء يرضبن صدوره ّن ،ومل يكن الرجال والنساء
يبكون وزر آل الحسني بقدر ما كانوا يبكون ذنبهم وإحباطهم الذي أ ّدى إىل مقتل حفيد
يل وأهل بيتهام ثانية يف ضمري كثري
النبي .أ ّدى مرصع الحسني إىل أن تصري ساللة مح ّمد وع ّ
ّ
من املسلمني ،أنبل جنس عاش يوماً عىل أرض الدولة اإلسالميّة ..وصار مرصع الحسني
وظل هذا الشهيد رمزا ً للشيعة
عند كربالء أه ّم حدث يف مجرى التاريخ بالنسبة إىل الشيعةّ ،
حتّى يومنا هذا ..فشباب الشيعة الذين يشرتكون يف املعارك املشتعلة يف الرشق األوسط،
يتّخذون قضيّة الحسني قدوة لهم ،والجهاد يعتربونه واجبهم األسمى .وتذكُّر الحسني يحثّ
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املحاربني عىل اإلرصار والتضحية بالنفس .فالحسني نبع الق ّوة لشيعة اليوم ..وقد قام
إل
رس الخليفة يزيد بذلكّ .
املنترصون يف كربالء بإرسال رأس الحسني إىل دمشق حتّى ي ّ
أحس يزيد أ ّن الحسني ميتاً أخطر
يل .وقد
ّ
أ ّن الخليفة مل يشعر بالنرص مبوت زعيم شيعة ع ّ
يل يف رفضهم للحكّام الذين
النبي شيعة ع ّ
عليه من الحسني حيّاً ..فقد ق ّوى استشهاد حفيد ّ
يل إىل تشجيع قوى أخرى تبغي
النبي ..وأ ّدى انفصال شيعة ع ّ
ال متت ّد جذورهم إىل آل بيت ّ
االنفصال عن دمشق ،يف التج ّرؤ عىل الرصاع.[[[ »..
ب .يان ريشار

الفرنيس املعارص (Yanne Richardيان ريشار) يف كتابه (اإلسالم
وقال املسترشق
ّ
الشيعي):
ّ
«إ ّن الهزمية ..التي لقيها الحسن ،ما لبثت أن انقلبت برسعة إىل نرص غريب ألخيه
الحسني ،أمري الشهداء ..أىب الحسني أن يقبل والية يزيد الذي تصفه املصادر التاريخيّة ،بقلّة
وبحب املوائد والخمر..أ ّما الحسني..فقد مىض ليحتمي مبكّة .وهناك تلقّى
التقوى الظاهرة،
ّ
دعوة من أهل الكوفة ،يستحثّونه فيها عىل رئاسة التم ّرد املزعوم .ومل ّا مل يكن حسن االطّالع
الحقيقي ،وال عىل التدابري الوقائيّة التي اتّخذها يزيد ،فإنّه أرسل ابن ع ّمه مسلم
عىل الخطر
ّ
بن عقيل ،لالطّالع عىل الوضع هناك ،وسار هو إىل الكوفة ..وعندما أبدى له املق ّربون منه
اعرتاضاتهم خائفني من رؤيته يرسع إىل مغامرة غري معقولة ،أجاب :إ ّن الله يفعل ما يريد،
الحق ..وعندما
وأنا أدعه يختار يل األفضل .أ ّما هو ،فال ميكن أن يكون ض ّد من يرى اتّباع
ّ
حيل بينه وبني الوصول إىل الكوفة؛ لوجود ق ّوة عسكريّة أمويّة أرسلت ملالقاته ،وجد نفسه..
مضط ّرا ً إىل النحياز إىل ضاحية كربالء ..أ ّما الوصول إىل ماء الفرات فقد قطع عليه من قبل
عد ّوه ..وبعد أن رفض اإلمام ما عرض عليه من استسالم ،ته ّيأ للمعركة األخرية ،وحذّر من معه
من أهله مبا يحيق بهم من خطر إذا ظلّوا معه ..وخاطب الحسني أعداءه ليك يفكّروا قبل أن
رصوا عىل أن يخضع ألوامرهم ..بعض املهاجمني
النبي ..ولك ّن هؤالء أ ّ
يهاجموا من كان أع ّزه ّ
املرت ّددين من قبل ،عادوا فأشعلوا الخيام بالنار ،وحاولوا وضع اليد عىل النساء .وكان بني
يل األكرب ..وأخرب املخربون بعد ذلك
الضحايا األوائل الذين تلقّاهم اإلمام بني ذراعيه ابنه ع ّ
املأساوي الذي صار
اإلسالمي ه ّزا ً عنيفاً باملصري
مبا حدث من أشياء مفجعة ..ه ّز الوجدان
ّ
ّ
[[[ -جرهارد كونسلمان :سطوع نجم الشيعة ص.59 -51
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النبي مح ّمد بعد أن عزم عىل القتال حتّى النهاية ،ض ّد السلطة التي كانت تدوس
إليه حفيد
ّ

لكل نضا ٍل من أجل
أخالق اإلسالم األول ،ومبادئه .لك ّن الحسني الشهيد ،صار منوذجاً مثاليّاً ّ

ولكل معذّيب األرض ..وح ّقاً فلنئ كانت هذه املذبحة ،مذبحة اإلمام الحسني ،قد
ّ
الح ّريّة،

أث ّرت ..يف الحساسيّة الدينيّة لهؤالء املسلمني[الشيعة] الذين اعتربوا كأقلّيّة ،ث ّم عذّبوا من قبل
إل يف نهاية
ربر كونهم مغلوبني وتتيح لهم انتقاماً معنويّاً ،ال ميكن أن تجري ّ
الس ّنة ..إنّها كانت ت ّ
األزمان ..ففي هذا العامل الحديث ،ويف مجتمع تقوم بشؤونه سلطة كافرة ،وعندما ال يكون

يئ ،والتسامي
حق الوجود ،ال يعني البكاء عىل الحسني ّ
للدين نفسه ّ
إل البكاء عىل نرص غري مر ّ

الرضوري ،من أجل تقديم املوعد الذي
بصور املذلّة يف الوقت الحارض ،كصور من العذاب
ّ

األخروي ،حكم العدالة والحقيقة ،أي موعد عودة اإلمام املنتظر،
طال انتظاره ،مبوعد الحكم
ّ

كل زمان .ولقد أوضح أحد علامء األنرثوبولوجيا (علم اإلنسان)كيف تتزاحم صورتا اإلمام
إمام ّ

ثوري مع ّوق .وال س ّيام يف الوقت الذي يحتفل فيه بذكرى عاشوراء التي
الحسني يف ظرف
ّ

تجري فيها أعنف التعبئة العاطفيّة وأح ّرها ..إ ّن الصورة األوىل للحسني هي وسيط أو شفيع

خاصة:
يجب أن نرضيه لنلفت انتباهه إلينا .ذلك أنّه ،باالستشهاد وثوابه ،يتمتّع عند الله مبكانة
ّ
أي ق ّديس آخر ...وليك
وعىل ذلك فإ ّن شفاعته ستكون عىل األرجح أكرث جدوى من شفاعة ّ

نرضيه نشارك يف آالم استشهاده ..ذكرى الحزن ،فنبيك ،ونقدم نذور الطعام والرشاب .وكذلك
ميكن أن نطلب منه الشفاء من املرض ،أو الخروج من السجن ..أ ّما الصورة الثانية للحسني،

فهي صورته كمحارب ،يناضل من أجل العدالة ،ض ّد السلطة الظاملة ،سلطة األمويّني»[[[.
ج .إسحاق نقاش

الشيعي
عيل واإلمام
قال (إسحاق نقّاش)[[[ ..«:ويوجد يف كربالء مرقد الحسني ،نجل ّ
ّ
الثالث ..ويعرف الحسني بني املؤمنني الشيعة بأنّه‘‘ سيّد الشهداء’’ ألنّه قتل متح ّدياً وراثة

يزيد بن معاوية للخالفة ..وأصبحت املعركة واستبسال الحسني ،وجامعته الصغرية استبساالً

الشيعي ..وأخذ الشيعة يحيون ذكرى استشهاد الحسني
بطوليّاً فيها ،أه ّم حدث يف التاريخ
ّ
بعاطفة الهبة».

الشيعي ص.57 -51
[[[ -يان ريشار :اإلسالم
ّ

[[[ -شيعة العراق ص.42
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كام أنّه عقد فصالً كامالً لتتّبع املامرسات والطقوس العزائ ّية التي تقام يف عاشوراء.

حالة واملتابعني[[[.
مستشهدا ً بأقوال ومشاهدات العديد من املسترشقني والر ّ
فال نارس
د .ي

يك (Valy Naserفالينارس) يف كتابه ( The Shia Rivivalيقظة أو نهوض
وركز األمري ّ

أو انبعاث الشيعة) عىل شعائر عاشوراء ،ودورها يف تعبئة مشاعر املسلمني ،وحثّهم عىل
االقتداء بإمامهم ،يف الدفاع عن القيم واملبادئ واألخالق والحياة الح ّرة الكرمية ،وعقد

مقاربات كثرية بني شخص ّية اإلمام الحسني وشخص ّية عيىس املسيح ودور

تضحياتهام يف إذكاء فضائل األخالق ،ورضورة االقتداء بها .فيقول عن يوم عاشوراء :يظهر
تتجل فيه الروح ّية العالية يف للعاطفة
ّ
الشيعة وجهاً متم ّيزا ً لإلسالم واملسلمني ..إسالم

والطقوس أكرث من تجلّيها يف العبادات واملامرسات األخرى ..بحيث يظهر للمشاهد

بأن ال أحد يبقى يف بيته يف ذلك اليوم وال س ّيام وهو يرى تلك الحشود تخرج زرافات

زرافات ،إلظهار احرتامهم لهذا اليوم العظيم ،تعبريا ً عن انتامئهم وهويّتهم ومعتقدهم ..فلم
الشعبي املفعم بالوالء
إل وتأّثر بهذا االستعراض
يبق مراقب أو مشاهد يف هذا اليومّ ..
ّ

واإلخالص للمعتقد واملذهب ،بحيث ال ميكن أن يبقى حتّى شخص واحد ليس بإمكانه
للشيعي ،أو للقيم الروح ّية التي يحملها أو يعرف بها.
مالحظة هذا التفرد الواضح
ّ

[[[

ويضيف قائالً «:وبالتايل فإ ّن الحسني مل يعد حامل لواء التشيّع وحسب ،ورمزا ً مق ّدساً

اإلسالمي ،بل ورمزا ً يقتدى به يف الفروسيّة والشهامة وقيم
ملفهوم الزعامة يف العامل
ّ

الشجاعة ،يف الوقوف ..ض ّد االستبداد والقهر والطغيان ..وهكذا صارت كربالء ..تفيد

الحقيقي أليّة سلطة تقوم عىل أسس ذرائعيّة أو تحرص لتنفيذ إرادة
ضمناً رفض املسلم
ّ
الظاملني .بل إنّها إرادة تح ٍّد أليّة سلطة غري رشعيّة»[[[.
[[[ -ينظر الفصل الخامس :إحياء ذكرى عاشوراء ص.300 -259
[[[ -أديب مختار :الشعائر الحسينيّة في كتاب أمريكي ص.174 -171
[[[ -أديب مختار :الشعائر الحسينيّة ص .189 ،188
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ـه .هانغسون

قريب لقلوب
قال الربوفسور (هانغسون)[[[ «:إ ّن بعض التقاليد والرموز اإلسالميّة
ٌ
املسيحيّني ،مثالً من تلك الرموز سبط الرسول مح ّمد ،الحسني بن فاطمة تلك املتألّقة،
يل ،هذه مشاعرنا نحن املسيحيّني تجاه الحسني
وابن ذلك املكافح الحكيم الخليفة ع ّ
واملأساة التي أ ّدت إىل استشهاده ..نعرتف نحن املسيحيّني بأن يف حياة الحسني األليمة
النبي داوود الذي نقرأ
حي لله ،والذي يشبه
سامت عديدة نشاهدها يف صور العبد املض ّ
ّ
عنه يف الزبور :احمني تحت جناحك ،أظلّني يف ظلّك من أولئك األرشار الذين يريدون
والنظري،
التقليدي
هاليك من أعدايئ اآلدميّني الذين يحيطونني ..هذه املأساة بني اإلسالم
ّ
ّ
وبني املسلمني الشيعة الذين ميثّلون اإلمام الحسني من طرف ،واملسيحيّني من خالل دور
املعذّب بالخلود وموت عيىس»[[[.

وهومتخصص باالديان والدراسات العرب ّية
السويدي ( )jan. a. henningssonولد في السويد،
[[[ -هو المستشرق
ّ
ّ
اإلسالم ّية ،عمل أستاذا ً محاضرا ً في قسم الدراسات العرب ّية واإلسالمـ ّية بجامعة أوبساال ( )uppsalaبمدينة أوبساال
السويدي .له عدد من المؤلّفات الفكريّة ،تحمل
السويديّة .تولّى األمانة العا ّمة باللجنة الفكريّة في مجلس الكنائس
ّ
العناوين التي تجري ترجمتها بالعرب ّية كالتالي :االعتـقاد يقابل االعتـقاد ،ونحو عالقة متبادلة لمعرفة الحكمة،
والمسيحيّة واالسالم في حوار ،العتبة الجديدة (باالشتراك مع الكاتب دي وز براون) .ينظرwww.alhassanain. :
.com/arabic/articles/articles
السویدي (  ،)jan. a.henningssonالحسين حلقة وصل بين المسيح ّيين والمسلمين ،منشور
[[[ -یان.أ .هانغسون
ّ
في دائرة المعارف الحسينيّة( ،ديوان القرن الرابع) الجزء األول ،ينظرwww.alhassanain.com/arabic/articles/ :
 .articlesوينظر :رائد علي غالب :االمام الحسين وعاشوراء من وجهة نظر المستشرقين ،مجلّة رسالة الحسين (العدد
الخامس ،السنة الثانية .)2011 ،ص.209
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[[[
الفرنيس[[[ بجملة من العوامل والخصائص الذاتيّة الوثيقة
تأث ّر االسترشاق
ّ
يف املم ّيز يف
الصلة مبق ّومات الشخص ّية القوم ّية لفرنسا ،وبتط ّورها
ّ
الحضاري والثقا ّ
إطار السياق العام للحضارة األوروب ّية ،ويأيت يف مق ّدمتها أ ّن فرنسا دولة يشكّل الدين
يك[[[مكوناً أساس ّياً من مك ّونات هويّتها الوطن ّية.
املسيحي وتحديدا ً املذهب الكاثولي ّ
ّ
خصوصاً موقفها مع اآلخر وتعاملها معه حتّى إنّها تلقّب بالبنت الكربى للكنيسة .برغم

[[[ -لمزيد من التفاصيل عن االستشراق ،ومفهومه ومراحله وأطواره ينظر :إدوارد سعيد :االستشراق (المفاهيم الغربيّة
االستشراقي :الظاهرة
ساسي سالم ،نقد الخطاب
للشرق) ،دار بنجوين العالم ّية ،1995 ،ص 10ـ  .194الحاج:
ّ
ّ
اإلسالمي ،بيروت -لبنان 7 / 1 .)2002 ،ـ .107
االستشراقيّة وأثرها في الدراسات اإلسالميّة (ط ،1دار المدار
ّ
األكاديمي لألبحاث ،ط ،1بيروت .2012 ،ص 63ـ  .85تطور
ناجي :عبد الجبار :االستشراق في التاريخ ،المركز
ّ
العربي ،دار الجاحظ ،بغداد .1981 ،ص 3ـ  .81مراد :يحيى ،افتراءات المستشرقين
االستشراق في دراسة التراث
ّ
المقدادي :فؤاد كاظم ،اإلسالم
على اإلسالم والر ّد عليها ،ط ،1دار الكتب العلم ّية ،بيروت .2004 ،ص 7ـ .122
ّ
العلمي ،المعارف 1425 ،هـ .ص 31ـ  .76النصرالله :جواد كاظم،
وشبهات المستشرقين ،ط ،2مجمع الثقلين
ّ
الكعبي :شهيد كريم :الثورة الحسين ّية في الرواية التاريخ ّية والقراءة االستشراق ّية ،مجلّة دراسات استشراق ّية ،العدد
ّ
الثاني .2014 ،ص 85ـ .126
الفرنسي ينظر :هوار :كليمان :الدروس العرب ّية في فرنسا ،ترجمة :الشفالية
[[[ -لمزيد من التفاصيل عن االستشراق
ّ
عبد الله بك ،منشور ضمن كتاب (كتابات المستشرقين عن نتاجهم) جمع ودراسة :حامد ناصر الظالمي ،ط،1
االستشراقي 107 /1 :ـ .117
البصائر ،بيروت .2014 ،ص 155ـ  .178الحاج :ساسي سالم ،نقد الخطاب
ّ
كوثراني :وجيه ،من االستشراق إلى مناهج اإلنسانيّات (المدرسة الفرنسيّة نموذجاً) ،مجلّة معهد الدراسات العربيّة
ّ
واإلسالميّة ،لندن ،العدد األول .1999 ،ص 81ـ  ،102المقدادي :اإلسالم وشبهات المستشرقين ص 86ـ .128
اإلسالمي للدراسات
الهاشمي :حسن علي :قراءة نقديّة في كتاب تاريخ القرآن للمستشرق ثيودور نولدكه ،المركز
ّ
ّ
االستشراقيّة ،ط .2014 ،1ص 48ـ  ،51جياد :حاتم كريم :اإلمام علي في كتابات بعض المستشرقين
الفرنسيّين ،مجلة دراسات استشراقيّة ،العدد الثاني .2014 ،ص 63ـ .80

مسيحي ،يقول بالطبيعتين والمشيئتين للسيّد المسيح ،اعتنقته كنيسة روما ،وات ّخذت
[[[ -مذهب الكاثوليك :مذهب
ّ
إلهي
أقنوم
فالمسيح
ومشيئتين،
طبيعتين
للمسيح
ن
بأ
يقول
المذهب
وهذا
م،
451
سنة
به قرارا ً في مجمع خلقيدونية
ّ
ّ
بحت ،ولكن له ذاتان وكيانان هما اإلله واإلنسان ،ومن الواضح أن هذا القول متأث ّر إلى ح ّد ما باتجاه نسطور الذي
يرى بأ ّن المسيح إنسان غمره الالهوت بعد والدته ،ولك ّن الكاثوليك يختلفون عن نسطور في اعتقادهم أ ّن مريم ولدت
االثنين جميعاً ،فهي قد ولدت يسوع المسيح الذي هو مع أبيه في الطبيعة اإللهيّة ومع الناس في الطبيعة اإلنسانيّة،
فهو طبيعتان ومشيئتان وأقنوم واحد ،وقد حضر زوج الملكة مجمع خلقيدونية ،ولذلك يس ّمى هذا المذهب بالمذهب
الملكاني .ينظر :أحمد شلبي :مقارنة األديان (المسيحيّة) ،ط ،4مكتبة النهضة المصريّة ،القاهرة .1973 ،ص.166
ّ
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التمسك بالعلامن ّية والدعوة إليها! .وكونها تلقّب ببلد األنوار!.
ا ّدعائها
ّ
الالتيني ،ونواته الصلبة ،وحاملة لوائه قبالة
وهي حضاريّاً تع ّد نفسها وريثة تركة العامل
ّ
الكيانات الحضاريّة األخرى ،فهي متثّل أوروبا بحقيقتها وجوهر حضارتها املتمثّل برتاكم
واملسيحي .ولذلك كانت النواة التي انطلقت منها
ين
خالصة الرتاث
اإلغريقي والروما ّ
ّ
ّ
الحروب الصليب ّية من (أفينيون وكلريمون) .بل يقال إ ّن ثالث عرشة حملة من بني الحمالت
سيت من أوروبا انطلقت من فرنسا[[[.
الخمس عرشة التي ّ
يف عىل جميع شعوب املعمورة.
ولدى الفرنسيّني بصفة عا ّمة إحساس طاغ بتف ّوقهم الثقا ّ
وربا نظر إليها عىل أنّها ثقافة منحطّة
ّ
مم يولّد عدم التسامح مع اآلخر ذي الثقافة املختلفةّ ،
متدنّية؛ وبالنتيجة غياب النظرة املوضوعيّة لقضايا اآلخرين عموماً .كام أ ّن لديهم إحساساً
خامً باملركزيّة الذاتيّة ،ولذلك أقدمت عىل فرض اللغة الفرنسيّة عىل البلدان التي
مض ّ
[[[
احتلّتها
موئال ،ومنطلقاً لسلسلة متتابعة من التيارات
ً
فضال عن ذلك كانت فرنسا وما زالت
ً
الفكريّة الحديثة والعلامنيّة الطابع ،التي كان لها األثر البالغ يف تناول املسترشقني والباحثني
اإلسالمي.
واألكادمي ّيني الفرنس ّيني لقضايا اإلسالم والعامل
ّ

ولعل من أظهر األمثلة عىل ذلك تأثريات وآراء عرص األنوار كــ):فولتري ،ومنتسكيو،
ّ
وديكارت ،وجان جاك روسو) ،مرورا ً بأفكار الفلسفة الوضع ّية لـ( :كونت وسارتر) ،وانتها ًء
بت ّيارات الحداثة وما بعد الحداثة التي ميثّلها عىل سبيل املثال( :جاك دريدا ،وليوتار،
[[[
وشرتواس).
وقد مثّلت فرنسا نقطة ارتكاز رئيسة يف العالقات الثقاف ّية بني الرشق والغرب ،وذلك منذ
اللقاءات ِ
الصداميّة عىل اثر محاوالت توغّل الفتوحات اإلسالميّة إىل قلب أوروبا عرب جبال
(الربانس أو الربتات) التي تقع جنوب غرب أوروبا كحدود طبيعيّة فاصلة بني اسبانيا وفرنسا.

[[[

الفرنسي (كراس صدر عن:
والبحثي
االستشراقي
اإلسالمي من منظور المنهج
[[[ -فرح ،خالد محمد ،قضايا العالم
ّ
ّ
ّ
ّ
المقدادي :اإلسالم وشبهات المستشرقين ص 89ـ .90
مركز دراسات اإلسالم والعالم المعاصر.17 ،)2008 ،
ّ
المقدادي:
الفرنسي .18
والبحثي
االستشراقي
اإلسالمي من منظور المنهج
[[[ -فرح ،خالد مح ّمد ،قضايا العالم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالم وشبهات المستشرقين ص90ـ .94

الفرنسي.21 -19 ،
والبحثي
االستشراقي
اإلسالمي من منظور المنهج
[[[ -فرح ،خالد مح ّمد ،قضايا العالم
ّ
ّ
ّ
ّ

[[[ -عن هذا الموضوع ينظر :المزروع ،وفاء عبد الله ،جهاد المسلمين خلف جبال البرتات من القرن األول إلى
الهجري (ط ،2003 ،1دار القاهرة -مصر)( .الصفحات جميعها).
القرن الخامس
ّ
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ولعل أشهر تلك اللقاءات هي معركة (بواتييه أو بالط الشهداء عام 732م144/هـ)[[[،
ّ
فقد دشّ ن أحد تلك اللقاءات أوىل النتاجات االسترشاق ّية الفرنس ّية واملتمثّلة بأنشودة (روالند)
الفرنيس الذي يقوده (روالند ابن أخ اإلمرباطور
قصة إبادة مؤخّرة الجيش
التي تحيك ّ
ّ
شارملان) عىل أيدي املسلمني يف معركة (رونسيفو عام 778م) ،وقد دار موضوع امللحمة
[[[
املسيحي مع األعداء املسلمني.
الشعريّة حول رصاع البطل
ّ
ث ّم تح ّولت لقاءات ِ
الصدام إىل صالت و ّديّة ،وتبادل هدايا يف عهد هارون الرشيد؛ إذ
تبادل الهدايا هو واإلمرباطور شارملان .كام لعبت املراكز العلم ّية التي أنشأها املسلمون
الفرنيس
يف األندلس دورا ً فاعالً يف اجتذاب العلامء ورجال الدين الذين كان يف مق ّدمتهم
ّ
(جربردي أورالياك = البابا سلفسرت الثاين[[[ .فيام بعد) الذي أمر بإنشاء مدرستني لتعليم

العربيّة :األوىل يف (روما) مق ّر البابويّة ،والثانية يف (راميس) بفرنسا ،ث ّم أضيفت إليهام
مدرسة ثالثة يف (شارتر) [[[.ولذلك تع ّد املدرسة الفرنس ّية رائدة املدارس االسترشاق ّية
[[[
األوروب ّية.

الفرنيس بعد سقوط (طليطلة 1085م) ومسارعة العلامء،
تسارعت خطى االسترشاق
ّ
جل دير
ورجال الدين الفرنس ّيني لدراسة كنوز مخطوطاتها ،وترجمة جانب كبري منها .وس ّ

( = Clunyكلوين) الذي شيّد يف جنوب فرنسا عام (910م) [[[ العالمة البارزة األوىل يف

الوطني للثقافة والفنون
[[[ -ينظر :المقداد ،محمود ،تاريخ الدراسات العرب ّية في فرنسا (ط ،1992 ،1المجلس
ّ
واآلداب -الكويت) ص.8
العربي( ،طبعة الهيئة المصريّة العا ّمة للكتاب1997 ،م) .ص .8
الفرنسي واألدب
[[[ -درويش ،احمد ،االستشراق
ّ
ّ

[[[ -درس في األندلس حتّى أصبح أوسع علماء عصره ثقافة بالعربيّة والفلك والرياضيات ،ث ّم رجع إلى روما
فرنسي ،وقد أمر بإنشاء مدرستين للغة
فانتخب حبرا ً أعظم باسم سلفستر الثاني ما بين (1003 - 999م) ،ث ّم أول بابا
ّ
العقيقي :نجيب ،المستشرقون( ،ط ،4د.ت ،دار المعارف:
العربيّة األولى في روما والثانية في ريمس بفرنسا .ينظر:
ّ
القاهرة -مصر)120/2 ،؛ وات :مونتغمري ،فضل اإلسالم على الحضارة الغرب ّية ،ترجمة :حسين أحمد أمين (ط،1
 ، ،1983مصر -القاهرة)82-81 ،؛ هونكة :زغريد ،شمس الله تسطع على الغرب ،ترجمة :فاروق بيضون وكمال
دسوقي (ط1993 ،8م ،دار الجيل ،بيروت -لبنان).88 – 80 ،
العقيقي :المستشرقون .110 /1
[[[-
ّ

السامرائي:
[[[ -خريوش :عبد الرؤوف ،دور المستشرقين الفرنسيّين في نقل الثقافة العربيّة إلى الغرب .ص .8
ّ
األكاديمي ،بيروت،
المؤسسة اللبنان ّية للكتاب
خليل إبراهيم :وآخرين :تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس ،ط،1
ّ
ّ
 .2014ص.475
العقيقي :المستشرقون.123 ،122 /1 ،
[[[-
ّ
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ّ

لنص القرآن الكريم عام (1143م) [[[.عىل أ ّن هذه
هذا املجال ،بأن احتضن الرتجمة األوىل ّ
الرتجمة برغم كونها أساءت كثريا ً للقرآن ،وحرفت العديد من معانيه وألفاظه؛ لكونها تزخر
(صل
ّ
النبي
بأخطاء جسيمة سواء يف املعنى أو املبنى ،فضالً عن نسبتها تأليف القرآن إىل
ّ
رصح
الله عليه وآله) ألنّها كانت مو ّ
جهة للر ّد عىل املسلمني ،وتفنيد عقائدهم! بحسب ما ّ
جل = صاحب الرتجمة) نفسه [[[ ،حتّى إنّه ق ّدم لتلك الرتجمة بدراسة تحت
به (بطرس املب ّ
[[[
عنوان (ملخّص البدعة الكاملة التي أتت بها طائفة الرشق ّيني الشيطان ّية)!!.
كل ذلك بقيت هذه الرتجمة قابعة بني جدران هذا الدير حتّى عام 1543م ،عندما
وبرغم ّ
عرث الط ّباع (= Biblianderببلياندر) عىل نسخة من املخطوط يف مدينة (بازل) السويرسية،
فبادر إىل طبعها لتصبح بعد ذلك األساس الذي اعتمدت عليه الرتجامت الالحقة يف
مختلف اللغات األوروبيّة.

[[[

ومن ث ّم بعد إنشاء معهد تعليم اللغات الرشقيّة بأمر من البابا (هونوريوس الرابع) عام
(1285م) ،وقرار البابا (كليامنس الخامس) يف مجمع مدينة (فيني)الفرنسيّة بإنشاء كرايس
دراسة العرب ّية ،والعربيّة ،والكلدان ّية يف باريس وروما وأكسفورد وبولونيا [[[.كام كان لفرنسا

الدور البارز يف ش ّن الحمالت الصليب ّية التي كان من نتائجها ازدياد التقارب بني الرشق
والغرب ،وترسيع خطى الحركة االسترشاقيّة .إذ انطلقت أوىل تلك الحمالت من مدينة
(كلريمون) الفرنسيّة عام (1095م) ،وفيها خاطب البابا (اربانوس الثاين) شعب فرنسا قائالً:
«أيّتها الطائفة الفرنساويّة العزيزة لدى الله .إ ّن كنيسة املسيح ّيني قد وضعت رجاها مسندا ً
[[[
عىل شجاعتكم».
[[[ -فوك ،يوهان ،تاريخ حركة االستشراق :الدراسات العربيّة واإلسالميّة في أوروبا حتّى بداية القرن العشرين،
اإلسالمي ،بيروت ،لبنان) .ص .17
ترجمة :عمر لطفي العالم( ،ط ،2001 ،2دار المدار
ّ

[[[ -فوك :تاريخ حركة االستشراق ،ص .19 -15

النبي مح ّمد ،ترجمة :فاطمة نصر ومح ّمد عناني( ،ط ،1998 ،2دار اللواء ،القاهرة
[[[ -آرمستونج :كارين ،سيرة
ّ
 مصر) ،ص .47[[[ -الغزالي :مشتاق بشير ،القرآن الكريم في دراسات المستشرقين( ،ط ،2008 ،1دارالنفائس :دمشق -سوريا)،
ص .28 ،27
العقيقي :المستشرقون .139/1
[[[-
ّ

[[[ -نصري:أحمد ،آراء المستشرقيّن الفرنسيّين في القرآن الكريم( ،ط ،2009 ،1دار القلم ،الرباط -المغرب) ،ص .19
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الريادي لفرنسا يف الحروب الصليب ّية ،وعد
الفرنيس (جروسيه) بالدور
وقد أشاد املؤ ّرخ
ّ
ّ
حملة (لويس التاسع) حملة صليب ّية فرنس ّية خالصة [[[.وقد متخّض عن تلك الحمالت
مم أسهم يف نقل
نتائج ع ّدة كان من شأنها زيادة الصالت بني الرشق
اإلسالمي وفرنسا؛ ّ
ّ
الفرنيس لخطوات متق ّدمة ورسيعة ،إذ إ ّن الصليبيّني العائدين إىل فرنسا ،حملوا
االسترشاق
ّ
معهم من بالد الرشق صورا ً ورؤى ،كثريا ً ما كانت مش ّوقة ،أيقظت يف بعض النفوس املغامرة
شوقاً وح ّباً للتجوال يف تلك األمصار ،حتّى انترشت فكرة الذهاب لهداية أولئك الوثن ّيني
الساكنني يف بالد الرشق.

[[[

يب ،وليس من
إذن فليس من قبيل املصادفة ،أن تكون فرنسا رائدة االسترشاق األورو ّ

فرنيس الجنسيّة ،وال أن تصدر أول ترجمة للقرآن
استرشاقي
املصادفة أن يكون أول عمل
ّ
ّ
عاملي للمسترشقني يف فرنسا وذلك عام (1783م)،
الكريم يف فرنسا ،وال أن يعقد أول مؤمتر
ّ
تؤسس أول جمعية استرشاق ّية يف فرنسا باسم (جمع ّية باريس اآلسيويّة) وذلك عام
[[[ وال أ ّن ّ

(1821م) ،وأصدرت دوريّتها تحت اسم (املجلّة اآلسيويّة) منذ عام (1822م)[[[ .وقد
الفرنيس بعد إنشاء كرايس اللغات الرشقيّة فيها خصوصاً يف:
ترسخت أقدام االسترشاق
ّ
ّ
أسسها األب (روبر دي سوربون) كاهن الق ّديس لويس عام
 1ـ جامعة السوربون التي ّ
(1257م) ث ّم ج ّدد الكاردينال (ريشيليو) بناءها عام (1626م) وض ّمها نابليون إىل جامعة
باريس عام (1808م) .عنى معهد اآلداب فيها بتاريخ وحضارة وف ّن الشعوب اإلسالميّة.
 2ـ معهد تعليم اللغات الرشقيّة الذي أنشأه البابا (هونوريوس الرابع) عام (1285م).
 3ـ جامعة (تولوز) التي أنشأها رجال الدين الفرنس ّيون عام (1217م).
اإلسالمي ،وقد
 4ـ جامعة (بوردو) التي تحتوي عىل معهد اآلداب للغة العرب ّية والتمدين
ّ
أنشأت عام (1441م).
[[[ -نصري :آراء المستشرقين .19 ،وقامت هذه الحملة عام (1270م) وكانت آخر الحمالت الصليب ّية الخمس التي
قادتها فرنسا .المقدادي ،اإلسالم وشبهات المستشرقين ،ص.90
الفرنسي أصوله ،تط ّوره ،آفاقه( ،لقاء نشر في :مجلة االستشراق العراقيّة ،العدد الثاني،
[[[ -روبير مانتران ،االستشراق
ّ
شباط 1987م) ،ص.32
العقيقي :المستشرقون .1101 /3
[[[-
ّ

المقدادي :اإلسالم وشبهات المستشرقين.86 .
[[[-
ّ

168

اإلسالمي
دراسات ورؤى استشراق ّية في التاريخ
ّ

كريس دراسة العرب ّية يف (رميس) ،الذي أنشأه امللك (فرانسو األول) عام (1519م).
5ـ
ّ
 6ـ معهد فرنسا للدراسات الرشقيّة .أنشأه (فرانسو األول) عام (1530م).
 7ـ املدرسة الوطنيّة للغات الرشقيّة الحيّة ،أنشأت عام (1795م) بأمر من اإلمرباطورة
الفرنيس
(ماريا تريزيا) لتدريس القناصل والسفراء ،والتجار اللغات الرشقيّة ،وكان املسترشق
ّ
(دي سايس) أحد أبرز أساتذتها ،ث ّم مديرا ً لها عام (1824م)[[[.
العنرصي ،والتطلّعات االستعامريّة
الكنيس
وكان للحروب الصليبيّة وتأثريات التحريض
ّ
ّ
الفرنيس ليظهر بصورته العنرصيّة الحقيق ّية ،ومواقفه
الفرنس ّية األثر األكرب يف دفع اإلسترشاق
ّ
[[[
العدائ ّية تجاه اإلسالم .وميكن القول :إنّه إنّ ا منا وترعرع نتيج ًة تلك العوامل.
ً
ّ ف
اإلست� ّ
ش
اقية:
الفرنس ي� تغذية الحركة
ثانيا -أثر االستعمار
ي

واإلسالمي ،وانطالقاً
يب
مع االت ّصال املبارش الذي حدث بني فرنسا وبلدان العامل العر ّ
ّ

من اكتشاف (رأس الرجاء الصالح عام 1488م) ،وتدفّق املسترشقني بعناوينهم املتع ّددة من
ومبشين وغريهم ،وافتتاح مراكز التبشري يف أفريقيا السوداء بدءا ً من الكونغو
علامء ومنقّبني
ّ
جار الرقيق؛
عام (1491م) ،وعملها للتع ّرف إىل هذه القا ّرة ،والتمهيد بالتعاون مع عصابات ت ّ
لدخول فرنسا بوصفها أكرب ق ّوة غازية ،ثقافيّاً ،واقتصاديّاً ،وعسكريّاً لهذه القا ّرة[[[.
وتوسعه واالتّصال يف القرن التاسع عرش من خالل حملة
ومن ث ّم تأكيد هذا الوجود
ّ
نابليون عىل مرص عام (1798م) ،وفتح قناة السويس فيام بعد عام (1869م) ،واحتالل
الجزائر عام (1833م) وتونس عام (1881م) ث ّم وجودها يف املغرب والشام بعد فرض
الفرنيس عىل سوريا ولبنان ما بني عامي (1949 -1920م) ،والسعي لخلق دولة
االنتداب
ّ
لبنان الكبري وإيجادها[[[.

لذا أعطيت حركة االسترشاق الفرنس ّية زخامً كبريا ً؛ إذ كان هذا الوجود عىل األرض
العقيقي ،المستشرقون 140 -138/1؛ نصري ،آراء المستشرقين ،ص 27 -26؛ ادوارد سعيد :االستشراق:ص .213
[[[-
ّ
المقدادي :اإلسالم وشبهات المستشرقين.100 ،99 ،
[[[-
ّ

المقدادي :اإلسالم وشبهات المستشرقين.102 -101 ،
[[[-
ّ

الفرنسي 11؛ خريوش :دور الفرنسيّين في نقل الثقافة.406 ،
[[[ -درويش :االستشراق
ّ
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املبشين
والعلمي لالسترشاق .فقد أع ّدت فرنسا جيشاً من
يل
ّ
يعني توفّر املخترب العم ّ
ّ
املبشين املرتبطني باملقام
واملسترشقني للعمل يف أفريقيا وبالد الشام ،وقد بلغ عدد
ّ
مبشا ً ،كان ثالثة أرباعهم من الفرنس ّيني الذين
البابوي قبل الحرب العلم ّية األوىل (ّ )73000
ّ
التخصص يف
املبشون الفرنس ّيون إىل
جه
ّ
ّ
جهوا إىل سوريا يف مجال التعليم ،وقد تو ّ
تو ّ
االسترشاق ،وتل ّبسوا بجميع املظاهر ،حتّى يف ثياب املستكشفني؛ لرسم مناهجه مبا يخدم
األهداف الثقاف ّية والسياس ّية لفرنسا[[[.
الفرنيس
املبشين اليسوعيّني يف منطقة االنتداب
ولعل من أبرز األمثلة عىل ذلك :قيام
ّ
ّ
ّ
التبشريي يف بالد العلويّني بني طوائف (النصرييّة) ليفرضوا
يف سوريا ولبنان بتوسيع نفوذهم
ّ
عىل املستضعفني منهم املذهب الكاثولييكّ .فزعموا أ ّن نفرا ً من هؤالء (النصرييّة) جاءوا
الالتيني ،وا ّدعوا
إىل الراهبات اليسوعيّات يف (صافيتا) وطلبوا منه ّن أن يقبلنهم يف املذهب
ّ
أ ّن الراهبات ،ات ّصلن ببريوت؛ فأرسع بعض الرهبان اليسوعيّني إىل بالد العلويّني واستكتبوا
رجالً من العلويّني اسمه (مح ّمد تامر)_أو زعموا ذلك _كتاباً ،ث ّم أرسلوا كتابه إىل البابا!،
الديني عند الرهبان
الذي يقول بزعمهم :إ ّن (النصرييّني) أحفاد الصليبيّني ،وإ ّن التعليم
ّ
جعلهم يرون النرصانيّة خري األديان!.
الفرنيس أن ينقلوا ( 22أرسة) أو نحو
وهكذا متكّن اليسوع ّيون مبساعدة الجيش
ّ
املسيحي بعد أن جمعوهم يف منطقة (جن ّية رسالن يف/15
( 80شخص) إىل املذهب
ّ
آب1930/م)! ،وعلّقوا عىل ذلك بقولهم= Le premier pas etait ، il etait decisif( :
لقد خطونا الخطوة األوىل) ،ولقد كانت خطوة حاسمة .وبعد شهرين من هذه الحادثة
ليؤسسوا
املبشين
ذهب األب (شانتور)رئيس الجامعة اليسوع ّية ببريوت مع خمسة من
ّ
ّ
[[[
ش واملسترشق
مركزين للتبشري :يف بالد (العلويّني) و (قرق خان)  .وقد تكفّل املب ّ
والدة/الفرنيس االنتامء والهويّة) (=Henri Lammansهرني المنس
يك
اليسوعي (البلجي ّ
ّ
ّ
1972 -1862م) [[[بتغذية نرصان ّية بالد العلويّني وتأكيدها من خالل بحوثه ومقاالته -ذات
المقدادي :اإلسالم وشبهات المستشرقين.107 ،
[[[-
ّ

[[[ -فر ّوخ :عمر وخالدي :مصطفى:التبشير واالستعمار في البالد العربيّة (ط ،1953 ،1المكتبة العصريّة ،بيروت-
لبنان).54-53 ،
[[[ -تنظر ترجمته عند :بدوي ،عبد الرحمن ،موسوعة المستشرقين( ،ط1993 ،3م ،دار العلم للماليين :بيروت)،
الكعبي :شهيد
 .505 -503يحيى مراد :معجم أسماء المستشرقين ص 610ـ  ،613ولمزيد من التفاصيل ينظر:
ّ
االستشراقي ،اطروحة دكتوراه غير منشورة،
النص واستباحة الخطاب
كريم محمد:صورة أصحاب الكساء بين تج ّني
ّ
ّ
كليّة اآلداب ،جامعة البصرة .2014 ،ص 48ــ .88
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ّ

النتائج املع ّدة مس ّبقاً -بهذا الخصوص كمقالته يف مجلّة املرشق (دولة العلويّني) ومقالتيه
املسيحي.
(النصرييّون) و (هل كان النصرييّون نصارى) يف مجلّة العامل
ّ
وكان لغزو نابليون ملرص األثر الكبري يف مسرية الحركة االسترشاق ّية عموماً والفرنس ّية
الحقيقي
العلمي
خصوصاً .فقد مثّل هذا الغزو_ ومن ع ّدة زوايا _ النموذج الصادق لالستيالء
ّ
ّ
عىل ثقافة ما من جانب ثقافة أخرى أقوى منها ،كام أذن بدوران عجلة الروابط بني الرشق
والغرب ،وأع ّد املشهد أو اإلطار الذي ازدهر فيه االسترشاق ،فأصبح ينظر إىل مرص ومن
الحي للمعرفة
بعدها من البلدان اإلسالم ّية األخرى عىل أنّها املجال أو املخترب أو املرسح
ّ
الغرب ّية عن الرشق.[[[.
كان الرشق يجتذب نابليون منذ أيام مراهقته ،حتّى إنّه طالع وكتب بيده مخطوطات متثّل
ملخّصاً للكتاب الذي ألّفه ماريني بعنوان (تاريخ العرب) ويتّضح من مذكّراته وكتاباته أنه
كان منغمساً بالذكريات واألمجاد التي ارتبطت بالرشق يف عهد (االسكندر األكرب) بصفة
خاصة .فطرحت فكرة إعادة فتح مرص باعتباره (االسكندر) الجديد!!.
عا ّمة ومبرص بصفة
ّ
طرحت نفسها عليه مضافاً إىل األسباب األخرى؛ فأصبح مرشوع فتح (مرص) اكتسب طابع
الحقيقة الواقعيّة يف ذهن نابليون!!؛ من خالل الخربات التي تنتمي إىل مجال األفكار
[[[
الفرنيس (فولني).
حالة
واألساطري والنصوص االسترشاقيّة! ،املستم ّدة من كتابات الر ّ
ّ
فكانت توصيات (فولني) مبنزلة خربطة طريق ملرشوع نابليون فط ّبقها تطبيقاً دقيقاً ،إذ
كان يصحب فريقاً كبريا ً من املسترشقني والعلامء تجاوز عددهم ()175منهم ( )21عاملاً
يف الرياض ّيات ،و ( )3علامء يف الفلك ،و ( )17مهندساً مدن ّياً و ( )13عاملاً يف الطبيع ّيات،
[[[
ومتخصصون يف االقتصاد ،والفنون الجميلة وعامل املطابع ،واملرتجمون وغريهم.
ّ
املرصي ،حاول
الفرنيس عىل األفق
ومنذ اللحظة األوىل التي ظهر فيها الجيش
ّ
ّ
(بونابرت) إقناع املسلمني بأ ّن الفرنسيّني هم املسلمون الحقيقيّون وأنّهم جاءوا ليخلّصوهم
كل
من املامليك .بل إنّه استعان بالعلامء يف إدارة اتّصاالته مع األهايل ،وحاول أن يبثّ يف ّ
ين،
مكان أنّه يحارب ألجل اإلسالم وكان يأمر برتجمة ّ
كل ما يقوله إىل األسلوب العر ّ
يب القرآ ّ
االستشراقي  87 /1ـ .101
[[[ -إدوارد سعيد :االستشراق .100 ،الحاج:نقد الخطاب
ّ

[[[ -ينظر :ادوارد سعيد :االستشراق.154 -152 ،

االستشراقي.90/1 .
[[[ -الحاج :ساسي سالم ،نقد الخطاب
ّ
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يفسون القرآن ملصلحة الحملة
كام حاول جعل األمئة والقضاة واملفتني والعلامء املحلّ ّيني ّ
الفرنيس .كام دعا إىل مق ّر إقامته العلامء الستني الذين كانوا يتولّون التدريس يف
واملرشوع
ّ
األزهر ،وأنعم عليهم مبراتب التكريم العسكريّة الكاملة ،وداهنهم باإلعراب عن إعجابه
والنبي األكرم ،وبتبجيله للقرآن الكريم ،فنجح يف ذلك أش ّد النجاح ،ورسعان
باإلسالم
ّ
ما راح سكّان القاهرة يفقدون ارتيابهم من املحتلّني ،كام أنّه وبعد رحيله عن مرص أصدر
تعليامته لنائبه (كليرب)بأن يدير مرص من خالل املسترشقني والزعامء الدين ّيني اإلسالم ّيني
الذين يستطيع املسترشقون استاملتهم.[[[.
وبالنتيجة كانت حملة (نابليون) مبن ّية عىل الخربة والنصوص االسترشاق ّية املتنقّلة
بني التاريخ والدين والجغرافيا واالجتامع واالقتصاد..الخ ؛ إلدارة التعامل مع املسلمني،

والسعي لتحقيق االنفتاح الكامل ملرص ،ومتكني الدارسني األوروبيّني من دراستها من دون
أيّة عوائق .وكان املعهد الذي أنشأه (نابليون) مبا فيه من فرق علامء الكيمياء والتاريخ واآلثار
واملتخصصني يف الدراسات القدمية ،واملهندسني واالقتصاديّني
والبيولوجيا والجراحة،
ّ
الفرنيس ،التي أنتجت العمالن العامليّان
وغريهم ميثّل (الفرقة العلميّة) من فرق الجيش
ّ
املتمثّالن بـ:
أوالً :كتاب (وصف مرص)الذي نرش بثالثة وعرشين مجلّدا ً ضخامً تبلغ مساحة الصفحة
الواحدة فيه مرتا ً مربّعاً ،الذي ظهر ما بني (1809م 1828 -م) .فكان ميثّل عمالً جامع ّياً
عظيامً ،يحيك مالمح الحركة االسترشاقية التي تحقّقت كاملة من خالل هذا الكتاب وآفاقها.
مهتمً بحفرها ،ولك ّنه مل يكن يظ ّن أ ّن
ثانياً :مرشوع (قناة السويس) التي كان نابليون
ّ
ذلك هدف يقبل التحقّق أبدا ً؛ بسبب خطأ املعلومات التي ق ّدمها له الخرباء .حتّى جاء (دي
لسبس)الذي قرأ املرشوعات املتقطّعة للقناة .وسافر إىل مرص عام (1854م) وبدأ العمل
عىل مرشوع جديد للقناة ،كتب له النجاح بعد (15سنة) أي عام (1869م) محقّقاً بذلك
[[[
النتيجة املنطقيّة لفكر وجهود االسترشاق.
الفرنيس خالل غزو نابليون ملرص وبعده عددا ً آخر من املعاهد
كام أنجب االسترشاق
ّ
أسسه نابليون عام
واملدارس والكلّيّات االسترشاقيّة الفرنسيّة منها :معهد مرص ،وقد ّ
[[[ -إدوارد سعيد :االستشراق155 -154 ،؛ ساسي :نقد الخطاب.89 -88 /1 ،
[[[ -إدوارد سعيد:االستشراق.168 -156 ،
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الفرنيس لآلثار الرشق ّية يف القاهرة ،وقد أنشأه ماسبريو عام (1880م).
(1798م) .واملعهد
ّ
وكلّ ّية األب بورجاد يف تونس .أنشأها عام (1841م) ،ث ّم تح ّولت إىل معهد اآلداب العرب ّية
عام (1937م) .ومدرسة اآلداب العالية يف الجزائر .أنشأها فاري عام (1881م) ث ّم تح ّولت
أسس ما بني (1930-1922م).
إىل جامعة عام (1909م) .واملعهد
الفرنيس يف دمشق ،وقد ّ
ّ
أسس عام (1931م) .ومعهد قرطاجنة يف تونس،
ومعهد الدراسات املغرب ّية يف الرباط ،وقد ّ
أسس عام (1945م).
أسس عام (1895م) .ومعهد الدراسات العليا يف تونس ،وقد ّ
وقد ّ
أسس عام (1948م).[[[.
واملعهد
ين يف طهران ،وقد ّ
الفرنيس – اإليرا ّ
ّ
هذا فضالً عن املكتبات الضخمة التي ض ّمت نوادر املخطوطات النفيسة ،وأ ّمهات
املصادر العربيّة ،وقطعاً من النقود واألختام واألوسمة والخرائط .ويكفي أن نشري هنا إىل

أ ّن مكتبة باريس الوطنيّة وحدها تحتوي عىل ( )6000000من الكتب واملخطوطات ،منها
يب ،كان نابليون ساهم بتوفري ( 320مخطوطاً) منها بعد حملته
نحو ( )7000مخطوط عر ّ
عىل مرص .ومن بني هذه املخطوطات نسخ من القرآن الكريم تعود للقرون الثاين والثالث
والرابع للهجرة ،ونسخة من تاريخ بني هود مكتوبة عىل جلد الغزال املدبوغ ،وقسم من
كتاب العقاقري الطبّيّة (لديوسقوريدس) من القرن الثاين أو الثالث للهجرة وغريها.[[[.
إسالمي رضب يف مدينة البرصة عام
يب
وتحتفظ املكتبة الوطنيّة بباريس بأقدم درهم عر ّ
ّ
مم دعا بعضهم إىل القول إ ّن اإلمام عليّاً  هو أول
أي إشارات أجنبيّةّ ،
 40هـ خال من ّ
األموي عبد امللك بن مروان الذي أعاد
من رضب عملة عرب ّية إسالم ّية سابقاً بذلك الخليفة
ّ

رضبها سنة 74هـ.

[[[

الفرنيس (روبري مانرتان) ()R. Mantran
وقد ع ّد املسترشق
ّ

[[[

إنشاء هذه املكتبة

العقيقي :المستشرقون.155 ،154 /1 ،
[[[-
ّ

[[[ -العقيقي :المستشرقون.157 -155/1 ،

[[[Nationale. Paris. 1887. P58. no.158 . Henri Lavoix: Catalogue des monnaies Musulmanes de -
 .La bibliothequeولمزيد من التفاصيل ينظر :النصر الله :جواد كاظم .اإلمام علي وتعريب النقود في اإلسالم،
مجلة تراث النجف (ع1434 ،2هـ) 256ـ .264
[[[ -ولد روبير مانتران في باريس في  ،1917تدرج في التعليم حتى نال الدكتوراه في اآلداب من السوربون في
 ،1963عين أستاذ اللغة التركيّة والحضارة اإلسالميّة في جامعة بروفانس ،واشترك في كثير من اللجان حول الشرق
واإلسالم ،له مؤلّفات ومقاالت كثيرة وال س ّيما حول الدولة العثمان ّية وتركيا .للمزيد عن ترجمته ينظر :يحيى مراد،
معجم أسماء المستشرقين ،ط  ،1دار الكتب العلميّة ،بيروت.665 -664 ،.2004 ،
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والكلّ ّية امللك ّية نقطة مم ّيزة النطالق االسترشاق
الفرنيس[[[ .وع ّد بعض الباحثني ظهور
ّ
الفرنيس (سلفسرت دي سايس 1838 -1758م) بداية حقيق ّية لظهور
شخص ّية املسترشق
ّ
الدراسات العلميّة املنظّمة املوضوعيّة الحديثة يف مجال الحركة االسترشاقيّة ،التي كانت
مدينة له وملدرسته التي انتمى إليها عرشات الر ّواد يف مجال االسترشاق من مختلف البلدان
األوروب ّية ،ولنزعته التي جعلت االسترشاق يتح ّرر من املرجع ّية الدين ّية.

[[[

إ ّن املنهج الذي تب ّنته املدرسة االسترشاقيّة الفرنسيّة عىل يد (سايس) تب ّنته أيضاً جميع
املدارس االسترشاق ّية يف أنحاء أوروبا ،من خالل التالميذ الذين كانوا يتوافدون عىل باريس
للدراسة عىل يديه يف املدرسة العا ّمة التابعة للمكتبة الوطن ّية ،وكان من أبرزهم املسترشقون
الذين رافقوا نابليون يف حملته عىل مرص ويف مق ّدمتهم (شامبليون) مكتشف (حجر رشيد)
املكتوب بالخ ّ
ط (الهريوغليفي) وتفكيك رموز ذلك الخطّ ،ولوجاً الكتشاف أرسار الحضارة
الفرعون ّية بكاملها [[[.وقد لقّبه (عبد الرحمن بدوي) بشيخ املسترشقني الفرنس ّيني ،عىل

الرغم من أ ّن الغموض يحيط بالكيف ّية التي صار بها (سايس) مسترشقاً؛ إذ اليُعرف أسامء
للتخصص يف الدراسات العربيّة والرشقيّة بصورة عا ّمة!.
جهه
ّ
أساتذته ،وال كيفيّة تو ّ
ومع ذلك كان يتقن العربيّة والعرب ّية واألملان ّية ،واالنجليزيّة ،واألسبان ّية ،واإليطال ّية،
تول تدريسها يف (الكوليج دي فرانس) عام (1806م) ،وفيها ألّف كتابه
والفارسيّة التي ّ
يب) مبجلّدين ليدرس لتالميذ املدرسة .عىل أ ّن (سايس) قد تكفّل باإلجابة عن
(النحو العر ّ
كيف ّية تعلّمه العرب ّية وذلك برسالة وج ّهها ألحد الذين سألوه عن ذلك ،حيث قال فيها« :تريد
أن تعرف م ّني هل تعلّمت العرب ّية عند املشايخ؟ وأنا أشهد لك أنّه مل يكن يل معلم سوى
فإن ال أستطيع أن أناقش بالعربيّة وال أن أفهم مايقال بهذه اللغة .... ،وأنا
الكتب .ولهذا ّ
[[[
أن أمتلك معرفة تا ّمة بهذه اللغة الواسعة سعة البحر املحيط».
بعيد متاماً عن الظ ّن ّ
وقد منحه نابليون لقب بارون عام (1814م) ،وكان كلّام التقاه يف قرص (التويلري)
الفرنسي أصوله ،تطوره ،آفاقه.33 ،
[[[ -مانتران :روبير ،االستشراق
ّ

الفرنسي.24 ،
[[[ -إدوارد سعيد :االستشراق213 -212 ،؛ درويش:االستشراق
ّ

الفرنسي.25 ،
[[[ -درويش :االستشراق
ّ

الطهطاوي :رفاعة رافع ، ،تخليص اإلبريز في تلخيص باريز (طبعة
[[[ -بدوي :موسوعة المستشرقين  339 -334؛
ّ
عام 1993م ،الهيئة المصريّة العا ّمة للكتاب).170 -161/2
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يب؟ .وكان (سايس) منذ عام (1805م) يشغل
يسأله دامئاً السؤال نفسه :كيف حال العر ّ
ظل بال أجر
منصب املسترشق املقيم بوزارة الخارج ّية الفرنس ّية .وكان عمله فيها _ الذي ّ
الفرنيس و (املانيفستو)
حتّى عام (1811م) _ ينحرص يف البداية برتجمة نرشات الجيش
ّ
أو البيان الذي أصدره نابليون عام (1806م) .كام عمل عىل تخريج مرتجمني للعمل بقلم
احتل الفرنس ّيون الجزائر
ّ
الرتجمة الفرنس ّية ،إىل جانب تخريج باحثي املستقبل ،وعندما
عام (1830م) كان (سايس) هو من ترجم اإلعالن العام للجزائريّني ،وكان وزير الخارج ّية
يستشريه بانتظام يف جميع الشؤون الدبلوماس ّية املتعلّقة بالرشق ،وأحياناً كان وزير الحرب ّية
يستشريه كذلك ،وكان اسمه يرتبط بإعادة بناء تشكيل الدراسات الرشقية وإعادته [[[.وامت ّدت
كل أنحاء أوروبا حتّى إنّه مل ّا غزت أملانيا وانجلرتا فرنسا عام (1814م) صدر
شهرته يف ّ
[[[
األمر للجيوش بعدم التعرض ملمتلكاته.
الفرنيس (آرنست رينان 1892 -1823م) ليكمل ما بدأه
ث ّم جاء املسترشق واملفكّر
ّ
الرسمي وتنظيم األفكار التي أىت بها ،وإنشاء
االسترشاقي
(سايس) إذ قام بتدعيم الخطاب
ّ
ّ
تخصص
مؤسساته الفكريّة والدنيويّة ،وتطويعه حتّى يالئم فقه اللغة _ وهو املجال الذي
ّ
ّ
به_ وتطويع فقه اللغة واالسترشاق حتّى يالمئا الثقافة الفكريّة لعرصه .وهو ما مكّن األبنية
االسترشاقيّة من االستمرار فكريّاً ،وزاد من إبرازها للعيان ،فكان مبثابة ق ّوة ديناميّة عملت
عىل إشاعة منجزات (سايس) وسابقيه الثقافية ونرشها باعتبارها عملة كان يتداولها ويعيد
يف مرموق من
تداولها من خالل فقه اللغة الذي كان ثراؤه الفذّ ،وما يتمتّع به من موقع ثقا ّ
[[[
وراء اكتساب االسترشاق أه ّم خصائصه التقنيّة.
إ ّن املقصود بفقه اللغة هنا ليس دراسة األلفاظ دراسة تثري األرض وال تسقي الحرث
وإل فلن يستطيع فقه اللغة البقاء إىل األبد؛ أل ّن
وحسب ،وال معرفة بالعامل القديم فقطّ ،
لقصة حياة الكلمة ومغامراتها وما
ما ّدته قابلة للنفاد.؛ ولذلك فإ ّن املقصود به هو رسد ّ
اكتسبته من انطباعات مختلفة من األحداث التي استعملت فيها ،وما أيقظته من ألوان شتّى
من االنطباعات يف شتّى الناس وفقاً لألماكن التي استعملت فيها ،وهو أسلوب من أساليب
التاريخي للذات عن العرص الذي يعيش فيه املرء ،وعن املايض القريب ،وكانت
التمييز
ّ
[[[ -ادوارد سعيد :االستشراق.213 ،
[[[ -بدوي :موسوعة المستشرقين.336 ،
[[[ -إدوارد سعيد :االستشراق.222 -221 ،
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نجاحاته الكربى تتمثّل يف (النحو املقارن) ،وإعادة تصنيف اللغات يف أرس منفصلة،
يئ للقول بأ ّن اللغة لها أصول إله ّية.
والرفض النها ّ
وكانت هذه النظريّة قد شاعت بعد أن اكتشف العلامء باملناهج التجريب ّية أ ّن اللغات
خاصة) مل تكن ذات عراقة أزلّ ّية وال أصول ربان ّية ،وفقدان املسيح ّية
املزعومة (العربيّة بصفة
ّ
املنزلة اإللهيّة لنصوصها املق ّدسة؛ بعد اكتشاف األسبقيّة الزمنيّة للغة (السنسكريتيّة :إحدى
الرب
أي فكرة عن وجود لغة أوىل أعطاها
أقدم اللغات الهنديّة) عىل اللغة العربيّة ،وانتفاء ّ
ّ
مم أ ّدى بالنتيجة إىل ابتعاد موقع أوىل بدايات الحضارة وانتقاله
لإلنسان يف ج ّنة عدن؛ ّ
رشقي األرايض املذكورة يف الكتاب املق ّدس .وإخالء الساحة
إىل مناطق شاسعة البعد
ّ
للقول بوجود لغة أ ّم (كالهنديّة األوروبيّة أو الساميّة) واستخدام اللغة (السنسكريتيّة) كدالّة أو
ّ
السامي،
ومحك للمقابلة واالستكشاف؛ وهو ما أنتج فيام بعد نظريّته القائلة باألصل
كمعيار
ّ
التي قال عنها وعن صفة السام ّية إنّها من خَلقِ الدراسة االسترشاق ّية لفقه اللغة .الذي بات
الخاصة باألجسام.
ميثّل للعلوم اإلنسان ّية ما متثّله الفيزياء والكيمياء للعلوم الفلسف ّية
ّ

[[[

الفرنيس عىل يدي (سايس ورينان) البدايات الحديثة لهذا الفرع
ومثلام أنتج االسترشاق
ّ
الخاصة
املجلت
ّ
يف ،وأحد أه ّم مباحثه املتمثّلة بفقه اللغة .فإنّه أنتج العديد من
ّ
املعر ّ

يل
باالسترشاق أو الوثيقة الصلة به ،التي أخذت تصدر يف باريس ،والرشق األدىن ،وشام ّ
الخاصة والرهبنات
أفريقيا ،منذ عهد بعيد عن الجمعيّات واملعاهد والكلّيّات والهيئات
ّ
وجمع ّيات املسترشقني الفرنس ّية .وتعنى جميعها بالعرب وتاريخهم وأديانهم وأنسابهم
وأخالقهم وجغراف ّيتهم وثقافتهم وحضارتهم.. ،
وكان من شأنها أن أطلعت الغرب عىل أصالة الرشق وخصائصه وتط ّوره ،وألّفت
مبجموعها مكتبة موسوع ّية شاملة لجهود املسترشقني الفرنس ّيني وأعاملهم [[[ .لتضاف إىل

الفرنيس بعنوان (ببليوتيك أورينتال) أي
ملكتبة املوسوعيّة األوىل التي ق ّدمها االسترشاق
ّ
املكتبة الرشقيّة التي ألّفها (هربلو 1695 -1625م)[[[ الذي جمع فيها بني التاريخ والجغرافيا

[[[ -إدوارد سعيد :االستشراق .234 -223 ،ولعل أبرز األعمال االستشراقيّة التي وظّف فيها فقه اللغة هو كتاب
تاريخ القرآن لنولدكة .تنظر :مقدّمة الترجمة العرب ّية للكتاب .19 ،14
العقيقي ،المستشرقون .164 -161/1
[[[ -ينظر تفاصيل هذه المجلّت عند:
ّ
العقيقي :المستشرقون .173/1
[[[-
ّ
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واألديان والحضارة وثقافات الشعوب منذ بدء الخليقة حتّى عرصه ،وبقيت  -برغم أخطائها
األسطوري _املرجع املعتمد يف أوروبا حتّى أوائل القرن
وتج ّنياتها العديدة وتأث ّرها بالفكر
ّ
التاسع عرش[[[.
الفرنيس يف البالد العرب ّية ،وال س ّيام يف أفريقيا الشامل ّية وسوريا ولبنان.
ونظرا ً للتمركز
ّ
املؤسسات الثانويّة ،كاختيار املعلمني أي
حرص الفرنسيّون عىل إدخال دراسة العربيّة يف
ّ
يف االمتحان الذي يجرى الختيار مد ّريس ومد ّرسات املدارس اإلعداديّة منذ سنة 1920م،
كام غدت العرب ّية موضوع تعليم عايل املستوى يف جامعات باريس وليون وغريها[[[.

[[[ -إدوارد سعيد :االستشراق.132 ،
[[[ -مجلّة االستشراق العراقية.35 ،

المبحث السابع

ّ
اليسوعية
البعثات

املبحث السابع

ً
ّ
اليسوعية
أول :البعثات

ّ
اليسوعية
البعثات

7

التبشريي
سارت الرغبة االستعامريّة الفرنس ّية يف سوريا ولبنان جنباً إىل جنب مع العمل
ّ
املؤسسات واملراكز التعليميّة االسترشاقيّة التي أنشأتها البعثات
فالتقت أهدافهام يف
ّ
اليسوع ّية ،املوكلة مبه ّمة« :فرض الحضارة الغرب ّية عىل القسم الباقي من العامل»[[[.

أسسها الق ّديس
وقد انبثقت هذه البعثات اليسوع ّية ،عن (جمع ّية يسوع) وهي جمع ّية ّ

ين (=  Ignace de loyolaإيناس دي لويوال) عام (1534م) بعد فرتة صاخبة باملشاكل
األسبا ّ

الخاصة ،وظروف تأسيس الجمع ّية .وكان (لويوال) ولد عام (1492م) من أرسة
يف حياته
ّ

تنتمي إىل نبالء مقاطعة الباسك ،وعاش يف شبابه عيشة لهو وترف وانغامس يف امللذّات.
حتّى إ ّن صديقه األب ( = Lainezالينـز) الذي خلفه يف رئاسة الجمع ّية عام (1556م) قال
عنه :إنّه كان أسريا ً لهفوات الجسد ،ويقول هو عن نفسه( :فحتّى السادسة والعرشين تركت

نفيس مللذّات الحياة) [[[.

وقد حدث التح ّول الكبري يف حياته أثناء مرضه؛ إذ طالع خالل ذلك بالصدفة (حياة

الديني ،وولد يف نفسه شعورا ً
املسيح وحياة الق ّديسني) فتأث ّر بذلك تأث ّرا ً دفعه لالهتامم
ّ

ّ
الشك والقلق خالل (-1522
بالندم عىل حياته املاضية .إلّ أنّه عاش عاماً كامالً آخر من

1523م) قبل أن يق ّرر السفر إىل القدس أسوة بالق ّديسني ،فوصلها بعد سفر طويل ،ث ّم
إىل إسبانيا وباريس التي وصلها عام (1528م) ليتابع دراسته فيها .فحصل عىل شهادة يف
جه
الفنون ،وبدأ يجمع الشبّان حوله اثناء وعظه ومتابعته للدروس ،وتوث ّقت عالقته بهم ،فتو ّ

معهم ذات يوم إىل (مومنارتر) وكان ذلك عام (1534م) وهناك حلفوا حلفاً مق ّدساً مثل
النواة األوىل لـ (جمعيّة يسوع) ،وق ّرروا يف هذا الحلف أنّهم :إذا مل يتمكّنوا من الذهاب إىل

عتريسي ،طالل ،البعثات اليسوعيّة :مهمة إعداد النخبة السياسيّة في لبنان( ،ط1978 ،1م).26 ،
[[[-
ّ
[[[ -م.ن.29 ،28 ،
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جهون إىل البابا ليق ّرر لهم أين ميكن أن يساهموا يف مجد
األرايض املق ّدسة ،فإنّهم سيتو ّ
الله وخالص النفوس وكيف ؟[[[.
وفعالً مل يتمكّن (ليوال) ورفاقه من الذهاب إىل القدس؛ بسبب الرصاع بني األتراك
والغرب ،فتنقّلوا بني إسبانيا وإيطاليا ،ويف طريق العودة إىل روما عام (1538م) «شعر
ّ
يشك يف
بتغي يف نفسه وأ ّن الله ،األب ،يضعه مع املسيح ابنه ،وهو ال ميكن أن
(ليوال) ّ
ذلك مطلقاً» .ويقال إنّه ق ّرر بعد هذه الرؤيا أن يطلق عىل مجموعته اسم (جمعيّة يسوع) .ومل
إل
الرشعي مبامرسة الوعظ والتبشري ّ
تحصل هذه الجمع ّية من البابا والكرادلة عىل اإلذن
ّ
[[[
عام (1540م) .وقد ّ
توف (ليوال) بعد ( 16سنة) من رئاسته لهذه الجمع ّية عام (1556م).
لقد امت ّد نشاط هذه الجمع ّية منذ تأسيسها حتّى منتصف القرن الثامن عرش إىل مختلف
بقاع العامل ،فوصلت بعثاتها التبشرييّة إىل آسيا وأوروبا وأفريقيا وبالد الشام والصني وغريها،

وعملت تلك البعثات عىل تعليم الشباب وتشييد األديرة والكنائس ،ومامرسة الوعظ
الديني ،والتدريس..الخ؛ لكسب املتلقّني للديانة املسيحيّة ،ث ّم إنّهم تركوا املسائل الدينيّة
ّ
والروح ّية ،وانخرطوا يف سلك السياسة ،وصاروا يتدخّلون يف حياكة املؤامرات السياس ّية،
خاصة بهم يف (الربغواي) وغريها
وارتبطوا باالستعامر يف تلك البلدان ،وك ّونوا مقاطعات
ّ
مبساعدة من ملك إسبانيا (فيليب الثالث) .ث ّم إنّهم حملوا السالح مع ملك الربتغال ض ّد
بابوي
مم جعل الربوتستانت وغريهم يسعون إلسقاطهم ،وفعالً ت ّم ذلك بقرار
إسبانياّ ،...
ّ
من روما منع هذه الجمع ّية من العمل ،وطردوا من الربتغال عام (1759م) ،ث ّم من فرنسا عام
حظرت الجمع ّية عام (1773م).
(1762م) ،ومن إسبانيا (1767م) ،و ُ

[[[

إل أ ّن هذا الحصار واملنع مل يستم ّر طويالً ،فقد عاد ملوك أوروبا ،وسمحوا لليسوع ّيني
ّ
العلني عىل
مع بداية القرن التاسع عرش بتجديد نشاطهم ،فعادت الجمع ّية إىل نشاطها
ّ
مستوى العامل عام (1814م) أي بعد ( 41سنة) من االنقطاع (1814 -1773م) .أ ّما يف
فرنسا فقد استم ّر منع اليسوعيّني فرتات أطول ،وتع ّرضوا وبيوتهم وممتلكاتهم عام (1885م)
لحمالت عنيفة من العداء! أحرقت فيها بيوتهم وممتلكاتهم ،وطردوا من أنحاء فرنسا كلّها!.
عتريسي :البعثات اليسوعية.29 ،28 ،
[[[-
ّ
[[[ -م.ن.29 ،28 ،

[[[ -م.ن33 -29 ،؛ ثم ينظر :عمر فروخ :التبشير واالستعمار.167 ،166 ،

البعثات اليسوع ّية

181

إل بعد الحرب العامل ّية األوىل عام (1923م) يف
ومل يسمح لهم بالعودة ملزاولة نشاطهم ّ
[[[
يب الحديث.
عرص االستعامر األورو ّ
لقد كان لجبل لبنان قبل أن تلحق به أقضية ومناطق من سوريا ليكون دولة (لبنان الكبري)،
الفرنيس
حصة وفرية من نشاط البعثات؛ بسبب كاثوليك ّيتها من جهة ،والحضور
وفيام بعدّ .
ّ
واالقتصادي من جهة أخرى!؛ وهي عوامل أ ّدت إىل إلحاق سكّان
والعسكري
السيايس
ّ
ّ
ّ
الجبل املسيحيّني بفرنسا عىل جميع املستويات[[[ .وقد اختلف املؤ ّرخون حول تاريخ

وصول البعثات اليسوع ّية إىل بالد الشام .فقال األب (جريوم) مسؤول إحدى البعثات
اليسوع ّية التي وصلت إىل سوريا عام (1625م)( :إ ّن بعثتهم هي األوىل من بني جميع
البعثات و النشاطات الفرنسيّة التي تغطّي األرض السوريّة) .وقيل إ ّن بداية وصولهم كانت

عام (1638م) أو عام (1650م) أو عام (1656م).

[[[

ويبدو أ ّن هذا االختالف ناجم عن التباين يف أوقات متركزهم يف مناطق بالد الشام.
حيث وجدوا يف (حلب) عام (1625م) ويف (دمشق) عام (1634م) ،ويف (صيدا) عام

(1644م) ،ويف (طرابلس) عام (1645م) ،ويف (عينطورة) عام (1653م) .ومن ث ّم بعد
إلغاء رهبان ّيتهم ما بني (1814 -1773م) عادوا إىل بريوت عام (1831م) ،و (بكيفا) عام
(1833م) و (عزير) عام (1846م) ،وتف ّرقوا بني أقطار الرشق ،وشيّدوا األديرة.

[[[

أسس هؤالء اليسوع ّيون ،بعض املراكز التعليم ّية منها :كلّ ّية (عينطورة) وكلّ ّية
وقد ّ
( )Ravenneوحلقة ( .)Stlieوكانت فرنسا يف بداية األمر عىل خالف مع اليسوعيّني الذين
حب بحضورهم يف بالد الشام؛ ألنّها تعترب نفسها مسؤولة عن حامية
تبعثهم روما ،وال تر ّ
ربرا ً أساس ّياً لوجودها يف الرشق.
مسيحي املرشق أمام الباب العايلّ .
مم يشكّل دعامً وم ّ
وألنّها تريد إقامة عالقات ط ّيبة مع موارنة لبنان وهو ما يرفضه اليسوع ّيون.

[[[

ث ّم حدث التقارب بني فرنسا واليسوع ّيني بعد اقرتاب األخريين من النمسا كق ّوة كاثوليك ّية
عتريسي :البعثات اليسوع ّية33 -29 ،؛ ثم ينظر :عمر فروخ :التبشير واالستعمار.167 ،166 ،
[[[-
ّ
[[[ -م.ن.27 ،
[[[ -م.ن.65 ،
العقيقي :المستشرقون.284/3 ،
[[[-
ّ

عتريسي :البعثات اليسوعيّة.70 -68 ،
[[[-
ّ
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ّ

الفرنيس ،وأل ّن الفرنس ّيني خافوا من استفحال أمرهم اعتامدا ً عىل امل ّد
ملواجهة الضغط
ّ
النمساوي .فعقدت فرنسا ات ّفاقاً مع روما ،جرى مبوجبه تسوية توزيع مدارس اليسوع ّيني
ّ
يف لبنان ،ومل تر فرنسا بعد ذلك يف اليسوعيّني ق ّوة معادية بل رسل حضارة وهذا يتوافق
مع املصلحة الفرنسيّة .وباملقابل لبّى اليسوعيّون الرغبة الفرنسيّة ،وانتقلوا بعملهم من
رسا ً _
التحريض والتشويش عىل فرنسا إىل طليعة املدافعني عن القض ّية الفرنس ّية ،ومل يعد ّ
مبؤسساتهم التدريس ّية هم الذين رفعوا إىل أعىل درجة
يف سوريا وفلسطني _ أ ّن رجال الدين
ّ

النكرة الفرنسيّة.

[[[

وقد عمل اليسوع ّيون عىل فتح الكلّ ّيات واملدارس واملستشفيات ودور األيتام ،وغريها
املؤسسات االجتامعيّة والتعليميّة للتق ّرب إىل الناس وكسبهم ملصلحة فرنسا .وهذا ما
من
ّ
كل وقت جيش متفان)[[[ وكان الغرض من
يؤكّده قول اليسوعيّني( :سيكون لفرنسا هنا يف ّ
تأسيس كلّ ّية الطب أن يأيت إليها ش ّبان فرنسا ليتعلّموا فيها العلوم الط ّب ّية ،واللغات الرشق ّية؛

للمؤسسني أن
ومن ث ّم لينرشوا عن طريقهام النفوذ والحضارة الفرنس ّية .فكانت الغاية األوىل
ّ
ومؤسسة دعائيّة.[[[.
يجعلوا من هذه الكلّيّة فكرة سياسيّة
ّ
املبشون فرحاً مل ّا أصبح لبنان مترصف ّية ،يحكمها النصارى األوروب ّيون بعد
وقد طار
ّ
اليسوعي (ريشرت) :إ ّن مقاطعة لبنان لتغتبط منذ عام
عام (1860م) .فقال يف ذلك األب
ّ

للمبشين .ويضيف إنّه يو ّد أن توايل الدول
مسيحي ،وبحريّة نسبيّة
(1862م) بحاكم
ّ
ّ
خاصة .وكانت
األجنب ّية تدخّلها بالق ّوة كلّام لزم األمر ،توسيعاً لحركة التبشري بني املسلمني
ّ
والسيايس يف جبل لبنان مقصور عليها دون سائر الدول
الديني
فرنسا تؤمن بأ ّن النفوذ
ّ
ّ
اليسوعي الكاثولييك يف سوريا ولبنان عىل حساب
األوروبيّة؛ ولذلك أرادت تركيز الوجود
ّ
الوجود
الربوتستانتي[[[.
ّ

التبشريي من كال الطرفني م ّر بفرتة سكون م ّدة أربع سنوات خالل
عىل أ ّن الوجود
ّ
الحرب العامليّة األوىل؛ بعد أن رأى العثامنيّون أ ّن نظام املترصفيّة يه ّدد إمرباطوريّتهم.
عتريسي :البعثات اليسوع ّية.73 ،
[[[-
ّ

[[[ -م.ن.91 ،

[[[ -م.ن.150 ،
[[[ -عمر فر ّوخ :التبشير واالستعمار.151 ،150 ،
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ظل
ولك ّن هذا الوجود ما لبث أن عاد بق ّوة بعد احتالل اإلنجليز والفرنس ّيني سوريا وقلّصوا ّ
املتوسط كلّه ،ومن ث ّم تف ّرد الفرنس ّيون يف الشامل
رشقي البحر األبيض
الدولة العثامن ّية عن
ّ
ّ
(سوريا ولبنان) وانسحب اإلنجليز إىل الجنوب (فلسطني ورشق األردن).
الفرنيس ،وال س ّيام بعد
املبشون اليسوع ّيون وجالوا يف منطقة االنتداب
وهكذا صال
ّ
ّ
الفرنيس ،أو ألنّهم ق ّدموا وسخّروا
أن التقت مصالحهم التبشرييّة مع مصالح االستعامر
ّ
املبشين إىل سوريا
كل جهودهم لتثبيت هذا االستعامر وترسيخه .الذي فتح الطريق أمام
ّ
ّ
املبشون ،هذه
رصحون بذلك فيقولون :أيّها
ّ
ولبنان ووطّد أقدامهم هناك! حتّى إنّهم كانوا ي ّ
فرص مل تسنح لكم من قبل!.
كل إمكاناتها لتقوم بحركة تنصري واسعة باالعتامد عىل اليسوع ّيني،
وهكذا وظّفت فرنسا ّ
وكانت أوىل مثار تلك الحملة مسخ الهويّة اإلسالم ّية يف بالد (العلويّني) حول الالذق ّية
[[[
شون أ ّن
بتحويلهم إىل النرصانيّة ،تحت تهديد السالح . .وقد وجد الفرنسيّون واملب ّ

الخطوة األوىل يف سبيل السيطرة عىل لبنان تستوجب تغذية الطائفية وتفعيلها واستثامرها،
بإثارة الطوائف بعضها عىل بعض ،ورعاية طائفة وحاميتها دون األخرى؛ ولذلك غذّوا
الطائفي ،ومنَّوه ،وتعاهدوه بأموالهم وحاميتهم ،وعمل الوزراء والقناصل عىل
املرشوع
ّ
تكريس هذا املرشوع؛ أل ّن فرنسا كانت تعترب نفسها حامية للمسيحيّني يف الرشق.

املتستة بثوب الدين ،بتع ّهد العالقات التجاريّة
وقد دعمت هذه العالقة السياس ّية
ّ
ووسعت بناء الكنائس واألديرة واملدارس
واإلرساليّات ،وإلنشاء املكاتب بني فرنسا ولبنانّ ،
والجامعات ،وبدأت فرنسا تستقبل رجال الدين اللبنانيّني وتعلّمهم يف مدارسها الدينيّة؛
املبشين
ليعودوا إىل لبنان ويخدموا السياسة الفرنس ّية هناك ،هذا مع استمرار تدفّق
ّ
واألساتذة واملعلمني اليسوع ّيني إىل لبنان.[[[.
وهنا تشابكت املصالح التبشرييّة واالسترشاق ّية واالستعامريّة ،فبعد أن أضحى التبشري
حل محلّه االسترشاق ليقوم مبا كان يقوم به التبشري ،بل
حب بهّ ،
عنواناً ممجوجاً ،وغري مر ّ
أكرث! فمن املعلوم أ ّن االسترشاق وليد التبشري؛ إذ بدأت دراسة العربيّة يف أوروبا استجابة
[[[ -عمر فر ّوخ :التبشير واالستعمار.157 ،152 ،151 ،

[[[ -م.ن.154 ،153 ،
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ّ

لنقل إ ّن الرهبان ورجال الدين بصورة عا ّمة ،شكّلوا الناقل
ْ
التبشريي[[[ ،أو
لحاجات العمل
ّ

اإلسالمي إىل أوروبا؛ ولذا ال غرو أن ق ّرر
يب
والقناة األساس لعبور الثقافة والفكر العر ّ
ّ
املتخصصون أ ّن االسترشاق -مبا هو متثّل وتناقل وفحص ونقد ور ّد لهذه الثقافة والفكر-
ّ
ولد بني أحضان رجال الدين ،وأنّه كان خاضعاً ومصطبغاً بتص ّورات الكنيسة والبابويّة
وأيدلوج ّيتها[[[.
يب يف العرص الحديث عىل أثر استعامر
لك ّنه برغم متاهيه مع تط ّور الرصاع الحر ّ
عسكري مبارش
ين
أوروبا املسيح ّية للعامل
ّ
اإلسالمي ،وتب ّدل الرصاع من استعامر استيطا ّ
ّ
يف ،ال نزال نشهد أواره ،ونراقب أحداثه ،وننتظر نتائجه [[[.فإنّه
إىل استعامر
ّ
فكري وثقا ّ
تأصل ووظّف ،وغذّي ،وألبس كثريا ً من الوجوه ،دون أن يُبتعد به كثريا ً عن تجاذبات
إنّ ا ّ

املبشون واملسترشقون زعامء
وأيدلوجيا الكنيسة ،والسياسة الغربيّة االستعامريّة ،إذ أقنع
ّ
يب يف الرشق .وباملقابل
االستعامر ،بأ ّن املسيح ّية ستكون منطلقاً ،وقاعدةً ،لالستعامر الغر ّ
للمبشين واملسترشقني ،وز ّودهم باملال والسلطان ،ولذا نشأ
أ ّمن االستعامر الحامية
ّ
املبشين ،ث ّم ات ّصل باالستعامر .فكانت اإلرساليّات
االسترشاق يف أول أمره عىل أكتاف
ّ
التبشرييّة مق ّدمات االستعامر وطوالعه املم ّهدة .وقد اتّكأ التبشري عىل االسترشاق يف
الحصول عىل املعلومات عن املجتمعات املستهدفة وخصوصاً اإلسالم ّية بعد اكتساب
التنصري معنى أوسع من اإلدخال يف النرصان ّية وحسب .إذ عمل عىل التشكيك يف الكتاب
التوسع هم املسترشقني[[[.
والس ّنة والسرية .وكان فرسان هذا
ّ
وعىل هذا األساس كان التعاون والتنسيق بني التبشري واالسترشاق قامئاً ومتّصالً ،وميكن

وصف االسترشاق بأنه (املصنع) والتبشري بأنّه (املصدر أو املوزّع) ملا يصنعه االسترشاق؛
فقد كانت معطياته نافعة لتغذية حركة التبشري ،وكانت آراؤه وملتقطاته ،ما ّدة أساسيّة يستطيع
[[[ -رودنسون :مكسيم ،جاذب ّية اإلسالم ،ترجمة :إلياس مرقص( ،ط ،2005 ،2دار التنوير :بيروت -لبنان).41 ،

العقيقي ،نجيب ،المستشرقون (ط  ،3دار المعارف المصرية 1964م)110-87/1؛ فوك ،يوهان ،تاريخ
[[[ -ينظر:
ّ
حركة االستشراق:الدراسات العربيّة واإلسالميّة في أوروبا حتّى بداية القرن العشرين ،ترجمة :عمر لطفي العالم
اإلسالمي ،بيروت لبنان) 35 -13؛ رودنسون:مكسيم ،جاذب ّية اإلسالم52 -15 :؛ سوذرن:
(ط ،2001 ،2دار المدار
ّ
ريتشارد ،صورة اإلسالم في أوروبا في العصور الوسطى ،ترجمة وتقديم:رضوان السيد (ط ،2006 ،2دار المدار
اإلسالمي ،بيروت -لبنان) .70 -11
االستشراقي.40 ،39 /1 ،
[[[ -الحاج :نقد الخطاب
ّ

[[[ -النملة :علي إبراهيم ،المستشرقون والتنصير( ،ط1998 ،1م ،مكتبة التوبة :الرياض -السعودية).25 -17 ،
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التبشري استعاملها يف دعم خططه ،وإثارة عوامل الخالف والشبهات مبا يحقّق غاياته .وقد
عمل عدد كبري من رجال االسترشاق يف مجال التبشري وكانت كتاباتهم وقودا ً خصباً يف
املبشين[[[.
أيدي
ّ
وميكن القول :إ ّن حركة التبشري اعتصمت بعد الحرب العامل ّية الثانية بحركة االسترشاق!؛
بعد أن اسو ّدت صفحتها وكرهها الناس ونفروا من املتّصلني بها! ،وبعد أن كشفت األحداث
أعاملها املهينة!!؛ ومن هنا خلعت حركة التبشري ثيابها لتلبس ثياب االسترشاق!! ،ولتختفي
اإلسالمي ،ويتع ّرض للمذاهب الفكريّة
خلف ستاره!؛ فاالسترشاق عندما يدرس الرتاث
ّ
والفلسف ّية ،وآراء االت ّحاد والحلول ووحدة الوجود ،وما شابه ،ويركز يف بعض الشخص ّيات
الحلج ،وأيب نواس ،وبشار ،وابن عريب وغريهم ،وعىل الروايات اإلرسائيل ّية
ّ
أمثال
القصاصني واألمور التي تتقاطع مع اإلسالم األصيل! .ويق ّدمها عىل أنّها
املشكّكة ،وأخبار
ّ
واملبشين ،بل إنّه يخترص
حقائق تاريخ ّية!!! فهو إنّ ا يق ّدم حججاً وخدمات كبرية للتبشري
ّ
عليهم املسافة ،ويكفيهم مؤونة تشويه اإلسالم ،وتزيني املسيح ّية!! ،بتقدميه هذه الدراسات
التي توظّف إلثارة الشبهات حول اإلسالم ،وإضعاف العقيدة اإلسالم ّية يف نفوس معتنقيها!.
كل من االسترشاق والتبشري ولدين نشآ يف حضانة الكنيسة ،وإ ّن االسترشاق
فكيف إذا كان ّ
إنّ ا انبثق عن التبشري؛ ليؤ ّدي ما عجز التبشري عن تأديته[[[.
ولعلّه ال تعوزنا الشواهد اإلسترشاق ّية يف بيان الرتابط بني هذه الخطوط الثالثة .فمثالً
الهولندي (= Christiaan SnoucK Hurgronjeكريستيان سنوك هورغنيه
قال املسترشق
ّ

1936-1857م) [[[«:عىل الحكومات األوروبية التي استولت عىل بالد اإلسالم أن تجتهد

يف إظهار التناقض بني اإلسالم واملدن ّية العرصيّة ،وإقناع ناشئة املسلمني بأنّهام ض ّدان ال
كل يشء وال محيد
يجتمعان! فالب ّد من رفع أحدهام .ومل ّا كانت املدن ّية الحارضة هي نظام ّ
البديهي أ ّن الذي سريتفع من النقيضني هو اإلسالم»[[[.
عنها ملن يريد أن يعيش .كان
ّ
[[[ -الجندي :أنور ،التبشير واالستشراق والدعوات الهدّامة (ضمن موسوعة مقدّمات العلوم والمناهج ،ط 1983م،
دار األنصار :القاهرة -مصر) ،مج .74 /5
[[[ -الجندي :التبشير واالستشراق.78 -75 ،
[[[ -ولد في استرهوت سنة 1857م ،وتتلمذ في ليدن على دي غويه ،ثم نولدكه ،ورحل الى جاوة لمدة  17سنة ،ثم
االسالمي والحديث والتفسير ،له مؤلّفات عديدة ،توفّي سنة
زار مكة باسم عبد الغفار ،وكان من ر ّواد دراسات الفقه
ّ
 .1936ينظر :بدوي ،موسوعة المستشرقين .355 -353 ،مراد :معجم أسماء المستشرقين ص.453
[[[ -الجندي :التبشير واالستشراق.137 ،
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ّ

املبش واملسترشق (1962 -1883 Louis Massignonم)[[[« :مل نبحث يف
وقال
ّ
خاص بهم ،فد ّمرنا فلسفاتهم ولغاتهم وآدابهم.
كل ما هو
إل عن منافعنا ،ولقد د ّمرنا ّ
الرشق ّ
ّ
والرشقيّون ليسوا من السذاجة حتّى يعتقدوا بكرم أخالقنا ،وقد تحقّقوا بالشواهد أنّنا نعمل
[[[
ش (هومان استنجل)« :إنّنا يجب أن نكسب وجهات
عىل أن نستبقيهم ضعفاء»  .وقال املب ّ
نظر لعقائدنا املسيح ّية ،بناء عىل فهمنا العميق للتعاليم اإلسالم ّية ،وفهمنا لنفس ّية املسلم
املتديّن ،حتّى نتج ّنب نقاط الضعف فيام نستخدمه ...وحتّى نبني من جديد دفاعاً جديدا ً
جهات
عن العقيدة املسيحيّة»[[[ .وهذا الدفاع الجديد يتمثّل يف انتقال التبشري من إطار تو ّ

يب وسياسته .بحيث تح ّول هدف التبشري من غرس الكنيسة
الكنيسة إىل فلك النفوذ األورو ّ
يب ولغته وثقافته .وهو ما يق ّر به اآلباء والقناصل عىل
يف بلد جديد إىل غرس للنفوذ األورو ّ
ح ّد سواء[[[.

مبشا ً فهو طليعة للتبشري
وعىل العموم فإ ّن املسترشق_ يف أغلب األحيان_ إن مل يكن ّ
واالستعامر!؛ فهو الذي مي ّهد السبيل للتشكيك يف عقائد املسلمني ،والطعن باإلسالم ونبيه

يل[[[.
الكريم تحت ذريعة املباحث العلميّة والنقد الف ّن ّي وح ّريّة الفكر واالستنتاج التحلي ّ
كام وظّفت لذلك املعاهد واملدارس والجامعات واملراكز التعليم ّية .فمثالً يح ّدد أحد
املؤسسني
املسؤولني الفرنسيّني أهداف كلّيّة الطب اليسوعيّة يف بريوت بقوله :إ ّن غاية
ّ
الطب_ برغم
ومؤسسة دعائيّة .فإذا كانت كلّيّة
األوىل هي جعل هذه الكلّيّة فكرة سياسيّة
ّ
ّ
سم ّو
الطب ونبله_ وسيلة لغاية سياس ّية دعائ ّية! ،فام حال املدارس ،واملعاهد ،والجامعات،
ّ
مؤسسات دعائ ّية
كل تلك
ومراكز التعليم ،ورياض األطفال؟ ّ
املؤسسات ،وغريها كانت ّ
ّ
لفرنسا يف املقام األول![[[.
[[[ )( -لويس ماسينيون :ولد في نوجان بباريس سنة  1883م ،تتلمذ على جولدزيهر ،واهتم بالدراسات الشرقيّة
االسالمي ،وطاف البالد العرب ّية ،واصبح استاذا ً في الجامعة المصريّة والجامعات المغرب ّية ،له اثار
والسيما المغرب
ّ
تزيد على  650ما بين مص ّنف ومحقّق ومترجم ومقال ومحاضرة في مختلف الدراسات االستشراقيّة .توفّي سنة
1962م .ينظر :بدوي ،موسوعة المستشرقين .535 -529 ،مراد :معجم أسماء المستشرقين ص 658ــ .662
[[[ -الجندي :التبشير واالستشراق.155 ،
[[[ -الجندي :التبشير واالستشراق.139 ،
[[[ -عتريسي :البعثات اليسوعية.10 ،
[[[ -الهرواي :حسين ،المستشرقون واإلسالم( ،ط1936 ،1م ،مطبعة المنار :القاهرة -مصر).73 ،16 -14 ،
عتريسي :البعثات اليسوعيّة.17 -12 ،
[[[-
ّ

ً
ش
ّ
اليسوع ف ي� لبنان:
االست�اق
ثانيا -نشاط
ي
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اليسوعي يف لبنان دورا ً كبريا ً يف رفد املنظومة االسترشاقيّة
مارست مراكز االسترشاق
ّ
العامل ّية بالعديد من البحوث والدراسات واملشاريع الثقاف ّية يف مختلف امليادين الدراس ّية
اليسوعي
االسترشاقي
والبحث ّية التي تناولها املسترشقون اليسوع ّيون ،وميكن رصد النشاط
ّ
ّ
املؤسسات الثقافيّة والتعليميّة التالية:
يف لبنان من خالل
ّ
 .1املطبعة الكاثوليك ّية يف بريوت (:)Imprimerie Catholique

أسست عام (1852م) ،واستخدمت الحروف العربيّة عام (1874م) وطبعت الكتب
ّ
واملجلت والنرشات بالعرب ّية ،والرتك ّية ،واألرمين ّية ،والقبط ّية ،والحبش ّية ،والرسيان ّية .حتّى
ّ
ضاهت أشهر املطابع يف الرشق والغرب .وقد نرش عدد كبري من املسترشقني مص ّنفاتهم فيها.
 .2املكتبة الرشق ّية (:)Bibliotheque Orientale

كُ ّونت نواتها يف غزير عام (1863م) ،ث ّم نُقلت إىل جامعة القديس يوسف يف بريوت،

يب ،وهي تحتوي عىل نحو ( 30000مص ّنف
ث ّم استقلّت ببناء رحب وأنيق عىل الطراز العر ّ
مرقّم) و ( 2058مخطوطاً رشق ّياً) وقد تن ّوعت مخطوطاتها ما بني مسيح ّية وإسالم ّية وتاريخ ّية

وجغراف ّية وفلك ّية وطبيع ّية ورياض ّية وموسيق ّية وط ّب ّية وكيميائ ّية وفلسف ّية وغريها .واملكتبة

واملجلت واملص ّنفات
ّ
عىل صلة باملكتبات الرشق ّية يف العامل ،وتتبادل وإيّاها الدوريّات
يف املجاالت كافّة.

 .3املكتبة العرب ّية السكوالستيك ّية (:)La Bibliotheca Arabica Scholasticorums

مخصصة لنرش النصوص الفلسفيّة العربيّة التي ترجمت إىل
أسسها األب (بويج) وهي
ّ
ّ

الالتين ّية يف مجمع (ترانت) لوضع ما ّدة دراس ّية بني أيدي فالسفة الغرب والهوت ّييه ،ونصوص

لغويّة للمعنيّني باللغة العربيّة يف العرص الوسيط.

 .4من ّوعات الكلّ ّية الرشق ّية (:)Melanges de la Faculte Orientale

وهي دوريّة صدرت ما بني (1921 -1906م) باللغة الفرنسيّة وبعض مباحثها باللغة
اإلنجليزية ،وقد أسهم يف تحريرها عدد من املسترشقني.
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 .5املكتبة األثريّة والتاريخ ّية (:)archeologique et historiqueBibliotheque

املجلت والدو ّريات أه ّمها :جريدة البشري :وهي جريدة تصدر
ّ
تتك ّون من عدد من
باللغة العرب ّية .امت ّد إصدارها من (1870إىل 1947م) .ومجلّة املرشق[[[ :وهي مجلّة
أسسها األب (لويس شيخو) وهي تصدر باللغة العرب ّية
ثقافية تهت ّم بالعلوم واآلداب والفنونّ ،
أيضاً .امت ّد إصدارها من (1898إىل 1970م) ث ّم عادت إىل الصدور عام (1991م) .وهي
تصدر م ّرتني يف السنة (كانون الثاين/يناير -ومتوز /يوليو) [[[.ويف عام (1961م) أصدر
الجامعي التابع لآلباء اليسوع ّيني يف بريوت مجلّة بعنوان( :أعامل وأيّام)،
يف
املركز الثقا ّ
ّ
ونرش مجموعة بعنوان( :رجال ومجتمعات الرشق األدىن) ،ويف عام (1971م) أنشئ
يب ونرشه وخصوصاً
يب الحديث) ،لبحث ما يعنى بالعامل العر ّ
(معهد الدراسات للعامل العر ّ
[[[
املظاهر االجتامعيّة واالقتصاديّة.
 .6جامعة القدّ يس يوسف (:)Universite Saint Joscph

املؤسسات االسترشاق ّية التي أنشأها اليسوع ّيون يف لبنان ،وهي يف األصل
وهي من أبرز
ّ
أسست عام (1846م) [[[.ومن ث ّم تح ّولت إىل جامعة
مدرسة (إكلرييك ّية غزير) التي كانت ّ
وأبرصت النور بعد موافقة الحكومة الفرنسيّة عىل مرشوعها الذي تق ّدم به اليسوعيّون عام
(1883م).
تول اليسوعيّون إدارتها يف حني تولّت الحكومة
طب فرنسيّةّ ،
فافتتحت بداية بكلّيّة ّ
يل ،وإرسال الهيئة التعليميّة فيها ،ويف عام (1889م) افتتحت كلّيّة
الفرنسيّة اإلرشاف املا ّ
للصيدلة ،ث ّم كلّ ّية للهندسة ،ث ّم أنشئت الكل ّية الرشق ّية عام (1905م) وكل ّية للحقوق عام
مؤسسات اليسوع ّيني التعليم ّية إىل تأسيس املطبعة الكاثوليك ّية.
(1913م) .ودفع
التوسع يف ّ
ّ
التوسع وفتح الكلّ ّيات الجديدة هو استقبال األوروب ّيني الراغبني يف تعلّم
وكان السبب يف
ّ
اللغات واآلداب الرشق ّية [[[.أي تلبية لحاجة املسترشق ّيني لإلقامة يف الرشق ودراسته عن
العقيقي :المستشرقون( ،ط.1060 -1058 /3 ،)3
[[[-
ّ
[[[ -دليل دار المشرق (لسنة 2012م).62 ،
العقيقي :المستشرقون.287/3 ،
[[[-
ّ

العقيقي :المستشرقون.1060 /3 ،
[[[-
ّ

عتريسي :البعثات اليسوعية.133 -129 ،
[[[-
ّ
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قرب وكثب وم ّمن رجعوا إىل جامعة الق ّديس يوسف من املسترشقني( :سنوك هرجرونيه،
جولد صيهر ،نللينو ،كايتاين ،هيار ،ماسينيون) وم ّمن أخذوا عن أساتذتها( :فورجه ،موزيل،
هافرن ،هيل ،كراتشكوفسيك) وقد أصبحوا فيام بعد أساتذة اللغات الرشقيّة يف جامعات
روما ،ولوفان ،وبراغ ،وبودابست ،وموسكو ،وغريها[[[.
املؤسسات االسترشاقيّة عدد كبري من املسترشقني
وعىل العموم عمل وتخ ّرج يف هذه
ّ
العقيقي) بـ ( 32صفحة) يف كتابه املسترشقون ،وترجم
خصهم (نجيب
اليسوعيّني الذين ّ
ّ
لـ ( 64مسترشقاً)منهم[[[ .وأصدرت هذه الجامعة دوريّة بعنوان( :من ّوعات جامعة الق ّديس
محل من ّوعات الكلّ ّية
ّ
يوسف =  :)Melanges de la Universite Saint Josephوقد حلّت
الرشقيّة عام (1922م) .ومل ّا أنشئ معهد اآلداب الرشقيّة راح ينرش سلسلة بعنوان :مباحث
معهد اآلداب الرشقيّة[[[.

العقيقي :المستشرقون.1060 /3 ،
[[[-
ّ

العقيقي :المستشرقون.316 -284/3 ،
[[[-
ّ

العقيقي :المستشرقون.287 /3 ،
[[[-
ّ

190

اإلسالمي
دراسات ورؤى استشراق ّية في التاريخ
ّ

المصادر والمراجع

ً
ّ
األولية
أوال :المصادر

 .القرآن الكريم
يل بن أيب الكرم .ت (630هـ1232/م).
 .ابن األثري :ع ّز الدين أىب الحسن ع ّ
 .1أسد الغابة يف معرفة الصحابة( ،املطبعة الوهب ّية :مرص -القاهرة 1280هـ1863/م).
 .2الكامل يف التاريخ( ،دار صادر :بريوت-لبنان 1385هـ1965/م).
الجزري .ت 606هـ.
 .ابن األثري :مجد الدين أبو السعادات ،املبارك بن مح ّمد
ّ
 .3النهاية يف غريب الحديث واألثر ،تح :طاهر أحمد الزاوي ،ومحمود محمد الطناحي،
مؤسسة إسامعيليان :ق ّم  -ايران1383 ،هـ1963/م).
(طّ ،4
 .ابن إسحاق :محمد بن يسار .ت (151هـ768/م).
 4ـ سرية ابن إسحاق( ،املبدأ واملبعث واملغازي) .تحقيق وتعليق :محمد حميد الله،

(ط ،1معهد األبحاث للدراسات والتعريب ،فاس ،املغرب1396 ،هـ1976/م).
األشعري :أبو الحسن عيل بن إسامعيل ت 330هـ.
.
ّ

 5ـ مقاالت االسالم ّيني ،تحقيق ورشح :نواف الجراح ،ط  ،1دار صادر ،بريوت.2006 ،
ين :أبو نعيم احمد بن عبد الله ت430هـ.
ـ االصبها ّ
 6ـ ذكر أخبار إصبهان ،ب .محق ،بريل ،لندن1931 ،م.
ين :موفّق الدين أبو القاسم إسامعيل بن مح ّمد بن الفضل .ت  535ه.
ـ األصبها ّ
 7ـ دالئل النب ّوة ،حقّقه وعلّق عليه وخرج أحاديثه وق ّدم له :أبو عبد الرحمن مساعد بن

سليامن الراشد الحميد( ،طبعة دار العاصمة .د.ت).
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ـ ابن أعثم الكويفّ :أبو مح ّمد أحمد .ت (314هــ926/م).
 8ـ كتاب الفتوح .تح :عيل شريي (ط ،1دار األضواء :بريوت -لبنان 1411هــ1991/م).
البخاري :ابو عبد الله مح ّمد بن إسامعيل .ت (256هـ869/م).
ـ
ّ
مؤسسة الكتب الثقاف ّية :بريوت -لبنان 1406هـــ1986/م).
 9ـ األدب املفرد (طّ ،1
ين( ،ط ،1الجمع ّية
10ـ التاريخ الكبري .تصحيح وتعليق :عبد الرحمن يحيى اليام ّ
العلم ّية :حيدر آباد ،الهند1361 ،هـ1942/م).
البخاري (دار الفكر .بريوت1401 ،هـ1981/م).
11ـ صحيح
ّ
الربقي :احمد بن مح ّمد بن خالد ت274هـ.
ـ
ّ
الحسيني ،دار الكتب االسالمية ،ب.ت.
12ـ املحاسن :تح :السيّد جالل الدين
ّ
البغدادي :عبد القاهر بن طاهر بن محمد ت 429هـ.
ـ
ّ
 13ـ الفرق بني الفرق ،ط ،3دار الكتب العلم ّية ،بريوت2005 ،م.
البغوي :الحسني بن مسعود ت 510هـ.
ـ
ّ
 14ـ معامل التنزيل ،تح :خالد عبد الرحمن ،دار املعرفة ،بريوت ،ب.ت.
البالذري :ابو جعفر أحمد بن جابر .ت (279هـ892/م).
ـ
ّ
 15ـ أنساب األرشاف .تح :مح ّمد حميد الله (دار املعارف .مرص-القاهرة
ط1379/1هـ1959/م).
 16ـ جمل من أنساب األرشاف .تح :سهيل زكّار ورياض زركيل( .ط ،1دار الفكر.
بريوت-لبنان 1417هـ1996/م).
 17ـ فتوح البلدان ،تح :لجنة تحقيق الرتاث ،دار ومكتبة الهالل ،بريوت 1988 ،م.
البيهقي :أبو بكر أحمد بن الحسني ت 458هـ.
.
ّ
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محق ،دار الفكر ،بريوت ،ب.ت.
 .18السنن الكربى ،بّ .
الرتمذي :أبو عيىس مح ّمد بن عيىس .ت (297هـ909/م).
.
ّ
 .19الجامع الصحيح .تحقيق وتصحيح :عبد الوهاب عبد اللطيف( ،ط ،2دار الفكر:
بريوت1403 ،هــ1983/م).
النيسابوري .ت  427هـ أو 437هـ.
الثعلبي :أبو إسحاق أحمد بن مح ّمد بن إبراهيم
.
ّ
ّ
الثعلبي) ،تح :أبو مح ّمد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :نظري
 .20الكشف والبيان (تفسري
ّ
يب :بريوت 1422 ،هـ 2002 /م).
ّ
مؤسسة دار إحياء الرتاث العر ّ
الساعدي( ،طّ ،1
ـ الجاحظ :أبو عثامن عمرو بن بحر .ت (255هـ868/م).
 21ـ البيان والتبيني ،تحقيق ورشح :عبد السالم مح ّمد هارون (ط ،7مكتبة الخانجي:
القاهرة -مرص 1418هـ 1998/م).
يب:
 22ـ العثامن ّية ،تحقيق ورشح :عبد السالم مح ّمد هارون (ط ،1دار الكتاب العر ّ
القاهرة -مرص 1374هـ 1955/م).
يل بن محمد .ت  597ه.
 .ابن
ّ
الجوزي :أبو الفرج جامل الدين عبد الرحمن بن ع ّ
 23ـ املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم .دراسة وتحقيق :مح ّمد ومصطفى عبد القادر
عطا ،مراجعة :نعيم زرزور( .ط ،1دار الكتب العلم ّية :بريوت-لبنان 1412هـ1992/م).
 .24املوضوعات ،ضبط وتقديم وتحقيق:عبد الرحمن محمد عثامن( ،ط ،1املكتبة
السلف ّية :املدينة املن ّورة -السعوديّة 1386هـ1966 /م).
حمد .ت (393هـ1002/م).
ـ
الجوهري :إسامعيل بن ّ
ّ
 25ـ الصحاح :تاج اللغة وصحاح العربيّة .تح :أحمد عبد الغفور عطار (ط ،4العلم
للماليني 1407هـ1987/م).
 .ابن أيب حاتم :أبو مح ّمد بن أيب حاتم الرازي ت  327هـ.
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 .26تفسري ابن أيب حاتم ،تح :أسعد مح ّمد الط ّيب ،املكتبة العرصيّة ،صيدا ،ب.ت.
يب ،بريوت 1371 ،هـ.
 .27الجرح والتعديل ،ط  ،1دار إحياء الرتاث العر ّ
الهجري/
ين :عبيد الله بن أحمد الحذاء من أعالم القرن (الخامس
ّ
ـ الحاكم الحسكا ّ
امليالدي).
الحادي عرش
ّ
املحمودي( ،ط ،1مجمع إحياء
28ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل .تح :مح ّمد باقر
ّ
الثقافة اإلسالميّة ،طهران1411 ،هـ1990/م).
النيسابوري :أبو عبد الله مح ّمد بن عبد الله ت (405هـــ1014/م).
 .الحاكم
ّ
 .29املستدرك عىل الصحيحني .بال محق ،دار املعرفة ،بريوت . ،د.ت.
البستي ت (354هــ965/م).
 .ابن ح ّبان :أبو حاتم محمد بن أحمد
ّ
 .30الثقات ،طبع تحت مراقبة مح ّمد عبد املعيد خان ،ط  1973 ،1م.
مؤسسةالرسالة :بريوت-
 .31صحيح ابن حبّان .تح :شعيب االرنؤوط( ،ط،2
ّ
لبنان1414هـ 1993 /م).
 .32املجروحون من املحدثني والضعفاء واملرتوكني ،تح :محمود إبراهيم زايد ،مكّة
املكرمة ،ب.ت.
يل إبراهيم ،ط  ،1دار الوفاء ،املنصورة.1991 ،
 .33مشاهري علامء األمصار ،تح :مرزوق ع ّ
ين .ت (852هــ1448/م).
 .ابن حجر :شهاب الدين أحمد بن عيل العسقال ّ
 .34اإلصابة يف متييز الصحابة ،دراسة وتحقيق وتعليق:عادل أحمد عبد املوجود وعيل
مح ّمد معوض ،تقديم :مح ّمد عبد املنعم وآخرون( ،ط ،1دار الكتب العلم ّية :بريوت -
لبنان 1415ه 1995 /م).
 .35تقريب التهذيب ،دراسة وتحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط  ،2دار الكتب
العلميّة ،بريوت.1995 ،
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 36ـ تهذيب التهذيب .تقديم :خليل امليس( ،ط ،1دار الفكر :بريوت،
1404هـ1984/م).
البخاري (ط ،2دار املعرفة :بريوت ،د.ت).
 .37فتح الباري برشح صحيح
ّ
األعلمي :بريوت 1390 ،ه  1971/م).
مؤسسة
 .38لسان امليزان( ،طّ ،2
ّ
 .ابن أيب الحديد ،ع ّز الدين ابو حامد بن هبة الله مح ّمد .ت (656هـ1258/م).
 .39رشح نهج البالغة ،تح :مح ّمد أبو الفضل إبراهيم ،ط  ،1دار إحياء الكتب العربيّة،

بريوت1959 ،م.

يل :مح ّمد بن الحسن .ت (1104هــ1692/م).
 .الح ّر العام ّ
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث
 .40وسائل الشيعة إىل تحصيل مسائل الرشيعة تحّ :

مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث :ق ّم1414 ،هـــ1993/م).
(طّ ،2
األندليس ت  456هـ.
 .ابن حزم :أبو مح ّمد عيل بن أحمد
ّ

املحل ،تح :أحمد محمد شاكر ،دار الفكر ،بريوت ،ب.ت.
ّ
.41
 .42الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،وضع حواشيه :أحمد شمس الدين ،ط ،3دار

الكتب العلم ّية ،بريوت.2007 ،

الحل :أبو منصور الحسن بن يوسف بن املطهر .ت (726هــ1325/م).
.
ّّ
مؤسسة نرش الفقاهة :قم -إيران
 .43خالصة األقوال يف معرفة الرجال (ط،1
ّ
1417هـــ1996/م).
 .ابن حنبل :أحمد بن مح ّمد بن حنبل ت (241هـــ855/م).
ويص الله بن مح ّمد ع ّباس ،ط ،1املكتب
 .44العلل ومعرفة الرجال ،تحقيق وتخريج:
ّ
اإلسالمي ،بريوت1988 ،م.
ّ
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الغمراوي( ،طبعة املطبعة امليمن ّية بإدارة أحمد
الزهري
 .45املسند ،تصحيح:مح ّمد
ّ
ّ
الحلبي:مرص 1313هـ1895 /م).
البايب
ّ
يل ت  364هـ.
 .الخطيب
ّ
البغدادي :أبو بكر أحمد بن ع ّ
 .46تاريخ بغداد ،دراسة وتحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط  ،1دار الكتب العلميّة،
بريوت.1997 ،
الحرضمي .ت 808هـ.
 .ابن خلدون :عبد الرحمن بن مح ّمد
ّ
يب ،بريوت ،ب.ت.
 .47تاريخ ابن خلدون ،ط  ،4دار إحياء الرتاث العر ّ
 .48العرب وديوان املبتدا والخرب يف أيّام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من
األعلمي :بريوت 1391 ،ه
مؤسسة
ذوي السلطان األكرب ،تصحيح:مح ّمد الصباغ( ،طبعة ّ
ّ
 1971/م).
 .ابن خلّكان :أبو الع ّباس أحمد بن مح ّمد ت (681هـ1282/م).
 .49وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تح :إحسان ع ّباس (دار الثقافة :بريوت-لبنان
د.ت).
العصفري .ت  240ه.
 .خليفة بن خ ّياط
ّ
 .50تاريخ خليفة بن خ ّياط ،حقّقه وق ّدم له :سهيل زكّار( ،طبعة دار الفكر :بريوت -لبنان
1414هـ1993 /م).
القريش.ت  281ه.
 .ابن أيب الدنيا :أبو بكر عبد الله بن مح ّمد بن عبيد بن سفيان
ّ
مؤسسة الكتب
51ـ كتاب الهواتف ،دراسة وتحقيق :مصطفى عبد القادر عطا( ،طّ ،1
الثقاف ّية :بريوت1413 ،ه  1993/م).
الهجري).
بكري :حسني بن مح ّمد بن الحسن (القرن العارش
 .الديار
ّ
ّ
مؤسسة شعبان ،بريوت ،ب.ت.
52ـ تاريخ الخميس يف أحوال أنفس نفيس،
ّ
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الذهبي :شمس الدين أبو عبد الله مح ّمد بن أحمد ت (748هـ1347/م).
.
ّ
يب ،بريوت،
53ـ تاريخ اإلسالم ،تح :عمر عبد السالم
ّ
تدمري ،ط  ،1دار الكتاب العر ّ
 1987م.
مؤسسة الرسالة،
 54ـ سري أعالم النبالء ،تح :شعيب األرنؤوط وحسني األسد (طّ ،9
بريوت1993 ،م).
البجاوي( ،ط ،1دار املعرفة:
 55ـ ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،تح :عيل مح ّمد
ّ
بريوت -لبنان 1382هـ 1963 /م).
الحلبي .ت 841هـ.
العجمي :برهان الدين
 .سبط ابن
ّ
ّ
يئ،
 56ـ الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ،تح ،وتعليق :صبحي السامرا ّ
مؤسسة عامل الكتب :بريوت 1407 ،ه 1987/م).
(طّ ،1
الحنفي .ت
الواسطي
الحسيني
محب الدين مح ّمد مرتىض
الزبيدي :أبو فيض
ـ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
(1205هـ1790/م).
يل شريي( ،ط ،1دار الفكر :بريوت -لبنان
 57ـ تاج العروس .دراسة وتحقيق :ع ّ
1414هـ1994/م).
 .الزرندي :شمس الدين أبو عبد الله ،مح ّمد بن عز الدين ت (750هـ1349/م).
 58ـ معارج الوصول إىل معرفة فضل آل الرسول .تح :ماجد بن أحمد العطية (د.ت.
د.م) .
ـ ابن زنجويه :حميد ت  247هـ.
 59ـ كتاب األموال ،تحقيق :شاكر ذيب ف ّياض ،بال مكا ،ب.ت.
البرصي ت  230هـ
 .ابن سعد :مح ّمد بن منيع
ّ
 .60الطبقات الكربى ،تح :إحسان عبّاس ،دار صادر ،بريوت ،ب.ت.
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يل مح ّمد عمر( ،ط ،1مكتبة الخانجي :القاهرة -مرص
 .61الطبقات الكبري ،تح :ع ّ
1421هـ2001 /م).
 .ابن السكّيت :أبو يوسف يعقوب بن إسحاق.
 .62ترتيب إصالح املنطق ،تح ورشح :مح ّمد حسني بكايئ ،ط  ،1مجمع البحوث
اإلسالم ّية ،مشهد 1412 ،هـ.
 .ابن سالم :أبو عبيد القاسم ت  224هـ.
 .63األموال ،ط  ،2دار الفكر ،بريوت.1975 ،
64ـ غريب الحديث ،تح :مح ّمد عبد املعيد خان ،مطبعة املعارف العثامن ّية ،الهند ،دار
يب ،بريوت1964 ،م.
الكتاب العر ّ
يل ت حدود  90هـ.
ـ سليم بن قيس الهال ّ
األنصاري ،ب.ط ،ب.مط ،ب.مكا ،ب.ت.
65ـ كتاب سليم بن قيس ،تح :مح ّمد باقر
ّ
 .ابن س ّيد الناس :مح ّمد بن عبد الله بن يحيى ت 734هـ.
م.

مؤسسة ع ّز الدين ،بريوت1986 ،
 .66عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسريّ ،
السيوطي:جالل الدين عبد الرحمن ابن أيب بكر .ت 911هـ.
.
ّ
67ـ تاريخ الخلفاء( ،ط ،1دار ابن حزم :بريوت1424 ،هـ2003/م).

الزهري الغمراوي( ،طبعةاملطبعة
68ـ الد ّر املنثور يف التفسري باملأثور ،تصحيح :مح ّمد
ّ
امليمن ّية ،القاهرة1314 ،هـ1896/م).
 69ـ الجامع الصغري يف أحاديث البشري النذير ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1401 ،هـ.
ـ ابن شاذان :سديد الدين شاذان بن جربئيل الق ّم ّي .ت (660هـ1261/م).
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مؤسسة آل
 70ـ الروضة يف فضائل أمري املؤمنني  .تح :عيل الشكرچي( ،طّ ،1
البيت إلحياء الرتاث ،بريوت1423 ،هـ2002/م).
البرصي ت  262هـ.
النمريي
 .ابن شبة :أبو زيد عمر بن شبة
ّ
ّ
71ـ تاريخ املدينة املنورة ،تح :مح ّمد فهيم شلتوت ،دار الفكر ،قم 1410 ،هـ.
 .الرشيف الريض :مح ّمد بن الحسني ت  406هـ.
الزيني ،مكتبة بصرييت ،ق ّم ،ب.ت.
 .72املجازات النبويّة ،تح ورشح :طه مح ّمد
ّ
يل بن الحسني بن موىس .ت (436هـ1044/م).
ـ الرشيف املرتىض :أبو القاسم ع ّ
مؤسسة إسامعيليان :ق ّم،
73ـ الشايف يف اإلمامة .تح :عبد الزهراء
الحسيني (طّ ،2
ّ
1410هـ1990/م).
يل .ت (588هـ1192/م).
ـ ابن شهر آشوب :مشري الدين أبو عبد الله مح ّمد بن ع ّ
74ـ مناقب آل أيب طالب .تصحيح :لجنة من أساتذة النجف األرشف( ،املطبعة
الحيدريّة :النجف1376 ،هـ1956/م).
ين :أبو الفتح مح ّمد عبد الكريم بن أيب بكر أحمد ت  548هـ.
 .الشهرستا ّ
 .75امللل والنحل ،أرشاف وتقديم :صدقي جميل العطّار ،دار الفكر ،ط ،2بريوت،
.2002
 .ابن أيب شيبة ،ابو بكر عبد الله (235هـ849/م).
حام ط ،1دار الفكر،
 .76املص ّنف يف االحاديث واالخبار ،ضبط وتعليق :سعيد الل ّ
بريوت1989 ،م).
األنصاري :أبو عبد الله بن مح ّمد بن جعفر بن ح ّيان (ت 369هـ979/م).
ـ ابن الشيخ
ّ
الحق حسني
77ـ طبقات املح ّدثني بأصبهان والواردين عليها .تح :عبد الغفور عبد
ّ
مؤسسة الرسالة :بريوت1412 ،هـ1992/م).
البلويش( ،طّ ،2
ّ
 .الصالحي :مح ّمد بن يوسف ت  942هـ.
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 .78سبل الهدى والرشاد يف سرية خري العباد ،تح :عادل أحمد عبد املوجود ـ عيل
مح ّمد عوض ،ط  ،1دار الكتب العلم ّية ،بريوت.1993 ،
يل بن الحسني بن بابويه الق ّم ّي .ت (381هـ894/م).
ـ الصدوق :مح ّمد بن ع ّ
مؤسسة النرش
يل أكرب غفاري (طّ ،1
79ـ كامل الدين ومتام النعمة .تصحيح وتعليق :ع ّ
اإلسالمي :ق ّم -إيران 1405هـ1984/م).
ّ
األعلمي
مؤسسة
80ـ عيون أخبار الرضا .تصحيح وتعليق :حسني
األعلمي (طّ ،1
ّ
ّ
للمطبوعات :بريوت -لبنان 1404هـ1984 /م).
الصفدي :خليل الدين أيبك ت764هـ.
ـ
ّ
81ـ الوايف بالوفيات :تح :أحمد اإلرناؤوط ـ تريك مصطفى ،دار إحياء الرتاث ،بريوت،
2000م.
همم .ت 211هـ.
ين:أبو بكر بن ّ
 .الصنعا ّ
األعظمي،
 .82املص ّنف ،حقّق نصوصه وخرج أحاديثه وعلّق عليها :حبيب الرحمن
ّ
1392هـ1972 /م .د.م).
يل بن موىس بن جعفر ت (664هــ1265/م).
 .ابن طاووس :ع ّ
 .83اللهوف يف قتىل الطفوف (ط ،1دار أنوار الهدى ،قم1996 ،م).
ين :أيب القاسم سليامن بن أحمد .ت (360هــــ970/م).
 .الطربا ّ
مؤسسة الرسالة ،بريوت)،
 .84مسند الشاميّني ،تح :حمدي عبد املجيد
السلفي( ،طّ ،2
ّ
1996م.
السلفي( ،ط ،2دار
 .85املعجم الكبري ،حقّقه وخرج أحاديثه :حمدي عبد املجيد
ّ
يب ،بريوت1976 ،م.
إحياء الرتاث العر ّ
يل الفضل بن الحسن (ت548هـ1153 /م).
.
الطربيس :أبو ع ّ
ّ
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مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،ط ،1قم1417 ،
 .86إعالم الورى بأعالم الهدى ،تحّ :

87ـ االحتجاج .تح :مح ّمد باقر الخرسان( ،ط ،1دار النعامن :بغداد -العراق
1386هـ1966/م).
الطربي :أبو جعفر مح ّمد بن جرير .ت (310هـــ922/م).
.
ّ
 .88تاريخ الرسل وامللوك ،تح :مح ّمد أبو الفضل إبراهيم( ،ط ،2دار املعارف،
القاهرة)1967 ،م.
 .89جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ضبط وتوثيق وتخريج :صدقي جميل العطّار،
دار الفكر.1995 ،
البرصي .ت (204هــ819/م).
الطياليس :أبو داود سليامن بن داود
.
ّ
ّ
 .90مسند أيب داود ،ط ،1مطبعة دائرة املعارف النظّاميّة :حيد آباد الدكن -الهند1903م.
الطويس :أبو جعفر مح ّمد بن الحسن ت  460هـ.
.
ّ
(مؤسسة
االسرتبادي
يئ ،تصحيح :مري داماد
ّ
ّ
91ـ اختيار معرفة الرجال .تح :مهدي الرجا ّ
آل البيت :ق ّم -إيران 1404هـ1983/م).
يل ،مكتب اإلعالم
 .92التبيان يف تفسري القرآن ،ط ،1تح :أحمد حبيب قصري العام ّ
يب 1409 ،هـ.
اإلسالمي ،دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ
هـ.

 .93تهذيب األحكام ،تح :حسن الخرسان ،ط ،4دار الكتب اإلسالم ّية ،طهران1365 ،
 .ابن عبد الرب :أبو عمر يوسف أحمد بن عبد الله أحمد بن مح ّمد .ت 463هـ.

البجاوي( ،ط ،1دار الجيل:
 .94االستيعاب يف معرفة األصحاب ،تح:عيل محمد
ّ
بريوت1412 ،هـ1991 /م).
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يل مع ّوض ،ط  ،1دار الكتب العلم ّية،
 .95االستذكار ،تح :سامل مح ّمد عطا ـ مح ّمد ع ّ
بريوت 200 ،م.
البكري( ،ط ،1وزارة األوقاف والشؤون
العلوي ومح ّمد
96ـ التمهيد .تح :مصطفى
ّ
ّ
اإلسالم ّية ،الرباط ،املغرب 1387هـ1967/م).
97ـ الدرر يف اختصار املغازي والسري .تح :شوقي ضيف (ط ،1دار املعارف :القاهرة-

مرص 1403هـ1982/م).

يل :الحافظ احمد بن عبد الله ت261هـ.
ـ العج ّ
98ـ معرفة الثقات ،ط ،1مكتبة الدار ،املدينة املن ّورة1405 ،هـ.
ين ت  365هـ.
 .ابن عدي :أبو أحمد عبد الله الجرجا ّ
 .99الكامل يف ضعفاء الرجال ،ط  ،3تح :سهيل زكّار ،دار الفكر.1998 ،
املراكيش (ت 695هـ1295/م).
ـ ابن عذارى :أبو الع ّباس أحمد بن مح ّمد
ّ
100ـ البيان املغرب يف أحوال األندلس و املغرب .تح :ج .س كوالن ،وليفي بروفنسال.
(ط ،3دار الثقافة ،بريوت1404 ،هـ 1983/م).
يل بن الحسن بن هبة الله ت (571هــ1175/م).
 .ابن عساكر :أبو القاسم ع ّ
 .101تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من األماثل أو اجتاز بنواحيها
يل شريي( ،ط ،1دار الفكر :بريوت 1415 ،ه /
من وارديها وأهلها ،دراسة وتحقيق :ع ّ
1995م).
يل :أبو جعفر مح ّمد بن عمرو ت 322هـ.
 .العقي ّ
 .102الضعفاء الكبري ،حققه ووثقه :عبد املعطي أمني قلعجي ،ط  ،2دار الكتب
العلميّة ،بريوت.1998 ،
العيني :أبو مح ّمد محمود بن أحمد .ت (855هــ1451/م).
.
ّ
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يب ،بريوت،
 .103عمدة القاري يف رشح صحيح
ّ
البخاري( .دار إحياء الرتاث العر ّ
د.ت).
النيسابوري :ابو جعفر مح ّمد بن الحسن ت508هـ.
ـ ابن الف ّتال
ّ
104ـ روضة الواعظني ،ب.محق ،ط ،2مطبعة امري ،قم1375 ،هـ.
ـ فرات بن إبراهيم الكويفّ :أبو القاسم ت352هـ.
يف ،تح :مح ّمد الكاظم ،ط ،1مط :وزارة الثقافة واإلرشاد
105ـ تفسري فرات الكو ّ
اإلسالمي ،إيران1990 ،م.
ّ
 .الفراهيدي :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد.ت  175ه.
مؤسسة دار
يئ( ،ط،2
 .106كتاب العني ،تح :مهدى
ّ
املخزومي وإبراهيم السامرا ّ
ّ
الهجرة ،قم1409 ،ه1988 /م).
ـ القايض عبد الج ّبار :عامد الدين أبو الحسن بن أحمد ت415هـ.
جار ـ سليامن دينا ،الدار
107ـ املغني يف أبواب العدل والتوحيد ،تح :عبد الحليم الن ّ
املرصيّة ،ب.ت.
الدينوري ت  276هـ889 /.م.
 .ابن قتيبة :أبو مح ّمد عبد الله بن مسلم
ّ
الحلبي ،القاهرة ،ب.ت.
مؤسسة
 .108االمامة والسياسة ،تح :طه محمد
الزينيّ ،
ّ
ّ
109ـ غريب الحديث .فهرست :نعيم زرزور (ط ،1دار الكتب العلم ّية :بريوت -لبنان
1408هـ1988/م).
110ـ املعارف .حقّقه وق ّدم له :ثروت عكاشة (ط ،4دار املعارف :القاهرة -مرص
1388هـ 1969/م).
األنصاري.ت 671هـ.
القرطبي :أبو عبد الله مح ّمد بن أحمد
.
ّ
ّ
يب ،بريوت 1405 ،ه 1985 /م).
 .111الجامع ألحكام القرآن ،طبعة احياء الرتاث العر ّ
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الدمشقي .ت
الزرعي
 .ابن ق ّيم الجوزيّة :شمس الدين أبو عبد الله مح ّمد بن أيب بكر
ّ
ّ
751هـ.
 .112زاد املعاد يف هدي خري العباد ،تح وتخريج وتعليق :شعيب األرنؤوط وعبد
مؤسسة الرسالة :بريوت1418 ،هـ1998 /م).
القادر األرنؤوط( ،طّ ،3
القريش ت  774هـ.
 .ابن كثري :عامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن كثري
ّ
يب ،بريوت،
 .113البداية والنهاية ،تح وتدقيق :عيل شريي ،ط  ،1دار إحياء الرتاث العر ّ
 1988م.
يل ،دار املعرفة،
 .114تفسري القرآن العظيم ،قدم له :يوسف عبد الرحمن املرعش ّ
بريوت 1992 ،م.
 .115السرية النبويّة .تح :مصطفى عبد الواحد( ،ط ،1دار املعرفة ،بريوت1971 ،م).
 .116قصص األنبياء ،تح :مصطفى عبد الواحد( ،ط ،1دار الكتب الحديثة :القاهرة-
مرص  1388ه 1968 /م).
الكالعي :أبو الربيع سليامن بن موىس ت 634هـ.
ـ
ّ
يل [وآله] وسلّم والثالثة
117ـ االكتفاء مبا تظ ّمنه من مغازي رسول الله ّ
صل الله ع ّ
الخلفاء ،تح :مح ّمد عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلميّة ،بريوت2000 ،م.
الكليني :أبو جعفر مح ّمد بن يعقوب ت  329هـ.
.
ّ
غفاري ،ط ،3دار الكتب اإلسالم ّية،
يل أكرب
ّ
 .118الكايف ،ص ّ
ححه وعلّق عليه :ع ّ
طهران 1388 ،هـ.
القزويني .ت 275هــــ888/م).
 .ابن ماجه :أبو عبد الله مح ّمد بن يزيد
ّ
 .119سنن ابن ماجه ،تحقيق وترتيب وتعليق :مح ّمد فؤاد عبد الباقي (ط ،1دار الفكر،
بريوت1954 ،م).
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األصبحي ت 179هـ.
 .مالك بن أنس :أبو عبد الله
ّ
 .120املد ّونة الكربى ،طبعة السعادة ،مرص ،ب.ت.
الهندي ت (975هــ1567/م).
الهندي :عالء الدين عيل بن حسام الدين
 .امل ّتقي
ّ
ّ
وفس غريبه وصححه ووضع
 .121كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال .ضبطه
ّ
مؤسسة الرسالة :بريوت -لبنان
فهارسه ومفتاحه :بكري حياين و صفوة السقا (ط،1
ّ
1409هـ1989/م).
املجليس :مح ّمد باقر ت  1111هـ.
.
ّ
مؤسسة الوفاء ،بريوت 1983 ،م.
 .122بحار األنوار ،ط ّ ،2
جاج يوسف .ت (742هـ1341/م).
ـ املزي :جامل الدين أىب الح ّ
مؤسسة الرسالة:
 123ـ تهذيب الكامل يف أسامء الرجال .تح :بشار عواد معروف (طّ ،4
بريوت  -لبنان 1406هـ1985/م).
النيسابوري .ت 261هـ.
القشريي
جاج بن مسلم
 .مسلم :أبو الحسني مسلم بن الح ّ
ّ
ّ
 .124الجامع الصحيح (صحيح مسلم)( ،ط ،1دار الفكر :بريوت -لبنان د.ت).
 .ابن معني :يحيى ت  233هـ.
 .125تاريخ ابن معني ،تح :أحمد مح ّمد نور سيف ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،ب.ت.
البغدادي .ت (413هـ1022/م).
العكربي
 .املفيد :مح ّمد بن مح ّمد بن النعامن
ّ
ّ
غفاري (ط ،2دار املفيد :بريوت -لبنان
يل أكرب
ّ
126ـ االختصاص .تصحيح وتعليق :ع ّ
1414هـ1993/م).
الداوري :ق ّم ،د.ت).
 .127الجمل ،بال محقّق( ،ط ،2مكتبة
ّ
املقديس :مط ّهر بن طاهر .ت (بعد 355هـ965/م).
ـ
ّ
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128ـ البدء والتاريخ( ،ط ،1مطابع مدينة برطرند ،باريس1317 ،هـ1899/م).
يل بن عبد القادر ت (845هــ1441/م).
.
ّ
املقريزي :تقي الدين أحمد بن ع ّ
للنبي  من األحوال واألموال والحفدة واملتاع ،تح :مح ّمد
129ـ إمتاع األسامع مبا
ّ
يل بيضون ،دار الكتب العلميّة ،بريوت،
عبد الحميد
النمييس ،ط ،1منشورات مح ّمد ع ّ
ّ
.1999
األفريقي ت  711هـ.
ـ ابن منظور :أيب الفضل جامل الدين مح ّمد بن مكرم
ّ
يب 1405 ،هـ.
130ـ لسان العرب ،ط ،1دار إحياء الرتاث العر ّ
املنقري :نرص بن مزاحم ت  212ه.
ـ
ّ
131ـ وقعة صفّني ،تحقيق ورشح :عبد السالم مح ّمد هارون ،ط ،2القاهرة 1382 ،هـ.
النيسابوري ت 518هـ.
ين :أبو الفضل أحمد بن مح ّمد
ّ
ـ امليدا ّ
مؤسسة الطبع والنرش التابعة لآلستانة
132ـ مجمع األمثال ،ب .محقّق ،بال طبعةّ ،
الرضويّة املق ّدسة1366 ،ش.
الطربيس ت  1320هـ 1911 /م.
النوري :حسني
ـ املريزا
ّ
ّ
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث،
133ـ مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،ط ،1تحّ :
بريوت 1987 ،م.
مؤسسة اآلفاق :قم،
134ـ نفس الرحمن يف فضائل سلامن .تح :جواد
قيومي( ،طّ ،1
ّ
1409هـ1988/م).
يل ت (450هـ1058/م).
ـ
النجايش :أبو الع ّباس أحمد بن ع ّ
ّ
اإلسالمي
مؤسسة النرش
النجايش ،تح :موىس
135ـ رجال
ّ
ين (طّ ،5
الشربي الزنجا ّ
ّ
ّ
التابعة لجامعة املد ّرسني :قم1995 ،م).
يئ :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب .ت 303هـ.
ـ النسا ّ
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136ـ سنن( ،ط ،1دار الفكر :بريوت -لبنان  1348هـ1930/م).
137ـ فضائل الصحابة( ،طبعة دار الكتب العلميّة :بريوت – لبنان د.ت).
138ـ كتاب الضعفاء واملرتوكني ،ط  ،1تح :محمود إبراهيم زايد ،دار املعرفة ،بريوت،
.1986
الحل :نجم الدين مح ّمد بن جعفر ت (645هـ1247/م).
ـ ابن منا
ّّ
139ـ مثري األحزان( .ط ،1منشورات املطبعة الحيدريّة :النجف1369 ،هـ1950/م).
الحمريي .ت (218هــ833/م).
ـ ابن هشام :أبو مح ّمد عبد امللك بن هشام
ّ
140ـ السرية النبويّة .تحقيق وضبط :محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط ،1مكتبة مح ّمد
يل صبيح :القاهرة 1383ه1963/م).
ع ّ
يل بن أيب بكر .ت (807هــ1404/م).
ـ
الهيثمي :نور الدين ع ّ
ّ
141ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد( ،ط ،1دار الكتب العلميّة :بريوت1408 ،ه1988/م).
ين( ،ط ،1دار
142ـ موارد الظآمن إىل زوائد ابن ح ّبان .تح :حسني سليم أسد الدارا ّ
الثقافة العربيّة :دمشق -سوريا 1403هــ1983 /م).
الواقدي :أبو عبد الله مح ّمد بن عمر بن واقد .ت (207هـ822/م).
ـ
ّ
143ـ فتوح الشام ،ب.محق :دار الجيل ،بريوت ،ب.ت.
144ـ كتاب املغازي .تح :املسترشق مارسدن جونس( ،ط ،3عامل الكتب ،بريوت،

1404هـ1984/م).

ـ وكيع :القايض مح ّمد بن خلف بن ح ّيان .ت (306هـ918/م).
145ـ أخبار القضاة .مراجعة :سعيد محمد اللحام (ط ،1عامل الكتب :بريوت -لبنان
1366هـ1947/م).
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يب :أحمد بن أيب يعقوب (كان حيا سنة  292هـ).
ـ اليعقو ّ
يب ،ب .محق ،دار صادر ،بريوت ،ب.ت.
146ـ تاريخ اليعقو ّ
التميمي .ت (307هــ919/م).
يل بن املث ّنى
يل :أحمد بن ع ّ
ـ أبو يعىل املوص ّ
ّ
147ـ مسند أيب يعىل .حقّقه وخرج أحاديثه :حسني سليم أسد (ط ،1دار املأمون
للرتاث :دمشق ،د.ت).
ّ
ثانيا :المراجع الثانوية

 .آرمستونج :كارين.
ين( ،ط ،2داراللواء ،القاهرة،
 148ـ سرية
النبي مح ّمد ،ترجمة :فاطمة نرص ومح ّمد عنا ّ
ّ
1988م).
 .أحمد ،حامد.
 .149اإلسالم ورسوله يف فكر هؤالء( ،ط ،1دار الشعب :القاهرة -مرص 1991/1412م).
 .األعسم :عبد األمري.
يب معارص .مقال يف مجلّة االسترشاق الصادرة
150ـ االسترشاق من منظور
فلسفي عر ّ
ّ
عن ،دار الشؤون الثقاف ّية العا ّمة ،بغداد( ،العدد األول1408/هــ1987/م).
األميني :عبد الحسني أحمد.
ـ
ّ

يب :بريوت،
151ـ الغدير يف الكتاب والس ّنة واألدب( ،ط ،4دار الكتاب العر ّ
1397هـ1977/م).
ـ البدري :سامي.
األموي( ،ط ،1دار طور سينني ،بغداد،
 152ـ الحسني يف مواجهة الضالل
ّ
1427هــ2006/م).
ـ بدوي :عبد الرحمن.
153ـ شخص ّيات قلقة يف اإلسالم( .ط ،2دار النهضة العرب ّية :القاهرة -مرص
1384هـ1964/م).

208

اإلسالمي
دراسات ورؤى استشراق ّية في التاريخ
ّ

 154ـ موسوعة املسترشقني( ،ط ،3دار العلم للماليني :بريوت1414 ،هــ1993/م).
 .بفامنولر :جوستاف.
 155ـ سرية الرسول يف تص ّورات الغربيّني ،ترجمة :مح ّمد حمدي زقزوق ،حوليّة كلّيّة
الرشيعة والدراسات اإلسالميّة -جامعة قطر ،العدد الثاين ،د.ت).
 .البهي :مح ّمد.

املبشون واملسترشقون (ط ،1مطبعة األزهر :القاهرة -مرص1384هــ1964/م).
 156ـ
ّ
يت :مح ّمد طاهر التنري.
 .البريو ّ
الرشقاوي( ،طبعة
 157ـ العقائد الوثنيّة يف الديانة النرصانيّة ،تح ودراسة :مح ّمد عبد الله
ّ
دار الصحوة :القاهرة -مرص 1989م).
.بيضون :إبراهيم.
يب،
 158ـ عبد الله بن سبأ (إشكاليّة
ّ
النص والدور األسطورة) ،ط ،1دار املؤ ّرخ العر ّ
بريوت.1997 ،
 .توتل :فردينان.
 159ـ األب هرني المنس ،مجلّة املرشق الكاثوليك ّية ،بريوت ،السنة ،35العدد،19
نيسان -حزيران1937 ،م.
 .تويال :فرنسوا.
 160ـ الشيعة يف العامل ،ترجمة :نسيب عون ،ط ،1دار الفارايب ،بريوت.2007 ،
 .جب :هاملتون ،وآخرون.
اإلسالمي ،ترجمة :مح ّمد
 .161وجهة اإلسالم :نظرة يف الحركات الحديثة يف العامل
ّ
عبد الهادي أبو ريدة (ط ،1القاهرة1934 ،م).
 .الجميل :مح ّمد فارس.
النبي ويهود املدينة ،ط  ،1مركز امللك فيصل ،الرياض.2002 / 1422 ،
ّ .162
 .الجندي :أنور.
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 .163التبشري واالسترشاق والدعوات اله ّدامة (ضمن موسوعة مق ّدمات العلوم
واملناهج ،ط 1983م ،دار األنصار :القاهرة.)1983 ،
 .جولدتسيهر :اغناتس.
 .164العقيدة والرشيعة يف اإلسالم .ترجمة :مح ّمد يوسف موىس (ط ،1دار الجمل:
بريوت1431 ،هــ2009/م).
 .جياد :حاتم كريم.
يل يف كتابات بعض املسترشقني الفرنسيّني ،مجلّة دراسات
 .165اإلمام ع ّ
استرشاقيّة ،العدد الثاين.2014 ،
 .جيورجيو :كونستانس فريجيل( .وزير خارج ّية رومانيا).

 .166نظرة جديدة يف سرية رسول الله ،تعريب مح ّمد التونجي ،ط ،1الدار العرب ّية
للموسوعات ،بريوت1983 ،م.
 .الحاج :سايس سامل.
االسترشاقي :الظاهرة االسترشاق ّية وأثرها يف الدراسات اإلسالم ّية
 .167نقد الخطاب
ّ
اإلسالمي ،بريوت -لبنان.)2002 ،
(ط ،1دار املدار
ّ
 .ح ّتي :فيليب.

 .168تاريخ العرب ،ط ،7دار الكشاف ،بريوت.1986 ،
 .حميد الله :مح ّمد.
النبوي والخالفة الراشدة ،دار النفائس ،ط ،8
 .169مجموعة الوثائق السياس ّية للعهد
ّ
بريوت.2009 ،
الحميدي :خالد بن صالح.
.
ّ
اإلسالمي من خالل صحيفة املدينة ،ط  ،1دار الفكر
السيايس
 .170نشوء الفكر
ّ
ّ
ين ،بريوت.1994 ،
اللبنا ّ
يئ :الس ّيد أبو القاسم ت  1413هــ.
 .الخو ّ

 .171معجم رجال الحديث ،ط ،5مركز نرش الثقافة االسالميّة ،إيران1413 ،هــ1992/م).

210

اإلسالمي
دراسات ورؤى استشراق ّية في التاريخ
ّ

 .درويش ،احمد.
يب( ،الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب1997 ،م).
 .172االسترشاق
الفرنيس واألدب العر ّ
ّ

 .دونلدسن :دوايتم.

مؤسسة املفيد ،بريوت1990 ،م.
 .173عقيدة الشيعة ،تعريب :ع.م ،ط ّ ،2

.الديب :عبد العظيم.

اإلسالمي (ط ،1مركز البحوث
 .174املنهج يف كتابات الغربيّني عن التاريخ
ّ
واملعلومات برئاسة املحاكم الرشع ّية والشؤون الدين ّية :الدوحة1411 ،هــ1990/م).
 .دينيه :آتني .نارص الدين دينيه.

 .175مح ّمد رسول الله ،ترجمة :عبد الحليم محمود( ،ط ،3دار املعارف ،القاهرة،
1965م).
 .رزق الله :مهدي.
 .176السرية النبويّة يف ضوء املصادر األصل ّية ،مركز امللك فيصل ،الرياض ،ط ،1
 141هـ  1992 /م.
 .رودنسون :مكسيم.
 .177جاذب ّية اإلسالم .ترجمة :إلياس مرقص (ط ،2دار التنوير ،بريوت2005 ،م).

 .178الصورة العربيّة والدراسات الغربيّة اإلسالميّة ،ضمن كتاب (تراث اإلسالم)،
السمهوري وآخرون،
تصنيف :جوزيف شاخت وكليفورد بوزورث ،ترجمة :مح ّمد زهري
ّ
عامل املعرفة ،الكويت1985 ،م.
 .ريشار :يان.
يل (ط ،1دار عطية،
 .179اإلسالم
الشيعي :عقائد وأيديولوجيّات .ترجمة :حافظ الجام ّ
ّ
بريوت1996 ،م).
 .الزركيل ،خري الدين.
 .180األعالم( ،ط ،5دارالعلم للماليني :بريوت.)1980 ،
يئ :خليل إبراهيم :وآخرين.
 .السامرا ّ

المصادر والمراجع

211

املؤسسة اللبنان ّية للكتاب
 .181تاريخ العرب وحضارتهم يف األندلس ،ط،1
ّ
األكادميي ،بريوت.2014 ،
ّ
 .سعيد :ادوارد.

ين ،ط ،2دار رؤية،
 .182االسترشاق :املفاهيم الغربية للرشق ،ترجمة :محمد عنا ّ
القاهرة2006 ،م.
 .ساميلوفتش :أحمد.
يب،
يب املعارص ،ط ،1دار الفكر العر ّ
 .183فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العر ّ
بريوت1998 ،م.
 .سوذرن :ريتشارد.
 .184صورة اإلسالم يف أوروبا يف العصور الوسطى ،ترجمة وتقديم :رضوان الس ّيد،
اإلسالمي ،بريوت2006 ،م.
ط ،2دار املدار
ّ
الرشقاوي :مح ّمد عبد الله.
.
ّ

اإلسالمي املعارص1992 ،م.
 .185االسترشاق يف الفكر
ّ

 .شلبي :أحمد.

 .186مقارنة االديان (املسيحيّة) ،ط ،4مكتبة النهضة املرصيّة ،القاهرة1973 ،م.

 .شلبي :عبد الجليل.

 .187اإلسالم واملسترشقون ،ط ،1دار الشعب ،القاهرة ،د.ت.
الشمري :ماهر جواد كاظم.
ـ
ّ
النبي مح ّمد يف مؤلّفات مونتغمري وات عن السرية النبويّة .دراسة تحليل ّية
 188ـ
ّ
نقديّة ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلّيّة اآلداب ،جامعة البرصة2018 ،م.
 .شوقي أبو خليل.

واملبشين( ،ط ،1دار الفكر :بريوت1419 ،هـ/
 .188اإلسقاط يف مناهج املسترشقني
ّ
1995م).
 .شيخو :لويس.
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 .189دليل دار املرشق( ،لسنة 2012م).
الطهطاوي :رفاعة رافع.
.
ّ
 .190تخليص اإلبريز يف تلخيص باريز (الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب1993 ،م).
ّ
العامل :جعفر مرتىض.
.

النبي األعظم  ،ط ،4دار السرية ،بريوت.1995 ،
 .191الصحيح من سرية ّ

 .عبد الحليم محمود ،مح ّمد.

 .192اوروبا واإلسالم( ،ط ،4دار املعارف :القاهرة -مرص 1993م).
عرتييس ،طالل.
.
ّ
 .193البعثات اليسوع ّية :مه ّمة إعداد النخبة السياس ّية يف لبنان( ،ط1978 ،1م).
العسكري :الس ّيد مرتىض.
.
ّ

 .194عبد الله بن سبأ وأساطري أخرى ،ط ،6دار الزهراء ،بريوت1991 ،م.
 .195معامل املدرستني( ،ط ،5مكتبة مدبويل :القاهرة1414 ،هــ1993/م).
ين :س ّيد حسني.
 .العفا ّ
اإلسالمي( ،ط ،1جدة2004 ،م).
 .196أعالم وأقزام يف ميزان الفكر
ّ

العقيقي :نجيب.
.
ّ

 .197املسترشقون ،ط  ،4دار املعارف ،القاهرة.1964 ،
 .العيل :صالح أحمد.
العلمي العراقي ،املجلّد
 .198تنظيامت الرسول  اإلداريّة يف املدينة ،مجلّة املجمع
ّ
السابع عرش ،بغداد 1969 ،م.
العمري :أكرم ضياء.
.
ّ
ين يف عهد النب ّوة خصائصه وتنظيامته األوىل ،ط  ،1املدينة
 .199املجتمع املد ّ
املن ّورة.1983 ،
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 .200موقف االسترشاق من الس ّنة والسرية النبويّة ،مجلّة مركز بحوث الس ّنة والسرية
النبويّة1995 ،م.
ـ العواد :د .انتصار عدنان.
مؤسسة البديل ،بريوت2009 ،م.
 201ـ السيّدة فاطمة الزهراء  دراسة تاريخيّة ،طّ ،1
 .غالب :رائد عيل.

 .202االمام الحسني وعاشوراء من وجهة نظر املسترشقني ،مجلّة رسالة الحسني (العدد
الخامس ،السنة الثانية .)2011 ،ص.220 - 203
 .الغزايل :مشتاق بشري.
 .203القرآن الكريم يف دراسات املسترشقني( ،ط ،1دارالنفائس :دمشق2008 ،م).
 .فرح ،خالد محمد.
الفرنيس (ك ّراس
والبحثي
االسترشاقي
اإلسالمي من منظور املنهج
 .204قضايا العامل
ّ
ّ
ّ
ّ
صدر عن :مركز دراسات اإلسالم والعامل املعارص.)2008 ،
 .فروخ :عمر ،وخالدي :مصطفى.
 .205التبشري واالستعامر يف البالد العرب ّية ،ط ،1املكتبة العرصيّة ،بريوت.1953 ،
 .فلهوزن :يوليوس.

 .206أحزاب املعارضة السياسيّة الدينيّة يف صدر اإلسالم :الخوارج والشيعة .ترجمة:
عبد الرحمن بدوي ،ط ،1مكتبة النهضة املرصيّة ،القاهرة1958 ،م).
 .207تاريخ الدولة العربيّة ،نقله عن األملانيّة وعلّق عليه :مح ّمد عبد الهادي أبو ريده،
القاهرة.1968 ،
العش ،مطبعة الجامعة السوريّة ،دمشق،
ّ
 .208الدولة العربيّة وسقوطها ،ترجمة يوسف
1956م.
 .فوزي :فاروق عمر.
اإلسالمي :القرون اإلسالميّة األوىل ،ط ،1دار األهليّة،
 .209االسترشاق والتاريخ
ّ
عمن -بريوت1998 ،م.
ّ
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 .فوك ،يوهان.
 .210تاريخ حركة االسترشاق:الدراسات العربيّة واإلسالميّة يف أوروبا حتّى بداية القرن
اإلسالمي ،بريوت2001 ،م.
العرشين ،ترجمة :عمر لطفي العامل (ط ،2دار املدار
ّ
 .قطب :محمد.

 .211مذاهب فكريّة معارصة( ،د.م ،د.ت).
ـ الكعبي :شهيد كريم مح ّمد.
االسترشاقي :هرني
النص واستباحة الخطاب
212ـ صورة أصحاب الكساء بني تج ّني
ّ
ّ
اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيج ّية ،العتبة
المنس أمنوذجاً دراسة تحليل ّية نقديّة ،املركز
ّ
العباسيّة املق ّدسة ،ط2015 ،1م.
 .كلود كاهن.

 .213اإلسالم منذ نشوئه حتّى عرص السلطنة العثامن ّية ،ترجمة :حسني جواد قبييس،
يل نجيب إبراهيم( ،ط ،1املنظّمة العرب ّية للرتجمة :بريوت2010 ،م).
مراجعة :ع ّ
يل)  1904ـ .1996
 .كربييل :فرانشيسكو (مسترشق إيطا ّ

 .214مح ّمد والفتوحات اإلسالميّة ،تعريب وتقديم وتعليق :عبد الجبّار ناجي ،املركز
األكادميي لألبحاث ،ط ،1بريوت2011 ،م.
ّ
 .كوثراين :وجيه.

 .215من االسترشاق اىل مناهج اإلنسانيّات (املدرسة الفرنسيّة منوذجاً) ،مجلّة معهد
الدراسات العربيّة واإلسالميّة ،لندن ،العدد االول.1999 ،
 .كونسلامن :جر هارد.

 .216سطوع نجم الشيعة ،ترجمة :مح ّمد أبو رحمة( ،ط ،2مكتبة مدبويل ،القاهرة،
1993م).
 .المنس :هرني.
 .217الحسني ،مقال يف دائرة املعارف اإلسالم ّية ،ترجمة إبراهيم خورشيد وآخرون،
القاهرة.1969 ،
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 .لويس :برنارد ،و سعيد :إدوارد.
يل يف وسائل اإلعالم الغربيّة من وجهة نظر أمريكيّة (ط ،1دار
 .218اإلسالم األصو ّ
الجيل ،بريوت1994 ،م).
 .مانرتان :روبري.
الفرنيس أصوله ،تط ّوره ،آفاقه( ،مجلّة االسترشاق العراقيّة ،العدد
 .219االسترشاق
ّ
الثاين ،شباط 1987م).
 .املاجد :سعد عبد الله.
 .220موقف املسترشقني من الصحابة (ط ،1دار الفضيلة ،الرياض2010 ،م).
ـ ماسينيون:
221ـ سلامن الفاريس ،ضمن كتاب :شخصيّات قلقة يف اإلسالم ملؤلّفه عبد الرحمن
بدوي( . ،ط ،2دار النهضة العربية :القاهرة -مرص 1384هـ1964/م).
ّ
يل (معارص).
 .آل محسن :الشيخ ع ّ

 .222عبد الله بن سبأ دراسة وتحليل ،ط  ،1دار الهادي ،بريوت2002 ،م.
 .مختار :أديب.
 .223الشعائر الحسين ّية يف كتاب أمرييكّ ،مجلّة رسالة الحسني ،دار القرآن الكريم يف
العتبة الحسينية املقدسة ،العدد الخامس ،السنة الثانية2011 ،م.
 .مراد :أبو عمر يحيى.
يل بيضون،
 .224افرتاءات املسترشقني عىل اإلسالم والر ّد عليها ،منشورات مح ّمد ع ّ
ط ،1دار الكتب العلم ّية ،بريوت.2004 ،
يل بيضون ،ط  ،1دار الكتب
 .225معجم أسامء املسترشقني ،منشورات مح ّمد ع ّ
العلم ّية ،بريوت.2004 ،
 .املزروع ،وفاء عبد الله.

الهجري
 .226جهاد املسلمني خلف جبال الربتات من القرن األول إىل القرن الخامس
ّ
(ط ،1دار القاهرة.).2003 ،
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مصطفى :شاكر.
يب واملؤرخون ،ط ،2دار العلم للماليني ،بريوت1979 ،م.
227ـ التاريخ العر ّ
 .املقداد ،محمود.

الوطني للثقافة والفنون
 .228تاريخ الدراسات العرب ّية يف فرنسا (ط ،1املجلس
ّ
واآلداب -الكويت1992 ،م).
املقدادي :فؤاد كاظم.
.
ّ
العلمي ،ط  ،2املعارف ،بغداد،
 .229االسالم وشبهات املسترشقني ،مجمع الثقلني
ّ
 1425هـ.
ـ منغم :إمييل در.
املؤسسة العربيّة للدراسات
230ـ حياة مح ّمد ،نقله إىل العربيّة :عادل زعيرت ،ط،2
ّ
والنرش ،بريوت.1988 ،م.
231ـ موجز دائرة املعارف اإلسالميّة( .ط ،1مركز الشارقة :اإلمارات العربيّة املتّحدة
1418هـ1998/م).
األحمدي.
يل
ّ
ـ امليانجي :ع ّ
232ـ مكاتيب الرسول  ،ط  ،1دار الحديث.1998 ،
ـ ناجي :عبد الجبار.
األكادميي لألبحاث ،بريوت.2013 ،
 233ـ االسترشاق يف التاريخ ،ط  ،1املركز
ّ

األكادميي لألبحاث ،ط ،1
جة البيضاء ،املركز
234ـ التشيّع واالسترشاق ،دار املح ّ
ّ
بريوت 2011 ،م.
يب ،دار الجاحظ ،بغداد.1981 ،
235ـ تط ّور االسترشاق يف دراسة الرتاث العر ّ
ـ نرص :ويل.

األسدي ،ط ،1دار الكتب العراق ّية ،بريوت،
الشيعي ،تعريب :مختار
 236ـ االنبعاث
ّ
ّ
1432هـ.
ـ النرصالله :جواد كاظم.
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237ـ اإلرساء واملعراج :دراسة يف ر ّد الشبهات ،منشور ضمن وقائع مؤمتر الرسول
األعظم املس ّمى (الرسول األعظم نرباس الحقيقة ومنطق الكامل ،دار الفيحاء ،البرصة،
2015م.
يل  وتعريب النقود يف اإلسالم ،مجلّة تراث النجف ،العدد الثاين،
 237ـ اإلمام ع ّ
1434هـ.
ين للدراسات والرتاث،
238ـ شهيد الثورة الحسين ّية األول ،ط ،1مركز ابن ميثم البحرا ّ
بريوت2017 ،م.
والكعبي :شهيد كريم.
ـ النرصالله :جواد كاظم،
ّ

239ـ الثورة الحسين ّية يف الرواية التاريخ ّية والقراءة االسترشاق ّية ،مجلّة دراسات
استرشاق ّية ،العدد الثاين.2014 ،
ـ النرصالله :جواد كاظم ،وطعمة :محسن طعمة.

 240ـ الرواة األوائل للثورة الحسينيّة يف الرواية االسترشاقيّة ،مقبول للنرش يف مجلّة
دراسات إ
استرشاقيّة2018 ،م.

 241ـ الرواية العثامنيّة للثورة الحسينيّة :قراءة استرشاقيّة ،مقبول للنرش يف مجلّة اإلصالح
الحسيني2018 ،م.
ّ
ـ نرصي :أحمد،

الفرنسيي يف القرآن الكريم( ،ط ،1دار القلم ،الرباط.)2009 ،
242ـ آراء املسترشقني
ّ
ـ النعيم :عبد الله محمد األمني.

 243ـ االسترشاق يف السرية النبويّة ،ط  ،1املعهد
اإلسالمي ،فريجينيا،
العاملي للفكر
ّ
ّ
أمريكا.1997 ،
ـ نقاش :إسحاق.
النعيمي( ،ط ،1دار املدى ،دمشق1996 ،م).
244ـ شيعة العراق ،ترجمة :عبد اإلله
ّ
يل إبراهيم.
ـ النملة :ع ّ
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 245ـ املسترشقون والتنصري( ،ط ،1مكتبة التوبة :الرياض1998 ،م).
الهاشمي :حسن عيل.
ـ
ّ

االسالمي
 246ـ قراءة نقديّة يف كتاب تاريخ القرآن للمسترشق ثيودور نولدكه ،املركز
ّ
للدراسات االسترشاقيّة ،ط.2014 ،1
السویدي :يان .أ.)jan. a. henningsson ( .
ـ هانغسون
ّ

 247ـ الحسني حلقة وصل بني املسيح ّيني واملسلمني ،منشور يف دائرة املعارف
الحسينيّة( ،ديوان القرن الرابع) الجزء األول ،ينظرwww.alhassanain.com/arabic/ :
articles/articles
ـ هاينس :هامل.
248ـ الشيعة .ترجمة :محمود كبيبو( ،ط ،1دار الوراق للنرش :بغداد2011 ،م).
ـ الهرواي :حسني.
249ـ املسترشقون واإلسالم( ،ط ،1مطبعة املنار :القاهرة1936 ،م).
ـ هوار :كليامن.
 250ـ الدروس العرب ّية يف فرنسا ،ترجمة :الشفالية عبد الله بك ،منشور ضمن كتاب
(كتابات املسترشقني عن نتاجهم) جمع ودراسة :حامد نارص الظاملي ،ط ،1البصائر،
بريوت.2014 ،
ـ هونكة :زغريد.
251ـ شمس الله تسطع عىل الغرب ،ترجمة :فاروق بيضون وكامل دسوقي (ط ،8دار
الجيل ،بريوت1993 ،م).
ـ وات :وليم مونتغمري ت2006م.
 252ـ فضل اإلسالم عىل الحضارة الغرب ّية ،ترجمة :حسني أحمد أمني ،ط ،1القاهرة،
.)1983
حديدي ،دار
السيايس اإلسالمي (املفاهيم األساس ّية) ،ترجمة صبحي
253ـ الفكر
ّ
ّ
الحداثة ،بريوت ،ط 1981 ،1م.
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