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 مقدمـــــة
 أثر نفسي في زال ما آان سنوات، عشر نحو قبل الكتــاب، هذا حاثأب بوضع بدأت لما إنني أعترف،

ن " الحريري موسى أبو" فالمؤلف ،"ونبي قس" آتاب في طالعني الذي التحدي لذلك ه  أسفه،  أعل  " ألن

ه  عليه هانت مغامر جريء من وليس الحقيقة، عن اإلفراج استطاع متدين مسلم من ما يعلن  حيات ا  ل  م

ة،  والمسيحية  اإلسالمية  الحياة وخبرت الجهد، هذا ملاآت وقد واآلن  .يضمر دم  أن أود بفاعلي ذا  أق  ه

اب  في  التحدي  صاحب  أن هي  المسيحيين،  اإلخوة  إلى قصيرة بمالحظة الكتاب ي  قس " آت م  "ونب  ل

ع  أن نفسه،  هو يجرؤ اب  يوق دما  الحقيقي  باسمه  الكت وب  أن حاول  عن ـلم  عن  ين اإلفراج  المسـ  عن  ب

 .الحقيقة
لمين  يشرح  هذا آتابي نآا وإذا اذا  للمس البهم  لم دعوة  نشاطات  بوقف  أط ا،  آل  في  ال ا  مجاالته  ريثم

وروثهم  في  النظر إعادة تتسنى ديني  م افي،  ال إنني  والثق ك  أستبق  ف دعوة  ذل ة  ب ات  مماثل  التبشير  لهيئ

ر  اإلسالم  نبي بين وعميقة واسعة الهوة آما أنه ذلك المسيحي، اء  من  وآثي لمين،  فقه ذلك  المس  هي  آ

 .وحدها بالتمنيات يتم ال الهوة هذه وردم المسيحي، الفكر رجال وبعض, المسيح السيد بين
تهم  الطرفين من آال إن ل  ي ه  اآلخر  عق وم  بأن م  ال من ا  يفه ول  م ال  أو يق ه  يق الكنيسة،   المسجد أو  في  ل

 .يرونها التي العلة ولغير حق، على الطرفين آال أن جازما وأعتقد
أآتفي  فإنني للمسلمين، السبب يشرح أن هذا تابيآ شأن من آان وإذا ذه  في  س ة  ه ذآر  المقدم  بعض  ب

ا  نشاطاتهم، بوقف المسيحي التبشير هيئات أطالب التيجعلتني األسباب تم  ريثم ادة  ت  البيت  ترتيب  إع

ة  من  حقيقتها على المسلم عقيدة فهم إمكانية تتسنى أن والى جهة، من المسيحي ة،  جه ا  ثاني  من  وربم

.ذلك على يساعد أن هذا ابيآت شأن

 التمسك  تحاول زالت وما ،١٩٤٨العام  منذ عربية أراض احتلت "إسرائيل" أن األسباب هذه بين من

لم  العربي عقل يتقبل فكيف  .الثالثة الحروب في احتلته بما ر  المس رح  الخب م  من  والسار  المف  مبشر  ف

   !؟ أرضه احتالل تبرير إلى يصل قد بما عليه األفضلية "إسرائيل" ل يعطي
ه  الكنائس مجمع رئيس ميخائيل، لبيب الدآتور القس رد في جاء ما ذلك، مثال اهرة،  في  المعمداني  الق

 يقرران والقرآن التوراة أن فمع .)١(المصرية  أآتوبر“ بمجلة محمود مصطفى الدآتور آتبه ما على

 بني”فيه على اهللا معرفة اقتصرت نمعي زماني حّيز عن يتحدثان فإنما األمم، على ”إسرائيل“ تفضيل

 ”.إسرائيل
 أعطاها أو اإلسرائيلي، لالحتالل شرعية يعطي يكاد المصريين القساوسة أآبر أحد هو ها ذلك، ومع

الم  على إسرائيل تفضيل " ألن فعال، ا زال  الع ا  م ى  قائم ر   اآلن ألن اهللا ال حت ده  يغي ذي  عه ه  ال  قطع

ا  ليسو).  ٢" (الناس تغير مهما نفسه على رد،  مجال  هن ة  في  - تضمنه  إذ ال ا  جمل ابي  - تضمن  م  آت

ادة  المسيحيين يقتضي مثاال أردت وإنما وقال لي يسوع "   عنوان تحت قريبا سيصدر الذي  نظر  إع

ل  ،"الموعودة  األرض" و "الموعد أرض" بين الشاسع البون في فقط ليس األمور؛ من عديد في  في  ب

ا،  الكنيسة مفهوم وفي ها،دور منها سرق التي الكنيسة وضع ة  وفي  أساس ين  العالق دين،  ب ديم  العه  الق

 .والجديد
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 طقوس عبر" القدس الروح " فيها تباع )مارآت سوبر(إلى سوق– لألسف - الكنائس بعض تحول لقد

ى  األربع األناجيل أن مع  .المصرية الشعبية )٣" (الزار " بحفالت أشبه ة  ترآزعل يد  طرد  واقع  الس

 - األقل على نظريا - معلوم هو آما والكنيسة.  الهيكل من الحمام وباعة واللصوص فةللصيار المسيح

ل  فقط ، والصالة للخلوة بناء مجرد ليست ه من    هي  ب اء ، حجارت ة  وحجر  البشر،  بن ه  الزاوي  هو  في

 .شيء آل في المشارآة حق مؤمن لكل يضمن مؤتمر المعنى بهذا وهي  .المسيح السيد
ين  يميز ال الراهنة اتجاهاته بعض في يحيالمس الفكر آان إذا ا  يقتصر  آنيسة  ب ى  دوره  الطقوس  عل

 إليها تسربت فقهية ثقافة إلى مرده المؤتمر، فذلك الكنيسة " وبين اإلجتماعية، والنشاطات والمواعظ

م  المسيحية أن الكثيرون وسيزعم.  بالذات الكنيسة نظام تغييب مهماتها أولى لتصبح"  البراغماتيه  ل

دا  رفتع  ان  سوى  أب وعظ  للصالة  المخصص  المك ري  والنشاط  وال اعي  الخي ا  . واالجتم  أدعو  وأن

 .الرسل عهد في األولى الكنيسة ألخبار ومتعمقة واعية قراءة إلى هؤالء
ة  ليست المسيح السيد أرادها آما إن المسيحية ثم اة  حرآ دة  حي ط،  الجسد  خارج  جدي ا  فق ل  وإنم  التأهي

ا  الشعائر بأداء الناس يطالب لم والمسيح .أيضا الجسد ديدة داخلج حياة حرآة يتطلب لذلك ة  ثمن  للجن

د  ل  الجسد،  موت  بع البهم  ب أن  أوال ط بوا  ب ة  ألنفسهم  يكس ى  جن ع  األرض، عل ا  تق ة  تحت  بوابته  الفت

راه  الذي أخوك فيما تراه ، ال وأنت إلهك الرب تحب أنك تقول آيف:  "قوله ذلك وفي ،"المحبة"  ال ت
ا  محددة،  قواعد لها مسؤولية وهي أنفسهم، الناس مسؤولية والمحبة هنا) ٤"(تحبه م  يكون  أن منه  له

 .والمساواة العدل بضوابط المحبة تحقيق ألنفسهم يضمنوا لكي مسموع ، صوت
ذا   .األولى المسيحية الحياة روح عن الكنيسة يفصل منهجا الكنائس من به يستهان ال قسم تبنى لقد  وه

ى  قادرة الكنيسة هذه تكون أن اقتضى المنهج ا  النظر  بغض  المسيحي  ضمير  إرضاء  عل  يحدث  عم

دين  رجال بعض صنعه الذي المسيحي هذا.   للمسيحيين ى  المسيحي  ال واهم ،  عل د  ه ره  صار  ق  عم

غ  أن دون من عام ألفي حوالي اآلن و  الرشد،  سن  يبل أنه  - فه ك  في  ش لم  شأن  ذل ا  - المس انا  زال م  إنس

 .حياته عن مسؤوليته من معفيّا
الجزء ،  الكل  عن  التعويض في نجحت أنها الكنائس، بعض فيه وقع الذي المميت والخطأ  ونجحت  ب

ا  نفسها  الخسارة تمرير في ونجحت الخسارة ، هذه بقبول المسيحي اإلنسان إقناع في وزا  باعتباره  ف

 .الخسائر زيادة في نجاح أنه المستمر النجاح هذا مشكلة ولكن الجسد ، خارج أخرى حياة  في أبديا
ا  المعاصرة المسيحية وما يؤخذ على وم  ال أنه ى  تق ى ،  الكنيسة  قواعد  عل ل  األول وم  ب ى  تق  قاعدة  عل

اس  تعفي أن استطاعت اإلختالف هذا خالل ومن ومتنافسة ، بل ومتنافرة ، متعارضة آنائس  من  الن

 .المطاف نهاية في الحساب قائمة نقدا يدفعون الذين هم الناس أن أنفسهم ، مع تجاه مسؤولياتهم
اس  يعيشه  ال ماض أنقاض على تقوم آنيسة إن ة  آنيسة  هي  الن ا  بالضرورة،  خرافي  تستقرئ  ال ألنه

رأ  بل والمستقبل ، الحاضر ا  ال آنيسة .  الماضي  تق اد  يهمه  ووالدات القاصرات  زواج انتشار  ازدي

 باسم  المواطن سرقة وال الحرية، مباس الجنسي الشذوذ وال الرياضة ، الفتة تحت العنف وال السفاح،

ر ، مع أن     بل للقروض، المرآبة الفوائد ة آف يهمها أن تؤآد للمسيحي بأن اإلتجاهات العلمية الحديث
  .هذه االتجاهات جاءت نتيجة انفتاح على الروح القدس

ذه  مثل إن أنها  - الكنيسة  ه رأ  ال - المسجد  أو الجامع  شأن  ش ع  الحاضر  يق ل  الواق رأ  ب ا  يق ال  م  عن  يق

ل   يسكنه ال مسحورا واقعا وللمسلم للمسيحي ويبني الماضي ،  شخصيات  تسكنه  من أحياه المسيح ب
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ل  صامتة ،  رموز هيئة على والجامع الكنيسة في يعيشون المؤمنون وأصبح  .القديم وحدها العهد  مث

 .المراسالت قوائم في أسمائهم
 إلى تنقسم بل وخطأ ، صحيح إلى تنقسم ال آلماتها نأ - اإلسالم في آما المسيحية في - اللغة مشكلة إن

ة  ة  آلم ة  وأخرى  حي ا  - ميت ول  آم وم  الصادق " يق ام  وهو ).   ٥" (النيه د  وشامل،  حقيقي  انقس  أن بي

ة  الناس ، سلوك وراء يكمن بل اللغة ، بناء في يظهر ال ألنه تتبّينه، أن تستطيع ال اللغة قواعد  وعالم

 من  نحتت  التي "  اآلخر العالم " فعبارة السحرة ، أغراض لخدمة اريخيات مطوعه أنها الميتة الكلمة

ل  عمل ،  وبرنامج سلوآا يتطلب دنيويا طموحا تعني ال الناس لغة ي  ب ا  تعن  أول مجهوال ،  آخر  عالم

ا  المسيح ، لتعاليم شفوية مغالطة وهي الناس ، عيون عن غائب أنه صفاته بعض  ضمنت  ولكنه  أن لل

 إلى عد:  "قائلين لرّدوه األيام هذه في عاد المسيح السيد أن ولو  .هذا يومنا حتى ئعالشرا تفسير يحتكر

 ".أجلك من نعمل دعنا ثم ،:  "قولهم وألضافوا  ".قلبك وطيبة بجهلك تفضحنا وال مكانك ،
ه  لكن  حي ،  عالم أنه اآلخر، العالم هذا صفات وثاني دة  بوابت ع  الوحي ا  الموت ،  وراء تق ي  مم  أن يعن

د  فقط يبدأ األحياء الناس تقبلمس وا  أن بع ه  صفاته  وثالث   .يموت الم  أن ة ،  سنن  خارج  ع  وهي  الطبيع

 . حقيقّيا عالما ليس األحياء الناس عالم إن تقول أن تريد صياغة
اليم  بظهور  ميالدها وتميز المسيح ، السيد لغة جاءت بالذات ، الشفوية الخدعة هذه على وردا ا  تع  له

 الصنم  وسكت  الحي،  اإلله تكلم المسيح لغة ففي  .اليوم آنائس من البعض لغة عن تختلف مقدسة لغة

 .فقط األحياء بلغة للتفسير قابال العالم وبات الميت ،
 ملكا يأت لم المسيح أن الجديد العهد آتب دونوا الذين المباشرون ، وخلفاؤهم يسوع ، تالميذ رأى لقد

م ،  آل أجل من جاء بل وحدها،" إسرائيل " آمال ليحقق الم  وآل  األم ا .  الع دما  أم رأ  عن دان،  يق  العه

زه  فضله  ضوء  في وحده ، اإلسرائيلي بالشعب اإليمان ضوء في معا ، والجديد القديم رده،  وتمي  وتف

 بد فال المسلمين ، تبشير يستمر أن معه يصح وال منه ، الفكاك يصعب الذي المأزق الحقيقي هو فذلك

اليم  يمارسون المسيحيين غالبية أن ولو  ،وتأهيله البيت إعداد من ا ،  ويعيشونها  فعال  المسيح  تع  يقين

ة  بيوتهم ألصبحت لمين  قبل دون  المس ى  ب ذا  .  شك  أدن ا  وه ذآرني  م ا   ي ه  بم دي " قال  مجلس  في " غان

 ".مسيحيتكم وخذوا مسيحكم ، أعطوني:  "البريطاني العموم
لمين  فألن الكتاب ، هذا موضوع وهي - اإلسالمية الدعوة بوقف مطالبتي أما  عصرا  يواجهون  المس

ذي  البناء مجمل أن ذلك المأثور، محل التاريخ ليحل األوان آن اآلن ، وقد حتى فيه يولدوا لم  انتهى  ال

ديم  للعصر أن إلى هنا االشاره وتكفي يتآآل ، بدأ قد المسلمين إلى اذ ،  سحره  الق ا  األّخ  يتسرب  أن فم

ى  يلتفتوا حتى ناسال صدور إلى الحاضر من اليأس ذهبي ،  العصر  بوصفه  الماضي ،  إل  ال فحين  ال
ه  يجد الموروث ، منها يتشكل التي المبهمة المالمح من الماضي سوى يتبقى ذة  الفقي رى  ل  سدّ  في  آب

 .الذاآرة ثغرات
ة،  من القرآني للخطاب الشفهي التناقل على المسلمين نبي حرص لقد ه  جه ة  من  وألحاديث ة ،  جه  ثاني

 واالفتراء أحاديثه تدوين من وحّذر القّراء ، صدور في فقط محفوظا يكون أن للقرآن أراد أنه تثب فقد

ابثين  عبث  من لمدة طويلة تسلم أن يمكن ال المكتوبة الرواية ألن عليه ر  الع زّورين ،  وتزوي ا  الم  فيم

ذي  المأثور وهو الشفهي التناقل ا  يصبح  ال دة  حصينا  يظل  أن يمكن  موروث ه  يماس  أطول ،  لم  ال وأن
ول  المدّون يخضع آما يخضع وازع  لمي د  وبالفعل ، .   والمحرر  الكاتب  ون ا  اإلسالم  بقي  فق  موروث
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ي   .  تدوين الحديث  تم أن إلى المسلمين ، رسول وفاة بعد السنين من للعشرات شفاهيا د مئت  سنة  وبع

ان  مكذوبا حديثا ٥٩٢٧٩٥اآتشف البخاري  السالم ، عليه ، وفاته أعقبت تقريبا د  آ ند  ق ى  أس ي  إل  نب

  .حديث ألف ستمائة أصل من اإلسالم
دا  يختار أن قبله، وربما األموي ، العصر منذ اإلسالمي ، الفقه على آان لقد ا  طريقين ،  من  واح  فإم

اء  بعض أن ورغم نفسه ، اإلسالم يموت أن أو المسلمين فقهاء يموت أن لمين  فقه ار  المس ق  اخت  طري

 من بد ال فانه ، وهكذا .... .النهار آخر في بيوتهم إلى للعودة مضطرا ومازال نآا أغلبهم أن إال الجنة،

املة  مراجعة ل  ش دعوة  واستمرار  مواصلة  قب ه  اإلسالمية  ال م  ألن ق  ل  مالمح  الماضي سوى   من  يتب

ة  وإنما الذاآرة ، بفقدان مروعون أنهم السلفيين مشكله ، ليست ال ....مشوهة م  العل ذآرون  أنه ر  يت  أآث

  .ينبغي مما
ه  يحذر الذي الشيطان نفسه وهو عام ، آل المسلمين الحجاج ألوف مئات يرجمه الذي الشيطان إن  من

وم،  الكنائس معظم في القساوسة د  الي ة  اآتسب  ق ر  مقاوم ه .أآب وم     إن ر  الي ه  خداعا  أآث  في  يكمن  ألن

ال  التي  الحجارة  آل  برغم وذلك والتقييم ، الحساب، والتعداد طريقة ى  تنه وزه ،  عل رغم  رم  آل  وب

 .خارجا بالشيطان ألقت آانت التي التعويذات
م  في  يكمن  الشيطان  أن المشكلة  د  يستخدمونها  التي  الصغيرة  الحاسبة  آالته ه .  الحساب  عن  في  إن

 اهللا يعدون عندما حتى العّد، وفي الشراء، في االستهالك، في الحساب، في طريقتهم في بل ، رؤوسهم

).دواح اله أنه مع (أحدا،

 تحدي  هو  الشيطان تحدي ولكن. الحاضر أرضية على نقاتل أن يجب الشيطان تحدي رفع أجل ومن

ق   مخّدر؟ ماض نحو !األصل؟ نحو طفولي بشكل ننزلق أن شيطانيا عمال أليس .النفس وان  ننزل  آبهل

اء ؟  ال األموات صوب يتجه  زمن……إلى زمن سيء ،  مشدود حبل على ور  صوب  ،....!األحي  القب

 !السماء ؟ نحو وليس األرض أعماق في
 ولكن .  لبرهة حياتهم يثري يمكن أن قد آلخر ، وقت من لجدودهم المسلمين السلفويين  إن استضافة

يلهم  وشمسهم صباحهم  يفترسون فهم ولهذا نهائي ، بشكل بينهم يستقرون الجدود هؤالء  صحيح . ول

 …المناسب ؟ الوقت في أرواحهم ذإنقا يمكن آيف ولكن الموت ، هو أجسادهم مستقبل أن
 انطلت التي المسرحية الحيل آل لكشف الماضي ، بنبش بدأنا إذا إال ممكنا اإلنقاذ هذا يكون لن يقينا ،

اة  ستبقى ذلك وبدون آبائنا ، على ر  الحي ررة  غي ا  ومن . مب ادة  ضرورة  هن  شيء ،  آل  في  النظر  إع

ى  لقدسية ، ا هاالت  بكل  مباالة دون" المقدسات " في التدقيق تم  أن إل د  ي ا  التأآ  فعال ،  مقدس  هو  مم

 .يموتوا أن قبل تنويمهم تم الذين الجدود باختيار مقدسا آان ما عن وتمييزه
 آصالة نتلوه أن وليس نناقشه ، أن منا مطلوب لنقده، مؤهل الماضي يقرأ من آل ليس فإنه وبالطبع ،

اآلنا  نسقط  ال وأن الحاضر ،  في  نتجذر  أن يجب  قديمة نصوص قراءة أجل ومن  .سحرية ى  مش  عل

 .السلفوية النصوص
 بينه السحيقة الهوة وردم نقده، بغية إنما لنعيشه، ال الماضي، نحو أبصارنا توجيه إلى أدعو إنني نعم،

ى  فيه نولد لم عصرا نواجه سنبقى ذلك وبدون.  حاضرنا وبين ذا .  اآلن حت ا  وه ة  دفعني  م ذا  لكتاب  ه

 .المؤلف
 المنّيــــر انحسـّــ محّمد

Jesus
Placed Image
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 المقدمة هوامش
 .١٩٩٧أغسطس / آب ٣و   يوليو، /تموز ١٣ العدادان -١
ى  الكامل الرد" -٢ دآتور  عل ود  مصطفى  ال رازة  دار مطبوعات “ محم ورادو  - الك ام   - سبرنغ  آول ع

١٩٩٧. 
وان   تحت قريبا سيصدر للمؤلف آتاب  من-٣ ال  ".  "..إسرائيل  زمن  في  مسيحية  شهادات  "عن وق

 "يسوع
 .يوحنا  إنجيل-٤
  ."الريس دار" مطبوعات" األسر في السالم" آتابه  من-٥
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 مدخــــل

ول  اليوم مثلي واحد ينهض أن فعال مأساة إنها ار  لنحو  ليق لمين  من  ملي م  المس وا  خدعوا ،  إنه  وتوارث

 !قرنا عشر أربعة مدار على جد ، عن أبا الخديعة،
اريخ  األعماق ، في الجذور يمّس ذلك ألن وصفها ، يمكن ال قسوة راألم في أن أعترف  الموغل  والت

ر ،  الكثير عانيت نفسي وأنا.  النفوس في المتأصلة والعادة القدم ، في ا  أصمت  فهل  الكثي  صمت  آم

ام  وأربعمائة ألف مدار على غيري فعل آما سكّت وإذا !بالزندقة ؟ أتهم ال حتى غيري ا ،  أو ع  نحوه

 !يكون ؟ ومتى الخالص فأين
ابع  في  أي للهجرة عشر الحادية السنه في الربيعين ، أول اإلثنين ، يوم ظهيرة قرب ران   من  الس حزي

يكتب   أن طلب ما آتابة من يتمكن أن دون السالم عليه اإلسالم نبي توفي ميالدية ، ٦٣٢عام  يونيو/ 
اب  حول وبدأ اللغط.   ذي  الكت ه  ال ذي  ه ،تدوين  من  صحابته  بعض  منع ه  وال ات  تناولت  شتى ،  تخمين

 السالم  عليه محمد يتمكن لم الذي الكتاب أن" البكريون " قال فقد وشؤونها ، بالخالفة يتعلق معظمها

 إلثبات آانت أنها العلويون وقال الصديق ، بكر ألبي الخالفة إلثبات وصية من أآثر ليس وضعه من

م  األصل  في  وهو  يكتب ، لم الكتاب أن مع الظنون وتعددت. طالب أبي بن لعلي الخالفة دون  ل  ألن ي

اء  من  جزءا  ينسف  قد جديد آتاب بقبول المغامرة يشأ لم صحابته من أحدا دي  البن  اإلسالمي ،  العقائ

دري  أحد  ال إذ آله ، وربما اذا  ي ي  يمكن  م د  اإلسالم  لنب ه  محم ل  يكتب  أن السالم  علي  من  ساعات  قب

ر  في  صحابته  بعض  خاطبت  إذ فاطمة ، ابنته مقولة عند قصيرة وقفة من البّد ولهذا. وفاته دفن  أث  ال

د  قلوبكم فلتفرح: "قائلة وه  فق راب  واريتم ل ". الت ذه  ومث ا  تعكس  الكلمات  ه يا  مناخ  بعض  عاشه  نفس

ع  من أآبر وقعها يكون بمفاجأة عليهم يطلع أن هّم من خلصهم قد موته فكأنما أبيها، صحابة ه  وق .   وفات
 عملية يقاوم أن منهم أحد جرؤ ما فعل ولو الدين ، جوهر آتابه في يتناول أن توقعوا أنهم المؤآد ومن

دهم ،  من  والمفسرين  السيرة  وآّتاب وللفقهاء لهم ، أتاح فانه ذلك من يتمكن لم وأنه أما الردة ،  أن بع

تبعدوا  دين  بجوهر  المساس  يس ى .  ال إنهم  آخر  وبمعن روا  ف ألة  في  االختالف  آث ة  مس ى  الخالف  عل

 .وبنائها بجوهرها العقيدة في اإلختالف
 سكرات  يغالب  السالم  عليه محمد آان قرنا ، عشر أربعة نحو عليه انقضى الذي اليوم ذلك أمس في

ه ،  أصغر  بيت  في  الموت  ا  وفي  عائشة ،  زوجات د   .رعايته انوا  ممن  طلب  وق  من  حضرته  في  آ

ال  ). ١( "أمتي بعده تضل ال آتابا لكم بأآت وقلما قرطاسا أعطوني:  قائال وقلما قرطاسا الصحابة  فق

ن  عمر وقال). ٢"(آتابه عن الرسول فصل ما الرزية":العباس ابن ه  دعوه : "الخطاب  ب د  يهجر  إن  فق

ه  لم وإذا. )٣" (اهللا آتاب حسبنا الوجع ، غلبه ى  أحد  يجب ه  إل ر  طلب ين  اللغط  وآث ه  ب  وأصحابه  أقربائ

 دون ومات عائشة ، السيدة زوجته راحتي على رأسه سندوأ باإلنصراف ، السالم عليه محمد أمرهم

 .الوريقات أو الورقة تلك يكتب أن
ي  آالم  من اإلفادة إلى المسلمين من والفقهاء الدارسين معظم اتجه لقد د  اإلسالم  نب ه  محم  السالم  علي

ة  لنظرية الفقهي األساس مناقشة في وفاته من ساعات قبيل ذا  وحسب ؛  اإلسالم  في  الخالف ي  وه  يعن

 األمر آان ولو.  العباس ابن وجواب الخطاب بن عمر رد من تبعه عما السالم عليه محمد حديث سلخ

 يهجر  اهللا رسول  إن: "الخطاب بن عمر قال لما الوالية أو الخالفة بمسألة يتعلق وفاته قبل عناه الذي
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 رسول الخطاب ابن اتهم لقد  ".آتابه عن الرسول فصل ما الرزية: "العباس ابن  قال ولما  .يهذي أي

ذيان  عن  القرآني  الخطاب  ينزهه فيما .  يهذي أنه يعني العربية في وذلك ،"يهجر " بأنه اإلسالم  اله

ة  . ذلك سبقت قليلة أيام إلى لنعد ولكن).  ٤"(يوحى وحي إال هو إن الهوى عن ينطق وما: "بقوله  فثم

 .عليه صحابته آبار مارسه خطير تمرد إلى يشير حدث
ى  وجعل بيومين، وفاته قبل الروم لغزو جيشا اإلسالم جّهز رسول فقد ة  السرية  عل ن  أسامة  المقاتل  ب

ابعة  يتجاوز  لم آنذاك وعمره أميرا ، حارثة بن زيد ا ،  عشر  الس د  عام أ  وق ذه  في  عب ار  السرية  ه  آب

اجرين  من  صحابته  نهم  واألنصار ،  المه و  وم ر،  أب ن  وعمر  بك دةبن  الخطاب ،  ب  الجراح ،  وعبي

ا  يؤّمر آيف :وقالوا أسامة ، تأمير في هؤالء فطعن وغيرهم ، الزبير ، بن وطلحة ات  شاب  علين  النب

 من سمع مما الغضب أشد محمد غضب حتى أبيه تأمير  في ذلك قبل طعنوا قد وآانوا .… بعارضيه ؟

رأس  معصب  فخرج  بالهذيان ، الخطاب إبن اتهمه أن ذلك بعد وآان طعنهم ، ا ، . ال ادى  محموم  يته

ر  فصعد .  لغوب  من  به ما شدة من األرض في تخطان وقدماه يحمالنه ، رجلين بين د  المنب  اهللا وحم

د  أسامة  تأميري في بعضكم عن بلغتني مقالة ما الناس أيها: "وقال عليه وأثنى تم  فق أميري  في  طعن  ت

 .)٥"(بها لخليق بعده من ابنه وإن خليقا ، آان إنه اهللا وأيم قبله ، من أبيه
 أسامة ، جيش أنفذوا أسامة، جيش جهزوا :يقول وجعل التعجيل على يحضهم اإلسالم رسول جعل ثم

 .يفعلون ال وهم مسامعهم على يكّرر ذلك وجعل) ٦"(أسامة بعث أرسلوا
ل  تكذيب المسلم يحاول الصحابة آبار آرامة تمس التي األحداث هذه مثل قراءة عند وآالعادة ذه  مث  ه

ا   القضايا  ذيب  يمكن  ال ولكن  ،وتجاهله ا  تك ه  أجمع  م اء  من  والمحدثون  المؤرخون  علي  السنة  علم

 .معا والشيعة
بقية  ولهم وآبراءها قريش مشايخ آانوا بأنهم هؤالء على السنه أهل اعتذار ونقرأ  اإلسالم ،  في  األس

ه  تكن  ولم وحنين ، وأحد بدر مثل المصيرية المعارك في يشارك ولم حدثا آان أسامة بينما ابقة ،  ل  س

أميره  في  طعنوا ولذلك السرية ، إمارة اإلسالم رسول وّاله السن عندما صغير آان بل  من  وأرادوا ت

 .الصحابة وجوه من بأحد يستبدله أن رسولهم
ه  وعرف  القرآن قرأ مسلم ألي يمكن وال اإلسالم ، في شرعي دليل إلى يستند ال اعتذار ولكنه  أحكام

 الرسول أتاآم وما: "لقوله ذلك في صريحا آان القرآني الخطاب ألن اإلعتذار هذا مثل يرفض أن إال

 ).٧"(فانتهوا عنه نهاآم وما فخذوه
ه  وفي  توفي حتى يذهبوا ولم وتباطأوا تثاقلوا ذلك ومع نهم  حسرة  قلب د   .م ردوا  أغضبوه  لق ه  وتم  علي

 ..... "اهللا آتاب حسبنا ":اوقالو السبت ، يوم أي يومين ، بعد والهذيان بالهجر اتهموه ثم الخميس ، يوم

م  ليسوا فالصحابة وإذًا.  طريقهم عن المسلمين إلى وصل فقد" اهللا آتاب ": أما اة  آله ذا  ثق  ينسف  وه

 .إلينا القرآن وصول في األساس
اريخ  إن ا  يصور  اإلسالم  ت لمين  رسول  صحابة  لن أنهم  المس ة  وآ ون  ال مالئك ذنبون  وال يخطئ  ألن ي

رآن  د . ريقهمط  عن  وصل  والحديث  الق رة  سألت  ولق اء  أحد  م لمين ،  علم ل  آيف  المس ة  يقت  خليف

رآن ،  بجمع  أمر الذي هو آذلك اإلسالم ، رسول صهر وهو النورين ذو عثمان المسلمين  وصار  الق

رآن  ورا ،  الجواب  وجاءني   باسم ه،  يعرف  الحالي  الق أنهى  ف ه  الموضوع  ف ين   آل  إن:" بجملت

اريخ  في وجدت ولكني. "هوقتلو جاءوا - آفرة وهم - المصريين دة  شواهد  اإلسالم  ت دل  أآي ى  ت  أن عل
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دمتهم  وفي  أنفسهم،  الصحابة  من  هم األولى بالدرجة عثمان قتلة ؤمنين  أم مق  التي  وهي  عائشة،  الم

راء  هذه عن دينكم نصف خذوا : "بقوله اإلسالم رسول يزآيها د  ،"الحمي ى  تحرض  آانت  فق ل  عل  قت

 .حاليا المتداول القرآن وراء آان نعثال أن أحد على يخفى وال)٨"(آفر قدف نعثال اقتلوا: "بقولها عثمان
ن  منعوا الذين هم الصحابة مشاهير من وغيرهم بكر، أبي بن ومحمدا والزبير طلحة وجدت آذلك  دف

دافن  من  وهي " حش آوآب"  فدفن في   المسلمين ، مقابر في جثته ود ،  م ن  وال غسل  دون اليه .  آف
ا ،  لقت أنه لنا ويقال ذين  وأن مظلوم وه  ال لمين  ليسوا  قتل ذه . مس ا  القضية  وه ران  فيه ا  ثالث  ال أم .  لهم
د  مظلوما  عثمان يكون أن فإما ك  وعن م  ذل ى  نحك ذين  الصحابة  عل وه  ال ه  في  شارآوا  أو قتل أنهم  قتل  ب

انوه  بالحجارة ،  يحصبونها جنازته وتتبعوا المسلمين خليفة قتلوا ألنهم مجرمون ا  وأه ا ،  حي  أو وميت

ك  جاء آما اإلسالم مع تتنافى أفعال من اقترفه لما عثمان قتل استباحوا الصحابة هؤالء  أن القول  ذل : ب
ة  قاطع نفي الحالتين آال وفي" ! قتلوه الذين هم آفرة ، وهم المصريين ، إن"  ونفي  الصحابة ،  لعدال

 أن ولكن  .ثقاة وغير عدول غير قتلته يكون أن وإما عادل، غير عثمان يكون أن فإما ثقاة، لكونهم أآيد

ادلين  والجالد  الضحية  يكون  ه ،  اآلن في  ع ذلك  واحد ،  سقف  وتحت  ذات أزق  من  يسير  جزء  ف  الم

 .السنة فقهاء سيما منه، وال اإلفالت المسلمين فقهاء يستطيع ال الذي الفكري
م ذاته، ف" القرآن"إلى  نظرتهم في الشيعة فقهاء عند الفكري المأزق يتمثل آذلك دون  ه أن  يعتق ا  ب  علي

رآن  جمع  وفاته ، قبل المسلمين رسول من وبتكليف طالب ، أبي بن ة  خالل  ونسخه  الق ه  في  عزل  بيت

 "وبقرآنك  بك  لنا حاجة ال: "الخطاب بن عمر له قال بكر أبي إلى به جاء فلما أشهر ، ستة نحو دامت
 .بالغائ اإلمام عودة مع إال معتقدهم بحسب يظهر ولن عنهم ، فمنعه
ه  ظهر  الذي فاإلسالم.  الحدود أقصى إلى المأزق يتعمق وهنا الة  وآأن ر  رس دين  لتحري ة  من  ال  هيمن

ى  قائم يهودي صوفي مذهب لخدمة مسّخرة رسالة إلى الفقهاء أيدي على تحول والكهنوت السحر  عل

ة  وهي  المقدسة ،  الكتب في المعاني مراتب وتعدد السري ، بالعلم اإليمان تح  آارث  أهل  يرتهامس  افت

روا  أن الشيعة لبث ما ثم عربي ابن الدين محي المتصوف الشيخ عصر في سيما وال السنة ا  أظه  تفوق

ى  تطويرها في ملحوظا ولي  مذهب  إل ك  وقصة  متطرف ،  حل دأ  ذل ة  قصة  مع  تب ة  الحكم  التي  الخفي

 .القرآن تبناها
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 الخفية الحكمة هذه هي ما
ع  نحو  أن المعروف من رآن  سور  رب دأ  الق ة  بحروف  تب ل " المقطعات " يسمونها  منفصلة  هجائي : مث

ق  مما اللغة ظاهر في شيئا تعني ال وهي .…"راء الم ألف"، " حم"، " ألم" ،" آهيعص" ان  أطل  العن

 آمال برنامج في  الحروف هذه حشد إلى المعاصرين الباحثين بأحد األمر وصل حتى المفسرين لخيال

 .اإللهية الشيفرة هذه حل إلى الكمبيوتر يقوده أن
 متطرف  مذهب في عالمات آانت بل ألغازا ، األيام من يوم في تكن لم الحروف هذه أن األمر وواقع

ة  يدعى يهودي ة "و.  بالقّبال ة  "القّبال ة  آلم ى  ترآز  آرامي  أصل  من  عبري ل  "  الجذر  عل ى " قب  بمعن

وحي  مصادر  عن  الحديث حالل ذلك تفاصيل على وسنأتي.  ارتضى  أن اآلن نعرف  أن ويكفي .  ال

 دعا مما والمجاعات الحروب بينهم شاعت حتى الناس نسيها التي.  الخفية بالحكمة مرتبطة "ألقبالة"

رب  ى  ال ادة  إل د  ضمن  نشرها  إع ذي  العه ده  ال راهيم ،  مع  عق ه  إب ه  وعّلم ة  سر  بموجب ة  الحكم  الخفي

ود  متصوفة  يذآر اسم ، وهو" يهوه" اسم في ملخصا ه  اليه ة  صيغته  في  كون يت أن ة  من  العبري  أربع

ربط  تعود ثم الرحمة بمقام الحكمة مقام ثم بالحكمة القلب ومقام بالقلب ، الرحمة مقام تربط حروف  فت

 .خاصة رموز ذات دائرة في وذلك بالقلب الحكمة مقام
 مات  الذي يوسف إلى انتهى حتى الخفية الحكمة سر انتقل فيعقوب ، اسحق ، ابنه الى ابراهيم ، ومن

ؤثرا  القبر، في معه بالسر يحتفظ أن واضطر مصر في مغتربا رك  أن م ة  دون شعبه  يت ى  حكم  أن عل

ذلك .  للمصريين  سرها  يفشي  ادت  وب ة  آ ة  الحكم ه " أي –.  الخفي دثر   أن-" ألقبال وال  تن  النبي  أن ل

 .  آهف في وأودعه" التكوين سفر"أسماه  آتاب في دونها قد آان ابراهيم
اء  في  الرب بها احتفظ لوحيدها النسخة وهذه دا  الخف ديها  ال أن متعم ى  يب يم  يظهر  حت ر  الحك أو  – األآب
 الغائب، اإلمام
 قرون بضعة االنتظار طال وقد ..... األسماء معنى ويدرك المعرفة، نبع على يطلع الذي - العلم باب أو

ذي   موسى النبي وهو المطلوب الحكيم يظهر أن قبل م  ال ا  ةالحكم  أسرار  من  تعل يح  م ه  يت ل  أن ل  يحي

 .بعصاه البحر مياه ويفلق والضفادع ، القمل في مصر ويغرق دم ، إلى النيل
ذي  موسى نبوة منذ ة  من  اسمه  يتكون  ال ل   أحرف  ثالث اء "ثمث ار "، و " ألم ريح "، و" الن اد  ،" ال  ع

العشر   الوصايا  في  ملخصا "الظاهر علم"أحدهما  مقدسين آتابين منحه وتم المباشر ، الوحي عصر
ة "في   ملخصا  والثاني ، ة  أي "القّبال ة  الحكم ة  " وبموجب  .الخفي ان  "القّبال ة   ف دء  في "آلم  التي " الب

وم  وهو  ظاهري ، أحدهما معنيان لها التكوين سفر افتتحت ة  مفه ة ،  في  الكلم اطني  واآلخر  اللغ  ال ب
 براشيت " هي  واحدة محددة ترجمة لها الكلمة فهذه.  العبرية األبجدية الغاز يعرف من اال عليه يطلع

 :التالي الرمز له منها حرف آل حروف ستة من تتكون التي
 الكون :ألباء
 الشمس :الراء
 الثنائية :أأللف
الروح :ألشين
 آدم :ألياء



 

 ١٣

 حواء :ألثاء
ه  تجلت  الذي الشمس ضوء انبثق الكون من: "تقول سرية صيغة تتكون الرموز هذه مجموع ومن  في

ع  نشأت  الصيغة هذه ومن.  واألنثى الذآر بخلق الروح عن تعّبر لكي الثنائية ذاهب  جمي ة  الم  الباطني

 رواة إن بل  .الخفية الحكمة عن الحجاب لكشف الشيعة عند الباطني التفسير منهج وظهر اإلسالم، في

 ).٩"(الخرقة"حديث  ذلك ومن المطلوبة الشرعية النصوص بتوفير تكفلوا عندهم الحديث
ا  قصرا وسطهم في رأيت الجنة ، ودخلت السماء إلى المعراج ةليل أصعدت عندما"  من  بحجارة  مبني

اب ،  جبريل لي ففتح الزمرد ، دخلت ،  الب داخل  في  وشاهدت  ف ا  ال ا  بيت ات  مبين ؤ ،  بحب إذا  اللؤل  في  ف

 الصندوق ،  هذا هذا شأن ما جبرائيل يا فقلت نور ، من بقفل ومقفل نور من مصنوع صندوق وسطه

 اهللا سر وآلمة".  يحبه للذي إال يظهره ال الذي اهللا سر فيه إن اهللا حبيب يا جبريل فقال خلهدا في وماذا

ة  الحكمة"ل  صريحة ترجمة ديها  ال التي  " الخفي وه ( اهللا يب ى  )يه ام  يظهر  حت  أن ويبقى  الغائب  اإلم

ة  ة  هي  الخرق ة  جب زعم  مرقع ه  أحضرها  اإلسالم  رسول  أن الشيعة  رواة ي ة ل في  السماء  من  مع  يل

ة ،  رمز بمثابة طالب أبي بن لعلي فأعطاها المعراج م  للوالي ا  إن ث ه  ألبسها  علي ده  الحسن، من   ابن  بع

 مع  اآلن حتى عنده تزال وما المنتظر ، المهدي إلى انتهت حتى اآلخر بعد الواحد ذريته ثم الحسين ،

ادر  اإللهي  السر  صاحب " لمصطلح  اإلسالمية الترجمة هي" الوالية"وآلمة  . اإلمام قرآن ى  الق  عل

 .اليهود عند" الطبيعة سنن تغيير
 المعنى عن بحثا التأويل اعتماد فإن الشيعة ، عند آذلك الخفية، الحكمة تكمن الباطني المعنى في وآما

يهم  القرآني  الخطاب  آليات الباطني ول  عن  تغن ى  قب ى  الظاهري  المعن ا  عل ه  م د  تعارضات  من  في  ق

 :القائلة لآلية الباطني المعنى اعتماد في الغائب اإلمام عودة يجدون أنهم ذلك ،  ومثال.عقيدتهم تخالف
 ).١٠"(يوزعون فهم بآياتنا يكذب ممن فوجا أمة آل من نحشر ويوم"
ول  ما :قال الصادق جعفر اهللا عبد أبي عن حماد عن عمير أبي ابن عن : "القمي تفسير" في جاء فقد  يق

ون  :قلت  ؟"فوجا أمة لآ من نحشر ويوم" اآلية هذه في الناس ه  يقول وم  في  إن ة  ي ال  القيام يس  :ق ا  ل  آم

اقين؟  ويدع فوجا أمة آل من اهللا أيحشر.  الرجعة في إنها يقولون ، ا   الب ة  وإنم ة  آي  وحشرناهم : القيام

 .)١١"(أحدا منهم نغادر فلم
د  الوضاعين ،  وضع  من  ألنه فيرفضونه الحديث عن الشيعة علماء ويتحدث ا  وق ائهم ع رأي رأين  لم

م  الحديث  أن صح  لو وحتى مسلم، صحيح ومثله البخاري صحيح في بته  وصحت  يوضع،  ل ى  نس  إل

ان  الغفاري ، ومثله ذر أبي مثل منهم عدا نفر قليل فيما ثقاة غير عندهم الصحابة فان الصحابة أحد  آ

 .اصال يرويه ال أنه أو الحديث رواية في مقال
القرآن  جاء الذي الوحي عن طيالبو رمضان سعيد محمد الدآتور يتساءل ين  فوضعه  ب دي  ب د  ي  محم

 )١٢:(فيقول السالم عليه
ة ؟  فكرية حرآة هو أم النفسي ؟، اإللهام من نوع أهو" اءه  روحي  إشراق  هو  أم داخلي ق  عن  ج  طري

ا  ينتابه آان والجنون الصرع من ضرب هو أم  التدريجي ؟ الكشف ل ؟  آم تقبال  هو  أم  قي ة  اس  لحقيق

 ؟" وشعوره فكره خارج من يتلقاها آيانه عن ةمستقل ذاتية
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ائق  إلى بالرجوع إال صحيحة علمية سبيال نملك ال ونحن : قوله ويضيف اريخ  حق ة  الت  الواصلة  الثابت

ا  التاريخ حقائق نسأل رجعنا واذا الصحيح ، النقل طريق عن إلينا ام  تضعنا  فإنه دء  قصة  حديث  أم  ب

 .)١٣"(ماوغيره ومسلم البخاري رواه الذي الوحي
للميالد  الثامن القرن في الحديث دونا فالرجالن  ". مسلم"و " البخاري"تحت  خطا نضع هنا ودعونا

 إن الحق  من  الكثير فيه ومسلم البخاري على الشيعة فقهاء واعتراض.  األموية الخالفة عهود وفي ،

 الصحابة هؤالء معظم إنف األمة ، نبي صحابة إلى المتصل اإلسناد صح لو وحتى.  آله الحق يكن لم

 .نفسه البخاري خالل من منهم الثقة نزع تبرر التي أسبابهم ويروون ثقاة ، غير عندهم
أزق  يبرز وهنا د  الفكري  الم لم  عن ة  المس ان .  عام ى  انحاز  ف نهج  إل ى  يصل  الشيعي  الم اب  إل  االرتي

 السني المنهج إلى انحاز وان المسألة ، هذه في حق على وهم السنة ، علماء يذآرها التي للعلة بالقرآن

ذآرها  التي للعلة بالقرآن االرتياب الى يصل اء  ي م  أنفسهم ،  الشيعة  علم ى  أيضا  وه ا  حق  عل  ألن هن

   .)ومسلم لبخاري (السنة صحاح من آلها تستقى مبرراتهم
ا  يكون  آيف وإذًا ، المسلمين، أجيال إلى نبيه شريعة إيصال عن عاجز اهللا هل ان  صالحا آل   دين  زم

 !ومكان ؟
د  وعثمان وعمر بكر بأبي نثق وآيف ا  بع ي  طاعة  عن  خروجهم  نفسها  السنة  صحاح  من  ثبت  م  نب

ق  فكيف  الشيعة  علماء يرى آما نثق لم وإذا  .األمة القرآن  نث د  ب نهم،  بترتيب  ودّون جمع  وق  أن مع  م

 !بتدوينه ؟ وال بجمعه يأمر لم محمدا
 وصل ـ الحديث مثل مثله ـ القرآن فان فقط ، بالحديث طعنال يعني ال األولين بالصحابة الطعن إن نعم

 مدافنهم في يدفنوه أن السنه أهل رفض الذي عفان بن عثمان طريق عن سيما وال أيضا ، طريقهم عن

اء  عنهم يقول الذين الصحابة إن  .اليهود مدافن في فواروه م  الشيعة  فقه ببوا  أنه  أغلب  ضاللة  في  تس

لمين،   ا  المس ر  وصل  إنم إذا  طريقهم ،  عن  آنالق ا  رفضنا  ف نهم  روى م ناد  ع  في (  المتصل  باإلس

ذه  وفي  . ثقاة غير أنهم لعلة سيكون ذلك فان السنة تعاليم من) ومسلم  البخاري ل  آيف  الحال ،  ه  نقب

 ...طريقهم ؟ عن وصلنا وقد بالقرآن
 .والشيعة السّنه بين الحائر المعاصر المسلم مأزق هو هذا
ا  لم  ذنب  هو  م ذي ا المس رأ  ل لم  صحيح  وفي  البخاري  صحيح  في  يق ول  مس ي  ق ة  نب : ألصحابه  األم
وم  بكم سيؤخذ" ى   ي ام إل أقول  الشمال ،  ذات القي ى  ف ال   إل ن؟  فيق ى :  أي ار  إل أقول  واهللا ، الن ا  :ف  رب ي

ذ  مرتدين يزالون ال انهم بعدك ، أحدثوا ما تدري ال إنك : فيقال أصحابي ، هؤالء ارقتهم،  من أقول  ف : ف
 .)١٤"(النعم همل اال منهم يخلص أرى وال بعدي ، بّدل لمن حقاس سحقا
 فانتهوا عنه نهاآم وما فخذوه ، الرسول به أتاآم ما: " القرآني الخطاب يقرأ الذي المسلم ذنب هو وها

 ) .١٥" (عنه 
المشايخ   ألحد  ذلك تقول..   البخاري ؟ لوال تصله أن يمكن آان ما اإلسالم رسول سنة أن يدرك وهو
 .يوقظها من اهللا ولعن نائمة ، الفتنة :لك فيقول الشيعة من أم آان السنة من ،

نهم  استيقظ ومن النائمون، هم المسلمين ولكن األيام ، من يوم في نامت ما والفتنة تح  م ه  وف تهم  عيني  ي

 .الفتنة أيقظ بأنه
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ر  الصالحين أحد موقف اليوم موقفه يشبه المعاصر المسلم وإنما ن  حجر  حابيالص  إذ زار قب  عدي  ب

 تبكي ؟ لماذا وسأله الشيعة من فظنه البكاء ويكثر يبكي رجال عنده فوجد الكندي
 .عنه تعالى اهللا رضي حجر سيدنا على أبكي :أجاب
 أصابه؟ ماذا:  قال

 .عنه تعالى اهللا رضي معاوية سيدنا قتله: أجاب
 قتله ؟ ولماذا: قال

 .عنه تعالى اهللا رضي علي سيدنا لعن عن امتنع ألنه :أجاب
 .عنك تعالى اهللا رضي عليك، أبكي وأنا :له فقال
 !اهللا ؟ رضوان تحت معا والمقتول القاتل يضع وهو عليه نبكي أن المعاصر المسلم يستحق أوال
 السالم ، عليه اإلسالم رسول وفاة سبق الذي اليوم ذلك إلى يعودوا أن هو مفكرينا إليه أدعو ما آل إن

ة  السنة  في صفر شهر من يوم آخر األحد ، يوم ءمسا إلى وبالتحديد  الموافق  للهجرة ،  عشرة  الحادي

 ليسمعوا التاريخ في الرحلة بهذه القيام إلى أدعوهم ميالدية ، ٦٣٢عام  ) يونيو (حزيران من السادس

ا  يطلب  وهو  السالم ،  عليه محمد التالي اليوم في قاله ما بأنفسهم ا  قرطاس ا  ليكتب  وقلم  تضل  ال آتاب

ى  أدعوهم  … الخطاب  بن وعمر العباس ابن مقولتي في عقولهم وليعملوا.  أمته بعده ر  إل  بكل  التفكي

اق  أو ملق أو خوف دون يعلنوا وأن ونزاهة، حياد ائج  نف ل  واألساس  الجوهر  في  تمحيصهم  نت  أن قب

 .العقائدي البناء ذلك عليهما يبنى
ربيعين ،  أول االثنين، يوم هو غدا إذا ن  في  ال ة  ةالس ا  للهجرة ،  عشر  الحادي اك  زالت  وم  ساعات  هن

ة  مسافة وهي السالم ، عليه اإلسالم نبي يقبض أن قبل االثنين وصبيحة األحد ليل من ستنقضي  زمني

ا  وهذا المجرد ، النزيه الفكر في لرحلة تكفي ه  قصدت  م دما  إلي لة  اخترت  عن ي  من  لسلس ا  آتب  عنوان

 ".محمد وفاة قبل يوم: "يقول
ة ؟  استدعتني  التي  وحدها  هي ذآرها، أسلفت التي التاريخية الوثيقة هل ولكن ، الطبع  !للمراجع  ال ب

ة  المشكالت  أن في تكمن وهي اليوم ، اإلسالمي المجتمع يعانيها التي األزمة فهناك … رتبط  الفكري  ت

ع  اة  بواق لم  حي ة ،  المس الي  تطرح  وهي  اليومي يم  مشكلة  بالت ى  أو.  الق ا :  آخر  بمعن ة  إنه  الفكر  أزم

ى  يؤخذ ما وأهم .  معا بآن ومفكرين فكر أزمة أيضا وهي.  الواقع مع تعامله في اإلسالمي  الفكر  عل

ا .  مقوالته في " التعارض"و  تعاليمه ، في" التناقض"ذلك  هو اإلسالمي ى  يؤخذ  فيم رين  عل  المفك

ذل  الدين، ورجال الحاآم ينافقون زالوا وما نافقوا – غالبيتهم في – أنهم ان  كول ا  آ ع  أن طبيعي ة  تنب  أزم

".نفسه اإلسالمي الفكر أزمة"من  اإلسالمي المجتمع في القيم
 األمثلة ومن.  واإلقتصادي االجتماعي البناء في اختالل إلى اإلسالمية القيم في األزمة يعيد من وثمة

 المجتمع  عووض  الرجل ،  على اقتصاديا تعتمد التي المسلمة المرأة وضع الصدد هذا في تطرح التي

اج  من  باستمرار يتحول الذي وهو آكل ، ى  اإلنت يم  ولكن .  االستهالك  إل ع  في  الهابطة  الق  هي  الواق

ه ،  الفكر  لفشل  انعكاس  ك  وخوائ ة  الظروف  أن ذل ة  نفسها  اإلجتماعي ذا الفكر   محكوم  والفكر .  به

ان  تمي  قيم إلى تتحول أن الهابطة للقيم الحاالت من آثير في يتيح نفسه ، اإلسالمي ا  اإليم ا  به  وقوننته

 .المرأة حجاب مسألة آما يوم ، بعد يوما
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 فكر  ظل  في السلبية القيم تيارات من والحد القيم ، فساد ضد المناعة تحقيق إلى سبيل ال أنه والمشكلة

رأي  احترام أهمية يظهر وال والنقد ، الكلمة حرية يتيح وال المطلق، التسليم بضرورة يؤمن .  اآلخر  ال
ى ،  من  القيم هذه فرض فان  ،وهكذا را  األعل ا  آثي اء  أشاع  م اق  الري ة  وجعل  والفوضى ،  والنف  عام

ثمن ،  غالية بضاعة أو مطلوبة ، غير بضاعة أنه على الفكر إلى ينظرون المسلمين دفع  ال  صاحبها  ي

ى  أدى بالتالي وهذا.  باهظا ثمنا ّود  الممارسة ،  عن  الفكر  تخلف  إل لمين  وع ا د ينتظروا  أن المس  ائم

 .اعتبار أي عن النظر بصرف السلطة قرار
لم  العامل  إن تقن  المس ه ،  الم ا  سرعان  لعمل د  م ة  يفق ة  في  الثق ا  العمل ،  قيم دم  دام م ه  يتق افق  علي  المن

ه  في  العلمية النظرة تطبق حّد أي إلى ولكن ، بالعلم ، يؤمن والمسلم.  والوصولي  !اإلسالمية ؟  حيات

ل  ثم واإلنتاج ، عمللل المرأة تخرج أن قيمة ما … ا  الجهات  آل  من  تكب ى  يشدها  بم وراء  إل ا ،  ال  دوم

ول  الرؤية لهذه يتصدى من   وهناك!اإلسالمية ؟ القيم باسم التهديد سيف عليها ويسّلط ة  إن:  فيق  أزم

ة  المبادئ ممارسة عدم في أوال تكمن القيم لم  وتصرفات  سلوك  توجه  التي  األخالقي ا  .المس ول  وأن :  أق
ذه  إن ادئ ا ه ة  لمب ى  حاجة  في  األخالقي ادة  إل و  .  نظر  إع أى  اإلسالمي  الفكر  أن فل  أسباب  عن  بمن

 .والرسوخ الصالبة من بكثير للمسلمين األخالقية القيم ألمّد والجمود التخلف
ة  للقوى الرسمية اإليديولوجية أصبح الواقع ، في اإلسالم ، إن ثم الم  دول في  المتخلف  اإلسالمي ،  الع

ا،  الجماهير تهدئة سبيل ، في"التقدمية " األنظمة بعض عليها تتكئ عكازا أصبح حين في  وفي  أحيان

 .أخرى أحيانا وفشلها عجزها تغطية سبيل
د  اإلسالمي العالم مفكري من آثير آان وإذا ر  في  تصدى،  ق ر  إث ى  والنكسات  الهزات  من  آثي د  إل  نق

اعي  الفكري  البنيان جوانب بعض اة  واإلجتم ان  سالمية ، اإل المجتمعات  لحي ذا  ف د  ه  هزيال  بقي  النق

دا  ة  معالجة  عن  بعي ى  واآتفى  اإلسالمية،  الذهني د  الغالب  عل دات  واسعة  تعميمات  بتردي ب  وتندي
 .المعروفة" الكليشيهات"آخر  إلى .……"الغيبية الذهنية"

ذآاء  من متواضع ولو بقسط يتمتع إنسانا ، المسلمين بين نجد أن ويصعب ة ،  ال م  والثقاف ا  ول  من  نيع

ذي  القلق ره  ال رآن  نصوص  بعض  في  شكوآه  تثي ه ،  الق ى  المنسوبة  األحاديث  وفي  وأحكام ي  إل  نب

 آانت  التي  المشكلة تحديد يستطيعون ال هؤالء من فئة أن المشكلة لكن السالم ، عليه محمد المسلمين

ذه  حل  عن  شعورية ،  ال بصورة  تبحث  ثانية فئة أن حين في.  الفكري اضطرابهم سبب  لمشكلة ا له

الغ  ومتعصب  متطرف  إسالمي ديني موقع في التقوقع طريق عن دقائق  التمسك  في  ومب رائض  ب  الف

 ".هي الداء آانت بالتي وداوني: "الشاعر بقول الفئة هذه تعمل وآأنما الدينية ،
ة  هذه أفراد ولكن حتى .اإللحادية األفكار على فانفتحت معاآسا ، اتجاها اتجهت ثالثة فئة وثمة م  الفئ  ل

 .آرائهم عن اإلفصاح على يجرؤوا
ا  يشعر رابعة وفئة نهم  بالمشكلة ،  أفراده ة ،  السلطة  إرهاب  يخشون  ولك ون  الديني ى  فيهرب ع  إل  موق

 .والتناسي الالمباالة
 تلقاها التي المعلومات الديانة ألستاذ يردد  اإلسالمي ، العالم دول في الطالب أن الطريفة ، والمفارقة

ر  أما.  العلوم وألستاذ الفلسفة ألستاذ وآذلك منه ، استوعبها التي اآلراء تاريخال منه ، وألستاذ  التفكي

ين  بالمتناقضات  الجدي  ذه  ب م  واآلراء المعلومات  ه ألة  تكن  فل اتذة  بالنسبة  واردة مس  وتكون .  لألس



 

 ١٧

 يفسر ،  وذلك .  وفعاال منتجا يكون أن عن يمنعه فكريا وشلال الطالب، شخصية في انفصاما :النتيجة

 .الماضية القرون خالل اإلسالمي العالم إليها وصل التي التخلف حالة ما ، حد إلى
ا ،  ار  إن يقين د " في  الجلوس  اختي د  "الثالث  المقع ة  عن د  مراجع ي  - اإلسالمي ،  الفكر  ونق د  أعن  المقع

ل  هو  بل والتخلف ، القصور أوجه تبين يتيح – "ضد" أو "إلى" المنحاز غير الوسط ا  فبالكش  آفي  عم

ي  للتواجد  دعوة األولى آانت فيما الثانية ، دعوتي هي وهذه .  آشفه الدارس يتوقع ال وم  في  العقل  الي

 ممن غيري، عاناه قد عانيته ما أن لدي ، شك من   وما.السالم عليه محمد اإلسالم نبي وفاة سبق الذي

ة  جذريا تأثرا ثقافته تأثرت ة،  بالثقاف دي  ريب  وال العلمي ر  أن عن ري  ينآثي د  غي وا  ق ي  واجه ك  مثل  ذل

ل  أن باستطاعتي  هل  :األساسي السؤال ة  أتقب ا  وإخالص  بنزاه أمرني  م ه  ي  أخون  أن دون اإلسالم  ب

 !الكلمة ؟ أخون أن ودون الفكر ، أمانة
يا  جزءا تشكل ومعتقدات آراء يحوي اإلسالم أن في تكمن أراها ، آما المأساة ، ه ،  أساس اول  من  وتتن

نهم  آل حياة ومسيرة واألنبياء، وأصله، والرسل اإلنسان وتاريخ وطبيعته ، بهوترآي الكون نشوء  .م

 عندما بكثير ، ذلك من أعمق إلى يجري التناقض إن بل.  تعلمناه ما تناقض والمعتقدات اآلراء وهذه 

 للوصول  القويم فالمنهج.  ومعارفنا قناعاتنا إلى الوصول في اعتماده يجب الذي المنهج مشكلة يمس

ى  ذه  إل ارف  ه ى  الرجوع  هو  والقناعات  المع ات  إل رآن ،  آي ى  أو الرجوع  الق ات  إل  المفسرين  آتاب

د  اإلسالم نبي إلى المنسوبة األحاديث ورواة السيرة وآتاب والشراح ه  محم زوم ،  وال.  السالم  علي  ل

 .والتجريب واالستدالل للمالحظة ، المنهج ، هذا بحسب
 صميمها  في اإلنسان حياة تمس التي األساسية الحقائق أن اإلسالم اعليه يشدد التي  من األمور إن ثم

لمين  أنظار  نجد وهكذا "القرآن نزول " هو وحاسم معين تاريخ في آشفت قد ة  المس ا  موجه ى  دائم  إل

ك  عن وينتج النزول ، هذا تاريخ إلى الوراء ، ة  أن ذل لم  وظيف يم  المس الم  والحك  ليست  والمؤرخ  والع

ق  في  هي  وإنما قبل ، من معروفة تكن لم معارف اآتساب أو جديدة ، يةجوهر حقائق اآتشاف  التوفي

ر ،  طريق عن مكتشف واقع وبين "المنزلة" النصوص بين ك  الغي ط  في  االستغراق  يقتضي  وذل  رب

  !وهكذا....التأويل تأويل وتأويلها ،ثم ببعض، بعضها النصوص
 بنزاهة الحكم من أتمكن ريثما مؤقت ، ختيارا وهو الوسط ، المقعد في الجلوس اخترت شخصيا ، أنا

ى  دات  عل ة  فكري  في  ترسخت  معتق ود  طيل ى  انقضت  التي  العق ي  عل ى  والدت ب  وأعني .  األول
آن " ضد"و " مع" أآون أن بد ال إذ الباقيين ، المقعدين إلغاء يمكن ال أنه" المؤقت" ه  واحد ،  ب  ال ألن
يتهمني  من ثمة أن مسبقا   وأدرك.اعنه الحقيقة والدفاع جانب إلى االنحياز من بد واالة  س ة  بم ا  جه .  م
اتهم  إنما ي  اتهام ا  سيكون  ل ر ؛  الفكر  من  تهرب د  والتفكي ا  فلق ديم  شرقنا  في  تعودن  أن – ولألسف  – الق

ر  من  نهرب  اء  المستمر  والجدل  التفكي ا ،  اإلتهامات  بإلق ك  جزاف دمير  وذل ا ،  من  سمعة  لت  يخالفن

.  الغامضة  الحقائق لتبيان شرط الخالف هذا أن مع االحترام ، عدم دينال تعني ما مسألة حول فالخالف
يا  بتصنيفه  اآتفى  آخر آاتب آراء يسّفه أن آاتب أراد ما إذا وهكذا ، ا  أو سياس ذهبيا  أو طائفي اء  م  إللق

د  يتصدى من على يطلق آان وقديما.  آرائه مناقشة عناء نفسه يكلف أن دون عليه ، الشبهة  الفكر  لنق

دة  أسماء القديم ، تاريخنا في وهناك ،".  الزنديق"لقب  سالمياإل دوا  ألشخاص  عدي  قطعت  أو.  جل

 آثيرة اتهامات تصور يمكن الحالي عصرنا وفي متصوفة، أو معتزلة آانوا ألنهم أحرقوا أو رقابهم،
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ة  لالستعمار  عميل: "مثل ل "، " واإلمبريالي ة  للصهيونية  عمي  ودشه ( أعضاء  من  واحد  ،" العالمي

  !وهكذا ..…"مسيحية تبشيرية جماعية ضحية " أو ،" مارآسي" ،) يهوه
ا  أآون  ولن لم أنني مسبقا أقول وصدق ، صفاء وبكل ر  موالي ة  لغي ا  وآل   .الحقيق ه  أتحفظ  م  اآلن علي

بعض  يتطرف  أن ذلك بعد مانع وال أفكاري ، تناقش ردودا أسمع أو أقرأ أن حرصي نتيجة هو إنما  ال

 .قتلي إلى وربما وتصنيفي ، هاميات إلى فيلجأ
ا  اإلسالمي  الفكر  نقد إلى بي حدا الذي الدافع عن شخصيا يعرفني من سيتساءل وربما ن  وأن  رجل  اب

لم  ه  عرف  مس واه ،  عن رآن  وحفظ  تق ه،   الق ى  وعّلم راءات  عل ه  والعشر،  السبع،  الق م  " في  وتفق  عل

 ..…  ثم .… ؟" الحديث
ائد  اإلسالمي  التفكير نهجم في وجدت أنني ببساطة ، والجواب ة  الس ى  التخلف  عل  مجال  وال.  األول

 .تراثنا بالجهل نقدس وما دمنا السلف ، عبادة إلى الوراء ، إلى مشدودين دمنا ما تقدم أو لتطور
 والجهد ؛ الوقت من الكثير تستنفد شاقة عملية دقيق ، علمي لمنهج اإلسالمي الفكر إخضاع إن يقينا ،

ى  أفضى  الفكر  هذا أن إلى بنا الرأي يتجه الماط ضروري ذلك ولكن ار  نحو  تخلف  إل  البشر  من  ملي

 .قرنا عشر أربعة مدار وعلى
ول  المسلمين عند للبحث العلمي المنهج تلخص التي والقاعدة اقال  آنت  إن:  تق دعيا  أو فالصحة ،  ن  م

دآتور   وهو  عاصرين ، الم اإلسالميين المفكرين أبرز من واحد يراه آما األمر ، وتفصيل.  فالدليل ال
 :يكون أن من دائما يخلو ال البحث موضوع أن البوطي ، رمضان سعيد محمد

ه  والبحث  خبرا" ه  النسبة  تحقيق  في  محصورا  يكون  أن ينبغي  في ين  بين  أن       مصدره بشرط   وب

 "قطعية داللة ذا يكون
 تكشف أن شأنها من والتي العلمية ةاألدل إلى يتجه أن يجب فيه البحث فإن اإلدعاء ، منه يكون ما وإما

ذا  صدق مدى وع  ولكل   .  االدعاء  ه دعاوى  من  ن وع  ال بها  ن ة  من  يناس ة ،  األدل د  ال أي العلمي  من  ب

 ".العلمي والدليل اإلدعاء بين والنوع ، الطبيعة في انسجام
ى  يفطن  ال خطابي  توفيقي أنه البوطي ، الدآتور مشكلة دما  الجوهر  شذوذ  إل ات  في  يستغرق  عن  إثب

 :هي فنون ثالثة طريق عن الدعاوى صحة
 الحديث مصطلح فن. ١
 والتعديل الجرح فن. ٢
 الرجال تراجم. ٣
 دون الثبات أنواع أرقى يعتبرونه وآيف المتواتر، الخبر في المنهج هذا أصحاب يقول ماذا أدري وال

رواة  يتفق  لم أو.  الخبر مضمون في تدقيق ى  ال لمان   أن عل ائتي  تجاوز ي الفارسي  عمر س ام  الم !  ؟ ع
ذا  مثل ليس أو !المسيح ؟ السيد أدرك يكون قد أنه إلى بعضهم ذهب بل تن  ه اذا ؟  الم م !ش ر  إن  ث  الكثي

اة  الصالح  صبحي  الشيخ الدآتور وقبلهم شعراوي ، متولي والشيخ البوطي الدآتور يعتبرهم ممن  ثق

اعهم  على يعّول ى  إجم واتر  وعل ر  ت د    طريقهم  عن  الخب انوا ق افقوا  راءوا آ ة  ون ر  أو للخليف  أو األمي

 ذلك وشواهد.  مال في طمعا أو تقية إما وذلك الحالي، عصرنا في أمثالهم ينافق آما الملك ، أو الوالي

نهم  الخبر بتواتر نقبل فكيف سبقهم ، وفيمن عاصرنا ، من في آثيرة ا  ع ى  وتاريخن داده  عل يء  امت  مل

تبداد؟  الظلم بشواهد ذّآر  أن ضروري  وهل  ...واالس ائع  ن تبداد  بطب ة  عصر  في  االس ة،   الخالف األموي
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العباسي   العهد في الظلم فواحش من تاله وما الثقفي ، يوسف بن الحجاج يدي على دماء من أريق وما
 الكلمة ؟  حرية)هذين العصرين بعد المسلمي على توالت التي( العهود من عهد ضمن وهل  ؟

ام  أن ننسى وهل فادحة ؟ أخطاء من فيها بما أعلم ونحن جالالر لتراجم بقواميس نعتّد إذن ، آيف  اته

ة  وفالسفتهم اإلسالم متصوفة بعض د  بالزندق ر  جعل  ق رين  من  الكثي اب  المفك داري  والكت اري  ي  ويم

ة  " وجود  مع  دقيقا ميزانا التواتر يستقيم آيف باألحرى … يبطن؟ ما غير فيعلن ويتظاهر التي  " التقي
ا   في !اإلسالمية ؟ هبالمذا غالبية أبيحت في ق  م رآن "ب  يتعل إن " الق رين  مشكلة  ف لمين  المفك  المس

وا  بيقين، محمد اإلسالم نبي من إليهم وصل أنه لمجرد بصحته يجزمون أنهم ه  فقبل  عرضه  دون بمتن

ا  الذآر إنا أنزلنا: لقوله محصنا واعتبروه جمعه بطريقة يشككوا المجرد ، ولم والفكر العقل على  وأن

 .اليقينية المدرآات رأس في لديهم القرآن أصبح وهكذا .... "نلحافظو له
دآتور  ومنهم الكثيرون ، أجابك " القرآن"على  اإلجماع سر عن سألت وإذا د  ال  رمضان  سعيد  محم

وحي  على اإلجماع سر عن سألت وإذا………"الوحي"على  اإلجماع نتيجة تم بأنه البوطي ، ل " ال  قي

رآن " على اإلجماع نتيجة تم أنه لك ذا ".  الق ذآرني  وه ا  بمشكلة  ي واميس  إحدى  في  واجهته رة  الق .  م
ى  عن  الوسيط  المعجم في بحثت فقد ة   معن  من  الصوف  ذو"هو   الضأن  أن فوجدت "  الضأن "آلم

ا  "والضأن  المعز  من  القطيع"أنه  فوجدت"  الغنم"آلمة  معنى عن بحثت ثم".  الغنم دور  وآم ا  ي  بن

اع  سببه القرآن على فاإلجماع.  المسلمون رونالمفك بنا يدور المذآور المعجم ى  اإلجم وحي  عل  ....ال

 .القرآن على اإلجماع سببه الوحي على واإلجماع
م  لديهم االستقراء فيما التام ، اإلستقراء طريق عن التيقن أنفسهم إلى ينسبون أيضا وهم اء  ت ة  بن  للدالل

 أمامهم ، شاهدوها ما ظاهرة في يتأملون فانهم  وهكذا ، .... لملزوماتها الدائمة بمالزمتها تعرف التي

ان   ق  عن  - رأوا ف ة  طري تقراء  دالل ك  أن - االس تلزم  الظاهرة  تل ة  تس ة ،  حقيق ه  وجدوا  معين  من  أن

 .أعينهم أمام ماثلة يجدوها لم ولو حتى بها يؤمنوا أن العقل ميزان في الطبيعي
ة  عن  المحيطة ،  الظروف  عن  اللاالستد في طرائقهم يعزلون أنهم المنهج هذا أصحاب مشكلة  أزم

رى "لمن   الطبيعي  من  يجد البوطي ، .د مثل المنهج هذا أصحاب من واحدًا إن.   مثال القيم يارة  ي  س

اني  مريضا بأن يشك ال أن المتواصل بصفيرها األرض تنهب وهي اإلسعاف ة  من  يع رة ،  حال  خطي

ة  ومستمرة  قائمة القيم وأزمة - باله فما  ،) ١٦(بعينه  يراه يكن لم وان يارة   أن -ومتفاقم  اإلسعاف  س

 !وأطفاله ؟ زوجته إلى للعودة مسرع هو فيما الزحام من سائقها ليتخلص بصفيرها األرض نهبت
ذا  أصحاب من واحد غير اعتراف ومع نهج  ه أن  الم تالزم  ب ورث  ال ين  الي ا ،  اليق  تقسيمهم  ومع  دوم

ى  منهم أحدا فان األعلى ، إلى األدنى من ةالقو في ترتقي ثالثة ، أقسام إلى اللزوم داللة م  الغالب  عل  ل

 .األعم بالمعنى البّين واللزوم البّين ، غير اللزوم قاعدتي يستخدم
ة  في  والمجهول المعلوم من آل اشتراك الباحث رأى إذا أنه يعني فذلك عندهم القياس وأما  واحدة  عل

ار ،  لخطر  القياسية  األحكام من آامال ثاترا تعّرض هنا العالقة ولكن.  األول على الثاني قاس  اإلنهي

 .قائمة له تقوم وال ينهار ذاك إذ عليه قيس ما وآل خطأ ، أنه طويل زمن بعد يتبين قد المعلوم ، أن ذلك
زعم  ذا  أنصار  وي نهج  ه اء  أن) "١٧(اإلسالمي   الفكري  الم لمين  علم ا  المس نهج  يتبعون  إنم  الم

اني  المفسرين  شروح اختلفت لهذا فهل "والمشاهدة   جربةللت إخضاعه يمكن آل في االستقرائي  لمع

تنتاجات  عن  يكون  ما أبعد -نفسه المصدر يقول آما "–؟   وهو "القرآن آيات ة  االس أمالت  الغبي  والت
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اذا ).  ١٨" (المجردة  ى  توضيح  من  والمفسر  الشارح  يتهرب  فلم ي  المعن  نفسه  يشغل  فنجده  الكل

ألة  يتحمل  فال مداورة المعنى شرح يريد أنه أما …ذلك معنى … النص ؟ إعراب في معا والقارئ  مس

ا  المباشر،  الشرح ا  استعصى  النص  فلسفة  أن وإم ه  فهمه  شرحه  ينهي  األحوال  آل  في  وهو .  علي

 ".بمراده أعلم واهللا“ بعبارة
اء  يزعمون آيف أدري ال ثم ذا  بق نهج  ه رغم  واستمراريته  الم ذي  السياسي  اإلنقالب  ب دأ   أطاح  ال بمب
ة   حلت  فقد  .السالم عليه محمد وفاة اثر في القرآني" الشورى" ة "نظري ة " أو"  الخالف  التي " اإلمام

د  ة  تؤآ رد  " قوام ى  " الف د  صنما  اإلنسان  من  وتجعل  ،" الكل "عل ذا  وسبب  اهللا ، دون من  يعب  ه

  .اإلسالمية الدراسات في واللغة الفكر بين الثنائية اآلفة تلك هو اإلنقالب
ة ،  خالف  هو  األمة بين خالف أعظم" بأن  رستانيالشه"يقول  ا  إذ اإلمام  اإلسالم  في  سيف  سلّ  م

د  ألقف وانني ،) ١٩"(زمان آل في اإلمامة على سّل مثلما دينية قاعدة على ر   عن ة  قاعدة "تعبي " ديني
ة  في  تاني  مقول ة  الشهرس ذآر ،  اآلنف ذلك  ال ي  ف ه  يعن ا ،  المساس  يمكن  ال أن  قاعدة "ليست   فهي  به

ا  المجتمع ،  أو العرف  صنع  من ليست أنها أي" يةوضع دين ،  من  مفروضة  هي  وانم  آانت  واذا ال

ك  ومع.  بشأنها جدل أي قيام والزندقة واإللحاد الكفر من فإنه آذلك ان  ذل أي  زالت  القاعدة  ف  شيء  آ

ألة عارضة   اإلسالم في "الخالفة" آانت  اذا:  السؤال هنا ومن للزوال ، قابل عارض  عرضت  مس

اة  بعد االسالم تاريخل ي  وف لمين  نب د  المس ه  محم نهج  أن فكيف  السالم ،  علي م  اإلسالمي  الفكري  الم  ل

لم   لكل  تكليف  المناقشة  أن مع العارض ، هذا مناقشة يكفل ه " مس " شهيد  وهو  السمع  ألقى  أو قلب  ل
 !!؟"عين فرض"الديني  التكليف من تعتبر - الخالفة عارض مناقشة أي -وهي

 عالم في تعرف آلية المذهبي التأويل من وسلطانه شرعيته يستمد " السياسي النقالبا"أن  ومعروف

ا  جاء والتي" االستخالف آية"ب  القرآن تفسير ي : "فيه ة  األرض في  جاعل  ان د  ،"خليف  أصبحت  فق

ة  الفقهاء إجماع واستقر مباشرة ، القرآن من المفكرين عند شرعيتها تستمد الخالفة قضية ة  طيل  أربع

زمن  من  رناق عشر ى  ال ذا  اهللا سلطان  من  الحاآم  سلطان  أن عل تمد من   اإلستخالف  وه ة  مس  الخالف

  .األرض على لإلنسان التي العامة
اس  إسالم "و " القرآني  اإلسالم"بين  نفرق ال ودعونا  ى  حرصا " الن نهج  عل  اإلسالمي  الفكري  الم

 من السلطة تفرضه ما بكل لسلطه ،ا شهوات سوغ للناس قد القرآني اإلسالم أن ذاك إذ وسنجد نفسه ،

ل  ات  تأوي رآن  آلي ا .  الق ّرق  إذا أم ين   الباحث  ف اس  إسالم "و " اإلسالم القرآني  "ب إن  " الن  أقطاب  ف

د  اإلنقالب  يقولون  العتي ه  س ى  تعمل  إنك : ل دين  إسقاط  عل ذي  السياسي  النظام  باسم  ال دعو  ال ى  ي  إل

نهج  خرج على ما إذا يناسبه الذي ماإلتها يتخير أن الباحث  وعلى !!والغوغائية الفوضى  الفكري  الم

 هو أو المعتزلة ، عند العقل ضحايا من أو الدين ، عن المارقين الخوارج من بقية اّما فهو : االسالمي

 من أساسي برآن الناس يغري زنديق أساسا هو أو ،"اإلسالم على الحاقدين المستشرقين"تالميذ  أحد

ه  أهون  وسيلة ير فلم يعرف أن اشتهى خراص ، أّفاك: "عنه يقال أو.  الخالفة وهو الدين أرآان  علي

دين  في  اإللحاد من بغرضه وأوفى ر  ليستفز  مواضعه  عن  اهللا آالم  بتحريف  ال اس  من  الكثي ى  الن  إل

 ".شأنه في الحديث
د  اء  بطش  جعل  ولق ة  في  الخلف ة  الدول ية،  األموي ة ،  والعباس ذلك  والفاطمي ة  في  السالطين  وآ  الدول

وك  انية ،العثم راء  والمل ة  في  والرؤساء  واألم ر  هؤالء  بطش  جعل  المعاصرة،  الدول رين  أآث  المفك
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 ظل في يكتبون ما يكتبون وهم سلف ، ما في اليها أشرت التي" التقية "مسألة  يصطنعون اإلسالميين

ة "فكرة  فإن ولذلك.  الطرق من بطريقة الحق هذا على تتكىء أو اإللهي بالحق تحكم نظم ذه "التقي   ه

ا  التي  العلمية الوثائق جعلت قد احثون  يراجعه ر  الب ة  غي ى  باالضافة  الجانب ،  مأمون ة  آل  أن ال  فرق

 .قرينه يسفه مذهب وآل أختها ، تلعن
 وفن واالستقراء التواتر أساسه محكم منهج عن اإلسالم مشايخ من الفضيلة أصحاب إذا يتحدث آيف

 !التقية؟ وجود علة مع الرجال وتراجم والتعديل الجرح
ا  سريعة  خالصة  هي تلك ى  يؤخذ  لم نهج  عل د  للبحث  الفكري  الم لمين،  عن م  المس ذا  في  أفّصل  ول  ه

 وهي ستلي التي األبحاث خالل من المآخذ علىتلك الضوء من مزيدا ألقي أن تعمدت ألنني المدخل ،

 .إلسالما ظهور إبان والوثني والنصراني الموسوي الديني، الفكر صورة لتظهير خصصتها التي
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 االسالم ظهور في إبان اليهودي والمسيحي الفكر صورة
ي  إعالن شهدت التي العربية ، فالجزيرة بالتأآيد؛ روحي فراغ أرض في االسالم يظهر لم  العرب  نب

ا  آانت  السالم ،  أفضل عليه محمد أثير  نهب ود  لت ذين  اليه انوا  ال د  من  يتنفسوا  أن يحاولون  آ د  جدي  بع

ا  اختلف  التي  المتعددة النصرانية البدع لتأثير وآذلك فلسطين من متكرر آارثي شتات ا  في  أتباعه  م

يم  – القرآن بحسب – االسالم نبي دعي التي وهي باستمرار ، بينهم ا  في  للتحك ين  م ا ،  ب ى   اتباعه  حت

م  االسالم لكن".  األحزاب سورة" ب سميت القرآن في آاملة بسورة ذلك استأثر ى  يقتصر  ل  دور عل

 .بعد فيما مؤثرا طرفا أصبح فقد  المتأثر،
د  النصرانية  وبالبدع اليهودية بالديانة االسالمي التأثر مواطن أن والواقع ه  الكشف  نطاق  اتسع  ق  عن

د  وفاة أعقبت تيال القرون في ه  محم ى  السالم ،  علي ن  أن حت دون  اب ه  في  يعرض  .خل  الشهيرة  مقدمت

ى  دعت  التي  األسباب ويوضح وتطوره  التفسير في اإلسرائيليات دخول لمبدأ ار  ال ا  من  االآث  ذآره

ي  التفسير  يعني( ذلك في المتقدمون جمع وقد: "التالي فيقول وا،  )النقل بهم  أن اال وأوف والتهم  آت  ومنق

وا  لم العرب أن ذلك في والسبب والمردود، والمقبول والسمين الغث على شتملت اب  أهل  يكون  وال آت

يهم  غلبت  واإنما علم ، داوة  عل ة ،  الب ى  تشوقوا  واذا واألمي ة  إل ا  شىء  معرف ه  تتشوق  مم  النفوس  إلي

 قبلهم، الكتاب أهل عنه يسألون فإنما الوجود ، وأسرار الخليقة ، وبدء المكونات ، أسباب في البشرية

 الذين بين التوراة وأهل النصارى من دينهم تبع ومن اليهود ، من التوراة أهل وهم منهم ، ويستفيدونه

ة  تعرفه ما اإال ذلك من يعرفون وال مثلهم، بادية يومئذ العرب اب،  أهل  من  العام م  الكت  من  ومعظمه

ر  ذين  حمي دين  أخذوا  ال ة  ب ا  اليهودي لموا  فلم وا  أس ى  بق ا  عل ا  م دهم  نآ ا  عن ق  ال مم ه  تتعّل ام  ل  باألحك

 منبه ، بين ووهب األحبار ، آعب مثل وهؤالء الخليقة ، بدء أخبار مثل لها ، يحتاطون التي الشرعية

الهم ،  سالم ،  بن اهللا وعبد امتألت  وأمث والت  من  التفاسير  ف نهم،  المنق ال  وفي  ع ذه  أمث  األغراض  ه

 ).١...." (عليهم  موقوفة أخبار
راث  التاريخ آتب أن األمر واقع م  والت ا  تصور  ل ة  لن ة  وضع  بدق دع  اليهودي ان  في  النصرانية  والب  إب

ا .  اإلسالم  ظهور  م  يمكن  ال ويقين ي  اتصال  فه د  العرب  نب ه  محم ة  السالم  علي دع  باليهودي  والب

ا  ومن.  العربية الجزيرة في والنصرانية اليهودية للحياة لوحة رسم دون النصرانية غ  هن  الحاحي  مبل

ة  الظروف  في  أبحث  أن أة  والنصرانية  اليهودي ي  إسهاما  اإلسالم ،  لنش ر  في  من  الصورة  تظهي

 ظروف  في  نبحث أن نشأته وظروف االسالم لفهم يكفي ال أنه لذلك المبررات بين ومن  .  المطلوبة

م  وآخرين ،  والمسيح  موسى والدة عن آثيرة تفاصيل ذآر الذي فالقرآن اإلسالم ، نبي والدة ذآر  ل  ي

ن  محمد والدة عن يئاش د  ب ذلك .  اهللا عب م  يكفي  ال آ وحي ،  ظاهرة  في  نبحث  أن اإلسالم  لفه  وفي  ال

ألة  رآن  مس ان  إن الق ة  معجزة  آ المعنى  بالغي اموس  يخالف  المعرفي  اإلعجاز  وهل  المعرفي ،  ب  ن

 .الخ....الطبيعة
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 على حجر قد نبوية ،ال بالسيرة يتعلق منها ما وحتى اإلسالمي، التراث آتب في تكمن مهمتي صعوبة

وال  التفاصيل  من القليل عن سوى يفرج ولم والنصرانية ، اليهودية الحياة صورة  في  وردت نتف  ول

ود  ذآر  ي  والخزرج  األوس يه ان  نجران  مسيحيي  ذآر  وفي  المصطلق ،  وبن ذين  والرهب ايعوا  ال  ب

دا  ا  محم وا  نبي ه  وآمن اء ،  آخر  بأن وال  األنبي ك  ل د  ذل ارىء  العتق راث  ق ة  أن سالمي اإل الت  اليهودي

 .اآلونة تلك في مفقودة آانت والمسيحية
 :يلي ما آتب نصرانية آبدعة اإلسالم في بحثوا الذين أحد فان المثال ، سبيل على

 أي في والدخول الماورائيات ، أمام ضعفه عنه عرف آما والمناقشة،  الكالم يحب إجماال والعربي"

  ويسمع ) السالم عليه( محمد يحضرها دينية ندوات ألمسياتا تلك في تعقد آانت لذلك حولها ، نقاش

ئلته  عن  له أجوبة الرهبان أولئك عند رأى ولربما فيها ، يقال ما رة  أس اح  الكثي يهم  فارت وه  ال ى  ودل  عل

ه  مكة، الساآن النصراني القس نوفل ، بن ورقة الى رسائل حّملوه ولربما). الشيء( ذلك يهم  وحّمل  إل

 ).٢"(اإلسالم ظهرو .... آان ما فكان
ي  مرارة ، أآثر الحقيقة تكون وقد حقيقة ، الباحث هذا آتبه ما يكون وقد ك  مع  لكنن ى  أعترض  ذل  عل

يال  لنغوص " يدعونا حصل لما الواضحة الصورة في يضعنا حتى فالكاتب.  اإلستدالل في أسلوبه  قل

 ما نرى حتى أي ذلك ، أجل نوم ،) ٣"(األيام تلك في المسيحية عليه آانت ما لنرى التاريخ آتب في

 على )المشرورين( الرهبان أولئك قصة لمطالعة بدعوتنا يكتفي األيام ، تلك في المسيحية عليه آانت

 .عنهم أخذ ما فنرى تطلعات من عندهم وما الشام ، – مكة طرقات
ى  اليهود أحبار وجود إلى يلتفت وال الرهبان ، سوى يرى ال هنا الكاتب إن وافر  وإل در  ت ود  اسم  اليه

 المعتزلين الرهبان أولئك قصة بعرض تظهيرها يمكن ال األيام تلك في المسيحية صورة أن سيما وال

ة  طريق على صوامعهم في ام -مك دع  آمجموعة  والنصرانية   .الش رة  في  منتشرة  ب ة  الجزي  ال العربي
ذين  اليهود تأثيرات عن عزلها يمكن رة  سكنوا  ال ة  الجزي الد  العربي ام  وب رار  الش ة  بطش  من  اف  الدول

ذاك  الفارسي -البيزنطي  الصراع  عن  ذلك عزل يمكن ال آما  .الرومانية الظروف .  آن ؤثرة  ف  في  الم

    ).المشرورين( الرهبان عن الحديث لمجرد بها اإلحاطة يمكن ال االسالم نشأة
أته  وظروف  اإلسالم فهم يمكن ال ذلك وبدون وشاملة ، معمقة دراسة يقتضي ذلك يقينا إن يما  ،نش  س

اب  وحدة  بصراحة  يؤآد فالقرآن.  الموحدة األديان في جامعة خاصة نظرية القرآن وأن زل  الكت  المن

  .لجميعهم به الموحى الدين ووحدة المرسلين، جميع عند النبوية الرسالة ووحدة  األنبياء ، جميع على
القرآن  نعم د  ف ة  الكتب  أصل  أن يؤآ د  واحد  المنزل ان : "اهللا عن اس  آ ة  الن ين  اهللا فبعث  واحدة  أم  النبي

  ).٤"( فيه اختلفوا فيما الناس بين ليحكم بالحق الكتاب معهم وأنزل ومنذرين مبشرين
ان  سواء واحد ، الكتاب أن يعني وهذا.…" القرآن داود على وخفف: "قوله القرآن في ورد وآذلك  أآ

وراة "إسمه   ورا "أم " انجيال "أم " ت ا  " أم" زب را  " أم " قرآن ه أم  إ……" ذآ اب  ن ارة ، "الكت وهو   ت
 .أيضا" المبين الكتاب"وهو  تارة ،" المحفوظ اللوح"

ا  رآن  أن وطالم زل  الق ى  أوال ن ان  داود عل ذي  ف اله  ال د  ت ه  محم ادة  هو  السالم  علي راءة  اع اب  ق  للكت

ا : "قوله معنى وهذا العربية ، باللغة انما الموحد، اه  إن ا  جعلن ا  قرآن م  عربي ون  لعلك ذا ).  ٥"(تعقل  وهك

 المنزلة بالكتب واحدا إيمانا يؤمنوا أن الناس القرآن يأمر ولذا.  الكتاب عن عربية نسخة القرآن يكون
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ع  ومع  الكتب ،  آل في القرآن واحد بحسب فالدين واحد آتاب أنها على آلها اء  جمي ه  اهللا ألن األنبي  إل

 .واحد
ه  مسلمون ، والمسيح موسى بين النبيين ، أن ولطالما رآ  في  لقول ا : "نالق ا  ان وراة  أنزلن ا  الت  هدى  فيه

 الحواريين وأنصاره نفسه المسيح أن ولطالما).  ٦"(للذين هادوا أسلموا الذين النبيون بها يحكم ونور

ل  ال أن يجب  والمسيحيين  اليهود سيرة أن يعني ذلك فإن ، )٧(القرآن بحسب مسلمون  بحث  عن  تغف

ك  أغفلنا وإذا.  العرب نبي فيها برز التي الفترة في األقل وعلى المسلمين المحمديين، سيرة  فكيف  ذل

اريء  نفسر  ين  يجمع  مشترآا  قاسما  االسالم  في  أن للق ديانات  ب ا ؟  ال رر  آيف   !  آله ه  نب ان  ل  إيم

وقيرهم  السالم عليه بموسى المسلمين ه  وت انهم .  ل ريمهم  بالمسيح  وإيم ده  وتك زيههم  لمول بته  وتن  لنس

 آفر ؟ بعده ما آفر ابنها شرف أو أمه عفاف في الطعن بأن وتأآيدهم
م  قبل من إليهم نّزل بما الناس تذآير هي) االسالم (الجديد التعليم وظيفته آانت لقد ).  ٨(يتفكرون   لعله
ونس  " سورة في محمدا القرآن يأمر بل ال اب  اإذا" ي ه  يوطد  أن نفسه  من  ارت د  إيمان اب  أهل  عن  الكت

ا  شك  في  آنت فان: "األول ا  مم ذين  فسئل  اليك  أنزلن رؤون  ال اب  يق ك  من  الكت ذا  وفي " قبل  النص  ه

ه  محمدا تنتاب آانت الشك من سورات أن إلى إشارة ه  فيطلب  السالم  علي رآن  من ا  يتغلب  أن الق  عليه

 .الكتاب أهل بإرشادات
 .…اإلسالم؟  ظهور  إبان في عليه أصبحوا ما الى الحال بهم آل وآيف الكتاب ، أهل وضع آان فكيف

ا  ذا  يقين ا  ه ة  في  نبحث  أن اقتضانا  م ة  الظروف  طبيع ة لظهور    اليهودي أة  والنصرانية المرافق  ونش

 .اليهود من الكتاب بأهل وسنبدأ.  اإلسالم
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 اإلسالم ظهور في إبان عامة اليهود وضع
ود  آخر) م١٣٥ـ١٣٢(بارآوزيبا  فتنة تكن لم ذلها  التي  الجه ود  ب تعيدوا  اليه  قضى  يالت  حريتهم  ليس

 ،) م١٦١ـ١٣٥(بيوس  أنطونينوس عهد في الستخالصها الكرة أعادوا فقد.  الروماني تيطس عليها
وا  اولتهم  في  وأخفق ّرم  مح يهم  وح دخلوا  أن عل ة  ي وم  في  إال المقدسة  المدين ك  ي ذآرى  تل ة ،  ال  المؤلم

م  يسمح  آان فقد معين ، تدمير ذآرى ر  له غ  نظي ين  مبل أتوا  أن مع ا  ي دبوا  اليه وا وي لين ام  بك  جدران  أم

دم  الهيكل  ذآر . المه ه  في " ديورانت  ول " وي ان  عصر " (الحضارة  قصة  " آتاب ة ) األيم  أن فتن

ا  فلسطين ،  في الوجود من بلدة ٩٨٥محت  قد" بارآوزيبا" ى  الفلسطينيين  السكان  عدد  نقص  آم  إل

 اليهود السكان من نالباقو وأما .  وامرأة رجل ألف ٥٨٠نحو  منهم قتل اإذ سابقا عليه آانوا ما نصف

د  لم ولكن.  الثقافية الحياة معها اضمحلت الفاقة من درجة اإلى انحطوا فقد ى  يمضي  يك ك  عل ل  ذل  جي

 واحد من مؤلفة هيئة وهو القومي ، اليهودي المجلس أي  ،"الدين بيت " طبريا في أنشىء حتى واحد

 .والمدارس المعابد وافتتحت والمشترعين ، األحبار من وسبعين
ق  أن فبعد.  لليهود جديدة متاعب إلى أدى المسيحية انتشار أن يرغ  فرض  المسيحية  قسطنطين  اعتن

يهم  جانوس  شقيقه وفرض م٣٣٧عام  أحبارهم ونفى صارمة قيودا عليهم  الفادحة  الضرائب  من  عل

 تودآ حرآتهم ، فأخمدت ٣٣٢عام  انتفضوا قد اليهود وآان  .أبناءهم يبيعوا أن منهم الكثير فاضطر
ا ،  من أجزاء ودمرت دآا ، صبورة ومي ،  مجلسهم  حيث  طبري ا  الق دن  خّربت  آم ل  أخرى ،  م  وقت

نهم  اإلتصال  وبلغ.  آخرون آالف واستعبد اليهود من آالف ين  بي رهم  وب ة  الجماعات  من  غي  اليهودي

 أن حق  من  فلسطين ليهود آان عما يتخلى الثاني أن هلّيل حاخامهم معها اضطر الصعوبة من درجة

واريخ  بمقتضاه  هم يحددون تقويما لهم وأصدر أعيادهم، تواريخ اليهود لجميع يحددوا ذه  ت اد  ه  األعي

ود  اليوم لدى إلى به معموال هلّيل أصدره الذي التقويم هذا يزال وال فلسطين ، يهود عن مستقلين  اليه

 .العالم أرجاء آافة في
ا  ان  ارتقى  فلم ة  عرش  الجاحد  يولي ذ  اإلمبراطوري ود الي أنق ى  ه ألغى  قصير  أجل  ال وانين  ف ز  ق  التميي

يهم ،  المفروضة  الضرائب وخفض ضدهم المفروضة ادة  وأمر  عل اء  بإع ال  من  الهيكل  بن ة  م .  الدول
ا  فهرعوا لليهود القدس فتح وأعيد ع  من  اإليه ة  آل  ومن  فلسطين  أنحاء  جمي ة  في  والي  اإلمبراطوري

د  الهيكل  لتأثيث  واستعدوا ام  ( الجدي ا  ولكن ).  م٣٦١ع انوا  فيم رون  آ  األساس  لوضع  األرض يحف

ادوا  اليهود أن غير بالعمل ، القائمين العمال من عددا أحرق لهيب باطنها من خرج ى  ع  من  العمل  إل

 فتوقف  الطبيعية، الغازات بعض انفجار آان العلمي سببها ولعل أخرى ، مرة الظاهرة فعادت جديد،

رب  أن للمسيحيين  واضحا  وآان العمل، ر  ال ادة  عن  اضر غي اء  إع ان  الهيكل ،  بن  اإلمبراطور  وآ

دة  القوانين جديد من وسّنت الدولة،  أموال عنهم فحبست فجأة مات قد الجاحد يوليان م  المقي  فكانت  له
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ى  وحرم.  سابقتها صرامة من أشد ود  عل د  من  اليه ليم  دخول  جدي ادوا  القدس ،  أورش ى  فع راهم  إل  ق

 عشر على يزيدون ال اليهود من فلسطين أهل أن فذآر بقليل ذلك بعد المؤرخ جيروم وآتب   .وفقرهم

 .قبل من عليه آانوا ما
ة  المسيحية  الكنائس وحلت الفلسطينية ، الحاخامية الثاني تيودوسيوس ألغى م٤٢٥عام  وفي  اليوناني

 .اليهودي العالم زعامة عن م٦١٤عام  فلسطين تخلت ثم.  اليهودية والمدارس المعابد محل
اة  من  وطأة  بأخف أوروبة في اليهود واجهها التي ضغوطال تكن ولم ة  الحي  في  عاشوها  التي  الكارثي

 . )م٤٣٩(تيودوسيوس  قانون أن ذلك ومن.  فلسطين
ذلك  ،) م٥٣٥(آليرمنت   ومجلس  ة   مجلس  وآ د ) ٥٨٩(طليطل ا  حّرمت  ق ين  آله ود  تعي  في  اليه

ة  يوقع أن شاغلها حق من التي المناصب ا  عقوب ى  م ره  عل ان  مجلس  مر وأ.  غي ام   أورلي  )م٥٣٨(ع
ول  يمكن  .المقدس األسبوع طوال بيوتهم من يخرجوا ال أن اليهود جميع اطرة  أن الق زنطيين  األب  البي

 .عام مائتي لنحو باليهود تنكيل جستنيان خطة واصلوا
 ومن.  المتكررة الفارسية-البيزنطية الحروب خالل في للفرس اليهود مناصرة بسبب ذلك آان وربما

ة  من قدموه ما على لهم عقابا القدس أورشليم من طردهم هرقل أن ثابتال ل  للفرس ،  معون ه  ب ذل  إن  ب

ا  آل  ادتهم  وسعه  في  م ذلك .  إلب ه،  ل ود  أمل  آل التهم  تكون  أن اليه الد  في  أفضل  ح ا  تسود  ال ب  فيه

يادتها  المسيحية  بالد  في  س نهم  لسلطانها ،  يخضعون  التي  ال ل  من  فم ى  الشرق  نحو  انتق  ضأر اإل
ذ  البالد تلك من ينعدم لم الذي البابلي اليهودي العنصر بتقوية وقاموا الفرس ، بالد وإلى النهرين ،  من

ذي  األسر  ام   حدث  ال ود ،  وظل  م.ق٥٩٧ع اء  في  اليه ك  أثن ع  في  ينتشرون  الوقت ،  ذل بالد  جمي  ال

ى  ذهب  من  ومنهم الشام ، بالد في استقر من فمنهم المتوسط، بالبحر المحيطة  رغم  لقسطنطينية ا اإل

ا  فلسطين من اتجه منهم آبيرا قسما أن الثابت ومن .  الروم أباطرة عداء ى  جنوب رة  إل ة  الجزي .  العربي
اليم  انتشار دون الحيلولة الوقت ذلك منذ دأبهم وآان الد  في  المسيحية  التع ام  ب رة   الش  والعراق وجزي

ات  تحديم إلى ذلك لتحقيق فلجأوا  .العرب ة  الخالف ين  العقائدي ان  ب ل  في  ونجحوا   . الرهب  البنى  تحوي

ن  ظهور  الى تطلعوا ثم النصرانية البدع من المسيحية إلى موزاييك د  دي دع  يوحد  جدي  النصرانية  الب

 .وأباطرتهم وبطارآتهم للروم معادية قومية قاعدة على
ة ال ( يثرب  في  عددهم  وآان  .خيبر مثل برمتها أقاليم العربية الجزيرة في احتّلوا ولقد  يتجاوز ) مدين

 عقول تهيئة في تتجلى األخطر مهمتهم آانت إنما.  األهلين من عددا دينهم إلى واستمالوا  .البقية عدد

ى  وآانوا عقائد ، من اإلسالم به جاء لما العرب ك  إل يا  عامال  ذل ي  هجرة  انجاح  في  أساس  اإلسالم  نب

 ).المدينة( يثرب إلى مكة من السالم عليه محمد
ط  هي غايتنا فألن اإلسالم ظهور سبقت التي الحقبة في لليهود اللوحة هذه مبرس نكتفي وإذ  الجواد  رب

 .والجديد القديم الدينين بين والتأثير التأثر مواطن عن للكشف بها واالنطالق بالعربة
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 تشابه الظروف والنتائج
ود  بهم يقصد القرآن في ورد آما" الكتاب أهل"إن  دع  وأصحاب  اليه ا  لنصرانية ا الب ا  آم ابقا  رأين .  س
ر  شريعة لديهم آانت بل وحسب، توراة أهل يكونوا لم نعلم آما اليهود أن إال ة  غي ع .  مكتوب  أن والواق

دين  ورجال  الكتبة ود  ال ذين  اليه اموا  ال د  في  أق دارس  المعاب ة  والم م  والفلسطينية  البابلي ذين  ه وا  ال  أّلف

ة  الضخمة  الشريعة أسفار ود "ب  المعروف ود " و " الفلسطيني  التلم ابلي  التلم ان " الب م  وآ ا  أه ار  م  ث

د  من  ملهمة الشفوية الشريعة هذه آانت إن هو والصدوقين الفريسيين بين الجدل حوله  وهل .  اهللا عن

د  األحبار وورث م٧٠عام  الصدوقيون اندثر ولما ..…ال ؟ أم الطاعة واجبة لذلك هي  الفريسيين  تقالي

وا  الشفوية الشريعة اليهود جمع قبل ورواياتهم، ا  وآمن د  من  أوامر  بأنه ى  وأضافوها  اهللا عن  أسفار  إل

د .  الخمسة  موسى ع  استغرق  لق دة  الشفوية  الشريعة  تجمي ام ،  ألف  م ذه  واتخذت  ع   اسم  الشريعة  ه
ا  استغرق فقد المشنا هذه شروح أما ".  المشنا" ة  تجميعه رون  ثماني ذه .  ق ا  تجمعت  الشروح  وه  فيه

ى  وتنقسم والتفسير ، حكامواأل  الجدل ، ثمار ارتين  إل إذا  جم نا  " انضمت  ف ى " المش اتين  أقصر  إل  ه

ا  أطولها إلى انضمت إذا أما الفلسطيني ، التلمود وجدنا الجمارتين ى  سنتعرف  فإنن ود  إل ابلي  التلم .  الب
م وألن" الشريعة  معلمي  " ب التنآم يسمون المسيح ميالد بعد األول الستة القرون في األحبار وآان  ه

ا  المتضلعون  وحدهم  هم د  فيه انوا  فق م  آ ين  وحدهم  ه ين  والقضاة  المعلم ود  ب د  فلسطين  يه دمير  بع  ت

 .الهيكل
وراة  ذآر  فيه جاء بل الفلسطيني أو البابلي التلمود من بأي يستشهد لم القرآن أن والواقع دما .  الت  وعن

ا  يظنون المسلمون آان التلمود هي التي الشفوية الشريعة من شاهدا يروون اليهود أحبار آان  من  أنه

وراة  إذا .  الت ا  ف وراة  مع  قارنوه م  الت ا  يجدوا  ول وا  أصال  له أن  جزم وراة  ب د  الت ا  طرأ  ق ديل  عليه  التب

 .والتحريف
ود  عند أن فكما.  النتائج في تشابها خلق الظروف وتشابه م  شفوية  شريعة  اليه دوينها ،  ت ذلك  ت إن  آ  ف

ا  على حض وقد السالم عليه محمد سنة هي آتابة منزلة غير شريعة المسلمين عند   وحرص .  اّتباعه
ي  عن  المأثورة األحاديث تدوين من الرواة فمنعوا تدوينها عدم على" الراشدون الخلفاء" .  اإلسالم  نب

د  بن عمر عهد في المسلمين لبث علماء وما ز  عب أوا  أن العزي ى  لج دوين  إل ان  ....الت اك  فك  التفسير  هن

 .والحديث
ود  عند رارات  آثرت  اليه ار  ق اداتهم  وتضاعفت  األحب ة  فأصبحت  اجته اقة  استظهارها  مهم ر  ش  غي

ة ،  ذلك  معقول ار  حاول  ول ل : األحب ا  هلّي ائير  وعقيب رارا  وم دة  م تعينوا  يصنفوها  أن ع ى  ويس  عل

 نتيجة  وآان اليهود جمهرة إقبال تلق لم التصانيف هذه ولكن.  والرموز األساليب ببعض استظهارها

  .العامة القاعدة هو الشريعة نقل في إلضرابا أصبح أن هذا
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ى  الوضاعون وضع فقد المسلمين ، لدى نفسه األمر وحدث ي  لسان  عل تمائة  نحو  اإلسالم  نب  ألف  س

ا  الطاعنين ،  طعن من صحيحه يسلم لم ذلك ومع.  آالف ستة من أقل البخاري منها إختار حديث  وأم

ه  استدعى امم خطيرة درجة إلى عددهم نقص فقد القرآن حفاظ ذي  الوقت  في  تدوين م  ال أمر  ل د  ي  محم

 القاعدة  هو  الشريعة نقل في اإلضراب أصبح أن آله ذلك نتيجة وآان ذلك بفعل أصحابه السالم عليه

 .اليهود لدى آان آما المسلمين لدى العامة
ر  الموسوية  الشريعة  أن األمر  وواقع ة  غي د  السنة  تشبه  المكتوب األولى  اإلسالم  عن ة  ف وراة لل مكمل  ت

  "المشنا" تدوين أن الالفت ومن للقرآن ، مكملة والثانية
وي  والحديث  دأ  النب رن  في  ب امن  الق يالدي  الث اك .  نفسه  الم اء  من  وهن د  من  العلم أن  يؤآ ر  ب   الحب

ودا " ا  ) ٩" (يه اد  فيم ام   أع ة  ١٨٩ع ا  عمل  ميالدي ائير ،  عقيب اد  وم  الشفوي  الشريعة  ترتيب  وأع

 مؤرخون يرى فيما" يهودا الحبر مشنا " تسمى أنها ظلت إال عنده ، من تإضافا عليها وزاد ودّونها

دون  لم يهودا أن آخرون ناه ،  ي ل  مش ل  أخذت  ب ل  من  تنتق ى  جي ل  إل ى  جي رن  حت امن  الق يالدي  الث .  الم
 ٤٠٠منها  آل في صفحة ٦٠٠٠نحو  أي الكبير القطع من ورقة ٢٠٤٩على  البابلي التلمود ويشتمل

نا ال وتنقسم  .  آلمة ى  مش واب  ستة  إل ى  سدريم  آل  وينقسم   ).سدريمات ( أب   )المسكتات  (من  عدد  إل
غ  الفصول ،  ا  ويبل ا  مجموعه تين  ثالث ا  واحدة  آل  وتنقسم  ،) فصال ( مسكتة  وس ى  منه  من  عدد  إل

 ).مسنيوتات( تعاليم إلى )برقيم( مقال وآل ،) البرقيمات( المقاالت
دون  لم الشفوية الشريعة آانت إذا ولكن ل  ت رن  قب امن  الق يالد ،  الث د  للم ائل  فق  آيف  إذا ،:  المرء  يتس

ذا  أيضا، المكتوبة غير اإلسالمية والتعاليم المكتوبة غير الشريعة بين يتم أن والتفاعل للتأثر تسنى  فه

ى  والجواب .  للهجرة  والثالث الثاني والقرن الميالدي الثامن القرن قبل يتم لم التأثر أن يعني ذه  عل  ه

 :أمرين يراعي أن يجب المسألة
در  المكتوبة غير الشرائع أن:  أولهما ى  أق أثير  عل يما  بعضها  في  الت ا  س د  وأنه ا  في  تعتم ى  حفظه  عل

ذاآرة  ذاآرة .  الشعبية  ال ة  وال رة  في  الجماعي ة  الجزي تند  العربي ى  تس رة  إل ود  ذاآ اع  اليه دع  وأتب  الب

 .السالم عليه اإلسالم نبي محمد وأتباع النصرانية ،
ان  آخر شيئا ثمة فإن مكتوبة ، غير الشرائع هذه آانت إذا  أنه: وثانيهما ا ،  آ " المدرش  " وهو  مكتوب

ول  حد  على -ألقاها  خطب من يتألف " المدرش " وهذا.  التفسير أي اء  ق ود   العلم آم  "–اليه   أو" التن
ذه  ولكن  ،"األمورائم" ا  الخطب ،  ه د  ثابت ،  هو  آم رة  خالل  دونت  ق ين  المحصورة  الفت ر  ب  نينالق

يالد  عشر  والثاني الرابع ا  شعبي  أسلوب  في  تشرح  وهي .  للم ة  آتب ة  الكتب  من  مختلف  التي  العبري

 .  اليهود يقدسها
ائتي  بنحو  العرب نبي رسالة قبل متداوال آان" المدرش " فإن الحال ، هذه وفي ام  م ان  ع ه  وآ  تدوين

ا  " المدرش" إلى وباإلضافة الفاطمية ، الخالفة عهد حتى مستمرا ود  نآ رة  يه ة  الجزي  بشكل  العربي

 ).١٠(التوراة  من بفقرات صلة ذات عظات على تحتوي وهذه" البسيقتا " يتداولون خاص
ان  الذين وهم( الجدد اليهود المعلمين أن ننسى ال أن ويجب ق  آ يهم  يطل رة  في  عل ة  الجزي   لقب  العربي

انوا  " رابي "ومفردها " رابيون" د  آ وا  ق نا  فعل ودا  بمش ذا  يه ا  ه ه ف م آم  عل د  التن ديم   بالعه وراة (الق  الت

ة  والتبسيط  التعديل إلى يلجأون ما آثيرا وآانوا وفسروها ، وحللوها النصوص في فتناقشوا)  لمواجه



 

 ٣٠

دة  الظروف  الة   .الجدي ة  والرس ة  من  آانت  شك  وال المحمدي دة  الظروف  جمل  واجهت  التي  الجدي

 .العربية الجزيرة في الرابيين
ذلك  ار  ظل  آ ب  " األحب ا قطة  ( "ورائمالس ة   )ألمن ا  ١٥٠طيل ين  ( عام ى  ٥٠٠ب  يراجعون  )م٦٥٠ إل

ا  أن ذآرنا وإن . الجديدة مع الظروف ومواءمتها التعاليم صقل بغية الضخمة الشروح ى  تسرب  م  إل

 "المشنا " من هو إنما اإلسالمية التعاليم
ة ،  هي  والفلسطينية  البابلية الجمارا لغة فألن" الجمارا " من وليس" المدرش"و   ا  األرامي ة  بينم   لغ
رة  ألفاظ تتخللها التي الجديدة العبرية هي" المدرش"و " المشنا" تعارة  آثي ة  اللهجات  من  مس .  العربي

الد  في" البسيقتا" و" المدرش " آان األآبر التأثير وسيلة أن المرجح من ولكن ام ،  ب دا  الش  ألن تحدي

تنيان  ان  جس رارا  أصدر  آ ود  بتحريم  ق ه  التلم يط  " ألن ات ،  الصغائر ،  من  خل  والمظالم ،  والخراف

ات ،  ر  والسباب ،  واإلهان ان   ).١١" (والتجديف  والكف ا  وآ ع  أن طبيعي نا  " تتمت ة  "المش ر  بحري  أآب

 .عنها جستنيان نفوذ انحسار نتيجة العربية الجزيرة أوسع في ومجال
ا  آل  إن اه  م ا  ذآرن اذا  يوضح  آنف ان  لم ذ  المسلمون  آ وم  وحتى  اإلسالم  صدر  من ود  يتهمون  الي  اليه

م  عن الرابيين من واحدا يسأل المسلم الصحابي آان فعندما  .التوراة وتحريف بتزوير ألة  في  حك  مس

يقتا "، " المدرش  " خالل  من يجيبه الرابي هذا آان آتابه ، خالل من ما نا "و "  البس ا  " المش  عموم

ذا  طرح وإذا" التوراة " من يجبه يكن ولم م  ه ى  الحك لمين ال أحد  عل ان  ممن  مس ار  أحد  آ ود  أحب  اليه

 ال نفسه  الوقت  في ولكنه.  لها وتحريف التوراة على افتراء الفتوى بأن يقطع األخير هذا آان سابقا ،
ك  ومثال  .اإلسالم إلى" المدرش " خرافات يسّرب أن – ظاهريا  ولو أسلم يتورع ـ لكونه  آعب  " ذل

ة  تفسير  عن   سئل دفق باإلسالم ، تظاهر أو أسلم الذي" األحبار واردة  اآلي رآن  في  ال ول  والتي  الق : تق
ا  هو  آعب جواب فكان  ).١٢"(ربهم بحمد يسبحون ومن حوله العرش يحملون الذين" ه  أورده م  عن

ة  أن"من   تفسيره  في  القرطبي  م  العرش  حمل د  ورؤوسهم  السفلى ،  األرض في  أرجله  خرقت  ق

الى  اهللا خلق لما: "قال حيث نفسه الموضع في عنه روي ما وآذلك).  ١٣"(العرش ال  العرش  تع  : ق

اح  وفي جناح ، ألف سبعون للحية بحية ، اهللا فطوقه فاهتز مني، أعظم خلقا اهللا يخلق لن  سبعون  الجن

م  آل  في فم ، ألف سبعون وجه آل وفي وجه ، ألف سبعون ريشة آل في ريشة ، ألف  ألف  سبعون  ف

 الحصى وعدد والورق الشجر وعدد المطر قطر عدد يحالتسب من يوم آل في أفواهها من يخرج لسان

ة  وعدد الدنيا ، أيام وعدد والثرى ، ين ،  المالئك التوت  أجمع ة  ف العرش،   الحي العرش  ب ى  ف  نصف  إل

 ).١٤" (عليه ملتوية وهي الحية ،
وانين  مع  صريحا تعارضا تتعارض األحبار قرارات بعض آانت ولقد  أو الخمسة ،  موسى  أسفار  ق

 وهذا.  اهللا آتاب في والتبديل بالتحريف لهم العرب نبي اتهام هنا ومن مخالفتها ، يبيح سيراتف تفسرها

رى  وآان العبرية ، يجيد آان فقد اليهود أحبار على نوفل بن ورقة مأخذ آان م  ي ود  يدرسون  أنه  التلم

  .مسيرةال يصحح سوف السالم عليه محمدا العرب نبي بأن متفائال آان لكنه  .التوراة من أآثر
نهم  اإلسالمية  الشريعة في اإلسرائيليات إلى التفت قد المسلمين علماء من آثيرا أن ومع  أصحاب  وم

ا   .اإلسالم في الروايات دّس  عن األحبار آعب ينّزهون فانهم للقرآن المشهورة التفاسير  أحد  هو  وه

دآتور  وهو  المعاصرين المسلمين فقهاء د  ال يد  محم ذهبي   حسين  الس ه (ال دافع  )اهللا رحم  آعب  عن  ي

ذه  من أسند: "فيقول" والحديث التفسير في اإلسرائيليات" آتابه في األحبار رة  اإلسرائيليات  ه  المنك
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ة ،  بالثقة عرفوا الذين الصالح ، سلفنا من نفر إلى بالقليل ليس شيء ين  واشتهروا  والعدال لمين  ب  المس

ذه  نسبة  أجل  من فاتهموا المسلمين، عند مةالها الدينية المصادر من واعتبروا والحديث ، بالتفسير  ه

 المسلمين من رآابهم في مشى ومن المستشرقين بعض وعّدهم االتهامات ، بأبشع إليهم اإلسرائيليات

ه  وتحامال منه نيال السلف هؤالء أآثر ومن وأهله ، اإلسالم على مدسوسين مضللين و : علي رة   أب هري
 ).١٥"(راسخة قدم اإلسالم في لهم ممن منّبه بن ووهب األحبار ، وآعب سالم ، بن اهللا وعبد ،

 اإلسرائيليات  تسرب بأن ثانية جهة من يعترف) اهللا رحمه( الذهبي حسين السيد محمد الدآتور ولكن

 .الجاهلية في العربية الثقافة إلى اإلسرائيلية الثقافة بتسرب مسبوق والحديث التفسير إلى
 الدينية آتبهم ثقافات من حملوا ما العرب جزيرة إلى معهم يهودال حمل فقد بالمستغرب ، ليس واألمر

ة  ر  المدون ة ،  وغي ا  المدون ا  يتصل  وم ا  شروح ،  من  به وه  وم د  جيال  توارث ل  بع ائهم  من  جي  أنبي

ان  ـ  القرآن يحدثنا آما ـ لقريش وآانت.  وأحبارهم ة  :رحلت تاء  رحل ى  الش يمن ،  إل ة  ال  الصيف  ورحل

ى  ر    إل يهم  آثي ام وف اب  أهل  من  الش م  الكت ود  من  ومعظمه تم  وآانت  اليه نهم  ت اءات  بي  في  سواء  لق

اءات  هذه أن شك وال.  خارجها أو العربية الجزيرة ا  عامال  آانت  اللق ة  تسرب  عوامل  من  قوي  الثقاف

   .ضيقة محدودة وجاهليتهم ، بداوتهم بحكم حينئذ ، ثقافتهم آانت الذين العرب إلى اليهودية
أثر  أقنية أن ويثبت يوضح آنفا ذآرناه ما آل إن ا  لكن .  مفتوحة  الت يس  بصدده  نحن  م ألة  ل ة  مس  قابلي

أثير  وقع فهل الحدث ذاته في نبحث وإنما واحتمال ع  وإذا ....ال أم فعال   والتسرب  الت أين  وق واطن  ف  م

  .اإلسالمية الشريعة في التأثر
ا  مضافا  اليهودية المشنا وبين المكتوبة  اإلسالمية الشريعة بين نقارن دعونا حسنا ، " المدرش  " إليه

 :يلي ما وسنكتشف" البسيقتا " و
ان  زمان لكل صالحة المسلمين عند آما اليهود عند الشريعة دراسة ول   .ومك دين  رجال  فيق ود  ال : اليه

ذا  في آأّنا :آل يوم لنفسه يقول أن الشريعة دراسة في منهمك وهو اإلنسان  واجب إن" وم  ه اه   الي تلقين
ين  الشريعة  بين التوفيق عملية أن اإلسالم شريعة في وواضح ).  ١٦"(ءسينا من طور  األحداث  وب

 ".ومكان زمان لكل صالح اإلسالم " أن هي شهيرة قاعدة إلى تستند المعاصرة
 تارة البشر بصفات أحيانا تصفه" المشنا " ولكن شيء آل على قادر عاقل إله" المشنا " بحسب واهللا

ة  وبصفات ار  تحده  إزائي و  أخرى ،  ةت بغض   يحب  فه ع ،  ويضر  ويغضب  وي تقم  وينف  ويمكر ،  وين

 الحسنى اهللا أسماء " نراجع أن لذلك ويكفي .  والحديث القرآن في نجدها وغيرها الصفات هذه ومثل

م ".  القرآن في نا " إن ث ا  اهللا تصور " المش ى  جالس ه  يحيط  عرش  عل ة  ب ة  من  طائف  المختلفي  المالئك

لمين  فقهاء يعترف آما األحبار ويعترف.  متهخد على يقومون الدرجات أن  المس  البشرية  الصفات  ب

ا  حد إلى االفتراض على قائمة هللا واإلزائية ون  م ا :  فيقول ه   إنن تعير ل ه  من  صفات  نس ا  نصفه  خلق  به

 الذنب فليس المادية الصور أساس على إّال يفكروا أن العامة مقدور في يكن لم فإذا فهمه ، بذلك لنيّسر

و  المحدودة،  البشر صفات االلهية للذات نفسه القرآن جعل وقد عليهم ، واقعا د :  يسمع  فه  اهللا سمع  ق

ول  ك  التي  ق ا  في  تجادل اس  قلت  أأنت : "ويستفسر  ،" زوجه دوني  للن ين  وأمي  اعب " اهللا من دون  إله
ه  ومن  موسى آلم فقد البشر ، ويكلم راهيم  قبل ه   وحتى .  اب د علي دا  اهللا سيرى  السالم  محم وم  متجس  ي

ى  فيأتون القيامة يوم ربهم يتشفعون لما المؤمنين إن: "البخاري صحيح ففي.  القيامة د  ال ال .  محم :  ق
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ل .  "ساجدا له وقعت ربي رأيت فاذا.  عليه لي فيؤذن ربي على فاستأذن فأنطلق وم  يتجسد  اهللا ان ب  ي

  :يقول وسلم عليه اهللا صلى النبي سمعت:  قال " – البخاري أخرج آما سعيد أبي فعن.   القيامة
ذهب  وسمعة  رئاء يسجد آان من ويبقى.  ومؤمنة مؤمن آل له فيسجد ساقه عن ربنا يكشف  يسجد  في

روي  قدسي حديث في ولكنه".  واحدا طبقا ظهره فيعود د  عن  ي ه  محم  أن يمكن  ال اهللا أن السالم  علي

 مات ، إال حي يراني لن إنه.  رانيت لن موسى يا: "يقول فهو الجنة دخل من إال األنبياء حتى أحد يراه

ابس  وال ده ،  إال ي رق  إال رطب  وال تده ا .  تف ة  أهل  يراني  إنم ذين  الجن نهم  تموت  ال ال ى  وال أعي  تبل

ادهم  ا  - صحيحه  في  أورد البخاري  أن عجيب  ومن   ).١٧" (أجس لفنا  آم ل  أس ل  قب دا  أن - قلي  محم

ع  ويراه له فيؤذن ربه على يستأذن ه  ويق ذا  يفسر  أن يمكن  وال.  ساجدا  ل اقض  ه ول  إال التن  اهللا أن بقب

اقه  عن  ربنا يكشف وآيف .....ساجدا له ويقع السالم عليه محمد يراه آيف وإال يتجسد ، ان  إذا إال س  آ

   !!!آذب  في آذبا إليه المنسوب القدسي الحديث آان أو.  متجسدا
ه  ويستحي  يخجل  ين ،المسلم عند القدسية األحاديث في اهللا ، فإن المشنا ، في وآما ي : "لقول م  إن  أله

ذابا  األرض بأهل  إذا  ع ى  نظرت  ف ار  إل وتي  عّم نهم  عذابي  صرفت  باألسحار  والمستغفرين  بي " ع
 .مالك بن أنس عن البيهقي رواه ما وهذا).  ١٨(

ان  إن واهللا دم  آ نا  في  ويغضب  ين ه  المش ى  يغضب  فإن زق   إل د  القدسية  األحاديث  في  درجة الن  عن

م  بقضائي  يرض لم من: "قوله عنه روي فقد المسلمين ، ى  يصبر  ول ي  عل تمس  بالئ ا  فليل " سواي  رب
ا : "قوله وآذلك.  الدارمي عن عساآر وابن داود وأبو والطبري حيان ابن رواه).  ١٩( د  ي  من  محم

 .الشيرازي رواه -) ٢٠" (غيري ربا فليلتمس وشره مني خيره بالقدر يؤمن ولم بي آمن
ه  السارية المنظورة غير الكون روح بأنه أيضا اهللا نيصورو" المشنا " في وهم ه ،  في د  آل  الكون  تم

ى  تعلو واحد وقت في وتالزمه عليه وتسمو بالحياة الم  عل ا  الع ك  مع  ولكنه ة  ذل  من  رآن  آل  في  حاّل

ه  من  جزء  وآل  أرآانه ة  والحضرة .  أجزائ ة  اإللهي كينا  " ب المسماة  الكوني  تكون ) السكينة " (الّس

  شخاصاأل في حقيقية
 اهللا أولياء " المسلمون ب يدعوهم الذين وهم المسلمين ، عند الورعين واألتقياء اليهود عند المقدسين

 ".....السكينة عليهم وأنزلنا: "قوله القرآن في ورد وقد الصالحين ،
اد  فان وآذلك د  والحماس  التثليث  عن  االبتع م  من  للتوحي ين  المشترآة  القواسم  أه دتين  ب  ففي .  العقي

 عند آلها األفكار بين وليس.  صمدا فردا واحدا إلها شيء آل على القادر اإلله نجد واإلسالم اليهودية

م  مع ( وتبعيضها اآللهة تعدد من إليهم أبغض فكرة والمسلمين اليهود د  أنه  التبعيض  في  يتورطون  ق

ة  غير عن ذا ).  دراي ود  نجد  وهك أون  ال اليه ة  يجهرون  يفت ة ،  حماسة  في  اهللا بوحداني ددون  قوي  وين

ذه   وهم تثليث ، من المسيحي الثالوث في يبدو وبما الوثنية ، بشرك ة  يجهرون به  أشهر  في  الوحداني

 اهللا إسرائيل ، يا اسمعي: "ذلك ويعني "يسرائيل شمع " ب المعروفة وهي انتشارا وأآثرها صلواتهم

د ).  ٢١(" أحد أدوناي الوهينا ، ادوناي يسرائيل ، شمع" واحد اهللا إلهنا ، ر  وق  القرآني  الخطاب  عّب

د  لم الصمد أهللا ...أحد اهللا هو قل: "فيها وجاء" الصمد سورة " في نفسه المعنى عن م  يل د  ول م  ...يول  ول

الوا  الذين آفر لقد: "وقوله .…"واحد اله وإلهكم: "أخرى آية في قوله وآذلك".  أحد آفوا له يكن  إن ق

 ).٢٢" (ثالثة ثالث اهللا
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 قد نقلوا عدوى ذلك الوحدانية على والترآيز الجهر لهذا وحماستهم اهللا ليهود ، بوحدانيةا أن والواقع

الي  الحديث نقرأ اإللهية الذات إلى المنسوبة القدسية األحاديث ففي.  المسلمين إلى ذي  الت  عن  رواه ال

ا ق :  "قال وغيرهم يعلى وأبو نعيم وأبو والحاآم ، حبان،  وابن النسائي ،  العرب نبي ا  موسى  ال ي  ي

ا  أنت إال اله ال قّل موسى قال به ،  وأدعوك أذآرك شيئا علمني رّب ا   .   رب ي ال موسى إنم د  فق  أري

ري  وعامرهّن السبع السموات أن لو موسى يا: قال به ، تخصني شيئا ة  في  السبع  واألرضين  غي  آف

  ).٢٣" (اهللا إال اله بهّن آفة ال مالت آفة في اهللا إال اله وال
ي  عن  أنس عن نعيم أبو رواه آما فيقول  موسى فيه اهللا يخاطب" قدسيا حديثا"نقرأ  آذلك  اإلسالم  نب

ه  ى  اهللا أوحى : "السالم  علي وال  : موسى  إل ه  ال أن يشهد  من  ل نم  لسلطت  اهللا إال ال ى  جه  أهل  عل

 ).٢٤..."(الدنيا
 أوحى: "اإلسالم نبي عن أنس عن الديلمي برواية فيقول موسى فيه اهللا يخاطب آخر" قدسيا وحديثا"

ادون  وواد شرف  آل  على يقومون لرجاال محمد أمة في إن موسى إلى اهللا ه  ال أن بشهادة  ين .  اهللا إال ال
 ).٢٥" (األنبياء جزاء علّي جزاؤهم

ر  في  الطبراني رواه قدسي حديث الشرك عدم على الحض وفي لمان  عن  الكبي ي  عن  الفارسي  س  نب

ك  وواحدة  لي ، منهن واحدة خصال ثالث آدم ابن يا:  "اإلنسان مخاطبا قال اهللا أن اإلسالم  وواحدة  ل

 جزيتك  خير من عملت فبما لك التي وأما شيئا، بي تشرك وال فتعبدني التي لي فأّما وبينك ، بيني فيما

ه ،  إن   ب ر  ف ا  أغف ور  فأن رحيم  الغف ا .  ال ي  التي  وأم دعاء  فعليك  وبينك ،  بين اءلة ،  ال ي  والمس  وعل

 ).٢٦" (والعطاء بةاالستجا
ا  أم مسيحا  أآان سواء عبادته ، أو هيكله في اهللا بجوار مكان ثمة ليس اليهود وعند ا  أم نبي د .  قديس  وق

ار  نهى  ود  أحب ة  اليه اس  من  العام ادرة  جد  أحوال  في  إال اسمه  ذآر  عن  الن ذلك  ويقصدون .  ن  أن ب

اذه  أو تدنيسه  وبين بينهم يحولوا يلة  اتخ د .  للسحر  وس ل انت ولق ذا  ق ى  الحرص  ه ر  إل ات  من  آثي  أدبي

ولهم  صفاته من بأسماء هللا يشيروا أن حرصا يبدون فهم المسلمين ال :  "آق الى  ق زة  رب"،  " تع " الع
 .ذلك وغير
رب  أي" أد وناي " لفظ منه يذآرون آانوا " يهوه " الرباعي االسم بهذا النطق يتجنبوا لكي اليهود  ال

دائل  باستعمال  ويشيرون  ه  ب ل  من رحيم  الواحد " ،"المقدس  الواحد "  مث ودوا  والمسلمون " ال  أن تع

ة  من بعضا إن بل  ".الرحيم"و  "الرحمن"ب  بمناداته مثال فيكتفون الحسنى أسماؤه هي البدائل  عام

ري  األصل يدروا أن دون" يهوه" باسمه اهللا ينادون المسلمين را .  التسمية  في  العب ا  وآثي  تسمعهم  م

  في يقولون
 العثماني السلطان رسالة صورة راجع" يهوه "  أصلها" هوه يا " وآلمة" هوه يا ... اهللا يا: "دعواتهم

 .  الوثيقة ـ
ا السلطان   الرسالة التي  األولى من صورة الصفحة وع  وجهه د  “ المخل د  عب ى  ”الحمي ي    إل  الشيخ أب

 هو آلمة يا في أعالها  والحظ.نفسه السلطان باللغة الترآية وبخط الشامات
 ...االستدالل بضرورة أو بالمفاجأة شعوره عند" يهوه" اسم يلفظ بالد الشام في العوام من آثيرا إن بل

ك   قيل االستغراب أو لالعتراض يدعو شيئا قلت فإذا وه "ل ذه ! ؟" ي ة  وه ا : "أصلها  الكلم وه  ي أي " يه
 .بالعربية" اهللا يا"
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ى  وخاصة  عال، ف يصنعها  وهو  المعجزات  صنع  على قادر اهللا فان اليهودية وبحسب دي  عل ار  أي  آب

ذه  أن يظن  ال أن يجب  ولكن  األحبار، وانين  خرق  المعجزات  ه ة ،  لق يس  إذ الطبيع ة  ل وانين  ثم  إال ق

 على يبرهن لم اإلسالم نبي أن ذلك.  اليهودية الشريعة في القاعدة هذه من اإلسالم أفاد وقد.  اهللا إرادة

إن   نفالقرآ.  الطبيعة لناموس خارقة بمعجزات رسالته  معرفي   إعجازه  لو صح الزعم بإعجازه، ف

ا  وليس وانين  خرق ة  لق دما .  الطبيع ال  وعن ن  ق ي  صوريا  اب ا : "اإلسالم  لنب ا  م ه  رد" بشيء  جئتن  علي

د  ه  محم ة  السالم  علي د : "القرآني  الخطاب  في  بآي ا  ولق ات  إليك  أنزلن ات ،  آي ا  بين ر  وم ا  يكف  إال به

 فيها جاء التي اآلية المفسرون ، فسر آذلك.  معجزات نيةقرآ آيات: هنا والمعنى).   ٢٧" (الفاسقون

 هي البينات أن المفسرون ذآر فقد) ٢٨" (القدس بروح وأيدناه البينات مريم ابن عيسى وآتينا……" 

 .الخ...واألبرص األآمه وإبراء الموتى آإحياء المعجزات
رآن  حسمه ما وهذا ....نفسه القرآن غير العرب نبي بها جاء معجزة من اإلسالم في وليس ه  الق د  ذات  فق

ه  في  ورد ر  وإن: "خطاب ان  عليك إعراضهم   آب ا  تبتغي  أن استطعت  ف لما  أو األرض في  نفق  في  س

 ).٢٩" (الجاهلين من تكونن فال الهدى على لجمعهم اهللا شاء ولو .  بآية فتأتيهم السماء
ل .    ربه من آية عليه نّزل لوال وقالوا): "األنعام( نفسها السورة في وردت آذلك ادر  اهللا إن ق ى  ق  عل

ّزل  أن ة  ين رهم  ولكن  آي ك  ومع  ).  ٣٠" (يعلمون  ال أآث ا  نجد ،  ذل ا  خالف رآن ،  حسمه  لم  في  أن الق

 فمن رسالته ، الزمت وأخرى والدته، رافقت بعضها.  األمة نبي بها جاء معجزات والحديث السيرة

ين  من  آنبع المياه وتدفق الطعام ، وتكثير والحجر ، الشجر حديث ه  أصابع  ب اءا   آف  الشريفة ، وانته

ورا،  أسماه السالم عليه أن السيرة تروي الذي وهو التاريخ في ناطق حمار بأول ا  وسميت ،  يعف  تيمن

ذه  معجزات  إليه تنسب أن يرضى آان ما اإلسالم نبي أن وأعتقد.  السورية القرى إحدى باسمه ،  آه

ر  بمعجزة جاء قد محمد يكون أن فنفى ةالمسأل حسم القرآني الخطاب وأن سيما ال رآن  غي  وبكل  .  الق

 الظن  عدم توجب والتي" المشنا " في اليهودية الشريعة قاعدة عن يخرج ال هنا اإلسالم فان األحوال

 .الطبيعة لقوانين خرق هي األحبار آبار أيدي على اهللا يصنعها التي المعجزات بأن
ود  عن  القليل الشيء إال التوراة تقل ولم واب  خل اب  الث ذه  ولكن  .  والعق رة  ه  شأن  ذات أصبحت  الفك

ر  ار  آراء في  آبي نا "والتي تضمنتها     األحب ارا "و "المش يقتا "و " المدرش "و "الجم د ".  البس  فق

ك " شاول " أو"  جهنم " أنها على النار صوروا ثال  وذل وادي  تم ّنم  " ب ذي " جه ان  وال ارة  آ  عن  عب

ه  متقدة النار وتظل القدس ، أورشليم خارج في األقذار من آومة ع  في ة  انتشار  لمن ا .  األوبئ  شاول  أم

 الثواب خلود مبدأ انتقل ولقد  .األموات جميع اليه يذهب األرض تحت مظلما مكانا رأيهم في آانت فقد

 طبقات ، سبع الى السموات تقسيم في اليهود أحبار تفنن واذ اإلسالمية الشريعة إلى بحذافيره والعقاب

ذافيرها  اللوحه  انتقلت فقد العذاب ، درجات في تتدرج طبقات سبع إلى وجهنم ى  بح  الشريعة  آتب  إل

ة  اإلسالمية  م  فالجن ى  الشريعتين  تصويرها في   ت ا  عل ة  أنه ع  تحوي  حديق  الجسمية  المسرات  جمي

ا   ة ، فخمره روم ،  من  عصرت  والروحي واء  آ ا  واله اجين  يجتمع  نفسه  واهللا.   معطر  فيه  من  بالن

ة ول في العذاب ا  أعظم  يم روا  أن أصحابها  يسر  م ه  ي ة  وحتى .  وجه ا   الوليم  صحيح  في  جاء ذآره

رة  أبي عن عساآر ابن رواه ما مثال القدسية األحاديث بين فمن.  الحديث ي  عن  هري ه  العرب  نب :  قول
ي  فوعزتي فتؤذى ، تعرف لئال مكان  إلى مكان من انتقل أن عيسى إلى اهللا أوحى" ك  وجالل  ألزوجّن

 ).٣١" (عام أربعمائة وألولمّن عليك ء ،حورا ألف
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 آل جعل اإلسالم نبي لكن فرد، نجاة ال شعب نجاة  أنها فيها تفكيرهم آان النجاة في اليهود فكر ما وإذا

 .نجاته عن مسؤوال فرد
ك .  الشعائر بجماعية اهتموا ولذلك وحدتهم اليهود على تحفظ أن تستطيع وحدها العقيدة تكن ولم  وذل

 هي الطرفين عند والشعائر.  والحج الجماعية الصلوات على رآزوا الذين األوائل المسلمون تلقفه ما

د  حلت أن ولما.  العبادة شيء ، قانون آل وقبل ، أوال ة  المعاب دمر  الهيكل  محل  اليهودي تبدلت  الم  اس

ة  األضاحي  القرابين  الحيواني ا .  والصلوات  ب ود  أن وآم م  اليه زوا  ل ة  صورة  وضع  يجي  أو هللا رمزي

ا  آل  تجنب  على اليهود ، حرص حرصوا اآلخرين هؤالء ألن المسلمون فعل آذلك اآلدميين تم  م  يش

ة  الموسيقى  أن ومع .  األوثان عبادة منه ا  إال الهيكل ،  في  مباحة  آانت  اآللي د  في  حّرمت  أنه  المعاب

 .بيوتهم وفي المسلمين مساجد في وحّرمت آذلك
وم ،  آل المتدين اليهودي هايمارس دينية تجربة الصالة آانت ولقد ل  ي اد  ب .  ساعة  آل  في  يمارسها  يك

وي  صغيرة علب من تتلى الصباح صلوات وآانت ى  تحت رات  عل اب  من  فق ة  المقدس  الكت ى  مثبت  عل

دّخل  التي  المسلمين صلوات أما .  واألذرع الجباه ا  أجل  من  نفسه  موسى  النبي  ت لم   عن  تخفيفه المس
ود  صلوات  نع  شكال  تختلف  آانت وان فإنها …… ا  إال اليه ا  تتفق  أنه اليهود .  معه  ال والمسلمون  ف
 بأعمال القيام في معا اشترآوا إذا إال ويتماسكون يرتبطون ال الناس ألن  المنزلية، بالصلوات يكتفون

 اإلنسان  لصالة  يستجيب  ال اهللا" بأن مبالغة من عنهم عرف بما يحاّجون اليهود أحبار وآان.  واحدة

ام  إذا إال ا ب ق يس  في  ه ه  من  اإلسالم  وحّرض ) ٣٢" (الكن لم  جانب ى  المس ة  الصالة  عل  في  الجماعي

 .المسجد
ى  أن حيث  من اإلسالمية الصلوات عن اليهود صلوات طقوس تفترق إنما  الشمونة  "  تتضمن  األول

تبدلها  والتي " عسرا   ة  بالصلوات  اإلسالم  اس ة  في  اإلبراهيمي صالة   أن والسبب .  صالة  آل  خاتم
ة  اليهود صلوات في قسم أهم وهي )٣٣" (عسرا ةالشمون" اءا  تحوي  اليومي ن   بمجيء  دع  داود ، اب

  آما اليهود يجعل الذي المسيح الملك
انوا  ة  آ دون  حرة ،  متحدة ،  أم يكلهم  في  اهللا يعب رانيمهم  بشعائرهم  ه ة  وت م  .  القديم ان  يكن  ول  بإمك

 .اليهود ذلك ينكر فيما للمسيح جيء األولبالم يعترفون ألنهم فيها تقليدهم ينزلقوا ألن المسلمين
ة  مضمون حيث من أما ا  الصلوات  بقي ة  فإنه دا  متقارب ة  فالصلوات .  ج  تتضمن  واإلسالمية  اليهودي

ى  المقدس ، الكتاب من فقرات تالوة ة  وعل د  أدعي ة  حم اء  وبرآ وات،   لألحي ى  إضافة  واألم  دعاء  إل

 .ختامي
تكلم   ال……"العازر " وصية في ورد وآما اء  يف  ت ر  واعمل  اإلستجابات ،  وردد الصالة ،  أثن  الخي

اء  في  الكالم أن اإلسالمي الشرع اعتبر آذلك  ،"الصالة بعد ين  من  الصالة  أثن ا  ب  وحض .  مبطالته

 .الصالة بعد الخير وعمل االستجابات ترديد على اإلسالم نبي
ة  الطهر  قواعد  وتكاد دينين  في  واحدة  تكون  والنظاف ا  ال رى  فكالهم ة  لصحة ا أن ي ين  البدني ى  تع  عل

روح  سالمة  د .  ال ان  لق ار  آ ى  يحرمون  األحب ي  عل نهم  بن ة  في  يعيشوا  أن دي يس  مدين ا  ل ام،  به  حم

ون  اد  قواعد  لالستحمام  ويعين غ  تك ة  تبل ة  األوامر  مرتب ي   .الطبي رر  اإلسالم  فنب ة  " أن ق  من  النظاف

ولهم  الغسل  قواعد  في تشددوا اليهود أحبار لكن" األيمان اء  اإلنسان  اغتسل  اإذ:  "آق م  ساخن  بم  ول

ذي  الحديد آمثل مثله آان بارد بماء بعده يغتسل ور  في  يحمى  ال م  تن ذ  يوضع  ال ث اء  في  بعدئ ارد  م " ب
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ي  وتشدد ) ٣٤( ق  أخرى  قواعد  في  اإلسالم  نب بيلين  بغسل  تتعل تبراء " الس تنجاء  " و" واالس " االس
ل  الجسم  ضاء أع غسل  ضرورة  عند تلتقيان الشريعتين أن إال ذلك، وسوى ة،  الصالة  قب ل  العام  وقب

رآن  مسّ  وقبل (لليهود ، بالنسبة دينية شعيرة بكل القيام لمين  بالنسبة ) الق  الشريعتين  وبحسب  .  للمس

 الطهر  يستوجب نجس والخنازير والوالدة ، والحيض ، الجنسي ، واالتصال الموتى، جثث فان معا

 نجسة  تعتبر اليهودية الشريعة في والمرأة.  الجلدية األمراض في وحدها اليهودية تشددت فيما.  منه

ا  يقترب  فال  ا  منه ين  زوجه ا  أربع د  يوم د  أن بع دا  تل ق  . ول ذه  المسلمون  ويطب ى  القاعدة   ه وم  حت .  الي
رأة  فتستحم  لمة  الم وم  في  المس ين  الي ا  من  األربع ذا .  نجسها  من  لتطهر  والدته ا  وه  عوام  يسميه  م

 ".فسخال " ب الشام بالد في المسلمين
 وعهدا ليهوه قربانا الختان تعتبر الموسوية الشريعة أن ومع.  الختان بعملية آذلك الشريعتان وتقضي

 انتشار فإن" اهللا رسول من أمر " أنها على ذلك تقتضي اإلسالمية الشريعة أن ومع عباده ، وبين بينه

ذه  ادة  ه ين  الع دمين  المصريين  ب اش  األق ين ،  واألحب ا ، ع والعرب  والفينيقي وحي  موم ا  ي  آانت  بأنه

ه  إجراءا صحيا  ذي  الجو  يحتم ى  يساعد  ال اج  النضوج  عل رين  الجنسي  واإلهتي ر  المبك ا  أآث  هو  مم

    .النظافة وسائل من وسيلة
ذبح  طريقة وحتى اد  ال ا  الشريعتين  في  واحدة  تكون  تك ان  فهم ا  تجمع ى  مع ح  وجوب  عل وان  ذب  الحي

 من فيه بما اللحم أآل ألن.  اللحم من الدم يخرج وبحيث حد ، أقصى إلى آالمه تقل أن تضمن بطريقة

 من سالمته من فيتأآدوا الحيوان بذبح مدربين أشخاص إلى يعهد أن يجب هذا أجل ومن.  رجس الدم

د  اهللا اسم  بذآر الناحر يقوم أن ويجب .  األمراض ذبح  عن ر  ولحم .  ال وت  محرم  الخنزي ذلك  ممق  وآ

اع  يجب" المشنا " وفي.  والموؤدة الميتة اول  عن  االمتن ام  تن ر  في  الطع ه  غي ر  ال: "أوقات  طوال  تنق

ا  اإلسالم  نبي عن المروية األحاديث من آثيرا نجد وآذلك ،" آالدجاج النهار دعو  وفيه لم  ي ى  المس  إل

 .وشرابه أآله في االقتصاد
ة  فيكون  الخريفي اإلعتدال بداية مع الشهر وبهالل السنة رأس بعيد اليهود ويحتفل  تشرين  شهر  بداي

وبر / األول  رن  في  وينفخون .  اوآت اءا  )الصفارة  أو الشفار (الحمل   ق ذآرى  إحي زول  ل وراة ،  ن  الت

الم  يهود جميع يدعى حين" السعيد " اليوم  لذلك واستعجاال الذنوب ، من التوبة إلى الناس ودعوة  الع

ام  تكون األول ، شرينت من العاشر اليوم إلى السنة رأس مساء ومن.  أورشليم في اهللا ليعبدوا ة  أي  توب

ذه  في  اليهود أتقياء وآان.  الذنوب عن وتكفير ام  ه ا  األي إذا .  ويصلون  يصومون  جميعه وم  جاء  ف  ي

م  يجوز  يكن  لم )هاآيريم ( الغفران ه  له أآلوا  أن في ذوا  أو يشربوا  أو ي اال،  يحت وا  أو نع  أو بعمل  يقوم

 .بهامغي إلى الشمس مطلع من النساء يقربوا أو يستحموا
ى  رمضان شهر في المسلمين بصوم أمر آذلك واإلسالم اره  عل ذي " الشهر  اعتب ه   ال زل في رآن  ن " الق
د  وأما ……" القرآن فيه أنزل الذي رمضان شهر : لقوله القرآني الخطاب في صراحة ذلك وورد  عي

ران   اآيريم (الغف ه ) ه ة  " في اإلسال   فتقابل در  ليل دأ  اإلسالمي  اليهودي  والصوم ".  الق ا  يب  من  يومي

 .غروبها إلى الشمس شروق
ا  ل  وبينم ود  يحتف ع  في  اليه ام  آل  )مارس  ( آذار من  عشر  الراب د  ع وريم " بعي ذي " ب ه  أنجى  ال  في

وردآي  تير  م وزير  مكر  من " الشعب  " واس ان  الفارسي  ال ان  أن نجد  .... هام د  هام ره  ورد ق  في  ذآ
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تير  رسف " في آما فارسيا وزيرا وليس مصر في لفرعون وزيرا القرآن د " اس ه  طلب  وق  فرعون  من

 ………" موسى إله  أّطلع إلى لعّلي صرحا لي ابن هامان يا قال" ما بعمل له يقوم أن
ود  " بأن) الحضارة قصة( آتابه في يحكم ديورانت ول المؤرخ ونرى ل  أوال هو  التلم  شيء  آل  وقب

انون  عن االختالف شديد األخالقي القانون هذا وأن أخالقي ، قانون  وعظيم  المسيحي،  خالقي األ الق

 ).٣٥" (اإلسالمي بالقانون الشبه
 األسرة بحرمة منها يتعلق ما سيما وال األخالق قواعد من آثير في واإلسالمي اليهودي الدينان ويتفق

ريم  وإجالل األبوين وطاعة والمسكن ار  وتك ة  السن  آب اء  ومحب ى  والعطف  األبن ال  عل ار  األطف  وإيث

ة  في اآلثام من يعتبر قصد عن الزواج عن اعواإلمتن.  والصدقات الزآاة ا  اليهودي م  اإلسالم  في  آم  ث

ه  وتنص  اليهودي الدين يحتمها التي الشرعية األمور من األسرة وتكوين البيت إنشاء إن  القاعدة  علي

 ال من إن: "اليهود المعلمين أحد يقول ذلك وفي.  قاعدة ٦١٣عددها  البالغ الشريعة قواعد من األولى
اثر  ضرورة  في اليهودي المعلم هذا استراتيجية مع اإلسالم نبي ويتفق .  األموات من يعد له ولد  التك

 مفاخر فإني وتناسلوا تكاثروا: "يقول إذ المسلمين بين شهير حديث السالم عليه محمد عن روي حتى

 ).٣٦" (األمم بكم
ك .  الذآور بإنجاب هموفرح بنات ، يلدوا أن آرههم اليهود عن جاهليتهم في العرب ورث ولقد  أن ذل

ه  إسم يحمل الذي هو األنثى ال الذآر ه ،  ويرث  األسرة ،  وإسم  أبي ا  أمالآ زوج  البنت  أم  بيت  في  فتت

 الشريعتين،  قواعد  في  نفسه عكس قد المفهوم وهذا  .أبواها يفقدها حتى تربيتها تتم تكاد وال.  غريب

رأة  على سالماإل نبي خفف إنما.  اإلسالمية بعدها ومن اليهودية ا  الم ان  مم ة ،  في  يصيبها  آ  الجاهلي

ل  ناقصة  ذلك مع بقيت إنما الحقوق ، بعض لها وحّصل دين  العق دل  وال وال ذآر  شهادة  شهادتها  تع  ال

 يرثه ما نصف وترث رجل شهادة تعدل امرأتين من شهادة فان آذلك الذآر عقل نصف عقلها أن فكما

 .له شقيقة إن آانت الذآر
م  دد  ول اؤهم  وداليه  ين انوا  وإن الجنسية  بالشهوة  وعلم دعون  آ ى  ي بح  إل ا  آ الزواج  جماحه دد  ب  وبتع

 وتقول.  زوجته آانت ولو حتى امرأة خلف يسير أن تمنعه )الرجل(اليهودي  عند والعزة.  الزوجات

رأة  خلف  يمشي  أن من  أسد  خلف يمشي لإلنسان أن خير" : "المشنا " قاعدة زال  وال).  ٣٧" (إم  ي

 بنفسه سيارته يقود ممن وبعضهم زوجاتهم ، خلف السير من يأنفون اليوم حتى المتشددون المسلمون

 .آخر رجل الرآاب بين آان إن سيما ال بجانبه ، زوجته تجلس أن يأنف
ار  ومن .  والفتاة للشاب المبكر بالزواج اليهود أحبار ويشير ان  من  األحب ول  آ ى  إن يق  أن الرجل  عل

ائم  يثبت زه  دع ل  دياإلقتصا  مرآ دم  أن قب ى  يق زواج  عل ى .  "ال م  البيت  ينشيء  أن أوال الرجل  عل  ث

ه ،  م  يفرشه بكرم زوج  ث د  واختصر  ).٣٨"(يت ي  محم ذه  اإلسالم  نب ة ،  بكلمات  الوصية  ه ال  قليل :  فق
 ).٣٩" (فليتزوج الباءة منكم استطاع من"

أال  الشاب  ينصحون  اليهود األحبار وآان ار  ب ه  يخت ا  زوجت ل  وحسب  لجماله  سوف  التي  تهالصفا  ب

 بالحديث  عنه، روي ما في الوصية هذه مثل اإلسالم نبي صاغ وقد.  صالحة أّما المستقبل في تجعلها

 ".يداك تربت الدين بذات فاظفر.  ودينها ومالها ، لجمالها لثالث المرأة تنكح: "القائل
وال  ومن  . الزوجات تعدد والقرآن التلمود أجاز آما القديم العهد وأجاز ار  حد أ أق ود  أحب ذا  في  اليه  ه

ذا  مقاله في ثانية فقرة ولكن".    يشاء النساء من عدد أي يتزوج أن الرجل يستطيع: "المعنى  تحدد  ه
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أربع ،  الزوجات  عدد  ذه  ونجد   ب يال  القاعدة  له رآن  في  مث ع  ففي  الق ات  إحدى  مطل رأ  اآلي ه  نق : قول
م  طاب  ما وانكحوا" رة  في   ولكن ……" النساء  من  لك ة  فق ة  نم  ثاني أربع  الزوجات  عدد  حدد  اآلي  ب

 ".ورباع وثالث مثنى "…… بالقول اآلية فاستكمل
اة  الذآور تحابي لذلك وأنها الرجال وضع من عام بوجه التلمود قوانين أن القول وجملة غ  محاب  من  بل

ار  نفوس  في  بعثت  أن قوتها ود  أحب زع  اليه وة  من  الف رأة  ق دها  الم ار  أن وصحيح .  وآي انوا  األحب  آ

ذا  الرجل  في لها وجود ال غريزية حكمة لديها بأن يقّرون ولكنهم العقل خفة فيها نيرو  ر  وه ه  عّب  عن

 الشرع  أنصفها مما أآثر المرأة القرآن أنصف ولقد" عظيم آيدهن إن: "بالقول المسلمين لدى القرآن

ذآر،  شهادة  نصف تعدل القرآني النص بحسب شهادتها آانت فان اليهودي إن  ال  ـ  هودي الي الشرع  ف
 ".واحد رجل شهادة تعدل امرأة مائة شهادة " جعل ـ األحبار قول بحسب
ائلين  األحبار أحد ويقول البيت ، هو وآدابهما الشريعتين في المرأة ومكان رأة  أن المتف  عصر  في  الم

ارة  اليوم حتى اإلسالمية اآلداب في وتتردد " يوم آل في  طفال ستلد الثاني المسيح ول  عب ان : "تق  مك

 ".زوجها بيت هو لمرأةا
نهم  الثياب ، بفاخر نساءهم يجّملون والوسطى القديمة العصور طوال اليهود وظل وا  لك يهن  حرم  عل

رأس  عاريات الجماهير أمام يظهرن أن ل .  ال رأة  حضرة  في  يصلي  ال أن اليهودي  وأمر  ب رى  إم  ي

 اإلسالم نبي لزوجات منافقينال مضايقة بعد إال اإلسالم إلى الحجاب عدوى ينتقل ولم.  شعرها الناس

 وأزواج ألزواجك قل النبي أيها يا: "بالقول السالم عليه محمدا العرب نبي اآليات من واحدة فخاطبت

  المؤمنين
دنين  بهن  من  ي يهن  جالبي ك  .  عل ى  ذل رفن  أن أدن ؤذين  فال  يع ان   ).٤٠" (ي ق  وآ  بكعب  الصلة  وثي

ال : "الق  أنس عن صحيحه في البخاري أخرج فقد األحبار، ي  وافقت  عمر  ق ا  قلت .  ثالث  في  رب  ي

ام  من  واتخذوا  فنزلت   مصلى ،  إبراهيم مقام من اتخذنا لو اهللا رسول راهيم  مق ا  وقلت .  مصلى  إب  ي

 واجتمع.  الحجاب آية فنزلت يحتجبن أن أمرتهن فلو والفاجر البر علبهن يدخل نساءك إن اهللا رسول

ى  ه  اهللا صلى  اهللا رسول  عل لم  علي رة  في  هنساؤ  وس ه  عسى :  لهن  فقلت  الغي ه  أن طلقكن  إن رب  يبدل

 ).٤١....."(منكن خيرا أزواجا
ات  تجرأ أن والوقاحة الذوق قلة من إن" المشنا "  قواعد إحدى وتقول ى  الفتي دين  أن عل  أو هواهن  يب

 أن الوالد حق من ولكن.  الزوجين برضاء إال يكون ال الزواج فإن ذلك ومع.  للزوج بالنسبة خيارهن

ى  السن  صغيرة  وهي  يشاء لمن ابنته يزوج ا  من  السادسة  في  آانت  وان حت ذا .  عمره ا  وه ه  م  فعل

ي  من  عائشة  ابنته زوج عندما الصديق بكر أبو الجليل الصحابي ه  العرب  نب م   السالم  علي  تكن  ، ول

 ".التاسعة في وأنا له وأهديت السابعة في تزوجني: "تقول نفسها أنها حتى السابعة تتجاوز
ة  د  وثم ع  عاق د  يوق وديين  زواج عق د    اليه ة " ويسمى العق د  ويسمى  "آتوب لمين  زواج عن ب  المس

ة  الشريعتين  بحسب العقدين في ويحدد".  الكتاب" ا  الزوجة  بائن م .  الصداق  ومؤخر  مهره  يكن  ول

ل  اليهود عند الصداق مؤخر ائتي  عن  يق ا  وهو  زوزا ، م  الشريعتين  في  وهو  بيت ،  لشراء  يكفي  م

 .عنها ومات طلقها إذا الزوج مال من يقتطع
ة ،  الوجهة من منحطا المرأة مرآز نجد الشريعتين وفي ا  القانوني ة  من  عالي ة ،  الناحي  ولكن  األخالقي

ا  أفالطون حمده آما اهللا يحمدان والمسلم اليهودي الرجلين م  ألنهم دا  ل ين  يول رأة  .  أنثي ة  والم  اليهودي
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د اهللا أح وأنا: "جم تواضع في ذلك عن تجيب ذي  م ا  خلقني  ال ا " أراد آم رأة  ، فيم لمة  الم  تجيب  المس

 ".ذآورا يخلقنا ولم إناثا خلقنا الذي هللا الحمد: "بقولها
رواق  في  منعزل موضع اإلسالمية والمساجد اليهودية المعابد في وللنساء  في  أو الرجال  خلف  أو ال

 .العبادة عن الرجال نم العابدين تلهي التي لمفاتنهن سمجة تحية وتلك خاصة ، عّلية
ه  السماح طريق عن الجنسية غريزته إشباع للرجل واإلسالمية اليهودية الشريعتان يسرت أن وبعد  ل

ا  والتسري زوجاته بتعدد ه  ملكت  بم ا  يعاقب  التي  الجرائم  من  الزنى  الشريعتان  جعلت .  يمين  عليه

ان  إن(رجما  باإلعدام مرتكبها ا  آ ا ).  متزوج رق  اراألحب  بعض  نجد  ولكنن وبهم  ت أمرون  قل د  في  بجل

ه  رآه شيء  آل  الحشر  يوم سيئاته آتاب في اإلنسان يجد" :يقول ايكا بل إن رب الزاني ،  وأبى  بعيني

 ".به يستمتع أن
د  يح  وق ا .  الطرفين  برضا  الشريعتين  في  الطالق  أب زوج  فأم ق  أن يمكن  فال  )الرجل  ( ال  إال يطل

  .رضاها بغير هايطلق أن للرجل فيجوز الزوجة وأما.  برضاه
وراة  في  الخمسة  موسى  أسفار  اتباع على أصر من اليهود األحبار من هناك لكن  الحرفي  بنصها  الت

 الموسوية ، الشريعة في تبديل من التلمود علماء أدخله ما على احتج الذي "عنن" الحبر هؤالء وأبرز

ا  توفيق من وشرحهم تفسيرهم في يحاولونه وما ين  بينه ة القا الظروف  وب امهم  في  ئم ذلك  أي  سمي  ول

اعتهم  وانتقلت .  اإلسالم  صدر  في البعض منهم وآان" القرائين"أتباعه ب  أن  قن ود  ب  تحريف  التلم

 واللفظة  .  بالنصوص المتمسك هو" والقّراء.  "أيضا بذلك قالوا الذين األوائل المسلمين إلى للتوراة

 ".القرآن" أيضا   ومنه.النص وتعني) اآلخر على همزة بدون ( قرا أصلها آرامية
 يطالبون  الذين الشيعة من سيما وال اإلسالمي الديني الفكر في مقبوال آان " عنن " الحبر أن والواقع

 ويعتبرها التلمود وشروح تأويالت ويرفض بالنصوص متمسك فهو.  وحده القرآن واتباع السنة بنبذ

رى " عيسى  " إلى اسمه يقلب أن بعد ولكن يسوع يمتدح أنه آما.  تحريفا ه  وي ه  في م  صالح  رجل  أن  ل

ل  المدونة موسى شريعة نبذ في يرغب ا  آل  ب ان  م ه  آ ذ  أن يطلب اس  ينب وانين  الن ة  ق  والفريسيين  الكتب

ر  في  يرغب آان بل جديد ، دين وضع في يرغب يكن لم عيسى أن " عنن " ويرى  .  الشفوية  تطهي

ى  يخفى ال وبالطبع.  وتدعيمه اليهودي الدين ار  عل لم  ىءالق رى  أن المس ر  ي اليم  أث ّراء  تع " عنن  " الق
ة  مسيرة  تصحيح  أراد نبي مجرد وهو عيسى هو يسوع حيث اإلسالمية الشريعة في  بتكليف  اليهودي

ل .  التلمود بوضعهم التوراة حرفوا قد والكتبة الفريسيون وحيث  اهللا،   من ر  إن ب ان " عنن  " الحب  آ

 .األناجيل إلى والعودة الكاثوليكية التقاليد بنبذ طالب الذي وثرل مارتن فكر في الواضح التأثير أيضا له
رأ  ومن  ن   سعديا  يق ود  يوسف  ب رى  أحد  في  المول وم  ق ام   المصرية  الفي  شرحه  ويطالع .  م٨٩٢ع

وراة  ألسفار يما  وال الت اب  " في  س ات  آت ادات  األمان وع " واالعتق ام   المطب د .  م٩٣٣ع ه  يتأآ  أن لدي

واتر  الوحي على تقوم اليهودية شأن شأنها اإلسالمية الشريعة ا  والت ان  الشريعتين  أن ومع .  مع  تؤمن

اء  نجد ما نادرا فإننا .  والتواتر الوحي صدق العقل إلى استنادا يثبت بأن وتطالبان بالعقل ، أيضا  فقه

 .ذلك يطبقون الشريعتين
ي  فلسفة هي آما ميمون وابن سعديا فلسفة إن ن  الغزال رازي ،  رشد  واب ا  وال ا  فيه الم  نظام  أن آله  الع

ل  من  وليس.  عاقل مدبر خالق وجود على يدل ما هو وقوانينه أن  المرء  يظن  أن شيء  في  العق  اهللا ب

ا  واإلسالمي،  اليهودي  الفكر  في  الفضيلة  ولكن.  الفضيلة على يثبت أن عن يعجز المدبر العاقل  آم
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اة  هناك تكون أن بد ال ثم ومن.  الحياة هذه في دائما عليها يثاب ال واضح ، هو ا  تعوض  أخرى  حي  م

 لبعض عقابا إال ليست الدنيا هذه في الصالحين آالم ولعل .  ظاهري ظلم من الدنيا الحياة هذه في يبدو

م  من  األشرار  به يظفر ما أن آما  موتهم ، بعد فورهم من الجنة يدخلوا حتى ذنوب من ارتكبوه ما  نع

 .رضةالعا الصالحة أعمالهم على مثوبة هو إنما
اء  بالماضي الحاضر ربط يكرسون العرب فالسفة من ونظراءهما ميمون وابن سعديا إن نعم  واألحي

ك ،  مظاهر  من  انتشرت ،  وقد.  باألموات وت  في  ذل ود  ومحال  بي لمين  اليه زيين  والمس  الجدران  ت

ة  األحاديث  ومن بل القرآن من وبآيات اليهود عند التوراة من بآيات د  النبوي لمين  عن  بيت    ففي .المس

اب  على تعلق آانت اليهودي ة  الحجرة  ب ال  أنبوب ا  يق ة  له زوزا  " بالعبري وي " م ا  وتحت رق  من  ملف  ال

ه  سفر  من فقرتان عليه آتبت ات  (االشتراع    تثني  من  ٢١ - ١٣و  السادس  الصحاح  من  ٩ - ٤اآلي

ا    اليهودي تذآر وهي) عشر الحادي الصحاح ة إله أن ثم ه  يجب  واحد  " ب ه  أن علي ه  آل  من  يحب  قلب

ا  عبارات تقرأ ما فكثيرا متجره أو المسلم بيت جدار على وأما.  قوته وبكل وروحه ي  قاله  اإلسالم  نب

ذلك  ،" يسرا العسر مع إن: "مثل قرآنية آيات من ومقاطع" وعلمه القرآن تعلم من خيرآم: "مثل : وآ
 ..."صدرك لك نشرح ألم"

رن  في  ما وقت في ظهر ولقد د  األول الق يال  بع اب  دالم ك  من  آت  األسرار  عن  تتحدث  التي  الكتب  تل

اء  وآان  .الخلق آتاب أي ـ "يصيرا سفر " باسم ويعرف الخفية ود  من  والمتصوفة  األتقي نهم  اليه   وم
ا  نفسه ، اهللا أو الخليل ، إبراهيم هو واضعه أن يقولون" هليفي يهودا" ه  جاء  ومم ة  أن في ق  عملي  الخل

داد  يأ" (سفروتات  " عشر  بواسطة تمت قد ة  وفيوض .  اهللا روح : وهي ) أصول  أو إع ا  ثالث  :منه

واء   اء  اله ار ،  والم ة  والن اد  وثالث ة  أبع ى  مكاني ة  اليسار ،  إل اد  وثالث ة  أبع ى  زماني ذه   إل ين، وه  اليم

 .العالم محتويات حددت التي هي األصول
ا  هو " يصيرا سفر " أن والواقع رآن  يسميه  م راهيم  صحف "ب  الق ة  وألن" إب د  قالخل  عملي  تمت  ق

" عاشوراء "ب  وسميت  اإلسالمية العقيدة إلى المناسبة هذه أهمية انتقلت سفروتات ، عشرة بواسطة
ا  للصوم  مناسبة إلى وتحولت  ر  فيم ي  عن  أث د .   اإلسالم  نب ن  عن  روي فق اس  اب  اهللا رسول  أن" عب

ذا ).  ٤٢" (بصيامه  وأمر  عاشوراء  يوم صام وسلم عليه اهللا صلى ه ع متفق  الحديث  وه ل .  لي  إن ب

ا :  "بقوله عباس ابن عن روي ما بحسب وصفها وقد.  العشر أيام يصوم آان اإلسالم نبي ام  من  م  أي

 يشرح أيضا يكاد" يصيرا سفر " أن والواقع ).  ٤٣" (األيام هذه من اهللا إلى أحب فيها الصالح العمل

 .فيض عن عبارة هي التي اإلسالم في ) ٧(العدد  فلسفة
اد  ثةوثال اهللا روح ة  أبع ى  مكاني ة  اليسار  إل اد  وثالث ة  أبع ى  زماني ين  إل ا  .  اليم دد   فلسفة  وأم ) ١٠(الع
 ).٤٤(والنار  والماء الهواء :وهي سابقتها إلى الثالثة اهللا روح فيوض بإضافة فتكون
دادهم  موعد  فكانت عاشوراء مناسبة المسلمين عند الشيعة اقتبس ولقد ى  ح ن  الحسين  استشهاد  عل  اب

ا  أو" زوهر  سفر  " من  آخر  شيئا غيرهم دون وحدهم اقتبسوا لكنهمو.  علي اب  يسمى  م .  المجد  بكت
ن  شمعون إلى تأليفه يعزى وهذا اء  أحد  يوحاي  ب رن  علم اني  الق يالد  الث ه .  للم ذآر  وفي  أن شمعون  ي

 من  آانت  التي  األسرار المستترين لقرائه يكشفوا أن العشرة السفروتات  وألهمت ألهمته قد المالئكة

 .المنتظر المسيح أيام إلى محفوظة قبل



 

 ٤١

ة  عناصر آل الزوهر في جمعت ولقد رة :  القبال ه  فك ذي  شيء  لكل  الشامل  اإلل  عن  إال يعرف  ال وال

ة  والحروف .  الحب  طريق ة  األربع وه ،  ألسم  المكون ة ،  واألوساط   يه ة ،  والفيوض  الخالق  الرباني

الم  الخاصة  واالستعارات   ر  بالع الم  الكبي اريخ .  لصغير ا والع ة  المسيح  ظهور  وت وره،  وآيفي  ظه

اني  وتنقلها ، الروح وأزلية ة ،  للطقوس  الصوفية  والمع داد  الديني نقط  والحروف  واألع  والشرط  وال

ة  الكتابات واستعمال راءة .  الجفري ا  الكلمات  وق ل   طردا ،  ال عكس ك  ومث راءة  ذل  التي  يسوع  اسم  ق

 .عيسى إلى انقلبت ثم عوسي أصبحت
يئا  اإلسالم  شيعة  بعض  إلى نقل قد األصل اليهودي صوريا بن اهللا عبد أن المسألة هذه في ما وأهم  ش

 حتى.  الجفرية الكتابات استعمال وطريقة والحروف األعداد فلسفة فعلمهم" زوهر سفر " تعاليم من

ر  " بعد فيما للشيعة أصبح اريخ .  خاص  "جف ة  المسيح  ظهور  وت وره  وآيفي ديهم  باتت  ظه ا  ل  تاريخ

ن  أبوه أو علي ، بن الحسين وهو المنتظر المهدي لظهور ي  اب ع .  طالب  أب  الشيعة  مفكري  أن والواق

 .وهمي شخص أنه ويقولون أساسا ، صوريا بن اهللا عبد وجود ينكرون ومحدثيهم
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 اإلسالم في اإلسرائيليات
 عدد رأى آما فقط ، والحديث التفسير طريق عن ميةاإلسال العقيدة إلى تتسرب لم فاإلسرائيليات إذا ،

م  المقدسة نصوصهم في وجودها من المسلمين فقهاء يحذر التي   فاإلسرائيليات.المفسرين آبار من  ل

وراة  " مصدرها  يكن  ل  ،" الت نا " ب يقتا "و " المش  سفر  " و" زوهر  سفر  " و " المدرش "و " البس

 أما".  يصيرا
ان  صلب  في  فهي نفسها التوراة رآن ،  بني د  الق ر  وق ذلك  القرآني  الخطاب  أق دما  ب د  عن ى  أآ  وحدة  عل

وراة  ناسخا  جاء  القرآن أن صحيحا وليس.  اهللا عند الكتاب ل  للت القرآن  واإلنجي ل  ف وراة  واإلنجي  والت

دة  هي  واحدة  جوهرية عقيدة إلى البحث مطلع في رأينا آما يستندون د  عقي ا : "التوحي لنا  وم  من  أرس

دون  أنا إال اله ال أنه إليه نوحي إال رسول من قبلك ون  والمسلمون   ).٤٥" (فاعب اب  يؤمن ه ،  بالكت  آل

زل  بالذي ى  أن ود  إل وحي  يمكن  وال والنصارى ،  اليه نقض  أن لل ادلوا  وال: "بعضا  بعضه  ي  أهل  تج

التي  إال الكتاب ذين  إال أحسن  هي  ب وا  ال نهم  ظلم وا  م ا  وقول ذي  آمن زل  بال ا  أن زل  إلين يكم  وأن  اوإلهن  إل
ه  ما وابطل نسخ اإلسالم بأن يقول أن المريء يمكن وال).  ٤٦" (مسلمون له ونحن واحد وإلهكم  قبل

ه  وّصى  ما الدين من لكم شرع"فقد  ا ،  ب ذي  نوح ا  وال ا  إليك ،  أوحين ه  وصينا  وم راهيم  ب  وموسى  إب

 ).٤٧" (وعيسى
ل  ـ  واألتباع الصحابة من القرآن مفسري أن رأينا وقد رن  قب امن  الق يالدي،  الث دا  م ل  وتحدي ة  قب  خالف

 وال القرآنية ، لآليات شرحهم عند بها لإلستئناس التوراة على يطلعون آانوا ما ـ العزيز عبد بن عمر

ل  األولين ، بأخبار يختص ما في سيما انوا  ب ى  يلجأون  آ اب  أهل  " إل ود،  من " الكت يما  ال اليه  من  س

ه ي بما يضّلونهم هؤالء فكان اإلسالم ، في منهم دخل نا "من   عرفون ره " المش  ال أضاليل  وهي .  وغي
 يحملون آانوا للميالد والعشرين عشر ، التاسع القرنين في المفسرين أن حتى.  التوراة في لها أساس

ك  ويكشفون باإلسرائيليات ، أغرموا الذي المفسرين على د  ذل ة  عن ذه  مقارن فاره  اإلسرائيليات  ه  بأس

د  الشيخ  :  اإلسرائيليات في تورطهم المفسرين من سابقيهم على عابوا الذين بين ومن.  التوراة  محم

ارن  رضا الشيخ آان فقد  )٤٨" (المنار"ب  الشهير " الحكيم القرآن تفسير " صاحب رضا رشيد  يق

ه  ال الصحابي  صحبة  وآانت   فيردها ، التوراة في ورد بما اإلسرائيليات هذه ده  تحمي د  إذا عن ه  تأآ  ل

 ويكتفي  اإلسرائيليات  ذآر عن صفحا يضرب أحيانا وهو.  إليه ائيلياتاإلسر من واحدة نسب صحة

 نجده " األعراف  سورة  " من ٦٩اآلية  فسر عندما أنه مثال ذلك ومن بطالنها ، وبيان إليها باإلشارة
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ك  في  وسعة  بسطة المخلوقات في زادهم بأنه" بسطة الخلق في وزادآم: "قوله يفسر والحضارة   المل
ام ،  طوال  آانوا إذا أبدانهم ، خلق في بسطة أو ، اء  األجس دان  أقوي ى  ...األب ول  حت  التفسير  وفي : "يق

وتهم ،  طولهم  في  المبالغة في األصل إسرائيلية روايات المأثور د  ال وق ا  يعتم  بشيء  يحتج  وال عليه

  ).٤٩" (منها
ول  القرآن في نوح قصة لتفسير يعرض فإنه آذلك ا :  "فيق ا   وأم ا  م ه  المفسرون  حش  من  اسيرهم تف ب

ات  ذه  في  الرواي ا  القصة  ه ابعين  الصحابة  عن  وغيره رهم،  والت د  فال  وغي ه   بشيْ  يعتق ) ٥٠(من
فينة ،  صنع  في  عائشة عن المروي الحديث ذلك في مثال ويضرب د  وأم الس افر  الول ذي  الك ه  ال  رفعت

ن  عن  جرير ابن رواه ما منه وأنكر: "قوله ويضيف . معها فغرق لينجو اس  اب اء  عن  عب  عيسى  إحي

ه  ام  الحواريين  بطلب  السالم  علي ن  لح وح  ب ديثهم  ن اه  وتح فينة  عن  إي ا ،  في  الس  وعرضها ،  طوله

ا  الشيطان  ودخول.  منها آل في وما وطبقاتها ، وارتفاعها ، ة  فيه ال  بحيل ا  احت ى  به وح ،  عل  ومن  ن

ّنور  الفيل ، ذنب من وخنزيرة خنزير والدة ّنورة  وس ك  وآل  األسد ،  منخر  من  وس ل  من  ذل  األباطي

 ).٥١(علي   ابن زيد ابن علي طريق من رواه وقد  المنفرة  اإلسرائيلية
ا  التي  اإلسرائيلية الروايات يذآر" المنار تفسير " صاحب نجد األغلب وعلى م  المفسرون ،  تناقله  ث

ى  دليال ذلك من متخذا التوراة على يعرضها ذبها  عل التوراة  .آ ده  ف د ،  األصل  هي  عن ل  المعتم  هي  ب

 .باطل فهو خالفها وما حق فهو وافقها فما المسلمين ، المفسرين روايات عليه يعرض الذي حكالم
ة  تفسيرة ذلك ومن ة  لآلي ة  القرآني الوا : "التالي ا  ق ا  إن موسى  ي ا  فيه ارين  قوم ا  جب ن  وان دخلها  ل ى  ن  حت

).٥٢" (داخلون فإنا منها يخرجوا فان منها ، يخرجوا
 الجبارين ، هؤالء وصف من المأثور التفسير في روي ما أما: "كذل في المنار تفسير صاحب ويقول

 إليهم ، عزو غير من فرّددوها المسلمين ، في اليهود يبثها آان التي الخرافية اإلسرائيليات من فأآثره

ك  بحال ويخبروه ليتجسسوا األردن وراء ما إلى موسى بعثهم الذين عشر اإلثني العيون إن آقولهم  تل

م  فوضعهم  الجبارين أحد رآهم قومه ، يدخلها أن قبل هافي ومن األرض ائه، وفي   في  آله ة  آس  :رواي

ا  فكان الفاآهة ، يجني أحدهم آان دا  أصاب  آلم ون  هؤالء  من  واح ه  في  وضعه  العي ة  مع  آم .  الفاآه
 ).٥٣(العماليق   هؤالء من رجل خف في استظلوا موسى قوم من رجال سبعين أن:  رواية وفي
 عشر  الثالث  الفصل  في  مبسوطة القصة وهذه:  "التفسير على تعليق في" المنار " صاحب يقول ثم

وراة  أسفار  من الرابع السفر هو الذي العدد ، سفر من عشر والرابع ا  وفي .  الت  الجواسيس  أن أولهم

واحد   عنب  عنقود فيها) آرمة( زرجونة عودتهم في قطعوا وأنهم أمروا ، آما آنعان أرض تجسسوا
وه  ، ة ب حمل ين  عتل ين  ب نهم  اثن ه  م ان  من  شيء  ومع ين  الرم الوا .  والت ي  مأل  في  وهو  لموسى  وق  بن

درّ  بالحقيقة هي فإذا  فيها ، بعثنا التي األرض إلى صرنا قد:  إسرائيل ا  ت ذا  وعسال ،  لبن ا ،  وه  ثمره

 إلى "–عناق  بني أيضا ثم ورأينا جدا ، عظيمة حصينة والمدن أقوياء ، فيها الساآنين الشعب أن غير

ائال  موسى  عن الشعب يسكت آالب  وآان-"  الكاتب قال أن ا  األرض ونرث  نصعد :  ق ادرون  فان  ق

ا   أشد ألنهم الشعب إلى نصعد أن نقدر ال فقالوا) للتجسس أي(معه  صعدوا الذين القوم وأما.  عليها من
نعوا  ، د  وش ي  عن ى  إسرائيل  بن الوا  تجسسوها  التي  األرض عل ا  تأآل  أرض هي  وق ع   ،أهله  وجمي

م  رأينا وقد القامات ، طوال فيها رأيناهم الذين الشعب ابرة  من  ث ابرة  الجب ي  جب اق،  بن  في  فصرنا  عن

 ".عيونهم في آنا وآذلك آالجراد، عيوننا
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 :فيقول التوراة رواية على المسلمين المفسرين رواية يعرض أن بعد" المنار " صاحب ويعلق
 في المسلمين بين بثوها التي الخرافات تلك إسرائيل بني عند ةالمعتمد الرواية في ليس أنه ترى فأنت“

ة  من فيها وإنما األول ، العصر م :  البالغ بهم  لخوفهم  أنه ارين ،  من  ورع روا  الجب ى  أنفسهم  احتق  حت

ين  بين والفاآهة العنب زرجون حمل وأما آذلك، رأوهم الجبارين أن واعتقدوا آالجراد ، رأوها  رجل

 ).٥٤"  (المسافة لطول حفظها ذلك سبب يكون وقد عظمها، في آبيرة مبالغة على يدل فال
 في  آان التحريف أن حقيقة الحقيقة، هذه يرفض من المسلمين العلماء بين اآلن حتى فهنالك ذلك ، مع

 بين التي التوراة أن والدليل اإلسالم صدر في اليهود يتداولها آان التي المكتوبة غير الشريعة تسريب

 المفسرون اعتمدها التي الخرافات هذه من خالية" المنار " صاحب أيدي بين آانت والتي ومالي أيدينا

ل  المسلمون  رآن  المعاصرين  المفسرين  أن األمر  في  والطريف   .األوائ ون  للق ذه  يقبل ات  به  الخراف

وا  جاءت  أنها مع بالتحريف  التوراة ويتهمون الفاضحة اإلسرائيلية ذه  من  خل ات  ه  ومن .     الخراف

ى  يأخذ  الذهبي حسين السيد محمد الدآتور الشيخ أن مثال ذلك ار " صاحب  عل ه " المن وراة  احتكام  للت

ره  ما بين للمقارنة وجها أرى ولست: "بقوله فيعلق ا  المفسرون ،  ذآ ه  وم وراة ،  عن  نقل التوراة  الت  ف

ا  التوراة ، لغاتمبا من الشيخ يهّون لم ثم صحيح ، غير إليها فاالحتكام والتبديل ، التحريف دخلها  وم

 ).٥٥" (يسلكه أن ـ اهللا رحمه ـ للشيخ آان ما مسلك هذا أن الحق  التفسير ؟ في آتب مما قريب فيها
ذهبي  الشيخ  أمر  غريب ه  ال و  ... وأمثال رى  فه ار  " صاحب  أن ي وراة ،  مبالغات  من  يهون " المن  الت

ى  موسى أوفدهم الذين المستطلعين قول أن فهل!!!            التفسير ؟ في آتب مما قريب فيها ما أن ويرى  إل

ة؟  حد  إلى مبالغة" آالجراد عيوننا في فصرنا " آنعان أرض ول  ال أو …الخراف لم  يق ه  في  المس  حيات

ون  في  صغرت  آما عيني في صغرت لقد العامة اس  عي ذه  وهل .  الن ة  ه ة  الكناي ات  من  قريب  الخراف

ارين ا أحد  رآهم " آقوله القرآن تفسير في وردت التي م  فوضعهم  لجب ائه  في  آله ذلك "  آس ه  وآ : قول
ا  والتفكير العقل هذا أبمثل!!! ؟ " العماليق هؤالء من رجل خف في استظلوا رجال سبعين أن"  حكمن

ات  اعتماد على يصر الذهبي  إن!محرفة ؟ بأنها التوراة على ى  التفسير  في  االسرائيلية  الخراف  ال حت
 .آمقياس صالحة التوراة ان يقال
ا وبي دعو  نم د  الشيخ  ي يد  محم ار  " صاحب  رضا  رش ى " المن يم  إل ل  تحك ول  العق  أراد زمن : "فيق

ا  عندنا ما بين الفرق ليعلم الكتاب أهل عند عليه المتفق الى فليرجع االسرائيليات دهم    وم  ،) ٥٦(عن
ّرك  فال هذا علمت إذا: "أيضا يقول وبينما ا  شيء  يغ روى  مم أثور  التفسير  في  ي ذ  تفصيل  في  الم  هه

 الذين اليهود ، زنادقة عن المأخوذة االسرائيليات تلك من مأخوذ أيضا وهو يصح، ال فأآثره  القصة ،

ا ).   ٥٧" (فيه يدخلوا لم الذين وآذلك له ، لكيد االسالم في دخلوا ار  " صاحب  بينم ول " المن ك  يق  ذل

ا : "يقول الذهبي نجد ومنبها منصفا وراة  ولكون  ومالن دة  الت د  معتم اب ؟ ال أهل  عن م  كت  تكون  أن المه

 تصح إذا فكيف مسلم به يقول ال وذلك التفسير، في المذآور من سواها ما على حجة تكون حتى عندنا

 ).٥٨! (المقارنة ؟
ل  بل الذهبي لعقل يمكن ال التعصب هذا إن بمثل: بدورنا نقول ونحن لم  أي لعق ين  أن مس ة،  يتب  الحقيق

 !!بذلك القول يخّطئنا أحدا أن أعتقد وال
 األعراف  سورة من ١٩٢اآلية  تفسير عن يقول األخير أّن " المنار " صاحب على" الذهبي " وأخذ

  :يلي  ما
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ة  من ألفاظ التبديل هذا في روى مما شيء في لنا ثقة وال" ة،  وال عبراني ه  عربي  اإلسرائيليات  من  فكل

ا  ـ  الوضيعة  ال  آم تاذ  ق ام  األس ك    اإلم ا  والسنن  يحالصح  في  بعضه  خرج  وان -)٥٩(هنال  موقوف

ي  قيل :وغيرهما الصحيحين في المرفوع هريرة أبي آحديث ومرفوعا ، وا : إسرائيل  لبن اب  ادخل  الب

ة  حطة ، : وقالوا أستاهم على يزحفون فدخلوا حّطه ، وقولوا سّجدا ة  وفي  شعرة ،  في  حي  في : رواي

ق  من   )٦٠(السورتين    تفسير  في  البخاري  رواه ـ  شعيرة  ام  طري ن  هم ه  ب ا  وهب ،  أخي  منب  وهم

ه  اهللا صلى  النبي  من هذا بسماع هريرة أبو يصرح ولم اإلسرائيليات ، في الغرائب صاحبا لم   علي وس
  ).٦١" (عنه أنه روي ثبت إذ األحبار ، آعب من سمعه أنه فيتحمل ،

 المفسرين وينكر التوراة أسفار يعتمد وهو.  البخاري صحيح في حديثا يورد هنا" المنار " وصاحب

 يهود زنادقة وضع من بل التوراة من ليست اإلسرائيليات ألن .  باإلسرائيليات تفاسيرهم حشوا لذينا

رواة ،  فيها صدقهم ومفتريات خرافات وهي المسلمين إلى منهم سرت وقد - يقول آما - يهم  بمن   ال  ف

 .السالم عليه اإلسالم نبي صحابة بعض
 المسلمون  الذي يحيطه  األحبار آعب في رأي رضا رشيد محمد الشيخ العالمة" المنار " ولصاحب

ألونك ( األعراف  سورة من ١٨٧لآلية  تفسيره فعند القداسة ، من بهالة عصورهم مدى على  عن  يس

ات  مشكلة  رضا  الشيخ  يتناول)  مرساها أّيان الساعة واردة  الرواي ا  وذآر  اآلجال ،  شأن  في  ال  منه

ة  ار  آعب  عن  رواي ه  امنه  وانتهى  وناقشها ،  األحب ى  السديد  بحكم ال  آعب  عل د  إن: "فق  بطل  ي

ألة  في  لعبها لعبت قد.   األحبار آعب األآبر اإلسرائيليات دجال  مس ر  واد آل  في  ( ال ة  من  أث )" ثعلب
)٦٢.( 

دجال  شأن  في  األحبار آعب عن أخرى برواية يأتي ـ " المنار " صاحب أي ـ وهو ول  ال ل : "فيق  بمث

ات  هذه ان  الخراف ار  آعب  آ لمين ،  يغش  األحب يهم  ليفسد  المس نهم  عل نتهم ،  دي ه  ويخدع  وس اس  ب  الن

   ).٦٣" (العظيم العلي باهللا إال قوة وال حول وال التقوى إلظهاره
ار  " صاحب  ويلتفت ى  أيضا " المن ن  وهب  " دور إل ه  ب ذي " منب رك  ال ة  ت ى  اليهودي  أو اإلسالم ،  إل

ان  هي  إذاف  عصاه فألقى: "القائلة لآلية تفسيره ففي ذلك ، في تظاهر ين  ثعب ول  )٦٤" (مب ة  يق  العالم

أثور  التفسير وفي: "رضا رشيد محمد الشيخ ات  الم ان  صفة  في  رواي ذي  الثعب ه  تحولت  ال  عصا  إلي

ند  لها يصح ال التي اإلسرائيليات من إال هي ما فرعون ، لدى تأثيره وفي السالم ، عليه موسى  وال س

 ).٦٥(منها   بشيء يوثق
 منها ، فانهزموا الناس على حملت ثعبانا صارت لما العصا إن: "منبه بن وهب رواية مثال ويضرب

 ).٦٦" (منهزما فرعون وقام بعضا ، بعضهم قتل ألفا ، وعشرون خمسة منهم فمات
ا  ويعلق القول  عليه د : "ب ى  اقتصرت  وق ذه  عل ة ،  ه ول  الرواي ي : ألق ن  عمرو  تضعيف  أرجح  إنن  اب

ا ،  فيه أسوأ اأن له ، الجمهور توثيق على لوهب الفالس ى  ظن ا  عل رة  من  روي م ه ،  آث  ويغلب  عبادت

ذين  الفرس قومه مع ضلع له آان أنه ظني على دون  ال م  ويدسون  والعرب ،  لإلسالم  يكي اب  من  له  ب

د  اإلمام ذآر فقد التشيع، طريق ومن الرواية ده  أن: أحم ا  وال ى  آسرى  أخرجه  فارسي  منبه يمن  إل  ال

ده  من  يختلف  آان وهبا ابنه وأن.  وسلم عليه اهللا صلى نبيال زمن في)  اليهودية من  ( فأسلم ى  بع  إل

ا،  بعد بالده ا  فتحه ة  الغرائب  في  الشبهه  موضع  وههن ه  المروي رة  وهي  عن ه  .آثي دي    مثل  آعب  عن

ر  تابعيا آان آالهما اإلسرائيلي ، األحبار ة  آثي ا  يعرف  ال التي  للغرائب  الرواي ول  أصل  له  وال معق
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الد  فتحت التي العربية اإلسالمية لألمة يكيدون اآانو وقومهما منقول، رس،  ب ود  وأجلت   الف  من  اليه

ل  الحجاز،  ة  فقات اني  الخليف ن  عمر ( الث ة  من  مرسل  فارسي ) الخطاب  ب ه ،  سرية  جمعي ة  لقوم  وقتل

ة  انوا  الثالث  الخليف ونين  آ د  بدسائس  مفت ن  اهللا عب بأ  ب ى  اليهودي  س ة  وال بأيين  جمعي ات  الس  وجمعي

 ).٦٧" (اإلسالم صدر في الرواة وأآاذيب السياسية الفتن جميع ترجع الفرس،
ذي  السؤال  إنما".  التوراة " مصدرها يكم لم فاإلسرائيليات وإذا  تسربت  آيف : هو  طرحه  يجدر  ال

 !القرآن ؟ تفسير إلى اإلسرائيليات هذه
ى  يلجأون  اإلسالم  صدر  وفي  الصحابة  من  وبعضهم  التفسير ،  علماء آان لقد ود  إل ا  لتفسير  اليه  م

يهم  يستعصي  ه  عل ات  من  فهم رآن ،  آي ذلك  الق ان  وب ود  آ انحة  فرصة  يجدونها  اليه ول  لحشو  س  عق

ات  البغوي تفسير عن ينقل مثال فاأللوسي .غريبة وسذاجات بخرافات المسلمين العلماء ود  خراف .  اليه
ا  إسرائيل  بني ميثاق اهللا أخذ ولقد " المائدة سورة من  )١٢(لآلية  تفسيره فعند ي  وبعثن ا  عشر  اثن  نقيب

رى  روي  البغوي  ن ة  قصة  ي ن  عوج  عن  غريب ق  ب ه  وأن عن ان  طول ة  آ ة  آالف ثالث ة  وثالثمائ  وثالث

ا ،  ذراعا وثالثين ه  وثلث ان  وأن ه ،  ويشرب  بالسحاب  يحتجز  آ اول  من رار  من  الحوت  ويتن  البحر  ق

ه  عوج،  رآبتي جاوز وما جبل من األرض على ما طبق الطوفان ماء وأن الشمس، بعين فيشويه  وأن

 ".موسى يد على اهللا أهلكه حتى سنة ، آالف ثالثة عاش
 وآان ـ السالم عليه موسى عسكر قدر على الجبل صخرة وقّور جاء أنه: "فيقول هالآه آيفية يذآر ثم

اره  الصخرة فقّور الهدهد تعالى اهللا فبعث عليهم، ليطبقها وحملها ـ فرسخ في فرسخا  في  فوقعت  بمنق

 ………"فقتله مصروع وهو السالم عليه موسى فأقبل عته ،فصر عنقه
ات  إحدى عنق وهي ـ عوج أم أن: "يذآر ثم ان  ـ  آدم بن ا  مجلسها  آ ن  عوج  وأن األرض ، من  قريب  ب

رهم  الذين إسرائيل ، بني لقي عنق دخلوا  أن اهللا أم ان  ـ  المقدسه  األرض ي ى  وآ ة  رأسه  عل  من  حزم

ال  امرأته ، إلى بهم وانطلق ،حزمته  في وجعلهم جميعا فأخذهم ـ حطب ا  وق ى  انظري  : له  هؤالء  إل

ه   له فقالت برجلي ؟ أطحنهم أال: وقال يديها ، بين وطرحهم قتالنا ، يريدون أنهم يزعمون الذين امرأت
 ).٦٨"(ففعل رأوا بما قومهم يخبروا حتى عنهم خّل بل ،

ال  حجر، ابن العالمة فتاوى وفي اد  ق ن  الحافظ  العم ر  اب ع  عوج  ةقص : "آثي ا  وجمي ه  يحكمون  م  عن

اب ،  أهل مختلقات من وهو له ، أصل ال هذيان م  الكت ى  قط  يكن  ول د  عل وح  عه ه  ن م  السالم ،  علي  ول

 يكون  أن:  موضوعا  الحديث آون بها يعرف التي األمور من:  القّيم ابن وقال.  أحد الكفار من يسلم

ى  الصحيحة  الشواهد  تقوم مما ه ،  عل ن  عوج  آحديث  بطالن يس  نق ، ع ب  جرأة  من  العجيب  من  ول

دخل  ممن  العجب إنما تعالى ، اهللا على والكذب الحديث هذا واضع ذا  ي م  آتب  في  الحديث  ه  من  العل

ال  ثم.  أمره يبين وال وغيره التفسير ذا  أن ريب  ال: ق ه  ه ة  صنع  من  وأمثال اب  أهل  زنادق ذين  الكت  ال

 ).٦٩" (وأتباعهم والسالم ةالصال عليهم الكرام بالرسل والسخرية اإلستهزاء قصدوا
ود  من  أحد  على نفسه هو يعتمد الشافعي البغدادي علي الحسن أبو الدين عالء وهو ،"والخازن"  اليه

 باإلسالم  تظاهر أو أسلم الذي اليهودي وهذا.  القرآن آيات من لكثير تفسيره في وذلك أسلموا ، الذين

ن  وهب غير ليس ه  ب ذي  منب ه  حذر  ال ار ا تفسير  " صاحب  من د  الشيخ " لمن يد  محم  ففي .  رضا  رش

 ما فكشفنا له فاستجبنا.  الراحمين أرحم وأنت الضر مّسني أني ربه نادى إذ وأيوب:  "لآليتين تفسيره

 عن الخازن يروي) ٧٠" (للعابدين  وذآرى عندنا من رحمة معهم ومثلهم وأهله وآتيناه و ضر من به
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ال :  "يقول إذ ا،نفسه اإلسالمية العقيدة يمس ما منبه بن وهب ن  وهب  ق ه  ب ان  منب وب  آ  من  رجال  أي

راهيم  بن اسحق بن عيص بن روح بن تارح بن أموص ، بن أيوب وهو الروم ، ه  وآانت .  إب  من  أم

 من البلقاء أرض من البثينة له وآانت الدنيا ، له وبسط ونبأه اصطفاه قد اهللا وآان هاران ، بن لوط ولد

 اإلبل من آله ، المال أصناف من فيها له وآان وجبلها ، سهلها ا ،آله الشام أرض مع خوارزم أعمال

رة  العدد في منه أفضل لرجل يكون ال ما والحمير ، والخيل والغنم ، والبقر ان  والكث ه  وآ  خمسمائة  ل

ان  لكل  أتان ، فدان آل آلة له ويحمل ومال ، وولد امرأة عبد لكل عبد ، خمسمائة يتبعها فدان ،  من  أت

ع ،  أو ثالث ،  أو ان ،اثن الولد وق  خمس  أو أرب ك ،  وف ان  ذل الى  اهللا وآ د  تع دا  أهال  أعطاه  ق  من  وول

الضيف  ويكرم واألرامل ، اليتامى ويكفل يطعمهم بالمساآين ، رحيما تقيا ، بّرا وآان ونساء ، رجال
 يصيب أن إبليس ، اهللا عدو من امتنع قد اهللا ، لحق مؤديا اهللا ، ألنعم شاآرا وآان السبيل ، ابن ويبّلغ ،

زة  من  الغنى ، أهل من يصيب ما منه ة  الع ا  اهللا أمر  عن  والتشاغل  والغفل ه  هو  بم دنيا  أمر  من  في " ال
…………  

ا  فيهن يقف وآان السموات ، من شيء عن يحجب ال إبليس وآان" ى  أراد ، حيثم ع  حت  عيسى  اهللا رف

ه  اهللا صلى  محمد بعث فلما أربع ، عن فحجب لم  علي ا ،  لسموات ا عن  حجب  وس  استرق  من  إال آله

 فأدرك عليه ، وأثنى اهللا ذآره حين وذلك أيوب ، على بالصالة المالئكة تجاوب إبليس فسمع.  السمع

ان  حيث السماء من وقف حتى سريعا فصعد والبغض الحسد إبليس ف،  آ ال  يق  في  نظرت  الهي،  :وق

د  وعافيته فشكرك ، عليه أنعمت عبدا فوجدته أيوب عبدك أمر و  ك ،فحم ه  ول زع  ابتليت ا  بن ه  م  أعطيت

ال .  طاعتك  من  ولخرج  وعبادتك ، شكرك من عليه هو عما لحال الى  اهللا ق ق :  تع د  انطل  سلطتك  فق

: لهم وقال الشياطين ومردة الجن عفاريت فجمع األرض ، على وقع حتى اهللا عدو فانقض ماله ، على
ى  سلطت فقد القوة ؟ من عندآم ماذا ال  عل وب ،  م ة  الفادحة ،  مصيبة ال وهو  أي أتى  والفتن  تصبر  ال ت

 ".الرجال عليها
ه  يضيف أيوب ، أموال إفناء في غريبة أقواال يذآر أن وبعد ا : "قول يس  رأى فلم ه  إبل د  أن ه  أفنى  ق  مال

ه ،  يقف الذي الموقف وقف حتى سريعا صعد بشيء عنه ينج ولم ى  يسلطه  أن اهللا وسأل  في ده،  عل  ول

 " ولده على لطتكس فقد انطلق: "له اهللا فقال
 ذلك بعد أيوب إلى جاء إبليس أن يذآر ثم بولده ، وقع الذي والهالك العذاب عن الكثير ذلك بعد ويذآر

ال  ه  وق و : "ل ذبوا ،    آيف  بنيك  رأيت  ل وا  وآيف  ع ى  منكوسين  انقلب اؤهم  تسيل  رؤوسهم ،  عل  دم

وب  فبكى  عليهم ، قلبك لتقطع أمعاؤهم فتناثرت بطونهم شققت آيف رأيت ولو وأدمغتهم ،  وقبض  أي

اب  أن يلبث  لم ثم تلدني ، لم أمي ليت:  وقال رأسه على فوضعها التراب من قبضة ى  ت ه  إل  فوقف  رب

 على سلطتك فقد انطلق: وجل عز له فقال أيوب ، جسد على يسلطه أن اهللا وسأل ذليال ، خاسئا إبليس

ه  لسانه على سلطان لك ليس ولكن جسده ، ه  وقلب انقض .  وعقل يس  اهللا عدو  ف وب  فوجد  سريعا  إبل  أي

ا  اشتعل  نفخه منخريه في فنفخ وجهه ، قبل من فأتاه رأسه ، يرفع أن قبل فعجل ساجدا ، ده ،  منه  جس

 آلها ، سقطت حتى بأظافره فحك حكة ، فيه ووقعت الغنم ، اليات مثل تآليل قدمه إلى قرنه من فخرج

ى  الخشنة  والحجارة  لفخار با حكها ثم قطعها ، حتى الخشنة بالمسرح حكها ثم رح  حت ه  ق  وتقطع  لحم

م،  آناسة على جعلوه حتى القرية أهل فأخرجه وأنتن ، وتغير وا  له ه  وجعل ق  ورفضه  عريشة ،  ل  خل

 ".امراته غير آلهم اهللا
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ى  تضرعه  وفي  خلصائه ،  بعض مع أيوب حوار في طويال آالما منبه بن وهب ذآر ثم  آي  اهللا ، إل

: البصري  الحسن عن نقل ثم عنه ، الضر وآشفه له آالم من آان وما  ،وضّر بالء من به عما يكشف
ه  يختلف  واشهر  سنين سبع إسرائيل لبني آناسة على مطروحا مكث أيوب أن" دود ،  في ه  وال ال  يقرب

يس ،  أعيا بالئه على أيوب صبر إن ثم) زوجته اسم( رحمة غير أحد ه ،  فاستشار  إبل  فأشاروا  أعوان

انطلق  زوجته ، بلق يأتيه من أن عليه يس  ف ى  إبل ى  حت ة  أت رأة  رحم وب ،  ام ل  أي ا  فتمث  صورة  في  له

ة  يا بعلك أين: لها وقال رجل رد  قروحه  يحك  ذاك هو :  قالت   اهللا ؟ أم دان  وي ده ،  في  الدي  فأخذ  جس

ا  يوسوس ذآرها  له ال  وي وب  بجم بابه  أي ا  وش ه  هو  وم ك  وأن الضر ،  من  في ه  ينقطع  ال ذل دا ،  عن  أب

رأ ،  أيوب هذه لي ليذبح: وقال ساخطة فأتاها جزعت ، أنها فعلم فصرخت ، ا : تصرخ  فجاءت  ويب  ي

 جسمك أين الحسن ؟ لونك أين الصديق ؟ أين الولد ؟ أين المال ؟ أين ربك ؟ يعذبك متى حتى أيوب ،

ا  فقال.  واسترح السخلة هذه اذبح الحسن ؟ وب  له اك  :أي نفخ  اهللا عدو  أت ك،  ف ك  في ئن  واهللا... ...  ويل  ل

 ).٧١..." (وطردها ....اهللا لغير أذبح أن أمرتني جلدة، مائة ألجلدنك اهللا شفاني
ذه  من  ينتهي  والخازن  ا  يعقب  وال القصة  ه رآن  قصص  من  فهي .  بشيء  عليه ذا  الق  فسرها  وهك

  !للتوراة قراءة إعادة أنها المسلم ببال يخطر أفال.  منبه بن وهب:  هو جليل صحابي
 الغريبة ، اإلسرائيلية الروايات من آثير إلى يستند باسمه المعروف تفسيره يف نجده آثير ، ابن حتى

) ٢٥٨(لآلية  تفسيره عند فمثال ، اإلسرائيلية ، الروايات من تفسيره في يحذر آثيرة أحيان في أنه مع
 يذآر أن بعد  نجده…… …" الملك اهللا آتاه أن ربه في إبراهيم حاّج الذي إلى تر ألم: "البقرة سورة من

ن  نمرود أو آنهان ، بن نمرود"  بابل ملك هو السالم عليه إبراهيم حاّج الذي بأن الخ  ب ول  ف الي  يق : الت
ده  آان النمرود أن:  اسلم بن زيد عن معمر ، عن الرزاق، عبد عن وروي" ام ،  عن ان  طع اس  وآ  الن

رة ،  إليه يفدون د  للمي راهيم  فوف ة  في  إب د  من  جمل رة ،  وف ان  للمي ا  فك اظرة ،  ذهه  بينهم م  المن  يعط  ول

ه  من  قرب  فلما الطعام ، من شيء معه وليس خرج بل الناس، أعطى آما الطعام من إبراهيم د   أهل عم
دم  إليهم ، فلما قدمت إذا عني أهلي أشغل: فقال عدليه ، منه فمأل التراب من آثيب إلى ه   وضع  ق رحال
دت  العدلين إلى سارة امرأته فقامت فنام ، فاتكأ وجاء ، ين  همافوج ا  مآلن ا ،  طعام ا ،  فعملت  طيب  طعام

ذي  من : قالت هذا ؟ لكم أّنى: فقال أصلحوه ، قد الذي وجد إبراهيم استيقظ فلما ه ،  جئت  ال م  ب ه  فعل  أن

ان  يأمره ملكا الجبار الملك ذلك إلى اهللا وبعث: اسلم بن زيد قال.  وجل عز اهللا به رزقهم رزق  باإليم

أبى ،  الثالثة ثم فأبى ، لثانيةا دعاه ثم عليه ، فأبى باهللا ، ال  ف  جموعي ،  واجمع  جموعك ،  اجمع : وق

رود  فجمع  وده  جيشه  النم وع  وقت  وجن ه البعوض، وسلطها      طل يهم ،  اهللا الشمس ،فخرجت الي  عل

ا  واحدة  ودخلت بادية ، عظاما وترآتهم ودماءهم ،  لحومهم فأآلت ك ،  منخري  في  منه  فمكثت  المل

ة  الملك منخري في ه  نةس  أربعمائ ا ،  اهللا عذب ان  به المرزاب  رأسه  يضرب  فك ذه  في  ب دة  ه ى  الم  حت

 ).٧٢" (بها اهللا أهلكه
 آان مسلما أو واحدا يهوديا بينهم تجد ال الرواة من عدد عن روايته يذآر السابقة القصة في آثير وابن

ن  ولكن  واضح  هو  آما اإلسرائيليات عن القصة فان ذلك ومع ....يهوديا ر  اب ك  مع  آثي أنف  ال ذل  أن ي

د  ى  تفسيره  في  يعتم ات  عل ن  وهب  رواي ه  ب ذي  الصحابي  منب ان  ال وه  آ ا  أب لما  يهودي  تظاهرا  أو فأس

 في منبه بن وهب وقال" :يلي ما يذآر نجده تسعى حية هي فإذا ألقاها.   "لآلية تفسيره ففي.  باإلسالم

ه  نتحا ثم األرض ، وجه على فألقاها: قال) تسعى حية هي فإذا فألقاها( قوله إذا  نظرة ،  من أعظم  ف  ب
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ل  بالصخرة  يمر  أخذه ،  يريد شيئا يريد آأنه يلتمس ، يدب الناظرون ، إليه نظر ثعبان ة  مث  من  الخلف

ارا ،   تتقدان عيناه فيجتثها، العظيمة الشجرة أصل في أنيابه من بالناب ويطعن فيلتقمها ، اإلبل د  ن  وق

ه  المحجن عاد ا ،  من ل  عرف ل  شعره : قي ازك   مث اد  ،الني ا  الشعبتان  وع ل  غم ه  الواسع ،  القليب  مث  في

ى  موسى ،  ذلك عاين فلما صريف ، لها وأنياب أضراس دبرا  وّل م  م ذهب  يعّقب ،  ول ى  ف  أمعن ،  حت

ه ،  استحياءا  فتوقف  ربه ذآر ثم الحية ، أعجز قد أنه ورأى م  من ودي  ث ا :  ن  حيث  أرجع  إن موسى  ي

ديد  وهو  موسى  فرجع آنت ، ال  الخوف ،  ش نعيدها  تخف  وال بيمينك  ذهاخ : (فق ى  سيرتها  س ) األول
ا  ...صوف  من  مدرعة  حينئذ موسى وعلى ره  فلم ى  المدّرعة  طرف  لف  بأخذها  أم ده،  عل ال  ي ه  فق  ل

  :الملك
 ضعيف ،  ولكني ال،: "قال شيئا ؟ عنك تغني المدرعة أآانت تحاذر ، بما اهللا أذن لو موسى يا أرأيت

اب   األضراس  حس  سمع حتى الحية فم على وضعها ثم يده ، عن  فكشف خلقت ، ضعف ومن واألني
ين  توآأ إذا يضعها آان الذي موضعها في يده وإذا عهدها ، التي عصاه هي فإذا قبض ثم ، الشعبتين   ب
 ).٧٣" (ذلك قبل تعرف التي حالها إلى أي)  األولى سيرتها سنعيدها: (تعالى قال ولهذا ،

ر  أمثلة نجد "القرآن تفسير في البيان جامع " المسمى الطبري جرير بن محمد تفسير وفي  أن من  أآث

ك  النظر ،  تلفت  التي األسانيد ومن.  يهودية خرافات على تحصى ذي  ذل د  يسوقه  ال ة   تفسيره  عن لآلي
ال ………" األرض في  مفسدون وماجوج يأجوج إن القرنين ياذا قالوا: ":الكهف سورة من )٩٤( :  ق

 أحاديث يسوق من بعض حدثني : قال اسحق ابن محمد حدثنا: قال سلمة، حدثنا :قال حميد، ابن حدثنا

رنين  ذا إن : القرنين ذي علم من توارثوا مما أسلم قد ممن الكتاب أهل من األعاجم ان  الق  من  رجال  آ

 ).٧٤" (نوح بن يافث بن يونان ولد من اليوناني مردبة ابن مرزبا: اسمه مصر ، أهل
 من  اإلسرائيليات رواية في مصدره يكون بأن يهتم آان الطبري ريرج ابن أن يدلنا اإلسناد هذا ومثل

اب  أهل من رجل يروي ما إليه ينسب الذي أن على ينبه فهو.  ومعرفة علم بها له ذين  الكت  يسوقون  ال

 فذو .  أسانيدها بذآر مكتفيا بنقد يتعبقها ال ثم آثيرة غرائب تفسيره في يروي وهو األعاجم ، أحاديث

رنين  ده  ثبت  الق ه  عن ه  مع  مصر  أهل  من  أن دوني،   االسكندر  أن ر  المق ك  من  واآث ه  ذل روي  ان  من  ي

لآلية  تفسيره في ذلك وورد.  سليمان نبوة من يحطم ما ذلك في تفسيره ومن العقيدة يمس ما الخرافات
اب   ثم جسدا آرسيه على وألقينا سليمان فتنا ولقد" : "ص " سورة من) ٣٤( ال "أن دثنا : "فق ادة  ح : قت
ه  يسمع  وال إبنه:  له فقيل المقدس ، بيت ببناء أمر سليمان نإ د ،  صوت  في ال  حدي ك  فطلب : ق م  ذل  فل

ال  البحر في شيطانا إن: له فقيل عليه ، يقدر ه  يق ارد ،  صخر  ل ال  الم ه ، : ق  البحر  عين  وآانت  فطلب

ا ،  فتبدل مرة ، أيام سبعة آل في يردها ا  وجعل  ماؤه ر،  فيه وم  فجاء  خم إذ  وروده ، ي الخمر  هو  اف  ب

 عطش حتى رجع ثم:  قال جهال ، الجاهل وتزيدين تصيبين الحليم ، انك إال طيب ، لشراب انك :فقال

ى   ثم قال جهال، ى  غلبت  شربها حت ه ،  عل ال  عقل أري :  ق اتم ،  ف تم  أو الخ ه  خ ين  ب ه  ب ذل ،  آفي ال  ف :  ق
ه ،  في ملكه فكان أتى  خاتم ه  ف ليمان  ب ال  س ا :  فق ا  أن اء  أمرن ذا  ببن ل  بيت ، ال ه ا  وقي ه  يسمعن  ال: لن  في

 وال بيضه يرى حولها ، فدار الهدهد فجاء زجاجة،  عليه فجعل الهدهد ببعض فأتى: قال حديد صوت

ه ،  فوضعه  بالماس فجاء عليه ، يقدر ا  علي ه  فقطعه ى  ب ى  أفضى  حت وا  الماس  فأخذ  بيضه ،  إل  فجعل

 يوما فانطلق بخاتمه ، يدخله لم الحمام أو الخالء يدخل أن أراد إذا سليمان فكان الحجارة ، به يقطعون

ارف  ذنب مقارفة عند وذلك معه ، صخر الشيطان وذلك الحمام إلى ه  ق ائه ،  بعض  في ال  نس دخل  :ق  ف
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 على فألقى منه ، سليمان ملك ونزع سمكة ، فالتقمته البحر في فألقاه خاتمه ، الشيطان وأعطى الحمام

ك  على وسّلط وسريره ، رسيهآ على فقعد : قال سليمان ، شبه الشيطان ليمان  مل ه  س ر  آل ائه ،  غي  نس

ى  أشياء منه ينكرون وجعلوا بينهم، يقضي فجعل: قال الوا  حت د : ق تن  لق ي  ف ان  اهللا ، نب يهم  وآ  رجل  ف

ي  يا: له فقال: قال ألجربنه ، واهللا: فقال القوة في الخطاب بن بعمر يشبهونه رى  وهو ال  ـ  اهللا نب  إال ي

ة  تصيبه  ناأحد ـ اهللا نبي أنه ة  في  الجناب اردة ،  الليل دع  الب دا  الغسل  في ى  عم ع  حت ل  الشمس ،  تطل  فاقب

 ال فجعل  فاقبل سمكة ، بطن في خاتمة اهللا نبي وجد حتى ليلة أربعين آذلك هو فبينما يستقبله ال فجعل
ي  يستقبله ه ،  سجد  إال جن ى  ل يهم  انتهى  حت ا  ( إل ى  وألقين ى  عل دا  آرسيه  عل ال ) جس  الشيطان  هو : ق

 ).٧٥" (صخر
ى   سليمان شبه وا  أن وسبق  شيطان ،  ألقي عل ى  يسوع  شبه  تفاسيرهم  في  ألق وذا  عل ن  واهللا.  يه  يمّك

 عن  فيسأله صخر الشيطان يجرب الخطاب بن لعمر نظير وهناك نبيه ، ملك على التسلط من شيطانا

ان  عمرا أن ومعروف.  الباردة الليلة في الجنابة ى  يرفث  آ ه  إل ام  زوجت ى  رمضان  أي  في  وردت حت

  :ذلك تحلل آية القرآن
ري  رواها التي القصة  وآل………" نسائكم إلى الرفث لكم أحّل" ة  تفسير  أجل  من  الطب ع  من  آي  أرب

 " !!!جسدا آرسيه على وألقينا: "آلمات
ي  عن البخاري روى ولقد ا  اإلسالم  نب ه  أن يمكن  م ة  تحمل ى  من  اآلي ر  من  معن ول  أن غي  أو زورا نق

ى  بسنده فروى  محظورا ؟ نرتكب ي  إل رة  أب ه ) هري ا  ولننتب ى  هن ا  إل ه  م و  يقول رة   أب ال (هري ال : "ق  ق

ة  ألطوفنّ : السالم عليه داود بن سليمان قال: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ى  الليل ة  عل رأة  مائ  أو ام

ل : صاحبه له فقال اهللا ، سبيل في مجاهد بفارس يأتين آلهن وتسعين ، تسع م  اهللا ، شاء  إن ق  يحمل  فل

و  بيده نفسي والذي رجل ، بشق جاءت واحدة امرأة إال منهن ال  ل دوا  اهللا شاء  إن ق  اهللا سبيل  في  لجاه

 ).٧٦" (أجمعون فرسانا
 .منهم ويسخر باألنبياء يزري أن ()عنه اهللا رضي ( هريرة ألبي يترك البخاري حتى نجد وهنا
وة  في  يشكك الذي القبيل هذا ومن اء  نب ا  األنبي ن  رواه م ر  اب ة   لتفسير  جري ريم  سورة  من ) ٨(اآلي :  م

 بن موسى حدثني: "قال ) عتيا الكبر من بلغت وقد عاقرا امرأتي وآانت غالم لي يكون أّني رّب قال(

ادى : قال السدي عن أسباط حدثنا :قال  عمرو، حدثنا : قال هارون ل  ن ا  جبرائي  يبشرك  اهللا إن: زآري

م  يحيى  اسمه  بغالم ه  نجعل  ل ل  من  ل ا  ا ،سميّ  قب داء  سمع  فلم ال  الشيطان ،  جاء  الن ا : فق ا  ي  إن زآري

ا  إليك  أوحاه اهللا من آان ولو بك ، يسخر الشيطان من هو إنما اهللا ، من ليس سمعت الذي الصوت  آم

 ).٧٧" (غالم لي يكون أنى: وقال فشك األمر ، من غيره إليك يوحي
يس : "ولجرير فيق  ابن على يستدرك الذهبي حسين السيد محمد الدآتور ا  أن بخفي  ل ره  م  السدي  ذآ

ه  الثقة لذهبت وآال إليه ، به يوحى فيما يشك أن - مطلقا - نبي على يجوز ال ألنه له ، أصل ال باطل  في

 ).٧٨" (وحيا يدعيه وفيما
ا   يشك أن لنبي يجوز ال بأنه تفيد قاعدة يخترع بل سخفها الرواية في يلفته ال والذهبي وحى  في م ه  ي  ب

 !!!!؟" قلبي ليطمئن ولكن بلى قال .تؤمن لم أو: "_  القرآن بحسب - الخليل إبراهيم اهللا أليس ألم :إليه
اع  إلى اإلسرائيليات تأثير امتد ولقد ابعين  أتب ا  الصحابة ،  من  الت د  هو  فه ن  محم د  الكلبي  السائب  ب  ق

ه  وآانت  اشتغل بالتفسير ،   ة  ل ار ،  باألنساب  معرف ه  أجل  ومن  واألخب ا  آون ه  آثرت  أخباري  روايات
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 بن اهللا عبد أتباع من فهو النزعة يهودي أنه منها إآثاره سبب ولعل والحديث، التفسير في اإلسرائيلية

ان  ابن قال.  اليهودي سبأ ان : "حب بئيا  الكلبي  آ ذين  أولئك  من  س ون  ال ا  إن: يقول م  علي ه  يمت ،  ل  وأن

 ).٧٩" (فيها المؤمنين أمير:  الواق سحابة رأوا جورا ، وان ملئت آما عدال ويمألها الدنيا إلى راجع
ال  عوانة ابن وعن ول  الكلبي  سمعت : "ق ان : يق ل  آ ي  جبرائي وحي  يمل ى  ال ه  اهللا صلى  النبي  عل  علي

 ).٨٠" (علي على يملي جعل الخالء وسلم عليه اهللا صلى النبي دخل فلما وسلم،
ع  ات  أن والواق ة  الخراف ى  تسربت  التي  اليهودي ا  يمكن  اإلسالم  إل ى  عزوه ار  من  عدد  إل ود  أحب  اليه

ائهم  لموا  ممن  وعلم ار ،  آعب :  هؤالء  واشهر .  باإلسالم  تظاهروا  أو أس ن  ووهب  األحب ه ،  ب  منب

ان ،  وأخوه  د  نبه ن  اهللا وعب د  سالم ،  ب ن  اهللا وعب بأ ،  ب ى  إضافة  س ي  إل رة  أب ذي  هري  إسالمه  جاء  ال

 .فيها ليس ما التوراة إلى ينسبون آانوا خاصة وهؤالء متأخرا ،
ذ  ة  " اوه اء  أحد  وهو " أبوري لمين  فقه ول  المس ار  آعب  عن  يق ه  " األحب  خداعا ،  اإلسالم  أظهر  أن

ه  عليه يستحوذ لكي هريرة أبي سذاجة على دهائه قوة سلط وأنه يهوديته ، على قلبه وطوى  آل  ويلقن

 حتى احهجن تحت هريرة أبا طوى وأنه واألوهام ، الخرافات من اإلسالمية العقيدة في يبثه أن يريد ما

ان ).  ٨١" (وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى مرفوعا حديثا ويجعله بالنص آالمه يردد جعله  آعب  وآ

 ).٨٢(عنه  وروى عمرا وصحب المدينة، وسكن الخطاب ، بن عمر خالفة عهد في أسلم قد األحبار

ار  آعب  سلوك  في أساسية نقطة عند ونتوقف  و  األحب م  فه ال  في  يشارك  ل دين  قت رة  في  المرت  الجزي

ة  في  غزواتهم  في  شارك  وقد الروم لقتال متحمسا آان إنما العربية  أن المعروف  ومن .  عمر  خالف

انوا  الروم ، على تاريخيا حقدا يكنون آانوا العربية الجزيرة في اليهود أحبار ه  وآ وم ،  آل  يجترون  ي

ر،  صديق  أنه تهمحج فكانت آعب عن دافعوا الذين أما.  البحث هذا مطلع في طرحناها وألسباب  عم

ا  ويساآن يصادق أن لعمر يعقل وال ة  في  آعب لمين  جيش  في  ويشرآه  المدين روم  لغزو  المس  وهو  ال

أبي  عنه الصحابة أعالم رواية من ثبت لما ثقة أنه أيضا حجتهم وآانت !!!وفي إسالمه فيه مخدوع  آ

رة،  د  هري ن  اهللا وعب ر،  ب د  الزبي ن  اهللا وعب ر،  ب د  عم ه  أخرج  وق لم ،  هصحيح  في  ل و  مس  داود ، وأب

ر  والنسائي ، والترمذي ، دآتور  ويعتب د  " ال يد  محم ذهبي  حسين  الس ات  أن" ال " األعالم  " آل  رواي
 ).٨٣" (الجليل الحبر بهذا تلصق تهمة آل لرد آافية شهادة " عنه أسماءهم ذآرنا الذين
 آعب  نهى  الخطاب  بن عمر أن يروي آان الذهبي ، الدآتور عند ثقة عالمة وهو" آثير ابن " ولكن

 ).٨٤" (القردة بأرض أللحقّنك أو األول عن الحديث ولتترآن: "له وقال التحديث ، عن األحبار
 صلى اهللا رسول عن الحديث لتترآن: "له فقال األحبار آعب به هدد ما بمثل هريرة أبا عمر هدد ولقد

 ).٨٥" (دوس أللحقّنك بأرض أو وسلم ، عليه اهللا
د  هو  مصر من جليال مسلما عالما وإن ين  محم ا  يالحظ  أم رون  الحظه  م ات  " بعض  أن الكثي  " الثق

ن  وان أبدا ، عنه يروي ال والنووي قتيبة آابن ر  اب ري  جري روي  الطب ه  ي يال  عن  الثعلبي  ولكن .   "قل

 ………" يوسف آقصة األنبياء قصص في آثيرا عنه ينقل والكسائي
ري  جرير بنا أن ينسى - اهللا رحمه - الذهبي الدآتور ولكن ه  روى الطب ا  عن ه  رواه فيم  آعب  أي ( أن

ة  في  ميت  فانك اعهد" :له وقال أيام بثالثة مقتله قبل الخطاب بن عمر إلى جاء )األحبار ام  ثالث ال   .أي ق
وراة  في  وجل  عز  اهللا آتاب في أجده :قال يدريك؟ وما): عمر( ال .  الت ن  عمر  لتجد  انك :  عمر  ق  ب

 ).٨٦" (أجلك فني قد وأنه وحليتك صفتك أجد ولكن ال، للهما:  قال التوراة ؟ في الخطاب
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ى  أمين أحمد األستاذ ويعلق ك  عل القول  ذل ذه : "ب ى  دلت  صحت  إن القصة  وه ى  آعب  وقوف  عل  عل

ا  اإلسرائيلية ،  الصيغة  هذه في هو وضعها ثم عمر ، قتل مكيدة دلنا  آم ى  ت دار  عل ه  مق ا   اختالف  في م

د   وعلى: "يضيف ثم"ينقل  ة، فق ى  دخل  الجمل لمين  عل الهم  هؤالء  من  المس د  - وأمث ا  يري ا  آعب  ووهب

 ).٨٧" (صالح غير أثر له آان آثير وعلمهم عقيدتهم في - وغيرهم سالم وابن
ار  آعب  بكذب يقطع "المنار تفسير " صاحب رضا ، رشيد محمد الشيخ آذلك رأينا ولقد أن  األحب  وب

ن  وبوهب به اغتّروا والتعديل الجرح علماء ه  ب ول  حيث  عدلوهما و منب ة  في  يق د  تفسيره  مقدم  أن بع

  :نصه ما تيمية البن آالما ذآر
ه  عرف  ما جميع تصديق عن بالوقف جزم ـ تيمية ابن يريد ـ المحقق اإلمام هذا أن ترى فآنت"  من  أن

ذا  اإلسرائيليات ، رواة ر  في  وه ا  غي وم  م دليل  يق ى  ال ه  عل ذا  في  وصرح  نفسه ،  في  بطالن ام  ه  المق

 فكيف  وعدلوهما ، بهما اغتروا والتعديل الجرح رجال قدماء أن مع منبه ، بن ووهب بآع بروايات

ا  ووهب  آعب  آذب  من  لنا تبين ما )تيمية إلبن( له تبين لو ى  وعزوهم وراة  إل ا  الت  آتب  من  وغيره

 ).٨٨" (حوله حومت وال منه شيء فيها ليس ما الرسل
ه  ذلك من األطرف دآتور  الشيخ  أن آل ذهبي  ال ه  ال ائل  اهللا رحم ة " :يتس ه  ـ  فمعاوي د  ـ  اهللا رحم  شهد  ق

ه  بالعلم لكعب م  وغزارت ى  وحك ه  نفسه  عل رط  بأن م  في  ف ل  فهل  آعب ،  عل ة  أن يعق ذه  يشهد  معاوي  ه

 ).٨٩" (آذاب؟ لرجل الشهادة
دآتور  الشيخ  ذهبي  ال ة  بشهادة  يأخذ  ال ار  لكعب  معاوي ه  ـ  آيف  أدري وال!! ………األحب  ـ  اهللا رحم

 ..السالم ؟ عليه العرب نبي محمد ذآر دفن أراد معاوية أن مع لمعاوية برأي خذيأ أن لعلمه يرتضي
 فكان معاوية على أبي مع دخلت :قال الثقفي شعبة بن المغيرة بن مطوف عن بكار بن الزبير روى لقد

رى  مما ويعجب وعقله معاوية فيذآر ألي ينصرف ثم عنده يتحدث يأتيه أبي ه ،  ي ة  ذات جاء  إذ من  ليل

ه  فقلت عملنا في أو فينا حدث لشيء أنه وظننت ساعة فانتظرته مغتما فرأيته العشاء عن كفأمس ا  :ل  م

 "الليلة؟ منذ مغتما أراك لي
ه  قلت الناس ، أخبث عند من جئت إني بني ، يا: قال" ا  ل ال  ذاك ، وم ة  قلت  :ق د  لمعاوي وت  وق ه  خل : ب

د  انك اك  بلغت  ق ا  من ر  ي ؤمنين ،  أمي و  الم را ،  وبسطت  عدال ،  أظهرت  فل د  فانك  خي و  آبرت ،  ق  ول

ه  شيء اليوم عندهم ما فواهللا أرحامهم فوصلت هاشم بني من إخوتك إلى نظرت ك  وان.  تخاف ا  ذل  مم

يم  أخو  ملك!  بقاءه أرجو ذآر أي !هيهات هيهات:  لي فقال . وثوابه ذآره لك يبقى دل  ت ا  وفعل  فع  م

ره ،  فهلك هلك أن غدا فما فعل ، ول  أن إال ذآ ل ق يق و :  ائ م  بكر ،  أب ك  ث د  عدي  أخو  مل  وشّمر  فاجته

م  عمر ، : قائل يقول أن إال ذآره، فهلك هلك أن غدا ما فواهللا سنين عشر ك  ث ا  مل ان ،  أخون ك  عثم  فمل

واهللا  به ، وعمل عمل ما فعمل نسبه مثل في أحد يكن لم رجل ا  ف دا  م ك  أن غ ك  هل ره  فهل ا  وذآر  ذآ  م

وم  آل في به يصرخ هاشم أخا وان به ، فعل دا  أن أشهد  :مرات  خمس  ي أي .  اهللا رسول  محم  عمل  ف

ذا  على يريد معاوية آان فإذا).  ٩٠" (دفنا دفنا إال واهللا .. لك ؟ أم ال هذا مع يبقى ذآر وأي وال  ه  المن

دآتور  الشيخ  يرتضي  فكيف اإلسالم ، نبي ذآر دفن ذهبي  ال ى  يرجع  أن ال ه  إل ار   آعب  في  رأي األحب
 .!!؟

ة  محل  هوو عباس ابن وحتى ع  ثق اء  جمي ا  الفقه ند  فيم ه  يس ان  إلي ى  يرجع  آ ا  يسمى  رجل  إل د  أب  الجل

ى  وقد) يهودي أصل من وهو( األزدي فروة بن غيالن اس  أثن ه  الن ه  علي ان  بأن رأ  آ  وعن .  الكتب  يق



 

 ٥٣

ا  ستة، في التوراة ويختم أيام سبعة آل في القرآن يقرأ أبي آان : قالت أنها ابنته ميمونة  نظرا ،  يقرأه

 الخبر   وهذا.الرحمة ختمها عند تتنزل:  يقال آان:  يقول وآان ناس ، لذلك حشد ختمها يوم آان ذافإ

 .التوراة من االستفادة في األب مكانة لنا يبين ابنته من فيه المبالغ
ار  آعب أيضا نجد عباس ابن عند المفضلة المراجع بين ومن د  األحب ن  اهللا وعب اب  وأهل  سالم  ب  الكت

ذا  في يقول أمين أحمد أن حتى منهم الناس حذر ممن العموم على د : "الشأن  ه  هؤالء  بعض  دخل  وق

ود  نهم  فتسرب  اإلسالم  في  اليه ى  م لمين  إل ر  المس ذه  من  آثي ار  ه رآن  تفسير  في  ودخلت  األخب  الق

ي  أن وروي .قولهم أخذ عن عباس ابن مثل الصحابة آبار حتى يتحرج ولم.  الشرح بها يستكملون  نب

ر  على آان العمل ولكن ،) تكذبوهم فال تصدقوهم وال الكتاب أهل حدثكم إذا: (لقا المسلمين ك  غي  ذل

ه  العرب نبي له دعا من هو هذا عباس وابن  ).٩١" (عنهم وينقلون يصدقون آانوا وأنهم  السالم  علي

ي  بن عليا إن بل  ).٩٢" (التأويل وعلمه الدين في فّقهه اللهم" :بقوله ى  طالب  أب ى  أثن فافي  عل  في  تهش

 ).٩٣" (رقيق ستر من الغيب إلى ينظر آأنما: "بقوله التفسير
ى  يستحوذوا  لكي غريبة طرقا العجيب بدهائهم اتبعوا اليهود أحبار إن نعم ول  عل لمين  عق ا  - المس  آم

 .- أبورية يقول
ار  يضعه  فما وأباطيلها ، اإلسرائيلية الخرافات خدعته عمرو بن اهللا عبد وحتى ود  أحب ان  اليه  دعب  آ
 أخرى  صياغة في األحبار آعب الداهية يحكمه ثم ارتيابا يثير ال لفظي قالب في يصوغه سالم بن اهللا

 عبد هو حديثه يستهويها التي الفريسة وآانت المسلمين ، عقول على يستحوذ لكي تخالف األولى ، ال

 .العاص بن عمرو بن اهللا
 دستا انهما الظن وأغلب التوراة من أنهما قيل زاملتين اليرموك يوم أصاب قد العاص بن عمرو وآان

واه  عن روى ما برغم ـ عمرو بن اهللا عبد أن   ويبدو.باإلسالم تظاهروا الذين اليهود بعض قبل من  تق

دفع  وقد.  منهما يحدث فكان الزاملتين ، شرك في وقع وحرصه  ـ قد  ة  ان د  أبوري أن  للتأآي  حديث  " ب

 بن عمرو اهللا عبد إلى سرت إسرائيلية خرافة التوراة في أوصافه وذآر ـ السالم عليه ـ بالنبي البشارة

ار  آعب  أستاذه طريق عن العاص د  ومن   ).٩٤" (األحب ن  اهللا عب ن  عمرو  ب ذه  سرت  العاص ،  ب  ه

 رضي العاص بن عمرو بن اهللا عبد لقيت: "قال ياسر، بن عطاء برواية البخاري صحيح إلى الحكاية

ه  واهللا أجل، : قال التوراة ، في وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صفة عن أخبرني: قلت عنهما ، اهللا  ان

وراة  في  لموصوف  بعض  الت رآن  في  صفته  ب ا : الق ا  ي ا  النبي  أيه لناك  أن اهدا  أرس ذيرا  ومبشرا  ش  ون

ين ،  وحرزا  دي  أنت  لألمي يس  المتوآل ،  سميتك  ورسولي ،  عب يظ ،  وال بفظ  ل  في  سّخاب  وال غل

ى  اهللا يقبضه  لن ويغفر ، يعفو ولكن السيئة ، يئةبالس يدفع وال األسواق ، يم  حت ه  يق ة  ب  العوجاء ،  المل

 ).٩٦" (غلفا وقلوبا صما وآذانا عمينا أعينا به ويفتح اهللا ، إال إله ال يقولوا بأن
د  اليهودية ، بعقيدة اإلسالم تأثر مواطن بإيجاز هي تلك ى  عرضناها  وق ال  سبيل  عل يس  المث ى  ول  عل

 القائم العداء منشأ إلى بقليل ولو اإلشارة من الثاني البحث إلى اإلنتقال قبل بد ال إنماو .  الحصر سبيل

ة  الرئيسية  األسباب  آانت  فلقد.  واليهود اإلسالم بين ى  الباعث ذا  عل داء  ه بابا  الع ا .  اقتصادية  أس  إنم

د .  هال وستارا االقتصادية المنافسات زيادة في سببا الدوام على آانت الدينية الخالفات ود  دعم  لق  اليه

ا  اإلسالم  صدر  في األوائل المسلمين نهم  ظن م  م ة  بواسطته  يستطيعون  أنه  المسيحي  الخطر  مواجه

ود  من  أغضبهم حتى قليال المسلمين شوآة قويت أن ما ولكن.  البيزنطية الدولة في المتمثل  عدم  اليه
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ان  عليهم، وانقلبوا المحمدية بالرسالة أيمانهم د  ال وآ ود  ب ذين ا لليه وا  ل ين  وقع ار  ب ة  ن  المسيحية  الدول

ار  ة  ون ة  اإلسالمية  الدول  بعض  فتظاهر  نفسه ،  اإلسالم  خالل  من  آخر  دور عن  يفتشوا  أن الفتي

ق  عن  اإلسالم  إلى الخرافات من آثير تسريب واستطاعوا باإلسالم أحبارهم  والحديث  التفسير  طري

دما  انوا  بع دع   المسيحية  تشتيت  في  نجحوا  آ ى ب ا  روأآث  .  إل ان  م ؤلمهم  آ م  ي لوا  أنه  سحب  في  فش

 .للمسيح األول بالمجيء المحمدية الرسالة اعتراف
ا  ن  ويقين أثير  عوامل  تفاصيلها  في  دخلت  إذا إال الصورة  تكتمل  ل دع  ت  والظروف  النصرانية،  الب

 .مقبل بحث في سنتناوله ما وهذا اإلسالم ونشأة ظهور أبان في عموما المسيحية
يما  وال( القديم العهد من دخل ما فيه أتناول ببحث ذلك استبق أن رأيت إنما ى  الشريعة  أسفار  س )  األول
ى  المنسوبة  األحاديث  في  ي  إل  المحدثين ،  مجامع  في  وردت التي  األحاديث  وهي  اإلسالم ،  نب

د  والترمذي ،  والقزويني ، النسائي ، مجامع وفي ومسلم ، البخاري آصحيحي ا  وق  السيوطي  جمعه

دنا  آما فاعتمدناه،  ،"الصغير الجامع " و" الحقائق آنوز" :هآتابي في أساسا اوي  شرح  " اعتم  "المف
  :له
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 والحديث الحكمية األسفار
ى  شاع لقد  ا  في  حت دين ،  أسفار  أن الحالي  زمانن ديم  العه م  والحديث ،  الق ة  تكن  ل ان  معرب  ظهور  أب

 نجد إنما القديمة، التعريبات لتلك جرى ماذا ندري ال أننا حوصحي  .موروثا بات خطأ وذلك اإلسالم ،

ى  منها الحكمية سيما وال األسفار ، هذه  من تسرب ما في ـ واضحا ذلك دليل ـ  المنسوبة  األحاديث  إل

 .طالب أبي بن علي إلى المنسوبة األمثال إلى وآذلك اإلسالم ، نبي إلى
 .الحصر وليس المثال، سبيل على المقارنات وستكون ذلك، إلثبات مقارنات بتقديم وسأبدأ

 التكوين سفر في الحديث.  ١
 )١:٣٧تك ( خلقه اهللا صورة على  .صورته على آدم خلق •
 )٣٠٤ص  - الصغير الجامع( صورته على آدم اهللا خلق:  الحديث •
 )٢:٧تك ( األرض من ترابا اإلنسان جعل اهللا إن •
 )٧٣ص  - غيرالص الجامع( تراب من آدم اهللا خلق:  الحديث  •
 )٨ :٢تك  (عدن في جنة اإلله الرب غرس •
 )٣٣ص  ـ الصغير الجامع( بيده عدن جنات بنى اهللا إن:  الحديث  •
 )٣١ :١تك ( جدا حسن هو صنعه ما جميع أن اهللا رأى •
 )١١٣ص  ـ الصغير الجامع (حسن اهللا خلق آل:  الحديث  •
 الخروج سفر في   الحديث.٢
 )٢٠:١٠حر ( األرض في كعمر يطول لكي وأمك أباك أآرم •
 )١٥٠ -الصغير الجامع(عمره  في اهللا زاد له طوبى والديه بّر من:  الحديث •
 )١٥ - ٢١خروج  ( قتال فليقتل وأمه أباه ضرب من •
 )١٥٤ص  - الصغير الجامع( فاقتلوه والديه ضرب من:  الحديث •

 
 األحبار سفر في الحديث. ٣
 في مثله وآذلك )١٩:١٣اح (الغد  إلى عندك األجير تبت أجرة ال •

 الصغير الجامع( عرقه يجف أن قبل أجرته األجير أعطوا :  الحديث •
 ."المصدر نفسه في أجره األجير أوفوا " قوله وآذلك )١٩ ومن تفسير المناوي ٦١

)15:20اح (فاقتلوها  أيضا والبهيمة قتال، فليقتل بهيمة رجل عشي إن •
 )١٤٦الصغير ص الجامع( معه واقتلوها فاقتلوه، ةبهيم أتى من:  الحديث •

 
  "االشتراع تثنية"في  الحديث. ٤
 الثالث الملوك ومثله) ٣٥-٤تث ( سواه اله ليس اإلله هو الرب إن •



 

 ٥٦

(61:8)   
 )١٨٠ص  -الصغير الجامع (الموجبة هي اهللا إال اله ال:  الحديث •
 )١٨:٢٧تث ( الطريق عن أعمى يضّل من ملعون •
 )١٣٠ ص -الصغير الجامع( السبيل عم األعمى أآمه من اهللا عنل: الحديث •
 )١٦:٢٧تث ( وأمه بأبيه المستخف ملعون •
  )٤٠٤ ص - المناوي( أّمه سّب من ملعون .أباه سّب من ملعون: الحديث •

 
 يشوع سفر في الحديث .٥
ال  • ا  :يشوع  ق ى  الشمس  وقفت  .... قفي  شمس  ي تقم  أن إل دائهم   من  الشعب  ان  :١٠:بش   ( أع

١٣-١٢(  
 )٣٨٩ص  المناوي( نون بن يشوع على اّال قط البشر على الشمس حبست ما :الحديث •

 
 الملوك سفر في الحديث .٦
 )٧:١٦(ينظر إلى القلب مل  فانه الرب وأما.  العينين إلى ينظر إنما اإلنسان إن •
 قلوبكم إلى ينظر إنما وأموالكم، صورآم إلى ينظر ال اهللا إن: الحديث •

 )٩٧ص  - الصغير الجامع( لكم     وأعما
 
 "اليوم أخبار " في الحديث .٧
 )٣٠:٦أخ  (البشر بني قلوب تعرف وحدك أنت •
 )    ٣٧٩المناوي (أحكامه   من وحكم وجل عز أسراره من سّر الباطن علم: الحديث •
 )٢٣:٦أخ  (بّره بحسب وتعطيه الباّر تزآي إنك •
 )١٩٠ص  ٣ج  البخاري( المحسنين أجر يضيع ال يعطي و اهللا إن:  الحديث •

 
 "طوبيا" في الحديث .8
 )١١:٤طب ( خطيئة آل من تنجي الصدقة •
 )٨٣ص  - الصغير الجامع (الذنوب من طهور الزآاة: الحديث •
 )١٠:١٢طب ( ألنفسهم أعداء هم واإلثم المعصية يعملون الذين •
 )٤٥ص  - المناوي معصيةاهللا على المقيم المجنون إنما: الحديث •

 
 أيوب سفر يف الحديث .٩
 )٨:٤أيوب  (يحصدونها هم المشقة ويزرعون اإلثم يحرثون الذين •

 )١٣:١٢أرميا  (و)٨:٢٢األمثال  سفر (في     ومثله
 وحسكها شوآها تحصد أنت السيئات زارع يا داود قال : الحديث •

 )١٦:١٣أيوب (اهللا  أمام يقوم ال المنافق •



 

 ٥٧

  )ومسلم البخاري في( وجيها اهللا عند يكون ال الوجهين ذو: الحديث •
 

 المزامير في الحديث .١٠
 )٣٧:٣٦و  ١٥:٣٣مز ( الخير  جانب الشر واصنع •
 )الصغير الجامع في( المنكر واجتنب المعروف ائت:  الحديث •
 )٤:٣٦مز  (قلبك سؤل عطيكفي بالرب تلذذ •
  -الصغير الجامع (تطلب ما على لك عون فانه اهللا اذآر:  الحديث •

 )٤ص  المناوي و ٤٨     ص 
 )٣:١٢٩مز ( يقف فمن رب يا راصدا لآلثام آنت إن •
 )١٦١ص  - الصغير الجامع( هلك المحاسبة نوقش من :الحديث •
 )١١:٨٣مز  (ألف من لي خير ديارك في يوما إن •
 سواه ما في يوم ألف من خير اهللا سبيل في يوم   رباط:الحديث •

 )٣٣٧ص  - الصغير الجامع    (
                وفي) ١٠:٩األمثال ( في وآذلك )١٠:١١٠مز  (الرب  مخافة الحكمة رأس •
  )   سيراخ ابن( •
)١٦٨:٤المسعودي  (اهللا مخافة الحكمة رأس:  الحديث •
والمتكلم البّر وفاعل عيب بال الساآن مسكنك ، في يحل من رب يا •

 )٣-١: ١٤مز  (بلسانه يغتاب ال والذي قلبه في     بالحق
 
 ولسانه سليما قلبه وجعل اإليمان قلبه أخلص من أفلح قد:  الحديث •

)٣١١ص  - الصغير الجامع (مطمئنة ونفسه     صادقا

  على وال عاملنا  خطايانا حسب على ال الرحمة ، آثير رؤوف الرب •
 )١٠-٩: ١٠٢مز  (آافأنا آثامن     حسب

 )٣٧٧ص  - الصغير الجامع( ذنوبكم من أآبر اهللا عفو :الحديث •
  )مز(ضرر  هو إنما ورغدها سنة فثمانون القوة ومع سنة سبعون سنينا أيام •
 وقال) البخاري أوردها(والسبعين  الستين بين أمتي أعمار:  الحديث •
 )٣٣١:١الفريد  العقد(علة   غير من اشتكى السبعين بلغ من الزبور في كتوبالشعبي م •

 
 األمثال سفر في الحديث .١١

 )١٧مث  (الرب يقرض الفقير يرحم من •
 )٣٧ص  - الصغير الجامع (اهللا يد في تقع الصدقة إن :الحديث •
ا  في  الصيف تعد .  حكيما وآن طرقها إلى أنظر النملة إلى الكسالن أيها اذهب • تاء  طعامه  للش

 )٨٠٦:٦مت ( 
 لشتائها صيفها في تجمع النملة آمثل المؤمن مثل :الحديث •



 

 ٥٨

 )١٤٣ص  - الصغير الجامع     (
 ) ٣٠:١٣مث ( شريرا يصير الجّهال ومؤانس حكيما يصير الحكماء مساير •
اك  :ومثله) ١٦٤ -المناوي يخال من المرء فلينظر خليله دين على المرء :الحديث • رين  إي  وق

 )١٥٣   ص-الصغير الجامع( تعرف به فانك ءالسو
 )٣٢:١٦مث  (المدن يأخذ ممن أفضل روحه على يسود الذي •
 البخاري( نفسه يملك من الشديد إنما بالصرعة الشديد ليس:  الحديث •

 نفسه الرجل يجاهد أن الجهاد أفضل :قوله مثله وآذلك )     والمناوي
 )٦٥ص  - الصغير الجامع     (

 )٣٠:١٨مث  (اللسان حكم في والحياة الموت •
 )١٦٨ص  - الصغير الجامع (بالمنطق موآل البالء:  الحديث •
 )٣٨:٢١مت ( المنتصر آالم يتكلم المطيع اإلنسان •
 )١٤٨ص  - المناوي( فاز اهللا أطاع من:  الحديث •
 )١٩:١٨مث  (محصنة مدينة من أمنع األخ •
 )١١٠ص  - الصغير الجامع( بأخيه آثير المرء إن:  الحديث •
 )١١:٢٦مت  (سفهه المكرر الجاهل هكذا قيئه على عائد آكلب •

 )٢٢:٢(الثانية  بطرس رسالة في      ومثله
 )١٢٣:٢البخاري ج (قيئه إلى يعود آالكلب صدقته في العائد: الحديث •
 )١٠:٣١مت ( الآلليء فوق قيمتها إن .الفاضلة المرأة يجد من •
 )٣١٣ص  - الصغير عالجام( الناس آنز من خير صالحة زوجة:  الحديث •

 
 الجامعة سفر في الحديث  .١٢

 )١:٩جا (بغضا  أم يستوجبون أحّبا يعلمون ال البشر إن •
 سخط أو عنه  أرضي يدري ال وهو دنيا، لطالب عجب:  الحديث •

  )٣٧٥ص  ـ  الصغير الجامع    (
   شرا أو آان خيرا خفي آل على ليدين عمل آل سيحضر اهللا إن •

 )٨:٦(أفسس  أهل إلى الرسول بولس رسالة في هومثل) ١٤:١٢جا     (
 )٩٩:٣جز  البخاري( يره شرا ذرة مثقال يعمل ومن يره، خيرا ذرة مثقال يعمل من :الحديث •

 القرآن في ذلك مثل ورد وقد
 )١:٣جا ( وقت السماء تحت غرض ولكل أوان أمر لكل •
 )١٥٨ص  - المناوي (ميقاته شيء لكل:  الحديث •

  سفر الحكمةألحديث في. ١٣      
 لألشداء وان يفحصون، بالقوة القوة فأرباب أعمالكم يفحص الرب •

 )٧ـ٤: ٦حك ( شديدا      امتحانا



 

 ٥٩

 الصغير الجامع( القيامة يوم اهللا عند الناس أشد الدنيا في للناس عذابا الناس أشد:  الحديث •

 )٥٥ص  –
 )٧-٦: ٣حك  ( ألون يتأل افتقادهم وقت في فهم البودقة في آالذهب الصديقين اهللا محص •
النار تدخل الحديدة آمثل البالء يصيبه حين المؤمن مثل:  لحديثا •

 )١٣٥ص  - الصغير الجامع(طيبها  ويبقى خبثها فيذهب     
 األناشيد نشيد في الحديث .١٤

 )٣:٥نش  (مستيقظ وقلبي نائمة إني •
 )١٧٥ص  - الصغير الجامع( قلبي ينام وال عيناي تنام:  الحديث •

 )٤٤:٢ج  البخاري (قلوبنا تنام وال أعيننا تنام األنبياء معشر أننا :ومثله    
 
 سيراخ بن يشوع سفر في الحديث .١٥

 )٣٢و  ١٨: ٦سخ  (ما تتمناه ينيلك فهو الرب أوامر في ترّو .شبابك منذ التأديب اتخذ بني يا •
 الجامع( اهللا طاعة في شبابه يفني الذي الشاب يحب اهللا إن :الحديث •

 )٩٨ ص -    الصغير   
 )٢:٩سخ ( قدرتك على تتسلط لئال المرأة إلى نفسك تسلم ال •
 )٩٤ص  - الصغير الجامع( ندامة المرأة طاعة :الحديث •
 )٨:٨سخ  (نموت بأجمعنا أننا أذآر أحد، بموت تشمت ال •
 الجامع( ويبتليك اهللا فيرحمه بأخيك الشماته تظهر ال: الحديث •

 )١٩١ص  -      الصغير
 )٣٣:٣سخ  (الخطايا تكّفر والصدقة الملتهبة النار يطفيء الماء •

 )٤١:١١(لوقا  في      ومثله
 النار الماء يطفيء آما الخطيئة تطفيء الصدقة:  الحديث •

 )٩٢ص  - الصغير الجامع     (
 )٤٠:٧سخ ( األبد إلى تخطأ فلن أواخرك أذآر أعمالك جميع في •
روا   :قوله ومثله) ٢١٣ص  -الصغير الجامع( .سواه عما يسّلك الموت ذآر أآثر :الحديث • أآث

ويزّهد الذنوب يمحض فانه ذآر الموت
 )١٢:١٧سخ ( القريب حق في واحد آل) البشر أي( أوصاهم •
  - المناوي (رعيته عن مسؤول راع وآل راع لكم: الحديث •

 )١١٥ص  - البخاري (و) ١١٥     ص 
 )١٣:١٥سخ  (الرب عند مبغض رجس آل •
 )٣٤ص  - المناوي (البذيء الفاحش يبغض اهللا إن:  الحديث •
 )٣١:٢٠سخ (توبيخاتهم  تحجز الفم في وآلجام الحكماء، أعين تعمي والّرشى الهدايا •
 .غلول لألمراء الهدايا :)ومثله .(الحكيم عين تعّور الهدية:  الحديث •

 )١٧٦ ص -الجامع الصغير(البصر و والقلب بالسمع تذهب الهدية :)أيضا ومثله    (



 

 ٦٠

 )38:31سخ( للنفس ومرارة ونزاع خصومة الخمر شرب من اإلفراط •
 )١٤ص -الصغير الجامع( شر آل مفتاح فإنها الخمر اجتنبوا :الحديث •
 )١٠:٣٦سخ ( األجل واذآر الزمان عّجل •
 )٢٠ص - الصغير الجامع (األجل وبادروا العمل اغتنموا : الحديث •
 )٣:٢٦سخ  (األوان قبل خوخةبالشي تأتي الغمة •
)١٧٦ص  ـ الصغير الجامع( الهرم نصف الهّم :الحديث •

 أشعيا سفر في الحديث .١٦
 )٦:٦ع   (نظرا  وال  تعرفوا وانظروا تفهموا، وال سماعا اسمعوا الشعب لهؤالء وقل انطلق •
 )٢٣٠ص - المناوي( يبصر وال ينظر يسمع، فال المنافق اهللا يدعو: الحديث •
 )١٢:٥٢شع ( عني فبعيد قلبه وأما بشفتيه، يكرمني الشعب هذا إن •

 )٨:١٥متى  (    ومثله
)١٧٨ص  - الصغير الجامع (عمله في اهللا ويعصى بلسانه اهللا يذآر لمن ويل :الحديث •

 )٨:٤٢شع ( مجدي آلخر أعطي وال اسمي وهذا الرب أنا •
 واحدا نينازع فمن  إزاري، والعظمة ردائي الكبر: اهللا قال :الحديث •

 )٣٠٦ص  - الصغير الجامع (النار في قذفته     منهما
 
 أرميا سفر في الحديث .١٧

 الرب عن ينصرف وقلبه البشر على يتوآل الذي الرجل ملعون •
 )٥:١٧ار      (

 )١٥٥ ص -الصغير  الجامع (رشده لغير فهو الناس إلى سعى من: الحديث •
 
 حزقيال سفر في الحديث .١٨

 ) 21:18حز (يموت وال حياة يحيا فانه خطاياه جميع عن تاب إذا المنافق •
 التوبة :قوله ومثله) ١٧٧ ص –الصغير  الجامع (له ذنب ال يكن الذنب من التائب:  الحديث •

 )٦ص - اإلعجاز و اإليجاز (الحوبة تهدم
 
 سفر دانيال في الحديث. ١٩

ى آالكوا آثيرين البّر إلى هدوا والذين الجلد، آضياء العقالء يضيء • داهرين   دهر  آب  إل دا (ال
٣:١٢( 

 يهتدي السماء في النجوم آمثل األرض في العلماء مثل إن:  الحديث •
 )٣٧ص  - الصغير الجامع (              بها

 
 زآريا سفر في الحديث .٢٠



 

 ٦١

ة  يا واهتفي صهيون بنت يا جدا ابتهجي • ليم،  ابن وذا  أورش ا  مخلصا  ملكك يأتيك   ه ا  وديع  راآب

 )٩:١١زك  (أتان على
 :قال أنه عطاء حديث في) ٩٦:٥(العرب  لسان في جاء:  الحديث •

 ) المقدس بيت يريد :قال (الحمار براآب شّلم أورى      أبشري
 القديم العهد عليوأسفار اإلمام أمثال .٢١
 :يلي ما نذآر القديم العهد أسفار عن المنقولة طالب أبي بن علي أمثال من
 التواضع المجد لقب) ٣٣:١٥أمثال  (في سليمان قول •
 )١٨ص (التواضع المرء سمو:  علي أمثال ومن •

 
 العلم رأس الرب مخافة) ٧:١أمثال  (في سليمان قول •
 )المصادر من الكثير الكثير في عنه رويت (اهللا مخافة الحكمة رأس:  علي وقال •
 .المؤانسات اللطيف  يكثر واللسان األصدقاء يكثر العذب الفم )٥:٦(سيراخ  ابن يقول •
 القلوب قيد الكالم لين) ٣٢ص ( قوله لعلي ويور •
 األبد تخط  إلى فلن أواخرك اذآر أعمالك جميع في) ٤٠:٧(سيراخ  ابن وقال •
 دواء اآلخرة ذآر) :٧٢ص  (علي حكم وفي •
 األمة يعلي العدل) ٣٤:١٤(سليمان  أمثال وفي •
 )٦ص  (بالعدل الملك ثبات :علي حكم ومن •
 القلب يفرح الرب مستقيم أمر  .النفوس ترد آاملة ربال شريعة) ٨:١٨مز ( المزامير وفي •
 القلوب دواء اهللا آالم) :٣٢ص  (علي حكم ومن •

 
ذلك من   اإلسالم  نبي إلى المنسوبة األحاديث من الكثير ثمة أخيرا ، ال  وآ م  األمث  التي جاءت   والحك

ل  في ورد لما مطابقة أو موافقة ة،  األناجي ا  األربع ا  أرجاء  رأيت  إنم صورة    في  لبحث ا لحين  ذآره
  .اإلسالم ظهور وإبان قبل النصراني الفكر
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٦٢

 
 
 
 

 البحث هوامش
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 .١٥١ص  األول
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)ونذيرا ومبشرا شاهدا لناكأرس إّنا :باب(التفسير  آتابه في البخاري وأخرجه .٦٧
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 اإلسالم ظهور وإبان قبيل النصراني الفكر صورة
 وثمة . روحي فراغ في نبتت وإنها محضة دينية فكرة" اإلسالم " بأن اليوم المرء يقول أن العبث من

 مجتمع إصالح إلى ادع) السالم عليه ( محمدا بأن والقرآن، اإلسالم، نشأة في آتبوا الباحثين من آثير

ى  بعضهم  وذهب متصدع، فاسد ه  إل ه  دعم  أن اليم  دعوت ة  بتع ر  في  إنجيلي ر  وعمل  الفق .  واإلحسان  الب
 أخبار من الكثير ذآر اإلسالمي، أغفلت والتاريخ السيرة آتب أن األبحاث هذه مثل ضحالة يبرر وما

ال  سبيل وعلى".  عضا القرطاس في ليس علم وآل " اإلسالم ظهور وإبان قبيل النصرانية إن  المث  ف

ة  آثار في قيل ما ين  الخطاب ة  في  العرب  نصارى  ب ل  الجاهلي دا ،  قلي ذلك  ج .  النصارى  شعر  شأن  وآ
وا  فلم المسيحية عن عزلة شبه عاشوا وآأنهم العرب يصوروا أن تعمدوا العرب مؤرخي وآأن  يعرف

 .شيئا منها
را  في  معارفهم يدونوا لم الجاهلية أهل أن وصحيح ا  طيسالق ة  وغيره م  انتشار  لقل ه  إال.  الخط  عل  أن

ار  جمع بدأوا حين بتدوينها يكترثوا لم المسلمين الرواة أن أيضا صحيح ة  آث رن  في  الجاهلي اني  الق  الث

ة  يعيروه فلم العربية الجزيرة في النصرانية تاريخ من آباؤهم عرفه ما بالتالي وأهملوا للهجرة ،  أهمي

 .تذآر
ذا  في  التنقيب  مواصلة  فسي ن على أخذت لماذا أما اه   ه ألن  ،)١(اإلتج اء  أي ف   مسيحي -إسالمي   لق

 أعقبت ثم ومن سبقت التي األولى السنوات لقاء األول، اللقاء صورة تظهير إلى يستند البّد  وأن جاد،

 لكل  الطابع هي المجاملة  ستبقى ذلك وبدون.  واألساس الخلفية لتكون وذلك اإلسالم ، رسالة إعالن

ة  وستختفي  ،حوار  ا  ويحل  الجدي اق  محله ق  النف ذا  الظاهر ،  والمل تثنينا  إذا ه  السياسي  التسخير  اس

 .ومتطلباته
ة  إعادة من بد ال انه ثم راث  آتاب ي  ومع .  اإلسالمي  الت وقن  أنن ا  م أن  تمام ة  ب  تتطلب  التصحيح  عملي

ام ال والشجاعة الجرأة غيري يجد أن دوما يحدوني األمل فان ضخما ، مؤسسيا عمال ذا  قتح المجال   ه
 .تماما ومجانبته التعصب محاذرة بدون الحقيقة من اقتراب ثمة يكون ولن أآبر ، وبعمق ،

 بالد في والنصرانية عامة المسيحية الكنيسة عاشتها التي للمآسي أعرض أن المبحث هذا في وخطتي

د  أن قبل خاصة، بصورة العرب ى  أعم ر  إل د  ونشوء  النصراني  الفكر  صورة  تظهي  النصرانية  عالب

ة ،  الجزيرة في سيما وال وخالفاتها ك  وسيكون  العربي ا  ضروريا  ذل ل  الزم  ظروف  في  الخوض  قب

ام  اإلسالم  وأن سيما النصرانية ، البدع مع تعاملت التي الحنيفية ى  ق ة  القاعدة  عل يم  في  الحنيفي  التحك

دع  بين د .  الب ك  وبع ارن  البحث  أسلوب  سأستخدم  ذل ان  المق أثر  موطن  لتبي أثير  الت ين  والت  اإلسالم  ب

 .والنصرانية
ة ،  في العرب شعر نصارى في الخوض عند الباحثين بعض حرج مبلغ تبينت ولقد ك  الجاهلي  أن وذل

ر  في  جاءت الكريم القرآن آيات من آثيرا ا  آثي ة  منه بعض  مطابق اتهم ،  ل ابهة  أبي ا  ومش  النص  في  له

 والمقارنات المقابالت أن من الخوف سببه مدخلال هذا ولوج عن الباحثين ابتعاد أن والمرجح .  غالبا
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دينين  بنظر الواقع وهذا.  ما واقع تقرير إلى تقود البشرية والمصادر القرآن بين د  المت تيمة  يكون  ق  ش

اريخي  للبحث  خاضعا  الكريم القرآن يكون أن يقبلون ال المسلمين من المتعصبين أن آما.  وآفرا .   الت
 .المحفوظ اللوح على آليا يعتمد عندهم فالقرآن  .مباشرة اهللا غير مصدر أي له يكون أن أو

درآون  ـ إليهم باإلنتماء السالم يفخر عليه ومحمد ـ والمرسلين األنبياء جميع فإن ذلك ومع ا  ي  أن تمام

اريخ  وتحوالت البشرية الطبيعة ضعف على يعتمد حقيقته في الوحي ون .  الت ا  ويوقن أن  تمام ة  ب  محب

  .تدابيره في اإلنسان يشرك وأن اإلنسان تاريخ في مباشرة يتدخل أن ذاته اهللا على تحتم اهللا
ة  نفسها  هي  تكون  أن يجب  مفهومة تكون وحتى.  مفهومة آانت إذا إال فاعلة تكون ال اهللا وآلمة  آلم

د  نفسه  القرآني  الحطاب  إن ثم.  البشر آالم مع اهللا آالم مقابلة من إذا الخوف فلماذا . البشر ذه  يؤآ  ه

ة  ذين  إن:  "الحقيق وا  ال م  أوت ه  من  العل ى  إذا قبل يهم  يتل ان  يخزون  عل  ).١٠٧ـ   السراء  ( سجدا  لألذق

 يكتفي ولهذا  ).١٦٢ـ  النساء ("إليك أنزل بما يؤمنون والمؤمنون منهم العلم في الراسخون: "وآذلك

 ).٤٣ـ  الرعد" (لكتابا علم عنده ومن وبينكم بيني شهيدا اهللا آفى قل: "بشهادتهم السالم عليه محمد
 القرآني الخطاب يظهر ولم وموسى إبراهيم : هم السالم عليه اإلسالم نبي على األشخاص أعز إن ثم

 يكون فهل.  وروحه آلمته) يسوع ( مريم بن لعيسى يرسمها التي الصورة تداني منهما لواحد صورة

ا  أو شعرا ، المسيح في الجاهلية نصارى نظمه لما موافقا القرآني الخطاب يأتي أن غريبا الوه  م  في  ق

 نثرا ؟ خطبهم
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 الكنيسة مأساة
ة  جوهر في المسيحية العقيدة أثارته ما والنقاش الخالف من دينية عقيدة تثر لم ا  . مؤسسها  وطبيع ربم

ا  يسوع فيما دينا تكون أن للمسيحية أرادوا ألنهم ة  أراده اة  حرآ ذا .  حي ا  مرت  وهك  سبعة  حو ن عليه

 .أعدائها ومع مؤيديها ومع نفسها مع مستمرة حرب حالة في وهي تأسيسها منذ قرون
ة  حرآات  من المسيحية صادف ما أآثر أن فعال ، الملفتة والظاهرة ة  هرطوقي ك  في  وزندق ة  تل  الحقب

ذي  الشرق،  مصدره  آان ان  عن  ورث ال د  شغفهم  اليون ا  بتحدي ه  حدّ  ال م ن .  ل  نبحث  أن نستطيع  ول

م  ما خاصة، الشرق في  النصرانية ، البدع نشوء فظرو ع  التي  لإلشكاالت  نعرض  ل ا  وق اع  فيه  أتب

انا  فصارت  تأنست  " التي  اهللا وذات .جازما أعتقد آما ـ لغوية أساسها في وهي المسيح  وصلبت  إنس

ار  آانت ".  البنطي بيالطوس عهد على بس  مث رون  في  الشرقي  ذهن المسيحي   في  وغموض  ل  الق

ة  في  الواحد اهللا " قبول بالتالي اللغوي منطقه يستطيع ولم ألولى ،ا السبعة انيم  ثالث م   ،"أق  يستطع  ول

ا  آل  واألرض ، السماء  خالق  الكل  ضابط اآلب " اهللا أن آيف يؤمن أن رى  م ا  ي رى  ال وم  هو  ، "ي

ى  األسخريوطي  يهوذا أسلمه الذي" االبن الرب" نفسه ن  إل ام " ومات  وصلب  فعذب  الجالدي  في  وق

 الرسل إلى اإلبن أرسله الذي" المحيي الرب " القدس الروح نفسه وهو".  الكتب في آما الثالث اليوم

 .أرضهم دخلوا قوم لغة بكل فنطقوا.  فيهم فحّل
 اآلب، بلسان مرة ينطق وإنجيله، تعاليمه في نفسه ، المسيح أن الحقبة تلك في المسيحي ذهن حّير وما

 :ومشيئتين بطبيعتين الكاثوليكي المعتقد حسب  وهو. اإلنسان بلسان ثانية وينطق
ل  السموات  ملكوت يدخل رب يا رب، يا:  لي يقول من آل ليس"  ذي  ب ي  إرادة يعمل  ال ذي  أب  في  ال

م  رب ، يا رب يا :اليوم ذلك في لي سيقولون آثيرون.  السموات د  باسمك  بكن  أل ا  ق د  وباسمك  تنبأن  ق

رة ؟  ائبعج صنعنا وباسمك الشياطين ، أخرجنا ذ   آثي ن  فحينئ م  أعل ي  له ا  أن دوا  قط ،  عرفتكم  م  أبع

 ).٢١:٧متى " (اإلثم فاعلي يا عني
 " وحده اآلب إال اإلبن ، وال السموات مالئكة وال أحد، يعلمها فال الساعة ، وتلك اليوم ذلك أما"
د  ما ليس ولكن الكأس ، هذه عني فلتجز أمكن إن أبتاه يا " ا  أري ل  أن ا  ب د  م ى   ("أنت  تري و  ٣٦:٢٤مت

٣٩:٢٦( 
 يا لي يقول من آل ليس: (اهللا هو أنه على مرة وغيرها ، اآليات هذه في يظهر المسيح أن نرى وهكذا

ل ( :عادي إنسان إلى يتحول فجأة ثم)  رب يا رب ذي  ب ي  إرادة يعمل  ال ذي  أب د )  السموات  في  ال  ولق

ام  إلى لتاليبا وأدى ومشيئته ، المسيح طبيعة حول خالف إلى مثال ذلك أدى  فظهرت  الكنيسة ،  انقس

ذه  ومن .  الكنيسة  من رجاالت أيدي على عديدة بدع دع  ه ا  الب دثر ،  م ا  ان ا  ومنه ى  واستمر  بقي  م  إل

ا  منها سأآتفي وإنما معتقداتها ، وتفصيل جميعها، البدع هذه ذآر بصدد ولست اليومز ان  بم ؤثرا  آ  م

ى  منها ذا وه.  اإلسالمي  ـ  المسيحي  التفاعل  ساحة  عل   وبدعة  ،"سيمون "  بدعة  من  آال  سأهمل  ك
" تاسيان " و" والتيتنوس  " و" شردون " من آال وآذلك ،)للميالد األول القرن في( "ساتورنينوس"
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ة " و" السميساطي  بولس " و ،)للميالد الثاني القرن في" (منتانوس " و رن  في " (المانوي  الثالث  الق

 "النسطورية " ،" البيالجوسية " و "أألريوسية" ،"ونيةاألبي" من آل في بالبحث وسأآتفي ،)للميالد
ان  قبيل فاعلة آانت البدع هذه ألن "الكسائية " و "المريمانية" إلى إضافة  ،" اليعاقبة " و ،  ظهور  وإّب

    .اإلسالم
 

 نصرانيا محمد آان هل
 فهل . رسالته تبليغ يتولى أن قبل اإلسالم نبي ديانة في البحث من بد ال البدع هذه في التفصيل قبل إنما

ان  الرسالة قبل أنه أم  !ذآرت ؟ التي البدع هذه من واحدة على آان أنه أم … وثنيا ؟ آان ائرا  آ ين  ح  ب

ال  هذا وفي !!الخالفات؟  تلك تسوية أمر تولى حتى بالرسالة صدع أن فما المختلفة البدع هذه  االحتم

 األحزاب،  خالفات آل الفيصل الحكم يكون بأن ةصراح طالبه القرآني الخطاب أن إلى نشير األخير

ى  بالذات هنا وأشير" األحزاب"  اسم وحملت ذلك لمثل سورة وخصصت بل ة  إل  وردت صريحة  آي

 ).١"(بينهم شجر بما يحّكموك حتى يؤمنون ال وربك فال: "قوله وفيها القرآني ، الخطاب في
 يتسمى أن يعقل ال الذي اهللا عبد أبيه، اسم من ابدء جدوده عن الوثنية تنفي اإلسالم نبي نسب سلسلة إن

 .نصرانيا إال يكون أن يمكن ال الذي فهر بن" الياس"ب  وانتهاءا وثني ، به
ا  وهب  بنت  آمنة أمه ، إليها تنتسب التي القبيلة وهي ،"النجار بني " قبيلة عن معروف آذلك  من  أنه

ا ،  يستغفر  أن حاول  اإلسالم نبي ،  وأننصرا نيتها على ماتت وأن أمه.  العرب النصارى قبائل  له

ا  يطلب  وأن اة  له رة  مجددا  الحي ا   قصيرة ،  لفت ا  يكفي  وبم وب ،  أن له وال   تت م  اهللا أن ل ذلك  يسمح  ل  ب

 .إليه المنسوب الحديث بحسب
ان  التي النصرانية البدعة بهجر طالب أبا عمه يقنع أن اإلسالم نبي حاول ولقد ا  آ د  ـ  عليه ا  وأعتق  أنه

 .ذلك أبن أنه لنا يذآر اإلسالمي التأريخ لكن ـ طوريةالنس
ى  الحاسم الدليل أن بيد ي  نصرانية  عل ل  اإلسالم ،  نب الة  اضطالعه  قبي  في  يكمن  اإلسالمية ،  بالرس

ا  الثابت من أنه ذلك . خويلد بنت خديجة من األول زواجه حادثة ة  القس  أن تاريخي ن  ورق ل  ب  هو  نوف

د  تولى الذي ران ،  عق د  عم  ربحضو  الق ن  محم ي  ب ذي  طالب  أب .  المناسبة  في  شهيرة  قصيدة  ألقى  ال
ه ،  عليه يدل آما ورقة، والقس ولى  لقب ة ،  مسؤولية  يت  النصرانية  البدعة  عن  النظر  وبغض  آهنوتي

 وينتمي   ،)٢(نصراني   آاهن شك وال الرجل فإن ـ الحقا ذلك تفصيل في وسنبحث ـ إليها ينتمي التي

 .نفسها خديجة إليها تنتمي والتي ةالنصراني أسد قبيلة إلى
 :التالية لألسباب وذلك.  عنه الحياد أو تجاهله يمكن ال تاريخي تحديد إلى منطقيا نصل هنا

 )٣(قسيس  آان القرآن عقد تولى الذي أن الثابت من -  1
 )العروس ( خديجة عم ابن هو القسيس هذا وأن -  2
الة با محمد تكليف قبل تم القرآن عقد وأن -  3 ذا .  بسنوات  لرس ي  وه ا   أن يعن ا قسيس  سيزوج  آاهن

لم بشاب) الصدد بهذا روايتان هناك(عمه  ابنة أو أخيه ، ابنة
االت  آل  وفي  .أصوال تعميده يتم وأن النصرانية العريس يعتنق أن نا  نجد  االحتم رين  أنفس ى  مجب  عل

 ).٤(آخر  احتمال ترجيح يمكن وال خديجة، تزوج عندما نصرانيا، آان محمدا بأن التأآيد

Jesus
Placed Image
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 شيعا آانت اإلسالم، برسالة محمد ضلوع أعقبت التي القليلة السنوات بل أليام ،ا في النصرانية ولكن

 إلى مجددا نعود أن يقتضينا إسالمه،  قبل اإلسالم نبي عليها آان التي البدعة وتحديد وبدعا ، وأحزابا

 .أسلفنا آما اإلسالم ظهور وإبان قبيل فاعلة آانت التي تلك من  بدعة ، لكل العقائدية الطبيعة تحديد
 

 

 

 األبيونية
 .البدعة هذه ضالل ليفند خصيصا إنجيله آتب الرسول يوحنا أن المسيحيين الالهوتيين بعض يذآر

ذه  إيجاز  ويمكن  ا  خرج  التي  البدعة  ه ون  به ليم   في  أبي رن  خالل ) القدس (أورش يالد  األول الق  للم

 :بمسألتين
ا  اهللا     فاختاره فضائل ،ال أحرز ولكنه ومريم ، يوسف من ولد بشرا ، آان المسيح • ه  ابن وم  ل  ي

 عماده
روا     لكنهم القدس ، الروح بفضل بالمسيح حبلت العذراء بأن اتباعه بعض آمن • ه  أنك  مساو  أن

 لآلب
 اإلنجيل: "يسمونه وآانوا فقط متى إنجيل أتباعه مع يقيم وآان متنصر، يهودي هذا أبيون أن والواقع

ى  إنجيل وهو ،"العبرانيين بحسب ه  األرامي  مت اقص  لكن ا  ومحّرف ،  ن ى  فتترآز  فروضهم  وأم  عل

 ورعاية البر أعمال على والتشديد الذبائح ، تحريم وعلى والتطهير ، للوضوء بالماء الدائم االغتسال

ام  ة  األيت الفقراء  والعناي اء  والمساآين  ب ذا .  السبيل  وأبن ان  وهك ادهم  آ د  ال اعتق االة  " يري  في " المغ

 .بتأليهه المسيح
 

 

 األريوسي
ا ،  في  ولد مصري وهو ،)للميالد الرابع القرن ( أريوس إلى بنسبة ه  ليبي ه  الكنسية  مجامع  حرمت  لكن

 :يلي ما في بدعته وتتلخص دعوته على دأب
 الجوهر في لآلب مساو غير اهللا ابن المسيح •
نفس ،  دون الجسد  تجسده في أخذ ـ الكلمة)  المسيح( • ان  ال ه  وآ راف        يمكن ا  اقت اقي  ماآلث  آب

 .منها اهللا فعصمه بالفضائل تسامى لكنه الناس،
 المسيح الوهية أنكر •

 

 البيالجوسي
د  على ٤٠٤سنة  ظهرت دعى  بريطاني  راهب  ي ا  زار بيالجيوس ،  ي ة ،  روم ة ،  وقرطاجن  وافريقي

 :يلي ما في بدعته وتتلخص  آثيرون ، أتباع له وآان وفلسطين ،
ل  لذريتهما خطيئتهما ّمليح ولم.  مائتين وحواء آدم اهللا خلق • يهما ،  ب ذا     لنفس ر  وه  نقضا  يعتب

 .األصلية للخطيئة
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 .الشخصية حريته تكفيه بل اهللا بوصايا ليعمل لالنسان ضرورية ليست اهللا نعمة •
 .فيها اهللا لنعمة دخل ال طبيعية مواهب والفضائل.  شرا وال إثما ليس للشهوة االنقياد •
 .سيصنعونه آانوا الذي الشر أو بالخير المسبق اهللا لعلم يموتون األطفال •

 
 

 النسطورية
.  مرعش  من  نسطور  إسمه آاهن ومؤسسها آله، الكنيسة تاريخ في وبقاءا انتشارا البدع أآثر من هي
أ  واحي  في  نش ة  ن ه،  بورعه  وعرف  أنطاآي ا  أصبح  وعلم دع  حارب   لقسطنطينية ،  بطريكي  الب

ه  دىاح  في مرة قال فقد بدعته أظهر ثم والهرطقات ان  أم ؟، هللا يكون  آيف  :  خطب ك  صح  ف ان  ذل  آ

رة  وثنيين  معث انهم  لل تهم  بأمهات  بإتي ى  آله اآلهم  اإل ريم  ان آال .  هي م  م د  ل ا،  تل د  ال إذ إله  إال الجسد  يل

ة  هو  انسانا ولدت بل الخالق ، تلد أن الخليقة تستطيع ال روح ، فهو الروح يلده ما وأما.  الجسد .  اهللا آل
 :التالي في بدعته وتتلخص.  آثيرة قصص موته وفي إفريقيا ، في توفي.  ٤٢٨سنة  ذلك وآان

 الوحيد اهللا آلمة غير هو العذراء أحشاء في تجسد الذي اإلنسان •
 له هيكل بمنزله االنسان ذلك في اهللا آلمة حلول إال التجسد ما •
 هللا هيكال بل اإلها ليس المسيح •
  المسيح أم بل اهللا أم تدعى ال العذراء •
 واألنبياء الرسل آأحد العالم اإلى المسيح اهللا رسلأ •

 .الكاثوليك بالكلدان الكنيسة اإلى منهم عاد من وسمي بالنسطوريين ، البدعة هذه أصحاب ويعرف
 

 

 
 اليعاقبة

وب  الراهب وأسسها السادس ، القرن في انتشرت التي البدع أهم من وهي ان  البردعي  يعق ا  وآ  راهب

ر  في  ا  دي ي  بالره ى إ ورّق قفيتها  ل ام   أس وب  ولقب  م٥٤١ع ه  البردعي  بيعق ان  ألن بس  آ  البردعة  يل

ل .   لباسه  في  ويتقشف  ه  وقي ه  عن دنيا  في  سافر  أن ا  ال الد  ودخل  آله ام  فمصر  الشرق  ب الد  والش  وب

 .والنوبة الحبشة
ا  ا  أم ه  جاء  م م  البردعي  ب دا  يكن  فل ه  فلشدة .  جدي رة  اإيمان ا   بفك ة ) ٧(اوطيخ ة  القائل  المسيح  بطبيع

ه Y وأضاف .  واحدة  آنيسة  في  والنساطرة واألريوسيين أألوطاخيين جمع حاول الواحدة ، ا  ن  دام م

ى  ونجح .  واحدة مشيئة يملك شك ال فهو واحدة طبيعة للمسيح ا  حد  ال ة  في  م  األوطاخيين  جمع  مهم

ة  آنيسة الى انشطرت أن لبثت ما لكنها واحدة ، آنيسة في والنساطرة واألريوسيين ة الي أنطاآي .  عقوبي
ا  دعيت  التي  اإلسكندرية  وآنيسة  د  فيم ة :  "بع ذه  ومن  ، "القبطي رة  ه ان  الحبشة  األخي ا  وآ   مليكه

 ".النجاشي"
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 المريميون
ادة  في  يبالغون أصحابها وآان العرب ، جهات في البدعة هذه انتشرت ريم  عب ذراء ،  م دمون  الع  فيق

 المريمية " ب إبن البطريق دعاهم ئروالفطا العجين أقراص أخصها القرابين من نوعا لها
ه  المسيح  بأن يقولون آانوا أنهم وذآر ،"والبربرانية ان  وأم د .  اهللا دون من  إله رهم  وق ن  أيضا  ذآ  إب

انيين  " ب فسماهم تيمية، ى  " المريام ذا  وعل رآن  مفسرو  شرح  األساس  ه ه  الق ا : "قول ن  عيسى  ي  اب

ريم  اس  قلت  أأنت  م ين  وأمي  اتخذوني  للن ذلك ).  ٥ (………" اهللا دون من  اله ه  شرحوا  وآ  في  قول

وا  وال " النساء  سورة  ة  تقول وا  ال أي" ثلث ة  تقول ة  اآلله ريم ،  والمسيح  اهللا:  ثالث ذا  وم  في  ورد وهك

 .وغيرهما والزمخشري البيضوي شرح
 

 

 :الكسائية
ا،  الحلبية السيرة مدحت وقد.  العربية الجزيرة في انتشرت نصرانية شيعة رة  أتباعه ا  لكث ون  م  يعرف
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 الغرب في الكنيسة متاعب
 المسيحية الكنيسة وعلى البيزنطي العالم على مرت التي الفترات أحلك من اإلسالم ظهور فترة تعتبر

داخل ،  في اإلنقسامات تمزقها آانت فالدولة.  واحد بآن ا  ال ع  من  األعداء  ويهاجمه  في  الجهات  جمي

د   .الخارج ان  فق ار  آ رون  والصقالبة  اآلف دانوب  نهر  يعب ى  ويستولون  ال ة  أراضي  عل  اإلمبراطوري

ون  القوط وخسر الغربية ، آسية جتياحال يستعدون الفرس وآان وبلدانها ، بانيا ،  الغربي  واستولى  اس

ان  ).  م٥٦٨(ايطاليا  نصف على جستنيان موت من سنوات ثالث بعد اللمبارد د  وآ ا  ق  الطاعون  فش

 في المجاعة عمتها ثم ومن  .م٥٦٦العام  في ثانية ثم م ،٥٤٢العام  في االمبراطورية أنحاء جميع في

 .م٥٦٩العام 
والى  أن حّلها يتطلب آان فالمشاآل " جستنيان ، خلفاء في العيوب تكن ولم ى  يت م  عل  من  رجال  الحك

د ".  انقطاع دون قرن ولمدة نابليون طراز ل  لق تين  قات اني   جس  الساعين  الفرس ) م٥٧٨ـ   ٥٦٥(الث

 صادف  الذي وهو الغزاة، اآلفار موريق وهاجم.  فضل صاحب آان وتيبيريوس ببطولة التوسع الى

ه ح في  أة  ظهور  كم ان .  االشالم  ونش ه  من  آالف وآ دخلون  مواطني رة  ي رارا  األدي ة  من  ف  الخدم

ا .  العسكرية  ق  نهى  أن ولم رة  موري ول  عن  األدي ا  جدد  أعضاء  قب د  اال ( فيه  عن  الخطر  زوال بع

والحكومة  األشراف على ثورة عام مئة عّمر الذي فوقاس وتزعم  بسقوطه ، الرهبان نادى  ،) الدولة
ح  ،)م٦٠٢( اء  وذب ق  أبن ام  الخمسة  موري ه  أم م  عيني ح  ث ه  وذبحت  ذب  قسطنطينة ،  األمبراطورة  مع

 .أطرافهم وبترت ألسنتهم واقتلعت أعينهم سملت أن بعد الثالث وبناتها 
 فوقاس وعقد.  واليونان الفرس حرب ـ القديمة الحرب فجدد اإلضطراب هذا من الثاني آسرى وأفاد

وه  الفرس لكن آسيا ، إلى آله البيزنطي الجيش ونقل العرب مع الصلح ة  آل  في  هزم ار .  واقع  واآلف

ع  على استولوا ة  األراضي  جمي ة  الزراعي  العاصمة  أشراف  واستغاث  .  القسطنطينية  خلف  الواقع

 الذي األصغر هرقل إبنه اليهم وأرسل سنه بكبر محتجا فاعتذر اليوناني ، أفريقيا امبراطور بهرقل ،

ة  وعرض فوقاس ، فخلع البوسفور ، لىإ بحرية بعمارة جاء ورة  المغتصب  جث ام  األطراف  المبت  أم

ودي  الشعب ،  ه  ون ام   إمبراطورا  ب اء  يعمل  سنوات  عشر  وقضى   .  م٦١٠ع  الشعب  روح إلحي

د  قد هرقل وآان  .م٦١٤عام  القدس على الفرس واستولى.  الجيش تنظيم ويعيد المعنوية ،  مصر  فق

ى  أيضا،  ه  حت ل  في  فكر  أن ى  يشه ج نق ا  ليحاول  قرطاجة  إل  لكن  المصرية  األراضي  استرجاع  منه

 اليونانية الكنيسة ثروة يقرضه أن سرجيوس البطريق ورضي السير ، من منعوه والقساوسة األهلين

ع  في  وهزمهم  الفرس لقتال وزحف  .القدس/أورشليم بها يستعيد مقدسة حربا بها ليمول بفائدة ،  مواق

اني  آسرى وأسقط عدة ى  ظافرا  ادوع  الث د  القسطنطينية  ال ا  غاب  أن بع  وانقضت .  سنين  سبع  عنه

ان  من سيما وال النصرانية العربية القبائل بمساعدة الشام بالد على اإلسالمية الفتوحات نهم  آ ى  م  عل

ة  حامية من وانتزاعها عليها االستيالء وتم النصرانية البدعة ة  يوناني وى  منهوآ م   .الق مّ  ث  االستيالء  ت
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ى  ثم ومن) م٦٣٨(المقدس  بيت لىع العربي ام   مصر  عل ا  م٦٤١ع ان  فيم ل  آ اني  هرق  سكرات  يع

 .الموت
ان  ذا  آ ة  والعسكري  السياسي  الظرف  هو  ه ة  للدول ان   .اإلسالم  ظهر  حين  المسيحية،  البيزنطي  وآ

ا  خالصا دينا ثم األمر أول العربية الجزيرة في النصرانية الشيع بين حكما بدوره اإلسالم ادي  حنيف  يع

م  المسيحية  الكنيسة  وضع  ولكن  .معا واليهودية والمسيحية النصرانية  السياسية  األحداث  مع  يكن  ل

ك  في  والعسكرية  ة،  تل م   حاال،  بأحسن  الحقب ة  بوسع  يكن  فل ذلك  الشرقية  الكنيسة  بطارق  السلطان  ب

د  زمن منذ خاضعين آانوا البطارقة فهؤالء.  شيئا يفعلوا أن روما ألسقف األعلى ا  بعي روم  طرةألب  ال

ا  على السيادة لهم بأن ـ م٨٧١عام  حتى ـ دعواتهم عن يتنازلوا لم الذين ا  ومن  روم ابوات  من  فيه .  الب
د  يوجهون  البابوات آان ولقد ى  النق اطرة ،  إل رهم  ويعصون  األب ر  في  أوام ان  من  آثي  ولكن  . األحي

 الكنسية  المجالس  ويدعون ها،من ويعزلونهم مناصبهم، في يعّينونهم الذين هم آانوا ذلك مع األباطرة

ى  اد،  إل وانين  الكنيسة  شؤون  وينظمون   االنعق نها  بق ة  تس م .  الدول ة  يكن  ول ا  ثم  سلطان  من  يحدّ  م

 واليمين  البطريق ، ولسان  الرهبان ، سلطان إال الشرقي المسيحي العالم في المطلق الديني األباطرة

 .الكنيسة في ما بدعة يبتدع ال أنب ـ البطريق يتوّجه حين ـ اإلمبراطور يقسمها التي
د  ان  ولق ر  غريغوري  آ ا  هو  األآب ة  في  الباب الة  ظهور  حقب ة  الرس ا  متاعب  وآانت  .المحمدي  الباب

ى  ـ  المتاعب هذه ومن.  جدا آبيرة غريغوري ال  سبيل  عل ديين  أن ـ  المث انوا  االيرلن ون  آ د  يحتفل  بعي

اديء  في الكنيسة عليه تسير آانت تقويم حسب الفصح ر، األ ب ا  م ه  ولكنه ام   في  غيرت أ  ،٣٤٣الع  فنش

 لكن.  األآبر غريغوري البابا إلى القساوسة هؤالء فلجأ  الغاليين ، القساوسة وبين بينها نزاع ذلك من

ديس  ان  الق ذي  آولومب رة  أسس  ال ال  في  األدي وج  جب ا  الف ا  أوامر  رفض  بفرنس ال  الباب  إن: "وق

ديين  م  اإليرلن نكم  أعل ك  م ا  بالفل ان  أيه ا  ،"الروم ان  ودع ا  آولومب رّ  أن غريغوري  الباب ة  يق  طريق

 ".الغرب آنائس بازدراء وتنبذه الدين عن الخارجين من فسيعتبر واال " الحساب في اإليرلنديين
 آانت المعتلة صحته فإن السادس القرن أواخر على المسيطر هو آان األآبر غريغوري البابا أن ومع

 شهرا  عشر أحد قضيت:  "يقول م٥٩٩عام  عنها آتب فقد صحته فأما.  زمانه فوضى عليها تنعكس

ا  ا  غادرت  قلم ابني  فراشي،  فيه ا  ينت ق  النقرس  فيه ؤلم ،  والقل ى  الم ه  صرت  حدّ  ال اة  أرجو  مع  النج

م  بي  اشتد وقد عامين ، منذ للفراش مالزم اآلن أنا:  "ثانية م٦٠٠عام  في وآتب".  بالموت ى  األل  إل

ل  ساعات، ثالث مدة ريريس مغادرة عن معه أعجز أآاد حّد ا  أحتف داس  فيه ا  . بالق  آل  في  أحسّ  وأن

 .م٦٠٤العام  في فعال الموت وجاءه ". عنه أرتد يوم آل في وأني القبر، حافة على بأنني يوم
ا  إذا م  الكنيسة  رأس فيم ادر  ل ة  المرض  سرير  يغ ان  ) م٦٠٤ـ   ٥٩٥(الخمس   السنوات  طيل ي  آ  نب

ى  إضافة نصرانية بدعة من أآثر أتباع من اعدةبمس الشرق في دعوته يرسخ اإلسالم ود  إل ذين  اليه  ال

 .متعدد شتات بعد العربية الجزيرة شملهم لمت
ة،  المنطقة في النصراني الحضور واإلسالمي العربي التاريخ لنا صّور آيف أما ان  العربي  ظهور  إّب

ذآر  حاجة وال شك ، وال القارىء يدرآه أمر فذلك االسالم ، ذ  في  شواهد  ل ادات  المضمار ،  اه  فاإلف

ان  عن  العرب،  والباحثون المؤرخون خلفها التي رتهم  في  األدي ل  جزي زرة  اإلسالم  قب ادرة ،  ن  وال ن

ادون  ال المسيحية  عن  شيئا آتبوا ما فاذا عهدا ، لهم أقرب آانت التي النصرانية في سيما ذآرون  يك  ي

ا  من  ر  تاريخه ل  بعض  في  شيوعها  غي ا .  القبائ يئا  يستجمع  أن مرء ال يستطيع  وإنم  صورة  من  ش
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 وأمثالهم العرب عادات عن حديثهم عند عرضا النصرانية عن آتبوه ما خالل من المسيحي الحضور

اتهم  وقصصهم  د .  ولهج ان  ولق ويس  " لألب  آ ع  في  فضل " شيخو  ل ذه  تجمي ع  حين  الصورة  ه  تتب

 .الالتين لكتبةا وبعض والسريان الروم قدماء سيما وال الشرق،  نصارى آتب في التفاصيل
ادوا  فالمؤرخون العرب   .  آثيرة الشام بادية في النصرانية على والشواهد ة  أن أف ى  القبيل  التي  األول

ا  الرومان باسم الشام بادية على تولت ل  من  "قضاعة  " آانت  إنم يمن ،  قبائ م  ال ا  ث ى  غلبته   األمر  عل
 رأي على بالنصرانية دانت وقد م ،االسال ظهور الى ملكها وبقي "غسان " بعدها جاءت ثم ،"سليح"

ذهب  مروج  " في  والمسعودي   تاريخه ،  في  اليعقوبي ا ".  ال اء  يثبت  ومم  واتساع  النصرانية  ارتق

ة  في دائرتها ا  أن العرب  بادي ان  قياصرة  أول خرج  منه  العربي ،  فيليبوس  وهو  النصارى ،  الروم

ار  ومن .  بصرى  من  أصله  انوآ  للميالد ، ٢٤٩عام  الى ٢٤٤عام  من رومية على ملك الذي  اآلث

رة  الكنائس من عدد بقاء ذلك على القديمة ى  واألدي وم  حت ه  ويقتضي   .الي ى  التنبي  في  النصرانية  أن ال

ول  ونحن .  اإلسالم ظهور إلى عّزها في ثبتت الشام بادية ة " نصرانية "ب  نق ام ،  بادي يس  الش   ب ول
ة  نسب اليعقوبي أن أما.  ئدةالسا هي آانت" اليعقوبية البدعة" ألن" مسيحيتها" ى  اليهودي وم  إل  من  ق

 من شيئا وحفظوا تنصروا الذين األولين اليهود بقايا من وهي فيهم ، األبيونية بدعة فالنتشار غسان ،

 .موسى نواميس
 ولما.  البلقاء ملك في الغسانيين سبقوا الذين" الضجاعمة " تنصر المؤرخون دونها التي األدلة ومن

ى  إلضطهادات ا طور انتهى رن  في  المسيحيين  عل ع  الق ة  قسمت  الراب اء  والسلط  الغور  منطق  والبلق

ا  ى  ونواحيهم دينتين  إل ى  دعيت  م ة  بفلسطين  األول ة  حاضرتها  وآانت  الثاني  ودعيت  .باسان  مدين

د ".  بترا " حاضرتها وآانت الثالثة، بفلسطين األخرى غ  وق ا  الكراسي  عدد  بل ل  فيه  نحو  اإلسالم  قب

 .أساقفتها من آثيرين أسماء وعرف ا ،آرسي أربعين
 على الغور نواحي آانت آذلك.  عظيمة دولة لهم آانت الذين النبط أمة بينهم النصرانية دخلت وممن

 .عشرون منها عرف األديرة من عددا تضم األردن ضفتي
ذي  الرسول  ،  وهو متياس أن للمقريزي القبط تاريخ في وجاء يم  ال دال  أق وذا  من  ب  وطياالسخري  يه

 .المسيح فيها فبشر الشراة بالد إلى سار
ى  تنتمي  شواهد ثمة مصر ، وفي رن  أواسط  إل يالد  الثالث  الق ا  للم الة  ومنه ديس  رس  ديونيسيوس  للق

ابيوس  إلى آتبها اإلسكندرية أسقف ة  أسقف  ف د  أنطاآي ا  وصف  وق ا  المحن  فيه ددة  والبالي  التي  المتع

 .دقيوس القيصر عهد في سيما ال األوثان ، عبدةو الحنفاء اضطهاداتها بسبب مصر نصارى نالت
د  ر  وق ة  القديسة  أن المؤرخون  أخب ى  آنيسة  شيدت  هيالن يناء  طور  عل ذآارا  س ا  ت ه  جرى  لم  من  في

 .هيالريون القديس اشتهر غزة وفي . موسى عهد في األعاجيب
 وحضر هرم عسير حيث الشرقي جنوبها في العرب جزيرة أطراف إلى سيناء طور من انحدرنا واذا

 اليمن في المسيحية دخول على جليلة شواهد سنجد فإننا اليمن ، بالد يؤلف مما وغيرها والشحر موت

ا  الميالد ، لتاريخ األولى القرون منذ ه  يستدل  ومم واريخ  من  إلي الطبري ،  العرب  ت ن  والسيرة  آ  الب

ة  النصرانية أن والمسعودي ، هشام ، ذتا  واليهودي زاع  في  أخ يمن  في  والمخاصمة  الن ذ  ال  أواسط  من

 المؤرخ رواه ما اليمن في النصرانية نفوذ عن اليونانية التاريخية اآلثار ومن .  للمسيح الثالث القرن 

 .األريوسيين أعمال عن فيه  ودافع)الخامس وأوائل الرابع القرن أواخر(فيلوسترجيوس  األريوسي
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ري  رواه ما اليمن في النصرانية دخول على العربية الشواهد أعظم ومن اقوت  تاريخه ،  في  الطب  وي

دان  معجم  "  في  ن ) ٨" (البل دون   واب ن  ،)٩(خل ام   واب رهم ) ١٠(هش  نجران  أهل  من أن :  وغي

 الحواريين أصحاب بقية من رجال أن خالصتها طويلة قصة في النبأ وذآروا  ).٨(جميعهم  تنصروا

ادة ،  الناس ضلأف ، آان من)فيمون وقالوا فيمون، وقالوا( فيميون، له ويقال ان  عب ائحا  وآ  تجري  س

 إسمه  الشام أهل من رجل فتبعه غّسان بالد الى سياحته في والمعجزات، ووصل الكرامات يديه على

 الحارث بني من حينئذ وأهلها بنجران، وباعوهما سيارة اختطفتها ثم العرب بالد في فتوغال صالح ،

دون  آهالن إلى المنتمين آعب من ّزى  يعب ى  الع ة،  رةصو  عل أوقف  نخل ون  ف يده  فيمي ى  س  بطالن  عل

ه  صنع بما الشرك ات  من  لدي يما  وال اآلي ا  إذ س ه  دع وم  في  رب د  ي ا  اهللا فأرسل  العزى  عي  جعف  ريح

يهم  فيميون وجعل دينة، صحة نجران أهل فعرف أصلها، من النخلة ا  عل دعى  أشرافهم  أحد  رئيس  وي

ولس  يدعى آان أسقف رعاهم آما التامر ، بن اهللا عبد ام .  ب ى  نجران  أهل  وأق ن  عل ى  المسيح  دي  حت

اهم  ى  دع ة  ال وآهم  أحد  اليهودي واس  ذو إسمه  مل أبى  ن ون  ف ان  اتباعه،  النجراني  ذاك اذ رئيسهم  وآ

ا  أشار  أخاديد ، وحفر بالمكر دخله نواس ذو أن إال بلدهم، عن للدفاع واستعدوا الحارث ، ان  اليه  البي

ن  روى ام على فيها وألقى نارا فأضرمها القرآني، دون  أو النصارى  من  ألف  عشرين  اسحق  اب  يزي

 ).١١(رئيسهم الحارث مع إيمانهم سبيل في ماتوا
يمن  على الحبشة ملك مدة في النصرانية أن شك وال د  النجاح ،  أقصى  بلغت  ال  من  الحبش  جعلت  فق

 آل  من نهيقصدو العرب آان مزارا فيها فأقاموا أهلها بدماء اصطبغت أن بعد للنصرانية قبله نجران

 .اليمن آعبة أو ) ١٢" (نحران آعبة " وأسموه صوب،
ة  مستقيمة اليمن في المسيحية آانت هل ولكن دع؟  من  خالي رجح   الب انهم  أن ي ان  ايم  األمر  أول في  آ

ا  " بدعة  أن يظهر إنما األولى األربعة المجامع تعليم يوافق آاثوليكيا ى  سرت  "أوطيخ يمن   إل  ألن ال

 .اليعاقبة تعاليم إلى جنحوا ادسالس القرن في الحبشة
ى  حافظت الحبش من اليمن العجم انتزع وعندما ا   .نصرانيتها  عل ول  وأم أن  الق ن  سيف  ب زن  ذي ب  ي

ان  ولو النصراني الروم ملك بقيصر الذ أنه الثابت فمن مغلوط فإنه يهوديا آان ا  آ واس  آذي  يهودي  ن

 .جرؤ على ذلك لما
 بدعتهم ليعززوا اليمن في الفرس دخول فرصة انتهزوا لعراقا نساطرة أن شيخو لويس األب ويعتقد

دوا  نجران أساقفة من عشرة أن األغاني آتاب وفي.  فيها ى  وف ي  عل لمين  نب د  المس ه  محم  السالم  علي

ادلوه  دعاهم  وج ى  ف ة ،  إل نهم  ولعل  المباهل ان  من  م ان  نسطوريا  آ ذ  وآ ا  حينئ ى  رئيس  نجران ،  عل

 .وقومه هو األمان فأعطي
ى  الحبش  مع  لنصرانية ا ودخلت  ا  حضرموت ،  إل را  قسما  أن علم دة  من  آبي ان  آن  في  يسكن  آ

 .معلوم هو آما آندة على الغالبة الديانة آانت ،  والنصرانية حضرموت
 في المذآورة أساقفتها أسماء ومن العراق ، من أتوها دعاة بواسطة عمان إلى النصرانية دخلت آذلك

واريخ  ة  الت ان  :  الكلداني ).  م٦٧٦(واسطفان   ،) م٥٧٦(وشمويل   ،) م٥٤٤(وداود  ،) م٤٢٤(يوحن
ا  بعث  التي  الرسائل جملة وفي ي  به لمين  نب ه  المس ى  السالم  علي الة   إل وك، رس ا  المل ى  وجهه ك  ال  مل

 .الجلندي بن جيفر المسمى النصراني عمان
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م  الجاهلية في البحرين وأهل ي  من  ه د  بن يس ،  عب د " وآانت  الق يس  عب ل  إحدى  "الق ة  القبائ  المعروف

انوا  التي قطر في وخصوصا أساقفة البحرين بالد في للنساطرة وآان.  بنصرانيتها بيت  " يسمونها  آ
ا  اإلسالم ،  بعد دينهم على النصارى هؤالء ثبت وقد".  قطرايا د  نسطوري  مجمع  من  يظهر  آم  عق

 .توما اسمه أسقف ذاك اذ قطر على وآان).  ٢٨) (م ٦٧٦(للهجرة ٥٧سنة 
ا  وتنسب " الخط " اسمها بلدة حساءاال مدن ومن اح  إليه ة  الرم ان  الخطي دعونها  الفرس  وآ  بيت : "ي

 ).م٦٧٦(وشاهين ) م٥٧٦(اسحق  أساقفتها من ويذآر آنائس ، فيها للنساطرة وآان ،"ازدشير
ا  والحجاز  شرقا األحساء بين تقع التي واليمامة ان  غرب ل  سكانها  معظم  آ ي  من  اإلسالم  قب ة  بن  حنيف

 في  المسيحية تاريخ عن تحدثنا لو الحديث ويطول .على نصرانيتهم المسلمون لمؤرخونا يشهد ممن

 عربايا ، وبيت والبصرة ، والحيرة ، األنبار ، بابل في القديمة الكنائس إلى اإلشارة وتكفينا العراق ،

  .وغيرها وميشان
 ثم.  للميالد الخامس قرنال أواخر في والعراق بابل آنائس في سمومها نفثت النسطورية البدعة ولكن

ين  الحرب  فقامت اليعقوبية، البدعة أثرها اقتفت دعتين،  ب بالد  أهل  فانقسم  الب ى  ال ل .  قسمين  إل  القبائ

 الموصل ، غربي الواقعة القبائل بينما النسطورية إلى مالت العجم خليج حتى الموصل شرقي الواقعة

 .اليعاقبة اتبعت صوحم وحماة حلب وتخوم الرها ، جهات حتى ربيعة وديار
ي  آما السادس القرن نهاية وحتى الخامس القرن أواخر في الصراع خارطة ايجاز ويمكن  الكنيسة :يل

 .اليعاقبة بدعة عليها غلبت السريانية والكنيسة.  نسطور بدعة تبعت الكلدانية
ذه  أصاب  ام  عربها بين المسيحية دخول يثبت برهان أول فإن الشام ، بالد شمال في الجزيرة وأما  ه

ا  في  الغريب  السسريع  االنتشار من المسيحية ين  م رين،  ب ا  النه ذلك  تصرح  آم ار  آل  ب ة  اآلث  الكتابي

ا  إلى الباقية واألديرة آالكنائس والمعمارية ى  تنتمي  والتي  يومن رنين  إل ع  الق .  للمسيح  والخامس  الراب
رن  أواسط منذ تشوهت الشام ، بالد جزيرة في المسيحية أن غير يالد  خامس ال الق دع  بأضاليل  للم  الب

 .الوحدة مرآز عن فصلتها التي اليعقوبية سيما وال
يالد  الثالث  القرن في لها المجاورة والبالد تدمر في نفوذ من للمسيحية آان ما نعرف ونحن د .  للم  وق

 .المجلدات مئات ذلك في آتبت
 البحث  نستكمل  أن علينا يبقى ربالع بالد أطراف في والنصرانية المسيحية آثار تتبعنا أن بعد واآلن

 وبذلك  ونجد ، الحجاز في الساآنة القبائل في تأثير من والبدع للمسيحية آان ما لنتقصى أواسطها في

  .العرب جزيرة أنحاء آل في النصرانية تاريخ عن ابحاثنا تتم
 :الق بصحتها، القطع دون بحرفيتها أرويها المسيح السيد رسول عن قصة الطبري تاريخ في
م  األنصاري  سليم أبي عن حميد ابن حدثنا" ال  الّزرقي  ث ان :  ق ى  آ رأة  عل ا  ام ذر  مّن ى  لتظهرنّ  ن  عل

اء  رأس ل ( الجّم العقيق  جب ة  من  ب ة  ناحي ال ) المدين ا ،  فظهرت :  (ق ى  معه توينا  إذا حت ى  اس  رأس عل

ان ،  حجران عليه عظيم قبر إذا الجبل ، د  حجر  عظيم د  وحجر  رأسه ،  عن ه ،  عن ا فيه رجلي اب  م  آت

ّي ،  ثقال  منهبطا ، الجبل ببعض آنت إذا حتى معي ، الحجرين فاحتملت.  هو ما أدري ال بالمسند  عل

اآلخر ،  وهبطت  أحدهما  فألقيت  ى  فعرضته  ب ون  هل  السريانية  أهل  عل ه  يعرف م  آتابت وه  فل .  يعرف
الزبور  يكتب من على وعرضته ة  أي ( ب ة  العبراني يمن ،  أهل  من ) القديم ند  يكتب  ومن  ال م  بالمس  فل

ابوت  تحت إلقيته يعرفه ممن أحدا أجد لم فلما . يعرفوه ا ،  ت م .  سنين  فمكث  لن ا  دخل  ث اس  علين  من  ن
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م  فقلت  الخرز ،  يبتغون  الفرس ، من ماه أهل م  هل :  له اب ،  من  لك الوا  آت م  فق يهم  فأخرجت  . نع  ال

ر  هو  هذا: (بكتابهم هو فاذا يقرأونه هم فاذا الحجر ، ن  يسى ع اهللا رسول  قب ريم  ب ه  م ى  السالم  علي  إل

 ".الجبل رأس على فدفنوه عندهم مات الزمان ذلك في أهلها آانوا هم فاذا).  البالد هذه أهل
ذه  آاتب  أمر  عجيب  ومن  ه  الشهادة  ه ر  أن ن  عيسى  " آالمسيحيين  يعتب ريم  ب ا ، " م ة  أن اذ إله  قرين

 .منه مرسل هو بل المسيح السيد هو ليس المذآور الرسول أن تبين الكتابة
ة " في ) اليهودي  الحضور  إلى إضافة ( نصرانيَا حضورَا نجد أننا والواقع ع  التي " أيل  طرف  في  تق

ة  " صاحب  أن اإلسالم  مؤرخو  ينكر  فال .  الغرب  جهة من الحجاز ان " أيل ا  نصرانياَ  آ  ظهرت  لم

د  صالحه  وقد رؤبة بن يوحنا :صاحبها وإسم.  االسالم نبي رسالة ه  محم ة  ىعل  السالم  علي غ   جزي تبل
 .تبوك في وهو للهجرة ٩سنة  اإلسالم نبي على قدم قد وآان .  دينار٣٠٠
ي  من  فرع وهم السكون بني من فكانوا الجندل دومة أهل أما دة ،  بن انوا  آن ا  نصارى  وآ  في  ورد آم

دي  إآيدر هو اإلسالم ظهور عند الجندل دومة وصاحب.  هشام البن السيرة ن  أصبح  المسمى  الكن  ب

د  أن سعد  إبن ويروي.  لكلبيا عمرو ن  خال د  ب د  الولي ه  ق ل  للهجرة  التاسعة  السنة  في  حارب اه  وقت  أخ

 .حّسان
رى  لكثرة آذلك وسمي الحجاز ، من يعتبر وهو ،"القرى وادي " من" الجندل دومة" وتعتبر ه  الق .  في
 ومنهم صرانية ،الن في القبائل أثبت من وهي قضاعة، نزلته أوال ثم الوادي هذا يسكنون اليهود وآان

 .الشام في تنصرهم المؤرخون ذآر الذين سليح بنو
اء ،   دة  وهي  وفي تيم ين  الحجاز  في  بل ام  ب رى ،  ووادي الش   ب المسمى  السموءل  حصن  نجد  الق

ه  السموأل  عن  ذآر  ما ومع"  األباق" إن  يهودي  أن ويس  األب ف  خالل  من  نصرانيته  يثبت  شيخو  ل

ه  في  المسيح  السيد باسم تصريحه بل المسيح تالمذة عضب في شعرا نظمه ومما الغساني أصله  الميت

ول   حيث  الموصل  في  وجدت  التي  ان  آخر  وفي : " يق ي  فأهدى  مسيحنا  جاء  األزم دنيا  بن  سالم  ال

 .المتنصرة اليهودية الشيع آان يتبع أحدى أنه يرجح شيخو األب أن إال".  التكامل
 ويقول.  قضاعة نصارى من أهلها آان وقد.  الشامو القرى وادي بين حصينا مكانا" تبوك " وتعتبر

ن  آلب  في آخر ملك لقضاعة وآان:  "سعيد ابن عن نقال خلدون ابن رة   ب ن  وب ه  تغلب  ب  مع  يتداولون

 ).١٣"(النصرنية دين في ودخلوا  وتبوك ، الجندل دومة لكلب فكانت آنده ، من الّسكون
ة  هي":  "معان" بشأن الحموي ياقوت ويقول ة  طرف  في  مدين ام  بادي اء  الش واحي  من  الحجاز  تلق  ن

روة  االسالم  ظهور عند عليها والمالك  الروم ، حكم تحت نصارى أهلها وآان).  ١٤" (البلقاء ن  ف  ب

 .النصارى جزام بني شيخ عامر أبي
م  سكنها من أول أن العرب تقاليد وفي".  يثرب " الجاهلية في اسمها وآان"  المدينة " ثم ة  ه .  العمالق

د  يثرب الى دخلت النصرانية أن انكاره إلى سبيل ال ومما.  مختلفة أزمنة في إليها اليهود هاجر مث   بع

يس   ).١٦(بقليل  المسيح السيد تبعد  من  ول ين  أن المس ل  ب ة  القبائ اجرة  اليهودي ليم  من  المه وم  أورش  ق

وا  وا  النصرانية  عرف ا  ودان دو  .  به ك  بعض  أن ويب دع  تل ا  في  خصوصا  شاعت  الب  آشيع  زالحج

ذه  وبعض واألريوسيين، والكسائيين األبيونيين دع  ه الغ  الب ذ  أضاليلهم  في  أصحابها  ب  النصارى  فنب

انوا  الذين آالمريميين مزاعمهم الغون  آ ادة  في  يب ريم  عب ذراء  م دمون  الع ا  قيق اً  له رابين  من  نوع .  الق
ذلك ".  اهللا ندو من  الهان وأمه المسيح أن" - البطريق ابن بحسب - يقولون آانوا وهؤالء  وصفهم  آ



 

 ٧٩

دة  سورة في قوله القرآن مفسرو شرح هذا وعلى".  الصحيح الجواب"آتابه  في تيمية ابن ا : "المائ  ي

  ".اهللا دون من إلهين وأمي اتخذوني للناس قلت أأنت مريم بن عيسى
الته  في إيالريوس القديس وروى ى  رس ك  إل ا  أن قسطنطين  المل روا  آريوس  أشياع  من  فرع  في  ظه

زعمهم  اهللا ابن ليس المسيح السيد أن إلى ويذهبون.  أقاقيوس يدعى وزعيمهم العرب تجها  من  أن ل

 .اإللهية الروحية والوالدة الجسدية الوالدة بين فخلطوا زوجة هللا جعل ذلك قال
ن  الحارث إلى ينتسبون أنهم والخزرج األوس نصرانية على األدلة ومن ة  ب بهم  فيرتقي  ثعلب ى  نس   إل

ذين  غسان  بني انوا  والخزرج  واألوس .نصرانيتهم  في  شك  ال ال ة  آ ن  أن إال.  يثرب  في  األغلبي  دي

اة  " تعبدان آانتا فقد الشرك، آان البداية في والخزرج األوس ا " المن تاني  روى آم ا .  الشهرس  لكنهم

دلتا  د  ع ك  بع ى  ذل ى .  النصرانية  ال انوا  يثرب  أهل  أن حت اب  أهل "ب  يسمون  آ ى  " الكت  أن حت

ون  أهل الكتاب هم المبعث قبل المتقابلتان الفرقتان: "ذلك في يقول انيالشهرست  من  واألمي   .واألمي

 المدينة أهل فان وإذا،).   ١٧" (بمكة واألميون بالمدينة، والنصارى اليهود فكانت الكتابة ، يعرف ال

انوا  م  نصراني  وقسم .  والنضير  آقريظة  يهودي  قسم :  قسمين  آ  والخزرج  األوس عرب  وه

اب  أهل " اسم غلب إنه بل ،)المدينة ( يثرب يسكنون آانوا الذين قضاعةو ى " الكت ا  النصارى  عل  آم

د الهجرة   األوس زعماء أحد أن ذلك ويثبت.  القسطالني يفيد ة  يوم وف ى  النبوي ة  إل ان  المدين دعى  آ   ي
 مع خرج ثم" دأح " في اإلسالم نبي حارب قد فهذا دينه ، إلى إشارة إسمه وفي ،" الراهب عامر أبا"

 ).١٨" (الفاسق " ب االسالم نبي سماه الذي وهو ثقيف إلى آله
ويم  آذلك في  وذآر" مطروبوليطا " يثرب في أقاموا قد النساطرة وآان ديم  التق ة  للكنيسة  الق  الكلداني

 .الكليم وأيوب الصديق ، وموسى الخليل، اسم ابراهيم على آنائس ثالث يثرب في آان أنه
 في  ثابت  بن حسان قول ذلك على يدل آما السالم عليه محمد وفاة بعد حتى يثرب يف النصارى وبقي

ى  التي  داليته ا  رث ي  به ا  يثرب  نصارى   فرحت :اإلسالم  نب ا  ويهوده وارى  لم الملحد   الضريح  في  ت
)١٩.( 

ذي  الخطاب  بن عمر عهد الى المدينة في بقوا واليهود النصارى أن المرجح ومن ريقيين  أخرج  ال  الف

رة جز من  تنادا  العرب  ي ا روى   اس ى م ود  النصارى  ألخرجن " :الحديث  في  إل رة  من  واليه  جزي

 ".العرب
دم  . عرفتها مكة آذلك الجاهلية عهد في النصرانية يثرب عرفت وآما ا  وأق ة  رواه م  عن  العرب  آتب

تولوا  " جرهم  " أن فقالوا".  الثانية جرهم " تاريخ بصدد ورد ما هو مكة في النصرانية د  اس  ني ب بع

اتيح  مكة ، في الحرام بيت سدانة إليهم وصارت الحجاز ، على اسماعيل ة  ومف ا .  الكعب ك  زمن  أم  ذل

 قامت  الثانية" جرهم " أن على اجمعوا األوربيون العلماء فيما عليه ، المسلمون المؤرخون يتفق فلم

ن  األثير ، آابن العرب مؤرخو رواه ومما.  بقليل الميالد تاريخ قبل دون  واب ا  خل  سادس  أن وغيرهم

تنتج  جرهم ،  بن باقية بن المسيح عبد وهو نصراني باسم يدعى جرهم ملوك ويس  األب ويس  شيخو  ل

ي  وتغلب  األزد ، بني قبل مكة دخلت النصرانية أن يتعين " أنه ذلك من ي  خزاعة ،  بن د  أعن موت   بع
 المسيح  رسل تبشير عن سابقا المروية الكتبة نصوص يوافق وهذا.  قليل بزمن المسيح السيد وقيامة

 خزانة " جرهم بني عهد في له آان الحرام بيت أن) ٢٠(االصفهاني  الفرج أبو ويؤآد".  الحجاز في
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اع  الحلى فيه يلقى بطنه  في بئر وهي ذي  والمت ه ،  يهدي  ال ذ  وهو  ل ه  ألسقف  يومئ أتي  ،"علي ك  وي  ذل

 .باقية بن مسيحال عبد الجرهمي الملك نصرانية عن العرب مؤرخو روى لما إثباتا
ة  فتح يوم آان فلما" :التالي النص يطابق ما السيرة وفي بل مكة ، تواريخ من آثير في ونقرأ  دخل  مك

وب  أمر ثم زمزم ، بماء فجاء المطلب ، عبد ابن العباس بن الفضل فأرسل صلعم ، اهللا رسول لّ  بث  فب

ى  آفيه ووضع: "قال.  فطمست الصور تلك بطمس وأمر بالماء ، ن  عيسى  رةصو  عل ريم  ب ه  م  وأم

ن  عيسى  عن يديه فرفع يدي تحت ما اال الصور جميع امحوا:  وقال.  السالم عليهما ريم  اب ه  م  ...وأم

الشامي   بن موسى سليمان سأل:  قال جريج ابن عن الرحمن عبد عن داود حدثنا:  قال جدي وحدثني
ال  …يسى ؟وع مريم تمثال البيت في أدرآت:  أسمع وأنا رباح أبي بن عطاء ، م ،  :ق ا  أدرآت  نع   فيه
دة  البيت  في  وآان.  مزوقا قاعدا ابنها عيسى حجرها في مزوقا مريم تمثال) آذا(  سواري  ست  أعم

ي  الذي العمود في السالم عليها ومريم مريم بن عيسى تمثال وآان:   قال… …) آذا( اب  يل ال .  الب  ق

ال  …الزبير ابن عصر في قالحري في : قال ..هلك ؟ متى:  لعطاء فقلت:  جريج ابن ن  ق م  :جريج  اب  ث

ال  :قال ثم خططت آما سواري ست لي فخط حين بعد عطاء عاودت ه  عيسى  تمث ا  وأم  السالم  عليهم

 ).٢١"(دخلنا اذا يلينا الذي الباب تلين الالتي من الوسطى في
د  شاهد وفيه العربي ، وابن والبيهقي والهروي ، الزرقي ، النص هذا مثل روى وقد ى  أآي  تنصر  عل

 من فقوم العرب أحياء من تنصر من أما: "تاريخه في ذآر اليعقوبي وإن بل.  مكة في قريش من قسم

ريش  ي  من  ق ن  أسد  بن د  ب نهم  العزى ،  عب ان  م ن  عثم ن  الحويرث  ب ة  أسد ،  ب ن  وورق ل  ب ن  نوف  ب

 ).٢٢"(أسد
ألون  ال األعداء   سعى :فيه يقول" زيد بن عدي" ل الشعر من بيت يطالعنا األغاني وفي  عليك  شرا  ي

 ).٢٣(والصليب  مكة ورب
 .الحقا فيه سنبحث أمر وهو" الحنيفية" مكة بروز نهضة في النصرانية نفوذ يثبت مما هذا
 نجد نرى في  بالد إلى وصلنا وإذا وعكاظ ، آالطائف النصرانية آثار من الحجاز مدن بقية تخلى ولم

 ،"السكون"و  ،"يءط"ك  بالمسيحية بتدينها عرفت قبائل عدة تاريخها
 .وآندة ،"السكاسك"و 
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 النصرانية والبدع االسالم
ا  …!النصرانية؟  البدع مع اإلسالم تعامل آيف واآلن ، د  ال  هن   في  التفصيل  من  بشيء  البحث  من  ب

 .النصرانية الشيع بين الصراع خارطة استذآار من البد ذلك قبل إنما.  نشوئها آيفية وفي" الحنيفية"
ا دع حرب أن آيف إذا ، رأين ي تأججت النصرانية الب ين ف ونيين الشرق ب يين أبي  وأريوس

ابقون  البدع هذه رهبان وآان .  وآسائيين ونساطرة ويعاقبه ومريميين ومانويين وبيالجيوسيين  يتس

م  ومن البادية عرب إلى العربية الجزيرة وأطراف والعراق الشام بالد جهات من الصراع لنقل ى  ث  إل

ى  القرون في واألريوسية األبيونية عرفت قد آانت التي الحجاز يالد  األول  خارطة  ايجاز  ويمكن  للم

 ونزاريون يعاقبة الشام بادية  في:التالي الشكل على المحيط في المنتشرة ... البدع
 نسطوري أصل من أقباط والحبشة مصر في •
 )اوطيخا على بدعة(ويعاقبه  ونساطرة اليمن أريوسيون في •
 نساطرة وقطر البحرين يف •
 نساطرة األحساء في •
ين  حرب العراق في • اخم  الشرقي  النصف  في  النسطورية  ب بالد  المت ارس  ل ران ( ف ا  اي  ،) حالي

" حلب  " وتخوم " الرها"حتى " الموصل" شرقي من أي الروم ، لملك الغربي النصف في واليعاقبة
 ".حمص"   و" حماة " و
ة  مسيحيةال آانت سورية ، شمال في والجزيرة • ائدة  هي  الملكاني ا   الس م  فيه دلوا  أوال ، ث ى  تب  إل

 .للميالد الخامس القرن أواسط يعاقبه في
ة  نهضة  شهدت  التي  الحجاز  في المحاور صراع يترآز أن طبيعيا وآان تند  التي  الحنيفي تنادا  تس  اس

 .الحقا ذلك تفصيل سيأتي آما الكسائية ، البدعة إلى تاما
 الضاربين  اسرائيل ، بني من النصارى انقسام إلى -اسلفنا آما - صراحة نيالقرآ الخطاب أشار ولقد

 ).  ٢٤" (بعضه ينكر من األحزاب ومن: "قوله فجاء والحجاز ، مكة في
 ".فرحون لديهم بما حزب آل: "قوله آذلك
ة  توسيع  في  نفسه  هو  يسهم  أن اإلسالم  بني خشي وقد ان  في  فجاء  الخالف،  رقع ه  القرآني  البي : قول

ي " ول  أن خشيت  إن ين  مزقت  تق ي  ب ه ).  ٢٥" (اسرائيل  بن رق  أن رفض  ولكن ا  يف ل  بينه  سعى  ب

نهم  أحد بين نفّرق ال:  "قوله القرآني البيان في فجاء لتوحيدها ه  ونحن  م  … … …) ٢٦" (مسلمون  ل
له  وآتبه ومالئكته باهللا آمن " منهم آال أن:  هؤالء بين المشترك القاسم أن رأيه وفي رق ن ال.  ورس  ف

 ).٢٧" (رسله من أحد بين
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دة  جوهر  في  دققنا ولقد دنا  اإلسالمية  العقي ا  لوج ى  النصرانية  الشيع  مع  تتعارض  أو تتوافق  أنه  عل

 :التالية الوجوه
ة  " مع  توافقت    - أ ذراء  أن في " األبيوني ريم  الع روح  بفعل  بالمسيح  حبلت  م ه  القدس  ال  فعل  وبأن

 .بشرية واحدة طبيعة له وبأن الفضائل ونال المكرمات
 .عماده  يوم له ابنا اختاره اهللا وأن يوسف من مولود أنه في وخالفتها  -  ب
ا ،  شخصا آان المسيح أن في "األريوسية" مع االسالمية العقيدة توافقت  - أ  وروح المسيح  وأن عادي

 .الثالوث سر في أقنومين ليسا القدس
 ) .الجوهر في له مساو يرغ أنه ولو (اهللا ابن المسيح أن في وخالفتها  - ب
دة  توافقت   - أ ة  نقضها  في " البيالجوسية  " مع  االسالمية  العقي اد  أن وفي  األصلية ،  للخطيئ  االنقي

 من  مباح الزواج لكن محرم ، فالزنا.  للقوننة الشهوة اإلسالم اخضع إنما.  شرا وال اثما ليس للشهوة

 .عةالمت زواج وآذلك هنالك يمين الرجل ملكت ومما أربع
 تكفيه بل اهللا بوصايا ليعمل لإلنسان  ضرورية ليست اهللا نعمة أن من اليه ذهبت ما وخالفتها في  - ب

 .الشخصية حريته
.هللا هيكل مجرد المسيح أن النساطرة بقول االسالمية العقيدة تقبل ولم •
 .وتفصيال جملة" أوطيخا"بدعة  جوهرها في االسالمية العقيدة رفضت •
دة الع رفضت آذلك • ا  في  االسالمية  قي ة  " البدعة  جوهره ذتها " اليعقوبي ا  ونب ا    تمام ذت  آم  نب

ة  دع   آاف ة "الب ؤمن  التي " المونوفيزي ة  ت يئة  بطبيع ة واحدة   ومش ا .  للمسيح  إلهي  البدعة  رفضت  آم

 .مريم العذراء بتألية القائلة المريمية
م  يتألم ولم يولد ولم يلد لم واحد إن اهللا:  المسيحية البدع من اإلسالم به أخذ ما مجموع بذلك ويكون  ول

م  يمت  ره  رسول  المسيح  وأن يصلب  ول اد  أن وفي  الرسل  من  آغي يس  للشهوة  االنقي ا  ل م  اذا حرام  ت

ذراء  وأن  شرعية ،  بحدود  ضبطه  ريم  الع ة  م ريم  واجب ا  التك ة    المسيح  أم لكونه ذي هو آلم  اهللا ال

ى  استندت  التي  الحنيفية في تبلور البدع من االسالم موقف أن   والواقع.وروحه ائية،  القاعدة  ال  الكس

ا  الى إضافة آنفا ذآرناه ما البدع من الحنيفية أخذت فقد ه  م ة  المسيحية  من  أخذت  بعض  من  الكاثوليكي

ا  بد وال).  الحقا ذلك وسنرى ( والعبادات الشرائع ة  في  التفصيل  من  هن ا  الحنيفي ائية  وعالقته  بالكس

 .لدينا صفة أخذ أصولي آمذهب ونهوضها
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 والكسائية الحنيفية

اد  في له آان الذي والدور مكة مطران نوفل بن ورقة القس عن الحديث في اإلفاضة أريد ال ي  ارش  نب

ه   في  غالى  وبعضهم والباحثين، الكتاب من عدد ذلك الى سبقني فقد السالم عليه محمد االسالم أبيونيت
 بيانات من الحديث ومجلدات النبوية السيرة آتب تخل لم  آذلك. أريوسيته في غالى اآلخر والبعض ،

" الكرماني بشرح البخاري صحيح " ففي .  الكريم ونبيهم المسلمين عند ومكانته القس هذا دور حول
ي  امتدحه آذلك).  ٢٨" (الوحي وفتر توفي أن ورقة ينشب ولم: "يلي ما نقرأ ) ٣٨:١( لمين  نب  المس

 له رأيت اني:  "قوله أخرى رواية وفي"  السندس وعليه الجنة بطنان في تهأبصر: "قال إذ موته بعد

ة  القس  ( الرجل  أن األمر  باديء الثابت ومن).  ٢٩" (جنتين أو جنة ن  ورق ل  ب ان  ) نوف ل  آ  من  ينق

ل  وهو العبراني ، اإلنجيل ى  انجي ة  مت ا .  باآلرامي ان  إنم ذا  آ ل  ه ا ،  منقوصا  اإلنجي ا  ومحرف  من  انم

 : الحنيفية؟  هي وما.  األحناف هؤالء هم فمن)  ٣٠(األحناف  من آان ورقة أن أيضا الثابت
 جد المطلب ، عبد مع حراء غار في يتحنث اإلسالمية، الرسالة إعالن قبل نوفل ، بن ورقة القس آان

 أمية وأبي ،) قحافة أبي ابن ( بكر وأبي جحش ، بن اهللا وعبيد الحويرث ، بن وعثمان  االسالم ، نبي

ن  رة ،  ب رهم  المغي ذا     ………وغي ا  وه ه  م ة  السيرة  أآدت ا  الحلبي  التحنف  هو  والتحنث  .  وغيره

 .واإلحسان البر أعمال وإقامة الطوال الليالي والتعبد في والتبرر
وم  ك  ويق ى  ذل امال  شهرا  الصيام  عل نة،  في  آ ى  الس اع   وعل ام الجي ة  إطع ى  بالمساآين ،  والرأف  وعل

ي  اس ،  عن  التخل ا  الن ى  عواإلنقط ه ،  والتفكر  اهللا ال وم  في ى  أيضا  ويق زال  عل ادة  اعت ان ،  عب  األوث

اع  ذبائح  أآل  عن  واإلمتن ة  ال يهم  المقرب راءة  اإل ا  قصصها  في  والتأمل  المقدسة  الكتب  وق .  وأخباره
 .اهللا لغير أهّل وما الخمرة وتحريم الجنابة ، من والغسل البيت، إلى والحج بالختان ، واألخذ
ة  القس  والحديث  واالخبار السيرة آتب وصفت الصفات هذه وبمثل ن  ورق ل ،  ب ى  إضافة  نوف  من  ال

ن  وأسعد .  البراء ورباب طالب ، أبو إليهم ويضاف آنفا ، معه ذآرناه ري  آريب  ب ن  وقس  . الحمي  ب

 غير معهم تحنث السالم عليه محمدا أن والواقع .... وغيرهم صرمة ، بن قبيس وأبي األيادي ، ساعدة

 .المطلب عبد جده رافق عندما حراء غار في مرة
اء  " آلمة وأورد مرات عشر" حنيفا " آلمة أورد القرآن أن يقينا رتين  "حنف ذه  آل  وفي  م  المرات  ه

ه  الخليل البراهيم صفة القرآني البيان أوردها وقد . إسما وليس نعتا" الحنيفية " وردت  وأتباعه  وملت

   .أحدا باهللا يشرآوا لم الذين
دين  وجهك  أقم وأن.  "المطلق التوحيد على أنهم أي).  ٣١" (به شرآين يرغ هللا حنفاء" ا  لل  وال حنيف

 حزب  أول تنشىء بذلك وآأنها.  الربانية الفطرة عودة الى والحنيفية).  ٣٢" (المشرآين من تكونن
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ا  فال  أصولي ،  يم اهللا  اتباع ه  اهللا لمسيح  وال موسى  لكل ا :  "وروحه  آلمت ان  م راهيم  آ ا  اب  الو يهودي
 فطر  التي اهللا فطرة حنيفا للدين وجهك فاقم:  "قوله وآذلك).  ٣٣" (مسلما حنيفا آان ولكن نصرانيا

اس  ا  الن د  وهو ).  ٣٤" (عليه ك  من  يري ا  ذل ه  غش  ال بسيطا  ايمان ة،  وال في   في  خوض  وال موارب
 .األقانيم فلسفة وفي " الالهوت تعقيدات"
 - آالمرتبين - باهللا يشرآوا لم العرب من جماعة على  فتدل: واألخبار السير آتب في" الحنيفية " أما
ه  والحج  والصوم  وشكره اهللا ذآر إلى وينقطعون.  األصنام يعبدوا ولم اء  ل  للمساآين  الصدقات  وايت

 .السبيل وأبناء
الي  الحديث نص  ………) ٣٥" (حنبل ابن مسند " في نالحظ إنما ند  الت ى  المس ي  إل ه  االسالم  نب  علي

رى ".  السمحة  بالحنيفية بعثت ولكني -بالنصرانية  وال - باليهودية أبعث ولم: "يقول وفيه السالم  ون

ا  معترضتين بين وردت قد " – بالنصرانية وال -  " لفظة أن رجح  مم ا  الشك  ي  في  وإضافتها  بزيادته

 .النصارى من عامة معاد موقف للمسلمين أصبح عندما اإلسالمية ، الفتوحات عهد
رة  لسورة  تفسيره  في الطبري لقو أيضا ونالحظ ان :  "البق اس  وآ  في  البيت  يجحون  مضر  من  الن

 ).٣٦" (حنفاء ويسمون الجاهلية
 أن فنجد الدليل عن التقصي ونستكمل النصرانية ، نفسها هي تعني الحنيفية أن إلى يشير ما فإن وإذا ،

ار  الحديث  أهل روا  واألخب ددا  اعتب ان  من  ع ة  في  والنصارى  الرهب اف ، األح جمل نهم  ن ن  قس  وم  ب

 على المحدثون نص وقد.  بالبطريق الملقب الحويرت ، بن وعثمان نوفل ، بن ورقة والقس ساعدة ،

وا  آما حنيفيتهم ى  نّص ل  نصرانيتهم ،  عل ي  إن ب ول  اإلسالم  نب ه  حديث  في  يق ن  قس  عن  ل :  ساعدة  ب
ذهب  مروج  " وفي).  ٣٧" (الجاهلية في تحنف أياد من رجل هذا" ة  " ل ذآر  وديللمسع  "ال  حنظل

د  " و ،" صفوان  بن ن  خال اب " و ،" العبسي  سنان  ب ي  أسعد  " و" الشفي  رئ ري  آرب  أب   و" الحمي
وي  عداس " و" نوفل بن ورقة " و ،" الثقفي الصلت أبي بن أمية" و" األيادي ساعدة بن قس" " النين
د "  و" األوسي  عامر أبي " و"  األنصاري أنس أبي صرمة " و" قبيس أبي " و ن  اهللا عب " جحش  ب
  ).٣٨" (النصرانية من آما األحناف من " أنهم على المسعودي صنفهم وقد " الراهب بحيرا " و

ذا  ي  ه ة " أن يعن ق  آانت  "الحنيفي ى  تطل ودة  أرادت النصارى  من  جماعة  عل ى  الع  اهللا فطرة  إل

ى  واالنصراف  ر ،  عمل  إل أني   الخي ذه  وآ ة  هي  الجماعة  به ائيين  فئ ان .  الكس  يصف  القرآني  فالبي

م  في  الراسخين " ب افرادها ونهم  ). ٦٠" (العل اء  من  أصال  لك ذلك  النصارى ،  علم ذين  " ب وآ  ال

 ".العلم جاءهم
م ،  م   نع رآن  في  فللعل م  وألهل  الق ـزلة  العل ة   من ك  رفيع ا  التي  آتل ائيون  يحتله .  النصارى  من  الكس
 عرفوا مما الدمع من تفيض أعينهم رىت:  "باآين تراهم خاشعين الحق عن يعرفون ما لكثرة فهؤالء

ه  الكتاب آتيناهم الذين " فهم وآماله بتمامه الكتاب معرفة على علمهم ويقوم".  الحق من ا  يعرفون  آم

 رجال األعراف على:  "بوجوههم الناس يعرفون االعراف أصحاب أنفسهم وهم".  أبناءهم يعرفون

ي  شهيدا  باهللا آفى قل: "شهادتهم كفيت العلم أصحاب من وهؤالء ،" بسيماهم آال يعرفون نكم  بين  وبي

 في  المتجرون" الكسائيون " بأنهم األحناف عن نقول أن يرجح وإذا).  ٣٩" (الكتاب علم عنده ومن

ي  جد مع يتحنثون آانوا منهم فاألوائل.  الكتب لمين  نب د  المس د .  المطلب  عب ذا  تواصل  وق  التحنث  ه

 .وغيرهم قبيس وأبي البراء ورباب الصديق بكر وأبي محمد بواسطة
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ة  آان الذين حنيفة بنو وهم اإلسالم ، قبل" اليمامة " بسكان الحنيفية يربط من وهناك  المسلمون  الكتب

اوموا  النصارى  من اليمامة أهل ألن مستبعد ذلك ولكن نصرانيتهم ، على يشهدون لمين  ق  تحت  المس

ذاب " ب عرف ، الذي مسيلمة قيادة ك  ولكن  ".  الك ة  تكون  أن نفي ي ال ذل ة  في  الحنيفي  شيعة  الجاهلي

 ب يريدون آانوا الجاهلية شعراء أن حتى غيرها، من تعاليم خالطها وأنه ،)مثال – الكسائية( نصرانية
 :هذيل شاعر قول ذلك وفي.  الناسك الراهب "الحنيف "
 حنيفا القوا يساقون نصارى  بالمال تواآبه آأن

رة  وصف  في  قوله خريم بن منألي الحموي وياقوت األصفهاني وروى ة   وصهباء :الخم م  جرجاني  ل

ا  على وال صلى طروقا نارها المهيمن القس يشهد قدر ولم بها ساعة ينفر ولم حنيف بها يطف  طبخه

 .حبر 
ر  شعر  في ان بل).  والحبر ...القس ( الثاني البيت في ذآره بدليل الراهب شك وال هنا والحنيف  جري

 .الفرزدق اصهار درهم بني يهجو حين وذلك نصرانية ، عةشي الحنيفية بأن يؤآد ما
 يتحنفا من دين النصارى حالف  درهم آل يا للؤم وحالفتهم

ا  فذلك النصرانية ، الشيع باقي أو الكسائية مع الحنيفية تعاملت آيف أما ه  م ان القرآني   يروي ا  البي  آم

 .التفسير مجلدات ترويه
ذين  آفر لقد:  "قوله نيالقرآ الخطاب في ورد" اليعاقبة " ففي الوا إن  ال ن  المسيح  هو  اهللا ق ريم  اب ".   م

ان  روى ثم.  واحدة وطبيعة واحدة بمشيئة الها ولدت مريم العذراء بأن قالوا أوردنا آما واليعاقبة  البي

 ما على القرآن من تنبيه وذلك" وربكم  ربي اهللا اعبدوا اسرائيل بني يا:  "قال أنه المسيح عن القرآني

ره  وبين نفسه بين يفرق لم المسيح ألن " اليعاقبة قول فساد على"  قاطعة حجة "هو ل  أن في  غي  دالئ

 ).الرازي" (عليه ظاهرة الحدوث
 آنائسهم ، في شائعة آانت والتي النسطورية الرد مقالة اليعاقبة على القرآني الرد في نجد أننا والواقع

دوا  اسرائيل بني يا المسيح وقال:  "قوله المسيح ،  فانطر السيد عن نقال ي  اهللا إعب م  رب  ٤٠"  (وربك

 ).١٧:٢٠يوحنا ) (٤١" (والهكم الهي الى وأبيكم، أبي إلى صاعد إني:  "وقوله)
الوا  الذين آفر لقد:  "قوله ذلك ومن" الملكانية " على ترد الحنيفية إن ثم ة  ثالث  اهللا إن ق ا  ثالث  من  وم

ك  في  ومقالتهم "الملكانية " إلى النساطرة يوجهه الذي نفسه ماالتها وهو).  ٤٢" (واحد إله إال إله  ذل

 حتى اهللا دون من بإلهين ليسا والروح فاإلبن.  القدس والروح واإلبن ثالثة اآلب ثالث اهللا ليس:  تقول

 .ثالثهما اهللا يكون
د  رسول  إال مريم بن المسيح ما" :  "ومريم والمسيح اهللا)  "الثالثة ( تهمة عن أخرى صورة وثمة  ق

ين  آيف أنظر.  الطعام يأآالن آانا.  صديقه وأمه.  الرسل قبله من خلت م  نب ات  له م  اآلي ي  انظر  ث  أن

ذه ).  ٤٣" (يؤفكون  ام  الئحة  من  أيضا  وه ريميين  " لبدعة  النساطرة  اته " الفطائريين  " أو"  الم
ذين  ا  - وال لفنا  آم انوا  - أس دمون  آ ا  عجين  من  فطائر  يق ذراء  قربان ريم  للع رد   . م اول  ال وال   يتن

 أم له آان من آل ان الرازي يسوقه آما اإلتهام وتفسير.  أيضا" اليعاقبة " وإنما فحسب "المريميين"

 إلى محتاجين آانا وأمه المسيح وأن  .إلها ال مخلوقا آان آذلك آان من وآل  يكن ، لم أن بعد حدث فقد

 والواقع.  إلها يكون أن يعقل فكيف األشياء ميعج عن غنيا يكون الذي هو واإلله.  الحاجة اشد الطعام

 لقد.  الحيرة من المدينة الى تسربت التي األريوسية وليدة النسطورية مقالة الى يستند الخطاب هذا أن
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ذوا  لكنهم اهللا ، وروح اهللا آلمة المسيح أن على األحناف وافق ر  نب ه :  "التعبي ن  " و"  إل ا   ،"اهللا اب  لم

 .التوحيد لصخا على شبهة من فيه
ام  اف  دعوة  وخت ى  األحن ة  تتبن ة   فتطلب  النسطورية ،  المقال ى اليعاقب انيين  إل ريميين  والملك  أن والم

 ال الكتاب أهل يا قل:  "قوله القرآني الخطاب في جاء ذلك وفي:  وأمه المسيح إآرام في غلوهم ينبذوا
وا  الحق ، وال  غير دينكم في تغلو واء  تتبع وم  اه د  ق ل  من  ضلوا  ق را ،  وأضلوا   ،قب  عن  وضلوا  آثي

 ).٤٤" (السبيل سواء
د  ا  آل  من  أردت ولق ا  ذآرت  م ى  أصل  أن آنف يس  المسيحي  التثليث  أن إل ذي  التثليث  هو  ل ذآره  ال  ي

 :األربعة تعابيره في القرآني الخطاب
ه  في "  ثالثة" • وا  وال"  قول ة  تقول وا  ثالث را  انته م  خي ا  لك ه  اهللا إنم ه  يكون  أن سبحانه  واحد  إل  ل

 ).٤٥..." (لدو
 ).٤٦" (ثالث ثالثة اهللا إن قالوا الذين آفر لقد:  "قوله في"  ثالثة ثالث اهللا  " •
د :  "قوله في " مريم ابن المسيح هو اهللا  " • ر  لق ذين  آف الوا  ال ن   هو  اهللا إن ق ريم  المسيح ب ..." م
)٤٧.( 
ال  واذ:  "قوله في "اهللا دون من إلهان وأمه عيسى  " • ن  عيسى  اهللا ق ريم  اب اس  قلت  أأنت  م  للن

 ).٤٨.."(اهللا دون من إلهين وأمي اتخذوني
ين  أي ، آلهة ثالثة وإيجاد اإللهية ، الذات وتعدد اهللا وحدانية نكران تفيد التعابير فهذه  مع  غريبين  إله

ه  مريم ابن عيسى االنسان هما اهللا ذا   .وأم ر  التثليث  وه ره  محض  آف ل  ينك ا  األنجي ره  آم رآن  ينك .  الق
ذا  فقول ي  القرآني  الخطاب  في  آه ة  يعن ة ،  ثالث ي  آله دد  ويعن ذات  تع ة ،  ال ذا  اإللهي ر  ال وه ه  أث  في  ل

ة  آالمريمية البدع أهل وانما اإلنجيل أهل يخاطب ال الصفة بهذه القرآني والخطاب االنجيل  واليعقوبي

 ).٤٩" (اهللا دون من إلهين وأمي اتخذوني:  "للناس قال المسيح وال علم، اإلنجيل فال .
اة  آحرآة المسيحية في يزيد ال آما آدين ، مكانته من وال االسالم أهمية من ينتقص ال  تنقّصى  أن حي

اء  شهد  وبتوحيده توحيد ، دين - القرآن - أنبأنا آما - فاإلسالم.  األول في الثانية عن يعهم ،  األنبي  جم

اؤه  الخليل فإبراهيم  ه  مسلمون ،  وأبن ا  وذريت لمة ، واألسباط  – وإسماعيل  إسحق  من  - بفرعيه   مس

 .مسلمون  الحواريون وأنصاره نفسه والمسيح . مسلمون والمسيح موسى بين ما والنبيون مسلمون ،

ين  يوّحد أنه على اإلسالم لنا وبرر القرآني، الخطاب أبلغنا هكذا  ان  آل  ب ى .  األدي ذا  وعل  األساس  ه

 تقصينا   فإذا.اإلسالم تعاليم إليه آلت ام اإلى جوهرها في والمسيحية اليهودية تعاليم تنتهي أن يفترض

اب  من ذلك فان اإلسالمية ، الدينية اللوحة في أوالنصرانية المسيحية آثار عن ق  ب  ال والجمع ،  التوفي
 بعيدة وموضوعية بصدق األفكار فيه تتفاعل لتيار المجرى تمهيد سبيل وفي.  المجاملة بقصد التلفيق

 .واحدة مستقبلية صورة في وتظهيرهما الصورتين تقريب على يساعد وبما التعصب ، عن
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 البحث هوامش
   ٦٥ـ  النساء سورة -١
ة  القس عن قيل -2 ن  ورق ل  ب ه  نوف ان  " أن ى  آ ن  عل م  موسى  دي ى  صار  ث ن  عل ا  عيسى  دي  عليهم

ابن سيرة" (نصرانيا صار ثم يهوديا آان أي والسالم ، الصالة
).٢٦٣ ص ١ج  الحلبية السيرة  " في التعريف هذا ورد".  النصارى رئيس قس هوال"  -٣
اء   من  تنصر من وأما:  "قولـه)  ٢٥٧: ١ج" (اليعقوبي تاريخ " في ورد -4 وم  العرب ،  أحي  فق

 بن وورقة العزى، عبد بن أسد بن بن الحويرث عثمان فمنهم العزى ، عبد بن أسد بني من قريش من

 ".أسد بن نوفل
 ١١٦ـ  المائدة   سورة-٥
 ٨٣ـ  المائدة   سورة-٦
 ٤٢ـ  العنكبوت   سورة-٧
 (٧٥٢ـ  ٤ج) "الحموي ياقوت" ل البلدان معجم -٩
 ٥٩ـ  ٢ج "العبر" آتابه في خلدون ابن أيضا ذلك   ذآر-٩
 )٢٠ص ( هشام ابن   سيرة- ١٠
 .١٩١٠عام  امسالخ الجزء - Lincei مجلة في نشرت أرشام بيت أسقف شمعون رسالة    من-١١
ا  النصرانية " راجع  -١٢ ين  وآدابه ة  عرب  ب ويس  األب"ل "  الجاهلي د )  ٦٤ص " (شيخو  ل  وق

زور    تناخي حتى عليك حتم نجران  وآعبة:ناقته يكلم قال اذ األعشن شعر من عليها استدل ا ت  بأبوابه

 هّدابها أسـافل وجروا بهم تلّوت الحبرات أربابها اذا خير وقياساهم المسيح وعبد يزيدا
 )٢٤٩: ٢ج" (العبر " خلدون ابن -١٣
 )٥٧١: ٤ج ( الحموي ليلقوت البلدان معجم -١٤
 )١٠٧ص ( الطبري تاريخ راجع -١٥
 )لندن طبعة ـ٤٣٤ص " (الشهرستاني"ل  والنحل الملل -١٦
 )٥٦٣ـ  ٥٦١ص  ( هشام ألبن" السيرة " راجع -١٧
 )٥٩ص  ـ لندن طبعة ( ثابت بن حسان دالية -١٨
 )١٠٩ص  ١٣جز (األغاني -١٩
 )١١١ص  ( لالزرقي مكة أخبار آتاب راجع -٢٠
 )لندن طبعة - ٢٩٨ص  ١ج  ( اليعقوبي تاريخ -٢١
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 )٢٤ص  جح ( األغاني -٢٢
 )٣٦آية ( الرعد سورة -٢٣
 (94) طه سورة -٢٤
 )٨٤(عمران  آل سورة -٢٥
 )٢٨٥(البقرة  سورة -٢٦
 )٣٨:١ج  ( الكرماني بشرح البخاري صحيح -٢٧
 )٢٧٤ص  ـ ١ج ( الحلبية السيرة -٢٨
)٧٤ص :١الحلبية ج  السيرة" (المبعث " ل الرابعة السنة في نوفل بن ورقة القس مات  -٢٩
 )٣١اآلية (الحج  سورة -٣٠

 )١٠٥اآلية  ( يونس سورة - ٣١ 
 )٦٧اآلية  ( عمران آل سورة  -٣٢

 )٣٠اآلية  ( الروم سورة -٣٣  
 )١١٦ص  ٤ج ( حنبل ابن مسند -٣٤ 

 )١٣٥ص  ـ ح ج ( الطبري تفسير -٣٥
 )٥٥ص  ١ج ( سعد ابن طبقات -٣٦  
 )بعدها وما ٧٨ص  ـ١ج ( المسعودي ـ الذهب مروج -٣٧
 )٤٣اآلية  ( الرعد سورة  -٣٨
 )٧٢اآلية  ( المائدة سورة -٣٩
 )١٧:٢٠(يوحنا  انجيل -٤٠
 )٧٣اآلية  ( المائدة سورة -٤١
 )٧٥اآلية  ( المائدة سورة -٤٢
 )٧٧ - ٧٦اآلية  ( المائدة ورةس -٤٣
 )١٧٠اآلية  (النساء سورة -٤٤
 )٧٣اآلية  ( المائدة سورة -٤٥
 )٧٢اآلية  ( المائدة سورة -٤٦
 )١١٥اآلية  ( المائدة سورة -٤٧
نفسه السابق المصدر -٤٨
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 المسيحية من االسالم نبي موقف
أن  أوال التوضيح من بد ال را  ب ة،  وللسيرة  سالم لإل أّرخوا  ممن  آثي وا  النبوي اثهم  وآتب ة  أبح د  الفقهي  ق

 سوى  يعاصر  لم العرب فنبي.  المسيحية من السالم عليه محمد العرب نبي موقف حقيقة إلى أساءوا

دع  أصحاب  ه  من  النصرانية  الب ريميين  يعاقب انويين  ونسطوريين  وم ونيين  وأريوسيين  وم  وأبي

ا  أصولها  في  المسيحية عن بعيدة آانت البدع هذه وآافة  .وغيرهم وبيالجوسيين لفنا  آم ا  في  أس  بحثن

 بذلك، القرآن من واختصت ، خالفاتهم وحسم.  بينهم للتحكيم رسالته بداية في مدعوا وآان السابق ،

ود  إنكار دور يمكن ال أنه ومع.  األحزاب سورة دع  أصحاب  تشجيع  في  اليه ك ،  الب اع  وفي  تل  اإليق

نهم  ه ،  اآلن في  بي إن  ذات د  ف د  امحم ى  فطن  ق ق  ضرورة  إل نهم  التوفي ى  بي  القواسم  التماس  قاعدة  عل

ى  طغى  الذي" اإلسالم " عبر ذلك في نجح وقد  .  الجوهرية غير الفروق وإغفال المشترآة ك  عل  تل

 .والمذاهب األديان لكافة واحدا دينا واعتبره البدع
دع  أصحاب  من  العرب  نبي موقف لكن ذه ،  النصرانية  الب ه  اإلسالم  مؤرخو  أسقطه  ه ى  وفقهائ  عل

ا  - تفاسيرهم  حسب -وأصحابها  البدع من موقفه فأصبح.  األصول ا  في  المسيحية  من  موقف  تعاليمه

ك  عن  نجم المسلمين العلماء من المحدثين تعصب فإن وهكذا .  األصولية ديم  الجهل  ذل  أن ومع .  الق

 المسلمين العلماء من آثيرا فإن كذل وغير الواحدة بالطبيعة تقول التي البدع أصحاب على يرد القرآن

ى  حافظوا  الذين المسيحيين قياس على نفسها الردود هذه يفصلون اليم  عل ن .  المسيح  تع  استرسل  ول

ذا  في  ي  المجال  ه ك  سأفّصل  ألنن ا  آخر ،  مستفيض  بحث  في  ذل ا  همي  سأحصر  انم ألة  في  هن  مس

ذات  الصليب  ا   . بال اذا  …الصليب ؟  هو  م ان  م ي  آ دع  حيث  ( االسالم  صدر  في  للنصارى  يعن  الب

ذه  على قضائهم بعد للمسيحيين يعني وماذا  ؟)السائدة هي آانت النصرانية دع؟  ه اذا  ...الب  استمر  ولم

 !الصليب ؟ يعبد مسيحي من ما أنه مع يعبد وثن أنه على الصليب الى ينظرون غالبيتهم في المسلمون
ذي  المسيحي خاأل ذلك أطمئن أن بد ال األسئلة هذه على اإلجابة قبل دى  ال تياءه  أب ام  من  اس ذي  االم  ال

 اإلمام فهذا.  حياتهم مجاالت آل من الصليب شارة لمحو المسلمين واستشار الجمعة صالة في خطب

 :الدليل واليك الكريم نبيه بموقف جاهل المتعصب
د  عن  نفسه االمام هذا سألت لو ذي  النق ان  ال ه  آ ذآر  اسالمهم ،  صدر  في  المسلمون  يتداول ك  ل ه  ل  بأن

ان  السالم عليه المسلمين نبي بأن أيضا سيعترف إنه بل والدينار ، الدرهم ين  من  آ داولين  ب ذا  المت  به

راءة  لك يعترف لوجدته النقد هذا سك الذي المصدر عن سألته ولو.  النقد لمين  العرب  أن بب  في  المس
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انوا  بل النقد يسّكون آانوا ما العصر ذلك داولون  آ د  يت ام   ىحت  الرومي  النق ل  الموافق  للهجرة  ٧٦ع
 .مروان بن الملك عبد عهد حتى أي ميالدية ، ٦٩٥
يجهل  لوجدته نفسه اإلسالم نبي حتى يتداوله آان الذي الرومي النقد هذا على نقش عما سألته لو ولكن

 اقطع ونجد الصليب شارة يحمل السالم عليه اإلسالم نبي يتداوله آان الذي الرومي النقد أن والواقع ،
 هرقل صورة النقد هذا وعلى.  األوروبية الخزائن في اليوم إلى هرقل عهد من محفوظة النقد هذا من

ائم  وهو  ى  المسيحية  بشاراته  ق اج  رأسه  وعل وه  الت ده   الصليب ،  يعل ى  وبي ر،  صليب  اليمن  وفي  أآب

وجهين  أحد  وفي  صغير،  صليب الوسط في منها يرتفع األرض آرة اليسرى  سمة  وهو  M حرف  ال

ذا  وفوق. النقود ل  األحرف  تجد  الحرف  ه ا .  المسيح  إسم  من  األوائ  إسم  اآلخر  الوجه  في  تجد  آم

 الدراهم من قطع عدة بباريس النقود دار في الماليين ويشاهد  .  والسنة النقد فيها ضرب التي المدينة

 في تضرب وأخرى.  م٦٣٩و٦٣٨أي  للهجرة  ١٨و١٧تاريخ   وتحمل دمشق أسم وعليها والدنانير

 .جميعها في موجود والصليب وطبريا وبعلبك حمص
ام  ليس إنما ه  المشار  المسجد  أم ذي  وحده  إلي د  جهل ،  عن  تعصبه  جاء  ال بقه  فق اء  س وا  علم  في  وقع

لمين  بين الهوة في تزيد آانت مقيتة آراهية عن بل جهل عن يكن لم تعصبهم إنما نفسه ، المأزق  المس

ائر  وعمت  القاهرة مدينة المسيحية النقود دخلت فقد مثال، يزيالمقر هؤالء بين ومن والمسيحيين،  س

ى  مرسومة الصلبان وآانت  .م١٣٨٨ - للهجرة ٧٩٠عام  نحو المماليك أيام في واألمصار البالد  عل

 :يلي ما )م١٤٠٧(للهجرة  ٨١٠صفر  شهر في المقريزي آتب ذلك ومع النقود هذه
 والصنف ....الغش من الخالص اإلسالمي الذهب وهو ....الهرجة الذهب وهي أصناف ، ثالثة الذهب"

 أحد وعلى.  االفرنج بالد من يجلب وهو والوآاه والبندقي اإلفرنتي ، واإلفلوري له يقال ذهب الثاني

م .  مكتوبة دائرة في إنسان صورة وجهيه ذا  يعرف  يكن  ول ديما  الصنف  ه ا  ق ه  يتعامل  مم اس ،  ب  الن

 وبلغ رائجا ، نقدا صار حتى وآثر) م١٣٨٨(وسبعمائة  تسعين نةس حدود من القاهرة في حدث وإنما

ذا  من دينار مائة آل ووزن منه ، دينار آل الفلوس من درهما وثالثين درهم مائتي إلى ذهب  ه  أحد  ال

ة  واستقر.  وزنه يخف حتى قصوه أن الناس غير.  مثقال وربع مثقاال وثمانون ا  وسبعين  ثماني  ..وثلث

 ).١" (الناصر فرج الملك ضربه الذي وهو الناصري الذهب الثالث والنوع
 في  العيني ذآر وقد.  وجهيه تعلو التي الصور بسبب المشخص ، الذهب:  البندقي للذهب يقال وآان

دا  سعره  تحسن  " الصلبان  عليه الذي اإلفرنتي أن)  م١٤١٠ (٨١٣سنة  أخبار في تاريخه غ  جي  وبل

زي  رأى لكولذ).  ٢" (الفلوس الجدد من درهم مائتي اره  المقري ر  " شعار  لوجود  إنك ه ، " الكف  علي

 :يلي ما )م١٤٢٥(للهجرة  ٨٢٩صفر  بتاريخ فذآر 
ة  أبطال  في وتحدث التجار ، من وآثيرا والقضاة األمراء السلطان جمع" ذهب  المعامل  المشخص  بال

ذي  ال  ال ه  يق ه   ضرب  من  وهو  الفرنتي ،  ل رنج،  وعلي رهم  شعار  الف ذي  آف زه  ال ال  شريعة ال تجي

) م١٣٩٧ـ  ٩٨(مائة  ثمان سنة حدود من زمننا في غلب قد ذآره تقدم آما اإلفرنتي وهذا.   المحمدية
اهرة  من  الدنيا مدائن أآثر على ع  ومصر  الق ام  أرض وجمي ة .  الش الد  وعام يمن  الحجاز  ب ى  وال  حت

اد  وأن.  إبطاله في السلطان رأي حضر من فصّوب الرائج ، النقد صار دار  سبكه  يع م .  الضرب  ب  ث

 ).٣"(اإلسالمية السكة على يضرب
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ل  التعامل تجيز ال المحمدية الشريعة إن إذا المقريزي قول في ذا  بمث ذهب  ه ه  ال ر  شعار  " وعلي " الكف
 والصحابة  األنصار  أيدي بين آانت التي النقود ألن.  البصير على يخفى ال فاضح آذب الصلبان أي

ا  آانت  الملك عبد أيام إلى ينواألموي الراشدين والخلفاء والتابعين ل  مضروبة  آله ذا  بمث  الشعار ،  ه

 الدنانير إلى وأشار  اإلسالمية ، النقود في رسالته وضع حين المقريزي فات وقد.  إثباته لنا سبق آما

ا  صورته  وعليها بضربها معاوية أمر التي ه  قائم ا  أيضا  ضرب  أن ل  فلوس ذه  بمث ى  الصورة،  ه  وعل

رة  وسط  الصليب شكل منها اآلخر الوجه دى  .  صغيرة  دائ ه  واقت د  ب ك  عب ن  المل  آال  ومن  مروان  ب

م  الصحابة  أن زعمه وفي .األوروبية المتاحف في اليوم إلى محفوظة قطع النقدين روا  ل ود  من  ينك  نق

ن  سعيد  بأن أقر ولكنه" صورة فيه فان نقشها ، سوى " معاوية ان  " المسيب  ب ع  آ ا  يبي  ويشتري   به

ة  الشريعة  صائغو  ارتضى  فكيف.  الرواة أشهر من هذا وسعيد"  شيئا أمرها من يعيب وال  المحمدي

ا ،  الصلبان وجود مع األموية والفلوس الهرقلية الدنانير بمثل م  فيه روا  ول ا  ي ا ،  التعامل  في  حرج  به

نفسها   الشريعة  صاحب بل األول السلف أقره ما بتحريم الحق ألنفسهم يستجيزون قوم بعدهم ويجيء
 !؟

و  يقول ، آان المقريزي عسى وما ام  ل ه  في  ق وك  بعض  زمان راء  المل ة  من  ووجدوا  واألم  في  الفطن

ودهم  يضربوا  أن التجارة  في والرفق السياسة ا  نق ر  شعار " وعليه ره  حسب  –" الكف داولها  – تعبي  ليت

وك  بعض فعل آما  والنصارى ، المسلمون ان  مل انوا  وأفسيس ،  مغنيسية  في  الترآم د  وآ الطوا  ق  خ

ة   من  فرأوا التجارات ، أصناف مبادلتهم من الربح مقدار وأدرآوا القريبة، الجزائر في تينالال الحكم
ودا  يضربوا  أن المقايضة لهذه تسهيال والذآاء ، ى  نق ال  عل ودهم  مث ا ،  نق  الصناع  فاستدعوا  لرواجه

ا  ونقشوا  صورهم ، وعليها لهم إسالمي نقد بضرب وآلفوهم اإليطاليين ، أ  الصلبان  فيه نهم ،  مرب  م

ا  وفي  ة  دوائره ة  آتاب ا  التيني ذه  ضربت : "تعريبه ة  ه أمر  مغنيسية  في  العمل   أو"  صاروخان  ب
 ".أيدين أمير بك عمر بأمر)  افسس ( تولوغوس في ضربت"
ود  هذه مثل إن فها  التي  النق  من  شك  وال هي  أفسس ،  خرائب  في " وود " المشهور  المكتشف  اآتش

راء  صور لمكان ونفائسها ، العملة نوادر لمين  األم ا  المس ر  بشعار  " منقوشة  فيه  شاهدة  وهي " الكف

ا  المؤرخين  بتدليس ا  شرحوه  فيم ار  من  لن ه  في  وسيلي  اإلسالم،  أخب دليس  البحث  من  مكان ام  ت  اإلم

  .الكسائي واآلخر البيهقي
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 الصليب عليه والقرطاس
ه  اإلسالم  صدر  في  المسلمون تداوله الذي النقد وليس م  وتداول ي  معه د  اإلسالم  نب ه  محم  السالم  علي

  .أيضا القراطيس بل.  الصليب رسم يحمل آان الذي وحده
دا  أن نعم ي  محم راء  اإلسالم  نب ة  تعصب  من  ب ه  غالبي بعهم  ومن  مؤرخي ذي  األعمى  إن . ت  يحمل  ال

ره  يهدي  أن يمكن  ال سراجا  دي  أن يمكن  وال غي ر  ....يهت اء  المؤرخين  من  وآثي د  والفقه اهم  ق  أعم

ذا  إلى نلتفت أن لنا وحان.  التاريخية الحقائق في وحّرفوا وزّوروا فدلسوا التعصب د  التشويه  ه  ونعي

  يمكن ال مما آثيرا إليه ونسبوا يقول أن يمكن ال ما قّولوه الذي وللرجل للحقيقة إنصافا  التراث، آتابة
دثي  من األوائل عند الصليب ذآر عن بحثنا ولو.  يفعل أن رواة المح ة  فسنجد  ن وال ى  أمثل دليس  عل  الت

 :فيها الدلس موضع عن نكشف أن قبل المتون نستعرض ودعونا.  ارتكبوه الذي
 :نصه وهذا الخنازير وقتل الصليب آسر باب في ورد واحدا حديثا نجد البخاري صحيح في
ن  علي حدثنا" د  ب دثنا  اهللا ، عب فيان ،  ح دثنا  س ال ،  الزهري  ح ن  سعيد  أخبرني  ق ا  سمع  سيب الم ب  أب

ال  صلعم اهللا رسول عن عنه اهللا رضي هريرة وم  ال:  ق ى  الساعة  تق ـزل  حت يكم  ين ن  ف ريم  اب ا  م  حكم

 ).٤" (أحد يقبله ال حتى المال ويفيض الجزية ويضع الخنزير ويقتل الصليب فيكسر مقسطا
 رضي  عائشة عن حطان بن عمران حديث: "فيه جاء والثوب الصليب في باب داود ، أبي سنن وفي

ه  في  يترك ال آان صلعم اهللا رسول أن عنها اهللا يئا  بيت ه  ش ه  أي ).  ٥" (قضبه  إال تصليب  في ه  أن  علي

ان   - لعائشة  حديث  في   آما -السالم وب  في  الصليب  رأى إذا آ ه  الصليب  موضع  قطع  ث  وفي .  من

ا .. .. "أيضا  عائشة حديث وفي.  المصلب الثوب في الصالة عن نهى الحديث ا ع فناولته رأت  طاف  ف

 .المصلبة الثياب تكره آانت أنها سلمة أم حديث وفي".  عني نّحه:  فقالت تصليبا فيه
ن  " واألثر الحديث غريب في النهاية " عن منقول هذا وآل ر  الب ة  ٣٧ص  أول جزء  ( األثي  المطبع

 ).الخيرية
ال  ذهب  من صليب عنقي وفي النبي على قدمت:  "حاتم بن عدي حديث وفي ي  فق ق ا:  ل ذا  عنك  ل  ه

 ).٦" (الوثن
دا  أن - البحث  أول في  آما - لدينا ثبت فقد.  صحيحة الروايات هذه آل تكون أن يمكن وال ه  محم  علي

 .موضع من أآثر في الصليب شارة يحمل آان أنه مع الرومي النقد تداول يمنع لم السالم
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ل  اإلسالم نبي فان آذلك  ).٧" (مصلبا ثوبا الحسن على رأيت:  "قوله جاء جرير حديث في إنه ثم  قب

ه  من  ساعات  زل  في  وفات ه  أصغر  من القول  خاطبهم  صحابته  من  عدد  وبحضور  عائشة  زوجات :  ب
 ).٨" (أمتي بعده تضل ال آتابا لكم ألآتب وقلما قرطاسا أعطوني"

ى  رسالته آتب وقد.  اإلسالم أمة نبي حياة في موجودة إذا آانت القراطيس وقس  إل ى  المق قرطاس   عل
 الجزيرة فيها بما البالد آل إلى وترسل مصر في تصنع آانت التي البردي أوراق بالقراطيس رادوي ،

 قبل الطراز في عليها يرسمون وآانوا واألقباط ، الروم مسيحيي من بمصر صناعها وآان العربية ،

 آانت" :دالرشي عن نقال فيقول بذلك يعترف الكسائي إن بل  .الصليب وشارة المسيحية البسملة صقلها

راطيس  روم ،  الق ان  لل ر  وآ ى  نصرانيا  بمصر  من  أآث ن  عل ك  دي ك  المل روم ،  مل  تطرز  وآانت  ال

 ).٩"(قديسا وروح وابنا أبا طرازها وآان بالرومية
ه  أو السالم عليه اإلسالم نبي إلى أحاديث نسبوا الذين أن والواقع ا  اهللا رضي  عائشة  زوجت  سبق  عنه

 ...آخر نمط من حاديثوبأ معا لإلثنين أساءوا أن لهم
ام  مرت  إذا الصالة والحمار تقطع والمرأة الكلب:  "قوله العرب نبي عن نقل هريرة فأبو ؤمن  أم  الم

ه  فاصلة  ين  بين ة  وب د )  ١٠" (القبل تنكرت  ولق ا  اهللا رضي  عائشة  اس ذا  عنه دليس  ه ه  وردت الت  علي

 ).ساءالن تقصد) .(١١...." (والكالب بالحمير اآلن تقارنوننا:  "بالقول
ان  وإذا و  آ رة  أب د  اهللا رضي  هري ى  نسب  ق ي  إل وال  العرب  نب رأة  يحشر  ق لمة  الم ين  المس وانين  ب  حي

تدراآها  في عائشة إلى ينسب البيهقي فان.  والحمار الكلب مستوى في ويضعها داجنين ى  اش ي  عل  أب

ننه  في  أورد فقد السالف الحديث عن خطورة يقل ال حديثا هريرة ا أ عائشة  حديث  من :  "س :  قالت  نه
 رجلي فقبضت غمزني سجد فإذا قبلته في ورجالي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يدي بين أنام آنت

 ). ١٢" (مصابيح فيها ليس يومئذ والبيوت قالت ... بسطتها قام فإذا
ا  ليس يومئذ البيوت رى  عائشة  لكن  مصابيح  فيه ا  النبي  ت ع  يغمزه دمها  لترف ل  هل .  ق  تكون  أن يعق

 .هريرة أبي على هذا استدراآها يورد البيهقي فان ذلك ومع  !!ذلك ؟ ذآرت قد عائشة
 بالكلب وقارنها داجنين حيوانين بين فجعلها المرأة مكانة من حّط أنه العرب نبي إلى ينسب هريرة أبو

 .قبلته في عائشة زوجته قدما فيما صلى أنه العرب نبي إلى نسب سننه في والبيهقي والحمار،
ى  نسبا اللذان هما ذاتهما والبيهقي هريرة أبو ي  إل ة  نب ا  األم ا  الصليب  من  موقف ائع  أن فيم ة  الوق  الثابت

داول  خالل  من تكذبهما د  ت ه  محم ود  نفسه  السالم  علي ة  للنق راطيس  الصليب  تحمل  التي  الرومي  وللق

وي  الحديث وحتى والصليب بالتثليث المطرزة الرومية وارد  الق م  البخاري  صحيح  في  ال لم  ل  نم  يس
رأ  الصحيح  هذا ففي والتخلف ، الجهل ثال  نق الي  الحديث  م ياء  في  يوجد  الحظ  سوء :  "الت ة  أش :  ثالث
 ).١٣"(الفرس المرأة، البيت،

رة  أبي عن يختلف ال بهذا والبخاري د   .  والبيهقي  هري ى  استنكف  لق راد  عن  حت  عائشة  تصويب  إي

روي  فهو المرأة من مخزيا قفامو اإلسالم إلى آخر ينسب حديثا أورد بل  هريرة، أبي على ي  عن  ي  نب

 ).١٤" (المرأة سوى للرجل شؤما أآثر للفوضى سبب أي بعدي أترك لم:  "قوله العرب
 .القراطيس مسألة في سيما وال التدليس ، عن بعيدا يكن لم البيهقي عن يروي الذي والكسائي
 :يلي ما ذآر أنه البيهقي عن الكسائي يروي
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ه  شقا،  وأمر البدر عنه شق قد آثير مال يديه وبين إيوانه في وهو ومي ذات الرشيد على دخلت  بتفريق

ال .  يحدثني ما آثيرا وآان.  يتأمله وهو . آتابته تلوح درهم وبيده الخاصة، خدم في  علمت  هل :  فق

ان  فما قال.  مروان بن الملك عبد هذا سيدي يا قلت الذهب ؟ في الكتابة هذه سّن من أول من  السبب  آ

 :سأخبرك فقال.  الكتابة هذه أحدث من أول أنه غير لي علم ال قلت  ذلك ؟ في
ك  الملك دين على نصرانيا بمصر من أآثر وآان للروم ، القراطيس آانت روم  مل  تطرز  وآانت .  ال

ذلك   فلم.  قديسا وروحا وابنا أبا:  طرازها وآان.  بالرومية زل آ ه  اإلسالم  صدر  ي ى  آل ا  عل ان  م  آ

وم  ذات هو فبينا.  فطنا وآان عليه فتنبه الملك عبد لكم أن إلى عليه ه  مرّ  إذ ي ى  فنظر   قرطاس ،  ب  إل

أنكره  ذلك ففعل بالعربية ، يترجم أن فأمر طرازه ال  ف ا :  وق ظ  م ذا  أغل دين  أمر  في  ه  أن واإلسالم  ال

ا  ذلك وغير بمصر ، يعمالن وهما والثياب األواني في تحمل وهي القراطيس طراز يكون  يطرز  مم

ه  ماله وآثرة سعته على البلد هذا عمل من وغيرها ستور من ه  تخرج  وأهل ذه  من راطيس  ه دور  الق  فت

ه،  وبنيت بشرك طّرزت وقد والبالد اآلفاق في أمر  علي اب  ف ى  بالكت د  إل ز  عب ن  العزي ان  مروان  ب  وآ

 وأن.  ذلك وغير وستر وقرطاس ثوب من به يطرز آان ما على الطراز ذلك بإبطال بمصر ، عامله

راطيس  صناع  يأخذ  ا  الق د  بسورة  بتطريزه ه  اهللا وشهد  ( التوحي ه  ال أن ذا ).  هو  إال ال  طراز  وه

ى  خاصة القراطيس ذا  إل م  الوقت ،  ه نقص  ل م  ي زد  ول م  ي ر  ول ى  وآتب .  يتغّي ال  إل اق  عم ا  اآلف  جميع

ده  وجد  من ومعاقبة الروم ، بطراز المطرزة القراطيس من أعمالهم في ما بإبطال د  عن ذا  بع  لنهي ا ه

ع  بالضرب منها شيء ل  والحبس  الوجي ا .  الطوي راطيس  انبثت  فلم الطراز  الق د ،  المحدث  ب  بالتوحي

ره  الطراز ذلك له فلما ترجم ملكهم إلى ووصل خبرها، وانتشر منها الروم بالد إلى وحمل ظ  أنك  وغل

ى  وآتب  غضبا  فاستشاط  عليه د  إل ك  عب راطيس  عمل  إن:  "المل ائر  بمصر  الق ا  وس  اكهن  يطرز  م

ان  فان أبطلته أن إلى الروم بطراز يطرز يزل لم للروم دمك  آ اء  من  تق د  الخلف د  أصابوا  ق .  أخطأت  فق
اتين  من فاختر.  أخطأوا فقد أصبت آنت وان ين  ه ا  الخلت د .  وأحببت  شئت  أيهم ك  بعثت  وق ة  ل  بهدي

 أصناف  من  يطرز آان ما جميع في عليه آان ما إلى الطراز ذلك رد تجعل أن وأحببت . محلك تشبه

ا  أتشكرك حاجة األعالق أمر .  عليه ة  بقبض  وت ة  وآانت .  الهدي در  عظيم ا .  الق رأ  فلم د  ق ك  عب  المل

ه  ه  الرسول  رد آتاب ه  جواب  ال أن وأعلم م  ل ل  ول ة  يقب ا  فانصرف  الهدي ى  به ا .  صاحبه  إل اه  فلم  واف

 تقبلها، فلم الهدية تاستقلل ظننتك إني:  وقال الملك ، عبد إلى الرسول ورد )ضاعفها ( الهدية اضعف

ك  فأضعفت آتابي ، على تجبني ولم ة ،  ل ا   الهدي ل  في  إليك  أرغب  وأن ا  مث ه  رغبت  م ذا  رد من  في  ه

ه  فكتب  .  الهدية ورد يجبه ولم الكتاب الملك عبد فقرأ .  أوال عليه آان ما إلى الطراز ك  إلي روم  مل  ال

ول   .آتبه أجوبة يقتضي د  إنك :  ويق د  بجوابي  استخففت  ق م  يتيوه  فتوهمتك  .  بحاجتي  تسعفني  ول

تقللت  ة  اس ى  فجريت  فأضعفتها ،  الهدي بيلك  عل د  األول ، س ة  ضعفتها  وق ا .  ثالث  بالمسيح  أحلف  وأن

 شيء ينقش ال أنه تعلم فانك والدراهم ، الدنانير بنقش آلمرن أو عليه ، آان ما إلى الطراز برد لتأمرن

نقش  - اإلسالم  في نقشت قد والدنانير اهمالدر تكن ولم - بالدي في ينقش ما إال منها ا  في تم  من  عليه  ش

ل  أن فأحب عرقا ، له جبينك ارفض قرأته إذا ما نبيك ديتي ،  تقب رد  ه ى  الطراز  وت ا  إل ان  م ه ،  آ  علي

اب  الملك عبد قرأ فلما.  وبينك بيني الحال على وتبقي بها ، تبررني هدية ذلك وتجعل ظ  الكت ه  غل  علي

 صلى   اهللا رسول  على جنيت ألني اإلسالم في ولد مولود أشأم أحسبني:  لوقا.  األرض به وضاقت

ة  جميع من محوه يمكنني وال.  الدهر غابر الكافر هذا شتم من وسلم عليه اهللا  آانت  إذ.  العرب  مملك
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م  واستشارهم  اإلسالم  أهل  وجمع.  ودراهمهم الروم بدنانير الناس بين تدور المعامالت د  يجد  فل  عن

ا  منهم أحد ه  يعمل  رأي ال   .ب ه  فق ن  روح ل اع  ب تعلم  انك  :زنب رأي  ل ذا  من  والمخرج  ال ال .  األمر  ه  فق

لم  عليه اهللا صلى النبي بيت أهل من الباقر :قال  من ؟… …! ويحك ال .  وس ى  فكتب .  صدقت :  ق  إل

م  ألف  بمائتي ومتعه مكرما ، الحسين بن علي بن محمد إلى أشخص أن بالمدينة عامله ازه،  دره  لجه

ه  يخرج  من  وجهاز جهازه في علقه وأزح.  لنفقته درهم ألف بثالثمائةو بس  أصحابه ،  من  مع  واحت

يس  فانه عليك هذا يعظمن ال :الباقر له فقال ـ الخبر أخبره وافى فلما.  عليه موافاته إلى قبله الرسول  ل

ددك  ما ليطلق يكن لم وعز جل اهللا أن إحداهما :جهتين من بشيء ه  يه روم  صاحب  ب  اهللا رسول  في  ال

ه  اهللا صلى لم  علي ة  وجود  واألخرى .  وس ه  الحيل ال .  في ا :  ق ال  ... هي؟  وم دعو  ق ذه  في  ت  الساعة  ه

د  سورة عليها النقش وتجعل والدنانير للدراهم سككا يديك بين يضربون بصناع  رسول  وذآر  التوحي

اني ،  لوجه ا في  واآلخر  والدينار ، الدرهم وجه في أحدهما وسلم ، عليه اهللا صلى اهللا  في  وتجعل  الث

د  ذآر  والدينار الدرهم مدار ذي  البل ه  يضرب  ال ا  ضربت  التي  والسنة  في ك  فيه دراهم  تل دنانير  ال .  وال
ه  إليه الروم ملك رسول ورد ذلك ، الملك عبد ففعل ذلك  يعلم ول  ب ا  مانعك  وعز  جل  اهللا إن:  :ويق  مم

ّدرت  ه ،  أن ق د   تفعل دمت  وق ى  تق الي  إل ذا  األرض أقطار  في  عم ذا  بك  والطراز  السكك  وبإبطال  وآ

ك  به تهددت آنت ما أفعل:  الروم لملك فقيل.  الرومية ال .  العرب  مل ا  : فق ا  أغيظه  أن أردت إنم  بم

روم ،  برسوم  وغيره والمال عليه ، قادرا آنت ألني إليه به آتبت ا  ال ك  ألن أفعل ،  فال  اآلن فأم  ال ذل
 ).١٥"(قال الذي من وامتنع اإلسالم ، أهل به يتعامل
 الكسائي يكون أن يستبعد وال والتصنيع ، التحريف مساويء له تتبين الرواية هذه في النظر أعمل من

دماء  السمار  ألسنة تناولتها أن بعد القصصي خياله فيها أعمل قد ه ،  والن ا  وتوسعوا  قبل ا  فيه  شاءت  م

.  األمويين رجال شأن من والحط الروم ملوك من والغّض.  البيت وأهل للعباسيين التملق في قرائحهم
 .الحقيقة وجه يشوه أن دون البيزنطيين القياصرة مع للخلفاء خبرا االسالم في راو يروي أن وقّل
ة  تكرار قصته في ما إلدراك فطنة الى حاجة ال:  أوال ا  الهدي  شأن  السقاط  والتلفيق  السخف  من  ثالث

ن  الملك عبد آان الذي وهو الروم ملك ه  دفعي  نفسه  مروان  ب ة  ل بال  الجزي ار  ألف  ق ة   آل  في  دين جمع
)١٦.(  

ى  اهللا رسول  على الجزع هذا : ثانيا ذآره  يساء  ال أن وعل ى  والمنسوب  ل د  ال ك  عب ن  المل  ال مروان  ب
ذي  الحجاج  أن ويكفي غادرا بطاشا آان الذي األموي الخليفة وسيرة يستقيم ى  استعمله  ال  العراق  عل

 .مينالمسل من ألف مائة نحو دماء أراق
 .الروم تاريخ في القصة هذه ترد لم:  ثالثا

ا  م :  رابع رد  ل ة  في  ت ة  رواي م  أخرى  عربي ا  يشر  ول بالذري بحرف   اليه يكم  .ال  البيهقي  فضيحة  وال

ول  إن:  "والكسائي  ى  المنسوب  الق د  القسطنطينية  صاحب  ال ك  لعب ن  المل ان  إن:  "مروان  ب  من  آ

ذا …" أخطأوا  فقد أصبت آنت وان أخطأت، فقد أصابوا قد الخلفاء من تقدمك ول نفسه    ه  وضعه  الق

رى  دمشق  لكنيسة  الملك عبد بن الوليد اغتصاب بلغه حين الروم ملك فم في االسالم مؤرخو د  الكب  فق

 التي  الكنيسة  هدمت قد إنك:  "الروم ملك له آتب دمشق آنيسة الوليد هدم لما : العاص بن سعيد ذآر

 ).١٧"(أبوك أخطأ فقد باطال آان وان أباك ، خالفت فقد حقا آان فان.  ترآها أبوك رأى
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ة  في  الوضع بينات من:  خامسا دل  والتي  الكسائي ،  حكاي ى  ت ه  عل  العباسيين  من  التقرب  في  رغبت

 للخروج يرتضيه برأي عليه يشير من دمشق في دولته ورجال بطانته في يجد لم الملك عبد أن دعواه

ر  الى فالتجأ مأزقه، من تدعاه .  الحسين  سبط  وهو  هدولت  اعداء  أآب ات  أصحابه  مع  فاس  باهظة  بنفق

ا  أمية بني رجاالت أحزم الشام حاضرة في لديه آان حين في بمشورته لالستعانة ا  وأوسعهم  رأي  علم

 .معاوية بن يزيد بن خالد وهو وخبرة
روم  ملك خطاب جواب من عزموه ما هذا نهجهم يثبت ومما بما  الكنيسة  شأن  في  ال دم  حس ال .  تق :  واق

 وجلس أحد ، يجيبه فلم يجيبوه ، أن البلدان وسائر والبصرة الكوفة الى فكتب يجيبه ما الوليد يدر فلم"

ال  ما:  فقال الفرزدق عليهم فدخل ذلك في يفكرون المسجد في حظيرة الرجال عقالء اس  ب م  الن  أراه

ين  ا  مجتمع ا،  حلق ل  حلق ه  فقي ال   . وآيت  آيت  السبب  ل ا :  فق ه  أن ال  اهللا ، ابآت  من  أجيب الى  اهللا ق :  تع
 ).١٨"(عنهم   فسرى.وعلما حكما آتينا وآّال.  سليمان ففّهمناها

ذه  في المرء ما على يخفى وال ة  ه د  التسخيف  من  الحكاي ه  للولي ى  وبطانت ا  ضاقوا  حت الجواب  ذرع  ب

 لهم اهللا قّيض أن الى والبلدان اآلفاق في الجواب النداء واستجاد إلى واحتاجوا  .الروم لملك آلمة على

 العباسي  العصر  في  اإلسالم  مؤرخو  آان فقد بفقهه وناهيك  .للقرآن حافظا فقيها وأرسله الفرزدق ،

 .الفهم وقلة بالغفلة ورجالهم زمانهم ووصم األمويين، قدر من ويحّط صنع بما التاريخ يدونون
ة  حفالمتا في النقود بعض وجود هو البيهقي عن الكسائي رواه في ما والفضيحة ا  العربي  اسم  وعليه

د  ضربها  في  تدخله يؤآد ما وهو بالرومية يزيد بن خالد ارة  بع د  استش ك  عب اه  المل ن  فمن  ...إي  جاء  أي

ا  من يستدل إنه ثم!!  الحكاية ؟  بمجمل جاء أين  ومن  الباقر؟ بمشورة والبيهقي الكسائي  أن روايتهم

ا  لستوروا والثياب األواني في أيضا آان مصر في الصليب طراز م   .وغيره ارة  نجد  ول ى  إش ك  إل  ذل

 .راجعناها التي األصول من آخر موضع في
ة  إسمه  العربي النقد حمل الذي هذا معاوية بن يزيد بن خالد أن الى نشير أن الفطنة ومن ان  بالرومي  آ

ان   فخالد ..ورموزها أتباعها ويحترم المسيحية الى مّياال د  آ ال  ق ه  في  ق ة  امرأت ر  إبن ن  الزبي وام ا ب  لع

 :منها أبياتا
 آلبا أخوالها أحببت حّبها ومن  لحبها طّرا العوام بني أحب
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 وثنا ليس الصليب
 في  سائدة آانت التي النصرانية البدع أصحاب وحتى يعبد، وثنا العهود من عهد في الصليب يكن ولم

 افتدى الذي بآالم المسيحي لتذآير رمز يرغ الصليب يعتبروا لم اإلسالم ، إعالن وقبيل اإلسالم صدر

وثن " النصراني " يعبده الرمز هذا بأن خطأ فهموا ٌاإلسالم مؤرّخي بعض لكن.  البشر ذلك  آ وا  ل  أنف

 يراعوا لم المؤرخين غالبية أن والغريب.  والفرنجة الروم وملوك قياصرة رمز أنه إلى اضافة منه ،

ى  واوآان الغساسنة من العرب النصارى مشاعر يئة  بدعة  عل ة  الواحدة  المش  أن مع  الواحدة  والطبيع

 .مصر في األقباط فعل وآذلك الشام، بالد فتح من المسلمين مكنوا قد العرب النصارى هؤالء
دون   آانوا النصارى هؤالء وآأّن.  الصلبان أتباع من عندهم" النصارى " آان لقد  التي  الخشبة  يعب

 هو  الشريف  االنشاء  آتاب عند فالصليب خطاياهم ، عنهم للمن حم ويتنكرون المسيح عليها صلب

ا  " الصليب  دين " بلفظ إال المسيحي الدين إلى أشاروا قلما ولذلك.  وشعارها النصرانية عين  في  آم

ين  قالوون المنصور الملك السلطان بين)  م ١٢٨٣(للهجرة  ٦٨٢عام  استقرت التي الهدنة نص  وب

 :قالوا.  اوغيره وعثليث وصيدا عكا افرنج
 الحجاج لزيارة البيوت أقرب من بيوت وأربع الناصرة تكون أن على ...السلطان موالنا يعتمد آذلك"

 ).١٩"(الصليب دين من وغيرهم
 :يقول بيوت أربع وهدم أنطاآية وصاحب األمير قتل بعد الدين نور السلطان يمدح وللقيسراني
 الصلب بها حطتوان الصليب بها أودي   بقاصمة فيها آبشهم ضربت
 :ذلك مثل في منير والبن
 خشباته سبا أيدي فتفرقت   عودة صالبة على الصليب صدم
 :بغداد التتار اآتسح لما المشهورة قصيدته في اليسر أبي ابن اسماعيل الدين تقي قول أيضا هذا وفي
 منابـرهـا أعـلى  عـلى الصليـب عـال
 زنـار يحويــه مـن باألمـر وقـام
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ك  ومن "  الصلبان عبدة " و"  الصليب عباد" و"  الصلبان أتباع " عندهم لنصارىفا واذا ، ول  ذل  ق

اد  دين  عم الة  من  األصبهاني  الكاتب  ال أها  رس دين  صالح  السلطان  عن  أنش وبي  ال ى  األي وان  إل  دي

 ).م ١١٨٧(للهجرة  ٨٨٣سنة  المقدس بيت بفتح مبشرا ببغداد الخالفة
ال الج بعد والعلماء الفقهاء أسكنه" دة  وقس  بطرك  من  والضالل  ه تقبلي  الصليب  وعب " الشمس  ومس
)٢٠.( 

ه  مدح وممن امع  " بأن دة  ق دين  صالح  السلطان " الصلبان  عب وبي ،  ال ة      األي ك في خطب د ورد ذل وق
اب         )٢١(بعد فتح القدس    " إبن زآي الدين الدمشقي   " رة   "،  آما ورد في مقدمة آت " األعالق الخطي

 ).٢٢(إلبن شداد 
 حمدان ابن ومنه قول) على عدد عشرة آالف مقاتل( في الكالم على جيوش الروم وأطلق الصليب

ي  الجيوش أمير عليهم نزل حين حلب ألهل ل  من  دمشق  وال ز  قب اهللا  العزي اطمي  ب  من  وضجروا  الف

 :حمدان لبن فقالوا حصاره طول
يّ  أصبروا فقال سلمناه، واال البلد تدّبر أن اما" ة  عل ام  ثالث إن .  أي ي  البرجي  ف ة  وال ل  من  ( انطاآي  قب

 ).٢٣" (صلبان سبع في نصرتي الى سار قد)  الروم
  :بالصليب تتعلق ظواهر ثالث اإلسالمي التاريخ في نميز أن يمكن ولكن

 .إيمان عن الصليب احترمت بشخصيات حافل اإلسالمي التاريخ أن:  االولى الظاهرة
 نفوس  قذارة تفضح لغايات الصليب احترمت شخصيات بذآر مليء التاريخ هذا أن:  الثانية الظاهرة

 .أصحابها
م  وجه في ثاروا إذا آانوا التاريخ فترات بعض في المسلمين العرب أن:  الثالثة والظاهرة أوا  الظل  لج

 :األولى بالظاهرة ونبدأ.   اإلسالمية الرموز وتحقير الصليب رفع إلى
ن  المسيح  دعب  وجواب  الهاشمي اسماعيل بن اهللا عبد رسالة من يستفاد دي  اسحق  ب ا   الكن )  ٢٤(عليه
ا  يستعيذون آانوا المسلمين بعض أن ا  بالصليب  أحيان ادهم  لحسن  ام درة  في  اعتق ة  المسيح  ق  اهللا آلم

ة  للنعمة واالمتحان التجربة سبيل على واإما له ، ممثل هو الذي ه  الحال ه ،  والصادرة  في د  عن ان  وق  آ

 :يلي ما ةالمذآور رسالته في للكندي آتب قد الهاشمي
ر  من  عليه أنت ما دع" قاوة  الكف بالء ،  والش ك  وال ذلك  وقول يط  ب ذي  التخل ه  ال ره  وال تعرف  وهو .  تنك

 عنه، )٢٥(بك  اربأ فاني.  تنفع  وال تضر التي الصليب وعبادة.  القدس والروح واإلبن باآلب قولكم

 ".خساسته عن حسبك وشرف علمك فيه وأجّل
وة  جربت  قد  الهاشمي أيها آنت لقد:  يلي ما في زهإيجا يمكن بما الكندي فأجابه  واستغثت  الصليب  ق

رة  ولقيت  أعدائك ،  بعض  من وهربت الدابة ، من وقعت حين يوما به  ففزت .  طريقك  في  األسد  م

 .حضرته مجلس في بفمك بذلك أقررت وقد والسالم ، بالنجاة الصليب بمعونة
 :الواحد بالحرف هنا الكندي ويقول
ا  من  رأيته لما" تنفع وال تضر التي الصليب عبادة " قولك واما اه  تعظيمن ا  إي ه  وتقبيلن ا  ل ه ،  وتبرآن  ب

ا  المسيح  أمر من فيه لنا مّثل للذي ذلك نفعل إننا:  قائلين عنه فنجيبك دبيره  جرى  وم  خالصنا ،  في  ت

ه  ال مما كذل في عندنا النعمة فإن ألجلنا ، والموت عنا الصلب باحتماله الهلكة من واستنقاذنا ا  يبلغ  من

 والمنعم موليها شكر على يحثنا أعيننا، نصب النعمة هذه ممثل والصليب.  شكر به يفي وال وصف ،
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ره  الخشب  الى ال والتبجيل ، بالتعظيم نقصد وإليه بها ، ا  وغي ه  تصنع  مم و   .الصلبان  ب ا  ول  نعظم  آن

ا  الخشب  ا  توهمت  آم ذنا  لم ره ،   من  الصليب  اتخ ا  غي ذهب  الخشب  من  نتخذه  ولكنن  والفضة  وال

 الجواهر بالتعظيم نقصد ال أننا على دليل وذلك بأيماننا ، ونرسمه خّطا، ونخطه.  وغيرها والحجارة

 ".بالصليب ممثل هو من بل الصلبان منها تتخذ التي
ذا  في النسيان عليك غلب اهللا أصلحك لم"  عن  فأزاغتك  الهاشمية ،  العصبية  وحّرآتك  الموضع ،  ه

ررت  أنت  الذي السبب ذلك خالف إلى بك وحادت ق ،الح سبيل ه  أق ه  ولفظ  بفمك ،  ب ا  لسانك ،  ب  مم

ه  استعذت  حين  الصليب  في  الحالة القوة من جربت د  ب ة  عن  سقوطك  عن  ممن  هربت  وحين .  الداب

اك  وحين  ). ٢٦(األآيراح  عمر الى ماض وأنت طريقك في لقيت الذي لقيت وحين منه ، هربت  الق

راك .  المدائن ساباط تقارب وقت األسد ذه  نسيت  اهللا أصلحك  أفت ان ……المواقف؟   ه يتها  آنت  ف  نس

نحن  ا  ذاآرون  ف م، .  له ر  اهللا أصلحك  فل ة،  تكف افىء  بالنعم لّ  بالشر،  وتك  وتنكر  الشكر ،  من  وتق

ك  هو  من  مذهب  هذا وليس المعروف ؟ م  بالصدق  والتمسك  التحرج  أهل  من  مثل ادة  أن قلت  ول  عب

 معشر أنا ، تعلم  وأنت !بالصليب ؟ التعوذ عند نالك ضرر أي شعري فليت  ع ؟تنف وال تضر الصليب

د  الصليب ،  في  الحاّلة القوة نعبد وإنما الصليب نعبد ال النصارى، ذي  والتأيي دنا  ال ه ،  أي  والخالص  ب

ا  جرى  من  بحضرة والمحاجة الكالم من بيننا يجر ألم.  بسببه أوتينا الذي د  م م   أقنعك ؟  ق  آيف  ونعل

ان  عما رجعت فلم.  المجلس ذلك في عليك الحكم آان دك  صح  آ ررت  عن ى  بصوابه  وأق  ذآرت  حت

 !؟"صحيحا فوجدته ذلك امتحنت أنك
دي  الهاشمي بين المناظرة أن الى هنا اإلشارة من بد وال ة ،  هي  والكن ا  عن  وتختلف  حقيق  من  غيره

ام  بصحتها شهد فقد.  المروية المناظرات ي  اإلم ار  " هآتاب  في  البيرون ة  اآلث تناد "  الباقي ا  فاإلس  إليه

 .تدافع ال حجة بها واإلستدالل
د  في  النصارى الى يميل آان من أشهر فإن آذلك ى  ويساعد  العباسيين ،  عه ار  عل  في  الصليب  إظه

ا  روي فقد األمين، ولده وأم الرشيد هارون زوجة جعفر بنت زبيدة الكنائس في واتخاذه اإلعالم ،  أنه

را ، ) النساطرة جاثلين ( وتاوستيم تكرم آانت" ل  آثي ى  وتمي  وأخرجت .  وتستخدمهم  النصارى  إل

 من ذهب   وصلبانا الشعانين أعالم وعملت.  وتوسيعه مافنثيون دير من المتهدم بإعادة الرشيد توقيع

ه  في  الطبيب  جبريل وعضدت فيها البيع بناء على البصرة مطران سرجيس وعاونت وفضة،  خطاب

 ).٢٧" (ذلك في
ره  تم وممن الصليب ، تعظيم في المسيحيين جارى منوم لمين  بعض  تكفي رددين  من  المس ى  المت  عل

 مر  حين المنبجي ، الكندي آالشاعر الشعراء ، بعض سيما وال الخمر ، وشرب للنـزهة طلبا األديرة

 :فقال ماعوث مار بدير
د  ا  النصارىآل  مع  سلكت  ولق لكوه      م ر  س ول  غي اول   الق ـوث بتن ان ال بالثال ر  قرب  للصلبان  والتكفي

 ).٢٨(بالطيبوث  والتمسيح
 :الربيع بن الفضل بن العباس بن اهللا عبد قول ومثله
  وأخا صاحبا لـي شماسه والصلبا وصار المسح ولبست أجله من      وطنا لي صار حتى بالدير أقمت

 ).٢٩(وأبا  والدا لي قسيسه وصار  
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ريم  يترآون آانوا ما النصارى من  أسلموا الذين وحتى رك  الصليب  تك ه  والتب واتهم  في  ب  ومن .  خل

ليمان  آل هؤالء ن  س ذين  وهب  ب الوزارة  اشتهروا  ال ة  في  ب  وهو  احدهم  أن وروى.  العباسية  الخالف

ن  الحسين  ن  القاسم  ب د  ب ان  اهللا عب ى  يتقرب  آ اب  النصارى  ال أن  الكت ول  ب م  يق ي  إن:  "له نكم  أهل  م

ا  المعتضد ،  أيام جده سليمان بن اهللا عبد يد نم سقط صليبا وإن.  آبارآم من وأجدادي اس  رآه فلم  الن

 ).٣٠" (نعلم ال حيث من ثيابنا في فتجعله عجائزنا به تتبرك شيء هذا قال
ذ  الروم ملك آان والمسلمين ، الروم بين الهدنة تقع آانت ولما ى  ينف لمين  والة من  جاوره  من  ال  المس

 :لعديما ابن قال.  بالعهد وفاء الذهب من صليبا
ة )  حلب  صاحب ( مرداس بن نصر طلب)  م١٩٣٩(وأربعمائة  وعشرين اثنين سنة في"  من  الهدن

ك  روم  مل أطلق   . ال ك  ف د  نصر ،  رسول  المل ن  مقل ن  آامل  ب رداس،  ب  ذهب  من  صليبا  وأعطاه  م

 ).٣١" (بالشرط ووفاء لنصر أمانا مرصعا،
ى " الصليب  تحت الرآوب " اختار وممن ذل  يرضي  أن عل ه  في  بال ا  واليت ه  العزل ،  من  خوف  وجي

 :القائل وهو التغلبي، حمدان بن الدولة
 بالراضي لست فاني الزوال خوف   واليته في بذل يرضى آان من
 )٣٢(القاضي  موقف في وال الصليب        تحت  لهم فقلت أحيانا فترآب قالوا
ا .  الثانية الظاهرة وأما ارة  فإنه ى  إش لمين  من  وشعراء  شخصيات  إل وا  المس  الصليب  شأن  من  رفع

 .أسلفنا آما نفوسهم في لخبث
 :فيها فقال سفرى اسمها نصرانية حسناء أحب يزيد بن فالوليد
 صيـودا للحسـان قديما صبا     عميـدا وليـد يا فؤادك اضحى

 عيـدا الكنيسه نحو لنا طفلة         برزت العوارض واضحة حب من
 عـودا تقبل بها بصرت ى   حت    وامــق بعيني أرمقها زالت ما

     معبـودا مثله صليبا منكم    رأى من نفسي فويح الصليب عود
 )٣٣(الجحيم وقودا  لهب في وأآون     مكانـه أآـون أن ربي فسألت
 :نواس أبو وقال
 ينسكب العين ماء تبادر اال      أذآـره لست حبيبا هويت إني

 )٣٤(والصلب  قال فيما االبن الهه      بيعتــــه نحو يتمشى مزّنر
 :النصارى غلمان أحد يخاطب هانيء بن وللحسن

 قريـب من آالم أو     بسالم رضينـا قد
 الصليـب وبتعظيم    عيسى القدس فبروح
 حبيبـي يا سّلم ثم     إلينا جئت إذا قف
ة  في  األنفس مطمح في خاقان بن الفتح وقال ي  ترجم ن  يوسف  عمرو  أب دي  هرون  ب  المعروف  الكن

 ):م١٠٢١ـ  للهجرة ٤٠٣توفي  ( الرومانيب
ه  والخلوة زناره لباس استسهل نصراني بفتى آلفا وآان" اره ،  في  مع ع  ن روده ،  وخل ن  وتسوغ  ب  دي

 صليبه ،  عليه خط حتى نصيبه يشرب ولم شيعته من وغدا بيعته ، في وراح معبوده ، وجعله مسيحه

 :فقال
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 )٣٥(ورأسي  وجهي على عادتكم    صلب ثم ريقك مثل أدرها
رات  في  آانت  اإلسالمية  الجموع  أن فهي الثالثة الظاهرة وأما ة  فت اريخ ،  من  معين يما  وال الت  في  س

ع  العباسي ،  العصر  ا  وجه  في  المسيح  وتعظم  الصلبان  ترف تن  مظاهر  أغرب  فمن   .ظالمه  الف

روم  لملوك واالنتماء أحيانا ،  الصليب رفع العباسيين عهد في والثورات ا  من  أول ولعل .  ال  أظهره

 ):م٨٧٥(للهجرة  ٢٦٢سنة  بالصّفار المشهور الليث بن يعقوب  المسلمين ، قواد من الرايات على
 :الذآر السالفة السنة أخبار في الكتبي شاآر ابن قال

ة  أخو الموفق أحمد أبو له فانتدب قهرا واسط فدخل جحافل في الليث بن يعقوب قدم"  جيش  في  الخليف

م .  هائال عظيما قتاال السنة هذه من رجب ىإل فاقتتلوا عظيم ة  آانت  ث ى  الغلب وب  عل  وأصحابه ،  يعق

نم  آثيرون ، خلق منهم فقتل نهم  وغ و  م د  أب يئا  أحم را  ش ذهب  من  آثي دواب ،  والمسك  والفضة  ال  وال

  ).٣٦"(صلبان عليها رايات هذا يعقوب جيش في وجدوا أنهم ويقال
ة  في الذين ربةالمغا أرسل )م١٠٢٥(للهجرة  ٤١٦سنة  وفي ألون  حلب  قلع الم  من  الصلح  يس ن  س  ب

م .  أشياء منه ، والتمسوا مرداس بن صالح قبل من حلب والي مستفاد ر  فل ابتهم  ي ا ،  إج ا  إليه ان  فلم  آ

ار  ك  نه وم ،  ذل ى  الصلبان  نصبوا  الي ة  سور  عل ا  باسيل :  وصاحوا  القلع ك  باسم  أي ( منصور  ي  مل

روم  د  الصلبان  وحطوا )  ال وا  اشهارها   بع تهم  يصيحون  وبق ك  ليل ى  تل داة ،  إل ادوا  الغ  نصب  وأع

ك  لباسيل ودعوا )بمصر الفاطمي الخليفة ( الظاهر ولعنوا .  يومهم صباح في الصلبان  وبقيت  . المل

ى  منصوبة  الصلبان ا  عل ى  حاله وم  ال ة  ي وم  ثالث  الجمع ه،  أشهروها  ي ا  وأضافوا  في  آخر  صليبا  اليه

 ).٣٧" (آبيرا
 ثالثة الصلبان نصبوا أن بعد أنهم وأضاف للهجرة، ٤١٥سنة  أخبار في الواقعة ذهه العديم إبن وذآر

 ).٣٨(أيضا  الناقوس نقروا أيام
ر  بغداد الى أيضا العادة هذه وسرت" ة  مق ان  )م١٠٣٠(للهجرة   ٤٢١سنة   ففي .  العباسية  الخالف  آ

د  الخراب  داد  شمل  ق ة  لضعف  بغ ابع  الهيب اجتمع .   المجاعة  وتت  بجامع  شوال  في  الهاشميون  ف

وا  المنصور ،  تنفروا  المصاحف  ورفع اس ،  واس اجتمع  الن يهم  ف اء ،  ال ق  الفقه ة  من  وخل  اإلمامي

 الفريقان وترامى رمح ، على صليبا ورفعوا ....الترك فعمدت الترك من يعفوا أن وضجوا الرافضة ،

 ).٣٩" (تحاجزوا ثم واآلجر بالنشاب
داد  الفتن آثرت األولى جمادي في) م١٠٨٩(للهجرة  ٣٨٢سنة  وفي" ين  ببغ ا  الكرخ  أهل  ب  وغيره

ا  جملة وفي.  ونهبوه عوف أبي ابن شارع وقصدوا الكرخ ، أهل وثار.  المحال من وا  م ي  دار نهب  أب

ديوان  فقصد.  المعدل خيرون بين الفضل تنفرا  ال ه  مس اس  ومع ع  . الن ة  ورف وا  الصلبان  العام  وهجم

 ).٤٠" (الشنيع كالمال من وأآثروا الوزير في حجرته ، على
 :فقال مهم باسهاب الخبر هذا الجوزي ابن سبط ونقل

ين  ببغداد عظيمة فتنة آانت )م١٠٨٩(للهجرة  ٤٨٢سنة  صفر في" ّنة  ب  أسواق  فغلقت  والشيعة  الس

ى  الصلبان العامة ورفع .آثير خلق بينهم وقتل المصاحف أهلها ورفع الكرخ ، ادوا  القصب  عل  :  ون

ا  المستنصر  ة  باسم  أي ( منصور  ي اطمي  الخليف ادت  )بمصر   الف ة  ون ا  المسيح :  األخرى  الطائف  ي

ائتين  نحو الفريقين من وقتل .الفتن أمر وتفاقم.  منصور  أصحاب  ) الشيعة  ( الكرخ  أهل  وسب .  م

اتهم  اهللا رسول  نهم  اهللا رضي  وزوج دوا   .ع ى  وتع ه  اهللا صلى  اهللا رسول  سب  إل لم  علي  وآتب  .وس
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دور   فنقضوا .  الشحنة  مع واتفقوا بالعرب ، إليه فبعث قوي جيش بإنفاذ مزيد نب صدقة الى الخليفة ال
 ).٤١" (الفتنة فسكتت الفريقين من المفسدين أماآن ونهبوا الشعور ، وحلقوا المحال ، وأحرقوا ،

ان  يتفق  أن الخوارق  أغرب  ومن ان  فريق اظران  متخالف ى  متن ة  في  المسيحية  شعائر  انتحال  عل  حال

ال وال الشغب  داء  قت ع .  للمسيح  بالنصر  والن ر  شعار " وهو  الصليب  ورف ا  بحسب  " الكف  يسمسه  م

اه  باسترعاء  جديرة العباسية الخالفة حاضرة مثل في العجيبة النـزعة وهذه  .  المقريزي اظر  انتب  الن

 .اإلسالم ماضي تاريخ في
از  الباب هذا في ويدخل لمين  إنحي ى  المس ة   إل وفهم  الصليب  خيم ه  ووق  آانت  التي  الحروب  في  تحت

اس  الدمستق  سار )  "م٩٢٢(للهجرة   ٣٢٢سنة   ففي.  النصرانية وانتحالهم  .الروم وبين بينهم  فوق

روم  من  ألف  خمسين  في ازل   .  ال ة  فن ا ( ملطي دة  وحاصرها ) مالط ة ،  م ك  طويل ا  فهل الجوع  أهله .  ب
ال .  مصحف اآلخر وعلى صليب ، أحديهما على خيمتين، وضرب انحاز   النصرانية  أراد من  :  وق

ه  أهله عليه ليرد الصليب خيمة إلى ى  انحاز  اإلسالم  أراد ومن   .ومال ة  إل ه  األخرى  الخيم ان  ول  األم

ا  التي الخيمة إلى المسلمين أآثر فانحاز .  مأمنه يبلغ حتى نفسه على ا  الصليب  عليه يهم  في  طمع  أهل

 ).٤٢"(اآلخرة جمادى مستهل في باألمان وفتحها مأمنهم ليبلغهم بطريقا الباقين مع وسّير.  وأموالهم
ى  جعل  رمحين  ونصب  طرسوس نقفور فتح)  م٩٦٥(للهجرة  ٣٥٤سنة  وفي  مصحفا  أحدهما  عل

ى  م .  صليبا  اآلخر  وعل ال  ث م  ق ار  من  له د  اخت ار  ومن .  المصحف  تحت  فليقف  اإلسالم  بل د  اخت  بل

.  وصبي  وامرأة رجل بين ما فأل بمائة فحزروا المسلمون ، فخرج.  الصليب تحت فليقف النصرانية
 ).النصرانية بلد الى أي( انطاآية إلى وانحازوا  

ذا  إذا ، و  حب ال  ل ذي  يق دعو  لل لمين  ي ة  في  المس ة  خطب ى  الجمع ذ   إل م  لباسهم  من  الصليب  نب  وأدواته

 .مشاعره تؤذى فال محبة حوار معه الحوار يكون لو وحبذا.  مرة من أآثر أخطأ أنه وزينتهم
ى  الرجوع في أصاب أنه له ليقل ي  حديث  إل ه  العرب  نب د  السالم  علي اب  في  ورد فق  الصليب  آسر  ب

 :يلي ما الخنـزير وقتل
ي  حدثنا" ن  عل د  ب دثنا .  اهللا عب فيان  ح دثنا   .س ال  الزهري  ح ن  سعيد  أخبرني :  ق ا  سمع  المسيب  ب  أب

يكم  ينـزل حتى الساعة تقوم ال :  قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عنه اهللا رضي هريرة ن  ف  اب

ل  الصليب فيكسر مقسطا حكما مريم ر  ويقت ة  ويضع  الخنزي ال  ويفيض  الجزي ى  الم ه  ال حت " أحد  يقبل
)٤٣.( 

ى  عقله انتبه فقد  .معناه تدبر في أخطأ ولكنه الحديث هذا الى الرجوع في أصاب لقد نعم  المسيح  أن إل

 إلى بعدها حاجة ال وحيث  الدينونة ، حيث الزمان آخر في سيتم ذلك أن الى يتنبه ولم الصليب سيكسر

 .الدينونة ليتولى سيعود المسيح أن ذاته الوقت في لنا يقول أن غفل أنه آما.  الصليب
ة،  األحاديث  هذه مثل عقله يرفض أن أولى باب ومن األحوال  وبكل ان  وان المروي ى  تفسيرها  آ  عل

ى  يسيء  ال الغالب  ك .  الصليب  إل ألة  في " لشريفة ا األحاديث  " آل  أن ذل  في  تصل  الصليب  مس

 .السالم عليه اإلسالم نبي زوجات أصغر عائشة إلى أو هريرة أبي إلى اسنادها
 اإلسالمي  الفكر قادة أبرز أحد وهو السماوي التيجاني محمد الدآتور آتب ) هريرة أبي ( األول فعن

 :يلي ما "الذآر أهل فاسألوا " آتابه في فأورد المعاصرين الشيعي
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يم  والمجانسة المشاآلة عن اهللا ينـزهون الذين الشيعة عقيدةو" ون  والتجس ه  باستحالة  ويقول  في  رؤيت

ا  يحتج  التي الروايات بأن شخصيا واعتقد  .اآلخرة وفي الدنيا ا  والجماعة  السنة  أهل  به  دس من  آله

د  في  أسلم الذي اليهودي األحبار آعب ألن الصحابة زمن في اليهود ن  عمر  عه ذي  هو  الخطاب  ب  ال

رة  أبي أمثال الصحابة من البسطاء طريق عن اليهود بها يقول التي المعتقدات هذه أدخل  ووهب  هري

ر  وهذا هريرة ، أبي عن ومسلم البخاري في مروية الروايات هذه فأغلب.  منبه بن ه  ثبت  األخي  ال أن
ة  من ومنعه الخطاب بن عمر ضربه حتى األحبار آعب وأحاديث النبي أحاديث بين يفرق  في  الرواي

 ).٤٤" (أيام سبعة في واألرض السموات اهللا خلق قضية
 بعد أنه حدثوا)  ٤٥(المؤرخين  وأن األمويين عهد في دّون الحديث بأن واإليضاح التذآير من بد وال

 ألف  نحو بها وافتّض والصبيان ، النساء سوى المسلمين خيرة من آالف عشرة قتل حيث الحرة وقعه

 ليزيد عبيد أنهم على الناس من بقي من بايع ثم زوج ، غير من األيام تلك في امرأة لفأ وحبلت بكر ،

اب  في  جاء ما هذا.  معاوية بن بالذري  األشراف  أنساب  آت اريخ  لل ن  وت ر  اب  ولسان  واإلصابة،  آثي

 ...وغيرها الميزان
ا  يندى التي والمآسي الجرائم تلك خبر يزيد بلغ لما أنه المؤرخون هؤالء ويجمع ين  له م  الجب  يشهد  ول

ي  الشماتة  وأظهر  بذلك فرح والتتار المغول عند حتى مثيال التاريخ لها ل  اإلسالم  بنب ول  وتمث ن  بق  اب

 :قائال أحد موقعه بعد أنشده الذي الزبّعري
شهدوا ببـدر أسياخي ليت
 فـرحـا واستهلوا ألهّلوا   األسل     وقع من الخزرج جزع
 سلت ال يزيـد يا:  قالـوا ثم
 ساداتهــم من القرم قتلنا قد

انتقم لم ان خنـدف من لسـت
فال بالمـلك هاشم لعبت
دما  أنفسهم المؤرخين هؤالء بحسب صراحة يقول معاوية واألب ؤذن  يسمع   عن دا  أن يشهد  الم  محم

 ".دفنا دفنا إال واهللا لك اّم هذا ، ال مع يبقى ذآر وأي عمل أي:  "هللا رسول
ة  الخلفاء  إن………!! الصلبان؟ ؟ يحارب آان الخلفاء هؤالء مثل أو و  الثالث ان  بكر  أب  وعمر  وعثم

:  لهم ويقول خالفته في الناس يجمع بكر أبو فهذا  .به التحدث وحتى بل اإلسالم نبي حديث آتابة منعوا
 رسول  عن  تحدثوا فال اختالفا أشد بعدآم والناس فيها تختلفون أحاديث اهللا رسول عن تحدثون إنكم"

 ).٤٦"(حرامه وحرموا حالله فاستحلوا اهللا آتاب وبينكم بيننا فقولوا سألكم فمن.  شيئا اهللا
ال .  "العرب نبي بحديث الناس يتحدث أن منع اآلخر هو الخطاب بن عمر أن آما ن  قرظة  ق :  آعب  ب
ا ،  تكرمة قالوا  شيعتكم ؟ لم أتدرون:  وقال معنا مشى العراق الى الخطاب بن عمر سيرنا لما ال  لن :  ق
ك  ومع م  ذل أتون  انك ة  أهل  ت م  قري القرآن  دوي له دوي  ب .  لتشغلوهم  باألحاديث  تصدوهم  فال  النحل  آ

 ..."شريككم وأنا اهللا رسول عن الرواية وأقّلوا القرآن جودوا
اس  هرع العراق قدم ولما.  عمر آالم بعد قط حديثا أنقل فلم:  "الراوي هذا ويضيف ه  الن ألونه  الي  يس

  ).٤٧" (عمر ذلك عن نهانا:  قرظة لهم فقال الحديث عن
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ا  أن يريد أنه فظنوا الحديث آتب من أيديهم في ما يحضروا أن الصحابة أمر عمر أن آما ى  يقومه  عل

 ).٤٨(النار  في  آلها أحرقهاف بكتبهم فأتوه  اختالف ، فيه يكون ال أمر
ه  آافة للناس وأعلن المشوار فواصل عفان بن عثمان بعده أتى ثم روي  أن ألحد  يحل  ال أن ديثا  ي م  ح  ل

 ).٤٩(عمر  عهد وال بكر أبي عهد على به يسمع
اذا  واال السالم ، اإلسالم عليه نبي عن رويت التي األحاديث لمنع سّرا هناك أن بد فال ه  يبقى  لم  حديث

 !الطويلة ؟ المدة تلك طوال منوعام
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 اإلسالمية العبادات في النصرانية اآلثار

 عمال يتطلب فذلك اإلسالم ، في النصرانية اآلثار آل تحديد سأستطيع أو استطعت ، أنني أزعم لست

 .أخرى خطوات تعقبها أن وأرجو خطوات ، سبقتها خطوة هي وإنما آبرى ، مؤسسات به تقوم
ادىء  أشير  أن وأود دء  ذي ب ى  ب ا  إل ه  م ة  في  ذآرت ذا  مقدم اب  من  الجزء  ه  بقي  اإلسالم  أن من  الكت

ى  منه آبير قسم تحول وإن.  المسلمين نبي وفاة أعقبا الزمن من قرنين لنحو شفاهيا موروثا أثور  إل  م

ذاآرة  في  مستمرا  ما زال منه بعضا فإن مكتوب ، ة  ال ا  يمكن  آيف  ولكن .  الجمعي  ظاهرة  تفسير  لن

 في حية ماثلة ظلت النصرانية والتقاليد الوقائع من الكثير نرى فنحن  المي ؟االس المأثور في الكمون

 .وعمدا قصدا نفيها إلى تسعى والمتون النصوص أن برغم  المسلمين ، صدور
رى  من  آثيرا إن يما  وال اإلسالمية ،  الق ا  سورية ،  شمال  في  س زال  م ل  ت د  تحتف د .  الصليب  بعي  وق

رى  أهل  أن الحظت  ذي ا اإلسالمية  الق ز  صنع  يواصلون  ل ومهم  خب دون  بأنفسهم  ي  شارة  رسم  يتعم

  في آذلك.  تخميره قبل العجين فوق الصليب
ورع  يزال ما االسالمية المدن دفع  ال ة ،  ي ى   من  آسرة  رأوا ان األغلبي ز عل ا ،  األرض ، الخب  لرفعه

ان  في  ورآنها وتقبيلها ع  مك ه .  مرتف ع  ال إن ر  آخر  شيء  أي األرض عن  يرف ز الخ آسرة  غي و   .ب  ول

ا .  متناهية ألجابك ببساطة ذلك في السر عن سألته ة  إنه تهانة  يجوز  وال اهللا نعم ا  اإلس ه .   به  ال ولكن
ذلك ،  ليست  األطعمة وبقية نعمة الخبز آسرة لماذا الكامل بوعيه يدرك ل  آ ه  ب درك  ال ان ه  ي ا  بوعي  م

 .نعمة الخبز آسرة من يجعل الذي
ا  إسالمية  عادة إلى نشير أن ينبغي ذلك توضيح شئنا ولو ى  مستمرة  زالت  م ا  إل ذا  يومن ان  ، ه  شاء  ف

 وظاهر".  وملح خبز وبينه بيني:  "يقول فانه له ، صديق وبين بينه الروابط عمق على يدلل أن مسلم

 ألن …لماذا ؟.  آخر شيء على يدل العبارة باطن بينما.  مشترآا طعاما تناوال أنهما على يدل العبارة

ام  ى  يقتصر  ال المشترك  الطع ز  عل ا  الغالب ،  في  الخب م  وربم ه  يكن  ل ز  في ى  خب ا  اإلطالق  عل  وإنم
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دل   - المأثور في هي آما – الضمنية اإلشارة ى  ت ذي   عل ان ، ال ه  يفترض  القرب ين  يوحد  أن  الجموع  ب

 .واحد جسد في أعضاء الى فيحولها تتناوله الذي
ة  هي  آما المادية الطبيعة في آامنة الشريعة إن ة ب في  آامن ة  اإلنسان  ني ة ،  العقلي ة  واألدبي  في  مكتوب

 قرره ما وهذا.  الوراثية هندسته في داخلة هي وربما . دمه ومجرى وأعصابه ، وخالياه آيانه نسيج

م  في  اهللا ملكوت :  "بقوله يسوع د )  ١" (داخلك ر  وق ولس  عب ك  عن  الرسول  ب ه  ذل م  إن:  "بقول  األم

اموس ،  لهم ليس اذ فهؤالء  الناموس ، من هو ما طبيعةبال فعلوا متى الناموس ، عندهم ليس الذين  الن

وبهم ،  في مكتوبا الناموس عمل يظهرون ألنفسهم ، ناموس هم ارهم  يشهد  وضميرهم  قل  أيضا  وأفك

 وفرح وسالم بر هو بل شربا وال أآال ليس اهللا ملكوت " أن الناس تعلم ولقد).  ٢" (ومحتجة مشتكية

 ).٣" (القدس الروح في
 أشار"داخلكم  في اهللا ملكوت"قال  عندما المسيح باقتضاب السيد عنها تحدث التي التجسد انيةامك إن

ا  اء  أن رغم  صراحة  القرآني  الخطاب  اليه لمين  فقه ورون  المس ا  إذا ويغضبون  يث ل  م م  قي  اهللا أن له

ل  وأشير .  تجسد  ك  قب ذا  في  ذل ى  الصدد  ه ألة  ال ة " مس تها  جرت  التي "  اهللا معي   في  رسميا  مناقش
ام  " األزهر " د .  ١٩٥٠ع در  الشيخ  ذآر  فق دين  ب ي  ال اش  خالل  الحنفي  العالئ ا  اهللا إن:  "النق  معن

ه  ال وصفاته  باسمائه  ه  ورد  ".بذات راهيم  الشيخ  علي واهبي  اب ل :  "الشاذي  الم ا  هو  ب ه  معن  بذات

ك  وأوضح  ،"معكم واهللا:  "القرآن في ورد بما استشهد دليله عن سئل فلما ،"وصفاته ه بقو ذل  إن:  "ل

 ".الممكنات بجميع لتعلقها المتعينة الصفات لها الالزمة الذات هو إنما) اهللا أي ( الكريم االسم مدلول
وي   اإلمام ذآر آذلك ول  إن ) ٤(الغزن ة  ق ة  وجمهور  المعتزل الى  الحق  أن النجاري ان  آل  في  تع  مك

 فقط بالعلم المكان ذلك في يكون أن مكانا علم من أن يلزم ال ألنه باطل ذاته دون وتدبيره وقدرته بعلمه

 أحد  وافقه آان ان األزهر نقاش في ابراهيم الشيخ سئل وعندما".  ذاته عن تنفك صفاته آانت  إن إال

ن  اإلسالم  شيخ  ذآره بما استشهد ذلك ، في الغزنوي غير ان  إب ذي  اللب ه  في  أن رأى ال الى  قول  في  تع

ه  أقرب  ونحن  " القرآني  الخطاب نكم  إلي يال   "تبصرون  ال ولكن  م ى  دل ده  من  اهللا قرب  عل ا  عب  قرب

ال  فقط  بالتدبير أو القدرة أو بالعلم عبده من تعالى بقربه المراد آان لو " انه وقال.  حقيقيا  ولكن "  لق

ا  تعلمون  ال ال   أم ه ق ه  ) تبصرون  ال ولكن ( وأن ى  دل فان ه   أن عل راد ب درك  الحقيقي  القرب  الم  الم

 ".بالبصر
م  في  اهللا ملكوت "المسيح  السيد الهق ما الى أعود هنا د  " داخلك ر  فق ا  عب ه  القرآني  الخطاب  عنه :  بقول

ه  أقرب  ونحن " ل  من  الي د  حب وي ،  الصفات  قرب  إن  ).٥" (الوري ا  معن ل  " قرب  فيم د  حب " الوري
 من أقرب " يقول وعندما.  وحدها بالصفات وليس بالذات حقيقي اإلنسان من اهللا قرب أن أي.  حّسي

ى  وال . حسيا وجودا موجود وأنه االنسان ، داخل في أنه يعني فذلك "يدالور حبل ران  ذاك إذ معن  لنك

 .والتجسد الحلول
 :االسالمية العبادات في النصرانية آثار عن نتقصى دعونا واآلن ،
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 الصالة الربانية

ا  علينا، مما أعف لتجربة،ل تعرضنا ال ... أبانا:  "التالي الشكل على الربانية الصالة وردت ا  آم  أعفين

 ).٦" (عليه لنا مما غيرنا نحن
ر  ألننا خطايانا لنا  أغفر……: "التالي الشكل على لوقا البشير أوردها آذلك ا ،  أساء  لمن  نغف  وال الين

 ).٧" (للتجربة تعرضنا
 :قوله في وذلك الصالة هذه يوافق ما ورد أنه القرآني الخطاب في ونجد

ا  أخطأنا ، أو نسينا إن خذناتؤا ال ربنا" ا  تحمل  وال ربن ا  إصرا  علين ه  آم ى  حملت ذين  عل ا ،  من  ال   قبلن
ا  اغفر أي( ا  تجعل  وال لن ا  علين ا   ).اثم ا  وال ربن ا  تحّملن ة  ال م ا  طاق ه  لن ة  تعرضنا  ال أي ( ب  ). للتجرب

 ).٨" (لنا واغفر عنا واعف
 صالة فأفضل بيوتكم في الناس أيها صلوا ": قال المسلمين نبي إلى رفعه حديثا السيوطي أورد آذلك

 ).٩" (المكتوبة إال بيته ، في المرء
ي  ما الشعراني روى آذلك ذه  لموسى  أوحى  اهللا إن:  يل ة  ه ا  اآلي اب  روى آم ار  آت م :  "األحب  ال الله
ا ،  في الشيطان تولج ه  وخلصنا  قلوبن ك  أن أجل  من  شر ،  آل  ومن  من د  الملكوت  ل  والسلطان  واألب

 ).١٠" (أبدا أبدا والسماء واألرض الحمدو والملك
 

 
 الصلوات الخمس

دعاء  الصالة ألفت قد آانت المتنّصرة العربية القبائل أن الثابت من ى  وال د  اهللا، إل ك  ويتأآ  عدد  من  ذل

رآن  فرض  وقد.  العرب جهات في النصارى أقامها التي الكنائس ى  الق لمين  عل  صلوات  خمس  المس

ين  شائعا آان لما قامواف ذلك فجاء اليوم ، في ان ،  ب ان  إذ الرهب  في  السبع  صلواتهم  يقيمون  هؤالء  آ

ائض  " في وجاء.  والليل من النهار قومات خمس ر  نق رزدق  جري  صلوات  عن  ) ٥٢٥ص " (والف



 

 ١٠٩

 عاذت جعفر بني من عجوزا يذآر الفرزدق قال.  خمسا صلواتهم أخص وآانت:  "يلي ما النصارى

 :غالب بأبيه
 "أضيرها ال به عاذت والذي فال    بغالب عاذت الخمس تصلي عجوز
ان  وجعل  لمين  صلوات  القرآني  البي ار  طرفي  في  المس  وحين  تمسون  حين  اهللا فسبحان :  "النه

 ).١٢..."(الليل من وزلفا النهار طرفي الصالة وأقم: "قوله وآذلك).  ١١" (تصبحون
ان  وهكذا ان  آ رة  رهب ى  يبكرون  العرب  جزي يلهم  ويقومون   الصالة ،  إل ا  ل ك  وفي .  ألدائه ول  ذل  ق

 :ليلى مجنون
ور  صومعهيتلو رأس في راهب آأنه  ا  الصبح  ونجم  الزب د   م ا وق لم  القرآني  الخطاب  أمر  طلع  المس

 .الشرق لنصارى القديمة القوانين في نجدها عادة وهذه.  الصالة قبل والوضوء باالغتسال
ذآر  ويس  األب " ي ارة  عن  نصا )  ١٣(شيخو   ل ت  الجسد  طه اب  من  نبطهاس ون " آت   أي"  االيثيق

ه  من  الثالث  هو(الطهارة  في باب جاء أنه وأوضح.  العبري ابن الفرج ألبي " اآلداب" ة  مقالت  الثالث

ا  بحث  فصول  عشرة الى قسمه ارة  عن  فيه ا  الجسد  طه ا  وشروطها  وأحكامه  ساحات  في  آانت  آم

 .الثمام فريضة الوضوء الكنائس
ويس  األب ويضيف  د ):  "نفسه  درالمص  ( شيخو  ل راهيم  الخوري  حضرة  وصف  وق  حرفوش  اب

ار  دير مخططات أحد ):١٢٣الى  ١١٦ص  - ٦/١٩٠٣ -)  راجع المشرق( ليطا  م ة  ش ه  القديم  وفي

 شروط)  ١٠٨ص ( صفحاته احدى في  وقد أورد  بابا ، ٥١في  السالفة األعصار في جارية قوانين

 ".الصورة هذه على وحدودها الصالة
 :التالي فهو شيخو لويس األب إليه أشار الذي النص أما
ا  وشروطها )  الصالة  أي ( حدودها فأما" اج  فانه ى  شيء  أول في  تحت ارة ،  ال  االغتسال  وهو  الطه

 .  النجوى أثر ينفي حتى عليها زاد وما حجار بثالثة فليتحجر الماء يجد لم فإن.  الحدث أثر في بالماء

ي،  الصليب برسم الوجه وغسل  بالتسمية ، اليدين غسل ثم رجلين  غسل  أيضا  ويستحب  المحي  في  ال

تنجاء  إلى يحتاج فال يحدث لم من فأما  .غداة آل ل  اإلس ه  يستحب  ب دين  غسل  من ة .  والوجه  الي  وغاي

له  الذي العضو الماء يعم أن الغسل ا  يغس امال   وعوم خ  ……آ م .  ( ال ه  ث  من  االغتسال  في  فصل  يلي

 )".االستغفار صالة وقبول الكاهن لىا االعتراف مع ...تاما غسال الجنابة
ى  صلواتهم في النصارى قدماء يتجه آذلك دهم  ترمز  الشمس  ألن الشرق ،  إل ى  عن يد  إل  المسيح  الس

ك  وفي   . بالشرق  والموصوف  العدل بشمس المعروف ول  ذل ن  صرمة  " يق ل "  أنس  اب  اإلسالم  قب

 :الشمس مطلع الى النصارى صالة يصف
وقاموا النصارى شمس وله"

ليم  ( القدس  قبلة وجوهم يوّلون آانوا األوائل والمسلمين المسلمين نبي أن ومعروف م )  أورش  واله ث

 " .الحج " في البحث عند ذلك ذآر وسيلي "مكة في الكعبة وهي يرضاها قبله القرآن الخطاب
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 الجامع والمسجد
د  _ الزجاج  تعريف ببحس " المسجد " له يقال وآان وا  وق ى  التسمية  أطلق ليم  هيكل  عل ول  أورش  آق

  ).١٤" (المسجد خدمة يوسف تولى:  "مريم العذراء ،  خطيب يوسف عن الطبري
ذراء  عن  تاريخه في خلدون ابن وذآر ريم  الع ة  أن م ا  حّن ى  جاءت  أمه دفعتها  المسجد  إل ى  ف اده   ال عب

)١٥.( 
ذي  المسجد أن وأما اه  ال ن  عمر  ابتن يس  لخطاب ا ب وارد  األقصى  المسجد  هو  ل ره  ال  الخطاب  في  ذآ

د  المسجد  إلى تشير التي اإلسراء قصة أن فدليله القرآني رآن  في  وردت ق ل  الق اء  قب ائم  المسجد  بن  الق

ا  ل  وال.  حالي رد  أن يعق ه  القرآني  الخطاب  في  ي ذي  سبحان :  "قول ده  أسرى  ال يال  بعب  المسجد  من  ل

ا  المعروف  المسجد فيما"  حوله بارآنا يالذ األقصى المسجد الى الحرام ذا  حالي م  اإلسم  به د  يكن  ل  ق

 ".أورشليم هيكل " هو المقصود المسجد أن يؤآد مما بعد بني
 اإلسالم سبقت وقد "المنسك " و"  المعبد  " و"  المصلى " و"  المسجد:  "ألفاظ أن المعروف ومن

رة  في  النصارى قدماء سيما وال الجاهلية أهل واستخدمها ة  الجزي ة  العربي ى  للدالل نهم  عل ل .  دي  ان ب

اج  " في  الشيوخ بعض عن سيبويه رواه ومما ". صومعة " آلمة ترادف"  مسجد " آلمة العروس    ت
 )١٦: (قوله"  ٤١٩:٥
بالتـقى ربك أوصاك
مسجدا لنفسك فاختر
ى  اشارة معها المسجد آرفذ.  النصارى بيت الصومعة:  "وقال ا  ال ا  في  أنه ائعة  معناه د  أيضا  ش  عن

 ".النصارى
اج العروس   " صاحب  وذآر .  المسجد مطلق به يراد آان"  المحراب"و  محاريب  ): ٢٠٧:١" (ت

 المحراب  آنائسهم  صدر سموا قد النصارى وآذلك فيها ، يصلون آانوا التي مساجدهم إسرائيل بني



 

 ١١١

د  المسلمون بها دل آما ى  كذل  بع أ  ".  مساجدهم  صدور  عل ان  وأنب ا  عن  القرآني  البي ه  زآري ان  أن  آ

 )١٨..."(رزقا عندها وجد المحراب زآريا عليها دخل آلما.  "مريم العذراء على المحراب يدخل
ة  هي التي القبلة شأن شأنه والمحراب د  المسجد  وجه ا  - الجاهلي  الشعر  في  وردت وق  عن  روي آم

 )١٩: (قوله المطلب عبد
أبراهيم به عاذ بما عذت
ا  يريدون والمسلمون السريانية ، من العلماء اشتقها وقد" المنارة " بالمساجد يلحق ومما ة  به  . المئذن

ان  حيث  المصباح  بمعنى معلقته في القيس امرؤ فذآرها اإلسالم عهد سبقت وقد ان  آ ه  الرهب  يوقدون

 :قال.  يالل الجبال قمم في لمناسكهم
آأنها بالعشاء الظالم تضيء
انوا  آنائس عدة سورية وشمالي النهرين بين ما آنائس في األثريون اآتشف وقد يدوا  آ ا  في  ش  أعاله

ا  يؤذنون مربعة أو مستديرة أبراجا ا  بمناسكهم ،  فيه آذن  اتخذوا  اإلسالم  جاء  فلم ى  الم ال  عل ك  مث  تل

 .البروج
ول   .أذان دون لصالتهم  يجتمعون عهدهم أول في مونالمسل وآان ن  ويق ام  اب د :  "السيرة  في  هش  وق

 ".دعوة بغير للصالة الناس يجتمع انما قدموا حين اهللا رسول آان
ادى  ليس الصالة فيحيون يجتمعون المدينة قدموا حين المسلمون آان:  "القسطالني قال آذلك ا  ين "  له
 وأمر.  يضربوا ناقوسا أو نارا ينوروا أن فذآروا يعرفونه بشيء ةالصال وقت يعلموا أن ذآروا " ثم

 ).٢٠" (األذان يشفع أن)  المؤذن ( بالل
دماء  طقوس  مع ذلك ويتوافق األيدى ورفع  وسجود ورآوع قيام اإلسالمية الصالة وفي  النصارى  ق

 :قيام وهم الرهبان صالة يذآر البعيث قال فقد
أرومه آأنه عادّي ظهر على
 )٢٢: (األسدي المضّرس قول آذلك

خواذل  العيون ساجية وسخال
دماء  عند فهو" الرآوع " وأما ه  لرأسه  المصلي  أخفاض  النصارى  ق ه  وانكباب د .  لوجه  في  ورد وق

 :قوله المالئكة عن الصلت أبي بن أمية شعر
عبـــادة يفترون ال مالئكة

    رأسه الدهر يرفع ال مساجدهم

خاشعا الدهر له يحنو وراآعهم
ة  في  العرب وآانت: "يلي ما سيبوية وذآر  .راآعا يدعى صالته لكثرة الراهب وآان  تسمي  الجاهلي

ان  يعبد لم إذا راآعا الحنيف ون  األوث ى  رآع  ويقول ال .  اهللا إل أن  أي الزمخشري  ق ال .  اطم ة  ق  النابغ

 :الذبياني
امرىء من نجاحا أو عذرا سيبلغ
 ):٢٤" (األغاني " في قوله ورد فقد نوفل بن ورقة أما
أرى وال يستجيـب لرب أدين
بيعـه آل في ليتص إذا أقول
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 صوم رمضان والفصح
إن  يوما ، الثالثين يتجاوز ال المسلمين عند رمضان صوم أن وأما ان  الفصح  صوم  ف د  ال آ ى  يزي  عل

 ما النصارى أن إال الشمس ، غروب بعد الفريقين عند االفطار عادة واتفقت  .الكنائس بعض في  ذلك

م  أحلّ  المسلمين أن حين في واحدة إال مرة نيأآلو آانوا ام  له ل  طوال  الطع د  وإذا . اللي ان  فق  صوم  آ

 وحصرها العبادة هذه اإلسالم فخفف  معا، والليل النهار إلى يمتد الشدة في غاية الشرق في النصارى

م  اهللا ديري  " القرآني الخطاب في ورد حيث التخفيف هذا إلى قرآنية إشارة مع الليل دون النهار في  بك

 ).٢٥" (العسر بكم يريد وال اليسر
ا  ذان "  األسود  الخيط  "  و"  األبيض  الخيط  " ام ا  ورد الل رآن  في  ذآره د  الق ه  عن وا :  "قول  وآل

رة "  (الفجر  من  األسود  الخيط من األبيض الخيط لكم يتبين حتى واشربوا د )  ١٨٧ – البق ا  فق  ذآره

 )٢٦:  (قال اذ الصلت أبي بن ميةأ وهو اإلسالم ، قبل النصرانية شعراء أحد
منفلق الصبح ضوء األبيض الخيط

 
 العشر ووفاء الزآاة

ى  الكنيسة  وصايا  من وآان رون  إل ى  النصرانية  ق اء  وصية  األول اة .  العشر  بوف  اإلسالم  في  والزآ

 اليهود على فرض ما توافق
ا  تعشير  اسرائيل بني على فرض قد"   االشتراع "   و"التثنية" في موسى فإن  والمسيحيين ، م  م  له

 .والهيكل المهنة لخدمة
 

 
 الحج
 ويكفره العمر ، في مرة المستطيع على فرض وهو.  اإلسالمي الدين أرآان من رآن خامس:  الحج

ه )  ٢٧(له ،  يعرض ما يدري ال أحدآم فإن الحج إلى تعجلوا " اإلسالم نبي لقول منكره ذ  ولقول :  لكآ
ك  من " ة  أو زادا مل ه  راحل ى  تبلغ الى  اهللا بيت  إل م  تع ه  فال  يحج  ول ا  يموت  أن علي  أو يهودي

 ).٢٨"(نصرانيا
 في مخصوص مكان زيادة االسالمي، الفقه في معناه فيما معّظم ، إلى القصد فهو اللغة في معناه وأما

 .مكة آعبة فهو المخصوص المكان وأما.  مخصوص وبفعل مخصوص زمن
ا  وثنية عادة إلى أساسه في بالحج العودة يمكن اويقين ى  انقلبت  أن لبثت  م ذآر  إذ.  نصرانية  إل ة  ي  آتب

 هنا المقصود ( له اتخذوا وآانوا الطائف ، في ثقيف تعبدها مربعة بيضاء صخرة الالت " أن العرب

 ).٢٩"(سدنة له وجعلوا به فطافوا بيتا)  المعبود الههم
ة  ويذآر ذلك  العرب  الكتب م أن آ انوا  ه انوا  سوداء ،  أو بيضاء  حجارة  يكرمون  آ ا  وآ ع  يوقعونه  موق

 ).٣٠"(النبط وبالد والحجاز اليمن جهات بعض في تكّرم وآانت  .العلوية للقوات التجلي
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 :منها الكعاب ، شكل على مرتفعة مربعة بيوت وهي"  آعبات"ال  للنبط الدينية المقامات فمن
 اياد نيلب الجزيرة شمالي في الكعبات ذو -
 نجران آعبة -
  ".ذا الخلصة" المدعو صنمهم يعبدون خثعم بنو آان حيث اليمانية الكعبة -
رن   الصقلي  ديودوروس التاريخ في ذآرها من وأول.  مكة في الحجازية الكعبة -  األول في الق

زم  لبحر  المجاورة  العرب  جهات من إن:  "قال إذ المسيح ميالد قبل الغ  هيكل  القل ه إآرا في  يب  آل  م

بالبيوت  آعباتهم سموا وربما ).٣١" (العرب
 عّد )للمسيح الثاني القرن في ( بلينيوس أن حتى الجزيرة من األمكنة بعض في الهياآل عدد آثر ولقد

 ).٣٢(غطفان مدينة تمنة في ٦٥و  اليمن حاضرة سبأ مدينة في ستين منها
 تحفظ دائرة ، لها فيجعلوا )حرما ( المقامات لهذه تخذوني آانوا العرب أن المؤرخين من آثير ويذآر

ة .  أشهرها  مكة حرم وآان  . انتهاآها ألحد يجوز وال حرمتها ، ذه  يخدمون  رجال  وثم .  المقامات  ه
 .سدنة ربما أو عرافين أو آهنة آانوا
ة  حول طوافه أثناء المسلم دعاء مطلع وفي ارة  الحج  خالل  الكعب ول  عب م  لبيك " :تق  ونجد " بيك ل الله

 بمناسك األصنام تلك يكرمون آانوا العرب أن ذآروا اذ العرب ، الكتبة بعض رواه ما في ذلك مأثور

ون  توضأوا أو اغتسلوا إذا وآانوا . زرافات أو أفرادا إليها ) حّجهم ( منها مختلفة  الصنم  حول  يطوف

 للحجر المسلم استالم هنا قارنةبالم الحظ ( منه ويتقربون يقبلونه أو الصنم ويستلمون معدودة دفعات

 ابن وروى.  دوس صنم وهو "الكفين ذي " آتلبية بعضها الكتبة هؤالء دون وقد  ).له وتقبيله األسود

اء  يقولون آانوا أنهم حبيب م  لبيك :  "الطواف  أثن ا  ان.  لبيك  الله ادك،  جرهم اس  عب م  طرف  الن  وه

 وآلنا.  عبيد ألننا لبيك اللهم لبيك:  "نسر بيةتل روى آذلك).  ٣٣"(بوالئك منهم أولى ونحن.  تالدك

د  ربنا وأنت ميسرة م   ).٣٤"(الحمي ذلك  ث ة  آ يم  صنم  تلبي ا  لبيك  لبيك :  "تم ا  م ّره  نهارن ه .  نج  أزالم

 ).٣٥"(بّره مستقيم لرب حجا.  نضّره وال شيئا نتقي ال.  وقّره وحّره
 آثير عن نقال - الكتاب هذا طبع ناءأث ( سورية في الدفاع وزير طالس مصطفى الرآن العماد وروى

اء  يذآرون آانوا العرب الوثنيين أن العرب المؤرخين من ة  حول  طوافهم  أثن ة  آعب ارة  مك ك  " عب  تل

 تاله ما في.  أوردها قد آان المسلمين نبي أن ويذآر).  ٣٦"(لترتجى شفاعتهن وإن.  العلى الغرانيق

 ".تالوة نسخت أنها طبريال ومنهم المؤرخون ذآر ثم " الطارق سورة " من
د .  حجه لمناسك إتماما وذلك الحصى وهي الجمرات ورمي شعره قص منه يطلب المسلم والحاج  وق

ون  آانوا الفرنسي ،"  شوفين " المؤرخ أثبت ل  يفعل ك  مث ا ،  ذل ى  اضافة  تمام م  ال انوا  أنه  يقصون  آ

 )٣٧.(أوالدهم  نواصي
ة ت شواهد  ذآر يتطلب النصرانية صيغته في والحج دة،  اريخي و  عدي د  فه وثني ،  الحج  تال  ق  وسبق  ال

ذا  في  نشير  أن ويمكن .  اإلسالمي  الحج  ى  الصدد  ه ة  آانت  نجران  أن إل ذ  النصارى ،  قبل  أن من

د .  صوب  آل  من يقصدونه العرب آان مزارا فيها النصارى فأقام النجرانيين ، بدماء اصطبغت  وق

ه  وأشار ".  اليمانية الكعبة"  أو"  نجران آعبة" فأسموه المزار هذا ذآر شاع  بعض  في  األعشى  إلي

 :قوله ذلك ومن أبياته ،
 بأبوابــها تناخي حتى عليك حتم نجران وآعبة
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 أربابها خير هم وقيسا المسيح وعبد يزيدا تزور
 )٣٨(هّدابها  أسافل وجّروا بهم تلّوت الحبرات إذ

ذه  من آبيرا نصيبا مكة نالت آذلك الجاهلية، في يثرب على النصرانية غلبت وآما دة  ه دم .  العقي  وأق

تولوا  فجرهم.  الثانية" جرهم " تاريخ أثناء ورد النصرانية عن صريحا العرب آتبة رواه ما د  اس  بع

ى  اسماعيل بني يهم  وانتهت  الحجاز  عل دانة  إل ة ،  في "  الحرام  بيت  " س يهم  وصارت  مك اتيح  ال  مف

ل  امت ق الثانية جرهم أن على المؤرخين وبجمع.  الكعبة اريخ  قب يالد  ت ل  المسيح  م د .  بقلي ن  ويؤآ  اب

ر  ن  األثي دون  واب داء  وأبي  خل أن  الف وك  سادس  ب دعى  جرهم  مل د  " بإسم  ي ن  المسيح  عب ة  ب ن  باقي  ب

ل،  بزمن المسيح السيد ارتفاع بعد مكة دخلت النصرانية بأن التأآيد يستلزم مما  ". جرهم ل  أي قلي  قب

 .خزاعة بني وتغلب األزد، بني دخول
 بئر وهي خزانة ، " جرهم بني عهد في له آان " الحرام بيت " فإن األصفهاني ، الفرج أبي بحسبو

اع  الحلي فيه يلقى بطنه ، في ذي  والمت ه ،   يهدى  ال ذ  وهو  ل ه  ألسقف  يومئ ذا ).  ٣٩"(علي ات  وه  إثب

 ".الحرام بيت " لنصرانية
 المالئكة ، وصور الشجر ، وصور اءاألنبي صور " الكعبة دعائم في آانت أنه مكة تواريخ أقدم وفي

 ).٤٠"(مريم بن عيسى وصورة الرحمن خليل ابراهيم وصورة
 ) .٤١: (حرفه ما األزرقي وقال

 فجاء  المطلب  عبد ابن العّباس بن الفضل فأرسل البيت صلعم اهللا رسول دخل مكة فتح يوم آان فلّما"

اء  زم  بم مّ  زم وب  أمر  ث لّ  بث اء  فب ك  بطمس  وأمر  بالم ال  .  فطمست  رالصو  تل ه  ووضع  ق ى  آفّي  عل

ا  إّال الصور  جميع إمحوا:  وقال السالم عليهما وأمه مريم بن عيسى صورة دي  تحت  م ع  ي ه  فرف  يدي

ن  عن الرحمان عبد بن داود حّدثنا قال جدي وحّدثني ....وأمه مريم بن عيسى عن ال  جريج  اب  سأل  :ق

ال  البيت  في   أدرآت : أسمع وأنا رباح أبي بن عطاء الشامي موسى بن سليمان ريم  تمث  وعيسى ؟  م

ا  عيسى حجرها في مزّوقا مريم تمثال ) آذا ( فيها ادرآت نعم:  قال  دا  ابنه ا  قاع  في  وآانت .  مزّوق

 :التربيع هذا في نقطت آما سواري،  وصفها  سّت أعمدة، البيت
ال :  بابال يلي الذي العمود في السالم عليهما مريم ،  ومريم بن عيسى تمثال وآان قال ن  ق  جريج  إب

ك ؟  متى:  لعطاء فقلت ال   هل ن  عصر  في  الحريق  في :  ق ر  اب ال  .. الزبي ن  ق مّ :  جريج  إب  عاودت  ث

ي  فخّط حين بعد عطاء ا  سواري  ستّ  ل م  خططت  آم ال  ث ال :  ق ه  عيسى  تمث ا  وأم  في  السالم  عليهم

ده  الثقة عن يحيى ابن محمد أخبرني). ٤٢(دخلنا إذا يلينا الذي الباب تلين الالتي من الوسطى  عن  عن

ره  حنيف  بن عباد بن حكيم عن اسحاق ابن م  أهل  من  وغي ا  إن العل د  آانت  قريش ة  في  جعلت  ق  الكعب

رأة  إن:  شقر بنت أسماء قالت شهاب إبن قال.   السالم عليهما ومريم مريم ابن عيسى فيها صورا  ام

ة  إنك وأمي أنت بأبي:  تقال الكعبة في مريم صورة رأت فلما العرب حج في حّجت غّسان من .  لعربي
 ).٤٣"(ومريم عيسى صورة من آان ما إال الصور تلك يمحوا أن صلعم اهللا رسول فأمر 

ا  األزرقي رواه وما ره  هن البيهقي  آخرون  ذآ ن  آ ى  وإضافة   .والهروي  العربي  واب ك  إل رى  ذل  أن ن

 .لكعبةوا الصليب بين جمعوا أقسموا اذا آانوا الجاهلية في النصرانية شعراء
 ) .٤٥:  (زيد بن عدي يقول
 والصليب مكة ورّب عليك شرا يألون األعداء سعى
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 :بقوله األعشى وأقسم
 النصارى حمل ما أيضا ذلك جرهم ولعل بن والمضاض قصي بناها والتي الدير راهب بثوبي حلفت

 .النصرانية اآلثار من فيها يرون آانوا لما الكعبة ، تعظيم على الجاهلية في
ك ت أحد  ار  ل ا  اآلث ذي "  النصراني  موقف "ب  يسمى  م ره  ورد ال اج  " في  ذآ ).  ٤٦" (العروس  ت

 )٤٧:  (مكة أخبار في األزرقي وذآر.  النصارى مقبرة وآذلك
ذي  عنبسة  بئر طريق على المقلع دبر النصارى مقبرة" ع ".  طوى  ب ل " هو  والمقل ذي  الجب  بأسفل  ال

 ".المدينة الى الخارج يمين على مكة
 )٤٨.(مكة  بجوار يقع المقدسي آان ذآره الذي"  مريم مسجد " أن ويعتقد
 - وأسلفنا سبق آما آنائسهم على للداللة النصارى استخدمها وقد.  المكعبة الغرفة أصلها الكعبة إذا ،
 .- اليمانية والكعبة نجران آعبة ذآر عند

 
 
 
 
 

 زمزم بئر
 من  بشيء  الحجاز  من  الحاج يعود ما وغالبا  . المسلم الحاج عند زمزم بئر قيمة  القارىء يخفى وال

 .لمستقبليه هديته تكون أنها أو بها للتبرك يستخدمها قارورة في"  زمزم " مياه
أثور  وفي اجر  أن االسالمي ،  الم ا  استعطفت  اسماعيل  أم ه ا  لتسقي  ربه ل  ابنه دما  الطف ا  عن  طردته

ا  فأطلق بيدها زمزمتها حتى تدفقت اهالمي ،  وأن منه وعطفا اهللا هبة البئر هذا فكان  سارة ، ر  عليه  بئ

د  نصرانية ،  طقوس من مأخوذ التسمية في األصل أن نجد بينما  . زمزم ديس  من  وبالتحدي  الخمر  تق

 )٤٩: (قال اذ جرجان خمر في شعر من األعشى عن روي ما في ذلك تأآيد ونجد  .القربان تقديم قبل
 
 
ود   عند هو األساس في"  الحج " أن إلى نشير أن وينبغي د "اليه  األصل  في  واللفظ ".  العنصرة  عي

راد  ه  ي ق  ب ة  من  مشتق  وهو .  النسك  مطل د  أسفار  في  وتكررت .  العبراني ديم  العه ى  الق د  بمعن  العي

ادهم أ حول ذآر إذ لليهود ، المقريزي استخدمها وقد .  واإلحتشاد ار  في  عي ه :  "أي د  وفي  الموقف  عي

 ).٥٠" (العنصرة عيد زماننا في العيد لهذا ويقال.  األسابيع حج وهو
ارة  بمعنى واتخذوها السريانية من اللفظة استعاروا فإنهم.  العرب نصارى أما اآن  زي  .المقدسة  األم

 بني " أن الحموي ياقوت رذآ وقد.  المقدس بيت زيارة وعند.  اليمنية للكعبة ذآرهم عند وردت فقد 

وه  المدان عبد اء  ( بن ة  بن ا  ) الكعب انوا  مربع ه  فك م  يحجون  األشهر  يحلّ  ممن  العرب  من  وطوائف  ه

 ).٥١.." (قاطية خثعم ويحجه الكعبة ، يحج وال الحرم
دان  معجم "في  الحموي ياقوت ذلك روى آما نفسها مكة إلى يحجون العرب نصارى آان ولقد  " البل

ة  في يرون آانوا اليهود ، ضوبع ألنهم ، ذآارا  الكعب ا  ت وين   سفر  في  ورد لم اجر  عن )  ٥٢(التك  ه
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د .  الحجاز عرب تقليد مع ذلك في متفقين وإسماعيل ، ة  خروج )  ٥٣(األغاني   في  ذآر  وق ن  هدب  ب

ان  الحج الى خشرم ا  نصرانيا  وآ زي   ذآر  آم د ).  ٥٤(التبري لفنا  وق انوا  النصارى  أن أس دعون  آ  ي

 .نجران آعبة مثل"  الكعبات " ب بيعهم بعض
ا  يجوز وال بها تحيط حدود أي حرم الجاهلية عهد منذ مكة لكعبة وآان ا  .  انتهاآه  اتخذه  الحرم  وإنم

 .المتيازها الكبرى آنائسهم لبعض النصارى
 على النصراني الحج أسبقية يشير إلى ما)  ٥٥(عباس  ابن عن ثانية األزرقي يروي الصدد هذا وفي

 ".للحرم تعظيما مشوا الحرم دخلوا فلما الحواريون ، حج:  "فقال سالمياإل الحج
ة  رآنها في وجدوا الكعبة هدموا لما " أنه المذآور التاريخ وفي ألوا  سريانية  آتاب ا  فس  من  رجال  عنه

زرع  من :  حرفه هو ما مختلفة بروايات مضمونها روي ثم.  الرهبان من وآخر اليمن ، أهل را  ي  خي

ة  يحصد شرا يزرع ومن ،غبطة  يحصد ون  .ندام ا  أجل  الحسنات ،  تجزون  فال  السيئات  تعمل  ال آم
ذا  ). ٥٦"(العنب الشوك من يجتنى ا  وه رى  م أخوذ  ن ل  آالم  من  م د  . اإلنجي ذه  أن ورد وق ة  ه  الكتاب

 .الفيل عام في النبي مبعث قبل عاما أربعين وجدت
ون  عليه يغلب إذ ة ،البرآاني أو النيزآية األحجار من هو:  األسود والحجر  عوامل  نتيجة  األسود  الل

ديس  هذا أن وأعتقد اإلحتراق ، املين  عن  نجم  التق ين  ع ا  : اثن ديم ،  عامل  أولهم ى  فباإلضافة  ق  أن إل

 آان بل.  المقدسين السالفين ألرواح عالما واعتبر شتى ، أساطير حوله صيغت ناري مقذوف الحجر

دوي  لب تخلب إحتفالية مظاهرة وسط السماء من األرض يصل لكونه جالال أآثر ك  المبهور ،  الب  ذل

بط  أنه ة  بسرعة  يه ا  فائق ازي ،  األرض بغالف  محتك ا  مضيئا  فيشتعل  الغ ائال،  ذيال  وراءه ومخلف  ه

ه  هول  آان ولذلك ا  الجاهلي  التصور  في  رؤيت بانه  دافع اقطا  لحس ة  عرش  من  س  السماء ،  في  اآلله

 .النوراني المكان ذلك ضياء معه حامال
ة  حول  الدائر الجدل أحداث قدرت عربية ، قيادية عناصر إلفراز مكة تهيأت وقت وفي ة  الكعب  المكي

ة  اضفاء  من  ذاك ، إذ بد ، ال وآان األقدس ، والمحج األولى ، الكعبة تكون أن ية  هال ر  قدس ى  أآب  عل

 .األسود الحجر
 في الحجر يضع من حول لنصرانيةا البدع أتباع إختلف الجاهلية ، في الكعبة بناء تجديد أعيد وعندما

 مكانه اختلف وان.  (البناء  زواية هو للحجر اختير الذي المكان أن نرى وهنا.  له المخصص المكان

زا  الجاهلية نصارى اعتبار في فكان ، )الكعبة لبناء تجديد آخر بعد ة  حجر  " أي للمسيح ،  رم  الزاوي

 في  اختلفوا الذين على أشار مبعثه ، قبل محمدا نأ المسلمون المؤرخون ويذآر "البناؤون رذله الذي

ه  إلى بالحجر ويسيرون بأطرافها الجميع فيمسك عباءة على الحجر يوضع أن حمله  المخصص  مكان

زال  وال.   البناء  بزاوية مكانه في ووضعه بيديه تناوله بالحجر وانتقلوا لمشورته امتثلوا وعندما ،  ن

ة ،  حول الطواف واتجاه ستالماإل طريقة في ذلك على تأآيدات نرى دعاء  الكعب ذي  وال  من  وصلنا  ال

 تسميته إلى آلت قد اإلسالم دولة ترسخت بعدما النصرانية ، على اإلنقالب عوامل أن رغم المأثور ،

  ".األسود الحجر " ب
ر  بطن  في وجدت التي المسيحية اآلثار مع ينسجم السابق التفسير أن والواقع ة ،  داخل  بئ  وهي  الكعب

ا  - أسلفنا آما - العرب المؤرخين من الكثير اليها أشار التي ك  في  بم ذراء  صورة  ذل ريم  الع ا  م  وابنه



 

 ١١٧

 أو األسود ،  الحجر  تحّد الواحد الشوط وانتهاء ابتداء نقطة أن لوجدنا الطواف في دققنا ولو.  المسيح

 ).رسمال الحظ.  (القدس باتجاه فغربا ، شماال يبدأ اإلتجاه وأن.  الزاوية حجر
تلزم  األسود، الحجر إلستالم السالم باب من الدخول عند يقرأ الذي الدعاء وأما لم  الحاج  فيس  أن المس

دارك ،   الجنة وأدخلنا بالسالم ، ربنا فحينا السالم يرجع وإليك السالم ومنك السالم أنت اللهم:  "يقول
 .السالم ومنه السالم هو المسيح أن ومعروف ...وتعاليت ربنا تبارآت السالم دار دارك
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 البولسي والمصدر والمعراج االسراء
ى  رسالة في بولس البشير آتب ا  آورنثوس  أهل  ال ي  م ي :  يل انا  أعرف  إنن  يقصد  ( المسيح  في  انس

الجسد   خارج أم …أعلم لست الجسد ؟ أفي . الثالثة السماء الى سنة عشر أربعة منذ اختطف قد)  نفسه
ده  أفي  - االنسان هذا أن وأعرف . أعلم هللا … أعلم لست .… ؟ دون  أم جس ده ؟  ب م  لست  جس  اهللا.  أعل

ل  نفسها ،  القصة  ونرى).   ٥٧" (الفردوس الى اختطف قد أعلم ان  إن ( نفسه  التشكك  ب  اإلسراء  آ

 .اإلسالمي الموروث في)  فقط بالروح أم والروح بالجسد والمعراج
راج  اسراء  " إلى تحول وآيف المسيحية ، باللغة" فاإلختطا " هذا تفاصيل في أدخل أن وقبل " ومع

ة  ك  أستبق  أن أود اإلسالمية ،  باللغ اء  المؤرخين  بانتحال  ذل لمين  والفقه ولس  الرسول  لصفة  المس  ب

ولس  الرسول على أطلق فقد.  محمد اإلسالم نبي على وإسقاطها ر  ب يد  ظهور  أث ه  المسيح  الس ى  ل  عل

 نفسه  عن  أخبره ما وهذا ،"المصطفى اإلناء " لقب)   الرؤى ردي - داّريا ضاحية في(دمشق  طريق

ذا  وصل  آيف تفسر الرسالة مقاطع بعض وربما.  غالطية أهل الى رسالته في ى  اللقب  ه أثور  ال  الم

ى  اهتدائه بعد أنه بولس الرسول ذآر فقد معا ، والمكتوب الشفهي اإلسالمي ان  إل يد  بظهور  اإليم  الس

ود  دسائس  من  هرب  التلميذ ، حنانيا يد على واعتماده دمشق طريق على له المسيح ى  اليه رة  ال  جزي

ه  اجتمع  من  النصرانية  إلى فدعا  بالتبشير ، ذاك منذ باشر أنه البديهي ومن.  مدة أقام حيث العرب  ب

 ".المصطفى االناء " بصفته العرب من
 بعضا  سنجد  وإننا.  بكثير ذلك من أآثر بولس الرسول من اإلسالم نبي إلى انتقل الذي المأثور أن إال

ا  فضال اإلسالم ، نبي أحاديث إلى اإلنجيل من تسلل ما نذآر حين المقبل البحث في ذلك من  تسلل  عم
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ايراد  هنا ، سنكتفي وإنما .  طالب أبي بن علي وأمثال حكم إلى ذلك من  الرسول  اختطاف  تفاصيل  ب

 في  أدري وال  .االإسالم  نبي" محمد – المصطفى " به اختص ومعراج إسراء إلى تحول الذي بولس

ذين  هم أصحابه أن أم نفسه  إلى ونسبه االختطاف فصول أحيا قد نفسه المسلمين نبي آان ان الواقع  ال

 ).ذلك بعد له وانتحلوا فعلوا
نهم  والمعراج ،  اإلسراء تفاصيل رووا الذين المحدثون آثر أنه والواقع  زوجات  أصغر  عائشة ،  فم

ي  بن معاوية ومنهم مسعود ، ابن اهللا عبد ومنهم المسلمين ، نبي فيان  أب ن  والحسن  س ي  ب  الحسن ،  أب

ادة ،  انىء  وأم وقت ي  بنت  ه تلخص .  الزهري  وشهاب  طالب ،  أب ين  المشترك  الجامع  وي ذه  ب  ه

 :لهم وقال قريش أهل فدعا يوم،  ذات أصبح محمدا أن في الروايات
ا " ا  بين ائم  أن ائني  إذ - الحجر  في  ن ل، جبر في  ج ي  ي ه    فهمزن م  فجلست "بقدم يئا  أر فل ى  فعدت  ش  إل

ى  فعدت شيئا أر فلم.  فجلست ثانية فهمزني - مضجعي ي .  مضجعي  إل ة  فهمزن  فأخذ .  فجلست  ثالث

 معي  خرج  ثم عليه ، فحملني ) ٥٨(البراق  حيث المسجد باب إلى بي فخرج.  معه فقمت . بعضدي

ر  في وعيسى وموسى ابراهيم فيه فوجدت المقدس، بيت إلى انتهينا حتى.  أفوته وال يفوتني ال  من  نف

 ).٥٩" (الفجر قبل مكة إلى وعدت ثانية حملت ثم إماما ، فيهم فصليت األنبياء،
وا  ثم وتغامزوا فاستضحكوا القصة قريش أهل وسمع ا  يلهجون  انطلق ى  به وا  حت ا  أت د  بكر  أب د  وق  ارت

ا :  "وقالوا فأصروا).  ٦٠)  (يكذبون أنهم( وظن صديقه ، بقصة بكر أبو وفوجىء ... الكثير منهم  ه

دا  الناس يصدق لن:  الرجل يد في ووقع "الناس به يحدث المسجد في ذاك هو د  محم وم  بع  ففكر  ...الي

 األرض إلى السماء من ليأتيه الخبر أن ليخبرني إنه فواهللا.  صدق لقد قاله آان لئن واهللا: "ثم قال قليال

 ".دقهفأص نهار أو ليل من ساعة في
وبهم  من  الشك يمحو ولكي ام .  قل م  ق د  حيث  المسجد  فقصد  معه أله  محم ا :  "وس ي  ي  أحدثت  اهللا ، نب

ي  فصفه  اهللا ، نبي يا:  قال .  نعم :  قال).  ٦١(الليلة  هذه المقدس بيت جئت أنك القوم هؤالء  أي ( ل

ان .  بكر ألبي يصفه محمد فجعل جئته ، قد فإني)  المقدس بيت ا  وآ ه  وصف  آلم يئا ،  من  يصرخ  ش

ى  . اهللا رسول  أنك  أشهد صدقت ، صدقت ، : بكر أبو ال  انتهى،  حت و  ق  صدقت ،  صدقت ،  :بكر  أب

 )٦٢. (بالصديق  دعي ولذلك ...الصديق ....بكر أبا يا وأنت : محمد فقال
ذا  يمثل ومن بكر أبا يخشون السامعين أن وإذ د  ) الصّديق  ( ه ان  والكل  ....ورووا صدقوا  فق  يشهد  آ

 .بصحتها ويجزم
د  ك ،  وبع رآن  الخطاب  أورد ذل ه  الق ذي  سبحان :  "قول ده  أسرى  ال يال  بعب ى  الحرام  المسجد  من  ل  ال

 ).  ٦٣" (األقصى المسجد
 .اهللا رسول يحاجج من ذلك بعد يعد ولم 

ك  أن في  التشكيك ، عملية وبدأت م  ذل الروح  ت روح  بالجسد  أم ب ا ،  وال دما  مع د  قالت  عن ي  بنت  هن  أب

ي ،  في  الليلة تلك نائما عندي آان محمدا إن):  هانيء مأ ( طالب م  اآلخرة ،  العشاء  فصلى  بيت ام  ث  ن

ه  وصلينا  الصبح صلى فلما.  صلعم اهللا رسول)  أيقظنا( أهبنا الفجر ، قبيل آان فلما ونمنا ، ال  مع :  ق
 فصليت  لمقدس ا بيت  جئت  ثم الوادي ، بهذا رأيت آما اآلخرة العشاء معكم صليت لقد هانىء ، أم يا

ه  عن فتكشف ردائه، بطرف فأخذت ليخرج ، قام ثم ...ترين آما اآلن معكم الغداة صليت ثم فيه ،  بطن
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ؤذوك ،  فيكذبوك بهذا الناس تحدث ال اهللا ، نبى يا:  له فقلت ؟ مطوية)٦٤(قبطية  آأنه ال  وي  واهللا:  ق

 ).٦٥" (آان ما وآان الناس وأخبر خرج ثم ألحّدثنهموه ،
زواج  طلبها أنه مع اإلسالم نبي عندها نام آيف لنا تذآر لم عمه إبنة ءهانى أم ذرت  لل د   فاعت ه،  وق  من

 أجورهن  أتيت  الآلتي  أزواجك لك أحللنا إنا النبي أيها يا:  "قال إذ ذلك في آية القرآني الخطاب أورد

ات  عليك  اهللا أفاء مما يمينك ملكت وما ات  عمك  وبن ات  عماتك  وبن ك  وبن ات  خال  الالتي  االتك خ وبن

 ).٦٦...(معك هاجرن
ين  تفسير  بحسب - وبالجسد ليال السير هو واإلسراء انىء  وأم - الجالل د  ه ام )  اهللا رسول  ( أن تؤآ  ن

ك  في  اللغط  وآان.  الليلة تلك يفارقه ولم بيتها في ببا  ذل ة  ورود في  س دة  آي  القرآني  الخطاب  في  جدي

دري  وال).  ٦٧" (للناس تنةإال ف أريناك التي الرؤيا جعلنا وما:  "تقول تن  أن في  هللا مصلحة  أي ن  يف

 !به المؤمنين
 أسرى  اهللا ولكن )  صلعم( اهللا رسول جسد فقد ما:  "لتقول زوجاته أصغر عائشة ، ذلك بعد وانبرت

 رؤيا آانت إنما:  "فقال – للوحي آاتبا وآان - سفيان أبي ابن معاوية رؤيتها على وصادق".  بروحه

 ".صادقة تعالى اهللا من
ا  . لإلسراء  نفسه  اليوم في تم المعراج أن في الرواة واختلف ه  الثابت  من  إنم ان  إذا أن  في  اإلسراء  آ

ا  عن مأثور المعراج فإن بولس ، الرسول اختطاف عن مأثورا أصله ا  رؤي ك .  الالهوتي  يوحن  أن ذل

 .لكل نبي مطمحا آانت لوجه وجها اهللا لقاء أمل
ان  مما فرغت لما:  قال اهللا رسول عن الخدري أبي عن إسحق أبي عن وباإلسناد  المقدس  بيت  في  آ

 انتهى حتى فيه)  جبريل أي ( صاحبي فأصعدني قط أحسن منه ، شيئا أر ولم).  ٦٨(بالمعراج  أتى

ة ،  فتلقتني .  الحفظة  باب له يقال السماء ، أبواب من باب إلى بي  إال مستبشرا  ضاحكا  وآل  المالئك

م  الملك هذا من :رائيللجب فقلت واحدا ، ال  يضحك ؟  ال ول ذا :  فق ك  ه ار  صاحب  مال  أال:  فقلت .  الن

ا  فكشف  فأمره فأراها ؟ تأمره ا،  عنه ارت  غطاءه ى  وارتفعت  فف ا  لتأخذن  ظننت  حت :  فقلت .  أرى م
ره  ا  م أمره ، .  فليرده م  ف دنيا  السماء  أدخلني  ث ا  رجال  فرأيت  ال ه  تعرض  جالس ول  األرواح علي  فيق

 .خبيثة روح :واألخرى طيبة، حرو :لبعضها
 أيديهم في االبل ، آمشافر مشافر رجاال لهم رأيت ثم.  آدم أبوك هذا:  قال  هذا ؟ من :لجبرائيل فقلت

واههم ،  في  يقذفونها نار من قطع ارهم  من  فتخرج  أف ال   هؤالء ؟  من :  فقلت .   أدب ة  هؤالء :  ق  أآل

 .ظلما اليتامى أموال
ار  في  نفرعو  آل عذاب  يصف أن وبعد ذين  الرجال  وعذاب  الن وا  ال م  ترآ ى  حالله ا  ( إل ّرم  م  اهللا ح

يس  من رجالهن على أدخلن ألنهن ( بأثدائهن المعلقات والنساء)  عليهم م  من  ل ابع  )أوالده ه  يت  رحلت

 :الثانية السماء إلى
 :الثالثة السماء في ثم زآريا ، بن ويحين مريم بن عيسى الخالة ، أبناء فيها فإذا
ة  السماء  إلى جبريل ويصعده.  يعقوب بن يوسف وآان.  آالبدر صورته ل ،رج فإذا ه  الرابع  ويعرف

 :آهل فيها فإذا الخامسة السماء الى ثم إدريس على
ه  أجمل  آهال أر لم ل  سألت .  من ه  جبري ال  عن ارون  هو :  فق ن  ه ران  ب م  .عم ى  أصعدني  ث  السماء  ال

ع  ( ىاقن  طويل ، ،) أسود ( آدم رجل فيها فاذا السادسة ه  ) األنف  قصبة  المرتف نؤة  رجال  من  آأن   ش
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 السماء الى أصعدني ثم.  عمران بن موسى أخوك هذا:  قال  هذا ؟ من:  لجبرائيل فقلت ) لقبيلة اسم(

 .ابراهيم أبوك هذا : قال  هذا ؟ ومن:  قلت  .به أشبه رجال أر لم آهل فيها فإذا السابعة ،
 دخل  ثم …ملك ألف سبعون يوم آل يدخله)  ٦٩(المعمور  تالبي باب الى آرسي ، على جالسا وآان

 ).٧٠(لعساء  جارية فيها فرأيت الجنة ، بي
ا ،  حين  أعجبتني وقد أنت ؟، لمن:  فسألتها د :  فقالت  رأيته ن  لزي ة  ب ا،  فبشر ( حارث  اهللا ، رسول  به

 ).٧١) (األرض الى السماء من عاد حين زيدا
 :القصة سرد النبي ويتابع

ى  ووصلنا  ل  فتراجع  ) ٧٢(المنتهى   سدرة  إل ان  ( ودخلت  جبرائي اب  فك ى  أو قوسين  ق ) ٧٣)  (أدن
م   .وسلمت  فسجدت  ي  فرض  اهللا ان ث ى  عل ي  وعل وم  في  صالة  خمسين  أمت ا ،  فأقبلت  . الي  راجع

: فقال.  يوم آل صالة خمسين قلت  الصالة ؟ من عليك فرض آم :فسألني عمران بن بموسى فمررت
ألته،   فرجعت  .أمتك وعن عنك يخفف أن فاسأله ربك الى فارجع  ضعيفة ، كأمت ثقيلة الصالة إن  فس

ي  فسألت  فرجعت ذلك مثل موسى لي فقال.  فعدت  .عشرا عني فوضع ي  فوضع  رب  ……عشرا  عن

ال  موسى ، إلى رجعت ثم.  وليلة آل يوم في صلوات خمس الى انتهيت حتى وهكذا ي  فق .  أرجع  أن ل
 ).٧٤"(بفاعل أنا فما منه استحييت حتى آثيرا وسألته ربي راجعت قد فقلت

ي  موسى  ذه  في  - اإلسالم  ونب ة  ه اده ،  اهللا من  أرحم  - الرواي ذا  آل  بعب ة  تخريج  أجل  من  ه  الرحل

ود  الفضائية بمكوك إسمه البرا ق ،  وبصكوك واميس  وعه ورة  ون ع  ممه ل .  اهللا بتوقي ة  إن ب  الرواي

اء األنب تصوير  في أفاض أنه اإلسالم لنبي نسبت وان  وملبسهم  بشكلهم  ي ا  - بشرتهم  وأل ئن  ربم  ليطم

الشعر  سبط والطويل ، القصير بين أحمر ، رجل " أنه المسيح وصف في ذآر فقد.  بكر أبو الصّديق
ه  الوجه ، )  السوداء الشامات( خيالن آثير ، ام  أي ( ديماس  من  خرج  آأن  يقطر  رأسه  تخال  )الحم

 ).٧٥" (الثقفي مسعود بن   عروة:به رجالكم أشبه.  ماء  به وليس ماءا
 عرج نبيهم أن المسلمون يعتقد التي القدس ، في ،"المشرفة الصخرة " أن إلى نشير أن هنا يفوتنا وال

 تلك المسيحي المأثور في هي وارتقائه بارتفاعه األرض عن قليال معه فارتفعت السماء الى فوقها من

 .الزيتون جبل في السماء إلى فوقها من المسيح صعد التي الصخرة
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 )٣٦٣:٥ج  ( - سيبوية - العروس  تاج-٢٣
 )١٦:٣ج ( األصفهاني الفرج ألبي -  األغاني-٢٤
 ١٨٥ية اآل - البقرة  سورة-٢٥
 )٤٢٠:٥ج  ( سابق مصدر - العروس  تاج-٢٦
 أحمد  رواه-٢٧
 الترمذي  رواه-٢٨
 )٣٣٧  – ٣٣٦:٤ج  ( الحموي لياقوت البلدان معجم  أطلب-٢٩
 السابق المصدر  راجع-٣٠
 )٢١١ص ( Diod III عن نقال)  سابق مصدر ( وآدابها  النصرانية-٣١
 )١٤ص  ( السابق  المصدر-٣٢
 )١٥ص  ( قالساب  المصدر-٣٣
 )١٥ص  ( السابق  المصدر-٣٤
 )١٥ص ( السابق  المصدر-٣٥
 "الوليد بن خالد عبقرية " آتابه  في-٣٦
٣٧- Chauvin: Dela Mecque, Anvers, 1902 
 )٢١٢  – ٢١١ص  - شيخو لويس األب ( النصرانية  شعراء-٣٨
 ١٠٩ص  ١٣ج )  سابق مصدر (  األغاني-٣٩
اب   راجع-٤٠ اريخ  " آت ة  ت الى  اهللا فهاشر  مك ا  تع ا  جاء  وم ار  من  فيه ن                    "اآلث أليف اب  ت

د  د  الولي ن  محم د  ب ن  اهللا عب د  ب ة         )          سابق  مصدر  ( األزرقي  أحم غ ص   طبع  - ١١٠ليبزي
١١٢ 
 ١١١ص  السابق المصدر  راجع-٤١
 ١١٣ص  السابق  المصدر-٤٢
 ١١٢ص  السابق  المصدر-٤٣
 ٢٩٨ص  ج ا) ليدن طبعة ( اليعقوبي  تاريخ-٤٤
 ٢٤ص  ٢ج  - سابق مصدر -  األغاني-٤٥
 سابق  مصدر-٤٦
 ٥٠١ص  )سابق مصدر ( لألزرقي ....مكة  تاريخ-٤٧



 

 ١٢٣

 )٧٧ص ( المقدسي  جغرافية-٤٨
 ٤٥ص  ١٦ج  ) سابق صدر(األصفهاني   الفرج ألبي  األغاني-٤٩
 ٤٧٤ص - ٢ج  للمقريزي -  الخطط-٥٠
 ٧٠٣ص  - ٢ج )سابق مصدر ( البلدان  معجم-٥١
 التكوين سفر من ٢١األصحاح   راجع-٥٢
 ١٦٤ص  ـ ٢١ج  )سابق مصدر (  األغاني-٥٣
 ٢٣٥ص  - التبريزي – الحماسة  شرح-٥٤
 ٣٦٦ص  - سابق مصدر - لألزرقي .. مكة  تاريخ-٥٥
 ٤٣ - ٤٢ص  - السابق  المصدر-٥٦
 ٤ - ٢:١٢/ آو ٢ -٥٧
 )ورد هكذا(             األنبياء مواصالت في وتستعمل والحمار ، النغل بين بيضاء دابة  هي-٥٨
 ٣٥ - ٣٤ص  - ٢ج " السيرة " في هشام  ابن-٥٩
 نفسه السابق  المصدر-٦٠
 نبيه رواية يصدق يكن لم اللحظة تلك حتى  آأنه-٦١
 ٣٣ص - ٢ج  )سابق مصدر ( هشام  إلبن  السيرة-٦٢
 األولى اآلية - اإلسراء  سورة-٦٣
 الكتان من مصر في نسجت التي الداخلية الثياب هي  القبطية-٦٤
 ٣٦ص  - ٢ج ) سابق مصدر ( هشام إلبن  السيرة-٦٥
 ٥٠اآلية  - األحزاب  سورة-٦٦
 ٦٠اآلية  - االسراء  سورة-٦٧
 "!المعراج " هو ما الرواة يفسر  لم-٦٨
 الجنة باب  المقصود-٦٩
 السواد إلى شفتيها حمرة تضرب امرأة .. النعساء-٧٠
 فتبناه زوجاته أولى خديجة له أهدته شاب يد ، ز-٧١
 المالئكة من أحد يتجاوزها ال العرش يمين عن نبق شجرة عنها  قيل-٧٢
 ١٠اآلية  - النجم  سورة-٧٣
 ٣٩ - ٣٦ص  - ٢ج - هشام إلبن  السيرة-٧٤
 ٣٥ص  ٢ج  السابق  المصدر-٧٥

 
 

 
 
 



 

 ١٢٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والحكم واألمثال الحديث في االنجيل
ل  الموسوي  الفكر  صورة  تظهير عند ا،ذآرن ان  قبي د  أسفار  تسللت  آيف  اإلسالم ،  ظهور  وإّب  العه

ى  المنسوب  النبوي الحديث الى منها الحكمية سيما وال القديم ، ي  إل ى  اإلسالم  نب م  وإل ال  الحك  واألمث

 .طالب ابن أبي ووصّيه علي عمه إبن إلى المنسوبة
 وإلى اإلسالم نبي حديث إلى اإلنجيل من تسرب ما آل راحص سأذآر أنني - هنا آذلك - أزعم ولست

  :مثال بمثابة التالية المقارنات عمه ، وإنما ستكون ابن وأمثال حكم
م  يكال تكيلون به الذي وبالكيل تدانون، تدينون بها التي بالدينونة فانكم تدانوا، لئال تدينوا ـ ال ى  ) .لك مت
 (٢ـ  ١:٧
ص  – الصغير  الجامع .  (تكال تكيل الذي وبالكيل.   تدان تدين آما اإلنجيل في مكتوب:  الحديث في

ى ،  ال البّر:  ومثله ) ١٠٤ ذنب  يبل ديان  ينسى ،  ال وال ا  أعمل  يموت ،  ال وال ا  شئت ،  آم دين  آم  ت

 )١٦٦ص  الصغير الجامع ( تدان
ى   ( يرحمون فانهم للرحماء ـ طوبى ه  ) ٧:٥مت وا  : ومثل اء  آون ا  رحم اآم  أن آم يم ر هو  أب ا   ( ح لوق
٣٦:٦. ( 

 
رحم  ال ومن.  اهللا يرحمه الناس يرحم من :  الحديث في اس  ي ه  ال الن  - الصغير  الجامع  ( اهللا يرحم

 ) .١١٥ص  - المناوي.  (رحيم آل يحب رحيم اهللا فان رحماء آونوا :قوله وآذلك).  ١٦٢ص 



 

 ١٢٥

 .)٢٤:٢٣لوقا  ( يعملون ما يدرون ال ألنهم لهم إغفر أبت يا:  يسوع قال
ا  إرحم :  قوله وآذلك )٢٥ص  -المناوي  ( يعلمون ال فانهم لقومي إغفر اللهم:  الحديث في  رب ي

 ).الغزالي – الدين علوم أحياء ( يصنعون ما يعلمون ال ألنهم أمتي
 ).٣١:٦لوقا ( و)  ١٢:٧متى  ( بهم فافعلوه بكم الناس يفعل أن ترون ما آل ـ

 
ه  ما للناس أحبب:  الحديث في ه  )١٦ ص -الصغير   الجامع  ( فسك لن تحب ؤمن  ال:  وقول  أحدآم  ي

 )١٨٦ص  - المناوي ( لنفسه يحب ما ألخيه يحب حتى
 )٥٦:٨لوقا  ( ليخلصها بل الناس نفوس ليهلك يأت لم البشر إبن ـ إن

 
 )١٣٥ص  -الصغير  الجامع ( عذابا أبعث ولم رحمة بعثت إنما:  الحديث في
ا .  عينك  في  التي  للخشبة  تفطن  وال أخيك  عين  في  الذي القذى تنظر بالك ـ ما  أوال أخرج  مرائي  ي

 )٤٢:٦لوقا  (و  ) ٣:٧متى  ( عينك من الخشبة
 

 )٢٦ص  - الصغير الجامع ( نفسك عيوب فاذآر غيرك عيوب تذآر أن أردت إذا:  الحديث
يس ):  ٢٨:٣(غالطية  أهل الى بولس رسالة من وآذلك ) ٨:٢٣متى  ( أخوة جميعا ـ أنتم د  ل  وال عب

 المسيح في واحد جميعكم ألنكم حّر
 

ذلك )  ٤٤٠ص  - الصغير  الجامع  ( المسلم  أخو  المسلم :  الحديث  ه  وآ د  :قول  اخوانكم  العبي

 )١١٣:٣ج  البخاري ( تأآلون مما فأطعموهم
 )٤٤:٥متى  ( يبغضكم من إلى وأحسنوا أعداءآم ، ـ أحبوا

 
ذلك )  ٢٥٦ص  -الصغير   الجامع  ( إليك أساء من إلى وأحسن قطعك من صل:  الحديث ه  وآ :  قول
و  قطعك  من  تصل  أن في  الفضل  ذلك )  ٦٦ص  - الصغير  الجامع ( ظلمك  عمن  وتعف  أفضل :  وآ

 )٣٠٣ص  - الصغير الجامع ( ظلمك عمن وتصفح حرمك من وتعطي قطعك من تصل أن الفضل
 )٣٦:١٠متى  ( بيته أهل اإلنسان ـ أعداء

 
ا  كزوجت  عدوك  أعدى :  الحديث  في  دك  ملكت  وم ل   وورد)٦٠ص  - الصغير  الجامع  ( ي ذا  مث  ه

 )للمؤلف – القرآن في الوحي مصادر انظر ( القرآني الخطاب المعنى في
ال  مرات ؟ سبع الى له فأغفر أخي الى يخطأ مره ـ آم ه  ق ل :  يسوع  ل ى  ب رة  سبعين  إل   مرات  سبع  م

 )٢٢ - ٢١:١٨متى (
 

 )١٩ص  - المناوي ( مرة سبعين يوم آل الخادم عن أعف:  الحديث
 )١٢:١١متى  ( يختطفونه والغاصبون . يغضب السموات ـ ملكوت

 



 

 ١٢٦

 )١٩١ص  ٣ج  البخاري ( السيوف أظالل تحت الجنة أبواب إن:  الحديث
 )٣٧:١٠متى  ( يجدها أجلي من نفسه أهلك ومن.  يستحقني فال مني أآثر أما أو أبا أحّب ـ من

 
ده  من  اليه أحب ونأآ حتى أحدآم يؤمن ال:  الحديث ده  ول اس  ووال ين  والن )  ٩:١البخاري   ( أجمع
 ).١٨٦ص  - المناوي ( نفسه من اليه أحب أآون حتى أحدآم يؤمن ال:  قوله ذلك ومثل

 يروا أن اشتهوا والصديقين األنبياء آثيرا من إن.  تسمع ألنها وآلذانكم.  تنظر ألنها لعيونكم ـ طوبى

 )١٧ – ١٦:١٣متى  ( يسمعوا ولم سامعون أنتم ما يسمعوا نوأ يروا ، ولم راؤون أنتم ما
 

و  أحدهم  يود بعدي من يأتون أمتي من أناسا إن:  الحديث ه  رؤيتي  اشترى  ل ه  بأهل  الجامع  ( ومال

 )١١٥ص  - الصغير
 )٢٩:٢٠يوحنا ( وآمنوا يروني لم للذين فطوبى  .آمنت توما يا رأيتني ألنك:  يسوع قال
 

م  بي  آمن  لمن  وطوبى  . بي  وآمن  آني ر لمن  طوبى :  الحديث  ص  - الصغير  الجامع  ( يرني  ول
ذلك )  نفسه  السابق  المصدر ( يرني  ولم بي آمن لمن طوبى ثم طوبى :قوله ذلك ومثل).  ٢٧١  وآ

 )٨٨ص  - المناوي( يروني ولم بي آمنوا الذين اخواني اهللا رحم:  قوله
 أرسلني الذي احتقر فقد احتقرني ومن.  نياحتقر فقد احتقرآم ومن .مني سمع فقد منكم سمع ـ من

 
 )١٧١ص  - الصغير الجامع ( منكم ويسمع تسمعون :  الحديث
ا  موسى آرسي على جالسون والفرسيين الكتبة ـ إن الوا  فمهم م  ق احفظوه  لك وا  ف ا   واعمل ه وأم ل  ب  بمث

 )٣–٢:٢٣متى  ( تعملوا فال أعمالهم
 

 )١٤٣ص  - الصغير الجامع ( فعلهم اوذرو قولهم من فخذوا قريشا أنظروا:  الحديث
 )٢٠:٢٢متى  ( هللا هللا وما لقيصر ، ما ـ أوفوا

 
 )الغزالي –الدين  علوم احياء ( حقكم اهللا واسألوا حقهم لألمراء أدوا:  الحديث
 )٢:١لوقا  ( النساء بين أنت مبارآة ... معك ـ الرب

 
 )٣١٩ص  - الصغير الجامع ( وابنها ريمم إال أمه ولدته يوم الشيطان يمسه آدم بني آّل:  الحديث
 بطنها في الجنين وارتكض . القدس روح من اليصابات ـ امتألت

 
 )٢٠٥ص  - الصغير الجامع ( مؤمنا أمه بطن في زآريا ابن يحيى اهللا خلق :الحديث
 )٢٦:٢لوقا  ( الرب يعاين حتى الموت يرى ال إنه)  الشيخ سمعان الى أي ( إليه أوحي قد ـ آان

 



 

 ١٢٧

 - الصغير الجامع ( أجلها تستكمل حتى تموت لن نفسا أن روعي في نفث القدس روح إن:  لحديثا
 )١١٨ص 
 )٣٧:١لوقا  ( اهللا لدى ممكن غير أمر ـ ليس

 
 )٢٥ص -الصغير الجامع ( شيء يمنعه لم شيء خلق اهللا أراد إذا:  الحديث
 )١٩:٥متى (السموات  ملكوت في عظيما يدعى فهذا ويعّلم يعمل ـ الذي

 
 )١١٤ص -الصغير الجامع ( به عمل ما إال صاحبه على وبال علم آل :الحديث
 )٢٤:٦لوقا  ( األغنياء أيها لكم ـ الويل
 )٤٥٥ص  - الصغير الجامع ( الفقراء من لألغنياء ويل:  الحديث
 )١٣:٥متى  ( يمّلح فبماذا الملح فسد فإذا األرض ملح ـ أنتم

ل  : الحديث  الملح  أصحابي  مث ام  يصلح  ال آ ه  إال الطع ه  )٤٠٢ص  - الصغير  الجامع  ( ب  في  ومثل

 ٦ص  - للثعالبي واالعجاز االيجاز
 )١٦:١٠متى  ( آالحمام ودعاء ـ آونوا

 
 )الغزالي – الدين علوم احياء( آالحمام  بلها آونوا :الحديث
 )٤٣:١٣متى  ( أبيهم ملكوت في الشمس مثل الصديقون يضيء ـ حينئذ

 
 القمر يضيء آما الجنة ألهل وجهه فيضيء الجنة أهل على أحدهم يشرف عليين أهل إن:  الحديث

 )١١٦ ص -الصغير الجامع ( الدنيا ألهل البدر ليلة
متى   (………خطفة ذئاب الباطن في وهم الحمالن ، بلباس يأتونكم الذين الكذبة األنبياء من ـ إحذروا
١٠:٧( 

 
 )٤:٦ج  مسلم صحيح ( فاحذروهم آذابين الساعة يدي بين إن:  الحديث
 )٣٦:٢١لوقا   ( حين آل في ـ صلوا

 
 )٣٦٥ص  - الصغير الجامع ( فليستكثر يستكثر أن استطاع فمن موضوع خير الصالة : الحديث
 )٢٣:١٦يوحنا  ( يعطيكموه باسمي اآلب تسألون ما آل ان لكم أقول ـ الحق

 
 )٣٨٦ ص -الصغير  معالجا ( اإلجابة في له أذن حتى لعبد اهللا أذن ما:  الحديث
 )٦:٦متى ( الخفية في أبيك إلى وصّل بابك، وأغلق مخدعك فادخل صليت ـ إذا

 
 الصغير  الجامع  ( المكتوبة بيته إال في المرء صالة فأفضل بيوتكم، في الناس أيها صلوا : الحديث

 )٦٦ص  -



 

 ١٢٨

 )٧:٧متى  ( لكم فيفتح أقرعوا فتجدوا ، أطلبوا فتعطوا، ـ إسألوا
 

رع  من   .وجد  وجدّ  شيئا  طلب    من :الحديث  اب  ق جّ  الب ج  ول اوي  ( ول ذلك   ).١٣٠ص  - المن  وآ

 )٨٥ص  ( تعط سل :- الصغير الجامع بحسب الحديث
 يقوتها السماوي وأبوآم األهراء في تخّزن وال تحصد ، وال تزرع ال فانها السماء طيور الى ـ أنظروا

 )٣٦:٦متى  (
 

روح  خماصا  تغدو الطير ترزق آما لرزقكم توآله حق اهللا على تتوآلون أنكم لو:  الحديث ا  وت   بطان
 )٣٦٨ص  - الصغير الجامع(

تكن  ملكوتك ،  ليأت اسمك ، فليتقدس السموات في الذي أبانا:  هكذا فصّلوا ـ وأنتم يئتك  ل ا  مش  في  آم

 )١٠ – ٩:٦متى  ( األرض على آذلك السماء
 

 في ملكوتك ليكن إسمك ، ليتقدس السماء ، في أنت بنار:  فليقل أخوه تألم أو أحد تألم إذا:  الحديث

 )١٠١:١ ج -داود  أبي حديث.  (واألرض السماء
 )٢٠:١٨متى (بينهم  هناك أآون فأنا باسمي ثالثة أو اثنان اجتمع ـ حيثما

 
 )٦ ص - للثعالبي - واإليجاز اإلعجاز ( الجماعة مع اهللا يد:  الحديث
ة  في  صدقتك  لتكون  يمينك  تصنع  ام  شمالك  تعلم ال صدقة صنعت ـ اذا وآم  خفي ذي  وأب رى  ال  في  ي

 )٥ - ٤:٦متى  ( يجازيك هو الخفية
 

 صحيح ( يمينه فعلته ما الشمال يده تعلم ال بحيث سرا الصدقة عمل من الدين يوم اهللا يمّد:  الحديث

 )٧١:١ج  - البخاري
ذين  آل من أآثر ألقت قد هذه إن ...فلسين ألقت فقيرة ـ أرملة وا  ال ة  في  ألق  – ٤٣:١٢مرقص   ( الخزان
٤٤( 

 
 )٦٥ص  - الصغير الجامع ( مقّل من وجهد فقير اإلى سر الصدقة أفضل:  الحديث
 )٢٢:١٩متى  ( األبدية الحياة ويرث ضعف مئة يأخذ إسمي ألجل إخوة أو بيتا ترك من ـ آل

 
الى  اهللا إن:  الحديث م  ال تع ا  يعطي  حسنة ،  المؤمن  يظل دنيا  في  عليه اب  ال ا  ويث   اآلخرة  في  عليه

 )٩٦ص  - الصغير الجامع(
اء  آأس  الصغار  هؤالء  أحد  سقى  ـ من   ارد  م الحق  ..فقط  ب ول  ف م  أق ه  لك ى   ( أجره  يضيع  ال إن مت

٤٢:١٠( 
 

 )١٠٤ص  -المناوي  ( الجنة باب له فتح فأرواه عطشانا سقى من:  الحديث



 

 ١٢٩

 )١١:١٤لوقا  ( ارتفع نفسه وضع ومن اتضع نفسه رفع من ـ آل
 

 ومن اهللا ، رفعه  تواضع من:  قوله وآذلك).  ١٥١ص  - المناوي ( اهللا وضعة تكبر من:  الحديث

 )٤١٤ص  - الصغير الجامع ( قمعه تجّبر
 )٧:١٤لوقا  ( موضع آخر في واتكىء فامض دعيت ـ إذا

 )٤٢ص  - الصغير الجامع ( المجالس شرف من بالدون الرضى التواضع من إن:  الحديث
دا  يكون  األول فيكم يصير أن أراد ومن خادما ، لكم يكون عظيما فيكم يكون أن ادأر ـ من ع  عب   للجمي

 )٤٤-٤٣:١٠مر (
 

 )٨٦ص   – المناوي (و )  ٢٤٤ص  - الصغير الجامع ( خادمهم القوم سيد:  الحديث
 )٢٤:١٩متى  ( السموات ملكوت غني يدخل أن من اإلبرة ثقب في الجمل يدخل أن ألسهل ـ إنه

 
رة  سم في الجمل يلج حتى الجنة يدخلون ال ثمانية منهم منافقا عشر اثنا أصحابي في : الحديث   اإلب

ج  حتى  الجنة يدخلون ال:  "قوله ورد ٣٨: األعراف سورة وفي ) ٣٠١ص  - الصغير الجامع(  يل

رآن  في  الوحي مصادر " ب المتعلق الجزء راجع (………" الخياط سّم في الجمل  من  وهو "  الق

 )الكتاب هذا
 )٦:٧متى  ( الخنازير قدام جواهرآم تلقوا وال للكالب ، القدس تعطوا ـ ال
 

درّ  تطرحوا  ال:  ومثله )٤٦١ص  - الصغير الجامع ( الكالب أفواه في الدّر تطرحوا ال:  الحديث  ال

 )للثعالبي – التمثيل( في مثله وتجد)  ١٩٢ص  - المناوي ( الخنازير أرجل تحت
 )٢٥:١٢يو  ( األبدية للحياة يحفظها فإنه العالم هذا في نفسه أحب ومن هلكها ،ي نفسه أحب ـ من

ى  ما على بقي ما فآثروا بدنياه ، أضّر آخرته أحب ومن  .بآخرته أضّر دنياه أحب من :  الحديث   يفن
 )٤٠٨ص  - الصغير الجامع(

 )٢:٦متى  ( السموات في آنوزا لكم ـ أآثروا
 

 )٤٣٦ص  -الصغير الجامع ( اآلخرة في ينفعه نياالد في يتزود من : الحديث
 )٣٤:١٢متى  ( القلب في ما فضل من الفم يتكلم ـ إنما

 )٤٠٨ص  - الصغير الجامع ( ذآره من أآثر شيئا أحب من :  الحديث
اجون  ال صديقا  وتسعين  بتسعة  يكون مما أآثر يتوب بخاطىء فرح السماء في يكون ـ هكذا ى  يحت  إل

 )١٠-٤:١٥لو  ( توبة
 

آن  ومن  الواجد الضال ومن الوالد العقيم من عبده بتوبة أفرح اهللا:  الحديث وارد  الظم  الجامع  ( ال

 )٣٥٧ص  - الصغير
 )٢٥:٦لو  ( وتبكون ستنوحون انكم اآلن ، الضاحكون أيها لكم ـ الويل



 

 ١٣٠

 
 )٤١٠ص  - الصغير الجامع ( يبكي وهو النار دخل يضحك وهو أذنب من:  الحديث

ون ت ـ بصبرآم   و   ( أنفسكم  قتن ذلك )  ١٩:١٢ل ذي  : وآ ى   ال ذلك  المنتهى  يصبر إل ى   ( يخلص  ف مت
٢٢:١٠( 

 
 - الصغير الجامع( السوء بالخبز يأتي السوء والرجل الصالح بالخبز يأتي الصالح الرجل:  الحديث

 )٢٣٢ص 
زه  من  الصالح  ـ الرجل  ـزه  من  الشرير  والرجل   .الصالحات  يخرج  الصالح  آن  يخرج  الشرير  آن

 )٣٥:١٢متى  ( الشرور
أتي  الصالح  الرجل :  الحديث  الخبز  ي أتي  السوء  والرجل  الصالح ،  ب الخبز  ي  الجامع  ( السوء  ب

 )٢٣٢ص  – الصغير
 )٨:١٩متى ( نساءآم تطلقوا أن لكم أذن قلوبكم قساوة ألجل موسى إن:  لهم ـ قال

 
ا :  الحديث  ه  أبغض  شيئا  اهللا أحل  م ذلك )  ٣٨٤ ص - الصغير  الجامع  ( الطالق  من  الي   وآ

 )١٣٩ص  - المناوي(
 )٢٦:٥متى  ( قلبه في بها زنى فقد يشتهيها لكي امرأة الى نظر من آل ـ إن

 
 )٢٣٤ص  - الصغير الجامع ( نظر العينين زنا :  الحديث
رى  التي  المجصصة  القبور تشبهون والفريسيون،  انكم الكتبة أيها لكم ـ الويل اس  ت ا  من  للن  خارجه

 )٢٧:٢٣متى ( نجاسة وآل أموات عظام مملوءة داخلها من وهي حسنة ،
 

ا  ممتلىء وجوفه رآه من يعجب المجصص المشّرف القبر آمثل الفاجر مثل:  الحديث  الجامع  ( نتن

 )٤٠١ص  - الصغير
ل   م  ـ الوي ا  لك ة  أيه راءون  والفريسيون  الكتب إنكم  الم ور  تشيدون  ف اء،  قب ون  األنبي دافن  وتزين  م

 )٢٩:٢٣متى  ( األنبياء قتلة أنكم أنفسكم على نتشهدو ...الصديقين
 

 )٨٣:٢ج  - البخاري صحيح ( مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا اليهود ، اهللا لعن:  الحديث
وا  سمعوا فلما ...األرض على باصبعه يخط يسوع ـ أآّب دا  يخرجون  طفق دا  واح ا   ( واح  – ٦:٨يوحن

٩( 
 

 )١٠٨ص  ـ المناوي ( علم الخط ذلك خطه وافق فمن يخط نبي آان قد:  الحديث
 )٧:١٦يو  ( لكم خيرا انطالقي في ـ إن

م   خير حياتي :وآذلك )٦٩ص  - المناوي ( لكم خير مماتي.  لكم خير حياتي : الحديث اذا "لك ا  ف  أن

 )١٩٧ ص -الصغير الجامع"  (لكم خيرا وفاتي آانت مّت



 

 ١٣١

 )٨:٣متى  ( براهيمإل أوالدا الحجارة هذه من يقيم أن قادر اهللا إن لكم ـ أقول
 

ا  اهللا ألخرج صخرة على أهرقته الوالد منه يكّون الذي الماء أن لو:  الحديث دا  منه اوي  ( ول  - المن
 )٣٦٧ص _  الصغير الجامع ( في ومثله)  ١٦٢ص 
 )(١٧:١٩متى  ( الوصايا فاحفظ الحياة تدخل أن تريد آنت ـ إن

 
 )٣٦٧ ص -الصغير الجامع ( الخيرات إلى سابق الجنة إلى اشتاق من:  الحديث
 )٣٠:١٩متى  ( أولين يكونون اآلخرين ومن.  آخرين يكونون األولين من ـ آثيرون

 
ة  يوم السابقون اآلخرون نحن :  قوله هريرة أبي عن:  الحديث  الجزء  - البخاري  صحيح ( القيام

 )١٢٩ص  األول
 .شغلهم اختالف مع نارادي جميعهم أخذوا الذين الفعلة يذآر)  ١٦:٢(متى  في ٢٠ـ الفصل 

 
ل  أهل أوتي ثم  .قيراطا قيراطا فأعطوا النهار نصف حتى فعملوا التوراة أهل أوتي:  الحديث  االنجي

وا  ى  فعمل أعطوا  العصر  صالة  إل ا  ف ا ،  قيراط م  قيراط ا  ث رآن  أوتين ا  الق ى  فعملن  الشمس  غروب  إل

 )٤٧ - ٤٦:٣ج  البخاري صحيح ( الخ ..قيراطين قيراطين فأعطينا
 )١٢:٢١متى  ( الهيكل في ويشترون يبيعون الذين يسوع ـ وأخرج

 
 )٤٤٥ص  - الصغير الجامع ( المسجد في والشراء البيع عن نهي:  الحديث
مرقص   ( اآلب إال اإلبن وال السماء في الذين المالئكة وال أحد يعلمها فال الساعة وتلك اليوم ذلك ـ أما

٣٢:١٣( 
 

اتيح  أوتيت :  الحديث  ل  مف ده  اهللا إن الخمس ،  إال ءشي  آ م  عن ص  - الصغير  الجامع ( الساعة  عل
 )الكتاب هذا من المقبل الجزء - القرآن في الوحي مصادر راجع ( القرآن في ذلك ومثل)  ١٤٤
دا  اليدين اآلب ـ إن ل  أح م  أعطى  ب ه  الحك ن  آل ا   ( لإلب ذلك  )٢٢:٥يوحن ذ :  وآ ن  يشاهدون  وحينئ  إب

  ...عظيمين اللوج بقوة سحابة على أتيا البشر
خ  ا   ( ال ك   ومن ………) ٢٧:٢١لوق ا :  أيضا  ذل ا  إنن ام  سنقف  جميع ر المسيح   أم ا  ( منب ا   رؤي يوحن

١٠:١٤( 
 

ك  ومثل).  ٣٨٢ ص -الصغير الجامع ( مقسطا واماما حكما مريم إبن ليهبطن:  الحديث ه  ذل  :قول
ه  وآذلك ) ٣٢٦ص  - الصغير الجامع( منكم وأمامكم فيكم مريم إبن نزل إذا أنتم آيف  ـزل  : قول  ين

 )٤٦٨ص  – الصغير الجامع ( دمشق شرقي البيضاء المنارة عند مريم بن عيسى
ة  ...شديدة زالزل وتكون  .  مملكة على ومملكة أمة ، على أمة ـ ستقوم  من  وتكون  ومجاعات  وأوبئ

 )١١-١٠:٢١لوقا ( الخ.. عظيمة وعالمات مخاوف السماء



 

 ١٣٢

م  يقبض  حتى  الساعة تقوم ال : الحديث ر  العل زالزل  وتكث ارب  ال ان  ويتق تن  وتظهر  الزم ر  الف  ويكث

 )٢١:٢ج  - البخاري صحيح ( الهرج
 )٢٩:٥الرسل  أعمال( يطاع بأن الناس من أحق اهللا إن:  وقالوا وبطرس الرسل ـ أجاب

 
 من : قوله ومثله )٢٦٨ ص -الصغير الجامع ( اهللا بمعصية يأمر لم ما حق اإلمام طاعة:  الحديث

 لمخلوق طاعة ال:  وآذلك ) ٤١٦ص  - الصغير الجامع ( تطيعوه فال اهللا بمعصية الوالة من رآمأم

 )١٨٤ص  -المناوي ( الخالق معصية في
( اهللا  ملكوت  في  ميراث وثن عابد هو انما الذي البخيل أو النجس أو للزاني ليس أنه وافهموا ـ إعلموا

 )٩:٦آورنثوس  -١
 )٣٦ص  - المناوي ( لعاص تحّل ال الجنة إن:  الحديث
 )١٠:١٠رومية  ( للخالص ويعترف للبر اإلنسان يؤمن بالقلب ـ إنه

 
 )١٦٣ص  - الصغير الجامع ( باألرآان وعمل بالقلب وتصديق باللسان إقرار اإليمان:  الحديث
 )٤:٣رومية  ( آاذب انسان ـ آل

 
 )١١٤ص  - الصغير الجامع ( خطاء آدم ابن آل:  الحديث
وى  إن.  التقوى على نفسك ـ رّوض ع  التق ا  شيء  آل  في  تنف اة  موعد  وله تقبلة  الحاضرة  الحي   والمس

 )٨-٧:٤تيم (
 

 )٢٨٠ ص -الصغير الجامع ( خير آل جماع فانها اهللا بتقوى عليك : الحديث
 )٢:١٣رومية (اهللا   ترتيب يعاند السلطان يقاوم فمن العالية ، للسالطين نفس آل ـ لتخضع

 
 الصغير الجامع ( اهللا أهانه أهانه ومن اهللا أآرمه أآرمه فمن األرض في اهللا ظل لطانالس:  الحديث

 )٢٤٧ص  -
ه  سمعت  وال عين تره لم ـ ما ى  خطر  وال أذن ب ا  بشر  قلب  عل ده  م ذين  اهللا أع ه  لل آورنثوس   ( يحبون
٩:٢( 

 
ص  – الصغير عالجام( بشر قلب على خطر وال سمعت أذن وال رأت العين ما الجنة في إن:  الحديث
١٢٠( 
 )٨:١غالطية  ( مبسال فليكن به بشرناآم ما بخالف السماء من مالك أو نحن بشرناآم ـ ان

 
 )٣٧١ ص -الصغير الجامع ( لضللتم وترآتموني فاتبعتموه موسى نزل لو:  الحديث
 قربانا وجعله آّرسه إذ للخبز الرب إآرام):  ٣٠-٢٣:١١آورنثوس  ١(في  ـ ذآر

 



 

 ١٣٣

رم  فمن أآرمه اهللا فان الخبز مواأآر:  الحديث ز  أآ ه  الخب ل ( ...اهللا أآرم ك  ومث وا  ):  ذل ز  أآرم  الخب

 )٧٢ص  - الصغير الجامع ( األرض برآات من وأخرجه السماء برآات من أنزله اهللا فإن
 )٦:١٤رومية  ( اهللا ويشكر يأآل ال فللرب يأآل ال والذي.  اهللا يشكر ألنه يأآل ، فللرب يأآل ـ الذي

 
 )٢٧١ص  -الصغير الجامع ( الصابر الصائم بمنـزلة الشاآر الطعام:  حديثال

ذي  ...بالبدع الملتبس العالمي الكالم عن ـ اعرض ه  ال وم  انتحل ان   عن  فزاغوا  ق يم   ١( اإليم -٢٠:٦ت
٢١( 

 
البين  ارشاد ( ضاللة  بدعة وآل بدعة ، محدثة آل فان األمور ، ومحدثات إياآم:  الحديث ص  - الط

٨( 
ه  نفسه  من ابن الهالك ويري الخطيئة إنسان يظهر أن بد ـ ال ه  ...هو اهللا  أن رب  فليهلك نفس  يسوع  ال  ب

 )٨ -٣:٢تسالوينكي  ( فمه
 إبن ليقتلن وآذلك )٣٦٥ص  - الصغير الجامع ( مريم بن عيسى إال الدجال على يسلط لم:  الحديث

 )٣٨١ص  - الصغير الجامع ( لّد بباب الدّجال مريم
 )١٦-١٥:٢يعقوب  ( ذاته في ميت فهو أعمال بغير آان ان اإليمان ـ

 
 )٥٦ص  - الصغير الجامع ( وعمل قول اإليمان:  الحديث

 )٨-٦:٣يعقوب ( مميتا سّما مملوء ينضبط ال شر هو ...اإلثم من وعالم نار اللسان ـ
 

 )٧٠ص  - الصغير الجامع ( لسانه في آدم بن خطايا أآثر:  الحديث
 )٤:٤يعقوب  ( هللا عدوا صار فقد للعالم حبيبا يكون أن آثر فمن هللا عداوة العالم محبة ـ إن

 )١٩٢ص  - الصغير الجامع ( خطيئة آل رأس الدنيا حب:  الحديث
 )١٥:٥يعقوب  ( ينهضه والرب المريض تخلص اإليمان ـ صالة

 
 )١١٠ص  - الصغير الجامع ( شفاء الصالة في إن.  فصّل قم:  الحديث
 )٢٠:٣بطرس  ( قليل نفر فيه خلص الذي التابوت بني نوح أيام ـ في

 
وح  سفينة  مثل فيكم بيتي أهل مثل إن:  الحديث ا  من  ن ا  رآبه ا  تخلف  ومن  نج ك  عنه  الجامع  ( هل

 )٤٠٢ص  - الصغير
 )٢:٣يوحنا ١(هو  آما سنعاينه ظهر اذا نعلم ...اهللا أبناء ـ نحن

 
 )٤٥ص  - المناوي ( عيانا القيامة يوم ربكم سترون إنكم:  الحديث

 )٨:٣يوحنا  ١(والحق  بالعمل بل باللسان ، وال بالكالم محبتكم تكن ـ ال
 



 

 ١٣٤

 باصبعه  جنبيه في الشيطان يطعنه آدم بني آل):  ذلك ومثل.  (وصيته حفظ اهللا أحب من:  الحديث

 )٣١٩ص  - الصغير الجامع ( الحجاب في فطعن ليطعنه ذهب مريم بن عيسى غير يولد حين
 )١٩:٣رؤيا  ( وأؤدبه أوبخه أحبه من ّلآ ـ إني

 
دا  اهللا أحب  إذا:  الحديث  تاله  عب ذلك  )٢٣ص  _ الصغير  الجامع  ( اب ه  وآ وم  اهللا أراد إذا:  قول  بق

 )٨ص  - المناوي ( ابتالهم خيرا
 )١٣:١٤رؤيا  ( لهم تابعة أعمالهم ألن الرب ، في يموتون الذين لألموات ـ طوبى
د  من  وحسناته عمله من ؤمنالم يلحق مما إن:  الحديث ه  بع ا  موت دا  نشره  علم ه  صالحا  وول  ترآ

 )٢١٥ص  - الصغير الجامع ( موته بعد من تلحقه وحياته
 )٢٦:١٢رؤيا )...(السماء أي ( رجس فاعل وال نجس شيء يدخلها ـ ال
 

 )١٦٣و  ١٠٢ص  -الصغير الجامع ( نظيف إال الجنة يدخل ال فانه تنظفوا : الحديث
 )١٨:١رؤيا  ( والجحيم الموت مفاتيح ولي ... حي أنا وها ميتا آنت واآلخر األول ـ أنا

 
واتيح  أعطيت:  قوله ذلك ومثل )١٣٤ص  - الصغير الجامع ( وخاتما فاتحا بعثت إنما:  الحديث  ف

الم  ه  الك ه  وجوامع ذلك  ………)٦١ص  - الصغير  الجامع  ( وخواتم ه  وآ اس  أول آنت  قول  في  الن

ه  ثم .. )١١٥ص  -المناوي  ( البعث في وآخرهم الخلق اتيح  أعطيت  إني :  قول   األرض خزائن  مف
 )٨٦ص  ٢ج_ البخاري صحيح(

 
 

 األربعة واألناجيل علي االمام أمثال
   :يلي ما نذآر األربعة، األناجيل عن المنقولة طالب أبي بن علي أمثال من
 ١في بولس  ( الناس من أقوى اهللا ومستصعف الناس من أحكم اهللا  مستجهل •
 ) ٢٥:١آورنثوس   •

 )١٤ص ( اهللا عند عزيز الخلق ذليل:  علي وحكم أمثال
 )٢٥:١٦متى  ( يخلصها أجلي من نفسه أهلك ومن يهلكها نفسه يخلص أن أراد من  •

 
 )١٠٨ص  (        وصلها نفسه عصى ومن قتلها نفسه أضاع من :علي وحكم أمثال في
 )٤٣:١٢مرقس  ( الخزانة في ألقوا الذين آل من أآثر ألقت الفقيرة األرملة هذه   إن •

 ).٧٠ص  (الغني  دينار من اهللا عند أزآى الفقير درهم:  وفي أمثال وحكم علي
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ى         دأب دعاة المسلمين على نعت الفترة التي سبقت البعثة المحمدية بأبشع األوصاف وأآرهها،  حت
تعاروا من            يرسخ في ذهن المسلم بأن تلك      ة ،  واس ا الوثني  الحقبة التي سبقت اإلسالم تطغى عليه

ة   رآن لفظ ة"الق رداف ل  "  الجاهلي ا آم ة"وأطلقوه ة    "  الوثني دم معرف ى ع ة عل ارة،  أو للدالل ت
 .القراءة والكتابة تارة أخرى

ة "وآان قد سبق للمسيحيين أن أطلقوا على الزمن الذي سبق ظهور المسيح إسم                 ام  أ"و  " الجاهلي ي
ة ة"و  "  الجاهلي ان الجاهلي اموس   "زم م الن ان ومصيره تحت حك ر اإلنس تهجانا ألم ك اس ،  وذل
 )٣٠ اآلية – ١٧ اإلصحاح ٢راجع أعمال الرسل (اليهودي 

ع سور من الخطاب القرآني                    د وردت  .  ولقد تبينت لفظة الجاهلية في أربعة مواضع،  وفي أرب فق
ورة    ي س ة ف ذه اللفظ ران"ه ورة  )١٥٤"  (آل عم ي س دة"،  وف ورة  ) ٥٠" (المائ ي س ،  وف

ويبدو أن الكثير من المفسرين حسب أن معناها        ).  ٢٦" (الفتح"،  ثم في سورة      ) ٣٣" (األحزاب"
ة     "  (الجهل"هو   م والمعرف ة اهللا الواحد،                   )  ضد العل ان،  جهال بحقيق ادة األوث ك عب أتى عن ذل ويت

ة ،          " الجاهلية"لواقع أن   وا.  إضافة إلى عدم معرفة القراءة والكتابة      والجهل هما ،  في اللغة العربي
و  "  المروءة"و    "  النخوة"و    "  األناة"و  "  الحلم"ومعناه نقيض   "  سفه"أي    "  جهل"من جذور   

 :  ودليل ذلك ما ورد في الخطاب القرآني نفسه".  التسامح"
ان  • ي سورة الفرق ه)  ٦٣(  فف ذين يمش:  "ورد قول رحمن ال اد ال ا عب ى األرض هون ون عل

 "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما
  قال أعوذ باهللا أن أآون من  الجاهلين……قالوا أتتخذنا هزؤا ) :  "٦٧(وفي سورة البقرة  •
 "خذ العفو وإأمره بالعروف واعرض عن الجاهلين):  "١٩٨(وفي سورة األعراف  •
 "إني أعظك أن تكون من الجاهلين):  "٤٦( وفي سورة هود  •

ود   ورة ه ن س ان م ل مك ي آ ا ف ة ذاته نجد اللفظ تح ) ٤٦(وس ام ) ٢٦(،  الف ، )١١١(،  األنع
رة         )  ٥٥(النمل   )  ٢٣(،  األحقاف    ) ١٣٧(األعراف   ذلك في سور أخرى آثي ات    .   وآ وفي اآلي

ران           "  جهل "جميعها تعني آلمة     ة، والنخوة والغف ة والروي م والمحب ا هو نقيض الحل تقاتها م ومش
 .ال تعني في أي آية منها الوثنية،  أو عدم معرفة القراءة والكتابةوالرحمة،  و

م يرسخون           "  الجاهلية"لقد ظن دعاة اإلسالم أن وصف تلك الفترة ب           سوف يخدم اإلسالم ، ألنه
ة            اة العربي ى الحي ة غلبت عل ى وثني رة أن اإلسالم جاء ردا عل مع أن النصرانية   .  في اإلذهان فك

ه        .  البةواليهودية آانت هي الغ    ي،  طه حسين بقول د األدب العرب ائل عمي ك يتس تظن  :  "وفي ذل أف
تظن   ارة،  أف هد ألصحابه بالمه القوة،  ويش رآن ب داال يصفه الق ياء ج ذه األش ي ه ادلون ف ا يج قوم

 ؟)١" (هؤالء القوم من الجهل والغباوة والغلظة والخشونة
اة خشنة     آال لم يكونوا جهاال وال أغبيا     :  "ويجيب طه حسين بقوله    ء، وال غالظا،  وال أصحاب حي

 )٢" (جافية،  وإنما آانوا أصحاب علم وذآاء ، وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة
 ).  ٣" (قل فأتوا بسورة مثله:  "ثم إن القرآن قد تحدى عرب ما قبل اإلسالم بقوله

 . سخريةوالتحدي ال يكون للضعيف بل للقرين الكفؤ ،  وإال لكان التحدي موضع
 .هذا أمر

 

 

 ظهور اإلسالم الوثنية قبيل وإبان
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ة آانت             ة،  مع أن الوثني واألمر اآلخر،  أن دعاة المسلمين يغفلون ذآر ما ورثه اإلسالم من الوثني
ة      يس األغلبي ر من         .  تقتصر على األقلية ول ون أن اإلسالم أخذ الكثي دما يعرف راء عن وسيدهش الق

ا ،  و دود الزن ل فريضة الحج ،  واألشهر الحرم ،  وح ة ،  مث ر ،  الوثني السرقة ،  وشرب الخم
 . الخ………فضال عن بعض المسؤوليات الجزائية مثل القصاص ،  الدية ،  القسامة ،  والعاقلة 

ان                     ل وإب ة في المجتمع العربي قبي ة الوثني ويبقى من المهم هنا ،  أن نوضح الصورة الحقيقة للحال
 .ظهور اإلسالم

 
 

 حقيقة األوثان
ل اإلسالم      ويقينا،  ليس ثمة أغمض من تعر       ه      .  يف أوثان بعض العرب قبي ا آتب ا آل م و جمعن ول

ر من أسطر                         دنا أآث ا وج المؤرخون المسلمون في تصانيفهم التي نجت من الحرق أو الضياع لم
ة في           "  معجم البلدان "قليلة تضمنتها معاجم اللغة،  ومنها        ا رواه الحاج خليف لياقوت الحموي،  وم

 .آشف الظنون
ه         آيف  :  والسؤال هنا  اب آخر للجاحظ      "  أصنام العرب   "يضيع آتاب مهم إلبن الكلبي عنوان وآت

ه  نام"عنوان رب     "  األص ؤرخين الع انيف الم ي تص ابين ف ذين الكت ن ه والت ع رغم المنق إن .  ب
طربة          ون مض ا تك را م ا آثي ة،  وألنه ن جه ة م ا قليل يال ألنه في غل ع ال تش ي الواق والت ف المنق

تاني في        ومع .  ومتناقضة من جهة ثانية   ه الشهرس ا آتب أن م ول ب ل والنحل  "ذلك،  يمكن الق "  المل
 )٤: (قد يكون أوسع ما جاء في ذلك ؛  يقول

دان واإلنتجاعات فكانت                   " ى البل ال إل ل واإلنتق وآانت أديان العرب مختلفة بالمجاورات ألهل المل
مون      ت ويقس ون البي راهيم يحّج ن إب ى بعض دي دنان عل ن ع د ب د مع ة ول ريش وعاّم ك ق  المناس

ى                  اقبون عل اطع والتظالم ويع واحش والتق ويقرون الضيف ويعّظمون األشهر الحرم وينكرون الف
د                            د مع ة البيت الحرام من ول ام بوالي ان آخر من ق انوا والة وآ ا آ ك م ى ذل الجرائم فلم يزالوا عل

روا          .  ثعلبة بن اياد بن نزار بن معد       ة البيت فغّي ه       فلّما خرجت إياد وليت خزاعة حجاب ان علي ا آ  م
ع الشمس                       د أن تطل ى بع .  األمر في المناسك حتى آانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب ومن من

ا                       ام وبه ى أرض الش ن عامر،  إل ن عمرو ب ة ب وخرج عمرو بن لحّي، وإسم لحّي ربيعة بن حارث
هذه أصنام   :  واقال.  ما هذه األوثان التي أراآم تعبدون     :  قوم من العمالقة يعبدون األصنام فقال لهم      

ى أرض         :  فقال.  نعبدها ننتصرها فننصر ونستسقي بها فنسقى      أال تعطوني منها صنما فأسير به إل
 .  العرب عند بيت اهللا الذي تفد إليه العرب

فأعطوه صنما يقال له هبل فقدم به مّكة فوضعه عند الكعبة فكان أّول صنم وضع بمّكة ثم وضعوا               
ان البيت    به إساف ونائلة آل واحد منه   دأ بإساف      .  ما على رآن من أرآ ان الطائف إذا طاف ب فك

ه              ال ل ريح   "فقّبله وختم به ونصبوا على الصفا صنما يق ه          "  مجاور ال ال ل روة صنما يق ى الم وعل
ون            "  مطعم الطير " :  فكانت العرب إذا حّجت البيت فرأت تلك األصنام سألت قريشا وخزاعة فيقول

ه     .  فىنعبدها لتقر بنا إلى اهللا زل   ا صنما ل ة له فلّما رأت العرب ذلك اّتخذت أصناما فجعلت آل قبيل
.  فكان لكلب بن وبرة وأحياء قضاعة وّد منصوبا بدومة الجندل بجرش           .  تقّربا إلى اهللا فيما يقولون    



 

 ١٣٧

د          .  وآان لحمير وهمدان نسر منصوبا بصنعاء وآان لكتابه سواع         ان لهن ّزى وآ ان الع ان لغطف وآ
ات       .  وآان لطىء الفلس منصوبا بالحبس    .  و الخلصة ومجيلة وخثعم ذ   اد ذو الكعب وآان لربيعة وإي

ان لثقيف الالت منصوبا بالطائف         .  بسنداد من أرض العراق     اة        .  وآ ألوس والخزرج من ان ل وآ
وم من عذرة صنم       .  وآان لدوس صنم يقال له سعد     .  منصوبا بفدك مّما يلي ساحل البحر      ان لق وآ

 ".لألزد صنم يقال له رثاموآان .  يقال له شمس
ا في                       ة أخرى ورد ذآره ا أسماء آله أفترض أننا سنضيف إلى الئحة األصنام التي ورد ذآرها آنف

ل     اجم،  مث واريخ والشروح والمع د ،  سعير ،  والقصير    :  بعض الت اف ،  جلس إن .  رضا،  مف ف
ين صنما               ر من ثالث ى أآث ارىء إل د ف       .  العد لن يبلغ بالق م يعب ا ل ل        ومعظمه رة العرب،  مث ي جزي

ا                 "  نسر"و    "  يعوق"،    "  يغوث"،    "  سواع"،    " ود" وح ،  آم وم ن ة ق م من آله الذين ذآر أنه
ي  اب القرآن ي   ).  ٥(أورد الخط دد األصنام ف ام أن ع ن هش حق واب ن إس زعم إب ف ي وإذا ذاك آي

 . صنما على عدد أيام العام الواحد٣٦٠الكعبة آان 
دعاة                  إن هذا يعيدنا إلى ما ذ      ان دأب ال ة آ ة الوثني آرته آنفا من أن المبالغة في تضخيم صورة الحال

ان                 ادة األوث ى عب أن اإلسالم جاء ردا عل اقوا في           .  المسلمين،  لإليحاء ب دعاة انس ل إن هؤالء ال ب
ان                   ى مجموعة من الرهب إتجاه آخر لإليحاء بأن الوجود النصراني في الجزيرة العربية اقتصر عل

 .صوامعهم على الطريق بين مكة والشامالذين تباعدت 
يخو   ذآر األب ش ا  ) ٦(ي اءت آله ة ج افات الحديث ن أن    .  إن اإلآتش ان م ه رين ا زعم دحض م لت

 الشعوب السامية عموما والعربية خصوصا آانت تقول بالتوحيد،  ال عن وحي 
زة    ن غري ل ع اص ،  ب اطة ،     "خ ى البس له عل ن أص وع م ه مطب ى زعم اميين عل ل الس  ألن عق

) ٧(ويضيف األب شيخو      ".  وآانت غايته من ذلك أن ينكر الوحي باإلله الواحد إلى بني إسرائيل           
دة             ة            "أن العرب في الجاهلية عاشوا في الشرك مدة قرون عدي وى الطبيع ه ق ان تألي ا شرآهم فك أم

 ".إجماال واألنوار العلوية خصوصا
عنة سبق بني إسرائيل إلى التوحيد قبلهم       والواقع أن األب شيخو فاته في هذا المجال أن بعض الفرا          

ه ـ أن         .  وليس هذا هو بيت القصيد.  أيضا ه ورجاحة عقل فقد فات األب شيخو ـ رغم غزارة علم
ا بالمسيح،        مقياس الرسول الذي أقيم بدال من يهوذا األسخريوطي وسار إلى بالد الشراة فبشر فيه

اة،  وأن العربي في                قد عّلم القبائل العربية في الجزيرة بأن المسيح        ور الحي ي،  ن ور الحقيق  هو الن
ه أن يرمز                      وم علي إن محت ه ف رى إله ان ال ي إن آ ذلك الوقت ال يستطيع أن يؤمن بشيء ال يراه،  ف
ا آانت الشمس هي                            ه لم ة والسيارات والشمس،  وأن وار العلوي ه لألن ك تأليه إليه برمز،  ومن ذل

ا سو          ى أن             .  اهاالنور العظيم فإن عبادتها فاقت آل م ه إل و ألفت األب شيخو في حيات وآنت أود ل
وم    )  أي الشمس (النبطيين الذي يعبدون ذي الشرى   وا ي د جعل اير من آل       ٢٥ق انون األول ـ ين  آ

وهذا التاريخ يوافق عيد مولد المسيح الذي تحتفل به غالبية المسيحيين آل              .  عام عيدا لإلله المنير   
 .عام

رازة رسل المسيح        أعود هنا للتذآير بأن الكث     ير من شواهد آتبة اليونان والسريان والعرب تثبت آ
ا            .  في أحياء العرب   ّدارس وتوم ا وت اوس ومتي ى وبرتلم نهم مت ل المؤرخون      .  ويذآرون م د نق وق

الطبري   واهد آ ذه الش لمون بعض ه داء )١٠(المس ي الف زي )١١(،  وأب ن )١٢(،  والمقري ،  واب
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ر          ، )١٤(،  والمسعودي  )١٣(خلدون   رواة خب ل ال ذ الرسل ممن تناق  هذا فضال عن بعض تالمي
داى   ون ت ماس،  وتيم بس الش ل فيلي رب مث ين الع ارتهم ب ا،   .  بش ل أحيان ة بطون القبائ ن عزل ولك

ادة  بطن أو ذاك عن عب ذا ال ذ ه ى أن يش ي الغالب إل ؤدي ف ان ي ا أخرى آ ارة أحيان وانقطاع البش
 .المرموز له إلى عبادة الرمز نفسه

ى الرمز                       وإذا ادة المرموز إل دريجيا عن عب ،  إن آنت ال أنفي إن بعض القبائل العربية قد تحول ت
يم ير والتعل ي التبش د .  نفسه إلنقطاع ف اميين ق ين الس ن ب ه،  أن العرب م ي اآلن ذات د ف ا أؤآ فإنم

 .عرفوا التوحيد في فترات محددة ومتقطعة
وهي صخرة بيضاء   "  الالة" عرف العرب عبادة     وباإلضافة إلى عبادة األنوار العلوية والسيارات     

ائف  ي الط ف ف دها ثقي ت تعب ة آان ى أن .  مربع ون عل ع األثري وم أجم الة"والي رة"  ال .  هي الزه
دعونها  رب ي ا"والع و اختصار   "  أليت دعوها اإلالت وه مها ف د أصلحوا إس ات"وق ا "  اإلاله آم

 ".الالت"فقالوا "  اإلالت "،  آما اختصروا"اهللا"فقالوا "  اإلله"اختصروا آلمة 
وقد تسمى بإسمها آثير من العرب،  فكان الواحد          "  العّزى"والزهرة نفسها أسماها  بعض العرب       

 ".عبد العزى"منهم يدعى ب 
ه     _ ) ٨(وهي على ما يروي ياقوت الحموي   ".  مناة"ومن أسماء العّزى أيضا      ى ب آانت صنما أت

اة        أ) ٩(وذآر في محل آخر     .  عمرو بن لحي   ل          .  ن الالت أخذت من من ا قب ان بعض عرب م وآ
اة            ا،  لكل ذآر أنث ا         .  اإلسالم يجعلون اآللهه أزواج ة الشمس زوجه ان آلله وهو من    "  البعل "فك

 ".  الاله"هو "  الالت"وذآر ".  عزيز"أصنام العرب ـ أما ذآر العزى فهو اإلله 
ل             ا قب رامهم لزحل والشعرى         ومما يلحق بعبادة الكواآب والنيرات عند بعض عرب م  اإلسالم إآ

 .والجوزاء،  أي الجبار ،  والدبران ،  والثريا ،  وقزح الذي آان يكرم قرب مكة
ه              ادم لإلل ة ذآر تق وآانوا ينعتون آلهتهم بأوصاف شتى،  فقد وجدت في الكتابات الحميرية والنبطي

 .مالك  ولإلله رحمان،  ولإلله رحيم ،  ولإلله عزيز الذي سبق ذآره
 

 مواطن تأثر اإلسالم بالوثنية
ة                  قد يدهش الكثير من القراء عند ما يعرف أن اإلسالم قد أخذ من الجاهلية آثيرا من الشؤون الديني

 .الشعائرية من الحياة الوثنية
ا د غالب ي معرض التندي ر من أصنام العرب ف ر آثي ي ورد ذآ ي الخطاب القرآن ي .  فف ا ف وأحيان

 والالة والعزى :  " المنسوخة من سورة النجم والتي ورد فيهامعرض اإلشارة آتلك اآلية
فاعتهن لترتجى       ………ومناة الثالثة األخرى   ى وإن ش ق العل ذآر     ".   تلك الغراني ة التي ي وهي اآلي

وحي  ه ال ل يلقن ان جبري دما آ د عن م محم ي ف ا ف يطان ألقاه ي .  المفسرون أن الش ه ورد ف ى أن حت
ى ألقى          :  "ولهالخطاب القرآني ما يبرر نسخها بق      ي إال إذا  تمن ك من رسول وال نب لنا قبل وما أرس

 ).١٥" (فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان،  ثم يحكم اهللا آياته واهللا عليم حكيم.  الشيطان في أمنيته
رأة ب          مية زوج الم ن تس ي م اب القرآن ي الخط ا ورد ف ك م ن ذل ل"وم ه  "  البع ا لمكانت تعظيم

ا ي أ.  وسطوته عليه ك ف اء ذل ةوج ن آي ر م ه.  آث ك قول ال ذل ا :  "ومث ن بعله رأة خافت م وإن ام
ا     : "،  وقوله  "………نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما ان يصلحا بينهما         د وأن ا ويلتي أأل قا لت ي



 

 ١٣٩

ي شيخا      ه ).  ١٧" (عجوز وهذا بعل ك إن أرادوا إصالحا            :  "وقول ردهن في ذل ولتهن أحق ب " وبع
 ).١٩ "(…… إال لبعولتهنوال يبدين زينتهن:  "وقوله).  ١٨(

ه،                      زه عن زوجت ه وتمي و مكانت ولكن البيان القرآني الذي يسمى الرجل الزوج بعال للتدليل على عل
تنكرا           ائل مس القين      :  "يندد ببعل اإلله الصنم في آية أخرى فيتس ذرون أحسن الخ دعون بعال وت " أت

 وإلى أن اهللا هو أحسنهم،  وذلك عند         . والغريب في هذه اآلية أنها تشير إلى تعدد الخا لقين         ).  ٢٠(
 .تناولها التنديد ببعل

ى               "  العزى "أما اإلله الصنم عزيز وهو ذآر          د تحول إسمه في الخطاب القرآني إل ز "فق ،  "عزي
رآن               ى حروف الق ل إن الخطاب القرآني       .  وربما آان سبب اإلختالف هو التنقيط الذي أدخل عل ب

ن  تق م ز"اش ه "  عزي ر آقول ل التعزي لي    …:  "فع تم برس اة وآمن تم الزآ تم الصالة وآتي ئن أقم  ل
 ).قبلتم أن رسلي هم من عزير(هو "  عزرتموهم"والمقصود ب ).  ٢١ " (……وعزرتموهم

ة               ة القائل ر في اآلي وا            :  "وتكرر الفعل المشتق من عزي ه وعزروه ونصروه واتبع وا ب ذين آمن فال
 ).٢٣ " (… ورسوله وتعزروه لتؤمنوا باهللا:  "وآذلك في قوله).  ٢٢ " (…النور 

ز   أن العزي وا ب ود أن يزعم ى اليه ه عل ي اآلن ذات ي ف ر(وأنكر الخطاب القرآن ن اهللا) عزي :  هو إب
 ).٢٤" (وقالت اليهود عزير ابن اهللا"

ا                        ة وفي طليعته ة الموروث ى الشعائر التعبدي ل إل اه،  ننتق وإذ نكتفي من الخطاب القرآني بما أوردن
 )الكعبة(م تعظيم البيت الحرا

 

 
 الحج قبل اإلسالم

اب                              ـق من ألق ا أطل ان القرآني م ا البي ق عليه ة وأطل ة ومك ديس الكعب ى تق  جاء اإلسالم وأبقى عل
ا          انوا             .  التشريف والتي ال نرى موجبا لذآرها نظرا لكثرته ل اإلسالم آ ومن الثابت أن العرب قب

ذات .  يحجون في شهر ذي الحجة من آل عام        ا المسلمون      وآانوا يقومون ب وم به  المناسك التي يق
 .حتى اليوم

اهللا             (فالتلبية في الحج هي نفسها        ا شرك ب ارات فيه دل اإلحرام وال       ).  مع حذف بعض عب م يتب ول
ة   ى مزدلف دفع إل ة أو ال وف بعرف عاره،  وال الوق دى وإش رام،  وال سوق اله داء مالبس اإلح .  ارت

ة سبعة أشواط           آذلك لم يتبدل التوجه إلى منى لرمي الجمرات          .  وال النحر وال الطواف حول الكعب
ي اإلسالم نقض ف زد أو ي م ي ك ل ل ذل ه.  فك ا ل ل الحجر تعظيم ادة تقبي تمرت ع تمر .  واس ا اس آم

 .السعي بين الصفا والمروة
ا ظ نفسها في                            ـدم األلف ذات المناسـك واستخ ذه الفريضة ب ه ه جاء اإلسالم وورث من العرب قبل

د أن طهره ة بع دالتلبي ارات التوحي ا عب ارات الشرك،  وأضاف عليه ن عب إن .  ا م ك ف م ذل ورغ
ين الصنمين      "  أساف "الطواف يستمر حول حجر أسود،  والسعي بين الصفا والمروة يبقى سعيا ب

ه"و   ات      ".  نائل نم دفع ول الص افوا ح أوا ط لوا وتوض رب إذا اغتس وثنيين الع دامى ال ان ق د آ لق
ين وهو                      معدودة ويستلمون الصنم فيقبل    ة ذو الكف ا تلبي ة،  ومنه ة معلوم ه بتلبي ون من ه،  أو يتقرب ون

 :صنم دوس وقد رواها ابن حبيب على الشكل التالي
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 ".الناس طرف وهم تالدك ونحن أولى منهم بوالئك.  إن جرهما عبادك.  لبيك اللهم لبيك"
ون في طوافهم             "  نسر "وروى تلبية الصنم      انوا يقول م آ ذآر أنه ذلك ف ا       لبي :  "آ م لبيك ألنن ك الله

 ".وآلنا ميسرة وأنت ربنا الحميد.  عبيد
 :آذلك روى تلبية شمس،  صنم بني تميم آما يلي

ّره  ا نج ا نهارن ك،  م م لبي ك الله ّره.  لبي ّره وق ه وح رب .  أزالم ا ل يئا وال نضره،  حج ي ش ال نتق
 ".مستقيم بّره

ارات الشرك بعب      اهللا،  وعب لم في حجه الصنم ب تبدل المس ي  واس د ف د،  وأبقى التمجي ارات التوحي
وفي ما عدا ذلك بقيت الشعائر والمناسك نفسها من قص النواصي              .  التلبية إلله واحد ال شريك له     

ات حول              .  وحلق الشعور،  ورمي الجمرات أو الحصى       ذارى عاري ا ألغى اإلسالم طواف الع إنم
 :القيسأصنام الكعبة،  فقد آن يرقصن مسبالت ذيولهن آمـا روى امرؤ 

 .  فعّن لنا سرب آأن نعاجه  عذارى دوار في مالء مذيل
وهم                       ا يحاول أن ي ي،  آم اب اإلنحالل الخلق والواقع أن نساء بعض العرب آّن يفعلن ذلك ال من ب
اب                 ّبلن الحجر األسود،  بالثي ا،  ويق ن به ة، خشية أن يطف بعض الدعاة، وإنما لشدة تقديسهن للكعب

 .با وآثاماالتي آّن قارفن فيها ذنو
ا آنت تحدثت عن أصول                ة للحج فيم ي أتحدث عن أصول وثني ا أنن ارىء هن وسيتبادر لذهن الق

وهذه األصول  .  نصرانية للكعبة،  والواقع أن الجذور الوثنية سبقت وعاصرت األصول المسيحية          
ين ث                  ا  لم تتوحد،  بل أظهرت تناقضا ملموسا،  وآان هذا من جملة أسباب ظهور الحمس المتحنف ياب

 .يطوفون بها حول الكعبة،  باعتبار أن المتحنفين متشددون ومتطهرون
 

 

 األشهر الحرم والوثنية
ريم األشهر الحرم  ي تح وثنيين ف ادة ال ى ع ذلك عل ى اإلسالم آ ة،  .  وأبق ع أن العرب قاطب والواق

أشهرا  يهودا ونصارى ووثنيين آانوا يعتبرون أشهر ذي القعدة،  وذي الحجة،  ومحرم،  ورجب                 
رة    .  حرما ى اآلن نسمع عن      .  أما شهر رجب قبل اإلسالم فهو شهر العم ا حت ا زلن ة "وم "  الرجيب

ون       .  وهي العمرة التي تتم في شهر رجب       رد فيقول ة سرد وواحد      :  "وآان العرب يسمونه الف ثالث
 ".فرد

 
 

 يوم الجمعة
وم      .  ب بن لؤي  ولم يكن هناك في اإلسالم ما يقال له يوم الجمعة حتى استحدثها آع             ال لي فقد آان يق

ة  ة"الجمع وم العروب ية     ).  ٢٥" (ي اعها السياس ـل أوض ه القبائ اقش في ام تن اع ع وم اجتم ان ي وآ
ام      ؤتمر ع ة م ان بمثاب ة،  وآ ى أن       .  واإلجتماعي ذه الصفة إل ى ه ل عل د حافظ المسلمون األوائ وق

ل     إلى يوم عبادة يستسلم فيه المسلم لمواعظ وفتا   "  الجمعة"تحول   ذي سبق واتعظ قب وى الفقيه،  ال
 .ذلك من الحاآم أو الوالي
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 الرقى والتعاويذ
ذ ى والتعاوي ي الرق ذلك،  ف ة،  آ ع الوثني ى اإلسالم م ون .  ويلتق ل اإلسالم يتل ان العرب قب د آ فلق

ان    ياطين والج راج الش ون إلخ نامهم ويرق زائم ألص ل    .  الع ى قب رب الرق تعمل الع ا اس ر م وأآث
ة          اإلسالم،  آ   ان والعقرب والنمل دغ الثعب د اهللا ترقى     "وآانت  .  ان في الشفاء من ل ّفاء بنت عب الش

 قبل مبعث محمد من لدغ النملة،  وهي ممن بايعن محمدا بن عبد 
ى زوجه حفصة             .  اهللا وهاجرت معه إلى المدينة     ة إل وقد طلب منها نبي اإلسالم أن تعلم رقية النمل

 وآان آل حزم ).  ٢٦(آلمات الرقية بنت عمر،  فإنه لم يجد شرآا في 
ن حزم أن يرقى بعض                          ارة ب لمين من عم آذلك ممن يرقون من لدغ األفعى،  وقد طلب نبي المس

 ).٢٧(أصحابه بعد أن راجع نص الرقية فلم يجد به شرآا 
 

 
 
 

 الحسد
ذلك الخط     .  وانتقلت من الوثنية إلى اإلسالم عادة اإليمان بالحسد وتأثير الحاسد          ر ب اب القرآني   وأق

 قل أعوذ برب الفلق ومن شر:  "في قوله
د     .   ومن شر غاسق إذا وقب  .    ما خلق  ات في العق " ومن شر حاسد إذا حسد    .   ومن شر النفاث

)٢٨.( 
 
 

 العين
د    ي بخالف الحس ين،  وه أثير الع اد بت ة اإلعتق ن الوثني الم م ى اإلس ل إل ول .  وانتق يم "ويق ن ق اب

ائن  آل عائن حاسد  "الجوزية أن    ي اإلسالم روي      ).  ٢٩" ( وليس آل حاسد ع وفي حديث عن نب
ا            ".  العين حق  :  "عن أبي هريرة في الصحيحين قوله      ا ورد في الصحيحين عن عائشة قوله :  آم

ول              ".  أمرني النبي صلعم أن نسترقي من العين      " ابر ق ه عن ج ند حسن رفع آما أخرج البـزار بس
 ".القبر والجمـل القدرإن العين لتدخل الرجل :  "نبي اإلسالم

 
 

 النفث
د  "ومن الوثنية انتقل إلى اإلسالم اإلعتقاد بتأثير    ال      "  النفث في العق وهو من ضروب السحر ويق

 :فقد قال قبل اإلسالم متمم بن نويرة"  أشد من النفخ وأقل من القفل"عنه أنه 
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 نفثت في الخيط شبيه الرقى          من خشية الجنة والحاسد
 :رة بن شدادوقال عنت

         فإن يبرأ فلم أنفث عليه           وإن يفقد فحق له المفقود
ورة  ي س ذلك ف ي ب ر الخطاب القرآن ق"وأق ا"  الفل ا آنف ي ورد ذآره ا .  الت وذتين وهم ل إن المع ب

ه           "  سورة الناس "و    "  الفلق"سورة   ا أصغر زوجات ه بهم لمين لترقي قد أنزلتا بوحي إلى نبي المس
 ).٣٠" (يشعر بأنه يأتي النساء وال يأتيهن"قد آان ـ حسب ما روته ـ  عائشة ف

 
 
 
 
 
 
 
 

 المرأة وتعدد الزوجات
ى اإلسالم                          ة إل رأة انتقلت من الوثني ى الم .  ال بد من اإلشارة قبل آل شيء إلى أن سيادة الرجل عل

ى ال                     ه أبقى عل نظم وسنن إال أن يادة وأخضعها ل يادة    وصحيح أن اإلسالم قونن هذه الس سلطة والس
 .الواسعتين اللتين آان يتمتع بهما الرجل في األسرة قبيل ظهور اإلسالم

يد .  وقد أسمى الخطاب القرآني الزوج بعال      ذآر في   .  والبعل قبل اإلسالم هو الرب المالك والس ون
 :هذا الصدد ما قاله حاتم الطائي
وما تشتكيني جارتي غير آنها
سيبلغها خيري ويرجع بعلها

زوج اسم     ق       "  البعل "وما من شك أن إطالق البيان القرآني على ال زواج عن طري ار ال هو من آث
ك ل .  التمل ل"وتقاب ة  "  البع ة"آلم ة   "  المبعول ـة مملوآ ي بمثاب ي ه ة الت ا الزوج ي هن ي تعن وه

تكانة                .  ومسودة ومربوبة لبعلها   ة أورثت الزوجة شعورا باإلس ذاآرة الجماعي وهذه التسمية في ال
ا      ا زوجه ددها له ي ح ام الت ول بالمه ة والقب ة المطلق ة والتبعي الم والطاع ل(واإلستس ي )  البع وه

أن اإلسالم ألغى      .  المتعة الجسدية واإلنسال وخدمة البيت وتربية األطفال       ا ب وال بد من اإلقرار هن
 .متالك اإلبن لزوجة أبيه من بعد وفاة األبالعرف القاضي با

م من        :  "وقد ورد في الخطاب القرآني قوله     .  ولقد أقر اإلسالم تعدد الزوجات     وانكحوا ما طاب لك
اع     نهم من                 ).  ٣١" (………النساء مثنى وثالث ورب ة،  فم ذه اآلي ى ه ويختلف المفسرون في معن

ع زوجات،  ول                 د أرب ي الوقوف عن ة ال تعن ك وهو            يرى أن اآلي ى خالف ذل ة عل كن أجمعت األم
ذي حرص                  .  اإلآتفاء بأربع  ل ال وقد رأينا أن التحديد بأربع آان من تأثير تعليم الحبر اليهودي هلّي

يالد             رن األول للم اب هروبهم من فلسطين في الق ة في أعق .  على تكاثر اليهود في الجزيرة العربي
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ا      د عدد الزوجات رأوا أن الطالق هو      لكن المسلمين الذين ورثوا من أسالفهم عدم استس غة تحدي
ا،  شريطة أن           .  السبيل إلى اإلفالت من التحديد     زوج بغيره ه ويت ق زوجت فمـن حق المسلم أن يطل

اء              ن اإلم ين،  وه ك اليم الف مل ات،  بخ ع زوج ن أرب ر م د أآث ت واح ي وق ه ف ع لدي ال تجتم
 .والسراري

ا          ة          وإن نظرة إلى سجل زواج الصحابة،  ومنهم الخلف ة وآتب نهم المبشرون بالجن ء الراشدون،  وم
 :لكفيلة بأن تفتح عيوننا على حقائق جديدة غير مسألة تعدد الزوجات.  الوحي

 
 .  تزوج أربعا:   أبو بكر الصديق •

 :اثنتين قبل اإلسالم وهما
   قتيلة بنت عبد العزى-١
 :  أم رومان والدة عائشة  واثنتين بعد اإلسالم وهم-٢
 نت عميس  اسماء ب-١
 )توفي عنها وهي حامل( حبيبة بنت خارجة -٢
 
 )٣٢(سعا تزوج ت:  عمر بن الخطاب  •
   زينب بنت فطعون بن حبيب-١
   أم آلثوم بنت علي بن أبي طالب-٢
   أم آلثوم بنت جرول بن مالك-٣
   جميلة بنت ثابت بنت أبي األفلح-٤
 )وانجبت له أبا المجبر(  أم ولد سرية تسمى لهية -٥
 )وأنجبت له عبد الرحمن األصغر(  أم ولد سرية -٦
   أم حكيم بنت الحارث بن هشام-٧
 )وأنجبت له زينب(  أم ولد وتسمى فكيهة -٨

 )ابنة عمه(عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل  -٩
 عثمان بن عفان تزوج تسعا أيضا •
   رقية بنت محمد رسول اإلسالم-١
   أم آلثوم بنت محمد رسول اإلسالم-٢
 اطمة بنت غزوان  ف-٣
   أم عمرو بنت جندب-٤
   فاطمة بنت الوليد-٥
   أم البنين عيينة-٦
  رملة بنت شيبة بن ربيعة-٧
  نائلة بنت الفرافصة-٨
 )وأنجبت له أم البنين( أم ولد -٩
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  علي ابن أبي طالب •
   فاطمة بنت محمد رسول اإلسالم-١
   خولة بنت جعفر بن قيس-٢
   أم البنين بنت حزام-٣
   ليلى بنت مسعود بن خالد-٤
   أسماء بنت عميس-٥
   الصهباء أم حبيب-٦
 )أمها زينب بنت محمد رسول  اإلسالم.  (  أمامة بنت أبي العاص-٧
   أم سعد بنت عروة بن مسعود الثقفي-٨
  محياة بنت امرؤ القيس بن عدي  -٩
 

 :في خارطة الزواج هذه،  يلفتنا ما يلي
 تزوجن ثالثة أو أربعة أو خمسة أن بعض النساء – أوال 

 عاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل تزوجت خمسة •
   عبد اهللا بن أبي بكر -١
   عمر بن الخطاب-٢
 )أحد المبشرين بالجنة(  طلحة بن عبيد اهللا -٣
 )شقيق عبد اهللا بن أبي بكر(  محمد بن أبي بكر -٤
   عمرو بن العاص-٥
  بأربعةأم آلثوم بنت عقبة بن أبي معيط تزوجت •
   زيد بن حارثة-١
 )أحد المبشرين بالجنة(  الزبير بن العوام -٢
 )أحد المبشرين بالجنة(  عبد الرحمن بن عوف -٣
   عمر بن العاص-٤
 :عائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا  تزوجت بثالثة •
   عبد الرحمن بن أبي بكر-١
   مصعب بن الزبير بن العوام-٢
   عمر بن عبيد اهللا -٣
 :م بنت علي تزوجت بثالثةأم آلثو •
   عمر بن الخطاب-١
   عون بن جعفر الطيار بن أبي طالب-٢
   وتزوجت من أخيه محمد-٣
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 أم اسحق بن طلحة تزوجت بثالثة •
   الحسن بن علي بن أبي طالب-١
   الحسين بن علي بن أبي طالب-٢
   محمد بن عبيد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر-٣
 جت بثالثة أسماء بنت عميس تزو •
   جعفر الطيار بن أبي طالب-١
   أبي بكر الصديق-٢
   علي بن أبي طالب-٣

ة                  :  ثانيا م يكتف بفاطم ي طالب ل ن أب ة رسول اهللا   "يلفتنا هنا أيضا أن عليا ب يدة نساء   "و  "  ابن س
دة رسول اإلسالم         "  العالمين زوج من   .  بل تزوج بإبنة أختها أمامة بنت أبي العاص وهي حفي وت
م ر الصديق  أس و بك ا أب ا زوجه وفي عنه د أن ت يس بع ت عم ن  .  اء بن ر ب ه أعطى عم ن جهت وم

ن الخطاب،                    .  الخطاب ابنته أم آلثوم زوجة له      ـى عمر ب اق عل ة النف ع اطالق تهم وآل هذا لم يمن
آما أن ذلك لم يمنع عمرا من       .  وسلفه أبي بكر الصديق،  من قبل أبناء وأحفاد علي والمتشيعين له           

 .د علي عن الخالفةاستبعا
ونن صحابة   .  ثم إن عمرا تزوج من عاتكة بنت زيد بعد أن طلقها حليفة أبو بكر           وال ندري آيف ق

ذه     "  رسول اهللا " ين األقطاب،                .  عملية تبادل الزوجات ه ديد األواصر ب ة هي تش وإذا آانت الغاي
ائلين ب             إن سؤاال يعترض الق د    آما سبق وذآر أسباب تعدد زوجات الرسول،  ف ك ق ان ذل ذلك إن آ

 !!!أسهم في رأب الصدع بين علي من جهة وأبي بكر وعمر من جهة ثانية
لقد تزوج رسول اإلسالم بحفصة إبنة عمر بن الخطاب،  ولكن ذلك لم يمنع الفاروق من اإلنقالب                   
ا ال        ـين آتاب ب للمؤمن ا ليكت ا وقلم د فقرطاس ب محم دما طل ه عن ن وفات وم م ل ي ه قب رد علي والتم

ان رّدهيضلون ده،  فك ر  :   بع ه يهج وه إن ذي(دع ع  )  أي يه ه الوج د غلب اب اهللا…فق بنا آت "  حس
ه).   ٣٣( ك بقول ه عن ذل ي نّزه ع أن الخطاب القرآن ذيان م الهجر واله ه ب د اتهم و إال :  "لق إن ه

ة        "  رسول اهللا "فأين تلك الذريعة القائلة بأن تعدد زوجات        ".  وحي يوحى  د آلم ان غرضه توحي آ
ك                   … … ! العرب  لقد آان نبي اإلسالم يضمـن والء أبي بكر له منذ البداية وحتى النهاية،  ومع ذل

 ).وفي رواية أخرى سبعة أعوام فقط(تزوج من ابنته عائشة وهي ال تتجاوز التاسعة 
ية         ة السوربون الفرنس اني السماوي في جامع دآتور التيج ا ال ا مالبسات محاضرة ألقاه أروي هن

 ":فاسألوا أهل الذآر:  " نفسه في آتابهوآما دّونها هو
ه      لم وخلق ه وس ي صلى اهللا علي ن أخالق النب ّدث ع اريس أتح ربون بب ة الس ي جامع ا ف ت يوم آن

ه النبي                رآن وعرف ب ه الق ين            ) ص(العظيم الذي تحدث عن ادق األم ّموه الّص ة فس ل البعث ى قب حت
ه صّلى اهللا  ا بأن ا أوضحت خالله اعة تقريب ا وال ودامت المحاضرة س م يكن محارب لم ل ه وس علي

ض   ّدعي بع ا ي ر آم القوة والقه ه ب رض دين يره،  وف ر مص ي تقري ان ف وق اإلنس با لحق غاص
 .المستشرقين

اريخ             الم وت ين باإلس دآاترة المختّص اتذة وال ن األس ة م ا نخب ارك فيه ي ش ة الت الل المناقش وخ
اوئين ا      .  المسلمين وجّلهم مستشرقون    ى المن ا عل ا م اروا بعض الشبهات،      وانتصرت نوع ذين أث ل
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اني     (ولكن أحدهم وهو عربي مسيحي طاعن في السن          ه لبن د أن ه        )  أعتق ّي بأسلوب في اعترض عل
 .خبث ودهاء فكاد يقلب انتصاري إلى هزيمة نكراء

ة          ن المبالغ ر م ه آثي رة في ي المحاض ه ف ا ذآرت أّن م يح،  ب ي فص ان عرب دآتور بلس ذا ال ال ه ق
ق بعص  ا يتعل ى   وبالخصوص فيم ك،  وحت ى ذل ك عل هم ال يوافقون لمين أنفس ي إذ أّن المس مة النب

ه                    د سّجل ل أ وق ه الخط محمد نفسه ال يوافق على ذلك،  فقد قال عديد المرات،  بأنه بشر يجوز علي
دة   لمين الصحيحة والمعتم ا وآتب المس ى عن التعريف به ي غن دة نحن ف اء عدي لمون أخط المس

ة         :  عندهم تشهد على ذلك،  ثم قال       وأّما بخصوص الحروب فما على حضرة المحاضر إال مراجع
اء     م واصلها الخلف ه،  ث ي حيات د ف ا محم ام به ي ق زوات الت ب الغ ط آت رأ فق ي أن نق اريخ ويكف الت

 مدينة )  (Poitierالراشدون بعد وفاته حتى وصلوا إلى 
 .هر وقوة السيفبواتييه بغرب فرنسا وفي آلها آانوا يفرضون دينهم الجديد على الشعوب بالق

دآتور                    ره ال ا ذآ أن م اعهم ب وقابل الحاضرون آالمه بالتصفيق مؤيدين مقالته وحاولت بدوري إقن
بهم، وارتفعت ضجة من الضحك في القاعة                      المسيحي غير صحيح وإن أخرجه المسلمون في آت

 .استهزاء وسخرية مني
ا هو     وتدّخل الدآتور المسيحي من جديد ليقول لي بأّن ما ذآره ليس من  ا وإنم  الكتب المطعون فيه

 .في صحيح البخاري ومسلم
ع   ا م ا،  وأن ا وزن ون له ال يقيم يعة ف د الش ا عن ّنة أّم د أهل الس ذه الكتب صحيحة عن أن ه وقلت ب

 .هؤالء
ر من                   :  فقال م أآث ـة وه نحن ال يهمنا رأي الشيعة الذين يكّفرهم أغلب المسلمين،  والمسلمون السّن

إذا تفاهمتم أنتم المسلمون مع      :  قيمون آلراء الشيعة وزنا،  ثم أضاف قائال       الشيعة عشر مرات ال ي    
ا نحن            ك ضاحكا    (بعضكم البعض وأقنعنم أنفسكم بعصمة نبّيكم،  عند ذلك يمكـن أن تقنعون ال ذل ق

 ).متهكما
ائال          د ق ّي من جدي ـع الحاضرين                 :  ثم التفت إل ا أسألك أن تقن دة فأن ا بخصوص األخالق الحمي وأّم

  تزّوج محّمد الذي بلغ من العمر أربعا وخمسين بعائشة وعمرها ست سنين؟آيف
أّن                       اعهم ب اق تنتظر رّدي وحاولت جهدي إقن د ضجة الضحك واشرأبت األعن وارتفعت من جدي

ى مرحلتين          تم عل اح              …الزواج عند العرب ي د وآتب الّنك ى وهو العق ة األول ة   … المرحل  والمرحل
ا إال       الثانية وهو البناء والدخول،     دخل به م ي  وقد تزوج النبي عائشة وعمرها ست سنوات ولكن ل

ا                      ّي بم بعد أن بلغت تسع سنوات،  واستطردت بأّن هذا ما يقوله البخاري إن آان مناقشي يحتج عل
ة وال            .  فيه ة مدني م حال م يكن له ان ل ك الزم اس في ذل وأنا شخصيا أشك في صحة الرواية ألّن الن

إن عائشة بلغت سن الرشد                   تسجيل تاريخ الميالد وال    ة ف  تاريخ الوفاة، وعلى فرض صحة الرواي
في التاسعة من عمرها فكم رأينا اليوم على شاشة التلفزيون بعض الفتيات الروسيات والرومانيات              

ا            " الجمباز"العبات   الالتي عندما تراهن وترى آمال أجسامهن تستغرب عندما يعلنون عن عمره
دما                .  عاماوأنها لم تتجاوز إحدى عشر       ا إال بع دخل به م ي لم ل فال شك بأن النبي صلى اهللا عليه وس

و          ا ه ا آم ر عام ة عش غ ثماني ن بل د لم ول بالرش الم ،  ال يق يض،  واإلس بحت تح دت وأص رش
ا ي فرنس دآم ف ال.  معروف عن ي للرج اء وبخروج المن الحيض للنس د ب ر الرش ل اإلسالم يعتب .  ب
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اث من يحضن في سن                 وآلنا يعلم حتى اليوم بأن من الذآ       ور من يمنون في سن العاشرة ومن اإلن
 .مبكرة قد ال تتجاوز العشرة

د يكون صحيحا وهو صحيح              :  وهنا قامت سيدة وتدّخلت لتقول     ه ق ا أوردت نعم وعلى فرض أّن م
د              علميا،  ولكن آيف نقبل بزواج شيخ آبير أوشك عمره على نهايته بفتاة صغيرة ما زالت في العق

 مرها؟األول من ع
ة،  وإن                           :  قلت ه،  وال شك أّن هللا في آل شيء حكم إّن محمدا نبي اهللا وال يفعل شيئا إال بوحي من

 .آنت شخصيا أجهل الحكمة في ذلك
ا غصبا               :  قال الدآتور المسيحي   لكن المسلمين اتخذوا ذلك سنة،  فكم من فتاة صغيرة زوجها أبوه

انتهزت هذه  .  الظاهرة بقيت حتى اليوم موجودة    عنها برجل يوازيه في السن ومع األسف فإن هذه          
رأه           :  الفرصة ألقول  ولذلك أنا ترآت المذهب السّني واتبعت المذهب الشيعي،  ألنه يعطي حق الم

 .في أن تزوج نفسها بمن شاءت هي ال بما يفرضه عليها الولي
ى الحا         :  قال د بعائشة والتفت إل ى زواج محم د إل ّنة والشيعة ولنع ول بكل    دعنا من الس ضرين ليق

م من                          :  سخرية ـيرة ال تفه ة صغ زوج بنّي ر من الخمسين يت الغ من العمر أآث إن محمدا النبي والب
د                            ذا يؤآ ّدمى وه ا تلعب بال ا آانت في بيت زوجه دثنا بأنه الزواج قليال وال آثيرا ، والبخاري يح

 ؟على براءة الطفولة،  فهل هذه هي األخالق العالية التي يمتاز بها النبي
دون جدوى،      ) ص(وحاولت من جديد إقناع الحاضرين بأن البخاري ليس حجة على النبي             ولكن ب

 فقد لعب هذا المسيحي اللبناني بأفكارهم آما أراد،  وما آان لي 
ال أن أوقفت النقاش متذرعا بأننا ال نتكلم نفس اللغة ألنهم يحتجون علي بالبخاري في حين أنني ال                   

 .أؤمن بكل ما ورد فيه
د            داء محم الم وأع داء اإلس ؤالء،  وألع وا له ذين أعط لمين ال ى المس ا عل ت ناقم )  ص(وخرج

ؤالء البخاري  ى رأس ه ه وعل ا ب ذي يحاربونن ذ ال الح الناف ا !  الّس ا مهموم ورجعت للبيت يومه
د هللا                ول الحم إذا بي أق ا ف ره في فضائل عائشة وأحواله ا ذآ وأخذت أتصفح صحيح البخاري وم

ا داخلني                    الذي فتح بص   لم وربم ه وس يرتي،  وإال بقيت متحيرا في شخصية الرسول صلى اهللا علي
 .الشك فيه العياذ باهللا

ـأن هؤالء  اريء ب ين للق ى يتب رت خالل المناقشة حت ي أثي ات الت ار بعض الرواي د من إظه وال ب
 .المنتقدين لم يفتروا علينا وإنما وجدوا بغيتهم في صحاحنا فاستعانوا بها علينا

د أخرج البخاري في صحيحه من آتاب بدء الخلق باب تزويج النبي صلى اهللا عليه وسلم عائشة                 فق
 .وقدومه المدينة وبنائه بها

دمنا             :   عن عائشة رضي اهللا عنها قال      - تزوجني النبي صلى اهللا عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فق
وفى                     ن خزرج فوعكت فتمزق شعري ف ي الحرث ب أتتني أمي أم        المدينة فنـزلنا في بن ة،  ف جميم

ي،        د ب ا تري ا ال أدري م ي فأتيته ي،  فصرخت ب ى صواحب ل ة ومع ي أرجوح ي لف ان وإن روم
يئا من              م أخذت ش فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني أللهج حتى سكن بعض نفسي ث

ر    ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من األنصار في البيت فقلن ع                ى الخي ل
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ي إال رسول اهللا صلى             .  والبرآة وعلى خير طائر    م يرعن أني،  فل فأسلمتني إليهن فأصلحن من ش
 .اهللا عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين
 .وأترك لك أيها القارىء لتعلق بنفسك على أمثال هذه الروايات

 .نبساط إلى الناسآما أخرج البخاري في صحيحه من آتاب األدب باب اإل
ي                 :   عن عائشة رضي اهللا عنها قالت      - ان ل لم وآ ه وس آنت ألعب بالبنات عند النبي صلى اهللا علي

ّي                ه  فسربهّن إل تقّمعن من لم إذا دخل ي ه وس ان رسول اهللا صلى اهللا علي صواحب يلعبن معي،  فك
 .فيلعبن معي

ول الشارح   ل المسماة بلعب       :  يق ي التماثي ات، يعن يّ     ألعب بالبن ات ـ ويسربهن إل ثهن  : البن أي يبع
ويرسلهن إلي وأنت تقرأ مثل هذه الروايات في صحيح البخاري أيبقى عندك اعتراض بعدها على               

 نقد بعض المستشرقين إن آنت منصفا؟
ا أرى ربك إّال يسارع في          "عندما تقرأ قول عائشة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           !  قل برّبك    م

 ).٣٤" (هواك
لم،                       ماذا ي  ه وس ه صلى اهللا علي بقى في نفسك من احترام وتقدير إلمرأة آهذه التي تشكك في نزاهت

 .وهل ال يبعث ذلك في نفسك أنها تصرفات مراهقة لم يكتمل عقلها
ان شهوانيا إذا                      ه آ د للنساء وأن رون حّب محم ا يثي وهل يالم بعد ذلك أعداء اإلسالم الذين آثيرا م

ان يجامع إحدى عشر                    قرأوا في البخاري بأن اهللا     ه آ  يسارع في هواه،  ويقرأون في البخاري بأن
 .زوجة في ساعة واحدة وقد أعطي قوة ثالثين

من هذا المدخل نستطيع التعرف على موقف اإلسالم من المرأة على وجه العموم ـ ال آزوجة فقط   
اق        ـ لقد حاول الكثيرون أن يشرفوا موقف اإلسالم من المرأة،  ولجأوا في سبيل ذ                 ّي أعن ى ل ك إل ل

ة              ة العلمي ة   .  اآليات القرآنية لتنجسم مع ادعاءاتهم،  وهو موقف ليس فيه ذرة من األمان ا الحقيق فيم
وثنيين العرب         ذيب لموقف ال ر من ته ومن  .  العلمية تؤآد أن نظرة اإلسالم إلى المرأة لم تكن أآث

وثني،  فل      ف ال ذيب الموق ن الته ل م ى بقلي الم تبن ي أن اإلس ك ف وعيا   يش يرا موض ا تفس ر لن يفس
يهم       : "مثل) النصوص المقدسة ( رأة عل النساء ناقصات    :  "والحديث ).  ٣٥" (لن يفلح قوم ولّوا إم

ان القرآني     ".  عقل ودين  ذلك البي ان ممن ترضون من                  :  "وآ ين فرجل وامرأت ا رجل م يكون إن ل ف
 "الشهداء

)٣٦  .( 
يوصيكم  اهللا في أوالدآم     :  "ك وصية القرآن  ،  وآذل  "فشهادة المرأة هنا تعادل نصف شهادة الرجل      

ذا المجال              ).  ٣٧" (للذآر مثل حظ األنثيين    ّر    .  واألمثلة القرآنية أآثر من أن  تحصى في ه د أق لق
ى اإلسالم في تفضيل              .  اإلسالم قوامة الرجل على المرأة     فاهللا في اإلسالم وافق الوثنية السابقة عل

ب،              الرجل في الميراث والشهادة والقوام     التوبيخ والتأني زوج حق تأديب الزوجة،  ب ة،  وأعطى ال
ه      ربها لقول جع،  وض ي المض ة ف ر المبعول م هج اجع   :  "ث ي المض روهن ف وهن واهج فعظ

ه                      ).  ٣٨" (واضربوهن ة يشكو الي ن حارث د ب اءه زي دما ج الغريب في األمر،  أن نبي اإلسالم عن
ا      ضد زوجته زينب وما يعانيه من سوء معاملتها له لم      ا وضربها في المضجع آم ينصحه بهجره

ه  و نفس ا ه زوج منه ا ليت ه أن يطلقه ل من ل قب ي ب ر الخطاب القرآن ة أخرى .  أم ي حادث ه ف ع أن م
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ه،      ت إلي الم،  وطلب ي اإلس ى نب ة إل رأة الجريح رعت الم ه فأس ن األنصار زوجت ل م ضرب رج
و        ذ    بصفته حكما،  تطبيق الشريعة،  والتمست القصاص،  ووافق الرسول ف دة لتنفي را،  وأعد الع

ة       ة القائل ه باآلي ى ل دما أوح راره وعن ي      "ق روهن ف وهن واهج وزهن فعظ افون نش ي تخ والالت
ربوهن  اجع واض تدعى ).  ٣٩"(……المض م اهللا اس الف حك راره يخ الم أن ق ي اإلس وأدرك نب

ونجد أن   ).  ٤٠(" أردت شيئا وأراد اهللا شيئا آخر     :  وقال له .  الزوج وتال عليه اآلية المذآورة آنفا     
د                          ى محم ه زينب بنت جحش إل .  هذا التفاوت بين اهللا ونبيه لم يقم عندما شكا زيد بن حارث زوجت

 ).٤١" (…ولما قضى منها زيد وطرا زوجناآها:  "والمبرر نجده في الخطاب القرآني لقوله
 

 
 

 

 
 
 

 تمييز العربي عن غيره
ان  ".   العجم "جدا ويسمون غير العرب ب        من المؤآد أن عرب ما قبل اإلسالم آانوا متعالين           وآ

م    تكلم بكالمه ن ال ي ل م مون آ الم يس ل اإلس ا"العرب قب ي "  أعجمي رب يتضح ف تعالء الع واس
 . فالمرأة العربية عجماء.  إطالقهم صفة العجم أيضا على البهائم

رس  اء،  والف ة أيضا عجم ارس(والبهيم ل ف رب،  ومصدر احت )  أه د الع م عن ن العج م م اره .  ق
هو رفض  "  ذي قار "ومعروف أن أحد أسباب نشوب الحرب بين الفرس والعرب المشهورة بيوم            

رأ من                  .  النعمان اإلصهار إلى آسرى    ى الخطاب القرآني فتب ة إل ار األعجمي وانتقلت عدوى احتق
 ).  ٤٢"  (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي:  "األعجمية بقوله

فاء      أأعجمي وعربي قل هو لل    :  "وبقوله وا هدى وش ه ).  ٤٣" (ذين آمن ا      :  "وبقول اه قرآن و جعلن ول
ه      ه   ).  ٤٤" (أعجميا لقالوا لوال فّصلت آيات ذلك قول رأه            :  "وآ ين فق ى بعض األعجم اه عل و نزلن ول

 ).٤٥" (عليهم ما آانوا به مؤمنين
أن أ       "  آفار قريش "ومناسبة اآليات الواردة في الخطاب القرآني أن         دا ب رون محم ا  آانوا يعّي عجمي

ر "وبعضهم ذآر أنه    .  آان يعلمه القرآن   ي الحضرم       "  جب د لبن ام        .  وهو عب ه بلع بعض ذآر أن وال
وراة    رأ الت ان يق ذي آ ين ال لمان الفارسي  .  الق ه س بعض ادعى أن ي   .  وال ق نب م يلت لمان ل مع أن س

 ).٤٦(العرب إال في يثرب 
يكم         واهللا لو آان مولى س    :  "ويروى أن عمر بن الخطاب قد قال مرة        ه عل ا لوليت ة حي ".  الم بن حذيف

ه                            زويج ابنت ه وأن رفض ت د سبق ل ه،  فق ادا في وإن صح هذا الذي نسب إليه،  فال يعتقد أنه آان ج
ك واضح ألن    .  من سلمان الفارسي رغم فضله ومكانته عند رسول اإلسالم      ر  (والسبب في ذل األث
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ريف ول) الش ـرب :  "يق اء للع وا أآف والي ليس ي ا"  إن الم ه وف وي ورد قول ديث النب رح :  "لح ج
 ).يعني جرح البهيمة"  (العجماء جبار

ر أن     ع األم راب،  وواق ة األع دوى آراهي ه ع ابقة علي ة الس ن الوثني الم م ى اإلس ت إل ذلك انتقل آ
ين     ة ب ور       "  األعراب"و  "  العرب "التفرق ى ظه ع العربي السابق عل تقرة في المجتم آانت مس

 .حيث ظهر اإلسالم وفي يثرب التي استقام فيها عودهاإلسالم،  ال سيما في مكة 
ار        دوى احتق ه ع ت إلي ذلك انتقل ي آ اب القرآن ى الخط ة إل ة األعجمي دوى آراهي ت ع ا انتقل وآم

 :األعراب  ومن ذلك قوله
 ) ٤٧" (األعراب أشد آفرا ونفاقا"

 )٤٨" (ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرما:  "وقوله
 ).٤٩" (مدينة ومن حولهم من األعراب أن يتخلفوا عن رسـول اهللاما آان ألهل ال:  "وقوله
 ).٥٠" (سيقول لك المخلفون من األعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا:  "وقوله
 ).٥١" (قل للمخلفين من األعراب:  "وقوله

ون            :  "وآذلك قوله  رهم ال يعقل د نز  ).  ٥٢" (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أآث ذه    وق لت ه
ن اسحق ب          د ب ذين يسميهم محم ك ال يم،  أولئ ي تم ة في أعراب بن يم " اآلي ي تم اة بن ).  ٥٣" (حف

امتهم في                           وا إم اة رسولهم شهادة األعراب عن الحاضرة ومنع د وف ا بع ولقد أسقط المسلمون فيم
 ).٥٤(الصالة 

فإن مالكا  )   أحفظهم له  أي(ورغم أن رسول اإلسالم قال بأن يقوم بإمامة الصالة أقرأ القوم للقرآن             
ة    واز إمام دم ج ى بع ديث وأفت ذا الح اوز ه د تج وم،  ق ى الي مه إل روف بإس ذهب المع صاحب الم

 ).٥٥(األعرابي حتى ولو آان األقرأ 
 

 

 مسألة الرق
المنتصر  .  آانت الغزوات في الجزيرة العربية قبيل وبعد ظهور اإلسالم هي المصدر األول للرق            

زوم،  يأ تعبد المه بايايس اء س ل النس ال أسرى ويحم ذ الرج ر،  .  خ ان الفق اني فك ا المصدر الث وأم
دائن    ترقه ال دين اس داد ال ز عن س ا عج ى إذا م راف،  حت ن األش ة يقترض م ن العام المعوز م .  ف

د   ).  ٥٦(وظهر النخاسة وآان أبرزهم عبد اهللا بن جدعان زعيم قريش  وظلت الجارية ـ إلى ما بع
ام   استقرار دولة اإلسالم  بقرون طويلة ـ  تنفذ آل ما يوآل إليها من أعمال،  وتعاون في جمع الطع

دره من دخل       ا ق .  ويصنع بها سيدها ما يشاء، يتخذها أمة لنفسه،  أو يكرهها على البغاء ويقبض م
 )٥٧:  (وروى لنا الطبري

دينار أو   آان لعبد اهللا بن سلول جارية تسمى مسيكة يجبرها على الزنا فتأتي له في آخر        أنه وم ب  الي
ر،               .  إرجعي فازني :  برد،  فيقول لها في اليوم التالي       ر مه ا بغي ه ويتزوجه يد جاريت ق الس د يعت وق

 ).٥٨(آما فعل عروة بن الورد مع امرأة سباها أثناء السطو فهربت منه عند أول فرصة 
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ى  ب،  أو يبق ي الغال ه ف ه آالظل،  ويحارب عن يده يالزم ة س ى خدم د عل يم ويسهر العب ي المخ  ف
اع ة المت اء  .  لحماي ال البن ارة والحرف وأعم ي التج اج،  ف ي اإلنت د ف ذا فضال عن تشغيل العبي ه

 .والرعي
ان ظهور             .  والعبد ملك يصلح محال للبيع والهبة والميراث       ل وإب ذاك آان هو المجتمع العربي قبي

د،     اإلسالم مجتمع يعبد بعض أشرافه األصنام،  يأآلون الربا،  يعسفون با             لضعيف،  يقهرون العبي
 فهل غّير اإلسالم من هذا الواقع شيئا؟ .  يفسقون باإلماء

ة وال                          ات المعدوم دى الطبق ة ل ة اإلجتماعي وره آرسول من النقم لقد أفاد نبي اإلسالم في أول ظه
ة                            ريش المعدي ا ردة فعل أشراف ق ا يلفتن ه وهن انوا خليت م فك تقطبهم واستعان به د،  فاس سيما العبي

اريخ  لرس اول الت ا يح ان آم ا عن األوث ه دفاع ن حربهم ل م تك ي،  فل ا دين ن مبعثه م يك د ل الة محم
د في                    د انحاز محم ة،  لق ازات طبقي ا عن امتي اإلسالمي أن يصور لنا في آالف مجلداته،  بل دفاع

ر                 ة،  البداية إلى المحرومين،  فاآليات المكية التي تهاجم التجـار وتطالب بالكف عن اإلستغالل آثي
 :وتكرارها يدل على عناد هؤالء وعلى عدم جدوى إنذارهم

 )٥٩"  (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط
 )٦٠  (…" وأوفوا الكيل إذا آلتم وزنوا بالقسطاس"
 )٦١"  (والسماء رفعها ووضع الميزان أال تطغوا في الميزان"

 :وقرر الخطاب القرآني حقا للفقراء في أموال األغنياء
 )٦٢" (أموالهم حق معلوم للسائل والمحروموالذين في "
 )٦٣"  (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم"
ى                           " ا عل ة وإن ى أم ا عل دنا آباءن ا وج ا إن ال مترفوه ذير إال ق ة من ن ك في قري وآذلك ما أرسلنا قبل

 )٦٤". (آثارهم مقتدون
ة    لكن رسول اإلسالم الذي استقطب العبيد واإلماء في حرآته أعطى في الوقت ذا             ته مصادقة رباني

 :على التمايز الطبقي مكتفيا بالحض على المعاملة الحسنة
اآم                 " ا آت وآم في م وق بعض درجات ليبل ع بعضكم ف م خالئف األرض ورف إن .  وهو الذي جعلك

اب    يم     .  ربك سريع العق ور رح ه لغف لمين من ينفي أن يكون               ).  ٦٥" (وإن دعاة المس اك من ال وهن
ة         ة إقام ذه اآلي اء النظام             المقصود به ك إن المقصود هو إنه رى العكس من ذل ل ي ي،  ب نظام طبق

اقي                   ة ويسكت عن الب ذا اإلدعاء زائف      .  الطبقي،  وأن اللبس يأتي حينما يروى جزء من اآلي وه
ة إرادة إلهي رر ب ا مق ي هن ايز الطبق ارا .  ألن التم ة اختب ون الغاي ك أن تك ن خطورة ذل ل م وال يقل

 .وامتحانا
.  ضعفون هو نواة التمرد الذي قادة رسول اإلسالم،  ونفر قليل من أصحاب التجار           نعم،  آان المست   

ار،                   اب،  وصهيب،  وعم الل،  وخّب م ب د ـ ه د خمسة من العبي أول من أظهر اإلسالم مع محم ف
ر  و بك و أب ة ه ار مك ن تج د م اجر واح ار،  وت مية أم عم واة إسالمية .  وس ذا الترآيب ألول ن وه

ه واحد،                     أل.  يستدعي التوقف  ى إل دة إل ه الجدي د،  ودعوت ن محمدا لم يثر حفيظة قريش بدينه الجدي
دع النصرانية الستة عشر مع       .  بل أثار حفيظة أشرافها أنه استعدى عبيدهم عليهم  لقد تعايشت الب

ا،               اليهودية والوثنية على أرض الجزيرة العربية،  ولم تكن هذه الحرآات والبدع الدينية في تفاعله
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تيعاب الحرآات                        وفي م  ى اس ادرا عل ان المجتمع القرشي ق د آ ريش،  فق ر حفيظة ق صادماتها لتثي
ه                           ى ترآيب ل عل تيعابه هو إدخال خل الدينية الجديدة،  إنما ما آان المجتمع القرشي عاجزا عن اس

اة      .  ولهذا تصدت قريش لمحاربة محمد وأصحابه     .  الطبقي لم تكن المواجهة بين الالة والعزى ومن
ه الواحد موجودا في        .  ثة األخرى من طرف،  واإلله الواحد من طرف آخر    الثال ذا اإلل ان ه د آ فق

 . ولم تشهد الجزيرة العربية صداما بين هؤالء واولئك في وقت ما.  عقيدة اليهود والنصارى معا
وار                 ة الث انوا في مقدم اب،     :  إذا، فما استفز أشراف قريش هو أن عبيدها المقهورين آ الل،  وخب  ب

 .  ثم زيد بن حارثة الذي يذآر أنه أول من اعتنق اإلسالم.  وصهيب وعمار وسمية
وإذ حاول أشراف قريش التصدي لهذه الحرآة       .  وآان عبدا لمحمد أهدته له زوجته األولى خديجة       

 الجديدة،  فإن محاولتهم بادىء األمر اقتصرت على التنكيل بالعبيد 
ا    والجواري،  ولم يذآر لنا التاريخ ا    ة م ل،  أو تلقى إهان .  إلسالمي أن أبا بكر مثال واجه محاولة قت

وهؤالء  .  وإنما طعنت سمية في مقتل،  وعذبت زنيرة حتى عميت،  ونكل ببالل وصهيب وعمار              
آانوا يجتمعون عند رسول اإلسالم ومعهم خباب، وزيد بن حارثة، وسالم مولى أبي حذيفة،  وابن                

ن ا  رهم م داد،  وغي عود والمق ون    مس س فيقول ى المجل ريش عل ـاء ق ر عظم راء،  فيم د والفق لعبي
دنا     …… نحن سادة القوم وأشرافهم ……أما لو طردت هؤالء العبيد      :   لمحمد  آيف نجلس مع عبي

ه فضلنا،           …… أنكون تابعين لهؤالء؟  …… ا العرب ب ا تعرف لن ا منك مجلس  إنا نحب أن تجعل لن
ا،        فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانـا       أقمهم عن اك ف إذا نحن جئن  العرب مع هؤالء األعبد،  ف

 :فنزلت اآلية).  ٦٦(فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت 
ا                     " ابهم من شيء وم وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حس

المين     ن الظ ون م ردهم فتك يء فتط ن ش يهم م ابك عل ن حس رب آ ).  ٦٧"  (م ي الح د ف ان العبي
ن               )  بالثورة(المؤمنون   ن ياسر،  وصهيب ب مقدامين مقحامين،  شهد خّباب ابن األرت،  وعمار ب

درا                 ة،  شهدوا ب ولى عتب اب م د،  وخّب سنان وغيرهم من العبيد آثيرون،  مثل أبي آبشة عبد محم
د          .  وأحدا،  والخندق والمشاهد آلها مع رسول اإلسالم        ر من هؤالء العبي اتلون    ومات الكثي م يق وه

ة    .  في سبيل دعوة محمد والرماح في أيديهم    ر للغاي رز سؤال خطي ذين    :  وهنا يب فهؤالء الرقيق ال
ى            ورتهم إل ساندوه في أول حملته،  وناصروه ونصروه،  هل ألغى رسول اإلسالم الرق من أجل ث

 !جانبه ؟
تمعن  تفحص وي ن ي ة لم ا الفاجع ن فيه ه،  وتكم ن السؤال نفس ة أخطر م فرسول اإلسالم .  اإلجاب

 . وأبقى على عبيده وإمائه وعلى رقيق المسلمين) المشرآين(نكاال ب ) المشرآين(حرر عبيد 
ام        .  ففي غزوة الطائف سنة ثمان للهجرة      دة أي ادي    .  حاصر المسلمون حصن الطائف ع ادى من ون

و حر                 ):  "رسول اهللا ( ا فه زل من الحصن وخرج إلين د ن ا عب ا أن سمع العبي      ".  أيم د أجراس   وم
ى                            ى الخروج من أسوار الطائف ، وهبطوا إل نهم إل د م ى سارع العدي ة حت الخالص تأذن بالحري

الم   ول اإلس كر رس رآين       .  معس د المش د،  عبي رر العبي ه ح ائف لكن د الط تح محم م يف )  ٦٨.(ول
وذون          د يل وحاولت الطبقة المالكة إثناء رسول اإلسالم عن عزمه تحرير العبيد،  وزعمت أن العبي

رق                 ا من ال ا هرب دين،  وإنم ة في ال اس   .  به ال رغب ال ن يهم،             :  فق م إل ا رسول اهللا،  رّده صدقوا ي
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يكم من يضرب            :  "وقال)  رسول اهللا (فغضب   ما أراآم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث اهللا عل
 ).٦٩"  (هم عتقاء اهللا عز وجل:  "رقابكم على هذا،  وأبى أن يردهم وقال

دا ع أن محم ة  والواق ترط المكاتب ل اش رق ب غ ال م يل ول  .   ل ك بقب زام المال داء،  والت ترط الف أي اش
لمان الفارسي بموجب                     .  الفداء ق س ة،  أطل دون مكاتب وفيما عدا مواله زيد بن حارثة الذي أعتقه ب

ق          م يطل مكاتبة،  وآذلك بريرة،  وأبو محمد بن سيرين،  وبرغم المكاتبة نجد أن رسول اإلسالم ل
 . احتفظ بمعظمهم حتى موتهمواليه بل

ة شمعون التي              )  ٧٠(ذآر ابن عبد البر        أن ثمة أمتين لمحمد اسم األولى ماريا القبطية،  وهي ابن
الم   ي اإلس ى نب وقس صاحب مصر إل داها المق ا .  أه ا ماري ة أيض م الثاني ي  .  واس ان لنب ذلك آ آ

 ).٧١(المسلمين عبد يدعى رومان الرومي  
د أيضا ـ    ة      ومن موالي محم ن حارث د ب ا ـ زي ا رأين ه        .   آم زوج من طليقت م ت اه ث ه وتبن ه أطلق إال أن

اظ                          .  زينب بنت جحش   اعوه في عك ي آلب أسره غزاة من العرب فب د نصرانيا من بن ان زي وآ
ى جانب                      اء إل ر البق واشترته خديجة لنفسها ثم أهدته لزوجها محمد،  وجاء أبوه ليفتديه فرفض وآث

 .نبي اإلسالم
ي اإلسالم                  .  محمد شقران ومن مواليه    داه لنب ن عوف فأه رحمن ب د ال يا لعب دا حبش د  .  وآان عب وق

 ).٧٢.  (حضر وفاة محمد ومات بالمدينة
 .وقد ذآر عنه ابن سعد).  ٧٣.  (آذلك من بين مواليه الذين لم يطلقهم عبد يدعى أبو آبشة

دعى      د ي ه عب داد "ومن مواليه الذين ظلوا في حالة الرق حتى وفات ان      ".  ع ه آ ر أن ن األثي وذآر اب
ان نصرانيا            وى ـ الموصل وآ د شمس،  وهو من أهل نين ن عب . قبل ذلك عبدا لشبيبة بن ربيعة ب

)٧٤.( 
يط      ة عمر                     .  ومن مواليه أيضا، أبو لق ام خالف ى أي م يحرر وبقي إل ه ل ر أن ن األثي ان  .  وذآر اب وآ
 )٧٥. (حبشيا،  وقيل أنه آان نوبيا
ه       .  طلقهم أيضا،  مولى اسمه روضه       ومن عبيد محمد الذين لم ي      ر    "وذآر السيوطي أن حضر زائ

ي   اب النب ى ب ه    ) ص(إل مى روض ان يس ذي آ ده ال ول لعب ال الرس دخول ؟  فق ي ال ال أيمكنن :  وق
 ).٧٦" ( الخ……أخرجه وعلمه الطريق الصحيحة 

ا          ت أخت ماء ،  وآان دعى أس رأة ت بايا إم ين الس الم أن ب ي اإلس ف نب ين اآتش زوة حن ي غ ه وف ل
دين    .  بالرضاعة من حليمة السعدية فأطلقها وأرسلها مع هدايا   ارة عن عب رجل  (وآانت الهدايا عب

 .  آان يهدي الرقيق،  فلم يكن يقتني العبيد فقط_  وهذا يعني أنه ـ عليه السالم ).  ٧٧) (وامرأة
ة بشكل تشريعي غ العبودي م يل ألة ا.  وإذا،  فاإلسالم ل ي مس ما ف ان حاس ه آ ع أن ه وم ا، فحرم لرب

ذا التحريم في مصالح              ات الخطاب القرآني ـ رغم إضرار ه ر من آي صراحة ونهى عنه في آثي
رق           ا بتخفيض مؤسسة ال زم نظري ا ـ  إال أن اإلسالم الت ريش إضرارا بالغ ه   .  تجار ق وصحيح أن

ة     ي اآلي اواة ف دأ للمس ع مب ام      ١٧٧وض عا أم ال واس رك المج ه ت ران،  إال أن ورة آل عم ن س  م
فقد آان هذا النوع من     .  فاإلسالم لم يبلغ اإلسترقاق عن طريق الغزو      .  سترقاق من ناحية عملية   اإل

 ).الجهاد في سبيل اهللا(الغنائم دافعا آبيرا إلى 
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ه       .  لقد حرر نبي اإلسالم بعض النسـاء من اإلسترقاق عقب أسرهن في الغزو              ذا صحيح،  لكن وه
ى        .  ان حال جويرية بنت الحارس    وذلك آ .  فعل ذلك ألنه أراد الزواج بهن      ديتها إل د ف فقد دفع محم

 وأيضا آان ذلك هو حال .  ثابت بن قيس ثم أعتقها وتزوجها
ه ـ                )  صفية(صافيا  ن سعد في طبقات ه بحسب ـ اب ر،  ولكن ر غزوة خيب ة في إث ا اليهودي بنت هوي

دة    و.  فإن الناس قد تساءلوا عما إذا آان سيتزوجها أو يحتفظ بها آأم ولد      د هي عب معلوم أن أم الول
ك أحرارا                       اتجون عن ذل ية،  ويكون األوالد الن ات جنس ا رسميا عالق ا معلمه )   ٧٨. (يتعاطى معه

اواة      .  فهناك أيضا آانت ماريا القبطية،  وريحانة      .  ولم تكن حال صفية استثنائية     دل والمس ي الع نب
ة    آانت له سراري لم يطلقهن رغم أنه أنجب من واحدة منهن وهي             ا القبطي د صنفت مع      .   ماري فق

ة الرقيق         التهن حال واتي آانت ح ه الل ل   )   ٧٩.  (سرارية أي ـ  آما يذآر الطبري ـ  زوجات د قب لق
ول عائشة أصغر               ة،  تق وانين الطبيع ه من ق ى أن محمد،  آما قبـل معاصروه نظام اإلسترقاق عل

" ……ننت أنه أتى بعض جواريه،      فقدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فظ       :  "وأحب زوجاته إليه  
)٨٠( 

ول أم            .  وعائشة أيضا لديها جواريها    فبعدما أطلقت بريرة التي شهدت لصالحها في حديث اإلفك تق
ؤمنين اث       :  "الم اء بع ان بغن ان تغني دي جاريت لم وعن ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص ي رس ل عل دخ

 )٨١" (…فاضطجع على الفراش وحول وجهه
د    دآتور محم ائل ال ه      :  " التيجاني السماوي  ويتس لم من زوجت ه وس ن رسول اهللا صلى اهللا علي وأي

فهل هي أبر وأتقى هللا من رسول اهللا ؟   .  عائشة التي آفرت عن يمين نقضته بتحرير أربعين رقبة   
)٨٢( 

ه عائشة         : "فقد أخرج البخاري   ع أو عطاء أعطت :  إن عائشة حّدثت أن عبد اهللا بن الزبير قال في بي
ذر   :  فقالت.  نعم:  أهو قال هذا؟  قالوا:  ّين عائشة أو ألحجرّن عليها فقالت     واهللا لتنته  ي ن هو هللا عل

ال واهللا ال أشفع    :  أن ال أآلم ابن الزبير أبدا،  فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالـت الهجرة،  فقالت               
ن                     م المسور ب ر آل ن  الزبي ى اب ك عل ا طال ذل د   فيه أبدا وال أتحنث إلى نذري،  فلم ة،  وعب  مخرم

اني       :  وقال لهما .  الرحمن بن األسود بن عبد يغوث،  وهما من بني زهرة           ا أدخلتم اهللا لم أنشدآما ب
ي      ذر قطيعت ا أن تن ل له ا ال يح ة،  فإنه تملين      .  علىعائش رحمن مش د ال ور وعب ه المس ل ب فأقب

اال  ة،  فق ى عائش تأذنا عل ى اس ا حت ة اهللا وبرآات :  بأرديتهم ك ورحم الم علي ت الس دخل ؟  قال ه أن
ا ؟    :  قالوا.  أدخلوا:  عائشة ر                  ……آلن ن الزبي ا اب م أن معهم م وال تعل وا آلك م أدخل ا  .   قالت نع فلم

اعتنق عائشة،  وطفق يناشدها ويبكي                 د      .  دخلوا،  دخل ابن الزبير الحجاب ف وطفق المسور وعب
 عليه وسلم نهى عما عملت      الرحمن يناشدانها إال ما آلمته وقبلت منه،  ويقوالن أن النبي صلى اهللا            

ن      ة م ى عائش روا عل ا اآث ال،  فلم الث لي وق ث اه ف ر أخ لم أن يهج ـل لمس ه ال يح رة فإن ن الهج م
ول          ذآرهما وتبكي وتق ديد       :  التذآرة والتحريج طفقت ت ذر ش ذرت والن ي ن ى        .  إن ا حت زاال به م ي فل

ة           ين رقب ك أربع ذرها ذل ر وأعتقت في ن ن الزبي ي    حدث ).  ٨٣" (……آلمت اب اة نب د وف ك بع  ذل
ة           .  اإلسالم دا وجاري ي اإلسالم أن         .  فكيف حدث أن عائشة تملك أآثر من أربعيـن عب د سبق لنب لق

ر ؟         … …فأين هي الحقيقة ؟     .  رهن درعه عند يهودي ليجد ما يقتات به         وفي أي موقع وقع التزوي
 .خمس المغانم من الغزوفقد آان لنبي اإلسالم .  ال شك أن الحقيقة تكمن في ما روي عن عائشة
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في ذآره لمعرفة الموالي وأوالد الموالي من رواة الحديث يبدأ بموالي رسول           )  ٨٤(والنيسابوري  
 :وقد رأيت أن أنقل النص بحذافيره.  اإلسالم،  فيعدد منهم الكثير

د  فمنهم شقران آان حبش  .  وأول ما يلزمنا اإلبتداء به موالي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           " يا لعب
ن النبي صلى                     الرحمن بن عوف فوهبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعتقه وآان ممن شهد دف

 .  اهللا عليه وسلم وألقى في قبره قطيفة والحديث به مشهور
 .ومنهم رويفع مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآان من سبي خيبر

ه          ومنهم زيد بن حارثة من سبى العرب من آلب فمّن ع           لم فأعتق ـه وس ليه رسول اهللا صلى اهللا علي
ى نزلت                   لم حت ه وس ن رسول اهللا صلى اهللا علي د اب ائهم  (فقيل زي ه أم   )أدعوهم آلب ؛  وآانت امرأت

 .أيمن موالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فولدت له أسامة بن زيد وآنسة
ال       ّدي ق دثنا ج ال ح عراني ق ن الفضل الش د ب ن محم ماعيل ب ا اس ذر  أخبرن ن المن راهيم اب ا إب ثن

درا مع     :  احزامي قال ثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال         وآان ممن شهد ب
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آنسة مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو آبشة ويقال اسمه                   

 .سليم
ال في ذآر م           ن شهاب ق ناده عن اب د بإس ن محم ا إسماعيل ب ولى    أخبرن و آبشة م درا أب ن شهد ب

ل اسمه                  لم  وقي ه وس ولى رسول اهللا صلى اهللا علي ع م و راف لم،  وأب ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
ع                       ى راف ن أب د اهللا ب ه عبي دت ل ه سلمى فول لم موالت ه وس إبراهيم، زّوجه رسول اهللا صلى اهللا علي

يهبة مولى رسول اهللا صلى اهللا        آاتب أمير المؤمنين على بن أبي  طالب رضي اهللا عنه،  وأبو مو             
ولى رسول اهللا صلى اهللا                        عليه وسلم وله رواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  وضمرة،  م

 .عليه وسلم وقد أعقب،  وسلمان مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ناده إسالم س                     :  لمانحدثنا الحسن بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب عن علي بن عاصم بإس

لم فابتاعه النبي صلى اهللا                   اه فأس ة أت لم المدين ه وس دم النبي صلى اهللا علي ا ق ذآر أنه آان عبدا فلم
 .عليه وسلم وأعتقه

ن عمر                   :  وسفينة ان ب ّدثنا عثم ال ح رم ق ن مك ا الحسن ب ال ثن أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك ق
فينة فتكّسرت       :  قالقال أخبرنا أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن سفينة             رآبت البحر في س

ي،  فقلت                   م يرعن ا أسد فل رة فيه ولى           :  فرآبت لوحا منها فطرحني في جزي ا م ا الحارث،  أن ا أب ي
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  فجعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطريق ثم همهم فظننت                  

 .أنه السالم
 . "م،  له حديثومهران مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

ه                    إذا آان آل هؤالء فضال عن ما اعتقته عائشة لنقض نذرها هم موالي نبي اإلسالم وثالث زوجات
رة                .  فأين رقيق باقي أزواجه    إن النيسابوري اإلمام لم يذآر لنا إضافة إلى ذلك سوى أم الحسن خي

ة،                    أين رقيق حفصة وصفية وجويري لمين،  ف ي المس ة       إ ……جارية أم سلمة زوج نب ى آخر قائم ل
 !!أزواجه عليه السالم ؟
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رق            : "يقول عباس محمود العقاد    م يشرع ال ق ول تاذنا     ).  ٨٥" (لقد شرع اإلسالم العت ات اس د ف وق
وداع                        ة في حجة ال وم عرف ى اإلسالم ي ة نب دقق في خطب د      .  الكبير الراحل أن ي ر محم ا اعتب ففيه

 أعدى :  "ذ قالإنكار العبد لفضل صاحبه بمثابة ومنـزلة الكفر باهللا إ
زل اهللا                    األعداء على اهللا قاتل غير قاتله وضارب غير ضاربه ومن آفر نعمة مواليه فقد آفر بما أن

 فكيف أن اإلسالم لم يشرع الرق ؟).   ٨٦" ( الخ……على محمد 
ع والشراء            ا عرف رق البي ا آم ديون تمام اء بال تدانة أو الوف د عرف اإلسالم رق اإلس ا أن .  لق أم

ر         اإلسالم   لم يعرف رق اإلستدانة أو رق الوفاء بالديون فال أدري آيف فات ذلك على استاذنا الكبي
ا           ات           .  العقاد،  وهو المشهور له بالموضوعية والموسوعية في آن مع زول آي ل ن دا قب ك أن محم ذل

وقد يكون  ).  ٨٧(عجز عن الوفاء بدينه لدائنه      "  سّرق"الربا آان يقضي باسترقاق شخص يسمى       
 .م قد نسخ ذلك فيما بعد،  أما أنه لم يعرف فذلك غير صحيح،  وفي غير محلهاإلسال

ة                   .  ثم ال بد من مالحظة في محلها هنا        دنيا وأباحـة في الجن رآن حرم الخمر في ال فاهللا بحسب الق
ين                   حتى ليكاد يصح وصفها بأآثر من خمارة،  ففيها نهر من خمر،  وحرم البغاء وأباح الحـور الع

ارة      .  الفائزينللمؤمنين   ه      .  فهو يبشر بمبغى في الملكوت إضافة إلى الخم م يحرم ذي ل رق ال ا ال أم
 :في الدنيا فإنه مباح في اآلخرة أيضا

وا واشربوا                  " يم،  آل إن المتقين في جنات ونعيم،  فاآهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجح
ة           هنيئا بما آنتم تعملون،  متكئين على سرر مصفوفة،  وزو            ددناهم بفاآه اهم بحور عين،  وأم جن

أنهم                             م آ ان له يهم غلم أثيم ويطوف عل ا وال ت و فيه ا ال لغ ا آأس ازعون فيه ولحم مما يشتهون،  يتن
 ).٨٨" (لؤلؤ مكنون

ي      دل ف اواة والع د عن تحقيق المس ي أن اإلسالم قع اة اآلخرة يعن واب في الحي دو أن الث ذا يب وهك
 .الحياة الدنيا

ا  وثمة مالحظة أخرى   حول واقعة أن النساء اإلماء قد أنزلن إلى مستوى العاهرات،  فقد أشار إليه
 :ولكنه لم يحرم ذلك.  الخطاب القرآني،  فكانت إشارته آمرآة لممارسات جاهلية

وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن اهللا                "
 )٨٩". ( رحيممن بعد إآراههن غفور

ـر النساء من             .  وهذه اآلية تؤآد على وجود بغاء منظم في المدينة         ونبي اإلسالم لم يفكر في تحري
د اهللا          .  سالسل العنف إال بعد أن تعرض أمن زوجاته للخطر         ى عب ومن أجل ذلك أرسل مبعوثيه إل

م ال يمارسو            .  بن سلول وأقرانه يستعملهم    لوآهم باإلدعاء إنه ن الغصب إال مع      فأوضح هؤالء س
دات  ن عب دون أنه واتي يعتق اء الل واتي  ).  ٩٠(النس اء الل ة النس ى اختالط هوي ك لعب عل ي ذل وف

ومن أجل ذلك أورد الخطاب القرآني آية توجب على نساء النبي ونساء            .  يدنون من هؤالء الرجال   
اء  المؤمنين آي يدنين عليهن من جالبيبهن فيتميزن آحرائر وال يالقين مصير أولئ             )  ٩١.  (ك اإلم

دوام      (ولم تكن الغاية حجابا برغم إدعاءات المفسرين والدعاة          ى ال ا هي   ) وهم من الرجال عل وإنم
 .شارة لتمييز الحرائر عن اإلماء 

ر من             اء الحرائ ه تخليص النس ى عاتق ا أن اهللا يجسب الخطاب القرآني ـ يأخذ عل ا هن ولكن يلفتن
ذا المصير         إمكان غصب إرادتهن في فعل الزنا،  في        اء له رك اإلم ا هو يت ر    .  م رآن ال يق ه الق إن ال
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ه                     ا ليست من خلق ة لمصيرها المحزن وآأنه إن اهللا إذ   .  بوجود حرة وأمة وحسب،  بل يترك األم
ا          رف أيض ا يعت ة فإنم ة أو الجاري رأة األم ن الم رة ع رأة الح ز الم ي تمي ل ف د الح ذاك،  إذ يوج

 !! ويبقى السؤال قائما … …!بالشارع آمكان سمح فيه بالتزاني 
د،                 ه حرر العبي ال أن والي فكيف يق إذا آان رسول اهللا وأزواجه لديهم مثل هذا العدد من العبيد والم
ا   ل إنه ة،  ب ة وال آلي ن عاجل م تك ة ل ول إن المهم بعض يق اواة ؟  ال دل والمس ن الع وإن اإلسالم دي

ا نجد أن   .  وع من التسويات  تطلق سلسلة من الخطوات والمفاوضات التي يمكن أن تسمح بن  ولكنن
 .هذه التسويات لم تتم إلى أن ألغت القوى اإلستعمارية الرق في القرن العشرين

دول  / أيلول٢٥ونحن نرى أن اإلتفاقية الدولية المبرمة في    سبتمبر بجنيف ، تم توقيعها من جميع ال
يمن     وآذلك.  تقريبا فيما رفضت السعودية توقيعها ولم توقعها حتى اليوم         ا ال ا  .   رفضت توقيعه فيم

ام                   ة في دستورها ع ة الفردي ى ضمانة الحري ام       .  ١٩٢٣وافقت مصر عل رق ع وألغى العراق ال
وى اإلستعمار،                          .  ١٩٢٤ ة إال بموجب منشور صادر عن ق دول العربي اقي ال رق في ب ولم يلغ ال
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 خاتمة الجزء األول
دين     "يروي الغزالي في     اب           ):  "١" (آتاب األربعين في أصول ال ي إسرائيل ت اء بن إن بعض علم

ي وبي                     ا بين ان في م و آ ه إن ذنبك ل ي زمان ى نب أوحى اهللا إل ه،  ف ك،     عن ذنوبه وبدعت ه ل نك لغفرت
ل                 ".  ولكن بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار       ه السالم،  قب د علي ي اإلسالم محم د طلب نب ولق

ه  ده أمت ـابا ال تضل بع ب آت م ليكت وه بقرطاس وقل ه،  أن يواف ن وفات اعات م ن .  س ر ب ن عم ولك
اب اهللا فقد غلبه الوجع،  )  أي يهذي"  (دعوه إنه يهجر:  "الخطاب منع عنه ذلك بقوله     ". حسبنا آت

ه         )  المصيبة (الرزية  :  " واختصر ابن عباس اإلشكالية بقوله    ).  ٢( ا فصل الرسول عن آتاب ". م
رآن        .  ولم يفسر لنا الرواة والمؤرخون ما عناه ابن عباس        ).  ٣( اب الق اب،  آت أم .  فهل قصد بالكت

رآن     فإن آان قصده ما ف    .  عنى الكتاب الذي اعتزم محمد أن يكتب ومنع عنه         .  صل الرسول عن الق
.  فذلك سيعني أنه رأى من محمد ارتدادا عن القرآن ألنه يهجر أو يهذي بحسب تعبير ابن الخطاب                 

ان                           ي اإلسالم آ ذلك سيعني أن نب د ف اب جدي دوين آت وإن آان قصد من ذلك ما فصل محمدا عن ت
ا يق  .  بصدد تقديم أمر جديد   ألن الخطاب  .  ول الشيعة والجديد المفاجْي لن يكون توصية بخليفة آم

ألة لصالح         ه     ".  الشورى "القرآني حسم هذه المس نهم     :  "وبشكل صريح لقول رهم شورى بي ".  وأم
والشورى عرف قبلي قديم مستقر عند العرب أقره البيان القرآني،  ولن يكون بمقدور نبي اإلسالم             

ا    أن يخرج عليه،  وهو الذي لم يستطع أن يخرج عن أعراف مثيلة بل أقره               ا وضمنها شريعته آم
ى   ………رأينا في هذا الكتاب،  وإذا      ه حت  ما الذي آان سيكتبه نبي العرب ومنعه أصحابه من آتابت

 طردهم من حجرته ؟



 

 ١٦١

ك                       ا في الفكر لكشف غوامض تل إنه سؤال خطير ال يمكن آشف اإلجابة عليه قبل استكمال رحلتن
ه      ومن هذه الغوامض الغريبة ذلك التمرد الخطير      .  المرحلة حيث  .   الذي مارسه صحابته قبل وفات

ا ال                         م آتاب وه أن يكتب له رفضوا الذهاب في جيش تحت إمرة أسامة بن زيد إلى بالد الشام،  ومنع
 !يضلون بعده 

فهل  .  لقد وصلنا اإلسالم بقرآنه وسنة رسوله عن طريق هؤالء الصحابة المتمردين على رسولهم            
 أم نقبل بهم ونرفض سلوك نبي العرب ؟.  ةنقبل بما وصلنا عن طريقهم وهم غير ثقا

أزق           ذا الم درك مدى    .  حتى يومنا هذا نجد نحو مليار من المسلمين ال يدرآون عمق ه أزق أن ن م
اة       واتر؛                   .  أخطاء الصحابة وأنهم لم يكونوا ثق نهم بطريق الت ا وصلنا ع ه بم ل في اآلن ذات وأن نقب

ذا الك   ن ه اني م زء الث يكون موضوع الج ا س ذا م ن   وه ة ع ذلك بلمح ـد ل ك سنمّه د ذل اب،  وبع ت
 .         الصراع السياسي الذي اآتنف الحياة العربية،  قبيل وإبان ظهور اإلسالم
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