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دمة ــمقال

. لقد تمٌزت تعالٌم اإلسبلم بالسماحة مع الملل اآلخرى ، وخاصة مع أهل الكتاب    

اااَل  ِإ ْك  الاَل }: قال تعالى  ينِإ  فِإي راَل يَّناَل   اَلدْك   الدِّ دُد  تاَل اَل شْك ناَل  الرُّ يِّ  مِإ : ، وقال تعالى [  256: البقرة]{ الْك اَل

نْك  الْكحاَل ُّ  واَل ُد ِإ } مْك  مِإ نْك   راَل ِّ ُد اااَل  فاَلماَل نْك  شاَل مِإ نْك  فاَللْكيُد ْك ماَل اااَل  واَل [ 29:الكهؾ ]{  فاَللْكياَل ْك ُدرْك  شاَل

: الحوار في القرآن 

لمنافقٌن ومختلؾ أهل الملل والقرآن كله كتاب حوار مع أهل الكتاب والمشركٌن وا

ةِإ  راَل ُّ اَل   اَلا اَل  واَل ِإ ْك  }:، بل إن الحوار امتد الى المبلبكة المكرمٌن ، قال تعالى حل والنّ  الاَل ِإ اَل  لِإلْكماَل

ااِإ ٌل   ِإنِّي اَلرْك ِإ  فِإي  اَل لِإي اَلةًة  ااْك عاَل ُد   اَلالُدوا   اَل ا  اَلتاَل ْك نْك  فِإيهاَل دُد  ماَل ا يُد ْكسِإ ياَلسْك ِإ ُد  فِإيهاَل اااَل  واَل ماَل نُد  الدِّ ناَلحْك  نُدساَل ِّحُد  واَل

دِإ اَل  مْك نُدقاَلدِّ ُد   ِإحاَل لاَلمُد   ِإنِّي  اَلا اَل   لاَل اَل  واَل ا  اَلاْك لاَلمُدوناَل  الاَل  ماَل عْك لَّماَل  (30) تاَل ااَل ماَل  واَل اااَل  آداَل ماَل اَلسْك ا ااْك لَّهاَل هُدمْك   ُدمَّ   ُد راَل اَل لاَلى ااَل  ااَل

ةِإ  الاَل ِإ اَل ااِإ   اَلنْك ِإ ُدونِإي فاَلقاَلا اَل  الْكماَل ماَل اِإ ااَل    ِإ اَلسْك الاَل تُدمْك   ِإنْك   ُد نْك ادِإ ِإيناَل   ُد اناَل اَل   اَلالُدوا (31)  اَل حاَل لْكماَل  الاَل  سُد ْك ا اِإ ا  ِإالَّ  لاَلناَل  ماَل

ا ناَل تاَل لَّمْك لِإيمُد   اَلنْك اَل   ِإنَّ اَل  ااَل يمُد  الْكعاَل  [.32-30: البقرة ] {(32) الْكحاَل ِإ

بل ان الحوار اتصل مع ابلٌس الذي مؤل قلبه الكبر والحقد والؽرور ، فؤبى ان ٌكون مع 

  ِإ ْك و}المبلبكة المقربٌن الذٌن سجدوا آلدم حٌنما أمرهم بذلك رب العالمٌن ، قال تعالى 

ةِإ  راَل ُّ اَل  ا اَل  اَل  الاَل ِإ اَل الِإ ٌل   ِإنِّي لِإلْكماَل ا  اَل رًة نْك   اَلشاَل ينٍن  مِإ ا (71)  ِإ تُد ُد  فاَلإِإ اَل يْك وَّ ناَل اَل ْك ُد  ساَل نْك  فِإي ِإ  واَل وحِإي مِإ وا رُد  لاَل ُد  فاَلقاَلعُد

يناَل  ا ِإدِإ داَل  (72) ساَل ةُد  فاَلساَل اَل الاَل ِإ اَل لُّهُدمْك  الْكماَل وناَل   ُد عُد ماَل لِإي اَل   ِإالَّ  (73)  اَل ْك راَل   ِإ ْك تاَل ْك اَل اناَل  اسْك ناَل  واَل اَل  مِإ

يناَل  افِإرِإ ا  اَلا اَل  (74) الْك اَل لِإي ُد  ياَل ا  ِإ ْك عاَل اَل  ماَل ناَل داَل   اَلنْك  ماَل ا تاَلسْك ُد لاَلقْك ُد  لِإماَل داَل َّ   اَل رْك اَل   ِإياَل تاَل ْك اَل نْك اَل   اَلمْك   اَلسْك ناَل   ُد  مِإ

الِإيناَل  ا  اَلا اَل  (75) الْكعاَل رٌل   اَلناَل يْك نْك ُد   اَل نِإي  مِإ تاَل لاَلقْك نْك   اَل ارٍن  مِإ تاَل ُد  ناَل لاَلقْك نْك  واَل اَل ينٍن  مِإ رُد ْك   اَلا اَل  (76)  ِإ ا فاَلا ْك هاَل نْك  مِإ

لاَليْك اَل  واَل ِإنَّ  (77) راَل ِإيمٌل  فاَلإِإنَّ اَل  تِإي ااَل ناَل مِإ   ِإلاَلى   لاَلعْك وْك ينِإ  ياَل نِإي راَل ِّ   اَلا اَل  (78) الدِّ رْك ظِإ مِإ   ِإلاَلى   فاَل اَلنْك وْك  ياَل

عاَل ُدوناَل  ناَل  فاَلإِإنَّ اَل   اَلا اَل  (79) يُد ْك يناَل  مِإ رِإ ظاَل نْك مِإ   ِإلاَلى   (80) الْكمُد وْك لُدومِإ  الْكواَل ْك ِإ  ياَل عْك تِإ اَل   اَلا اَل  (81) الْكماَل  فاَل ِإعِإ َّ

هُدمْك  نَّ ياَل وِإ ُدغْك يناَل  ااَل عِإ ماَل ا  ِإالَّ  (82)  اَل ْك هُدمُد  داَل اَل اِإ اَل نْك يناَل  مِإ لاَل ِإ [. 83-71:ص]{ (83)الْكمُد ْك

سورة البقرة ، وسورة : عدٌدة ، منها  قد وردت قصة ابلٌس اللعٌن فً سورو    

االعراؾ ، وسورة الحجر ، وسورة ص، وكلها توضح استكبار ابلٌس عن السجود 

، بل كان فً آلدم علٌه السبلم رؼم أنه كان من كبار العباد ، ولم ٌكن ٌوما مشركا باهلل 

حواره مقرا هلل بالربوبٌة وباأللوهٌة ، وطلب منه ان ٌبقٌه الى ٌوم ٌبعثون معترفا بعزته 

نِإي}ولكن الكبر منعه من السجود آلدم ورأى انه خٌر منه . وجبلله سبحانه وتعالى  تاَل لاَلقْك   اَل

نْك  ارٍن  مِإ تاَل ُد  ناَل لاَلقْك نْك  واَل اَل ينٍن  مِإ والسجود .. ة والعلم التكرٌم بالنفخ ولم ٌرَر [ .. 12:األعراؾ ]{   ِإ

. آلدم فً ذلك الموضع سجود هلل الذي أمر بذلك ، فؤورده ذلك الكبر والؽرور المهالك 
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ا}وهذا الكبر والؽرور وكلمة       رٌل   اَلناَل يْك نْك ُد   اَل هً التً دفعت ابلٌس ومن بعده من {  مِإ

لهم وا على االنبٌاا والمرسلٌن دعوتهم ، محتقرٌن كبراا القوم وعلٌتهم فً أن ٌردّ 

ا}: وألتباعهم  ا اَل  ماَل راَل ا  ِإالَّ  ناَل رًة ا  اَلشاَل لاَلناَل ا مِإ ْك ماَل ا اَل  واَل راَل عاَل اَل  ناَل يناَل   ِإالَّ  اتَّ اَل مْك  الَّ ِإ ا هُد لُدناَل ا ِإ ادِإ اَل   اَلراَل  ِإ   اَل
ا الرَّ ْك ماَل راَل    واَل  ناَل

مْك  ا لاَل ُد ناَل لاَليْك نْك  ااَل ، والحقد والكبر والعجب والؽرور هً األمراض التً [ 27:هود ]{ فاَل ْك ٍن  مِإ

الى محمد صلى هللا ... ود ، وفرعون ، وأقوام نوح وابراهٌم ابتلى بها ابلٌس ، والنمر

 .علٌه وآله وسلم وعلى جمٌع االنبٌاا والمرسلٌن 

ا  }وكل هإالا الكبراا كانوا ٌعلمون علم الٌقٌن صدق هإالا الرسل       وا  ِإهاَل دُد حاَل واَل اَل

هُدمْك  ا  اَلنْك ُدسُد هاَل تْك ناَل قاَل يْك تاَل اسْك ا ياَل ْك  }،  [14:النمل ]{ واَل ماَل فُدوناَل ُد  اَل رِإ عْك مْك ياَل هُد اااَل ناَل فُدوناَل  اَل ْك ولكن .. [146البقرة ]{ رِإ

الكبر والؽرور والحقد والحسد ٌؤبى على هإالا الكبراا وعلٌه القوم أن ٌتواضعوا 

يمٍن  }وٌتبعوا المرسلٌن،  ظِإ نِإ ااَل يْك تاَل ياَل رْك
ناَل الْكقاَل لاَلى  راَل ُد ٍن مِإ آنُد ااَل ا الْكقُدرْك الاَل نُد ِّ اَل هاَل  اَل  {واَل اَلالُدوا لاَلوْك

جب والبطر والحسد هً اآلفات التً منعتهم من قبول ، فكان الكبر والع[ 31:الزخرؾ]

، رؼم معرفتهم له ، وأما من كانت على عٌونهم ؼشاوة ، فإنها قد زالت بفضل  الحقّ 

هللا سبحانه وتعالى ، وبفضل المنهج الحواري الهادي الذي جاا به الرسل جمٌعا 

دخلوا فً دٌن هللا ؾ واتضح بؤجلى صورة فً القرآن الكرٌم ، حتى تبٌن لهم أنه الحقّ 

. أفواجا

ناَل  }مقة العالٌة فً مخاطبة المشركٌن اوانظر الى لؽة الحوار الس     مْك مِإ رْك ُد ُد ُد نْك ياَل  ُد ْك ماَل

الاَل ٍن مُد ِإينٍن  دًة   اَلوْك فِإي  اَل لاَلى  هُد مْك لاَلعاَل ا ُد ا  اَلوْك  ِإيَّ ُد ۖ  واَل ِإنَّ
اَلرْك ِإ ۖ   ُد ِإ  َّ ااْك ا ِإ واَل اواَل ماَل  ُد ْك الاَل تُدسْك اَللُدوناَل  (24) السَّ

ا مَّ لُدوناَل  ااَل ماَل عْك ا تاَل مَّ الاَل نُدسْك اَل ُد ااَل ا واَل ناَل مْك راَل احُد  (25)  اَل ْك واَل الْك اَلتَّ هُد ا  ِإالْكحاَل ِّ واَل ناَل ناَل يْك تاَلحُد  اَل ا  ُدمَّ ياَل ْك ناَل ا راَل ُّ ناَل ناَل يْك ماَل ُد  اَل  ُد ْك ياَل ْك

لِإيمُد  ، حٌث ٌقؾ المإمنون والكافرون فً مستوى واحد عند بداٌة [ 26-24:سبؤ ]{ الْكعاَل

ٌّنا على الحقّ : الحوار  ولعل بعضنا على هدى ، ولعل االخرٌن فً ..  والهدى تفكروا أ

ا  }ثم انظر الى التعبٌر الراقً . ضبلل مبٌن  مَّ الاَل نُدسْك اَل ُد ااَل ا واَل ناَل مْك راَل ا  اَل ْك مَّ  ُد ْك الاَل تُدسْك اَللُدوناَل ااَل

لُدوناَل  ماَل عْك ، فإن كنتم تعتبرون عملنا هذا جرٌمة فسٌحاسبنا هللا على جرابمنا ، [ 25:سبؤ ]{ تاَل

ولم ٌقل عما تجرمون مع انهم هم المجرمون حقا ، ولكن  وال نسؤل نحن عما تفعلون ،

. هللا تلطؾ بهم وجعل عملهم مما سٌحاسبون علٌه دون أن ٌصمه باالجرام

ووصؾ لنا المولى سبحانه وتعالى كٌؾ وجه موسى وأخاه هارون علٌهما السبلم      

ا  ِإ اَل }: الى فرعون الطاؼٌة الجبار مدعً األلوهٌة ، فقال لهما  هاَل اَل ناَل  ِإنَّ ُد ا ْك وْك ااَل    فِإرْك

ى   ى   (43) اَل اَل شاَل رُد  اَلوْك ياَل ْك تاَل اَل َّ لَّ ُد ياَل ا لاَلعاَل نًة الًة لاَليِّ [ . 44-43:طه]{  فاَلقُدوالاَل لاَل ُد  اَلوْك

     ًّ ن الكبلم وعدم سب آلهة الكفار الباطلة ، قال وأمر المإمنٌن بما أمر به الرسل من ل
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ونِإ  }:تعالى  نْك دُد وناَل مِإ اُد دْك يناَل ياَل الاَل تاَلسُد ُّوا الَّ ِإ ةٍن واَل ا لِإ ُد ِّ  ُدمَّ نَّ يَّ لِإ اَل  اَل
لْكمٍن ۗ  اَل اَل  رِإ اِإ يْك ا  ِإ اَل وًة دْك اَل ااَل

ِإ فاَلياَلسُد ُّوا  َّ َّ 

لُدوناَل  ماَل عْك انُدوا ياَل ا  اَل ناَل ِّ ُدهُدمْك  ِإماَل يُد هُدمْك فاَل رْك ِإعُد مْك ماَل هِإ لاَلهُدمْك  ُدمَّ  ِإلاَلى  راَل ِّ ماَل [. 108: االنعام]{ ااَل

م والمإمنٌن بالدعوة وقد أمر هللا سبحانه وتعالى رسوله صلى هللا علٌه وآله وسل     

ةِإ ۖ  }: الى هللا بالحكمة والموعظة الحسنة ناَل ساَل ةِإ الْكحاَل ظاَل اِإ وْك الْكماَل ةِإ واَل ماَل عُد  ِإلاَلى  ساَل ِإي ِإ راَل ِّ اَل  ِإالْكحِإ ْك ادْك

هْك اَل  لاَلمُد  ِإالْكمُد واَل  اَلاْك هُد نْك ساَل ِإيلِإ ِإ ۖ  واَل نْك  اَل َّ ااَل لاَلمُد  ِإماَل واَل  اَلاْك نُد ۚ   ِإنَّ راَل َّ اَل هُد ساَل ياَل  اَلحْك لْكهُدمْك  ِإالَّتِإي هِإ ادِإ  {ناَل دِإ واَل اَل

[. 125:النحل]

هُدمْك ۖ  واَل ُدولُدوا  }:وقال تعالى      نْك وا مِإ لاَلمُد يناَل ظاَل نُد  ِإالَّ الَّ ِإ ساَل ياَل  اَلحْك ا ِإ  ِإالَّ  ِإالَّتِإي هِإ تاَل لُدوا  اَلهْك اَل الْك ِإ ادِإ الاَل تُد اَل واَل

نُد لاَل ُد  ناَلحْك احِإدٌل واَل مْك واَل هُد ُد
ا واَل ِإلاَل  هُدناَل

مْك واَل ِإلاَل  نْك ِإ اَل  ِإلاَليْك ُد
ا واَل ُد ناَل نْك ِإ اَل  ِإلاَليْك

ا  ِإالَّ ِإ   ُد نَّ لِإمُدوناَل  آماَل [. 46:العنكبوت ]{  مُدسْك

وهو ٌثٌر مع أهل الكتاب قواعد االٌمان المشتركة بٌننا وبٌنهم ، وأن الروابط ممتدة      

عبر القرون المتطاولة لتصل بنا الى جمٌع االنبٌاا والمرسلٌن من آدم ونوح الى محمد 

ة متصلة من أنبٌاا خاتم االنبٌاا والمرسلٌن صلوات هللا وسبلمه علٌهم أجمعٌن فً سلسل

ي اَل  }:هللا الكرام ، قال تعالى  ااِإ ماَل يماَل واَل ِإسْك اهِإ راَل نْك ِإ اَل  ِإلاَلى   ِإ ْك
ا  ُد ماَل ا واَل ناَل نْك ِإ اَل  ِإلاَليْك

ا  ُد ماَل ِإ واَل ا  ِإاَّللَّ نَّ  ُدولُدوا آماَل

نْك راَل ِّ ِإ  ا  ُدوتِإياَل النَّ ِإيُّوناَل مِإ ماَل ى  واَل يساَل اِإ ى  واَل ا  ُدوتِإياَل مُدوساَل ماَل ا ِإ واَل اَلسْك اَل ااْك قُدو اَل واَل عْك ياَل ا اَل واَل حاَل ناَل واَل ِإسْك يْك مْك الاَل نُد اَلرِّ ُد  اَل

لِإمُدوناَل  نُد لاَل ُد مُدسْك ناَلحْك هُدمْك واَل نْك دٍن مِإ ا  (136)  اَلحاَل لَّوْك واَل ا ۖ  واَل ِإنْك تاَل وْك داَل تاَل تُدمْك  ِإ ِإ فاَلقاَلدِإ اهْك نْك ا آماَل نُدوا  ِإمِإ ْك ِإ ماَل فاَلإِإنْك آماَل

لِإيمُد  ي ُد الْكعاَل مِإ واَل السَّ هُد ُد ۚ  واَل
هُدمُد  َّ ياَل ْك ِإي اَل قاَلا ٍن ۖ  فاَلساَل مْك فِإي شِإ ا هُد ماَل ةاَل  (137) فاَلإِإنَّ ناَل  ِإ ْك اَل نُد مِإ ساَل نْك  اَلحْك ماَل ِإ ۖ  واَل َّ 

وناَل  ا ِإدُد نُد لاَل ُد ااَل ناَلحْك ةًة ۖ  واَل ِإ  ِإ ْك اَل
مْك  (138) َّ لاَل ُد ا واَل الُدناَل ماَل ا  اَلاْك لاَلناَل مْك واَل راَل ُّ ُد ا واَل ناَل واَل راَل ُّ هُد ِإ واَل ا فِإي  َّ ناَل وناَل ا ُّ  ُد ْك  اَلتُدحاَل

وناَل  لِإ ُد نُد لاَل ُد مُد ْك ناَلحْك مْك واَل الُد ُد ماَل [. 139-136:البقرة ]{  اَلاْك

نْك ِإ اَل }: اه محمد صلى هللا علٌه وآله وسلموقال تعالى لنبٌه ومصطؾ  
ا  ُد ماَل ِإ واَل ا  ِإاَّللَّ نَّ  ُد ْك آماَل

عِإ  ى  واَل وتِإياَل مُدوساَل
ا  ُد ماَل ا ِإ واَل اَلسْك اَل ااْك قُدو اَل واَل عْك ياَل ا اَل واَل حاَل ي اَل واَل ِإسْك ااِإ ماَل يماَل واَل ِإسْك اهِإ راَل لاَلى   ِإ ْك نْك ِإ اَل ااَل

ا  ُد ماَل ا واَل ناَل لاَليْك ى  ااَل يساَل

ناَل  اَل  يْك مْك الاَل نُد اَلرِّ ُد  اَل هِإ نْك راَل ِّ النَّ ِإيُّوناَل مِإ لِإمُدوناَل واَل نُد لاَل ُد مُدسْك ناَلحْك هُدمْك واَل نْك دٍن مِإ [. 84: آل عمران ]{ حاَل

ووصؾ لنا المولى سبحانه وتعالى إٌمان الرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم    

ناَل  }:والمإمنٌن ، فقال عز من قابل  نُدوناَل ۚ   ُد ٌّ آماَل مِإ الْكمُد ْك نْك راَل ِّ ِإ واَل نْك ِإ اَل  ِإلاَليْك ِإ مِإ
ا  ُد و ُد  ِإماَل سُد ناَل الرَّ آماَل

ِإ واَل  اناَل اَل  ِإاَّللَّ راَل ا ۖ  غُد ْك ناَل عْك ا واَل اَل اَل ناَل عْك مِإ لِإ ِإ ۚ  واَل اَلالُدوا ساَل سُد نْك رُد دٍن مِإ ناَل  اَلحاَل يْك لِإ ِإ الاَل نُد اَلرِّ ُد  اَل سُد رُد تُد ِإ ِإ واَل تِإ ِإ واَل ُد الاَل ِإ اَل ا  ماَل ناَل راَل َّ

يرُد  [. 285:البقرة]{  واَل ِإلاَليْك اَل الْكماَل ِإ

وٌعلن المولى سبحانه وتعالى ان من آمن من الٌهود والنصارى والصاببة وعمل    

وا  }:ه من أهل الجنة ورضوان هللا ، قال تعالى صالحا فإن ادُد يناَل هاَل الَّ ِإ نُدوا واَل يناَل آماَل  ِإنَّ الَّ ِإ

مْك  الاَل هُد مْك واَل هِإ لاَليْك وْك ٌل ااَل ا فاَلالاَل  اَل الِإحًة مِإ اَل  اَل ااَل مِإ ااْك ِإرِإ واَل وْك الْكياَل ِإ واَل
ناَل  ِإاَّللَّ نْك آماَل اراَل   ماَل النَّ اَل ا ِإ ُدوناَل واَل ال َّ  واَل
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نُدوناَل  حْك اَل ا ِإ ِإيناَل  ِإ  }:، وقال تعالى [ 69:المابدة ]{ ياَل ال َّ اراَل   واَل النَّ اَل وا واَل ادُد يناَل هاَل الَّ ِإ نُدوا واَل يناَل آماَل نَّ الَّ ِإ

الاَل  مْك واَل هِإ لاَليْك وْك ٌل ااَل الاَل  اَل مْك واَل هِإ داَل راَل ِّ نْك مْك اِإ هُد رُد ا فاَللاَلهُدمْك  اَل ْك الِإحًة مِإ اَل  اَل ااَل مِإ ااْك ِإرِإ واَل وْك الْكياَل ِإ واَل
ناَل  ِإاَّللَّ نْك آماَل مْك ماَل  هُد

نُدوناَل  حْك اَل [.  62:البقرة ]{ ياَل

البقرة والمابدة تتطابقان لو ال اختبلؾ طفٌؾ فً نصب  ٌتان فً سورتًاآلوتكاد 

والصاببون : )على االبتداا على تقدٌر ( الصاببون)الصاببٌن أو رفعهما ، حٌث رفع 

( .  كذلك

صالحا ، فهو من الذٌن ال خوؾ علٌهم  ن من هذه الفرق واتبع نبٌه ، عملفمن آم    

ه خاتم االنبٌاا صلى هللا علٌه وآلفٌه ومن بقً إلى الزمن الذي ٌظهر . وال هم ٌحزنون 

. ت ، ما جاإوا اال برسالة واحدة وسلم ، فعلٌه أن ٌإمن به ألن االنبٌاا جمٌعا أبناا عبّل 

 ًّ ا ما كان له إال أن ٌتبع نبً الهدى والرحمة خاتم المرسلٌن ولو كان موسى أو عٌسى ح

الذٌن عرفوا الحق فؤنكروه ، وأما من أبى من هإالا القوم .. صلى هللا علٌه وآله وسلم 

رؼم حقدهم . فإن القرآن ٌوجهنا الى معاملتهم بالحسنى ، ومجادلتهم بالتً هً احسن 

نْك  اَلهْك ِإ  }:فً تحوٌلنا الى الكفر مرة آخرى ، قال تعالى  واجتهادهم الشدٌدعلٌنا  دَّ  اَل ِإيرٌل مِإ واَل

مْك  ُد  انِإ ُد دِإ  ِإيماَل عْك نْك  اَل مْك مِإ وناَل ُد دُّ رُد ا ِإ لاَلوْك ياَل تاَل يَّناَل لاَلهُدمُد الْكحاَل ُّ ۖ  الْك ِإ ا تاَل اَل دِإ ماَل عْك نْك  اَل مْك مِإ هِإ دِإ  اَلنْك ُدسِإ نْك نْك اِإ ا مِإ دًة ساَل ا حاَل فَّارًة

يرٌل  اٍن  اَلدِإ يْك لاَلى   ُد ِّ شاَل اَل ااَل
اِإ ۗ  ِإنَّ  َّ رِإ مْك

ُد  ِإ اَل
ى  ياَل ْكتِإياَل  َّ تَّ وا حاَل ا ْك اَلحُد [. 109:البقرة]{ فاَلااْك ُدوا واَل

فصل بٌننا وبٌنهم ، قال وبٌنهم الموعد ٌوم القٌامة ، حٌث ي وجعل المولى بٌننا   

اَل  }:تعالى
وا  ِإنَّ  َّ راَل ُد يناَل  اَلشْك الَّ ِإ و اَل واَل الْكماَل ُد اراَل   واَل النَّ اَل ا ِإ ِإيناَل واَل ال َّ وا واَل ادُد يناَل هاَل الَّ ِإ نُدوا واَل يناَل آماَل  ِإنَّ الَّ ِإ

يدٌل  هِإ اٍن شاَل يْك لاَلى   ُد ِّ شاَل اَل ااَل
ةِإ ۚ   ِإنَّ  َّ اماَل ماَل الْكقِإياَل وْك هُدمْك ياَل ناَل يْك [.  17:الحج ]{  ياَل ْك ِإ ُد  اَل

فآٌة الحج هذه جمعت أصحاب الملل والنحل كلهم وجعلتهم ٌقفون جمٌعا فً ذلك     

ارِإ واَل ُددْك ِإ اَل }.. الموقؾ الرهٌب ٌوم القٌامة حٌث ٌفصل هللا بٌن العباد نِإ النَّ حاَل ااَل حْك ِإ نْك  ُد فاَلماَل

ةاَل فاَلقاَلدْك فاَلا اَل  نَّ وا واَل }، [ 185:آل عمران]{ الْك اَل رُد يناَل  اَل اَل ا  ِإالَّ الَّ ِإ ا يُدلاَلقَّاهاَل ماَل ظٍّ واَل و حاَل ا  ِإالَّ  ُد ا يُدلاَلقَّاهاَل ماَل

يمٍن  ظِإ [. 35:فصلت]{  ااَل

والحوار مع أهل الكتاب ٌمتد عبر آٌات كثٌرة ٌشتد بصورة خاصة مع ٌهود ، الذٌن     

بوا وه ، وألّ كادوا للنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ، وحاولوا اؼتٌاله مرارا وسحروه وسمّ 

ومع ذلك . فرٌق المسلمٌن وتشتٌت كلمتهم المشركٌن علٌه ، وتآمروا مع المنافقٌن لت

ومنهم وثباتهم علٌه ،  ة ، لوقوفهم مع الحقّ ٌشٌد القرآن بنفر كرٌم منهم ، وإن كانوا قلّ 

مخٌرٌق خٌر ٌهود كما وصفه المصطفى عبد هللا بن سبلم رضً هللا عنه ، ومنهم 
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. صلى هللا علٌه وآله وسلم

نْك }: قال تعالى     ااًة ۗ مِإ واَل وا ساَل سُد مْك  لاَليْك هُد اااَل اللَّيْك ِإ واَل ِإ آناَل لُدوناَل آياَلا ِإ  َّ تْك ةٌل ياَل ةٌل  اَلا ِإماَل ا ِإ  ُدمَّ تاَل  اَلهْك ِإ الْك ِإ

وناَل  دُد رِإ  (113) ياَلسْك ُد نْك اَل نِإ الْكمُد ناَل ااَل هاَلوْك نْك ياَل و ِإ واَل رُد عْك وناَل  ِإالْكماَل رُد مُد
ياَل ْك مِإ ااْك ِإرِإ واَل وْك الْكياَل ِإ واَل

نُدوناَل  ِإاَّللَّ مِإ يُد ْك

ناَل  ا ِإ واَل ُدولاَل  ِإ اَل مِإ راَل يْك وناَل فِإي الْك اَل اُد ارِإ يُدساَل الِإحِإيناَل  واَل ُد (114) ال َّ
واُد ۗ واَل َّ رٍن فاَللاَلنْك يُد ْك اَلرُد يْك نْك  اَل لُدوا مِإ عاَل ا ياَل ْك ماَل واَل

قِإيناَل  تَّ لِإيمٌل  ِإالْكمُد نُد  }:، وقال تعالى [ 115-113:آل عمران]{ ) ااَل مِإ نْك يُد ْك ا ِإ لاَلماَل تاَل نْك  اَلهْك ِإ الْك ِإ واَل ِإنَّ مِإ

ااِإ  مْك  اَل هِإ نْك ِإ اَل  ِإلاَليْك
ا  ُد ماَل مْك واَل نْك ِإ اَل  ِإلاَليْك ُد

ا  ُد ماَل ِإ واَل  ِإ اَل لاَلهُدمْك  ِإاَّللَّ
ا  اَللِإيالًة ۗ  ُدولاَل  نًة ماَل ِإ  اَل وناَل  ِإآياَلا ِإ  َّ رُد تاَل ِإ الاَل ياَلشْك

َّ يناَل َّللِإ اِإ

ا ِإ  ي ُد الْكحِإساَل رِإ اَل ساَل
مْك ۗ  ِإنَّ  َّ هِإ داَل راَل ِّ نْك مْك اِإ هُد رُد ، وقال تعالى سبحانه وتعالى [ 199:آل عمران ]{  اَل ْك

وأهل على لسان نبٌه محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم مخاطبا قرٌش والمشركٌن 

ى   ِإلاَليَّ  }:الكتاب ا يُدوحاَل مْك ۖ   ِإنْك  اَلتَّ ِإ ُد  ِإالَّ ماَل الاَل  ِإ ُد عاَل ُد  ِإي واَل ا يُد ْك رِإ  ماَل دْك
ا  اَل ماَل سُد ِإ واَل ناَل الرُّ ا مِإ اًة نْك ُد  ِإدْك ا  ُد   ُد ْك ماَل

يرٌل مُد ِإينٌل  ا  ِإالَّ ناَل ِإ ا  اَلناَل ماَل داَل  (9) واَل هِإ شاَل تُدمْك  ِإ ِإ واَل ِإ واَل اَل اَلرْك
دِإ  َّ نْك نْك اِإ اناَل مِإ تُدمْك  ِإنْك  اَل نِإي  ُد ْك  اَلراَل اَليْك نْك  اَل دٌل مِإ اهِإ شاَل

يناَل  الِإمِإ ماَل الظَّ دِإ  الْكقاَلوْك هْك اَل الاَل ياَل
تُدمْك ۖ   ِإنَّ  َّ رْك تاَل ْك اَل اسْك ناَل واَل لِإ ِإ فاَلآماَل لاَلى  مِإ ْك ا ِإي اَل ااَل راَل [. 10-9:االحقاؾ]{  ِإسْك

خٌرته من خلقه صلى هللا وهكذا ٌوضح لهم رب العزة أن محمدا رسوله ومجتباه و     

ما هو ختام هذه السلسلة الكرٌمة من االنبٌاا ه وسلم لٌس بدعا من الرسل، وإنعلٌه وآل

ٌُفعل به وال بهم ، وانما هو عبد من  والمرسلٌن ، ومع ذلك ال ٌعلم الؽٌب وال ٌدري ما 

ال ٌؤتً بشًا من عنده ، بل ٌتبع ما أوحً الٌه ( وإن كان خٌرهم وأفضلهم)عباد هللا 

 ، وكٌؾ أن عالم بنً من ربه ، وٌؤتً التنبٌه الى خطورة التكذٌب وهو من عند هللا

بن ون ، فقد آمن عبد هللا اسرابٌل وحبرهم قد آمن ، وأنتم ال تزالون تستكبرون وتصدّ 

ه ضاه ، وكان عالم ٌهود وحبرهم ومرجعهم ، فلما آمن سبوّ سبلم رضً هللا عنه وأر

. هوبهتوّ 

النصارى الذٌن عداوة للذٌن آمنوا ، و لٌهود الذٌن هم أشدّ اق القرآن الكرٌم بٌن وفرّ       

يناَل  }:ٌسٌن ورهبانا وأنهم ال ٌستكبرون ، قال تعالىمنهم قسّ  ةًة لِإلَّ ِإ اواَل داَل دَّ النَّا ِإ ااَل نَّ  اَلشاَل لاَلتاَل ِإداَل

ا  يناَل  اَلالُدوا  ِإنَّ نُدوا الَّ ِإ يناَل آماَل ةًة لِإلَّ ِإ دَّ واَل هُدمْك ماَل راَل اَل نَّ  اَل ْك لاَلتاَل ِإداَل وا ۖ  واَل راَل ُد يناَل  اَلشْك الَّ ِإ هُدوداَل واَل نُدوا الْكياَل  آماَل
اراَل   ۚ   اَل  لِإ اَل ناَل اَل

وناَل  تاَل ْك ِإرُد هُدمْك الاَل ياَلسْك ا واَل اَلنَّ انًة هْك اَل رُد يناَل واَل يسِإ هُدمْك  ِإسِّ نْك راَل    (82)  ِإ اَلنَّ مِإ و ِإ تاَل سُد نْك ِإ اَل  ِإلاَلى الرَّ
ا  ُد وا ماَل عُد مِإ ا ساَل واَل ِإ اَل

ا ماَل اَل الاَّ  ناَل تُد ْك ا فاَلا ْك نَّ ا آماَل ناَل قُدولُدوناَل راَل َّ ناَل الْكحاَل ِّ ۖ  ياَل فُدوا مِإ راَل ا ااَل مَّ مْك ِإ مِإ ناَل الدَّ هُدمْك تاَل ِإي ُد مِإ يُدناَل اْك
يناَل  اَل دِإ   (83) اهِإ

ماَل ُد  اَلنْك يُددْك  ناَل ْك ناَل الْكحاَل ِّ واَل ا مِإ ناَل اااَل ا  اَل ماَل ِإ واَل نُد  ِإاَّللَّ مِإ ا الاَل نُد ْك ا لاَلناَل ماَل مِإ واَل وْك
ا ماَل اَل الْكقاَل ناَل ا راَل ُّ الِإحِإيناَل   ِإلاَلناَل   (84) ال َّ

ا ۚ  واَل  يناَل فِإيهاَل الِإدِإ ارُد  اَل هاَل اَلنْك ا ااْك تِإهاَل حْك نْك تاَل رِإ  مِإ ا ٍن تاَل ْك نَّ ا  اَلالُدوا  اَل ُد  ِإماَل
هُدمُد  َّ ا اَل نِإيناَل فاَل اَل اَل سِإ ااُد الْكمُدحْك لِإ اَل  اَل اَل

  اَل 

. [85-82:المابدة ]{

اشً من النصارى الذٌن وفدوا على جوقد نزلت هذه االٌات الكرٌمات فً وفد الن     
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ى علٌه النبً ا ، كما اسلم النجاشً رضً هللا عنه من قبل ، حتى صلّ المدٌنة واسلموّ 

قوموا صلوا على : وقال لهم  ان ٌؤتً نعٌه ،قبل صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌوم وفاته 

. أخٌكم

منهم  انعم النجاشً كان مإمنا ، ولٌس كل النصارى على هذه الشاكلة ، بل ان كثٌر     

مالإوا الٌهود رؼم ما بٌنهم من عداوات وإحن ضد المسلمٌن فً كل زمان ومكان ، 

ى نقٌض ما المعاداة للمسلمٌن عل ومواقؾ الفرنجة على مدى التارٌخ مواقؾ معادٌة أشدّ 

كان بٌن المسلمٌن ونصارى الحبشة أو نصارى نجران ، أو نصارى الشام من العرب ، 

ة أو نصارى مصر من القبط ، فهإالا جمٌعا كانت عبلقتهم بالمسلمٌن تمتاز بالمودّ 

وسٌؤتً بٌان  –وحسن الصلة ، فقد أحسن الٌهم المسلمون ، وتزوجوا منهم وصاهروهم 

جة والروم ، فقد حاربوا المسلمٌن وذبحوهم فً الحروب وأما نصارى الفرن –ذلك 

الصلٌبٌة وقتلوا النساا واالطفال ، وبلؽت الدماا الى عنان الخٌل ولجمها فً المسجد 

ومجازرهم للمسلمٌن فً .. االقصى حٌن دخلوا بٌت المقدس فً الحروب الصلٌبٌة 

ي نقض العهود أي ؾ وار، ولم ٌرعوا عهدا وال ذمة ولم ياالندلس تمؤل االسفار 

طفال هم على ذلك ، وٌبٌح لهم قتل النساا واألؼضاضة ، بل ان البابا كان ٌحضّ 

منذ دخولهم إٌاها وحتى  –بل ان عدد من قتلهم الفرنسٌون فً الجزابر . والشٌوخ 

بلػ ثمانٌة مبلٌٌن مسلم  –م 1962خروجهم منها بعد أكثر من قرن من الزمان عام 

. جزابري

رنا هللا سبحانه وتعالى من كٌد ٌهود المتحالفٌن مع النصارى ، قال عز ذّ لهذا كله ح   

نْك  }:من قابل  ماَل عْك ٍن ۚ  واَل ااُد  اَل لِإياَل هُدمْك  اَلوْك عْك ُد اااَل ۘ   اَل لِإياَل اراَل    اَلوْك النَّ اَل هُدوداَل واَل وا الْكياَل تَّ ِإ ُد نُدوا الاَل تاَل يناَل آماَل ا الَّ ِإ هاَل ا  اَليُّ  ياَل

اَل 
هُدمْك ۗ  ِإنَّ  َّ نْك مْك فاَلإِإنَّ ُد مِإ نْك ُد لَّهُدمْك مِإ واَل تاَل يناَل ياَل الِإمِإ ماَل الظَّ دِإ  الْكقاَلوْك هْك راَل ٌل  (51)  الاَل ياَل مْك ماَل يناَل فِإي  ُدلُدو ِإهِإ راَل  الَّ ِإ فاَلتاَل

رٍن مِإ  مْك
حِإ  اَلوْك  اَل تْك

ُد  اَلنْك ياَل ْكتِإياَل  ِإالْك اَل
ى  َّ ساَل ةٌل ۚ  فاَلعاَل ا ِإراَل ا داَل ناَل ي اَل ى   اَلنْك تُد ِإ شاَل قُدولُدوناَل ناَل ْك مْك ياَل وناَل فِإيهِإ اُد ارِإ اِإ يُدساَل دِإ نْك نْك اِإ

رُّ  ا  اَلساَل لاَلى  ماَل وا ااَل يناَل فاَليُد ْك ِإحُد مِإ ادِإ مْك ناَل هِإ ، ولكؤنما تتحدث اآلٌات [ 52-51:المابدة ]{  وا فِإي  اَلنْك ُدسِإ

الكرٌمات عن األوضاع الٌوم ، حٌث ٌتآمر الٌهود واألمرٌكان على المسلمٌن فً 

ا  }:فلسطٌن وفً العراق وفً كل مكان ، وحٌث ٌرتعب المنافقون قابلٌن ناَل ي اَل ى   اَلنْك تُد ِإ شاَل ناَل ْك

ةٌل  ا ِإراَل ، وطؽمته من المسٌحٌٌن المتصهٌنٌن المؽالٌن فً  االبنود ، وبوش فٌمالإون ٌه{  داَل

علنوها صراحة حربا صلٌبٌة ، وأن على االسبلم والمسلمٌن ، حتى أ بهم وحقدهمتعصّ 

صراع الحضارات بٌن الؽرب المسٌحً واالسبلم االرهابً البربري قد قامت مبلحمه 

المسلمٌن بعد اٌمانهم  سبلم ، وردّ من محاولة استبصال االسبلم وكتاب اال لهم ، وال بد

. كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبٌن لهم أنه الحقّ 
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ومع ذلك فالقرآن الكرٌم كله حوار هادئ مع أهل الكتاب وخاصة مع النصارى ،     

مَّ  }: قال تعالى  ا مِإ مْك  اَل ِإيرًة يِّنُد لاَل ُد ا يُد اَل ولُدناَل سُد مْك راَل اااَل ُد ا ِإ  اَلدْك  اَل تاَل ا  اَلهْك اَل الْك ِإ ا ِإ ياَل تاَل ناَل الْك ِإ تُدمْك تُد ْك ُدوناَل مِإ نْك ا  ُد

ا ٌل مُد ِإينٌل  تاَل ِإ نُدورٌل واَل ِإ
ناَل  َّ مْك مِإ اااَل ُد نْك  اَل ِإيرٍن ۚ   اَلدْك  اَل عْك ُدو ااَل ياَل اناَل ُد سُد ُد اَل  (15)واَل واَل نِإ اتَّ اَل اَل رِإ ْك ُد ماَل

دِإ   ِإ ِإ  َّ هْك ياَل

مْك  يهِإ دِإ هْك ياَل نِإ ِإ واَل ا ِإ  ِإلاَلى النُّورِإ  ِإإِإ ْك لُدماَل ناَل الظُّ هُدمْك مِإ رِإ ُد يُد ْك مِإ واَل الاَل قِإيمٍن السَّ تاَل ا ٍن مُدسْك راَل -15: المابدة]{   ِإلاَلى   ِإ

ان هللا هو المسٌح ابن مرٌم ، : ولكن القرآن ٌجابههم أٌضا بؤنهم قد كفروا بقولهم [ . 16

يْك  }:قال تعالى  ِإ شاَل ناَل  َّ لِإ ُد مِإ مْك نْك ياَل ماَل ۚ   ُد ْك فاَلماَل ياَل رْك نُد ماَل يحُد ا ْك سِإ واَل الْكماَل اَل هُد
يناَل  اَلالُدوا  ِإنَّ  َّ ا  ِإنْك لاَلقاَلدْك  اَل اَلراَل الَّ ِإ  ًة

اَل  ااْك ا ِإ واَل اواَل ماَل لْك ُد السَّ ِإ مُد َّ َّللِإ ا ۗ واَل يعًة مِإ اَلرْك ِإ  اَل نْك فِإي ااْك ماَل ماَل واَل ُدمَّ ُد واَل ياَل رْك ناَل ماَل يحاَل ا ْك سِإ لِإ اَل الْكماَل اداَل  اَلنْك يُدهْك ا  اَلراَل ماَل رْك ِإ واَل

يرٌل  اٍن  اَلدِإ يْك لاَلى   ُد ِّ شاَل ُد ااَل
ااُد ۚ  واَل َّ ا ياَلشاَل لُد ُد ماَل ا ۚ  ياَل ْك هُدماَل ناَل يْك النَّ  (17)  اَل هُدودُد واَل ِإ واَل اَلالاَل ِإ الْكياَل ااُد  َّ ناَل نُد  اَل ْك اراَل   ناَلحْك  اَل

ااُد واَل ُد  نْك ياَلشاَل لاَل اَل ۚ  ياَل ْك ِإرُد لِإماَل نْك  اَل مَّ رٌل مِإ تُدمْك  اَلشاَل مْك ۖ   اَل ْك  اَلنْك نُدو ِإ ُد مْك  ِإ ُد اُد ۚ   ُد ْك فاَللِإماَل يُدعاَل ِّ ُد ُد ا ُد ااُد ۚ  واَل اَلحِإ َّ نْك ياَلشاَل ااَل ِّ ُد ماَل

ا ۖ  واَل ِإلاَليْك ِإ ا هُدماَل ناَل يْك ا  اَل ماَل اَلرْك ِإ واَل ااْك ا ِإ واَل اواَل ماَل لْك ُد السَّ ِإ مُد
َّ َّللِإ يرُد واَل .  [18-17: المابدة ]{ لْكماَل ِإ

: قال تعالى . إن هللا ثالث ثبلثة : الوا قر كفر الذٌن رّ قوفً السورة الكرٌمة نفسها ي     

نْك اَل  } احِإدٌل ۚ  واَل ِإنْك لاَلمْك ياَل  ٌل واَل
 ٍن  ِإالَّ  ِإلاَل 

نْك  ِإلاَل  ا مِإ ماَل ةٍن ۘ  واَل الاَل اَل الِإ ُد  اَل اَل  اَل
يناَل  اَلالُدوا  ِإنَّ  َّ مَّ  اَلدْك  اَل اَلراَل الَّ ِإ وا ااَل قُدولُدوناَل هُد ا ياَل

ا ٌل  اَللِإيمٌل  هُدمْك ااَل اَل نْك وا مِإ يناَل  اَل اَلرُد نَّ الَّ ِإ سَّ ماَل ُد غاَل ُدورٌل  (73) لاَلياَل
وناَل ُد ۚ  واَل َّ تاَل ْك ِإرُد ياَلسْك ِإ واَل تُدو ُدوناَل  ِإلاَلى  َّ  اَلفاَلالاَل ياَل

حِإيمٌل  دِّ  (74) راَل سُد ُد واَل ُدمُّ ُد  ِإ لِإ ِإ الرُّ نْك  اَل ْك لاَل ْك مِإ و ٌل  اَلدْك  اَل سُد ماَل  ِإالَّ راَل ياَل رْك نُد ماَل يحُد ا ْك سِإ ا الْكماَل نِإ ماَل ا ياَل ْك ُدالاَل اناَل يقاَلةٌل ۖ   اَل

فاَل ُدوناَل  ى  يُد ْك رْك  اَلنَّ ظُد ا ِإ  ُدمَّ انْك ياَل يِّنُد لاَلهُدمُد ااْك يْك اَل نُد اَل رْك  اَل ظُد اماَل ۗ انْك عاَل  [.75-73:المابدة ]{  ال َّ

ِإ  }:وٌقول المولى سبحانه وتعالى لهم     لاَلى  َّ قُدولُدوا ااَل الاَل تاَل مْك واَل ينِإ ُد لُدوا فِإي دِإ ا ِإ الاَل تاَل ْك تاَل ا  اَلهْك اَل الْك ِإ ياَل

نْك ُد  ِإالَّ  وحٌل مِإ رُد ماَل واَل ياَل رْك ا  ِإلاَلى  ماَل تُد ُد  اَللْكقاَلاهاَل لِإماَل ِإ واَل اَل
و ُد  َّ سُد ماَل راَل ياَل رْك نُد ماَل ى ا ْك يساَل يحُد اِإ سِإ ا الْكماَل ماَل نُدوا  ۖ  الْكحاَل َّ ۚ   ِإنَّ  فاَلآمِإ

احِإدٌل ۖ  سُد ْك   ٌل واَل
ُد  ِإلاَل 
ا  َّ ماَل مْك ۚ   ِإنَّ ا لاَل ُد رًة يْك هُدوا  اَل تاَل ةٌل ۚ  انْك الاَل اَل قُدولُدوا  اَل الاَل تاَل لِإ ِإ ۖ  واَل سُد رُد ِإ واَل

لاَلدٌل ۘ  لاَل ُد  ِإاَّللَّ اناَل ُد  اَلنْك ياَل ُدوناَل لاَل ُد واَل حاَل

يالًة  ِإ واَل ِإ اَلرْك ِإ ۗ واَل اَل اَلى   ِإاَّللَّ ا فِإي ااْك ماَل ا ِإ واَل اواَل ماَل ا فِإي السَّ ا  (171)ماَل دًة يحُد  اَلنْك ياَل ُدوناَل ااَل ْك سِإ نْك ِإ اَل الْكماَل تاَل لاَلنْك ياَلسْك

تِإ ِإ واَل اَل  اداَل نْك اِإ اَل نْك ِإ ْك ااَل تاَل نْك ياَلسْك ماَل قاَلرَّ ُدوناَل ۚ  واَل ةُد الْكمُد الاَل ِإ اَل الاَل الْكماَل ِإ واَل َّ اَّللِإ يعًة مِإ مْك  ِإلاَليْك ِإ  اَل هُد شُدرُد ياَلحْك تاَل ْك ِإرْك فاَلساَل  { سْك

. [172-171:النساا]

: التح ير من االماني ال ا  ة    

ر الٌهود كما حذّ تماما  ر المإمنٌن من االمانً الكاذبة ورؼم ذلك كله ٌحذّ         

 لاَليْك اَل  }قال تعالى . ه إالنصارى من تلك االمانً ومن الدعاوى بؤنهم أبناا هللا وأحبا

ِإ واَل  ونِإ  َّ نْك دُد الاَل ياَل ِإدْك لاَل ُد مِإ ا يُد ْك اَل  ِإ ِإ واَل واًة ماَل ْك سُد عْك نْك ياَل ا ِإ ۗ ماَل تاَل انِإيِّ  اَلهْك ِإ الْك ِإ الاَل  اَلماَل مْك واَل انِإيِّ ُد الاَل  ِإ اَلماَل ا واَل لِإي ًة

ا يرًة لُدوناَل  (123) ناَل ِإ دْك ُد  ِإ اَل ياَل
ُدولاَل  نٌل فاَل  مِإ واَل مُد ْك هُد ى  واَل رٍن  اَلوْك  ُدنْك اَل نْك  اَل اَل ا ِإ مِإ الِإحاَل ناَل ال َّ ماَل ْك مِإ عْك نْك ياَل ماَل الاَل  واَل ةاَل واَل نَّ الْك اَل

ا قِإيرًة لاَلمُدوناَل ناَل ، فهو مٌزان دقٌق من العدل ال محاباة فٌه ألحد ، [ 124-123:النساا ]{ يُدظْك

. فالخلق جمٌعا عبٌده والكل ملكه ، وال فضل ألحد على أحد اال بالتقوى والعمل الصالح



9 

 

سواا ٌجز من ٌعمل : والمٌزان ... فبل محاباة لنصرانً وال ٌهودي بل وال مسلم        

به ومن ٌعمل من الصالحات من ذكر أو انثى وهو مإمن فؤولبك ٌدخلون الجنة وال 

} :قال تعالى . إنه مٌزان العدل الذي قامت علٌه السماوات واالرض . ٌظلمون نقٌرا 

وا ۘ   دُد تاَل عْك امِإ  اَلنْك تاَل راَل سْك ِإدِإ الْكحاَل نِإ الْكماَل مْك ااَل و ُد دُّ نْك  اَل
مٍن  اَل وْك
آنُد  اَل ناَل مْك شاَل نَّ ُد ماَل رِإ الاَل ياَل ْك لاَلى الْك ِإرِّ  واَل نُدوا ااَل اواَل عاَل تاَل واَل

قاَلا ِإ  يدُد الْكعِإ دِإ اَل شاَل
اَل ۖ   ِإنَّ  َّ

قُدوا  َّ اتَّ انِإ ۚ  واَل واَل دْك الْكعُد مِإ واَل
ِإ ْك لاَلى ااْك نُدوا ااَل اواَل عاَل الاَل تاَل واَل   ۖ  واَل قْك التَّ [ . 2:المابدة ]{  واَل

: العد  ال ارم     

يناَل  }: قال تعالى     امِإ ونُدوا  اَلوَّ نُدوا  ُد يناَل آماَل ا الَّ ِإ هاَل ا  اَليُّ مْك  اَلوِإ ياَل لاَلى   اَلنْك ُدسِإ ُد لاَلوْك ااَل ِإ واَل
َّ اااَل َّللِإ داَل  ِإالْكقِإسْك ِإ شُدهاَل

وا الْكهاَلواَل    تَّ ِإعُد ا ۖ  فاَلالاَل تاَل ماَل لاَلى   ِإهِإ ُد  اَلوْك
ا فاَلاَّللَّ ا  اَلوْك فاَلقِإيرًة نِإي ًة راَل ِإيناَل ۚ   ِإنْك ياَل ُدنْك غاَل اَل ْك ااْك نِإ واَل يْك الِإداَل لُدوا ۚ  واَل ِإنْك  الْكواَل دِإ عْك  اَلنْك تاَل

اَل  اَل 
وا فاَلإِإنَّ  َّ رِإ ُد وْك تُدعْك

وا  اَل لْكوُد اتاَل لُدوناَل  اَل ِإيرًة ماَل عْك ا تاَل [. 135:النساا ]{  اناَل  ِإماَل

فالعدل الصارم ولو على أنفسكم أو آبابكم أو أبنابكم أو أهل مودتكم ، هو مٌزان        

هللا الذي ٌنبؽً أن ٌلتزم به المسلمون فً معامبلتهم ، وال محاباة لؽنً أو حتى لفقٌر 

ح هو المٌزان الدقٌق الذي قامت به نتٌجة شعورنا بالعطؾ نحوه ، فالعدل والحق الصرا

السماوات واالرض ، فبل تمٌلوا ٌمنة وال ٌسرة ، ولكن التزموا بهذا المٌزان الذي ال 

ٌفضل مسلما على كافر ، وال قرٌبا على بعٌد ، وال ؼنٌا على فقٌر ، أو فقٌرا على ؼنً 

على واقع أنه مٌزان قد تحقق . ، وال صدٌقا على عدو فً مٌزان العدل واالنصاؾ 

االرض بما لم تعرؾ له البشرٌة مثٌبل فً تارٌخها الطوٌل ، ولم ترق أمة من األمم الى 

. بعض ما وصلت الٌه أمة االسبلم من عدل ونصفة 

 

 محمد الي ال ار
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  شاهد األولال

   ة ا ن   ير 

أنه سرق صورها فً قصة إنصاؾ ٌهودي اتهمه نفر من األنصار ب ىوتتمثل هذه العدالة فً أجل

ا فً بٌت الٌهودي درع سرّ درعا ألحدهم ، وقام السارق الحقٌقً ، وهو منافق ، برمً ذلك ال

فبدت . بدأ االتهام ٌحوم حوله ، فذهبوا إلى بٌت الٌهودي واستخرجوا الدرع من بٌته عندما 

 ًّ ا قالوه ق مة على هذا الٌهودي ، وكاد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌصدّ التهمة واضحة جل

لرسول هللا ، وقومه  وما وجدوه ، ولكن هللا من فوق سبع سماوات ٌؤبى أن ٌظلم ٌهودي معادٍد 

. بهت آذوا رسول هللا ومكروا به ، وحاولوا اؼتٌاله مرارا ، وحاربوه بكل وسٌلة ظاهرة وباطنة 

واآلٌات  عن هذه القصة ( رآنقفً ظبلل ال)وسؤذكر هنا ما قاله سٌد قطب رحمه هللا فً كتابه 

ا} (:113_105)العجٌبة فً سورة النساا  ا  ِإنَّ لْكناَل ا اَل   ِإلاَليْك اَل   اَلنْك اَل تاَل ماَل   ِإالْكحاَل ِّ  الْك ِإ حْك ُد ناَل  لِإتاَل يْك ا النَّا ِإ   اَل   ِإماَل

ا اَل  ُد   اَلراَل
الاَل   َّ ا ِإنِإيناَل  تاَل ُدنْك  واَل ا لِإلْك اَل يمًة تاَل ْك ِإرِإ  (105)  اَل ِإ اسْك اَل  واَل

اَل   ِإنَّ ۖۖ    َّ
اناَل   َّ ا  اَل ا غاَل ُدورًة حِإيمًة  الاَل واَل  (106) راَل

ادِإ ْك  نِإ  تُد اَل يناَل  ااَل انُدوناَل  الَّ ِإ تاَل هُدمْك  ياَل ْك اَل   ِإنَّ    اَلنْك ُدساَل
نْك  يُدحِإ ُّ  الاَل   َّ اناَل  ماَل ا  اَل انًة وَّ ا  اَل تاَل ْك ُدوناَل  (107)  اَل ِإيمًة ناَل  ياَلسْك  مِإ

الاَل  النَّا ِإ  تاَل ْك ُدوناَل  واَل ناَل  ياَلسْك ِإ  مِإ واَل   َّ هُد هُدمْك  واَل عاَل تُدوناَل   ِإ ْك  ماَل يِّ ا يُد اَل ى   الاَل  ماَل رْك اَل ناَل  ياَل اناَل  الْكقاَلوْك ِإ  مِإ ُد  واَل اَل
ا  َّ لُدوناَل   ِإماَل ماَل عْك  ياَل

ا ا (108) مُدحِإي ًة تُدمْك  هاَل اِإ ااَل    اَلنْك الاَل لْكتُدمْك   ُد اداَل هُدمْك   اَل نْك اةِإ  فِإي ااَل ياَل ا الْكحاَل ياَل نْك نْك  الدُّ ادِإ ُد  فاَلماَل اَل  يُد اَل
هُدمْك   َّ نْك ماَل  ااَل وْك ةِإ  ياَل اماَل   اَلمْك  الْكقِإياَل

نْك  مْك  ياَل ُدونُد  ماَل هِإ لاَليْك يالًة  ااَل نْك  (109) واَل ِإ ماَل ماَل ْك  واَل عْك ا ياَل واًة لِإمْك   اَلوْك  سُد ظْك تاَل ْك ِإرِإ   ُدمَّ  ناَل ْكساَل ُد  ياَل اَل  ياَلسْك
اَل  ياَل ِإدِإ   َّ

ا  َّ  غاَل ُدورًة

ا حِإيمًة نْك  (110) راَل ماَل سِإ ْك  واَل ا ياَل ْك مًة ا  ِإ ْك ماَل سِإ ُد ُد  فاَلإِإنَّ لاَلى   ياَل ْك اناَل ۚۖ   ناَل ْكسِإ ِإ  ااَل ُد  واَل اَل
ا  َّ لِإيمًة ا ااَل يمًة نْك  (111) حاَل ِإ ماَل  واَل

سِإ ْك  ةًة  ياَل ْك ي اَل ا  اَلوْك   اَل ِإ مًة مِإ   ُدمَّ   ِإ ْك رْك ا  ِإ ِإ  ياَل ي ًة رِإ ماَل اَل  فاَلقاَلدِإ   اَل تاَل ا ُدهْك اَل  احْك ا انًة مًة ا واَل ِإ ْك الاَل  (112) مُد ِإينًة لاَلوْك ِإ  فاَل ْك ُد  واَل لاَليْك اَل   َّ  ااَل

تُد ُد  ماَل حْك راَل مَّ ْك  واَل ا ِإ اَلةٌل  لاَلهاَل هُدمْك   اَل نْك لُّو اَل   اَلنْك  مِإ ا يُد ِإ ماَل لُّوناَل  واَل هُدمْك   ِإالَّ  يُد ِإ ا   اَلنْك ُدساَل ماَل وناَل اَل  واَل رُّ نْك  ياَل ُد اٍن  مِإ يْك  واَل اَلنْك اَل اَل  شاَل

ُد 
لاَليْك اَل   َّ ا اَل  ااَل تاَل ةاَل  الْك ِإ ماَل الْكحِإ ْك لَّماَل اَل  واَل ااَل ا واَل لاَلمُد  تاَل ُدنْك  لاَلمْك  ماَل عْك اناَل   تاَل ِإ  فاَل ْك ُد  واَل اَل لاَليْك اَل   َّ ا ااَل يمًة ظِإ { (113) ااَل

هذه اآلٌات تحكً قصة ال تعرؾ لها االرض نظٌرا ، وال تعرؾ لها البشرٌة شبٌها ،       

مهما  ، ن ٌكون من  عند هللا ، ألن البشربؤن هذا القرآن وهذا الدٌن ال بد أ ،وحدها ، وتشهد 

 ، ومهما صفت أرواحهم ، ومهما استقامت طبابعهم ، ال ٌمكن أن ٌرتفعواارتفع تصورهم 

هذا المستوى الذي ... اآلٌات ، إال بوحً من هللا  إلى هذا المستوى الذي تشٌر إلٌه هذه ،بؤنفسهم 

وال تملك الصعود إلٌه  ،إال فً ظل هذا المنهج  ،على األفق لم تصعد إلٌه البشرٌة  ٌرسم خطاًا 

!. ظل هذا المنهج كذلك  أبداًا إال فً

إنه فً الوقت الذي كان الٌهود فً المدٌنة ٌطلقون كل سهامهم المسمومة ، التً تحوٌها جعبتهم 

اللبٌمة ، على اإلسبلم والمسلمٌن ، والتً حكت هذه السورة وسورة البقرة وسورة آل عمران 

..  جانباًا منها ومن فعلها فً الصؾ المسلم 

كانوا فٌه ٌنشرون األكاذٌب ، وٌإلبون المشركٌن ، وٌشجعون المنافقٌن ، فً الوقت الذي         
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وٌرسمون لهم الطرٌق ، وٌطلقون اإلشاعات ، وٌضللون العقول ، وٌطعنون فً القٌادة النبوٌة ، 

كون فً الوحً والرسالة ، وٌحاولون تفسٌخ المجتمع المسلم من الداخل ، فً الوقت الذي وٌشكّ 

فً المدٌنة ، ورواسب الجاهلٌة ما  واإلسبلم ناشا.. الخارج لٌهاجموه من ٌإلبون علٌه خصومه 

ٌزال لها آثارها فً النفوس ، ووشابج القربى والمصلحة بٌن بعض المسلمٌن وبعض المشركٌن 

..   والمنافقٌن والٌهود أنفسهم تمثل خطراًا حقٌقٌا ًا على تماسك الصؾ المسلم وتناسقه 

نزل على رسول تكانت هذه اآلٌات كلها ت.. ر ، الشدٌد الخطورة فً هذا الوقت الحرج ، الخط

 هللا صلى هللا علٌه وسلم وعلى الجماعة المسلمة ، لتنصؾ رجبلًا ٌهودٌاًا ، اتهم ظلماًا بسرقة ،

ة ولتدٌن الذٌن تآمروا على اتهامه ، وهم بٌت فً األنصار فً المدٌنة ، واألنصار ٌومبذ هم عدّ 

وسلم وجنده ، فً مقاومة هذا الكٌد الناصب حوله ، ومن حول الرسالة الرسول  صلى هللا علٌه 

..!. والدٌن والعقٌدة الجدٌدة 

ٌمكن أن ٌرتفع لٌصؾ هذا  ثم أي كبلم! أي مستوى من النظافة والعدالة والتسامً هذا 

وكل كبلم ، وكل تعلٌق ، وكل تعقٌب ، ٌتهاوى دون هذه القمة السامقة ،التً ال   ؟المستوى

لى هذا األفق ؼها البشر وحدهم ، بل ال ٌعرفها البشر وحدهم ، إال أن ٌقادوا بمنهج هللا ، إٌبل

!.  ا العلوي الكرٌم الوضً

، أن نفرا من االنصار : فً سبب نزول هذه اآلٌات  ،من عدة مصادر  ،والقصة التً روٌت 

م فً بعض ؼزواته ، ؼزوا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسل، قتادة بن النعمان وعمه رفاعة 

: ، فحامت الشبهة حول رجل ٍدمن األنصار من أهل بٌتٍد ٌقال لهم ( رفاعة)فسرقت درٌع ألحدهم 

ن أبٌرق سرق بإن طعمة : بنو أبٌرق ، فؤتى صاحب الدرع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال 

ذا كان منافقاًا ٌقول أن بشٌراًا ه: وفً هذه الرواٌة ...إنه بشٌر بن أبٌرق : وفً رواٌة. )درعً 

، فلما رأى السارق ذلك عمد إلى الدرع فؤلقاها !( الشعر فً ذم الصحابة وٌنسبه لبعض العرب 

ًّ : وقال لنفر من عشٌرته (. اسمه زٌد بن السمٌن)فً بٌت رجل ٌهودي  بت الدرع ، إنً ؼ

 ٌا: ه وسلم فقالوا فانطلقوا إلى رسول هللا صلى هللا علً. وألقٌتها فً بٌت فبلن ، وستوجد عنده 

إن صاحبنا بريا ، وإن الذي سرق الدرع فبلن ، وقد أحطنا بذلك علماًا ، فاعذر : نبً هللا 

. صاحبنا على رإوس الناس ، وجادل عنه ، فإنه إن لم ٌعصمه هللا بك ٌهلك 

ولما عرؾ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن الدرع وجدت فً بٌت الٌهودي ، قام فبرأ ابن 

قبل ظهور ، ق وعذره على رإوس الناس ، وكان أهله قد قالوا للنبً صلى هللا علٌه وسلم أبٌر

ا أهل إسبلم وصبلح إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بٌتٍد منّ :  الدرع فً بٌت الٌهودي

 ًّ !. ت ثبّ تنة وال ٌرمونهم بالسرقة من ؼٌر ب

عمدت إلى أهل بٌت ٌذكر :))فكلمته ، فقال فؤتٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : قال قتادة 

ًّ ثبّ تمنهم إسبلم وصبلح وترمٌهم بالسرقة على ؼٌر  ((. نة ؟ت وال ب
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فرجعت ، ولوددت أنً خرجت من بعض مالً ولم أكلم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : قال 

ل هللا صلى صنعت ؟ فؤخبرته بما قال لً رسو ٌا ابن اخً ما: فؤتانً عمً رفاعة فقال .فً ذلك 

ا اَل  ِإالْكحاَل ِّ }:  فلم نلبث أن نزلت.. هللا المستعان : هللا علٌه وسلم فقال  تاَل ا  ِإلاَليْك اَل الْك ِإ ناَل لْك ا  اَلنْك اَل  ِإنَّ

ا يمًة ا ِإنِإيناَل  اَل ِإ الاَل تاَل ُدنْك لِإلْك اَل ُد ۚ  واَل
ا اَل  َّ ا  اَلراَل ناَل النَّا ِإ  ِإماَل يْك ماَل  اَل حْك ُد بنً  أي[ 105:النساا]{  لِإتاَل

اَل } _ ومدافعاًا ومجادالًا عنهم  ٌاًا أي محام: وخصٌماًا _أبٌرق 
تاَل ْك ِإرِإ  َّ اسْك مما قلت  أي {واَل

اَل   ِإنَّ }لقتادة 
اناَل   َّ ا  اَل ا غاَل ُدورًة حِإيمًة انُدوناَل } ، [  106:النساا]{راَل تاَل يناَل ياَل ْك نِإ الَّ ِإ ادِإ ْك ااَل الاَل تُد اَل واَل

ا ا  اَل ِإيمًة انًة وَّ اناَل  اَل نْك  اَل اَل الاَل يُدحِإ ُّ ماَل
هُدمْك ۚ   ِإنَّ  َّ تاَل ْك ُد  (107)  اَلنْك ُدساَل تاَل ْك ُدوناَل ياَلسْك الاَل ياَلسْك ناَل النَّا ِإ واَل وناَل مِإ

لُدوناَل  ماَل عْك ا ياَل ُد  ِإماَل
اناَل  َّ ناَل الْكقاَلوْك ِإ ۚ  واَل اَل ى  مِإ رْك اَل ا الاَل ياَل تُدوناَل ماَل يِّ هُدمْك  ِإ ْك يُد اَل عاَل واَل ماَل هُد ِإ واَل

ناَل  َّ مِإ

ا حِإي ًة ادِإ ُد  (108) مُد نْك يُد اَل ا فاَلماَل ياَل نْك اةِإ الدُّ ياَل هُدمْك فِإي الْكحاَل نْك تُدمْك ااَل لْك اداَل اِإ  اَل الاَل تُدمْك هاَل  ُد ا  اَلنْك ماَل  هاَل وْك هُدمْك ياَل نْك اَل ااَل
َّ 

يالًة  مْك واَل ِإ هِإ لاَليْك نْك ياَل ُدونُد ااَل ةِإ  اَلمْك ماَل اماَل قِإياَل اَل  (109) الْك
تاَل ْك ِإرِإ  َّ لِإمْك ناَل ْكساَل ُد  ُدمَّ ياَلسْك ظْك وْك ياَل

ا  اَل واًة ماَل ْك سُد عْك نْك ياَل ماَل واَل

ا حِإيمًة ا راَل اَل غاَل ُدورًة
 –أي لو استؽفروا هللا لؽفر لهم [ .. 110-107:النساا]{ (110) ياَل ِإدِإ  َّ

نْك  اَل } ماَل اواَل يمًة ا حاَل ِإ لِإيمًة ُد ااَل
اناَل  َّ لاَلى  ناَل ْكسِإ ِإ ۚ  واَل اَل سِإ ُد ُد ااَل ا ياَل ْك ماَل إِإنَّ ا فاَل مًة سِإ ْك  ِإ ْك سِإ ْك  (111)  ْك نْك ياَل ْك ماَل واَل

ا ا مُد ِإينًة مًة ا واَل ِإ ْك انًة تاَل ماَل اَل  ُدهْك تاَل ا فاَلقاَلدِإ احْك ي ًة رِإ مِإ  ِإ ِإ  اَل رْك ا  ُدمَّ ياَل مًة وْك  ِإ ْك
ةًة  اَل ي اَل -111:النساا]{(112)  اَل ِإ

ِإ  }[..112 الاَل فاَل ْك ُد  َّ لاَلوْك لُّوناَل  ِإالَّ واَل ا يُد ِإ ماَل لُّو اَل واَل هُدمْك  اَلنْك يُد ِإ نْك ا ِإ اَلةٌل مِإ مَّ ْك  اَل تُد ُد لاَلهاَل ماَل حْك راَل لاَليْك اَل واَل  ااَل

ا لاَلمْك تاَل ُد  لَّماَل اَل ماَل ااَل ةاَل واَل ماَل الْكحِإ ْك ا اَل واَل تاَل لاَليْك اَل الْك ِإ ُد ااَل
اٍن ۚ  واَل اَلنْك اَل اَل  َّ نْك شاَليْك وناَل اَل مِإ رُّ ا ياَل ُد ماَل هُدمْك ۖ  واَل نْك  اَلنْك ُدساَل

ِإ  اناَل فاَل ْك ُد  َّ لاَلمُد ۚ  واَل اَل عْك ا تاَل يمًة ظِإ لاَليْك اَل ااَل راَل  (113) ااَل نْك  اَلماَل مْك  ِإالَّ ماَل اهُد واَل نْك ناَل ْك راَل فِإي  اَل ِإيرٍن مِإ يْك الاَل  اَل

وْك اَل  ِإ فاَلساَل ا ِإ  َّ رْك اَل اااَل ماَل تِإ اَل لِإ اَل ا ْك
عاَل ْك  اَل  نْك ياَل ْك ماَل ناَل النَّا ِإ ۚ  واَل يْك حٍن  اَل الاَل وْك  ِإ ْك

و ٍن  اَل رُد عْك داَل اَلةٍن  اَلوْك ماَل  ِإ اَل

ا يمًة ظِإ ا ااَل رًة تِإي ِإ  اَل ْك  [114-113:النساا] { (114) نُد ْك

: قال قتادة .. ه إلى رفاعة فلما نزل القرآن أتى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالسبلح فردّ     

فً الجاهلٌة ، وكنت أرى إسبلمه ، أو عشً  ،وكان شٌخاًا قد عمً  ،لما أتٌت عمً بالسبلح 

! صحٌحاًا  المه كانٌا بن أخً هً فً سبٌل هللا ، فعرفت أن إس:مدخوالًا ، فلما أتٌته بالسبلح قال 

نْك }:   ىن لحق بشٌر بالمشركٌن ، فؤنزل هللا تعالفلما نزل القرآ ماَل ا ِإ ِإ  واَل و اَل  يُدشاَل سُد نْك  الرَّ دِإ  مِإ عْك ا  اَل  ماَل

يَّناَل  تَّ ِإ ْك  الْكهُدداَل    لاَل ُد  تاَل اَل ياَل راَل  واَل يْك نِإيناَل  ساَل ِإي ِإ  غاَل مِإ لِّ ِإ  الْكمُد ْك ا نُدواَل لَّى   ماَل واَل لِإ ِإ  تاَل نُد ْك ماَل  واَل نَّ هاَل اااَل ْك   اَل ساَل ا واَل يرًة  ماَل ِإ

اَل   ِإنَّ  (115)
راَل اَل   اَلنْك  ياَل ْك ِإرُد  الاَل   َّ ياَل ْك ِإرُد   ِإ ِإ  يُدشْك ا واَل وناَل  ماَل   دُد

نْك  لِإ اَل  اَل  ااُد  لِإماَل نْك   ياَلشاَل ماَل رِإ ْك  واَل ِإ  يُدشْك   اَل َّ  فاَلقاَلدْك   ِإاَّللَّ

الًة  الاَل ا  اَل يدًة عِإ [ 16  -15: النساا ]{ (116)  اَل

وان كانت تبربة ،  إن المسؤلة لم تكن مجرد تبربة بريا تآمرت علٌه عصبة لتوقعه فً االتهام

إنما كانت اكبر من ذلك ، كانت هً إقامة المٌزان  ،أمراًا هاببلًا ثقٌل الوزن فً مٌزان هللا بريا 

الهوى ، وال مع العصٌبة ، وال ٌتؤرجح مع المودة والشنآن أٌاًا كانت المبلبسات  مع الذي الٌمٌل

 . واألحوال 
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شري فٌه مع وكانت المسالة هً تطهٌر هذا المجتمع الجدٌد ، وعبلج عناصر الضعؾ الب    

ق األمر فً كل صورها حتى فً صورة العقٌدة ، إذا تعلّ  ،عبلج رواسب الجاهلٌة والعصٌبة 

وإقامة هذا المجتمع الجدٌد ، الفرٌد فً تارٌخ البشرٌة ، على القاعدة  ،بإقامة العدل بٌن الناس 

 ًّ ًّ الط ًّ العوسها شوابب الهوى والمصلحة فة الصلبة المتٌنة التً ال تدنّ بة النظ بة ، والتً ال ص

!. تترجرج مع األهواا والمٌول والشهوات 

ولقد كان هناك أكثر من سبب لئلؼضاا عن الحادث ، أو عدم التشدٌد فٌه والتندٌد به       

كان .. على هذا النحو العنٌؾ المكشوؾ  ،بل فضحه بٌن الناس  وكشفه هكذا لجمٌع األبصار ،

ات األرضٌة هً التً تتحكم وتحكم ، ولو كانت موازٌن هناك أكثر من سبب ، لو كانت االعتبار

!. البشر ومقاٌٌسهم هً التً ٌرجع إلٌها هذا المنهج 

ٌهود التً ال (.. ٌهود)من ( .. ٌهودي)ان هذا المتهم .. كان هناك سبب واضح عرٌض       

ا المسلمون ٌهود التً ٌذوق منه. تدع سهماًا مسموماًا تملكه إال أطلقته فً حرب اإلسبلم وأهله 

اًا وال ٌهود التً ال تعرؾ حقّ !(...وٌشاا هللا أن ٌكون ذلك فً كل حقبة)ٌن فً هذه الحقبة األمرّ 

عدالًا وال نصفة ، وال تقٌم اعتباراًا لقٌمة واحدة من قٌم األخبلق فً التعامل مع المسلمٌن على 

. اإلطبلق 

ذٌن آووا ونصروا ، والذٌن قد وكان هناك سبب آخر ، وهو أن األمر فً األنصار ، األنصار ال

ٌوجد هذا الحادث بٌن بعض بٌوتهم ماٌوجد من الضؽابن ، بٌنما أن اتجاه االتهام إلى ٌهودي ، 

!. ٌبعد شبح الشقاق 

وكان هنالك سبب ثالث ، وهو عدم إعطاا الٌهود سهماًا جدٌداًا ٌوجهونه إلى االنصار ، وهو ان 

وهم ال ٌدعون هذه الفرصة تفلت للتشهٌر بها ! بعضهم ٌسرق بعضاًا ، ثم ٌتهمون الٌهود 

!. والتعزٌز

الصؽٌرة فً .. كان أكبر من كل هذه االعتبارات الصؽٌرة .. ولكن األمر كان أكبر من هذا كله 

ي ؾخبلفة االرض وها فً ؾيماعة الجدٌدة لتنهض بتكالحساب اإلسبلم ، كان أمر تربٌة هذه الج

ي األرض وال تنهض بقٌادة البشرٌة حتى ٌتضح لها منهج ؾة ؾوهً ال تقوم بالخبل. قٌادة البشرٌة 

فرٌد متفوق على كل ما تعرؾ البشرٌة ، وحتى ٌثبت هذا المنهج فً حٌاتها الواقعٌة ، وحتى 

البشر ومن رواسب الجاهلٌة  ؾٌمحص كٌانها تمحٌصا شدٌدا ، وتنفض عنه كل خبٌبة من ضع

مجردا من جمٌع االعتبارات األرضٌة ،  –الناس  لتحكم به بٌن –وحتى ٌقام فٌها مٌزان العدل 

. له هوالمصالح القرٌبة الظاهرة والمبلبسات التً ٌراها الناس شٌبا كبٌرا ال ٌقدرون على تجا

من ٌهود التً ٌذوق .. مع ٌهودي .. ي مٌقاته ؾ ه ،الحادث بذاتهذا  –سبحانه  –واختار هللا     

 د بٌنهمب علٌهم المشركٌن ، وتإيّ ، والتً تإلّ  مدٌنة ذاك فً ال اٌن إذمنها المسلمون االمرّ 

وفً فترة حرجة من ! المنافقٌن ، وترصد كل ما فً جعبتها من مكر وتجربة وعلم لهذا  الدٌن 
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  ! ، ووراا كل هذه العداوات ٌهود ، والعداوات تحٌط بهم من كل جانبحٌاة المسلمٌن فً المدٌنة 

للجماعة المسلمة ما أراد ان  –سبحانه  –، لٌقول فٌه  ؾالظر اختار هللا هذا الحادث فً هذا    

! م مها به ما ٌرٌد لها ان تتعلّ ٌقول ، ولٌعلّ 

لمهارة فً اخفاا ما ٌخرج وال لّ ! لسٌاسة وال لّ ! لكٌاسة لباقة وال لّ اك مجال لّ نومن ثم لم ٌكن ه    

! ، وتؽطٌة ما ٌسوا 

ومراعاة الظروؾ الوقتٌة ! مسلمة الظاهرٌة ولم ٌكن هناك مجال لمصلحة الجماعة ال     

! المحٌطة بها 

هو أمر المنهج  وكان هذا الجدّ ! ا خالصا ، ال ٌحتمل الدهان وال التموٌه هنا كان االمر جدّ     

وأمر العدل بٌن الناس . لتنهض بهذا المنهج وتنشره  وأمر هذه االمة التً تعدّ . الربانً وأصوله 

اال بوحً من هللا  ،  –ه الناس عرؾل ال يب –الذي ٌرتفع الٌه الناس  ، العدل فً هذا المستوى

. وعون من هللا 

فً جمٌع األمم على مدار  –ة السامقة الى السفوح الهابطة وٌنظر االنسان من هذه القمّ      

ة السامقة والسفوح الهابطة وٌرى بٌن تلك القمّ .. هنالك السفوح .. فٌراها هنالك  –الزمان 

ٌة ، هنا وهناك ، من الدهاا ، والمراا ، والسٌاسة ، والكٌاسة ، والبراعة ، متردّ صخورا 

الى آخر األسماا .. والمهارة ، ومصلحة الدولة ، ومصلحة الوطن ، ومصلحة الجماعة 

! . الدود .. ق اإلنسان فٌها النظر رأى من تحتها فإذا دقّ .. والعنوانات 

صاعدة من السفح الى القمة  –وحدها  –رى األمة المسلمة وٌنظر االنسان مرة آخرى فً         

. تتناثر على مدار التارٌخ ، وهً تتطلع الى القمة ، التً وجهها الٌها المنهج الفرٌد . 

فً أمم الجاهلٌة الؽابرة والحاضرة ، فبل ٌستحق ان نرفع ( العدالة )ن الذي ٌسمونه ؾوأما الع    

..  لنظٌؾ الكرٌم عنه الؽطاا ، فً مثل هذا الجو ا
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  الثانً الشاهد

 المدينة الى وسلم وآل  الي  ال   لى الن ي مقدم

 واليهود للمسلمين و ع  ال   والعهد

 وقد ، الصدٌق بكر أبو هصاحب ومعه المدٌنة إلى وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً قدم      

 األوس توبً من بٌت كل دخل قد االسبلم وكان ، آخر عدد ماولحقه المهاجرٌن من عدد امسبقه

 وأموالهم أنفسهم بذلوا ، وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا لرسول أنصار خٌر فكانوا ، والخزرج

.  ورسوله هلل ٌملكون ما وكل

 لم التً المإاخاة تلك ، واالنصار المهاجرٌن بٌن وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول وأخى    

 ، بالقرعة إال أنصاري على مهاجري ٌنزل ولم ، نظٌرا الطوٌل اتارٌخه فً البشرٌة لها ؾتعر

 ، المهاجري ألخٌه وأهله ماله عن ٌنزل األنصاري وكان ، استضافتهم فً ٌتنافسون كانوا حٌث

 أهلك فً أخً ٌا لك هللا بارك:  عوؾ بن الرحمن عبد قال كما وٌقول ذلك المهاجري وٌؤبى

وناَل } : وتعالى سبحان هللا مدحهم تىح ، السوق على ونًدلّ  ولكن ، ومالك يُد ْك ِإرُد لاَلى   واَل مْك  ااَل هِإ   اَلنْك ُدسِإ

لاَلوْك  اناَل  واَل مْك   اَل ةٌل   ِإهِإ ا اَل نْك    اَل اَل ماَل ُدو اَل   ناَل ْكسِإ ِإ  شُدحَّ  يُدو اَل  واَل مُد   ِإ اَل فاَل  وناَل  هُد لِإحُد [ . 9: الحشر]{ الْكمُد ْك

 علٌه هللا صلى هللا رسول منظّ  فقد ولذا،  وٌهود بالمنافقٌن تموج المدٌنة كانت فقد ذلك ومع      

 هللا صلى هللا رسول ان السٌرة فً اسحاق ابن ذكر قدو.  دقٌقا تنظٌما المدنً المجتمع وسلم وآله

 واشترط لهم وشرط،  وأموالهم دٌنهم على هموأقرّ  وعاهدهم ٌهود فٌه وادع كتابا كتب وسلم علٌه

.  علٌهم

 بهم لحق ومن ٌثربو قرٌش من المإمنٌن وسلم وآله علٌه هللا صلى الرسول جعل وقد       

 ، بٌنهم ٌتعاقلون ، ربعتهم على قرٌش من المهاجرون.  الناس دون من واحدة أمة معهم وجاهد

.  المإمنٌن بٌن والقسط بالمعروؾ( أسٌرهم أي) عانٌهم ٌفدون وهم

 النصرة له فإن الٌهود من تبعنا من وأن.  ذلك مثل على االنصار قبابل من قبٌلة كل ذكر ثم     

 للٌهود،  المإمنٌن مع ةمّ أُ  عوؾ بنً ٌهود وأن..  لٌهمع متناصرٌن وال مظلومٌن ؼٌر ةواألسو

 ٌهلك ال أي) نفسه اال ٌوقع ال فإنه وأثم ظلم من إال ، وأنفسهم مهموالً ، دٌنهم وللمسلمٌن دٌنهم

.  عوؾ بنً لٌهود مثلما النجار بنً لٌهود وإن.  بٌته وأهل(  نفسه إال

 أحد ٌخرج ال وأن.  والخزرج األوس بطون مع المتحالفة ٌهود قبابل من ٌلةقب كل ذكر ثم      

 نفقتهم الٌهود على وأن.  وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول بإذن إال حرب فً المدٌنة من

 هذه أهل حارب من على النصر بٌنهم وأن(. للحرب ٌخرجون عندما أي) نفقتهم المسلمٌن وعلى

 النصر وأن ، بحلٌفه امرإ ٌؤثم لم وإنه ، اإلثم دون والبرّ  والنصٌحة لنصحا بٌنهم وأن ، الصحٌفة
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 هذه ألهل فهاجو حرام ٌثرب وأن ، محاربٌن داموا ما المإمنٌن مع ٌنفقون الٌهود وأن ، للمظلوم

 هللا الى همردّ  فإن فساد أو شجار حصل وإذا.  آثم وال مضارّ  ؼٌر كالنفس الجار وأن ، الصحٌفة

 من وأنه.  وآثم ظالم دون الكتاب هذا ٌحول ال وأنه ، واالنصاؾ بالعدل بٌنهم كملٌح سولهور

" .  أثم أو ظلم من إال آمن وفه قعد ومن ، آمن فهو المدٌنة من خرج

 خاصا سوقا للمسلمٌن جعل أن المدٌنة قدم عندما وسلم وآله علٌه هللا صلى تدبٌره من وكان      

 ٌهود ألسواق أسواقهم يؾ تابعون هم بل ، بهم خاص سوق جوالخزر لؤلوس ٌكن لم حٌث ، بهم

ًّ  ٌعتمد ال حرّ  اقتصادي اسبلمً مجتمع إلقامة بسوقهم المسلمٌن استقبلل الحكمة من فكان  اكل

.  للؽاٌة ٌةودّ  الصحٌفة مهاتنظّ  حسبما العبلقات كانت وان.  الٌهود على

 بنو العهد نقض ثم ، قٌنقاع بنً فً نقض ولأ وكان.  العهود نقضوا ان ٌلبثوا لم ٌهود ولكن      

 لناس دٌات دفع فً ٌستعٌنهم وبٌنهم بٌنه الذي العهد حسب جااهم عندما اؼتٌاله حاولوا النضٌر

 ، منازلهم أحد فوق من كبٌر بحجر ٌرموه نأ على فتآمروا المسلمٌن بعض قبل من خطؤ قتلوا

 الى أدراجه وعاد شٌبا ٌرٌد وكؤنه فقام ، كبذل تعالى هللا فؤخبره ، المال ألداا ٌنتظرهم وهو

.  قٌنقاع بنً أجلى كما المدٌنة عن وأجبلهم حاصرهم ثم ، المدٌنة

 وأخزاهم هللا همبتك حتى علٌه العرب وتؤلٌب وقتله هسمّ  ومحاوالت المإامرات واستمرت     

.  إلخ...  وفدك وخٌبر قرٌظة بنً فً

 يؾ البخاري أخرج فقد.  وبٌنهم بٌنه وؼٌرها الٌةالم المعامبلت بقٌت كله ذلك ورؼم     

 ألهله طعام فً ٌهودي عند مرهونة ودرعه مات وسلم وآله علٌه هللا صلى أنه( : صحٌحه)

.  منهم استلفه

،  بالمدٌنة مرض ٌهودٌا ؼبلما ٌزور كان وسلم علٌه هللا صلى أنه:  أٌضا البخاري وفً      

 الى ودعاه وسلم علٌه هللا صلى النبً علٌه دخلؾ ، وسلم هوآل علٌه هللا صلى النبً ٌخدم كان

(  بالؽا وكان) الؽبلم نظرؾ ، القٌامة ٌوم هللا عند له لٌشفع ، موته مرض فً رآه عندما االسبلم

 هللا صلى هللا رسول بذلك وفرح ، ٌموت أن قبل فؤسلم!!  القاسم أبا أطع:  والده له فقال والده الى

.  النار من به هللا أنقذه حٌث البدر كؤنه وجهه لوتهلّ  اشدٌد فرحا وسلم علٌه

 عاجز إنه:  فقال ذلك عن فسؤله ، الناس ؾٌتكؾّ  ٌهودٌا وجد عنه هللا رضً عمر عهد وفً     

 إذ ، ناهؾأنص ما:  وقال ، نفقة له وفرض المال بٌت الى عمر أخذهؾ ، علٌه ٌنفق أحد وال وشٌخ

.  المسلمٌن مال بٌت فً االجتماعً الضمان له فكان.  شٌخا وتركناه شابا الجزٌة منه أخذنا
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 الثالث الشاهد

 الم اهلة آية

 ن ران وفد و  ة

 ان بعد الهجرة من التاسع العام فً وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول على الوفود وفدت  

.  والطابؾ مكة فتح بعد العرب جزٌرة له دانت

 بضعا أنزل وتعالى سبحانه هللا إن:  المفسرٌن من هماوؼٌر واأللوسً كثٌر ابن ٌقول    

 علٌه عٌسى حقٌقة وتبٌٌن نجران وفد مجادلة فً أٌة( 82) عمران آل سورة أول من آٌة وثمانٌن

. وأمه السبلم

 وفد فً هنا الى السورة أول من قبلها وما المباهلة هذه نزول سبب وكان:  كثٌر ابن قال     

 النبوة من ٌزعمون ما ٌهؾ وٌزعمون ، عٌسى فً ونٌحاجّ  فجعلوا( ٌنةالمد) قدموا المّ  نجران

.  علٌهم اردّ  السورة هذه صدر هللا أنزل ، هٌةواالل

 ، ثبلثة الى ٌإول وامرهم ، راكبا ستون نجران نصارى وفد ان سٌرته فً اسحاق ابن ونقل   

 ، رأٌه عن اال ٌصدرون وال مشورتهم وصاحب رأٌهم ووذ القوم امٌر وكان( العقاب) هم

 همؾأسق وكان( علقمة بن حارثة أبو) و ومجتمعهم رحلهم وصاحب عالمهم وكان( السٌد)و

 هللا صلى هللا رسول على قدموا. . الكنابس له وبنوا الروم متهعظّ  وقد ، مدارستهم وصاحب

 ثٌاب) راتالحبّ  ثٌاب علٌهمو ، العصر صلى حٌن مسجده علٌه دخلواو ، المدٌنة وسلم وآله علٌه

:  وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً أصحاب من رآهم من قال حتى(  جمٌلة حمراا مخططة موشاة

 وآله علٌه هللا صلى هللا رسول مسجد فً فقاموا صبلتهم حانت وقد.  مثلهم وفدا بعدهم رأٌنا ما

. المشرق إلى فصلوا" دعوهم: " وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول فقال وسلم

 لهذا وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول سمح فقد ، والٌسر السماحة من ةفذّ  بةعجً صورة إنها

 ٌمنعهم ان الصحابة بعض أراد ولما ، مسجده فً صبلتهم ٌصلوا ان نجران نصارى من الوفد

" . دعوهم" قال ذلك من

 بقسسهم النصارى من لقوم المتسامح النبٌل الموقؾ هذا مثل ٌلنتخّ  ان ٌمكن هل       

 كلمهم صبلتهم قضوا فلما! ؟ وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول مسجد فً ونٌصلّ  رإسابهمو

 فرق من وكانوا( .  األٌهم السٌد)و( العاقب) وامٌرهم( علقمة بن حارثة أبً) همؾأسق الى والتفت

 رقاؾ النصرانٌة وكانت( .  الروم ملك به والمقصود ، الملك دٌن على أي)  الملكانٌة النصرانٌة

 ان:  ٌقول من ومنهم ، مرٌم ابن المسٌح هو هللا ان:  ٌقول من فمنهم ، بعضا بعضها رٌكؾّ  شتى

 ذلك فً ٌجادلهم الكرٌم القرآن فنزل.  ثبلثة ثالث هللا ان:  ٌقول من ومنهم ، هللا ابن هو المسٌح

 بمثل ااتج التً الكفر لملّ  من سبق لمن ومضاهاتهم ضبلل من علٌه هم ما لهم وٌوضح ، كله
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 وأوزرٌس واٌزٌس حورٌس:  التثلٌث عقٌدة أصحاب القدماا المصرٌون ومنهم) األقوال هذه

(والٌونان والهنود الفرس قدماا ومنهم...  ثبلثة ثالث هللا ،وأن
1

 كتاب فً كله ذلك وسنعرض 

تعالى هللا بإذن النصارى عقابد عن خاص
2

  .

 ٌا وهللا( : رأٌهم صاحب وهو) العاقب قال حتى لموس وآله علٌه هللا صلى هللا رسول وجادلهم    

ًّ  محمدا ان تمؾعر لقد النصارى معشر  أي) صاحبكم ربخ من بالفصل جااكم ولقد ، مرسل لنب

 وأنه.  صؽٌرهم نبت وال كبٌرهم ىفبق قط نبٌا قوم العن ما أنه علمتم ولقد(. السبلم علٌه عٌسى

 فً القول من علٌه انتم ما على واالقامة دٌنكم إلؾ اال أبٌتم كنتم فإن ، فعلتم إن منكم لبلستبصال

  . ببلدكم الى وانصرفوا الرجل فوادعوا ، صاحبكم

 ونتركك كننبلع ال أن رأٌنا قد!  القاسم أبا ٌا:  وقالوا وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً فؤتوا    

 فً بٌننا ٌحكم نال ترضاه اصحابك من رجبل معنا ابعث ولكن ، دٌننا على ونرجع دٌنك على

. رضى عندنا فإنكم أموالنا فً فٌها اختلفنا أشٌاا

 فاختار ،" األمٌن القوي معكم أبعث العشٌة ابتونً:" وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول فقال   

.  عنه هللا رضً االمة هذه أمٌن ،( ابن الجراح) عبٌدة أبا لهم

 الى نجران صاحبا والسٌد العاقب جاا:  الفق الحادثة هذه( صحٌحه) فً البخاري وروى    

 ، علتؾ ال:  لصاحبه أحدهما فقال:  قال ، ٌبلعناه ان ٌرٌدان وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول

 معنا وابعث سؤلنا ما نعطٌك إنا:  قاال.  بعدنا من عقبنا وال نحن نبقى ال فبلعناه نبٌا كان لبن وهللا

 لها فاستشر ،" أمٌن حقّ  أمٌنا رجبل معكم ألبعثن: " فقال أمٌنا اال معنا تبعث وال ، أمٌنا رجبل

 قال قام فلما".  الجراح ابن عبٌدة أبا ٌا قم: "  فقال وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب

 البخاري رواه:  كثٌر ابن قال" .  االمة هذه أمٌن هذا: "  وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول

 بعد اال وسلم وآله علٌه هللا صلى الرسول ٌبلعنهم ولم.  ماجه وابن والنسابً يوالترمذ ومسلم

 ، اٌاه معرفتهم بعد وانكروه الحقّ  عرفوا فلما ، مجادلتهم فً أٌة وثمانون بضع نزلت أن

. جده عن طال الذي الجدل هذا ٌنهً حتى المباهلة علٌهم عرضو

ي ماَل اَل اَل   ِإنَّ  }: تعالى قال:  المباهلة آٌة ى  اِإ داَل  ساَل نْك ِإ  اِإ ماَل اَل ِإ   َّ ماَل   اَل لاَلقاَل ُد   آداَل نْك   اَل ا ٍن  مِإ  لاَل ُد   اَلا اَل   ُدمَّ  تُدراَل

ياَل ُدونُد   ُدنْك  نْك  الْكحاَل ُّ  (59) فاَل ناَل  تاَل ُدنْك  فاَلالاَل  راَل ِّ اَل  مِإ يناَل  مِإ رِإ تاَل مْك نْك  (60) الْكمُد ا َّ اَل  فاَلماَل نْك  فِإي ِإ  حاَل دِإ  مِإ عْك ا  اَل  ماَل

اااَل اَل  ناَل   اَل لْكمِإ  مِإ ا فاَلقُد ْك  الْكعِإ الاَلوْك عاَل عُد  تاَل دْك ا ناَل ناَل اااَل ناَل مْك واَل   اَل ْك اااَل ُد ناَل ا  اَل ْك ناَل اااَل نِإساَل مْك  واَل اااَل ُد نِإساَل ا واَل ناَل مْك  واَل اَلنْك ُدساَل   ُدمَّ  واَل اَلنْك ُدساَل ُد

هِإ ْك  تاَل عاَل ْك  ناَل ْك ناَل اَل  فاَلناَل ْك ِإ  لاَلعْك لاَلى  َّ ا ِإ ِإيناَل  ااَل اااَل    ِإنَّ  (61)الْك اَل ا الْكحاَل ُّ  الْكقاَل اَل ُد  لاَلهُدواَل   اَل ماَل نْك  واَل   ِإالَّ  اٍن  ِإ اَل   مِإ

ُد 
اَل  واَل ِإنَّ ۚۖ    َّ

ي ُد  لاَلهُدواَل   َّ ي الْكعاَل ِإ ا فاَلإِإنْك  (62)مُد الْكحاَل ِإ لَّوْك واَل اَل  فاَلإِإنَّ  تاَل
لِإيمٌل   َّ يناَل  ااَل دِإ ا  ُد ْك  (63)  ِإالْكمُد ْكسِإ  ياَل

                                                            
. هـ1331بٌروت  ؾ محمد طاهر التنٌر ، ط، تؤلً(العقابد الوثنٌة فً الدٌانة النصرانٌة)انظر كتاب     1
 .دراسات معاصرة فً العهد الجدٌد والعقابد النصرانٌة ، تحت الطبع ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامٌة ، بٌروت    2
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ا ِإ   اَلهْك اَل  تاَل ا الْك ِإ الاَلوْك عاَل ةٍن   ِإلاَلى   تاَل لِإماَل ااٍن   اَل واَل ا ساَل ناَل ناَل يْك مْك   اَل ناَل ُد يْك عْك ُدداَل   اَلالَّ  واَل اَل اَل   ِإالَّ  ناَل
الاَل   َّ رِإ اَل  واَل ا  ِإ ِإ  نُدشْك يْك ًة الاَل  شاَل  واَل

تَّ ِإ اَل  ا ياَل ناَل عْك ُد ا  اَل عْك ًة ا  اَل ا اَلرْك اَل نْك   ًة ونِإ  مِإ ِإ  دُد
ا فاَلإِإنْك   َّ لَّوْك واَل وا فاَلقُدولُدوا تاَل دُد هاَل ا اشْك لِإمُدوناَل   ِإ اَلنَّ ا (64) مُدسْك  ياَل

ا ِإ   اَلهْك اَل  تاَل وناَل  لِإماَل  الْك ِإ ا ُّ يماَل  فِإي تُدحاَل اهِإ راَل ا  ِإ ْك ماَل لاَل ِإ  واَل نْك ِإ
اةُد   ُد راَل وْك ِإنْك ِإي ُد  التَّ ااْك نْك   ِإالَّ  واَل اِإ  مِإ دِإ عْك   اَلفاَلالاَل    اَل

قِإلُدوناَل  عْك ا (65) تاَل تُدمْك  هاَل الاَل ااَل    اَلنْك تُدمْك  اِإ  ُد ا اَل ْك ا حاَل مْك  فِإيماَل لْكمٌل   ِإ ِإ  لاَل ُد لِإماَل  اِإ وناَل  فاَل ا ُّ ا تُدحاَل مْك  لاَليْك اَل  فِإيماَل   ِإ ِإ  لاَل ُد

لْكمٌل  ُد   اِإ
لاَلمُد  واَل َّ عْك تُدمْك  ياَل لاَلمُدوناَل  الاَل  واَل اَلنْك عْك ا (66)تاَل اناَل  ماَل يمُد   اَل اهِإ راَل ا  ِإ ْك ي ًة هُدودِإ الاَل  ياَل ا واَل انِإي ًة راَل نْك واَل اَل   ناَل ْك اناَل   ِإ   اَل

نِإي ًةا ا حاَل لِإمًة ا مُدسْك ماَل اناَل  واَل ناَل   اَل يناَل الْكمُد  مِإ رِإ ِإ [. 67-59: عمران آال]{ (67) شْك

 وتنزٌه عنه الربوبٌة ونفً وابنها وأمها مرٌم قصة فً عمران آل سورة صدر نزل وقد   

 فً وكبلمه مولده صاحبت التً والمعجزات السبلم علٌه عٌسى مولد وقصة ذلك عن المولى

 بمعجزات مإٌدا المبٌن الكتابو بالبٌنات اسرابٌل بنً الى ارساله ثم ، العجٌبات اآلٌات من المهد

 فٌكون الطٌن من الطٌر فً والنفخ ، واألبرص األكمه وإبراا ، الموتى إحٌاا:  مثل عظٌمات

 المختلفة وعقابدهم وأمه السبلم علٌه ٌسىع فً النصارى فرق ضبلل وتوضٌح ، هللا بإذن طٌرا

 عتؾر أخرى ةرقؾو ، ثبلثة ثالث جعلته وثالثة ، هللا ابن جعلته وفرقة ، هللا فرقة جعلته حٌث فٌه

 ، هللا أو هللا البن وعاا كانت امرأة مجرد تجعلها كافة فرقهم بٌنما األلوهٌة مقام الى مرٌم أمه

.  كبٌرا عبل ذلك عن هللا تعالى

 لكنهم وسلم  وآله علٌه هللا صلى هللا رسول به جاا ما صدق القوم وعرؾ الجدل طال فلما      

 وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول فؤمر.  ومؽانمهم مكانتهم علٌهم فتضٌع اٌسلمو ان استكبروا

 ، ذلك على قواؾات ان بعد وسلم وآله علٌه هللا صلى الرسول فجاا المبلعنة وهً ، بالمباهلة

 هللا رسول وخرج ، اسقفهم( علقمة بن حارثة أبو)و( السٌد)و( العاقب) النصارى من وخرج

 تلك رأوا فلما ، السبلم علٌهم وعلً وفاطمة والحسٌن الحسن ومعه وسلم وآله علٌه هللا صلى

 وقال ، العاقب وهو شرحبٌل فقام ، هلكنا الوجوه هذه  نبلعن إن:  بعضا لبعضهم قالوا الوجوه

.  مبلعنتك من خٌرا رأٌت قد إنً:  وسلم وآله علٌه هللا صلى للرسول

". هو؟ ما: " فقال

!!. جابز وفه فٌنا حكمت فمهما ، كباحص الى ولٌلتك ٌلالل الى الٌوم حكمك:  فقال

 سل:  شرحبٌل فقال ،" علٌك ٌثرب أحدا ورااك لعل:"  وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول فقال

 رأي عناال  ٌصدر وال الوادي ٌرد ما: فقاال ، فسؤلهما ،( واالسقؾ السٌد أي) صاحباي

. شرحبٌل

 فكتب ، أتوه الؽد من كان اذا حتى ، ٌبلعنهم فلم وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول فرجع    

 صفر وفً ، حلة ألؾ رجب كل فً ، عام كل نجران حلل من حلة ألفً بدفع فٌه امرهم كتابا لهم

 عن نقبل( التفسٌر) فً كثٌر ابن ذكره.  جزٌتهم تلك وكانت.  ذلك على فتعاقدوا ، حلة ألؾ

 فٌه اختلفوا ما بعض فً مهبٌن لٌحكم امٌنا عدال حكما طلبوا نهما ثم( . النبوة دالبل) فً البٌهقً

ًّ  ، بلدهم فً . معنا مر قد كما عنه هللا رضً عبٌدة أبا لهم نفع
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 وآله علٌه هللا صلى النبً على قدم:  قال(  الصحٌحٌن على المستدرك) فً الحاكم وروى       

.  الؽداة ٌبلعناه أن على فواعداه ، عنةالمبل الى فدعاهما( نجران وفدفً ) والطٌب العاقب وسلم

 ثم ، والحسٌن والحسن وفاطمة علً بٌد فؤخذ وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول فؽدا:  لاق

 هللا صلى هللا رسول فقال.   خراجالب له وأقرا ، ٌجٌبا ان فؤبٌا( والطٌب العاقب أي) الٌهما أرسل

 بن) جابر قال" . نارا الوادي علٌهم ألمطر  ال،:  قاال لو بالحق بعثنً والذي: "  وسلم وآله علٌه

عُد  }:  نزلت وفٌهم:  عنه هللا رضً( هللا عبد دْك ا ناَل ناَل اااَل ناَل مْك   اَل ْك اااَل ُد ناَل ا واَل اَل ْك ناَل اااَل نِإساَل مْك  واَل اااَل ُد نِإساَل ا واَل ناَل  واَل اَلنْك ُدساَل

مْك   وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول( وأنفسكم أنفسنا: ) جابر قال[ 61: عمران آل]{واَل اَلنْك ُدساَل ُد

 هو طالب أبً بن فعلً ، فاطمة( ونساانا.) والحسٌن الحسن( وأبناانا. ) طالب أبً بن وعلً

 ، لرسولا ابناا هما والحسٌن والحسن.  القرآن بنص وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول نفس

 وهو..  عنها هللا رضً فاطمة سوى نسابه من بؤحد وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول ٌؤت ولم

 الخاص المقام هذا الى الكساا وآل وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً بٌت آل به هللا رفع عظٌم مقام

. ٌدانً ال الذي

(تفسٌره) فً جرٌر ابن وقال      
1

 محتضنا وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً ؼدا ؼدوا فلما:  

 فقالوا ، باالمس علٌه رقوهفا الذي الى فدعاهم.  هؾخل تمشً وفاطمة ، حسٌن بٌد آخذا ، سناح

 أبٌتم فإن:  قال.  مرارا( جمٌعا لهلكوا باهلوه لو انهم علموا قد النهم ، مباهلتك من أي) باهلل نعوذ

 فاعطوا أبٌتم فإن ، وجل عز هللا قال كما المسلمٌن على ما وعلٌكم للمسلمٌن ما ولكم فاسلموا

.  صاؼرون وأنتم ٌد عن الجزٌة

ا فاَلقُد ْك  }:  اآلٌة هذه فً طالب أبً بن علً بن زٌد عن بسنده (ٌرابن جر) واخرج       الاَلوْك عاَل  تاَل

عُد  دْك ا ناَل ناَل اااَل ناَل مْك   اَل ْك اااَل ُد ناَل ا واَل اَل ْك ناَل اااَل نِإساَل مْك  واَل اااَل ُد نِإساَل ا واَل ناَل مْك  واَل اَلنْك ُدساَل هِإ ْك   ُدمَّ  واَل اَلنْك ُدساَل ُد تاَل عاَل ْك  ناَل ْك ناَل اَل  فاَلناَل ْك ِإ  لاَلعْك َّ  

لاَلى ا ِإ ِإيناَل  ااَل  ، والحسٌن والحسن وفاطمة وعلً وسلم وآله ٌهعل هللا صلى النبً كان:  قال{ الْك اَل

. نجران نصارى فنكص ، للمباهلة خرجوا الذٌن أي

 والحسٌن الحسن بٌد أخذ وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً أن: "  بسنده جرٌر ابن وأخرج      

" . النصارى فنكص للمباهلة معهم فخرج ، اتبعنا:  لعلً وقال ، وفاطمة

 وصارت ، اللعن:  والبهل.  هللا لعنه أي:  هللا بهلة:  وٌقال ، المبلعنة اهلةالمب كلمة وأصل"    

". باللعن كان اذا وخاصة الدعاا فً التضرع على تطلق الكلمة

القر  ي ت سير
2
  :

ا فاَلقُد ْك  } : تعالى قوله" الاَلوْك عاَل عُد  تاَل دْك ا ناَل ناَل اااَل ناَل  ان وذلك ، أبناا ٌسمون البنات أبناا أن على دلٌل: {  اَل ْك

 وهو هاؾخل وعلً ، خلفه تمشً وفاطمة والحسٌن بالحسن جاا وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً

                                                            
 215-3/209:جامع البٌان فً تفسٌر القرآن ، دار المعرفة : محمد بن جرٌر الطبري ( أبو جعفر)ابن جرٌر     1

.  ومابعدها 4/130:الجامع ألحكام القرآن : بد هللا محمد االنصاري القرطبً أبو ع   2
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هِإ ْك   ُدمَّ  }: قوله معنى وهو" وافؤمنّ  دعوت أنا إن:  ٌقول تاَل  ابن عن..  الدعاا فً عنتضرّ  أي{  ناَل ْك

:  ٌقال.  وؼٌره باللعن الدعاا فً االجتهاد:  االبتهال وأصل.  نلتعن:  عنهما هللا رضً عباس

. اللعن:  والبهل ، لعنه أي هللا بهله

 لما والحسٌن الحسن فً وسلم وآله علٌه هللا صلى قوله ان:  العلماا من كثٌر قال:  قال ثم      

عُد  } باهل دْك ا ناَل ناَل اااَل ناَل مْك   اَل ْك اااَل ُد ناَل  بالحسن مخصوص ،" سٌد هذا ابنً ان: "  الحسن فً وقوله{ واَل اَل ْك

 وآله علٌه هللا صلى ،لقوله ؼٌرهما دون وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً ابنً سمٌا ان والحسٌن

". ونسبً سببً اال القٌامة ٌوم ٌنقطع وسبب نسب كل:" وسلم

 ما بالجزٌة واأقرّ  ان بعد نجران لوفد وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً كتاب فً جاا وقد       

 وأنفسهم أموالهم على هللا رسول النبً محمد وذمة هللا جوار وحاشٌتها ولنجران: "  ٌلً

 أو قلٌل من أٌدٌهم تحت ما وكل ، وبٌعهم ، وعشٌرتهم ، وشاهدهم وؼاببهم وملتهم وأرضهم

"كثٌر
1

 

 ،( اسرابٌل احتلتها والتً األحمر البحر على إٌبلت لعلها) أٌلة أهل بالجزٌة أقر ممن وكان    

.  نصارى أهلها وكان.  جزٌةبال فؤقرّ  للهجرة تسع سنة تبوك الى جاا قد أٌلة صاحب وكان

 ، النصارى من وكانوا الجندل دومة أهل مع وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول فعل وكذلك    

 عنهم عؾٌد مقابلها وفً ، راضٌن الجزٌة عواؾود ، وحواشٌهم ولبٌعهم لهم واألمان العهد فمنحهم

.  علٌهم اعتدى من المسلمون

 النبً الى عهد بصورة الطور فً سٌناا جزٌرة شبه فً( ترٌنكا سانت دٌر) رهبان وٌحتفظ    

 االستاذ( المقرٌزي للعبلمة االبرٌزي القول) كتاب صاحب وذكره ، وسلم وآله علٌه هللا صلى

 اسكندر مٌنا االستاذ وقال.  االقباط عن خططه فً المقرٌزي أقوال فٌه جمع الذي( اسكندر مٌنا)

 الى وحمله ، منهم أخذه م1517/هـ923 سنة مصر فتح ندماع العثمانً سلٌم السلطان ان: " 

. منه صورة لهم وترك ، اآلستانة

 القاهرة فً( كاترٌن سانت)دٌر أمبلك الدارة الربٌسً المركز فً الموجودة المخطوطات وفً   

"التركٌة باللؽة وترجمة ، العربٌة باللؽة العهد لهذا صور عدة
2

  .

 حسن لٌضمن مصر فً النصارى األقباط أحد كتبه ملفق أنه العهد هذا أسلوب من وٌبدو    

 على جزٌة أي فرض وعدم ، الكنابس ببناا لهم والسماح.  للنصارى المسلمٌن امراا معاملة
                                                            

ورواه ( . مجموعة الوثابق السٌاسٌة)وذكره محمد حمٌد هللا الحٌدر آبادي فً كتابه . 86كتاب الخراج ، ص: أبو ٌوسؾ     1

( فتوح البلدان)أٌضا ابن سعد فً كتب النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ، كما رواه الببلذري فً 

 –للعبلمة المقرٌزي ، دراسة وتحقٌق ، دار الفضٌلة تارٌخ األقباط المعروؾ بالقول االبرٌزي : عبد المجٌد دٌاب . د   2

 19القاهرة ص 
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.   ضرٌبة أي أو خراج أي من الكنابس وأراضً أموال واعفاا ، والرهبان سالقس

 علٌه هللا صلى النبً الى منسوب هوأن العهد هذا( الٌسوعً شٌخو لوٌس) االب أنكر وقد     

.  له صحة وال وسلم وآله

العهد هذا نص والٌك
1

  :

 الشري  العهد

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

هذا كتاب ، كتبه محمد بن عبد هللا ، الى كافة الناس أجمعٌن ، رسوله مبشرا ونذٌرا ، ومإتمنا    

. سل ، وكان هللا عزٌزا حكٌما على ودٌعة هللا فً خلقه ، لببل ٌكون للناس حجة بعد الر

ل دٌن النصرانٌة ، من مشارق االرض ومؽاربها ، كتبه ألهل ملة النصارى ، ولمن تنحّ     

قرٌبها وبعٌدها ، ، فصٌحها وعجمها ، معروفها ومجهولها ، جعل لهم عهدا ، فمن نكث العهد 

ا ، وبدٌنه ضا ، ولمٌثاقه ناقالذي فٌه ، وخالفه الى ؼٌره ، وتعدى ما أمره ، كان لعهد هللا ناكث

. مستهزبا ، وللعنته مستوجبا ، سلطانا كان أم ؼٌره من المسلمٌن 

، أو واد ، أو مؽارة ، أو عمران ، أو سهل ، أو رمل ، أو وإن احتمى راهب ، أو سابح فً جبل 

وملتً  عنهم من كل ؼٌرة لهم ، بنفسً ، وأعوانً ، وأهلً ، بٌعة ، فؤنا أكون من ورابهم ، أذبّ 

 ًّ ٌحمل أهل العهد / ، وأنا أعزل األذى فً المإن التً  ، واتباعً ، ألنهم رعٌتً ، وأهل ذمت

من القٌام بالخراج ، إال ما طابت له نفوسهم ، ولٌس علٌهم جبر وال إكراه على شًا من ذلك ، 

 ًّ بح من ر أسقؾ من أسقفٌته، وال راهب من رهبانٌته ، وال حبٌس من صومعته ، وال ساوال ٌؽ

سٌاحته ، وال ٌهدم بٌت من بٌوت كنابسهم وبٌعهم ، وال ٌدخل شًا من مال كنابسهم فً بناا 

مساجد المسلمٌن ، وال فً بناا منازلهم ، فمن فعل شٌبا من ذلك ، فقد نكث عهد هللا ، وعهد 

 رسوله ، وال ٌحمل على الرهبان ، واألساقفة ، وال من ٌتعبد جزٌة وال ؼرامة ، وأنا أحفظ

أو بحر ، فً المشرق أو المؽرب ، والجنوب والشمال ، وهم فً  ذمتهم أٌنما كانوا ، فً برّ 

د بالعبادة فً الجبال ، والمواضع ذمتً ومٌثاقً وأمانً ، من كل مكروه وكذلك من ٌتفرّ 

المباركة ، ال ٌلزمهم مما ٌزرعونه ، الخراج وال عشر ، وال ٌشاطرون لكونه برسم أفواههم ، 

نون عند ادراك الؽلة ، وال ٌلزمون الخروج فً حرب وقٌام الجبرٌة ، وال من أصحاب ووال ٌعا

الخراج وذوي االموال والعقارات والتجارات ، مما هو أكثر من اثنً عشر درهما ، بالجملة فً 

كل عام ، وال ٌكلؾ أحد منهم شططا ، وال ٌجادلون اال بالتً هً أحسن ، وٌحفظونهم تحت 

. ٌكؾ عنهم أذٌة المكروه حٌثما كانوا ، وحٌثما حلوا جناح الرحمة ، 

                                                            
 23-19المصدر السابق ،ص   1
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وإن صارت النصرانٌة عند المسلمٌن ، فعلٌها برضاها ، وٌمكنها الصبلة فً بٌعها ، وال     

. ٌحال بٌنها وبٌن هوى دٌنها 

ومن خان عهد هللا واعتمد بالضد من ذلك ، فقد عصى مٌثاقه ورسوله ، وٌعاونوا على حرمة    

وتكون تلك مقبولة لهم على دٌنهم وفعالهم بالعهد ، وال ٌلزم أحد منهم بنقل  .ضعهم بٌعهم وموا

الساعة  تقوم تىسبلح المسلمٌن ، بل المسلمون ٌذبون عنهم ، وال ٌخالؾ هذا العهد أبدا ، ح

وتنقضً الدنٌا
1

  !!.

 ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
كور هنا ال ٌتفق وأسلوب هذا العهد وأن كان مضمونه ٌتمشى مع المبادئ االسبلمٌة السمحة ، اال أن نص هذا العهد المذ     1

وكل من له إلمام بالعربٌة ، أو معرفة بالتارٌخ . رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم أفصح العرب ، وصاحب جوامع الكلم 

 ذلكعن  ٌنكر ال محالة صحة هذا األثر ولو تتبعناه سطرا سطرا ، وعبارة عبارة ألمكن بٌان تزوٌر صانعه ، ونحن فً ؼنى

، 1909، سنة 12المشرق ،ج" )عهود نبً االسبلم والخلفاا الراشدٌن للنصارى"حث األب لوٌس شٌخو الٌسوعً راجع ب..... 

فتوح مصر البن " ولو ذكر مٌنا اسكندر جامع هذا الكتاب مثل هذه االحادٌث التً جاات فً ( . 682-674و  618-609ص

.   علٌه وآله وسلم لكان أولى من عهد ٌحمل على رسول هللا صلى هللا( 4-2الحكم ، ص
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الشاهد الرابع  

 يمة االنسان و رامت  

مْك فِإي }: مكرم فً االسبلم ، قال تعالى  إن االنسان ، أي انسان ،  اهُد لْكناَل ماَل حاَل ماَل واَل نِإي آداَل ا  اَل ناَل مْك رَّ لاَلقاَلدْك  اَل واَل

يالًة  ا تاَل ْك ِإ ناَل لاَلقْك نْك  اَل مَّ لاَلى   اَل ِإيرٍن مِإ مْك ااَل اهُد لْكناَل فاَل َّ ا ِإ واَل يِّ اَل ناَل ال َّ مْك مِإ اهُد ناَل راَل اَل ْك رِإ واَل الْك اَلحْك رِّ واَل ، [70: االسراا ]{ الْك اَل

لِإي اَلةًة واَل ِإ ْك  اَلا اَل راَل ُّ اَل  ِإ   }:وقال تعالى  اَلرْك ِإ  اَل ااِإ ٌل فِإي ااْك ةِإ  ِإنِّي  اَل الاَل ِإ اَل ، فاالنسان [30:البقرة ]{لْكماَل

وسخر له مافً ( أي بؤمره الخاص)خلٌفة هللا فً االرض ، خلقه بٌده ، ونفخ فٌه من روحه 

السموات ومافً االرض جمٌعا منه، ثم امتحنه فً هذه الدنٌا لٌعلم علم ظهور من أطاعه ممن 

الًة الَّ ِإ   اَل }عصاه  ماَل نُد ااَل ساَل مْك  اَلحْك مْك  اَليُّ ُد لُدواَل ُد اةاَل لِإياَل ْك ياَل الْكحاَل وْك اَل واَل [. 2: الملك]{لاَل اَل الْكماَل

وقتل إنسان بريا مهما كان لونه أو دٌنه جرٌمة كبرى تعدل قتل جمٌع البشر ، وإحٌاا نفس     

راَل }: واحدة إحٌاا لجمٌع البشر ، قال تعالى  نِإي  ِإسْك لاَلى   اَل ا ااَل ناَل تاَل ْك لِإ اَل  اَل
نْك  اَل ْك ِإ  اَل  ا مِإ نْك  اَلتاَل اَل ناَل ْكسًة ا ِإي اَل  اَلنَّ ُد ماَل

ا النَّ  ياَل ا  اَلحْك ماَل ا فاَل اَل اَلنَّ اهاَل ياَل نْك  اَلحْك ماَل ا واَل يعًة مِإ ا  اَلتاَل اَل النَّا اَل  اَل ماَل اَلرْك ِإ فاَل اَل اَلنَّ ادٍن فِإي ااْك رِإ ناَل ْك ٍن  اَلوْك فاَلساَل يْك ا ۚ   ِإ اَل يعًة مِإ ا اَل  اَل

هُدمْك  اَل ْك  نْك ا مِإ ا ِإ  ُدمَّ  ِإنَّ  اَل ِإيرًة ناَل يِّ ا  ِإالْك اَل لُدناَل سُد هُدمْك رُد تْك اااَل لاَلقاَلدْك  اَل فُدوناَل واَل رِإ رْك ِإ لاَلمُدسْك
اَل لِإ اَل فِإي ااْك

. [32: المابدة ]{داَل  اَل 

قتل ٌهودي ، أما قتل وقد بلؽت بهم الوقاحة ان حرفوا كبلم هللا ، وجعلوا تلك اآلٌات فً      

أمر به الرب حسب هو أمر ال ؼبار علٌه ، بل هو ؼٌر ٌهودي وخاصة ان كان من الكنعانٌٌن ، ؾ

كل مافً المدٌنة من ( أي أبادوا)موا وحرّ : " ٌحا رند فتح أع( 6/21)ففً سفر ٌشوع . زعمهم 

" . السٌؾ رجل وامرأة ، من طفل وشٌخ ، حتى البقر والؽنم والحمٌر بحدّ 

وأما مدن هإالا : " -حسب زعمهم  –ٌقول الرب لهم ( 20االصحاح)وفً سفر التثنٌة     

أي تقتل " ل تحرمها تحرٌماالشعوب التً ٌعطٌك الرب إالهك نصٌبا فبل تستبق منها نسمة ب

. جمٌع األنفس من الطفل الرضٌع الى الشٌخ الفانً 

هكذا ٌقول : واآلن فاسمع صوت كبلم الرب ( : "15:االصحاح األول)وفً سفر صموبٌل     

فاآلن اذهب اضرب عمالٌق وحرموا كل ماله ، وال تعؾ عنهم بل اقتل رجبل .. رب الجنود 

وهً سٌاسة اسرابٌل الٌوم منذ ان بدأت " .. ؼنما ، حمبل وحمارا  وامرأة ، طفبل رضٌعا ، بقرا

عصابات األرجون وشترن على ٌد مناحٌم بٌجن ومجازر دٌر ٌاسٌن وقبٌة الى مجازر شارون 

. فً لبنان وفلسطٌن والمسلسل مستمر لم ٌتوقؾ بعد 

بشر ونسبوه زورا والفرق شاسع ، والبون كبٌر بٌن دٌن وضعه أحبار ٌهود الحاقدون على ال    

والنصفة ولو كانوا أشد األعداا وبهتانا الى هللا وأنبٌابه ، وبٌن دٌن االسبلم الذي ٌعدو الى العدل 

واَل   } قْك راَل ُد لِإلتَّ واَل  اَل ْك لُدوا هُد دِإ لُدوا ۚ  ااْك دِإ عْك لاَلى   اَلالَّ تاَل مٍن ااَل وْك
آنُد  اَل ناَل مْك شاَل نَّ ُد ماَل رِإ الاَل ياَل ْك [.  8:المابدة ]{واَل

ي الذي اتهم ظلما بؤنه سرق دراعا ألحد األنصار ، فانزل هللا وقد ذكرنا آنفا قصة الٌهود   
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 ابن)ذلك الٌهودي ، وٌجرم ذلك المنافق سبحانه قرآنا من السماا ٌتلى الى أبد اآلبدٌن ٌبرى 

الذي سرق الدرع ورماه عند الٌهودي عندما اتهم بالسرقة( أبٌرق
1

 .

وقد منع رسول هللا .. ا، مسلما وكافرا مكرم حٌا ومٌت -كما أسلفنا–واالنسان فً االسبلم      

صلى هللا علٌه واله وسلم المثلة ولو بالكلب العقور ، رؼم أن قرٌشا مثلت بعمه حمزة فً ٌوم 

. كبده ، واتخذت من آذناه أقراطا  -زوج أبً سفٌان ووالدة معاوٌة -أحد واكلت هند بن عتبة

علٌه وآله وسلم احتراما للجنازة ، وعندما مرت جنازة ٌهودي وقؾ رسول هللا صلى هللا    

إنها جنازة ٌهودي ! ٌا رسول هللا : ووقؾ معه الصحابة رضً هللا عنهم ، ثم قال أحدهم 

مستكثرا وقوفه صلى هللا علٌه وآله وسلم لها ، وخاصة ان الٌهود قد حاولوا اؼتٌاله وسمه )

م الخندق ، ولم ٌتركوا مكٌدة وسحره ، وكادوا له أشد الكٌد ، ووقفوا مع قرٌش وؼطفان وأسد ٌو

ألٌست : "على الصحابً قاببل فرد صلى هللا علٌه وآله وسلم ( أو حربا إال وأشعلوها ضده

!"نفسا؟
2

. اخرجه البخاري فً صحٌحه فً كتاب الجنابز 

. فالنفس البشرٌة تستحق االحترام ، واالنسان مكرم حٌا ومٌتا      

وآله وسلم عندما وجد رجبل ٌكسر عظما دون مبرر فً  وقد ؼضب رسول هللا صلى هللا علٌه    

" . فً االثم:"وفً رواٌة " كسر عظم المٌت ككسره حٌا : " مقبرة وقال له 

ًّ  فاالنسان فً االسبلم مكرم      له حقوق ، وعلٌه واجبات ، فإن . ا ومٌتا ، مسلما وكافرا ح

علٌه التهمة ، فإن لم تثبت التهمة اعتدى على الؽٌر عوقب بما ٌستحق من العقاب بعد ان تثبت 

. فبل عقاب 

 ***

 

 

 

 

 

                                                            
انظر الشاهد األول       1

. اخرجه البخاري فً صحٌحه فً كتاب الجنابز      2
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الشاهد الخامس  

 ن اح ال تا يا 

أباح االسبلم نكاح نساا أهل الكتاب وأكل طعامهم القامة عبلقات المودة ووشابج الرحمة فً     

. المجتمع 

يناَل  ُد  }:قال تعالى  امُد الَّ ِإ عاَل ا ُد ۖ  واَل اَل يِّ اَل مُد ال َّ ماَل  ُدحِإ َّ لاَل ُد وْك مْك حِإ ٌّ لاَلهُدمْك ۖ  الْكياَل امُد ُد عاَل مْك واَل اَل ا اَل حِإ ٌّ لاَل ُد تاَل وتُدوا الْك ِإ

نَّ  تُدمُدوهُد يْك ا آتاَل مْك  ِإ اَل لِإ ُد نْك  اَل ْك ا اَل مِإ تاَل يناَل  ُدوتُدوا الْك ِإ ناَل الَّ ِإ ا ُد مِإ ناَل الْكمُدحْك اَل ا ِإ واَل ناَل مِإ ناَل الْكمُد ْك ا ُد مِإ ناَل الْكمُدحْك اَل نَّ  واَل هُد وراَل  ُد ُد

انٍن  داَل تَّ ِإ ِإ   اَل ْك الاَل مُد افِإحِإيناَل واَل راَل مُدساَل يْك نِإيناَل غاَل ةِإ  ۗمُدحْك ِإ واَل فِإي ااْك ِإراَل هُد لُد ُد واَل ماَل انِإ فاَلقاَلدْك حاَل ِإ اَل ااَل ِإيماَل نْك ياَل ْك ُدرْك  ِإااْك ماَل  واَل

يناَل  رِإ اسِإ ناَل الْك اَل [. 5:المابدة ]{مِإ

اآلٌة التالٌة من سورة المابدة نفسها ، وقد أباح هللا طعام أهل الكتاب ما عدا ما نصت علٌه     

الدَّ  }:قال تعالى  ةُد واَل تاَل يْك مُد الْكماَل لاَليْك ُد ماَل ْك ااَل رِّ نِإقاَلةُد حُد نْك اَل الْكمُد ِإ  ِإ ِإ واَل
رِإ  َّ يْك هِإ َّ لِإ اَل

ا  ُد ماَل يرِإ واَل مُد الْك ِإنْك ِإ لاَلحْك مُد واَل

لاَلى النُّ ُد ِإ  ا  ُد ِإحاَل ااَل ماَل تُدمْك واَل يْك ا  اَل َّ ا  اَل اَل اَل السَّ ُد ُد  ِإالَّ ماَل ماَل ةُد واَل يحاَل النَّ ِإ ةُد واَل ياَل دِّ راَل تاَل الْكمُد ةُد واَل وْك ُدو اَل الْكماَل واَل اَلنْك  واَل

مْك  ِإ  لِإ ُد
مِإ ۚ   اَل  الاَل  ْك

اَل وا  ِإااْك مُد قْكسِإ تاَل ماَل تاَلسْك وْك نِإ ۚ  الْكياَل وْك شاَل ا ْك مْك واَل هُد وْك شاَل مْك فاَلالاَل تاَل ْك ينِإ ُد نْك دِإ وا مِإ يناَل  اَل اَلرُد ماَل ياَل ِإ اَل الَّ ِإ وْك سْك ٌل ۗ الْكياَل

خْك  رَّ فِإي ماَل نِإ ا ْك ُد ا ۚ  فاَلماَل ينًة ماَل دِإ الاَل ِإسْك مُد ااْك ي ُد لاَل ُد راَل ِإ تِإي واَل ماَل مْك نِإعْك لاَليْك ُد مْك ُد ااَل ماَل مْك واَل اَلتْك يناَل ُد مْك دِإ لْك ُد لاَل ُد ماَل راَل  اَل ْك يْك ةٍن غاَل ماَل اَل

ِإ  انِإ ٍن اِإ تاَل اَل حِإيمٌل مُد اَل غاَل ُدورٌل راَل
مٍن ۙ  فاَلإِإنَّ  َّ

[. 3: المابدة ]{ ْك

وال ٌباح كذلك كل ما اسكر من شرابهم ، وما عدا ذلك فقد أباح هللا سبحانه وتعالى للمسلمٌن     

حتى تقوم المودة فً المجتمع بٌن المسلمٌن وأهل الكتاب من الٌهود والنصارى ، كما ٌباح ألهل 

. الكتاب طعام المسلمٌن كله 

وأباح هللا سبحانه وتعالى نكاح العفٌفات من المإمنات ، والمحصنات العفٌفات من أهل الكتاب    

، وال ٌتخذن  )أي صداقهن) ، نكاحا شرعٌا بصداق واٌجاب وقبول وولً ، فلهن أجورهن 

(. أي زانٌات)، أو مسافحات( أي صدٌقات)خلٌبلت 

قال القرطبً     
1

الْكمُدحْك اَل  }:قال تعالى :   يناَل  ُدوتُدوا واَل ناَل الَّ ِإ ا ُد مِإ ناَل الْكمُدحْك اَل ا ِإ واَل ناَل مِإ ناَل الْكمُد ْك ا ُد مِإ ناَل

مْك  لِإ ُد نْك  اَل ْك ا اَل مِإ تاَل إذ ال ٌتصور . وهو على العهد دون دار الحرب فٌكون خاصا [ : 5: المابدة ]{ الْك ِإ

فإذا . قٌام حاالت زواج من كتابٌة محاربة وأهلها محاربون للمسلمٌن ، والناس فً حالة حرب 

. حرب بموادعة جاز الزواج انتهت ال

. جواز التزوج منهنوأما أهل الذمة المقٌمٌن بٌن ظهرانً المسلمٌن فبل شك فً 

                                                            
. 6/79:الجامع ألحكام القرآن : محمد بن أحمد االنصاري القرطبً     1
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ا ُد  }:قال ابن عباس      ناَل الْكمُدحْك اَل هو أن تحصن فرجها : وقال الشعبً . العفٌفات العاقبلت : { واَل

الْكمُدحْك ِإ  }وقرأ الشعبً . فبل تزنً  ا ُد واَل ا ُد  }وقال مجاهد . بكسر الصاد {  ناَل ناَل الْكمُدحْك اَل : {  واَل

" . الحرابر

وقال ابن كثٌر   
1

مْك حِإ ٌّ لاَلهُدمْك  }: فً تفسٌره اآلٌة   امُد ُد عاَل مْك واَل اَل ا اَل حِإ ٌّ لاَل ُد تاَل يناَل  ُدوتُدوا الْك ِإ امُد الَّ ِإ عاَل {  واَل اَل

قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعٌد بن جبٌر وعكرمة وعطاا والحسن [ : 5:المابدة]

. ٌعنً ذبابحهم: السدي ومقاتل بن حٌان ومكحول وابراهٌم النخعً و

وهذا أمر مجمع علٌه بٌن العلماا أن ذبابحهم حبلل للمسلمٌن ألنهم ٌعتقدون تحرٌم الذبح      

عنه تعالى لؽٌر هللا وال ٌذكرون على ذبابحهم اال اسم هللا ، وإن اعتقدوا فٌه تعالى ما هو منزه 

. وتقدس

لتً ناولته صلى هللا علٌه وآله وسلم ذراعا مسمومة ، فتناوله ثم ذكر ابن كثٌر قصة الٌهودٌة ا    

فنهش منه نهشة فؤخبره الذراع أنه مسموم ، فلفظه رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ، وأكل 

معه منها بشر بن البراا بن معرور فمات ، وكان قد عفى عن الٌهودٌة من أهل خٌبر التً سمته 

... ها به، فلما مات بشر بن براا قاد

ا ِإ  }:وقوله       ناَل مِإ ناَل الْكمُد ْك ا ُد مِإ ناَل الْكمُدحْك اَل وأحل لكم نكاح الحرابر العفابؾ من النساا : أي { واَل

. المإمنات

مْك  }:وذكر هذا توطبة لما بعده وهو قوله تعالى       لِإ ُد نْك  اَل ْك ا اَل مِإ تاَل يناَل  ُدوتُدوا الْك ِإ ناَل الَّ ِإ ا ُد مِإ ناَل الْكمُدحْك اَل { واَل

المحصنة هً العفٌفة عن الزنى ، وأكدها : لحرابر دون االماا ، وقٌل ا: أراد المحصنات : فقٌل 

انٍن  }:قوله تعالى داَل تَّ ِإ ِإ   اَل ْك الاَل مُد افِإحِإيناَل واَل راَل مُدساَل يْك نِإيناَل غاَل [. 5:المابدة]{ مُدحْك ِإ

ولما نزلت هذه اآلٌة تزوج . دون الحربٌات( أي أهل الذمة) المراد بذلك الذمٌات : وقٌل      

نساا النصارى ، ولم ٌروا بذلك بؤسا أخذا بهذه اآلٌة  جماعة من الصحابة من

مْك }الكرٌمة لِإ ُد نْك  اَل ْك ا اَل مِإ تاَل يناَل  ُدوتُدوا الْك ِإ ناَل الَّ ِإ ا ُد مِإ ناَل الْكمُدحْك اَل فجعلوا هذه مخصصة للتً فً سورة {  واَل

نَّ  }:البقرة  مِإ ى  يُد ْك تَّ ا ِإ حاَل رِإ اَل وا الْكمُدشْك حُد نْك ِإ الاَل تاَل [. 221:البقرة ]{واَل

واشترط لذلك المهر لهن ، . ذكرهم عن المشركٌن فً ؼٌر موضع  وقد انفصل أهل الكتاب فً

. مثلما ٌفرض المهر للمسلمة العفٌفة

انٍن  }: وقوله       داَل تَّ ِإ ِإ   اَل ْك الاَل مُد افِإحِإيناَل واَل راَل مُدساَل يْك نِإيناَل غاَل وهً  –فكما شرط االحصان من النساا { مُدحْك ِإ

افِإحِإيناَل  }محصنا عفٌفا، العفة عن الزنى ، كذلك شرطها من الرجال ، وهو أن ٌكون الرجل راَل مُدساَل يْك  غاَل

انٍن  }وهم الزناة {  داَل تَّ ِإ ِإ   اَل ْك الاَل مُد . محرم  أي ٌتخذون الخلٌبلت وهن العشٌقات ، وكل ذلك{  واَل

                                                            
. وما بعدها  2/19:تفسٌر القرآن العظٌم : أبو الفداا اسماعٌل بن كثٌر القرشً    1
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:  وا  الن ي  لى   الي  وآل  وسلم من  ويرية  ن  الحار     

ؼزوة بنً المصطلق ، :  قام النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم بؽزوة المرٌسٌع التً ٌقال لها أٌضا

وهم بطن من خزاعة فً السنة الخامسة للهجرة ، فانهزم بنو المصطلق ، ووقعت جوٌرٌة بنت 

وكانت من نصٌب ثابت بن قٌس بن . الحارث ابن أبً ضرار ربٌس بنً المصطلق فً السباٌا 

علٌه وآله وسلم فؤتت النبً صلى هللا ( أي بمبلػ من المال لٌعتقها)الشماس، فكاتبته على نفسها 

ابن أبً  أنا جوٌرٌة بنت الحارث! ٌا رسول هللا : تستعٌنه على قضاا ما علٌها من المال فقالت

بنً من الببلا ما لم ٌخؾ علٌك ، فوقعت فً السهم لثابت بن قٌس ضرار سٌد قومه ، وقد أصا

صلى هللا علٌه  فقال رسول هللا. ، فكاتبته على نفسً ، فجبتك أستعٌنك على كتابتً بن الشماس 

"  فهل لك فً خٌر ذلك؟:"وآله وسلم 

ما هو ٌا رسول هللا ؟ : قالت 

" . أقضً عنك كتابتك وأتزوجك: " قال

. ل هللا نعم ٌارسو: قالت 

ثم ( تسع أوراق من ذهب )سل رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فدفع له كاتبها علٌه فؤر

. أصدقها أربعمبة درهم تزوجها النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم و

فؤرسلوا ما ! أصهار رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : الى الناس قالوا  فلما خرج الخبر    

فلقد أعتق : قالت عابشة رضً هللا عنها . كان فً أٌدٌهم من السبً واعتقوهم هلل ورسوله 

ولم . لى قومها بركة منها بتزوٌجه إٌاها مبة من بنً المصطلق ، فلما أعلم امرأة كانت أعظم ع

. ٌبق امرأة من بنً المصطلق اال رجعت الى اهلها 

. وأسلم باسبلمها بنو المصطلق جمٌعهم ، فكانت بركة على قومها فً الدنٌا واالخرة     

وصارت هً من أمهات المإمنٌن وزوجات النبً الكرٌم صلى هللا علٌه وآله وسلم فً الدنٌا 

. بركها على قومها فما أسعدها وا ،واالخرة 

:  وا  الن ي  لى   الي  وآل  من   ية  ن  حيي  ن        

هً صفٌة بنت حًٌ بن أخطب بن سعٌة ، من سبط البلوٌٌن تنتسب الى هارون علٌه السبلم ،   

وكان من أشد الناس عداوة للنبً . وأبوها ربٌس بنً النضٌر ، وهم قوم من ٌهود سكنوا المدٌنة 

وحاول اؼتٌاله عندما ذهب الرسول . ألٌبا علٌه ٌه وآله وسلم ، ومحاربة له ، وتصلى هللا عل

صلى هللا علٌه وآله وسلم الى بنً النضٌر ٌستعٌنهم فً دٌة الرجلٌن الكلبٌٌن الذٌن قتلهما عمرو 

حسب العهود بٌنه صلى هللا علٌه وآله وسلم وبٌن ٌهود فً معاونته فً أداا . بن أمٌة الضمري 

على رمً حجر ها حًٌ بن أخطب اال ان تآمروا فما كان من بنً النضٌر وعلى رأس تالدٌا
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حابه دون ان ٌخبرهم فقام وتركهم وبقً أص. هللا بذلك  كبٌر علٌه وهو جالس ٌنتظر المال فؤخبره

. ، فانكشؾ سر الٌهود ، فحاصرهم النبً صلى هللا علٌه وسلم وأجبلهم من المدٌنة

فٌما بعد انها سمعت أباها وعمها ٌتكلمان عند ( صفٌة رضً هللا عنها)ن وقد روت أم المإمنً    

أي الذي كنا )أهو هو النبً: مقدم النبً صلى هللا علٌه وسلم المدٌنة وٌقول أحدهما لآلخر 

(  ننتظره

وهللا انه لهو هو النبً : فقال الثانً 

. فما نفعل : فقال 

. عداوته أبد الدهر: قال 

. ذلك الٌوم أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم   صادق فوقر فً قلبها منذ 

ثم خلؾ علٌها كنانة بن الربٌع بن أبً الحقٌق  وكان قد تزوجها سبلم بن مشكم القرظً ،      

من بنً النضٌر ، وكان من شعراا الٌهود ، ٌهجو النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم والمسلمٌن ، 

صفٌة قد رأت فً المنام وهً عروس بكنانة بن الربٌع أن فقتل ٌوم خٌبر هو وأبوها ، وكانت 

أتمنٌن نفسك ملك الحجاز : " قمرا وقع فً حجرها ، فعرضت رإٌاها على زوجها فؽضب وقال 

. ، ولطمها على وجهها لطمة شدٌدة أثرت فٌه واخضرت عٌناها منه"محمدا

، فقال دحٌة بن خلٌفة فلما وقعت ؼزوة خٌبر أخذت صفٌة فً االسرى ، وكانت من السبً     

اذهب فخذ جارٌة ، فؤخذ صفٌة بنت حًٌ : أعطنً جارٌة من السبً ، فقال ! ٌا نبً هللا : الكلبً 

أعطٌت دحٌة صفٌة بنت حًٌ سٌدة بنً قرٌظة ! ٌا نبً هللا : فؤتى رجل النبً فقال . بن أخطب 

ر الصحابة ٌتشوفون الٌها ، وكان كثٌر من كبا. وذكر له من جمالها . والنضٌر؟ ال تصلح اال لك 

فً قلوب اآلخرٌن ، فكان خٌر شًا أن  وهم أفضل من دحٌة ، ولو أخذها واحد منهم لوقع

. ٌؤخذها النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم لنفسه 

وعند ابن اسحاق ان صفٌة لما سبٌت أتى بها ببلل وبؤخرى معها فمر بهما فً طرٌق على قتلى 

وجهها واستمرت فً صٌاحها ،  رى التً مع صفٌة صاحت وصكتالٌهود ، فلما رأتهم االخ

: بٌنما تجملت صفٌة وصبرت ، فلما رأى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ذلك الم ببلل وقال له 

وأمر النبً صلى هللا علٌه . الرحمة ٌا ببلل حٌن تمر بامرأتٌن على قتلى رجالهما  انزعت منك

فعرؾ المسلمٌن ان رسول هللا صلى هللا . لقى علٌها ردااه وآله وسلم بصفٌة فحٌزت خلفه ، وأ

. علٌه وآله وسلم قد اصطفاها لنفسه 

وعرض علٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم االسبلم فؤسلمت فاعتقها وتزوجها وجعل      

لناس انتهٌت الى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم وهو أبؽض ا: قالت صفٌة . صداقها عتقها 
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أما انً اعتذر الٌك مما صنعت بقومك ، إنهم ! ٌا صفٌة : الً ، قتل زوجً وأبً وقومً ، فقال 

فما زال ٌعتذر الً حتى ذهب : قالوا لً كذا ، وإن أباك ألب علً العرب ، وفعل وفعل ، قالت 

. ذلك من نفسً 

تاري ، فإن اخترت اخ: "أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال لها : وفً رواٌة     

  ."ودٌة فعسى أن اعتقك فتلحقً بقومكاالسبلم أمسكتك لنفسً ، وان اخترت الٌه

لقد هوٌت االسبلم ، وصدقت بك قبل ان تدعونً حٌث صرت الى ! ٌارسول هللا : فقالت     

 رحلك ، ومالً فً الٌهودٌة أرب ، ومالً فٌها والد وال أخ وخٌرتنً بٌن الكفر واالسبلم ، فاهلل

ورسوله أحب إلً من العتق ، وأن ارجع الى قومً ، فؤمسكها رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 

. وسلم وتزوجها

عن أنس : وفً كتاب النكاح ( ؼزوة خٌبر)وأخرج البخاري فً صحٌحه فً كتاب المؽازي      

لفجر أي أول ا)صلى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم الصبح قرٌبا من خٌبر بؽلس : " قال 

هللا أكبر خربت خٌبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساا صباح المنذرٌن : ثم قال ( والظبلم ال ٌزال

ٌسعون فً السكك ، فقتل النبً صلى هللا علٌه وآله المقاتلة ، وسبى ( أي أهل خٌبر ) ، فخرجوا 

صلى هللا علٌه الذرٌة ، وكان فً السبً صفٌة ، فصارت الى دحٌة الكلبً ، ثم صارت الى النبً 

" . وآله وسلم فجعل عتقها صداقها

ولما قفل رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم من خٌبر خرج بصفٌة معه وأردفها ورااه ،     

فلما أرادت ان تركب أناخ لها الجمل ، فلم تستطع ان تركب فوضع لها فخذه الشرٌفة فصعدت 

أي طهرت من )ى اذا بلؽنا سد الصهباا حلت حت: قال أنس رضً هللا عنه على فخده ثم ركبت ، 

فدفعها النبً صلى هللا علٌه وأله وسلم الى أم سلٌم تصنعها ( حٌضها ، وعدة المسبٌة حٌضة

. وتهٌبها ، فمشطتها أم سلٌم وعطرتها فؤصبح عروسا بها 

 أٌوب خالد بن ٌزٌد االنصاري ٌحرس النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم متوشحاوبات أبو      

" مالك ٌا أبا أٌوب ؟ : " سٌفه حتى اصبح ، فلما رأى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم مكانه قال 

خفت علٌك من هذه المرأة قتلت أباها وزوجها وقومها ، وهً حدٌثة عهد ! ٌارسول هللا : قال 

ى هللا أكون قرٌبا من رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ، فقال رسول هللا صل: بكفر ، فقلت 

". ٌرحمك هللا ٌا أٌوب ، اللهم احفظ أبا أٌوب كما بات ٌحفظنً:"علٌه وسلم 

وأولم النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم على صفٌة ولٌمة ما كان فٌها من خبز وال لحم ، بل     

فكانت تلك ( وهو األقط والسمن والتمر مخلوطا)، فحاسوا حٌسا فٌها التمر والسمن والسوبق 

. ل هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ولٌمة رسو

وقد ؼارت زوجات النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم وخاصة عابشة وحفصة من صفٌة     
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أنا : ٌق ، وكانت حفصة تقول أنا بنت الصد: ر علٌها وتقول لها لجمالها ، وكانت عابشة تفخ

 قولً: وآله وسلم قال ى هللا علٌه بنت الفاروق ، وأنت ٌهودٌة ، فاشتكت صفٌة الى النبً صل

وهً تنسب الى هارون . أنا أبً هارون ، وعمً موسى ، وزوجً محمد ، فؤٌتكن مثلً : لهما 

صفٌة الهارونٌة: علٌه السبلم حتى ٌقال عنها 
1

  .

أقبلنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : وأخرج البخاري ومسلم عن أنس قال        

اقة ، فصرع وصرعت ، فاقتحم أبو طلحة عن راحلته فؤتى النبً وصفٌة ردٌفته ، فعثرت الن

، " ال ، علٌك بالمرأة: " هل ضرك شٌا ؟ قال ! ٌا نبً هللا : صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال 

فؤلقى أبو طلحة ثوبه ، ونبذ الثوب علٌها ، فقامت فشدها على راحلته ، فركبت وركب النبً 

. صلى هللا علٌه وآله وسلم 

علٌه وآله فؽضب الرسول صلى هللا ! حسبك من صفٌة أنها قصٌرة : وقالت عابشة عنها      

واعتبر ذلك من الؽٌبة ، ونهى " . قد قلت كلمة لو مزجت بماا البحر لمزجته: " وسلم وقال لها 

. عابشة عن مثل هذا القول

رمضان ، فجاات الٌه وكان النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم معتكفا فً المسجد ذات لٌلة فً     

صفٌة فؤخذ ٌحدثها وٌسامرها ثم رجع بها الى منزلها ، فرآه رجبلن من االنصار ، فاسرعا 

 !!" . على رسلكما إنها صفٌة : " المشً ، فصاح بهما النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

روعكما  الدم ، فخشٌت أن ٌلقً الشٌطان فً إن الشٌطان ٌجري من ابن آدم مجرى:"فقال لهما  

( أو كما قال")سواا ، فخشٌت علٌكما من ذلك 

وأشدهم حربا له حًٌ بن هذه هً صفٌة بنت ألد أعداا النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم     

أخطب ، تتحول مع هذا النبً الكرٌم الى تلك القمة السامقة فتصبح احدى أمهات المإمنٌن ، 

لاَلى  }: وصدق هللا حٌث ٌقول . عظٌم  فما أكرمه من خلق. وزوجة لخٌر الخلق أجمعٌن  واَل ِإنَّ اَل لاَلعاَل

يمٍن  ظِإ لُد ٍن ااَل [. 4: القلم ]{  ُد

أن صفٌة قالت لرسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فً :  -ورجاله ثقات  –وأخرج ابن سعد     

وهللا ٌا نبً هللا لوددت أن الذي بك بً ، فؽمزها أزواجه فؤبصرهن ، : مرضه الذي توفً فٌه 

فؤي مكرمة " . من تؽامزكم بها ،وهللا إنها لصادقة:"من أي شًا؟ قال : ، قلن " مضمضن"فقال 

. لها حتى ٌحلؾ الرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم بؤنها صادقة فً مودته ومحبته

                                                            
ٌا بنت : وأخرج الترمذي عن أنس أن حفصة قالت لها . 4/1872: ، واالستٌعاب ، البن عبد البر8/127:جر االصابة ، البن ح    1

له الٌهودٌة ، فبكت ، ودخل علٌها النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم وهً تبكً ، فؤخبرته بما قالت حفصة ، فقال لها النبً صلى هللا علٌه وآ

: وأخرج مثله أحمد فً مسنده " . اتق هللا ٌاحفصة :"ثم قال " . ، وإنك لتحت نبً ، ففٌم تفخر علٌك إنك البنة نبً ، وإن عمك نبً:"وسلم 

. ، واسناده صحٌح 3/135
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. ثم إنها كانت ممن دافع عن عثمان رضً هللا عنه فً الفتنة ، وكانت تنقل له الماا والطعام     

وأرضاها وأعلى مقامها مع زوجات النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فً  فرضى هللا عنها

. الفردوس األعلى 

" مارية الق  ية

، فؤسلمت تحت ٌده وأنجبت ( مارٌة القبطٌة )وأهدى المقوقس للنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم    

ه حزنا شدٌدا ، إال له ابنه ابراهٌم الذي توفً صؽٌرا وحزن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم لوفات

وان القلب لٌحزن ، والعٌن لتدمع ، وال . إنا لفراقك ٌا ابراهٌم لمحزونون : " انه صبر وقال 

" نقول اال ما ٌرضً الرب

كسفت الشمس لموت ابراهٌم ، فقام النبً : ولما مات ابراهٌم كسفت الشمس فقال الناس      

إن الشمس والقمر آٌتان من آٌات هللا ال ٌنكسفان  : "الكرٌم صلى هللا علٌه وآله وسلم خطٌبا فقال

" . عوا الى الصبلةرلموت أحد أو حٌاته، فإذا رأٌتم ذلك فاه

صلى هللا علٌه وآله وسلم الستفاد من تلك المناسبة أو على أقل تقدٌر ولو كان ؼٌر محمد        

 علٌه وآله وسلم ولكنه صلى هللا. لسكت ، وترك الناس ٌخوضون فٌما ٌرٌدون ان ٌخوضوا فٌه 

وأزال عنهم تلك الؽشاوة التً تصٌب الناس جمٌعا فً المحن ، وخاصة إذا . أبى علٌهم ذلك 

فؤعادهم الرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم الى الجادة ، . صاحبتها ظواهر طبٌعٌة خارقة للعادة 

فً والعجاببً عقبلنً ٌإدي الى التفكٌر الخراوأزال من قلوبهم وتفكٌرهم كل تفكٌر ؼٌر 

.  واالسطوري

:  ت و  ال حا ة من ال تا يا 

وتزوج عثمان رضً هللا عنه  –كما تقدم معنا  –لقد أباح هللا سبحانه وتعالى نكاح الكتابٌات     

نابلة بنت  –ته بنتً النبً محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم رقٌة وأم كلثوم حبعد أن ماتت ت –

وكانت خٌر زوجة لعثمان رضً هللا . رانٌة فاسلمت بعد زواجها الفرافصة الكلبٌة ، وكانت نص

. عنه 

وأسلمت نابلة عند عثمان ، وكانت عاقلة حكٌمة مخلصة لعثمان ، قطعت أصابعها وهً     

. تدافع عنه عندما هجم علٌه الثوار البؽاة 

وأرسلتها له ر خطبتها فنزعت ثنٌتها وبعد وفاة عثمان أرسل معاوٌة ٌخطبها فرفضت ، فكرّ     

. عنها معاوٌة  ال ٌرى منً أحد بعد عثمان شٌبا ، فكؾّ : قابلة 

. ج طلحة بن عبٌد هللا رضً هللا عنه نصرانٌة وتزوّ     
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سبٌلها ،  وتزوج حذٌفة بن الٌمان رضً هللا عنه ٌهودٌة ، فكتب الٌه عمر رضً هللا عنه ، خلِّل 

ال أزعم أنها حرام ، ولكنً أخاؾ ان تتعاطوا :  علٌه قاببل فردّ  أتزعم أنها حرام ؟ : فكتب الٌه 

المومسات منهن
1

  .

. م ت المحصنات من أهل الكتاب كما تقدواالباحة إنما هً للعفٌفا

(البحر المحٌط) وجاا فً 
2

وتزوج عثمان بن عفان رضً هللا عنه نابلة بنت الفرافصة : "  

" . الشام ، وتزوج حذٌفة ٌهودٌة الكلبٌة على نسابه ، وتزوج طلحة بن عبٌد هللا ٌهودٌة من

ا }: والنكاح ٌوجب الود ، قال تعالى  هاَل نُدوا  ِإلاَليْك ا لِإتاَلسْك ُد ا ًة واَل مْك  اَل ْك نْك  اَلنْك ُدسِإ ُد مْك مِإ لاَل اَل لاَل ُد اتِإ ِإ  اَلنْك  اَل نْك آياَل مِإ واَل

ةًة  ماَل حْك راَل ةًة واَل دَّ واَل مْك ماَل ناَل ُد يْك عاَل اَل  اَل وقد كره عمر رضً هللا عنه ذلك الزواج لما كثر بٌن  [21: الروم ]{واَل اَل

نَّ  }:حابة ، كان عبد هللا بن عمر ٌتلو قوله تعالى الص مِإ ى  يُد ْك تَّ ا ِإ حاَل رِإ اَل وا الْكمُدشْك حُد نْك ِإ الاَل تاَل البقرة ]{واَل

ه ها ، ولكن هذا الرأي لم ٌقرّ إن عٌسى ربّ : وٌقول ال أعلم أن شركا أعظم من أن تقول [ . 221:

. علٌه الصحابة ، فهو رأي خاص واجتهاد منه 

نكاحهن ، ألن تؽلب ال   عنه أن نساا تؽلب النصرانٌات ال ٌحلّ وقد رأى علً رضً هللا    

وأما بقٌة .. وخالفه فً ذلك كثٌر من الصحابة ... تعرؾ من النصرانٌة سوى شرب الخمر 

من نصارى العرب أو الروم ، أو ؼٌرهم ، فإنه ٌجوز أكل طعامهم ،  االنصارى سواا كانو

. م معنا متخذات أخذان ، كما تقدّ  ونكاح نسابهم ، محصنات ؼٌر مسافحات ، وال

نصرانٌة ، ( أي فً العصر األموي)موي وكانت والدة خالد بن عبد هللا القسري القابد األ     

ه بها بلػ به أن ٌبنً لها أكبر كنٌسة فً وكان شجاعا شاعرا كرٌما وبارا بوالدته ، اال أن برّ 

  .  العراق ، فتعرض له بعض الشعراا ، والمه على ذلك 

وجاا فً ترجمة خالد بن عبد هللا القسري فً دابرة المعارؾ االسبلمٌة    
3

ه نصرانٌة ، أن أمّ  

وابوه من بجٌلة ، القبلٌة العربٌة ، واستعمله الولٌد بن عبد الملك بن مروان أمٌرا على مكة سنة 

ه االمارة هـ صرفه من االمارة ، وعادت ال96ًهـ ، فلما استخلؾ سلٌمان بن عبد الملك سنة 89

 فقام بالعراق واهتمّ . بتولً هشام بن عبد الملك الذي واله العراق بؤسره محل عمر بن هبٌرة 

ه واسط ، ن الببلد والعباد ، وجعل مقرّ لح العدٌد من االراضً الزراعٌة ، وأمّ تصبالزراعة ، واس

ر فً العهد وظه ومال الى الٌمانٌة ، وانصرؾ عن القٌسٌة ، وكان التعصب القبلً قد اشتدّ 

موي ، وبنى كنٌسة فخمة فً الكوفة ، وسمح للٌهود والنصارى ببناا الكنابس والبٌع الجدٌدة ، األ

واستعمل الٌهود والنصارى والمجوس فً أعمال الدولة ، فكادوا له  ، وكان العهد أال ٌبنوا جدٌدا

                                                            
مْك  }: تفسٌر البؽوي قوله تعالى     1 ا اَل حِإ ٌّ لاَل ُد تاَل يناَل  ُدوتُدوا الْك ِإ امُد الَّ ِإ عاَل ا ُد ۖ  واَل اَل يِّ اَل مُد ال َّ ماَل  ُدحِإ َّ لاَل ُد وْك [ 5:المابدة]{ ... الْكياَل
. 5البحر المحٌط ، سورة المابدة ، آٌة      2
3    8/200 
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 ًّ حقد علٌه فحبسه ن مكانه ٌوسؾ بن عمر الثقفً الذي كان يعند هشام بن عبد الملك الذي ع

. هـ 126:هـ ، وقٌل عام 125به الى ان مات عام وعذّ 
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 د و  االسالم الى سق ر               الشاهد السادس 

ومعاملتهم للن ار  

: تعري   سق ر  

من  سقطرى جزٌرة تقع فً المحٌط الهندي جنوب جزٌرة العرب على بعد أربعمبة كٌلومترا

كٌلومترا جنوب شرق مدٌنة سٌحوت ( 350)الساحل الجنوبً لجزٌرة العرب ، وتقع على بعد 

وأقصى طول . كٌلومترا جنوب شرق مدٌنة المكبل ( 500)فً مقاطعة المهرة من الٌمن ، و

( 3100)كٌلومترا ، وتبلػ مساحتها ( 35)كٌلومترا، واقصى عرض لها ( 120)للجزٌرة هو 

.  محافظة حضرموت من الٌمنفً وتتبع اآلن . كٌلومترا مربعا 

، وشجرة دم االخوٌن واللبان  وقد اشتهرت سقطرى فً التارٌخ القدٌم بؤنها جزٌرة المرّ       

وهً شجرة العندم ، وهو افراز على شكل دمعة قانٌة حمراا تقطر قطرا متوالٌا من جذعها عند 

باللؽة االنكلٌزٌة ، واسمها ( Dragon Blood)جرحه ، وتستخدم فً الطب القدٌم وتعرؾ باسم 

، كما تحتوي سقطرى الى الٌوم على العدٌد من النباتات ( Dracaena Cinnabari)العلمً 

.  النادرة والنباتات الطبٌة واالعشاب 

الخامس عشر قبل القرن  صرٌٌن ، وأرسلت الملكة حتشبسوت فًماا المبها قد وقد اهتمّ    

واللبان والبخور والعنبر  ألخذ المرّ ( حضرموت والمهرة وسقطرى)ت المٌبلد بعثة الى ببلد بن

( . وهً سقطرى)والصبر ، وتوجد بردٌة مصرٌة قدٌمة تصؾ جزٌرة بؤنخ السحرٌة 

دٌودورس )فٌما بعد  وصفه، سقطرى وبنوا فٌها معبدا ضخما وكذلك اهتم الهنود القدماا ب

عً المسعودي وٌاقوت الحموي وٌدّ  ،( مروج الذهب)، كما وصفه المسعودي فً ( الصقلً

والصمدانً اهتمام االسكندر المقدونً بهذه الجزٌرة السحرٌة بناا على توصٌة استاذه 

، واستولى علٌها ( أرسل أحد قواده: وفً رواٌة أخرى)سه ؾارسطوطالٌس ، وأنه ؼزاها بن

( ... دم االخوٌن )وأسكن فٌها مفرزة من جنده من أجل اللبان والصبر والعنبر وشجرة العندم 

الخ  

جزٌرة السعادة ، وجزٌرة : وقد أطلق الٌونان على جزٌرة سقطرى أسماا عدة ، منها       

. الخ... وجزٌرة كبلرا ، وجزٌرة اللبان ( أشهر عشابً الٌونان  دٌقورٌدس

 وتحول حسب زعمهم المعبد الهندي القدٌم الى معبد زٌوس كبٌر اآللهة عند الٌونان ، ثم فً   

. العهد الرومانً تحول الى معبد لجوبٌتٌر كبٌر اآللهة عند الرومان

رحلة الى ) ان سكان سقطرى كما ٌقول كتاب حباش اٌضا الى جزٌرة سقطرى ، وكودخل اال    

، لكاتب مجهول من القرن االول بعد المٌبلد ( Periplus Maris Erythraei( )البحر االحمر
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لٌونان واالحباشانهم خلٌط من العرب والهنود وا
1

  .

أن ( صفة جزٌرة العرب)الهمدانً المعاصر للمسعودي ذكر فً كتابه ولكن الحسن بن أحمد    

سكان سقطرى هم ٌمٌنون من قبٌلة المهرة ، وأن الهود واألحباش والٌونان والرومان قدموا الٌها 

 ، أن اهل عدن كدّ ٌها ، وأؾكتجار ، وانكر قصة ان االسكندر المقدونً اسكن مفرزة من جنده 

ر اهلها نفوا نفٌا قاطعا ان ٌكون بها روم او ٌونان ، وانما تنصّ  ، وهم أعرؾ الناس بسقطرى

بتؤثٌر االحباش الذٌن سبقوهم الى النصرانٌة( مثل نجران )عند ظهور النصرانٌة 
2

   .

والمهرة وال شك ان سكان جزٌرة سقطرى هم من قبابل المهرة من جنوب الجزٌرة العربٌة ،     

(مجموع بلدان الٌمن وقبابلها ) كما ٌقول القاضً الحجري فً كتابه  –قبٌلة ٌمنٌة من قضاعة 
3

 

، وٌإكد ذلك السٌد " وهم ولد مهرة بن حٌدان ومساكنهم فً سٌحوت والؽٌضة والمشقاص: " 

ابن علً الكاؾ بؤن المهرة من قضاعة ، وموطنهم ساحل حضرموت من الشحر الى  ؾسقا

، وان القبابل االخرى ( االسعار)، وكان اسمها (الشحر)وانهم هم الذٌن اسسوا مدٌنة ظفار ، 

"ؼلبت علٌهم فانسحبوا منها وتمركزوا شرقها فٌما ٌعرؾ بالمهرة الى ظفار
4

 .

د والحبشة ، وربما بعض نووسكن مع هذه القبابل المهرٌة خلٌط ممن بقً من تجار اله     

. الٌونان والرومان 

: ة في سق ر الن راني

وقد دخلت النصرانٌة قدٌما الى سقطرى ، وٌزعم االدمٌرال جوادي كاسترو البرتؽالً       

تحطمت ( القرن االول للمٌبلد)أن القدٌس توماس : م فً مذكراته 1541الذي زار سقطرى عام 

، وتذكر ر كثٌرا من أهلها سفٌنته فً أثناا رحلته الى الهند بالقرب من سقطرى ، ونزل بها ونصّ 

أن الٌونان ( : الخ... المسعودي ، الهمدانً ، ٌاقوت الحموي ، والبٌرونً)المصادر العربٌة 

روا عند ظهور الذٌن اسكنهم االسكندر المقدونً فً القرن الرابع المٌبلدي فً سقطرى تنصّ 

المسٌحٌة
5

  .

وكان اتصال رت فً فترة مبكرة من تارٌخ ظهور النصرانٌة ، والمعروؾ ان الحبشة تنصّ    

ر أهل نجران من الٌمن ، كما دخلت النصرانٌة بواسطة الحبشة بالٌمن وثٌقا جدا ، وتنصّ 

. ر أهلهااالحباش الى سقطرى فتنصّ 
                                                            

. 31م ،ص1996محمد علً البار ، سقطرى الجزٌرة السحرٌة ، العصر الحدٌث  ، بٌروت ،. د   1
: محمد بن علً األكوع ، واشراؾ : ، صفة جزٌرة العرب ، تحقٌق ( هـ334المتوفى سنة )الحسن بن أحمد الهمدانً      2

. 70-69، دار الٌمامة ، الرٌاض ، ص حمد الجاسر
علً األكوع ، وزارة الثقافة اسماعٌل بن : القاضً محمد بن أحمد الحجري ، مجموع بلدان الٌمن وقبابلها ، تحقٌق    3

  .4/725: م 1984واالعبلم ، صنعاا ، 
. 29م ، ص1990قرنا ، مكتبة أسامة ، بٌروت ( 14)سقاؾ بن علً الكاؾ ، حضرموت عبر      4
. 23محمد علً البار ، سقطرى الجزٌرة السحرٌة ، ص    5
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ان نصارى سقطرى هم ممن ( : م1833)وٌقول وٌلستد البرٌطانً الذي زار سقطرى سنة    

، وان ( التثلٌث )ٌدة الملكانٌة ر وفرض العقوا من اضطهاد االمبراطور قسطنطٌن عندما تنصّ فرّ 

وا من العراق والشام الى الٌمن ، ومنها الى هذه هإالا من اتباع آرٌوس أو نسطورس ، فرّ 

الجزٌرة النابٌة ، ونشروا المسٌحٌة فٌها
1

  .

صرانً مخالؾ ومما ٌإٌد ذلك ان البرتؽالٌٌن عندما احتلوا سقطرى وجدوهم على دٌن ن    

. ، وذلك أدى الى اضطهادهم مما سٌؤتً ذكره ة لعقٌدتهم الكاثولٌكً

: د و  االسالم الى سق ر 

وعند ظهور االسبلم اسلمت الٌمن دون قتال ، فقد أسلمت قبٌلة همدان فً ٌوم واحد على ٌد     

م هللا وجهه ، وارسل الرسول صلوات هللا وسبلمه علٌه وعلى آله االمام علً بن ابً طالب كرّ 

ى االشعري للدعوة الى االسبلم والحكم بشرٌعته بعد أن اسلم باذان حاكم معاذ بن جبل وأبا موس

وهو من أصل فارسً ، حٌث كانت فارس تحكم مناطق من الٌمن ، وهو من االبناا ) صنعاا 

( . الفرس الذي تزاوجوا مع أهل الٌمن: أي 

المهرة كانت تسكن  ان قبٌلةالمهرة ، وبما وانتشر االسبلم فً مخالٌؾ الٌمن كلها ، ومنها      

اٌضا فً سقطرى وتحكمها ، فإن االسبلم بدأ ٌؽزو سقطرى ، وتحولت السواحل كلها الى 

االسبلم طواعٌة ، وبقٌت المناطق الجبلٌة تحكمها النصرانٌة ، فتركهم المسلمون على دٌنهم الن 

اااَل فِإي الدِّ  }:االسبلم دٌن السماحة والٌسر ٌعلن فً كتابه الخالد  راَل .  [256: البقرة]{ينِإ الاَل  ِإ ْك

لم ٌذكر اسمه وال اسم )نقبل عن العمانً ( الصٌدنة)وقد ذكر أبو الرٌحان البٌرونً فً كتابه     

والمقصود بذلك وسط سقطرى . ) أن سكان سقطرى من النصارى ووالٌهم أسقؾ منهم ( : كتابه

(وجبالها ، الن السواحل كانت قد تحولت الى االسبلم
2

  .

وذكر عدة ( نصارى سحرة )أن سكانها ( م1291/هـ690)المجاور المتوفى سنة  وذكر ابن     

( السواحل )ان سكان الجبال النصارى سحرة ، وسكان الوطاا : قصص من قوة سحرهم ، وقال 

. لدٌهم العٌن

أن سكان ( شهاب الدٌن أحمد بن ماجد السعدي أشهر مبلحً العرب) وقد ذكر ابن ماجد    

.. " نصارى والمسلمٌن وؼٌرهم ، وسكانها كثٌرون ٌبلؽون عشرٌن ألفا سقطرى خلٌط من ال

واستولى على هذه الجزٌرة كثٌرون ، ولكنها لم تكن خالصة ألحد سوى سكانها االصلٌٌن وهم 

كما ٌنقله عنه المستشرق والسٌاسً الروسً فٌتالً نعومكٌن" من المهرة
3

والمستشرق  

                                                            
 23محمد علً البار ، سقطرى الجزٌرة السحرٌة ، ص     1
رنا إحسان إالهً والحكٌم محمد سعٌر ،  . د:أبو الرٌحان البٌرونً ، كتاب الصٌدنة ، تحقٌق     2
3   Vitaly Naumkin: The Island of Phoenix, Ithaca Press. U.K, 1993, P24-51 
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البرٌطانً سارجنت
1

 .

 –على النصرانٌة رؼم دخول االسبلم الى سواحلها ، وكان ٌحكم النصارى وبقٌت سقطرى     

أسقؾ منهم ، وفً بعض االحٌان كانت تتولى أمورهم امرأة ، وكانت  –سكان المناطق الجبلٌة 

. نواقٌسهم خشبٌة بسٌطة ، وٌحملون صلبانا خشبٌة معلقة بؤعناقهم وعلى صدورهم 

:   م اال ا ية من امان(  ال وار)سق ر  وح رمو  في اهد الشراة 

وقد استمرت حضرموت وسقطرى فً سبلم طوال العهد الراشدي ، ومعظم العهد االموي     

المعروؾ بطالب الحق ( هـ 129) حتى قرب نهاٌته عندما ثار عبد هللا بن ٌحٌى الكندي سنة

ا المهرة واستولى عبد هللا بن ٌحٌى على حضرموت بما فٌه. الذي ظهر أٌام مروان بن محمد 

على ٌد وسقطرى وعمان ، وامتد حكمه الى صنعاا ، ثم الى الحرمٌن الشرٌفٌن ، ولكنه هزم 

عبد الملك بن محمد بن عطٌة السعدي ، ثم تتالت هزابم االباضٌة ما عدا من لجؤ منهم الى جبال 

ومن عمان قوٌت شوكتهم مرة أخرى وأقاموا لهم دولة . عمان حٌث أقاموا دولة لهم هناك 

. إباضٌة واحتلوا المهرة وسقطرى وحضرموت

: الن ار  ينق ون العهد

-131)وخضعت سقطرى لحكم األبمة اإلباضٌة فً عمان منذ العهد الجلندى بن مسعود      

وسبلم ،  واستمر األمر على ذلك ، والمسلمون والنصارى فً سقطرى ٌتعاٌشون فً ودٍد ( هـ133

والرجال فنقضوا العهد ، وقتلوا وهم بالسبلح رى وأمدّ ش استطاعوا ان ٌؽزوا النصاولكن األحبا

والً االمام الصلت بن مالك الخروصً الٌحمدي الذي امتدت فترة امامته المشهورة بالعدل من 

، وقد قتل النصارى الوالً القاسم بن محمد الجهضمً وعددا من أفراد ( هـ273-237)عام 

كوها ، كما ٌقول المإرخ ، ونهبوا الببلد وتملّ  أسرته ورجاله ، وساقوا النساا واالطفال سباٌا

تحفة )فً كتابه ( هـ1332المتوفً سنة )والعبلمة العمانً نور الدٌن عبد هللا بن حمٌد السالمً 

( . االعٌان بسٌرة أهل عمان

وقد قامت امرأة من أهل سقطرى من أقارب الوالً القاسم بن محمد الجهضمً بكتابة      

ام الصلت ، ووضعتها فً أنبوبة من القصب ، فحملتها األمواج حتى مرسى قصٌدة تستنجد باالم

صحار فً عمان ، كما تقول الرواٌة ، فوجدها أحد الصٌادٌن الذي حملتها مسرعا الى االمام 

عندما سمع القصٌدة وؼضب ؼضبا شدٌدا ، فؤمر باعداد حملة مكونة من  الصلت ، الذي اهتزّ 

وجعل امرة الجٌش الى محمد بن ( سفن صؽار سرٌعة الحركةالشك أنها )مبة سفٌنة وسفٌنة

عشٌرة وسعٌد بن شمبلل ، وقاما بالفعل بتحرٌر الجزٌرة من الناكثٌن والؽادرٌن للعهود ، 

                                                            
1    R.B.Serjeant; The Coastal Population of Socotra in “Doe: Socotra; Island of 

Tranquility”,IMMEL Publishing Ltd 1992 P133-180 
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ًّ وحرّ  .  صاحبة القصٌدة الزهراا الجهضمٌة السقطرٌة مة االسرى ، ومنهروا النساا واالطفال وبق

استؽاثت باالمام الصلت فؤسرع بنجدتها فً الفترة نفسها والؽرٌب حقا ان الزهراا السقطرٌة    

أخذها الروم فً عمورٌة ،  –انها من بنً هاشم : قٌل  –تقرٌبا التً استؽاثت فٌه امرأة مسلمة 

فلما بلؽت الدعوة المعتصم خرج فً جٌش جحفل لجب حتى وصل !! وامعتصماه :ونادت 

وكانت وقعة عمورٌة سنة . رى المسلمٌن عمورٌة وحارب الروم ، وانتصر علٌهم ، وفك االس

: ، وخلدها أبو تمام فً قصٌدته المشهورة التً مطلعها ( هـ 223

ِـم   ـحُـف ٌُف َٖأ  ُـ ـــ ِٓم ــاًء  ْٗيــَـأ ــؿَأمُف  َأ ِْي ـ٤ْيـقُف  َأ   ُىَّس

ِـم  ـ ؼِم ـؿ ٝ َُِّـس َٖأ  ُـصِم ٤ْيـ ـؿُّد  َـأ ِٙم  ُـعَأ ــؿ ٢ ظَأ   كِـم

نه سٌهزم إذا فعل فً ذلك الوقت ، روا المعتصم من الخروج الحٌث كان المنجمون قد حذّ     

:  ك بجٌوشه لٌنقذ االسرى المسلمٌن من براثن الروم ، وفٌها فؤبى المعتصم الشهم ، وتحرّ 

اِبـِؾ ِفـً حَر فَراِبِح الَر ُسـوُد الصَّ  بٌُض الصَّ

ـــبِ  ٌَر ـــك والــر   ُمـُتـوِنـهـنَّ جــــبلُا الــشَّ

: إلى أن ٌقول 

ــ ْقـعَر ـــْومَر وَر ٌَر ــا  فَرـتْ ٌَر ـرَر ـةَر اْنـصَر ٌَّ ـور ـمُّم  ِة عَر

بِ  ـلَـر ةَر الحَر ْعُسـولَـر ـى ُحـفَّـبلًا مَر   ِمْنـكَر الُمنَر

 

ـدٍد  ـعَر ِنـً اإلِسـبلِم ِفــً صَر ـتَر ِجـدَّ بَر ٌْ  أبق
ـبِ  بَر ارَر الشـْرِك ِفـً صَر  والُمْشِركٌـنَر ودَر

. إلى آخر القصٌدة العصماا المشهورة 

ال ل   يدة ال هراا ال ه مية السق رية لإلمام 
1
: 

  جبِ ابن الكــرام وابن السـادة النُ * * * * * قــل لئلمـام الذي ترجى فضابله 

  كانوا سناها وكانـوا ســادة العربِ * * * * * م الذٌن هُ وابن الجحاجحة الشــــمّ 

 بعـد الشرابـع والفرقـان والكتبِ * * * * * أمست سقطـرى من اإلسبلم مقفرة 

                                                            
مكتبة ، ( تحفة األعٌان بسٌرة أهل عمان)نقبل عن المإرخ والعبلمة العمانً نور الدٌن عبد هللا بن حمٌد السالمً فً كتابه     1

والقصٌدة على نفس قافٌة وروي قصٌدة أبً تمام وهً ال شك . م 1997، سنة النشر  181-1/164:االستقامة ، مسقط ، عمان 

، وعارضها الشعراا بعد ذلك من عمان (عشرات السنٌن ولٌست بعدها بقرون )قد قٌلت بعد قصٌدة أبً تمام بفترة قصٌرة 

. رٌر سقطرى واستعادة االسرىومدحوا االمام الصلت بما قام به من تح
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 فً ظل دولتهم بالمال والحسبِ * * * * * مـؽتبطـا صـار وهبل ا يّ وبـعـد حـ

بِ * * * * * لم ُتبِق فٌها سنـون المـحل ناضـرةًا   من الؽصـون وال عـوداًا من الُرطَر

 وبـاألذان نواقـٌساًا مـن الـخشبِ * * * * * فـراًا ومعصٌةًا واستبدلت بالهـدى كُ 

ــبلَرقَر لـهم   م علـوا بالقهـر والؽـلبِ من اللبـا* * * * * وبالذراري رجـاالًا ال خَر

 من الحرٌـم ولـم ٌؤلـوا من السلبِ * * * * * جارَر النصارى علـى والٌـكَر وانتهبوا 

 عقوى مسامعهم فـً سبسبٍد خـربِ * * * * * إذ ؼادروا قاسمـاًا فـً فتٌـةٍد ُنُجـِب 

  للعـادٌـات لسبـعٍد ضـارئ كـلبِ * * * * * ُمجـّدلٌن ِسراعـاًا ال وسـاد لـهم 

 ٌهتفـن بالوٌـل واألعـوال والُكربِ * * * * * رجـوا ُحـرم اإلسـبلم قـاطبة وأخ

 بـؤن ٌـؽٌث بنـات الدٌن والـحسب* * * * * قـل لئلمـام الذي ُترجـى فضابله 

ًّ كـم مـن ُمنعّ   والنسبِ  مـن آل بٌـتٍد كرٌـم الجدّ * * * * * بـةٍد ـمةًا بـكرٍد وثـ

 وقـد تلّقـؾ منهـا موضـع اللبـبِ * * * * * اتـدعو أبـاها إذا ما الِعلـُج هّم به

ُضـُن به   على الحبلل بوافـً الـمهر والقـهبِ * * * * * وباشر الِعلـُج ما كـانت تَر

 عن سـواةٍد لـم تزل فً حوزِة الُحُجبِ * * * * * وحـّل كـلَر عـرااٍد من ُمـلمتـها 

 دٍد مـن العـنبوأجعـدٍد كعنـاقٌــ* * * * * وعن فخـوذٍد وسٌقـانٍد مـدملجـةٍد 

 إال بضـرب العوالـً الُسمِر والقُُضبِ * * * * * قهراًا بؽٌـر صـداقٍد ال وال ُخِطبت 

 ٌا عٌن جودي على األحبـاب وانسكبِ * * * * * أقوُل للعٌـن واألجفـان تسعدنـً 

 وفـً سقطـرى حرٌـم ُعرضة النهبِ * * * * * ما بال صلـتٍد ٌنـام اللٌـلَر ُمؽتبطاًا 

 ولو حبوتـم علـى األذقـانٍد والُركبِ * * * * * أؼٌثـوا كـل مسلمةٍد  ٌـا للرجـال

 وٌهـلك هللا أهـل الـجور والـرٌبِ * * * * * حتـى ٌعـودَر نصـاب الدٌن منتصباًا 

 بعد الفســـوق وتحٌى سنـة الكتبِ * * * * * الزهراا صــادقة  اعـوثم ٌصبح دُ 

 ٌـر البـرٌـة مـؤمـونٍد ومنتـخبِ خ* * * * * ثم الصبلة علـى الـمختـار سٌـدنا 

كصٔغ  الٓـّ  ُص٤ٞي ، ٝشٜم  ُٔك ًـ ٠ُٝٝ ػ٤ِْٜ ٓعٔؿ  ٖ ػ٤ٍكة ٝوؼ٤ؿ  ٖ :"قال السالمً    

ٌٔالٍ ، كإ ظؿخ  أظؿٛٔـ ظؿخ كـُــه٢ ٜٓ٘ٔـ ٣وّٞ ٓوـّ ِـظـٚ ، كإ ظؿخ  ٜٔـ ش٤ٔؼـ ظؿخ ، 

ٕ ك٤ٚ ٓـ ًٝحـ ُْٜ ًحـ ـ  ٢ّي . ٣ْ كل٢ ٓوـٜٓٔـ ظـلّ  ٖ ٛٔـّ ٝػـؿ  ُٞٛـب  ٖ ٣م٣ؿ ٝػٔك  ٖ جْ

. ٣أجٕٞ ٝٓـ ٣فقٕٝ 

 ٕ شِٔة  ُٔك ًـ  ُح٢  شحٔؼث ك٢ ٛفٙ  ُـمٝة ٓئة ٓكًـ ٝٓكًـ ، كىـقٝ   ٤ُْٜ : ٣ٝوـٍ     

ّٝٗكْٛ هللا ػ٤ِْٜ ، كأؼفٝ   ُـالؾ ٝٛمٓٞ   الػؿ ا ، ٝقشؼٞ  ظـكك٣ٖ ٓىحـٍك٣ٖ ، ٖٝٓ ٣ّ٘ك 

" . هللا ٣ّ٘كٙ هللا

 :ام الصلت لقْادٍ ّجٌْدٍ ًظسة فٖ عِد االم  

 ىْ هللا  ُكظٖٔ  ُكظ٤ْ ، : " ٣ـؿ   الٓـّ  ُِّث ػٜؿٙ  ُؼظ٤ْ  فًك هللا ٝجٞظ٤ؿٙ ظ٤د ٣وٍٞ       
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،  ئ٢ٗ  ٌٜؿ  ٕ ال ئُٚ  ال هللا ٝظؿٙ ال ٌك٣ي ُٚ ، ٝٓوـ٤ُؿ ًَ ٢ٌا ػ٘ؿٙ  ُٞ ظؿ  الظؿ  ُؼ٢ِ  ُصؿّي 

 ، ٝال ُٚ ٗظ٤ك ٝال ٕٓـؾّي  ، ٝال  ٓكٙ ق ؾّي  ٙ ِـؾّي ، ٝال ُوؿق ، ٝال ٌُِٔٚ ػؿّي   ُف١ ٤ُه ُؼظٔحٚ ظؿّي 

، ٝقجن  ُلحن ، ٝػال كؿٗـ ، ٝؾٗـ ك٘أٟ ، ٝؤغ ٝق ٟ ، ٝػِْ  ؾ  لفكة  ُؽِن ، ّٝٗك  ُعنّي ، جلكّي 

ّـي  ق ٝه٠ٕ ، ٝ ػمّي ٝ ظ٠ّ ، ٝهؿّي   ٝ ٍ "..

ّـي      ٌك ئغ ق  ٚ   ٝذـٕ ، ٌٝكع  ٚ ٝهؿ ٠ِِ ػ٠ِ  ُّٔفل٠ ٝوُٚ ٤ًٝق  هـّ هللا  ٚ  ُعصة ، ٝج

ذْ  ٓك هٞ ؾٙ ٝش٘ٞؾٙ  اؼالَ  ُحٞ ة هلل ٝ ُٔــؾقة  اؼالَ . . ال٣ٔـٕ ، ٝؾكغ  ٚ ظمب  ٤ٍُفـٕ 

:  ُؼَٔ هلل 

لٝ  ُِوـا هللا  ـُفٜـقة ٖٓ ٝ ُمٓٞ  جوٟٞ هللا ك٢  ُـ٤ٞب ، ٝؾ ٝٝ   ٜـ ؾ ا  ُؼ٤ٞب ، ٝجصّٚي " .. 

  ٠ٕٓ ، ٝ ِِعٞ  ك٤ٔـ  و٢  ٔـ كحٞ ٞ   ٠ُ هللا ٖٓ و٢ا ّ..  ُفٗٞب ، كإ هللا ٣ـلك ُٖٔ ٣عٞب 

ػٌْ٘  ٚ ٣ك٠ٔ ، ِٝٞٗٞ  ؾ٣ٌْ٘ ، ٝال جـ٤ؼٞ  ؾ٣ٌْ٘  ؿ٤ٗـًْ ٝؾ٤ٗـ ؿ٤كًْ ، ٝهلٞ  ػٖ  ٍُـٜـت ، 

ّٓي  ِـقًْ ػٖ ٓٞ هؼة  ُؽ٤ـٗة ، ٝ ظلظٞ  ككٝشٌْ ػٖ بٝ   ٝ ظكٓٞ  ػٖ ٓعـقّ  ٍُٜٞ ت ، ٝؿ

، ٝ شح٘ـٞ  هٍٞ   ْٜٔ  ـ٤ك ظنّي ؾ٣ٌْ ٝ ُى٘حٌْ ػٖ ؾٓـا  ُ٘ـن ٝ ٓٞ ُْٜ ٝ ػك١ٝ    ُعك ّ ، ًٝقّي 

 ُمٝق ٝ ًَ  ُعك ّ ، ٍٝٓـقب  ُعك ّ ٝشٔـػة  ُىٞا ، ٝٓؿ ٛ٘ة  ُؼؿٝ ، ٝ ؾٝ    ٓـٗـت  ٠ُ  ِٜٛـ 

" . ، ٝئـ  هِحْ كـػؿُٞ  ُٝٞ ًـٕ ـ  هك ٠ ، ٝ ؼٜؿ هللا  ٝكٞ  ، ـٌُْ ِٝـًْ  ٚ ُؼٌِْ جفًكٕٝ 

ٝع ك٤ٜـ ، ٤ًٝل٤ة ِالة  ُعكب ، ٝػ٘ؿ ٝ ٓكْٛ ٣ٖٞال  اهـٓة  ُّالة ك٢  ٝهـجٜـ ، ٝ ُؽً    

(  ٗلىْٜ (  ـػٞ )  ١  ُف٣ٖ ٌكٝ ) ٝ ػِٔٞ   ٢ٗ ٤ُٝث ػ٤ٌِْ ٣ـ ٓؼٍك  ٍُك ة : "  ُؽٞف ، ذْ هـٍ 

ٝ ُٔؿ كؼة ػ٠ِ ش٤ٔغ ووفكٟ  َٛ  ُىِْ ٜٓ٘ـ ٝ َٛ  ُعكب ، ٝػ٠ِ  ُّالة ، ٝهـٓ  ُمًـة ، 

ٕ  ُّ٘ـقٟ ،  ٝ ٖٓ ظـق ٌْ ٖٓ ٝ ُصم٣ة ٝ ُّٔـُعة ٝ ُٔىـُٔة ٝ ُٔعـق ة  َٛ  ٌُ٘د ّ

ٝٓ٘غ  ُــَٖ ٝ ّٗـف  ًْ ػ٠ِ  الٓك ٝ ٢ُٜ٘ ، ٝئػفـا  ُعنّي  ٍُٔك٤ًٖ ك٢ ولكًْ ،  ٝ ك٢ ٓىحوكّي 

٤ّٗـٚ ٖٓ  ُؼؿٍ ٖٓ هك٣ـ   ُٔظِّٞ ٖٓ  ُظـُْ ، ٝٝٔغ  الٓٞق ك٢ ٓٞٔؼٜـ ٝ ػفـا ًَ ـ١ ظنّي 

 ٤ُٝـا ك٢   ُح٢ ال ٣ّط ُٜٖ ، ٝجم٣ٝس  ُ٘ىـا  ُّؿهـت ػ٠ِ  ِٜٛـ( ذِد) ُ٘ـن ٝ ؼ٤ؿْٛ ، ٝهىْ 

ٓٞ ٔؼٜٖ  ٖٔ ٣ك٤ٖٔ  ٚ ، ٝ ـ  ًـٕ ُٜـ ًلإ  ػ٠ِ ٓـ جك ٔٞ   ٚ ٖٓ  ُّؿ م ، ٝال ٣ٌٕٞ 

 ُّؿ م  هَ ٖٓ  ق ؼة ؾق ْٛ ، ٝئهـٓة  ًُٞالا ٤ُِحـ٠ٓ ٝ الؿ٤ـب  ُف٣ٖ ال  ٤ِٝـا ُْٜ ٝال ًٝالا 

 ـُؼؿٍ   ت ػ٠ِ  لٝ شْٜٖٛ ، ُِٝ٘ىـا  ُ٘لنك٢  ٓٞ ُْٜ ، ٝككْ  ُلك ئٓ ٤ُِحـ٠ٓ ك٢  ٓٞ ٍ

. ٝ ُٔؼكٝف 

ٓعٔؿ  ٖ ػ٤ٍكة ٝوؼ٤ؿ  ٖ ٌٔالٍ ، كـؤؼٞ  ُٜٔـ ٝ ٤ٖؼٞ  ُٜٔـ ك٢ ٖـػة هللا ، ( ػ٤ٌِْ  تُف ٢ُّٝي ) 

٣ـجٌْ ٕ ٝ  عك ، ُٝحّؿم  ه٤ٖ ، ك٢  كّي ٝٓصـٛؿة  ػؿ ئٚ ٓصحٔؼ٤ٖ  ٝ ٓحلكّي  ٝك٤ٔـ ؾػ٤ـًْ  ٤ُٚ ٖٓ ظنّي 

.." . ال ج٘ـلػٞ  كحلٍِٞ  ٝجفٛـ ق٣عٌْ ٝ. ٝجعىٖ قػـ٣حٌْ ، ٝجأُٞ  ػ٠ِ  ُعن هِٞ ٌْ 

ًّي ذْ ـًكّي       ؼْٕٜ  ْٛ  ب٣ـت هللا ٝ ُّ٘ط ُٖٔ ٝالْٛ ، ٝ ٕ ٣ح٘ـِعٞ  ٝال ٣حــؿٕٞ  ، ٝال ٣ـ

ٝ ٕ ٣ٌٞٗٞ  ٣ؿ  ٝ ظؿة ػ٠ِ ًِٔة ٝ ظؿة ، ًـُـ٤٘ـٕ .  ؼٕـ ، ٝال ٣حلـؼكٝ  ك٢  الظىـب ٝ الٗىـب 
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. ٙ ػٕٞ جؿ ػ٠ ُٚ وـئك  ُصىؿ  ـُىٜك ٝ ُع٠ٔ ٣ٍؿ  ؼٕٚ  ؼٕـ ، ًٝـُصىؿ  ُٞ ظؿ  ـ   ٌح٠ٌ ٖٓ

: " قْٛ  أْٜٗ ؼ٤ك  ٓة  ؼكشث ُِ٘ـن ٣أٓكٕٝ  ـُٔؼكٝف ٣ٜٕٝ٘ٞ ػٖ  ٌُٔ٘ك ، ذْ هـٍ ٝـىّي         

 ٝ كاـ  وكجْ .. ٝهؿ  ـ٠ ٛإالا  ُّ٘ـقٟ ٖٝـٞ  ٝٗوٕٞ  ػٜؿْٛ ، ٝٗكشٞ  ٕ ٣ؿ٣َ هللا ػ٤ِْٜ 

ٝ  ػ٠ِ ق ـ ٘ة  ُىلٖ  ٕ ال ٣حلكهٞ  ، ٌٝؿّي .. ئٖ  ُوِٞب ٗمُحْ كأًركٝ  ـًك هللا ، كإ  فًك هللا جفْ

كاـ   هؿٌْٓ هللا  ٠ُ  ُصم٣كة .  ؼٕـ ،  ٕ ٌـا هللا ٝال ٣ىـن  ؼْٕٜ  ؼٕـ ظ٤د ٣ىٔغ  ؼْٕٜ 

..." كح٘ـظكٝ  ٝجٍـٝقٝ  ، ٝ قشٞ  ٕ ال ٣صٔؼٌْ هللا ػ٠ِ ٔالٍ

ُٞ   ٠ُ  َٛ  ُؼٜؿ  ُف٣ٖ ُْ ٣٘وٕٞ   ٞ  ٖٓ  ُوك٣ة  ُ٘ـًرة ، ك٤عـِكٝٛـ ٣ٝكنذْ  ٓكْٛ  إٔ ٣حوكّي      

كأػِْٔٞٛ  ْٜٗ وٕٓ٘ٞ ػ٠ِ  ٗلىْٜ ٝؾٓـئْٜ ٝظك٣ْٜٔ ٝـق ق٣ْٜ ٝ ٓٞ ُْٜ ، ٝ ٌْٗ : " ػٜؿْٛ 

ٝ كٕٞ ُْٜ  ـُؼٜؿ ٝ ُفٓة ٝ ُصم٣ة ػ٠ِ  ُِّط  ُف١ ٣وّٞ  ٤ْٜ٘ ٝ ٤ٖ  ُٔى٤ِٖٔ ك٤ٔـ ٠ٕٓ ، ٝال 

، كٞشْٜٞٛ  ٠ُ ٛإالا  ُ٘ـه٤ٕٖ ُؼٜؿْٛ  ٖٓ ؼ٤ـقُْٛٚ ، ٝ ؼحـقٝ   ٤ُْٜ قشـال ٣٘وٓ ـُي ٝال ٣ـؿّي 

،  ُ٘ـًر٤ٖ ػ٠ِ  ُٔى٤ِٖٔ  ــ٤ْٜ ، ٝ شؼِٞ  ٖٓٔ جٞشٜٕٞ قش٤ِٖ ِـُع٤ٖ ٖٓٔ ٣ٞذن  ٚ ٖٓ  َٛ 

كحأٓكْٝٛ  ٕ ٣ِّٞ   ٠ُ  ُف٣ٖ ٗوٕٞ   ُؼٜؿ ، كحؿػْٞٛ ػٖ ُىـ٢ٗ  أُى٘حٌْ  ٠ُ  ُؿؼٍٞ ..  ُّالة 

ٕ ٓؼ٤ّحٚ ، كإ هـِٞ  ـُي ك٢ٜ هللا ٝ الٗحٜـا ع ك٢  الوالّ ٝئهـٓة  ُّالة ٝئ٣حـا  ُمًـة ٓغ ظوٞم

ٝ ٕ ًكٛٞ   ٕ ٣وـِٞ   الوالّ ٣ٝؿؼِٞ  ك٤ٚ .. ٓـ ًـٕ ٖٓ ظؿذْٜ   ٝـُي ٣ٔعٞ، ُْٜ َٔ  ُٔ٘مُح٤ٖ  ف

، كِحؿػْٞٛ  ٠ُ  ُكشؼة ٖٓ ٌٗرْٜ ، ٝ ُحٞ ة ٖٓ ظؿذْٜ ٝ ُؿؼٍٞ ك٢  ُؼٜؿ   ٍٝ  ُف١ ًـٕ  ٤ْٜ٘ 

ْٛ  ُعن  عٌْ  ُوكوٕ ٝظٌْ  َٛ  ُوكوٕ ٖٓ  ٢ُٝ  ُؼِْ  ـهلل ، ٝ ٤ٖ  ُٔى٤ِٖٔ ، ػ٠ِ  ٕ ُْٜ ٝػ٢ِ

ٝ ؿ٣٘ٚ ، كإ  شـ ٞ  ٝجـ ٞ  ، كِحوـِٞ  ـُي ْٜٓ٘ ، ُٝحأٓكْٝٛ  حكى ٓـك٢  ٣ؿ٣ْٜ ٝ ٣ؿ١  ِعـ ْٜ ٖٓ 

قؤوـا  َٛ  ُعكب  َٛ  ُعكب ٖٓ ٗىـا ٓىِٔـت ، ذْ ال ٣حمٝز قوٌِْ ٖٓ ػ٘ؿْٛ ظح٠ ٣وؿّ ٓؼٚ 

 ُٔىِٔـت  ُالج٢ وـٖٞٛ ، ٝ شؼِٞ  ُكوٌِْ  شال ك٢ قشؼحْٜ ُٖٔ  شـ ْٜ ،  ، ٣ٝىِٔٞ   ٤ُْٜ  ُ٘ىـا

ٝ ـُىــ٣ـ  ٠ُ ـُي   شَ ،  ٕ ال جظِْٔٞٛ ٝال جؽـؾػْٞٛ ، ٝال جٔـًكْٝٛ  ـُٔفَ ٝ ُحٞ ٢ٗ ك٢ 

ـٛـب  ال٣ـّ ،كإ ِِٝٞ   ٤ٌُْ  ٖٔ  شـ ْٜ ٖٓ  َٛ  ُعكب ٝهؿ  وحىِٔٞ  ٖٓ ظؿذْٜ ، ٝشـؤٝ  

كـهـِٞ  ـُي ْٜٓ٘ ، ٝال جؼكٔٞ   ظؿ ٖٓٔ شـاًْ جـئــ ٓىحأٓ٘ـ ٓىحىِٔـ  ىلي  ـُ٘ىـا  ُٔىِٔـت 

" ٝال  ٗحٜـى ظكٓحٚ ، ٝال وـ٢ ـق٣حٚ ، ٝال ؿ٤٘ٔة ٓـُٚ ، ٤ٌُٝٞٗٞ  ٓرٌِْ و٤ٖ٘ٓ ؾٓٚ ، 

ٛفٙ  ُؤة  ُىـٓوة ك٢ ٓؼـِٓة هّٞ ؿؿقٝ  ٝكصكٝ  ، ٝهحِٞ     ك٣ـا ، ٝٗوٕٞ   ُؼٜؿ ، !! ٣ـ هللا    

ق ف  ُٔى٤ِٖٔ ٝٗىـاْٛ وــ٣ـ ، كوؿ  ٓكْٛ  الٓـّ  ُِّث  ٕ ٣ؿػٞ   ٝال  ُوّٞ  ُف٣ٖ ُْ ٝ ؼفٝ   ي

٣ٌ٘رٞ   ُؼٜؿ ، ٝال ٣ؽِفٞ   ٤ٖ  ُلك٣و٤ٖ ،  َ ٣ؼِٔٞ   ُــه٤ٖ ػ٠ِ  ُؼٜؿ  ـالٓـٕ ٝ ُٞكـا ، ذْ 

ٍ ٣ؽحـقٝ  ٖٓ ٛإالا  ُوّٞ  قٌؿْٛ ، ٣ٝـؼرٞ  ْٜٓ٘ قوال  ٠ُ  ُ٘ـًر٤ٖ ٓغ  ذ٤ٖ٘  ٝ ٝ ظؿ ٖٓ  ٙ

٤ُ٘فقٝ   ُ٘ـًر٤ٖ ٣ٝؿػْٞٛ  ٠ُ  الوالّ ، كإ ْٛ  شـ ٞ  كفُي ٣ٔعٞ  ( ١  َٛ  الوالّ ) ُّالة 

ُْٜٝ  ؼؿ ـُي . ظؿذْٜ ٝهحِْٜ  ُٔى٤ِٖٔ ، ْٝٛ ئؼٞة ُِٔى٤ِٖٔ ، ُْٜ ٓـُْٜ ، ٝػ٤ِْٜ ٓـ ػ٤ِْٜ 

ْٛ ، كِْٜ ـُي ،  ُٔ٘مُة  ُؼ٠ِ ػ٘ؿ هللا ، ٣ٝحٞب هللا ػ٠ِ ٖٓ جـب ، كإ ْٛ   ٞ  ئال  ُـوـا ػ٠ِ ؾ٣ٖ

ٌُٖٝ ٣فـُـْٜٞٗ  ـُؼٞؾة ٝ ُٞكـا  ـُؼٜؿ  ُف١ ًـٕ ، ٝ ٕ ٣ىِٔٞ   ُىــ٣ـ ٖٓ  ُٔىِٔـت ، كإ  شـ ٞ  
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: ُفُي كؼل٠ هللا ػٔـ وِق 

حوْ ْٜٓ٘ ،  َ ئٕ ِٖـٞ   شال ُِ٘ظكك٢ ٛفٙ  الٓٞق كأػفْٞٛ  الشَ ٝظؿٝ  "      ٝال ٣ٕـقٝ  ٝال ٣ُ٘ف

" ُْٜ  ُمٖٓ 

 َ ال  ؿ  ٕ ٣عحكّ . ٝ ُظِْ ٝ ٌُفب ة ظفقْٛ  ٌؿ  ُحعف٣ك ٖٓ  ُؽؿ٣ؼة ٝك٢ جِي  ُلحك      

 ُٔىِٕٔٞ  شِْٜ ٝٓؿجْٜ ، كإ ق٢ٔ ٛإالا  ٌُلـق  ُ٘ـًر٤ٖ ُِؼٜؿ  ُف٣ٖ ولٌٞ   ُؿٓـا ٝوـٞ  ٗىـا 

 الوالّ  ٝ  ُؼٞؾة ُِؼٜؿ ، كوؿ  ٓكْٛ  وـٍٞ ـُي ْٜٓ٘ ٝ ُؼلٞ :  ُٔى٤ِٖٔ ٝـق ق٣ْٜ  ـظؿٟ  ُعى٤٤ٖ٘

ٕ شك ئْٜٔ ، ٝ ٕ ٣إٓ٘ٞ  ػ٠ِ  ٓٞ ُْٜ ٝ ٗلىْٜ ٝـق ق٣ْٜ ، ٣ٝٞك٢ ُْٜ  ـُؼٜؿ ، ٝ ٕ ػٔـ وِق ّ

ٝ ُّـك  ؼؿ  ُح٤وٖ ٝ ُحرـث ٝػؿّ  الوحؼصـٍ ، ئال  ُوحـٍ ، كوؿ  ٓكْٛ  ٔوـجِحْٜ ، ٝ الظحىـب   ٞ  

. ٕٝ ػ٠ِ  ٌُ٘د ٝٗوٓ  ُؼٜؿ ٝ ُحأًؿ  ْٜٗ ّٓكّي 

٤ٍُٞغ ٝ ُف٣ٖ ال ٣وـجِٕٞ ، ٝ ُم٠٘ٓ ٝ ُٔك٠ٔ ٝهؿ  ٓكْٛ  ؼؿّ هحَ  ُ٘ىـا ٝ الٖلـٍ ٝ       

". ٝ ٕ ال ٣وـجِٞ  ٓٞ ٤ُـ  ال  ٕ ٣وـجِْٜ ، كإ  وحأوك  ؼفٝٙ ُْٝ ٣وحِٞٙ. " ٝ ُوىه

ٝ ٓكْٛ  ـُّـك ٝ ُّٔـ كة ٝ ُرــت ػ٘ؿ  ُِوـا ، ٝـًك ُْٜ ك٢ ـُي ٖٓ و٣ـت هللا ك٢ ًحـ ٚ    

.  ٛؿ٣ٖ ٝ ُّـ ك٣ٖ ٌُك٣ْ ، ٝٓـ شـا ػ٠ِ ُىـٕ ٗـ٤ٚ ٝقوُٞٚ ٖٓ  شك  ُٔس

ِإ }ذْ  ػِْٜٔ  ٔـ ٣لؼِٕٞ ك٢  ُـ٤٘ٔة ٓفًك   وٍٞ هللا جؼـ٠ُ     َّ اٍن فاَل اَلنَّ َّللِإ يْك نْك شاَل تُدمْك مِإ نِإمْك ا غاَل ماَل وا  اَلنَّ لاَلمُد ااْك واَل

نِإ السَّ ِإي ِإ  ا ْك ينِإ واَل ا ِإ ساَل الْكماَل ى  واَل اماَل تاَل ياَل الْك ى  واَل لِإ ِإ  الْكقُدرْك اَل و ِإ واَل سُد لِإلرَّ مُدساَل ُد واَل ، ٜٝٗـْٛ ػٖ [41:  ٗلـٍ ]{ ُد

،  ( ُؿُٝة )ٍُٞ ، ٝ ٕ جوىْ  ق ؼة  ؼٔـن  ُـ٤٘ٔة ػ٠ِ  ُٔوـجِة  ـُىٞ ا ، ٣ٝؼمٍ  ُؽٔه ُإلٓـّ  ُؾ

. ٝ ٓـ  ُىالض ٝ ُ٘ىـا ٝ ُفق٣ة ٖٓٔ ُٝؿٝ   ؼؿ ٗوٓ  ُؼٜؿ ، ك٤عِٕٔٞ  ٠ُ  الٓـّ ٤ُكٟ ك٤ْٜ ق ٣ٚ 

 ٣عِٕٔٞ  ٠ُ ٝ ٓـ ٖٓ ُٝؿ ٖٓ ٛإالا  ٌُلكة ٖٓ  ُ٘ىـا ٝ ُفق٣ة هـَ ٗوٓ  ُؼٜؿ كال وـ٤َ ػ٤ِْٜ ٝال

:  الٓـّ  َ ٣ـوٕٞ ك٢  ِؿجْٜ 

ٖٝٓ .. ٝ ـ  ٓـ  ُحعٔث  ُعكب  ٤ٌْ٘ ٝ ٤ْٜ٘ كال جوحِٞ  ِـ٤ـ ِـ٤ك  ٝال ٤ٌؽـ ًـ٤ك  ٝال  ٓك ة "    

رِة ُٔف " .  هحِحٔٞٙ ػ٘ؿ  ُٔعـق ة كال جٔرِٞ   ٚ ، كإ قوٍٞ هللا ٠ِِ هللا ػ٤ِٚ ٝوُٚ ٝوِْ ٠ٜٗ ػٖ  ُ

ذْ ال جـلِٞ  ػٖ  ُعكن ك٢  ٤َُِ ، ٝ شؼِٞٙ : " ٝ ت ٝ ُفًك ٝ ٓكْٛ  ـُٔعـكظة ػ٠ِ  َُّ   

ئٕ هللا ٣ــ٢ٛ  ٘لك ٖٓ ػــؾٙ ٖٓ  َٛ  قٔٚ : ٗٞ ئــ  ٤ٌْ٘ ك٢ ًَ ٤ُِة ظٍٞ هك٣حٌْ ، كاٗٚ ٣وـٍ 

، ٝظـ٤ْٜٓ  ـ   ٜٗمٓٞ  ، ٝظـقوْٜ  ـ  (  ١ ػ٠ِ  ُؼؿٝ ) ٓالئٌحٚ ، كْٜ ٓوؿٓة  ُوّٞ  ـ  ظِٔٞ  

". ٗـٓٞ 

٣ق ٣إؾٕٝ  ُّالة ك٢  ُعٕك ٝ ُىلك ، ٝك٢   ٖٓ ٝ ُؽٞف ، ٝػ٘ؿ  ٌحؿ ؾ  ُوحـٍ ٝـًك ُْٜ ى    

٣ْ ػ٤ِٚ  ُعؿ  ال ٖٓ جـب ٝ ٝ ُؽٔك ٝ ُفكب كٖٔ ٌكب  ُؽٔك  مٝٝشٚ  ُوـؾة  ٠ُ ٓ٘غ ٓصـُه هللا. 

:  ْٜٓ٘ ٝ وحـلك كـهـِٞ  جٞ حٚ ٝ ه٤ِٞ  ػركجٚ ، ٝقؾٝ  ٗلوحٚ ٝقلهٚ 
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ٖٓ  ُٔى٤ِٖٔ ٌٗـض ٗىـا  ُّ٘ـقٟ ٖٓ  َٛ ووفكٟ ، ال ٗىـا ٝ ػِٔٞ   ٗٚ ال ٣عَ  ظؿ "       

ـُي الٕ ٖٓ ال ٣وك  "  َٛ  ُؼٜؿ ْٜٓ٘ ٝال ٗىـا  َٛ  ُعكب ئال ٗىـا  ُف٣ٖ ٣وكؤٕٝ  الٗص٤َ ْٜٓ٘

 ْٜ  ُؼٜؿ ػٖ  ُّ٘ك ٤ٗة ، ٝ ٌـٜٞ   ٍُٔك٤ًٖ ٖٓ ؿ٤ك  َٛ  ٌُحـب ك٢ ـُي ، كِف   الٗص٤َ كوٗ  ؼؿ 

" . ًـض ٗىـئْٜ ٝال  ًَ ـ ـئعْٜ ٝال ٖؼـْٜٓكال ٣عَ ٕ: " ؼفٝ  ظٌْٜٔ 

ال جؽحِلٞ  ك٢ وق ئٌْ ، ٝال ؤٌِْ ٝال : " ذْ ٣٘ح٢ٜ  الٓـّ  ُِّث ٤ِٝحٚ ٓكة  ؼكٟ  وُٞٚ        

كا٢ٗ ..   ٝ ظؿك٢ ظك ٌْ ، ٤ٌُٖٝ قٔـًْ ٝ ظؿ  ، ٝؿٕـٌْ ٝ ظؿ  ، ٝٝ ٤ٌُْ ٝ ظؿ  ، ٝػؿًْٝ 

٣ٝإٖٓ  ٌْ ٖٓ  ُٔؽـٝف ، ٝ ٕ ٣ؼ٤فًْ ٣ٝؼ٤ف  ٌْ ٖٓ   وأٍ هللا  ٕ ٣ٜؿ٣ٌْ ُالئحالف ، ٝ ٕ ٣إٌْٓ٘

" ..  القجصـف ٝ الؼحالف ، ٝ ٕ ٣ٌى٤ٌْ ًَ ؼِن ٝ ف ، ًَٝ ػِْ ًـف ، ًَٝ ػَٔ ِـف

ؾ٣٘ٚ ، ٝٛمّ  ُلئة  ٝهؿ جعون ُإلٓـّ  ُِّث ٓـ  ق ؾ ، كّ٘ك هللا وـعـٗٚ ٝجؼـ٠ُ ش٘ؿٙ ٝ ػمّي       

ٌـ٣ؼْٜ ٖٓ ّٗـقٟ ووفكٟ ، ٝػـؾت ق ٣ة   ُــؿ٤ة  ُ٘ـهّة ُِؼٜٞؾ ٖٓ ّٗـقٟ  ُعـٍة ٖٝٓ

  الوالّ ػـ٤ُة ، ٝ قجلغ ـًك هللا ٖٓ  ُٔبـٕ ، ٝظون هللا ُؼــؾٙ  ُف٣ٖ  ِفل٠  ُّ٘ك ٝ ُؼمّي 

، ٝؾؼَ  ُ٘ـن ك٢ ؾ٣ٖ هللا  كٞ شـ ُٔـ ق ٝٙ ٝ ٗحٍكت  فُي ػؿ ُة  ُىٔـا ك٢  القْ .. ٝ ُح٤ٌٖٔ 

ظ٤د هـ َ  ُٔىِٕٔٞ  الوـاة  ـالظىـٕ ٝ ُـؿق  ٖٓ  الؼالم  ُك ـ٤ٗة  ُح٢ ُْ جؼٜؿ ُـٍك ٖٓ هـَ ،

.  ـُٞكـا ، ٝ ُرــت ػ٘ؿ  ُِوـا ، كحْ  فُي ّٗك هللا ٝ ُلحط ، ٝ ٗحٍك ؾ٣ٖ هللا ك٢ وكـم   قْ 

ٝجؼحـك ٤ِٝة  الٓـّ  ُِّث ٝذ٤وة ٖٓ  قه٠  ُٞذـئن ك٢  ٍُإٕٝ  ُؿ٤ُٝة ، ٝؼـِة ك٢ ٤ًل٤ة     

ٝجـ ٞ  ٝذـ ٞ  قؿْ ُحْٜ  ـُعى٠٘  ٕ ْٛ  وحصـ ٞ  ُ٘ؿ ا  ُعن ٓعـق ة  الػؿ ا ٝ الٗف ق  ٤ُْٜ ، ٝٓؼـّ

ئْ كظ٤ؼة  ـُٔى٤ِٖٔ ٖٓ هحَ ٝولي ؾٓـا ، ٝ ػحؿ ا ػ٠ِ  ُعكٓـت ، كْٜ  ؼٞ ٗ٘ـ ،  قٓـ كؼِٞٙ ٖٓ ز

كإ   ٞ  ـُي ؾػٞٗـْٛ ُِؼٞؾة  ٠ُ  ُؼٜؿ ٝ الوحٔىـى  ٚ ٝ ؾ ا  ُصم٣ة ُْٜ ٓـ ُ٘ـ ، ٝػ٤ِْٜ ٓـ ػ٤ِ٘ـ ، 

ًر٤ٖ ، ٝ ُحلك٣ن  ٤ٖ ٖٓ ٌٗد  ُؼٜؿ ٝ ٤ٖ ٖٓ ُْ ٣ٌ٘د، ٝ ال ٣إؼف  ك١ا ٖٓ ٛإالا ، ٝٓؼـهـة  ُ٘ـ

 ُّ٘ـقٟ  صك٣كة ٝشك٣ٔة  ُوحِة ٝ ُىلـ٤ًٖ ْٜٓ٘ ، كاـ   ٗحّكٗـ ػ٤ِْٜ ٝشـث  ُٔؼـِٓة  ـُعى٠٘ 

. ٝجى٤ِْ  الوكٟ  ٠ُ  الٓـّ ، ٝ ٕ جؼٞؾ  الٓٞق  ٠ُ وـ ن ػٜؿٛـ

ٟ ووفكٟ  ٠ُ ظظ٤كة  ُؼٜؿ ٝ ٠ُ ؾؼٍٞ  ؼْٕٜ ك٢ ٝٛف   ـُلؼَ ٓـ  ؾٟ  ٠ُ ػٞؾة ّٗـق    

 ُحـٓة ك٢  ؾ ا ؾ٣٘ٚ ؾ ئكة  الوالّ ، ٖٝٓ  و٢ ْٜٓ٘ ػ٠ِ ؾ٣٘ٚ ًلِث ُٚ  ُؿُٝة  ُٔىِٔة  ُعك٣ة 

 ُف١  ؾٟ ك٢  ُٜ٘ـ٣ة  ٠ُ ٓعـق ة ( 1507ّ)ٝ وٞ  ػ٠ِ ـُي ظح٠  ُـمٝ  ُـكجــ٢ُ ػـّ . ٌٝؼـئكٙ 

 ُؿؼٍٞ ك٢ ؾ٣ٖ  الوالّ ؾ ؼك٣ٖ ًٔـ و٘فًكٙ ك٢  َٛ ووفكٟ ٖٓ  ُّ٘ـقٟ ُِـكجــ٤٤ُٖ ٝ ٠ُ 

.  ُلَّ  ُحـ٢ُ

 :البستغبلْ٘ى ّجصٗسة سقطسٓ

ج٘ـ٠ٓ  ٠ُ ؤغ ِٓي  ُـكجــٍ ؾّٝ ػٔـ٣َٞٗ   ٍٝ ِٝق شم٣كة ووفكٟ ػ٘ؿٓـ  ٔفكّي     

ك٢ ووفكٟ  ىــ وٞا  الظٞ ٍ ( 1503ّ) ٌُـ حٖ ؾ٣صٞككٗـٗؿل  ك٣ك   ٕ ٣و٢ٕ ٌحـا ػـّ 

ووفكٟ ، ِٝٝق ُِِٔي ٓك كئٜـ  ُص٤ؿة ، ٕ  ُفٛـب  ٠ُ  ُٜ٘ؿ ، كـػصـحٚ  ُص٣ٞة  ُح٢ ٓ٘ؼحٚ ّ

 ٕ  ؿِـ وٌـٜٗـ  –ظىـ ِٝلٚ  –ٝٝشٞؾ  ُٔـا  ُؼفب ك٤ٜـ ، ٝٝككة  ُٔك ػ٢ ، ٝ ْٛ ٖٓ ـُي 

ٝ ٔـ  ٕ  ُٔٞقٝ ْٛ  ػؿٟ  ػؿ ا ، (  ُٔٞقٝ)ٖٓ ظٌـْٜٓ  ُٔى٤ِٖٔ  ّٗـقٟ ، ٣ٝصـ جؽ٤ِّْٜ
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ٝ ُـكجــٍ جعحـز  ٠ُ ٤ٓ٘ـا !! ، ك٤صـ ٓعـق حْٜ  ٣٘ٔـ ًـٗٞ   ُّ٘ك ٤ٗة ػـٓة ٝ ُـكجــٍ ؼـِة 

جكوٞ ك٤ٚ ولْٜ٘ ك٢ ٖك٣وٜـ  ٠ُ  ُٜ٘ؿ ، ُٝف  ٣ّـط  ظحالٍ ووفكٟ ٛؿكـ  وحك ج٤ص٤ـ ، ٝػٔال 

. 1ٛإالا  ُٔى٤ِٖٔ  ُٔٞقٕٝ قب ٣ٝ٘وف وٌـٜٗـ  ُّ٘ـقٟ ٖٓ  ك خ٣ك٢ٔ  ٍ

ٝ ؾ١ ًٜٞٗـ ٝ ُلّٞٗٞ ؾ١  ُـ٤ًٞكى ُٜف  ًِٚ  ِؿق  ُِٔي  ٓكٙ  ٠ُ هٞ ؾٙ  ٌُــق جك٣ىحـ   

 ـظحالٍ ووفكٟ ٝ ٘ـا هِؼة ك٤ٜـ ، ًٔـ ٗظْ  ُِٔي  قوـٍ  ُكٛــٕ  ُلكٗى٤ىٌـٕ ٤ُـ٘ٞ   ٌُ٘ـئه ، 

،  ٕ وٌـٕ ووفكٟ  ُّ٘ـقٟ ْٛ ٖٓ ٤ُٝؼ٤ؿٝ   ُىٌـٕ  ٠ُ  ُّ٘ك ٤ٗة  ُعوة ،  ١  ٌُـذ٤ٌ٤ُٞة 

. ككهة  ُ٘ىـٖكة  ُوؿ٣ٔة  ُح٢ ًـٗث ٓٞشٞؾة ك٢  ُؼك م 

ٝ ُوٞ ت  ُـكجــ٤ُة ٝ ؼؿ ٓؼكًة ؿ٤ك ٓحٌـكئة  ٤ٖ  ُعـز   ك ٤ْٛ  ٖ ػلك٣ك ظـًْ ووك٠ٖ      

 كغ ٝ الوِعة  ُ٘ـق٣ة ،  وحفـػث  ُوٞ ت  ُـكجــ٤ُة  ٕ جعحَ ووفكٟ  ؼؿ ٓوـٝٓة  ُٔؿشصة  ـُٔؿ

جــ٢ُ  ف٤ُٞة  وفٞق٣ة ٖٓ  ُعـز   ك ٤ْٛ  ٖ ػلك٣ك ٝهٞ جٚ  ُـى٤فة  ُح٢  ذـقت  ػصـب  ُوـئؿ  ُـك

 وحـكهث  ُٔؼـقى ػؿة  ٣ـّ ك٢ ٜٗـ٣ة   ك٣َ ٝ ٝ ئَ ٓـ٣ٞ ٖٓ ػـّ  ُف١ ًـؾ  ٕ ٣وحَ ك٢  ُٔؼكًة ، ٝ

(1507ّ . )

ٝظـٍٝ  ُـكجــ٤ُٕٞ  ٕ ٣ىحكٔٞ  ّٗـقٟ ووفكٟ ٝٛؿٓٞ  ٓىصؿ  ُىٞم ، ٝ هـٓٞ  ٌٓـٗٚ     

ٙ نجك ٝ هـٓٞ  هؿ وـ  ”Our Lady of The Victory”(و٤ؿج٘ـ و٤ؿة  ُّ٘ك )٤ً٘ىة  ـوْ 

. 2ًـ٢ٗ  ٗح٤ٗٞٞ ؾ١ ُٞق٣كٝن ُك ٛـ  ُلكٗه

ٕٝ ٓغ  ُٔعحَ  الش٘ـ٢  ُـكجــ٢ُ قؿْ ٝظؿة  ُؿ٣ٖ ،  ٌُٖٝ ّٗـقٟ ووفكٟ قكٕٞ   ُحغ      

.  ٝٝهلٞ  ٓغ   ٘ـا ػٔٞٓحْٜ ٖٓ  ُٜٔكة  ُٔى٤ِٖٔ  ُف٣ٖ ُْ ٣كٝ  ْٜٓ٘  ال ًَ ؤـظة ٝظىٖ ٓؼـِٓة 

 ُـكجــ٤٤ُٖ ٢ٌُ ٣حعُٞٞ   ٠ُ  ٌُـذ٤ٌ٤ُٞة ،  ُؿ٣ٖ ٝٝشؿ ّٗـقٟ ووفكٟ ٔـٖٞـ ٓححـ٤ُة ٖٓ      

، ٝجؼـٕٝ ّٗـقٟ ووفكٟ (  ُ٘ىفٞق٣ة )٣ٝحكًٞ  ؾ٣ْٜ٘  ُّ٘ك ٢ٗ  ُوؿ٣ْ  -ظىـ لػْٜٔ – ُعن 

 ُـكجــ٤٤ُٖ  ُٔـا ٝ ُـف ا ئال  ٤ٌٔـت ٔئ٤ِة ، ٝػ٘ؿٓـ ػـؾ  ُـ٤ًٞكى ٖٓ ٓغ  ُٔى٤ِٖٔ كٔ٘ؼٞ  

٣كذ٠ ُٜـ ، كـٕـ ؿٕــ ٌؿ٣ؿ  ك٢ ووفكٟ ك٢ ظـُة ٝشؿ  ُعـ٤ٓة ( 1508ّ)قظِحٚ  ٠ُ  ُٜ٘ؿ ػـّ

، ٝهحَ ػؿؾ  ٖٓ  الٛـ٢ُ  ُٔى٤ِٖٔ ٝ ُّ٘ـقٟ ،  ٔـ ك٤ْٜ ػؿؾ ٖٓ  الٖلـٍ ٝ ٤ٍُٞغ ٝ ُؼصمة ، 

ئة ق ن ٖٓ  ُـْ٘ ٝػٍك٣ٖ  وكة ٝ ق ؼ٤ٖ  ٝككْ ػ٠ِ   ٛـ٢ُ  ٕ ٣مٝؾٝ   ُعـ٤ٓة ًَ و٘ة  ىحْ

 ط ظـًٔـ ػـٓـ ك٢  ُٔٔـُي  ُـكجــ٤ُة ك٢ ٤ُُ( 1510ّ)ٝهك  ٖٓ  ُحٔك، ذْ ؿـؾق ووفكٟ ػـّ 

.  ُٜ٘ؿ

                                                            
-Vitaly Naumkin; The Island of Phoenix, Ithaca Press,U.K, 1993, P24. فٌتالً نعومكٌن ، جزٌرة العنقاا     1
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ٝهـّ   ٘ـا  ٤ٍُٜؿ  ُعـز   ك ٤ْٛ  ٖ ػلك٣ك  ـُٜصّٞ ػ٠ِ  ُـكجــ٤٤ُٖ  ٗحوـٓـ ُٞ ُؿْٛ ، ٝهحِٞ        

. ْٜٓ٘ ػٍكة ٝؿ٘ٔٞ   ؼٓ  ُـ٘ـئْ 

٣ولٕٞ ٔؿْٛ ، ظح٠ هـٍ  –ٓى٤ِٖٔ ّٝٗـقٟ  –ٝجـ٤ٖ ُِـكجــ٤٤ُٖ  ٕ وٌـٕ ووفكٟ             

 ٕ ّٗـقٟ ووفكٟ ٣لِٕٕٞ  ُٔٞقٝ  ُٔى٤ِٖٔ ( : " Castanheda) ُوـئؿ  ُـكجــ٢ُ ًـوح٤ٜ٘ؿ  

  1"ػ٤ِ٘ـ ٣ٝحبٓكٕٝ ٓؼْٜ ٔؿٗـ

٤ًق  ٕ وٌـٕ ووفكٟ  ُّ٘ـقٟ ذـقٝ  ٔؿ  ُـكجــ٤٤ُٖ ( De Gois)ِٝٝق ؾ١ شٞ ل     

ٝهؿ ٓ٘ؼٞ  ػْٜ٘  ٝجبٓكٝ  ٓغ   ٘ـا ػٔٞٓحْٜ ٖٓ  ُٔى٤ِٖٔ ٔؿ ئؼٞ ْٜٗ  ُّ٘ـقٟ ٖٓ  ُـكجــ٤٤ُٖ ،

 ُٔإٝٗة ، ٝك٢ ؼالٍ كحكة ٝش٤مة ٓـت ػؿؾ ٖٓ  ُـكجــ٤٤ُٖ ك٢ هِؼحْٜ  ىــ  الؿح٤ـالت ٝ ُصٞع 

( 1509) ُف١ َِٝ  ٤ُٜـ ك٢ ٗٞكٔـك ( Ferreri)ٝ ُٔكْ ظح٠  ٕ ظـًْ ووفكٟ  ُصؿ٣ؿ ك٤ك٣ك  

.  2(1510ّ)ٓـت ك٢  ؿىفه ػـّ 

 إٔ ٣حؽ٠ِ ػٖ ووفكٟ ، ُف   ٓك  ُِٔي هـئؿٙ ك٢ ًٝركت  ُحوـق٣ك ُؿٟ ِٓي  ُـكجــٍ جّ٘عٚ        

 ُـكجــ٤ُة  ُٔٞشٞؾة ك٢ ووفكٟ ، ٝ ـُلؼَ  قوَ  ُـ٤ًٞكى  ُٜ٘ؿ  ُـ٤ًٞكى  ٕ ٣ىعـ  ُوٞ ت 

، ٝوعـ  ُعـ٤ٓة ٝؾى  ُوِؼة ٝ ُٔىصؿ ، ٝ ؼف ٓؼٚ ًَ ( 1511ّ)ًـ٤كج٤ٖ ػـّ ول٤٘ح٤ٖ ظك ٤ح٤ٖ 

. ٓـ ٣ٌٖٔ  ؼفٙ ظح٠ قؾ ا  ٌُـٖٛ ٝ ؾٝ ت  ُفـػ

ػالهة جصـق٣ة ٓؼْٜ ، ظ٤د ًـٗٞ   ٝجؽِّث ووفكٟ ٖٓ ظٌْ  ُـكجــ٤٤ُٖ  ٠ُ  ال ؿ ٝ ؿ ت     

 1527ٝػـّ 1523ٝػـّ  1518ػـّ )٣أجٕٞ ُِحمٝؾ  ـ٤ُٔـٙ ٝ ُح٣ٖٞٔ ، ٝجٌكق ـُي ػؿة ٓك ت 

( . 1541ّٝػـّ 

ل ق   ؾ٤ٓك ٍ شٞ  ؾ١ ًـوحكٝ ووفكٟ ، ٝل ق ٓؿ٣٘ة  ُىٞم ك٢  ٍُكم ، ( 1541ّ)ٝك٢ ػـّ 

هِ٘ى٤ة ك٢  ُـكب ، ًٝحـ ك٢ ٓفًك جٚ  ٕ  ُىوفك٤٣ٖ ٣عحكٕٓٞ  الٗص٤َ ، ٝ ْٜٗ هؿ جّ٘كٝ  ٓ٘ف ٝ

شِٜٞ  ٝ ٕ  ُىٌـٕ  ُٔع٤٤ِٖ هؿ ٖـٍ  ْٜ  ُؼٜؿ ظح٠ .. لٖٓ هؿ٣ْ شؿ   ٞ وفة  ُوؿ٣ه جٞٓـن 

. هق  ٝ ٓفك ٕ ، ٣ٝؼ٤ٍٕٞ ظ٤ـة  ؿ ئ٤ة ٤ُٝه ُٜإالا  ُىٌـٕ  ن.. ُٔى٤ع٤ة  ُؿ٣ـٗة  

 ُـكجــ٤٤ُٖ  ٠ُ ووفكٟ ٍُ٘ك  ُٔى٤ع٤ة َِٝ ق ٛــٕ ٖٓ  ُلكٗىىٌـٕ ( 1544ّ) ػـّٝك٢     

 ٌُـذ٤ٌ٤ُٞة ُٝحؼ٤ٔؿ  ِٜٛـ  ٔـ ك٤ْٜ  ُّ٘ـقٟ ، ٝهؿ لػٔـ ًف ـ  ٜٗٔـ هـٓـ  حؼ٤ٔؿ ش٤ٔغ وٌـٕ 

شـو٤ك (   ب)ل ق  ُــؾق١ ( 1562ّ)ٝك٢ ػـّ . ووفكٟ ٝجع٣ِْٜٞ  ٠ُ ّٗـقٟ ًـذ٤ُٞي 

شم٣كة ووفكٟ ٌٝٓرـ ك٤ٜـ ٣ٍ٘ك ٕ  ٌُـذ٤ٌ٤ُٞة ظح٠ الهـ ظحل٤ٜٔـ  ٣ًِٜٞٞ ٝ ُــؾق١ شٞ ُٞ ه

.  ـُٔٞت  ُفـ٤ؼ٢ 

                                                            
 .Brain Doe, Island of Tranquility. IMMEL Publishing، برٌن دو ، جزٌرة السكٌنة ( المصدر السابق)فٌتالً نعومكٌن     1
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:  ؼؿ  ٕ ل ق ووفكٟ هـئال ( 1544ّ)ًحـ  ٠ُ ٌِٓة  ُـكجــٍ ػـّ ( Chaul)ٝ ُـك٣ـ ظوـ  ٕ ٌـٍٝ     

ِٓة ئٕ  ٤ٍُػ ظـًْ ووفكٟ ال ٣صـك  ظؿ  ٖٓ  ُىٌـٕ ػ٠ِ  ٕ ٣ؼح٘ن  الوالّ ،  َ ٣حكى ُْٜ  ُعك٣ة ًـ"

ئٗٚ ِؿ٣و٘ـ : ٛ٘ـ  ُو١ٞ  ٕ ٗـ٤ؿٙ ، قؿْ  ٕ  ٤ٍُػ ٣وٍٞ ػـئكْٛ ، ٌُٖٝ و٤ٌٕٞ ك٢ ِّٓعة ئٍك٢ ٓٔـقوة ي

، ٝئٕ  الؾٙ ٢ٛ  ُٞظ٤ؿة  ُح٢ جىحف٤غ ول٘٘ـ  ٕ جكوٞ ك٢ وٞ ظِٜـ ٝٓٞ ٤ٜٗـ  ٌَ  ٓـٕ ٝجكظـب ك٢  ذ٘ـا 

. ولكٗـ  ٠ُ شٞ  ك٢  ُٜ٘ؿ 

 ٤ٍُػ ، الٗ٘ـ ُٞ كؼِ٘ـ ـُي ُفِـ ٖٓ  الجك ى  ٕ ٣أجٞ   ٠ُ ٝػ٤ِ٘ـ ك٢  ُٞهث  ُعـٔك  ٕ ال ٗـٕـ "    

ٝ ٠ُ ووفكٟ ، ٝـُي و٤ٌٕٞ  وٞ  ٢ٌا ٗكؿـ ك٤ٚ ، ٝهؿ هـّ ظـًْ هٍٖ ٝظـًْ ( ػـِٔة  ُٜٔكة)هٍٖ 

ووفكٟ  ـُحعـُق ٓؼ٘ـ ؼٞكـ ٖٓ  الجك ى ، ٝو٘عحـز  ٠ُ هٞة ًـ٤كة شؿ  الؼٕـع  ُٜٔكة ٝووفكٟ جوؿق 

.  1"ش٘ؿ١ ، ٝـُي  ٓك ٓحؼفق ػ٤ِ٘ـ ك٢  ُٞهث  ُعـٔك ؽٔىة ػٍك  ٠ُ ػٍك٣ٖ  ُق 

ٌٝٛف   ُـكجــ٤٤ُٕٞ ٓرَ  و٤ة   ٝق ٤٤ٖ ٣ؼـِٕٓٞ  ُٔى٤ِٖٔ ك٢ ًَ ٌٓـٕ ٝلٓـٕ  ٤٘ة  ُـؿق ٝ ُلحي  ْٜ     

. ػ٘ؿٓـ جع٤ٖ  ُلكِة ،  ٤٘ٔـ ٣ىحؽؿٕٓٞ  وـ٤ُـ  ُؽؿ ع ٝ ٌُفب ٝ ظٜـق  ُّؿ هة

ج٤ّ٘ك وٌـٕ ووفكٟ ، ٝقؿْ ٛفٙ  ُصٜٞؾ  ُٕؽٔة ،  َ ق ٔـ  ٝهؿ  فٍ  ُـكجــ٤ُٕٞ شٜٞؾ  ٤ٕ٘ٓة ك٢    

 ىــٜـ جعٍٞ وٌـٕ ووفكٟ ك٢  ُصــٍ ٖٓ ّٗك ٤ٗحْٜ  ُوؿ٣ٔة  ٠ُ  الوالّ ٝ عٍِٞ  ُوكٕ  ُىـ غ ػٍك 

( St Ignatius Loyola) ُوؿ٣ه  ؿ٘ـ٤ٖٞن ٣ُٞٞال  ٤ُٔالؾ١ ًـؾت جؽحل٢  ُّ٘ك ٤ٗة ، ٝػ٘ؿٓـ ل ق

.  ػق ػو٤ؿجْٜ ووفكٟ ؿٕـ ٖٓ ّٗـقٟ ووفكٟ ُٓ

:  ُف١ ل ق ووفكٟ  ٝ ؼك   ُوكٕ  ُىـ غ ػٍك  ٤ُٔالؾ١ ( Vincenzo)٣ٝؼحكف  ُك ٛـ ك٤٘ى٤٘مٝ     

. 2 ٕ  ُٔى٤ع٤ة ًـؾت جؽحل٢ ٖٓ ووفكٟ ، ٝ ٕ  ُىٌـٕ  ُّ٘ـقٟ هؿ جعُٞٞ   ٠ُ  الوالّ لق كـت ٝٝظؿ ٗـ

م ، ٝػؿ   وـ٣ـ  ُوِؼة  ُٜٔؿٓة ك٢  ُهٝ ؼحلث وذـق  ُـكجــٍ ٖٓ ووفكٟ ٓـ : "  ٣ٝ3وٍٞ ك٤حـ٢ُ ٗؼ٤ٌٖٓٞ   

.  ُٔىصؿ  ُف١ ظُٞٚ  ُـكجــ٤ُٕٞ  ٠ُ ٤ً٘ىة ، ٝ ؼٓ  ٌصـق  ُـكجــٍ  ُح٢  ؾؼِٞٛـ  ٠ُ  ُصم٣كة  ٝ وـ٣ـ

ٝال ٣فًك  َٛ ووفكٟ  ٤ُّٞ  ١ ٢ٌا ػٖ  ُـكجــ٤٤ُٖ ٓٔـ ٣إًؿ  ٕ  ظحالٍ  ُـكجــ٤٤ُٖ ُىوفكٟ "    

" . ّ جحكى  ١  ذكٝجٌكق ل٣ـق جْٜ ُٜـ ًـٕ كحكة ػـ كة ٍ

٢ٓ ٝ ُى٤ل٢ ئٕ هــئَ  ُى٢: ّ هـٍ ك٢ ٓفًك جٚ 1834ٌُٖٝ ٣ِٝىحؿ  ُـك٣فـ٢ٗ  ُف١ ل ق ووفكٟ ػـّ     

، ( Camhane)، ٝ ْٜٗ ًـٗٞ  ٣ؼككٕٞ  ـوْ  ٤ٌُٜٖٔ ٕٝ  ٠ُ  ٍِٞ  كجــ٤ُة ٝ ُؿق٢ٓ ٝ ُمقلظ٢ ٣كشغ

ئٕ ٓالٓط ٛإالا  ٝق ٤ة ٓؽحِفة : ؾ ُٝؼَ ـُي جعك٣ق الوْ  ُوـئؿ  ُـكجــ٢ُ ؾ١ ًٜٞٗـ ، ٣ٝوٍٞ ٣ِٝىث

.  4"ُٕٔٞن ـُؿٓـا  ُؼك ٤ة ، ٝ ْٜٗ ش٤ٔؼْٜ ّ

ؤـظة  ، ٝـُي  ىــٌٝٛف  جعٍٞ ّٗـقٟ ووفكٟ ٝ ؼٓ ّٗـقٟ  ُـكجــٍ  ٠ُ  الوالّ ٖٞ ػ٤ة     

. الوالّ ٝ ُٔى٤ِٖٔ ، ٝظىٖ ٓؼـِٓحْٜ ُـ٤ك  ُٔى٤ِٖٔ

                                                            
( مصدر سابق باللؽة االنكلٌزٌة)فٌتالً نعومكٌن ، جزٌرة العنقاا    1
. المصدر االنكلٌزي السابق نفسه  2
. المصدر االنكلٌزي السابق نفسه    3
4

 Brain Doe; Island of .217،218، ص( سقطرى جزٌرة السكٌنة)برٌن دو فً كتابه  مذكرات وٌلستد التً نقلها البروفسور   

Tranquility. IMMEL Publishing Ltd, London, 1992, P217, 218 
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 عٌد الطب٘ب غ٘س الوسلن دإّالتّت              ٍُـٛؿ  ُىـ غ 

١ٞٓ ٝ ُؼّك  ُؼــو٢ ٝك٢  ُؿُٝة  ُلـ٤ٖٔة ُوؿ ًـٕ ٓؼظْ  ٖــا  ُـالٖ ٝ ُؿُٝة ك٢  ُؼّك      

 ُّ٘ـقٟ ،  ٝ  ُّـ ئة ،  ٣ٝٞ ٤ة ٝ ُىِصٞه٤ة ٝ ُٔٔـ٤ُي  ٠ُ  ُؿُٝة  ُؼرٔـ٤ٗة ٖٓ  ٤ُٜٞؾ ،  ٝ  

وال٤ٓة جْٕ  ٖــا ٖٓ ٓؽحِق  َُِٔ ًٝـٗث  ُٔىحٍل٤ـت ك٢  ُـالؾ  ال. ًٝـٕ  ؼْٕٜ ٖٓ  ُٜ٘ـؾًة 

ٖٓ  ُّـ ئة ٝ ٤ُٜٞؾ ٝ ُّ٘ـقٟ ٝ ُٔى٤ِٖٔ ٣ؼِٕٔٞ  كٝض  ُٔٞؾة ٝ ُحؼـٕٝ ٓغ ٝشٞؾ  ُح٘ـكه 

ُْٝ ٣ٌٖ  ُح٘ـكه ٝ ُحٔـظي  ُف١ هؿ ٣عؿخ  ىــ  ؼحالف .  ُٔؼٜٞؾ  ٤ٖ  ِعـب ًَ ِ٘ؼة 

.  كك٣ن ٖـ٢ ٝـُي ُْ ٣إذك هٗ ػ٠ِ ػِْٜٔ ى..  الؾ٣ـٕ ،  َ  ىــ  ؼحالف  ٍُؽ٤ّـت 

ًٝـٕ ػِٔـا  الوالّ ٣٘ؼٕٞ ػ٠ِ  ُٔى٤ِٖٔ جكًْٜ  ُفـ ٝ ٛحٔـْٜٓ  ـُلوٚ ٝ ُؼِّٞ  الؼكٟ ،      

ُٞال  ٌحــُٚ  ـُلوٚ ٝظـشة   ٓة ُٚ الٌحـَ : ـُي  الٓـّ  ٍُـكؼ٢ ، ًٝـٕ ٣وٍٞ ٝ ٍٝ ٖٓ كؼَ 

ٝٛٞ )، ٝػِْ    ؿ ٕ  (ٝٛٞ  ُلوٚ)ػِْ  الؾ٣ـٕ :  ُؼِْ ػِٔـٕ : "  ـُفـ ، ٖٝٓ  هٞ ُٚ  ٍُٜٔٞقة 

( ".  ُفـ

كٌْ ٖٓ  ِؿة ٤ُه ك٤ٜـ ٖـ٤ـ  ال ٖٓ  َٛ :"  1( ظ٤ـا ػِّٞ  ُؿ٣ٖ)ٝهـٍ  الٓـّ  ُـم ٢ُ ك٢ ًحـ ٚ     

ٓرَ جكى  ُّّٞ ،  ٝ  ُؿٝ ا ) ُفٓة ، ٝال ٣صٞل هـٍٞ ٌٜـؾجْٜ ك٤ٔـ ٣حؼِن  ـالٖــا ٖٓ  ظٌـّ  ُلوٚ 

ػ٠ِ  ُلوٚ ال (  ١ ٣وـِٕٞ  ٍؿة )ٌحـَ  ٚ ، ٣ٝحٜـجكٕٝ ، ذْ ال ٗكٟ  ظؿ  ١(  ُػ..  ُٔؼصٕٞ  ـُؽٔك 

" و٤ٔـ  ُؽالك٤ـت ٝ ُصؿ٤ُـت ، ٝ ُـِؿ ٍٓعٕٞ ٖٓ  ُلوٜـا  ٖٔ ٣ٍحـَ  ـُلحٟٞ ٝ ُصٞ ب ػٖ  ُٞهـئغ

ٖٓ ككْٝ  ٌُلـ٣ـت ، ٝ ٕ   ٓة جأذْ  ؼؿّ ٝشٞؾ ، ٝ ٗحوؿ ـُي  ٗحوـؾ  ٌؿ٣ؿ  ، ٝ ػحـك ػِْ  ُفـ 

.  ُٔى٤ِٖٔ  ُؼؿؾ  ٌُـك٢ ٖٓ  الٖــا ٖٓ 

ٝهؿ ٌـقى  ُـم ٢ُ ٛف   ٤ٌُ٘ك ٓعٔؿ  ٖ ٓعٔؿ  ٖ  ظٔؿ  ُوك٢ٌ  ُٔؼكٝف  ـوْ   ٖ  الؼٞة     

 ُفـ ٖٓ ككْٝ  ٌُلـ٣ة ، ٝال : " ، ظ٤د هـٍ ( ٓؼـُْ  ُوك ة ك٢  ظٌـّ  ُعىـة) ُوك٢ٌ ك٢ ًحـ ٚ 

هـٍٞ ٌٜـؾجْٜ ك٤ٔـ  ًْٝ ٖٓ  ِؿ ٤ُه ك٤ٚ ٖـ٤ـ  ال ٖٓ  َٛ  ُفٓة ، ٝال ٣صٞل. هـئْ  ٚ ٖٓ  ُٔى٤ِٖٔ 

، ٝال ٗكٟ  ظؿ  ٣ٍحـَ  ٚ ، ٣ٝحٜـكحٕٞ ػ٠ِ ػِْ  ُلوٚ ، ٝ ُـِؿ (  ُؿ٣ٖ)٣حؼِن  ـُفـ ٖٓ  ظٌـّ 

ٍٓعٕٞ ٖٓ  ُلوٜـا ، ك٤ٌق ٣كؼُ  ُؿ٣ٖ ك٢  الٌحــٍ  لكْ ًلـ٣ة هؿ هـّ  ٚ شٔـػة ، ٝ ٛٔـٍ 

.  2"ٓـالهـئْ  ٚ

٣ك  ُٔى٤ِٖٔ  ٍكٖ  ٕ ال ٣ظٜكٝ   ُؼؿ ا ٝ ُٞ هغ  ٕ  ُٔى٤ِٖٔ ًـٗٞ  ك٢ ٓ٘ح٠ٜ  ُحىـٓط ٓغ ؽ   

ُإلوالّ ٝ ُٔى٤ِٖٔ ، ػ٠ِ ػٌه ٓـ ٣لؼِٚ  ٤ُٜٞؾ ٝ ُّ٘ـقٟ ػ٘ؿٓـ جٌٕٞ ُْٜ  ًٍُٞة ، كال ٣كٟ 

ظؿخ ـُي ك٢  ُٔـ٢ٔ ك٢  ُعكٝب  ٤ُِّـ٤ة ٝ الٗؿُه ، ٣ٝعؿخ  ٤ُّٞ .  ُٔىِٕٔٞ ْٜٓ٘  ال  ُف ط 

                                                            
 1/21:إحٌاا علوم الدٌن    1

 254صمعالم القربة فً أحكام الحسبة ، الهٌبة العامة المصرٌة للكتاب ، القاهرة ، : ابن األخوة القرشً     2
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...  ٝوٞكٞ ك٢ كِىف٤ٖ ٝ كــٗىحـٕ ٝ ُـٞو٘ة ٝ ُٜكوي ٝ ُؼك م ٝى

فٖ استئجبز الٌبٖ صلٔ هللا علَ٘ ّآلَ ّسلن عبد هللا بي أزٗقط ل٘كْى دل٘لَ ، دل٘ل    

  :علٔ جْاش التدإّ عٌد الطب٘ب غ٘س هسلن

ٛف  ٝهؿ  وحأشك قوٍٞ هللا ٠ِِ هللا ػ٤ِٚ ٝوُٚ ٝوِْ ػـؿ هللا  ٖ  ق٣وٗ ٖٓ  ٢٘  ُؿ٣َ ٤ٌُٕٞ        

ٝقؿْ  ٕ هك ق . ٗة ، ًٝـٕ   ٖ  ق٣وٗ ٍٓكًـ ػ٠ِ ؾ٣ٖ هك٣ً ؾ٤ُِٚ ك٢  ُٜصكة ٖٓ ٌٓة  ٠ُ  ُٔؿ١

.  ُٜصكة  ٓك ؼف٤ك  ال  ٕ  ُ٘ـ٢ ٠ِِ هللا ػ٤ِٚ ٝوُٚ ٝوِْ ٝذن ك٤ٚ ٝشؼِٚ ؾ٤ُِٚ 

 وحأشك قوٍٞ هللا ٠ِِ :"ػٖ ػـئٍة ق٢ٔ هللا ػٜ٘ـ هـُث :   1(ِع٤عٚ) ؼكز  ُـؽـق١ ك٢      

٣حـهللا ػ٤ِٚ ٝوُٚ ٝوِْ ٝ  ٞ  ٌك قشال ٖٓ  ٢٘  ٍ ٝٛٞ ػ٠ِ ؾ٣ٖ  ( ١ ٓـٛك  ظــهـ)ؾ٣َ ، ٛـؾ٣ـ ؼكّي

" . ًلـق هك٣ً ، كؿكؼـ  ٤ُٚ ق ظِح٤ٜٔـ ، ٝٝ ػؿ ٙ ؿـق ذٞق  ؼؿ ذالذة ٤ُـٍ

 وحأشك قوٍٞ هللا ٠ِِ هللا ػ٤ِٚ ٝوُٚ ٝوِْ : "هـٍ(  ُى٤كة )ٝـًك ـُي  ٣ٕـ   ٖ  وعـم ك٢     

٣ؿُٜٔـ ػ٠ِ  ُفك٣ن ، كٌـٗحـ  –ًٝـٕ ٍٓكًـ  –هٗ  ٝ  ق٣وٗ ، قشال ٖٓ  ٢٘  ُؿئَ قػـؿ هللا  ٖ  

.  2"ػ٘ؿٙ ٣كػـٛٔـ ٤ُٔؼـؾٛٔـ(  ١  ُك ظِح٤ٖ)

 وحئصـق  ُ٘ـ٢ ٠ِِ هللا ػ٤ِٚ ٝوُٚ ٝوِْ ػـؿ هللا  ٖ ك٢ ( : "  ؿ ئغ  ُلٞ ئؿ)هـٍ   ٖ  ُو٤ْ ك٢      

 ؾ٤َُ ػ٠ِ شٞ ل  ُكشٞع  ٠ُ  ٌُـكك ك٢  ُفـ –ٝٛٞ ًـكك  – ق٣وٗ ٛـؾ٣ـ ك٢ ٝهث  ُٜصكة 

.  ٝ الؾ٣ٝة ٝ ُعىـب ٝ ُؼ٤ٞب ٝٗعٞٛـ ، ٓـ ُْ ٣ٌٖ ٝال٣ة جحٕٖٔ ػؿ ُة 

كاٗٚ ال ٢ٌا  ؼفك ٖٓ  ُؿالُة ك٢ ، ال ٝٗٚ ًـكك   ال  ٣ٞذن  ٚ ك٢ ٢ٌا  َٝال ٣ِمّ ٖٓ ى    

.  3" ُفك٣ن ، ٝال و٤ٔـ ك٢ ٓرَ ٖك٣ن  ُٜصكة

:  4( ٥ؾ ب  ٍُكػ٤ة)ٝهـٍ   ٖ ٓلِط ك٢ ًحـب     

ئـ  ًـٕ  ٤ُٜٞؾ١  ٝ  ُّ٘ك ٢ٗ ؼـ٤ك   ـُفـ ، ذوة ػ٘ؿ  الٗىـٕ ( :"   ٖ ج٤ٔ٤ة)ٕ هـٍ  ٤ٍُػ جو٢  ُؿ١

ّـي  – ا ِإ  }هـٍ جؼـ٠ُ . ًٔـ ٣صٞل ُٚ  ٕ ٣ٞؾػٚ  ُٔـٍ ٝ ٕ ٣ؼـِٓٚ  –ٙ شـل ُٚ  ٕ ٣ىحف تاَل نْك  اَلهْك ِإ الْك ِإ مِإ واَل

نْك ُد  نْك  ِإنْك تاَل ْكماَل هُدمْك ماَل نْك مِإ اِإ  ِإلاَليْك اَل واَل دِّ ارٍن يُد اَل نْك ُد  ِإقِإنْك اَل ماَل
نْك  ِإنْك تاَل ْك اِإ  ِإلاَليْك اَل  ماَل دِّ ارٍن الاَل يُد اَل يناَل ، ذْ [ 75: وٍ ػٔك ٕ ]{ ِإدِإ

ٓىِْٜٔ ،  ُ٘ـ٢ ٠ِِ هللا ػ٤ِٚ ٝوُٚ ٝوِْ (   ١ ٓٞٔغ وكّي )ـًك  ٕ هـ٤ِة ؼم ػة ًـٗث ػ٤ـة ّٗط 

ٝ ٕ  ُ٘ـ٢ ٠ِِ هللا ػ٤ِٚ ٝوُٚ ٝوِْ  ٓك وؼؿ  ٖ   ٢ ٝهـَ ق٢ٔ هللا ػ٘ٚ  ٕ .. ًٝـككْٛ 

                                                            
. 5/76:صحٌح البخاري    1
 1/485:سٌرة ابن اسحاق     2
. 3/208: بدابع الفوابد ، البن القٌم     3
، مإسسة قرطبة ، ( المنح المرعٌة، وهو تصحٌؾ: فً االصل)اآلداب الشرعٌة والمصالح المرعٌة : محمد بن مفلح المقدسً الحنبلً     4

 2/441:القاهرة 
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ّـي  . ٍٓكًـػ٘ؿ  ُعـقخ  ٖ ًِؿة ًٝـٕ  ٣ىحف

ػؿّ جٞكك  ُفـ٤ـ  ُٔىِْ ،  ٝ  ٕ ٝ ٕ  ُٔؿ ٝ ة ػ٘ؿ  ٌُـكك  ٝ ٓؼـِٓحٚ ٓـ٤ُـ شـئمة ٝؼـِة ػ٘ؿ     

ّـي  .  ُٔىِْ ٙ ٖٓ ُفـ٤ـ  ٌُـكك  ٜٓك ك٢ ٖ

 :الحبزث بي كلدة الثقفٖ

ٝ ُعـقخ  ٖ ًِؿة  ُرول٢ ٖٓ  ُفـئق ، ؾقن  ُفـ ك٢ ش٘ؿ٣ىـ ٞق ،  ُٔؿقوة  ُفـ٤ة       

، ٝػـي ك٢  ُصـ٤ِٛة ٝ ؾقى  الوالّ ، ٝ ٌحٜك  ـُفـ ٝ ؼحِق ك٢  والٓٚ ،   ٍُٜٔٞقة ك٢ كـقن

ّـي   ٗٚ ٓـت ٍٓكًـ ،  ٤٘ٔـ لػْ   ٖ   ٢  1( الوح٤ؼـب ك٢ ٓؼككة  الِعـب)ق ك٢ كفًك   ٖ ػـؿ  ُ

 َ ػـي ظح٠ : ْٜٝٓ٘ ٖٓ هـٍ . ٓـت ك٢ لٖٓ ػٔك : ْٜٝٓ٘ ٖٓ هـٍ .  ٤ِـؼة  ٗٚ ػـي ٝ وِْ 

.  2لٖٓ ٓؼـ٣ٝة

الِة  ٕ  ُعـقخ  ٖ ًِؿة ؾ ٟٝ وؼؿ  ٖ   ٢ ٝهـَ  أٓك  ُ٘ـ٢ ٠ِِ هللا ػ٤ِٚ ٝوُٚ ٝوِْ ٝ ُػ   

. 3ًٝـٕ وٗف ى ٍٓكًـ

ٓكٔث ٓكٔـ : ػٖ وؼؿ  ٖ   ٢ ٝهـَ ق٢ٔ هللا ػ٘ٚ هـٍ ( : و٘٘ٚ)كوؿ  ؼكز   ٞ ؾ ٝؾ ك٢      

ت  كؾٛـ ػ٠ِ كأجـ٢ٗ قوٍٞ هللا ٠ِِ هللا ػ٤ِٚ ٝوُٚ ٝوِْ ٣ؼٞؾ٢ٗ ، كٞٔغ ٣ؿٙ  ٤ٖ ذؿ٢٣ ظح٠ ٝشؿ

ّـي ئٗي قشَ ٓلإٝؾ ، كب" ٝهـٍ . ؤ ؾ١ ف ب ، ك٤ِأؼف ت  ُعـقخ  ٖ ًِؿة  ؼـ ذو٤ق ، كاٗٚ قشَ ٣حف

، ٝ ُعؿ٣د ك٤ٚ ٔؼق ك٢ و٘ؿٙ ،  4"ى  ٜٖوـغ جٔك ت ٖٓ ػصٞة  ُٔؿ٣٘ة ك٤ِصأٖٛ  ٘ٞ ٖٛ ذْ ٤ُِؿّي 

 ٖ ظـ٤ـ ٝهؿ  كـْ ك٢ ـًكٙ ٌٝكظٚ ًَ ٖٓ ًحـ ك٢  ُفـ  ُ٘ـ١ٞ ٓرَ   ٖ  ُو٤ْ ٝػـؿ  ُِٔي 

 ُٜٔ٘س ) الٗؿُى٢ ٝ ُٔٞكن ػـؿ  ُِف٤ق  ُــؿ ؾ١ ٝ ُفٛـ٢ ٝ ٌُعـٍ   ٖ ٖكؼـٕ ، ٝ ُى٢ٖٞ٤ ك٢ 

(.  ُى١ٞ ٝ َُٜٔ٘  ُك١ٝ ك٢  ُفـ  ُ٘ـ١ٞ

: تسقِ٘ب ِْٗدٗت( عبئشت)شّجت عبد هللا بي هسعْد ٗسقِ٘ب ِْٗدٕ ، ّ( شٌٗب)      

 ٜٗـ ًـٗث     ٖ ٓىؼٞؾ ق٢ٔ هللا ػ٘ٚػٖ ل٣٘ـ لٝشة ػـؿ هللا( : و٘٘ٚ)ٝهؿ قٟٝ   ٞ ؾ ٝؾ ك٢   

. 5كاـ  قهـ٢ٗ وٌ٘ث( كوؿ ًـٗث ػ٤ٜ٘ـ جوفف  ـُكُٓ ٝ ُٞوػ)٣كه٢٘٤ : جؽحِق  ٠ُ كالٕ  ٤ُٜٞؾ١ 

ػٖ ػٔكة  ٘ث ػـؿ  ُكظٖٔ ق٢ٔ  7(و٘٘ٚ)، ٝ ُـ٤ٜو٢ ك٢  6( ُٖٔٞأ)ٝ ؼكز  الٓـّ ٓـُي ك٢      

 قه٤ٜـ : ٝؾ٣ة جكه٤ٜـ ، كوـٍ   ٞ  ٌك  ٕ   ـ  ٌك ؾؼَ ػ٠ِ ػـئٍة ٢ٛٝ جٍح٢ٌ ٣ٝٚ: ق٢ٔ هللا ػٜ٘ـ 

.  ٌحـب هللا 

                                                            
1    1/283 .
. 167، ت161نزار رضا ، دار الحٌاة ، بٌروت ،ص. عٌون األنباا فً طبقات األطباا ، تحقٌق د: ي أصٌبعة ابن أب    2
 1/288:االصابة فً معرفة الصحابة : ابن حجر العسقبلنً      3
. 5/335:سنن أبً داود     4
. ، كتاب الطب10/367:عون المعبود شرح سنن أبً داود    5
. 663الموطؤ ، ص     6
 9/349: سنن البٌهقً   7
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.  ٣كه٢  َٛ  ٌُحـب  ُٔى٤ِٖٔ ؟ : ٝهؿ وئَ  ٍُـكؼ٢    

. ٗؼْ ، ئـ  قهٞ   ٔـ ٣ؼكف ٖٓ ـًك هللا : هـٍ  

كإ قهٞ   ب٣ـت ِع٤عة ٝ ٔعة  ُٔؼـ٢ٗ ، . ًٝحـ ٛإالا  ٤ُٜٞؾ ك٤ٜـ ظن ٝك٤ٜـ  ـَٖ ًر٤ك       

 ٓـ ئـ  ُْ ٣ٌٖ  ٌُالّ ٝ ٔعـ . ق ق٢ٔ هللا ػ٘ٚ ، ٝ ؼف  ٚ  ٍُـكؼ٢ كفُي ٓٔـ ٣صٞل ػ٘ؿ   ٢  ي

. ٓؼكٝكـ  ٤٘ـ كال ٣صٞل

ال  ػصـ ٖٓ كوٜي ، ! ٣ـ  ٓحـٙ : ًٝـٕ ػكٝة  ٖ  ُم ٤ك ٣وٍٞ ُؽـُحٚ ػـئٍة ق٢ٔ هللا ػٜ٘ـ      

ػك لٝشة قوٍٞ هللا ٠ِِ هللا ػ٤ِٚ ٝوُٚ ٝوِْ ٝ  ٘ة   ٢  ٌك ، ٝال  ػصـ ٖٓ ػِٔي  ـًُ:  هٍٞ 

!   ٘ة   ٢  ٌك ، ٌُٖٝ  ػصـ ٖٓ ػِٔي  ـُفـ ٤ًق ٛٞ ؟ ٖٝٓ  ٣ٖ ٛٞ ؟: ٝ ٣ـّ  ُؼكب  هٍٞ 

ئٕ قوٍٞ هللا ٠ِِ هللا ػ٤ِٚ ٝوُٚ ٝوِْ ( جّـ٤ك ػكٝة)ٙ  ١ ػك١ّي : كٕك ث ػ٠ِ ٌٓ٘ـٚ ٝهـُث 

ٗؼـت ، ًٝ٘ث ًـٕ ٣ىوْ ػ٘ؿ وؼك ػٔكٙ ، كٌـٗث جوؿّ ػ٤ِٚ ٝكٞؾ  ُؼكب ٖٓ ًَ ٝشٚ كح٘ؼث ُٚ   

ّْي  ػـٍ َّي : " ٝك٢ قٝ ٣ة .  شٜـ ُٚ ، كٖٔ ذ .  1"ٓث ـُيًـٗث  ٖــا  ُؼكب ٝ ُؼصْ ٣ـؼرٕٞ ُٚ كحؼ

ٝ ٍُـٛؿ  ٕ  ٖــا  ُؼكب ٝ ُؼصْ ٝ ُـؼٞخ ًـٕ ك٤ْٜ  ُٔىِْ ٝ ٌُـكك ، كِْ ٣ٔ٘غ  ُحؿ ١ٝ ػ٘ؿ    

(  ُ٘ؼٞت )ة  ٌُـكك ٝ الوحلـؾة ٖٓ ِٝلـجٚ  ُفـ٢ّي 

: د االساله٘ت ذكس بعض االطببء هي أُل الرهت فٖ العِْ  

، ٝك٤ٚ كٍّٞ ػٖ  2(ٓؿ ٝ ة  ُكشَ ُِٔك ة ٝٓؿ ٝ ة  ٌُـكك ُِٔىِْ )ُوؿ ٝٔؼث ًحـ ـ  ؼ٘ٞ ٕ     

ٝهؿ ٗوِث ٓؼظْ ٓـ شـا ك٤ٚ ٖٓ ًحـب .  الٖــا ٖٓ  َٛ  ُفٓة ٖٓ  ُؼٜؿ  ُ٘ـ١ٞ  ٠ُ  ُؼٜؿ  ال٣ٞ ٢ 

. ٛٞق  ك٢  ُؼٜؿ  ال٣ٞ ٢ ، ًٝـٕ ٛٞ ٖـ٤ــ ًٓ( ػ٤ٕٞ  الٗــا ك٢ ٖـوـت  الٖــا)  ٖ   ٢  ٤ِـؼة 

. ٝو٘ٞشم ٛ٘ـ  ؼٓ ٓـ شـا ك٤ٚ 

 

 

 

 

                                                            
( . الكبٌر)و ( األوسط)و، والبزار والطبرانً فً ( مجمع الزوابد)، والهٌثمً فً ( مسنده)أخرجه االمام أحمد فً    1

ي وهو عبارة عن بحث مقدم لمجمع الفقه االسبلم. مداواة الرجل للمرأة ومداواة الكافر للمسلم ، دار المنارة ، جدة : محمد علً البار      2

. م 1993ٌونٌه /هـ 1414فً دورته الثامنة المنعقدة فً بروناي دار السبلم ، محرم 
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اال  اا من غير المسلمين  

ي والراشدي  نبوفً العهد ال

هر لطب وتعلمه فً جندٌسابور ، وهو أشالحارث بن كلدة الثقفً الذي اشتهر با -1

وأمر النبً  ، م الكبلم عنهوقد تقدّ . أطباا العرب فً الجاهلٌة وصدر االسبلم 

 علٌه وآله وسلم سعد ابن أبً وقاص رضً هللا عنه بؤن ٌذهب الٌه صلى هللا

 .لٌداوٌه

بكتاب هللا  أرقٌها: الٌهودٌة التً رقت عابشة رضً هللا عنها وقول أبً بكر لها  -2

 .، وذلك فً خبلفة أبً بكر رضً هللا عنه

 .الٌهودي الذي رقى زٌنب زوجة عبد هللا بن مسعود   -3

الشام فً زمن عثمان رضً  عندما كان والٌا على ارسل معاوٌة بن أبً سفٌان -4

هللا عنه طبٌبا نصرانٌا من الشام لٌداوي عثمان من مرض أصابه
1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
الدكتور محمد علً البار ، إصدار دار : شرح وتعلٌق (. الطب النبوي )ذكر ذلك فقٌه االندلس عبد الملك بن حبٌب األلبٌري فً كتابه      1

. ضً هللا عنه طبٌبان بعث بؤحدهما معاوٌة واآلخر عبد هللا بن ربٌعةانه كان لعثمان ر: وقال . 35بٌروت ، ص –دمشق  –القلم 
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اال  اا من غير المسلمين  

في العهد االمو   

: كان له طبٌبان نصرانٌان : خبلفته فً أطباا معاوٌة بن أبً سفٌان    

هم ابن تّ آُ و. فردة مبة والرا بالسموم واالدوٌة المركّ ال ، وكان خبًفؤما االول فهو ابن أثّ  -1

وآُّتهم أٌضا بسم  اثال بصنع السم للحسن بن علً رضً هللا عنه واالشتر النخعً

 .الصحابً سعد بن أبً وقاص حتى ٌخلو الجو لمعاوٌة فٌقوم بوالٌة العهد البنه ٌزٌد

ه ، هاجر بن خالد بن الولٌد لعمّ انتقم خالد بن المقد وعبد الرحمن ابن خالد بن الولٌد ، و

ال انتقاما لمقتل عبد الرحمن بن خالد الذي كان ورحل من مكة الى الشام فاؼتال ابن أثّ 

ل عقبة كؤداا فً مشروع والٌة العهد لٌزٌد بن ٌشكّ كان أهل الشام ٌمٌلون الٌه ، وبالتالً 

ال اثنً دٌة ابن أثّ وامر معاوٌة بحبس خالد بن المهاجر ، وألزم بنً مخزوم  .معاوٌة 

مداواة الرجل للمرأة )وقد فصلنا فً كتابنا . عشر ألؾ درهم ، أخذ منها لنفسه ستة آالؾ 

. فً قصة سم هإالا الثبلثة ، فلٌرجع الٌه من أراد التفصٌل ( ومداواة الكافر للمسلم

ٌة وأما الطبٌب الثانً فكان أبا الحكم الدمشقً ، وكان عالما بؤنواع العبلج واالدو  -2

ر طوٌبل حتى جاوز المبة ، مّ وعُ . والطب ، ولم ٌكن ٌتعاطى السموم ، وال ٌرضى بذلك 

ه معاوٌة بن ابً سفٌان ، ثم ٌزٌد بن معاوٌة ، ثم عبد الملك بن مروان ، وقد استطبّ 

 .ومات فً عهد الولٌد

:    اا في الدولة االموية غير من س   ، هم 

 .لمتقدم ذكره الحكم الدمشقً ، وهو ابن أبً الحكم ا -3

. ثم حفٌده عٌسى بن الحكم ، وقد اشتهر االخٌر هذا باسم مسٌح لبراعته فً المداواة   -4

ولذا طال العهد بالحفٌد . را جاوز المبة وكل واحد من أسرة أبً الحكم هإالا كان معمّ 

هدي بن المنصور العباسً مالى عهد هارون الرشٌد ابن ال عٌسى بن الحكم حتى استمرّ 

 .اوى أم ولد الرشٌد، وقد د

اج ٌقّربه ، اج بن ٌوسؾ الثقفً ، وكان الحجّ ومنهم تٌاذوق الذي كان طبٌبا خاصا للحجّ   -5

 .وٌعتمد علٌه فً الطب 

ومنهم عبد الملك بن أبجر الكنانً ، كان نصرانٌا مقٌما فً االسكندرٌة ، وكان طبٌبا   -6

والٌا على مصر ،  لعمر بن عبد العزٌز عندما كان والده عبد العزٌز بن مروان

واستطاع عمر بن عبد العزٌز ان ٌقنعه باالسبلم فاسلم ، وحسن اسبلمه ، ووضع كتبا 
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فً الرد على افترااات الٌهود والنصارى ، وأبان زٌؾ نحلتهم وتحرٌفهم للتوراة 

واالنجٌل ، وأوضح ما جاا فً كتبهم من البشارة ووصؾ النبً محمد صلى هللا علٌه 

 .وأله وسلم 

ولما وصلت الخبلفة الى عمر بن عبد العزٌز رضوان هللا علٌه استدعى عبد الملك بن أبجر      

. ان، وصار الٌه تدرٌس الطب فً انطاكٌة وحرّ 

اج بن ومنهم فرات بن شحناتا الٌهودي وهو من أبرز تبلمٌذ تٌاذوق ، وخدم مثله الحجّ  -7

 .عباسً ٌوسؾ الثقفً بالطب ، وعاش حتى خبلفة ابً جعفر المنصور ال

وعمل طبٌبا لبلمٌر العباسً عٌسى بن موسى ، وكان عٌسى ٌعتمد علٌه فً الطب ،    

وجعله محل مشورته وثقته ، وكان االمٌر عٌسى والٌا على الكوفة ، وولٌا للعهد ، ولكن 

. المنصور استطاع ابعاده وجعل الوالٌة البنه المهدي 

رس الطب فً جندٌسابور ، ومنهم ماسرجون البصري ٌهودي من أصل فارسً ، د -8

واستوطن البصرة أٌام بنً مروان ، وترجم كناش أهرن بن أعٌن للعربٌة ، وطال عمره 

 .حتى ادرك بنً العباس 
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اال  اا من غير المسلمين  

في العهد الع اسي  

 :اال  اا من الن ار   -  

بٌر من كك عدد باالضافة الى ما تقدم من أطباا عاشوا فً العهد االموي ، هنا   

 تشوع ، اشهرهم اا لة االطباا فً العصور العباسٌة 
1
وهً عابلة اشتهرت بالطب ،  

. وكان لها حظوة كبٌرة لدى الخلفاا العباسٌٌن 

ختٌشوع الذي بجورجٌوس بن جبرابٌل بن : وأول هذه العابلة فً الظهور هو  -1

كان قد داوى استدعاه المنصور من جندٌسابور حٌث كان ربٌسا لمستشفاها ، و

م ، فؤعجب به المنصور ، 765/هـ147المنصور من مرض أصاب معدته سنة 

 .وجعله طبٌبا له والسرته

وكان الخلٌفة المنصور العباسً ٌزور جورجٌوس ماشٌا عندما مرض هذا االخٌر ، 

هللا وأسلم وأنا أضمن لك  قّ ات! ٌا جورجس: " وقال له ذات مرة . م أمره وٌعظّ 

أنا على دٌن آبابً أموت ، وحٌث كان آبابً أحب أن : " جورجس فقال ، " الجنة

، فضحك الخلٌفة وأذن له بالسفر " أكون إما فً الجنة أو فً جهنم ، ٌا أمٌر المإمنٌن

هذا مع ان المنصور العباسً . الى جندٌسابور ، واعطاه عشرة آالؾ دٌنار ذهبا 

لشّدة بخله ( التً ال قٌمة لها  العملة النحاسٌة الرخٌصة) كان ٌسمى أبا الدوانٌق  

وحرصه ، حٌث كان ٌإسس دولة وٌبنً مدٌنة بؽداد ، فكان محتاجا لكل درهم 

!!ودٌنار ، ورؼم ذلك ٌعطً جورجٌوس عشرة آالؾ دٌنار ذهبا
2

 

خلؾ والده فً رٌاسة الطب فً جندٌسابور ، واستقدمه : شوع بن جورجٌوس يختب -2

ه الخطوة العظمى والمكانة السامقة ، وجمع هارون الرشٌد فصار طبٌبه ، وبلػ لدي

 .االموال والضٌاع

ختٌشوع ، والتحق بخدمة الرشٌد حتى صار كبٌر بوتولى بعده ابنه جبرابٌل بن  -3

وجمع جبرابٌل بن ٌختٌشوع ثروة . االطباا ، وبلػ من المكانة مالم ٌبلؽه ؼٌره 

                                                            
. أي ٌسوع ، والمقصود بذلك عٌسى علٌه السبلم: تعنً عبد ، وٌشوع : ٌخت   1

بن  أن المنصور ولً النصارى بعض الوالٌات على المسلمٌن ، فقام شبٌب: 1/160( : أحكام أهل الذمة )ذكر االمام ابن القٌم فً كتابه    2

الذمة على ( أهل)ٌا أمٌر المإمنٌن سلطت : شبه وخاطب أمٌر المإمنٌن وحذره من مؽبة تولٌة النصارى على المسلمٌن وظلمهم للرعٌة 

المسلمٌن ، ظلموهم وعسفوهم ، وأخذوا ضٌاعهم ، وؼضبوا أموالهم ، وجاروا علٌهم ، واتخذوك سلما لشهواتهم ، وانهم لن ٌؽنوا عنك من 

.  وم القٌامة فانتبه المنصور ، فبدأ بعزلهم بالتدرٌجهللا شٌبا ي
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وكانت له المكانة  .طابلة من الرشٌد والبرامكة ، ثم المؤمون بعد وفاة الرشٌد 

 ًّ ًّ العظمى عند الرشٌد بعد ان احتال لمداواة محظ ات هارون الرشٌد حتى ة من محظ

ًّ : " بلػ السفه بخلٌفة المسلمٌن أن ٌقول  فلٌخاطب بها جبرابٌل  من كانت له حاجة ال

والقواد ورجال الدولة فكان الوزراا " ، النً سؤفعل كل ما ٌسؤلنً فٌه وٌطلبه منً

وهذا أمر خطٌر . رابٌل فً مطالبهم من الرشٌد ، وٌجزلون له العطاا ٌقصدون جب

ر منه الفقهاا وأن ال ٌكون لهإالا االطباا واضرابهم من اهل الذمة تلك خطٌر قد حذّ 

موا فً شإون الدولة وأمر المسلمٌنالمكانة السامقة لدى الخلفاا ، حتى ال ٌتحكّ 
1

. 

هـ وقضى على أخٌه األمٌن 205سنة ولما مرض المؤمون بعد أن دخل بؽداد     

مرض فعالجه االطباا ففشلوا ، ثم عالجه جبرابٌل فبرأ فً ثبلثة اٌام ، فسّر المؤمون 

درهم فضة ، وألؾ كّر من الحنطة ( ملٌون)، وأمر له بؤلؾ الؾ 

، وصار كل من ٌتقلد عمبل ال ٌخرج الى (  كٌلو ؼراما 119.5=قفٌزا60=الكر)

. جبرابٌل وٌكرمه  عمله اال بعد ان ٌلقى

وكان موكب جبرابٌل هذا ٌشبه موكب الخلٌفة فً عظمته وأبهته ، وعند موته     

ترك دورا وبساتٌن بسبعٌن ملٌون درهم ، وأراضً زراعٌة باثنً عشر ملٌون ، 

وآالت بثمانٌة مبلٌٌن ، وجواهر بخمسٌن ملٌون درهم ، عدا ما تركه من عشرات 

. المبلٌٌن من الدراهم 

فؤي سفه بلػ بهإالا الخلفاا والكبراا فً الدولة االسبلمٌة حتى ٌعطوا هإالا     

هذا المكانة السامقة ، حتى إن هارون  االطباا من أهل الذمة كل هذه االموال وكلّ 

فً الموقؾ  –وهللا –دعوت هللا لك : "الرشٌد قال لجبرابٌل بعد ان عاد من الحج 

. عسى أنكرتم قولً هذا : ، فقال  ثم التفت الى بنً هاشم. دعاا كثٌرا 

!! ٌا سٌدنا ذمً : فقالوا 

نعم ، ولكن صبلح بدنً وقوامه به وصبلح المسلمٌن بً ، فصبلحهم : فقال الرشٌد 

!!" . صدقت ٌا أمٌر المإمنٌن: فقالوا !! بصبلحه وبقابه 

 فؤي سفه وأي استبداد فً هذا النظام الفاسد ، الذي جعل الخبلفة االسبلمٌة    

الراشدة تتحول الى ملك عضوض والى ملك جبري حتى ٌقول لهم مثل ما قال 

ادِإ }: فرعون  شاَل مْك  ِإالَّ ساَل ِإي اَل الرَّ ي ُد دِإ ا  اَلهْك ماَل ا  اَلراَل   واَل مْك  ِإالَّ ماَل ي ُد رِإ
ا  ُد [ . 29: ؼافر ]{ ماَل

                                                            
لما مرض هارون الرشٌد فً آخر عهده فشل فً عبلجه جبرابٌل ابن ٌختٌشوع واضرابه ، فؽضب علٌهم الرشٌد وصادر أموالهم ،    1

المسلمٌن وأموالهم ، ولكن ذلك لم ولكن المؤمون أعاد ها لهم، وأمر الرشٌد بؤن ٌصرؾ أهل الذمة من الوالٌات وال ٌتركون ٌتحكمون فً 

. ٌتم لوفاة الرشٌد
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. علٌه فً قصة مإمن آل فرعون والؽرٌب حقا أن فرعون وجد من ٌردّ 

: ٌقولون  بل الكلّ  ، علٌه فمن ٌجرإ على الردّ أما هارون الرشٌد وأضرابه      

ختٌشوع وأضرابه ، بولو أنفق مال الدولة كله على سفاهاته وعلى . صدقت ٌا سٌدنا 

ختٌشوع فٌه صبلح لبدن الخلٌفة ، بحتى ٌبلػ ان ٌدعو هللا له بطول البقاا ، الن بقاا 

جبرابٌل بن وصبلح بدن الخلٌفة صبلح لؤلمة ، فعلى االمة جمعاا أن تدعو ل

!! ختٌشوعب

ختٌشوع بن جبرابٌل وصار طبٌبا للمؤمونبولما مات جبرابٌل ورث مكانته     
1

ثم  

زمن هذا االخٌر مكانة عالٌة ، حتى قال ابن أصٌبعة للمعتصم ثم المتوكل ، وبلػ فً 

بلػ من عظم المنزلة والحال وكثرة المال ما لم ٌبلؽه أحد من سابر االطباا الذٌن : " 

وكان موكبه " . وكان ٌضاهً الخلٌفة المتوكل فً اللباس والفرش. ا فً عصره كانو

ال ٌقل أبدا عن موكب الخلٌفة فً البهاا وكثرة الخدم والحشم والراكبٌن والماشٌن 

. بٌن ٌدٌه

ختٌشوع وكان مناظرا للٌهود ، بختٌشوع جبرابٌل بن عبٌد هللا بن بثم ظهر من آل   -4

وكان أثٌرا عند ملك الدٌلم خسر وشاه ، وعند أمٌر . ة قٌدته النصرانًعمنافحا عن 

 .وكلهم كان ٌبالػ فً اكرامه . الموصل حسام الدولة ، وعند أمٌر مافارقٌن 

ثم تولى ابنه عبٌد بن جبرابٌل الطب بمافارقٌن وكان معاصرا البن بطبلن ، وٌجتمع     

 .ه ، وٌؤنس الٌه ، وله كتب كثٌرة فً الطبب

بن ( طلحة )ختٌشوع الذي كان طبٌبا للخلٌفة العباسً الموفق باهلل بن ثم ظهر ٌوحنا ب -5

ج كربى ، وكان اذا جلس وكان الموفق ٌحبه كثٌرا وٌدعوه بمفرّ . جعفر المتوكل 

 .للشراب ٌجلس ٌوحنا عن ٌمٌنه وٌجعله أخص ندمابه

عد انه أنت تعلم ٌا صا:" ة لوزٌره صاعد عندما اشتكاه ٌوحنا الى الخلٌفة وقال مرّ    

، وٌعلم مافً سوٌداا قلبً ، وهو مفرج كربً  لٌس لً فً هذه الدنٌا من استرٌح الٌه

فذهب " وانت دابب الحٌلة على تنؽٌص عٌشً بشؽل قلبه عن خدمته. ؼٌر ٌوحنا 

 ًّ . .هاالوزٌر صاعد من فوره واسترضى ٌوحنا وكتب له جمٌع الضٌاع التً ٌدع

                                                            
ارتفعت مكانة أهل الذمة فً عهد المؤمون وتولوا الوالٌات الهامة واستولوا على أموال المسلمٌن وضٌاعهم ، ومن بٌنهم الكسابً استاذ     1

( 2800)هل الذمة من الوالٌات العامة ، فصرؾ المؤمون ، فاؼرى المؤمون بهم ، وكثرت الشكاٌات من المسلمٌن ، فؤمر المؤمون بعزل أ

أحكام أهل : انظر ابن القٌم )منهم ، وبقٌت فً األقالٌم منهم بقاٌا ، وخاصة من الٌهود والسامرة ، فؤمر بعزلهم من كل والٌة هامة وعامة ، 

. ورؼم ذلك بقً منهم عدد فً مصر وؼٌرها( . 1/162: الذمة 
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ده لدى المقتدر باهلل العباسًختٌشوع بن ٌوحنا مكانة والبثم تولى  -6
1
، ثم صار طبٌبا  

 .وكانت له المكانة السامقة لدٌه ... خاصا للراضً بن المقتدر عندما تولى الخبلفة 

ختٌشوع تسٌطر على مقادٌراالمور فً الدولة العباسٌة منذ زمن بوهكذا نجد عابلة     

و بالصحة وطول المنصور وحتى زمن الراضً بن المقتدر ، حتى ان الخلٌفة ٌدع

ختٌشوع فً عرفات وٌكثر الدعاا له ، وٌؤتً خلٌفة آخر فبل ٌجد من الدنٌا من بالعمر ل

فما أبؤس هذه االمة التً ألقت بقٌادها الى خلفابها . ج كربه ؼٌر ٌوحنا ٌسترٌح الٌه وٌفرّ 

 هم بطانة ، وهللاووحكامها الذٌن ألقوا قٌادهم الى هإالا الكفرة من أهل الكتاب واتخذ

االًة }: سبحانه وتعالى ٌقول  مْك  اَل اَل مْك الاَل ياَل ْكلُدوناَل ُد ونِإ ُد نْك دُد ةًة مِإ اناَل وا  ِإ اَل تَّ ِإ ُد نُدوا الاَل تاَل يناَل آماَل ا الَّ ِإ ا  اَليُّهاَل ياَل

مُد  ا لاَل ُد نَّ يَّ دْك  اَل رُد ۚ   اَل مْك  اَل ْك اَل هُد ورُد دُد ا تُد ْك ِإي  ُد ماَل مْك واَل هِإ اهِإ واَل نْك  اَلفْك ااُد مِإ داَل ِإ الْك اَل ْك اَل دْك  اَل مْك  اَل نِإتُّ ا ااَل وا ماَل دُّ واَل

ا ياَل قِإلُدوناَل ااْك عْك تُدمْك تاَل نْك ا ِإ  *  ِإ ۖ   ِإنْك  ُد تاَل نُدوناَل  ِإالْك ِإ مِإ تُد ْك مْك واَل الاَل يُدحِإ ُّوناَل ُد هُدمْك واَل اِإ تُدحِإ ُّوناَل تُدمْك  ُدوالاَل ا  اَلنْك هاَل

لِّ ِإ  يناَل   }:وقال تعالى [ . 119-118: آل عمران ]{  ُد وا الَّ ِإ تَّ ِإ ُد نُدوا الاَل تاَل يناَل آماَل ا الَّ ِإ ا  اَليُّهاَل ياَل

لاَل ِإ  ا واَل وًة مْك هُد ُد يناَل ُد وا دِإ
اَل اتَّ اَل ُد

قُدوا  َّ اتَّ اااَل ۚ  واَل لِإياَل الْك ُد َّاراَل  اَلوْك مْك واَل لِإ ُد نْك  اَل ْك ا اَل مِإ تاَل يناَل  ُدوتُدوا الْك ِإ ناَل الَّ ِإ ا مِإ  ًة

نِإيناَل  مِإ تُدمْك مُد ْك نْك [ .  57:المابدة ]{ ِإنْك  ُد

وهإالا أظهروا المودة وأبطنوا العداوة ، وجعلوا لهم المكانة السامقة لدى الخلفاا      

سلمٌن وذلك من ؼفلة الم. بؤمور المسلمٌن كما سنرى  واوالحكام واالمراا ، فاستبدّ 

واالسبلم ٌدعو الى العدل والنصفة وحسن المعاملة ، ولكنه ال ٌدعو الى أن ..  وحكامهم

نجعلهم بطانة وأن ٌتحكموا فً أمور المسلمٌن
2
  .

ا من نفس وأما هم حٌن ٌحكمون المسلمٌن فٌعاملونهم بؤقسى أنواع المعاملة والبطش ، وان كانو     

                                                            
أن أهل الذمة كانت لهم الوالٌات والجباٌات فً عهده ، فاشتكى :  1/166( :أحكام أهل الذمة )ٌقول ابن القٌم فً كتابه     1

هـ بعزلهم من المناصب العامة والوالٌات الهامة ، وأمر بقتل أبً ٌاسر النصرانً 295المسلمون من ظلمهم ، فقام المقتدر عام 

السٌطرة فً زمن الراضً بن المقتدر وكثرت القصابد  وعاد اهل الذمة الى. عامل مإنس الحاجب بسبب خٌانته للدولة 

. والشكاوى ضدهم ، ولكنه عزل ابن فضبلن الٌهودي ، وجعل محله ابن مالك النصرانً ، فقوٌت شوكة النصارى 

جناٌة ، وكذلك فً أٌام االمر بؤمر هللا امتدت أٌدي النصارى ، وبسطوا أٌدٌهم بال( : احكام أهل الذمة)ٌقول ابن القٌم فً     2

فصادر اللعٌن .. ة الٌهم ، واستعمل منهم كاتب ٌعرؾ بالراهب ولقب باالب القدٌس وا فً أذى المسلمٌن ، واٌصال المضرّ فّننوت

عامة من بالدٌار المصرٌة من كاتب وحاكم وجندي وعامل وتاجر ، وامتدت ٌده الى الناس على اختبلؾ طبقاتهم واعلن فً 

من أٌدٌنا ، فنحن ، وها كلمواست، بوا علٌها وؼصبوها ا ، وتؽلّ ر حربا وخراجا ملكها المسلمون منّ نحن مبلك هذه الدٌا: مجلسه 

لنا ، وبعض  فجمٌع ما نؤخذه من أموال المسلمٌن وأموال ملكوكهم وخلفابهم حلّ .. مهما فعلنا بالمسلمٌن فهو قبالة ما فعلوا بنا 

دارا وحانوتا واراضً من أموال ( 272000)وصادر اللعٌن .... ة لنا علٌهم منّ ه علٌهم ، فإذا حملنا لهم ماال كانت الما نستحقّ 

مر من رقدته وأفاق من سكرته ، فؤمر بعزله ، كما أمر أال ٌولى أهل ثم انتبه اآل. المسلمٌن ، ومن األموال مبل ٌحصٌه اال هللا 

وهكذا . الحوانٌت الى اصحابها المسلمٌن فً مصر وقام أبو علً بن االفضل برد الدور واالراضً و. الذمة المناصب العامة 

ن فً شإون المسلمٌن تحكما تاما مع االستبداد والظلم كان الواقع مخٌفا ، حٌث ان أهل الذمة من الٌهود والنصارى ٌتحكموّ 

نهم والمصادرة ، وذلك فً زمن خبلفة المسلمٌن وأٌام عظمتهم ودولتهم ، فكٌؾ ٌكون الوضع عند ضعؾ المسلمٌن وهوا

. وذلتهم ، فإنهم ال ٌبلقون اال الذبح ، والقتل وسفك الدماا ، وتخرٌب الدٌار ، ومصادرة االموال
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 أوربا وجمٌع دول لبوسنة والهرسك وكوسوفو وفً صربٌاقومٌتهم وجنسٌتهم كما هو مشاهد فً ا

. الشرقٌة والؽربٌة 

ورؼم كثرة المسلمٌن فً ألمانٌا .  وال ٌسمح للمسلم بؤن ٌصل الى منصب رفٌع فً الدولة     

فلم نسمع عن مسلم صار والوالٌات المتحدة وؼٌرها من ببلد النصارى ،  وفرنسا وبرٌطانٌا

ربٌسا للدولة أو حتى وزٌرا فً هذا الدولة بل من النادر جدا أن ٌصل الى منصب عضو فً 

البرلمان أو الكونجرس
1

 .

ي ولم ٌقع قط عندهم ان ٌكون للمسلم شؤن ذو بال فً مجتمعهم ، بل ان محمد فاٌد ، المصر    

، ( هارولدز)ال كثٌرة عندهم وٌملك متجر منذ عقود وله أمو األصل ، والذي ٌعٌش فً برٌطانٌا

لم ٌرضوا حتى االن ان ٌعطوه الجنسٌة البرٌطانٌة حتى ال تكون له حقوق مع وجود ثروة كبٌرة 

ولو كان ٌهودٌا لحصل على الجنسٌة البرٌطانٌة فً خبلل أشهر معدودة ، والمكنه احتبلل  ..له 

ه ؼٌر ملتزمٌن بالتعالٌم الدٌنٌة وكان ابنه هذا مع ان المذكور وأوالد. مناصب هامة فً الدولة 

. عشٌقا لؤلمٌرة دٌانا قبل موتها

: اا لة ماسوي  

ختٌشوع هً عابلة ماسوٌه ، وكبل بوالعابلة الثانٌة المشهورة فً مجال الطب بعد عابلة     

. العابلتٌن من السرٌان النصارى 

حق بمستشفى وكان مإسس االسرة ماسوٌه الخوري أمٌا من خوزستان ، والت -7

ختشوع ، فتعلم بجندٌسابور ، ٌدق العقاقٌر فً صٌدلٌتها تحت اشراؾ جبرابٌل بن 

من وجع فً عٌنٌه ، فلم ( الوزٌر)من هناك الطب ، واشتكى خادم الفضل بن الربٌع 

أدخله  ختٌشوع ، فذهب الى ماسوٌه ، فداواه ، فبرأ ، ومن ثمّ بٌنفعه جبرابٌل بن 

واه بعد أن فشل جبرابٌل ، فصار طبٌبه ، ثم أدخله الفضل على الفضل بن الربٌع فدا

على هارون الرشٌد عندما رمدت عٌنه فبرأ على ٌدٌه فكان له من الرشٌد عشرة 

 .آالؾ درهم شهرٌا ، ومبة ألؾ درهم معونة سنوٌة ، سوى الهبات والعطاٌا 

را عند ثم ظهر ٌوحنا بن ماسوٌه وتعلم الطب من أبٌه ومن جبرابٌل ، وكان أثً  -8

وهذا )الواثق العباسً ، فشرب ٌوما فً مجلس الواثق شرابا ؼٌر صاؾ وال لذٌذ 

فلما شرب ٌوحنا القدح االول ( . ر فً برهم واالحسان الٌهم من عادة السقاة اذا قصّ 

أما المذاقات فقد عرفتها واعتدتها ، ومذاقة هذا الشراب ! ٌا أمٌر المإمنٌن : " قال 

                                                            
الؽرٌب حقا ان تتحدث أوربة والؽرب عن حقوق االنسان وٌمنعون الفتاة المسلمة من الذهاب الى المدرسة اذا وضعت على رأسها ؼطاا    1

 28وقد اصدررت فرنسة بذلك قانونا فً ( .. مع ظهور الوجه والكفٌن)عمل محتشمة محتجبة ، كما ٌطردون المرأة اذا ذهبت الى محل ال

. م بهذا الخصوص ، بعد أن وافق الربٌس الفرنسً شٌراك والبرلمان والوزارة  2004ٌناٌر 
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ٌسقون أطبابً وفً : " فؽضب الواثق وقال " ت كلها جة عن طبع المذاقارخا

!! ، فؤمر لٌوحنا فً الحال بمبة ألؾ درهم ترضٌه " مجلسً هذا مثل هذا الشراب

هل : فلما كان العصر سؤل الخادم . وأمر الخادم بؤن ٌحمل الٌه المال فً الحال 

، فلما بتً ألؾ احمل الٌه م: لم ٌحمل بعد ، فقال : حملتم المال الى ٌوحنا ؟ فقٌل 

صلوا العشاا تبٌن للواثق انهم لم ٌحملوا المال بعد ، فؤمر بحمل ثبلثمبة ألؾ درهم 

م ٌبق فً لاحملو مال ٌوحنا اآلن ، واال : فقال الخادم لخازن بٌت المال . الساعة 

بٌت المال شٌبا ، فحمل الٌه ثبلثمبة ألؾ درهم فضة ترضٌة لكؤس من الخمر 

 !!ردٌبة

وحنا بترجمة الكتب الٌونانٌة الى العربٌة وتولى رباسة بٌت الحكمة للمؤمون واشتهر ي  

وخدم ٌوحنا الرشٌد واالمٌن والمؤمون والمعتصم والواثق . م 830/ هـ 225سنة 

. والمتوكل 

هإالا االطباا عٌسى المعروؾ بؤبً قرٌش النصرانً ، وكان صٌدالنٌا  ومن  -9

جارٌة المهدي)فوجهت له الخٌزران 
1

م اعتقها وتزوجها وكانت لها الحظوة ، ث 

وحملت . هذا ماا امرأة حبلى بؽبلم : ببولها ، فلما رآه قال للجارٌة ( لدٌه  الكبرى

الخٌزران وولدت موسى الهادي ، فعظمت مكانته لدٌها ، ثم امتحنه المهدي فوجه 

قصد ي)هذا ماا ابنتً أم موسى : الٌه مع الجارٌة بول الخٌزران وهً حامل ، فقال 

 " .وهً حبلى بؽبلم آخر( الخٌزران 

وال شك ان هذا األفاق كان ٌستعلم من الجارٌة ، وٌعطٌها على ذلك ماال ، وٌزعم انه        

ومن حظه ان تكون حامبل بؽبلم فٌكسب من . ٌعرؾ من البول ان كانت حامبل بؽبلم ام جارٌة 

من وراا ذلك ألؾ ألؾ درهم والضٌاع ذلك ثقة الخٌزران ، وزوجها الخلٌفة المهدي العباسً ، و

!! والهداٌا

. وهم قوم من نصارى العرب بالحٌرة( بفتح العٌن وتخفٌؾ الباا)ومن هإالا االطباا العبادون      

ظهر منهم حنٌن بن اسحاق العبادي احد أشهر المترجمٌن فً العصر العباسً ،  -10

العربٌة الخلٌل بن احمد وكان حنٌن بن اسحاق لِسانا بارعا شاعرا ، وكان شٌخه فً 

حنٌن  وكان. ختٌشوع بالفراهٌدي ، وتعلم الطب من ٌوحنا بن ماسوٌه، ثم جبرابٌل بن 

                                                            
كما ٌقول ابن القٌم  –رؼم أن المهدي اشتهر بمحاربة الشعوبٌة وأعداا االسبلم اال ان أهل الذمة قوٌت شوكتهم فً زمنه     1

ج المسلمون من ذلك ، وقام الٌه نفر من الصالحٌن ٌكلمونه ووالهم الوالٌات والجباٌات ، حتى ضّ ( احكام اهل الذمة)فً كتابه 

القصابد التً تندد بظلم أهل الذمة للمسلمٌن ، فؤمر المهدي بعزلهم ، ولكنه أبقى فً ذلك وٌحذرونه ؼضب هللا علٌه ، وكثرت 

. عه كاتبا نصرانٌا ظلم المسلمٌن ظلما شدٌدا ، فوقؾ القاضً سوار بن عبد هللا ضده ، فاضطر المهدي الى عزلهعلى ضٌا
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 .ٌجٌد الٌونانٌة والسرٌانٌة والعربٌة اجادة تامة 

وسافر حنٌن بتشجٌع من المؤمون الى أقصى ببلد الروم طلبا للكتب الٌونانٌة ، وعظمت 

طً حنٌنا من الذهب وزن ما ٌنقله من الكتب الى مكانته لدى المؤمون الذي كان ٌع

لذا كان حنٌن ٌؤمر كتبته بتوسٌع ما بٌن السطور والكتابة بخط واسع ، . العربٌة 

. واستخدام الكاؼد الثخٌن حتى ٌزداد الوزن وتزداد كمٌة الذهب 

وهو ( العشر مقاالت فً العٌن )وكان حنٌن ماهرا فً طب العٌون ، وله كتاب       

وكان االطباا . على هٌبة سإال وجواب  وضعه( المسابل فً الطب )ر كتبه ، وله أشه

ال ٌسمح لهم بممارسة مهنة الطب قبل ان ٌمتحنوا فً هذا الكتاب ، النه جمع مسابل 

وال ٌسمح ألحد بممارسة . الطب على هٌبة سإال وجواب ، وبصورة فذة مختصرة 

العشر مقاالت فً )ات العٌن ، وكتاب قبل ان ٌمتحن فً طبق( طب العٌون)الكحالة 

. لحنٌن بن اسحاق( العٌن

، وكتاب ( فن تركٌب العٌن)وله مإلفات وكتب مترجمة تربو على المبة ، منها كتاب    

. العشر مقاالت ؼٌر ( العٌن)، وكتاب ( االدوٌة المفردة)

 :اال  اا من ال ا  ة -  

ٌكثرون االؼتسال والتطهر ( المعمدان  ٌوحنا) وهم قوم من الٌهود آمنوا بٌحٌى علٌه السبلم     

مد ، وٌإمنون بتؤثٌر الكواكب ، وقد ورد ذكرهم ، وكلمة صاببة اآلرامٌة تدل على التطهر والتعّ 

مِإ } :فً القرآن الكرٌم  وْك الْكياَل ِإ واَل
ناَل  ِإاَّللَّ نْك آماَل اراَل   ماَل النَّ اَل ا ِإ ُدوناَل واَل ال َّ وا واَل ادُد يناَل هاَل الَّ ِإ نُدوا واَل يناَل آماَل   ِإنَّ الَّ ِإ

نُدوناَل  حْك اَل مْك ياَل الاَل هُد مْك واَل هِإ لاَليْك وْك ٌل ااَل ا فاَلالاَل  اَل الِإحًة مِإ اَل  اَل ااَل  }:، ومثلها فً سورة البقرة[ 69:المابدة]{ ااْك ِإرِإ واَل

مِإ اَل  ااَل مِإ ااْك ِإرِإ واَل وْك الْكياَل ِإ واَل
ناَل  ِإاَّللَّ نْك آماَل ا ِإ ِإيناَل ماَل ال َّ اراَل   واَل النَّ اَل وا واَل ادُد يناَل هاَل الَّ ِإ نُدوا واَل يناَل آماَل ا   ِإنَّ الَّ ِإ الِإحًة  اَل

نُدوناَل فاَللاَل ُد  حْك اَل مْك ياَل الاَل هُد مْك واَل هِإ لاَليْك وْك ٌل ااَل الاَل  اَل مْك واَل هِإ داَل راَل ِّ نْك مْك اِإ هُد رُد [. 62: البقرة ]{ مْك  اَل ْك

الصاببة فرقة من أهل : وقال اسحاق بن رهواٌة والسدي والضحاك وأبو حنٌفة النعمان     

وهو قول أبً حنٌفة واسحاق بن ) الكتاب ٌقرإون الزبور ، وال بؤس بذبابحهم ومناكحتهم 

(. اهوٌهر

وظهر من هإالا الصاببة عدد تولى الوزارة الكبرى فً الدولة العباسٌة ، كما تولوا الطب    

!  ودٌوان الرسابل والمظالم 

. فقد تولى   و اسحا  ال ا ي الو ارة لل ا   والم ي  الع اسيين    

اني ال ات  اادي  المشهور ديوان الر    . ا   والمظالموتولى ا راهيم  ن هال  ال ا ي الحر 
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وقد . ة ة وابنه سنان بن قرّ ومنهم الطبٌب واالدٌب الفلكً الرٌاضً ثابت بن قرّ  -11

المؤمون بإبادتهم لما ؼضب علٌهم ، ولكن شفعت لهم علومهم ، وكان المؤمون  همّ 

 .را ألهله شؽوفا بالعلم موقّ 

دس كان صٌرفٌا بحّران ، وقرأ على محمد بن موسى المهن: ة أبو الحسن بن قرّ  -12
.. تضد العباسً الفلكً الرٌاضً المشهور وصار من خاصة تبلمٌذه فوصلة بالمع

ه وٌكرمه ، وكان ٌجلسه وتعلم الطب فاشتؽل بالطب والتنجٌم ، وكان المعتضد ٌحبّ 
وله كتاب مشهور فً الطب . بٌن ٌدٌه ، والوزٌر وؼٌره من رجال الدولة قٌاما 

 (.الذخٌرة فً الطب)اسمه 
ة ، تعلم الطب والعلوم على ابٌه ، وبرع د سنان بن ثابت بن قرّ ثم ظهر أبو سعً -13

ًّ . فً الطب وعلم الهٌبة  عند الخلفاا ، وخاصة عند المقتدر باهلل والقاهر ا وكان محظ

هـ 331وأسلم فً آخر حٌاته ، وتوفً مسلما سنة . والراضً من خلفاا بنً العباس 

علٌها ، وتنظٌم مهنة الطب ، ، وكان له نشاط عظٌم فً فتح المشافً واالشراؾ 
 .وامتحان االطباا قبل ان ٌسمح لهم بممارسة المهنة 

الخلفاا واالمراا على بناا المشافً وجعل االوقاؾ لها ، فكثرت فً أٌامه  وكان ٌحثّ 
انٌة تخدم االبٌض واالحمر ، والمسلم والكافر ، ابتؽاا وجه هللا تعالى المشافً وكلها مجّ 

مة الطبٌة الى المساجٌن ، وٌرسل لهم باالطباا والصٌادلة واالدوٌة ، بل كان ٌوصل الخد
الخلفاا واالمراا  ٌهه علوكان ٌشجعه على ذلك وٌحثّ . ، وسابر المناطق الرٌفٌة البعٌدة 

ه على الوزٌر علً بن عٌسى الجراح ، الذي كتب الى سنان ٌحثّ : والوزراا ، ومنهم 
، حتى تصل ( االرٌاؾ)، وأهل السواد  تخصٌص أطباا وصٌادلة وأدوٌة للمحبوسٌن

 ًّ جه بصورة خاصة الى وأمره الوزٌر بؤن ٌتّ . ة ، وال ٌحرموا منها الٌهم الخدمة الطب
 ًّ . بة واالمراض الفاشٌة قبل ؼٌرها المناطق الوب

، وكان طبٌبا لثبلثة من خلفاا بنً تولى الطب بعد ابٌه : ة ثابت بن سنان بن قرّ  -14
هلل ، والمستكفً باهلل، والمطٌع هلل ، باالضافة الى المّتقً بن الراضً با: العباس هم 

 .فاحسن ادارتها( مشافً)الخلٌفة المقتدر ، وتولى امر عدة بٌمارستانات 
 .ابراهٌم بن سنان وهو أخو ثابت بن سنان ، وكان مثله طبٌبا  -15

: د ةاال  اا من الهنا- ـ 

شٌد لٌداوٌه من علته بعد الطبٌب الهندوكً الذي طلبه هارون الر( منكه)ظهر  -16
، فؤجرى علٌه الرشٌد رزقا ( منكه)فشل االطباا فً قصره فً مداواته منها ، فداواه 

 .واسعا 
منهم صالح بن بهلة الهندي ، الذي اسلم وكان من كبار أطباا هارون الرشٌد ، و -17

وخاصة بعد ان داوى ابراهٌم بن صالح العباسً ابن عم هارون الرشٌد الذي أؼمً 
ه ، وظن االطباا انه مات ، فجاا صالح بن بهلة وأنكر موته واستخدم أول جهاز علً

االنبوب الى انفه ، واوصل االنبوب بمنفاخ ، وظل ٌنفخ فٌه تنفسً النقاذه ، فؤدخل 
وقد اسمى هذا الجهاز القندس ، وهو أول جهاز تنفسً . حتى أفاق المرٌض 

(Respirator ) أعطاه االعطٌات الكبٌرة وجعله ضمن فسر منه الرشٌد و. فً العالم
 .أطبابه
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من ا  اا العهد الع اسي 

في   داد وماحولها  

: ومن االطباا المشهورٌن فً بؽداد 

 .، وكان بارعا فً المنطق أكثر من براعته فً الطب( هـ328وفاته)ى بن ٌونان متّ  -1

ونان فً ى بن يومنهم ابراهٌم القوٌري أبو اسحاق النصرانً ، وهو من أساتذة متّ  -2
 .الطب 

ومنهم سعٌد بن ٌعقوب الدمشقً النصرانً الذي كان منقطعا للوزٌر علً بن عٌسى  -3

 .هـ 302الجراح ، وربٌسا للبٌمارستان الذي أنشؤه الوزٌر فً بؽداد سنة 

ومنهم الطبٌب المشهور علً بن العباس المجوسً صاحب الكتاب الضخم والهام  -4
شتهر باسم الملكً او الملوكً ، وهو ٌتؤلؾ من والذي ا( الكامل فً الصناعة الطبٌة)

جزاا ، ومن أحسن الكتب الطبٌة باللؽة العربٌة الى زمنه ، فلما ظهر القانون  20

 .البن سٌنا حل محله 

وقد ولد علً بن العباس فً االهواز بببلد فارس مجوسٌا ، وصار من حاشٌة عضد 

. م994/هـ384 الدولة البوٌهً ، واسلم فً زمنه وكان حٌا قبل سنة

ومن هإالا االطباا اسحاق بن شلٌطا الٌهودي وكان أحد أطباا المطٌع هلل الخلٌفة  -5
 .العباسً 

 .النصر فنون الذي كان طبٌبا للوزٌر وقابد القوات المسلحة بختٌار وابو  -6

 .ودانٌال المتطبب الذي كان طبٌبا لمعز الدولة البوٌهً -7

سٌؾ الدولة بن حمدان صاحب حلب ، وأبو الحسن بن كشلرٌا الذي عمل فً خدمة  -8
واستعمله عضد الدولة البوٌهً ، وجعل ربٌسا للبٌمارستان العضدي ببؽداد وعاش 

 .ومات ٌهودٌا

س الطب فً وكان أبو الفرج عبد هللا بن الطٌب من رإساا النصارى فً دٌنهم ، وٌدرّ  -9
على تصانٌفه  البٌمارستان العضدي ، وكان معاصرا للشٌخ الربٌس ابن سٌنا الذي أثنى

 .فً الطب والمنطق والطبٌعٌات 

ومن أطباا بؽداد ابن بطبلن النصرانً ، واسمه أبو الحسن المختار بن عبدون بن  -10
تبات ومناقرات ، وكانت ابطبلن ، وكانت بٌنه وبٌن ابن رضوان المصري المسلم مك

فً  ، ومقالة( تقوٌم الصحة )كتاب : م ، وله من الكتب 1058/هـ 450وفاته سنة 
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 (.دعوة األطباا)، وكتاب ( الى الطب المدخل)، وكتاب ( شرب الدواا المسهل )

ومن أطباا بؽداد قسطا بن لوقا البعلبكً الطبٌب الفٌلسوؾ المنجم ، عاش فً أٌام   -11
 .المقتدر العباسً ، ونقل كتبا كثٌرة من الٌونانٌة الى العربٌة 

هبة هللا بن أبً العبلا صاعد ومن أشهر أطباا العراق أمٌن الدولة أبو الحسن  -12
. فً البٌمارستان العضدي ( ساعور)كان ربٌس األطباا . بن ابراهٌم بن التلمٌذ 

، وتولى مناصب عدة ومنها الوزارة وكان ال ٌقبل عطٌة  وكان أمٌن الدولة نصرانٌا
ة او سلطان ، ولم ٌكن ٌنافسه فً الطب اال أبو البركات الٌهودي ، ٌؾاال من خل

سنة ، ومات نصرانٌا ،  94هـ وله من العمر 560فاة ابن التلمٌذ سنة وكانت و

وخلؾ أمواال وضٌاعا وقصورا وجواهر كثٌرة ، ورثاه الشعراا ومدحوه فً حٌاته 
، ومنهم السٌد النقٌب الكامل نقٌب االشراؾ ، والشرٌؾ محمد بن الهبارٌة العباسً ، 

 . والشاعر أبو اسماعٌل الطؽرابً

ركات هبة هللا علً بن ملكا الٌهودي ، وكان فً خدمة المستنجد ومنهم أبو الب -13
دم قٌام قاضً القضاة له وسبب اسبلمه انما كان لع. باهلل ثم المستضًا باهلل العباسً 

و البركات اذا دخل على الخلٌفة قام جمٌع من فً المجلس اال الخلٌفة ، وكان أب
 !!.وم له قاضً القضاة وقاضً القضاة ، فاستاا من ذلك وأعلن اسبلمه لٌق

ومنهم أبو الفرج صاعد بن هبة هللا النصرانً صار طبٌبا للخلٌفة الناصر  -14
العباسً ، وتولى عدة وزارات وتكبر على الجند ، وأساا معاملتهم ، وأهان كثٌرا 

دٌنارا ( 813.000)هـ وكان ما تركه بعد وفاته 620من الضباط ، فاؼتالوه سنة 

 !!.ضٌاع والقصور والبساتٌن والجواهرذهبا ، باالضافة الى ال

-770/هـ 236-154)ومنهم أبو الحسن علً بن سهل بن ربن الطبري  -15

 .، وكان طبٌبا للمعتصم العباسً ، ثم صار ندٌما البن المتوكل ( م861

ووصفه االمام محمد بن جرٌر الطبري بعلً بن ربن النصرانً ، أما ابن أصٌبعة وابن      
وهو فً مجلد ( فردوس الحكمة )وله كتاب رابع فً الطب اسمه . ان ٌهودٌا القفطً فذكرا أنه ك

م ، وعندي 1928واحد ، نشره وحققه الدكتور محمد زبٌر الصدٌقً ، وطبع فً برلٌن عام 

. انه أسلم على ٌد المعتصم العباسً ، فصار من أقرب المقربٌن الٌه : نسخة منه ، وقالوا 
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واالندل   اشهر    اا الم ر  

:  واشتهر من اطباا المؽرب واالندلس عدد من االطباا الٌهود والنصارى منهم 

فً )السموال بن ٌحٌى بن عباس المؽربً ، ثم انتقل من المؽرب الى دٌار بكر  -1
( فً أذربٌجان)وخدم بٌت البهلوان حكام مراؼة بالطب  ثم أذربٌجان ،( تركٌة حالٌا 

المه هناك ، ورد على الٌهود ، وصنؾ كتابا فً وارتحل الى الموصل ، وأعلن اس
(بذل المجهود فً إفحام الٌهود)تنفٌذ أباطٌلهم وتحرٌؾ التوراة سماه 

1
، وصنؾ  

 .هـ564للوزٌر مإٌد الدٌن الحسٌن بن محمد سنة ( المفٌد فً الطب)كتاب 

( تونس)ومنهم اسحاق بن سلٌمان االسرابٌلً ، ٌهودي ولد بمصر ، وسكن القٌروان  -2
 .صار طبٌبا ألول الخلفاا الفاطمٌٌن عبٌد هللا المهدي ، وعمر حتى بلػ مبة سنةو

 ومنهم حسداي بن بشروط االسرابٌلً ، ظهر فً زمن الناصر الثالث االموي -3
 .، واشتهر باستخراج العقاقٌر وله كتب فً الطب  باألندلس

لناصر ومنهم ٌحٌى بن اسحاق القرطبً النصرانً ، صار طبٌبا لعبد الرحمن ا -4
اعظمها من مصٌبة حٌث ٌتولى وما . الثالث االموي ، ثم تولى الوزارة الكبرى لدٌه 

والدولة فً . نصرانً وزارة الدولة الكبرى ، وٌتصرؾ فً الدولة ، وفً المسلمٌن
وهذا من أسباب الوهن وضٌاع االندلس .. االندلس محاطة باالعداا من النصارى 

 .على المسلمٌن

هب ، أرسله امبراطور القسطنطٌنٌة أرامنٌوس لعبد الرحمن الناصر ومنهم نقوال الرا -5
لٌترجم له كتاب دٌسقورٌدس فً النباتات الطبٌة من الٌونانٌة الى العربٌة ، وهو أول 

 .من عمل ترٌاق الفاروق

ومنهم ٌوسؾ بن أحمد بن حسداي االسرابٌلً ، سافر من االندلس الى مصر فً أٌام  -6
مً ، وكان طبٌبا للوزٌر محمد بن نور الدولة المعروؾ الحاكم بؤمر هللا الفاط

االجمال )، وكتاب ( الشرح المؤمونً لكتاب االٌمان ألبقراط)بالمؤمون ، وله كتاب 
 .، واشتؽل بالطب والعلوم الطبٌة( فً المنطق

د ملوك ومنهم ابن بكبلرش من كبار أطباا الٌهود باالندلس ، ونال حظوة كبٌرة عن -7
ألحمد بن المإتمن باهلل ( المجدولة فً االدوٌة)ؾ كتاب هود ، وأل الطوابؾ من بنً

 .بن هود االمٌر

 

 

                                                            
( ن)وهو من منشورات دار القلم بدمشق ، بتحقٌق االستاذ عبد الوهاب طوٌلة   1
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اال  اا من غير المسلمين 

م ر والشام 

:  من أطباا مصر والشام من أهل الذمة مجموعة كبٌرة نذكر منهم 

ه المنصور كان من رجال الكنٌسة المعدودٌن ، ووالّ : نً النصرانً ابلٌطٌان االسكندر -1
سً بطرٌركٌة االسكندرٌة ، وهً أهم منصب نصرانً دٌنً فً مصر وعمل العبا

ان ، وداواها بالسمك يبالطب أٌضا ، فلما اعتلت جارٌة الرشٌد المصرٌة قدم علٌه بلٌط
، فلما أطعمها منه استردت ( وٌعرؾ الٌوم بالفسٌخ) المملح المعروؾ آنذاك بالصٌر 

، وجعل الكنابس الٌعقوبٌة فً مصر وهً  صحتها ، فسر الرشٌد ، ووهب له ماال كثٌرا

 .هـ186فً االصل معادٌة لبلٌطٌان الملكانً تحت قٌادة بلٌطٌان، وكانت وفاته سنة 

طولون ، وكانت وفاته   ومنهم ابراهٌم بن عٌسى النصرانً ، صار طبٌبا ألحمد بن -2

 .هـ260بالفسطاط سنة 

 .أحمد بن طولون ومنهم سعٌد بن توفٌل النصرانً ، وكان من جملة أطباا  -3

 .وظهر نسطاس بن جرٌج النصرانً فً دولة األخشٌد بن طؽج ، وكان من جملة أطبابه -4

وكان موسى بن ألعازار االسرابٌلً وأبنااه اسحاق واسماعٌل متقدمٌن فً الطب ،  -5
 .وعملوا لدى المعز لدٌن هللا الفاطمً

طمً ، وكان من رجال وأما ٌوسؾ البطرٌق النصرانً فكان طبٌبا للخلٌفة العزٌز الفا -6
 .الكنٌسة المعدودٌن فجعله العزٌز بطرٌركا على بٌت المقدس 

وقبله كان سعٌد بن البطرٌق طبٌبا ماهرا فً عهد الخلٌفة العباسً القاهر باهلل ، وجعله  -7

 .هـ321على االسكندرٌة سنة ( بطرٌركا)بطرٌقا 

، قرأ الطب على علً بن ومن هإالا االطباا ابو كثٌر أفرابٌم بن الزفان االسرابٌلً  -8

مجلدا ( 20.000)رضوان المشهور فً مصر ، وكان محبا للكتب ، ولما مات ترك 

 .فً مكتبته ، وأمواال وفٌرة ، وضٌاعا ، وعقارا ، ومجوهرات كثٌرة

ذ افرابٌم المتقدم ذكره ، درس المنطق على ٌد يومنهم سبلمة بن رحمون االسرابٌلً تلم -9
نظام )وله عدة مإلفات فً الطب والعلوم منها كتاب . بن فاتك  االمٌر أبً الوفاا المبشر

 .(خصب أبدان النساا فً مصر عند تناهز الشباب)، ومقالة فً ( الموجودات 

ومنهم أبو العشابر هبة هللا بن زٌن بن جمٌع االسرابٌلً ، قرأ الطب على الشٌخ  -10
الدٌن االٌوبً ،  وكان أبو العشابر من جملة أطباا صبلح. عدنان بن العٌن ززمً

وكان لدى صبلح ... وحظً لدٌه ، وكان رفٌع المنزلة عنده ، عالً القدر ، نافذ االمر
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الدٌن االٌوبً مجموعة من االطباا ٌخدمونه وأهله وأمرااه والقادة من جنده ، ومنهم 
أبو العشابر هبة هللا : ومن أطباا صبلح الدٌن من الٌهود .. المسلم والٌهودي والنصرانً 

 .االسرابٌلً المتقدم ذكره

 (.طب العٌون)والموفق بن شوعة الٌهودي ، اشتهر بالكحل  -11

وأبو المعالً ابن تمام بن هبة هللا الٌهودي ، وكان ممن وجدوا الحظوة لدى صبلح  -12
 .الدٌن ، ثم لدى أخٌه الملك العادل

ومنهم الحكٌم ابراهٌم السامري -13
1

لدٌن اشتهر فً دمشق ، ثم التحق بخدمة صبلح ا.  
 .االٌوبً ، وكان من المقربٌن لدٌه

ومنهم سكرةالحلبً الٌهودي ، عالج جارٌة للملك العدل نور الدٌن زنكً ، فحظى ادٌه  -14
 .ثم خدم صبلح الدٌن. ، وجمع ثروة طابلة 

وصار ابنه عفٌؾ بن سكرة من جملة أطباا صبلح الدٌن ، وألؾ له رسالة فً  -15

 .هـ584سنة ( القولنج)

ٌن أبو الفضل داود بن أبً البٌان االسرابٌلً ، حظً لدى الملك العادل ومنهم سدٌد الد -16
 .أبً بكر بن أٌوب 

ومنهم أبو الحجاج ٌوسؾ االسرابٌلً ، ٌهودي مؽربً من فاس ، سافر الى الدٌار  -17
المصرٌة ، وتتلمذ على ٌد موسى بن مٌمون ، ثم صار طبٌبا خاصا للملك ؼازي بن 

كما كان طبٌبا لؤلمٌر فارس الدٌن القصري ، . حلب  الناصر صبلح الدٌن األٌوبً فً
 .وجمع ثروة طابلة

 .ومنهم أبو البٌان بن المدور الملقب بالسدٌد وكان صبلح الدٌن ٌبالػ فً اكرامه -18

المعروؾ لدى الؽرب ( أبو عمران)وأهم هإالا جمٌعا الربٌس موسى بن مٌمون  -19
والتلمود على مدى العصور  ةراوموسى بن مٌمون أحد أهم شراح التو. باسم مٌمونٌدس 

أي ابن )وموسى ( أي ابن عمران علٌه السبلم)ما بٌن موسى : " وٌقول عنه الٌهود 
وهو ربٌس اطباا الٌهود فً مصر ، وٌتبعه كل . " ، لم ٌوجد أعظم من موسى( مٌمون

 .الٌهود األرثوذكس فً العالم الى الٌوم

ه الى المؽرب ، وهناك أعلن اسبلمه ، وقد ولد فً قرطبة ثم نزح مع والده وأسرت    
ودرس الفقه المالكً وعلوم االسبلم ، كما تعلم الطب بعد أن برع فً دراسة التوراة 

. والتلمود على ٌد والده وعلماا الٌهود

                                                            
هم فً جبل جرزٌم فً نابلس ، وهم ٌسكنون نسبة الى السامرة ، وهم فرقة من فرق الٌهود ، ٌإمنون باالسفار الخمسة فقط ، ومعبد    1

. حول معبدهم
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ولما دخل موسى بن مٌمون الى مصر داوى القاضً الفاضل عبد الرحٌم بن علً     
أي القاضً )شاا فً الدولة الفاطمٌة ، ثم كان البٌسانً ، الذي كان ربٌس دٌوان االن

. من أقرب الناس الى صبلح الدٌن ، واعتبر أحد أهم وزرابه ومستشارٌه( الفاضل

وقام القاضً الفاضل بتقدٌم موسى بن مٌمون الى صبلح الدٌن ، فوجد لدٌه الحظوة     
.  الكاملة والمقام الرفٌع 

جاا رجل من المؽرب شهد علٌه بؤنه قد أسلم  وتولى رٌاسة الٌهود فً مصر ، ولما     
ال : "هناك ، فذهبوا به الى القاضً الفاضل ، فؤعلن أنه أسلم مكرها ، فقال القاضً 

. ولم ٌعتبر اسبلمه صحٌحا ، لذا ال تنطبق علٌه أحكام الردة" . إكراه فً الدٌن

هودٌة من سنة وارتفعت مكانة موسى بن مٌمون فً مصر ، وصار ربٌسا للطابفة الً    

م ، ومع ذلك فقد صار ربٌسا لؤلطباا 1204/هـ 601م الى سنة وفاته 1171/ هـ567

فً ببلط صبلح الدٌن االٌوبً ، ثم فً ببلط ابنه الملك االفضل علً بن ٌوسؾ ملك 
، ولم ٌكن ٌداوي أحدا من المسلمٌن وجمع األموال والضٌاع ، واشتهر بالطب . دمشق 

كبٌر ، ولم ٌكتؾ كما ٌفعل بعض كبار االطباا باالعطٌات  أو النصارى اال بمقابل
كما ٌقول اسرابٌل شاحاك ، وأحد  –الضخمة من السلطان واالمراا واالؼنٌاا ، فقد كان 

أهم الكتاب فً اسرابٌل الٌوم ، وأحد علماا الكٌمٌاا ، وهو معارض لسٌاسة اسرابٌل 
ٌرى  (-لدٌانة الٌهودٌة وتارٌخ اسرابٌلا)التوسعٌة التلمودٌة التوراتٌة بقوة ، فً كتابه 

أي ؼٌر )على الٌهودي ان ال ٌنقذ حٌاة االؼٌار ن أ( التلمودٌة) حسب تعالٌم الهاالكاه 
. بل ٌجب علٌه اذا وقع ؼٌر الٌهودي فً ببر أال ٌنقذه( الٌهود

لؤلؼٌار الذٌن لسنا فً حالة أما بالنسبة : "وٌورد نص ما قال موسى بن مٌمون       
فإذا شوهد أحدهم . ، ولكن انقاذهم ممنوعب معهم ، فٌنبؽً أال نتسبب فً موتهم حر

انت لن : )على سبٌل المثال ٌسقط فً البحر ، فٌنبؽً االمتناع عن انقاذه ، النه مكتوب
، وٌنبؽً على الطبٌب الٌهودي ( تقؾ ضد دماا قرٌنك ، واالؼٌار لٌسوا أقرانك

". خصوصا أال ٌعالج االؼٌار

ا أن ابن مٌمون نفسه طبٌب مشهور فً ببلط صبلح الدٌن ، وٌداوي االؼٌار ، وبم   
إال ان كان رفض الٌهودي ، وخاصة الطبٌب الٌهودي ، انقاذ حٌاة : "فٌبرر ذلك بقوله 
عداا االؼٌار من ذوي النفوذ ، مما قد ٌعرض  -اذا شاع الرفض –االؼٌار قد ٌثٌر 

نك اذا كنت تخشاه أو تخشى عداوته فاعمل على ولك..  الٌهودي ، بل كل الٌهود للخطر
وبالتالً ال بد من ان تؤخذ أكبر " . شفابه لقاا اجر ، وممنوع علٌك مداواته بدون أجر 

. أجر ممكن

فإن اصراره على اخذ االجر كان : " وٌقول اسرابٌل شاحاك عن موسى بن مٌمون     
بر واالحسان ، بل واجب ال من أجل تؤكٌد ان عمله الطبً لٌس من أعمال الخٌر وال

" . ٌمكن تفادٌه

وقد اشتهر عن اطباا أهل الذمة ، وخاصة فً االندلس من الٌهود والنصارى انهم     
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كانوا ٌسقون مرضاهم من المسلمٌن مواد سامة تإدي الى وفاتهم ، وخاصة اذا كان 
. المرٌض من العامة وال نفوذ له 

لبٌري االندلسً فقٌه االندلس المتوفى سنة ولهذا نرى عبد الملك بن حبٌب اال     

وان كان الطبٌب من اهل الذمة ( : "الطب النبوي)هـ ٌقول فً رسالته الموجزة 238

فسقى المرٌض دواا فمات ، فعلى السلطان ان ٌكشؾ عما سقاه ، وان كان طبٌبا معروفا 
" . ن بالطب والبصر به للمظنة التً تواقعه لعداوة الٌهود والنصارى للمسلمً

 ةوقد تكرر مثل هذا الكبلم لدى الفقهاا ، وخاصة فً كتب الحسبة نتٌجة كثر    
. الحوادث من هذا القبٌل فً أماكن مختلفة من االراضً االسبلمٌة 

أن موسى بن ( الدٌانة الٌهودٌة وتارٌخ اسرابٌل)وٌذكر اسرابٌل شاحاك فً كتابه       
من العقاقٌر على كافر ان كان ذلك ٌفً ومن المسموح تجربة عقار : "مٌمون قال 

ولكن أهم شرط فً ذلك اال . بؽرض ما ، ولو أدى ذلك الى االضرار به أو حتى قتله 
ٌكشؾ االمر ، وال ٌصاب الٌهودي ، او عامة الٌهود فً تلك المنطقة بالضرر واالذى 

اة الكلب او إن حٌاة ؼٌر الٌهودي ال تساوي حً: فقد قال التلمود . نتٌجة هذه االعمال 
" . اقتل الصالح من ؼٌر الٌهود ، والكفرة االؼٌار كلهم انجاس: "الخنزٌر ، وقال التلمود 

تتمٌز أرواح الٌهود عن باقً االرواح بؤنها جزا من هللا ، كما أن : " وفً التلمود     
مً واذا ضرب أم. واالسرابٌلً معتبر عند هللا أكثر من المبلبكة " . االبن جزا من أبٌه

ولو لم ٌخلق هللا . اسرابٌلٌا فكؤنما ضرب العزة االلهٌة وٌستحق الموت ( ؼٌر ٌهودي)
الٌهود النعدمت البركة فً االرض والفرق بٌن الٌهود وباقً الشعوب كالفرق بٌن 

والخارجون عن دٌن الٌهود خنازٌر نجسة ، وقد خلق هللا االنسان . االنسان والحٌوان 
د الذٌن ما خلقت الدنٌا اال من أجلهم ، وٌجب على الٌهود ان لٌكون البقا بخدمة الٌهو

سرقة ؼٌر الٌهود لٌست سرقة ، بل هً استرداد ٌبذل جهده لمنع استمبلك ؼٌر الٌهود ، و
وحٌاة ؼٌر الٌهودي ملك للٌهودي فكٌؾ بماله ، وٌجوز للٌهودي ان . لمال الٌهودي 

إذ الٌمٌن جعلت لحسم النزاع بٌن الناس ٌحلؾ مبة ٌمٌن كاذبة فً معاملته لؽٌر الٌهود ، 
وٌجوز للٌهودي أن ٌشهد زورا وٌقسم على . ، وؼٌر الٌهود لٌسوا اكثر من حٌوانات 

وللٌهودي ال تقرض بربا ، ولؽٌر . ذلك حسب ما تقتضٌه المصلحة مع الؽٌر ٌهودي 
"  الخ .. الٌهود ال تقرض اال بربا 

ان على الطبٌب الٌهودي  –اسرابٌل شاحاك  كما ٌقول –وٌقرر موسى بن مٌمون        
والقابلة الٌهودٌة اال تعمل ٌوم السبت اال اذا كان المرٌض امٌرا او سلطانا أو ذا نفوذ ، 
فبل بد من مداواته وتولٌد نسابه الن عدم ذلك سٌضر بالٌهود ، أما ؼٌره من العامة فبل 

. ٌجوز مداواتهم وخاصة ٌوم السبت 

كما  –( Responsa)م فً بحثه 1832حاتام سوفٌر المتوفى سنة وٌقرر الحاخام      

ان المسلمٌن والنصارى لٌسوا فقط عباد اوثان ، وانما  –ٌنقله عنه اسرابٌل شاحاك 
وٌشبههم بالعمالٌق الذٌن كانوا فً فلسطٌن . ٌنبؽً االمتناع البتة عن انقاذ اي واحد منهم 
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وعلٌه فإنه محرم " اكثار بذرة العمالٌقمن المحظور : " والتلمود واضح فً قوله .. 
وبما ان الفلسطٌنٌٌن هم من نسل . على الٌهودي مساعدة هإالا االؼٌار طوال االسبوع 

العمالٌق والكنعانٌٌن الذٌن أمرت التوراة والتلمود بإبادتهم فإنه ٌنبؽً العمل بكل وسٌلة 
فً حاخامات ر ذلك وٌستم. على انقاص نسلهم ، وعدم انقاذ اي واحد منهم فً خطر 

اسرابٌل الذٌن ٌتنادون بطرد الفلسطٌنٌٌن من ارض اسرابٌل التً وهبها لهم الرب 
بموجب مواثٌق مإكدة بدم العزلة مع ابراهٌم واسحاق وٌعقوب وموسى وٌوشع بن 

. فإن أبوا أن ٌخرجوا من اسرابٌل فٌجب إبادتهم.الخ .. نون

الؼٌار عوضا عن مساعدتهم أمر ال بؤس به إن خداع ا: " وٌقول اسرابٌل شاحاك        
وتقرر التوراة عدم عقد سبلم مع الفلسطٌنٌٌن ، بل ٌجب ابادتهم أو طردهم من " . 

!! ض اسرابٌل أر.. الرض التً وهبهم هللا اٌاها ا

احترز من أن تقطع عهدا مع سكان االرض ( :" 34/11،12)جاا فً سفر التكوٌن     

. ك فً وسطك ومناخس فً جنبك وقذى فً عٌنٌصٌروا فخا  التً أنت آت الٌها ، لببل
". احترز من ان تقطع عهدا مع سكان االرض

انكم عابرون االردن الى أرض : "قال لهم الرب ( 33االصحاح )وفً سفر العدد      

، فتطردون كل سكان االرض من أمامكم ، تملكوها ، وتقسمون االرض ( فلسطٌن)كنعان
لم تطردوا سكان االرض من أمامكم ٌكون الذي تستبقون  وان.  بالقرعة حسب شعابركم

التً أنتم  ضاٌقونكم على االرضمنهم أشواكا فً أعٌنكم ومناخس فً جنوبكم ، وي
". ساكنون فٌها 

االرض : هذه هً الفرابض واالحكام التً تحفظونها لتعملوها : "لهذا قال الرب         
ا كل االٌام التً تحٌون على االرض ، وتخربون لتمتلكه التً أعطاك الرب إله آبابك

، وهذا ٌفسر عملٌات هدم المنازل ( 2-12/1سفر التثنٌة ، االصحاح " )جمٌع االماكن 

ذون أوامر ؾوتجرٌؾ االراضً الزراعٌة وتخرٌب ممتلكات الفلسطٌنٌٌن الٌوم ، فهم ٌن
. الرب حرفٌا ، حسب زعمهم

وأما مدن هإالا الشعوب التً ٌعطٌك ( : " 18-20/16االصحاح )وفً سفر التثنٌة     

. أي تبٌدها إبادة تامة" مها تحرٌماالرب إالهك نصٌبا ، فبل تستبق فٌها نسمة ، بل تحرّ 

وٌطرد الرب جمٌع هإالا الشعوب : " جاا ما ٌلً ( 11االصحاح )وفً سفر التثنٌة      

أقدامكم لكم ، من  ، فترثون شعوبا أكبر منكم وأعظم منكم ، كل مكان تدوسه بطون
أي البحر االبٌض المتوسط أو )البرٌة ولبنان من النهر ، نهر الفرات الى البحر الؽربً 

هكم ٌجعل خشٌتكم الرب إل. ال ٌقؾ إنسان فً وجهكم . ٌكون تخومكم ( نهر النٌل
". ورعبكم على كل االرض التً تدوسونها بؤقدامكم كما كلمكم الرب

متى اتى الرب إالهك الى االرض التً انت داخل : " هم وتقول التوراة حسب زعم    
ال تقطع معهم . مهم الٌها لتمتلكها وتطرد شعوبا كثٌرة أمامك ، ودفعهم الرب فانك تحرّ 



71 

 

ب لتكون له اك قد اختار الرّ إيّ . ب إالهك س للرّ عهدا ، وال تشفق علٌهم ، النك شعب مقدّ 
الرض ، مباركا تكون فوق جمٌع من جمٌع الشعوب الذٌن على وجه ا أخصّ . شعبا 

". الشعوب ، وتؤكل كل الشعوب ، ال تشفق عٌناك علٌهم

الفرنسٌة بما ( لومند )م لصحٌفة 1971أكتوبر  15فً (جولدا مابٌر)حت ولهذا صرّ      

ب ذاته ، ولهذا ال ٌصح أن نسؤله تنفٌذا لوعد الرّ ( اسرابٌل)وجد هذا البلد : " ٌلً 
" . وجوداٌضاحا عن شرعٌة هذا ال

اذا : "م 1967أؼسطس  –آب  10فً ( الجورسالم بوست)فً ( موشً دٌان)وٌقول     

نبؽً ان نمتلك ببلد كنا نملك الكتاب المقدس، وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة ، فً
ٌحا ، وأماكن ، وأر( الخلٌل)، وحبرون ( القدس)مالقضاة ، أرض أورشلً التوراة وببلد
" . أخرى كثٌرة

لٌس فً ببلدنا مكان اال : " أول وزٌر للتعلٌم فً اسرابٌل ( بٌرسون دٌنور)وكتب       
عمدوا الى المقاومة وارحلوا ، فإن لم ٌرضوا بذلك ، : للٌهود ، وسنقول للعرب 

" . فسنرحلهم بالقوة

من الواضح انه ال :"1967مدٌر االستٌطان عام ( جوزٌؾ فاٌتز)واكد هذا المعنى     

والحل الوحٌد هو اسرابٌل الٌهودٌة التً تضم على االقل .. ه الببلد لشعبٌٌن مكان فً هذ
ببل عرب ، وال مخرج اال بنقل العرب الى ( أي كل الضفة الؽربٌة)اسرابٌل الؽربٌة 

وإال وجب إبادة الكل كما أمرت التوراة ، فقد جاا فً سفر صموبٌل " . مكان آخر
، اقتل الكل ، الرجال والنساا ( الفلسطٌنٌٌن ملك )اقتل أبٌمالك : " االصحاح االول

م كل مالهم فاآلن اذهب واضرب عمالٌق وحرّ : واالطفال والرضع واالبقار، قال الرب 
" . وال تعؾ عنهم ، بل اقتل رجبل وامرأة وطفبل ورضٌعا ، بقرا وؼنما ، حمبل وحمارا

ون عمّ  ةالى ربّ  فذهب داود( : " 30-12/26االصحاح )وفً سفر صموبٌل الثانً      

واخرج ؼنٌمة المدٌنة كثٌرة جدا ، وأخرج الشعب الذي فٌها ، ووضعهم تحت ( عمان )
. مناشٌر ونوارج حدٌد وفإوس حدٌد ، وأمرهم فً أتون االجر ، واشعل فٌهم النار 

" . وهكذا فعل بجمٌع مدن بنً عمون

مونه سفر المجازر ، وفً سفر ٌشوع العدٌد من المجازر ، حتى ان المإرخٌن ٌس        
 فضرب ٌشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل: "وٌقول الرب حسب زعمهم 

والسفوح وكل ملوكها ، لم ٌبق شاردا وحرمهم مع مدنهم ، ولم ٌستبق رجبل وال امرأة 
" . بوال طفبل وال رضٌعا وال ؼنما وال حمبل وال بقرا ، قتل الجمٌع بؤمر الرّ 

ن شارح التوراة والتلمود وأهم أحبار ٌهود على مدى هذا هو موسى بن مٌموو     
التارٌخ ، وطبٌب صبلح الدٌن بحٌث كانت تضرب الطبول عندما ٌدخل قلعة صبلح 
الدٌن ، وٌقوم لدخوله العلماا واالدباا وكل من فً المجلس اال السلطان صبلح الدٌن 

ن ٌخدع سلطان واستطاع هذا الحبر االسرابٌلً الحاقد المخادع ا. وقاضً القضاة 
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المسلمٌن وقاضً قضاته الفاضل وجمهرة علماا المسلمٌن وعلٌة القوم مع انه هو 
وهو شروح وتعلٌقات على المشنا، وهو متن التلمود ، وهو ( السراج)صاحب كتاب 

( داللة الحابرٌن)التوراة ، وكتاب أي مراجعة ( مشنا توراة )صاحب الكتاب الموسوعً 
كتبها لٌهود الٌمن وأمرهم فٌه بالتحاٌل ( رسالة الٌمن)الفلسفٌة ، ووهو أهم كتبه الدٌنٌة و

.  وكلها كتبها باللؽة العبرٌة. وخداع المسلمٌن ، وؼٌرها كثٌر 

: 145ص( الٌهودٌة وتارٌخ الٌهود الدٌانة)فً كتابه الفذ(اسرابٌل شاحاك)وٌقول        

( المعرفة )ن المسمى م كتاب الشرابع لموسى بن مٌمو1962نشر فً أورشلٌم عام "

باللؽة العبرٌة ، وٌظهر فً النص العبري الوصٌة الكاملة القاضٌة بإبادة جمٌع الكفار 
، اما الترجمة " ان واجب المرا ان ٌبٌدهم بٌدٌه:"وهم جمٌع األؼٌار ، والقابلة 

 وفً النصّ " من واجب المرا ان ٌؤخذ اجرااات فعلٌة لتدمٌرهم :"االنكلٌزٌة فتقول 
ي أمثلة للشخصٌات الهامة من االؼٌار الذٌن ٌجب ابادتهم مثل ٌسوع الناصري العبر

". االنكلٌزي وتبلمٌذه وال تظهر هذه الفقرة مطلقا فً النصّ 

وٌستشهد كبٌر أحبار منظمة جوش اٌمونٌم الحالٌة فً اسرابٌل بكبلم موسى بن     
فقد قال موسى بن . د مٌمون بوجوب قتل او طرد اي فلسطٌنً ٌرمً الحجارة على الٌهو

ان الكنعانٌٌن خٌّرروا بٌن الفرار او الخضوع للٌهود تحت حكمهم ٌتصرفون :"مٌمون
وهذا بالضبط ما ٌنبؽً على اسرابٌل ان تفعله . فٌهم كما ٌشاإون او القتل 

"بالفلسطٌنٌٌن
1

 .

 هذا هو موسى بن مٌمون الذي سماه الؽربٌون مٌمونٌدس ، الذي ٌمجدونه ، والذي     
انتحل له أدٌب وطبٌب ٌهودي ألمانً دعاا وقسما مزعوما ، ثم ترجم الى اللؽة 

وفً هذا الدعاا ٌقولون على لسان موسى بن . االنكلٌزٌة ومنها الى كافة اللؽات 
ٌا الهً القادر على كل شًا ، خلقت جسد االنسان بحكمة متناهٌة، وباركت :"مٌمون

افٌة ، وهً تعٌن مخلوقاتك على تخفٌؾ ارضك وأنهارك وجبالك ، فمنحتها مواد ش
ؾ معاناة أخٌه االنسان ، معاناتهم ، وتشفً أمراضهم ،ومنحت الحكمة لبلنسان ، لٌخؾّ 

واخترتنً . ب كل داا واستخدامها لتناس.. واستخبلص المواد الشافٌة والكتشاؾ قدراتها 
فسً س نان أكرّ وأنا اآلن على وشك . هٌة للعناٌة بحٌاة وصحة مخلوقاتك بحكمتك االل

الجنس  دون فً هذه االعمال الجلٌلة لتفًعهً القدٌر اللواجبات مهنتً ، فهبنً ٌا إل
ب ألهمنً لمهنتً رّ . ل بالنجاح أبسط االشٌاا البشري ، النه بدون مساعدتك فلن ٌكلّ 

ولخدمة مخلوقاتك ، وال تدع التعطش للربح والطموح للشهرة واالعجاب أن تتدخل فً 
" . الكبرى المتمثلة فً صنع الخٌر لمخلوقاتك ٌنً عن المهنةصكنها ان تقنتً ، وٌممه

فً القرن  اأوروبفً وٌستمر الدعاا الجمٌل الرابع على هذا المنوال ، وقد عرؾ      
وما أبدعه وأجمله من  ..(مٌمونٌدس)التاسع عشر المٌبلدي باسم قسم موسى بن مٌمون 

موسى بن مٌمون الذي تقول كتبه الموثقة بالعبرٌة ولكنه منسوب كذبا وبهتانا الى : قسم 

                                                            
.  91م ، ص1991ترجمة ونشر مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة ، بٌروت ،. الٌهودٌة االصولٌة : إٌان لوستٌك   1
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بادة االؼٌار ، واجراا التجارب علٌهم ، وعدم مداواتهم إذا أمكن ، وؼشهم وخداعهم إب
. فً جمٌع االحوال 

نظام " وقد انخدعت نقابة االطباا بالقاهرة بهذا القسم الجمٌل الرابع ، وأوردته فً     
نسبته كما فعلت المصادر الؽربٌة الى مٌمونٌدس ، و" وواجبات الطبٌب وآداب المهنة

عن ( ألفرٌد نوالد)وقد ترجمته عن اللؽة االنكلٌزٌة التً وضعها بؤسلوبه الرابع االدٌب 
االصل األلمانً الذي وضعه طبٌب ٌهودي مجهول ، ونسبه الى موسى بن مٌمون 

(. مٌمونٌدس)

لذات أكابرهم مثل موسى بن ان الخداع والكذب هو مفتاح شخصٌة الٌهودي وبا     
مٌمون ، الذي له شارع باسمه فً قرطبة حٌث ولد ، وفً فاس حٌث عاش فترة ، وفً 

وفً بعد أن احتلتها اسرابٌل ، ( أورشلٌم )القاهرة حٌث ظهر نجمه وبزغ ، وفً القدس 
وله فً مدن كثٌرة فً العالم شوارع باسمه بما فٌها كثٌر من المدن العربٌة جدة ، 

!!. سبلمٌةواال

ولقد مدح الشعراا والكبراا فً دولة صبلح الدٌن موسى بن مٌمون أبو عمران ،     
:  القاضً السعٌد بن سناا الملك الذي قال فٌه : ومنهم 

 أَرى ِطبَّ جالينوَس للجسِم وحده
مِ                         وطبُّب َأ   عمرَا لللعق ورِاسْس  
ه لو أَ َّو َطبَّ رللزاَا  للْسمِ   
       َ ْسمأَه زم  رِا راجلاَلِ   الْسِللْسمِ                        

 ولو كاا  دُر رلتِّم َزمْس يستطبو
لتَّم لو زا يدَّ يو زم رلتِّم                         

 و رَوره يوم رلتِّم زم َكَلٍف  و
وأَ مأَه يوَم رلسِّمرِر زم رلسُّبعْسم                        

ع ان مإلفات موسى بن مٌمون الطبٌة سقٌمة وهً مجرد تجمٌع من كتب من هذا م      
سبقه ، ولٌس فٌها أي ابداع ، ولكن المخادعة والقدرة على التضلٌل ال تبارى عند موسى 

بؤنه ( : " خبار العلماا بؤخبار الحكماا إ)بن مٌمون ، وقد قال عنه ابن القفطً فً كتابه 
" . ة مشاركته ، ولم ٌكن رفٌقا فً المعالجة والتدبٌرلبرأٌه لقكان ٌشارك االطباا وال ٌنفرد 

ؾ مختصرا لواحد وعشرٌن كتابا من كتب جالٌنوس ، فجاا فً ؼاٌة إنه صنّ : " وقال 
".، لم ٌفعل فٌه شٌبا االختصار وعدم الفابدة  

 وهكذا استطاع هذا األفاك األكبر ان ٌدجل على سلطان المسلمٌن صبلح الدٌن األٌوبً    
األفاك ة لهذا الٌهودي ورجال دولته واخصهم القاضً الفاضل ، الذي كان شدٌد المحبّ 
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ي بالدجال ، والبنه ابراهٌم بن موسى بن مٌمون الذي صار طبٌبا للملك الكامل محمد بن أ
.بكر األٌوبً   

: شهر    اا  الح الدين اايو ي من الن ار       
كان طبٌبا فً أواخر الدولة . وأوالده  ي المنى النصرانًبأبو سلٌمان داود بن أ -20

الفاطمٌة ، وحظً لدٌهم ، ثم لما انتقلت االمور الى صبلح الدٌن جعله من أطبابه ، 
ر صبلح الدٌن بفتح القدس ، وطلب من صبلح الدٌن ان ٌعتنً بؤوالده وكان قد بشّ 

 .، فاعتنى بهم ، وجعلهم فً رعاٌة أخٌه الملك العادل
ٌد بن ابً سلٌمان الملك الناصر صبلح الدٌن بالطب ، ثم وقد خدم ابنه ابو سع -21

 العادل وكذلك فعل اخوته خدم الملك
 شاكر أبو   -22
 وأبو النصر  -23
 ....وأبو الفضل -24

. وكلهم أبناا سلٌمان أبً المنى  
ومنهم موفق الدٌن أبو النصر أسعد بن إلٌاس بن جرجس المطران ، كان من أطباا    -25

. صبلح الدٌن 
م أبو الفرج النصرانً كان من جملة أطباا صبلح الدٌن ، ثم اختص بخدمة ومنه   -26

. الملك األفضل علً بن صبلح الدٌن ، واشتؽل أوالده بالطب فً خدمة الدولة االٌوبٌة
ومنهم أبو منصور النصرانً ، التحق بخدمة صبلح الدٌن فً دمشق وصار من    -27

. جملة اطبابه 
أبً ؼالب النصرانً ، برع فً الطب فً دمشق ، والتحق ومنهم أبو النجم بن     -28

. بخدمة صبلح الدٌن 
اشتهر بالطب وتولى المناصب الباذخة فً  أمٌن الدولة أبو الفتح بن أبً النجم   -29

. الدولة األٌوبٌة ، وتولى الوزارات
ك بنً ومنهم رشٌد الدٌن بن أبً حلٌقة بن أبً الخٌر النصرانً ، وكان طبٌبا لملو    -30

. أٌوب وحظً لدٌهم 
ملك انكلترة وأحد أهم ملوك الحملة الصلٌبٌة ( رٌشتارد قلب االسد)وعندما مرض         

ه فً مداواته ، أرسل الٌه صبلح الدٌن جملة من اطبابه النصارى إ، ولم ٌفلح أطبا
وكان ذلك من اسباب العبلقة الحسنة رؼم الحروب بٌن .. لمداواته ، فنجحوا فً ذلك 

مد صبلح الدٌن ارسال اطبابه من النصارى وتعّ . صبلح الدٌن ، وربتشارد قلب االسد 
لكً ٌطمبن الملك رٌتشارد ، ولكً ٌعرؾ مقدار تسامح المسلمٌن ، حتى ان عددا من 

ؾ قلٌبل وخؾّ ، ، فوقع ذلك فً قلب رٌتشارد االسد أطباا صبلح الدٌن كانوا من النصارى 
. لمٌن وعلى صبلح الدٌن من ؼلوابهم وحقدهم على المس
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وظهر فً الدولة االٌوبٌة ثم فً الدولة المملوكٌة عدد من االطباا الٌهود والنصارى        
وتولوا المناصب الباذخة ، وكانوا أطباا الدولة ، منهم رشٌد الدٌن بن أبً حلٌقة بن أبً 

. ادل أبً بكر بن أٌوب صار طبٌبا للملك الكامل محمد بن الملك الع.. الخٌر النصرانً 
 

ثم خدم ابنه الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب ، وخدم بعده طوران شاه بن الملك        
هـ تحول الى خدمة الممالٌك ، وصار طبٌبا 648ولما قتل طوران شاه سنة . الصالح 

. خاصا للسلطان الظاهر بٌبرس البندقداري
 

وهو ابن أبً حلٌقة . ي حلٌقة النصرانً ب الدٌن أبو سعٌد محمد بن أبذومنهم مه   -31
. المتقدم ذكره 

مااالمسلمٌن وٌتكنون بكناهم حتى سمون بؤسوكان الٌهود والنصارى والصاببة بت    
. ٌندمجوا فً المجتمع المسلم ، وكان بعضهم ٌحفظ القرآن الكرٌم حفظا جٌدا وٌستشهد به 

ب الدٌن محمد بن أبً حلٌقة نصرانٌا وكان مهذ. وثقافة أكثرهم ثقافة أدبٌة عربٌة واسعة 
رؼم اسمه الموهم بؤنه مسلم ، واشتؽل بالطب لدى السلطان الظاهر بٌبرس الذي كان 

. ٌكرمه ، وكانت له المكانة العالٌة 
، ومنهم رشٌد الدٌن أبو سعٌد بن موفق الدٌن ٌعقوب من نصارى القدس     -32    

 ًّ خدمة الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبً بكر ز بالطب واللؽة العربٌة ، والتحق بوتم
( الحاوي)هـ بالقاهرة ، وله كتاب فً طب العٌون، وتعالٌق على كتاب 631أٌوب سنة 

. للرازي
ومن السابقٌن عٌسى الرقً كان طبٌبا لسٌؾ الدولة الحمدانً ، وكان ٌنقل من    -33    

. ٌة كتبا كثٌرة بالسرٌانٌة الى العر
منهم أبو الفرج جورجس بن ٌوحنا البٌرودي النصرانً الٌعقوبً من و   -34    

النصارى الٌعاقبة ، وكان عالما بصناعة الطب عامبل بها ، وله مراسبلت مع ابن رضوان 
. المصري 

م الطب ومن الٌهود أوحد الدٌن عمران بن صدقة االسرابٌلً الدمشقً ، تعلّ    -35      
رضً الدٌن الرحبً ، وصار طبٌبا للملوك من بنً أٌوب  على ٌد والده ، وعلى ٌد الشٌخ

وداوى الملك العادل أبو بكر بن أٌوب والملك الناصر داود بن الملك المعظم فً دمشق ، . 
. هـ 637وكانت وفاته بحمص سنة 

وظهر بعده ابنه سدٌد الدٌن أبو منصور بن ٌعقوب سقبلب النصرانً وصار     -36     
. داود بن عٌسى  طبٌبا للملك الناصر

ومن الٌهود صدقة بن منجا االسرابٌلً ، خدم بالطب الملك االشرؾ بن الملك     -37    
. العادل أبً بكر بن أٌوب وله كتاب فً شرح التوراة وكتب فً الطب 

من )ومنهم أمٌن الدولة الصاحب أبو الحسن بن ؼزال بن سعٌد ، كان سامرٌا     -38     
سلم واشتهر بالطب ، وكان طبٌبا للملك األمجد بهرام شاه االٌوبً ، ، ثم أ( فرق الٌهود

هـ وتولى الملك الصالح عماد الدٌن 628، ولما توفً الملك األمجد سنة وتولى له الوزارة 
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وكان أمٌن الدولة ٌستولً على أمبلك دمشق وٌرتشً . اسماعٌل تسنم الوزارة مرة أخرى 
علٌه الملك الصالح ، وصادر أمبلكه وأودعه حتى ضج منه الخاصة والعامة ، فقبض 

. السجن 
ومن اطباا النصارى أبو الفرج بن القؾ أمٌن الدولة ، اشتهر بالطب والجراحة    -39    

. هـ 685وخدم أمٌر عجلون بالطب ، وكانت وفاته سنة . 
       
، فً كتاب  سبتمبر( 11)و  اامرٌك: فً بحثه ( اكرام لمعً )وٌذكر الدكتور القس        

داللة على تسامح المسلمٌن أن ٌهود العراق كانوا فً  3/227االمبراطورٌة االمرٌكٌة ج
مٌبلدٌة كان فً بؽداد وحدها أربعٌن ألؾ ٌهودي ، ولهم  170منتهى الثراا ، وفً عام 

وكان أحد أطباا  . أماكن للتعلٌم والدراسات الدٌنٌة ( 10)مجمعا للعبادة و( 28)
وتولوا المناصب الهامة بالدولة ، بما فٌها . ثالث االموي باالندلس ٌهودٌا عبد الرحمن ال

. الوزارة 
 

الو راا من اليهود والن ار   

زارة المالٌة حكرا على النصارى فً الدولة االموٌة ، ثم شاركهم فٌها الٌهود الووكانت 
. خشٌدٌةوالصاببة فً الدولة العباسٌة ، ودولها الكثٌرة ، مثل الطولونٌة واال

وفً الدولة الفاطمٌة كانت الوزارات الهامة فً معظم االحٌان حكرا على الٌهود     
عاظ تا)كما ٌنقله عنه المقرٌزي فً  –والنصارى ، حتى قال الشاعر الحسن بن خاقان 

، وفً خطط المقرٌزي أٌضا 297ص(الحنفاا بؤخبار األبمة الفاطمٌٌن الخلفاا

2/1231ج
  :

 غاية آمالهم و د مل وا  ... د  ل وايهود ه ا ال مان  
 ومنهم المستشار والمل ُد  ... الع  فيهم والما  اندهم
 ُۖد .تهودوا  د تهود ال ل  ...  مُد ولس  ممن فيهم ي ر  

:   ا ن الن ريلة في االندل  اسمااي  وا ن  يوس    

ٌلة تحرٌؾ ولفظ النؽر. ومن هإالا الوزراا ابن النؽرٌلة الذي تولى الوزارة فً األندلس  
ًّ ( ناؼٌد)لكلمة  م على المعبد أو المدٌر العبرٌة التً وردت فً أسفار العهد القدٌم بمعنى الق

. أو ربٌس القصر أو قابد فصٌل من الجٌش كما ٌقول ابن البسام

ى نّ بن ٌوسؾ المكّ ( أي اسماعٌل أو سمع هللا لً )وقد أطلق هذا اللقب على شموٌل      
أ اسماعٌل هذا بقرطبة ، واضطرته فتنة البربر ان ٌؽادرها عام وقد نش. بؤبً ابراهٌم 

هـ الى مالقة ، واستطاع بذكابه وقدرته على صناعة الكتابة ان ٌصبح كاتب الدولة ، 399
وكان . ووثق فٌه بادٌس بن حبوس ولً العهد ، وخاصة بعد ان كشؾ مإامرة تدبر ضده 

                                                            
. للدكتور حسن ابراهٌم حسن ان هذه االبٌات للشاعر الرضً بن البواب( الفاطمٌون فً مصر)جاا فً كتاب     1
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، وفضح مإامرتهم عند بادٌس لٌنال لدٌه ى بهم ابن النؽرٌلة من المتآمرٌن ، ولكنه ضحّ 
. الحظوة ، فزادت مكانته ، ووصل الى منصب الوزارة بعد أن تولى الحكم بعد أبٌه

نفسه للحكم على  وكان من اسباب اطمبنان بادٌس ان ابن النؽرٌلة ذمً ال تشرهُ    
على  ر مإامرة لٌستولً هوعكس اآلخرٌن فً امارات الطوابؾ ، فكلما قوي وزٌر دبّ 

. الملك بدال من االمٌر 

قال فٌه  موال حتىوكانت السماعٌل هذا قدرة وبراعة فً تنظٌم االمارة وجباٌة األ    
وكان هذا اللعٌن فً ذاته ، على ما زوى هللا عنه من (: " االحاطة )ابن حٌان فً كتابه 

مكرا ، وملكا هداٌته من أكمل الرجال علما وحلما وفهما وذكاا ودماثة ، وركانة ودهاا و
". لنفسه ، وبسطا من خلقه ، ومعرفة بزمانه ومداراة لعدوه

وقد تمكن اسماعٌل بهذا المكر والدهاا ان ٌسٌطر على الدولة ، وان ٌجعل       
المناصب الهامة فٌها حكرا على الٌهود ، حتى اكتسبوا واستطالوا على المسلمٌن كما 

(  االحاطة)ٌقول ابن حٌان فً 

ثقافة واسعة وألحقه بخدمة بلكٌن بن  ؾثقّ تالوزارة ابنه ٌوسؾ ، الذي  ى بعدهثم تول     
واستطاع ٌوسؾ بن . فا با للشراب مسرّ وكان بلكٌن محّ . بادٌس الذي تولى بعد ابٌه 

اسماعٌل ان ٌتقرب الى االمٌر بادٌس نفسه ، وذلك بعد رشوة الوزٌرٌن علً وعبد هللا 
اٌد ، ونزع مالهما من مال ، وسلمه لؤلمٌر بادٌس ، ثم ابنً القروي ، ثم دبر لهما المك

.  تمكن بعد ذلك من السٌطرة على بلكٌن ، فصارت الدولة كلها فً ٌده 

سلمٌن الذٌن أحسنوا ولم ٌكن ٌوسؾ حصٌفا مثل والده ، فؤظهر استطالته على الم     
ثم . بادٌس وابنه  الٌه ، واستطاع ان ٌبعد رجال قبٌلة صنهاجة التً ٌعتمد علٌها االمٌر

لم ٌكتؾ بذلك كله بل بلؽت به الوقاحة ان ٌسب النبً محمدا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
وذلك . عً فٌه هذا الوقح معارضة القرآن الكرٌم فً كتاب وضعه ، ثم وضع كتابا ٌدّ 

مة على هإالا ، وأدى ذلك الى نقمة العلماا واألهـ  459 -456فً الفترة ما بٌن سنة 
د المجرمٌن المتطاولٌن على االسبلم ونبً االسبلم وكتاب االسبلم القرآن المجٌد ، الٌهو

ض فٌها صنهاجة على وانتشرت فً تلك اآلونة قصٌدة للشٌخ اسحاق األلبٌري ٌحرّ 
: وفٌها ٌقول. وا التخلص من هذا الوزٌر الٌهودي الوقح ومن كل قومه الذٌن بؽوا وتجبرّ 

 ف ن   راهم  ها اا  ين.. ( .غرنا ة ) و ني احتلل   ـ 
 فمنهم     م ان لعين... موها ، و امالها و د     

 مون ، وهم يق مون وهم يخ... وهم يق  ون   اياتها 
سا   اها ال سوناو نتم او ... وهم يل سون رفي  ال ِإ

 ؟ و ي  ي ون  مين   ون! ...  م وهم  منا م الى سر  

ا قوٌا أثارت المسلمٌن ضد هإالا الٌهود الفجرة ، ردّ ورد ابن حزم على رسالة ابن النؽرٌلة    
. فثارت صنهاجة وثار المسلمون أجمعون وقتلوا ابن النؽرٌلة ومن معه من الٌهود 

 



78 

 

: رسالة ا ن ح م في الرد الى ا ن الن ريلة    

، عدابها أوا أمور الدولة الى بدأ ابن حزم رسالته بنقد أولً االمر من المسلمٌن الذٌن وسدّ    
ملتنا بدنٌاهم عن اقامة إنا نشكو الٌك تشاؼل أهل الممالك من أهل  اللهمّ : "نوا لهم فٌها فقال ومكّ 

دٌنهم ، وبعمارة قصور ٌتركونها عما قرٌب عن عمارة شرٌعته البلزمة لمعادهم ودار قرارهم ، 
تهم ٌاطة ملّ وبجمع أموال ربما كانت سببا الى انقراض أعمارهم ، وعونا ألعدابهم علٌهم ، عن ح

ة وا بها فً عاجلتهم ، وبها ٌرجون الفوز فً آجلتهم ، حتى استشرؾ لذلك أهل القلّ التً عزّ 
وا بذلك ضعؾ ق النظر أرباب الدنٌا الهتمّ ة ، وانطلقت ألسنة أهل الكفر والشرك بما لو حقّ والذلّ 

ًّ  نا ، ألنهم مشاركون لنا فٌما ٌلزم الجمٌع من االمتعاض للدٌانة الزهرااهمّ  ة ة للملّ ، والحم
ن بما ٌإول الٌه اهمال هذه الحال من فساد سٌاستهم ، والقدح فً دوردّ تثم هم بعد م. اا الؽرّ 

". خل الى الببلا أبواب وهللا أعلم بالصوابارٌاستهم ، فلؤلسباب أسباب ، وللمد

نُدو }: واستخدم ابن حزم التحذٌر واالنذار مستشهدا بقوله تعالى      رْك اَل الاَل تاَل وا واَل لاَلمُد يناَل ظاَل ا  ِإلاَلى الَّ ِإ

ارُد  مُد النَّ سَّ ُد ماَل نْك   }:، وقوله تعالى  [113: هود ]{فاَلتاَل اااَل مِإ لِإياَل يناَل  اَلوْك افِإرِإ وا الْك اَل تَّ ِإ ُد نُدوا الاَل تاَل يناَل آماَل ا الَّ ِإ هاَل يُّ
ا  اَل ياَل

نِإيناَل  مِإ ونِإ الْكمُد ْك وا  }:، وقوله تعالى [ 144النساا ]{دُد تَّ ِإ ُد نُدوا الاَل تاَل يناَل آماَل ا الَّ ِإ هاَل ا  اَليُّ اراَل   ياَل النَّ اَل هُدوداَل واَل الْكياَل
دِإ  ا ْك  هْك اَل الاَل ياَل

هُدمْك ۗ  ِإنَّ  َّ نْك مْك فاَلإِإنَّ ُد مِإ نْك ُد لَّهُدمْك مِإ واَل تاَل نْك ياَل ماَل عْك ٍن ۚ  واَل ااُد  اَل لِإياَل هُدمْك  اَلوْك عْك ُد اااَل ۘ   اَل لِإياَل ماَل  اَلوْك  اَلوْك
يناَل  الِإمِإ [. 51: المابدة]{الظَّ

ة ال تحسن إال الخبث ال سٌما إذا كان العدو من عصاب: ر من ٌهود ومكر ٌهود قاببل وحذّ        
وذلك كان فً زمنه ، أما الٌوم فٌعلنون )الى الضعؾ البادي  مع مهانة الظاهر ، فٌؤنس المؽترّ 

" . وتحت ذلك الختل والختر والكٌد والمكر( . هم وتجبرّ  صلفهم وكبرهم

رأٌا اال وأقواه ، ولم ٌترك له قوال اال نقضه ، وال  ثم رد على رسالة ابن النؽرٌلة أفحم ردٍد      
داللة قطعٌة على  فة من أباطٌل وتناقضات تدلّ وبٌن مافً التوراة المحرّ . أبان خطؤه وخطله 

إن أملً لقوي ، وإن رجابً مستحكم ، فً أن : "ثم أنهى رسالته بقوله . لت دّ فت وبُ رّ أنها قد حُ 
.. ى الٌهود ب هإالا وأدناهم وجعلهم بطانة وخاصة ، ما سلط علط هللا تعالى على من قرّ ٌسلّ 

بنفسه من ملوك االسبلم فإنه ان شاا هللا قمٌن على ان  فمن سمع هذا كله ثم أدناهم وخالطهم
ة والمسكنة والهوان والصؽار والخزي فً الدنٌا ، سوى به ما أحاق من الذلّ  وجلّ  ٌحٌق هللا عزّ 

" . العذاب المإلم فً االخرة

النصرانً ، تولى الوزارة لدى عبد الرحمن  بحر بن اسحاق القرطبًمنمن تولى الوزارة و     
. الناصر الثالث بعد ان كان طبٌبا خاصا له 

لدٌن هللا  ومن هإالا الٌهود الذٌن تولوا الوزارة ٌعقوب بن كلس ، الذي وزر للمعزّ       
ٌعقوب  الفاطمً ، ثم وزر البنه نزار الملقب بالعزٌز ، وهو أول وزٌر فً هذه الدولة ، وقد ولد

واشتؽل بالتجارة والطب فترة شبابه ، ثم سافر الى ، م 980/هـ318فً بؽداد سنة  كلس ابن
وقد ذكر الحافظ  ..الشام وهو فً سن المراهقة وكسب ثقة التجار حتى بلػ درجة وكٌل للتجار 

وكان فً .. أنه كان ٌهودٌا خبٌثا ذا مكر ودهاا وفطنة وذكاا : "ابن عساكر فً تارٌخ دمشق 
، وصار بها وكٌبل للتجار ، فكسر أموال ( فً فلسطٌن)خرج الى الشام فنزل الرملة قدٌم أمره 

" . التجار وهرب الى مصر
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وفً مصر كسب ثقة رجال كافور االخشٌدي ، ثم ثقة كافور نفسه ، ولم تزل أحواله تتزاٌد     
صرؾ يُ ٌقومون له وٌكرمونه ، وأمر كافور بؤن ال اب واالشراؾ جّ مع كافور حتى صار الحُ 

لو كان مسلما لصلح ان ٌكون :" دٌنار وال درهم اال بتوقٌع ٌعقوب بن كلس ، وقال عنه كافور 
هـ وأسلم على ٌد 366ر من فوره ان ٌعلن االسبلم ، وذلك فً شهر شعبان سنة ، فقرّ " وزٌرا

 ك ابن، وقد شكّ ( وهو جامع عمرو بن العاص فً مصر القدٌمة) كافور نفسه فً الجامع العتٌق 
وهً من وضع مجموعة ( دابرة المعارؾ االسبلمٌة )عساكر فً صدق اسبلمه ، وكذلك فعلت 

بؤنه ( ذٌل تارٌخ دمشق)واتهمه ابو ٌعلى القبلنسً فً كتابه . كبٌرة من المستشرقٌن الؽربٌٌن 
. ٌهودي ماكر لم ٌسلم اال طمعا فً الوزارة 

( ابن خنزابه ) ى وزٌره جعفر بن الفرات ولكن كافور لم ٌوله الوزارة حٌث أبقى كافور عل     
ًّ . ر كافور منه وكان ٌحذّ  ة فاهتبل ابن الفرات الفرصة ، ولم ٌلبث كافور اال قلٌبل حتى وافته المن

وصادر أموال ٌعقوب وسجنه ، ولكن ٌعقوب استطاع بالرشوة ان ٌخرج من السجن ، وانطلق 
لدٌن هللا الفاطمً وأكبر قواده ،  ولى المعزّ ي مالى المؽرب ، حٌث لقً جوهر بن عبد هللا الصقلّ 

ه الى المعز لدٌن عه على دخولها ، وتوجّ ه على العورات فً مصر وشجّ ب الى جوهر ، ودلّ وتقرّ 
. هللا فصار من حاشٌته وكبار رجال دولته

. ى فً خدمة المعز لدٌن هللا الفاطمً حتى تولى أمر الدٌوان ثم تولى الوزارة ولم ٌزل ٌترقّ     

ب العلماا واالدباا والشعراا وٌعطً الجزٌل من المال فمدحه وكان ٌعقوب بن كلس ٌقرّ         
، وضبط أمور  أمره ، وصار ٌعرؾ بالوزٌر االجلّ  مَر الشعراا ، ووقفوا على بابه حتى عظُ 

. الدولة وال سٌما المالٌة منها 

اشتد ولعه بابن كلس ، حتى حكم ة البعد وفاة والده سدّ ( نزار بن معد)ولما تولى العزٌز       
فلما مات ٌعقوب بن كلس حزن علٌه العزٌز صار ال ٌمضً أمرا من األمور من دون مشورته ، 

وخرجت القاهرة كلها فً . ط بعشرة آالؾ دٌنار نّ ن وحُ ؾّ وكُ ، ده بنفسه وبكاه ولحّ حزنا شدٌدا ،
. موكب جنازته ، ورثاه مبة شاعر ، فؤجازهم العزٌز جمٌعا

ثم تولى الوزارة عٌسى بن نسطورس النصرانً وهو من أقباط مصر ، وفٌه جبلدة وكفاٌة      
دهم االعمال والدواوٌن ، وطرد المسلمٌن من وظابفهم ، ومال الى النصارى من قومه ، فقلّ 

الهامة فً مصر كلها ، واستناب فً الشام رجبل ٌهودٌا ٌعرؾ بمنشؤ بن ابراهٌم بن الفرار 
سلك مسلكه فً التوفر على الٌهود ، وطرد المسلمٌن من الدواوٌن ، وجعلها ؾ( القزاز:وقٌل)

. حكرا على بنً ملته

واؼتاظ المسلمون ، فرفعت امرأة ظبلمتها فً رقعة أثناا سٌر العزٌز ورمتها الٌه ثم انسلّت ،    
ٌهود النصارى بعٌسى بن نسطورس ، وال أسؤلك بالذي أعزّ ! ٌا أمٌر المإمنٌن : "وفٌها تقول 

فحاولوا الوقوؾ على المرأة فلم " المسلمٌن بك اال نظرت فً أمري بمنشؤ بن الفرار ، وأذلّ 
ًّ ٌستطٌعوا ، وتفكّ  هنا على ؼلط فٌه تنبّ . صدقت كاتبتها : "ا ، ثم قام وقال ر العزٌز فً قولها مل

من فٌن اب والمتصرّ تَر ثم أمر بالقبض على عٌسى بن نسطورس ، وطرد الكُ  ، "وؼفلة عنه 
ولكن هذا االمر لم ٌستمر ، حٌث استطاع . وظابفهم  د والنصارى ، وارجاع المسلمٌن الىالٌهو

عٌسى ببذله االموال واالستشفاع بست الملك بنت العزٌز التً كانت امها نصرانٌة ، وكان ال 
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استخدام ٌرد لها طلبا ، أن ٌطلب الصفح من العزٌز فصفح عنه ، ثم أعاده الى الوزارة بشرط 
بة ألؾ دٌنار ذهبا ، وقدمها للعزٌز فاستعاد مكانته االمسلمٌن فً الدواوٌن فحمل الٌه عٌسى ثبلثم

 .

انً دٌوان المظالم ودٌوان ون الصابً الحرّ روتولى أبو اسحاق ابراهٌم بن هبلل بن زه    
، فؤبى ، الدولة الوزارة الكبرى ان اسلم  وعرض علٌه عزّ . الرسابل فً أٌام المطٌع هلل العباسً 

رؼم انه كان ٌحفظ القرآن الكرٌم ، وكثٌرا ما ٌستشهد بآٌاته فً رسابله ، وألؾ كتابا فً تارٌخ 
قها أباطٌل أنمّ " انها : بنً بوٌه ، ولكن بلػ عضد الدولة البوٌهً انه ٌقول عن هذا الكتاب 

وعاش أبو اسحاق فؽضب علٌه عضد الدولة وأراد قتله ، ولكن المنٌة عاجلته ، " قهاوأكاذٌب ألؾّ 
إنه ٌبكً : قال هـ ، فرثاه الشرٌؾ الرضً بقصٌدة طوٌلة و384بعدها فً عزلة حتى وفاته سنة 

 ًّ . ة فٌه أخبلقه الرض

ا و الحسن ه ة    ن  ااد  ن ه ة    ن   راهيم ال  داد   الدولةوتولى أمٌن      
كان أوحد زمانه فً الطب : الوزارة  (هـ 560- هـ 466 ) المعرو   ا ن التلمي  الن رانى

اسة فً البٌمارستان العضدي ، ثم تولى الوزارة بعد ان تولى رئ( ساعور)، وربٌسا لؤلطباا 
وقد مدحه . عاما  94هـ وله من العمر 560وكانت وفاته سنة . االطباا وامتحانهم فً بؽداد 

السٌد نقٌب السادة االشراؾ ، والشرٌؾ أبو ٌعلى محمد بن الهبارٌة العباسً ، : الشعراا ومنهم 
. والشاعر أبو اسماعٌل الطؽرابً 

فً مصر بعد  اني تولى الو ارة االيون ية  و ال تح  ن   ي الن م الن رومنهم أمٌن الدولة     
. أن عمل بالطب فترة 

كان طبٌبا .  (اليهود )   و الحسن  ن غ ا   ن سعيد السامر ومنهم أمٌن الدولة الصاحب     
وتولى الملك الصالح ، ولما توفً األمجد . للملك االمجد بهرام شاه االٌوبً ، ثم تولى الوزارة 

وكان أمٌن الدولة أبو الحسن بن . ملك العادل الحكم أبقاه فً الوزارة عماد الدٌن اسماعٌل بن ال
ؼزال السامري ٌستولً على اموال الناس فً دمشق ، وٌرتشً ، فبلػ ذلك الملك الصالح ، 

. فصادر أمبلكه وسجنه 

، تولى الوزارة للخلٌفة الناصر    و ال ر   ااد  ن ه ة   الن رانيومنهم أمٌن الدولة       
. هـ620العباسً بعد أن اشتؽل بالطب ، ولكنه كان فظا مع الجند ، وأساا معاملتهم ، فقتلوه عام 

، من نصارى الكرك باالردن ، تولى الوزارة    و ال ر   ن الق  ال  ي  ال راحومنهم         
. هـ 685وكانت وفاته سنة 

من ور  ن ا دون كما تولى  ... الو ارة ، فهد  ن ا راهيم ال    ان يلق   الر ي وتولى      
 و   ه الا في العهد ال ا مي في.. ، و راة  ن نس ور  الملق   الشافي  الملق   ال افي

. مصر 

وقد ازداد نفوذ النصارى فً مصر الفاطمٌة عندما تزوج الخلٌفة الفاطمً العزٌز باهلل     
مخالؾ للمذهب الٌعقوبً وهو )بنصرانٌة تتبع المذهب الملكانً ( م996-955/هـ 344-386)

https://ar.wikipedia.org/wiki/466_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/466_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/560_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/560_%D9%87%D9%80


81 

 

م ، ثم 985/هـ375، فتولى أخوها بطرٌركٌة القاهرة سنة ( الذي كان علٌه أكثر أقباط مصر
. م1000-هـ390سنة ( وهً االكبر واالهم فً مصر)تولى بطرٌركٌة االسكندرٌة 

م ، وكان لهذه 985/هـ 375انً بطرٌركٌة الملكانٌٌن فً القدس سنة ثكما تولى أخوها ال    
نفوذ طاغ على الخلٌفة العزٌز باهلل ، وقد أدى ذلك الى نفوذ ( ست الملك)لزوجة ثم البنتها ا

النصارى الضخم فً مصر والشام ، التابعة للدولة الفاطمٌة ، كما سبق أن أشرنا الى نفوذ الٌهود 
:  الكبٌر فً هذه الدولة وتولٌهم المناصب حتى قال الشاعر الحسن بن بشر الدمشقً متهكما

  ر فالتنصر دٌن حقّ تنصّ 
  لُ علٌه زماننا هذا ٌدّ                    

وا  وا وجلّ وقل بثبلثة عزّ 
  طلُ ل ما سواهم فهم عُ وعطّ                  

فٌعقوب الوزٌر أب ، وهذا  
  العزٌز ابن ، وروح القدس فضلُ                 

لعزٌز الذي ولع به ولعا شدٌدا ، ولم وٌقصد بٌعقوب ابن كلس الذي كان فً درجة االب للخلٌفة ا
. ٌكن ٌمضً أمرا دون مشورته 

:  وقال الشاعر الخبلل ٌنعً على سٌطرة النصارى على شإون المسلمٌن فً مصر     

وؼالوا فً البؽال وفً السروِج ..........    إذا حكم النصارى فً الفروجِ 

  مر فً أٌدي العلوجِ وصار اال.................  ا ت دولة االسبلم طرّ وذلّ 

زمانك ان عزمت على الخروِج ................. ال هذا فقل لؤلعور الدجّ 

استوزر الحافظ لدٌن هللا الفاطمً أحد قواد جٌشه وهو بهرام األرمنً ، ( هـ 529)وفً سنة     
فصارت له قٌادة الجٌش والوزارة الكبرى ، وتضخمت سلطته فً الدولة الى حد خطٌر جدا ، 

ًّ حً ن بدال عنهم النصارى ، وبنى مبات الكنابس واالدٌرة ث قام بفصل المسلمٌن من وظابفهم وع
النصارى بالمسلمٌن وأهانوهم  ، حتى صارت الكنابس ظاهرة فً أحٌاا المسلمٌن ، واستبدّ 

وٌقال . ى فً النهاٌة الى ثورة العامة ، حتى اضطر الخلٌفة الفاطمً الى عزله وهم ، مما أدّ وأذلّ 
.  إن العامة فً هٌاجها قامت بقتله  :

الحضارة االسبلمٌة فً القرن )فً كتابه ( آدم متز)حتى قال المستشرق األلمانً البحاثة      
وكان كبار " . لقد كان النصارى هم الذٌن ٌحكمون ببلد االسبلم[ : " 1/105ج( ]الرابع الهجري

. ون المسلمٌن اببة ، وكانوا ٌذلّ الموظفٌن فً الدولة من النصارى أو من الٌهود أو الص

وذلك بسبب تساهل الحكام مع اهل الذمة من الٌهود والنصارى الذٌن تولوا الوزارات الهامة      
لون طبقة كبار التجار واالثرٌاا وجامعً الضرابب ، باالضافة الى فً الدولة ، كما كانوا ٌشكّ 

. حٌان منهم كون طبٌب الخلٌفة او السلطان او االمٌر فً معظم اال

ونتٌجة لهذا النفوذ الضخم واالستبداد الذي كان ٌظهره الٌهود والنصارى تجاه عامة      
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. ى الى ثورات شعبٌة عدٌدة ضد هإالا الٌهود والنصارى المسلمٌن وإذاللهم ، فإن ذلك قد أدّ 
ؼرناطة  فكما أوضحنا فً قصة ابن النؽرٌلة ٌوسؾ بن اسماعٌل الذي تولى الوزارة بعد ابٌه فً

الرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم  ومعارضة القرآن بزعمه ، فقد هاجت  ، وتجرإه على سبّ 
هم ابن حزم ، وقتلوا فً ٌوم واحد أربعة آالؾ جة ، والعامة ، والعلماا وعلى رأسقبٌلة صنها

الٌهود الى الفرار من ؼرناطة الى مناطق أخرى من االندلس من  اٌهودي ، مما اضطر كثٌر
. لى المؽرب وا

ر بحسب ما ٌفعله هإالا بالمسلمٌن  ، فتحدث ثورات شعبٌة من وكانت هذه الحوادث تتكرّ     
. حٌن آلخر ضد استبداد هإالا الٌهود ووقاحتهم  وإذاللهم للمسلمٌن

قرة  هوالكو ، وتزوج هوالكو من نصرانٌة  رجم التتار على ببلد المسلمٌن تنصّ وعندما ه     
ودخل فً ( كتبؽا)ر من أمراا المؽول ، كما تنصّ ( كٌوك)ر وتنصّ . له البابا جمٌلة ، بعثها 

فلما دخل هإالا التتار الى دمشق انحاز النصارى الى . النصرانٌة النسطورٌة تبعا لزوجته 
( 432-425ص:1ج( )السلوك لمعرفة دول الملوك)وٌصؾ المقرٌزي فً كتاب  ..سلطة التتار 

ام من المسلمٌن فً وقت الؽزو التتري المتمثل بكتبؽا النصرانً موقؾ هإالا النصارى فً الش
 :النسطوري فٌقول 

واستطال النصارى بدمشق على المسلمٌن ، واحضروا فرمانا من هوالكو باالعتناا بؤمرهم "    
فتظاهروا بالخمر فً نهار رمضان ، ورّشوه على ثٌاب الممسلمٌن فً الطرقات ، وإقامة دٌنهم 

بواب المساجد وألزموا أرباب الحوانٌت بالقٌام إذا مروا بالصلٌب علٌهم ، وأهانوا وه على أوصبّ 
مرون به فً الشوارع الى كنٌسة مرٌم ، وٌقفون به ، يمن امتنع من القٌام للصلٌب ، وصاروا 

بوا ، وخرّ " ظهر الدٌن الصحٌح ، دٌن المسٌح: "وبخطبون فً الثناا على دٌنهم ، وقالوا جهرا 
كنابسهم ، فقلق المسلمون من ذلك ، وشكوا أمرهم لنابب هوالكو ، ذن كانت بجوار مساجد ومآ

م قدر قسوس النصارى ، ونزل الى كنابسهم وأقام وهو كتبؽا ، فؤهانهم وضرب بعضهم ، وعظّ 
". شعابرهم

ووصل كتاب ( م1260/هـ658)فلما انتصر المسلمون على التتار فً عٌن جالوت      
الناس سرورا  رّ وبفتح هللا له وخذالنه التتر ، سُ " هم بالنصر ل دمشق ٌبشرّ السلطان قطز الى أه

كما ٌقول " وا ما قدروا على تخرٌبةبكثٌرا ، وبادروا الى دور النصارى فنهبوها ، وخرّ 
، وكما ٌنقله عنه االستاذ الدكتور محمد عمارة ( السلوك لمعرفة دولة الملوك)المقرٌزي فً كتابه 

(. مسؤلة القبطٌة حقابق وأوهامفً ال)ه فً كتاب

وقات انما هو ناتج عن استطالتهم على وما وقع للٌهود والنصارى من حوادث فً بعض األ     
المسلمٌن وابتدابهم االذى لهم ، واحتقارهم ، وفً بعض الحاالت سّب النبً صلى هللا علٌه وآله 

.  علنا االسبلم والقرآن وسلم وسبّ 

القول )فٌما أسماه (مٌنا اسكندر )وجمع االستاذ (خططه)مقرٌزي فً ك ما رواه الومن ذل     
، حٌث ذكر أسباب ( خططه)جمع فٌه ما ذكره عن أقباط مصر فً ( االبرٌزي للعبلمة المقرٌزي

ًّ 1320/هـ721انتفاضة سنة  وا ة وترفعّ م من أن النصارى عملوا كتابا لدى االمراا الخاصك
لدى أمٌر (والكاتب عندهم ٌجمع الضرابب أٌضا )رانً نص كاتب على المسلمٌن ، وكان منهم



83 

 

، فجاا سمسار مسلم وكان تؤخر عن دفع ما علٌه من ضرٌبة ، فؤخذ ( عٌن الؽزال)ٌدعى 
نصرانً ، والنصرانً ال الكاتب البل المسلم رجل ، فقّ  القول ٌستسمح الكاتب ، والكاتب ٌؽلظ له

لناس ، واستشفعوا له ، وهو ال ٌزداد اال صلفا ا وضربا للمسلم ، فتجمع اٌزداد إال عتوا وسبّ 
ا ، فؽضب الناس وألقوا الكاتب النصرانً عن حماره ، وأطلقوا السمسار ، وكان وتجبرّ 

فاستنجد باألمٌر فبعث له ؼلمان ، فخلصوه من ( عٌن الؽزال)النصرانً قد قرب من بٌت األمٌر 
. الناس ، وشرعوا فً القبض علٌهم لٌفتكوا بهمم 

، فؤرسل " نصر هللا السلطان" فذهب فرٌق من الناس مسرعٌن الى قلعة السلطان ، وصاحوا     
وما جرى له ولهم ، ، فوه ما كان من استطالة النصرانً على السمسار ٌستكشؾ الخبر ، فعرّ 

الذٌن اب لدٌهم فطلب السلطان االمٌر عٌن الؽزال ، وأحضر االمراا وجمٌع النصارى الكتّ 
وهم ، فؤمر بقتل النصارى هإالا ، فتقدم الٌه االمراا واستشفعوا المسلمٌن وأذلّ استطالوا على 

وال عند ، ستخدم الٌهود والنصارى فً دوابر الدولة لهم ، فؤمر السلطان االشرؾ خلٌل أال يُ 
تاب والموظفٌن من أهل وأمر األمراا أن ٌعرضوا االسبلم على من لدٌهم من الكّ . االمراا 

بل االسبلم تركه فً وظٌفته ، ومن أبى أخرجه من الوظٌفة ،فؤظهروا االسبلم ، الكتاب ، فمن ق
: فؤنعم علٌهم السلطان بالتشرٌفات وبقوا فً وظابفهم ، حتى قال الشاعر 

 وإذا ما خلوا فهم مجرمونا ... أسلم الكافرون بالسيف قهرا
 فهم سالمون ال مسلمونا ... سلموا من رواح مال وروح

، وال ٌجوز اجبارهم على االسبلم بل كان الواجب كما هذا االجراا ؼٌر صحٌح  وال شك أن    
فعل عمر بن عبد العزٌز من قبل ان ٌخرجهم من الوظابؾ الهامة التً فٌها سٌطرة على 

.  بعد ذلك ، أعاده الى وظٌفته ان أحب  المسلمٌن فمن اختار االسبلم

والعراق واالندلس وؼٌرها من األقطار ،  فً مصر والشام وواضح من التارٌخ االسبلمً     
ى من الٌهود والنصارى والصاببة ،بل والمجوس فً فارس وببلد التسامح مع أهل االدٌان االخر

وكانت معاملة المسلمٌن ألهل الكتاب خاصة تتمٌز بالتسامح . ما وراا النهر الى الهند والصٌن 
الخلفاا أو السبلطٌن كانوا أبناا نصرانٌات من أبناا األمراا وبعض  اوالتزاوج الى حد ان كثٌر

أو ٌهودٌات
1

كما أن كثٌرا من هإالا الٌهود والنصارى تولوا المناصب الهامة والعامة فً . 
كما أن ( . وهو ما ٌعادل ربٌس الوزراا الٌوم) الدولة حتى وصل كثٌر منهم الى منصب الوزٌر 
ثم ، وخاصة فً الدولة االموٌة ، فً الدولة كثٌرا منهم كان وزٌرا للمالٌة أو المسإول المالً 

بتوالها فً كثٌر من ( الضرابب )وكانت جباٌة الجزٌة والخراج والعشور  ..العباسٌة والفاطمٌة 
م وقد وصل االمر الى حد أن ٌتحكّ  .. االحٌان  موظفون من هإالا الٌهود والنصارى والصاببة 

لمسلمٌن ، وٌفرضون علٌهم الؽرامات النصارى خاصة باالٌهود والكتاب والموظفون من 
كما )الضخمة حتى حملوا أحد كتاب المسلمٌن على بٌع أوالده وبناته بؽرامة فرضوها علٌه ، 

الشٌخ محمد الؽزالً رحمه هللا فً كتابه  ذلك ونقل عنه( فً خططه  ذلك ذكر المقرٌزي

                                                            
ولبنان وفلسطٌن واالردن الى ٌومنا هذا تنقسم الى مجموعة مسلمة  امبلحظ أن بعض االسر والعاببلت الكبٌرة فً سوريمن ال    1

ومجموعة نصرانٌة وأخرى درزٌة ، وكلهم من العابلة نفسها ، ومن أشهر هذه العاببلت عابلة شهاب فً لبنان ، حٌث منهم مسلمون ودروز 
. والعبلقات بٌنهم قابمة على المودة والمحبة . الخ .. عاببلت الحداد والصابػونصارى ، والشًا ذاته ٌقال عن 
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(التعصب والتسامح بٌن المسٌحٌة واالسبلم)
1

.  

( م1930-1864( )سٌرتوماس أرنولد )المستشرق البرٌطانً المشهور  لهذا كله نجد       
(الدعوة الى االسبلم)ٌقول فً كتابه 

2
إن ؼٌر المسلمٌن قد نعموا ، : انه من الحق أن نقول : "  

من التسامح ال نجد لها معادال فً أوربة قبل بوجه االجمال ، فً ظل الحكم االسبلمً بدرجة 
وام الطوابؾ المسٌحٌة فً وسط اسبلمً ٌدل على االضطهادات التً االزمنة الحدٌثة ، وإن د

قاست منها بٌن الحٌن واآلخر على أٌدي المتزمتٌن والمتعصبٌن كانت من صنع الظروؾ 
". المحلٌة ، أكثر مما كانت عاقبة مبادئ التعصب والتسامح

هل االدٌان االخرى وقارن هذا الباحث المنصؾ بٌن انتشار االسبلم بالدعوة وتسامحه مع ا    
( م814-742)فشارلمان . وبٌن ما فعل االوربٌون الذٌن نشروا دٌنهم بالسٌؾ والسٌؾ فقط 

فً الدانمارك ( كنوت)وكذلك صنع الملك . فرض المسٌحٌة على السكسونٌٌن بحد السٌؾ 
فً النروٌج ، واالمٌر ( أوالؾ تراٌجفسنون)فً بروسة ، والملك (اخوان السٌؾ )وجماعة 

الخ  ... فً الجبل االسود ( دانٌال بٌتروفتش )م ، واالسقؾ 988فً روسٌة ( دٌمٌرفبل)

وذبحوهم حتى  ، المخالفٌن للمسٌحٌة ، وقطعوا أٌدٌهم وارجلهمعلى لوا أوكل هإالا استط   
فما فعله البلتٌن ، ضاق صدرها بالتعددٌة المذهبٌة  اروبوبل إن أ. ٌفرضوا علٌهم النصرانٌة 

وا ، مرّ ( حسب قولهم)روها من الوثنٌن المسلمٌن ند ذهابهم الى بٌت المقدس لٌحرّ الكاثولٌك ع
وكم .. النهم مخالفٌن لهم فً المذهب  على القسطنطٌنٌة االرثوذكسٌة فذبحوا أهلها ونهبوا دٌارها

ن األقباط الٌعاقبة المخالفٌن لهم فً المذهب ، حٌث كانت الدولة الرومانٌة يذبحوا من المصري
حتى فضل النصارى فً مصر  هموعذبو جلودهم واخنٌة واالقباط ٌعاقبة ، فقتلوا منهم وسلملكا

واالمر كذلك فً . .حكم المسلمٌن ، فناصروا عمرو بن العاص ، وكانوا عونا له ضد الرومان 
عاشت الحروب الدٌنٌة بٌن البروتستانت والكاثولٌك فترة طوٌلة من الزمان  ابوالشام ، بل ان أور

ومنها محاكم .. ، وحرب الثبلثٌن عاما ، وحرب المبة عام ( الروزٌس)حروب : ها ، ومن
، وطردهم المسلمٌن والٌهود منها بعد أن اجبروا سكانها على التنصٌر أو  االتفتٌش فً اسبانً

.  اآلالؾعشرات الطرد ، وبعد أن قتلوا وعذبوا 

ٌتٌن وكٌؾ فرض االسبان والبرتؽالٌون ومن المعلوم ما فعلوه بالهنود الحمر فً االمرٌك        
الشمالٌة فؤبادوهم ابادة تامة ، ولم ٌبق منهم إال  اأما فً أمرٌك. السٌؾ  علٌهم المسٌحٌة بحدّ 

. النزرالٌسٌر 

ولؤلسؾ فإن كثٌرا من الٌهود والنصارى عندما رأوا عدل االسبلم لم ٌكتفوا بما وصلوا الٌه     

                                                            
. ، الطبعة الثانٌة  63-61اصدار دار القلم بدمشق ص      1
 .730، 729حسن ابراهٌم حسن وزمبلإه ، ص. الدعوة الى االسبلم ، سٌر توماس أرنولد ، ترجمة د     2

 THE PREACHING OF ISLAM A History of the Propagation of the Muslim Fait  
 T.W. ARNOLD MA. LONDON CONSTABLE & COMPANY Ltd. 1913 CHAPTERS 3-6, p.45-145   
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 ،ي المجتمع ، ولكن بمجرد ان وصلوا للمناصب العالٌة فً الدولة من الثروات والمكانة العالٌة ؾ
ى هذا دٌنهم كما أشرنا الى ذلك ، فؤدّ  بإذالل المسلمٌن ، وانتهاك حرماتهم ، وسبّ قاموا بالفعل 

ى الى اضطهاد العمل االجرامً الى ثورات ضد الناكرٌن للجمٌل ، الناكثٌن للعهود ، مما أدّ 
. لنصارى لفترات محدودة من الزمان محدود لهإالا الٌهود وا

: هذه التوترات الطابفٌة الى ( جورج قرم )وٌرجع الباحث والمإرخ المسٌحً اللبنانً 

االضطهاد فٌه  لبعض الحكام المسلمٌن ، والذي عمّ  المزاج الشخصً المختلّ  -1
المتوكل العباسً هو المسلمٌن والنصارى والٌهود ، وأظهر األمثلة

1
الذي أمر بهدم  

ماكن الشٌعة ومساجدهم وقبر الحسٌن ، وحرث القبر واالرض المحٌطة به ، كما أنه أ
 .د االمر على الٌهود والنصارى فً الدولة شدّ 

وفً الدولة الفاطمٌة ظهر الحاكم بؤمر هللا وهو رجل مختل عقلٌا ، فقد كانت أوامره متناقضة ،   
فً القدس  (القٌامة)أمر بهدم كنٌسة القمامة  وقد. ل بهم فؤحٌانا ٌكرم أهل الكتاب ، وأحٌانا ٌنكّ 

د النكٌر على أهل وهو أٌضا قد شدّ  ..مساجد المسلمٌن بعض العندما بلؽه ان الفرنجة هدموا 
ق ذلك الصحابة مثل أبً بكر وعمر وعثمان رضً هللا عنهم وأرضاهم ، وعلّ  وأمر بسبّ  ،ةالسنّ 

فً المساجد
2

 .

االقتصادٌة لسواد المسلمٌن والظلم الذي ٌمارسه ي االوضاع العامل االقتصادي وتردّ  -2
 .وإذاللهم واحتقارهم ، واهانتهم للمسلمٌن ، بعض الذمٌٌن المعتلٌن مناصب الدولة العلٌا

قلٌات الدٌنٌة ؼٌر لبلام االجانب التدخل االجنبً فً البلدان االسبلمٌة ، واؼراا الحكّ  -3
لقد استخدم االنكلٌز األقلٌة القبطٌة فً  ..المسلمة الى التعاون معهم ضد االؼلبٌة المسلمة 

 .أؼلب االحٌان ، لٌحكموا الشعب وٌستنزفوه بالضرابب

( بولٌان)و ( جب)وهذه ظاهرة نبلحظها فً سورٌا أٌضا ، حٌث أظهرت أبحاث المستشرق 
قبلقل دٌنٌة خطٌرة بٌن ت الى إثارة كٌؾ أن هٌمنة أبناا األقلٌات فً المجال االقتصادي أدّ 

م 1860و1840وبٌن الموارنة والدروز فً عام ،  1860 مٌن والنصارى فً دمشق سنة المسل
 .. ًّ الصفاقة  زهم الى حدّ فعبلوة على ؼلّو الموظفٌن الذمٌٌن فً االبتزاز وفً مراعاتهم وتح

تصدر منهم استفزازات طابفٌة بكل معنى الكلمة تكان احٌانا البناا دٌنهم ، بل
3

 .

(فً المسؤلة القبطٌة )فً كتابه (د عمارة محم)وٌذكر الدكتور     
4

عدة شواهد من تعاون  
النصرانً النسطوري التتري وقابد قوات ( كتبؽا)النصارى مع المستعمرٌن والؽزاة ابتداا من 

فً عٌن جالوت ، بل وقبله ، حٌث تعاون كثٌر من نصارى  همهوالكو فً الشام حتى انهزام

                                                            
إن أهل الذمة : 1/163( :أحكام أهل الذمة)رؼم أن المتوكل اشتهر بعزل أهل الذمة من المناصب العامة اال أن ابن القٌم ٌقول فً كتابه      1

ستطالوا فً زمن المتوكل على المسلمٌن وكثروا فً الوالٌات والجباٌات حتى ضجت منهم العامة ، وكانت االعمال الكبار كلها الٌهم ، قد ا
فلما طفح الكٌل هاج الناس واتصل علماإهم وصلحاإهم بالمتوكل . باسم الدولة وكثرت وشاٌتهم بالمسلمٌن حتى ٌسمح لهم بمصادرتها 

مؽبة ؼضب هللا ، فؤمر المتوكل بإخراجهم من المناصب العامة والجباٌات والوالٌات ومنع من استخدامهم ، ولذلك حقد ٌنصحونه وٌخوفونه 
. علٌه أهل الذمة واتهموه بالعسؾ والظلم 

. وما بعدها46م ،ص2001حقابق وأوهام ، مكتبة الشرروق ، القاهرة ،: محمد عمارة ، فً المسؤلة القبطٌة . د     2
. 47،ص ( فً المسؤلة القبطٌة حقابق وأوهام)ا ٌنقله الدكتور محمد عمارة فً كتابه كم    3
 54-52المصدر السابق ،ص    4
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ى عهد نابلٌون بونابرت الذي استطاع اؼواا مجموعة من الشام مع الفرنجة ضد المسلمٌن ، ال
عجابب اآلثار فً التراجم )فً كتابه ( الجبرتً )للتعاون معه حتى قال نصارى الشام ومصر 

( :  واالخبار

د مجموعة من تعاون تعاونا وثٌقا مع نابلٌون ، وجنّ ( م1801 – 1745)ا ان المعلم ٌعقوب حنّ "    
وجعل لهم . فً احتبلل القرى ونهبها  امٌن ، فاشتركوا مع جٌش فرنساالقباط لٌحاربوا المسل

، أي أنهم صاروا نصؾ مجموع االعضاا ، والباقون ( دٌوان المشورة )بونابرت نصؾ عضوٌة 
ض لٌعقوب اللعٌن ان ٌفعل إن الجنرال كلٌبر فوّ ( : "الجبرتً)وٌقول .. هم كبار الضباط الفرنسٌٌن 

 تطاول النصارى من القبط ونصارى الشوام على المسلمٌن بالسبّ  بالمسلمٌن ما ٌشاا ، حتى
حوا بانقضاا وصرّ !! والضرب ، ونالوا منهم أؼراضهم ، وأظهروا حقدهم ، ولم ٌبقوا للصلح مكانا 

" . دٌنملة المسلمٌن والموحّ 

 ٌقفون ضد المحتلّ ( االقباط)ومع هذا فقد كان كثٌر من نصارى الشام ونصارى مصر      
. نبً االج

ه وفً ثورة أحمد عرابً قام االنكلٌز باحتبلل مصر وتعاون معهم خابن من االقباط ولوّ    
الذي تولى وزارة الخارجٌة فً مصر ، ( بطرس ؼالً)، وهو جد ( بطرس ؼالً)الوزارة هو 

وكان بطرس ؼالً الجد عمٌبل لبلنكلٌز ، فاستفاد . ثم صار االمٌن العام لمنظمة االمم المتحدة 
ذلك هو ومجموعة من االقباط وتولى رباسة الوزراا ، وولى مناصب الدولة الهامة األقباط  من

. وجعل كثٌرا منهم من كبار الموظفٌن ، وتعاونوا تعاونا تاما مع االنكلٌز 

ضد المسلمٌن فً  قفهوموا. متزوج من ٌهودٌة  المعاصر ومن المعلوم أن بطرس ؼالً    
. البوسنة والهرسك واضحة جدا

ؾ م كان ٌوسؾ وهب باشا النصرانً عمٌبل لبلنكلٌز وخان االمة وألّ 1919وفً ثورة     
!! . الوزارة 

 والشك ان كثٌرا من األقباط فً مصر والنصارى فً الشام بمعناه الواسع كانوا ضدّ     
م وقؾ 1919فة جدا ، ففً ثورة االستعمار ومع مواطنٌهم من المسلمٌن ، ولهم مواقؾ مشرّ 

ضد ، نصارى ومسلمٌن  ، ة األقباط فً مصر مع الثورة ضد االنكلٌز ، واتحدت االمةؼالبً
الذي كان ٌحفظ القرآن ، ( نصرانً)وكان من أشهر خطباا الثورة مكرم عبٌد. االنكلٌز 

اللهم اجعلنا نحن المسلمٌن لك  . نحن مسلمون وطنا ونصارى دٌنا :"وٌستشهد بآٌاته ، وٌقول 
المصرٌون : "، وٌقول " لهم واجعلنا نحن نصارى لك وللوطن مسلمٌنوللوطن أنصارا ، ال

فً الشرق والوحدة العربٌة من أعظم االركان التً ٌجب ان تقوم علٌها النهضة الحدٌثة .. عرب 
انها حقٌقة قابمة وموجودة ، لكنها فً فً حاجة الى تنظٌم ، لتصٌر الببلد العربٌة كتلة  ..العربً 

وذلك قبل قٌام الجامعة العربٌة بعشرات  .. "ننا جامعة وطنٌة واحدةواحدة ، وتصٌر أوطا
السنٌن

1
 .

                                                            
 13محمد عمارة ، فً المسؤلة القبطٌة ،ص. د    1
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وامتؤل تارٌخ الدول االسبلمٌة المختلفة بؤسماا النصارى والٌهود والصاببة الذٌن تولوا      
. وكان ما ٌسمى منصب الوزٌر ٌوازي الٌوم منصب ربٌس الوزراا . الوزارات المختلفة 

: بٌنوكانت الوزارة على ضر

وٌكون االمر فٌها اصبل للخلفٌة أو الملك أو السلطان ، وهً تشبه الى : وزارة التنفٌذ -1
حد ما النظام الرباسً حٌث ٌكون ربٌس الجمهورٌة هو المسإول االول ثم ٌؤتً بعده 

 .ربٌس الوزراا وصبلحٌاته تنتهً عند ربٌس الدولة الذي ٌوجهه

كلها تقرٌبا لربٌس الوزارة أو الوزٌر حٌث تكون السلطات : وهناك وزارة التفوٌض  -2
تسٌٌر ض الٌه فً الدولة أو كاتب الدولة ، وٌكون الخلٌفة أو الملك أو السلطان قد فوّ 

وهً أشبه ما تكون بصبلحٌات ربٌس . أمور الدولة ، وتكون صبلحٌاته كبٌرة جدا 
 .وكثٌر من الدولوالهند  االوزراا الٌوم فً برٌطانً

الٌهود الوزٌر ٌوسؾ أصبلن قطاوي الذي تولى وزارة المالٌة فً ومن آخر الوزراا    
وفً العراق تولى عدد من هإالا الٌهود الوزارات المختلفة ، . م 1924مصر سنة 

 .كذلك فً المؽرب 

المستشارالمالً للملك المؽربً السابق والحالً فهو من الٌهود المؽاربة الخبراا  هناكو
. وؼٌرها اقات بالدوابر المالٌة فً أورببالشإون المالٌة والذي له عبل

 هموأما النصارى الذٌن تولوا الوزارات فً الببلد العربٌة فً العصر الحدٌث ، فعدد     
وكان طارق حنا عزٌز  .ولبنان والعراق واالردن  اوخاصة فً مصر وسوريجدا ، كبٌر 

. فً العراقنابب الربٌس صدام فً العراق آخر هإالا القوم 

وكان رجبل كفإا . تولى رباسة الوزراا فارس الخوري أكثر من مرة  اسوري وفً    
. ووطنٌا مخلصا 

الدستور على ان ٌكون ربٌس الجمهورٌة مارونٌا مسٌحٌا ، وذلك ما  وفً لبنان ٌنصّ     
مع أن .. كبٌر من النصارى  الوزارة على عدد ملّ توتش . لعند االستقبل افرضته فرنس

لدٌمقراطٌة ان ٌنتخب الربٌس من الشعب سواا كان مسٌحٌا أو مسلما ، المفروض فً النظم ا
. على دٌانة الربٌس لٌكون مارونٌا  ولكن بما أن المسلمٌن أكثرٌة فبل بد من النصّ 

ذلك كو. ذات االؼلبٌة المسلمة فإنهما تحكمان من قبل النصارى  اأما الحبشة وارتٌري   
،  أن كثٌرا من رإسابها من النصارى حٌث انٌجٌري السنؽال وبعض الببلد االفرٌقٌة ومنها

. ؼالبٌة سكانها مسلمونبٌنما 
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غير المسلمين  الح م ال اتي 

كان لكل طابفة من طوابؾ ؼٌر المسلمٌن فً الدولة االسبلمٌة حرٌتها الدٌنٌة الكاملة ،     
وٌعطٌه . ذلكبل كانت الطابفة تختار ربٌسها ، وٌوافق علٌه الخلٌفة ، وٌصدر مرسوما ب

الخلٌفة أو السلطان صبلحٌات كاملة ، لٌس فقط فً النظر فً الشإون الدٌنٌة للطابفة ، بل 
. أٌضا فً النظر فً شإونها االخرى ، وٌحق لهم التقاضً لدٌه أو لدى من ٌنوبه

وٌجعل الخلٌفة أو السلطان لهذا الربٌس شرطة وسجنا ، وله حق تنفٌذ االحكام بٌن أبناا     
. ته دون الرجوع الى المحاكم االسبلمٌة طابؾ

ٌدٌن بالوالا ( ربٌس النصارى)أو ربٌس البطارقة ( ربٌس الٌهود )ولم ٌكن الجاوون      
ومع هذا فٌحق ألبناا الطابفة ان ٌتحاكموا الى .. والخضوع ألحد سوى الخلٌفة أو السلطان 

واالنصاؾ كما أمرت بذلك  وأن ٌحكم بٌنهم بالعدل. القضاا االسبلمً إذا أرادوا ذلك 
رسول هللا صلى كله قد حدث فً التارٌخ االسبلمً منذ عهد وهذا . الؽّراا االسبلمٌة الشرٌعة

السلطان عبد الحمٌد الثانً والسلطان محمد هللا علٌه وسلم الى نهاٌة الدولة العثمانٌة فً عهد 
ؾ عنهم سلم طمعا فً أن ٌخؾّ وقد تحاكم الٌهود الى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله و. رشاد 

و اَل  }:قال تعالى عنهم ، بعض أحكام التوراة  ااُد حْك ِإ ۚ  فاَلإِإنْك  اَل الُدوناَل لِإلسُّ وناَل لِإلْك اَل ِإ ِإ  اَل َّ ااُد مَّ ساَل
مْك  مْك اَل فاَلاحْك ُد ا ۖ  واَل ِإنْك حاَل اَل يْك ًة و اَل شاَل رُّ هُدمْك فاَللاَلنْك ياَل ُد نْك رِإ ْك ااَل هُدمْك ۖ  واَل ِإنْك تُدعْك نْك رِإ ْك ااَل اْك

هُدمْك  اَلوْك  اَل ناَل يْك مْك  اَل فاَلاحْك ُد

يْك  يناَل  اَل قْكسِإ ِإ اَل يُدحِإ ُّ الْكمُد
هُدمْك  ِإالْكقِإسْك ِإ ۚ   ِإنَّ  َّ ِإ  (42) ناَل مُد  َّ اةُد فِإيهاَلا حُد ْك راَل وْك مُد التَّ هُد داَل نْك اِإ وناَل اَل واَل مُد يْك اَل يُدحاَل ِّ واَل اَل

نِإيناَل  مِإ  ِإ اَل  ِإالْكمُد ْك
ا  ُدولاَل  ماَل لِإ اَل ۚ  واَل

دِإ  اَل  عْك نْك  اَل ناَل مِإ لَّوْك واَل تاَل [ 43-42:المابدة ]{ (43)  ُدمَّ ياَل

، رجم الزانً والزانٌة المحصنٌن ، فؤرادوا أن ٌبتعدوا عن هذا الحكم وكان الحكم فٌها ب    
فجاإوا الى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ، امبل فً أن ٌحكم بحكم آخر ، فجاا 

افتحها واقرأ ، فجاات على آٌة الرجم عندهم فؽطاها بٌده ، فنزع : بالتوراة وقال لقاربهم 
م هللا وهو الرجم، فنزلت تلك االٌات تفضحهم أنهم لٌسوا على عنها ٌده فقرأها فإذا فٌها حك

. شًا ، وأنهم ٌبتعدون عن حكم التوراة إذا لم توافق هواهم والحكم فٌها موجود الى الٌوم 
. ؾتحرّ لم وهً من اآلٌات التً 

. وهكذا كان للٌهود والنصارى نوع من الحكم الذاتً داخل اطار الحكم االسبلمً العام    
ما لم ٌحصل علٌه المسلمون عندما ٌعٌشون كؤقلٌات ، بل وٌمنعون نسااهم حتى من وهو 

، بل ٌمنعون ( الخ..  ا، ألمانً افرنس)لبس مندٌل على الرأس فً ببلد الحرٌة والدٌمقراطٌة 
ناببة فً البرلمان التركً من أن تؽطً رأسها بمندٌل ، وٌطردونها من البرلمان بسبب هذه 

والشك انهم ٌحاربون المسلمٌن حتى فً أوطانهم ، وٌمنعونهم !! (العسكرفً عهد ) الجرٌمة
، حتى فً الوالٌات التً  اوالجزابر ونٌجري امن تنفٌذ الشرٌعة حربا شعواا وذلك فً تركً

. أؼلبٌتها الساحقة مسلمون ، وٌمنعونهم من ذلك ، وٌشؽبون علٌهم شؽبا عظٌما 

أرادت تطبٌق أحكام الشرٌعة مع ان حكومة بل انهم ٌشؽبون على السودان عندما     
بل سمحت للمناطق . المسلمٌن ان ٌتحاكموا الى شرٌعتهم وقانونهم السودان سمحت لؽٌر 

الجنوبٌة حٌث االكثرٌة وثنٌة وٌتساوى المسلمون والمسٌحٌون فٌها بؤن ٌحكموا بالقانون 
.. ستقلة ، ثم سمحت لهم باالنفصال التام واقامة دولتهم الم الذي ٌرضونه



89 

 

والحملة على االسبلم واتهامه بالتعصب واالرهاب مستمرة رؼم ان االرهابٌٌن الحقٌقٌٌن    
هم الٌهود فً اسرابٌل وأعوانهم وهم المتعصبون المؽالون فً التعصب ، واالسبلم براا من 

هذا التعصب ، بل على العكس كان المسلمون فً تارٌخهم الطوٌل متسامحٌن جدا مع ؼٌر 
وتولٌة ؼٌر المسلمٌن المناصب الهامة جدا فً الدولة ، مع ان مٌن لدرجة الببلهة ، المسل

ورضً هللا عن عمر  ..االسبلم ال ٌقبل ان ٌتسلطوا على المسلمٌن فً دٌار المسلمٌن 
ل بَر وكان والٌا له من قِ )الفاروق حٌث كتب له أبو موسى االشعري ٌخبره ان لدٌه بالعراق 

طنا لقنا خبٌرا بالحساب ، واراد ان ٌولٌه االمور المالٌة فً والٌته، ؼبلما نصرانٌا ؾ( عمر
ان الؽبلم أبى : ال توله حتى ٌسلم ، فكتب ابو موسى مرة أخرى ٌقول : فكتب له عمر 

االسبلم ، وانه محتاج له لٌتولى الشإون المالٌة ، فكتب له ابن الخطاب لما أكثر علٌه القول 
فرضً هللا عن الفاروق الذي ادرك خطورة تولٌه ؼٌر المسلمٌن " .. مات الؽبلم والسبلم: "

مناصب الدولة الهامة
1

 .

ٌا : ومع ذلك هو هو ابن الخطاب القابل لعمرو بن العاص فاتح مصر ووالٌه علٌها      
وهو الذي جعل قبطٌا من مصر . عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا 

وكم كان االقباط .. سبقه القبطً ؼضب ابن االمٌر فلطم القبطً  ٌسابق ابن االمٌر فلما
ٌتلقون من الرومان اللطمات والركبلت والجلد والسخرة ، فلما جاا االسبلم امتؤلت قلوبهم 

عزة وكرامة وأنفة من الذلة ، وتساوى الجمٌع فً الكرامة واالنسانٌة والحقوق العامة 
ولو حدث .. ى المدٌنة المنورة عاصمة الخبلفة ك القبطً من مصر الوالواجبات ، وتحرّ 

مثل ذلك الٌوم ، بل وٌحدث كل ٌوم ان ٌلطم شرطً او ضابط صؽٌر أحد أفراد الشعب فبل 
وقد امتؤلت نفس هذا القبطً بالعزة والكرامة ،  ..ٌتحرك أحد ، وٌعتبر ذلك أمرا عادٌا 

مصر الى المدٌنة المنورة ،  م عناا السفر فً الصحراا منه لن ٌضٌع ، فتجشّ وعرؾ ان حقّ 
هذه : ولم ٌمنعه أحد ، ولم تكن هناك اجرااات وال جوازات وال أذونات ، وال قال له أحد 

مدٌنة الرسول ال ٌدخلها كافر ، فذهب ودخلها وقدم شكواه مباشرة المٌر المإمنٌن الذي أمر 
صر الى المٌدنة له بنزل وعطاا ، وارسل فً طلب عمرو بن العاص وابنه ، والرحلة من م

والقبطً ٌعٌش عٌشة األحرار المكرمٌن فً ضٌافة دولة . تستؽرق آنذاك شهرا كامبل 
.  المسلمٌن 

فلما جاا عمرو وابنه ومثبل أمام عمر ، اعترؾ ابن عمرو بما فعل ، فؤمر أمٌر      
وأمره بضرب عمرو بن . امٌر مصر وفاتحها كما ضربه  ابن المإمنٌن القبطً ان ٌضرب

عاص نفسه ، الن ابنه لم ٌتجرأ على ضرب القبطً إال بسلطة ابٌه ، ولكن القبطً توقؾ ، ال
. واعترض عمرو على انه ما شهد ذلك الموقؾ وال علم به اال فٌما بعد

وهكذا مؤل النظام االسبلمً االرض بالعدل السامق الذي لم تصل الٌه أمة من األمم ال       

                                                            
هم الهامة فصبل فً منع استعمال الٌهود والنصارى فً والٌات المسلمٌن وامور( أحكام أهل الذمة )ذكر ابن القٌم فً كتابه     1

كما ورد . وذلك فً قتال المشركٌن " إنا ال نستعٌن بمشرك: "، وذكر قول رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ( 1/156-159)

كاتب نصرانً هذه الوظٌفة الهامة ، كما منع عمر معاوٌة من استخدام عن عمر بن الخطاب ومنعه أبً موسى االشعري تولٌه 

صب الهامة للدولة ، وكتب ألبً هرٌرة والى عماله بؤن ال ٌعٌنوا ؼٌر المسلمٌن فً مناصب الدولة الكتاب الننصارى فً المنا

.  الهامة
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. تصل الٌه حتى فً المستقبل المنظور فً الماضً وال فً الحاضر ولن 

وهذه االرادة والقوة التً مؤلت نفس هذا القبطً أو ما ٌسمى      
لم جعلت االقباط فً مصر ٌقبلون على االسبلم ، وعلى تع( Empowerment)الٌوم

بح االسبلم دٌنهم والعربٌة لؽتهم ، بٌنما فشلت أمة الٌونان وأمة العلوم العربٌة ، حتى أص
أ االسكندرٌة كما هو معروؾ أنش)ان رؼم حضارتهم ، واتخاذهم االسكندرٌة وطنا لهم الروم

البطالمة ، خلفابه من بعده ، ومركز = االسكندر المقدونً ، فكانت عاصمة البطالسة 
فً فرض ( الحضارة العالمً ، وفٌها مكتبة االسكندرٌة أعظم مكتبات الدنٌا فً العالم القدٌم 

مانٌة لؽة الشعب المصري ، ورؼم ان الرومان تنصروا بعد المصرٌن اال الٌونانٌة أو الرو
وظل االقباط على . ٌختلؾ عن مذهب االقباط ( المذهب الملكانً )أن مذهبهم فً النصرانٌة 

وقد شاهدت بنفسً . ا من اجله التنكٌل والضرب بالسٌاط والسجن والتعذٌب مذهبهم وتحملوّ 
( احدى ضواحً القاهرة)فً مدٌنة حلوان  تلك اآلثار الموجودة الى الٌوم

لقد جعل االسبلم االقباط ٌناصرون قوات عمرو بن العاص الضبٌلة عندما دخل مصر     
وكانوا ٌمدون قوات عمرو .. بؤربعة آالؾ جندي فً مواجهة أكثر من مبة ألؾ من الرومان 

بل إن بعضهم قاتل معه  بالمٌرة والطعام ، وٌدلونه على أماكن العدو وأماكن الؽّرة منهم ،
. الرومان

فاطمة مصطفى )وأحٌل القارئ الكرٌم فً هذا الموضوع الى رسالة دكتوراه للدكتورة       
تارٌخ أهل الذمة فً )نشرتها الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب بالقاهرة تحت عنوان ( عامر

.  فً جزأٌن( مصر االسبلمٌة من الفتح العربً الى نهاٌة العصر الفاطمً

وقد ذكرت الباحثة الفاضلة أن ربٌس البطارقة ؼضب عندما بدأت الكنابس تخلو من     
المصلٌن فً أٌام عمر بن الخطاب بسبب تحول الناس الى االسبلم ، وكان ٌسمى ابن 

ال ، فلما جاات دولة بنً أمٌة وفرضوا الجزٌة على من أسلم بدأت موجة الخطاب الدجّ 
س رجال الكنٌسة الصعداا ، ولكن ما ان جاا عمر بن عبد دخول االسبلم تنحسر ، فتنؾ

ان هللا بعث محمدا :"العزٌز رضً هللا عنه حتى أقام االسبلم والعدل وقال قولته المشهورة 
"ولم ٌبعثه جابٌاصلى هللا علٌه وآله وسلم داعٌا 

1
، عندما كتب إلٌه والٌه على مصر ان . 

فدخل . أسلم ، وأنصفوا من فرضت علٌهم الجزٌة بٌت المال سٌنكسر اذا رفعوا الجزٌة عمن 
: الناس فً عهده المبارك القصٌر فً دٌن هللا أفواجا ، حتى قال كبٌر االساقفة فً عهده 

( ٌقصد عمر بن عبد العزٌز)فجاا الدجال االكبر ( طابٌقصد عمر بن المخ)ذهب الدجال 
. سبلم ، وأفضل من ألؾ داع وداعألن العدل بعد الجور أكبر دافع للناس الى العودة الى اال

واالسبلم ٌؤمرنا باالحسان الى أهل الذمة ، والرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌوصً      
ومن آذى ذمٌا فقد بربت منه ذمة هللا "باالحسان الى أهل الذمة حتى وهو على فراش الموت 

                                                            
واعلموا انه لم : "أن عمر بن عبد العزٌز كتب الى عماله فً االفاق : 1/159( :أحكام أهل الذمة)ذكر ابن القٌم فً كتابه     1

ثم أمرهم بالعدل فً الرعٌة وفً أهل الزمة ، وأمرهم بؤن ال ٌعمل فً أمور " لم ٌهلك من قبلكم إال بمنعه الحق وبسطه ٌد الظ

 ًّ علٌه  أنه إن دام هذا االمر اسلمت الذمة وبطلت ما ٌإخذ منهم ، فردّ : ان ، عامله بمصر الدولة الهامة أحد منهم ، فكتب الٌه ح

ًّ : عمر . فؤسلم اآلالؾ من أهل الذمة. ثبلثٌن على رأسه  انان هللا بعث محمدا داعٌا ولم ٌبعثه جابٌا ، وأمر بضرب ح
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من اهل العهد اذا لم بل ان االسبلم قد امر بموادة المشركٌن والكافرٌن " . وذمة رسوله
تُدمْك  }:ٌكونوا محاربٌن لبلسبلم وأهله ، قال تعالى  يْك اداَل يناَل ااَل ناَل الَّ ِإ يْك مْك واَل اَل ناَل ُد يْك عاَل اَل  اَل ُد  اَلنْك ياَل ْك

ى  َّ ساَل ااَل

حِإيمٌل  ُد غاَل ُدورٌل راَل
يرٌل ۚ  واَل َّ ُد  اَلدِإ

ةًة ۚ  واَل َّ دَّ واَل هُدمْك ماَل نْك يناَل لاَلمْك يُدقاَلا ِإ  (7) مِإ نِإ الَّ ِإ ُد ااَل
مُد  َّ ا ُد هاَل نْك ينِإ الاَل ياَل مْك فِإي الدِّ لُدو ُد

يناَل  قْكسِإ ِإ اَل يُدحِإ ُّ الْكمُد
مْك ۚ   ِإنَّ  َّ هِإ وا  ِإلاَليْك تُدقْكسِإ ُد مْك واَل وهُد رُّ مْك  اَلنْك تاَل اَل ارِإ ُد ياَل نْك دِإ مْك مِإ و ُد رِإ ُد لاَلمْك يُد ْك مُد  (8)واَل ا ُد هاَل نْك ا ياَل ماَل  ِإنَّ

و رُد اهاَل ظاَل مْك واَل ارِإ ُد ياَل نْك دِإ مْك مِإ و ُد راَل ُد  ْك
ينِإ واَل اَل مْك فِإي الدِّ لُدو ُد يناَل  اَلاتاَل نِإ الَّ ِإ ُد ااَل

مْك ۚ   َّ هُد لَّوْك واَل مْك  اَلنْك تاَل ا ِإ ُد راَل لاَلى   ِإ ْك ا ااَل

الِإمُدوناَل  مُد الظَّ  ِإ اَل هُد
ُدولاَل  لَّهُدمْك فاَل  واَل تاَل نْك ياَل ماَل [. 9-7:الممتحنة ]{ (9) واَل

ي بأسماا بنت أعن ( : بسنده )قال االمام أحمد : "قال ابن كثٌر فً تفسٌره هذه االٌات     
أي العهد الذي تم فً )قرٌش قدمت أمً وهً مشركة فً عهد : بكر رضً هللا عنهما قالت 

أن ! ٌارسول هللا : فؤتٌت النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فقلت ، إذ عاهدوا ( صلح الحدٌبٌة 
قدمت قتٌلة ( : بسنده)وقال أحمد " . نعم صلً أمك:"أمً قدمت وهً راؼبة أفؤصلها ؟ قال 
كة ، فؤبت أسماا ضباب وقرض وسمن ، وهً مشر: على ابنتها أسماا بنت أبً بكر بهداٌا 

أن تقبل هدٌتها وتدخلها بٌتها ، فسؤلت عابشة النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ، فؤنزل هللا 
ينِإ }: اآلٌة  مْك فِإي الدِّ يناَل لاَلمْك يُدقاَلاتِإلُدو ُد نِإ الَّ ِإ ُد ااَل

مُد  َّ ا ُد هاَل نْك فؤمرها ان تقبل هدٌتها [. 8:الممتحنة]{ الاَل ياَل
وابن أبً حاتم عن مصعب بن ثابت وفً رواٌة  وأن تدخلها بٌتها وهكذا رواه ابن جرٌر

". قتٌلة بنت عبد العزى بن سعد ابن مالك بن حسل: ألحمد وابن جرٌر 

وهكذا االسبلم دوما ٌؤمر بصلة الكفار والمشركٌن وأهل الكتاب ما داموا ؼٌر محاربٌن     
. ولم ٌخرجونا من دٌارنا ، ولم ٌظاهروا على اخراجنا. لبلسبلم وأهله 

ن حتى ولو أمرا ابنهما دياالمر بهذه الصلة إذا كانت بٌننا وبٌنهم قرابة مثل الوال دادوٌز    
لْكمٌل فاَلالاَل  }:أو بنتهما بالشرك ، قال تعالى  ا لاَليْك اَل لاَل اَل  ِإ ِإ اِإ رِإ اَل  ِإي ماَل نْك تُدشْك

لاَلى   اَل ا اَل ااَل داَل اهاَل واَل ِإنْك  اَل
وفًةا رُد عْك ا ماَل ياَل نْك ا فِإي الدُّ هُدماَل احِإ ْك ا ۖ  واَل اَل هُدماَل عْك ، فلم ٌنه عن معاملتهما بالحسنى بل أمر  [15:لقمان]{ تُد ِإ

. بذلك رؼم جهادهما فً اخراج ابنهما من دابرة االسبلم الى دابرة الكفر والعٌاذ باهلل 

وال سبٌل للبشرٌة بالخبلص مما هً . فما اعظم هذا الدٌن وابركه على البشرٌة جمعاا     
الداعً الى المحبة والوبام والسبلمفٌه من ظلم وظلمات اال باالهتداا بؤنوار هذا الدٌن 

1
 .

 

 

 

 

 

 

                                                            
 22/6/2003هـ الموافق 22/4/1424محاضرة ألقٌت فً النادي األدبً بجدة فً     1
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