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ًالدكتور محمد بیومي مهران مفكرا إسالمیا ً  
  لیلیةرؤیة تاریخیة ودینیة تح

  سحر السید عبد العزیز سالم. د.أ                                     
  عبد العظیم أحمد عبد العظیم. د                                     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : مــتقدی@

ٌقلیل هم أولئك الذین لهم قضیة یدافعون عنها ویزودون؛ وقلیل هـم أ ولئـك الـذین ٌ
ال یسیرون في ركاب المستشرقین والمستغربین ویحبب إلـى أنفـسهم أن یكونـوا لهـم تبعـا، 

ومــن هــؤالء القلیــل األســتاذ الــدكتور محمــد بیــومي . ٕحتــى وان طعنــوا فــي تاریخنــا وتراثنــا
  ) .م٢٠٠٦ـ١٩٢٨(مهران 

 مهــران، أحــد أبــرز وأشــهر بیــوميیعــد المــؤرخ الراحــل األســتاذ الــدكتور محمــد و
وقـــد .  قاطبـــةالعربـــيمـــؤرخي تـــاریخ مـــصر والـــشرق األدنـــى القـــدیم فـــى مـــصر، والعـــالم 

تتلمـــذت لـــه وقـــرأت كتاباتـــه المختلفـــة، العدیـــد مـــن األجیـــال العربیـــة المتتالیـــة علـــى مـــدى 
ّ ولـذا فهـو یعتبـر مـن العلمـاء المبـرزین والمتمیـزین، والقالئـل فـى هـذا الحقـل ،نصف قرن

غیــر أن أهــم مــا یمیــز هـذا العــالم الكبیــر الراحــل، عــن . ممـن الدراســات فــى التــاریخ القـدی
ًأقرانه من المتخصصین فـى التـاریخ القـدیم، أنـه قـدم أیـضا دراسـات قیمـة، لهـا وزنهـا فـى  ّ
مجـــال التـــاریخ اإلســـالمي، ال ســـیما فـــى فتـــرة صـــدر اإلســـالم، وســـاهم بآرائـــه فـــى حـــسم 

ًصبا للمناقــشة والبحــث علــى ًوتقریـر الكثیــر مــن القــضایا اإلسـالمیة التــى كانــت مجــاال خـ
  .مدى عقود

أستاذ تاریخ مـصر والـشرق األدنـى (ورغم أن األستاذ األكرم كان یشغل منصب 
بكلیـــة اآلداب بجامعــة اإلســـكندریة؛ إال أنــه قـــد ضـــرب فــي غیـــر فــرع مـــن فـــروع ) القــدیم

ِالتــاریخ األخــرى فأصــاب؛ ومــن ثــم فالرجــل موســوعي الفكــر، ثقــف؛ یــذكرنا بعبــد الوهــاب 

                                                
  سالمیة، رئیس قسم التاریخ، كلیة اآلداب، جامعة اإلسكندریةأستاذ التاریخ اإلسالمي والحضارة اإل. 
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یري، وزكــــي نجیــــب محمــــود وجمــــال حمــــدان وعبــــد اهللا بــــن بیــــه، وحمــــد الجاســــر، المــــس
ٕوعثمان دان فودیو، وغیرهم كثیر، وهذا الوصـف بعیـد عـن المبالغـة واإلطـراء؛ وان كـان 
عند القارئ شك في ذلك؛ فلیزل الشك بمعرفة جهـد الرجـل وعطائـه، والـذي ینحـصر فـي 

  :المؤلفات التالیة
  :قدیمفي التاریخ المصري ال) أ(
  .١٩٦٦ اإلسكندریة - الثورة االجتماعیة األولى في مصر الفرعونیة - ١
  .١٩٦٩ اإلسكندریة ، مصر والعالم الخارجي في عصر رعمسیس الثالث- ٢
  .١٩٧٦ القاهرة - حركات التحریر في مصر القدیمة - ٣
  .١٩٧٩ القاهرة -عصره ودعوته :  أخناتون- ٤
  :في تاریخ الیهود القدیم) ب(
  .١٩٧٠ اإلسكندریة - ٦٣ العدد - مجلة األسطول - )١(التوراة  - ٥
  .١٩٧٠ اإلسكندریة - ٦٤ العدد - مجلة األسطول - )٢( التوراة - ٦
  .١٩٧٠ اإلسكندریة - ٦٥ العدد - مجلة األسطول - )٣( التوراة - ٧
  .١٩٧١، اإلسكندریة، ٦٦ قصة أرض المیعاد الحقیقة واألسطورة، مجلة األسطول، ع - ٨
  .١٩٧١ اإلسكندریة - ٦٧ العدد - مجلة األسطول ، النقاوة الجنسیة عند الیهود- ٩

  .١٩٧١ اإلسكندریة - ٦٨ العدد - مجلة األسطول - النقاوة الجنسیة عند الیهود - ١٠
  .١٩٧١ اإلسكندریة ،٦٩  ع، مجلة األسطول، أخالقیات الحرب عند الیهود- ١١
  .١٩٧٢ اإلسكندریة - ٧٠  العدد- مجلة األسطول - التلمود - ١٢
  .١٩٧٨ اإلسكندریة - التاریخ - الجزء األول - إسرائیل - ١٣
  .١٩٧٨ اإلسكندریة - التاریخ - الجزء الثاني - إسرائیل - ١٤
  .١٩٧٩ اإلسكندریة - الحضارة - الجزء الثالث - إسرائیل - ١٥
  .١٩٧٩ اإلسكندریة - الحضارة - الجزء الرابع - إسرائیل - ١٦
  .١٩٧٩ اإلسكندریة -لنبوة واألنبیاء عند بني إسرائیل  ا- ١٧

  :في تاریخ العرب القدیم) ج(
  .١٩٧٤ الریاض - السامیون واآلراء التي دارت حول موطنهم األصلي - ١٨
  .١٩٧٦ الریاض - العرب وعالقاتهم الدولیة في العصور القدیمة - ١٩
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  .١٩٧٧ض  الریا- مركز المرأة في الحضارة العربیة القدیمة - ٢٠
  .١٩٧٨ اإلسكندریة - الدیانة العربیة القدیمة - ٢١
  .١٩٧٩ اإلسكندریة - العرب والفرس في العصور القدیمة - ٢٢
  .١٩٨٢ القاهرة - الفكر الجاهلي - ٢٣

  :في تاریخ العراق القدیم) د(
  .١٩٧٦ الریاض - قصة الطوفان بین اآلثار والكتب المقدسة - ٢٤
  .١٩٧٩ اإلسكندریة - في تشریعات التوراة  قانون حمورابي وأثره- ٢٥

  :سلسلة دراسات تاریخیة من القرآن الكریم) هـ(
  .١٩٨٨ بیروت - في بالد العرب - الجزء األول - ٢٦
  .١٩٨٨ بیروت - في بالد مصر - الجزء الثاني - ٢٧
  .١٩٨٨ بیروت - في بالد الشام - الجزء الثالث - ٢٨
  .١٩٨٨بیروت  - في العراق - الجزء الرابع - ٢٩

  :سلسلة مصر والشرق األدنى القدیم) و(
  .١٩٨٨ اإلسكندریة - الجزء األول - مصر - ٣٠
  .١٩٨٨ اإلسكندریة - الجزء الثاني - مصر - ٣١
  .١٩٨٨ اإلسكندریة - الجزء الثالث - مصر - ٣٢
  .١٩٨٩ اإلسكندریة - الجزء األول - الحضارة المصریة - ٣٣
  .١٩٨٩ اإلسكندریة -زء الثاني  الج- الحضارة المصریة - ٣٤
  ).جزءان. (١٩٨٨ اإلسكندریة - تاریخ العرب القدیم - ٣٥
  .١٩٨٨ اإلسكندریة - الحضارة العربیة القدیمة - ٣٦
  .١٩٩٠ اإلسكندریة - بالد الشام - ٣٧
  . تحت الطبع- تاریخ السودان القدیم - ٣٨
  .١٩٩٠ اإلسكندریة - المغرب القدیم - ٣٩
  .١٩٩٠ اإلسكندریة -دیم  العراق الق- ٤٠
  .١٩٩١ اإلسكندریة - التاریخ والتأریخ - ٤١



 ٤

  :وآل بیته الطاهرین في رحاب النبي : سلسلة) ز(
  .١٩٩٠ بیروت - الجزء األول -  السیرة النبویة الشریفة- ٤٢
  .١٩٩٠ بیروت - الجزء الثاني - السیرة النبویة الشریفة - ٤٣
  .١٩٩٠ بیروت - الجزء الثالث - السیرة النبویة الشریف - ٤٤
  .١٩٩٠ بیروت - السیدة فاطمة الزهراء - ٤٥
  .١٩٩٠ بیروت ،)الجزء األول (-لي بن أبي طالب  اإلمام ع- ٤٦
  .١٩٩٠، بیروت )الجزء الثاني (-ن أبي طالب  اإلمام علي ب- ٤٧
  .١٩٩٠ بیروت - اإلمام الحسن بن علي - ٤٨
  .١٩٩٠ بیروت - اإلمام الحسین بن علي - ٤٩
  .١٩٩٠ بیروت - اإلمام علي زین العابدین - ٥٠
  . تحت الطبع- اإلمام جعفر الصادق - ٥١

  :البلدان الكبرى في مصر والشرق األدنى القدیم) ح(
  .١٩٩٣ بیروت - بالد الشام - الجزیرة العربیة -مصر : زء األول الج- ٥٢
  .١٩٩٣ بیروت - السودان - المغرب -العراق :  الجزء الثاني- ٥٣

  :اإلمامة وأهل البیت) ط(
  . م١٩٩٣ بیروت -اإلمامة :  الجزء األول- ٥٤
  . م١٩٩٣ بیروت -اإلمام علي وأحقیته في الخالفة :  الجزء الثاني- ٥٥
  . م١٩٩٣ بیروت -األئمة خلفاء اإلمام علي : جزء الثالث ال- ٥٦

  :أخرى) ي(
   ١٩٩٣مجلة كلیة اآلداب، جامعة اإلسكندریة .  دراسة حول التأریخ لألنبیاء- ٥٧
  . م١٩٩٣ اإلسكندریة - اإلعجاز التاریخي في القرآن - ٥٨



 ٥

  :أهداف الدراسة@ 
  مهرانـ معرفة مناهج ومصادر وأسس المدرسة الفكریة للدكتور 

  .ـ بیان جهاده في الدفاع عن اإلسالم والسیرة النبویة بعامة وآل البیت بخاصة
  .ـ الوقوف على جهده المكتوب في التاریخ اإلسالمي ومقارنته بغیره من المؤلفات

ــ بیــان أهــم المحــاور والعناصــر التــى تمحــور وتمركــز حولهــا فكــر الــدكتور مهــران، فــى  ـ
  :مى وأهمهاكتاباته فى مجال التاریخ اإلسال

 مهــــران بــــالمنهج الفكــــرى الــــذى یأخــــذ بالتفــــسیرین الــــدینى بیــــوميالتــــزام الــــدكتور محمــــد ) أ(
واألخالقى للتاریخ ویعتمد على كل من المصادر التاریخیة والدینیة للتوصـل إلـى حقـائق 

  .تاریخیة جدیدة
  .المیل إلى توضیح دور المرأة ومكانتها الرفیعة فى التاریخ اإلسالمى) ب(
االهتمــام والتركیــز علــى إبــراز اللمحــات والنزعــات اإلنــسانیة فــى الشخــصیات التاریخیــة ) ج(

  .اإلسالمیة البارزة

  :إطار الدراسة@ 

 أال وهـــو ؛كتور مهـــراندتعنــى الدراســـة بتحلیـــل جانــب واحـــد فقـــط مـــن كتابــات الـــ
: لةسلـس(، أى الكتـب العـشرة التـى أوردنـا أسـماءها آنفـا تحـت عنـوان )التاریخ اإلسـالمي(

  ). وآل بیته الطاهرینفي رحاب النبي 
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  المبحث األول ـ منهج الدكتور مهران@
مــــن تلــــك المنــــاهج ، و١تتعــــدد منــــاهج التــــاریخ كمــــا هــــو معــــروف عنــــد البــــاحثین

والــذي اعتمــده الــدكتور مهــران فــي كتاباتــه فــي التــاریخ اإلســالمي، ) التفــسیر اإلســالمي(
ً، واسـتقراء كمــا یبـدو مــن التحلیـل فــي ذلــك ٢بـدا ذلــك تـصریحا فــي كتابـه التــاریخ والتــأریخ

 ولــــم یعتمــــد فــــي كتاباتــــه علــــى الــــسرد والجمــــع؛ بــــل علــــى االنتقــــاء، والتحلیــــل، .البحــــث
 وعدم االنفعال على المخالفین في الرأى، وتبـدو أسـس هـذا المـنهج مـن خـالل والمقارنة،

  :تلك العناصر

  : االلتزام بالتفسیرین األخالقى والدینى للتاریخ واالعتماد على مصادرهماأ ـ

 مهران القـائم علـى بیوميقبل أن نشرع فى تحلیل المنهج الفكرى للدكتور محمد 
 والدینیــة فـى كتاباتــه التاریخیـة اإلســالمیة، البــد أن اسـتخدام كــل مـن المــصادر التاریخیـة

ْحكـــم التــــاریخ«نـــشیر إلـــى اهتمامــــه باصـــطالح  ، فقــــد كثـــر تداولـــه علــــى ٣ وتفـــسیره لـــه»ُ
األلـــسنة، خاصـــة عنـــد اخـــتالل المـــوازین فـــى المجتمعـــات علـــى حـــد تعبیـــره، وعنـــد تقیـــیم 

  .شخصیة تاریخیة ما

، وتأكیـــده علــــى أهمیتهــــا ورغـــم حــــرص الـــدكتور مهــــران واهتمامـــه بالموضــــوعیة
كقیمــــة، وكمبــــدأ فكــــرى راق وهــــادف فــــى كتاباتــــه اإلســــالمیة وغیرهــــا مــــن الكتابــــات فــــى 

وأكـد علـى وجـود . ٤لقـضایا التـاریخ) التفـسیر األخالقـي(، إال أنه لم یغفـل "القدیم"التاریخ 
  .ُنوعین من حكم التاریخ، أولهما أخالقى، وثانیهما غیر أخالقي
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ونـــاقش آراء . حـــل إلـــى االلتـــزام بالتفـــسیر األول األخالقـــيوقـــد مـــال مؤرخنـــا الرا
 الـــــذى اتهـــــم مـــــن یلتـــــزم بالتفـــــسیر Croceبعـــــض المفكـــــرین الغـــــربیین أمثـــــال كروتـــــشه 

والتـــزم الـــدكتور محمـــد . ٥ للتـــاریخ بأنـــه تجـــرد مـــن الحاســـة والحیادیـــة التاریخیـــةاألخالقــي
ت ســـنة (األصـــفهانى  مهـــران علــى هـــذا النحـــو بــآراء المـــؤرخین المـــسلمین أمثــال بیــومي
ت ســــــنة (والــــــسخاوى ) م١٤٠٦/ هـــــــ٨٠٩ت ســــــنة (، وابــــــن خلــــــدون )م٩٦٦/ هـــــــ٣٥٦
الذین رأوا أن أحـداث التـاریخ إنمـا تكـشف عـن معنـى أو مغـزى وأنهـا ) م١٤٩٦/ هـ٩٠٢

أن القـارئ " فـى مقدمتـه لألغـانى إلـى ذلـك بقولـه األصـفهانيفقد أشار . للعظة واالعتبار
ً ونحوهــا، ولــم یـزل منــتقال بهــا مــن فائـدة إلــى فائــدة، ومنــصرفا إذا تأمـل مــا فیــه مـن الفقــر ً

منهــا مــا بــین جــد وهــزل، وآثــار وأخبــار، وســیر وأشــعار، متــصلة بأیــام العــرب المــشهورة، 
وأخبارها المأثورة وقصص الملـوك فـى الجاهلیـة والخلفـاء فـى اإلسـالم، تجمـل بالمتـأدبین 

  .٦..."معرفتها وتحتاج األحداث إلى دراستها

ا ابن خلدون فقد اهتم فى مقدمته بفن التأریخ وأشـار إلـى أنـه فـى باطنـه نظـر أم
ًوتحقیـق، ثـم خـصص فـصال تمهیــدیا عـدد فیـه فـضائل التــاریخ، والتـى تؤكـد فـى مجملهــا  ً

وقد نقل السخاوى عن ابـن األثیـر مـا یؤكـد . ٧أنها تتمحور حول العظة والعبرة األخالقیة
مـــن التجـــارب والمعرفـــة بـــالحوادث ومـــا "اإلنـــسان علـــى أنـــه مـــن فوائـــد التـــاریخ، تحـــصیل 

تــــصیر إلیهــــا عواقبهــــا، فإنــــه ال یحــــدث أمــــر إال وقــــد تقــــدم هــــو أو نظیــــره فیــــزداد بــــذلك 
  .٨..."ًعقال

كمــا رأى الــدكتور مهــران أن مــؤرخى اإلســالم ومــؤلفى كتــب الطبقــات التــى تعــد 
ــن أهـــــم مــــصادر المـــــؤرخ والــــدارس فـــــى التــــاریخ اإلســـــالمى، قــــد استخلـــــصوا  الهـــــدف مــ

األخالقـــى مــــن ســــیر معظــــم الملــــوك والحكـــام، واهتمــــوا بتوســــیع مفهــــوم التــــاریخ لیــــشمل 
أصــحاب الــسیرة الحــسنة مــن األنبیــاء والعلمــاء والفقهــاء والحكمــاء، وبهــذا فلــم تكــن كتــب 
الطبقـــات والتـــراجم والـــسیر اإلســـالمیة منـــصبة علـــى أشـــخاص الحكـــام والملـــوك وأخبـــار 

ت لتــشمل المغمــورین مــن األخیــار فــى المجتمعــات الــسیاسة والحــرب فحــسب، بــل اتــسع
  .اإلسالمیة

  : النص تحلیلب ـ



 ٨

إذ یقوم على إیراد نـصوص الـسیرة وأحـداثها متبوعـا بدراسـتها وتحلیلهـا واسـتنباط 
 وهـذا التحلیـل أمـر ،وهـو مـا یعبـر عنـه فـي أحیـان كثیـر بفقـه الـسیرة. الفوائد والعبـر منهـا

اظ أو التــرجیح للوقــائع ونحــو ذلــك بــل هــو اجتهــاد زائــد علــى مجــرد الــشرح والبیــان لأللفــ
  .یستنبط فیه ما یفید القارئ من نصوص السیرة وأحداثها

) م١٣٦٩/ هـــ٧٧١ت (ورائـد هـذا المــنهج هـو اإلمــام العالمـة ابـن القــیم الجوزیـة 
 وقـد جمـع ،یعـد أول كتـاب فـي فقـه الـسیرة) زاد المعاد في هدي خیـر العبـاد(فكتابه القیم 

  .اث السیرة واستنباط فقها وفوائدها ودروسهابین عرض أحد

 ف والتــــصنی،وقـــد اشـــتهرت عـــدة كتابـــات فـــي مجـــال تحقیـــق وتحلیـــل المرویـــات
ومـــن الجهـــود التـــي قامـــت . للـــسیرة باعتمـــاد الروایـــات الموثوقـــة فـــي المـــصادر المتعـــددة

بالتحلیــل الــشامل للــسیرة علــى تفــاوت بینهـــا فــي االهتمــام بموثوقیــة النــصوص المـــستدل 
  : وصحة االستدالل وقوة االستنباط ومناحیه ما یلي،ابه

  )خاتم النبیین(ـ الشیخ محمد أبو زهره في كتابه 
  ) السیرة النبویة دروس وعبر(ـ الدكتور مصطفى السباعي في كتابه 

  )فقه السیرة(ـ الشیخ محمد الغزالي في كتابه 
  )فقه السیرة(ـ الدكتور محمد سعید رمضان البوطي في كتابه 

  ) السیرة النبویة دراسة تحلیلیة(الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس في كتابه ـ 
  ) فقه السیرة النبویة(ـ منیر محمد الغضبان في كتابه 

وترتـب علـى هــذا التحلیـل أن أمــست كتابـات الــدكتور مهـران فــي الـسیرة والتــاریخ 
  ســـواء ،عو ومــؤثر فـــي المـــد،اإلســالمي دراســـات دعویـــة والتــصنیف فیهـــا بـــروح دعویـــة

؛  وتحقیـق صـدق متـابعتهم للرسـول ،وجهت الدعوة بذلك إلى المسلمین لزیـادة إیمـانهم
یــان هــذه الــشمائل واألخــالق أم لغیــر المــسلمین الــذین  یمكــن التــأثیر فــیهم مــن خــالل ب

 ألن مــــن األمــــور التــــي تــــؤثر فــــي المــــدعو؛ تعرفــــه وتــــأثره ،العالیــــة لرســــول اإلســــالم 
اس بــالتعرف علــى األدیــان والمــذاهب مــن  وكثیــرا مــا یبــدأ النــ،بــأخالق صــاحب الرســالة

  .خالل النظر في أخالق وشمائل أعالمها 



 ٩

ــي هــــذا اإلطــــار الــــدعوي یــــذكر المباحــــث الفقهیــــة ونــــسبتها إلــــى الفقهــــاء أو  وفــ
  .٩المحدثین؛ كما هو الحال فى غزوة أحد وبني المصطلق والحدیبیة وفتح مكة وحنین

  :االنتخاب والمقارنةج ـ 

ُّیعــد جمــع طــرق الخ َ بــر أو الحــدیث والمقارنــة بینهــا مــن أمیــز أســالیب المحــدثین ُ
فبجمـع هـذه الروایـات ومقابلـة بعـضها بـبعض یتمیـز : "في نقـد الروایـة، قـال اإلمـام مـسلم

وقـال  .١٠"صحیحها من سقیمها، ویتبین رواة ضعاف األخبار من أضدادهم مـن الحفـاظ
ّش، واذا حدثت ففتّإذا كتبت فقم: "یحیى بن معین   .١١"شٕ

مؤلفات مـستقلة تعنـي ببیـان مـا أقحـم فـي الـنص له تدقیق في المقارنة ظهرت وال
األصـلي مــن عبــارات ألحقهـا الــرواة علــى سـبیل الــشرح واإلیــضاح، وأیـة قــراءة فــي كتــاب 

ستكـشف عـن مـدى } هــ٤٦٣ــ٣٩٣{للخطیب البغدادي " الفصل لوصل المدرج في النقل"
خبـر، وقـارن بینهـا، وانتهـى إلـى تحدیـد الدقة في اتباع هذا المنهج، فقد حـصر روایـات ال

  .الخبر األصلي وما ألحق به فیما بعد

خدم مع األحادیث واآلثار المرفوعة والموقوفـة، ولـم یـستعمل ُاستقد المنهج وهذا 
ـــم یكـــن المؤرخـــون فـــي القـــرون اًإال نـــادرا فـــي نطـــاق الروایـــة الت ریخیـــة واألدبیـــة، حیـــث ل

  بل كانوا یقومون بالجمع الشامل واالنتقاء،  "ریخياالخبر الت"األولى اإلسالمیة ینقدون 

وقــد عمــد الــدكتور مهــران فــي كتاباتــه إلــى اســتخدام ذلــك األســلوب للتــرجیح بــین 
  .ومن ثم كان بعیدا عن الزلل والشطط فى أغلب ترجیحاته. الروایات

  :حترام اآلراء المختلفةد ـ ا

بها، وعـــدم الـــتهجم  احتـــرام اآلراء المختلفـــة، واحتـــرام أصـــحاومـــن أســـس منهجـــه
 ومثــال ذلــك رده لــرأي األســتاذ ســعید أحمــد .علــیهم أو التقلیــل مــن قیمــتهم وقیمــة آرائهــم

، والـرد علـى ١٢األكبر آبادي حـول عـدد القتلـى فـي غـزوة بنـي قریظـة إذ أراد تقلیـل العـدد
 وعلــي بــن أبــي مــن أنكــر المؤاخــاة بــین المهــاجرین والمهــاجرین، وبخاصــة بــین النبــي 

  . ١٣طالب



 ١٠

وربمــا تعــصب لــرأى بــدافع الغیــرة ال بــدافع الموضــوعیة، ومثــال ذلــك الــرد علــى 
یخ آل أن تــار(، إذ یقـول بـأن مـرد تلـك القولـة ١٤مـن قـال بـأن أبـا طالـب مـات علـى الكفـر

، رغــم ١٥)البیـت كتـب فـي عهـد الدولـة األمویـة والعباسـیة، وهـم أعـداء أبـي طالـب وذریتـه
فالبخــاري لــه . ذكــره للحــدیث الــصحیح الــذى أورده البخــاري فــي نفــي إســالم أبــى طالــب

منهج في التصحیح والتضعیف ال یرتبط بأى خالفات سیاسیة أو مذهبیـة بـین األمـویین 
  .آل البیت أو غیرهم

ًرك بعض القضایا ال یدلى فیهـا بـدلوه، وال یـرجح فیهـا رأیـا؛ لعـدم رجحـان وربما ت
 قـــضیة رؤیـــة النبــــي (، و١٦)حقیقـــة اإلســــراء(أدلـــة أحـــد الطـــرفین عنــــده؛ مثـــل قـــضیة 

 لیلــة المعــراج؛ ومــرد ذلــك أنــه تلــك المــسائل ممــا أفــسح لــه المحــدثون والمتكلمــون ١٧)ربــه
ال یكـــون فـــي المـــسائل ) الـــسائغ(و واألصـــولیون مجـــاال لالجتهـــاد وســـموه خالفـــا ســـائغا،

األصولیة في الدین، العقدیة منها والفقهیة، كالوحدانیـة وأصـول اإلیمـان، وحجیـة الـسنة، 
مثــــل هــــذه المــــسائل تــــضافرت األدلــــة ف. لوضــــوء للــــصالةوفرضــــیة الــــصالة أو فرضــــیة ا

  .الصریحة على إثباتها

وقـد ثبـت ": بقولهالفرق بین الخالف المسوغ وغیره  )ـه٧٩٠ت (یبین الشاطبي و
عنــد النظـــار أن النظریـــات ال یمكـــن االتفـــاق علیهــا عـــادة، فالظنیـــات عریقـــة فـــي إمكـــان 

الجزئیـات دون الكلیـات، فلــذلك ال االخـتالف فیهـا، لكـن فـي الفـروع دون األصـول، وفـي 
  .١٨"یضر هذا االختالف

ـــدكتور مهـــران و  ال ه الظـــن بالعلمـــاء وأنـــهٕاحـــسانوهـــذا یـــشیر إلـــى األدب الجـــم لل
، وعلیــه فــال - وقــد یكــون هــو المخطــئ –یعتقــد أنهــم تعمــدوا تــرك الحــق الــذي بــان لــه 

:  علیـه وسـلمقـال صـلى اهللا. یعتقد هلكتهم في خالفهم له،بل یلتمس لهم العـذر فـي ذلـك
ومنـه قــول . ١٩)ٕإذا حكـم الحـاكم فاجتهــد فأصـاب فلـه أجــران، واذا حكـم فأخطـأ فلــه أجـر(

علي رضـي اهللا عنـه لعمـر بـن طلحـة بـن عبیـد اهللا، وكـان بینـه وبـین طلحـة خـالف یـوم 
َونزعنـا مـا {: ٕإني ألرجو أن یجعلني اهللا وایاك في الذین قال اهللا عز وجل فـیهم: (الجمل َ َْ َ َ

ُفى صد ُ َورهم من غل إخوانا على سرر متقـابلینِ َِ ِِ ِ ََِ ُّْ ٍ ُِ ُ َ ً َ ّ ْ ّ{٢٠   



 ١١

  :هـ ـ الدفاع عن اإلسالم

الـدكتور مهـران فـي التـاریخ اإلسـالمي أنـه یـدافع عـن اإلسـالم نلحظ فـي كتابـات 
دفاع الناقد البصیر، والمؤرخ الحصیف والمحـب للرسـالة فـي آن واحـد، ونلحـظ ذلـك فـي 

رهــا تفــصیال؛ فلــم یــدع موقفــا فیهــا یــشیر إلــى وحــشیة أو حدیثــه عــن الغــزوات والتــى ذك
. قــسوة أو ظلــم عنــد المــشككین إال أزال ذلــك الــشك، فاطمــأن القــارئ إلــى صــدق نتائجــه

 أنــه یوضــح مــشروعیة الجهــاد وأحكامــه وآدابــه وغایاتــه فــي مواضــع كثیــرة مــن وبخاصــة
  .السیرة

صب والتجاهـل بحقیقـة ، إال أن التعـ"الجهـاد"فبالرغم من الوضوح الشدید لحقیقـة 
ــــصراع اإلســــالميالــــدین  ــــى جعلــــه طرفــــا فــــى ال ً الحنیــــف مــــن الخــــصوم، واإلصــــرار عل

ًوموضــوعا للمحاربــة، أحــدث لبــسا شــدیدا فــى مفهــوم الجهــاد، حتــى شــاع أن اإلســالم قــد  ً ً
ٕانتــشر بالــسیف، وأنــه یــدعو إلــى الحــرب والــى العنــف، ولقــد فطــن لــبطالن هــذا االدعــاء 

ف لوبون وهو یتحدث عـن سـر انتـشار اإلسـالم فـى عهـده صـلى  غوستاالفرنسيالمؤرخ 
قد أثبـت التـاریخ أن األدیـان ال تفـرض : "اهللا علیه وسلم وفى عصور الفتوحات من بعده

بـــالقوة، ولـــم ینتـــشر اإلســـالم إذن بالـــسیف بـــل انتـــشر بالـــدعوة وحـــدها، وبالـــدعوة وحـــدها 
ل، وبلــغ القــرآن مــن االنتــشار ًاعتنقتــه الــشعوب التــى قهــرت العــرب مــؤخرا كــالترك والمغــو

فــى الهنــد ـ التــى لــم یكــن العــرب فیهــا غیــر عــابرى ســبیل ـ مــا زاد عــدد المــسلمین إلــى 
ًولم یكن اإلسالم أقل انتشارا فى الـصین التـى لـم یفـتح العـرب . خمسین ملیون نفس فیها

أى جزء منها قط، وسترى فى فصل آخر سرعة الـدعوة فیهـا، ویزیـد عـدد مـسلمیها علـى 
  . ٢١"رین ملیونا فى الوقت الحاضرعش

فالمجاهد فى سبیل اهللا، هو ذلـك الفـارس النبیـل األخالقـى المـدرب علـى أخـالق 
 الربانیــة التـــى والنـــواهيالفروســیة العالیــة الراقیـــة؛ حتــى یـــستطیع أن یمتثــل إلـــى األوامــر 

 تــأمره بـــضبط الـــنفس قبــل المعركـــة وأثنـــاء المعركــة وبعـــد المعركـــة، فقبــل المعركـــة یجـــب
ــــه أن یحــــرر نفــــسه مــــن كــــل األطمــــاع، وأال یخــــرج مقــــاتال مــــن أجــــل أى مــــصلحة  علی
شخــصیة، ســواء كانــت تلــك المــصلحة مــن أجــل نفــسه أو مــن أجــل الطائفــة التــى ینتمــى 
إلیهــا، أو مـــن أجــل أى عـــرض دنیـــوى آخــر، وینبغـــى أن یتقیـــد بالــشروط التـــى أحـــل اهللا 
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نـى هـذا أنـه سـوف یلتـزم بــأوامر اهللا، فیهـا الجهـاد، وأن یجعـل ذلـك لوجـه اهللا تعـالى، ومع
ًویــستعد إلنهــاء الحــرب فــورا، إذا مــا فقــدت الحــرب شــرطا مــن شــروط حلهــا أو ســببا مــن  ً ً
ًأسـباب اســتمرارها، وســواء أكــان ذلــك الفــارس منتــصرا، أو أصــابه األذى مــن عــدوه، فــإن 

عــانى العلیـــا، اهللا یــأمره بــضبط الــنفس، وعـــدم تركهــا لالنتقــام، والتأكیــد علـــى االلتــزام بالم
وكـــذلك الحـــال بعـــد القتـــال، فإنـــه یجـــب علیـــه أن یجاهـــد نفـــسه الجهـــاد األكبـــر؛ حتـــى ال 
ٍیتحــول الفــارس المجاهــد إلــى شــخص مــؤذ لمجتمعــه أو لجماعتــه أو لآلخــرین، وبــالرغم  ٍ

إال أن . من أن لفظة الجهـاد إذا أطلقـت انـصرف الـذهن إلـى معنـى القتـال فـى سـبیل اهللا
قـــد أســـماه بالجهـــاد األصـــغر، وســـمى الجهـــاد المـــستمر بعـــد القتـــال بالجهـــاد  الرســـول 

  .األكبر؛ ألن القتال یستمر ساعات أو أیام، وما بعد القتال یستغرق عمر اإلنسان كله

  : شروط وضوابط الحربفمن

عبــدالرحمن  أمــر النبـي ، ودلیـل ذلــك أن النبـل ووضــوح الوسـیلة والهــدف) ١(
ًاغــزوا جمیعــا فــي ســبیل اهللا، فقــاتلوا : ل لــهیتجهــز لـسریة بعثــه علیهــا، فقــا بـن عــوف أن

وسـیرة نبیـه  كفر باهللا، ال تغلوا، وال تغـدروا، وال تمثلـوا، وال تقتلـوا ولیـد، فهـذا عهـد اهللا من
انطلقــوا باســم اهللا وبــاهللا : قـال عــن أنــس أن رســول اهللا وفــي حــدیث أبـي داود . ٢٢فـیكم

ًنیــا، وال طفــال صــغیرا، وال امــرأة، وال تغلــوا، ًال تقتلــوا شــیخا فا ،وعلــى ملــة رســول اهللا  ً ً
 وفـي حـدیث أبـي داود عـن .حـسنوا إن اهللا یحـب المحـسنینأصـلحوا وأو وضـموا غنـائمكم

  »ثلةُوینهانا عن الم یحثنا علي الصدقة يب كان الن:سمرة بن جندب قال

ـــدة وولـــدها، وكـــذلك یحـــرم  ّویحـــرم اإلســـالم التفریـــق فـــي مكـــان األســـر بـــین الوال ُ
عـن أبـي أیـوب األنـصاري رضـي اهللا استرقاق األم في مكان ورضیعها في مكـان آخـر؛ ف

اهللا بینــه وبــین  مــن فــرق بــین والــدة وولــدها فــرق:  یقــولســمعت رســول اهللا : عنــه قــال
 مــن فــرق بــین الوالــد  لعــن رســول اهللا: وعــن أبــي موســي، قــال. ٢٣أحبتــه یــوم القیامــة

  .٢٤وولده، وبین األخ وأخیه

 :عـن ابـن عمـر قـالف .ال قتال إال مـع المقـاتلین وال عـدوان علـى المـدنیین) ٢ (

عــن قتــل النــساء  فنهــى رســول اهللا  وجــدت امــرأة مقتولــة فــي بعــض مغــازي النبــي 
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 عـن النهـي التي سطرها اإلسالم في موضوع الجهـاد من األحكام البارزة ف..٢٥والصبیان

ُِوقـاتلوا " :المقـاتلین مـن أهـل الكفـر، مـصداقا لقولـه تعـالى الـشیوخ الفـانین غیـر قتـل َ  ِفـي َ
ِسـبیل ِ ِاللـه َ َالـذین َّ ِ ْیقــاتلونكم َّ ُ َ ُِ ُتعتـدوا َوال َُ َ َّإن َْ َاللـه ِ ُّیحـب ال َّ ِ َالمعتــدین ُ ِ َ ْ ُ ّالداللـة فــي  ووجـه   ،٢٦"ْ

 االعتـداء فـي الحـرب، عـن أن اهللا تعـالى أمـر بالقتـال فـي سـبیل اهللا، ونهـى: هـذه اآلیـة

المثلـة والغلـول، وقتـل النـساء والـصبیان  « :بقولـه  واالعتـداء كمـا فـسره الحـسن البـصري
الـــصوامع، وتحریـــق  صـــحابالـــذین ال رأي لهـــم وال قتـــال فــیهم، والرهبـــان وأ والــشیوخ،
 ٢٧"وقتل الحیوان لغیر مصلحة األشجار،

فعـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي  النهـي، األحادیـث یؤكـد هـذا وقـد ورد عـدد مـن
: جیـــشا مـــن المـــسلمین إلـــى المـــشركین قـــال إذا بعـــث كـــان نبـــي اهللا : اهللا عنـــه قـــال

وال تقتلــوا ولیــدا طفــال، وال امــرأة، وال شــیخا : الحــدیث، وفیــه انطلقــوا باســم اهللا، ـ فــذكر(
ن شـجرة إال شـجرا یمـنعكم قتــاال، أو یحجـز بیـنكم و بـین ُعینـا، وال تعقـر  وال تغـورن،كبیرا

 ٢٨)واّلُ بآدمي وال بهیمة، و ال تغدروا وال تغتمثلوا المشركین، و ال

الــصدیق رضــي اهللا عنــه جیوشــا إلــى الــشام، خــرج یمــشي  ولمــا بعــث أبــو بكــر
ال تقـتلن امـرأة و :(ٕواني موصـیك بعـشر: ... قال له  یزید بن أبي سفیان، وكان فیما مع

 قـرن شـاة وال وال تخـربن عـامرا، وال تع،و ال كبیرا هرما، وال تقطعن شجرا مثمرا ال صبیا

 ٢٩)بعیرا إال لمأكلة، وال تحرقن نخال وال تغرقنه، وال تغلل وال تجبن

ب ثابــت فــي الــشیوخ الــشیوخ فــي دار الحــر قتــل فــي  فـالنهي مــن رســول اهللا
قتـال أو رأي، أمـا الـشیوخ الـذین لهـم  الذین ال معونة لهم على شيء من أمر الحرب من
یقـاتلون، ألن تلـك المعونـة التـي تكـون  ٕمعونة في الحرب، فال بأس بقـتلهم وان لـم یكونـوا

وفـي مقـدمتهم أبـو بكـر وعمـر  ٕوالیـه ذهـب الجمهـور،. ٣٠القتـال مـنهم أشـد مـن كثیـر مـن
وهـــو محـــل اتفـــاق بـــین  ،عـــنهم، ومجاهـــد، والثـــوري واألوزاعـــي رضـــي اهللا وابـــن عبـــاس

  ٣١الشافعیة المالكیة والحنابلة والحنفیة، وبعض

  المقـاتلین ولیـسوا أهـل حـرب ّقتـال الـشیوخ المـسنین غیـر عـن النهـي والغایـة مـن
ـــم تعـــرف لهـــا األمـــم و  فهـــذه القـــیم اإلنـــسانیة .ّهـــو التكـــریم لـــشیبتهم، والتـــوقیر لـــسنهم ل
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األولـى : معاهـدتین حضارات األخرى مثیال، إال في القرنین الماضـیین فقـط، ممثلـة فـيال
بـــاریس  تـــصریح(، و التـــي تـــسمى )م١٩٤٩(معاهــدة رســـمیة حـــول آداب الحـــرب ســـنة 

 ،)م١٩٥٦(، ثـــم توالـــت االتفاقـــات بعـــدها، وفـــي مقـــدمتها اتفاقیـــة جنیـــف ســـنة )البحـــري
  . وحمایة األشخاص المدنیینوالمتعلقة بكیفیة معاملة جرحى وأسرى الحرب،

ل ا قــ.إذا جنحــوا للــسلم وانتهــوا عــن القتــال فــال عــدوان إال علــى الظــالمین) ٣ (
ْوان: "تعــــالى ُْعــــاقبتم َِٕ َْ ُِفعــــاقبوا َ َ ِبمثــــل َ ْ ِ ُْعــــوقبتم َمــــا ِ ِْ ِبــــه ُ ْولــــئن ِ ِ َ ُْصــــبرتم َ ْ َ َلهــــو َ ُ ٌخیــــر َ ْ ابرین َ َللــــصَّ ِِ ِ 

ِْواصــــــبر) ١٢٦( ْ َومــــــا َ َصــــــبرك َ ُ ْ َّإال َ ِاللــــــهِب ِ ْتحــــــزن َوال َّ َْ ــــــیهم َ ْعل ِ ْ َ ُتــــــك َوال َ ــــــي َ ٍضــــــیق ِف ْ َّممــــــا َ ِ 
َیمكرون َُ ُ   .ثلةُالم وصبر ونهى عن  فعفا رسول اهللا ،٣٢"ْ

 .افظة على األسرى ومعـاملتهم المعاملـة الحـسنة التـى تلیـق باإلنـسانالمح) ٤ (
مامـة بـن أثـال ربطـوه ُث حینمـا أسـر المـسلمونففي صحیح البخاري في كتـاب الجهـاد أنـه 
أن یحــسنوا إســاره، ورجــع الرســول  مــنهم بــساریة مــن ســواري المــسجد وطلــب الرســول 

إلــى ثمامــة، وأمــر بناقتــه أن  اجمعــوا مــا عنــدكم مــن طعــام، فــابعثوا بــه: إلــى أهلــه، فقــال
یـا محمـد إن تقتـل : أسـلم یـا ثمامـة، فیقـول: یغدى علیه بها ویراح، ثم قال له الرسـول 

وأسـلم ثمامـة  ،شئت، فمكث مدة ثم أطلقـه الرسـول  ٕتقتل ذا دم وان ترد الفداء فسل ما
  . ذلك بعد

في صـحیح البخـاري فـي كتـاب الجهـاد فقد ثبت . بحال ال یجوز تعذیب األسیرو
ال تجمعـوا علـیهم حـر هـذا الیـوم وحـر الـسالح : "أنه قال في بني قریظـة عن الرسول 

  "تمثلوا وال

المحافظـــة علــــى البیئـــة ویــــدخل فـــى ذلــــك النهـــى عــــن قتـــل الحیــــوان لغیــــر ) ٥(
ٕمــــصلحة وتحریــــق األشــــجار، وافــــساد الــــزروع والثمــــار، والمیــــاه، وتلویــــث اآلبــــار، وهــــدم 

 وقــد ذهــب الجمهــور إلــى جــواز التحریــق: ابــن حجــر العــسقالني قــال الحــافظ .البیــوت

 والتخریب في بالد العدو، وكرهه األوزاعي واللیث وأبو ثور، واحتجـوا بوصـیة أبـي بكـر

وا قـصدإذا محمـول علـى  النهـي ذلك، وأجـاب الطبـري بـأن من لجیوشه أن ال یفعلوا شیئا
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خـالل القتـال كمـا وقـع فـي نـصب المنجنیـق بخـالف مـا إذا أصـابوا ذلـك فـي  ابتـدءاذلـك 
  ٣٣على الطائف

ـــــان وعـــــدم ) ٦ ( ـــــة ألصـــــحاب الـــــصوامع والرهب ـــــى الحریـــــة الدینی المحافظـــــة عل
هــؤالء؛ ألنهــم قــوم  قتــل عــن ٕوانمــا نهــى: قــال شــیخ اإلســالم ابــن تیمیــة. التعــرض لهــم

ال یعـاونون أهـل  الـصوامع، یـسمى أحـدهم حبیـسا، النـاس محبوسـون فـي عـن منقطعـون
ولكــن  هم علــى أمــر فیــه ضــرر علــى المــسلمین أصــال، وال یخــالطونهم فــي دنیــاهم،دیــن

مـــن ال  قتـل قـتلهم، كتنــازعهم فـي فتنــازع العلمـاء فـي .یكتفـي أحـدهم بقــدر مـا یتبلــغ بـه
كالنــساء   كــاألعمى والــزمن والــشیخ الكبیــر ونحــوه،-یــضر المــسلمین ال بیــده وال لــسانه 

ل إال مـن كـان مـن المعـاونین لهـم علـى القتـال فـي یقتـ ال: فـالجمهور یقولـون. والـصبیان
مجــرد الكفــر هــو المبــیح  بــل: ومــنهم مــن یقــول. والــصبیان ٕالجملــة، واال كــان كالنــساء

لـــیس األمـــر كـــذلك، : ُ قلـــت٣٤ .ٕللقتـــل، وانمـــا اســـتثنى النـــساء والـــصبیان؛ ألنهـــم أمـــوال
كـان الحكـم بقـتلهم فالرجال أموال؛ وبیعهم وأثمانهم أعز من النساء والولـدان، ورغـم ذلـك 

ولكنهـا بالنـسبة للنـساء والرهبـان وأتـرابهم . في بني قریظة رغـم استـسالمهم والـتمكن مـنهم
 ".الرحمة العامة"تدخل ضمن 
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   الدكتور مهرانالمبحث الثاني ـ مصادر@ 
ــــان المــــصادر التــــى  ّصــــدر الــــدكتور مهــــران كتاباتــــه فــــي التــــاریخ اإلســــالمي ببی

نه رغم براعته في مـصادر المستـشرقین والمـستغربین فـي بقیـة كتاباتـه، إال اعتمدها؛ إذ أ
، فجعــل الفــصل األول "بنــت اإلســالم"أنــه آثــر أن تكــون مراجعــه فــي التــاریخ اإلســالمي 

لبیـــان تلـــك المـــصادر، ) فـــي رحـــاب النبـــي وآل بیتـــه األطهـــار(مـــن سلـــسلة ) ٥٤ــــ١/٢٥(
  .والشمائل والطبقات والتاریخ اإلسالميالقرآن والسنة وكتب المغازي : والتى تمثلت في

  : أوال ـ المصادر الدینیة

  :أ ـ القرآن الكریم

المــصادر الدینیــة التــى تتعلــق بعــصر النبــوة والتــى اعتمــد علیهــا الــدكتور محمــد 
ًكتاباتـه اإلسـالمیة یـأتى علـى رأسـها القــرآن الكــریم الـذى ظـل محفوظـا   مهران فـىبیومي

  .ًل فى حرز حریز إنجازا لوعد اهللا الذى تكفل بحفظهعلى حد تعبیر مؤرخنا الراح

ّوبـــین طفولتـــه علیـــه . القـــرآن الكـــریم قـــد أشـــار إلـــى حـــال العـــرب فـــي الجاهلیـــةو
 وجهـاده وصـبره علـیهم فـي مكـة بأسـالیب شـتى ، ودعوته لقومه، وبعثته،الصالة والسالم

لمدینــة وأحــوال  وحیاتــه فــي ا،وتنــاول هجرتــه. مــن الحــوار والنــصیحة والترغیــب والترهیــب
 ، وأهـــل الكتـــاب ومـــن حـــولهم مـــن المـــشركیننمجتمعهـــا الـــذي شـــمل المـــؤمنین والمنـــافقی

وتحـدث القـرآن الكـریم عـن غزواتـه وأیامـه . بأسلوب عمیق یبین دخائل النفـوس وخفایاهـا
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 وبـین الظـروف التـي أحاطـت بهـذه الوقـائع وأسـباب النـصر ،مع أعـداء الـدعوة ومناوئیهـا
كمـا حـوى الكتـاب . ون تربیـة للجیـل األول ودرسـا لمـن یـأتي مـن بعـدهموالهزیمة فیها لتك

الكـــریم كثیـــرا مـــن التفـــصیالت التـــي تبـــین عـــن أخالقـــه علیـــه الـــصالة والـــسالم وصـــفاته 
 وغیـر ذلــك ممــا یــدخل ،وتعامالتـه مــع الفئــات المتعــددة مـن المــؤمنین والمنــافقین والكفــار

  ٣٥. الكریمفي مفهوم السیرة  النبویة وهو كثیر في الكتاب

وحتــى یــستفید الباحــث مــن مــسائل الــسیرة النبویــة الــواردة فــي القــرآن الكــریم فإنــه 
مطالـب بــالرجوع إلــى كتـب التفــسیر المعتبــرة وبخاصـة التفــسیر بالمــأثور مثـل تفــسیر ابــن 

، وفهـــم ) هــــ٥١٦ت(والبغـــوي )  هــــ٧٧٤ت (، وابـــن كثیـــر ) هــــ٣١٠ت (جریـــر الطبـــري 
 وغیــر ذلــك ممــا یلــزم النــاظر فــي ،اســخ مــن المنــسوخالنــصوص فــي ســیاقها ومعرفــة الن

  كتاب اهللا عز وجل

ویتفــق الــدكتور مهــران فــى اعتمــاده علــى الكتــب الــسماویة فــى الكتابــة التاریخیــة 
اإلســـالمیة مـــع فریـــق مـــن المـــؤرخین المـــسلمین الـــذین یختلفـــون مـــع بعـــض المستـــشرقین 

ومــن بــین مؤرخینـــا . خیــةالــذین یرفــضون إدراج الكتــب الــسماویة ضـــمن المــصادر التاری
المسلمین الذین یخالفون المستشرقین فى هذا الرأى واالتجاه یأتى كل مـن الـدكتور جـواد 

 والـدكتور الـسید عبـد العزیـز ٣٨ والـدكتور عمـر فـروخ٣٧ والدكتور صبحى الـصالح٣٦على
ً فهـــم یعتبــرون أن القـــرآن أســاس التـــشریع اإلســالمى، مـــصدرا تاریخیــا هامـــا، بـــل ٣٩ســالم ً ً

أصدق المصادر العربیـة المدونـة لتـاریخ العـرب فـى عـصرى الجاهلیـة والنبـوة ألنـه أقدم و
  . ْتنزیل من اهللا تعالى ال سبیل إلى الشك فى صحة نصه

  : الحدیث الشریفب ـ كتب 

 مــن أقــوال الــسنة النبویــة هــي الوعــاء الكبیــر الــذي حــوى مــا ُأثــر عــن النبــي 
وقــد حظیــت الــسنة النبویــة بجهــود وافــرة مــن علمــاء اإلســالم فــي كــل . وأفعــال وتقریــرات

ٕ واعمـال الجـرح والتعـدیل ، واالعتماد على اإلسناد فـي الروایـة،العصور لحفظها وتوثیقها
  . وتمییز صحیحها من سقیمها،سندةلتقییم تلك الروایات الم

واعتمد الدكتور مهران بعد القرآن الكـریم علـى كتـب الحـدیث الـشریف ألنـه یـرى 



 ١٨

أن منزلــة الــسنة والحــدیث مــن الكتــاب، إنمــا بمنزلــة الــشارح المفــسر والمبــین، فهــى تفــسر 
وقـد نـاقش الـدكتور مهـران فـى . آیات القرآن، وتبـین مجملـه، وتعـین المـراد مـن نـصوصه

قـــضیة تـــاریخ وزمـــن تـــدوین الحـــدیث ) الـــسیرة النبویـــة الـــشریفة(جـــزء األول مـــن كتابـــه ال
 وانتهى إلى أن تـدوین الحـدیث إنمـا قـد بـدأ التفكیـر فیـه أیـام الخلیفـة عمـر بـن ٤٠الشریف

، وأن هذا التدوین إنما یعـد التـدوین األول )م٧١٩ – ٧١٧/ هـ١٠١ – ٩٩(عبد العزیز 
 الحدیث وحفظه فى الصحف والرقـاع والعظـام، إنمـا قـد ٕللحدیث الشریف، وان كان تقیید

 وبقــى األمــر علــى هــذا النحــو حتــى قــیض اهللا ،مارســه الــصحابة منــذ عهــد الرســول 
َللحـــدیث مـــن جمعـــه فـــى وقـــد بـــدأ ذلـــك علـــى أیـــام الخلیفـــة العباســـى .  المـــدونات الكبـــرىَ

وأكـــد الـــدكتور مهـــران علـــى أن القـــرن ). م٧٧٤٠ – ٧٥٣/ هــــ١٥٨ – ١٣٦(المنـــصور 
ّالثالث الهجرى إنما یعد أجل عصور الحدیث، حیث ظهـر فیـه كبـار المحـدثین، والكتـب 

، )هــ٢٥٦ــ١٩٤(صـحیح البخـارى : الستة، التـى دون بهـا صـحیح الحـدیث، وهـى كتـاب 
، وســـــــنن )هــــــــ٢٧٥ ـ ٢٠٢ (، وســــــنن أبـــــــى داوود)ـهـــــــ٢٦١ت (وصــــــحیح مـــــــسلم 

، وســـــــــنن ابـــــــــن ماجـــــــــه )ـهـــــــــ٢٩٧ت (، وجـــــــــامع الترمـــــــــذى )هــــــــــ٣٠٣ــــــــــ٢١٥(النـــــــــسائى
، ومـصنف ابـن }هــ٢٤١ــ١٦٤ {إلى جانب مسند اإلمـام أحمـد بـن حنبـل، )ـه٢٧٥ـ٢٠٧(

  .)هـ٢٥٥ـ ١٨١(، ومسند الدرامى ) هـ٢٣٥ت (أبى شیبة 

لــدكتور مهــران أشــهر كتــب الحــدیث فــى القــرن الرابــع الهجــرى وهــى واســتعرض ا
) م٩٧٠–٨٧٣/هــــ٣٦٠ – ٢٦٠ (الطبرانـــيالمعـــاجم الثالثـــة لإلمـــام ســـلیمان بـــن أحمـــد 

ــــان البــــستى  وســــنن الــــدار قطنــــى ) م٩٦٥ – ٨٨٣/هـــــ٣٥٤ – ٢٧٠(وصــــحیح ابــــن حب
) م٩٢٣/هــ٣١١ت (إلـى جانـب صـحیح ابـن خزیمـة ) م٩٩٥ – ٩١٧/هـ٣٨٥ – ٣٠٥(

 – ٩٠٦/هــــ٣٥٢ – ٢٩٤ (المـــصريیح المنتقـــى البـــن الـــسكن ســـعید بـــن عثمـــان وصـــح
  ).م٩٦٤

ُوقـد بـذلت جهــود كثیـرة فـي تمحــیص كتـب الحـدیث وبیــان صـحیحها مـن حــسنها 
 وهو ما یجعل األمر یسیرا على مـن وفقـه اهللا للبحـث فـي سـیرة المـصطفى ،من ضعیفها

  . ٤١المطهرةصلى اهللا علیه وسلم؛ في التراث الضخم للسنة النبویة 
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 الحــدیث كــان لــه أثــره فــي مــنهج نقــد حومــن نافلــة القــول اإلشــارة إلــى أن مــصطل
 ومن ثم یعد علمـاء المـسلمین أول مـن نظـم نقـد الروایـات ،الروایة في علم التاریخ بعامة

  ٤٢.التاریخیة

  :كتب السیر والمغازىج ـ 

تـى تجمـع  التـى تعـد أقـدم هـذه الكتـب ال٤٣كتب السیر والمغـازىیأتى على رأسها 
 وكـــان اهتمــــام المـــسلمین بــــأقوال الرســــول . بـــین كــــل مـــن الحــــدیث الـــشریف والتــــاریخ

ًفـى الـنظم اإلداریـة، دافعـا وأفعاله لالهتداء بها واالعتماد علیهـا فـى التـشریع اإلسـالمى و
  . ٤٤ومغازیه، ومغازى أصحابه وراء كتابة سیرة الرسول 

ولـــذلك  ،فكتــب المغــازي موضـــوعها هــو األقــرب إلـــى الكتابــة فــي الـــسیرة عمومــا
وقــد بــدأ تــألق هــذه الحركــة ". المغــازي والــسیر"یطلــق علیهــا فــي كثیــر مــن األحیــان كتــب 

الفكریـــة فــــى المدینـــة المنــــورة باعتبارهـــا دار هجــــرة النبـــى ودار الــــسنة التـــى عــــاش فیهــــا 
ــــى التــــابعین الــــصحابة، وســــمعوا أحادیــــث الرســــول  وقــــسم . فیهــــا، ورووهــــا بــــدورهم إل

ّالدكتور مهران كتاب الـسیرة والمغـازى فـى المدینـة إلـى ثالثـة أجیـال شـأنه فـى ذلـك شـأن 
مـن سـبقه فـى التــأریخ للكتابـة اإلسـالمیة مــن كبـار المـؤرخین، أمثــال الـدكتور الـسید عبــد 

ز سالم، وأكد على أن أكبر رواد الجیل األول مـن كتـاب الـسیرة فـى المدینـة المنـورة العزی
م وشــهد مــع ٦٤٠/هـــ٢٠، الــذى ولــد فــى حــوالى ســنة إبــان بــن عثمــان بــن عفــانهــو، 

م ولـــم یكـــن لـــه دور سیاســـى یـــذكر ٦٥٦/ هــــ٣٦ موقعـــة الجمـــل ســـنة ٤٥الـــسیدة عائـــشة
م ثم تم عزلـه علـى یـد عبـد الملـك ٦٩٤/ هـ٧٥ًباستثناء أنه عمل والیا على المدینة سنة 

عروة بن الزبیر بـن ویلى إبان كما أشار الدكتور مهران . م٧٠٢/ هـ٨٣بن مروان سنة 
/ هـــ٩٣م وتــوفى فــى عــام ٦٤٩، ٦٤٣/ هـــ٢٩، ٢٣، الــذى ولــد فیمــا بــین عــامى العــوام
ا  أثناء ثورته علـى األمـویین الـذین هـاجموعبد اهللا بن الزبیروكان بجانب أخیه . م٧١٩

وأكــد الــدكتور مهــران علــى قیمــة عــروة بــن الزبیــر . مكــة وخربــوا البیــت الحــرام بــالمنجنیق
كمـا أشـار إلـى وهـب بـن منبـه . كمؤرخ وكفقیه حیث كان یعـد أحـد فقهـاء المدینـة الـسبعة

ًالــذى كــان یمنیـــا مــن أصــل فارســـي، وكــان أبــوه فـــى ) م٧٢٨ – ٦٥٤/ هـــ١١٠ – ٣٤(
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 ذكــره الــدكتور مهــران، مــن اتبــاع مــذهب القدریــة، ًالغالــب یهودیــا فقــد كــان علــى حــد مــا
  .٤٦ًوألف عددا من كتب المغازى وتاریخ الیمن

ُغیر أن من سبق الدكتور مهران من مؤرخین حدیثین لم یـدرجوا وهـب بـن منبـه 
ولــم . ٤٧ًضــمن الجیــل األول مــن كتــاب الــسیر والمغــازى فــى المدینــة باعتبــاره كــان یمنیــا

 ٤٨شـرحبیل بـن سـعد إلـى" الـسیرة النبویـة" لمصادر كتابه  الدكتور مهران فى تحلیلهیشر
كأحد رواد الرعیل األول فى كتابة السیرة والمغـازى، وكـان شـرحبیل مـن مـوالى األنـصار 

وأســهم فــى كتابــات الــسیرة بقــوائم أســماء الــصحابة . وروى عـن زیــد بــن ثابــت وأبــى هریــرة
، ٤٩ مــن مكــة إلــى الحبــشةالــذى شــاركوا فــى غزوتــى بــدر وأحــد، وأورد أســماء المهــاجرین

  .ومن مكة إلى المدینة

ونــرجح أن الــدكتور مهــران لــم یــشر إلــى شــرحبیل بــن ســعد، ضــمن الجیــل األول 
من كتـاب الـسیرة والمغـازى فـى المدینـة، ألن شـرحبیل لـم یبلـغ مـا بلغـه كـل مـن إبـان بـن 

  .عثمان، وعروة بن الزبیر فى المكانة العلمیة التاریخیة

ران إلــــى الحــــدیث عــــن الجیــــل الثــــانى مــــن كتــــاب الــــسیر ثــــم انتقــــل الــــدكتور مهــــ
/ هــ١٣٥هــ أو ١٣٠ – ٥٦ (٥٠عبد اهللا بن أبى بكـر األنـصارىوالمغازى، واكتفى بذكر 

ًمــن رجــال هــذا الجیــل وقــد وصــفه بأنــه كــان مؤرخــا ومحــدثا، ) م٧٥٢ و١٧٤٧ – ٦٧٥ ً
تـأریخ الــسنوى وأنـه لـم یقنــع بجمـع األخبـار، فحــاول فـي هــذه المرحلـة المبكـرة أن یبتكــر ال

ابــن  ٕ والــىعاصــم بــن عمــر بــن قتــادة ولــم یــشر الـدكتور مهــران إلــى كـل مــن. لألحـداث
 ابـن شــهاببــین هـذا الجیـل الثـانى مــن كتـاب الـسیرة والمغـازى، رغــم أن  شـهاب الزهـرى

یعتبـــر مـــن أعظـــم مـــؤرخى المغـــازى والـــسیر، ویرجـــع إلیـــه الفـــضل فـــى تأســـیس مدرســـة 
الزهـرى معظـم مادتـه فـى الـسیرة، مـن الحـدیث الـشریف، وقـد اسـتقى . التاریخ فى المدینـة

. ًولـــم یـــستخدم الـــشعر فـــى مادتـــه إال نـــادرا. وتكـــاد تخلـــو كتاباتـــه مـــن قـــصص األنبیـــاء
وقــد نقـل عنــه الطبــرى . ٥١واشـتملت كتابــات الزهــرى علـى األنــساب ال ســیما نـسب قــریش

وقـد . ٥٢اشـدینخاصة مـا تعلـق بمـشكلة اختیـار أبـى بكـر رضـى اهللا عنـه أول الخلفـاء الر
وصـــفه الــــدكتور عبــــد العزیــــز الـــدورى بقولــــه أنــــه كــــان مؤســـس المدرســــة التاریخیــــة فــــى 

  .٥٣المدینة
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وانتقـــل الــــدكتور مهـــران عنــــد استعراضـــه ألهــــم المـــصادر التاریخیــــة لكتبـــه عــــن 
 موســى بــن عقبــة األســدىّ مــن كتــاب الــسیرة، وأهمهــم الجیــل الثالــثعــصر النبــوة إلــى 

الــذى عــاش فــى البــصرة خــارج إطــار ) تلمیــذ الزهــرى) م٧٥٨ – ٦٧٤/ هـــ١٤١ – ٥٥(
وأكــد الــدكتور مهــران علــى فــضله فــى ترتیــب الحــدیث الــشریف إلــى أبــواب، ثــم . المدینــة

) م٧٦٧ – ٧٠٤/ هــ١٥٠ – ٨٥ ( عبد اهللا محمد ابـن اسـحق بـن یـسارأبىأشار إلى 
منــه لــم یظهــر كــامال حتــى اآلن وقــد طبــع قــسم ) المغــازي( وكتابــه ،وهــو إمــام المغــازي

ـــدكتور ســـهیل  ـــدكتور محمـــد حمیـــد اهللا الحیـــدر آبـــادي وطبـــع ثانیـــة بتحقیـــق ال بتحقیـــق ال
محمــد بــن أمــا . ، وغیــر هــؤالء كثیــر٥٤) هـــ٢٠٧ت (زكــار، ومحمــد بــن عمــر الواقــدي 

ًفقـد اعتبـره الـدكتور مهـران مؤرخـا أرفـع ) م٧٦٧ – ٦٤٧/ هــ١٦٨ت  (صالح بـن دینـار
  .٥٥ أن روایته للحدیث كانت ضعیفةفى مكانته التاریخیة من ابن اسحق، غیر

ّومـن أهــم كتــاب الـسیر والمغــازى الــذین تـرجم لهــم الــدكتور مهـران، أبــو عبــد اهللا 
وقـد نـاقش قـضیة تـشیعه، ). م٨٢٣ – ٧٤٧/ هــ٢٠٧ – ١٣٠( الواقدىمحمد بن عمر 

ًویقال أن الواقدى كان شیعیا حسن المـذهب یلتـزم التقیـة "وفى ذلك یذكر الدكتور مهران 
وعلــل الــدكتور مهــران وصـف الواقــدى بالتــشیع لتألیفــه " ًنـه كــان مقربــا مــن العباسـیینإال أ

كتابین أحدهما عن الحسن والحـسین، واآلخـر عـن مقتـل الحـسین، ممـا جعـل ابـن النـدیم 
  .ًیزعم أنه كان شیعیا

وقــد انتهــى الــدكتور مهــران بعــد مناقــشات عدیــدة إلــى رفــض هــذه المقولــة التــى 
  .)٢٣("ترى تشیع الواقدى

ولعــل اهتمــام الــدكتور مهــران بمناقــشة هــذه القــضیة قــد جعلتــه ال یحــدد أســماء 
" الــسقیفة"وكتــاب " وفــاة النبــى"وكتــاب " أزواج النبــى"بقیــة مؤلفــات الواقــدى ومنهــا كتابــه 

وكتــاب " الــردة"وكتــاب " صــفین"وكتــاب " الجمــل"وكتــاب " ســیرة أبــى بكــر ووفاتــه"وكتــاب 
  .)٢٤("ضرب الدنانیر والدراهم"وكتاب " راقفتوح الع"وكتاب " فتوح الشام"

ورجـع الـدكتور مهـران إلــى كتـاب الـسیرة البـن هــشام، كمـا اهـتم بكتـاب الطبقــات 
  .البن سعد
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أمـــا كتـــاب الرســـل والملـــوك للطبـــرى، فیعـــد مـــن أهـــم المـــصادر التاریخیـــة التـــى 
لــى اعتمــد علیهــا الــدكتور مهــران عنــد تأریخــه لفتــرة صــدر اإلســالم إلــى جانــب رجوعــه إ

صـاحب القـاموس، وكتـب ) م١٤١٤ – ١٣٢٨/ هــ٨١٧ – ٧٢٩(اإلمام الفیروز آبـادى 
  .اإلمام السیوطى

  

  : د ـ كتب دالئل النبوة

 فتعنــي بــالمعجزات التــي أیــد اهللا بهــا رســوله محمــدا " دالئــل النبــوة"أمــا كتــب 
 وأنـــه رســول رب العــالمین إلــى النـــاس ،وأظهرهــا علــى یدیــه؛ للتـــدلیل علــى صــدق نبوتــه

 بیــد أن بعــضا منهــا تكلــف إیــراد الــشواهد ،وقــد ُألفــت كتــب مــستقلة فــي هــذا الــشأن. كافــة
یـــث  وتـــسبب ذلـــك فـــي اشـــتهار بعـــض األحاد،إلثبـــات  بعـــض المعجـــزات والخـــصائص

 ممــا یحــتم ،٥٦الــضعیفة ودخــول بعــض الروایــات الموضــوعة فیهــا إلــى جانــب الــصحیح
 فهـــي ،ضـــرورة العنایـــة والتمحـــیص لتمییـــز تلـــك الروایـــات وبیـــان صـــحیحها مـــن ســـقیمها

كتــاب محمــد بــن : وأشــهرها: وأشــهرها. ٥٧تمثــل رافــدا مهمــا مــن روافــد علــم الــسیرة النبویــة
ـــــــانى  ـــــــل (و، )م٨٢٧هــــــــ٢١٢ت (یوســـــــف الغری ـــــــوةدالئ ـــــــابي )النب ت ( ألبـــــــي بكـــــــر الفری

ـ٣٦٠ت (للحــافظ أبـي القاسـم الطبرانـي) دالئـل النبـوة(و. ٥٨)هــ٣٠١ تثبیـت دالئــل (و). ھ
والحــافظ أبــو العبــاس ) م١٠٢٤/ هـــ٤١٥ت  ( للقاضــي عبــد  الجبــار المعتزلــي ) النبــوة

ألبـــي الحـــسن ) أعـــالم النبـــوة(وكتـــاب ) م١٠٤٠ – ٩٦١/ هــــ٤٣٢ – ٣٥٠(المــستغفرى 
ألبــي بكــر أحمــد بــن ) دالئــل النبــوة(و) م١٠٥٨/ هـــ٤٥٠ت (حمــد المــاوردي علــي بــن م

دالئـــل النبـــوة : (واســـمه الكامـــل، )م١٠٦٥ – ٩٩٤/هــــ٤٥٨ – ٣٨٤(الحـــسین البیهقـــي 
علیـــك بـــه فإنـــه كلـــه هـــدى و ): الـــذهبي(، وفیـــه یقـــول )ومعرفـــة أحـــوال صـــاحب الـــشریعة

 ٦٠)ضل التیمـي األصـفهانيإسـماعیل بـن محمـد بـن الفـ(للحـافظ ) دالئـل النبـوة(و. ٥٩نور
ـــــــــوفى ســـــــــنة  ـــــــــرى( و.م١١٤٠/ هــــــــــ٥٣٥المت ـــــــــسیوطي ) الخـــــــــصائص الكب  ٩١١ت (لل

  ). م١٥٠٥/هـ

  : هـ ـ كتب الشمائل المحمدیة
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  التــى تبحــث فــى أخــالق الرســول كتــب الــشمائلاعتمــد الــدكتور مهــران علــى 
) الــــشمائل النبویــــة والخــــصائص المــــصطفویة: (وأشــــهرها:  وأشــــهرها،وعاداتــــه وفــــضائله
) شـــرح: (منهـــا) حـــواش(و) شـــروح( وعلیـــه عـــدة ،)م٨٩٢/ هــــ٢٧٩ت (لإلمـــام الترمـــذي 

واهـــب الم(و. ٦١)زهــر الخمائـــل علــى الــشمائل: (ســماه) جــالل الــدین الـــسیوطي(للحــافظ 
 ،م١٨٦٠/ هـــ١٢٧٧المتـوفى سـنة ) إبــراهیم بـن محمـد البــاجوري(حاشـیة للـشیخ ) اللدنیـة

ألبـــي محمـــد حـــسین بـــن  (٦٢)األنـــوار فـــي شـــمائل النبـــي المختـــار(وكتـــاب . وهـــو مطبـــوع
وكتــاب .  رتبــه علــى واحــد ومائــة بــاب علــى طریقــة المحــدثین باألســانید،)مــسعود البغــوي

الوفــا فــي فــضائل (وكتــاب ) م١٣٧٢/ هـــ٧٧٤ت (للحــافظ ابــن كثیــر ) شــمائل الرســول(
 )الــشفا بـــالتعریف بحقــوق المـــصطفى(وكتــاب ) ألبــي الفـــرج بــن الجـــوزي (٦٣)المــصطفى

ِألبــــي الفـــــضل عیــــاض بـــــن موســــى بـــــن عیــــاض الـــــیحص◌بي  (٦٤طبــــع عــــدة مـــــرات ُ ْ َ ِ (
ُاألندلـسي أصـال، المـالكي مـذهبا، المتـوفى بمـراكش، سـنة وعلـى كتـاب . م١١٤٩/هــ٥٤٤َّ

أبـى المحاســن عبـد البـاقي بــن عبـد المجیــد (لإلمــام ) شـرح: (كثیــرة منهـا) روحشـ) (الـشفا(
تلخـیص االكتفـا فـي شـرح ألفـاظ ( سـماه ،م١٣٤٢/ هـ٧٤٣اللغوي المتوفى سنة ) الیماني
المــــــــصري المــــــــالكي المتــــــــوفى ســــــــنة ) حــــــــسن العــــــــدوي الحمــــــــزاوي(، وللــــــــشیخ )الــــــــشفا
ــــشفا للقاضــــي: (م كتــــاب١٨٨٥/هـــــ١٣٠٣  وللحــــافظ ،) عیــــاضالمــــدد الفیــــاض شــــرح ال

الــصفا فــي تخــریج أحادیــث : (تخــریج أحادیثــه فــي كتــاب ســماه) جــالل الــدین الــسیوطي(
 ولـه أیـضا ،٦٦)االنتهاض فـي خـتم الـشفا لعیـاض: (كتاب) السخاوي( وللحافظ ،٦٥)الشفا

ــــشفا لعیــــاض( ــــضوء الالمــــع(ذكــــره فــــي ) الریــــاض فــــي خــــتم ال اإلعــــالن ( و،)٨/١٨)(ال
  )١٦٩)(بالتوبیخ

اب الــسیر والمغــازى الــذین تــرجم لهــم الــدكتور مهــران، أبــو عبــد اهللا ّومــن أهــم كتــ
وقـد نـاقش قـضیة تـشیعه، ). م٨٢٣ – ٧٤٧/ هــ٢٠٧ – ١٣٠ (الواقـدىمحمد بن عمر 

ًویقال أن الواقدى كان شیعیا حسن المـذهب یلتـزم التقیـة "وفى ذلك یذكر الدكتور مهران 
هــران وصـف الواقــدى بالتــشیع لتألیفــه وعلــل الــدكتور م" ًإال أنـه كــان مقربــا مــن العباسـیین

كتابین أحدهما عن الحسن والحـسین، واآلخـر عـن مقتـل الحـسین، ممـا جعـل ابـن النـدیم 
  .ًیزعم أنه كان شیعیا
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وقــد انتهــى الــدكتور مهــران بعــد مناقــشات عدیــدة إلــى رفــض هــذه المقولــة التــى 
  .٦٧"ترى تشیع الواقدى

جعلته ال یحدد أسـماء بقیـة ضیة قد  بمناقشة هذه القولعل اهتمام الدكتور مهران
وكتـاب " الـسقیفة"وكتـاب " وفـاة النبـى"وكتـاب " أزواج النبـى" ومنها كتابـه مؤلفات الواقدى

فتــوح "وكتــاب " الــردة"وكتــاب " صــفین"وكتــاب " الجمــل"وكتــاب " ســیرة أبــى بكــر ووفاتــه"
  .٦٨"ضرب الدنانیر والدراهم"وكتاب " فتوح العراق"وكتاب " الشام

كتور مهــران إلــى كتــاب الــسیرة البــن هــشام، كمــا اهــتم بكتــاب الطبقــات ورجــع الــد
  .البن سعد

أما كتاب الرسل والملوك للطبرى، فیعد من أهم المـصادر التاریخیـة التـى اعتمـد 
علیهــا الــدكتور مهــران عنــد تأریخــه لفتــرة صــدر اإلســالم إلــى جانــب رجوعــه إلــى اإلمــام 

صـاحب القـاموس، وكتـب اإلمـام ) م١٤١٤ – ١٣٢٨/ هــ٨١٧ – ٧٢٩(الفیروز آبادى 
  .السیوطى

  :و ـ المصـادر التاریخیـة السنیة

ثـــم كانـــت آخـــر المـــصادر عنـــد الـــدكتور مهـــران المـــصنفات التـــي جمعـــت بـــین 
تـــاریخ األمــــم (و) م٨٦٤/ هـــــ٢٥٠ت (لألزرقـــي ) تـــاریخ مكــــة: (التـــاریخ والـــسیرة؛ ومنهــــا

للمــسعودي ) مـروج الـذهب(، و)م٩٢٢/ هــ٣١٠ت (لإلمـام ابـن جریـر الطبــري ) والملـوك
، )م١٣٤٦/ هـــــــ٧٤٨ت (لإلمـــــام الــــــذهبي  ) تــــــاریخ اإلســــــالم(، و)م٩٥٧/ هــــــ٣٤٦ت (
، وغیرهـــــا مـــــن اآلثـــــار )م١٣٧١/ هــــــ٧٧٤ت (للحـــــافظ ابـــــن كثیـــــر ) البدایـــــة والنهایـــــة(و

  .٦٩المطبوعة والمخطوطة

 مهـران عنـد بیـوميفیما یتعلق بأهم المصادر التى اعتمد علیها الـدكتور محمـد ف
خــه لعــصر كــل مــن الخلیفــة علــى بــن أبــى طالــب، واإلمــامین الحــسن والحــسین فقــد تأری

تهـذیب اآلثـار مـسند علـى " مثل كتـاب الطبـرى مصادر سنیـة المذهـبكانت فى مجملها 
مجمـوع فتـاوى "و" رسـالة فـضل أهـل البیـت وحقـوقهم" "ابـن تیمیـة"وكتابى " بن أبى طالب

وكتـابى المقریـزى " صابة فى تمییز الـصحابةاال"وكتاب ابن حجر العسقالنى " ابن تیمیة
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النـزاع والتخاصـم فیمـا "و" معرفة ما یجب آلل البیـت النبـوى مـن الحـق علـى مـن عـداهم"
ــــین بنــــي أمیــــة وبنــــى هاشــــم ــــسیوطى "ب ــــاب ال تــــاریخ خلفــــاء أمــــراء "، كمــــا رجــــع إلــــى كت

  ".المؤمنین

 ألهــم  الــشهیرة التــى تعرضــتالمــصادر الــشیعیة إلــى مؤرخنــا الراحــل یرجــعولــم 
، والتــى یــأتى ٧١ والمهــدى٧٠جــذور الفكــر الــشیعى الــذى تمحــور حــول موضــوعى الغیبــة

 الــذى یقــال عنــه أنــه كــان الحــسن بــن علــى بــن فــضالعلــى رأســها كتــاب الغیبــة ألبــى 
 مــن أتبـاع اإلمــام عبـد اهللا بــن جعفــر الـصادق، ثــم اتبـع القــول بإمامـة علــى بــن ٧٢ًفطحیـا

القــائم " م، وكــذلك كتــابى ٨٣٨/ هـــ٢٢٤نة موســى الرضــا، وقــد تــوفى ابــن فــضال فــى ســ
 مـــن مـــؤرخى الــشیعة فـــى القـــرن ألبـــى الحــسن بـــن علـــى البطــاجنى" الرجعـــة"و" الــصغیر

 – ١٥٣(ًالثالث الهجرى، والذى یروى أنـه كـان معاصـرا لإلمـام علـى بـن موسـى الرضـا 
" وقت خروج القـائم علیـه الـسالم"و" صاحب الزمان"، وكتابى ) م٨١٨ – ٧٧٠/ هـ٢٠٣

ً مـن مـؤرخى الـشیعة المعاصـرین لإلمـام الرضـا أیـضا، حمد بن الحسن القمى البصرىلم
أمـــا . وقـــد انـــصب كتابـــاه المـــذكوران علـــى موضـــوع المهـــدى. الثالـــث الهجـــرىفـــى القـــرن 

 الـذى تـوفى فـى القـرن الثالـث الهجـرى فقـد كـان یعمـل بتجـارة على ابن الحسن الطـاطرى
مهنتــــه هــــذه، مــــن رؤســــاء الواقفیــــة، ومــــن األقمــــشة، ولكنــــه كــــان إلــــى جانــــب ممارســــته ل

ومـن ". بالغیبـة"ًالمتعصبین لعقیدته، وألف كتابـا یتـصل بـالحقوق الـشرعیة للـشیعة یعـرف 
 الــذى علــى بــن عمــر بــن األعــرجً الهجــرى أیــضا یــأتى مــؤرخى الــشیعة فــى القــرن الثالــث

الح إبـــراهیم بـــن صـــًكـــان ینتمـــى إلـــى الواقفیـــة أیـــضا ولـــه كتـــاب مـــسمى بالغیبـــة، وكـــذلك 
وعلــى بــن ً الــذى لــم یتبــق مــن كتبــه التــى فقــدت جمیعــا اإلكتــاب عــن الغیبــة، األنمــاطى

ً الذى یقال أن والده كان مسیحیا ولكنه أسلم وعاش زمـن اإلمـام الرضـا مهزیار األهوازى
 الــذى عــاش فــى عهــد ومحمــد بــن عیــسى بــن عبیــد بــن یقطــین، "القــائم"ومــن أهــم كتبــه 

والفــضل بــن ، "التوقیعــات"ـ، ومــن أهــم مؤلفاتــه كتابــة هــ٢٢٠اإلمــام التاســع وتــوفى ســنة 
ً الـــذى كـــان أدیبـــا إلـــى جانـــب كتابتـــه فـــى الفقـــه الـــشیعى، ومـــن أهـــم كتبـــه كتـــاب شـــاذان

الحجـــة البلیغـــة فـــى إثبـــات "وكتـــاب " حـــدیث الرجعـــة"، وكتـــاب "القـــائم"، وكتـــاب "الغیبـــة"
  .٧٣"منتخب كتاب الرجعة"، وكتاب "القائم
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 الـذى تـوفى فـى بـدایات القـرن الرابـع الهجـرى فقـد اشـىمحمد بن مـسعود العیأما 
وقـــد كـــان فـــى . نـــسب إلیـــه حـــوالى مـــائتى كتـــاب، معظمهـــا یعـــالج الـــشریعة عنـــد الـــشیعة
وكتـاب " الغیبـة"ًبدایاته سنیا، ولكنه سرعان ما انتمى إلـى الـشیعة، ومـن أهـم كتبـه كتـاب 

  .ومن تالمیذه حیدر السمرقندى" الرجعة"

 علـــى بـــن إبـــراهیم القمـــى أیـــضا  القـــرن الرابـــع الهجــرىمـــؤرخى الـــشیعة فـــىومــن 
ــــذى صــــرح فیــــه ) تفــــسیر القمــــى(م، والمــــشهور بتفــــسیره ٩١٩/هـــــ٣٠٧المتــــوفى ســــنة  ال

" التوحیـد والـشرك"و" والـشرائع" "التـاریخ"بتحریف القـرآن الكـریم ولـه عـدة كتـب مثـل كتـاب 
الـذى " كـافىال"م صـاحب كتـاب ٩٣٩/ هــ٣٢٨ المتـوفى سـنة ومحمـد بـن یعقـوب الكلینـى

، "أخبـار القـائم" الذى ألـف كتـاب عالن الرازى الكولینىً وأیضا ٧٤ذكر فیه تحریف القرآن
وأبــى الحــسن أحمــد بــن ً الــذى ألــف كتابــا عــن الغیبــة، وعلــى بــن محمــد بــن علــى الــسواق

المقتـــصر علـــى محـــدث العـــوام لبنـــاء مالحـــم غـــابر " الـــذى ألـــف كتـــاب جعفـــر المنـــادى
 الــذى انتــسب إلــى جلــود مــن ضــواحى البــصرة  یحیــى الجلــودىوعبــد العزیــز بــن، "األیــام

بمحمــد بــن علــى بــن الفــضل بــن وفیمــا یتعلــق ". أخبــار المهــدى"ومـن أهــم مؤلفاتــه كتابــه 
ّم فهو یعـد مـن أشـهر علمـاء وكتـاب ٩٥١/ هـ٣٤٠، الذى توفى بعد سنة تمام بن سكین

  . التلعكبرى، ومن أهم تالمیذه"الفرح فى الغیبة"ًالشیعة وألف كتابا یسمى 

م والـــذى ٩٦٨/هــــ٣٥٨ الـــذى تـــوفى ســـنة ْبـــن حمـــدان الجنبالنـــىویعـــد الحـــسین 
ًیعرف أیضا بالخصینى وأحیانـا الحـضینى مـن أهـم مـؤرخى النـصیریة ولـذلك فقـد رفـضه  ً
الــشیعة اإلثنــا عــشریة وأن كــانوا قــد أوردوا فــى كتــبهم مقتبــسات مــن مؤلفاتــه ومــن كتبــه 

وكتـــاب " تـــاریخ األئمـــة"وكتـــاب " األخـــوان"وكتـــب " ائلكتـــاب المـــس"الكثیـــرة التـــى وصـــلتنا 
م ١٠٦٧/هـــــ٤٦ المتــــوفى ســــنة محمــــد بــــن الحــــسن الطوســــىوهنــــاك أیــــضا ". الرســــالة"

  ".التبیان"و" تهذیب األحكام"صاحب كتاب 

أبـــو محمـــد عبـــد  یبـــرز اســـم القـــرن الخـــامس الهجـــرىومـــن مـــؤرخى الـــشیعة فـــى 
ه عـن الغیبـة مـن أهـم مؤلفاتـه، وكـذلك أبـو  والذى یعد كتابـالمادارى أو الوهاب المادرائى

ً الــذى لقـب أیـضا بــابن برنیـة، وكــان مختـصا فــى نـصر هبـة اهللا أحمــد بـن محمــد الكاتـب ً
 الــذى تــأثر بــالفكر الــسنى رغــم كونــه وأحمــد بــن محمــد بــن نــوح الــصیرفىعلــم الكــالم، 
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  .٧٥"ةأخبار الوكالء األربع"أو كتاب " أخبار األبواب"ًشیعیا ومن أهم كتبه كتاب 

/ هــ٤٠١ الـذى تـوفى فـى سـنة محمـد بـن الحـسن بـن عیـاش الجـوهرىوأحمد بن 
ًم، وكان تاجرا فى األحجار الكریمة التى ألف فیها كتبـا إال أنـه كتـب أیـضا كتابـا ١٠١٠ ً ً ً

  .عن الوكالء األربعة

المغیــر محمــد بــن كــذلك بــرز مــن مــؤرخى الــشیعة فــى القــرن الخــامس الهجــرى 
م واشــتهر بلقــب ابــن المعلــم، واعتبــر ١٠٢٢/ هـــ٤١٣وفى ســنة  الــذى تــالنعمــان العكبــرى

ومــن أهــم مؤلفاتـــه . ًمــن أعــالم فقهــاء الـــشیعة لــذلك فقــد شـــارك فــى جنازتــه ثمــانون ألفـــا
والذى عالج فیه موضوع األئمـة االثنـى " اإلرشاد فى معرفة حجج اهللا على العباد"كتاب 
  .عشر

م فقـد ١٠٤٤/ هــ٤٣٦سـنة  الذى توفى المرتضى على بن الحسین الموسوىأما 
تفــــاوض مــــع الخلیفــــة العباســــي القـــــادر بــــشأن االعتــــراف بالمــــذهب الــــشیعى ومـــــساواته 

وقــد ألـف فـى الغیبــة، واإلمامـة كـذلك بـرز فــى هـذا القـرن أبــو . بالمـذاهب الـسنیة األربعـة
، وقـد اتـسمت مؤلفاتـه )م١٠٦٧/ هــ٤٦٠ت (جعفر بن محمد الحسن بن على الطوسى 

  .د اختلف علیه علماء الشیعة فیما بعدبالتناقض ولذلك فق

محمــد  یتــصدر اسـم القـرن الــسادس الهجـرىومـن بـین أســماء علمـاء الــشیعة فـى 
م، ومـن أهـم كتبـه كتـاب ١١٦٧/ هــ٥٦٣ الذى تـوفى سـنة بن الحسن بن حمزة الجعفرى

 عبــد اهللا محمــد بــن علــى بــن الحــسن العلــوى، وأبــو "المــسائل فــى مولــد صــاحب الزمــان"
وأمــین الــدین ، "التعــازى" منتــصف القــرن الــسادس الهجــرى وألــف كتــاب الــذى عــاش فــى

م وقیــــل فــــى ســــنة ١١٥٣/ هـــــ٥٤٨ الــــذى تــــوفى فـــى ســــنة أبـــو علــــى الفــــضل الطبرســــى
ــــورى بــــأعالم "م، وعــــالج موضــــوع اإلمامــــة وجــــذوره فــــى كتابــــه ١١٥٧/ هـــــ٥٥٢ ــــم ال عل

ــــاة النبــــى". الهــــدى ــــه عــــن حی ــــى فــــصول؛ وتحــــدث فــــى بدایات ــــه إل   وقــــد قــــسمت أبواب
وتعالیمـه، وتـال ذلـك بالحــدیث عـن علـى بــن أبـى طالـب رضـى اهللا عنــه، ثـم عـن أبنائــه، 

 الـدین أبــو قطــبأمـا . فـى مــا تـال ذلــك مـن فــصول حتـى وصــل إلـى اإلمــام الثـانى عــشر
م، فقــد ألــف ١١٦٧/ هـــ٥٦٣ الــذى تــوفى فــى ســنة الحــسین ســعید بــن هبــة اهللا الراونــدى
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ًكتابــا تحــدث فیــه عــن معجــزات النبــى واألئمــة، یتكــون مــن عــشرین فــصال وفیمــا یتعلــق . ً
 الـذى تـوفى فـى سـنة الدین أبو جعفر محمد بـن علـى بـن شـهرا شـوب المازنـدرانىبرشید 
ًیهــا شـیعیا وأدیبــا، ولــه كتــاب هـام بعنــوان م، فقــد كــان فق١١٩٢/ هــ٥٨٨ ً مناقــب آل أبــى "ً
  .وقد طبع فى مجلدین بطهران". طالب

" الغیبـــة" یـــأتى كتـــاب القـــرن الـــسابع الهجـــرىومـــن أهـــم المـــصادر الـــشیعیة فـــى 
وقـد رجـع . لیحیـى ابـن أبـى طـى الغـسائى" الجواهر"، وكتاب لألشرف بن الغر بن هاشم

 فــى كتابـه تــاریخ حلــب، والـذهبى فــى مواضـع كثیــرة مــن إلیـه كــل مـن ابــن العــدیم الحلبـى
  .وكذلك كل من ابن الفرات والمقریزى" تاریخ اإلسالم"كتابه 

 الـذى كـان والـده ٧٦م١٢٥٦/ هــ٦٥٤ الـذى تـوفى فـى سـنة سـبط بـن الجـوزىأما 
ًعتیقا تركیا، وكان جده المه العالم والمؤرخ ابن الجـوزى، فقـد درس فـى بغـداد، ثـم انتقـل  ً

ًشق واشتغل بها خطیبا وعالما حتى وفاتهإلى دم تـذكره خـواص األمـة بـذكر "وله كتاب . ً
وقـــد انتقـــده الـــذهبى بكلمـــات . والمقـــصود بهـــم األئمـــة األثنـــى عـــشر. خـــصائص األئمـــة

  . الذعة

البیــان "ً أیــضا یبــرز كتــاب القــرن الــسابع الهجــرىومــن أهــم مــصادر الــشیعة فــى 
، الـذى ألـف عـن ن یوسـف الـشافعى الكنجـىألبـى عبـد اهللا بـ" فى أخبـار صـاحب الزمـان

ًولـه أیــضا مؤلـف هـام هــو . سـیرة المهـدى واستـشهد بكتــب الـسنة، وكـان شــافعى المـذهب
وقـد اعتمـد فـى كتابـه هـذا علـى ". كفایات الطالب فى مناقب على بـن أبـى طالـب"كتاب 

  .كتب الشیعة والسنة على السواء

فــــى المكتبــــة الوطنیــــة المحفــــوظ " الطرائــــف فــــى مــــذاهب الطوائــــف"أمــــا كتــــاب 
م ١٢٦٥/ هــ٦٦٤ الطاووس المتوفى سنة لرضى الدین على بن موسىالبروسیة ببرلین 

كشف الغمـة فـى "كذلك یتصدر كتاب . فیعد من أهم مؤلفات هذا العالم والشاعر والفقیه
أبــو  وهـو لبهــاء الـدین القــرن الـسابع الهجــرىقائمــة المـصادر الــشیعیة فـى " معرفـة األئمـة
م، وقـد ورد فیـه ذكـر كـل ١٢٩٢/ هــ٦٩٢ المتوفى سنة  بن عیسى االربیلىالحسن على

  .األئمة
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 الـــذى الفـــضل بـــن یحیـــى الطیبـــى فقـــد بـــرز فیـــه اســـم القـــرن الثـــامن الهجـــرىأمـــا 
الحـسن بـن عاش فى الحلـة والنجـف، وأن كـان یرجـع بأصـله إلـى مدینـة الكوفـة، وكـذلك 

بـن عبـد الحمیـد بـن ن عبـد اهللا وعلـى بـ" الرجـاء" صاحب كتـاب سلیمان بن محمد الحلى
األنـــــوار المـــــضیئة فـــــى الحكمـــــة الـــــشرعیة " النجفـــــى الـــــذى یعـــــد كتابـــــه فخـــــار الحـــــسینى

مـن أهـم " المستنبطة من اآلیات اآللهیة فى أحوال صاحب العصر والزمان علیه الـسالم
  .مؤلفاته

م ١٥٣٢/ هـــ٩٣٩ المتــوفى ســنة الحــسین بــن عبــد العــالى الكركــىأمــا علــى بــن 
العاشــر هــم العلمــاء الــذین نــشروا المــذهب الــشیعي فــى بــالد فــارس فــى القــرن فیعــد مــن أ

  .٧٧"رسالة فى الغیبة" وكان ینحدر من األسرة الصفویة ومن أهم كتبه الهجرى

 مهــران علــى هــذه المــصادر الــشیعیة، بیــوميورغــم عــدم اعتمــاد الــدكتور محمــد 
یة الــــسابقة؛ إال أنــــه قــــدم ّواكتفائـــه بــــالرجوع إلــــى المـــصادر الــــسنیة فــــى كتاباتــــه اإلســـالم

ــات قیمـــة وافیـــة لهـــا وزنهـــا فـــى حقـــل الدراســـات التاریخیـــة اإلســـالمیة عـــن عــــصر  دراسـ
زوجتـه الـسیدة فاطمـة الزهـراء وعـن وعن عهـد الخلیفـة علـى بـن أبـى طالـب و الرسول 

  .ولدیه اإلمامین الحسن والحسین

أما كتابات المستـشرقین فإنـه لـم یعـول علیهـا كمـصدر رئـیس، ولـم یـشغل القـارئ 
   ٧٨في نقدها إال في مواضع قلیلة؛ مثل عرضه لتشكیكهم في الرسائل والوفادات النبویة

 مهـران الفكـرى بـإبراز سـمة بیـوميونختتم رؤیتنا التحلیلیة لمـنهج الـدكتور محمـد 
جمالیة تمیزت بها كتابات هذا المـؤرخ الكبیـر وتتمثـل فـى وعیـه الـشدید بمظـاهر اإلبـداع 

وقد أكد على ذلك بتعرضه لواحدة من مظـاهر هـذه اإلبـداعات . فى الحضارة اإلسالمیة
هــا التــى وصــفها بأن" الجــرح والتعــدیل"فــى مجــال الثقافــة والفكــر اإلســالمى بــابرازه ظــاهرة 

ًفنــا قائمــا بذاتــه"كانــت  مــن "وأوضــح مــن خــالل تعرضــه لدراســة هــذه الظــاهرة أنــه مــا ". ً
ًثقافة فـى األرض قامـت علـى مثـل هـذا األسـاس النقـدى المنهجـى النزیـه، وأن ذلـك شـیئا 

ـــدكتور مهـــران أن روایـــة األحادیـــث . تفـــرد بـــه المـــسلمون علـــى حـــد تعبیـــره لقـــد أوضـــح ال
، حتى الوصول إلـى النبـى أو إلـى اإلسناد خالل السند أو واألخبار التاریخیة األولى من
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ًالـــسلف األول، فـــضال عـــن تقـــویم الـــرواة وتعـــدیلهم أو تجـــریحهم ووضـــعهم فـــى درجـــات 
متفاوتــــة مـــــن الثقـــــة حـــــسب فیمـــــا یروونـــــه، إنمـــــا یرفـــــع الحـــــضارة اإلســـــالمیة والمفكـــــرین 

حلیـل التـى تعـد مـن المسلمین، إلى درجة علیـا فـى المـنهج الفكـرى، وهـى درجـة النقـد والت
  . الموضوعى٧٩أعلى مراحل ودرجات المنهج الفكرى العلمى

  

  

  

   الرفیعة فى التاریخ اإلسالمىة المرأة المسلمة إبراز مكان ـثالثالمبحث ال@

 بیــوميحظیــت المــرأة باهتمــام كبیــر فــى كتابــات المفكــر الراحــل الــدكتور محمــد 
أعمالـــه الهامـــة، لعـــل مـــن أبرزهـــا ًمهـــران بوجـــه عـــام، وقـــد أفـــرد للتـــأریخ لهـــا بعـــضا مـــن 

الـــسیدة "، وكتابـــه ٨٠"مركـــز المـــرأة فـــى الحـــضارة العربیـــة القدیمـــة"دراســـته القیمـــة بعنـــوان 
  ".فاطمة الزهراء

كمــا أشــاد بــدور الملكــة نفرتیتــى فــى الحفــاظ علــى دیانــة التوحیــد التــى جــاء بهــا 
صریة القدیمـة، إلـى زوجها اخناتون فى كتابه عن هذا الفرعون، الذى ارتقى بالعقیـدة المـ

  .٨١مرحلة رفیعة فى الفكر الدینى اقتربت إلى حد كبیر من مرحلة التوحید

وقد اعتمد مفكرنا الراحل على الكثیر من األحادیث المسندة إلى كل مـن الـسیدة 
 رضـى اهللا عنهمـا لحـسم الكثیـر مـن القـضایا التاریحیـة مثـل ٨٣ والسیدة أم سـلمة٨٢عائشة

ومـا تعنیـه والتـى وردت فـى القـرآن الكـریم مـرتین األولـى " یـتأهل الب"قضیة مفهوم لفظة 
 مـن سـورة األحـزاب، فقـد أخـذ بـالرأى ٣٣ من سورة هود، والثانیة فى اآلیـة ٧٣فى اآلیة 

وعلـــى بـــن أبــى طالـــب والـــسیدة  الرســول : القائــل بـــأن أهــل البیـــت هـــم الخمــسة الكـــرام
ًفاطمة الزهراء والحسن والحسین مستندا على ما رواه كل مـن أنـس بـن مالـك والـسیدة أم 

  .٨٤ّالمؤمنین عائشة وأم المؤمنین أم سلمة، وغلب آراءهم على غیرها من اآلراء

ث الــشریف إلــى دور الــسیدة عمــرة كمــا أشــار عنــد مناقــشته قــضیة تــدوین الحــدی
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ًبنـــت عبـــد الـــرحمن األنـــصاریة، التـــى كـــان محفوظـــا لـــدیها الكثیـــر مـــن األحادیـــث زمـــن 
  .٨٥الخلیفة األموى عمر بن عبد العزیز

أما مكانة المرأة فى األسرة فى اإلسالم، فقد أبرزها المـؤرخ الكبیـر مـن خـالل مـا 
مـة الزهــراء، بـل أننــا یمكننـا أن نؤكــد أورده مـن أخبـار تاریخیــة فـي كتابــه عـن الــسیدة فاط

ـــة متحـــضرة وراقیـــة عـــن أســـلوب تربیـــة اآلبـــاء لبنـــاتهم فـــى  ْأنـــه قـــدم للقـــارئ نماذجـــا وأمثل ً
بتربیــة وتعلــیم ابنتــه الــسیدة  اإلســالم، فقــد أشــار الــدكتور مهــران إلــى اهتمــام الرســول 

ًفاطمة الزهراء تعلیما راقیا وهى التى سـجد شـكرا هللا عنـد والدتهـا، فثقفهـا بثقافـة اإلسـالم،  ً ً
ة أم ســــلمة لتأدیبهــــا وتعریفهــــا بــــأمور الحیــــاة الــــسیدوعهــــد بهــــا إلــــى زوجتــــه أم المــــؤمنین 

ـــدنیا ب األمثـــل فـــى تربیـــة اآلبـــاء لبنـــاتهم مـــن خـــالل وأبـــرز مؤرخنـــا الراحـــل، األســـلو. وال
أم (ّالـــذى كـــان شـــدید الحنـــان، یـــدلل ابنتـــه فاطمـــة، ویكرمهـــا فكـــان یـــسمیها  الرســـول 

قـام إلیهـا فقبلهـا وأجلـسها فـى مجلـسه، وكـان إذا  على والـدها وكانت إذا دخلت ) أبیها
ً، ضـاربا بـذلك أروع ٨٦دخل النبى علیها قامت مـن مجلـسها وقبلتـه وأجلـسته فـى مجلـسها

ًلــة لألبــوة الحانیــة ومقــدما القــدوة واألنمــوذج لــألب والــسند الــذى ال یكــف عــن تكــریم األمث
االبنــة بنفــسها،  لتــدعیم ثقــة ،ًوتــدلیل ابنتــه، متجــسدا فــى شــخص أطهــر البــشر، النبــى 

ولتنمیــة شخــصیتها، ولتحــسین وتجمیــل صــورة الرجــل فــى مخیلتهــا ووجــدانها لتــصبح إذا 
ًمـا كبــرت زوجـة صــالحة تــساند زوجهـا، وأمــا عظیمـة تجیــد تربیــة أفـضل الرجــال لیــصلح 

  .بهم حال المجتمع واألمة اإلسالمیة

لنــاس وقــد روت الــسیدة عائــشة رضــى اهللا عنهــا أن الــسیدة فاطمــة كانــت أحــب ا
إلــى أبیهـــا مـــن النـــساء، وكـــان زوجهـــا علـــى بـــن أبـــى طالـــب أحـــب النـــاس إلـــى قلبـــه مـــن 

ً، فقد كان صواما قواما٨٧الرجال ر أو غـزاة یتوجـه إذا مـا عـاد مـن سـف وكان الرسول . ً
ّإلــى المــسجد لیــصلى ركعتــین، ثــم یثنـــى بابنتــه الــسیدة فاطمــة، ثــم یــأتى أزواجــه

، بعــد ٨٨
  .ذلك

ّلقــد قــدم الــدكتور مهــران مــن خــالل مــا أورده مــن أمثلــة عدیــدة عــن حنــو النبــى 
على ابنته السیدة فاطمة وتدلیلـه لهـا وحنانـه علیهـا، مـا یجعلنـا نعقـد مقارنـة تاریخیـة بـین 

بنــة ومكانتهــا فــى اإلســالم واألســرة المــسلمة وبــین مــا كانــت علیــه فــى الجاهلیــة وضــع اال
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  .حیث كان الكثیر من العرب یكرهون البنات

َواذا"وقـد أشــار اهللا سـبحانه وتعــالى إلـى ذلــك فـى كتابــه العزیـز مثــل قولـه تعــالى  َِٕ 
َبشر ِّ َْأحـدهم ُ ُ ُ َبـاألُنثى َ َّظـل ِ ُوجهـه َ ُ ْ ًّمـسودا َ َ ْ َوهـو ُ ٌكظـیم َُ ِ َیتـوارى) ٥٨( َ َ َ ْمـن َ ِالقـوم ِ ْ َ ْمـن ْ ِسـوء ِ  َمـا ُ
َبشر ِّ ِبه ُ َُأیمسكه ِ ُُ ِ َعلى ْ ٍهون َ ُیدسُّه َْأم ُ ِالتـراب ِفي َُ َ َسـاء َأال ُّ َیحكمـون َمـا َ َُ ُ لقـد كـان . ٨٩")٥٩ (ْ

إنجـــاب اآلبـــاء للبنـــات یمثـــل إحـــدى المـــشكالت االجتماعیـــة فـــى المجتمـــع العربـــى قبـــل 
ًاال علــى ذلــك فــى كتابــه البیــان والتبیــین عــن رجــل یــدعى وقــد أورد الجــاحظ مثــ. اإلســالم

  .٩٠ًأبو حمزة الضبى هجر زوجته قبل اإلسالم عندما علم بأنها وضعت بنتا

ویــذكر بعــض المــؤرخین أن عــادة وأد البنــات قــد بــدأت فــى ربیعــة، بینمــا یــذكر 
اب وقد حـصر الـدكتور الـسید عبـد العزیـز سـالم أسـب. البعض اآلخر أنها ترجع إلى كندة

میـل العــرب فــى الجاهلیــة واتجـاههم إلــى وأد بنــاتهم، إمــا بـالخوف مــن الوقــوع فــى الــسبى 
ــــصفات فــــى  والعــــار، أو مــــن الخــــوف مــــن الفقــــر واإلمــــالق، أو للتــــشاؤم مــــن بعــــض ال

  .٩١الموؤدة

كــأب   مهـران صــورة أخــرى عــن الرســول بیــوميكـذلك قــدم لنــا الــدكتور محمــد 
حنون قریب من نفس ابنته السیدة فاطمة یشعر بما یجـول فـى نفـسها وأعماقهـا، ویـسوؤه 

ًمــا یـــسوءها، ویتـــألم آلالمهـــا، مقـــدما للمـــسلمین ولغیـــر المـــسملین أیـــضا صـــورة النبـــى  ً 
ًاإلنــسان واألب المــسلم، القــدوة لجمیــع المــسلمین، موضــحا مكانــة االبنــة لــدى أبیهــا فــى 

یتـــرك مجلـــس أصـــحابه لیـــدخل إلـــى مجلـــس ابنتـــه الـــسیدة  لقـــد كـــان النبـــى . اإلســـالم
  .٩٢فاطمة لیصلح بینها وبین زوجها، إذا ما اختلفا ولیزیل ما بینهما من جفاء

أن یتــزوج علــى بــن أبــي طالــب مــن الــسیدة جویریــة بنــت  كــذلك رفــض النبــى 
وقـدم لنـا . وأنكر ما تنكـره ابنتـه ومـا یؤلمهـا). ابنة أبى جهل(عمرو بن هشام بن المغیرة 

ًالدكتور مهران بذلك مثاال رائعا عن النبـى، األب واإلنـسان، الـذى أشـف ق علـى ابنتـه مـن ً
، ٩٣تجربـة قاســیة كهــذه وهـو یعلــم عــدم قــدرة ابنتـه القریبــة مــن نفـسه وروحــه علــى تحملهــا

ومـــرة أخـــرى یـــدفعنا ذلـــك إلـــى عقـــد . رغـــم إباحـــة الـــدین اإلســـالمى مبـــدأ تعـــدد الزوجـــات
مقارنـة تاریخیـة بـین أوضــاع المـرأة االجتماعیـة فـى عــصر النبـوة، ومـدى احتـرام الرســول 
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آلدمیـــة ابنتـــه الـــسیدة فاطمـــة الزهـــراء، وحرصـــه علـــى نفـــسیتها، ورفـــضه لمـــا ترفـــضه  
ًوتأباه مبرزا للمسلمین أن تعدد وتكرار تجربة الزواج مـن قبـل الرجـل، وأن كـان قـد سـمح 
بهـــا الـــدین والـــشرع اإلســـالمى، إال أنـــه البـــد وأن تـــتم بموافقـــة الزوجـــة األولـــى ورضـــاها، 
خاصة وأن كانـت الزوجـة الجدیـدة ال تـضاهیها فـى المكانـة االجتماعیـة واألخالقیـة مثـل 
حالـة الـسیدة فاطمــة التـى كــان زوجهـا علـى بــن أبـى طالــب سـیتزوج علیهـا مــن ابنـة أبــى 

كـــان سیـــسئ إلـــى مكانتهـــا الدینیـــة واالجتماعیـــة فـــدفع جهـــل عـــدو الـــدین اإلســـالمى ممـــا 
  .٩٤إلى رفض هذا الزواج الجدید لعلى بن أبى طالب النبى 

 عـــــن النبــــى وردت فــــى صـــــحیح ً مهــــران أحادیثــــابیـــــوميوقــــدم الــــدكتور محمــــد 
ابنتـــه الـــسیدة فاطمـــة الزهـــراء بأنهـــا بـــضعة منـــه مـــن  البخـــارى، وصـــف فیهـــا الرســـول 

  .٩٥أغضبها فقد أغضبه

ًع المــرأة فـــى عـــصر النبــوة بوجـــه عــام، مؤكـــدا رفـــق واهــتم مؤرخنـــا الراحــل بوضـــ
بالنـساء عامــة ولـیس بابنتــه الـسیدة فاطمـة فحــسب، مـن ذلــك مـا أورده الــدكتور  النبـى 

ًقــد شــكت إلیــه أن رجــال قــد قــال لهــا أن  ة صــفیة عمــة الرســول مهــران مــن أن الــسید
ًلن تغنى عنها من اهللا شیئا فبكت، فلما سمع الرسـول صـوتها خـرج وقـال  قرابة النبى 

مــا بــال أقــوام یزعمــون أن قرابتــى ال تنفــع، إن كــل ســبب ونــسب ینقطــع یــوم القیامــة إال "
بنــساء أســرته ًفكــان بــذلك بــارا ". ٕســببى ونــسبى، وان رحمــى موصــولة فــى الــدنیا واآلخــرة

  .ًواصال لرحمه

كذلك أشاد مؤرخنا الراحل بشجاعة بعض النـساء فـى كتاباتـه والتـى اعتبرهـا فـى 
ًكثیر من األحیان تفوق شجاعة وتحمل الرجال، وقد أورد مثاال علـى ذلـك یخـص زوجـة 
الـــصحابى الجلیـــل عمـــرو بـــن الحمـــق الـــذى عـــز علیـــه أن یـــسمع ســـب األمـــویین زمـــن 

ى سـفیان، لعلـى بـن أبـى طالـب فـاحتج علـى ذلـك، ممـا تـسبب فـى الخلیفـة معاویـة بـن أبـ
قتله، وأرسل األمویون رأسه إلى زوجتـه ووضـعوها فـى حجرهـا، فمـا كـان مـن هـذه المـرأة 

ًســترتموه عنــى طــویال وأهــدیتموه لــى قتــیال فــأهال "الــشجاعة إال أن قالــت لرســول معاویــة  ً ً
  .٩٦...."ًوسهال من هدیة غیر قالیة وال مقلیة



 ٣٤

 مهــران فــى كتاباتــه موقــف ســیدات بیــت النبــوة بیــوميّظــم الــدكتور محمــد كمــا ع
م، عنــدما أمــر األمویــون ســیدات األســرة النبویــة ٦٨٠/ هـــ٦١عــشیة مذبحــة كــربالء ســنة 

بــــالمرور حاســــرات الــــشعور فــــوق جثــــث شــــهداء آل البیــــت، ومــــا أن تطلعــــن علــــى هــــذا 
، وعــال صــوت الــسیدة المــشهد المخیــف حتــى ولــو لــن وارتفــع صــوتهن بالنحیــب والبكــاء

 بناتـه إلنقـاذتنـادى جـدها وتـستنجد بـه  زینب شقیقة اإلمـام الحـسین وحفیـدة رسـول اهللا 
  .٩٧األعداءالسبایا، مما أثار مشاعر الجمیع حتى أبكى 

ّلقد أظهر مؤرخنا الراحل مواقف نساء آل البیت القویة وركز علیهـا فـى كتاباتـه، 
ًمعلیـا مــن شـأن نــساء البیـت النبــوى، ضـاربا بــذلك أروع األمثلـة علــى قـوة المــرأة المــسلمة  ً
فـــى صـــدر اإلســـالم، وال ســـیما مـــا قامـــت بـــه كـــل مـــن الـــسیدة زینـــب ابنـــة الـــسیدة فاطمـــة 

 وعـزة نفـس تعتـز بنـسبها الـشریف بإباءمام الحسین، وهى التى وقفت الزهراء، وشقیقة اإل
، وكذلك كان الحـال فـى قـصر ٩٨أمام عبید اهللا بن زیاد فى الكوفة، وتناقشه وتسخر منه

الخلیفــة یزیــد بــن معاویــة فــى دمــشق، خاصــة عنــدما طمــع أحــد رجــال الــشام فــى ســبى 
 ،مــة الزهــراء ابنــة رســول اهللا الــسیدة فاطمــة ابنــة اإلمــام الحــسین، وحفیــدة الــسیدة فاط

ّألنهــا كانــت ذات جمــال وضــاء، فمــا كــان مــن الــسیدة زینــب بنــت علــى إال أن هاجمــت 
 بـــأن المـــرأة المـــسلمة ال تـــسبى إیـــاهّ معلمـــة هـــذا الرجـــل بـــل وهاجمـــت الخلیفـــة یزیـــد نفـــسه

  .٩٩ًشرعا فما بال الحال إذا كانت من حفیدات الرسول 

ًتمامــا عنــدما ركــز فــى ً مهــران كــان محقــا بیــوميونحــن نــرى أن الــدكتور محمــد 
كتاباته اإلسالمیة على دور المرأة ومكانتها ال سیما فى عصري النبـوة وصـدر اإلسـالم، 
ــــة الرئیـــــسیة لدارســـــى التـــــاریخ االجتمــــاعى اإلســـــالمى، إنمـــــا تعـــــود لعـــــصر  ألن المرجعی

الــذى یعــد العــصر الــذهبى للمــرأة المــسلمة ونعتقــد أن مــا أصــاب المــرأة مــن  الرســول 
اضمحالل فكرى واجتماعى فى العصور اإلسالمیة التالیـة، إنمـا یعـود إلـى تـسلل بعـض 

  .الثقافات الدخیلة على المجتمعات اإلسالمیة

ًنـساء مـسلمات صـالحات لعـبن دورا بـارزا فـى أما عصر النبوة فقد امتأل بأسماء  ً
الحیــاتین الــسیاسیة واالجتماعیــة، كمــا أوردت المــصادر التاریخیــة أســماء نــساء مــسلمات 

  .ًاهتم بأمرهن حرصا منه على مكانة المرأة ووضعها االجتماعىو ّقدرهن رسول اهللا 
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من ذلك علـى سـبیل المثـال أن هجـرة المـسلمین إلـى الحبـشة للمـرة األولـى كانـت 
 وزوجـة ١٠١، هـن الـسیدة رقیـة ابنـة رسـول اهللا١٠٠وأربـع نـساءًتتكون من أحـد عـشر رجـال 

 زوجـة أبـي حذیفـة عثمان بن عفان رضى اهللا عنه، والسیدة سهلة بنت سهیل بـن عمـرو
 والــسیدة أم ســلمة زوجــة أبــي ســلمة بــن عبــد األســد والــسیدة لیلــى ١٠٢بــن عتبــة بــن ربیعــة

  .١٠٣بنت أبى خثمة زوجة عامر بن ربیعة

ًأمـا الهجــرة الثانیــة إلـى الحبــشة فقــد تكونـت مــن اثنــین وثمـانین رجــال ومعهــم مــن 
  .١٠٤نسائهم سبع عشرة امرأة

تــى عرفــت ببیعــة الحــرب فكانــت تــضم  مــن البعثــة وال١٣أمــا بیعــة العقبــة ســنة 
والــسیدة أم منیــع ) أم عمـارة(امـرأتین همــا الـسیدة نــسیبة بنـت كعــب بـن عمــرو بـن عــوف 

  .ًوثالثة وسبعین رجال. ١٠٥أسماء بنت عمرو بن عدى

وقد امتأل الجزء الخامس من كتاب أسد الغابة فى معرفـة الـصحابة البـن األثیـر 
فـــى مواقـــف تاریخیـــة ودینیـــة مختلفـــة، وكـــان  بأســـماء نـــساء مـــسلمات بـــایعن الرســـول 

  .یقبل بیعتهن وعهدهن شفاهة دون مصافحتهن الرسول 

ـــة التاریخیـــة التـــى وردت فـــى المـــصادر اإلســـالمیة التـــى تـــشیر إلـــى  ومـــن األمثل
 علـى مــصالح المـرأة المـسلمة ورحمتـه بهــا واالهتمـام بـشئونها والحــرص حـرص النبـى 

علـى مكانتهــا وحــسن معاملتهــا مــا أورده ابــن األثیــر مــن أن النبــى قــد أقطــع الــسیدة آمنــة 
ّوبـرك لهـا فیهـا ألنهـا كانـت مـن " بئـر آمنـة"ًبنت األرقم بئرا بـبطن العقیـق عرفـت باسـمها 

اء بنـت یزیـد األنـصاریة مـن بنـى األشـهل عنـدما سـألته ، وقوله للسیدة أسم١٠٦المهاجرات
َإذا كــان الرجــال یفــضلون النــساء مكانــة للجمــع والجماعــات، وعیــادة المرضــى، وشــهود  ُ
الجنائز والحج بعد الحج واألفضل من ذلك كلـه للجهـاد فـى سـبیل اهللا، فـرد علیهـا النبـى 

هــــا مرضــــاته، واتباعهــــا ًمطمئنـــا أیاهــــا بــــأن حــــسن معاملــــة وعــــشرة المــــرأة لزوجهــــا، وطلب
  .١٠٧موافقته، إنما یعدل ذلك كله، مما أسعد هذه السیدة التى خرجت مهللة لقول النبى

 لعـاص بـن الربیـع بـن عبـد العـزىُأمامـة بنـت أبـى ا یحب حفیدتـه وكان النبى 
ٕابنـة ابنتــه الــسیدة زینـب، فكــان یحملهــا فـى الــصالة، وكــان إذا ركـع أو ســجد تركهــا؛ واذا 
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 قـد أهـدیت لـه هدیـة ُوروى عن السیدة عائشة رضى اهللا عنها أن الرسول . قام حملها
فیها قالدة من جذع، فقال أنه سیهدیها إلى أحـب أهلـه إلـى نفـسه فـدعا أمامـة ابنـة ابنتـه 

، ممـا یؤكــد رحمـة النبـى وحبــه لحفیداتـه، ورفقـه بهــن، ١٠٨الـسیدة زینـب وعلقهـا فــى عنقهـا
  .ً من بین أحفاده جمیعاوعدم تفریقه فى المعاملة وفى العاطفة، بین حفید أو حفیدة

 مــع جمــع وقـد ســألت الــسیدة أمیــة بنــت قــیس بــن أبــى الــصلت الغفاریــة النبــى 
جهــــاد لمــــداواة الجرحــــى مــــن النــــساء ذات یــــوم أن یــــسمح لهــــن أن یخــــرجن معــــه فــــى ال

ومعاونـــة المجاهــــدین بمــــا یقــــدرن علیـــه، فوافقهــــا النبــــى علــــى ذلـــك وســــمح لهــــن بالفعــــل 
  .١٠٩بالخروج على بركة اهللا

 وهــى جــدة األنــصاریةوقــد وفــدت إلــى النبــى ذات یــوم الــسیدة أنیــسة بنــت عــدى 
 أن یسمح لهـا بنقـل ولـدها عبـد اهللا بـن سعید بن عثمان البلوى وطلبت من رسول اهللا 

ًسلمة الذى كان ممـن شـهدوا بـدرا واستـشهد فـى غـزوة أحـد، بجوارهـا لتـأنس بقربـه، فرفـق 
یباتــه مــن ذلــك عالقتــه كمــا كــان النبــى شــدید الرفــق برب. ١١٠بهــا النبــى وأذن لهــا فــى نقلــه

بالسیدة بـرة ابنـة أم المـؤمنین الـسیدة أم سـلمة زوج رسـول اهللا، فكانـت بـذلك ربیبـة النبـى، 
. ١١١وقــد أســماها زینــب علــى اســم ابنتــه وكــان الرســول یحــسن معاملتهــا كمعاملتــه لبناتــه

 فكانـت تـسمع الحـدیث أما حبیبـة ابنـة الـسیدة أم حبیبـة بنـت أبـى سـفیان زوج الرسـول 
  .١١٢ه لقربها منه ویحسن معاملته لها وترویه عنعن الرسول 

  .١١٣ّ وصلت معه القبلتینأما السیدة حقة بنت عمرو فقد صحبت النبى 

ً بـــالمرأة أیـــضا وحـــسن معاملتـــه لهـــا، مـــا روى عـــن ومـــن مظـــاهر رفـــق النبـــى 
الحوالء بنت تویت بن حبیب بن أسد بن عبد العزى القرشـیة التـى هـاجرت إلـى المدینـة، 

 فــأذن لهــا وأقبــل علیهــا، نت علــى رســول اهللا ُوكانــت كثیــرة العبــادة، ویــذكر أنهــا اســتأذ
فــسألته الــسیدة عائــشة كیــف یقبــل علیهــا بهــذا الترحــاب فــذكر أنهــا كانــت تأتیــه فــى حیــاة 

وقـــد روى اإلمـــام البخـــارى أن نـــسوة مـــن . ن العهـــد مـــن اإلیمــانالــسیدة خدیجـــة وأن حـــس
قریش كن عند النبى یكلمنه ویستكثرنه بصوت عال فلمـا جـاء عمـر بـن الخطـاب بـادرن 
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بالحجـاب وخفــضن أصـواتهن هیبــة فتعجـب عمــر بـن الخطــاب أن یهبنـه وال تهــبن النبــى 
  .١١٤ وأعنففقلن لعمر أنه أغلظ من رسول اهللا 

أمــا الــسیدة روضــة فقــد أســلمت بالمدینــة وكانــت مــوالة المــرأة مــن أهــل المدینـــة 
ًأیــضا، وقــد أســلمت ســیدتها بــدورها وطلبــت هــذه الــسیدة مــن وصــیفتها روضــة أن تبقــى 

وبقیــت الوصــیفة روضــة فــى انتظــار . ر فــى انتظــار قــدوم النبــى إلخبارهــاعلــى بــاب الــدا
 فـى وجههـا ومـسح بیـده ّ حتى جاء فأخذت بطرف من ردائه، فتبـسم الرسـول النبى 

علـــى رأســـها فنـــادت روضـــة علـــى موالتهـــا لتخبرهـــا بقـــدوم النبـــى الـــذى عـــرض علیهمــــا 
ب فكانـت مـن أما السیدة زائدة أو زیـده مـوالة عمـر بـن الخطـا. ١١٥اإلسالم فأسلمتا أمامه

المجتهــدات فــى العبــادة لــذلك فقــد كــان النبــى یــدنیها منــه، لمــا یعلــم منهــا، ویــسمع لهــا، 
وفیما یتعلـق بالـسیدة الـشفاء بنـت عبـد اهللا بـن عبـد شـمس . ١١٦ویصبر على ما ترویه له

ًبـــــن خلـــــف بـــــن صـــــداد القرشـــــیة العدویـــــة، فقـــــد أســـــلمت قـــــدیما وكانـــــت مـــــن المبایعـــــات 
عقــالء النــساء وأفــضلهن، ولــذلك كــان الرســول یقیــل عنــدها، والمهــاجرات األوائــل، ومــن 

ًواتخذت له فراشا وازارا ینام فیه ً دارا عند الحكاكین، فنزلتهـا مـع وقد أقطعها الرسول . ًٕ
یقــــدمها لــــذلك فــــى الــــرأى ) رضــــى اهللا عنــــه(ابنهــــا ســــلیمان، وكــــان عمــــر بــــن الخطــــاب 

  .١١٧ویرضیها

وقد أوصى النبى السیدة أسماء بنت أبى بكر بـأن تـصل أمهـا الـسیدة قتیلـة بنـت 
سـعد، وأن تحــسن معاملتهــا وذلــك قبیــل إســالمها ورغــم شــركها حیــث أن الــسیدة قتیلــة قــد 

وبالوالــــدین "ً أنهــــا أمهــــا عمــــال باآلیــــة الكریمــــة ١١٨ءًتــــأخر اســــالمها، ذاكــــرا للــــسیدة أســــما
  ".ًاحسانا

أمــا الــسیدة محجنــة التــى كانــت ســوداء اللــون وتقــیم بمــسجد المدینــة، فقــد توفیــت 
، وخــرج الرســول ذات یــوم لیتفقــدها، فــأخبره المــسلمون بأنهــا قــد علــى عهــد رســول اهللا 

. ّوخــرج لیــصلى علیهــا وكبــر أربــع مــرات" أال آذیتمــونى بهــا"توفیــت إلــى رحمــة اهللا فقــال 
كما استأمنت السیدة أم حكیم ابنة الحارث بن هـشام بعـد أن أسـلمت لزوجهـا عكرمـة بـن 

ّ وأمنهأبى جهل؛ فقبل منها الرسول 
١١٩.  
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ولقـــد اهـــتم مؤرخنـــا الراحـــل بـــابراز مكانـــة المـــرأة المـــسلمة فـــى كتاباتـــه التاریخیـــة 
ــــذلك بــــسیرة وســــنه النبــــى  ، الــــذى أوصــــى فــــى حجتــــه األخیــــرة ًاإلســــالمیة، متأســــیا ب

ً خیرا، وضـرب للمـسلمین فـى كـل العـصور بـسیرته العطـرة أروع األمثلـة علـى ١٢٠بالنساء
ًاتهن إنـــسانیا مــــع ضـــرورة الرفــــق بالنـــساء وحــــسن معـــاملتهن، واحتــــرام آدمیـــتهن، ومــــساو

ًالرجال فجاءت كتابات الدكتور مهران لذلك تحمل طابعا إنسانیا ونزعة أخالقیة كبیرة ً.  

  اإلنسانیة فى الشخصیات التاریخیة اإلسالمیة  إبراز اللمحات ـ رابع المبحث ال@

 مهران بإبراز النزعات واللمحـات اإلنـسانیة، فـى حیـاة بیومياهتم الدكتور محمد 
لتاریخیــة اإلســالمیة، فــى كتاباتــه المختلفــة، ممــا أكــسب هــذه الشخــصیات الشخــصیات ا

ًبعـــدا جدیـــدا، حیـــا فأحیاهـــا بـــذلك مـــن مواتهـــا، وكأنـــه اســـتطاع بقلمـــه أن یستحـــضر هـــذه  ً ً
الشخصیات، إلى العصر الحدیث ویبرز صفاتها، ویجسدها، لیـضرب مـن خاللهـا أمثلـة 

د بــذلك علــى مــن یتهمــون اإلســالم حیــة تــدل علــى الخلــق الرفیــع ومكــارم األخــالق، ولیــر
  .كدین، بالعنف والعدوان والشخصیات اإلسالمیة البارزة بالفظاظة والعنف

 ًوقــد ركــز الــدكتور مهــران أوال علــى إبــراز البعــد اإلنــسانى فــى حیــاة الرســول 
ًباعتبـــاره نبـــى اإلســـالم، وأطهـــر الخلـــق جمیعـــا وقـــدوة المـــسلمین، فأشـــار فـــى كتابـــه عـــن  ْ
الـسیدة فاطمـة الزهـراء علــى سـبیل المثـال، مــا رواه ابـن شـیبة فــي مـصنفه عـن الــسیدة أم 

 كان عندها، عندما دخلـت علیهمـا الـسیدة فاطمـة مـع زوجهـا سلمة من أن رسول اهللا 
 بوضـــع حفیدیـــه فـــى علـــى بـــن أبـــى طالـــب وولـــدیها الحـــسن والحـــسین، فقـــام الرســـول 

 یدیــه فــضمه إلیــه، وأخــذ الــسیدة فاطمــة بالیــد األخــرى وضــمها بإحــدىًحجـره، وأخــذ علیــا 
كمــا روى فــى موضــع آخــر مــن نفــس الكتــاب، مــا أوردتــه . ١٢١هــى األخــرى إلیــه، وقبلهــا

 كــان یــضع الحــسن حفیــده ابــن الــسیدة فاطمــة كتــب الــسیرة النبویــة الــشریفة، مــن أنــه 
 على فخـذه األیـسر، ویقبـل هـذا مـرة، األصغراألكبر، على فخده األیمن، والحسین أخاه 

ًوذاك مرة، ویجلس علیا وفاطمة بین یدیه، كما ك ًانـت مـن عاداتـه أن یبیـت عنـدهم حینـا ُ
  .١٢٢بعد حین، ویتولى خدمة حفیدیه بنفسه، وأبواهما قاعدان
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 وروى مؤرخنــا الكبیــر أن الحــسین قــد ركــب ذات مــرة علــى ظهــر جــده النبــى 
ًوهــو ســاجد فـــى الــصالة، فرفعــه النبـــى رفعــا خفیفــا، ولمـــا فــرغ مــن الـــصالة وضــعه فـــى  ً

اللهــم إنــى أحبــه "حجــره، فكــان یــدخل أصــابعه فــى لحیتــه، والنبــى یــضمه ویقبلــه ویقــول 
  .١٢٣"فأحبه

ً قــــد ســــار یومــــا وهــــو یحمــــل وأورد مؤرخنــــا الراحــــل روایــــة مفادهــــا، أن النبــــى 
ونعــم الراكــب "فقــال النبــى " نعــم المركــب ركبــت یــا غــالم"الحــسین، فقابلــه رجــل فقــال لــه 

  .١٢٤"هو

ًكذلك أشار الـدكتور مهـران إلـى أن النبـى قـد خـرج یومـا مـن بیـت زوجتـه الـسیدة 
شة، فمر ببیت ابنته الـسیدة فاطمـة فـسمع ولـدها الحـسین یبكـى، فمـس بكـاءه شـغاف عائ

  .١٢٥ً فهرع إلى ابنته مذكرا إیاها بأن بكاء ولدها یؤذیهقلبه 

 الحــسن مجـيءً الكبیـر فــى كتابـه الـسابق خبـرا أشــار فیـه إلـى نـاد مؤرخكـذلك أور
والحسین إلى جدهما وهو یخطب ویعـظ المـسلمین فـى المـسجد النبـوى الـشریف وعلیهمـا 
قمیــصان أحمــران یعثــران ویقومــان، فلــم یتمالــك النبــى نفــسه فتــرك الخطبــة ونــزل إلیهمــا، 

  .١٢٦ثم وضعهما فى حجرهفأخذهما وعاد إلى المنبر، وهو یضمهما ویشمهما 

ًوأورد الـدكتور مهـران نقـال عـن كـل . وكان النبـى یـدعو الحـسن والحـسین، بابنیـه
حـسین منـى وأنـا مـن حـسین، أحـب اهللا "من اإلمام أحمـد والطبرانـى أن النبـى كـان یقـول 

  .١٢٧"ًمن أحب حسینا، حسین سبط من األسباط

 الـسیدة فاطمـة  الدكتور مهران فى وصف اللحظـات التـى سـبقت زواجواستفاض
ُالزهــراء مــن علـــى بــن أبــى طالـــب رضــى اهللا عنـــه، فأشــار إلــى مـــا روى مــن أن الـــسیدة 
فاطمة قد بكت فـى لیلـة زفافهـا، ربمـا لتـذكرها أمهـا الـسیدة الطـاهرة خدیجـة أم المـؤمنین، 
وتمنیهــا لــو أنهــا كانــت معهــا فــى هــذه اللحظــات، وربمــا بكــت ألســباب أخــرى فقــد شــكت 

ـــدها رســـول اهللا ّ أن نـــساء قـــریش قـــد عیرتهـــا بفقـــر زوجهـــا علـــى، بعكـــس أخواتهـــا  لوال
 تزوجن من أثریاء الرجال فى قریش، فقد تزوجت كل من الـسیدة رقیـة وأم كلثـوم، الالتي
 زینــب فقــد تزوجــت مــن أبــى العــاص بــن الربیــع، فــرد أختهــاعثمــان بــن عفــان، أمــا مــن 
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اج، علـى ّ بـأن طیـب خاطرهـا، وأقـسم لهـا أنـه قـد اختـار لهـا أصـلح األزوعلیها والدها 
  .١٢٨بن أبى طالب، خیر فتیان قریش

 لقــد أشــار مؤرخنــا الراحــل فــى كتاباتــه إلــى قــوة االرتبــاط النفــسى بــین الرســول 
وه الــشدید علیهــا بــشكل ال مثیــل لــه، فقــد كــان ال یطیــق ٕوابنتــه الــسیدة فاطمــة، والــى حنــ

فراقها، فلما زفت إلى اإلمام على وتحولت إلى بیته، لم تمـض سـوى أیـام معـدودة، حتـى 
ّذهب النبى إلى الزهراء مبدیا رغبته فـى أن ینقلهـا بجـواره، وقـد حـدث حارثـة بـن النعمـان  ً

ل فقـد أقامـت الــسیدة فاطمـة بجــواره فـى تـرك أحــد منازلـه لتقـیم فیــه الـسیدة فاطمـة، وبالفعــ
  .١٢٩فى بیت وسط بیوته

وكان النبى إذا بات لدى ابنته السیدة فاطمة یقـوم فـى أثنـاء اللیـل لیـسقى أحفـاده 
  .١٣٠"أنا وأنتم یوم القیامة فى مكان واحد"ًوكان یلفهم جمیعا فى برد واحد ویقول 

مهـران بـإبراز مـا  بیـوميأما اإلمام على بن أبـى طالـب فقـد اهـتم الـدكتور محمـد 
، وقـــد اشـــتهر بأنــه كـــان أقـــضى أهـــل واإلنـــصافیؤكــد اتـــسامه واتـــصافه بـــصفتى العــدل 

زمانــه وبأنــه أعلمهــم بالفقــه والــشریعة، وبقدرتــه الفائقــة علــى اســتنباط األحكــام مــن القــرآن 
 مهـران بأنـه كـان ذا عقلیــة بیـوميوقـد وصـفه الـدكتور محمـد . والحـدیث والعـرف المـأثور

  .١٣١، وكان الفاروق عمر بن الخطاب یشهد له بذلكقضائیة نادرة

وأورد الدكتور مهران ما یؤكد أن اإلمام على قـد أمـر جنـده قبیـل قتـالهم لمعاویـة 
ًبـأال یقتلــوا مـدبرا، أو یجهــزوا علـى جــریح، أو یكـشفوا عــورة، أو یمثلـوا بجــریح، أو یهتكــوا 

ًســترا، أو یــدخلوا دارا بغیــر إذن، أو یقربــوا النــساء بــأذى واتــصف اإلمــام علــى بقــوة . ١٣٢ً
. المبــادئ فكــان یــرفض الوعــود والرشــاوى والتالعــب بــأموال األمــة مهمــا كانــت العواقــب

  .١٣٣وكان یرفض أن یطلب النصر بالجور

  .١٣٤كما نهى اإلمام على عن سب معاویة بن أبى سفیان وشتمه

كذلك قدم الدكتور مهران بعـض النمـاذج مـن الـصور المثالیـة واإلنـسانیة لـبعض 
شخصیات اإلسالمیة الكبیرة، مثل الخلیفة الفاروق عمـر بـن الخطـاب رضـى اهللا عنـه، ال

ُفقــد أوضــح أنــه كــان یجــل اإلمــام علــى كــل اإلجــالل ویستــشیره فــى كثیــر مــن المــشاكل 
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ّلــوال علــى لهلــك "والقــضایا الفقهیــة، ونقــل مــن المــصادر كلماتــه المــأثورة وقولــه المــشهور 
  .١٣٥"عمر

لى مصاهرة على بـن ابـى طالـب، فخطـب ابنتـه وقد حرص عمر بن الخطاب ع
ّأم كلثـوم ابنــة الــسیدة فاطمــة الزهــراء، لیتبــاه بنــسبه آلل بیــت رســول اهللا، فتعــال علــى فــى  ّ

 التـى البدایة بصغر سـنها، ولكـن هـذا الـزواج قـد تـم، ورزق الفـاروق مـن حفیـدة النبـى 
ًتزوجها حبا فى آل بیتها، بولد أسماه زیدا ً١٣٦.  

أما الخلیفة عثمـان فـرغم وشـایات بنـى أمیـة إال أن أواصـر الـصداقة ظلـت تـربط 
ّبینه وبین على، حتى أن اإلمـام علـى أرسـل ولدیـه الحـسن والحـسین للـدفاع عـن عثمـان 

  .١٣٧ فى لحظاته األخیرة قبیل اقتحام الثوار داره واستشهادهبن عفان

لقــد امـــتألت كتابــات هـــذا المـــؤرخ الكبیــر بالنمـــاذج المختلفـــة الدالــة علـــى النزعـــة 
ًاإلنسانیة الرفیعة فـى الشخـصیات اإلسـالمیة الكبـرى، وقـد أحـسن الـدكتور مهـران صـنعا 

المـــــصادر العربیـــــة بتركیـــــزه علـــــى هـــــذه الجوانـــــب المـــــشرقة، والتـــــى عجـــــت بهـــــا بطـــــون 
 علــــى ســــبیل المثــــال فقــــد كــــان یــــدعو إلــــى مكــــارم وفیمــــا یتعلــــق بــــالنبى . واإلســـالمیة

 فالـــسخى علـــى حـــد الـــسخاءٕاألخـــالق والـــى تحلـــى المـــسلمین بالـــصفات الحمیـــدة ومنهـــا 
 قریـــب مـــن اهللا، قریـــب مـــن النـــاس، قریـــب مـــن الجنـــة، بعیـــد مـــن وصـــف رســـول اهللا 

أمـا . ١٣٨ مـن الجنـة، قریـب مـن النـارالنار، والبخیل بعید من اهللا، بعیـد مـن النـاس، بعیـد
 مــن اإلیمــان؛ واإلیمــان فــى الجنــة والبــذاء مــن الجفــاء، والجفــاء الحیــاء فهــو فــى قولــه 

كمـــا حـــث النبـــى . ١٣٩لحیـــى الحلـــیم العفیـــف المتعفـــففـــى النـــار، واهللا عـــز وجـــل یحـــب ا
المـــسلمین علـــى الرفـــق والحنـــو علـــى بعــــضهم الـــبعض، وبـــأن یحـــس القـــوى بالــــضعیف 

هللا فرض على األغنیاء ما یكفى الفقـراء فـإن جـاع الفقـراء  أن اوالعني بالفقیر فقد قال 
ًكان حقیقا على اهللا أن یحاسب أغنیاءهم ویكـبهم فـى نـار جهـنم علـى وجـوههم وأنـه لـوال 

 أن أربـع، مـن أتـى اهللا عـز وجـل كـذلك أشـار . ١٤٠الفقراء لم یـستوجب األغنیـاء الجنـة
ًبواحـدة مــنهن وجبــت لـه الجنــة، مــن سـقى هامــة صــادیة، أو أطعـم كبــدا جائعــة، أو كــسا 

تـصدقوا فـان " علـى الـصدقة بقولـه جلدة عاریة، أو أعتق رقبة عانیة  كما حث النبى 



 ٤٢

 وأدنــاك وأخــاك وأختــك وأبــاكالــصدقة خیــر لكــم، الیــد العلیــا خیــر مــن الیــد الــسفلى، أمــك 
  .١٤١"فأدناك

، ١٤٢ یحـذر مـن المنـان والنمـام، ویؤكـد علـى حرمانهمـا مـن الجنـةوكان النبى 
كمـــا دعـــا النبـــى المـــسلمین إلـــى التمـــسك بالـــصفات والنزعـــات اإلنـــسانیة الحمیـــدة، وهـــى 

  .١٤٣الیقین والقنوع والصبر والشكر والعقل والمروءة والحلم والسخاء والشجاعة

طــوبى لمــن شــغله عیبــه عــن "ى فــى المــسلمین علــى ناقتــه بقولــه وقــد خطــب النبــ
عیوب الناس، وأنفق من مال قـد اكتـسبه مـن غیـر معـصیة، ورحـم، وصـاحب أهـل الـذل 
والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمـة، طـوبى لمـن أذل نفـسه وحـسنت خلیقتـه، وصـلحت 

  .١٤٤"ةسریرته، وعزل عن الناس شره، ووسعته السنة ولم یبددها إلى البدع

ًودعــا النبــى المــسلم إلــى نــصرة أخیــه ظالمــا أو مظلومــا وذلــك بكفــه عــن الظلــم،  ً
الهدیـة تـذهب الـسخیمة وتجـدد " والتحـاب والتهـادى بقولـه التـوادكما حث المـسلمین علـى 

ًمؤكـــدا بــذلك ومركـــزا علـــى إبـــراز أســمى معـــانى التـــراحم والتـــآخى " األخــوة وتثبـــت المـــودة ً
ـــه وتتأكـــد هـــذه المعـــا. اإلنـــسانى إدخـــال ســـرور علـــى مـــسلم  "نى الراقیـــة والرفیعـــة بقول

كما أكد على أن من یأوى الیتیم ویرحمـه فلـه " اطعام جوعته وكساء عورته وقضاء دینه
  .١٤٥ةبیت فى الجن

 هـى حرصـه ولعل أهم الصفات اإلنسانیة التى اتسمت بهـا شخـصیة الرسـول 
ى  وال لعجمــى علــعجمــيعلــى المــساواة بــین البــشر فقــد قــال أنــه ال فــضل لعربــى علــى 

عربــى، وال ألبــیض علــى أســود وال ألســود علــى أبــیض إال بــالتقوى، النــاس مــن آدم وآدم 
ـــم یكـــن النبـــى ١٤٦"مـــن تـــراب د رحمتـــه ً رحیمـــا باإلنـــسان فحـــسب، بـــل امتـــدت حـــدو ول

ًلتشمل الحیوان والنبات فقـد روى البخـارى فـى صـحیحه عـن أبـى هریـرة حـدیثا عـن رجـل 
ًســقى كلبــا فكــان لــه أجــرا كبیــرا، ومــن ثــم فقــد أوضــح النبــى  ً  ألصــحابه أنــه فــى ســقیا ً

 اإلطعـــامویلتحـــق . ًالحیوانـــات والبهـــائم والرفـــق بهـــا أجـــرا بـــل إن فـــى كـــل كبـــد حیـــة أجـــرا
 بهــذه ّبالــسقیا، ومــن مــشهور مــا ذكــر أن الــصحابى الجلیــل أبــا هریــرة، قــد كنــاه النبــى 

وعلــى العكــس فقــد ورد فــى صــحیح البخــارى عــن . ١٤٧الكنیــة لهــرة كــان یأخــذها فــى كمــه



 ٤٣

 امــرأة دخلــت النــار فــى هــرة ربطتهــا فلــم تطعمهــا  حــدیث مــن أنابــن عمــر عــن النبــى 
ولــم تــدعها تأكــل مــن خــشاش األرض، كمــا نهــى النبــى عــن تعــذیب الــدواب والحیوانــات 

  .١٤٨ًوالحشرات أو إحراقها، كما وضع النبى آدابا لذبح الحیوانات وتذكیتها

ٕواذا ما انتقلنا إلـى الحـدیث عـن الخلیفـة أبـى بكـر الـصدیق رضـى اهللا عنـه، ومـا 
 والعفــة الزهــدم بــه مــن صــفات إنــسانیة رفیعــة وراقیــة، فــسنجد أنــه قــد اشــتهر بــصفة اتــس

ً المــسلمین تواضــعا هللا فــى أكثــر فكــان بالتواضــع، كمــا عــرف  وأعفهــم فكــان أزهــد النــاس
ًوقــد رؤى یومــا فــى ســوق مــن أســواق المدینــة وعلــى . أخالقــه، ولباســه ومطعمــه ومــشربه

 وقــالوا لــه فــضحتنا بــین المهــاجرین واألنــصار كتفیــه جلــدة شــاه، ففزعــت عــشیرته، لــذلك،
ًأفــأردتم منــى أن أكــون ملكــا جبــارا فــى الجاهلیــة، جبــارا فــى اإلســالم، الهــا اهللا"فقــال  ً  ال ؛ً

  .١٤٩"تكون طاعة الرب إال بالتواضع هللا والزهد فى الدنیا

 للـضیوف ال سـیما وأن كـانوا مـن الفقـراء مثـل أهـل بإكرامـهكذلك عرف الصدیق 
ًقــا بــذلك اآلیــات القرآنیــة الكریمــة واألحادیــث النبویــة الــشریفة التــى تحــث  مطب١٥٠الــصفة

  .على إكرام الضیف

ًكما عرف بأنه كان من أجود الـصحابة وأكثـرهم انفاقـا فـى مالـه علـى رسـول اهللا 
ًمــا أحــد عنــدى أعظــم یــدا مــن أبــى بكــر واســانى " أنــه قــال  وروى عــن رســول اهللا 

 الــصفات بإحــدىى اهللا عنــه كمــا اتــسم الــصدیق رضــ. ١٥١"نكحنــى ابنتــهأبنفــسه ومالــه و
مـــن ســـورة آل ) ١٣٤(، )١٣٣(التـــى وصـــف بهـــا اهللا عـــز  وجـــل المتقـــین فـــى اآلیتـــین 

َوَأطیعــوا اهللا والرســـول لعلكـــم ترحمـــون[عمــران بقولـــه تعـــالى  َُ ْ َُْ ُ َّ َِ ُ َُ َ َّ َ ْ وســارعوا إلـــى مغفـــرة مـــن  *َ ِ ٍِ َِ َْ َ ُ ِ َ َ
ُربكــــم وجنــــة عرضــــها الــــسَّموات واَألرض ُ َ َْ َْ َ َُ َ َ ْ ٍَ َّ ُ َ ُأعــــدت للمتقــــینِّ ِ ِ َِّ ُ ْ ْ ــــسَّراء  *َّ ِ الــــذین ینفقــــون فــــي ال ِ ِ ِ ََّّ َ ُ َُ ْ

َوالــــضراء والكــــاظمین الغــــیظ والعــــافین عــــن النــــاس واهللا یحــــب المحــــسنین ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُُّ ََّ َ َ َِ َّ ِ َ َ َ َ ، فقــــد عــــرف ]َّ
الــصدیق بكظمــه للغــیظ واللــین والحلــم واألنــاة، ولــم یكــن یغــضب إال إذا رأى حرمــات اهللا 

 ١٥٢ًهكـــت ورغـــم حلمـــه ورقتـــه فكـــان معروفـــا بالـــشجاعة فـــى میـــادین القتـــال وكـــانوقـــد انت
  . فى یوم بدرأقرب الناس إلى النبى 



 ٤٤

وقـد اتفـق أهـل الـسنة . ًشـدهم خوفـا لـهكما كـان الـصدیق مـن أعلـم النـاس بـاهللا وأ
علـى أن ابــا بكــر كــان مــن أعلــم رجــال األمــة بفــضل طــول مالزمتــه للنبــى؛ كــذلك عــرف 
بحرصه على التـضرع الـدائم هللا وكثـرة دعائـه وخـضوعه وتـسبیحه لـه علـى الـصورة التـى 

  .١٥٣ ویرتضیهاكان یأمر بها رسول اهللا 

ٕواذا ما انتقلنا بالحدیث إلى شخصیة الخلیفة عمر بن الخطـاب رضـى اهللا عنـه،  
وعـن أهــم صــفاته الخلقیــة واإلنــسانیة الرفیعــة؛ لوجــدنا أنــه رغــم مــا عــرف عنــه مــن جدیــة 

ویــذكر الیعقــوبى أنــه فــى عــام . ًا بــضعفاء المــسلمینوحــزم، إال أنــه كــان أشــد النــاس رفقــ
ًم قـــد أصـــاب النـــاس جـــدب وقحـــط ومجاعـــة؛ وهـــو مـــا عـــرف تاریخیـــا بعـــام ٦٣٨/ هـــ١٧

عیـــاالت قـــوم مـــن "الرمـــادة، فمـــا كـــان مـــن الخلیفـــة عمـــر، إال أن أجـــرى األقـــوات علـــى 
ال  وأمر بأن تكون نفقات األوالد واألطفال الـصغار ورضـاعهم مـن بیـت مـ١٥٤"المسلمین
م عنــدما كثــر الطــاعون بالــشام، ممــا تــسبب فــى وفــاة ٦٣٩/ هـــ١٨وفــى ســنة . المــسلمین

كــل مــن معــاذ بـــن جبــل والــى األردن ویزیــد بـــن أبــى ســفیان، إلــى جانـــب مــا یقــرب مـــن 
ًخمــسة وعــشرین ألفــا مــن النــاس، غلــت أســعار البــضائع، واحتكــر التجــار الــسلع، فنهــى 

  .١٥٥عمر بن الخطاب عن االحتكار

، فعنــدما العــدلعمــر بــن الخطــاب بأجمــل الــصفات اإلنــسانیة وهــى كــذلك اتــسم 
ًجـــاءه أبـــو هریـــرة بـــأموال البحـــرین وقـــدرها مائـــة ألـــف درهـــم، قـــام بتقـــسیمها بادئـــا بالقرابـــة 

وفیمـا یتعلـق بـالمرأة . ١٥٦لرسول اهللا فاألقرب فاألقرب منه، ووضع نفسه حیث وضـع اهللا
ّلرفـق بالنـساء حیـث كـرمهن، وفـرض شدید ا) رضى اهللا عنه(فقد كان عمر بن الخطاب 
  . على قدر فضلهن١٥٧للنساء المهاجرات وغیرهن

ومن مظـاهر إنـسانیته وحنـوه علـى المـرأة قیامـه بـالحج مـع أزواج النبـى فـى سـنة 
وكانــــت أزواج الرســــول فــــى هــــذه الرحلــــة الدینیــــة علــــى الهــــودج وعلــــیهن . م٦٤٣/هـــــ٢٣

رســهن مــن الخلــف عثمــان بــن الطیالــسة الــزرق، یتقــدمهن عبــد الــرحمن بــن عــوف، ویح
  .١٥٨عفان حتى ال یدعا أحدا یدنو منهن، كما أنه أول من نهى عن بیع أمهات األوالد



 ٤٥

 شــأنه فــى ذلــك شــأن التواضــع والزهــدْولــم یخــل عمــر بــن الخطــاب مــن صــفتى 
ًالخلیفــة أبــى بكــر، فقــد وصــفته المــصادر التاریخیــة بأنــه كــان متواضــعا، خــشن الملــبس، 

رقعـــة بـــاألدیم، ویـــشتمل بالعبـــاءة، ویحمـــل القربـــة علـــى كتفـــه، یلـــبس الجبـــة الـــصوف الم
َوكان أكثر ركابه الجمل، ورحله مشدودة باللیف َ

١٥٩.  

وتأســى معظــم عمالــه ووالتــه بــسیرته وخلقــه، فكــان ســلمان الفارســى ال یلــبس إال 
ًالصوف، ویركب الحمار ببرذعته بغیر إكاف، ویأكل خبـز الـشعیر، وكـان ناسـكا زاهـدا ً .

بیــــدة بــــن الجــــراح عاملــــه علــــى الــــشام فكــــان یظهــــر للنــــاس وعلیــــه الــــصوف أمــــا أبــــو ع
  .١٦٠الجافى

وتظهــر بعــض المــصادر والدراســـات التاریخیــة الحدیثــة میـــل الخلیفــة عمــر إلـــى 
كتابـــة التـــاریخ وكـــذلك میولـــه األدبیـــة والـــشعریة للخلیفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب، فقـــد اهـــتم 

 لــسماع الــشعر وتقویمــه، كمــا كــان ًبالــشعر والــشعراء وكــان أكثــر الخلفــاء الراشــدین مــیال
ًأكثــرهم تمــثال بــه حتــى قیــل، أن عمــر بــن الخطــاب كــان ال یعــرض علیــه أمــر إال وقــد 

  .١٦١وقد برع فى النقد األدبى. ًأنشد فیه بیتا من الشعر

ًكمــا كــان الخلیفـــة عمــر رحیمـــا بأتباعــه ومرؤوســیه مـــن ذلــك أنـــه عنــدما مـــرض 
  . وأوجاعه١٦٢األطباء له لیخفف من آالمهمعیقیب خازنه على بیت المال، قام بطلب 

ًأمــا الخلیفــة عثمــان بــن عفــان رضــى اهللا عنــه فقــد كــان جــوادا وصــوال بــاألموال،  ً
ًكریمــا، ســمحا ًخجــوال محبــا. ً  فعنــدما تــوفى ولــده مــن الــسیدة رقیــة ابنــة رســول ١٦٣ألبنائــه. ً

  .ًم قام عثمان بدفنه والنزول إلى حفرته حزنا علیه٦٢٥/هـ٤اهللا سنة 

مــــا جئنــــا إلــــى الحــــدیث عــــن الخلیفــــة علــــى بــــن أبــــى طالــــب آخــــر الخلفــــاء ٕواذا 
الراشدین فسنجد أنه كان شدید الرفق بالنساء، ویؤكد علـى ذلـك قولـه مـا مفـاده أن هنـاك 
قــوم یجــب علــى المــسلم أن ال یــسلم علــیهم مــن بیــنهم الــشاعر الــذى یقــذف المحــصنات، 

ـــذین یتفكهـــون بـــسب األمهـــات  المـــسلمین بعمـــل الخیـــر َّوقـــد أوصـــى علـــى. ١٦٤والقـــوم ال
والمعــروف، ووصــف المعــروف بأنــه كنــز مــن أفــضل الكنــوز، وزرع مــن أزكــى الــزروع، 

  .١٦٥كفر من كفره ومجد من مجده
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ُوقــــد عــــرف علــــى رضــــى اهللا عنــــه بمیلــــه إلــــى حقــــن دمــــاء المــــسلمین وكراهیتــــه 
ُلالخـــتالف بیـــنهم، ویـــذكر عنـــه أنـــه عنـــدما انتهـــى إلـــى البـــصرة، راســـل كـــل مـــن الـــسیدة 

وعنـدما . ١٦٦ائشة والزبیر بن العـوام وطلحـة بـن عبـد اهللا للـصلح، ولكـنهم أبـوا إال قتالـهع
انتهــت معركــة الجمــل بانتــصاره قــام بإعــادة الــسیدة عائــشة معــززة مكرمــة علــى هودجهــا، 
ًووجــه معهــا ســبعین امــرأة مــن عبــد القــیس فــى ثیــاب الرجــال تكریمــا لهــا حتــى وافــوا بهــا 

ًجال وعشرین امرأة من عبـد القـیس وهمـدان ألبـسهن ثیـاب ، وثالثین ر١٦٧المدینة فى قول
  .١٦٨الرجال والعمائم، وقلدهن السیوف للقیام على خدمتها وحمایتها، فى قول آخر

ًویــذكر الیعقــوبى أن علیــا قــد وجــه إلــى معاویــة قبیــل صــفین مــن یــدعوه ویــسأله 
 الرجــــوع حتــــى ال یفــــرق األمــــة ولحقــــن الــــدماء ولكــــن معاویــــة رفــــض وأصــــر علــــى بــــدء

ًوقــد تــوفى علــى بــن أبــى طالــب فقیــرا لــم یأخــذ مــن أمــوال الــدنیا شــیئا . المعركــة مــا تــرك "ً
  .١٦٩" ثمانى مائة أو سبعمائة أرصدها لخادمةإالصفراء وال بیضاء 

ّغیر أن أهم ما اتـسم بـه علـى، شـأنه فـى ذلـك شـأن الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب، 
حــد، وأعطــى المــوالى كمـــا ً فقــد ســاوى بــین النــاس، ولــم یفــضل أحــدا علــى أالعــدلكــان 

  .١٧٠أعطى الصلبیة

ونختــتم دراســتنا التحلیلیــة بــالرجوع إلــى كتــب الخــراج واألمــوال، وهــى تلــك التـــى 
تطلــق فـــى التـــراث العربـــى علـــى الكتـــب التـــى تتعـــرض بالدراســـة للـــشئون المالیـــة وقواعـــد 

، لنــستقى منهـــا بعــض األمثلـــة التــى تؤكــد تمتـــع كــل مـــن ١٧١تنظیمهــا فــى دولـــة اإلســالم
ْلیفة عمر بن الخطـاب وعلـى بـن أبـى طالـب بـأرقى الـصفات اإلنـسانیة وأرفعهـا وهـى الخ

فبــالرجوع إلــى أحــد كتــب الخــراج الهامــة وهــو كتــاب الخــراج لیحــى بــن آدم . صــفة العــدل
القرشى، یتـضح لنـا أنـه خـالل حدیثـه عـن النقـود والعملـة المـستخدمة زمـن الخلیفـة عمـر 

ًلى أن ابن عمر قد اشـترى أرضـا زمـن الخلیفـة ابـن ًبن الخطاب قد أورد خبرا أشار فیه إ
قـال حــدثنا : أخبرنـا إسـماعیل"الخطـاب بجزیـة مقـدارها خمـسة دراهــم وهـو فـى ذلـك یقــول 

حـدثنا ابـن مبــارك عـن جعفـر بـن برقـان عـن میمـون بــن : حـدثنا یحیـى قـال: الحـسن قـال
م أقـر فیهـا ما یسرنى أن األرض لى كلها، بجزیة خمسة دراهـ: مهران عن ابن عمر قال

  .١٧٢"بالصغار عن نفسى
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ًوفى هـذا الخبـر مـا یفیـد بـأن ابـن عمـر قـد اشـترى أرضـا بقیمـة جزیـة كـان مقـدرا  ً
وكـــان یحیـــى بـــن آدم القرشـــى قـــد أورد فـــى . لـــصاحبها أن یـــدفعها، وهـــى خمـــسة دراهـــم

مــا یؤكــد علــى أن الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب كــان قــد " الخــراج"موضــع آخــر مــن كتابــه 
ًیـــشترى أحـــد مــن المـــسلمین مـــن أرض الخـــراج أو رقــیقهم شـــیئا وقـــال مـــا ًنهــى تمامـــا أن 

وفــى هـذا مــا یعنـى أن مخالفــة . ١٧٣"ال ینبغــى لمـسلم أن یقــر بالـصغار فــى عنقـه: "نـصه
قانونیــة مــا قــد جــرت عنــدما اشــترى ابــن عمــر هــذه األرض بقیمــة الجزیــة وهــى الخمــسة 

  .دراهم

 ولكـن دون تحدیــد قیمـة وقــدر ًوكـرر یحیـى بــن آدم مزیـدا مــن األمثلـة المــشابهة،
العملة المشترى بها مثلما حدث فـى المثـال الـسابق، فهـو یحـدثنا علـى سـبیل المثـال عـن 

ًأنــــه اشــــترى مــــن دهقــــان أرضــــا علــــى أن یكفیــــه : حجــــاج بــــن القاســــم عــــن ابــــن مــــسعود
  .١٧٤خراجها

وأكـد یحیـى القرشــى علـى أن الخلیفـة علــى بـن أبـى طالــب رضـى اهللا عنـه، كــان 
َخــر، شــأنه فــى ذلــك شــأن الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب أن یــشترى مــن أرض یكــره هــو اآل ُ
  .١٧٥ًالخراج شیئا

وجــاء یحیــى القرشــى بأمثلــة فــى كتابــه تؤكــد علــى أن الخلیفــة عمــر قــد رد أرض 
  .١٧٦الخراج لبعض أصحابها، وصالحهم على الخراج الذى وضعه علیهم

 كـل عدالـةُما یفیـد لیحیى بن آدم القرشى ب) الخراج(وقد توالت األمثلة فى كتاب 
ًفقـد أورد خبـرا أكـد خاللـه أن عمـر بـن الخطـاب قـد أوصـى ـ . َّمـن الخلیفـة عمـر، وعلـى

ًحـین طعــن ـ الخلیفـة الــذى سـیلى أمــر المــسلمین مـن بعــده، بأهــل األمـصار خیــرا فــأنهم  ُِ
جبـــاة المـــال، وغـــیظ العـــدو وردء المـــسلمین وأن ال یحمـــل مـــن عنـــدهم فـــضال إال بطیـــب 

  .١٧٧أنفسهم

ت األرض قبل عهد عمر بـن الخطـاب مـشتركة بـین الغنیمـة والفـئ ولإلمـام وكان
وهــذا مـا فعلـه كــل مـن عمــر بـن الخطــاب وعلـى بــن . الـصالح مـا یــراه فـى صــالح األمـة

أبــى طالــب، عنــدما وقفــا علــى مفهــوم اإلســالم بــشموله وعمومــه، وهــذا مــا أورده كــل مــن 



 ٤٨

 عبیـد، مـن أن أبـىراج، وكـذلك ًیحیى القرشى وأبى یوسف فى كتابه المسمى أیـضا بـالخ
عمر بن الخطاب قد خاض مشاورات حادة وقاسیة عندما فـتح العـراق، وكـان یمیـل إلـى 
عدم تقسیم أراضى العراق بعلوجها بین المسلمین، وكان یعارضه فـى ذلـك كـل مـن عبـد 
الرحمن بن عـوف والزبیـر بـن العـوام، وبـالل بـن ربـاح رضـى اهللا عـنهم وهـم الـذین كـانوا 

ُواعلمــوا"تقــسیم األرض علــى أنهــا غنــائم متمثلــین قــول اهللا تعــالى یــرون  َ ْ ََأنمــا َ ُْغنمــتم َّ ْ ِ ْمــن َ ِ 
ٍشــيء ْ َّفــَأن َ ِللــه َ ُخمــسه َِّ َ ُ ِوللرســول ُ ُ َّ ِ ِولــذي َ ِ َالقربــى َ ُْ َوالیتــامى ْ َ َْ ِوالمــساكین َ ِ َ َ ْ ِوابــن َ ْ ِالــسَّبیل َ ســورة " (ِ

  ).٤١:األنفال

مــن الــصحابة هــم عثمــان بــن عفــان ولكــن الخلیفــة عمــر قــد وقــف معــه جماعــة 
وعلـــى بـــن ابــــى طالـــب وطلحـــة بــــن عبـــد اهللا ومعــــاذ بـــن جبـــل رضــــى اهللا عـــنهم طلبــــوا 
االحتكـــام إلـــى عـــشرة مـــن األنـــصار، خمـــسة مـــن أشـــراف األوس وخمـــسة مـــن الخـــزرج، 
وانتهـــى األمـــر بـــأن أخـــذ بـــرأى الخلیفـــة عمـــر الـــذى قـــرر االمتنـــاع عـــن قـــسمة األراضـــى 

وكــان تعلیــل . ، وهــذا مــا أكدتــه نــصوص یحیــى بــن آدم القرشــىالمفتوحــة بــین المــسلمین
الخلیفـــة عمـــر فـــى ذلـــك أن األرض لـــو قـــسمت كلهـــا بـــین المـــسلمین وأخـــذت مـــن أهلهـــا 

ِاألصلیین، لما شحنت الثغور بالمرابطة ولما قویت الجیوش على السیر للجهاد ُ.  

وتـــرى بعـــض الدراســـات الحدیثـــة أن الخلیفـــة عثمـــان بـــن عفـــان قـــد اضـــطر فـــى 
أواخــر عهــده إلــى التخلــى عــن سیاســة الخلیفــة عمــر المتعلقــة باألراضــى، بعــد أن الحــظ 
ًضغطا مـن أثریـاء المـدن لتوسـیع مـصادر رزقهـم، وشـعر بتملمـل ینبـئ بثـورة فـى أوسـاط 

ولـــذا فقـــد ســـارع الخلیفـــة عثمـــان بالـــسماح لمـــن رغـــب فـــى . القبائـــل المقیمـــة باألمـــصار
ـــــرة األرض بامتالكهـــــا فـــــى األمـــــصار، كمـــــا أكثـــــ ر مـــــن إقطاعـــــات األرض خـــــارج الجزی

وقـد أدى ذلـك إلـى تحـول فـى وضـعیة األرض الزراعیـة، ممـا أسـفر عـن تكــوین . العربیـة
الملكیـــات العقاریــــة الواســــعة فــــى اإلســــالم، وشــــیوع التعامــــل النقــــدى فــــى عملیــــات البیــــع 

  .١٧٨والشراء واالقتراض، كذلك نتج عن ذلك تمیز أقلیة من المسلمین بالغنى الشدید

ًكــن الخلیفــة علــى بــن أبــى طالــب كــان ال یــزال مؤمنــا بالــسیاسة التــى اســتنها ول
وقـــد أشـــارت كتابـــات یحیـــى بـــن آدم القرشـــى، إلـــى جانـــب مـــصادر . عمـــر بـــن الخطـــاب



 ٤٩

ّأخـــرى عدیـــدة علـــى موقـــف الخلیفـــة علـــى المماثـــل لموقـــف الخلیفـــة عمـــر، والـــذى یتـــسم 
 .بالعدالة واإلنصاف تجاه أبناء البالد المفتوحة

  

  

  لمبحث الخامس ـ موقفه من الدولة األمویةا@ 

أظهــر الــدكتور مهــران فــي كتاباتــه جمیعهــا محبــة مفرطــة آلل البیــت رضــي اهللا 
ُعــنهم، وال یــالم فــي تلــك المحبــة، فمحبــتهم فــرض، وتــوقیرهم واجــب، كیــف ال وهــو مــن 
ُلوازم العقیدة عند أهل السنة والجماعـة، وقـد سـطر فـي فـضلهم عـشرات الكتـب، ونكتفـى 

 :إذ یقول) هـ٢٠٤ -هـ ١٥٠ (اإلمام الشافعينا بشهادة محب لآلل هو ه

  ُفرض من اهللا في القرآن أنزله             ُل بیت رسول اهللا حبكما آی
 ُله صالة ال  علیكم یصل لم ُأنكـم           من الفخر  عظیم من ُیكفیكم

الدولـــة هــذا اإلفــراط فــي المحبــة جعــل الــدكتور مهــران یتحامــل علــى .... ولكــن
األمویة، لیس بدایة من مؤسسها الصحابي معاویة بن أبي سفیان، بل بدأ مـن عنـد أبـي 
ســفیان نفــسه، رغــم أن أبــا ســفیان لــیس بینــه وبــین آل البیــت خــصومة شخــصیة، ورغــم 

  .١٧٩ذلك فقد ذكر أن أبا سفیان اشترك في التمثیل بالحمزة

قــدامى والمحــدثین مــن ومــا مــال إلیــه أســتاذنا الكــریم مــال إلیــه غیــر قلیــل مــن ال
المـؤرخین، وذلــك بـسبب قتــل كثیـر مــن آل البیـت فــي عهـدهم وتوریــث الحكـم، واســتخدام 
ٕالشدة مـع المعارضـین، وایـذاء بعـض الـصحابة وغیـر ذلـك مـن أخطـاء فـي الحكـم؛ وكـل 
ُذلك ثابت ال ینكر، ولكن المنصف الحـصیف یعلـم أن لألمـویین فـضل علـى هـذه األمـة 

  : ثم لزم أن نوضح تلك الحقائقومن. ال بد من إقراره

  :الدعوة اإلسالمیةوبواكیر مویون األ) أ(

كـل مـن األمـویین منذ المرحلة الـسریة للـدعوة وقبـل الجهـر بهـا كـان قـد أسـلم ـ ١
  عثمان بن عفـان بـن أبـي العـاص بـن أمیـة، وخالـد بـن سـعید بـن العـاص بـن أمیـة،:من



 ٥٠

سـلم فـي مرحلـة مبكـرة حلیفـان لبنـي أبو حذیفة بن عتبة بن ربیعة بن عبد شـمس، كمـا أو
أمیة وهما عبد اهللا بن جحش بن رئاب وأخوه أبو أحمد بن جحش وهمـا إبنـا عمـة النبـي 

، وفي الهجرة األولـى إلـى الحبـشة شـارك نفـر مـن ١٨٠ت عبد المطلبفأمهما أمیمة بن 
بــو  وأ،مــسلمي بنــي أمیــة مثــل عثمــان بــن عفــان ومعــه زوجتــه رقیــة بنــت رســول اهللا 

، كمـا كـان لبنـي أمیـة ١٨١حذیفة بن عتبة بن ربیعة، وزوجته سهلة بنت سهیل بن عمـرو
مــشاركة فــي الهجــرة الثانیــة ومعهــم بعــض حلفــائهم، ممــا یؤكــد اســتجابة بعــض بنــي أمیــة 
لإلســالم منــذ بدایــة الــدعوة، وقــد ســاهمت نــساء بنــي أمیــة وعبــد شــمس فــي صــنع مــسیرة 

ل فـــي نبـــل التـــضحیة وعزیـــز العطـــاء، فقـــد اإلســـالم وفـــي إعطـــاء األســـوة وضـــرب المثـــ
أســلمت رملــة بنــت شــیبة بــن ربیعــة زوجــة عثمــان بــن عفــان وهــاجرت معــه إلــى المدینــة 
وثبتــت معــه علــى دینــه رغــم مقتــل أبیهــا وعمهــا وابنــه فــي بــدر ممــا أهــاج علیهــا غــضب 

رملــة بنــت شـــیبة بــن ربیعــة بـــن عبــد شــمس القرشـــیة :  األثیـــرقــال ابــن. هنــد بنــت عتبـــة
یة وهي ابنة عم هند بنت عتبـة بـن ربیعـة وابنـة عـم أبـي حذیفـة بـن عتبـة أسـلمت العبشم

قدیما وهاجرت إلى المدینة مع زوجها عثمان بن عفان؛ أخرجهـا أبـو عمـر؛ وعنـدي فیـه 
نظر، فـإن قولـه هـاجرت إلـى المدینـة مـع زوجهـا عثمـان فـإن عثمـان هـاجر إلـى الحبـشة 

ل اهللا ثــم بعــدها تــزوج أم كلثــوم بنــت رســول ثــم إلــى المدینــة ومعــه زوجتــه رقیــة بنــت رســو
اهللا، فلــو لــم یقــل هـــاجرت مــع زوجهــا عثمـــان لكــان الــصواب فإنهـــا هــاجرت ثــم تزوجهـــا 
عثمــان، واهللا أعلــم، وقیــل اســمها رمیلــة قالــه الزبیــر ولمــا أســلمت قالــت ابنــة عمهــا هنــد 

  :دربنت عتبة تعیب علیها دخولها في اإلسالم وتعیرها بقتل أبیها شیبة یوم ب
ٍلحا الرحمن صابئة بوج          ومكة أو بأطراف الحجون َِ  
  ١٨٢ُتدین لمعشر قتلوا أباها            أقتل أبیك جاءك بالیقین؟

وهاجرت أم كلثوم بنت عقبـة بـن أبـي معـیط إلـى المدینـة فـي الهدنـة التـي كانـت 
فأراد كفار مكة أن یردوهن فـأنزل اهللا تعـالى فـي ، والمشركین في الحدیبیة  بین النبي 

ُیــــا َأیهـــــا الــــذین آمنـــــوا إذا جــــاءكم المؤمنــــات مهـــــاجرات فــــامتحنوهن اهللا َأعلـــــم: (حقهــــن َُ ْ ُُ َ َ ُ ُ َ ََّ ُُّ ُ َ ُِ ٍ ِ ََّ ْ َ ِ ِ ْ ْ ُ َ َ َ َ 
ْبإیمـــانهن فـــإن علمتمـــوهن مؤمنـــات فـــال ترجعـــوهن إلـــى الكفـــار ال هـــن حـــل لهـــم وال هـــم  ْ ُ ُ ُ َُ ُ ُ ُ َْ َ ََ َّ ِ ٍ ِ ٌِّ َّ َّ َّ َِّ َّ ُِ ْ ُ ْ َْ َُ ََ ِ ِ ِ ِِْ َ
َیحلـــون لهـــن وآتـــوهم مـــا َأنفقـــوا وال جنـــاح علـــیكم َأن تنكحـــوهن إذا آتیتمـــوهن ُأجـــورهن وال  ََ َ ََّ َّ َّ َُّ ُ ْ ُ ْ َُ ُ ْ ُُ ُ َ َ ُ َ َُ َ َ ُِ ُّ ِْ ُْ َ ََ ُ َ َّ



 ٥١

ُمسكوا بعصم الكوافر واسَألوا ما َأنفقتم ولیسَألوا ما َأنفقوا ذلكم حكم اهللا یحكـم بیـنكم واهللا ُت ْ ْ َ ْ ََ َ َ َُ ُ ُ َ َُ ْ َْ َ ُ َُ ُِ ْ ِ ِ ِ َِ ُ ُُ َ َْ ْْ ْْ ُْ ْ ِ ِ َ ِ ْ
ٌعلــیم حكــیم ٌِ َِ وقــد أبــى المــسلمون عقیــب : (قــال األســتاذ محمــد الغزالــي]. ١٠: الممتحنــة [)َ

جرات بــدینهن إلــى أولیــائهن، إمــا ألنهــم فهمــوا أن صــلح الحدیبیــة أن یــردوا النــسوة المهــا
المعاهــــدة خاصــــة بالرجــــال فحــــسب، أو ألنهــــم خــــشوا علــــى النــــساء الالتــــي أســــلمن، أن 
ًیــضعفن أمــام التعــذیب واإلهانــة، وهــن ال یــستطعن ضــربا فــي األرض، وردا للكیــد كمــا  ً

م مـــن فعـــل أبـــو جنـــدل وأبـــو بـــصیر وأضـــرابهما، وأیـــا كـــان األمـــر فـــإن احتجـــاز مـــن أســـل
  .)١٨٣()النساء تم بتعلیم القرآن

علــــى أن الــــصورة األزهــــى والنمــــوذج األرقــــى فــــي ذلــــك المجــــال هــــو إســــالم أم 
، وهــاجرت مــع زوجهــا ١٨٤ًالمــؤمنین أم حبیبــة رملــة بنــت أبــي ســفیان، فقــد أســلمت مبكــرا

، ألحـد المهـاجرات الثابتـات،  ویحمل هـذا الـزواج منـه صـلى اهللا علیـه وسـلم.إلى الحبشة
 وهـــي فـــي أرض -رضـــي اهللا عنهـــا-ًرا، وكـــان عقـــد الـــزواج علـــى أم حبیبـــة معنـــى كبیـــ

الحبشة، وجاء تأكیده في كتب السنة، فقد روى أبو داود فـي سـننه بـسند صـحیح عـن أم 
 أنها كانـت تحـت عبیـد اهللا بـن جحـش، فمـات بـأرض الحبـشة، -رضي اهللا عنها-حبیبة 

َّفزوجها النجاشي النبي صـلى اهللا علیـه وسـلم وأمه رهـا عنـه أربعـة آالف، وبعـث بهـا إلـى ُّ
  .)١٨٥(الرسول صلى اهللا علیه وسلم مع شرحبیل بن حسنة

ًكـان أول وال علـى مكـة ـ وهـي أشـرف بـالد اهللا ـ بعـد فتحهـا رجـال مـن بنـي ــ ٢
أمیة، هـو عتـاب بـن أسـید بـن أبـي العـیص بـن أمیـة بـن عبـد شـمس، یـروى ابـن إسـحاق 

عتـاب بـن أسـید علـى مكـة رزقـه كـل  النبـي لمـا اسـتعمل :: عـن زیـد بـن أسـلم أنـه قـال
أجــاع اهللا كبـد مـن جــاع علـى درهـم فقــد رزقنـي رســول اهللا : فقــال أیهـا النـاس: ًیـوم درهمـا

  .١٨٦ًكل یوم درهما فلیست بي حاجة إلى أحد 

عمرو بن سعید بن العاص بـن أمیـة علـى قـرى خیبـر  استعمل رسول اهللا ـ ٣
  .١٨٧وعمرو علیها ووادي القرى وتیماء وتبوك، وقبض رسول اهللا 

  .١٨٨استعمل الحكم بن سعید بن العاص على سوق مكةـ ٤

  .١٨٩استعمل خالد بن سعید بن العاص على صنعاءـ ٥



 ٥٢

وهـو  استعمل أبان بن سعید بن العاص على البحرین، وقبض رسـول اهللا ـ ٦
  .١٩٠علیها

كما كان أبان وخالد إبنـا سـعید بـن العـاص، ومعاویـة بـن أبـي سـفیان إضـافة ـ ٧
  .إلى عثمان بن عفان رضي اهللا عنهم ـ من كتاب الرسول 

 بنـــي أمیـــة علـــى ُومعظـــم رجـــاالت فقـــد قـــبض رســـول اهللا :  وخالصـــة القـــول
مختلف األعمال، من الوالیة والكتابة، وجبایة األموال، وال نعرف قبیلـة مـن قبائـل قـریش 

ألكثــر رجــال بنــي أمیــة، أكبــر   واســتعمال النبــي أكثــر مــنهم، فیهــا عمــال الرســول 
  . دلیل على كفاءتهم وأمانتهم

  :أبو سفیان) ب (

وكتـب الـسیرة النبویـة ..  اإلسـالما حـاربوكان أبو سفیان من عتاة الجاهلیة الـذین
إال أن اهللا تعـالى أراد الهدایـة لـه، فأسـلم تفـصیال؛ وصفت أعماله ضد الدعوة اإلسالمیة 

  :وكان له كثیر من الفضائل، ومنهاقبل فتح مكة بقلیل، 

ــ ١ مــن دخــل دار أبــي ســفیان فهــو : فــي فــتح مكــة وأعلــن أكرمــه رســول اهللا ـ
 ، وفي هذا اإلكـرام النبـوي الـشریف ألبـي سـفیان لفتـة تربویـة، ففـي تخصیـصه ١٩١آمن

بیــت أبــي ســفیان شــيء یــشبع مــا تطلــع إلیــه نفــس أبــي ســفیان، وفــي هــذا تثبیــت لــه علــى 
ًاإلسالم وتقویة إلیمانه، وكان هذا األسلوب النبوي الكـریم عـامال علـى امتـصاص الحقـد 

ًكانـت لـه عنـد قـریش لـن تنـتقص شـیئا َّمن قلب أبي سفیان، وبـرهن لـه بـأن المكانـة التـي 
  .في اإلسالم، إن هو أخلص له، وبذل في سبیله

حــصار الطــائف فــي حنــین، وشــارك فــي  مــع رســول اهللا أبــو ســفیان  كــان ـــ٢
  وفقد إحدى عینیه فیها

: وي عـن ســعید بـن المـسیب عــن أبیـه قــالُور. الثانیــةعینـه فـي الیرمــوك فقـد ــ ٣
یـــــا نــــصر اهللا اقتـــــرب، : فقــــدت األصــــوات یـــــوم الیرمــــوك إال صــــوت رجـــــل واحــــد یقــــول

بنــــه اوالمـــسلمون یقتتلــــون هــــم والـــروم، فــــذهبت أنظــــر فـــإذا هــــو أبــــو ســـفیان تحــــت رایــــة 
اهللا اهللا إنكــم : فیقــول النــاس:  كــان یــوم الیرمــوك یقــف علــى الكــرادیس، وروي أنــه١٩٢یزیــد



 ٥٣

َّذادة العـــرب وأنـــصار اإلســـالم، وانهـــم ذادة الـــروم وأنـــصار الـــشرك، اللهـــم هـــذا یـــوم مـــن  ٕ
  .١٩٣َّأیامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك

 ـ صـنم ١٩٤مـع المغیـرة بـن شـعبة لهـدم الـالت بعـد ثقیـف أرسـله رسـول اهللا ـ ٤
ثقیف، وقد كانت الالت معظمة عند قـریش كـذلك، وكـانوا یحلفـون بهـا، وهـذا دلیـل علـى 

  .تغلغل اإلیمان في قلب أبي سفیان رضي اهللا عنه

مـــن غنـــائم حنـــین مـــع غیـــره ممـــن ســـموا آنـــذاك بالمؤلفـــة  الرســـول  أعطـــاه ــــ٥
  .١٩٥قلوبهم

د بعـد َّمن سادات قریش في الجاهلیة، وتفرد فیهم بالـسؤد: بن كثیراقال عنه ـ ٦
یوم بدر، ثم لما أسلم حسن بعد ذلـك إسـالمه، وكانـت لـه مواقـف شـریفة، وآثـار محمـودة 

  .١٩٦في الیرموك وما قبله وما بعده

ــ ٧ . ًأبــا ســفیان علــى نجــران، واتخــذ ابنــه معاویــة كاتبــا لــه اســتعمل الرســول ـ
ه أن یــؤمر روى مــسلم فــي صــحیحه عــن ابــن عبــاس، أن أبــا ســفیان طلــب مــن النبــي 

ًحتــــى یقاتــــل الكفــــار كمــــا كــــان یقاتــــل المــــسلمین، وأن یجعــــل معاویــــة كاتبــــا بــــین یدیــــه، 
  ،١٩٧ فاستجاب له النبي 

  :معاویة) ج( 

 الموضـــوعة فـــي ذم أو مـــدح كـــل مـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب كثـــرت األحادیـــث
ومعاویة بن أبي سفیان؛ ومن هنا ال بد للمؤرخ لتلك الفتـرة أن یكـون علـى علـم تـام غیـر 

  .؛ فإن لم یصنع فنتائج بحثه غیر موفقة"الرجال"وعلم " الجرح والتعدیل"منقوص بفن 

ابــن عــساكر  هســاق مــا مــن األحادیــث الباطلــة التــي ال تــصح فــي مــدح معاویــةو
ًأحادیــث واهیــة وباطلــة طــول بهــا جــدا إذ أورد فــي ترجمتــه لمعاویــة  ، فمــن لبیــان فــضلهّ

 ١٩٨األباطیل المختلفة

ًبعـث نبیـا مـن حلمـه وائتمانـه علـى كـالم ُأن ی كاد معاویـة: ً ـ عن واثلة مرفوعا١
  .ربي



 ٥٤

ِّنــزل علیـه الـوحي، فلمـا سـري عنـه، طلـب معاویـة، فلمــا :  ـ وعـن أبـي موسـى٢ ُ
  .غفر اهللا لك یا معاویة ما تقدم إلى یوم القیامة: قال. ا ـ یعني آیة الكرسيكتبه

َّإن العلـي األعلـى : هـبط جبریـل بقلـم مـن ذهـب، فقـال یـا محمـد:  ـ وعـن أنـس٣
قد أهدیت هذا القلم من فـوق عرشـي إلـى معاویـة، فمـره أن یكتـب آیـة الكرسـي بـه : یقول

ًویشكله ویعجمه، فذكر خبرا طویال ً.  

  .یبعث معاویة وعلیه رداء من نور اإلیمان: ًن حذیفة مرفوعا وعـ٤

ِّیــا معاویــة، أنــت منــي وأنــا منــك، لتزاحمنــي علــى : ً ـ وعــن ابــن عمــر مرفوعــا٥
  .باب الجنة

فهــذه األحادیــث ظــاهرة الوضــع : قــال الــذهبي بعــد ذكــر هــذه األحادیــث وغیرهــا
وائــــد المجموعــــة فــــي وقــــد ذكــــر أكثــــر هــــذه األحادیــــث الــــشوكاني فــــي الف. ١٩٩واهللا أعلــــم

ً، وقال ابن كثیر بعد أن ذكر حدیثا منها وقد أورد ابـن عـساكر ٢٠٠األحادیث الموضوعة
ُ، والعجــب منــه مــع حفظــه واطالعــه كیــف ال ینبــه ٢٠١بعــد هــذا أحادیــث كثیــرة موضــوعة ِّ
  .٢٠٢علیها وعلى نكارتها وضعف حالها

قــــد تعـــصب قــــوم ممــــن یــــدعي الـــسنة فوضــــعوا فــــي فــــضله : قـــال ابــــن الجــــوزي
حادیـث لیغـضبوا الرافـضة وتعــصب قـوم مـن الرافـضة فوضــعوا فـي ذمـه أحادیـث، وكــال أ

   ٢٠٣الفریقین على الخطأ القبیح

یطلــع : الحــدیث المنــسوب إلــى رســول اهللا  :ومــن األحادیــث الواهیــة فــي ذمــه
ًخطیبـا، فأخـذ معاویـة  وقـام النبـي . علیكم رجل یموت على غیـر سـنتي فطلـع معاویـة

لعـن اهللا القائـد والمقـود، أي یـوم : زید وخـرج ولـم یـسمع الخطبـة، فقـال النبـي بید ابنه ی
 هـو كـذب علـى رسـول اهللایكون لألمـة مـع معاویـة ذي اإلسـاءة وهـذا الحـدیث ال یـصح و

 وهــو مــن الكــذب الموضــوع باتفــاق أهــل المعرفــة بالحــدیث، وال یوجــد فــي شــيء مــن ،
 ثـم مــن .٢٠٤ معرفـة الحـدیث، وال لـه إسـناد معـروفدواویـن الحـدیث التـي یرجـع إلیهـا فـي

المعلـوم مــن ســیرة معاویـة أنــه كــان مــن أحلـم النــاس، وأصــبرهم علـى مــن یؤذیــه، وأعظــم 
 مع أنه أعظـم النـاس مرتبـة فـي ،ًالناس تألیفا لمن یعادیه، فكیف ینفر عن رسول اهللا 



 ٥٥

الدین والدنیا، وهو محتاج إلیـه فـي كـل أمـوره؟ فكیـف ال یـصبر علـى سـماع كالمـه وهـو 
ّبعد الملك یسمع كالم من یسبه قي وجهه، فلماذا ال یسمع كالم النبي   وكیـف یتخـذ ؟ُ

  .لةًكاتبا من هذه حا النبي 

  

  

  :تتمة) د(

علـى سـبیل " الطلقاء"قد أكثر أستاذنا الدكتور مهران من وصف األمویین بأنهم 
ء، جعـل بعـض النـاس منهـا سـبة فـي جبـین بنـي اذهبوا فـأنتم الطلقـا: وقوله . التنقیص

هم قـد ؤأمیة وحدهم، وجعلوا یعیرونهم بأنهم الطلقاء وأبنـاء الطلقـاء، وهـؤالء الطلقـاء وأبنـا
أســـلموا وحـــسن إســـالمهم، وكانـــت لهـــم مواقـــف مـــشهودة فـــي نـــصرة اإلســـالم فـــي حیــــاة 

وبعــده فــي الفتوحــات فــي عهــد خلفائــه الراشــدین، ونحــب أن نــشیر إلــى عــدة  الرســول 
  :نقاط متعلقة بوصف الطلقاء منها

 ـ إن هذا االتهـام ولیـد عـصر الخـصومة الحزبیـة الحـادة، لمـا تفجـرت األحقـاد ١
واخر عهد عثمان رضي اهللا عنـه، حیـث أصـبح ذلـك الوصـف یعنـي ضد بني أمیة في أ

عندهم أنهم قوم ضعاف اإلیمان، دخلـوا اإلسـالم رغبـة فـي غنائمـه، أو رهبـة مـن القتـل، 
  .لیكیدوا ألهله ویفیدوا أنفسهم

ن أبــا ســفیان بــن حــرب وابنــه معاویــة لیــسا مــن الطلقــاء بــالمعنى الــدقیق إ ـ ٢
وجیـــشه بمــــر  أبـــو ســــفیان قبیـــل فــــتح مكـــة والرســــول الـــسابق لهـــذه الكلمــــة فقـــد أســــلم 

الظهـران خارجهــا، وقــد جــاء فـور إســالمه یــدعو قومــه إلـى المــسالمة والفــتح، أمــا معاویــة 
ً فقد أكدت بعض الروایات أنه أسلم قبـل الفـتح أیـضا، غیـر أنـه كـان یخفـي إسـالمه، ابنه

ـ شأن بعض الناس آنذاك ـ لمكانتـه مـن أبیـه الـذي كـان یقـود القتـال ضـد المـسلمین، فقـد 
ٕ، وانما وضـعهم المؤرخـون فـي ٢٠٥ًروى أنه أسلم سرا یوم عمرة القضاء، أو عام الحدیبیة

 إسـالم أبـي سـفیان مـن الفـتح، وألنـه كـان زعـیم مكـة الـذي زمرة هؤالء الطلقاء لقرب وقت



 ٥٦

ًارتـبط إسـالمه بإسـالمها، كمـا أن معاویـة كـان إسـالمه سـرا لـم یـشع، ولـم یعـرف إســالمه 
  .إال مع الطلقاء بعد فتح مكة

 ـ إن وصــف الطلقــاء ال یقتــضي الــذم، فــإن الطلقــاء هــم مــسلمة الفــتح الــذین ٣
 وكــانوا نحــو مـن ألفــي رجــل، ومـنهم مــن صــار ،أسـلموا عــام فـتح مكــة وأطلقهــم النبـي 

من خیار المسلمین كالحارث بن هشام وسهیل بن عمرو وصفوان بن أمیة وعكرمـة بـن 
یــد بــن أبــي ســفیان وحكــیم بــن حــزام، وأبــي ســفیان بــن الحــارث، ابــن عــم أبــي جهــل، ویز

مكـة  لنبـي اب بـن أسـید الـذي واله اّالذي كان یهجـوه ثـم حـسن إسـالمه، وعتـ النبي 
  .لما فتحها، وغیر هؤالء ممن حسن إسالمهم

ب مـا قبلـه، وخیـار النـاس فـي اإلسـالم خیـارهم فـي الجاهلیـة إذا ُ ـ اإلسـالم یجـ٤
هوا، ولـم یمنـع تـأخر إسـالم خالـد وعمـرو بـن العـاص مـن تبوئهمـا المكانـة العالیـة عنـد فق

 .النبي 
                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٧

                                                                                                                        
 الهوامش@ 

 النقـد التـاریخي اإلسـالمي والمـنهج األوربـي، دار عثمـان مـوافي، مـنهجمحمد :  ـ للتوسع انظر ١
  ..م١٩٨٤المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، الطبعة الثالثة، 

دراســة فـي ماهیـة التـاریخ وكتابتـه ومـذاهب تفــسیره "، التـاریخ والتـأریخ ــ محمـد بیـومي مهـران  ٢
  ٩٠ـ ٧٧، ص ص ١٩٩٢ومناهج البحث فیه، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، 

 ـ محمـد بیـومى مهـران، التـاریخ والتـأریخ، دراسـة فـى ماهیـة التـاریخ وكتابتـه ومـذاهب تفـسیره  ٣
  .٩٥، ص ١٩٩٢ومناهج البحث فیه، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، 

.  الـذى انتهـى دالتفـسیر الـدینى: ّقدم الدكتور مهـران ثمانیـة مـذاهب فـى تفـسیر التـاریخ وهـى ـ ٤
ن استخدامه بشكل خاص فى حالة ارتباط أمـة مـن األمـم بعقیـدتها التـى مهران بقوله بأنه یمك

ــضایا دنیویــة أو  ــى ق ــدین ف ــى اســتغالل ال ــه إل ــد تدفع ــسان وتطــوره، أو ق ــدم االن ــى تق ــؤدى إل ت
 للتاریخ الذى اعتبره الدكتور مهران نظرة مسطحة لألمور من جانب الفردىسیاسیة، والتفسیر 

 الذى لم یغفل الـدكتور مهـران أثـره النفسىتجاهلها، والتفسیر ًواحد، وتجاهال لجوانب ال ینبغى 
علـى تــصرفات وسـلوك بعــض القــادة والزعمـاء، ولكنــه قلــل مـن وجهــة نظــره مـن أهمیتــه علــى 

ــدكتور مهــران، ونــاقش التفــسیر الطبیعــىتــصرفات الجماعــات والــشعوب، أمــا   فلــم یأخــذ بــه ال
رأى أنـه علـى الـرغم مـن االعتـراف بأهمیـة  للتـاریخ، الـذى التفسیر المادىدعاته، وكذلك حال 

العوامل المادیة فى حركة التاریخ، إال أننا ال یمكننا أن نضع هـذه العوامـل فـى المرتبـة األولـى 
 لحركـة التـاریخ، والـذى التفسیر الحضارىكذلك ناقش الدكتور مهران . المحركة لحركة التاریخ

، غیر أن الدكتور مهران لم یأخذ Arnold Toynbeeیعد أرنولد توینبى من أهم من أخذ به 
لمزید من التفاصیل عن آراء ( فى تفسیره لحركة التاریخ اإلسالمى واألخالقىسوى بالتفسیرین 

- ٢٥لتأریخ، ص  ارجع إلى كتابه، التاریخ وا٩الدكتور مهران فى مذاهب تفسیر حركة التاریخ
الوهــاب   وعــن مــذهب الفكــر التــاریخى بوجــه عــام ارجــع إلــى لطفــى عبــد– الفــصل الثــانى ٩٠

ــاریخى بیــروت، مطبعــة كریدیــة،   عــادل – ومــا یلیهــا ٥، ص ١٩٧٩یحیــى، منــاهج الفكــر الت
ـــة،  ـــة الجامعی ـــیم وجمـــال محمـــود حجـــر، فـــى مـــنهج البحـــث التـــاریخى، دار المعرف حـــسن غن

  ). وما یلیها٥٥، ص ١٩٨٩االسكندریة، 
٥ B. Croce، History as the story of Liberty، ١٩٤١، p. ٤٧-٤٥.   

  .٦٧محمد بیومى مهران، التاریخ والتأریخ، ص     
  . ٥، ص ١، حـ١٩٥٦ ـ األصفهانى، األغانى، طبعة بیروت،  ٦
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ومـا  ٢٠٨، ص ١، حــ١٩٥٧على عبد الواحد وافى، القـاهرة .  ابن خلدون، المقدمة، تحقیق د ٧

 .٢٥١یلیها، 
ــاریخ، القــاهرة،  ٨  الــسخاوى، اإلعــالن – ٩٠٧، ص ١هـــ، حـــ١٣٤٨ ابــن األثیــر، الكامــل فــى الت

بالتوبیخ لمن ذم أهل التاریخ، نص نشره روزنثال فى كتابه علـم التـاریخ عنـد المـسلمین، ص 
٤١٨، ٤١٧.  

ار النهــضة العربیــة، ، د"العهــد المــدني "٢، الــسیرة النبویــة الـشریفة، ج ـ محمـد بیــومي مهــران ٩
ــــ٢/١٥٣ (١٩٩٠بیــــروت،  ــــ٢/١٨٨(و) ١٥٦ـ ــــ٢/٢٥٨(و) ١٩٤ـ ــــ٢/٤٠٣(و) ٢٦٢ـ ) ٤١١ـ

  )٤٤٠ـ٢/٤٣٨(و
ــ   ١٠ ، "}٢٦١ـــ٢٠٦{القــشیري النیــسابوري بــن الحجــاج بــن مــسلم  اأبــو الحــسیناإلمــام  "مــسلم ـ

 .١٥ ص.م١٩٩١محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث، القاهرة،: صحیح مسلم، تحقیق
 دار ،مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق،  تاریخ بغداد مع الذیول والفهارس،ب البغدادي الخطیـ ١١

 .١/٤٣ ،١٩٩٧بیروت،  الكتب العلمیة،
، دار النهـضة العربیــة، "العهـد المـدني "٢، الـسیرة النبویـة الـشریفة، جــ محمـد بیـومي مهـران  ١٢

  )٣٠١ ـ٢/٢٩٨. (١٩٩٠بیروت، 
  )٣٤ـ٢٩/ ٢(، "العهد المدني "٢بویة الشریفة، ج، السیرة النـ محمد بیومي مهران  ١٣
  )٢٤٤ـ١/٢٣٧(، "العهد المدني "٢، السیرة النبویة الشریفة، جـ محمد بیومي مهران ١٤
ــ محمــد بیــومي مهــران ١٥ ، دار النهــضة العربیــة، "العهــد المكــي "١، الــسیرة النبویــة الــشریفة، جـ

رؤیــة ..مویــة المفتــرى علیهــاحمــدي شــاهین، الدولــة األ: ، وانظــر)١/٢٤٤(، ١٩٩٠بیــروت، 
  ٢٠٠١تصحیحیة للتاریخ اإلسالمي، دار القاهرة للكتاب، 

  )٢٧١ـ١/٢٦٢(، "العهد المكي "١، السیرة النبویة الشریفة، جـ محمد بیومي مهران  ١٦
  )٢٧٤ـ١/٢٧١(، "العهد المكي "١، السیرة النبویة الشریفة، جـ محمد بیومي مهران  ١٧
 – بیـروت – االعتـصام، دار المعرفـة ) هـ٧٩٠راهیم بن موسى، ت أبو إسحاق إب( ـ الشاطبي  ١٨

  .٢/١٦٨ ،١٩٩٧ -الطبعة األولى 
 صـحیح البخـاري، شـرح ،)}٢٥٦ــ١٩٤ {اهللا الجعفـي محمد بن إسـماعیل أبـو عبـد(البخاري  ـ  ١٩

كتــاب األحكــام، بــرقم . م١٩٨٧قاســم الــشماعي الرفــاعي، دار القلــم بیــروت،: وتحقیــق الــشیخ
٧٣٥٢ ،  

  .١٦٤٩١، والبیهقي في السنن ح٥٦١٣رواه الحاكم ح، والحدیث ٤٧:الحجرسورة  ـ  ٢٠
 ١٩٦٢(، دار القلم ٢خصومه، ط وأباطیل اإلسالم حقائق :العقاد عباس محمود ـ  ٢١
 )٤٥/ ٢(ـ ابن هشام، السیرة النبویة،  ٢٢
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  .حدیث حسن صحیح:  وقالرواه أحمد والترمذيـ   ٢٣
 رواه ابن ماجه والدارقطنيـ  ٢٤
 رواه الجماعة إال النسائي ـ ٢٥
 ١٩٠: ـ سورة البقرة ٢٦
   ٤٠١ ـ ١/٤٠٠تفسیر ابن كثیر، ـ  ٢٧
ــ  ٢٨ ــال فیــه مــن الرهبــان والكبیــر ـ ســنن البیهقــي الكبــرى، كتــاب الــسیر، بــاب تــرك قتــل مــن ال قت

أخرجـه  ولـه شـاهد مـن حـدیث بریـدة. ، من حدیث علي بن أبـي طالـب١٨٦٦٥برقم وغیرهما، 
 .١٣٥ برقم األوسط،الطبراني في المعجم

كتاب الجهاد، باب النهي عن  وأخرجه مالك في الموطأ،. ٩٢ ـ ٨٩/ ٩سنن البیهقي الكبرى، ـ  ٢٩
  .٩٦٥ح٢/٤٤٧قتل النساء والولدان في الغزو، 

 .٨/٤٧٧ني، البن قدامة، غوالم. ٢/٢٣٣المجموع شرح المهذب، للنووي، ـ  ٣٠
   .٣/٢٢٤ّشرح معاني اآلثار، الطحاوي، ـ  ٣١
 ١٢٧ ١٢٦: سورة النحلـ  ٣٢
  ٦/١٥٥فتح الباري  ابن حجر العسقالني، ـ  ٣٣

 ٢٨/٣٥٩، ومجموع الفتاوى، ٢٣١/ ٢منهاج السنة النبویة، : ـ ابن تیمیة  ٣٤
، ١ ـ الدكتور فاروق حمادة، مصادر السیرة النبویة وتقویمهـا، دار الثقافـة، الـدار البیـضاء، ط ٣٥

بــو فـارس، الــسیرة النبویــة دراســة تحلیلیــة،  محمــد عبــد القــادر أ و،٣٥ – ٢٣ص .  هــ١٤٠٠
  .  هـ١٤١٨، دار الفرقان، عمان،  ١ط
 .یلیها  وما٣٤، ص ١، حـ١٩٥٠جواد على، تاریخ العرب قبل اإلسالم، بغداد،  ٣٦ 
 .٣٩٣، ص ١٩٦٢ صبحى الصالح، مباحث فى علوم القرآن، دمشق،  ٣٧
 .١٧ – ١٥، ص ١٩٦٤ عمر فروخ، تاریخ الجاهلیة، بیروت،  ٣٨
 .١٦٩ السید عبد العزیز سالم، التاریخ والمؤرخون، ص  ٣٩
 .٣١، ص ١ محمد بیومى مهران، السیرة النبویة، حـ ٤٠
، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدینــة ٥أكــرم ضــیاء العمــري، الــسیرة النبویــة الــصحیحة، ط:  انظــر ٤١

  .هـ١٤١٣المنورة، 
  .١ص. ت.، بیروت، دأسد رستم مصطلح التاریخ، منشورات المكتبة العصریة.  ـ د ٤٢
 وأخبـار غزواتـه وهـو مـا عـرف  ارتبط التأریخ اإلسالمى فـى بدایاتـه بدراسـة سـیرة الرسـول  ٤٣

ح المغازى مقصودا به كل ما یتعلق بحیاة الرسـول بالمغازى، ثم تطور المسمى لیصبح اصطال
وكـان الخبــر التـاریخ یـستمد مــن الـسماع عـن الحفــاظ الموثـوق بهـم وهــو مـا یعــرف . وسـیرته



 ٦٠

                                                                                                                        
باألسانید أو اإلجماع على صحة الخبر وهى نفـس الوسـیلة التـى اتبعهـا المحـدثون فـى روایـة 

  ).٥٣سالم، التاریخ والمؤرخون العرب، ص . (الحدیث
 ومـا ١٨، ص ١٩٦٠ العزیز الدورى، بحث فى نـشأة علـم التـاریخ عنـد العـرب، بیـروت،  عبد ٤٤

 .٥٤یلیها، السید عبد العزیز سالم، التاریخ والمؤرخون، ص 
 .٣٩، ص ١ محمد بیومى مهران، السیرة النبویة، حـ ٤٥

 .٤٠المرجع السابق، ص  ٤٦ 
 . ٥٧السید عبد العزیز سالم، التاریخ والمؤرخون، ص  ٤٧
  ٥٧شرحبیل بن سعد، ارجع إلى المرجع السابق، ص عن  ٤٨
دراسـة تحلیلیـة .. الهجرة من مكة إلى الحبشة فى صدر اإلسالمعبد العظیم أحمد عبد العظیم،  ٤٩

العـرب [فى الجغرافیا الحضاریة، المـؤتمر الـسادس لمركـز دراسـات المـستقبل بجامعـة أسـیوط، 
 .٢٠٠٧ ، أسیوط، إبریل]فضاء استراتیجي مشترك: وأفریقیا

 .٤١، ص ١محمد بیومى مهران، السیرة النبویة، حـ ٥٠
ــن قدامــة المقدســيا ٥١ ــي أنــساب القرشــیین، ب ــین ف ــق، التبی ــدلیمي :تحقی عــالم الكتــب ، محمــد ال

 ١٩٨٨ ،للطباعة والنشر والتوزیع
 .٥٩السید عبد العزیز سالم، التاریخ والمؤرخون، ص  ٥٢
 .٩٨عبد العزیز الدورى، المرجع السابق، ص  ٥٣
  .٥٠ ـ الدكتور فاروق حمادة مصادر السیرة النبویة وتقویمها، ص  ٥٤
 .٤٤، ص ١محمد بیومى مهران، السیرة النبویة، حـ ٥٥
، الفوائد المجموعة في األحادیث )هـ١٢٥٠ـ١١٧٣"محمد بن علي بن محمد (الشوكاني : انظر ٥٦

 ١٤٠٧، ٣طعبد الرحمن یحیى المعلمي، المكتب اإلسالمي، بیروت،: الموضوعة، تحقیق
 ـ مهدي رزق اهللا أحمد، السیرة النبویة في ضوء المصادر األصلیة، مركز الملك فیصل للبحوث ٥٧

وصـالح أحمـد الـشامي، أضـواء علـى دراسـة . ٢٠/ ١.  هــ١٤١٢، ١والدراسات اإلسـالمیة، ط
  . هـ١٤١١، ١السیرة، المكتب اإلسالمي، بیروت، ط

  ،)عامر حسین صبري(تحقیق  ب١٤٠٦ ـ طبع في دار حراء بمكة المكرمة  ٥٨
، ثــم فــي دار )عبـد المعطــي قلعجــي( بتحقیــق ١٤٠٥ ـ نــشر فــي دار الكتـب العلمیــة بیــروت  ٥٩

  )سید إبراهیم(الحدیث مصر بتحقیق 
) ٣٤٣(، عدد أحادیثه )محمد الحداد( في مجلدین بتحقیق ١٤٠٩ ـ طبع في دار طیبة الریاض ٦٠

  حدیثا
  ،)مصطفى عاشور(یق  بتحق١٩٨٨ ـ طبع في مكتبة القران  ٦١
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، وفي دار الكتب العلمیة )إبراهیم الیعقوبي( ـ طبع في دار الضیاء بیروت في مجلدین بتحقیق  ٦٢

  حدیثا) ١٢٥٧(، وعدد أحادیثه )محمد وسید شوكت(هـ بتحقیق ٢٠٠٥بیروت 
 فــي مجلــدین بتحقیــق ١٩٦٦فــي مطبعــة الــسعادة ) الوفــا بــأحوال المــصطفى: ( ـ طبــع باســم ٦٣
مـصطفى (هــ فـي مجلـد واحـد بتحقیـق ١٤٠٨، وفي دار الكتـب العلمیـة )د الواحدمصطفى عب(

  ،)عبد القادر عطا
وهـي طبعـة ) أبي عبد الـرحمن محمـد العـالوي(هـ بتحقیق ١٤٢٣دار ابن رجب مصر :  ـ منها ٦٤

  جیدة مخرجة األحادیث واآلثار،
  حدیثا) ١٣٦٢(دیثه وعدد أحا) سمیر القاضي(بتحقیق ١٩٨٨ ـ طبع في دار الكتب العلمیة  ٦٥

 ١٤٢٢ ـ طبـع فـي دار البـشائر بیـروت ضـمن سلـسلة لقـاء العـشر األواخـر بالمـسجد الحـرام  ٦٦
  )عبد اللطیف بن محمد الجیالني(بتحقیق 

 . وما یلیها٤٥، ص ١محمد بیومى مهران، السیرة النبویة، حـ ٦٧
لتـاریخ والمؤرخـون، ص لمزید من التفاصیل عن الواقدى ومؤلفاته المختلفة ارجع إلى سالم، ا ٦٨

٦٥، ٦٤. 
  .٣٧ / ١محمد بن محمد أبو شهبة، السیرة النبویة في ضوء القرآن والسنة ـ   ٦٩
 عقیــدة شــیعیة، ترجـــع فــى آراء بعــض المتخصــصین فـــى فكــر الــشیعة إلــى عقائـــد : الغیبـــة ٧٠

ًالمجوس، الذین یعتقدون أن لهم أماما مهدیا حیا لم یمـت هـو  ً غـاب وانـه اختفـى و) ابـشاوثن(ً
وتعتقـد طائفـة اإلثنـا عـشریة فـى نفـس هـذه العقیـدة . داخل حصن كبیر بـین خراسـان والـصین

ًالمجوسیة وهى الغیبة، حیث یرون أن أمامهم الحـادى عـشر الحـسن العـسكرى قـد أنجـب ابنـا 
لمزید من التفاصیل عن هـذه العقیـدة . (ًهو محمد الذى دخل سردابا فى سامراء واختفى وغاب

د عبد العزیز سـالم، تـاریخ مـصر اإلسـالمیة منـذ الفـتح اإلسـالمى وحتـى نهایـة ارجع إلى السی
 – ومـا یلیهـا ١٢٣، ص ٢٠٠٦عصر الدولة الفاطمیة، مؤسسة شباب الجامعـة، اإلسـكندریة 

عبــد العظــیم أحمــد عبــد العظــیم، الــشیعة، كفــر أم إیمــان، طبعــة مكتبــة اإلســراء، االســكندریة، 
 ).٥٤، ص ٢٠٠٦

 ومـا یلیهـا، ٩٩فـى ص" السیدة فاطمـة الزهـراء"محمد بیومى مهران فى كتابه تعرض الدكتور  ٧١ 
 الـذى أكـد علـى أنـه مـن أهـل البیـت وعلـى أن صـالح العـالم فـى آخـر لمهدى المنتظرلقضیة ا

صـلى (الزمان انما سیكون على ید هذا المهـدى، الـذى سیـصطفیه اهللا مـن أهـل بیـت الرسـول 
ران من األحادیث التى رواها الطبرى وأبو داوود ابن ماجـه وأورد الدكتور مه). اهللا علیه وسلم

والسیدة أم المؤمنین أم سلمة، ما یؤكد على قول النبى ان المهدى من عترته من ولد الـسیدة 
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كما أشار إلى مـا ذكـره ابـن تیمیـة فـى هـذا ). ٩٩مهران، المرجع السابق ص . (فاطمة الزهراء

  ". قهمفضل أهل البیت وحقو"المعنى فى رسالته 
ویشیر أحد المتخصصین فى الفكر الـشیعى إلـى أن المهـدى عنـد الـسنة یختلـف عـن المهـدى   

ُعند الشیعة، حیـث ذكـر أن المهـدى الـشیعى قـد قــدَّم فـى المـصادر الـشیعیة بوصـفه شخـصیة 
، أمـا سـنة )م٨٧٠/هــ٢٥٧(تاریخیة، وقد حددت هذه المـصادر مولـده بـسنة معینـة هـى سـنة 

لمزیـد . (م وأصبح یعیش بعدها فى الخفـاء٨٧٩/هـ٢٦٦المصادر فهى سنة وفاته  طبقا لهذه 
، ص ٢٠٠٦من التفاصیل ارجع إلى محمد شاهین، الشیعة، المطبعة الدولیة للنشر والتوزیع، 

٣٠١، ٢٩٨ .(  
ویهـاجم بعــض علمـاء الــسنة فكـرة المهــدى بحــدة ویـرون أنهــا لیـست ممــا یـدخل فــى موضــوع   

  ).٣٠٢المرجع السابق، ص (عقیدتهم 
ًوأخبــار المهــدى المنتظــر مرقومــة فــى كتابــات أهــل الــسنة، أكــدها ســتة وعــشرون صــحابیا   

عثمـان بـن عفـان وعلـى بـن أبـى طالــب وطلحـة بـن عبیـد اهللا وعبـد الـرحمن ابـن عــوف  مـنهم
. وأوردها أبو داوود فـى سـننه والترمـذى فـى جامعـه وابـن ماجـه. والحسین بن على وأم سلمة

القیم، وأشرنا إلى اختالف أهل السنة فى المهدى علـى  ره ابن تیمیة وابنوقد رجعنا إلى ما ذك
أربعة أقوال، أحدها أنه المسیح بن مریم، وقد ناقشنا هذا الـرأى وهـو مرفـوض، والقـول الثـانى 
ًأنه من بنى العباس وقـد رفـض هـذا الـرأى أیـضا بعـد تفنیـده، أمـا القـول الثالـث الـذى یـرى أن 

ًسـیظهر بعـد أن تمتلـئ األرض جـورا، وأكثـر األحادیـث   الرسـول المهدى رجل من أهل بیـت
سن الصحیحة تدل على هذا الرأى وفیما یتعلق بالقول الرابع وهو أن المهدى هو محمد بن الح

العسكرى، وهو ما یراه أهل الـشیعة، كمـا أورد الـدكتور محمـد شـاهین، فمرفـوض وقـد ناقـشناه 
لمزید مـن التفاصـیل ارجـع إلـى عبـد العظـیم أحمـد عبـد العظـیم، .  (مع توضیح أسباب الرفض

 ).١٢٠-١١١الشیعة، ص 
س وقیـل  الفطحیة هم أتباع عبـد اهللا بـن جعفـر الـصادق الـذى كـان أفطـح بمعنـى عـریض الـرأ ٧٢

 .١٨محمد شاهین، المرجع السابق، ص (وعن الفطحیة ارجع إلى . مسطح القدم
 . وما یلیها١٩ عن هذه المصادر الشیعة ارجع إلى المرجع السابق، ص  ٧٣
 یعد كتاب الكافى الذى ألفه محمد بن یعقوب الكلینى المتوفى فى بدایات القرن الرابع الهجرى  ٧٤

وكتاب الكافى یشتمل . ًت أن تحریفا قد حدث فى القرآن الكریممن أهم مصادر الشیعة التى ذكر
على ثالثة أقسام هى األصول والفروع والروضة وهو عندهم بمثابـة البخـارى عنـد أهـل الـسنة 

لمزید مـن التفاصـیل عـن هـذا المـصدر وعـن ادعـاءات تحریـف القـرآن عنـد الـشیعة اإلمامیـة (
  ). وما یلیها٤٥، ٣٥یعة، ص ارجع إلى عبد العظیم أحمد عبد العظیم، الش
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 الوكیل أو السفیر عند الـشیعة هـو النائـب العـام لإلمـام علـى جمیـع الطائفـة الـشیعیة، وتحـت  ٧٥

ومـن المفتـرض أن یكـون الـوكالء أو . إمرته وكالء آخرون، هـم المـدبرون المحلیـون للطائفـة
البـد أن تكـون لهـم السفراء من أتقـى النـاس وأفـضلهم سـمعة كمـا أن لهـم اعتبارهـا القـانونى و

وقد اتفقـت جمیـع المـصادر . ومن لم ینتج كرامة فقد كذب فى رأى الشیعة على اإلمام. كرامات
علــى أنــه كــان هنــاك أربعــة ســفراء أو وكــالء بــال انقطــاع إال أن هنــاك رغــم ذلــك أســماء أخــرى 

ة مـن والوكیـل أو الـسفیر أرفـع مكانـ". األبـواب"لألشخاص األربعة تسمى فـى المـصادر نفـسها 
لمزید مـن التفاصـیل . (ًالباب ویمكن للسفیر أو الوكیل أن یكون بابا ولكن لیس كل باب سفیر

وعـن النـصیریة ومعتقـداتهم ارجـع إلـى ).  وما یلیها٩٨ارجع إلى محمد شاهین، الشیعة، ص 
 ).٨١عبد العظیم أحمد، الشیعة، ص (

أبـو الفـرج عبـد الـرحمن (لجـد  وفیما یتعلق بـابن الجـوزى ا– ٣٩ – ٣٥ المرجع السابق، ص  ٧٦
الـذى لخـص فیـه كتابـه " شـذور العقـود"م ولـه كتـاب ١٢٠١/ هـ٥٩٨فقد توفى سنة ) بن على

واهتم بتصویر جغرافیة العالم وتعرض لتاریخ بنى إسرائیل حتـى زمـن الـسید المـسیح " المنتظم"
 والقرامطـة ثم لتاریخ ملوك الفرس وغیرهم من الشعوب األعجمیة كما تحـدث عـن اإلسـماعیلیة

أبـو (أمـا سـبط ابـن الجـوزى . وأشار إلى كثیر مـن الحـوادث الـشاذة فـى المجتمعـات اإلسـالمیة
م فلــه مــن ١٢٥٦/ هـــ٦٥٤الــذى تــوفى ســنة ) المظفــر شــمس الــدین یوســف بــن قیزوغلــى

ّالمصادر التاریخیة كتاب مرآة الزمان، ویعـد مـن كتـب التـاریخ العـام وقـدم فیـه بعـصر مـا قبـل 
لمزیـد مـن التفاصـیل (ار شدیدة الدقة تفوق فیها على ما قدمه جده ابـن الجـوزى اإلسالم بأخب

 ).١٠٣، ١٠٢ارجع إلى السید عبد العزیز سالم، التاریخ والمؤرخون العرب، ص 
 . وما یلیها٣٨ محمد شاهین، الشیعة، ص  ٧٧
  )٣٥٩ـ٢/٣٥٤(، "العهد المدني "٢، السیرة النبویة الشریفة، جـ محمد بیومي مهران  ٧٨
 .١١، ص ١ محمد بیومى مهران، السیرة النبویة الشریفة، جـ  ٧٩
 .١٩٧٧ محمد بیومى مهران، مركز المرأة فى الحضارة العربیة القدیمة، الریاض،  ٨٠
 . راجع ما أورده الدكتور محمد بیومى مهران عن نفرتیتى فى كتابه اخناتون ٨١
 ).٢٤اء، ص محمد بیومى مهران، السیدة فاطمة الزهر(ً راجع مثال  ٨٢
 .٢٧ المرجع السابق، ص  ٨٣
 .٢٧ نفسه، ص  ٨٤
 .٣٢، ص ١ محمد بیومى مهران، السیرة النبویة الشریفة، جـ  ٨٥
، )٥/٥٢٠(أســـد الغابـــة : وانظـــر. ١٦، ١٥ محمــد بیـــومى مهـــران، الـــسیدة فاطمــة الزهـــراء،  ٨٦

 ).٤/٣٦٥(اإلصابة 
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اإلحـسان بترتیـب صـحیح ابـن : وانظـر. ١٧ محمد بیومى مهران، السیدة فاطمـة الزهـراء، ص  ٨٧

 ).٩/١١(حبان 

 ،)٥/٥٢٢(أسد الغابة : وانظر. ١٨، ١٧نفسه، ص  ٨٨ 
 .٥٩ – ٥٨ سورة النحل، آیة  ٨٩
 السید عبـد – ٢٥، ص ٢، جـ١٦٣ ص ١، جـ١٩٣٢ الجاحظ، البیان والتبیین، طبعة القاهرة  ٩٠

طبعـة مؤسـسة شـباب  – تـاریخ العـرب قبـل اإلسـالم –العزیز سالم، دراسات فـى تـاریخ العـرب 
 .٤٤٩الجامعة، ص 

 .٤٥٠ المرجع السابق، ص  ٩١
 .١٢٧ محمد بیومى مهران، السیدة فاطمة الزهراء، ص  ٩٢
ِبـاب مناقـب  (صحیح البخاري،  كتاب المناقـب،: وانظر.  وما یلیها١٢٨ المرجع السابق، ص  ٩٣ ِ َ َ َ

َقرابة رسول الله صلى الله علیه وسلم و َ َ َ َُ َّ َّ َّ َّ ِِ ِ ِْ َ َ َُ َ ِمنقبة فاطمة علیها السالم بنت النبي صلى الله علیه ََ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ َ َْ َ َُ َّ َّ َ ِّ ِ َِّ َّ َ َ ََ َ
ِوسلم وقال النبي صلى الله علیه وسلم فاطمة سیدة نساء َأهل الجنة ِ ِ ِ َِّ ََّ َْ ِ َّ َّ َّ َّْ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُِّ ُ ََ َ َْ َ ُّ ِ َ َ( 

ذه األنــواع مثــل زواج  وعـن أنــواع الـزواج لــدى العـرب قبــل اإلسـالم وتحــریم اإلسـالم لــبعض هـ ٩٤
، ١٩٦٠علـى الهاشـمى، المـرأة فـى الـشعر الجـاهلى، بغـداد، (المتعة وزواج المقت ارجـع إلـى 

ولمزیـد . ٤٤٦ السید عبد العزیز سالم، تاریخ العرب قبل اإلسـالم، ص – وما یلیها ١٦٠ص 
  زواج على بن ابى طالب من ابنة أبى جهل ارجع إلى عبد من التفاصیل عن رفض النبى 

، ٢٠٠٦العظیم أحمد عبد العظیم، مختصر صحیح البخارى طبعة الصفا والمـروة، اإلسـكندریة 
 .٥٣٠ص 

صــحیح البخــاري،  كتـــاب :  وانظـــر.١٦ محمــد بیــومى مهــران، الـــسیدة فاطمــة الزهــراء، ص  ٩٥
ُباب مناقـب فاطمـة علیهـا الـسالم وقـال النبـي صـلى اللـه علیـه وسـلم فاطمـة سـیدة  (المناقب، ََ ُِّ ُ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ َّ َّ َّْ َْ َ ََ َ َُّ ِ َّ َِ َ َّ َ

ِنساء َأهل الجنة ِ َِّ َ ْ ِ ْ َ، من روایة المسور بن مخرمة رضي الله عنهما)َ َ َ َ َُ ْْ َ ُ َّ َ ِ َِ ْ ِ ِْ َ ْ 
 .٨٦نفسه، ص  ٩٦
، دار النهــضة العربیــة، "العهــد المــدني "٢، اإلمــام الحــسین بــن علــي، جمحمــد بیــومي مهــران  ٩٧

 .١٣٤، ص ١٩٩٠بیروت، 
 .١٣٧المرجع السابق، ص  ٩٨
 وابنـة الـسیدة ولمزید مـن التفاصـیل عـن الـسیدة زینـب حفیـدة الرسـول . ١٤٢ نفسه، ص  ٩٩

أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد (ابن األثیر (فاطمة الزهراء ارجع إلى 
عـادل أحمـد الرفـاعي، دار إحیـاء التـراث : ، أسد الغابـة، تحقیـق)هـ٦٣٠الشیباني الجزري، ت 

 ).٤٦٩ الخاص بالنساء ص ٥ م، جـ ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧العربي، بیروت،
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 على رضوان أحمـد – ٣٢٩، ص ٢، جـ١٩٧٧الطبرى، تاریخ الرسل والملوك، طبعة القاهرة،  ١٠٠

 .١٠٩، ص ١٩٨٤األسطل، الوفود فى العهد المكى وأثرها اإلعالمى، مكتبة المنار، الزرقاء، 
 من زوجته السیدة خدیجة بنت خویلد، ویذكر ابن األثیر أن السیدة رقیة هى ابنة الرسول  ١٠١

وكان النبى قد زوج ابنته رقیة من عتبة بن أبـى لهـب . ًالسیدة رقیة تكبر سنا السیدة أم كلثوم
م من عتیبة بن أبى لهـب فلمـا نزلـت سـورة المـسد طلـق كـل منهمـا ابنتـى وزوج أختها أم كلثو

 قبــل الــدخول بهمــا، فتــزوج عثمــان بــن عفــان رقیــة بمكــة، وهــاجرت معــه إلــى رســول اهللا 
ًالحبشة، وأنجبت هنـاك ولـدا أسـمته عبـد اهللا، كـان عثمـان یكنـى بـه ولكنـه تـوفى وعمـره سـت 

ابـن األثیـر، أسـد الغابـة فـى معرفـة (وقد توفیت السیدة رقیة بمرض الحصبة . هـ٤سنین سنة 
 ).٤٥٦، بدون تاریخ ص ٥الصحابة، جـ 

م، وأنجبـت بالحبـشة سهلة بنت سهیل من بنى عامر بن لؤى، وهى من السابقین إلـى اإلسـال ١٠٢
 ).٤٨٣المصدر السابق، ص (ًمن زوجها ابى حذیفة بن عتبة ولدا هو محمد بن حذیفة 

نفـسه، (قیل أن لیلى بنت أبى حثمة هى أول من دخل الحبشة من المهاجرات وقیل أم سـلمة  ١٠٣
ة ومكتبـ. أبو الفدا الحافظ بن كثیر، البدایة والنهایة، طبعة مكتبة المعارف بیـروت) ٥٤١ص 

 .١١٠، على رضوان أحمد األسطل، الوفود، ص ٣/٦٦، ١٩٦٦النصر، الریاض، 
، الـسیرة "هــ٢١٣:، تعبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعـافري أبـو محمـد "ابن هشام ١٠٤

ــد الــرءوف ســعد: تحقیــق النبویــة،  – ٣٢٢، ص ١، جـــ ١٤١١دار الجیــل، بیــروت، ، طــه عب
، ٢ جــ ١٣٥٨خ الیعقوبى، طبعة مكتبة العزى، النجـف وارجع كذلك إلى الیعقوبى، تاری. ٣٣٠
وقد اختلف فى عدد المهاجرین إلى الحبشة فـى المـصادر التاریخیـة المختلفـة حیـث . ٢١ص 

ًقیل فى بعض المصادر أن الهجرة األولى للحبشة كانت تتكون من أحـد عـشر رجـال وامـرأتین، 
جع إلى نجم عمر بن فهد محمـد بـن ار(وقیل عشر رجال وأربع نسوة، وستر الباقون إسالمهم 

ــار أم القــرى  فهــیم .  طبعــة جامعــة أم القــرى تحقیــق د–محمــد بــن محمــد إتحــاف الــورى بأخب
  .٤١٤، ص ١جـ )  وما یلیها٢٢١، ١٩٨٣شلتوت، 

  .٥٥٥ابن األثیر، أسد الغابة، ص  ١٠٥
 .٣٨٩المصدر السابق، ص  ١٠٦
 .٣٩٩نفسه، ص  ١٠٧
 .٤٠٠نفسه، ص  ١٠٨
 .٤٠٥نفسه، ص  ١٠٩
 .٤٠٦، ص نفسه ١١٠
 .٤٦٨نفسه، ص  ١١١



 ٦٦

                                                                                                                        
 .٤٢٣نفسه، ص  ١١٢
 .٤٣٦نفسه، ص  ١١٣
 .٥٢٤عبد العظیم أحمد عبد العظیم، مختصر صحیح البخارى، ص: وانظر. ٤٣٢نفسه، ص  ١١٤
 .٤٦ابن األثیر، أسد الغابة، ص  ١١٥
  .٤٦٣المصدر السابق، ص  ١١٦
 .٤٨٧نفسه، ص  ١١٧
 فـــي كتـــاب األدب ابـــن حجـــر، فـــتح البـــاري، وشـــرحه للحـــدیث: وانظـــر. ٥٣٢نفـــسه، ص  ١١٨

١١/٢١٤. 
 وعن قبول الرسول مطلب السیدة أم حكیم األمان لزوجها عكرمة بن أبى – ٥٤٤نفسه، ص  ١١٩

 ).٥١٤، ص ١النجم عمر بن فهد محمد، اتحاف الورى، جـ(جهل ارجع إلى 
ًأوصیكم بالنساء خیرا فانما هن عـوار عنـدكم ال "ًقال النبى فى حجة الوداع موصیا المسلمین  ١٢٠

ٕن ألنفسهن شیئا، وانما أخذتموهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكتاب اهللا ولكم علـیهن یملك ً
ًعلیكم حق كسوتهن ورزقهن بالمعروف ولكم علیهن ان ال یوطئن فراشكم أحـدا وال " حق ولهن

 وارجـع كـذلك ٩٢، ص ٢الیعقوبى، تاریخ الیعقوبى جــ...." (ٕیأذن فى بیوتكم إال بعلمكم واذنكم
 ).١٤٨، ص ٥ كثیر، البدایة والنهایة جـ إلى ابن

 .٣١محمد بیومى مهران، السیدة فاطمة الزهراء، ص  ١٢١
 .٥٨المرجع السابق، ص  ١٢٢
 .سنده صحیح) ٣٣١، ٢/٢٤٩(مسند أحمد : وانظر. ٥٨نفسه، ص  ١٢٣
ــي وهــو ) ٥٢١٦٠(الــشریعة لآلجــري : وانظــر. ٥٨نفــسه، ص  ١٢٤ ــن راشــد الهالل وفیــه أحمــد ب

 .ضعیف
  .٥٨نفسه، ص  ١٢٥
 ٕواسناده صحیح من حدیث بریدة). ٥/٢١٦٢(الشریعة لآلجري : وانظر. ٥٨نفسه، ص  ١٢٦
 .١٠٢نفسه، ص  ١٢٧
 .١١٩، ١١٨نفسه، ص  ١٢٨
 .١٢٣نفسه، ص  ١٢٩
 .١٢٥نفسه، ص  ١٣٠
 .٢١محمد بیومى مهران، اإلمام على بن ابى طالب، ص  ١٣١
 .٢٢المرجع السابق، ص  ١٣٢
 .٢٤نفسه، ص  ١٣٣
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 ).٣٢٣(غة، صنهج البال: وانظر. ٢٥نفسه، ص  ١٣٤
 .٦١محمد بیومى مهران، السیدة فاطمة الزهراء، ص  ١٣٥
 .٦١المرجع السابق، ص  ١٣٦
 .٦٤نفسه، ص  ١٣٧
 .٧٥ ص ٢الیعقوبى، تاریخ الیعقوبى، جـ  ١٣٨
 .البخاري، األدب المفرد: وانظر تخریج األحادیث في. ٧٦ مهران، المصدر السابق، ص  ١٣٩
 .٧٥نفسه، ص  ١٤٠
 .٨٦، ص ٥جع إلى ابن كثیر، البدایة جـ  وعن الصدقة ار٧٥نفسه، ص  ١٤١
 .٧٦الیعقوبى، ص  ١٤٢
 .٧٧المصدر السابق، ص  ١٤٣
 .٨٢نفسه، ص  ١٤٤
 ٨٥ـ ٧٧نفسه، ص  ١٤٥
على محمـد الـصالبى، الـسیرة النبویـة، عـرض وقـائع وتحلیـل أحـداث، مؤسـسة اقـرأ، القـاهرة،  ١٤٦

  .٤٩٣، ص ٢٠٠٥
 – ٥٧٩، ص ٢، جــ١٩٩٠روت، الذهبى، سیر أعـالم النـبالء، تحقیـق شـعیب األرنـاؤوط، بیـ ١٤٧

ــذ الفــتح  ــى مــدن مــصر من ــة ف ــز ســالم، أضــواء علــى األوضــاع البیئی ــد العزی ــسید عب ســحر ال
، أحد بحوث كتاب أوراق تاریخیة بحر )هـ٥٦٧ – ٢١(اإلسالمي وحتى نهایة العصر الفاطمى 

، ص ٢٠٠٦متوســطیة مــن العــصر اإلســالمى، طبعــة مؤســسة شــباب الجامعــة، اإلســكندریة، 
١٩٥، ١٩٤. 

  .١٩٥سحر سالم، أضواء على األوضاع البیئیة، ص  ١٤٨
، ١٩٥٨المسعودى، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیق محى الدین عبد الحمیـد، القـاهرة،  ١٤٩

ًوذكر بسند صحیح عن السیدة عائشة ان ابا بكر الصدیق لم یقل شعرا قـط . ٣٠٥، ص ٢جـ 
الـسیوطى، تـاریخ (ب الخمر منذ الجاهلیـة ال فى جاهلیة وال إسالم كما أنه نبذ هو وعثمان شر

  .٣٠، ص ١٩٦٩الخلفاء، طبعة دار التراث بیروت، 
على محمد محمد الصالبى، االنشراح ورفع الضیق بسیرة أبى (لمزید من التفاصیل ارجع إلى  ١٥٠

 ).٩٦، ٩٥، ص ٢٠٠٢بكر الصدیق، شخصیته وعصره، دار الفجر للتراث، القاهرة، 
  .٩٦ الصالبى المرجع السابق، ص – ٣٨اء، ص السیوطى، تاریخ الخلف ١٥١
 .١٠٢ الصالبى المرجع السابق ص – ٣٤السیوطى، تاریخ الخلفاء، ص  ١٥٢
 . وما یلیها١١٠ الصالبى نفسه، ص – ٣٨السیوطى؛ ص  ١٥٣
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 .١٢٨، ١٢٧، ص ٢الیعقوبى، تاریخ الیعقوبى، جـ  ١٥٤
 .١٢٨المصدر السابق، ص  ١٥٥
 .١٣١نفسه، ص  ١٥٦
 .١٣١نفسه، ص  ١٥٧
 .١٢٨ السیوطى، تاریخ الخلفاء، ص – ١٣٥ه، ص نفس ١٥٨
 .٣١٣، ص ٢المسعودى، مروج الذهب، جـ  ١٥٩
 .٣١٥، ص ٢المصدر السابق، جـ  ١٦٠
 علــى محمــد الــصالبى، ســیرة أمیــر المــؤمنین عمــر بــن ١٣٠الــسیوطى، تــاریخ الخلفــاء ص  ١٦١

 .٨، ص ٢٠٠٥الخطاب شخصیته وعصره، طبعة مؤسسة اقرأ، القاهرة، 
 .٣٢١فاصیل ارجع إلى المرجع السابق، ص لمزید من الت ١٦٢
 ، وعن وفاة  ولد السیدة رقیة ابنة رسـول اهللا ١٥٠، ص ٢الیعقوبى، تاریخ الیعقوبى، جـ  ١٦٣

ــده عثمــان علیــه ارجــع إلــىمــن زوجهــا عثمــان بــ ــان وحــزن وال ــاریخ األمــم : ن عف ــرى، ت الطب
: وعـــن خجلـــه وحیائـــه ارجـــع إلـــى. ١٤٧ ص ٥والملـــوك، طبعـــة دار القـــاموس، بیـــروت، جــــ

 .٤٤السیوطى، تاریخ الخلفاء، ص 
 .١٦٠، ص ٢الیعقوبى، تاریخ الیعقوبى، جـ  ١٦٤
 .١٨٦المصدر السابق، ص  ١٦٥
 .٣٦٨ ، ص٢المسعودى، مروج الذهب، جـ  ١٦٦
 .١٦٠، ص ٢الیعقوبى، المصدر السابق، جـ ١٦٧
 .٣٧٩، ص ٢المسعودى، مروج الذهب، جـ  ١٦٨
ًوعـن زهـده وعـدم أخـذه مـن أمـوال المـسلمین شـیئا وعـن الـنص . ١٦٤، ص ٢الیعقوبى، جــ  ١٦٩

 .٩١، ص ٥الوارد فى المتن ارجع إلى الطبرى، تاریخ األمم والملوك، طبعة بیروت جـ 
 .١٦٠الیعقوبى، ص  ١٧٠
ارجــع إلــى تحقیــق الــدكتور حــسین مــؤنس لكتــاب الخــراج لیحیــى بــن آدم القرشــى، طبعــة دار  ١٧١

ْ مشتق من خرج، یخرج، خروجا، مخرجا وخرج، –ً لغویا –والخراج . ١٩٨٣الشروق، القاهرة،  ً ً
َأى البروز واإلشراف، فالخراج هو اسم لما یخرج، وهو غلة العبد واألمة ووردت كلمـة الخـرج . ُ

 من سورة المؤمنون، والثانى فى اآلیة رقم ٧٢الكریم فى موضعین، األول فى اآلیة فى القرآن 
ْوكلمـــة الخــراج عربیـــة األصـــل وقرآنیــة ولیـــست مقتبــسة مـــن كلمـــة .  مــن ســـورة الكهــف٩٤

دائرة المعارف اإلسالمیة، مادة خراج، (الیونانیة األصل كما یزعم بعض المستشرقین ) خورجیا(
محمد على محمد العبد اهللا، كتاب (ا المصطلح العربیة ارجع إلى وعن أصول هذ) ٢٨٠، ٨جـ 
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 ومـا ١١٠، ص ١٩٩٠الخراج ألبى یوسف، رسالة دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة اإلسكندریة، 

  .أما األموال فهى الغنائم التى ال تنقل وال تقسم اال بعد انقضاء الحرب). یلیها
 .٩٣یحیى بن آدم القرشى، كتاب الخراج، ص  ١٧٢
 .٩٣المصدر السابق، ص  ١٧٣
ـــة . ٩٣نفـــسه، ص  ١٧٤ ـــذین هـــم بمثاب والـــدهقان وجمعهـــا دهـــاقین، هـــو مـــن طبقـــة األشـــراف ال

محمـد ضـیاء الـدین الـریس، الخـراج (اإلقطاعیین الـذین امتلكـوا األراضـى فـى الدولـة الفارسـیة 
 ).٦٨، ص ١٩٦٩والنظم المالیة للدولة اإلسالمیة، طبعة دار المعارف بمصر، 

 .١٤٧لى محمد العبد اهللا، كتاب الخراج، ص محمد ع ١٧٥
 .٩٦، ٩٤یحیى بن آدم القرشى، كتاب الخراج، ص  ١٧٦
 .١٠٧المصدر السابق، ص  ١٧٧
لمزید من التفاصیل عن هذه القـضیة ورأى الخلیفـة عمـر والخلفـاء الراشـدین فیهـا ارجـع إلـى  ١٧٨
ر عبــد العزیــز ویــرى الـدكتو). ١٤٧ – ١٤٥محمـد علــى محمـد العبــد اهللا، كتــاب الخـراج ص (

عبـد (الدورى عدالة الخلیفة عمـر بحرصـه علـى إبقـاء األرض بیـد زارعیهـا مقابـل دفـع الخـراج 
، جــ ١٩٨٩العزیز الدورى، الجزیرة العربیة فى عصر الخلفـاء الراشـدین جامعـة الملـك سـعود، 

وعن اختالف سیاسة الخلیفة عثمان بـن عفـان عـن سیاسـة كـل مـن الخلیفـة ). ١٩٣، ص ١
ناصـر الـدین سـعیدونى، الفتوحـات اإلسـالمیة (ّى بن أبـى طالـب مـن بعـده ارجـع إلـى عمر وعل

وارجـع ). ٢٣٦، ص ١وأثرها فى مجتمع الجزیـرة العربیـة، أحـد بحـوث الموسـوعة الـسابقة، جــ
إبـراهیم علـى طرخـان، النظـام االقطـاعى اإلسـالمى فـى الجزیـرة العربیـة فـى العـصر (كذلك إلـى 

  .٢٩١، ص ١اشدین، أحد بحوث الموسوعة السابقة، جـ النبوى وعصر الخلفاء الر
  )١٣٨ـ٢/١٣٧(، "العهد المدني "٢، السیرة النبویة الشریفة، جـ محمد بیومي مهران  ١٧٩
  )٢٦٠ـ٢٤٥/ ١(ـ ابن هشام، السیرة النبویة،   ١٨٠
  .١٥ـ ٢الهجرة من مكة إلى الحبشة فى صدر اإلسالم، ص  ـ عبد العظیم أحمد عبد العظیم،  ١٨١
   ٧/٢٥١ـ ابن األثیر، أسد الغابة،    ١٨٢
  . ٣٦٧ فقه السیرة للغزالي، صـ ١٨٣

  ٢٥٠ ـ ٢٠٩التبیین في أنساب القرشیین صـ  ـ ابن قدامة المقدسي،  ١٨٤
    ) ٢/٣٩٦( ـ صحیح سنن أبي داود لأللباني ١٨٥

  ٩٧، تاریخ خلیفة بن خیاط صـ )١٤٩ ـ ٤/٦٩(السیرة النبویة البن هشام  ـ   ١٨٦
  )١٧٦ ـ ٣/١٧٥(نهاج السنة م ـ ابن تیمیة،  ١٨٧
  )٣/١٧٥/١٧٦(المصدر نفسه ـ  ١٨٨
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  ٩٧ خلیفة بن خیاط صـ  ـ ١٨٩
  )٣/١٧٥/١٧٦(منهاج السنة  ـ  ١٩٠
    ٤٢٨٠البخاري رقم  ـ ١٩١
    ٢٠٣ـ التبیین في أنساب القرشیین صـ ١٩٢
    ٢٠٣المصدر نفسه صـ  ـ ١٩٣
   ) ٤/١٩٥( ـ السیرة النبویة البن هشام ١٩٤
    ١٤٢رى علیها صـ  ـ الدولة األمویة المفت١٩٥
   ) ١١/٣٩٧( ـ البدایة والنهایة ١٩٦
   ) ١٦/٦٢( ـ صحیح مسلم بشرح النووي ١٩٧
   ) ١٢٨، ٣/١٢٧( ـ سیر أعالم النبالء ١٩٨
   ) ٣/١٣١( ـ المصدر نفسه ١٩٩
    ٤٠٧ ـ ٤٠٣ ـ الفوائد المجموعة صـ ٢٠٠
   ) ١١/٤٠٩( ـ البدایة والنهایة ٢٠١
   ) ٣/١٣١( ـ سیر أعالم النبالء ٢٠٢
   ) ٢/١٥(وضوعات  ـ الم٢٠٣
  )١١/٤٣٨(ـ البدایة والنهایة  ٢٠٤
   ) ١١/٣٩٦(البدایة والنهایة  ـ ٢٠٥
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  الفهرس
  ١ ......................................................................مــتقدی

  ٦ .........................................المبحث األول ـ منهج الدكتور مهران

  ١٦ .................................... الدكتور مهران الثاني ـ مصادرالمبحث

  ٣٠....المبحث الثالث ـ إبراز مكانة المرأة المسلمة الرفیعة فى التاریخ اإلسالمى

  ٣٨المبحث الرابع ـ إبراز اللمحات اإلنسانیة فى الشخصیات التاریخیة اإلسالمیة  

  ٤٩ ..................................مویةالمبحث الخامس ـ موقفه من الدولة األ
  ٥٧ ....................................................................الهوامش
  ٧١ ........................................................ ............الفهرس

  


