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(1

The issue of minorities of all kinds is still active and
persistent in the societies of the Islamic majority, and especially in
the research'On the basis for dealing with it and the complex legal,
jurisprudential and historical formulations of that legislation. Our
current research aims to trace the intentions and goals of the Jewish
Orientalist "Malik Levy-Rubin, and to identify them, which have
been deposited in her book entitled" People of the Dhimma in the
heart of Islam from surrender to coexistence, and to what degree did
it show the objectivity and impartiality that she indicated at the
beginning of this book and that the academic historian must. be
characterized by it and to be stripped of sectarianism and away
from political differences. We also followed the most important
stations at which this orientalist stood, in dealing with the issue of
the relationship between the Islamic state and its non-Muslim
subjects, and how she followed the other Orientalists who preceded
her, as she is trying hard to accuse the Arab Muslims of mental
deficiency and their inability to sign treaties on innovative
conditions, and she attributes all the agreements concluded by
Muslims to an ancient Greek and Roman tradition. Religious
tolerance, the testament to the dhimmis.
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شبهات المستشرقة اليهودية ممكة ليفي ـــ روبين في كتابها أهل الذمة في صدر اإلسالم
والرد عميها

أ.م.د .مثنى عباس عواد

قسم التاريخ ,كمية التربية لمعموم اإل نسانية ,جامعة تكريت ,صالح الدين -العراق
أ.د .قحطان عدنان بكر

قـسـم الـتـاريـخ  ,كمية اآلداب ,جامعة األنبار ,العراق.

الخالصة:

مازاؿ موضوع األقميات بمختمؼ أصنافيا فاعلً ومزمنا في مجتمعات الغالبية اإلسلمية  ،والسيما في

البحث عف أسس التعامؿ معيا والصياغات القانونية والفقيية والتاريخية المركبة لذلؾ التشريع  .وبحثنا الحالي
ييدؼ إلى تتبع نوايا واىداؼ المستشرقة الييودية " ممكة ليفي  -روبيف  ،والتعرؼ عمييا والتي أودعتيا في
كتابيا الموسوـ " أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ مف االستسلـ إلى التعايش  ،والى أي درجة تحمت فيو
بالموضوعية والحيادية التي أشارت في بداية كتابيا ىذا أنو البد لممؤرخ األكاديمي أف يتصؼ بيا وأف يتجرد مف
المذىبية ويبتعد عف الخلفات السياسية كما تتبعنا أىـ المحطات التي وقفت عندىا ىذه المستشرقة في تناوليا
لموضوع العلقة بي الدولة اإلسلمية ورعاياىا مف غير المسمميف  .وكيؼ أنيا قد حذت حذو مف سبقيا مف
المستشرقيف ،فيي تحاوؿ جاىدة أف تتيـ العرب المسمميف بالقصور العقمي وعدـ امكانيتيـ مف عقد معاىدات
بشروط مبتكرة ،وأنيا تعزو كؿ ما عقده المسمموف مف اتفاقيات إلى تقميد يوناني وروماني قديـ .

الكممات الدالة :الييودية  ،ليفي  ،أىؿ الذمة  ،صدر اإلسلـ ،موقؼ الكاتبة.
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المقدمة

ال يخفى أف الحياة صراع بيف الحؽ والباطؿ ،وقد ابتمي المسمموف منذ القدـ بأعداء بذلوا

ما بوسعيـ لمكيد باإلسلـ وأىمو ،حاكوا المؤامرات والدسائس لمنيؿ مف اإلسلـ وذىاب دولتو،

فمما ينبغي عمى المسمـ إدراكو في الحياة أف األعداء يتربصوف بو وبدينو مف كؿ جانب،
ويحاولوف جاىديف أف ينقضوا عميو الستئصالو ،وافساد عقيدتو  ،وىذا العدو يظير بأشكاؿ

متنوعة ،فأحياناً يأتي عف طريؽ غزو عسكري ،وأحياناً أخرى يأتي بدعوى حقوؽ اإلنساف ،وقد
يأتي أيضاً بحجة او ذريعة الحوار الحضاري والمعرفي.

ويأتي بحثنا ىذا مف األمر األخير الذي ذكرنا وىو الجانب المعرفي ،فالكتاب الذي نحف بصدد

دراستو لممستشرقة ممكة ليفي ػ روبيف()1والذي تناولت فيو أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ ،سنحاوؿ
جاىديف التعرؼ عمى نوايا المستشرقة واألىداؼ الحقيقية لمكتاب  ،والى أي درجة تحمت فيو

بالموضوعية والحيادية ال سيما وأنيا ذكرت في كتابيا وبالتحديد في عنواف ىدؼ البحث أنو البد
لممؤرخ األكاديمي أف ينصاع لممصادر ويبتعد عف الخلفات والجداالت السياسية والمذىبية تحرياً

لمموضوعية  ،فسنعرؼ في ىذا البحث مدى صدقيا في دعواىا.

يتكوف ىذا البحث مف مقدمة وأربعة مباحث رئيسية وخاتمة ذكرت فييا أبرز النتائج التي توصمت

إلييا ،فالمبحث األوؿ تصديت فيو لممترجـ الدكتور نبيؿ فياض الذي حاوؿ وبكؿ وقاحة أف

ينتقص مف الخميفة عمر بف الخطاب (رضي اهلل عنو) ،ورددت عميو بما يتناسب مع شبياتو ردًا

عممياً  ،أما المبحث الثاني فيتحدث عف شبيات المستشرقة ممكة ليفي حوؿ اتياـ المسمميف
بانتحاؿ حضارتيـ مف الحضارات األخرى اليونانية والفارسية وغيرىا مع الرد عمييا ،وأما المبحث

الثالث فيتناوؿ قضايا الكنائس وموقؼ خمفاء المسمميف منيا وكيؼ اتيمتيـ بالتعصب حوليا
وازالتيا مف غير مبرر ،أما المبحث الرابع واألخير فيو عف موقؼ ممكة ليفي مف الخميفة
المتوكؿ وسياستو تجاه أىؿ الذمة وبياف الحقائؽ التي أخفتيا ،والتعصب غير المبرر تجاه ىذا

الخميفة .

ومن اهلل التوفيق

) )1ممكػ ػ ػػة ليفػ ػ ػػي روبػ ػ ػػيف  -مستش ػ ػ ػرقة ييوديػ ػ ػػة األصػ ػ ػػؿ درسػ ػ ػػت العربيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي المدرسػ ػ ػػة العميػ ػ ػػا فػ ػ ػػي القػ ػ ػػدس

وكانػ ػػت تجيػ ػػد عػ ػػدد مػ ػػف المغػ ػػات الش ػ ػرفية والغربيػ ػػة  ،اختصػ ػػت ب ػ ػأواخر العصػ ػػور القديم ػ ػػة والعصػ ػػور الوس ػ ػػطى

 .أكممػ ػػت الػ ػػدكتو اره فػ ػػي الجامعػ ػػة العبريػ ػػة وق ػ ػد حصػ ػػمت عمػ ػػى شػ ػػيادة مػ ػػا بعػ ػػد الػ ػػدكتو اره مػ ػػف جامعػ ػػة راكسػ ػػفورد
 ،وى ػػي جػ ػائزة عم ػػى زمال ػػة مرك ػػز الد ارس ػػات ف ػػي جامع ػػة بنس ػػمفانيا  .م ػػف مؤلفاتي ػػا بطريركي ػػة الق ػػدس بع ػػد الف ػػت
اإلسػ ػػلمي وأدلػ ػػة جديػ ػػدة عمػ ػػى األسػ ػػممة فػ ػػي فمسػ ػػطيف فػ ػػي العصػ ػػر المبكػ ػػر لإسػ ػػلـ  ،وكتػ ػػاب أىػ ػػؿ الذمػ ػػة فػ ػػي
صػ ػػدر االسػ ػػلـ الػ ػػذي نحػ ػػف بصػ ػػدد د ارسػ ػػتو فػ ػػي بحثنػ ػػا ىػ ػػذا .والتػ ػػي حاول ػ ػت ممكػ ػػة ليفػ ػػي جاىػ ػػدةً تقصػ ػػي ثػ ػػار

األحكػ ػػاـ والق ػ ػوانيف التػ ػػي طبقػ ػػت عمػ ػػى األقميػ ػػات مػ ػػف إج ػ ػراءات االستسػ ػػلـ األولػ ػػى فػ ػػي أعقػ ػػاب الفػ ػػت  ،وحتػ ػػى
العصر العباسي  .مزيدا مف التفاصيؿ ينظر كتابيا موضوع الدراسة .
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المبحث األول :الشروط العمرية ( )1بين المؤلف والمترجم

لمخميفة عمر بف الخطاب (رضي اهلل عنو) مكانة كبيرة عند المسمميف ،لما قدـ مف ثار طيبة

في خدمة اإلسلـ في حياة النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) أو في خلفتو فيما بعد ،إذ كاف لو دور

كبير في تثبيت أركاف الدولة العربية اإلسلمية ،ووضع األسس اإلدارية الناجحة ليا ،وليذا
استيدؼ الحاقدوف عمى اإلسلـ ورموزه مف المستشرقيف وأذنابيـ مف المستغربيف المتأثريف

بالثقافة الغربية شخصية الخميفة عمر بف الخطاب (رضي اهلل عنو) وحاولوا النيؿ منيا ،وبشتى
الطرؽ يقوؿ المستشرؽ أنتوني نتج

" ويبدو كما لو كاف الخمفاء تعودوا تشجيع الكفار عمى

البقاء عمى كفرىـ حتى يتسنى جباية الضرائب منيـ لبيت الماؿ ومف المحقؽ أف عمر كاف

يسترشد بيذا المبدأ االقتصادي  ...إبقاء المؤمنيف عمى إيمانيـ وحمؿ الكفار عمى الدفع"(.)2

والغرض مف ىذا االتياـ لمخمفاء عموما ولمخميفة عمر بف الخطاب(رضي اهلل عنو) خصوصاً
تشويو صورة الخمفاء في أىـ أعماليـ وىي الفتوحات اإلسلمية وىدفيا األساسي المتمثؿ بنشر

الديف اإلسلمي  ،محاوليف صبغ ىذه الفتوحات بالصبغة االقتصادية لصرفيا عف ىدفيا األساس

أوالً  :موقف المؤلف ممكة ليفي من الشروط العمرية

حاوؿ الكثير مف المستشرقيف نفي وجود معاىدة أو شروط في عيد الخميفة عمر بف

الخطاب(رضي اهلل عنو) ،وكاف موقؼ ممكة ليفي مؤيد لمف سبقيا مف المستشرقيف في ىذا النفي
بأف الشروط وضعت في زمف الحؽ ،فيي تقوؿ

" شرح ترتوف وفتاؿ عمى نحو واسع أسباب

رفض ىذه المعاىدة إلى عمر بف الخطاب وال حاجة بنا ألف نكرر ذلؾ ىنا ،ال يمكف أف نشؾ
بأف المعاىدة في شكميا الذي نعرفيا عميو اليوـ تنتمي إلى حقبة أعقبت الغزو بزمف طويؿ.)3("...

)) 1العيػ ػػدة العمريػ ػػة أو شػ ػػروط عمػ ػػر ىػ ػػي االسػ ػػـ الػ ػػذي أطمػ ػػؽ عمػ ػػى العيػ ػػد الػ ػػذي قيػ ػػؿ إف الخميفػ ػػة عمػ ػػر بػ ػػف
الخط ػ ػػاب (رض ػ ػػي اهلل عن ػ ػػو ) ،ق ػ ػػد منح ػ ػػو ألى ػ ػػؿ القػ ػ ػػدس "ايمي ػ ػػاء" حينمػػ ػػا ج ػ ػػاء لتسػػ ػػمميا مػػ ػػف بطريرى ػ ػػا صػ ػ ػػفر

ونيػ ػػوس فػ ػػي العػ ػػاـ الخػ ػػامس عشػ ػػر لميج ػ ػرة  ،إذ يسػ ػػتقي قػ ػػانوف الذم ػ ػػة أى ػ ػػـ س ػ ػػماتو م ػ ػػف ى ػ ػػذه الوثيق ػ ػػة المسػ ػػماة
"بالعيػ ػ ػػدة العمري ػ ػ ػػة" كاش ػ ػ ػػؼ ،س ػ ػ ػػيدة إس ػ ػ ػػماعيؿ ،مص ػ ػ ػػر اإلسػ ػ ػػلمية وأى ػ ػ ػػؿ الذم ػ ػ ػػة  ،الييئ ػ ػ ػػة المصػ ػ ػ ػرية العام ػ ػ ػػة
لمكتاب( ،القاىرة 1993ـ ) ،ص.41
( ) 2أنتػ ػ ػ ػػوني نت ػ ػ ػ ػنج  ،العػ ػ ػ ػػرب انتصػ ػ ػ ػػاراتيـ وأمجػ ػ ػ ػػاد اإلسػ ػ ػ ػػلـ ،ترجمػ ػ ػ ػػة ارشػ ػ ػ ػػد الب ػ ػ ػ ػراوي ،مكتبػ ػ ػ ػػة األنجمػ ػ ػ ػػو
المصػ ػ ػ ػ ػرية ، 1974 ،ص  . 54ف ػ ػ ػ ػػوزي ،ف ػ ػ ػ ػػاروؽ عم ػ ػ ػ ػػر ،االستشػ ػ ػ ػ ػراؽ والت ػ ػ ػ ػػاري اإلس ػ ػ ػ ػػلمي ،ط ،1األىمي ػ ػ ػ ػػة
لمنشر والتوزيع ،عماف1998 ،ـ ،ص . 82
( ) 3ترتػ ػػوف ،السػ ػػير توم ػ ػػاس الػ ػػدعوة إل ػ ػػى اإلسػ ػػلـ  ،ترجمػ ػػة حس ػ ػػف حبش ػ ػػي  ،دار الفك ػ ػػر العرب ػ ػػي( ،بي ػ ػػروت
د.ت) ،ص،13-11

Fattal – Le Statut Legal des non – Musulmans en bays d,

، Islam m 1958 ,PP.66-9ليفػػي ػ ممكػػة ػ روبػػيف ،أىػػؿ الذمػػة فػػي صػػدر اإلسػػلـ مػػف االستسػػلـ
إل ػ ػػى التع ػ ػػايش ،ترجم ػ ػػة وتق ػ ػػديـ نبي ػ ػػؿ في ػ ػػاض ،ط ،1المرك ػ ػػز األك ػ ػػاديمي لوبح ػ ػػاث ،بي ػ ػػروت2116 ،ـ  ،ص

. 141
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غير أف ىذا األمر لـ يكف المستشرقيف مجمعيف عميو بالكمية فالمستشرؽ نوث كما أشارت إليو

ممكة ليفي اعتقد أف ىذه الشروط كانت في وقت مبكر منذ زمف عمر بف الخطاب(رضي اهلل

عنو)( ،)1ولكي تخرج بحؿ توافقي بيف مف ينفي وبيف مف يؤيد قسمت نص الشروط إلى ثلثة

أقساـ  ،فذكرت أف القسـ األوؿ جرى في عيد عمر بف الخطاب(رضي اهلل عنو) وىي وضع
الفقرات التي تضمنت األماف وىو األساس الذي يتضمف التزاـ الغزاة (المسمميف) بأف ال يوقعوا
الضرر ببيع الذمييف ،والتزاـ المغزييف بالتعاوف مع حكاميـ الجدد كالعمؿ كمرشديف ليـ في

المناطؽ غير المعروفة واستضافة المسمميف في بيوتيـ ثلثة أياـ وغيرىا مف شروط التعاوف(.)2

مف خلؿ ما تقدـ يتض أف ممكة ليفي تريد أف تقرر أف الشروط التي وضعت في عيد الخميفة

عمر بف الخطاب (رضي اهلل عنو) لـ تحتو عمى بنود إذالؿ ألىؿ الذمة التي ذكرت منيا يحضر
عمى الذمييف رفع أصواتيـ بحضور المسمميف  ،وأف يظيروا االحتراـ ويقفوا بحضور المسمميف،

وفرض عمييـ الغيار( الملبس الخاصة التي تميزىـ عف المسمميف)( ،)3واعتبرت أف ىذه الشروط
ىي مف وضع الخميفة عمر بف عبد العزيز(رضي اهلل عنو) وال سيما ما يتعمؽ بالمباس ،فتقوؿ

" سأحاوؿ أف أبرىف المصادر اإلسلمية عمى الرغـ مف الميؿ إللقاء الشكوؾ حوؿ صحتيا،

دقيقة في نسبيا أوؿ مدونة شرائعية تخص لباس غير المسمميف وسموكيـ في المجتمع اإلسلمي،
لمخميفة عمر بف عبد العزيز(رضي اهلل عنو)  ،وأف ىذه المدونة الشرائعية كانت بالفعؿ جزءا مف

سياسة مدروسة ومخطط ليا كانت نتيجة أيديولوجيا خاصة بو تعد اإلسلـ أعمى مف كؿ األدياف

األخرى"( ،)4وىذا النص يؤكد عمى أف الباحثة تجزـ بنفي الشروط المذلة ألىؿ الذمة أف تكوف
وضعت في العصر الراشدي ،وتعتبر الخميفة عمر بف عبد العزيز (رضي اهلل عنو) ىو الذي
وضعيا ،وىي مف سياستو وتخطيطو الخاص بو لتمييز اإلسلـ عف الديانات األخرى واعتباره

فوقيا.

ولنرد عمى تمؾ المزاعـ التي أدلت بيا ممكة ليفي ،نقوؿ إف كانت تنفي وضع الشروط في زمف

الخميفة عمر(رضي اهلل عنو) فقد أثبتيا غيرىا مف المستشرقيف مف أمثاؿ نوث الذي أشارت إليو

وذكرناه قبؿ قميؿ ،أما قولو بأف المصادر اإلسلمية نصت عمى أف الشروط وضعيا الخميفة عمر
() 1

Noth, Al brecht, Abgrenzungs Probleme Zwischen Muslimen und Nicht

– Muslimen : Die Bedingungen Umars (as – Surut al – umariyya) unter
einem quderen Aspakt gelesen studies in Arabic and Islam (1987) ,p.304 ، 10ممكة ليفي ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ. 141 ،
( ) 2ممكة ليفي ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ. 143 ،
( ) 3ممكة ليفي ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ. 172 ،
( ) 4ممكة ليفي ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ. 188 ،
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بف عبد العزيز (رضي اهلل عنو) فيذا أمر ال يص  ،بؿ إف الكثير مف المصادر اإلسلمية
اشارت صراحة إلى وضع الشروط مف قبؿ الخميفة عمر بف الخطاب( رضي اهلل عنو) وىذه

أمثمة عمى ذلؾ ،قاؿ السرخسي " وأف عمر بف الخطاب  -رضي اهلل عنو  -صالحيـ عمى أف

يشدوا عمى أوساطيـ الزنانير( ،)1وكتب إلى عمالو مروا أىؿ الذمة بأف يختموا رقابيـ
()2

بالرصاص ،وأف يتنطقوا وال يتشبيوا بالمسمميف"

 ،وذكر الطرطوشي " أف عمر بف الخطاب

()3

(رضي اهلل عنو )كتب إلى أىؿ الشاـ في النصارى أف يقطع ركابيـ وأف يركبوا عمى األكؼ

وأف يركبوا في شؽ( ،)4وأف يمبسوا خلؼ زي لباس المسمميف ليعرفوا"( .)5وبيذا تبطؿ فرية ممكة
ليفي بنفي الشروط عف زمف الخميفة عمر بف الخطاب(رضي اهلل عنو).

وىنا يجب أف نتساءؿ  ،ما الغرض الذي دفع الباحثة إلى نفي الشروط عف زمف الراشديف واثباتو
لمخميفة عمر بف عبد العزيز (رضي اهلل عنو) في العصر األموي ،ولإجابة عمى ىذا التساؤؿ

نقوؿ

1ػ كاف اليدؼ مف ىذا األمر ىو التشكيؾ بقدرة الصحابة(رضي اهلل عنيـ) األوائؿ عمى وضع
االتفاقيات وصياغة الشروط لعدـ أىميتيـ لذلؾ .

2ػ أف نفي تمؾ الشروط عف الخميفة عمر بف الخطاب(رضي اهلل عنو) ونسبتيا لمخميفة عمر بف
عبد العزيز(رضي اهلل عنو) تخفي ورائيا أمر تشريعي ألف الخميفة عمر الفاروؽ يعد مشرعاً
لنص الحديث "عميكـ بسنتي وسنة الخمفاء الراشديف مف بعدي"...

( ) 1الزنػ ػػانير

()6

ولذلؾ تحاوؿ إخفاءه حتى

جمػ ػػع زنػ ػػار وىػ ػػو خػ ػػيط غمػ ػػيظ بقػ ػػدر اإلصػ ػػبع مػ ػػف اإلبريسػ ػػـ يشػ ػػد عمػ ػػى الوسػ ػػط  .الجرجػ ػػاني

،عم ػ ػػي ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف عم ػ ػػي(ت816ىػ ػ ػػ1413/ـ) ،التعريف ػ ػػات  ،ضػػ ػػبطو وص ػ ػػححو جماعػػ ػػة مػػ ػػف العمم ػ ػػاء
بإشراؼ الناشر ،ط، 1دار الكتب العممية ،بيروت 1413،ىػ1983 /ـ  ،ص. 115

( ) 2محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف أحمػ ػ ػػد(ت 483ى ػ ػ ػػ1191/ـ) ،شػ ػ ػػرح السػ ػ ػػير الكبيػ ػ ػػر( ،د.ط) ،الشػ ػ ػػركة الشػ ػ ػػرقية لإعلنػ ػ ػػات،
(د.مؾ)1391 ،ىػ1971 /ـ ،ص .137
( ) 3األك ػػؼ جم ػػع إك ػػاؼ وى ػػو ن ػػوع م ػػف الس ػػروج أو الرح ػػؿ الت ػػي توض ػػع عم ػػى الداب ػػة  .اب ػػف منظػػػور  ،أبػ ػػو
الفضػ ػ ػػؿ محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف مكػ ػ ػػرـ بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػي(ت711ى ػ ػ ػػ ،)1311/لسػ ػ ػػاف العػ ػ ػػرب  ،ط ، 3دار صػ ػ ػػادر  ،بيػ ػ ػػروت ،

1414ىػ1993/ـ . 661/1،

( ) 4ش ػ ػػؽ قطع ػ ػػة قم ػ ػػاش م ػ ػػف الكت ػ ػػاف  .دوزي ،ريني ػ ػػارت ،تكمم ػ ػػة المع ػ ػػاجـ العربي ػ ػػة ،ترجم ػ ػػة محم ػ ػػد س ػ ػػميـ
النعيمي ،ط ،1و ازرة الثقافة واإلعلـ ،العراؽ1979 ،ـ. 331/6 ،
( ) 5أب ػ ػػو بك ػ ػػر محم ػ ػػد ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف الولي ػ ػػد( ت 521ىػ ػ ػػ1126/ـ) ،سػ ػ ػراج المم ػ ػػوؾ ( ،د  .ط ) ،م ػ ػػف أوائ ػ ػػؿ
المطبوعات العربية ،مصر1289 ،ىػ1872 /ـ ،ص . 136

( ) 6اب ػ ػػف ماج ػ ػػة  ،أب ػ ػػو عب ػ ػػد اهلل محم ػ ػػد ب ػ ػػف يزي ػ ػػد القزوين ػ ػػي(ت273ىػ ػ ػػ886/ـ) ،س ػ ػػنف اب ػ ػػف ماج ػ ػػة  ،تػ ػ ػ
محمد فؤاد عبد الباقي  ،د  ،ط  ،دار إحياء الكتب العربية  ،د  ،مؾ  ،د  ،ت . 15/1 ،
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ال تكوف سنة لممسمميف يمتزـ بيا عمى مر العصور ،فنسبتيا إلى الخميفة عمر بف عبد العزيز

(رضي اهلل عنو) ال يعد تشريعاً بؿ اجتياداً خاطئاً كما حكمت عميو ممكة ليفي .

3ػ اتياـ الخميفة عمر بف عبد العزيز(رضي اهلل عنو) بالتعصب والبطش والقسوة ،والطعف فيو
بأىـ صفاتو التي تميز بيا وىي الرفؽ والميف والتسام .

ثانياً  :موقف المترجم من الشروط العمرية :

كما حاوؿ مترجـ الكتاب الدكتور نبيؿ فياض أف يسير عمى خطى أسياده مف المستشرقيف فقد

وجدناه شديد التحامؿ عمى الخميفة عمر(رضي اهلل عنو) وحاوؿ الطعف واالنتقاص مف الخميفة

وقدرتو الثقافية  ،فمؤلفة الكتاب ممكة ليفي ػ روبيف ناقشت في ىذا الكتاب الشروط العمرية

المتعمقة بأحكاـ أىؿ الذمة  ،مف كاف يقؼ خمفيا ىؿ ىو الخميفة عمر بف الخطاب أـ الخميفة
عمر بف عبد العزيز(رضي اهلل عنيما ) ،وذكرت مجموعة مف راء زملئيا المستشرقيف

المعارضيف لفكرة أف الشروط وضعت في زمف الخميفة عمر بف الخطاب (رضي اهلل عنو)،

وعرضت اآلراء المخالفة والتي أيدت وضع الشروط في خلفتو (رضي اهلل عنو) ،واعترفت بأف

جزءا مف ىذه الشروط وضعت في عيده (رضي اهلل عنو) ،إال أف المترجـ الدكتور نبيؿ جزـ
بعدـ وضع أية شروط في عيد الخميفة عمر(رضي اهلل عنو) ،ولذلؾ قاؿ في مقدمتو عمى الكتاب

" عمر األوؿ ،مف دوف أدنى شؾ ،ليس بالشخصية المثقفة التي يمكنيا أف تصوغ وثيقة مف أي

نوع ،صحي أنو كاف المؤسس الحقيقي لمدولة اإلسلمية ،مقابؿ المؤدلج محمد ،لكف التفوؽ

العسكري ال يعني بأية حاؿ التفوؽ المعرفي ،إف لـ يكف العكس ،فقادة المغوؿ الذيف دمروا

حضارات شرؽ المتوسط  ،والذيف يبدوف أكثر شبياً بعمر بف الخطاب ،كانوا األكثر ابتعاداً عف

المعرفة واألوضع عدائية ليا"(.)1

ليس ىذا فحسب فقد حاوؿ نبيؿ فياض اتياـ النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) برفع مكانة عمر بف
الخطاب(رضي اهلل عنو) بعد أف عرؼ نقطة ضعفو الثقافية عف طريؽ وضع ( موافقات عمر)

فكاف قولو " ما مف شؾ أف محمداً عرؼ نقطة الضعؼ العمرية تمؾ  ،ليذا  ،وفي نوع مف رفع

المعنويات الثقافية لعمر األوؿ ،كاف محمد يزعـ أف كثي اًر مف يات القرف ػ بتمؾ المغة الجميمة
المعبرة ػ كانت بوحي مف األسفؿ إلى األعمى ،بمعنى أف عمر األوؿ ىو مف أوحى بيا إلى اهلل،
الذي أوحاىا ىو لمحمد وىو ما يعرؼ في األدبيات اإلسلمية باسـ (موافقات عمر)"(.)2

وىنا حاوؿ المترجـ أف يطعف في أىـ فضائؿ الخميفة عمر(رضي اهلل عنو) وىي الموافقات التي

أوضحت عبقرية الخميفة وذكاءه وفطنتو التي مف اهلل بيا عميو  ،وىذا االتياـ الباطؿ ىو محاولتو
( ) 1ممكة ليفي ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ  ،ص. 12
( ) 2ممكة ليفي  ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ ،ص. 12
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النيؿ مف رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) واتيامو برفع مكانة عمر(رضي اهلل عنو) ،فنقوؿ لو

إف النبي صمى اهلل عميو وسمـ ال يحتاج أف يرفع مف مكانة عمر(رضي اهلل عنو)  ،فيو لـ يعينو
خميفة مف بعده ،ولـ يكمفو بعمؿ اداري في حياتو فما حاجة النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) حتى
يفعؿ كؿ ذلؾ لعمر(رضي اهلل عنو) ؟ وقد كاف عمر بف الخطاب شأنو شأف بقية الصحابة

(رضي اهلل عنيـ)  ،والحقيقة أف نبيلً ىذا أراد الطعف بالقرف والوحي  ،ليظير مف أسوء
الحاقديف عمى اإلسلـ وأىمو حتى أنو فاؽ المستشرقيف تطاوالً وصلفة .

ويتابع الدكتور نبيؿ كيؿ االتيامات واثارة الشبيات الباطمة لمخميفة عمر(رضي اهلل عنو) بقصد
إثبات تدني مستواه الثقافي والمعرفي ،فيقوؿ

" أذكر جيداً مف بدايات عممي البحثي عملً

تاريخياً اسلمياً يزعـ مؤلفو أنو حيف أحضر أحد القادة العسكرييف لعمر األوؿ درج فيو ما يربو
عمى سبعيف ألؼ قطعة مف نقود تمؾ األياـ مف أحدى الغزوات ،عجب عمر أف يكوف ىنالؾ

أعداد أعمى مف سبعيف ألؼ ،وكاف يعتقد وقتيا بالفعؿ أف سبعيف ألفاً ىي الرقـ األخير في سمسمة

األعداد.)1("...

وىذا القوؿ في غاية السخافة ويعبر بشكؿ كبير عف سطحية ىذا الكلـ بحيث ال ينطمي عمى

سوقة الناس أو سفيائيـ فضلً عمف لو عقؿ واع أو ل ٌّ
ب سميـ  ،ويكفي أف نرد عميو بحديث عف
النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) ،عف عمر بف الخطاب( ،رضي اهلل عنو) أف النبي صمى اهلل عميو

وسمـ قاؿ " مف دخؿ سوقا مف ىذه األسواؽ فقاؿ ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو الممؾ ولو
الحمد يحيي ويميت وىو حي ال يموت بيده الخير وىو عمى كؿ شيء قدير ،كتب اهلل عز وجؿ

لو ألؼ ألؼ حسنة ومحا عنو ألؼ ألؼ سيئة وبنى لو قص ار في الجنة"( .)2وىذا يعني أنو يعرؼ

األلؼ ألؼ (المميوف) منذ عيد النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) ،وبيذا تبطؿ فرية نبيؿ عف عدـ
معرفة الخميفة عمر(رضي اهلل عنو) باألعداد.

وأما عف اتيامو الخميفة عمر بف الخطاب (رضي اهلل عنو) بالشخصية غير المثقفة فيذا باطؿ

أيضا ومردود وال يقولو إال جاىؿ أو منكر لفضمو ،إذ ال يخفى دوره الثقافي والفكري حتى في
()3

عصر ما قبؿ اإلسلـ ،قاؿ ابف عبد البر

" وكاف عمر بف الخطاب( رضي اهلل عنو) مف

أشراؼ قريش ،واليو كانت السفارة في الجاىمية ،وذلؾ أف قريشا كانت إذا وقعت بينيـ حرب وبيف
غيرىـ بعثوا سفيرا ،واف نافرىـ منافر ،أو فاخرىـ مفاخر رضوا بو وبعثوه مناف ار ومفاخرا" ،فيؿ
( ) 1ليفي ػ روبيف ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ ،ص. 14
( ) 2أبػ ػ ػػو داود  ،سػ ػ ػػميماف بػ ػ ػػف داود بػ ػ ػػف الجػ ػ ػػارود الطيالسػ ػ ػػي (ت214ى ػ ػ ػػ818/ـ) ،مسػ ػ ػػند أبػ ػ ػػي داود  ،ت ػ ػ ػ
محمد بف عبد المحسف التركي  ،ط ، 1دار ىجر  ،مصر 1419،ىػ1999/ـ. 14/1

( ، ) 3أبػ ػ ػػو عمػ ػ ػػر يوسػ ػ ػػؼ بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد اهلل(ت 463ى ػ ػ ػػ1171/ـ) ،االسػ ػ ػػتيعاب فػ ػ ػػي معرفػ ػ ػػة األصػ ػ ػػحاب  ،ت ػ ػ ػ
عمي محمد البجاوي  ،ط ، 1دار الجيؿ  ،بيروت 1412 ،ىػ1992/ـ . 1145 /3 ،
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كانت قريش المعروفة بفصاحتيا وسموىا وتقدميا عمى القبائؿ في ذلؾ الوقت تستعمؿ عمر بف

الخطاب سفي اًر ليا ،يتكمـ باسميا ويعقد األحلؼ والمواثيؽ نيابة عنيا ،لوال براعتو وثقافتو النيرة،

والتي زادىا اإلسلـ نو اًر ومعرفة ،فصار مف أعظـ رجاؿ الصحابة(رضي اهلل عنيـ) عمماً

ومعرفة ،وقد شيد الكثير مف الصحابة (رضي اهلل عنيـ)بمكانة الخميفة عمر العممية ،قاؿ ابف
مسعود (رضي اهلل عنو)

"لو أف عمـ عمر وضع في كفة ميزاف ،ووضع عمـ الناس في كفة

ميزاف لرج عمـ عمر[ ...،ثـ] قاؿ لما مات عمر ذىب تسعة أعشار العمـ"( ،)1ولمكانتو العممية

قمده الخميفة أبو بكر الصديؽ (رضي اهلل عنو) القضاء في مدة خلفتو( ،)2ومعموـ أف ىذا
المنصب ال يتواله إلى مف توافرت فيو صفات عديدة وأبرزىا العمـ  ،والخميفة عمر(رضي اهلل

عنو) أوؿ مف أسس المدارس (الكتاتيب) لتعميـ األطفاؿ القراءة والكتابة( ،)3فيؿ خفيت عمى نبيؿ

ىذه المكانة أـ أنو أراد أف يناؿ مف شخص الخميفة عمر (رضي اهلل عنو) وأنى لو ذلؾ .

المبحث الثاني :شبهات الكاتبة حول الخمفاء األمويين والعباسيين بتدمير الكنائس

كرس العديد مف المستشرقيف جيودىـ في كتاباتيـ االستشراقية حوؿ شخصيات خمفاء الدولة

العربية اإلسلمية ،غير أف تمؾ الدراسات لـ تكف منصفة وال موضوعية لوسؼ  ،ال سيما تجاه
رموز األمة العربية اإلسلمية المتمثمة بشخصيات الخمفاء األموييف والعباسييف ،فعف الخمفاء

األموييف يقوؿ المستشرؽ الفرنسي كازانوفا "كانت نفسية األموييف عموماً نفسية مجبولة عمى
الطمع ومحاولة اإلثراء إلى حد الجشع ،وحب الفت مف أجؿ النيب والحرص عمى التسود لمتمتع
()4

بالممذات الدنيوية"

ولـ تختمؼ ممكة ليفي عف ىؤالء المستشرقيف ،إذ أشارت الباحثة بالنص

الصري إلى اتياـ الخمفاء األموييف المتأخريف والخمفاء العباسييف األوائؿ بمحاولة تدمير الكنائس،
بقوليا

" ىناؾ أدلة عمى محاوالت تدمير لمكنائس ،وأدلة عمى تدمير الخمفاء والحكاـ المسمميف
()5

اآلخريف لمكنائس فعميا في أواخر زمف الخلفة األموية وأوائؿ الخلفة العباسية "

 ،وتعتمد في

ذلؾ عمى رواية عبد الرزاؽ الصنعاني  ،التي قاؿ فييا " أخبرني عمي وىب بف نافع قاؿ كتب
( ) 1اب ػ ػػف األثي ػ ػػر ،أب ػ ػػو الحس ػ ػػف عم ػ ػػي ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف محم ػ ػػد(ت631ىػ ػ ػػ1232/ـ) ،أس ػ ػػد الغاب ػ ػػة ف ػ ػػي معرف ػ ػػة
الص ػ ػػحابة  ،تػ ػ ػ

عم ػ ػػي محم ػ ػػد مع ػ ػػوض وع ػ ػػادؿ أحم ػ ػػد عب ػ ػػد الموج ػ ػػود  ،ط ،1دار الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة  ،بي ػ ػػروت ،

1415ىػ1994/ـ . 146 /4،

( ) 2اليػ ػ ػ ػػوزبكي ،توفيػ ػ ػ ػػؽ ،د ارسػ ػ ػ ػػات فػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػػنظـ العربيػ ػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػ ػػلمية ،ط ، 2مؤسسػ ػ ػ ػػة دار الكتػ ػ ػ ػػب لمطباعػ ػ ػ ػػة
والنشر ،جامعة الموصؿ1411،ىػ1979 /ـ ،ص. 188
( ) 3العم ػ ػ ػ ػػري ،أك ػ ػ ػ ػػرـ ض ػ ػ ػ ػػياء ،عص ػ ػ ػ ػػر الخلف ػ ػ ػ ػػة ال ارش ػ ػ ػ ػػدة (،د.ط ) ،مكتب ػ ػ ػ ػػة العبيك ػ ػ ػ ػػاف ،الري ػ ػ ػ ػػاض(،د.ت)،
ص. 282

( ) 4فوزي ،االستشراؽ ،ص . 93
( ) 5ليفي ،ممكة ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ ،ص . 167
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عمر بف عبد العزيز إلى عروة بف محمد أف ييدـ الكنائس التي في أمصار المسمميف  ،قاؿ

فشيدت عروة بف محمد ركب حتى وقؼ عمييا ،ثـ دعاني فشيدت عمى كتاب عمر ،وىدـ عروة

إياىا فيدميا"( ،)1كما تقوؿ أيضا

" أف عمر بف عبد العزيز أمر بتدمير كؿ الكنائس القديمة

التي بنيت حديثا في أمصار المسمميف" (.)2

وفي الحقيقة أنيا أقفمت ذكر الروايات التي كاف فيو عمر بف عبد العزيز كريما مع النصارى،

وحفظ ليـ فييا كنائسيـ ،قاؿ ابف كثير "وسألت النصارى في أياـ عمر بف عبد العزيز أف يعقد

ليـ م جمسا في شأف ما كاف أخذه الوليد منيـ ،وكاف عمر عادال ،فأراد أف يرد عمييـ ما كاف
أخذه الوليد منيـ فأدخمو في الجامع ،ثـ حقؽ عمر القضية  ،ثـ نظر فإذا الكنائس التي ىي
خارج البمد لـ تدخؿ في الصم الذي كتبو ليـ الصحابة ،مثؿ كنيسة دير مراف بسف قائسوف،

وىي بقرية المعظمية ،وكنيسة الراىب ،وكنيسة توما خارج باب توما ،وسائر الكنائس التي بقرى

الحواجز ،فخيرىـ بيف رد ما سألوه وتخريب ىذه الكنائس كميا ،أو تبقى تمؾ الكنائس ويطيبوا نفسا
لممسمميف بيذه البقعة ،فاتفقت راؤىـ بعد ثلثة أياـ عمى إبقاء تمؾ الكنائس ،ويكتب ليـ كتاب

أماف بيا"( .)3وىذا يعني أف الكنائس كانت موجودة في العصر األموي داخؿ المدف وخارجيا ولـ
تيدـ واف الخميفة عمر بف عبد العزيز المعروؼ بعدلو عامميـ باحتراـ وخيرىـ بيف اإلبقاء عمى

ىذه الكنائس وبيف التنازؿ عف البقعة الملصقة لمجامع فاختاروا اإلبقاء عمى كنائسيـ .

()4

كما أف ممكة ليفي ذكرت في كتابيا أف الخميفة العباسي ىاروف الرشيد سأؿ أبو يوسؼ

عف

امتيازات الذمييف وعف حكـ البيع والكنائس التي ال تزاؿ باقية في مدف الدولة العربية اإلسلمية،

فأجابو قائل "وأما ما سألت عنو يا أمير المؤمنيف مف أمر أىؿ الذمة ،وكيؼ تركت ليـ البيع

والكنائس في المدف واألمصار حيف افتت المسمموف البمداف ولـ تيدـ ،وكيؼ تركوا يخرجوف
بالصمباف في أياـ عيدىـ؛ فإنما كاف الصم جرى بيف المسمميف وأىؿ الذمة في أداء الجزية
( ) 1أبػ ػ ػػو بكػ ػ ػػر عبػ ػ ػػد الػ ػ ػػرزاؽ بػ ػ ػػف ىمػ ػ ػػاـ بػ ػ ػػف نػ ػ ػػافع(ت211ى ػ ػ ػػ826/ـ)،المصػ ػ ػػنؼ  ،ت ػ ػ ػ

حبيػ ػ ػػب الػ ػ ػػرحمف

األعظمي  ،ط ، 2المجمس العممي  ،اليند 1413 ،ىػ1982/ـ . 56/6 ،
( ) 2ليفي ،ممكة ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ ،ص . 167
( ) 3أب ػ ػػو الف ػ ػػداء إس ػ ػػماعيؿ ب ػ ػػف عم ػ ػػر (ت774ىػ ػ ػػ1372/ـ) ،البداي ػ ػػة والنياي ػ ػػة  ،تػ ػ ػ
دار إحياء التراث العربي  ،د ،مؾ 1418 ،ىػ1988 /ـ . 151/9 ،

عم ػ ػػي ش ػ ػػيري  ،ط، 1

( ) 4أب ػ ػػو يوس ػ ػػؼ يعق ػ ػػوب ب ػ ػػف إبػ ػ ػراىيـ ب ػ ػػف حبي ػ ػػب ب ػ ػػف خن ػ ػػيس ب ػ ػػف س ػ ػػعد ب ػ ػػف حبت ػ ػػة األنص ػ ػػاري ،يكن ػ ػػى أب ػ ػػا
يوس ػ ػػؼ ،س ػ ػػكف بغ ػ ػػداد وت ػ ػػولى القض ػ ػػاء بي ػ ػػا لثلث ػ ػػة م ػ ػػف الخمف ػ ػػاء المي ػ ػػدي وابن ػ ػػو الي ػ ػػادي ث ػ ػػـ ى ػ ػػاروف الرش ػ ػػيد،
وكػ ػػاف الرشػ ػػيد يكرمػ ػػو ويجمػ ػػو ،وكػ ػػاف عنػ ػػده حظي ػ ػاً مكين ػ ػاً ،وىػ ػػو أوؿ مػ ػػف دعػ ػػي بقاضػ ػػي القضػ ػػاة ،وكػ ػػاف حافظ ػ ػاً
ثق ػػة كثي ػػر الح ػػديث ،ت ػػوفي س ػػنة(182ىػ ػػ) وى ػػو عم ػػى القض ػػاء .اب ػػف خمك ػػاف  ،أبػػػو العب ػػاس شػػػمس ال ػػديف أحم ػػد

بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد(ت681ى ػ ػ ػػ1282/ـ) ،وفيػ ػ ػػات األعيػ ػ ػػاف وأنبػ ػ ػػاء أبنػ ػ ػػاء الزمػ ػ ػػاف  ،ت ػ ػ ػ
دار صادر  ،بيروت 1318 ،ىػ1911/ـ . 378/6 ،
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وفتحت المدف عمى أف ال تيدـ بيعيـ وال كنائسيـ داخؿ المدينة وال خارجيا ،وعمى أف يحقنوا ليـ

دماءىـ ،وعمى أف يقاتموا مف ناوأىـ مف عدوىـ ويذبوا عنيـ فأدوا الجزية إليو عمى ىذه الشروط،

وجرى الصم بينيـ عميو وكتبوا بينيـ الكتاب عمى ىذا الشرط عمى أف ال يحدثوا بناء بيعة وال

كنيسة ،فافتتحت الشاـ كميا والحيرة إال أقميا عمى ىذا؛ فمذلؾ تركت البيع والكنائس ولـ تيدـ"(.)1
مف ىذه الرواية نستنتج أف الكنائس بقيت عمى حاليا حتى عصر ىاروف الرشيد وىذا يعني أف

األموييف لـ ييدموىا كما زعمت الباحثة وبخاصة تمؾ التي كانت قد بنيت قبؿ دخوؿ المسمميف

وتحرير المدف العربية اإلسلمية فدخمت ىذه الكنائس في الصم الذي أبرـ فأبقي عمييا .

وتشير الباحثة إلى موقؼ الفقياء عمى أنو موقؼ معارض لما قاـ بو الخمفاء مف ىدـ البيع
والكنائس التي بنيت حديثا وكاف بنائيا مخالفا للتفاؽ والصم المعقود مع المسمميف ،فتقوؿ

"

الحظنا سابقاً تمؾ المحاوالت التي قاـ بيا بعض الخمفاء مف أجؿ وضع اليد عمى البيع الذمية أو

تدميرىا فقد منع ذلؾ الفقياء الذيف وجدوا أنفسيـ ممزميف باتفاقيات الصم  .)2("...وتعتد كثي اًر

بمواقؼ أبي يوسؼ تجاه الذمييف فقد جعمت منو مدافعاً قوياً عف حقوؽ أىؿ الذمة ألنو أورد في
كتابو الخراج عدة روايات عف شروط الصم مع أىؿ الذمة ،فتقوؿ " يؤكد أبو يوسؼ أنو أورد

ىذه االتفاقيات مف أجؿ دعـ موقفو مف موضوع الذمييف ،فيو يقوؿ م ار اًر وتك ار اًر إنو البد مف

اعتماد متسام معيـ"(.)3

وبعد تقصي مواقؼ أبي يوسؼ وجدنا أنو كاف يرى عدـ ىدـ الكنائس التي تـ الصم عمييا ،أما

التي استحدثت فإنو أشار عمى الرشيد بيدميا( ،)4وبيذا يتبيف موقؼ أبي يوسؼ ليس كما ذكرتو
ممكة ليفي عمى أنو متعاطؼ وداعـ لحقوؽ أىؿ الذمة في كؿ األحواؿ .

كما أف قوليا بأف الفقياء أشاروا عمى الخمفاء بعدـ وضع اليد عمى بيع النصارى وكنائسيـ ال
()5

يستند إلى الدقة فيذا الحسف البصري

(رحمو اهلل) أبرز عمماء التابعيف والذي عاصر الخمفاء

( ) 1أب ػ ػػو يوس ػ ػػؼ ،يعق ػ ػػوب ب ػ ػػف إبػ ػ ػراىيـ ب ػ ػػف حبي ػ ػػب(ت 182ىػ ػ ػػ798 /ـ)،الخػ ػ ػراج ،تػ ػ ػ

ط ػ ػػو عبػػ ػػد ال ػ ػػرؤوؼ

سعد و سعد حسف محمد ،طبعة جديدة ،المكتبة األزىرية لمتراث( ،د  .ت) ،ص . 52
( ) 2ليفي ،ممكة ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ ،ص . 167
( ) 3ليفي ،ممكة ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ ،ص . 165
( ) 4أبو يوسؼ ،الخراج ،ص .161

( ) 5الحسػ ػػف البص ػ ػػري الحس ػ ػػف ب ػ ػػف يسػ ػػار البص ػ ػػري ،أب ػ ػػو س ػ ػػعيد ت ػ ػػابعي ،كػ ػػاف إم ػ ػػاـ أى ػ ػػؿ البصػ ػ ػرة ،وحب ػ ػػر
األمػ ػػة ف ػ ػػي زمن ػ ػػو ،وى ػ ػػو أح ػ ػػد العمم ػ ػػاء الفقي ػ ػػاء الفص ػ ػػحاء الش ػ ػػجعاف النس ػ ػػاؾ .ول ػ ػػد بالمدين ػ ػػة ،وش ػ ػػب ف ػ ػػي كن ػ ػػؼ
عمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف أبػ ػ ػػي طالػ ػ ػػب ،واسػ ػ ػػتكتبو الربيػ ػ ػػع بػ ػ ػػف زيػ ػ ػػاد والػ ػ ػػي خ ارسػ ػ ػػاف فػ ػ ػػي عيػ ػ ػػد معاويػ ػ ػػة ،وسػ ػ ػػكف البص ػ ػ ػرة.
وعظمػ ػػت ىيبتػ ػػو فػ ػػي القمػ ػػوب فكػ ػػاف يػ ػػدخؿ عمػ ػػى ال ػ ػوالة فيػ ػػأمرىـ وينيػ ػػاىـ ،ال يخػ ػػاؼ فػ ػػي الحػ ػػؽ لومػ ػػة ،تػ ػػوفي

ف ػ ػ ػػي البصػ ػ ػ ػرة س ػ ػ ػػنة(111ىػ ػ ػ ػػ) .الص ػ ػ ػػفدي  ،ص ػ ػ ػػلح ال ػ ػ ػػديف خمي ػ ػ ػػؿ ب ػ ػ ػػف أيب ػ ػ ػػؾ(ت764ىػ ػ ػ ػػ1362/ـ) ،الػ ػ ػ ػوافي
بالوفيات  ،ت

أحمد األرنؤوط وتركي مصطفى  ،د  ،ط  ،دار إحياء التراث  ،بيروت =،
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األموييف المتأخريف ،كاف يقوؿ "مف السنة أف تيدـ الكنائس التي في األمصار القديمة

والحديثة"(.)1

ثـ أف موقؼ الفقياء تغير فيما بعد وصاروا يروف ضرورة إلغاء االمتيازات التي أعطيت لمنصارى

 ،ولذلؾ فإف بعض الفقياء كاف يقوؿ بعدـ جواز التصري باإلقامة المستمرة في الحجاز والجزيرة

العربية لغير المسمميف عملً بظاىر األحاديث الدالة عمى ذلؾ وما حصؿ مف تقرير في إقامة

أىؿ الذمة في اليمف وسواد العراؽ والشاـ ،فإنما كاف عف اجتياد مف الصحابة (رضي اهلل عنيـ)

ولمصمحة أروا العمؿ بيا في حينيا مؤقتًا( ،)2وىذا األمر ال يعني أف ىذا ىو قرارىـ النيائي في
نيائيا ،فقد روى اإلماـ أحمد أف عمر بف عبد العزيز أمر
ىذه المسألة ،وأف إقرارىـ لذلؾ إقرًا
ار ً
نائبو في صنعاء أف ييدـ جميع الكنائس في اليمف فيدميا في صنعاء وغيرىا مف المدف ،وكذلؾ

موجودا في سواد بغداد ،وكذلؾ فعؿ المتوكؿ حيث
فعؿ ىاروف الرشيد حيث أمر بيدـ ما كاف
ً
استفتى العمماء لديو ثـ بعث بفتواىـ إلى اإلماـ أحمد بف حنبؿ ألخذ موافقتو عمى ذلؾ فأجابو
بالموافقة عمى ىدـ كنائس سواد العراؽ(.)3

ولذلؾ فإف مف أنواع الخطأ الذي تقع فيو الدوؿ المعاصرة ىو من المشركيف عمى اختلؼ

أنواعيـ التصري باإلقامة المستمرة في دوؿ الجزيرة العربية  ،وذلؾ بمن جنسيات تمؾ الدوؿ إلى

الييود والنصارى وأىؿ األوثاف ‘ في الوقت الذي ال يجد كثير مف الدعاة إلى اهلل ممجأ أو مغارة
يأووف إلييا ويحتموف بيا مف جبروت المتجبريف واضطياد الظالميف(.)4

وعميو لـ يكف ادعائيا صحيحا بأف الفقياء كانوا إلى جانب أىؿ الذمة في ما يتعمؽ بالكنائس ،بؿ
عمى عكس ما تقوؿ ممكة ليفي ،إذ اشار الكثير منيـ عمى الخمفاء بضرورة ىدـ الكنائس القديمة

منيا والحديثة .

المبحث الثالث :اتهام الباحثة المسممين بانتحال حضارة اليونان والرومان

مف أىداؼ المستشرقيف األساسية في دراساتيـ ىو إنكار أصالة الحضارات الشرقية ومنيا
الحضارة العربية اإلسلمية  ،إذ حاوؿ المستشرقوف بشتى الطرؽ الممتوية إعادة النتاج الحضاري

لمعرب المسمميف ،السيما وأف الحضارة العربية اإلسلمية حققت إنجازات ميمة خلؿ عصر
= 1421ىػ ػ ػػ2111/ـ  191/12 ،؛ الزركمػ ػ ػػي  ،خيػ ػ ػػر ال ػ ػػديف بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػود بػػ ػػف محمػ ػ ػػد(ت1396ى ػ ػ ػػ1976/ـ)،
األعلـ  ،ط ، 15دار العمـ لمملييف  ،بيروت 1423 ،ىػ2112/ـ . 226/2 ،
( ) 1الصنعاني ،المصنؼ. 319 /11 ،
( ) 2الجمع ػ ػ ػػود ،محم ػ ػ ػػاس ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػد اهلل  ،المػ ػ ػ ػواالة والمع ػ ػ ػػاداة ف ػ ػ ػػي الشػ ػ ػ ػريعة اإلسػػ ػ ػػلمية ،ط ، 1دار اليق ػ ػ ػػيف
لمنشر والتوزيع( ،د  .مؾ)1417 ،ىػ1987/ـ. 713/2 ،

( ) 3الجمعود ،المواالة والمعاداة . 713/2 ،

( ) 4الجمعود ،المواالة والمعاداة. 713 /2 ،
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ازدىارىا ،سوا ًء كاف ذلؾ في مجاؿ النظـ أو مظاىر الحياة أو العموـ ،لذلؾ حاوؿ بعض
المستشرقيف إخفاء المآثر الحضارية الفكرية والعممية أو التقميؿ مف شأنيا أو نقميا إلى لغتيـ دوف

ذكر اسماء مؤلفييا مف العرب المسمميف( ،)1يقوؿ المستشرؽ دي بور
()2

عمى الدواـ فمسفة انتخابية قواميا االقتباس مف ترجمات اإلغريؽ"

.

" ظمت الفمسفة العربية

وبعد تتبع كتاب الباحثة ليفي وامعاف النظر فيو ،وجدنا أنيا قد حذت حذو مف سبقيا مف

المستشرقيف ،فيي تحاوؿ جاىدة أف تتيـ العرب المسمميف بالقصور العقمي وعدـ إمكانيتيـ مف
عقد معاىدات بشروط مبتكرة ،وأنيا تعزو كؿ ما عقده المسمموف مف اتفاقيات إلى تقميد يوناني
وروماني قديـ ،لذلؾ تقوؿ

" مف المنظور التاريخي السرياني فاالتفاقيات المبرمة مع المسمميف

كانت جزءاً مف االتفاقية القديمة ذاتيا التي كانوا متآلفيف معيا"( ،)3وعندما كاف المسمموف يضعوف

شروطاً واجراءات عمى عدوىـ في حالة استسلـ العدو ،تقوؿ " كاف إجراء االستسلـ يتـ بناء
عمى شروط مألوفة في التقميد اليوناني ػ الروماني والتي تـ اتباعيا بوضوح"( ،)4كما تحاوؿ جاىدة

تجريد ىيكمية االتفاقيات اإلسلمية مف االبتكار واألصالة ،فتقوؿ " والواقع أف الييكؿ القانوني

الرسمي للتفاقيات  ...جعميا محط شؾ في أعيف الكثيريف ،لكنو لـ يكف في الواقع اختراعاً
متأخ اًر عفا عميو الزمف لفقياء مسمميف بؿ تكييؼ لتقميد شرؽ أوسطي عاـ ،خاصة التقميد

اليوناني ػ الروماني في الشرؽ"(.)5

وقبؿ أف نخوض في الرد عمى تمؾ االتيامات ال بد مف اإلشارة إلى أف المستشرقيف بشكؿ عاـ
كانوا مجمعيف عمى التقميؿ مف شأف الحضارة العربية اإلسلمية  ،والحط منيا والتقميؿ مف شأنيا

وانكار أثرىا في الحضارات األخرى ،وىذا األمر مسمـ بو ،وقد عاب بعض المستشرقيف

المنصفيف ىذا األمر وردوا عمى دعاوى زملئيـ  ،ونذكر مف ىؤالء عمى سبيؿ المثاؿ سيديو
الذي قاؿ

"لقد حاوؿ األوربيوف أف يقمموا مف شأف العرب ولكف الحقيقة ناصعة وليس ىناؾ مف

مفر إال أف نرد لمعرب ما يستحقوف مف عدؿ عاجل أـ جلً"( ،)6كما عبر المستشرؽ دريبر عف

الحقد والزيؼ الذي بدا عند المستشرقيف تجاه مآثر المسمميف الحضارية  ،فقاؿ " ينبغي عمي أف

أ نعي الطريقة المحكمة التي تحامؿ بيا األوربيوف إلخفاء مآثر المسمميف العممية عمينا ،ويقيني أف

ىذه المآثر سوؼ ال تظؿ كثي اًر بعد اآلف مخفية عف األنظار  ،إف الجور المبني عمى الحقد

( ) 1فوزي ،فاروؽ عمر ،االستشراؽ ،ص . 185
( ) 2فوزي ،فاروؽ عمر ،االستشراؽ ،ص. 35
( ) 3ليفي ػ روبيف ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ ،ص . 96
( ) 4ليفي ػ روبيف ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ ،ص . 96

( ) 5ليفي ػ روبيف ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ ،ص . 115
( ) 6فوزي ،فاروؽ عمر ،االستشراؽ ،ص. 186
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الديني والغرور ال يمكف أف يستمر إلى األبد"( ،)1لقد عبر كلـ ىذيف المستشرقيف عف الحقيقة
التي ال مناص منيا ،فقد نعوا ما أبداه المستشرقيف مف المتقدميف أو المتأخريف ػ وممكة ليفي

واحدة منيـ ػ فالحضارة اإلسلمية شمس أطمت عمى العالـ ،فأضاء نورىا ما بيف المشرؽ

والمغرب .

إف ىذه السمسمة مف االتيامات التي حاولت فييا ممكة ليفي جعؿ الحضارة العربية اإلسلمية
مستوحاة مف حضارة الروماف واليوناف ،ىي مف نسج الخياؿ فيي ال تقدـ دليلً واحداً يدؿ عمى

ذلؾ ،بؿ إف ىذا الكلـ يثبت عمى الباحثة التناقض فيي في بداية كتابيا تصؼ العرب بأنيـ
متخمفيف وقبؿ قميؿ خرجوا مف الصحراء ،وىنا تقوؿ إف كؿ شيء عندىـ ىو تقميد لمثقافة اليونانية

والرومانية ،فإذا كانوا خرجوا لتوىـ مف الصحراء كيؼ ليـ أف يعرفوا كؿ ىذه األمور عف الثقافات
السابقة ومف ثـ تطبيقيا .

وليس ىذا فحسب فالعرب قبؿ اإلسلـ تاريخيـ حافؿ بالعيود والمواثيؽ واألحلؼ التجارية  ،ثـ

أنيا تعززت بعد اإلسلـ بشخصية النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) الفذة ومقدرتو السياسية واالدارية،
اء كانت مع المشركيف أو الييود أو القبائؿ العربية في بداية
وعقده الكثير مف المعاىدات سو ً
الدعوة اإلسلمية .
أما الجزية التي أخذت مف أىؿ الذمة فقد انصب اىتماـ عدد كبير مف المستشرقيف عمى الطعف

في المسمميف فييا ،بمجاليف ،األوؿ قالوا إنيا مع غيرىا مف النظـ اإلسلمية مستوحاة مف النظـ
()2

البيزنطية

وقد وافقتيـ ممكة ليفي في ىذا األمر وسيأتي ذكره بعد قميؿ  ،والثاني

اإلسلـ نظاـ قائـ عمى الضريبة والغنيمة يقوؿ المستشرؽ فموتف

واعتبروا أف

" إف تمؾ األمواؿ المقررة

والضرائب االستثنائية التي أثقمت كاىؿ أىؿ البلد المغموبة لـ تكف وحدىا كؿ ما في النظاـ
اإلداري مف نقص ذلؾ النظاـ الذي لـ يكف ييدؼ إال إلى غاية واحدة ىي جباية األمواؿ  ،ثـ
كاف ىناؾ ما ىو أدىى وأخطر مف ذلؾ ما عرؼ عف ىؤالء العماؿ مف الخيانة والعبث بأمواؿ

الدولة "...

()3

وىنا ترى ممكة ليفي أيضاً ىذا الرأي فتقوؿ

" ال يطمب في الواقع أي شيء مف

المدينة المستسممة غير اإلقرار بالحكـ اإلسلمي في صيغة دفع الجزية  ...ىذه االتفاقيات التي

كانت عمى األرج أقصى ما تتمناه أي مدينة مستسممة موثقة في التقميد اليوناني والروماني"(،)4
في ىذا النص تتيـ المسمميف أسوة بغيرىا مف المستشرقيف وكأنيـ ال ىدؼ ليـ سوى الدفع
المادي المتمثؿ بالجزية ،في حيف أف تاري

الفتوحات اإلسلمية يثبت عكس ذلؾ تماماً،

( ) 1فوزي ،فاروؽ عمر ،االستشراؽ ،ص. 186
( ) 2فوزي ،فاروؽ عمر ،االستشراؽ ،ص. 179
( ) 3فوزي ،فاروؽ عمر ،االستشراؽ ،ص. 178
( ) 4ليفي ػ روبيف ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ ،ص . 118
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فالخيارات كانت مطروحة أماـ المدف المفتوحة بيف اإلسلـ أو دفع الجزية ،منذ عيد النبي صمى

اهلل عميو وسمـ  ،ففي الحديث "كاف رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ ) إذا أمر أمي ار عمى جيش
أو سرية أوصاه في خاصتو بتقوى اهلل ومف معو مف المسمميف خيرا ،ثـ قاؿ اغزوا باسـ اهلل في

سبيؿ اهلل  ،قاتموا مف كفر باهلل  ،اغزوا وال تغموا ،وال تغدروا ،وال تمثموا ،وال تقتموا وليدا ،واذا لقيت
عدوؾ مف المشركيف فادعيـ إلى إحدى ثلث خصاؿ أو خلؿ ،فأيتيف ما أجابوؾ إلييا فاقبؿ

منيـ ،وكؼ عنيـ ،ثـ ادعيـ إلى اإلسلـ ،فإف أجابوؾ فاقبؿ منيـ ،وكؼ عنيـ ،ثـ ادعيـ إلى

التحوؿ مف دارىـ إلى دار المياجريف ،وأخبرىـ أنيـ إف فعموا فميـ ما لممياجريف وعمييـ ما عمى
المياجريف ،فإف أبوا أف يتحولوا منيا ،فأخبرىـ أنيـ يكونوف كأعراب المسمميف يجري عمييـ حكـ
اهلل الذي يجري عمى المؤمنيف ،وال يكوف ليـ في الغنيمة والفيء شيء إال أف يجاىدوا مع

المسمميف ،فإف ىـ أبوا فسميـ الجزية فإف ىـ أجابوؾ فاقبؿ منيـ ،وكؼ عنيـ ،فإف ىـ أبوا
فاستعف باهلل وقاتميـ ،)1("...وىنا داللة الحديث واضحة أف الخيار ليـ بيف اإلسلـ أو الجزية ولـ
يرغـ المسمموف أحداً عمى الجزية كما تقوؿ الباحثة .

وىنا يجدر بنا أف نتساءؿ لماذا يستيدؼ المستشرقوف مسألة الجزية ويؤكدوف عمييا أكثر مف
()2

غيرىا ،ولعؿ خير مف يجيب عمى ىذا التساؤؿ اإلماـ ابف القيـ

بقولو

" فإذا ترؾ الكفار

محاربة أىؿ اإلسلـ وسالموىـ وبذلوا ليـ الجزية عف يد وىـ صاغروف كاف في ذلؾ مصمحة

ألىؿ اإلسلـ ولممشركيف  ،أما مصمحة أىؿ اإلسلـ فما يأخذونو مف الماؿ الذي يكوف قوة

لإسلـ مع صغار الكفر واذاللو ،وذلؾ أنفع ليـ مف ترؾ الكفار بل جزية  ،وأما مصمحة أىؿ
الشرؾ فما في بقائيـ مف رجاء إسلميـ إذا شاىدوا أعلـ اإلسلـ وبراىينو ،أو بمغتيـ أخباره فل

بد أف يدخؿ في اإلسلـ بعضيـ وىذا أحب إلى اهلل مف قتميـ" .مف ذلؾ نستنتج أف الجزية تصب
في مصمحة اإلسلـ ،فمردودىا يعود بالخير عمى المسمميف في كؿ األحواؿ.

ثـ إف الجزية ىي حكـ إسلمي خاص لـ تقتبس مف نظاـ أو حضارة أخرى ،وانما ىي مف

أمر اهلل سبحانو وتعالى ،ونزؿ النص بيا صريحاً في القرف الكريـ في قولو تعالى ﭽ ﭽ
ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﭼ

()3

.

وليذا نقوؿ أف ىذه االتفاقيات وشروطيا ىي ابتكارات لممسمميف وىـ الذيف صاغوا شروطيا
وليست مستوحاة مف أي حضارة أخرى .
() 1ابف القيـ ،أحكاـ أىؿ الذمة. 88 /1 ، ،
( ) 2أحكاـ أىؿ الذمة . 111 /1 ،
( ) 3سورة التوبة ،اآلية . 29
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المبحث الرابع :موقف الكاتبة من الخميفة العباسي المتوكل عمى اهلل

كاف لمخميفة العباسي المتوكؿ عمى اهلل()1مواقؼ كبيرة مع أىؿ الذمة دلت تمؾ المواقؼ عمى ىيبتو
وعزة المؤمف في نظره مقابؿ أىؿ الذمة ،فمـ يشأ ىذا الخميفة إال أف ينزؿ أىؿ الذمة المنزلة التي

تميؽ بيـ ،وفي حدود ما أمر الشرع بذلؾ ،ولذلؾ فعؿ مجموعة مف القوانيف بحؽ أىؿ الذمة،
وىذا نصيا عند الطبري

()2

" ...أمر المتوكؿ بأخذ النصارى وأىؿ الذمة كميـ بمبس الطيالسة

العسمية والزنانير وركوب السروج بركب الخشب وبتصيير كرتيف عمى مؤخر السروج ،وبتصيير
زريف عمى قلنس مف لبس منيـ قمنسوة مخالفة لوف القمنسوة التي يمبسيا المسمموف ،وبتصيير
رقعتيف عمى ما ظير مف لباس مماليكيـ مخالؼ لونيما لوف الثوب الظاىر الذي عميو ،وأف

تكوف إحدى الرقعتيف بيف يديو عند صدره ،واألخرى منيما خمؼ ظيره ،وتكوف كؿ واحدة مف

الرقعتيف قدر أربع أصابع ،ولونيما عسميا ،ومف لبس منيـ عمامة فكذلؾ يكوف لونيا لوف
العسمي ،ومف خرج مف نسائيـ فبرزت فل تبرز إال في إزار عسمي ،وأمر بأخذ مماليكيـ بمبس

الزنانير وبمنعيـ لبس المناطؽ ،وأمر بيدـ بيعيـ المحدثة ،وبأخذ العشر مف منازليـ ،واف كاف

الموضع واسعا صير مسجدا ،واف كاف ال يصم أف يكوف مسجدا صير فضاء ،وأمر أف يجعؿ
عمى أبواب دورىـ صور شياطيف مف خشب مسمورة ،تفريقا بيف منازليـ وبيف منازؿ المسمميف،

ونيى أف يستعاف بيـ في الدواويف وأعماؿ السمطاف التي يجري أحكاميـ فييا عمى المسمميف،

()3

ونيى أف يتعمـ أوالدىـ في كتاتيب المسمميف ،وال يعمميـ مسمـ ،ونيى أف يظيروا في شعانينيـ
()4

صميبا ،وأف يشمعموا

في الطريؽ ،وأمر بتسوية قبورىـ مع األرض ،لئل تشبو قبور المسمميف،

( ) 1المتوك ػػؿ عم ػػى اهلل ى ػػو جعف ػػر أب ػػو الفض ػػؿ ب ػػف المعتص ػػـ ب ػػف الرش ػػيد ،أم ػػو أـ ول ػػد اس ػػميا ش ػػجاع ،ول ػػد

سػ ػػنة (217ى ػ ػػ) ،وبويػ ػػع لػ ػػو فػ ػػي ذي الحجػ ػػة سػ ػػنة (232ى ػ ػػ) ،بعػ ػػد الواثػ ػػؽ ،فػ ػػأظير الميػ ػػؿ إلػ ػػى السػ ػػنة ،ونصػ ػػر
أىمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،ورف ػ ػ ػ ػ ػ ػػع المحن ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،وكت ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلؾ إل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى اآلف ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ .الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػيوطي  ،عب ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػرحمف ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أب ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
بكػ ػػر(ت911ى ػ ػػ1515/ـ) ،تػ ػػاري الخمفػ ػػاء  ،ت ػ ػ

حمػ ػػدي الػ ػػدمرداش  ،ط ، 1مكتب ػ ػػة ن ػ ػزار مصػ ػػطفى البػ ػػاز ،

د  ،مؾ 1425 ،ىػ2114/ـ  ،.ص . 252

( ) 2الطيالسة جمع طيمساف وىو الثوب األخضر  .ابف منظور  ،لساف العرب . 8/2 ،
( ) 3الشػ ػ ػػعانيف عيػ ػ ػػد مسػ ػ ػػيحي يقػ ػ ػػع يػ ػ ػػوـ األحػ ػ ػػد السػ ػ ػػابؽ لعيػ ػ ػػد الفص ػ ػ ػ يحتفػ ػ ػػؿ فيػ ػ ػػو بػ ػ ػػذكرى دخػ ػ ػػوؿ السػ ػ ػػيد
المس ػ ػ ػ ػ ػػي بيػ ػ ػ ػ ػ ػػت المقػ ػ ػ ػ ػ ػػدس  .اب ػ ػ ػ ػ ػ ػراىيـ مص ػ ػ ػ ػ ػػطفى و خ ػ ػ ػ ػ ػ ػريف ،المعجػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الوسػ ػ ػ ػ ػ ػػيط ( ،د .ط ) ،دار الػ ػ ػ ػ ػ ػػدعوة،
(د.

ت ) ،ص . 485

( ) 4يش ػ ػػمعموا أي يقػ ػ ػ أروا قػ ػ ػراءاتيـ  .الفراىي ػ ػػدي  ،أب ػ ػػو عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف الخمي ػ ػػؿ ب ػ ػػف أحم ػ ػػد(ت171ىػ ػ ػػ786/ـ)،
كت ػ ػ ػػاب الع ػ ػ ػػيف  ،تػ ػ ػ ػ

مي ػ ػ ػػدي المخزوم ػ ػ ػػي وابػ ػ ػ ػراىيـ الس ػ ػ ػػامرائي  ،د  ،ط  ،دار ومكتب ػ ػ ػػة الي ػ ػ ػػلؿ  ،د  ،ت ،

. 313/2
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وكتب إلى عمالو في اآلفاؽ"( ،)1ثـ أمر فيما بعد بإضافة أحكاـ أخرى تخصيـ ،قاؿ الطبري

"...أمر المتوكؿ بأخذ أىؿ الذمة بمبس دراعتيف عسميتيف عمى األقبية والد ارريع في المحرـ منيا،
ثـ أمره في صفر باالقتصار في مراكبيـ عمى ركوب البغاؿ والحمر دوف الخيؿ والبراذيف"(.)2

ونتيجة لما أبداه الخميفة المتوكؿ مف سياسة تجاه النصارى فقد عمؿ المستشرقوف عمى شف حممة

شعواء عميو ،إذ وصفو أحد المستشرقيف بمقب (نيروف العرب)( ،)4()3أما ممكة ليفي فكانت

ممتعضة جداً مف ىذا الخميفة بسبب ىذه القيود التي فرضت عمى أىؿ الذمة والنصارى مف قبمو
 ،ووصفتيا بأنيا " مراسيـ الحاكـ سيئة الصيت"( ،)5كما تنقؿ متفقة مع مستشرؽ خر في قولو

" حيف فرضت السمطات قيوداً تتعمؽ بمباس الذمييف ،فقد تـ القياـ بيذا فقط مف أجؿ ابتزاز

النقود مف الذمييف"(.)6

وفي الحقيقة أف المتوكؿ لـ يبتكر ىذه القوانيف مف عنده ،ولـ تكف مف اجتياده ،فقد سبؽ أف تـ

وضعيا في عيد الخميفة عمر بف الخطاب( رضي اهلل عنو) ،وطبقيا وأضاؼ إلييا الخميفة عمر

بف عبد العزيز أيضاً ،فالمتوكؿ وجد عميو مف المسؤولية التي تحممو أف يطبقيا بوصفو خميفة
لممسمميف ،وىو المسؤوؿ األوؿ عف رعيتو وعف المعاىدات التي عقدىا مف سبقو مف الخمفاء،

التي ارتضاىا النصارى عمى انفسيـ اثناء عقد االتفاقيات  ،وألف ضعؼ الخمفاء العباسييف الذيف
سبقوه ،وما مرت بو الخلفة مف مشاكؿ عمى الصعيديف الداخمي والخارجي  ،قد أظير تياوناً في

تطبيقيا عمى أىؿ الذمة  ،فيذا ال يعني أف عمى الخميفة المتوكؿ التنازؿ عنيا ،وليس ىناؾ مبر اًر

لممكة ليفي وغيرىا مف المستشرقيف أف يطمقوا عمى ىذه األحكاـ بأنيا سيئة الصيت ،فيي ليست
جديدة وطبقت بحذافيرىا في عيد عمر بف عبد العزيز .

وليس ىذا فحسب فالكاتبة ذكرت في كتابيا نقلً عف الطبري أف الخميفة ىاروف الرشيد أمر أف
يغير الذميوف في بغداد مظيرىـ كي يختمفوا عف المسمميف( ،)7كما ذكرت أف الخميفة المقتدر

( ) 1أبػ ػ ػػو جعفػ ػ ػػر محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف جريػ ػ ػػر(ت311ى ػ ػ ػػ922/ـ) ،تػ ػ ػػاري الرسػ ػ ػػؿ والممػ ػ ػػوؾ  ،وصػ ػ ػػمة تػ ػ ػػاري الطبػ ػ ػػري
،ط ، 2دار التػ ػ ػ ػراث  ،بي ػ ػ ػػروت 1387 ،ىػ ػ ػ ػػ1967/ـ  171/9 ،؛ ممك ػ ػ ػػة ليفيػ ػ ػ ػي ػ ػ ػ ػ روب ػ ػ ػػيف ،أى ػ ػ ػػؿ الذم ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي
صدر اإلسلـ ،ص . 216
( ) 2تاري الرسؿ والمموؾ. 196/9 ،

( ) 3نيػ ػػروف ىػ ػػو االمب ارطػ ػػور الرومػ ػػاني الػ ػػذي عػ ػػرؼ عيػ ػػده بالفخامػ ػػة واالسػ ػػتبداد  ،وقػ ػػد قتػ ػػؿ أمػ ػػو واضػ ػػطيد
المس ػ ػػيحييف .وؿ ديو ارن ػ ػػت ،ولي ػ ػػاـ ج ػ ػػيمس دو ارن ػ ػػت ،قص ػ ػػة الحض ػ ػػارة ،ترجم ػ ػػة زك ػ ػػي نجي ػ ػػب محم ػ ػػود ،تق ػ ػػديـ
محيي الديف صابر ( ،د .ط ) ،دار الجيؿ ،بيروت1418 ،ىػ1988/ـ. 125/11 ،
( ) 4فوزي ،االستشراؽ والتاري اإلسلمي ،ص . 177
( ) 5ممكة ليفي ػ روبيف ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ ،ص . 226
( ) 6ممكة ليفي ػ روبيف ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ ،ص . 211
( ) 7ممكة ليفي ػ روبيف ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ ،ص . 216
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فرض قيودا ولباسا معينا عمى أىؿ الذمة ،كما حاوؿ فرضيا أيضاً جوىر الوزير الفاطمي(،)1

وىذا يعني إ جماع الخمفاء في الدولة العربية اإلسلمية لإلزاـ بفرض القيود عمى أىؿ الذمة ،لكف
مف حيث التطبيؽ ستحكـ الظروؼ التي تمر بيا الدولة العربية اإلسلمية مف جية ،ومف جية

أخرى قوة الخميفة وشخصيتو وحنكتو ،ولذلؾ تميز الخميفة األموي عمر بف عبد العزيز والخميفة
العباسي المتوكؿ بفرضيا لما يتمتعوا مف قوة وتديف فكانا يرياف لزاماً عمييما تطبيؽ حكـ اهلل
تعالى في أىؿ الذمة .

وعمينا أف ننوه بأف المستشرقيف كانوا مجمعيف عمى استيداؼ رموز األمة اإلسلمية وبخاصة

الخمفاء األقوياء الذيف صنعوا األمجاد لومة العربية اإلسلمية كالخميفتيف أبي بكر الصديؽ

وعمر بف الخطاب رضي اهلل عنيما ،والخميفة عمر بف عبد العزيز والخميفة العباسي المتوكؿ،
()2

يقوؿ إبراىيـ بف محمد

قاضي البصرة

"الخمفاء ثلثة أبو بكر يوـ الردة ،وعمر بف عبد

العزيز ،في رد المظالـ مف بني أمية  ،والمتوكؿ في محو البدع  ،واظيار السنة"( ،)3وألجؿ ىذا
تتض لنا الصورة عف مكانة ىؤالء الخمفاء ولماذا استيدفيـ المستشرقيف بالذات.

بيان األسباب الحقيقية لقانون المتوكل واخفاء ممكة ليفي لها :

عمى الرغـ مف ثناء الكاتبة ليفي روبيف عمى كتاب ابف القيـ أحكاـ أىؿ الذمة ووصفيا لو برائعتو

 ،إال أنيا لـ تشر إلى الحقائؽ التي ذكرىا ابف القيـ حوؿ الخميفة المتوكؿ واألسباب التي دعتو
إلى إ صدار تمؾ القوانيف ،فذكر أنيـ قد غمبوا عمى األعماؿ زيادة عف الحد ،فكانت األعماؿ
الكبيرة كميا أو عامتيا بأيدييـ وفي جميع النواحي  ،كما أوقعوا في نفس المتوكؿ أف كؿ مف ولي

عملً مف المسمميف ىو خائف أو مفرط  ،وجمعوا أموالً طائمة( ،)4وقد بمغ مف أمر فساد كتاب أىؿ

أىؿ الذمة أف الناس أخذوا يدعوف عمى الخميفة لكونو ولي األمر وىو الذي مكنيـ مف الوظائؼ

وىيأ ليـ الفرصة ليتمردوا عمى المسمميف ،وىنا سنورد قصة توض

مدى فسادىـ ،وصحوة

( ) 1ممكة ليفي ػ روبيف ،أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ ،ص . 218
( ) 2اب ػ ػراىيـ بػ ػػف محمػ ػػد التيمػ ػػي ،يكنػ ػػى أبػ ػػا اسػ ػػحؽ ،قػ ػػدـ إلػ ػػى بغ ػ ػػداد فاس ػ ػػند إلي ػ ػػو المتوك ػ ػػؿ منصػ ػػب القضػ ػػاء
ت ػ ػ ػ ػػوفي س ػ ػ ػ ػػنة(251ىػ ػ ػ ػ ػػ)وىو عم ػ ػ ػ ػػى القض ػ ػ ػ ػػاء  .الخطي ػ ػ ػ ػػب البغ ػ ػ ػ ػػدادي ،أبػ ػ ػ ػ ػو بك ػ ػ ػ ػػر أحم ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػ ػػف

ثابػ ػ ػػت(ت463ى ػ ػ ػػ1171/ـ) .تػ ػ ػػاري بغػ ػ ػػداد  ،ت ػ ػ ػ

بشػ ػ ػػار ع ػ ػ ػواد معػ ػ ػػروؼ  ،ط ، 1دار الغػ ػ ػػرب اإلسػ ػ ػػلمي ،

بيروت 1422 ،ىػ2112/ـ . 148/6 ،
( ) 3الػػػذىبي،

ػ ال ػػذىبي  ،أبػ ػػو عبػ ػػد اهلل محم ػػد بػ ػػف أحمػ ػػد (ت748ىػ ػػ1347/ـ) ،سػ ػػير أع ػػلـ النػ ػػبلء  ،د ،

 ،ط  ،دار الحديث  ،القاىرة 1427 ،ىػ2116/ـ . 32/12 ،
( ) 4ابػ ػ ػػف الجػ ػ ػػوزي ،محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف أب ػ ػ ػي بكػ ػ ػػر بػ ػ ػػف أيػ ػ ػػوب( ت 751ى ػ ػ ػػ1351/ـ) ،أحكػ ػ ػػاـ أىػ ػ ػػؿ الذمػ ػ ػػة ،ت ػ ػ ػ

يوسػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ بػ ػ ػ ػ ػ ػػف أحمػ ػ ػ ػ ػ ػػد البكػ ػ ػ ػ ػ ػػري و شػ ػ ػ ػ ػ ػػاكر بػ ػ ػ ػ ػ ػػف توفيػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ العػ ػ ػ ػ ػ ػػاروري ،ط ، 1رمػ ػ ػ ػ ػ ػػادي لمنشػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،الػ ػ ػ ػ ػ ػػدماـ،

1418ىػ1997/ـ. 468/1 ،
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الخميفة تجاىيـ ،قاؿ ابف القيـ

" وحج المتوكؿ تمؾ السنة ،فرئي رجؿ يطوؼ بالبيت ويدعو

عمى المتوكؿ فأخذه الحرس وجاءوا بو سريعا فأمر بمعاقبتو ،فقاؿ لو واهلل يا أمير المؤمنيف ما

قمت ما قمتو إال وقد أيقنت بالقتؿ ،فاسمع كلمي ومر بقتمي ،فقاؿ قؿ ،فقاؿ سأطمؽ لساني بما

يرضي اهلل ورسولو ويغضبؾ يا أمير المؤمنيف ،قد اكتنفت دولتؾ كتاب مف الذمة أحسنوا
االختيار ألنفسيـ ،وأساءوا االختيار لممسمميف وابتاعوا دنياىـ بآخرة أمير المؤمنيف ،خفتيـ ولـ

تخؼ اهلل وأنت مسؤوؿ عما اجترحوا وليسوا مسؤوليف عما اجترحت ،فل تصم دنياىـ بفساد
خرتؾ ،فإف أخسر الناس صفقةً يوـ القيامة مف أصم

دنيا غيره بفساد خرتو ،واذكر ليمة

تتمخض صبيحتيا عف يوـ القيامة ،وأوؿ ليمة يخمو المرء في قبره بعممو ،فبكى المتوكؿ إلى أف
غشي عميو وطمب الرجؿ فمـ يوجد ،فخرج أمره بمبس النصارى والييود الثياب العسمية ،وأال يمكنوا

مف لبس الثياب لئل يتشبيوا بالمسمميف ،ولتكف ركبيـ خشبا ،وأف تيدـ بيعيـ المستجدة ،وأف

تطبؽ عمييـ الجزية وال يفس ليـ في دخوؿ حمامات المسمميف  ،وأف يفرد ليـ حمامات خدميا

ذمة ،وال يستخدموا مسمما في حوائجيـ لنفوسيـ ،وأفرد ليـ مف يحتسب عمييـ وكتب كتابا" .ومف
ىنا يتض جميا أف الخميفة المتوكؿ لـ يعامؿ أىؿ الذمة تمؾ المعاممة إال بسبب طغيانيـ وتعالييـ

عمى المسمميف  ،واستئثارىـ بالوظائؼ واألمواؿ وغمط الحقوؽ وتضميؿ الخميفة عف استعماؿ

المسمميف واتياميـ بالخيانة والتفريط وغير ذلؾ مف األمور التي لـ تذكرىا ممكة ليفي  ،وىذا ىو

منيج المستشرقيف دائماً في قطع النصوص وتزييؼ الحقائؽ .

الخاتمة

بعد إكماؿ ىذا البحث تمكنا مف التوصؿ إلى النتائج اآلتية

1ػ وجود تعاوف مشترؾ بيف المستشرقيف والنصارى العرب واتفاؽ عاـ عمى استيداؼ رموز األمة
العربية اإلسلمية ،وىذا ما رأيناه بيف ممكة ليفي ونبيؿ فياض في محاولتيـ استيداؼ الخميفة

عمر بف الخطاب(رضي اهلل عنو) واالنتقاص منو .

1ػ ىدفت الباحثة ممكة ليفي مف كتابيا اظيار أىؿ الذمة في بلد المسمميف بأنيـ عاشوا حالة مف
الضعؼ والتذمر ووقع عمييـ الكثير مف الظمـ واالستغلؿ .

2ػ بينت الدراسة أف الباحثة حاولت عزو الحضارة العربية اإلسلمية عمى أنيا حضارة مقتبسة
مف الحضارات األخرى وبخاصة اليونانية والفارسية .

3ػ أكدت الدراسة عمى بطلف دعاوى الباحثة ممكة ليفي بخصوص تدمير خمفاء المسمميف
لمكنائس النصرانية رغـ وجود اتفاقيات مبرمة مع النصارى تمزـ بإبقائيا.

( ) 1أحكاـ أىؿ الذمة. 471/1 ،
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5ػ اثبتت الدراسة قدرة المسمميف عمى صياغة المعاىدات ووضع الشروط ليا  ،والتي شككت

الباحثة بعدـ قرة المسمميف عمييا .

6ػ أخفت الباحثة جميع الروايات السمبية عف أىؿ الذمة ولـ تتطرؽ إلى ذكر أي منيا ،وىذا
األسموب عاـ لدى المستشرقيف في دراساتيـ أحادية الجانب .

7ػ تركزت الدراسة عمى استيداؼ أقوى خمفاء الدولة العربية اإلسلمية عمر بف الخطاب( رضي
اهلل عنو) ،وعمر بف عبد العزيز ،والخميفة العباسي المتوكؿ ،ألنيـ عامموا أىؿ الذمة المعاممة

الحقيقية التي أمر اإلسلـ بيا .
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المصادر والمراجع
ـ القرآن الكريم

أوالً  :المصادر األولية.

 .1ابن األثير ,أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد(ت036هـ1131/م) .أسد الغابة في معرفة الصحابة  ،ت
عمي محمد معوض وعادؿ أحمد عبد الموجود  ،ط ،1دار الكتب العممية  ،بيروت 1415 ،ىػ1994/ـ .

 .1الجرجاني ,عمي بن محمد بن عمي(ت610هـ1113/م) ,التعريفات  ،ضبطو وصححو
بإشراؼ الناشر ،ط، 1دار الكتب العممية ،بيروت 1413،ىػ1983 /ـ .

جماعة مف العمماء

 .3ابن خمكان  ,أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد(ت061هـ1161/م) ,وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف
،ت

إحساف عباس  ،د  ،ط  ،دار صادر  ،بيروت 1318 ،ىػ1911/ـ .

 .1أبو داود  ,سميمان بن داود بن الجارود الطيالسي (ت161هـ616/م ,ػ مسند أبي داود  ،ت
المحسف التركي  ،ط ، 1دار ىجر  ،مصر 1419،ىػ1999/ـ.

محمد بف عبد

 .5الذهبي  ,أبو عبد اهلل محمد بن أحمد(ت816هـ1318/م) ,سير أعلـ النبلء  ،د  ،ط  ،دار الحديث  ،القاىرة
1427 ،ىػ2116/ـ .

 .0السرخسي محمد بن أحمد(ت 163هـ1606/م) ,شرح السير الكبير( ،د.ط) ،الشركة الشرقية لإعلنات،
(د.مؾ)1391 ،ىػ1971 /ـ.

 .8السيوطي  ,عبد الرحمن بن أبي بكر(ت011هـ1565/م) ,تاري الخمفاء  ،ت
مكتبة نزار مصطفى الباز  ،د  ،مؾ 1425 ،ىػ2114/ـ .

 .6الصنعاني ,أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع(ت111هـ610/م) ,المصنؼ  ،ت
 ،ط ، 2المجمس العممي  ،اليند 1413 ،ىػ1982/ـ .

حمدي الدمرداش  ،ط، 1
حبيب الرحمف األعظمي

 .0الطبري  ,أبو جعفر محمد بن جرير(ت316هـ011/م) ,تاري الرسؿ والمموؾ  ،وصمة تاري الطبري ،ط، 2
دار التراث  ،بيروت 1387 ،ىػ1967/ـ .

 .16الطرطوشي ,ابو بكر محمد بن محمد بن الوليد( ت 516هـ1110/م) ,سراج المموؾ ( ،د  .ط ) ،مف اوائؿ
المطبوعات العربية ،مصر1289 ،ىػ1872 /ـ .

 .11ابن عبد البر  ,أبو عمر يوسف بن عبد اهلل(ت 103هـ1686/م) ,االستيعاب في معرفة األصحاب  ،ت
عمي محمد البجاوي  ،ط ، 1دار الجيؿ  ،بيروت 1412 ،ىػ1992/ـ .

 .11الفراهيدي  ,أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد(ت186هـ860/م) ,كتاب العيف  ،ت

ميدي المخزومي وابراىيـ

السامرائي  ،د  ،ط  ،دار ومكتبة اليلؿ  ،د  ،ت .

 .13ابن كثير ,أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت881هـ1381/م) ,البداية والنياية  ،ت

عمي شيري  ،ط ، 1دار

إحياء التراث العربي  ،د ،مؾ 1418 ،ىػ1988 /ـ .

 .11ابن ماجة  ,أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني(ت183هـ660/م) ,سنف ابف ماجة  ،ت

محمد فؤاد عبد

الباقي  ،د  ،ط  ،دار إحياء الكتب العربية  ،د  ،مؾ  ،د  ،ت .

 .15ابن منظور ,أبو الفضل محمد بن مكرم بن عمي(ت811هـ ,)1311/لساف العرب  ،ط ، 3دار صادر  ،بيروت
1414 ،ىػ1993/ـ .
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طو عبد الرؤوؼ سعد و سعد حسف

 ت، الخراج,)م806 /هـ161  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب(ت, أبو يوسف.10
.) ت.  (د، المكتبة األزىرية لمتراث، طبعة جديدة،محمد
 المراجع الثانوية: ًثانيا

.)  ت.  ( د، دار الدعوة،)  ط. ( د، المعجـ الوسيط, إبراهيم مصطفى وآخرين.1
.  (د، دار اليقيف لمنشر والتوزيع، 1 ط، المواالة والمعاداة في الشريعة اإلسلمية, محماس بن عبد اهلل, الجمعود.1
، العراؽ، و ازرة الثقافة واإلعلـ،1 ط،محمد سميـ النعيمي

.ـ1987/ىػ1417 ،)مؾ

 ترجمة، تكممة المعاجـ العربية, رينهارت, دوزي.3
. ـ1979

،  دار العمـ لمملييف، 15 ط،  األعلـ,)م1080/هـ1300 خير الدين بن محمود بن محمد(ت,  الزركمي.1
. ـ2112/ىػ1423 ، بيروت

. ) ت. (د، الرياض، مكتبة العبيكاف،) ط.( د، عصر الخلفة الراشدة, أكرم ضياء, العمري.5

. ـ1998 ، عماف، األىمية لمنشر والتوزيع،1ط،  االستشراؽ والتاري اإلسلمي, فاروق عمر, فوزي.0
،نبيؿ فياض

 ترجمة وتقديـ، أىؿ الذمة في صدر اإلسلـ مف االستسلـ إلى التعايش,  ممكة ليفي ـ روبين.8
.ـ2116 ، بيروت، المركز األكاديمي لوبحاث،1ط

، تقديـ محيي الديف صابر، ترجمة زكي نجيب محمود، قصة الحضارة, وليام جيمس دورانت, ول ديورانت.6
ـ1988/ىػ1418 ، بيروت، دار الجيؿ،)  ط.( د

 جامعة، مؤسسة دار الكتب لمطباعة والنشر، 2 ط، دراسات في النظـ العربية اإلسلمية, توفيق, اليوزبكي.0
.ـ1979 /ىػ1411،الموصؿ
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