

االنتقاد على" :تاريخ التمدن اإلسالمي"(*)
العالمة حممد شبيل النعامين رمحه اهلل تعاىل
خامتة( )1هذا البحث:
لو رسدنا كل ما قال املؤلف عن جور بني أمية وعامهلم واستئثارهم باألموال( )2وإرسافهم يف
استالهبا ،وبينا ما يف كل قول من التحريف والتدليس ،وتغيري املعنى ،واخليانة يف النقل ،ورصف العبارة
ٍ
ٍ
منفرد بنفسه .فألجل ذلك اقترصنا عىل كشف بعض
كتاب
عن وجهها ،لطال الكالم ،واحتجنا إىل عمل
دسائسه مع أنه ُق ٌل من ك ٍُّل ،وغَيض من َفيض(.)3
ونقول بعد كل ذلك :إن موضوع الكتاب ليس إال بيان متدن اإلسالم ،فأي متعلق يف ذلك
إلبداء مساوي بني أمية؟ ولعلك تقول :ال بد يف تاريخ متدن اإلسالم من بيان منهج السياسة ،وأهنا هل

*

لقد سبق أن قدمنا للقراء اجلزء األول من هذا السفر العظيم للعالمة حممد شبيل النعامين رمحه اهلل يف العدد السابق
من الدراسات اإلسالمية وها نحن ننرش اجلزء الباقي ومن أراد التعرف عىل الكاتب فلرياجع العدد السابق.
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يف املنار :إهنا إذ وقع خطأ مطبعي يف الطبعة األوىل ،فقرأه مصحح املنار هكذا.
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يف الطبعة األوىل" :األموال" ،والتصحيح من املنار.
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ومما يناسب ذكره يف هذا املقام أن املؤلف ملا أنجز اجلزء األول من كتابه أرسله إىل ،فكتبت إليه بعد اإلعجاب به:
إنه ال بد من ذكر مصادر الروايات يف كل موضع .وذلك ألجل أين كنت أخاف عليه التدليس .فأظهر املؤلف يف
مقدمة اجلزء الثاين أنه عمل بذلك ،ويذكر الكتاب واجلزء والصفحة .ولكن من األسف أن كل هذا ما أجدى نف ًعا،
فإنه ما يذكر املطبعة .وألجل هذا كابدت يف تطبيق مصادر كتابه حمنة عظيمة ،فإن النسخ خمتلفة ،وال يدري أي
نسخة أرادها .وبسبب ذلك ما اهتدينا إىل أكثر خياناته .ومن املحقق املستيقن به أنه ما نقل عبارة إال وعمل فيها
شيئًا من التحريف والتغيري .ومن كان يف ريب من ذلك فلرياجع األصول ،ويكابد حمنة التطبيق ،ليؤمن بام قلته مع
حرية واندهاش( .املؤلف).

عرضا.
كانت مؤسسة عىل االستبداد واجلور أو العدل والنصفة؟ فجر ذلك إىل كشف عوار بني أمية ً
ولكن أناشدك باهلل( ،)4أما كان ألحد منهم مأثرة تذكر ومنقبة تنقل وسياسة تنفع البالد ومعدلة تعم الناس؟
عارا عليهم ،وال فيه حط ملنزلتهم،
نعم ،إن بني أمية ال يوزنون باخللفاء الراشدين ،وليس هذا ً
فإن إدراك شأو الراشدين واللحوق هبم أمر خارج عن طوق البرش ،وليس فيه مطمع ألحد ،وال موضع
رجاء ملجتهد ،ولكن التوازن والتكايل( )5بني األموية والعباسية .وإنام هم ملوك ،فيهم املحسن وامليسء،
والعادل واجلائر ،والناسك واخلليع ،واحلازم واملغفل .بل الذي أعدهلم سريةً ،وأمثلهم طريقة ،وأوفاهم
طورا ،ال خيلو من عثرات ال تقال( ،)6وهنات ال تذكر .فلو لزم املؤلف جادة اإلنصاف،
ذممًا ،وأرضاهم ً
ووىف لكل أحد قسطه ،وأعطى كل ذي حق حقه ،السرتاح واسرتحنا ،ولكنه مال إىل واحد فأطرى يف
مدحه .ونال من اآلخر ،فأرسف يف هتجينه وذمه.
ثم إنه مل يفارق يف مدحه وذمه عمود الكتاب أي ذم العرب واحلط من شأهنم .فإنه ذم بني أمية،
ألهنم عرب بحتة ،ومدح العباسيني ال ألهنم عرب( )7أو أهنم من ساللة هاشم ،أو من أقرباء النبي
صىل اهلل عليه وسلم ،بل ألن دولتهم دولة أعجمية .وقد مر نصه يف ذلك ساب ًقا.
طرف من مآثر بني أمية وسريهتم(:)8
وحان لنا أن نذكر طر ًفا من مآثر بني أمية وسريهتم ،ومبلغهم من حسن السياسة ،وتعمري
البالد ،ومتهيد السبل ،وتوطيد األمن ،وإقامة املرافق ،وتعميم املعارف.
اعلم أن دولة بني أمية عبارة عن معاوية ،ويزيد ،وعبد امللك بن مروان ،والوليد ،وسليامن،
وعمر بن عبد العزيز ،وهشام .فأما ما عداهم فلم تطل مدهتم ،وليس العربة هبم إن أحسنوا أو أساؤوا.
سرية معاوية يف دولته(:)9
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كذا كان يف الطبعة األوىل ،ولكن وضع بعد ذلك يف جدول اخلطأ ،وذكر أن صوابه" :أناشدك اهلل" .واحلق أن
كليهام صواب .يف النهاية البن األثري ،ج  ،5ص  55ومنه يف اللسان (نشد) ومنه يف تاج العروس (نشد):
"وناشدتك اهلل وباهلل ،أي سألتك وأقسمت عليك".
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غري يف الطبعة الثانية "إىل التقابل".
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من اإلقالة.
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يف الطبعة األوىل واملنار" :العرب" ،واملثبت من جدول التصحيح.
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هذا العنوان منِّي.
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العنوان من املنار.
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فأما معاوية ،فنذكر من سريته ما ذكره املؤرخ املسعودي يف مروجه بنو ٍع( )10من االختصار
قال" :كان من أخالق معاوية أنه كان يأذن( )11يف اليوم والليلة مخس مرات .كان إذا صىل الفجر جلس
للقصاص حتى يفرغ من قصصه  ...فيخرج إىل املسجد ،ف ُيسند ظهره إىل املقصورة ،وجيلس عىل الكريس،
لمت،
ويقوم األحداث( .)12فيتقدم إليه الضعيف واألعرايب والصبي واملرأة ومن ال أحد له ،فيقولُ :ظ ُ
ِ
عيل( ،)13فيقول :ابعثوا معه .ويقولُ :صنِع يب ،فيقول :انظروا يف أمره .حتى
فيقول :أعزوه .ويقول :عُ دي ي
جلوسا
إذا مل يبق أحد دخل ،فجلس عىل الرسير ،ثم يقول :ائذنوا للناس عىل قدر منازهلم  ...فإذا استووا
ً
قال :يا هؤالء إنام سميتم أرشا ًفا ألنكم رشفتم من دونكم هبذا املجلس .ارفعوا إلينا حوائج من ال يصل
إلينا .فيقوم الرجل فيقول :شهد فالن ،فيقول :افرضوا له( .)14ويقول آخر :غاب فالن عن أهله ،فيقول:
تعاهدوهم ،واق ُضوا حوائجهم .ثم يؤتى بالغداء والكاتب يقرأ كتابه ،فيأمر فيه حتى يأيت عىل أصحاب
احلوائج كلهم .وربام قدم إليه من أصحاب احلوائج أربعون أو نحوهم عىل قدر الغداء(.)15
وأطال املسعودي يف بيان أعامل معاوية يوم ًّيا ،ثم قال بعد حكاية معرتضة" :فلنرجع اآلن إىل
أخبار معاوية وسياسته وما أوسع( )16الناس من أخالقه ،وما أفاض عليهم من ِّبره وعطائه ،وشملهم من
إحسانه مما اجتذب به القلوب ،واستدعى به النفوس ،حتى آثروه عىل األهل والقرابات( )17ثم ذكر بعد
ذلك عدة وقائع تركناها هر ًبا عن( )18اإلطناب.
سرية عبد امللك بن مروان يف دولته(:)19
فأما( )20عبد امللك ،فقال املدائني" :كان يقال :معاوية أحلم ،وعبد امللك أحزم .وهو الذي
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يف الطبعة األوىل واملنار" :مع نوع" ،وال غبار عليه ،ولكن يف جدول اخلطأ والصواب ما أثبت.
يف املنار والطبعة الثانية :يؤذن ،وهو خطا.
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يف نرشة الشيخ حممد حميي الدين" :األحراس" ،وذكر الرواية األخرى.
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يف الطبعتني واملنار" :إ يل" ،واملثبت من املروج.
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يف النرشة املذكورة من املروج" :استشهد فالن ،فيقول :افرضوا لولده".
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مروج الذهب ،ج  ،5ص .04-53
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يف املنار :وسع .ولكن يف مصدر النقل كام أثبت املصنف.
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مروج الذهب ،ج  ،5ص .05
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يف املنار" :من اإلطناب" ،والفعل (هرب) يتعدى باحلرفني.
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العنوان من املنار.
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جعل عىل بيوت األموال واخلزائن رجاء بن حيوة ذلك املحدث املشهور ،وعىل كتابة اخلراج واجلند
رسجون( )21بن منصور الرومي (وهو نرصاين) وحول الدواوين من الرومية والفارسية إىل العربية ،وزاد
عىل ما كان فرض معاوية للموال مخسة ،فبلغها عرشين .ودخل يف بيعته عبد اهلل بن عمر ،وحممد بن
مر.
احلنفية" .ذكر كل ذلك صاحب العقد يف ترمجته( .)22وقد سبق من نسكه وعبادته ما فيه كفاية فيام ي
ومما ينقم عليه تأمريه احلجاج ،ولكن الدولة حتتاج يف إباهنا وأول نشأهتا إىل أمثال ذلك .وهذا
ربا ،وهذا أبو جعفر املنصور فعل
أبو مسلم اخلراساين مؤسس الدولة العباسية قتل ستامئة ألف رجل ص ً
باهلاشميني ما مل يسبق له نظري يف اإلسالم .ومع ذلك فإين أعوذ باهلل أن أقوم ذا ًّبا عن احلجاج ومداف ًعا عنه.
سرية الوليد يف دولته(:)23
أما الوليد فكان أهل الشام يفتخرون به ،وحق هلم ذلك .قال صاحب العقد الفريد" :كان
فتوحا ،وأعظمهم نفقة يف سبيل اهلل .بنى مسجد دمشق
الوليد عند أهل الشام أفضل خلفائهم وأكثرهم
ً
ومسجد املدينة ،ووضع املنابر ،وأعطى املجذومني حتى أغناهم عن سؤال الناس ،وأعطى كل مقعد
خاد ًما وكل رضير قائدً ا .وكان يمر بالبقال ،فيتناول قبضة ،فيقول :بكم هذه؟ فيقول :بفلس .فيقول :زد
فيها ،فإنك تربح"(.)24
وهو الذي وسع مسجد النبي وذهب البيت .قال اليعقويب" :إن الوليد بعث إىل ملك الروم
يعلمه أنه قد هدم مسجد رسول اهللَ ،ف ْل ُي ِعنْه فيه .فبعث إليه بامئة ألف مثقال ذه ًبا ،ومائة( )25فاعل،
وأربعني مح ًال فسيفساء  .)26(...وبعث الوليد إىل خالد بن عبد اهلل القرسي ،وهو عىل مكة ،بثالثني ألف
دينار .فرضبت صفائح ،وجعلت عىل باب الكعبة  ...فكان أول من ذهب البيت يف اإلسالم .وحج الوليد
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يف املنار" :وأما".
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يف الطبعتني واملنار" :رسحون" باحلاء املهملة .وكذا كان يف الطبعات القديمة من العقد .وهو تصحيف.
و"رسجون" من األسامء الشائعة عند النصارى الرسيان .وانظر ترمجته يف تاريخ دمشق ،ج  ،04ص  ،161وقد
نقل ابن عساكر عن أيب احلسني الرازي صاحب كتاب أمراء دمشق أنه كان نرصان ًّيا فأسلم.
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العقد الفريد ،ج  ،0ص .044-533
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يف املنار" :وأما".

-24

العقد الفريد ،ج  ،0ص .000
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يف الطبعة الثانية :بامئة.
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كانت النقاط يف الطبعة األوىل يف صورة نجمتني هنا وفيام يأيت ،فخفيت عىل مصحح املنار ،فحذفها.
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سنة  31لينظر إىل البيت وإىل املسجد وما أصلح منه ،وإىل البيت وتذهيبه"(.)27
وقال اليعقويب" :كان أول من عمل البيامرستان للمرىض ودار الضيافة ،وأول من أجرى عىل
العميان واملساكني واملجذومني األرزاق"(.)28
جبارا ظلو ًما) خيتن األيتام(،)29
وقال السيوطي يف تارخيه للخلفاء" :وكان مع ذلك (أي كونه ً
ويرتب هلم املؤدبني"(.)30
فتوحات بني أمية(:)31
ثم إن الدول تعرف أقدارها بآثارها ،ويقىض بفضلها بعملها .وأخلد اآلثار التي تتفاضل هبا
مقادير امللوك ،وتتطاول هبا رتب الدول :كثرة الفتوح ،واستتباب أمور امللك والرعية ،وتوطد دعائم
العدل ،وانتشار العلم .ودولة بني أمية قد أخذت من كل ذلك قس ًطا ،ورضبت يف كل ذلك بسهم.
أما كثرة الفتوح فقد بلغت دولتهم منها غاية ليس وراءها مطلع لطامح.
انقضت أيام اخلالفة الراشدة ،واإلسالم يزخر عبابه يف جزيرة العرب وديار الشام ومرص وبالد
فتوحا ،واتسعت ممالكه ،وغلب سلطانه،
الفرس .فلام تسنمت( )32بنو أمية عرش اخلالفة ازداد اإلسالم
ً
وامتدت سطوته ،ودخلت البالد النائية املرتامية األكناف يف حوزة حكمه ،فملكوا ما مل يملكه أحد من
ملوك اإلسالم قبلهم وال بعدهم.
فتحوا أطرابلس( )33وطنجة وسائر بالد املغرب واألندلس ،وبالد الديلم ،واألتراك(،)34
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تاريخ اليعقويب ،ج  ،0ص .504
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املصدر السابق ،ج  ،0ص .503
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كذا يف تاريخ اإلسالم للذهبي ،ج  ،0ص  ،1136وهو مصدر السيوطي وغريه ،والوايف بالوفيات ،ج ،02
ص ،065وفوات الوفيات ،ج  ،0ص  ،050والطبعات القديمة من تاريخ اخللفاء .ولكن يف نرشة إبراهيم صالح:
"حيسن إىل األيتام".
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تاريخ اخللفاء ،ص .060

-31

العنوان من املنار.
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كذا يف الطبعة األوىل ،وغري يف املنار إىل :تسنم ،وكذا يف الطبعة الثانية .وما يف األوىل صواب حمض .يف البيان
والتبني ،ج  ،0ص " :504كانت بنو أمية ال تقبل الرواية إال أن يكون رواية للمرائي".
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كذا يف الطبعة األوىل .ويف املنار" :طرابلس" بحذف اهلمزة .ومها لغتان يف اسم املدينة ،واألوىل أشهر عند بعض
املتقدمني كاإلدرييس ،واألخرية هي املعروفة اليوم ،وستأيت.
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العبارة" :فتحوا  ...واألتراك" ساقطة من الطبعة الثانية.
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واملغول ،والسند ،وقربص ،وأقريطش( ،)35ورودس ،وغريها من جزائر البحر .وغزوا صقلية ،وصاحلوا
النوبة ،وتوغلوا يف بالد الروم حتى بلغوا سور القسطنطينية ،ورضبوا السيف عىل أبواهبا .وافتتح السند
حممد الثقفي أحد أبناء قوادهم ،وهو ابن سبع عرشة سنة .وقد وطئت جيوشهم ثغور الصني ،وثغور بالد
اإلفرنج ،وعاصمة بالد الروم ،وحدود بالد اهلند .وملكوا من السند إىل ثغور بالد اإلفرنج ً
طوال ،ومن
عرضا.
البحر األمحر إىل بالد اخلزر ً
ودخل يف حوزة ملكهم العرب ،وديار الشام والعراق واجلزيرة ،ومرص والبجة وبرقة
وطرابلس( )36وتونس ومراكش واألندلس ،وأرمينية وخراسان وفارس وتوران والديلم وبالد الران
وطربستان وجرجان وسجستان ،وخوارزم وما وراء النهر وبالد اخلزر ،وأفغانستان والسند وبعض بالد اهلند.
فمن يدانيهم من امللوك يف سعة امللك؟ ومن يبارهيم يف كثرة الفتوح؟
استتباب أمور امللك والرعية:
ليس يف سعة امللك كبري فضل إذا مل يكن هناك تأنق يف أمور اململكة ،ونظر يف أمور الرعية ،وقيام
بمصالح العباد ،وتشمري يف عامرة البالد .ولذلك الذين( )37فتحوا البالد ومل ينظروا يف أمور أهلها ليسوا
عند ذوي اخلربة من أهل التاريخ أسمى منزلة وأعىل مكانة من قطاع الطريق الذين يعيثون يف األرض
مفسدين.
أما ملوك بني أمية فقد مجعوا بني سعة( )38امللك والنظر يف أمور العباد ،وكثرة الفتوح وعامرة
البالد :حفروا األهنار ،وعمروا الطرق ،وشادوا املصانع( ،)39وابتنوا املساجد ،وبذلوا األموال ،وقضوا
احلوائج ،وكشفوا املظامل ،وغمروا( )40املجذومني والعميان واملقعدين والصعاليك باجلزيل من اإلحسان،
-35

زيد بعده يف املنار بني القوسني" :كريد" ،وكذا كان اسمها يف العهد العثامين .وأتراك اليوم يسموهنا" :جريت".

-36

وهي اليوم تابعة لليونان وتسمى "كريت" .CRETE
كذا يف املنار .ويف الطبعتني ذكرت طرابلس بعد مراكش.

-37

يف املنار" :كان الذين".

-38

يف املنار" :بيعة" ،وكان خطأ مطبع ًيا يف الطبعة األوىل ،وصحح يف جدول اخلطأ والصواب.

-39

هي املباين من القصور واحلصون واآلبار وغريها.

-40

يف الطبعة األوىل ـ وكذا يف الثانية ـ" :أغمروا" واملثبت من املنار .وقد جاء يف حديث اخلندق يف صحيح البخاري
( " :)0140كان النبي صىل اهلل عليه وسلم ينقل الرتاب يوم اخلندق حتى أغمر بطنه أو أغرب بطنه" كذا بالشك.
رب" .قال اخلطايب يف أعالم احلديث ،ج  ،5ص  :1205وأما "أغمر" فإن كان
غرب" و"اغ ي
وقد روي" :أع َف َر" ،و" ي
الرتاب جلدة بطنه .وانظر :مشارق األنوار للقايض عياض ،ج  ،0ص  .33وبناء عىل
حمفو ًظا فمعناه :حتى وارى
ُ
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وأجروا هلم األرزاق .ثم رتبوا املصالح ،ودونوا الدواوين ،وحصنوا احلصون ،وبنوا املدن والقصور.
وقد( )41مر من ذلك يشء كثري فيام تقدم من سريهم وأعامهلم .وإليك هذه العجالة التي هي كالطل من
الوبل(.)42
حصن املثقب عىل يد حسان بن ماهويه( )43األنطاكي ،وحفر له خند ًقا،
أما املصانع ،فإن هشا ًما ي
وبنى حصن قطرغاش( ،)44وحصن مورة ،وحصن ُبوقا( )45من عمل أنطاكية.
وبنى سعيد بن عبد امللك سور املوصل ،وهو الذي هدمه الرشيد(.)46
وفرش املوصل باحلجارة ابن تليد صاحب رشطة املروانيني(.)47
وسار العباس بن الوليد إىل مرعش ،فعمرها وحصنها ،ونقل الناس إليها ،وبنى هلا مسجدً ا
جام ًعا(.)48
وأسكن مسلمة بن عبد امللك مدينة الباب أربعة وعرشين أل ًفا من أهل الشام عىل العطاء ،وبنى
هر ًيا (خمزنًا) للطعام ،وهر ًيا للشعري ،وخزانة للسالح ،وأمر بكبس الصهريج( ،)49ورم املدينة،

هذه الرواية املختلف فيها أثبت بعضهم أن أغمر بمعنى سرت مثل غمر .ومل يذكروا شاهدً ا آخر عىل ذلك .وأخشى
أن يكون "أغمروا" يف الطبعة األوىل خطأ مطبع ًيا فات تصحيحه.
-41

يف الطبعة األوىل" :فقد" .واملثبت من املنار.

-42

بمعنى.
يف املنار :الوابل ،ومها
ً

-43

يف الطبعة األوىل" :ماهون" ،وكذا يف الثانية واملنار .والصواب ما أثبت من فتوح البلدان ،نرشة دي خويه،
ص ،166وهي مصدر املصنف .وانظر :بغية الطلب البن العديم ،ج  ،1ص  ،000ج  ،5ص  ،0056ومعجم
البلدان (املثقب).

-44

كذا ضبط يف معجم البلدان .ويف فتوح البلدان ،ص  162بفتح الطاء وسكون الراء .وكالمها ضبط قلم.

-45

يف الطبعتني واملنار" :بوفا" بالفاء .وكذا وقع يف هذا املوضع ص  162من فتوح البلدان ،الطبعة املذكورة .وهو
خطأ مطبعي فيها ،فإن يف املواضع األخرى ص  163 ،160 ،153بالقاف عىل الصواب .ويكتب باهلاء "بوقة"
أيضا .انظر :معجم البلدان (بوقة) ومنها أبو يعقوب إسحاق بن عبد اهلل اجلزري البوقي ،روي عن اإلمام مالك
ً
وسفيان بن عيينة وغريمها .وانظر :األنساب املتفقة البن القيرساين ،ص  123واللباب البن األثري ،ج  ،1ص .133

-46

فتوح البلدان ،ص .550

-47

املصدر السابق.

-48

املصدر السابق ،ص .133

-49

أي ردمه .والصهريج :احلوض الكبري.
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ورشفها(.)50
وأحدث احلجاج أحد أمرائهم يف سنة  35مدينة واسط بني الكوفة والبرصة وبنى مسجدها
وقرصها والقبة اخلرضاء هبا(.)51
وأحدث سليامن بن عبد امللك يف واليته مدينة الرملة ،ومرصها ،وبنى فيها القصور ومسجدً ا،
وحفر اآلبار والقني والصهاريج(.)52
وبنى أحد قوادهم عقبة بن نافع الفهري بإفريقية قريواهنا(.)53
وأحدثوا غريها من املدن واحلصون واألرباض( )54يف األندلس وحدود بالد الروم والسند.
ثم أمنوا الطرق ،وعمروا السبل .فكان موضع قريوان غيضة ذات طرفاء( )55وشجر ال يرام
من السباع واحليات والعقارب القتالة( ،)56فأحدثوا فيه تلك املدينة الزهراء ،فأصبحت طرق إفريقية آمنة
مستأنسة بعدما كانت مستوحشة ذات خماوف ومهالك.
وكانت( )57الطريق فيام بني أنطاكية واملصيصة مسبعة يعرتض للناس فيها األسد ،فوجه الوليد
إليها أربعة آالف جاموسة وجاموس( ،)58فنفع اهلل هبا(.)59
وأذكر ما كتب ابن األثري يف حوادث سنة  33أن الوليد "كتب إىل البلدان مجيعها بإصالح
الطرق وعمل اآلبار"(.)60
وكان املوضع الذي فيه هنر سعيد بن عبد امللك غيضة ذات سباع ،فأقطعه إياها الوليد ،فحفر

-50

فتوح البلدان ،ص .042

-51

املصدر السابق ،ص .034

-52

املصدر السابق ،ص .105

-53

املصدر السابق ،ص .003

-54

مجع الربض ،وهو سور املدينة وما حوهلا من الفضاء واملساكن.

-55

الغيضة :األمجة .والطرفاء :نوع من الشجر.

-56

فتوح البلدان ،ص .003

-57

يف الطبعة الثانية" :كان" .ولفظ الطريق يذكر ويؤنث.

-58

يف املنار ..." :آالف من اجلاموس" ،فغري عبارة املصنف دون داع ،وهي مأخوذة بنصها من فتوح البلدان.

-59

فتوح البلدان ،ص .163

-60

الكامل ،ج  ،0ص .15
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وعمر ما هناك(.)61
وملا بغى سيل اجلراف بمكة يف سنة  34يف زمن عبد امللك أمر عامله بعمل ضفائر( )62الدور
الشارعة عىل الوادي وضفائر املسجد ،وعمل الردم عىل أفواه السكك(.)63
وحفر عدي عامل البرصة من قبل عمر بن عبد العزيز بأمره هنر عدي(.)64
ومن األخبار التي تدل عىل شدة حبهم للرعية وكثرة بذهلم يف إزاحة خللها وإماطة أذاها :أنه
شكا أهل البرصة إىل عامل يزيد( )65عىل العراق ملوحة مائهم ،فكتب بذلك إىل يزيد ،فكتب إليه:
إن بلغت نفقة هذا النهر خراج العراق فأنفقه عليه .فحفر هلم النهر الذي يعرف بنهر ابن عمر( .)66وحفر
عامهلم اجلائرون()67
كثريا من األهنار غري ما
الغاشمون (كام يقول جرجي أفندي زيدان) واملنتسبون إليهم ً

ذكر ،كنهر معقل ،وهنر دبيس ،وهنر األساورة ،وهنر عمرو ،وهنر أم حبيب ،وهنر حرب ،وهنر
يزيدان( ،)68وهنر سلم ،وهنر نافذ( ،)69وهنر خريتان ،وهنر ُمرة ،وهنر بشار ،وهنر فريوز( ،)70وهنر

-61

فتوح البلدان ،ص .123

-62

الضفرية :احلائط يبنى يف وجه املاء.

-63

املصدر السابق ،ص .50

-64

املصدر السابق ،ص .563

-65

يعني :يزيد بن الوليد ،وعامله :عبد اهلل بن عمر بن عبد العزيز.

-66

فتوح البلدان ،ص .524

-67

يف الطبعة األوىل" :اجلابرون" بالباء من اجلربوت إذا مل يكن خطأ طباع ًّيا .واملثبت من املنار.

-68

يف الطبعة األوىل" :بزيدان" ،وهو خطأ فات استدركه يف اجلدول امللحق للخطأ والصواب .وكذا يف املنار .وهو
منسوب إىل يزيد بن عمر األسيدي صاحب رشطة عدي بن أرطاة ،كام يف فتوح البلدان ،ص  ،553قال ياقوت:
أرضا إىل اسم رجل" .معجم البلدان ،ج ،5
"وهذا اصطالح ألهل البرصة يزيدون يف االسم ألفا ونونًا إذا نسبوا ً
ص.056

-69

يف الطبعة األوىل" :ناقد" خطأ ومل يستدرك يف التصحيحات .وكذا يف املنار .ونافذ :موىل لعبد اهلل بن عامر ،كان
واله حفره ،فغلب عليه .انظر :فتوح البلدان ،ص  ،564ومعجم البلدان ،ج  ،5ص .500

-70

راجع لكل ذلك البالذري( .املؤلف).
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حبيب ،وهنر ذراع ،وهنر أيب بكرة ،وغريها من األهنار ،وهذه األهنار كلها حفروها بالبرصة( )71فام بال
غريها من البالد؟
أما ما بذلوا من األموال وأفرغوا من اجلهد يف بناء املسجد النبوي ،وتذهيب البيت واملسجد
األموي الذي هو معدود من إحدى العجائب يف كثرة نفقاته ،وعظمة بنائه ،ودقة صنعه ،وهبجة منظره،
وحسن نظامه ،فهو أشهر من نار عىل علم.
وبنو أمية هم أول من اختذ( )72دار الرضب يف اإلسالم ،فكسوا به اإلسالم رفعة ،وأغنوه عن
نقود الروم والفرس ،ونجوه مما أوعده الروم بنقش شتم النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ عليها .وهم الذين
انتشارا ونفو ًذا،
نقلوا الدفاتر والدواوين من الفارسية والرومية والقبطية إىل العربية( ،)73فزادت العربية
ً
ومل يمض برهة من الدهر حتى أصبحت هذه البالد عربية النزعة واللسان .وهم أول من

بنى()74

مستشفى يف اإلسالم ،بنوه بدمشق سنة ثامن وثامنني ،جعلوا فيه األطباء ،وأمروا بحبس املجذومني،
ً
دارا للعميان ،وهم أول من عمل دار الضيافة( )76بعد عمر
وأجروا هلم األرزاق .وهم أول من أنشأ(ً )75
ابن اخلطاب .وهم أول من رثى لأليتام وحتنن عليهم ،ورتب هلم املؤدبني ليعلموهم(.)77
نرش املعارف والعلم(:)78
أما العلم ،فقد زخر هبم بحره ،وزهر بدره( ،)79فالقرآن الذي هو عمود اإلسالم ،ورأس
العلوم ،وينبوع املعارف ،أدرك األمة قبل اختالفها فيه عثامن بن عفان ،وهو أموي .ثم بعد ذلك

-71

أيضا مما فات استدراكه .وكذا يف املنار .واملذكور يف الفتوح بعد هنر بشار" :هنر
يف الطبعة األوىل" :بزور" وهو ً
فريوز" ،كام أثبت .ونقل البالذري ص  561عن القحذمي أنه نسب إىل فريوز موىل ربيعة بن كلدة الثقفي .وقيل
غري ذلك.

-72

غري يف الطبعة الثانية إىل "اختذوا" دون نسب.

-73

راجع لكل ذلك فتوح البلدان للبالذري( .املؤلف) .انظر الصفحات .065 ،544 ،135

-74

غري يف الطبعة الثانية إىل "بنوا".

-75

غري يف الطبعة الثانية هذا الفعل واألفعال املاضية اآلتية كلها من اإلفراد إىل اجلمع ،مع أهنا صحيحة.

-76

اليعقويب ذكر الوليد( .املؤلف) .وقد سبق ذكره.

-77

السيوطي ذكر الوليد( .املؤلف) .يعني يف تاريخ اخللفاء .وقد سبق ذكره.

-78

هذا الفصل كتبه السيد سليامن الندوي تلميذ املؤلف .انظر مقدمة التحقيق.

-79

يف املنار" :أزهر" ،والوارد هنا أفصح وأشهر.
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اختلط( )80العرب بالعجم ،واحتكت هبم ،ففسدت لغتها .وأسلمت العجم ،فلم تستطع السالمة من
اللحن ،فكثر التصحيف يف القرآن ،وانترش بالعراق ،ففزع احلجاج ـ وهو أحد أمراء بني أمية ـ إىل كتابه،
فوضعوا النقط واإلعجام( ،)81فعصموا به كتاب اهلل أن يتطرق إليه التصحيف والتحريف تطرقهام إىل
التوراة واإلنجيل .وواهلل هذا أعظم مرب ٍة ُب ير هبا اإلسالم ال يساوهيا( )82مربة ،وأعظم منية ُم ين هبا عىل الدين
ال يوازهيا منة .ثم كتب احلجاج املصاحف وفرقها يف األمصار .وكان الوليد ـ الذي رماه صاحبنا
باالستهانة بالقرآن ـ حيث الناس عىل حفظ القرآن ،وكان جيزل الصالت حلفظته ،ويرضب الذين
مل حيفظوه( .)83فكثر حفظته ،وعظم قدرهم ،وجلت رتبتهم.
أما التفسري ،ففي أيامهم نبغت أجلة املفرسين من التابعني ،ويف أيامهم دون التفسري يف
الصحف .فأول من وضع يف التفسري ابن جبري بأمر عبد امللك( ،)84ثم جماهد.
أما احلديث ،فكانوا ُي ِدرون عىل أهله الصالت ،ويبعثون إليهم باهلدايا ،وجيرون هلم األرزاق،
لينقطعوا إىل حفظ احلديث وروايته ونقله .وكانوا يكرمون الفقهاء ،وجيلون مقامهم ،ويراعون جانبهم.
ً
إجالال
فقد كان يصيح صائح من بني مروان يف موسم احلج" :أال ال يفتي الناس إال عطاء بن أيب رباح"
لشأنه ،ولكثرة علمه باملناسك(.)85
وكان عبد امل لك أمر احلجاج ـ وهو أمريه عىل املوسم ـ أن يقدم ابن عمر يف احلج ،ويقت

أثره

يف املناسك( .)86وكان سامل بن عبد اهلل ،والقاسم بن حممد ،والشعبي ،وميمون بن مهران ،والزهري،
وأيوب بن أيب متيمة ،وقبيصة بن ذؤيب ،ورجاء بن حيوة ،أعزة عند بني أمية ،وكان أكثرهم ً
عامال هلم.
وهم أساطني احلديث ،وأئمة الرواية ،وأعالم النقل .وأنت تعلم أن أحاديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم

-80

يف املنار" :اختلطت".

-81

ابن خلكان ،ذكر احلجاج( .املؤلف) .طبعة إحسان عباس ،ج  ،0ص .50

-82

يف املنار" :ال تساوهيا" ،وكذلك" :ال توازهيا".

-83

العقد أخبار الوليد ،ص ( 053الصفحة املذكورة من املنار .وقد سبق ما ذكر هنا يف الرد عىل ما وصف جرجي
زيدان بني أمية من االستهانة بالقرآن واحلرمني) وابن األثري سنة ( .33مل أجد يف الكامل إشارة إىل حث الوليد عىل
حفظ القرآن).

-84

ميزان االعتدال للذهبي ذكر عطاء بن دينار (املؤلف) .انظر :طبعة البجاوي ،ج  ،5ص .24

-85

ابن خلكان ذكر عطاء( .املؤلف) .طبعة إحسان عباس ،ج  ،5ص .061

-86

انظر ما أخرجه مالك يف املوطأ ،ص  130والبخاري يف الصحيح ،ص  1665عن سامل بن عبد اهلل.
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لوال استيداعها( )87بطون الصحف لضاعت هبالك العلامء وإرساع املوت فيهم .فأسألك بحرمة التاريخ
من أمر أهل هذا الشأن بتدوينها يف الكتب؟ أليس هو عمر بن عبد العزيز األموي؟ فجاء يف اآلثار أن عمر
ابن عبد العزيز كتب إىل اآلفاق " :انظروا حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فامجعوه"( .)88وكتب
إىل أيب بكر ابن حزم رأس املحدثني أن" :انظر ما كان من سنة أو حديث ،فاكتبه ل ،فإين خفت دروس
العلم وذهاب العلامء"( .)89وقد كتب ابن حزم كت ًبا يف احلديث ،فتويف عمر .ثم وضع الكتب فيه ربيع ابن
صبيح .وكان عمر بن عبد العزيز يكتب إىل األمصار يعلمهم السنن والفقه(.)90
أما أصول اللغة ونحوها ،فقد كان تدوينها بأمر بني أمية ،ذكر ابن خلكان (املجلد األول
صفحة  )004أن أبا األسود الدؤل استأذن زياد ابن أبيه ـ وهو وال العراقني يومئذ ـ أن يضع للعرب ما
يقيمون به لساهنم ،فأبى .ثم بدا له صواب رأيه ،فدعا الدؤل ،وقال له" :ضع للناس الذي هنيتك أن تضع
َنسة بن معدان( )92املهري ،وعنه ميمون ،وعنه عبد اهلل
هلم" ،فوضعه( .)91وأخذ عنه ما وضعه ع َ
احلرضمي( ،)93وعنه عيسى بن عمر ،وعنه اخلليل( .)94وهؤالء كلهم كانوا يف عرص بني أمية ،وهم
واضعو النحو ،ومدونو أصوله.
أما الشعر ،ففي عرصهم فتقت ألسنة الشعراء ،وارتفع قدرهم ،وانترش ذكرهم .ففحول الشعر
وأمراء القول وفرسان القريض هم :الفرزدق الدارمي ،وجرير (ابن) اخلطفي( ،)95واألخطل التغلبي،
الر يمة غَيالن ،ون َُصيب .وهؤالء
وعمر بن أيب ربيعة القريش ،و ُك َث ِّري َعزي ة ،ومجيل ُب َثينة ،وجمنون ليىل ،وذو ُّ
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يف املنار" :لوال أهنا استودعت" ،وهو صواب ،ولكن املثبت من الصحيحات امللحقة بالطبعة األوىل ،وكان قد وقع
فيها" :لوال استودعت".
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رواه هبذا اللفظ أبو نعيم يف تاريخ أصبهان ،ج  ،1ص  556عن عبد اهلل بن دينار.
علقه البخاري يف الصحيح يف كتاب العلم ،باب كيف يقبض العلم.
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مقدمة الزرقاين عىل املوطأ ،ج  ،1ص ( ،65املؤلف).
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وفيات األعيان ،ج  ،6ص .530
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يف الطبعة األوىل" :عتبة بن مهران" ،واالسامن مصحفان .ولعل التصحيف قد وقع يف طبعة الوفيات التي اعتمد
عليها الكاتب .وكذا يف املنار والطبعة الثانية.
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أيضا إىل "احلرضي" يف الطبعة األوىل .وكذا يف املنار والطبعة الثانية.
تصحفت "احلرضمي"ً ،

-94

ابن خلكان جملد  ،0ص ( .534املؤلف) طبعة إحسان عباس ،ج  ،6ص .530

-95

اخلَ َط َفى لقب جد جرير .وهو جرير بن عطية بن حذيفة ،وقد يقال له" :ابن اخلَ َط َفى" نسبة إىل جده .ومن ثم زدت
ما بني املعقوفني.
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يغمروهنم باجلوائز ،فنطقت ألسنتهم بام أصبح زَ هر ًة
كلهم كانوا يقصدوهنم بجياد قصائدهم ،فكانوا ُ
لألدب وزينة للغة.
وكانوا حيثون الناس عىل اقتناء األدب ،وتناشد الشعر ،وتدارس أخبار الشعراء .وكانوا
وجييزوهنم باألموال اجلزيلة .وكانوا يرسلون أبناءهم إىل البادية
يستوفدون الشعراء ،ويستزيروهنم(ُ ،)96
ليتلقنوا األدب ،ويتلقفوا اللغة من أفواه األعراب وأهل البادية .وقد مجع الوليد بن يزيد بن عبد امللك
ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنساهبا ولغاهتا(.)97
أما علم التاريخ والسري واملغازي ،فبعرصهم افتتح عرصه ،وبأمرهم ارتفع أمره .ففحول
أصحاب السري واملغازي هم :وهب بن منبه عامل اليمن املتوىف سنة  ،110وحممد بن مسلم الزهري صاحب
عبد امللك املتوىف سنة  ،100وموسى بن عقبة املتوىف سنة  .101وهلؤالء كلهم كتب يف التاريخ والسري
واملغازي( .)98ووضع يف أيامهم عوانة املتوىف سنة  102كتاب التاريخ ،وكتاب سرية معاوية وبني أمية(.)99
وكان مللوك بني أمية رغبة شديدة يف استطالع األخبار املاضية وحوادث األمم اخلالية .قال
املسعودي :إنه كان معاوية جيلس ألصحاب األخبار يف كل ليلة بعد العشاء إىل ثلث الليل ،ثم ينام ثلث
الليل ويقوم .فيأتيه غلامن وعندهم كتب( ،)100فيقرؤون عليه ما يف الكتب من أخبار األمم وسري امللوك
وسياسات الدول()101
رش َية من صنعاء اليمن،
 .ومل يصرب عىل ذلك حتى استحرض عامل عرصه عبيد بن َ ْ

وسأله عن األخبار املتقدمة وملوك العجم ،وسبب تبلبل األلسنة ،وأمر افرتاق الناس يف البالد ،وأمره أن
يدون ما علمه .وعاش عبيد إىل أيام عبد امللك ،وتويف ،وله من الكتب :كتاب األمثال ،وكتاب أخبار
املاضني( .)102وأخذ عنه أناس سامهم ابن النديم ،وكان من رواته زيد الكاليب يف أيام يزيد بن معاوية،
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يعني :يطلبون زيارهتم .ويف املنار" :ويستزيدوهنم" .وكذا يف الطبعة الثانية بعد حذف الواو!

-97

الفهرست صفحة ( .31املؤلف) .نرشة أيمن فؤاد السيد ،ج  ،1ص .036

-98

راجع كشف الظنون ،ج  ،0ص  1206وتذكرة احلفاظ ،ج  ،1ص ( .111املؤلف).

-99

الفهرست ،ج  ،1ص .035
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يف الطبعة الثانية هنا وفيام بعد" :كتاب" ،وهو خطأ.

-101

مروج الذهب ،ج  ،5ص .01-04

-102

كتاب الفهرست صفحة ( .000املؤلف) .نرشة أيمن فؤاد سيد،ج  ،1ص  .034-023وقد طبع يف آخر كتاب
التيجان :كتاب بعنوان أخبار عبيد بن رشية اجلرمهي يف أخبار اليمن وأشعارها وأنساهبا ،ولعله هو الذي سمي يف
الفهرست :كتاب امللوك وأخبار املاضني.
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عارف بأيام العرب وأحاديثها (الفهرست صفحة .)103()34
وقد كان هشام مشغو ًفا بالسري واألخبار ،فنقل له َج َبلة بعض كتب سري الفرس من الفارسية إىل
العربية(.)104
وأمر هشام النقلة ،فنقلوا له كتاب تاريخ ملوك الفرس وقوانني دولتهم وتراجم رجاهلم .وكان
هذا الكتاب مصورا ،تم نقله سنة  .115رآه املسعودي سنة  545يف مدينة إصطخر ،كام ذكر يف "التنبيه"
صفحة (.)105()146
أما علوم الفلسفة ،ومنها الطب والكيمياء ،فكان هلم يف نقلهام إىل العربية آثار صاحلة .فنقل
ابن ُأثال ملعاوية كتب الطب من اليونانية ،وهذا أول نقل يف اإلسالم( .)106وكان يف البرصة يف أيام مروان
ابن احلكم طبيب ماهر هيودي النحلة عارف بالعربية ،اسمه مارسجويه .فنقل مارسجويه هذا ُكناش القس
أهرن( )107بن أعني من الرسيانية إىل العربية .فلام توىل عمر بن عبد العزيز وجد هذا الكتاب يف خزائن
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الظاهر أنه وهم ،فإن ابن النديم ذكر من روى عنه عبيد ،ال من روى عن عبيد .ثم قوله" :وكان من رواته زيد
الكاليب يف أيام يزيد بن معاوية  "...خلط .وذلك أن ابن النديم ذكر يف هذا الفن من املقالة الثالثة أخبار األخباريني
والنسابني وغريهم ،فذكر دغفل النسابة البكري ،ثم لسان احلمرة ،ثم عبيد بن رشية ،ثم عالقة بن كرشم الكاليب
من بني عامر بن كالب ،ثم صحار العبدي وغريهم .وبعد ما ذكر عبيد بن رشية سمى من روى عنه عبيد ،فقال:
"الكيس النمري ،اللسني اجلرمهي ،عبد ود اجلرمهي واسمه زيد بن الكيس" كذا يف طبعة فلوجل من الفهرست=.
شخصا سامه "زيد الكاليب".
= فقرأ الكاتب "زيد بن الكيس عالقة بن كرشم الكاليب  ."...وهكذا أو جد
ً
واجلدير بالذكر أن اجلملة "واسمه زيد بن الكيس" وضعت يف طبعة رضا جتدد ،ص  140وطبعة أيمن ،ج  ،1ص
 ،034بعد "الكيس النمري" .هذا ،ويف طبعة رضا" :وابنه زيد بن الكيس" .وفيه نظر .انظر :معجم األدباء ،ج ،0
ص ،535ج  ،5ص .0003
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أيضا (املؤلف) .نرشة أيمن فؤاد سيد ،ج  ،0ص .505 ،151
راجع الفهرست ً
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نرشة الصاوي ،ص .30
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هكذا جاء يف بحث للمؤلف عن الرتمجة واملرتمجني يف احلضارة اإلسالمية ،وهو ضمن املجلد السادس من مقاالت
شبيل ،فذكر أن ابن أثال كان طبي ًبا ،وقد نقل ملعاوية بعض الكتب الطبية من اليونانية .وكأن ذلك كان متهيدً ا حلركة
الرتمجة التي قويت فيام بعد (ص  .)5ولكن مل أجد هذا اخلرب يف الفهرست وعيون األنباء وغريمها .واملؤلف نفسه
ملا ذكر خالد بن يزيد يف املقال املشار إليه وأنه بإحضار من ينقل الكتب من اليونانية والقبطية نقل (ص  )0قول
صاحب الفهرست (ص " :)000وهذا أول نقل كان يف اإلسالم".
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يف الطبعة األوىل واملنار" :أهرون" ،ويف الثانية" :هارون" .واملثبت من مصدر النقل.

الكتب يف الشام ،فأخرجه إىل الناس( ،)108وبثه يف أيدهيم(.)109
وخالد بن يزيد بن معاوية حكيم آل أمية أول من طلب علوم الفلسفة يف اإلسالم .وخربه أنه
كان يطمع يف اخلالفة ،فلام وثب مروان عليها رغب خالد عنها إىل طلب العلم ،فاستقدم مجاعة من فالسفة
اليونانيني ممن كان ينزل مدينة مرص ـ ومنهم :مريانوس الرومي الذي أخذ عنه صنعة الكيمياء والطب ـ
وأمرهم بنقل الكتب من اليونانية والقبطية إىل العربية ،فنقلوها له .وخلالد كالم يف الكيمياء والطب ،وكان
بصريا هبذين العلمني متقنًا هلام .وله رسائل دالة عىل معرفته وبراعته كام أخرب به ابن خلكان(.)110
ً
وقد ذكر له ترمجة صاحلة ابن النديم يف فهرسته( .)111ونقل سامل كاتب هشام ـ وهو أبو جبلة املار ذكره ـ
رسائل أرسطاطاليس إىل اإلسكندر(.)112
فبنا ًء عىل ما قدمنا من القول بنو أمية هم أول من استقدم الفالسفة ،واستدناهم يف اإلسالم .هم
أول من أمر بنقل العلوم إىل العربية يف اإلسالم .هم أول من أنشأ خزائن للكتب يف اإلسالم ،وقد رضبنا
صفحا عام كان آلل أمية باألندلس يف السياسة والعلم من املآثر احلسنة واألعامل اجلليلة والسري العادلة.
ً
فهل لك أهيا الفاضل املؤلف إىل اإلذعان للحق من سبيل ،وإىل الرجوع عن ضالل الرأي من طريق؟
صنيع املؤلف بالعباسية:
عهدنا الوحوش الضارية ،مع جفاء طبعها وقسوة قلبها وكوهنا مطبوع ًة عىل االفرتاس والفتك
والرتوي( )113بالدم ،إذا( )114دخلت غابتها وأحاطت هبا عائلتُها تبدل القسوة بالرمحة ،والغلظة
باللطف ،والغضب باحلنان .فبينام أحدها عبوس ،كارش عن األنياب ،كالح الوجه ،مستبشع املنظر ،كريه
اهليئة ،إذ هو ٌّ
هش ب ٌّش حنون عطوف يذوب لط ًفا ورقة .وكذلك شأن قواد اجلند وأبطال احلرب .فإنك
ترى أحدهم إذا قاتل األكفاء وناطح األقران فهو شهاب ينقض ،ونار تلتهب ،وسعري تفور .وإذا عارش
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يف املنار" :للناس".

-109

أخبار احلكامء ،ص  ،500 ،34وعيون األنباء ،ج  ،0ص ( ،140املؤلف) .وانظر :الفهرست ،ج  ،0ص .003
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وفيات األعيان ،ج  ،0ص .000
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الفهرست ،ج  ،0ص .003

-112

الفهرست ،ج  ،1ص .565

-113

غ ُِّري يف املنار عىل "االتواء" ،وكذا يف الطبعة الثانية .واحلق أن تروى وارتوى كالمها صحيح .قال ابن سيدة :روي
من املاء ،وتروي ،وارتوى = كله بمعنى .انظر :اللسان (روي).
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يف املنار" :وإذا" ،وكذا يف الطبعة الثانية ،وهو خطأ.
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جربنا املؤلف وعجمنا
حلام ،وأرقهم طب ًعا .وقد ي
األصحاب فهو ألينهم جان ًبا ،وأحالهم خل ًقا ،وأوسعهم ً
عوده يف معاملته مع أعدائه (بني أمية) فلننظر كيف حاله يف معارشته مع أصدقائه (العباسية)!
قال املؤلف" :فح يبب بعضهم إىل املنصور أن يستبدل الكعبة بام يقوم مقامها( )115يف العراق،
تصغريا للكعبة .وقطع املرية يف البحر عن املدينة"،
حجا للناس .فبنى بنا ًء "سامه القبة" اخلرضاء
وتكون ًّ
ً
(اجلزء الثاين صفحة .)54
وقال" :وأراد املعتصم أن يستغني عن بالد العرب مجي ًعا .وكان قد بنى سامرا بقرب بغداد،
وأقام فيها جنده ،فأنشأ فيها كعبة ،وجعل حوهلا طوا ًفا ،واختذ منى وعرفات(( ،")116اجلزء الثاين
صفحة .)50
وقال" :فلام أفضت اخلالفة إىل املأمون  )117(...فأخذ بنارص( )118أشياعه ،ورصح بأقوال
مل يكونوا يستطيعون الترصيح هبا خو ًفا من غضب الفقهاء ،ويف مجلتها القول بخلق القرآن أي أنه غري
منزل"( ،اجلزء الثالث صفحة .)101
غري ٍ
خاف عىل أحد أن العباسية إن افتخروا وتطاولوا عىل منازعيهم يف الرئاسة ،فمعظم فخرهم
وأبني حججهم أهنم بنو عم النبي ،وسدنة البيت ،وخدمة احلرم ،ودعاة اإلسالم ،ونقباء القرآن .وصاحبنا
يقول :إن املنصور ـ وهو مؤسس دولتهم وفاحتة خلفائهم ـ بنى القبة اخلرضاء إرغا ًما للكعبة ،وقطع املرية
عن املدينة تضيي ًقا عىل أهلها! وإن املأمون ـ وهو أفضل خلفائهم دينًا وورعًا ـ كان ينكر نزول القرآن! وإن
املعتصم ـ وهو فحلهم وواسطة عقدهم ـ بنى كعبة يف سامرا ،وجعل هلا طوا ًفا!
يتحرى الصدق،
ولعلك تقول :إن احلاكم بالعدل والقائم بالقسط ليس له محيم وال عدو ،فهو ي
ويدور مع احلق كيفام دار .فاملؤلف إذا أتته سيئة من بني العباس قىض عليهم من غري حماباة هلم وال ميل
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هنا علق املصحح يف املنار بام نصه :كانت صحة العبارة أن يقول :أن يستبدل بالكعبة إلخ .مصحح .يعني أن
الصواب يف العربية دخول الباء عىل املرتوك كام يف قوله تعاىل :ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ (سورة البقرة ،اآلية:
 .)61وما ورد يف كتاب جرجي زيدان من األخطاء الشائعة اآلن.
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بعده يف املنار والطبعة الثانية" :إلخ".
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يف املنار يف موضع النقاط" :إلخ ـ ثم قال".
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الكلمة ساقطة من الطبعة األوىل .ويف املنار :يناظر .والصواب ما أثبت من تاريخ التمدن اإلسالمي ،ج ،5
ص ،153نرشة حسني مؤنس .وأخذ بنارصه أي ساعده وأعانه .انظر :معجم اللغة العربية املعارصة للدكتور
أمحد خمتار عمر ،ج  ،5ص  .004وكان هذا الرتكيب شائ ًعا يف زمن الكاتب خاصة.
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إليهم .وكذلك إذا عرضت له حسنة من بني أمية فهو يوفيهم حقهم( )119من االستحسان وحسن القول
ُ
األمل ،وذهبت الثقة؛ فإن املؤلف ملا ذكر
وتنويه الذكر .هيهات! هذا كان رجاؤنا ،فخاب الظن ،وكذب
بني أمية عقد ملثالبهم أبوا ًبا ،منها :استخفافهم بالدين ،وذكر فيه قتال عبد امللك مع ابن الزبري فقلب
أيضا،
الرواية ،كام سبق ذكره( .)120فلو كان مغزى املؤلف الصدق وبيان احلقيقة لكان يعقد با ًبا للعباسية ً
يذكر فيه استخفافهم بالكعبة وإنكارهم لنزول القرآن.
ٍ
طرف الغض من
وهاهنا موضع نظر إىل دقة مكيدة املؤلف ،وحسن احتياله .فإنه يريد من
ٍ
طرف االنتصار للعباسية والذب عنهم ،ألجل أهنم كرسوا شوكة العرب،
الكعبة ،واحلط من القرآن ،ومن
مغموسا مبدي ًدا حتت عنوان
واختذوا العجم بطانتهم وعمود دولتهم .فذكر استخفافهم بالكعبة ،ولكن
ً
"ثروة الدولة اإلسالمية" ليأخذ بطريف املطلوب ،ويفوز ببغيتيه م ًعا!
أما كشف اجللية عن أصل احلال ،فاألمر أن من يدعي اخلالفة (وهي منصب ديني) ويرشح هلا
ً
سبيال إال بالتظاهر بالدين ،والتصبغ به ،ونصب نفسه إلعالء كلمته ورفع مناره،
نفسه ال جيد إىل ذلك
ومحل الناس عىل تعظيم شعائره ،والتدل إىل خاصة القائم به؛ ليجلب عطف القلوب ،وجذب األميال،
ورضاء العامة ،والتحبب إىل الناس .ولذلك كان اخللفاء (بنو أمية والعباسية كالمها) يصلون بالناس
ويؤموهنم ،وحيرضون املوسم ،وحيجون هبم ،أو يرسلون من خاصتهم من ينوب مناهبم ،وخيطبون عىل
املنابر .ولذلك ملا أراد أهل الشام املكيدة بعيل ريض اهلل عنه ورفعوا املصاحف ،كف أصحاب عيل عن
القتال .وملا قال عيل :هذه خديعة منهم ،قالوا :إذا مل تذعن هلذا خلعناك .فلم يقدر عىل خالفهم ،وريض
ً
عاجال.
بام مل يكن وفق رضاه .وملا فعل يزيد ما فعل ،ضج الناس .وكادوا يسطون عليه لوال أنه مات
وملا أراد احلجاج قتال ابن الزبري أغراهم بأن ابن الزبري أحلد يف الدين ،وزاد عىل الكعبة .ولذلك نصب
املناجيق تلقاء الزيادة التي كان زادها ابن الزبري ريض اهلل عنه .وملا جاهر الوليد بن يزيد بالفسق قاموا عليه
وقتلوه .وملا قال أبو نواس يمدح األمني وصدر القصيدة هبذا البيت(:)121
مخرا وقل ل هي اخلمر
أال فاسقني ً

-119

"حقهم" ساقط من الطبعة الثانية .ويف الطبعة األوىلِّ " :
يويف".

-120

يف الطبعة األوىل" :أسبقنا ذكره".

-121

ديوانه ،ج  ،5ص  ،102والرواية" :إذا أمكن اجلهر".

رسا فقد أمكن اجلهر
وال تسقني ًّ
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اختذ املأمون هذا وسيلة إلغراء الناس عىل خمالفة األمني(.)122
فهل تصدق بعد كل ذلك بأن املنصور أو املعتصم كان يقدر أو يسوغ له أن يصغر شأن الكعبة
ويمس من رشفها؟ وهل كان يقدر املأمون أن حيمل الناس عىل إنكار القرآن؟ والعياذ باهلل!
فأما استشهاد املؤلف يف هذه الواقعة بابن األثري وغريه ،فكله حتريف ،وتدليس ،وسوء تأول.
ولوال أنني سئمت من كشف دسائسه مر ًة بعد أخرى ألوضحت األمر وبينت حقيقة احلال.
احتقارا
قال املؤلف" :وملا توىل املعتصم سنة 013هـ واصطنع األتراك والفراغنة ازداد العرب
ً
يف عيون أهل الدولة ،وتقارصت أيدهيم عن أعامهلا حتى يف مرص  )123(...فأصبح

لفظ "عريب"()124

مراد ًفا ألحقر األوصاف عندهم .ومن أقواهلم" :العريب بمنزلة الكلب ،اطرح له كرسةً ،وارضب رأسه"،
وقوهلم" :ال يفلح أحد من العرب إال أن يكون معه نبي ينرصه اهلل به"( ،اجلزء الثاين صفحة  51و .)50
من أحسن أعامل آل عباس عند املؤلف :أهنم صغروا شأن العرب ،وساموهم اخلسف ،وسلطوا
عليهم األعاجم واألتراك وجعلوهم( )125والة البالد ،بيدهم األمر والنهي ،والرفع واخلفض ،والعقد
ارتياحا إليه ،وشفا ًء
واحلل ،والنقض واإلبرام .ذكر ذلك يف غري موضع ،وكلام ذكره وجد من نفسه
ً
حلزازتهِ ،
وهزي ًة لعطفهً ،
ونيال ألربه.
ومع أن الواقعة مكذوبة أو حمرفة عىل جري عادته ،فنحن ال ننازعه يف ذلك ،ونطوي احلديث
غرته( ،)126ولكن نقول :إذا مدح أحد ً
مثال دولة فرنسا ،وقال :إهنم ذللوا الفرنساويني(،)127
عىل ي
وأرغموا أنوفهم ،واستلبوهم املناصب ،وقلدوا الواليات األجانب ،وجعلوهم قابيض أزمة األمور يولون
عارا يستحى
ويعزلون ،وينفقون ويمسكون ،فهل هذا يكون ً
مدحا ترىض به دولة فرنسا ،أو يكون هذا ً
منه ،ومسبة يستنكف عنها ،وشناع ًة تشمئز منها القلوب؟ وأنصف من نفسك ما كان حظ العباسيني من
تولية األعاجم؟

-122

انظر :املوشح للمرزباين ،ص  ،564واألوائل أليب هالل ،ص .061
متصل يف الطبعة األوىل .ويف املنار وضعت نقاط وبعدها" :إىل أن قال".

-123

الن

-124

يف الطبعة الثانية" :العريب" ،وهو خطأ.

-125

يف املنار" :جعلوا هؤالء" .وكذا يف الطبعة الثانية.

-126

من قوهلم :طيت الثوب عىل غره ،أي عىل كرسه األول.

-127

يف املنار :فرنسة و الفرنسيني .وال أدري ملاذا غري املصحح ما جاء يف الطبعة األوىل ،مع أن الوجهني كليهام يف اسم
البلد والنسبة إليه مجي ًعا قد وردا يف جملة املنار نفسها يف مواضع كثرية.
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أما آل برمك ،فال ننكر فضلهم وحماسن آثارهم ،ولكنهم مع كل ذلك استأثروا باألموال،
وانفردوا باألعامل ،حتى مل يكن حظ اخللفاء من اخلالفة إال االسم فقط .فاضطر الرشيد إىل النكبة هبم،
إزالة دولتهم.
وأما األتراك فصاروا يلعبون باخلالفة كل ملعب ،فكم قتلوا من اخللفاء ،وسجنوا وعذبوا
بأنواع العذاب ،وتركوهم يموتون جوعًا يسألون الناس وال يعطون!
فهل هذه سياسة متدح ،ومأثرة تذكر ،وفضيلة يفتخر هبا؟
اخللفاء الراشدون:
املؤلف حرفته تأليف الكتب متكسبًا به( ،)128وهو يعرف حق املعرفة أنه لو انتقد عىل اخللفاء
حيا ،كسد سوقه ،وخابت صفقته .فدبر لذلك ً
حيال ال يكاد يتفطن هلا اللبيب
الراشدين ،ونال منهم ترص ً
ً
فضال عن البليد املتساهل .فعمد إىل رؤوس املثالب ،ونسبها إليهم بأنواع االحتيال .فتارة
املتيقظ،
مها عدم االعتناء هبا ،وتار ًة
عر ًضا ُمو ً
بتبديدها يف ثنيات الكالم وإبعادها عن موضع العناية ،وتار ًة بإيرادها َ
بذكرها ً
عذرا .وإذا كررت النظر يف كالمه ،وتصفحت ما فيه ،ومجعت ما هو مبدد ،ونظمت ما
حمتاال هلا ً
هو مفرق ،تكاد تستيقن أن اخللفاء كانوا من أشد أعداء العلم ،وأهنم أبادوا الكتب واخلزانات،
واضطهدوا أهل الذمة ،وجعلوهم أذالء ال يؤذن هلم ،وال يؤبه هبم.
أما كوهنم أعداء العلم ،فبني املؤلف ذلك ً
ً
وتفصيال فقال:
إمجاال
ـ

" كان اإلسال م يف أول أمره هنضة عربية ،واملسلمون هم العرب ،وكان اللفظان مرتادفني ،فإذا

قالوا :العرب أرادوا املسلمني ،وبالعكس .وألجل هذه الغاية أمر عمر بن اخلطاب بإخراج غري املسلمني
من جزيرة العرب )129( ...ومتكن هذا االعتقاد يف الصحابة ملا فازوا يف فتوحهم ،وتغ يلبوا عىل دولتي
الروم والفرس ،فنشأ يف اعتقادهم أنه ال ينبغي أن يسود غري العرب ،وال يتىل غري القرآن"(.)130
ـ

"أما يف الصدر األول فقد كان االعتقاد العام أن اإلسالم هيدم ما كان قبله ،فرسخ يف األذهان

أنه ال ينبغي أن ينظر يف كتاب غري القرآن".

-128

يعني :بتأليف الكتب .ويف املنار" :هبا" ،يعني :بحرفته .ويف الطبعة الثانية" :مكتسبا".
يف الطبعة األوىل متصل.

-129

يف املنار بعد النقاط" :إىل أن قال" .والن

-130

يف آخر هذا النقل زيد يف املنار" :إلخ" .وكذا يف النقول الثالثة األخرى التالية .وتابعتها الطبعة الثانية.
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ـ

" فتوطدت العزائم عىل االكتفاء به عن كل كتاب سواه ،وحمو ما كان قبله من كتب العلم يف

دولتي الروم والفرس ،كام حاولوا بعدئذ هدم إيوان كرسى وأهرام مرص وغريها من آثار الدول السابقة"،
(اجلزء الثالث صفحة .)53
ـ

ُ
إحراق ما عثروا عليه من كتب اليونان والفرس يف اإلسكندرية
"وبنا ًء عىل ذلك هان عليهم

وفارس"( ،اجلزء الثالث صفحة .)155
حريق خزانة اإلسكندرية(:)131
مل يقتنع املؤلف بذلك ،فعقد با ًبا إلثبات أن حريق خزانة اإلسكندرية( )132كان بأمر عمر بن
اخلطاب ،وأطال وأطنب يف ذلك .واستدل عليه بستة دالئل( ،)133نحن نذكرها مع الرد عليها ً
إمجاال:
قالً " :
أوال :قد رأيت فيام تقدم رغبة العرب يف صدر اإلسالم يف حمو كل كتاب غري القرآن
باإلسناد إىل األحاديث النبوية وترصيح مقدمي الصحابة".
الذي ذكر قبل ذلك وحول عليه هاهنا أقوال ،منها :إن اإلسالم هيدم ما كان قبله .وكلنا يعرف
أن املراد به إبطال عوائد اجلاهلية ومزعوماهتا( ،)134وليس املراد حمو الكتب أو إحراق اخلزائن .ولكن
ً
دخيال فينا غريب الذوق واملعرفة محل الكالم عىل غري حمله ،أو لعله عارف يتجاهل،
ملا كان املؤلف
وبصري يتعامى!
ومنها :قول النبي عليه السالم" :ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم ،وقولوا :آمنيا بالذي
أنزل إلينا وأنزل إليكم( ،)135وإهلنا وإهلكم واحد"( .)136وأي متعلق يف هذا؟ بل هو
-131

خيالف()137

قديام إىل اللغة اإلنكليزية ونرش يف صورة
للمؤلف بحث مهم مشهور يف هذا املوضوع يف اللغة األردية ،وقد ترجم ً
كتاب .ونرش األستاذ كرد عيل يف جملة املقتبس خالصة مقتضبة منه بالعربية ،ترمجت من اإلنكليزية .وهي ضمن
هذه املجموعة.

-132

يف الطبعة األوىل واملنار هنا ويف العنوان :اخلزانة اإلسكندرية .وهو تركيب وصفي غري أنه عدل عنه يف
التصحيحات امللحقة بالطبعة املذكورة إىل ما أثبت من الرتكيب اإلضايف.

-133

اجلزء الثالث من متدن اإلسالم ،ص ( .04املؤلف) .ورقم الصفحة من املنار.

-134

ورد هذا القول يف املراسلة بني عمرو بن العاص وعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهام ما يف قصة نيل مرص ،أخرجها
ابن عبد احلكم يف فتوح مرص واملغرب ،ص  .126واملراد به يف القصة ما ذكره املؤلف .وهو حديث نبوي أخرجه مسلم
أيضا ،ومعناه أن اإلسالم ي ِ
سقط ما فعل اإلنسان قبله من املعايص .فهذا سياق آخر.
( )130عن عمرو بن العاص ً
ُ

-135

يف الطبعة األوىل ..." :علينا وأنزل عليكم" ،وهو سهو .وكذا يف الطبعة الثانية.

-136

أخرجه البخاري ( )0035من حديث أيب هريرة.

822

ملا يريده املؤلف ،فإن احلديث يأمر باإليامن بام أنزل إىل أهل الكتاب .أما اإلغفال عن تصديق أهل الكتاب
وتكذيبهم فألجل كون أهل الكتاب غري موثوق هبم يف الرواية.
ومنها :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم رأى يف يد عمر ورق ًة من التوراة ،فغضب حتى تبني
الغضب يف وجهه ،ثم قال" :أمل آتكم هبا بيضاء نقية؟ واهلل لو كان موسى ح ًّيا ما وسعه إال اتباعي"(.)138
وهذا ال مستند فيه للمؤلف ،فإن النبي صىل اهلل عليه وسلم خاف عىل عمر عنايته بالتوراة والتصديق بكل
ما فيها مع كوهنا مغري ًة لعبت هبا أيدي النقلة .ولذلك قال :أمل آتكم هبا بيضاء نقية؟ وهذا ال يستلزم،
بل ليس فيه أدنى إشارة إىل حموها وإحلاق الرضر هبا.
ُ
وفصل اخلطاب .فاعلم أن عمود اإلسالم وقطب
إيضاحا للكالم بام فيه ثل ُج الصدر
ونزيدك
ً
رحاه هو القرآن ،وعليه املعول وهو املستمسك يف كل باب .وكان هو العروة الوثقى يف ذلك العرص
للصحابة وأهل القرن األول .والقرآن له عناية كربى بالتوراة واإلنجيل ،وهو الذي ينوه بذكرمها ،وعظم
شأهنام ،فقال:
ـ

ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ(.)139
(واملراد بالذكر التوراة).

ـ

ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ(.)140

ـ

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﮊ(.)141

ـ

ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ(.)142

ـ

ﮋ ﯳ ﯳ ﯳ ﯳ ﯳ ﯳ ﯳ ﯳ ﯳ ﮊ(( .)143أي التوراة واإلنجيل).
وألجل ذلك كان عدة من أجلة الصحابة منقطعني إىل قراءة التوراة واإلنجيل ،واالعتناء

-137

كذا يف الطبعتني واملنار بدالً من "خمالف ملا" أو "خيالف ما".

-138

أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ( ،)120والبغوي يف رشح السنة ( )106من حديث جابر.

-139

سورة النحل ،اآلية 05 :وسورة األنبياء ،أآلية.2 :

-140

سورة املائدة ،اآلية.00 :

-141

سورة املائدة ،اآلية.66 :

-142

سورة آل عمران ،اآلية.54 :

-143

سورة يوسف ،اآلية.111 :
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بحفظهام ودرسهام( .)144ومل يكتفوا هبا ،بل أخذوا يروون ويتفاوضون كل ما وجدوا من أقاصي

أهل

الكتاب ومروياهتم .وقد اعرتف بذلك املؤلف نفسه ،فقال" :وقد رأيت أن( )145العمدة يف التفسري عىل
النقل بالتواتر واإلسناد من النبي( ،)146فالصحابة ،فالتابعني .والعرب يومئذ أميون ال كتابة عندهم،
فكانوا إذا تشوقوا إىل معرفة يشء مما تتوق إليه نفوسهم البرشية من أسباب الوجود وبدء

اخلليقة()147

وأرسارها سألوا عنه أهل الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى )148( ...فكانوا إذا سئلوا عن يشء أجابوا
بام عندهم من أقاصي

التلمود والتوراة بغري حتقيق ،فامتألت كتب التفسري من هذه املنقوالت"( ،اجلزء

الثالث صفحة .)60
وذكر املؤلف عقيب ذلك وهب بن منبه وأنه قرأ من كتب اهلل  20كتا ًبا ،ثم قال" :فكان للعرب
ُّ
الغث
حمشوة باألخبار ،وفيها
ثقة كربى فيه" .وقال بعد ذلك" :فكانت كتب التفسري يف القرون األوىل
ي
والسمني مما نقل إليها من األديان األخرى".
فانظر كيف يناقض املؤلف نفسه! فقال" :فنشأ يف اعتقادهم أنه ال ينبغي أن يسود غري العرب،
وال يتىل غري القرآن"" .فرسخ يف األذهان أنه ال ينبغي أن ينظر يف كتاب غري القرآن"" .فتوطدت العزائم
عىل االكتفاء به (أي القرآن) عن كل كتاب سواه ،وحمو ما كان قبله من كتب العلم".
حمشوة باألخبار  ...مما نقل إليها من األديان
ويقول اآلن :إن كتب التفسري يف القرون األوىل
ي
األخرى ،وإنه كان للعرب ثقة كربى يف وهب بن منبه ،وإن كتب التفسري امتألت من منقوالت أهل الكتاب.
فلو كان أهل القرن األول يبغضون ما سوى القرآن ويمحون ما كان قبله من العلم ،كام يدعيه
املؤلف ،فمن روى اإلرسائيليات وأقاصي

التلمود والتوراة وحشاها يف التفسري؟ وملا كانت املسألة

توضيحا وتفصي ً
ال.
موضع زيادة تفصيل نزيدك
ً
كان لعدة من الصحابة وكرباء التابعني عناية كربى بالتوراة وغريها من الكتب الساموية .فمنهم
أبو هريرة الذي كان مالز ًما للنبي عليه السالم ،منقط ًعا إىل الرواية ،مل يدانه أحد يف كثرة الرواية ،كان مشغوفا
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يف كالم املؤلف عىل هذا الوجه نظر ،وسيأيت تفصيله.
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"أن" ساقطة من الطبعة الثانية.
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كذا يف الطبعتني واملنار .ويف الطبعة التي بني يدي من تاريخ التمدن اإلسالمي ،مع تعليقات الدكتور حسني مؤنس،
ج  ،5ص " :24منذ أيام النبي".
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-148
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يف الطبعة األوىل واملنار" :اخللقة" ،واملثبت من مصدر النقل ،وكذا يف الطبعة الثانية.
بعد النقاط يف املنار" :إىل أن قال" .وكذا يف الطبعة الثانية ،والن

يف الطبعة األوىل متصل.

بقراءة التوراة ودرسها .قال العالمة الذهبي يف طبقات احلفاظ يف ترمجته" :عن أيب هريرة أنه لقي كع ًبا (وهو حرب
اليهود) فجعل حيدثه ،ويسأله .فقال كعب :ما رأيت أحدً ا مل يقرأ التوراة أعلم بام فيها من أيب هريرة"(.)149
ومنهم :عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،أحد من هاجر قبل الفتح .قال الذهبي يف طبقات
احلفاظ" :كان من أيام النبي صىل اهلل عليه وسلم صوا ًما قوا ًما ،تال ًيا لكتاب اهلل ،ي
طالب ًة للعلم .كتب عن
كثريا ...وكان أصاب مجلة من كتب أهل الكتاب ،وأدمن النظر فيها ،ورأى
النبي صىل اهلل عليه وسلم ً
علام ً
فيها عجائب"(.)150
ومنهم :عبد اهلل بن سالم حليف األنصار ،أسلم وقت مقدم النبي صىل اهلل عليه وسلم .وفيه
ورد قوله تعاىل :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ( .)151نقل الذهبي بعد ذكر فضائله وكونه عامل أهل الكتاب ،رواية
باإلسناد يرفعه إىل عبد اهلل بن سالم ،أنه جاء إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال" :إين قرأت القرآن
صح ففيه الرخصة يف تكرير التوراة وتدبرها(.)152
والتوراة .فقال :اقرأ هذا ليل ًة ،وهذا ليل ًة" ،فهذا إن ي
ومنهم :كعب األحبار .كان من كبار أهل الكتاب ،أسلم يف زمن أيب بكر .قال الذهبي" :قدم
من اليمن يف دولة أمري املؤمنني عمر ،فأخذ عنه الصحابة وغريهم ،وأخذ هو من الكتاب والسنة عن
أصحابه" .فهذا كأنه ترصيح يف أن الصحابة أخذوا عنه علم أهل الكتاب.
ومنهم :وهب بن منبه .قال الذهبي يف ترمجته" :وعنده من أهل الكتاب يشء كثري ،فإنه رصف
عنايته إىل ذلك (وبا َلغ) ...وكان ثقة واسع العلم .ينظر بكعب األحبار يف زمانه ...وعن وهب قال:
يقولون :عبد اهلل بن سالم أعلم أهل زمانه ،وكعب أعلم أهل زمانه (أفرأيت من مجع علمهام؟ يعني
نفسه)"(.)153
فهل بعد كل هذا يصح( )154قول املؤلف" :إن الصحابة ومن يليهم كانوا يقولون :إنه ال ينبغي
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طبقات احلفاظ ،ج  ،1ص  .54وانظر :سري أعالم النبالء ،ج  ،0ص  ،644وقال حمققه :إسناده ضعيف .قلت:
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وقول كعب" :مل يقرأ التوراة" يدل عىل أن أبا هريرة مل يقرأ التوراةً ،
فضال عن شغفه هبا.
طبقات احلفاظ ،ج  ،1ص  ،55وانظر :سري أعالم النبالء ،ج  ،5ص .31
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سورة الرعد ،اآلية.05 :
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"فهذا إن صح "...إلخ قول الذهبي .انظر :طبقات احلفاظ ،ج  ،1ص  .05وقد نقل احلديث يف سري أعالم النبالء،
أيضا ،وضعف إسناده .وانظر تعليق املحقق.
ج  ،0ص ً 013
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زدت ما بني املعقوفني .فإنه ُّ
أدل عىل املقصود.
تذكرة احلفاظ ،ج  ،1ص  .23 ،22ومنه ُ
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يف الطبعة الثانية" :فهل يصح بعد كل هذا".
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أن يقرأ كتاب غري القرآن ،وحم َوا ما كان قبلهم من العلم"؟ عيا ًذا باهلل.
قال املؤلف" :ثان ًيا :جاء يف تاريخ خمترص الدول أليب الفرج .ثم نقل رواية اإلحراق برمتها،
عرضا يف
وأطال يف إثبات أن أبا الفرج ليس بأول من روى هذه الرواية ،بل ذكرها عبد اللطيف البغدادي ً
ذكره عمود السواري ،وذكرها القفطي يف تاريخ احلكامء.
ال ننازع املؤلف يف أن أبا الفرج مسبوق يف ذكر هذه الرواية بالقفطي والبغدادي ،ولكن ماذا
ينفعه ذلك؟ فإن البغدادي وهو أقدمهام من القرن( )155السادس للهجرة( ،)156وذكر الرواية من غري
إسناد ومن غري إحالة عىل كتاب.
تعود املؤلف من صباه قبول( )157خمتلقات أهل الكتاب وأوهامهم ،فسبب ذلك أنه يزن
التاريخ اإلسالمي بميزان غري ميزاننا .ولذلك يصغي إىل كل صوت ،ويستمع لكل قائل .ال يعرف أن هذا
الفن له أصول ومبادئ( )158وقواعد ،وما مل تكن الرواية مطابقة هلذه األصول اليقينية ال يلتفت إليها
ً
أصال .منها :أن الناقل للرواية ال بد أن يكون شهد الواقعة ،فإن مل يشهد فليبني سند الرواية ومصدرها
حتى تتصل الرواية إىل من شهدها بنفسه .ومنها :أن يكون رجال السند معروفني بصدقهم وديانتهم.
ومنها :أن ال يكون الرواية ختالف الدراية وجماري األحوال.
مؤرخو اإلسالم قبل كل يشء بضبط أسامء الرجال والبحث عن سريهم وأحواهلم
اهتم ِّ
ولذلك ي
وديانتهم وحملهم من الصدق ،فدونوا كتب أسامء الرجال ،وكابدوا يف ذلك حمن ًة يضيق عنها النطاق
البرشي ،فعملوا كت ًبا غري حمصورة .منها :الكامل البن عدي ،الثقات البن حبان ،وهتذيب الكامل للمزي،
وهتذيب التهذيب البن حجر ،وطبقات الصحابة( )159البن سعد والبن ماكوال( )160وابن عبد الرب
والبن األثري والبن حجر ،وهتذيب األسامء للنووي ،وميزان االعتدال للذهبي ،ولسان امليزان البن حجر.
وجتد كتب القدماء من مؤرخي اإلسالم ك يلها أو أكثرها كتاريخ البخاري ،وسرية ابن إسحاق،
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يف املنار" :من أهل القرن".
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ولد سنة 552هـ ،وتويف سنة 603هـ .انظر ترمجته يف عيون األنباء ،ج  ،5ص  ،554وفوات الوفيات ،ج  ،0ص .535
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يف الطبعتني" :بقبول" ،واملثبت من املنار.
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يف الطبعتني واملنار" :مباد".
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يقصد الطبقات الكربى البن سعد ،وهو يشتمل عىل سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم وطبقات الصحابة والتابعني.
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يف كتايب ابن األثري وابن حجر نقول كثرية عن ابن ماكوال ،فظن املؤلف أن له كتا ًبا يف طبقات الصحابة .وإنام
ينقالن من كتابه اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب.

822

وتاريخ الطربي وابن قتيبة( )161وغريه مسلسلة اإلسناد مبينة األسامء ليمكن نقد الرواية ومعرفة جيدها
من زيفها.
فأول يشء هيمنا يف هذا البحث أن نرى :هل ذكر القفطي والبغدادي هذه الرواية مسندةً؟
وذكرا مصدر الرواية وأسامء رواهتا أم ال؟ وأنت تعلم أن البغدادي والقفطي من رجال القرن السادس
فأي عربة برواية تتعلق بالقرن األول ،يذكراهنا من غري سند وال رواية ،وال إحالة عىل كتاب؟
والسابع ُّ
أما كتب القدماء املوثوق هبا ،فليس هلذه الرواية فيها أثر وال عني .هذا تاريخ الطربي،
واليعقويب ،واملعارف البن قتيبة ،واألخبار الطوال للدينوري ،وفتوح البلدان للبالذري ،والتاريخ الصغري
للبخاري ،وثقات ابن حبان والطبقات البن سعد ،قد تصفحناها ،وكررنا النظر فيها .ومع أن فتح
اإلسكندرية مذكور فيها بقضها وقضيضها ،ليس( )162حلريق اخلزانة فيها ذكر(.)163
وعالو ًة عىل ذلك ،ي
خمتصة بذلك ،مثل خطط مرص للكندي ،وكشف
فإن يف فتح مرص كت ًبا
ي
املاملك البن شاهني( ،)164وتاريخ مرص لعبد الرمحن الصديف( ،)165وتاريخ مرص البن بركات
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ال يعرف البن قتيبة كتاب يف التاريخ إال كتاب املعارف ،ولكنه ليس مسندً ا.
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يف املنار" :فليس" ،والفصيح ما كتبه املؤلف.
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ذكرا لفتح اإلسكندرية يف املعارف واألخبار الطوال والتاريخ الصغري ـ والصواب أنه التاريخ األوسط
مل أجد ً
للبخاري ،أما الصغري فلم يعثر عليه بعد ـ وطبقات ابن سعد.
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هو غرس الدين خليل بن شاهني الظاهري ،أمري من املامليك .ول نظر اإلسكندرية ثم نيابتها سنة 352هـ
وقد تويف سنة  .325واسم كتابه :كشف املاملك وبيان الطرق واملسالك ،وقد اخترصه نفسه بعنوان زبدة كشف
املاملك ،...وهذا املخترص قد طبع يف باريس سنة 1330م بعناية بولس راويس .وذكر يف مقدمته أن الكتاب
األصل كان يف جملدين ضخمني يشتمالن عىل أربعني با ًبا ،فلخصه يف اثني عرش با ًبا (ص  .)0وقد ذكر املؤلف
أيضا املتوىف سنة 535هـ ،مقاالت شبيل ،ج ،6
كتاب كشف املاملك يف بحثه باللغة األردية ولكن قال :البن شاهني ً
ص  ،111وهذا وهم .فإن الذي تويف يف هذه السنة أبو حف

عمر بن أمحد بن شاهني احلافظ الواعظ حمدث

أيضا،
بغداد .انظر :ترمجته يف تاريخ بغداد ،ج  ،15ص  ،155وتاريخ اإلسالم ،ج  ،3ص  ،534وقد وهم الزركيل ً
فعد كشف املاملك من مصنفات ابن شاهني هذا ،ج  ،5ص  ،04وخمترصه زبدة كشف املاملك ،من مصنفات
غرس الدين ،ج  ،0ص .513
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يف الطبعة األوىل :الصويف ،وهو خطأ فات استدراكه .وكذا يف املنار والطبعة الثانية .وهو أبو سعد عبد الرمحن بن
أمحد بن يونس املتوىف سنة 502هـ .وكان ل ِ ُيونس كتابان يف تاريخ مرص  ،أحدمها كبري ألهل مرص ،واآلخر للغرباء
الواردين عليها .وعنه نقول كثرية يف املصادر مجعها بعضهم يف جملدين.
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النحوي( ،)166وتاريخ مرص ملحمد بن عبيد اهلل( )167وغريها مما ذكرها صاحب كشف الظنون.
ربا يتعلق بمرص إال وذكره عند تفصيل
واملقريزي مجع وأوعى كل ذلك( ،)168ومل يرتك رواي ًة وال خ ً
الفتح ،ومل يذكر هذه الواقعة عند ذكر فتح اإلسكندرية.
خلو كتب الفتح من ذكر هذه احلادثة ،فال بد له من سبب .والغالب أهنم
قال املؤلف" :وأما ُّ
ذكروها ،ثم حذفت بعد نضج التمدن اإلسالمي واشتغال املسلمني بالعلم ومعرفتهم قدر الكتب،
فاستبعدوا حدوث ذلك يف عرص الراشدين فحذفوه ،أو لعل لذلك سب ًبا آخر إلخ"( ،اجلزء الثالث صفحة
 00و .)05
ال يستبعد مثل هذا الكالم من مثل املؤلف! وكيف يقدر ديان َة مؤرخي اإلسالم،
حتري الصدق ،ونزاهتهم عن التغيري والتحريف ،وبراءة ساحتهم عن احلذف واإلسقاط ،من
وشدهتم يف ِّ
صارت غريزته تعمد الكذب والتحريف واخليانة واملحو واإلثبات!
قال املؤلف" :ثال ًثا :ورد يف أماكن كثرية من تواريخ املسلمني ،خرب إحراق مكاتب فارس
وغريها عىل اإلمجال .وقد خلصها صاحب كشف الظنون"(( ،)169اجلزء الثالث صفحة .)05
انظر إىل هذا الكذب الفاحش واخلديعة الظاهرة! فإن صاحب الكشف ذكر ما ذكر من عند
ٍ
استشهاد بكتاب ،وال ذكر ناقل أو مؤرخ ،وصاحبنا يقول :إنه ورد
نفسه من غري نقل رواية وال استناد وال
يف أماكن كثرية من تواريخ املسلمني خرب إحراق املكاتب ،وقد خلصها صاحب كشف الظنون ،فأين
األماكن الكثرية؟ وأين التلخي

؟

ً
وتطفال( ،)170وكذلك قول ابن خلدون(.)171
عرضا
أما قول صاحب كشف الظنون فقد ورد ً
وأمثال هذه املواقع ال حتتاج إىل كبري اعتناء وزيادة احتياط .ولذلك ملا ذكر ابن خلدون فتح مرص
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هو أبو عبد اهلل حممد بن بركات السعدي املتوىف سنة 504هـ .وكان كتابه يف خطط مرص ،كام ذكر املقريزي يف
اخلطط ،ج  ،1ص .10
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يف الطبعتني واملنار :عبد اهلل ،والصواب ما أثبت .وهو األمري املؤرخ حممد بن عبيد اهلل بن أمحد املسبحي املتوىف سنة
004هـ .وكتابه يف تاريخ مرص يف  10جملدً ا .وقد وصل إلينا جزء منه.
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إال كتاب ابن شاهني فإنه متأخر ،وكان عمره عند وفاة املقريزي نحو  50سنة.
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زيد هنا يف املنار" :إلخ".
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كشف الظنون ،ج  ،1ص  ،626 ،50ويف املوضع الثاين أورد كالم ابن خلدون.

-171

انظر :مقدمة ابن خلدون ،ج  ،1ص  ،555و ج  ،5ص .1443
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يتفوه هبذه الرواية ً
أصال .ثم إن ابن خلدون وصاحب
واإلسكندرية ـ وهو املظنة لذكر هذه الواقعة ـ مل ي
كشف الظنون من رجال القرن الثامن وبعده ،فام مل يذكرا( )172من أين أخذا هذه الرواية ،ال ُيعبأ هبا
وال ُيلتفت إليها.
قال املؤلف" :راب ًعا :إن إحراق الكتب كان شائ ًعا يف تلك العصور ...كام فعل عبد اهلل بن طاهر
بكتب فارسية"(( ،)173اجلزء الثالث صفحة .)05
يا للعجب! عبد اهلل بن طاهر من قواد املأمون ومن رجال األدب ،وهذا العرص يمتاز بكونه
عرص العلم واملعارف ،وقد كانت للدولة ورجال حاشيتها وغريهم عناية كربى بكتب األوائل ،وكانوا
يستجلبون الكتب من فارس وبالد الروم وغريها .وجتد تفاصيل ذلك يف فهرست ابن النديم ،وطبقات
األطباء ،وأخبار احلكامء ،وغريها .فكيف يعول عىل هذه الرواية التي ما ذكرها أحد من ثقات املؤرخني؟
وإنام استند املؤلف برباون( )174املعلم( )175اإلنكليزي ،وهو نقلها من تذكرة دولت شاه وهو كتاب
جامع لكل ٍّ
غث وسمني .ولو صح نقلها لكانت عىل سبيل الندرة والشذوذ ،فهل يصح قول املؤلف" :إن
إحراق الكتب كان شائ ًعا يف تلك العصور"؟
خامسا :إن أصحاب األديان يف تلك العصور كانوا يعدون هدم املعابد القديمة
قال املؤلف" :
ً
وإحراق كتب أصحاهبا من قبيل السعي يف تأييد األديان اجلديدة" .ثم ذكر يف تأييد ذلك عمل
أباطرة( )176الروم وإحراق كتب املعتزلة( ،ج  ،5ص .)177()06
نعم ،ولكن الراشدين ال يقاسون بغريهم .ثم إن املسألة ليست قياسية ،فام مل تثبت
بالرواية( )178ال ينفع جمرد القياس.
سادسا :يف تاريخ اإلسالم مجاعة من أئمة املسلمني أحرقوا كتبهم من تلقاء
قال املؤلفً " :

-172

زيد بعده يف الطبعة الثانية" :أهنم" ،وهو خطأ.

-173

زيد بعده يف املنار :إلخ.

-174

 Edward Browneوقد أحال جرجي زيدان عىل كتابه يف تاريخ األدب يف إيران.

-175

يعني باملعلم هنا ويف املواضع األخرى :الربوفسور.

-176

وقع يف الطبعة األوىل" :إمرباطوراة" ،ويف املنار" :إمرباطرة" ،وكذا يف جدول التصحيحات امللحقة يف آخر الطبعة
األوىل ،وكالمها خطأ .والصواب يف مجع "إمرباطور"" :أباطرة" كام جاء يف مصدر النقل يف هذا املوضع.

-177

هذه اإلحالة من املنار :ومل ترد يف الطبعة األوىل.

-178

يف الطبعة الثانية" :بالرواة" ،وهو خطأ.
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أنفسهم" .ثم ذكر بعض احلوادث يف تأييد ذلك( .ج  ،5ص .)179()06
عج ًبا ملثل هذا االستدالل! فإن املرء جيوز له أن يفعل بملكه ما يشاء ،وأي حجة يف ذلك
إلحراق كتب أقوام أخر؟
إن هذه القياسات الواهية ال تغني شيئًا .ولكن لو أردنا( )180أن نستشفي يف ذلك البحث
بالقياس واألمارات ،فعلينا أن ننظر ما كان صنيع اخللفاء الراشدين بآثار أهل الذمة ومعابدهم وكنائسهم
وأمتعتهم وخزائنهم .إن األصل يف ذلك عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم الذي كتبه ألهل نجران،
وقد ذكره القايض أبو يوسف يف كتاب اخلراج بحروفه" :ولنجران وحاشيتها جوار اهلل وذم ُة حممد النبي
رسول اهلل عىل أمواهلم وأنفسهم وأرضهم وملتهم ،وغائبهم وشاهدهم وعشريهتم وبيعهم ،وكل ما حتت
أيدهيم من قليل أو كثري"( ،كتاب اخلراج طبع مرص صفحة .)181()01
فكان هذا العهد هو العمدة للصحابة ،عضوا عليه بالنواجذ .وجتد يف كل عهود اخللفاء
الراشدين كعهد نجران ومرص والشام واجلزيرة أن هذا األصل ـ أي ذمة اهلل ورسوله عىل أرضهم وكل ما
حتت أيدهيم من قليل أو كثري ـ حمفوظ ٍ
باق عىل حالته األصلية .وعهد مرص هو هذا" :هذا ما أعطى عمرو
ابن العاص أهل مرص من األمان عىل أنفسهم ودمهم وأمواهلم وصاعهم ومدهم وعددهم"(.)182
وذكر يف معجم البلدان( )183رواية بزيادة "أن هلم أرضهم وأمواهلم ال يتعرضون يف يشء
منها" .وأنت تعلم ما لعمر الفاروق من العناية والشدة يف وفاء العهد بأهل الذمة وغريهم .ومع عهده
بأهنم ال يتعرضون يف يشء من أمواهلم وكل ما حتت أيدهيم ،كيف كان يتعرض خلزانة كتبهم التي هي من
أنفس ذخائرهم وأغالها؟
اعلم أن مسألة إحراق خزانة اإلسكندرية موضوع مهم عند أهل أوروبة ،وقد طال البحث فيه
ً
وتفصيال :املع ِّلم "وايت"( ،)184واملع ِّلم
إثباتًا ونف ًيا .وممن أمل ي هبذا البحث إمج ًاال

"دسايس"()185

-179

أيضا من املنار.
هذه اإلحالة ً

-180

يف الطبعة الثانية" :إن أردنا" ،والذي غري ما ورد يف الطبعة األوىل واملنار فاته أن (لو) قد تكون حرف رشط يف املستقبل.

-181

وانظر :جمموعة الوثائق السياسية ،ص .126

-182

انظر :تاريخ الطربي ،ج  ،0ص  .143ولعل املؤلف صادر عن تاريخ ابن خلدون ،ج  ،0ص  ،555وانظر:
جمموعة الوثائق السياسية ،ص .540

-183

يف رسم الفسطاط ،ج  ،0ص .065

-184

J. white
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الفرنساوي( )186يف ترمجته كتاب اإلفادة واالعتبار و "وادٹننش إ روو گ"( )187و"دريپر"( )188األمريكاين
صاحب كتاب اجلدال بني العلم والدين ،و"كرچتن"( ،)189وسيديو( )190الفاضل الشهري الفرنيس يف
تاريخ اإلسالم ،واملعلم "رينان"( )191الفيلسوف الفرنيس يف خطبة اإلسالم والعلم،
و"أرتركلمني"( .)192وللمعلم "كريل"( )193األملاين رسالة مستقلة يف هذا البحث قدمها يف املؤمتر
الرشقي الذي انعقد سنة 1223م( ،)194أورد فيها كل ما كتب الباحثون يف هذا البحث نف ًيا أو إثباتًا.
وقد طالعت كل هذه املباحثات واملقاالت ،وعملت رسال ًة يف اللغة األردية( ،)195وترمجت إىل
شطر منها يف جريدة ثمرات
اإلنكليزية( ،)196ثم إىل العربية ترمجها أحدُ أهل الشام( .)197وطبع
ٌ
الفنون( )198وجملة املقتبس.
ً
أصال .منهم:
واحلاصل :أن حمققي أهل أوروبة قضوا بأن الواقعة غري ثابتة

"جيبن"()199

املؤرخ الشهري اإلنكليزي ،و"دريپر" األمريكاين و"سيديو" الفرنساوي ،و"كريل" األملاين ،واملعلم
"رينان" الفرنساوي .عمدهتم يف إنكار ذلك أمران:
-185

De Sacy

-186

غري يف املنار هنا وفيام يأيت إىل "الفرنيس" ،وقد سبق مثله.

-187

Washington Irving

-188
-189

Andrew Crichton

-190

Sedillot

-191

Renan

-192

Arthur Gilman

-193

Krell

-194

يف املنار ،"1303" :وهو خطأ.

-195

كان يف الطبعة األوىل" :لسان األردو" ،وعدل يف التصحيحات" :اللسان األردوي" ،ويف املنار" :اللسان

Draper

األردي" .وكل أولئك له وجه .وغري يف الطبعة الثانية إىل "اللغة األردية"!
-196

ترمجها األستاذ حممد غوث سعيد ،وصدرت يف حيدر آباد الدكن سنة 1335م يف  03صفحة.

-197

مل أقف عىل ترمجة عربية كاملة :أما اخلالصة التي طبعت يف جملة املقتبس وننرشها يف هذا الكتاب فقد ترمجها من
اإلنكليزية األستاذ حممد لطفي مجعة ،وهو مرصي.

-198

مل أقف عليها.

-199

Edward gibbon
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األول :أن الواقعة ليس هلا عني وال أثر يف كتب التاريخ املوثوق هبا كالطربي ،وابن األثري،
مر ذكرها .وأول من ذكرها عبد اللطيف البغدادي( )200والقفطي ،ومها من رجال
والبالذري وغريها مما ي
مصدرا للرواية وال سندً ا.
القرن السادس والسابع ،ومل يذكرا
ً
والثاين :أن اخلزانة ضاعت( )201قبل اإلسالم .أثبتوا ذلك بدالئل ال يمكن إنكارها.
هل منع الصحابة والتابعون من تدوين العلم؟:
قال املؤلف" :قلنا فيام تقدم :إن اخللفاء الراشدين كانوا خيافون احلضارة عىل العرب  ...ولذلك
منعوهم من تدوين الكتب  ...وكان هذا االعتقاد فاش ًيا يف الصحابة والتابعني ،ومتسك به مجاعة من
كبارهم .وكانوا إذا سئلوا تدوين علمهم أبوا واستنكفوا"(( ،)202اجلزء الثالث صفحة .)54
أطال املؤلف ونقل أقوا ًال عديد ًة يف إثبات أن اخللفاء الراشدين والصحابة كانوا يمنعون الناس
عن الكتابة والتأليف .ونحن ال ننكر أن هذا كان مذه ًبا لبعض الصحابة والتابعني ،ولكن الذين رخصوا
يف ذلك وأمروا بالكتابة والتدوين أكثرهم عد ًدا ،وأرجحهم ميزانًا ،وأوسعهم نفو ًذا .وقد عقد املحدث
املشهور القايض ابن عبد الرب يف كتابه جامع بيان العلم( ،انظر  56طبع مرص) با ًبا يف إثبات ذلك .ونحن
شطرا منها( ،)203قال:
ننقل ً
ـ

"وعن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :قيدوا العلم بالكتاب"(.)204

ـ

عمه أنه سمع عمر بن اخلطاب يقول :قيدوا العلم بالكتاب.
وعن عبد امللك بن سفيان( )205عن ِّ

ـ

وعن معن قال :أخرج إل عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود كتا ًبا ،وحلف ل :إنه ُّ
خط أبيه بيده.

ـ

وعن أيب بكر( )206قال :سمعت الضحاك يقول :إذا سمعت شيئًا فاكتبه ،ولو يف حائط.

-200

"البغدادي" يف املنار.

-201

وقع يف الطبعة األوىل" :كان ضاعت" ،وحذف "كان" يف جدول اخلطأ والصواب .ويف املنار" :كانت ضاعت".

-202

زيد يف املنار بعده" :إلخ".

-203

يعني :من اآلثار املذكورة يف هذا الباب .ويف املنار" :منه" يعني :من الباب املذكور .وانظر طبعة دار ابن اجلوزي
من الكتاب ،ج  ،1ص .555-543

-204

كثريا يف األحاديث واآلثار ،كام سرتى.
يعني :بالكتابة .وهبذا املعنى ـ أعني معنى املصدر ـ جاء اللفظ ً

-205

كذا وقع يف جامع بيان العلم ،والصواب" :عبد امللك بن عبد اهلل بن أيب سفيان" ،كام أثبته حمقق الكتاب ،ج ،1
ص 543من سنن الدارمي ( )510وتقييد العلم للخطيب ،ص  .33وعمه عمرو بن أيب سفيان.
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ـ

وعن سعيد بن جبري أنه كان يكون مع ابن عباس ،فيسمع منه احلديث ،فيكتبه يف واسطة

الرحل .فإذا نزل نسخه.
ـ

أحب إلينا من النسيان .وعن أيب املليح قال :يعيبون علينا الكتاب،
وعن أيب قالبة قال :الكتاب
ُّ

وقد قال اهلل تعاىل :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ(.)207
ـ

وعن عطاء عن عبد اهلل بن عمرو قلت :يا رسول اهلل أقيد العلم؟ قال :قيد( )208العلم .قال

قلت :وما تقييد العلم؟ قال :الكتاب.
عطاءُ :
ـ

وعن عبد العزيز بن حممد الدراوردي( )209قالُ :
دون العلم وكتبه :ابن شهاب.
أول من ي

ـ

وعن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال :كنا نكتب احلالل واحلرام ،وكان ابن شهاب يكتب

كل ما سمع .فلام احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس.
ـ

وعن سوادة بن حيان قال :سمعت معاوية بن قرة يقول :من مل يكتب العلم فال تعدوه عاملا.

ـ

وعن حممد بن عيل قال :سمعت خالد بن خداش البغدادي قال :ودعت مالك بن أنس ،فقلت:

يا أبا عبد اهلل! أوصني .قال :عليك بتقوى اهلل يف الرس والعالنية ،والنصح لكل مسلم ،وكتابة العلم من
عند أهله.
ـ

بأسا ،وقد كان أمىل التفسري ،فكتب.
وعن احلسن أنه كان ال يرى بكتاب العلم ً

ـ

وعن األعمش قال :قال احلسن :ي
إن لنا كت ًبا نتعاهدها.

ـ

وقال اخلليل بن أمحد :اجعل ما تكتب بيت مال ،وما يف صدرك للنفقة.

ـ

وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه احرتقت كتبه يوم احلَ يرة ،وكان يقول :وددت لو أن عندي كتبي

بأهيل ومال!

-206

كذا يف الطبعتني واملنار :وكان يف الطبقات القديمة لـ :جامع بيان العلم" :أيب كثري" .والصواب" :أيب كربان" ،وهو
احلسن بن عقبة املرادي .وقد نقل ابن عبد الرب هذا األثر وغريه عن ابن أيب شيبة .ونبه املحقق ،ج  ،1ص  510عىل
أنه مل جيده يف مصنفه املطبوع ،بل مل جيده من كالم الضحاك ،وإنام هو من كالم الشعبي هبذا اإلسناد .وأحال عىل
طبقات ابن سعد ،ج  ،6ص  ،054والتقييد للخطيب ،ص  ،144وغريمها.

-207

سورة طه ،اآلية.50 :

-208

يف الطبعة األوىل واملنار" :أأقيد" .واملثبت من مصدر النقل ،ج  ،1ص  ،513وتقييد العلم ،ص  .63 ،63وكذا يف
الطبعة الثانية.

-209

يف الطبعتني واملنار" :الداروردي" .والصواب ما أثبت.
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ـ

وعن سليامن بن موسى قال :جيلس إىل العلم ثالثة :رجل يأخذ كل ما سمع ،فذلك حاطب

ليل .ورجل ال يكتب ،ويستمع ،فذلك يقال له :جليس العامل .ورجل ينتقي( ،)210وهو خريهم ،وهذا
هو العامل(.)211
ـ
ورخ

وعن إسحاق بن منصور قال :قلت ألمحد بن حنبل :من كره كتابة العلم؟ قال :كرهه قوم،
فيه آخرون .قلت له :لو مل يكتب العلم لذهب .قال :نعم ،لوال كتابة العلم أي يشء كنا نحن؟

قال إسحاق :وسألت إسحاق بن راهويه ،فقال كام قال أمحد سواء.
ـ

وعن حاتم الفاخر( )212ـ وكان ثقة ـ قال :سمعت سفيان الثوري يقول :إين أحب أن أكتب

احلديث عىل ثالثة أوجه :حديث أكتبه أريد أن أختذه دينًا .وحديث رجل أكتبه ُفأوقفه :ال أطرحه،
ٍ ِ
ٍ
ب أن أعرفه ،وال أعبأ به.
وال أدين به .وحديث
رجل ضعيف أح ُّ
ـ

وقال األوزاعي :تع يل ْم ما ال يؤخذ به ،كام تتعلم ما يؤخذ به.

ـ

رتا(،)213
رتا دف ً
وعن سعد بن إبراهيم قال :أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن ،فكتبناها دف ً

رتا.
فبعث إىل كل أرض له عليها سلطان دف ً
ـ

وعن أيب زرعة قال سمعت أمحد بن حنبل وحييى بن معني يقوالن :كل من ال يكتب العلم

ُ
الغلط.
ال يؤمن عليه
ـ

وعن الزهري قال :كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤالء األمراء ،فرأينا أن ال نمنعه

أحدً ا من املسلمني.
ـ

وذكر املربد قال :قال اخلليل بن أمحد :ما سمعت شيئًا إال كتبته ،وال كتبته إال حفظته،

وال حفظته إال نفعني.
الضغط عىل أهل الذمة:
ً
منقوال عن رساج امللوك
نصه
ادعى املؤلف أن عمر بن اخلطاب كتب عهدً ا لنصارى الشام وذكر ي
للطرطويش ،واعرتف بأن فيه ضغ ًطا عىل النصارى .ثم اعتذر لعمر بأن نصارى الشام كانوا يميلون إىل

-210

يف الطبعتني واملنار" :ينتهي" .والصواب ما أثبت من مصدر النقل ،ج  ،1ص .503

-211

واللفظ يف مصدر النقل" :وذلك العامل".

-212

يف املنار" :الفاخري" ،وهو خطأ.

-213

تكرارا.
رتا" مرة واحدة ،ولعل مصححها ظن الثانية
ً
يف املنار" :دف ً
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يتجسسون له؛ فلذلك احتيج إىل الشدة هبم والتضييق عليهم.
قيرص الروم ،وكانوا من بطانته
ي
كل من له أدنى ُم ْسكة يف التاريخ يعرف أن الطرطويش ليس من رجال التاريخ ،وكتابه أدب
وسياسة ،ال كتاب تاريخ .وهو من رجال القرن السادس( ،)214وإنام املعول يف هذا البحث عىل املصادر
القديمة املوثوق هبا ،كتاريخ الطربي والبالذري واليعقويب وابن األثري وغريها .وهذا ما كان خيفى عىل
املؤلف ،ولكن ألجل هوى نفسه أعرض عن كل هذه ،وتشبث برواية واهية ختالف الروايات الصحيحة
عارف باملغازي
ٌ
املذكورة بإسنادها ورجاهلا .قال القايض أبو يوسف ـ وهو مع كونه من رجال الفقه
والسري ـ بعد ما نقل عهد نصارى الشام ،وليس فيه أدنى ضغط عليهم وال شدة هبم:
" فلام رأى أهل الذمة وفاء املسلمني هلم وحسن السرية فيهم صاروا أشداء عىل عدو املسلمني،
أهل كل مدينة رسلهم ممن جرى الصلح بينهم وبني املسلمني رجاالً
وعو ًنا للمسلمني عىل أعدائهم .فبعث ُ
يتجسسون األخبار عن الروم وعن ملكهم وما يريدون أن يصنعوا .فأتى أهل كل رسلهم
من قبلهم
ي
خيربوهنم بأن الروم قد مجعوا مج ًعا  )215(...فكتب أبو عبيدة إىل كل ٍ
وال ممن خلفه يف املدن التي صالح
أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما ُجبي من اجلزية واخلراج .وكتب إليهم أن يقولوا هلم :إنام رددنا عليكم
أموالكم ،ألنه قد بلغنا أنه مجع لنا من اجلموع وأنكم قد اشرتطتم علينا أن نمنعكم ،وإنا ال نقدر عىل ذلك.
وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم )216(...فلام قالوا ذلك هلم وردوا عليهم األموال التي جبوها منهم
قالوا :ردكم اهلل علينا ،ونرصكم عليهم .فلو كانوا هم مل يردوا علينا شيئًا وأخذوا كل يشء بقي لنا حتى
ال يدعوا شيئًا"( ،كتاب اخلراج طبع مرص صفحة  34و .)31
فانظر إىل هذا العدل الذي عجز البرش عن إتيان مثله ،واع ِ
رتاف أهل الذمة بذلك! وإىل قول
املؤلف :إن عمر ضغط عليهم وإنام ضغط ألهنم كانوا من جواسيس الروم!
****
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حذفت النقاط يف املنار خلفائها عىل مصححها كام سبق.
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أيضا حذفت يف املنار.
هنا ً
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