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األب كميل حشيمه اليسوعيّ  :لويس شيخو وكتابه )) النصرانيّة وآدابھا بين ع:رب الجاھليّ:ة
(( ـ دراسة نقدية ـ ) بالفرنسية ( ،سلسلة )) بحوث ودراسات ((  ،بيروت.١٩٦٧ ،
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ُم َق ّدمة ال َّناشِ ر
ً
جاھدا بعِلمه
قضى األب لويس شيخو اليسوعيّ سحاب َة عمره )  ١٨٥٩ـ  ( ١٩٢٧يسعى
وعمله ،وقوله وقلمه ،ليبرز أھميّ:ة ال:دور ال:ذي ق:ام ب:ه المس:يحيّون ف:ي ب:الد الع:رب عل:ى جمي:ع
ص :عُد ،ول::م يت::رك وج ًھ::ا م::ن وج::وه الحض::ارة العرب ّي::ة إالّ تلمّس::ه ،متق ّفي :ـًا آث::ار المس::يحيّة في::ه
ال ُ
ومساھمتھا في سطوع بھائه .ولقد خلّف ،بعد سنين طويلة من العطاء الثرّ  ،بضعة عشر مص ّنفـًا
ض::خمًا وم::ا يرب::و عل::ى ألف::ي مقال::ة تمح::ورت جميعھ::ا م::ن بعي::د أو قري::ب ح::ول ھدف::ه المنش::ود،
فعالجت سائر شؤون العرب من لغة وأدب وتأريخ وسياسة وفلسفة وأديان وعلوم على أنواعھ:ا.
إال ّ أنّ وس::اطة ھ:::ذا العِق:::د الفري:::د م:::ن المؤلّف:::ات ك:::ان ،وال ش:::كّ ،كتاب:::ه الش:::ھير الموس:::وم ب:::ـ ))
النصرانيّة وآدابھا بين عرب الجاھليّة (( .
صدر ھذا الس:فر الموس:وعيّ عل:ى دفع:ات ،وھ:و عص:ارة جھ:ود اس:تمرّ ت نح:و أربع:ين
ً
سنة ،فظھر أوّ ل أمره مقاال ٍ
متتالية في مجلّة )) المشرق (( بدءًا من عام  ،١٩١٠ث ّم جُ معت تل:ك
ت
األبح::اث وطبع::ت قس :مًا أوّ الً
ص::در أوّ ُل جزئي::ه ُب َعي::د الح::رب الكون ّي::ة
:ر
:
آخ
ًا
م
:
قس
،
١٩١٢
:نة
:
س
َ
األُولى عام  ،١٩١٩وثانيھما سنة  ١٩٢٣مزوّ ًدا بفھارس ضافية وجداول مفصّلة لم:وا ّد الكت:اب،
وأع::الم الرج::ال والنس::اء ،والقبائ::ل ،والبل::دان واألمكن::ة ،والمف::ردات اللغو ّي::ة ،وأدي::ان الع::رب،
ّ
والخطيّ:ة المعتم:د عليھ:ا م:ن عربيّ:ة وأوروبيّ:ة .وق:د أَودَ ع ش:يخو كتا َب:ه
وأخ:صّ الكت:ب الطبيعيّ:ة
ً
مجموعة نادر ًة من الوثائق تحرّ اھا في بطون عشرات المطبوعات والمخطوطات ممّ:ا ال َيھت:دي
إلي:ه إالّ كب::ار الب::احثين والمن ّقب:ين  :فلج::أ إل::ى ت::واريخ اليون:انيّين والالتين ّي::ين والس::ريان والع::رب،
واس::تعان بس::ائر م::ا ورد ف::ي الكت::ب المقدّس::ة العبر ّي::ة والمس::يحيّة واإلس::الميّة ،ومحّ ::ص أق::وال
الشعراء واألمثا َل السائرة ،وحلّل معاني األسماء

والمفردات ،واستند إلى آخر ما أبرزته إلى النور علوم اآلثار والمسكوكات ،فضالً عمّا ساد م:ن
عوائ::د القبائ::ل وأعرافھ::اَ .
وخلَ::ص م::ن كّ :ل ذل::ك إل::ى الق::ول بأھم ّي::ة الوج::ود المس::يحيّ وأث::ره ف::ي
الجزيرة العربيّة مِن جنوبھا اليمنيّ إلى شمالھا ح ّتى ديار بكر ،ومِن غربھا في ربوع غسّان إلى
أقصى شرقھا ح ّتى حدود فارس.
ولئن ذھبت الحماسة بشيخو إلى المغاالة في بعض نواحي بحثه ،وعلى وجه التحديد في
أواخر مص ّنفة حين أضفى صفة النصرانيّة على عدد م:ن الش:عراء دون اإلثب:ات الج:ازم ال:الزم،
ً
خدمة جلّى إذ سلّط األضواء عل:ى ظ:اھر ٍة
فإ ّنه على الرغم من الھنات تلك ،قد أسدى إلى التاريخ
طالما أُھم ْ
ِلت قبله وبعده ،وھي مساھمة المسيحيّين الفعّال:ة ف:ي تش:ييد ص:روح الحض:ارة العربيّ:ة
منذ بداياتھا.
وعليه ،فإنّ )) دار المشرق (( لسعيدة بإعادة طب:ع كت:اب )) النص:رانيّة وآدابھ:ا ب:ين ع:رب
الجاھليّة (( لنفاده منذ أمد بعيد ،ولوفر ٍة في موادّه ومستنداته فريدة من نوعھا لم يسبقه إليھ:ا أح:د،
ولم ي َ
ج ّد ًة ،ممّا يجعل:ه أداة بح:ث وتثقي:ف تفتخ:ر بھ:ا اآلداب العربيّ:ة
ُؤت ح ّتى اآلن بما يتجاوزھا ِ
وتباھي.

النصرانيَّة وآدابھا

ُم َقدّ مة المؤ ِّلف
عرب الجاھلية

لمَّا باشرنا قبل عشرين سنة بنشر تأليفنا الموسوم بشعراء النصرانيَّة كان قصدنا أن نقدّم
علي ِه فصالً مو ّسعًا في النصرانيَّة وآدابھا بين عرب الجاھليَّة ،لك:نَّ اإلنس:ان ف:ي التفكي:ر و_ ف:ي
التدبير فاضطرَّ تنا األحوال قبل نجاز الكتاب إل:ى الس:فر إل:ى ال:بالد األجنبيَّ:ة حي:ث قض:ينا خم:س
سنين منقطعين إلى دروس أخرى شغلتنا عن الشرق وع:ن العل:وم الش:رقيَّة ولمَّ:ا انكفأن:ا راجع:ين
إل::ى ال::وطن انثال::ت علين::ا األش::غال م::ن ك::ل وج::ه حت::ى انص::رف فكرن::ا إل::ى ھّ :م ك::ل ي::وم بيو ِم::ه
أجل غير مس َّمى
وتسويف الوعد إلى َ
ن:نس تمامً:ا وع:دنا ب:ل ك َّن:ا ف:ي زيارتن:ا للمكات:ب العموميَّ:ة ف:ي أوربَّ:ة وإبَّ:ان
على أ َّننا ل:م
َ
دروسنا الخصوصيَّة ندوّ ن ما يحضرنا من ذلك ونعد الموا ّد لھذا البناء أم:الً بتش:ييد ٍه قريبً:ا ال ب:ل
ك َّنا إذا ما سنحت الفرصة نسلف القرّ اء من تعليقاتنا قطعًا تجدھا في بع:ض مقاالتن:ا ف:ي المش:رق
كنصرانيَّة غسَّان )  ٥١٩ : ١و  ( ٥٥٤ودين امرئ القيس الشاعر الج:اھلي )  ٨٨٦ : ٨و٩٤٩
( وغير ذلك ممَّا جعلناهُ كتمھيد لمقال أطول
وزد على ذلك أنَّ التشديد الزائد في مراقبة المطبوعات كان يمنعن:ا ع:ن إيض:اح أفكارن:ا
كما ك َّنا نو ّد فكان األمر يخمد ھمَّتنا ويثبِّط عزمنا
فاليوم والحمد  bقد تؤث:ـَّر الطري:ق وتس:ھّلت األم:ور فيج:وز لن:ا أن نس:توفي ھ:ذا البح:ث
على قدر اإلمكان .ولنا على كتابه وسائل جديدة في ما َّ
سطرهُ أصحاب الرّ ح:ل الحديث:ة إل:ى ب:الد
ِ
الع:::رب وم:::ا نقل:::وهُ ع:::ن اآلث:::ار القديم:::ة كالكتاب:::ات الحمير َّي:::ة والنبط َّي:::ة والص:::فويَّة واليونان َّي:::ة
وكالتص::اوير والتماثي::ل الت::ي وُ ج::دت ف::ي أط::راف جزي::رة الع::رب م::ع م::ا ُنش::ر ف::ي ھ::ذه الس::نين
األخيرة من التآليف المفقودة ف:ي الس:ريانيَّة واليونانيَّ:ة والعربيَّ:ة وم:ا كتبُ :ه المستش:رقون ف:ي ھ:ذه
االكتشافات فراجعنا كل ذلك لنقتبس من ُه أنوارً ا نستضيء بھا في ُب َنيَّات طريقنا
على أنَّ البحث في النصرانيَّة وآدابھا يقتضي نظرً ا ساب ًقا في جزيرة العرب وأقسامھا

٤

النصرانية وآدابھا بين عرب الجاھل ّية

وأھلھا يلي ِه بحث َّ
ملخص في أديان العرب القدماء قبل ظھور الدين النصراني وانتشار ِه في أحياء
العرب
 ١جزيرة العرب  :موقعھا وأقسامھا وأھلھا

خصَّ _ جزيرة العرب بموقع عجيب كان سبب غناھا وجعل لھا حص ًنا طبيع ًّيا يصونھا
من سيطرة األمم الفاتحة بما بسط فيھا من المفاوز والصحارى القحلة .فتراھا متوسّطة بين آسية
وإفريقي::ة ترتف::ق عل::ى س::واحل بح::ر العج::م والھن::د والقل::زم م::ن ثل::ث جھ::ات وت::زاحم م::ن الش::مال
الشرقي إلى الشمال الغربي بالد العراق وما بين النھ:رين والش:ام ومص:ر .فكان:ت مج:اور ًة لمھ:د
ً
وصلة بي:نھم ومس:تود ًعا لتجارتھ:ا
األول تنظر إلى نموّ ھم وتر ّقيھم وفتوحاتھم ورُ بما كانت
البشر َّ
إال أ ّنھا لم تدعھم يزحفون عليھا ليضربوا فيھا أطنابھم وإن فعلوا على رغم منھا كان دخولھم في
براريّھا كسحابة صيف لم تلبث أن تنقشع فيعود أھلھا إلى استقاللھم
جزيرة العرب مربَّع مس:تطيل يمتُّ :د م:ن الش:مال الغرب:ي إل:ى الجن:وب الش:رقي وھ:و ف:ي
جنوبِه أعرض من ُه في الشمال ويبلغ س:طح ُه نح:و  ٦٠٠٫٠٠٠كيل:ومتر مربَّ:ع قس:مھا اليون:ان ث:م
الرومان من بعدھم إلى ثالث:ة أقس:ام  :العربيَّ:ة الص:خرية وكان:ت قاع:دتھا س:لَع ) סלע ( المس:مَّاة
پترا )  ( Petraتمت ُّد خصوصًا ف:ي ش:به جزي:رة س:ينا .ث:م العربي:ة القف:رة غي:ر المأْھول:ة اخصّ:ھا
المفازات الواقع:ة ف:ي أواس:ط الع:رب ف:ي نج:د وتھام:ة واليمام:ة إل:ى جھ:ات عم:ان والمھ:رة .ث:م
العربيَّة السعيدة وھي اليمن لخصبھا
أمَّا العرب فلم يعرفوا ھذا التقسيم وإنما قسموا بالدھم إل:ى ع:دَّ ة أنح:اء اخصّ:ھا ص:حارى
نجد في أواسطھا يليھا الحجاز مش:ر ًفا عل:ى البح:ر األحم:ر بينھم:ا تھام:ة .وف:ي الجن:وب الش:رقي
ال::يمن وحض::رموت ومھ::رة ف::ي ش::مالھا البح::رين وعم::ان عل::ى س:واحل بح::ر الھن::د وف::ي ش::مالھا
الغرب::ي الج::وف واليمام::ة .ث::م ھج::ر أو االحس::اء عل::ى س::واحل خل::يج ف::ارس ث::م الع::راق العرب::ي
و َبوادي الجزيرة إلى بادية الشام شرقي دمشق حيث حوران واللجا والصفا والبلقاء وجوالن إل:ى
بريَّة طور سينا
أمَّا س َّكان جزيرة العرب فقد قاموا إليھا من الشمال واستوطنوھا وكانت زحفات القادمين
العشائر السابقة إلى أن وجد ھؤالء البح:ر ف:ي وجھھ:م و ُربَّم:ا
تتوالى فتدفع القبائ ُل الجديدة أمامھا
َ
ً
فرصة تم ّكنھم من قطع ِه كما فعلوا في الحبشة
تجاوزوهُ إذا وجدوا

أديان العرب قبل النصران ّية

٥

الھ ْكسُس ( .وھذه القبائل لم تكن كلّھ:ا م:ن أص:ل
وفي مصر في عھد ال ُّساللة المعروفة بالرعاة ) ِ
واحد فكان بينھا قوم من أبناء كوش المنتمين إلى كنعان بن حام فسكنوا خصو ً
ص:ا بع:ض جھ:ات
اليمن .االَّ أنَّ معظمھم ينتس:بون إل:ى يقط:ان أو قحط:ان م:ن ذريَّ:ة س:ام .وق:د ف:رق الكت:اب الك:ريم
بينھم ) مزامير  ( ١٢ : ٧١فدعا األوَّ ل:ين س:با ) סבא ( واآلخ:رين ش:با ) שבא ( .ويض:اف إل:ى
الساميين م:نھم أبن:اء إس:ماعيل ب:ن إب:راھيم أخصُّ:ھم النبطيُّ:ون والقي:دارُّ يون وأبن:اء قط:ورة س:رَّ ية
إبراھيم ومنھم المد َينيُّون وكانت سُكنى ھؤالء في بادية الشام وشرقي بحر لوط وفي شبه جزيرة
سينا وقسم من الحجاز
 ٢أديان العرب قبل النصرانيّة

ليس بحث أَغمض من تعريف أديان العرب في الجاھليَّة .وإن استفتينا كتب:ة اإلس:الم ف:ي
ذلك وجمعنا كل ما أثبتوهُ في تآليفھم التي نجت من مخالب الزمان لَما زاد مجموعھا على أسطر
قليلة .وكان ابن الكلبي أَلَّف كتابًا في أصنام العرب االَّ أنَّ كتاب ُه قد ضاع ولحس:ن الط:الع ق:د نج:ا
معظم ُه بما نقل ُه عن ُه أصحاب معاجم اللغة وياقوت في معج:م البل:دان .وك:ذلك روى الح:اج خليف:ة
في كشف الظنون )  ( ٤٤ : ٥كتابًا آخر في األصنام للجاحظ وھو أيضًا مفقود وقد جم:ع بع:ض
المستشرقين كلودلف كراھل ( L. Krehl : Ueber die Religion der vorislamischen
)  Araberوالعالَّم:ة ڤِ ْلھوس:ن )  ( Wellhausen : Reste arabischen Heidentumsم:ا
عثروا علي ِه من ذلك .على أنَّ ھذه المنقوالت ال تشفي غليالً وكثيرً ا ما تجدھا مضطربة متناقضة
ّ
الغث بينھا من السمين .ولع َّل أوسع م:ا ج:اء ف:ي ذل:ك م:ا كتبُ :ه الشھرس:تاني ف:ي المل:ل
فال تعرف
والنحل وأحمد بن واضح المعروف باليعقوبيّ وھذا نصُّ ُه ) طبعة ليدن ج  ١ص  ٢٩٤ـ ( ٢٩٦
:
)) وكانت أديان العرب مختلفة بالمجاورات ألھل الملل واالنتقال إلى البلدان واالنتجاعات فكان:ت ق:ريش
ّ
ويعظم:ون
وعامّة ولد مع ّد بن عدنان على بعض دين إبراھيم يحجّ ون البيت ويقس:مون المناس:ك ويق:رون الض:يف
األشھر الحرم وينكرون الفواحش والتقاطع والتظ:الم ويع:اقبون عل:ى الج:رائم فل:م يزال:وا عل:ى ذل:ك م:ا ك:انوا والة
وكان آخر من قام بوالية البيت الحرام من ولد مع ّد ثعلبة بن إياد بن نزار بن مع ّد .فلمَّا خرجت إياد وليت خزاع:ة
حجابة البيت فغيّروا ما كان علي ِه األمر في المناسك حتى كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب ومن جم:ع بع:د
أن تطلع الشمس .وخرج عمرو بن لُحَ يّ واس ُم لحي ربيعة بن حارثة ب:ن عم:رو ب:ن ع:امر إل:ى أرض الش:ام وبھ:ا
قوم من العمالقة يعبدون األصنام فقال لھم  :ما ھذه األوثان التي أراكم تعبدون .قالوا :
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ھذه أصنام نعبدھا نستنصرھا ف ُن ْنصر ونستسقي بھا ف ُنس:قى .فق:ال .أ َ
ال تعط:وني منھ:ا ص:نمًا فاس:ير بِ :ه إل:ى أرض
ت _ الذي تفد إلي ِه العرب .فاعطوهُ صنمًا يقال ل ُه ھُبل فقدم ب ِه م َّكة فوض:ع ُه عن:د الكعب:ة فك:ان َّأول
العرب عند بي ِ
صنم وضع بم َّكة ثم وضعوا به إِساف ونائلة كل واحد منھما على ركن من أركان البيت .فكان الط:ائف إذا ط:اف
ه ))
بدأ باساف فقبّل ُه وختم ب ِه ونصبوا على الص:فا ص:نمًا يق:ال لُ :ه )) مج:اور ال:ريح (( وعل:ى ال َم:رْ وة ص:نمًا يق:ال لُ :
مطعم الطير (( فكانت العرب إذا حجَّ ت البيت فرأت تلك األصنام سألت قري ًشا وخزاعة فيقولون  :نعب:دھا لت:ـُقربنا
إلى _ ُزلـْ َفى .فلمَّا رأت العرب ذلك ا َّتخذت أصنامًا فجعل:ت ك:ل قبيل:ة لھ:ا ص:نمًا يصل:ـ ُّون لُ :ه تقرُّ بً:ا إل:ى _ فيم:ا
يقول::ون .فك::ان لكل:ب ب::ن وب::رة وأحي::اء قض::اعة و ّد منص::وبًا بدوم::ة الجن:دل بج::رش .وك::ان لحمي::ر وھم::دان نس::ر
الخلَص:ة .وك:ان َ
منصوبًا بصنعاء وكان لكنانة سُواع .وكان لغطف:ان الع ّ
ُ:زى وك:ان لھن:د وبجيل:ة وخ:ثعم ذو َ
لط:يء
الفُلس منصوبًا بالحبس .وكان لربيعة وإياد ذو ال َكعب:ات بس:نداد م:ن أرض الع:راق .وك:ان لث:ـقيف ال:الت منص:وبًا
بالطائف .وكان لالوس والخ:زرج من:اة منص:وبًا ب َف:دَ ك ممّ:ا يل:ي س:احل البح:ر .وك:ان ل:دوس ص:نم يق:ال لُ :ه س:عد.
ه رئام ((
وكان لقوم من عُذرة صنم يقال ل ُه شمس .وكان لالزد صنم يقال ل ُ

وإذا أض::فت إل::ى األص::نام الم::ذكورة ف::ي ھ::ذ ِه النب::ذة أس::ماء آلھ::ة أخ::رى ورد ذكرھ::ا ف::ي
وج ْلسد وسعير والقصير بلغ ب:ك العّ :د إل:ى
المعاجم وفي بعض التواريخ والشروح كرضا ومناف َ
نحو ثالثين صنمًا .وإذا بحثت عنھا وعن صفاتھا وخواصھا واألمكنة الت:ي ش:اعت فيھ:ا عبادتھ:ا
وطرائق مناسكھا وجدت الكتبة يتباينون ويتناقضون فال يكاد يعوَّ ل على كالمھم .ولع َّل كثيرً ا من
ھذه األصنام لم ُتعْ َبد في جزيرة العرب كو ّد وسُواع ويغوث ويعوق و َنسْ ر الذين يق:ال ع:نھم إ َّنھ:م
من آلھة قوم نوح ) اطلب سورة نوح ع  ٢٢ـ  .( ٢٣فأين ھذا وما زعم ابن اسحاق واب:ن ھش:ام
انَّ في الكعبة كان عدد األصنام  ٣٦٠على عدد أيَّام السنة
وقد سعى المستشرقون أن يس ُّدوا ھذا الخلل فاستخرجوا أس:ما َء ألص:نام أُخ:ر عربيَّ:ة م:ن
أعالم الرجال المسبوقة باسم عبد كعبد األسد وعب:د ت:يم وعب:د الح:ارث وعب:د ال:دار وعب:د عم:رو
وعبد المدان وعبد المطلب وعبد الملك وزعموا أنَّ المضاف إلى عبد مدلول ُه صنم من األص:نام.
وكذلك األسماء المسبوقة بامرء ك:امرئ الق:يس وام:رئ ال:الت أو المختوم:ة باس:م اي:ل كش:راحيل
وخيليل وشھميل وقسميل .ومنھا اعالم عربيَّة وردت في الت:واريخ اليونانيَّ:ة أو األس:فار المق َّدس:ة
أو الكتـابات النبطيَّة مركـَّبة من ألفاظ دالـَّة على اإللـه مثل  Αραµηλοϛو  Ζαβδιηλو שלמלת
و שׁמואל وغير ذلك
فھذه األَعالم وغيرھا أيضًا م َّما يمكن َج ْمعُھا من المعجمات واآلثار ولو ثبت أ َّنھا دالَّة
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على أَصنام العرب ومعبودات القبائل إالَّ أ َّنھا ال تفيدنا فتيالً لمعرف:ة خواصّ:ھا و َس:دَ نتھا واألمكن:ة
واألزمنة التي شاعت فيھا عبا ُدتھا وطرائق إكرامھا والمناسك الخاصَّة بھا .وفي بعض رواياتھم
مؤرخي العرب عمومًا بأنَّ أوَّ ل من أتى
عنھا ما ال يقبل ُه العقل السليم وير ُّدهُ النقد الصحيح كقول َ
باألصنام من بالد الشام وجعلھا في الكعبة إ َّنما ھو عمرو ابن لحي رئيس بن:ي خزاع:ة لمَّ:ا ط:رد
بني جرھم منھا وتولَّى مع قوم ِه تدبيرھا .فلدينا كما سترى شواھد تبطل ھذا القول .ومثل ُه مزاعم
ي:دونوا
أُخرى ال ب َُّد أن ُتعرض على مح ّ
ك االنتقاد فال ُتقبل إالّ بالبرھ:ان ألنَّ م:ؤرخي الع:رب ل:م َ
رواياتھم إالّ بعد اإلسالم بزمن طويل فكتبوا ما تناقلت ُه األلسن شفاھًا فتضاربت روايات ُه واختلفت
صورهُ
فھل َّم نروي خالصة ما ورد عن ديانة الع:رب ف:ي أق:دم اآلث:ار الحجرَّ ي:ة أو ف:ي الت:واريخ
القديمة مستندين ف:ي ذل:ك إل:ى م:ا كتبُ :ه أوث:ق الكتب:ة م:ع م:ا جمعن:اهُ ف:ي مطالعاتن:ا العدي:دة .وھ:ذا
أخصُّ التآليف الحديثة في ھذا الصدد :
 ١جزيرة العرب قبل محمَّ:د ف:ي اآلث:ار للعالَّم:ة ف Berger (Ph) : L'Arabie avant Mahomet .
d'après les Inscriptions.
برجه
Bergmann : De Religione Arabum
 ٢أديان العرب في الجاھلية لبرغمان
anteislamica.
Dussaud (R.) : Les Arabes avant l'Islam en
 ٣العرب في الشام قبل الھجرة للعالمة دوسو
Syrie.
Glaser ( E. ) : Suwâ‛ un al- ‛Uzzu.
 ٤سُواع والع َُّزى والكتابات اليمن َّية
Grimme ( H. ) : Mobammad.
 ٥مقدَّمة گريمه على تاريخ محمَّد
Hartmann (M.): Der islamische Orient, II,
 ٦أبحاث عن الشرق اإلسالمي لھرتمان
Berichte und Forschungen.
Krehl (L.) Ueber die Religion der
 ٧ديانة عرب الجاھلية لأللماني كراھل
vorislamischen Araber.
Lenormant (Fr.) et Babelon : Histoire
 ٨تاريخ الشرق القديم لفرنسوا لونرمان ولبابلون
ancienne l'Orient, 9e éd.
Noeldeke (Th.) : Arabs (ancients) dans
 ٩العرب القدماء للعالَّمة نولدك
AND
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 ١٠تاريخ العرب لكوسان دي برسفال
 ١١بنو لخم في الحيرة لروتشتين

Perceval (C. de) : Essai sur l'Historie des
Arabes avant l'Islamisme.
Rothstein (G.) : Die Dynastic der Laḫmiden in
al- Ḥira.

٨

النصران َّية وآدابھا بين عرب الجاھليّة

 ١٢بقايا الوثنيَّة بين قدماء العرب للمستشرق ڤلھوسن

Wellhausen (J.) : Reste arabischen
Heidentums, 2e éd.

ھذا إلى مقاالت متعددة ظھرت في المجالَّت االس:يويَّة الفرنس:ويَّة واأللمانيَّ:ة والنمس:اويَّة
وفي نشرات أخرى شرقيَّة كالنشرة الساميَّة وغير ذلك

*
ك::ان زع::م رين::ان زعمً::ا غريبً::ا وأراد أن يثبت::ه باألدل::ة الوض::عيَّة ل::وال أنَّ االكتش::افات
الحديث::ة ج::اءَت كلھ::ا مزيّف::ة لزع ِم::ه .ذھ::ب الم::ذكور إل::ى أنَّ الش::عوب الس::اميَّة عمو ًم::ا والعرب َّي::ة
خصوصًا كانت تقول بالتوحيد ال عن وحي خاصّ بل عن غريزة ألنَّ عقل الساميين على زعم ِه
مطبوع من أصل ِه على البساطة فيوافق توحي ُد _ بساط َة عقل:ه .وكان:ت غايتُ :ه م:ن ذل:ك أن ينك:ر
الوحي باإلله الواحد إلى بني إسرائيل
كذبت ھذا المزعم كما َّ
فاآلثار العربيَّة قد َّ
كذبت ُه اكتشافات بقيَّة البالد الساميَّة .فإنَّ العرب
في الجاھلية عاشوا ف:ي الش:رك م:دَّة ق:رون عدي:دة .أم:ا ش:ركھم فك:ان َتأليَ :ه ق:وى الطبيع:ة إجم:االً
واألنوار العلويَّة خصوصًا .وال عجب فإنَّ قومًا كانت عيونھم ليالً مع نھار تشخص إلى اإلجرام
الن ّيرة لم يلبثوا أن َّ
عظموھا حت:ى تح:وَّ ل تعظيمھ:ا إل:ى إك:رام وس:جود لظّ :نھم أنَّ فيھ:ا ق:وى فائق:ة
الطبيعة .ثم انَّ العرب قبل تو ُّغلھم في الجزيرة كانوا جاوروا الكلدان وأخذوا منھم عبادة النجوم.
ك في ِه أنَّ عرب اليمن كانوا عل:ى ديان:ة الص:ابئين يعب:دون الكواك:ب والس:يَّارات الس:بع.
وما ال ش َّ
قال الشھرستاني في الملل والنحل ) طبعة لندن  )) : ( ٤٣١أما بيوت األصنام التي كانت للعرب
والھن::د فھ::ي البي::وت الس::بعة المعروف::ة المبني::ة عل::ى الس::بع الكواك::ب (( يري::د ب::العرب أھ::ل ال::يمن
خصوصًا
 الش::مس  ب::ل ع َّم::ت عب::ادة الكواك::ب ك::ل أنح::اء الع::رب فك::انوا يعب::دونھا ف::ي ش::مالي
الجزيرة وفي غربيھا وجنوبھا الغربي على صور ش ّتى وتحت أسماء مختلفة .ولما كانت الشمس
ھي النيّر العظيم فإنَّ عبادتھا ب:ين الع:رب فاق:ت عل:ى س:واھا ) ١ت:ار ًة يؤ ّنثونھ:ا وت:ار ًة ي:ذ ّكرونھا
ولدينا على صحَّ ته شواھد راقية إلى القرن السابع قبل المسيح فإنَّ بين الكتابات الت:ي وُ ج:دت ف:ي
ً
كتابة لتغلَ ْتفآلسر يذكر فيھ:ا انتص:ارهُ عل:ى مدين:ة دوم:ة الجن:دل وظف:رهُ بملكتھ:ا الت:ي كان:ت
بابل
ً
كاھنة لإلله )) َشمْس (( . ( A. Layard : Inscriptions, p. 72 ) :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١وفي المع:اجم العربيَّ:ة وبع:ض الت:واريخ )) انَّ شم ًس:ا ك:ان ص:نمًا لبن:ي تم:يم ول ُ ْ
ع:ذرة وك:ان لُ :ه بي:ت وكان:ت
تعبده بنو ا ّد كلّھا وكانت سدانت ُه في بني أوس ((  .إالّ أ َّنھم لم يصيبوا بحصر عبادتھا
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ومن الشواھد القديمة السابقة لعھد المسيح شھادة ھيرودوتس الذي يصرّ ح في تاريخ ِه ) ك  ٣ف
 ( ٨بأنَّ العرب كانوا يعبدون اوروتال ) (Οὐροταλوھي لفظة مر َّكبة في اللُّغات األراميَّة من )
אור ( أي ن::ور ) העלה ( كالعربي::ة تع::الى م::ن فع::ل ) עלה ( أي ع::ال والمعن::ى الن::ور المتع::الي
وأرادوا بِ ::ه الش::مس .وال::دليل عليِ ::ه أنَّ ھي::رودوتس بع::د ذك::ـره اوروت::ال أردف بقول::ـ ِه )) وھ::و
ديونيسيوس أو بخوس (( الذي كان عند اليون:ان إل:ه الش:مس .وك:رَّ ر ذل:ك الجغراف:ي اس:ترابون )
 ( Strabon, XVI, 74Iوالمؤرخ ارّ يان )  ( Arrien, VII, 20ومثلھم اوريجانوس في القرن
الثال::ث للمس::يح ف::ي ر ّد ِه عل::ى كلس::وس )  ( Origenes : contra Celsum, V, 37وك::ان
ص::ة وك::ان لھ::م ف::ي عاص::متھم س:لَع )  ( Petraمعب::د كبي::ر
النبط ُّي::ون يعب::دون الش::مس عب::اد ًة خا َّ
إلكرامھا .وإنم:ا ك:انوا ي:دعونھا باس:م آخ:ر وھ:و ذو ال َّش:رى ) (∆ουσάρηςأي اإلل:ه المني:ر وق:د
ورد اسم ُه مرارً ا في كتابات عيون موسى ومدائن صالح وط:ور س:ينا ) .١أم:ا ك:ون ذي الش:رى
ي::راد بِ :ه الش::مس ف::األمر واض::ح م::ن ق::ول اس::ترابون ال::ذي يؤ ّك::د أنَّ النبطي::ين يعب::دون الش::مس )
 .( Ἠλιοςوك::انوا جعل::وا عي::دھا ف::ي  ٢٥ك  ١كم::ا أفادن::ا الق::ديس ابيف::انيوس ف::ي كتابِ::ه ع::ن
الھرطق::ات )  .( Epiphanius. Hæres, 51وزاد مكس::يموس الص::وري أنَّ النبطي::ين ك::انوا
ا َّتخ::ذوا ص::نمًا ل::ذي الش::رى وھ::و حج::ر أس::ود مكعَّ ::ب عل:ُّ :وهُ أربع::ة أق::دام وعرض ُ :ه ق::دمان (
)  .Maximus Tyr., c.38وم::ن األس::ماء الت::ي ش::اع بھ::ا اس :م الش::مس ف::ي جھ::ات الع::رب
وأكرموھا على منطوقِه )) ذو الشارق (( و )) المحرِّ ِق ((  .وكانوا يصرّ حون عن إكرامھم لھا ب:أن
ي ّتسمَّوا بأسمائھا إذ وجدوا بين أسماء العرب َمن دُع:وا باس:م عب:د الش:مس وام:رئ الش:مس وعب:د
المحرّ ق وعبد الشارق .ومن أصنام جنوبي العرب )) الذريح (( أرادوا به أيضًا الشمس الطالعة
 القمر  ليس لدينا نصّ صريح ين:وّ ه بعب:ادة الع:رب للقم:ر إالَّ م:ا يق:ال ع:ن عب:ادة بن:ي
كنانة )  ( Bergmann, 4وكذلك قد عبده الحميريُّون وبقيَّة الص:ابئين م:ع الس:يّارات الس:بع .ب:ل
نرجح أنَّ عبادت ُه شاعت في غير أنحاء من الجزيرة ورُ بَّم:ا جمع:وا بينُ :ه وب:ين الش:مس فعب:دوھما
م ًعا
 َّ
العزى  ومن أشھر معبودات العرب التي شھد لھ:ا ق:دماء الكتب:ة م:ن يون:ان وروم:ان
وغيرھم الالت يقول كتبة العرب ) اطلب معجم البلدان لياقوت  ٣٣٦ : ٤ـ  ( ٣٣٧انھَّا كانت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١وفي معجم البلدان لياقوت أنَّ ذا شرى كان صنمًا لدوس وكانوا قد حموا ل ُه حمى
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صخرة بيضاء مربَّعة تعبدھا ثقيف في الطائف وكانوا ا ُتخذوا له بي ًتا فطافوا ب ِه وجعلوا ل ُه س َد َن ًة.
واليوم قد أجمع األثر ُّيون على أنَّ الالت ھي ُّ
الز َھرة .ولنا على ذلك شھادة ھي:رودوتس الم:ؤرّ خ.
قال في تاريخ ِه ) ك  ١ف  : ( ١٣١ان العرب يعبدون الزھرة السماويَّة Ἀφροδίτη Οὐράνια
وھم يدعونھا أَلي َّتا )  ( Ἀλίτταوقد أصلح اسمھا في مح ّل آخ:ر ) ك  ٣ف  ( ٣ف:دعاھا اإلِالت )
 ( Ἀλιλάτوھ::و اختص::ار االالھ::ت كم:ا اختص::روا االس::م الك::ريم اإلل::ه فق::الوا _ .ث::م اختص:روا
االالت فقالوا  :الالت .وكانت الالت معبودة في كثير من جھات الجزيرة ليس الط:ائف فق:ط كم:ا
زعم كتبة العرب فإنَّ األثريين وجدوا كتابات عديدة ورد فيھا ذكر الالت والسيَّما في بالد الن:بط
في حِجر وصلخد والبصرى حيث كان لھا ھيك:ل وف:ي أنح:اء ح:وران وحت:ى ف:ي ت:دمر .وت:دعى
ھناك بألقاب تد ُّل على مقامھا كالالت العظمى وأ ُ ّم اآللھة .وكانوا يضيفون إلى اسمھا اسم المكان
الذي ُتكرم في ِه فيقولون )) الت صلخد (( و )) الت حبران (( الخ
ودخل إكرامھا بين أھل المدَ ر وبين سكنى حوران المتكلمين باليونانيَّة فنقلوا اس:مھا إل:ى
اليونانيَّة على صورة )) اثيني (( )  ( Ἀθηνᾶوھي عند اليونان إلھ:ة الحكم:ة )  ( Minerveلك:نَّ
صورھا وأوصافھا في الكتابات القديمة تثبت على كونھا ُّ
الز َھ:رة )  . ( Vénusوممَّ:ا ي:د ُّل عل:ى
كوھْ بالت وتيم الالت وعمرو ال:الت
انتشار عبادتھا بين العرب كثرة األسماء المر َّكبة من اسمھا َ
وزيد الالت وغيرھا أيضًا مما وُ جد في اآلثار واالعالم القديمة
وعُرفت الزھرة بأسماء أخرى على مُقتضى أحوال ظھورھ:ا مس:ا ًء بع:د غي:وب الش:مس
أو صباحً ا قبل طلوعھا فيدعون نجمة المساء َعتر وھي أيضًا أستار أو عشستر )  ( Astartéأو
َع َترْ َع َتا )  ( Atargatisامَّا نجمة الصبح فشاع اس:مھا الع َّ
ُ:زى أي اإلِلھ:ة الس:امية .وج:اء ذكرھ:ا
باسم كوكب الحُسن في ميامر اسحق االنطاكي ) ص  ( ٢٤٧ : ١من كتبة أوائل الق:رن الس:ادس
وصرَّ ح بأ َّنھا ھي الزھ:رة .واخب:ر پروك:وپي:وس الم:ؤرخ ف:ي الق:رن الس:ادس أنَّ المن:ذر ص:احب
َّ
الع:زى قبلُ :ه
الحيرة ضحَّ ى للع َُّزى ابن عدوّ ه ِِ◌ الحارث ملك غسَّ :ان وك:ان ف:ي ي:د ِه كأ َس:ير .وذك:ر
القديس افرام السرياني والقديس ايرونيموس .ث:م روى الق:ديس نيل:وس م:ن اش:راف القس:طنطينيَّة
خب::ر ابنِ :ه ال::ذي اس::رهُ ع::رب البادي::ة وأرادوا تض::حيت ُه إللھ::تھم الع:َّ :زى أي الزھ::رة عن::د طلوعھ::ا
صباحً ا لوال أنَّ النوم تثاقل
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عليھم فنج:ا الول:د وذل:ك نح:و الس:نة  ٤١٠للمس:يح .وف:ي ت:واريخ الس:ريان أنَّ أح:د مل:وك الحي:رة
ضحَّ ى َّ
للعزى عد ًدا من البتوالت المسيحيَّات .وكان كثير من العرب يتسمَّون باسمھ:ـا فيُ:دعون ))
عبد العزى ((  .ويظنّ العالَّمة نولدك أنَّ الغرَّ يين أو الطربالين اللذين كان المن:ذر ف:ي ي:وم ش:ؤم ِه
ً
رمزا إلى َّ
العزى )١
يصبُّ عليھما دم َّأول واف ٍد إلي ِه إنما كانا
ومن أسمـاء العزى أيضًا المناة كأ َّنھم دعوھا بذلك لسطوتھا ) .٢وعلى رأيْ ياقوت ): ٤
 (٦٥٢أ َّنھا كانت من األصنام التي أتى بھا عمرو بن لحي وأ َّنھا أقدمُھا .وقال في مح ّل آخر ) ٤
 ( ٣٣٧ :إنَّ الالت أُخذت من مناة .وروى عن ابن الكلب:ي )  ( ٦٥٢ : ٤أنَّ من:اة كان:ت ص:خرة
وھذا كلّ ُه ينطبق على صورة العزى والالت السابق ذكرھما وكما دعوا عبد الع:زى س:مَّوا أي ً
ض:ا
عبد مناة وكان أخصّ اكرام مناة في ھذيل قريبًا من م َّكة وفي يثرب .وكانت قبائل االزد وغسَّان
قبل تنصُّرھا تعبدھا ) ياقوت ( ٦٥٢ : ٤
ومن أسماء الزھ:رة أيضً:ا )) َكب:ر (( ذك:ره افتيم:وس الكات:ب اليون:اني ) ( POCOCK, 2I
وق::ال إ َّنھ::ا م::ن معب::ودات الع::رب وأنَّ كب::ر )  ( χαβαρھ::ي الزھ::رة أو نجم::ة الص::بح .ودعاھ::ا
قدرينوس المؤرخ ُك َبر ) ٣) ( χουβαρ
وكان أھل الجاھلية عمومًا وال يُستثنى منھم العرب يجعلون اآللھة أزواجً ا لكل ذ َكر انثاهُ
فكان ٰ
إللھة الشمس تِرْ بُھا وھو البعل من أصنام الع:رب أي ً
ض:ا ك:ان مكرَّ مً:ا ف:ي ش:به جزي:رة س:ينا
و َتسمَّى ب ِه العرب عبد البعل واوس البعل وربَّما أشاروا ب ِه إلى الشمس .وكان ذ َكر الع َّ
ُ:زى اإلل:ه
)) عزيز (( الذي وُ جد اسم ُه في عدَّة كتابات في جھات الرھا وحوران .وكان ذ َ
كر الالت )) الاله ((
وجدوا اسم ُه في آثار كتابيَّة .وكان َلع َتر زوجُھا وھو اإلله )) مونيموس (( الذي يُذكر مع )) عزيز
((

وممَّا يلحق بعبادة الكواكب والنيّرات العظمى عند عرب الجاھليَّة إكرامھم ُ
لز َحل
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 (١وأفاد الشھرستاني في المل:ل والنح:ل ) ص  ( ٤٣١ب:انَّ قص:ر غم:دان الش:ھير ال:ذي ك:ان ف:ي ص:نعاء إنم:ا
كان بي ًتا على اسم الزھرة
 (٢اطلب دوسو )) العرب في الشام قبل اإلسالم (( ) ص ( ٢٢١
 (٣اطلب أيضً ا تاريخ نيقيتا )  ( Nicetasفي مجم:وع أعم:ال آب:اء اليون:ان ( Migne, PP. GG. t. I 40,
)  col. I05-I32ويزعم بلوشه )  ( Blochetأن )  ( χαβαρتصحيف لفظة كعبة .اطلب كتابُ :ه (Blochet :
)La culte d'Aphrodite chez les Arabes du Paganisme, 1902
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والثريَّا يُستد ّل عليِ :ه م:ن بع:ض أق:والھم أو م:ن أَعالَمھ:م
والشِ عْ رى والدَ بران والجوزاء أو الجبَّار
َ
الثريَّا وعبد نجم وعبد الجبار .وكذلك تعظيمھم لبعض المظاھر الجويَّ:ة كتعظ:يم اإلل:ه قُ َ:زح
كعبد َ
ْ
َّ
الذي كان ُيك َرم قريبًا من مكة .وقد أفادنا يوسيفوس الكاتب في كتاب ِه العاديَّ:ـات اليھوديَّ:ة (Ant.
) XV, 255أن ع::رب آدوم ك::انوا يكرم::ون إلھً::ا يدعونُ ::ه )  ( Κοζέورأيُ العلم::اء أنُ ::ه قُ َ
::زح
المذكور وإلي ِه نسبوا قوس الغمم
وك:انوا ي::دلّون عل::ى آلھ:تھم بنع::وت شَّ :تى ف:إن أص::حاب األس::فار الحديث:ة ف::ي ال::يمن وف::ي
جھ::ات الص::فا كغ::الزر )  ( Glaserودوس::و )  ( Dussaudوج::دوا ف::ي الكتاب::ات الحمير َّي::ة
والنبطيَّة ذكر تقادم آللھ:تھم فمنھ:ا لإلل:ه مال:ك واإلل:ه رحم:ان واإلل:ه رح:يم واإلل:ه عزي:ز الس:ابق
ذك::رهُ .وربَّم::ا نس::بوا آلھ::تھم إل::ى بع::ض األمكن::ة الت::ي ك::انوا ُي ْكرَ م::ون فيھ::ا مثال::ه ذو الش::رى وذو
َخلَصة وذات السالم
وم::ن األص::نام الم::ذكورة ف::ي الكتاب::ات الحجر َّي::ة وف::ي بع::ض اآلث::ار القديم::ة واالع::الم
ّ
ٌ
والع:ز منھ:ا اإلل:ه
موصوفات ش َّتى تد ُّل على أسماء معاني كالخصب والس:عادة والغن:ى
التاريخية
جَ ّد واإلله سَ عد واإلله رُ ضا واإلله ُكث ْـرى واإلله َو ّد واإلله مَناف فھذه كلھا كان العرب يكرمونھا
ويتف::ا َءلون بھ::ا وينتس::بون إل::ى عبادتھ::ا ف::دَ عوا بأس::مائھا عب::د الجّ :د وعب::د الرُّ ض::ا وعب::د و ّد وعب::د
ً
ح:ديثا .ويق:ول الكتب:ة المس:لمون إن أھ:ل
مناف .وج:ا َءت أس:ماؤھا جمي ًع:ا ف:ي الكتاب:ات المكتش:فة
دومة الجندل كانوا يكرمون صنمًا على اسم و ّد ) ياقوت ( ٩١٣ : ٤
وللع::رب ص::نف آخ::ر م::ن الش::رك ش::اع عن::د أُم::م كثي::رة وھ::و تك::ريمھم لموالي::د الطبيع :ة
) (fétichismeمن جماد ونبات وحيوان .فمن آثار تعظيمھم للجماد إكرامھم لحج:ارة بيض:اء أو
سوداء كانوا يوقعونھا موقع التجلّي للقوات العلويَّة كانت ُتكرم في بعض جھ:ات ال:يمن والحج:از
وبالط النبط .وكان ذلك شائعًا عند غيرھم من أھل الش:رق .ف:إن ھيك:ل الش:مس ف:ي حم:ص ك:ان
محتويًا على حجر أسود يمثل إله الشمس وكان ھليو َغ َبل ساد ًنا ل ُه قبل أن يت:ولى الت:دبير كقيص:ر
رومانيّ  .وكان ذو خلصة مرو ًة بيضاء
ومن آثار إكرامھم للجماد االنصابُ وھي حجارة كانوا ينصبونھا في أنحاء بالدھم ذك:رً ا
آللھتھم ويصبُّون عليھا الزيت أو األَقط أو السمن أو يطلونھا بدم الذبائح .ولعلَّھم
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َّ
وعظموھا
أقاموھا في بعض المواطن كتذكار لحادث جليل أرادوا تخليده بينھم فأ َكرمھا األَخالف
وكذلك كانوا يقيمون المناس:ك ل:بعض األش:جار كالنخ:ل .وق:د روى الكتب:ة كي:اقوت واب:ن
خلدون أن الع:زى كان:ت تك:رم ف:ي نج:ران عل:ى ص:ورة النخل:ة .وك:ذلك ف:ي نخل:ة اليماني:ة مك:ان
قري::ب مك::ة ) ي::اقوت  .( ٧٧٠ : ٤ومنھ::ا ذات أن::واط ق::ال ي::اقوت )  )) : ( ٣٩٣ : ١انھ::ا ش::جرة
خضراء عظيمة كانت الجاھليَّة تأتيھا ك ّل سنة لھا فتعلّق عليھا أسلحتھا وتذبح عن:دھا وكان:ت ف:ي
جوار مكة ((  .وقد بقي شيء من ھذا اإلكرام لإلشجار ح َّت:ى يومن:ا ف:ي أمكن:ة حي:ث يعل:ق بع:ض
ج َّھال العرب وغيرھم أخال ًقا واسماالً من الخرق في أغصان بعض األشجار لينجو من الحمَّيات
)١
وكم::ا عب::د أھُ :ل الجاھل َّي::ة الجم::اد والنب::ات عب::دوا أي ً
ض::ا بع::ض الحيوان::ات والطي::ور منھ::ا
النسر الوارد ذكره في القرآن )  ( ٢٣ : ٧١مع و ّد وسواع ويغوث .وممن شھد عل:ى ك:ون نس:ر
من معبودات العرب كتاب التلموذ لليھود ) في فصل عبوده زارا ( وكت:اب تعل:يم الرس:ول ع:دي
ܶ ܳ
نشرا (( ) ܢܫܪܐ ( وقد امت َّدت عبادة
في القرن الثالث للمسيح وكالھما يدعوه باسم ِه اآلرامي )) َ
النسر بين اآلراميين .ومنھا )) َع ْوف (( وھو اسم طائر صيَّاد واحد أس:ماء األس:د ورد ذك:رهُ كإل:ه
في االعالم فقالوا عبد عوف .وزعم البعض أن أسماء القبائل كأسد ونمر وكلب كانت تد ّل س:اب ًقا
على بعض عب:ادة يق:دّمھا أص:حاب القبائ:ل لھ:ذه الحيوان:ات .وق:د بق:ي أي ً
ض:ا أث:ر ھ:ذه العب:ادة ف:ي
َّ
خدمة بعض الطيور واألسماك في أنحاء الشرق كالرھا وحلب وطرابلس فانا رأينا ذلك بالعيان
ھذا نظر إجمالي في آلھة العرب ومعبوداتھم .ويلحق ب ِه أبحاث يلزمنا الكالم عنھا
) المقامات الدينيَّة( العرب إمَّا أھل و َبر وإمَّا أھل َمدَ ر فكان يصعب على القس:م المتب:دّي
منھم أن يتخذوا أمكنة ثابتة إلقامة عباداتھم ومن ثم كانت الفرائض عندھم بسيطة يقيمونھا حيثما
حلُّوا امَّا بتوجيه نظرھم إلى االجرام الفلكيّة مع ذكر آلھتھم وامَّا ببعض أعمال تقويَّ:ة م:ن س:جود
ودعاء وتقا ُدم السيَّما في بعض أطوار حياتھم المھمَّة كمولد بنيھم وتزويجھم ودف:ن موت:اھم وف:ي
بعض أمكنة عالية يدعونھا المشارف .وكان إكرامھم
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 (١اطلب رحلة االب جوسن الدومنيكي إلى بالد م:واب (Jaussen: Coutumes des Arabes au pays
)de Moab. p. 330- 337
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لمواليد الطبيعة يوافق أيضًا ح:التھم البدويَّ:ة فيج:دون منھ:ا ش:ي ًئا أينم:ا س:اروا كاألنص:اب وبع:ض
األش::جار والطي::ور الت::ي يعيفونھ::ا ويزجرونھ::ا عل::ى مقتض::ى حركاتھ::ا يمي ًن::ا أو ش::ماالً .وك::ذلك
يتيمَّنون بالصيد السائح ويتشا َءمون بالبارح .وكان األب في عائلت ِه والشيخ في قبيلت ِه يقومان مقام
الكھنة ويتولَّيان إجراء المشاعر الدينيَّة باسم ذويھم
ً
درجة راقية من التم ُّدن كالحميريين والنبطيين
أمّا أھل المدَ ر وباألخص الذين بلغوا منھم
ودول الحيرة و َك ْندة وغسَّان فما كانوا ليكتفوا بھذه العبادة البسيطة وإ َّنما خصَّصوا لديانتھم أمكنةً
كانوا يفردونھا لذلك امَّا بمضارب يزينونھا بأصناف الجلود واألقمش:ة عل:ى ش:كل قبَّ:ة العھ:د ف:ي
بني إسرائيل وامَّ:ا بتش:ييد بع:ض األبني:ة لھ:ذه الغاي:ة وك:ان بعضُ:ھا فخيمً:ا أثي:رً ا كغم:دان وبع:ض
ھياكل النبط ممَّا ظھرت آثاره في ھذه السنين األخيرة في مدينة سلَع وجوارھا .وق:د نق:ل الكات:ب
اليوناني ديودورس الصقلّيّ )  ( Diod. III, 45عن السائح االقريطشي َ
اغاثرشيدس في القرن
الثاني قبل الميالد وص ًفا لثالثة ھياكل زارھا في جزيرة العرب قريبًا من س:واحل البح:ر .وربم:ا
ً
حديثا
دعوا ھذه الھياكل بالمساجد فإن لفظة المسجد قديمة وردت في كتابات النبط المكتشفة
ومن مقاماتھم الدينيَّة ) الك َعبات ( وھي بيوت مربَّعة مرتفعة عل:ى أش:كال الكع:اب ك:انوا
يفرزونھا لدينيَّاتھم منھا ذو الك َعب:ات ف:ي ش:مالي الجزي:رة لبن:ي إي:اد ومنھ:ا كعب:ة نج:ران والكعب:ة
اليمانيّة حيث كان بنو خثعم يعبدون صنمھم المسمَّى ذا الخلصة م:ع غي:ره م:ن األص:نام .وأش:ھر
منھا الكعبة الحجازيَّة في م َّكة وأوَّ ل من ذكرھا في التاريخ دي:ودورس الص:قلي ف:ي الق:رن األوَّ ل
قبل المسيح حيث قال ) ك  ٣ص  )) : ( ٢١١انَّ في جھات العرب المجاورة لبح:ر القل:زم ھيك:ل
يبالغ في أكرام ِه كل العرب ((  :وربَّما سمَّوا ك َعباتھم بالبيوت ألنھا كانت مكع ً
َّبة .وكثر ع:دد ھ:ذه
الھياكل في بعض األمكنة ح َّتى ان بلينيوس الطبيعي في القرن الثاني للمسيح عدَّ منھ:ا س:تين ف:ي
مدينة سبأ حاضرة اليمن و  ٦٥في تمنة مدينة بني غطفان
وكانوا يتخذون لھذه المقامات ) َح َرمًا ( أي يجعلون لھا دائرة تحف:ظ حرمتھ:ا وال يج:وز
ألحد انتھاكھا وكان َح َرم مكة أشھرھا .وكذلك كان يخدم ھذه المقام:ات رج:ا ٌل ي:دعونھم كھن:ة أو
ُكھَّا ًنا ويريدون بھم الخبيرين باألحوال الماضية والعرَّ افِين .وربُما دعوھم

أديان العرب قبل النصرانيّة
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زواره .وم:نھم م:ن تس:مَّى باس:م ھ:ذه األمكن:ة
َسدَ نة أي خدامًا للمق:دس لقي:امھم بحاجاتِ:ه وحاج:ات َّ
كعبد الكعبة وعبد الدار
وكانوا يزينون تلك الھياكل بالتصاوير المنقوشة على جدرانھا أو ينصبون فيھ:ا التماثي:ل
لألص:نام عل:ى ھيئ:ات شَّ :تى .منھ:ا حج:ارة منحوت:ة بيض:اء أو س:وداء ومنھ:ا ص:خور م:ن العقي::ق
وبعض الحجارة الكريمة أو الصخور العاديَّة كسعد معبود بني كنانة الذي فيه يقول الشاعر :
أتينا إلى سَ عْ ٍد ليجمعَ َش ْملَنا
وھل َسعْ ُد إالَّ صخرةٌ بتِ ُنوف ٍة

فش َّت َتنـا سَ عْ ٌد فال نحنُ من سَ عْ ِد
من األرض ال تدعو لغيٍّ وال رُ ْش ِد

ومن األصنام ما كان ي ِّ
ُمثل أشخاصا ً بعينھم يجعلون في أيديھم شارات أو أمتعة تد ُّل على
خواصھم الموھومة كو ّد و ُھ َبل جعلوا ف:ي أي:ديھما أقواسً:ا وأزالمً:ا .وكالش:مس اتخ:ذوا لھ:ا ص:نمًا
بيد ِه جوھر على ل:ون الن:ار وجعل:وا لھ:ا بي ًت:ا حجُّ :وا إليِ :ه وك:ذلك ا َّتخ:ذوا للقم:ر ص:نمًا عل:ى ش:كل
العج::ل وجعل::وا ف::ي ي::د ِه ج::وھر ًة .ونص::بوا أي ً
ض::ا أص :نامھم ف::ي خ::ارج الھياك::ل بقربھ::ا أو عل::ى
مشارف ليراھا الناس كنائلة واساف ومناف.
وكانوا يكرمون تل:ك األص:نام بمناس:ك مختلف:ة منھ:ا ) حجُّ ھ:م ( إليھ:ا أف:را ًدا أو زراف:ات.
وكانوا إذا اغتسلوا أو توضَّأوا يطوفون حول الصنم دفعات معدودة ويستلمون الص:نم أو يقبلونُ :ه
دون منھا الكتبة بعضھا كتلبية ذي الك َّفين صنم دوس رواھ:ا اب:ن
ويتقرَّ بون من ُه بتلبية معلومة قد َّ
ُ
حبيب  )) :لبَّيك اللھ َّم لبَّيك انَّ جرھمًا عبا ُدك .الناس طرُ ف وھم تالدك .ونحن أولى منھم بوالئ:ك
((  .وروى تلبية َنسر )) :لبَّيك اللھ َّم لبَّيك ألنن:ا عبي:د .وكلّن:ا ميس:رة وأن:ت ربن:ا الحمي:د ((  .وتلبي:ة
شمس صنم تميم  )) :لبَّيك اللھ َّم لبَّيك لبَّيك ما نھارنا نجرُّ هُ .أزالم ُه وحرُّ هُ وقرُّ هُ .ال ن َّتق:ي ش:ي ًئا وال
نضرُّ هًُّ .
حجا لربّ مستقيم برُّ هُ ((
ومن مناسكھم أيضًا انھم كانوا يسكبون ) السَّ ْكب ( من خمر أو زيت أو حليب ألصنامھم
ه الطير وقد سمّوا لذلك بعض آلھتھم )) مطعم الطير ((
أو يجعلون أمامھا طعامًا يأكل ُ
وك::انوا أي ً
ص::ون عن::د أوث::انھم نواص::ي أوالدھ::م أو يحلق::ون ش::عورھم .أو يرم::ون
ض::ا يق ّ
َّ
صى كما أثبت ذلك أحد كبار المستشرقين العالم:ة ش:وڤي:ن ) .١وكان:ت
الح َ
عندھا الجمرات وھي َ
العذارى أيضًا َيرْ قُصن حول األصنام مسبالت ذيولھنَّ كما قال امرؤ القيس :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطل:ب كتابُ :ه ف:ي ذل:ك V. Chauvin : Le jet des pierres au Péler. de la Mecque. Avers,
1902
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النصران َّية وآدابھا بين عرب الجاھليّة
فعنَّ لنا سربٌ كانَّ نعاج ُه

يل
عذارى دُوار في مُال ٍء م َُذ ِ

َّ
ومن أخصّ مناس:ك الع:رب ال:ذبائح ألص:نامھم وخصو ً
والع:زى ومن:اة  :ف:إنھم
ص:ا ل:الَّت
كانوا يرون في سفك الدماء وسيلة إلخماد غضب اآللھة وللتقرُّ ب منھم وطلب رضاھم وما كانوا
يأنفون من تضحية البشر أنفسھم كم:ا س:بق الق:ول .وممَّ:ن ش:ھد عل:ى ذل:ك يرفيري:وس الفيلس:وف
الوثني ) ١في القرن الثاني للمسيح قال )) ان أھل دوم:ة الجن:دل ك:انوا ك:ل س:نة يض:حُّ ون إللھھ:م
رجالً ثم يدفنون ُه بقرب المذبح ((  .وروى پروكوپيوس اليوناني ومؤرخ سرياني قديم نشر أعمال ُه
لند )  ( Landأن المنذر ضحَّ ى َّ
أس:يرهُ و ٤٠٠م:ن الرواھ:ب المتنس:كات
ابن مل:ك غس:ان
َ
للعزى َ
في بعض أديرة العراق .وقد ا َّتسع نيلس م:ن كتب:ة الق:رن الخ:امس بوص:ف غ:زوات أھ:ل البادي:ة
لطور سينا وذكر قتلھم للرھبان الذين ھناك وشرح خصو ً
صا ما ح ّل بابن ِه تاودولس الفتى وكي:ف
فعولوا على تضحيت ِه َّ
للعزى كوكب الصبح .وق:د وص:ف الكات:ب م:ا
أسرهُ أھل البادية من العرب َّ
كان دارجا ً من العادات في مثل ھذه المناسك فنروي ِه ھن:ا معرَّ بً:ا للدالل:ة عل:ى دي:انتھم فق:ال ي:ذكر
تفاصيل ذبائحھم ):٢
لھؤالء الھمَج دين إالَّ أ َّنھم يكرمون كوكب الصبح ) الع َّ
ُ:زى ( ويخ:رُّ ون لُ :ه س:اجدين ويض:حُّ ون
)) وليس َ
ّ
ض::لون ل::ذلك الش:بَّان إذا ك:انوا ف::ي ع::ز الش::باب وص::بيحي
ل ُ :ه أج::ود أس::راھم ال::ذين أخ::ذوھم ف::ي الغ::زوات وھ::م يف ّ
الوجوه .ويع ُّدون لھذه الغاية مذبحً ا من الحجارة والصخور التي يكوّ مونھا وينتظ:رون الفج:ر حت:ى إذا الح كوك:ب
الصبح يضربون الضحيَّة بالسيوف ويشربون دمھ:ا .وع:ادتھم إذا ل:م يق:ع ف:ي ي:دھم أح:د م:ن األس:رى أن يض:حّ وا
ناقة من الع:يس خالص:ة البي:اض فينيخونھ:ا وي:دورون حولھ:ا ً
ً
ثالث:ا ثَّ :م يتق:دَّم ك:اھنھم أو زع:يمھم بك:ل رون:ق وھ:م
َّ
َّ
يتغنون بأغانيھم فيضرب بسيف أوداج الناقة ويتلقى دمھا فيشرب ُه ثم يركض الب:اقون ويقط:ع ك:ل م:نھم قطع:ة م:ن
الذبيحة فيأكلونھا ني َئة ويسرعون في ذلك لئالَّ يبقى شيء من الجزور حتى الجلد والعظ:ام عن:د طل:وع الش:مس ...
((

ثم انتقل الكاتب إلى وصف ما جرى البن ِه وكان الفتى متر ّھبًا معه في جبل الطور يعيش
منفردا في بعض أنحائِه إذ ھجم علي ِه العربان وإذ رأوهُ وسيمًا جميالً استعدُّوا لتقريب ِه َّ
ً
للعزى فقال
نيلس راويًا لما سمع ُه من ابن ِه بعد أن نجا من األسر :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب كتاب ُه في القناعة ) ( Porphyrius : De abstinentia II, 56
 (٢اطلب أعمال االباء اليونان لمين ) ( Migne, PP. GG. LXIX, 611

بقيَّة أديان الجاھليَّة غير النصرانيَّة
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)) وكان ھؤالء الغزاة عزموا على تضحيتي لنجم الصبح فأَعدُّ وا ك ّل شيء للذبيحة في سحر اليوم الت:الي
فأقاموا لذلك مذبحً ا وھيَّأُوا السيف والسَّكب واألقداح والبخور و ُ
كن:ت أن:ا ُم ْلق:ـ ًى عل:ى وجھ:ي عل:ى الحض:يض أمَّ:ا
ً
مرتفعة إلى _ أدعو إليه بحرارة كي ينقذني من ھذا الخطر العظ:يم  ...وك:ان البراب:رة قض:وا قس:مًا
نفسي فكانت
ً
ً
َّ
كبيرً ا من ليلھم أكال وش:ربًا وقص:فا حت:ى غل:ب عل:يھم الن:وم فھجع:وا إل:ى الص:باح ول:م يس:تيقظوا إال والش:مسُ ق:د
طلعت وفات وقت الضحيَّة  ...فلمَّا رأوا ذلك أخذوني إلى قرية تدعى )) س:وقا (( وتھ:دَّدوا ب َق ْتل:ي أم:ام أھلھ:ا إن ل:م
ل وھا أنا اآلن عائد إلى والدي ((
َي ْفدِني أحد منھم .فرحمني أحدھم ودفع فديتي واھت ّم بشأني أسقف المح ّ

ومن دياناتھم إذا ضحَّ وا الض:حايا أن يص:بُّوا دمھ:ا عل:ى األنص:اب كم:ا س:بق ويطل:وا بِ :ه
أجس::امھم ويغمس::وا ب ِ :ه أي::ديھم عن::د حلَ َفھ::م دالل:ً :ة عل::ى ص::دق مواعي::دھم وي::دعون ذل::ك )) اليم::ين
الغموس ((
 ٣بقيَّة أديان الجاھليَّة غير النصرانيَّة

كان الشرك يع ُّم كما ترى بالد العرب في الجاھليَّة وال نريد أن نحدّد ھنا زمنُ :ه ھ:ل امتَّ :د
إلى َّ
مدة القرون التي سبقت اإلسالم أو ھل شمل أنحاء الجزيرة التي عرفت اإلل:ه الواح:د الص:مد
فندع األمر للفصول اآلتية
وإنما نضيف إلى قولنا السابق شي ًئا عمَّ:ا عُ:رف م:ن ال:ديانات األُخ:ر ف:ي جزي:رة الع:رب
غير النصرانيَّة بوجيز الكالم فنقول إنَّ ھذه األديان كانت المجوسيَّة والصابئيَّة واليھوديَّة وقد نوَّ ه
بھا في القرآن غير مرَّ ة
 ) ١المجوس :يَّة ( ديان::ة ق::دماء الف::رس ال::ذين ك::انوا يعب::دون الن::ار وي::رون فيھ::ا ص::ورة
الالھوت ويقرنون بھا عبادة النور .أخذوا ھذا الدين م:ن كي:ومرت أح:د أج:دادھم وخصوصً:ا م:ن
زرادشت حكيمھم .فھل أَ َّثر ھذا الدين في العرب فاألمر ممكن بل ھو محتمل لتقرُّ ب بالد العرب
شماالً من الفرس ولخدمتھم لملوكھم في جھات العراق .وممَّن أشاروا إلى دخ:ول المجوس:يَّة ب:ين
العرب ابن قتيبة فزعم أنَّ المجوسية كانت في تميم و_ أعلم
 ) ٢الص::ابئيَّة ( إذا أري::د بھ::ا عب::ادة النج::وم والش::مس والقم::ر والس::يارات الس::بع فإنھ::ا
انتشرت خصوصًا ف:ي جن:وبي جزي:رة الع:رب .أم:ا إذا أري:د بھ:ا ش:يعة المن:دائيين ال:ذين ال ي:زال
منھم بضعة ألوف في العراق فإنَّ تأثيرھا في العرب كان منحصرً ا ومن أراد تاريخ

١٨

تاريخ النصرانيَّة في جزيرة العرب

ھذه الشيعة فعلي ِه بالمقاالت المطولة التي نش:رھا حض:رة االب انس:تاس ف:ي المش:رق ف:ي س:نواتِه
الثالثة والرابعة والخامسة فان ُه استوفى فيھا الكالم
ويلحق بدين الصابئين مذھب الحرَّ انيين الذين عبدوا النيّرات السماويَّة مدة أجيال طويل:ة
وكان لھم بيت ف:ي ح:رَّ ان يعظمونُ :ه إل:ى خالف:ة الم:أمون ف:أُخرب .وك:ذلك الم َنويَّ:ة المنس:وبة إل:ى
ماني وتدعى أي ً
ضا بالثنويَّة لقول أصحابھا بوجود مبدأين متناقضين ھما النور والظلمة وآل أم:ر
ھذه الشيعة إلى الزندقة وقالوا قول الدھريين
 ) ٣اليھوديَّة ( دخل اليھود في أزمنة مختلف:ة ف:ي جزي:رة الع:رب فاس:توطنوا ف:ي بع:ض
جھاتھا .وعلى األخصّ بعد جالء بابل لما فرَّ بعض بني إس:رائيل م:ن وج:ه االش:وريين فتوغل:وا
في أنحاء العرب .وحدث مثل ذلك بعد خراب أورشليم على ي:د الروم:ان إذ تش:تت ش:مل اليھ:ود.
وكانت سكناھم خصوصًا ما وراء بحر لوط وفي جھ:ات تيم:اء ووادي الق:رى ف:ي يث:رب وخيب:ر
وبعض احياء اليمن .ولم نعلم من اخبارھم إالَّ النزر القليل .وما ال ريب فيِ :ه أنَّ القبائ:ل اليھوديَّ:ة
ً
مواظبة على عاداتھا المألوفة وش:رائطھا الدينيَّ:ة كم:ا
كانت تعيش بين العرب دون أن تختلط بھم
ترى الموسويين في بالد غير جزيرة الع:رب .ومم:ن كتب:وا ع:ن ت:أثير اليھوديَّ:ة ف:ي دي:ن الع:رب
إبراھيم غايغر )  ( Abr. Geigerل ُه كتاب عنوان ُه )) ما أخذ محمد عن اليھوديَّة (( وفي ِه مبالغات
ظاھرة وزاد عن ُه تطرُّ ًفا المستشرق دوزي )  ( Dr R. DOZYالذي وض:ع كتابً:ا ع:ن اليھ:ود ف:ي
م َّك::ة من::ذ عھ::د داود إل::ى الق::رن الخ::امس بع::د المس::يح Die Israeliten zu Mekka von
))Davids Zeit bis in's 5te Jahrhundert unserer Zeitrechnung) ((Leipzig, I864
وفي ِه من المزاعم الغريبة التي لم يوافقه عليھا أصحاب النقد



الق ِْس ُم األول

١٩

النصران ّية وقبائلھا في َعھد الجاھِل ّية
في تاريخ
ْ
*

*

*

الفصل األوَّ ل
تاريخ النصرانية في جزيرة العرب
ھيَّا بنا اآلن بعد ھذه المقدّمات الوجيزة نبحث عن النصرانيّة وآدابھا بين عرب الجاھليَّة
وھما البحثان اللذان جعلنا الفصول السابقة كتمھيد لھما
األول
الباب َّ

مبادئ النصرانية بين العرب
قلن::ا ف::ي مطل::ع كالمن::ا إنَّ اإلف::ادات الت::ي خلَّفھ::ا كتب::ة الع::رب ع::ن األدي::ان الش::ائعة ف::ي
جزيرتھم قبل اإلسالم نزرة قليلة .وھذا الق:ول يصُّ :ح أيضً:ا ف:ي النص:رانيَّة م:ع أنھ:ا كان:ت أق:رب
إليھم عھ ًدا فإذا ذك:روا ال:دين المس:يحي ال يك:ادون ي:ذكرون م:ن تاريخِ :ه غي:ر ش:يوع ِه ف:ي بع:ض
القبائل .ھذا إذا اعتبرت فصولھم الوجيزة التي خصُّوھا باألديان .بيد أنھم في عرض كالمھم عن
بعض عادات العرب وقصصھم وأمثالھم ولَ َھجاتھم حدا بھم األمر إلى أن يأتوا بمعلومات أُخ:رى
عدي:دة تج:دھا متفرّ ق:ة متش:عّثة ف:ي ت:آليفھم ل:م يجمعھ:ا حت:ى اآلن العلم:اء المستش:رقون النش::غالھم
ك رموز دياناتھم القديمة ونشر ما وجدهُ السائحون في بالدھم من
بالبحث عن آلھة العرب وعن ف ّ
ً
الكتابات الحجريَّة في اللغات الحميريَّة والنبطيَّة والص:فويَّة فض:ال ع:ن اليونانيَّ:ة والالتينيَّ:ة أو م:ا
استخرجوهُ بالحفر من اآلثار بعد مخاطرتھم بالحياة
وكذلك ورد في كتب نصارى أھل الشرق والسيَّما قدماء الروم والسريان وبعض الكتب:ة
الالتينيين فوائد شتى عن النص:رانيَّة ف:ي أنح:اء الع:رب دوَّ نوھ:ا ف:ي مع:رض رواي:اتھم التاريخيَّ:ة
ورحلھم العلمية وفي أخبارھم عن أولياء _ القديس:ين الش:ھداء أو الن َّس:اك
وأوصافھم االجتماعيَّة ِ
المتعبِّدين في بوادي العرب مما رأوهُ بالعيان أو استفادوهُ من شھود عيانيين أو كتبة موث:وق بھ:م
فھذه المعلومات أيضًا عظيمة الش:أن غالي:ة األثم:ان ل:م ُتجم:ع حت:ى الي:وم تمامً:ا وإنم:ا روى منھ:ا
بعض الكتبة فصوالً تحتاج إلى توسيع وتكملة نخص
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منھا بالذكر الكتب والمقاالت اآلتية ما عدا ما ذكر من ذلك في التآليف التي ع َّددناھا ساب ًقا :
 ١أعمال البولنديين  :مقالة لالب كرپنتيه اليسوعي في النصرانية بين العرب
1 E. Carpentier S. j. : De SS. Aretha et Ruma Commentarius ( Acta SS., X,
Octob., 661-697 ).
 ٢أصول النصرانية في بالد العرب للعالمة َريْت
2 Wright : Early Cbristianity in Arabia, London 1855.
 ٣الشرق المسيحي لالب لوكيان
3 Lequien : Oriens Christianus.
 ٤دي ساسي  :مقالة عن تاريخ العرب قبل محمَّد
4 Le Bon de Sacy (S.) : Mémoire sur l'Histoire des Arabes avant Mahomet.
 ٥تاريخ الدول العربية بين المسيح ومحمّد
5 J. J. Reiskii : Primæ lineæ Historiæ Regnorum Arabicorum inter Christum et
Mohammedem.

اعل::م أنَّ أق::دم اآلث::ار النص::رانيَّة كم::ا ال يخف::ى األناجي::ل األربع::ة وت::اريخ أعم::ال الرس::ل
للقديس لوقا ورس:ائل بع:ض تالمي:ذ ال:ربّ األ َّول:ين .وكلھ:ا م:ن الق:رن األوَّ ل للمس:يح كم:ا يق:رُّ بِ :ه
معظم العلماء من االباحيين فضالً عن المؤمنين وإِن كان أولئك يخالفون الكاثوليك في تعيين سنة
كتابة ھذه األس:فار وأص:حابھا .فھ:ذه اآلث:ار ال تخل:و م:ن ال:دالئل عل:ى أن الع:رب ن:الوا ش:ي ًئا م:ن
أنوار النصرانيَّة منذ بزوغ شمسھا
َّ
استحق أن يُنظم من العرب ب:ين َتب َع:ة الس:يد المس:يح أولئ:ك الش:يوخ ال:ذين
ولع َّل أوَّ ل من
َ
عُرفوا بالمجوس فأتوا إلى بيت لحم وأھدوا الربّ ألطافھم وس:جدوا لُ :ه ف:ي مھ:د ِه كم:ا أخب:ر مت:ى
في إنجيل ِه ) ف  .( ٢أما كونھم من العرب أو على األق ّل بعضھم فلنا على ذلك ع َّدة بيِّنات ترجّ ح
ھذا الرأي إن لم تجزم ب ِه قطع ًّيا .فمن ذلك أقدم نصوص اآلباء والكتبة الكنسيين من القرن الثاني
للمسيح إلى القرن الخامس الذين يجعلونھم عربًا كالقديس يوستينوس في القرن الثاني في مباحثِه
مع تريفون .وترتوليان المعلم في كتابي ِه ضّ :د اليھ:ود ) ف  ( ٩وضّ :د مرقي:ون ) ك  ٣ف .( ١٣
وكالقديس قبريانوس في القرن الثالث في ميمر ِه عن كوك:ب المج:وس .وكالق:ديس ابين:انيوس ف:ي
الق::رن الراب::ع ف::ي ش::رح ِه لدس::تور اإليم::ان ) ع::دد  .( ٨والق::ديس يوحن::ا ف::م ال::ذھب معاص::ر ِه ف::ي
الميمر الثاني على شرح إنجيل متى.
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وھكذا فسَّر ھ:ؤالء الكتب:ة آي:ة أش:عيا النب:ي ع:ن المس:يح ) ف  ٦٠ع  )) : ( ٦كث:رة االب:ل تغش:اكِ
بُكرانُ مِدَ ين وعيفة كلُّھم من شبأ يأتون حاملين ذھبًا ولبا ًنا يُب ِّشرون بتسابيح الربّ ((  .وسبق داؤد
فقال ) مز  )) : ( ٧١ملوك سبأ وشبأ يقرّ بون ل ُه العطايا ((  .فانَّ ِم ْد َين وعِيفة وشبأ كلھا تدل على
نواحي العرب
وعليھا تد ُّل أيضًا األلطاف التي َّ
قدمھا ھؤالء المجوس للمسيح أي ال:ذھب واللب:ان والم:رّ
َ
وكلّھ::ا م::ن مراف::ق ب::الد الع::رب .ف::إن ذھ::ب أنح::اء الع::رب ك::ان مش::ھورً ا ) ١وتنب::أ داؤد بتقدمت ِ :ه
للمسيح ) مز  ( ٧١فقال  )) :يؤدون إلي ِه من ذھب شبأ ((  .أما اللبان والمرّ فال يكادان يُستخرَ جان
من غير جزيرة العرب في َّتجر بھما أھلھا كما شھد على ذلك قدماء الكتبة بعد سفر التكوين ) ٣٧
( ٢٥ :
ثَّ :م يؤي::د ھ::ذا ال::رأي ق::ول المج::وس ف::ي اإلنجي::ل لھي::رودس ب::أنھم رأوا نج::م المس::يح ف::ي
الشرق فاتوا ليسجدوا ل ُه .فقولھم )) في الشرق (( يد ّل على بالد العرب أكث:ر م:ن س:واھا لوقوعھ:ا
شرقي فلسطين فضالً عن كون العرب يُعرف:ون باألس:فار المق َّدس:ة ببن:ي الش:رق ) وبالعبري:ة בני
קרם بمعناھ::ا ( ب::ل ش::ـاع ھ::ـذا االس::ـم عن::د الروم::ـان واليون::ـان ف::ـاشتقوا منُ ::ه  Sarraceniو
Σαραϰηνοί

وزد على ذلك أنَّ النجم الذي رآه المجوس ھو الكوكب ال:ذي س:بق وأنب:أھم بِ :ه بلع:ام ف:ي
مش::ارف ُم:َ :ؤاب ) س::فر الع::دد  ( ١٧ : ٢٤لم::ا ق::ال  )) :ان ُ :ه س::يطلع كوك::ب م::ن يعق::وب ويق::وم
صولجان من إسرائيل ((  .فتحققت النبو َءة حيث تنبأ بھا بلعام مرغومً:ا فتناق:ل الع:رب نبؤتُ :ه اب ًن:ا
عن أب وراقبوا كوكب ُه حتى رأوهُ .وال بأْس م:ن ك:ون ھ:ؤالء الق:ادمين إل:ى مھ:د المس:يح يُ:دعون
مجوسًا .فإنَّ ھذا االسم ك:ان يطل:ق عن:د العب:رانيين عل:ى حكم:اء الش:رق عمومً:ا وكثي:رً ا م:ا أثن:ى
الكتاب الكريم على حكمة العرب في سفر أيُّوب وسفر الملوك الثالث )  ( ٣٠ : ٤وس:فر ب:اروك
)  .( ٢٣ : ٣وقد شھد كتب:ة اليون:ان ب:أنَّ فيث:اغورس الفيلس:وف رح:ل إل:ى جزي:رة الع:رب ليأْخ:ذ
الحكمة عن أھلھا .بل صرَّ ح بلينيوس الطبيعي بأنَّ بالد العرب كانت بالد مجوس )٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١قال س:ترابون إن ال:ذھب ال ي َُع:دَّن ف:ي ب:الد العج:م لك:ن ف:ي ب:الد الع:رب In Perside aurum nullum
) effoditur, effoditur tamen in Arabia ( Strabo, 1. XVI
 (٢اطلب تاريخُ :ه الطبيع:يّ Fuere in Arabia quos Græci et Latini (( Magos )) vocant ( Plin.,
) Hist. Nat., XXV, 5
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وفي اإلنجيل الطاھر شاھ ٌد آخ:ر عل:ى س:بق الع:رب ف:ي معرف:ة الس:يّد المس:يح وذل:ك لم:ا
ذكر المب ّش:رون مت:ى ) ف  ٤ع:دد  ٢٤ـ  ( ٢٥وم:رقس )  ( ٧ : ٣ولوق:ا )  ( ١٧ : ٦ف:ي جمل:ة
ك
الجموع المتقاطرة إلى استماع تعاليم الربّ أھ َل آدوم والمدن العش:ر وم:ا وراء االردن .ف:ال شّ :
أن صيت ُه يكون بلغ العرب القاطنين في تلك الجھات .بل ذكر اإلنجيل ) متى  ٣١ : ٨ومرقس ٧
وتجول في المدن الواقعة ما وراء ذلك النھ:ر وم:رَّ بالم:دن
َّ
 ( ٣١ :أن السيّد المسيح عبر االردن
العشر ) ١وصنع اآليات في بقعة الجرجاسيين .وكان أھل الحض:ر والم:در م:ن الع:رب يس:كنون
تلك األنحاء فال يقبل العقل أ َّنھم لم يقتبسوا شي ًئا من أنوار ابن _ الكلمة
ثم م:ا لب:ث الع:رب أن ن:الوا نص:يبًا ط ّيبً:ا م:ن ال:دعوة المس:يحيّة وذل:ك ي:وم حل:ول ال:روح
القدس على التالميذ في العلّيَّة الصھيونيَّة كما أخبر القديس لوقا في سفر األعم:ال ) ف  ( ٢فانُ :ه
ص:رَّ ح ب:أنَّ الع:رب ك:انوا ف:ي جمل:ة ال:ذين ع:اينوا آي:ات ذل:ك الي:وم الش:ريف وس:معوا الح::واريين
يتكلَّمون بلغتھم العربية .فال جرم أنَّ بع ً
ضا منھم كانوا ف:ي ع:داد الثلث:ة اآلالف المص:طبغين ذل:ك
اليوم ) أعمال  ( ٤١ : ٢فلما عادوا إلى بالدھم نشروا بين م:واطنيھم م:ا رأوا وس:معوا م:ن أم:ر
المسيح وتالميذ ِه
وبعد َّ
م:دة قليل:ة آث:ار اليھ:ود عل:ى تالم:ذة ال:رب تل:ك االض:طھادات الت:ي ذكرھ:ا ص:احب
ص::ل ج::ذورھا ف::ي
األعم::ال ) ف  ( ٨فكان::ت عل::ى ش::به الري::اح الت::ي تق::وّ ي الش::جرة النامي::ة وتؤ ّ
وأول من يُذكر من الرسل أن ُه دخل ب:الد
األرض وتنقل بزورھا إلى أمكنة أخرى فتزدد وتتو َّفرَّ .
العرب ھو اإلناء المصطفى القديس بولس فا َّن ُه أخبر عن نفس ِه في رسالت ِه إلى أھل غالطية ) ف
 ١ع  ( ١٧ان ُه بعد اھتدائ ِه إلى اإليمان بظھور السيّد المسيح ل ُه على طريق دمشق واعتماد ِه على
يد حنانيَّا التلميذ ھرب من دسائس اليھود إلى جزيرة العرب حيث أقام مدَّة .فمن البديھي أنَّ ذل:ك
ص ُه _ بدعوة األمم باشر مذ ذاك الحين بالتبشير فدعا إلى النص:رانيَّة م:ن رآھ:م
الرسول الذي خ ّ
من العرب مستعدّين لقبول دين الخالص ل:ئال يحّ :ل بِ :ه ذاك الوي:ل ال:ذي ك:ان ي:وجس منُ :ه فز ًع:ا
حيث قال )  ١كور  : ( ١٦ : ٩الويل لي ان لم نبشر .وعلي ِه فنصادق عل:ى ق:ول ال:ذين يجعل:ون
بولس الرسول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطل::ب ف::ي المش::رق )  ( ٨١ : ١١مقال::ة ل::ألب الف::رد دوران ف::ي رحل::ة الس::يد المس::يح إل::ى فينيقي::ة والم::دن
العشر
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ك:أول ال:دعاة إل:ى المس:يح ف:ي بُص:رى حاض:رة
كأحد رسل العرب .وق:د عَّ :دهُ بع:ض كتب:ة ال:روم َّ
حوران
ول َّم::ا ج::رى نح::و الس::نة خمس::ين للمس::يح افت::راق الرس::ل إذ س::اروا إل::ى أقط::ار المعم::ور
ليقوموا بمھنة التبشير الت:ي أم:رھم بھ:ا س:يدھم ك:ان ل:بالد الع:رب نص:يب حس:ن ف:ي ھ:ذه القس:مة
المباركة فإن التقاليد القديمة تتواصل وتتفق على أن بعض الرسل تلمذوا أمم العرب وقبائلھم من
جھات مختلفة وقد جم:ع العالَّم:ة يوس:ف الس:معاني ف:ي مكتبتِ :ه الش:رقيَّة ف:ي المجلَّ:د الثال:ث القس:م
الثاني )  ( Bibl. Or. III2, 1-30كثيرً ا من شواھد كتبة اليونان والس:ريان والع:رب الت:ي تثب:ت
كرازة الرسل في أحياء العرب وفي أقطارھ:ا المتباين:ة كبادي:ة الش:ام وجھ:ات ط:ور س:ينا وال:يمن
والحجاز والع:راق ي:ذكرون م:نھم مت:ى وبرتلم:اوس وتَّ :داوس وم ّتيَّ:ا وتوم:ا .وق:د نق:ل بع:ض ھ:ذ ِه
الش::واھد المؤرخ::ون المس::لمون نفس::ھم ك::الطبري ف::ي تاريخِ :ه ) ج  ١ص  ٧٣٧ـ  ( ٧٣٨وأب::ي
الفداء في تاريخ ِه )  ( ٣٨ : ١والمقريزي في الخطط )  ( ٤٨٣ : ٢وابن خلدون في تاريخ العبر
)  ( ٤٧ : ٢والمسعودي في مروج الذھب )  .( ١٢٧ : ١ھ:ذا فض:الً ع:ن بع:ض تالمي:ذ الرس:ل
كفيلبس الشمَّاس وتيمون وادّي أو ت َّداي ممن تناقل الرواة خبر بشارتھم بين العرب .وكف:ى دل:يالً
بھ::ذه الش::واھد المتع:دّدة عل::ى أنّ ال::دعوة النص::ران َّية الت::ي امتَّ :دت إل::ى أقاص::ي المعم::ور ل::م تھم::ل
جزي::رة الع::رب القريب:ة م::ن مھ::د ال::دين المس::يحي .ب::ل ك::ان أھلھ::ا يُقبل::ون ك::ل ي::وم إل::ى فلس::طين
ويمتزجون بسكانھا امتزاج الماء بالراح فيع:املونھم ويت:اجرونھم .وق:د ذك:ر الق:ديس ايرونيم:وس
في شروح ِه عل:ى نب:وة ارمي:ا ) ف  ( ٣١ونب:وة زكريَّ:ا ) ف  ( ١١أنَّ أس:وا ًقا س:نويَّة كان:ت تق:ام
قريبًا من سيحم ) نابلس ( يأتي إليھا عدد عديد من نصارى ويھود ووثني:ين يقص:دونھا للمت:اجرة
م::ن ب::الد الش::ام وفينيقي::ة والع::رب .ف::ال نتع::دَّى إذن طورن::ا أن أ َّك::دنا انتش::ار النص::رانيَّة ف::ي ب::الد
الع::رب من::ذ عھ::د الرس::ل .وب::ذلك تحقق::ت نب:َ :ؤات األنبي::اء ال::ذين س::بقوا وتن َّب::أوا باھت::داء الع::رب
وإيمانھم بالمسيح .قال النبي أشعيا بعد وصف ِه العجيب للسيّد المسيح ) ف  ١١ع  ١ـ  ( ١٠ذاكرً ا
للشعوب الت:ي تقب:ل ش:ريعت ُه فجع:ل منھ:ا آدوم وم:ؤاب .وك:رَّ ر ذل:ك ف:ي الفص:ل  ٤٢وع:دَّد قبائ:ل
قي::دار وب::الد س::لع )  ( Pétraوف::ي الفص::ل  ٦٠ذك::ر ب::ين المس::تنيرين ب::أنوار أورش::ليم وملكھ::ا
مدين وعيفة وسبأ وقيدار والن:بط وفيِ :ه ي:ذكر ق:دومھم عل:ى المس:يح ليھ:دوه ألط:افھم م:ن
الموعود
َ
مزمور ْي ِه  ٦٧ع  ٣٢و ٨٠ : ٧١
ذھب ولبان .وكان النبي داؤد ) في
َ
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ـ  ( ١٠سبق أشعيا في ذكر سجود العرب للمسيح وطاعتھم ل ُه .ومثلھما ارمي:ا ف:ي فص:ل ِه التاس:ع
حي::ث ذك::ر )) افتق::اد ال::رب لألم::م المخت:::ونين م::ع الغل::ف  ...أَدوم وبن::ي عمُّ::ون وم::ؤآب وكّ :::ل
مقصوصي الزوايا الساكنين في البريَّة ((
وفي السنة  ٧٠للميالد ّ
تمت نبوة المس:يح ع:ن خ:راب أورش:ليم فل:م َ
يب:ق فيھ:ا حج:ر عل:ى
َّ
حجر وتفرَّ ق بقايا اليھود شذر م:ذر بع:د أن قت:ل م:نھم وسُ:بي األل:وف ومئ:ات األل:وف اال ان م:ن
كانوا تنصَّروا منھم ك:انوا ب:أمر ال:رب س:بقوا وخرج:وا م:ن المدين:ة وعب:روا االردن وس:كنوا ف:ي
مدن العرب التي ھناك كما أخبر اوسابيوس المؤرخ ) .١فاستوطنوا تلك االصقاع وكان يرعاھم
ً
ع:ددا دَ ث:رً ا م:ن كت:بھم الدينيَّ:ة كاألناجي:ل
أساقفة من جنسھم .وقد وج:د أص:حاب اآلث:ار ف:ي أيامن:ا
األربع::ة وبع::ض أس::فار الت::وراة وقط ًع::ا طقس :يَّة وأناش::يد وص::لوات وغي::ر ذل::ك مم::ا يش::ھد عل::ى
نصرانيتھم وسكناھم زم ًنا طويالً في تلك الن:واحي .وھ:ذه البقاي:ا كان:ت مكتوب:ة باللغ:ة الفلس:طينيَّة
أي اآلراميَّة الشائعة في فلسطين .وال ري:ب أنَّ الع:رب ال:ذين حّ :ل بي:نھم ھ:ؤالء النص:ارى أخ:ذوا
شي ًئا من تعاليمھم واستضاؤوا بأنوار دينھم
وإذا اس::تفتنيا أق::دم آث::ار النص::رانيَّة وم::ا كتب ُ :ه آب::اء الكنيس::ة األوَّ ل::ون ف::ي الق::رون األول::ى
للميالد وجدناھم يذكرون الدعوة المسيحية في جزيرة العرب امَّا تعويضًا وامَّا تصريحً ا
فمن تنويھھم بذلك قولھم جميعًا بأنَّ اإليمان المسيحي )) منتشر في العالم كل ِه (( فإن صّ :ح
ھذا القول في البالد القاصية حتى الھند والعجم وجزائر البحر أَفال يكون أيضًا ص ّح بالحري ف:ي
بالد العرب المجاورة لمنبع الدعوة المسيحية .فترى القديس مرقس في آخر إنجيل ِه ) ( ٢٠ : ١٦
ً
مؤكدا بأنَّ تالميذ الرب )) خرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معھم ويثبت الكالم باآليات
((  .وبع::دهُ بقلي::ل ك::ان يش::كر ب::ولس الرس :ول أھ::ل رومي::ة ف::ي رس::الت ِه إل::يھم ) )) (٨ : ١عل::ى أنَّ
إيمانھم يب َّشر ب ِه في العالم كل ِه ((  .وفي رسالة القديس اغناطيوس النوراني تلميذ الرسل إلى أھ:ل
أفس:س )  ( PP. GG., V, col. 647ي:ذكر )) األس:اقفة ال:ذين يرع:ون الم:ؤمنين ف:ي الع:الم كلِ :ه
ويتفقون جميعًا باإليمان ((  .ومثل ُه معاصرهُ القديس بوليكربوس الذي كان يدعو المسيح )) راعيً:ا
للكنيس:ة الكاثوليكيَّ:ة المنتش:رة ف:ي الع:الم كلِ :ه (( )  ( ibid., col. I035فھ:ذه النص:وص وغيرھ:ا
كثير تثبت صريحً ا انتشار الدين المسيحي في العالم كل ِه فتشمل أيضًا بالد العرب ولوال ذل:ك لَم:ا
أمكن القديس اوغسطينوس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب تاريخ ُه الكنسي ك  ٣ف ( Migne, PP. GG., XX, 221 ) ٥
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أن يقول في شرح ِه المزمور  )) ( PP. LL. t. 36, col., 669 ) ٦٦نحن الكاثوليك منبثـُّون في
األرض كلھا ألننا نعلن بكل مكان ما للسيد المس:يح م:ن المج:د ونش:ترك بِ :ه (( ولَ َم:ا اس:تطاع قبلُ :ه
ه الث:امن عش:ر ) )) : ( PP. GG., t. 33, col. I043
كي:رلس األورش:ليمي أن يق:ول ف:ي تعليمِ :
ُتدعى كنيستنا كاثوليكية أل َّنھا منتش:رة ف:ي ك:ل المس:كونة م:ن أقاص:ي تخ:وم األرض إل:ى أقص:ى
ح:دودھا ((  .وس:بقھما الق:ديس قبري:انوس فق:ال ف:ي كت:اب وح:دة الكنيس:ة (PP. LL., IV. col.
) )) : 502انَّ الكنيس:ة ُتلق:ي أش::عَّ تھا ف:ي ك::ل المعم:ور ((  .وق::ال معاص:رهُ الق::ديس ايرين:اوس ف::ي
كتاب ِه ض ّد الھرطقات )  )) : ( PP. GG. VII. col. 550انَّ الكنيسة المنتشرة في سائر العالم قد
ه بكل حرص ((
ورثت اإليمان من الرسل وحفظت ُ
وزاد عن ھؤالء إيضاحً ا في أواسط القرن الثاني للمسيح القديس يوس:تينوس الش:ھيد م:ن
أھل نابلس في مباحثت ِه مع تريفون اليھ:ودي )  ( PP. GG., VI, col. 750فعَّ :د ب:ين م:ن دان:وا
بدين المسيح )) الساكنين في الخيم وأھل البادية (( قال  )) :ليس مطل ًقا جنس من البشر سواء كانوا
اسم تسمَّوا حتى العائشين في ال َعرَ بات ) االسقيثيين ( والساكنين في
من اليونان أو البرابرة وبايّ ٍ
ّ
َّ
الخيم الذين يرع:ون المواش:ي وأھ:ل البادي:ة ال:ذين ال يحل:ون ف:ي بي:ت اال وبي:نھم جم:وع يق:دّمون
الصلوات والقُربات للربّ باسم يسوع المصلوب ((
وق:ال ايرين:اوس معّ :د ًدا الش:عوب الت:ي دخل:ت بي:نھم النص:رانيَّة (PP, GG., VII. col.
ٌّ
) 554وقد دعا العرب بأھل الشرق كما روى مفسّروهُ  )) :ھذا اإليمان المسيحي ھو اليوم
منب:ث
ً
مختلفة والنفس واحد ًة والقل:ب واحً :دا س:واء اعتب:رتَ آل جرماني:ة
في العالم كلّ ِه  ...فترى األلسنة
أو االيبرّ يين أو ال َق ْلتيين أو س َّكان الش:رق أو مص:ر أو ليبي:ة واألم:م الت:ي ف:ي أواس:ط ال:دنيا فكلّھ:م
ً
ً
ه وھي واحدة ((
واحدا يشبه إيمانھم الشمس التي تضيء العالم كلَّ ُ
اعتقادا
يعتقدون
وللمعلم ترتليان في أوائل القرن الثالث نصوص متعدّدة يؤكد فيھا انتشار النصرانيَّة بين
كل شعوب زمان ِه مھما كانت بعيدة أو مجھولة فما قولك بالعرب ؟ قال في كتاب ِه إلى األمم ( Ad
)  )) Nationes, c. 8تأمَّلوا أن ُه ال يوجد اليوم أم ٌَّة إالَّ ودخلت فيھا النصرانيَّة (non ulla gens
) . non christianaوفي الفصل السابع من ر ّد ِه على اليھ:ود يع:دّد ف:ي جمل:ة المتنص:رين ل:يس
فقط األمم الخاضعة للرومان
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)) لك::ن غيرھ::ا كثي::رة كالس::رماتيين وال::داقيين والجرم::انيين واالس::قيثيين وقبائ::ل مجھول::ة وأقط::ار
متفرقة وجزائر البحر ففيھا كلھا يُعرف اسم المسيح وفيھا يملك ((
وكثيرً ا ما دعا الكتبة جزيرة العرب باسم الھند السيَّما جھات اليمن وق:د ش:اع ھ:ذا االس:م
بھذا المعنى )اطلب البولنديين في المجلَّد العاشر من أعمال القديسين من ش:ھر ت  ١ص .(٦٧٠
ِ◌ عل:ى اليھ:ود ) (PP. GG., XXX. 500ق:ال )) :
وإليھا أشار القديس يوحنا فم الذھب في ر ّده ِ
انظر بأيّ سرعة انتش:رت الكنيس:ة ف:ي ك:ل أط:راف المس:كونة وب:ين ك:ل الش:عوب وذل:ك بمج:رّ د
فضل االقناع حتى انَّ أُممًا كثيرة تركت أديانھا وتعاليم أجدادھا وشيّدت ھياك:ل لتعب:د فيھ:ا ال:ربّ
فمنھا ما ھو واقع في ممالك الرومان كاالسقيثيين والمغاربة وأھل الھند ومنھا ما ھو خارج ع:ن
تخوم الرومان إلى جزائر بريطانية وأقاصي العالم ((
وبعضھم ق:د دع:وھم ص:ريحً ا باس:م الع:رب أو اإلس:ماعيليين .ق:ال ارنوبي:وس ف:ي الق:رن
الثالث للمسي يذكر الشعوب الوثنية التي ب َّشر بينھا الرسل فأُنشئت الكنائس لمن تنصَّ:ر م:نھم )ك
 ٢ف  ٥و  )) : (١٢انظروا العجائب التي جرت في أنحاء المعمور منذ ظھور المسيح حت:ى أ ّنُ :ه
ال يكاد يوجد اآلن أمَّ:ة عريق:ة بالھمجيَّ:ة إالَّ َّ
لطف:ت خش:ونتھا محب ًَّ:ة بِ :ه واخض:عت عقلھ:ا لإليم:ان
بتعاليم ِه فا َّتفقت على ذلك أجيال الناس المتباينة المختلفة طباعًا وآدابًا .وممَّا نقدر أَن نحص َي ُه من
ھ::ذه الش::عوب أھ::ل الھن::د والص::ين والف::رس والم::ادّيين وال::ذين يس::كنون ف::ي ب::الد الع::رب ومص::ر
وجھات آسية وسوريَّا  ..وفي كل الجزائر واألقاليم ((
فت::رى أنُ :ه أحص::ى ب::الد الع::رب ف::ي جمل::ة م::ن دان للمس::يح ف::ي ذل::ك العھ::د .وق::د ذك::رھم
المؤرخ سوزمان )  ( PP. GG. t, 67, I476في القرن الرابع وأف:اد )) ان بع:ض ق:رى الع:رب
ٌ
أساقفة ((  .وكذلك صرَّ ح بذكرھم تاودوريطس في القرن الخامس في كتاب ِه
ودساكرھم يوجد فيھا
المعروف بدواء أضاليل اليونان )  ( PP. GG. T, 88, p. I037قال  )) :ليس فقط قد خض:عت
للمسيح األمم الخاضعة لشرائع الرومان كالحبش المتاخمين لتيبة وقبائل اإلسماعيليين ...بل حتى
غيرھم من األمم احنوا رؤوسھم لتعاليم الصيَّادين وشرائع اإلنجيل كالسرماتيين والھن:ود والعج:م
والص::ينيين )  ( Seræوالبريط::انيين والجرم::انيين ((  .وق::ال مث::ل ذل::ك ف::ي محّ :ل آخ::ر ف::ي كتابِ :ه
المسمَّى التاريخ الرھبانيّ ) ( PP. GG. t, .82, p. I47I
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النصرانيَّة بين عرب الشام
إذا نظرت في خارطة إلى بحر الشام وح َّددت مدينتي ِه الس:احليَّتين ط:رابلس ش:ماالً وع َّك:ا
جنوبًا ث َّم سرت منھما على َّ
خطين متوازيين إلى الشرق بلغ بك السير بعد مرحلتين من ط:رابلس
وث::الث إل::ى أرب::ع مراح::ل م::ن ع َّك::ا إل::ى مف::اوز م َّتس::عة تمتُّ :د عل::ى م::دى البص::ر إل::ى جھ::ة ت::دمر
فالفرات شماالً وإلى مشارف الشام فاللجا وتالل الصفا حتى جبال حوران وس:ھول البلق:اء جنوبً:ا
فك ّل تلك النواحي الرحبة األرج:اء الت:ي تق:يس نح:و أربعمائ:ة كيل:و مت:ر ط:والً ف:ي مثلھ:ا عر ً
ض:ا
ُتعرف اليوم ببادية الشام
ولم تكن ھذه البادية في سالف األجيال قف:رة قليل:ة السَّ :كان ال تك:اد تج:د فيھ:ا ك:اليوم غي:ر
قرً ى معدودة أو بعض احياء البدو الذين يتن َّقلون فيھا مع مواشيھم انتجاعًا للمراعي .وإ َّنما كان:ت
بعد تملُّك الرومان عليھا في أوائل التاريخ المسيحيّ أَصبحت كروض:ة غ َّن:اء ش:يَّد فيھ:ا أص:حابھا
َّ
وعززوا الزراعة والفالحة
المدن العامرة لسكنى األھلين وابتنوا الحصون الحريزة تأمي ًنا للطرق
وانبطوا اآلبار وحفروا الصھاريج لجمع مياه األمطار َّ
وخددوا القنيّ لسقي المزروعات .واآلث:ار
الباقية من ھذه األعمال إلى يومنا تنطق بعمران تلك األصقاع وحضارتھا الراقية
أمّا س َّكانھا فكانوا من عناصر شتى بينھم الرومان المستعمرون السيَّما من الجنود ال:ذين
أتمّوا مَّ :دة خ:دمتھم ث:م جالي:ة اليون:ان م:ن بقاي:ا ال:دول الس:ابقة من:ذ عھ:د اإلس:كندر والس:لوقيين ث:م
الوطنيُّون والفنيقيُّون الذين احتلُّوا تلك البالد الستثمارھا والمتاجرة فيھا
ض:ر م:نھم يس:كنون
الح َ
وكانت تلك األنحاء أوف:ق م:ا يتم َّن:اه الع:رب لس:كناھم فت:رى أھ:ل َ
القرى ويتعاطون أشغال الفالحة .أمَّا أھل الوبر فكانوا يرعون مواشيھم في األري:اف ويرتزق:ون
بلحومھا وألبانھا وأصوافھا .وقد نما فيھا عددھم حتى رسخت قدمھم وصار إليھم األمر
وكان الرومان في بدء احتاللھم يع ُّدون العرب كخطر عل:ى ال:بالد لم:ا اعت:ادهُ أھ:ل الب:دو
من الغزوات وشنّ الغارات والسلب والنھب فحاولوا غير مرّ ة كسر شوكتھم
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غير أ َّنھم عرفوا باالختبار أ َّنھم ال يظفرون بھ:م ظف:رً ا تا ًّم:ا م:ا ل:م يس:تنجدوھم ويس:تعينوا ب:بعض
عشائرھم لقطع دابر َّ
الشذاذ الباقين منھم .فحالف الرومان شيوخ قبائلھم ودفعوا لبعضھم قسمًا من
السلطة على بادية الشام بصفة شيوخ أو ملوك فكانوا يتصرَّ فون م:ع أھ:ل جنس:ھم تص:رُّ ف الس:يِّد
مع المسود وربَّما زاحموا الدولة الرومانية كلما كانوا يشعرون بانتقاض حبلھا أو ضعف والتھا.
األول للمسيح متقلدين الحكم عل:ى دمش:ق نفس:ھا كم:ـا ورد
فترى النبطيين منھم في أواسط القرن َّ
عن الحارث ملكھم في رسالة ب:ولس الرس:ول ف:ي رس:الت ِه الثاني:ة إل:ى أھ:ل كورنتي:ة )(٣٢ : ١١
وتبع ُه في الحكم غيرهُ من النبط .وقد أفادنا تاقيتس المؤرخ في تاريخ طيطس بأنَّ الرومان ك:انوا
ً
كتيبة من العرب كانوا يتق َّدمون الجيش في محارب:ة أورش:ليم عل:ى عھ:د
ا َّتخذوا في مق َّدمة جندھم
وسبس::يانوس وابنِ :ه ط::يطس .ب::ل ك::ان الروم::ان ي::دفعون ل::بعض الف::رق العرب َّي::ة وظ::ائف معلوم::ة
ليقوموا بحراسة التخ:وم الرومانيَّ:ة م:ن جھ:ة البادي:ة .وق:د أخب:ر امي:ان مرقلين:وس ( Ammien
)  Marcellin, XXV, 6في ترجمة يليانوس الجاحد بأنَّ بعض شيوخ ھؤالء المتحالفين ق:دموا
على القيصر وشكوا إلي ِه تأجيل عمَّالِه في دفع روايتھم فغضب يليانوس وزجرھم بقول ِه ا َّن ُه  :أع َّد
لھم حدي ًدا ) لقتالھم ( ال ذھبًا ) ألُجرتھم ( .فخرجوا ن:اقمين عل:ى الروم:ان ولحق:وا بج:يش العج:م
وحاربوا يليانوس مع جيش سابور فكانت علي ِه الدَّولة
ً
خلطا م:ن أدي:ان الوثنيَّ:ة فك:ان
أمَّا الديانة التي كانت عليھا أمم بادية الشام وقبائلھا فكانت
اليون::ان والروم::ان أَت::وا بمعب::وداتھم المنوط::ة بالس َّ :يارات كالمش::تري وزح::ل وعط::ارد والزھ::رة
والمرّ يخ فأكرموھا أكرام أجدادھم ومواطينھم لھا في أثينة ورومية .ونشر الفينيق ُّيون عبادة تمُّوز
وعشتروت والبعل .أمّا النبط فكانوا يفضِّلون ذا الشرى )  ( Dusaresوالالت وشمس و َيت:ع .ثّ :م
اختلطت ھذه العناصر المتباينة وتداخلت أديا ُنھم ببعضھا وأكرم كل قوم معبودات القوم اآلخرين
وفي غضون ذلك ظھرت النصرانيَّة وقامت لمناھضة تلك األديان كلِّھ:ا دون أن ترض:ى
أن تخ::تلط بھ::ا أو تبادلھ::ا بش::يء .والم::رجّ ح أن ال::دين المس::يحي دخ::ل ب::الد الع::رب م::ن غرب::يّ
الجزي::رة م::ن جھ::ة الش::ام حي::ث انتش::ر بع::د ص::عود الس::يد المس::يح ب::زمن قلي::ل كم::ا ورد ف::ي س::فر
األعمال .وال يقبل العقل أن بولس الرسول رحل إلى العربية كما جاء
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في رسالت ِه إلى أھل غالطية )  ( ١٧ : ١دون أن يكون سبق ُه إليھا أحد من المتنصِّ:رين أو خلَّ:ف
فيھا أثرً ا من دين ِه
والظ:اھر أنَّ النص::رانيَّة دخل::ت أوّ الً ف::ي حاض::رة ح::وران أعن::ي بُص::رى كم::ا تش::ير إليِ :ه
التقاليد القديمة التي تناقلھا الكتبة اليونان والسريان ث ّم العرب المسلمون م:ن بع:دھم .فق:د ورد ف:ي
ج::دول دورت::اوس الس::وري لتالم::ذة الس::يّد المس::يح الس::بعين أنَّ تيم::ون أح::د الشمامس::ة الس::بعة
المذكورين في س:فر األعم:ال )  ( ٨ : ٣نش:ر ال:دعوة النص:رانيَّة ف:ي مدين:ة بُص:رى فعَُّ :د ك:رأس
أساقفتھا .وفي الروايات التي تداولھا الكتب:ة النص:ارى ع:ن الرُّ س:ل وأثبتھ:ا الس:معاني ف:ي مكتبتِ :ه
الش:رقيَّة ) ج  ٤ص  ١ـ  ( ٢٠أنّ ال:بعض م:نھم تلم:ذوا الع:رب وخصُّ :وا بھ:م ع:رب بادي:ة الش:ام
وحوران كما يظھر من القرائن .وصرَّ ح باألمر المقريزي في كتاب الخط:ط واآلث:ار ) ج  ٢ص
 ( ٤٨٣فروى عن متى الع َّشار )) ان ُه سافر إلى فلسطين وصور وصيداء وبصرى ((  .وقال اب:ن
خل:دون ف::ي ت:ـاريخ ِه )  )) : ( ١٥٠ : ٢ان برتلم::اوس بُع::ث إل::ى أرض الع::رب والحج::از ((  .أ َّم::ا
تدمر وباديتھ:ا ف:ذكر س:ليمان أس:قف البص:رة ف:ي كتابِ :ه الس:رياني المعن:ون بالنحل:ة ( Budge :
)  Book of the Bee, p. I06أنَّ يعقوب بن حلفا ب َّشر فيھا
عل::ى أنَّ ھ::ذه الش::واھد ف::ي ال::دعوة النص::رانيَّة األول::ى ف::ي بادي::ة الش::ام تعّ :م ك::ل عناص::ر
ص::رھم إالَّ أنَّ م::ا يتب::ع ذل::ك العھ::د م::ن
األھل::ين وال تف::رز الع::رب م::ن س::واھم ف ُتبق::ي ش ًّ :كا ف::ي تن ُّ
الشواھد التاريخيَّة أصرح وأجلى .فقد أفادن:ا مؤرخ:و الع:رب أنَّ القبيل:ة األول:ى الت:ي تولَّ:ت عل:ى
بادية الشام باس:م الروم:ان إ َّنم:ا كان:ت قض:اعة م:ن قبائ:ل ال:يمن .ثَّ :م غلبتھ:ا عل:ى األم:ر س:ليح ثَّ :م
جاءت بعدھما قبيلة غسَّان فملكت على تلك الجھات وبقي ملكھا إل:ى ظھ:ور اإلس:الم .والح:ال أنَّ
ھـذه القبائل الثلث قـد دنت بالنصرانيْة على رأي أولئ:ك الم:ؤرخين .ق:ال اليعق:وبيّ ف:ي تاريخِ :ه )
طبعة ليدن  ( ٢٣٤ : ١عن قض:اعة )) إنَّ قض:اعة َّأول م:ن ق:دم الش:ام م:ن الع:رب فص:ارت إل:ى
مل:وك ال::روم فملَّك:وھم فك::ان َّأول المل::ك لتن:وخ ب::ن مال::ك ب:ن فھ::م  ...ف::دخلوا ف:ي دي::ن النص::رانيَّة
فملَّكھم ملك الروم على َمن ببالد الشام من العرب ((  .وك:ذلك بن:و س:ليح فق:د ص:رَّ ح بنص:رانيَّتھم
المسعوديّ ف:ي م:روج ال:ذھب ) طبع:ة ب:اريس  ( ٢١٦ : ٣ق:ائالً  )) :وردت س:ليح للش:ام فتغلَّب:ت
على تنوخ وتنصَّرت فملَّكھا الروم على العرب الذين بالشام ((
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أمَّا نصرانيَّة غسَّان فھي من األمور التاريخيَّة الراھنة التي ال يختلف فيھا اثنان .على أنَّ
َّ
تصدى لنا في ھذه المسأَلة ونشر في المقتبس ) (٣٨٢ : ٢رأيًا
كاتبًا من البغاددة أغفل اسم ُه كان
ً
َّ
المؤرخين وزعم أننا بنسبتنا النصرانيَّة إلى غسَّان ركبن:ا ش:ططا فرددن:ا علي:ه
خالف في ِه مجموع َ
بمق::التين ض::افيتين نش::رناھما ف::ي المش::رق )  ( ٥٥٤ : ٥١٩ : ١٠جمعن::ا فيھم::ا البيِّن::ات الالمع::ة
والشواھد الساطعة التي تثبت تديّن غسَّان واحيائھا وملوكھا بالنصرانية وال بأس أن يق:ال غسَّ:ان
كلِّھ::ا م::ع إمك::ان وج::ود بع::ض أف::راد أو عش::ائر ل::م يكون::وا نص::ارى ف::إن الك::الم عل::ى األغلبي::ة.
وإلثبات زعمنا أتينا باألدلَّة التابعة التي لم نركن فيھ:ا إل:ى أق:وال م:ؤرخي الع:رب فق:ط وك:ل ذي
ً
تاريخا صحيحً ا قبل القرن الث:امن وإنم:ا نقلن:ا نص:وص كتب:ة
انتقاد يعلم أنَّ كتبة العرب لم يدوّ نوا
يوث::ق بھ::م م::ن يون::ان وروم::ان وس::ريان مم::ن ك::انوا معاص::رين للح::وادث الت::ي فصَّ ::لوا أخبارھ::ا
وأمكنھم الوقوف على صحَّ تھا أما بالمعاينة وامَّا بصوت العموم
نصرانية غ َّسان

غسَّان قبيلة يمنية قدمت جھات الشام بعد انفجار س ّد مأرب وسيل الع:رم فاس:توطنوھا ث:م
تغلبت على أھلھا بعد سليح كما سبق فصار إليھا األمر وتبعت قضاعة وسليحً ا ف:ي نص:رانيتھما.
والكتبة العرب لسان واحد في إثبات ذلك فإن تتبَّعنا آثار النصرانية ف:ي كت:بھم وج:دناھم ي:ذكرون
ً
أبنية تد ُّل على نصرانيَّتھم فإن حمزة األصبھانيّ في تاريخ الملوك واألنبياء
األولين
لملوك غسَّان َّ
ِّ
) ص  ( ١١٧يؤكد أن ثاني ملوك غسَّان عمرو بن جفنة بنى بالشام عدَّ ة ديورة )) منھا دي:ر ھن:د
ودير حالي ودير أ ّيوب (( ثم ذكر ) ص  ( ١١٨لاليھم بن حارث بن جبل:ة أخ:ي المن:ذر الغ َّس:اني
االكبر ان ُه )) بنى دير ضخم ودير النبوة ((  .ومن المعلوم أنَّ تنصُّر الملوك يد ُّل عاد ًة على تنصُّر
ً
مؤرخ:ا عرب ًّي:ا االَّ يش:ير إل:ى نص:رانيَّة غسَّ:ان فالمس:عودي ف:ي
رعاياھم .وفي الواقع ال تكاد تجد
مروج الذھب طبعة مصر )  ( ٢٠٦ : ١وفي كتاب التنبيه واإلشراف طبعة لي:دن ) ص ( ٢٦٥
وابن رسته في كتاب االع:الق النفس:ية )طبع:ة لي:دن  (٢١٧وأب:و الف:داء ف:ي تاريخِ :ه ) ( ٧٦ : ١
والنويري )  ( Rasmussen, 72وغيرھم ال ي:دعون ف:ي األم:ر ريبً:ا .وق:ال اليعق:وبي م:ن كتب:ة
القرن العاشر للمسيح ) في تاريخه
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 )) : ( ٢٩٨ : ١وامَّا من تنصَّر من احياء العرب فقوم من قريش ومن اليمن طيّ وبھراء وسليح
وتنوخ وغسَّان ولخم (( .
وقال السيوطيّ في المزھر نقالً عن كتاب األلفاظ والحروف بأنَّ اللغة العربيَّ:ة ل:م تؤخ:ذ
من قبائل شتى إلى أن قال إ َّنھا لم َتؤخذ )) وال م:ن قض:اعة وغسَّ :ان وإي:اد لمج:اورتھم أھ:ل الش:ام
وأكثرھم نصارى يقرأُون بالعبرانيَّة (( يريد بالعبرانيَّة السريان َّي َة الفلسطينية
وممن أشار إلى نصرانيَّة غسَّان النابغة في بائيَّت ِه التي مدح فيھا ملوك غسَّان وأثنى على
دينھم وذكر عيد الشعانين فقال :
محلـ َّتھم ذات اإلل ِه ودي ُنھم
رقاق النعال طيِّبٌ حجزاتھم

ب
قدي ٌم فما يرجون غير العواق ِ
ب
يحيَّون بالرَّ يحان يوم السباس ِ

ھذا ما علق في ذھن العرب عن نصرانيَّة غسَّان ولعلَّ ُه ك:ا ٍ
ف ليقن:ع بش:يوع دي:ن المس:يح
في بادية الشام كلّھا ألنَّ كالمھم يد ّل على أنَّ النص:رانيَّة بتل:ك األص:قاع م:ا كان:ت محص:ورة ف:ي
غسَّان بل امت َّدت أيضًا إلى القبائل العربيَّة من أھل الحضر والمدر الذين سكنوا ف:ي تل:ك األنح:اء
واختلطوا بمستعمريھا .فمن أراد أن يتتبَّع تاريخ النصرانيَّة بينھا ينبغ:ي عليِ :ه أن يجم:ع م:ا دوَّ نُ :ه
المؤرخون اليونان والرومان والسريان منذ انتشار الدين المس:يحيّ ف:ي تل:ك الجھ:ات إذ ال يج:وز
القول بأنَّ النصرانيَّة لم تؤثر في غير األجانب المستوطنين فيھا وأق:والھم ج:ديرة باالعتب:ار وھ:م
معاصرون لألمور التي كتبوا عنھا
فممَّا رواهُ اوسابيوس القيصري في تاريخ ِه الكنسي ) ك  ٦ف  ( ١٩أنَّ النصرانيَّة كانت
في مبادئ القرن الثالث للمسيح راسخة القدم وافرة العدد في بصرى حاضرة حوران .وق:د أخب:ر
عن اوريجانوس المعلّم االسكندريّ الش:ھير أ َّنُ :ه رح:ل ث:الث م:رَّ ات إل:ى بُص:رى .ف:المرَّ ة األول:ى
استدعاهُ حاكمھا الرومانيّ المدعوّ جالِّيوس سنة  ٢١٧ليف ّقھ ُه تعاليم الدين المسيحيّ وينصِّرهُ فجاء
اوريج::انوس إل::ى ب::الد الع::رب مل ِّبيً::ا دعوتُ ::ه وبع::د أنّ أتَّ ::م مرغ::وب الح::اكم وع َّم::ده رج::ع إل::ى
اإلسكندريَّة .أمَّا الرحلة الثاني:ة فباش:رھا اوريج:انوس كم:ا أف:اد اوس:ابيوس ف:ي تاريخِ :ه )ك  ٦ف
 (٣٣بسبب بيرلـُّوس مطران بصرى .فإنَّ ھذا الرجل كان من مشاھير أساقفة زمان ِه في
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بالد العرب أَلَّف رسائل ومقاالت دينيَّ:ة وأدبيَّ:ة فص:يحة األلف:اظ بليغ:ة المع:اني ل:وال أ َّنُ :ه ّ
ش:ط ف:ي
كالم ِه عن الھ:وت الس:يِّد المس:يح فج:رى بينُ :ه وب:ين األس:اقفة معاص:ري ِه ج:دال وخص:ام ولمَّ:ا ل:م
يقنعوه أرسلوا إلى اوريجانوس ليأْتي إلى ح:وران فيباح:ث بيرلُّ:وس الم:ذكور وي:ر ّدهُ ع:ن ض:الل ِه
فعاد المعلِّم االسكندري إلى حاضرة بالد العرب وبعد أن اجتمع بأس:قفھا وتح َّق:ق ش:طط ُه ع:رض
علي ِه ال:رأي الص:حيح وأَزال ريبُ :ه فج:اھر بيرلُّ:وس بخض:وع ِه لإليم:ان المس:تقيم أم:ام مجم:ع م:ن
األساقفة عُقد لذلك وانصرف اوريجانوس راجعً:ا إل:ى االس:كندريَّة .فف:ي التئ:ام ھ:ذا المجم:ع دلي:ل
واضح على نفوذ النصرانيَّة في بادية الشام ووجود أساقفة في مدنھا كجرش )  ( Gérasaوربَّ:ة
عمَّان ) ( Philadelphie
أ َّم::ا الم::رَّ ة الثالث::ة الت::ي ق::دم فيھ::ا اوريج::انوس اإلِم::ام إل::ى بادي::ة الش::ام فك::ان بس::بب بدعٍ :ة
ابتدعھا بعض اھلھا فزعموا أن النفوس تفنى بالموت كاألجساد ثم ُت ْبعَث يوم الدينونة معھ:ا لتن:ال
الثواب عن أعمالھا .فلمَّا عرف اوريجانوس بھذا القول .أسرع إلى تفنيد ِه ف:ي مجم:ع ضّ :م أربع:ة
عشر أسق ًفا وبيّن أمام الجموع الملتئمة الستماع ِه حقيقة تعليم الكنيسة فر ّد الضالّين وثبَّت اإليم:ان
في قلوبھم وانكفأ منصر ًفا إلى مركز ِه ) راجع تاريخ اوسابيوس ك  ٦ف ( ٣٧
وك:::ان قب:::ل ذل:::ك بم:::دَّة اش:::تھر مبت:::دع آخ:::ر نص:::رانيّ م:::ن ع:::رب الش:::ام اس:::م ُه من:::يم
ً
تلميذا للقديس يستينوس النابلسي والفيلسوف
) (Monoimosكان ھذا كطاطيانوس ) ( Tatien
الشھيد لك َّن ُه خلط بين اآلراء الفلس:فيَّة واإليم:ان كم:ا ذك:ر ت:اودوريطوس ف:ي كت:اب الھرطق:ات (
)  Fab. Hær., I, 18وا َّتضح مؤخرً ا من كتاب القديس ھيپوليتس الشھيد المدعو بفيلوسوفومينا
) ( Philosophoumena
وم َّم::ا يُثب::ت ارتق::اء النص::رانيَّة واتس::اع دائرتھ::ا ف::ي بادي::ة الع::رب أنَّ منھ::ا خ::رج أوَّ ل
قياصرة الرومان النصارى .ونريد ب ِه فيلبُّوس العربيّ الذي ملك على رومية من السنة  ٢٤٤إلى
 .٢٤٩وكان أصل ُه م:ن بُص:رى ثَّ :م تج َّن:د ف:ي جي:وش الروم:ان ول:م ي:زل يتقلَّ:ب ف:ي كّ :ل مناص:ب
الجنديَّة ح َّتى صار كبي:ر رؤس:اء العس:كر ووزي:ر الح:رب وص:حب غردي:ان الثال:ث ف:ي محارب:ة
الف::رس .إالَّ أنَّ الجن::د ش::غبوا عل::ى المل::ك ف::ي طريق ِ :ه وأق::اموا ب::دالً من ُ :ه فيل ُّب::وس العرب::يّ  .وك::ان
فيل ُّب::وس نص::ران ًّيا كم::ا تش::ھد عل::ى دين ِ :ه اآلث::ار التاريخ َّي::ة ورس::ائل اوريج::انوس إلي ِ :ه .وق::د زع::م
البعض أنَّ غورديان قُتل بإغرائ ِه إالَّ أنَّ غيرھم ينكرون
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ذلك بتا ًتا ولعلَّ ُه لم يخ ُل من الطمع فلم يدافع عن مواله كما وجب علي ِه ولذلك قد أخبر اوس:ابيوس
القيص:ري ) ك  ٦ف  ( ٣٤وص:احب الت:اريخ االس:كندري ).(Chronicon Alexandrinum
ان ُه لمَّا عاد راجعًا بالعسكر إلى رومي:ة م:رَّ بانطاكي:ة وأراد أن يش:ترك م:ع النص:ارى ف:ي موس:م
تصدى ل ُه ولم يسمح لُ :ه بمش:اركة الم:ؤمنين إالَّ
َّ
عيد الفصح إال أنَّ أسقف المدينة القديس بابيالس
بعد اعتراف ِه بخطاياه وتقدمت ِه التوبة عنھ:ا ) .١وكان:ت أيَّ:ام فيلبُّ:وس العرب:يّ أيَّ:ام راح:ة وعم:ران
للدولة الرومانيَّة وفي عھد ِه أُقيمت األفراح العموميَّة في ك ّل المملكة بنسبة مرور أل:ف س:نة عل:ى
ه (( Philippopolis
مدينة رومية ومن أعمال ِه تشييد مدينة )) عمَّان (( في حوران ودعاھا باسم ِ
)) ونالت بھمَّت ِه النصرانيَّة س:المًا موق ًت:ا فانتش:رت أيّ انتش:ار إل:ى أن فت:ك بِ :ه أح:د الق:وَّ اد الم:دعو
دقيوس وقتل ُه مع ابنِ :ه وت:ولَّى األم:ر مكانُ :ه .ق:ال اوس:ابيوس )ك  ٦ف  (٣٩إنَّ دقي:وس ھ:ذا أث:ار
على النصارى اضطھا ًدا دمو ًّيا بغضًا بفيلب:وس س:لف ِه .وف:ي ت:اريخ اوروزي:وس ) اوروش:يوس (
من كتبة القرن الخامس ) ك  ٧ف  ( ٢١انَّ دقيوس قت:ل فيلب:وس وابنُ :ه بس:بب تنصُّ:رھما وعليِ :ه
يكون موتھما استشھا ًدا .وقد جمع البولنديُّون في أعمال الق:ديس ( Acta SS. Janv,. II, 617
)  – 621ع َّدة شواھد تثبت ذلك .فكفى ب ِه فخرً ا لبالد العرب أنَّ أوَّ ل قياصرة رومية المتنصِّ:رين
كان مولدهُ في ربوعھا وسبق قسطنطين في تنصُّر ِه
ك ّل ما سبق قد ت َّم قب:ل الق:رن الراب:ع فلمَّ:ا نال:ت النص:رانيَّة حرّ يتھ:ا وخرج:ت ظ:افر ًة م:ن
ال::دياميس زاد ال::دين ب::ذلك رون ًق::ا وع:ًّ :زا ف::ي بادي::ة الع::رب وكا َّف::ة م::دنھا ولن::ا أدلَّ::ة عل::ى ذل::ك ف::ي
الكنائس العديدة التي تشيَّدت م:ذ ذاك العھ:د بكّ :ل أنح:اء ح:وران والص:فا واللج:ا وج:والن والبلق:اء
الت:::ي َو َج:::د كثي:::رً ا م:::ن بقاياھ:::ا الجليل:::ة األثر ُّي:::ون ال:::ذين تجوَّ ل:::وا ف:::ي تل:::ك الجھ:::ات كوادنغت:::ون
) (Waddingtonودي ڤوكوي:ه )  ( de Vogüéووتش:تين )  ( Wetzsteinوراي ) ( Rey
ودوسُّو )  ( Dussaudوآباء رھبانيَّتنا .وكلھم وص:فوا ھ:ذه اآلث:ار ورس:موا تص:اويرھا وذك:روا
تواريخھا )٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب أيضً ا تاريخ مختصر الدول البن العبري ) ص ( ١٢٦
 (٢راج::ع كت::اب وادنغت::ون ودي ڤوكوي::ة (Waddington et de Vogüé: Syrie Centrale:
)Architecture civile et religieuse du 1er jusqu'au 7e siècle, Paris, 1864
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ومن ھذه اآلثار مئات من الكتابات اليونانيَّة والالتينيَّ:ة* وج:دت ف:ي نيِّ:ف ومائ:ة موض:ع
فيھا أسماء كنائس وأساقفة ووجھاء من النصارى وعليھا رموز نصرانيَّة ال ش:كَّ فيھ:ا كالص:ليب
وأول حروف اس:م الس:يّد المس:يح واالنج:ر وس:عف النخ:ل والس:مكة .ومنھ:ا م:ا
في ھيئات مختلفة َّ
يحتوي شعارً ا دين ًّيا صريحً ا كآية التوحي:د )) _ واح:د ھ:و (( وتس:بحة الس:يّد المس:يح )) ق:د انتص:ر
المسيح (( أو )) المسيح إل ٌه ھو ((  .وبين تل:ك الكتاب:ات كتاب:ة عربيَّ:ة س:بقت اإلس:الم خمس:ين س:نة
بأحرف عربيَّة تاريخھا سنة  ٤٦٣لبصرى أي  ٥٦٨للمسيح وُ ج:دت ف:ي َح:رَّ ان وج:اء فيھ:ا ذك:ر
مشھد أُقيم تذكارً ا للقديس يوح ّنا المعمدان على يد أحد شيوخ القبائل العربيَّة المدعو شراحيل )١
وك::ذلك توف :ـَّرت ش::واھد الم::ؤرخين ال::ذين أبق::وا لن::ا ذك::رً ا للنص::رانيَّة وألمورھ::ا الدين َّي::ة
والمدنيَّة في بادية الشام .فمنھا جداول األس:اقفة ال:ذين حض:روا المج:امع المس:كونيَّة الكبي:رة الت:ي
س::بقت اإلس::الم وب::األخصّ األربع::ة األول::ى ف::ي نيقي::ة والقس::طنطينيَّة وافس::س وخلقيدوني::ة فھن::اك
أسماء ع َّدة أساقفة أتوا من مدن بادية الشام وصادقوا على أعمال تلك المج:امع بت:وقيعھم وأس:ماء
بعضھم عربيَّة محض كالحارث أو منقول:ة ع:ن العربيَّ:ة كت:اودولس تعري:ب عب:د _ وث:اودورس
تعريب وھب _
وكان ھؤالء األساقفة م:ن أھ:ل الحض:ر يس:كنون م:دن بادي:ة الش:ام .إالَّ أنَّ غي:رھم ك:انوا
يسكنون المضارب ويتن َّقلون مع القبائ:ل الراحل:ة الناجع:ة المتقلِّب:ة ف:ي المج:االت ارتي:ا ًدا لمراع:ي
غنمھ::ا ومص::الح ابلھ::ا .وق::د بلغتن::ا أس::ماء بعض::ھم م َّم::ن عُرف::وا بأس::اقفة الخي::ام وحض::ر بعض::ھم
المجامع الكنسيَّة وامضوا عليھا
واشتھر بعض أساقفة البالد العربيَّة بما خلَّف:وهُ م:ن اآلث:ار .م:نھم الق:ديس ط:يطس رئ:يس
أساقفة بُصرى وضع عدَّ ة تآليف أعظمھا شأ ًنا ما كتب ُه في تزييف بدعة م:اني والم:انويين وكان:ت
ھذه التآليف مفقودة ح َّتى تو َّفق إلى اكتشافھا في عھدنا بعض المستشرقين فوجدوھا في السريانية
ونشروھا مع ترجمتھا .وكان طيطس في عھد يليانوس الجاحد ول:م يخ:ف م:ن تح:ذير ش:عب ِه ع:ن
كفر ذلك القيصر المارق
واشتھر في القرن الخامس للميالد خلف ُه على كرس ّي ِه القديس انطيفاتر صاحب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* بين القرن الثاني والقرن الرابع للمسيح
 (١اطل:ب كت:اب ل:و ب:ا ووادنغت:ون ( Ph. Le Bas et Waddington : Inscriptions Grecques et
) Latines, III, p. 563
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مص َّنفات عديدة في مواضيع دينيَّة ش َّتى كمقاالت في إيضاح اإليمان ومي:امر ف:ي األعي:اد وردود
على الھرطقة
وف:::ي ت:::اريخ كتب:::ة اليون:::ان كس:::وزومان ) ك  ٦ف  ( ٣٨وروفين:::وس ) ك  ٢ف ( ٦
وثاودوريطس ) ك  ٤ف  ( ٢٠وثاوفان في تاريخ سنة  ٣٦٩وغيرھم من مؤرخي القرن الرابع
إلى أواخر السادس للمسيح فصول ش َّتى وأخبار منثورة عن أحوال الدين بين عرب الش:ام تفي:دنا
علمًا عن سطوة النصرانيَّة واجتذابھا لقلوب أھ:ل البادي:ة الس:يَّما بواس:طة الس:يَّاح والنسَّ:اك ال:ذين
ك::انوا يعيش::ون ف::ي قف::ارھم ويخ::دمون _ كمالئك::ة متقمص::ين أجسً :
:ادا ھيول َّي::ة .فكان::ت فض::ائلھم
العجيبة والكرامات التي تجري على أي:ديھم م:ن ش:فاء األس:قام وط:رد األرواح النجس:ة واس:تمداد
النعم الروحيَّة والبركات الزمنيَّة تجذب إليھم أھل المدن والقرى ف:ال يلبث:ون أن يس:معوا تع:اليمھم
ّ
الحق فيطلبوا االصطباغ بمياه المعموديَّة
ويستنيروا بإرشاداتھم ويھتدوا على أيديھم إلى جا َّدة
قال سوزمان ف:ي تاريخِ :ه )  ( Sozomène, HE, VI, c. 38ع:ن ع:رب الش:ام  )) :ق:د
تنصَّر كثير من العرب ) ھو ي:دعوھم بالش:رقيين  ( Σαραϰηνοὶقب:ل زم:ان وال:نس ) م:ن ٣٦٤
إلى  ( ٣٧٨ممَّن اجتذبتھم إلى اإليمان المسيحي إرشادات الكھنة والرھب:ان ال:ذين ك:انوا يعيش:ون
في النسك والزھد في األنحاء المجاورة لھم عائشين بالقداسة ومجت:رحين المعج:زات الب:اھرة (( .
ثم ذكر سوزمان ما أشرنا إلي ِه ساب ًقا في دفاعنا عن نصرانيَّة غسَّان أعني رجوع قبيلة كبيرة كان
زعيمھا ي:دعى زوكوم:وس ) وھ:و ض:جعم ( فن:ال لُ :ه أح:د الرھب:ان بص:لوات ِه إل:ى _ ولً :دا ذك:رً ا
فاعتمد ھو وك ّل قبيلت ِه
وأردف المؤلف ذلك بخبر ماوية ملكة العرب التي حارب:ت الروم:ان وغلَب:تھم واس:تولت
ترض بصلحھم إالَّ على شرط بأن يرسل الرومان إلى مملكتھ:ا
على بالدھم إلى تخوم مصر ولم
َ
ناس ًكا شھيرً ا يُدعى موسى خصَّ ُه _ بص:نع العجائ:ب وبقداس:ة الحي:اة فسُّ :قف عل:ى الع:رب ال:ذين
تحت حكمھا وكان ع:دد النص:ارى ال:ذين وج:دھم ف:ي دولتھ:ا قل:يالً امَّ:ا ھ:و فان:ار معظ:م رعاياھ:ا
وعمَّدھم .وقد أخبر ثاودوريطس في تاريخ ِه ) ك  ٤ف  ( ٢٠انَّ ماوي:ة ھ:ذه توطيً :دا للص:لح م:ع
الرومان قرنت ابنتھا بالزواج مع القائد الروماني ڤكتور .وكانت الفتاة شديدة التحمُّس في اإليمان
ومذ ذاك الحين إذا ورد اسم أحد ملوك غسَّان امَّا في تواريخ السريان وامَّا
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في تواريخ اليونان والالتين تجد الكتبة لسا ًنا واح ًدا في وصفھم كنصارى يخصُّھم الكتبة باأللقاب
ّ
الع:ز والدول:ة  :وربَّم:ا زادوا
الشرفية الممنوحة لھم من القياصرة في ُْد َعون بطارقة وامراء وذوي
َ
ܳ
ܺ
على ھذه األلقاب ما د َّل على دينھم فيُدعون م:ؤمنين ) ܫܒܝܚـܐ ܘܡܗܝܡܢـܐ ܚـܐܪܬ (
ܳ
ܘܪ ܶܚܡ ܠ ܺ
ومحبين للمسيح ) ܺ
ܡܫ ܳ
ܫܒ ܳ
ܝܚܐ ܚܐܪܬ ( وكذلك ورد في أحد مخطوطات
ܝܚܐ
لندن اسم كاھن يُدعى )) كاھن ذي َّ
العزة والمحب للمسيح البطريق المنذر بن الحارث (( )١
ً
عيشة اجتماعيّة بعد أن كانوا يعيشون منفردين
وفي القرن الخامس أخذ الرھبان يعيشون
في األقفار والمرجَّ ح أن األديرة التي ذكرھا حمزة األصبھاني وأبو الفداء وغيرھما بُنيت في ھذا
الزمان .وكذلك األديرة التي وصفھا ياقوت الرومي في معجم البل:دان ك:دير أيُّ:وب ف:ي ح:وران )
في قنوات على ما يظنّ وھي بلد أيُّوب ( ودير ب ََو َّنـا ودير سعد ودير بصرى وقد بقي بعض ھذه
األديرة م َّد ًة حتى بعد عھد اإلسالم
وممَّ:ا زاد النص::رانيَّة تر ّق ًي::ا ف:ي ب::الد الع::رب ع:دد كبي::ر م::ن األس:اقفة والكھن::ة والرھب::ان
كانوا في أيَّام االض:طھادات عل:ى عھ:د القياص:رة ال:وثنيين أو مل:وك ال:روم المتش:يعين ال يج:دون
عل::ى حي::اتھم أما ًن::ا االَّ ب::أن يھج::روا بالدھ::م ويف::رُّ وا إل::ى أنح::اء الع::رب حي::ث ك::ان يص::عب عل::ى
المغتصبين أن يدركوھم ويلحقوا بھم األذى
ورُ بَّما نفى المغتصبون ھؤالء المعت:رفين باإليم:ان م:ن بالدھ:م إل:ى ب:الد الع:رب لي:ذوقوا
ھناك مش َّقات العيش من الجوع والعط:ش والع:ري .وكث:ر ع:ددھم ف:ي أيَّ:ام بدع:ة آري:وس .وك:ان
بعض ھؤالء رجاالً ذوي علم واس:ع وفض:ل كبي:ر كايليَّ:ا بطري:رك الق:دس واوج:ان أس:قف الرھ:ا
وبروتوجان أسقف حرَّ ان .فكان المنفيُّون إذا احتلُّوا بين العرب سعوا في إنارة عقولھم وبيَّنوا لھم
بطالن أوثانھم وأَقنعوھم بجحد أضاليلھم
ب::ل ي::ذكر الت::اريخ جمل::ة م::ن الش::ھداء قُتل::وا ف::ي س::بيل اإليم::ان ف::ي بادي::ة الش::ام وم::دنھا
كالقديس::ين كي::رلُّس واك::ويال ودومطي::ان المستش::ھدين ف::ي مدين::ة ع َّم::ان عل::ى عھ::د ديوقلطي::انوس
وتذكرھم الكنيسة ف:ي  ١٠آب وكزين:ون وزين:اس الش:ھيدين عل:ى عھ:د ِه أيضً:ا س:نة  .٣٠٥وذك:ر
اوسابيوس القيصري ) ك  ٨ف  ( ٢١أنَّ في زمن ھذا الملك )) قُتل عدد ال يُحصى م:ن الش:ھداء
في بالد العرب ((  .وفي السنكسار الرومانيّ ع َّدة شھداء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب كتاب نلدكه عن غ َّسان ) ( Die Ghassan. Fürsten, P. 8

النصرانيَّة بين عرب الشام

٣٧

قُتلوا في بادية الشام ف:ي ذل:ك االض:طھاد عينِ :ه فيُكرم:ون لش:ھامتھم ف:ي غ:رَّ ة آب .واستش:ھد فيھ:ا
عل::ى عھ::د يلي::انوس الجاح::د القديس::ان اوج::ان ومك::اريوس المكرَّ م::ان ف::ي ك  .١ف::ال غ::رو أنَّ دم
ھؤالء الشھداء أَ ْخصب زريعة اإليمان وأنماھا في جھات العرب
ومن ھذه اآلثار القديم:ة اع:الم األمكن:ة الت:ي بقي:ت حت:ى الي:وم ك:دليل ن:اطق عل:ى ا ِّتس:اع
النص:رانيَّة ف::ي من:ازل غ َّس::ان الس:يَّما الص::فا وح:وران .ف::ان ع:د ًدا م::ن أس:ماء األمكن::ة ي:دعى ف::ي
زماننا بالدير كدير الكھف ودير قنّ ع َّددھا االثريُّون دي فوگوي ووادنغتون ود ُّسو وغيرھم
ويضاف إلى ھذه الشواھد جداول المراكز الدينيَّة التي تد ّل على ُّ
تعدد االسقفيَّات في تل:ك
األنحاء فإن مطران البصرى وحدهُ ك:ان يحك:م عل:ى  ٢٠أس:ق ًفا ) ١وك:ان بع:ض ھ:ؤالء األس:اقفة
يتن َّقلون مع القبائل الراعية فيسكنون الخيم ولذلك يدعونھم أس:اقفة الخ:يم ) ἐπίσχοποι τῶν
 ( παρεµβολ ῶνوقد أمضوا غير مرّ ة أعمال المجامع بھذا التوقيع )) فالن أسقف أھل الوبر
(( أو )) فالن أسقف القبائل الشرقيَّة المتحالفة (( أو )) فالن أسقف العرب البادية (( ) .٢أَفترى بيِّنة
أَعظم من ذلك على انتشار النصرانيَّة بين عرب الشام
فھذه الحجج كافية ليقرّ كل مناظر بصحَّ ة قولنا ع:ن غسَّ :ان إ َّنھ:ا كان:ت ت:دين بالنص:رانيَّة
ولو شئنا َّ
لعززن:ا ھ:ذه األدلَّ:ة بش:واھد أخ:رى م:ن كتب:ة الس:ريان كميخائي:ل الكبي:ر ويوح َّن:ا أس:قف
أفسس ويوشع العمودي وابن العبري ونصوصھم توافق ما ذكرناهُ آنفاً
وممَّا يقتضي التنبيه إلي ِه أنَّ النصرانيَّة في بادية الشام ثبتت في ّ
عزھا إلى ظھور اإلسالم
ونمت وا َّتسعت ح َّتى يجوز القول بأنَّ الوثنيَّة تقلَّص ظلُّھا ح َّتى كاد يضمح ّل وممَّا يد ُّل عل:ى ذل:ك
أنَّ نصارى العرب الذين اجتمعوا مع الرومان لر ّد غارات المسلمين في غرَّ ة اإلسالم كانوا ألو ًفا
مؤلَّفة يبلِّغ الكتبة عددھم إلى مئة ألف بنيِّف )٣
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 (١وجاء في بعثة دوسو إلى بادية الشام (René Dussaud: Mission dans les région désertiques
) de la Syrie moyenne, p. 77أنّ عددھا كان ٣٣
 (٢اطلب مجموع أعمال المجامع ) ( Labbe : IV, 83, 91, 268
المؤرخ ) ( Elias Nisib. ap. Baethgen, Fragm. 109
 (٣راجع ما كتب ُه الياس النصيبيني َ
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فھذا العدد الوافر من المقاتلين يد ُّل على أنَّ النصارى في بادية الشام كانوا أُلوف األلوف فال يكا ُد
يبقى بينھم مكان ألھل الشرك وعبدة األصنام
ھذا وال َّندعي أنَّ النصرانيَّة الغالبة على بادية الشام كان:ت ص:افية خالي:ة م:ن كّ :ل ش:ائبة
وضالل .كالَّ ب:ل نعل:م ّ
ح:ق العل:م أنَّ البدع:ة اليعقوبيَّ:ة تس:رَّ بت إل:ى تل:ك الجھ:ات َّ
وك:درت ص:فاء
اإليمان بما أدخلت ُه من المعتقدات الباطلة في طبيعت:ي الس:يد المس:يح وبزعمھ:ا أنَّ المس:يح طبيع:ة
واحدة كما ھو أقنوم واحد فمزجت الالھوت بالناسوت وبلبلت ك ّل تعاليم الخالص
ولم تكن اليعقوبيَّة البدعة الوحيدة التي قوَّ ضت أركان التعاليم الرسوليَّة بل دخل إلى بالد
العرب كثيرون من المبتدعين الذين كانوا يؤملون رواج أضاليلھم في أنحائھا دون أن يالقوا فيھا
زاجرً ا يزجرھم وال وازعًا يزعھم .وكان بعضھم يفرّ ون إلى جھات العرب لينجوا م:ن مص:ادرة
ملوك الروم الذين كانوا يريدون قھرھم على جح:ود أض:اليلھم فيفضِّ:ل أولئ:ك المتش:يعون الھ:رب
إل::ى بادي::ة الع::رب .فكث::روا ھن::اك ونش::روا ب::دعھم ح َّت::ى ق::ال الق::ديس ابيف::انيوس أنَّ ب::الد الع::رب
ممتازة ببدعھا ) ( Arabia hæresium ferax
وق::د رددن::ا ف::ي المش::رق )  ( ٥٥٦ : ١٠عل::ى بع::ض اعتراض::ات اعت::رض بھ::ا عل::ى
نصرانيَّة غسَّان مراسل المقتبس فب َّي َّنا بطالنھا .كزعم ِه بأنَّ الحارث األكبر ابن أبي شمّر الغسَّاني
المل َّقب باألعرج كان وثن ًّيا ألَ َّن ُه أھدى سي َف ْي ِه رسوبًا ومخذمًا لبيت صنم كم:ا روى الطب:ري ) : ١
 ( ١٧٠٦فأثبتن::ا نص::رانيَّة الح::ارث بش::واھد م::ؤرخين معاص::رين للح::ارث م::ن يون::ان والت::ين
وسريان وقد ورد اسم ُه في الكتابات القديم:ة مل َّقبً:ا بالمح:بّ للمس:يح كم:ا رأي:ت وان ك:ان يعق:وبيَّ
النحلة كما ذكر ھؤالء الكتبة .أمَّا تقدمت ُه سيفين لبيت صنم فھي رواية ضعيفة ال ي َّتفق فيھا الرواة
) اطلب ياقوت  ( ٤٥٣ : ٤ما لم يقُل إنَّ الطبريّ جعل بي:ت ص:نم أح:د معاب:د النص:ارى أو يق:ال
إنَّ الحارث النصرانيّ أتى بفعل ِه عمالً ذميمًا فنسي شرائع النصرانيَّة أو تجاھل بھا
واعترض الكاتب البغ:داديّ عل:ى نص:رانيَّة ع:رب غسَّ:ان بش:ھادة ي:اقوت الحم:وي ) : ٤
 ( ٦٥٢بأنَّ غسَّان كانت تعبد مناة وذكر دعا َءھا عن:د وقوفھ:ا عن:د ص:نمھا .فك:ان جوابن:ا أ َّنن:ا ل:م
ننكر كون غسَّان دانت م َّدة بالوثنيَّة لك َّنھا لمَّا تنصَّرت نبذت
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عبادة مناة وبقيَّة األصنام منذ القرن الرابع للمسيح كما ثبت من الشواھد التي ذكرناھا .ھذا فضالً
ع::ن أنَّ ال::دعاء ال::ذي ذك::رهُ ع::ن ت::اريخ اليعق::وبيّ )  )) : ( ٢٩٧ : ١لبي::ك ربَّ غس::ان راجلھ::ا
وفارسھا (( ال يختصّ بصنم ويجوز التو ُّسل ب ِه
ّ
الح:ق )(٢٩٨ : ١
وكان آخر ما اعترض علينا الكاتب البغ:داديّ ق:ول اليعق:وبيّ إل:ى إل:ه
تھ:ودوا (( فك:ان جوابن:ا عليِ :ه أنَّ الكتب:ة الع:رب إجم:االً
بعد ذكر نصرانيَّة غسَّان أنَّ )) قومً:ا م:نھم َّ
)االَّ اليعق::وبيّ ( ل::يس فق::ط ل::م ي::ذكروا تھ:ُّ :ود غ َّس::ان ب::ل نف::وا اليھود َّي::ة ع::نھم .وع::نھم نق::ل ص::احب
الفضل شكري أفندي األلوس:ي البغ:داديّ ف:ي كت:اب بل:وغ االرب ف:ي أح:وال الع:رب ) ( ٢٦ : ٢
حي::ث روى ع::ن ت َّب::ع األص::غر الحمي::ريّ انُ :ه ل َّم::ا تھ:َّ :ود دع::ا إل::ى اليھود َّي::ة غسَّ ::ان ف::ابوا معت::ذرين
بدخولھم إلى النصرانيَّة .قال  )) :وسار ُتبَّع إلى الشام وملوكھ:ا غسَّ:ان فاعطتُ :ه المق:ادة واعت:ذروا
من دخولھم إلى النصرانيَّة ((
وأضفنا إلى قولنا ھذا جوابًا آخر فقلنا إن ُه لمُح َتمل أيضًا إنَّ اليعقوبيّ نس:ب اليھوديَّ:ة إل:ى
ق::وم م::ن غ َّس::ان النتش::ار بع::ض الش::يع بي::نھم كش::يعة االبي::ونيين )  ( Ebionitesوالن::زاريين
) (Nazaréensوغيرھما كانت من بقايا اليھود األوَّ لين الذين تنصَّروا وحفظوا شي ًئا من نواميس
موسى وھم الذين خرجوا بأمر الرب من أورش:ليم قب:ل حص:ارھا ف:ي عھ:د ط:يطس فعب:روا ب:الد
العرب وعرفوا باليھود المتنصِّرين ) ( Judéo- chrétiens
الباب الثالث
النصرانيَّة بين عرب الغور والسلط وال َبلقاء

انَّ نھر االردن المعروف بالشريعة بعد خروج ِه م:ن أغ:وار حرم:ون ف:ي جھ:ات باني:اس
فتتكون من ُه بحيرة الحول:ة يص:بّ ف:ي بح:ر الجلي:ل ثَّ :م يخترقُ :ه فيس:يل متح:دّرً ا إل:ى
َّ
وجري ِه جنوبًا
األعماق بين ض َّفتين ترتفعان ش:ر ًقا وغربً:ا حت:ى يبل:غ ُّ
تح:درهُ نح:و  ٣٠٠مت:ر تح:ت س:طح بح:ر
الشام وينتھي إلى بحر لوط فتلك الناحية التي يقطعھ:ا االردن ت:دعى ب:ال َغور .وليس:ت تل:ك الجھ:ة
مسيالً للنھر فقط بل ت َّتسع ضفافھا وترتف:ع بالت:دريج ف:ي س:ع ٍة يقَّ :در معَّ :دلھا نح:و  ١٠كيل:ومترات
فيھا البقع المخصبة والنواحي العامرة والعيون المتد ّفقة
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وان لحظت عبر االردن وجدت وراء ضفاف ِه شر ًقا بال ًدا واس:عة تعلوھ:ا الجب:ال الش:اھقة
كجبل عجلون وجبل جلعاد وجبل نبو إلى جبال مؤاب بينھا المشارف الفس:يحة واألودي:ة الكثي:رة
الخيرات والمناجع الطيّبة كالس:لط والبلق:اء وص:حاري م:ؤاب ت َّتص:ل ش:ماالً ببادي:ة الش:ام وجنوبً:ا
بنواحي كرك وجھات النبط وشبه جزيرة سينا فھناك سكنت شعوب كبيرة كالعمونيين والمؤابيين
والمدينيين .وكانت قبائل العرب البادية والحاضرة ممتزج:ة معھ:ا تتن َّق:ل ف:ي جھاتھ:ا م:ن أريافھ:ا
إلى صرودھا طلبًا للمراعي أو تسكن في المدر فتعنى بالفالحة
فالنصرانيَّة وجدت لھا في تلك األقطار كلِّھ:ا ب:ين أھلھ:ا المطب:وعين عل:ى ش:ظف ال:زرع
الجيِّد حتى نما أيَّ نموّ  .وكان حلول المسيحيين األوَّ لين في تلك الجھ:ات قل:يالً بع:د ص:عود ال:ربّ
األول عل::ى تالمي::ذ الرس::ل ) أعم::ال  ( ١ : ٨ول َّم::ا ج::اء الروم::ان
والس :يَّما ل َّم::ا ث::ار االض :طھاد َّ
لمحاص:رة أورش:ليم إذ خرج:وا إل::ى عب:ر االردن ب:وحي م:ن ال::ربّ فاس:توطنوا أنحائُ :ه كم:ا أخب::ر
ك أن ُه نال العرب قس ٌم من تلك النعم الروحية التي أفاضھا _ عل:ى سَّ :كان تل:ك
اوسابيوس .وال ش ّ
األصقاع فدانوا بدين المھاجرين
ف::دونھا المؤرخ::ون تنصُّ::ر الض::جاعمة ال::ذين س::بقوا
وم::ن األدلَّ::ة الت::ي تناقلھ::ا بالتقلي::د َّ
دؤاد ب:ن الھبول:ة المع:روف
الغسَّانيين في مل:ك البلق:اء .وق:د حفظ:وا لن:ا اس:م أح:د أم:رائھم ف:دعوهُ َ
باللثق وجعلوا مقام ُه ف:ي مادب:ا ) اطل:ب ت:اريخ اب:ن خل:دون  ( ١٥٣ : ٢وذل:ك ف:ي أواخ:ر الق:رن
الثاني للمسيح )١
ولمَّا انتھى طور االض:طھادات عل:ى المس:يحيين ف:ي الق:رن الراب:ع قُس:مت تل:ك الن:واحي
ايالتين مدنيَّتين ف ُدعيت الواحدة بفلسطين الثانية كانت حاضرتھا مدين:ة باس:ان واألخ:رى فلس:طين
الثالثة كانت حاضرتھا مدينة پترا أو سلع .وقد بلغ عدد الكراسي فيھا قب:ل اإلس:الم ن ِّي ًف:ا وأربع:ين
كرس:يًا يُع::رف أس::ما ُء كثي::رين م::ن أس::اقفتھا ال::ذين دبَّروھ::ا ورع::وا مؤمنيھ::ا فناھي::ك ب::ذلك ش::اھ ًدا
صاد ًقا على امتداد الدين المسيحي في العرب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
 (١ق::ال اب::ن دري::د ف::ي كت::اب االش::تقاق ) طبع::ة ليبس::يك ص  )) : ( ٣١٩والض::جاعم ك::انوا ملوك::ا قب::ل غ َّس::ان
ومنھم داود اللثق الذي يُضاف إلي ِه دير داود بالشام وقد ملك زما ًنا ) والضجاعم ھم بنو ضجعم بن سعد بن س:ليح
بن عمران بن الحاف ،بن قضاعة (
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وك:ان أكث:ر الُّ :دعا ِة عم:الً ف:ي نش:ر النص:رانيَّة نسَّ :اكھا وس:يَّاحھا ال:ذين ك:انوا ا َّتخ:ذوا لھ:م
م::آوي ومح::ابس يس::كنونھا معت::زلين ع::ن الن::اس ليعيش::وا فيھ::ا عيش::ة المالئك::ة بالزھ::د وض::روب
المناسك الرھبانيَّة فكان مثلھم يعمل في قلوب العرب خصوصًا ويجتذبھم إلى دين أولئك األب:رار
فيطلبون منھم نعمة المعموديَّة
ومم::ا أخب::ر ب ِ :ه الق::ديس ھيرونيم::وس ف::ي ترجم::ة الق::ديس ھيالري::ون ) ١انَّ ھ::ذا الس::ائح
الجليل الذي تنسَّك في جھات َّ
غزة س:ار إل:ى مدين:ة الخلص:ة )  ( Elusaف:ي البريَّ:ة جن:وبي بح:ر
لوط ليعود أحد تالمذت ِه وكان أھلھا ي:دينون بالوثنيَّ:ة ويكرم:ون الزھ:رة عل:ى ش:كل حج:رة فواف:ق
وصول ُه إليھا يوم عيد الزھرة فلما بلغھم قدوم القديس خرج:وا الس:تقباله وأكرم:وه اكرامً:ا ج:زيالً
مع نسائھم وأوالدھم وك:انوا يطلب:ون بركتُ :ه وك:ان ق:وم م:نھم ن:الوا بدعائِ :ه الش:فاء م:ن أمراض:ھم
فجعلوا يتو َّسلون إليِ :ه ب:أن يق:يم بي:نھم فوع:دھم ب:أن يفع:ل إذا نب:ذوا عب:ادة الحج:ارة وآمن:وا بالس:يِّد
َّ
اخ:تط لھ:م ح:دود كنيس:ة يقيمونھ:ا
المسيح .فاجابوا إلى طلبت ِه ولم ي:دعوهُ يخ:رج م:ن بل:دتھم حت:ى
وكان ممَّن تنصَّروا على يد القديس كاھنھم وس:ادن أص:نامھم .وم:ذ ذاك الوق:ت وردت عَّ :دة آث:ار
عن النصرانيَّة في الخلصاء وأسماء اساقفتھا م:نھم واح:د يس:مى عب:د _ وس:نذكر أعم:االً أُخ:رى
لھيالريون
وممن دخلت النصرانيَّة بينھم في تلك األنحاء أمَّة النبيط أو النبط فھؤالء كانوا أيضًا من
العرب فأنشأُوا دولة عظيمة ومصَّروا لھم االمصار وا َّتخذوا لھم مدين:ة عظيم:ة ي:دعونھا پت:را أو
َسلَع ال تزال آثارھا الفخيمة تدھش ك ّل من يقصدھا .وقد مرَّ لحضرة االب جالبرت )المش:رق ٨
 ٩٦٥ :ـ  (٩٧٣وصف بعض ابنتيھا العاديَّة .وكان ظھور النبط نحو القرن الخامس قبل المسيح
وما لبثوا أن اشت َّد ساعدھم واس:تفحل أم:رھم وص:ار لمل:وكھم ش:ھرة واس:عة واس:تقلُّوا بالمل:ك ف:ي
األول (( ودام ملكھم إلى العشر األوَّ ل م:ن الق:رن
القرن الثاني قبل المسيح وكان َّأولھم )) الحارث َّ
الثاني بعد المسيح حيث تغلَّب الرومان على بالدھم وكان آخر ملوكھم مالك أو مليكوس الثاني )
 ١٠٣ـ  ( ١٠٧وأصبحت بالد النبط اقليمًا رومان ًّيا يتوالَّه أحد ح َّكام رومية
وكانت پترا معبرً ا لك ّل القواف:ل القادم:ة م:ن مص:ر إل:ى دمش:ق وم:ن جزي:رة الع:رب إل:ى
فلسطين ومن العراق إلى مصر ولذلك ازدادت ثروتھا واشتھر أھلھا بالمتاجرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب أعمال اآلباء الالتين Migne P.L., XXIII, col. 42
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وبلغتھا النصرانيَّة قبل غيرھا من مدن النبط وترى استيريوس اسقفھا يلعب دورً ا مھ ًّما ف:ي عھ:د
قسطنطين لمعاكسة البدعة االريانيَّة .ثم انتشرت النصرانية في بقية الن:بط وتأَص:لت ف:يھم وثبت:وا
عليھا ح َّتى بعد ظھ:ور اإلس:الم بم:دَّة ح َّت:ى انَّ بع:ض الكتب:ة ي:دعون نص:ارى الع:رب ً
نبط:ا .ول:ك
مثال على ذلك في بعض مقامات بديع الزمان في المقامة القزوينيَّة حي:ث جع:ل نصَّ :اب ُه أب:ا الف:تح
االسكندريّ نبط ًّيا فيقول متظاھرً ا باإلسالم :
ُ
امنت فكـم ليـل ٍة
ك
ان ا ُ

ُ
ُ
وعبدت الصليبْ
جحدت فيھـا

وكذلك ضرب شعراء العرب المثل برھبان مدين وزھدھم .قال كثير َّ
عزة :
مدين والذين عھدتـ ُھم يبكون من حذر العقاب قعودا
رھبانُ
َ

وكانت نواحي الغور على ض َّفتي نھر االردن أديرة عديدة يُعرف منھا نحو العشرين ق:د
اكتش::ف بعض::ھا حض::رة رئ::يس مدرس::ة الص::الحيَّة المفض::ال االب ي.ل .ف::درلين (R.P.J.L.
) Féderlinووص::ف أخربتھ::ا وصً :فا م::دقّ ًقا ف::ي مقاالتِ :ه الفري::دة الت::ي نش::رھا ف::ي مجلَّ::ة األرض
ك أنَّ رھب:ان تل:ك األدي:رة اجت:ذبوا إل:ى
المق َّدسة ) ١في السنين  ١٩٠٢و  ١٩٠٣و  ١٩٠٧وال ش ّ
الدين المسيحيّ من كان يجاورھم من عرب الحض:ر .ب:ل ل:دينا دالئ:ل عل:ى ترھ:ب بع:ض أولئ:ك
العرب المتنصِّرين في ھذه األديرة أشھرھم القديس ايليا البطريرك األورشليميّ فھذا كان عرب:يّ
األصل رحل من بلد ِه إلى دير نطرون في مصر وبعد أن ارتاض في اآلداب الرھبانيَّة سكن م َّدة
في دير ساپساس على ض َّفة االردن اليُمنى ثم رُ قّي إلى رتبة البطريركيَّة فدافع عن اإليمان بغيرة
شديدة ح َّتى فضَّل النفي على موافقة المبتدعين ومات في أَيلة سنة ٥١٣
ّ
يستحق ذكرً ا خصوصيًا في تبشير العرب ودعوتھم إلى النصرانيَّة القديس العظيم
وممن
افتيميوس كوكب بريّة االردن وجھات الغ:ور ف:إنَّ _ اص:طفاهُ ف:ي أواس:ط الق:رن الخ:امس ليني:ر
ً
المؤرخ الشھير والراھب معاصرهُ كيرلُّس
عد ًدا
عديدا من العرب ويھديھم إلى سبيل اإليمان فانَّ َ
من سيتوبوليس )  ( Scythopolisأو بيسان روى في ترجمت ِه تفاص:يل ذل:ك الخب:ر ال:ذي رواهُ
حضرة األب پيترس من جماعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب LA TERRE SAINTE : Recherches sur les Laures et Monastères de la plaine du
 Jourdain et du désert de Jérusalemراجع أي ً
ضا ما كتب ُه بالَّديوس األسقف في تاريخِ :ه ) المش:رق : ١٠
 ( ١٧٧ويوح َّنا موسكوس في المرج الروحي
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البولنديين ) في المشرق  ٣٤٤ : ١٢ـ  ( ٣٥٣نقالً عن نسخة عربيَّ:ة قديم:ة ف:ي مكتبتن:ا الش:رقيَّة
وخالصت ُه أنَّ أحد ال:وثنيين يون:انيّ األص:ل الم:دعوّ اسپاب:اط ولعلُّ :ه اص:بھبذ ) (Ἀσπέβετοςوالَّهُ
ازدشير الملك تخوم العجم فلمَّ:ا أث:ار االض:طھاد عل:ى نص:ارى مملكتِ:ه وأخ:ذ يص:ادرھم وي:ذيقھم
ضروب العذابات جعلوا يولُّون ھاربين من العجم إلى ممالك الروم:ان واسپاب:اط ال يتع:رَّ ض لھ:م
رغمًا عن أوامر الملك فسعى المجوس ب ِه لدى ازدشير ليعاقب ُه ففرَّ ھو أيضًا ھاربً:ا إل:ى أراض:ي
الرومان حيث أكرم وفادت ُه اناطوليوس الحاكم ووالَّهُ على القبائل العربيَّة المنتمية لرومية
وكان السپاباط ول ٌد يُدعى طرابون مصاب بالفالج افرغ أبوهُ في شفائ ِه كل الوس:ائل دون
فائدة فالتجأ َ أخيرً ا بإلھام من _ إل:ى الق:ديس افتيمي:وس فش:فى الغ:الم ونصَّ :ر أب:اه ودع:اهُ بط:رس
وعمَّد ك ّل آل بيت ِه وتبعھم في دينھم قوم كثيرون م:ن الع:رب س:عى الق:ديس افتيمي:وس ف:ي تلقي:نھم
َّ
فخط:ط لھ:م الق:ديس افتيمي:وس
ك ّل عقائد النص:ران َّية .ثَّ :م اجت:ذب م ََ:ثلَھم غي:رھم م:ن قبائ:ل الع:رب
حدود مدينة صغيرة ليست بعيد ًة من دير ِه وأمرھم ببنائھا على رسم معلوم وحفر لھم بئرً ا وابتنى
لھم كنيسة ودارً ا لزعيمھم .ثم ا َّتفق مع البطري:رك يوين:اليوس فجع:ل بط:رس أس:ق ًفا عل:يھم .وأخ:ذ
كثيرون من العرب يت:واردون إل:ى من:زلھم ح َّت:ى بل:غ ع:ددھم عش:رين ال ًف:ا و ُدعي:ت مدين:ة ھ:ؤالء
المتنصرين بالمحلَّة )  ( παρεµβολὴوتوالى األساقفة عليھم ح َّتى أواخر الق:رن الس:ادس م:ع م:ا
ال َّم بھم من الضيقات والباليا السيَّما بمعاداة قبائل العرب الوثنيين الذين غزوھم غير مرَّ ة )١
والحق يقال إنَّ ھؤالء ال ُغزاة كانوا عل:ى م:ألوف ع:ادة َّ
َّ
ش:ذاذ الع:رب يتلصَّص:ون االقف:ار
فينھبون مجالس الرھبان وأديرتھم ويسلبون م:ا يجدونُ :ه فيھ:ا .وق:د أخب:ر كاس:ينانوس ف:ي خطابِ :ه
السادِس )  ( Migne, P. L., XLIX, col. 643- 648انَّ ھؤالء األشقياء ھجم:وا عل:ى َتقُ:وع
على مسافة ستة أميال من مدينة بيت لحم جنوبًا فقتلوا رھبا ًنا كانوا يعيشون في البراري بالنس:ك
وال ُّتقى ث َّم اخبر أنَّ أھل تلك الناحية ابدوا لذخائرھم اكرامًا عظيمًا )) والسيَّما جموع العرب الذين
ھناك وبلغت رغبتھم في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب ترجمة القديس افتيمي:وس لحض:رة االب جاني:ه ال:دومنيكي (F. R. Génier. O. P. : Vie de St
)Euthyme le Grand
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اقتنائھا إلى أن وقع بينھم قتال للفوز بتلك األجسام المقدَّسة (( وكان ذلك سنة  ٣٩٥للمس:يح .وف:ي
ھذا دليل على أنَّ عرب فلسطين كانوا يدينون بالنصرانيَّة
وج:اء أي ً
ض:ا ف:ي مجم:وع المج:امع )  ( Labbe : Collect. Concil., III, 728انَّ
َّ
ً
البطريرك يوليناليوس سقف عددا من األساقفة لجھ:ات الع:رب قب:ل الس:نة  ٤٣٠وھ:ذا دلي:ل آخ:ر
عل::ى انتش::ار النص::رانية ب::ين ع::رب فلس::طين .وورد قب::ل ذل::ك ف::ي ت::اريخ س::نة  ٣٦٣ف::ي مجم::ع
انطاكي::ة اس::م أس::قف ُي::دعى ت::اوتيموس ق::د و َّق::ع عل::ى أعمالِ :ه بھ::ذا االمض::اء )) ت::اوتيموس أس::قف
العرب (( ولعلَّه أراد قبائل العرب الساكنة في نواحي َت ْدمر حيث كانت النص:رانية أص:ابت مقامً:ا
وح:وارين ولك:ن ف:ي بادي:ة ت:دمر نفس:ھا حي:ث
َّ
رفيعً:ا ل:يس فق:ط ف:ي حواض:رھا كت:دمر والق:ريتين
تنصَّرت القبائل المتنقلة فيھا
الباب الرابع
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غ:زة عل:ى سِ :يف البح:ر ًّ
ان انحدرت من فلسطين جنوبًا فسرت من َّ
م:ارا ب:العريش حت:ى
ترعة سويس ث َّم مددت من ھاتين النقطتين َّ
خطين متوازيين إلى الجنوب انبسطت أَمامك البراري
الواسعة كبريَّة سين وبريَّة سور وبالد الشراة وال َّنجب ثَّ :م يتشَّ :كل ل:ك ش:به مثلَّ:ث مخ:روط رأس:اهُ
االعليان عن:د خل:يج س:ويس غربً:ا وخل:يج عقب:ة ش:ر ًقا وال:رأس الثال:ث ي:دخل ف:ي البح:ر ويُع:رف
برأس محمَّد .فھذا المثلَّث الكبير ھو شبه جزيرة سينا في ِه بادية التيه التي تن َّقل فيھ:ا بن:و إس:رائيل
سنين عديدة وبريَّة فاران .وھناك سلسلة جبال شاھقة كجبل غرندل وجبل سرابيط الخ:ادم وجب:ل
التيه وخصوصًا طور سينا أو حوريب وجبل موسى وجبل سربال وجبل كاترين مع ما فيھا من
األودية ) انظر في المشرق  ١٠٦٨ : ٩خارطة طور سينا ( فتلك البالد كانت شماالً في أيَّام بني
إسرائيل مواطن لالدوميين وللعمالقة وللمدينيين وقد كثرت فيھ:ا بع:د ذل:ك قبائ:ل الع:رب م:ن بن:ي
اسماعيل والنبطيين فاستولت عليھا واقتسمتھا وكانت تتجوَّ ل فيھا على حسب حاجاتھا كما يتجوَّ ل
الملك في مملكت ِه والسيّد في أمالك ِه دون أن تركز في مح ّل مخصوص إالَّ أھل الم:در منھ:ا فإنھ:ا
وجدت في بعض بقعھا وواحاتھا ما يقوم بلوازمھا ومناجع مواشيھا فاستوطنتھا
فھذه البالد الواسعة قدم إليھا تالمذة المسيح ليدعوا الناس إلى دين سيّدھم.
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وممَّن ذكرھم الق:دماء الرس:ول برتلم:اوس فق:الوا عنُ :ه أنُ :ه )) تلم:ذ ب:الد الع:رب والن:بط (( يري:دون
جن::وبي الجزي::رة وھ::ذه الجھ::ات خصو ً
ص::ا .وج::اء ف::ي ت::اريخ الق::بط للمقري::زي ( Wetzer :
)  Macrizii Historia Coptorum, p. 14انَّ متيَّ:اس ) وھ:و الرس:ول ال:ذي أُق:يم ب:دالً م:ن
يھوذا االسخريوطيّ ( سار إلى بالد الشراة ) ١فب َّشر فيھا بالمسيح
وك:أنَّ النص::رانيَّة وج::دت ف::ي تل::ك األنح::اء ملج::أ ً ف::ي ق::رون الم::يالد األول::ى نزع::ت إليِ :ه
والذت بِ :ه رغب:ً :ة ف::ي التن ُّس::ك والزھ::د أو ف::رارً ا م::ن اض::طھادات ال::وثنيين فك::ان نص::ارى مص::ر
والش::ام ي::رون ف::ي ش::به جزي::رة س::ينا مقا ًم::ا آم ًن::ا ال يس::تطيع الع::الم أن يك :دّر في ِ :ه ص::فاء حي::اتھم
المالئكيَّة وال يقدر أعداؤھم القبض عليھم فكانوا يسكنون في أوديتھ:ا ووھادھ:ا أو يرق:ون جبالھ:ا
ليعيشوا فيھا عيشة سماويَّة في مناجاة _
ولنا على ذلك عدّة شواھد ترتق:ي إل:ى أواس:ط الق:رن الثال:ث للم:يالد منھ:ا رس:الة للق:ديس
ديونيس::يوس أس::قف اإلس::كندريَّة كتبھ::ا إل::ى ف::ابيوس أس::قف انطاكي::ة وص::ف فيھ::ا المح::ن والبالي::ا
المتعدّدة الت:ي نال:ت نص:ارى مص:ر بس:بب اض:طھادات الحنف:اء وعب:دة األوث:ان الس:يَّما ف:ي عھ:د
القيصر دقيوس فممَّا قال ُه ) : ٢انَّ أسقف مدينة نيلوس ھرب إلى جبال العرب مع عدد كبي:ر م:ن
النصارى فبعضھم ماتوا وبعضھم استعبدھم العربان إلى أن افتداھم النصارى بالمال الكثير وبقي
غيرھم منقطعين إلى العيشة النسكيَّة .وقد أثبت البولنديّون في أعم:ال القديس:ين وبع:ض م:ؤرخي
الكنيس::ة انَّ العيش::ة الرھبان َّي::ة ف::ي ش::به جزي::رة س::ينا وم::ا وراء بح::ر القل::زم س::بق عھ::د القيص::ر
ديوقلطيانوس
وجاء في أعمال القديسين الشھيدين غالقتيون وامرأَت ِه اپيستام المولودين ف:ي حم:ص )٣
انھما ن:ذرا  bع َّفتھم:ا ف:ي ال:زواج ورح:ال إل:ى ط:ور س:ينا حي:ث وج:دا عش:ر ًة م:ن النسَّ:اك ك:انوا
يعيشون ھناك عيشة األبرار فأخذ العرسان عنھم آداب الس:يرة النس:كيَّة وعاش:ا متف:رّ دين ألعم:ال
البرّ غالقتيون بين الرجال واپيستام مع النساء حتى بل:غ خب:ر أولئ:ك الس:يَّاح وال:يّ الروم:ان س:نة
 ٢٥٠فطلبھما وقتلھما شھيدين
ومع ما كان يلقى أولئك السيَّاح من أنواع المش َّقات من القبائل الوثنيَّة التي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١وفي طبعة مصر للخطط واآلثار )  ( ٤٨٣ : ٢ان ُه سار إلى الشرق ونظ ُّنھا تصحي ًفا
 (٢اطل:ب مجم:وع أعم:ال آب:اء اليون:ان لم:ين  Migne. P. L., X col. 1505 – 6وت:اريخ اوس:ابيوس
القيصري ) ك  ٦ف  ٤١و ( ٤٣
 (٣اطلب مجموع متافراست ) ( Migne. P.G., CXVI, col. 102
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تسكن جھات الطور والبراري المجاورة ألرض مصر لم يلبث أَن ي:ؤثر ف:ي بعض:ھا مث:ل أولئ:ك
األبرار حتى ارتَّ :د م:نھم ق:و ٌم إل:ى اإليم:ان ونظ:نّ أن الق:ديس ديونيس:يوس االس:كندري يش:ير إل:ى
المتنص::رين ف::ي كتابِ :ه إل::ى الباب::ا الق:ديس اس::طفانوس األول نح::و س:نة  ٢٥٥حي::ث يب ّ
ش::رهُ
ھ:ؤالء
َ
بموافقة الكنائس الشرقيَّة على تعليم ِه بخصوص معموديَّة الھراطقة ق:ال ) )) : ١وق:د ت:رى رأيك:م
ك ُّل األقاليم السوريَّة مع بالد العرب التي تقومون من حين إل:ى آخ:ر بض:روريَّاتھا والت:ي وجَّ ھ:تم
إليھا رسائلكم اآلن ((  .فقول ُه )) بالد العرب (( يد ُّل خصو ً
صا على ما جاور منھا مصر كما يظھر
من القرائن .وقول ُه )) تقومون بضروريَّاتھا (( دليل حي على عناية الكرسي الرسولي في الق:رون
األولى بكل كنائس العالم حتى أقصاھا لمساعدتھا في حاجاتھا الروحية والماديَّة
وف:::ي ھ:::ذه ال:::بالد العرب َّي:::ة المج:::اورة لمص:::ر ب َّش:::ر باإليم:::ان أح:::د الش:::ھداء ف:::ي عھ:::د
ديوقلطيانوس وھو القديس كيروس كما ورد في أعمالِ :ه الت:ي نش:رھا الكردين:ال م:اي ) ٢ونصَّ:ر
ج ًّما غفيرً ا من أھلھا بكالم ِه ومعجزات ِه ث َّم قُتل شھي ًدا
واشھر من ُه أربعون شھي ًدا قتلھم العرب الوثنيون في سنة  .٣٠٩وكان ھؤالء تنسَّكوا في
لحف جبل موسى فيعيشون ھناك في الص:وم والش:غل الي:دويّ فوث:ب عل:يھم أھ:ل الب:وادي وقتل:وا
منھم أربعين وقد أُقيم لذكرھم دير ترى حتى يومنا آثارهُ ويدعى بدير األربعين ) ٣ويُعيَّد لھ:ؤالء
الشھدا َء في تاريخ  ٢٨ك ١
ولمَّا ف:ازت النص:رانيَّة بتنصُّ:ر قس:طنطين رس:خ ال:دين النص:رانيّ ف:ي أنح:اء ط:ور س:ينا
والبالد العربيَّة الواقعة بجوار ِه .وقد أخبر المؤرخون أنَّ القديسة ھيالنة شيَّدت كنيسة على ط:ور
سينا تذكارً ا لما ج:رى فيِ :ه م:ن األعاجي:ب ف:ي عھ:د موس:ى وش:عب إس:رائيل .وزاد الن َّس:اك ع:د ًدا
وانتشارً ا في سائر أصقاع تل:ك الجھ:ات .فف:ي َّ
غ:زة ونواحيھ:ا الش:رقيَّة والجنوبيَّ:ة اش:تھر الق:ديس
ھيالريون المارّ ذكرهُ .وال تزال آثار ھذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١أعمال اآلباء اليونان ) ( Migne, P.G., X, 1314 – 5
 (٢اطلب )  ( A. Maï : Spicileg. Romanum, IV, 230 – 241اطلب أي ً
ضا أعمال البولنديين (Acta
)SS, III Janv. 701
 (٣اطلب سياحة االب ميشال جوليان اليسوعي إلى سينا ) ( M. Jullien : Sinai et Syrie, p. 140
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ً
باقية ھناك وق:د وص:فھا ف:ي المش:رق )  ٢١٣ : ١ـ  ( ٢١٥الس:ائح الھم:ام الك:اھن
الرجل العظيم
لويس موسيل نزيل كلّيتنا ساب ًقا مع بيان موقعھا وذكر تالمذة الق:ديس ال:ذين أخ:ذوا عنُ :ه الطري:ق
النسكيَّة .وفي ترجمة حيات ِه التي كتبھا القديس ھيرونيموس معاصرهُ م:ا ينب:ئ بأعمالِ :ه الرس:وليَّة
عدة أديرة في ظھرانيھم في بريَّة َّ
بين عرب تلك النواحي وقد أقام َّ
غزة وجھات عين قادس وكان
ً
ٍ
يتردّد إليھا ويرافقه الرھبان في س:ياحت ِه زراف:ات بل:غ أحيان:ا ع:ددھم الف:ي راھ:ب ) .١ولمَّ:ا ش:اع
خب::ر قداس::ت ِه ك::ان األھل::ون يخرج::وه إليِ :ه أفواجً ::ا وجم::اھير مجمھ::رة يتقَّ :دمھم األس::اقفة والكھن::ة.
وذكرنا ساب ًقا اكرام العرب ل ُه في َخلَصة .واخبر الثقة انھم كانوا يقصدون ُه في كل حاجاتھم فت:ر ًة
كان يلتمس لھم المطر في سنتھم وتار ًة كان يشفي نو َقھم من عاھاتھا وكان يخرج منھم الشياطين
أو ينال لھم من _ البر َء من أمراضھم فر ّد النظر ف:ي مدين:ة الع:ريش ) (Rhinocolureالم:رأَة
عمياء وابرأ من مرض عضال شيخ مدينة أيْلة النصراني المدعوّ أوريون ) .٢وذكر س:وزومان
في تاريخِ :ه الكنس:ي ) ك  ٥ف  ( ١٥أنَّ الق:ديس ش:فى أيضً:ا ف:ي َّ
غ:زة َّ
ج:دهُ أَالفي:ان ال:ذي اش:تھر
بعدئ ٍذ بتقاهُ وشيَّد اديرة وكنائس
وفي ھذا القرن الرابع ُنفي إلى براري سينا والن:بط رج:ال أفاض:ل م:ن األس:اقفة والكھن:ة
نفاھم الملك قنسطنسيوس االريوسي كالقديسين أوجان وپروتوجان المنف َّيين من الرھا إلى براريّ
الع::رب ) عي::دھما ف::ي  ٥أي::ار ( وف::ي ترجم::ة الق::ديس ھيالري::ون ورد ذك::ر األس::قفين القديس::ين
درا ُك ْنتيس وفيلون المنفيَّ:ين إل:ى ن:واحي َّ
غ:زة .وإل:ى أَيل:ة نف:ى االمبراط:ور انس:تاس الق:ديس ايلي:ا
بطري::رك أورش::ليم وك::ان عرب::ي األص::ل كم::ا م::رَّ ) .٣وك::ذلك أس::قف ايل::ة ال::ذي أمض::ى أعم::ال
المجمع الخلقيدوني سنة  ٤٥١كان عرب ًّيا ويدعى َغ ْوثـًا
وأخذت األديرة تمت ُّد في أواسط بالد سينا وتكثر حولھا القبائل المتنصِّرة
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 (١اطلب أعمال القديس ھيرونيموس في مين ) ( Migne, P. L. XXIII, 42
( ibid. 37 ) (٢
 (٣اطلب ترجمت ُه لالب جنيه الدومنيكي )(Conférences de St Etienne, 1909- 910, p. 287- 30
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واخصُّ ھذه األديرة دير فاران الذي ورد ذكرهُ في كت:اب الم:رج الروح:ي ت:أليف حن:ا موس:كوس
في القرن السادس للمسيح ) .١وق:د أثن:ى ھن:اك عل:ى رئيسِ :ه غريغوري:وس ال:ذي ص:ار بع:د ذل:ك
بطرير ًكا عل:ى انطاكي:ة .وك:ان دي:ر ف:اران ح:افالً بالرھب:ان ال:وطنيين وغي:رھم ذك:ر اآلب:اء م:نھم
القديس سلوانس رئيس ُه ث َّم موسى الفاراني الشھير بقداست ِه وكرامات ِه
ً
مدينة كبيرة وافرة الس:كان
وفاران ھذه كانت شھيرة في عھد الدولة الرومانيَّة وأصبحت
وھي اليوم قرية حقيرة فيھا نحو الخمسين بيتـًا وھي ُتدعى َفيْران موقعھا في وا ٍد كثي:ر الخص:ب
تنمو في ِه األشجار السيَّما النخيل وتجري في ِه المياه الطيِّبة فالنصارى دخل:وا ف:اران ونش:روا فيھ:ا
دينھم حتى كاد يع ّم كل أھلھا منذ القرن الرابع .وكان فيھا كرسيّ اسقفيّ يذكر الروم في الميناون
ك في
في  ١٨شباط أسقفھا المدعوّ اغابيطوس أو محبوب في عھد قسطنطين الكبير .وممَّن ال يُش ّ
تاريخ ِه األس:قف نث:راس أو نثي:ر ف:ي النص:ف الث:اني م:ن الق:رن الراب:ع وتلمي:ذ الق:ديس س:لوانس.
َّ
مع:ززة رفيع:ة
وكان أمير فاران نصران ًّيا يُ:دعى عوب:ديان أو عب:دان .وق:د بقي:ت فيھ:ا النص:رانيَّة
الش:أن إل::ى الق::رن الس::ابع وحجَّ ::ت إليھ::ا القديس::ة سيلڤي::ا )أوكاري::ة( ف::ي أواخ::ر الق::رن الراب:ع ف::ي
َّ
المقدسة والقديس انطونينوس الشھيد نحو س:نة  .٥٨٠وت:رى ب:ين اخربتھ:ا
رحلتھا إلى األراضي
حت:ى الي::وم بقاي::ا م::ن كنيس:تھا وم::دافنھا النص::رانيَّة عليھ::ا النق:وش المس::يحيَّة كالص::لبان والرم::وز
الدينية واسم السيِّد المسيح مختصرً ا
ومن األديرة الشھيرة في التاريخ الكنسي دير َريْث الذي موقع ُه بجوار مدينة الطور فھذا
الدير توارد إلي ِه الرھبان ونمت شھرت ُه حت:ى طمع:ت فيِ :ه قبيل:ة ھمجيَّ:ة كان:ت تس:كن ف:ي س:واحل
مص::ر ي::دعونھا بال ّم:يس )  ( Blemmeysفاجت::ازت بح::ر القل::زم واغتال::ت رھبانُ :ه س::نة ٣٧١
ً
ھاربة فلمَّا بلغ الخبر أھل فاران ساروا مع أس:قف البل:د وعوب:ديان األمي:ر إل:ى دي:ر ري:ث
وفرَّ ت
وجمعوا جثث الشھداء ودفنوھم بكل إكرام .وقد روى اخبارھم امُّونيوس الراھب الش:اھد العي:اني
الستشھادھم
وقبل أن يقدّس ھؤالء وادي فيران وسواحل جبل الطور كان رقي قوم آخرون
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 (١اطلب أعمال اآلباء لمين Migne, P. L. LXXIV, 188-190
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أعالي جبل موسى حيث كان التقليد عيَّن موقع مناجاة الكليم لربِّه وحيث ص:عد اليَّ:ا إل:ى جب:ل _
فانقطعوا على مثالھما لاللھيَّات .وقد مرَّ بك ذكر بعض ھؤالء النسَّاك ف:ي أواس:ط الق:رن الثال:ث.
واخبر سولبسيوس ساويرس ) ١في سياحت ِه إلى جبل سينا نحو السنة  ٣٨٠انُ :ه رأى راھبً:ا ك:ان
يقط::ن أع::الي س::ينا من::ذ خمس::ين سً :
:نة .ثَّ :م كث::ر ع::ددھم ف::ابتنوا لھ::م م::آوي ليس::كنوا فيھ::ا .عل::ى أنَّ
لصوص العرب الوثنيين والمعادين ألھل الحضر المتنصَّرين قدموا من شمالي الجزيرة وجھات
الشراة وھجموا ً
بغتة على محابس الرھبان المتفرّ قة في أنحاء جب:ل موس:ى ووق:ع ذل:ك نح:و س:نة
 ٣٩٠كما رواهُ أحد الشھود العيان والكاتب اليونانيّ القديس نيلوس الذي مرَّ ذكرهُ وكان ھذا م:ن
أسرة شريفة تولَّى نظارة األمور على مدينة القسطنطينيَّة ث َّم استعفى ليتجرَّ د لخدمة _ فرحل إلى
طور سينا مع ابنِ :ه ت:اودولوس وتن َّس:كا ف:ي ذل:ك المق:ام .فقت:ل الع:رب ف:ي ھ:ذه الزحف:ة س:بعة م:ن
السيَّاح واسروا غيرھم وكان من جملتھم ابن القديس نيلوس الذي روينا شي ًئا من أخبار ِه في ب:اب
تاريخ أديان العرب وقد نجا من أيدي الغزاة في مدينة الخلصة بھمَّة أھلھا النصارى واسقفھا )٢
ومذ ذاك الحين أخذ رھبان جبل سينا يتحصَّنون ف:ي وج:ه الغ:زاة ولمَّ:ا ص:ار األم:ر إل:ى
يوستنيان الملك ابتنى لھ:م الكن:ائس الفخيم:ة واألبني:ة الحص:ينة وجع:ل ف:ي خدم:ة الرھب:ان بع:ض
قبائل العرب المتنصِّرين أخصُّ:ھم بن:و ص:الح وق:د عُرف:وا بالجبليَّ:ة .وك:ان ال:زوَّ ار إذا م:ا قص:دوا
األراض::ي المق َّدس::ة ي::زورون أي ً
ض::ا ھ::ذه األدي::رة لين::الوا بركتھ::ا وبرك::ة أھلھ::ا .وق::د ازداد ع::دد
رھبانھ::ا حت::ى جُع::ل لط::ور س::ينا أس::اقفة ع:َّ :ددنا أس::ماءَھم ف::ي مقال::ة نش::رناھا ف::ي أعم::ال المكت::ب
الشرقيّ )٣
وكذلك اشتھر بين الرھبان بعض القديسين والكتبة كالقديس انستاس الس:ينوي ف:ي الق:رن
السادس .وليس أق ّل من ُه شھر ًة القديس يوحنا رئيس طور سينا المعروف
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 (١اطلب أعمال اآلباء الالتين ) ( Migne, P. L., XX, 194, Sulpice- Sêvère, Dial. 1, 17
 (٢أعمال اآلباء اليونان ) ( Migne, P. G., LXXIX, col. 678-700
 (٣اطلب الجزء الثاني من ھ:ذا المجم:وع Les Evêques du Sinaï (Mélanges de la Fac. Or. II,
)408- 421
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بال ُس:::لَّميّ أو كليم:::اكوس باس:::م كت:::اب ألفُ :::ه دع:::اهُ ُس:::لَّم الكم:::ال وك:::ان معاص:::رً ا للق:::ديس الباب:::ا
غريغوريوس الكبير وكان بين القديسين مكاتبات رواھا ج:امعو آث:ار الحب:ر األعظ:م .وق:د ذكرن:ا
في المشرق )  ( ٩٩٣ : ٧ما تبرَّ ع ب ِه ذلك البابا من الحسنات لدير طور س:ينا حي:ث انش:أ يوح َّن:ا
والزوار
َّ
مأوى للعجزة
وفي أعمال القديس صفرونيوس بطريرك القدس ُتكرَّ ر ذكر طور سينا ورھبان ِه والزوَّ ار
المتردّدين إليه )١
وبعد ذلك بقليل استولى العرب المس:لمون عل:ى ش:به جزي:رة س:ينا وق:د قي:ل أنَّ ب:ين آث:ار
ً
مان ألھلِ :ه وبق:ي عن:دھم إل:ى أيَّ:ام الس:لطان الغ:ازي س:ليم األوَّ ل
دير الطور سجالّ أعطاهُ مح َّمد كأ ٍ
فأخذهُ إلى القسطنطينيَّة ) راجع في المشرق  ٦٠٩ : ١٢و  ( ٦٧٩مقالتنا في عھود نبيّ اإلس:الم
والخلفاء الراشدين للنصارى
ومن اآلثار النصرانيَّة كتابات عديدة وجدت منقورة في الصخر أو مكتوبة بالمغرة عل:ى
جوانب وادي المك َّتب .فإن السيَّاح ك:انوا إذا م:رُّ وا ھن:اك كتب:وا أس:ماءھم وطلب:وا م:ن _ الرحم:ة
وأعلنوا إيمانھم با bالواحد ورسموا بعض العالمات المسيحيَّة كالصليب واالنجر وس:عف النخ:ل
ك في نسبتھا
األول من اسم السيّد المسيح .وھذه الكتابات منھا يونانيَّة ومنھا قبطيَّة ال ش ّ
والحرف َّ
إلى النصارى .وبينھا كتابات أخرى عديدة مكتوبة بالنبطيَّة ومن جملتھا ما نصف ُه يونانيّ ونصف ُه
اآلخر نبطي وبعض العلماء يرتأون أ َّنھ:ا لل:وطنيين المش:ركين امَّ:ا غي:رھم فيرجّ ح:ون أيضً:ا أ َّنھ:ا
للنص::ارى م::نھم م::ن قبائ::ل ت::يم _ وكل::ب واوس م َّم::ن اعتق::دوا النص::رانيَّة ب::ل ّت::رى العالم::ات
النصرانيَّة عليھا كما ُترى على اليونانيَّة والقبطيَّة وان ل:م يك:ن ف:ي منطوقھ:ا م:ا ي:د ّل عل:ى ال:دين
المسيحي صريحً ا ما لم ُي َقل انَّ تلك العالمات أُضيفت بعد ذلك العھد و_ أعلم )٢
ومن البالد الالحقة بشبه جزيرة سينا بقعة واسعة في تخوم فلسطين عن جنوبھا الشرقيّ
كثيرة النخيل عرفھا الكتبة اليونان ودعوھا فينيقون )  ( Φοινιϰώνأي مغارس النخل وق:د ظ:نَّ
البعض أنَّ موقعھا في وادي فيران االَّ أنَّ كالم الكتبة
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 (١اطلب أعمال اآلباء اليونان ) ( Migne, P. G. LXXVII, col. 719, 2958, 3035, 3051
 (٢اطل:ب المجلَّ:ة االس:ويَّة الفرنس:ويَّة )  ( J. A.,18591 5 et 194وس:ياحة االب ميش:ال جولي:ان إل:ى س:ينا
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األقدمين ال ينطبق عليھا .والصواب أ َّنھا شمالي غربي وادي فيران وقي:ل أنَّ ھن:اك مكا ًن:ا يُ:دعى
البقيع قو ٌم من
بال َّن ْخل لكثرة نخل ِه فلعلَّ ُه ھو مدلول كتبة اليونان .ففي القرن السادس كان يحت ّل ھذا
َ
الع:رب م::ن ج::ذام ولخ::م وك:ان أح::د ام::رائھم ي::دعى أب::ا ك:رب .ف::روى عنُ :ه الم::ؤرخ بروكوبي::وس
ّ
الغزي ) ١ا َّن ُه تكب إلى يوستنيان ملك الروم يقدّم له واليت ُه فشكرهُ الملك وجعلُ :ه أمي:رً ا عل:ى ك:ل
قبائل العرب )  ( phylarqueالتي في جوار ِه فتوالَّھا باسم ملك ال:روم واخض:ع الع:رب الم:ر ِه.
وال شك انَّ ھذا األمير كان نصرانيًا ول:وال ذل:ك ل َم:ا َرض:ي يوس:تنيان أن ير َئسُ :ه عل:ى ب:الد ك:ان
الدين المسيحي قد َّ
مد عليھم سيطرت ًه كالنبط وبني كلب وغيرھم .وفي ِه أيضًا دليل عل:ى نص:رانيَّة
ً
العرب المستوطنين لبقعة النخيل التي كان أبو كرب مالكا عليھا
وقد جا َءت االكتشافات الجديدة للسيَّاح االوربيين في بالد مواب وآدوم والنبط مثبتة لھذه
اآلثار التاريخيَّة القديمة فانّ الكاھن العالم نزيل كلِّيتن:ا س:اب ًقا ال:دكتور ل:ويس موس:يل ال:ذي تج:وَّ ل
مرارً ا في تلك األنحاء وصف ما رأى بالعيان في مجلَّدات ضخمة فرسم في تآليفِ :ه م:ا وج:دهُ م:ن
اآلثار كالرسوم والقبور والصلبان وغير ذلك منھا في قصر المو َّفر ) ٢وفي العويرة ) ٣وف:ي أ ّم
الرصاص ) ٤وممَّا ُترى بقاياهُ إلى يومنا آثار كنائس عديدة في أمكنة شتى كعَبد والعوجاء وف:ار
وفينان وحُسبان والكسيفة والمكاور والمحيّ وقد يُسمَّى بعضھا اليوم بإعالم تد ّل على دي:ن أھلھ:ا
كالكنيس:ة والنص:رانيَّة وال:دير ) ٥ب:ل وج:د ب:ين االحي::اء الت:ي تس:كن حت::ى اآلن ف:ي تل:ك الب::وادي
عادات نصرانيَّة تد ّل على أصلھا القديم كرسم الصليب والدعاء إلى السيّد المسيح )٦
ومثل ُه سائح آخر جال في تلك األنحاء سنة  ١٩٠٨يُدعى دلمان ) ٧فا َّن ُه وصف
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 (١اطلب كتاب ُه في الحرب الفارسيَّة Procopius : De Bello Persico I. 19
 (٢اطلب كتاب ُه ) ( A. Musil : ARABIA PERÆA : I, Moab 194
 (٣في ِه Ibid, III, 58
 (٤في ِه Ibid I, 109
 (٥فيِ :ه أيضً :ا ;Ib. I. 97, 109, 120, 134, 193, 273, 338, etc, II1, 67, 105, 205, 273, 278
etc. II2 , 18, 26, 39, 45, 110, 119, 125, 142, etc.
 (٦اطلب المجلد الثالث ) ( Ibid. 111, 297, 304, 316,
 (٧اطلب كتاب سياحت ِه ) ( Dr Gustaf Dalmann : Petra und seine Felsheiligtümer , p. 98

٥٢

تاريخ النصرانيَّة في جزيرة العرب

نحو عشرين أَثرً ا نصرانيًا وجدھا في رحلت ِه إلى جھات النبط
وليس أق ّل منھا شأ ًنا ما رواهُ العالمان برو ُّنو ودومازڤسكي في المجلَّدات الثالثة الضخمة
التي دوَّ نا فيھا أعم:ال بعثتھم:ا العلميَّ:ة إل:ى إقل:يم عربيَّ:ة ) ١وق:د م:رَّ وص:فھا ل:ألب جالب:رت ف:ي
المشرق )  ٤٥٧ : ٨ـ  ( ٤٦١في المقالة المعنونة الس َّكة الرومانيَّة من مادبا إلى عقب:ة وف:ي ھ:ذا
التأليف الجليل وصف آثار خطيرة للنصرانيَّة ال يسعنا ھنا بيانھا
فيؤخذ من كل ھذه األدلَّة التي استدلَ ْلنا بھا أنَّ ط:ور س:ينا وال:بالد الالحق:ة أو المحدق:ة بِ :ه
كاد يعمُّھا الدين النص:راني ف:ي الق:رن الس:ادس وق:د أق:رَّ ب:ذلك المستش:رق دوزي )  ( Dozyف:ي
َّ
مقدمة كتاب ِه عنْ اإلسالم ) ٢قال  )) :انَّ شبه جزيرة سينا كلھا تقريبًا كانت ارت َّدت إلى النصرانيَّة
ً
حاوية لجمـلة من األديرة والكنائس وكان عرب الشام يدينون بالنصرانية )(( ٣
وكانت
الباب الخامس
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فلندعنَّ طور سينا لننح:در إل:ى أط:راف جزي:رة الع:رب ف:ي جنوبھ:ا الش:رقيّ حي:ث نلق:ى
ً
واسعة كثيرة الخيرات وافرة األسباب ُّ
تمتد بين بحر القلزم وبحر الھند فيھا السھول الرحب:ة
بال ًدا
المخص::بة والجب::ال الطيب::ة الھ::واء الغن َّي::ة بالمع::ادن وباألش::جار النافع::ة ك::الكروم وال::بنّ وال:َ :ورْ س
واللُّبان أو ال ُكن ُدر .فتلك البالد سكنتھا أمم عديدة تزاحمت فيھا وتنازعت على ملكھا وتركت فيھ:ا
وريْدان وكانت تلك الشعوب م:ن
آثارً ا عظيمة من ابنيتھا كھياكل وقصور أشھرھا قصرا غمدان َ
عناصر ش َّتى وقبائل مختلفة منھا كوشيَّة ومنھا ساميَّة .وبالد اليمن تشمل ع:دَّة أعم:ال ومخ:اليف
كعسير ومھرة وحض:رموت والش:حر وم:ن م:دنھا الش:ھيرة م:أرب ذات السّ :د قاع:دة تبابع:ة ال:يمن
ومن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب ) ( R. E. Brünnow et A. v. Domaszewski : Die Provincia Arabia
 (٢اطلب Dozy: Essai sur l'Hist.de l'Islamisme, (traduction de V. Chauvin), p. p13
 (٣وھ:ذا كالمُ :هLa presqu'île sinaïtique à peu près entièrement convertie, renfermait :
nombre de couvents d'églises; les Arabes de Syrie professaient le Christianisme
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حواضرھم أيضًا ظفار وصنعاء ونجران وزبيد َ
وذمار و َعدَ ن كلھا قصبات شھيرة حافلة بالس َّكان
دارَّ ة المرافق .وكانت لغتھا من اللغ:ات الس:اميَّة ُت:دعى بالحميريَّ:ة لھ:ا قلٌ :م خ:اصّ يُع:رف بالمُس:ند
وجد منھا األثريُّون المحدثون كتابات عدي:دة يرتق:ي بعض:ھا إل:ى األزمن:ة الس:ابقة لت:اريخ الم:يالد
بمئين من السنين تد ُّل على أنَّ أھلھا كانوا يدينون بالصابئيَّة ويكرم:ون الق:وَّ ات العلويَّ:ة والنيّ:رات
السماوية والسيَّارات السبع وكان المتملّك عل:ى ال:يمن ف:ي أوائ:ل ت:اريخ الم:يالد مل:وك م:ن حمي:ر
ً
حديثا في جنوبي جزيرة العرب )) بمل:وك س:بإِ وذي ري:دان (( ولمَّ:ا
يتل َّقبون في الكتابات المكتشفة
استولى ملوك حمير على بالد حضرموت نحو السنة  ٣٠٠للمس:يح أض:افوا إل:ى ألق:ابھم )) مل:وك
حضرموت ويمانات (( )١
ال مرا َء أنَّ النصرانية منذ بزوغھا وجَّ ھت أنظارھا إلى اليمن كما يشھد علي ِه أقدم الكتب:ة
الغ::ربيين والش::رقيين حت::ى أنَّ بع::ض اآلب::اء زعم::وا أن المج::وس الثالث::ة ال::ذين س::بق ترجيحن::ا
لجنسھم العربيّ كانوا من اليمن وماتوا شھداء في صنعاء بعد أن عمَّدھم القديس توم:ا قب:ل س:فر ِه
من عدن إلى الھند )٢
ومن الرُّ سل الذين يُنسب إليھم التبشير بالمسيح ف:ي ال:يمن مت:ى الرس:ول ف:إنَّ اوريج:انس
في كتاب ِه الذي َّ
رد في ِه على األمم ومثل ُه المؤرخ سقراط ) ك  ١ف  ( ١٥وروفينوس في تاريخِ :ه
) ك  ١ف  ( ٩والقديس ھيرونيموس في تأليف ِه عن الكتبة الكنسيين ونيقيفوروس في تاريخ ِه ) ك
 ٢ف  ( ٤٠كلُّھم َيؤكدون بأنَّ متى الرسول ب َّشر ف:ي جھ:ات الح:بش وادَّع:ى المح:دثون ب:أن اس:م
الحبش يُطلق أي ً
ضا على اليمن وھو اس ٌم شاع عند القدماء فسمَّوا ب ِه تلك الناحية ألنَّ الحبشة كانوا
َ
استولوا مدَّة طويلة عل:ى ال:يمن وألنَّ قبائ:ل م:ن الحبش:ة كان:ت اجت:ازت م:ن س:واحل الح:بش إل:ى
ال::يمن وھ::ذا الق::ول ال يخل::و م::ن الص::حَّ ة ألن الق::دماء رُ بَّم::ا دع::وا أھ::ل ال::يمن ب::الحبش من::ذ عھ::د
ھيرودوتس واسطرابون ) ك  ١ص  ٥١من طبعة اوكس:فورد ( االَّ أنَّ معظ:م الكتب:ة ال يس:لّمون
ببشارة م َّتى في اليمن ويزعمون أنّ القديس ب َّشر حبشة افريقية ليس عرب اليمن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب دائرة العلوم اإلسالمية )(Encyclopédie de I'Islam, p. 383
 (٢اطلب أعمال اآلباء الالتين ) ( Migne, P. L., XXI, 230
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وس::بق لن::ا ذك::ر الق::ديس برتلم::اوس ودعوت ُ :ه للع::رب ف::انَّ الكتب::ة الق::دماء كاوريج::انوس
واوسابيوس القيصري ) في التاريخ الكنسي ك  ١ف  ( ١٠وسقراط المؤرخ زادوا على تعريفھم
للعرب بقولھم أنَّ الرسول برتلماوس ب َّشر بالمسيح في الھند القريب:ة يري:دون بھ:ا ال:يمن ألنَّ اس:م
ً
معارضة بالھند الش:رقيَّة م:ا وراء البح:ر الھن:دي.
اليمن كان مجھوالً لديھم فسمَّوھا بالھند القريبة
ث:::م انَّ الم:::ؤرخ فيلوس:::ترجيوس ) ك  ٢ف  ( ٦وتاوف:::انوس ف:::ي ت:::اريخ س:::نة الع:::الم )(٦٠٦٤
وتاوفيالكتوس ) ك  ( ٣يدعون الحمي:ريين ب:الھنود .وزاد بعض:ھم إيض:احً ا فق:الوا إن برتلم:اوس
ب َّشر بني سبا .وفي الميناون المنسوب إلى الملك باسيل يقال أن ُه ب َّشر ھنود العربيَّة السعيدة وھ:ي
اليمن كما ال يخفى
وقد رأيت آن ًفا انھم ينسبون أي ً
ضا دعوة النصرانيَّة في بالد العرب إلى الق:ديس توم:ا قب:ل
سفر ِه إلى األقطار الھنديَّة .وقد ارتاى ھذا الرأي القديس غريغوريوس النزين:زيّ ف:ي ميم:ره ع:ن
الرسل .ومثل ُه تاودوريطس في كتاب ِه عن األناجيل ) ك  ( ٩وبعض كتبة السريان
ومن الشواھد الجليلة التي توفقن:ا عل:ى دخ:ول النص:رانيَّة ف:ي ال:يمن من:ذ الق:رون األول:ى
لتاريخ الميالد م:ا رواه اوس:ابيوس القيص:ري ) ك  ٥ف  ( ١٠ومثلُ :ه ھيرونيم:وس (Hieron.,
) de vir. Illustr. c. 36ع:ن أح:د العلم:اء االس:كندريين ف:ي النص:ف الث:اني م:ن الق:رن الث:اني
للمسيح  :أال وھو پنتانوس الفيلسوف فانَّ ھذا كان م:ن الفالس:فة ال:رواقيين جح:د الوثنيَّ:ة وتنصَّ:ر
وعھد إلي ِه دمتريوس أسقف االسكندريَّة التدريس في مدرسة االسكندريَّة ففع:ل واح:رز لُ :ه ش:ھر ًة
ً
واسعة بالتعليم الدينيّ وعن ُه أخذ اوريج:انوس المعل:م الكبي:ر فپنت:انوس الم:ذكور نح:و الس:نة ١٨٣
للمسيح َّ
تنزل عن التدريس وسافر الى الھند ليبشر فيھ:ا بال:دين النص:رانيّ  .وق:د اتف:ق المؤرخ:ون
على أنَّ الھند المقصودة ھنا ھي المجاورة لمصر اعني بالد اليمن كما سبق
قال اوسابيوس  )) :فبلغ پنتانوس تلك الجھ:ات ودع:ا إل:ى النص:رانيَّة أھلھ:ا ف:اوقفوهُ عل:ى
إنجيل مخطوط بالعبرانيَّة ) ١للقديس متى كان أتى ب ِه إليھم القديس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١يراد بالعبرانية اللغة الفلسطينيَّة التي كانت شائعة في أيَّام السيد المسيح وھي من فروع االراميَّة
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برتلماوس الرسول وأودع ُه عندھم (( وفي ھذا القول شھادة على ما سبق بال:دعوة النص:رانيَّة ف:ي
جھات اليمن منذ عھد الرسل
ھل كان لدعوة پنتانوس في اليمن تأثير في أھل تلك البالد ؟ ذلك أمر ال يمكن القطع بِ :ه
وإ َّنما ھو محتمل بل مرجَّ ح ففي وجود ِه بين القوم إنجيالً قديمًا دليل على أن النصرانية التي ب َّشر
بھا برتلماوس الرسول لم تمت بينھم .ويؤخذ م:ن رواي:ة اوس:ابيوس أنَّ األس:تاذ اإلس:كندري ع:اد
إلى وطن ِه راضيًا شاكرً ا لم يذھب تعب ُه ُس ًدى .ولعلَّ ُه لم ينس أولئك الموع:وظين فأَمَّ :دھم بمرس:لين
يجارون ُه في عمل ِه .وكما ھاجر بعض النص:ارى المص:ريين ف:ي زم:ن االض:طھادات إل:ى جھ:ات
سينا وبادية الشام على ما روى المؤرخون يجوز القول أيضًا بأن قومًا منھم ھ:اجروا إل:ى ال:يمن
السيَّما في عھد دقيوس وديوقلطيانوس فنشروا دينھم فيما بينھم
ومما يُستدل إلي ِه من تواريخ الع:رب ك:الطبريّ وس:يرة الرس:ول الب:ن ھش:ام والمس:عوديّ
وغيرھم أنَّ النصرانية واليھودية أخذتا في النزاع والمخاصمة منذ أواسط القرن الثال:ث للمس:يح.
وبلغ الخصام إلى أعيان الدولة وملوكھا .فيخبرون أن التبَّع أسعد أبا كرب تھوَّ د على يد ربَّ:انيَّين
التھود وتبع ُه في أمر ِه بعض أوالد ِه بعدهُ لكنّ النصرانيَّة فازت
ُّ
من يثرب وحمل أھل رعيَّت ِه على
في عھد عبد كالل بن مثوب
وقيل ان عبد كالل المذكور ملك ف:ي القس:م الث:اني م:ن الق:رن الثال:ث ) ١من:ذ نح:و الس:نة
 ٢٧٣للمسيح إلى  ٢٩٧وقد جعل حم:زة األص:فھاني ملكُ :ه ) ف  ١٣١طبع:ة بطرس:برج ( أرب ًع:ا
وسبعين سنة .وقد اتفق المؤرخون على تدين ٍه بالنصرانيَّة .جاء في القصيدة الحميريَّة
الل الماضي على
ام أَين عبد ُك ٍ

اح
دين المسيح الطاھر المسَّ ِ

وقال الطبريّ في تاريخ ِه ) طبعة ليدن ج  ١ص : ( ٨٨١
ُلك عبد ُكالل  ...وولي ُه بس:نّ وتجرب:ة وسياس:ة
وملك بعد عمرو بن تبع عب ُد ُكالل بن مثوّ ب  ...فأخذ الم َ
حسنة وكان فيما ذكروا على دين النصرانية األولى وك:ان يس:رّ ذل:ك م:ن قومِ :ه وك:ان ال:ذي دع:اه إليِ :ه رجٌ :ل م:ن
غسَّان قدم علي ِه من الشام فوثبت حمير بالغسَّاني فقتلت ُه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب تاريخ العرب لكوسان دي پرسفال (C. de Perceval : Essai sur l'Hist. Des Arabes, I,
)107
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ث َّم عاد من بعد ِه عبد كالل إلى اليھوديَّة أخالف ُه .ھذا ما يُستخلص من ت:واريخ الع:رب االَّ
أنَّ ھذه التواريخ سقيمة جـ ًّدا والسيَّما تاريخ حمير .قال حمزة األصفھاني ) ص  )) :( ١٣٤ل:يس
ل من تاريخ األقيال ملوك حمير ((
في جميع التواريخ أسقم وال أخ ّ
ومما وجد من الكتابات الحجرية الحميرية في أواسط القرن الماضي ) (CISE. 6كتاب:ة
فيھا اسم عبد كالل وامرأت ِه ابعلي وولدي ِه ھني وھعلل نقشوھا تذكارً ا لبناية دار ي:دعونھا )) ي:رث
(( شيَّدوھا )) برضى الرحمان (( وذلك في شھر ذي خرف من السنة ) الحميريَّ:ة (  ٥٧٣الموافق:ة
للسنة المسيحيَّة  .٤٥٨فذ ُكر الرحمان من األدلة على توحيد ِه أو نصرانيَّت ِه
ومن اآلثار التاريخيَّة اليونانيَّة عن نفوذ النصرانيَّة في اليمن ما رواه المؤرخ االريوسى
ً
تاريخ:ا ف:ي
فيلوسترجيوس من كتبة القرن الرابع وأوائل الخامس .فكان ھذا م:ن قباذوقي:ة وكت:ب
اثني عشر كتابً:ا داف:ع فيِ :ه ع:ن أعم:ال االريوس:يين مباش:رة م:ن الس:نة  ٣٠٠إل:ى  ٤٢٥وتاريخُ :ه
مفقود االَّ ما نقل ُه عن ُه فوطيوس البطريرك القسطنطيني ف:ي مكتبتِ :ه يبل:غ نح:و ثم:انين ص:فحة )١
وم َّم::ا رُ وي ھن::اك ) ٢أن االمبراط::ور قنسطنيس::وس اب::ن قس::طنطين الكبي::ر المتش :يِّع لالريوس :يَّة
أرسل نحو السنة  ٣٥٦وف ًدا م:ن الروم:ان إل:ى الحمي:ريين ف:ي ال:يمن وك:ان يت:رأس الوف:د تاوفي:ل
الھندي من جزيرة سرنديب أي سيالن .فرحل ھذا إلى بالدھم ودخل على المل:ك وقَّ :دم لُ :ه ألطا ًف:ا
وھدايا فنال لديِ :ه الحظ:وى وب َّش:ر ھن:اك بال:دين المس:يحي واس:ترخص بتش:ييد الكن:ائس ب:ل ج:ادل
اليھود ال:ذين وج:دھم ف:ي ب:الط المل:ك واقن:ع المل:ك ب:الحجج الدامغ:ة ع:ن ص:حة النص:رانيَّة حت:ى
نصَّرهُ .وشيَّد تاوفيل ثالث كنائس  :األول:ى ف:ي حاض:رتھم ظف:ار والثاني:ة ف:ي َع:دَ ن عل:ى س:احل
االوقيانوس ) الھندي ( حيث كان ينزل الرومان للمت:اجرة والثالث:ة ف:ي فرض:ة عن:د م:دخل خل:يج
العج::م يظنونھ::ا ھرم::ز وع :يَّن للمتنص::رين رئي ًس::ا ث::م رح::ل .ھ::ذا م::ا رواه فيلس::تورجيوس االَّ أنَّ
تشيُّع ُه لالريوسيَّة حدا به إلى القول إنَّ النصرانيَّة لم تدخل بالد العرب ق:بالً واألم:ر عل:ى خ:الف
ذلك كما رأَيت .والمؤرخون يرون أنَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١أعمال اآلباء اليونان ) ( Migne, P. G., LXV, col. 459 -637
 (٢في ِه ) ( Ibid. 482-485
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األسقف الذي أمضى أعمال مجمع نيقية سنة  ٣٢٥باسم )) يوحن:ا أس:قف الھن:د (( إنم:ا ك:ان أس:ق ًفا
على اليمن وقد سبق أنَّ اسم الھند كثيرً ا ما أُطلق على اليمن .وك:ذلك ق:د ب:يَّن العالَّم:ة المستش:رق
السنيور ك .روسيني ) ١انَّ الملك قسطنسيوس لم يقصد بوفد ِه إلى ملك حمير أم:رً ا دين ًّي:ا مح ً
ض:ا
ً
محالفة مع الحميريّين ْ
ضد
وإنما أراد أن ينھج للرومان طري ًقا تجاريَّة في البحر إلى اليمن ويعقد
الفرس وملكھم سابور الثاني .أمَّا اسم الملك المتنصِّر على يد تاوفيل في اليمن فلم يذكرهُ المؤرخ
فيلسترجيوس ولعل ُه مرثد بن عبد كالل المالك على ما يظنّ من السنة  ٣٣٠إلى  ٣٥٠وقد أط:رأ
الثعالبيّ في طبقات الملوك حلم ُه وحب ُه للفقراء وحكمتُ :ه وتس:اھل ُه وق:ال عنُ :ه انُ :ه ل:م يش:أ أن يقل:ق
رعاياه بسبب دينھم .أو ھو وليعة بن مرثد الذي تعص:ب َّأوالً لليھوديَّ:ة ث:م ع:دل إل:ى النص:رانيَّة.
وقد جاء للفيروزب:اديّ م:ا يؤيّ:د نص:رانيَّة ھ:ؤالء المل:وك حي:ث ق:ال )) انَّ كثي:رً ا م:ن مل:وك ال:يمن
والحيرة تنصَّروا ((
وم َّم::ا يش::ھد عل::ى ثب::ات المعاھ::دة التجار َّي::ة المبرم::ة ب::ين الروم::ان والع::رب ق::انون س َّ :ن ُه
تاودوسيوس الكبير في تلك األثناء َّ
نظم في ِه أم:ور الوف:ود ال:راحلين إل:ى الحمي:ريين والحبش:ة م:ن
االسكندريَّة )٢
ومن الشھود على نفوذ النصرانيَّة في اليمن القديس ھيرونيموس فان ُه غير مرَّ ة ذكر ب:ين
المتنصِّ:رين أھُ :ل الھن:د والحبش:ة .م:ن ذل:ك رس:الت ُه إل:ى مارس:الَّ الرومانيَّ:ة (Migne, P. L.,
) XXII. 489حيث يعدّد فئات المتق:اطرين لزي:ارة األراض:ي المق َّدس:ة وكلھ:م عل:ى إيم:ان واح:د
ممَّن كان يش:اھدھم ويح:ادثھم فجع:ل ف:ي مق:دَّمتھم العج:م واالرم:ن وع:رب ال:يمن ) ال:ذين دع:اھم
بأھل الھند ( والحبش:ة .وك:ذلك ك:رَّ ر قولُ :ه ف:ي رس:الت ِه إل:ى الس:يدة ليت:ا ) ( Ibid., XXII. 870
وخصَّ بالذكر )) رھبان الھند (( أي اليمن كما قلنا
وفي ترجمة القديس سمعان العموديّ التي كتبھا تاودوريطس في القرن الخامس قد ذك:ر
عرب حمير وقد رآھم تاودوريطس
غير مرَّ ة بين الذين قصدوا القديس على عمود ِه
َ
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 (١اطلب أعمال أكادمية لينشاي ( Rendiconti d. reale Accademia dei Lincei, Aprile, 1911,
) p. 715
 (٢اطلب الدستور التيودوسي )(Code Théodosien IV, p. 616, de legatis, 1. XII, tit. XII, 2
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عيا ًنا قال )  )) : ( Migne, P. G., LXXIV. 104وال يتزاحم حول سمعان أھ ُل بالدنا فقط بل
يأتي ِه جموع من اإلسماعيليين والعج:م واألرم:ن والك:رج والحمي:ريين (( وك:ذلك كت:ب انطوني:وس
ص::ر س::معان العم::ودي ام ًم::ا عدي::دة م::ن
تلمي::ذ الق::ديس )  )) : ( Ibid. LXXXII, 328ق::د ن َّ
الشرقيين ) السراكسة ( والعج:م واألرم:ن واالس:كوتيين وذوي القبائ:ل ((  .وق:د ص:رَّ ح باس:م تل:ك
القبائل قدرينوس المؤلف فقال انھم )) الحميريُّون ((
ث َّم انَّ النصرانيَّة لم تدخل فقط إلى اليمن من جھة الجنوب ومن بالد الرومان ولكن نفذت
إليھا من جھات الشمال وخصوصًا من العراق فم:ن المعل:وم أنَّ مل:وك الف:رس ك:انوا يس:عون ف:ي
محالفة ملوك اليمن ويتقرَّ بون إلى أھلھا ليس:تعينوا بھ:م عل:ى ر ّد غ:ارات الروم:ان .وك:ذلك مل:وك
ال:::يمن والحبش:::ة رُ بَّم:::ا أوف:::دوا الوف:::ود إل:::ى مل:::وك العج:::م ليبرم:::وا معھ:::م المعاھ:::دات كم:::ا روى
المؤرخون )١
وكان::ت القواف::ل تس::ير ذھابً::ا وإيابً::ا م::ن الع::راق إل::ى ال::يمن وم::ن ال::يمن إل::ى الع::راق
فالنصرانيَّة التي كانت بلغت في الشمال مبل ًغ:ا عجيبً:ا م:ا كان:ت لتھم:ل ھ:ذه الوس:ائط لنش:ر ال:دين
المسيحي في الجنوب .ومن التقاليد الشائعة عند الكلدان ان رسولَي الكل:دان األوَّ ل:ين ادي وم:اري
سارا أيضًا إلى بالد العرب س َّكان الخيم وإلى نجران وجزائر بحر اليمن )٢
وجاء في المصحف الناموسي ) ص  )) : ( ١٨وب َّشر الجزيرة والموصل وأرض السواد
كلھا وما يليھا من أرض التيمن كلھا وبالد العرب س َّكان الخيم وإلى ناحية نجران والجزائر التي
في بحر اليمن ماري الذي من السبعين ((  .وإلى ھذه البش:ارة ف:ي ال:يمن أش:ار الق:ديس أف:رام ف:ي
القرن الرابع حيث قال في أحد مي:امر ِه  )) :ج:ا َءت ملك:ة الت:يمن ) س:بأ ( إل:ى س:ليمان ونال:ت م:ن
ً
شعلة استضا َءت بھا وبقيت تلك الشرارة مخبوَّ ة تحت الرم:اد إل:ى أن ظھ:رت ش:مس الع:دل
نور ِه
السيد المسيح فاتقدت تلك الشرارة حتى أصبحت نجمًا باھرً ا ينير اليوم تلك األنحاء ((
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب منشورات لند السريانية ) ( Land : Anecdota Syriaca, II, 76 et seqq
 (٢اطلب كتابي فطاركة كرسي المشرق لسليمان بن ماري ) طبعة رومية ص  ( ٢والمجدل لعمرو ب:ن مت:ى
الطيرھاني ) ص ( ١
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وما ال ينكر أن النساطرة كانوا انتشروا في تلك البالد قبل اإلس:الم وانش:أوا عَّ :دة كن:ائس
وك:ان لھ:م فيھ::ا أس:اقفة اتوھ::ا م:ن قب::ل جثالق:ة المش::رق أص:حاب كرس::ي الم:دائن وبق::وا فيھ:ا بع::د
اإلسالم مدَّة كما سيأتي .وقد ارتأى العالَّمة دي ساسي في احدى مقاالتِ :ه ) ١انَّ نص:ارى الش:مال
من أھل العراق كانوا يتردّدون إلى اليمن وا َّنھم ادخلوا ب:ين اخ:وانھم ف:ي ال:دين الكتاب:ة الس:ريانيّة
ّ
الخط المسند الشائع ھناك قبلھم .وقد روى السمعاني في المكتبة الشرقيَّة (Assemani.
بدالً من
2
) BO. III , 603انَّ اللغ::ة الس:ريانيَّة كان:ت دخل:ت ف:ي جھ::ات عدي:دة م:ن ال:يمن .وك:ذلك ذك::ر
المؤرخ فيلسترجيوس أنَّ في زمان ِه كانت مستعمرات أخرى سوريَّة احتلَّت سواحل افريقية بازاء
بالد العرب وانَّ أصحابھا كانوا يتكلَّمون بالسريانيَّة .وقد جاء في كتاب كشف األسرار ف:ي بي:ان
قواع::د األق::الم الكوف َّي::ة )) ان القل::م الك::وفي ك::ان ُي::دعى بالس::وري (( ولعلُ :ه أراد ب::ذلك ش::بھ ُه ب::القلم
السرياني .وقال ھناك أنَّ )) آل طسم وقحطان وحمير (( كانوا يكتبون ب ِه

*
ومن أعظم الشواھد التي أثبتھا العرب على دخول النصرانيَّة في اليمن ما رواهُ الطبريّ
في تاريخ ِه ) ٢وياقوت في معجم البلدان )  ( ٧٥٢ : ٤وابن خل:دون ف:ي كت:اب العب:ر )(٥٩ : ٢
وابن ھشام في سيرة الرسول ) ص  ( ٢٠وغيرھم أنَّ أھل نجران وھ:ي م:ن أمّھ:ات م:دن ال:يمن
تنص::روا جم::يعھم .وق::د ذك::روا الخب::ر ف::ي ك::الم طوي::ل خالص::ت ُه أنَّ رج :الً م::ن بق َّي :ة أص::حاب
الحواريين يقال ل ُه فيميون وقالوا قيمون وقالوا ميمون ) ٣من أفض:ل الن:اس عب:ادة واع:رقھم ف:ي
أعمال الصالح كان سائحً ا تجري على يدي ِه الكرامات والمعج:زات وص:ل ف:ي س:ياحت ِه إل:ى ب:الد
غ َّس::ان فتبعُ :ه رجٌ :ل م::ن أھ::ل الش::ام اس::م ُه ص::الح فت::و َّغال ف::ي ب::الد الع::رب ث::م اختطفتھم::ا س:يَّارة
َّ
الع:زى
وباعوھما بنجران وأھلھا حينئ ٍذ من بني الح:ارث ب:ن كع:ب المنتم:ين إل:ى كھ:الن يعب:دون
على صورة النخلة.
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 (١اطلب ) ( Mémoire des Inscript. et Belles-Lettres, t. 50, p. 266
 (٢اطلب تاريخ ُه ) طبعة ليدن ( ج  ١ص ٩١٨
 (٣وفي تاريخ فطاركة المشرق لسليمان بن ماري ) ص  ( ٣٣انُ :ه ك:ان يُ:دعى حيَّ:ان ك:ان أص:ل ُه م:ن نج:ران
تنصَّ ر في الحيرة على يد ِه ٌ
خلق من حمير والحبشة
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فأوقف فيميون سيِّدهُ على بطالن الشرك بما صنع لدي ِه من اآلي:ات والس:يَّما إذ دع:ا ربَّ:ه ف:ي ي:وم
عيد َّ
العزى فارسل _ ريحً ا جعف النخل َة من أصلھا فعرف أھل نجران صحة دينِ :ه ودان:وا ب:دين
المسيح .وجعل فيميون عليھم رئي ًسا أحد أشراف المدينة عبد _ بن الث:امر ورع:اھم أس:قفٌ ك:ان
يُدعى بولس
وأقام أھل نجران على دين المسيح حتى دعاھم إلى اليھوديَّة أحد ملوكھم اسم ُه ذو نوَّ اس
كان متعصبًا لدين اليھود فأبى النجرانيون ا ّتباع ُه في ضالل ِه وكان رئيسھم إذ ذاك اسم ُه الح:ارث
ُّ
واستعدوا للدفاع عن بلدھم االَّ انَّ ذا ن َؤاس دخل ُه بالمكر وحفر أخادي:د ) أش:ار إليھ:ا ف:ي الق:رآن (
ً
ً
اضرمھا نارً ا وألقى فيھا على ما روى ابن اسحاق عش:رين ألف:ا م:ن النص:ارى أو يزي:دون م:اتوا
في سبيل إيمانھم مع الحارث رئيسھم
على أنَّ الخبر لم يلبث ان نما إلى قيصر الروم بواسطة رجل من أھل نجران ف:رّ ھاربً:ا
ن:ؤاس ف:امر القيص:ر النجاش:يَّ أَلِصْ :بان مل:ك الحبش:ة
اسم ُه دوس ذو ثعلب:ان فاستنص:رهُ عل:ى ذي َ
بمحاربة اليھودي ففعل وأرسل جي ًشا مع أري:اط وإبرھ:ة األش:رم فن:اجزوهُ القت:ال وظف:روا ب:بالد ِه
ومات الطاغية غر ًقا .وات َّم الحبشة فتح اليمن فملكوا عليھا أكثر من نصف ق:رن ك:ان أوَّ ل ملكھ:م
ارياط ) (٥٢٥ثم ابرھة االشرم )  ٥٣٧ـ  ( ٥٧٠ث َّم ابن ُه يكس:وم )  ٥٧٠ـ  ( ٥٧٢ثَّ :م مس:روق )
 ٥٧٢ـ  .( ٥٧٥امَّا الملوك الحميريُّون فبعد موت ذي ن:ؤاس ح:اول أح:دھم المس:مَّى ذو ج:دن ان
يضبط زمام الملك لكن ُه قُتل في حرب الحبشة ولم يعودوا إلى المل:ك االَّ ف:ي زم:ن س:يف اب:ن ذي
يزن الذي استعان بالفرس واخرج الحبش من اليمن وملك ھو وابن ُه مع:دي ك:رب .ثَّ :م انَّ الف:رس
لم يلبثوا أن يمدُّ وا سيطرتھم على تلك ال:بالد وجعل:وا عليھ:ا ُعمَّ:االً ك:ان أوَّ لھ:م وھ:رز ) (٥٩٧ثَّ :م
َب ْدھان وفي زمن ِه فتح المسلمون نواحي اليمن
ھ::ذا َّ
ملخ::ص م::ا ج::اء ف::ي ت::واريخ المس::لمين وق::د أيَّدت ُ :ه ف::ي أم::ور ِه الجوھر َّي::ة الت::واريخ
اليونان َّية والسريانيَّة كتاريخ الحرب الفارسية لپروكوپيوس ّ
الغزي ) rocop., de Bello Pers.
 (I, c. 20وت:اريخ يوح َّن:ا المع:روف بأس:قف آس:ية )  ( Assemani, BO, II, 83وت:اريخ
تاوفانوس ) ج  ١ص  ٣٤٦من طبعة بو َّنا ( وتاريخ يوح َّنا مالال )ص  ٤٣٤من الطبع:ة عينھ:ا(
فك ّل ھؤالء ذكروا أمور الحبشة وما جرى من الحروب ب:ين ملكھ:ا ومل:ك حمي:ر اليھ:ودي بس:بب
قتل ِه لنصارى نجران .وفي رواياتھم بعض افادات
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ع:::ن ذي ن::َ :ؤاس ال:::ذي يدعونُ :::ه دمن:::وس أو دمي:::انوس وع:::ن القيص:::ر يوس:::تينوس ال:::ذي انتص:::ر
للمظل::ومين وبع::ث الحبش::ة لمحارب::ة مل::ك ال::يمن .وك::ان عل::ى الحبش::ة مل::ك يدعون ُ :ه أَليس::ابوس
) (Elesbaasأو أَلِصْ ::بان وص::حف ُه غي::رھم باليس::تاوس م::ن أحك::م المل::وك وأع::رقھم ف::ي ال::دين
ن:ؤاس عليھ:ا
النصرانيّ  .وھم يقولون انَّ أسقف نجران المدعو بولس ك:ان ت:و ّفي قب:ل ھج:وم ذي َ
وانَّ الملك اليھودي بعد ظفر ِه بنجران انتھك حرمة قبر ِه
أ َّم::ا استش::ھاد أھ::ل نج::ران عل::ى عھ::د ذي ن:َ :ؤاس فق::د وص::ف ُه المعاص::رون م::نھم ش::معون
أس::قف بي::ت ارش::ام ال::ذي س::مع ف::ي الع::راق الخب::ر م::ن ش::ھود عي::انيين فدوَّ نُ :ه ف::ي رس::الة نش::رھا
السمعانيّ في المكتبة الشرقيَّة )  .( BO, I, 364-79وكذلك ليعقوب الرھاوي ف:يھم ميم:ر نش:رهُ
االب بيجان )  ( Acta Martyrum I. 372-97ثَّ :م نش:ر البولن:ديُّون أعم:الھم ف:ي اليونانيَّ:ة ع:ن
نسخة قديمة في تاريخ  ٢٤ت ( Act. SS. X, Oct. 750-780 ) ١وفي مكتبتنا الشرقيَّة نسخة
عربيَّة من ھذه األعمال نقلناھا عن مخطوط قديم
ً
ح:ديثا واتتن::ا بفوائ:د جدي::دة ع:ن دخ::ول النص:رانيَّة ف::ي
وم:ن اآلث:ار الكتاب َّي::ة الت:ي ُنش::رت
نجران أعمال القديس )) ازقير (( بالحبشيَّة من مخطوطات خزانة الكتب الشرقيَّة في لندن فنشرھا
ألول م::رَّ ة االس::تاذ اإليط::الي المفض::ال كنت::ي رو ّس::يني ) ١وخالص::تھا انّ )) ازقي::ر (( ك::ان كاھ ًن::ا
َّ
نصرانيًا دعا إلى دين ِه أھل نجران فأمر المل:ك ش:رحبي ُل ب:ن ينك:ف بحبسِ :ه لكنُ :ه نج:ا م:ن الح:بس
وعمَّد كثيرين وتبع ُه رج ٌل يدعون ُه قرياقوس واجتمع:ت عليِ :ه اليھ:ود فف َّن:د أق:والھم جھ:ارً ا وقُض:ي
لمجادلت ِه آخرً ا بقطع الرأس مع  ٣٨آخرين وعي:دهُ ف:ي الكلن:دار الحبش:ي واق:ع ف:ي  ٢٤م:ن ش:ھر
خدار )  ٢٠ت( ٢
فك ّل ھذه اآلثار بيَّنت انتشار النصرانيَّة في اليمن .ولم يزدھا اضطھاد ذي َنؤاس واليھود
االَّ نم:ًّ :وا ألنَّ مل::ك ال::روم ونجاش::ي الح::بش الق::ديس أَلص::بان م::ا فتئ::ا ان أرس::ال جنً :
:ودا إل::ى ال::يمن
انتقمت للمظلومين وكسرت شوكة اليھود في تلك األنحاء
وقد أتتن:ا ف:ي ھ:ذه الحقب:ة األخي:رة ش:واھد جدي:دة غي:ر منتظ:رة أَال وھ:ي كتاب:ات يونانيَّ:ة
وحبشيَّة وحميريَّة اكتشفھا االثريُّون وھي تبيّن ما كان من النفوذ للحبشة في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطل:ب مجل:ة لينش:اي (Rendic. d. reale Accad. d. Lincei, 1910, ser, V., vol. XIX p.
) 705-750ويظن الكاتب انَّ ازقير ھذا ھو فيمون و_ اعلم
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بالد اليمن )) .فاليونانية اكتشفھا في اكسوم الرحَّ الة االنكليزي ھنري َس ْلت )  ( H. Saltكتبھ:ـا
أَ ْي::زن مل::ك اكس::وم والحمي::ريين وري::دان والح::بش والص::ابئة وزيل::ع وتھام::ة وبغي::ث وتوق::ال مل::ك
الملوك ابن اإلله المرّ يخ غير المغلوب (( يصف فيھا انتصارهُ على أعدائ ِه البغيثيين .وتاريخ ھذه
الكتابة أواسط القرن الرابع يظھر منھا أنَّ ملوك الحبشة ال:وثنيين ك:انوا اس:تولوا مَّ :دة عل:ى ال:يمن
والحميريين

))

وم::ن الكت:ـابات الحبش:يَّة كت:ـابة وق:ف عليھ:ـا المرس::ل اإليط:ـالي يوس:ف س:ـاپيت::و (G.
) Sapetoفي أكسوم أيضًا ث َّم نشرھا وفسَّرھا وھي للملك النصراني )) تازين:ا اب:ن اال َعمي:دا مل:ك
اكسوم وحمير وري:دان وس:با ال:خ (( افتتحھ:ا ب:ذكر االس:م الك:ريم )) خ:الق الس:ماء واألرض ال:رب
األزلي ((  .وكان تازينا المذكور مال ًكا نحو الس:نة  ٥٠٠وم:ن كالم:ه يظھ:ر انَّ مل:وك الحبش:ة ل:م
يزالوا باسطين سيطرتھم على الحميرين .وال غرو انَّ نصرانيَّتھم أَثرت بدين الحميريين الوثنيين
واجتذبت منھم قومًا إلى المسيحيَّة
امَّ:ا الكتاب:ات الحميريَّ:ة ف:أعظم ش:أ ًنا واخط:ر بيا ًن:ا لت:اريخ النص:رانيَّة اكتش:فھا ف:ي أنح:اء
اليمن رجا ٌل ذوو حزم ال يھابون األخطار دخلوا في ھذه السنين األخيرة إلى أقاصي اليمن ونقلوا
ما كانوا يراقبون ُه من الكتابات الحميريَّة الكاشفة ألسرار التاريخ اليمني .أشھرھم العلماء يوس:ف
ھ:الوي )  ( J. Halévyوادورد گالزر )  ( Ed Glaserف:أتوا م:ن ال:يمن بمئ:ات م:ن اآلث:ار
ن:ؤاس وظف:رھم ب:اليمن .وت:اريخ ھ:ذه
الكتابيَّة بينھا كتابات حميريَّة تفصِّ:ل محارب:ة الحبش:ة ل:ذي َ
ُ
الكتابات ھو تاريخ حمير الواقع سنة  ١١٥للمسيح .فمن جملة تلك المآثر التاريخيَّ:ة كتاب:ة تنس:ب
إلى حصن الغراب وجدھا گالزر ) ١فنشرھا وھي )) لسميفع اش:وع (( ) ٢أقامھ:ا ف:ي ذي الحج:ة
سنة  ) ٦٤٠أي  ٥٢٥للمسيح ( تذكارً ا لدخول الحبشة في بالد حمير بعد انتصارھم على ملكھا )
ذي َنؤاس (
ومنھ::ا كتاب::ة أخ::رى تاريخھ::ا س::نة  ٦٥٧و  ) ٦٥٨أي  ٥٤٢ـ  ( ٥٤٣ورد فيھ::ا ذك::ر
انفجار سّ :د م:أرب وھ:و م:ن أجّ :ل الح:وادث التاريخيَّ:ة ك:ان العلم:اء ير ُّقونُ :ه اس:تنا ًدا إل:ى م:ؤرخي
العرب إلى القرن الثاني للمسيح فثبت اآلن ان ُه جرى في أواسط القرن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب كتاب ُه الحبشة في ب:الد الع:رب وف:ي إفريقي:ة ( E. Glaser : Die Abessinier in Arabien u.
) Afrika, p. 113
 (٢ھذا االسم صحف ُه اليونان باميسيفاوس
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السادس .والكتابة قد ُنقرت في الصخر بأمر ابرھة الملك الحبشي أوّ لھا  )) :بق:وَّ ة ونعم:ة ورحم:ة
الرحمان ومسيح ِه وروح ِه الق:دوس ق:د أم:ر برس:م ھ:ذه الكتاب:ة أبرھ:ة الح:اكم )عل:ى ال:يمن( باس:م
المل::ك الكي::زي ) الحبش::ي ( رمح::يس ذو ب::ي يم::ن مل::ك س::با وذي ري::دان وحض::رموت ويمان::ات
والعرب الذين في الجبال والسھول ((  .ومما ق:ال ھن:اك  )) :ونح:ن عل:ى ذل:ك إذ بلغن:ا خب:ر تھُّ :دم
َّ
والخزان والحوض وال َمصْ رف في شھر ذي المدرح سنة  (( ... ٦٥٧ث َّم أردف ابرھ:ة قولُ :ه
الس ّد
 )) :فارس::لت إل::ى القبائ::ل لتنف::ذ الحج::ارة واالخش::اب والرص::اص لت::رميم السّ :د ف::ي م::أرب  ...ث::م
ُ
ھت إلى مأرب وبعد أن ص:لَّ ُ
توجَّ ُ
عم:دت إل:ى ت:رميم السّ :د فعزل:وا االنق:اض حت:ى
يت ف:ي كنيس:تھا
ُّ
وصلوا إلى الصخر وبنوا علي ِه ((  .ث َّم يذكر ت:أخر العم:ل لس:أم بع:ض القبائ:ل ع:ن الش:غل وكي:ف
حالف أبرھ ُة اقيا َل اليمن وقابل وفود ملوك الروم وفارس والحيرة ) المنذر ( وغسَّان ) الح:ارث
بن جبلة وأبي كرب بن جبلة ( وغير ذلك ممَّا يفيدنا علمًا عن أخبار العرب وفوز ابرھة بقبائلھم
سنة  ٦٥٧للحبش )  ٥٤٢م ( .ث َّم عاد إل:ى وص:ف ت:رميم سّ :د م:أْرب فق:ال  )) :فرَّ مم:وهُ وو َّس:عوهُ
حتى بلغ طول ُه  ٤٥ذراعًا وارتفاع ُه  ٣٥ذراعًا (( ث َّم فصل ھناك ما انفق على العمل من الحجارة
واألطعمة للعملة إلى أن ختم الكتابة بقول ِه إ َّنھم )) انتھوا من العمل في شھر ذي مع:ان س:نة ٦٥٨
)(( ١) (٥٤٣
ولع َّل ھذا الس ّد كان انفجر قبل ذلك غير مرَّ ة ورُ مم إالَّ أنَّ اخبار العرب تنطبق خصوصًا
ً
خلط:ا عجيبً:ا وكف:ى بِ :ه اس:تدالالً عل:ى ض:عف
على ھذا الحادث األخير .وإنما خلطوا في أقوالھم
َّ
رواياتھم التاريخيَّة التي ال يمكن التسليم بصحتھا اال بعد النقد والنظر المليّ
ال غرو أنَّ النصرانيَّة في مدَّ ة ملك الحبشة على اليمن بلغ:ت أقص:ى النج:اح والتق:دُّم .لن:ا
عل:ى ذل:ك ش:واھد تاريخ َّي::ة عدي:دة وك:ان َّأول م::ا باش:ر بِ :ه الح:بش أن جعل::وا نج:ران كقُبل:ة ال::دين
النصراني بعد أن اصطبغت بدماء أھلھا الشھداء فأقاموا فيھا مزارً ا كان العرب يصدون ُه من ك ّل
صوب وكانوا انفقوا علي ِه القناطير المقنطرة ليزينوهُ بأنواع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطل:ب كت:اب مردتم:ان ف:ي الكتاب:ات الحميري:ة ( Mordtmann : Himjar. Inschriften, Berlin
)  1893وكتاب مولّر في مدن اليمن وقصورھا ) ( Müller: Bürgen u. Schloesser, Wien 1881
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الحل::يّ  .وھ::ذا الم::زار ق::د ش::اع ذك::رهُ عن::د الع::رب ف::دعوهُ )) كعب::ة نج::ران (( أو )) كعب::ة ال::يمن
وضربوا بحسن ِه المثل وإلي ِه أشار األعشى في بعض أبيات ِه حيث قال يكلم ناقت ُه :
وكعبة
نجران حتـ ٌم عليكِ
َ
ً
تزو ُر يزيدا وعبد المسيح
إذا الحبـ َرات تلوَّ ْ
ت بھـم

((

حتى ُتناخيْ بأَبوابھـا
وقيسًا ھم خيرُ أربابھا
وجرُّ وا أساف َل ھدَّابھـا

يريد بني عبد المدان الذين كانوا يتولون أمرھ:ا وھ:م م:ن أعي:ان بن:ي الح:ارث ب:ن كع:ب
ُ
وأعرق الناس في النصرانيَّة .وممَّن طبَّقت أخبارهُ أقاصي العرب في ذاك الوقت خطيب مص:قع
ض:ربت الع:ربُ المث:ل ف:ي بالغتِ :ه نري:د الق:سّ ب:ن س:اعدة أس:قف نج:ران وق:د جمعن:ا ف:ي ش:عراء
النصرانيَّة ) ص  ٢١١ـ  ( ٢١٩ما رواهُ الكتبة العرب عن ُه وعن يزيد بن عبد المدان النجرانيّ )
ص  ٨٠ـ ( ٨٨
ومما يعود فضل ُه إلى الحبشة كنيسة عظيمة جمعوا فيھا ضروب المحاسن وانفقوا عليھ:ا
المبالغ الطائلة بنوھا في حاضرة ملكھم صنعاء ال ت:زال حت:ى الي:وم ُت:رى بقاياھ:ا ف:ي ج:امع ھ:ذه
المدينة وكانوا زيَّنوھا بك:ل أص:ناف ال:زين والتص:اوير وض:روب الفسيفس:اء وھ:ي الكنيس:ة الت:ي
عرفھا العرب بالقُلَيس ) ١وذكروھا في تواريخھم ووصفوھا في كتبھم ) اطلب مجموعنا مجاني
األدب ج  ٣ص  ٣٠٢وكتاب األغاني  ( ٧٥ : ٢فم:ا لبث:ت أن ج:ذبت إليھ:ا الجم:اھير المجمھ:رة
حتى نسي الوثنيون قصر غمدان القريب منھا وأصنامه الصابئيَّة
وكما فعلوا في صنعاء أقاموا أيضًا في ظفار كنيس:ة أخ:رى جليل:ة كان:ت ً
آي:ة ف:ي الحس:ن
والجمال .وكان المتولّى تدبير ھذه الكنيسة أسقف ش:ھير ي:دعى جرجنس:يوس ا َّتخ:ذهُ مل:ك الحبش:ة
كمستشار ِه ومساعد ِه لتنصير الحميريين فما أَال جھ ًدا في ذلك وقد ترك لنا من آثار ِه كتاب شرائع
الحميريين التي ُترى ترجم ُتھا اليونانيَّة في مجموع اآلب:اء اليون:ان لم:ين ( Migne, P. G., T.
)  86, col. 567-620وكان يجادل اليھود وير ّد على م:زاعمھم ولُ :ه ج:دال م:ع ھرب:ان الربَّ:اني
صبر أيضًا على آفات الدھر باليونانيَّة )  ( Ibid., col. 621-783ولدينا من ُه ترجمة عربيَّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١القليس مشت َّقة من اليونانيَّة )  ( Ἐϰϰλησίαومعناھا الكنيسة
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ولنا حتى اليوم دليل حسّي على تأثير نصرانيَّة الحبشة في العرب أَالّ وھ:و م:ا دخ:ل ف:ي
:حف
والح:واريّ
َ
اللغة العربيَّة من األلفاظ الدينيَّة الحبشيَّة بعضُ:ھا حبش:يّ األص:ل ك:ال ِم ْنبر والمِصْ َ
َّ
وال:زار .وبعض:ھا يون:اني او
جبْ:ت ) أي الص:نم ( والش:يطان
والمنافق والفاطر ) أي الخالق ( وال ِ
س::ريانيّ أو عبران:ي ل َّكنُ :ه دخ::ل ف::ي العرب َّي::ة بواس::طة الح::بش كم::ا ت::د ُّل عليِ :ه ص::ورت ُه الحاض::رة
كاإلنجي::ل وجھ::نم والت::ابوت والقل::م والح::رم والج::نّ والرقي::ة .وللعالَّم::ة المستش::رق نول::دك بح::ث
خصوصيّ في ھذه األلفاظ )١
ّ
ّ
الخط الحميري في ب:الد الع:رب بفض:ل الحبش:ة واش:تقاق ُه
الخط المُس َند وھو
وكان شيوع
م::ن الخّ :
:ط الحبش::ي الق::ديم ظ::اھر .نقل::وهُ إل::ى ال::يمن ف::ي الت::اريخ الس::ابق للم::يالد ث::م اس::تعملوهُ ف::ي
كتاب:اتھم الحجر َّي::ة إل::ى ظھ::ور اإلس:الم ق::ال ي::اقوت ف::ي معج:م البل::دان )  ( ١٧١ : ٤عن::د وص::ف ِه
ُ
بنيت ھذا ل:كَ ) اللھَّ :م ( م:ن مال:ك ليُ:ذكر
كنيسة القُلَيْس ان ابرھة كان كتب على بابھا بالمُسْ َند )) :
ه اسمك وأنا عبدك ((
في ِ
وف:::ي مَّ :::دة والي:::ة الح:::بش عل:::ى ال:::يمن رح:::ل إل:::ى الھن:::د قس:::ما الرحَّ ال:::ة (Cosmas
) Indicopleustesنحو السنة َّ ٥٣٥
فعدد ما وجدهُ من الكنائس ف:ي طريقِ :ه وانتش:ار النص:رانيَّة
في أواسط الشرق وأقاصي ِه وقد خصَّ بينھ:ا ب:الد ال:يمن حي:ث ق:ال م:ا تعريبُ :ه ) )) : ٢ان:ك حيثم:ا
سرتَ ْ
تجد كنائس للنصارى وأساقفة وشھداء وسيَّاحً ا حتى بين أھل عربيَّة السعيدة الذين ي ُْ:د َعون
بالحميريين كما في ك ّل العرب أي ً
ضا وبين النبط وبني جرم (( ...
وان سأل السائل أكانت النصرانيَّة في اليمن مستقيمة خالي:ة م:ن الب:دع .الج:واب ا َّنُ :ه م:ن
المرجَّ ح انَّ دينھم كان في أوَّ ل األمر خال ً
ص:ا م:ن كّ :ل ش:ائبة وكاثوليك ًّي:ا محضً:ا ألن اإلمبراط:ور
يستينوس وخلف ُه يستنيانوس لحسن ديانتھما ما كانا ليسمحا للحبش أن ينشرا في بالد العرب غير
اإليم::ان االرثذكس::يّ المواف::ق لتعل::يم المج::امع األربع::ة األول::ى .يثب :ت ذل::ك تك::ريم الكنيس::ة لمل::ك
الحبشة أَلِصْ بان الذي كان مال ًكا في وقت فتح الحبشة لليمن ث َّم جل:وس جرجنس:يوس عل:ى كرس:ي
أساقفة صنعاء وھو قديس تكرم ُه الكنيسة لقداستِه .وإ َّنما يظھر أيضًا أنَّ بدعة أوطيخا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب Th. Noeldeke : Neue Beitraege z. semit. Sprachwissenschaft
 (٢اطلب مجموع آباء اليونان ) ( Migne, P. G., t. LXXX, col. 169
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سرت إلى جھات اليمن وكدَّرت صفاء إيمانھم فانَّ الحبشة في الق:رن الس:ادس جنح:وا إل:ى تع:اليم
اليعاقبة فال ُب َّد أن أضاليلھم انعكس صداھا إلى العرب .لكنَّ المؤرخين اليعاقبة قد بالغوا في ذك:ر
شيوع ھرطقتھم بين أھل اليمن كما يُستد ّل من تاريخ يوح َّنا اآلسيويّ ) ١وكم:ا نقلُ :ه اب:ن العب:ري
في تاريخ مختصر الدول ) ص ( ١٤٨
عل::ى أنَّ العُنص::ر العرب::يّ وس::اللة مل::وك ال::يمن ل::م يع::ودوا يطيق::ون ني::ر األجان::ب عل::يھم
السيَّما بعد موت أبرھة وتملُك ابني ِه يكسوم ومسروق على حمير إذ تش َّددا على الوطنيين وأس:ا َءا
إليھم الصنع فأخذ امراء حمير يطلبون لھم وسيلة لينجوا من الحبشة .وكان َّ
مقدمتھم سيف بن ذي
تلق دعوتُ :ه اذن:اً
يزن فاستنجد بملك الروم وطلب من ُه جي ًشا ليُخرج الحبش من جزيرة العرب فلم َ
صاغية فعدل إلى كس:رى مل:ك العج:م فنص:رهُ بجنٍ :د م:ن ص:عاليك دولتِ :ه تح:ت قي:ادة رج:ل اس:م ُه
وھرز فظفروا بالحبشة وب َّددوا شملھم وملك سيف بن ذي يزن لك:نَّ ملكُ :ه ل:م ي:دم زم ًن:ا ط:ويالً إذ
فتك ب ِه بعض الحبشة فخلف ُه ابن ُه معدي ك:رب .ول:م يلب:ث العج:م ان اس:تولوا عل:ى ال:يمن فارس:لوا
عمَّاالً يحكمون باسمھم كان أولھم وھرز الم:ذكور ثَّ :م خلفُ :ه ب:اذان وف:ي عھ:د ِه ص:ارت ال:يمن ف:ي
أيدي المسلمين
أمَّا النصرانية فا َّنھا لم تمت بنفي الحبشة بل بقي:ت ف:ي ّ
عزھ:ا إل:ى ظھ:ور اإلس:الم ولع:ل
سيف بن ذي يزن عين ُه كان يدين بھا يؤيدهُ م:ا وقفن:ا عليِ :ه ف:ي أح:د مخطوط:ات ب:اريس العربي:ة
وھو كتاب انساب العرب لسلمة بن مسلم )  ( Suppl. Pari, 2866في الصحيفة  ٩٧حيث ق:ال
ّ
والح:ق يق:ال انُ :ه م:ا ك:ان ليل:وذ
ان سيف بن ذي يزن دخ:ل عل:ى القيص:ر وم:ال إل:ى النص:رانية.
بالقيص::ر مل::ك ال::روم النص::رانيّ ل::و دان ھ::و باليھود َّي::ة ك::ذي ن:َ :ؤاس وك::ذلك ق::د مدح ُ :ه الش::اعر
النصرانيّ اميَّة بن أبي الصلت بقصيدت ِه الشھيرة التي أوَّ لھا :
يزن
ال يطلبُ الثار االَّ كابن ذي ٍ

في البحر خيَّم لألعداء أحواال

وال شيء في ھذه األبيات يُشعر بيھوديَّة سيف .لو عرف أھل نجران وع:رب النص:ارى
في اليمن أنَّ ابن ذي يزن من أنصار لليھوديَّة لما م َّكنوهُ من الملك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب المكتبة الشرقية للسمعاني ) ( Assemani ; BO, II, 381-386
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وعلى ظِ ّننا أنَّ نساطرة العراق انتھ:زوا فرص:ة دخ:ول الف:رس ف:ي ال:يمن لينش:روا ھن:اك
بدعتھم ولعلَّھم كانوا سبقوا إلى ِّبثھا قبل ذلك َّ
فعززوھا .وفي تواريخ النساطرة ما يصرّ ح بانتشار
تلك البدعة في جنوبي العرب ومقاومتھم لليعاقبة .وفي كتاب األغاني )  ( ١٤٨ : ١٠انَّ عش:رة
من أساقفة نجران قدموا على نبيّ المس:لمين وج:ادلوهُ ف:دعاھم إل:ى المباھل:ة ولعَّ :ل م:نھم م:ن ك:ان
نسطور ًّيا وكان حينئ ٍذ رئيسًا على نجران رجل اسم ُه السيد ) ١فأُعطي األمان ھو وقوم ُه
ولكن النصارى بعد فوز االسالم أخذوا يضعفون ف:ي ال:يمن ش:ي ًئا فش:ي ًئا والس:يَّما بع:د أن
أمر ُع َمر بإخراجھم من الجزيرة استنا ًدا إلى حديث يعزون ُه إلى محمَّ:د ھ:ذا منطوقُ :ه )) :ألُخ:رجنَّ
اليھ:ود والنص::ارى ع:ن جزي::رة الع:رب حت::ى ال ادع فيھ:ا إالَّ مس::لمًا ((  .والظ:اھر انَّ ھ::ذا ل:م ي::ت ّم
بالحرف فانَّ لدينا ع َّدة شواھد على وجود النصارى في اليمن في أيَّ:ام الخلف:اء فم:ن ذل:ك م:ا ورد
ف::ي أعم::ال طيموت::اوس الكبي::ر بطري::رك النس::اطرة ا َّنُ :ه س::ام اس::ق ًفا عل::ى نج::ران وص::نعاء اس::م ُه
بطرس في أواخر القرن الثامن ) ٢وجاء في كتاب الفھرست ألبي الف:رج ب:ن الن:ديم )ص (٣٤٩
المؤلف اجتمع براھ:ب م:ن نج:ران ف:ي ال:يمن ي:دعى حسَّ:ان ك:ان انف:ذهُ ج:اثليق النس:اطرة إل:ى
ان َ
الصين فعاد منھا سنة  ٩٨٨ ) ٣٧٧م ( واخبرهُ بعجائبھا
وجاء في تقويم الكنائس النسطوريَّة الذي طبع ُه الخوري بطرس عزيز الكل:داني )والي:وم
مطران سلمست في العج:م( ع:ن بع:ض مخطوط:ات مكتبتن:ا الش:رقية ) ص  ( ٧ف:ي الحاش:ية انَّ
البطريرك يوح َّنا الخامس أرسل كتابًا إلى حسن قسيس اليمن س:نة  ٩٠١م يج:اوب فيِ :ه عل:ى ٢٧
سؤاالً أَلقاھا علي ِه .وقال ف:ي الج:دول انَّ ف:ي س:نة  ١٢١٠للمس:يح ك:ان ف:ي ص:نعاء ال:يمن خمس:ة
األول مطرابوليط على صنعاء اسم ُه اسطيفانوس وتحت يد ِه ثالث:ة أس:اقفة ايلي:ا
أساقفة للنساطرةَّ .
وياوالھا وشمعون لھم ثالث كنائس وعدد المؤمنين عندھم  .٥٫٧٠٠ثم ك:ان اس:قف لمدين:ة زبي:د
اسم ُه عبد يشوع وعدد المؤمنين فيھا  ٢١٠٠بيت .ثم ذكر نجران وقال انَّ ف:ي س:نة  ١٢٦٠ك:ان
لھا أسقف يدعى يعقوب وانَّ في أنحائھا كان  ١٤٠٠بيت من النساطرة .وقال عن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب التاريخ الكنسي البن العبري ) ( Barhebræus : Chron. Eccl., II, p. 116
 (٢اطلب مكتبة السمعاني ) ( BO. IV, 609
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عدن انھا كان يوجد فيھ:ا س:نة  ١٢٥٠م اس:قف اس:م ُه ميل:و وانَّ جماع:ة النس:اطرة كان:ت ١٣٠٠
بيت االَّ أنَّ أكثرھم قُتلوا بالسيف أو عدلوا إلى اإلسالم .ھذا ما نقلناهُ عن ھذا األثر الذي لم يمك َّن:ا
أن نقابل ُه على غير ِه لنتأ َّكد صحَّ ت ُه
وفي القرن السادس عشر ذكر الكاتب االس:باني اوردين:و دي س:ينالتوس (Ordeno de
) Cenaltosان ُه في رحلت ِه إلى المغرب لقي بعض قبائل عربيَّة احتفت بِ :ه وأ َّك:دت لُ :ه انَّ أص:لھا
من قبائل نصارى العرب في اليمن .وقد أخبرنا المرسلون الكبوشيون في عدن سنة  ١٨٥٩ا َّنھ:م
وجدوا في بعض أھل اليمن آثارً ا مسيحيَّة ظاھرة ورثوھا من أجدادھم النصارى
الباب السادس
النصرانية في حضرموت وعمان واليمامة والبحرين

انَّ ب::الد حض::رموت وعم::ان واليمام::ة والبح::رين مج :اورة لل::يمن فك::ان مل::وك ال::يمن إذا
قويت شوكتھم طمحوا إليھا باألبصار وادخلوھا ف:ي س:يطرتھم .االّ انَّ أخب:ار تل:ك الجھ:ات ن:ادرةٌ
ج ًّدا ال يُعرف االَّ القليل من أمورھا السياسيَّة واألدبيَّة والدينيَّة
 حضرموت  ومنھ:ا ب:الد َمھْ:رة م:ا وق:ع م:ن جزي:رة الع:رب ش:رقي ال:يمن ب:ين ال:يمن
وبحر الھند .روى ابن خلدون في تاريخ ِه ) ١اس:ماء دول:ة مس:تقلة ملك:ت عليھ:ا بع:د المس:يح إل:ى
أيّام الحبشة فلمَّا ص:ارت ال:يمن ف:ي ح:وزة الح:بش ملك:وا أي ً
ض:ا حض:رموت ول:ذلك ل:م ي:ذكر اب:ن
َّ
فنوه بسكوت ِه إل:ى أنھ:ا دخل:ت ف:ي حك:م الح:بش.
خلدون لحضرموت امراء بعد دخولھم إلى اليمن َّ
فال بُدَّ اذن من أن يُقال أنَّ النصرانيَّة دخلت أيضًا في حضرموت م:ع أولئ:ك الف:اتحين ب:ل دخل:ت
ق::بلھم وال::دليل عليِ ::ه انَّ قس::مًا كبي::رً ا م::ن كن::دة ك::انوا يس::كنون ف::ي حض::رموت ) ٢ومعل::وم انَّ
النصرانيَّة كانت الديانة الغالبة على كندة كما سترى
ث َّم ان ُه كان لحضرموت ع َّدة مدن ساحليَّة ذكرھا بطلميوس الجغرافيّ ) ٣كانت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب تاريخ ُه المطبوع في مصر ) ( ٢٥٢ : ٢
 (٢في ِه ) ( ٢٥٣ : ٢
 (٣اطل:ب جغرافيَّتُ :ه ) ك  ١٦ف  ( ٤ث:م كت:اب گالزر ( Ed. Glaser : Skizze d. Geschichte u.
) Geogr. Arabiens 88-89
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ُتقام فيھا أسواق تجارية تقصدھا الروم وغيرھم فكان أھل حضرموت يختلطون بتجار النصارى
القادمين من أنحاء شتى فيدينون بدينھم .وكان يسكن بعض ھ:ؤالء النص:ارى الجزائ:ر المج:اورة
التي لدينا شواھد على نصرانيتھا قبل اإلسالم بزمن مديد .قال قزما الرحّ الة (Cosmas, P. G.,
) )) : T. 88, col. 169وفي جزي:رة ت:اپروبان:ا الت:ي ي:دعوھا أھ:ل الھن:د س:يدليبا ) وھ:ي س:يالن
ويدعوھا العرب سرنديب ( في بحر الھند كنيسة للنصارى مع عدد من االكليريكيين والمؤمنين.
وكذلك في مالي ) ملبار ( حيث يُجنى الفلفل .وفي جزيرة كاليانا اسقف يُس:ام ف:ي العج:م ويُرس:ل
إليھا .وفي جزيرة ديوسقريدس ) وھي سقطرى القريبة من س:واحل الع:رب ( ك:ذلك اكليريكي:ون
يُرسمون ف:ي العج:م وھن:اك جٌّ :م غفي:ر م:ن النص:ارى  ...وخدم:ة ال:دين النص:راني ف:ي ت:اپروبان:ا
يُرسلون أي ً
ضا بعد سيامتھم ((
وما يد ُّل على عالقات ھؤالء النصارى مع سواحل العرب ما قرأناهُ في كت:اب س:لمة ب:ن
مسلم العوتبيّ الصحاريّ في انساب العرب الذي مرَّ ذكرهُ ) ص  ( ١٠٦عن مھرة وسقطرى:
وبجزيرة سقطرى من جميع القبائل من مھرة وھي جزيرة طولھا  ٣٠٠فرسخ وبھا العنبر السقطري...
وكان أھلھا من أوالد الروم فدخلوا في نس:ب القُمْ :ر م:ن مھ:رة وھ:م معروف:ون ) .ق:ال ( وبھ:ا عش:رة آالف مقات:ل
كانوا نصارى وذلك انھم يذكرون انَّ قومًا من بلد الروم طرحھم بھا كسرى فعمروا ب:ذلك الموض:ع حت:ى عب:رت
إل::يھم مھ::رة فغلب::ت عل::يھم وعل::ى الجزي::رة ) .ق::ال ( وق::د يقول::ون ان ُ :ه ل::م يك::ن بھ::ا رھبان َّي::ة عل::ى دي::ن ال::روم م::ن
النصرانيَّة ث َّم دخلتھا الشراة من مھرة وحضرموت وقتلوا من بھا

وقد بقي قوم من النصارى في سقطرى حتى الق:رن الس:ادس عش:ر كم:ا ورد ف:ي رس:الة
للقديس فرنسيس كسفاريوس كتبھا عند سفر ِه إلى الھند وكان نزل إل:ى س:قطرى ورأى فيھ:ا بقاي:ا
النصرانيَّة فالحُّ وا علي ِه بان يسكن عندھم فلم يمكن ُه األمر
ويثبت انتشار النصرانيَّة في حضرموت م:ا ج:اء ف:ي كت:اب طبق:ات اب:ن س:عد ف:ي فص:ل
الوفادات فذكر وفد حضرموت واورد قول أحد الوافدين اسم ُه ُكليب بن اسد :
انت النبيّ الذي ك ّنا ُن َخـبَّرهُ

وب َّشرتنا بك التوراة والرس ُل

فكفى بھذا دليالً على وجود النصرانيَّة في حضرموت )١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب ) ( Wellhausen : Skizzen u. Vorarbeiten, IV, 178
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 ُع َم::ان  ش::مالي حض::رموت واقع::ة عل::ى ش::واطئ بح::ري الھن::د والعج::م وحاض::رتھا
صُحار وكانت النصرانيَّة دخلت إليھا بواسطة دُعا ٍة اتوھا من العراق .وفي التواريخ الكلدانيَّة )١
أسماء أساقفة كانوا في عمان منذ القرن الخ:امس وھ:م ي:دعونھا َم ُ
:زون كم:ا دعاھ:ا أي ً
ض:ا الع:رب
ونبَّه إلي ِه ياقوت في معجم البلدان )  ( ٥٢١ : ٤فممَّ:ن ذك:روهُ يوحن:ان س:نة  ٤٢٤وداود )(٥٤٤
وشمويل ) (٥٧٦واسطفان )(٦٧٦
وفي جملة الرسائل الت:ي بع:ث بھ:ا رس:ول االس:الم إل:ى المل:وك رس:الة وجَّ ھھ:ا إل:ى مل:ك
ُع َمان المسمَّى َجيْفر بن الجلندى من ازد عمان كان نصران ًّيا ھو وأخوهُ عبَّاد ويقال َعبْ:د و ُع َبيْ:د.
فنصرانيَّة الملك تشير إلى نصرانيَّة البالد الخاضعة ل ُه
وكان في عمان أديرة للنصارى يشير إليھا صاحب األغاني .وجاء في تاريخ ابن األثي:ر
)  ( ٢٣٤ : ١انَّ قيس بن زھير )) لمَّا تنصر ساح في األرض حتى انتھى إلى عمان فترھَّب بھا
((

 البحرين  ھي البالد الس:احليَّة الواقع:ة ف:ي ش:رق جزي:رة الع:رب عل:ى س:واحل خل:يج
العجم حيث مغاص اللؤلؤ الشھير كان أھلھا في الجاھليَّة من بني عبد القيس وھ:ي إح:دى القبائ:ل
المعروفة بنصرانيَّتھا قال الشاعر ذو الرمَّة في بعض احيائھم ) اطلب نسخة مكتبتنا الخطيَّة ص
: ( ٥٧
ولكنَّ أص َل امرئ القيس معشرٌ

يح ُّل لھم اك ُل الخنازير والخمرُ

وف::ي البح::رين مغ::اص اللؤل::ؤ الش::ھير ال::ذي ال ي::زال أھ::ل تل::ك األنح::اء يس::تخرجون منُ :ه
الدرر الثمينة وقد مررنا بِ :ه ف:ي رحلتن:ا م:ن بغ:داد إل:ى الھن:د .وألھ:ل البح:رين ع:ادات نص:رانيَّة
تناقلوھ::ا أ ًب::ا ع::ن جّ :د حت::ى الي::وم وأش::ار إليھ::ا الس:يَّاح األلم::انيون ال::ذين ط::افوا تل::ك ال::بالد حً :
:ديثا
كصورة الصليب يرسمونھا على جبھاتھم أو يطبعونھا بالوشم على أعض:ائھم وك:اكرامھم للخب:ز
ذكرً ا بالقربان األقدس .وقد لحظ ذلك منھم أحد آب:اء رھبانيَّتن:ا من:ذ ثالث:ين س:نة ف:ي دمش:ق وك:ان
قوم منھم قصدوھا لالرتزاق
وكانت بالد البحرين واالحساء المجاورة لھا تحت حكم الفرس منذ ظھور االسالم وكان
أھل األرض كما أثبت ياقوت في معجم البلدان )  )) ( ٥٠٨ : ١من المجوس واليھود والنصارى
(( وكان العامل عليھا أحد بني تميم المتنصرين اسم ُه المنذر ابن ساوي .ومن اش:رافھا النص:ارى
عند ظھور االسالم بشر بن عمرو المعروف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب Chabot : Synodes Nestoriens
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بالجارود وكان سيد عبد القيس والمؤرخون العرب يذكرون ان ُه اس:لم وم:ات س:نة  ٦١ھ:ـ )٦٨١
م(
وكان للنساطرة في بالد البحرين أساقفة وخصوصًا في ق َطر وھم يس:مُّونھا بي:ت قطراي:ا
ُ
الجاثليق يش:وعياب أھ:ل البح:رين المتنص:رين
) .١وقد ذكروا في مجمعھم الذي عقدهُ سنة ٥٨٥
َّ
ويأمرونھم بالكفّ عن الشغل يوم األحد ان أمكنھم األمر واال اعفوھم من ذل:ك ألج:ل الض:رورة.
وقد ثبت ھؤالء النصارى على دينھم بعد اإلسالم كما يظھر م:ن جم:ع آخ:ر نس:طوري عُق:د س:نة
 ٥٧ھـ )  ٦٧٦م ( دبَّر فيِ :ه اآلب:اء عَّ :دة أم:ور دينيَّ:ة .ومنُ :ه يظھ:ر أن ب:الد البح:رين كان:ت حافل:ة
بالكنائس واألديرة و ُدعاة الدين وكان إذ ذاك على َ
قطر اسقف اسم ُه توما
وكان لقصبة بالد البحرين وھي َھ َجر اسقف ُيدعى اسحاق ُذكر في مجمع النساطرة سنة
 ٥٧٦ثم ورد ذكر اسقف آخر يُدعى فوسي سنة ٢) ٦٧٦
ارين ويقال دَ ي ِْرين ُذكر له في تواريخ النساطرة ثالثة أساقفة وھم
ومن جزائر البحرين دَ ِ
بولس سنة  ٤١٠ويعقوب سنة  ٥٨٥ويشوعياب سنة ٣) ٦٧٦
ومنھ::ا أي ً
ض::ا جزي::رة س::ماھيج ) وف::ي الس::ريانية مش::مھيج ( ف::ي وس::ط البح::ر ب::ين عُم::ان
والبحرين ) ياقوت  ( ١٣١ : ٣كانت فيھا كنيسة مسيحية وفي المجـامع النسطوريَّة (Chabot.
) 273, 275, etcأس::ماء ثلث::ة أس::اقفة تولَّ::وا ت::دبيرھا وھ::م باط::اي والي::اس ) (٤١٠وس::ركيس
)(٥٧٦
ّ
ّ
الخطيَّ:ة وك:ان الف:رس ي:دعونھا
الخط وھ:ي بل:دة ُتنس:ب إليھ:ا الرم:اح
ومن مدن االحساء
ُ
بيت اردشير وكان للنساطرة فيھا كنائس ذكر من أساقفتھا اسحاق سنة  ٥٧٦وشاھين س:نة ٦٧٦
)٤
 اليمامة  وربما ُسمِّيت بال َعروض والجوّ و ُتلح:ق ب:إقليم األَحق:اف وھ:ي مف:اوز متس:عة
في الجنوب الغربيّ من عمان بين االحساء شر ًقا والحجاز غربًا كانت قصبتھا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
حديثا ( J. B. Chabot : Synodes Nestoriens, p. 189
 (١اطلب كتاب المجامع النسطوريَّة المنشور
) et 448
 (٢اطلب كتاب المجامع المذكور ( Ibid. 387, 482 ) :
 (٣في ِه ) ( Ibid., 482, 618
 (٤في ِه ) ( Ibid. 387, 482
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َحجْ ر بفتح فسكون مدينة كبيرة .والعرب يجعلون فيھا قومًا من الجبابرة من طس:م وج:ديس .وم:ا
ال ينكر انَّ النصرانيَّة انتش:رت ف:ي تل:ك األنح:اء بع:د قس:طنطين الكبي:ر ف:إن عم:رو ب:ن مت:ى ف:ي
كتاب فطاركة المشرق ذكر أن عبد يشوع السائح ب َّشر بالنصرانيَّة في جھات اليمام:ة ف:ي أواخ:ر
القرن الرابع للمسيح
وك::ان معظ::م سَّ :كان اليمام::ة قب::ل اإلس::الم بن::ي حنيف::ة م َّم::ن يش::ھد الكتب::ة المس::لمون عل::ى
نصرانيَّتھم ) ١وكان يملك عليھم قبل ظھور اإلسالم بقليل ھوذة بن عليّ الذي كان أسر قومًا من
بني تميم ث َّم أطلقھم يوم عيد الفصح كما ذكر ابن األثير ف:ي تاريخِ :ه ) ج  ١ص  ٢٦٠م:ن طبع:ة
مصر ( فقال األعشى يمدح ُه لفعل ِه :
ً
بھم يقرِّبُ يو َم الفصح
ضاحية

يرجو اإلل َه بما أسدى وما صنعا

على أنَّ بعض الكتبة زعموا أنَّ بني حنيفة كانوا يعبدون صنمًا من عجين ث َّم أتت عل:يھم
سنة فأكلوهُ فھجاھم البعض بقول ِه :
ْ
اكلت حنيـفة ربـ َّھا
لم يحذروا من ربّھـم

زمن التقحّ ـ ُم والمجاعَ ْه
سوء العقوبة والتبـاعَ ْه

صنم م:ن عج:ين إ َّنم:ا
وعندنا أنَّ ھذه الشكوى باطلة وانَّ الذين نسبوا إلى بني حنيفة أكل
ٍ
ُخدعوا بما رأو ْه من تقرُّ بھم من القربان األقدس فان األصنام ال ُتتخذ م:ن العج:ين وال تسّ :د ج:وع
كثيرين في أيَّام القحط فضالً عن كون األقط اليابس العتيق ال يصلح ألَكل
وممَّا يد ُّل على نصرانيَّة اليمامة مقاومة أھلھا للمسلمين تحت قي:ادة مس:يلمة ال:ذي عُ:رف
َّ
بالكذاب وكان نصران ًّيا ھو وسجاح التغلبيَّة امرأَت ُه .وقيل انَّ امر مسيلمة المذكور ق:د تف:اقم حت:ى
خاف المسلمون فتنت ُه وكان يتلو قرآ ًنا كرسول المسلمين ذكرهُ عبد المس:يح الكن:دي ف:ي ر ّد ِه عل:ى
الھاشميّ ) ص  ٨٧من طبعة اكسفرد ( فدخل علي ِه قوم ليالً واغتالوهُ و ُكفوا شرَّ هُ
ھذه بعض شواھد على وجود النصرانيَّة في البالد العربيَّة المتوسطة بين اليمن والعراق
المجاورة لبحر الھند وخليج العجم وفيھا دالئل كافية على ما كان للدين المس:يحيّ م:ن النف:وذ ف:ي
تلك الجھات التي لم يفدنا عنھا المؤرخون إالَّ الفوائد الزھيدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطل::ب كت::اب ارنل::د ف::ي اإلس::الم والنص::رانية Arnold (J. M.) : Islam, his History and
Relations to Christianity, p. 54
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ان صعدت من بالد البحرين وجھات االحساء انتھى بك المسير إلى مفاوز واسعة يحدُّھا
أراض طيِّب:ة كثي:رة الخي:رات ُت َعّ :د م:ن
شر ًقا خليج العجم وغربًا بوادي قحلة ج:رداء لك:نَّ ش:مالھا
ٍ
أخصب بالد _ يس:قيھا النھ:ران الكبي:ران الف:رات ودجل:ة فيجعالنھ:ا ج َّن:ات غ َّن:اء تزاحم:ت عل:ى
ملكھ::ا األم::م القديم::ة م::ن ب::ابليين وكل::دان وآش::وريين وش::بعت م::ن دس::مھا ووف::رة غالَّتھ::ا .وك::ان
العرب يدعون تلك األنحاء بالعراق ويخصُّ ون باسم السواد األرياف المجاورة لبوادي العرب
والعرب منذ سالف االعصار كانوا ال يزال:ون يراقب:ون لتل:ك ال:بالد ط:امعين ف:ي ثروتھ:ا
حتى إذا وجدوا غرَّ ة من عمَّ:ال األم:م المالك:ة عليھ:ا غزوھ:ا وبس:طوا أي:ديھم إليھ:ا ريثم:ا يزح:ف
ض::لون مح::الفتھم فيجعل::ونھم
إل::يھم َم::ن ي::ردّھم إل::ى ب::واديھم .وك::ان مل::وك الع::راق ف::ي الغال::ب يف ّ
كح::رس ثغ::ورھم وس::ور مملك::تھم عل::ى ش::رط أن يُعْ َط::وا َّ
حظھ::م م::ن مس::تغالَّت تل::ك الجھ::ات
ويسرّ حون في مراعيھا قطعانھم
لكنَّ القبائل المحالفة لممالك العراق كان يحسدھا عل:ى ھن:اء عيش:ھا غيرُ ھ:ا م:ن العش:ائر
فتسير إليھا من الجنوب وال تزال تزاحمھا إلى أن تغلبھا على منازلھا فتسكنھا معھا أو بدالً منھا.
ومن القبائ:ل الت:ي ذكرھ:ا المؤرخ:ون ووص:فوا س:يرھا إل:ى س:واد الع:راق قبائ:ل يمنيَّ:ة م:ن االزد
تركوا بالد اليمن سواء ك:ان ذل:ك النفج:ار سّ :د م:أرب عل:ى ق:ولھم أو ألس:باب أُخ:رى كالمزاحم:ة
وتو ُّفر النسل فعد َل قسم منھ:ا إل:ى غ:رب ال:بالد نح:و الش:ام وھ:م الغسَّ :انيون تح:ت ام:رة جفن:ة ب:ن
عمرو بن ثعلبة وتوق:ـَّل القس:م اآلخ:ر ف:ي الش:مال تح:ت قي:ادة مال:ك ب:ن فھ:م واذ وج:دوا ف:ي تل:ك
الجھات عشائر من اياد ولخم وغيرھما انضمُّوا إلى بعضھا وقھروا البعض اآلخر حتى رس:خت
ثمَّت قدمھم وثبتت كلمتھم بل أخذوا يسعون في ضبط زمام الس:لطة عل:ى كّ :ل القبائ:ل الت:ي ھن:اك
فف::ازوا بمرغ::وبھم وانش::أُوا لھ::م دول:ً :ة ُتع::رف بدول::ة المن::اذرة ك::ان أول ملوكھ::ا جذيم::ة االب::رش
فاستولى على جھات السواد الواقعة غربيّ الفرات وا َّتخذ ل ُه مدين:ة االنب:ار كقاع:دة ملكِ :ه ث:م نقلھ:ا
خلفاؤهُ من بعد ِه إلى الحيرة ولم يزالوا يتتابعون في الملك عليھ:ا إل:ى ظھ:ور اإلس:الم فغل:ب خال:د
بن الوليد ملكھا األخير المنذر بن النعمان أبي قابوس سنة  ١١للھجرة
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)  ٦٣٣م ( .وكان ملوك الحيرة في م َّدة دولتھم محالفين لملوك العجم من الساللة الساسانيَّة بينما
كان اخوتھم الغسَّانيُّون احال ًفا للروم في بادية الشام
وان اعتبرنا دين عرب الع:راق وج:دنا الش:رك ش:ائ ًعا بي:نھم كم:ا ف:ي بقيَّ:ة جھ:ات الع:رب
وجرت عندھم خصو ً
صا عبادة الكواكب والسيَّارات السبع كم:ا أَلفھ:ا ع:رب ال:يمن والكل:دان أھ:ل
العراق ولعلَّ ُه دخل في دينھم أي ً
ضا شيء من ديانة المجوس كتعظيم الشمس والنيّرات
أمَّا النصرانيَّة فكان لھا فيھم تأثير عظيم .وھذا ما يلوح من اآلثار القديمة التي ورد فيھ:ا
تاريخ تلك البالد بعد السيد المسيح فلمَّا اشرقت شمس النصرانيَّة سار ُدعاتھا إلى ما بين النھرين
والجزيرة والعراق فدعوا إليھا أھل تلك األقطار الذين لبَّوا دعوتھم وانتظمت الجموع الغفيرة في
سلك النصرانيَّة .وإذ كانت العرب ممتزجة مع س َّكان تلك الجھات اقبلوا ھم أيضًا إلى الت:ديُّن بھ:ا
وجحدوا عبادة األصنام والكواكب .ولنا على تنصُّر عرب العراق شواھد سبق بعضُھا عھدَ مالك
فھم
بن ٍ
فمن ذلك م:ا رواهُ كتب:ة الكل:دان ع:ن َّأول م:ن ب َّش:ر بال:دين المس:يحيّ ف:ي م:واطنھم وك:ان
العالم::ة يوس::ف الس::معاني ف::ي مكتبت::ه الش::رقيَّة )  ٥ : ٤ـ  ( ٣٠جم::ع ع::دة ش::واھد م::ن أق::والھم
تصرّ ح بانتشار النصرانيَّة في العراق ونواحي اشور وبابل على يد الرس:ولين توم:ا وبرتلم:اوس
وبدعوة ثالثة من المبشرين األوَّ لين اعني ادّي او تدَّاي أحد السبعين وتلميذي ِه اجّ ي وم:اري .لك:نّ
كثيرً ا من علماء التاريخ لم يسلّموا ل ُه بصحَّ تھا إذ رأوھا حديثة العھ:د م:ن الق:رن العاش:ر فم:ا بع:د
بق ريبًا في األمر إذ تثبت انَّ ادّي الذي يعتبرهُ الكل:دان
لكنَّ االكتشافات الحديثة في السريانيَّة لم ُت ِ
كرسولھم كان حقًّا من تالمذة السيّد المسيح وانَّ بشارت ُه في جھات العراق ال يجوز نكرانھا .ف:انَّ
ّ
م:ؤخرً ا كت:اريخ )) َبرْ َح ْ:د بش:ابا
أقدم التواريخ الكلدانيَّة من القرن الخامس إلى التاسع التي ُنش:رت
َعربايا (( وتاريخ )) مشيحا زخا (( وشعر نرساي في الق:رن الخ:امس وش:ھادة آب:اء مجم:ع الم:دائن
المنعقد في بالط الملك كسرى سنة  ٦١٢وأعمال الشھداء والكتب الطقسيَّة القديمة كلَّھا تشير إلى
بشارة الرسول ادّي ) ١كما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب كتاب حضرة الق:س منگن:ا المعن:ون ) Sources Syriaques) :Mingana .Aوكت:اب الس:يد عب:د
يش::وع خ َّي::اط ف::ي الكل::دان والنس::اطرة والرئاس::ة البطرس::ية (Eb. Khayyath: Syri Orientales seu :
)Chaldæi
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ان بعضھا يروي أعمال القديس ماري تلميذ ادّي ) .١وفي الشواھد عن ھؤالء المبشرين األوَّ لين
للكلدان ربَّما ذكروا أيضً:ا تبش:يرھم لن:واحي الع:رب .ق:ال ص:احب كت:اب النحل:ة م:ن كتب:ة الق:رن
السابع  )) :وكان الداعي والمنصِّر والمتلم:ذ والم:دبّر ب:الجزيرة والموص:ل وأرض باب:ل والس:واد
َّ
والحزة ونواحي العرب من التالمي:ذ الس:بعين ادّي وم:اري ولح:ق بھم:ا
وما واالهُ من بالد التيمن
من التالميذ االثني عشر ناثنيل وھو ابن ثلماي ) أي برتلماوس ( ((  .وقد قال سليمان ب:ن م:اري
عن ھذا الرسول ) ص  : ( ٥ان برتلماوس تلمذ مع ادّي وماري )) نصيبين والجزيرة والموصل
وأرض بابل والسواد وبالد العرب وأرض المشرق والنبط ((
وقد سبقھما القديس افرام الكبير في القرن الرابع وذكر بش:ارة ادّي إل:ى الرھ:ا والمش:رق
في الميمر الذي مدح فيه مدينة الرھا
امَّا م:اري ف:انَّ ذك:رهُ ال يك:اد يفت:رق ع:ن ذك:ر ادّي ف:ي الش:واھد الس:ابق ذكرھ:ا كالكت:ب
الطقسيَّة النسطور َّية وأعمال المجامع وترجمت ِه المومأ إليھا وكلھا تش:ير إل:ى دعوتِ :ه ب:ين الع:رب
في بالد ميشان وسواد العراق وس َّكان الخيام .قال ابن م:اري ف:ي ت:اريخ فطارك:ة المش:رق )) :انَّ
ماري بادر إلى تلماذ جميع نواحي أرض بابل والعراقين واألھواز  ...وبالد العرب س َّكان الخيم
ونجران وجزائر بحر اليمن ((  .وقد روى الطيّب الذكر السيد عبد يشوع خيَّاط في َّ
مقدمة أعمال
مار ماري ) ٢انَّ دخائرهُ وُ جدت سنة  ١٨٧٩مع ذخائر يشوع سبران أحد شھداء القرن السادس
بين آثار كنيسة قديمة موقعھا ف:ي ك:رمالش ش:رقيّ الموص:ل .فھ:ذه الش:واھد م:ن ش:أنھا أن تزي:ل
ك في تاريخيَّة ماري التي ارتاب فيھا البعض
الش ّ
قُلنا انَّ بعض قبائل العرب كانت سبقت مالك بن فھم ف:ي س:كنى الع:راق م:ن جملتھ:ا بن:و
اياد الذين يذكر المؤرخون تنصُّرھم منھم البكري في معج:م م:ا اس:تعجم ) ص  .( ٤٨وق:د أش:ار
َ
ليح:ذرھم م:ن غ:زوة
شاعرھم لقيط بن يعم:ر االي:اديّ إل:ى بَِ :يعھم ف:ي قص:يدت ِه العينيَّ:ة الت:ي كتبھ:ا
كسرى وھي من اقدم اآلثار العربيَّة فقال :
ٌ
تامت فؤادي بذات الجزع
خرعبة

الع ْذبة البِ َيعا
مرَّ ت تري ُد بذات َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألول مرَّ ة في األصل السرياني السيِّد ا ّبلوس ( J. B. Abbeloos : Acta S.
 (١اطلب ترجمت ُه التي نشرھا َّ
) Maris
 (٢اطلب ھذه الترجمة ) ( Acta S. Maris, 7-8
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ففي ذكر ِه للبيع في ديار اياد عل:ى عھ:د كس:رى ش:اھد عل:ى ش:يوع النص:رانيَّة بينھ:ا من:ذ
القرن الرابع وھذا يخالف رواية ابن دريد ف:ي االش:تقاق ) ص  (éd. Wüstenfeld ١٠٥حي:ث
أَ َّخر تنصُّرھم قائالً  )) :اياد قدم خروجُھم من اليمن فصاروا إلى السواد فالحَّ ت عليھم الفرس ف:ي
الغارة فدخلوا الروم فتنصَّروا ((
وكان أيضًا بين قبائل العراق قوم من لَ ْخم .وفي الس:يرة الحلبيَّ:ة )طبع:ة مص:ر (٩٥ : ٣
انَّ بني لخم كانوا من عدد القبائل المتنصرة .لكنَّ الكاتب لم يذكر زمن تنصُّرھم
ولمَّا ظفرت النصرانيَّة بالدين في الدولة الرومانيَّة بجلوس قسطنطين على منصَّ :ة المل:ك
بلغ صدى ذاك االنقالب حتى العراق وحدثت نھض:ة جدي:دة س:اقت األل:وف المؤلف:ة إل:ى التنصُّ:ر
رغمًا عن معارضة ملوك العجم حت:ى ك:ادت النص:رانيَّة تعّ :م تل:ك األنح:اء كلھ:ا وتستأص:ل ش:أفة
المجوس:يَّة لكنُ :ه ق::ام س::ابور ذو االكت::اف وس::فك دم:اء النص::ارى مَّ :دة ملكِ :ه ال::ذي دام س::بعين س::نة
فضحَّ ى  ١٦٠٫٠٠٠من المسيحيين الذين كانوا في دولت ِه .وأعمال ھؤالء الشھداء قد كتبھا شھود
عيانيُّون ُتع ّد رواياتھم من أصدق وأثبت التواريخ نشرھا السمعاني ونقلھا إلى الالتينيَّة
وال غرو أن بين ھؤالء الشھداء كان أي ً
ضا قوم م:ن الع:رب المتنصِّ:رين كم:ا يُس:تد ّل م:ن
أمكنة استشھادھم وبعض اعالمھم كعبد _ والحارث وعزيز وحبيب الخ وقد ذكر اليَّا النصيبيني
اساقفة على البصرة ) وكان اسمھا فرات ميشان ( منذ السنة ٣١٠
وقد شھد المؤرخون أن سيَّاحً ا من النصارى كانوا يعيشون بين احياء عرب العراق من:ذ
أواخ:::::ر الق:::::رن الثال:::::ث وأوائ:::::ل الراب:::::ع ذك:::::رھم الم:::::ؤرخ س:::::وزمان ) ١ودع:::::اھم بالرع:::::اة
) (Βοσϰόµενοιأل َّنھـم كانوا يعيشون في البراريّ ويقت:اتون م:ن النب:ـات وروى ذل:ك الم:ؤرخ ))
ا َّنھم بحياتھم النسكيَّة وفضائلھم العجيبة ردُّوا كثيرين من العرب والعجم إلى الـدين النصراني ((
ثَّ :م تب::ع ھ::ؤالء الس:يَّاح رھب::انٌ غي::رھم ج::روا عل::ى مث::ال رھب::ان الص::عيد واخ::ذوا ع::نھم
طرائقھم النسكيَّة فكثيرون منھم اشتھروا في جھات العراق وفي البالد التي كان يسكنھا العرب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب تاريخ ُه ) ( Sozomène, H. E., 1. VI, 34
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وممَّن خصَّھم بالذكر قدما ُء الكتبة الراھ:بُ ح َّن:ا الكش:كري ) ١ال:ذي س:كن ف:ي ب:الد ج:رم
وابتنى ديرً ا ھناك نحو سنة ٣٢٠
وذكـر تاودوريطس المـؤرخ القديس سمعان القديم ) ٢فروى انُ :ه ك:ان تنسَّ :ك ف:ي ب:الد
اإلسماعيليين (( مختفيًا ف:ي بع:ض المجاھ:ل االَّ أن الع:رب اكتش:فوا مكانُ :ه وات:وهُ جمو ًع:ا متكاثف:ة
ليسمعوا تعاليمه وينالوا من ُه الشفاء لمرضاھم .فأجاب إلى ملتمسھم لكن ُه ل:م ي:زل يراق:ب الفرص:ة
ليھرب من لجاجھم ويبقى معتزالً في مناجاة ر ّب ِه

))

ويروى عن القديس يليان س:ابا أي الش:يخ انُ :ه س:اح ف:ي ب:الد الع:رب م:ع تلمي:ذ ِه المس:مى
يوح َّنا الفارسي ) ٣في غضون ذلك القرن الرابع
وفي ھذا القرن نفس ِه كانت القبائل اليمنيَّة من آل نصر بن ربيعة االزدي التي انتقلت من
جنوبيّ الع:رب إل:ى الش:مال فأَلق:ت ف:ي جھاتھ:ا عص:ا التس:يار وأخ:ذت تق:وى وتنم:و وتضُّ :م إليھ:ا
األول:ين المس:مَّى ام:رؤ الق:يس ب:ن عم:رو
شتات القبائل العربيَّة لتمل:ك عليھ:ا .وك:ان ب:ين ملوكھ:ا َّ
المعروف بالبدء الذي طال:ت َّ
م:دة ملكِ :ه إل:ى أواس:ط الق:رن الراب:ع .وممَّ:ا يج:در بال:ذكر أن الكتب:ة
صرهُ قال ابن خلدون في تاريخ ِه نقالً عن ابن الكلبيّ وغير ِه ) طبعة مص:ر ٢٦٣ : ١
يؤ ّكدون تن ُّ
(  )) :ول َّم::ا ھل::ك عم::رو ب::ن ع::ديّ ول::ي بع::دهُ عل::ى الع::رب وس::ائر َم::ن ببادي::ة الع::راق والحج :از
والجزيرة امرؤ القيس بن عمرو بن عدي ويقال ل ُه البدء وھو أوَّ ل من تنصَّر من ملوك آل نصر
وعمَّال الفرس ((
ولسنا نحن نرى في األمر عجبًا بعد ما روينا عن أمور النصرانيَّة في اليمن فھذه القبائل
المھاجرة إلى الشمال كانت عرفت الدين المسيحيّ في مواطنھا فبقي:ت خميرتُ :ه فيھ:ا عن:د انتقالھ:ا
إلى العراق .يؤيد ذلك ما رواهُ القزوين:يّ م:ن أم:ر )) األنبي:اء (( ال:ذين أرس:لھم _ إل:ى بن:ي حمي:ر
ليردوھم إلى _ قال  )) :فبعث _ ثالثة عشر نب ًّيا ) ألھ:ل ال:يمن ( َّ
ُّ
فك:ذبوھم ((  .لك:ن المس:عودي
ف:ي م::روج ال::ذھب )  ( ٣٩٣ : ٣ذك::ر ت::وبتھم عل::ى ي:د أولئ::ك الرس::ل وانتظ::ام أم::ورھم فق::ال )) :
وازال _ انعامھم وأموالھم فقالوا لرسلھم :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب المكتبة الشرقيَّة للسمعاني )  ٦٩١ : ٤ـ ( ٧٠٤
 (٢اطلب تاريخ الرھبان لتاودوريطس ) ( Migne PP. GG. Vol. 82, col. 1350
األول .وم َّم::ا روى ت::اودوريطس الم::ذكور ف::ي
 (٣اطل::ب أعم::ال البولن::ديين ف::ي الي::وم  ١٨م::ن ش::ھر تش::رين َّ
تاريخ ِه ) ك  ٣ف  ( ٢٠انَّ بعض كتبة زمانِ :ه نس:بوا قت:ل االمبراط:ور يلي:ان الجاح:د ف:ي ح:رب الف:رس إل:ى أح:د
رُ عاة العرب
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ادعوا لنا _ أن يخلف علينا نعمتنا وير ّد علينا ما شرد م:ن انعامن:ا ونعط:يكم مؤث ًق:ا ان ال نش:رك
با bشي ًئا فسألت الرسل بربّھ:ا فاج:ابھم إل:ى ذل:ك وأعط:اھم م:ا س:ألوا فا َّتس:عت بالدھ:م واخص:بت
عمائرھم إلى أرض فلسطين والشام ((  .وقال القزوينيّ  )) :ان ذلك كان بين مبعث عيسى والنبيّ
(( فتعيَّن بقول ِه ھذا انَّ ھؤالء األنبياء أو الرسل ما ك:انوا االَّ دع:ا ًة ل:دين المس:يح كم:ا يُس:تد ّل عليِ :ه
من الشواھد السابقة
ولنا دليل آخر على تنصُّر تلك القبائل اليمنيَّة في العراق وذلك ما ذكرهُ المؤرخون عنھ:ا
فقالوا انَّ قبائل من قضاعة من تيم الالت وكلب بن وبرة واألشعريين مع قوم من االزد تح:الفوا
ً
تنوخا ونزلوا جھات البحرين ثم العراق ما بين الحيرة واالنبار وتنصَّروا .قال ابن
وتآخوا ف ُدعوا
خلك:ان ف:ي ترجم:ة اب:ي الع:الء المع:رّ ي )ص  )) : (éd. De Slane ٤٩تن:وخ اس:م لعَّ :دة قبائ::ل
ً
تنوخا .وتنوخ إحدى القبائل
اجتمعوا قديمًا بالبحرين وتحالفوا على التناصر واقاموا ھناك و ُسمُّوا
الثالث التي ھي نصارى الع:رب وھ:م بھ:راء وتن:وخ وتغل:ب ((  .امَّ:ا تنصُّ:رھم ف:ي الق:رن الراب:ع
فيؤخ::ذ م::ن ق::ول ص::احب األغ::اني ع::ن س::ابور ذي األكت::اف ل َّم::ا ح::اربھم وك::ان ش::عارھم ش::عار
المسيحيين .قال )  )) : ( ١٦٢ : ١١ونزلت تنوخ بالبحرين سنتين  ...حتى نزلوا الحيرة فھم أوَّ ل
من اختطھا  ...ث َّم اغار عليھم س:ابور األكب:ر فق:اتلوهُ فك:ان ش:عارھم يؤمئٍ :ذ  :آل عب:اد _ فسُ:مُّوا
العباد ((
الديريْن أي دير الجماجم بظاھر الكوفة ودير الحريق قرب الحي:رة الل:ذين ذكرھم:ا
ولع َّل
َ
ت:ذكارً
ا
ياقوت ف:ي معج:م البل:دان )  ( ٦٦٤ , ٦٥٢ : ٢ق:د أنش:أھما نص:ارى الع:رب ف:ي الع:راق
ألولئك الشھداء الذين قتلھم سابور ألجل إيمانھم وفي روايات نقلھا ي:اقوت م:ا يلمِّ:ع ب:ذلك .وج:اء
في روايات أُخرى في ِه عن ابن الكلبي ان دير الجماجم بناهُ بنو عامر شكرً ا  bعلى ظفرھم ببن:ي
لقوم أُحرقوا بالحيرة
ذبيان وبني تميم بعد حرب وقعت بينھم .امَّا دير الحريق فبُني تذكارً ا ٍ
وما ال يُنكر وتثبت ُه الشواھد التاريخيَّة انَّ األديرة كثرت في أواخر الق:رن الراب:ع للمس:يح
في جھات العراق التي كان يسكنھا العرب .فانَّ القديس اوگين ال:ذي ك:ان نش:ر العيش:ة الرھبانيَّ:ة
ً
عص:بة م:ن تالمي:ذ ِه حت:ى أقاص:ي الع:راق وم:ا عت:ـَّمت
في بالد الجزيرة وما بين النھرين أرس:ل
اآلداب الرھبانيَّة ان انتشرت فيھا على يدھم أيَّ
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ديريْن الواحد في االنب:ار
انتشار خصَّ منھم المؤرخون بالذكر
الراھب يونان أو يونس الذي شيَّد َ
َ
قاعدة اللخميين قبل س:كناھم ف:ي الحي:رة عل:ى الف:رات واآلخ:ر بق:رب نين:وى .وق:د ع:رف الع:رب
الديرين كليھما فذكرھما ياقوت ودعا األوَّ ل )  ( ٧٠١ : ٢دير مار يونان والثاني دير يونس قال
عن ھذا األخير )  ( ٧١٠ : ٢ان ُه )) في جان:ب دجل:ة الش:رقي مقاب:ل الموص:ل وبينُ :ه وب:ين دجل:ة
ه يُعرف بنينوى ((
فرسخان واق ّل وموضع ُ
وف::ي الت::واريخ الكلدان َّي::ة القديم::ة ان يون::ان الم::ذكور ط::اف ب::الد الس::واد وب َّش::ر الع::رب
بالمسيح وكان قبل ان يزھد بالدنيا يتعاطى العلوم الفلسفيَّة ويزاول الطبّ فحبَّب ُه ذل:ك إل:ى الع:رب
وكا َّفة أھل السواد .ولمَّا ابتنى ديرهُ في االنبار كثر عدد الطالبين للترھُّب تحت تدبير ِه
وفي النصف الثاني من ھ:ذا الق:رن الراب:ع ت:ولَّى أح:د رھب:ان النص:ارى اس:م ُه عب:دا بن:ا َء
األديرة في أنحاء العرب فقدم على جاثليق المدائن المسمى تمُّوز أو تومرصا ونال من ُه الرخصة
في ذلك فبنى ھو ديرً ا كبيرً ا في دير ق َّنى أو درقان وطن ِه على اسم مار ماري حيث كانت ذخائر
ذاك الرسول .وبنى تالمذت ُه أدير ًة أخرى منھم تلمي:ذهُ عب:د يش:وع ال:ذي ش:يَّد عل:ى نھ:ر صرص:ر
ال::دير المع::روف بالص::ليب حي::ث ك::ان ظھ::ر ص::ليب مني::ر ف::ي أ َّي::ام استش::ھاد المس::يحيين عل::ى ي::د
سابور باغراء المجوس .وشيد ديرً ا آخر في باكسايا في سواد العراق ثم ديرً ا ً
ثالث:ا عن:د الف:رات.
واخبر الم:ؤرخ اب:ن م:اري ) ص  ( ٢٩ا َّنُ :ه تلم:ذ الع:رب ف:ي مت:وث وميش:ان واليمام:ة وردَّ بن:ي
ثعلبة إلى اإليمان ) ١فجعله تومرصا اسق ًفا مقام ُه في دير محراق .ومنھم تلميذهُ يباالھا ال:ذي ر َّد
أقوامًا من العرب في أرياف الفرات وابتنى ديرً ا في دسكرة السواد وديرً ا آخر عل:ى ضَّ :فة النھ:ر
قيل انَّ عدد رھبان دير ِه قد كثر حتى ض:اق بھ:م ال:دير م:ع س:عت ِه فبلغ:وا االربعمائ:ة بنيِّ:ف وك:ان
الرھبان من أنحاء شتى يتكلمون لغات مختلفة فجعلھم أربعً:ا وعش:رين فرق:ة يتع:اقبون ف:ي ت:الوة
الف::رض اإللھ::يّ ل::يالً ونھ::ارً ا فيتل::ون الص::لوات والتس::ابيح ف::ي لغ::اتھم أي الس::ريانيَّة واليونان َّي::ة
والالتينيَّة والقبطيَّة .وكان سبق ُه إلى ذلك في ھ:ذه المناس:ك راھ:ب آخ:ر اس:م ُه اس:كندر ال:ذي أنش:أ َ
طائفة الساھرين )  ( Acémètesلمواصلتھم الصالة ليالً مع نھار .وقد ذك:ر س:ليمان ب:ن م:اري
في تاريخ فطاركة كرسيّ المشرق ) ص  ( ٢١وعمرو بن متى في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب المكتبة الشرقية للسمعاني ) ج  ٣ص  ١٩٨و  ٢١٨و ( ٣٠٢

٨٠

تاريخ النصرانيَّة في جزيرة العرب

المجدل ) ص  ( ٢٨كثيرً ا من ھذه األديرة واختصرا تواريخھا عن كتبة معاصرين اخصّھم احّ ي
تلميذ مار عبدا الذي وضع ترجمة حياة معلم ِه ث َّم صار بعد ذلك بطرير ًكا على الكلدان
فھذا العدد الوافر م:ن األدي:ار وكث:رة المت:رھّبين فيھم:ا دلي:ل واض:ح عل:ى س:طوع ض:ياء
النصرانيَّة بين عرب العراق في ختام القرن الرابع للمسيح .ف:انَّ كّ :ل دي:ر منھ:ا ك:ان كينب:وع م:ن
المياه الحيَّة يسقي تلك االرجاء فينبت للخالص الثمار الطيّب:ة .وك:ان المتنصِّ:رون يمارس:ون م:ن
الفضائل اسماھا ومن األعمال المبرورة أفضلھا وأوالھا حتى انھم ما كانوا يحجمون عن الموت
والع::ذابات ألج::ل دي::نھم كم::ا ُي::روى ع::ن الس::فراء الثالث::ة ال::ذين أوف::دھم مل::ك العج::م إل::ى القيص::ر
يليانوس المارق سنة  ٣٦١واسماؤھم مانوي:ل ) أو عمانوي:ل ( وش:ابيل واس:ماعيل أراد يلي:انوس
أن يغصبھم على السجود لألصنام فأَبوا وماتوا في سبيل دينھم القويم ف:ي القس:طنطينيَّة وأعم:الُھم
مدونة في مجم:وع البولن:ديين )  .( Acta Sanctorum, d. XVII Juniiوك:ان ق:بلھم س:فيران
َّ
آخران ) سنة  ( ٢٥٠قد وفدا على دقيوس من قبل دول:ة الف:رس اس:مھما عب:دون وس:نان وفضَّ:ال
الموت على جحود النصرانيّة فقُتال في رومية وعيدھما في الكنيسة في  ٣٠تموز
وبعد ھؤالء نسَّاك العراق بزمن قلي:ل ق:ام ف:ي الكنيس:ة االنطاكي:ة ق:دّيس آخ:ر اش:تھر ف:ي
الشرق والغرب معًا نريد ب ِه القديس سمعان العمودي المولود نحو سنة  ٣٦٠للمس:يح ال:ذي رق:ي
عمودهُ في الجبل المعروف باسم ِه في جھا انطاكية واضحى بعد م َّد ًة كمن:ارة استض:اء بھ:ا الع:الم
كل ُه .وسيرت ُه قد كتبھا أحد تالميذ ِه المسمى انطون ف ُنشرت في أعمال اآلباء الالتينيين (Migne,
) P. L. t. 73, p. 329وكتبھا أيضًا تاودوريطس معاصرهُ الذي كان َّ
يتردد علي ِه وھو من أوثق
ً
رواية .وكذلك روى أعمالُ :ه كثي:رون م:ن الس:ريان ف ُنش:رت ت:آليفھم ف:ي ھ:ذه
المؤرخين وأصدقھم
المدَّات األخيرة .ومن يتص َّفحْ ھا يتح َّقق ما ناله العرب من فضل القديس سمعان .وقد مرَّ لنا ذك:ر
الحميرين ال:ذين ك:انوا يقص:دون ُه م:ن ال:يمن .وك:ان العراقيُّ:ون م:ن الع:رب ينتابونُ :ه بش:وق أعظ:م
لقربھم من ُه .اس:مع م:ا كتبُ :ه ت:اودوريطس اس:قف ق:ورش بع:د أن ش:اھد عيا ًن:ا العجائ:ب الت:ي ك:ان
يأتيھا العموديّ قال عن العرب ما نروي قسمًا من ُه معرَّ بًا ): ١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب الباب  ٢٦من كتاب ِه المدعو بفيلوتاوس أو الحياة الرھبانيَّة )(Migne P. G., t. 82, col. 1474
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)) انَّ مقام سمعان عل:ى عم:ود ِه ق:د أن:ار قل:وب األل:وف المؤلَّف:ة م:ن بن:ي إس:ماعيل فك:انوا يأتونُ :ه أفواجً :ا
أفواجً ا فيتق:اطرون إليِ :ه ت:ار ًة م:ائتين وت:ار ًة ثالثمائ:ة وأحيا ًن:ا أُلو ًف:ا )  ( ὄτε ϰαὶ χίλιοιفيجح:دون لديِ :ه أض:اليل
اج::دادھم وربَّم::ا َّ
حطم::وا إمام ُ :ه أص::نامھم ولعن::وا بإغرائ ِ :ه ُّ
الز َھ::رة وعبادتھ :ـا النجس::ة ث::م كان :ـوا يتلق :ـَّنون التع::اليم
الخالصية ويذعنون للبشارة اإلنجيليَّة .وقد حصل ل:ي خط:ر عل:ى حي:اتي م:ن ت:زاحمھم عل:يَّ ألنَّ الق:ديس س:معان
كان يأمرھم أن يطلبوا مني البركة األسقفيَّة مؤ ِّك ًدا لھ:م ا َّنھ:ا تع:ود عل:يھم ب:الخير فك:انوا إذ ذاك يقحم:ون عل:يَّ م:ن
كل جانب من اإلمام والوراء والجانبين ويرك:ب بعض:ھم عل:ى أكت:اف ال:بعض ويمُّ :دون إل:يَّ أي:ديھم ليلتمس:وا من:ي
البركة ولوال أن القديس سمعان كان يزجرھم ل ُكنت تأ َ ّذ ُ
يت من لجاجھم وازدحامھم عليَّ ((

وق::د ذك::ر ھن::اك ت::اودوريطس ومثلُ :ه الم::ؤرخ ايڤاغري::وس والك::اھن قزم::ا معاص::رهُ عَّ :دة
عجائب وآيات باھرة صنعھا سمعان مع العرب وشيوخھم زادت ثقتھم ب ِه وتوارُدھم إلي ِه واقبالھم
على استماع أقوال ِه .فمن ذلك ما أخبر ب ِه عن أمير قبيل:ة ُنق:ل إليِ :ه مخلَّ ًع:ا عل:ى س:رير م:ن مدين:ة
الر َّق:ة فش::فاه الق:ديس برس::م إش:ارة الص::ليب عليِ :ه وص::بغ ِه بمي:اه المعمود َّي::ة فع:اد كمخل::ع اإلنجي::ل
حامالً سريرهُ والحضور كلھم يشكرون _ على ھذه النعمة السابغة ) .١وك:ذلك اخب:ر ع:ن أمي:ر
آخر كان تنصَّ ر ونذر بين يدي القديس ا َّن ُه يصوم عن أكل اللحم فنسي نذرهُ مرَّ ة وأكل قطعة م:ن
اللحم استحالت في جوف:ه إل:ى حج:ر ك:اد يلف:ظ ب:ه روحُ :ه ل:و ل:م يس:رع إل:ى الق:ديس ال:ذي خلَّصُ :ه
بصالت ِه ) .٢وأرسلت ملكة العرب من العراق وسألت ُه أن يزيل عقمھا وينال لھا من _ اب ًنا ذكرً ا
فنالت ُه وأرسلت ُه إلى رجل _ لينال بركت ُه
وذكر تلميذهُ انطون في سيرته ) ٣انَّ أميرً ا من أمراء قبائل عرب الجزيرة دعاهُ مال ًكا (
)  Basilicusقدم على القديس فوجد سمعان يصلي فوق عمود ِه فجثا تحت ُه ينتظ:ر نھاي:ة ص:الت ِه
ليطلب بركت ُه وإذا بدود ٍة كان:ت ترع:ى جس:م الق:ديس وك:ان يحتم:ل ذل:ك بص:بر ح ًّب:ا ب:ا bس:قطت
فالتقطھا األمير ليحفظھا كتذكار وذخيرة .فلحظ سمعان فعل األمير فصرخ إلي ِه  :انك بفعلك ھ:ذا
أيُّھا الرجل الشريف قد كدَّرتني فكيف تمسّ ما ينتثر من جسدي من الق:ذر .فف:تح األمي:ر ي:دهُ وإذا
بالدودة قد استحالت إلى درَّ ة ثمينة فأراھا القديس وقال  :ليست ھذه دودة بل درَّ ة .فأجاب ُه س:معان
 :على حسب إيمانك قد صنع بك الربّ فلتكن يدك مباركة طول حياتك .وانطلق األمير فرحً ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اآلباء اليونان ) ( P. G., t. 88, col. 1477
 (٢في ِه أي ً
ضا
 (٣اطلب مجموع اآلباء الالتين ) ( Migne : P. L., t. 73, p. 329
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على أنَّ بعض أمراء العرب غير المتنصرين لم يرضوا بفع:ل رعاي:اھم وخ:روجھم إل:ى
ب::الد الروم::ان وتنصُّ ::رھم عل::ى ي::د س::معان العم::ودي .وم َّم::ا أخب::ر الم::ؤرخ قزم::ا الك::اھن أنَّ مل::ك
األول الذي يلقب ُه العرب باألعور لمَّا اس:تولى عل:ى مل:ك
الحيرة الذي دعاهُ بالنعمان وھو النعمان َّ
الحيرة بعد امرئ القيس الثاني ) نحو سنة  ٣٩٠إلى  ( ٤٢٠امتعض من رحلة أھ:ل الحي:رة إل:ى
القديس سمعان فاعلن بأمر ملكي ا َّن ُه ينھى تحت عق:اب الم:وت الخ:روج إل:ى زي:ارة الس:ائح .فم:ا
انتشر ھذا الخبر حتى استولى الخوف على رعاياه فرأَوا ان الطاعة لھذا الحكم الظ:الم أول:ى م:ن
التعرُّ ض للموت األحمر .االَّ أنَّ الملك لم يلبث أن ندم عل:ى م:ا فع:ل .فف:ي ذات الليل:ة الت:ي ولي:ت
صدور الحكم ظھر ل ُه القديس في الحل:م وف:ي ي:د ِه س:يف ومع:ه خمس:ة رج:ال البس:ين ثيابً:ا بي ً
ض:ا
ناصعة فنظر إلى الملك ْ
شزرً ا وب َّكت ُه على فعل ِه ث َّم أمر الرجال أن يربط:وهُ ويجل:دوهُ ً
جل:دا مبرّ حً :ا
ل الس:يف متھّ :د ًدا وق:ال)) :
دون أن يرثوا لعويل ِه فل َّمـا كاد يصير إلى التلف أمر بالكفّ عنُ :ه ثَّ :م سَّ :
إيَّاك إيَّاك أن تعود إلى مثلھا فبھذا السيف ُتقطع مفاصلك (( فقام الملك وھو على آخ:ر رم:ق ولمَّ:ا
أص::بح الص::باح جم::ع حاش::يت ُه والغ::ى حكمُ :ه أم::امھم وح::ضَّ ش::عب ُه أن ي::ذھبوا إل::ى الق::ديس كيفم::ا
شاؤُ وا .قال قزما الم:ؤرخ  )) :وھ:ذا الخب:ر رواهُ أح:د ق:وَّ اد النعم:ان المس:مَّى انطي:وخس ب:ن س:الم
وكان سمع ُه من فم النعمان ولمَّا جاء ليزور القديس أخبر بما سمع أمام سمعان نفس ِه وأنا حاضر
((  .وأَردف الراوي قائالً  :ومذ ذاك الحين أُطلقت الحريَّ:ة لع:رب الحي:رة ب:أن ي:دينوا بالنص:رانيَّة
ثم قال  :والملك النعمان كان يريد بعد ذلك أن يتنصَّر ويزھد بال:دنيا لكنُ :ه خ:اف م:ن س:طوة مل:ك
العجم
) قلن::ا ( ولن::ا ف::ي ش::ھادة م::ؤرخي الع::رب م::ا يثب::ت ھ::ذه الرواي::ة ويؤي::د ص::حَّ تھا .ف::انَّ
الم::ؤرخين ق::د رووا أنَّ النعم::ان األع::ور بع::د س::نين م::ن ملك ِ :ه اجتم::ع بأح::د الن َّس::اك الص::الحين
المدعوّ ين بالرابطة فزھَّدهُ بالفانية ودعاهُ إلى ترك الدنيا وعبادة _ فلبى الملك دعوت ُه ولبس مع ُه
المسوح وساحا في األرض زھ ًدا ) .١وليس ھؤالء الرابط:ة عل:ى رأين:ا س:وى رھب:ان النص:ارى
ال::ذين بي َّن::ا ل::ك وف::رة ع::ددھم ف::ي جھ::ات الع::راق وزھ::دھم بالع::الم .وفيم::ا ذكرن::ا م::ن ت::اريخ قزم::ا
مصداق على ھذا ال:رأي .ولعَّ :ل ال:دير ال:ذي دع:اهُ الع:رب ب:دير األع:ور ق:د ابتن:اهُ نعم:ان األع:ور
المذكور ولوال أنَّ ياقوت ): ٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب تاريخ الطبري طبعة ليدن ) ج  ١ص  ( ٨٥٤ومجموعنا مجاني األدب ) ( ٢٢١ : ٢
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 ( ٦٤٤نسب دير األعور الواقع على قوله بظاھر الكوفة إلى رجل من بني حذافة اب:ن زھ:ر ب:ن
إياد وقد مرَّ بك انَّ بني اياد من أقدم قبائل العرب المتنصِّرة
ًّ
وعزا ف:ي الع:راق .ق:ال قزم:ا بع:د
وال غرو ان تنصُّر ھذين الملكين زاد النصرانيَّة شأ ًنا
رواية انطيوخس بن سالم عن ندامة النعمان ان الدين المس:يحي م:ذ ذاك الوق:ت نم:ا ًّ
نم:وا عظيمً:ا
فكثر عدد األس:اقفة والكھن:ة حت:ى ض:اق ع:ن الحص:ر .ولمَّ:ا ق:ام المل:ك ازدش:ير األوَّ ل واض:طھد
عرب العراق قس ٌم من تلك المحن اظھروا فيھا من الثبات ما غيرَّ بعد م َّدة
النصارى في ملك ِه نال
َ
أفكار الملك فتغاضى عنھم .وقيل انّ امرأة الملك ازدشير نالت بشفاعة القديس سمعان الشفاء من
مرض عُضال فرغبت إلى الملك أن يكفّ االضطھاد عن النصارى في مملكت ِه
ٍ
وف::ي القس::م األوَّ ل م::ن الق::رن الخ::امس بلغ::ت النص::رانيَّة أوج فخرھ::ا وازدھارھ::ا ف::ي
العراق .وكان اإليم:ان كاثوليك ًّي:ا محضً:ا ل:م ُي َش:بْ بش:يء م:ن أض:اليل النس:اطرة واليعاقب:ة وك:ان
األساقفة حريصين على وديعة التعاليم الرسوليَّة كم:ا ت:رى م:ن أعم:ال مجم:ع الم:دائن ال:ذي عُق:د
سنة  ٤١٠فشذبت اضاليل آريوس وغير ِه من المبتدعين
وفي ھذا الزمان عُ:رف الق:ديس ماروث:ا رئ:يس أس:اقفة ميَّاف:ارقين ال:ذي حظ:ي ل:دى مل:ك
العجم ازدشير الثاني وابرأ ابنت ُه من داء عقام فنالت من أبيھا الحريَّة التامَّ:ة لنش:ر النص:رانيَّة ف:ي
العجم .وماروثا من كبار القديسين الشرقيين والمدافعين ع:ن اإليم:ان المس:تقيم بھمتِ :ه عُق:د مجم:ع
ثان في المدائن سنة  ٤٢٠إلثبات عقائد اإليمان وحُ رم نسطور
ٍ
وفي ِه أيضًا أصبحت جھات الجزيرة والسيَّما العراق العربي كص:عيد آخ:ر بل:غ فيھ:ا ع:دد
الزھَّاد إلى ما تجاوز ك ّل احصاء .فكانت األديرة كمدن واسعة يسكنھا الوف من الرھبان يقضون
ص ُه البكري ف:ي معج:م م:ا اس:تعجم )
فيھا الحياة في الصالة والشغل .ولو راجعت الفصل الذي خ َّ
 ٣٥٨ـ  ( ٣٨١وي::اقوت الحم::وي )  ٦١ : ٢ـ  ( ٧٣٩وغيرھم::ا بھ::ذه األدي::رة لرأي::ت أن ب::الد
العراق كان لھا نصيب كبير منھا وھم لم يذكروا غالبًا إالَّ ما ورد اسم ُه في ش:عر الش:عراء ك:دير
االبلق في األھواز ودير أبي يوسف فوق الموصل قريب من َبلَد وديارات األساقف ب:ال َّن َجف ب:ين
وديري األُسكون بالحيرة وقرب واسط كانت فيھما م:دارس للعل:وم
قصري أبي خصيب والسدير
َ
الدينيَّة ودير اشموني قرب بغداد ودير األعلى بالموصل على جبل مط ّل على دجلة ودير باشھرا
بين
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سامرَّ ا وبغداد ودير با َعربا بين الموصل والحديثة على شاطئ دجلة ودير مخائيل ودي:ر الثعال:ب
الجر َع:ة
منسوب على ما نظنّ إل:ى بن:ي ثعلب:ة المتنص:رين قري:ب م:ن بغ:داد عن:د الحارثيَّ:ة ودي:ر
َ
ُرْ
بالحيرة ودير الخوات ب ُع ْكبرا ودير الخنافس على قلَّة جبل ُتشرف على دجلة ونينوى ودي:ر د ت:ا
غربيّ بغداد ودير الدِھْ دار بنواحي البصرة ودير ال َّنر ْندَ ْورد في الجانب الش:رقي م:ن بغ:داد ودي:ر
سابور غربيّ دجلة ودير سمالو وكالھما قرب بغداد ودير السُّوسي بنواحي سرَّ من رأى ) وھي
صباعي شرقيّ تكريت ودي:ر الط:واويس بس:امرَّ ا ودي:ر
سامرَّ ا ( ودير الشاء بأرض الكوفة ودير َ
ْ
العل:ث ودي:ر فثي:ون
العاقول بين مدائن كسرى والنعمانيَّة ودير العجَّ اج بين تكري:ت وھي:ت ودي:ر َ
وكالھم::ا بس::امرَّ ا ودي::رَ ي القب::اب وقوط::ا م::ن ن::واحي بغ::داد ودي::ر الق َّي::ارة عن::د الموص::ل ودي::ر
َكرْ دشير بين الريّ وق ّم ودي:ر ُك:وم م:ن أعم:ال الموص:ل ودي:ر م:ار فثي:ون ب:الحيرة أس:فل النجَ :ف
ودير مار سرجيس قرب سامرَّ ا ودير متى قرب نينوى ودير مديان على نھر كرخايا قرب بغداد
ودير مر جرجس بالم َْزرفة قرية من منتزھات بغداد ودير َمرْ ماري من نواحي سامرَّ ا ودير مر
يُح َّنا جانب تكريت ودير ملكيساوا فوق الموصل ودير ھ ِْزقل في جھات البصرى وغيرھ:ا أي ً
ض:ا
تؤيد كثرتھا ما قلنا عن انتشار النصرانيَّة في العراق
والعرب لم يعرفوا فقط ھذه األديرة ورووا أس:ما َءھا ف:ي أش:عارھم أو ذكروھ:ا ف:ي جمل:ة
أخبارھم بل ُنسب كثير منھا إليھم أو لوقوعھا في دي:ارھم أو أل َّنھ:م عُن:وا بتش:ييدھا وكّ :ل ذل:ك م:ا
يزيد بيا ًنا قولنا في نفوذ النصرانيَّة بين عرب العراق .فمن ذلك م:ا ذك:رهُ البك:ريّ وي:اقوت أي ً
ض:ا
ضاح ويسمَّى أي ً
ضا دير م:ر عب:دا بن:اهُ
كدير ابن برَّ اق بظاھر الحيرة ودير ابن عامر ودير ابن و َّ
بذات االكيراح من نواحي الحيرة َعبدا بن حنيف بن وضَّاح اللحياني .ودير حنظلة المنسوب إلى
حنظلة بن عبد المسيح بن علقمة بن مالك من بني لخم .ودير حنة دير ق:ديم ف:ي الحي:رة من:ذ ايَّ:ام
بني المنذر لقوم م:ن تن:وخ يق:ال لھ:م بن:و س:اطع .ودي:ر ح َّن:ة آخ:ر ب:األ ُكيراح بناحي:ة البل:يخ ذك:رهُ
البكريّ ) (٣٧٢ث َّم قال  )) :واالكيراح موضع أيضًا بالحيرة في ِه دير بناهُ عبد بن حني:ف م:ن بن:ي
:ك الحي::رة م::نھم ملك::ان (( ودي::ر خن::دف وھ::ي ليل::ى بن::ت حل::وان
لحي::ان ال::ذين ك::انوا م::ن لخ::م وملَ :
القضاعي أ ّم ولد الياس بن مضر بن نزار .ودير السوا المنسوب إلى رجل من اياد وقيل إلى بني
حذافة .ودير عبد المسيح المنسوب إلى عبد المسيح
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ابن عمرو بن ُب َقيلة الغسَّاني الشاعر واحد المعمِّرين موقع ُه في ظاھر الحيرة .ودير العذارى بين
سرَّ من رأى والحظيرة وكان يس:كن ُه م:ن ابك:ار العب:اديين وع:رب النص:ارى .روى ي:اقوت ): ٢
 (٦٨٠والبيروني في كتاب ِه اآلثار الباقية )  )) ( éd. Sachau p. 314انَّ أحد ملوك الحيرة أراد
أن يختار منھنَّ ل ُه نسوة فصُمن ثالثة أيَّام بالوصال فمات ذلك الملك في آخرھا ولم يم َسسْ ھنَّ ومذ
ذاك أخذوا يصومون ھذا الصوم المعروف بصوم العذارى ((  .ودير علقمة بالحيرة منسوب إل:ى
علقمة بن عديّ بن الرميك من بني لخم ودير عمرو في جبال طيء .ودير قرَّ ة المنسوب إلى قرَّ ة
أح::د بن::ي حذاف::ة ب::ن ُزھ::ر اب::ن إي::اد .ودي::ر اللّ :ج للنعم::ان مل::ك الحي::رة .ودي::ر ھن::د الكب::رى وھن::د
الصغرى وسنعود إلى ذكرھما
ويخبر عن المتعبدين في تلك األديرة أو القاللي الممت َّدة بين الحيرة والبصرة ا َّنھ:م ك:انوا
يجتمعون في األعياد فيحتفل:ون بھ:ا برون:ق وك:ان أھ:ل تل:ك األنح:اء يخرج:ون إل:يھم فيحض:رون
حفالتھ:م ويطلب:ون م:نھم ش:فاء مرض:اھم .وك:ان الن َّس:اك يعيش:ون غالبً:ا م:ن ص:يد األس:ماك وم:ن
حسنات المؤمنين
فھذه أديرة عديدة كلُّھا من بناء نصارى العرب في جھات العراق .فلعمري ا َّنھ:ا م:ن أد ّل
األدلَّة وأجلى البيِّنات على علوّ منار النصرانيَّة بين عرب الجاھليَّة
وما قلناهُ عن األديرة يجوز قول ُه عن عدَّة كنائس وبيع شيَّدھا العرب وأش:اروا ب:ذلك إل:ى
ُتقاھم وتحمُّسھم في الدين .وكانوا يتفاخرون ببناء البيع في احيائھم .قال الفيروزاباديّ  :وكان في
الحيرة كثير من الكنائس البھيَّة .وقال الزبرقان بن بدر التميميّ لمَّا وفد على محمَّد ي:ذكر كن:ائس
قوم ِه ) سيرة الرسول البن ھ َّشام : ( ٩٣٥
نحنُ الكرا ُم وال حيٌّ يعادلنا

صب البيعُ
منـ َّا الملو ُ
ك وفينا ُت ْن َ

وقال في معجم البلدان )  )) : ( ٧٠٣ : ٢كان أھل ثالث بيوتات يتبارون في البيع وربّھا
) كذا ( أھل المنذر بالحيرة وغسَّان بالش:ام وبن:و الح:ارث ب:ن كع:ب بنج:ران وبن:وا دي:اراتھم ف:ي
المواضع النزھة الكثيرة الشجر والرياض والغدران ويجعلون في حيطانھا الفسافس وفي سقوفھا
الذھب والصور وكان بنو الحارث بن كعب على ذلك إلى أن جاء اإلسالم ((  .وقال ابن ُد َريْد في
كتاب االشتقاق (ed. Wüstenfeld.
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)  226عن بني عديّ  )) :ومن بني لخم بنو عديّ بن ُّ
الذميل بن اس:س لھ:م بيع:ة ب:الحيرة وك:انوا
أشرا ًفا ((
وكان ّ
يحق بنا أن نضيف إلى ھذه الشواھد جدول األساقفة الذين كانوا في القرن الخامس
يدبرون كنائس العراق العربي كاالنب:ار والحي:رة والبص:رة وبي:ت عرباي:ا وميش:ان وغيرھ:ا لك:نَّ
ذلك يطول بنا فنشير إلي ِه فقط إشارة خفيفة
لكنَّ الحقيقة تضطرُّ نا أيضًا أن نذكر ما أُصيبت ب ِه كنائس بابل والعراق .فانَّ في أواخ:ر
الق::رن الخ::امس نفث::ت البدع::ة النس::طوريَّة فيھ::ا س :مَّھا وخ::دعت كثي::رين م::ن الم::ؤمنين واألس::اقفة
فاع::اروا لھ::ا اذ ًن::ا ص::اغية وانتم::وا إل::ى أص::حابھا .ث::م قام::ت ب::اثرھم البدع::ة اليعقوب َّي::ة وانتش::رت
انتش::ارً ا عظي ًم::ا ف::ي ب::الد الجزي::رة وبلغ::ت أي ً
ض::ا إل::ى أنح::اء الع::راق فقام::ت الح::رب الدين َّي::ة ب::ين
البدعتين على ساق وكانتا في البيعة الشرقيَّة كالزؤان الذي خن:ق ال:زرع الجي:د ال:ذي زرعُ :ه ربُّ
غرو أنَّ العرب انقسموا مع أھل تلك البالد إلى قسمين فع:دل قس:م م:نھم والس:يَّما أھ:ل
البيت .فال
َ
القبائل الواقعة شرقيّ الموصل حتى خليج العجم إلى النسطوريَّة بينما كان القسم اآلخ:ر ومق:امھم
على األخصّ في غربي الموصل وفي ديار ربيعة إلى جھات الرھا وتخوم حلب وحمص وحماة
قد تبع اليعقوبيَّة
فابتدأَ تقھقر النصرانيَّة مذ ذاك الحين في الشرق فت:رى ت:اريخ الكنيس:ة الش:رقيَّة ينحص:ر
غالبًا في تاريخ الخصومات والمشاغبات الت:ي س:بَّبتھا تان:ك الب:دعتان أو م:ا ك:ان ين:وط بھم:ا م:ن
البدع والمشاكل .وزاد في الطين بلَّة تداخل ملوك القسطنطينيَّة من الروم في أمور ال:دين فأق:اموا
نفوسھم كقضاة في المعتقدات المسيحيَّة وكان منھم من يعضد البدع وينتمي إليھا جھارً ا كما فع:ل
قنسطنس::يوس ووال::نس الل::ذان نص::را االريوس::يَّة وكزين::ون وانس::تاس الم::دافعين ع::ن اليعقوبيَّ::ة
وكھرق::ل ال::ذي داف::ع ع::ن بدع::ة المن::وثليين فكن::ت ت::رى المج::امع تت::والى منھ::ا كاثوليك َّي::ة ومنھ::ا
ھرطوقية فتبطل ھذه ما أثبتت ُه تلك وكان االحبار الرومانيُّون مھتمّين وقتئ ٍذ بتھ:ذيب أم:م البراب:رة
التي ھجمت على المملك:ة الرومانيَّ:ة ف:ال يس:تطيعون أن ي:داووا أس:قام الش:رق كم:ا يش:اؤُ ون لبُع:د
الش::رق ع::ن نظ::رھم أو أي ً
ض::ا لم::ا ك::انوا يجدون ُ :ه ف::ي مل::وك ال::روم وبطارك::ة القس::طنطينيَّة م::ن
المخالف::ة ألوام::رھم فأص::بح الش::رق ف::ي ھ::رج وم::رج واختلَّ::ت ب::ذلك أم::ور ال::دين وان::تقض حب::ل
اإليمان المتين
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وان تتبعنا تاريخ النصرانيَّة ب:ين ع:رب الع:راق ف:ي أواخ:ر الق:رن الخ:امس َّ
وم:دة الق:رن
السادس وجدنا بينھم َرجع ً
صدى لھذه الحوادث الجارية في ظھرانيھم وھم منوط:ون ف:ي الع:راق
بالكنيسة الكلدانيَّة الت:ي تبع:ت أض:اليل نس:طور وف:ي الجزي:رة ودي:ار بك:ر وربيع:ة وأنح:اء الرھ:ا
بالكنيسة السريانيَّة التي غلبت عليھا الھرطقة اليعقوبيَّة
وكان ملوك الحيرة َّأول م:ن َّ
ت:أثر بھ:ذه الح:وادث ف:إن السياس:ة قض:ت عل:يھم ب:أن يتبع:وا
الدولة الساسانيَّة التي بسطت حمايتھا على النس:طوريَّة وعض:دتھا ف:ي ب:الد الع:راق إل:ى نص:يبين
وذل::ك بغ ً
ض::ا بمل::وك ال::روم ال::ذين ك::انوا يتقلَّب::ون حي ًن::ا م::ع البدع::ة اليعقوب َّي::ة وحي ًن::ا م::ع الكنيس::ة
الكاثوليكيَّ::ة .ون::رى الم::ؤرخين ال::روم والالت::ين مض::طربين ف::ي إيض::اح ت::اريخ مل::وك الحي::رة
فتتناقض آراؤھ:م ف:يھم إذ ك:انوا ي:رونھم ف:ي مص:افّ أع:دائھم الف:رس فبعض:ھم يجعل:ونھم وثني:ين
وبعضھم يذكرونھم في ع:داد النص:ارى وي:روي غي:رھم ع:ن ام:راء الج:يش م:ا ال يص:حُّ إالَّ ع:ن
الملوك وبعكس ذلك ينسبون إلى المل:وك م:ا أت:اهُ األم:راء .وت:رى ش:ي ًئا م:ن ھ:ذا االض:طراب ف:ي
ّ
الحق
رواية السريان والعرب .وھا نحن نورد من ذلك ما نراهُ أقرب إلى
خلف المنذرُ األوَّ ل في ملك الحيرة أباهُ النعمان بعد تنصُّر ِه وزھد ِه فملك  ٤٤سنة )٤١٨
ـ  (٤٦٢قضاھا في حروب متواترة ض ّد الروم ف:ي خدم:ة مل:وك الف:رس الس:يَّما بھ:رام ج:ور ب:ن
ازدشير الذي كان تربَّى بين عرب الحيرة .وكان بھرام ًّ
عدوا للنصارى فامتحنھم في بالد ف:ارس
َ
وجوارھا وصادرھم وقتل منھم كثيرين تعيّد الكنيسة ذكرً ا الستشھادھم وك:أنَّ المن:ذر وافقُ :ه عل:ى
آرائه وعاد إلى شرك آبائ ِه القديم .وأخبر سقراط ) ١المؤرخ معاص:رهُ أ َّنُ :ه دخ:ل ف:ي ب:الد ال:روم
فنھب وسلب وأحرق وسبى وكان يقصد السَّير إلى القس:طنطينيَّة ليفتتحھ:ا لك َّنُ :ه ل:م يفل:ح وأُص:يب
جيش ُ :ه بكس::رة عظيم::ة وقُت::ل م::نھم مئ::ة أل::ف عل::ى ق::ول س::قراط وس::بعون أل ًف::ا عل::ى رأي الكتب::ة
السريان
وق::ام بالمل::ك بع::د المن::ذر أبن::اؤهُ الثالث::ة ب::التوالي أعن::ي نعم::ان الث::اني )  ٤٦٢ـ ( ٤٧١
المعروف بابن شقيقة صاحب الفرقتين الش:ھباء ودوس:ر .ث:م األس:ود )  ٤٧١ـ  ( ٤٩١ث:م المن:ذر
الثاني )  ٤٩١ـ  ( ٤٩٨وال نعلم من أمر دينھم شي ًئا بل أخبارھم مضطربة ال ُتؤخذ ً
سندا لتاريخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب تاريخ ُه ) ك  ٧ف ( ١٨
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ُ
وأثبت منھا أخبار النعمان الثالث ابن األسود بن المنذر )  ٤٩٨ـ  ( ٥٠٣الذي س:ھا ع:ن
ذك:ر ِه معظ::م م:ؤرخي الع::رب االَّ حم::زة األص:فھاني ) ص  ( ١٠٤وق::ال انَّ امَُّ :ه كان::ت ت::دعى أم
المالك وا َّنھا كانت ابنة عمرو المقصور أح:د مل:وك كن:دة وجّ :د ام:رئ الق:يس الش:اعر غ:زا أي ً
ض:ا
الروم ونھب بالدھم وكان في خدمة الملك قباذ .ولعل ُه ھو ھو الذي أش:ار إليِ :ه مؤرخ:و ال:روم )١
لمَّا ذكروا فتح الفرس لمدينة آمد فقالوا انَّ ملك العرب طل:ب م:ن قُب:اذ أن ال يُص:يبوا ب:أذىً ال:ذين
التجأُوا إلى كنيسة األربعين شاھ ًدا وف:ي ھ:ذا دلي:ل إل:ى ميلِ :ه إل:ى النص:رانية لكنُ :ه بع:د ذل:ك دال:ت
علي ِه الدول:ة فكس:رهُ الروم:ان دفعت:ين .وأخب:ر يوش:ع العم:ودي الم:ؤرخ الس:رياني ) ٢انَّ النعم:ان
مشى أخيرً ا إلى محاربة الرھا مع قباذ ولمَّا نھاھما عن ذلك أحد ضباط جيش ِه النصارى وذكر ل ُه
قصَّة االبجر ملك الرھا والس:يد المس:يح غض:ب عليِ :ه وش:تم دينِ :ه وك:ان ذل:ك داعيً:ا إل:ى موتِ :ه إذ
انتفض جرح ُه السابق فمات .فعيَّن قُب:اذ كخلفِ :ه ف:ي ت:دبير المل:ك رج:الً ي:دعوه أب:و الف:داء وحم:زة
األصفھاني وغيرھما أبا يعفر علقمة وھذا ل:م يك:ن م:ن أبن:اء المل:وك ولعلُ :ه ك:ان فق:ط ول ًّي:ا للمل:ك
وإ َّنما كان من أشراف اللخميين وأحد أبناء أُسرة بني ذميل النصرانيَّة التي سبق ذكرھا فاستخلف ُه
قباذ ولم يتو ّل سياسة الدولة إالَّ ثلث سنوات ث َّم أُقيم امرؤ القيس الثالث الذي لم تطل م َّدت ُه ) ٥٠٥
ـ ( ٥١٢
وصار الملك من بعد امرئ القيس إلى ابنه المنذر الثالث الشھير ب:ابن م:اء الس:ماء ال:ذي
ملك  ٤٩سنة )  ٥١٣ـ  ( ٥٦٢وماء السماء لقب ا ّم ِه ماوية ) ويروى ماري:ة ( ابن:ة ع:وف وقي:ل
بل ھي أخت كلي:ب والمھلھ:ل التغلبيَّ:ين وانَّ اس:مھا رُ َبيع:ة والع:رب دعوھ:ا بم:اء الس:ماء لكرمھ:ا
ور َّقة طباعھا .ويدعى أيضًا ھذا المنذر بذي القرنين لضفيرتين كانتا ل ُه من شعر ِه .وك:ان المن:ذر
المذكور من أرفع ملوك الحيرة قدرً ا وأشدّھم بأْ ًسا وھو الذي انتصر من بليزار أحد أبطال الروم
ص:ل
قواد يستنيان .أمَّا دين ُه فانَّ شواھد المؤرخين متضاربة في تعريف ِه .وما يُح َّ
في زمان ِه وكبير َّ
َّ
ك أنھ:ا لقنتُ :ه من:ذ ص:غر ِه
منھا ا َّن ُه عرف النصرانيَّة منذ حداثة سن ِه ألنَّ أ َّم ُه كانت نصرانية فال ش ّ
مبادئ الدين المسيحي لكن ُه لمَّا كبر وتولَّى الملك تحت سيطرة ملوك العجم عدل إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب تاريخ رورباخر ) ( ٥٥٧ : ٨
 (٢اطلب تاريخ ُه )(Josué le Stylite, éd. Martin. p. 42
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الشرك ودين المجوسيَّة أو بالحري إلى مذھب م:زدك أي المانويَّ:ة بايع:از مل:ك ف:ارس .والظ:اھر
ان ُه في أثناء زندقت ِه استقبل الوفد الذي أرسل ُه ذو َنؤاس بعد قتل ِه نصارى نجران كما أخبر الكاتب
المعاصر شمعون أسقف بيت أرش:م ) ١فطل:ب منُ :ه أن يقتف:ي آث:ارهُ ويقت:ل نص:ارى الحي:رة ف:أَثر
كالم ملك اليمن في المنذر وأراد أن يختبر صدق إيم:ان المتنص:رين م:ن جيشِ :ه ف:دعا قومً:ا م:نھم
وعرض عليھم جحود إيمانھم فقام أحد صناديد ضبَّاط ِه فقال ل ُه  )) :انَّ تنصُّرنا ق:د س:بق جلوس:ك
على عرش المناذرة فھيھات أن تقنعنا بالع:دول ع:ن دينن:ا .وعل:ى ك:ل ح:ال ان ك:ان رص:فائي ال
يثبتون في مذھبھم فإني ال أجح:دهُ مطل ًق:ا ولس:ت أخ:اف الع:ذاب وال الم:وت كم:ا تح َّق َ
ق:ت ذل:ك لمَّ:ا
ك سيفي أقصر من سواي ((  .فلمَّا سمع المنذر كالم ُه عرف أن ُهَّ
رأيتني في وقائع الحروب إذ لم ي ُ
ال يستفيد شي ًئا فعدل عن قصد ِه وترك كالًّ من جنود ِه يتبع دينُ :ه .وبق:ي المن:ذر عل:ى زندقتِ :ه زمن:اً
َّ
والع:زى .وممَّ:ا أخب:رهُ عنُ :ه الم:ؤرخ زكريَّ:ا الخطي:ب ) ٢وميخائي:ل
وعبد ك:بعض الع:رب ال:الت
الكبير ) ٣ان ُه انتھك في بعض حروب ِه حرمة الكنائس واألدي:رة فنھ:ب وس:لب وأس:ر ف:ي أراض:ي
الرومان عد ًدا من األسرى بينھم  ٤٠٠من العذارى الراھبات قتلھنَّ وق َّدمھنَّ كذبائح للع َُّزى
على أنَّ المنذر لم يثبت في زندقت ِه بل جح:د الوثنيَّ:ة ونب:ذ م:ذھب م:زدك .ب:ل تنصَّ:ر بع:د
ذلك كما يؤخذ من شھادات المؤرخين الروم والسريان والعرب .وقد روى صاحب األغاني )١٩
ص::ر ِه ف::ي مط::اوي ذك::رھم للغ::ريَّين ق::الوا انَّ
 (٧٧ :والقزوين::ي ) ص  ( ٢٨٥وغيرھم::ا خب::ر تن ُّ
ّ
المنذر المذكور إذ كان قتل في بعض أيَّام ثملت ِه اثنين من أعز ندمائ ِه عمرو بن مسعود وخالد بن
المضلّل أقام على قبريھما غريَّين أو طربالين واتخذ لھما يومين يوم نعيم كان يُغني فيه م:ن أت:اه
بؤس كان يقتل في ِه َّأول وافد علي ِه .فقتل في إحدى السنين عبيد األبرص الش:اعر
قبل غير ِه ويوم
ٍ
ثم أتاه في سنة أخرى أحد مضيفي ِه المحس:نين إليِ :ه ف:ي ي:وم ص:يد ِه يُ:دعى حنظل:ة ب:ن أب:ي عف:راء
الطائي وھو يرجّ ي خيرً ا فلم ير المنذر ُب ًّدا من قتل ِه لئالَّ يحنث بوع:د ِه إالَّ أنَّ حنظل:ة طل:ب تأجي:ل
الحكم
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 (١اطلب المكتبة الشرقية للسمعاني ) ( BO, I, 364
 (٢اطلب تاريخ ُه ) ( éd. Land III, 244
 (٣في تاريخ ِه ) ( éd. Chabot II, 178
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لمدَّة معلومة وا َّتخذ ل ُه كفيالً شريك بن عمرو الشيباني .فلمَّا جاء اليوم المعھ:ود وك:اد يُن َف:ذ الحك:م
في الكفيل رجع حنظلة مستع ًّدا ليُق َت:ل .وإذ قض:ى المل:ك المن:ذر منُ :ه العج:ب س:أل ُه م:اذا دفعُ :ه إل:ى
القيام بوعد ِه فأجاب أن دين ُه النصراني دفع ُه إل:ى ذل:ك فتنص:ر المل:ك وأھ:ل الحي:رة معُ :ه .ھ:ذا م:ا
رواهُ العرب .ومنھم من ينسب األمر إلى النعمان األوَّ ل وغيرھم يروون ُه عن النعمان أبي قابوس
إالَّ أنَّ أصحاب النقد يرجّ حون أن ُه المنذر الثالث ابن ماء السماء .وھو يؤيّد كما ترى ما قلناهُ عن
تنصر المنذر )١
أمَّا حنظلة فروى ياقوت )  ( ٦٥٥ : ٢أ َّن ُه بعد نجات ِه م:ن الم:وت زھ:د ف:ي ال:دنيا وابتن:ى
ديرً ا قريبًا من الفرات عند الرَّ حبة ُدعي باسم ِه دير حنظلة وكان حنظلة ع ّم اياس بن قبيصة الذي
صار مل ًكا على الحيرة بأمر ملك العجم كما سترى
وق:د ج::اء أيضً:ا ف::ي ت:اريخ اب::ن العب::ري ) مختص:ر ال::دول  ( ١٤٨ان المن:ذر ك::ان يعتق::د
اعتقاد اليعقوبية كنصارى العرب إالَّ أن ابن العبريّ ل:يس مص:يبًا ف:ي ذل:ك ولعلَُّ :ه انخ:دع بش:ھادة
بعض المؤرخين اليعاقبة مثل ُه .ولنا عل:ى ص:حة إيم:ان المن:ذر دلي:ل الم:ع وھ:و م:ا رواه الم:ؤرخ
اليوناني تاوفانوس قال انَّ ساويرس البطريرك السرياني الدخيل أراد أن يجتذب إلى بدعتِ :ه مل:ك
ً
طبيع:ة واح:دة ل:يس طبيعت:ين كم:ا ُتعلِّ:م الكنيس:ة
الحيرة فأرسل إلي ِه أسقفين ليقنعاه بأنَّ في المسيح
االرثذكسيَّة .فالملك سمع كالمھما ساك ًتا ث َّم فضَّ كتابًا كان في يد ِه فبدت عن:د قراءَتِ :ه الكأب:ة عل:ى
وجھ ِه فسأل ُه األسقفان  :ما األمر .فقال  :قد أبلغني كاتب ھذه الرسالة أنَّ رئيس المالئكة قد توفي
فھذا الخبر قد أمعضني ج ًّدا .فض:حك األس:قفان حت:ى قھقھ:ا وق:اال للمل:ك  :كي:ف يمك:ن أن يم:وت
مالك ال جسد ل ُه فھذا كذب محض .فأردف الملك وق:ال لھم:ا  :وكي:ف أنتم:ا تزعم:ان أنَّ المس:يح
وھو ذو طبيعة إلھيَّة مفردة قد مات .أليس ھذا أعظم كذبًا وضالالً ؟ ث َّم ردَّ األسقفين خائبين )٢
فيظھر من جواب المنذر لھذين األسقفين أن ُه ليس فق:ط ك:ان نص:ران ًّيا ب:ل كاثوليك ًّي:ا يؤي:د
ذلك المؤرخ فكتور التونويّ المتوفى سنة  ٥٥٦فقال انَّ المنذر تعمَّد
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 (١وذك::ر أب::و الف::داء ف::ي تق::ويم البل::دان ) ص  ( éd. Reinaud ٢٩٩تنصُّ ::ر المن::ذر بقول ِ :ه  )) :وبھ::ا ) أي
صر المنذر بن امرئ القيس وبنى بھا الكنائس العظيمة ((
بالحيرة ( تن َّ
 (٢راجع تاريخ تاوفانوس في س:نة  ٥٠٥وت:اريخ ايڤاغري:وس ) ك  ٣ف  ( ٣٣وت:ـاريخ ت:اودورس الق:ارئ )
ك  ( ٢وتاريخ زوناراس ) ك  ١٤ص ( ١٦٠
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على يد أساقفة من أنصار المجمع الخلقيدوني )١
وكان ھذا المجمع قد عُقد سنة  ٤٥١وحضرهُ أسقفان من العرب أوسطات ويوح َّن:ا فو َّق:ع
كالھم::ا عل::ى أعمال ِ :ه باس::م أس::قف السراكس::ة أو الش::رقيين .وعل::ى رأي البولن::ديين المش::ھورين
بتدقيقھم في البحث أن البدعتين اليعقوبيَّة والنسطوريَّة لم تفشوا بين عرب العراق إالَّ بعد أواس:ط
القرن السادس في أيَّام فيروز ملك العجم لمَّا أطلق العنان لبرصوما .إالَّ أنَّ السمعاني في المكتبة
الشرقيَّة ) مج  ٣الجزء  ٢ص  ( ٦٠٥يرتإِي انَّ البدعتين أخذتا في االنتش:ار من:ذ أواس:ط الق:رن
الخامس ويأتي ببعض الشواھد لتأييد قول ِه .وكان للنسطوريَّة في العراق السھم األفوز
وكانت وفاة المنذر ابن ماء السماء في يوم حليمة أحد أيَّام العرب الشھيرة ب:ين اللخمي:ين
وبني غسَّان .فضبط زمام الملك ابن ُه عمرو بن المن:ذر الش:ھير بعم:رو ب:ن ھن:د )  ٥٦٢ـ ( ٥٧٤
واشتھر كأبي ِه بع َّدة وقائع مع الروم وعرب غسَّان وعرب اليمامة وغيرھم .أمَّا دينُ :ه فالنص:رانيَّة
لن::ا عل::ى ذل::ك ش::اھد جلي::ل رواهُ أب::و عبي::د البك::ري ال::وزير ف::ي معج::م م::ا اس::تعجم ) ص ( ٣٦٤
وياقوت في معجم البلدان )  ( ٧٠٩ : ٢في وصف دير ھند األقدم أو دير ھند الكب:رى أ ّم عم:رو
وابنة الحارث بن عمرو بن حجر الكنديّ قال :
)) وكان في صدر ِه ) أي صدر دي:ر ھن:د ( مكت:وب ْ :
بن:ت ھ:ذه البيع:ة ھنٌ :د بن:ت الح:ارث ب:ن عم:رو ب:ن
حُجْ ر الملكة ُ
بنت األَمْ الك وأ ّم الملك عم:رو ب:ن المن:ذر أَمَُ :ة المس:يح وأ ُّم عب:د ِه وابن:ة عب:د ِه ف:ي زم:ن مل:ك األم:الك
خسرو انوشروان وفي زمن افرائيم األسقف .فاإلله الذي بنت لُ :ه ھ:ذا ال:دير يغف:ر خطي َئتھ:ا ويت:رحَّ م عليھ:ا وعل:ى
ّ
الحق ويكون اإلله ) وروى ياقوت  ( _ :معھا ومع ولدھا الدھر الداھر ((
ولدھا ويُقبل بھا وبقومھا إلى أمانة

فھذا القول من أوضح البيِّنات على نصرانيّة عمرو بن ھند بل على نصرانيَّة ملوك كندة
كما ترى
وخلف َع ْم َر بن ھند النعمانُ بن المن:ذر وھ:و ص:احب ع:ديّ ب:ن زي:د الش:اعر النص:راني
العبادي الشھير وعلى ما يُستنتج من رواية مؤرخي السريان أ َّن ُه كان نصران ًّيا قب:ل جلوسِ :ه عل:ى
َّ
سدة الملك .أمَّا العرب فيخبرون أ َّن ُه تنصر على يد صھر ِه عديّ بن
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 (١اطلب تاريخ ُه في مجموع اآلباء الالتين لمين ) ( Migne P. L. t. 88 col. 951
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بالحُرقة .وقد روى غي:ر واح:د م:نھم )
زيد زوج ابنت ِه ھند بنت النعمان وماريَّة الكندية المعروفة
َ
راج::ع األغ::اني  ( ٣٤ : ٢ان النعم::ان م::رَّ بمقب::رة فأنش::دهُ ع::دي أبيا ًت::ا زھد َّي::ة ) اطل::ب ش::عراء
النص::رانيَّة ص  ٤٤١ـ  ( ٤٤٢كان::ت س::بب تنصُّ ::ر ِه ب::ل روى أب::و الف::رج أن ُ :ه )) ل::بس المس::وح
وتنصَّر وترھب وخرج سائحً ا على وجھ ِه فال يدرى ما كانت حال ُه فتنصَّر ولدهُ بعدهُ وبنوا الب َي:ع
والصوامع ((
على أنك رأيت ممَّا سبق أنَّ ملوك الحيرة تنصروا قب:ل ذل:ك وق:د ج:اءت أخب:ار النعم:ان
بن المنذر مضطربة فمنھم من أخبر أ َّن ُه فتك بعديّ بن زيد فقتل ُه فقام ابن عديّ المدعو زي ًدا كجد ِه
فسعى ب ِه لدى كسرى انوشروان فحبسُ :ه وقتلُ :ه .وروى غي:رھم ولعلَُّ :ه األصّ :ح انَّ قات:ل ع:ديّ ب:ن
زيد إ َّنما ھو خلف ُه المنذر أبو قابوس ) .١أمَّا ابنتُ :ه ھن:د فزھ:دت بال:دنيا وعمَّ:رت لھ:ا دي:رً ا عُ:رف
بدير ھند .ولھند ھذه قصة مشھورة مع سعد ابن أبي و َّقاص بعد يوم القادسيَّة ث َّم م:ع المغي:رة ب:ن
شعبة الذي خطبھا لمَّا تولى الكوفة فر َّدت ُه ر ًّدا لطي ًفا وماتت في رھبانيَّتھا
وممَّا ال يُنكر أنَّ النصران َّية غلبت بعد ذلك على ملوك الحيرة وأھلھا العرب حتى يج:وز
القول بأ َّنھا عمَّتھم قاطبة وأنَّ المسلمين لمَّ:ا فتح:وا مملك:ة المن:اذرة وج:دوھا مملك:ة نص:رانيَّة ف:ي
دينھا وآدابھا وعاداتھا .ومن بعض أصحابھا أخذ العرب كتابتھم كما مرّ في المشرق ) ٢٧٨ : ٤
ـ  ( ٢٨٢وان كانت بعض فروع الكتابة أتتھم أيضًا من نص:ارى الن:بط وم:ن أھ:ل دوم:ة الجن:دل
ومن الحبشة كما ورد ھناك أيضًا وأثبتت ُه االكتشافات األثرية األخيرة .وكان المتولي على ع:رب
الحيرة في عھد الفتح اإلسالمي اياس بن قبيصة الطائي كان كسرى ابرويز والَّهُ عليھم بعد وف:اة
المن::ذر ريثم::ا يع::ين لھ::م مل ًك::ا م::ن أبنائ ِ :ه فبق::ي عل::ى والي::تھم إل::ى دخ::ول المس::لمين ف::ي الحي::رة.
ك فيھا كما رأيت )٢
ونصرانيَّة اياس المذكور ثابتة ال ش ّ
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 (١اطلب أخبار عدي بن زيد في شعراء النصرانية ) ص  ٤٣٩ـ ( ٤٧٤
 (٢اطلب أيضً ا شعراء النصرانيَّة )  ٩٢و ( ٩٤
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تتبعن:ا آث:ار النص::رانيَّة ب:ين الع:رب ف::ي الجاھلي:ة عل:ى ح::دود بح:ر ف:ارس ث::م ف:ي جھ::ات
العراق ورأينا ما خلفت ُه لنا التواريخ من أخبار ال:دين المس:يحي ف:ي الممال:ك الثالث:ة الكب:رى الت:ي
اقتسمت جزي:رة الع:رب أعن:ي دول الغساس:نة والتبابع:ة والمن:اذرة .وحت:ى اآلن ل:م نس:توفِ م:آثر
نصارى العرب على التخوم الفاصلة بالدھم عن البالد المجاورة
فمَّما لم نذكرهُ حتى اآلن السھول الواسعة والبقاع الرحبة الممت َّدة من جھات الموصل إلى
مجرى الفرات المتوسطة بين األرمن والشام .فھناك مفاوز متسعة يسقيھا النھران الكبيران دجلة
والف:رات م::ع عَّ :دة أنھ::ار تنص::بّ فيھ::ا أخص::ھا الخ::ابور .فتل::ك الب::وادي الت::ي كان::ت األم::م القديم::ة
تت::زاحم ف::ي ملكھ::ا لخص::بھا العجي::ب ووف::رة خيراتھ::ا وس::عة غالَّتھ::ا ازھ::رت فيھ::ا م::دن عدي::دة
وحواضر ممصَّ رة لم َ
يبق من أكثرھا اليوم غير أخربة مھيب:ة أو م:دن ثانويَّ:ة تنب:ئ بعظ:م مقامھ:ا
في القرون الغابرة كنصيبين ودارا و ُدنيس:ر وآم:د ومياف:ارقين وس:عرت وم:اردين والرَّ ق:ة ورأس
العين وقرقميش وقرقيسيا والرھا التي يُطلق على مجموعھا اسم الجزيرة
فتلك البالد المتدفق:ة ب:النعم الزاخ:رة ب:الخير ق:د احبَّتھ:ا من:ذ س:الف األجي:ال قبائ:ل الع:رب
سواء كانوا من أھل الحضر أو من أھل المدر إذ ك:انوا يج:دون فيھ:ا م:ا يص:لح لمعاش:ھم الس:اذج
ولرعية مواشيھم فيتنقلون إذا شاءوا من األرياف إلى الب:راري ل:يس م:ن يتع:رَّ ض الس:تقاللھم أو
يتداخل في أمورھم غير شيوخھم وأمراء عشائرھم
وما يد ّل على انتشار القبائل العربيَّة في األنحاء الم:ذكور أَعالمھ:ا المش:يرة إل:ى قاطنيھ:ا
كباعربايا وجزيرة ابن عمر ودي:ار ربيع:ة ودي:ار بك:ر ودي:ار مض:ر وغي:ر ذل:ك ممَّ:ا ين:وّ ه اس:م ُه
باصل سكانه .فباعربايا أو بيت عربايا اسم لثالثة أماكن احتلَّھا العرب أخصُّھا مدينة كانت قريبة
م::ن نص::يبين .وجزي::رة اب::ن عم::ر وعل::ى األصّ :ح )) ابن::ي عم::ر (( ھ::ي مدين::ة موقعھ::ا عل::ى دجل::ة
يدعوھا الكلدان َ
بازبْدى ثم ُنسبت إلى ابني ُع َمر وھم:ا عل:ى م:ا روى اب:ن خلك:ان )) اوس وكام:ل
مر بن أوس التغلبي ((
ابنا ُع َ
أمَّا ديار بكر وديار ربيعة وديار مُضر فقد أحسن في وصفھا ياقوت في معجم البل:دان )
 ٦٣٦ : ٢ـ  ( ٦٣٨فقال عن ديار بكر :
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)) ديار بكر ھي بالد واسعة ُت ْن َسب إلى بكر بن وائل  ...بن ربيعة بن نزار بن مع ّد بن عدنان وح ُّدھا م:ا
غرَّ ب من دجلة من بالد الجبل المط ّل على نص:يبين إل:ى دجل:ة ومنُ :ه حص:ن كيف:ا وآم:د وميَّاف:ارقين .وق:د يتج:اوز
دجلة إلى سعرت وحيزان وحينى وما تخلَّل ذلك من البالد وال يتجاوز السھل ((

وقال عن ديار ربيعة :
)) ديار ربيعة بين الموصل إلى ْ
رأس ع:ين و ُد َنيْس:ر والخ:ابور جميعُ :ه وم:ا ب:ين ذل:ك م:ن الم:دن والق:رى
َّ
وربَّما جُمع بين ديار بكر وديار ربيعة و ُسمّيت كلھا ربيع:ة ف:انھم كلھ:م ربيع:ة .وھ:ذا اسٌ :م لھ:ذه ال:بالد ق:ديم كان:ت
ل ((
العرب تحلُّ ُه قبل اإلسالم في بوادي ِه واسم الجزيرة يشمل اَلك ّ

وقال في ديار مضر :
م َْو َزن

))

ديار مُضر ھي ما كان في السھل بقرب من شرقيّ الفرات نحو جرَّ ان والر َّقة وشمشاط وسروج وت ّل

((

أمَّا القبائل التي كانت تسكن في تلك الجھات فكانت من ذريَّة نزار بن معد كإياد بن نزار
بعد فرارھم من تخوم العجم ومُضر بن نزار منھم بنو النمر بن قاسط والس:يَّما بن:ي ربيع:ة م:نھم
خصوصً:ا بن:و تغل::ب وبن:ي بك::ر وبن:ي ش:يبان .ق::ال أب:و مح َّم::د الحس:ن الھم:داني ف::ي كت:اب ص::فة
جزيرة العرب ) ص  ( éd. D. H. Müller ١٣٢يذكر منازل تلك القبائل :
)) ث َّم تأتي الفرات من بلد الروم شا ًّقا في طرف الشام على التواء إلى العراق فغرب ُّي ُه ديار َك ْل:ب وش:رق ُّي ُه
ديار مُضَ ر ) فيھا ( من المدن الرافقة وھي على ش:ط الف:رات يس:كنھا اخ:الط مُض:ر .وح:رَّ ان موض:ع آل:ة القي:اس
مثل االسطرالبات وغيرھا  ...لبني تميم ومن يُخالط بني سُليم .والرُّ ھا لبني ُسلَيم وكنيسة الرھا الت:ي يُضَ :رب بھ:ا
المثل .و َمرْ بَعا والخابور لبني ُع َقيْل اعاله ولبني مالك وبني حَ بيب وبطون تغلب الباقي .ثم آخر ديار مض:ر ْ
رأسُ
العين للنمر ابن قاسط
) ديار ربيعة ( وما خلفھاَّ .أولھا وآخر ديار مضر رأسُ العين .ثم كفرتوثا لجشم عن اياسرھا مارَّ ة م:ن
دارين ثم نصيبين  ..وھي دار آل حمدان بن حمدون م:والي
موضع الج َّنات المضروب بھا المثل وھي تط ّل على َ
تغلب .فمن نصيبين إلى أَ ْذ َرمة وال ُّس َميعية مسيرة يوم وعن أيمن ذاك جبل س:نجار جب:ل ُ
ش:راة ب:ين تغل:ب والش:راة
منھا بنو زھير وبنو عمرو ثم من أيمن ذلك ُد ُھ َّنا إل:ى رحب:ة مال:ك ب:ن ط:وق وقرقيس:يا ث:م ترج:ع إل:ى اذرم:ة إل:ى
برقعيد وھي ديار بني عبد من تغلب  ...ثم منھا إلى َبلَد وفيھا شراة وغير ذلك على ح ّد الموصل .وإن أردت بعد
أرض الموصل مررت بتكريت وكان ) نھر ( الثرثار عن يمينك .وأكثر أھل الموصل مذحج وھي رَ بِعية فان
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تياس::رتَ منھ::ا وقع::ت إل::ى الجب::ل المس :مَّى ب::الجودي يس::كن ُه ربيع::ة وخلف ُ :ه األك::راد وخل::ف األك::راد األرم::ن .وان
تيامنت من الموصل تريد بغداد لقي ْتك الحديثة وجبل بارمَّا يسمَّى اليوم حُمْ رين  ..ثم السنّ والب:وازيج ب:الد الش:راة
من ربيعة ثم يقع في جبل الطور البري وھو َّأول حدود ديار بكر وھو لبني شيبان وذويھا ال يمازجھم إلى ناحي:ة
خراسان إالَّ األكراد ((

ف::إذ عرف::ت ح::دود الجزي::رة والقبائ::ل العرب َّي::ة المنتش::رة فيھ::ا بق::ي علين::ا أن نب::ين م::ا ك::ان
للنصرانيَّة من النفوذ بينھا فنقول :
انَّ َّأول برھ::ان يثب::ت دخ::ول النص::رانيَّة ب::ين ع::رب الجزي::رة م::ا أص::اب ھ::ذا ال::دين م::ن
االنتش::ار الس::ريع الغري::ب ف::ي م::ا ب::ين النھ::رين كم::ا تص::رّ ح ب ِ :ه ك::ل اآلث::ار التاريخ َّي::ة والكتاب َّي::ة
والبنائي::ة كالكن::ائس الباقي::ة إل::ى يومن::ا الراقي::ة إل::ى الق::رن الراب::ع والخ::امس للمس::يح وكص::وامع
الرھبان ومغاورھم .فال يقبل العقل انَّ عرب الجزيرة لم ينالوا من ال:دعوة المس:يحية َّ
حظھ:م كم:ا
أصاب ُه اخوتھم في بادية الشام وفي اليمن والعراق ولھم ش:ظف عيش:ھم وس:المة طب:اعھم م:ا يعّ :د
قل::وبھم لقب::ول ذل::ك ال::زرع اإللھ::ي ال::ذي أت::ى ب ِ :ه اب::ن _ إل::ى األرض وب::ذرهُ ف::ي الترب::ة الجي::دة
والسيَّما بعد أن عاين أھل الجزيرة مع العرب ) أعمال  ٩ : ٢ـ  ( ١١المعجزات التي جرت يوم
حلول الروح القدس في أورشليم
ثان على ت:ديُّن ع:رب الجزي:رة بالنص:رانية بع:د نب:ذھم لش:رك الوثني:ة أَال وھ:و
ولنا دليل ٍ
الغيرة الملتھبة التي كانت ف:ي قل:وب الرس:ل والُّ :دعاة األوَّ ل:ين للنص:رانية ف:إنَّ بعض:ھم بلغ:وا إل:ى
أقاصي األرض كما رأيت فما قولك بالبالد بالمجاورة لليھوديَّ:ة الت:ي كث:رت فيھ:ا المع:امالت م:ع
فلسطين منبع الدين المسيحيّ
ً
ثالثا وان استفتينا الت:واريخ القديم:ة والتقالي:د المحليَّ:ة والطق:وس الس:ريانيَّة وج:دناھا كلھ:ا
تتفق على ذك:ر دع:وة الع:رب إل:ى اإليم:ان بالمس:يح ك:دعوة بقيَّ:ة أھ:ل الجزي:رة .ق:ال عب:د يش:وع
الصوباوي في ذكر ادّي رسول الجزيرة ما تعريب ُه  )) :قد اقتبلت الرھا ثم نصيبين وسائر العرب
ً
تلميذا ((  .وقال ايليَّا األسقف الدمشقي
وكل تخوم الجزيرة الكھنوت المقدس من ادّي أحد السبعين
ي::ذكر ادّي وتلمي::ذهُ م::اري  )) :وك::ان ال::داعي والمنص::ر والمتلم::ذ والم::دبر ب::الجزيرة والموص::ل
وأرض بابل والسواد ...ونواحي االعراب من التالميذ السبعين ادّي وماري ) . (( ١وق:ال م:اري
ب:ن س:ليمان )  )) : ( éd. Gismondi, p. 2وتوج:ه آح:ي وم:اري ) تلمي:ذا ادّي ( إل:ى نص:يبين
واعمدا أھلھا وانفذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب المكتبة الشرقيَّة للسمعاني )  ٥ : ٤ـ ( ٢٥
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م::اري إل::ى المش::رق وآح::ي إل::ى ق::ردى وبازب::دى ث::م توجَّ ::ه ادّي إل::ى المش::رق وب::دأ بناحي::ة ح:َّ :زة
والموصل وباجرمي وعاد إلى مدينة الرھـا واستناح فيھـا بعد  ١٢سنة (( ...وقال أي ً
ضـا )) :وادّي
قصد مع آحي ومار م:اري ب:الد الرھ:ا والموص:ل وباب:ل والش:مال والجن:وب وب:وادي المغ:رب )
والصواب  :العرب ( ((  .وجاء في أخبار فطاركة كرسي المشرق لعمرو بن مت:ى الطيرھ:اني )
ص  ( éd. Gismondi ١مصرّ حً ا  )) :ثم ان ُه ) أي ماري ( بادر إلى تلماذ جميع نواحي أرض
بابل والعراقين واألھواز واليمن والجزائر وبالد العرب سكان الخيم ونجران وجزائر بحر اليمن
((

ويمكنن:ا أن نض:يف إل:ى ھ:ذه الش::ھادات م:ا روين:اه س:اب ًقا ع::ن تبش:ير ع:رب الع:راق ف::انَّ
الشواھد المروية ھناك عن الرسل وتالميذھم تص ُّح في عرب الجزيرة .ومثلھ:ا أق:وال الم:ؤرخين
في بشارة الرسول برتلماوس للعرب .وكذلك ورد في السنكسارات القديمة وفي خطط المقريزي
) ١ان يھوذا الرسول المعروف بتداوس )) كرز في سور َّية والجزيرة ((
َّ
تخطين::ا عھ::د الرس::ل إل::ى الق::رن الث::اني والثال::ث للمس::يح رأين::ا ب::الد الجزي::رة
راب ًع::ا وان
زاھرة بالدين النصراني .ففي الرھا كان:ت الترجم:ة األول:ى للكت:ب المق َّدس:ة إل:ى الس:ريانيَّة وھ:ي
الترجم::ة المعروف::ة بالبس::يطة ف::ي أواخ::ر الق::رن األوَّ ل للمس::يح أو أوائ::ل الث::اني ) ٢وھن::اك ت::ولى
طاطيانوس تلميذ القديس يوستينوس الفيلسوف الشھيد ف:ي القس:م الث:اني م:ن الق:رن الث:اني تنس:يق
األناجيل األربعة برواية واحدة تعرف بالدياطاس:ارون ) .٣وھن:اك تنصَّ:ر األب:اجرة مل:وك الرھ:ا
سواء يُسلَّم بص:حَّ ة المكاتب:ة ب:ين الس:يد المس:يح واالبج:ر المع:روف باوخام:ا كم:ا تعتق:دهُ الكن:ائس
السريانيَّة أو يؤجل تنصُّرھم إلى أيام كراكالَّ برجوع ابجر التاس:ع )  ١٧٩ـ  ( ٢١٤وھن:اك عُق:د
مَجمعان واحد ذكرهُ اوسابيوس في تاريخ ِه ) ك  ٥ف  ( ٢٢نحو سنة  ١٥١للمسيح التأم في ِه ١٩
أسق ًفا للنظر في أمر الفصح وتعيين يوم ِه ) .٤واآلخر عُق:د بع:دهُ ب:زمن قلي:ل للفح:ص ع:ن أق:وال
بعض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب الخطط طبعة بوالق ) ( ٤٨٣ : ٢
لريْت ) ص ( ٣
 (٢راجع ويسمان )  ( Wiseman : Horœ syriacœوتاريخ اآلداب السريانيَّة َ
 (٣اطلب المشرق ) ( ١٠٠ : ٤
 (٤اطلب مجموع المجامع لمانسي ) ( Mansi, Collectio Conciliorum I, 719 et 727
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المبتدعين كتاودوطس وابيون وارتيمون حضرهُ  ١٤أسق ًفا ) ١فكف:ى بع:دد ھ:ؤالء األس:اقفة دل:يالً
عل::ى انتش::ار ال::دين المس::يحي ف::ي زم::ن قري::ب م::ن رس::ل ال::ربّ يؤي::د م::ا ج::اء ف::ي تقالي:د كن::ائس
الجزي::رة ع::ن أس::ماء ع :دَّة أس::اقفة رع::وا الم::ؤمنين قب::ل الق::رن الراب::ع ف::ي م::دن عدي::دة كنص::يبين
وبازبدى ) جزيرة بني عمر ( وآمد والرقة وھل َّم جرَّ ا
أمَّا كون العرب ھناك كانوا من جملة المتنصرين فيشھد علي ِه ابن ديصان الذي عاش في
الرھا )  ١٥٤ـ  ( ٢٢٢فيذكر أھل الرھا وأھل حضر ) ٢وكانوا من ع:رب قض:اعة عل:يھم ملٌ :
ك
يمت ُّد ملك ُه في أنحاء الجزيرة فقال عن ُه عديّ بن زيد :
واخو الحَ ضْ ر إذ بنـاهُ واذ

م

دجـل ُة تجبى إليه والخـابورُ

خام ًس::ا ث::م ج::اء الق::رن الراب::ع والخ::امس فكان::ا زم::ن انتص::ار ال::دين المس::يحي ف::ي الع::الم
الروماني فظھرت النصرانيَّة في كل رونقھا وجاللھا في أنحاء الجزيرة فاس:تقت القبائ:ل العربيَّ:ة
ھناك من مواردھا العذبة وكان ذلك على األخصّ بواسطة الرھبان والس:يَّاح ال:ذين اخت:اروا ب:الد
الجزيرة ليقدّسوھا بفضائلھم كما َّقدس سيَّاح مصر ب:الد الص:عيد .وك:ان منش:ئ العيش:ة الرھبانيَّ:ة
في الجزيرة القديس اوگين من تالمذة الق:ديس انطوني:وس الكبي:ر .وق:د أجم:ع المؤرخ:ون الكل:دان
والسريان ان ُه قدم من مصر في العشر الثاني من القرن الرابع وسكن ف:ي جب:ل نص:يبين المس:مَّى
جب::ل اإلِ ْزل وب َّش::ر باإليم::ان ف::ي نص::يبين وع َّم::د عاملھ::ا وأوالده وط::اف ب::الد ق::ردى وبازب::دى
وجھات نصيبين حيث كانت قبائل الع:رب وتلم:ذ الن:اس وبن:ى األدي:رة منھ:ا دي:ر الزعف:ران مق:ام
بطاركة اليعاقبة في يومنا وھو قرب ماردين وتتلمذ ل ُه عدد من الرھبان .وكانت وفاة مار اوگين
في نصيبين
ويؤيد شھادة السريان المؤرخ اليوناني المعاصر سوزومان ) ٣ف:ي الكت:اب الس:ادس م:ن
تاريخِ ::ه ) الفص:::ل  ( ٣٤فق::ال عنُ :::ه أنَّ اوك:::ين وھ::و دع:::اهُ اون::س )  ( Aónesج:::ارى الق:::ديس
انطونيوس بنشر ِه المناسك الرھبانيَّة في الجزيرة وفي تخوم العجم وقال عن ُه ان ُه سكن في نواحي
نصيبين في فادانا )  ( Phadanaثم انتقل المؤرخ إلى ذكر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١في ِه Mansi ibid.
 (٢اطلب كتاب الشرائع البن ديصان ) ( Bardesane: le Livre des Lois des pays, p. 59
 (٣اطلب مجموع اآلباء مين ) ( Migne, PP. GG. LXVII, 1391
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تالميذ ِه أو المتشبھين بسيرت ِه فذكر ف:ي جب:ل س:نجار با َّت:اوس واوس:ابيوس وب:رجس وك:الس وآب:ا
ولع::ازر ال::ذي ُس :قّ ف بع::د ذل::ك عل::ى نص::يبين وعب::د _ وزين::ون وھلي::ودورس وذك::ر ف::ي ح::رَّ ان
اوسابيوس الحبيس وبروتوجان الذي تولَّى األسقفيَّة على حرَّ ان بعد بيتوس
وذك::ر الس::ريان م::ن تالم::ذة م::ار اوگي::ن الق::ديس ش::ليطا الراھ::ب ال::ذي بش::ر باإليم::ان ف::ي
بازبدى ثم سابا الذي عمر ھناك ديرً ا ويوحنا الذي ك:ان يط:وف الق:رى وينصّ:ر الن:اس وآح:ا اخ:ا
يوحنا ) .١ثم تبعھم آخرون كثيرون وعمَّروا األديرة العديدة حتى صارت بعض أنح:اء الجزي:رة
كم::دن رھبان َّي::ة الس:يَّما األمكن::ة والمقف::رة والجب::ال كالجب::ل المع::روف بط::ور عاب::دين ف::ي ش::مالي
شرقي ماردين وجبل اإلِ ْزل السابق ذك:رهُ وجب:ال الموص:ل والرھ:ا .وزع:م بع:ض الم:ؤرخين أنَّ
بين ھذه األديرة ما كان يبلغ عدد رھبان ِه َّ
عدة آالف منھا للرجال ومنھا للعذارى ) ٢وقد بقي م:ن
ھذه األديرة إلى يومنا آثار ظ:اھرة وبقاي:ا معتب:رة .ف:إنَّ حض:رة الق:سّ اس:حاق أرمل:ة وص:ف ف:ي
مقالة نفيسة األديرة التي ُترى آثارھا بقرب ماردين فقط )اطلب المشرق (٧٦٠ :١٢
واش::تھر م::ع ھ::ؤالء كثي::رون م::ن كب::ار المعلم::ين واألولي::اء كالق::ديس يعق::وب النص::يبيني
والقديس افرام واألساقفة القديسين برسيس واولوجيوس وربُّوال والقديس بوليان سابا
ص:::روھم ودع:::وھم إل:::ى ال:::دين
فھ:::ؤالء كلھ:::م أو أكث:::رھم اختلط:::وا بع:::رب الجزي:::رة ون َّ
المسيحي .وكانت سيرتھم المالئكيَّة تؤثر في أھل البادي:ة فك:انوا يقص:دونھم ويلتمس:ون ص:لواتھم
ويطلبون منھم شفاء أمراضھم فين:الون غالبً:ا ملتمس:ھم ويقبل:ون دي:ن المحس:نين إل:يھم فيعتم:دون.
وذلك منذ القرن الرابع كم:ا تش:ھد عليِ :ه نص:وص الم:ؤرخين حت:ى أمك:ن الس:معاني أن يق:ول ف:ي
مكتبتِ :ه الش::رقيَّة )  : ( ٥٩٨ : ٤ان الع::رب ال::ذين ك::انوا يس::كنون ف::ي الجزي::رة ون::واحي الكل::دان
والخليج العجمي عدلوا إلى الدين المسيحي قبل السنة  ٣٢٠المسيح بھم:ة أس:اقفة الرھ:ا والم:دائن
والرھبان المنتشرين بينھم
وممَّن شھد على تنصر العرب المؤرخ اليوناني سوزومان فقال في تاريخ ِه ) ك ٦
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 (١اطلب تاريخ ماري بن سليمان ) ص  ( ٢٦والمكتبة الشرقية للسمعاني ) ( ٨٦٥ : ٤
 (٢اطلب تاريخ العيشة الرھبانية تاودوريطوس Theodoreti : Hist. religiosa. c. 30
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ف  ( ٣٤عن الرھبان  )) :انَّ ھؤالء النساك قد جذبوا إلى دين المسيح كل السريان تقريبًا وع:د ًدا
عظي ًم::ا جًّ :دا م::ن الف::رس والع::رب بع::د أن أنق::ذوھم م::ن عب::ادة األص::نام ((  .وق::د م::رَّ ب::ك م::ا رواهُ
تاودوريطس عن القديس سمعان العمودي وقبائل العرب التي تنصَّرت على يد ِه .وكان كثير منھا
تقاطرت إلي ِه من العراق واليمن فما قولك بالقبائل التي كانت قريبة من ُه كقبائل الجزيرة
ساد ًسا وكما شھد كتبة السريان واليونان على نصرانيَّة قبائل الجزيرة كذلك وافقھم كتب:ة
العرب على ھذا األمر كما سترى
اعلم انَّ مؤرخي اإلسالم مع قلة ما كتبوا ع:ن ع:رب الجزي:رة ف:ي الجاھليَّ:ة ذك:روا غي:ر
مرَّ ة نصرانيَّتھم وصرَّ حوا كما بي َّنا س:اب ًقا بنص:رانيَّة بن:ي إي:اد ب:ن ن:زار ) المش:رق ( ٨٨٩ : ١٤
سواء قيل ا َّنھم تنصَّروا قبل دخولھم في حكم الرومان أو بعد خروجھم م:ن ب:الد ف:ارس إذ لحق:وا
بالجزيرة .وكذلك أثبتوا نصرانيَّة ربيعة المحتلّين في ديار ربيعة ودي:ار بك:ر .ق:ال اب:ن قتيب:ة ف:ي
كت::اب المع::ارف ) طبع::ة مص::ر ص  )) : ( ٣٠٥وك::ان النص::رانيَّة ف::ي ربيع::ة ((  .وق::ال ص::احب
الس::يرة الحلب َّي::ة ) ج  ٣ص  )) : ( ٩٥وم::ن قبائ::ل الع::رب المتن ِّ
ص::رة بك :ر وتغل::ب ولخ::م وبھ::راء
وجذام ((  .وبقيت بعض ھذه القبائل على نصرانيّتھا زم ًنا طويالً بعد اإلسالم كما ترى في اآلثار
الباقية وفي كتب العرب والسريان بل ربما ذكروا أساقفة لبني مَع ّد وتنوخ وعقيل ) .١وج:اء ف:ي
ترجمة ماروثا أسقف تكريت ان ُه جعل تحت حكم ِه ثالثة أساقفة كانوا يدبّرون قبائل الع:رب وھ:م
اسقف بيت رامان أو بيت رزيق ثم أسقف بني جرم وأسقف بني ثعلبة )٢
وكان نصارى غربيّ الجزيرة يتردَّدون إلى مشھد القديس سرجيوس أو سرجيس الشھيد
في الرُّ صافة )  ( Sergiopolisويعظمون ُه وكانت صورت ُه م:ع الص:ليب عل:ى راي:اتھم الحربيَّ:ة.
قال األخطل ) اطلب ديوان ُه : ( ٣٠٩
ل َّما رأَونا والصليب طالعـا
وابصروا راياتنـا لوامعـا

سرجيس وموتـ ًا ناقعا
ومار
ٍ
خلـ َّوا لنا راذان والمزارعا
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 (١اطلب اآلثار السريانية مجموعة لند )  ( Land : Anecdota Syriaca, I, 47, 50وفي منتجات الگرد
) ( Lagarde : Analecta Syriaca, p. 108
 (٢اطلب السمعاني ) المكتبة الشرقية ( ٤١٠ : ٢
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وقال جرير :
فبالصليب ومار سر ِجس تتقي

ب جمھورا
شھبا ُء ذات مناك ٍ

وقال أيضًا :
سرجس وابن ِه
يستنصرون بمار
َ

ناصر
بعد الصليب وما لھم من
ِ

ثام ًنا ويؤيد شھادة العرب عن النصرانيَّة في الجزي:رة م:ا رووهُ ع:ن أديرتھ:ا ھن:اك فممَّ:ا
ذكرهُ ياقوت ) في معجم البلدان  ٦٤١ : ٢ـ  ( ٧١٠دير األبيض قرب الرھا وھ:و مش:رف عل:ى
حرَّ ان .ودير أَحويشا بسعرت ) قال  :في ِه  ٤٠٠راھب ( .ودي:ر باث:اوا بق:رب جزي:رة اب:ن ُع َم:ر.
ودير باعربا بين الموصل والحديثة .ودير باغوث بين الموصل وجزي:رة اب:ن ُع َم:ر .ودي:ر َّ
باط:ا
بين الموصل وتكريت .ودير بانخايال ) أو مخائي:ل ( ف:ي أعل:ى الموص:ل .ودي:ر الرُّ ص:افة ق:رب
الر َّقة .ودير الرمَّان بين الر َّقة والخ:ابور .ودي:ر الزرن:وق عل:ى فرس:خين م:ن جزي:رة اب:ن ُع َم:ر.
ودير الزعفران ) م:رَّ ذك:رهُ ( .ودي:ر ز َّك:ى عل:ى ب:اب الرھ:ا .ودي:ر ص:لوبا م:ن ق:رى الموص:ل.
ودير عبدون قرب جزيرة ابن عمر .ودي:ر الع:ذارى م:ن أعم:ال الرق:ة ب:ين الموص:ل وب:اجرمي.
ودير قنسري على شاطئ الفرات في نواحي ديار مضر على أربعة فراسخ من منبج كان يسكن ُه
 ٣٧٠راھبًا .ودير الكلب ب:ين الموص:ل وجزي:رة اب:ن عم:ر ك:ان الن:اس يلتجئ:ون إل:ى رھبان:ه إذا
أُصيبوا بداء الكلَب فيبرأون .ودير لُبَّى على الفرات م:ن من:ازل بن:ي تغل:ب .ودي:ر م:ار س:رجيس
على الفرات .ودير متى بشرقي الموصل شھير .ودير توما بميافارقين .ودير مر جرجيس فوق
بلدَ بينھا وبين جزيرة ابن عمر .ودير مرماعوث على شاطئ الفرات .ودير مر يوح َّنا إلى جانب
تكريت على دجلة .ودير منصور مُط ّل على نھ:ر الخ:ابور .ودي:ر ي:ونس ف:ي جان:ب دجل:ة مقاب:ل
الموصل
غي::ر أنَّ النص::رانيَّة ف::ي الجزي::رة من::ذ أواس::ط الق::رن الخ::امس تش::وھَّت باض::اليل الب::دع
والسيَّما البدعة اليعقوبيَّة التي انتشرت في تلك الجھات انتشار العدوى القاتلة ففصلتھا عن مركز
الوحدة وأوقعتھا في لجَّ ة الضالل
قال يوحنا االفسسي في تاريخ ِه السرياني انَّ ما ج:رى ب:ين قبائ:ل الع:رب المتنص:رة م:ن
الجدال بسبب المجمع الخلقيدوني ش َّتت شمل كثيرين منھم حتى أصبحوا خمس
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عشرة فرقة .ومثل ُه قال ميخائيل الكبير واب:ن العب:ري ف:ي تاريخھم:ا الكنس:ي ) .١عل:ى أنَّ الكتب:ة
اليعاقبة يلقون التبعة على الكاثوليك وكان األحرى بھم أن يلقوھا على سوء تصرُّ فھم وعص:يانھم
على المجمع المسكوني
وكان رھبان النساطرة واليعاقبة يتسابقون إلى عرب البادية ليبثـ ُوا بينھم زؤان أضاليلھم.
كأَحُ ودمه )  ٥٥٩ـ  ( ٥٧٥تلميذ يعقوب البردعيّ الذي أخبر عن ُه ابن العبري في تاريخ ِه ال َكنسيّ
) )) ٢ان ُه لمَّا صار مفريا ًنا على المشرق ذھب ليدعو إلى النصرانيَّة القبائ:ل العربيَّ:ة الس:اكنة ف:ي
الخيم ور ّد منھم كثيرين وجعل عليھم كھنة ورھبا ًنا وابتنى لھم ديرين يدعى الواحد دير عين ق َّن:ا
واآلخر دير جثان بقرب تكريت ((
واشتھر بين اليعاقبة بعد ذلك )) جرجس اسقف العرب (( فإن ھذا كان من علماء عص:ر ِه
نقل إلى السريانيَّة َّ
عدة تآليف لليونان منھا كتاب االورغانون ألرسطو وألَّف الت:آليف العدي:دة ف:ي
َّ
المقدس وأسرار الكنيسة وغير ذلك وك:ان كرس:ي ُه ف:ي ع:اقوالء ب:ين قبائ:ل الع:رب.
شرح الكتاب
وميامرهُ بالسريانيَّة شھيرة .كانت وفات ُه سنة  ٧٢٤م
وفي أخبار األخطل وقوم ِه وحروبھم مع ُزفر بن الحارث وقبائل ِه القيس:يَّة ش:واھد المع:ة
تبيّن أنَّ النصرانيَّة بقيت بين عرب الفرات زم ًنا طويالً بعد اإلسالم في عھد بني أميَّة
الباب التاسع
النصرانيَّة بين عرب شمالي سوريّة

انَّ في شمالي سوريَّا مفاوز متسعة تمت ُّد من نواحي دمشق إلى تدمر ش:رقي جب:ل الش:يخ
ثم حمص وحماة وتبلغ إلى جھات حلب وتتن:اول الب:وادي الفس:يحة الت:ي تنبس:ط ف:ي تل:ك األنح:اء
ًّ
محطا لقبائل العرب
شر ًقا حتى نھر الفرات .فھذه الصحاري الرحبة كانت أيضًا من قديم الزمان
تجول في بسطتھا دون أن يضايقھا س َّكان المدن وھناك تسرح
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 (١اطلب كتاب العالَّمة نولدك في امراء غسَّان T. Noeldek: Die Ghassânishen Fürsten, p. 31-
32
 (٢اطلب طبعة ابّلوس ) ( Abbelos : Greg. Barhebraei Chron. Ecclesiasticum, II, 100
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مواش::يھا وترع::ى ابلھ::ا ف::ي أي::ام الربي:ع ف::إذا اش::ت ّد عليھ::ا الق::يظ تقرَّ ب::ت م::ن األري::اف أو ج::اورت
ضفاف الفرات
فتلك البالد الواسعة كانت في القرون السابقة لإلسالم ديارً ا لقبائ:ل عربيَّ:ة جليل:ة أخصُّ:ھا
بنو كلب كانوا يسكنون منھ:ا القس:م الم َّتص:ل ب:الفرات ش:ر ًقا ف:ي البي:داء المعروف:ة بالس:ماوة .ق:ال
الھم::داني ف::ي ص :فة جزي::رة الع::رب ) ص  )) : ( ١٢٩أ َّم::ا كل::ب فمس::اكنھا الس::ماوة وال يخ::الط
بطونھا في السماوة أحد .ومن كلب بأرض الغوطة عامر بن الحصين وابن رباب المعقلي ((
وقال في موضع آخر عن قبائل الجھات التي نحن في صددھا :
وإن جُ ْزت جبل عاملة تريد َقصْ د دمشق وحمص وما يليھا فھي ديار غسَّان من آل جفنة وغي:رھم .ف:إن
تياسرتَ من حمص عن البحر الكبير وھو بحر الروم وقمتَ في أرض بھراء  ...ثم من أيسرھم ممَّا يصل البح:ر
تنوخ  ...ثم تقع في نصارى وغير ذلك إلى ح ّد الفرات إلى بالس في برية ُخساف وھي من الدھناء ومنھا مخ:رج
إلى تدمر ذات اليمين وھي تدمر القديمة وھي جانب السماوة
)) وما وقع في ديار كلب من القرى تدمر وس:لميَّة والعاص:ميَّة وحم:ص وھ:ي حميري:ة وخلفھ:ا مم:ا يل:ي
العراق حماة وشيزر وكفرطاب لكنانة من كلب ثم ترجع بكنانة كلب من ديارھا ھذه إلى ناحي:ة الس:ماوة والف:رات
ل م َّنس وحرص وزعرايا ومنبج .ومنبج بينھم وبين بني كالب إلى ح ّد وادي بطنان ((
من المدن ت ّ

ك أنَّ ك:ل ھ:ذه الن:واحي الت:ي ك:ان ع:رب البادي:ة يقيم:ون فيھ:ا ل:م ُتح:رَ م م:ن ال:دعوة
ال ش ّ
ً
النصرانية ولو لم يكن لنا حجَّ ة لتأييد قولنا غير موقع ديارھا لكفى ب ِه دليال ألنھا واقعة كما ت:رى
بين فلسطين والشام وجھات انطاكي:ة وحل:ب وأنح:اء الرھ:ا وكلھ:ا ب:ال ٌد أص:ابت س:ھمًا معلًّ:ى م:ن
الدعوة المسيحيَّة لقربھا من ينابيع الخالص فال غرو أن تكون جرت إليھا منھا ج:داول قب:ل بقيَّ:ة
األقطار بعد صعود الرب بزمن قليل
وفي ھذه األنحاء ،بل في القرى أيضًا ،تع:دّدت ف:ي الق:رون النص:رانيّة األول:ى الكراس:ي
األسقفية ليس في المدن فق:ط ب:ل ف:ي الق:رى أيضً:ا حت:ى الص:غيرة )  ( µιϰροϰοµίαιكم:ا يش:ھد
على ذلك القديس باسيليوس في رسالت ِه  ١٩٠إلى امفيلوخيوس )١
وورد في اآلثار الكتابيَّة أو التواريخ القديمة أسماء َّ
عدة أساقفة كانوا يسوسون
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 (١اطلب مجموعة مين ) ( Migne, P. G. t. 32, col. 697

النصرانيَّة بين عرب شمالي سوريَّة

١٠٣

الرعايا المتفرّ قة في المقاطعات التي نحن في صددھا وقد و َّقع كثيرون منھم على أعمال المجامع
النيقاوي والقسطنطيني واالفسسي والخلقيدوني
وقد أثبت حضرة االب سبستيان ونزڤال ف:ي مقالتِ :ه ع:ن زين:ت ) المش:رق الس:نة األول:ى
ص  ٩٨٧ـ  ( ٩٩٠ما كان للنصرانيَّة من النفوذ في تدمر والبالد المجاورة لھا في القرن الثال:ث
للمسيح بفضل السالم السائد على تلك األنح:اء .كم:ا ظھ:ر ذل:ك النف:وذ أيضً:ا ف:ي المجم:ع المنعق:د
سنة  ٢٦٩في انطاكية للحكم على بولس السميساطي فحضرهُ ثمانون أسق ًفا وحرموهُ
وقد صرَّ ح في ذلك القرن ديونيس:يوس االس:كندري بنص:رانيَّة تل:ك األص:قاع حي:ث كت:ب
للبابا القديس اسطفانس ) )) : ١ان أقاليم سوريَّا كلھا مع بالد العرب الت:ي تمُّ :دھا بص:دقاتك وب:الد
ما بين النھرين تصادق على تعاليمك ((
ويؤيد ذلك اخبار السيَّاح الذين سكنوا في تلك األقفاز فاجتذبوا إليھم القبائل المجاورة لھم
كالق::ديس ملك::وس أو مال::ك ال::ذي روى قص::ت ُه العجيب::ة الق::ديس ايرونيم::وس ) ٢وكالق::ديس الي::ان
الواس::ع الش::ھرة ف::ي الق::ريتين ) المش::رق  ( ٦٥٨ : ٩والق::ديس س::معان العم::ودي ال::ذي م::رّ ذك::رهُ
وكان مقام ُه في شمالي سوريا في الجبل المنسوب إلي ِه .وقد أفاد تاودوريطس ) ٣ف:ي تاريخِ :ه أن
ص::::ر م::::نھم ألو ًف::::ا مؤلف::::ة
اإلس::::ماعيليين أي الع::::رب ك::::انوا يتق::::اطرون إل::::ى عم::::ود ِه وأ َّنُ ::::ه ن َّ
) . (Ismaelitarum millia innumerabiliaوفي حياة القديس نو ُّنوس ان ُه لما كان في بعلبك
عمَّد ثالثين أل ًفا من العرب )٤
ويُضاف إلى ما تقدَّم ما وجدهُ األثريون في شمالي سوريَّا م:ن اآلث:ار النص:رانيَّة العدي:دة
كبقايا أديرة وأخربة كنائس ونقوش نصرانيَّة بديعة غنيت بھا متاحف أوربَّا وقد رأينا بعض تلك
األبنية في سياحتنا إلى بادية تدمر ) في المشرق ( ٩٥٣ : ٩
ومن ذلك أثر فريد اكتشف ُه رحَّ الة أوربي قبل  ١٢سنة في ز َبد ل:يس بعيً :دا ع:ن حل:ب فيِ :ه
كتابة بثلث لغات يونانيَّة وسريانيَّة وعربيَّة تاريخ ُه باليونانيَّة سنة  ٨٢٣لالس:كندر الموافق:ة لس:نة
 ٥١٢للمسيح .وھو َّأول أثر يُعرف بالقلم العربي ُكتب ١١٠
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 (١راجع التاريخ الكنسي الوسابيوس الكتاب السابع الفصل الخامس
 (٢اطلب أعمال اآلباء الالتين ) ( Migen P. L. XXIII, 55
 (٣أعمال اآلباء اليونان ) ( Id., P. G. vol. 74 col. 1041
 (٤فيھا ) ( Id., P. G. vol. 83 col. 668
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سنوات قبل الھجرة .وھذا األثر نص:راني مح:ض ُنق:ر ف:ي حج:ر ليوض:ع عل:ى مش:ھد أُق:يم ھن:اك
لتذكار الشھيد القديس سرجيوس .وھذا يثبت ما قلناه ساب ًقا عن تعبُّد العرب ل:ذلك الش:ھيد .واخب:ر
ساويرس البطريرك الدخيل وزعيم البدعة اليعقوبيَّة أن عرب البادية ك:انوا إذا تنصَّ :روا يطلب:ون
المعمودية في كنيس:ة الق:ديس س:رجيوس ف:ي الرص:افة حي:ث قُت:ل ش:ھي ًدا ) روى ذل:ك ف:ي ميم:ر ِه
السابع والخمسين الذي قال ُه في  ٧تشرين األوَّ ل سنة  ٥١٤أعني سنتين بعد تاريخ األثر المذكور
( )١
ومن الشواھد التاريخيَّة المثبتة تنصُّر العرب في شمالي سوريَّا م:ا رواه ميخائي:ل الكبي:ر
وابن العبري عن يوح َّنا أسقف أفسس من كتبة القرن السادس أن ُه لمَّا حصل االنقسام بين الملكيين
وأعداء المجمع الخلقيدوني تف:رَّ ق الع:رب النص:ارى وس:كن م:نھم قس:م ف:ي بادي:ة ت:دمر ف:ي النب:ك
والقريتين وحُ َّوارين .وبقي ھؤالء العرب على نصرانيتھم زم ًنا ط:ويالً بع:د الف:تح اإلس:المي كم:ا
يش::ھد علي ِ :ه ي::اقوت الحم::وي )  ( ٧٧ : ٤حي::ث ق::ال ع::ن الق::ريتين ف::ي زمان ِ :ه )) انَّ أھلھ::ا كلھ::م
نصارى ((
ولنا في كتب العرب م:ا يزي:ل ك:ل ري:ب ع:ن القبائ:ل المتنص:رة ف:ي ش:مالي س:وريَّة وق:د
رأيت في ما نقلناهُ عن وصف الجزيرة لل َھمْداني أنَّ الس:ھول الواقع:ة ب:ين الش:ام وحل:ب والف:رات
كان معظم س َّكانھا من غسَّان وتغلب وتنوخ وعل:ى األخ:ص م:ن بن:ي كل:ب ال:ذين تف:رَّ دوا بس:كنى
السماوة الممت َّدة من الشام إلى نواحي الموصل وكانوا يسكنون خصوصًا في جھات تدمر وسلميَّة
حتى ُسمِّيت تلك الجھات بادية َك ْلب .فھذه القبائل كلھا كانت نصرانيَّة فأمَّ:ا غسَّ :ان وتغل:ب وتن:وخ
فق::د م::رَّ ت الش::واھد عل::ى نص::رانيتھا فبقي::ت قبيل::ة بن::ي كل::ب .ودون::ك األدلَّ::ة عل::ى ت::ديُّنھا بال::دين
المسيحي
ان بني كلب بطن من قضاعة وھي القبيلة اليمنيَّة األصل التي أجمع الكتبة على تنصُّرھا
عمومًا كابن قتيبة واليعقوبي والنويري وخصُّوا بالذكر بعض بطونھا كبني سليح وبني ج:رم .ث:م
ليس في كتب المؤرخين إشارة إلى شِ رك كلب بل كثيرً ا ما يصرّ حون بنصرانيَّة أعي:انھم كبح:دل
بن ُع َنيف من سادتھم وھو أبو ميسون زوجة معاوية وكقرافصة الكلبي أبي نائل:ة زوج:ة الخليف:ة
عثمان بن ع َّفان
ُ
وذكر في المقتضب لياقوت ) ص  ( ٣٦وفي تاريخ ابن عساكر في ترجمة نائلة )) انّ
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 (١اطلب مجلة األبحاث الشرقية ) ( Riv. d. Studi Orientali, I, p. 577-587
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بني كلب كلھم كانوا نصارى ((  .وكذلك ذكر ابن خل:دون ف:ي تاريخِ :ه )  ( ٢١٩ : ٢انھ:م دخل:وا
في دين النصرانيَّة
ولمَّا ظھر اإلسالم كان بنو كندة وبنو كل:ب م:ن جمل:ة ال:ذين ل:م ينك:روا دي:نھم كم:ا أخب:ر
ب:ذلك اب:ن ھش:ام ف:ي س:يرة الرس:ول )  ( éd. Wüstenfeld, p. 282وك:ذا روى ي:اقوت ف:ي
المقتضب عن مدَر كلب أي أھل البادية فقال  )) :أسلمت كلب غير مدرھا كانوا نصارى (( وبق:ي
الذين أسلموا منھم على عاداتھم النصرانيَّة كما روى في كتاب البلدان الب:ن الفقي:ه ) ص ( ٣١٥
فقال عنھم  )) :انھم مسلمون في أخالق النصارى ((  .وأخبر ابن قتيب:ة ف:ي عي:ون األخب:ار ) ص
 ( ١٧٤والج::احظ ف::ي البي::ان والتبي::ين )  ( ٦٢ : ٢أنَّ بع::ض م::ن أس::لم م::نھم ك::انوا يض::ربون
الناقوس ويترددون إلى الكنيسة التي تعمدوا فيھا
وكان في جملة أمرائھم الذين يتولَّون تدبيرھم أب:و ك:رب ال:ذي عُ:رف بنص:رانيَّت ِه فمنحُ :ه
يستنيانوس الملك تدبير قبائل السماوة كما روى المؤرخ پروكوبيوس )١
وربما دعا المؤرخون ھذه القبائل المتنصِّرة بالمستعربة وإليھم التج:أ ال:روم عن:د ظھ:ور
اإلس::الم لمحارب::ة خال::د ب::ن الولي::د .ق::ال اب::ن البطري::ق ف::ي تاريخ ِ :ه ع::ن ھرق::ل ان ُ :ه )) اس::تجلب
المستعربة من غسان وجذام وكلب ولخم وكل من قدر علي ِه من االع:راب وأمَّ:ر عل:يھم ً
قائ:دا م:ن
قواد ِه يقال ل ُه ماھان (( )٢
َّ
فت::رى م::ن ھ::ذه النص::وص أن كتب::ة الع::رب أي ً
ض::ا يوافق::ون اليون::ان والس::ريان ف::ي نس::بة
النصرانيَّة إلى القبائل المتفرقة في شمالي سوريَّة
ونختم ھذا الفصل بأثر جميل وُ ج:د ف:ي بع:ض مخطوط:ات لن:دن الس:ريان َّية الت:ي وص:فھا
العالَّمة َريْت في قائمة المتحف البريطاني تحت العدد  ٧٥٤وھو مجموع رسائل قديمة راقية إلى
أواخر القرن السادس للمسيح .من جملتھا رسالة مض:مونھا دس:تور اإليم:ان كتبھ:ا رؤس:اء أدي:رة
ܳ
ܰ ܰ
أقليم العربيَّة ) ܺܪ ܰ
ܕܐܪ ܺܒ ܰܝܐ ( ووجَّ ھوھا إلى يعقوب البرادعيّ ليرذلوا فيھا بدعة
ܝܫܝ ܰܕ ܳܝܪܬܐ
يحي::ى النح :ويّ ف::ي تثلي::ث الج::وھر اإللھ::يّ )  ( Trithéismeوذل::ك ب::ين الس::نتين  ٥٧٠و ٥٧٨
وھذه الرسالة قد نشرھا المنسنيور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب ) ( Procope, de B. P., I, 19
 (٢اطلب الصفحة  ١٦من الجزء الثاني من طبعتنا
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المي )  ( Mgr Lamyرئيس كليَّة لوڤان في مؤتمر المستشرقين ف:ي ب:اريس س:نة  ) ١٨٩٨ص
 ١١٨ـ  ( ١٣٨وھي موقعة بإمضاء  ١٣٧رئيسًا على  ١٣٧ديرً ا موقعھا كلھا ف:ي اقل:يم العربي:ة
الممت ّد شرقي بالد الشام إلى جھات الفرات ) .١فناھيك بھذا العدد العديد شاھ ًدا جليالً على انتشار
النصرانيَّة بين عرب الشام وسوريَّة .على أنَّ ھ:ؤالء الع:رب ك:انوا جنح:وا إل:ى البدع:ة اليعقوبيَّ:ة
كما ترى .وأيَّ:د ذل:ك اب:ن العب:ريّ ف:ي تاريخِ :ه الكنس:يّ حي:ث ق:ال ) ج  ١ص  )) : ( ٢١٧انَّ كّ :ل
قبائ::ل الع::رب الت::ي كان::ت ف::ي البادي::ة ) يري::د بادي::ة الش::ام والف::رات ( ك::انوا معارض::ين للجم::ع
الخلقيدوني وال يرضون بمشاركة الخلقيدونيين ((  .فھذا القول مع ما في ِه من المبالغة ال يخلو من
الصحَّ ة .وعلى ك ّل حال يثبت قولنا في شمول النص:رانيَّة لع:رب ب:الد الش:ام والف:رات إل:ى ح:دود
العراق
والمستش:رقون ف:ي عھ:دنا يرت:أُون ھ:ذا ال:رأي .ق:ال الھولن:دي دوزي )  ( B. Dozyف:ي
َّ
مقدمات كتاب ِه عن اإلسالم ) .الترجمة الفرنسويَّة لشوفان  )) ( V. Chauvin, p. 13كان عرب
سوريَّة يدينون بالنصرانيَّة (( )(Les Arabes de Syrie professaient le Christianisme
ويشارك ُه ف:ي ھ:ذا ال:رأي غي:رهُ م:ن العلم:اء كنول:دك وغولدتس:ير )  ( J. Goldziherولونرم:ان
) (Lenormandبل كل من ل ُه بعض المام بتاريخ العرب في الجاھليَّة
الباب العاشر
النصرانية في الحجاز ونجد

تتبَّعنا كما رأيت آثار النصرانيَّة في أطراف بالد العرب على كل جوانبھا فلم يب:ق علين:ا
إالَّ ذكر أواسطھا لنرى ما كان للدين المسيحي من التأثير ف:ي القبائ:ل الس:اكنة ف:ي الحج:از ونج:د
وبذلك تت ُّم أبحاثنا عن تاريخ النصرانيَّة في كل أنحاء جزيرة العرب
الحجاز على مقتضى تعريف العرب جبل ممت ّد من تخوم صنعاء في اليمن إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطل::ب مقال::ة العالَّم::ة نول::دك ف::ي بحث ِ :ه الجغراف::ي ع::ن مواق::ع ھ::ذه األدي::رة ف::ي المجل::ة األس::يويّة األلماني::ة
)(ZDMG, XXIX, 441- 449
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ً
حج:ازا أل َّنُ :ه يحج:ز
تخوم الشام من جنوب جزيرة العرب الشرقي إلى شمالھا الغرب:ي وق:د دُع:ي
غور تھامة على سواحل خليج العرب عن بالد نجد في أواس:ط الجزي:رة .ويُ:دعى الحج:از أي ً
ض:ا
بجب::ل ال َّس::راة وھ::و أعظ::م جب::ال الع::رب وفيِ :ه أش::ھر م::دنھم أي مك::ة والمدين::ة وت::دخل فيِ :ه دوم::ة
الجندل حتى أَيلة على بحر القلزم التي نعتھا ياقوت بآخر بالد الحجاز
فتلك ال:بالد كان:ت ق:ديمًا عريق:ة ف:ي الوثنيَّ:ة والس:يَّما ف:ي عب:ادة ق:وَّ ات الطبيع:ة واخصّ:ھا
النيّران العظيمان الشمس والقمر ثم ُّ
الز َھرة .على أن ُدعاة الدين المسيحي لم يحجم:وا ع:ن دع:وة
أھلھا إلى النصرانيَّة كما تشھد علي ِه شواھد ثابتة نقلھا قدماء الكتب:ة م:ن يون:ان وس:ريان وع:رب.
ه ( في بعثة الرس:ول برتلم:اوس ))
وقد أثبتنا ساب ًقا شھادة ابن خلدون ) ج  ٢ص  ١٥٠من تاريخ ِ
إلى أرض العرب والحجاز ((  .وسبق ُه إلى مثل ذلك الطبري في تاريخِ :ه ) طبع:ة لي:دن ج  ١ص
 ( ٧٣٨حيث قال  )) :وكان ممن توجَّ ه من الحواريّين  ...ابن تلما ) أي برتلماوس ( إلى العربيَّة
وھ::::ي أرض الحج::::از (( وك::::ذلك ورد ف::::ي س::::يرة الرس::::ول الب::::ن ھش::::ام )ص éd. ،٩٧٢
 )) : (Wüstenfeldوبُعث م:ن الح:واريين  ...اب:ن تلم:ا إل:ى االعرابيَّ:ة وھ:ي أرض الحج:از (( .
وجاء ف:ي ترجم:ة الق:ديس يعق:وب اس:قف أورش:ليم ) ص  ( ١٧ا َّنُ :ه )) نصَّ :ر أرض فلس:طين وم:ا
يليھا من ناحية حمص وقيساريَّة والسامرة وبادية الحجاز ((
ثم في تاريخ الطبري قصة ظريفة عن رسول السيد المسيح إلى الع:رب نرويھ:ا بحرفھ:ا
دون القطع بصحَّ تھا قال )  ٧٣٨ : ١ـ : ( ٧٣٩
حدَّثنا ابن حميد  ...عن أبي سُليم االنصاري ث:م ُّ
الز َرق:ي ق:ال  :ك:ان عل:ى ام:رأة م َّن:ا ن:ذر لتظھ:رنَّ عل:ى
ْ
ُ
فظھ:رت معھ::ا حت:ى إذا اس::توينا عل:ى رأس الجب::ل إذا قب::ر
رأس الجمَّ:اء جب::ل ب:العقيق م::ن ناحي:ة المدين::ة ) ق::ال (
ُ
فاحتمل:ت
عظيم علي ِه حجران عظيمان حجر عند رأس ِه وحجر عن:د رجليِ :ه فيھم:ا كت:اب بالمس:ند ال أدري م:ا ھ:و.
ً
ُ
منھبطا ثـقال عليّ فأ َ ُ
وھبط:ت ب:اآلخر فعرض:ت ُه عل:ى أھ:ل
لقيت أحدھما
الحجرين معي حتى إذا كنت ببعض الجبل
السريانيَّة ھل يعرفون كتابت ُه فلم يعرفوهُ .وعرضت ُه على من يكتب بالزبور ) أي العبرانية ( من أھ:ل ال:يمن وم:ن
يكتب بالمُسْ َند فلم يعرفوه .فلمَّا لم أجد أح ًدا ممَّن يعرف ُه القيت ُه تحت تابوت لنا فمكث سنين .ثم دخل علينا ن:اس م:ن
ُ
ُ
فاخرج:ت
فقل:ت لھ:م :ھ:ل لك:م م:ن كت:اب .فق:الوا  :نع:م.
أھل ماه من الفرس يبتغون ) وي:روى  :يبيع:ون ( الخ:رز
إليھم الحجر فإذا ھم يقرأُون ُه فإذا ھو بكتابتھم  )) :ھذا قبرُ رسول _ عيس:ى ب:ن م:ريم عليِ :ه الس:الم إل:ى أھ:ل ھ:ذه
البالد ((  .فإذا ھم كانوا أھلھا في ذلك الزمان مات عندھم فدفنوهُ على ْ
رأس الجبل

فھذه شھادة جليلة تشير إلى مجيء أحد رُ سل السيد المسيح إلى الحجاز قريبًا من
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المدينة .ومن عجيب أمر كاتبھا ان ُه يعتبر كالنصارى )) عيس:ى ب:ن م:ريم (( إلھً:ا إذ قرين:ة الكتاب:ة
تبين أنَّ الرسول المذكور ليس ھو عيسى بل ھو مرسل من )) _ عيسى ((
 ايلة  كما مرّ ف:ي ط:رف الحج:از م:ن جھ:ة الغ:رب ك:ان أھلھ:ا قب:ل اإلس:الم نص:ارى
ويھ::و ًدا .وال يبع::د أن النص::رانيَّة دخل::ت فيھ::ا بع::د المس::يح ب::زمن قلي::ل لقربھ::ا م::ن ب::الد الش::ام
وفلسطين .وما ال يُنكر أن صاحبھا كان نصران ًّيا ل ّما ظھر رسول العرب واسم ُه يوحنا بن ْ
رؤب:ة
صالح ُه نبيذ اإلسالم على جزية كانت تبلغ  ٣٠٠دين:ار .وف:ي كت:اب وف:ادات الع:رب عل:ى محمَّ:د
البن سعد )  ( éd. Wüstenfeld, Skizze. IV, ٢٧ما حرف ُه :
)) ق::ال وق::دم يح َّن::ه ب::ن رؤب::ة عل::ى النب::ي وك::ان مل::ك ايل::ة  ...وأقب::ل ومع ُ :ه أھ::ل جرب::اء واذرح .ف::اتوهُ
فصالحھم وقطع عليھم جزية معلومة  ...أخبر عبد الرحمن بن ج:ابر ع:ن أبيِ :ه ق:ال  :رأَ ُ
ي:ت عل:ى يحن:ه ب:ن رؤب:ة
يوم أَتى صليبًا من ذھب وھو معق:ود الناص:ية فلمَّ:ا رأَى رس:ول _ ك َّف:ر وأوم:أ ْ
َ
برأسِ :ه فأوم:أ إليِ :ه النب:يّ أن ارف:ع
ْ
ه يؤمئ ٍذ وكساهُ رسول _ بُرد يمنة (( ..
رأسك .وصالح ُ

وج:اء ف:ي كت:اب التنبي:ه واالش:راق للمس:عوديّ ) طبع:ة لي:دن ص  ( ٢٧٣انَّ )) يح َّن:ة ب:ن
رؤبة كان أسقف ايلة وان ُه قدم على محمَّد سنة  ٩للھج:رة وھ:و ف:ي تب:وك فص:الح ُه عل:ى أنَّ لك:ل
حالم بھا دينارً ا في السنة ((
ٍ
الجندل  حصن ك:ان ب:ين المدين:ة ودمش:ق عل:ى س:بع مراح:ل م:ن دمش:ق وقي:ل
 دَ ْومة َ
على خمس ليال ويبعد عن المدينة  ١٥ليلة وقيل  ١٣كان مبن ًّيا بالجندل أي الصخر وك:ان حولُ :ه
مدينة واسعة يحيط بھا سور .وكان صاحب دومة الجندل أ ُ َكيدر الملك اب:ن عب:د المل:ك الس:كوني.
وكانت دومة الجندل عند ظھور نبيّ اإلسالم كلھا نصرانيَّة عليھا أسقف ت:ابع لمدين:ة دمش:ق كم:ا
ورد في كتاب )) مدينة _ انطاكية (( من مخطوطات مكتبتنا الشرقيَّة .وكان ملكھا أُكيدر نصران ًّيا
فبعث إلي ِه محمد رسول اإلسالم خالد بن الوليد في ربيع األوَّ ل من السنة الخامسة للھجرة ) ٦٢٦
م ( فاسرهُ
والعرب يذكرون َّ
عدة غزوات لدومة الجندل عند ظھور اإلسالم .قال في تاريخ الخميس
)  )) ( ١١ : ٢انَّ دومة كان عليھا قبل االكيدر المسمَّى اصبع ب:ن عم:رو الكلب:يّ وك:ان نص:ران ًّيا
وان عبد الرحمان بن عوف غزا دومة الجندل ففتحھا وتزوج
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ابنة االصبع تماضر ((  .وكان الروم عادوا فملكوھا قال المسعوديّ في كتاب التنبيه واالشراق )
ص  ( ٦٤٨يذكر غزو ًة غزاھا رسول االسالم لدومة :
وفيھ::ا ) أي الس::نة الخامس::ة للھج::رة ( كان::ت غ::زوة دوم::ة الجن::دل وھ::ي َّأول غ::زوة النب::يّ لل::روم وك::ان
صاحبھا أي دومة اكيدر بن عبد الملك الكنديْ يدين بالنصرانيَّة وھو في طاعة ھرق:ل مل:ك ال:روم وك:ان يعت:رض
سفر المدينة وتجارھم ) قال ( فبلغ اكيدرً ا سيرهُ فھرب وتفرَّ ق أھل دومة وصار إليھا فلم يجد بھا أح ًدا فأقام أيامً:ا
وعاد إلى المدينة .ثم بعث إلي ِه ً
ه دومة ((
خالدا السنة التاسعة للھجرة فأخذهُ أسيرً ا وفتح _ علي ِ

وقال ابن َسعد في كتاب وفادات العرب ) ص  ( ٢٧بع:د ذك:ر ِه يح َّن:ه ب:ن رؤب:ة ص:احب
أَيْلة  )) :قال ورأيت أُكيدر حين قدم بِ :ه خال:د وعلي:ه ص:ليب م:ن ذھ:ب وعليِ :ه ال:ديباج ظ:اھرً ا (( .
ً
خالدا حارب ُه السنة تسع للھجرة وافتتح دومة الجن:دل
وفي معجم البلدان لياقوت )  ( ٦٢٦ : ٢انَّ
عنوة وقتل أخاه حسَّان .قال  )) :ثم انَّ النب:يّ ص:الح اكي:در عل:ى دوم:ة وامَّنُ :ه وق:رَّ ر عليِ :ه وعل:ى
أھله الجزية وكان نص:ران ًّيا  . (( ...وف:ي فت:وح البل:دان لل:بالذري ) ص  ٦١ـ  ( ٦٣ا َّنُ :ه أَس:لم ث:م
َّ
ارتد بع:د وف:اة محمَّ:د ف:اجاله عُم:ر م:ن دوم:ة الجن:دل ف:يمن أجل:ى م:ن مخ:الفي دي:ن اإلس:الم إل:ى
الحيرة فنزل في موضع منھا قرب عين التمر وبنى ب ِه منازل سمَّاھا ُدوم:ة باس:م حص:ن ِه فغزاھ:ا
خالد سنة  ١٢للھجرة وقتل اكيدر
أما أھل دومة الجندل فكانوا من بني السكون وھم فرع من بني كندة وكانوا نصارى كما
ورد في سيرة الرسول البن ھشام .وكذلك كان يسكن دومة الجندل قوم من بني كلب الذين س:بق
بيان نصرانيتھم )١
 وادي القرى  ھو وا ٍد بين الشام والمدينة يُعّ :د م:ن الحج:از ومنُ :ه كان:ت دوم:ة الجن:دل
و ُدعي ھذا الوادي بوادي القرى لكثرة القرى الواقعة في ِه لوفرة مياھ ِه وخصب ِه منه الحِجْ :ر وك:ان
اليھود يسكنون ھذا الوادي أوَّ الً ثم نزلت ُه قضاعة وھي من أثبت القبائل في النصرانيَّة ومنھم بن:و
ص::رھم ف::ي الش::ام ) ٢وف::ي وادي الق::رى ك::ان يس::كن ق::وم م::ن الرھب::ان
س::ليح ذك::ر المؤرخ::ون تن ُّ
ذكرھم شعراء العرب قال جعفر بن سراقة ) األغاني : ( ١٦١ : ٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطل:ب ت::اريخ الع:رب ف::ي الجاھل َّي::ة لكوس::ان دي ب::رسڤال (Caussin de Perceval: Essai sur :
)l'Hist. des Arabes, I, 214; II, 232, 265
 (٢في التاريخ المذكور ) ( Id. I, 212, 231
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ونح::::ن منعن::::ا ذا الق::::رى م::::ن
عدوّ نا
منعنـاهُ من عُليـا مع ّد وأنتـ ُم
فريقان رھبانٌ بأسفل ذي القرى

وعُذر َة إذا َنلـْقى يھو ًدا و َبعثرا
سفاسيفُ روح بين قُرْ ٍح وخيبرا
وبالشام عرّ افون فيمـن تنصَّ را

 تيماء  ھي بلدة في الحجاز بين الشام ووادي القرى وفيھا كان االبلق حصن السم َؤل.
َّ
المقدم::ة ب::بعض
والش::ائع أنَّ الس::مؤل ك::ان يھود ًّي::ا إالَّ أ َّنن::ا ل َّم::ا طبعن::ا ألول م::رَّ ة ديوان ُ :ه أتين::ا ف::ي
الش::واھد المثبت::ة نص::رانيت ُه ) ١كاص::ل ِه الغ َّس::اني وك::ذكر ِه ف::ي ش::عر ِه ل::بعض تالم::ذة المس::يح ب::ل
تصريح ِه باسم السيد المسيح في قصيدة الميَّة وجدت في الموصل حيث يقول
وفي آخر األزمان جاء مسيحنا

التكامل
فاھدى بني الدنيا سالم
ِ

ولع َّل الصواب أ َّن ُه كان من إحدى الش:يع اليھوديَّ:ة المتنصِّ:رة ) .(Judéo-chrétienوق:د
ذكر العرب أنَّ قومًا من نصارى طيء كانوا أيضًا يسكنون تيماء )٢
 تبوك  مكان حصين بين وادي القرى والشام على أرب:ع مراح:ل م:ن الحِج:ر ك:ان بِ :ه
عين ونخ ٌل .ملك ُه المسلمون سنة  ٩للھجرة بعد أن حاربوا في ِه الروم ومعھم نصارى الع:رب م:ن
عاملة ولخم وجذام .وكان أھل تبوك من نصارى قضاعة قال ابن خلدون نقالً عن ابن س:عد ) ٢
 )) : ( ٢٤٩ :وكان لقضاعة مل ٌ
ك آخر في كلب ابن َو َبرة بن تغلب يتداولون ُه مع السكون من كندة
فكان::ت لكل::ب دوم::ة الجن::دل و َت ُب::وك ودخل::وا ف::ي دي::ن النص::رانيَّة ((  .ث::م ذك::ر مھ::اجرة كل::ب بع::د
خلق عظ:يم عل:ى خل:يج القس:طنطينيَّة م:نھم مس:لمون وم:نھم
اإلسالم فقال  )) :وبقيت بنو كلب في ٍ
متنصِّرون ((
 معان  قال ياقوت )  )) : ( ٥٧١ : ٤ھي مدينة في ط:رف بادي:ة الش:ام تلق:اء الحج:از
من نواحي البلقاء (( وك:ان أھلھ:ا نص:ارى تح:ت حك:م ال:روم والمال:ك عليھ:ا عن:د ظھ:ور اإلس:الم
فروة بن أبي ع:امر ش:يخ بن:ي ج:ذام النص:ارى .وبق:رب مع:ان عن:د ْ
مؤت:ة الت:ي دعاھ:ا تاوف:انوس
الم::ؤرخ )  ( Théophane. I. 515. éd. Bonnباس::م )  ( Μοθουςح::دثت وقع::ة س::نة ٨
للھجرة بين جيوش المسلمين تحت امرة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد _ بن رواحة
و )بين( جيوش الروم تحت قيادة تاودورس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١راجع المشرق السنة  ١٩٠٩ ) ١٢ص ( ١٦٢
 (٢اطلب أيضً ا)(Arnold Mulheisen: Islam: History and relations to Christianity, p. 34
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المع::روف بالنائ::ب وق::د روى مؤرخ::و الع::رب أنَّ ع::دد ال::روم ك::ان مئ::ة أل::فٍ ومعھ::م م::ن ع::رب
النصارى مئة ألف آخرون ) ١فكان االنتصار للروم وھُزم المسلمون وقُتل ق:ادتھم .لكَّ :نھم ع:ادوا
بعد ذلك بسنة فغلبوا ال:روم وفتح:وا مع:ان واس:تولوا عل:ى جھ:ات البلق:اء وقي:ل انَّ ف:روة ص:احب
معان اسلم
 المدينة  كان اسمھا في الجاھليَّة يثرب ُدعيت بذلك على ما قيل باسم بانيھا أحد أبن:اء
آرام وفي تقاليد العرب انَّ أوَّ ل من سكنھا العمالقة ث:م ھ:اجر إليھ:ا اليھ:ود ف:ي أزمن:ة مختلف:ة قب:ل
المسيح على عھد موسى ويشوع ب:ن ن:ون وداود ث:م ف:ي زم:ن خ:راب أورش:ليم وھيكلھ:ا عل:ى ي:د
االشوريين ثم بعد المسيح عند فتح الرومان للقدس الش:ريف فخ:رج م:نھم إل:ى يث:رب بن:و قريظ:ة
وال َّنض::ير و َبھ::دل ونزل::وا وادي::ين اس::مھما بطح::ان ومھ::زور ) ٢وبن::وا ھن::اك اآلط::ام أي المن::ازل
صنة
المح َّ
وكانت ديانة ھذه القبائل اليھوديَّة كما ھو بديھيّ  .غير انھم اختلطوا بقبائل أُخرى عربيَّة
كان البعض يسكن في جوار يثرب والبعض اآلخر ھاجر إليھ:ا م:ن ال:يمن بع:د تف:رُّ ق أھلِ :ه س:واء
كان بسبب سيل العرم كما روى العرب أو لعلل أُخرى
وما ال سبيل إلى إنكار ِه انَّ النصرانيَّة دخلت يثرب بعد السيد المسيح بقليل كما رأَيت في
ما نقلناهُ عن دعوة الرُّ سل في الحجاز ووجود قبر واحد منھم في جب:ل العقي:ق م:ن ناحي:ة المدين:ة
على ما نقل ُه الطبري ) ص ( ١٠٧
وليس من المستبعد أنَّ بين القبائل اليھوديَّة المھاجرة من أورشليم قوم عرفوا النص:رانيَّة
ودانوا بھ:ا والس:يَّما أولئ:ك المتنصِّ:رين ال:ذين س:بق خ:روجھم ف:تح حاض:رة بالدھ:م فالتج:أُوا إل:ى
المدن الواقعة ما وراء االردن .فا َّنھم إذ رأوا ما ح َّل بالمدينة المقدَّسة من الدمار توغلوا ف:ي ب:الد
العرب وسكنوا في جھاتھا الداخليَّة
والظاھر انَّ بعض تلك البدع المعروفة بالبدع اليھوديَّة النصران َّية ( sectes
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١ھكذا روى الع:رب وم:ثلھم روى الس:ريان كالي:اس النص:يبيني اطل:ب ت:اريخ اليعق:وبيّ )  ( ٦٦ : ٢ومعج:م
البلدان لياقوت )  ٦٨٨ : ٤و  ( ٥٧١ثم de Goeje: Mémoires d'Hist. et de Géogr. Orientales, 2
éd., 1900, p. 6-9
 (٢راجع كتاب األغاني )  ( ٩٥ : ١٩وروايات األغاني )  ١ : ٢ـ  ( ٥راجع أي ً
ضا مجلة الدروس اليھوديَّ:ة
) ( Revue des Etudes Juives VII, 167 et X, 10
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)  judéo-chrétiennesشاعت خصوصًا في نواحي العرب كشيع الناصريين )(Nazaréens
واالبيونيين )  ( Ebionitesوالكسائيين )  ( Elkésaïtesوقد ذكرھم الكتبة الكنسيُّون في القرن
األول:::ى كاوس:::ابيوس الم:::ؤرّ خ ) ١واوريج:::انس المعل:::م ) ٢ويوس:::تينوس الش:::ھيد ) ٣والق:::ديس
ابيفانيوس ) ٤في تاريخ الھرطق:ات والق:ديس ھيرونيم:وس ف:ي كت:اب االع:الم ) ٥وت:اودوريطس
) ٦وصاحب الفلسفيّات ) ٧وذكروا عالقاتھم مع المسيحيين
واستشھدوا بما كان لديھم من اآلثار النصرانيَّة .وقد وجد االثريُّون في زماننا بعض تلك
اآلث:ار المكتوب::ة ب::الحرف الس::رياني الفلس::طيني ونش::روھا بينھ::ا فص::ول إنجيل َّي::ة وطق::وس ورُ َت::ب
بيعيَّة
وبع::ض ھ::ذه الب::دع الت::ي انتش::رت ف::ي جھ::ات الع::رب ب::الغ أص::حابھا ف::ي أض::اليلھم فنب::ذ
النص:ارى م:زاعمھم وقبَّحوھ:ا كالفط:ائريين )  ( Collyridiensال:ذين ك:انوا يب:الغون ف:ي عب:ادة
ص::ھا أق::راص العج::ين والفط::ائر وق::د ذك::رھم
م::ريم الع::ذراء فيق :دّمون لھ::ا نو ًع::ا م::ن الق::رابين أخ ُّ
القديس ابيفانيوس في كتاب الھرطقات ) ٨ولع ّل ھؤالء المبت:دعين ھ:م ال:ذين دع:اھم اب:ن بطري:ق
) ٩بالمريميَّة والبربرانيَّة فأفادنا انھم كانوا يقولون )) انَّ المسيح وا َّم ُه الھان من دون _ ((  .وق:د
وصفھم بذلك ابن تيميَّة في كتاب ِه الجواب الصحيح ودعاھم بالمريمانيين أو المريمانيَّة .وعلى ھذا
البناء شرح مفسِّرو القرآن قول ُه  :في س:ورة المائ:دة )) ا َّتخ:ذوني وامّ:ي إلھ:ين (( وق:الوا ف:ي ش:رح
قول ِه في سورة النساء )) وال تقولوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب تاريخ ُه ) ( Eusèbe, H. E., IV, 17 et 22
 (٢اطلب ر ّدهُ على قلسوس ) ( Origenes c. Celsum, II, 3 et Hom. III, in Gen. no 5
 (٣اطلب مذاكرات ِه ) ( Justini Dialog., c. IV, LXIII et LXXX
 (٤كتاب الھرطقات ) ( Epiphan., Hæres. XXIX, 7, 9, 15, et XXX, 15-19
 (٥اطلب ) ( Hieron : De situ et nominibus, Migne, XXIII, p. 888
 (٦كتاب ُه في خرافات األمم ) ( Theodoret, fabul. I, et II, 18
 (٧اطلب ) ( Philosophoumena, VII, 12, IX, 13, X, 17 et 29
 (٨اطلب ) ( Epiphan., Hæres. 10
 (٩راجع طبعتنا )(١٢٦
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ثلثة (( أي ال تقولوا اآللھة ثلثة _ والمسيح ومريم ) ك:ذا ورد ف:ي ش:رح البيض:وي والزمخش:ري
وغيرھما (
وق:ام غي:رھم ف:ي أنح:اء الع:رب وتطرَّ ف:وا عل::ى عك:س ذل:ك ف:انكروا عل:ى الع:ذراء م::ريم
دوامھا في البتوليَّة فس:مَّوھم ل:ذلك بالمُع:ادين لم:ريم )  ( Antidicomarianitesذك:رھم الق:ديس
ابيفانوس في كتاب البدع )١
وروى الق::ديس ايالري::وس ف::ي رس::الت ِه إل::ى قس::طنطين المل::ك ) ٢انَّ فر ًع::ا م::ن اش::ياع
اريوس ظھروا في جھات العرب وھو يدعوھم اقاقيين باسم اقاقيوس زعيمھم كانوا ي:ذھبون إل:ى
أن السيد المسيح ليس ھو ابن _ ل:زعمھم انَّ م:ن ق:ال ذل:ك جع:ل  bزوج:ة فخلط:وا ب:ين ال:والدة
الجسديَّة والوالدة اإللھيَّة الروحية األزليَّة المثبتة في الكتب المنزلة
وقد ذكر حضرة االب انستاس الكرملي في إح:دى المق:االت المنش:ورة ف:ي المش:رق ):٦
 (٦٠بدعة أُخرى وجد منھا بقاي:ا ف:ي الع:راق ُتع:رف بال:داؤدة أو ال:داوُ ديّين ِّ
يعظ:م أص:حابھا داود
النبي ويكرمون السيد المسيح لك َّنھم يجعلون ُه دون رتبة داود
فك ّل ھذه البدع وغيرھا التي شاعت خصوصًا بين القبائل اليھوديَّة المتنصرة الساكنة في
شوھت المعتقدات النصرانيَّة الصحيحة في تلك البالد
حدود الشام والحجاز َّ
وبقي األمر على ذلك حتى قدمت إلى يث:رب بط:ون م:ن ع:رب ال:يمن كبن:ي الح:رث اب:ن
بھثة وبني شظيَّة من غسان والسيَّما بني االوس والخزرج م:ن االزد ال:ذين لحق:وا بھ:ا بع:د س:يل
الع::رم .لك َّ :نھم أق::اموا فيھ::ا كم::ا روى ص::احب األغ::اني )  ( ٩٥ : ١٩ف::ي جھ::د وض::يق المع::اش
يرتزقون من الزراعة وكانت األموال لليھود حت:ى ق:ام بي:نھم ف:ي أواس:ط الق:رن الس:ادس للمس:يح
أحد شيوخھم وھو مالك بن عجالن فأَوفد إل:ى مل:ك ف:ي الش:ام م:ن مل:وك غسَّ:ان يُ:دعى أب:ا ُج َبيْل:ة
فاستنجدهُ على يھ:ود يث:رب فأَنج:دهُ واوقع:ا باش:راف اليھ:ود حت:ى ذلُّ:وا وص:ار األم:ر إل:ى األوس
والخ::زرج م::ذ ذاك الح::ين إل::ى ظھ::ور اإلس::الم وم::نھم ك::ان األنص::ار .وق::د وقع::ت ب::ين االوس
والخزرج حروب رواھا صاحب األغاني )  ١٦٧ : ٢ـ  ( ١٧٠ال حاجة إلى ذكرھا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب ) ( Epiph., Hæres. 78
 (٢اطلب مجموعة مين ) ( Migne, PP. LL., X
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ا َّم::ا دي::ن األوس والخ::زرج وبق َّي::ة القبائ::ل غي::ر اليھود َّي::ة الت::ي كان:ت ف::ي يث::رب وجھاتھ::ا
فيظھر ان ُه كان في أوّ ل أمرھا الشرك وا َّنھ:ا كان:ت تعب:د المن:اة كم:ا روى الشھرس:تاني ف:ي كت:اب
الملل والنحل ) ص  ٤٣٤من طبعة لندن ( لك َّنھا عدلت بعد ذلك إلى النصرانيَّة .ولنا على األم:ر
أدلَّة نرويھا ھنا عن مصادر موثوق بھا
ق::د رأي::ت ف::ي َّأول ھ::ذا الب::اب انَّ ُدع::اة ال::دين المس::يحي دخل::وا ب::الد الحج::از من::ذ ق::رون
النصرانيَّة األولى بل روى َّأول مؤرخي اإلسالم أبو جرير الطبري ً
تقليدا عن أھل المدينة ذكروا
في ِه وجود قبر ألحد رسل السيد المسيح في جبل العقيق المجاور لبلدھم ) راجع ص ( ١٠٧
ومن األدلّة على نصرانيَّة عرب المدينة أن األوس والخزرج ينتس:بون إل:ى الح:ارث ب:ن
ّ
الح:ق كم:ا
ك فيھ:ا إالَّ م:ن ك:ابر
ثعلبة فيرتقي نسبھم إلى بني غسَّان .ونصرانيَّة غسَّان ثابتة ال يش ُّ
رأيت .أفليس من الصواب أَن يقال أنَّ األوس والخزرج دانوا بديانة غسَّان .وزد على ذلك أنَّ أباَ
جُ َبيْل::ة الغ َّس::اني مل::ك الش::ام المع::روف بنص::رانيَّت ِه م::ا ك::ان لينص::ر األوس والخ::زرج عل::ى يھ::ود
المدينة كما مرّ بك لوال علم ُه أنھم يدينون بدين ِه
ولنا على ذلك برھان آخر أقرب وأد ّل وھو االسم المُطلق عل:ى أھ:ل مدين:ة يث:رب ال:ذين
كانوا ي ُْدعون بأھل الكتاب .قال الشھرستاني في الملل والنحل ) ص  ١٦٢م:ن طبع:ة لن:دن ( )) :
الفرقتان المتقابلتان قبل المبعث ھ:م أھ:ل الكت:اب واألمّي:ون واألم:ي م:ن ال يع:رف الكتاب:ة فكان:ت
اليھود والنصارى بالمدينة واألميون بم َّكة (( فينتج عن قول ِه ھ:ذا أنَّ أھ:ل المدين:ة ك:انوا منقس:مين
قس::مين قس::م يھ::ودي كقريظ::ة والنض::ير وقس::م نص::راني وھ::م ع::رب األوس والخ::زرج وقض::اعة
الذين كانوا يسكنون المدينة بل ربَّما غلب اسم أھل الكتاب عل:ى النص:ارى كم:ا أف:اد القس:طالنيّ .
ويؤيّد ذلك أنَّ أحد زعمـاء األوس يوم مھاجرة محمد إلى المدينة كان يُدعى )) أبا ع:امر الراھ:ب
(( وفي اسم ِه دليل على دين ِه .فھذا حارب محم ًدا وأنصارهُ في أَحُد ث َّم خرج مع آل ِه إلى ثقيف وھو
الذي سماهُ رسول اإلسالم بالفاسق )١
وجاء في التقويم للكنيسة الكلدان َّية الذي نشرهُ الخوري بطرس عزيز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١راجع سيرة الرسول البن ھ َّشام ص  ٥٦١ـ  ٥٦٣ثم )(Sprenger: Leben d. Mohammad III, 32
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ً
بوليطا في يثرب وا َّن ُه كان فيھا ثالث كن:ائس
سنة  ) ١٩٠٩ص  ( ٨أن النساطرة )) أقاموا مطرو
على اسم ابراھيم الخليل وأيّوب الصديق وموس:ى الكل:يم (( وھ:ي رواي:ة وج:دناھا ف:ي تق:ويم آخ:ر
مخطوط ألحد أھل الموصل و_ أعلم بصحَّ تھما
على أنَّ وجود النصارى في المدينة قبل اإلسالم وفي أوائل ظھوره لمن األمور الت:ي ال
يمكن نكرانھا .ألنَّ النصارى كانوا بلغوا أقاصي تخوم العرب فما قولك بالبالد المجاورة لممال:ك
الروم .وھذا ما أقرَّ به المستشرقون في كتبھم الحديثة .قال أحد أئمَّ:تھم العالَّم:ة ڤِلْ :ـھاوزن ))) : ١
انَّ محمًَّ :دا وج:د الطري:ق مم َّھ::دة ف:ي المدين:ة بواس:طة اليھود َّي::ة والنص:رانيَّة ألنَّ ھن:اك ك:ان يھ::ود
كثيرون ث:م لوق:وع المدين:ة عل:ى ح:دود الروم:ان واليون:ان وتح:ت نف:وذ النص:ارى اآلرامي:ين (( .
ومثل ُ :ه ق::ال ھرتوي::غ درنب::ورغ الموس::وي م::ن أس::اتذة اللغ::ات الش::رقيَّة ف::ي ب::اريس المت::وفي س::نة
 )) : ١٩١٠كان للنصرانيَّة تبَعة متعدّدون في جزي:رة الع:رب فكان:ت مالك:ة عل:ى ش:مالھا ب:دولتي
الحيرة وغسان وعلى وسطھا في المدينة وعلى جنوبھا بأسقفيَّات اليمن )(( ٢
وبقي النصارى في يثرب ح َّتى بعد وفاة نبيّ اإلسالم كما يد ُّل علي ِه قول حسَّان ب:ن ثاب:ت
في داليَّت ِه التي رثى بھا محم ًَّدا ) طبعة ليدن : ( Hirschfeld, p. 59
فرحت نصارى يثر ٍ
ب ويھودُھا

لمَّا توارى في الضريح ال ُم ْل َح ِد

َّ
الخطاب الذي أخرج الف:ريقين
ولعل النصارى واليھود بقوا في المدينة إلى عھد عمر بن
من جزيرة العرب استنا ًدا إلى ما رُ وي في الح:ديث  )) :ألخ:رجنَّ النص:ارى واليھ:ود م:ن جزي:رة
العرب ((
ولمَّا أراد الوليد بن عبد الملك سنة  ٨٨ھـ )  ٧٠٧م ( أن يجدّد عمارة المسجد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١ھذا قولُ :ه ب:الحرف ف:ي كتابِ :ه ع:ن مل:ك الع:رب WELLHAUSEN: Das arabische Reich und sein
Sturz ( p, 4 ) : (( In Medina war der Boden für Mohammad vorbereitet durch das
Judentum und Christentum; es gab dort viele Juden und die Stadt lag an der Grenze
desienigen Teils von Arabien, der under griechisch-roemischem und christlich)) aramaïschem Einfluss stand.
 (٢ودون::ك قول ُ :ه H. DERENBOURG : Opuscules d'un Arabisant (p. 16) (( Le :
Christianisme comptait en Arabie de nombreux adhérents; il dominait le Nord par les
)) rois de Hira et de Ghassan, le Centre par Médine, le Sud par les évêchés du Yémen
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الكبي::ر المع::روف بمس::جد النب::ي ف::ي المدين::ة ك::ان بُنات ُ :ه م::ن نص::ارى ال::روم والق::بط كم::ا روى
المؤرخ::ون .وأخب::ر الطب:ري )  )) ( ١١٧ : ٢انَّ مل::ك ال::روم بع::ث إليِ :ه بمائ::ة عام::ل ومائ::ة أل::ف
مثقال ذھب وأربعين حمالً من الفسيفساء فبنوا المسجد وجعل:وا طولُ :ه م:ائتيْ ذراع ف:ي مثلھ:ا (( .
وقيل انَّ بعض المدنيين لم يستحسنوا العمل إذ رأَوهُ شبيھًا بكنيسة
 م َّكة  كما عُرفت النصران َّية في يثرب في عھد الجاھليَّة ك:ذلك نال:ت م َّك:ة نص:يبًا م:ن
ذلك الدين .وھا نحن ننقل ما رواهُ قدماء الكتبة إثبا ًتا لھذا الرأي
َّ
المؤرخ::ون اليون::ان والس::ريان والع::رب م::ن ال::دعوة
ق:دمنا ف::ي َّأول ھ::ذا الفص::ل م::ا أثبتُ :ه َ
النصرانيَّة في الحجاز إجماالً .وم َّكة ف:ي الحج:از ب:ل حاض:رة الحج:از فب:ديھي أن يق:ال انَّ ال:دين
المسيحي دخ:ل أيضً:ا م َّك:ة كس:واھا م:ن الجھ:ات الحجازي:ة .وان قي:ل انَّ م َّك:ة واقع:ة ف:ي أقاص:ي
الحجاز أجبنا أنَّ كالم الكتبة يشمل كل جھات العرب ح َّتى أقص:اھا .ق:ال ت:اودوريطوس الم:ؤرخ
الكنسي ) ١في القرن الخامس للمسيح عن القيصر ڤالنس ا َّن ُه لمَّا اضطھد الكاثوليك فرَّ قھم في كل
البالد حتى نفى منھم كثيرين في أقاصي تخوم العرب ) ( per ultimos fines Arabiæ
وأق::دم م::ا رواهُ كتب::ة الع::رب ص::ريحً ا ع::ن النص::رانيَّة ف::ي مك::ة م::ا ورد ف::ي أثن::اء ت::اريخ
جرھم الثانية قالوا انَّ جرھم استولوا بعد بني إسماعيل على الحج:از وص:ارت إل:يھم س:دانة بي:ت
الحرم في مكة ومفاتيح الكعبة .أمَّ:ا زم:ن دول:ة بن:ي ج:رھم فل:م يتف:ق الكتب:ة ف:ي تعريف:ه والعلم:اء
األوربيون مجموعون على أنَّ جرھم الثانية قامت قبل تاريخ الميالد بقليل .ومن عجيب ما رواه
مؤرخو العرب كابن األثير وابن خلدون وأبي الفداء ) ٢وغيرھم أنَّ س:ادس مل:وك ج:رھم ي ُْ:دعى
باسم نصراني وھو عبد المسيح بن باقية ب:ن ج:رھم .فمنُ :ه يتع:يَّن أنَّ النص:رانيَّة دخل:ت مك:ة قب:ل
بني األزد وتغلُّب بني خزاعة أعني بعد م:وت الس:يد المس:يح ب:زمن قلي:ل .وھ:ذا يواف:ق نص:وص
الكتبة المرويَّة ساب ًقا عن تبشير رسل المسيح في الحجاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١راج:ع تاريخُ :ه ف:ي أعم:ال آب:اء اليون:ان ( Théodoret, H. E. I. IV, c. 15 ; Migne P.G., t. 82
) col. 1158
 (٢اطل:ب ت:اريخ ع:رب الجاھليِّ:ة لكوس:ان دي ب:رسڤال (C. de Perceval : Essai sur l'Hist. des
)Arabes avant l'Islamisme, I, 199
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وفي كتاب األغاني ألبي الفرج األصفھاني )  ( ١٠٩ : ١٣انَّ بي:ت الح:رام ك:ان لُ :ه ف:ي
عھد بني جرھم )) خزانة وھي بئر في بطن ِه يُلقى فيه الحُ ل:ى والمت:اع ال:ذي يُھ:دى لُ :ه وھ:و يومئٍ :ذ
ألس::قف علي ِ :ه ((  .فقول ُ :ه )) أس::قف (( يري::د ب::ه حب::ر النص::ارى المع::روف .وھ::و إثب::ات لم::ا روى
مؤرخو العرب عن نصرانيَّة الملك الجرھمي عبد المسيح بن باقية
ولنا في كتب العرب دليل أعظم يثبت انتشار النصرانيَّة في مكة قب:ل اإلس:الم وذل:ك ف:ي
أقدم تواريخ مكة الذي عنوان ُه )) كتاب أخبار مكة شرَّ فھا _ تعالى وما جاء فيھا من اآلثار تأليف
ابن الوليد محم:د ب:ن عب:د _ ب:ن أحم:د االزرق:ي (( المطب:وع ف:ي ليبس:يك ) éd. Wüstenfeld.
 (110- 112ان ُه كانت في دعائم الكعبة )) صور األنبياء وصور الشجر وصور المالئكة إبراھيم
خليل الرحمان وصورة عيسى ابن مريم (( ث َّم قال ما حرف ُه ) ص : ( ١١١
)) فلمَّا كان يوم فتح م َّكة دخل رسول _ صلعم البيت فارسل الفضل بن العبَّاس اب:ن عب:د المطل:ب فج:اء
بماء زمزم ث َّم أمر بثوب ف ُب َّل بالماء وأمر بطمس تلك الصور ُ
فطمست .قال ووضع ك َّفيه عل:ى ص:ورة عيس:ى ب:ن
مريم وا ّم ِه عليھما السالم وقال  :امحوا جميع الصور إالَّ ما تحت يديَّ فرف:ع يديِ :ه ع:ن عيس:ى ب:ن م:ريم وامِّ :ه ...
وحدَّثني جدّي قال حدَّثنا داود بن عبد _ الرحمان عن ابن جريج قال  :سأَل سليمان بن موسى الشامي عطاء ب:ن
أبي رباح وأنا أسمع  :أَدركتَ في البيت تمثال مريم وعيسى ؟ قال  :نعم أدر ُ
ك:ت فيھ:ا )ك:ذا( تمث:ال ) ص ( ١١٢
ّ
ً
س:ت س:واري وص:فھا كم:ا ُنقط:ت ف:ي
مزو ًقا .وكانت في البيت أعم:دة
قاعدا َّ
مزو ًقا في حجرھا عيسى ابنھا
مريم َّ
ھذا التربيع
•
•

•
•

•
•

قال وكان تمثال عيسى بن مريم ومريم عليھما السالم في العمود الذي يلي الباب  :قال ابن جريج فقل:ت
َّ
لعطاء  :متى ھلك ؟ قال  :في الحريق في عصر ابن ُّ
ُ
فخ:ط
عاودت عطاء بعد حين
الزبير  ...قال ابن جريج  :ث َّم
َ
ُ
لي َّ
ل:ين الب:اب ال:ذي
ت
الالت:ي
من
الوسطى
في
السالم
عليھما
ه
خططت ث َّم قال  :تمثال عيسى وا ّم
ست سواري كما
ِ
َ
يلينا إذا دخلنا  ) ..ص  .( ١١٣أخبرني محمَّد بن يحيى عن الثق:ة عن:دهُ ع:ن اب:ن إس:حاق ع:ن حك:يم ب:ن عبَّ:اد ب:ن
حنيف وغير ِه م:ن أھ:ل العل:م انَّ قري ًش:ا كان:ت ق:د جعل:ت ف:ي الكعب:ة ص:ورً ا فيھ:ا عيس:ى ب:ن م:ريم وم:ريم عليھم:ا
السالم .قال ابن شھاب قالت أسماء بنت شقر  :ان امرأَة من غسَّان حجَّ ت في حا ّج العرب فلمَّا رأَت صورة م:ريم
ت وأم:ي إِ َّن:كِ لعربي:ة .ف::أمر رس:ول _ ص:لعم أن يمح:وا تل::ك الص:ور إالَّ م:ا ك:ان م::ن
ف:ي الكعب:ة قال:ت  :ب:ابي أنِ :
صورة عيسى ومريم ((
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وما رواهُ ھنا األزرقي ذكرهُ كتبة آخرون كالھروي والبيھقي واب:ن العرب:ي .وفيِ :ه ش:اھد
جليل على تنصُّر قسم من قريش في مكة .ويؤيد ذلك أحم:د ب:ن واض:ح المع:روف ب:اليعقوبي ف:ي
تاريخ ِه ) طبعة ليدن  ( ٢٩٨ : ١حيث قال  )) :امَّا من تنصَّر من احياء العرب فق:وم م:ن قُ َ:ريْش
من بني أسد بن عبد َّ
العزى منھم عثمان بن الحويرث بن أسد وورقة بن نوفل بن أسد ((
ولذلك ترى الشعراء النصارى في الجاھل َّية لم ي:أنفوا إذا حلف:وا أن يجمع:وا ب:ين الص:ليب
والكعبة قال عديّ بن زيد ) األغاني : ( ٢٤ : ٢
سعى األعدا ُء ال يألـون ًّ
ب
شرا عليك وربِّ مكـ َّ َة والصلي ِ

وقال األعشى :
ُ
حلفت بثو َبيْ راھب الدير والتي

رھم
بناھا قُ َ
صيٌّ والمضاضُ بن ُج ِ

ضا ما حمل نصارى العرب على أن ِّ
ولع َّل ذلك أي ً
يعظموا الكعبة ف:ي الجاھليَّ:ة لم:ا ك:انوا
ً
يرون فيھا من اآلثار النصرانيَّة فضال ع:ن ذك:ر إب:راھيم الخلي:ل ال:ذي ك:ان ي ُْك َ:رم ھن:اك م:ع ابنِ :ه
إسماعيل حيث جعل التقليد العربيّ ظھور مالك الربّ أل ّم ِه ھاجر ) تك:وين  ( ١٧ : ٢١ف:ي ھ:ذا
المكان .قال ياقوت في معجم البلدان )  )) ( ٦٢٢ : ٤وليست امَّ:ة ف:ي األرض أَالَّ وھ:م يعظم:ون
ه من بناء إبراھيم حتى اليھود والنصارى ((
البيت  ...وان ُ
وممَّا يد ُّل على آث:ار النص:رانيَّة ف:ي مك:ة أو قربھ:ا المك:ان المع:روف بموق:ف النص:راني
ذكر هُ في تاج العروس .وكذلك مقبرة النصارى .قال االزرقي ف:ي أخب:ار مك:ة ) ص )) : ( ٥٠١
مقبرة النصارى دُبر ال َمقلع على طري:ق بئ:ر عنبس:ة ب:ذي ط:وى (( والمقل:ع )) الجب:ل ال:ذي بأس:فل
مك::ة عل::ى يم::ين الخ::ارج إل::ى المدين::ة ((  .ونظ::نّ أنَّ )) مس::جد م::ري ْم (( ال::ذي ذك::رهُ المقدس::ي ف::ي
جغرافيَّت ِ :ه ) ص  ( ٧٧بج::وار مك::ة دع::ي باس::م م::ريم الع::ذراء ألَث::ر دين::يّ ك::ان ھن::اك ف::ي عھ::د
الجاھليَّة
وممَّا يثبت نفوذ النصرانيَّة في مكة على عھد الجاھليَّة نھضة الحنيفيَّة ھناك فإنَّ العلم:اء
الذين درسوا تع:اليم تل:ك الش:يعة وم:ا بق:ي م:ن أخب:ار أص:حابھا ف:ي ت:واريخ الع:رب كسپرنغ:ر (
وو ْل َھ ْوزن )  ٢) ( Wellhausenوكوسَّان دي پرسڤال
) ِ ١) Sprenger
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب كتاب ُه ) ( Sprenger : Das Leben u. d. Lehre des Mohammad
 (٢اطلب ) ( Wellhausen : Skizze u. Vorarbeiten, III, 87 seq.
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)  ١) ( C. de Percevalوغيرھم فكانت نتيج:ة أبح:اثھم أنَّ الحنيفيَّ:ة ف:ي الجاھليَّ:ة كان:ت ش:يعة
نص::رانيَّة خالطتھ::ا بع::ض تع::اليم م::ن غيرھ::ا وربم::ا أراد بھ::ا ش::عراء الجاھل ّي::ة والكتب ُ :ة الق::دماء
النصران َّي َة بعينھا .قال شاعر ھذيل ) : ( Hudheil 18 : 11
كأَنَّ َتوا َليـ ُه بالمـال

نصارى يساقون القوا حنيفا

أراد بالحنيف الراھب ي:ذھب النص:ارى لمالقاتِ :ه .وروى ص:احب األغ:اني ) ك  ١٦ص
 ( ٤٥وياقوت في معجم البلدان )  ( ٥١ : ٢ألَيمن بن خريم قول ُه في وصف الخمرة :
وصھْبـا َء جرجانيَّة لم َي ُ
ط ْ
ف بھا
َ
نارھـا
ولم يشھد القسُّ ال ُم َھيْمـن َ

حنيفٌ ولم َتنغر ) ٢بھـا سـ ً
اعة قـِ ْد ُر
َطرُوقـ ًا وال صلَّى ) ٣على َطبْخھا َحب ُر

ك الراھب بدليل ذكر ِه في البي:ت الث:اني
أراد بالخمر قربان النصارى والحنيف ھنا بال ش ّ
والحبْر .ولع َّل أبا ذؤيب قصد أي ً
ضا الراھ:ب حي:ث ق:ال مش:يرً ا إل:ى أص:وام الرھب:ان ) ت:اج
القسّ
َ
العروس : ( ٣٣٩ : ٣
ص َفرْ
شھري جمادي
ف م
أقامت بـ ِه كمقام الحني ٍ
وشھري َ
َ
َ

ويؤيد رأي ھؤالء الكتبة في نص:رانيَّة الحنف:اء انَّ معظ:م ال:ذين ورد ذك:رھم ف:ي الت:اريخ
يقال عنھم أنھم تنصَّروا .وأشھرھم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد َّ
العزى وك:ان اب:ن ع:م خديج:ة
زوجة رسول اإلس:الم األول:ى وقي:ل ب:ل ك:ان عمَّھ:ا أخ:ا أبيھ:ا ق:ال اب:ن ھش:ام ف:ي س:يرة الرس:ول
) )) : (éd. Wüstenfeld, p. ١٥٣وكان ورقة قد تنصَّ :ر وق:رأ الكت:ب وس:مع م:ن أھ:ل الت:وراة
ص::ر ف::ي
واإلنجي::ل ) . (( ٤وق::ال االس::حاقي ف::ي تاريخ ِ :ه األكب::ر ) )) : ٥ك::ان ورق::ة ام::رءًا ق::د تن َّ
الجاھليَّة وكان يكتب الكتاب العربيّ فكتب بالعربيَّة من اإلنجيل ما شاء أن يكتب ((
ومنھم عبيد _ بن جَ حش بن رئاب .قال ابن ھشام ) ص  ١٤٣ـ  )) : ( ١٤٤ھاجر عبيد
_ مع المسلمين إلى الحبشة ومع ُه امرأت ُه أ ّم حبيبة ابنة أبي سفيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١كتاب ُه ) ( Essai sur l'Hist. des Arabes, I, 321
 (٢روى ياقوت  :ولم ينفر
 (٣في ياقوت  :ولم يحصر ) يحضر ؟ (
 (٤اطلب كتابنا شعراء النصرانيَّة ) ص ( ٦١٦
 (٥في نسخة مكتبة باريس ) ( Mss. arab. de Paris. no 735 ff. 88
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ً
مسلمة فلمَّا قدماھا تنصَّر وفارق اإلسالم حتى ھل:ك ھنال:ك نص:ران ًّيا .ق:ال اب:ن اس:حاق  :فح:دَّ ثني
محمَّد بن جعفر بن الزبير قال  :كان عبيد _ ب:ن جح:ش ح:ين تنص:ر يم:رُّ بأص:حاب رس:ول _
ص:ر
صأْ ُت ْم أي أَبصرنا وأنتم تلتمس:ون الب َ
صأْ َ
صلعم وھم ھنالك في أرض الحبشة فيقول  :ف َّقحنا و َ
ولم ُتبصروا بعد ((
ومنھم عثمان بن الحويرث الذي ذكر نصرانيَّت ُه اليعقوبيّ  .وروى ابن ھشام ) ص ١٤٤
وح ُس::نت
( ع::ن اب::ن اس::حاق قولُ :ه ) )) : ١وأ َّم::ا عثم::ان ب::ن الح:َ :ويْرث فق::دم عل::ى قيص::ر وتنصَّ ::ر َ
منزلت ُه عندهُ ((  .كانت وفات ُه في الشام
وم::نھم زي::د ب::ن عم::رو ب::ن ُن َفي::ل ال::ذي ذك::ر اب::ن ھش::ام ) ص  ( ١٤٨وص::احب األغ::اني
تر ُّدده في دين ِه واجتماعه بأحبار النصارى ورھبانھم بعد اعتزال ِه األوثان
ومنھم أميَّة ب:ن أب:ي الص:لت ال:ذي ت:رى ديوانُ :ه مش:حو ًنا بتع:اليم النص:ارى م:ع منق:والت
متع:دّدة ع::ن األس::فار المق َّدس::ة كس::فر الخليق::ة وخلق::ة آدم وس::قوط األب::وين األوَّ ل::ين ب::إغراء الح َّي::ة
والطوفان وذكر األنبياء والمالئكة والسيد المسيح ومريم العذراء )٢
وكان في مكة من النصارى غير ھؤالء الحنفاء منھم أبو قيس صرمة بن أبي أنس الذي
ھب في الجاھليَّة ولبس المسوح ((
روى عن ُه ابن األثير في أسد الغابة )  ( ١٨ : ٣انه )) كان تر َّ
ومنھم زيد بن حارثة مولى رسول المسلمين كان نصران ًّيا ث َّم أسلم
وكذلك ذكر صاحب األغاني )  ( ٢ : ١٥نصرانيَّة عتبة بن أبي لھب صھر نبيّ اإلسالم
وكان أبو سفيان زعيم م َّكة صھرً ا لبشر أخي أ ُ َكيْدر صاحب دومة الجندل وك:ان كالھم:ا
ّ
نصران ًّيا وبشر ھو الذي علَّم أھل م َّكة
الخط العربيّ
ً
متواص:لة ب:ين
وممَّا يفيد تاريخ النصرانيَّة في مكة ذكر المع:امالت التجاريَّ:ة الت:ي كان:ت
أھلھ::ا ونص::ارى قبائ::ل الع::رب ال::واردين إليھ::ا ونص::ارى الحبش::ة وغي::رھم ف::إنَّ اخ::تالط أولئ::ك
النصارى بأھل مكة َّأثر فيھم تأْثيرً ا عظيمًا واجتذب كثيرين منھم إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب مقالتنا المعنونة األحداث الكتابية في شعراء الجاھليَّة ) ص  ٢٠ـ ( ٢١
 (٢اطلب مقاالتنا )) األحداث الكتابية والتشابيه النصرانية في شعراء الجاھليَّة (( ) ص  ٢٠ـ ( ٢١
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الدين المسيحي .وممَّا يؤيد ذلك أنَّ أبا عامر الراھب الذي حارب رسول اإلس:الم ف:ي م َّك:ة وأ ُ ُح:د
قد لَقي المسلمين )) في األحابيش وعُبدان أھل م َّكة (( كما روى ابن ھشام في سيرة الرسول )ص
 ٥٦١ـ (٥٦٢
وفي كت:اب الخ:راج )  ( ed. Th. Juynboll, 1896, p. ٥٣م:ا نقلُ :ه الكات:ب ع:ن أب:ي
الحويرث قال )) ضرب الرسول صلعم على نصرانيّ بمكة دينارً ا كل سنة (( وفي ھذا دليل عل:ى
بقاء النصرانيَّة في م َّكة في أيَّام نبي اإلسالم
ولم تخ ُل بقيَّة مدن الحجاز من آث:ار النص:رانيَّة كالط:ائف عل:ى مس:يرة ي:وم م:ن م َّك:ة )١
ومنھا كان أميَّة بن أبي الصلت الشاعر النصرانيّ ينتس:ب إل:ى ثقي:ف أھ:ل الط:ائف ) .٢وكعك:اظ
التي كان يجتمع في سوقھا العرب فيتناش:دون ويتف:اخرون وھن:اك خط:ب ق:سّ ب:ن س:اعدة أس:قف
نج::ران كم::ا رووا .وف::ي التق::ويم النس::طوري ) ص  ( ٨ال::ذي أش::رنا إلي ِ :ه س::اب ًقا فطبع ُ :ه حض::رة
الخوري بطرس عزيز سنة  ١٩٠٩أن النساطرة كان لھم كنيسة في عك:اظ م:ع جماع:ة م:ن أھ:ل
دينھم و_ أعلم

*
َ
ورقيت ما يرتفع في أوساطھا من التالل والمشارف
وإن تو َّغلت في قلب جزيرة العرب
لقيت بالد نجد التي أفاض شعراء العرب في مدحھا لطيب ھوائھا وجودة تربتھا كقول بعضھم :
فيـا حبَّذا نج ٌد وطيبُ ترابـ ِه
وري ُح صبا نج ٍد إذا ما تنسَّمت
ممراع كأنَّ ريـاح ُه
بأَجـرع
ٍ
عشت ساعةً
ُ
واشھد ال أنساهُ ما

إذا ھضبَتـْ ُه بالعشيّ ھواضبـ ُهْ
ضُحً ى أو سرت ِج ْن َح الظالم جنائ ُبهْ
ك شائ ُب ْه
سحابٌ من الكافـور والمس ُ
انجاب ليـ ٌل عن نھار يعاقِبـ ُهْ
وما
َ

ففي نج:د وجھاتِ :ه وج:دت النص:رانيَّة ل:دعوتھا قلوبً:ا تقبَّلتھ:ا بالترح:اب فھن:اك كان:ت عَّ :دة
قبائل عُرفت بتديُّنھا بدين السيد المسيح كطيء والسكون والسكاسك وكندة
وقد مرَّ بك أنَّ ث َّم كانت أديرة لرھبان النصارى كدير َسعْ د في بالد غطفان ودي:ر عم:رو
في جبال طيء قرب جوّ من ديارھم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١وكانت ثقيف تسكن الطائف ومنھا كان أبو رغال الذي تقدَّم الحبش وصار دليلھم لمحاربة م َّكة
 (٢راجع ترجمت ُه في شعراء النصرانيَّة ) ص  ٢١٩ـ ( ٢٢٩
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أمَّا نصرانيَّة قبائل نجد فلنا عليھا عدَّة شواھد .قال السائح اإلنكلي:زي پَ ْلغ:راڤ ف:ي كت:اب
رحلت ِه إلى جزيرة العرب ) ج  ١ص  ( ٦١عن بالد ْ
الجوف  )) :ان أھل الجوف ال يعرفون عن
ً
أصلھم وتاريخھم إالَّ القليل لكن التقاليد المحليَّة تزعم أنَّ تلك ال:بالد كان:ت ق:بال ت:دين بالنص:رانيَّة
وانَّ أنصار النبي كعلي وخالد بن الوليد اضطرُّ وا إل:ى اس:تعمال أقط:ع األدلَّ:ة أي الس:يف لي:دخلوا
أھلھا في اإلسالم )(( ١
وقال في مح ّل آخر ) ص  )) : ( ١١١قبل اإلسالم كانت قبائل العرب في وسط الجزيرة
راتعة في بحبوحة الس:الم ال:ذي فقدتُ :ه بع:د ذل:ك .وك:ان أكثرھ:ا ي:دين بالنص:رانيَّة ب:ل ي:رجَّ ح أنھ:ا
حفظت دينھا بعد اإلسالم إلى خروج بني أميَّة عليھا )(( ٢
وخصَّ بالذكر تلك القبائل المتنصرة فقال ) ص  ( ٨٤انَّ عرب نجد قب:ل اإلس:الم ك:انوا
من تغلب وتنوخ وكندة وطيء .وقد لقي ذاك السائح ھناك َّ
عدة آثار وأبنية سمع األھلين ينسبونھا
إلى قدماء النصارى من جملتھا بير شقيق الذي نزل بقرب ِه
وليس كالم ھذا الرحالة حديث خرافة بل تؤيد رواي َت ُه اآلثار القديم:ة وت:اريخ قبائ:ل نج:د.
وكانت أعظ:م تل:ك القبائ:ل كن:دة ومنھ:ا الس:كون والسكاس:ك ال:ذين ذك:ر تنص:رھم اب:ن خل:دون ف:ي
تاريخ ِه )  .( ٢٤٩ : ٢وكان لكندة بيت ملك فتولَّوا عل:ى بن:ي معّ :د ف:ي أنح:اء نج:د وأوَّ لھ:م حُج:ر
آكل المرار ثم خلف حجرً ا بنوهُ من بعد ِه ومنھم كان امرؤ القيس الشاعر
ك فيھا وقد أثبتنا ذلك في مقالة خصوصيَّة حيث
أمَّا نصرانيَّة كندة فال ش َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١ھ:ذا نصُُّ :ه ب:الحرف Les Djawfites savent peu de chose sur leur origine et leur :
histoire; les anciennes traditions locales prétendent pourtant que les pays était
chrétien, et que pour le convertir à l'islamisme, les sectateurs du prophète, Ali et
Khalid- ebn- Walid durent employer le plus tranchant de tous les arguments, le
)glaive.)) (Palgrave : Voyage dans l'Arabie Centrale. I, p. 61
ه (( Les tribus du centre de la Péninsule jouissaient d'un calme et d'une :
 (٢وھ:ذا قولُ :
prospérité qui plus tard leurs furent étrangères. La plupart avaient embrassé la foi
chrétienne et probablement la professaient encore à l'époque ou elles repoussèrent
)l'invasion des Ommatidies. )) (Id. I, 111
((
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رددنا على مزاعم حضرة االب انستاس الكرملي ف:ي مزدكيَّ:ة ام:رئ الق:يس ) راج:ع المش:رق ٨
) (١٩٠٥ص  ٩٩٨ـ  .( ١٠٠٦وقد ذكرنا الكتابة التي وضعتھا على ص:در ديرھ:ا ھنُ :د الكب:رى
بنت الحارث الكنديَّة حي:ث تفتخ:ر بكونھ:ا )) أَ َم:ة المس:يح وا ّم عب:د ِه ) أي عم:رو ب:ن ھن:د ( وبن:ت
عبيد ِه (( ) أي الحارث بن عمرو بن حجر ملوك كندة ( .وروين:ا أي ً
ض:ا النص:وص اليونانيَّ:ة الت:ي
نقلھا فوتيوس في مكتبت ِه )  ( Migne, P. G. III, 46 – 47عن المعاھدات التي أبرمھ:ا مل:وك
الروم مع ملوك كندة في أيَّام انسطاس ويوستينوس ويستنيان ول:وال نص:رانيَّة كن:دة لم:ا تس:امحوا
بذلك على اإلطالق .ويؤيد قولنا في دين كندة عبد المس:يح الكن:دي ف:ي رس:الت ِه إل:ى الھاش:ميّ ف:ي
أيَّام المأمون .وقد ذكر ھذه الرسالة أبو الريحان البيروني في اآلثار الباقية ) ص  ٢٠٥من طبعة
ليبسيك ( قال الكندي ) ص  ١٢٤من طبعة لندن سنة : ( ١٨٨٠
)) ولسنا نحبُّ أن نفتخر بما لنا من السبق والنسق ف:ي العربي:ة وش:رف اآلب:اء فيھ:ا إذ ك:ان ذل:ك معرو ًف:ا
غير مجھول آلبائنا وأجدادنا .فقد علم ك ّل ذي علم ولبّ كيف كانت ملوك كندة الذين ھم ولدونا وم:ا ك:ان لھ:م م:ن
ّ
الحق بولس  :أَال من يفتخر فليفتخر با bوالعمل الصالح فإنُ :ه
الشرف على سائر العرب لك َّننا نقول ما قال ُه رسول
َّ
غاية الفخر والشرف .فليس لن:ا الي:وم فخ:ر نفتخ:ر بِ :ه إال دي:ن النص:رانيّة ال:ذي ھ:و المعرف:ة ب:ا bوبِ :ه نھت:دي إل:ى
العمل الصالح ونعرف _ َّ
ه وھو الباب المؤدي إلى الحياة والنجاة من نار جھنم ((
حق معرفت ِه ونتقرَّ ب إلي ِ

وقال في مح ّل آخر ) ص  ( ١٠٣يشير إلى دين كندة أجداد ِه :
)) ول:وال أنَّ الديان::ة عن::دي أش:رف م::ن الحس::ب الجس:داني الزائ::ل لك::ان يس:عني الس::كوت  ...لك ّن::ي رج::ل
نصراني ولي في ھذه الديانة سابقة ھي حسبي ونسبي وشرفي الذي أتشرَّ ف ب ِه وأفتخر بمكاني منُ :ه وأرغ:ب إل:ى
_ في إِماتتي على ھذه الديانة وحشري عليھا فإن ُه غاية أملي ورج:ائي ال:ذي أرج:و بِ :ه الخ:الص م:ن الع:ذاب ف:ي
ه ((
نار جھنم والدخول إلى ملكوت السماء والخلود فيھا بفضل ِه وإحسان ِه وسعة رحمت ِ

فص َّح إذن أنَّ بالد نجد لم ّ
تشذ عن سواھا في قبول الدين النصراني فشاع فيھا كم:ا ش:اع
في بق َّية أنحاء العرب .وب ِه نختم ھذا الفصل الذي تحرَّ ينا في ِه تاريخ النص:رانيَّة ف:ي جمي:ع جھ:ات
العرب
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الفصل الثاني
في قبائل العرب المتنصِّرة
ھ::ذا فص::ل نجعلُ :ه كتت َّم::ة الفص::ل الس::ابق فنس::رد فيِ :ه عل::ى س::ياق ح::روف المعج::م أس::ماء
القبائل المتنصرة في عھد الجاھل َّية مع األدلَّة على نصرانيَّتھا
  ١االزد  اسم عا ّم يشمل القبائل الحميريَّة نسبة إلى االزد بن غوث بن نبت بن مال:ك
بن كھالن بن سبأ .ونصرانيَّتھم مثبتة بنصرانيَّة القبائل المتفرّ عة منھم وھي القبائل التي خرج:ت
بعد انفجار س ّد مأرب فسكنت في أنحاء الجزيرة وسيأتي ذكرھا
  ٢ام:::رؤُ الق:::يس  بن:::و ام:::رئ الق:::يس م:::ن بن:::ي زي:::د من:::اة ب:::ن تم:::يم .ومم:::ن ص:::رَّ ح
بنصرانيتھم ابن واضح المعروف ب:اليعقوبي ف:ي تاريخِ :ه ) ج  ١ص (ed. Houtsma) ( ٢٩٨
قال  )) :وتنصر من بني تميم بنو امرئ القيس بن زيد مناة ((  .وإلى نصرانية بني ام:رئ الق:يس
يشير ذو الرمة الشاعر حيث يقول :
ولكنَّ أھ َل امرئ القيس معش ٌر

يح ُّل لھم أك ُل الخنازير والخمرُ

  ٣االوس  روينا في الباب العاشر م:ن فص:لنا األوَّ ل ) ص  ( ١٠٨أق:وال الكتب:ة ف:ي
نصرانيَّة األوس بعد احتاللھم في مدينة يثرب وانھم المشار إليھم بأھل الكتاب أي النصارى
  ٤اياد  من أق:دم القبائ:ل العربيَّ:ة المتنص:رة .نق:ل الس:يوطي ف:ي المزھ:ر )(١٠٥ : ١
قول أبي نصر الفارابي في القبائل العربيَّة التي لم يؤخذ عنھا اللسان العربيّ لفسا ٍد لحق بلُغتھا)) :
ول::م يؤخ::ذ ) اللس::ان العرب::ي ( ال م::ن قض::اعة وغسَّ ::ان وإي::اد لمج::اورتھم أھ::ل الش::ام وأكث::رھم
نصارى يقرأون بالعبرانيَّة (( يريد اللغة اآلراميَّة التي شاعت بين العبرانيين بعد جالء بابل .وقال
البك::ري ف::ي معج::م م::ا اس::تعجم ) ص  )) : ( ed. Wüstenfeld ) ( ٤٨دان::ت إي::اد لغ َّس::ان
وتنصَّروا ((  .وقال ابن دري:د ف:ي االش:تقاق ) ص  )) : ( id. ١٠٥إي:اد ق:دم خ:روجھم م:ن ال:يمن
فصاروا إلى السواد فألحَّ ت عليھم الفرس في الغارة فدخلوا الروم فتنصروا ((
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  ٥بكر  بن وائل قبيلة كبيرة أخت تغلب وقرينتھا ف:ي الق:وَّ ة وال:دين كان:ت س:اكنة ف:ي
ك فيھ:ا .ق:ال ص:احب
الجزيرة وإليھا ُنسبت ديار بكر .أمَّا نصرانيّتھا فثابتة من كل الوجوه ال يُشّ :
سيرة الرسول المعروفة بالحلبيَّة )  )) : ( ٩٥ : ٣من قبائل الع:رب المتنص:رة بك:ر وتغل:ب ولخ:م
وبھراء وجذام ((
  ٦بليّ  بليّ بن عمرو أخوة بھراء قضاعة مثلھم كانوا نص:ارى وح:اربوا م:ع بھ:راء
ونصارى العرب جيوش المسلمين كما ذكر الطبريّ ) ( ٢٤٧٤ : ١
  ٧بھراء  فرعٌ من قضاعة اشتھروا بالنصرانيَّة كما رأيت آن ًفا بنصّ السيرة الحلبيَّ:ة.
وقال اليعقوبي في تاريخ ِه )  )) : ( ٢٩٨ : ١تنصر  ...من ربيعة تغلب ومن اليمن طيّ وم:ذحج
والبھراء وسليح وتنوخ وغسَّ ان ولخ:م (( وج:اء ف:ي كت:اب البل:دان لالص:طخري )طبع:ة لي:دن ١٤
 )) : (ed. de Goeje,انّ بعض العرب تنص:ر ودان ب:دين ال:روم مث:ل تغل:ب م:ن ربيع:ة ب:أرض
الجزيرة وغسَّان وبھراء وتنوخ من اليمن بأرض الشام ((  .وجاء في ترجمة أبي العالء المع:ري
البن خلكان  )) :تنوخ إحدى القبائل الثلث التي ھي نصارى العرب وھم بھراء وتنوخ وتغل:ب ((
ومثل ُه الفيروزاباديّ حيث قال  )) :كان:ت النص:رانيَّة ف:ي ربيع:ة وقض:اعة وبھ:راء وتن:وخ وتغل:ب
وبع:ض ط:يء (( وس:بق الطب::ريّ ) ج  ( ٢٠٨١٫٠١كَّ :ل ھ:ؤالء فجع:ل بھ::راء ف:ي ع:داد نص::ارى
العرب أنصار الروم .فترى أنَّ نصرانيَّة بھراء شائعة في التاريخ
  ٨تغلب  بن وائل ھي القبيلة المع ّديَّة الشھيرة وشقيقة بكر .كانت بلغت ف:ي الجاھليَّ:ة
مقامًا قلما أدركت ُه قبيلة عربيَّة أخرى قال عمرو الشيباني يصف شرف تغلب )) :كان:ت تغل:ب ب:ن
وائل من أش ّد الناس في الجاھليَّة وقالوا  :لو أبط:أ اإلس:الم قل:يالً ألَكل:ت بن:و تغل:ب الن:اس ). (( ١
وكانت تغلب مع ش َّدتھا عريقة في الدين .قال عمرو بن كلثوم التغلب:ي ف:ي معلقتِ :ه يفتخ:ر بش:رف
ودين نساء قوم ِه :
جمعن بمِيسم شرفـًا ودينـا
ظعـائن من بني جُشم بن بكر
َ

أمَّا ھذا الدين فكان دين النصرانيَّة كما ھو مشھور .والش:واھد عل:ى ذل:ك ال ُتحص:ى كم:ا
رأيت آن ًفا من نصوص اليعقوبي واالصطخري والفيروزاباديّ وابن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب شرح التبريزي لمعلَّقة عمرو بن كلثوم ) ( ed. Lyall, p. 108
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خلكان .وزد عليھا قول ابن حوق:ل ف:ي المس:الك والممال:ك ) ص  )) : ( ١٨نزل:وا ) أي الع:رب (
على خفارة فارس والروم حتى أنَّ بعض:ھم تنص:ر ودان ب:دين النص:رانيَّة مث:ل تغل:ب م:ن ربيع:ة
بأرض الجزيرة وغسَّان وبھراء وتنوخ من اليمن ب:أرض الش:ام ((  .وتج:د ف:ي الب:اب الث:امن م:ن
الفصل السابق شواھد أخرى تويد األمر وال تدع ريبً:ا لمس:تريب .ق:ال ج:ابر ب:ن حن:يّ ي:ر ّد عل:ى
بھراء ) اطلب شعراء النصرانيَّة ص : ( ١٩٠
وقد زعمت بھرا ُء انَّ رماحنا رما ُح نصارى ال تخوض إلى الد َِّم ...

بل لدينا أدلَّة واضحة عل:ى ثب:وت النص:رانيَّة ف:ي تغل:ب حت:ى الق:رن الثال:ث والراب:ع بع:د
اإلسالم وجاء في سراج الملوك للطرطوشي ) ص  ٣٦من طبعة مصر  ( ١٢٩٩أنَّ بن:ي تغل:ب
دخلوا على عبد العزيز فأَعلنوا بنصرانيتھم
  ٩تم::يم  ھ::و اب::ن م::رَّ ة ب::ن ا ّد م::ن بن::ي مض :ر الع::دنايين وك::انوا ع:َّ :دة قبائ::ل ودخل::ت
النصرانية في كثير منھا كبني امرئ الق:يس وبن:ي ش:يبان وبن:ي أيُّ:وب اب:ن ق:الَّم ال:ذي م:نھم ك:ان
الشاعر النصراني الشھير عديّ بن زيد .وجاء في التذكرة الحمدونيَّة ) ص  ١٧و  ١٨من نسخة
برلين ( في وصاة الحرث بن كعب لبني ِه أ َّن ُه )) بقي عل:ى دي:ن عيس:ى ب:ن م:ريم م:ع تم:يم ب:ن م:رّ
وأسد بن خزيمة (( فجعل النصرانيَّة في قبائل تميم بنسبتھا إلى رأسھم وشيخھم تميم بن مرّ
ولمَّا وفد بنو تميم على محمد كان أحد زعمائھم الزبرقان ب:ن ب:در وممَّ:ا افتخ:ر بِ :ه البَيُ :ع
التي كان يشيدھا قوم ُه كما روى ابن ھشام في سيرة الرسول ) ص : ( ٩٣٥
نحن الكرام وال حيٌّ يعادلنـا منـ َّا الملوك وفينا ُتنصَ ب البيَعُ

ً
محم:دا وھ:و محم:د ب:ن س:فيان اب:ن
وم:ن تم:يم ف:ي الجاھليَّ:ة ك:ان أس:قف نص:راني يُ:دعى
مجاشع بن دارم التميميّ )١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب حياة محمد لسپرنغر )  .( Sprenger : Das Leben d. Mohammad, I, 161وفي ِه تفنيد لقول
بعض الزاعمين أنَّ اسم محمَّ:د ل:م يُع:رف ف:ي الجاھليَّ:ة قب:ل نب:يّ اإلس:الم .ق:ال اب:ن بُ:ريّ ) ف:ي ت:اج الع:روس : ٢
 )) ( ٣٣٩ومن ُسمّي بمحمَّد في الجاھليَّ:ة س:بعة محمّ:د ب:ن س:فيان ب:ن مجاش:ع التميم:يّ ومحمَّ:د ب:ن عت:وارة الليث:يّ
الكناني ومحمَّد بن أُحيحة بن الجالح األوسيّ ومحمَّد بن حمران بن مالك الجعفيّ المعروف بالشويعر ومحمَّ:د ب:ن
مسلمة اإلنصاريّ ومحمَّد بن خزاعيّ بن علقمة ومحمَّد بن حرماز بن مالك التميمي
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  ١٠تنوخ  إحدى قبائل اليمن ونصرانيتھا مُجمع عليھا فإنَّ الطب:ري )  ٢٠٦٥ : ١و
 ( ٢٠٨١واليعقوبي )  ( ٢٩٨ : ١في تاريخھم:ا واالص:طخري ف:ي كت:اب مس:الك الممال:ك )ص
 (٢٤واب::ن خلك::ان ) ج  ١ص  ( ٤٢والفيروزاب::اديّ ف::ي معجمِ :ه يجعل::ون كلھ::م تن::وخ م::ن جمل::ة
القبائل المتنصرة بل ورد في كتب السريان ذكرً ا ألسقف التنوخين )١
  ١١ثعلبة  بنو ثعلب:ة ثالث:ة أَبط:ن م:ن ط:يء وھ:م ثعلب:ة ب:ن ُذھ:ل وثعلب:ة ب:ن روم:ان
وثعلبة بن جدعاء يقال لھم ثعالب طيء .ورد في الباب الثامن من الفصل السابق ذك:ر أس:اقفتھم.
وق::د ع::رف كتب::ة اليون::ان والروم::ان والس::ريان نص::رانيتھم ف::ذكروھم غي::ر م::رَّ ة ويجعلون::ه م::ن
الطائعين الخاضعين للروم » ܵ
ܛܚܐ ܕܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ ܕܡܬܩܪܝـܢ ܕܒܝـܬ ܬܥܠܒـܐ
« ) .٢وأخبر االبشيھي صاحب كتاب المستطرف )ج  ١ص  (١٣٥قال  )) :رُ وي انَّ بني ثعلبة
دخلوا على عمر بن عب:د العزي:ز رض:ي _ عنُ :ه فق:الوا  :ي:ا أمي:ر الم:ؤمنين إ َّن:ا ق:وم م:ن الع:رب
افرضْ لنا .قال  :نصارى ؟ قالوا  :نصارى .قال :ادعوا إليَّ حجَّ امًا .ففعلوا َّ
فجز نواص:يھم (( ...
 .ويوجد غير ھؤالء أيضًا عُرفوا ببني ثعلبة أشھرھم بنو ثعلبة بن شيبان من بطون تميم
  ١٢ج::ذام  ب::ن مال::ك ب::ن نص::ر قبيل::ة يمن َّي::ة م::ن االزد كان::ت ت::دين بالنص::رانيَّة ق::ال
صاحب السيرة الحلبيَّة )  )) : ( ٩٥ : ٣من قبائل العرب المتنصرة بكر ولخم وج:ذام ((  .وك:ذلك
الفارابي في المزھر )  ( ١٠٥ : ١يجعل جذام من النصارى الـذين )) يقرأُون بالعبرانيَّة ((  .وفي
الفتوح::ات اإلس::المية لل::بالذري )  ٥٩و  ( ١٣٥وف::ي الطب::ري ) (١٧٠٢ : ١وف::ي ت::اريخ اب::ن
بطري::ق ) طبعتن::ا ج  ٢ص  ( ١٣ت::رى ج::ذامًا ف::ي جمل::ة قبائ::ل الع::رب المتنص::رة الت::ي تح::ارب
جيوش المسلمين مع غسَّان وكلب ولخم
َ  ١٣جرْ م  بن ريَّان ھم من قبائل قضاعة ونصرانيتھم ثابتة كنص:ران َّية قض:اعة .وق:د
مرَّ بك في الباب الثامن من الفصل األوَّ ل ذكر أسقف لبني جرم .وكانت النصرانيَّة في جرم من:ذ
زمن قديم فإنَّ السريان ذكروا ديرً ا ابتناه الرھبان في ديار جرم منذ أواسط القرن الرابع ) .٣وقد
روى قزما الرحَّ الة الھندي في سفر ِه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب النخب السريانية ) ( Lagarde Analecta Syriaca p. 128
 (٢اطلب ) ( G. Rothstein : Die Dynastie der Laḫmiden in al-Ḥîra
 (٣اطلب المكتبة الشرقية للسمعاني ) ( Assemani : BO, II, 41
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إلى الھند انَّ بين الدائنين بالنصرانيَّة في زمان ِه أي القرن السادس للمس:يح ك:ان الن:بط وبن:و ج:رم
)١
  ١٤جرھم  نقلنا في جملة آثار النصرانيَّة في م َّكة ما رواه كتبة العرب عن دين بني
جرھم وعن ملكھم عبد المسيح وأسقفھم في مكة .فليراجع
  ١٥الح َّداء والسِّمْ ط  فروع من بني امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم .كانوا يسكنون
طخيم بن أبي َّ
الحيرة ويدينون بدين أھلھا .قال ُ
الطخماء االسدي يمدحھم ) الكامل للمبرَّ د ص ٢٦
: ( ed. Wright
َيدع
بنو السمط والحدَّاء ك ُّل سَ م ٍ
وإني وان كانوا نصارى أُحبّھم

ُ
عروق
ل ُه في العروق الصالحات
ويرتـا ُح قلبي نحوھم ويتـ ُ
وق

  ١٦الحارث بن كعب  قبيلة يمنيَّة كبيرة تنتسب إلى مذحج إلى كھالن احتلَّت نجران
ونواحيھ::ا وتنص::رت وحس::نت نص::رانيتھا ويظھ::ر أنَّ الح::ارث ب::ن كع::ب ج ّ :د ھ::ذه القبيل::ة م::ات
َّ
الخطية من التذكرة الحمدونيَّة (Ms. Berlin, Ahlwardt,
نصران ًّيا فإ َّننا قد وجدنا في النسخة
) nos 8359 et ff. 17ما حرف ُه ): ٢
)) أوصى الحرث بن كعب بنيه فق:ال  :ي:ا بن:يَّ ق:د أت:ت عل:يَّ مائ:ة وس:تون س:نة ماص:افحت يمين:ي يم:ين
ْ
ُ
طرح:ت عن:دي مومس:ة قناعً:ا وال بق:ي عل:ى دي:ن
بح:ت لص:ديق بس:رّ وال
غادر وال قنع:ت نفس:ي بخلَّ:ة ف:اجر وال
عيسى ابن مريم أحد غيري وغير تميم بن مرّ واسد بن خزيمة .فموتوا عل:ى ش:ريعتي واحفظ:وا وص:يتي وإل َھك:م
فا َّتقوا يكفِكم المھ َّم من أموركم ويصلح لكم أعمالكم وإيَّاكم والمعص:ية ل:ئال يحّ :ل بك:م ال:دمار وت:وحش م:نكم ال:ديار
 ...فإنّ لزوم الخطيَّة تعقب البلية ((

وھناك حاشية رواھا اب:ن حم:دون  )) :انَّ النص:ارى ف:ي الع:رب كثي:ر وبن:ي الح:رث ب:ن
كعب كلھم نصارى ((
وكان::ت نج::ران تح::ت حك::م بن::ي الح::ارث ل َّم::ا قص::دھا ذو ن::و َءاس مل::ك حمي::ر اليھ::ودي
فافتتحھا وامتحن أھلھا بأخاديد النار فمات م:نھم ع:دد دث:ر مفض:لين الم:وت األحم:ر عل:ى جح:ود
الدين .وبعد ظف:ر الح:بش ب:ذي ن:و َءاس ع:اد بن:و الح:ارث ب:ن كع:ب إل:ى ام:رة نج:ران وك:ان م:ن
أشرافھم بنو عبد الم:دان ب:ن ال:ديان ال:ذين ش:ادوا كعب:ة نج:ران وكنيس:تھا المعروف:ة ب:القليس الت:ي
أفاضل الكتبة في وصف محاسنھا كما رأيت في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب مجموعة مين ) ( Migne, PG., t. 88 col. et 446
 (٢ثم وجدنا ھذه الوصاة في كتابين من مخطوطات باريس ومخطوطات مكتبتنا
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الباب المختصّ بنصرانيَّة أھل اليمن .وبقي بن:و الح:ارث ب:ن كع:ب عل:ى نص:رانيتھم بع:د ظھ:ور
اإلسالم كما يؤخذ م:ن كت:اب الوف:ادات الب:ن س:عد )  ( Wellhausen, Skizzen, IV, ٨حي:ث
ص::الحھم نب::يّ المس::لمين عل::ى ش::روط ع::دَّدھا ھن::اك ول::م ينب::ذوا دي::نھم .وم َّم::ا رأين::اه ف::ي أح::د
مخطوطات مكتبة قديمة في حلب منسوبًا إلى شاعر من بني الحارث األبيات اآلتية المشيرة إل:ى
دينھم القويم :
معشر سبقت لھـم
أال إنـ َّنا من
ِ
حْ
رم
م
ذات
إلى
ًا
م
يو
ينظروا
ولم
َ
ٍ
وفينا من التوحيد والعقـل شاھ ٌد
ُنعاين من فوق السماوات كلھـا
ونعل ُم ما كنـ َّا ومن أين بدؤنـا
وا َّنا وإن كنـ َّا على مركبة الثرى
ْ
صعدت لم تختبره وإ َّنمـا
ومـا
فلم ترضَ بالدنيـا مقـامًا فاثرت

الجھل
أيادي من الحسنى فعُوفوا من
ِ
وال عـرفوا إالَّ التق َّيـة في الفعـ ِل
ُعرف بالعقـ ِل
عرفنـاهُ والتوحي ُد ي َ
معاينة األشخاص بالجوھر المجلي
وما نحن بالتصوير في عالم
الشكل
ِ
فارماحنـا في عالم النـور تستعلي
رأَت ذاتھا بالنور في العـالم العقلي
ممثول وجلـ َّت عن المثـ ِل
حقيق َة
ٍ

  ١٧حمير  أخبار تنصُّرھا مرّ ت في باب النصرانيَّة في اليمن فعلي:ك بھ:ا .وزد عل:ى
نصوصنا قول الفيروزاباديّ  )) :انّ كثيرً ا من ملوك اليمن والحيرة تنصَّروا ((
  ١٨حَ نيفة  بنو حنيفة بطن كبير من بكر بن وائل كانوا يسكنون اليمامة وقد مرَّ ذكر
تنصُّرھم في أثناء ذكر )) النصرانية في حضرموت وعُمان واليمامة والبحرين (( وف َّندنا ھناك ما
روي عن عبادتھم لصنم من عجيم بل وجدنا في ذلك الھجو دليالً عل:ى نص:رانيَّتھم إلش:ارت ِه إل:ى
القربان األقدس .ومثل ُه قول اآلخر :
أَكلت ربَّھا حنيف ُة من جو

واز
ديم ومن اعـ ِ
ٍع قـ ٍ

ومن حنيفة كان َھ ْوذة بن عليّ المعروف بذي التاج ملك اليمامة ال:ذي م:رَّ ذك:رهُ .وم:نھم
كان مسيلمة بن حبيب الذي ناصب مح َّم ًدا وتبعُ :ه أھ:ل اليمام:ة واس:تفحل أم:ره وك:اد يظھ:ر عل:ى
اإلسالم لوال خالد بن الوليد الذي غلب ُه وقتل ُه .وممَّا يد ُّل عل:ى نص:رانيَّة بن:ي حنيف:ة م:ا ذك:ره اب:ن
سعد في كتاب الوفادات )  ( Wellhausen, p. 46حيث روى خبر وفودھم على محمَّد إل:ى أن
قال  )) :أعطاھم رسول _ اداو ًة من ماء فيه فضل طھوره فقال  :إذا قدمتم بلدَ كم اكسروا بيعتكم
وانضحوا مكانھا بھذا
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الماء وا َّتخذوا مكانھا مسج ًدا ففعلوا ((  .ث َّم يذكـر أنَّ )) راھب البيعة ھرب فكان آخـر العھد ب ِه (( .
فذكرُ هُ لبيعة بني حنيفة وراھبھا دليل ساطع على نصرانيَّتھم
َ  ١٩
الخ:ْ :زرج  بن::و الخ::زرج كبن::ي األوس ك::انوا يس::كنون المدين::ة ويُع:ُّ :دون م::ن أھ::ل
الكتاب أي النصارى ) يراجع ما سبق عن النصرانيَّة في المدينة (
  ٢٠ربيعة  ھو اسم يطل:ق عل:ى القبائ:ل العدي:دة المنتس:بة إل:ى ربيع:ة ب:ن ن:زار وھ:ي
أكبر قسم من القبائل العدنانيَّة األربع أعني أنمار وإياد وربيعة ومضر .وق:د انتش:رت النص:رانيَّة
ف::ي ربيع::ة حت::ى أوش::كت تش::مل ك::ل بطونھ::ا وفروعھ::ا فت::رى م::ن ث َّ :م كتب::ة الع::رب إذا ذك::روا
النصرانيَّة في الجاھليَّة جعلوھا خصو ً
صا في ربيعة قال الفيروزابادي  )) :وكانت النصرانيَّة ف:ي
ربيعة ((  .وشھد بذلك قبل ُه ابن قتيبة في المعارف ) ص  ٣٠٥من طبعة مصر ( وابن رسته ف:ي
االعالق النفيسة ) ص  ( ٢١٧والقاضي ابن صاعد في كتاب طبقات األمم ) ص  ٤٣من طبعتنا
( وغيرھم كثيرون .فقولھم )) انَّ النصرانيَّة كانت ف:ي ربيع:ة (( بإطالقِ :ه ي:د ُّل عل:ى أنَّ ھ:ذا ال:دين
كان الغالب عليھم على اختالف قبائلھم .ويؤيد ذلك ما روين:اه ع:ن نص:رانيَّة أعظ:م قبائ:ل ربيع:ة
كبكر وتغلب وامرئ القيس وحنيفة وشيبان الخ .فناھيك بذلك شاھ ًدا عل:ى ش:يوع النص:رانيَّة ب:ين
العرب
  ٢١السكاس::ك والسَّ ُ :كون  ق::ال اب::ن دري::د ف::ي االش::تقاق ) ص  )) ( ٢٢١وم::ن قب::ائلھم
السكاس::ك والس::كون قبيلت::ان عظيمت::ان وھم::ا ابن::ا اش::رس ب::ن ث::ور ب::ن كن::دي ) . (( ١وم َّم::ا يؤي::د
تنص::رھما انھم::ا كانت::ا ف::ي دوم::ة الجن::دل الت::ي م::رَّ ذك::ر نص::رانيتھا ونص::رانيَّة ص::احبھا أُكي::در
الس:كوني .وق:د ص::رَّ ح اب:ن خل::دون ف:ي تاريخِ :ه )  ( ٢٤٩ : ٢بنص:رانيَّة الس::كون ق:ال  )) :وك::ان
لقضاعة ملك اخر في كلب بن و َبرة يتداولون ُه م:ع الس:كون م:ن كن:دة فكان:ت لكل:ب دوم:ة الجن:دل
وتبوك ودخلوا في دين النصرانيَّة وجاء اإلسالم والدولة في دومة الجندل ألُكي:در ب:ن عب:د المل:ك
بن السكون ((  .وكان السكون والسكاسك يسكنون أيضًا في حضرموت محالفين لبني الحرث بن
كعب أھل نجران كما أخبر الطبري ولمَّا ظھر األسود العنسي محاربًا لمحمد نبيّ اإلسالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١والصواب ما قال ُه ابن دريد في االشتقاق ) ص  )) ( ٢١٨كندة ھو ِك ْندي واسم ُه ثـَ ْور
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ك::ان الس::كون والسكاس::ك م::ن أنص::ار ِه ) ١وك::ذلك ن::راھم يح::اربون خالً :دا م::ع بن::ي كل::ب وغ َّس::ان
وبھراء وكلھم من نصارى العرب
  ٢٢سليح  ھي القبيلة العرب َّية التي سبقت الغسانيين في الشام ودانت بالنصرانيَّة ق:ال
المطھَّر المقدس:ي ف:ي كت:اب الب:دء المنس:وب ألب:ي زي:د البلخ:ي ) :( éd. Huart, III, p 208
وأوَّ ل من دخل الشام سليح وھم من غسان ويقال من قضاعة فدانت بالنصرانيَّة وملَّك عليھا ملك
الروم رجالً يقال له النعمان بن عمرو بن مالك ((  .وق:ال المس:عودي ف:ي م:روج ال:ذھب )طبع:ة
باريس  )) : (٢١٦ : ٣وردت سليح الشام فتغلبت على تنوخ وتنصرت فملَّكھا الروم على العرب
الذين بالشام ((  .وكذلك ابن واضح اليعقوبي في تاريخ ِه ) )) :(٢٩٨ : ١تنصَّر ...من اليمن ط:ي
ومذحـج وبھراء وسليح وتنوخ وغ َّس:ان ولخ:ـم ((  .وس:بقھم الطب:ري ف:ي تاريخ:ه ) ( ٢٠٨١ : ١
فجعل سليحً ا مع قبائل نصارى العرب المحاربين مع الروم .وبنو سليح يُدعـون أيضًا بالضجاعم
أو الضجاعمة نسبة إلى أحد أجدادھم قال في التـاج )  )) :( ٣٧٣ : ٨ضجعم أبو بطن من العرب
وھو ضجعم بن سعد بن عمرو الملقب بسليح بن حلوان بن عمران ((  .وقد ذك:ر الطب:ري ) : ١
 ( ٢٠٦٥الضجاعم مع قبائل النصارى المحاربة لخالد بن الوليد .ومن ملوك الضجاعم في الشام
داود بن ھبُّولة المعروف باللَثِق وكان نصران ًّيا ) ٢وقال ابن دريد في االشتقاق ) ص )) : ( ٣١٩
ه دير داود في الشام ((
يضاف إلي ِ
))

  ٢٣شيبان  حي من بك:ر ب:ن وائ:ل .ق:ال ف:ي الت:اج )  )) : ( ٣٢٨ : ١ھم:ا ش:يبانان :
أحدھما شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل .واآلخر شيبان بن ذھل بن
ثعلبة بن عكابة الخ .وھما قبيلت:ان عظيمت:ان عل:ى بط:ون وأفخ:اذ ((  .ونص:رانيَّة القبيلت:ين ش:ائعة
كنصرانيَّة جذرھما بكر بن وائل .وكان مقام بني ش:يبان ف:ي ب:الد الجزي:رة المعروف:ة ب:ديار بك:ر
قريبًا من دجلة حيث انتشرت النصرانيَّة انتشارً ا تا ًّما .وبنو شيبان يُعرفون غالبًا ببني ثعلبة في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١تاريخ الطبري ج  ١ص  ٢٠٠٢ـ ٢٠٠٤
 (٢اطلب ) (Caussin de Perceval : Hist. des Arabes, II, 201-202
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تواريخ الروم والسريان ) راجع ما قلناه عن ثعلبة ( .ومن شيبان كان حارث بن عبَّاد سيِّد شيبان
في حرب البسوس وقِرن المھلھل .ومنھم بسطام بن قيس أح:د فرس:ان الع:رب المش:ھورين وس:يد
شيبان في يومي غبيط ومحطط اللذين ذكرھما ابن عب:د ربِ :ه ف:ي العق:د الفري:د )  ٨٨ : ٣ـ ( ٨٩
وابن األثير في تاريخ ِه )  .( ٢٥٠ : ١وقد صرَّ ح ابن عبد رب ِه ھن:اك بنص:رانيَّة بس:طام وي:دعوهُ
أيضًا حني ًفا فيثبت ما قلناه عن نصرانيَّة الحنفاء .ومنھم أي ً
ض:ا نابغ:ة بن:ي ش:يبان الش:اعر األم:وي
الشھير له ديوان لم يُطبع حتى اآلن .وقد ذك:ر أب:و الف:رج ف:ي األغ:اني )  ( ١٥١ : ٦نص:رانيت ُه.
وكذلك ھانئ بن قبيصة قال ابن دريد ف:ي االش:تقاق ) ص  )) : ( ٢١٦وك:ان ش:ري ًفا عظ:يم الق:در
وكان نصران ًّيا وأدرك اإلسالم فلم يُسلم ومات بالكوفة ((
  ٢٤ضُبيعة  كانوا اخوة بني شيبان ويُعرفون مثلھم بالثعالب يشاركونھم بكل أحوالھم
وھ:م ن:ازلون ف:ي دي::ارھم وي:دينون ب:دينھم وم::نھم ك:ان الش:اعر الج:اھليّ الش::ھير َطرَ ف:ة ب:ن العب::د
صاحب المعلَّقة
  ٢٥ط::يء  م::ن أكب::ر قبائ::ل الع::رب وأطولھ::ا با ًع::ا وارقاھ::ا حض :ار ًة وأثبتھ::ا عل::ى
خطوب الزمام .أصلھم من اليمن ينسبون إلى طيء ب:ن ادد ب:ن كھ:الن .وكان:ت دي:ارھم ف:ي نج:د
حيث الجبالن المعروفان بجبلي طيء وھما أَجا وس:لما وك:انوا يس:كنون ف:ي أط:راف اليمام:ة ف:ي
نواحي تيماء وكانوا يدينون أوالً بالوثنية .وقد ذكروا لھم صنمًا كانوا يعبدون ُه الفُلُس أو ال َف ْلس ل:م
يتفق::وا ف::ي تعريف ِ :ه .وم::ا ال يُنك::ر أنَّ النص::رانيّة كان::ت كثي::رة االنتش::ار بي::نھم .ق::ال اب::ن واض::ح
صر من احياء العرب  ...من اليمن ط:يء وم:ذحج وبھ:راء وس:ليح
اليعقوبي )  )) : ( ٢٩٨ : ١تن َّ
وتنوخ وغسَّان ولخم (( فجعل ط ّي ًئا في مقدَّمة القبائل المتنصرة .وقد أخبر ابن العبريّ في تاريخ ِه
الكنس:ي )  ( Barhebræi Chronicon Eccl., III, 100انَّ )) أحودم:ا (( المفري:ان س:نة ٨٧٠
لليونان ) أي  ٥٥٩للمسيح ( تنقل بين العرب الطائيين ور ّد كثيرً ا منھم .وكان اسم الطائيين عن:د
السريان يع ّم كل العرب لكنھم يخصصون ب ِه بني ط:يء أي ً
ض:ا وي:ذكرون نص:رانيتھم .وم:ن آث:ار
النصرانية في طيء أدي:رة للرھب:ان ف:ي أنح:ائھم م:رَّ لن:ا ذكرھ:ا .ك:دير عم:رو ف:ي جب:ال ط:يء )
ياقوت  ( ٦٨٢ : ٢وكدير الثعالب لبط:ون م:ن ط:يء قريبً:ا م:ن بغ:داد )ي:اقوت  .(٦٥٠ : ٢وم:ن
مآثر النصارى الطائيين
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ّ
الخط العربي كما شھد على ذلك قدماء الكتبة ) راجع المشرق ١٩٠١ : ٤
انَّ قومًا منھم وضعوا
مؤلفو العرب بنصرانية كثيرين من الطائيِّين كحنظلة الطائي باني دير
( ص  ( ٢٧٨وقد صرَّ ح َ
حنظلة ) ياقوت  ( ٦٥٥ : ٢الذي بسببه تنصَّر النعمان صاحب الغريين .وكاياس بن قبيص:ة ب:ن
أبي عفراء الذي ملك َّ
مدة بالحيرة .وكأبي ُز َبيد الشاعر النصراني وكع:دي ب:ن ح:اتم الط:ائي س:يد
بني طيّ قال ابن سعد في وفادات العرب )  )) : ( Skizzen, IV, ٥١عدّي بن ح:اتم ك:ان عل:ى
النصرانية (( ومثلُ :ه ي:اقوت )  .( ٩١٣ : ٣والمستش:رقون الي:وم مجمع:ون عل:ى نص:رانيَّة ط:يء.
وقد مرّ بك قول الرحالة پلغراڤ ) ص  .( ١٢٢وكذلك العالَّمة ڤلھوسن ) ١خصَّ ط ِّي ًئا بالعالئق
القديمة مع النصرانيَّة وختم قول ُه بھذه األلفاظ )) لو لم يظھر اإلسالم الضحت بعد زمن قليل بالد
شمالي العرب من البحر األحمر إلى خليج العجم كلھا نصرانيَّة )(( ٢
  ٢٦عاملة  قبيلة ينتسبون إلى عاملة بن سبا من بن:ي قحط:ان وق:د س:كنوا الع:راق ث:م
انتقلوا إل:ى جھ:ات الش:ام وإل:يھم تنتس:ب جب:ال عامل:ة .وك:انوا ي:دينون بالنص:رانية كجمي:ع ع:رب
الشام .وقد ذكر البالذري بني عاملة في فتوح البلدان ) ص  ( ٥٩ف:ي جمل:ة الع:رب المتنص:رين
الذين حاربوا في تبوك رسول اإلسالم سنة  ٩للھجرة مع الروم ولخم وجذام .وكذلك الطبري في
تاريخ ِه ) ج  ١ص  ( ٢٣٤٦نظم عاملة في جملة أحالف الروم .قال في تاريخ سنة  )) : ١٤لمَّ:ا
أصافت الروم سار ھرقل في الروم حتى نزل انطاكية ومعُ :ه م:ن المس:تعربة لخ:م وج:ذام وبلق:ين
وبليّ وعاملة وتلك القبائل من قضاعة وغسَّ ان بشر كثير ((
  ٢٧العباد  قال ابن خلكان )  )) :( éd. de Slane, 98العباد ع:دَّة بط:ون م:ن قبائ:ل
شتى نزلوا الحيرة وكانوا نصارى يُنسب إليھم خلق كثير منھم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب كتاب ُه عن أديان العرب Wellhausen : Reste arab. Heidentums, p. 231 :
ه األصلي (( In der Mitte zwischen den Qudâa und der Rai'a Tamîm hatten :
 (٢وھذا نصُّ ُ
die Taiji, vielleicht von Mesopotamien her, alte Beziehungen zum Christentum.
Waere nicht der Islam dazwischen gekommen; so waere voraussichtlich binnen
kurzem das ganze noerdlich Arabien, vom Roten bis zum Persischen Meerbusen,
)) christlich gewesen.
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عديّ بن زيد العبادي الشاعر ((  .وقد روى ھشام بن الكلبيّ ) اطلب تاريخ ابن خلدون ١٦٩ : ٢
ـ  ( ١٧٠عن نصارى العرب في العراق ما نص ُه :
وكانت بيوتھم على ري:ف الع:راق ينزل:ون الحي:رة وك:انوا ثل:ث ف:رق  :األول:ى تن:وخ وم:نھم قض:اعة ...
وكانوا يسكنون بيوت الشعر والوبر ويضعونھا غربي الفرات بين األنب:ار والحي:رة وم:ا فوقھ:ا ف:أَنفوا م:ن اإلقام:ة
في مملكة اردشير وخرجوا إلى البريَّة .والثانية العباد ال:ذين ك:انوا يس:كنون الحي:رة وأوطنوھ:ا .والثالث:ة االج:الف
الذين نزلوا بھم من غير نسبھم ول:م يكون:وا م:ن تن:وخ الن:اكثين م:ن طاع:ة الف:رس وال م:ن العب:اد ال:ذين دان:وا بھ:م
فملك ھؤالء األحالف الحيرة واألنبار وكان منھم عمرو بن عدي وقوم ُه ...

امَّا تسميتھم بالعباد فإنَّ أَبا الفرج في األغاني )  ( ١٦٢ : ١١علَّلھا بكونھم قاتلوا سابور
سمّوا العباد ((
ملك العجم وا َّتخذوا كشعارھم )) يا آل عباد _ ف ُ
  ٢٨عب::د ال::دار  ك::انوا فر ًع::ا م::ن لخ::م وس::كنوا م َّ :د ًة م َّك::ة وكان::ت لھ::م فيھ::ا الرف::ادة
والسقاية .ث َّم لحقوا بعرب العراق وتنصروا وسكنوا الشام وجبال فلسطين )١
  ٢٩عبد القيس  ھي قبيلة من ربيعة كانت ساكنة في تيماء وبص:رى وب:الد البح:رين
وكان:ت النص::رانية غالب:ة عليھ::ا ووف::دت عل:ى محم::د س::نة  ٨للھج:رة م::ع س::يدھا بش:ر ب::ن عم::رو
المعروف بالجارود وكان نصران ًّيا ) .٢ومن ھذه القبيلة كان بحيرا الراھب النسطوري ) .٣ق:ال
الخفاجيّ في نسيم الرياض وشرح ِه على الشفاء ) ج  ٢ص  )) : ( ٢٣بحيرا اسم ُه جرجس ويقال
جرجيس بياء كان من عبد القيس نصارى تيماء أو بصرى ((  .ومنھم الرئاب اب:ن الب:راء الشّ :ني
قال اب:ن دري:د ف:ي االش:تقاق ) ص  )) : ( ١٩٧وك:ان ) الرئ:اب ( عل:ى دي:ن عيس:ى علي:ه الس:الم
وكانوا سمعوا في الجاھلية مناديًا ينادي  :أَال أنَّ خير الناس رئاب الش ّنيّ ((
  ٣٠عبس وذبيان  ھما ابنا بغيض بن غطفان من قبائل مضر ) .٤ليس لدينا ش:واھد
صريحة على نصرانيتھما وإنما يستد ّل عليھا ببعض الدالئل فمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب سيرة محمد )  ( Sprenger III, 432ثم ) ( Wellhausen, Skizzen, IV, 108
 (٢اطلب تاريخ ابن خلدون )  ( ٣٠١ : ٢ثم  Sprenger III, 372و ( Wellhausen, ibid. 155
 (٣اطلب مروج الذھب طبعة باريس ) ( ٢٥٧ : ٣
 (٤اطلب تاريخ ابن خلدون )  ٣٠٥ : ٢ـ ( ٣٠٦
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ذلك تنصُّر قيس بن زھير بن جذيمة العبسي سيد بن:ي ع:بس ف:ي أيَّ:ام داح:س والغب:راء .ق:ال اب:ن
األثي:ر ف:ي تاريخِ :ه )  ٢٤٢ : ١ـ  ( ٢٤٣انُ :ه ت::اب إل:ى ربِ :ه )) فتنص::ر وس:اح ف:ي األرض حت::ى
انتھى إلى عمان فترھَّب ب ِه ((  .وكذلك الربيع ب:ن زي:اد أح:د أعي:ان بن:ي ع:بس ك:ان منادمً:ا لمل:ك
الحي::رة النعم::ان ب::ن المن::ذر م::ع س::رجون ب::ن توفي::ل ) وي::روى نوف::ل ( وك::ان النعم::ان نص::ران ًّيا
وسرجون أيضًا نصراني رومي ) ١فال يُحتمل أن يكون الربيع بن زياد من عبدة األصنام .وأد ّل
من ذلك على النصرانيَّة في عبس ظھور رجل بينھم من بني مخزوم بن عبس يدعونُ :ه خال:د ب:ن
سنان ويذكرون ان ُه كان نب ًّيا .قال ابن دريد في االشتقاق ) ص ُ )) : ( ١٧٠ذكر عن النبي ص:لعم
ان ُه قال ) عن خالد بن سنان (  :ذاك نبيّ ضيع ُه قوم ُه ((  .قال العصاميّ في كت:اب س:مط النج:وم
الع::والي ف::ي أنب::اء األوائ::ل والت::والي ) )) : ٢روي أنَّ خال::د ب::ن س::نان ك::ان ف::ي زم::ن كس::رى ان::و
شروان وان ُه كان يدعو الناس إلى دين عيس:ى وك:ان ب:أرض بن:ي ع:بس وأطف:أ الن:ار الت:ي كان:ت
تخرج من بئر ھناك وتحرق من لقي ْت ُه من عابر سبيل ((  .وذكر العصامي ف:ي الكت:اب عينِ :ه نب ًّي:ا
آخر لبني عبس اسم ُه حنظلة ابن صفوان ) ص  ( ٦٩ق:ال انُ :ه دع:ا قومُ :ه إل:ى _ تع:الى وص:نع
المعجزات ث َّم قتل ُه قوم ُه
أمَّا ذبيان فشقيقة عبس وال يبعد أنھا دانت بالنص:رانيّة .وم:ا ال ينك:ر أنَّ ش:اعرھا الكبي:ر
النابغة الذبياني كان نصران ًّيا بشھادة تاج العروس )  ( ٣٣٧ : ١نقالً ع:ن الص:غاني واألص:معي
قال في بيان معاني الصليب  )) :والصليب العلَم .قال النابعة :
ب
ظلـ َّت أقـاطي ُع انعـ ٍام مؤبَّل ٍة لدى صلي ٍ
ب على الزوراء منصو ِ

 ...وقيل سمَّى النابغة العلَ َم صليبًا أل َّن ُه كان نصران ًّيا

((

ِ  ٣١عجل  قبيلة كبيرة من بكر بن وائل وھم عِ جل بن لُ َجيْم ب:ن ص:عب ب:ن عل:ي ب:ن
بكر بن وائل وھم اخ:وة بن:ي حنيف:ة وكلھ:م نص:ارى كم:ا س:بق فتبع:تھم عج:ل ف:ي دي:نھم .وعج:ل
إحدى قبائل النصارى التي ظفرت بالعجم يوم ذي قار ) ٣وكان سيدھم حنظلة بن ثعلبة بن سيَّار
العجليّ وكان على شيبان ھانئ بن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب األغاني )  ٩٤ : ١٤و  ( ٢٢ : ١٦ث َّم شعراء النصرانيَّة ) ص ( ٧٨٩
 (٢من مخطوطات مكتبتنا الشرقيَّة ) ص ( ٦٩
 (٣اطلب األغاني ) ج  ٢٠ص  ١٣٢ـ ( ١٤٠
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قبيصة النصراني ) االشتقاق البن دريد ص  .( ٢١٦وقد روى أبو الريحان البيرونيّ ف:ي كت:اب
اآلثار الباقية )  )) ( ed. Sachau, p. 314انَّ العذارى النصرانيَّات من العرب صُ:من ُ
ش:كرً ا b
حي:ث انتص:رت الع:رب م:ن العج:م ي:وم ذي ق::ار ف ُنص:روا عل:يھم (( ث:م نس:ب إليِ :ه ص:وم الع::ذارى
الواقع يوم االثنين بعد عيد الدنح ويدوم ثلثة أيام ـ وبقيت عجل على نصرانيتھا حتى بع:د ظھ:ور
اإلس::الم فحارب::ت خال::د ب::ن الولي::د وجي::وش المس::لمين تح::ت قي::ادة ج::ابر ب::ن بُجي::ر وعب::د األس::ود
النصرانيين كما روى الطبري ) ج  ١ص  ٢٠٣٢ـ  ( ٢٠٣٣وابن خل:دون ) ج ) ٢تتم:ة( ( ٨٠
وقال كالھما ھن:اك إنَّ عب:د األس:ود وج:ابر كان:ا س:ائرين ف:ي نص:ارى الع:رب )) م:ن عج:ل وت:يم
الالت وضُبيعة ((  .ولم يعدل بنو عجل عن نصرانيتھم إل:ى أي:ام بن:ي أمي:ة وال:دليل عل:ى ذل:ك أن
الطبري صرَّ ح بنصرانية سيّد بني عجل أَبجر بن جابر ) الطبري ج  ١ص  .( ٣٤٦٠وبقي ابن ُه
حجَّ ::ار عل::ى دينِ :ه كم::ا يش::ھد عليِ :ه ھج::اء قالُ :ه فيِ :ه الش::اعر عب::د _ ب::ن الزبي::ر وك::ان حجَّ ::ار م::ن
أشراف أھل الكوفة ودونك الشعر ) األغاني  ٤٦ : ١٣ـ : ( ٤٧
سلي َل النصارى س ُْدت عِ جالً ومَن يكن
ولكنھـم كانـوا لئا ًمـا فس ُْدتھـم
وكيف بعجل ان دنا الفص ُح واغتدت
وعنـدك قسّيس النصارى وصُلـْبھا

جل
كذلك أھ ٌل أن يسود بني عِ ِ
عقل
ومثلك من ساد اللئام بال ِ
عليك بنو عجل ومرجلكم يغلي
النحل
وغانية صھباء مثل جنى
ِ

فغاظ ھذا الشاعر بني عجل لمَّا تھ َّددوهُ بالقتل لھجو ِه سيدھم فقال :
ُ
خلت انني خالةٌ لعجل والصليبُ لھا بع ُل ...
ُتھدّدني عج ٌل ومـا

يريد اكرام بني عجل للصليب على مألوف عادة النصارى
  ٣٢عُقيل  بطن من كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من غطفان .كان يسكنون
ص:وا بال:ذكر عُق:يالً وذك:روا لھ:م
اليمامة وكان أھل اليمامة كما سبق من أتباع النصرانيَّة .وق:د خ ُّ
أساقفة .ولمَّا ظھر اإلسالم دانوا ب ِه مدة حتى وف:اة محم:د ث:م ارتُّ :دوا إل:ى دي:نھم فاض:طرّ أب:و بك:ر
الصديق أن يرسل إليھم ً
بعثة لمحاربتھم وكان قسم من بني ُع َقيْل يسكنون أيضًا في الجزيرة عند
نھر خابور مع نصارى تغلب وبكر ) راجع ص ( ٩٤
  ٣٣غسَّان  ال حاجة إلى اإلطالة في ذكر نصرانيَّة غسَّ :ان وق:د م:رَّ لن:ا ك:الم مُس:ھب
في ذلك .وليس بين كتبة العرب من يعدّد القبائل المتنصرة إالَّ
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ذك::ر ف::ي مق َّ :دمتھا أو ف::ي جملتھ::ا قبيل::ة غسَّ ::ان كاالص::طخري ف::ي مس::الك الممال::ك ) ص ( ١٤
واليعق:وبي ف:ي تاريخ::ه )  ( ٢٩٨ : ١واب:ن س:عد ف::ي كت:اب الوف:ادات ( ed. Wellhausen,
)  Skizzen, IV, 7والسيوطي في المزھر والفيروزابادي في مقدَّمة المحيط ) .١واش:تھر م:نھم
بنو جفنة ملوكھم الذين امتدحھم النابغة الذبياني بحسن الدين فقال :
مجلـ َّھم ذات اإللـه ودينھـم

ب
قوي ٌم فمـا يرجون غير العـواق ِ

س:ان .ق:ال اب:ن الحائ:ك ف:ي
َ  ٣٤ف َرسان  ھي قبيلة من تغل:ب وإل:يھم ُنس:بت جزائ:ر َف َر ِ
كت::اب اإلكلي::ل ) )) : ٢م::ن جزائ::ر ال::يمن جزائ::ر َف َرس::ان و َف َرس::ان قبيل::ة م::ن تغل::ب ك::انوا ق::ديمًا
نصارى ولھم في جزائر فرسان كنائس قد خربت وفيھم بأس  ...ويحملون التجار إلى بلد الحبش
ولھم في السنة سفرة وينض ُّم إليھم كثير من الناس و ُنسَّاب حمير يقولـون ا َّنھم من حمير ((  .وفي
تاج العروس )  )) ( ٣٠٦ : ٤انَّ َفرَ سان لقب عمران ابن عمرو  ...بن تغلب قيل ل ّق:ب بِ :ه لجب:ل
بالشام اجتاز في ِه وسكن ولدهُ ب ِه ث َّم ارتحلوا باليمن ونزلوا ھذه الجزي:رة فعُرف:ت لھ:م فلمَّ:ا أج:دبت
نزلوا إلى وادي م َْو َزع فغلبوا عليھم وس:كنوا ھنال:ك .وم:ن الفرَ س:انيين جماع:ة يق:ال لھ:م التغال:ب
يسكنون الربع اليماني من زبيد ((
  ٣٥قُ:َ :ريش  أَتين::ا ف::ي مط::اوي كالمن::ا ع::ن مك::ة ب::ذكر آث::ار النص::رانية ف::ي م َّك::ة ب::ين
قُ َريش مع الشواھد على ذلك .فليراجع
 ) ٣٦قُضاعة  أَشرنا مرارً ا إلى نصرانيَّة ھذه القبيلة التي كانت ُتعد من أمَّھات القبائ:ل
وإلى نصرانيَّة بطونھا كجرم بن ريَّان وسليح وكلب بن َو َبرة وتيم الالت .وممن صرَّ حوا ب:دينھا
النصراني اب:ن واض:ح اليعق:وبي ف:ي تاريخِ :ه ق:ال )  )) : ( ٢٣٤ : ١كان:ت قض:اعة أوَّ ل م:ن ق:دم
الش::ام م::ن الع::رب  ...ف::دخلوا ف::ي دي::ن النص::رانيّة فملَّكھ::م مل::ك ال::روم عل::ى م::ن ب::بالد الش::ام م::ن
العرب ((  .وقد مرَّ قول الف:ارابي ) اطل:ب المزھ:ر  ( ١٠٥ : ١ع:ن نص:رانية قض:اعة .ومثلھم:ا
الفيروزابادي حيث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١وممَّن ا َّتسعوا في تاريخ غسَّان العالَّمة ُن ْل:دك ف:ي كتابِ :ه ( Die Ghassanischen Fürsten aus dem
)  Hause Ǵafnasوكذلك الرحَّ الة دو ُّسو وصفھم بالتحمُّس الديني في النصرانية ( Dussaud: Les Arabes
)  avant l'Islam.فق:ال ع:نھم (Les Ghassanides.. fervents chrétiens et fondateurs de :
)monastères, p. 52
 (٢اطلب معجم البلدان لياقوت )  ٨٧٣ : ٣ـ ( ٨٧٤
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قال  )) :كانت النصرانيَّة في ربيعة وقضاعة وبھراء وتنوخ وبعض طيء (( وقد أفادنا ياقوت في
معجم البلدان )  ( ٦٥٨ : ٢انَّ دير خِندِف في نواحي خوزستان قد بنت ُه ليلى القضاعيَّة المعروفة
بخندف ا ِّم ولد الياس بن مضر )١
  ٣٧القين  أو بلقين ھم بطن من قضاعة بنو القين بن جسر بن األسد ب:ن َو َب:رة وم:ن
الشواھد على نصرانيتھم م:ا رواه الطب:ري ف:ي تاريخِ :ه )  ( ٢٣٤٧ : ١ع:ن ھرق:ل ا َّنُ :ه س:نة ١٤
للھجرة سـار لمقاتلة المسلمين في اليرموك وكان معُ :ه م:ن القب:ـائل النص:رانيَّة المس:تعربة )) لخ:م
وجُذام و َبلقين و َبل:يّ وعامل:ة وتل:ك القبائ:ل م:ن قض:اعة (( وكان:ت ھ:ذه القبائ:ل حارب:ت م:ع ال:روم
ساب ًقا في تبوك سنة  ٧للھجرة )٢
َ  ٣٨ك ْلب  بن َوبَرة قبي ٌل عظ:يم م:ن قض:اعة يُقس:م إل:ى َّ
ع:دة بط:ون .وھ:م م:ن أع:رق
العرب في النصرانيَّة وأقدمھم ً
عھدا فيھا .كما رأي:ت ف:ي ت:اريخ الش:ام والجزي:رة ) ٣وق:د عُرف:ت
ُ
ّ
وعزھا .ومن امرائھا النصارى زھَير بن جناب أحد المعم:رين .وم:نھم بَح:دل
قبيل ِة كلب بشرفھا
بن أَنيف النصراني حمو معاوية بن سفيان كان ل ُه كنيسة في دمشق .ومنھم دَ حي:ة ب:ن خليف:ة ق:ال
ه )كذا( ((
ابن ُدرَ يد ) في االشتقاق  )) : ( ٣١٦ھو الـذي كان جبريل علي ِه السالم ينزل في صورت ِ
 .وم::نھم فرافص::ة النص::رانية زوج::ة عثم::ان وق::د دع::ت ابن:ً :ة لھ::ا بم::ريم .وبقي::ت كل::ب م َّ :دة عل::ى
نصرانيتھا بعد اإلس:الم إالَّ بعض:ھم وف:ي المقتض:ب لي:اقوت ) : ٤أس:لمت كل:ب غي:ر م:دره ك:انوا
نصارى ((  .وفي سيرة الرسول البن ھشام ) ص  )) ( ٢٨٢انَّ محم ًدا دعا إلى اإلسالم قومًا م:ن
كلب يُعرفون ببني عبد _ فلم يقبلوا من ُه .وكانت كلب تس:كن بق:اع الش:ام حت:ى ًنس:بت إليھ:ا .ق:ال
ياقوت في معجم البلدان ) : ( ٦٩٩ : ١
)) البقاع  ..يقال ل ُه بقاع كلب قريب من دمشق وھو أرض واسعة بين بعلبك وحمص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١وقد اقرَّ بنصرانية قضاعة العالَّمة ڤل َھ ْوزن فق:ال  )) :ك:ل قبيل:ة قض:اعة كان:ت متنصِّ:رة ف:ي الق:رن الس:ابق
لإلس:الم (( (In dem Jahrhundert vor dem Islam hatten alle Quda'astaemme es (das
) Christentum) angenommen. Wellhausen : Reste arab. Heidentums, p. 231
 (٢اطلب )  ( Sprenger : Das Leben d. Mohammad, III. 292.295راجع أيضً ا تاريخ الطب:ري )
( ١٨٧٢ : ١
األول ) ص  ١٠٤ـ  ( ١٠٥ثم راجع تاريخ ابن خلدون ) ( ٢٤٩ : ٢
 (٣اطلب الباب التاسع من الفصل َّ
 (٤اطلب ) ( Lammens : Etudes sur Mo'awia, 287-289
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ودمشق فيھا قرى كثيرة ومياه غزيرة نميرة وأكثر شرب ھذه الضياع من عين تخرج م:ن جب:ل يق:ال لھ:ذه الع:ين
عين الجرّ  .وبالبقاع ھذه قبر الياس النبي عم )(( ١

  ٣٦كندة  سبق الكالم عن كندة ونصرانيَّة أھلھا في أثناء كالمن:ا ع:ن النص:رانيَّة ف:ي
الحجاز ونجد .وق:د روى اب:ن ھش:ام ع:ن اب:ن اس:حاق ف:ي س:يرة الرس:ول ثب:اتھم عل:ى دي:نھم بع:د
ظھور نبيّ المسلمين قال ) ص  )) : ( ٢٨٢أتى ) النبيّ ( كندة في منازلھم وف:يھم س:يد لھ:م يق:ال
ل ُه مُليح فدعاھم إلى _ وعرض عليھم نفسه ف:أبوا علي:ه (( وم:ن رج:ال كن:دة عب:د المس:يح عاق:بُ
نجران ف:ي أوَّ ل اإلس:الم والعاق:ب عن:دھم دون الس:يد .وم:نھم أي ً
ض:ا جُ حيَّ:ة ب:ن المض:رّ ب الش:اعر
الذي أدرك اإلسالم ومات على نصرانيت ِه كما روى في األغاني ) ( ١٦ : ٢١
  ٣٧لخم  أحد أحياء اليمن الكبرى الشھيرة بنصرانيتھا .قال صاحب السيرة الحلبية )
 )) : ( ٩٥ : ٣ومن القبائل المتنصرة بكر ولخم وجذام ((  .وك:ذلك اليعق:وبي )  ( ٢٩٨ : ١جع:ل
لخمًا من جملة القبائل النصرانيَّة في اليمن .ومثلھما السيوطي في المزھر )  .( ١٠٥ : ١وبقي:ت
ً
محارب:ة لجي:وش المس:لمين م:ع جُ :ذام وعامل:ة وغسَّ :ان )
لخم على دينھا زم ًنا بعد اإلسالم فتراھ:ا
اطلب فتوح البلدان للبالذري ص  ٥٩وتاريخ الطبري ج  ١ص  .( ٢٠٨١ومن لخم ك:ان مل:وك
الحيرة الذين روينا أخب:ارھم وذكرن:ا تنصُّ:ر كثي:رين م:نھم .وم:ن لخ:م ك:ان بن:و ع:ديّ ب:ن ال:ذميل
النصارى األشراف الذين ذكر ابن دريد في االشتقاق ) ص  ( ٢٢٦بيعتھم في الحيرة
ومن اللخميين بنو صالح الذين اختارھم يوستنيان ملك الروم لحراسة دير طور سينا كما
ذكر ابن بطريق ف:ي تاريخِ :ه ) راج:ع طبعتن:ا ص  .( ٢٠٤وذك:ر ك َتب:ة الع:رب َّ
ع:دة أدي:رة وبي ًع:ا
بناھا اللخميون كدير علقمة ودير حنظلة اللخمي وبيعة عدي بن ال ُّدميك ) لعلَّھا ال:ذميل ( اللخم:ي
) ياقوت ( ٧٩٦ : ١
  ٣٨م :ازن  بط::ن م::ن االزد ك::انوا ف::ي الع::راق ي::دينون بالنص::رانيَّة .وق::د ذك::ر لھ::م
البالذري في فتوحات ِه ) ص ً ( ٢٨١
بيعة فقال  )) :وبيعة بني م:ازن ب:الحيرة لق:وم م:ن األزد م:ن
بني عمرو بن مازن وھم من غسَّان ((
َ  ٣٩مذحج  قبيلة يمنيَّة تنتسب إلى مذحج وھو مالك بن ازد بن ادد بن كھالن ذكرھا
ابن واضح اليعقوبي في تاريخ ِه )  ( ٢٩٨ : ١مع القبائل المتنصرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١لعلَّ ُه يشير بذلك إلى )) قب الياس (( لكن قبر الياس النبي ال يُعرف مكان ُه

١٤٠
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فقال  )) :تنصَّر من اليمن طيء ومذحج الخ ((  .وكانت مذحج تس:كن ف:ي جھ:ات الموص:ل ) ص
 ( ٩٤ومن مذحج كان بنو الحارث بن كعب أھ:ل نج:ران المش:ھورون برس:وخ ق:دمھم ف:ي ال:دين
النصراني
  ٤٠مع ّ :د  أب::و القبائ::ل العدنان َّي::ة .ورد ذك::ر نص::ارى مع ّ :د وأس::اقفة مع ّ :د ف::ي ت::واريخ
الس::ريان كم::ا س::بق .وكثي::رً ا م::ا ك::انوا يطلق::ون اس::م المع :دّيين عل::ى الع::رب المتنص::رين كق::ولھم
ج::رجس اس::قف المع:دّيين ) ١وك::ذلك ك::انوا ي::دعون بن::ي كل::ب النص::ارى بالمع:دّيين ) ܰܡ ܳ
ܥܕ ܵܝ ـܐ
ܡܥܕܝܐ ܶ
ܐܘܒܝܬ ܰܒ ܳ
ܵ
ܕܡܢ ܒܢܝ ܥܘܡܝܠ ( )٢
ܥܒ ܵܝܐ ( ومثلھم بنو عقيل )
َ  ٤١مھَرة  ح:يّ عظ:يم م:ن قض:اعة ونص:ارى م:ثلھم ينتس:بون إل:ى مھ:رة ب:ن حي:دان
وكانوا يسكنون اليمن مع الحميريين وكان أميرھم عند ظھور اإلسالم الحارث بن عبد كالل وفد
على نبيّ المسلمين كما روى الطبري ) ج  ١ص  ( ١٧١٧مع ملوك حمير
  ٤٢ناجية  ھم بنو ناجية بن عِ َق:ال ق:وم الف:رزدق ينتھ:ي نس:بھم إل:ى تم:يم .ولن:ا عل:ى
نصرانيتھم في الجاھليَّة شاھد باھر في ما رواه الطبري في تاريخ سنة  ) ٣٨ج  ١ص  ٣٤٣٤ـ
 ( ٣٤٣٥حيث ح َّدث عن ابن ُّ
الطفيل ما حرف ُه :
ُ
كنت في الجيش الذي بع:ثھم عل:يُّ ب:ن أب:ي طال:ب إل:ى بن:ي ناجي:ة فق:ال  :فانتھين:ا إل:يھم فوج:دناھم
)) قال
فرق فقال أميرنا لفرقة منھم  :ما أنتم .قالوا  :نحنُ قو ٌم نصارى لم َن َر دي ًنا أفضل م:ن دينن:ا فثبتن:ا عليِ :ه.
على ثلث َ
ُ
َّ
فقال لھم  :اعتزولوا .وقال للفرقة األخرى  :م:ا أن:تم .ق:الوا .كن:ا نص:ارى فأس:لمنا فثبتن:ا عل:ى إس:المنا فق:ال لھ:م :
اعتزلوا .ثم قالوا للفرقة األخرى الثالثة  :ما أنتم .قالوا  :نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فلم َنرَ دي ًن:ا ھ:و أفض:ل م:ن
ُ
مس:حت رأس:ي ث:الث م:رات فش:دوا عل:يھم ف:اقتلوا المقاتل:ة
ديننا األوّ ل فقال لھم  :أَسلموا .فأبوا فقال ألص:حاب ِه إذا
واسبوا الذريّة فجيء بالذريَّة إلى عليّ فجاء مصقلة ب:ن ھُبي:رة فاش:تراھم بم:ائتي أل:ف فج:اء بمائ:ة أل:ف فل:م يقبلھ:ا
عليّ ف:انطلق بال:دراھم وعم:د إل:يھم مص:قلة ف:أعتقھم ولح:ق بمعاوي:ة فقي:ل لعل:يّ  :االَّ تأْخ:ذ الذريّ:ة .فق:ال  :ال .فل:م
يعرض لھم
ِ

ك أنھ::م اختلط::وا
  ٤٣الن::بط  س::واء ُع َّ :د الن::بط م::ن الع::رب أو م::ن عنص::ر آخ::ر ال ش ّ :
بالعرب في أنحاء شتى من بادية الشام وأرياف العراق وتخوم مصر ..وت:ديُّنھم بالنص:رانيَّة ق:ديم
تشھد علي ِه عدَّ ة شواھد لكتبة السريان واليونان والعرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب ) ( Land : Anecdota Syriaca, I, 47
 (٢ܡܥܕ Smith : Thesaurus Syr. S. v.
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األول الباب الثالث .وقد صرَّ ح بذلك قزما الرحَّ الة الھندي في القرن الس:ادس
رويناھا في الفصل َّ
للمسيح وغيرهُ كثيرون .وكان لھم كن:ائس يطيف:ون بھ:ا ف:ي مناس:كھم وإليھ:ا أش:ار م:تمم الن:ويري
يصف ناقت ُه :
عنس كأَن َسرا َتھـا فدَ نٌ ُتطيف ب ِه النبيط مرفـ َّعُ
بمُجـ َّد ٍة
ٍ

  ٤٤ال َّن َخع  بطن من مذحج السابق ذك:رھم .ك:انوا نص:ارى يس:كنون ن:واحي نج:ران.
ومنھم كان بنو عبد ال َمدان بن عُلة بن س:عد العش:يرة وھ:و م:ذحج م:ن س:ادة ال:يمن .وك:ان ُزرارة
النخع::ي م::ن أش::رافھم وفرس::انھم .ق::ال اب::ن س::عد ف::ي الوف::ادات ) ed. Wellhausen, ٦٩
 )) : ( Skizzen, IVھو زرارة بن قيس بن الحرث بن َّ
عداء وك:ان نص:رانيًا (( وج:اء مث:ل ذل:ك
في أُسد الغابة البن األثير ) ج  ٢ص ( ٢٠٢
  ٤٥النمر بن قاسط  حي من ربيعة نزولوا في الجزيرة مع بني تغلب وبني بكر .وقد
سبق في ذكر تاريخ عرب الجزيرة أ َّنھم دانوا كلھم بالنص:رانيَّة وف:ي المع:ـارف الب:ن قتيب:ة )) أن
تنوخ و َنمر وكلب ثالثتھم اخوة ((  .وفي فتوح البلدان لل:بالذري ) ص  ( ٢٤٧أنَّ بن:ي النم:ر ب:ن
قاسط حاربوا خالد بن الوليد في عين تمر مع تغلب وإياد والقبائل العربيَّة المتنصرة .وكانوا سنة
 ١١للھجرة حاربوا المسلمين في البحرين مع شيبان وتغلب ) الطبري ج  ١ص ( ١٩٧٣
  ٤٦يش ُكر  فرع من بني بكر كانوا يدينون بالنصرانيَّة كاخوتھم من بكر .وكانوا من
جملة العرب الذين حاربوا العجم ي:وم ذي ق:ار .وك:انوا مح:الفين للخمي:ين ويح:اربون مع:ه وكف:ى
بذلك دليالً على دينھم
ھذا ما أمك َّنا جمع ُه من آثار النصرانيَّة ف:ي قبائ:ل الع:رب ول:و س:مح لن:ا الوق:ت بمراجع:ة
كثير ممَّا لدينا من المطبوعات والمخطوطات لوجدنا أدلَّة غير التي ذكرنا .وال بَُّ :د ھن:ا م:ن تنبي:ه
القرَّ اء إلى أمر مھ ّم وھو أن قدماء الكتبة ما كانوا غالبًا ليكترثوا بذكر أديان قبائل العرب الس:يَّما
قبل اإلسالم فيطلقون عليھم اسم الجاھليَّة أو اسم المشركين دون اإلفراز بين النصارى وغيرھم.
وك::انوا ال ي::رون ف::ي نص::رانيتھم أم::رً ا غري ًب::ا عل::ى خ::الف اليھ::ود ف::إنھم إذا ذك::روا قبيل::ة يھود َّي::ة
عرَّ فوا دينھا سواء أرادوا بذلك تعييرھا أو قصدوا بيان أصلھا األجنبي
) ت َّم الجزء األول .ويلي ِه الجزء الثاني في اآلداب النصرانيَّة بين عرب الجاھليَّة(
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) ص  ٨س  ٥ـ  ( ١٢وممن ف َّندوا رأي رينان في التوحيد الغري:زي ب:ين ق:دماء الع:رب
ً
حديثا
المستشرق الشھير يوسف ھالوي )  ( Joseph Halévyفي مقاالت ِه عن الكتابات المكتشفة
في بالد العرب ) ١بھمَّة الرحالين إليھا كاإلنكليزي دوغتي )  ( Doughtyوالقنص:ل الفرنس:وي
ھ:وبر )  ( Huberواألس:تاذ اوتن:غ )  ( Eutingوك:ذلك العالَّم:ة األث:ري فيلي:ب برج:ه ( Ph.
)  Bergerف:ي كرَّ اس:ت ِه ع:ن كتاب:ات تيم:اء )  ( Inscriptions de Teimâويتض:ح م:ن ھ:ذه
االكتشافات أن عبادة األصنام كانت شائعة في جزيرة العرب ومنظمة فلھا ھياكل وكھن:ة وذب:ائح
ً
رغبة في معاداة الوحي
وآلھة متعدّدون خال ًفا لما زعم رينان
) ص  ١٠س  ٢١وھذا بعض قول إسحاق االنط:اكي ) ( ed. Bickell, I. 244-246
في ُّ
الزھْ رة وعبادتھا عند العرب ثم عدولھم إلى دين المسيح
ܵ
ܿ
ܵ
ܵ
ܗܓܪ
ܫܪܒܬܐ
ܕܒܚܝ
ܠܗܝ ܟܘܟܒܬܐ
ܕܒܢܝ
ܗܘܝ
ܵ
ܘܢܫܝܗܘܢ ܐܝܟ ܟܠ ܵ
ܵ
ܘܐܝܬ ܕܫܟܝܪܢ
ܐܝܬ
ܕܚܙܝܢ
ܢܫܝܢ
ܕܙܕܝܩܘܬܐ
ܫܡܫܐ
ܥܠ
ܕܐܪܓܝܝ ܥܪܒܝܬܐ
ܘܡܢ
ܵ
ܦܠܚܗܿ
ܿ
ܿ
ܣܪܝܩܐ
ܕܒܣܒܪܐ
ܟܦܪܝ ܒܗ ܒܗܝ ܟܘܟܒܬܐ
ܠܦܝܣܐ
ܘܥܪܕܬܐ
ܠܢܝܪܐ
ܥܪܕܐ
ܐܫܬܥܒܕܘ
ܵ
ܒܟܘܟܒܬܐ ܚܠܦܝܗܝ ܠܡܫܝܚܐ
ܘܢܫܐ ܕܪܒܝ ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ
ܵ
ܚܠܝܛܢ ܥܡܢ ܒܨܠܘܬܐ
)) لھذا الكوكب ) أي الزھرة ( كانت قبائل أبن:اء ھ:اجر ) الع:رب ( تق:دّم ال:ذبائح ) لتن:ال نس:اؤھم موھب:ة
الحسن والجمال ( لكنَّ نساءَھم كبقية النساء فمنھنَّ جميالت ومنھنَّ قبيحات .ومن:ذ أقبل:ت النس:اء العربيَّ:ات عل:ى )
عبادة ( شمس البرّ ) أي المسيح ( فانھنَّ جحدن ) عبادة ( ذاك الكوكب ) الزھرة ( الذي عبد َن ُه باطالً .فإنّ أولئ:ك
االفراء ) أي العرب ( حنوا رؤوسھم للنير واناثھم ) خضعن ( للتأديب .والنساء اللواتي ت:ربَّين ف:ي المق:دس ) أي
البيعة ( أبدلن ) عبادة ( الزھرة بعبادة المسيح واختلطن معنا بصالتھنَّ ((

) ص  ١٢س  ( ١١في تاريخ الجاھلية ألبي الفداء ( Fleischer : Abulfedæ Hist.
)  anteislamica, p. 180ما حرف ُه عن أصنام العرب قال :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطل:ب مقاالتِ :ه المعنون:ة )  ( Découvertes épigraphiques en Arabieنش:رھا ف:ي مجل:ة ال:دروس
اليھودية ) ( Revue des Etudes Juives, IX, 1 et 164
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)) وصفٌ ) من العرب ( عبدوا األصنام وكادت أصنامھم مختص:ة بالقبائ:ل فك:ان و ّد لكل:ب وھ:و بدوم:ة
الجن:ـدل وس:واع َ
لھ:ذيل ويغ:وث لم:ـذحج ولقبائ:ل م:ن ال:يمن و َنس:ر ل:ـذي الك:الع ب:أرض حمي:ر ويع:ـوق لھم::ذان )
َّ
والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لالوس والخزرج و ُھ َبل أعظم أصنامھم وك:ان
لھمْ دان ( والالت لثقيف بالطائف
ھبَل على ظھر الكعبة وكان اساف ونائلة على الصفا والمروة ((
ُ

ص:::ة ل:::م يك:::ن ص:::نمًا ب:::ل بي ًت:::ا أو
ص:::ة ( الم:::رجَّ ح ان ذا الخلَ َ
) ص  ١٤س  ١٧ذو الخلَ َ
ً
بيعة نصرانيَّة لقبائل اليمن .قال ياقوت في معجم البلدان ) : ( ٤٦١ : ٢
بالحريّ
صة بيت أصنام لدوس وخثعم وبجيلة  ...وقيل ھ:و الكعب:ة اليمانيَّ:ة الت:ي بناھ:ا أبرھ:ة ب:ن الص:بَّاح
)) الخلَ َ
الحميري  ...وقيل كان ذو الخاصة يسمَّى الكعبة اليمانيَّة وبيت الحرم الكعبة الشاميَّة ((

وقد ذكر ياقوت الكعبة اليمانيَّة في مح ّل آخر )  ( ٧٠٣ : ٢ودعاھا ب:دير نج:ران وعليِ :ه
يجب القول إن القبائل التي كانت تح ُّج إليھا أعني خثعم وبجيلة ودوس كانت نصرانيَّة
) ص  ١٦س  ٢الذبائح ( جـاء في شرح المفضليات الب:ن االنب:اري ( ed. Lyall, p.
)  228-229ف::ي ق::ول س::المة ب::ن جن::دل )) ك::أَنَّ أعنا َقھ::ا أنص::ابُ ترجي::ب (( أنَّ الع::رب )) ك::انوا
يذبحون في رجب ((
) ص  ٣٠س  ١٢نصرانيّة غسَّان ( يض:اف إل:ى م:ا ورد ھنال:ك لليعق:وبي قولُ :ه ) ج ١
ص  ( ٢٣٣بعد ذكر ِه لتنصر بني سليح في الشام  )) :وتنص:رت غسَّ:ان مملَّ ً
ك:ة م:ن قب:ل ص:احب
الروم (( وجعل تنصُّ رھا عل:ى عھ:د )) َجفن:ة ب:ن عليَّ:ة ) ثعلب:ة ( ب:ن عم:رو ب:ن ع:امر ((  .وك:ذلك
الفيروزاب::اديّ ف::ي َّ
مقدم::ة قاموس ِ :ه  )) :انَّ كثي::رً ا م::ن مل::وك الحي::رة وال::يمن تنصَّ ::روا وا َّم::ا مل::وك
غسَّان فكانوا كلھم نصارى (( وقد أفادنا ابن خلدون في تاريخِ :ه )  ( ٢٧١ : ٢ع:ن اخب:ار غس:ان
بعد اإلسالم ما حرف ُه  :قال :
)) وقامت غسان بعد منصرفھا من الشام بأرض القسطنطينيّة حتى انقرض ملك القياصرة فتجھَّ:زوا إل:ى
جبل شركس وھو ما بين بحر طبرستان وبحر نيطش الذي يمدّه خليج القسطنطينية وفي ھذا الجبل ب:اب األب:واب
ه من شعوب الترك المتنصرة والشركس واركس والالص وكسا ومعھم اخالط من الفرس واليونان ((
وفي ِ

) ـ س  ( ٢٢أَصلح  :كتاب التنبيه واالشراف ) بالفاء (
) ص  ٣٣س  ١١ـ  ١٢تنصر القيصر فيلبس العربي ( قال اوروزيوس )اوروشيوس(
المؤرخ االسباني في القرن الخامس للميالد عن فيلبس العربيّ )) ان فيلبس سبق ك ّل االمبراط:رة
) القياصرة ( في دين ِه بالنصرانية Hic ( Philippus-
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Arabs ) primus Imperatorum omnium Christianus fuit- ( Paul-Orose,
) Hist. VII, c. 20
) ص  ٣٥س  ١٩ـ  ٢٥ماوية ( جاء في تاريخ سوزمان ( Sozomène, H. E., V,
)  c. 1انَّ الروم لمَّا ساروا لمحاربة الغ:وطيين ال:زاحفين عل:ى القس:طنطينية اس:تعانوا بفرق:ة م:ن
العرب الخاضعين لماوية
) ص  ٣٦س  ١٦نف:ي الش::ھداء ف::ي ب:الد الع::رب ( ق::ال ت:اودويطس الم::ؤرخ ف::ي الق::رن
الخامس عن ڤالنس القيصر الروماني )) ا َّن ُه نف:ى كثي:رين م:ن المعت:رفين باإليم:ان ف:ي الرھ:ا إل:ى
حدود العرب (( ((Qui (Valens) multos confessarios fidei Edessenos in finibus
) Arabiæ dispergi jussit ( Theodoret, H. E. IV. 18
) ص  ٣٧س  ( ٥اصلح  :غسان  ...وحوران ـ س Dussaud : ٢٣
) ـ س  ١٣أساقفة العرب ( وقد ذكر القديس ابيفانيوس في القرن الرابع (Epiphanius
) : Anaceph. no 12أساقفة أقيموا على قُوى العرب )(µητροϰωµίαι Ἀραβίαϛ
) ص  ٣٩س  ( ١٧اصلح Judéo-chrétiens :
)  ٤٠س  ٣البلقاء ( ومن م:دن البلق:ـاء عمَّ:ان .وف:ي وف:ـادات الع:رب الب:ن س:ـعد (ed.
) Wellhausen, 20انَّ فروة بن عمرو الجذاميّ كان عامالً على عمَّان من أرض البلقاء وكان
نصران ًّيا فأسلم عند ظھور اإلسالم فغضب علي ِه ھرقل وقتل ُه صلبًا
) ص  ٤٥س  ١٣و  ٢٦اضطھاد دقيوس ( اخبر اوس:ابيوس ف:ي تاريخِ :ه ( Eusèbe,
)  )) H. E., VI, c. 39انَّ كثي:رين م:ن النص:ارى ھرب:وا إل:ى ب:الد الع:رب لمَّ:ا ث:ار اض:طھاد
القيصر دقيوس ((
) ص  ٥٣س  ( ١٤أَصلح  :يُنسب إليھم
) ص  ٥٤س  ١٦الفيلس::وف النص::رانيّ پنت::انوس ف::ي ب::الد الع::رب ( راج::ع ف::ي مجل::ة
الكليَّ:ة الكاثوليكيَّ:ة )  ( Université Catholique, 1853 XXXV, p. 329للمستش:رق
البلجكيّ نيڤ )  ( F. Nèveمقالة مسھبة يثبت فيھا انَّ الھن:د الم:ذكورة ف:ي ت:اريخ پنت:انوس إ َّنم:ا
ھي اليمن االَّ قال :
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Quand nous lisons (dans Eusèbe) que Démétrius archevêque
d'Alexandrie donna en 189 à S. Pantène la mission d'annoncer l'Evangile
dans les Indes, nous ne pouvons entendre par ce terme que l'Arabie
)Heureuse )) . Cfr. aussi Annales de Philosophie, 3e série, t. XIII, XIV (p.
)) et XV
((

) ص  ٥٦س  ٧ـ  .٨الرحم::ان ( اس::م الرحم::ان ورد م::رارً ا ف::ي الكتاب::ات الحميريَّ::ة
المكتش::فة حً :
:ديثا والس :يَّما ف::ي الكتاب::ات النص::رانيَّة اطل::ب مجل::ة االس::يويَّة األلمان َّي::ة (Fell :
)Sudarab. Studien, ZDMG, 1900, LIV, p. 252
) ص  ٦٠س  ١٠ش::ھداء نج::ران ( راج::ع ف::ي المجل::ة االس::يويَّة األلماني::ة (ZDMG
مطولة في اآلثار العربية والسريانيَّة والحبشيَّة المنوط:ة باخب:ار
) XXXV, 1881, 1-75مقالة َّ
أولئك الشھداء للعالَّمة األلماني فال )(Fell : Die Christenferfolgung in Südarabien
) ص  ٦٢س  ( ١٥اصلح J. Halévy :
) ـ س  .٢٤س ّد مأرب ( في رواية كتبة العرب عن ھ:ذا السّ :د إش:ارة إل:ى نب:يّ دع:ا أھ:ل
اليمن إلى التوحيد فأبوا االصغاء إلي ِه فعاقبھم _ بانفجار ھذا الس ّد .فنجد في خبرھم عين ِه م:ع م:ا
في ِه من المزاعم الباطلة إشارة إلى الدعوة النصرانيَّة لدى ذكرھم ذلك النبي ال:ذي دع:اھم إل:ى _
فقتلوهُ وھو على رأينا أحد دعاة النصرانيَّة وشھدائھا في اليمن .دونك شي ًئا من روايتھم نق:الً ع:ن
كتاب االعالق النفيسة البن رسته ) : ( ed. de Goeje, p. 114
)) كان أھلھا ) أي أھل سبأ (  ...أغنياء صاحب صامت ومواش:ي فل:م يكون:وا ي:رون ألح:د عل:ى أنفس:ھم
ً
طاعة إالّ لمن قد ْ
ملكوه على أنفسھم وانقادوا لرئاست ِه وكان لھم أوثان يعبدونھا فبعث _ َّ
عز وجَّ :ل إل:يھم نب ًّي:ا أق:ام
ً
فيھم زمانا يدعوھم إلى _ فكذبوه فاوعدھم وخ َّوفھم وحثھم على شكر _ على ما أنعم عليھم فلم يلتفتوا إلى قولِ :ه
واستھانوا ب ِه وقالوا  :آتِنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وذبحوه ذبحً ا  ...فانبثق ذلك الس ّد وأتى على أھل ھاتين
المدينتين ) يريد سبأ المنقس:مة إل:ى م:دينتين عظيمت:ين (  .....فلمَّ:ا حَّ :ل بھ:م ھ:ذا الح:دث آمن:وا ب:ا bوس:ألوه العف:و
وأنابوا وخضعوا فقبل _ تعالى ذلك منھم وقوَّ اھم وجمع كلمتھم وأيَّد أمرھم (( ..

) ص  ٦٤س  ١١ـ  .١٢كنيس::ة ص::نعاء ( قرأن::ا ف::ي أح::د مخطوط::ات ب::اريس (de
) Slane, Mss. Arab. Paris, Ms 701 ff. 71عنوانُ :ه )) ت:اريخ ص:نعاء ال:يمن ألحم:د
الرازي (( كتب ُه سنة  ١٠٠٠ ) ٣٩٠م ( ما حرف ُه :

١٤٦
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)) حدَّث غسَّان بن أبي عبيد قال دخ:ل عيس:ى ب:ن م:ريم ص:لَّى _ عليِ :ه ف:ي موض:ع الكنيس:ة ) يري:د ف:ي
صنعاء! ( فاتخذ النصارى الكنيسة بص:نعاء عل:ى أث:ر مص:الَّهُ .وھ:ذه الكنيس:ة ف:ي وقتن:ا خرب:ة وھ:ي أس:فل زق:اق
المنصبين في صنعاء في الجانب الغرب:ي محاذي:ة لبيع:ة اليھ:ود الت:ي ھ:ي الي:وم باقي:ة بص:نعاء .وق:د بق:ي م:ن ھ:ذه
ُ
ً
عقودا كثي:رة
أدركت
الكنيسة ضبر شبه اسطوان على حرف الطريق إلى سوق العطارين وإلى درب دمشق .وقد
كانت باقية إلى سنة (( ٣٩٠

) ص  ٦٨س  .١٤حضرموت ( روى الطبري في تاريخ ِه ) ج  ١ص  ١٨٥٢ـ ١٨٥٦
و  ٢٠٠٥ـ  ( ٢٠٠٧ان قس:مًا م::ن قبيلت::ي الس::كون والسكاس::ك النص::رانيتين ك::انوا يس::كنون ف::ي
حضرموت
) ص  ٦٩س  .٨النصرانية في سُ:قُ ْطرى ( ومم:ن أثبت:وا دخ:ول النص:رانية ف:ي جزي:رة
سقطرى المؤرخ فيلوستورج )  ( Philostorge, P. G., LXV, p. 470-482من كتبة القرن
الراب::ع للمس::يح .وبقي::ت النص::رانية فيھ::ا أجي::االً طويل::ة بع::د اإلس::الم .ق::ال المس::عودي ف::ي م::روج
الذھب ) طبعة باريس  )) : ( ٣٧ : ٣وظھر المسيح فتنصر َمنْ فيھا ) أي جزيرة سقطرى ( إلى
ھ::ذا الوق::ت ((  .وف::ي معج::م البل::دان لي::اقوت )  : ( ١٠٢ : ٢ان ف::ي ُس:قُطرى )) م::ن جمي::ع قبائ::ل
َمھرة وبھا عشرة آالف مقاتل وھم نصارى (( ث َّم قال )) وامَّ:ا أھ:ل ع:دن ف:انھم يقول:ون ل:م ي:دخلھا
من الروم أحد ولكن كان ألھلھا رھبانية ثم فنوا وسكنھا مھرة وقوم من الشراة ((
ومثلھم:ا الش:ريف االدريس:ي ف:ي الق:رن الث:اني عش:ر )  .( ed. Jaubert. I. 47وأفادن:ا
الرحَّ الة مركو بولو في أواخر الق:رن الثال:ث عش:ر أنَّ س:قطرى كان:ت خاض:عة لبطارك:ة الكل:دان
الذين كان يرسلون لھا مطارنة .عُرف م:نھم م:ار دوا س:نة  ٨٨٠وقري:اقوس س:نة  ١٢٨٢فغلب:ت
النسطوريَّة على أھلھا .ولمَّا دخلھا البرتغاليون س:نة  ١٥٠٣وج:دوا أھلھ:ا نص:ارى ك:ان اس:تولى
ً
حديثا عرب اليمن سنة  ١٤٨٠فحاربوھم سنة  ١٥٠٧وضبطوا جزيرتھم مدَّة
على جزيرتھم
ينس القديس كسفاريوس جزي:رة س:قطرى
) ـ س  .٢١القديس فرنسيس كسفاريوس ( لم َ
ً
بعد رحلت ِه إل:ى الھن:د ب:ل أرس:ل إليھ:ا مرس:لين يس:وعيين بل:غ ع:ددھم س:نة  ١٥٤٩أربع:ة وت:بعھم
غيرھم من المرس:لين س:نة  .١٥٦٢االَّ أن غ:زوات الع:رب المتوالي:ة ل:م تع:د تس:مح لھ:م بالس:كنى
مطولة للكاتب الفرنسويّ رومانه دي كليو ( F. Romanet de Caillaud
ھناك ) راجع مقالة َّ
) في مجلَّة األرض المقدَّ سة ( La Terre

افادات واصالحات

١٤٧

)  Sainte. 1889, pp. 174 et 187وترجمة حياة القديس فرنسيس كسفاريوس الجديدة ل:الب
برو ) ( A. Brou : St François Xávier. I. 120
ص:ر ع:رب البح:رين
) ص  ٧٠س  ١١البحرين ( وم:ن المح:دثين ال:ذين أش:اروا إل:ى تن ُّ
قبل اإلسالم الرحَّ الة پالغ:راف )  ( Palgraveف:ي س:فر ِه إل:ى أواس:ط جزي:رة الع:رب ) ج  ٢ص
 .( ٢٠٢راجع أي ً
ضا ما نقلناه عن ياقوت )  ٨٧٣ : ٣ـ  ( ٨٧٤في ذكر َفرَ سان )ص (١٣٧
) ص  ٧٧س  ١٢ـ  .١٥تنصر امرئ القيس البدء ( وقد سبق الطبريُّ اب:نَ خل:دون ف:ي
رواية تنصر امرئ القيس حيث قال في تاريخ ِه ) ج  ١ص  ٨٣٤ـ : ( ٨٣٥
)) وكان من عمَّال سابور بن ازدشير وھرمز بن سابور وبھرام ب:ن س:ابور بع:د مھل:ك عم:رو ب:ن ع:ديّ
على فُ َرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومئ ٍذ ابنٌ لعمرو بن ع:دي يق:ال
أول من تنصر من ملوك آل نصر بن ربيعة وعمَّال ملوك الفرس ((
ل ُه امرؤ القيس البدء وھو َّ

وف::ي م::روج ال::ذھب للمس::عودي )  ( ١٩٩ : ٣انَّ ا ّم ام::رئ الق::يس الب::دء كان::ت غ َّس::انية
اسمھا مارية أخت ثعلبة بن عمرو من ملوك غسَّان
) ص  ٨٧س  ٢٢ـ  .٢٣النعمان ابن شقيقة ( نقل ابن خلدون في تاريخ ِه ) ( ٢٧١ : ٢
عن البيھقي أن النعمان ابن الشقيقة )) ھو َّأول من تنصر (( وقد رأيت ساب ًقا ان امرئ القيس البدء
ھو َّأول ملوك المناذرة المتنصرين قبل ذلك بزمن طويل
) ص  ٨٩س  ١٥ـ  .١٦تنصُّر المنذر ب:ن ام:رئ الق:يس المع:روف ب:ابن م:اء الس:ماء (
يزاد إلى ما روين:ا م:ا قالُ :ه أب:و الف:داء ف:ي تق:ويم البل:دان )  )) : ( ed. Reinaud, p. 299كان:ت
الحي::رة من::ازل آل النعم::ان ب::ن المن::ذر وبھ::ا تنصَّ ::ر المن::ذر ب::ن ام::رئ الق::يس وبن :ي بھ::ا الكن::ائس
العظيمة ((  .ومن الحيرة كان أحد كبار السيَّاح المعروف بمار يوح َّنان ( Chabot : Le Livre
)  de la Chasteté., p. 28ال:ذي تنسَّ:ك ف:ي جب:ل اإلِ ْزل ف:ي دي:ر م َعرْ ت:ا .ق:ال مؤل:ف كت:اب
العفاف الس:رياني ) ܒܬܒܐ ܕܢܒܦܘܬܐ ( انُ :ه )) ك:ان م:ن الحي:رة عرب:يّ األص:ل م:ن أس:رة
ه _ بعمل المعجزات ((
شريفة وبعد أن درس في مدرسة نصيبين ترھَّب في دير معرتا وكرَّ م ُ
) ص  ٩٠س  ١٠ـ  ( ٢٠ھذا الخبر المرويّ عن المنذر رواه الم:ؤرخ الالتين:ي وكت:ور
التوني )  ( Victor Tununensis, † 556المتوفى سنة  ٥٥٦م في تاريخ سنة  ٥١٢بما حرف ُه
:

١٤٨
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Alamundarus Saracenorum rex a defensoribus Synodi
Chalcedonensis baptizatus, Theopaschitas episcopos a Severo
Antiochensi episcopo ad se cum litteris missos, barbaram mirabiliter
)) propositionem concludens atque superans. Deum immortalem ostendit
)(Migne P. L., LXVIII, p. 95
((

) ص  ٩٢س  .٣تنص:::ر النعم:::ان ب:::ن المن:::ذر ( زع:::م عم:::رو ب:::ن مت:::ى )ed. ٤٨
 ( Gismondi, pوسليمان بن ماري )  ( Id. p, ٥٦ان النعمان بن المنذر مرض مرضًا شدي ًدا
فشفاه االسقفان النسطوريان شمعون أسقف الحيرة وسبريشوع أسقف الشوم م:ع الراھ:ب ايش:وع
زخا .وان ُه اعتمد من بعد ِه ولداه المنذر والحسن قال  )) :وك:ان الحس:ن أش:دّھم تمسًّ :كا بالنص:رانيّة
ه إذا دخل البيعة ((
وكان ال يمنع تقدُّم المساكين إلي ِ
) ص  ١٠٢س  ( ٢٣اصلح  )) :بل في القرى أيضًا تعددت  ...الكراسي األسقفية ل:يس
في المدن فقط ((
) ص  ١٠٦س  ( ١٧اصلح  :الباب العاشر
) ص  ١١٢س  .٥النصرانية ف:ي المدين:ة ( وم:ن اآلث:ار المنبئ:ة بوج:ود النص:رانية ف:ي
المدينة دير كان على جبل قريب من المدينة يدعى ب َس ْلع ف ُنسب إليه دير سَ ْلع وق:د ذك:رهُ الطب:ري
في تاريخ ِه وكان ھذا الدير صار بعد ذلك في أيدي اليھود فجعلوه مقبرة وفيه ُدفن الخليفة عثمان
بعد قتل ِه ) راجع الطبري ج  ١ص ( ٣٠٤٧
) ص  ١١٤س  .٢١أبو عامر الراھب ( ھو أبو عامر عبد عم:رو ب:ن ص:يفي ب:ن زي:د
بن أمية من بني عمرو بن عوف ذكره اب:ن األثي:ر ف:ي أس:د الغاب:ة )  ( ٤٤٨ : ٤وذك:ر ف:ي ت:اج
العروس )  ( ١٧٣ : ٤له ً
ابنة تدعى شموسًا
) ص  ١١٩س  .٥الحنيف بمعنى النصراني ( جاء في العقد الفريد الب:ن عب:د ربَِّ :ه ف:ي
وصف يوم الغبيط )  )) ( ٨٨ : ٣انَّ عتيبة ق:ال لبس:طام ب:ن ق:يس س:يد بن:ي بك:ر :استأس:ر ل:ي...
َ
كررت فانا حنيف .وكان بسطام نصران ًّيا ((
فناداه بسطام  :ان
) ص  ١٢٥س  .٧بھراء ( شھد على نصرانيتھا أيضًا ابن حوقل في المسالك والممالك
) ص  ( ١٨قال  )) :انَّ بعضھم ) أي بعض العرب ( تنصر ودان بدين النصرانية مثل تغلب من
ربيعة بأرض الجزيرة وغسَّان وبھراء وتنوخ من اليمن بأرض الشام ((
) ص  ١٢٦س  ٢٤ـ  ( ٢٥محمد بن حمران كان م:ن نص:ارى م:ذحج وك:ان معاص:رً ا
المرئ القيس وھو الذي سمَّاه امرؤ القيس بالشويعر .أمَّا محمد بن خزاعي
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١٤٩

فك::ان م::ن بن::ي ذك::وان بط::ن م::ن ُس :لَيم ق::دم عل::ى ابرھ::ة مل::ك ال::يمن فتنص::ر وم::ات عل::ى دين ِ :ه
)(Sprenger : Mohammad, I, 161
) ص  ١٢٨س  ١٤ـ  ( ١٩وصية الحرث بن كعب ( قد وجدنا ھ:ذه الوص:ية ف:ي كت:ب
أُخ::رى منھ::ا خطي::ة ومنھ::ا مطبوع::ة كم::ا رويناھ::ا .ث::م وقفن::ا عل::ى رواي::ة مختلف::ة أثبتھ::ا العالم::ة
غولتس:ير )  ( Goldziehrف:ي كتابِ :ه )  ( Abhandl. z. arab. Philologie, XLIIIوفيھ:ا
يقول الحارث )) ان ُه على دين ُ
ش:عيب (( وروايتن:ا ھ:ي األص:ح كم:ا يل:وح م:ن الق:رائن .وق:د روى
ُ
ً
أيضًا غولتسير )) أسيَد بن خزيمة (( بدال من )) اسد ((
) ص  ١٢٩س  ( ١٥وم:::ن المح:::دثين ال:::ذين ص:::رَّ حوا بنص:::رانية بن:::ي حنيف:::ة ارنل:::د
) (Arnold Mulheisen : Islam and its Relations to XY , P. 34وكذلك حضرة االب
المنس في كتاب ِه عن معاوية ) ص ( ٤٣١
) ص  ١٣٠س  .٣خثعم ( قد ذھلنا عن ذكر نصرانية قبيلة خثعم .وقد شھد على األم:ر
ياقوت في معجم البلدان )  ( ٧٠٣ : ٢حيث قال عن دي:ر نج:ران ف:ي ال:يمن وھ:و المس:مَّى كعب:ة
نجران أو الكعبة اليمانية ) راجع صفحة : ( ١٤٣
)) وكان بنو عبد المدان بنوهُ مر َّبعًا مستوي األضالع واألقطار مرتفعً :ا ع:ن األرض يُص:عد إليِ :ه بدرج:ة
على مثال بناء الكعبة فكانوا يحجون ُه ھم وطوائف من الع:رب مم:ن يحّ :ل األش:ھر الح:رم وال يحّ :ج الكعب:ة ويحجُ :ه
خثعم قاطبة ((

فبقوله انَّ بني خثعم كانوا يحج:ون دي:ر نج:ران أوض:ح بن:وع ص:ريح نص:رانيتھم .وبن:و
خثعم كانوا ينتسبون إلى خثعم بن أنمار بن نزار بن معد بن عدنان .وكانوا يسكنون في البحرين
وفي اليمن مع عبد الق:يس وبجيل:ة وح:اربوا س:ابور مل:ك الف:رس م:ع اي:اد (C. de Perceval :
)Hist. des Arabes, II, 48-49
) ص  ١٣٢س  ( ١٣وإل::ى ط::يّ يُنس::ب دي::ر سِ لس::لة ال::ذي ك::ان ف::ي جھ::ات الكوف::ة قب::ل
اإلسالم وھو سلسلة بن غنم بطن م:ن ط:يء ) اطل:ب ت:اريخ الطب:ري ج  ١ص  ( ٢٤٠٣وھن:اك
دير حُ رقة ودير ا ّم عمرو
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الق ِْس ُم الثـَّاني

في اآلدا ِ
النصران ّية في َعھد الجاھِل ّية
ب
َ

***

ال ُجز ُء األول
أتينا في قسمنا األوَّ ل بما وقفن:ا عليِ :ه م:ن النص:وص التاريخيَّ:ة والش:واھد الثابت:ة العيانيَّ:ة
عن نفوذ النصرانيَّة في ك ّل أنحاء العرب حتى أقصاھا ً
بع:دا وأنحاھ:ا حًّ :دا ثَّ :م َّ
ع:ددنا القبائ:ل الت:ي
نسب الكتبة إليھا عمومًا أو إلى بعض بطونھا التديُّن بالدين المسيحيّ
وھا نحن اليوم نباشر بالقسم الثاني من كتابنا نجمع في ِه ما ين:وط ب:آداب نص:ارى الع:رب
في الجاھليَّة .ونري:د ب:اآلداب كّ :ل م:ا خلَّف:وهُ لن:ا م:ن م:آثرھم ف:ي الكتاب:ة واللغ:ة واألمث:ال والحك:م
واإلنشاء والشعر والخطب ممَّا رواهُ عنھم أئمَّة األدباء الذين جمعوا شوارد اللغة العربيَّة وآثارھا
في القرن الثاني بعد اإلسالم .فإنَّ ھذه البقاي:ا م:ع م:ا تضعض:ع منھ:ا بت:والي الزم:ان تنب:ئ بترق:ي
النصرانيَّة بين أھل الجاھليَّة وتثبت من وجه آخر سعة نفوذھا في جزي:رة الع:رب .ويُض:اف إل:ى
ھذه المآثر األدبيَّة عادات أَلفھا عرب الجاھليَّة قبل اإلسالم واستعاروھا من النصارى فتجدھم في
أطوار حياتھم الدينيَّة والمدنيَّة يتقلَّدونھم ويأخذون مآخذھم حتى ال نك:اد ن:رى ف:ي بع:ض األنح:اء
أثرً ا من وثنيتھم السابقة .فك ّل ھذه الظواھر يشھد عليھا الشعراء القدماء والرواة الذين نقل الكتب:ة
المسلمون عنھم اخبار الجاھليَّة فنثبتھا على عالَّتھا مع االشارة إلى مواضعھا كما فعلنا ساب ًقا

١٥٢

اداب نصارى الجاھلية
األول
الفصل َّ
النصارى والكتابة العربية

َّأول خدمة أَ َّداھا نصارى العرب لقومھم تعليمھم الكتابة .وھي قضيَّة يش:ھد عليھ:ا ت:اريخ
الكتابة العربيَّة وأصولھا
لمَّا ظھر اإلسالم في العشر الثاني من القرن السابع للمس:يح ل:م تك:ن جزي:رة الع:رب كم:ا
زعم البعض حديثة العھد بالكتابة .وإنما كانت شائعة في بعض األنحاء دون غيرھا .فك:ان ألھ:ل
ال::يمن كتاب::ة يس:مُّونھا المس::ند ش::اعت ف::ي بن::ي حمي::ر بينھ::ا وب::ين الكتاب::ة الحبش:يَّة ف::ي كثي::ر م::ن
الحروف شبه ظاھر .وكانت حروفھا منفصلة .وقد وج:د س:يَّاح الف:رنج ك:أرْ نو وھ:الوي وغ:الزر
من آثارھا في ھذه السنين األخيرة ألو ًفا من الكتابات يرقى عھد أوَّ لھ:ا إل:ى م:ا قب:ل المس:يح بنح:و
 ٤٠٠أو  ٥٠٠سنة ومنھا ما كتب في القرون التابعة للميالد حت:ى الق:رن الس:ادس .وھ:ذه الكتاب:ة
التي حلُّوا أسرارھا ونشروھا في عدَّة تآليف ص:ابئيَّة ليس:ت عربيَّ:ة كم:ا ظ:نَّ ال:بعض م:نھم ك:ابن
خلدون في مقدَّمت ِه )  ٣٤١ : ٢من طبعة باريس ( حيث قال  )) :وكان لحمير كتابة تسمَّى المسند
 ...ومن حمير تعلَّمت مضر الكتابة العربيَّة إال َّ انھم لم يكونوا مجيدين لھا ((
وكان في جزيرة العرب كتابة أُخرى شاعت في شماليّ بالد الع:رب وف:ي غربيّھ:ا وھ:ي
ص ْ :نع م::ع
الكتاب::ة النبط َّي::ة وق::د ظھ::رت عل::ى ص::ورتين ص::ورة منھ::ا مربَّع::ة الح::روف محكم::ة ال ُّ
صالبة في شكلھا شاعت خصوصًا في شماليّ العرب واستعملوھا في النق:ود واألبني:ة لھ:ا عالق:ة
ّ
الخط اآلرامي المعروف باألسطرنجلىّ وصورة أُخرى مستديرة الشكل خشبية الصُّ:نع ج:رى
مع
استعمالھا غالبًا في نسخ المعامالت والصكوك وما شاكلھا
فھذه الكتابة النبطيَّة على صورتيھا ھي أصل الكتاب:ة العربيَّ:ة .وي:دعوھا الع:رب ب:الجزم
أخ::ذوھا ع::ن األم::م المج::اورة لھ::م .وك::ان النص::ارى ھ::م ال::ذين علَّموھ::ا الع::رب س::واء قي::ل ا َّنھ::م
وضعوھا أو ا َّنھم نقلوھا كقوم و َسط .ولنا على ذلك شواھد تثبت قولن:ا .ف:انَّ الع:رب ال:ذين بحث:وا
عن أصل الكتابة العربيَّة نسبوھا إلى رجال من
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َب ْوالن من قبيلة طيئ كانوا على دين المسيح يسكنون االنبار فقاسوھا عل:ى ش:كل الس:ريانيَّة .ق:ال
السيوطيّ في المزھر ) ( ٣٩ : ١
ّ
بخطنا ھذا وھو الجزم مرامر بن م:رَّ ة واس:لم ب:ن س:درة وع:امر ب:ن ج:درة وھ:م م:ن
)) انَّ َّأول من كتب
عرب طيء  ...علَّموهُ أھل االنب:ار وم:نھم انتش:رت الكتاب:ة ف:ي الع:راق والحي:رة وغيرھم:ا فتعلَّمھ:ا بش:ر ب:ن عب:د
الملك ) ١وكان ل ُه صحبة بحرب بن أميَّة لتجارتِ :ه عن:دھم ف:تعلَّم ح:رب منُ :ه الكتاب:ة .ث:م س:افر معُ :ه بش:ر إل:ى م َّك:ة
ّ
ّ
الخ:ط الحمي:ري وتعلَّمُ :ه
الخط بالجزم ألنه جُ :زم أي قُط:ع م:ن
فتعلَّم من ُه جماعة من قريش قبل اإلسالم و ُسمِّي ھذا
شرذمة قليلة منھم (( ...

وكذلك نقل صاحب الفھرست ) ص  ( ٤عن ابن عبَّاس قول ُه :
)) َّأول من كتب بالعربيَّة ثلثة رجال من َب ْوالن وھي قبيلة سكنوا االنبار وا َّنھم اجتمع:وا فوض:عوا حرو ًف:ا
َّ
مقطعة وموصولة وھم مرامر بن مرَّ ة ) ويقـال مروة ( واسلم بن سِ ْدرة وع:امر ب:ن ج:درة ) ويق:ال جدل:ة ( .فأمَّ:ا
اإلعج:ام .وسُ:ئل أھ:ل الحي:رة  :ممَّ:ن أخ:ذتم
مرامر فوضع الصور وامَّ:ا اس:لم ففص:ل ووص:ل وإمَّ:ا ع:امر فوض:ع ِ
ّ
الخط العربي .فقالوا  :من أھل االنبار ((

ومثلھما ابن عبد ر ّب ِه في العقد الفريد ) : ( ٢٠٥ : ٢
)) وحكوا انَّ ثالث نفر من طيء اجتمعوا ببقعة وھم مرامر بن مرَّ ة واسلم بن سِ ْدرة وع:امر ب:ن ج:درة
ّ
الخط وقاسوا ھجاء العربيَّة على ھجاء السريانيَّة فتعلَّم ُه قوم من االنبار وجاء اإلس:الم ول:يس أح:د يكت:ب
فوضعوا
بالعربية غير بضعة عشر إنسا ًنا ((

وروى البالذري في فتوح البلدان ) ص  ( ٤٧١مثل ھذا القول لك َّن ُه روى )) بب َّق:ة (( ب:دالً
من )) البقعة (( وب َّقة مدينة قرب االنبار .ثم زاد ايضاحً ا بقول ِه عن بِ ْشر :
)) وكان بشر بن عبد الملك أخو أ ُ َكيْدر بن عبد المل:ك ب:ن عب:د الج:نّ الكن:دي ث:م السَّ :كوني ص:احب دوم:ة
َّ
الخط العربيَّ من أھل الحيرة ث َّم أتى م َّكة ف:ي بع:ض
الجندل يأتي الحيرة فيقيم بھا الحين وكان نصران ًّيا فتعلَّم بشر
َّ
ُ
الخ:ط
ھ:رة ب:ن ك:الب يكت:ب فس:أَاله أن يعلّمھم:ا
ز
ب:ن
شأنه فرآه سفين بن أميَّة بن عبد شمس وأبو قيس ب:ن م َن:اف
َ
َّ
الخط فكتبا ث َّم أنَّ بش:رً ا وس:فين واب:ا ق:يس أت:وا الط:ائف ف:ي تج:ارة فص:حبھم غَ :يْالن ب:ن
فعلَّمھما الھجاء ثم أراھما
َّ
َّ
َّ
ُ
الخط منھم وفارقھم بشر ومض:ى إل:ى دي:ار مض:ر ف:تعلم الخ:ط منُ :ه عم:ر ب:ن زرارة ب:ن عُ:دَ س
سَ لَمة الثقفي فتعلَّم
ّ
فسمّي عمرو الكاتب ثم أتى بشر الشام فتعلَّم الخط من ُه اناس ھناك .وتعلَّم الخط من الثلثة الطائيّين أيضًا رجل م:ن
َّ
الخط قومًا من أھلھا ((
طابخة كلب فعلَّم ُه رجالً من أھل وادي القرى فأتى الوادي يتردَّد فأقام بھا وعلَّم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األول ص  ١٠٨ـ ( ١٣٠
 (١ھو أخو صاحب دومة الجندل النصرانيّ ) راجع القسم َّ

١٥٤

اداب نصارى الجاھلية
قال الشاعر كندي من أصل دومة الجندل يخاطب بني قريش :
بشر عليك ُم
ال تجحدوا نعمـا َء ٍ
ّ
بخط الجزم حتى حفظتـ ُم
أتاكم
واتقنت ُم ما كان بالمـال مھمالً
فأَجريت ُم األقال َم َعـ ْو ًدا و َبدْ أَ ًة
حمير
واغنيت ُم عن َمسْ َند القوم
ٍ

فقد كان ميمـون النقيبة ازھـرا
من المال ما قد كان شتى مبعثرا
وطامنتـ ُم مـا كان من ُه منفـ َّرا
وضاھيت ُم ك َّتاب كسرى وقيصرا
وما دبَّرت في الكتب اقيال حِمْ يرَ ا

ّ
الخط ھو الذي بعدئ ٍذ ُنس:ب إل:ى الكوف:ة لمَّ:ا عُن:ي أس:اتذة الكوف:ة بتحس:ين ِه ف:ي أوائ:ل
فھذا
ّ
اإلسالم .أمَّا الخط الثاني النسخيّ فالظاھر انَّ العرب أخذوهُ من نصارى النبط المجاورين لجھات
الحج:از وم::ن رھب:ان م::دين ووادي الق:رى ال::ذين ذك:رھم ش::عراء الع:رب ويؤ ّي::د ذل:ك ق::ول بع::ض
الكتبة انَّ واضعي الكتابة العربيَّة كانوا من طسم وجديس وقال ابن النديم في الفھرس:ت )ص (٤
والحاج خليفة في كشف الظنون )  )) ( ١٤٥ : ٣كانوا من ملوك َمديْن (( وذك:را رأي م:ن ادَّع:ى
انھ :ـم وض::عوا الخّ :
:ط العرب::يّ عل::ى أس::مائھم وھ::ي أبج::د ھ::وز حط::ي كلم::ن س::عفص قرش::ت (( .
فذكرھُما ل َم ْدين وذك:ر ال:بالذري ل:وادي الق:رى يؤيّ:د قولن:ا ) راج:ع م:ا ورد ف:ي القس:م األوَّ ل ع:ن
النصرانيَّة فيھما (
ّ
ّ
الخط اآلخ:ر.
الخط النسخيّ أمثلة عديدة يرتقي عھدھا إلى عھد
وقد وجد العلماء من ھذا
ّ
م لم يعد يجوز القول كما ورد في كتاب القلقشندي عن الخط ) المشرق  ( ٢٨٠ : ٤بأنَّ ))
ومن ث ّ
ّ
ّ
الخط الكوفي ھو العربي .وانَّ الخط النسخي وضع ُه ابن مقلة في الق:رن الثال:ث للھج:رة (( وعل:ى
ّ
الخط في جھات العرب
ك ّل حال ال ب َُّد من االعتراف بفضل النصارى لتشييع
وم::ا ع::دا ھ::ذه الش::واھد الت::ي تنس::ب الكتاب::ة إل::ى ق::وم م::ن النص::ارى ق::د ورد ف::ي ت::راجم
الشعراء وقصائدھم ما يش:ير إل:ى ش:يوع الكتاب:ة ب:ين النص:ارى قب:ل الھج:رة .فم:ن ذل:ك م:ا روى
صاحب األغاني )  ( ١٩٥ : ٢١وغيرهُ من قدماء الكتب:ة ع:ن طرف:ة والم:تلمّس وع:ن الرس:التين
اللتين كتبھم:ا عم:رو ب:ن ھن:د لعاملِ :ه المكعب:ر ف:ي البح:رين موھمً:ا با َّنُ :ه يوص:ي لھم:ا بخي:ر وھ:و
ه)) :
يضمر لھما الشرّ  .ففضَّ المتلمّس صحيفت ُه وأعطاھا غالمًا عباد ًّيا من غلمان الحيرة فقرأھا ل ُ
باسمك اللھ َّم من عمرو بن ھند إل:ى المكعب:ر .أم:ا بع:د إذا ج:اءَك كت:ابي ھ:ذا م:ن الم:تلمس ف:اقطع
يدي ِه ورجلي ِه وادفن ُه ح ًّيا ) (( ١فلمَّا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١راجع في المشرق )  ١٠١٦ : ٥ـ  ( ١٠٦٢تفاصيل ھذه القصَّ ة

النصارى والكتابة العربية

١٥٥

ع::رف مض::مونھا ف::رَّ ھار ًب::ا .أ َّم::ا طرف::ة فل::م يش::أ أن يق::ف عل::ى محتوي::ات ص::حيفت ِه فم::ات ق::تالً
وضُرب المثل بصحيفة المتلمّس للمتھوّ ر في التھلكة .وفي ھذا دليل عل:ى أنَّ العب:اديين وھ:م ق:وم
من النصارى في جھات الحيرة ك:انوا يعرف:ون الكتاب:ة ويعلّمونھ:ا غلم:انھم .وف:ي األغ:اني ) : ٥
 ( ١٩١ان المر ّقش األكبر وأخاهُ حرملة )) دفعھما أبوھما إلى نصرانيّ من أھ:ل الحي:رة فعلَّمھم:ا
ّ
الخط ((
ولنا دليل آخ:ر ف:ي المعلق:ات الت:ي زعم:وا أ َّنھ:ا ُكتب:ت عل:ى الحري:ر و ُعلّق:ت عل:ى أس:تار
الكعبة وأخصّ المعلَّقات لشعراء من قبائل نصرانيَّة كتغلب وبكر وكندة ففي كتابتھا برھ:ان عل:ى
ّ
الخط بين النصارى
شيوع فنّ
ومن األدلَّة على ذلك ما جاء في شعراء النصرانيَّة م:ن اإلش:ارة إل:ى الكتاب:ة كق:ول ح:اتم
الطائيّ ) األغاني : ( ١٣٢ : ٧
ّ
كخطك في ٍّ
رق كتـابًا م َن ْم َنما
أَ َتعْ رف آثـار الديـار تو ُّھ ًمـا

دار :
وقال المرار بن منقذ يصف اخربة ٍ

ت مثل ّ
خط الالم في َوحْ ي ُّ
وترى منھـا رسومًا قد علَ ْ
الزبُرْ

ومثلھما لبيد حيث قال :

وجال السيو َل عن الطالل كأ َّنھا

ُز ُب ٌر تحدُّ مُتو َنھا أقالمُھا

وسبقھم امرؤ القيس فشبَّه َطلَل الدار بوحي الزبور في عسي ٍ
ب يماني :
ّ
ب يمـاني
ور في عسي ٍ
لمـن َطلَـ ٌل أبصر ُت ُه فشجاني
كخط زبـ ٍ

صصًا َزبور الرھبان :
وقال أيضًا مخ ّ
وعرفان
قفا نبكي من ذكرى حبيب
ِ
أتت حج ٌج بعدي عليھـا فأَصبحت

ان
ورسم عفت آياتـ ُ ُه منذ أَزمـ ِ
ٍ
ّ
رھبان
زبور في مصاحف
كخط
ِ
ٍ

وقد افتخر اميَّة ابن أبي الصلت بقوم ِه اياد لعلمھم بالكتابة .فقال :
قومي أيـا ٌد ا َّنھـم أَ َمـ ُم
قو ٌم لھم ساح ُة العراق إذا

أو لو أَقاموا ف َتھ َْز ُل ال َّنعَ ُم
ّ
والقط وال َقل ُمَ
ساروا جميعً ا

ّ
القط ھو الكتاب .وقد بيَّنا ساب ًقا أنَّ بني اياد م:ن َّأول القبائ:ل المتنص:رة وم:نھم ك:ان لق:يط
ً
األول ص  ( ٧٥الذي أرسل لقوم ِه صحيفة ين:ذرھم فيھ:ا بم:ا يتھَّ :ددھم م:ن
األيادي ) راجع القسم َّ
األخطار من جانب كسرى ) ١أوَّ لھا :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١راجع تاريخ ابن األثير )  ١٥٧ : ١طبعة مصر (

١٥٦

اداب نصارى الجاھلية
سال ٌم في الصحيفة من لقيـطٍ إلى من بالجزير ِة من ايا ِد

ك في ما نقول ُه ان الكتابتين العربيَّتين اللت:ين وُ ج:دتا حت:ى الي:وم م:ن
ھذا وممَّا ينفي ك ّل ش ٍّ
عھد الجاھليَّ:ة ھم:ا لق:وم م:ن النص:ارى .فأق:دمُھما الكتاب:ة الت:ي رس:منا ص:ورتھا ف:ي القس:م األوَّ ل
الباب التاسع ) ص  ١٠٣ـ  ( ١٠٤وھي الكتابة المكتشفة في ُز َبد في جوار الفرات يرقى عھدھا
إل::ى الس::نة  ٥١٢للمس::يح أي قب::ل الھج::رة بمئ::ة وعش::ر س::نين وھ::ي ف::ي ثل::ث لغ::ات أي اليونان َّي::ة
والس::ريانيَّة والعرب َّي::ة ُتص::رّ ح ب::أن المش::ھد ال::ذي أُق::يم ھن::اك إ َّنم::ا ُ
ش :يّد ت::ذكارً ا للق::ديس س::رجيوس
الشھيد وفي َّأولھا االسم الكريم أو دعا ٌء ل ُه تعالى )١
واألثر الثاني وُ جد في حرَّ ان من أعمال ب:الد ح:وران مكتوبً:ا باليونايَّ:ة والعربيَّ:ة تاريخُ :ه
ه أنَّ ھن:::اك )) مرط:::ول ((
 ٥٤قب:::ل الھج:::رة أي الس:::نة  ٤٦٣لبُص:::رى و  ٥٦٨للمس:::يح ورد فيِ :::
) (Martyriumأي مشھد لتذكار القديس يوح َّنا المعمدان ھذا أوَّ ل ُه بالعربيَّة
ُ
بنيت ذا المرطول سنة ... ٤٦٣
أنا شرحبل بر ) بن ( طلمو ) ظالم (

وقد رسمنا مع ھذه الكتابة كتابتين آخريين عربيَّتين الواحدة بالحرف النبطي وج:دھا ف:ي
نمارة في الص:فا الرحَّ ال:ة الفرنس:وي رين:ه دوس:و وھ:ي مكتوب:ة عل:ى ض:ريح أح:د مل:وك الحي:رة
يُدعى ام:ر َء الق:يس ب:ن عم:رو ت:اريخ وفات:ه  ٧كس:لول م:ن الس:نة  ٢٢٣لبص:رى المواف:ق لس:بعة
كانون األوَّ ل من السنة  ٨٢٣للمسيح .واألخرى عن ص:فيحة ق:رآن ُكتب:ت عل:ى ال:رق م:ن الق:رن
الثالث للھجرة وھي خاصَّة مكتبتنا الشرقيَّة
فك ّل ھذه الحجج والبيِّنات دع:ت بالعلم:اء المستش:رقين إل:ى أن ينس:بوا الكتاب:ة العربيَّ:ة أو
على األق ّل انتشارھا بين العرب إلى النصارى وأوَّ لھ:م أم:امھم دي ساس:ي ) ( Bon S. de Sacy
الذي كتب في ھذا الصدد مقالة واسعة أثبت فيھا استعارة العرب فنّ الكتابة من نص:ارى الع:راق
وما بين النھرين قال في المجلَّة االسيويَّة )  ( J. A., 1re Série, X. 210-211مشيرً ا إليھا :
J'établissais par des preuves de toute espèce que l'écriture… fut
apportée dans le Hedjaz de la Mésopotamie, ou les Syriens l'avaient
propagée parmi les tribus arabes qui avaient, du moins en partie, reçu la
religion chrétienne, ce culte auquel la mauvaise foi
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب رحلة المسيو دوسو )  ( R. Dussaudإلى بادية الشام ) ص  ٣١٦و  ( ٣٢٤وكتاب لزبرس:كي (
)  Libzbarskiفي الكتابات اآلرامية ) ص ( ٤٨٤

جدول أقدم الكتابات العربية
ً ١كتابة عربيَّة بخط نبطي تاريخھ:ا س:نة  ٢٢٣لبُص:رى  ٣٢٨للمس:يح وج:دھا ف:ي
نمارة من أعمال حوران المستشرق دوسو

صوره الكتابة مأخوذة عن الحجر

ّ
بالخط
رسم الكتابة
تي نفس امرء القيس بر عمرو ملك العرب كلِّ ِه ذو أَسر التاج
و َملَكَ االسدين ونزارو وملو َكھم وھرَّ ب محجو عكدى وجاء
بزجاي ) ؟ ( في حَ بْج نجران مدينت شمَر و َملَكَ معدو وبيَّن بين ِه
الشعوب وو َّكلھنَّ فارسو لروم فلم يبلغ مل ٌ
ك مبلغ ُه
عكدي ھلك سنة  ٢٢٣يوم  ٧بكسلول بالسعد ذو َولَدَ هُ
رسم الكتابة بخط عربيّ ) نقالً عن كتاب دوسو (
صورة القلم الحميري

صور ونصب سعداوم دمدمرم

ً ٢كتاب::ة َز َب::د ف::ي ثل::ث لغ::ات يونان َّي::ة وس::ريانيَّة وعرب َّي::ة عل::ى مش::ھد أق::يم ذك::رً ا لم::ار
سرجيوس تاريخھا  ٨٢٣لالسكندر  ٥١٢للمسيح
اطلب صورتھا في القسم األوَّ ل ) الصفحة ( ١٠٤

ً ٣كتابة عربيَّة يونانيَّة وُ جدت في حرَّ ان من أعمال حوران تاريخھا س:نة  ٤٦٣لبُص:رى
و  ٥٦٨للمسيح

ً ٤مثال ّ
خط عربي نسخيّ على البرديّ تاريخ ُه السنة  ٢٤للھجرة )  ٦٤٦م (

ً ٥قطعة من سورة البقرة عن ّ
رق من القرن الثالث للھجرة في مكتبتنا الشرقية

َّ
الخطين
ودونك رسمھا بالحرف االسطرنجليّ للمقابلة بين
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a si souvent reproché de favoriser l'ignorance, et qui, comme l'histoire en
fait foi, a toujours amené á sa suite l'art d'écrire et le goût pour l'étude.
قال األثري الشھير فيليب برجه في كتاب ِه عن أصول الكتابة (Ph. Berger : Histoire
) )) de l'Ecriture dans l'Antiquité, 2de éd., 287ان الكتابة العربي:ة وج:دت قب:ل محمَّ:د
وكانت نصراني ً
َّة قبل أن تتحول إلى إسالميَّة ((
L'écriture arabe existait avant Mahomet, elle a été chrétienne avant
d'être musulmane.
ومثلھم::ا المستش::رق العالَّم::ة ولھ َْ::وزن ( J. Wellhausen : Reste arab,
)  Heidentums, p. 232أ َّكد بأن الكتابة العربية شاعت أوَّ الً بين النصارى والسيَّما العب:اديين
في الحيرة واألنبار فقال :
Die Christen haben das Arabische wol zuerst als Sprichtsprache
gebraucht. Namentlich die Ibaedier von Hira und Anbar scheinen sich in
dieser Beziehung Verdienste erworben zu haben.
ويوافق ھؤالء الكتبة ال:دكتور األلم:اني روثس:تين (G. Rothstein : Die Dynastie
) d. Laḫmiden in al Ḥira p. 26واالستاذ المجري الشھير غولدس:ير ( J. Goldziher :
) Muhammedanische Studien, I. 110
فھ::ذه الش::واھد كافي::ة لتثبي::ت حقيق::ة قولن::ا ب::أنَّ الفض::ل الكبي::ر ف::ي تعل::يم الكتاب::ة العرب َّي::ة
للمسلمين يرجع لنصارى العرب وان لم ننكر أنَّ لليھود أيضًا حصَّة في ذل:ك الس:يَّما ف:ي المدين:ة
كما ذكر البالذريّ  .وكذلك رووا أنَّ بعض الع:رب كتب:وا ف:ي الجاھليَّ:ة بالعبرانيَّ:ة إالَّ أنَّ عبرانيَّ:ة
ذلك العھد ھي اآلراميَّة أو السريانيَّة كقول صاحب األغ:اني )  ( ١٤ : ٣ع:ن ورق:ة ب:ن نوف:ـل ))
ا َّن ُه كان يكتب بالعبرانيَّة من اإلنجيل ما شاء (( و_ أعلم
الفصل الثاني
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اس::الميَّة وق::د قرأن::ا ذل::ك ف::ي بع::ض كت::ب األورب ّي::ين ال::ذين ل::م يفقھ::وا األم::ر ورم::وا الك::الم عل::ى
ّ
ال:رق أو الجل:د أو الب:رديّ أو
دونُ :ه الع:رب عل:ى
عواھن ِه ولعلَّھم قالوا ذلك ألَنَّ القرآن َّأول كت:اب َّ
َ
ونط:ق بھ:ا قبائ:ل ش:تى منھ:ا
رقاق العظام .على أنَّ اللغة العربيَّة سبقت اإلسالم كما ھو معروف
قبائل نصرانيَّة كشفنا القناع عن دينھا المسيحيّ  .ثم أثبتنا فضل النصارى ف:ي س:بقھم إل:ى الكتاب:ة
العربيَّة
وليست غايتنا ھنا أن نتتبَّع ك ّل مفرادت لغتن:ا الش:ريفة فن:روي م:ا ج:اء منھ:ا عل:ى ألس:نة
النص::ارى ف::إنَّ ذل::ك مس::تحيل إذ ك::ان العرب َّي::ة م::ع وف::رة لھجاتھ::ا واح::د ًة ف::ي القبائ::ل النص::رانيَّة
وغيرھا كما أنَّ لغة النصرانيّ في عھدنا ال تختلف عن لغة المسلم
ومع اقرارنا بذلك يمكنن:ا أنْ نجم:ع عَّ :دة مف:ردات وردت ف:ي المعجم:ات العربيَّ:ة القديم:ة
دخلت في اللغة بواسطة نصارى الع:رب الس:يَّما ش:عرائھم .ومجموعھ:ا دلي:ل واض:ح عل:ى ت:أثير
النصرانيَّة في لغة أھل الجاھليَّة
وتسھيالً لبيان األمر نروي ھذه األلفاظ على حسب معانيھا مباش:ر ًة باأللف:اظ الدالَّ:ة عليِ :ه
تعالى وكماالت ِه وأسمائ ِه الحسنى

 ١االسم الكريم وأسماؤهُ الحسنى في الجاھل َّية
انَّ الوثنيَّة كانت عمَّت قبل المسيح ك ّل جھات جزيرة العرب كما سبق لن:ا بيانُ :ه وش:ھدت
ً
وألفاظا دالَّة على ذل:ك
علي ِه المآثر المتعدّدة .فإن وجدنا فيھا ديانة التوحيد ووصف كماالت ِه تعالى
بعد المسيح فال ب َُّد من القول انَّ العرب الذين فاھوا بھا كانوا موحّ دين فھم امَّا يھود وامَّا نصارى
وعلى األقل ا َّنھ:م اس:تعاروھا م:ن أولئ:ك الموحّ :دين .عل:ى ا َّنن:ا نع:رف الجھ:ات الت:ي ك:ان يس:كنھا
اليھ:ود ف::ي جزي::رة الع::رب ا َّم::ا النص::ارى فك::انوا منبث:ـ ّين ف::ي كّ :ل أنحائھ::ا فيج::ب الق::ول ب::أنَّ ھ::ذه
األلفاظ ھي غالبًا للمسيحيين دون اليھود
) _ تعالى ( ال م:راء ب:أنَّ اس:م ُه َّ
ّ
الح:ق س:بحان ُه وتع:الى ق:د س:بق عھ:د
ع:ز وجَّ :ل كاإلل:ه
َّ
معظمً:ا ب:ين
اإلسالم وشاع في ك ّل أنح:اء الع:رب وق:د وج:دهُ ص:احب الش:ريعة اإلس:الميَّة مكرَّ مً:ا
أبناء جنس ِه المكيّين فھو يكرّ ر اسم ُه في القرآن كاإلله العظيم الذي ليس فوق ُه إله وإن ك:ان بع:ض
ً
رتبة
منھم يشركون ب ِه آلھة غيرهُ دون ُه
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امَّا اشتقاق ھذا االسم فلم ي َّتفق علي ِه كتبة العرب وقد زعموا غالبًا ا َّن ُه عربيّ األصل وا َّن ُه
مر َّك::ب م::ن لفظ::ة ال::ه مس::بوقة ب::ال التعري::ف كأ َّنُ :ه )) اإلل::ه (( اختص::روه ب::ا .bا َّم::ا علم::اء اللغ::ات
الساميَّة فيجمعون على انَّ ھذا االسم مشتق من أصل آراميّ ) ايل אל ( َّ
مفخم بزيادة الھاء فج:اء
ف:ي الكلدانيَّ:ة والس::ريانيَّة عل:ى ص::ورة آلَ َھ:ا ) אלהא ܰܠ ܳܠـ ܳ
ـܗܐ ( فق:الوا بالعرب َّي::ة _ ب:الم أص::ليَّة
َّ
مفخمة .وقد جاء االسم الكريم في الكتابات النبطيَّة والصفويَّة فالنبطيَّ:ة ذكرتُ :ه منس:وبًا إليِ :ه كزي:د
_ وعبد _ وتيم _ وورد في الكتابات الصفويَّة منفر ًدا .ولمَّا كانت النصرانيَّة دخل:ت إل:ى ب:الد
العرب خصوصًا من جھات الشام وتم َّكنت بين أحياء النبط أطلقوا اسم _ في لھجتھم على اإلل:ه
ّ
الحق كما شاع بين طوائف السريان ونقلوهُ في أسفار العھ:دَ يْن الق:ديم والح:ديث من:ذ أوائ:ل الق:رن
الثاني للمسيح .وخالصة القول انَّ اسم _ دخل في جزي:رة الع:رب بنف:وذ النص:رانيَّة خصو ً
ص:ا.
وعلي ِه قد تكرَّ ر ھذا االسم الكريم في الشعر الجاھليّ الذي كان معظم ُه لشعراء نصارى من قبائل
نصرانيَّة كربيعة وبكر واياد وغيرھم  ..وال نرى حاجة إلى ذكر أمثلة عديدة لھذه الحقيقة لثباتھا
وكثرة استعمال اس:م _ ف:ي الش:عر الج:اھليّ أمَّ:ا بقيَّ:ة آلھ:ة الع:رب فقَّ :ل م:ا ورد ذكرھ:ا إذ كان:ت
الديانة الوثنيَّة قد تقلَّص ظلُّھا قبل ظھور اإلسالم .وكف:ى ب:ايراد أق:وال بعض:ھم ف:ي االس:م الك:ريم
على صورتيْه )) _ (( أو )) إله (( قال زيد بن عمرو )عن رواية ابن ھشام( :
إلى _ أُھـدي مدحتي وثنائيـا
إلى الملك األعلى الذي ليس فو َق ُه
ُ
رضيت بك اللھ َّم ر ًّبـا فلن أ ُ َرى

الدھر باقيا
وقوالً رصي ًنا ال يني
َ
إلـ ٌه وال ربٌّ يكـون مدانيـا
اديـن إلھـ ًا غيرك _ ثانيـا

وقال األعشى ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ٣٦٥
ب ال َتسْ ك َّنن ُه
وذا ال ُّنصُب ال َم ْنصو ِ

وال َتعْ ب ِد األوثان و_ فاعبـدا

وقال بعض االياديين ) كتاب البيان للجاحظ : ( ١٩٠ : ١
ونحن إيا ٌد عبي ُد اإلله

ُ
ورھط مناجي ِه في السُّ لـَّم

وقال أميَّة بن أبي الصلت :
أرض
إل ُه العالمين وك ّل
ٍ

ال
وربُّ الراسيا ِ
ت من الجبـ ِ

ويقرب من اسم اإلله اسم الربّ كقول بن أَوس بن حجَ ر :
اطعنا ربَّنا وعصاهُ قو ٌم

فذقنا َطعْ م طاعتنـا وذواقوا
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) األسماء الحسنى ( يريد العرب المسلمون باألسماء الحسنى صفا ٍ
ت ل ُه تعالى تد ُّل على
أخصّ كماالت ِه َّ
عز وج َّل استخرجوھا من بعض أقوال الق:رآن وع:دُّوھا  ٩٩اس:مًا .وأس:ماء _ ال
َ
عداد لھا كما ھو معروف ألنَّ كماالت ِه تعالى ال يض ُّم بھا احصاء ومھما وُ صفت ب ِه الذات اإللھيَّة
فما تلك األوصاف االَّ نقطة من بحر .وال نتتبَّع ك ّل اسم من ھذه األسماء وإ َّنما نكتفي بما ھو أد ُّل
على جالل ِه تعالى وعظمت ِه وقدرت ِه وعلم ِه ورحمت ِه فنجدھا كلّھا سبقت عل:ى أَلس:نة أھ:ل الجاھليَّ:ة
وإذ كان _ الواحد الصمد قد عرف ُه العرب كما قلنا بواسطة الموحّ دين والس:يَّما النص:ارى وج:ب
القول بأن ھذه الصفات استعارھا أيضًا كتبة الع:رب وش:عراؤھم ع:ن ال:دين النص:رانيّ واألس:فار
المق َّدسة التي كان يتداولھا أراباب ھذا الدين
وكماالت ُه تعالى على صنفين صنفٌ منھا يعرّ ف الذات اإللھيَّة في نفسھا بقطع النظر م:ن
المخلوقات كلّھا والصنف اآلخر يشعر بصفات ال َّ
عزة اإللھيَّة بالنسبة إلى الكائنات الخارجة عن ُه
فم::ن الص::نف األوَّ ل م::ا د ّل عل::ى وج::ود ِه تع::الى الواج::ب وقيامت ِ :ه بذات ِ :ه وجالل ِ :ه وعلم ِ :ه
وحكمت ِه وقدرت ِه وغناه وأبديَّت ِه .وك ّل ھذه الصفات ق:د عرفھ:ا أھ:ل الجاھليَّ:ة م:ن نص:ارى الع:رب
واستعاروھا من األسفار المقدّسة من العھدين القديم والحديث .فمن ذلك قول أميَّة بن أبي الصلت
يصف عظمت ُه وجالل ُه وفي كالم ِه كثير ممَّا ورد في القرآن من األس:ماء الحس:نى فق:ال ) ش:عراء
النصرانيَّة ص : ( ٢٢٧
لك الحم ُد والنعما ُء والملك ربَّنا
ملي ٌ
ك على عرش السماء ُم َھ ْيمن
علي ِه حجابُ النور والنورُ حول ُه
فال ب َشرٌ يسمو إلـي ِه بطـرف ِه

فال شيء أعلى منك مج ًدا وامج ُد
لعـ َّزت ِه تعنـو الـوجوهُ وتسجُ ُد
ور حولـ ُه تتوقـ َّ ُد
وانھـار نـ ٍ
النور ٌ
خلق مؤيـ َّ ُد
ودون حجاب
ِ

ومنھا في وحدانيَّته وصمدانيَّته وملك ِه المتعالي :
ُ
الخلق قدرَ هُ
فسبحانَ من ال يعرفُ
الخالئق م ُْلك ُهَ
ُ
ومن لم تنازع ُه
مليك السماوات الشدا ِد وأرضھا

ومن ھو فوق العرش فر ٌد موحَّ ُد
وان لم تفرّ ْدهُ العبا ُد ف ُم ْفرَ ُد
وليس لشيء عن قضاهُ تأوُّ ُد

وفي وحدانيَّت ِه وقدرت ِه وبقائ ِه قال ورقة بن نوفل ) األغاني : ( ١٤ : ٣
سبحان ذي العرش سبحا ًنا يعادل ُه
َ
َّ
مسخر ك ُّل ما تحت السماء لـ ُه

ص َم ُد
ربُّ البريَّة فر ٌد واح ٌد َ
ال ينبغي أن يُناوي مل َك ُه اح ُد
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يبقى اإلل ُه ويودي الما ُل والول ُد

ال شيء ممَّا نرى تبقى بشاشت ُه

ولزيد بن عمرو في ربوبيَّت ِه ووالئ ِه وأبديَّته قول ُه ) كتاب البدء والتاريخ  ٦٢ : ١وسيرة
الرسول البن ھشام ص : ( ١٤٦
أَال ك ُّل شيء ھالك غير ر ّبنـ ًا
وليٌّ لـ ُه من دون ك ّل واليـ ٍة

ُ
ميراث الذي كان فانيـا
وb
جميعً
::::ا
إذا ش::::اء ل::::م يُمس::::وا
تواليا
تجدْ
ـ
_ باقيا
ه
فوق
من
تأ َّم ْل
ِ
َ
سبع سمائيـا
فوق
ه
اإلل
ء
ُ
سما
ِ
ٍ

وان ي ُ
ك شيء خالـ ًدا ومعمّرً ا
ل ُه ما رأت عِ ينُ البصير وفوق ُه

فقال :

وروى الصغاني  )) :فوق ّ
ست سمائيا ((  .وسمَّاهُ أميَّة مق ّدسًا وذا الجالل فضالً عن بقائ ِه
فك ّل معمّر ال بُدَّ يومـ ًا
ويفنى بعد جدَّتـ ِه ويبلى

وذي الدنيا يصي ُر إلى الـزوال
الجالل
سوى الباقي المقدَّ س ذي
ِ

ودعاهُ زيد بن عمرو ) االتقان للسيوطي ص  ( ١٥٤بالعزيز والواسع فقال :
انَّ اإللـه عزيـز واس ٌع ح َك ٌم بك ّف ِه الضرُّ والبأسا ُء والنِعَ ُم

فت::رى ف::ي كّ :ل ھ::ذه األبي::ات ع::د ًدا عديً :دا م::ن أس::مائ ِه ع:ّ :ز وجَّ :ل كالواح::د واألح::د والف::رد
والصَّ َمد األوَّ ل واآلخر والباقي والعزيز والعظيم والكبير والعل:يّ والمتع:الي والمحتج:ب والماج:د
ّ
والح:ق
والمجي:د والق:ادر والق:ويّ والقھَّ:ار والمقت:در والمل:ك ومال:ك المُل:ك وذي الج:الل والمقَّ :دس
والعليم والحكيم والغنيّ وكلُّھا من أوصاف ِه الدالَّة على كماالت ِه الذاتيَّة .أمَّا الصفات اإللھيَّة المنبئ:ة
بالعالقة بين الخالق والمخلوق فورد منھا كثير في الش:عر الج:اھليّ ومص:درھا كم:ا ف:ي الص:فات
السابقة التعاليم النصرانيَّة الشائعة في جزيرة العرب .فمن جميل أبيات أميَّة بن أبي الصلت قول ُه
يصف خالق البر َّية ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ٢٢٨
َ
ھو _ باري َ
والخ ْل ُق كلُّھم
الخ ْلق
وا َّنى يكون َ
كالخالق الذي
الخ ْل ُق
ِ

ام::::ـا ٌء لُ ::::ه طوعً::::ا جميعً ::::ا
واع ُب ُد
يـدو ُم ويبقى والخليقة تنفـ ُد

ونفنى وال يبقى سوى الواحد الذي

يُميت ويُحيي دائبًا ليس يھ ُم ُد

ووصف ُه ھناك بالمحيي المميت :

( ٢٢٦

ولُ :ه ف::ي وص::ف تك::وين الع::الم أق::وال كثي::رة كقولِ :ه ف::ي الس::ماء ) ش::عراء النص::رانيَّة ص
بنـاھا وابتنى سب ًعا شـ ً
ال
دادا بال َع َمـد ي َُريْن وال رجـ ِ
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َّ
ور
وسواھا وزيَّنھـا بنـ ٍ
ب ْ
ومن ُ
تألألُ في دُجـا َھا
شھ ٍ
وشَّ :
:::::::ق األرض فانبجس::::::::ت
عيو ًنا
َّ
وبارك في نواحيھـا وزكى

والھالل
من الشمس المضيئة
ِ
مراميھـا أش ُّد من النصـا ِل
ب ُّ
الل
العـ ْذ ِ
وأنھارً ا من َ
الز ِ
ومال
ث
بھا ما كان من حر ٍ
ِ

ولقسّ بن ساعدة في الخالق وغايت ِه من الخلق ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ٢١٦
الحم ُد  bالذي

الخ ْلق عب ْ
لم يخلق َ
َث

ومثل ُه لعديّ بن زيد وسمَّاهُ مسبَّحً ا وخالَّ ًقا ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ٤٥٤
اق غيرَ وج ِه المسبَّح الخالَّ ِق
ليس شيء على
المنون ببـ ِ
ِ

ومما يضاف إلى صفت ِه بالخالق قول أميَّة بن أبي الصلت )العرائس للثعلبيّ ص (١١
إذا قيل من ربُّ ھذي السما
ولو قيل ربٌّ سوى ر ّبنـا

فليس سواهُ ل ُه يضطربْ
لقال العبا ُد جمي ًعا َكذِبْ

وسمَّاهُ أميَّة كبيرً ا ومنش ًئا ومُحييًا وقديرً ا فقال :
مجّ دوا _ وھو للمجد أھ ٌل
ذلك المنشئ الحجارة والمو

ربُّنا في السماء أمسى كبيرا
تى وأَحيا ُھ ُم وكان قديـرا

ووصف ُه قسّ بن ساعدة بالمُھيمن ) شعراء النصرانيَّة : ( ٢١٧
فأعـ ُ
والنحس
اء
وذ بالملك ال ُم َھ ْي َمن م َّمـا غال ُه بالبأسـ ِ
ِ

ونعت ُه أميَّة ابن أبي الص َّْلت بالس َ
َّليطط والمقتدر فقال :
انَّ االنام رعايا _ِ كلُّھ ُم

َ
ليطط فوقَ األرض مقتد ُر
انَّ ال َّس

وسمّاهُ الكريم فقال :

ث َّم يجلـو النھـار ربٌّ كري ٌم بمھـا ٍة شعاعُھـا منثـورُ

وقال أعشى قيس :

ً
نعمة
ربّي كري ٌم ال يكدَّ رُ

فإذا ُتنوشد في ال َمھارق أنشدا

ص ُه زھير بن أبي سلمى بمراقبة األعمال واالنتقام لھا في معلَّقت ِه :
وخ َّ
_ ما في صدوركم
فال تكتمُنَّ َ
ّ
يؤخر فيوضعْ في كتاب في َُّذخر

ل َي ْخفى ومھمـا ُي ْك َت ِم _ ُ َيعلَ ِم
ُنقم
ليوم الحساب أو يعجَّ ل في ِ

ودعاهُ أميَّة َح َكمًا فقال :

ك وأنتَ الح َك ْم
لك الحمـد والمنُّ ربَّ العبـا ِد انتَ المليـ ُ

وسماهُ عل ًّيا ومتعاليًا ) المرتضى ص ( ٣١٣
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واشھد أنَّ _ ال شيء بعـدهُ عل ّيـ ًا وامسى ذكرهُ متعاليـا

ووصفوهُ بالرحمان والرحيم .قال األعشى ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ٣٩١
فلئنْ ربُّك من رحمت ِه

كشف الضيقة ع َّنا و َف َسحْ

وقال المث ّقب العبديّ ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ٤١٥

لحى الرَّ حْ مانُ أقوامًا أضاعوا على الوعواع افراسي وعيسي

وقال سالمة بن جندل يصف ُه بالرحمان والجابر والجامع ) اطلب طبعتنا ص ( ١٩
عجلتـم علينـا حجَّ تـين عليكـ ُم
الكس::ير وم:::ا
العظ::م
ھ::و الج::اب ُر
ِ
ِ
يشا

لق
وما يش ِأ الرحمانُ َيعْ قد وي ُْط ِ
من األمر يجمعْ بي َن ُه ويفرّ ِق

األمين ((  .ووصف ُه زيد بن عمرو بالرحمان والغفُور فقال
العظم
ويروى  )) :ھو الكاسرُ
ِ
ِ
) األغاني : ( ١٦ : ١٣
ً
ب
الف ر ٍ
اربـ ًّا
واحدا ام َ
الرحمان ربّي
ولكن أعب ُد
َ

ت األمورُ
ادينُ إذا تقسَّم ِ
ذنبي الربُّ الغَ فُو ُر
ليغفر
َ

وقال أميَّة في الرحيم ) كتاب األلفاظ البن الس ّكيت ( ٤٩٠

ث َّم يجلو الظالم ربٌّ رحيـ ٌم بمھـا ٍة شعاعھـا منشو ُر

ودعاهُ الورقة بن نوفل بالسميع المجيب فقال ) األغاني : ( ١٦ : ٣
ادينُ لربّ يستجيبُ وال أرى
أقول إذا صلَّ ُ
يت في ك ّل بيع ِة

أدي:::::نُ لم:::::ن ال يس:::::معُ ال:::::دھرَ
واعيا
تبارك::::تَ ق::::د أكث::::رتَ باس::::مك
داعيا

فھذه األسماء كلّھا من صفات _ تبارك وتعالى تثبت جل ًّيا بأن أھل الجاھليَّة المتنصِّ:رين
ّ
الحق
لم َيفُتھم شيء من معرفة اإلله
 ٢السماء والجحيم وما فيھما
كم::ا اقت::بس ع::رب الجاھل َّي::ة مع::ارفھم ع::ن الحّ :
:ق س::بحان ُه وتع::الى م::ن ن::ور النص::رانيَّة
و ُدعاتھا خصوصًا كذلك يج:ب الق:ول أ َّنھ:م عرف:وا اآلخ:رة بفض:لھم وان امك:نھم ان يس:تعير ش:ي ًئا
منھا من اليھود االَّ أنَّ اليھود كما سبق لنا القول ك:انوا من:زوين ف:ي بع:ض أنح:اء جزي:رة الع:رب
ً
ولم يختلطوا مع أھلھا االَّ
اختالطا يسيرً ا على خالف النصارى الذين رأيناھم في ما م:رَّ س:اكنين
في ك ّل أقطار العرب ال يخلو منھم حيّ واحد فال عجب أن يكونوا بثـُّوا تعاليمھم عن دار الخل:ود
بين أھل البادية والحضر كما نشروا تعريفھم للخالق َّ
عز وج ّل
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) الس::ماء ( معل::وم أنَّ الس::ماء مق::ام _ حي::ث يتجلَّ::ى لألب::رار وحي::ث يس::عى ف::ي خدمت ِ :ه
مالئكة َّ
منزھ:ون ع:ن الھي:ولي  ...وق:د م:رَّ ت لن:ا أبي:ات ألميَّ:ة ب:ن أب:ي الص:لت وص:ف فيھ:ا تل:ك
السماء العليا .فال حاجة إلى تكرارھا وإ َّنما نضيف إلھيا قول ُه في الدارين :
عمر َنا بھا
دارٌ دحاھا ث َّم أَ َ

وفي ھذه السماء العليا قال أيضًا :

فاستو ْ
ت أَطباقُھا
فأَت َّم س ًّتا
َ

وأقام باألخرى التي ھي أمج ُد
ور ُد
وأَتى بسابع ٍة فأ َ َّنى ُت َ

و ُتدعى السما ُء بج َّنة ال ُخ ْلد وبالفردوس وجنان َع ْدن .قال أميَّة بن أبي الصلت :
ربّي ال تحرم َّنني ج َّن َة ُ
الخ ْلد م وكن ربّي بي روؤ ًفا حف ًّيا

وقال حكيم بن قبيصة يخاطب ابن ُه بشرً ا ) في الحماسة ( ed. Freytag, ٧٩٢
فما ج ّن ُة الفردوس ھاجرتَ تبتغي

دعاك الخب ُز والتمرُ أحسبُ
ولكن
َ

ومثل ُه لحسَّان بن ثابت ) تاج العروس : ( ٤٠٥ : ٤
وانَّ ثواب _ ك َّل موحّ ٍد

جنانٌ من الفردوس فيھا يخلّ ُد

وقال النابغة ) المخصَّ ص البن سيده : ( ٥٦ : ٩
فسال ُم اإلله يغدو عليھم

الظالل
وفيُو ُء الفردوس ذات
ِ

وللسماء في الشعر القديم أسماء غيرھا منھا بِرْ قِع وعدن ونعيم قال أميّة بن أبي الص:لت
) المخصَّص : ( ٦ : ٩
ك حولھا َس ِد ٌر توا َكلَ ُه القوائ ُم أجر ُد
وكأنَّ بِرْ ق َِع والمالئ ُ

وجاء في َع ْدن ل ُه أيضًا :

جھن ُم تلك ال ُتبقي بغ ًّيا

وقال في النعيم :

وع ْدنٌ ال يطالُعھا رجي ُم
َ

وال َّش ْمسُ معھا قمرٌ يقـو ُم
لم ي ُْخلَ ِق السما ُء والنجو ُم
والحشُّ والجنـ ّ ُة والنعي ُم
قدَّرهُ ال ُم َھيْمـن الق ُّيـو ُم
َ
االَّ ألمْر شأن ُه عظي ُم

وسماھا أيضًا دار صِ ْدق قال :

صدق
بدار
ٍ
وح َّل الم َّتقون ِ
َّ
لھم ما يشتھون وما تمنوا

الظالل
وعيش ناعم تحت
ِ
ٍ
كمال
من األفراح فيھا وال ِ

) المالئكة ( وأخصُّ ما في السماء المالئكة .ومعلوم ان ذكر المالئكة لم يمكن ُه
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ودين شاع في ِه المعتقد بوجود المالئكة كالنصرانيَّة.
أنّ ي َّتصل إلى العرب االَّ بطريقة َوحْ يٍ سابق
ٍ
وقد أحسن أميَّة في وصفھم فقال :
بسجْ ر ٍة
ينتـاب ُه المتنصّفون َ
رس ٌل يجوبون السماء بأمر ِه
دبر ْ
فھ ُم ْ
ت
كأوب الريح بينا أَ َ
ٌّ
حذ منـاكبھم على أكتافھـم
ُ
وإذا تالميذ اإللـه تعـاونوا
نھضوا بأجنح ٍة فلم يتواكلوا

مالئك ُتحْ َش ُد
في ألفِ ألفٍ من
َ
ال ينظرون ثـواء من َيتقصَّ ُد
كر ُد
رجعت َب َوادي وجھھا ال ُت َ
زفٌّ يزفُّ بھم إذا ما استنجدوا
غلبوا ون َّشطھم جنـا ٌح معتـ ُد
ال مبطئ منھـم وال مستوغد

ول ُه من قصيدة أخرى :
ٌ
مالئكة أقدامھـم تحت عرش ِه
قيا ٌم على األقـدام عانينَ َتح َت ُه
وس ٌ
بط صفوفٌ ينظرون قضا َءهُ

بك َّفي ِه لـوال _ ُ كلـ ُّوا وأَبلدوا
فرائصھم من ش َّد ِة الخوفِ ُترْ عَ ُد
للوحْ ي ر َّك ُد
يصيخون باالسماع َ

وھناك قد ميَّز طبقات المالئكة وأشار إل:ى ع:ددھم ومختل:ف أعم:الھم ورت:بھم ك:الكروبيم
والحرَّ اس وصرَّ ح بأسماء بعضھم كجبرئيل وميخائيل قال :
أمينٌ لوحي القـدس جبري ُل فيھـ ِم
ب السماوات دو َنھـم
وحرَّ اسُ أبوا ِ
َ
المصط َف ْون ألَمـر ِه
فنع َم العبـا ُد
ٌ
الئكة ال يفتـرون عبـاد ًة
مـ
َ
ـ
ـ
رأس ُه
دھر
ال
ع
ُ
ف
ر
ي
ال
ُھم
د
فساج
َ
َ
دھر خاشـعً ا
وراكعھم يحنو ل ُه الـ َ
احيْن رأس ٌه
ومنھـم ملفٌّ في الجنـ َ
من الخـوف ال ذو سـأم ٍة بعباد ٍة
ودون كثيف الماء في غامض الھوا
وبين طباق األرض تحت بطونھـا

وميكا ُل ذو الروح القويّ المسدَّ ُد
قيـا ٌم عليھـا بالمقاليد ُر ّ
صـَ ُد
ومن دونھـم جن ٌد كثيفٌ مج َّن ُد
كروبي ٌَّة منھم ركـو ٌع وسجَّ ُد
يعظـ ّم ر ّبـ ًا فوقـ ُه ويمجّ ـ ُد
يـر ّد ُد آال َء اإللـ ِه ويحمـ ُد
يكـاد لذكـرى ربـ ّ ِه يتفصَّ ُد
وال ُھـ َو من طول التعبُّد يُجھ ُد
ُّ
ٌ
تنحط في ِه وتصـع ُد
مالئكة
ٌ
َ
مالئكـة باألمـر فيھـا تر َّد ُد

وانشد الكسائي لعلقمة بن العبد يمدح الحارث بن جبلة .وتروى لش:اعر م:ن عب:د الق:يس
يمدح النعمان وفيھا ذكر الملئكة ) راجع التاج في َّ
مادة ملك .وشرح بانت سعاد البن ھش:ام ed.
: ( Guidi, p. 42
تعاليتَ أن ُتعْ َزى إلى االنس خلـ َّ ًة
إلنسيٍّ ولكـن لِمـَألَكٍ
فلسـتَ ِ

ولإل ْنس من يعزوكَ فھو كذوبُ
َّ
تنز َل من جـوّ السما ِء يُصَ وّ بُ
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والميَّة أيضًا في المالئكة الموكلين بالمخلوقات السفلى قول ُه )أساس البالغة :(١٩٦ :٢
وتحت كثيف الماء في باطن الثرى

ُّ
ٌ
تنحط فيه وتسمعُ
مالئكة

كثر ذكر المالك جبرائيل في الشعر القديم .قال عمران بن َّ
وقد ُ
حطان :
وكان جبري ُل عند _ مأمونا

والروح جبري ُل فيھم ال كفاء ل ُه

وقال حسَّان بن ثابت ) ديوان ُه طبعة ليدن : ( ed. Hirschfeld, p. 42
ًّ
بجبريل
مغترا
نوم أوَّ لكم أم كنتَ ويحك
ِ
يا ِ
حار في سِ َن ٍة من ِ

وقال أيضًا ) : ( ib. 15

برجال لست ُم أَمثالھـم
ٍ

أُيّدوا جبري َل نصرً ا َ
فنز ْل

وقد ل َّقب ُه في مح ّل آخر بالروح القدس ) : ( ib. p. 2
وجبري ٌل أمينُ _ فينا

نوفل :

وروح القدس ليس ل ُه كفا ُء

ويروى  )) :رسول _ ((  .وكذلك ذك:روا الم:الك ميخائي:ل ودع:وهُ ميك:ال ق:ال ورق:ة ب:ن
الصدر م َ
ُنز ُل
وجبري ُل يـأتي ِه وميكا ُل معھما من _ وحيٌ يشرح
َ

وذكروا من طغمات المالئكة الكروبيَّة وھم الكروبيم وصفھم ف:ي ت:اج الع:روس )) بس:ادة
المالئكة والمقرَّ بين إلى َح َملَة الع:رش ((  .كق:ول أميَّ:ة ب:ن أب:ي الص:لت الس:ابق ذك:رهُ ) الت:اج : ٢
: ( ٤٥٤
مالئك ُة ال يفترون عباد ًة

كروبي ٌَّة منھم ركو ٌع وسُجَّ ُد

وقال في الساروفيم ودعاھم بالس:رافيل )كت:اب الب:دء للمقدّس:ي ( ed. Huart ) ١٦٨ :١
وعجائب المخلوقات للقزوينيّ ) ص : ( ed. Wüstenfeld, ٥٦
حُبس السرافي ُل الصَّ وافي تح َت ُه

ال واھنٌ منھم وال مستوغِ ُد

وممَّا وصفه شعراء الجاھليَّة في السماء عرش _ الذي تكرَّ ر ذكرهُ في األسفار المق َّدسة
من العھدين العتيق والحديث .ومن البديھيّ انَّ عرش _ ليس شي ًئا ھيول ًّيا مج َّسمًا وإ َّنما المراد ب ِه
َّ
عزت ُه تعالى وثبا ُت ُه .قال أميَّة وھو غير ما سبق ل ُه ) األضداد البن االنباري ص ( ٥١
عرش السماء مھيمنٌ
مل ٌ
ك على
ِ

وقال ورقة بن نوفل ) األغاني : ( ١٤ : ٣
سبحان ذي العرش سبحا ًنا يعادلُ ُه

تعنو َّ
لعزت ِه الوجوهُ وتسج ُد

ص َم ُد
ربُّ البريَّة فر ٌد واح ٌد َ
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ويروى  )) :سبحا ًنا يدوم ل ُه .وسبحا ًنا يعود ل ُه ((  .ومثل العرش السريرُ قال أميَّ:ة )كت:اب
البدء والتاريخ للمقدّسي : (١٦٥ : ١
مجّ دوا _ َف ْھـو للمجد أھـ ٌل
بالبناء األعلى الذي سبق َ
الخ ْلـ
الع ْيـِ
شرجعً ا ما ينال ُه بص ُر َ

ربُّنا في السماء أمسى كبيـرا
وسوى فوق السماء سريرا
ـق َّ
المالئك صُورا
ـن ترى دون ُه
َ

فالشرجع الخشبة المربَّعة الطويلة وھي أيضًا العرش والسرير
) جھ َّنم ( ليست معرفة شعراء الجاھليَّة بجھنم وعذابات الھالكين ووج:ود الش:ياطين دون
معرفتھم بالسماء وأھلھا .قال َكعْ ب بن مالك في وصف جھنم ) اتقان علوم القرآن للس:يوطي : ١
: ( ١٥٨
َتلَ َّظى عليھم حين أَنْ ش َّد َحميُھا

ب ُزبْر الحدي ِد والحجارة ساج ُر

وقال أميَّة بن أبي الصلت ) فيه : ( ١٥٩ : ١

فأُركِسوا في حميم النـار أ َّنھ ُم كانوا عُتا ًتا يقولون الكذب والزورا

وي::روى  )) :ف::ي جھ::نم انھ::م ك::انوا عص::اة ((  .وق::ال وق::د أج::اد ف::ي بي::ان ح::ال الھ::الكين
)شعراء النصرانيَّة : (٢٢ : ١
وسيقَ المجرمون وھم عُراةٌ
فنـادوا ويلنـا ويالً طويالً
فليسوا ميّتين فيستريحـوا

وقال فيھم ) خزانة األدب : ( ٣٤٦ : ٢
فھم َي ْطفون كاالقذاء فيھا

كال
إلى ذا ِ
ت المقامع والنـ ِ
الطوال
سالسلھا
في
وعجُّ وا
ِ
ـ
الن
صال
ار
ببحر
وكلُّھـ ُم
ِ

لئن لم يغفر الربُّ الرحي ُم

وقال النابغة الجعديّ مستغفرً ا وطالبًا النجاة من جھ َّنم ) خزانة األدب ( ٤ : ٤
َيفـْ َر ْق من _ ال َي َخ ْ
ف إثِمـا
يا مالك األرض والسماء و َمن
ُ
ظلمت نفسي وإِالّ م َتعْ فُ عنـ ّي اغال دمـ ًا َكثِمـا
اني امرؤ قد
َ
صْ
ربِّ
م
درك
ـ
ال
في
الضرما
طلي
أ
يا
األسفل
بالكافرين
أ ُ ْط َر ُح
َ

وقال أميَّة بين أبي الصلت يذكر األبرار ونعيمھم واألشرار وجحيمھم :
ٌ
فرقة تدخ ُل م الج ّنـَ َة ح ّفـَت به حدائقـ ُھا
ان
ھما فريقـ ِ
ُ
ٌ
م النـار فسـاءَتھم مرافقـ ُھا
وفرقة منھـم قـد أدخلت
َ
ال يستوي المنزالن ث َّم وال م األعما ُل ال تستوي طرائقـ ُھا

وكما جعلوا المالئكة في السماء كذلك عيَّنوا جھ َّنم إلبليس وفرقت ِه من الشياطين
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والجنّ الذين ھبطوا من السماء بخطيئتھم فأخذھم _ بعص:يانھم .ق:ال أميَّ:ة ) لس:ان الع:رب : ١٥
: ( ٤٠٩
وفيھا من عباد _ قو ٌم

ك ُذلـّلوا وھ ُم صعابُ
مالئ ُ

وقال أميَّة أيضًا ودعا الشيطان شاط ًنا ) اللسان والتاج والصحاح في ما َّدة عكا ( :
ايُّما شاطنٌ عصاهُ عكاهُ

واألغالل
ث َّم ي ُْلقـَى في السجن
ِ

ودعاهُ عديّ بن زيد إبليسًا ) تاريخ العصامي سيمط النجوم العوالي ص : ( ١٩
وأَ َ
ھبط _ ُ إبليسً ا وأوعدَ هُ

وقال اميَّة بن أبي الصلت :

ً
ُضاعة
وترى شياطي ًنا ترو ُغ م
ُتلقى عليھا في السما ِء مذلـ َّةٌ

نارً ا َتلھَّبُ باإلسعار وال َّش َر ِر

وروا ُغھا صب ٌر إذا ما ي ُْط َر ُد
َ
وكواكبٌ ُترمى بھـا ف ُت َعرِّ ُد

وفي ھذه السماء العليا قال أيضًا :

فاستو ْ
ور ُد
فأَت َّم ستـ ًّا
ت أَطباقـ ُھا وأتى بسابعـ ٍة فأنـ ّى تـ ُ َ
َ

وقد كثر في الشعر الجاھلي ذكر الدينونة والحساب وما يتبعھما من ثواب أو عق:اب ق:ال
زھير بن أبي سلمى في معلَّقت ِه يتھدَّد المنافقين بالدينونة :
_ ما في صدوركم
فال تك ُتمنَّ َ
َّ
يؤخر فيوضع في كتاب فيُدَّخر

_ َيعْ لَ ِم
ليخفى و َمھْما ُي ْك َت ِم َ
ليوم الحساب أو يُعجَّ ْل ف ُي ْن َق ِم

وقال أميَّة بن أبي الصلت :

يو َقفُ الناسُ للحساب جميعً ـا فشقيٌّ َّ
معذبٌ وسـعي ُد

وقال النابغة الذبياني يذكر معتقد بني غسَّان بالدينونة :
يحسبون الخير ال شرَّ بعدَ هُ
فال
َ

ب
وال يحسبون الشرَّ ضرب َة الز ِ

وقال لبيد ) ديوان ُه ص : ( ed. Huber .٢٨

وك ُّل امرئ يومـ ًا سيُعْ لَ ُم َسعْ ُي ُه إذا ُكشفت عند اإلل ِه المحاص ُل

ص::ص )  )) : ( ٧١ : ١٢إذا حص::لت عن::د اإلل::ه الحص::ائل ((  .وروى
وي::روى ف::ي المخ َّ
السيوطي ألميَّة بن أبي الصلت ) في اتقان علوم القران ( ١٥٨ : ١
وال يوم الحساب وكان يومـ ًا عبوسً ا في الشدائد َقمْ طريرا

وقال أميَّة أيضًا ) فيه .وفي األغاني : ( ١٩٠ : ٣
انَّ يوم الحساب يو ٌم عظي ٌم
ليتني ُ
كنت قبل ما قد بدا لي

شاب في ِه الصغيرُ شيبًا طويال
َ
في قالل الجبال ارعى الوعوال
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عيش وان تطـاول دھـرً ا
ك َّل
ٍ
َ
واحذرْ
جعل الموت نصب عينك
وأَ ِ

١٦٩
منتھى امر ِه إلى أن يـزوال
غولة الدھر انَّ للموت ُغوال

وقال أيضًا ) خزانة األدب : ( ٧ : ٤
ال تخلطنَّ

ت
خبيـثا ٍ

بطيـ ِّب ٍة

ضُ :::ه
كّ :::ل ام:::رئ س:::وف يج:::زى قرْ ُ
حس ًنا

واخل:::::ع ثياب:::::ك منھ:::::ا وانُ :::::ج
عريانا
أو س ّي ًئا ومَدينـًا كالـذي دنـا

وھ::م ي::ذكرون م::ع الدينون::ة والحس::اب ي::وم الحش::ر وبع::ث األجس::اد وقيامتھ::ا م::ن قبورھ::ا
وجزاء العالمين األخير .قال أميَّة ووصف ُه تعالى بالباعث للموتى :
لوارث البـ ُ
ُ
الدھارير
اعث األموات قـد ضَ منت ايَّاھم األرض في دھـر
ا
ِ

وقال قس بن ساعدة ) الشريش:ي  ٢٧٥ : ٢ومحاض:رات اب:ن العرب:يّ  ٦٧٠ : ٢وكت:اب
المعمّرين ألبي حاتم السجستاني ص : ( ٧٦
ُ
ث
واألموات في جد ٍ
ت
يا
ناعي المو ِ
َ
دَ عْ ھم فانَّ لھم يومـ ًا يُصا ُح بھـم
بحال غير حالھـ ِم
حتى يعـودوا
ٍ
منھـم عراةٌ
ـ
ثي
في
وموتى
ابھم
ِ

عليھـ ِم من بقايـا ّ
خزھم ِخـ َر ُق
ُ
ُ
فھم إذا ان َتبھُوا من نومھم فرُ ق )١
خل ًقا جدي ًدا كمـا من قبلھا ُخلقـوا
منھا الجديد ومنھا األَ ْورَ ق َ
الخلَ ُق

وقال عبيد بن األبرص يذكر القيامة ) خزانة االدب : ( ١٦٠١
عليھم وھم العبي ُد إلى القيا َمهْ
ك
انت المليـ ُ
ِ

وقال أميَّة ول ُه السھ ُم االفوز ف:ي وص:ف الدينون:ة وذك:ر أيضً:ا الع:رش ومي:زان الحس:اب
ُّ
َّ
المقدسة التي أوحى بھا _ لھداية العالمين ) كتاب البدء : ( ١٤٦ : ٢
والزبُر أي األسفار
يو ُم التغـاب ُِن إذ ال ينفع الحَ ـ َذرُ
ِرج ُل الجَ رَ ا ِد ر َقتـْ ُه الري ُح تنتشرُ
ُّ
والز ُب ُر
وأُنزل العرشُ والميزانُ
منھم وفي مثل ذاك اليوم مُعْ َت َب ُر
عص ْوا مأواھـ ُم ال َّس َق ُر
وآخرون
َ
أَلم يكـ ُنْ جـا َءكم من ربِّكم ُنذرُُ
وغرَّ نا طول ھذا العيش وال ُع ُم ُر
والسَّع ُر
االَّ السالس ُل واالغـال ُل
َ
طول المقام وان صحُّ وا ض ِجروا

ويو ُم موعـدھم أن يُحْ َشروا ُزمرً ا
مستوسقينَ مع الـداعي كأنـ َّھ ُم
رز )٢
وأُب ِْرزوا بصعي ٍد
ٍ
مستو حـ ٍ
وحُ وسبوا بالـذي لم يُحصِ ِه أحـ ٌد
راض بمبعـث ِه
فمنھـ ُم َف ِر ٌح
ٍ
يقو ُل ُخ َّزا ُنھـا  :ما كان عنـدك ُم
قالوا  :بلى فتبعنـا ً
فتية بطـروا
قالوا  :امكثوا في عذاب _ِ ما لك ُم
فذاك عيشھ ُم ال يبرحـون بـ ِه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صع ُ
ِق
 (١وروى الباقالني في إعجاز القران ) ص  : ( ٧٢كما ين َّب ُه من نومات ِه ال َّ
 (٢كذا في األصل .والصواب جَ رَ ٍز .يقال أرض جَ رْ ز وجَ رَ ز و ُجرُز أي مُجْ دبة
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وآخرون على األعراف قد طمعوا
انَّ األنـام رعايـا _ِ كلھـ ُم

والخضرُ
بجنـَّ ٍة حفـ َّھا الرمَّانُ
َ
ِيط ُ
ھو ال َّسل َ
ط فوق األرض ُم ْقتد ُر

وھو القائل أيضًا في وصف الجحيم والنعيم ) المقاصد النحويَّة في ھ:امش خزان:ة االدب
 ٣٤٦ : ٢ومنتخب ربيع األبرار ( Ms Wien, ff 16v
فخر
سال َمك ربَّنا في ك ّل ٍ
عبادك يخطئون وانت ربٌّ
لبعض
غدا َة يقو ُل بعضھ ُم
ٍ
فال تدنو جھنـ َّ ُم من بري ٍء
فھـم يطفونَ كاالقذاء فيھا
جھنـ َّ ُم تلك ال تبقي بغيـ ًّا
فال لغـوٌ وال تأْثي َم فيھـا
إذا َبلَغوا التي أُجرُ وا إليھا
ُ
وخ ِّف َفت النذو ُر وارد َفتھـم

تليق بك ُّ
بري ًئا ما ُ
الذمـو ُم
بك َّفيـْ َك المنايا والحتـو ُم
أَالَ يا ليت أ ُ ّمـَك ُم عقيـ ُم
وال عَ ْدنٌ يح ُّل بھـا االثي ُم
لئن لم يغفر الربُّ الرحي ُم
وعَ ْدنٌ ال يطالِعھا الرجي ُم
وال حَ يْنٌ وال فيھا ُملِيـ ُم
تقبَّلھم وحُلـ ِّل َمن يصو ُم
فضول _ وانتھت القسو ُم

فھذه األوصاف كلھا ال ُترى ف:ي غي:ر األس:فار المقدس:ة الت:ي كان:ت ف:ي أي:دي النص:ارى
فاخذھا عنھم شعراء الع:رب قب:ل اإلس:الم .والميَّ:ة الم:ذكور أبي:ات ذك:ر فيھ:ا انتظ:ار البش:ر لي:وم
الدينونة وظھور المسيح ليدين العالم ) كتاب البدء : ( ١٤٥ : ٢
َ
راث عليھم ام ُر ساعتھم
والناسُ
مسيحھ ُم
ايَّا َم يلـقى نصـاراھم
َ
ھـم ساعدوهُ كمـا قالوا إلھھ ُم

فكلـ ُّھم قائ ٌل للدِين أَ ّيـَانـا )١
والكائنين ل ُه و ًّدا وقربـانا )٢
وارسلوهُ يريد الغيث دسفانا )٣

ومعلوم في معتقد المسلمين أنَّ السيّد المس:يح ) عيس:ى ( ھ:و ال:ذي ين:زل ف:ي آخ:ر الع:الم
ليدين العالمين .فكفى بھذه الشواھد دل:يالً عل:ى أنَّ ك:ل األلف:اظ ال:واردة ف:ي الق:رآن والح:ديث ع:ن
الدينونة وأحوالھا قد سبق إليھا أھل الكتاب في الجاھلية كما سبقوا إلى اسماء _ الحسنى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
راث أي تأ َ َّخر .يريد أن الناس يكونون ف:ي انتظ:ار الس:اعة فيق:ول بعض:ھم ل:بعض أَيَّان:ا أي مت:ى يحّ :ل ي:وم
(١
الدين
 (٢كذا في األصل .ونظنّ أن الصواب )) الكانتين (( أي الخاضعين
 (٣الدُسفان المرسل .يريد أنَّ المسيح تقدَّمھم كالرائد الذي ينتج:ع الك:الً .ولعَّ :ل ف:ي ھ:ذا إش:ارة إل:ى ق:ول الس:يِّد
المسيح ف:ي إنجي:ل يوح َّن:ا )  )) : ( ٣ : ١٤ان:ي ذاھ:ب العَّ :د لك:م المك:ان ((  .وف:ي كت:اب الب:دء  :وارس:لوهُ كس:وف
َ
الغيث
الغيب .وفي اللسان  :يسوف
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 ٣الدين ومقامات ُه ومناسك ُه
ك::ان لع::رب الجاھل َّي::ة ش::ر ُكھم كم::ا س::بق االَّ أنَّ اآلث::ار العرب َّي::ة الباقي::ة م::ن العھ::د الس::ابق
لإلسالم قلَّما ُتشعر بالتوثـُّن لنفوذ التوحيد بينھم بفضل الدين المسيحيّ  .وھا نحن ذا ندوّ ن األلف:اظ
النصرانيَّة الواردة في شعرھم المثبتة لقولنا
) الدّين ( انَّ لفظة الدين بمعناھا الخ:اصّ أي العب:ادة  bق:د س:بقت اإلس:الم وأوَّ ل م:ا نج:د
لفظھ::ا ف::ي الش::عر العرب::يّ م::دلولھا ال::دين النص::رانيّ  .ق::ال النابغ::ة يم::دح مل::وك غ َّس::ان النص::ارى
بدينھم :
مجلـ َّتھم ُ
ب
ذات اإلله ودينـ ُھم قوي ٌم فمـا يرجون غير العواق ِ

وروى اللس::ان محلَّ::تھم أي األرض المق َّدس::ة .ومثل ُ :ه م::ا أنش::دهُ نب::يّ اإلس::الم ع::ن ش::اعر
جاھليّ )) لمَّا أفاض من عرَ فة إلى مزدلفة وكان في بطن محسِّر الذي ك:ان موق:ف النص:ارى (( )
تاج العروس  ١٤٠ : ٣و .( ٣٦٢ : ٩وفي األبيات إشارة إلى الناقة التي كان راكبھا في مس:يره
إلى الحرم :
معتر ً
ضا في بطنھا جنينـ ُھا
إليك تعدو قلقـ ًا وضي ُنھا
دين النصارى دي ُنھا
مخال ًفا َ

وكذلك روينا لورقة بن نوفل النصرانيّ قول ُه ) األغانيّ : ( ١٦ : ٣
ادينُ لربّ يستجيب وال أرى
أقول إذا صلَّ ُ
يت في ك ّل بيع ٍة

الدھر واعيـا
ادينُ لمن ال يسمعُ
َ
::::رتَ
باس:::::مك
تبارك:::::تَ ق:::::د اكث:
داعيا

وألُميَّة في معناهُ قول ُه :

ُ
رضيت بك اللھ َّم ر ًّبا فلن أرى

ومن حكم عديّ بن زيد قول ُه :

نرقـ ّع دنيانا بتمزيق ديننا

ادينُ إلھًا غيرك _ ثانيا

فال دينـ ُنا يبقى وال ما نر ِّق ُع

والدين أيضًا بمعنى الحكم والقضاء والحساب .قال السيّد المسيح )م َّتى  ١ : ٧ـ  )) :(٢ال
تدينوا لئالَّ ُتدانوا فانكم بالدينونة التي بھا ت:دينون ُت:دانون (( فج:اءِ◌َ ت اللفظ:ة ف:ي الش:عر الج:اھليّ
ً
مقتبسة عن اآلية السابقة .قال خويلد بن نوفل الكالبيّ يخاطب الحارث بن أب:ي ش:مّر )الت:اج : ٩
: (٢٠٧
ار أَ ْيـقِنْ انَّ ملكك زائ ٌل واعلم بأن كما تدينُ تدانُ
يا حـ ِ

وإلى ھذا المعنى يعود اسم ُه تعالى بالديَّان ورد في الشعر الجاھليّ  .وب ِه ُدعي
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يتب:ارون ف:ي البِ َي:ع
آل عبد المدان بن الديَّان سادة بني الحارث بن كعب النص:ارى )) ال:ذين ك:انوا
َ
وزيّھا (( ) البكري في معجم ما استعجم ص ( ٣٦٧
) العبد  ...المتعبِّد  ...ال ِع َباد  ...العبادة ( ھ:ي أيضً:ا مف:ردات س:بقت اإلس:الم ودل:ـُّوا بھ:ا
على َمن يعبد _ من النصارى .قال النابغة :
لو أ َّنھا عرضت ألَ َ
ب
شمط راھ ٍ

وقال أميَّة بن أبي الصلت في الملئكة :
فنعم العبا ُد المصط َف ْون ألَمر ِه
مالئكة ال يفتـرون عبـاد ًة

عبدَ اإلله صرور ٍة متع ِّب ِد ...

ومِن دونھم جن ٌد كثيفٌ مج َّن ُد
كروبي ٌَّة منھم ركوعٌ وسجَّ ُد

والعِباد قبائل ش ّتى من بطون العرب اجتمعوا على دين النصرانيَّة ف ُدعوا بالعباد لزھدھم.
ويقال لنسَّاك النصارى األَعابد أيضًا قال أبو دؤاد األيادي يصف مصابيح الرھب:ان ف:ي مش:ارف
الجبال ) التاج : ( ٤١٠ : ٢
لھنَّ كنار الرأس بالعلياء

تـذكيھـا

األَعـ ْ
ابد

ّ
الحق قال أميَّة:
وكثيرً ا ما يطلقون اسم العباد على كل البشر والسيَّما الذين يعبدون اإلله
وقال أيضًا :

لك الحم ُد والمنُّ ربَّ العبا

ك وأنت الح َك ْم
ِد أنت الملي ُ

ولو قيل ربٌّ سوى ربّنا

لقال العبا ُد جمي ًعا َكذِبْ

ومثله العبادة مطل ًقا خصُّوھا بع َّزت ِه تعالى .قال زيد بن عمرو :

ذنبي الـربُّ الغفـو ُر
ولكـن اعبد الرحمـان ربّي ليغفر
َ

وقال ورقة بن نوفل :
ال تعبدُنَّ الھًا غير خالقكم

فان دعوكم فقولوا بيننا َحدَ ُد

) آمن  ...إيمان  ...الم:ؤمن ( كّ :ل ھ:ذه األلف:اظ س:بقت أي ً
ض:ا اإلس:الم فا َّتخ:ذھا النص:ارى
العتقادھم ولعلَّھم استعاروھا من السريان .وقد وردت في اخبار المتنصّرين في الجاھليَّة كرواية
أصحاب الكھف ) مجاني األدب  ٢٣٢ : ٢ـ  ( ٢٤٠ورواي:ة تنصُّ :ر أھ:ل نج:ران )معج:م البل:دان
لياقوت  .(٧٥٥ : ٤ال بل ذكرھا ف:ي الق:رآن ) س:ورة البق:رة ع  ( ٢٨٥وأطلقھ:ا عل:ى النص:ارى
أيضًا فقال  )) :والمؤمن:ون ك:ل م:ن أم:ن ب:ا bومالئكتِ :ه وكتبِ :ه ورُ س:لُ ِه  ...ال نف:رّ ق ب:ين أح:د م:ن
رسل ِه ((  .ومثلھا
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في سورة آل عمران  )) :وم:نھم المؤمن:ون  ...م:ن أھ:ل الكت:اب أمَّ:ة يؤمن:ون ب:ا bوالي:وم اآلخ:ر
م ْنكر (( ...
ويأْمرون بالمعروف وين َھ ْون عن ال ُ
) العيد ( ھي م:ن األلف:اظ الدينيَّ:ة الت:ي اس:تعارھا النص:ارى ف:ي الجاھليَّ:ة ع:ن االرامي:ين
وھي بالسريانيَّة » ܺܥ ܳ
ܐܕܐ «  .وقد نطق بھا امرؤ القيس فقال يص:ف س:ربًا م:ن المھ:ا أي بق:ر
الوحش :
ُ
ب
فآنست سر ًبـا من بعي ٍد كأَنـَّ ُه رواھبُ عي ٍد في مُال ٍء مھ َّد ِ

اشار إلى لبس الراھب:ات ف:ي أعي:اد النص:ارى للم:الء واألنس:جة الطويل:ة االذي:ال .ومثلُ :ه
االرباض كاعتي:اد النص:ارى أعي:ادھم ) األلف:اظ الب:ن
تصريحً ا قول العجَّ اج في ثور وحش اعتاد
َ
السكيت ص : ( ٤٤٦
واعتـاد أربا ً
آريُّ كما يعو ُد العيدَ نصرانيُّ
ضا لھـا ِ

) النذر ( ومن عادات النصارى أن يوجب:وا عل:ى نفوس:ھم نواف:ل تقويَّ:ة ح ًّب:ا ب:ا .bوذل:ك
النذر من السريانيَّة » ܶܢ ܳ
ܕܕܐ «  .والنذير ) נזיר ( عند بني إسرائيل المقطوع لخدم:ة _ .وج:اء
ُ
نذرت لك ما في
في قصَّة مريم ) سورة آل عمران ع  )) : ( ٣١إذ قالت امرأت عمران ربِّ اني
بطني محرَّ رً ا فتقبَّل مني ((  .وسبق أميَّة بن االشكر الكنانيّ ) راج:ع حماس:ة البحت:ري ع ( ٥٢٠
فقال :
أسير من قُ َريْش وغيرھا
كم من
ٍ
فلمَّا قدَ رْ نـا َ
انقذتـْ ُه رماحُنـا

ناذر
تدار َك ُه من َسعْ ين َن ْذرُ
َ
ِ
غير شاكـ ِر
ه
آالئ
إلى
فآب
ِ َ

وورد الميَّة بن أب:ي الص:لت ي:ذكر ن:ذر اب:راھيم البنِ :ه اس:حاق وفي:ه ذك:ر ) االحتس:اب (
وھي أيضًا من ألفاظھم الدينيَّة بمعنى الثواب واالجر قال ) تاريخ الطبري : ( ٣٠٨ : ١
ذال
وإلبراھيـ َم الم َُوفـ ّي ب َن ْذ ٍر إِحْ تسابـًا وحامل االجـ ِ
ِ

إلى أن قال :

ً
شحيطا فاصبر فدىً لك َحالي
b
أَبُنـَيَّ انـ ّي نذر ُتـك َّ ِ

*
ثم للدين مقامات وأبنية مخصَّصة بالعب:ادة ش:اع عن:د الع:رب المس:جد والمعب:د والمص:لَّى
والمنس::ك والكعب::ة  ..وكّ ::ل ھ::ذه األلف::اظ ق::د س::بقت اإلس::الم واس::تعملھا أھ::ل الجاھل َّي::ة والس :يَّما
النصارى للداللة على دينھم
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) المسجد ( قال الزجَّ اج في تعريف ِه ) لسان العرب  )) : ( ١٨٨ : ٤ك ُّل موضع ُي َتعبَّد في ِه
فھو مسجد ((  .وقد أطلقوھا عل:ى ھيك:ل أورش:ليم كق:ول الطب:ري ف:ي تاريخِ :ه )  ( ٧٢٩ : ١ع:ن
يوسف خطيب مريم  )) :تولَّى يوسف خدمة المسجد (( وقال ابن خلدون في تاريخِ :ه ع:ن الع:ذراء
مريم )  ( ١٤٤ : ٢انَّ ح َّنة امَّھا )) جا َءت بھا إلى المسجد ف:دفعتھا إل:ى عبَّ:اده ((  .وق:د م:رَّ أي ً
ض:ا
ك ا َّنھ:ا وردت
ذك:ر )) مس:جد م:ريم (( كم:ا ورد ف:ي معرف:ة البل:دان للمقدس:يّ ) ص  .( ٧٧وال نشّ :
أيضًا في الشعر القديم .وممَّا رواهُ سيبوي ِه عن بعض الشيوخ ) تاج العروس  ( ٤١٩ : ٥قول ُه :
اوصاك ربُّكَ بالتـُّقى
فاخترْ لنفسك مسج ًدا

وأُولو النـ ُّھى أوصوا مَعَ ُه
تخلـو ب ِه أو صو َم َعهْ

) قال ( الصومعة بيت النصارى .فذكرُ المسجد معھا إشار ًة إل:ى أ َّنھ:ا ف:ي معناھ:ا ش:ائعة
ضـا عند النصارى .وق:د ورد اس:م المس:جد ف:ي الق:رآن ) س:ورة االس:رى ع  ( ١دالل:ـ ً
أي ً
ة عل:ى ))
المسجد األقصى (( في القدس الشريف
وما قلناهُ عن المسجد يصُّ :ح أيضً:ا ف:ي المعب:د والمص:لَّى أي مق:ام العب:ادة ومحّ :ل الص:الة
ومكان النسك فإنَّ ھذه األلفاظ كلّھا يرتقي عھدھا إلى الزمن السابق لإلسالم
) ال َكعْ بة ( أصلھا الغرفة المكعَّبة ا َّتخ:ذوھا الكعب:ة الح:رام ف:ي م َّك:ة .وق:د اس:تعملھا أي ً
ض:ا
النصارى للداللة على كنائسھم في الجاھليَّة كما أشرنا إلي ِه في القس:م األوَّ ل م:ن كتابن:ا )ص (٦٤
عند ذكرنا كعبة نجران وكعبة اليمن دلـُّوا بھا إلى كنيسة في نجران قال األعشى :
وكعب ُة نجران حت ٌم عليكِ

حتى ُتناخِي بأبوابھا  ...الخ

وكان لكنائسھم حَ رَ ٌم ال يجوز انتھاك حرمت ِه ان دخل ُه أَمن على حيات ِه .راجع في المشرق
س::نة  ( ٧١ : ١٣ ) ١٩١٠مقال::ة قنص::ل الش::ام المس::يو ن .جي:رون ف::ي حِم::ى كنيس::ة دمش::ق قب::ل
اإلسالم وعلى مثال ِه كان حَ رَ م م َّكة
وفي مساجدھم أمكنة خاصَّة ُتعْ رف بأسمائھا كالمِحْ راب والقبلة
) ف::المِحْ َراب ( ي::راد بھ::ا مطل::ق المس::جد .ق::ال ص::احب ت::اج الع::روس ) : ( ٢٠٧ : ١
محاري::ب بن::ي إس::رائيل مس::اجدھم الت::ي ك::انوا يص :لُّون فيھ::ا .وك::ذلك النص::ارى ق::د س :مُّوا ص::در
كنائسھم المحراب كما د َّل بھا المسلمون بعد ذلك على صدر مساجدھم .قال
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في القرآن في سورة آل عمران عن زكريَّ:ا )ع  (٣٢انُ :ه ك:ان )) ي:دخل المح:راب عل:ى م:ريم (( .
وتكرَّ رت في الشعر القديم قال األعشى ) لسان العرب : ( ١٧ : ٧
كدمي ٍة صُوِّ َر محرابھا

ماثر
ب ذي
بم ُْذھ ٍ
ٍ
مرمر ِ

وقال المسيّب بن علس ) التاج : ( ٢٠٧ : ١
ٌ
أو
دمية صوِّ َر محرابھا

أو دُرَّ ةٌ شِ ي َف ْ
تاجر
ت إلى
ٍ

وقال امرؤ القيس ) ديوان ُه ص : ( ١٥٣
كغزالن
اقوال
رمل في محاريب
ٍ
ِ

وقال عدي بن زيد ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ٤٥٥

كدُمى العاج في المحارب اوكا م لَبْيض في الروض زھ ُرهُ مستني ُر

وقال وضَّاح الي َمن :

ب إذا جئ ُتھا
ر َّب ُه محرا ٍ

لم أَ ْل َقھا أو ارتقي سلـَّما

ومث::ل المح::راب القِبْل::ة وھ::ي ِوجْ َھ::ة المس::جد ج::ا َءت ف::ي الش::عر الج::اھليّ روى ص::احب
اللسان )  ( ٣١٤ : ١٤والجواليقيّ في المعرَّ ب )  ( ed. Sachau, p. 9لعبد المطلب قول ُه :
ع ُْذت بما َ
عاذ ب ِه ابراھ ُم

مُس َت ْقبِ َل القِ ْبلَ ِة وھو قائ ُم

) وممَّا يلحق بالمساجد المنارة ( وھي من النور كالمس:رجة وقي:ل م:ن الن:ار وق:د اش:ت َّقھا
ܳܳ
ܡܢܪܬܐ ( بھذا المعنى والمسلمون يريدون بھا المئذنة .والمن:ارة س:بقت
العلماء من السريانيَّة )
عھد اإلسالم فاستعملھا امرؤ القيس في معلَّقت ِه بمعنى المص:باح ك:ان الرھب:ان يوقدونُ :ه لمناس:كھم
في قمم الجبال ليالً قال :
ب متبتـّل
ُتضي ُء الظال َم بالعشا ِء كأ ّنھـا منارَ ةُ ُم ْمسَ ى راھ ٍ

وكانت المناور ُتسْ َرج في الكنائس .ث َّم ا َّتخذوھا بمعنى المج:از فاطلقوھ:ا عل:ى الص:ومعة
ومق::ام الرھب::ان ومحّ :ل عب::ادتھم .وف::ي األغ::اني )  ( ٨٥ : ٢٠وردت المن::ارة والص::ومعة بمعن::ى
واحد .وكثيرً ا ما كانت صوامع الرھبان مرتفعة مشيَّدة عل:ى ش:به االب:راج ب:ل اكتش:ف األثريُّ:ون
في كنائس ما بين النھرين وشماليّ سوريَّة ع َّدة كنائس كانوا شيَّدوا في أعالھا أبراجً ا مستديرة أو
مربَّعة يؤذنون فيھا بمناسكھم أو يقرعون فيھا الن:واقيس فلمَّ:ا ج:اء اإلس:الم ا َّتخ:ذوا المن:اور عل:ى
مثال الصوامع وتلك البروج.
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وق::د أثب::ت العالَّم::ة غو َّتي::ل )  ( Gottheilم::ن أس::اتذة كل َّي::ة كولومبي:ا ) ١أن المس::لمين ف::ي أوَّ ل
عھ:::دھم ك:::انوا يجتمع:::ون لص:::التھم دون اذان ق:::ال اب:::ن ھش:::ام ف:::ي س:::يرة الرس:::ول ( ed.
)  )) : Wüstenfeld. P. 347وقد كان رسول _ حين ق:دموا ا َّنم:ا يجتم:ع الن:اس للص:الة بغي:ر
دعوة (( وكذلك قال القسطالَّني في إرشاد الساري ) ج  ٢ص  )) : ( ٣كان المسلمون حين قدموا
المدينة يجتمعون فيحيون الصالة ل:يس يُن:ادَى لھ:ا (( ث:م )) ذك:روا أن يُعلم:وا وق:ت الص:الة بش:يء
الم:ؤ ّذن ( ان يش:فع االذان (( ث:م
يعرفون ُه فذكروا أن ينوّ روا نارً ا أو يضربوا ناقو ًس:ا وأُم:ر بِ:الل ) َ
عال .ورُ بَّما صعد ا ّ
لمؤذن سور المدينة ليدعو إلى
سُنَّ االذان بعد ذلك في موضع بارز وموضع ٍ
الصالة انشد ابن البرّ ي للفرزدق ) لسان العرب : ( ١٥٠ : ١٦
وحتى عال في سور ك ّل مدين ٍة

بأذان
منا ٍد يُنادي فوقھا
ِ

وأثبت غو َّتيل أنَّ أقدم مساجد المسلمين كمس:اجد بل:د الح:رام والمدين:ة والكوف:ة والبص:رة
ومسجد عمرو بن العاص في الفسطاط ل:م ُتجھَّ:ز لھ:ا المن:اور وانَّ أوَّ ل م:ا ورد ذك:ر المن:ارة ف:ي
خالفة معاوية أقامھا زياد بن أبي سفيان في مسجد البصرة .قال البالذريّ في فتوح البل:دان )ص
 ٣٤٧ـ  )) : (٣٤٨لمَّا استعمل معاوية زيا ًدا بن أبي س:فيان عل:ى البص:رة زاد ف:ي المس:جد زي:اد ًة
أول من عمل المقصورة ((
كثيرة  ...وبنى منارت ُه بالحجارة وھو َّ
و) المِئذنة ( مح ّل التأذين أي النداء إلى الص:الة وردت بمعن:ى المن:ارة والص:ومعة .ق:ال
في تاج العروس )  )) : ( ١٢١ : ٩المئذنة موض:ع االذان للص:الة أو المن:ارة كم:ا ف:ي الص:حاح.
ق::ال أب::و زي::د  :المِئذن::ة والم ُْؤذن::ة .وق::ال اللحي::انيّ  :ھ :ي المن::ارة يعن::ي الص::ومعة عل::ى التش::بيه.
ّ
والمؤذن المن:ادي للص:الة ((  .وق:د ج:ا َءت ف:ي الش:عر الق:ديم ق:ال ع:ديّ ب:ن زي:د النص:رانيّ ) ف:ي
معجم ما استعجم للبكري ص : ( ٢٣٣
ش ما يدعـو م ّ
ُّ
يحتث انفارا
ُؤذنھم ألَمر ُر ْش ٍد وال
بت ّل َجحْ َو َ

ومن مفردات المنارة عندھم أيضًا ) المص:باح ( واص:ل ُه الس:راج وق:د اس:تعمل ُه أَوس ب:ن
حجر في شعر ِه بمعنى المشعل الذي يوقدهُ رؤساء النصارى في ليلة الفصح قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب مقالت ُه في المجلة االسيويَّة األميركيَّة (The Origin and History of the Minaret, JAOS,
)XXX, (1910) p. 132-154

األلفاظ النصرانية

١٧٧

يصف سنا ًنا ) راجع شعراء النصرانيَّة ص  ٤٩٤ص : ( ed. Geyer, ٢٠
يز يش ُّب ُه لِ َفصْ ٍح و َيحْ ُ
شوهُ الـ ُذ َبا َل المف َّتال
علي ِه كمصبـاح َ
الع ِز ِ

قال الشارح  )) :أراد السنان الشديد االئتالق وھ:و مث:ل مش:عل الجلي:ل العظ:يم الش:أن م:ن
نور وأكثر ض:وءًا
بطارقة الروم السيَّما إذا أَلھبه في ليلة فصح وإذا كان في مثل ھذه الليلة كان أَ َ
((

وأول الفرائض المقامة في المساجد ) الص:الة ( .وق:د تك:رر ذِكرھ:ا ف:ي ش:عر النص:ارى
َّ
َ
َّ
َ
بعيرً
ا شبَّه َم ْوقع ثفِنات ِه إذا برك بموق:ع كف:ي راھ:ب
قبل عھد اإلسالم .قال منظور االسديّ يصف
على األرض إذا صلَّى عند الفجر ) األلفاظ البن السكيت ص : ( ٤١٢
ُصلّي
كأَنَّ مھواهُ على الكلك ّل
موق ُع ك َّفي راھب ي َ
في غَ َبش الصُّ بْح أو التتلـ ّي

وقال البعيث يذكر صالة الرھبان وھم قيام ) التاج  ٥٣ : ١٠واللسان : ( ١١١ : ١٨
روم ُه رجا ٌل يتلـ ُّون الصال َة قيا ُم
على ظھر عـاديٍّ كأنَّ أ ُ َ

) ق::ال ( )) تلَّ::ى ف::الن ص::الت ُه أي أَتب::ع الص::ال َة أو اتب::ع المكتو َب َ :ة التط::وُّ عَ ((  .ث::م ك::انوا
يصلُّون على الخمر في التقديس قال األعشى يصف خمرً ا :
لھا حارسٌ ال يبر ُح الدھر بيتھا
ٌ
سالفة
بباب َل لم ُتعْ صَ رْ فسالت

وإن ُذبِ َح ْ
ت صلَّى عليھا وزمزما
ُ
ً
تخالط قنديدا ومسكـ ًا مختمـَّا

ومثل ُه ما رويناهُ عن أيمن بن ُخ َزيم في خمر جرجان ) األغاني : ( ٤٥ : ١٦
وصھبا َء جرجانيَّة لم ي ُ
َط ْ
ف بھا
ولم يشھد القسّ المُھين ُم نارَ ھـا

ً
ساعة ق ِْدرُ
حنيفٌ ولم ينغـرْ بھـا
طرو ًقا وال صلَّى على َطبْخھا حَ بْرُ

والصالة أكثر ما تت ُّم بالسجود والركوع والتسبيح .وك ُّل ذلك قد تكرَّ ر ذكرهُ عن نص:ارى
العرب في الجاھليَّة .قال المضرّ س االسديّ ) معجم البلدان : ( ٣٧٥ : ٤
وسخال ساجي ِة العيون خواذ ٍلبجما ِد لين َة كالنصارى ال ُّسجَّ ِد
ِ

) قال ( )) لينة م:اء لبن:ي غاض:رة ((  .وك:ذلك ورد ف:ي ش:عر لبي:د مم:ا قالُ :ه ف:ي الجاھليَّ:ة
)اطل::ب ديوانُ :ه ف::ي طبع::ة ڤين::ا ص  (١١٣وق::د وص::ف الث::ور فش:بَّھ ُه عن::د اكبابِ :ه بالمص:لّي ال::ذي
يقضي نذرً ا قال :
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فبات كأ َّن ُه يقضي ُنذورً ا

ُ
وضال
ضل
يلوذ بغَ رْ قـَ ٍد َخ ٍ
ِ

) ق:ال الش:ارح (  :وي::روى  :يُطي:فُ بغرقِ :د .وب:ات أي الث::ور أي ب:ات مك ًّب::ا كأ َ َّنُ :ه يص::لي
صالة يقضي بھا نذرً ا .والغرقد والضال نباتان
قال آخر يصف راھبًا ) المفضَّليات : ( ed. Lyall, p. 411

وأَ َ
صخر
شعث ُع ْنوانٌ ب ِه من سجود ِهكركبْة َعتـْ ٍز من عُنو ِز بني
ِ

وأُنشد في ھذا الباب عن المرأة النصرانيَّة الساجدة ) كتاب سيبوي ِه طبعة بوالق : ( ٩٢ : ٢
رأسھا
فكلتاھمـا خرَّ ت وأَسْ جدَ
َ

ٌ
كما سجدت
نصرانة لم ُت َح ِّنفِ

ص:ص
ومن عادة النصارى أن يحنوا رؤوسھم اكرامًا لرؤسائھم قال حُ م َيد بن ثور )المخ َّ
البن سيده : (٨٧ : ١٢
فضو ُل ازمّتھا أَسْ جدت

سجودَ النصارى ألَربابھا

ومن قبيل السجود ) الركوع ( وھو اخفاض المص:لّي لرأسِ :ه وانكبابُ :ه لوجھِ :ه .وق:د ورد
في شعر أميَّة بن أبي الصلت عن المالئكة قول ُه :
كروبي ٌَّة منھم ركوعٌ وسُجَّ ُد
يعظـ ّم ربـ ًّا فو َق ُه ويمجّ ُد
يردّد آالء اإللـ ِه ويحمـ ُد

ٌ
مالئكة ال يفتـرون عبـاد ًة
الدھر رأس ُه
فساجدُھم ال يرف ُع
َ
الدھر خاش ًعا
وراكعُھم يحنو ل ُه
َ

وكان الراھب لكثرة صالت ِه يدعى راكعًا .ومثل ُه الحنيف مرادف الراھب كما مرَّ قال في
ت::اج الع::روس )  )) : ( ٣٦٣ : ٥وكان::ت الع::رب ف::ي الجاھل َّي::ة تس:مّي الحني::ف راك ًع::ا إذا ل::م يعب::د
األوثان ويقولون ركع إلى _ قال الزمخشري  :أي اطمأنَّ  .قال النابغة الذبيانيّ :
سيبلغ عذرً ا أو نجاحً ا من امرئ

راكع
إلى ر ّب ِه ربِّ البريَّة
ِ

ون آداب الصالة ) التسبي ُح ( أي شكرُ _ وتقديس اسم ِه وتعظيم آالئ ِه جا َءت ف:ي الش:عر
الجاھليّ قال أميَّة ) تاج العروس : ( ١٥٧ : ٢
سبحا َن ُه ث َّم سبحا ًنا يعو ُد له

والج َم ُد
وقبلَنا سبَّح الجوديُّ
َ

وقال األعشى ) لسان العرب : ( ٢١٠ : ٣
ُّحى
وسبّحْ على حين العشيَّات والض َ
َ

و_ فاعبدا
وال تعبد الشيطان
َ

ّ
الحق لألخطل على ھذه الصورة ) ياقوت : ( ٧٨١ : ٤
وروي بيت عمرو بن عبد
وما َسبَّح الرھبانُ في ك ّل بيعة

ابيل االبيلين المسي ُح بن مريما
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ومن اآلداب الدينيَّة ) الصوم ( .والنصارى قد اشتھروا ب ِه .ق:ال النم:ر ب:ن تول:ب )كت:اب
سيبويه طبعة بوالق : (٢٩ : ٢
صدّت كما صدَّ عمَّا ال يح ُّل ل ُه

صوا ُم
ساقي نصارى قُ َب ْي َل الفِصح َّ

وقال أميَّة بن أبي الصلت عن األبرار في النعيم :
إذا بلغوا التي أَجْ َروا إليھا

تق َّبل ُ ُھ ْم وحُ لـ ِّ َل َمن يصو ُم

ومن الفرائض الدينيَّ:ة ) الحّ :ج ( وي:راد بِ :ه اص:طالحً ا قصُ :د م َّك:ة للنس:ك لك:نَّ اللفظ:ة ف:ي
األصل يراد ب ِه مُطلق النسك .وھي مش:ت َّقة م:ن العبرانيَّ:ة ) הג ( وتك:رَّ رت ف:ي األس:فار المقدَّس:ة
بمعنى العيد واالحتشاد .وقد استعملھا المقريزيّ في الخط:ط ) ج  ٢ص  ( ٤٧٤لليھ:ود .ق:ال ف:ي
ذكر أعيادھم في أيار  )) :وفي ِه عيد الموقف وھو حجُّ األسابيع  ...ويقال لھذا العيد في زماننا عيد
العنصرة ((  .وكذلك استعملھا الكتبة المسلمون لغير قصد م َّكة قال االدريسي في وصف المغرب
)  ( ed. Dozy et de Goeje, p. ٦٤ع:ن قب:ر اب:ن ت:ومرت انَّ ال َمص:ـَامِدة جعل:ـوهُ )) ًّ
حج:ا
يقصدون إلي ِه من جميع بالدھم ((  .ومثلھم نصارى العرب فا َّنھم اس:تعاروا اللفظ:ة م:ن الس:ريانيَّة
وھي عندھم كثيرة االس:تعمال للدالل:ة عل:ى كّ :ل الحف:الت الدينيَّ:ة فا َّتخ:ذوھا بھ:ذا المعن:ى وبمعن:ى
زيارة األمكنة المق َّدسة .فقد وردت في ذكرھم للكعبة اليمنيَّ:ة أي كنيس:ة نج:ران وف:ي زي:ارة بي:ت
المقدس وقد استعملھا ابن القالنسيّ في كتاب ِه ذيل تاريخ دمشق ) ص  ( ٦٩لزيارة بيعة القيامة :
)) ھذه بيعة ّ ...
تعظمھا النصارى أفضل تعظيم وتحجُّ إليھا عند فصحھم ((  .وقال ياقوت عن دير
نج::ران ) معج::م البل::دان  ( ٧٠٣ : ٢ان )) بن::ي عب::د الم::دان بن::وهُ مر َّب ًع::ا  ...فك::انوا يحجُّ ونُ :ه ھ::م
ً
قاطبة (( ...
وطوائف من العرب ممَّن يح ّل االشھر الحرم وال يح ُّج الكعبة .ويحجُّ ُه خثعم

 ٤الوحي وكتب ُه وائ َّمت ُه
ليس الدين طبيع ًّيا فقط يدرك حقائ َق ُه العق ُل البشري ويقرّ رھا باألدلَّة العقليَّة .لك َّن ُه وضعيّ
أيضًا وھو الذي أوحى ب ِه _ إلى عباد ِه وأرشدھم إلي ِه على يد بعض أصفيائ ِه المعروفين باألنبياء
كموسى كليمِ :ه تع:الى والس:يَّما الس:يد المس:يح كلم:ة _ فط:ورً ا أوح:ى بمناس:ك وف:رائض معلوم:ة
كالختان والذبائح وطورً ا أنبأ بأسرار تف:وق ادراك البش:ر كأس:رار الع:الم اآلخ:ر وبع:ض الحق:ائق
اإللھيَّة .وال يخفى أنَّ العرب في الجاھليَّة لم
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يعرفوا وحيًا ولم يدينوا بدين وضعيّ بل أفسدوا الدين الطبيعيّ ولحق:وا بالش:رك وعب:ادة األص:نام
كما تد ُّل علي ِه اآلثار المتعدّدة المكتشفة في عھدنا
على أنَّ جھلھم بالوحي ا َّنما سبق عھد المسيح وقد بيَّنا في القسم األوَّ ل من مقاالتن:ا نف:وذ
النص::رانيَّة ب::ين الع::رب .ولن::ا ف::ي لغ::تھم العرب َّي::ة قب::ل اإلس::الم م::ا يثب::ت ھ::ذا الق::ول .وذل::ك ف::ي
استعمالھم لأللفاظ الدالَّة على الوحي وكتب ِه وائمت ِه كما سترى
الوحْ ي ( ھي أوَّ ل لفظة تد ّل عل:ى قولن:ا .فا َّنھ:ا وردت ف:ي الش:عر الج:اھليّ قب:ل الق:رآن
) َ
بمعنى تبليغ _ كلمت ُه إلى أنبيائ ِه .قال ورقة بن نوفل الراھب النصرانيّ :
وجبري ُل يأتي ِه وميكا ُل َمعْ ھمـا من _ َوحْ يٌ يشرَ ُح الصَ ْدرَ ُم ْن َز ُل

فبقول ِه )) الوحي ال ُم ْن َزل (( بيَّن كون ُه يريد دي ًنا وضع ًّيا بلَّغ ب ِه _ أنبيا َءهُ .ومثل ُه ق:ول أميَّ:ة
بن أبي الصلت في المالئكة واصاختھم لوحي _ :
ٌ
وسبط صفوفٌ ينظرون قضا َءهُ
فيھم
أمينٌ لوحي
ِ
القدس جبري ُل ِ

للوحْ ي ُر َّك ُد
يصيخون باالسماع َ
الروح القويّ المس ّد ُد
وميكا ُل ذو
ِ

وقد انتقلوا من معنى اللفظة األصليّ إلى معناھا المج:ازيّ فجعل:وا األس:فار اإللھيَّ:ة وحيً:ا
والمكتوب فيھا وحيًا قال جرير بھذا المعنى ) معجم ما استعجم للبكري ص : ( ١٠٦
بعاقل فاألَ ْنعَ ِم
لمن الديا ُر
ٍ

كالوحْ ي في ورق َّ
الزبور المُعْ جَ م
َ

وإذ كانوا يحفرون بعض آيات الوحي في الصخور أشاروا إل:ى ذل:ك ف:ي أش:عارھم .ق:ال
زھير يشبّه آثار الدار بكتابة الوحي ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ٥٧٥
منازلُهْ
كالوحْ ي عا ٍ
)) لمن َطلَ ٌل َ
ف ِ

((

وعلى مثال ِه قال حسَّان بن ثابت ) سيرة الرسول ص ( ed. Wüstenfeld. ٤٥٤
ّ
ُ
ب
ب
الوحْ ي في الورق القشي ِ
عرفت ديـار زينبَ بالكثي ِ
كخط َ

وقد جاءَت على لفظ الجمع في معلَّقة لبيد قال يشبّه مسايل جبل ريَّان ببقاء كتابة ال:وحي
في الحجارة :
ان عُرّ يَ رس ُمھا خل ًقا كما ضَ مِنَ الوُ حِيَّ سِ الَمُھا
فمَدَ اف ُع الر َّيـ ِ

وق::د دع::وا كت::ب ال::وحي بألف::اظ أخ::رى ت::د ّل عل::ى احتوائھ::ا لك::الم _ .فمنھ::ا ) السِ ْ :فر (
ܳ
وأصلھا من العبرانيَّة ספר والسريانيَّة ܶܣܦܪܐ ومعناھا الكتاب وقد
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خصُّوا بھا الكتب اإللھيَّة .قال ابن دريد في االشتقاق ) ص  )) : ( ١٠٣السِ ْفر الكتاب من التوراة
واإلنجيل وما أشبھھما ((  .وقد وردت في القران في س:ورة الجمع:ة وف:ي الح:ديث ب:المعنى ذاتِ :ه.
وروى البكري ف:ي معج:م م:ا اس:تعجم ) ص  ( ٣٦٩دخ:ول الحُس:ين ب:ن ض:حَّ اك إل:ى أح:د أدي:رة
َّ
المقدسة وكانوا يدعون كالًّ من
النصارى بينما كان الراھب يقرأ )) سِ ْفرً ا من أسفارھم (( أي كتبھم
تلك األسفار ) بكتاب _ ( .قال عديّ بن زيد ) شعراء النصرانيَّة ( :
ناشد َتنا بكتاب _ حُرْ َم َت َنا

ولم تكن بكتاب _ ترتف ُع

وقد دعوا أيضًا كتب الوحي ) مجلَّ ًة ( وعلى ھذا رُ وي بيت النابغة في بني غسَّ ان :
مجلَّتھم ذات اإلل ِه ودي ُنھم

ب
قوي ٌم فما يرجون غيرَ العواق ِ

ق::ال اب::ن دري::د ف::ي االش::تقاق ) ص  )) : ( ١٩١المجلّ::ة الص::حيفة ي ُْك َت::ب فيھ::ا ش::يء م::ن
الحكمة .وأص:ل الكلم:ة م:ن العبرانيَّ:ة מגלח أي ال:وحي والتبي:ان .وق:د وردت ف:ي س:يرة الرس:ول
البن ھشام ) ص  ( ed Wüstenfeld. ٢٨٥حيث ذكر )) مجلَّة لقمان يعني حكمة لقمان (( وفي
صفُحً ا ((
حديث انس )) أَلقى إلينا مجا ّل أي ُ
وربَّما دعوا كتاب الوحي ) بالصَّحيفة ( جمعھا صحائف وصُحُ ف واصلھا من الحميريَّة
والحبشيَّة بمعنى الكتاب والرسالة مطل ًقا .قال لقيط االياديّ في أوَّ ل قص:يد ٍة ّ
يح:ذر فيھ:ا قومُ :ه م:ن
كسرى ) األغاني : ( ٣٤ : ٢٠
كتـابٌ في الصحيف ِة من لقيطٍ إلى َمنْ بالجزيرة من إيا ِد

ص::حُ ف موس::ى وإب::راھيم (( ف::ي الق::رآن ُي::راد بھ::ا ُك ُت::ب منس::وبة إل::ى موس::ى
ومثلھ::ا )) ُ
وإبراھيم
ومثلھا ) اَلمصْ َحف ( بتثليث الميم أي الكت:اب والمس:لمون يخصُّ:ونھا ب:القرآن .وق:د س:بق
شعراء الجاھليَّة فنطقوا بھا وأطلقوھا على أسفار النصارى قال امرؤ الق:يس ) راج:ع ديوانُ :ه ف:ي
العقد الثمين ص  ( ١٦١وورد في قول ِه اسم ) اآلية ( إشارة إلى مضامين تلك األسفار :
فان
قفا نبكِ من ِذ ْكري حبي ٍ
ب وعِ رْ ِ
َ
صبح ْ
أَ َت ْ
ت
ت ح َِججـ ٌ بعدي علي ِه فأ َ

ورسم َع َف ْ
ت آ َياتـ ُ ُه منذ أزمـان
َ
بان
ُور في َم َ
صاحفِ رُ ھْ ِ
كخ ِّط َزب ٍ

١٨٢

اداب نصارى الجاھليَّة
وأصل الكلمة من الحبشية ) َمصْ حَ ف ( من ) صَحَ فَ ( أي َك َتبَ

وقد استعملوھا لفظة ) القرآن ( ولم ي َّتفقوا على أصلھا فمنھم َمن ھمزھا وجعلھا مصدرً ا
لقرأَ بمعنى القرا َءة .ومنھم من رجَّ ح عدم ھمزھا فقال قُ َران واستشھدوا ببيت حسَّان بن ثابت في
ھجو ِه لبني جمح ) سيرة الرسول ص  ( ٥٢٦قال ): ١
َّ
رسول
وكذبـوا بمح َّم ٍد و_ يُظھر دينَ ك ّل
جَ حَ دوا القُرَ انَ
ِ

وعليِ :ه تك::ون القُ:ران م::ن َق:َ :رن أي جم:َ :ع بمعن::ى مجم::وع اآلي::ات .وعل::ى رأين::ا أنَّ الھم::ز
أفضل وھو الشائع وعلى ھذا اللفظ وردت في الميَّة كعب بن زھير قال :
ٌ
مواعيظ و َت ْفصي ُل
آن في ِه
َم ْھالً ھداك الذي أعطاك نافل َة م القُرْ ِ

ܳ

ܳ

وعندنا أنَّ أصل الكلمة من السريانيَّة ܶܩܪ ܳܢܐ وھي مصدر ܩܪܐ ومعناھا القراءَة وقطعة
المقدس ويقال بھذا المعنى )) رأس القِرْ يان (( ) ܺܪܝܫ ܶܩ ܳ
َّ
ܪܝ ܳܢܐ (
من الكتاب السيَّما الكتاب
ّ
الح:ق م:ن الباط:ل.
وقد استعملوا ) الفُرْ قان ( بمعنى القُرآن ق:الوا ُدع:ي ب:ذلك ألنُ :ه يف:رق
وج::اءت الكلم::ة ف::ي الق::رآن ف::ي س::ورة البق::رة بمعن::ى الت::وراة حي::ث ق::ال  )) :آ َتيْن::ا موس::ى الكت::اب
والفُرْ قان (( ) راجع تاج العروس في مادَّة فرق ( .واصل ھذه الكلمة على ما نرى م:ن الس:ريانيَّة
وھي ܽܦ ܳ
ܘܪܩ ܳܢܐ بمعنى النجاة والخالص م:ع اإلش:ارة إل:ى الفص:ل والتفري:ق .وق:د وردت بمعن:ى
الخالص في القرآن في سورة األنفال حيث قال  )) :إنْ ت َّتفقوا _ يج َع ْل لكم فُرْ قا َ ًنا (( فش:رح ُه اب:ن
سعيد بقول ِه  )) :الفرقان النصر على األعداء (( وكذلك شرح ابن دريد قول القرآن )) ي:وم الفُرْ ق:ان
(( بيوم النصر
ث َّم دعو فصول القرآن ) سُورة ( فھمزھا بعضھم واھمل َھ ْم َزھا غيرھم فقالوا ھي البقيَّة
من الشيء والقطعة من ُه .وقال غيرھم ھ:ي م:ن السُ:ورة بمعن:ى الرتب:ة والش:رف كم:ا ق:ال النابغ:ة
يمدح النعمان :
ُور ًة تـَرى ك َّل َم ْلكٍ دونھا َي َت ْذ َبذبُ
أَلـَم َت َر انَّ _ أَعطاك س َ

والمرجَّ ح ما ارتآهُ في ذلك العالَّمة نول:دك )  ( Gesch. d. Qorans, p. 24انَّ أص:لھا
ً
ومجازا ھي سطور الكتابة والقطعة منھا
من العبرانيَّة שׁורה معناھا الم ِْدماك والساف من البناء
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ث َّم انَّ وسيط الوحي ب:ين _ والبش:ر ) النب:يء ( ش:رح ُه ف:ي ت:اج الع:روس ) ( ١٣٣ : ١
بقول ِه  )) :النبيء على فعيل الطريق الواضح ُي ْھ َم ْز وال ُي ْھ َمز  ..ومن ُه أُخِ:ذ الرس:ول النُ :ه الطري:ق
المُوضح المُوصِ ل إلى _ تعالى (( وعلى رأي العلماء ھذا شرح بعيد واللفظة من العبرانيَّة נביא
والس:ريانيَّة ܺ
ܢܒ ܳܝـܐ أي الن:اظر والرائ:ي س:ل ًفا لم:ا ي:وحي إليِ :ه _ م:ن األم:ور المس:تقبلة ) .١وق:د
جا َءت في الشعر الجاھليّ قال أميَّة بن أبي الصلت عن مريم العذراء كتاب البدء للمقدس:يّ ) : ٣
: ( ١٢٣
ٌ
ث من نبيّ مكلِّ ِم
بصدق حدي ٍ
رحمة
فأ َ ْدرَ كھا من ربّھـا ثـَ َّم
ِ

وقال آخر :
ورسول
ك ّل أھل السماء يدعـو عليكم من نبيّ ومألَك
ِ

ومثل النب:يّ ) الرّ سُ:ول ( أي المرس:ل م:ن _ إل:ى الن:اس ق:ال أميَّ:ة ف:ي بعث:ة _ لموس:ى
الكليم ) سيرة الرسول البن ھشام ص : ( ١٤٥
وأَنت الـذي من فضل مَنٍّ ) ٢ورَ ح َم ٍة بَعَ ْثت إلى موسى رسـوالً مناديًا

وقال أيضًا عن لسان المالك جبرئيل إلى مريم يبشرھا بالمسيح ) كتاب البدء : ( ١٢٣ : ٣
ت فا َّنني رسو ٌل من الرحمان يأتيكِ با ْب َن ِم )٣
أَنيبِي وأَعْ طِ ي ما ُسئ ِْل ِ

وقد استعملوا بمعنى الرسول ) ال َّنذير ( قال أميَّة بن أبي الصلت ) كتاب البدء ١٤٦ : ٢
( عن لسان إبليس :
يقول َّ
خزانـ ُھا ما كان عندك ُم أَلم يكن جا َءكم من ربِّكم م ُُذ ُر

*
واخصّ ما عرف ُه العرب في الجاھليَّة من الكتب المنزلة ) الت:وراة والزب:ور واإلنجي:ل (.
فقالوا في التوراة ) تورية ( أيضًا وھي كتب موسى الخمسة أي التكوين والخروج والعدد وس:فر
االحبار وتثنية االشتراع .ث َّم أطلقوھا على أسفار العھد القديم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١راجع كتاب نولدك ) ( Noeldeke : Gesch. d. Qorans, p. 25-27
ب
 (٢وفي خزانة األدب )  : ( ١١٩ : ١من فضل َس ْي ٍ
ابن أي المسيح .وابْنم كابن والميم للتفخيم
 (٣أي إِرْ ضي يا مريم بما يطلب _ منك فاب ّشرك بمولد ٍ
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ً
توري:ة
اجماالً .ومن غريب ما قال ُه بعض اللغويين في أصل ھذه الكلمة أ َّنھا َمصْ :در ورَّ ى الزن:ادَ
إذا اخ:::رج ن:::ارهُ وانَّ الت:::وراة لغ:::ة ط:::يء ف:::ي التوري:::ة وكالھم:::ا بمعن:::ى اإلض:::ا َءة .وف:::ي ش:::رح
المفضليَّات ) ص  ( ed. Lyall ٤٤٧انَّ توراة أصلھا َو ْوراة بقلب الواو تا ًء .واصحُّ من ھذا ما
رواهُ صاحب التاج عن الزجَّ اج حيث قال  )) :ھو لفظ غير عربيّ ب:ل ھ:و عبران:يّ ا ُتفا ًق:ا (( وھ:و
في العبرانيَّة תורה ومعناھا التعليم والحكمة .وقد وردت الكلمة في الشعر القديم .قال السمو َءل )
راجع طبعتنا لديوان ِه ص : ( ١٢
َ
اسباط يعقو
وبقايا االسباطِ

ُ
والتابوت
ب دِراسُ ال َّت ْورا ِة
َ

وقد ذكروا ) موسى ( صاحب التوراة كما رأيت في باب ) الرَّ سول ( .وقال السمو َءل )
ص : ( ١٢
ُ
وانفالق األَمواج
ْن عن مو
َ
طوري ِ

ُ
الطالوت
ك
سى و َبعْ ُد المملَّ ُ

وقال المضرّ س بن ربعيّ ) ياقوت  ( ٨٧ : ٣من أبيات :
فلمَّا لحقناھم ْ
قرأنا عليھ ُم

يجاورُ ْه
تح َّي َة موسى ر َّب ُه إذ
ِ

وقد أكثر العرب من ذكر ) َّ
الزبُور ( .قال المر ّقش األكبر ) لسان العرب : ( ٣ : ١٦
وكذاك ال خيـرٌ وال
َ
قد ُخ َّط ذلك في الزبو

شرٌّ على أحـ ٍد بدائـ ْم
ر َّ
األوليـ َّات القـدائ ْم

وقال امرؤ القيس ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ٦٥

ّ
ب يماني
لمن َطلَ ٌل أَبصر ُت ُه فشجاني
ُور في عسي ِ
كخط َزب ٍ

ق:ال اب:ن الكلب:يّ ف:ي كت:اب انس:اب الع:رب )  )) : ( Ms de Paris, ff. 160انَّ ام:ر َء
القيس َّاول من شبَّه ال َطلَل َبوحْ ي َّ
الزبور في عسيب يماني .وقد مرَّ بك قوله :
فأصبح ْ
أَ َت ْ
ت
ت حج ٌج بعدي عليھا
َ

ّ
رھبان
ُور في مصاحفِ
ِ
كخط َزب ٍ

الزبُور ) ُّ
وجمعوا َّ
الزبُر ( قال المرَّ ار بن منقذ في المفضَّليات يصف دارً ا :
ت مثل ِّ
الالم في َوحْ ي ُّ
وترى منھا رسو ًمـا قد َعلَ ْ
الزبُرْ
خط
ِ

ويشبھ ُه قول اآلخر :

ذابل
او ُز ْب ُر حميْر بينھا احبـا ُرھا بالحميريَّة في عسي ٍ
ب ِ

وقال كذلك أميَّة بن أبي الصلت ) كتاب البدء  ( ١٤٦ : ٢في يوم الدين :

مستو َج َر ٍز )١
وأُبْرزوا بصعي ٍد
ٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرز
:
األصل
وفي
الج َرز األرض المجدبة.
َ
َ (١

ُ
والز ُب ُر
وأُنزل العرشُ والميزان
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الكت:اب َزبْ:رً ا كتبُ :ه .ق:ال ص:احب الت:اج ) ف:ي
أما أصل الكلمة فقد اشت ُّقوهُ من قولھم َز َب َ:ر
َ
ُ
زب:رت الكت:اب إذا
مادَّة َز َب َر (  )) :قال األزھ:ريّ  :واعرفُ :ه ال:نقش ف:ي الحج:ارة وق:ال بعض:ھم :
اتقنتَ كتابت ُه ((  .وجعلوا َّ
الذ ْبر َّ
كالزبْر كما قال صخر الغيّ :
أَبْلغ كبيرً ا ع ّني مخلـ َّ ً
فة
ئ
فيھا كتابٌ َذ ْب ٌر لِمُقـْتر ٍ

ُ
تبرق فيھا صحائفٌ جُ ـ ُد ُد
َيعْ رف ُه ال ُب ْھـ ُم ومن َح َشدُوا

ورُوي ف:ي ح:ديث الب:ن الكلب:يّ ) ي:اقوت  :معج::م البل:دان  ( ٩١ : ٤دَ َب َ:ر بال:دال ق:ال ف::ي
ص::نم و ّد  )) :ق::د دُب::ر عليِ :ه حل:ـَّتان أي ُنق::ش ((  ) .قلن::ا ( والص::واب عن::دنا أَنّ َّ
الز ْب::ر م::ن
وص::ف َ
َّ
َّ
والزبُور كالمزمور وإ َّنما أ ُبدلت الميم با ًء كما جرى في لفظة )) زمن (( بالعربي:ة وھ:ي ف:ي
الزمْ ر
ܳ ܳ
ܳ
ܰ
السريانيَّة ܙܒܢܐ بالباء فكذلك َّ
الزبُور أو المزبور من .العبرانيَّة מזסור وفي السريانيَّة ܙܡܪܐ و
ܰ ܽ ܳ
ܙܡܘܪܐ وھو التسبيح
ܡ
ومثل التوراة والزبور ) اإلِ ْنجي:ل ( أخ:ذھا الع:رب م:ن اليون:ان  εὐαγγέλιονبوس:اطة
ܐܰ ܺ
ܢܓܠ ܳ
ـܘܐ أو أخ:ذوھا ًّ
ت:وا م:ن الحبش:يَّة عل:ى ھ:ذه الص:ورة .وعل:ى كّ :ل ح:ال انَّ
السريانيَّة ܶ ܘ
اللفظة سبقت اإلسالم .قال عديّ بن زيد ) كتاب الحي:وان للج:احظ .طبع:ة مص:ر  ٦٦ : ٤و Ms
: ( de Vienne. ff. 213r
وأُوتيا المُلـْ َك واإلِنجي َل نقرأ ُ ُه
من غير ما حاج ٍة االَّ
ليجعلَنا
َ

نشفي بحكمت ِه أَحْ الَمنا َعلَال
فوق البريَّة أربابًا كما فعال

وروى البكريّ في معجم ما اس:تعجم ) ص  ( ٣٦١لش:اعر ل:م ي:ذكر اس:م ُه بي ًت:ا ھج:ا فيِ :ه
راھبًا ھجر الرھبانيَّة :
ھجر اإلنجي َل حبًا للصبى

ورأى الدنيا غرورً ا فر َكنْ

وقال في مح ّل آخر عن غالم يتغ َّنى بتالوة اإلنجيل :
إذا رجَّ ع اإلنجي َل واھتـ َّز ً
مائدا

الفؤا ِد غريبُ
تذ َّك َر محزونُ َ

والمرجَّ ح انَّ النابغة أراد اإلنجيل في ذكر ِه لمجلَّة غسَّان لمَّا قال :
مجلَّتھم ُ
اإلله ودي ُنھم
ذات ِ

ب
قوي ٌم فما يرجون غير العواق ِ

وكذلك من المحتمل انَّ اميَّة بن أبي الص َّْلت أراد اإلنجيل ف:ي البي:ت الت:الي حي:ث وردت
ّ
ال:رق ومعناھ:ا السِّ:فر ) راج:ع األض:داد الب:ن االنب:اري ث  ٨١ولس:ان الع:رب ( ٢٥٨ : ٩
لفظة
وھو يمدح بني إياد قوم ُه النصارى :

١٨٦
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العراق إذا
قو ٌم لھم ساح ُة
ِ

ساروا جمي ًعا والق ُِّط وال َقلَ ُم

وكم::ا ذك::روا موس::ى وداؤُ ود ص::احبي الت::وراة والزب::ور ك::ذلك ذك::روا الس:يّد المس::يح م::ع
ذكرھم إلنجيل ِه الشريف وھم يدعون ُه ) عيسى ( .روى ابن العرب:يّ ف:ي محاض:رة األب:رار ) : ٢
 ( ٥٠عن لسان قسّ بن ساعدة أسقف نجران  )) :الحمد  bالذي لم يخلق الخل:ق عب:ث ول:م يخل:ق
الن::اس س::دى م::ن بع::د عيس::ى واكت::رث  . (( ...وف::ي اس::م عيس::ى ھ::ذا س::رٌّ م::ن أس::رار االش::تقاق
الغريبة .قال في التاج )  )) : ( ٢٠٠ : ٤قال الجوھريّ عيسى عبرانيّ أو س:ريانيّ  .ق:ال اللي:ث :
ھو معدول عن ايشوع كذا يقول أھل السريانيَّة (( على أنَّ عدولھم ھذا من باب الغرائب .وال نجد
َعلَمًا قد تب َّدل في العربيَّة على ھ:ذا المن:وال .وعن:دنا أنَّ ھ:ذا التب:ديل ج:رى عل:ى ي:د اليھ:ود ال:ذين
ادخلوهُ في العرب بغضًا بالنصارى فدعوا يسوع باسم عيس:ى أو عيس:و وھ:و أخ:و يعق:وب ال:ذي
نفاهُ _ من شعب ِه وكان ھو وقوم ُه االدوميُّون رج ًسا ف:ي بن:ي إس:رائيل فقلب:وا اس:م يس:وع ونقل:ـوا
عين ُه إلى أوَّ ل ِه فجعلوا الرأس ذنب:ـًا وزع:م بعضھ:ـم أنَّ أص:ل عيس:ى )) ِع ْو َس:ى (( قلب:وا ال:واو ي:اء
فصارت )) عِ ي َسى (( .قال أميَّة بن أبي الصلت )كتاب البدء :(١٢٣ : ٣
وفي دينكـم من ربّ مري َم ٌ
مريم
آية منبثـَّ ٌة بالعَ بْد  (١عيسى بن
ِ

وللس::يد يس::وع اس ٌ :م آخ::ر اش::يع من ُ :ه عن::د الع::رب وھ::و )) المس::يح (( م::ن العبران َّي::ة משׁיח
والسريانيَّة ܺ
ܡܫ ܳ
ܝܚܐ وھم:ا كالعربيَّ:ة مس:يح واليونانيَّ:ة  Χριστόςأي الممس:وح ب:دھن الكھن:وت
والملك كما كانوا يفعلون بأحب:ار بن:ي إس:رائيل ومل:وكھم وق:ال الع:رب غي:ر ذل:ك .روى ف:ي ت:اج
العروس عن شمّر )) انَّ المسيح دُعي بذلك لبركت ِه أي ألن ُه مُسح بالبرك:ة .وق:ال الراغ:ب  :سُ:مّي
الق:وة الذميم:ة م:ن الجھ:ل والش:ره والح:رص وس:ائر األخ:الق
عيسى بالمس:يح ألن:ه مُسِ :حت عنُ :ه َّ
الذميم::ة  ...وف::ي بع::ض األقاوي::ل المَسِ ::يح م::ن ال َّس :يْح ألنُ :ه ك::ان يس::يح ف::ي الب::راري وي::ذھب ف::ي
األرض فأينم:::ا أدركُ :::ه اللي:::ل ص:::فَّ قدميِ :::ه وص:::لَّى حت:::ى الص:::باح ((  .وك:::ل ھ:::ذه آراء ض:::عيفة
والصواب ما قلناهُ ان ُه من المسح .وقد تكرَّ ر اسم المس:يح ف:ي الش:عر الق:ديم .ق:ال عم:رو ب:ن عب:د
ّ
الحق ويروى لغير ِه ) اطلب المعاجم في مادَّة ابل ( :
وما قدَّ س الرھبان في ك ّل ھيكل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١في األصل  :والعبد ونظنـ ُّھا تصحي ًفا .وقد دعا المسيح عب ًدا  bمن حيث ناسوت ِه

ابيل االبيلين المسيح بن َمرْ يما
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ورُوي للسمو َءل ) راجع ديوان ُه صفحة  ( ٣٢قول ُه :
وفي آخر األيَّام جـاء مسيحُنا فأَھدى بني الدنيا سال َم التكام ُِل

وقال أميَّة يذكر مجيء المسيح في آخر االزمنة ليدين البشر :

مسيحھ ُم والكائنين لـ ُه و ًّدا وقربانا
أيَّام يلقى نصـاراھم
َ

محاربة السيد المسيح للمسيح الدجال وانتصارهُ علي ِه ) راجع اللسان في مادَّة
وذكر آخر
َ
َم َس َح : ( ٤٣٠ : ٣
إِ ِذ المسي ُح يقت ُل المسيحا

وكانوا يسمُّون المسيح ) باالبيل ( ومعن:اهُ الناس:ك والزاھ:د بال:دنيا ودع:وهُ بابي:ل االبيل:ين
ألن ُه كان بزھد ِه قدوة الرھبان كما مرَّ بك
وقد َّ
عظموا ليل:ة مول:د المس:يح ف:دعوھا لي:ل التم:ام .ق:ال ف:ي اللس:ان ) ف:ي م:ا َّدة تَّ :م : ١٤
 )) : ( ٣٣٤قال عمرو بن شميل  :ليل التمام أطول ما يكون من الليل  ..قال االصمعيّ  .ويط:ول
ليل التمام حتى تطلع في ِه النجوم كلھا وھي ليلة ميالد عيسى  ...والنصارى ِّ
تعظمھا وتقوم فيھا ((
ولم يذكروا فقط السيّد المسيح بل ذكروا أمَُّ :ه م:ريم الع:ذراء كم:ا رأي:ت .وذك:روا الق:ديس
يوحنا الصابغ المتق:دّم أم:ام وجھِ :ه وذك:روا تالمذتُ :ه .ومم:ا رووا ع:ن ) م:ريم الع:ذارء ( بتوليَّتھ:ا
وبشارة المالك إليھا بابنھا اإللھيّ وحبلھا الطاھر بابنھا من ال:روح الق:دس .ورد ذل:ك ف:ي الق:رآن
وسبق ُه أميَّة بن أبي الصلت فقال وفي قول ِه نظرٌ لما ادخل ُه في ِه من المزاعم المنقولة ع:ن األناجي:ل
غير القانونيَّة ) راجع كتاب البدء للمقدسي : ( ١٢٣ : ٣
منبـ ّ ٌ
ئة بالعبـد عيسى بن مريـ ِم
فسبَّح عنھـا ) ١لـوم َة المتـلوّ ِم
رج وال فـ ِم
إلى بشر منھـا بفـ ٍ
تغيَّبُ عنھم في صحاريِّ ِرم ِْر ِم )٢

وفي دينكـم من ربّ مـريم آيـ ٌة
أنـ ْ
ابت لـوجه _ ث َّم تبتـَّلت
فال ھي ھ َّمـت بالنـكاح وال د َن ْ
ت
َّ
ولطت حجابَ ال َبيْت من دون أَھْ لھا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١سبَّح عنھا أي أَبعد عنھا َّ
ونزعھا
 (٢يقال َّ
ب:الرمْرام فنس:ب
لط
والرم:رم أيضً :ا الحشيش:ة المش:وكة المعروف:ة َ
َ
ورم ِْرم علَم مكانِ .
الباب إذا أغلَ َق ُهِ .
َّ
الص::حاري إليھ::ا .يري::د الش::اعر أن م::ريم خرج::ت إل::ى الص::حراء وھن::اك بش::رھا الم::الك بمول::د ابنھ::ا وھ::و ق::ول
استعارهُ الشاعر من مزاعم الكتبة غير القانونيين

١٨٨
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يحا ُر بھـا الساري إذا جنـ َّ ليـل ُ ُه
تدلـَّى عليھـا بعد ما نام أھلُھـا
ّ
وتكذبي )٢
فقـال  :أَالَ َتجْ ـ َزعي
ت فإِنـ َّني
أَنيبي وأَعْ طي مـا ُسئِل ِ
َ
فقالت لـ ُه أَنـ َّى يكونُ ولم أكـ ُنْ
أَأَحْ رَ ُج بالرَّ حْ مـان ان ُك ْنتَ مؤم ًنا
فسبَّح ث َّم اعتـرَّ ھا ) ٦فالتقت بـ ِه
بنفخت ِه في الصدر من جيب دِرْ عھا
فل ّمـَا أَئمَّتـ ُه وجـا َءت لوضعـ ِه
ُ
وقال لھا َمنْ َح ْولھا :
جئت مُن َكرً ا
فأَدركھـا مـن ربّھـا َث َّم رحمـ ٌة
فقال لھـا  :انـ ّي من _ آيـ ٌة
وأُرْ سِ ْل ُ
ت لم أُرْ َسل غو ّيـ ًا ولم أكن

وليس وان كان النھـارُ بُمعْ لـَ ِم
مر ِم )١
تر َ
صر ولـم َي َ
رسول فلـم َيحْ َ
ً
مـ
الئكة من ربِّ عـا ٍد و ُجـرْ ھـ ُ ِم
بابنم )٣
ان يأتيك
رسو ٌل من الرَّ حْ مـ ِ
ِ
ت قيـ ِّم )٤
بغيـ ًّا وال حُ بْلـَى وال ذا ِ
كالميَ فاق ُعـ ْد ما بـدا لكَ أو قـ ِم )٥
غالمـًا سويَّ َ
الخلـْق ليس بتـَ ْوأَ ِم
َ
يصرم الرحمنُ ِم ْل أ ْم ِر يُصْ َر ِم )٧
وما
ِ
فآوى لھـم من لومھـم والتنـدُّ ِم )٨
فحـ ٌّق بأن ُت ْل َحيْ علي ِه و ُترْ َجمـي )٩
دق حـدي ٍ
ث من نبـيّ مكلـ ّ ِم
بصـ ٍ
وعلَّمـني و_ ُ خيـرُ معلـ ّ ِم
شقيـ ًّا ولـم أُب َْعـ ْ
بفحش ومأثـ ِم
ث
ٍ

أمَّا ) يوح َّنا المعمدان ( السابق أمام وجه المسيح فقد شاع ذكرهُ بين ع:رب الجاھليَّ:ة وق:د
رأيت أنَّ إحدى الكتابتين العربيَّتين الس:ابقتين لعھ:د اإلس:الم كان:ت عل:ى ب:اب كنيس:ة ف:ي ح:وران
مشيَّدة على اسم القديس يوح َّنا ) راجع الصفحة  ٧١مع رسم ھذه الكتابة في الجدول  ٦٨ـ .( ٦٩
وقد ذكر القرآن في سورة عمران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ (١حصِ ر قصر عن الكالم .وتـَ َرمْ َرم حرّ ك ش َف َتيْه بالكالم .يريد أنَّ كالم ُه لم يكن كمثل كالم البشر
 (٢أي ال تخيبي ظ َّنھم فيكِ
ت أي ارضَ يْ بما يطلب ُه منك الربّ  .وابنم تفخيم ابن
 (٣أَعطي ما ُسئ ِْل ِ
 (٤ذات قيم أي ذات زوج .والبيت ترجمة قول العذراء ) لوقا  )) : ( ٥ : ١وكي:ف يك:ون ذل:ك وأن:ا ال أع:رف
رجالً ((
 (٥حرج بالرحمان أي كفر واألصل مصحَّ ف بأَخر ُج .والمعنى كيف آث ُم أمام الرحمن .فإن صدّقتَ ق:ولي فبِ :ه
وإالَّ فافعل ما بدا لك من إقامة أو ذھاب
َّ
وقوت ِ :ه بابنھ::ا
 (٦اعترَّ ھ::ا أي اعت::رض لھ::ا .يش::ير إل::ى ق::ول اإلنجي::ل أنَّ ال::روح الق::دس ظللھ::ا فحبل::ت بنعمت ِ :ه َّ
المسيح دون زرع بشريّ  .فالنفخة في صدرھا مجاز
صرم ُه ب ّت ُه وفصل ُه .وقول ُه )) ِم ْل أَم ِّر (( أي من األمر
َ (٧
ُّ
 (٨في البيت تصحيف .والمعن:ى أنَّ اليھ:ود لمَّ:ا رأوا ابنھ:ا ش:كوا ف:ي برارتھ:ا .وھ:و زعُ :م م:ن م:زاعم أناجي:ل
الزور ومثل ُه قول ُه عن المسيح أن ُه تكلم في المھد ليبرّ ر والدت ُه الطاھرة ورد ذلك في إنجيل الطفوليَّة المصنوع
 (٩لحا َه ب َّكت ُه وعاب ُه وفي األصل  :بأنَّ ُت ْلجَ ى وھو تصحيف
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) ع  ٣٣و  ( ٣٤ما روى عن ُه القديس لوقا في اإلنجيل من بشارة المالك ألبي ِه زكريَّا ومن مولد ِه
ص::ورً ا ونب ًّي:ا م:ن الص::الحين ((
وح ُ
العجي:ب ووصَ :ف ُه ھن::اك بكونِ :ه )) مصّ :د ًقا بكلم::ة م:ن _ وس:ي ًّدا َ
فاطرأ إيمان ُه ورفعة مقام ِه وع َّفت ُه ونبوَّ ت ُه
َ
لغ:از
والعرب يدعون يوح َّنا المعم:دان باس:م ) يحي:ى ( وھ:و أيضً:ا م:ع اس:م عيس:ى أح:د أ ِ
التبديل التي لم يذكر اللغويُّون سببھا .ومن المعلوم أنَّ يوحنـَّا اس:م عبران:ي مر َّ
ك:ب م:ن كلمت:ين ))
ܰ
ܰ
ܽ
يوح َّنن (( ) יוחנן ( أو )) يھوحنن (( ) יהוחנן ( أي حنَّ _ُ وترحَّ م ومن ُه السريانيَّة ܝܘܚܢܢ فكي:ف
ُح َّن:ا ((
اذن قُلب بيحيا .على رأينـا أنَّ االسم قد تصحَّ ف في العربيَّة وذلك أن ُه ك:ان ف:ي األص:ل )) ي َ
فق:رأُوهُ )) َيحْ يً:ا أو يحي:ى ((  .وال ن:رى وجھً:ا آخ:ر
فكتب:وهُ قب:ل وض:ع ال:نقط والحرك:ات
لتعليل ھذا التغيير الذي حدث كما نظنّ قبل اإلسالم فج:رى عليِ :ه المس:لمون وھ:م يدعونُ :ه بيحي:ى
بن زكريَّا النبيّ أو يحيى الحَ صُور لعفاف ِه عن النساء .وقد ورد اسم يحيى في الشعر الجاھليّ كما
سترى
) والحَ َواريُّون ( تالميذ السيّد المسيح عند العرب وقد اختلفوا أيضًا في أصل ھذه اللفظ:ة
فقال البعض أنَّ معناھا القصَّار ألنَّ رسل المسيح كانوا يقصرون الثياب وھو ق:ول ال س:ند لُ :ه إذ
لم يُعْ رَ ف أحد من الرسل بمزاولة القصارة .وقال غيرھم ھو من الحَ َور أي ش َّدة بياض العين في
شدَّ ة سوادھا قالوا دُعوا بذلك لص:فاء نيَّ:اتھم وقي:ل ب:ل ألَ َّنھ:م ك:انوا ص:فوة األنبي:اء ) راج:ع لس:ان
ܳ
العرب في مادَّة حور ( .وإن ص َّح ذلك يكون اشتقاق الكلمة من السريان َّية ܶܚ ܳܘܪܐ أولى ومعناھا
األبيض والصافي البياض والنقيّ  .والصواب أن اللفظة حبشيَّة )حَ َواري( ومعناھا الرسول .وما
ال ريب في ِه أنَّ اللفظة سبقت اإلسالم .وقد جاءت في القص:ائد المعروف:ة باالص:معيَّات ) ص ٧٥
 ( Ahlwardt.في بيت للضابئ بن الحارث بن ارطاة البرجميّ يش:ير إل:ى رغب:ة رس:ل المس:يح
في الموت ألجل سيّدھم استشھا ًدا :
وكرَّ كمـا كرَّ الحواريُّ يبتغيإلى _ ُزلـْ َفى أَن َي ُكرَّ ف ُي ْق َتالَ )١

وقال السمو َءل يذكر الحواريّ ) راجع طبعتنا لديوان ِه ص : ( ١٢
و ُسلَيمن والحواريّ يحيى

ُ
وليت
يوسف كأ َ ّني
و ُم َتى
َ

يريد بالحواريّ يحيى على ما نظنّ يوح َّنا الحبيب وكذلك ذكر م َّتى الرسول فخ َّفف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١ويروى  :ف ُي ْق َبال

١٩٠
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أَمَّا )) يوسف (( فلعلَّ ُه يوسف المعروف باخي الربّ ) م َّتى  ( ٥٥ : ١٣أو يكون يوس:ف اس:م أب:ي
متى كأ َّن ُه ُم َتى بن يوسف
الح َواريَّات ( قالوا ھنَّ نساء األَ ْمصار لبياضھنَّ  .قال أبو جلدة وھو
ومؤ َّنث الحوارّ يين ) َ
مسھر بن النعمان اليشكريّ ) لسان العرب : ( ٢٩٩ : ٥
يبكين غيرنا
للح َواريَّات
َ
َفقُ ْل َ
ً
ُ
بكين إلينا خيفة ان تبيحھـا
َ

وال تبك َينـَّا إالَّ الكالبُ النـواب ُح
رما ُح النصارى والسيوف الجوار ُح

الروم وھي بالدھا
) قال (  )) :جعل أھل الشام نصارى ألنھا تلي
ِ

((

 ٥مفردات نصارى العرب الدالَّة على رؤسائھم ورھبانھم
وكان للنصارى في جزيرة العرب كما في بقيَّة البالد نظامھم الدينيّ ورُ َتبھم من رؤس:اء
ومرؤوس::ين يسوس::ھم الرُّ ع::اة وزعم::اء ال::دين .ويمت::از بي::نھم الع َّب::اد والمنقطع::ون لخدم::ة _ ف::ي
الرھبانيَّة .والدليل على ذلك ألفاظ متعدّدة وردت في آثار عرب الجاھليَّة تشھد عل:ى قولن:ا ش:ھاد ًة
واضحة
فمن ألفاظھم التي استعملوھا للداللة على رئيس النصارى ) األَبيل ( وقد ا َّتخ:ذوهُ للدالل:ة
على السيّد المسيح كما ورد في البيت المنسوب لألعشى ولألخطل والبن عبد الجن :
وما سبَّح الرھبان في ك ّل بيع ٍة

ابي ُل االبيلين المسي ُح بن مريما

قال في لسان العرب )  )) ( ٦ : ١٣وكانوا ِّ
يعظمون األَبيل فيحلفون ب ِه كما يحلفون ب:اb
ܐ ܺܒ ܳܝܐܠ ) من فعل ܶ
((  .وھذه اللفظة سريانيَّة ܰ
ܐ ܰܒܠ أي ناح وبكى على خطاي:اهُ ( ومعناھ:ا ف:ي
السريانيَّة الزاھد والناسك والراھب وكانوا ي َّتخذون عاد ًة رؤسا َءھم من الرھبان المتب ّتلين
وم:ن ألف:اظھم الخاصَّ :ة ب:رئيس النص:رانيَّة )) ال َب ْط َ:رك (( )) َوالبِ َط:رْ ك (( عل:ى م:ا ج:اء ف::ي
التاج )  ( ١١١ : ٧قال  )) :ھو مق َّدم النص:ارى .وق:ال  :البط:رك ھ:و البِ ْطري:ق وم:نھم م:ن جع:ل
البطريق مقدَّم جيش الروم (( والصواب أنَّ البطرك كلم:ة يونانيَّ:ة )  ( Πατριάρχηςمعناھ:ا أب:و
اآلباء أمَّا البطريق فلفظة التينيَّة )  .( Patriciusوقد جاء اللفظان في الشعر القديم ق:ال الراع:ي
يصف ثورً ا ) لسان العرب : ( ٢٨١ : ٧٢
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الظواھر ً
ليف ل ُه
يعلو
فردا ال أَ َ
َ

١٩١
َم ْش َي البِ َطرْ كِ علي ِه َرب ُ
ان
ْط كتـ َّ ِ

وقال أميَّة بن أبي الصلت في البطريق ) التاج : ( ٢٩٦ : ٦
ريق
من كل بِ ْط ِر ٍ
يق لِبِ ْط ٍ

نقيّ الوج ِه واضِ حْ

وكذلك أنشد ابن برّ يّ ) اللسان : ( ٢٠٣ : ١١
ٌ
فال تنكروني انَّ قومي اعـ َّزةٌ
بطارقة بيضُ الوجو ِه كرا ُم

الج َ
::اثليق ( وھ::و دون البط::رك واص::ل الكلم::ة م::ن اليونانيَّ::ة ومعناھ::ا
وم::ن ألف::اظھم ) َ
المسكوني )  ( Καθολιϰόςوقد استعملوهُ لرؤساء النساطرة واالرمن قال صاحب الق:اموس )) :
ھ::و رئ::يس للنص::ارى ف::ي ب::الد اإلس::الم بمدين::ة الس::الم  ...ويك::ون تح::ت ي::د بطري::ق انطاكي::ة ثَّ :م
المطران تحت يد ِه ث َّم االسقف يكون في ك ّل بلد من تحت المطران ث َّم القسيس ث َّم الشمَّاس ((  .وقد
ورد اسم الجاثليق في شعر بكر بن خارجة ) معجم البكري ص : ( ٣٧١
بِمارَ ِة
مريم وبدير ز ّكى
ٍ

الجاثليق
و َمرْ توما ودير
ِ

ܰ
ܰ
أمَّا ) الم َْطران ( فأَصلھا على ھذه الص:ورة م:ن الس:ريانيَّة ܡܝܛـܪܐܢ أو ܶܡܛـܪܐܢ
ܺ
والسريان اختصروھا من ܶܡܛܪܘܦܘ ܠܝܛـܘܣ اليونانيَّ:ة )  ( µετροπολίτηςول:م نج:دھا ف:ي

الشعر القديم

ّ
مشتق م:ن السََّ :قف أي
واشيع من المطران عند العرب ) األُسْ قُف ( زعم ابن السكيت أن ُه
ّ
مشتق من اليونان َّية )  ( ἑπίσϰοποςبواس:طة
طول في انحناء وھو تأويل غريب .والصواب ان ُه
السريانيَّة ܰ
ܐܦܝܣܩܘܦܐ  .وقد وردت اللفظة في الكالم القديم .روى ابن سعد في كتاب الوف:ود
في شروط محمَّد إلى أھل نج:ران  )) :ال يغيَّ:ر أُس:قف ع:ن أس:قفيَّت ِه وال راھ:ب ع:ن رھبانيَّتِ :ه وال
واقف عن وقفانيَّت ِه ((  .وكذلك روى البكريّ في معج:م م:ا اس:تعجم للحس:ين ب:ن الض:حَّ اك يص:ف
دير ال ُعمْر ) ص : ( ٧٦٩
عجَّ ت اساقفُھا في بيت مذبحھا

الدار
وع َّج رھبانھا في عرصة
ِ

ح ْب::ر وأص::لھا الع::الِم ثّ :م
الح ْب::ر ( ويق::ال ال ِ
وم::ن ألف::اظھم الدالَّ::ة عل::ى رؤس::اء النص::ارى ) َ
ص::وھا بكبي::ر النص::ارى واس::تعملوھا أي ً
ض::ا لغي::رھم .ق::ال أيم::ن ب::ن ُخ:َ :ريْم ي::ذكر خم:ر التق::ديس
خ ُّ
)األغاني : (٤٥ : ١٦
نارھـاطرو ًقا وال صلَّى على طبخھا َح ْب ُر
ولم يشھد القسُّ ال ُم َھ ْينِ ُم َ
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١٩٢

وجاء في الجمھرة :
ذابل
ير بينھا احبارُ ھـا بالحميريَّة في عسي ٍ
أو ُزبْر حِمْ َ
ب ِ

وروى ابن ھشام في سيرة الرسول ) ص  ( ٣٨٥قول الشاعر :
لو ُ
وس أَ ْف َت َنني
كنت مر َت َھ ًنا في القُ ِ

ار
منھا الكال ُم وربَّانيَّ أَحْ بـ ِ

ّ
مشتق من الربّ أي السيّد ومثل ُه الحبر
قال ابن ھشام  :القُوس صومعة الراھب والربَّاني
َ
بمعنى )) السيِّد العالم ((  .وجا َءت الحبر بمعنى العالم من اليھود أو كبي:رھم ومنُ :ه َكعْ :ب األحب:ار.
ويشبھ ُه قول الشمَّاخ ) اللسان : ( ٢٢٩ : ٥
كما ّ
خط عِ ب َْراني ًَّة بيمين ِه

ب َتيْما َء حبرٌ ث َّم عرَّ ض أسطرا

وكما ُدعي رؤساء النص:ارى باالحب:ار دع:وھم أيضً:ا ) باألَرْ ب:اب ( .ق:ال حُ ميْ:د ب:ن ث:ور
)المخصَّص  (٨٧ : ١٢يصف بعيرً ا يطأطئُ برأس ِه ليُرْ َكب :
فُضو َل ازمَّتھا أَ
ْ
سجدت

سجودَ النصارى ألَربابھا

وروى في التاج )  )) : ( ٣٧١ : ٢ألَحبارھا

((

ومن األلفاظ المختصَّة برئيس النصارى عند العرب ) الس:اعي ( .ق:ال ف:ي الت:اج ): ١٠
 )) : (١٨٧الساعي لليھود والنصارى رئيسھم الذي يصدرون عن رأي ِه وال يقض:ون أم:رً ا دونُ :ه.
ه ((
وبالمع َن َييْن فُسِّر حديث حذيفة في األمانة  :ان كان يھود ًّيا أو نصران ًّيا لير ّد َّن ُه على ساعي ِ
وممَّا ذكرهُ اللغويُّون ) ال َع ُ
سَطوس ( قال في التاج )  )) : ( ١٩٢ : ٤ھو رأس النص:ارى
واللفظة روميَّة (( لم يمك َّنا ر ُّدھا إلى أصلھا ولعلَّھا مصحَّ فة
ومنھا ) القسّ ( شرح ُه أصحاب المعاجم برئيس من رؤس:اء النص:ارى ف:ي ال:دين والعل:م
واللفظة سريانيَّة ܰܩ ܳܫܐ أي شيخ وتأتي على وزن َفعيل ܰܩ ܺܫ ܳ
ܝܫܐ ومنھا القسِّيس في العربيَّة .قال
جرير في القسّ ) المعرَّ ب للجواليقي ص : ( ٣٩
يقر ُع ُه
صبَّحن ُتوما َء والناقوسُ َ

جفُ
قسُّ النصارى حراجيجً ا بنا َت ِ

قالوا ُتوماء من أعمال دمشق .ورواية معج:م المس:تعجم للبك:ري )  : ( ٢١٥ : ١ثرم:ا َء.
ق::ال َثرْ م::اء م::اء لكن::دة .وروى ف::ي لس::ان الع::رب )  )) : ( ٣٤٣ : ١٤ص::بَّحن َتيْم::ا َء ((  .وم::ن
الشواھد في القسّ قول الراجز ) اللسان : ( ٥٨ : ٨
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عرض ْ
ت ألَ ْيبليّ قسِّ
لو
َ

١٩٣

أَ ْش َع َ
ث في ھيكل ِه مُندسِّ

حنَّ إليھا كحنين َّ
الطسِّ

ومن ُه اسم قسّ بن ساعدة خطيب العرب وأسقف نجران .وممَّا ورد في القسِّيس قول عبد
_ بن زبير لحجَّ ار بن ابجر العجليّ ) األغانيّ  ( ٤٧ : ١٣يقرّ ع ُه في نصران َّيت ِه :
وعندك قسّيسُ النصارى وص ُْلبُھا
َ

ٌ
حل
وغانية َ
صھْبا ُء مثل جنى ال َّن ِ

وجمعوهُ على َقساقسة .قال أميَّة بن أبي الصلت ) التاج : ( ٢٠٧ : ٤
فلت كانت َق َساق ٌ
يحييھم _ في أيديھـ ِم ُّ
لـو كان ُم ْن ٌ
ِسة
الزبرُ
ِ

واالسم من القس ) القسِّيس َّية والقُسُوسة ( وفي الحديث )) ال يغيَّ:ر قسِّ:يس م:ن قسّيس:يَّت ِه
واللفظة مشت َّقة من السريانيَّة ܰܩ ܺܫ ܽ
ܝܫܘܬܐ وبنى منھا العرب فعل قسَّس

((

ودون القسّ ) الشمَّاس ( عرَّ ف ُه اب:ن سِ :يده ف:ي المخصَّ:ص بقولِ :ه )  )) : ( ١٠٠ : ١٣م:ن
رؤوس النصارى يحلق وسط رأس ِه ويلزم البيعة ((  .واللفظة سريانيَّة ܰܫ ܳܡ ܳܫܐ أي خ:ادم البيع:ة.
وقد تسمَّى بعض العرب بالشماس كما ورد في االشتقاق الب:ن دري:د )  ( ٢٦٨وف:ي حماس:ة أب:ي
تمَّام ) ص  .( ٢٥٥وجم َعھا َخلَفُ بن خليفة ) كتاب الشعر والشعراء البن قتيب:ة ص ed. ٤٤٨
 ( Goejeعلى شماميس فقال :
كأنـ َّا شماميسُ في بيع ٍة

ُت َقسِّسُ في بعض عِ يدانھا

وجمعھا البحتري على شمامِسُ حيث قال ) معجم البلدان لياقوت : ( ٨٣ : ٢
وقسوس
شمامس
بين
ٍ
ِ

وم:::ن األلف:::اظ الت:::ي وردت ف:::ي المع:::اجم لرت:::ب النص:::ارى الواق:::ف والواف:::ه والواھ:::ف.
)ف::الواقف( عل::ى م::ا ورد ف::ي لس::ان الع::رب والق::اموس والت::اج خ::ادم البيع::ة مش::ت َّقة م::ن َو َق::ف
النص::رانيُّ و ِّقي َف::ى إذا خ::دم البيع::ة ونق::ل ف::ي الت::اج )  ( ٢٦٩ : ٦الح::ديث ف::ي كت::اب مح َّم::د ألھ::ل
نجران )) أن ال يُغيَّر واقفٌ من ِو ّقيف:اهُ (( ) ق:ال (  )) :الواق:ف خ:ادم البيع:ة ألنُ :ه وق:ف نفسُ :ه عل:ى
خ::دمتھا ((  .وروى اب::ن س::عد )  )) ( ed. Wellhausen. ٧٧م::ن وقفانيَّتِ :ه ((  .و ) الواف::ه ( ق::د
عرَّ فوهُ )) بقيِّم البيعة التي فيھا صليب النصارى بلغة أھل الجزيرة (( ) التاج  .( ٤٢١ : ٩وروى
الحديث السابق  )) :ال يغ َّير وافه من َو ْفھيَّت ِه ((  .والوفاھة كالوفھيَّة والواقه بالقاف كالوافه وروى
ه ((  .ومثلھم:ا ) الواھ:ف ( ق:ال ف:ي الت:اج ))) : (٣٧٣ : ٦
الحديث أيضًا  )) :وال واقه من وقاھيَّتِ :
الواھف سادن

١٩٤
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الو َھاف:ة بالكس:ر والف:تح والوُ ھْ فيَّ:ة وال َھفيَّ:ة .وق:د
البيعة التي فيھا ص:ليبُھم وقيّمھ:ا كالواف:ه وع َملُھ:ا ِ
ً
ص:ص )  )) : ( ١٠٠ : ١٣الواف:ه مقل:وب ع:ن
وھافة .وقال ابن دريد في المخ َّ
ف َي ِھفُ َوھ ًفا َو
َو َھ َ
الواھف ((
ومثل الوافه ) السَّاعور ( شرحھا في التاج )  )) : ( ٣٦٨ : ٣مق َّدم النصارى في معرف:ة
ع:::ـلم الط:::ب وادواتِ :::ه واص:::ل ُه بالس:::ريانيَّة س:::اعورا ومعن:::اهُ متفق:::ـ ِّد المرض:::ي ((  .والس:::اعور )
ܳ
ܳܣ ܽܥــܘܪܐ ( ف:ي عھ::دنا ُتق::ال ف:ي الجزي::رة لق:يّم البيع::ة وف::ي مص:طلح الس::ريان يُ:راد بھ::ا الم::دبّر
والزائر مطل ًقا
وأكث::ر م::ا َّ
تع::دد عن::د الع::رب م::ن المف::ردات النص::رانيَّة األلف::اظ الدالَّ::ة عل::ى الرُّ ھب::ان
ومس::اكنھا .فمنھ::ا ) األَبي::ل ( الت::ي م::رَّ ذكرھ::ا ومعناھ::ا الزاھ::د والراھ::ب .وق::د ذكرن::ا أص::لھا
السريانيّ  .ومن غريب التأويل ما ذكرهُ في التاج )  )) : ( ١٩٩ : ٧االبيل الراھب ُسمّي ب ِه لِ َتأَبُّل ِه
عن النساء و َترْ ك غشيانھنّ قال عديّ بن زيد :
بأبيل كلـ َّما صلَّى جأَرْ
ا ّنني و_ فا ْقبـَ ْل ِح ْلفتي
ٍ

وقال ابن دريد  :ھو ضارب الناقوس وانشد :
ناقوس الصال ِة ابيلُھا
ك
)) وما ص ّ
َ

((

ومثل األَبيل ) األَ ْي َبلِيّ واألَ ْي ُبلِيّ وال َھيْبِليّ ( وكلُّھا بمعنى واحد أي الراھب ولعلّھ:ا مقلوب:ة
عن االبيل .قال األعشى :
َو َما أَ ْي ُبلِيٌّ على
ھيكل
ٍ

بناهُ وصلَّب في ِه وصارا

كثر من ذكر ِه شعرا ُء العرب قال األعشى )تاج
واشھرُ من االبيل وااليبليّ ) الرَّ اھب ( فأ َ َ
العروس  (٢٨٠ : ١يحلف بمسوح الرھبان والكعبة :
ُ
حلفت ب َث ْو َبيْ راھب الدير والتي

ُضاضُ بن ُجرْ ھ ُِم
صيٌّ والم َ
بناھا قُ َ

مسح ْي ِه كما قال جرير ) التاج  ٦٩ : ٨وسيرة الرسول : ( ٣٨٥
أراد بثوب ْي ِه
َ
صرمت ھن ٌد ولو و َق َف ْ
ت
ال َوصْ ل إذ َ

وس
الستف َت َن ْتني وذا
َ
ْن في القُ ِ
المسحي ِ

وروى البك::ري ف::ي معج::م م::ا اس::تعجم ) ص  ( ٤٨٩بي::ت األعش::ى  )) :بث::و َبيْ راھ::ب
الط::ور (( وروى أي ً
ض::ليَّات ) ص ( ed. Lyall ٤٨
ض::ا )) وث::و َبيْ راھ::ب الل :ـُّ ِّج (( ) راج::ع المف َّ
واردف البك::ري ق::ائالً  )) :قي::ل انُ :ه أراد المس::يح عليِ :ه الس::الم بقولِ :ه راھ::ب اللّ :ج  ...والت::ي بناھ::ا
صيّ يعني م َّ
كة ((
قُ َ
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١٩٥

وكان رھبان جزيرة العرب يسكنون في التِالل وأعالي الجبال كما يشھد علي ِه بيت أنشدهُ
ابن االعرابيّ ) التاج : ( ٢٨١ : ١
لو كلَّ َم ْ
دير في القُلَلال ْنحدر الرَّ ھْ َبانُ يسعى َف َ
نز ْل
ت َرھْ َ
بان ٍ

قالوا الرَّ ھْ بان ھنا مُفرد كالراھ:ب .وق:ال ربيع:ة ب:ن مق:روم الض:بّيّ يص:ف مق:ام الراھ:ب
ونسك ُه ) األغاني : ( ٩٢ : ١٩
ب
عرضت ألَ ْش َم َط راھ ٍ
لو أنھا َ
ار ساعات النيام لربـ ّ ِه
جثـَّ ِ
لصَ بَا لبھجتھا وحُ سن حديثھـا

في رأس ُم ْشرف ِة ُّ
الذرى متب ّت ِل
حتى تخدَّ د لحم ُه ُم َت َشمْ ع ِِل
ولَ َھـ َّم من ناقوس ِه يَتـَ َّ
نز ِل

والمتشمعل المتغ ّني في تالوة الزبور .قال الراعي ) معجم البلدان : ( ٥٠١ : ٤
ب نسا ٍء لو رآھنَّ راھبٌ ل ُه ظلـ ّ ٌة في قلَّ ٍة ظ َّل رانيا
وسِ ر ِ

يقال رنا إلي ِه أي طرب لحديث ِه .وممَّا وصفوهُ وأفاضوا في ذك:ر ِه مص:با ُح الراھ:ب ال:ذي
يوقدهُ ليالً لصالت ِه فيُرى عن بُعْ د ويستھدي ب ِه طارق اللي:ل .ق:ال ام:رؤ الق:يس ف:ي معلَّقتِ :ه يص:ف
لَمَعان البرق ويشبّھ ُه بسراج الراھب عند ص ِّب ِه الزيت على الفتيلة ليذك َي ُه :
أَ
وميض ُه
يك
َ
صاح ترى بر ًقا أ ُ ِر َ
ِ
ب
يُضي ُء سناهُ أو مصابي ُح راھ ِ

كلَمْ ِع اليدَ يْن في َحبـِيٍّ مكلَّ ِل
السليط ُّ
َ
بال المُفتـ َّ ِل
أَمال
بالذ ِ

ومثل ُه قول ُكثيّر ) اللسان : ( ١٧٩ : ١٥

ت ُّ
بال
اع س َّغ َم الزيتَ ساطعا ِ
الذ ِ
أو مصابيحَ راھب في َي َفـ ٍ

وقال امرؤ القيس ) راجع ديوان ُه في العقد الثمين ص : ( ٢١
ُ
ال
بان ُت َشبُّ لقُفـ َّ ِ
نظرت إليھا والنجو ُم كأ َ َّنھا مصابي ُح رُ ھْ ٍ

ق:ال الش::رَّ اح  :الق َّف::ال عبَّ:اد النص::ارى ألنھ::م قفل:ت جل::ودھم أي يبس::ت م:ن العب::ادة .وق::ال
المزرّد الشمَّاخ ) عن ديوان ِه المخطوط ( :
كأَنَّ شعاع الشمس في حُ جُ َراتھا

بان َزھتـْھا القناد ُل
مصابي ُح ُرھْ ٍ

وذك::روا ل::بس الرھب::ان للس::واد ق::ال األعل::م ) ف::ي الھ::ذيل َّيات ص  ( ٥٧يص::ف قتم::ة جل::د
الضباع :
سو ٍد سحالي َل كأَنَّ جلودھنَّ ثيابُ راھبْ

١٩٦

اداب نصارى الجاھليَّة
وقد وصفوا الرھبان بالتب ُّتل .قال امرؤ القيس ) ديوان ُه ص : ( ١٤٨
ب مُتب ّت ِل
ْسى راھ ٍ
ُتضِ يء الظال َم بالعشاء كأَنـَّھا منارةُ ُمم َ

والصَّرورة مثل المتب َّتل ) ١قال النابغة الذبيانيّ ) ديوان ُه في العقد الفريد ص ( ١١
ب
لو أ َّنھا عرضت ألَ ْشمط راھ ِ
لَرنا لرؤيتھـا وحسن حديثھا

صرُ ور ٍة متع ّب ِد
َعبَدَ اإلل َه َ
َ
ولخل ُه رُش ًدا وان لم يرش ِد

ك::ذلك وص::فوا ص::الة الرھب::ان ف::ي ل::يلھم وتشُ :
:عُّث لُ َّم::تھم زھ:ً :دا وأص::وامھم .ق::ال منظ::ور
األسديّ ) راجع تھذيب األلفاظ البن السكيت ص  ٤١٢ولسان العرب : ( ٦ : ١٣
كأَنَّ مھواهُ على ال َكلـْ َك ِّل
ببازل َوجْ نا ًء أو َع ْي َھـ ِّل
ٍ

َم ْوقِ ُع ك َّفيْ راھب يصلـ ّي
ش الصُّبح أو التتلـ ّي
في غَ َب ِ

ب متب ّت ٍل مت َقھ ٍّل
عن راھ ٍ

النھار لِ َليْل ِه متھجّ ِد
صادي
َ

وقال اآلخر ) اللسان : ( ٨٩ : ١٤

ال َق َھل ُيبْس الجلد من العبادة .والتھجُّ د السھر للصالة .وكانوا يتلون الزبور خصوصًا ف:ي
صالتھم كما قال امرؤ القيس يصف رسوم الدار ) ديوان ُه في العقد الثمين ص : ( ١٦١
أَتت حج ٌج بعدي علي ِه فأ َ
ْ
صبحت

ِّ
رھبان
كخط
زبور في مصاحفِ
ِ
ٍ

وكما أفاضوا في ذكر الرھب:ان ك:ذلك بيَّن:وا من:ازلھم ف:ي ب:الد الع:رب فخصُّ:وا منھ:ا ب:الد
َم ْد َين قال كثيّر َّ
عزة ) معجم البلدان لياقوت : ( ٤٥١ : ٤
والذين عھدْ تـ ُھم
ين
َ
رھبانُ َمدْ َ
ُ
لو َيسْ
سمعت كالمھا
معون كما
َ

يبكون من َح َذ ِر العقاب قُعودا
خرُّ وا َّ
لعز َة رُكـ َّعً ا وسجودا

وقال جرير ) ياقوت : ( ٤٥١ : ٤

رھبـانُ َمدْ َي َن لو رأوكِ َت َّ
ادر
نزلوا والعُصْ ُم من َش َعفِ
ِ
الجبال ال َف ِ

وك::ذلك خصَّص::وا وادي الق::رى كمناس::ك للرھب::ان ق::ال جعف::ر ب::ن س::راقة أح::د بن::ي ق::رَّ ة
)األغاني : (١٠١ : ٧
ً
ثرا
وعذر َة إذ َن ْلقى
يھودا و َبعْ َ

فنحنُ منعنا ذا القرى من عدوّ نا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١وفي الحديث )) .ال صرورة في اإلسالم (( قال الزجاجيّ معناهُ التبتـ ُّل وترك النكاح
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منعنـاهُ من عليـا مع ٍّد وأنتـ ُم
فريقان رھبانٌ بأَسقل ذي القرى
ِ

١٩٧

قرح وخيْبرا
روح بين
سفاسيفُ
ٍ
ٍ
وبالشام عرَّ افـون فيمن تنصَّ را

وكذلك عيَّنوا م َْو َزن وھو بلد بالجزيرة في ديار مُضر كأحد مناسك الرھبان .قال كثيّر )
راجع التاج  ٤٩٩ : ٣وياقوت : ( ٦٨٠ : ٤ :
ب
كأ َ َّنھ ُم َقصْ رً ا مصابي ُح راھ ٍ
السرير ويُمْن ِه
الواح
ھم أھ ُل
ِ
ِ

ب َم ْو َز َن َر َّوى بالسليط ُذ َبالَھا
قرابين أردافـ ًا لھا وشمالھَا

قصرً ا عش ًّيا .والسليط الزيت كما مرَّ  .وعدّد صخر الغيّ ) لسان العرب  ٢٧ : ٩والت:اج
 ٢٨٣ : ٥والھ:::ذيليَّات ص  ( ١٣أمكنً :
::ة أخ:::رى يس:::كنھا الرھب:::ان ك:::بالد ال:::روم ومن:::ازل تن:::وخ
وصَ َّوران وزبَد .قال :
ً
ْ
اسمعت مقالَتـَھا
ث رَ ْأ ُس ُه لَ َب ُد
و_ لو
شيخـا من ال ُّشعْ ِ
مآبـ ُ ُه الرو ُم أو تنو ُخ أو م اآلطام من صَ َّورانَ أو َز َب ُد
وكان من قب ُل َب ْي ُعـ ُه لَكـَ ُد
لَ َفاتـَحَ ال َب ْيعَ يوم رؤيتھا

فذكرُ ھم للرھبان في ك ّل ھذه األمكنة يؤيد قولنا في القسم األوَّ ل عن شيوع النصرانيَّة في
أنحاء جزيرة العرب
وكانوا يدعون الرھبان بالحُ بساء .و ) الحبيس ( في المعاجم المحب:وس ف:ي س:بيل _ أي
ال ُم ْفرَ ز لذلك فيقولون حبيس _ )١
وكذلك دع:وا الرھب:ان ) بالحُ َنف:اء ( .وق:د م:رَّ لن:ا ك:الم ف:ي الحني:ف ف:ي القس:م األوَّ ل م:ن
كتابنا ) ص  ( ١١٩حيث أثبتنا أنَّ الحني:ف ج:ا َءت بمعن:ى الراھ:ب .كف:ى ش:اھ ًدا عل:ى ذل:ك ق:ول
صخر الغيّ في الھذيل َّيات ) ص : ( ed. Kosegarten ٤٥
كـأنَّ توالِـ َي ُه بال َمـ َ
ال نصارى يساقون القـَ ْوا حنيفا

ً
نس:بة إليِ :ه عل:ى
ومن أس:ماء الراھ:ب عن:د الع:رب ) ال:دَّ ي َْرانيّ ( ق:الوا انُ :ه ص:احب ال:دير
ܳ
ش::ذوذ والص::واب ان ُ :ه م::ن الس::ريانيَّة ܰܕܝܪ ܳܢ ܳܝــܐ  .ومنھ::ا أي ً
ض::ا ) ال::رَّ بيط ( ق::ال الزج::اجيّ  :ھ::و
ظل:ف أي رب:ط نفسُ :ه ع:ن
الراھب .وف:ي الت:اج )  )) : ( ١٤٣ : ٥ال:ربيط الراھ:ب والحك:يم ال:ذي
َ
الدنيا أي سدّھا ومنعھا ((  .ومنھا ) الجُ الذيّ ( و ) الجُ لَذي (
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب كتاب المعمّرين للسجستاني ) ( Coldziher. Abhandlungen, XXII
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الج:الذيّ بف:تح األوَّ ل وق:د ورد ف:ي
قال في التاج )  ( ٥٥٧ : ٢ھو خادم البيعة والراھب والجمع َ
الشعر القديم قال تميم بن مُقبل :
صوت النواقيس في ِه ما يفرّ ُ
ُ
ط ُه
كأنَّ أصواتھا من حيث تسمعُھا

أيـدي الجالذيّ جونٌ ما يعفـ ّينا
صوت المحارث يخلجن المحارينا

ورُوي البي::ت األوَّ ل  )) :الج:::الذي وج:::ون م:::ا يغف::ـ ِّينا (( والث:::اني  )) :ص:::وت المح:::ابض
ينزعن المحارينا ((
َ
ومن أسماء الراھب أيضًا ) ال ُّنھاميّ ( جاء في المخصَّص البن سيده ) :( ١٠٠ : ١٣
النھاميّ ف:ي ق:ول اب:ن االعراب:يّ الراھ:ب ألنُ :ه ي:نھم أي ي:دعو .وم:ن المحتم:ل ا َّنھ:ا مس:تعارة م:ن
السريانيَّة ܳܢ ܽܗܘܡܐ أي الباكي والزاھد كما قالوا االبيل .أو ھي مش:ت َّقة م:ن الحبش:يَّة كم:ا ارت:أى
العالَّمة نولدك )  .( Beitraege, p. 56وجا َءت اللفظة في الشعر القديم قال األسود بن يعفر )
لسان العرب : ( ٦٦ : ٢٠

))

وقالوا شريسٌ يكفي شريسكم
َنم ْت ُه العصا ث َّم استمرَّ كأ ّنـَ ُه

سنانٌ كنِبْراس ال ُّنھامي مفتـ َّ ُق
فارس يتحرَّ ُق
شھابٌ بكفـ ّي
ٍ

وقد رأيت انھم دعوا الراھب ) باألَ ْشعث ( لتشعُّث لم َّت ِه قال الشاعر ) لسان الع:رب :١٩
 ٣٤١راجع أي ً
ضا المفضَّليَّات ص : ( ٤١١
وأَ ْش َع َ
عنوز بني َنصْ ِر
تر من
ث عنوانٌ ب ِه من سجود ِه َكر ُْك َب ِة َع ٍ
ِ

وقال صخر الغيّ :

ً
ث رأس ُه لب ُد
شيخا من ال ُّشعْ ِ

وقد سمَّوا الراھب ) ال ُم َقدّس ( إذا زار بي:ت ال َم ْق:دس كم:ا ق:ال ام:رؤ الق:يس يص:ف ث:ورً ا
ادركت ُه الكالب َّ
فقطعت جلدهُ :
فأ َ ْد َركـْ َن ُه يأْخذنُ بالساق وال َّنس َنا

س
كما َشب َْرقَ الولدانُ ثـَ ْو َ
ب المق ِّد ِ

قطع ُه .يقول َّ
قال في اللسان )  ( ٥٠ : ٨شبرق جلدَ هُ أي َّ
قطع ُه الكالب كما شبرق ول:دان
النصارى الراھب الذي يجيء من بيت المقدس َّ
ح ِه
فقطعوا ثياب ُه تبرُّ ًكا وكانوا يتبرَّ ك:ون بِ :ه وبمسْ ِ :
َّ
ه وقيل المقدّس الحبر ((
يتمزق ثوب ُ
الذي ھو البس ُه واخذ خيوط منه حتى
ومن أسماء الراھب عندھم ) المتعبِّد ( قال ابن سيده )  )) : ( ١٠٠ : ١٣ھو المنقطع في
الصومعة (( وقد مرَّ في الشعر
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وقد ابتنوا من الراھب اسمًا فقالوا )) الرھبانيَّة (( ومن ُه ما ورد في س:ورة الحدي:د ) ع ٢٧
ً
ً
ورحمة ورھباني ًَّة
رأفة
(  )) :وق َّفينا بعيسى بن مريم واتيناهُ اإلنجيل وجعلنا في قلوب الذين ا َّتبعوه
ما كتبناھا عليھم إال َّ ابتغاء رضوان _ ((
وكما ذكروا الراھ:ب ذك:روا ) الراھب:ة ( وجمعوھ:ا الرواھ:ب .ق:ال ام:رؤ الق:يس ) العق:د
الثمين ص  ١١٨والتاج : ( ٤٣ : ٤
ُ
ب
فآنست سربًا من بعي ٍد كأنـَّ ُه رواھبُ عي ٍد في ُمالَ ٍء ُم َھ َّد ِ

ودعوا الراھبة أيضًا ) َّ
بالدي َْرانيَّة ( وردت اللفظة في كتاب الشعر والشعراء البن قتيبة )
ص  ( ٢٢٩وفي معجم البكريّ ) .(٢٧٧ودع:وا الرواھ:ب أيضً:ا ) بالع:ذارى ( ومنُ :ه َّ
ع:دة ادي:رة
وصفھا العرب وسمَّوھا أديرة العذارى ) راجع البكري ص  ٣٧٦وياقوت في معجم البل:دان : ٣
 ( ٦٧٨ومن ُه صوم العذارى )) للعذارى النصرانيَّات من العرب ُ
ش ْكرً ا  bحيث انتص:رت الع:رب
من العجم يوم ذي قار (( ) اآلثار الباقية للبيروني ص ( ٣١٤
وعلى ظ ّننا أنَّ ) الحَ َوار َّيات ( أرادوا بھا أيضًا العذارى الرواھب قال مُسھر اليشكري )
اللسان : ( ٢٩٩ : ٥
يبكين غيرنا وال تبكينـ َّا االَّ الكالبُ النواب ُح
للح َواريـ َّات
َفقُ ْل َ
َ

ويلحق باس:م الراھ:ب )) المح:رَّ ر وال َّن:ذيرة (( ورد ذكرھم:ا ف:ي المخصَّ :ص )(١٠١ : ١٣
في باب الرھبانيَّة ونحوھا قال  )) :ھما االبن أَو االبنة يجعل ُه أبواهُ ق ِّيمًا وخادمًا للكنيسة وا َّنما كان
يفعل ذلك بنو إسرائيل كان ربَّما ولد ألح:دھم ول:د فح:رَّ ره أي جعلُ :ه ن:ذير ًة ف:ي خدم:ة الكنيس:ة م:ا
عاش ال يس ُع ُه تركھا ((  .وقد وردت لفظة المحرَّ ر في القرآن عن لسان والدة العذراء مريم فق:ال
ت ِعمْ ::ران ربِّ ان::ي نُ :
) س::ورة آل عم::ران  )) : ( ٣١ : ٣إذ قال::ت ام::راَ ُ
:ذرت ل::ك م::ا ف::ي بطن::ي
محرَّ رً ا ((  .والنذيرة من العبرانيَّة נזיר أي المنذور للربّ
وھ::ذه ألف::اظ أُخ::رى نردفھ::ا باس::ماء الرھب::ان وردت أي ً
ض::ا ف::ي لغ::ة أھ::ل الجاھل ّي::ة منھ::ا
)السائح( بمعنى الراھب المتفرّ د في االقفار ذكرھا ابن ھشام في سيرت ِه ) ص ( ٢٠

٢٠٠
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داع للنص:رانيَّة ف:ي نج:ران .وذكرھ:ا المؤرخ:ون ع:ن نعم:ان مل:ك الحي:رة لمَّ:ا س:اح ف:ي
عن َّأول ٍ
األرض بعد تنصُّر ِه وزھد ِه .واالسم السياحة ق:ال ف:ي الت:اج )  )) : ( ١٦٨ : ٢الس:ياحة والسُّ :يوح
وال َّس َي َحان والسَّ يْح الذھاب في األرض للعبادة والترھُّب ) قال (  :ومنُ :ه المس:يح عيس:ى ب:ن م:ريم
عليِ :ه الس::الم ف::ي بع::ض األقاوي::ل ألنُ :ه ك::ان ي::ذھب ف::ي األرض فأينم::ا أدركُ :ه اللي::ل ص::فَّ قدميِ :ه
وصلَّى حتى الصباح (( وقد مرَّ بك أن ھذا االشتقاق ليس بصواب
ومنھا ) الناسك ( وھو المتعبّ:د المتق:رّ ب إل:ى _ بالص:وم والص:الة وأعم:ال الب:رّ أطلقھ:ا
العرب على الراھب .واالسم ال ُّنسك بتثليث َّأولھا
وك::ان الرھب::ان يحلق::ون وس::ط رأس::ھم وھ::ي ) الق:ـ ُوقة ( والرج::ل مق::وَّ ق .ج::اء ف::ي كت::اب
االضداد ) ص  .١٣٢وفي اللسان : ( ٢٠٠ : ١٢
أيُّھا القسُّ الذي قد
لو رأيتَ الدفّ منھا

حَ لَق القوق َة حلقـَهْ
لنسقتَ الدفَّ َنسْ قـَهْ

َّ
فترددوا في معانيھا .وال
ومنھا ) الحازي والعرَّ اف والكاھن ( وھي ألفاظ التبست عليھم
ك أنھا أُطلقت أي ً
ضا على نصارى الجاھلية .فالحازي عندھم )) الكاھن والعائف والعالم باألمور
ش ّ
(( ) راجع التاج في الما َّدة ( واللفظة معرَّ بة م:ن العبرانيَّ:ة ) חזה ( أي الن:اظر والنب:ي أو م:أخوذة
ܶ
من السريانيَّة ܳܚܙܐ أو ܰܚ ܳܙ ܳܝܐ أي المتف ّقد والناظر والحكيم أرادوا بھا رئيس الدين لحكمت ِه ولعلَّھا
ترجمة اليونانيَّة )  ( ἐπίσϰοποςبمعنى الناظر أي األسقف والراعي الديني
وك::ذلك ) الع::رَّ اف ( أرادوا بھ::ا الس::احر والمنب::ئ بالمس::تقبل عمومً::ا .وق::د خصُّ::وا بھ::ا
النصارى قال جعفر بن سراقة في شعر مرَّ ذكرهُ ) ص : ( ٥٩٨
فريقان رھبان بأَسفل ذي القرى
ِ

وبالشام عرَّ افون فيمن تنصَّرا

ومثلھم:::ا ) الك:::اھن ( فا َّنھ:::ا وردت بمعن:::ى مَّ :::دعي معرف:::ة األس:::رار والمتع:::اطي أخب:::ار
الكائنات في الماضي والمستقبل .واالسم ال َك َھان:ة .لك:ن للك:اھن معن:ى آخ:ر ل:م يجھلُ :ه الع:رب ف:ي
الجاھليَّة نريد ب ِه معنى خادم الدين ومقرّ ب األقداس لإلله وھو معناھا في العبرانيَّة ) כהן ( وف:ي
اآلرامية ܳܟ ܳ
ܗܢܐ فال ب َُّد من القول أنَّ العرب استعاروهُ منھما للداللة على كھنة اليھود والنصارى
وقد رأيت في فصولنا السابقة عن تاريخ
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النصرانيّة في جزيرة العرب شيوع ھذا الدين في كل أنحاء العربيَّة .والدين المسيحي ال يقوم إالَّ
:حرة
بالنظ::ام الكنس::يّ أي بوج::ود أس::اقفة وكھن::ة ومن ُ :ه ي َّتض::ح أ َّنھ::م ل::م يري::دوا بلفظ::ة الك::اھن ال َّسَ :
والمش::عوذين فق::ط ب::ل أخ::ذوھا أي ً
ض::ا بمعناھ::ا الخ::اصّ أي راع::ي ال::دين الق::ويم وخ::ادم األس::رار
َّ
المقدسة وإن لم ينصُّوا علي ِه .وقريب من ُه ق:ول ص:احب لس:ان الع:رب )  )) :( ٢٤٥ : ١٧الع:رب
تسمّي ك َّل من يتعاطى علمًا دقي ًقا كاھ ًنا وم:نھم م:ن ك:ان يس:مّي الم:نجّ م والطبي:ب كاھ ًن:ا (( فطبي:ب
األرواح ّ
أحق ب ِه من سواه .وفي تاريخ عرب الجاھليّة أخب:ار بع:ض الكھَّ:ان ال:ذين دع:وا إل:ى _
َّ
السَّحرة
ور ُّدوا عن المنكر وأرشدوا إلى الخير ما يد ّل على أنھم كانوا أرفع مقامًا من
َ

الخاصة بكنائسھم وأقداسھا
 ٦مفردات نصارى الجاھلية
َّ
سبق لنا عَّ :دة ألف:اظ مش:تركة اس:تعملھا نص:ارى الع:رب لمناس:كھم وعب:اداتھم كم:ا س:بقوا
ص:ة
غيرھم إلى استعمالھا كالمسجد والكعبة والمحراب والمنارة والمئذن:ة .ولھ:م ألف:اظ أُخ:رى خا َّ
بھم تجري عندھم حتى اليوم وكانت شائعة قبل اإلسالم كما سترى
منھ::ا ) الكنيس::ة ( وھ::ي لفظ::ة س::اميَّة معناھ::ا المجم::ع عبران َّي ُتھ::ا כנישהא وس::ريان َّي ُتھا
ܳ
ܽ
ܟܢـܘܫܬܐ فات::ت بمعن::ى محّ :ل ص::الة اليھ::ود والنص::ارى وم::نھم م::ن يجع::ل الكنيس::ة للنص::ارى
والكنيس لليھود .ومن الشواھد على استعمال اللفظة قديمًا لمعبد النصارى قول جرير يھج:و بن:ي
تغلب النصارى ) الكامل للمبرّ د ص : ( ed. Wright ٤٨٥
تغلب مسج ٌد وبھا كنائسُ َخنـْ َت ٍم ودِنان
ديار
َ
ما في مقـام ِ

َ
الخزف األخضر
الح ْنتم
) قالوا ( َ

ܳ

واشيع منھا لفظة ) البي َعة ( وھي سريانيَّة ܺܒܝܥܬܐ ومعناھا ال َبيض:ة والقبَّ:ة اش:ارة إل:ى
شكل بناء الكنائس قديمًا وذكرُ ھا مكرَّ ر في الشعر الجاھليّ  .ق:ال ورق:ة اب:ن نوف:ل ) األغ:اني : ٣
: ( ١٦
اقو ُل إذا صلـ َّ ُ
يت في ك ّل بيع ٍة تباركتَ قد اكثرتَ باسمكَ داعيا

ومثل ُه للزبرقان بن بدر التميميّ لمَّا وفد على نبيّ المسلمين ) سيرة الرس:ول الب:ن ھش:ام
ص : ( ٩٣٥
ك وفينا ُتنصَ بُ البيَعُ
نحن الكـرا ُم فال حيٌّ يعادِلـ ُنا منـ َّا الملو ُ

٢٠٢
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ّ
ليحذرھم من كسرى ذي
وأقدم منھما قول لقيط بن َمعْ بد في عينيَّت ِه التي وجَّ ھھا إلى قومه
األوتاد ) مختارات شعراء العرب لھبة _ العلويّ ص  ٣وتاج العروس : ( ٢٨٥ : ٥
الع ْذ َب ِة الب َيعا
مرَّ ت تـ ُريد بذا ِ
ت َ

تا َم ْ
ت
الخال َخرْ َع َب ٌة
فؤادي بذا ِ
ت َ
ِ

) قال (  :ذات الخال وذات العذبة مكان:ان .وي:روى  :ب:ذات الج:ذع .وروى ف:ي الت:ـاج
نامت  ..خزعت ُه (( وھو تصحيف .ومثل ُه قدمًا قول عبد المسيح بن بقيلة ) معجم البلدان لياقوت ٢
: ( ٦٥١ :
))

لكم تجرَّ ُ
الج َر َعهْ
عت بدَيـْر َ
أغصان على
بدور فوق
من
ٍ
ٍ

غص ً
صدِعهْ
صا َكبْدي بھا ُم ْن َ
ُ
ب زرْ َن احتسابـ ًا ب َي َع ْه
كثـ ٍ

ص::ص )  )) : ( ١٠٣ : ١٣القُلَّ:يْس بيع:ٌ :ة كان::ت بص::نعاء
ومنھ::ا ) القُلَّ:يْس ( ق::ال ف::ي المخ َّ
ي:ر ((  .واللفظ:ة دخيل:ة أص:لھا م:ن اليونانيَّ:ة  .Ἐϰϰλησίαوق:د وص:ف ق:دماء
للحبشة ھ:د َم ْتھا ِ
ح ْم َ
الكتبة ھذه الكنيسة بأوصاف تد ُّل على حسنھا وفخامة بنائھا وكان بانيھا الملك أبرھة ) راجع م:ا
نقلناهُ من أقوالھم في مجاني األدب ج  ٣ع  ٤٠١وج  ٧ص ( ١٢٩٦
ومنھ::ا ) الس::عيدة ( جعلھ::ا اب::ن س::يدة )  ( ١٠٣ : ١٣وي::اقوت )  ( ٧٥٦ : ٤ف::ي جمل::ة
مناسك النصارى وقاال عنھا ا َّنھا )) ٌ
بيت كانت تحجُّ ُه ربيعة في الجاھليَّة (( وقد مرَّ بك ذكر تنصُّر
ربيعة
ــــــــــ

واجُّ :ل م::ا ف::ي البيع::ة ) َھ ْي َكلُھ::ا ( وھ::و ص::دورھا حي::ث ُتق::ام الص::لوات والرت::ب واللفظ::ة
ܳ
عبران َّي::ة היכל وآرامي::ة ܰܗܝܟــܐܠ وھ::ي فيھم::ا بن::اء العب::ادة الكبي::ر .والھيك::ل ف::ي العرب َّي::ة البن::اء
العظ::يم واسُ :تعمل لكّ :ل كبي::ر الجس::م .ق::ال التبري::زي ف::ي ش::رح الحماس::ة ) ص  )) : ( ٢٩الھيك::ل
اصل ُه في البناء ((  .وقال في األغانيّ  )) :الھيكل العظيم من الخيل والشجر .ومن ُه )؟( ُسمّي بيت
النصارى الھيكل ((  .وقد ورد بھذا المعنى في الشعر الجاھليّ  .ق:ال عنت:رة ) راج:ع العق:د الثم:ين
ص : ( ١٨١
الھيكل
َتمْشي النعـا ُم ب ِه َخالَ ًء حولَـ ُه َم ْشيَ النصارى حو َل بيت
ِ

قال في المخصَّ:ص )  )) : ( ١٠٤ : ١٣الھيك:ل بي:ت النص:ارى فيِ :ه ص:ورة م:ريم عليھ:ا
السالم  ...وربَّما ُسمّي ب ِه ديرھم (( وفي لسان العرب ) : ( ٢٢٥ : ١٤
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)) الھيكل بيت النصارى في ِه صورة مريم وعيسى ((  .وق:ال األعش:ى ) االض:داد ص  ٢٤ولس:ان
العرب  ( ١٤٤ : ٦يذكر الھيكل :
وما ايبليٌّ على ھيكل

بناهُ وصلـ َّب في ِه وصارا

ومثل ُه قول اآلخر وقد مرَّ :
ھيكل
وما قدَّ س الرھبانُ في ك ّل
ٍ

ابي ُل االبيلين المسيح بن مريما

وفي ال َھيْكل ) ال َم ْذ َبح ( وھو مح ّل التقديس والقربان .واصل ُه مح ّل الذبح وتقدم:ة الذبيح:ة
ً
للمحاريب والمقاصير ف:ي
مجازا قال في التاج )  )) : ( ١٣٨ : ٢ومن المجاز المذابح
فاستعملوهُ
َ
الكنائس وبيوت ُكتب النصارىُ .سمّيت بالمذابح للقرابين ((  .وقال في أساس البالغة ) ١٩٢ : ١
ُ
( )) :
مررت بمذابح النصارى وھي محاريبھم وموضع كتبھم ونحوھا المناسك للمعتقدات ((
قال الحسين بن الضحَّ اك ) راجع معجم البكري ص : ( ٣٦٩
عجَّ ت أساقفُھا في بيت م َْذبَحھا

الدار
وع َّج رھبا ُنھا في عرصة
ِ

ص:ليب(
وكان للكنائس ) محاريبُھا ( وقد مرَّ ت .واخصّ ما كانوا يزينون بِ :ه ھي:اكلھم )ال َّ
تنويھًا بموت السيّد المسيح مصلوبًا .وق:د تك:رَّ ر ذك:رهُ ف:ي الش:عر الج:اھلي وجمع:وهُ عل:ى ص ُْ:لب
ْ
وكرأية .وق:د أَقس:م بِ :ه ع:ديّ ب:ن
وص ُْلبَان وصرَّ حوا بعبادة النصارى للصليب وباتخاذھم ل ُه كقبلة
زيد فقال ) األغاني : ( ٢٤ : ٢
ون ًّ
عليك وربِّ م َّكة والصليب
شرا
َ
سعى االعدا ُء ال يأْلـ َ

راجع أي ً
األول عن إكرام النصارى لم َّكة ف:ي الجاھليَّ:ة )ص .(١١٨
ضا ما قيل في القسم َّ
وممَّن ذكروا الصليب النابغة الذبيانيّ ) تاج العروس  ( ٣٣٧ :١٠قال :
ب على الزوراء منصوبُ
صلي ٍ
ظلـ َّت اقـاطي ُع انعـ ٍام مؤبَّل ٍة لدى َ

قال الص َّغاني )  )) : ( Lane s.vسمَّى النابغة العَ لَم صليبًا ألَ َّنُ :ه ك:ان عل:ى ص:ليب ألنُ :ه
ك::ان نص::ران ًّيا (( وق::ال ش::ارح دي::وان النابغ::ة ) ش::عراء النص::رانيَّة ص  )) : ( ٦٥٥أراد النابغ::ة
ص::ليب النص::ارى وك::ان النعم::ان نص::ران ًّيا ((  .وق::د ذك::ر األخط::ل خ::روج النص::ارى لح::روبھم
والصليب يتقدَّمھم ) ديوان ُه ص : ( ٣٠٩
والصليب طالعا
لمَّا رأَونا
َ

رازان والمزارعا
خلَّوا لنا
َ

٢٠٤
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وممَّن صرَّ حوا بعبادة العرب للصليب حجَّ :ار ب:ن أَبْج:ر ق:ال يھج:و بن:ي عج:ل النص:ارى
)األغاني : (٤٧ : ١٣
خلت انـَّني خالةٌ
ُ
لعجل والصليبُ لھا َبعْ ُل
ُتھدّدني عج ٌل وما
ٍ

أي تعبد المصلوب .وروى في التاج )  ( ٩٠ : ١٠لألُقيشر :
الصليب إل َھ ُھـ ْم
في فتي ٍة جعلوا
َ

حاشاي اني مُسل ٌم معذو ُر

وكانوا يسِ مون جباھھم بالصليب قال حجَّ :ة ال:دين الص:قليّ ف:ي كت:اب أَنب:اء نجب:اء األَنب:اء
لخالد بن يزيد في امرأت ِه َرمْلة الزبيريَّة ) ص : ( ٩٤
أُحبُّ بني العوَّ ام ُ
ط ًّرا ألجلھـا
ِ
فان ُتسلَمِي أُسْ لِم وان تتنصَّ ري

ومن أَجلھا حبَّيت أَ ْخ َوالھا َك ْل َبا
َ
يخ ُّط رجا ٌل بين أعينھم صُلبا

وبنوا من الصليب فعالً فقالوا صلَّب أي رسم الصليب كما رأيت في شعر األعشى :
وصلَّب في ِه وصارا
ھيكل
فما أيبليٌّ على
بناهُ َ
ٍ
ــــــــــ

وك::ان نص::ارى الع::رب كم::ا غي::رھم يزين::ون كنائس::ھم ب::نقش الص::ور ونص::ب التماثي::ل
نس:بة إل::ى م:ا ّ
ً
تمثلُ :ه لھ:م م::ن أولي:اء _ وفض::ائلھم .ولن:ا ف::ي ش:عر أھ::ل الجاھليَّ:ة ع:دَّة
فيكرمونھ:ا
شواھد على ذلك .فذكروا ) الصورة ( وھي ھيئة الشيء وشكل ُه السيَّما ھيئة أولياء _ .وقد سبق
في باب تاريخ النصرانيَّة بين عرب الحجاز ) ص  ١١٦ـ  ( ١١٧انَّ العرب ك:انوا وض:عوا ف:ي
الكعبة صورة )) المالئكة واألنبياء كموسى ومريم وعيسى ((  :وممَّ:ن ذك:روا الص:ور النص:رانيَّة
صار (( :
األعشى كما سبق فبنى من الصورة فعل ))
َ
وصلـ َّب في ِه وصارا

يريد الراھب الذي نصب الصليب في الھيكل وزان ُه بالصور .وتس:مَّى الص:ورة )تمث:االً(
بخ ْلق م:ن خل:ق _ َّ
قال في التاج )  )) : ( ١١١ : ٨التمثال الشيء المصنوع مش َّبھًا َ
ع:ز وجّ :ل) .
قال ( والتماثيل ھي صور األنبياء وكان التمثي:ل مباحً :ا ف:ي ذل:ك الوق:ت ((  .وكان:ت تل:ك الص:ور
ُت ْتقن بالفن وينقشونھا باأللوان ويطلونھا بالذھب .قال عبد _ بن عجالن )األغاني : (١٠٢ :١٩
ب
الھالل صورتـ ُھا ومثل
غرَّ ا ُء مثـل
تمثال صور ِة الـ َّذ َھ ِ
ِ
ِ

) قال ( ويروى  :بيعة الذھب .وروى ياقوت لشاعر قديم ) : ( ٥٢٥ : ٣
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صا ْل
َب َّش َر من ُه
حتى إذا ُكنَّ د َُويْن الطِ رْ با ْل
ص ْل َ
بصھيل َ
ٍ
مطھَّر الصورة مثل التمثا ْل

ومثل ُه لألخطل ) ديوان ُه ص : ( ١٢
ص َّو ُر في الدير التماثي ُل
َح ْل ٌي يشبُّ
بياض ال ّنحْ ر واق ُدهُ كما ُت َ
َ

وك::انوا يطوف::ون ح::ول الص::ور الس:يَّما ف::ي اعي::ادھم .ق::ال الح::ارث ب::ن خال::د المخزوم::ي
)األغاني : (١٣٣ : ١٥
تمثال بيع ٍة تظ ُّل النصارى حولَ ُه يو َم عيدھا
وبشرةُ َخود مثـل
ِ

ܘܡܝـ ܳ
ومث::ل الص::ورة والتمث::ال ) ال ُّد ْمي::ة ( جمعُھ::ا الُّ :دمى واص::لھا م::ن الس::ريانيَّة ܽܕ ܳ
ـܬܐ

ومعناھا الشبه .قال في التاج )  )) : ( ١٣١ : ١٠الدُّمْ ية الصورة المن َّقسة من الرخام ) عن الليث
( .وف::ي الص::حاح  :الص::ورة م::ن الع::اج ونح::وه أو ع::ا ّم م::ن كّ :ل ش::يء مستحس::ن ف::ي البي::اض أو
الصورة عامّة ) وھ:و ق:ول ك:راع ( .ق:ال اب:ن األثي:ر  :ھ:ي الص:ورة المص:وَّ رة أل َّنھ:ا يُتن:وَّ ق ف:ي
صنعھا ويُبالَغ ف:ي تحس:ينھا ...والدمي:ة أيضً:ا الصَّ :نم ...لتزيينھ:ا وتنقيش:ھا كالُّ :دمى المص:وَّ رة (( .
ول::ذلك ض::ربوا المث::ل ف::ي حس::نھا فق::الوا  )) :أحس::ن م::ن ُدمي::ة ) أمث::ال المي::دانيّ  ( ٣٠٠ : ١وق::د
شبَّھوا بھا نسا َءھم قال األعشى ) التاج : ( ٣٤٤ : ٦
ُور كأَمثال ال ُّدمى ومناصفُ
وح ٍ

وكان سبقھم داود النبيّ إلى ھذا التشبيه فوصف في المزامير ) مز  : ( ١٢ : ١٤٣بنات
المنافقين )) المتزيّنات ُّ
ص:وا بھ:ا
كد َمى الھياكل ((  .ومعظم الشعراء القدماء الذين ذك:روا الُّ :دمى َخ ُّ
ً
ب َي::ع النص::ارى ومح::اربيھم دالل::ة إل::ى ع::ادتھم المألوف::ة بت::زيين كنائس::ھم بالص::ور ليكرموھ::ا ال
ليعبدوھا كاألصنام قال عديّ بن زيد ) في الكامل للمبرَّ د : ( ed. Wright, 460
الروض زھرهُ مستنيرُ
َكدُمى العاج في المحاريب أو كال َبيْض في
ِ

ومثل ُه لألخوص في اإلسالم ) األغاني : ( ١٤٢ : ٤
كأَنَّ لُبْنى صَبي ُر غادي ٍة

ٌ
دمية ُزيّنت بھا البِيَعُ
أو

وقال عُمر بن أبي ربيعة ) الكامل ص : ( ٣٧٠

ٌ
ب
َّ
ب ذي اجتھـا ٍد
دمية عند راھ ٍ
صوروھا في جانب المحرا ِ

وقال أميَّة بِن أبي عائد ) ديوان الھذيليّين ص : ( ١٧٧
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ٌ
ْ
لعبت بھا
دمية المحراب قد
أو

راص
اإل ْت ِ
ايدي البُنا ِة ب ُزخرفِ ِ

وتبع ُه أبو العتاھية فقال ) األغاني : ( ١٥١ : ٣

ُدمْي ُة قسٍّ فتنت قسَّھا

كأنَّ عتـ َّاب َة من حسنھا

وممَّن وصفوا الدُّ َمى امرؤ القيس حيث قال ) ديوان ُه في العقد الثمين ص : ( ١٢٨
كأنَّ دُمى ُس ْق ٍ
مرمر
ف على َظھر
ٍ

مصورا
َّ
كسا مُزبَدَ الساجوم وشيًا

ومثل ُه النابغة الذبيانيّ ) العقد الفريد ص : ( ١٠

مرمر مرفوع ٍة ب ْ
ُنيت بآجـرٍّ ُتشا ُد و َقرْ َمد
أو دميـ ٍة من
ٍ

وكذلك قال عبيد بن األبرص ) األغاني : ( ٨٦ : ١٩

العيون قد اس ُتبينا
واوانسٌ مثـل ال ُّد َمىحورُ
ِ

وقال ُس ْلمى بن ربيعة ) الحماسة ص : ( ed. Freytag ٥٠٦
والبيض يرفُلـْ َن كالدُّ َمى في

ُون
الرَّ يْط والمُذھب ال َمص ِ

وقال زياد بن َحمل ) الحماسة : ( ٦١٤

عيش وال َيت ُم
فيھا عقائل أمثـا ُل ال ُّد َمى ُخرُ ٌد لم َي ْغدُھنَّ َشقا
ٍ

ويظھر من شعرھم انَّ ھذه الدُّ مى كانت ُتصطنع في بعض أنحاء الع:رب َك َھكِ:ر قي:ل انُ :ه
موضع في اليمن قال امرؤ القيس ) ديوان ُه ص  ١٢٤في العقد الثمين ( :
كناعم َتين من ظِ باء تبال ٍة

ذريْن أو كبعض ُد َمى ھَكسِ رْ
على جؤُ َ

وكذلك ميسنان وقيل انھا َميْسان بين الواسط وبصرة قال س َُحيم :
ٌ
دمية من ُد َمى َمي َْسنا
وما

ٌ
معجبة نظرً ا وا ّتصافـ ًا
ِن

ص:ب
ولعلَّھم اطلقوا أيضًا على الصورة اسم ) ال ُّنصْ ب ( وھو في األصل ك:ل م:ا ك:ان ُي ْن َ
ص:وھا
ص:ائب .وق:د خ ُّ
فيُعْ َبد من دون _ تعالى والجمع أَنصاب ويق:ال ُنصُ:ب بض:مَّتين والجم:ع َن َ
بعبادة األوثان فأرادوا بھا حج:ار ًة كان:ت ح:ول الكعب:ة ك:انوا يص:بُّون عليھ:ا دم:اء ال:ذبائح .ولعّ :ل
النصارى أرادوا بھا معنى الصورة عمومًا دون الوثن لورود اللفظة في شعر البعض منھم
وأَعجب من ھذا ا َّنھم استعملوا لفظة ) الوثن ( للداللة على صورھم والكلمة حبشيَّة بھذا
المعنى وقد استعملھا األعشى بمعن:ى الص:ليب .ق:ال ) المفض:ليَّات ص  ed. Lyall ٥٤٩ولس:ان
العرب : ( ٣٣٤ : ١٧
يطوفُ العفاةُ بأبوابـ ِه

) قال ( اراد بالوثن الصليب

َ
كط ْوف النصارى ببيت الوثـَنْ
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وق:د امت::ازت كن::ائس النص::ارى ) بالن::اقوس ( وك:ان ق::ديمًا خشً :
:بة طويل::ة يقرع::ون عليھ::ا
الوبي::ل ( أو ) األَبي::ل ( يق::ال َن َق::س بالوبي::ل الن::اقوس َن ْق ًس::ا إذا ض::رب ُه ثَّ :م
بخش::بة قص::يرة اس::مھا ) َ
الج َرس ( عل:ى ص:ورة
جعلوا بدالً من الخشبة لوحً ا من نحاس كانوا يقرعون علي ِه .وھو اليوم ) َ
نصف المخروط وھو عربيّ أيضًا ذك:رهُ ف:ي الت:اج ق:ال )  )) : ( ١١٨ : ٤والج:رس الجلج:ل ...
والذي يُضْ َرب ب ِه ((  .وتكرَّ ر في الشعر الجاھليّ ذكر النواقيس .قال المتلمِّس ي:ذكر خروجُ :ه إل:ى
بالد غسَّان حيث كثرت الكنائس والنواقيس ) راجع طبعتنا لديوان ِه ( :
ح َّنت َقلُوصي بھا واللي ُل م َّ
ُط ِر ٌق

بعد الھدوِّ وشا َقتـْھا النواقيسُ

قول ُه )) بعد الھدوّ (( أي عند الس ََّحر النَّ عادة الرھب:ان أن يقرع:وا نواقيس:ھم للص:الة قب:ل
الفجر .ومثل ُه قال المر ّقش األكبر ) المفضَّليات ص : ( ٤٦٥
وتسمعُ َت ْزقـَا ًء من البوم حولنا

كما ض ُِربت بعد الھدوِّ النواقسُ

ومثلھما لألَعش:ى ) راج:ع الج:وھري ف:ي م:ا َّدة حّ :د ( وي:روى لعنت:رة ) العق:د الثم:ين ص
: ( ١٧٩
ْ
ُ
باكرت ح َّدھا
س كعين الديك
وكأ ٍ

صدق والنواقيسُ ُتضْ رَ بُ
بفتيان
ٍ
ِ

وقال األسود بن يعفر وجمعَ الناقوس على ُنقُس ) التاج : ( ٢٦٣ : ٤
وقد سبأْ ُ
كرم قب َل الصباح ولمَّا ُت ْقرَ ِع النـ ُّقُسُ
ت لفتيـان ذوي ٍ

وأكثر ما كانت النواقيس في الدساكر والقرى قال لبيد ) ديوان ُه ص : ( ١٣٧
ُ
العھْد
فصدَّھم
جاج عن َ
منطق الدُّ ِ

وضربُ الناقوس فاجتـ ُنبا

قال الشارح  )) :والناقوس ا َّنما يكون في القرى فلمَّا مرُّ وا بالقرى كرھوا دخولھ:ا فع:دلوا
عنھا واجتنبوھا وكانت قص ًدا على الطريق ((  .ومثل ُه للجعديّ :
ُ
صوت أبوابھا
ودسكر ٍة
ُ
سبقت صياح فراريجھا

ب
بالحـ ْوأَ ِ
كصو ِ
ت الموائح َ
ُ
ب
وصوتَ نواقيسَ لم تضرَ ِ

وكان ضارب الناقوس الراھب والراھبة والقسّ  .قال ربيعة ب:ن مق:روم م:ن أبي:ات م:رَّ ت
ذكر فيھا الراھب ) األغاني : ( ٩٢ : ١٩
صبا لبھجتھا وحُ سن حديثھـا ولَ َھ َّم من ناقوس ِه َّ
يتنز ِل
لَ َ

٢٠٨

اداب نصارى الجاھليَّة
وروى في األغاني لبعض االغفال عن راھبة :

قبل الدُّجاج وزقا ِء َّ
الطير
ِ

تضربُ
بالناقوس َوسْ ط الدَّ ي ِْر
ِ

ومثل ُه لجرير في القسّ ) البكريّ : ( ٢١٥
حن ثـَرْ َما ًء والناقوسُ يقرع ُه
ص َب َ

قُسُّ النصارى حراجيجً ا بنا تجفُ

وقال جرير أي ً
ضا ) البكري : ( ٣٦٨

ُ
ُ
بالنواقيس
صوت الدجاج و َقرْ ٌع
بالديري ْـن ارَّ قني
تذكرت
لمـَّا
َ
ِ

وقال األعشى ودعا ضارب الناقوس باألَبيل وھو أيضًا الحب:ر كم:ا م:رَّ ) راج:ع حماس:ة
البحتري ص : ( ٥٦
ً
عشية
الساجدين
فانيّ وربّ
َ
أُصالحكم حتى تبؤُ وا بمثلھا

ناقوس الصالة أَبيلُھا
ك
وما ص ّ
َ
كصرخة حُبلى ب َّشرتھا َقبُولھا

ويؤيد ذلك ق:ول المث:ل ف:ي الق:اموس  )) :رأي:ت أَب:يالً عل:ى َوبي:ل (( أي حب:رً ا عل:ى عص:ا
رعايت ِه .وقيل بل االبيل ھو عصا الناقوس كالوبيل
الج َرس ( فلم نجدهُ في شعر قديم .وا َّنما ورد ذكرهُ في الحديث ق:ال ف:ي أُس:د الغاب:ة
أمَّا ) َ
ً
البن األثير )  ( ٣٥١ : ١عن لسان محمَّد في الوحي  )) :أحيانا ي:أتيني ) أي ال:وحي ( ف:ي مث:ال
الج َرس مزامير الشيطان )١
الج َرس ((  .وفي حديث آخر رواهُ مسلم ) َ )) : ( ٤٥٠ : ٤
صلصلة َ
((

ــــــــــ

وكانوا ينيرون كنائسھم باألنوار ويسرجون فيھا السُّرج ويضي ُئونھا بالمصابيح قال عمر
ابن أبي ربيعة ) األغاني : ( ٧ : ١٥
ُ
نظرت إليھا بالمحصَّب من مِنى
ُ
فقلت اشمسٌ ام مصـابي ُح بيع ٍة

ولي نظرةٌ لـوال التحرُّ ُج عـار ُم
بدت لك َخ ْلف السُّجْ فِ أم أنتَ حال ُم

وكانوا على األخصّ يقيمون فيھا الرتب الدينيَّة .مرَّ ذكر ص:التھم وس:جودھم وتس:بيحھم
في كنائسھم .وكانوا يقرّ بون القرابين في القدَّاس ومن ُه قول األعشى :
ھيكل ...
وما قدَّس الرھبان في ك ّل
ٍ

ومثل ُه قـول البكري في معجم ما اس:تعجم ) ص  ( ٣٦٩يص:ف رتب:ة ق:دَّاس النص:ارى
ج الرھبان بال َت ْقديس ((
وض َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومن مناسكھم ) القُرْ بان ( ھو في األصل ك ُّل ما يُت َقرَّ ب ب ِه إل:ى _ .وق:د ُخصَّ:ت بقرب:ان
النصارى .قال أميَّة ) كتاب البدء : ( ١٤٥ : ٢
نين ل ُه و ًّدا وقـ ُرْ بانا
ايَّام َي ْلقى نصـاراھم
مسيح ُھ ُم والكائـ َ
َ

وروى في اللسان لجرير ) : ( ١٢٥ : ١٥
أو تتركون إلى القسَّين ھِجْ َرتكم

و َمسْ حكم ص ُْل َبھم َر ْخمان قرْ بانا

وقد بنوا من ُه فعالً ) تقرَّ ب ( إذا أخذ القربان .قال األعشى يمدح ھوذة بن عليّ النصرانيّ
الذي اعتق مئة من أَسرى تميم يوم الفصح ) تاريخ الطبري : ( ٩٨٧ : ١
ً
ضاحية
ب يوم الفِصْ ح
بھم تقرَّ َ

ص َنعا
يرجو االل َه بما أَسدى وما َ

ومثل ُه ما اخبر صاحب األغاني )  ( ٣٢ : ٢عن عديّ بن زيد وھن:د بن:ت النعم:ان كي:ف
دخال يوم خميس الفصح كنيسة الحيرة )) ليتقرَّ با (( يريد تناولھما الفصحيّ

ܰ ܳ ܳ
ܝܒـܪܬܐ « وھ:ي الطع:ام
وكانوا يدعون القربان ) ال َّش َبر ( ولعَّ :ل اللفظ:ة س:ريانيَّة » ܣ
والغذاء أرادوا بھا قوت النفوس وقد وردت في الشعر القديم .قال عديُّ بن زيد يحلف بالقربان )
شعراء النصرانيَّة  ٤٥٢ولسان العرب : ( ٥٨ : ٦
ٌ
عم
إِذ أتاني نبأ من ُم ْن ٍ

لم أَ ُخ ْن ُه والذي أَعطى ال َّش َبرْ

ق::ال الش::ارح  )) :الش::بر ھ::و اإلنجي::ل والقرب::ان ((  .وق::د وردت الكلم::ة ف::ي ش::عر العجَّ ::اج
فافتتح إحدى اراجيز ِه بقول ِه :
الحم ُد  bالذي أَعطي ال َّش َبرْ

فش::::رحوا ال َّش::::بر بالعط َّي::::ة والموھب::::ة .وكأَنھ::::ا تعري::::ب اللفظ::::ة اليونان َّي::::ة افخارس::::تيا
) (Ἐυχαριστίαومعناھ::ا الموھب::ة الص::الحة فاطلقوھ::ا عل::ى القرب::ان .وورد الب::ن الس::كيت ف::ي
اص::الح المنط::ق ) طبع::ة مص::ر ص  ( ١٥٩ف::ي ش::رح بي::ت ع::ديّ  )) :قي::ل ف::ي الش::بر ھھن::ا انُ :ه
القربان ((
وقد خصُّ :وا بال:ذكر ) خم:ر القرب:ان ( ورووا ص:الة النص:ارى عليھ:ا وتقديس:ھم لھ:ا وق:د
مرَّ ت في ذلك أبيات أيمن بن ُخرَ يم ) األغاني : ( ٤٥ : ١٦
وصھبا َء جرجانيَّة لم ي ُ
َط ْ
ف بھا
ولم يشھد القسُّ المھين ُم نارَ ھـا

ً
ساعة قِـ ْدرُ
حنيفٌ ولم تنغَ رْ بھـا
طرو ًقا وال صلَّى على طبخھا حَ برُ

ومثل ُه فيھا لألعشى ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ٣٧٨
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وان ُذ ْ
صـلَّى َ
وزمْزما
بحت َ
ً
ً
قنديدا ومسكا مختـ َّما
تخالط

الدھر بينھا
لھا حارسٌ ال يبر ُح
َ
صر فسالت سُالفة
بباب َل لم ُتعْ َ

فبذكر ِه للصالة عليھا خصَّ الخمر المقدّسة .وقال األعشى أيضًا :
وصھبا َء طافِ نھاميُّھا
وقابلھا مستھامًا لھـا
َّ
غير مستكبر
تمزرْ تھا َ

َ
وأبرزھـا وعليھـا َختـَ ْم
وصلَّى على دنـ ّھا وارتس ْم
على الشرب أو ُم ْنكر ما ُعلِ ْم

النھاميّ صاحب الدير وقـد مرَّ ت ورُ وي ) قط:ب الس:رور : ( Ms de Paris ff. 67
طاف يھوديُّھا (( ولعلَّ ُه تصحيف ألنَّ اليھوديّ ال يصلّي على الخمر وال يطيف بھا.

))

وكذلك قال علقمة وذكر ) الكأْس ( وخصَّ خمرھا بصفات أقرب إلى الخمر المقدَّسة :
عزيز من األَعناب عتـ َّقھا
كأسُ
ٍ
يؤذيك طالبُھا
تشفي الصُّداع وال
َ
ظلَّت َت َر ْق َر ُق في الناجو ِد يصفقُھا

ٌ
حانية حـو ُم
لبعض أَربابھـا
وال يخال ُ
ِطھا في الرأس تدوي ُم
ان مفدو ُم
ولي ُد أَ َ
عجـ َم بالكتـ َّ ِ

ق::الوا أراد ب::العزيز المل::ك .وق::الوا ب::ل أراد كبي::ر النص::ارى كق::ول اوس ب::ن حج::ر ي::ذكر
فصح النصارى :
علي ِه كمصباح العزيز َي ُشبـُّ ُه لِفصْ ح ويحشوهُ ُّ
الذبال المف َّتال
ٍ
ِ

وكما شربوا خم:ر القرب:ان أكل:وا خب:زهُ المق:دَّس .وق:د ب َّي َّن:ا ) ص  ٧٢و  ( ١٣٩ان ھج:و
بعض الشعراء لبن:ي حنيف:ة النص:ارى عل:ى )) أكلھ:م ل:ربّھم (( إ َّنم:ا أرادوا بِ :ه تق:رَّ بھم م:ن القرب:ان
األقدس فقرَّ عوھم بما لم يدركوا معناهُ فقالوا :
ْ
أكلت حنيـف ُة ربَّھـا
لم يحذروا من ربّھم

ومثل ُه قوله اآلخر :

أَ ْ
كلت ربَّھا حنيف ُة من جو

والمجاعهْ
زمن التقحُّ م
َ
والتباعه
سوء العقوبة
َ

از
قديم ومن إِعْ َو ِ
ٍع ٍ

والنصارى يشيرون إلى القربان ) بمائدة ال:ربّ ( كم:ا دعاھ:ا ب:ولس ف:ي رس:الت ِه األول:ى
إلى أھل كورنتس )  .( ٢١ : ١٠واللفظة شاعت عند عرب الجاھليَّة أخذوھا أيضًا م:ن نص:ارى
الحبش وھي عندھم وقد وردت في القرآن بھذا المعنى ) في

األلفاظ النصرانية

٢١١

س::ورة المائ::دة ع  ١١٢و  ( ١١٤حي::ث ي::ذكر انَّ الح::واريين طلب:وا م::ن المس::يح أن يُن::زل عل::يھم
مائدة من السماء فأَنزلھا .وأراد بھا العشاء السرّي
ك ان ُه كان لھم في كنائسھم ) ِم ْن َب:ر ( للك:رازة وأعظ:م ش:اھد عل:ى قولن:ا انَّ اللفظ:ة
وال ش ّ
ليست عربيَّة بل مستعارة من نصارى الحبش أي مجلس وكرسي الخطاب:ة ث:م أخ:ذھا المس:لمون
) .١قال الفرزدق في آل أَبي العاصي )راجع ديوان ُه :(de. Boucher. p. 19
ولن يزا َل اما ٌم منھ ُم َملِ ٌ
ك

إلي ِه يشخصُ فوق ال ِم ْنبر البَصَ رُ

الخاصة بمساكن الرھبان
 ٧مفردات نصارى الجاھل َّية
َّ
ق::د ت::و َّفرت المف::ردات العرب َّي::ة الت::ي ورد ذكرھ::ا ف::ي المع::اجم والش::عر الق::ديم دالل:ً :ة عل::ى
مساكن الرھبان فجمعنا منھا ما تيسَّر لنا على ترتي:ب ح:روف المعج:م وف:ي وفرتھ:ا ش:اھد ن:اطق
على شيوع العيشة الرھبانيَّة في أنحاء العرب
فمن ذلك ) األسطوانة ( وھي السارية وف ًقا لمعناھا األصلي في اليونانيَّة )  ( ἱστώνوقد
ا َّتخذھا العرب بمعنى العمود الذي كان يتعبَّد فوق ُه بعض الرھبان الم:دعوين ل:ذلك ب:المعمودين (
)  Stylitesقال ذو الجدن ) سيرة الرسول البن ھشام ص ( ed. Wüstenfeld ٢٦
فانَّ الموت ال ينھاهُ نا ٍه
وال مترھّب في أ ُ
سطوان
ٍ

شرب الشفا َء مع ال َّن ُ
وق
ولو
َ
ش ِ
َ
ْ
ـ
وق
ن
األ
بيضُ
ه
ُ
ر
د
جُ
ح
ُ
يناط
َ
ِ

قال الشارح  :االسطوان واالسطوانة ھاھن:ا موض:ع الراھ:ب المرتف:ع .وق:ال ف:ي الت:اج :
الفرق بين االسطوانة والعمود انَّ العمود حجر واحد واالسطوانة بناء
ومنھ::ا ) األ ُ َك ْي:َ :راح ( وھ::ي قالَّي::ة الراھ::ب .ومثلھ::ا ال ِك::رْ ح .واص::ل الكلم::ة م::ن الس::ريانيَّة
ܽܟܘܪܚܐ قال في المخصَّص البن سيده )  )) : ( ١٠ : ١٣األ ُ َكيْراح بيوت ومواضع تخرج إليھ:ا
النص::ارى ف::ي بع::ض أعي::ـادھم وھ::و مع::روف ((  .وق::ال ف::ي معج::م البل::دان ) )) : ( ٣٤٥ : ١
األ ُ َكي َْراح بيوت صغار تسكنھا الرھبان الذين ال قالليَّ لھم (( وھي أيضًا موضع بعين ِه واشد لبك:ر
بن خارجة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
 (١راج:ع مقال:ة للمستش:رق بك:ر )  ( C. H. Beckerعنوانھ:ا ال ِمنب:ر عن:د ق:دماء الع:رب ( Orient. Stud.
) Theod. Noeldeke. t. 1,331-351

٢١٢
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اح
دع
َ
البساتين من ٍ
آس وتفـ َّ ِ
ِ
فالدير المقابلھـا
ا
إلى
لدساكر
ِ

ُ
ْراح
وأقصد ُ إلى الشيخ من ذات األ َكي ِ
اح أو دير ابن وضَّاح
لدى األ َكيـْ َر ِ

ومنھا ) التامور ( ويُروى بالھمز تأمور .قال في التاج )  )) : ( ٢٠ : ١التأمور صومعة
الراھب وناموس ُه ...وقال ابن دريد انَّ ھذه الكلمة سريانيَّة ((  .ولم نجدھا ف:ي المع:اجم الس:ريانيَّة
بھذا اللفظ .ولعلَّھا من ܛܡܪ بالطاء فتكون كالمطمورة في العربيَّة شبَّھوا بھا مسكن الراھ:ب .أو
َّ
كالطمَار أي المح ّل المرتفع و_ أعلم .وقيل انَّ أصلھا من )تـَبُر( الحبشيَّة فابدلوا البا ُء من الميم
) ١ووردت الكلمة في الشعر الجاھليّ في قول الشاعر عن الراھب :
ولَ َھ َّم من تامور ِه َّ
يتنز ُل

ومن ألفاظھم الشھيرة ) ال َّديْر ( وھي لفظة سريانيَّة األصل ) ܰܕܝܪܐ ( ومعناھ:ا المس:كن
صن ث َّم خصُّ وا بھا مسكن الرھبان .قال ياقوت في معجم البل:دان )(٦٣٩ : ٦
عمومـًا السيَّما المح َّ
َّ )) :
الدير بيت يتعبَّد في ِه الرھب:ان وال يك:اد يك:ون ف:ي المص:ر األعظ:م ا َّنم:ا يك:ون ف:ي الص:حارى
ورؤوس الجبال ((  .وقال في اللسان )  ( ٢٨٧ : ٥عن ابن سيده َّ )) :
الديْر خان النصارى والذي
يسكن ُه ويعم:رهُ ديَّ:ار ودَ ي َْران:يّ ((  .وق:ال اب:ن االعراب:يّ  )) :يق:ال للرج:ل إذا رأس أص:حاب ُه  :ھ:و
رأسُ الدير .وقد شاع اس:تعمال الكلم:ة ف:ي الش:عر الق:ديم ق:ال ع:ديّ ب:ن زي:د ) معج:م البل:دان : ٢
: ( ٦٨٠
ُ
نادمت في الدير بني عَ ْلقـَما
كأنَّ ريح المسكِ من كأسھا

ً
مشمولة عَ ْندما
عاطيتـ ُھم
إذا مزجناھما بماء السما

وقد ع َّدد ياقوت والبكري وغيرھم في مع:اجم البل:دان ن ِّي ًف:ا وم َئ:ة دي:ر مم:ا ورد ذك:رهُ ف:ي
ص ُه بذكر االديرة القديمة بين
الشعر القديم .بل ُذكر البي الفرج االصفھانيّ كتاب في الديارات خ َّ
العرب
ومنھا ) الرُّ ْكح ( قال في المخصَّ :ص )  )) : ( ١٠٢ : ١٣م:ن أبي:ات النص:ارى ) .ق:ال (
ُ
ولست من ھذه الكلمة على ثقة ((  ) .قلنا ( ولع َّل الكلمة تصحيف ) الكِرْ ح ( اآلتية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١راج:ع المع:رَّ ب للج:واليقي  ed. Sachau, ٣٧وكت:اب فرنك:ل Fraenkel : Aram. Fremdw. in
arabischen, p. 269.
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ومنھا ) الصَّرْ ح ( وھو في األصل البن:اء الع:الي وقي:ل ان الص:رح ف:ي النبطيَّ:ة القص:ر.
ولع َّل األصح انھا حبشيَّة ومعناھا الحُ جرة والقالَّية )١
ومنھا ) الصَّومعة ( ومثلھا الص:ومع بن:ا ٌء للراھ:ب محَّ :دد الط:رف .ق:ال ف:ي الت:اج ) : ٧
 )) : ( ٤١١الصومعة كجوھرة بيت النص:ارى ومن:ار الراھ:ب سُ:مّيت لد َّق:ة ف:ي رأس:ھا ((  .وق:ال
زين العابدين  )) :الصومعة المنارة وھي في األصل مُتعبَّد للراھب .وقد مرَّ ذكرھا ف:ي الفص:ول
السابقة ) راجع الصفحة  .( ١٧٥وأصل الكلمة من الحبشيَّة ومعناھا الدير والقالَّية .وقد وردت
بھذا المعنى في القرآن ) سورة الح ّج ع  ( ٤١ونطق بھذا الشعرا ِء القدماء روى س:يبويه ألح:دھم
:
اوصاك ربُّك بالتـُّقى
فاخترْ لنفسك مسج ًدا

وأُولو النـ ُّھى اوصوا مَعَ ْه
ومعهْ
تخلـو بـ ِه أو صـ َ

ومنھا ) ِّ
ع:ال مرتف:ع وق:ال أب:و عبي:دة ھ:و ش:بيه ب:المنظرة م:ن
الطرْ بال ( وھ:و ك:ل بن:اء
ٍ
مناظر العجم كھيئة الصومعة وانشدوا ل ُد َكيْن ) راجع ياقوت  ٥٢٥ : ٣والتاج : ( ٤١٦ : ٧
بصھيل صَ ْلصا ْل
رجَ عْ ن من ُه
حتى اذا كان د َُويْن الطربا ْل
ٍ
مطھَّر الصورة مثل التمثال

وقد وردت الكلمة بمعنى البيعة ومعبد النصارى ولعلَّھا اعجميَّة
ومنھا ) ال ُع ْمر ( قال في التاج )  )) : ( ٣٢٠ : ٣العُمر المسجد والبيعة والكنيس:ة سُ:مّيت
ܳ
باسم المصدر ألن ُه يُعْ مَر (( والصواب أنَّ الكلمة سريانيَّة ) ܽ
ܥܘܡܪܐ ( وھي الدير .قال المتلمّس
) راجع معجم ما استعجم للبكريّ ص : ( ٦٩٦
ٌ
أَلك السديرُ
وبارق ومبايضٌ ولك الخور َن ْق
َّ
صاع ودَ يسَ قْ
والعُمْ ر ذو االحساء واللـ َّذات من
ٍ

) قالوا ( العُمر في شعر المتلمّس الدير أو البيعة والكنيسة

ܺ ܳ
ومنھا ) القالَّية ( أصلھا من السريانيَّة ܶܟܠܝܬܐ اشت َّقھا السريان من اليونانيَّة ϰελλίον
ً
مض:افة إل:ى المواض:ع فا َّنم:ا ھ:و
 .وقال البك:ري ) ف:ي معجمِ :ه ص  )) : ( ٣٦٩ان كان:ت القالَّي:ة
ال ُع ْمر والعمر عندھم اسم الدير قال الثرواني :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب كتاب نولدك ) ( Neue Beitraege z. semit. Sprachwissenschaft
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دوا َري َْحان قالَّية القسِّ
وان انتمـا حيَّيتـ ُماني تحيـَّة فال َتعْ ـ َ

((

ومنھا أيضًا ) القُوس ( وھو الدير وأصل الكلمة من الفارس:يَّة ق:ال ص:احب اللس:ان ): ٨
 )) : (٦٩القُوس الصومعة أو موضع الراھب .وقال ياقوت )  )) : ( ٢٠٠ : ٤ھو معبد الراھب ((
وانشد في اللسان :
ال َوصْ ل إذ صُر َفت ھن ٌد ولو وق َف ْ
ت

وس
الَسْ ت ْفتـن ْتي وذا
َ
المسحيْن في القُ ِ

((

وانشد االصمعي لذي الرمَّة :
على أَمْر منق ِّد العفا ِء كأ َّن ُه

وس لي ُنھا واعتدالُھا
عصا قسّ قُ ٍ

قال  :القسّ القسّيس والقوس صومعت ُه
ومنھا ) الكِرْ ح ( وھو مقام الراھب من السريانيَّة ܽܟܘܪܚܐ بمعناه وقد مرَّ مع األ ُ َكيْراح
ومنھ::ا ) ال َم ْنھم::ة ( وھ::و مس::كن ال ُّن َھ::ام أو النھ::اميّ أي الراھ::ب ق::ال ذو الج::دن ) س::يرة
الرسول  ٢٦ـ : ( ٢٧
وغَ مْ دانُ الـذي ُحدِّثتَ عن ُه
ب َم ْنھم ٍة واسفلـ ُ ُه جروبٌ
ب َمر َم َر ٍة واعـالهُ رُ خـام
مصابي ُح السليط تلوح في ِه

نيق
ب َن ْوهُ مسمَّكـ ًا في رأس ِ
وحُ رُّ اَلَ ْ
الزليق
مو َحل اللَّـث ِق
ِ
الشقوق
في
ّب
ي
يغ
تحـا ٌم ال
ِ
َ
ْ
إذا يُمْ
ُوق
ر
ب
ُ
ال
ماض
و
ت
ك
سي
ِ
ِ

قال الشارح  :المنھمة موضع الراھب
ومنھا ) ال َّناموس ( قال في اللسان ) )) : (١٣٠ : ٩الن:اموس بي:ت الراھ:ب ولعلَُّ :ه )) أراد
الناووس من اليونانيَّة  ναόςوھو الھيكل .وجاء في التاج  )) :الناؤوس مقبرة النصارى ((

 ٨مفردات لنصارى الجاھل َّية في اعيادھم ومواسمھم السنو َّية
نذكر ھنا األعياد النصرانيَّة الثابتة والمنتقلة التي شاعت عند عرب النصارى كما عرفھا
غيرھم
َّأولھ:ا عي:د ) السُ:بَّار ( يري:دون بِ :ه م::ا ندع:ـوهُ عي:د البش:ارة واللف:ـظة سري:ـانيَّة األص::ل )
ܽ ܳ ܳ
ܘܒܪܐ (  .قال البيروني في اآلثار الباقية عن القرون الخالية ) ص  )) : ( ٢٩٤ال ُّسبَّار دخول
ܣ
جبرائيل علي ِه السالم عل:ى م:ريم مب ّش:رً ا بالمس:يح ((  .ول:م نج:د اللفظ:ة ف:ي الش:عر الج:اھلي وا َّنم:ا
وصف أميَّة بن أبي الصلت البشارة بآيات رويناھا ساب ًقا
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ومنھا عيد ) الميالد ( وقد سمَّاهُ البيروني ) ص  ( ٢٩٣عيد َي ْل:دا م:ن الس:ريانيَّة ܰܝ ܺ
ܠـܕܐ

أي ميالد المسيح

ومنھ::ا ) ال َقلَ ْن::دس ( ذ َك::رْ هُ المس::عودي ف::ي م::روج ال::ذھب )  ( ٤٠٦ : ٣ودع::اه البيرون::ي
القلن::داس ) ص  ( ٢٩٢ق::ال وھ::و رأس الس::نة وتم::ام االس::بوع م::ن والدة م::ريم .واللفظ:ة التين َّي::ة
) (Kalendæقال المسعودي :
يكون في ِه بالشام ألھل ِه عيد يوقدون في ليلت ِه النيران ويظھرون ) االف:راح ( الس:يَّما بمدين:ة انطاكي:ة وم:ا
يكون في كنيسة القسيان بھا من القداس عندھم وكذلك سائر الشام وبيت المق:دس ومص:ر وارض النص:رانيَّة كلھ:ا
وما يظھر أھل دين النصرانيَّة بانطاكية من الفرح والسرور وايقاد الني:ران ويس:اعدھم عل:ى ذل:ك كثي:ر م:ن ع:وا ّم
الناس وكثير من خواصھم

صص ) (١٠٣ : ١٣ع:ن اب:ن دري:د ق:ال )) :الِ :د ْنح
ومنھا )ال ِد ْنح( ذكرهُ ابن سيده في المخ َّ
ܶ
ܳ
عيد من أعياد النصارى وال أحسبھا عربيَّ:ة وق:د تكلم:ت بھ:ا الع:رب (( والكلم:ة س:ريانيَّة ܕܢܚـܐ
ومعناھا الظھور أي ظھور السيّد المسيح لبني اسرائيل يوم معموديَّت ِه .قال البيروني ): (٢٩٣
)) وفي السادس من كانون اآلخر ِد ْنحا وھو عيد الدنح نفسُ :ه وي:وم المعموديَّ:ة ال:ذي ص:بغ فيِ :ه يحي:ى ب:ن
المسيح وغمس ُه في ماء المعموديَّ:ة بنھ:ر االردن عن:د بل:وغ ثلث:ين س:نة م:ن عم:ر ِه واتص:ل بِ :ه روح الق:دس
زكريّا
َ
شبه حمامة نزلت من السماء على ما ُذكر في اإلنجيل ((

ويعرف عيد الدنح بالغطاس أيضًا .وعلى ھذا اللف:ظ وص:ف ُه المقري:زيّ ف:ي الخط:ط ): ١
 .(٤٤٩٤ويسمَّى أي ً
ضا بيوم العماد
ومنھا ) السَّ باسب ( قال في المخصَّص )  ( ١٠٢ : ١٣وفي التاج ) : ( ٢٩٤ : ٤
)) يوم السباسب عيد للنصارى ويسمّون ُه يوم السعانين ويقال شعانين بالش:ين .والسباس:ب
األغصان يريدون بھا َس َعف النخل الذي قطع ُه اليھود يوم اس:تقبلوا المس:يح ف:ي دخولِ :ه أورش:ليم.
وقد دعوا أيضًا ھذا العيد بعيد الزيتون:ة .أمَّ:ا الس:عانين فمش:ت َّقة م:ن العبرانيَّ:ة הושענא )ھوش:عنا(
التي كان يتھلَّل بھا اليھود امام المس:يح .وق:د وردت لفظ:ة سباس:ب ف:ي الش:عر الق:ديم ق:ال النابغ:ة
يذكر عيد السعانين بين بني غسَّان :
ُ
ب
رقاق
النعال طيِّبٌ حُ جُ زاتـ ُھم يحيَّون بالرَّ يحان يوم السباس ِ
ِ

ومنھا ) خم:يس العھ:د ( ق:ال المقري:زيّ  ( ٤٩٥ : ١ ) :ويس:مّي ِه أھ:ل مص:ر م:ن العامَّ:ة
خميس العدس ويعمل ُه نصارى مصر قبل الفصح بثالثة أيَّام ويتھادون في ِه .وقد

٢١٦

اداب نصارى الجاھليَّة

عرف ُه العرب أيضًا بخميس الفِصْ ح ورد على ھذا اللفظ في ترجمة عديّ بن زيد الشاعر الجاھليّ
ْ
خرج:ت
في كتاب األغاني )  ( ٣٢ : ٣حيث ذكر دخول ھند بنت النعمان كنيسة الحيرة ق:ال )) :
في خميس الفصح وھو بعد السعانين بثالثة أيَّام تتقرَّ ب في البيعة ((
ومنھا ) الفِصْ ح ( كانوا يقدّمون علي ِه الصوم األربعينيّ وق:د ذك:رهُ الع:رب .انش:د س:يبويه
لبعضھم ) في كتاب ِه : ( ٢٧ : ٢
صدَّت كما صدَّ عمَّا ال يح ْل ل ُه

صوا ُم
ساقي نصارى قُ َب ْي َل الفِصْ ح َّ

وم::ن كالمھ:ـم ف::ي ذل::ك )) ت::نحَّ س النص::ارى (( إذا ترك:ـوا أك::ل اللح:ـم .وق::ال اب::ن دري::د
تنحَّ س النصارى إذا تركوا أكل الحيوان .وھو كالم عربيّ صحيح وال أدري ما أصل ُه )التاج : ٤
 .(٢٥٥ولعلَّ ُه من )) ت:نحَّ س الرج:ل (( إذا ج:اع .ويق:ول ال:بعض ت:نھَّس بالھ:اء وھ:و م:ن تص:حيف
العا َّم::ة .ا َّم::ا الفِصْ ::ح فم::ن الس::ريانيَّة ܶܦ ܳ
ܨܚــܐ وأص::لھا פסח العبران َّي::ة وتك::رَّ ر ذك::ر الفص::ح ف::ي
الشعر العربيّ الجاھليّ  .قال األعشى يمدح ھوذة بن علي النصراني الذي كان أطلق أس:رى بن:ي
تميم يوم عيد الفصح تقرُّ بًا : b
))

ك عن م َئة منھم إِسارھـ ُم
فف َّ
ً
ضاحية
بھم تقرَّ ب يوم الفصح

وأصبحوا كلـُّھم من ُغلـ ِّ ِه ُخل َِعا
يرجو اإلل َه بما أَسدى وما صنعا

وكانوا في الفصح يوقدون المشاعل .ق:ال اوس ب:ن حج:ر يص:ف رمحُ :ه وق:د شَّ :ب ُه س:نان ُه
بمصباح يوقدهُ رئيس النصارى يوم الفصح ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ٤٩٤
لفصح ويحشوهُ ال ُّذبا َل المف َّتال
زيز يشبُّه
علي ِه كمصباح العـ ِ
ٍ

قال الشارح  )) :أراد السنان الشديد االئتالق وھ:و مث:ل مش:عل الجلي:ل العظ:يم الش:أن م:ن
بطارق:ة ال::روم الس:يَّما إذا الھ َبُ :ه ف::ي ليل:ة الفص::ح وإذا ك:ان ف::ي مث::ل ھ:ذه الليل::ة ك:ان ان::ور وأكث::ر
ضوءًا ((  .وقال عدي بن زيد يشير إلى تعمير قنديل الفصح ) األغاني : ( ٥٣ : ٩
بكروا عليَّ بسحر ٍة فصبح ُتھم
ملء اليدين كأنھـا
بزجاج ٍة ِ

ب
بانا ِء ذي كرم كقعب الحال ِ
ب
قندي ُل فِصْ ح في كنيسة راھ ِ

وممَّن أشاروا إلى أفراح النصارى في عيد الفصح عبد _ بن زبي:ر ق:ال )األغ:اني :١٣
 (٤٦يھجو حجَّ ار بن أبجر امير بني عجل :
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فكيف بعجل ان دنا الفص ُح واغتدت
وعندك قسّيسُ النصارى وصُلـْبُھا

٢١٧
عجل ومرجلـ ُكم يغلي
عليك بنو
ٍ
ٌ
َّ
وغانية صھبا ُء مثل جنى النحْ ل

ويدعون أيضًا الفصح بالقيامة لتذكار قيامة السيّد المسيح م:ن الم:وت ي:وم الفص:ح .وم:ن
األلفاظ العربيَّة في ذلك ) الباعوث ( ودعاھا في المخصَّص )  ( ١٠٢ : ١٣الباغوت بالغين قال
 :اعجم:::ي مع:::رّ ب عي:::د النص:::ارى .وف:::ي ت:::اج الع:::روس )  )) : ( ٦٠٢ : ١الب:::اعوث استس:::قاء
النص::ارى وھ::و اس::م س::رياني .قي::ل ھ::و ب::الغين المعجم::ة والت::اء المنقوط::ة ((  .وھ::و بالس::ريانيَّة
ً
رتبة ُتقام ثاني يوم عيد الفصح .وقد وردت
ܳܒ ܽܥ ܳܘܬܐ ومعناھا الصالة والدعاء .وقد خصُّ وا بھا
اللفظة في حديث عُمر لمَّا صالح نصارى الشام شرط عليھم )) ان ال يُح:دثوا كنيس:ة وال قلّيَّ:ة وال
يخرجوا سعانين وال باعوثـ ًا ((
ومنھا ) السُّ الَّق ( قال البيروني في االثار الباقي:ة ) ص  )) : ( ٣٠٨وبع:د الفط:ر ) يري:د
ً
مصعدا إلى السماء من
الفصح ( بأربعين عيد السُّ الَّق وي َّتفق اب ًدا يوم الخميس وفي ِه تسلَّق المسيح
ص:حَ فيھ:ا ببي:ت المق:دس إل:ى أن يبع:ث لھ:م
طور زيت:ا وام:ر التالمي:ذ بل:زوم الغرف:ة الت:ي ك:ان أَ ْف َ
ܳ
ܽ
ܳ
الفارقليط وھو روح الق:دس (( وأص:ل الكلم:ة م:ن الس:ريانيَّة ܣܘܠܩـܐ ومعناھ:ا الص:عود وروى
البكري ) (٣٧٠لشاعر اسالميّ :
بحرمة الفِصْ ح و ُسالَّقكم

يا عاقد الز َّنار في َ
الخصْ ِر

الھ َ
الھ َ
نزمْ ر .قالوا عيد للنصارى
نز ْمن ( وروى َثعْ لب ِ
ومما ذكروا من أعياد النصارى ) ِ
) المخصَّص  ( ١٠٢ : ١٣ولم يزيدوا ايضاحً ا .وقد وردت اللفظة في شعر االعشى:
ِترمْ نٌ ور ُ
ُحت مُخ َّشما
إذا كان ھ َ

ق::ال ص::احب الت::اج )  )) : ( ٣٦٨ : ٩ال ِھن::زمن الجماع::ة مع::رَّ ب َھْ :نجُ مَن أو أَ ْنجُ َم::ن عن::د
الفرس ويَطلق على مجلس الشرب أو لمجمع الناس مطلقـًا أو لعيد م:ن أعي:اد النص:ارى ((  .وق:د
دخلت اللفظة في السريانيَّة ܗܢܙܡܢ ويراد بھا الحفلة
ونضيف إلى ما سبق لفظة ) ال َّشمْ َعلة ( قالوا ھي قرا َءة النصارى واليھ:ود ف:ي اعي:ادھم.
وذك:روا ع::ن الخليف::ة المتوك:ل انُ :ه ح::رم عل:ى النص::ارى )) ان يظھ::روا ف:ي ش::عانينھم ص::ليبًا وان
ُي َش ْمعِلوا في الطريق ) . (( ١وقال جحظة يصف دير العذارى ) ياقوت : ( ٦٩٧ : ٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب المجلَّة االسيويَّة األلمانيَّة ZDMG. XXIX, 639 et XLVI, 44
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وقد نطق الناقوسُ بعد سكون ِه و َش ْم َع َل قسّيسٌ والح فتي ُل

وقال مدرك الشيباني ) تزيين االسواق ص : ( ٣٣٠
ّ
قوم حلقوا الـرؤوسـا
بحق ٍ

وقرعوا في البيعة الناقوسا

وع::::::الجوا ط::::::ول الحي::::::ا ِة
بؤسا
ُم َشمْ عِلين يعبـدون عيسى

 ٩مفردات جاھلية لوصف مالبس النصارى
كان نصارى العرب يلبسون الثياب كغيرھم م:ن أھ:ل الباديّ:ة ال يمت:ازون بھ:ا غالبً:ا ع:ن
سواھم .غير أنَّ في المع:اجم وبع:ض العش:ر الج:اھليّ مف:ردا ٍ
ت وردت ف:ي وص:فھم النص:ارى أو
شرحوھا بقولھم انھا من ثياب النصارى .نذكر ھنا ما عثرنا علي ِه منھا في مطالعاتنا
َّ
المخطط .وقال أبو سعيد :
فمنھا ) اآلخنيّ ( قال في التاج )  : ( ١١٩ : ٩اآلخنيّ الثوب
خنِيّ اكسية سود ل ِّينة يلبسھا النصارى .قال البعيث :
اآل ِ
فكرَّ علينا ث َّم ظ َّل يجرُّ هُ

كما َجرَّ اآلخنِيّ المق ِّدسُ

) يري::د بالمق :دّس الراھ::ب ال::ذي رح::ل إل::ى زي::ارة الق::دس ( .وق::ال العجّ ::اج ) ed. ٦٧
: ( Ahlwardt, p
كأنـ َّ ُه متـ َّو ٌج روميُّ علي ِه ك َّتانٌ
أو ِم ْق َو ٌل تـ ُوِّ َج حِمْ َيريُّ

وآخِنيُّ

وقال أبو الخراش :
خلف ُكراع ِه
كأنَّ المُال َء ال َمحْ ض
َ

إذا ما َّ
تمطى اآلخنيُّ المخدَّ ُم

ّ
ّ
للخز االصفر .وقيل بل ھو كساء
الخز ويقال أيضًا
ومنھا ) اإلِضْ ِريج ( كساء أحمر من
َّ
المرعزى من أجود صوفھا .وق:د ذك:ره النابغ:ة ف:ي ديوانِ :ه )العق:د الثم:ين ص  (٤حي:ث
ُي َّتخذ من
قال يصف أعياد النصارى الغ َّسانيّين :
ُ
رقاق النعال طيِّبٌ حُجُ زاتھم
ُتحيِّيھ ُم بيضُ الوالئ ِد بب َنھم

ب
يُحيَّون بالرَّ يْحان يـوم السباس ِ
ب
اإلضْ ِريج فوق المشاج ِ
وأَ ْكس َي ُة ِ

ص:::ص )  )) : ( ١٠٣ : ٤ھ:::و
ومنھ:::ا ) األَ َر ْن:::دَ ج وال َي َر ْن:::دَ ج ( ق:::ال أب:::و عبي:::د ف:::ي المخ َّ
بالفارسيَّة َر ْندة .قالوا ھو ضرب من األَدَم اسود ((  .وجاء في اللسان ) ( ٣٠٤ : ١٨
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والتاج )  ( ٥٠ : ٢انَّ ال َي َر ْندج جلد اسود ُتعم:ل منُ :ه الخِف:اف يحت:ذون بھ:ا  :وق:د خصَّ:ھا الش:مَّاخ
بالنصارى فقال يصف نعامًا في برّ يَّة :
ودوّ َّي ٍة قـَ ْف ٍر تم َّشى َنعامُھا

دَج
كمشي النصارى في خفافٍ ال َي َر ْن ِ

ً
قطع:ة واح:د ًة وق:د ذكرھ:ا الراع:ي ف:ي وص:ف
ومنھا ) الرَّ يْط ( وھي الم:الءة المنس:وجة
بطرك النصارى ) التاج  ( ١١١ : ٧فقال يصف ثورً ا وحش ًّيا :
يعلو الظواھر ً
ليف ل ُه
فردا ال أَ َ

َم ْشي البِ َطرْ كِ علي ِه َري ُ
ان
ْط َك َّت ِ

ومنھا ) ُّ
الز َّنار ( قالوا ھو ما على َوسْ ط النصارى .وقال في التھ:ذيب  :م:ا يلبسُ :ه ال:ذميُّ
ً
َّ
َّ
ُّ
َّ
ُّ
يش ُّدهُ على وسط ِه .وقد اشتقوا من ُه فعال فقالوا َزن َرهُ إذا ال َبس ُه الزنار .وقد ج:اء الزن:ار ف:ي الش:عر
الجاھليّ قال عديّ بن زيد وكان معاوية يُعجب ب ِه :
لرھْ طي اوقدوا نارا
با َ
نار ُّ
بت ارمقـ ُھا
ربَّ ٍ
ظبيٌ
ولھا
َيؤجّ جھـا

ويروى :

انَّ الذي تھوون قد حارا
َت ْقض ُم الھنـديَّ والغارا
عاق ٌد في َ
الخصْ ِر ز َّنارا

صارا
عندھا ِخ ٌّل يُثـوّ رھا عاق ٌد في الجيد تِ ْق َ

التِ ْقصار القالدة .ومثل ُه البن الضحَّ اك ) البكري ص : ( ٣٧٠
بحُرم ِة الفِصْ ح و ُسالَّقكم

يا عاقد الزنـ َّار َ
بالخصْ ِر

ومنھا ) الك َّتان ( كما رأيت في شعر الراعي والعجَّ اج
ومنھا ) المُ:وق ( جمعھ:ا أَم:واق ق:ال اب:ن س:يده  )) :ھ:و ض:رب م:ن الخف:اف وقي:ل خ:فٌّ
غليظ يلبس فوق الخفّ وھو عربيّ صحيح ((  .وكان العياديُّون ينتعلون ب:االمواق ق:ال النم:ر ب:ن
تولب ) التاج  ٧٣ : ٧واللسان  ( ٢٢٧ : ١٢ويروى لسالمة بن جندل :
باألمواق
فترى النعـاج بھا تم َّشى خل َف ُه َم ْشي العباديّين
ِ

وكانت ھذه الخفاف ت َّتخذ من الجلد المدبوغ بالقرظ فيدعون ُه ال ِّسبْت وينتعل ب ِه السادة قال
عنتر في معلَّقت ِه :
بتوأم
ت ليس
بط ٌل كأَنَّ ثيـاب ُه في َسرْ حـ ٍة يُحذى نعا َل السِّ ْب ِ
ِ

ومن لبس ُزھَّادھم ) المِسْ ح ( وھو ثوب الرھبان من ش َعر .قال جرير وسمَّى الراھب ذا
المسحيْن ) التاج : ( ٦٩ : ٨
َ
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ْ
صر َم ْ
وقفت
ت ھند ولو
ال َوصْ َل إذ َ

وس
ين في القُ ِ
الَسْ ت ْف َتنـْتني وذا المِسْ َح ِ

ً
ألفاظ:ا أُخ:رى
ك أنَّ
ھذه بع:ض ألف:اظ نقلناھ:ا وق:د ص:رَّ حوا فيھ:ا ب:ذكر النص:ارى .وال شّ :
دخل::ت ف::ي العرب َّي::ة بواس::طة النص::ارى م::ن الح::بش وال::روم والس :ريان كم::ا ي::د ّل عليھ::ا أص::لھا
األعجميّ كالبُرْ جد واإلِكليل والتاج والبُرنس وابي قلمون وال َقلَ ْنسوة والجلب:اب والس:ندس وغيرھ:ا
وان لم يخصّھا الكتبة بالنصارى وحدھم

 ١٠الفاظھم في الكتابة وادواتھا
رأي:ت ف::ي فص:ل س::ابق انّ الكتاب:ة دخل::ت ب::ين الع:رب بفض::ل النص:رانيَّة .ف::ال عج::ب أن
تكون األلفاظ الدالَّة على ھذه الصناعة ق:د وردت خصو ً
ص:ا ف:ي آث:ارھم ول:ذلك ت:رى ذك:ر ادوات
ً
مقرونة في اشعارھم بذكر الزبور وكتب الوحي التي كان الرھب:ان يتناقلونھ:ا ف:ي جزي:رة
الكتابة
العرب ويتأ َّنقون في كتابتھا
دارسة :

فأوَّ ل ما ذكروهُ ) ال َقلَم ( قال معاوية الجعفري ) معجم البكري ص  ( ٥٨٢يصف منازل
ت
فانَّ لھا منـاز َل خاويـا ٍ
االجزاع اسف َل من ُن َمي ٍْل
من
ِ

ُ
وقفت بھا الركابا
على َنملى
كما رجَّ عتَ بالقـَ ِلم الكتابا

ومثل ُه لكعب بن ُزھير ) البكري ص : ( ٤٤١
مان فالرَّ ق ْم
أَتعرف رسمًا بين ُزھْ َ

وقال لبيد في معلَّقت ِه :

وجال السُّيو ُل عن الطِ الل كأ َّنھا

إلى ذي مراھيطٍ كما ُخ َّط بال َقلَ ْم
ُزبُرٌ تـ ُ ِج ُّد متو َنھا اقالمُھا

وكانوا يكتبون على الجلود وجريد النخل والعظام والواح الرصاص .ومن أشھر الفاظھم
) القِرْ طاس ( وھ:ي فارس:يَّة كالكاع:د ويق:ال َق:رْ َطسٌ أيضً:ا .وق:د وردت ف:ي الش:عر الج:اھلي ق:ال
ّ
بخط الزبور على القرطاس قال ) التاج : ( ٢١٥ : ٤
الم َِخشّ ال ُع َقيلي يصف رسوم دار شبَّھھا
ودع الدا ُر اھلَھا
كأنَّ بحيث اس ُت َ

س
ُور من دواة و َقرْ َط ِ
َم َخ َّط َزب ٍ

ومنھا ) األَديم ( أي الجلد كانوا يصقلون ُه وير ّققون ُه فيكتبون علي ِه .قال المر ّقش :
الدار قفرٌ والرسو ُم كما

ر َّقش في ظھر االديم َقلَ ْم
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ب:ورق الش:جر
ور ًقا ( قبل أن يصطنعوهُ من القطن تش:بيھًا َ
وكانوا يدعون األَدَم الرقاق ) َ
في تصفيح ِه قال جرير ) البكري ص : ( ١٠٦
بعاقل فاألَنعم
لمن الديار
ٍ

ورق المُعْ َج ِم
كالوحْ ي في َ
َ

الر ّق ( أيضًا جمع ُه الرقوق للجلد وللصحيفة البيضاء والكلمة حبشيَّة االصل كم:ا
وھو ) ِ
يُظنّ قال الخالد بن الوليد المخزومي ) األغاني : ( ١١٢ : ٣
عجبا
ھل تعرفُ
الدار اضحت آيُھا َ
َ

ٌ
ّ
حاذق َقلـَما
كالرق اجرى عليھا

وفي القرآن ّ )) :
رق منشور ((  .وقد دعوا االديم والصحيفة البيضاء والحصير المنس:وج
خيوط ُه سيور ) قضيمًا ( قال النابغة ) التاج  ( ٦٩ : ٩وفي وصف الرسوم :
ت ذيولـ ُھا علي ِه قضي ٌم نمَّقـَ ْت ُه الصوانعُ
كأن مجرَّ الرامسا ِ

وق::د دع::وا القرط::اس وال ُ
ص::حُ ف الب::يض ) ب::ال ُمھ َْرق ( وھ::ي لفظ::ة فارس :يَّة ُم ْھ:َ :ره .ق::ال
الصغاني  :المھرق ثوب حري:ر أب:يض يُسْ :قى الصِ ْ :مغ ويُص:قل ثَّ :م يكت:ب فيِ :ه والكلم:ة قديم:ة ق:ال
حلّ َزة في معلَّقت ِه :
الحارث بن ِ
ف ذي المجاز وما م قـ ُ ّد َم في ِه العھـو ُد والكفـال ُء
واذكروا ح ِْل َ
َ
الجـ ْور والتعدّي وھـل
المھارق االھوا ُء
م ينقض ما في
حذ َر َ
ِ

وقال أيضًا ) التاج  ( ٩٦ : ٧في األَطالل شبَّھھا بكتابة الحبش :
ْش
آيا ُتھا َك َم
ھارق الحُ ب ِ
ِ

وقال األعشى يذكر األَدعية المرقومة في المھارق ) اللسان : ( ٢٤٧ : ١٢
ً
ربّي كري ٌم ال يكدّر
نعمة

المھارق أَنشدا
فإذا ُتنوشد في
ِ

وكذلك كتبوا على ) ال َعسيب ( أي جريد النخل قال امرؤ القيس :
ِّ
ب يماني
كخط زبور في عسي ٍ
لمن َطلَل ابصر ُت ُه فشجاني

وفي الھذليَّات قول ُه :

ذابل
او ُزبْر حِمْ َي َر بينھا احبارُ ھا بالحِمْ يريَّة في َعسي ٍ
ب ِ

وكتبوا أيضًا على األلواح ) واللَّ ْو ُح ( ك ّل صفيحة عريض:ة م:ن خش:ب أو عظ:م ك:الكتف
كانوا يكتبون عليھا .وقد ورد في القرآن  )) :في لوح محفوظ ((
) والرَّ قِيم ( اللوح من الرصاص .قال ام َّية بن أبي الصلت يذكر اللوح الذي

٢٢٢
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كان مع أصحاب الكھف حيث رُقم نسبھم واسماؤھم ودينھم )البيضاوي طبعة ليدن ص :(٥٥٥
ليس بھا االَّ الرَّ قي ُم مُجاورً ا وصِ يدَ ھ ُم والقو ُم في ال َكھْفِ ھُجَّ ُد

وسمَّوا مجموع األوراق المكتوبة ) كتابًا ( ق:ال زھي:ر ف:ي معلَّقتِ :ه عمَّ:ا يخف:ى ف:ي قل:وب
البشر فيدين ُه _ في اآلخرة :
َّ
يؤخرْ فيوضع في كتا ٍ
ب فيُدَّ خر

ليوم الحساب أو ي َُعجَّ ل ف ُي ْنقـَ ِم

وقال عديّ بن زيد الشاعر النصراني في اإلنجيل ) شعراء النصرانيَّة ( :
ْ
ناشدتـَنا بكتاب _ حُ رْ متـنا ولم تكن بكتـاب _ ترتف ُع

ّ
بالقط ( جمع ُه القُطوط وھو في األصل الجلد الذي ْ
يك َتب علي ِه وقال أميَّة
ودعوا الكتاب )
يذكر قوم ُه بني إياد ) التاج : ( ٢٠٩ : ٥
قوم لھم ساحة العراق إذا

ساروا جمي ًعا والق ُِّط وال َقلَ ُم

ّ
بالقط ھنا اإلنجيل .وقال مثل ُه األعشى :
وقيل أراد

َ
ُ
ويأفق
القطوط
ك النعمانُ يو َم لقيتـ ُ ُه بغبطت ِه يُعطي
وال المل ُ

أي يمنح الصكوك للج:وائز .وك:ذلك ) الص:حيفة ( فھ:ي الكت:اب أيضً:ا ق:ال لق:يط اإلي:ادي
)تاريخ ابن االثير : (١٥٧ : ١
سال ٌم في الصحيفة من لقيـطٍ إلى َمنْ بالجزيرة من إياد

وي::روى  )) :كت::ابٌ ف::ي الص::حيفة ((  .وس:مَّوا الص::حيفة ) بال ُم َغ ْل َغل::ة ( ق::الوا ا َّنھ::ا الرس::الة
المنقولة من بلد إلى بلد .قال صخر الغيّ في الھذليَّات ) : ( ed. Kosegarten, p. 13
ً
مغلغلة
أبلـ ْغ كبيرً ا عني
ـ
ئ
قتر
م
ُ
ل
فيھا كتابٌ َذبْر
ٍ

ُ
تبرق فيھا صحائفٌ ُج ُد ُد
َيعْ رف ُه ال ُب ْھ ُم و َمن َح َشدوا

ومن أسماء الكتاب عندھم ) المِصْ َحف ( وردت في شعر امرئ القيس للداللة على كت:ب
الرھبان قال :
فان
قفا نبكي من ذكري حبي ٍ
ب وعرْ ِ
أَتت ح َِج ٌج بعدي عليھـا فأ َ
ْ
صبحت

ان
ورسم عفت آياتـ ُ ُه منذ أَزمـ ِ
ٍ
ك ّ
رھبان
خط
زبور في مصاحفِ
ِ
ٍ

وم::ن أس::ماء الكت::ب ) المجلَّ::ة ( ق::ال اب::ن دري::د ف::ي االش::تقاق ) ص  )) : ( ١٩٢المجلَّ::ة
الصحيفة يُكتب فيھا شيء من الحكمة (( واللفظ:ة آراميَّ:ة .ق:ال النابغ:ة ي:ذكر الكت:ب المق َّدس:ة الت:ي
كانت في أيدي بني غسَّان  ) :التاج ( ٢٦١ : ٧
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مجلـ َّ ُت ُھ ْم ُ
ب
ذات اإللـ ِه ودين ُھم قوي ٌم فما
يرجون غير العواق ِ
َ

ومثلھا ) ال ِّس ْفر ( للكتاب من التوراة واإلنجيل وقد مرَّ ت .وك:ذلك س:مَّوا الكت:اب )سِ :جالًّ(
كم::ا ذك::ر ف::ي المخصَّ ::ص )  ( ٨ : ١٣وف::ي الت::اج )  ( ٣٧ : ٧والكلم::ة التين َّي::ة ) ( sigillum
بمعنى الخاتم والكتاب المختوم .وقد عرفوا ) القِ َم ْطر ( وھو ما يُصان في ِه الكتاب فانشدوا )الت:اج
: (٥٠٦ : ٣
بعلم ما يعي قِ َم ْط ُر
ليس ٍ

ما العل ُم إالَّ ما وعاهُ الص َّْد ُر

ّ
الخ:ط ( .ق:ال حسَّ:ان ب:ن ثاب:ت ) س:يرة الرس:ول ص
وكما ذكروا الكتاب ك:ذلك ذك:روا )
 ( e.d Wüstenfeld ٤٥٤في رسوم الدار :
ِّ
ُ
ب
ب
عرفت ديـار
كخط الوحيِ في الورق القشي ِ
زينب بالكثيـ ِ
َ

وكذلك قالوا في ) الس ْ
َّطر ( ان ُه الخ:ط والكتاب:ة .واص:ل الكلم:ة م:ن اآلراميَّ:ة .وروى ف:ي
تاج العروس لبعضھم ) : ( ٦٧٢ : ٣
ار سُطِ رْ َن سطرً ا لَقائ ٌل يا نص ٌر نصرً ا نصرا
اني وأَسطـ ٍ

وقال الشمَّاخ ) اللسان : ( ٢٢٩ : ٥
كما َّ
ً
عبرانية بيمين ِه
خط

بتيما َء حبرٌ ث َّم عرَّ ض أَسْ ُ
طرَ ا

ً
ً
وديباجة حسنة وھو ) ال ُع ْن َوان ( قال أبو دؤاد االيادي )التاج
سمة
وكانوا يتخذون للكتاب
: (٢٧٢ : ٩
وان الكتاب
)) لمن طلـَ ٌل ك ُع ْن ِ

((

ّ
الخط وتنميق ِه .قال علقمة بن ع َبدة ) معجم ما اس:تعجم للبك:ري ص
وكانوا يُع َنون بوشي
: ( ٥٠٥
وذ َّكرَ نيھا بعد ما قد نسيتـ ُھا
ت كأنَّ رسومَھا
بأَكناف شمَّا ٍ

وقال المر ّقش األكبر وب ِه ل ّقب مر ّق ًشا :
الدا ُر قف ٌر والرسو ُم كما

ديا ٌر عالھا واب ٌل متب ّعـ ُق
َّق
م
اع في اديم من ِ
قضي ُم صَ َن ٍ

ر َّقش في ظھر االديم َقلـَ ْم

وقال حاتم الطائي ) األغاني : ( ١٣٢ : ٧
أَتعْ رفُ آثار الديار تو ُّھ َما

ّ
كخطك في ٍّ
رق كتابًا ُم َن ْم َنما

وخصَّ رؤبة اإلنجيل بالتوشية فقال ) : ( ed. Ahlwardt., p. 149

٢٢٤
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ما َّ
خط في ِه بالمدا ِد ق َلمُهْ

وحى ُم َنمْ ِنمُهْ
انجي ُل
احبار َ
ٍ

واشاروا إلى بعض حروف الكتابة كق:ول م:رَّ ار ب:ن منق:ذ ف:ي وص:ف رس:وم ال:دار يش:بّه
بحرف الالم ما م َث َل منھا :
ت مثل ِّ
خط الالم في َوحْ ي ُّ
وترى منھا رسومـ ًا قد َعلَ ْ
الزبُرْ

وك::ان الكتب::ة يض::اعفون العناي::ة ف::ي كتاب::ة ص::ورة العن::وان .ق::ال االخ::نس ب::ن ش::ھاب
)المفضَّليَّات .( ed. Lyall, p. 410
ِّ
الرق كاتبُ
العنوان في
ف مناز ُل كما َر َّقش
ان بن عو ٍ
َ
البن ِة خطـ َّ َ

وقال أبو االسود على خالف ذلك ) األغاني : ( ١١١ : ١١

ُ
نظرت إلى عُنـوان ِه فنبذتـ ُ ُه ك َنبْذك نعالً أ ُ ْخلِقت من نعالِكا

وممَّا ذكروهُ أيضًا من أدوات الكتابة ) الَّ :د َواة ( ق:ال س:المة ب:ن جن:دل ) ديوانُ :ه ص ١٥
من طبعتنا ( :
لمن َطلـَ ٌل الكتاب المنمَّق
اكبَّ علي ِه كاتبٌ بدواتـ ِه

صلَيْب فم ْ
رق
خال عھ ُدهُ بين ال َّ
ُط ِ
ُھر ِق
وحادثـ ُ ُه في العين جدَّ ةُ م َ

وكذلك صرَّ حوا بذكر ) المداد ( أي الحبر .قال المتل ّمس يذكر الكتاب الذي اعطاهُ عمرو
بن ھند لعامل ِه في البحرين يسرُّ إلي ِه بقتل ِه ) ياقوت : ( ٢٢٨ : ٤
كافر
والقي ُت ُه بالثِني من بطن
ٍ
ُ
ُ
رأيت مدادَ ھا
رضيت بھا لمَّا

كـذلك أُفني ك ّل ٍّ
قط مضلـ ّ ِل
يجول بھا التيَّار في ك ّل َج ْد َو ِل

ومثل ُه ) النِ َقس ( جمع ُه أَنقاس قال زھير بن عاصم ) البكريّ ص : ( ٥٢٤
بھنَّ َّ
قاسا
خط القلـَ ُم األَ ْنـ َ
فلم يدَ عْ لُبسً ا وال التباسا

انَّ بالدي لـم تكن أَمالسا
من السبيّ حيث أعطى الناسا

وفي األصل  :االنفاسا بالفاء .وھو تصحيف

متفرقة لنصارى العرب
 ١٢بعض الفاظ أخرى
ّ
ن::ذكر ھن::ا بع:::ض ألف::اظ وردت ف::ي آث:::ار الجاھليَّ::ة بخص::وص النص:::ارى وأوَّ لھ::ا اس:::م
)النصرانيّ ( وجمعھا النصارى .قال العجَّ اج في مفردھا ) ديوان ُه ص : ( ٦٩
كما يعو ُد العيدَ َنصْ رانيُّ

ً
وبيعة لسُورھا عِ لِيُّ
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وقال جابر بن حُ َنيّ في جمعھا ) شعراء النصران َّية ص : ( ١٩٠
دم
وقد زعمت بھرا ُء انَّ
َ
رماحنا رما ُح نصارى ال تخوضُ إلى ِ

وقال ُ
ط َخيم بن الطخمة االسدي يمدح قومًا من أھل الحيرة من بني امرئ القيس بن زيد
مناة بن تميم رھط عديّ بن زيد ) ياقوت معجم البلدان : ( ٩٥٧ : ٢
بنو السِّمْ ط والجدَّاء ك ّل َس َميْدَ ٍع
واني وان كانوا نصارى أُحبُّھم

ُ
عروق
ت
ل ُه في
العروق الصالحا ِ
ِ
ويرتـا ُح قلبي َنحْ وھم و َيتـ ُوقُ

وقال القطاميّ يذكر نساء النصارى في صومھنَّ ) التاج : ( ٩٩ : ٨
الحياض كأنـَّھا نسا ُء النصارى أصبحت وھي ُكفـَّ ُل
َيلـ ُ ْذ َن بأَعقار
ِ

ومثل ُه لحسَّان ) ص  ٢٤من طبعة تونس ( :
ب ويھودُھا
فرحت نصارى يثر ِ

ُلح ُد
لمَّا توارى في
الضريح الم َ
ِ

ولعبد _ بن الزبير في حجَّ ار بن ابجر العجليّ ) األغانيّ : ( ٤٦ : ١٣
عجل
سلي َل النصـارى سُدْ تَ عِ جْ الً ومن ي ُكنْ كذلك أھـ ٌل أن َيسود بني
ٍ

وقال في التھذيب  :وجا َءت أَنصار جمع َنصْ ران ) أي النصرانيّ ( وانشد :
رأيت ً
ُ
نبطا أَ ْنصارا
لمَّا

يريد نصارى من النبط ) اللسان  ٦٨ : ٧والتاج ( ٥٦٩ : ٣
وك::ذلك ق::الوا ف::ي مؤن::ث َنصْ :َ :ران )) َنصْ ::رانة (( ق::ال أب::و االخ::زر يص::ف ن::اقتين طأْطأَت::ا
رأسيھما من االعياء فشبھھما بالنصرانيَّة تطأْطئُ رأسھا بصالتھا :
ف ِكـ ْلتاھما خرَّ ْ
ت وأَسْ جدَ رأسھا

كما أَسْ َجدَ ْ
ت َنصْ ران ُة لم تح ّنفِ

وبنوا من ُه فعالً فق:الوا )) تنصَّ:ر (( أي دخ:ل ف:ي دي:ن النص:رانيَّة .ق:ال ح:اتم الط:ائي ي:ذكر
ديار لحيان وكانوا نصارى ) األغاني : ( ١٠٤ : ١٦
ُ
ب ودار ٍة
زلت اسعى بين نا ٍ
وما

ُ
خفت ان أَتنصَّرا
يان حتى
بِلِحْ َ

وقال جعفر بن سراقة أحد بني قرَّ ة يھجو جميل بن معمر وقوم ُه )األغاني :(١٥ : ٦
نحنُ منعنا ذا القرى من عدوّ نـا
منعنـاهُ من عليـا مع ٍّد وأنتـ ُم
فريقان رھبانٌ بأسفل ذي القرى
ِ

وعُذر َة إذ نلقى يھـو ًدا وبعثرا
قرح وخيبرا
سفاسيفُ روح بين
ٍ
وبالشام عرَّ افـون فيمن تنصَّ را
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اإل َران ( وھو سرير الميت أو تابوت من خشب كانوا يحملون
وممَّا خصُّوهُ بالنصارى ) ِ
َّ
علي ِه موتاھم .ھكذا رواهُ شارح ديوان طرف:ة ) ش:عراء النص:رانيَّة  ( ٣٠٠حي:ث ق:ال ف:ي معلقتِ :ه
يصف ناقت ُه :
َ
َ
ب كأَنـَّ ُه ظھ ُر بُرْ جُ ِد
لواح اإلِ َران نشأتـ ُھا على الح ٍ
أمُونٌ كأ ِ

قال التبريزي في شرح المعلَّقات )  : ( ed. Lyall, 33اإلِران تابوت كانوا يحملون في ِه
ساداتھم وكبرا َءھم دون غيرھم .وقال امرؤ القيس ): ( ed. de Slane p. ٣٠
ت
اإلران َنسأْتھا على الح ٍ
ب كالبُرْ ِد ذي ال ِحبَرا ِ
وعَ ْن ٍ
س كأَلـواح ِ

قال الشارح )  : ( id., p. 99اإلِران سرير موتى النصارى
ومنھ:::ا ) الن:::اؤوس ( جمعھ:::ا ن:::واويس .ق:::ال ف:::ي الت:::اج )  ( ٢٥٦ : ٤الن:::واويس مق:::ابر
النصارى .والمرجَّ ح أن أصل الكلمة من اليونانيَّة )  ( ναόςومعناھا الھيكل والمدفن
وممَّا ذكروهُ للنصارى ) البُوق ( وھو النفير الذي ُي ْن َفخ في ِه .انش:د االص:معي )الت:اج : ٦
 (٣٠١للعلبكم ) كذا ( الكنديّ :
البوق
)) َزمْ ر النصارى زمَّرت في
ِ

((

يريد ھنا الروم الذين كانوا ينفخون األبواق في حفالتھم
ونم غريب ما نسبوا إلى النصارى اكرام ) الوثن ( كما مرَّ ساب ًقا وقالوا )) الوثن الصليب
((  .وك::ذلك دع::وا الص::ليب والتماثي::ل التقو َّي::ة عن::د النص::ارى ) اص::نامًا ( .كم::ا دعاھ::ا جري::ر )
ُ
بالزون ( بمعنى الصنم أيضًا .حيث قال ) تاج العروس : ( ٢٢٩ : ٩
)) َم ْشي الھراب ِذ حجُّ وا بيعة ُّ
ون
الز ِ

((

ٌ
غل:ط ف:احش الن النص:ارى ل:م يعب:دوا ّ
ق:ط ال:وثن أو الص:نم أو ُّ
ال:زون.
وفي ھذه األق:وال
فضالً عن كون الھرابذة ھم المجوس وا َّنما يكرّ مون الصليب والصور لما ّ
تمثل لھ:م م:ن ش:خص
السيّد المسيح المصلوب وأولياء _ .وشتان بين ھذا وعبادة االصنام
ــــــــــ
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في األَعالم النصرانيَّة

انَّ اعالم األشخاص في األُمم القديمة من اصدق الشواھد على معتقداتھا فل:ذلك أردن:ا ان
نفرد بابًا خا ًّ
صا لالعالم النصرانيَّة التي نجد آثارھا في جھات العرب قبل االس:الم فلعلَّھ:ا تزي:دنا
علمًا بما كان للدين المسيحي من النفوذ في الجزيرة العربيَّة
وممَّا ينبغي التنبيه إلي ِه بادئ بدء انَّ األَعالم التي ذكرھا قدماء الكتبة قبل المسيح للعرب
والتي ورد ذكرھا لھم في آثار االشوريين ثَّ :م اليون:ان ثَّ :م الروم:ان ال تفي:دنا ش:ي ًئا ب:االطالق عل:ى
توحيدھم .بل كثير منھا على خالف ذلك يُوقفنا على عبادتھم لألوثان وخصوصًا للشمس والقم:ر
والكواكب كما اثبتنا ذلك في َّ
مقدمة القسم األوَّ ل من كتابنا ھذا .وكذلك يُستد ّل من تلك األسماء أنَّ
العرب كانوا ّ
َّ
يعظمون مواليد الطبيعة م:ن جم:اد ونب:ات وحي:وان فكث:رة االع:الم الدال:ة عل:ى ھ:ذه
الموالي::د ال يمك::ن تعليلھ::ا االَّ ب::القول انَّ الع::رب أَلَّھ::وا الطبيع::ة ف::ي مظاھرھ::ا م::ن الق::وّ ة والجم::ال
والحياة فرأَوا فيھا تجلّيات معبوداتھم
وممَّا يولي العجب ا َّننا ال نجد بين ھذه االعالم القديمة السابقة لعھ:د المس:يح اس:مًا واحً :دا
يثبت لنا ما زعم ُه بعض كتبة العرب بعد االسالم حيث ق:الوا ب:ال س:ند انَّ الع:رب ك:انوا موحّ :دين
وا َّنھ::م أخ::ذوا التوحي::د ع::ن اب::رھيم الخلي::ل وع::ن اس::ماعيل ابن::ه ث::م توارث::وهُ بت::والي االعص::ار.
فاألَعالم الواردة في اآلثار القديمة تنفي ھ:ذا ال:زعم حت:ى ان اس:م اس:ماعيل اب:ي الع:رب عينِ :ه ل:م
يُرْ َو ألحد منھم في تلك الكتابات وعلى خالف ذلك ا َّننا نجد في تلك االعالم م:ا ال ي:دع ُ
شْ :بھًا ف:ي
شرك العرب كبقيَّة االمم
ھذا إلى عھد المسيح .وليس األمر كذلك بعد ظھور النصرانيَّة فاننا إذا استقرينا االع:الم
العربية التي رواھا اقدم كتبة العرب عن ت:اريخھم المتوسّ:ط ب:ين عھ:د الس:يّد المس:يح إل:ى ظھ:ور
اإلسالم أمك َّنا ان نبيَّن من تعدادھا انّ النصرانيَّة كان:ت نف:ذت ف:ي ب:الد الع:رب وانَّ تل:ك االس:ماء
ا َّنما دخلت بينھم بانتشار الدين المسيحي
ولع َّل البعض يرون انَّ عدد ھذه االع:الم قليٌ :ل بالنس:بة إل:ى م:ا ذكرن:اهُ ع:ن ش:يوع ال:دين
النصراني بين العرب في الجاھلية فجوابنا على ذلك َّ :أوالً انَّ العرب النصارى
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تبعوا غالبًا في اسمائھم عادات قبائلھم القديمة دون أن يمتازوا بأسماء جديدة لم يألفوھا في سابق
االجيال
ثانيًا انَّ منھم من كان ل ُه أكثر من اسم واحد كما ھي ع:ادة كثي:رين م:ن نص:ارى الش:رق
ف::ي بالدن::ا فك::انوا بالمعمود َّي::ة يس:مُّون أوالدھ::م باس::م ي::د ّل عل::ى نص::رانيتھم وا َّم::ا ف::ي المع::امالت
العاديَّة فكانوا يطلقون عليھم اسمًا آخر مأْلو ًفا كمالك وصالح وحبيب وسعد
ً
ثالث::ا ال ب::ل نع::رف م::ن ش::ھادة ت::اريخھم انَّ بع::ض النص::ارى ف::ي جزي::رة الع::رب تس:مَّوا
باس:ماء وثني::ة كان:ت ج::رت ف:ي االس::تعمال و ُنس::ي معناھ:ا األص::لي كعب:د الم::دان وم:نھم بن::و عب::د
الم::دان النص::ارى ف::ي نج::ران وكعب::د الق::يس ال::ذي ينتس::ب إليِ :ه بن::و عب::د الق::يس النص::ارى ال::ذين
ذكرناھم قبالً .وھكذا جرى أي ً
ضا لنصارى اليونان والرومان والسريان فا َّنھم بعد تنصُّرھم تسمَّوا
باسماء كان أصلھا وثن ًّيا مشيرً ا إلى معبوداتھم كمركوريوس وديونوسيوس وباخوس ومرطيوس
لكنَّ تلك األسماء كانت فقدت باالستعمال معانيھا الوثنية
فإذا أدركت ما سبق فنقول انَّ االعالم نصرانيَّة بين العرب على خمسة أشكال فمنھ:ا م:ا
استعاروهُ من االسفار المقدَّسة ومنھا ما أشاروا في ِه إلى االسم الكريم ومنھا م:ا ُخ:صَّ بالنص:ارى
دون غي::رھم ومنھ::ا م::ا ك::ان تعري ًب::ا ألس::ماء نص::رانيَّة ومنھ::ا أخي::رً ا م::ا د ّل عل::ى بع::ض الص::فات
الموافقة الحوال النصارى

 ١االعالم النصران ّية المستعارة من االسفار المق َّدسة
ھذه االعالم مشتركة في بالد العرب بين النصارى واليھود ونح:ن نض:رب الص:فح ع:ن
اسماء اليھود لخروج ذلك عن غرضنا فنذكر أسما َء سواھم ممَّ:ن ينتم:ون غالبً:ا إل:ى القبائ:ل الت:ي
أثبتنا نصرانيَّتھا وذلك على ترتيب حروف المعجم
) آدم ( تسمَّى بعضھم في الجاھليَّة باسم أبي البشر .منھم )) آدم بن ربيعة بن الحارث بن
َّ
المطلب (( قال اب:ن دري:د ف:ي االش:تقاق ) ص  )) : ( ٤٤قُت:ل ف:ي الجاھليَّ:ة وھ:و ال:ذي وض:ع
عبد
ْ
ْ
النبيُّ صلعم دم ُه يوم فتح مكة ((  .ومنھم آدم مولى بَل َعنير ذكرهُ
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ابو تمَّام في الحماسة ولعلَّ ُه آدم بن َش ْدقم العنبري الذي روى ل ُه ياقوت شعرً ا ف:ي معج:م البل:دان )
( ٣٧٣ : ٣
) اب:راھيم ( ق:ال التبري:زي ف:ي ش:رح الحماس:ة )  : ( ed. Freytag ١٧٥ : ١ق:ال أب:و
العالء  :اب:راھيم اس:م ق:ديم ل:يس بعرب:يّ وق:د تكلَّم:ت بِ :ه الع:رب عل:ى وج:وه فق:الوا إب:راھيم وھ:و
المشھور وابراھام وقد قُرئ ب ِه وإِبْرا َھم على حذف الياء وإِب َْر َھم (( وذك:ر ھن:اك اس:م ش:اعر ق:ديم
دعاهُ )) ابراھيم بن ُك َنيْف ال َّنبْھانيّ ((  .وممَّن تسمَّى بابراھيم اب:راھيم ب:ن أيُّ:وب ب:ن مح:روف عّ :م
الشاعر النصرانيّ عديّ بن زيد ) التاج  .( ١٥١ : ١ومنھم ْقوم من الصحابة ذكرھم اب:ن االثي:ر
في أسد الغاب:ة ف:ي معرف:ة الص:حابة ) ج  ١ص  ٤٠ـ  ( ٤٤عُرف:وا باس:م اب:راھيم تس:مَّوا بِ :ه ف:ي
الجاھليَّة كابراھيم االشھليّ وابراھيم بن الحارث ب:ن خال:د التيم:يّ القرش:يّ المھ:اجر وك:ابي راف:ع
إبراھيم القبطيّ قال ان ُه )) كان م:ولى رس:ول _ ص:لعم (( واب:راھيم ب:ن عبَّ:اد االوس:يّ ال:ذي ش:ھد
موقعة أُحد وابراھيم بن قيس بن معدي كرب الكنديّ ممَّ:ن وف:دوا عل:ى نب:يّ المس:لمين .واب:راھيم
النجَّ ار قال )) ان ُه صنع المنبر لرسول _ ((  .وقد جاء اسم ابراھيم على صورة أخرى وھ:و اس:م
أَبْر َھة ذكرهُ العرب للحبشة وأَشھر من دُعي ب ِه أَب َْرھة الذي حارب ذا ن:وَّ اس وتملَّ:ك عل:ى ال:يمن.
وب ِه سمي قبل ُه ابرھة ذو المنار أحد ملوك اليمن ابن الرائش الذي أش:ار إليِ :ه الش:اعر ف:ي وص:ف
نوب الدھر ) حماسة البحتريّ : ( ٨٣
ْ
سجدت ل ُه
صب َْن ابرھ َة الذي
وأَ َ

تنطق
ُول صوامتـ ًا لم
ُ
ص ُّم الفـ ُي ِ
ِ

) إِ ْد ِريس ( ليس ھذا االسم على لفظ ِه ف:ي االس:فار المقدَّس:ة .والع:رب يزعم:ون انُ :ه أح:د
األولين قال في تاج العروس )  )) : ( ١٤٩ : ٤ھو خنوخ أو احنوح المذكور في التوراة ((
اآلباء َّ
 .وقد تسمَّى ب ِه أحد النصارى الوافدين على محمَّد رسول اإلس:الم كم:ا رواهُ اب:ن األثي:ر ف:ي أس:د
الغابة )  ٤٤ : ١و ( ٥٧
ً
شھيدا قتل ُه البالميُّ:ون س:نة  ٤٧٣وت:ذكارهُ ف:ي ١٤
) ارميا ( راھب في طور سيناء مات
كانون األوَّ ل
) إِسْ ::حاق ( ُدع::ي باس::م اس::حاق أح::د ش::عراء الحماس::ة ف::ي أب::ي ت َّم::ام ) ص  ( ١٤٠وھ::و
اسحاق بن َخلَف .وذك:ر اب:ن األثي:ر م:ن الص:حابيّين )  ( ٦٨ : ١اس:حاق الغن:ويّ  .وممَّ:ن اش:تھر
باسم اسحاق بين نصارى العرب راھب استشھد في طور سينا قُتل مع
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رھب:ان آخ:رين ف:ي س:نة  ٤٧٣وت:ذكارهُ واق:ع ف:ي السنكس:ارين الغرب:يّ والش:رقيّ ف:ي  ١٤ك:انون
الثاني ويدعون ُه اسحاق سالئيل
) اسْ رائيل ( لم نجدهُ بين االعالم السابقة لالسالم و ُسمّي ب ِه بعد االسالم قليلون كاسرائيل
بن يونس الراوي ذكرهُ الطبريّ غي:ر م:رَّ ة ف:ي تاريخِ :ه واس:رائيل ب:ن السََّ :ميْدع ذك:رهُ ي:اقوت ف:ي
معجم ِه )  ( ٤٨٢ : ١واسرائيل بن َر ْوح ) فيه ( ٣٣ : ٢
) إسْ َمعِيل ( اقدم ما نعرف ممَّن تسمَّوا بھذا االسم شھيد نصرانيّ كان ارسل ُه مل:ك العج:م
سنة  ٣٦٢للمسيح سفيرً ا إلى يلي:انوس الجاح:د القيص:ر الروم:اني ليب:رم معُ :ه عھ:د الص:لح وك:ان
اسمعيل ھذا مع اثن:ين آخ:رَ ين نص:رانيَّين مثلُ :ه اس:مھما مانوي:ل ) أو عمَّانوي:ل ( وس:ابيل فع:رض
عليھم يليانوس جحود دينھم فأبوا فامر بقتلھم فماتوا شھداء إيمانھم .وعيدھم واقع في الكنيسة في
 ١٨حزيران ) راج:ع أعم:ال البولن:ديين Acta Sanctorum, vol., IV Jun. pp. 231-246
( .و ُسمّي بھذا االسم أيضًا رجالن من الصحابة اسماعيل َّ
الزبدي ورجل آخر ذكرھما ابن األثير
في أُسد الغابة ) ج  ١ص  ٧٩ـ ( ٨٠
) اشعيا ( ھو اسم أحد الرُّ ھبان العرب في طور سيناء المستشھدين سنة ٤٧٣
) الياس ( ورد ھذا االسم ألحد أجداد نبيّ المسلمين وھ:و الي:اس ب:ن مض:ر ب:ن ن:زار ب:ن
مع ّد بن عدنان .راجع كت:اب االش:تقاق الب:ن دري:د ) ص  ( ٢٠وق:د زعم:وا انَّ االس:م مش:تق م:ن
يئس والصواب انّ االسم عبرانيّ األصل وب ِه ُسمّي النبي الي:اس الش:ھير وبِ :ه سُ:مّي بع:د اإلس:الم
الياس بن حبيب الفھري عام:ل افريقي:ة ) اطل:ب ت:اريخ اليعق:وبي  .( ٤٦٤ : ٢وم:ن المحتم:ل انَّ
اس::م )) اي::اس (( الش :ائع عن::د الع::رب ھ::و ص::ورة مختلف::ة الس::م الي::اس .وبھ::ذا االس::م ُع::رف اح::د
النصارى وھو اياس بن قبيصة النصراني وقد ذكرنا في شعراء النصرانية ) ص  ( ٩٣شي ًئا من
ش:عر ِه .وك::ان أح:د س::ادة قومِ :ه وابنُ :ه اي::اس ك::ان ع:امالً لكس::رى انوش::روان عل:ى الحي::رة .وم َّم::ن
عُرف بين عرب النصارى باسم الياس راھبٌ استشھد في طور س:ينا س:نة  ٣٨٠ت:ذكارُ هُ ف:ي ٢٠
تشرين الثاني .وكذلك الياس بطريرك أورشليم )  ٤٨٠ـ  ( ٥١٨الق:ديس ك:ان مول:دهُ ف:ي جزي:رة
العرب
) ايُّوب ( ھو اسم بعض العرب في الجاھليَّة منھم أيُّوب بن مَحروف وھو ج ّد
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الشاعر النصراني عديّ ب:ن زي:د .ق:ال أب:و الف:رج االص:بھاني ف:ي األغ:اني )  )) : ( ١٨ : ٢ك:ان
أيُّوب ھذا فيما زعم ابن االعرابيّ َّأول من ُسمّي من العرب أيُّ:وب ((  .وذك:رهُ ف:ي ت:اج الع:روس
) (١٥١ : ١مع ابن ِه ابرھيم ع ّم الشاعر عديّ بن زيد وروى قول ابن الكلب:يّ فيھم:ا ق:ال )) :ق:ال:
وال أع::رف ف::ي الجاھل َّي::ة م::ن الع::رب أ ُّي::وب واب::رھيم غي::ر ھ::ذين وا َّنم::ا ُس :مّيا بھ::ذين االس::مين
للنصرانيَّة ((  .وقد ذكر ابن االثير في أُسد الغابة )  ( ١٦٢ : ١رجلين من االنصار ُدعيا ب:أيّوب
ك انَّ ھذا االسم كان اسمھما ف:ي الجاھليَّ:ة وھم:ا )) أيُّ:وب ب:ن بش:ير االنص:اري وأيُّ:وب ب:ن
وال ش ّ
مكرز ((  .وقد ذكر البحتري في حماست ِه ) اطلب طبعتنا ص  ٢٦٠و  ( ٢٦١مقاطيع من الش:عر
لش::اعر دع::اهُ ُع َب ْي::د ب::ن أ ُّي::وب .وك::ذلك ورد اس::م أ ّي::وب ف::ي ش::عر النابغ::ة حي::ث ق::ال ) ش::عراء
النصران َّية ص : ( ٦٥٥
مستشعرينَ قدَ اَلـْ َف ْوا في ديارھم

ب
ُوع ودعميٍّ وايـ ُّو ِ
دُعا َء س ٍ

يريد انَّ بني قُ َعيْن دعوا إلى الحرب ھذه االحيا َء الثالثة قال الشارح  )) :وھ:م احي:اء م:ن
اليمن من غسَّان وھم نصارى وقيل ھم رھبان ((
) َب ْنيَامين ( ھو أحد شھداء طور سينا سنة ٤٧٣
) ح َّنة ( ھذا االسم ورد للذكور واإلِناث فھو كح َّنان ويوح َّنا .امَّا لالناث فھو كاسم ح َّنة ا ّم
األول ح َّنة والد عمرو الصحابيّ االنصاريّ وأب:و ح َّن:ة الب:دري ذكرھم:ا ف:ي ت:اج
صموئيل .ومن َّ
العروس )  .( ١٨٥ : ٩وامَّا من الثاني فح َّنة بنت ھاشم بن عبد مناف القرشيّ عم محمَّ:د ذكرھ:ا
اليعقوبيّ في تاريخ ِه )  ٢٨١ : ١و ( ٢٨٣
) َح::وَّ اء ( ذك::ر اب::ن األثي::ر ف::ي أُس::د الغاب::ة )  ( ٤٢٩ : ٥ارب::ع نس::وة م::ن االنص::اريَّات
حواء فتسمَّين ب ِه في عھد الجاھليَّة وھنَّ ح:وَّ اء بن:ت الس:كن ا ّم بجي:د الحارثيَّ:ة زوج:ة
ع ُِرفن باسم َّ
وحواء بنت رافع ب:ن ام:رئ الق:يس .وح:وَّ اء بن:ت
قيس بن الخطيم الشاعر الذي قُتل قبل الھجرةَّ .
حواء بنت يزي:د ب:ن س:نان زوج:ة ق:يس ب:ن
زيد بن السكن وكلّھنَّ من بني عبد االشھل .والرابعة َّ
شمَّاس .وقد اختلفوا في نسبھنَّ وعددھنَّ
) َحيقار ( ھو من األسماء الكتابيَّة ورد في سفر طوبيَّا ف:ي الترجم:ة اليونانيَّ:ة ) ٢٣ : ١
( .وفي تاريخ الطبريّ )  ( ٧٤٥ : ١انَّ احد بني مع ّد بن عدنان الذين خرج:وا م:ع اليمني:ين إل:ى
بالحيْقار بن الحيق
الريف كان يدعى َ
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) داؤُ د ( ھو أحد أعالم النصرانيَّة المتواترة في الجاھليَّة .وأقدم من عُرف ب ِه أحد مل:وك
الضجاعمة الذين سبقوا غسَّان وتنصَّروا مع بني سليح واسم ُه )) داود اللث:ق (( ق:ال اب:ن دري:د ف:ي
االشتقاق ) ص  )) ( ٣١٩ھو الذي يُضاف إلي ِه دي:ر داؤُ ود بالش:ام وق:د مل:ك زما ًن:ا ((  .وق:د روى
ض:جْ عم
الكلبي في الجمھرة نسب ُه فقال  )) :ھو داود بن ھبولة اخي ھبالة بن عمرو بن ع:وف ب:ن َ
((  .وي::روى اس::م داؤود عل::ى ص::ورة دؤاد ق::ال االس::ود ب::ن يعف::ر ) حماس::ة البحت::ريّ ص ( ٨٣
يصف منازل آل محرّ ق :
ارضٌ تخيّرھـا أطيب َمقِيلھا كعبُ بن مام َة وابن ا ِّم دؤا ِد

ومن مشاھير شعراء بني اياد النصارى في الجاھليَّة )) أب:و دؤاد االي:اديّ (( اطل:ب ش:عر ُه
في حماسة البحتري ) ص  .( ٨٧وقد ُذكر ھناك ) ص  ( ١٤٤شاعرٌ آخر ُدعي داؤُ د وھو داؤد
بن حَ مَل الھمذانيّ  .ومن موالي االنصار داود بن بالل ) ذكرهُ في اسد الغابة ( ١٢٩ : ٢
) زكريَّا ( ُدعي بھذا االسم أحد بني خزاعة وھو زكريَّ:ا ب:ن علقم:ة الخزاع:يّ ذك:رهُ اب:ن
األثير في أُسد الغابة )  ( ٢٠٥ : ٢وقال ان ُه ُدع:ي أي ً
ض:ا ُك:رْ ًزا .وذك:ر ف:ي األغ:اني )(١٢ : ١٩
زكريَّا بن ثباة الثقيفي
) ُس :لَيْمان ( ذك::ر اليعق::وبيّ ف::ي تاريخ ِ :ه )  ( ٢٩٩ : ١ب::ين ح َّك::ام الع::رب ف::ي الجاھل َّي::ة
سليمان بن نوفل ممَّن ح َّكموھم لشرفھم وصدقھم ورئاستھم .وذكر البحتريّ بين قدماء الشعراء )
ف::ي حماس::ت ِه ص  ( ٢٢٦س::ليمان ب:َ :ن المُھ::اجر الع::دويّ  .وروى أب::و ت َّم::ام ) ص  ( ٤٣٥ش::عرً ا
لسُليمان بن َقتـَّة .وذكروا بين األنصار عدَّ ة رجال دُعوا باسم سليمان ك ُسلَيْمان الليثي بن اكيمة و
ُسلَيْمان ابن أبي حثمة القرشي و ُسلَيمان بن ص َُرد الخزاعي وسُ:ليمان ب:ن عم:رو ب:ن حدي:دة ال:ذي
قُتل يوم أُحُد وس:ليمان ب:ن مُسْ :ھر وس:ليمان ب:ن ھاش:م ب:ن عُتب:ة القرش:ي ) اطل:ب أُس:د الغاب:ة : ٢
 ٣٥٠ـ  .( ٣٥٢ولع َّل الذين تسمَّوا في الجاھليَّة ب ُسلَيم وسالَّم و َس ْلمان وسالم أشاروا بأسمائھم إلى
ُسلَيْمان .والدليل علي ِه ما ورد من الشعر في ُسلَيْمان الحكيم بتغيير صورة اسم ِه فدعاهُ األسود بن
يعفر سالَّمًا قال ) التاج : ( ٣٤٤ : ٨
ودعا بمحكم ٍة أمينٌ س َّكھا

من َنسْ ج داودَ أبي سالَّ ِم

ومثل ُه للحطيئة :
نسج سالَّ ِم
في ِه الرما ُح وفي ِه كل سابغ ٍة جالَّ َء مُحْ َك َم ٍة من
ِ
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ودعاهُ النابغة ُسلَ ْيمًا فقال ناسبًا إلي ِه نسج الدروع ) ديوان ُه ص ( ٩٩
ضـا َء ذائـ ِل
ت َنثـل ٍة تـ ُبَّعَّ ٍة ونس ُج ُسـلَي ٍْم ك ُّل ق َّ
صمو ٍ
وكل َ

) سِ مْعان ( من المحتمل أن يكون ھذا االسم كتاب ًّيا أو نصران ًّيا محضًا وقد دُع:ي بِ :ه ق:وم
في الجاھليَّة منھم سِ مْعان بن عمرو بن ق:ريط س:يّد بن:ي ك:الب ال:ذي كت:ب إليِ :ه رس:ول المس:لمين
دلوهُ بالكتاب كما ذكر ابن سعد )ص  ١٩ـ  (ed. Wellhausen ٢٠ث َّم
يدعوهُ إلى اإلسالم فرقع َ
خاف واسلم .وذكر أبو حاتم سھل السجستاني ف:ي كت:اب المعمّ:رين )ص (ed. Goldziher ٥٤
سمعان بن ُھ َبيْرة قال  )) :وھو أبو السمَّال االسديّ عاش  ١٦٧سنة (( وقالوا ان ُه ف:ي ال:ر َّدة .وف:ي
أُسد الغابة البن األثير )  ( ٣٥٥ : ٢صحابيَّان كان اسمھما سمعان وھما سمعان بن خالد الكالبي
األول منھما ھو الذي ذكرهُ ابن سعد .واسم سمعان ورد أيضًا
وسِ مْعان بن َع ْمرو بن حجر ولع ّل َّ
على صورة شِ مْ عون كما سترى )راجع ياقوت معجم البلدان (٦٧٢ : ٢
صمُوئيل وشموئيل أيضًا .وقد أثبتنا في ديوان السموءَل م:ا
) السَّ م َْوءَل ( وھو سموئيل و َ
ً
يرجّ ح كون السموءَل بن عادياء نصران ّيا وعلي ِه يكون االسم شاع أي ً
ضا بين النصارى .وقد ذك:ر
ابن ھشام في سيرة الرس:ول حب:رً ا م:ن اليھ:ود يُ:دعى َس:موئيل ب:ن زي:د ) ص  ٣٥٢وed. ٣٩٨
( Wüstenfeld
مْران ( ومثل ُه ) َعمْرو ( اسمان شائعان بين عرب الجاھليَّة ولعلَّھم اس:تعاروھما م:ن
) عِ َ
م:رام ھ:و أب:و موس:ى وھ:ارون وم:ريم ) ع:دد ( ١٧ : ٣
َعمْرام وعُمري الواردين في الت:وراة ف َع َ
ورُوي ف::ي الق::رآن ِعمْ ::ران فجعل ُ :ه ك::أبي الع::ذراء م::ريم )  ٣١ : ٣و  .( ١٢ : ٦٦وعُمْ ::ري اس::م
ألحد ملوك اسرائيل ولبعض أبناء اسرائيل .وممن شتھروا باس:م عم:رو ف:ي الجاھليَّ:ة عم:رو ب:ن
كلثوم التغلبيّ الشاعر النصراني الشھير وعمرو بن قمي َئة وعم:رو ب:ن االھ:تم التميم:ي وغي:رھم.
واشتھر باسم ِعمْ ران ِعمْ ران ابن مرَّ ة بن الحارث وعمران بن الحصين الصحابي
المدعوات بمريم نذكرھنَّ في الباب الثالث
َّ
) مريم ( تع َّددت نساء العرب
) موسى ( ُدعي ب ِه بعض العرب قبل اإلسالم كموسى بن الحارث ) س:يرة الرس:ول ص
 ( ٢١١وابي موسى االشعريّ ) ابن سعد  ( ٧٠وموسى بن ج:ابر الحنف:يّ أح:د ش:عراء الحماس:ة
قال في خزانة األدب ولبّ لُباب لسان العرب )  )) : ( ١٤٦ : ١ھو أحد شعراء
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بني حنيفة المكثرين يقال لُ :ه اب:ن الفريع:ة وھ:ي امُُّ :ه ويق:ال ك:ان نص:ران ًّيا ((  .وك:ان اس:م رس:ول
الغسّ::انيين موس::ى وھ:::و منصِّ::رْ ھم ف:::ي الق::رن الراب:::ع كم::ا م:::رَّ ف::ي القس:::م األوَّ ل .وك::ذلك أح:::د
المستشھدين من نسَّاك العرب في جبل سينا سنة  ٤٧٣كان يُدعى موسى
) لوط ( ذكر ابن س:عد ف:ي الوف:ادات ) ص  ( ed. Wellhausen ١٩ف:ي جمل:ة ال:رواة
المعاصرين لنبي المسلمين )) لوط بن يحيى االزديّ (( .
) ال َّنعْ مان ( أقدم من ذكرهُ التاريخ بھذا االسم ال َّنعْ مان بن بنيامين بن يعقوب ) تكوين ٤٦
 ( ٢١ :وب ِه عُرف قائد ملك سوريَّة الذي ابرأَهُ اليَّا النبيّ  .وقد شاع بع:د ذل:ك ب:ين الع:رب ولعلَّھ:م
َّ
المقدسة
استعاروهُ من األسفار
) نوح ( سُ:مّي باس:م ن:وح أح:د نص:ارى ربيع:ة وھ:و ن:وح ب:ن مُجْ ل:د ورد ذك:رهُ ف:ي أُس:د
الغابة )  .( ٤٥ : ٥وذكر في األغاني )  ( ٩٠ : ٢١رجالً دعاهُ بابن نوح كان في أوائل اإلسالم
) ھارون ( لم يحضرنا .اسم أحد من الجاھليَّة دُعي بھارون .ولعّ :ل ھ:ارون ب:ن النعم:ان
بن االسلت األوسي ) األغاني  ( ١٦١ : ١٥الذي كان في أوائل اإلسالم سُمي ب ِه قبل اإلسالم
) َيعْ قُوب ( كان من شھداء طور سينا سنة  ٤٧٣المسمَّى يعقوب .وذكر ابن األثير )أس:د
الغاب::ة  (١٢٧ : ٥بھ::ذا االس::م م::ن أھ::ل الجاھل َّي::ة ال::ذين أس::لموا َيعْ ق::وب ب::ن اوس و َيعق::وب ب::ن
صين ويعقوب بن َز َمعة ويعقوب القبطي .وذكر ف:ي األغ:اني )  ( ٦٤ : ٤م:ن جمل:ة المغ ّن:ين
الحُ َ
في أوَّ ل عھد اإلسالم يعقوب بن الھبَّار
) يُوسف ( عُرف بھذا االسم أحد شھداء المدائن س:نة (Acta Sanctorum, III ٣٥٠
) Apr., p. 19ومن المدعوّ ين ب ِه يوسف بن الح َكم الثقفي وكان في أوَّ ل ظھ:ور االس:الم .وذك:ر
ابن األثير )  ( ١٣٢ : ٥يوسف الفھري من جملة الصحابة
) يونس ( ھو اسم يونان النبيّ  .وذك:روا ب:ين األنص:ار ي:ونس ب:ن ش:دّاد االزديّ وي:ونس
المظف::رَّ ي االوس::ي ) اس::د الغاب::ة  ( ١٣٢ : ٥فاالس::م س::بق االس::الم .وال::دليل علي ِ :ه أي ً
ض::ا اس::ماء
ُ
رھب:ان ك:انوا ف:ي جزي:رة الع:رب وعُرف:وا باس:م ي:ونس )  .( Jonasثَّ :م انَّ ھ:ذا االس:م إذا ش:دّدت
النون يراد ب ِه اسم يوح َّنا النصراني على لفظ اليونانيَّة )  ( Ἰωάννηςكما سنبيّن
ــــــــــ
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 ٢االعالم المتض ّمنة لالسم الكريم أو لبعض صفات ِه
ھو الصنف الثاني من االعالم النصرانيَّة وما تختصّ ب ِه ھذه االع:الم انھ:ا تحت:وي عل:ى
االسم الكريم بلفظ ِه أو ببعض صفات ِه اإللھيَّة
فم:::ن ذل:::ك االس:::ماء الت:::ي ُتخ:::تم بإِي:::ل .ورد ف:::ي ت:::اج الع:::روس )  )) : ( ٢١٨ : ٧ق:::ال
االصمعي في معنى جبريل وميكائيل  :معنى ايل الربوبيَّة فأضيف جَ بْ:ر وميك:ا إليِ :ه فك:أن معن:اه
َعبد إِيل ورَ جُ ل ايل .وقال اللي:ث  :ھ:و بالعبرانيَّ:ة وھ:و اس:م م:ن اس:ماء _ تع:الى (( وق:د م:رَّ ف:ي
ذكرنا للمالئكة ما ورد في الشعر الجاھلي من ذكر جبريل وميكائيل واسرافيل وما أشبھھا .وامَّ:ا
ھ::ل ُدع::ي أح ٌ :د ف::ي الجاھل َّي::ة بھ::ذه األس::ماء فل::م يحض::رنا م::ن ذل::ك ش::يء االَّ جبرئي::ل ب::ن ناش::رة
ال َم َعافري أحد رفقة عمرو بن العاص ) اطلب معجم البلدان لياقوت ( ٨٩٦ : ٣
كجب:ر ب:ن
وال يبعد انَّ اسم )) َجب:ر (( الش:ائع ف:ي الجاھليَّ:ة ك:ان مقتص:ر ع:ن )) جبري:ل (( َ
وجبر الكندي كانوا في أوَّ ل اإلسالم وقد سبقت اسماؤھم االس:الم
وجبر بن عبد _ القبطيّ َ
عتيك َ
ُ
) اطلب أسُد الغابة البن األثير  ٢٦٥ : ١ـ  .( ٢٦٧ويدخل ف:ي ھ:ذا الب:اب أس:ماء عبرانيَّ:ة ورد
ذكرھا في الفصل السابق في جملة االعالم المنقولة عن االسفار المقدَّسة كإسرائيل واسمعيل
ومنھا ) َشراحيل ( أحد األسماء الشائعة في الجاھلي:ة ك َش َ:راحيل ب:ن مال:ك ب:ن ذبي:ان م:ن
أشراف العرب وشراحيل بن مرَّ ة الھمداني وشراحيل بن زرع:ة الحض:رميّ )ت:اج الع:روس : ٧
 (٣٨٩وشراحيل بن عبد قيس البلويّ ) حماسة البحتري ص  ( ١٩٦وبني شراحيل بن الشيطان
ه ((
بن حارث ) اشتقاق ابن دريد ص  ( ٢٤٣وغيرھم أيضًا واالسم آرامي معناه )) أَطلق اإلل ُ
ش َرحْ بيل ( شاع أيضًا في الجاھليَّة ك ُ
ومنھا ) ُ
ش َرحْ بيل بن ال ِّسمّط ) اشتقاق ابن دري:د ص
 ( ٢١٨و ُ
شرحبيل ذي رُ عين الحميري ) ص  ( ٣٠٧وشرحبيل بن حَ َسنة وشرحبيل بن عب:د _
من الصحابة المھ:اجرَ يْن إل:ى الحبش:ة ) س:يرة الرس:ول ص  ( ٢١٣و ُ
ش:رَ حْ بيل ب:ن غ:يالن ) ص
 ( ٩١٥وغيرھم .ولع َّل ھذا االسم ھو كاالسم اآلرامي
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شربل ) ܶܫ ܶ
ܪܒܠ ( عُرف ب ِه أحد شھداء النصرانيَّة في مدينة الرھا و ُدعي ب ِه أحد جثالقة الكلدان
ومنھا ) َشمُويل ( وال نعرف نصران ًّيا ُدعي ب ِه في الجاھليَّة وقد ذكر ابن ھشام من يھود
َّ
وعزال بن شمويل واالسم عبرانيّ معناهُ َعظم
قريظة الذين أسلموا ) ص َ ( ٣٥٢شمُويل بن زيد
_ .وقد سبق ان اسم )) السمو َءل (( ھو كشموئيل أو صموئيل
ومنھا ) ش ْم َعلة ( وھو اسم بعض شعراء النصارى أخصُّھم َش ْمعَ لة ب:ن فائ:د وش:معلة ب:ن
االخضر الضبيّ ) تاج العروس  ٣٩٩ : ٧وحماس:ة اب:ي تمَّ:ام  ٢٨٢و  .( ٦٤٠وذك:ر اب:ن س:عد
بين الوافدين عل:ى محمَّ:د المس:مَّى ش:معلة .وف:ي األغ:اني ) َ ( ٩٩ : ١٠ش:مْعلة ب:ن ع:امر ش:اعر
نصراني حمل ُه بعض خلفاء بني أميَّة على اإلسالم فلم يُسلم )) فغضب فامر ب ِه فقُطعت بضعة من
فخ:ذ ِه و ُ
ش:ويت بالن:ار وأطعمھ:ا ((  .ويق:ال َش:مْعل أي ً
ض:ا )كام:ل المب:رّ د (ed. Wright, p. 524
وعلى رأينا انَّ ھذا االسم تعريب إِسْ معيل ومعناه )) سمع الرب ((
ومنھ::ا ) َشْ :ھمِيل ( وقي::ل شِ ْ :ھميل أب::و بط::ن م::ن الع::رب وھ::و أخ::و العتي::ك ب::ن االس::د ب::ن
عمران بن عمرو مزيقيا .ولع َّل معناه )) َّ
ل ((
عز الرب وج َّ
ومن ھذه األسماء ما أُضيف إلى اسم _ وق:د م:رَّ الك:الم ف:ي ھ:ذا االس:م الك:ريم واص:ل ِه.
فم:::ن ذل:::ك ) أَحْ َم:::س _ ( ورد ف:::ي كت:::اب الوف:::ادات الب:::ن س:::عد )ص Wellhausen ٦٩
 )) (Skizzen,وأَ َن::س _ (( )ص  Ibid. ٦٦وت::اريخ الطب::ري ج  ١ص  )) (٢٢١٩وأَ ْوس _ ((
بمعنى عطا َء _ ) تاج العروس  ١٠٢ : ٤ـ  ( ١٠٣و )) ت:يم _ (( بط:ن م:ن بن:ي بك:ر ب:ن وائ:ل
وبطن من النمر بن القاسط ) التاج  ( ٢١٦ : ٨و )) وھب _ (( في الكتابات الحوران ّية وغيرھا (
) Journ. As., 1882, p. 8-10
فھذه األسماء باضافتھا إلى االسم الكريم تد ُّل على توحيد ِه تعالى الذي دخل كما سبق إلى
بالد العرب على يد ُدعاة النصرانيّة خصوصًا
وأشھر منھا اسم )) عبد _ (( الذي كان يع ّم ك:ل أنح:اء جزي:رة الع:رب .وھ:ذا االس:م ورد
عل::ى ص:ورتين ا َّم::ا باض::مار االس::م الك::ريم وا َّم::ا بالتص::ريح بِ :ه وكالھم::ا ق::د تس:مَّى بِ :ه نص::ارى
كثيرون في الجاھلية
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فامَّا الصورة األولى فقد جاء على صورة ) َعبْد ( كعب:د ب:ن حني:ف أح:د بن:ي لِحْ ي:ان م:ن
طرفة ب:ن العب:د الش:اعر الش:ھير وعل:ى
لخم باني دير األ ُ َكيراح ) معجم المستعجم ص  ( ٣٧٣وك َ
صورة ) َعبْدَ ة و َع َبدَ ة ( َكعبْدة بن الطبيب ) األغاني  ( ١٦٣ : ١٨وعلقمة بن َع َبدة وكالھما م:ن
فحول الشعراء
وعلى صورة ) َعبْدان ( اسم رجل من أھل البحرين ) التاج  ( ٤١١ : ٢وعلى صورة )
ُع َبيد و َعبِيد ( كعُبيد بن األبرص الشاعر الشھير ) األغاني  ( ٨٤ : ١٩وعُبيد بن ع َُويج القرشي
) األغاني  ( ٦٠ : ٦وعُبيد بن اوس الظفري وعُبيد بن رفاعة الزرقيّ ) أُسد الغابة الب:ن األثي:ر
 ٣٤٦ : ٣ـ  .( ٣٤٨وعل::ى ص:ورة ) ُع َبيْ:دَ ة ( ك ُع َب ْي::دة ب:ن عب:د المطل::ب )اش:تقاق اب:ن دري::د ص
 .(٥٤وعلى صورة ) عابد ( كعابد بن عبد _ بن مخزوم ) تاج العروس  .( ٤١٤ : ٢وق:د م:رَّ
أن )) ال ِعبَاد قبائل شتى من العرب اجتمعوا بالحيرة على النص:رانيَّة (( ) اب:ن دري:د ص  .( ٧وق:د
وردت أيضًا على صورة ) عُبادة ( كعُب:ادة ب:ن عقي:ل )اب:ن دري:د ص  (١٨٢وص:ورة ) َعبُّ:ود (
روى في التاج )  ( ٤١٣ : ٢اسم رجل يُدعى عبُّو ًدا آمن باألنبياء .وعلى صورة ) عبَّاد ( كعبَّاد
بن عمرو بن كلثوم الشاعر النصراني ) األغاني  ( ١٨٣ : ٩وكالحارث بن عباد س:يّد بن:ي بك:ر
في حرب البسوس ) شعراء النصرانيَّة ص  .( ٢٧٠وعلى صورة ) ُع َبادى ( قال في التاج ) ٨
 ( ٤١٤ :ان ُه )) اسم نصرانيّ ((  .وعلى صورة ) َعبدون ( ال َمنسوب إلي ِه دَ يْر عبدون ) مس:تعجم
البكريّ ( ٤٧٤
فعبْد _ ( وھو اسم كثر َمن تسمَّى ب ِه من أھل الجاھليَّ:ة
اما المضاف إلى االسم الكريم ) َ
حتى بلغوا المئين كعبد _ بن جدعان سيد قريش وممدوح اميَّة بن أبي الصلت )األغاني  ٢ : ٨ـ
وكالشاعرين عبد _ بن رواحة )األغاني  ٤ : ٤ـ  (٧وعبد _
 (٦وعبد _ أبي رسول اإلسالم.
َ
الز َبعْ ريّ ) أُسد الغابة  ( ١٥٩ : ٣وعبد _ بن َغط َفان )التاج  (٢٣٩ : ٧الخ .وقد جاء عل:ى
بن ِ
ص::ورة التص::غير ) ُع َب ْي :د _ ( ك ُع َب ْي::د _ ب::ن الح::رّ الجعف::يّ الف::ارس الش :اعر ) اب::ن دري::د ٢٤٣
وحماسة البحتري ص  ( ١٠٣و ُع َبي:د _ ب:ن عب:د الم:دان )حماس:ة البحت:ريّ ص  .(١٣٧وك:ذلك
اختصروه ) ب َعبْدَ ل ( ك َعبدل بن حارث العِجْ لي وعبدل بن حنظلة أحد شرفاء العرب ) الت:اج : ٢
( ٤١٤
ّ
الحق فقالوا ) عَ بْد الواحد (
وقد أضافوا العبد إلى األسماء الحُ سْ نى الدالَّة على اإلله

٢٣٨

اداب نصارى الجاھليَّة

ك َعبْد الواحد بن منيع السَّعْ ديّ ) حماسة أبي تمَّام ) ص ( ed. Freytag ٣٠٣
كعبد الرحمان بن َرواحة من الصحابة ) ابن ُدريد  ( ٢٦٨وعبد
وقالوا ) َعبْد الرَّ حْ مان ( َ
الرحمان بن كعب ) في ِه  ( ٢٧١وعبد الرَّ حمان بن ِربْعي ) حماسة البحتري ص  ( ٣٣وغي:رھم
كثيرين .روى ابن دريد في االشتقاق عن أبي الكلبي ) ص  ( ٣٦انَّ )) الرَّ حْ مان صفة منفردة b
تبارك وتعالى اسم ُه ال يوصف بھا غيرُ هُ  ...وقال ابن الكلبي وقد سمَّت العرب في الجاھليَّة عب:د
الرحمان  ...ورُوي للشنفرى في الرَّ حمان :
لقد لطم ْ
َت تلك الفتـاةُ ھَجينھا أَالَ بَتـَرَ الرحمنُ ربّي يمي َنھا

((

وأقدم اآلثار التي ورد فيھا اسم الرحم:ان الكتاب:ة الحميريَّ:ة الت:ي رُقم:ت عل:ى سُّ :د م:أرب
سنة  ٥٤٢ـ  ٥٤٣للمسيح بامر أَبرھة مل:ك الح:بش فف:ي أوَّ لھ:ا م:ا تعريبُ :ه )) بق:وَّ ة ونعم:ة ورحم:ة
الرحمان ومسيح ِه وروح ِه ُّ
القدوس (( ) راجع الصفحة  ٦٣من الجزء األوَّ ل ( وعليِ :ه ق:د ثب:ت انَّ
ُ
اسم الرحمان اسم نصرانيّ وإلي ِه انتسب الذين دعوا باسم عبد الرحم:ان .ومثل:ه ) ال:رحيم ( كعب:د
الملك بن عبد الرحيم الحارثي ) حماسة أبي تمام ص  ٤٩و ( ٥٤
وق::د أض::افوا ال َع ْب::د إل::ى أس::ماء حُس::نى غيرھ::ا ك::األَعلى م::ن ص::فات ِه تع::الى فق::الوا ) َعب::د
األَعلى ( كعبد األعلى ب:ن ص:امِت ال َعبْ:دى ) حماس:ة البحت:ري ص  .( ٢٠٣وك:ذلك أض:افوا إل:ى
الملك فقالوا ) َعبد الملك ( كعبد الملك المذكور آن ًفا .وعبد الملك بن أ ُ َكيْدر صاحب دوم:ة الجن:دل
النصراني السابق ذك:رهُ وعب:د المل:ك ب:ن علقم:ة الثقف:يّ ) أُس:د الغاب:ة  .( ٣٣٢ : ٣وأض:افوا إل:ى
الم َّن::ان فق::الوا ) عب::د الم َّن::ان ( م::نھم عب::د الم َّن::ان ب::ن عب::د المس::يح الم::تلمّس الش::اعر النص::راني )
الحمي::د ( م::نھم عب::د الحمي::د اب::ن حف::ص ب::ن
الحمي::د فق::الوا ) َعب::د َ
األغ::اني  .( ١٨٧ : ١١وإل::ى َ
المغيرة المخزومي ) أُسد الغابة ( ٢٧٦ : ٣
فھذه األسماء كلھا تشير إلى توحيد أصحابھا في الجاھليَّة وقد سبق القول انَّ اعتقاد اإلله
الواحد في الجاھليَّة دخل خصوصًا بواسطة الدين المسيحي
ويوجد اسماء أُخرى لنصارى من العرب يشير ظاھرھ:ا إل:ى الوثنيَّ:ة وإنم:ا س:قطت ع:ن
ص:رھم .فم:ن ذل:ك ) عب:د ق:يس ( و ) ام:رؤ
ألول كما حدث عند اليونان والرومان بعد تن ُّ
معناھا ا َّ
القيس ( تسمَّى بھا النصارى كما مرَّ وان كان اسم قيس يد ّل على بعض أوثانھم القديم:ة .وك:ذلك
) المَدَ ان ( من أوثان حمير كما قالوا وكان بنو عبد المدان
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في اليمن من اشراف نصارى نجران .ومثل ُه ) ِكالَل ( وإلي:ه ُنس:ب عب:د كِ:الَل أح:د مل:وك حمي:ر
المتنصرين كما سبق .ومثل ُه أيضًا ) العزيز ( ك:ان م:ن أص:نام بع:ض قبائ:ل الع:رب .وب:ه عُ:رف
َعبد العزيز بن سيف بن ذي ي:زن الحمي:ريُ .
وذك:ر ف:ي ت:اج الع:روس )  ( ٤١٢ : ٢خمس:ة م:ن
نصارى الحيرة في جملتھم عبد عمرو وعبد ياليل .وقالوا ان ياليل اسم صنم )١
ومثل ُه ) َيغوث ( تسمَّى به عبد يغوث الحارثيّ س َّيد بني مذحج )األغاني (١٥٣ : ١٢
ھذا ما حضر لن:ا م:ن أس:ماء أھ:ل الجاھليَّ:ة الدال:ة عل:ى دي:ن التوحي:د والمحتوي:ة لص:فاته
ك انھا دخلت بينھم بتأثير النصرانيَّة
تعالى .وال ش ّ

 ٣االعالم النصران َّية المحضة
ھو الصنف الثالث من االعالم النصرانيَّة التي شاعت بين عرب الجاھليَّة وھ:ذه األع:الم
يستد ّل من مجرَّ د منطوقھا ا َّنھا لنصارى ليست لسواھم وھا نحن نروي ما لقينا منھا على ترتيب
حروف المعجم :
) أَب َْجرْ ( ق:د دُع:ي بع:ض نص:ارى الع:رب بھ:ذا االس:م ك:أَبْجر ب:ن ج:ابر س:يد بن:ي عج:ل
االص:ح
النصارى ) األغاني  ( ٢٧ : ١٠والع:رب يش:ت ُّقون ُه م:ن )) َب َج:ر (( أي عظ:م بط ُنُ :ه .ولعَّ :ل
َ
اشتقاقه من السريانيَّة ومعناهُ فيھا االعرج وب ِه عُرف ملوك الرُّ ھا االباجرة
) أَفريم ( ھو اسم نصراني يُشار به إلى ملفان السريان القديس افرام الكبير .وق:د عُ:رف
ب ِه أَفريم أُسقف الحيرة الذي ذكرت ُه ھند الكبرى في كتابتھا التي أوردناھا في الج:زء األول ) ص
( ٩١
) إِيشوع ( و ) يَشوع ( ورد في االسم االضافيّ عبد يش:وع كم:ا س:ترى  ..وج:اء مف:ر ًدا
أيضًا لبعض أساقفة العراق كايشوع َبرْ نون ) كتاب المجدل لماري بن سليمان ص ( ٧٥
) ايليا ( ھو اسم الياس الذي مرَّ ذكره ولعلَّ ُه على ھذه الصورة شاع بين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١راجع كتاب ڤلھوزن ) ( Wellhausen : Reste arabischen Heidentums, 2 ed., p. 4
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النصارى خصوصًا .وممَّن تسمَّى ب ِه ايليـا اسقف نجران الذي ذكرهُ ياقوت في معجم البلدان ) ٢
 ( ٣٨ :وايليا الكشكراني ) المجدل ( ٣٨
ً
غيل:ة وقت:ل أھلھ:ا
) بولس ( جاء في أعمال شھداء نجران انَّ ذا َنؤاس لمَّ:ا دخ:ل نج:ران
نبش قبر اسقفھا )) بولس (( المتو ّفى قبل ذلك بسنتين فأَحرق رمم ُه
) ج::رجس ( ش::ھيد النص::رانيَّة المع::روف .وبھ::ذا االس::م ُع::رف ج::رجس اس::قف الع::رب
الكات::ب الس::ريانيّ الش::ھير .وك::ان أس::ق ًفا عل::ى بن::ي ط::يّ ف::ي أواس::ط الق::رن الس::ابع ) Duval :
(Littérature Syriaque, p. 377
) جُ رَ يْج ( وقيل ) جَ ِريج ( عُرف ب ِه جُ رَ يْج الراھب ) الطبريّ  ٣٨٣ : ١وسيرة الرسول
 ( ٤٠٧وعبد الملك بن جريج و َشبَث بن قيس بن جريج ) تاج الع:روس  ( ١٥ : ٢وورد جُ :رَ يْج
ّ
مشتق من ُه
بين أعالم اليمنيين ) االشتقاق البن دريد  .( ٣٢٩واالسم على رأينا شبيه بجرجس أو
) اطل:ب الملحق:ات بت:اريخ الطب:ري  ( Add. DLXXXIIIوق:د ورد عن:د الع:رب عل:ى ص:ورة
جُ رْ جَ ه .قال في التاج )  )) : ( ١٥ : ٢بنو جُ رْ ج:ه المكيُّ:ون (( ولعّ :ل بع:ض ھ:ذه األس:ماء العربيَّ:ة
جرج ْنسيوس رسول عرب اليمن واسقف الحمي:رين ) راج:ع القس:م األوَّ ل
مشت َّقة عن اسم القديس
َ
ص ( ٦٤
) رُ ومان ( عُرف بھذا االسم عند العرب بنو رُ ومان بطن من بني ط:ي ) اب:ن دري:د ف:ي
االشتقاق  ( ٢٢٨وكان لنبي المسلمين مولى يُدعى رومان الرومي ذكرهُ ف:ي الت:اج ).(٣٢٠ : ٨
وذكر مع ُه صحاب ًّيا يُدعى رومان بن نعجة م:ن الص:حابة .وا ُّم روم:ان بن:ت ع:ويمر الكناني:ة ھ:ي
والدة عائشة زوجة نبي االس:الم .وك:ذلك ذك:ر اب:نُ س:عد ) ص  ( ١٩ف:ي كت:اب الوف:ود يزيَ :د ب:ن
ك في ان ھذا االسم تعريب رومانوس أح:د مش:اھير القديس:ين ف:ي ح:دود الع:رب.
رومان .وال نش ّ
وقد جاء على لفظِ :ه األعجم:يّ ف:ي ت:اريخ الطب:ري )  ( ٢٢٠٢ : ١حي:ث ذك:ر ح:روب المس:لمين
لنصارى االنبار فقال ان قضاعة كان عليھا رئيسًا )) رومانوس ب:ن و َب َ:رة ((  .وك:ذلك ي:اقوت ف:ي
ه )) كان أخا النعمان ((
معجم البلدان )  ( ٢٧٩ : ٢ذكر )) ابن رومانوس الكلبيّ (( وقال ھنـاك ان ُ
جس ( اسم شھيد عظيم استشھد مع القديس ب ُّكس اوباخوس على عھد مكسيميانوس
) َسرْ ِ
المغتصب في أوائل القرن الرابع .وقد عرف العرب النصارى أمرهُ
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وكان على اسم ِه َّ
عدة أديرة ) راجع معجم البلدان  ٦٦٧ : ٢ومعجم ما استعجم للبكري ص ٣٧٤
( .ال بل تسمَّى باسم ِه بعض نصارى الع:رب .فق:د ذك:ر الطب:ري )  ( ١٨١٢ : ١راويً:ا ك:ان ف:ي
بدء اإلسالم دعاه موسى بن َسرْ جس .وكذلك ذك:ر ُ
للز َبي:ر غالمً:ا باس:م َس:رجس ) .( ٣١٨٥ : ١
وقد روى عبد المسيح بن اسحاق الكن:دي ف:ي ر ّد ِه عل:ى الھاش:ميّ ) طبع:ة لن:دن س:نة  ١٨٨٠ص
 ( ٧٢انَّ الذي َّ
تردد على محمَّد نبيّ اإلسالم كان اسم ُه سرجيوس .ولقب ُه بُحيرا معناهُ العالم وھ:و
الذي أشار إلي ِه في القرآن في سورة النحل ) ع:دد  ( ١٠٥حي:ث ق:ال ع:ن المكي:ين  )) :ولق:د َنعْ ل:م
انھم يقولون ا َّنما يعلّم ُه بشرٌ ((  .ولع َّل اسم سرجون صورة أُخرى من ھذه العلَ:م .وق:د عُ:رف ف:ي
دمشق يوم فتح العرب )) سرجون بن منصور الروميّ (( الذي دعاهُ الطبري )  ٢٠٥ : ٢و ٢٢٨
( )) كاتب معاوية وصاحب امر ِه ((  .وھو ابو القديس يوحنا الدمشقي الذي عُ:رف ب:ابن س:رجون
او ُسمّي بج ّد ِه ابن منصور وعنده كان ينزل االخطل )األغاني  .(١٧٤ : ٧وقد ذكر في األغاني
)  ٩٤ : ١٤و  ( ٢٢ : ١٦كنديم النعمان بن المنذر المسمى )) سرجون بن نوفل ((
) سمعان ( و ) شمعون ( قلنا ساب ًقا ) راجع الصفحة  ( ٢٣٣ان ُه م:ن المحتم:ل ان يك:ون
أي ً
ض:ا ھ::ذا االس:م نص::ران ًّيا محضً:ا وذل::ك ا َّم::ا إش:ار ًة إل::ى الق:ديس س::معان بط:رس ويق::ال ش::معون
الصفا ھامة الرسل أو إلى س:معان العم:ودي الش:ھير ب:ين الع:رب .وممَّ:ن يض:اف إل:ى م:ن ذكرن:ا
س:اب ًقا )) اوس ب::ن س:معان (( الص::حابيّ ) أس:د الغاب::ة  ( ١٤٦ : ٢وأب:و ريحان::ة ش:معون ب::ن يزي::د
االزدي ) الت::اج  ٤٠٣ : ٥وأُس::د الغاب::ة  .( ٤ : ٣وش::معون اس::م ألس::اقفة وحبس::اء اش::تھروا قب::ل
اإلسالم في العراق وجھات العرب كشمعون اس:قف االنب:ار ف:ي أي:ام المل:ك ان:و ش:روان ) ت:اريخ
ماري بن سليمان  ( ed. Gismondi. 53وشمعون اسقف الحيرة ) في ِه ص  ( ٥٦وشمعون بن
صباعي الشھيد اسقف المدائن ) ص ( ١٦
) ش:مَّاس ( ق::د كث::ر ھ::ذا االس::م ف::ي الجاھلي::ة وبِ :ه ُع::رف بط::ن م::ن تم::يم )) بن::و ش:مَّاس
وم::نھم ق::يس ب::ن ش:مَّاس ذك::رهُ ف::ي الحماس::ة وش:مَّاس ب::ن عثم::ان ب::ن الش::ريد ال::ذي قُت::ل ي::وم أُح::د
)االشتقاق البن دريد ص  (٦٤وغيرھم أيضًا .والبعض يشت ُّقون ھذا

((

٢٤٢

اداب نصارى الجاھليَّة

االس :ـم م::ن شِ ::ماس الف :ـرس أي جموح ِ :ه .وم::ن المحتم::ل أن اص :ـل ھ :ـذا االس::م م::ن الس::ريانيَّة )
ܡܫ ܳ
ܰ
ܡܫ ܳܢܐ ( بمعنى خادم الدين .و_ أعلم
) عبد المسيح ( ھ:و أد ُّل األس:ماء العربيَّ:ة عل:ى نص:رانيَّة ال:ذين تس:مَّوا بِ :ه وع:ددھم ب:ين
العرب ليس بقليل وأقدمھم عبد المسيح بن باقية ب:ن ج:رھم س:ادس مل:وك ج:رھم عل:ى م َّك:ة ال:ذي
األول من كتابنا ) ص  .( ١١٦ومنھم عبد المسيح بن َع َسلة ال:ذي روين:ا ش:عرهُ
ذكرناه في القسم َّ
في شعراء النصرانيَّة ) ص  ( ٢٥٤نقالً عن المفضليات .ومنھم عبد المسيح بن عمرو بن بقيل:ة
الغسَّاني كان سيد أھل الحيرة وأحد المعمّرين .ق:ال أب:و ح:اتم السجس:تاني ف:ي كت:اب المعم:رين )
ص  ( ed. Goldziher : ٣٨ان ُه )) ادرك اإلسالم فلم يسلم وكان منزل ُه في الحيرة وكان ش:ري ًفا
في الجاھليَّ:ة ((  .وذك:ر لُ :ه ي:اقوت ف:ي معج:م البل:دان )  ( ٦٧٧ : ٢دي:رً ا بن:اهُ عُ:رف باس:م ُه ك:ان
بظاھر الحيرة وفي ِه وُ جد قبره وكان علي ِه مكتوبًا :
ْت الـدھر أ ْش ُ
َحلـَب ُ
ط َرهُ حياتي
ُ
فكافحت األمـور وكافحتني
وكُ :
::::دت أن:::::ا ُل ف:::::ي الش:::::رفِ
الثريَّا

ُ
ونلت من المُنى فوق ال َمزي ِد
َ
فلـم اخضع لمُعْ ضِ ل ٍة كـؤُ و ِد
ولكـن ال سبي َل إلى الخـلو ِد

ولعبد المسيح ھذا شعر رُ وي في كتب األدب سنجمع ُه ان شاء _ .وممَّن ُدعوا باسم عبد
المس::يح الش::اعرُ الج::اھلي الش::ھير ب::المتلمس واس::م ُه عب::د المس::يح ب::ن جري::ر ) راج::ع ش::عراء
النصرانيَّة ص  .( ٣٣٠ومنھم عبد المسيح بن الديَّان من سادة نجران قال األعشى يمدح ُه وآل ُه )
شعراء النصرانيَّة : ( ٣٨٢
و َكعْ َب ُة نجرانَ حت ٌم عليكِ
نزور ً
يزيدا وعبدَ المسيح

حتى ُت َ
ناخيْ بأَبوابھـا
وقيسً ا وھم خي ُر أربابھا

وذكر ياقوت )  ( ٧٥٦ : ٤بين سادة نجران عبد المسيح ب:ن دارس ب:ن ع:ديّ ب:ن معق:ل
وق:ال ھن:اك انَّ كعب:ة نج:ران كان:ت لُ :ه وھ:ي قبَّ:ة م:ن أَدَم وثلثمائ:ة جل:د ي:ؤمَّن فيھ:ا الخل:ق ويُر َف::د
المسترفد و ُتقضى حاجة كل طالب ) قال ( وكانت على نھر بنجران .ومن وفود نجران على نبي
المسلمين أحد أساقفتھم يُدعى العاقب قال ابن سعد في كتاب الوفود ) ص  ( ٧٦ان ُه كان من كندة
وان اسم ُه عبد المسيح .ومنھم أيضًا )) عبد المسيح بن المؤھّب (( الذي روى لُ :ه البحت:ري ش:عرً ا
في حماسته ) اطلب الصفحة  ١٩٦من طبعتنا (.
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ھذا فضالً عن أساقفة بھذا االسم تولَّوا رعية كنائس الع:راق ورد ذك:رھم ف:ي ت:واريخ النص:رانيّة
وكان بينھم رجال من أصل عربي
) عب:::د ياس:::وع ( ذك:::ر ص:::احب الت:::اج )  ( ٤١٢ : ٢ھ:::ذا االس:::م ألح:::د ع:::رب الحي:::رة
المع::روفين بالعب::اد .وأش::ھر منُ :ه ) عب::د يش::وع ( أو ) عب::د ايش::وع ( عل::ى اللف::ظ الس::ريانيّ  .وب::ه
عُرف في جھات العراق قبل اإلسالم عدة أساقفة ورھبان كعبد ايشوع الحب:يس ذك:ره اب:ن م:اري
في المجدل ) ص  ( ٢١وعبد ايشوع الميشاني صاحب العم:ر ) ص  ( ٢٨وعب:د يش:وع القن:اني
رسول العرب ) فيه (
) عديّ ( ھو اسم شاع في الجاھليَّة وتسمَّى ب ِه كثير من النصارى العرب كعدي بن زي:د
الشاعر النصراني الشھير ) شعراء النصرانيَّة ص  ( ٤٣٩وعدي بن حنظلة ) تاريخ الطبري ٢
 ( ١٠١٦ :وعدي بن أوس ابن مارينا ) في ِه أي ً
ض:ا  ( ١٠١٨ : ١وع:ديّ ب:ن ح:اتم الط:ائي ) : ١
 ١٧٠٦ـ  .( ١٧١٠وعلى ظ ِّننا ان ھذا االسم أعجمي أصل ُه ادّي أو عدّي كان أحد تالمذة المسيح
ومبشرً ا إليمان ِه بين الكلدان والعرب وقد أفاض المؤرخون في ذكر ِه
) عيسى ( ھو اسم السيد المسيح في القرآن .ومن العجب العجاب اننا لم نج:د ذك:رً ا لھ:ذا
االسم بين أعالم العرب ف:ي الجاھليَّ:ة .ولعّ :ل رس:ول اإلس:الم أخ:ذه عل:ى ھ:ذه الص:ورة م:ن يھ:ود
يثرب الذين رووهُ كذلك بغ ً
ضا بالنصارى وإشار ًة إلى عيسو
) فراس::ية ( ورد ھ::ذا العلَ::م ف::ي م::روج ال::ذھب للمس::عودي ( ed, Barbier de
ه ))
)  Meynard, III, 200فق:ال ھن:ـاك انّ المن:ـذر ب:ن ام:رئ الق:يس مل:ك الحي:ـرة كان:ت امُّ:ـ ُ
الفراسيَّة (( بنت مالك بن المنذر من آل نصر ((  .وھذا االسم نصراني َبحْ ت كما نبَّه إلي ِه الطابع )
ص  ( ٤٥٠وھو تصحيف )) اوفراسية (( )  ( Euphrasieاسم ع َّدة شھيدات نصرانيَّات
) فيلي::بُّس ( اس::م أح::د رس::ل الس::يد المس::يح .وھ::و اس::م فيلي :بُّس العرب::ي أوَّ ل القياص::رة
األول ص ( ٣٢
المتنصِّرين ) راجع القسم َّ
) فيميون ( ھ:و اس:م الراھ:ب الس:ائح ال:ذي دخ:ل نج:ران ونصَّ:رھا كم:ا روين:ا ف:ي القس:م
األوَّ ل ) ص  ٥٩ـ  ( ٦٠واالسم أعجميّ ال محالة لعلَّ ُه معرَّ ب من اليونان َّية  Εὔϕηµοςأي البليغ
والحسن النطق
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) ق:سّ ( اس:م مع:رَّ ب م:ن الس:ريانيَّة وھ:و فيھ:ا ܰܩ ܺܫ ܳ
ܝܫـܐ أي الش:يخ ي:د ُّل خصو ً
ص:ا عل::ى
الكاھن النصرانيّ وب ِه ُدعي خطي:ب الع:رب اس:قف نج:ران )) ق:س ب:ن س:اعدة االي:ادي (( ) اطل:ب
شعراء النصرانيَّة ص  .( ٢١١ومن إِياد أيضًا كان المسمَّى ال ُخسّ بن حابس أبو ھند بنت الخس
االياديَّة (( ) التاج  ( ١٣٧ : ٤الشھيرة بفصاحتھا .وعلى ظ ِّن َنا انَّ )) ُ
الخسُّ (( ھنا كالقُسّ
) ماري ( ھو اسم التلميذ الذي دعا إلى اإليمان بالمسيح في جھات العراق وانشأ على ما
يقال كرسي المدائن .وبھذا االسم عُرف قبل اإلسالم ماري الفارسي اسقف بي:ت اردش:ير )اطل:ب
المكتبة الشرقية للسمعاني ج  ٣ص (١٧١
ص::ت بِ :ه نس::اء النص::ارى عل::ى ھ::ذه
) ماري::ة ( ھ::و اس::م م::ريم عل::ى لفظِ :ه اليون::اني واخت َّ
الصورة مشيرات ب ِه إلى العذراء الطاھرة .منھنَّ )) ماري:ة بن:ت الح:ارث (( الكنديَّ:ة قرين:ة المن:ذر
ملك الحيرة ووال:دة ابنِ :ه األس:ود ) األغ:اني  .( ٣٢ : ٢وم:نھن ماري:ة بن:ت االرق:م ب:ن ثعلب:ة م:ن
ملوك بني جفنة الغسَّانيين ) التاج  ( ٣٤١ : ١٠وابنھا الحارث األعرج الذي في ِه قال حسَّان :
ُفضل
ابن مـاري َة الكريم الم
أوال ُد َجفـْن َة حو َل قبر ابيھـ ِم
َ
ِ
قبر ِ

ومنھنَّ مارية بنت ظالم ب:ن وھ:ب اخ:ت ھن:د الھن:ود ام:رأَة حج:ر الكن:دي وا ّم عم:رو ب:ن
الح:ارث ص:احبة القُ:رْ َطيْن الل:ذين بحس:نھما يُض:َ :رب المث:ل )) خ:ذهُ ول:و بقُرْ َط:ي ماري:ة (( ) أمث::ال
الميداني  .( ٢٠٤ : ١ومنھنَّ )) مارية ابنة حنظلة (( ا ّم جابر بن ابجر سيّد بني عجل النصارى )
صباح الشيبانيَّة (( من بن:ي ھن:د ) األغ:اني  ١٧٨ : ٦ـ
الطبري  . ( ١٠٣٣ : ١و )) مارية بنت ال َّ
ّ
 ( ١٧٩وابنھا قيس بن شراحيل الذي في ِه قال الحارث بن حلزة يشير إلى الصلح بين بكر وتغلب
بعد حرب البسوس :
َ
صم
الصديق
فھـالَّ سعيتَ لصـلح
ِ
كصلح ابن مارية األ ْق ِ
ِ

ومنھنَّ )) مارية أَم:ة ھن:د ابن:ة النعم:ان (( ) األغ:اني  .. ( ٣٢ : ٢وم:نھنَّ ايضً:ا )) ماري:ة
القبطيَّة (( ابنة شمعون التي أھداھا صاحب مصر المقوقس إلى نبيّ المسلمين فولدت ل ُه ابراھيم )
تھذيب األسماء للنووي ص  ( ٨٥٣وذكر ابن عبد البرّ النمريّ القرطبي في كتاب االستيعاب في
معرفة األصحاب ) ج  ٢ص  ( ٧٨٣أَمتين لمحمَّد اسمھما )) مارية ((
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) َمرْ قـ ُس ( ھو اسم أحد اإلنجيليين وتلميذ بطرس زعيم الرسل .وب ِه عُ:رف أح:د ش:عراء
الحماسة ) حماسة أبي تمّام ص  ( ed. Freytag ٢٩٧وقد ضُ:بط ھن:اك بف:تح الق:اف َمرْ ق:ـَس) .
قال ( واسم ُه عبد الرحمان المعني أحد بني معن بن َعتـ ُود
) َم::رْ يم ( ھ::ذه ص::ورة أخ::رى الس::م م::ريم الع::ذراء .وفي::ه إش::ارة أيض:ا ً إل::ى م::ريم اخ::ت
موس::ى .وم َّم::ن تس :مَّى بم::ريم ب::ين الع::رب م::ريم ابن::ة عثم::ان م::ن زوجت ِ :ه نائل::ة ابن::ة الفرافص::ة
النصرانيَّة ) الطبري  ( ٣٠٥٦ : ١ول ُه ابنة أخرى بھذا االسم من ا ّم عمرو ) في ِه ( .كذلك ذكروا
)) مريم ابنة اياس االنصاريَّة (( ) االستيعاب  .( ٧٨٢ : ٢وقد تك َّنى ب:ابي م:ريم عَّ :دة م:ن الع:رب
َّ
الخط:اب (( )االش:تقاق  (٢٠٩و )) أب:و م:ريم
منھم أحد بني حنيف:ة )) أب:و م:ريم ال:ذي قت:ل زي:د ب:ن
الب َْلوي (( ) تاريخ الطبريّ  ( ٢٣٨٥ : ١وقد ورد االسم على صورة مريام كأبي مري:ام االس:قف
) الطبري  ٢٥٨٤ : ١ـ ( ٢٥٨٥
) مَرينة ( أو ) مَرينا ( اس:م نص:راني إلح:دى الص:الحات .وك:ان ف:ي الحي:رة )) ق:وم م:ن
أھل الحيرة يقال لھم بنو مرينا ينتسبون إلى لخم وكانوا أشرا ًفا (( ) األغاني  ( ١٢ : ٢وقد عدَّ ھم
ل آخر )  ( ٦٤ : ٨من )) العباديين ((
في مح ّ
) مي َكال ( ھو اسم ميخائيل المالك ال:ذي م:رَّ  .وق:د ورد ف:ي ت:اج الع:روس ) ( ١١٩ : ٩
اسم ج ّد البيت الميكالي بنيسابور فدعاهُ )) ميكال بن عبد الواحد (( ور َّقى نس َب ُه إلى ملوك الفرس
) ھِرْ مز ( أو ) ھرمزد ( أحد شھداء النصرانيَّة في العراق .وبِ :ه تس:مَّى بع:ض نص:ارى
العرب كھرمز أسقف مدينة عمَّان الذي حضر المجمع الخلقيدوني وأثبت أعمال ُه بامضائ ِه
) ھُود ( أحد األنبياء على ما يقال أُرس:ل إل:ى الع:رب .وم:ن المحتم:ل ا َّنُ :ه اس:م نص:راني
وا َّنُ ::ه صُ::حّ ف ع::ن َيھُ::وذا أح::د رس::ل الس::يد المس::يح ال::ذي ي::ذكرهُ الق::دماء ك::داعي الع::رب إل::ى
النصرانيَّة .ولع ّل اسم )) َھ ْوذة (( صورة أخرى لھذا االسم عُرف ب ِه َھوذة ب:ن عل:يّ ذو الت:اج أح:د
بني حنيفة النصارى الذي ذكرناهُ ساب ًقا
) ال َھيْجُ مان::ة ( ك::ذا دعاھ::ا المس::عودي ف::ي م::روج ال::ذھب )  ١٩٩ : ٣و  ( ٤٥١وس:مَّاھا
الطبري )  ( ٨٨٢ : ١الحَ يْجُ مانة وھي ا ّم ملك الحيرة النعمان بن امرئ القيس
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وقال الطبريّ ا َّنھ:ا كان:ت ابن:ة عم:رو ب:ن أب:ي ربيع:ة ب:ن ُذھ:ل .واس:مھا أعجم:يّ يواف:ق اليونانيَّ:ة
 Η᾿γουµένηومعناھا الرئيسة والسيّدة
) يح َّنه ( اسم نصراني شھير .وقد اشتھر ب ِه ملك أَيلة )) يح َّنة بن ْ
رؤبة (( الذي كتب إليِ :ه
رس::::ول اإلس::::الم ي::::دعوهُ إل::::ى طاعتِ ::::ه )راج::::ع كت::::اب الوف::::ود الب::::ن س::::عد ed. ١٧ : ٢٧
 (Wellhausen,وكتب ُه الطب:ريّ )  )) ( ٢٣٧٤ : ١يوح َّن:ة ب:ن رؤب:ة ((  .وورد ف:ي الت:اج ) : ٩
 ( ١٨٥اسم )) ح َّنة (( كوالد عمرو الصحابي وھي صورة أخرى لالسم ذات ِه
ك ف:ي ا َّنُ :ه اس:م يوح َّن:ا عل:ى لفظِ :ه
) يونس ( مرَّ بك ان ُه تعريب اسم يونان النب:يّ  .وال نشّ :
اليوناني فشأن ُه أن يحرّك يُو ِّنس Ἰωάννης .السيَّما إذا كان المتسمَّون ب ِه من النصارى وتجد في
ت:اريخ نص::ارى الع:راق م َّم::ن ُدع:وا بھ::ذا االس:م وھ::م يكتبونُ :ه ُي::وا ّنيس ) راج:ع ت::اريخ م:اري ب::ن
سليمان ص  ٧٦و  ٨٣و  ( ٩٩وقد ذكر ياقوت )  ( ٧١٠ : ٢بين أدي:ار مص:ر )) دي:ر يُحَ ِّ :نس ((
وھو أقرب إلى األصل

والمعربة
 ٤االعالم النصرانية الوصف َّية والمعدول بھا
َّ
ھو الض:رب األخي:ر م:ن األس:ماء الت:ي تس:مَّى بھ:ا بع:ض نص:ارى الع:رب ف:ي الجاھليَّ:ة
فمنھا ما ھو صفة محضة كصفات شائعة في زماننا مثل نجيب وان:يس إالَّ انھ:ا أد ّل عل:ى أح:وال
النصارى ومعتقداتھم .ومنھ:ا م:ا عُ:دل بِ :ه ع:ن منع:وت نص:راني أو ُنق:ل معن:اهُ إل:ى العربيَّ:ة .وال
نطرق ھذا الباب إالَّ بكل حذر لئالَّ ينسبنا القارئ إلى المبالغة ولع َّل غيرنا ي َّتسع في ِه
) امرؤ القيس ( ال بدع انَّ بعض نص:ارى الجاھليَّ:ة ُدع:وا بھ:ذا االس:م ولعَّ :ل أق:دمھم ھ:و
امرؤ القيس المعروف بالبدء الذي ذكر اب:ن الكلب:ي واب:ن خل:دون )راج:ع الج:زء األوَّ ل ص (٧٧
ا َّن ُه أوَّ ل من تنصَّر من ملوك آل نصر في العراق .ومنھم امرؤ القيس الشاعر الكندي الذي أثبتن:ا
نصرانيَّت ُه في مقالة سابقة ر ًّدا على حضرة االب انس:تاس ) المش:رق  ٩٩ : [١٩٠٥] ٨ـ ١٠٠٦
ل سائال ً يسأل وما أصل ھذا االسم ؟ قد أجاب الكاتب المتفّ :نن جرج:ي افن:دي زي:دان ف:ي ))
( .ولع ّ
ّ
كتاب العرب قبل اإلسالم (( ) ص  ( ١٦٦انَّ ھذا العلم أح:د األس:ماء )) الت:ي اقتبس:ھا الع:رب م:ن
األمم المجاورة لھم
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كاليون::ان والس::ريان وق::د حرَّ فوھ::ا (( ) ق::ال (  )) :ف::امرؤ الق :يس م::ثالً نظ ُّن ُ :ه تحري::ف م::اركوس
)م:رقس( وربَّم::ا تعمَّ:دوا تحريفُ :ه ليك::ون لُ :ه ص::بغة عربيَّ:ة  ...ويؤي::د ذل::ك انَّ ھ:ذا االس::م ) ام::رؤ
الق::يس ( ل::م يك::ن معرو ًف::ا عن::د الع::رب قب::ل النص::رانيَّة أو قب::ل مج::اورتھم اليون::ان ((  .ھ::ذا رأي
رصيفنا جرجي أفندي ويا ليت ُه صحيح لك َّن ُه ال يقنعن:ا والم:رجَّ ح م:ا يقولُ :ه المستش:رقون انَّ االس:م
مر َّكب من )) امرء (( و )) قيس (( أي رجل قيس أو عابد ق:يس م:ن معب:ودات الع:رب القديم:ة وق:د
بقي االسم مع سقوط معناه الوثني .و_ أعلم
) بحير أو بَحيرا ( على رأينـا انَّ ھذين االس:مين بمع ًن:ى واح:د وانھم:ـا م:ن الس:ريانيَّة »
ܺ ܳ
ܒܚܝــܪܐ « ومعن::اهُ الرج::ل الح::اذق والع::الم واألغل::ب انُ :ه لق::ب .وق::د ُع::رف بھ::ذا االس::م بحي::را
الراھب الذي اجتمع بمحمَّد صاحب الشريعة اإلسالميَّة وكان اسم ُه سرجيوس كما قلنا .وذكر في
أُسد الغابة البن األثير )  ( ١٦٧ : ١رجالً آخر شآم ًّيا بھذا االسم قدم عل:ى رس:ول المس:لمين م:ع
سبعة آخرين .وكذلك اسم بَحير كان شائعًا في الجاھليَّة ذكر في تاج العروس )  ( ٢٩ : ٣أربعة
من الصحابين بھذا االسم أشھرھم بَحير بن أبي ربيعة المسمَّى عبد _ وبَحير االنماري
) بِ ْشر وبَشِ ير ( ك:ال االس:مين ك:ان ش:ائعًا ف:ي الجاھليَّ:ة وكث:ر ف:ي القبائ:ل الت:ي م:رَّ بي:ان
نص::راني َّتھا كبش::ر ب::ن الح::ارث الص::حابي وبش::ر ب::ن المعلَّ::ى س :يّد بن::ي عب::د الق::يس النص::ارى
المعروف بجارود ) االشتقاق البن دري:د  ( ١٨٦وبش:ر ب:ن أب:ي خ:ازم االس:دى الش:اعر .وبش:ير
الكعبي أحد بن:ي الح:ارث ب:ن كع:ب أص:حاب نج:ران النص:ارى ) أُسْ :د الغاب:ة  .( ٢٩٣ :١وعل:ى
رأينا انَّ في ھ:ذا االس:م إش:ار ًة إل:ى اس:م البش:ارة أوا َّنُ :ه اس:تعير م:ن اآلراميَّ:ة بھ:ذا المعن:ى فا َّتخ:ذهُ
النصارى في الجاھليَّة كما يدعون اليوم باسم بشارة وبشير
الح َنف::ي
) ال َبعي::ث ( ھ::و اس::م بع::ض أھ::ل الجاھل َّي::ة النص::ارى اخ ُّ
ص::ھم بعي::ث ب::ن حُ َري::ث َ
وبعيث بن رزام التغلبي .واشھر منھما بعيث اليشكري الشاعر واسم ُه خداش ب:ن بش:ير م:ن بن:ي
مجاشع واسم ا ّم ِه وردة .قالوا ان ُه ُدعي بعيثـًا لقول ِه :
قواي واستمرَّ عزيمي
تبعَّ ث مني مـا تبعَّ ث بعد مـا أُمرَّ ت
َ

ً
عالقة مع ال َبعْ ث أي المنبعث من الموت كما دع:ا نص:ارى الغ:رب
وعندنا انَّ لھذا االسم
بھذا المعنى ))  (( Anastaseونذكر انَّ االب انستاس الكرملي اتحفنا في
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المشرق بمقالة تحت امضاء )) البعيث الخضري (( وھو تعريب اسم حضرت ِه الكريم
) َت ْوبة ( ھو اس ٌم ُيشعر بزھد النصارى تسمَّى ب ِه في الجاھليَّة أو في أوائل اإلسالم َت ْوب:ة
ب::ن عم::ران االس::دي ) ي::اقوت  ( ١٠٥ : ٣وتوب::ة ال َّس:لُولي واس::م ُه عب::د المل::ك ) فيِ :ه ( ٥٨٧ : ١
و َت ْوبة بن الحُ مير الخفاجي الشاعر ) األغاني ( ٦٧ : ١٠
) ثابت ( شاع ھ:ذا االس:م ف:ي أواخ:ر عھ:د الجاھليَّ:ة والس:يَّما ب:ين القبائ:ل المتنصّ:رة م:ن
تن::وخ وعب::د ق::يس وتم::يم وثعلب::ة وغيرھ::ا .ولعلُّ :ه أح::د األس::ماء المنقول::ة ع::ن االع::الم النص::رانيَّة
األجنبيَّة كمثل ))  (( Constansالالَّتينيَّة أو )) (( Firmus
) جابر ( ممَّ:ا ُدع:ي بِ :ه بع:ض النص:ارى ف:ي الجاھليَّ:ة كالش:اعر التغلب:ي ج:ابر ب:ن ُح َن:يّ
)ش::عراء النص::رانيَّة ص  (١٨٨وج::ابر ب::ن ش::معون اس::قف الحي::رة ف::ي أ َّي::ام النعم::ان ب::ن المن::ذر
)األغاني  (٢٦ : ٢لعلّ ُه من األسماء المستعارة من أوصاف الالھوت كجَ بْر وجبَّار وجبرئيل كما
مرَّ
) الح::ارث ( أح::د االع::الم الت::ي اس::تحبَّھا النص::ارى ف::ي الجاھليَّ::ة فتس::مَّى بِ ::ه مل::وكھم
الغ َّس::انيُّون وكثي::رون م::ن أس::اقفتھم ال::ذين و َّقع::وا عل::ى أعم::ال المج::امع بھ::ذا االس::م منق::والً إل::ى
الالتينيَّة )  ( Aretasومن رؤساء قبائلھم كالحارث بن كعب الذي ذكرنا وصيَّت ُه إلى أبنائ ِه )ص
 (١٢٨أو كصاحب نجران المستشھد على عھد ذي نواس ) ص  ( ٦٠واشتھر أي ً
ضا الحارث بن
عبَّاد ش:اعر بن:ي بك:ر وس:يّدھم ) ش:عراء النص:رانيَّة ص  .( ٢٧٠والح:ارث ب:ن حلّ:زة البك:ري )
شعراء النصرانيّة ص  ( ٤١٦وأبو الحارث األسقف أحد وفود اليمنيّين على محمَّ:د ف:ي الس:نة ٩
للھجرة ) الطبري ( .امَّا أصل ھذا االس:م فل:يس بثاب:ت .وق:د زع:م الكات:ب األدي:ب جرج:ي أفن:دي
زيدان ف:ي كتابِ :ه الع:رب قب:ل اإلس:الم ) ص  ( ١٦٦ا َّنُ :ه مع:رَّ ب م:ن اليونانيَّ:ة )ق:ال( )) فالح:ارث
يجوز أن يكون ترجمة جيورجيوس اليونانيَّة ومعناھ:ا العام:ل ب:األرض ((  .وف:ي قولِ :ه نظ:رٌ ألَنَّ
ھذا االسم سبق عھد النصرانيَّة وب ِه عُرف ملوك من النبط
صُ :ه
) حبي:ب ( ھ::و عن::د النص::ارى لق::ب للرس::ول يوح َّن:ا ب::ن زب::دى ألنَّ الس:يّد المس::يح خ َّ
بمحبَّت ِه بين تالميذ ِه ) . ١وعلى ظ ِّننا أنَّ النصارى الذين ُسمُّوا ب ِه اشاروا إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١وفي شرح المفسّرين للقرآن يدعون ُه )) حبيبًا النجَّ ار (( وق:الوا ان م:ا ورد ف:ي س:ورة ي:س )) إذ أرس:لنا إل:يھم
اثنين َّ
فكذبوھما َّ
فعززنا بثالث (( يراد بھم حبيب النجَّ ار ) أي يوحنا الحبيب ( ويعقوب وسمعان بطرس
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ذاك الرسول .ومنھم من ُذكروا في جمل:ة الص:حابة ) راج:ع أُس:د الغاب:ة الب:ن األثي:ر  ٣٦٨ : ١ـ
 .( ٣٧٥ومن شھداء النصارى في مدينة الرھا على عھد ديوقلطيانوس المس:مَّى بحبي:ب استش:ھد
مع گورياس وشامونا )  ( BHO, p. 84وعُرف ب ِه شھيدان آخران في صور وف:ي الع:راق ف:ي
أيَّام سابور .وبينھم واحد ُنسب إلي ِه دير حبيب ) ياقوت ( ٦٥٣ : ٢
) حكيم ( من المحتمل انَّ الذين ُدعوا في الجاھليَّة باسم حكيم كحكيم بن حزام بن خويل:د
) اش::تقاق اب::ن دري::د  ( ٥٨وحك::يم ب::ن قبيص::ة ب::ن ض::رار التغلب::يّ ) حماس::ة أب::ي ت َّم::ام ص ٧٩٢
وحماس::ة البحت::ري ص  ( ٦١وحك::يم ب::ن َج َبل::ة العب::دي م::ن بن::ي الق::يس )أُس::د الغاب::ة (٣٩ : ١
وغيرھم انما أُشير بأسمائھم إلى سليمان الحكيم
) خال::د ( ھ::و أي ً
ض::ا أح::د األس::ماء الت::ي تش::عر باعتق::اد النص::رانيَّة ب::اآلخرة وخلودھ::ا ف::ال
عجب أن يكون النصارى دعوا ب ِه أوالدھم في الجاھليَّة كخالد بن سنان العبسيّ النب:يّ ال:ذي ك:ان
يدعو قوم ُه إلى النصرانيَّة ) راجع الصفحة  ( ١٣٥وخالد بن عمرو الشيبانيّ ) حماسة البحتري
ص  ( ٣٦وخالد بن ح ِّق الشيبانيّ ) سيرة الرسول  .( ٤٦ومن المحتمل أيضً:ا ا َّنھ:م عرَّ ب:وا ذل:ك
من اعالم نصرانيَّة يونانيَّة )  ( ἀίδιοςأو رومانيَّة ( Perennis, Perpetuus. f. Perpetua
) .ومث:ل خال:د تس:ميتھم بخال:دة و ُخل:دة ُ
وخ َويل:د وخلي:دة وخ:الَّد ) أس:د الغاب:ة  ١١٩ : ١ـ  ١٢٢و
( ١٢٧
) الخِضْ ر ( ھذا االسم الذي اختلف في ِه المسلمون أيَّ اختالف فق:الوا ا َّنُ :ه النب:يّ الي:اس أو
النبيّ اليشاع أو النبيّ ادري:س أو الق:ديس ج:رجس وجعل:وهُ م:ن غلم:ان موس:ى ف:ي ش:رحھم عل:ى
سورة الكھف لم نجد ل ُه أثرً ا بين اعالم الجاھليَّة .ولو كان قديمًا ل ُدعي ب ِه أحد النصارى أو اليھود
ه تعريب )) (( Horus
قبل اإلسالم وقد زعم البعض أن ُ
) الخليل ( اسم إبراھيم أبي المؤمنين الذي اصطفاهُ _ واح َّب ُه .ورد ھذا االس:م ف:ي ش:عر
ورقة بن نوفل الراھب النصرانيّ ) اطلب شعراء النصرانيَّة ص : ( ٦١٨
ُتالقي خليل _ فيھا ولم تكن
كريم مقامُھا
دار
فأَصبحتَ في ٍ
ٍ

م::::ن الن::::اس ج َّب::::ارً ا إل::::ى الن::::ار
ھاويا
ُت َعلـَّ ُل فيھـا بالكرام ِة الھيـا

وجاء في القرآن في سورة النساء )  )) : ( ١٢٤ : ٤وا َّتخذ _ ابراھي َم خل:يالً ((  .وس:بق ُه
السمو َءل فقال ) راجع ديوان ُه الذي طبعناهُ ص : ( ٣٠
الذوابل
فھذا خلي ٌل صيَّر الناس حولـ ُه رياحين ج َّنات الغصون
ِ

٢٥٠
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وسعِيد وأَس َعد ( دُعي بھذه األسماء بعض نصارى العرب في الجاھليَّة ك َس:عْ د ب:ن
) َسعْ د َ
ّ
مال:ك أب::ي الم::ر ّقش ال::ذي دف::ع ابنُ :ه إل:ى أح::د نص::ارى الحي::رة ليعلِّمُ :ه الخ::ط )األغ::اني (١٩١ : ٥
وسعد بن الضباب صاحب امرئ القيس )  ( ٧١ : ٨وسعد الذي ُنسب إليه دير َس:عْ د ) ي:اقوت ٢
 ( ٦٦٩ :وأَسعد بن ُزرارة ) أَس:د الغاب:ة  ( ٧١ : ١ف:ال يبع:د انَّ النص:ارى ا َّتخ:ذوا ھ:ذه األس:ماء
معرَّ بة عن لغات الش:عوب المج:اورة كاس:م الش:ھيد ))  (( Felixم:ثالً .وإل:ى ھ:ذا الب:اب يع:ود اس:م
َسعْ دان وب ِه ُسمّي )) َس:عْ دان ب:ن عب:د يس:وع (( الم:ذكور ف:ي األغ:اني )  ( ١٢٨ : ٢٠ف:ي ح:روب
قيس وتغلب
) سالم ( نجد ھذا االسم ألحد أساقفة بالد العرب ال:ذي حض:ر المجم:ع الخلقي:دوني وو َّق:ع
عل::ى أعمال ِ :ه ف::ي اليوناني::ة )) ) (( Σωλήµοςراج::ع الش::رق المس::يحي Lequien : Oriens
(Christianus, II, 866
) صالح ( ھذا االسم سبق االسالم .ومؤرخو العرب يزعمون أن نب ًّي:ا بھ:ذا االس:م أُرس:ل
إلى قوم َثمُود يدعوھم إلى _ وإلى نبذ عبادة األصنام واجترح اآليات تأيي ًدا لدعوته فأَبى أكثرھم
ً
ضربة عظيمة وأھلكھم االَّ الذين آمنوا فتوجَّ ه بھم إلى مكة .وليس
ان يرعووا عن غيّھم فضربھم
بالمستبعد انَّ النبي المذكور أحد دُعاة النصرانيَّة الذين سبق لنا ذكرھم .وما يؤكدهُ كتبة العرب )
راجع سيرة الرسول البن ھشام ص  ( ed. Wüstenfeld ٢١انَّ فيميون الذي دعا أھل نجران
إلى النصرانية صحب ُه في دعوت ِه ولزم ُه رجل اسم ُه صالح من عرب الشام وذكر في أُس:د الغاب:ة
)  ( ٩ : ٣مولّى لرسول المسلمين يُدعى صالحً ا كان أصل ُه من نصارى الحبش .وكذلك ذكر ابن
دريد في االشتقاق ) ص  ( ٥٨ص:الح ب:ن عب:د _ ق:ال )) قُت:ل بقُدَ يْ:د وك:ان ص:الحً ا د ّي ًن:ا ((  .فھ:ذا
االسم على ما نرى مستعار من اعتقاد نصراني أو ھو معرَّ ب عن اسم اجنب:ي نح:و )) (( Justus
أو ))  (( Innocensأو )) (( Pius

ܳ

) ص::خر ( أح::د أع::الم الجاھل َّي::ة المستفيض::ة فھ::و بمثاب :ة كيف::ا ) ܺܟܝܦــܐ ( الس::ريانيَّة و
 Petrusالالتينية والص:فا العربيّ:ة وھ:و االس:م ال:ذي ميَّ:ز بِ :ه الس:يد المس:يح ھام:ة رس:ل ِه إذ جعلُ :ه
كصفا ٍة عليھا ُتبنى بيعت ُه .وليس لدينا برھان قاطع على أنَّ العرب أرادوا اسم صخر اإلشارة إلى
القديس بطرس كما زعم جرجي افندي زيدان ) في كتاب العرب قبل اإلس:الم ص  ( ١٦٦حي:ث
قال ان العرب ترجموا األسماء اليونانية فتسمَّوا بھا

االعالم النصرانية
وضرب مثالً على ذلك اسم الحارث كما مرَّ واسم )) صخر (( فقال ان ُه )) ترجمة بطرس

٢٥١
((

) مالك ( نظنّ انَّ ھذا االسم بين نصارى الجاھلية امَّ:ا مع:رَّ ب ع:ن اليوناني:ة وامَّ:ا مش:ير
إلى أحد أولياء النصارى .والدليل على األوَّ ل ما رويناهُ ساب ًقا ) ص  ( ٨١عن أحد أمراء العرب
الواف:دين عل:ى الق:ديس س:معان العم:ودي س:مَّاهُ الكات:ب )  ( Basilicusأي مال ًك:ا .وال:دليل عل:ى
الثاني اسم رجلين من ن َّساك النصارى اشتھر باس:م  Malchusف:ي م:ا ب:ين النھ:رين والع:راق (
) BHO, pp. 131-132
) محمَّد ( مرَّ في الفصول السابقة ) ص  ١٢٦و  ( ١٤٨انَّ اسم محمَّ:د م:ن اع:الم زم:ن
الجاھليَّة .وانَّ النصارى عُرفوا ب ِه كمحمَّد بن سفيان بن مجاشع أحد أساقفة تميم وكذلك محمد بن
حمران من نصارى مذحج ومحمد بن خزاعي من ذكوان ومحمد أحد بني سليم (Sprenger I,
ص::ھم
) .161وھ::ذا االس::م يش::به بمعن::اه عَّ :دة أس::ماء يونان َّي::ة لرج::ال اش::تھروا ف::ي ب::الد الع::رب أخ ُّ
اوتيميوس رسول العرب واودو كسيوس أحد الشھداء األوَّ لين فمن المحتمل أن يكون عُ:رّ ب ع:ن
بعضھا
) منصور ( نجد ھذا االسم بين اعالم الجاھليَّة .منھم في بني اياد النصارى منصور ب:ن
يقدم بن أفصى بن دعميّ بن إياد .ومن بني ربيعة منصور بن َجعْ َونة قال ابن دريد في االشتقاق
) ص  )) : ( ١٨٠كان شري ًفا بالشام سي ًّدا ((  .ومن قضاعة منصور ابن جُمھور من رجال َك ْلب.
واشتھر في دمشق ابن منصور في عھد بن:ي أميَّ:ة وھ:و الق:ديس العالَّم:ة يوح َّن:ا الدمش:قي .ول:يس
بالمستبعد أن يكون ھذا االسم معرَّ ب من اسم يوناني مثل )  ( Nicon, Nicolasأو التيني مثل
) ( Vincent, Victor

 ٥االعالم النصران َّية الجغراف َّية
نضيف إلى اعالم األشخاص النصرانية االعالم الجغرافية التي تد ُّل على معرفة الع:رب
لمزارات النصارى واكرامھم لھا
) أُوري َشلِم ( عاصمة اليھود قب:ل المس:يح اض:حت بع:دهُ مدين:ة مقدَّس:ة يكرمھ:ا النص:ارى
ويتبركون بزيارتھ:ا .والع:رب ل:م ي:دعوھا بع:د اإلس:الم بھ:ذا االس:م وا َّنم:ا ج:ا َءت عل:ى ھ:ذا اللف:ظ
القديم في شعر األعشى قال ) معجم البلدان  ٤٠٢ : ١واللسان : ( ٩٦ : ٥
وطوَّ فـ ُ
ت ) ١للمـال آفاقـَ ُه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
طفت
 (١ويروى  :وقد

ْص فأ ُ ِري َشلِ ْم
ان ف ِحم َ
عُمـ َ

٢٥٢
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ُ
اتيت النجاشيَّ في دار ِه

الع َج ْم
وارض النبيطِ
وارض َ
َ
َ

ً
ورى
ورووا  :أُوري َسلم وأ ُورا َسلَ ْم .وذكروا
حديثا لعطاء ) اللسان  )) : ( ٩٦ : ٥أَبْشري أ ُ َ
ب الحمار (( قالوا يري:د بي:ت المق:دس .وھ:ذا الح:ديث منق:ول ع:ن نب:وّ ة زكريَّ:ا ف:ي الس:يِّد
َشلَّم َبراك ِ
المسيح ودخول ِه إلى أورشليم ) متى )) : ( ٥ : ٢١قولوا البنة صھيون ھ:و ذا ملك:كِ يأتي:كِ ودي ًع:ا
راكبًا على اتان وجحش ابن اتان ((
) إيلياء ( ھو اسم آخر لبيت المقدس لكن ُه رومانيّ األصل دعاهُ ب ِه ادري:انوس المل:ك بع:د
محاربتِ :ه لليھ::ود ف::ي الق::رن الث::اني للمس::يح فخ::رب بقاي::ا المدين::ة اليھودي::ة وش:يَّد ھ::يكالً للمش::تري
ودعى المدينة لذلك ))  (( Ælia Capitolinaوروى ياقوت انَّ معن:ى ايلي:اء بي:ت _ .والص:واب
ا َّنھا مشت َّقة من اسم اسرة القيص:ر ادري:انس الم:دعوَّ ة ايلي:ا .وانش:د ف:ي معج:م البل:دان )(٤٢٤ : ١
لبعض االعراب يصف بعيرهُ وسيرهُ الحثيث في جھات فلسطين :
فلو انَّ طيرً ا ُكلـ ِّ ْ
فت مثـ َل سير ِه
سمّى بالمھارى من فلسطين بعد ما
فما غاب ذاك اليو ُم حتى اناخھـا

ت
إلى واسطٍ مـن إيليـ َّا ل َكلـ َّ ِ
َّ
ت
دنا الفي ُء من شمس النھار فول ِ
ت
ب َم ْيسان قد ُحلَّت عُراھا وكلـ َّ ِ

وكذلك دعاھا الفرزدق بھذا االسم فقال ) ياقوت : ( ٤٢٤ : ١
ُشرفُ
ِ
وبيتان بيت _ نحنُ وُ التـ ُ ُه وقصرٌ بأَعلى ايليـا َء م ِ

) َس ُدوم ( مدينة ورد ذكرھا في سفر التكوين عاقب _ أھلھا لمآثمھم .وقد عرف العرب
في الجاھليَّة امرھا فقال عمرو بن درَّ اك العبديّ ) في التاج  ٣٣٥ : ٨واللسان : ( ١٧٧ : ١٥
ُ
قيس
واني وان
قطعت حبا َل ٍ
ً
غال
ر
أبي
من
ة
فجر
ألَعظ ُم
ِ ٍ

وخالـ ُ
فت المرونَ على تميـ ِم
ُوم )١
د
س
من
ة
الحكوم
في
وأَجْ َور
ِ
َ
ِ

وقال أميَّة بن أبي الصلت ) صحاح الجوھري : ( ٢٩٧ : ٢
كذلك قو ُم لوطٍ حين أَمسوا )٢

رميم
كعصْ ف في َسدُومِھ ُم
َ
ِ

س َ◌ينا ( قال ياقوت )  )) : ( ٢٢٠ : ٣موضع بالشام يضاف إلي ِه الط:ور فيق:ال ُ
ط:ور
) ِ
َّ
ُ
سينا وھو الجبل الذي كلم _ تعالى علي ِه موسى بن عمران عم ونودي في ِه (( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١يريد بابي رغال احد مل:وك الط:ائف ال:ذي د ّل الحبش:ة عل:ى الكعب:ة ي:وم ات:وا ليخربوھ:ا .وي:روى  :ألعظ:م
ً
صفقة من شيخ َمھْو
َ
 (٢وروى ياقوت )  : ( ٥٩ : ٣حين أضحوا
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٢٥٣

وورد ھذا االسم في القرآن قال في سورة الم:ؤمنين )  )) : ( ٢٠ : ٢٣وش:جرة تخ:ر ُج م:ن ط:ور
سيناء ((  .وربَّما دُعي بالطور دون إضافة كقول ِه ) في سورة مريم  )) : ( ٥٣ : ١٩وناديناهُ )أي
موسى( من جانب الطور األَيمن وقرَّ بناهُ نج ًّيا ((  .ومثل ُه قول ُه عن رؤيا موسى للعوس:جة )س:ورة
آنس من جانب الطور نارً ا ((
القصص َ )) : (٢٩ : ٢٨
) صِ ْھ َيون ( إحدى تالل القدس الشريف التي احتلَّھا الملك داود وي:راد بھ:ا مج:ا ًزا مدين:ة
القدس أو إحدى كنائسھا .وقد ورد االسم ف:ي ش:عر األعش:ى ق:ال يم:دح يزي:د وعب:د المس:يح ابن:ي
الديَّان وقيل يمدح السيِّد والعاقب اسق َفيْ نجران ) ياقوت : ( ٤٣٨ : ٣
أَ َ
ال سيِّديْ نجرانَ ال يوص َي ْنكمـا
فان تفعـال خيرً ا و َترْ تديـا بـ ِه
وان تكفيـا نجران أَ ْم َر عظيم ٍة
وان احل َب ْ
ت صِ ْھ َي ْونُ يومًا عليكما

بنجرانَ فيما نابھـا واعتراكمـا
فانكمـا اھـ ٌل لذاك كالكمـا
فقبلَكمـا ما سادھـا ابواكمـا
فانَّ رحا الحرب الدكوكِ رحاكما

) القُ ْدس وال َم ْقدس ويقال بيت ال َمقدس ( من اسماء مدينة القدس الشريف .قال مروان بن
الحكم يتھ َّدد الفرزدق ) األغاني : ( ١٩٧ : ٢١
قُل للفرزدق والسَّفاھ ُة كاسمھا
ودَ ع المدينة ا َّنھـا مذمـ ٌ
ومة
ِ

ِس
ان كنتَ تارك ما نھي ُت َك فاجْ ل ِ
ْ
المقدس
واقصد لم َّك َة او لبيـت
ِ

روى في التاج )  ( ٢١٣ : ٤لشاعر يخاطب ناقت ُه :
ال نو َم حتى تھبطي ارض ال ُعد ْ
ُس

خير ما ٍء بقُدُسْ
وتشربي من ِ

وورد في شعر العجَّ اج ) ص : ( ed. Ahlwardt ٨٠
س
س
عن باحة البطحاء ك َّل َجرْ ِ
ضراغ ٌم تنفي بأَخذ َھمْ ِ
ض ُ
س
حتى تزول َھ َ
بات قُدْ ِ

وقد مرَّ بك ) ص  ( ١٩٨ا َّنھم ك:انوا ي:دعون بالمُقِّ :دس الزائ:ر لبي:ت المق:دس ويتب:اركون
بثوب ِه كما أشار إلى ذلك امرؤ القيس في وصف كالب تنھش الثور :
ّس
يأخذن
فادر ْك َن ُه
بالساق وال ّنسا كما َش َ
َ
َ
برق الولدانُ ثوب المقد ِ
ِ
ــــــــــ

٢٥٤
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الفصل الرابع

األحداث النصران ّية بين عرب الجاھليَّة

ظھر من الفصول السابقة ما استمدَّ هُ عرب الجاھليَّة من النص:ارى ف:ي مف:رداتھم اللغويَّ:ة
واعالمھم الشخصيَّة .وفي ھذا الفصل الجديد نبيّن ما أخذوهُ ع:نھم م:ن مع:ارفھم التاريخيَّ:ة س:واء
جرت في العھد القديم من أوَّ ل العالم إلى السيّد المسيح أو م:ن م:يالد المس:يح إل:ى الھج:رة .فنقس:م
الطوريْن
الفصل قسمين وف ًقا لھذين
َ

 ١أحداث العھد العتيق
امكن العرب أن ينقلوا اخبار العھد العتيق ع:ن اليھ:ود أو ع:ن المس:يحيين االَّ ا َّنن:ا ن:روي
ھنا ما قال ُه الشعراء النصارى أو من عاشوا في جھات الجزيرة الت:ي ازدھ:رت فيھ:ا النص:رانيَّة.
واليھود كما ال يخفى قلَّما يختلطون بامم غريب:ة ع:نھم .وزد عليِ :ه انَّ االس:فار اإللھيَّ:ة واألناجي:ل
المق َّدسة كما يظھر من َّ
عدة شواھد تؤيّد ذل:ك كان:ت معرَّ ب:ة وإن كان:ت تل:ك الترجم:ة القديم:ة ھ:ي
اليوم مفقودة .وھا نحن نتتبَّع تلك األحدث مع ما ينوَّ ه بھا من أقوال العرب
  ١التكوين  ھو َّأول م:ا ُتفتَ :تح بِ :ه ت:وراة موس:ى حي:ث ي:ذكر أوَّ الً خل:ق _ َّ
ع:ز وجّ :ل
للسماء ث َّم األرض مباشر ًة بالجماد ث َّم النبات ث َّم الحيوان .امَّا تكوين الس:ماء فق:د م:رَّ ذك:رهُ ف:ي م:ا
أوردناهُ من األلفاظ الدالَّة على الخالق سبحا َن ُه وتعالى ث َّم السماء وزينتھ:ا وعل:ى األرواح الس:اكنة
فيھا ) المشرق  ٢٢٩ : [١٩١٣] ١٦و  .( ٢٩٢فبقي تكوين األرض في سبعة أيَّام الخليقة .فمما
ج:اء م:ن ذل:ك م:ا رواهُ المقدّس:ي ) كت:اب الب:دء  ١٥٠ : ١ـ  ( ١٥١فق:ال  )) :وق:د ذك:رت حكم:اء
العرب ومن كان يدين _ ) كذا ( منھم بدين األنبياء في أشعارھا وخطبھا كيف كان مبدأ الخلق.
فمن ُه قول عديّ بن زيد وكان نصران ًّيا يقرأُ الكتب :
اس::::::معْ حً :
:::::ديثا لك::::::ي يو ًم::::::ا
تجاوب ُه
أَنْ كي::::ف أَبْ::::دى إِلُ ::::ه الخل::::ق
نعم َت ُه
كانت رياحً ا ومـا ًء ذا ع َُران َي ٍة

ب إذا ما سائ ٌل سأَال
عن ظھر غي ٍ
فينـا وعرَّ فنـا آيـات ِه األ ُ َوال
ً
وظلمة لم يدَ عْ َف ْتقـ ًا وال َخـلالَ

االحداث النصرانية
فآمـر الظلـم َة السودا َء فـانكش َف ْ
ت
وب َّسط األرض بسطـ ًا ثـ َّم قـدَّ رھا
وجع::ل الش::مس مص::رً ا ) ٢ال خف::ا َء
ب ِه
قضى لس َّتة أ َّيـام خالئقـَ ُه

٢٥٥

َّ
وعزل المـا َء ع َّمـا كان قد شغال
تحتَ السماء سوا ًء مثل ما فعال )١
بين النھار وبين الليل قد فصال )٣

صور الـرَّ جُ ال
وكان آخر شيء َّ

((

روى في تاج الع:روس )  ( ٥٤٣ : ٣البيت:ين الخ:امس والس:ادس الميَّ:ة ب:ن اب:ي الص:لت
وكذلك ابن سيده في المخصَّ :ص )  ( ١٦٤ : ١٣روى البي:ت الس:ادس الميَّ:ة االَّ انَّ ش:ھادة كت:اب
البدء وكتاب الحيوان للجاحظ )  ( ٦٥ : ٤اقدم وأص ّح وكالھما يروي األبيات لعديّ بن زيد
وروى في كتاب البدء )  ( ٦٥ : ١وفي سيرة الرسول ) ابن ھشام ص  ( ١٤٨لزيد ب:ن
عمرو بن نوفل في تكوين األرض قول ُه :
واسلمت َوجْ ھي لمن أ ُ
ْ
ُ
سلمت
دحاھـا فلمَّا رآھـا استوت
واسلمت وجھي لمن أَسْ ْ
ُ
لمت
إذا ھي سِ يقت ) ٤إلى بلد ِة

ل ُه األرضُ تحم ُل صخرً ا ثقاال
على الماء أَرسى عليھا الجباال
ل ُه المُزنُ تحم ُل عذبـ ًا ُزالال
اطاعت فصبَّت عليھـا سِ جاال

ومثلھما الميَّة بن أبي الصَّلت ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ٢٢٦
وشَّ :
:::::::ق األرضَ فانبجس::::::::ت
عيو ًنا
َّ
وبارك في نواحيھـا وزكى
َ

وأَنھـارً ا من العَ ْذب ُّ
الل
الز ِ
ومال
ث
بھا ما كان من َحرْ ٍ
ِ

وقال يذكر خلق _ للنيّرين الكبيرين )شعراء النصرانيَّة  ٢٢٩وسيرة الرسول :(٤٠
ت ربّنا باقيـ ٌ
ات
انَّ آيا ِ

ما يُماري فيھنَّ االَّ ال َكفـ ُو ُر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١رواهُ في تاج العروس )  ( ٥٤٣ : ٣على صورة أخرى :
ً
تحتَ السما ِء سوا ًء مثل ما َثقـ ُال
بساطا ث َّم قدَّرھا
واألرض سوَّ ى
 (٢روى الجوھري )  : ( ٢٩٩ : ١وجاعل الشمس .وورد ف:ي األص:ل  )) :مص:يرً ا (( وھ:و غل:ط كم:ا يظھ:ر
في كتاب المخصّ:ص )  ( ١٦٤ : ١٣وف:ي ت:اج الع:روس )  : ( ٥٤٤ : ٣ق:الوا )) والمصْ :ر (( الح:اجز والحّ :د ب:ين
الشيئين
صص وفي تاج العروس
 (٣في األصل )) فضالً (( وھو تصحيف اصلح ُه في المخ َّ
 (٤وفي كتاب البدء روى  :إذا ھي سوقت .وھو غلط

٢٥٦

اداب نصارى الجاھل َّية
ار فك ٌّل
خلقَ الليـ َل والنھـ َ
النھار ) ٢ربٌّ كري ٌم
ث ّم يجلو
َ

مستبينٌ ) ١حسا ُب ُه مقدو ُر
بمھـا ٍة شعاعُھا منشورُ

ول ُه أيضًا ) شعراء النصرانيَّة : ( ٢٢٨
َ
ھو _ باري َ
والخ ْل ُق كلُّھم
الخ ْلق
تسبّحه الطيرُ الجوانحـ ُ في ال ِخ َفى
ومن خوفِ ربّي سبّح الرع ُد فو َقنا
وسبَّح ُه النيـنانُ والبحـ ُر زاخرً ا

إما ٌء ل ُه طوعـًا جميعـ ًا وأَعْ بـ ُ ُد
وإذ ھي في جـوّ السماء تص ّع ُد
وسبَّح ُه األشجـارُ والوحشُ أُبـ َّ ُد
وما ض َّم من شيء وما ھو ُم ْقلِ ُد )٣

وق:ال أميَّ:ة يص:ف تك:وين الحيوان:ات ) كت:اب الحي:وان للج:احظ Ms de Vienne, ff.
 397طبعة مصر : ( ١١٨ : ٢
ت سُفـورا
سُ اماثيـ َل باقيـا ٍ
ھو أب ًدا ) ٤ك َّل ما يأث ُر النـا
تقصف اليابسات والمخضورا )٥
ت تراھـا
خلق النح َل معصرا ٍ
والتماسيحَ والسنادل ) ٦واال ّي َل م ش َّتى والرئـْ َم واليعفـورا
ونعامـًا صواحيـ ًا ) ٧وحميرا
وصوارً ا من النواشط عينـ ًا
واسو ًدا عواديـ ًا وفيـوالً
وسبا ًعا والنم َل ) ٨والخنزيـرا
وإِ َو ّزيـ َن اخرجت وصقـورا
لصلح
وديو ًكا تدعـو الغراب
ٍ

ونفس ُه من نفخة خالق ِه .قال الجاحظ ف:ي
ث َّم ذكروا تكوين جسم اإلنسان من طين األرض
َ
كت:اب الحي:وان )  Ms de Veinne, ff. 213وطبع:ة مص:ر  )) : ( ٦٥ : ٣سانش:دك لع:ديّ ب:ن
زيد وكان نصران ًّيا ديَّا ًنا وترجما ًنا وصاحب كتاب ومن دھاة ذلك الدھر قال يذكر شأن آدم: (( ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١ويروى  :يخلق  ...فكل مستني ٌر ..
 (٢ويروى  :ث َّم يجلو الظالم
 (٣رواهُ في اللسان وفي أساس البالغة والتاج في مادَّ ة )) قلد ((  .قالوا أَقـْلد البح ُر على َ
الخ ْلق أي أَرْ ت:ج عل:يھم
وغرَّ قھم وجعلھم في جوف ِه .ويروى  :والبح ُر زاخ ٌر
 (٤في طبعة مصر )  )) : ( ١١٨ : ٢ھو أبدى (( فيخت ّل الوزن
ت  ...وال ُخضورا
 (٥في طبعة مصر  :خلق النخل مصعدا ٍ
 (٦السنادل طيور كبار .وفي طبعة مصر  )) :والتماثيل (( وھو غلط
 (٧في طبعة مصر  :خواضبًا
 (٨وفي طبعة مصر  :وذيابًا والوحش
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قضى لس َّتة أ َّيـام خالئـق ُه )١
دعاهُ آد َم صو ًتا فاستجاب ) ٢ل ُه

٢٥٧

وكان آخرُھا أَن صوَّ ر الرجـال
بنفحة الروح في الجسم الذي جبال

وقال أميَّة بن أبي الصلت ) حياة الحيوان : ( ١١٣ : ٢
واألرضُ معقلـ ُنا وكانت امَّنا فيھا مقابرُنا وفيھا ُنوأَ ُد

وقال أيضًا في األرض وخلقة اإلنسان ) في ِه ( :
منھا ُخلقنا وكانت أُمَّنا ُخلقت
والط ُ
ُّ
وط ) ٣نزرع ُه فيھا فنل َب ُس ُه
ھي القرا ُر فما نبغي لھا بدالً

ونحنُ ابناؤھا لو أ َّننا ُ
ش ُك ُر
َ
ُّ
َ
الوبرُ
والصوفُ
نجتزهُ ما أَدفأ َ
ما أرح َم األرضَ االَّ ا َّننا ُكفرُُ

وقال أيضًا ) جمھرة شعراء العرب ص : ( ١٨
كيف الجحو ُد وا َّنما ُخلِقَ الفتى

صال له َّ
فخارُ
من
طين َ
ص ْل ٍ
ِ

  ٢س::كنى آدم ف::ي الف::ردوس وخطيئت ُ :ه  لع::ديّ ب::ن زي::د وص::ف حل::ول آدم ف::ي الج َّن::ة
حواء م:ن ض:لع ِه وتجرب:ة الش:يطان لھم:ا عل:ى ص:ورة الحيَّ:ة ثَّ :م عق:اب األب:وين األوَّ ل:ين
وتكوين َّ
وطردھما من الفردوس فقال عن آدم ) طبعة مصر ( Ms de Vienne, ff. 213, = ٦٦ : ٤
ُثمَّتَ اور َث ُه )٤
الفردوس يعم ُرھا
َ
لم َي ْن َھ ُه ر ُّب ُه عن غير واحـد ٍة
تع َّمـدا ) ٥للَّتي من أكلھا ُنھيـ ًا
كالھما خاط اذ بِرٌّ ) ٦لُبوسُھمـا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١وفي طبعة مصر  :خليقة .والبيت مخت ّل الوزن
 (٢في طبعة مصر  :اسجاب .غلط
 (٣الطوط في القطن
 (٤طبعة مصر بالغلط  :اورثة
 (٥فيھا  :فعمدا
 (٦فيھا  :اذبرا ) كذا (

ً
ً
صنعة من ضلع ِه جعال
وزوجة
ب ان ش َّم أو اكال
من شجر طيـ ِّ ٍ
بأَمر حوّ ا ًء لم تأْخذ لـ ُه الدَّ غَ ـال
من ورق التين ثوبًا لم َي ُكن ُغ ِزال

٢٥٨

اداب نصارى الجاھليَّة
فكانت الحيَّة الرقشـا ُء إذ ُخلـقت
فالطھـا _ُ إذ أَغوت خليقـت ُه )٢
ْ
عمرت
تمشي على بطنھا في الدھر ما
فأُتعبـا ) ٣ابوانـا في حياتھمـا

كما ترى ً
ناقة في َ
الخ ْلق أو َجمال )١
طول
الليالي لم يجعـل لھـا أَجال
َ
والتـربُ تأ ُكلـ ُ ُه َح ْزنـ ًا وان َس َھال
ووجدا ) ٤الجوع واالوصابَ والعِلال

لحواء وعقاب الحيَّة رواهُ العصاميّ في تاريخِ :ه بس:ط
ولعديّ وصف آخر لتجربة ابليس َّ
النجوم العوالي في انباء األوائل والتوالي ) نسخة مكتبتنا الشرقيَّة ص  ( ١٩قال :
ْ
البشر
غوت بھا وغوى معھـا أبو
ِ
ب األرض وال َمـدَ ِر
وآخرَ من ترا ِ
ابليسُ عن امر ِه للحَ يـْ ِن والقـدَ ِر
الروض وال َّشجَ ِر
دارً ا من ال ُخ ْلد بين
ِ
ِّ
اء والط َي ِر )٦
فاحتال للحيَّة الرَّ قطـ ِ
ب غَ ـد ِِر
اعطاھمـا بيميـ ٍن كاذ ٍ
البشر
أَرْ دت بغِرَّ اتھا معھـا ابـا
ِ
َ
العين واألثـَ ِر
َنائِي المح ّل فقي ُد
ِ
اإلسْ عار وال َّش َر ِر
نـارً ا تلھَّبُ بـ ِ
من صوتـ ِه ورمى رجلي ِه بالنـ َك ِر
َ◌سْ َح القـوائم بعـد السَّعْ ي كالبقـ ِر
َّ
َ
واألحزان والفِك ِر
والط ْل ِق
ث
بالطم ِ
ِ

سعى الرجي ُم إلى حـ َّوا َبوسْ َوسة
ارج انشا خلي َقتـَ ُه
ِ
خلقان من مـ ٍ
َ
انشاھمـا ليطيعـاهُ فخالفـَ ُه
فأ َ ْبلسَ _ إبليسـ ًا واسكنـَ ُه )٥
َ
فاغتاظ ابليسُ من بغيٍ ومن حس ٍد
ُ
ان مؤكـ َّد ٍة
فأدخـالهُ بأَيمـ ٍ
ھنـاك سار إلى حـوَّ ا بوسوس ٍة
فأُھبطوا من معاصيھم وكلـ ُّ ُھ ُم
واھبـط _ ابليسـ ًا واوعـدهُ
وانزل _ للطاووس رخمتـَ ُه
وأَعقب الحيَّة الحسنا َء حين غفت
وأَعقب _ ُ حوَّ ا بالـذي فعلـَ ْ
ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١ھذا البيت في طبعة مصر مقدَّم على االثنين السابقتين .امَّا قول ُه انَّ الحيَّة كانت كالناقة أو الجمل ف:ذلك م:ن
مزاعم العرب الذين ذھبوا إلى انھا كانت مج َّن ً
حة ذات أربعة قوائم فعُوقبت بنقص جناحھا وقط:ع أرجلھ:ا والمش:ي
ّ
على بطنھا وباعراء جلدھا حتى يقال )) اعرى من حيَّة (( وبشق لسانھا ) .راج:ع كت:اب الحي:وان للج:احظ ٦٦ : ٤
(
 (٢في طبعة مصر  :خليفتـَ ُه بالفاء
 (٣في طبعة مصر  :فأُبقيا
 (٤فيھا  :واوجدا
 (٥الضمير إلى اإلنسان أي اسكن اإلنسان
 (٦يريد بالطير الطاووس والعرب يزعمون انَّ ابل:يس اس:تعان بِ :ه وبالحيَّ:ة لي:دخل الف:ردوس ويخ:دع اإلنس:ان
فمسخ ُه _ بتغيير صوت ِه ود َّقة رجلي ِه

االحداث النصرانية

٢٥٩

وروى في كتاب البدء )  ( ٦١ : ١وفي اللسان )  ( ٤٥٧ : ١٣والتاج )  ( ٦٥ : ٦ع:ن
الحيَّة قول أميَّة :
اخرجھـا
الح ْتف ُة الرَّ ْقشا ُء
َ
والحيَّة َ
اذا دعا باسم ِه اإلنسانُ أو سمعتْ

من بيتھا أَمِنـ ُ
ات _ِ والكلِـ ُم
َ
ذات اإلل ِه ي َُرى في سعيھا ز َر ُم

ورواھا الزمخشري في األساس  )) :أخرجھا من جُ حْ رھا أَ ْيم ُ
ُنات _ وال َق َس ُم (( ) ق:ال (
ع ْدلَة ((
ويُقال حيَّة َح ْت َفة أي قاتلة كما يقال امرأَة َ

))

ونروي ھنا أبيا ًت:ا م:ن أرج:وزة نقلھ:ا ص:احب كت:اب الب:دء )  ( ٨٥ : ٢والمس:عودي ف:ي
م::روج ال::ذھب لعل::يّ ب::ن جھ::م ع::ن ب::دء الخليق::ة كم::ا رواھ::ا لُ :ه النص::ارى وان تَّ :
:أخر زمانُ :ه ع::ن
الجاھليَّة :
يا سائلي عن ابتداء َ
الخلـْ ِق
ت
خبرني قـو ٌم من الثـقا ِ
أَ َ
َ
ار
تضرَّ عـوا في طلب اآلثـ ِ
ودرسوا التـورا َة واإلنجيـال
انَّ الـذي يفع ُل ما يشـا ُء
انشـأ َ َخلـْقَ
آدم إِنشـا َء
ٍ
مبتديـ ًا وذاك يـو َم الجُمْ عَ هْ
جنـانا
اسكنـَ ُه وزوج ُه ال ِ
غرَّ ھما الشيطانُ واغتـرَّ ا ب ِه
غرَّ ھما الشيطان في ما صنعا
فوقـع الشي ُخ ابونـا آد ُم
لبئس ما
ان
َ
اعتاض من الجنـ ِ
فشقيـا وورَّ ثـا الشـقا َء
ولم يزل مفتقـرً ا ) ١من ذنب ِه
فأَمـن الس ُّْخطة والعذابـا

ِّ
الحق
مسأَل َة القاص ِد َقصْ دَ
ت
أُولـو
علوم وأُولـو ھي َئا ِ
ٍ
ار
وعرفـوا مواردَ االخبـ ِ
واحكموا التـأوي َل والتنزيال
و َمنْ لـ ُه القدرةُ والبقـا ُء
زوج ُه حـوَّ ا َء
و َقـ َّد منـ ُه
َ
حتى إذا أَ ْكمـل في ِه الصُّ ْنعَ هْ
فكان من أمرھمـا ما كانـا
كمـا ابـانَ _ في كتـاب ِه
فأُھبطا منھا إلى األرض معا
بجبل الھنـد ويُدعى واسـ ُم
اإلنسان
والضعفُ من جبلَّة
ِ
َنسْ لَھمـا والكـ ّد والعنـا َء
ت ر ّبـ ِه
حتى تلقـَّى كلمـا ِ
و_ ُ تـوَّ اب على من تـابا

والعرب يضربون المثل بآدم في القِدَم ق:ال األخط:ل ب:ن ربيع:ة ) األغ:اني ( ١٦٥ : ١٢
يھجو بني منقر :
يا منقـ َر بن ُع َبيـْ ٍد انَّ ل ُ ْؤ َمكـ ُ ُم
للضيف ُّ
كرم
حق على من كان ذا ٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١لع َّل الصواب  :مغتفرً ا

مذ عھد آد َم في الديوان مكتـوبُ
منقر عُريانُ مسلوبُ
والضيفُ في
ٍ

٢٦٠
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  ٣بنو آدم  وقد عرف شعراء العرب في الجاھليَّة َنسْ ل آدم وقصَّة ولدي ِه كما ورد في
قصيدة ابن جھم حيث قال عن آدم وحوَّ ا :
اح َّبـا ) ١ال َّنسال
ث َّم تنسَّ ال َ
واقتنيا االبن ف ُسمّي قاينا
فشبَّ ھابي ُل وشبَّ قاينُ

ْ
فحبلت َحوَّ ا ُء من ُه )َ ٢حمْ ال
َ
وعاينا من نشئ ِه ) ٣ما عاينا
ولم يكـن بينھمـا تبـاينُ

ومن الشعر المتضمّن الخبار بني آدم رثاء يروي ِه العرب على لسان آدم وحوَّ اء عند قتل
قاين ) ويقولون قابيل ( ألخي ِه ھابي:ل وھ:و ال محال:ة مص:نوع االَّ ا َّنُ :ه ق:ديم يُ:روى ف:ي أق:دم ُكت:ب
المسلمين كت:اريخ الطب:رى )  ( ١٤٦ : ١وم:روج ال:ذھب للمس:عودي ) طبع:ة ب:اريس ( ٦٥ : ١
وغيرھما كثيرين ) راجع المشرق  ( ٤٩٢ : [١٩٠٣] ٦وھم ينس:بون انش:ادَ هُ إل:ى عل:يّ ب:ن أب:ي
طالب ما يد ُّل على أنَّ الشعر سبق اإلسالم .قال آدم :
األرض مغبـرٌّ قبي ُح
تغيَّرت البـال ُد و َمن عليھـا
فوج ُه
ِ
ً
وق َّل بشاشة وج ٌه صبي ُح )٤
ون
تغيَّر ك ُّل ذي حسن ولـ ٍ
ُ
يموت فنستري ُح
وجاو َرنـا عدوٌّ ليس يفنى
لعيـنٌ ال
َ
وقابيـ ٌل أَذاق المـوت ھابيـ َل واَ َ
حزنا لقد فُقد الملي ُح )٥
وھابي ٌل تض َّمـن ُه الضَّري ُح
فما لي ال أجو ُد بسكب دَ مْعي
وما أنا من حياتي مستري ُح
ارى طو َل الحياة عليَّ غمـ ًّا

ونسبوا إلى حوَّ اء قولھا كجواب على قول آدم :
الربيح )٦
بھ َْلكٍ ليس بالثـمن
ِ
الضريح
إذا ما المر ُء ُغيِّب في
ِ

دع الشكوى فقد ھلكا جمي ًعا
وما ي ُْغني البكا ُء عن البواكي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١في األصل )) واحبّ (( وھو غلط
حواء (( بكسر الوزن
 (٢في األصل )) من ُه َّ
ً
 (٣ھكذا روى المسعودي )  ( ٦٣ : ١وفي كتاب البدء  :وولدت ابنا  ...من امر ِه ...
طعم
الصبيح .وروى المسعودي  :كل ذي
 (٤والبيت يروى عاد ًة باالقواء  :بشاش ُة الوج ِه
ٍ
ِ
 (٥رواية المسعودي :
فوا اس ً
المليح
ه
الوج
على
ا
ف
ًا
م
ظل
ھابيل
قاينُ
ل
ـ
وقت
ِ
َّ
ِ
 (٦رواهُ الطبري ) : ( ١٤٦ : ١
ابا ھابي َل قد قـ ُتال جمي ًعا

الذبيح
وصار الحيُّ كالميت
ِ
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فب ِّ
الذبيح
منك و َدعْ ھـواھا فلستَ مخلـَّ ًدا بعد
ك
النفس َ
َ
ِ

وأضافوا إلى ھذه األبيات قوالً على لسان ابليس آلدم :
ففي الج َّنات ضاقَ بك الفسي ُح
وقلبـ َك من أذى الدنيا مُري ُح
إلى أن فاتك الثـمنُ الربي ُح
بكفـ ِّك في جنان الخل ِد ري ُح

تن َّح عن البـال ِد وساكنيـھا
وكنتَ بھا َ
وز ْو َجك في رخا ٍء
فما زالت مكايدتي و َمكـْري
فلوال رحم ُة الجبـ َّار اضحى

وممَّن أشاروا ف:ي الجاھليَّ:ة إل:ى ول:د آدم افن:ونُ الش:اعر التغلب:ي ) المفضَّ :ليات ص ٥٢٤
 ( ed. Lyallقال :
ُ
قد ُ
جار ْوا على َم َھ ٍل
كنت
اسبق من َ

من ولد آد َم ما لم يخلعوا َر َسني

  ٤نوح والطوفان  ليس في الكتاب الكريم بعد ذكر التكوين واقعٌ أخطر م:ن الطوف:ان
ك أنَّ عرب الجاھليَّة نقلوا الخبر عن أھل الكت:اب والس:يَّما النص:ارى .م:نھم
في عھد نوح .وال ش َّ
األعشى الكبير حيث ق:ال يم:دح اياسً:ا ويش:بھ ُه بن:وح ف:ي ص:نع س:فينت ِه ) ش:عراء النص:رانيَّة ص
: ( ٣٨٩
خير نعمت ِه
َج َزى اإللـ ُه َ
في فُ ْلك ِه إذ تبدَّاھا ليصنعھا

كم::ا ج::زى الم::ر َء نوحً ::ا بع::د م::ا
شابا
وظـ َّل يجمع ألواحـ ًا وأبوابـا

ومنھم أميَّة ابن أبي الصلت روى ل ُه الجاحظ في كتاب الحيوان ) طبعة مصر ١١٨ : ٢
=  ( Ms de Vienne, 212vوالمقدّسي في كتاب البدء )  ( ٢٤ : ٣أبيا ًتا منھا قول ُه يذكر نج:اة
نوح وأھله وحلول ُه على جبل الجوديّ الذي فوق ُه نزلت سفينت ُه على زعم العرب :
إلى أَن يفوتَ المـر ُء رحم َة ر ِّب ِه
نوح يوم حـ َّل سفينة )٢
كرحم ِة ٍ
تنار ) _ ٣تنـ ُّور أرض ِه
فلمَّا اس َ
َ
ترفـ َّع في جَ رْ ي ٍ كأنَّ
اطيط ُه
ب
على َظھ ِْر جَ ـ ْو ٍن لم يُعَ َّد لراك ٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١في كتاب البدء )  : ( ٢٤ : ٣سبعين
 (٢كذا في كتاب البدء ولع َّل الصواب  :سفي َن ُه
 (٣كذا في ِه ولع َّل الصواب  :استثار أو استفار
 (٤في طبعة مصر  )) :راجيًا (( وھو تصحيف

وإن كان تحت األرض سبعون ) ١واديا
لشيعت ِه كانـوا جميعـ ًا ثمانيـا
ففار وكان المـاء في األرض ساحيـا
َ
ال يستعيـد الـدواليا
صريفٌ مُحـ ٍ
سراهُ وغيـ ٍم أ ُ ْلبس المـا َء داجيـا )٤

٢٦٢
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ً
سبعة
فصارت بھا أيَّامُھـا ثـَ َّم
ُّ
تشق بھم تھوي بأحسن إِمْر ٍة )١
وكان لھا الجوديُّ َن ْھيًا وغايـ ًة

َّ
ليال دائبات عواطيـا
وست ٍ
كأَنَّ عليھا ھاديـ ًا ونـَ َواتيا
وأص:::::::بح عنھ:::::::ا موجُُ :::::::ه
َ
متراخيا

ومثلھا قول ُه ) كتاب البدء : ( ٢٤ : ٣
ُم ْنجي ذي َ
يو َم بادت لبنان من أُخراھـا
نوح
الخيْر من سفينة )ٍ ٢
الجبال حتى عالھا
ط َّم فوق
فار تنـ ُّو ُرهُ وجاشَ بمـا ٍء
ِ
قِيـل للعبد سِ رْ فسـار وباللَّــه على الھول سَ ْيرُھا وسُراھا
ْ
شاھق مرساھـا
ك
قِي َل فاھبط فقط تناھَت بك الفـ ُلـْ ُ
س
ٍ
على رأ ِ

ول ُه أيضًا ) رواهُ صاحب خزانة األدب ولبّ لباب لسان العرب : ( ٤ : ٤
ُ
عرفت أن لن يفوتَ _َ ذو قِـدَ ٍم
ْ
َّ
ُ
المُسْ ب ُح الخشب فوق الماء سخرھا
ُ
وح في جوانبـ ِه
تجري سفينة نـ ٍ
ٌ
مشحونة ودخـانُ الموج يرفعُھا
تسوت على الجوديّ راسيةً
حتى َّ

وانـَّ ُه من أميـر السؤ ينتقـ ُم
خِال َل ِجرْ َيـتِھا كأنـ َّھا ُعـ َو ُم )٣
موج مـع األرواح تقتحـ ُم )٤
بك ّل
ٍ
مألَى وقد صُرعت من َح ْولھا األم ُم )٥
بك ّل مـا اس ُتود َِع ْ
ت كأنھـا أُطـ ُ ُم )٦

وروي له أيضًا ف:ي كت:اب الحي:وان للج:احظ )  ( Ms de Vienne, ff 396vبيت:ان ف:ي
البھائم التي كانت في سفينة نوح :
تصر ُخ الطيرُ والبر ّيـَ ُة فيھا
مرَّ فيھا من كل ما عاش زو ٌج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١في األصل  :امره
 (٢لعل الصواب  :من سفينه
ص ُه  )) :يُقال سَ بَّح الرج ُل واسبَحَ ُه _  .والع َُوم جم:ع العُوم:ة كأ َ َّنھ:ا
 (٣وفي األصل عن شارح ديوان أميَّة ما ن َّ
حية تكون بعمَّان .والعَ ام َة شبه َّ
الط ْوف إالَّ ا َّنھا اصغر من ُه يركب في ِه البح:ر (( وروى ف:ي لس:ان ) : ( ٢٣٨ : ١٥
في الي ّم جري ُتھا
 (٤في األصل  :في جوانب ِه أي جوانب الماء
 (٥في األصل  :مشحونة أي مملو َءة يقال  :أشحنْ سفينتك أي امألھا .وفي خزانة األدب قبل ھ:ذا البي:ت بي:ت
آخر أُقحم في القصيدة بالغلط وھو من بحر المنس:رح كم:ا نبََّ :ه عليِ :ه ف:ي الھ:امش واألبي:ات كلھ:ا م:ن البس:يط وھ:و
قول ُه :
ُنودي قـ ُ ْم وارك َبنْ باھلك م انَّ _ موفٍ للناس ما زعموا
 (٦األ ُ ُ
طم والجمع آطام
ال
مع قـويّ
السباع واالفيـ ِ
ِ
يْ
كالجبال
ب
غوار
ْر
بين َظھ
ِ
َ
ِ
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ويحسن بنا أن نروي ھنا ما قال القطاميّ الشاعر النصرانيّ في عھد بني أميّة ع:ن ن:وح
وسفينت ِه ) ديوان ُه ص  ed. Barth ٨٤ولسان العرب : ( ٣٣٤ : ٦
وح
وأ ُ ْن ِذرُكـم
َ
قوم نـ ٍ
مصاير ِ
ان شكرً ا
وكان يسبّح الرحمـ َ
فل َّمـا ان أراد _ ُ أمـرً ا
ونادى صاحبُ التـ ُّنور نوحً ا
وضجُّ وا عند جي َئت ِه وفرُّ وا )٣
وجاش المـا ُء منھمـرً ا إليھم
ذن
وعـامت وھي قـاصدةٌ بإِ ٍ
إلى الجوديّ حتى صار حِجْ رً ا
فھذا فيـ ِه موعظـ ٌة وحـك ٌم

وكانت ا ّمـَ ًة فيھـا انتشـا ُر
و bالمحـا ِم ُد والوقـارُ
مضى والمشركون لھم ُج َؤارُ
وصبَّ عليھـ ُم من ُه البـَوارُ
وال يُنجي من القـَدر الحِذا ُر
كأَنَّ ُغثـا َءهُ خِرَ ٌق نِشـَا ُر
الجـ َوارُ
ولوال _ُ جار بھا َ
مر انحسا ُر
وحان لِتـَال َِك ال ُغ ِ
ولكني امـرؤٌ فيَّ افتخـا ُر

)١
)٢
)٤
)٥
)٦

وذكر اميَّة الجُ وديّ في مح ّل آخر مشيرً ا إلى حلول سفينة نوح عليِ :ه )كت:اب س:يبوي ِه : ١
 (ed. Derenbourg ١٣٦والبيت يُروى لورقة بن نوفل ف:ي جمل:ة ابي:ات ) ش:عراء النص:رانيَّة
ص : ( ٦١٧
سبحا َن ُه ث َّم سبحا ًنا يعو ُد ل ُه

ومثلـَنا سب ََّح الجوديُّ والجُ ُم ُد

والميَّة يذكر امر الغ:راب والحمام:ة الل:ذين ارس:لھما ن:وح فف:رَّ الغ:راب وع:ادت الحمام:ة
بغض الزيت:ون فق:ال )كت:اب الحي:وان للج:احظ طبع:ة مص:ر  ٦٥ : ٤ث:م Ms de Vienne, ff.
 212vث َّم كتاب البدء : (٢٥ : ٣
وإذ ھم ال لُبوسَ لھم تقيھم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١الجؤار الماء الكثير
الو َبارُ  .ونظ ّنھا تصحي ًفا
 (٢في لسان العرب  :نو ٌح .وفي الديوان َ :
 (٣رواية الديوان  :جيئت ِه إليھم .وجي َئت ُه أي حين جا ِء الطوفان
ُ
 (٤في األصل  )) :يريد كأنَّ َزبَدَ هُ مال َءة منتشرة مبسوطة ((  .وفي اللسان  :خ َِرق قسارُ
الحي:رة فكان:ت
 (٥شرح ُه في الديوان  :عامت سبحت إلى الجوديّ .
الج ْور أي لوال _ لجار بالس:فينة َ
والج َوار َ
َ
تجور وال تھتدي
 (٦قال في اللسان  :الحِجْ ر الممنوع الذي ل ُه ح:اجز .وف:ي ال:ديوان أي من:ع الج:ودي الس:فينة أن َتب:رح .الغ:ـ ُمَر
والغَ مَرات الشيء الذي ي ُْغمَر ويغرق .واالنحسار االنكشاف .وتـَالِك مث َّنى تلك ك َتانِك
 (٧رواهُ األلوسي في بلوغ االرب )  ( ٢٢١ : ٣ع:ن الثع:البي )) لھُ :م ع:راةٌ  ...صُّ :م الص:الب ((  .وف:ي كت:اب
ً
ْ
رطب:ة
صخر ال ِّسالَ ِم (( وفي البيت إشارة إلى ما كان يزعم ُه العرب انَّ الحجارة كان:ت قب:ل الطوف:ان
البدء  )) :واذ
والطيور ناطقة ومن أمثالھم )) كان ذلك إذ كان كل شيء ينطق (( و )) كان ذلك والحج:ارة رطب:ة (( وي:دعون ذل:ك
العھد )) زمن الف َ
ِطحْ ل ((
وإذ ص ُّم السِ الم لھم رطابُ )٧

٢٦٤

اداب نصارى الجاھليَّة
عش َّي َة أُرْ سل الطوفـانُ يجـري
ض َر ذي حبيكٍ
على امـواج أَ ْخ َ
بآيـ ٍة قـام ينطـ ُق ك ُّل شي ٍء
وأُرْ سلت الحمـام ُة بعـد سبـ ٍع
األرض عيناً
َتلمَّسُ ھل ترى في
ِ
فجاءَت بعد ما ركضَ ْ
ت بِ َقطـْفٍ
ت صاغـوا
فلمَّا َفرَّ سوا اآليـا ِ
إذا مـاتت تورّ ثـ ُ ُه بينھـا
جزى ) _ ٧االج ُّل المر َء نوحً ا
بمـا حملَ ْ
ت سفينـت ُه وانجـت
وفيھـا مـن أُرومتـ ِه عيـا ٌل

وطاف الما ُء ليس لـ ُه جرابُ
ار زاخر ِه الھضـابُ
كأنَّ س َُع َ
َ
ديك الغـرابُ
ـ
ال
ة
امان
وخان
َ
َ
تد ُّل ) ٢على المھالك ال تھابُ
وعائِ َن ًة بھا المـا ُء العُبـَابُ
علي ِه الثـَّأْ ُ
ط والطينُ ال ُكبابُ
لھا طوقـ ًا كما عُقد السِّخابُ
وإِن ُتقـْ َت ْل فليس لھا استِالبُ
جزا َء ال َبرِّ ليس لـ ُه كـذابُ
غدا َة اتاھ ُم المـ ُ
وت القـ ُالبُ
لدي ِه ال الظمـا ُء وال السغابُ

)١
)٣
)٤
)٥
)٦

وقال أيضًا في حمامة نوح وطوقھا ) حياة الحيوان للجاحظ : ( ١١٩ : ٢
غـدا َة غدت منھـم تض ُّم الخوافيـا
يبين لھم ھل يؤنس الثـوب باديـا
فأَصبح منھا موض ُع الطين جاريـا
وقالت أَال ال تجعـ ِل الطوق حاليـا
يخالـون ُه مـالي وليس بماليـا
ُتصيب إذا أَ ْت ُ
بعت طوقي خضابيـا
وورّ ْ
ث ) ٨إذا ما ُّ
مت طوقي حماميا
َ
َ
ً
)٩
ويھويـن زيني زينة أن يرانيـا

وما كان أصحـاب الحمامة جيفة
رسوالً لھـم و_ُ يحكـم
امرهُ
َ
ً
مستبينة
فجـا َءت بق ِْطفٍ آيـ ًة
َ
َ
على خطمھا واستوھبت ث َّم ط ْوقھا
وال ذھبـًا اني أخـافُ نبالھـم
ً
زينة
وز ْدني على طوقي من الحَ لي
ِ
وزدني َ
لطرْ ف العين منـك بنعم ٍة
يكـونُ ألوالدي جمـاالً وزينـ ًة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١روى في كتاب البدء  )) :با َّن ُه قام ((  .وروى األلوسيّ  )) :وكان أمانة الديك (( وكالھما تصحيف
 (٢في كتاب البدء  :تز ُّل
 (٣في كتاب البدء  :وعائن ُه .وفي كتاب البدء  )) :ب ِه تيبُّس واضطراب (( وھي رواية مصحَّ فة
 (٤الق ِْطف ما قُطف من األغصان .والثـَّأْ ُ
ط الحمأَة .وال ُكبابُ الطين الالزب .وف:ي كت:اب الب:دء  )) :عليِ :ه السُّ :لط
والطين الكثاب (( وھو تصحيف
البدء  :فرَّ شوا اآليات .ولع َّل المعنى ميَّزوا وفصَّلوا .والسِّ:خاب الق:الدة .وي:روى  :الس:حاب وھ:و
 (٥في كتاب
ِ
تصحيف
 (٦في كتاب البدء  )) :تورّ ثھا  ..وان قُتلت ((  .وفي البيت:ين إش:ارة إل:ى زع:م الع:رب ب:ان الط:وق ال:ذي يحلّ:ي
عنق الحمامة ا َّنما ھو جزاء امانتھا لمَّا عادت إلى سفينة نوح
 (٧في كتاب البدء  :فجازى .والبيت مخت ّل الوزن
 (٨في األصل  :وأَرّ ث
ً
 (٩وللشاعر بعد ھذا ابيات ذكر فيھا قصَّ ة يرويھا العرب جرت على زعمھم بين الديك والغ:راب .يقول:ون انَّ
فرھن الغرابُ
الديك نادم الغراب وشربا الخمر ولم يعطيا الخمَّار حقـ َّ ُه
َ
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وروى البحتري في حماست ِه ) راجع طبعتنا ص  ( ١٢٤لرجل الكنديّ في نوح وس:فينت ِه
فقال في تصرُّ ف األيَّام :
ٌ
صبن نوحً ا بعد ما بلغَ ْ
تغر ِق
ت ب ِه أُفـْقَ البالد
سفينة لم َ
وأَ َ

وممَّن ذكروا نوح وسفينت ِه في الجاھليَّة النابغة الجعديّ في ميميَّت ِه التي اولھا :
فنفس ُه ظلَما
الحم ُد  bال شريك ل ُه م من لم َيقـ ُ ْلھا َ

ث َّم قال يذكر بامر _ إلى نوح ليُع ّد ل ُه فل ًكا ) خزانة األدب : ( ٤ : ٤
ِي قـ ُ ْم وارْ ك َبنْ باھلك م انَّ _ موفٍ للناس ما زعما )١
ُنود َ

وفيھا زعم الجعديّ انَّ سفينة نوح كانت من خشب الجوز لص:البت ِه وجودتِ :ه ق:ال )لس:ان
العرب : (١٩٥ : ٧
الج ْور طواالً ج ُُذوعُھا ُع ُممًا )٢
يرفع بالقار والحدي ِد من م
َ

ويضربون المثل في نوح بطول العمر ورووا لرؤبة ) ديوان ُه ص : ( ١٢٨
فقلت لو ُعم ُ
ُ
زمن الف َِطحْ ِل )٣
وح
َ
ّرت سنَّ الحسْ ِل أو ُعم َْر ُن ٍ
َ
ُ
ھرم أو قتـْ ِل
والصخ ُر مبت ٌّل كطين ا َلوحْ ِل صرت رھين َ

ومثل ُه ألبي العتاھية ) ديوان ُه ص : ( ٦٧
نـ ُحْ على نفسك يـا م مسكينُ إن كنتَ تنو ُح
لستَ بالبـاقي ولـو م ُعمّرت ما ُعمِّر نو ُح

  ٥أبناء نوح  لم نجد في شعر عرب الجاھليَّة ذكرً ا ألبناء نوح االَّ في قصيدة لصال َءة
بن عمرو الشھير باالفوه االوديّ ) راجع شعراء النص:رانيَّة ص  ( ٧٠ذك:ر فيھ:ا مل:وك التبابع:ة
والمثامنة وقد ورد منھا أبيات في كتاب وصايا ملوك العرب ) ص  ( ٢٠فقال :
طان داموا
وأَسالفي بنو َقحْ َ
ت ال َمثامن ُة الكـرا ُم
ولم َت ُم ِ
وعمروٌ حولَ ُه اللَّ ِجبُ اللُّھا ُم
تاو َتھا ودان لھـا االنـام
إِ َ

فلو دام البقـا ُء إِ َذنْ جـدودي
ودام لھـم تبابـِعُھم ملوكـًا
وعاش ال َم ْلك ذو األَ ْذعار عمروٌ
ت الدنيـا إليھـا
ملـوك أ َّد ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديك على حجَّ ة ان يذھب ويأتي بالثمن فل َّما ذھب خاس بالديك وسخر ب ِه ولم يرجع فبقي الديك محبوسً ا
 (١وفي بعض الروايات  )) :ما رعموا (( وھ:و غل:ط .وق:د م:رَّ انَّ ھ:ذا البي:ت ق:د رُ وي س:ھوً ا ف:ي جمل:ة أبي:ات
أخرى ألميَّة بن أبي الصلت من بحر البسيط
 (٢ال ُع َمم َجمع َعميم وھو المجتمع الكثير
الحسل .والف َِطحْ ل السيل والطوفان ) .راجع الصفحة ( ٢٨٨
 (٣الحِسْ ل ولد الضب ويروى  :عُمْ ر
ِ
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ولمَّا َيعْ صِ ھا سا ٌم وحا ٌم

و ُ
يافث حيثما َحلَّت وال ُم )١

  ٦ذك::ر اب::رھيم الخلي::ل وابن ِ :ه اس::حاق  ورد اس::م اب::رھيم ف::ي الش::عر الج::اھلي ويق::ال
َّ
المطلب ) المعرَّ ب للجواليقي ص  ٩واللسان  ( ٣١٤ : ١٤ينسب ابتناء
ابراھِم وابار َھم .قال عبد
الكعبة إلى ابراھيم :
ت بما َ
ع ُْذ ُ
عاذ ب ِه ابرا ِھ ُم

ول ُه :

عمرو :

مُس َتقـْبِ َل القبل ِة وھو قائمُ

نحنُ آ ُل _ِ في كعبت ِه

اني لك اللھ َّم عان راغ ُم

ابرا َھ ِم
لم يزل ذاك على عھد َ

ودعاهُ ورق:ة ب:ن نوف:ل باس:م الخلي:ل فق:ال ) ش:عراء النص:رانيَّة  ( ٦١٨يخاط:ب زي:د ب:ن
كريم مقامُھا
دار
فأَصبحتَ في ٍ
ٍ
تـ ُالقي خلي َل _ فيھا ولم َتكنُْ

ُت َملـَّ ُل فيھـا بالكرامـة الھيـا
من الناس جبَّارً ا إلى النار ھاويا

وكذلك قال جرير ) الطبري : ( ٤٣٣ : ١
أبونا خلي ُل _ِ و_ ُ ربُّنا

ضينا بما أَعطى اإلل ُه و َق َّدرا

وفي شعرھم اشارة إلى اسحاق ويدعون ُه الذبيح لم:ا ورد ف:ي الت:وراة م:ن طاع:ة اب:راھيم
لمَّا امتحن ُه _ وامره بتقدمة ابن ِه .قال األعشى يشبِّه لون الخمر بلون دم الذبيح :
ومُدَ ام ٍة ممَّا ُت َعتـ ِّ ُق باب ٌل

دم الذبيح َسلَبْتـ ُھا ِجرْ َيالَھا
ك ِ

وقد وصف اميَّة بن الصلت تقدمة ابراھيم كما رُ ويت في التوراة فق:ال ) ت:اريخ الطب:ري
 ٣٠٨ : ١وكتاب البدء  ٦٥ : ٣وقصص األنبياء  ٩٣وخزانة األدب : ( ٥٤٣ : ٢
طلعـ ْ
)٢
الل
ت شم ُس ُه وك َّل ھـ ِ
َ
َ
جْ
ال )٤
ِر )٣
ذ
األ
وحامل
ًا
ب
احتسا
ِ
ِ
َ
)٥
لـو رآهُ في
ال
معشر أقتـ ِ
ٍ

سبّحوا للمليـك ك َّل
صباح
ٍ
والبراھي َم الموفـ ّ َي بال َن ْذ
ليصبر عن ُه
بـِ ْكر ِه لم َي ُكن
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١جاء في كتب العرب انَّ الم ابنٌ لنوح كسام وحام ويافث
ُ (٢روي ھذا البيت البن صرمة االنصاري ) خزانة األدب ( ٥٤٣ : ٢
 (٣ك::ذا روى الطب::ريّ  .وروى ص::احب كت::اب الب::دء  :الم::وفي بن::ذر .وروى ف::ي ش::واھد مغن::ي اللبي::ب ) ص
 )) : ( ٢٤١البراھيم الوافي بالنذر (( والبيت مكسور
ل وھو القطعة الكبيرة من الحط:ب .وروى الثعلب:ي ف:ي قص:ص األنبي:اء ) ص )) : ( ٨٣
 (٤األَجذال جمع جَ ْذ َ
حامد االجزال (( وھو غلط .وكذلك روى في كتاب البدء )) االجزال (( بالزاي
 (٥األَ ْقتـَال جم:ع قِت:ـْل وھ:و القِ:رْ نُ والنظي:ر والمقات:ل .وروى الطب:ري  :أو ي:راهُ .وي:روى ف:ي بع:ض نس:خ ِه:
معشر أَقيال
ٍ
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الل
ولـ ُه مُدْ َي ٌة َتخـا َي ُل فـي اللحــ ِم ُحـ َذا ٌم حنيـَّ ٌة كالھـ ِ
للـ َّ ِه َش ً
حيطا فاصبرْ فدىً لك حالي
أَ ُب َني انـ ّي نذرتـ ُ َك
ر
ـ
غي
b
شيء
ل
ُّ
ك
ه
في
ال
فأَجـاب الغال ُم أَن قـ
اتنحال
ِ
ِ
حال
ابتي ا َّنـني جزيتـ ُكَ باللــ َّ ِه تقيـ ًّا بـ ِه على كل ِ
فاقض ما قد نذرتَ  bواكفُ ْ
عن دَ مي أَن َي َم َّس ُه سِ رْ بالي
ف
ِ
َ
َ
وا ْش ُد ِد الصَ ْفد ال أَ
ّ
سير ذي األ ْغالَ ِل )٥
ــ
الس
ن
ع
األ
ْد
ي
ين
ك
حيدَ
حَ
ِ
ال )٦
ا َّنني آلَـ ُم المحـ ّز وانـ ّي
ال أَ َمسُّ األَ ْذ َق َ
ان ذات ال ِّس َب ِ
ً
َ
األزوال )٧
إذ رآهُ ز ْوال مـن
اس
ِ
جعل _ ِجيـدهُ من نحـ ٍ
)٨
بكبش ُجـالل
بينمـا َي ْخلعُ السرابي َل عنـ ُه
ف ّكـَ ُه ر ّبـ ُ ُه
ٍ
)٩
قال ُخ ْذهُ وأَرْ سِ ِل ابنـك اني
ال
للذي قد فعل ُتما غيـرُ قـ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١مدية حُذام و ُخذام أي قاطعة .وحنيَّة مستديرة .وتخايل أي تلوح .وروى في قصص األنبياء  )) :تخا َي ُل ف:ي
اللحم غالمًا جبين ُه كالھالل (( وھي راوية مصحَّ فة .ورواهُ في خزانة األدب :

)١
)٢
)٣
)٤

ٌ
مدية تخ ِّي ُل
ولـ ُه

في

كالھالل
اللحم ھ َُذا ٌم جلي ٌَّة
ِ

قال جامع ديوان أميَّة مح َّمد بن حبيب  :المدية السكين .تخيِّل في اللح:م تمض:ي فيِ :ه م:ن الخ:يالء .وھُ:ذام
مجلوة
َّ
القاطعة السريعة من الھذم وھو القطع واألكل في سرعة .وجليَّة
ً
ُ
س:حيطا.
نذرت ان اضّحيك  . bوروى في كت:اب الب:دء :
 (٢الشحيط الذي َي ْش َحط أي يضطرب في دم ِه يريد
َّ
َّ
ً
وفي قصص األنبياء  :فذلك حالي .وفي خزانة األدب  :فدا لك حالي .ولعلھا كلھا مصحَّ فة
 (٣قال شارح الديوان  :غير انتحال أي غير كذب وادّعاء بل ھو ّ
حق
 (٤ورد ھذا البيت وما يلي ِه في خزانة األدب .قال  )) :جزي ُت َك با bأَ َ
طعْ ُت ك با(( b
 (٥قول ُه )) ال أَحيدَ (( أي لئالَّ احيد .ويروى  )) :أَن احيد (( قالوا معناھا خشية ان احيد أي اميل عن ُه .وي:روى :
من السكين .والصفد الحبل الذي يُربط ب ِه
 (٦قال الشارح في خزانة األدب  :يقول لم أَ ْمسَ س ذقني أي ال أجزع وال أمنعك .وذق:ن اإلنس:ان مجم:ع لحيَتِ :ه
واصل ُه في الجمل يحمل الثقيل فال يقدر على النھوض فيعتمد بذقن ِه عل:ى األرض .والسِ :بال جم:ع سَ :بَلة وھ:ي عن:د
العرب مقدَّم اللحية
َّ (٧
الز ْول الشجاع والعجب .وال ِجيد ال ُع ُنق .ويروى  :جعل _ َحيْدَ هُ .والحيد المثل والنظير
 (٨روى في قصص األنبياء وشواھد المغني  )) :بينم:ا يخل:ع الس:راويل  ...بك:بش َح:الل ((  .والجُ:الل الجلي:ل
والعظيم
 (٩روي في شرح شواھد المغني  :ف ُخ َذنْ ذا فداء ابنك ا ّني .وروى الطبري  :فخذا ذا .وفي قصص األَ ْنبياء :
م:بغض لُ :ه أي
ق:ال (( أي غي:ر
ٍ
إلبنك .ويروى  :فأَرسل ابنك عنُ :ه ان:ي م:ا ق:د فعلتم:ا .وقولُ :ه )) غي:ر ِ
فخذن ذا ف ًدى ِ
راض ب ِه
ٍ
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َ
والـ ٌد يتـ َّقي
وآخـ ُر مولـو ٌد
ُربَّما َ
تجز ُع النفوس من األمـر

ُعال )١
فطارا عن ُه َ
بس ْم ٍع م ِ
ِّ
ِقال )٢
ع
ال
ل
ل ُه َفرْ َج ٌة َك َح
ِ

وقد اختصر ذلك السمو َءل في ديوان ِه ) راجع طبعتنا ص  ( ٣٠فقال :
الناس حول ُه
فھذا خلي ٌل صيّر
َ
وھذا ذبي ٌح قد فداهُ ب َكبْشه

الذوابل
الغصون
رياحين ج َّنات
َ
ِ
ِ
اج الثياتـ ِل
يراهُ بديھـ ًا ال نِتـ َ

  ٧ذكر لوط وعقاب سَ ُدوم  لوط أخو ابراھيم .ذك:رهُ الع:رب ورووا م:ا ج:رى لسَ ُ :دوم
من العق:اب ف:ي عھ:ده .ورد ف:ي المع:اجم ) الص:حاح والت:اج واللس:ان ف:ي م:ادَّة َس:دَ َم ( لش:اعر ل:م
يذكروا اسم ُه ولعلَّ ُه ھو الشاعر اآلتي ذكرهُ :
كذلك قو ُم لوطٍ حين أَمْسوا )٣

ميم
ُومھم الرَّ ِ
ك َعصْ ف في َسد ِ

ج:ور م:ن
وجاء في التاج واللس:ان لعم:رو ب:ن درَّ اك العب:دي يش:ير إل:ى مث:ل الع:رب  )) :أَ َ
قاضي سدوم (( فقال :
ُ
قيس
وا ّني وان
قطعت حبا َل ٍ
ً
غال
ألَعظ ُم فجرة م َِن أبي ِر ٍ

وخالـ ُ
تميم
فت الم َ
ُرون على ِ
ُوم
وأَ َ
جورُ في الحكوم ِة من َسد ِ

وقال أميَّة بن أبي الصلت ي:ذكر قصَّ :ة س:دوم وفج:ور أھلھ:ا وعق:ابھم ) س:فر التك:وين ف
 ١٩ثم معجم البلدان لياقوت  ٥٩ : ٣وكتاب البدء  ٥٨ : ٣وآثار البالد للقزويني ( :
ث َّم ٌ
سدوم اتاھا
لوط أخو )٤
ٍ
راودُوهُ عن ضيف ِه ث َّم قالـوا
ت
رض الشي ُخ عند ذاك بنا ٍ
َع َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشارح  :أي ذھب سم ُع ُه في الناس .والمُعَ :ال المرتف:ع أي ص:ار ش:ر ًفا يُ:ذ َكران بِ :ه .وي:روى )) :بسَ :مْ ع
 (١قال
ِ
فعال (( وھو تصحيف
ِ
ه م::ن ھ :ـذه القص :يدة ألم َّي::ة .ق :ـال ف::ي خ :ـزانة األدب)) :
ُ (٢روي ھ :ـذا البي::ت لش::عراء كثي::رين واألرج::ح ان :ـ َّ ُ
المشھور ان ُه ألميَّة من قصيدة طويلة ع َّد ُتھا تسعة وتسعون بي ًتا ذكر فيھا ش:ي ًئا م:ن قص:ص األنبي:اء داؤد وس:ليمان
ونوح وموسى وذكر قصَّة إبراھيم واسحق وزعم أنه ھو الذبيح وھو ق:ول مش:ھور للعلم:اء ((  .وروي ف:ي كت:اب
ربَّما تكرهُ النفوس ((  .وفي الخزانة  )) :من الشرّ ((
البدء ُ )) :
َ
 (٣وفي معجم البلدان لياقوت )  : ( ٥٩ : ٣حين أضْ حوا
 (٤في كتاب البدء  :ث َّم ً
لوطا اخا
 (٥روى القزويني  )) :غرض الشيخ (( وھو تصحيف .وفي كتاب البدء  :فرعاھا

إذ أَتاھا برُ ْشدھا وھـ ُداھا
قد نھيناك ان تـ ُقيم قراھا
كظبا ٍء بأجْ َر ٍع ترعاھـا )٥

االحداث النصرانيَّة
غضب القوم عند ذاك وقالوا
َ
جمع القو ُم أَمرھم وعجو ٌز
أَ َ
أَرْ س َل _ عند ذاك عذابـًا
ورماھا بحاص ٍ
طين
ب ثـ َّم
ٍ
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ٌ
خطبة نأبـاھا
أيُّھـا الشيخ
)١
لحاھـا
َّب _ ُ َسعْ يھـا و َ
َخي َ
َ
رض ُس ْفلھا أَعالھا
األ
ل
َ
جع َ
َ
ذي جروفٍ مُسَ َّو ٍم إذ رماھا )٢

  ٨يعقوب وبنو إسرائيل  يعقوب أبو األسباط االثني عشر الذي ُدعي اسرائيل ويقول
العرب اسرائين .قال بعض القدماء ) اللسان : ( ٣٥١ : ١٧
ت الطي ُر أَيامنينا
قد َج َر ِ

ُ
وكنت رجالً فطي ًنا
قالت

ھذا لعمرُ _ِ اسرائينا

رواهُ ف::ي القل::ب واالب::دال الب::ن س ّ :كيت ) ص  )) : ( ed. Haffner ٩ھ::ذا وربّ البي::ت
اسرائينا ((  .وسمَّاهُ اميَّة بن أبي الصلت إِسْ رال ) نقد الشعر لقدامة ص : ( ٨٣
سرال
ِ
ما أرى َمنْ يغيثني في حياتي غير نفسي االَّ بني إِ

وروى الجاحظ ) في البي:ان والتبي:ان  ( ١٩٠ : ١ل:بعض بن:ي إي:اد النص:ارى قولُ :ه وفيِ :ه
اشارة إلى رؤي:ا يعق:وب عن:د مس:ير ِه إل:ى م:ا ب:ين النھ:رين إذ رأَى س:لَّمًا تص:عد عليِ :ه مالئك:ة _
وتنحدر ) تكوين  ( ١٢ : ٢٨فقال :
ونحن إيا ٌد عبي ُد اإلل ِه

ُ
رھط مناجي ِه في السُّ لـ َّ ِم

ونسبوا األسباط إلى يعقوب .قال السمو َءل ) اطلب طبعتنا لديوان ِه ص : ( ١٢
َ
اسباط يعقو
وبقايا األسباطِ

ت
ب
دراس التوراة والتابو ِ
َ
ِ

ص َت ُه في مصر ) ص : ( ٣١
وذكرهُ في مح ّل آخر وخصَّ بالذكر يوسف ابن ُه وق َّ
ص ْفـوُ هُ
وسمَّاهُ اسرائي َل َبكـْ ِر األوائـ ِل
وھـذا رئيسٌ مجتبىً ث َّم َ
السنابل
الفضل يوسف م الـذي اشبع االسباط َقمْح
ومن نسل ِه السامي أبو
ِ
ِ
ل
ّ
لح
ير
ـ
بتعب
ه
ُ
ر
ُ
ـ
ام
ون
ـ
المشاكل
أحالم
فرع
بمصر بعد
وصار
ِ
ٍ
ٍ
َ
ب نسُوا مـا اتى لھـم
الفواضل
العظيم
من الخير والنصر
ومن بعد أحقا ٍ
ِ
ِ

  ٩موسى الكليم  قد أكثر شعراء الجاھليَّة النصارى م:ن ذك:ر موس:ى كل:يم _ ورووا
ما جرى ل ُه مع فرعون ونجاة بني إسرائيل على ي:د ِه م:ن ّ
رق المص:ريين .فم:ن ذل:ك م:ا ورد ف:ي
كتاب البدء )  ( ٧٥ : ١وفي سيرة الرسول ) ابن ھشام ص  ١٤٥ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١لحاھ::ا أي لعنھ::ا .روى القزوين::ي  )) :ع::زم الق::وم ام::رھم بعج::وز  ...ومحاھ::ا ((  .وف::ي ي::اقوت َ :س::عْ يھا
ورجاھا
َّ
َّ
والمسوم المكلف والمسخر
َّ
ف.
 (٢في معجم البلدان  :ذي حرو ٍ
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 ( ١٤٦وفي خزانة االدب )  ١١٩ : ١و  ٢٤٣ : ٤في الھامش ( لزيد بن عمرو ورُ وي:ت أي ً
ض:ا
ألُميَّة :
ُ
بك اللـ َّھ َّم ر ّبـ ًا فلن أ ُ َرى
رضيت َ
َ
وانتَ الذي من فضْ ل منٍّ ) ٢ورحم ٍة
وقُ ْلتَ ل ُه فـاذھب وھـ
ارون فادع َُوا
َ
وقـوال لـ ُه أأ ْنتَ سوَّ يت ھـذه
وقـوال لـ ُه أأَنت رفـ َّعتَ ھـذه
سويت وسطھا
وقـوال لـ ُه أَأنت َّ
وقـوال ل ُه من يُرْ س ُل الشمس غدوةً
وقـوال ل ُه مَن أَ ْنبت الحبَّ في الثرى
ويخـر ُج منـ ُه حب ًَّة ) ٨في رؤوس ِه

غير َك _ ثانيـ ًا
أَديـنُ الھـ ًا
َ
ً
بعثـتَ إلى موسى رسوال مناديـا
)٣
إلى _ فِرْ َعـ ْو َن الـذي كان طاغيـا
بال و َت ٍد حتى اطمـأ َ َّنت ) ٤كما ھيـا
)٥
بِال عَ َم ٍد أَرْ فـِ ْق ًإذا بك بانيـا
مُنيرً ا إذا ما جنـَّ ُه الليـ ُل ساريـا
فيُصب ُح ) ٦مامسّت من األرض صاحيا
ُّ
)٧
يھتز رابيـا
فاصبح من ُه البق ُل
وفي ذاك آيـ ٌ
ات لمن كان واعيـا
)١

ص:لَف فرع:ون
وروى المقدسي في كتاب البدء )  ( ٨٢ : ٣ألُميَّة بين أبي الصلت يذكر َ
وعقاب ُه :
ُء فھـالَّ  bكان َش ُكورا
س وال ربَّ لي عليَّ مُجيرا
ِ
)٩
ت ولم يكن مقھـورا
ناميـا ٍ
ذاب والتغييرا
واراهُ العـ َ
صار موجً ا ورا َءهُ مستطيرا

ولفرعون إذ ُت َس ُ
اق ل ُه المـا
َ
قال اني أنا المُجي ُر على النا
ت
فمحاهُ اإللـ ُه من درجـا ٍ
الذكر في الحياة جزا ًء
سُلب
َ
وتداعى عليھ ُم ِ◌ البحرُ حتى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١وفي خزانة األدب )  : ( ٢٤٣ : ٤راضيا
ب
 (٢فيھا )  : ( ١١٩ : ١من فضل سَ ْي ٍ
 (٣روى في كتاب البدء  :فادعو .وھو مكسور الوزن .وروى في الخزانة  )) :وقل:ت لھ:ارون اذھب:ا فتظ:اھرا
على المرء  (( ...وھي رواية مغلوطة
 (٤في كتاب البدء  :أَنت سمَّكتَ ھذه بالد عمد حتى استقرّ ت .وفي بلوغ االرب لشكري افندي األلوس:ي ): ٢
سويت (( ووزن ُه مخت ّل
 )) : (٢٨٢أَانت الذي َّ
 (٥في سيرة الرسول  :بك ھاديا
 (٦في كتاب الخزانة  )) :من أخرج الشمس بكر ًة فاصبح ((
ه  )) :من ينبت الحي والثرى فتصبح  ...راسيا ((
 (٧صحَّ ف ُه في كتاب البدء بروايت ِ
ه ((
صبح من ُه ح ُّب ُ
 (٨في الخزانة  )) :فأ َ َ
 (٩كذا في األصل .ولع َّل في البيت تصحي ًفا .والمقھور المغلوب

االحداث النصرانيَّة
فدعا _ دعو ًة ال ُتھنـ َّأْ
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بعد طغيان ِه فصار مُشيرا )١

وممَّن ذكروا موسى وفرعون السمو َءل حيث قال ) راجع ديوان ُه ص : ( ٣١
أَلسنـا بني مصر ال ُم َنكلَّة التي
أَلَسنا بني ال َبحْ ر المغرِّ ق والتي

ناكل
لنا ضُربت مص ٌر َ
بع ْشر َم ِ
التحامل
لنا ُغرق الفرعونُ يوم
ِ

ومثل ُه للقطامي في غرق فرعون ) ديوان ُه ص : ( ed. Barth ٨٤
و ُ
ش َّق البحرُ عن أصحاب موسى

و ُغرّ قت الفراعن ُة ال ِك َفا ُر

وقال األعشى مشيرً ا إلى أكل بن:ي إس:رائيل الم:نَّ والس:لوى ف:ي البريّ:ة ) س:يرة الرس:ول
البن ھشام  ٣٦٨ولسان العرب : ( ١١ : ١٩
لو أُطعموا المنَّ والسلوى مكا َن ُھ ُم

ُ
فيھم َن َجعا
ما
َ
أبصر الناس طعْ مًا ِ

وللسمو َءل يصف ما جرى في البرية لبني إسرائيل ) ديوان ُه ص : ( ٣١
ب كي يرى
واخرج ُه الباري إلى الشعْ ِ
ُ
وكيمـا يفوزوا بالغنيم ِة أھلھـا
أَلَسْ نا بني القـ ُدس الـذي ُنصب لھم
من الشمس واالمطار كانت صيانـ ًة
أَلَسْ نا بني السلوى مع المنّ والـذي
على عدد االسباط تجري عيونـ ُھا
وقـد مكثوا في البرّ عمرً ا محدَّ ًدا )٢
اس عليھـم
فلم يب َل ثوبٌ من لبـ ٍ
وارسل نـورً ا ) ٤كالعمو ِد أمامھـم
أَلسنـا بني الطور المقدَّس والـذي
ومن ھيبة الرحمـان دُكَّ تذلـ ُّالً )٦
ونـاجى علي ِه عبـدَ هُ وكليـم ُه

أعاجي َب ُه مع جـود ِه
المتواصل
ِ
من الذھب ا ْ
الحمائل
بريز فوق
ِ
ال ِ
جميع المراحـ ِل
غما ٌم يقيھم في
ِ
وائل
تجير نواديھم نزول الغـ ِ
المناھل
عذب
الصوان
َّ
لھم َف َج َر
َ
ِ
ً
حائل
فُراتـ ًا زالال طع ُم ُه غير
ِ
ّ
المآكل
يغذيھ ُم العالي ) ٣بخير
ِ
المنازل
ولم يُحْ َوجُ وا الم َّنعْ ل ك َّل
ِ
ُزايل
م
غير
كالصُّبح
يُنير الد َُّجى
َ
ِ
ِ
َت ْ
دَخدَ َخ ) ٥للجبَّار يوم
الزالزل
ِ
طائل
فشرَّ ف ُه البـاري على كل
ِ
َّسنا للـرب يوم التبـاھ ُِل
فقد َ

يش:وع ب:ن ن:ون ول:م
  ١٠القضاة إلى داؤد  كان خلفُ موسى في قيادة شعب إسرائيل
َ
نج:د اس:م ُه ف:ي الش::عر الج:اھليّ  .وإنم:ا ذك:ر الشريش::ي ف:ي ش:رح مقام:ات الحري::ري ) ( ٨٠ : ١
بيتين للرصافي الشاعر يخاطب وجيھًا اسم ُه موسى فيھما إشارة ايقاف يشوع للشمس فقال :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١نظن انَّ الرواية مصحَّ فة
 (٢في األصل  :مج َّد ًدا
 (٣ويروى  :البارئ
 (٤ويروى  :وانصب نورً ا
 (٥ويروى  :تدكدك
بالجليل تذلُّالً
 (٦ويروى  :أَليس تطأْطأ
ِ
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نسئ للسرور وقد بدا
وعشيَّ أ ُ َ
ْ
سقطت ولم َت ْملِكْ يمي ُن َك ِردَّ ھا

من دون قرص الشمس ما يتو َّق ُع
ُ
فوددت يا موسى َلو أنـ َّك يوش ُع

وقد ذكر المس:عودي ف:ي م:روج ال:ذھب ) طبع:ة ب:اريس  ( ٩٨ : ١أبيا ًت:ا لش:اعر ج:اھليّ
اسم ُه عوف بن سعد الجُرْ ھميّ يذكر فيھا حرب يشوع للعمالقة وقتل ُه لملكھم ملك ايل:ة ال:ذي دع:اهُ
ال َّس َميْدع بن ھوبر فقال :
أَلَم تـَ َر انَّ العِمْلقيَّ بن َھ ْو َب ٍر
تداعت علي ِه من يھو ٍد جحاف ٌل
فأَمست عدا ٌد للعماليق بعدَ هُ
كأن لم يكونوا بين أجبال م َّك ٍة

َّ
تمزعـا
بأَيْلـَ َة أَمسى لَحْ ُم ُه قد
حاسرين ودُرَّ عـا
ثمانين الفـ ًا
َ
األرض مشيًا مُصْ عِدين وفُرَّ َعا )١
على
ِ
ولم يَرَ را ٍء قبل ذاك س َميْدعـا

ث َّ :م ذك::روا َّأول مل::ك بن::ي إس::رائيل المس :مَّى ش::اؤُ ل وھ::م يدعون ُ :ه ط::الوت ق::ال الس::موءَل
)ديوان ُه ص : (١٢
انفالق األمواج ُ
ُ
ْن عن مو
و
ط َ
وري ِ
ِ

ُ
الطالوت
ك
سى و َبعْ ُد المملـ َّ ُ

َ
طالوت مل ًكا
وذكرهُ صاحب القرآن في سورة البقرة ) )) :(٢٤٨٤ان _ قد بعث لكم

((

  ١٢داؤود الملك  تكرَّ ر اسم ُه في الشعر الجاھلي .ولم يكد الشعراء يذكرون من أمر ِه
غير وضع ِه َّ
للزبُور وسرد ِه للدروع .إالَّ أنَّ السمو َءل اشار إل:ى َق ْتلِ :ه جُ ْلي:ات وھ:و ي:دعوهُ ج:الوت
قال ) ديوان ُه ص : ( ١٣
ومُصاب اال ْفريس حين َع َ
صى _َ

ُ
الجالوت
صاب َح ْي َن ُه
وإذ
َ

وفي القرآن )  )) : ( ٢٥٢ : ٢وقتل داؤد جالوت

((

وقد ذكرهُ عبيد االبرص ) خزانة األدب  ( ٣٢٣ : ١بيا ًنا لطول عمر ِه :
ُ
ُ
وطلبت ذا القر َنيْن حتى فاتني رك ً
وكدت ان ارى داؤودا
ضا

وقال األعشى يذكر حوادث الدھر ) حماسة البحترى ص : ( ٩٠
ت وساع ٍة
ومرَّ الليالي ك َّل وق ٍ
وردن على داؤُ ودَ حتى أَ َب ْد َن ُه
َ

زعن ملكـا ً أو يباعدن دانيـا
ي َُزعْ َ
::::يش أخض:::::ر
وك:::::ان يغ:::::ادي العَ :
صافيا

وقد أكثروا من ذكر داؤُ ود ونسج ِه للدروع وال نعلم على أيّ نصٍّ استندوا في اثبات ذلك
قال طرفة ) شعراء النصرانية  ٣٠٩وديوان ُه ص : ( ed. Seligson ٥٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١وفي طبعة مصر ) َّ )) : ( ٢٢ : ١
فزعا (( بالزاي

االحداث النصرانيَّة
و ُھ ُم ما ُھ ْم إذا ما لَبِسوا

٢٧٣

ْ
س مُحْ َتضِ رْ
َنسْ َج داؤودَ لبأ ٍ

وقال حُ صَين بن الحُ مَام المرّ ي ) حماسة أبي تمَّام ص  ( ١٨٩يصف كتائب كان يقودھا
عمرو بن ھند ملك الحيرة المل َّقب بالمحرّ ق :
عليھنَّ فتيـانٌ كسـاھم م َُحرِّ ٌق
خلص ْتھا قيو ُنھا
صفائح بُصْ رى أَ َ
َ

الدرع :

وكان إذا يكسو أَجادَ واكرمـا
ّ
ومط ً
ردا من نسج داؤودَ ُمبْھما )١

وك:ذلك ج:اء ف:ي حماس:ة أب:ي تم:ام ) ص  ( ٢٨٤لحُ سَ :يل ب:ن سُ:جَ يْع الض:بيّ ف:ي وص:ف
وبيضا َء من نسج ابن داؤودَ َن ْثر ٍة

اللقاء مالبسا
تخيَّرھا يوم
ِ

ومثل ُه للبيد ) حماسة البحتري ص  ٨٤وديوان ُه طبعة الخالدي  ( ٨٣في ك:وارث الزم:ان
:
َ
ص ْنع ِه
ونزعْ َن من داؤُ ودَ أحسن ُ
ص َن َع الحديـدَ لحفظ ِه اسرادَ هُ

ولقد يكـونُ بقـ َّو ٍة ونعيـ ِم
وم
رُ
م
لينال طول العيش غير
َ
ِ

ومثلھم قال األعشى ) شعراء النصرانية : ( ٣٨٨
َ
ُ
واعددت للحرب
ارھا
اوز َ
ومن نسج داوودَ يُحْ دَ ى بھا

رماحً ا طواالً وخيالً ُذ ُكورا
على أَثر العِيس عِ يرً ا َفعِيرا

وكذا لسالمة بن جندل ) االصمعيات ص  ( ٥١وفي وصف درع :
َ
نسج داوودَ ش ُّكھـا كحبّ الجنـا من أَبْلـَ ٍم متفرّ ِق
مداخل ٍة من
ِ

ول ُه أيضًا ) راجع طبعتنا لديوان ِه ص : ( ١٤
لبسوا من الماذيّ ك َّل مفاض ٍة
من َنسْ ج داوودَ وآل محرّ ٍق

اق
كال َنھْيِ يوم رياح ِه الرَّ ْق َر ِ
اق
ٍ
غال غرائ ُبھُنَّ في اآلفـ ِ

امَّا زبُور داؤُ ود فقد مرَّ لنا ما ورد في ِه من شعر العرب ) راجع ما سبق ص : ( ١٨٤
 س::ليمان الحك::يم  اطن::ب ش::عراء الجاھل َّي::ة ف::ي حكم::ة س::ليمان وس::موّ س::لطان ِه وابنيت ِ :ه
العجيبة التي ذكرھا الكتاب الكريم في سفر الملوك الثالث واخبار األيَّ:ام الث:اني ويزي:د الع:رب انَّ
ِّ
ويسخر الجنّ للقيام بأعمال ِه الجبَّاريَّة .فمن
سليمان كان يقھر الحيوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١وفي المعرّب للجواليقي ) ص  : ( ٢٥محكما

٢٧٤
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ذلك قول النابغة من قصيدة مدح فيھا النعمان فجعل ُه مقتفيًا آلثار سليمان في تس:خيره الج:نّ لبن:اء
تدمر ) ديوان ُه في العقد الثمين ص  ٧وشعراء النصرانيَّة : ( ٦٦٣
وال أرى فاعالً في الناس يشب ُھ ُه
االَّ
سليمان إذ قـال اإللـ ُه لـ ُه
َ
ُ
اذنت لھـم
وخيِّس الجنَّ اني قد
فمن أَطاعك فان َفعْ ُه بطاعت ِه )٤
ومَن عصاك فعاقـِ ْب ُه معاقـ ً
بة

وال أُحاشي من االقـوام من أَ َح ِد
قُ ْم في البر ّي ِة فاحْ ُددْ ھا عن الفنـَ ِد
بنون تدمر بالصفـ َّاح والعمـَدَ
ي َ
اطاعك وادلُلـْ ُه على الرَّ ش ِد
كما
َ
تنھى َّ
الظلُوم وال َت ْقع ُْد على ضَ َم ِد )٥

)١
)٢
)٣

وكذلك قد نس:ب أعش:ى ق:يس بن:اء قص:ر األبل:ق الف:رد إل:ى س:ليمان ب:ن داؤود حي:ث ق:ال
)معجم البلدان  ٩٣ : ١وشعراء النصرانيَّة ص : (٣٧٥
وال عاديا لم يمنع الموتَ مال ُ ُه
ً
حقبة
بنـاهُ سليمانُ بن داوودَ
يوازي ُك َبيْدَ ا َء السما ِء ودو َن ُه

وورْ ٌد ب َتيما َء اليھوديّ ابلـ ُق
ِ
ل ُه َ
عال وطيٌّ م َوثـَّق
از ٌج
ٍ
ٌ
ٌ
ُ
وخندق
ودارات وكاس
بالط

ولألعشى أيضًا في سليمان وسعة ملك ِه وتسخير ِه للجنّ ) كتاب البدء : ( ١٠٨ : ٣
فلو كان حيـ ًّا خالـ ًدا ومعمـ ّرً ا
بـراهُ الھي واصطفـاهُ عبـار ًة
ً
َّ
شيعة )٧
وسخر من جنّ المالئك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١ويروى  )) :وما أرى  ...وما احاشي ((
العن ِد .ويروى  :واردُدھا عن الفن ِد.
 (٢ويروى  :وال سليمان إذ قال الملي ُ
ك ل ُه .ويروى ُ :كنْ في البريَّة  ..عن َ
ويروى  :وازجرھا عن ال َف َند .والفند الخطأ
 (٣خي ََّس ُ :ه َّ
ذ .ُ bوت::دمر المدين::ة الش::ھيرة الت::ي ذك::ر ف::ي س::فر المل::وك الثال::ث )  ( ١٨ : ٩ان س::ليمان بانيھ::ا.
والص َّفاح الحجارة العراض .وروى الثعلبي في قصص األنبياء :
الدھر
لكان سليمانُ البري ُء من
ِ
مصر )٦
إلى
وملَّك ُه ما بين سرفى
ِ
)٨
قيامًا لـدي ِه يعملون بال أَجـ ِر

وجيِّش الجيش اني قد أَ ُ
بحت لھم

بنا ًء تدمر باألحجار والع َم ِد

جاز ِه
 (٤ويروى  :فاعق ْب ُه لطاعت ِه أي ِ
 (٥الضَّ َمد الذ ّل والظلم
 (٦قول ُه )) عبار ًة (( لعلُّ ُه تصحيف )) عب:ا ُدهُ .أمَّ:ا س:رفى فل:م نج:د لھ:ا ذك:رً ا ف:ي كت:ب البل:دان وق:د زع:م المس:يو
ھوارت )  ( Ch. Huartانھا صرفند وانَّ األعشى اشتقھا من اليونان َّية )) (( Εαρεφθά
 (٧روى في لسان العرب )  ( ٢٥١ : ١٦والتاج )  : ( ١٦٥ : ٩تسعه
 (٨روى في التاج )  )) : ( ١٦٥ : ٩يعملون محاربًا (( بتغيير القافية ً
غلطا

االعالم النصرانيَّة

٢٧٥

وقال األعشى ) حماسة البحتري ص  ( ٩٠في تسخير الجنّ لسليمان :
فذاك سليمانُ الذي َّ
الرياح ال َم َراخيا
سخرت ل ُه مع االنس والجنّ
َ

والميَّة بن أبي الصلت في قھر سليمان للجنّ ) اللسان : ( ٢١٥ : ١٩
ايُّما شاطِ ٍن عصاهُ عكاهُ

ث َّم يُل َقى في السجن واألَ
غالل
ِ

ومثلُ ُه لشاعر حميري ) حماسة البحتري ص  ( ٨٧في صروف الدھر :
سليمان الذي س ُِّخرت ل ُه
خطفن
َ
َ

شياطينُ جنٍّ من بري ٍء وذي جُرْ ِم

وكذا قال عدي بن زيد ) حماسة البحتري ص : ( ٨٦
ُلك سليمان بن داؤودَ زلزلَ ْ
ت
وم َ

ْدان قد أَ ْل َحقـْ َن ُه بالصعائ ِد
وري َ
َ

وق::د م::رَّ س::اب ًقا ان اس::م س::ليمان ورد عل::ى ص::ور أخ::رى كس::الم وس :الَّم و ُس :لَيْم ) راج::ع
الصفحة : ( ٢٣٢
 يونان النبي  لم نجد في الشعر الجاھليّ ذكرً ا ألحد ملوك بن:ي إس:رائيل بع:د س:ليمان.
وكذلك األنبياء االَّ يونان النبيّ فا َّنھم يدعون ُه يونس ويشيرون إلى قصَّ ت ِه وبعثتِ :ه إل:ى أھ:ل نين:وى
في::ذكرون اب::تالع الح::وت لُ :ه .ق::ال أم َّي::ة ب::ن أب::ي الص::لت ) ش::عراء النص::رانيّة ص  ٢٣١وس::يرة
الرسول البن ھشام ص : ( ١٤٦
بفضل منك نجَّ يتَ يونسً ا
وانت
ٍ

رسوالً لھم و_ ُ يُحكم امـرهُ

وق:::د ب:::ات ف:::ي أَض:::عاف ح:::وت
لياليا
يُبين لھم ھـل ْيؤنِسُ التربُ باديـا

وقد ضربوا المثل في حوت ِه فقالوا  )) :آكل من حوت يونس (( و )) أَ ْنھم من حوت ي:ونس
(( وكذلك ورد ذكرهُ في الق:رآن ف:ي س:ورة الص:افات حي:ث ق:ال ) ع  ١٣٩ـ  )) :١٤٨وانَّ ي:ونس
ُدحضين فالت َق َمُ :ه الح:وت وھ:و مُل:يم.
لمن المُر َسلين إذ ابق إلى الفُلك المشحون فسا َھ َم فكان من الم َ
فلوال ان ُه كان من المسبّحين للَبِث في بطن ِه إلى يوم يُب َعثون فنبذناهُ بالعراء وھو سقيم وانبتنا علي ِه
ش::جر ًة م::ن يقط::ين وأرس::لناهُ إل::ى مائ::ة ال::ف أو يزي::دون ف::آمنوا فم َّتعن::اھم إل::ى ح::ين ((  .وق::د ورد
للفرزدق ابيات في نجاة يونان من بطن الحوت فقال في ابن ھبيرة حين ثقب سجن خالد بن عب:د
_ القسري وعبر الفرات ) محاضرات االدباء  ١١٤ : ٢والفرج بعد الش َّدة للتنوخي ( ١٢٨ : ١
:
ولمَّا رأيتَ األرض قد سُدَّ ظھرُھا
دعوتَ الذي ناداهُ يونسُ بعد مـا

تر االَّ بط َنھا لك مخرجا
ولم َ
ت ففُرِّ جا
ث مظلما ٍ
ثوى في ثال ٍ

٢٧٦
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وروى في كتاب البدء )  ( ٧٣ : ١بي ًتا لصرمة بن ا َن:س المع:روف بالراھ:ب فيِ :ه اش:ارة
إلى قصّة يونس .ولع َّل البيت مصحَّ ف :
ول ُه الراھبُ الحبيسُ تراهُ

بال
َرھْ َن يونس ) ١وكان ناع َم ِ

وقد وجدنا في بعض مخطوطات باريس العربيَّة )) كتاب تاريخ الحيوان والنبات والجماد
(( )  ( Ms 687 de Paris, ff. 65بي ًتا الميَّة يذكر فيِ :ه اليقطين:ة الت:ي أنبتھ:ا _ ليس:تظ ّل تحتھ:ا
وايبستھا الشمس ) سفر يونان  ٣ : ٤ـ : ( ٧
فأ َ ْن َبت يقطي ًنا علي ِه برحم ٍة

من _ لوال _ُ أَ َبقِي ) ٢صاحيا

ونضيف إلى ما سبق بي ًتا رواهُ الجاحظ الميَّة ) كتاب الحي:وان  ( ١٧ : ٧ذك:ر فيِ :ه نب:وَّ ة
حزقيال التي رآھا حيث ظھر ل ُه رجل ث َّم اسد ثم ثور ونسر وھي الحيوانات الرمزيَّة المشار بھ:ا
إلى األربعة االنجيليين اعني م َّتى الذي بدأ انجيل ُه ب:ذكر ناس:وت الس:يد المس:يح ونس:ب ِه ثَّ :م م:رقس
الذي افتتح انجيل ُه ببشارة يوحنا المعمدان كزئير األسد في البرية ثم لوقا الذي ذكر في بدء انجيل ِه
ضحية زكريَّا في الھيكل واخيرً ا يوح َّنا الذي ارتفع كالنسر بوصف مولد اب:ن _ الكلم:ة األزلي:ة.
وھذا ھو البيت :
رج ٌل ) ٣وثو ٌر تحت ِرجْ ل يمين ِه

ٌ
وليث موص ُد )٤
وال َّنسْ رُ لألُخرى

وكذلك ورد في الشعر الجاھلي اسم حيق:ار أو حَ يْق:ر الم:ذكور ف:ي الترجم:ة اليونانيَّ:ة م:ن
سفر طوبيَّا )  ( ٢٣ : ١ول ُه قصَّة طويلة عند العرب نشرھا حضرة االب انط:ون ص:الحاني ف:ي
ملحقات ألف ليلة وليلة .قال عدي بن زيد ) حماسة البحتري ص  ( ٨٦في باليا الدھر :
َ
وسط جنود ِه
الحيقار
عصَ فنَ على
ِ

وب َّيـتن في َّلذات ِه ربَّ مار ِد

ھذا ما وقفنا علي ِه في الشعر الجاھلي من منقوالتھم عن العھد القديم االَّ انَّ ف:ي رواي:اتھم
النثرية ما كان أوسع واد ّل ل:وال انَّ معظمھ:ا ق:د فُق:د وانم:ا حُ ف:ظ منھ:ا قس:م ف:ي ت:اريخ الم:ؤرخين
األقدمين كتاريخ الطبري أو كتبھم األدبية ككتب الجاحظ وكثير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١كذا في األصل .ولع ّل الصواب  )) :رھن يونا (( بدالً من يونان ليستقيم الوزن
 (٢كذا في األصل ونظنّ الصواب  :ما يقي صاحيا
 (٣رواهُ الدميري في حياة الحيوان  )) :زحل (( وھو تصحيف
 (٤وفي عجائب المخلوقات للقزويني ) ص  ( ٥٦وليث ملب ُد
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مدون في القرآن .ومن ھذه الروايات ما ھ:و مواف:ق لنص:وص الكت:ب المقدس:ة منق:ول عنھ:ا
منھا َّ
بحرفھ::ا أو بمعناھ::ا .ومنھ::ا م::ا تج::دهُ ف::ي كت::ب مص::نوعة ُنس::بت زورً ا إل::ى أنبي::اء أو رس::ل أو
ص::الحين ك::بعض كت::ب ال::رُّ َؤى )  ( Apocalypsesأو ال::وحي المزع::وم كوص :يَّة آدم وكت::اب
احن::وخ وص::عود اش::عيا ومناج::اة موس::ى وكت::اب مغ::ارة الكن::وز المنس::وب إل::ى م::ار اف::رام وكت::ب
أُخرى عديدة دخلت في ب:الد الع:رب بواس:طة النص:ارى الس:يَّما الرھب:ان أو بواس:طة أھ:ل الب:دع
واليھود فشاعت مض:امينھا الفريَّ:ة ول:م يمي:زوا ب:ين ص:حيحھا وكاذبھ:ا وربَّم:ا اس:تند إليھ:ا بع:ض
اعداء النصرانيَّة في عھدنا لتخطئة الكتب المنزلة لكنَّ سھامھم طائشة ال تصيب ھد ًفا

 ٢أَحداث العھد الجديد
المدون:ة ف:ي أس:فار العھ:د العتي:ق ك:ذلك عرف:وا
َّ
كما ع:رف الع:رب ف:ي الجاھليَّ:ة االخب:ار
أحداث العھد الجديد وأشاروا إليھا نظمًا ونثرً ا
ومعلوم انَّ مدار اخبار ھ:ذا العھ:د عل:ى م:ا رواهُ اإلنجيليُّ:ون األربع:ة ع:ن الس:يد المس:يح
وسيرة حيات ِه وتعليم ِه وموت ِه وقيامت ِه يُضاف إليھا أمور ورد ذكرھا في التقليد الراقي إل:ى ق:رون
النصرانيَّة األول:ى ود َّون:ت ف:ي ت:آليف عدي:دة بعض:ھا ص:حيحة ص:ادقة كمصَّ :نفات اآلب:اء والكتب:ة
ُّ
الغ:ث بالس:مين واخ:تلط الباط:ل ب:اليقين ك:بعض أناجي:ل ال:زور الت:ي
القدماء وبعضھا امتزج فيھ:ا
س:بق لن::ا وص::فھا ف::ي المش::رق س::نة  ١٦٤ : ١١ ) ١٩٠٨ـ  ( ٢٠٥وانتش::ر قسٌ :م منھ::ا ف::ي ب::الد
العرب بين أھل الجاھليَّة
فممَّا عرفوهُ انَّ عيسى أي يس:وع الناص:ري ھ:و المس:يح .ق:ال الس:مو َءل ) راج:ع طبعتن:ا
لديوان ِه ص : ( ٣٢
وفي آخر األيَّام جـا َء مسيحُنا فأَھدي بني الدُنيا سال َم التكام ُِل

والعرب لم يُطلقوا ھذا االسم على غير ِه ب:ل ص:رَّ حوا انُ :ه ھ:و اس:م ُه الخ:اص ب:ه .وك:ذلك
ّ
الحق :
نسبوهُ إلى امه مريم كما مرَّ لعمرو بن عبد
ھيكل
وما سبَّح الرھبانُ في ك ّل
ٍ

ابيل االبيلين المسيح ابن مريما

يؤيدهُ قول القرآن في س:ورة آل عم:ران ) ع  )) : ( ٤٠إذ قال:ت المالئك:ة ي:ا م:ريم ان _
يب ِّ
ه المسيح عيسى ابنُ مريم ((
شرك بكلم ٍة من ُه اسم ُ
وقد عرفوا من التقليد انَّ مريم العذراء مباركة بين النساء تفوق شر ًفا على نساء
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العالمين فطھَّرھا _ مُنذ حُ بل بھا بالبطن وذل:ك بنعم:ة خاصَّ:ة منُ :ه تع:الى ح َّت:ى انَّ الثعلب:ي روى
ً
ح:ديثا رفعُ :ه باس:ناد ِه
في كتاب قصص األنبياء المس َّمى بالعرائس ) ص  ٣٣٧من طبعة مص:ر (
إلى أبي ھريرة عن نبي المسلمين وھو قول ُه  )) :ما من مولود إالَّ والش:يطان َي َمسُُّ :ه يول:د فيس:تھ ّل
صار ًخا من مسِّ الشيطان االَّ مريم وابنھا (( ولع ّل القرآن اشار إلى ھذه النعمة الجليلة حيث يقول
) س::ورة آل عم::ران ) ع  )) : ( ٣٧ي::ا م::ريم انَّ _ اص::طفاك وط َّھ::ركِ واص::طفاكِ عل::ى نس::اء
العالمين ((
وذكر الثعلبيّ أيضًا ) ص  ٣٣٥ـ  ( ٣٣٨وروى قبلَ ُه ال َم ْقدسيّ ابن طاھر في كتاب البدء
والتاريخ ) ج  ١١٨ : ٣ـ  ( ed. Huart ١٢٠خبر َم ْولد مريم العجيب من ح َّنة الع:اقر بع:د ن:ذر
والدتھا ث َّم اعتزالھ:ا ف:ي ھيك:ل اورش:ليم لخدم:ة الكھن:ة ثَّ :م كفال:ة زكريَّ:ا لھ:ا ف:ي الھيك:ل إل:ى ح:ين
اقترانھا بالقديس يوسف وكل ذلك منقول عن التقلي:د المس:يحي الق:ديم وھ:و م:رويّ ف:ي س:ورة آل
عمران ) ع  ٣١ـ : ( ٣٣
)) إذ قالت امرأة عمران  :ربِّ اني نذرت لك م:ا ف:ي بطن:ي مح:رَّ رً ا فتقبَّ:ل من:ي ان:ك أن:ت الس:ميع العل:يم
فلما وضعَ تھا قالت  :ربِّ اني وضع ُتھا أُنثى و_ أعلم بما وضعَ ت وليس الذكر كاالنثى واني سَ :مَّي ُتھا م:ريم وان:ي
ُ
اعيذھا بك وذرّ ي َتھا من شيطان الرجيم فتقبَّلھا ربُّھا ب َقبُول حسن وانبتھا نبا ًتا حس ًنا وك َّفلھا زكرياء كلَّما دخل عليھا
زكرياء المحراب وجد عندھا رز ًقا قال يا مريم  :ا َّني لكِ ھ:ذا .قال:ت  :م:ن عن:د _ ان _ ي:ر ُزق م:ن يش:اء بغي:ر
حساب ((

ول:م َيف:ـ ُتھم ذك::ر يوح َّن:ا ال َمعْ َم::دان الس::ابق أَم:ام وج::ه المس::يح ف:رووا م::ا ورد مسَّ :
:طرً ا ف::ي
انجيلي لوقا ومرقس عن ُه اعني ميالدهُ العجي:ب عل:ى كب:ر س:نّ والديِ :ه وبيَّن:وا مقامُ :ه ب:ين األنبي:اء
ُّ
وتقدم ُه أمام وجه المسيح وموت ُه على يد ھيرودوس انتيباس اذ نھاهُ عن الزواج بامرأَة أخيِ :ه كم:ا
ورد في تاريخ الطبري ) ج  ١ص  ٧١١ـ  ( ٧٢٠وفي كتاب البدء والتاريخ )  ١١٦ : ٣ـ ١١٨
(
وممَّا رووهُ بتفصيل ِه بشارة المالك للعذراء مريم بالمسيح وحَ بَلھا من ال:روح الق:دس وإِنْ
دخل في روايتھم منقوالت ضعيفة ع:ن كت:ب غي:ر قانونيَّ:ة كم:ا رأَي:ت ف:ي القص:يدة الت:ي اثبتناھ:ا
ساب ًقا ) ص  ١٨٧ـ  ( ١٨٨عن ام َّية بن أبي الصلت التي َّأولھا :
وفي دينكم من ربِّ مريم آيـ ٌة من ّبـ َئ ٌة بالعبد عيسى بن مريما

ومثلھا ما رووهُ من المعجزات عن يسوع الطفل كتكلّم ِه في المھد وكآيات ِه في ھربِ :ه إل:ى
مصر من وجه ھيرودوس وفي حيات ِه في الناصرة كانحناء أغصان النخل أمام
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ا ّم ِه لتجني من َت ْمرھا وكنبات البلسان في الم َطريَّة لمَّا س َقت ارض:ھا بم:اء غس:ل ِه وكإِفح:ام يس:وع
ألستاذ ِه في الناصرة بم:ا ك:ان يعرضُ :ه عليِ :ه م:ن المش:اكل وكنفخِ :ه ف:ي طي:ر يص:طنع ُه م:ن ط:ين
فيحيا ويطير واخبار كثيرة مثلھا رُ ويت في األناجيل الموضوعة التي شاعت في جزي:رة الع:رب
اخصُّھا انجيل الطفوليَّة فتناقلھا أھل الجاھليَّة ورُ وي بعضھا في القرآن في الس َُّور الموسومة ب:آل
عمران والنساء والمائدة ومريم
وذك::روا م::ن حي::اة المس::يح العلن َّي::ة َج ْم َع ُ :ه لرس::ل ِه وانص::ار ِه الح::واريّين فنوَّ ھ::وا بھ::م ف::ي
ش:عرھم ) راج::ع الص::فحة  ١٨٩ـ  ١٩٠وك::رَّ ر ذك:رھم ف::ي الق::رآن .وذك:روا اي ً
ض::ا اآلي::ات الت::ي
اجترحھا ورُ ويت في األناجي:ل كتطھي:ر الب:رص وف:تح عي:ون العمي:ان ور ّد النط:ق للُ :ب ْكم والس:مع
ص ّم واحياء الموتى حتى ضُرب المثل بطبّ عيسى وشفاء عيسى قال الثع:البي ف:ي كت:اب ثم:ار
لل ُّ
القلوب في المضاف والمنسوب ) طبعة مصر ص : ( ٤٧
طبّ عيسى ـ يُضرَ ب ب ِه المثل ألن ُه كان يبرئ االكمه واالب:رص ويحي:ي الم:وتى ب:اذن _  .وم:ن أمث:ال
العرب  :فالن يتطبَّب على عيسى بن مريم قال المتنبّي :
عليل
فآج َرك اإلل ُه على
َ
ٍ

بعثتَ إلى المسيح ب ِه طبيبا

وكثيرً ا ما ذك:روا اإلنجي:ل ال:ذي ب َّش:ر بِ :ه الس:يّد المس:يح فأش:اروا إل:ى م:ا فيِ :ه م:ن الھ:دى
والن::ور والموعظ::ة للم َّتق::ين (( ) س::ورة المائ::دة الع::دد  ( ٥٠ق::ال ع::ديّ ب::ن زي::د ) كت::اب الحي::وان
للجاحظ : ( ٦٦ : ٤
وأُوتيا المُلكَ واإلنجيـ َل نقرأ ُ ُه
من غير ما حاجة االَّ ليجعَ لَنا

نشفي بحكمت ِه احالمَنا عَ لَال
فوق البريَّة اربابًا كما فعَ ال

ومثل ُه قول النابغة في بني غ َّسان وقد دعا اإلنجيل بالمجلَّة :
مجلـ َّ ُتھم ُ
ذات اإلل ِه ودي ُنھم

ب
قوي ٌم فما يرجون غير العواق ِ

وأَ ْدركوا اسرار حياة المسيح في ختامھا كدخول ِه اورشليم يوم الشعانين ) راجع الص:فحة
 ( ٢١٥وكعشائ ِه السرّي في خميس العھد ورس:م ِه لس:رّ القرب:ان األق:دس وآالمِ :ه وص:ليب ِه وموتِ :ه
وان اختلطت في أقوالھم ُ
شبُھات نقلوھا عن الكت:ب الم:زوَّ رة الت:ي رذلتھ:ا الكنيس:ة من:ذ ظھورھ:ا.
وقد سبق لنا ) ص  ٢٠٩ـ  ( ٢١٠ايراد أقوالھم في القربان .وتسميتھم ل ُه بال َّشبَر .وقلنا ھناك ا َّن ُه
ليس بمستبعد انَّ الق:رآن ف:ي س:ورة المائ:دة ) ع  ١١٢ـ  ( ١١٦ب:ذكر ِه للمائ:دة الت:ي انزلھ:ا الس:يّد
المسيح على الحواريين انما
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اشار إلى المائدة الس:مويَّة أي القرب:ان األق:دس ) راج:ع ت:اريخ الطب:ريّ ج  ١ص  ( ٧٣٥وك:ذلك
عرفوا في عھد الجاھليَّة انَّ النصارى يعبدون المصلوب ) راجع الص:فحة  ٢٠٣ـ  ( ٢٠٤كق:ول
حجَّ ار بن ابجر في بني عجل النصارى :
خلت انـَّني خالةٌ
ُ
لعجل والصليبُ لھا َبعْ ُل
يھدّدني عج ٌل وما
ٍ

وكقول األ ُ َقيْشر :
الصليب إِل َھھم
)) في فتي ٍة جعلوا
َ

((

وم َّم::ا أَلمع::وا إلي ِ :ه ذك::ر قيام::ة المس::يح ي::وم الفص::ح وابتھ::اج النص::ارى في ِ :ه بع::د الص::وم
ك اسارى تميم :
االربعيني ) راجع الصفحة  ( ٢١٦كما قال األعشى في ھوذة بن علي ل َّما ف ّ
ك عن م َئ ٍة منھم إِسارَ ھـ ُم
فف َّ
بھم تقرَّ ب يوم الفصح ضاحيةً
ِ

واصبحوا كلـُّھم من ُغلـ ِّ ِه ُخلعا
يرجو اإلل َه بما أسدى وما صنعا

وآخِر ما رووا م:ن أعم:ال المس:يح ص:عودهُ إل:ى الس:ماء وھ:و عي:د السُّ:الَّق ) راج:ع ص
 ( ٢١٧وقد دعا القرآن ذلك برفع عيس:ى ) س:ورة آل عم:ران ع  ( ٢٨حي:ث ق:ال  )) :ق:ال _ ي:ا
عيسى ا ّني متو ّفيك ورافعُك اليَّ ((
ويضيفون إلى ذلك انَّ السيّد المسيح ھو ال:ذي ي:دين البش:ر ف:ي آخ:ر الع:الم بع:د انتص:اره
على المسيح الدجَّ ال كقول القائل )) اذ المسي ُح يقتُ :ل المس:يحا )) ) لس:ان الع:رب  ( ٤٣٠ : ٣وكم:ا
قال اميَّة بن أبي الصلت ) راجع الصفحة : ( ١٧٨
ا َّيـام يلقى َنصاراھم مسيحَ ُھ ُم والكائنين لـ ُه و ًّدا وقربانـا

ك اخذوهُ من قول السيد المسيح في إنجيل يوح َّن:ا )  )) : ( ٢٢ : ٥انَّ اآلب ال
وھذا بال ش ّ
يدين ً
أحدا بل أعطى الحكم كلّ ُه لالبن ليُكرم االب:نَ جمي:عُ الن:اس (( او م:ن قولِ :ه ف:ي إنجي:ل مت:ى )
 )) : ( ٢٧ : ١٦ان ابن البشر مزمع ان يأتي في مجد أبي ِه مع مالئكتِ :ه ليج:ازي ك:ل أح:د بحس:ب
ه ((
أعمال ِ
وكما وقف العرب في الجاھلي:ة عل:ى كثي:ر م:ن اخب:ار الس:يد المس:يح المدوَّ ن:ة ف:ي اس:فار
العھد الجديد َّ
اطلعوا أيضًا على بعض األحداث التي جرت للنص:ارى ف:ي الفت:رة الت:ي كان:ت ب:ين
السيّد المسيح وظھور اإلسالم .من ذلك بعثة رسل المسيح إلى أقطار العالم ليدعوا األُمم إلى دين ِه
كما روى ذلك أقدم كتبة العرب كالطبري في تاريخ ِه ) ج  ١ص
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 ٧٣٧ـ  ( ٧٣٩وابن طاھر المقدسيّ في كتاب البدء والتاريخ ) ج  ٣ص  .( ١٢٧ويقول مفسّرو
عوا أھلھ::ا إل::ى نف::ي عب::ادة
الق::رآن انَّ م::ا ورد ف::ي س::ورة ي::س ع::ن مُر َس:لَيْن أُرس::ال إل::ى قري::ة لي::د َ
األصنام واإليمان با bا َّنما يشير إلى حوار َّييْن وھما شمعون الصفا ھامة الرسل وبولس الرسول
ً
ش:ھيدا ع::ن إيمان::ه
ق:دما إل::ى انطاكي:ة لي::ر َّدا أھلھ:ا فقب::ل دع:وتھم رجٌ :ل يدعونُ :ه حبي ًب::ا النجَّ :ار قُت::ل
وعاقب _ قاتلي ِه ) اطلب تاريخ الطبري ج  ١ص  ٧٨٩ـ ( ٧٩٣
وممَّا رووهُ من أخبار النصارى نقالً عن كتب:تھم قصَّ:ة ش:ھداء أَفس:س الس:بعة ال:ذين أراد
الملك دقيوس في أواسط القرن الثالث للمسيح أن يضطرَّ ھم على عبادة األصنام فھربوا من وج:ه
الح َّكام واختفوا في مغار ٍة حيث قيل انَّ _ ضرب على آذانھم فناموا ولم يستيقظوا االَّ بع:د س:نين
طويلة مرَّ ت عليھم كليل ٍة فبعثھم _ ليكونوا ً
آية لقيامة الموتى .فھذه القصَّة الت:ي ش:اعت ف:ي عَّ :دة
ب:الد وروتھ:ا مج:اميع أخب:ار القديس:ين تح:ت اس:م )) الس:بعة الن:وَّ ام (( )(les Sept Dormants
بلغت عرب الجاھليَّة فدعوھم أصحاب الكھ:ف إش:ار ًة إل:ى الكھ:ف ال:ذي رق:دوا فيِ :ه .وق:د ذك:رھم
أميَّة بن أبي الصلت في أبيات لم يُعْ رَ ف منھا غير بيت استشھد ب ِه البيضاوي في تفسير القرآن )
طبعة ليدن ص : ( ٥٥٥
وصيْدَ ُھ ُم والقو ُم في الكھف ھُجـ َّ ُد
وليس بھـا االَّ الرقي ُم مجاورً ا َ

وكذلك وردت اخبارھم في القرآن في سورة ال َكھْف .وقد ا َّتسع كتبة العرب في تفاصيلھا
ملخ ً
كما نقلناھا في كتابنا مجاني األدب ) َّ ( ٢٣٦ : ٢
صة عن الدميري وتجدھا أيضًا مفصَّلة في
تاريخ الطبري ) ج  ٧٧٥ : ١ـ ( ٧٨٢
وقد عرف العرب في الجاھليَّة شھي ًدا آخر للنصرانيَّة وھو القديس جرجس المستشھد في
عھد ديوقلسيانوس في أوائل القرن الرابع للمسيح نحو السنة  ٣٠٢وھم يدعونُ :ه بالخض:ر جعل:وهُ
ه ادرك بقايا من حواريّي عيسى اب:ن م:ريم ((
من األنبياء وزعم الطبري ) ج  ٧ص  )) ( ٧٩٥ا َّن ُ
ورووا ف:ي استش:ھاد ِه العجائ::ب الغرائ:ب ) . ١وق:د وج::دوا ب:ين الكن:ائس المش:يَّدة الكرامِ :ه كنيس:ً :ة
ترقى إلى القرن الرابع للمسيح في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
ّ
ُع:رف م:ن آث:ار ھ:ذا الش:ھيد ثَّ :م
 (١راج:ع ف:ي المش:رق )  ٣٨٥ : [١٩٠٣] ٦ـ  ( ٣٩٥مقال:ة جمعن:ا فيھ:ا م:ا ي َ
أضفنا إليھ:ا أث:رً ا آخ:ر اثبتن:اهُ ف:ي المجلَّ:ة عينھ:ا )  ٤١٤ : [١٩٠٧] ١٠ـ  ( ٤٢٠اطل:ب أي ً
ض:ا ت:اريخ الطب:ري )١
ص  ٧٩٥ـ (٨١٢
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جھات العرب وھي أقدم الكنائس على اسم ذاك الشھيد العظيم بُنيت سنة  ٣٦٧في مدينة ش َّقة من
أعمال حوران )١
وقد سبق لنا ) اطلب الج:زء األول ص  ١٠٣ـ  ( ١٠٤انَّ ع:رب الجاھليَّ:ة عرف:وا أي ً
ض:ا
القدي َس:ين الش::ھيدَ ين س::رجيوس وب::اخوس وانَّ أق::دم أَث:ٍ :ر ُكت::ب بالعرب َّي::ة ا َّنم::ا ك::ان لت::ذكارھما .وق::د
رس::منا ھن::اك ص::ورة ذاك األَث::ر الراق::ي إل::ى س::نة  ٥١٢للمس::يح وروين::ا م::ا أثبت ُ :ه أح::د مش::اھير
الس::ريان ع::ن تع ُّب::د الع::رب ف::ي الجاھلي::ة للق::ديس س::رجيوس كم::ا ا َّنن::ا ذكرن::ا أق::وال الش::عراء ف::ي
خروجھم إلى الحرب تحت راية الشھيد ) ص  ٩٩ـ ( ١٠٠
واش::تھر بي::نھم ش::ھداء نج::ران ال::ذين م::اتوا ف::ي س::بيل دي::نھم ف::ي وس::ط الع::رب فعرف::وھم
بأصحاب االخدود ألنَّ ذا َنؤاس الطاغية الحمي:ري اليھ:ودي الق:اھم ف:ي أخادي:د اض:رم فيھ:ا الن:ار
فاستشھدوا لكرامة دين المسيح واليھم اشار القرآن في سورة البروج حيث قال ) ع  ١ـ :( ٩
الوقُ:ود إذ ھ:م
والسما ِء ذات البروج
واليوم الموع:ود وش:اھ ٍد ومش:ھود قُت:ل أص:حاب االخ:دود الن:ار ذات َ
ِ
عليھا قعود وھم على ما يفعلون بالمؤمنين شھود وما نقموا منھم االَّ أن يؤمن:وا ب:ا bالعزي:ز الحمي:د ال:ذي لُ :ه مل:ك
السماوات واألرض و_ ُ على كل شيء شھيد

امَّا ذو َنؤاس فحارب ُه الحبش وغلبوهُ وانتزعوا بالد اليمن من ي:د ِه وفيِ :ه يق:ول عم:رو ب:ن
معدي كرب ) كتاب العرائس للثعلبي ص  ٣٨٦وكتاب البدء والتاريخ : ( ١٨٣ : ٣
ُعين
أَتـ ُوھدُني كأنـ َّك ذو ر ٍ
وقدمًا كان قبلك في نعيم )٢
فقد ُتم عھدهُ ) ٣من عھد عا ٍد
فأَمسى اھل ُه بـادُوا وامسى

اس
بأَنـْعم عيشـ ٍة أو ذو َنؤ ِ
وملكٍ ثابت في الناس راسي
عظيم قـاھر الجبروت قاسي
ٍ
ُ
أناس
ناس من
ُي َنقـ َّل ) ٤في أ ٍ
ِ

ومما درى ب ِه أيضًا عرب الجاھليَّة من أمور النصارى نظام كنيستھم من رئيس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١راج:ع مجم:وع الكتاب:ات اليونانيَّ:ة )  ( CIG no 8609وكتاب:ات وادنغ:تن ( Wadington, nos 1981,
) 2038, 2092, etc
 (٢روى في كتاب البدء والتاريخ )  : ( ١٨٣ : ٣وكائن كان قبلك من نعيم
 (٣وفي ِه  :قدي ٌم عھدهُ
يحو ُل
 (٤وفي ِه َّ :
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ومرؤوس كالبطاركة والمطارنة والكھن:ة والم:ؤمنين م:ع م:ا لھ:م م:ن الطق:وس الدينيَّ:ة واألس:رار
المقدَّسة والعادات التقويَّة وقد أثبتنا ذلك في الفصول السابقة بيا ًنا النتشار النص:رانيّة ف:ي جزي:رة
العرب فليُراجع
الفصل الخامس

في األمثال العربية المنقولة عن األسفار المقدَّسة

يعرف القرَّ اء ما كان لألمثال الدارجة م:ن الش:ھرة واالعتب:ار ب:ين ع:رب الجاھليَّ:ة ف:انھم
اودعوھا اخبارھم وضمَّنوھا حكمھم وكانوا ي َُحلُّون بھ:ا ص:دور مح:افلھم ويُ:درجونھا ف:ي خط:بھم
وينظمونھا في أسالك قصائدھم وينقلونھا في أنحاء جزيرتھم حتى ضُرب المثل في سيرھا فقالوا
 :أَسْ َير من مثل وانما فضَّلوھا ألربع فوائد وجدوھا فيھا كما قال أحدھم  :اجتمع في المثل اربعة
ال تجتمع في غير ِه من الكالم ايجاز اللفظ وإصابة المعن:ى وحس:ن التش:بيه وج:ودة الكناي:ة .وھ:ذه
الخواص تنطبق كلھا مع غرائز العرب واطباعھم إذ عُرفوا بالرزانة والتروّ ي في الكالم واي:راد
الحكم البليغة باللفظ الوجيز .وقد أشار صاحب س:فر المل:وك الثال:ث إل:ى حكم:ة الع:رب ھ:ذه عن:د
كالمِ :ه ع::ن حكم::ة سُ:لَيمان وق::د س::ماھم ھن:اك بأھ::ل المش::رق فق:ال )  )) : ( ٣٠ : ٤ففاق::ت حكم::ة
سليمان حكمة جميع أھل المشرق (( ث َّم ذكر بعض العرب المشھورين بذلك
ولمَّا ظھر اإلسالم وأخذ اللغويُّون يجولون في احي:اء الع:رب ليجمع:وا ش:عرھم وم:آثرھم
األدبيَّة جعلوا ألمثالھم شأ ًنا عظيمًا .وكان َّأول من أخذ بجمعھ:ا عبي:د ب:ن ش:ريَّة وصُ:حار العب:دي
ض:ل
كانا في عھد الخليفة معاوية بن أبي سفيان ولكليھما كت:اب ف:ي األمث:ال واش:تھر بع:دھما المف َّ
الضبّي في أوائل الدولة العبَّاسيَّة وقد ُ
طبعت امثال ُه في االستانة ث َّم تبع ُه أبو عُبيد القاسم ب:ن س:الم
ول ُه كتاب األمثال السائرة ث َّم االصمعي واب:و زي:د واب:و عبي:دة النح:وي ثَّ :م ھش:ام الكلب:ي ص:احب
ح ْمي::ر ث::م اب::ن االعراب::ي ول ُ :ه تفس::ير األمث::ال واب::ن قتيب::ة مؤل::ف حك::م األمث::ال ث::م
كت::اب امث::ال ِ
العسكري مؤلف جمھرة األمث:ال حت:ى ق:ام المي:داني ش:ھاب ال:دين احم:د النيس:ابوري )  ٥٣٩ +ـ
 ١١٤٥م ( فوضع كتاب ُه مجمع األمثال وضمَّن ُه ن ّي ًفا وس َّتة االف مثل جمعھا من أكثر من خمسين

٢٨٤

اداب نصارى الجاھليَّة

كتابًا ورتـَّبھا على حروف المعجم ) ونحن نشير في كالمنا إلى طبعة بوالق سنة ( ١٢٨٤
وقد راجعنا ما تيسَّر لنا م:ن ھ:ذه المج:اميع لعلَّن:ا نق:ف عل:ى أص:ول تل:ك األمث:ال فوج:دنا
عد ًدا منھا ُنقل بلفظ ِه أو بمعناهُ عن أسفار العھدين القديم والحديث ما يد ُّل عل:ى أنَّ قائليھ:ا عرف:وا
كتب النصارى المنزلة وخالطوا النصارى ولع َّل قومًا منھم كانوا نصارى فل:م يص:عب عل:يھم أن
يضربوا األمثال نقالً عن كتب كانوا يسمعونھا في مجتمعاتھم الدينيَّة
وھا نحن نورد ھنا ھذه األمثال اثبا ًتا لقولن:ا ونش:ير إل:ى اآلي:ات الكتابيَّ:ة الم:أخوذة عنھ:ا.
ول::م ننق::ل غي::ر األمث::ال الراقي::ة إل::ى عھ::د الجاھل َّي::ة أو أوائ::ل اإلس::الم م::ا ي::د ُّل عل::ى ھ::ذا النف::وذ
النصراني بين العرب ونقسم ھذا الفصل أربعة أقسام
 ١انَّ بين األمثال العربيَّة قسمًا كبيرً ا ورد على صورة أَ ْف َعل التفضيل ذكرهُ الميداني في
آخر كل باب من حروف المعجم .وھذه األمثال مبنيَّ:ة عل:ى م:ا ُخصَّ :ت بِ :ه الموالي:د الطبيعيَّ:ة م:ن
الصفات الالزمة لھا كنور الشمس وحالوة العسل وشجاعة األس:د .فھ:ذه األمث:ال الت:ي ُنقل:ت ع:ن
العرب ليست خاصَّة بھم وقد سبقھم إلى اس:تعمالھا أص:حاب االس:فار المنزل:ة ف:ي العھ:دين الق:ديم
والحديث سواء قيل انَّ العرب استعاروھا من تلك االسفار أو ا َّنھ:م أوردوھ:ا بمج:رَّ د نظ:رھم إل:ى
الطبيعة
فمنھا أمث:ال مبنيَّ:ة عل:ى الطبيع:ة الجام:دة كالفل:ك وظ:واھر الج:وّ والمع:ادن ن:ذكر ھن:ا م:ا
عثرنا علي ِه من ذلك .يقول العرب  :أحسن من الشمس والقمر ) الميداني  ( ٢٠١ : ١وابھى م:ن
القمرين ) م  ( ١٠١ : ١واشھر من البدر ) م  ( ٣٤٣ : ١واثقب من النجوم وأرفع من السماء )
م  ( ٢٧٨ : ١وأَ ْب َين من فلَق الصبح ) م  ( ١٠٣ : ١وأَنور من وضح النھار )م  (٢٦٢ : ٢فھذه
األمثال قد سبق إليھا كلّھا الكتاب الكريم مثال ذلك قول سفر الحكمة )  ( ٢٩ : ٧عن الحكمة )) :
ا َّنھا ابھى من الشمس واسمى من كل مركز للنجوم وإذا قيست بالنور تق َّدمت علي ِه (( وكق:ول اب:ن
سيراخ )  )) : ( ٣٠ : ١٧أيُّ شيء اضوأ من الشمس (( وكقوله سفر األناشيد ) َ )) : ( ٩ : ٦م:نْ
صبْح الجميلة كالقمر المختارة كالشمس ((
ھذه ال ُم ْشرفة كال ُّ
ويقول العرب آ َك ُل من الن:ار )م  (٧٤ : ١وق:ال اش:عيا النب:يّ ق:بلھم ) )) :(٢٧ : ٣٠ھ:وذا
ً
سخطا ولسان ُه كنار
اسم الربُ يأتي من بعيد  ...وشفتاهُ مملوءتان
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آكلة ((  .وضربوا المثل في سرعة البرق ) م  ( ٣١٥ : ١وقال الربُّ قبالً في اإلنجيل عن سقوط
ً
ُ
ساقطا من السماء كالبرق ((
رأيت الشيطان
ابليس من السماء )لوقاء  )) :(١٨ : ١٠اني
وم::ن أمث::الھم ف::ي الحس::ن  )) :أحس::ن م::ن ال ُّد ْمي::ة (( ) م  ( ٢٠٠ : ١وك :ان داؤد ق::ال ف::ي
مزاميره )  )) : ( ١٢ : ١٤٣انَّ َبناتنا كأعمدة الزوايا مزيَّنات كدُمْ ية ھيكل ((
وقد ضربوا المثل بص:البة الص:خر فق:الوا  )) :أَقس:ى م:ن ص:خرة وم:ن حج:ر (( ) م : ١
 ( ٦٢وايبس من صخر ) م  ( ٣٢٢ : ٢وارسب من حجارة )  ( ٢٧٨ : ١ومثل ُه في اشعيا )٥٠
ُ
جعل:ت وجھ:ي
 (٧ :عن ثبات المسيح بازاء اعدائ ِه  )) :السيد الرب ينصرني ل:ذلك ل:م أخج:ل ب:ل
كالصوان (( وقال :موسى في تثنية االشتراع ) (١٣ : ٨لبني اسرائيل عن الرب )) :ان ُه أخرج لك
َّ
الماء م:ن ص:خرة الص:وَّ ان (( وق:د أش:ار الس:يد المس:يح إل:ى ثب:ات بيعتِ :ه لمَّ:ا دع:ا رس:ول ُه بط:رس
الھامة بالصخرة وأ َّكد ل ُه ان ُه )) يبني بيعت ُه على تلك الصخرة فال تق:وى عليھ:ا أب:واب الجح:يم (( )
م َّتى  .( ١٨ : ١٦ويشبھ ُه مثل الع:رب ف:ي ثق:ل الرص:اص فق:الوا  :اثق:ل م:ن الرص:اص ) م : ١
 ( ١٣٨وارسى من الرصاص ) م  ( ٢٧٨ : ١وقد شبَّه موسى قبلھم غرق المصريين في البحر
بالرص::اص ) خ::روج  ٥ : ١٥و َّ )) : ( ١٠
غط::تھم اللُّ َج::ج فھبط::وا ف::ي األعم::اق كالحج::ارة ...
وغرقوا كالرصاص في غمر المياه (( وكذلك قولھم  )) :اثقل من َط ْود (( ) م  ( ١٣٨ : ١وقد شبَّه
المل::ك داود ف::ي الزب::ور )  ( ١ : ١٢٤الم َّتكل::ين عل::ى ال::رب )) بجب::ل ص::ھيون الغي::ر المتزع::زع
الثابت إلى األبد ((
وم َّم::ا ض::ربوا فيِ :ه األمث::ال م::ن الجم::ادات ُم::روق الس::ھم ومض::اء الس::يف وح::دَّ ةُ الموس::ى
وعدل الميزان وسحابة الصيف وحالوة العسل وش:ھوة الخم:ر وحق:ارة األرض فق:الوا  )) :أَ ْم َ:رق
من السَّ ھْم (( ) م  ( ٢٣٣ : ٢وامضى من السيف ) م  ( ٢٣٦ : ٢وأَح ُّد من مُوسى ) م ٢١٢ : ١
( واعدل من ميزان وأَ ْخلَ:ف م:ن س:حابة ص:يف وأَحْ ل:ى م:ن العس:ل ) م  ( ٢٠١ : ١واش:ھى م:ن
الخمر ) م  ( ٣٤٢ : ١واحقر من التراب ) م  .( ٢٠٢ : ١وك ّل ذلك قد شبَّھت ب ِه الكتب المق َّدسة
فقال أشعيا )  )) ( ٢ : ٤٩جعل ) الربّ ( فمي كسي ٍ
ماض  ..وجعلني سھمًا مختارً ا وفي جعبت ِه
ف ٍ
سترني (( وقال بولس الرسول في رس:الت ِه إل:ى العب:رانيين )  )) : ( ١٢ : ٤انَّ كلم:ة _ ھ:و ح:يّ
ٌ
عامل أَمْ ضى من ك ّل س:ي ٍ
مس:نونة ...
ف ذي حَّ :دين (( وق:ال داود النب:يّ ) م:ز  )) :( ٦ : ٤٤نِبالُ:ك
ھي في
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ض:ا ) م:ز  ( ٤ : ٥١ف:ي الرج:ل الظ:الم  )) :لس:انك يخت:رع الظل:م ع:امالً
قلوب أعدائك (( وق:ال أي ً
ب:الغش كالموس:ى المس:نونة (( وق:ال موس:ى ف:ي ع:دل المي:زان ) أخب:ار  ٣٥ : ١٩ـ  )) : ( ٣٦ال
تجوروا في الوزن والكيل بل موازين عادلة وعيارات عادلة تكون لكم (( وقد شبَّه القديس يھ:وذا
في رسالت ِه )  ( ١٢ : ١المنافقين بالسحابة المخلفة فقال  )) :ھؤالء سُحُ ب بال ماء تحملُھ:ا الري:اح
َّ
المقدس قال ابن سيراخ عن لسان الحكمة ) : ٢٤
((  .امَّا حالوة العسل فتكرَّ ر ذكرھا في الكتاب
َ
ُّ
 )) : ( ٢٧انَّ روحي أحلى من العسل وميراثي أل:ذ م:ن َش:ھد العس:ل (( وق:ال ص:احب المزامي:ر )
 )) : ( ١١ : ١٨خشية الربّ أشھى من الذھب واألبريز الكثير وأحلى من العسل و َق ْ
طر الشِ ھاد ((
 .وقال في سفر نشيد األناشيد في شھوة الخمر )  )) : ( ٣ : ١نفرح ذاكرين حبَّك الذي ھو أطيب
من الخمر ((  .وقال في المزامير )  ( ٧ : ١١٢في حقارة التراب  )) :انَّ الربّ يُ:نھض المس:كين
ه ((
عن التراب ويقيم البائس من المزبلة ليجل َس ُه مع عظماء شعب ِ
وكما س:بقت الكت:بُ المق َّدس:ة الع:ربَ ف:ي أمث:الھم المنقول:ة ع:ن الجم:اد ك:ذلك تقَّ :دمتھم ف:ي
استعارة األمثال عن الحيوان ومميّزاته .فمن ذلك ضربُھم المث:ل بش:جاعة األس:د فق:الوا  )) :اج:رأ
م:ن َقسْ َ:ورة وم:ن ذي لُ َب:د (( ) م  ( ١٦٤ : ١واش:جع م:ن أُس:امة واشّ :د م:ن أَ َس::د ) م .( ٣٤٣ : ١
وقال قبلھم بقرون عديدة صاحب سفر القضاة )  )) : ( ١٨ : ١٤أي شيء أحلى م:ن العس:ل وأي
شيء أش ّد من األَسد ((  .وقال ف:ي س:فر األمث:ال )  )) : ( ١ : ٢٨الص:دّيقون كشِ :بْل يطمئ ُّن:ون (( .
نبؤتِ :ه عل:ى يھ:وذا ) ت:ك  )) : ( ٩ : ٤٩يھ:وذا ش:ب ُل اسٍ :د َ ...ج:ث َم ورب:ض كأَس:د
وقال يعقوب في َ
ه ((
وكلبؤة فمن ذا يقيم ُ
َ
وضربوا المثل في ظلم الذئب وعداوت ِه وفي خبث الثعلب فقالوا  )) :أَظل:م م:ن ذئ:ب (( )م
 (٣٩٢ : ١وأَع:::دى م:::ن ذئ:::ب ) م  ( ٤٣٠ : ١وأَسْ :::لط م:::ن سِ ْ :::ل َقة وھ:::ي الذئب:::ة ) م ( ٣١١ : ١
وأَرْ وغ من ُث َعالة .قال طرفة  )) :كلھ ُم أروغ من َثعْ لَب (( ) م  .( ٢٧٩ : ١وتق َّدمھم الكتاب الكريم
فقال يعقوب ) تك  )) : ( ٢٧ : ٤٩بنيامين ذئبٌ يفترس (( وقال السيّد المس:يح لتالمي:ذ ِه )ل:و : ١٠
 )) :(٣ھا أنا مُرسلكم مثل خراف بين ذئاب (( وقال أيضًا )متى  )) :(١٥ : ٧احذروا من األنبي:اء
الكذب::ة ال::ذين ي::أتونكم بلب::اس الحُ ْم::الن وھ::م ف::ي الب::اطن ذئ::اب خاطف:ً :ة (( وق::د ش :بَّه ل::ذكره المج::د
ل من ال َّن َّقد ((
ھيرودوس بالثعلب لخبث ِه ) لو  .( ٣٢ : ١٣وقالوا على خالف ذلك  )) :اذ ُّ
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أي الغنم .وقال اشعيا يصف وداعة المسيح ب:إزاء أعدائِ :ه )  )) : ( ٧ : ٥٣كش:اة سِ :يق إل:ى ال:ذبح
وكح َمل صامت أمام الذين ُّ
ه ((
يجزون ُ
َ
وقد ضرب العرب األمثال في الفرس وسرعت ِه وش َّدت ِه وكرم طباع ِه فقالوا  )) :أجود م:ن
الجواد المُبرّ (( ) م  ( ١٦٧ : ١وأَسرع من فريق الخيل ) م  ( ٣٠٧ : ١وأَشأَى من ف:رس واشّ :د
من فرس ) م  .( ٣٤١ : ١وقد وصف الكتاب الك:ريم الف:رس بك:ل ھ:ذه الص:فات ف:ي آي:ات ش:تى
والسيَّما في وصف سفر أيُّوب )  ١٩ : ٣٩ـ  )) : ( ٢٥أَأَنت الذي ْيوتي الف:رس ق:وَّ ة ويقلّ:د عنقُ :ه
رع ًدا (( ...
وكذلك ضربوا األمثال في الكلب وفي السوس وفي النملة فقالوا  )) :آلف من كلب ) م ١
 ( ٧٥ :وأَ ْط َوع من كلب ) م  ( ٣٨٧ : ١وأَحرص من كلب على جيفة ) م  ( ٢٠١ : ١وقالوا :
)) آك::ل م::ن الس::وس ) م  ( ٧٤ : ١ووص::فوا النمل::ة ب::الحرص فق::الوا  :أَجْ م::ع م::ن النمل::ة )م : ١
 (١٦٦وأَكس::ب م::ن نمل::ة وذرَّ ة ) م  ( ٩٨ : ٢واح::رص م:ن نمل::ة ) م  .( ٢٠٢ : ١وف::ي الكت::ب
المنزلة أوصاف مثلھا فجاء في سفر طوبيا )  ٦و  ( ١١وصف أُلفة الكل:ب .وق:ال أش:عيا يص:ف
رقباء إسرائيل وطمعھم )  )) : ( ١١ : ٥٦كالب َن ِھمة النفوس ال تعرف ال َشبع ((  .وقال في سفر
ّ
كالعث في الثوب والسوس في الخشب ھكذا الكآبة
األمثال )  ( ٢٠ : ٢٥عن السوس والعث )) :
ً
كن:وزا عل:ى األرض
في قلب الرجل ((  .وقال الرب لتالميذ ِه ) متى  )) : ( ١٩ : ٦ال تكنزوا لكم
حيث يفسد السوس واآلكلة وينقب السارقون فيسرقون (( وامَّا النملة وحرصھا على جم:ع الطع:ام
فقد ألمع اليھا س:فر األمث:ال بقولِ :ه للكس:الن )  )) : ( ٦ : ٦اذھ:ب إل:ى النمل:ة أيھ:ا الكس:الن انظ:ر
طرقھا وكن حكيمًا ((
ومن أمثالھم في الطيور م:ا ق:الوهُ ف:ي منع:ة العق:اب وس:رعة طيرانِ :ه وحَّ :دة بص:ر ِه وف:ي
عمر النسر وفي أُلفة الحمام ون َھم الجراد ّ )) :
أعز من عقاب الجوّ (( ) م  ( ٤٣٧ : ١وأَبصر من
:الع ) م  ( ١٠٠ : ١وأَ َعم::رُ م::ن نس::ر ) م  ( ٤٣٤ : ١وآل::ف م::ن حم::ام ) م ( ٧٥ : ١
عق::اب َمٍ :
واجرد من الجراد ) م  .( ١٦٧ : ١وكذلك ورد في الكتب المنزلة عن منعة النس:ر ق:ول أي:وب )
 )) : ( ٢٧ : ٣٩أَبأَمرك يحلّق النسر ويجعل وكره في الع:الء مس:كن ُه الص:خر وفيِ :ه مبيتُ :ه وعل:ى
انف الصخر معقل ُه من ھناك يبح:ث ع:ن قوتِ :ه وعين:اهُ تنظ:ران م:ن بعي:د (( وق:ال داود ف:ي رثائِ :ه
لشاول وليوناتان ) ٢ملوك : ١
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سرع من النسور واش ّد من األسود ((  .وقال السيِّد المسيح ممثِالً بوداعة الحمام )مت:ى
 )) : ( ٢٣أَ َ
 )) : (١٦ : ١٠كونوا ودعاء كالحمام ((  .ث َّم في تثنية االشتراع )  ( ٣٩ : ٢٨يتھ َّدد ال:رب ش:عب ُه
)) بالجراد القارض ((
وقد قالوا في الحيَّة واألفعى  )) :اظلم من حيَّة واظلم من أفعى (( ) م  ( ٣٩١ : ١واعدى
من الحيَّة ) م  .( ٤٢٩ : ٢ومثل ھـذا في سفر أيّوب يصف المنافق )  )) :( ١٦ : ٢٠يرضع ُس َّم
األَصالل فقتلُ :ه لس:ان األَفع:ى (( وف:ي الكت:ب المق َّدس:ة آي:ات كثي:رة تش:ير إل:ى خب:ث الحيَّ:ة وس:مّھا
القاتل .وفي اإلنجيل الكريم ) متى  )) : ( ١٦ : ١٠كونوا حكماء كالحيَّات (( ق:ال ذل:ك ألنَّ الحيَّ:ة
تح::رص عل::ى رأس::ھا لَ :ئالَّ تص::اب ب::أذى فتص::ون ُه دون جس::مھا .ولعَّ :ل الع::رب أرادوا أي ً
ض::ا ذل::ك
بقولھم )) أَعْ دى من الحيَّة (( يري:دون ال َع ْ:دو أي الس:رعة لتس:رّ عھا إل:ى جحرھ:ا لتنج:و م:ن الع:دو.
ھكذا شرحھا الدميري في حياة الحيوان )  ( ٣٢٠ : ١بخالف الميداني ال:ذي اش:ت َّقھا م:ن الع:داوة
والظلم .وقد روى ابن قتيبة ھذا المثل في عيون االخبار ) (ed. Brockelmann, p. 459على
ص::ورة أخ::رى فق::ال  )) :احل::م م::ن الح َّي::ة (( ث َّ :م روى ) ص  ( ٤٦٠ك::الم اإلنجي::ل ھك::ذا  )) :انَّ
المسيح ) عم ( قال للحواريين  :كونوا حكماء كالحيَّات وبُلھًا كالحمام ((

*
 ٢ومن أمثال العرب الدالَّة على اخ:تالطھم بأھ:ل الكت:اب وعل:ى األخ:صّ بالنص:ارى م:ا
رووهُ منسوبًا إلى األنبياء أو إلى مشاھير رجال العھد الق:ديم والجدي:د وق:د ج:اء أش:ياء كثي:رة م:ن
ذلك في كتاب األمثال للميداني ) م ( وقد ص َّنف أبو منصور الثعالبي كتابًا جليالً في ھ:ذا المعن:ى
دعاهُ )) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب (( في مكتبتنا الشرقيَّة من ُه نسخة حسنة وقد ُ
طبع في
مصر طبعًا سقيمًا سنة  ١٣٢٦نشير إلي ِه بحرفي )) مض (( ون َّتبع زمن التاريخ مباشر ًة بآدم
) آدم ( عرف::وهُ ب::ابي البش::ر وض::ربوا بِ :ه المث::ل بالش::ھرة ) م::ض  ( ٢٩وبالقِ::دَم ) اطل::ب
الص::فحة  ) = ( ٢٨٣أَن::وش ( ھ::و اب::ن ش::يث وي::دعى احن::وخ ينس::ب إليِ :ه الع::رب اآلث::ار القديم::ة
والخّ :
:دوش أَ ُن::وشُ ) م  ) = (( ( ١٥ : ١ن::وح ( ذك::روا َس::فينة ُن::وح
:دَش الخَ :
:ط فق :الوا  )) :ا َّنم::ا َخَ :
وغ::راب ُن::وح وعُمْ ::ر ُن::وح ) م::ض  ٢٩ـ  ٣١اطل::ب ص  ) = ( ٢٨٥اب::راھيم الخلي::ل ( ذك::روا
)مض  ٣١ـ  )) (٣٤مقام ابراھيم (( فضربوا ب ِه المثل
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ح َك ٍم قالوا انَّ _
لكل مكان شريف .ونار ابراھيم زعموا أ َّن ُه نجا منھا باذن _ .وصُحُ ف ابراھيم ل ِ
أنزلھا عليِ :ه .وض:يف اب:راھيم و ُتحف:ة اب:راھيم اش:ارة إل:ى _ تع:الى ال:ذي ت:رآءى الب:راھيم عل:ى
ص::ورة ثلث::ة رج::ال ) س::فر التك::وين ف  ( ١٨فاض::افھم وق:َّ :دم لھ::م خب:ً :زا ولح ًم::ا ) .اطل::ب الق::رآن
سورة الحجر  )) .( ٤٩ون ِّب ْئھم عن ضيف ابراھيم اذ دخلوا علي ِه فقالوا سالمًا ) = (( ...اسماعيل(
نسبوهُ إلى الصدق فقالوا  )) :صدق اسماعيل (( ) م:ض  ٣٣ـ  ٣٤وس:ورة م:ريم ( = ) يعق:وب (
قالوا )) احزان يعقوب (( مشيرين إلى حزن ِه على يوسف لمَّا اخب:رهُ بن:وهُ بموتِ :ه )م:ض ) = (٤٤
يوسف الصدّيق ( ضربوا المث:ل ) م:ض  ٣٤ـ  ( ٣٨برؤي:ا يوس:ف إش:ارة إل:ى الرؤي:ا الص:ادقة.
وب:َ :ذ ْنب يوس::ف ل ُتھْم::ة كاذب::ة .وبقم::يص يوس::ف المض::رَّ ج بال::دم .وبحُ س::ن يوس::ف .وس::ني الس :بع
المخصبة ث َّم السبع المجدبة  ) :راجع سفر التكوين ف  ٣٧وما يلي ِه ث َّم في القرآن سورة يوسف (
= ) موسى ( ممَّا يذكرون ل ُه ) مض  ( ٣٨عصاة موسى التي فلق بھا بحر القلزم .ونار موس:ى
التي تجلَّى ل ُه فيھا _ .ويد موسى التي الحت عليھا آثار البرص .وصُحُ ف موس:ى المنزل:ة عليِ :ه
ومناجات ُ :ه  ) bراج::ع س::فر الخ::روج وبع::ض س::ور الق::رآن ك::البقرة واالع::راف ( = ) فرع::ون (
صلَف والنخوة فقالوا  )) :نخوة فرعون (( )م:ض  ) = (٦٣ق:ارون ( ھ:و ق:ورح أح:د
نسبوا إلي ِه ال َ
ه كان مثريًا فقالوا )) كنوز ق:ارون ((
الذين ُخسفت لھم األرض لمعارضتھم موسى .وقد زعموا ان ُ
) مض  ٦٤والقرآن سورة القصص  ) = ( ٧٦بنو اسرائيل ( ضربوا بھم المثل في التيه فقالوا )
م  )) : ( ١٣١ : ١أَ ْت َيه من قوم موسى ع:م (( = ) ايُّ:وب ( ض:ربوا بِ :ه المث:ل ف:ي الص:بر )) ص:بر
أي::وب (( ) م::ض  ) = ( ٤١داود ( ذك::ر الع::رب ف::ي أمث::الھم مزامي::ر داود ونغ َمت::ه ف::ي تالوتھ::ا
وزعم::وا ا َّن ُ :ه ب::رع ف::ي نس::ج ال::دروع )م::ض  ٤٣ـ  ٤٤ :واطل::ب فص::ولنا الس::ابقة ص = (٣٤٩
)سليمان( ضربوا ب ِه المثل في َّ
عزة الملك وا َّتس:اع ِه فق:الوا )) :مُل:ك س:ليمان (( ونس:بوا إل:ى خاتمِ :ه
المعجزات فقالوا  )) :خاتم سُليمان (( كما قالوا  )) :جنّ س:ليمان و َس:يْر س:ليمان (( ل:زعمھم ب:انَّ _
َّ
سخر لخدمته الجنّ والشياطين وا َّن ُه كان يعلم منطق الطير والحش:رات ) راج:ع س:ورة النم:ل ف:ي
الق::رآن ( ويس::ير عل::ى بس::اط ال::ريح ) س::ورة س::بأ ف::ي الق::رآن .اطل::ب م::ض  ٤٤ـ  ٤٦وفص::ولنا
السابقة ص  ) = ( ٣٥٠ال ُخضْ ر ( قيل ا َّن ُه الياس النبيّ فقالوا )) :فالن خليف ُة الخضر (( أي جوَّ اب
في اآلفاق ) مض  ) = ( ٤٢يونس ( ھو النبيّ
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ابتلع ُه فقالوا  )) :أَ ْن َھم من حوت يونس (( ) م:ض ) = ( ٤٣
يونان ضربوا المثل في الحوت الذي َ
السفريْن الواردَ ين باسم ِه في الكت:اب المقَّ :دس .ض:ربوا بحم:ار ِه المث:ل
ع َُزيْر ( ھو َع ْزرا صاحب
َ
فقالوا )) :حمار ع َُزيْر (( ألنَّ _ على زعمھم أَم َّدهُ ب ِه ف:ي نكبتِ :ه ) م:ض ) = ( ٤٦ھام:ان( وزي:ر
ص:رْ ح ھام:ان (( زعم:وا ا َّنُ :ه بن:اهُ لفرع:ون )راج:ع
ص:رْ حً ا فق:الوا َ )) :
الملك احشورش نسبوا إلي ِه َ
القرآن سورة القصص ومض  ) = (٦٣عيسى ( أي السيّد المسيح ضربوا المثل في نطق ِه بالمھد
) م::ض  ( ٤٠ث َّ :م ف::ي ط ّب ِ :ه فق::الوا  )) :ط::بّ عيس :ى (( لكث::رة معجزات ِ :ه ف::ي احي::اء الم::وتى وش::فاء
المرضى ) مض  ( ٤٧وفي حمار ِه الذي ركب ُه يوم دخول ِه اورشليم في أحد الشعانين ) مض ٤٦
( ونسبوهُ إل:ى _ فق:الوا )) روح _ (( و )) كلم:ة _ (( ) م:ض ) = ( ١٥م:ريم الع:ذراء( ض:ربوا
المثل بع َّفتھا فقالوا )) ع َّف:ة م:ريم (( ) م:ض  ٤٤وس:ورة آل عم:ران ( وق:الوا )) ُتحْ ف:ة م:ريم (( كم:ا
قالوا تحفة ابراھيم يريدون بھا الرُّ َطب أي التمر ) مض  ( ٣٣وكذلك قالوا )) نخلة مريم (( أل َّنھ:م
زعم::وا ا َّنھ::ا كان::ت تنحن::ي أَمامھ::ا لتأك::ل م::ن ثمرھ::ا ) م::ض  ) = ( ٢٤٤يحي::ى ( وھ::و يوح َّن::ا
المعم::دان فق::الوا )) دم يحي::ى اب::ن زكر َّي::ا (( ) م::ض  ( ٤٧لقتل ِ :ه ظل ًم::ا عل::ى ي::د ھي::رودوس = )
الحواريُّون ( وھم رسل السيّد المسيح ضربوا المثل في صفاء قل:وبھم ) قص:ص األنبي:اء للثعلب:ي
ص  = ( ٣٤٣ومن أمثالھم النصرانيَّة ) كعبة نجران ( وھي كنيس:ة ك:ان يحّ :ج إليھ:ا أھ:ل ال:يمن
لحسنھا ) مض  ( ٤١٢و ) قسّ نجران ( وھو قسّ بن ساعدة المضروب ب ِه المثل في الخطابة )
مض  ( ١٨٥و ) أَبْدَ ال اللُّكام ( و ) أَبدال لبنان ( وھم قوم من النسَّاك الصالحين زھدوا في الدنيا
وعبدوا _ في جبل اللُّكام وجب:ل لبن:ان ) م:ض  ١٨٦ـ  ( ١٨٧و ) ن:وم أص:حاب الكھ:ف ( وھ:م
شھداء النصرانيَّة في افسس قيل انھم أَووا إلى مغارة لينجوا م:ن المغتص:بين فب:ـاتوا فيھ:ا ن:ائمين
سنين عديدة ) مض  ٦٥وسورة الكھف في الق:رآن ( و ) كنيس:ة الرھ:ا ( ق:الوا انھ:ا م:ن عجائ:ب
الدنيا ) مض  ( ٤١٦و ) دير ھ َِرقل ( كانوا يعالجون في ِه المجاني ) مض ( ٤١٩

*
 ٣وب::ين أمث::ال الع::رب ف::ي الجاھل َّي:ة وأوَّ ل اإلس::الم م::ا ھ::و منق::ول بحرفِ :ه أو بمعن::اه م::ن
الكتب المقدسة .فدونك ما أخذوهُ عن أسفار العھد القديم
بين األمثال التيّ رواھا الميداني في مجموع ِه ) طبعة بوالق  ( ٢٢٩ : ٢قولھم :
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)) المرأَة من المرء وك:ل ادم:اء م:ن آدم ((  .واردف )) :ويق:ال انَّ ھ:ذا أوَّ ل مث:ل ج:رى للع:رب ((.
وھو منقول عن سفر التكوين )  ( ٢٣ : ٢حيث روى موسى كيف خلق _ ح:وَّ اء م:ن ض:لع آدم
فقال  )) :ھذه تسمَّى امرأَ ًة ألَ َّنھا من امرئ أُخ ْ
ِذت ((
ومنھا َ
مثلھم ) م  )) : ( ٤٣ : ١ان لم يكن ِوفاق ففراق (( ينظر إلى قول ابراھيم إلى لوط
ف:ي الس:فر الم:ذكور بع:د ن:زاع حص:ل ب:ين رعاتھم:ا )  ٨ : ١٣ـ  )) : ( ٩ال تك:ن خص:ومة بين:ي
وبينك ا َّنما نحن رجالن اخ:وان  ..اعت:زل عن:ي امَّ:ا ف:ي الش:مال فأ َ َتي:ا َم:ن عن:ك وامَّ:ا إل:ى اليم:ين
فأَتياسر ((
ُ
وفضحت نفس:ي (( ال يبع:د ع:ن ق:ول يونات:ان
ومنھا قولھم ) م  )) : ( ٢١٣ : ١خيرٌ قليل
ه وق:ت الح:رب )  ١مل:وك فق:ال )) :( ٤٣ : ١٤
لمَّا أراد أبوهُ شاؤل ان يقتل ُه لقليل من عس:ل ذاق:ـ ُ
ُذ ُ
عسل وھاءَنذا اموت ((
قت ذوقـًا برأس العصا قلي َل
ٍ
ومن أمثالھم لمن يسھو عن الحديث ) م  : ( ٤٠ : ١إليك ي ُ
ُساق الح:ديث (( فكأنُ :ه ترجم:ة
قول ناتان النبي لداود )  ٢مل  ( ٧ : ١٢بعد أن عرض عليِ :ه مث:ل الغن:يّ المض:حّ ي لش:اة الفقي:ر
ه مع امرأَة اوريَّا  )) :أنت ھو الرجل ((
إشار ًة إلى خطي َئت ِ
ومنھا أيضًا ) م  )) : ( ٨٤ : ٢ك ّل امرئ في ِه ما يُرْ مى ب ِه (( ھو كآية سفر الملوك الثال:ث
) )) :(٤٦ : ٨ل::يس انس::انٌ ال يخط::ئ (( وك::ذلك ورد ف::ي س::فر الجامع::ة ) )) :(٢١ : ٧ل::يس م::ن
صدّيق على األرض يصنع الخير بغير أن يخط:أ ((  .ويش:بھ ُه ق:ول الس:يّد المس:يح ف:ي اإلنجي:ل )
مرقس  )) : ( ١٨ : ١٠ال صالح اال َّ _ وحدَ هُ ((
جُد بما َت ْ
وممَّا رُ وي بين أمثال عليّ ) ) ١ص ْ )) :( ٨
جد (( فھو مثل قول طوبيَّا ) ٨ : ٤
ُ
( يوصي ابن ُه  )) :تص َّدق من مالك .ان كان لك كثي:ر فاب:ذل كثي:رً ا وان ك:ان ل:ك قلي:ل فاب:ذ ْل ع:ن
نفس طيّبة ((
فقال :

وم:ن أمث::ال الع::رب ف::ي المي::داني )  )) : ( ٢١٥ : ٢المن َّي::ة وال الدن َّي::ة (( نظمُ :ه الحري::ري
المنايا وال الدنايا وخي ٌر

َ
الجناز ْه
من رُكوب الخنى ركوبُ

ُ
اسبق
وقد سبق العازر الشيخ فقال في سفر المكابيين الثاني )  ٢٣ : ٦ـ )) : ( ٢٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١نشير إلى مجموع امثال ِه الذي ُ
طبع في اوكسفرد سنة Corn. van Waenen Sententiæ Ali : ١٨٠٦
ebn Abi Taleb
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إلى الجحيم  ...وال أجلب على شيخوختي الرجس والفضيحة

((

وقالوا ) م  )) : ( ٩٢ : ١البطنة تأْفـ ُنُ الفطنة (( ومثل ُه قول علي  )) :البطنة تذھب بالفطنة
(( وقد قال النبيّ ھوشع قبال ً )  )) : ( ١١ : ٤الزنى والخمر والسالف تستھوي القلب ((
وروى المي::داني )  ( ٢٥ : ١للع::رب  )) :ان كنَ :
:ت ريحً ::ا فق::د القي::ت اعص::ارً ا ((  .ومثل ُ :ه
لھوشع أيضًا )  )) : ( ٧ : ٨ا َّنھم يزرعون الريح ويحصدون الزوبعة ((
ول ُه ) م  ( ٢٠٣ : ٢عن لسان أحد االعراب لكلبِ :ه  )) :م:ا ل:ك ال تن:بح ي:ا كل:ب َّ
ال:د ْوم ق:د
ُك ْن َ
نب:وة اش::عيا )  ( ١٠ : ٥٦إل:ى رقب:اء بن::ي اس:رائيل  )) :انَّ رقب:ا َءهُ كلّھ::م
:ت نبَّاحً :ا (( وج::اء ف:ي َّ
كالب ُب ْ
كم ال يستطيعون النباح ((
ومن أمثالھم ف:ي م:ن ال يميّ:ز الخي:ر م:ن الش:رّ ) م  )) : ( ١٨٦ : ٢م:ا يع:رف قب:يالً م:ن
دبير (( أو  )) :ما يعرف الحوَّ من اللوّ (( وجاء قبل ُه عن لسانه َّ
عز وج ّل في سفر يونان ) ١١ : ٤
(  )) :افال اشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي فيھا أكثر من اثنتي عشرة ربوة من أناس ال
يعرفون يمينھم من شمالھم ((
وممَّا ورد بين أمثال علي ) ص  )) : ( ٨٦طعنُ اللسان أمضى من جرح السنان (( س:بق
إلي ِه النبي داؤد في مزامير ِه )  ( ٥ : ٥٦عن المنافقين  )) :أَسنانھم لس َّنة وس:ھام والس:نتھم س:يوف
حادَّة ((
ومنھا أيضًا قول ُه ) ص  )) : ( ١٦زينة الباطن خير من زين:ة الظ:اھر (( فكأَنُ :ه نظ:ر إل:ى
قول صاحب المزامير في وصف ِه للملكة السرّ يَّة ) م:ز ُ )) : ( ١٤ : ٤٤
بن:ت المل:ك جمي:ع مج:دھا
في الداخل ((
وللعرب َّ
عدة أمثال في االخاء والصداقة فيقولون ) م  )) : ( ٦٣ : ١انَّ اخ:اك م:ن آس:اك
(( ويقولون )م  )) :(٤٢٢ : ١عند االمتحان يكرم المرء أو يھان (( ويقولون أيضًا )) :عن:د النازل:ة
تع::رف أخ::اك (( ومثلُ :ه ق::ول عل::ي ) ص  )) : ( ٢أخ::وك م::ن واس:اك ف::ي الشَّ :دة (( وق::ول اك::ثم ب::ن
صيفي ) العقد الفريد البن عبد ربه  )) :( ٣٢٨ : ١أخوك من صدقك (( وقول ُه )) :خي:رُ اھل:ك م:ن
كفاك (( وقول الشاعر :
فما أكثر االصحاب حين تعدُّھم

ولكنـَّھم في النائبات قلي ُل

فھذه كلّھا كاآلية الواردة في سفر أمثال سليمان )  )) : ( ١٧ : ١٧الخليل عند
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ً
الضيق يُضحي ً
عالقة من األخ (( وقول ِه )٢٧
صديق أقرب
اخا (( وكقول ِه )  )) : ( ٢٢ : ١٨رُ بَّ
ِ
 )) : (١٠ :جارٌ قري ٍ
ب خيرٌ من أخ بعيد (( وقول ابن س:يراخ )  )) : ( ٨ : ١٢ال يُع:رف الص:ديق
في السرَّ اء وال يخفى العدوّ في الضرَّ اء ((
ومن أمثال العرب عن المشابھة بين االق:ران واالخ:الَّء ق:ولھم ) م  )) :( ١٩١ : ٢الم:ر ُء
ه لعل:يّ ) ص )) : ( ٨
بخليل ِه (( أي مقيسٌ بخليل ِه قال الميداني  )) :يروى عن النبيّ ص:لعم (( ومثلُ :
جل::يس الم::رء مثلُ :ه (( ولُ :ه ) ص  )) :( ١٠خلي::ل الم::رء دليُ :ل عقلِ :ه ((  .ولُ :ه )ص  )) : (٣٠ق::رين
المرء دليل دين ِه (( ولطرفة الشاعر في معلَّقت ِه :
عن المرء ال تسأَل وسل عن قرين ِه

قرين بالمقارَ ن يقتدي
فك ُّل
ٍ

وك ّل ذلك في معنى قول سليمان ) أمث:ال  )) : ( ٢٠ : ١٣مُس:اير الحكم:اء يص:ير حكيمً:ا
ومؤانس الجھالء يصير شرّ يرً ا ((
وممَّا قالوا في حفظ اللسان ) م  )) :( ٢١١ : ٢مَن أَ َ
كث:رَ أَھْ جَ :رَ (( وق:الوا )م :(١٤ : ١
انَّ البالء مو ّكل بالمنطق (( وقالوا ) م  )) : ( ١٨١ : ٢مقت:ل الرج:ل ب:ين ف َّ
كيْ:ه (( وق:ول عل:يّ )) :
بالء اإلنسان من اللسان (( وقول ُه  ) :ص  )) : ( ٢٠صالح اإلنس:ان ف:ي حف:ظ اللس:ان (( وق:د ق:ال
قبلھم سليمان في أمثال ِه )  )) : ( ١٩ : ١٠كث:رة الك:الم ال تخل:و م:ن زلَّ:ة و َم:نْ ض:بط ش:ف َتيْه فھ:و
ُّ
فحظُ :ه ال:دمار (( وق:ال )
عاقل (( وقال ) َ )) : ( ٣ : ١٣من ضبط فاهُ صان نف َس ُه ومن فتق ش:فتي ِه
ش:ر ٌ
ك لنفسِ :ه ((  .وق:ال )  )) : ( ٣٢ : ٢١م:ن يح َف:ظ ف:اهُ
 )) : ( ٧ : ١٨فم الجاھل دم:ارهُ وش:فتاهُ َ
ولسان ُه يحفظ م:ن المض:ايق نف َسُ :ه (( وللق:ديس يعق:وب ف:ي رس:الت ِه )  )) : ( ٢ : ٣ان ك:ان أح:د ال
يز ّل في الكالم فھو رجل كامل (( فكأَنَّ الشاعر عقد ھذه األمثال فقال :
))

احفظ لسانـك أيُّھـا اإلنسانُ
كم في المقابر من قتيل لسان ِه

ال يلدغنـ َّك انـَّ ُه ثعبـانُ
كانت تھابُ لقا َءهُ الشجعانُ

وم:ن أمث::ال عل::يّ ) ص  )) : ( ١٨س::موّ الم::رء التواض::ع (( فھ::و عل::ى ش::به ق::ول س::ليمان
أمثال )  )) ( ٣٣ : ١٥قبل المجد التواضع ((
ومن أمثال العرب  )) :كل طير يأوي إلى جنس ِه وقد سبق ابن سيراخ )  ( ١٩ : ١٣فقال
ه وكل حيوان يحب نظيرهُ ((
 )) :كل إنسان يحب قريب ُ
وروي بين أمثال علي وغيره من العرب قولھم  )) :رأس الحكمة مخافة _

((
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وأول م:ن ق::ال ذل::ك بلفظ::ه داود ف::ي مزامي::ر ِه )  ( ١٠ : ١١٠واب::ن س::يراخ )  .( ١٦ : ١وروى
َّ
ه )  )) : ( ٧ : ١مخافة الرب رأسُ العلم ((
سليمان في أمثال ِ
وم::ن أمث::الھم ) م  )) : ( ٩ : ١انَّ الحدي::د بالحدي::د يُفلَ::ح (( أو ) م  )) : ( ١٥٢ : ٢ال يف ُّ :ل
الحديدَ إالَّ الحديد (( نظم ُه الشاعر فقال :
قو ُمنا بعضُھم يقتـ ّ ُل بعضً ا

ال يفـ ْل الحديدَ إالَّ الحدي ُد

وكان سليمان قد قال ) أمثال  )) : ( ١٧ : ٢٧الحديد يصقل الحديد

((

ويقول العرب ) م  )) : ( ١٢٧ : ١تض:رَّ ع إل:ى الطبي:ب قب:ل أن تم:رض (( ك:انھم أخ:ذوهُ
ه ألجل فوائد ِه ) أي وقت المرض ( ((
من قول ابن سيراخ )  )) : ( ١ : ٣٨اعطِ الطبيب كرامت ُ
ومن أمثال العرب ) م  )) : ( ٢٢ : ٢في التجارب عل ٌم مستأنف (( وكان ابن سيراخ ق:ال
)  )) : ( ١٠ : ٣٤الذي لم يختبر يعلم قليال ً ((
وك:ذلك ق:الوا ف::ي النظ:ر إل::ى العواق:ب ) م  )) : ( ٢٢ : ٢ف:ي العواق::ب ش:افٍ أو ُم::ريح
ومثل ُه قولھم ) م  : ( ١٢٨ : ٢ليس لألمور بصاحب من لم ينظر في العواقب (( س:بق أي ً
ض:ا إليِ :ه
ابن سيراخ قائال ً )  )) : ( ٤٠ : ٧في جميع أعمالك اذكر عواقبك فلن تخطأ إلى األبد ((

((

ومن أمثال العرب ) م  ( ٢٠٤ : ٢في االستشارة  )) :ما ھل:ك ام:رؤ ع:ن مش:ورة (( قالُ :ه
ابن سيراخ )  )) : ( ٢٤ : ٣٢ال تعمل شي ًئا من غير مشورة فال تند َم على عملك ((
ويقول العرب في أمثالھم ) م  )) : ( ٢١١ : ٢من حفر مغواة وق:ع فيھ:ا (( ومثلُ :ه لحسّ:ان
بن ثابت ) حماسة البحتري ص : ( ٧١
ئ
وكم
حافر حفر ًة المر ٍ
ٍ

سيصرع ُه البغيُ احتفـَرْ

وكان داؤد قال في مزامير ِه )  ( ١٦ : ٧يصف الشرير  )) :كرى بئرً ا وحفرھا فسقط في
َّ
الھوة التي صنع (( ولسليمان ابن ِه ) أمثال  )) : ( ٢٧ : ٢٦من يحفر ھوَّ ة يسقط فيھا (( راجع أيضًا
سفر الجامعة )  ( ٨ : ١٠وابن سيراخ ) ( ٢٩ : ٢٧
وال يبع::د أن يك::ون ق::ول الع::رب ف::ي الخيب::ة ) م  )) : ( ٨٠ : ٢كالق::ابض عل::ى الم::اء
ه على زيت ((
منقوالً عن أمثال سليمان )  )) : ( ١٦ : ٢٧إنما يضبط على الريح ويقبض بيمين ِ

((
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ومن أمث:ال الع:رب ) أغ:اني  )) : ( ١٢١ : ١٥التوب:ة ُت:ذھب الحوب:ة ((  .وق:د تك:رَّ ر ھ:ذا
مرارً ا في األسفار المق َّدسة على صور شتى ) راجع نبوة حزقي:ال ف  ١٤و  .( ١٨وف:ي أعم:ال
الرسل )  )) ( ١٩ : ٣توبوا وارجعوا ُتغ َفر خطاياكم ((
ومن أمثالھم أيضًا ) م  )) : ( ١٧ : ١انَّ من ال يعرف الوحي أحمق (( ومثل ُه ما ورد في
سفر الحكمة )  )) : ( ١ : ١٣ان جميع الذين لم يعرفوا _ حُ مْق ((
 ٤وكما أخذ العرب كثيرً ا من أمثالھم عن أسفار العھد القديم كذلك رووا ع َّدة أمث:ال ع:ن
أسفار العھد الجديد والسيَّما اإلنجيل الطاھر
فمن ذلك مثل لعلي ) ص  )) : ( ٢أَحسن إلى المس:يء َتس ُْ:د (( فھ:و صً :دى ض:عيف لق:ول
الرب في متى )  )) :( ٤٤ : ٥أَحسنوا إلى من يبغضكم لتكونوا بني أبيكم الذي في السموات ((
ومثل ُه المثل الذي رواهُ ابن قتيبة ف:ي عي:ون االخب:ار )  )) : ( ٣٣٢ : ١احلُْ :م ُت ْ
س:د (( فانُ :ه
كقول اإلنجيل ) متى  )) : ( ٤ : ٥طوبى للودعاء فانھم يرثون األرض ((
وروى الميداني في أمثال ِه ) م  )) : ( ٢٩٧ : ١اس َمحْ يُسمَح لك (( وك:ذلك روى اب:ن عب:د
ربه )  : ( ٣٢٨ : ١بين أمثال اكثم بن صيفي  )) :أَحْ سِ نْ يُح َسن إليك (( وكالھما كقول الرب ف:ي
لوقا )  )) : ( ٣٨ : ٦أَعطوا ُت َ
عطوا ((  .ومثل ُه قول اكثم أيضً:ا  )) :إِرْ ح:م ت:ـ ُرحَ م (( وقولُ :ه  )) :م:ن
ه (( ُنقل ع:ن تطويب:ات ال:رب ) مت:ى  )) : ( ٧ : ٥ط:وبى للرحم:اء ف:انھم يُرحَ م:ون ((
بَرَّ يومًا بُرَّ ب ِ
ه ((
نفس
إلى
ُحسن
ي
الرحمة
ذو
))
:
(
١٧
:
١١
)
ه
أمثال
في
قال
ن
وكان سليما
ِ
ِ
ومن أقوال الرب الش:ھيرة ) مت:ى  ٧ : ٧ـ  )) : ( ٨اس:أَلوا ُتع َط:وا اطلب:وا تج:دوا اقرع:وا
يُف َتح لكم ألَنَّ كل من يسأَل يُع َطى ومن يطلب يجد ومن يقرع يُف:تح لُ :ه (( اخ:ذهُ الع:رب فق:الوا ف:ي
أمثالھم ) م  )) : ( ٣٠٢ : ١سائل _ ال يخيب (( وقالوا ) م  )) : ( ٣٨٣ : ١اطلب تظفُرْ (( وقالوا
) م  )) : ( ٢٢٦ : ٢من طلب شي ًئا وجدهُ (( وق:الوا ) م  )) : ( ٤٧ : ٢اقص:دي تص:يدي (( وك:ذلك
نظم صالح بن عبد القدوس ھذا المثل فقال ) حماسة البحتري ص : ( ١٣٤
َمنْ َي َسل يُعْ َط و َمنْ يس َتف ْـتح م الباب َيف ْـ َتحْ ُه بطي ٌء أو سريع

ومن أقوال السيّد المسيح أيضًا ) متى  ١ : ٧ـ  ٢ولوقا  )) : ( ٢٧ : ٦ال تدينوا لئالَّ
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ُتدانوا فانكم بالدينون:ة الت:ي بھ:ا ت:دينون ُت:دانون وبالكي:ل ال:ذي بِ :ه تكيل:ون يك:ال لك:م ((  .فق:د أخ:ذه
العرب بلفظ ِه )) كما تدين ُتدان (( ھكذا رواهُ المي:داني )  ( ٨٥ : ٢وق:د رواهُ اب:ن عب:د رب:ه ) : ١
 ( ٣٢٨لالك::ثم ب::ن ص::يفي .وروى ف::ي الت::اج )  ( ٢٠٧ : ٩لخويل::د ب::ن نوف :ل الكالب::ي يخاط::ب
الحرث بن شمّر :
حار أَيـْقن انَّ مُلكك زائـ ٌل واعلم بأنَّ كما تـَدينُ تـ ُدانُ
يا ِ

بالصاع

:اع
ومث::ل الكي::ل رواهُ المي::داني )  ( ١٤٨ : ١عل::ى ھ::ذه الص::ورة  )) :جزي ُت ُ :ه كي َ :ل الصِ :
((

وقال الرب ) متى  ٣ : ٧ولوقا  ( ٤١ : ٦لن يعيّر غيرَ هُ دا ًء يك:ون ف:ي نفسِ :ه اعظ:م :
ما بالُك تنظر القذى الذي في عين اخيك وال تفطن للخشبة التي في عينك (( نقلَُ :ه الع:رب فق:الوا )
ج ْذع المعترض في عينك ((
م  )) : ( ٨٥ : ٢كيف تبصر القذى الذي في عين اخيك وتدع ال ِ

))

وقال الرب أيضًا ) متى  ١٦ : ٧ولوقا  )) : ( ٤٤ : ٦ھل يُجتنى من الشوك عنب أو من
تج:ن م:ن الش:وك عنبً:ا (( رُ وي الك:ثم ب:ن
العوسج تين (( أخذهُ العرب فق:الوا ) م  )) ( ١٥٢ : ٢ال
ِ
صيفي .وقالوا ) م  ( ٤٣٦ : ١في العجز  )) :أَ ُ
عجز من جاني العنب من الشوك (( وقال الش:اعر
) م : ( ١٥٢ : ٢
عداو َت ُه
اذا وترتَ امرءًا فاحْ َذر
َ

يزر ِع الشوك ال يحْ صُدْ ب ِه العنبا
َمن َ

ومن أقوال ِه تعالى ) متى  ٢٤ : ١٩ومر  : ( ٢٥ : ١٠انُ :ه ألَس:ھل ان ي:دخل الجم:ل ف:ي
ثقب االبرة من أن يدخل غنيٌّ ملكوت _ ((  .فأخذه الع:رب وض:ربوهُ م:ثالً للض:يق فق:الوا )م :١
خ َياط (( وضربوه مثالً أيضًا لصعوبة الش:يء فق:الوا )م
 )) : (٣٧٤اضيق من َخرْ ت االبرة وس ّم ال ِ
خ َي::اط (( ومثل ُ :ه ف::ي الق::رآن ف::ي س::ورة
 )) : (١٤٤ : ٢ال أفع::ل ك::ذا حت::ى يل::ج الجم::ل ف::ي س ّ :م ال ِ
خ َياط ((
ال
م
س
في
الجمل
االعراف )  )) : ( ٣٨ : ٧ال يدخلون الج َّنة حتى يلج
ّ ِ
وقال في اإلنجي:ل ) ل:و  )) : ( ٣٩ : ٦ھ:ل يس:تطيع اعم:ى ان يق:ود أعم:ى أَل:يس كالھم:ا
يس:قطان ف:ي حف:رة (( ف::رووهُ ب:ين أمث:ال عل:ى ) ص  ( ١٠٠عل::ى ھ:ذه الص:ورة  )) :كي:ف يھ::دي
ه ((
غيرهُ من يُض ُّل نفس ُ
ْ
الصَّدقة إِخفاؤھا (( وكان الربُّ اعلن في
وكذلك رووا لعلي ) )) : (٦٦خيرُ

االمثال العربيَّة المنقولة عن األسفار المقدسة

٢٩٧

ً
صدقة فال تعلم شمالُك ما تص:نع يمين:ك لتك:ون ص:دقتك
انجيل ِه ) متى  ٣ : ٦ـ  )) : ( ٤إذا عملت
في خفي ٍ
ة وابوك الذي يرى في الخفية ھو يجازيك ((
زارع لنفسِ :ه حاص:د س:واهُ (( قالُ :ه ال:رب ف:ي
ومن أمثال المي:داني )  )) : ( ٢٧٥ : ١رُبَّ
ٍ
ً
واحدا يزرع وآخر يحصد ((
إنجيل ِه ) يوحنا  : ( ٣٧ : ٤ان
وللرب ف:ي اإلنجي:ل أق:وال كثي:رة ف:ي الص:بر كقولِ :ه تع:الى ) ل:و  : ( ١٩ : ٢١بص:بركم
َت ْقتنون أنفسكم (( وقول ِه ) متى  )) : ( ٢٢ : ١٠الذي يص:بر إل:ى المنتھ:ى ف:ذلك يخل:ص ((  .وق:ال
صبر ((  .وإل:ى ذل:ك تنظ:ر أق:وال الع:رب ) م :١
يعقوب في رسالت ِه )  )) ( ٤ : ١العم ُل الكامل لل َّ
 )) : ( ١٣٥ثمرة الصبر ُنجح الظفر (( وقولھم وھم يروون ُه الك:ثم ب:ن ص:يفي ) العق:د الفري:د : ١
 )) :( ٣٢٩عواقب الصبر محمودة (( وقول عليّ ) ص  )) :( ٨ب ِّ
شر نفس:ك ب:الظفر بع:د الص:بر ((
ه ) ص  )) ( ٢٠صبرك يورث الظفر ((
وقول ُ
وكذلك التواضع فقد وردت في ِه آيات عديدة ف:ي اإلنجي:ل كقولِ :ه ) لوق:ا  ١١ : ١٤و: ١٨
ه األول:ى ) )) :( ٦ : ٥
 )) : ( ١٤كل من رفع نف َس ُه ا َّتض:ع ((  .وق:ـال الق:ديس بط:رس ف:ي رس:الت ِ
ا َّتض::عوا تح::ت ي::د _ الق::ادرة لي::رفعكم ((  .ف::روى الع::رب لعل::يّ قولُ :ه ) ص  ( ٥٨وھ::و كاآلي::ات
السابقة  )) :تواضعْ لربّك ير َفعْ ك ((  .وقول ُه  )) :التواضع يرفع والتكبر يضع (( وقول ُه ) ص ١٠٦
قر (( ويشبھ ُه قول سويد ابن أبي كاھل ) شعراء النص:رانية ص
(  )) :من تو َّقر وُ ّقر ومن تكبر حُ َ
 ٤٣١والمفضَّليَّات ص : ( ٣٩٩
كتب الرحمانُ والحم ُد ل ُه
وبنـا ًء للمعـالي انـ َّما

والضلَعْ
سع َة األخالق فينا
َ
وضعْ
ء
َ
يرف ُع _ُ ومن شا َ

وعلى شبه ھ:ذا ق:ول الع:رب ) حماس:ة أب:ي تمَّ:ام  )) : ( ١٢٢س:يِّد الق:وم خ:ادُمھم (( وھ:و
عين ما قال ُه الرب لتالميذ ِه ) لوقا  )) : ( ٢٦ : ٢٢ليكن األكبر فيكم كاالصغر والذي يتقدَّم كالذي
يخدم  ...وانا في وسطكم كالذي يخدم ((
وكذلك يُروى للعرب ) م  )) : ( ١٨٨ : ٢ما جُ عل العب ُد كر ّب ِه (( وھو ع:ين ق:ول ال:رب )
باخ
متى  )) : ( ٢٤ : ١٠ليس عب ٌد أفضل من سيِّد ِه (( كما انَّ مثلھم ) م  )) : ( ١٣٥ : ٢ليس عب ٌد ٍ
لك (( ھو مثل قول ِه ) يوح َّن:ا  )) : ( ١٥ : ١٥ال اس:مِّيكم عبيِ :د◌ً ا بع:د ألَنَّ العب:د ال يعل:م م:ا يص:نع
سيِّدهُ ولكني سمَّيتكم احبَّائي ((
وقال الرب لبطرس لمَّا س َّل سي َف ُه فقطع اذن عبد رئيس الكھنة ) متى : ٢٦
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 )) : ( ٥٢ار ُد ْد سيفك إلى غمد ِه ألنَّ ك ّل م:ن يأخ:ذ بالس:يف بالس:يف َي ْھلَ:ك (( رُ وي لعل:يّ ف:ي نھ:ج
ه ((
البالغة على صورة  )) :من س َّل سيف البغي قُتل ب ِ
ومن األمثال الت:ي استش:ھد بھ:ا المخلِّ:ص ف:ي الناص:رة ) ل:و  )) : ( ٢٣ : ٤أ ُّيھ:ا الطبي:ب
اشفِ نفسك (( وھو كمثل العرب ) م  )) : ( ٢٠٧ : ٢يا طبيبُ طبَّ لنفسك ((
ورووا بين أمثال عليّ ب:ن أب:ي طال:ب قولُ :ه ) ص  )) : ( ١٠٦م:ن أَك:رم نف َسُ :ه أھا َنتْ :ـ ُه
ه قتلَھا (( وھو م:ن أق:وال ال:ربّ ) يوح ّن:ـ َا )) : ( ٢٥ : ١٢
وقول ُه ) ص  )) : ( ١٠٨من أطاع نف َس ُ
ه يحفظھا للحياة األبديَّة ((
من احبَّ فا َّن ُه يھلكھا ومن أبغض نفسَ ُه في ھذا العالم فا َّن ُ

((

وم::ن أمث::ال الع::رب ) م  : ( ٣٢١ : ٢اليس::ير يجن::ي الكثي::ر (( ي::روى الك::ثم ب::ن ص::يفي.
وقريب من ُه قولھم ) م  : ( ٣٢١ : ١الشرُّ يب ُدؤهُ صغارهُ ((  .وقد قال الرب في معناه ) لوقا : ١٦
 )) : ( ١٠األمين في القليل يك:ون امي ًن:ا ف:ي الكثي:ر والظ:الم ف:ي القلي:ل يك:ون ظالمً:ا ف:ي الكثي:ر ((
وإلى ھذا المعنى يعود قول ابن سيراخ )  : ( ١ : ١٩الذي يحتقر اليسير يسقط شي ًئا فشي ًئا ((
وقال الرب في عدم االھتمام بالغد ) متى  )) : ( ٣٤ : ٦فال تھتمَّوا بشأن الغد فالغد يھ:ت ُّم
بشأن ِه يكفي ك َّل يوم شرُّ هُ (( اخ:ذهُ الع:رب فق:الوا ) م  )) : ( ٦١ : ١انَّ غً :دا لن:اظر ِه قري:ب (( وھ:و
ً
وغ:دا ام:ر (( وك:ذلك يق:ول
يُروى المرئ القيس الذي ق:ال أيضً:ا ) م  )) : ( ٣١٣ : ٢الي:وم خم:ر
العرب في أمثالھم ) م  )) .( ١٢٩ : ٢لكل غد طعام ((
وقال الرب أيضًا في شر األقارب ) متى  : ( ٣٦ : ١٠اعداء اإلنسان أھ:ل بيتِ :ه )راج:ع
نبوة ميخا  .(٦ : ٧وھـو شبه مثل العرب المروي ألكثم بن صيفي  )) :األقارب عقارب ((
ن:ار عل:ى
وقال العرب في الشھرة ) م  )) : ( ٣٤٣ : ١أشھر من علَم (( و )) وأش:ھر م:ن ٍ
علَم (( وعلى ظننا ان ُه مأخوذ من قول الرب ) متى  ١٤ : ٥ـ  )) : ( ١٥ال يمكن أن تخف:ى مدين:ة
مبنية على جبل وال يوقد سراج ويوضع تحت مكيال ولكن على المن:ارة ليني:ر عل:ى ك:ل م:ن ف:ي
البيت (( ) راجع أي ً
ضا نبوة ميخا ( ١ : ٤
َ
أردت المحاجزة فقبل المناجزة
وكذلك في قول العرب ) م  )) : ( ٣٣ : ١ان

((
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وفي قولھم ) م  )) : ( ٢٣٧ : ٢من سئم الحرب اقتوى لل ِّس ْلم (( تنوي ٌه إل:ى ق:ول ال:رب ف:ي لوق:ـا )
 ٣١ : ١٤ـ  )) : ( ٣٣أيُّ مل::ك يخ::رج ليح::ارب مل ًك::ا آخ::ر وال يجل::س أوالً ويش::اور نفس ُ :ه ھ::ل
يستطيع أن يالقي بعشرة آالف من يأتي إلي ِه بعشرين أل ًفا واالَّ فيرسل س:فار ًة وھ:و بعي:د ويل:تمس
ما ھو من أمر الصلح ((
ومن أمثالھم في التقريع ) م  )) : ( ٢٣ : ١ان ُه لصِ ُّل أَصالل (( وقد سبق يوحنا المعمدان
) لوقا  ( ٧ : ٣فقرَّ ع بني إسرائيل فدعاھم )) بأوالد األفاعي ((
وقد روى الع:رب بع:ض األمث:ال الت:ي ض:ربھا الس:يد المس:يح دون اإلش:ارة إل:ى أص:لھا.
فمن ذلك مثل ربِّ البيت الذي شارط العمَلة على دينار واعطاھم أُج:رتھم عل:ى اخ:تالف س:اعات
شغلھم ) متى ف  ( ٢٠فدونك ھذا المثل كما رواه البخاري في صحيح ِه في كتاب االجازة ونسب ُه
إلى محمد ) طبعة ليدن : ( ٥٠ : ٢
َّ
الخط:اب انَّ رس:ول _ ص:لعم ق:ال  :ا َّنم:ا َم:ثلكم ومث:ل
)) حدَّثنا اسمعيل بن أبي اويس  ...ع:ن عم:ر ب:ن
اليھود والنصارى َكرجل استعمل عماالً فقال  :من يعمل لي الى نصف نھار على قي:راط قي:راط ؟ فعمل:ت اليھ:ود
على قيراط قيراط ث َّم عملت النصارى على قي:راط قي:راط ث:م أن:تم ال:ذين تعمل:ون م:ن ص:الة العص:ر إل:ى مغ:ارب
:راطيْن قيَ :
الش::مس عل::ى قيَ :
:راطيْن فغض::بت اليھ::ود والنص::ارى وق::الوا  :نح::ن أكث::ر عَ َم:الً واقّ :ل عط::ا ًء .ق::ال  :ھ::ل
ُ
ً
َ
ه من اشاء ((
ظلمتـَكم من حقـ ّكم شيئا .قالوا  :ال .قال فذلك فضْ لي أوتي ِ

وك:ذلك أب:و الحس:ن عل:يّ ب:ن ھ:ذيل ) ص  ٨٨ـ  ( ٨٩روى مث:ل الس:يِّد المس:يح لل:زراع
الذي وقع زرع ُه في الطريق وبين األشواك وعلى الصخور وف:ي األرض الجيِّ:دة ) لوق:ا ف ( ٨
ونس َب ُه إلى بعض الحكماء قال :
وقد ضرب بعضُ الحكماء مث:ل الحكم:ة والحك:يم ال:ذي يُلقيھ:ا إل:ى القل:وب ق:ال  :انَّ الب:اذر خ:رج بب َْ:ذر ِه
أرض محجرة بل في َج َنبات الطريق فلم يلب:ث ان اختطفُ :ه الطي:ر ف:ذھب بِ :ه.
الطيّب ليبذرهُ فنثرهُ فوقع بعض ُه في
ٍ
أرض مُحجرة االَّ انَّ عليھا ن ًدى وطي ًنا فرسخ البذر في ذل:ك الن:دى والط:ين ونب:ت ش:ي ًئا حت:ى إذا
ووقع بعض ُه في
ٍ
َّ
أرض رخ:وة اال ان فيھ:ا
وصلت عروقُ ُه إلى الحجر لم يجد مساغـ ًا ينفذ في ِه فتلف وفسد وي:بس .ووق:ع بعضُ :ه ف:ي
ٍ
أرض طيّب:ة نقيَّ:ة ليس:ت
ت بث َمره .ووقع بعضُ :ه ف:ي
اإلثمار خنقـَ ُه الشوك فلم يأ ِ
ٍ
شو ًكا ناب ًتا فنبت حتى إذا كان عند ِ
َ
ف مض:اعفة.
على ظھر طريق وال على حجر وال فيھا شوك فنما وطاب وزكا ونبت واثمر فجا َءت الحبَّة بأضعا ٍ
ث َّم فسرهُ فقال  :فالباذر ھو الحكيم الزارع الحكمة ف:ي القل:وب وب:ذ ُرهُ الطيّ:ب ھ:و حكمت:ـ ُ ُه وموعظ ُتُ :ه الحس:نة الت:ي
يلقيھا إلى القلوب وھي في تلقاء ذلك منقسمة إلى األقسام األربعة المذكورة فمنھا القاسي الذي إذا سمع الحكمة ل:م
يعقد عليھا لقساوت ِه فلم تلبث في ِه .ومنھا قلبٌ
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يرق لھا ّ
ظاھ ُرهُ رقـ َّة وباطنـ ُ ُه قساوة فھو في َّأول سماع الحكمة ّ
ويلذ بسماعھا ويحنّ إلى ذلك بتلك الر َّقة الظ:اھرة
على قلب ِه وال يعقد عليھا بعزم لقساوت ِه .ومنھا قلب يسمع الحكمة ويحبُّھا ويحبُّ العمل بھ:ا االَّ انُ :ه قل:بٌ ق:د امُ :تحن
بل ُ
فمنع ْت ُه م:ن
صوق الشھوات ب ِه حتى صارت ل ُه طبا ًعا فإذا عزم على العمل بما سمع اعترضت ل ُه تلك الشھوات َ
ِ
إقامة وظائفھا وأفسدت علي ِه ما سمع فاختلط علي ِه امرهُ ولم يت ّم ل ُه مرا ُدهُ .ومنھا القلب النقي الصافي العالم بفض:ل
الحكمة المؤثر لھا الذي ال ھمَّة ل ُه في غيرھا وال شغل ل ُه االَّ بھا ولم تعلق ب ِه ش:ھوة تناقض:ھا وال داء يقط:ع عنھ:ا
ً
وحفظ::ا وعلمً:ا وق:والً وعم:الً وتبل::غ بِ :ه أفض:ل العواق:ب وأعل::ى
فھ:ذا القل:ب ال:ذي تنم:ي فيِ :ه الحكم:ة إيمان:ـًا وفھمً:ا
المراتب ((

فھذه كله من األناجيل يضاف إليھا بعض أمثال من بقيَّة أسفار العھ:د الجدي:د كق:ولھم ) م
 )) :( ١٢٠ : ١اتركْ الشرّ يتركك (( وقولھم ) م  )) :( ١١٩ : ٢ليس أخو الشرّ من توقـَّاه (( فمثل ُه
قول القديس يعقوب في رسالت ِه )  )) : ( ٧ : ٤قاوموا ابليس فيھرب منكم (( وكان ابن سيراخ قال
قبال ً )  )) : ( ١ : ٧ال تعمل الشرّ فال يلحقك الشرّ ((
ويقول العرب ) م  )) : ( ١٩٣ : ٢كما تزرع تحصد (( فھ:و كم:ا ق:ال ب:ولس ف:ي رس:الت ِه
إلى أھل غالطية )  )) : ( ٨ : ٦اإلنسان انما يحصد ما يزرع (( وفي أمثال س:ليمان ))) (٨ : ٢٢
منْ زرع الظلم حصد السوء ((
َ
وجا َء في أمثال علي ) ص  )) : ( ٨ج َّل من ال يموت (( وقال الرسول بولس في رس:الت ِه
َّ
المؤبدة ((
األولى إلى تيموناوس  b )) :وحده الخلود  ...ل ُه الكرامة
والعزة َ
ويضرب العرب المثل بالسحابة الفارغة من المطر المخيِّب:ة الم:ال ال:زارع فق:الوا )م :٢
 )) : (٢٠٢م:ا ھ:و اال َّ س:حابة ناص:حة (( وق:الوا ) م  )) : ( ٢٦٧ : ١أرى خ:اال ً وال أرى مط::رً ا ((
ھؤالء سحبٌ بال ماء تحملھ:ا
وكان الرسول يھوذا سبق ووصف المنافقين بقول ِه ) َ )) : ( ١٢ : ١
الرياح ((
ولع ّل مثلھم ) م  )) : ( ١٩٧ : ٢ما انت َ
بخ ّل وال خمر (( ل ُه عالقة بقول صاحب ْ
الرؤيا )
َ
لست بار ًدا وال ًّ
ُ
َ
أوشكت ان اتقيأك من فمي ((
حارا  ...فقد
 )) : ( ١٦ : ٣انك



س
الجز ُء الثـّاني َمع ال َفھار ْ
الفصل السادس
في ما ورد في األسفار المقدَّسة من حكم العرب والحديث

ك َّنا انتھينا في فصلنا السابق إلى ذكر األمثال الت:ي أخ:ذھا الع:رب ف:ي الجاھليَّ:ة أو أوائ:ل
اإلسالم عن األسفار المقدَّسة من العھدين القديم والحديث .ويلحق بھذا الباب باب حكم العرب مع
الح::ديث الم::رويّ ع::ن نب::ي اإلس::الم أفردن::ا ل::ذلك ھ::ذا الفص::ل بحي::ث يظھ::ر م::ن المقابل::ة م::ا ك::ان
للنصرانيَّة من النفوذ بين العرب في أواخر أيَّام الجاھليَّة وظھور اإلسالم

 ١الحكم
جاء في ديوان سالمة بن جندل ) ص : ( ١٩
ين عليكـ ُم
عجلتـم علينـا حجَّ تـَ ِ
العظ::م األم::ينُ وم:::ا
ھ::و الكاس::رُ
ِ
يشا

ٰ
الرحمنُ َيعْ قِد وي ُْطل ِِق
ومھما ي َشا
من األَمر َيجْ َمعْ بي َن ُه ويفـرِّ ِق

ومثل ُه لس َُويْد بن أبي كاھل ) شعراء النصرانيَّة : ( ٤٣١
ضعْ
ا َّنما يرف ُع _ُ ومن شا َء َو َ

فھو من قول _ َّ
ع:ز وجّ :ل )  ١مل:وك  ٦ : ٢ـ  )) : ( ٧ال:ربُّ يمي:ت ويحي:ي يُحْ :در إل:ى
ّ
الجحيم ويُصْ عد الربُّ ُي ْفقر ويغني َيحُ ط ويرفع ((
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وم:ؤانس الجھَّ:ال
وجا َء في سفر األمثال )  )) : ( ٢٠ : ١٣مُساير الحكماء يصير حكيمً:ا َ
يصير شرّ يرً ا ((  .يشبھ ُه قول طرفة :
ار ِن يقـتدي
وس ْل عن قرين ِه فك ُّل
عن المـرء ال تسأَل َ
ِ
قرين بالمقـ ِ

وقال عبد القيس بن ُخفاف ) المفضَّليات : ( ٧٥٠
_َ فاتـ َّقِ َينْ وأَوفِ بنذر ِه

وإذا حلفتَ مماريًا فتجلَّ ِل

اقتبسه من سفر الجامعة )  )) : ( ١٣ : ١٢ا َّتق _ واحفظ وصاياه (( ومن المزامير )٤٩
 )) : (١٤ :أَ ْوفِ العليَّ نذورك ((  .ومن سفر الخروج )  )) : ( ٧ : ٢٠ال تحلف باسم الرب الھك
ه باطال ً ((
باطالً فان الربّ ال يز ّكي من يحلف باسم ِ
وورد في شعر المر ّقش األكبر ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ٢٨٦
وكذاك ال خيـرٌ وال

ق:::::د ُخّ :
::::ط ذاك ف:::::ي
َّ
الزبو

ش:::::رٌّ عل:::::ى أح:::::ـد
بدائِ ْم
األوليـ َّات القـدائ ْم
ِر َّ

يش::ير إل::ى المزم::ور الم َئ::ة والواح::د حي::ث يق::ول داود لل::ربّ  )) :انَّ األرض والس::ماوات
تزول وانت تبقى وكلُّھا تبلى كالثوب .وانت انت وسنوك لن تفنى ((  .ومثل ھذا قول أميَّة بن أبي
الصلت ) شعراء النصران َّية : ( ٢٢٨
ونفنى وال يبقى سوى الواحد الذي

يُميت ويحيي دائبًا ليس يھ ُم ُد

وممَّا اقتبس ُه لبيد من سفر الجامعة قول ُه :

َ
نعيم ال محالة زائ ُل
أالَ ك ُّل شيء ما خال _َ باط ُل وك ُّل ٍ

ومن مقتبسات لبيد من األسفار المقدَّسة ) دانيال  ٣٢ : ٤وخروج  ( ١٣ : ٣٣قول ُه :
انَّ تقوى ر ّبـنا خيرُ َنفـَ ْل
احمـ ُد _ وال نـِ َّد لـ ُه
مَن ھداهُ سُبل الخير اھتدى

وقال أ ُ ْفنون ) شعراء النصرانيَّة : ( ١٩٣
لعمرك ما يدري امرو ٌء كيف ي َّتقي

وقال اآلخر :

وع َج ْل
وبإِ ْذ ِن _ َريـْثى َ
فع ْل
بيدَ يـْ ِه الخي ُر ما شاء َ
البال ومن شاء أَضَ ْل
ناعِ َم
ِ

إذا ھو لم يجعل ل ُه _َ واقيًا

فأول ما يجني علي ِه اجتھا ُدهُ
إذا لم يكن عونٌ من _ للفتى َّ
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وقال عليّ في المعنى ) ص  : ( ٤تو َّكل على _ َي ْكفِك .وھذا كثير في األسفار المقدَّسة.
قال في المزامير )  )) : ( ٢٣ : ٥٤أَلق على الربّ ھمَّك وھ:و َيعُول:ك ((  .وق:ال ))) : (١ : ١٢٦
ه األولى ) )) : ( ٧ : ٥
يبن الربُّ البيت فباطالً يتعب الب َّناؤون ((  .وقال بطرس في رسالت ِ
وان لم ِ
ه ھمَّكم فھو يعتني بكم ((
أَلقوا علي ِ
وفي ديوان حاتم الطائي قول ُه ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ١٢١
اإلله وأَيْسِ رُوا
ُكلُوا اآلن من ِر ْز ِق ِ

الرحمان رزقك ُم غدا
فانَّ على
ِ

ھو كقول المخلّص في إنجيل م َّتى )  )) : ( ٣٤ : ٦ال تھتمُّوا بشأن الغد فالغد يھت ُّم بشأن ِه
((

وقد اقتبس اميَّة بن أبي الص:لت تس:ابيح ُه م:ن تس:بحة الثلث:ة الفتي:ة ) داني:ال ف  ( ٣فق:ال
)شعراء النصرانيَّة : (٢٢٧
تسبّح ُه الطي ُر الجـوان ُح في الخـفى
ومن خوف ربّي سبَّح الرعد فوقنا
وسبَّح ُه النيـنانُ والبحـرُ زاخـرً ا

وإذ ھي في جوِّ السماء ُتص ّع ُد
وس:::بَّح ُه االحج:::ار وال:::وحش
أ ُ َّب ُد
وما ط َّم من شيء وما ھو ُم ْقل ُد

َّ
واستمد من سفر حزقيال ) ف  ( ١٠وصف الملئكة فقال :
ٌ
الئكة ال يفترون عبـاد ًة
مـ
رأس ُه
ي
الجناح
في
ِفٌّ
ل
م
ُ
م
ومنھ
ْن َ
َ
ٌ
ِ

فقال :

كروبي ٌَّة منھم ركو ٌع وسُجَّ ُد
ص ُد
يكا ُد لذِكـْرى ر ِّب ِه يتف َّ

واقتبس اآلخر قول اش:عيا )  )) : ( ١٨ : ٤٠بم:ن تش:بّھون _ وايّ ش:يء تع:ادلون بِ :ه

((

وليس كمثل _ شيء وال لـ ُه شبي ٌه تعالى ر ُّبـنا أن ي َُح َّددا

وش :بَّه داود ف::ي المزامي::ر )  ( ١٤ : ٣٢واش::عيا ف::ي س::فر نبوَّ ت ِ :ه )  ( ٢٤ : ٤٠زعم::اء
األرض بعصافة يتالعب بھا الريح فأخذ ھ:ذا التش:بيه الحري:ث ب:ن ع َّن:اب )األغ:اني (١٠٢ : ١٤
فقال :
ٌ
أرض بلقع ٍة من حيثما وجَّ َھ ْتھا الري ُح تنصرفُ
ريشة في
كأ َ ّنـَھا
ِ

وجاء في األغاني )  ( ٥٠ : ٢ان كعب االحبار سمع رجالً ينشد بيت الحطي َئة :
َمن يفعل الخير لم يعدم
جوازي ُه
ِ

والناس
ال يذھبُ العرفُ بين _ِ
ِ
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فقال  :والذي نفسي بين يدي ِه انَّ ھذا البيت لمكتوب في التوراة .قال العمري والذي ص َّح
عندنا في التوراة  )) :ال يذھب العرف بين _ والعباد ((  .والشطر األوَّ ل ورد في رس:الة الق:ديس
ه من الربّ ((
بولس إلى أھل افسس ) )) : (٨ : ٦مھما عمل ك ّل واحد من الخير فسينالُ ُ
واقتبس الحطي َئة أيضًا من الكتاب المق َّدس قول ُه :
ُ
مال
ولست أَرى السعادة َجم َْع ٍ

وتقوى _ خي ُر الزا ِد ذخـرً ا

ومثل ُه المرئ القيس :

نج ُع ما طلبتَ ب ِه
و_ ُ أَ َ

ولك::::::نَّ التق::::::يَّ ھ::::::ـو
السعي ُد
َ
وعند _ لألَتقـَى مزي ُد

والبرُّ خي ُر حقي َب ِة الرَّ حْ ِل

فھو في المزامير ) مز  .( ١ : ١١١وقال أيضًا بولس في رسالت ِه األولى إلى تيموتاوس
ل شيء ((
)  ٧ : ٤ـ  )) : ( ٨روّ ض نفسك على التقوى فانَّ التقوى تنفع في ك ّ
وقد ذكر الربّ في إنجيل لوقا )  ( ٢٢ : ٤المثل  :أَيھا الطبيب اشفِ نفسك (( َّ
وحذر عن
المرائي الذي يرى القذى في ع:ين أخيِ :ه ويغف:ل ع:ن الخش:بة الت:ي ف:ي عينِ :ه ) م َّت:ى  ٢ : ٧ـ ( ٤
فاخذهُ ابن معاوية الجعفريّ فقال :
نيع الذي
وال تقربنَّ ال َّ
ص َ

تلو ُم أخاك على مثل ِه

وقال اآلخر ) األغاني : ( ٥٧ : ٢٠

وعامل بالفجور يأم ُر بالبرّ م كھا ٍد يخوضُ في ُّ
الظلَ ِم
ٍ
ب قد ش َّف ُه س َق ٌم وھو م يـداوي من ذلك السق ِم
أو طبي ٍ
َ
نفسك طھّرْ أو ال فال َتل ُ ِم
الناس غير متعَّ ظٍ
واعظ
يا
ِ

ومثل ُه لعليّ  :من أَبصر عيب نفس ِه اشتغل عن عيب غير ِه
وقد اقتبس يحيى بن زياد قول سليمان في أمثالِ :ه )  )) : ( ١٢ : ١٠ال:بغض يثي:ر الن:زاع
والحبّ يستر جميع المعاصي (( فقال :
ٌ
كليلة
ب
وعين الرضا عن ك ّل عي ٍ

كما انَّ عين السُّخط تبدي المساويا

يقول العرب ) الميداني  : ( ٢٩٥ : ١ربُما كان السكوت جوابًا .ومثل ُه قول الشاعر :
إذا نطقَ السفي ُه فال ُت ِجبْه

ُ
السكوت
فخيرٌ من إجابت ِه

حكم العرب والحديث في األسفار المقدسة

٣٠٥

وھذا وقد ورد في أمثال سليمان الحكيم )  )) : ( ٤ : ٢٦ال تجاوب الجاھل بحسب َس َفھ ِه
ً
راحة ((
لئالَّ تكون أنت نظيرهُ ((  .وقال ) )) :(٩ : ٢٩الحكيم الذي يخاصم َسفيھًا ال يجد
وقال الربّ ) في متى  )) : ( ٢٨ : ١٠ل:يس خف:يّ االَّ س:يُظ َھر وال مكت:وم االَّ س:يُعلَن (( .
قال زھير بمعناهُ :
ومھما ت ُكنْ عند امرئ من خليق ٍة

ولو خالَھا تخفى على الناس ُتعلَ ِم

ُ
الصدق منجاة والكذبُ مھواة .ومثل ُه في سفر ابن سيراخ ) ٢٦ : ٢٠
ومن حكم العرب :
:ان الك::ذوب الھ::وان
:
اإلنس
:أن
:
ش
))
:
(
٢٨
:
٢٠
)
:ال
:
وق
.
((
:ان
:
اإلنس
:ي
(  )) :الك::ذب ع::ارٌ قب::يح ف:
ِ
ه على الدوام ((
وخز ُي ُه مع ُ
من أقوال العرب الشائعة  )) :العاقل لسان ُه في قلب ِه (( وروي بين حكم عليّ بن أبي طالب
) ص  :( ٩٨قلب األحمق في في ِه ولسان العاقل في قلب ِه .قالُ :ه اب:ن س:يراخ ) )) :(٢٩ : ٢١قل:وب
الحمقى في أف:واھم وأف:واهُ الحكم:اء ف:ي قل:وبھم ((  .وق:ال ف:ي امث:ال س:ليمان ) )) :(٢٣ : ١٦قل:ب
ه فائد ًة ((
الحكيم يف ّق ُه فم ُه ويزيد ش َفت ْي ِ
وروي أيضًا لعليّ قول ُه ) ص  : ( ٣٢لين الكالم قيد القلوب .ورد مثل ُه في ابن سيراخ )
 )) ( ٥ : ٦الفم العذب يكثر األصدقاء واللسان اللطيف يكثر المؤانسات ((
وبين حكم عليّ أيضًا ) ص  : ( ٧٢ذكر اآلخرة دوا ٌء .وقال اب:ن س:يراخ ): (٤٠ : ٧
في جميع أعمالك اذكر اواخرك فلن تخطأ إلى األبد ((

))

كالع َسل وفعْ ل كاألَ َسل .كأنُ :ه تعري:ب آي:ة الزب:ور )
ومن حكم العرب )  : ( ٦٧ : ٢كالم َ
 )) :( ٥ : ٦١يب::اركون ب::أفواھھم وف::ي ب::اطنھم يلعن::ون ((  .والب::ن س::يراخ ) )) :(١٥ : ١٢الع::دوّ
ه يأتمرُ أن يُسقطك في حفرة ((
يظھر حالوة من شفتي ِه وفي قلب ِ
ومما رواهُ الميداني للعرب )  : ( ١٧٩ : ٢ما على األرض شيء ّ
أحق بطول سجن م:ن
لسان .قال القديس يعقوب في رسالت ِه )  )) : ( ٨ : ٣ال يس:تطيع أح:د م:ن الن:اس أن يقم:ع اللس:ان
فھو شرٌّ ال يُضبط ((
َ
فس ْل ما يُستطاع .ومثل ُه في أمثال الميداني ) ١٩٩ : ٢
يقول العرب  :ان
شئت أن ُتطاع َ
َ
ْ
يعييك َن ْيلُ ُه
ما
تطلب
ال
))
:
(
٢٢
:
٣
)
فقال
سيراخ
ابن
سبق
وقد
.
ل
ن
ي
(  :المر ُء َّتواق إلى ما لم
َ
وال تبحث عمَّا يتجاوز قدرتك ((
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وورد بين الحكم المنسوبة إلى عليّ ) ص  : ( ٦ثبات الملك بالعدل .وفي أمث:ال س:ليمان
)  )) ( ٣٤ : ١٤العدل يُعلي األُمَّة (( :
وروي ل ُه ) ص  : ( ١٠٨من أضاع نف َس ُه قتلھا ومن عصى نف َس ُه وص:لھا .وھ:و منق:ول
أھل:ك نف َسُ :ه م::ن
ع:ن ك:الم ال::رب ) مت:ى  )) : ( ٢٥ : ١٦م:ن أراد أن يخلّ::ص نف َسُ :ه يُھلكھ:ا وم::ن
َ
أجلي يخل ّصھا ((
وروي أي ً
ضا ب:ين حك:م عل:يّ قولُ :ه ) ص  : ( ٧٠درھ:م الفقي:ر أزك:ى عن:د _ م:ن دين:ار
الفقير .وھو كمثل قول الربّ عن فلس األرملة ) مرقس  )) : ( ٤٣ : ١٢انَّ ھذه األرمل:ة الفقي:رة
ل الذين القوا في الخزانة ((
أَ ْلقت أكثر من ك ّ
ومنھا ) ص  : ( ٣٢كالم _ دواء القلوب  :وقد سبق إليه من المزامي:ر حي:ث ق:ال )م:ز
 )) : (٨ : ١٨شريعة الربّ كاملة تر ّد النفوس .أمر الرب مستقيم يفرّ ح القلب ((
ومنھا أيضًا ) ص  .( ١٤ذليل الخلق عزيز عند _ .ورد في رسائل بولس )  ١كر : ١
ھل _ أحكم من الناس ومستضعف _ أقوى من الناس ((
 )) : ( ٢٥مستج َ

 ٢الحديث والتوراة
رأيت في الفصل السابق كم للعرب من حك:م اقتبس:وا معانيھ:ا ف:ي عھ:د الجاھلي:ة وأوائ:ل
نرو منھا إالَّ النزر القليل لِما يستدعي جمعُھا في الكتب
اإلسالم من األسفار المق َّدسة .على أ َّننا لم ِ
َّ
المقدس:ة الس:يَّما
ك انَّ من ينتبه إل:ى ذل:ك ويحس:ن معرف:ة الكت:ب
القديمة من الزمن الطويل وال ش َّ
األسفار الحكميَّة يجد مقتبسات عديدة غيرھا ولنا على ذلك شاھد آخر في األحاديث النبويَّ:ة الت:ي
رواھا أقدم المحدّثين عن نبيّ اإلسالم ننق:ل بع:ض م:ا وقفن:ا عليِ :ه منھ:ا فيظھ:ر للق:رَّ اء الك:رام ك:م
كانت شائعة في ذل:ك الوق:ت التع:اليم النص:رانيَّة .وفيِ :ه برھ:ان جل:يّ عل:ى ك:ون الت:وراة وأس:فار
وأول اإلسالم معرَّ ب:ة وان ل:م نع:رف م:ـاذا ج:رى
العھدين القديم والجديد كانت منذ زمن الجاھليَّة َّ
لتلك التعريب:ات القديم:ة ) راج:ع ف:ي المش:رق  ٩٩ : ٤ـ  ( ١٠٨مقالت:ـنا المعنون:ة )) نس:خ عربيَّ:ة
قديمة في الشرق من اإلنجيل الطاھر ((  .امَّا ما نرويه ھن:ا م:ن الح:ديث فق:د وج:دناهُ ف:ي مج:اميع
المحدّثين اإلثبات كصحيح اإلمام البخاري )  ٢٥٦ +ھـ =  ٨٦٩م ( وصحيح مسلم ب:ن الحجَّ :اج
)  ٢٠١ +ھـ =  ٨٧١م ( وفي
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مجاميع أبي عبد الرحمان النسائي )  ٣٠٣ +ھـ =  ( ٩١٥ومحمَّد بن ماجة القزويني ) ٢٧٣ +
ھ:ـ =  ٨٨٧م ( واب:ن عيس:ى الترم:ذيّ )  ٢٧٩ +ھ:ـ =  ٨٩٢م ( وق:د و َّف:ر علين:ا الس:يوطي ف::ي
كتاب كن:وز الحق:ائق وف:ي الج:امع الص:غير ) ج:س ( وش:رحه للمن:اوي ) م:ن ( ذك:ر كّ :ل محِّ :دث
بفرد ِه وأشار إليھـم بحروف اصطلح عليھـا بعد ك ّل حديث البخاري ) خ ( مسلم ) م ( الترمذي )
ت ( النسائي ) ن ( ابن ماجه ) ه ( .ومن ھذه الكتب نسخ مخطوطة في مكتبتنا الشرقية .ث:م انن:ا
سنذكر ك ّل حديث كما رواهُ أص:حاب الح:ديث ونرس:م بازائِ :ه م:ا وافقُ :ه م:ن آي:ات الكت:ب الكريم:ة
مباشر ًة بالعھد العتي:ق ث:م الكت:ب التاريخيَّ:ة ثَّ :م الحكميَّ:ة ث:م النب:وَّ ات وم:ن بع:دھا العھ:د الجدي:د أي
اإلنجيل والرسائل ورؤيا مار يوحنا

سفر التكوين ) تك (

الحديث

خلق _ آدم على ص:ورت ِه ) ج:س  ٢٠٤م:ن نس:ختنا
خل::ق _ اإلنس::ان عل::ى ص::ورت ِه .عل::ى ص::ورة _
ّ
الخطيَّة ( = ال تقبّحوا الوجه فانَّ _ خلق ُه على ص:ورة
خلق ُه ) تك ( ٢٧ : ١
الرحمان ) من ( ١٩٣
انَّ _ جبل اإلنسان ترابًا من األرض )تك (٧ : ٢

خلق _ آدم من ُتراب ) جس ( ٧٢

غرس الربّ اإلله جنـ َّ ًة في عدَ ن ) تك ( ٨ : ٢

انَّ _ بنى جنـ َّات عدَ ن بيد ِه )جس  ٣٢من (٣١

رأَى _ انَّ جميع ما صنع ُه ھ:ـو حس:ن جًّ :دا ) ت:ك ١
( ٣١ :
ولَدَ نوح سامًا وحامًا ويافث ) تك ( ٣٢ : ٥
رُ وي في الفصل  ١٨م:ن س:فر التك:وين ذك:ر اض:افة
ابرھيم للربّ المتجليّ ل ُه على صورة ثالثة رجال

سفر الخروج ) خر (

حسن ) جس ( ١١٣
كل َخ ْلق _ َ
وُ ْلد نوح ثالثة سام وحام ويافث ) جس ( ١٧٨
كان أول من اضاف الضيف ابرھيم )جس (١١٢

الحديث

ان _ تعالى يزيد في عمر الرجل يبرُّ والديِ :ه )ج:س
أَك::ر ْم اب::اك وا َّم::ك لك::ي يط::ول عم::رك ف::ي األرض
)خ::ر  = (١٠ : ٢٠وف::ي تثني::ة االش::تراع )َ = (١٠٠ : (١٦ : ٥منْ برَّ والدي ِه طوبى
أَكر ْم أباك وامَّك لكي
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تطول أيَّامك = وفي س:فر األمث:ال )  ( ٢٢ : ٢٣اس:مع ل ُه زاد _ في عمره ) جس  = ( ١٥٠أَطِ ع أَ َباك )ج:س
(١٨
ولدك
ألبيك الذي
َ
َمنْ ضرب والدَي ِه فاقتلوهُ ) جس ( ١٥٤
َمن ضرب أباهُ أو أمَّه فليُقـْ َت ْل َقتالَ ) خر ( ١٥ : ٢١
الحديث
سفر االحبار ) اح (
ُ
َ
ال تـ ُبِ ْ
أَعط::وا األجي::ر أجرت ُ :ه قب::ل أن يج::فَّ َع َرق :ـ ُ ُه ) ج::س
ت أُجْ َر َة األجير عندك إلى الغ:د ) ا ح ١٣ : ١٩
( .ومثله في طوبيَّا )  : ( ١٥ : ٤أُجْ رةُ أجي:رك ال َتبْ:قَ  ٦١من  = ( ١٩أَ ْوفُوا األجير أَجْ رَ ه ) من ( ٥٠
عندك أب ًدا .ك ّل من خدمك بشيء ْ
فأوف ِه اجر َت ُه
إن غَ شِ ::يَ رج ٌ :ل بھي ِم:ً :ة فل ُي ْقت::ل ق::تالً .والبھيم::ة أي ً
ض::ا
فاقتلوھا ) اح ( ١٥ : ٢٠

سفر تثنية االشتراع ) تث (

من أَتى بھيمة فاقتلوهُ واقتلوھا مع ُه ) جس ( ١٤٦

الحديث

ال إل::ه إالَّ _ ھ::ي الموجب::ة ) ج::س  = ( ١٨٠الس :يّد
انَّ ال::ربّ ھ::و اإلل::ه ل::يس إِل::ه س::واهُ ) ت::ث ٣٥ : ٤
ھو _ ) من ( ٨٧
و = ( ٣٩ومثل ُه في الملوك الثالث )  ( ٦١ : ٨الخ
ملعون من يُضِ ُّل أعمى عن الطريق ) تث ١٨ : ٢٧

لعن _ من أَ ْكم َه األعمى عن السَّبيل )جس (١٣٠

(
ملعون المستخفّ بأبي ِه وا ّم ِه ) تث ( ١٦ : ٢٧

سفر يشوع ) يش (

ملعون َمنْ سبَّ اباهُ .ملعون من سب أ َّم ُه )من (٤٠٤
الحديث

ما حُبست الشمسُ على البشر ّ
قط االَّ على يش:وع ب:ن
قال يشوع  :يا شمس قِفِي  ...وقف:ت الش:مس إل:ى أَن
نون ) من ( ٣٨٩
انتقم الشعب من أعدائھم ) يش  ١٢ : ١٠ـ (١٣

سفر الملوك األوَّ ل ) مل (

الحديث

انَّ _ ال ينظر إلى صوركم واموالكم ا َّنما ينظر إل:ى
انَّ اإلنس::ان إ َّنم::ا ينظ::ر إل::ى العين::ين وا َّم::ا ال::ربّ فا ّنُ :ه
قلوبكم واعمالكم ) جس ( ٩٧
ينظر إلى القلب )  ١مل ( ٧ : ١٦
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الحديث

انت وحدك تعرف قلوب بني البش:ر )  ٢اخ ٣٠ : ٦
عل::م الب::اطن س::رّ م::ن أس::رار ِه ع:َّ :ز وج ّ :ل وحك::م م::ن
أحكام ِه ) من ( ٢٧٩
(
انك تز ّكي البارّ و ُتعطي ِه بحسب برّ ِه )  ٢اخ ٢٣ : ٦

انَّ _ ال يضيع أَجرْ المحسنين ) خ ( ١٩٠ : ٣

(
الحديث
سفر طوبيَّا ) طب (
ُ
الزكاة َطھور من الذنوب ) جس ( ٨٣
الصَّ::دقة تنجّ ::ي م::ن ك::ل خطيئ::ة ) ط::ب .( ١١ : ٤
الصدقة تمحو الخطايا ) طب ( ٩ : ١٢
ال::ذين يعمل::ون ال َمعْ ص::ية واالث::م ھ::م أع::دا ٌء ألنفس::ھم
)طب ( ١٠ : ١٢

سفر أيُّوب

ا َّنما المجنون المقيم على معصية _ ) مز ( ٤٥

الحديث

ق:::ال داود ي:::ا زارع الس:::يئات ان:::ت تحص:::د ش:::وكھا
ال:::::ذين يحرث:::::ون االث:::::م ويزرع:::::ون المشَّ :::::قة ھ:::::م
ُ
وحسكھا ) جس  ) ( ١٠٧قد نسب ھذا لداود وليس ف:ي
يحصدونھا ) أيُّوب  .( ٨ : ٤ومثل ُه ف:ي س:فر األمث:ال )
َ
 : ( ٨ : ٢٢من زرع الظلم َيحْ صُد الس:وء .وف:ي ارمي:ا مزامير داود آية كھذه (
ً
حنطة فحصدوا شو ًكا
)  : ( ١٣ : ١٢زرعوا
المنافق ال يقوم أمام _ ) أيُّوب ( ١٦ : ١٣

سفر المزامير ) مز (
جان::ب الش::رّ واص::نع الخي::ر ) م::ز  ١٥ : ٣٣و: ٣٦
( ٢٧

ذو الوجھين ال يكون عن:د _ وجيھً:ا ) ف:ي البخ:اري
ومسلم (
الحديث
ت المعروف واجتنب المُنكر ) الجامع الصغير (
إِي ِ

ربّ اغف::ر وارح::م وأَھْ ::دني للس::بيل الق::ويم ) م::ن ( ٨
علّمني يا ربّ طريقك ) مز  = ( ١١ : ٨٥أُدل ُ ْلني يا
ربّ عل::::ى طري::::ق رس::::ومك  ...أَسْ ::::ل ْكني ف::::ي س::::بيل ومثل ُه في سورة الفاتحة  :إِھْ دنا إلى السراط المستقيم
وصاياك ) مز  ٣٣ : ١١٨ـ  = ( ٣٥أَسلكھم في س:بيل
مُستقيم ) مز ( ٧ : ١٠٦
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َّ
تلذذ بالربّ فيُعطيك س ُْؤل قلبك ) مز ( ٤ : ٣٦

اذك::ر _ فا َّنُ :ه ع::ونٌ ل::ك عل::ى م::ا تطل::ب ) ج::س ٤٨
من ( ١٤

إن ُكنت لآلثام راص ًدا ي:ا ربّ ف َم:نْ َيق ْ
ِ:ف ) م:ز ١٢٩
(٣:

مَن ُنوقِش المحاسب َة ھلك ) جس ( ١٦١

انَّ يو ًم::ا عن::د ر ّب::ك ك::ألف س::نة م َّم::ا تع::دُّ ون ) س::ورة
انَّ الف سنة في عينيك كيـوم أم:س الغ:ابر ) م:ز ٨٩
 .( ٤ :وفي رسالة بطرس الثانية )  : ( ٨ : ٣انَّ يومً:ا الح ّج ( ٤٦ : ٢٢
ً
واحدا عند الربّ كألف سنة
رباط يوم في سبيل _ خي ٌر من ألف ي:وم فيم:ا س:واهُ
انَّ يومًا في ديارك خيرٌ لي من ألف ) م:ز ١١ : ٨٣
) جس ( ٢٢٧
(
خش::ي ُة _ رأس كّ ::ل حكم::ة ) ج::س  = ( ٢٠٣رأس
رأس الحكم:::ة مخاف:::ة ال:::رب ) م:::ز = ( ١٠ : ١١٠
وك::ذا ف::ي األمث::ال )  ( ١٠ : ٩وف::ي اب::ن س::يراخ )  : ١الحكم:::ة مخاف:::ة _ ) المس:::عودي  = ( ١٦٨ : ٤رأس
الحكمة معرفة _ ) جس ( ٧٩
( ١٦
ولق::د كتبن::ا ف::ي الزب::ور م::ن بع::د ال::ذكر انَّ األرض
الصدّيقون يرثون األرض ويسكنونھا إلى األب:د )م:ز
يرثھا ع َبادي الصالحون ) سورة األنبياء ( ١٠٥
(٢٩ : ٣٦
ق::د أفل::ح َم::ن أخل::ص قلبُ :ه اإليم::ان وجع::ل قل َبُ :ه س::ليمًا
ي::ا ربّ م::ن يح ّ :ل ف::ي مس::كنك  ..الس::الك ب::ال غي::ب
وفاع::ل الب::رّ والم::تكلّم بّ :
:الحق ف::ي قلبِ :ه وال::ذي ال يغت::اب ولسان ُه صاد ًقا ونفس ُه مطمئ َّنة ) جس ( ٣١١
بلسان ِه ) مز  ١ : ١٤ـ ( ٣
ال::ربّ رؤوف كثي::ر الرحم::ة ال عل::ى حس::ب خطايان::ا
عاملنا وال حسب آثامنا كافأنا )مز  ٩ : ١٠٢ـ (١٠

عفو _ أكبر من ذنوبكم ) جس ( ٢٧٧

أيَّ::ام س:::نينا س:::بعون سً :
اعمار أمَّتي بين الستين والسبعين ) خ (
::نة وم:::ع الق::َّ :وة فثم:::انون س:::نة
ق::ال الش::عبيّ  :مكت::وب ف::ي الزب::ور م::ن بل::غ الس::بعين
ضرر ) مز ( ١٠ : ٨٩
ورغَ دُھا ا َّنما ھو َ
َ
ّ
اشتكى من غير علة ) العقد الفريد )  ( ٣٢١ : ١ومثلُ :ه
قول التميميّ ) البيان للجاحظ : ( ١٠٨ : ٢
وانَّ امرءًا قد سـار سبعين حجَّ ًة
إذا كانت السبعون سنـ ّك لم يكن

سفر األمثال ) مث (

من يرحم الفقير يقرض الرب ) مث ( ١٧ : ١٩

إلى منھـ ٍل من ورد ِه لَقريبُ
لدائك االَّ أن تمـوتَ طبيبُ

الحديث
انَّ الصدقة تقع في يد _ ) جس ( ٣٧
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اذھب أيُّھا الكسالن إلى النملة أُنظر إلى ُ
مث::ل الم::ؤمن كمث::ل النمل::ة تجم::ع ف::ي ص::يفھا لش::تائھا
ط ُرقھا وك:ن
حكيمًاُ .ت ِعدُّ في الصيف طعامھا للش:تاء )م:ث ) ٨٠٦ : ٦جس (١٤٣
(

المر ُء على دين خليل ِه فلينظ:ر الم:رء م:ن يُخ:ا ّل )م:ز
مُساير الحكماء يصير حكيمًا ومؤانس الجھَّال يصير
 = (١٦٤ا َّي::اك وق::رين الس::وء فا َّن::ك ب ِ :ه ُتعْ ::رَ ف ) ج::س
شرّ يرً ا ) مث ( ٣٠ : ١٣
( ١٥٢
نفسُ :ه )خ
الذي يسو ُد على روحه أَفضل ممَّن يأخذ المدن )م:ث
ليس الشديد بالصُّ َرعة ا َّنما الشديد َمنْ يملك َ
(٣٢ : ١٦
نفسُ :ه وھ:واهُ )
من( = أفض ُل الجھ:اد أن يجاھ:د الرج:ل َ
جس ( ٦٥
الموت والحياة في حكم اللسان ) مث ( ٢١ : ١٨
اإلنس::ان المُطي::ع ي::تكلَّم ك::الم المنتص::ر ) م::ث : ٢١
( ٢٨
االخ امنع من مدينة محصَّنة ) مث ( ١٩ : ١٨

البالء مو َّكل بالمنطق ) جس ( ١٦٨
من أطاع _ فاز ) من ( ١٤٨
انَّ المرء كثير باخي ِه ) جس ( ١١٠

العائد في صدقت ِه كالكل:ب يع:ود إل:ى قيئِ :ه ) البخ:اري
ب عائ::د عل::ى قيئ ِ :ه ھك::ذا الجاھ::ل المك::رَّ ر س::ف َھ ُه
ككل ٍ :
)مث  (١١ : ٢٦ومثل ُه ف:ي رس:الة بط:رس الثاني:ة )( ١٢٣ : ٢ : ٢
(٢٢
من يجد المرأة الفاضلة .انَّ قيمتھا فوق الآلل:ئ )م:ث
 = (١٠ : ٣١من وجد زوجة صالحة وجد خيرً ا ) مث
( ٢٢ : ١٨

زوجة صالحة خي ُر ما كنز الناس ) جس ( ٣١٣

الحديث

سفر الجامعة ) جا (

ُ
انَّ البشر ال يعلم:ون اح ًّب:ا يس:توجبون أَم بغ ً
ض:ا ) ج:ا
عجبت لطالب دنيا  ..وھو ال ي:درى أَرُض:ي عنُ :ه أو
ُسخ َ
ِط ) جس ( ٢٧٥
(١:٩

من يعمل مثقا َل َذرَّ ٍة خيرً ا يَرَ هُ ومن يعمل مثق:ال ذرَّ ة
عمل ليدين على كّ :ل خف:يٍّ خي:رً ا
انَّ _ سيُحْ ضِ ر ك ّل
ٍ
ًّ
كان او ًّ
شرا َي َرهُ ) خ ( ١٩٩ : ٣
شرا ) ج:ا  ( ١٤ : ١٢ومثلُ :ه ف:ي رس:الة ب:ولس
الرسول على أھل أفسس ) ( ٨ : ٦
غرض تح:ت الس:ماء وق:ت )ج:ا
لك ّل امر أَوان ولك ّل
ٍ
(١ : ٣
وقال أيضً ا :

لك ّل شيء ميقاتـ ُ ُه ) من  .( ١٥٨ومثل ُه للشاعر :
ولألمـور مواقيـ ٌ
ت مقدَّ رة

فـإذا الشي ُء اتى في وقت ِه

امر حـدٌّ وميـزانُ
وك ّل
ٍ
زاد في العين جماالً لجمال

٣١٢
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سفر الحكمة ) حك (

الحديث

أش:دُّ الن:اس ع:ذابًا للن:اس ف::ي ال:دنيا أشُّ :د الن:اس ع::ذابًا
بالقوة يُفحَ ص:ون
القوة َّ
الربّ يفحص أعمالكم فأَربابُ َّ
عند _ يوم القيامة ) جس ( ٥٥
وانَّ لألشدَّاء امتحا ًنا شدي ًدا ) حك  ٤ : ٦ـ ( ٧

نف::وس الص:دّيقين بي::د _ ال يم ُّس::ھا ع::ذاب وف::ي ظ::نّ
ف:::ي س::::ورة آل عم::::ران )  : ( ١٢٣ : ٣ال تحس::::بنَّ
الجھَّال ا َّنھم ماتوا  ..امَّا ھم ففي الس:الم ) ح:ك  ١ : ٣ـ
ال::ذين قُتل::وا ف::ي س::بيل _ أموا ًت::ا ب::ل أَحي::ا ًء  ...وال ھ::م
(٣
يحزنون
محص _ الصديقين كالذھب في البُودقة  ...فھم ف:ي
َ
وقت افتقادھم ْ
م َثل المؤمن حين يصيب ُه ال:بالء كمث:ل الحدي:دة ُت َ
:دخل
يتألألُون ) حك  ٦ : ٣ـ ( ٧
الن:ار في::ذھب الن:ار في::ذھب خب َُثھ::ا ويبق:ى طيبُھ::ا ) ج::س
( ١٣٥

نشيد األناشيد ) نش (
ٌ
نائمة وقلبي مستيقظ ) نش ( ٢ : ٥
انيّ

سفر يشوع بن سيراخ ) سخ (

الحديث
تن:::ام عين:::اي وال ين:::ام قلب:::ي ) ج:::س  = ( ١٧٥انن:::ا
معشر األنبي:اء تن:ام أعينن:ا وال تن:ام قلوبن:ا ) ج:س ١٣٢
خ ( ٤٤ : ٢
الحديث

انَّ _ يحبُّ الشابّ الذي يفني شبا َب ُه ف:ي طاع:ة _ )
ت:رو ف:ي أوام:ر
يا بُن:يَّ ا َّتخ:ذ التأْدي:ب من:ذ ش:بابك َّ ...
جس ( ٩٨
الربّ فھو ينيلك ما تتم َّناه ) سخ  ١٨ : ٦و ( ٣٢
ال تس::لِّم نفس::ك إل::ى الم :رأَة ل::ئالَّ تتس :لَّط عل::ى ق::درتك
)سخ (٩ ٢ : ٩

طاعة المرأة ندامة ) جس ( ٩٤

ال تظھر الشماتة بأخي:ك فيرحمُ :ه _ ويبتلي:ك ) ج:س
ال تشمت بموت أح ٍد .اذك:ر ا َّن:ا بأجمعن:ا نم:وت )س:خ
( ١٩١
(٨ : ٨
الصدقة ُتطفئ الخطيئة كما يطف:ئ الم:اء الن:ار )ج:س
الم::اء يطف::ئ الن::ار ال ُم ْلتھب::ة والص::دقة تك ّف::ر الخطاي::ا
ُ
)س::خ  = (٣٣ : ٣وف::ي لوق::ا )  : ( ٤١ : ١١تص::دَّقوا  = (٩٢تص َّدقوا ف:انَّ الص:دقة فِك:اككم م:ن الن:ار ) ج:س
( ٣٢
ممَّا في أيديكم فيظھر لكم كل شيء
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٣١٣

أَ ْكثرْ ذكر الموت يُسلِّك عمَّا س:واه ) ج:س = ( ٢١٣
في جميع أعمالك اذ ُكرْ أَواخرك فلن تخطأ إل:ى األب:د
أَكث::روا ذك::ر الم::وت فان ُ :ه يمح::ض ال::ذنوب ويز ّھ::د ف::ي
) سخ ( ٤٠ : ٧
الدنيا ) جس ( ٧١
ُّ
أوص::اھم ) أي البش::ر ( ك ّ :ل واح ٍ :د ف::ي حّ :
راع مس:ئول ع:ن رعيَّتِ :ه ) م:ن ١١٥
:ق القري::ب
راع وك ّل ٍ
كلكم ٍ
م  ٨ : ٦خ ( ١١٥
)سخ (١٢ : ١٧
س ُمبْغَ ض عند الرب ) سخ ( ١٣ : ١٥
ك ّل ِرجْ ٍ

انَّ _ ُيبْغض الفاحش البذيء ) من ( ٣٤

الھديَّة تعوّ ر عين الحكيم = الھدايا لالم:راء ُغل:ول =
الھدايا والرُّ َشى ُتعْ مي أَعْ ين الحكماء وكلِجام ف:ي الف:م
الھدي َة تذھب بالسمع والقلب والبصر )جس (١٧٦
َتحْ ج ُز توبيخاتھم ) سخ ( ٣١ : ٢٠
اجتنبوا الخمر فا َّنھ:ا مفت:اح كّ :ل ش:رّ ) ج:س = ( ١٤
اإلفراط م:ن ش:رب الخم:ر خص:ومة ون:زاع وم:رارة
للنفس ) سخ  ( ٣٨ : ٣١وفي رسالة القديس بولس إلى الخمر جما ُع االثم ) جس ( ٧٥
افس::س )  : ( ١٤ : ٥ال تس::كروا م::ن الخم::ر الت::ي فيھ::ا
الدعارة
عجّ ل الزمان واذكر األجل ) سخ ( ١٠ : ٣٦

اغتنموا العمل وبادروا األَ َجل ) جس ( ٢٠

الھ ُّم نصفُ ال َھ َرم ) ج:س  .( ١٧٦وق:ال المتنب:ي ف:ي
ال ُغمَّة تأتي بالشيخوخة قب:ل األوان )س:خ = (٣ : ٢٦
ّ
كالعث في الثـ َّوب والسوس في الخشب ھكذا الكآب:ة ف:ي ھذا المعنى :
والھ ُّم يخترم الجسي َم مخافةً
قلب الرجل ) سخ ( ٢٠ : ٢٥
ً
ناصية الصبيّ فيھر ُم
ويشيبُ

سفر اشعيا ) شع (

الحديث

إِ ْ
ي:دعو _ المن::افق ف:ال يس::مع ينظ:ر وال ُيبْص::ر ) م::ن
نطلق وقُ ْل لھؤالء الشعب اسمعوا سماعً ا وال تفھموا
َ
 = ( ٢٣٠وف::ي س::ورة االع::راف )  : ( ١٩٧ : ٧وإن
وانظروا نظرً ا وال تعْ رفوا ) شع ( ٦ : ٦
ت::دعوھم إل::ى ال ُھ::دى ال َيسْ ::معوا وت::راھم ينظ::رون إلي::ك
وھم ال ُيبْصرون

وي::ل لم::ن ي::ذكر _ بلس::ان ِه ويعص::ي _ ف::ي عمل ِ :ه )
ان ھذا الشعب يكرمني بشفتي ِه وامَّ:ا قلبُ :ه فبعي:د عن:ي
جس ( ١٧٨
) شع  ١٢ : ٥٢مت ( ٨ : ١٥
قال _ الكبْر ردائي والعظمة إِزراري فم:ن ن:ازعني
أنا الربّ وھذا اس:مي وال أُعط:ي آلخ:ر مج:دي )ش:ع
َّ
الع:زة وتمنط:ق بھ:ا )م:ز  : ٩٢واح ًدا منھما قذفت ُه في النار ) جس ( ٣٠٦
 = (٨ : ٤٢ليس ال:ربّ
(٢

٣١٤
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سفر ارميا ) ار (

الحديث

َمنْ سعى إلى الن:اس فھ:و لغي:ر رُش:د ِه )ج:س .(١٥٥
ملع:::ون الرج::::ل ال:::ذي يتو َّك::::ل عل:::ى البش::::ر وقلبُ ::::ه
ومثل ُه لعليّ بن أبي طالب ) ص  : ( ٢٢ض ّل َسعْ ي من
ينصرف عن الربّ ) ار ( ٥ : ١٧
رجا غير _

سفر حزقيال ) حز (

الحديث

التائ::ب م::ن ال::ذنب كم::ن ال ذن::ب ل ُ :ه ) ج::س ( ١٧٧
المنافق إذا تاب عن جميع خطاياه  ...فان ُه يحيا حي:ا ًة
وال يموت ) حز  ( ٢١ : ١٨وفي سفر الحكمة )  : ١١وفي اإليج:از واإلعج:از ) ص  : ( ٦م:ن ك:الم النب:ي :
الح ْوبة
 : ( ٢٤انك تتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا
التوبة تھدم َ

سفر دانيال ) دا (

الحديث

الجلَ:د وال:ذين ھ:دوا إل:ى الب:رّ
يضيء العقالء
كض:ياء َ
ِ
كثيرين كالكواكب إلى دھر الداھرين ) دا ( ٣ : ١٢

انَّ مثـَل العلماء في األرض كمثل النجوم في الس:ماء
يُھتدَ ى بھا ) جس ( ١٢٧

ورد في الح:ديث وف:ي الس:ور الص:فّ ) ( ١ : ١٦١
وف::ي داني::ال تس::بحة الثالث:::ة الفتي::ة ف::ي ات::ون الن:::ار
والجمعة )  ( ٢ : ١٦٢والتغ:ابن )  ( ١ : ٦٤والمل:ك )
يدعون الخالئق إلى تسبحة خالقھا
ً
ولفظا
 ( ١ : ٦٧مثله مع ًنى

سفر زكريَّا النبيّ ) زك (

الحديث

قال في لسان العرب )  : ( ٩٦ : ٥في حديث عطاء
ابتھج:::ي جًّ :::دا ي:::ا بن:::ت ص:::ھيون واھتف:::ي ي:::ا ابن:::ت
ُ
ورى َش :لَّم براك::ب الحم::ار ) ق::ال يري::د بي::ت
اورش::ليم ھ::وذا ملك::كِ يأتي::كِ مخلّصً ::ا ودي ًع::ا راك ًب::ا عل::ى  :أَبْشِ ::ري أ َ
اتان ) زك ( ٩ : ١١
_ المقدَّس (
الحديث
االنجيل الشريف
َّ
االنجي::ل الش::ريف )م َّت::ى  :م::ت .لوق:ا  :ل::و .م::رقس :
كل بني آدم يمسُّ ُ :ه الش:يطان ي:وم ولدتُ :ه أمُُّ :ه اال م:ريم
وابنھ:::ا ) ج:::س  = ( ٣١٩م:::ا م:::ن بن:::ي آدم مول:::ود االَّ
مر .يوح َّنا  :يو(
الربُّ معكِ  ..مبا ٌ
يمس ُه الشيطان غير مريم وابنھا ) جس ( ٣٩٨
ت بين النساء )لو (٢ : ١
ركة ان ِ
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٣١٥

خلق _ يحي بن زكريا في بط:ن امِ :ه مؤم ًن:ا ) ج:س
امتألَت اليصابات من روح القدس وارتك:ض الجن:ين
( ٢٠٥
في بطنھا ) لو ( ٤١ : ١
ان روح القدس َ
نف:ث ف:ي ُروع:ي انَّ نفسً:ا ل:ن تم:وت
كان قد أُوحي إلي ِه ) إلى سمعان الشيخ ( انُ :ه ال ي:رى
َ
َّ
حتى تستكمل أجَ لھا  ) ..جس ( ١١٨
الموت حتى يعاين مسيح الربّ ) لو ( ٢٦ : ٢
ليس امرٌ غير ممكن ل:دى _ ) ل:و  = ( ٣٧ : ١كّ :ل
شيء عند _ مستطاع ) مر ( ٢٧ : ١٠

إذا أراد _ َخ ْلق شيء لم يمنع ُه شيء ) جس (٢٥

كونوا ك:املين كم:ا أنَّ أب:اك،م الس:ماوي كام:ل ) م:ت
( ٤٨ : ٥

انَّ _ تعالى مُحْ سن فأَحْ سن ) جس ( ٩٥

كّ :ل عل::م وب::ا ٌل عل:ى ص::احب ِه االَّ م::ا ُعمِ:ل بِ :ه ) ج::س
ال::ذي يعم::ل ويعلّ::م فھ::ذا ُي::دعى عظي ًم::ا ف::ي ملك::وت
 = ( ١١٤تعلَّم:وا م:ن العل:م م:ا ش:ئتم ف:و_ ال ت:ـ ُ ْؤجَ روا
السماوات ) مت ( ١٩ : ٥
بجمع العلم ح َّتى تعملوا ب ِه ) جس ( ١٧٣
ويٌ :::ل لألغني:::اء م:::ن الفق:::راء ) ج:::س  = ( ٤٥٥نع:::م
الوي::ل لك::م أيُّھ::ا األغني::اء ) ل::و  = ( ٢٤ : ٦ط::وبى
للمساكين بالروح فانَّ لھ:م ملك:وت الس:ماوات )م:ت  : ٥الش::يء الفق::ر ) ج::س  = ( ١٦٦قمُ :
:ت عل::ى ب::اب الج َّن::ة
فإذا عامَّة من دخلھ:ا المس:اكين ) ج:س  = ( ٣١٤الفق:ر
(٢
َ
شيْن عند الناس زين عند _ يوم القيامة )جس (٢٠٣
اتبعوا العلماء فانھـم ُسرُج الدنيا ومص:ابيح اآلخ:رة )
أن:::تم ن:::ور الع:::الم  ..ال يوق:::د س:::راج ويوض:::ع تح:::ت
المكيال لكن على المنارة  ..فليض:ئ ن:وركم ق:دَّام الن:اس جس ( ١٠
) مت  ١٤ : ٥ـ ( ١٥
م َثل اصحابي ك:الم ِْلح ال يُص:لَح الطع:ام االَّ بِ :ه )ج:س
أنتم ملح األرض فإذا فسد الملح فبماذا يُملَّح ) مت ٥
 ٤٠٢االيج:::از واالعج:::از للثع:::البي ص  = (٦ق:::ـ ُ َريْش
( ١٣ :
صالح الناس وال يُص:لَح الن:اس االّ بھ:م كم:ا انَّ الطع:ام
ال يُصْ لَح االَّ بالملح ) جس  .( ٣١٢ومثل ُه للشاعر :
بالملح ُتصْ لح ما تخشى تغيُّرهُ
فكيف بالملح ان حلَّت ب ِه ال ِغ َيرُ
كونوا وُ دعاء كالحمام ) مت ( ١٦ : ١٠

كونوا ُب ْلھًا كالحمام ) احياء علوم ال:دين َّ
للغزال:ي ( =
ُ
دخلت الج َّنة فإذا أكثر اھلھا الب ُْله ) جس ( ٢١٧

مكت::وب ف::ي اإلنجي::ل كم::ا ت::دين ُت::دان وبالكي::ل ال::ذي
ال تدينوا لئالَّ ُتدانوا ف:انكم بالدينون:ة الت:ي بھ:ا ت:دينون
ُ
تكيل تكتال ) جس = ( ٤٠٤
ُتدانون وبالكيل الذي ب ِه تكيلون

٣١٦
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يُكال لكم ) مت  ١ : ٧ـ ( ٢

البرُّ ال َي ْبلَى والذنبُ ال ُي ْنسى والديَّان ال يموت اعمل ما
شئت كما تدين ُتدان ) جس ( ١٦٦

من َيرْ حَ م الناس يرحم ُه _ .وم:ن ال ي:رحم الن:اس ال
ط::وبى للرُّ حم::اء ف::انھم يُرْ حَ م::ون ) م::ت = ( ٧ : ٥
يرحمُ :::ه _ ) ج:::س  = ( ١٦٢كون:::وا رحم:::اء ف:::انَّ _
كونوا رُ حما ًء كما أنَّ أباكم ھو رحيم ) لو ( ٣٦ : ٦
رحيم يحبُّ ك ّل رحيم ) من ( ١١٥
اس::محوا يُس::مح لك::م ) ج::س  ( ٥٥ـ  :م::ن ال يغف::ر ال
اغف:::روا ي ُْغف:::ر لك:::م ) ل:::و  = ( ٣٧ : ٦ھك:::ذا اب::::ي
السماوي يصنع بكم ان لم تغفروا من قل:وبكم كّ :ل واحٍ :د يُغ َفر ل ُه .من ال يرحم َمنْ في األرض ال يرحم ُه من في
السماء ) جس ( ٤٣٦
الخي ِه ) مت ( ٣٥ : ١٨
اللھ َّ :م اغف::ر لق::ومي ف::انھم ال يعلم::ون ) م::ن = ( ٢٥
ت اغف::ر لھ::م ألنھ::م ال ي::درون م::ا
ق::ال يس :وع  :ي::ا أب ِ :
ارحم يا ربّ امتي ألَ َّنھم ال يعلمون ما يصنعون )رواية
يعملون ) لو ( ٣٤ : ٢٣
احياء علوم الدين للغزالي(
ال يسقط عص:فور عل:ى األرض ب:دون اب:يكم  ...ف:ال
تخ::افوا ف::إنكم افض::ل م::ن عص::افير كثي::رة ) م::ت ( : ١٠
 ٢٩ـ ( ٣١

_ ارحم بعباد ِه من ھذا العصفور بفرخ ِه ) جس ٢٤

أَحبب للناس ما تح ُّب ُه لنفسك ) جس  ١٦األغ:اني ١٩
ك ُّل ما تـ ُريدون أن يفعل الناس بك:م ف:افعلوهُ أن:تم بھ:م
) مت  ١٢ : ٧؛ لو ( ٣١ : ٦؛ ومثل ُه ف:ي طوبيَّ:ا )  = ( ٥٥ : : ٤ال ي::ؤمن أح::دكم ح َّت::ى يح::بَّ ألخي ِ :ه م::ا يح ُّب ُ :ه
 : ( ١٦ك ُّل ما تكرهُ ان يفعل ُه غيرك بك فايَّاك أن تفعلُ :ه لنفس ِه ) من  .( ١٨٦ونظم ُه الشاعر فقال :
أنت بغيرك
واصنع إلى النـاس كمثل الـذي
تختا ُر ان يصنع ُه النـاس بِكْ
ت ليھل:::ك نف:::وس الن:::اس ب:::ل
انَّ اب:::ن البش:::ر ل:::م ي:::أ ِ
ليخلّصھا ) لو ( ٥٦ : ٩

ً
رحمة ولم أ ُ ْبعَ ُ
ا َّنما ب ُ
ث عذابًا ) جس ( ١٣٥
ُعثت

إذا أردت أن تذكر عيوب غيرك فاذكر عيوب نفسك
ما بالك تنظر القذى ال:ذي ف:ي ع:ين أخي:ك وال تفط:ن ) جس  = ( ٢٦روى في األغاني لسكينة بن:ت الحس:ين
للخشبة التي في عينك يا مرائي أَخرج َّأوالً الخشبة م:ن بن علي )  : ( ١٧٠ : ١٤اني و_ وإي:اك كال:ذي ي:رى
عينك ) مت  ٣ : ٧لو  = ( ٤٣ : ٦أيُّھ:ا الطبي:ب اش:فِ الشعرة في عين صاحب ِه وال ي:رى الخش:بة ف:ي عينِ :ه =
يُبصر أح:دكم الق:ذى ف:ي ع:ين أخيِ :ه وينس:ى الج:ذع ف:ي
نفسك ) لو ( ٢٣ : ٤
عين ِه ) جس ( ٤٦٧
المسلم أخو المسلم ) ج:س  = ( ٤٤٠العبي:د اخ:وانكم
أن:::تم جميعً :::ا أ ُ ْخ:::وة ) م:::ت  .( ٨ : ٢٣وف:::ي رس:::الة
ب::ولس إل::ى أھ::ل غالطي::ة )  : ( ٢٨ : ٣ل::يس عب::د وال فأَطعموھم ممَّا تأكلون ) خ ( ١١٣ : ٣
حرٌّ ألَنـ َّكم جميعكم واحد في المسيح
أَحبُّوا أَعدا َءكم وأَحْ سِ نوا إلى من

صِ ْل َمنْ َق َطعك وأَحْ سن إلى َمن اسا َء
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ُيبْغضكم ) م  ٤٤ : ٥؛ ولو  = ( ٢٧ : ٦ان أحببتم من اليك ) جس  = ( ٢٥٦ال َفضْ ل في أن َتصِ ل َم:نْ قطع:ك
يحب َّكم فأيُّ أَجرْ لكم أَليس الع َّشارون يفعل:ون ذل:ك )م:ت وتعف:::و ع َّم:::ن ظلم:::ك = أَفضُ :::ل الفض:::ل ان َتصِ :::ل َم:::ن
(٤٦ : ٥
قطعك و ُتعْ طي من حرمك و َتصْ فح عمَّن ظلم:ك ) ج:س
 ٦٦و ( ٣٠٣

أَعدا ُء اإلنسان أھ ُل بيت ِه ) مت  ( ٣٦ : ١٠ومثل ُه في
نبوّ ة ميخا ) ( ٦ : ٧

ْ
ملكت يمينك )جس (٦٠
اعدى عدوّ ك زوجتك وما

كم مرَّ ة َي ْخطأ إليَّ أخي فأَغف َِر لُ :ه أَ إِل:ى س:بع م:رَّ ات.
أُعْ فُ عن الخادم ك ّل يوم سبعين م:رَّ ًة ) م:ن = ( ١٩
َ
قال ل ُه يسوع  ...بل إلى سبعين م:رَّ ة س:بع م:رَّ ات )م:ت اني ألتوب إلى _ في اليوم سبعين مرَّ ًة )من (٤٧
 ٢١ : ١٨ـ (٢٢
حُفـ َّت الج َّنة بالمكاره ) الثعالبي المحاض:رة والتمثي:ل
ص::ب والغاص::بون يختطفونُ ::ه
ملك::وت الس::ماوات ي ُْغ َ
)مت (١٢ : ١١
ص  ١٠من نسختنا وفي اإليجاز واالعجاز ل ُه ص  ٦ـ
 ٧؛ من  = ( ٦٩انَّ أبواب الج َّنة تحت أظالل الس:يوف
) خ  ١٩١ : ٣جس ( ١١٢
م::ن يُنكرن::ي أم::ام الن::اس ُي ْن َك::ر أم::ام مالئك::ة _ ) ل::و
 ( ٩ : ١٢وف::ي م َّت::ى )  ... ( ٣٣ : ١٠انك::رهُ ان :ا ق::دام
أبي الذي في السماوات

إذا ُسئِل أحدكم أَ ْ
ك ) جس ( ٣٧
مؤمن ھو فال يش ّ

لو كان لكم إيمان مثل حبَّة خردل لكن:تم تقول:ون لھ:ذا
ال ي::دخل الن::ار م::ن ك::ان ف::ي قلب ِ :ه ح َّب::ة خ::ردل م::ن
الجب::ل انتق::ل م::ن ھاھن::ا إل::ى ھن::اك فينت:ـقل ) م::ت  : ١٧اإليم:::ان ) رواهُ َّ
الغزال:::ي ف:::ي احي:::اء عل:::وم ال:::دين ( =
( ١٩
يدخل أھل الج َّنة الج َّن َة وأھ:ل الن:ار الن:ارَ ثَّ :م يق:ول _ :
أَ ّخ ِرج::وا م::ن ك::ان ف::ي قلبِ ::ه حبَّ::ة خ::ردل م::ن اإليم::ان
فيخرجون ) خ ( ١٠ : ١
قال الرسل للربّ ِ :ز ْدنا إيما ًنا ) لو ( ٥ : ١٧

قـ ُل  :ربِّ ِز ْدني علمًا ) سورة طه ( ١١٣

من أَحبَّ ابًا أو ا ًّما أكثر مني فلن يس:تح َّقتي  ...وم:ن
ال يؤمن أحدكم ح َّتى أكون أحبَّ إلي ِه من ولد ِه ووالد ِه
أھلك نفس ُه من أجلي يجدُھا ) مت  ٣٧ : ١٠ـ ( ٣٩
والن:اس أجمع:ين ) خ  = ( ٩ : ١ال ي::ؤمن أح:دكم ح َّت::ى
أكون أحبَّ إليه من نفس ِه ) من  .١٨٦وفي إحياء عل:وم
الدين َّ
للغزالي (
طوبى لعيونكم ألَنھا تنظ:ر وآلذانك:م ألَنھ:ا تس:مع ...
انَّ أناسً ا من أمَّتي يأتون بعدي يودُّ أحدھم لو اشترى
انَّ كثيرين من األنبي:اء والص:دّيقين اش:تھوا أن ي:روا م:ا
أنتم راؤون ولم يروا وان يسمعوا ما أن:تم س:امعون ول:م رؤيتي بأھل ِه ومال ِه ) جس ( ١١٥
يسمعوا ) مت  ١٦ : ١٣ـ ( ١٧
ق::ال يس::وع  :ألَن :ـ َّك رأيتن::ي ي::ا توم::ا آمن::ت فط::وبى
للذين لم يروني وآمنوا ) يو ( ٢٩ : ٢٠

طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن ب:ي ول:م
َي َرني ) جس  .( ٢٧١وفي ِه  :طوبى ث َّم طوبى ث َّم طوبى
لمن آمن بي ولم َي َرني = رحم _
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اخ::واني ال:::ذين آمن:::وا ب::ي ول:::م َي َر ْون:::ي ) م:::ن = ( ٨٨
طوبى لمن رآني أو رأى َمن رآني ) من ( ٩٥

م::ن س::مع م::نكم فق::د س::مع م ّن::ي وم::ن احتق::ركم فق::د
احتقرني وم:ن احتقرن:ي فق:د احتق:ر ال:ذي أرس:لني ) ل:و
 = ( ١٦ : ١٠مَن قبلكم فقد قبلني ومَ:ن قبلن:ي فق:د قب:ل
ّ
الح:ق أق:ول لك:م انَّ
الذي أرسلني ) م:ت = ( ٤٠ : ١٠
ال:ذي يقب::ل َم::ن أُرس:لُ ُه يقبلن::ي وال::ذي يقبلن::ي يقب::ل ال::ذي
أرسلني ) يو ( ٢٠ : ١٣

تس:::معون ويُسْ :::مَع م:::نكم ) ج:::س  = ( ١٧١اكرم:::وا
العلماء  ...فم:ن أك:رمھم فق:د أك:رم _ ورس:ول ُه ) ج:س
 = ( ٧٢م:::ن أح:::بَّ االنص:::ار أح َّبُ :::ه _ وم:::ن أَبغ:::ض
األنص::ار أبغضُ :ه _ ) ج::س  = ( ٤٠٨م::ن أَحبَّن::ي فق::د
أح::بَّ _ وم::ن أط::اعني فق::د أَط::اع _ ) م::ن = ( ١٤٦
م:ن أح::بَّ الع:رب فق::د أحبَّن::ي ح ًّق:ا ) م::ن  = ( ١٤٧م::ن
أحبَّ عل ًّيا فقد أحبَّني ومن أبغضُ :ه فق:د أبغض:ني ) ج:س
 = ( ٤٠٨من آذى عل ًّيا فقد آذاني ) م:ن  = ( ٢٠٤م:ن
الحس::ن والحس::ين فق::د أحبَّن::ي وم::ن أبغض::ھما فق::د
أح::بَّ
َ
أبغضني ) جس ( ٤٠٨

انظروا قُري ًشا فخذوا م:ن ق:ولھم َ
وذرُ وا فِعْ لَھ:م )ج:س
انَّ الكتب::ة والفريس::يين جالس::ون عل::ى كرس::يّ موس::ى
فمھما قالوا لكم فاحفظوهُ واعملوا ب ِه وامَّا بمثل أعم:الھم (١٤٣
فال تعملوا ) مت  ٢ : ٢٣ـ ( ٣
أَدُّ وا لألُمراء ح َّقھم واسألوا _ ح َّقك:م ) رواي:ة احي:اء
أَ ْوفوا ما لقيص:ر لقيص:ر وم:ا  ) b bم:ت  ٢ : ٢٢ـ
علوم الدين للغزالي (
(٣
انَّ أھ:::ل عِ لّي:::ين يُش:::رف أح:::دھم عل:::ى أھ:::ل الج َّن:::ة
حينئ ٍ :ذ يُض::ي ُء الص :دّيقون مث::ل الش::مس ف::ي ملك::وت
فيُضيء وجھ ُه ألھل الج َّنة كما يضيء القمر ليل:ة الب:در
أبيھم ) مت ( ٤٣ : ١٣
ألھل الدنيا ) جس ( ١١٦
انَّ ب::ين ي::دي الس::اعة َّ
ك::ذابين فاح::ذروھم ) ص:::حيح
اح:::ذروا م:::ن األنبي:::اء الكذب:::ة ال:::ذين ي:::أتونكم بلب:::اس
الحُمْالن وھم في الباطن ذئاب َ
خطفة  ) ..م:ت  ١٥ : ٧مسلم  ( ٤ : ٦ـ ومثل ُه للشاعر :
استنعج ْ
ت لك مرَّ ًة
ابُ
ـ
الذئ
إذا
و
(
َ
فحذار منھـا أن تعودَ ذئا ًبـا
ِ
ُ
أخبث ما يكون إذا بدا
فالـذئبُ
متل ّب ًسا بيـن النعـاج إِھابـا
ّ
الص:::الة خي:::ر موض:::وع فم:::ن اس:::تطاع أن يس:::تكثر
الح:ق أق:ول
صلُّوا في كّ :ل ح:ين ) ل:و = ( ٣٦ : ٢١
لكم انَّ ك ّل ما تسألون اآلب باسمي يعطيكم:وهُ ) ي:و  ١٦فليستكثر ) جس  = ( ٢٦٥الصالة مفتاح ك ّل خير )من
 = (١٩٣م::ا اذن _ لعب::د ف::ي ال::دعاء ح َّت::ى أَذن لُ :ه ف::ي
( ٢٣ :
اإلجابة ) جس ( ٣٨٥
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صلُّوا أيھا الناس في بيوتكم فأفضل صالة المرء ف:ي
إذا صلـ َّيت فادخل مخ:دعك وأَغل:ق باب:ك وصِّ :ل إل:ى
َّ
أبيك في الخفية ) مت ( ٦ : ٦
بيت ِه اال المكتوبة ) جس ( ٦٦
اسألوا ف ُت َ
عطوا اطلبوا فتجدوا اقرعوا فيفتح لكم )م:ت
:ج )
وجدَ َ .من قرع الباب ول َّج ولَ َ
وج َّد َ
َمن طلب شي ًئا َ
(٧ : ٧
من َ = ( ١٣٠س ْل ُتعْ َط ) جس ( ٨٥
ل::و أ َّنك::م تتو َّكل::ون عل::ى _ حَّ :
انظروا إلى طيور السماء فا َّنھا ال ت:زرع وال تحص:د
:ق تو ُّكلِ ِ :ه لَ :رزقكم كم::ا
وال تخزن في االھ:راء وأب:وكم الس:ماوي يقوتھ:ا ) م:ت ُترْ زق الطير تغدو ِخما ً
صا وتروح بِطا ًنا )جس (٣٦٨
( ٢٦ : ٦
وأنتم فصلُّوا ھك:ذا أبان:ا ال:ذي ف:ي الس:ماوات ليتق:دَّ س
إذا تأل :ـ َّم أح::د أو تأل :ـ َّم اخ::وهُ فل َيق :ـ ُل  :ربَّن::ا أن::ت ف::ي
اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء ك:ذلك الس::::ماء ليتق::::دَّس اس::::مك ل::::يكن ملكوت::::ك ف::::ي الس::::ماء
على األرض ) متى  ٩ : ٦ـ ( ١٠
واألرض ) حديث أبي داؤد ( ١٠١ : ١
حيثما اجتمع اثنان أو ثالث:ة باس:مي فأن:ا أك:ون ھن:اك
عل::يكم بالجماع::ة ف::انَّ _ ل::ن يجم::ع امَّت::ي االَّ عل::ى
فيما بينھم ) مت ( ٢٠ : ١٨
ھ ً :دى ) ج::س  = ( ١٣يُ ::د _ م::ع الجماع::ة ) الثع::البي
االعجاز واإليجاز  ٦ـ ( ٧
إذا ص::نعتَ صً :
:دقة ال تعل::م ش::مالك م::ا تص::نع يمي ُن::ك
لتكون صدقتك في خفي ٍة وأب:وكم ال:ذي ي:رى ف:ي الخفي:ة
ھ:و يجازي:ك ) م:ت  ٤ : ٦ـ  = ( ٥أرمل:ة فقي:رة أَ ْلق:ت
فلسيْن  ..انَّ ھذه قد ألقت أكث:ر م:ن كّ :ل ال:ذين ألق:وا ف:ي
َ
الخزانة ) مر  ٤٣ : ١٢ـ ( ٤٤

في صحيح البخ:اري )  ( ٧١ : ١يم:دُّ _ ي:وم ال:دين
َم::ن عم::ل الص::دقة س:ًّ :را بحي::ث ال تعل::م ي::دهُ الش::مال م::ا
فعلت ُه يمين ُه = افضل الص:دقة س:رٌّ إل:ى فقي:ر و ُجھْ:د م:ن
مُقّ :ل ) ج::س  = ( ٦٥ص:دقة الس::رّ تطف:ئ غض::ب _ )
االعج:از وااليج:از للثع:البي  ٦ـ  = ( ٧م:ن كن:وز الب:رّ
كتمان الصدقة ) جس ( ١٧٠

ك ّل من ترك بي ًتا واخو ًة  ...ألجل اسمي م َئ:ة ض:عف
انَّ _ تعالى ال يظلم المؤمن حسنة يُعطى عليھ:ا ف:ي
ويرث الحياة األبديَّة ) مت ( ٢٩ : ١٩
الدنيا ويثاب عليھا في اآلخرة ) جس ( ٩٦
من سقى أحد ھؤالء الصغار كأس م:اء ب:ارد فق:ط...
م::ن س::قى عطش::ا ًنا ف::أَرواهُ فُ::تح لُ :ه ب::اب الج َّن::ة ) م::ن
ّ
فالحق أقول لكم انـ ُه ال يضيع اجرهُ ) مت ( ١٠٤ ( ٤٢ : ١٠
نفس ُه ارتفع )ل:و
نفس ُه ا َّتضع ومن وضع َ
ك ّل من رفع َ
 = (١١ : ١٤حّ :
من تكبَّر وضع ُه _ ) من  = ( ١٥١م:ن تواض:ع b
:::ط المقت::::درين ع::::ن الكراس::::ي ورف::::ع
رفع ُ :ه وم::ن تج َّب::ر قمع ُ :ه ) ج::س  = ( ٤١٤التواض::ع ال
المتواضعين ) لو ( ٥٢ : ١
ً
َّ
يزي::د العب:::د ) وي:::روى  :الع:::الم ( إال رفع:::ة فتواض:::عوا
يرفعكم ) جس ( ١٧٧
إذا دُعيتَ
فامض وا َّتكئ ف:ي آخ:ر موض:ع )ل:و : ١٤
ِ
(٧
انَّ من التواضع الرضى بالدون من شرف المج:الس
) جس ( ٤٢
من أراد أن يكون فيكم عظيمًا يكون
سيّد القوم خادمھم ) جس  ٢٤٤من ( ٨٦

٣٢٠
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األول يك:ون ً
عب:دا
لكم خادمًا وم:ن أراد أن يص:ير ف:يكم َّ
للجميع ) مر  ٤٣ : ١٠ـ ( ٤٤

في اصحابي اثنا عشر مناف ًقا منھم ثماني:ة ال ي:دخلون
انُ :ه ألسْ :ھل أن ي::دخل الجم:ل ف:ي ثق::ب االب:رة م::ن أن
الج َّنة ح َّتى يلج الجمل في سّ :م االب:رة ) ج:س = ( ٣٠١
يدخل غني ٌء ملكوت السماوات ) مت ( ٢٤ : ١٩
وفي سورة األعراف  : ٣٨ال ي:دخلون الج َّن:ة حت:ى يلّ :ج
الجمل من س ّم الخياط
إن ل::م ترجع::وا وتص::يروا مث::ل الص::بيان فل::ن ت::دخلوا
ملكوت السماوات ) مت ( ٣ : ١٨

ال يدخلنَّ الج َّنة االَّ مُرْ د ) من ( ٧٨

ال تطرحوا الدرَّ في أف:واه الك:الب ) ج:س = ( ٤٦١
ال ُتعْ ط::وا الق::دس للك::الب وال ت :ـ ُ ْلقوا ج::واھركم قُ::دَّ ام
ال تطرحوا الدرّ تحت أرجل الخنازير ) من  ١٩٢وفي
الخنازير ) مت ( ٦ : ٧
التمثيل للثعالبيّ (
من أَحبَّ دنياهُ أضرَّ بآخرت ِه ومن أحبَّ آخر َتُ :ه اض:رَّ
من أحبَّ نفس ُه فھو يھلكھا ومن أبغض نفس ُه في ھ:ذا
بدنياهُ فآثروا ما بقي على ما يفنى )جس (٤٠٨
العالم فا َّن ُه يحفظھا للحياة األبديَّة ) يو ( ٢٥ : ١٢
ً
كنوزا في السماء ) مت ( ٢٠ : ٦
اكنزوا لكم
ا َّنما ي:تكلَّم الف:م م:ن فض:ل م:ا ف:ي القل:ب ) م:ت : ١٢
(
( ٣٤

من يتزوَّ د في الدنيا ينفع ُه في اآلخرة )جس (٤٣٦
من أحبَّ شي ًئا أكثر من ذكر ِه ) جس  ٤٠٨م:ن ١٤٦

_ أف:رَ ُح بتوب:ة عب:د ِه م::ن العق:يم الوال:د وم:ن الض::ا ّل
ُذكر في لوقا )  ٤ : ١٥ـ  ( ١٠فرح واجد الخ:روف
الضا ّل والدرھم المفقود ثم قال الربّ  :ھك:ذا يك:ون ف:ي الواجد ومن الظمآن الوارد ) جس ( ٣٥٧
الس::ماء ف::رح بخ:::اطئ يت::وب أكث::ر م َّم:::ا يك::ون بتس:::عة
وتسعين صدي ًقا ال يحتاجون إلى توبة
َمنْ أَذنب وھو يضحك دخل الن:ار وھ:و يبك:ي )ج:س
الوي:::ل لك:::م أيَّھ:::ا الض:::احكون اآلن انك:::م س:::تنوحون
(٤١٠
وتبكون ) لو ( ٢٥ : ٦
النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وانَّ من العسر
بص::بركم تقتن :ون انفس::كم ) ل::و  = ( ١٩ : ١٢ال::ذي
يسرً ا ) جس  = ( ٤٤٤الصبر مفتاح الفرج )من (٩٢
يصبر إلى المنتھى فذلك يخلص ) مت ( ٢٢ : ١٠
الرجل الصالح يأتي ب:الخبر الص:الح والرج:ل الس:وء
الرجل الصالح م:ن كن:ز ِه الص:الح يُخ:رج الص:الحات يأتي بالخبر السوء ) جس ( ٢٣٢
والرجل الشرّ ير من كنز ِه الشرّ ير يُخرج الش:رور )م:ت
(٣٥ : ١٢
م::ا أَحَّ ::ل _ ش::ي ًئا أبغ::ض إليِ ::ه م::ن الط::الق ) ج::س
قال لھم  :انَّ موسى ألجل قساوة قل:وبكم أَذن لك:م أن  ٣٨٤من ( ١٣٩
ُتطلـ ّقوا نساءكم ) مت ( ٨ : ١٩
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زن::ا العين::ين النظ::ر ) ج::س  = ( ٢٣٤م::ا م::ن مس::لم
انَّ كل من نظر إلى امرأة لكي يشتھيھا فقد زن:ى بھ:ا
ينظر إل:ى ام:رأة َّأول دفع:ة ثَّ :م يغ:ضُّ بص:رهُ إالَّ أح:دث
في قلب ِه ) مت ( ٢٦ : ٥
_ تعالى ل ُه عباد ًة يجد حالوتھا في قلب ِه )جس (٣٩٩
لع:ن _ اليھ:ود  ...ا َّتخ:ذوا قب:ور أنبي:ائھم مس::اجد )خ
الوي::ل لك::م أيُّھ::ا الكتب::ة والفرّيس :يُّون الم::راءُون ف::انكم
تش :يّدون قب::ور األنبي::اء وتزيّن::ون م::دافن الص::ديقين  = (٨٣ : ٢ ...قات::::ل _ اليھ::::ود ا َّتخ::::ذوا قب::::ور أنبي::::ائھم
تشھدون على أنفسكم انكم ق َتلة األنبياء ) م:ت  ٢٩ : ٢٣مساجد ) جس ( ٣٠٤
(
مثل الفاجر كمثل القب:ر المش:رَّ ف المجصَّ:ص يعج:ب
الوي:::ل لك:::م أيُّھ:::ا الكتب:::ة والفرّ يس:::يون انك:::م تش:::بھون
ً
حس:نة من رآهُ وجوف ُه ممتلئ نتنـ ًا ) جس ( ٤٠١
القبور المجصَّ صة التي ُترى للناس من خارجھ:ا
وھ::ي م::ن داخلھ::ا ممل::و َءة عظ::ا َم أم::وات وك ّ :ل نجاس::ة
)مت (٢٧ : ٢٣
خطُ :ه ذل::ك الخّ :
:ط فم::ن واف::ق ُّ
ق::د ك::ان نب::يٌّ يخُّ :
ُّ
:ط عَ ل::م
يخ::ط باص::بع ِه عل::ى األرض  ....فلمَّ::ا
اك::بَّ يس::وع
ً
ً
سمعوا طفقوا يخرجون واحدا واحدا ) يو  ٦ : ٨ـ ) ( ٩من (١٠٨
انَّ في انطالقي خيرً ا لكم ) يو ( ٧ : ١٦
حي::اتي خي::ر لك::م ومم::اتي خي::ر لك::م ) م::ن = ( ٦٩
أوالدا حياتي خير لكم  ...فإذا أنا ُّ
ً
مت كانت وفاتي خيرً ا لكم )
أقول لكم انَّ _ قادر أن يقيم من ھذه الحجارة
جس ( ١٩٧
البراھيم ) مت ( ٨ : ٣
أقول لكم إنَّ _ قادر أن يقيم من ھذه الحجارة أوالداً
إلبرھيم ) مت ( ٨ : ٣
ان كنت تريد أن ت:دخل الحي:اة ف:احفظ الوص:ايا )م:ت
(١٧ : ١٩
األول:ين يكون:ون آخ:رين وم:ن اآلخ:رين
كثيرون م:ن َّ
يكونون َّأولين ) مت ( ٣٠ : ١٩
الفعل:ة
الفص:ل العش:رون ف:ي م َّت:ى )  ٢ـ  ( ١٦ي:ذكر َ
الذين أخذوا جميعھم دينارً ا مع اختالف ساعات شغلھم

ل:::و انَّ الم:::اء ال:::ذي يك::َّ :ون منُ :::ه الول:::د اھرق ُتُ :::ه عل:::ى
صخرة ألَخرج _ منھا ً
ولدا ) جس  ٣٦٧من ( ١٦٢
م::ن اش::تاق إل::ى الج َّن::ة س::ا َبقَ إل::ى الخي::رات ) ج::س
( ١٤٨
ف::::ي ص::::حيح البخ::::اري ع::::ن أب::::ي ھُري::::رة  :نح::::ن
اآلخرون السابقون يوم القيامة

روى ذل::ك البخ::اري ف::ي ص::حيح ِه )  ١٢٩ : ١و: ٣
 ٤٦ـ  ... ( ٤٧أُوتي أھ:ل الت:وراة فعمل:وا ح َّت:ى نص:ف
ً
ً
قيراط::ا .ثَّ :م أُوت::ي أھ::ل اإلنجي::ل
قيراط::ا
النھ:ار ف::أُعطوا
ُ
ً
ً
فعملوا إل:ى ص:الة العص:ر ف:أعطوا قيراط:ا قيراط:ا .ثَّ :م
أوتين:::ا الق:::رآن فعملن:::ا إل:::ى غ:::روب الش:::مس فأعطين:::ا
واخ::رج يس::وع ال::ذي يبيع::ون ويش::ترون ف::ي الھيك::ل قيراطين قيراطين الخ
)مت (١٢ : ٢١
نھى عن الشري والبيع في المسجد ) جس ( ٤٤٥

٣٢٢
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أُ ُ
وتيت مفاتيح ك ّل شيء االَّ الخم:س انَّ _ عن:ده عل:م
امَّ::ا ذل::ك الي::وم وتل::ك الس::اعة ف::ال يعلمھ::ا أَ َح::د وال
المالئكة الذين في الس:ماء وال االب:ن االَّ اآلب ) م:ر  ١٣الساعة  ) ...جس  = ( ١٤٤يسألك الن:اس ع:ن الس:اعة
قُل ا َّنم:ا علمُھ:ا عن:د _ وم:ا ي:دريك لعّ :ل الس:اعة تك:ون
( ٣٢ :
قريبًا ) سورة األحزاب ( ٦٣ : ٣٣

انَّ الس:اعة آتي::ة ال ري::ب فيھ::ا وانَّ _ يبع::ث م::ن ف::ي
ا َّنھ::ا س::تأتي س::اعة يس::مع فيھ::ا جمي::ع م::ن ف::ي القب::ور
ك يومئٍ ::ذ  bيحك:::م بي::نھم فال::ذين آمن:::وا
ص::وت اب::ن _ فيخ::رج ال::ذين عمل::وا الص::الحات إل::ى القب::ور  ...الم ُْلُ ::
قيامة الحياة والذين عملوا السيّئات إلى قيام:ة الدينون:ة ) وعملوا الص:الحات ف:ي ج َّن:ات النع:يم وال:ذين كف:روا ...
فأُولئك لھم عذاب مھين ) سورة الح ّج  ٧و ( ٥٥
يو ( ٢٨ : ٥
ليھبطنَّ عيسى بن م:ريم َح َكمً:ا وإِمامً:ا ُم ْق ً
س:طا )ج:س
انَّ اآلب ال ي::دين أح ً :دا ب::ل أعط::ى الحك::م كلَّ ُ :ه لالب::ن
)يو  = (٢٢ : ٥وحينئذ يش:اھدون اب:ن البش:ر آتيً:ا عل:ى  = (٣٨٢كي::ف أن::تم إذا ن::زل اب::نُ م :ريم ف::يكم وإِم::امكم
س::حابة بق:َّ :وة وج::الل عظيم::ين ال::خ ) ل::و  = ( ٢٧ : ٢١م::نكم ) ج::س  = ( ٣٢٦ين:::زل عيس::ى ب:::ن م::ريم عن:::د
المنارة البيضاء شرقي دمشق ) ؟ جس ( ٤٦٨
ا ّنا جميعًا سنقف امام مِنبَر المسيح ) رو ( ١٠ : ١٤
ف::ي ص::حيح البخ::اري )  : ( ٢١ : ٢ال تق::وم الس::اعة
س::تقوم أ ُ َّم::ة عل::ى أم::ة ومملك::ة عل::ى مملك::ة وتك::ون
زالزل شديدة  ...واوب َئة ومجاعات وتك:ون م:ن الس:ماء حت::ى يُقَ ::بض العل::م وتكث::ر ال::زالزل ويتق::ارب الزم::ان
وتظھر الفتن ويكثر الھرج ...
مخاوف وعالمات عظيمة الخ ) لو  ١٠ : ٢١ـ ( ١١

أعمال الرسل ) عم (

الحديث

طاع::ة االم::ام حٌّ :
أجاب الرسل وبطرس وقالوا انَّ _ أَ ّ
:ق م::ا ل::م ي::أمر بمعص::ية _ ) ج::س
حق م:ن الن:اس
َ = ( ٢٦٨م::::ن أم::::ركم م::::ن ال::::والة بمعص::::ية _ ف::::ال
بأن يُطاع ) عم ( ٢٩ : ٥
تطيعوهُ ) جس  = ( ٤١٦ال طاعة لمخلوق في معصية
الخالق ) من ( ١٨٤

رسائل القديس بولس

الحديث

::اص ) م:::ن  = ( ٣٦ال ي:::دخل
اعلموا وافھموا ان ُه ليس للزاني أو ال:نجس أو البخي:ل
انَّ الج َّن:::ة ال تحُّ :::ل لعٍ :
ٌ
ميراث في ملكوت الس:ماوات ) الج َّنة ال خبٌّ وال خائن وال م َّنان ) جس ( ٤٦٦
الذي ا َّنما ھو عابد وثن
افس:::س  = ( ٥ : ٥أَم:::ا تعلم:::ون انّ األَثم:::ة ال يرث:::ون
ملكوت _ )  ١كور ( ٩ : ٦
اإليم:::ان اق:::رار باللس:::ان وتص:::ديق بالقل:::ب وعم:::ل
ا َّن ُ :ه بالقل::ب ي::ؤمن اإلنس::ان للب::رّ ويعت::رف للخ::الص
باألركان ) جس  = ( ١٦٣اإليمان معرفة
)رو (١٠ : ١٠
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٣٢٣

بالقلب واقرار باللسان وعمل باألركان ) من ( ٥٥
كل إنسان كاذب ) رو  ( ٤ : ٣وكذلك ف:ي المزامي:ر
)  .( ١١ : ١١٥وف::ي الجامع::ة )  :( ٢١ : ٧ل::يس م::ن
صدّيق على األرض يصنع الخير بغير أن يخطأ

ك ّل ابن آدم َّ
خطاء ) جس ( ١١٤

روّ ض نفسك على التقوى  ...انَّ التقوى تنفع في ك ّل
َّ
عليك بتق:وى _ فانھ:ا جم:اع كّ :ل خي:ر ) ج:س ٢٨٠
شيء ولھا موعد الحياة الحاضرة والمس َت ْق َبلة )  ١تيم ٤
من  = ( ٩٨اوصيك بتقوى _ فانـ َّ ُه رأس كّ :ل ش:يء )
٧:ـ(٨
جس ( ١٤٥
لتخض::ع ك ّ :ل نف::س للس::الطين العالي::ة  ..فم::ن يُق::اوم
السلطان ظل _ ف:ي األرض فم:ن أكر َمُ :ه أكرمُ :ه _
السلطان يعاند ترتيب _ ) رو ( ٢ : ١٣
ومن أھان ُه أھان ُه _ ) جس ( ٢٤٧
م::ا ل::م ت::رَ هُ ع::ين وال س::معت بِ :ه أُذن وال خط::ر عل::ى
انَّ ف:::ي الج َّن:::ة م:::ا الع:::ين رأت وال أذن س:::معت وال
قلب بشر ما اع َّدهُ _ للذين يحبُّون ُه )  ١كور ( ٩ : ٢
خط::ر عل::ى قل::ب أح::د ) ج::س  = ( ١٢٠ق::ال _ تع::الى
ُ
أعددت لعبادي الص:الحين م:ا ال ع:ين رأَت ال:خ ) ج:س
( ٣٠٥
ان ب َّش::رناكم نح::ن أو م::الك م::ن الس::ماء بخ::الف م::ا
َّ
َ
لو نزل موسى ف:اتبعتموهُ وتركتم:وني لض:للتم )ج:س
ب َّشرناكم ب ِه فليكن مبسالً ) غالطية ( ٨ : ١
(٣٧١
ُذك::ر ) ف::ي  ١ك::ور  ٢٣ : ١١ـ  ( ٣٠اك::رام ال::ربّ
أَكرموا الخبز فانَّ _ أكرم ُه فمن أكرم الخبز أكرمُ :ه
للخبز إذ كرَّ س ُه وجعل ُه قربا ًنا
_ = اكرم:وا الخب:ز ف:انَّ _ أنزلُ :ه م:ن برك:ات الس:ماء
وأخرج ُه من بركات األرض ) جس ( ٧٢
ھو ) _ ( يرحم من يشاء ويقسّي من يش:اء ) رو ٩
يض ُّل _ من يشاء ويھدي من يش:اء ) س:ورة الم:دَّثر
( ١٨ :
( ٣٤
الذي يأكل فللربّ يأكل ألن ُه يشكر _ والذي ال يأك:ل
الط::اعم الش::اكر بمنزل::ة الص::ائم الص::ابر = الط::اعم
فللربّ ال يأكل ويشكر _ ) رو ( ٦ : ١٤
الشاكر ل ُه مثل أجر الصائم الصابر ) جس ( ٢٧١
إِعْ رضْ عن الكالم العالميّ الملت:بس بالب:دَ ع  ...ال:ذي
ايَّاكم ومحدثات األم:ور ف:إنَّ كّ :ل محدث:ة ب:ـِدْ عة وك:ل
انتحل ُه قوم فزاغ:وا ع:ن اإليم:ان )  ١ت:يم  ٢٠ : ٦ـ ٢١
بدعة ضالل ) إرشاد الطالبين ص ( ٨
عرضْ عن ُه ) تيطس ( ١٠ : ٣
( = رَ جُ ل البدعة أَ ِ
ال ُب َّد أن يظھر إنسان الخطي َئة اب:ن الھ:الك  ..ويُ:رى
من نفس ِه ان ُه ھو _  ...فيھل ُك ُه ال:ربّ يس:وع ب:ن َفس فمِ :ه
) تس  ٣ : ٢ـ ( ٨

ل::م يس :لَّط عل::ى ال::دجَّ ال االَّ عيس::ى ب::ن م::ريم ) ج::س
 = ( ٣٦٥ليق::تلنَّ اب::نُ م::ريم ال::دجَّ ال بب::اب لّ ::د ) ج:::س
( ٣٨١

٣٢٤
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رسائل يعقوب الرسول ) يع (

الحديث

اإليمان قول وعمل ) ج:س  = ( ٥٦اإليم:ان والعم:ل
اإليمان ان كان بغير أعمـال فھـو ميّت في ذات ِه ) ي:ع
اخ::وان  ...ال يقب::ل _ أح::دھما االَّ م::ع ص::احب ِه ) ج::س
 ١٥ : ٢و (١٦
( ١٦٣
أكثر الناس ذنوبًا ي:وم القيام:ة أكث:رھم كالمً:ا = أكث:ر
اللس::ان ن::ار وع::الم م::ن االث::م  ...ھ::و ش::رٌّ ال ينض::بط
مملوء س ّمـ ًا مُميتـ ًا ) يع  ٦ : ٣ـ  = ( ٨ان ك:ان أح:د ال خطايا ابن آدم في لسان ِه ) جس  = ( ٧٠احبُّ األعم:ال
إلى _ حفظ اللسان ) جس  ١٥من ( ٦
يز ُّل في الكالم فھو رجل كامل ) يع ( ٢ : ٣
انَّ مح َّب::ة الع::الم ع::داوة  bفم::ن آث::ر ان يك::ون حبي ًب::ا
للع::الم فق::د ص::ار عًّ :
:دوا  ) bي::ع  ( ٤ : ٤ـ  :ح::بّ الم::ال
أصل كل شرّ  ١تيم ( ١٠ : ٦

حبُّ الدنيا رأْس ك ّل خطي َئة ) جس  ١٩٢من ( ٦٨

ص::الة اإليم :ـان تخل :ـ ّص الم::ريض وال::ربّ َينھض ُ :ه )
يع ( ١٥ : ٥

قـ ْم فص ِّل انّ في الصالة شفا ًء ) جس ( ١١٠

رسائل بطرس الرسول ) بط (

الحديث

انّ مثـَل أھل بيت:ي ف:يكم مث:ل س:فينة ن:وح م:ن ركبھ:ا
في أيَّام نوح بُني التابوت الذي َخلَص في ِه ن َف ٌر قليل )
َّ
نجا ومن تخلف عنھا ھلك ) جس  ١٢٧و ( ٤٠٢
بط ( ٢٠ : ٣
اكرموا الملك  ..اخضعوا لسادتكم )  ١بط  ١٧ : ٢ـ
( ١٨

رسائل يوحنا الرسول ) يو (
نح:ن أبن::ا ُء _  ...نعل:م انُ :ه إذا ظھ:ر  ..س::نعاين ُه كم::ا
ھو )  ١يو ( ٢ : ٣

يجّ لوا المشايخ ) من ( ٥٦

الحديث
سترون ربَّكم يوم القيامة عيانـ ًا ) من ( ٤٥
انكم َ

من أحبّ _ حفظ وصيَّت ُه ـ قال الشاعر :
ّ
والح:ق إذا نـ ُدبوا للقول قالوا فأَحْ سنوا
ال تكن محبَّتكم بالكالم وال باللسان بل بالعمل
ولكنَّ حُسْ ن القـول خالف ُه الفع ُل
)  ١ي::::و  = ( ٨ : ٣وف::::ي انجيلِ ::::ه )َ : (٢٣ : ١٧م::::ن
أحبَّني يحفظ كلمتي
من يعمل الخطي َئة فھو من إبليس  ...ولھذا ظھر ابنُ
لينقض أعمال إبليس )  ١يو ( ٨ : ٣

ك ّل بني آدم يطعن ُه الشيطان في جن َبيِْ :ه باص:بع ِه ح:ين
ليطعن ُ :ه ُ
فطع::ن ف::ي
يول::د غي::ر عيس::ى ب::ن م::ريم ذھ::ب
َ
الحجاب ) جس ( ٣١٩
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إذا أحبَّ _ عب ًدا اب:تالهُ ) ج:س  = ( ٢٣إذا أراد _
ان::ي كّ :ل م::ن أُح ُّبُ :ه أوبّخُ :ه واؤدّبُ :ه ) رؤي::ا ( ١٩ : ٣
ومثلُ ::ه ف::ي الرس:::الة إل::ى العب::رانيين )  ( ٦ : ١٢وف:::ي بق::وم خي::رً ا اب::تالھم ) م::ن  = ( ٨انَّ عظ::م الج::زاء م::ع
عظم البالء وانَّ _ إذا أحبَّ قومًا ابتالھم ) ج:س ١١٩
سفر األمثال )  : ( ١٢ : ٣انّ الذي يح ُّب ُه الربّ يؤدب ُه
(
انَّ م َّم::ا يلح::ق الم::ؤمن م::ن عمل ِ :ه وحس::نات ِه م::ن بع::د
ط::وبى لألم::وات ال::ذين يموت::ون ف::ي ال::ربّ  ...ألَن
ً
وول:دا ص:الحً ا تركُ :ه  ..وحياتُ :ه تلحقُُ :ه
نش:رهُ
موت ِه علمًا
أعمالھم تابعة لھم ) رؤيا ( ١٣ : ١٤
َ
من بعد موت ِه ) جس ( ٢١٥
) السماء ( ال يدخلھا شيء نجس وال فاعل ال:رجس
َّ
تنظفوا فان ُه ال يدخل الج َّنة االَّ نظيف ) ج:س  ١٠٢و
) رؤيا ( ٢٦ : ١٢
( ١٦٢
األول واآلخ::ر كنُ :
:ت مي ًت::ا وھ::ا أن::ا ح::يّ  ...ول::ي
ان::ا َّ
ُ
َ
َّ
:ت فاتحً ::ا وخات ًم::ا ) ج::س  = ( ١٣٤أعطيُ :
انم::ا بُعثُ :
:ت
مفاتيح الموت والجح:يم ) رؤي:ا  = ( ١٨ : ١أن:ا األل:ف
ُ
كن:ت
فواتح الكالم وجوامعُ :ه وخوات َمُ :ه ) ج:س = ( ٦١
والياء والبدا َءة والنھاية ) ( ٨ : ١
َّأول الناس في َ
الخ ْلق وآخرھم ف:ي ال َبعْ :ث )م:ن : (١١٥
انيّ أ ُ
ُ
عطيت مفاتيح خزائن األرض )بخاري (٨٦ : ٢

الفصل السابع
في الخطابة النصرانيَّة بين عرب الجاھليَّة
بعد كالمنا عن المفردات النصرانيَّة في لغة عرب الجاھليَّ:ة واعالمھ:ا وأمثالھ:ا وحكمھ:ا
ً
يقتضي أن نبيّن نفوذ ھذا الدين بينھم بما ھو أد ّل على آدابھم .وليس أكثر
داللة على ذلك من ف:نّ
الخطابة
ق::د افتخ::ر الع::رب ف::ي ك ّ :ل أجي::الھم بمق::درتھم عل::ى البالغ::ة والتب ُّس::ط ف::ي الك::الم وق::وَّ ة
العارضة ح َّتى أ َّنھم لجھلھم آداب م:ا س:واھم م:ن الش:عوب كاليون:ان والروم:ان نس:بوا إل:ى ق:ومھم
االمتياز بف:نّ الخطاب:ة دون س:واھم .ومھم:ا ك:ان م:ن الص:حَّ ة ف:ي ھ:ذا االدّع:اء ال م:راء ف:ي ا َّنھ:م
عُرفوا في ك ّل آن بذالقة اللسان وطالقة الكالم
فيا ُترى ماذا كان مبلغ نصارى العرب في ھذا الفنّ وھل بق:ي ش:يء م:ن آث:ارھم المنب:ئ
ببالغتھم الخطابيَّة بين أھل جلدتھم
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السؤال ال ب َّد من تقديم ملح:و َظين  :األوَّ ل انَّ م:ا بل َغن:ا م:ن ُخ َط:ب
فقبل الجواب على ھذا َ
فدون ُه ال:رواة ف:ي الق:رن الث:اني لإلس:الم .فم:ن
عرب الجاھليَّة لم يُجْ َمع االَّ بعد الھجرة بم َّدة مديدة َّ
البديھي أنَّ كثيرً ا من تلك اآلثار الخطابيَّة قد ضاع بطول الزمان وآفة النسيان أو لم يبلغنا من ُه االَّ
ُن َتف قليلة ال تكفي ألن نبني عليھا الحكم الصواب في مقدرة نصارى العرب على القاء الخطب
الملح::وظ االخ::ر انَّ ال::رواة ال::ذين رووا تل::ك المق::اطيع ك::انوا م::ن أھ::ل اإلس::الم ال يھمُّھ::م
كثيرً ا اإلشارة إلى دين خطباء العرب في الجاھليَّة وكلُّھم في مظ َّنتھم م:ن أھ:ل الش:رك ال يختل:ف
في عرفھم النصرانيّ عن اليھودي أو الوثني
فلم َ
يبق لكشف القناع عن الحقيقة االَّ أن نج:ري عل:ى االس:تقراء وال:دالئل الت:ي س:بق لن:ا
جمعُھا في الفصول السابقة للتمييز بين النصارى والمشركين واثبات ما يمك:ن استخالصُ :ه لبي:ان
علمھم بالخطابة فنقول :
معلوم انَّ الخطابة على اخ:تالف أغراض:ھا م:ن تثبي:ت ومش:ورة ومش:اجرة عل:ى قس:مين
كبيرين دينيَّة ومدنيَّة .وفي كليھما آثار باقية تد ُّل على امتياز النصارى فيھما على عھ:د الجاھليَّ:ة
وأَ َّول ظھور اإلسالم
 ١الخطابة الدين ّية بين نصارى عرب الجاھل ّية
بيَّنا في فصول مطوَّ لة س:بقت لن:ا ف:ي القس:م األوَّ ل م:ن ھ:ذا الكت:اب ك:م كان:ت النص:رانيَّة
ً
اس:تنادا إل:ى الم:ؤرخين الق:دماء
منتشرة في أنحاء العرب فتتبَّعنا ك ّل جھات جزيرتھم وأثبتنا قولنا
من يونان ورومان وسريان معاصرين ثم عرب كتبوا بعد اإلسالم بقلي:ل .ھ:ذا فض:الً ع:ن اآلث:ار
الحجريَّة ف:ي الحميريَّ:ة واآلث:ار الفنيَّ:ة المختلف:ة .ف:ان ك:ان األم:ر ك:ذلك يل:زم الق:ول ب:أنَّ الخطاب:ة
الدينيَّة كانت شائعة بين ت َب َعتھا ألنَّ الديانة النصرانيَّة تنتش:ر ع:اد ًة ب:التعليم الش:فاھي إذ ق:ال الس:يّد
المسيح لرسله ) مت:ى  ١٩ : ٢٨ـ  )) : ( ٢٠اذھب:وا وتلم:ذوا كّ :ل األم:م  ...وعلّم:وھم أن يحفظ:وا
جمي::ع م::ا أوص::ي ُتكم بِ :ه (( ف::ال يج::وز اس::تثناء المبش::رين بالنص::رانيَّة ب::ين الع::رب م::ن ھ::ذا الحك::م.
والسيَّما أ َّنھم كانوا شيَّدوا بينھم كنائس عديدة وأقاموا لھم أساقفة وكھنة وشمامسة كما قرَّ رنا ذلك
بالشواھد .وھؤالء كلّھم في مق َّدمة واجباتھم االرشاد والخطابة في عقائد الدين
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ليرسخوھا في عقول رعاياھم ويثبتوھا للخوارج وللطالبين الت ُّدين بالنصرانيَّة .فليت شعري م:اذا
بقي من تلك اآلثار الطيّبة والخطب أو الميامر .وال ننكر أنَّ اللغة الكنسيَّة كانت في بعض جھات
صتھا أيضً:ا ف:ي الن:واحي الت:ي ك:ان أھلھ:ا
العرب الكلدانيَّة أو اليونانيَّة االَّ أ َّن ُه كان للغة العربيَّة ح َّ
من أصل عربي محض كاليمن والحجاز وبين عرب المدر الساكنين في الخ:يم حي:ث ك:ان يس:كن
بينھم أساقفة يتن َّقلون معھم في مناجعھم كما صرَّ ْ
حت اآلثار الكنسيَّة والمجامع الدينيَّة بذلك ودوَّ ن:ا
أقوالھم
وم َّم::ا ع::رَّ ض إل::ى الفق::دان تل::ك البقاي::ا الجليل::ة انَّ الخّ :
:ط العرب::ي ال::ذي علَّم ُ :ه النص::ارى
الخوانھم العرب كما أَيَّدنا ذلك بالشواھد لم يكن بعد انتشر انتشارً ا كافيًا ليحفظ ذلك القلُ :م الح:ديث
َ
كنوزھم األدبيَّة .ولمَّا جا َء اإلسالم ا َّتجھت األفكار إلى الدين الجديد وجعلوا القرآن الك ّل في الكّ :ل
لفوز ذوي ِه بقبائل العرب
ھ::ذا مج َم::ل م::ا يق::ال ع::ن الخطاب::ة الدين َّي::ة النص::رانيَّة ولك َّنن::ا ل:م ني::أس م::ن التق::اط بع::ض
الحبوب من تلك السنابل المحص:ودة وبع:ض الفت:ات ف:ي تل:ك الموائ:د الف:اخرة .فم:ن ذل:ك خطي:بٌ
دينيّ شاع اسم ُه في بطون بالد العرب وانجادھا اجمع ك ُّل أھل البادية من حضر ومدر على انُ :ه
ك:ان ً
آي:ة ف:ي البالغ:ة الخطابيَّ:ة نري:د بِ :ه ق::سّ ب:ن س:اعدة ال:ذي ي:د ُّل مج:رَّ د اس:م ِه عل:ى نص::رانيَّت ِه
وضُرب ب ِه المثل في أساليب البيان .ولو لم يكن في جزيرة العرب غير ق:سّ اش:تھر ف:ي البالغ:ة
ُ
ً
فأس:طر قليل:ة
تأيي:دا لھ:ذه الس:معة العظيم:ة
والخطابة لكفى النصارى ب ِه فخرً ا .اما ما يُ:روى عنُ :ه
َّ
نقلناھ:ا ف:ي كتابن:ا ش:عراء النص:رانيَّة ) ص  ٢١٢ـ  ( ٢١٣وھن:اك اخب:ار رويناھ:ا عل:ى عالتھ:ا
تثبت رفعة مقام ِه بين العرب لكنھا ال تشفى عليالً وال تروي غليالً .وكذلك اخب:ارهُ المرويَّ:ة ع:ن
األول:ين وخراف:ات األق:دمين فيق:ول ال:رواة ھن:اك انُ :ه ادرك
ك َتبة العرب فا َّنھا أقربُ إل:ى أس:اطير َّ
زمن بقايا الحواريّين ورأسھم سمعان الصفا وان ُه عاش س:تمائة ب:ل س:بعمائة س:نة ) ص ( ٢١٦
ورق
وا َّن ُه ب َّش:ر بمج:يء نب:ي المس:لمين وانَّ محمَّ:داً رآهُ ف:ي س:وق عك:اظ يخط:ب عل:ى ج َم:ل لُ :ه أَ َ
)راج :ع الشرش::ي  (٢٧٥ : ٢واش::ياء أُخ::رى أق::رب إل::ى الترَّ ھ::ات منھ::ا إل::ى ص::حيح الرواي::ات.
ولعلَّھم أصابوا بقولھم ا َّن ُه )) كان أسق ًفا على نجران وان ُه كان زاھ ًدا في الدنيا يلبس المسوح ويتبع
السيَّاح على منھاج المسيح (( وكذلك قولھم ان ُه )) كان ي َّتكئ على عصا في خطب ِه (( ) ال سي ًفا كما
روى البعض ( .فان أساقفة النصارى
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يمسكون في أيديھم ع َّك ً
ازا وھم يخطبون .وخالصة الكالم انَّ ق ًّسا كان خطيبًا مص:قعًا َّأث:ر كالمُ :ه
البليغ في قلوب العرب ح َّتى نسبوا إلي:ه م:ن األق:وال واألعم:ال م:ا ُّ
ي:رده النق:د الص:حيح وال يقبلُ :ه
الذوق السليم .وھا نحن نروي ثلث خطب من خطبه فا َتنا ذكرُ ھا ف:ي ش:عراء النص:رانيَّة ال تأييً :دا
لص:حَّ تھا ب::ل اعال ًن::ا بم::ا تناقلَُ :ه الع:رب ع::ن ق::سّ غث:ـ ًّا ك::ان أو س:مي ًنا وھ::ذه الخط::ب وج::دناھا ف::ي
التذكرة الحمدونيَّة ) نسخة باريس الخطيَّة ص ( 84v
أيُّھا الناس الح ِْلم شرف والصبر ظفر والجود سرور والمعرفة كنز والجھل سَ :فه والعجُ :ز ذل:ـ ُّة والح:رب
دع::ة والظف::ر د َُول واأل َّي::ام عِ َب::ر والم::رء منس :وب إل::ى فعلِ :ه م::أخوذ بعمل ِ :ه فاص::طعنوا المع::روف تكس::بوا الحم::د
ُخ َ
َ
واستشعروا الج ّد تفوزوا ب ِه ودَ عُوا الفضول يجاريكم السفھاء وأكرموا الجلوس يعمر ن:اديكم وح:اموا ع:ن الحقيق:ة
يُرغَب في جواركم وأَنصفوا َمن آنفكم يرف:ق بك:م وعل:يكم بمحاس:ن األخ:الق فانھ:ا رفع:ة وايَّ:اكم واألخ:الق الدنيَّ:ة
فانھا تضع الشرف وتھدم المجد
) خطب::ة ( ايھ::ا الن::اس ش::ارفوا بأبص::اركم ف::ي ك::رّ الجدي::دين ث::م أَرجعوھ::ا كليل:ً :ة ع::ن بل::وغ األم::ل ف::إن
الماضي عظة للباقي وال تجعلوا الغرور سبيل العجز فتنقطع حجتكم في موقف _ سائلكم فيه ومحاسبكم على م:ا
اسلفتم .أيھا الناس امس شاھد فاحذروهُ واليوم مؤدب فاعرفوهُ ً
وغدا رسول فاكرموهُ وكونوا على حَ َذر من ھجوم
ناج والغبرُ في النار
فالسالم
القدَ ر فان أعمالكم تطلق أبدانكم والصراط ميدان يكثر في ِه العثار
ٍ
) خطبة ( اتقوا عباد _ وأنتم في َمھل بادروا األَجل وال يغرَّ َّنك ُم األمل فكأَن ب:الموت وق:د ن:زل فش:غلت
المر َء شواغل ُ ُه وتركت عن ُه بواطلَ ُه وھيَّأَت اكفان ُه وبكاهُ جيران ُه وصار إلى المنزل الخالي بجس:ده الب:الي ق:د ف:ارق
الرفاھية وعاين الداھية فوج ُھ ُه في التراب عفير وھو إلى ما قدَّ م فقير

ھ:ذه كم::ا ت::رى حكٌ :م أكث::ر منھ::ا خط:ب .والعج::ب انَّ الكتب::ة الس::ريان ال::مйاص::رين ال::ذين
استفدنا من تواريخھم عدَّة أخبار عن العرب لم يأتوا بذكر قسّ بن ساعدة
على ا َّنھم ذك:روا خطيبً:ا آخ:ر وكاتبً:ا بلي ًغ:ا اش:تھر بالكوف:ة ف:ي الق:رن األوَّ ل م:ن اإلس:الم
وكان أسق ًفا على نصارى الكوفة وعاقوالء يُ:دعى ج:رجس اس:قف الع:رب .فھ:ذا ك:ان متع ّم ًق:ا ف:ي
درس كت::ب اليون::ان ونق::ل قس :مًا منھ::ا ك::اورغنون ارس::طوطاليس وكت::ب ش::روحً ا عل::ى األس::فار
المق َّدسة ول ُه ع َّدة خطب وميامر لم تزل بين مخطوطات عواصم أوربَّة كلن:دن وب:اريس ورومي:ة
ي َّتضح منھا ما ا َّتصف ب ِه جرجس اسقف الع:رب م:ن العل:م والبالغ:ة ف:ي الخط:ب الدينيَّ:ة .بي:د أنَّ
ھذه اآلثار كلَّھا لم تبل:غ إلين:ا االَّ بالس:ريانيَّة .وم:ن المحتم:ل أنَّ عربيَّتھ:ا ض:اعت فبقي:ت ترجمتھ:ا
السريانيَّة .كانت وفاة
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األول للھجرة
جرجس المذكور في أواخر القرن َّ
وم َّم::ن يج::ب َن ْظمھ::م ف::ي س::لك خطب::اء النص::رانيَّة أولئ::ك الس:يَّاح والرھب::ان ال::ذين تك::رَّ ر
ذكرھم في الشعر العربيّ المرويّ ساب ًقا فا َّنھم لم ينقطعوا فق:ط إل:ى الص:الة والزھ:د ب:ل كثي:رً ا م:ا
ك::انوا يختلط::ون ب::العرب وي::دعونھم إل::ى نب::ذ أدي::انھم الباطل::ة ويرش::دونھم إل::ى الص::الح بالخط::ب
والمواعظ .كما ورد في تراجم ال:بعض م:نھم كالق:ديس ھيالري:ون والق:ديس افتيم:وس ب:ين ع:رب
الشام والقديس جرجنسيوس رسول عرب اليمن وموسى رسول الغسَّانيين وغيرھم كثيرين س:بق
ذكرھم .فينبغي اذن القول بأن الخطابة النصرانيَّة الدينيَّة قد ازھرت بين العرب كما ازھرت بين
غيرھم من األمم وان لم تبلغ إلينا صورتھا بسبب آفات الزمان وكوارث الحدثان
 ٢الخطابة المدنية بين نصارى الجاھلية
إن كانت اآلثار الدينيَّة من خطب نص:ارى الجاھليَّ:ة الباقي:ة إل:ى عھ:دنا ن:زر ًة قليل:ة فك:ان
أَم ْلنا في جمع مآثرھم المدنيَّة أعظم لكلَف الرواة بما ھو أقرب إلى أخالقھم وأفكارھم .االَّ أ َّنھم ما
ُّ
لإلقناع واإلِقناع كم:ا
رووهُ منھا ال يكاد
يستحق الذكر أو ھو فصول حكميَّة ليست خطبًا وُ ضعت ِ
ال يُخفى ھو غاية الخطيب ومحور الخطابة
ولكن إذا كانت الخطب المرويَّة ال يكا ُد يُعبأ بھا إ َّنما نجد في مآثر العرب ما يثبت شيوع
الخطابة بين القبائل النصرانيَّة .وأوَّ ل ھذه القبائل وأق:دمھا قبيل:ة اي:اد الت:ي روين:ا اخبارھ:ا واثبتن:ا
تنصُّ:رھا ) ص  ٧٥ـ  ٧٦و  ( ١٢٤ع:ن ع:دَّة َك َتب::ة .ومنھ:ا ك::ان ق::س ب:ن س::اعدة األي::اديّ الم::ارّ
ذكرهُ .فاياد ھذه نسب إليھا قدما ُء العرب البراعة في الخطابة لنا على ذلك شاھد حسن ف:ي م:ديح
الشعراء الياد وذكرھم لخطبائھا منھا قول الشاعر في وصف خطبھم :
َيرْ مون بالخطب الطوال وتارةً

قباء
َوحْ َي المالحظ خيف َة الرُّ ِ

وص َفھم بتطبي:ق خط:بھم عل:ى مقتض:ى الح:ال ت:ار ًة ب:الطول والتص:ريح وت:ارة بالوج:ازة
دؤاد بن جرير األياديّ :
والكناية واإلشارة .وقال أحدھم يرثي أبا َ
جرير جاھ ٌل بمُصاب ِه
ابن
نعى َ
ٍ
نعاهُ لنا كالليث يحمي عرينـَ ُه

ب
فع َّم نزارً ا بالبُكـا والتحـ ُّو ِ
َ
ب
وكالبدر يُعْ شي ضؤُ هُ ك َّل كوك ِ
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واضربُ من ح ّد السنان لسا ُن ُه
َ
نزار كلـ ّھا وخطيبـ ُھا
زعي ُم
ِ
روم ساد ٍة ثم قـال ٍة
ـ
ق
سليل
ٍ
كقسّ أيـا ٍد أو لقيط بن معب ٍد

َّ
ب
وامضى من السيف الحُ سام
المشط ِ
ب
رأس ُه ك ُّل مُشغ ِ
إذا قـال طأْطـا َ
ُّ
ب
يبزون يوم الجمـع أھـ َل الم َُح َّط ِ
ب
وعذر َة والمِنطي زيـ ِد بن جُنـ ُد ِ

ً
أربعة غيرهُ كلُّھم
دؤاد األياديّ واطرأَ بالغت ُه في الخطابة ث َّم ذكر
فأثنى الشاعر على أبي َ
ُخطباء وكلھم من اياد .ذكر َ
ْ
لقيط بن َيعْ مُر األيادي الذي انذر قوم ُه غز َو كسرى لھم وأرسل إليھم
ٌ
خطبة بليغة حاكت في صدورھم فنجوا من عدوّ ھم .ومنھا قول ُه :
قصيدت ُه العينيَّة التي ھي
ايادا َ
أَب ْل ِغ ً
وخلـ ِّ ْل في س َُراتھـ ِم
يا لَھْف نفسيَ ان كانت أمورك ُم
االَ تخافـونَ قومـ ًا ال اَبَا لك ُم
ما لي اراكم نيامًا في بُلـَھْنيَة
صونوا جيادَ ُك ُم واجلوا سيوفك ُم
يا قو ُم ال تأمنوا ان كنتم ُغبُرً ا
وقلـ ّدوا امركـم  ِbدرّ كـ ُم
َ
ُ
بذلت لكم ُنصْ حي بال دَ خل
لقد
ھذا كتابي اليكم والنذي ُر لكـم

صعا
انيّ أرى
ص قد َن َ
الرأي إِن لم أُعْ َ
َ
حْ
اس فاجتمعـا
ـ
ـ
الن
ر
ُ
ام
م
ك
ش َّتى وا ُ َ
ِ
ال الـدَّبى ُس ُرعـا
ـ
كأمث
امسوا إليكم
ِ
ب قد سطعا
وقد ترَ ْونَ شھاب الحـر ِ
وحدّدوا للقسيّ ال َّنيـْل وال ُّشرُعـا
على نسائكـ ُم كِسْ رى ومـا جمعـا
الذراع بأمر الحرب مُضطلعا
رحب
َ
ِ
َ
َ
فاستيقظوا انَّ خيـر العلـم ما نفعـا
لمن رأى َر ْأ َي ُه منكـم و َمن َسمعـا

وھي طويلة بليغة .وفيھا كما ترى ك ّل صفات الخطابة الحماس:يَّة .وق:د ذك:ر ف:ي مطلعھ:ا
ب َيع قوم ِه النصارى
امّا الخطيب الثاني المذكور فھو ع ُْذرة بن حجرة الخطي:ب االي:اديّ ال:ذي وص:ف ُه الش:اعر
وشبَّھ ُه بقس بن ساعدة بقول ِه :
فانـ َّك ضحَّ ا ٌ
ب
ك إلى كل صاح ٍ

ُ
قس غدا َة ُع َكاظھا
وانطق من ٍ

لكنَّ آثارهُ الخطابيَّة مجھولة .ومثل ُه زيد بن جُ ْندب المنعوت بال ِم ْنطيق أي الخطيب المفوَّ ه
البليغ فانَّ خطب ُه لم تبلغ إلى يدنا .ويروى عن ُه ان ُه كان خطيبًا وشاعرً ا معًا
وكما اشتھرت اياد في الخطابة بين قبائل العرب كذلك قرنوا بھ:ا قبيل:ة تم:يم وھ:ي أي ً
ض:ا
من القبائل التي غلبت عليھ:ا النص:رانيَّة كم:ا دلَّ:ت إليِ :ه كتب:ة الع:رب ) راج:ع الص:فحة  ١٢٦م:ن
كتابنا ( .فمن ُخطبائھم اكثم بن صيفي بن رباح التميمي .قال ابن نباتة في كتاب ِه َسرْ ح العيون في
شرح رسالة ابن زيدون ) ص  ( ١٢ان ُه )) أشھر ح َّكام
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العرب في الجاھليَّة وحكمائھم وخطبائھم (( وقد جمعوا م:ن كالمِ :ه حكمً:ا وامث:االً ووص:ايا لقومِ :ه
منھا قول ُه :
يا بني تميم ال يفوتنـ َّكم وعظي ان فاتكم الدھ ُر بي .يا بني تميم ان َمص:ارع االلب:اب تح:ت ظ:الل الطم:ع
و َمن سلك الج ّد أَمن العثار .ولن يعدم الحسود ان يُتعب فكرهُ وال يجاوز ضرُّ هُ نفس ُه والسكوت عن األحمق جواب ُه
....

وممَّا رُ وي ألَكثم خطاب ُه لكسرى لمَّ:ا أوف:دهُ إليِ :ه النعم:ان ب:ن المن:ذر ) اطل:ب عق:د الفري:د
البن عبد ر ّب ِه  ( ١٢٧ : ١قال :
)) انَّ أفض::ل األش::ياء أَعاليھ::ا وأفض::ل الخطب::اء أص::دقھا .الص::دق منج::اة والك::ذبُ َم ْھ::واة .والش::رَّ لجاج::ة
والحز ُم مركبٌ صعب والعجز مركبٌ وطيء .آف ُة الرأي الھوى والعج ُز مفتاح الفقر وخير األمور الص:بر .حس:نُ
الظنّ ورطة وسوء الظنّ عصمة .اصالح فساد الرعيَّ:ة خي:ر م:ن اص:الح فس:اد الراع:يَ .م:نْ فس:دت بطانتُ :ه ك:ان
كالغ::اصّ بالم::اء .ش::رُّ ال::بالد ب::الد ال أمي::ر بھ::ا .ش::رُّ المل::وك م::ن خاف ُ :ه الب::ريء  ...خي::ر األع::وان م::ن ل::م ُي:َ :را ِء
بالنصيحةُّ .
ه ((
أحق الجنود بالنصر من َحسُنت سرير ُت ُه .حسبُك من شرّ سماع ُ

ومن أقوال ِه ما أوصى ب ِه أوالدهُ ليبقوا متحدين وضرب لھم مثل السھام المجتمعة :
كونوا جمي ًعا يا بنيّ إذا اعترى
تأبى القدا ُح إذا اجتمعنَ تكسُّرً ا

َخ ْطبٌ وال تتفرَّ قوا آحـادا
وإذا افترقنَ تك َّسرت افرادا

ومن خطباء تميم النصارى حاجب بن زرارة اثنى الع:رب عل:ى بالغتِ :ه واوف:دهُ النعم:ان
أيضًا إلى كس:رى فخط:ب أمامُ :ه م:دافعًا ع:ن الع:رب مس:تعط ًفا لرض:اهُ عل:يھم ) العق:د الفري:د : ١
: ( ١٢٧
:ب س::لطا ُن َك .انَّ الع::رب ا َّم ُ :ة ق::د غلظ::ت اكبادُھ::ا واستحص::دت مرَّ ت :ـ ُھا
ُك وعل::ت ي :دُك وھيَ :
)) َروى زن :د َ
ٌ
ٌ
ٌ
س:امعة م::ا س:ا َمحْ َتھا وھ:ي العلقُ :م م:رار ًة وھ::ي
مسترس:لة م::ا ال َي ْنت:ـَھا
وامق:ة م::ا تألَّفت:ـَھا
ومُنع:ت دَ رَّ ت:ـ ُھا .وھ::ي ل:ك
ً
ً
سالمة .نحنُ وفودھا إليك وأَ ْلسِ ن ُتھا لديك ذ َّم ُتنا محفوظ:ة واحس:ابُنا
غضاضة والعس ُل حالو ًة والما ُء الزال ُل
الصابُ
ٌ
ممنوعة وعشائرنا فينا سامعة مطيعة .أَن َنؤُ وب ل:ك حام:دين خي:رً ا فل:كَ ب:ذلك عم:وم محم:دتنا وأَنْ ُن َ:ذ َم ل:م نخ:ص
م دونھا ((
بالذ ّ

ومن خطباء تميم الذين ذكرھم أيضًا العرب في أواخر الجاھليَّة وأوائل اإلسالم الزبرقان
ُّ
وع:دھما م:ع عط:ارد ب:ن حاج:ب م:ن أك:ابر الس:ادات وبلغ:اء الخطب:اء
بن بدر وعمرو بن االھ:تم
وذكروا دخولھم على نبي اإلسالم وكالمھم بحضرت ِه ) اطلب األغاني : ٤
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 ١٠ـ  ( ١٢وھو ال يد ُّل على كبي:ر ام:ر ال ً
لفظ:ا وال معن:يٍ إذ ل:م يدوّ نُ :ه كات:بٌ وق:ت القائِ :ه وا َّنم:ا
ٍ
روي بعد نيّف ومئة سنة .ويص ّح ھذا في أساقفة نجران الوافدين على محمَّد كما ذكرھم ابن سعد
وص::احب األغ::اني وغيرھم::ا .ف::ال يمك َّن::ا أن نب::دي حك ًم::ا ف::ي عارض::تھم نظ::رً ا للقلي::ل المص::نوع
المروي عنھم .وكذا قُل أي ً
ضا عن بقيَّة خطب:اء الع:رب ال:ذين اش:تھروا بالخطاب:ة فبقي:ت أس:ماؤھم
ً
وضاع كالمھم .وا َّنما ثبت قولنا انَّ الخطابة النصرانيَّة دينيَّة كان:ت أو مدنيَّ:ة بلغ:ت ف:ي الجاھليَّ:ة
َمقامًا رفيعًا شھد ل ُه التاريخ وان فُقد معظم آثارھا

الفصل الثامن
في التاريخ النصرانيّ بين عرب الجاھليَّة
انَّ م:ا قي:ل ف:ي آث:ار الخطاب:ة ب:ين نص::ارى الع:رب ف:ي عھ:د الجاھليَّ:ة يص:حُّ ف:ي آث::ارھم
التاريخيَّة فا َّنھا قليلة ج ًدا كأن العرب ظلُّوا في جزيرتھم معتزلين عن بقيَّة الش:عوب المس:يحيَّة ل:م
يعرفوا منھا شي ًئا .وليس األمر كذلك كما سترى وا َّنما سبب ندرة ھذه المآثر انَّ أھل الجاھليَّ:ة ل:م
ّ
الخط بي:نھم فصَّ :ح ف:يھم ق:ول المث:ل )) كُّ :ل عل:م
يدوّ نوا معارفھم في بطون الدفاتر لقلَّة انتشار علم
ليس في القرطاس ضاع ((
ويُض::اف إل::ى ھ::ذا الس::بب س::ببٌ آخ::ر وھ::و قلَّ::ة اكت::راث ال::رواة المس::لمين لت::دوينھا ح::ين
باش:روا بجم::ع آث:ار الجاھل َّي::ة ف::ي الق:رن الث::اني للھج::رة .فك:ان حينئٍ :ذ معظُ :م ھمّ:تھم أن ي::رووا م::ا
الحضر والمدَ ر من الشعر الجاھليّ والمفردات اللغويَّة واألمثال والحك:م وم:ا
يسمعون ُه من عرب
َ
أشبه ذلك .امَّا ما عرف ُه أجدادھم من تاريخ النصرانيَّة فلم يعيروهُ باالً
على ا َّننا لو ن َّقبنا في األمر ود َّققن:ا النظ:ر ف:ي تل:ك المرويَّ:ات الس:المة م:ن تيَّ:ار الح:روب
اإلس::الميَّة لوج::دنا انَّ ع::رب الجاھل َّي::ة عرف::وا أش::ياء كثي::رة م::ن ت::اريخ النص::رانيَّة واثبت::وا ب::ذلك
شيوعھا في ظھرانيھم
وأول دليل إلى قولنا معرفتھم باألسفار المق َّدسة من العھد القديم ليست
َّ ١
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األول َّي::ة فق::ط الش::ائعة عن::د اليھ::ود ب::ل الثانو َّي::ة أي ً
ض::ا الت::ي وردت ف::ي النس::خة ال َّس::بعينيَّة وك::ان
ً
النصارى يعتبرونھا ك ُم ْنزل ٍة بالوحي اإللھيّ مثل األوَّ ليَّة .فمن راجع ما نقلن:اهُ س:ابقا ف:ي الفص:لين
الث:اني والراب::ع م::ن ھ::ذا الج:زء وم::ا ورد فيھم::ا م::ن اخب:ار العھ::د العتي::ق ف::ي ش:عر أم َّي::ة ب::ن أب::ي
الصلت وعديّ بن زيد وزيد بن عمرو بن نوفل وغيرھم تح َّقق أنَّ عرب الجاھليَّة َّ
اطلعوا بفضل
َّ
المقدس قبل المسيح
النصرانيَّة على ك ّل أخبار التاريخ
 ٢وفي ذينك الفصلين بابٌ آخ:ر يثب:ت معرف:ة أھ:ل الجاھليَّ:ة بت:اريخ العھ:د الجدي:د أي ً
ض:ا
اعني اخبار السيّد المسيح وأعمال ُه وانجيل ُه ومجيئ ُه في آخر األزمان ليدين العالم .وورد مثل ذلك
في القرآن والحديث كما روينا ساب ًقا .وكلُّ ُه يشھد على معرفة العرب بزب:دة ت:اريخي العھ:د الق:ديم
والعھد الجديد معًا
 ٣وممَّا يُستفاد من فصولنا الس:ابقة والس:يَّما م:ا أوردن:اهُ م:ن الش:عر الج:اھليّ انَّ الع:رب
قبل اإلسالم عرفوا أيضًا ّ
حق المعرفة  ١ً :رُ سَُ :ل المس:يح وحواريّيِ :ه وامَُّ :ه م:ريم البت:ول الط:اھرة
ويوح َّن::ا المعم::دان الس::ابق أم::ام وجھ ِ :ه وبع::ض المب ّش::رين ب ِ :ه ف::ي بالدھ::م م::ن تالمي::ذ ِه ٢ً .كنيس َ :ة
بان النصارى وأديرتھم وصوامعھم
المسيح ونظامھا من بطاركة وأساقفة وكھنة وشمامسة ٣ً .رُ ھْ َ
وقاللَّيھم ومناسكھم في أعل:ى الجب:ال وسُ:رُجھم الم َّتق:دة ل:يالً وعيش:تھم الش:ظفة ٤ً .بِ َي:ع النص:ارى
ومعابدھم وما تمتاز ب ِه من ھياكل ومحاريب ومنابر ومنارات ومصابيح وصلبان وص َُور و ُد َم:ى
ونواقيس ٥ً .أَسرار النصارى وخصوصًا المعموديَّة والقربان األق:دس والذبيح:ة اإللھيَّ:ة المق َّدس:ة
تح::ت ش::كلَي الخب::ز والخم::ر ٦ً .اعي::اد النص::ارى كال::دنح ) الغط::اس ( والسباس::ب )الش::عانين(
وخم::يس العھ::د والفص::ح والس :الَّق ) الص::عود ( ٧ً .ع::ادات النص::ارى ف :ي ص::ومھم وص::لواتھم
ص::ة ٨ً .امتي::از احب::ارھم
وط::وافھم ح::ول الكن::ائس وحجّ ھ::م إل::ى الق::دس الش::ريف ومالبس::ھم الخا َّ
وو ْش:يھا
تنميقھ:ا
م:ع
وانجي:ل
وعلمائھم بعل:م الكتاب:ة وبنق:ل المص:احف الدينيَّ:ة م:ن ت:وراة وزب:ور
َ
الملون::ة .فك ّ :ل ھ::ذه المعلوم::ات تق::وم مق::ام سِ ْ :فر جلي :ل ينبئن::ا بش::يوع
َّ
بالرس::وم وض::روب النق::وش
التاريخ المسيحيّ بين عرب الجاھليَّة
 ٤وقد أورثنا نص:ارى الع:رب فوائ:د تاريخيَّ:ة جمَّ:ة منھ:ا م:ا ُنق:ل ع:نھم بالتقلي:د ف:ي أق:دم
َّ
كالط َبري يؤخذ منھا خبر دخول النصرانيَّة بين عرب العراق والشام وانتشار
التواريخ اإلسالميَّة
الدين المسيحيّ في جھات اليمن قبل وبعد استيالء الحبش

٣٣٤
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عليھا .ومنھا كتابات حجريَّة رُقمت على الص:خور ب:القلم المس:ند الحمي:ريّ فاكتش:فھا الس:يَّاح ف:ي
أيَّامنا واشرنا إليھا في مقاالتنا السابقة وممَّ:ا ورد ف:ي مض:امينھا ذك:ر سّ :د م:أرب والس:يل الع:رم.
ومنھا عاديَّ:ات خلَّفتھ:ا األم:م الس:الفة ك:بعض القص:ور الت:ي ينس:بھا الع:رب إل:ى ق:دماء النص:ارى
وبعض البِ َيع مثل كنيسة صنعاء المعروفة قديمًا ب:القُلَيْس الت:ي ص:برت بع:ض آثارھ:ا عل:ى آف:ات
الدھر أو كمثل كعبة نجران وغير ذلك ممَّا ُي َّتخذ حجَّ ًة لنسبة المعارف التاريخيَّة وغيرھا إليھم
 ٥وم َّم::ا وق::ف عليِ :ه الع::رب م::ن اخب::ار الكنيس::ة ذك::ر بع::ض ش::ھدائھا كالق::ديس ج::رجس
الشھيد الذي شاع بين الع:رب اس:م ُه وم:نھم مَ:ن دع:اهُ بالخض:ر .ويش:ھد عل:ى انتش:ار اكرامِ :ه ف:ي
جھاتھم أن أقدم الكنائس النصرانيَّة التي بُنيت على اسم ِه انما ُ
شيّدت سنة  ٣٦٧في مدينة ش َّقة من
أعم::ال ح::وران ) راج::ع المش::رق  ( ٣٨٧ : [١٩٠٣] ٦وق::د تك::رَّ ر اس::م ُه ف::ي الكتاب::ات اليونان َّي::ة
المكتشفة ھناك .ومثل ُه القديسان الشھيدان سرجيوس وباخوس المكرّ مان بين العرب في الرصافة
األول كراي ٍة تتقدَّمھم في الحرب ) دي:وان
والر َّقة وجھات الفرات .وكان بنو تغلب ا َّتخذوا صورة َّ
االخطل ص  ( ٣٠٩قال :
طالعا
والصليب
لمَّا رأَونا
َ
َ
وابصروا راياتـِنا لوامعا

ومار
ناقعا
سرجيس وس ًّما
َ
َ
راذان والمزارعا
خلـ َّ ْوا لنا
َ

وق::د ذكرن::ا س::اب ًقا انَّ َّأول أث::ر م::ن الخّ :
:ط العرب::يّ ق::د ُكت::ب س::نة  ٥١٢للمس::يح أي ١١٠
سنوات قبل الھجرة على مشھد القديس سرجيوس في َزبد وصوَّ رنا ھناك صورت ُه ) الجزء األوَّ ل
ّ
الخط العربي يرقى إلى السنة  ٥٦٨م وُ جد في ح:ران م:ن
ص  ٢٠٣ـ  .( ٢٠٤واألثر الثاني من
أعمال حوران ُكتب على َم ْشھد أُقيم تذكارً ا للقديس يوح َّنا المعمدان المكرَّ م ھناك
وك::ذلك أص::حاب الكھ::ف وھ::م ش::ھداء أَ َفس::س ال::ذين رُ وي ع::نھم أ َّنھ::م ھرب::وا م::ن وج::ه
المغتصب في عھد دقيوس قيصر فالتجأوا إلى َكھْف أي مغارة وظلُّوا فيھا نائمين السنين الطوال
ح َّتى أفاقوا من سُباتھم بإذن _ وصاروا ً
آية للقيامة .وقد ورد ذكرھم في القرآن وف:ي ش:عر أميَّ:ة
ب::ن أب::ي الص::لت كم::ا ورد ذك::ر أص::حاب االخ::دود أي ش::ھداء نج::ران ال::ذين ألق::اھم مل::ك ال::يمن
اليھودي ذو َنؤاس في ا ُّت:ون الن:ار ) راج:ع س:ورة الب:روج ف:ي الق:رآن ( ـ :وذك:روا ت:اريخ حبي:ب
النجَّ ار زعموا أن ُه رافق تالميذ المسيح

التاريخ النصراني بين عرب الجاھليَّة
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إلى انطاكية وساعدھم في نشر دين ِه بين أھلھا
 ٦امّا التاريخ ال َمدَ ني فقد عرف من ُه نصارى العرب ُن َت ًف:ا الس:يَّما ت:اريخ األم:م المج:اورة
ْ
الصَّلت في محارب:ة س:يف ب:ن
للعرب من فرس وحبش ورومان .فمن ذلك ما أنشدهُ أميَّة بن أبي
ذي ي:زن للح::بش بمس::اعدة الف:رس وط::ردھم م::ن جزي:رة الع::رب ) راج::ع ف:ي ش::عراء النص::رانيَّة
الميَّته ص  ( ٢٣١التي َّأولھا :
ْن ذي ي ََزن
الوتـْرَ أمثا ُل اب ِ
ليطلب ِ

في البحر خيّم لألعداء أحواال

وربَّما ذكروا ملوك الروم باسمھم العام )) قيص:ر (( كق:ول ام:رئ الق:يس عن:د رحلتِ :ه إل:ى
حاضرة ملوك الروم يستنجدھم على َق َتلة أبي ِه :
بكى صاحبي لمَّا رأى الدرب دون ُه
ُ
فقلت لـ ُه ال تبكِ عينـ ُك انـ َّما

الحقان بقيصرا
وأيقـَنَ ا َّنا
ِ
َ
ً
ُ
نموتَ
فنعْ ذرا
نحاول ملكا أو

ُورق أي موريقيوس قيصر .قال الكندي يذكر بعض َمن فت:ك
وخصُّوا بالذكر بعضھم كم ِ
بھم الدھر ) حماسة البحتري ع :( ٣٨٣
وأَصَ بْن أَبْرھَة الذي سجدَ ْ
ت لـ ُه
وأَج َبنْ كسرى وابن كسرى بعدَ هُ

ص ُّم الغيول صوام ًتا لم َتنـْطِ ق
ُ
َ
ْ
ُور ِق
م
ل
ي
ت
وان
ء
والمر
حَ نَ
َ قيصرَ
ِ

وكذلك ذكروا منھم ھ َِر ْقل أو ھِرْ َقل .قال لَبيد ) ديوان ُه ص : ( ٣٥
آل محرِّ ٍق وكما َفعَ ْلنَ بتـ ُب ٍَّع َوبِھرْ َق ِل
غلب الليالي مُلـْكَ ِ

أمَّا ملوك العجم فقد ذكروا معظم أسماء ساللتھم الساسانيَّة مثل كسرى وسابور وازدشير
وھرمز
 ٧ومن المرويَّات العديدة الت:ي نقلھ:ا َّأول كتب:ة اإلس:الم عل:ى عالَّتھ:ا فاثبتوھ:ا باس:انيدھا
إلى بعض أھل الكتاب من نصارى ويھود ممَّا ال يخلو من ُه تأليف واحد من تآليفھم القديمة وربَّما
أش::ار إليھ::ا الق::رآن أو نق::ل عنھ::ا الح::ديث يظھ::ر أ َّن ُ :ه ش::اعت ف::ي جزي::رة الع::رب مصَّ :نفات ش َّ :تى
معظمُھا لبعض المبتدعين أو لك َتبة مجھولين ال صفة لھم رسميَّة في الكنيسة .وقد بقي منھا أشياء
ّ
الغ:ث والس:مين .وم:ن ھ:ذه الت:آليف م:ا ورد ذك:رهُ ف:ي
في قصص األنبياء للثعلبيّ وغي:ر ِه .وفيھ:ا
الشعر القديم وال نعلم من أمر ِه شي ًئا كقول بشر بن أبي خازم وقيل الطرمَّاح في كتاب بني تميم )
المفضَّليات ص : ( ٦٧٦
أحق َ
ُّ
الخي ِْل بالرَّ ْكض المُعـارُ
تميم
وجدنا في كتـاب بني ِ

وكانت بعض ھذه التآليف مكتوبة بالسريانيَّة أو الحبشيَّة فوقف على مضامينھا

٣٣٦
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الع:رب ونقل::وا أش::يا ًء منھ::ا خصو ً
ص::ا م::ن كت:اب )) مغ::ارة الكن::وز (( المنس::وب زورً ا إل::ى الق::ديس
افرام .وكان في ھذه الكتب الصحيح والسخيف فلم يفرز العرب العليل من السالم
ھذا ما استطعنا استخالص ُه من اآلثار الباقية فھو مع قلَّتِ :ه ش:اھد ص:ادق عل:ى م:ا َّ
توخين:ا
اثبات ُه عن شيوع التاريخ المسيحيّ عند قدماء العرب
الفصل التاسع
التعاليم الفلسفيَّة والالھوتيَّة بين نصارى الجاھليَّة
أثبتن::ا ف::ي َّ
مقدم::ة أبحاثن::ا ع::ن النص::رانيَّة وآدابھ::ا ف::ي عھ::د الجاھل َّي::ة أنَّ الع::رب ك::انوا
َّ
مشركين كبقيَّة األمم ما خال الشعب اإلسرائيليّ وانھم عبدوا األصنام قبل التاريخ المس:يحي وف:ي
القرون األولى بعدَ هُ وان اختلف شر ُكھم بعض االختالف في جنوب جزيرتھم وشمالھا وغربھا
امَّا اآلثار المتأخرة الباقية في القرن الس:ادس وأوائ:ل الس:ابع للممس:يح فعل:ى خ:الف ذل:ك
فا َّنھا إلى التوحيد أقربُ منھا إلى الشرك بال ال تك:اد تج:د ف:ي الش:عر الج:اھليّ المجم:وع ف:ي ذل:ك
العھد أثرً ا للشرك اللھ َّم االَّ بقايا قليلة ال يُعبأ بھا
وعندنا انَّ ھذا االنقالب ا َّنما ك:ان س:ب ُب ُه ش:يوع النص:رانيَّة ف:ي ظھران:ي الع:رب كم:ا ب َّي َّن:ا
ذلك بالشواھد المتعدّدة في القس:م األوَّ ل م:ن كتابن:ا .وان تقصَّ :ينا البح:ث ف:ي م:ا خلَّف:وهُ م:ن اآلث:ار
وجدنا فيھا من المبادئ الفلسفيَّة والتعاليم الالھوتيَّة ما ھو دليل المع على قولنا
 ١الفلسفة النصرانية في عرب الجاھلية
ليس أح ٌد من قرَّ ائنا ينتظر م َّنا أن نع:دّد لُ :ه م:ا وض:ع ُه نص:ارى الع:رب ف:ي الجاھليَّ:ة م:ن
التآليف الفلسفيَّة فانَّ أھل الجزي:رة قب:ل اإلس:الم وبع:دهُ ل:م يش:تھروا مطل ًق:ا ف:ي النظريَّ:ات إذ ك:ان
ً
عيشة فطريَّة ال يزعجھا ضنك الفكر وال يخالطھ:ا التعمُّ:ق
ھمُّھم األعظم أن يعيشوا في مواطنھم
في غوامض الكون .وان قيل لنا أَال ُتحصي بين كبار فالسفة العرب الرئيس ابن سينا والف:ارابيّ
وابن رشد اجبنا ا َّنھم اعاجم ليسوا عربًا .وان وُ جد

التعاليم الفلسفيَّة والالھوتيَّة بين نصارى الجاھليَّة
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بينھم أفراد احرزوا لھم ذكرً ا في ذلك كالكندي فا َّن ُه من باب الشذوذ
لكنَّ الفلسفة ال تظھر فقط في المؤلّفات النظريَّة بل ربَّما ظھرت في مطاوي الكالم نث:ر ِه
ونظمِ :ه حي::ث تل::وح المب::ادئ الت::ي يج::ري الم::رء بموجبھ::ا ويرتش::د بنورھ::ا وذل::ك خصو ً
ص::ا ف::ي
فروعھا الثلثة اعني بھا علم اإلله ث َّم علم النفس ث َّم علم اآلداب والحقوق وكل ذلك متو ّفر في آثار
الجاھليَّة كما سترى
  ١عل::م اإلل::ه الحّ :
:ق  يُثب::ت الفيلس::وف ب::البراھين العقل َّي::ة وج::ود _ ووحدانيَّتُ :ه وخلقُ :ه
ُّ
للعالم وصفاته الحسنى من قداسة وحكمة وعلم وقدرة وعدل وعناية بالمخلوقات وھ:ذا كلُ :ه تج:دهُ
في ش:عراء الجاھليَّ:ة ال:ذين روين:ا أق:والھم ف:ي القس:م الث:اني ) ص  ١٥٨ـ  ( ١٦٢كق:ول زي:د ب:ن
عمرو :
إلى _ أُھـدي مدحتي وثنائيـا
إلى الملك األعلى الذي ليس فوق ُه
ُ
رضيت بك اللھ َّم ر ّبـ ًا فلن أُرَ ى

الدھر باقيا
وقوالً رصي ًنا ال يني
َ
إلـ ٌه وال ربٌّ يكون مدانيـا
ادينُ إلھـًا غيـرك _ ثانيـا

وكقول قس بن ساعدة خطيب العرب :

الخلـْقَ عَ ب ْ
الحمـ ُد  bالـذي لم يخلـ ِق َ
َث

وكقول ورقة بن نوفل :

ادينُ لربٍّ يستجيبُ وال أ ُرى

ادي:::::نُ لم:::::ن ال يس:::::مع ال:::::دھرَ
واعيا
ُ
:::مك
تبارك::::تَ ق::::د اكث::::رت باسَ :
داعيا

أقول إذا صلَّ ُ
يت في كل بيعة

وكقول عبد القيس بن ال ُخفاف ) المفضَّليات ص : ( ed. Lyall ٧٥٠
_َ فاتـ ّق ِه وأَ ْوفِ ب َنذر ِه

وإذا حلفتَ مماريـ ًا فتجلـ َّ ِل

وكقول طرفة ) شعراء النصرانيَّة : ( ٣١٩
لتـ ُ َنقِبَّنْ ع ّني المنيَّة انَّ

م

_ ليس لحكم ِه حك ُم

وكقول سويد بن أبي كاھل :

وضعْ
ا َّنما يرفع _ُ ومن شاء َ

وكقول حاتم الطائي :

اإلل ِه وأَيْسروا
كـ ُلوا اليوم رزق ِ

فانَّ على الرح َمن رز َق ُكم غدا

آداب نصارى الجاھليَّة

٣٣٨

وأقوال كثيرة الميَّة بن أبي الصلت والسيَّما داليَّت ُه العجيبة التي أوَّ لھا :
لك الحم ُد والنعما ُء والفض ُل ربَّنا

فال شيء اعلى منك حم ًدا وامج ُد

وفيھا يقول :
ُ
والخلق كلّ ُه
الخلق
ھو _ باري
ِ

إِما ٌء ل ُه طو ًعا جميعً ا واعب ُد

أُعجب بھا نب:يُّ اإلس:الم فق:ال لمَّ:ا س:معھا م:ن الش:ريد ب:ن س:ويد  :لق:د ك:اد اميَّ:ة أن يُسْ :لِم
بشعر ِه ) اطلب حياة الحيوان للدميري ( ١٩٥ : ٢
ك بأنَّ
فھذه وأقوال غيرھا كثيرة تثبت أنَّ العرب في الجاھليَّة عرفوا اإلله الحقيقيّ وال ش َّ
ھذه المعرفة اتتھم من مب ّشرين نصارى سبق لنا ذكرھم في تاريخ النصرانيَّة بين العرب )اطل:ب
األول(
القسم َّ
  ٢عل::م ال::نفس  ك::ان لق::دماء الع::رب قب::ل أن يس::تنيروا بن::ور اإلنجي::ل اراء باطل::ة ف::ي
ّ
الحق عدلوا إلى م:ا
النفس واصلھا ومصيرھا فيھيمون بمزاعمھم في كل وا ٍد .فلمَّا ھداھم _ إلى
ھو أقرب إلى الصواب فأَقرُّ وا بخلود النفس وحرَّ ضوا على ُت َقى _ وممارسة األعم:ال الص:الحة
وأشاروا إلى ما ينتظر النفسَ من الحساب يوم ال:دين ف ُتج:ازى ع:ن أعمالھ:ا ثوابً:ا أو عقابً:ا .وھ:ذا
كلُّ ُه مجمل ما يُس:تفاد م:ن التع:اليم الفلس:فيَّة .ف:دونك بع:ض الش:واھد عل:ى قولن:ا .أوردن:ا ف:ي ش:عر
عديّ بن زيد ) ص  ( ٢٥٢ما قال في تصوير _ لإلنسان ونفخ ِه في ِه من روحِ :ه .ولطرَ ف:ة قولُ :ه
في عقل اإلنسان ) شعراء النصرانيَّة ص  ( ٣١٧وما ُخصَّ ب ِه من االدراك :
للفتى عق ٌل يعيشُ ب ِه حيث تـَھدي سا َق ُه قدمُهْ

وقد ميَّزوا بين الروح الخالدة والجسد الفاني كقول ذي الرمَّة مستغيثـًا :
بض ْ
النار
نازع
يا
الروح من جسمي إذا قـ ُ َ
َ
ت وفارج ال َكرْ ب أَنـْقدني من ِ
ِ

وأشاروا إلى وقوف النفس أمام الديَّان وأدائھا الحساب عن أعمالھا وإلى جزائھا خيرً ا أو
ًّ
شرا على موجب سلوكھا .قال الحارث بن ِع َّباد ) شعراء النصرانيَّة : ( ٣٧٠
للزوال
ك ُّل شيء مصي ُرهُ
ِ

عمال
وصالح األ
غير ربّي
َ
ِ
ِ

وقال مرَّ ة بن ُذھْ ْل في مراقبة _ ألعمال البشر ) في ِه ص : ( ٢٤٨
_ ُ لألَقوام بالمرصا ِد
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وقال طرفة ) في ِه : ( ٣١٧
وكيف يرجّ ي المر ُء دھرً ا مخلـ َّ ًدا

قليل تحاسبُهْ
وأعمال ُه عمَّا ٍ

األول ص : ( ١٦٨
وقال أميَّة بن أبي الصلت ) القسم َّ
يوقف الناس للحساب جميعـ ًا فشقيٌّ َّ
معذبٌ وسـعي ُد

وقال عديّ بن زيد :
أَعاذِل من ُت ْك َتبْ ل ُه النارُ َي ْلقـَھا

كفاحً ا و َمنْ ْ
ُ
الفوز َيسْ َع ِد
يك َتب ل ُه

ومثل ُه لزھير في معلقت ِه :
فال تكتـ ُمُنَّ _ ما في صدوركم
ّ
ب فيـ ُدَّ َخرْ
يؤخر فيوضع في كتا ٍ

_ َيعْ لـَ ِم
ل َيخـْ َفى و َمھما يُك َتم َ
ْ
ليوم الحساب أو يعجَّ ل ف ُينقـَ ِم

وللبيد أي ً
ضا :
الل ِه المحاص ُل
وك ّل امرئ يومـ ًا سيُعلَ ُم سعي ُه إذا ُكش َفت عند ا ِ

وكأَنَّ حاتمًا الطائي ) شعراء النصرانيَّة  ( ١٢١نظم آية الكتاب )) من يُعْ طِ الفقير يقرض
الربّ (( بقول ِه :
_ وحدَ هُ
ولكنـَّما يبغي ب ِه َ

فأَعطِ فقد أُربحتَ في ال َبيْعة ال َكسْ با

وأقوال عديدة مثلھا تنطق بمعرفتھم الحوال النفس والمعاد .وق:د ذكرن:ا س:اب ًقا )ص (٣٢
كيف َّ
ضالل سقطوا ب ِه في أمر ال:نفس إذ
رد العالَّمة اوريجانس بعض المبتدعين من العرب عن
ٍ
ُ
زعموا انھا تفنى كالجسد ث َّم ت ْب َعث مع ُه في الدينونة
  ٣عل:م اآلداب والحق:وق  مرج:ع ھ:ذا العل:م أَن يُعط:ى كُّ :ل ذي حٍّ :
:ق ح َّقُ :ه م:ع مراع::اة
األحوال والمقامات من رؤساء ومرؤوسين وافراد وجماعات الخ .وبديھيّ ان أحوال أھل البادية
تختل::ف ع::ن أح::وال س َّ :كان الم::دن و ُس َ :ن َنھم ع::ن ُس َ :ننِھم .ولش::عراء الجاھل َّي::ة تأيي ً :دا لھ::ذه المب::ادئ
الصحيحة أقوال ال ُتحْ صى جمعھا القدماء فنحيل إليھ:ا .منھ:ا حماس:ة البحت:ري ال:ذي نش:رناه من:ذ
عھ::د قري::ب .قس::م ُه جامع ُ :ه عل::ى  ١٧٤با ًب::ا تتن::اول معظ::م اآلداب واألخ::الق الت::ي يتباح :ث بھ::ا
الفالسفة فيثبتون وجوبھ:ا وقوانينھ:ا وفق:ـًا لتع:اليم العق:ل وأحكامِ :ه المص:يبة .انظ:ر م:ثالً م:ا يقولُ :ه
االفوهُ االوديّ في النظام السياسي وحكم أرباب االمر ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ٧٠

٣٤٠
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ال يصلح النـاس َف ْوضى ال َس َرا َة لھم
صلَ َح ْ
ت
تـ ُھدى األمورُ بأھل الرأي ما َ
امرھـ ُم
اس
َ
إذا تولـ َّى سراةُ النـ ِ

وال سراة إذا ُجھَّالـ ُھُم سـادوا
فان َّتولـت
فباألشرار َتنـْقا ُد
ِ
نما على ذاك ام ُر القوم فازدادوا

وھذا النابغ:ة ال:ذبياني يع:زو إل:ى _ س:لطة المل:وك حي:ث يق:ول للمل:ك النعم:ان ) ش:عراء
النصرانيَّة : ( ٦٥٦
تر انَّ _ أَعْ طـاك سُور ًة ترى كل َم ْل كٍ دونھا يتذبذبُ
أَلَم َ

وك ُّل أدي ٍ
ب يعرف خاتمة معلَّقة ُزھير وما في أبياتھا األخيرة من الحكم المبنيَّة عل:ى عل:م
ّ
َّ
األخالق واآلداب االجتماعية .ومثلھا في معلقة الحارث بن الحلزة .ولطرف:ة يطال:ب بحق:وق امِّ :ه
وردة ) شعراء النصرانيّة : ( ٢٩٨
بحق ورد َة فيكـ ُم
مـا تنظرون
ٍ
ُ
يبعث األمر العظي َم صغيرُ هُ
قـد
قد يور ُد الظل ُم المبين آجنـ ًا
واالثـ ُم دا ٌء ليس يُرْ جى ُبـرْ ؤهُ
أَدُّوا الحقوقَ تـَفِرْ لكم أَعراضُكم

ُ
ورھط وردَ َة ُغيَّبُ
البنون
ص ُغر
َ
َ
َ
َ
صبَّبُ
ح َّتى تظ َّل لـ ُه الـدماء ت َ
مِلـْحً ا يُخالَ ُ
ط بالـذعافِ و ُي ْق َشبُ
َ
معطـبُ
والبـِرُّ بُرْ ُء ليس في ِه
يغضبُ
بُ
انَّ الكريم إذا يُحـرَّ
َ

فھذه كلُّھا أقوال من الفلسفة العقليَّة أبرزھا عرب الجاھليَّة في صور ٍة شعريَّة
 ٢التعاليم الالھوتية بين نصارى الجاھلية
الالھوت كما ھو معلوم أساسُ :ه ال:وحي س:وا ٌء ك:ان م:دوَّ ًنا ف:ي األس:فار المقدَّس:ة أم ش:ائعًا
ب َتعليم الكنيسة .وقد عرف نصارى العرب الوحي وكتب ُه وائمَّتُ :ه األنبي:اء والرس:ل كم:ا أثبتن:ا ذل:ك
في الفصول السابقة ) ص  ١٧٩ـ  .( ١٩٠مثل قول الراھب َو َرقة بن نوفل :
وجبري ُل يأتي ِه وميكا ُل معھمـا من _ِ وحيٌ
الصدر ُم ْنز ُل
يشر ُح
َ
َ

وقد ورد ھناك ذكر التوراة والزب:ور واإلنجي:ل وبع:ض األنبي:اء والرس:ل كموس:ى وداود
وسليمان ويونان .وممَّا اخذوهُ عن الوحي معلومات عديدة ع:ن _ جّ :ل جاللُ :ه كتوحي:د ِه وص:فات ِه
العلو َّي::ة .ف::انَّ منھ :ا م::ا يُس::تدَ ُّل علي ِ :ه ب::الوحي أكث::ر م::ن القي::اس النظ::ريّ والبرھ::ان العقل::يّ  .ف::ايُّ
فيلسوف مثالً وصف ُه تعالى كما فعل أميَّة بن أبي الصلت حيث قال :
ك ربَّنا
لك الحم ُد وال َّنعْ ماء والمل ُ

فال شيء أعلى منك مج ًدا وامج ُد
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عرش السما ِء ُم َھ ْي َمنٌ
ملي ٌ
ك على
ِ
علي ِه حجابُ النور والنورُ حول ُه
مليك السماوات الشدا ِد وارضھا

٣٤١

َّ
لعزتـ ِه تعنو الوجـو َه وتس ُج ُد
ـ
ن
ر
ُ
ا
ـ
وانھ
ور حولـَ ُه نتوقـ ّ ُد
ٍ
وليس لشي ٍء عن قضاه َتأ َ ُّود الخ

وھو الوحي قد أنبأھم بوجود المالئكة وأوقفھم على مقامھم وجوھرھم وخدمتھم أم:ام _
وطبق::اتھم ف::ذكروا م::نھم بأس::مائھم جبرائي::ل وميكائي::ل وم::ن طبق::اتھم الس::رافيل ) الس::اروفيم (
والكروبيَّة ) الكروبيم ( والمالئكة الحرَّ اس ) راجع الصفحة  ١٦٤ـ ( ١٦٧
وقد أفادھم الوحي تكوين _ للعالم من العدم وإِبداع ُه للكائنات جمادھ:ا ونباتھ:ا وحيوانھ:ا
األول:ين ووض:ع ُه لھم:ا ف:ي ج َّن:ة ع:دَ ن ث:م س:قوطھما بتجرب:ة ابل:يس ونفيھم:ا م:ن
ث َّم َخ ْلق ُه لألب:وين َّ
الفردوس ث:م م:ا ج:رى لھم:ا ولنس:لھما والس:يَّما بوق:وع الطوف:ان .فكّ :ل ھ:ذه األم:ور الت:ي أثبتناھ:ا
بالنصوص المتعدّدة لم يعرفھا العرب االَّ بواسطة الوحي ) راجع الصفحة  ٢٥٤ـ ( ٢٦٦
وم::ن ال::وحي اس::تفاد الع::رب أيضً::ا معرف::ة أم::ور اآلخ::رة ك::النعيم ف::ي الس::ماء لألب::رار
والجحيم في جھ َّنم لألشرار و َبعْ ث األجساد في آخر العالم .وقد أتينا على ك ّل ذلك بشواھد متعدّدة
ال تبقي في األمر ريبًا ) اطلب الصفحة  ١٦٣ـ  ١٦٤و  ١٦٧ـ ( ١٧٠
وممَّا توفـَّق العرب إلى معرفت ِه بفضل الوحي سرُّ بشارة المالك جبرئي:ل لم:ريم الع:ذراء
وبقاء مريم على بتوليَّتھا مع والدة ابنھا .وعرفوا السيِّد المسيح ورسالت ُه إلى الع:الم وم:ا ات:اهُ م:ن
المعجزات واختيارهُ لرسل ِه الحواريين ودعوهُ )) بأَبيل األَبيلينَ المسيح بن مريما (( وان ُه ھ:و ال:ذي
س::يدين االحي::اء واألم::وات ) ص  ١٨٦ـ  ( ١٩٠وذك::روا الس::ابق أم::ام وجھ ِ :ه يوح َّن::ا المعم::دان
ودعوهُ يحيى
وقد َّ
عظم عرب الجاھليَّ:ة تعل:يم المس:يح ونعت:وا دينُ :ه بال:دين الق:ويم كم:ا ق:ال النابغ:ة ع:ن
نصارى غسَّان :
مجلـ َّتھم ُ
ب
اإللـه ودينھـم قوي ٌم فما يرجون غير العواق ِ
ذات ِ

وقد عرف العرب كنيس َة المس:يح وم:ا فيھ:ا م:ن رؤس:اء كالبطارك:ة واألس:اقفة والقس:وس
والشمامسة والسيَّما الرھبان والنسَّاك ) ص  ١٩٠ـ ( ٢٠١
وكذلك َّ
اطلعوا على أسرار الكنيسة المعموديَّة والقربان والق َّداس وعلى أعيادھا

آداب نصارى الجاھليَّة

٣٤٢

كالسبَّار ) البشارة ( والدنح ) الغطاس ( والسباسب ) الشعانين ( والفصح والس:الَّق )الص:عود( )
ص  ٢٠٨ـ  ٢١٠ـ ث َّم  ٢١٤ـ ( ٢١٨
وعرف::وا مناس::ك النص::رانيَّة وكنائس::ھا وھياكلھ::ا وم::ا ت::زان بِ ::ه م::ن النق::وش والص::ور
وخصوصًا الصليب فخلفوا ب ِه كقول عديّ بن زيد :
سعى األعدا ُء ال يألـون ًّ
شرا عليك وربِّ م َّك َة والصليب

وقد حلف اآلخر بالقربان ودعاهُ ال َّش َبر
الحمد  bالذي أَعطى ال َّش َبرْ

ومثل ُه عديّ :
َ
عم
إذ أتاني خب ٌر من ُم ْن ٍ

لم أَ ُخ ْن ُه والذي أَعطى الشبرْ

وحلف األعشى بالرھبان الساجدين وبالناقوس فقال :
اني وربّ الساجدين عشيَّة
أُصالحكم ح َّتى تبؤوا بمثلھا

ك ناقوسَ النصارى ايلُھا
وما ص َّ
كصرخة حُبلى اسلمتھا قبيلـ ُھا

فھذه كلُّھا أدلَّة أوضح من النور تبيّن ما ك:ان للتع:اليم الالھوتيَّ:ة م:ن النف:وذ ب:ين نص:ارى
العرب استخلصناھا م:ن الش:عر الج:اھليّ فق:ط وھ:ي أحس:ن برھ:ان عل:ى نف:وذ اآلداب النص:رانيَّة
بينھم
الفصل العاشر
الفنون الجميلة بين نصارى العرب
ليس شيء يد ّل على رقيّ األمم كشيوع الفنون الجميل:ة بي:نھم .ألنَّ الجم:ال كم:ا ال ي ُْخف:ى
يسبي قلب اإلنسان ويجرّ دهُ عن األمور السافلة الدنيَّة ليسمو ب ِه إلى عالم العقل فيقرّ ب ُه إلى مصدر
الجمال سبحان ُه وتعالى .ولذلك قد قيل أنَّ الفنون الجميلة ھي أثمن درَّ ة في تاج الحضارة والمدنيَّة
على أنَّ العرب من ھذا القبيل قد تخلَّفوا عن بقيَّة الشعوب المتمدّنة كالكلدان واالشوريين
والفرس والمصريين واليونان والرومان فال تكاد تجد لھم أثرً ا ي:ذكر ف:ي الق:رون الس:ابقة لت:اريخ
الميالد .والسبب في ذلك عيشتھم الفطريَّة البعيدة من الحضارة

الفنون الجميلة بين نصارى العرب  :ھندسة البناء

٣٤٣

وانتقالھم في البوادي انتجاعًا لمراعي االبل والمواشي واشتغالھم بالغزوات والحروب
أما القرون التابعة للس:يد المس:يح فا َّنھ:ا ال تخل:و م:ن بع:ض آث:ار ھ:ذه الفن:ون الجميل:ة وال
َج:َ :رم أنَّ النص::رانيَّة ب::دخولھا ف::ي جزي::رة الع::رب ادخل::ت معھ::ا عنايتھ::ا الدائم::ة بترقي::ة دع::ائم
الحضارة والسيَّما في األزمنة التي سبقت قليالً عھد اإلسالم وفي أوائل ظھور ِه كما سترى
عولنا على كتابة فصل في ما نعرف ُه من تأثير النصرانيَّة في ترقية الجمال
وبيا ًنا لذلك قد َّ
ونشر أصحابھا ألخصّ فنون ِه بين العرب .وأشھر ھ:ذه الفن:ون أربع:ة  :ھندس:ة البن:اء والتص:وير
والحفر والموسيقى نفرد لك ّل منھا بابًا
 ١ھندسة البناء
البناء أوَّ ل صنائع العم:ران البش:ريْ ألنَّ اإلنس:ان ف:ي حاج:ة إليِ :ه ال ّتق:اء عوام:ل الطبيع:ة
وأَذى العدوّ  .على أن البناء ال ي َُع ّد من الفنون الجميلة إالَّ إذا كانت المب:اني ش:اھقة البني:ان واس:عة
االرجاء ذات أوضاع ھندسيَّة ونقوش ف ّنيَّة وف ًقا لقواعد راھنة تجعلھ:ا م:ن األبني:ة المعتب:رة فمنھ:ا
قصور الملوك والمعاقل والحصون والھياكل والكنائس وغيرھا من األبنية الدينيَّة والمدنيَّ:ة .وھ:ا
نحن ندوّ ن ھنا ما يعود فضل ُه إلى النصرانيَّة مباشر ًة بالمباني الدينيَّة ثم المدنيَّة
 المباني الدينيَّة  انَّ ما ق َّدمناهُ من الشواھد العديدة في انتشار النصرانيَّة في كّ :ل أنح:اء
جزي::رة الع::رب ف::ي عھ::د الجاھل َّي::ة يس::تلزم ت::وفير األبني::ة الدين َّي::ة والكن::ائس واألدي::رة حيثم::ا وُ ج::د
النصارى .وربما ص:رَّ ح المؤرخ:ون ب:ذكرھا دون وص:فھا ف:ال يس:عنا أن نقط:ع بھن:دامھا وحس:ن
ھندستھا .وال مرا َء ان ُه كان بينھا األبنية الفخيمة والھياكل البديعة
فممَّا جاء ذكرهُ من ذلك في اليمن ما رواهُ المؤرخ فليسترجيوس في مطاوي كالمِ :ه ع:ن
قسطنسيوس بن قس:طنطين الكبي:ر حي:ث ق:ال انَّ تاوفي:ل الھن:دي ال:ذي ك:ان أوف:دهُ ھ:ذا المل:ك إل:ى
الحميريين نحو السنة  ٣٥٦م شيَّد في اليمن ثالث كنائس ف:ي ظف:ار حاض:رة ال:يمن ثَّ :م ف:ي ع:دن
وفي ھرمز ) راجع الصفحة  ٥٦ـ ( ٥٧
وقد ذكر كنائس اليمن قُرْ ما الرحَّ الة الكاتب اليوناني نحو السنة  ٥٣٥م فقال :
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)) حيثما سرت تجد كنائس للنصارى وأساقفة وشھداء وسيَّاحً ا حتى بين أھل عربيَّة السعيدة الذين
ي ُْد َع ْون بالحميريين كما في ك ّل العرب أيضًا (( ) راجع الصفحة ( ٦٥
وقد خصَّ كتبة العرب فصوالً من تواريخھم في وصف كنيسة صنعاء اليمن التي شيَّدھا
أَبْرھ::ة بع::د ف::تح الح::بش لل::يمن وھ::م ي::دعونھا ب::القُلَيْس اش::ت ُّقوھا م::ن لفظ::ة  Εϰϰλησίαاليونان َّي::ة
وتعريبھ::ا الكنيس::ة .وق::د روين::ا ف::ي مج::اني األدب )  ( ٣٠٢ : ٣بع::ض أوص::افھم .راج::ع معج::م
البلدان لياقوت ) في ما َّدة قليس  ( ١٧٠ : ٤وتاريخ الطبري )  ٩٣٤ : ١ـ  ( ٩٣٥وتاريخ الشيخ
صـالح األرمني ) طبعة اوكسفرد ص  .( ١٣٩وأَقـد ُم من ك ّل ھؤالء صاحب )) أخبار م َّكة (( أبو
الوليد محمَّد بن عبد _ األزرقي من كتبة القرن الثالث للھجرة والعاشر للمس:يح ) طبع:ة ليبس:يك
 ٨٨ـ  ( ٩٠وھذا بعض ما رواهُ قال :
)) كان القـ ُليس مربَّعً ا مستوي التربيع جعل ) ابرھة ( طول ُه في السماء  ٦٠ذرا ًعا و َكبْس ُه من داخلِ :ه ١٠
اذرع في السماء وك:ان يُص:عَ د إليِ :ه ب:درج الرخ:ام وحولُ :ه س:و ٌر بينُ :ه وب:ين القل:يس مائت:ا ذراع يطي:ف بِ :ه م:ن كّ :ل
جانب وجعل بين ذلك كلّ ِه حجارة يسمّيھا أھل اليمن الجروب منقوشة مطابقة ال يدخل بين أطباقھ:ا االب:رة مطبَّق:ة
ب ِه .وجعل طول ما بنى ب ِه من الجروب  ٢٠ذراعًا في السماء ثَّ :م فص:ل م:ا ب:ين حج:ارة الج:روب بحج:ارة مثل:ـ َّثة
َ
مداخل:ة بعض:ھا ب:بعض حج:رً ا أخض:ر وحج:رً ا أحم:ر وحج:رً ا أب:يض وحج:رً ا أص:فر وحج:رً ا أس:ود
تشبه ال ُّش َرف
مدور الرأس غِ لَ ُ
ضنُ الرج:ل نات َئ:ة عل:ى البن:اء  ...ثَّ :م فص:ل ب:ا ْف ِريز
اسم َّ
ظ الخشبة َح َ
وفيما بين ك ّل سافيْن خشب َس َ
من رخام منقوش طول ُه في السماء ذراعان وكان الرخام ناتئـ ًا على البناء ذراعً:ا .ثَّ :م فص:ل ف:وق الرخ:ام بحج:ارة
سود لھا َبريق من حجارة ُنقـ ُم جبل صنعاء المشرف عليھا ثَّ :م وض:ع فوقھ:ا حج:ارة ص:فر ث:م حج:ارة ب:يض لھم:ا
ظاھر حائط القليس وكان عرض حائط القليس ستة أَذرع  ...وكان ل ُه باب م:ن نح:اس  ١٠أذرع
بريق .فكان ھذا
َ
طوالً في  ٤عرضً :ا وك:ان الم:دخل منُ :ه إل:ى بي:ت ف:ي جوفِ :ه طولُ :ه  ٨٠ذرا ًع:ا ف:ي  ٤٠ذراعً :ا معل:ق ) ؟ ( العم:ل
بالساج المنقوش ومسامير الذھب والفضَّة .ث َّم يُدخل من البيت إلى ايوان طول ُه  ٤٠ذراعًا ع:ن يمينِ :ه وع:ن يس:ار ِه
وعقو ُدهُ مض:روبة بالفسيفس:اء مش:جَّ رة ب:ين أض:عافھا كواك:بُ ال:ذھب ظ:اھرة .ثَّ :م يُ:دخل م:ن االي:وان إل:ى قبَّ:ة ٣٠
ذراعًا في  ٣٠ذرا ًعا جُ دُرُ ھا بالفسيفساء وفيھا صلُب منقوشة بالفسيفساء والذھب والفضَّ :ة وفيھ:ا رخام:ة ممَّ:ا يل:ي
مطلع الشمس من ال َبلَق مربَّعة  ١٠أذرع في ُ ١٠تغشى عينُ َم:ن نظ:ر إليھ:ا م:ن بط:ن القبَّ:ة ت:ؤدي ض:و َء الش:مس
والقمر إلى داخل القبَّة .وكان تحت الرخامة منبر م:ن خش:ب اللَّ:بْخ وھ:و عن:دھم االبن:وس مفصَّ :ل بالع:اج األب:يض
ودرج المنبر من خشب الساج ملبَّسة ذھبـ ًا وفضَّة وكان في القبَّة سالسل فضَّ ة (( ....

ث َّم ذكر ما ح ّل بھذه الكنيسة بعد الھجرة وكيف ھدمھا أبو جعفر المنصور ثاني
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خلفاء بني عبَّاس باغراء أحد أبناء الوھب بن المنبّه وبعض يھود صنعاء
ً
كنيسة أُخ:رى
وقد ذكر أبو صالح األرمنيّ في تاريخ ِه ) ص  ١٤٠من طبعة اوكسفرد (
في بالد اليمن دعاھا )) َمرُ ور الدير (( قال ان ُه كان عليھا حص:ن مني:ع وتس:مى ف:ي زمانِ :ه بمقب:رة
الحكماء
وممَّا رواهُ السيَّاح المح:دثون انَّ ج:امع ص:نعاء الب:اقي إل:ى الي:وم ك:ان ف:ي س:ابق الزم:ان
ً
ج:امع .وك:ذلك روى الرحَّ ال:ة األلم:اني الش:ھير غ:الزر (Glaser :
كنيسة حوَّ لھا المسلمون إل:ى
ٍ
ً
مس:جدا ي:دعى مس:جد ُن َج:يْم ي:ريم قريبً:ا م:ن ظف:ار
) Skizze, I : 15.37انُ :ه دخ:ل س:نة ١٨٨٦
ً
حاضرة اليمن ساب ًقا فوجد في أبنيت ِه وعمد ِه وجدران ِه آث:ارً ا نص:رانيَّة ونقوش:ا ت:د ُّل عل:ى أنُ :ه ك:ان
ساب ًقا كنيسة مسيحيَّة
وقد اشتھرت في تاريخ النصرانيَّة مدينة نجران التي استشھد أھلھا في عھد ذي نواس )
راج:ع ص  ٥٩ـ  ( ٦١فلمَّ:ا ع:اد إليھ:ا الس:الم ورجع:ت النص:رانيَّة إل:ى رونقھ:ا بُن:ي فيھ:ا كنيس:ة
كبيرة عرفھا العرب بكعبة نجران فورد ذكرھا في شعر األعشى حيث انشد يخاطب ناقت ُه :
فكعب ُة
نجران حت ٌم عليكِ
َ
نزور يزيد وعبد المسيح

ح َّتى ُت َ
ناخي بابوابھـا
وقي ًسا ھمو خي ُر أربابھا

فمدح األعش:ى ھن:ا بن:ي عب:د الم:دان الح:ارثيين س:ادة نج:ران النص:ارى .ق:ال أب:و الف:رج
ٌ
بيع:ة بناھ:ا
االصفھاني ) األغاني  )) : ( ١٤٢ : ١٠والكعبة التي عناھا األعشى ھا ھنا يقال ا ّنھا
بنو عبد المدان على بناء الكعبة وعظموھا مضاھا ًة للكعبة وس:مَّوھا كعب:ة نج:ران وك:ان اذا ن:زل
ُ
ُ
ُ
بھا مستجير أجير أو خائف أمن أو طالب حاجة قُضيت أو مسترفد أعطي ما يريد هُ ((

***
وان عدلنا بالنظر عن اليمن إلى العراق وجدنا ھندسة البناء الدينيَّة رائجة فيِ :ه أيّ رواج
لنمو النصرانيَّة بين أھل ِه واتساع نطاقھا في ك ّل انحائه .فھناك شاعت الطرائق الرھبانيَّة شيوعھا
في أرض الصعيد .ھناك تو َّفرت المناسك واألديرة التي بل:غ ع:دد المت:رھّبين ف:ي بعض:ھا المئ:ات
بل بضعة الوف .وقد ع َّددنا في ما سبق اسماء كثير من ھذه األديرة الت:ي عُن:ي بتش:ييدھا المل:وك
وأعيان الدولة كدير الل ّج الذي بناهُ
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النعمان بن المنذر أبو قابوس .قال ياقوت  )) :ولم يكن في ديارات الحيرة أحسن بنا ًء من ُه (( ودير
الج َرعة المنس:وب إل:ى عب:د المس:يح
األعور المنسوب إلى النعام الذي تنصَّر وزھد بالدنيا .ودير َ
م عبد ِه وبنت عبي:د ِه ((
بن ُب َقيِّلة الغساني .ودير ھند الكبرى ب َن ْت ُه أ ّم عمرو بن ھند )) أَمة المسيح وا ّ
) ياقوت  ( ٧٠٩ : ٢ودير ھند الصغرى .ودير حنظلة .وغيرھا كثي:ر ) راج:ع القس:م األوَّ ل ص
ك أنَّ بُناة ھذه األدي:رة ل:م َّ
ي:ذخروا وسً :عا ف:ي حس:ن بنائھ:ا واتق:ان ھندس:تھا إذ
 ٨٢ـ  .( ٨٦وال ش ّ
كانوا من أصحاب الثروة والتقى م ًع:ا .وف:ي بع:ض بقاياھ:ا إل:ى الي:وم م:ا ي:د ُّل عل:ى عظ:م ش:أنھا.
:واق
وھك::ذا يق::ال ع::ن الكن::ائس فا َّنھ::ا كان::ت غال ًب::ا ھياك::ل واس::عة األرج::اء ش::اھقة البني::ان ذات أسٍ :
متع:دّدة جامع::ة ب::ين متان::ة البني::ان وحس::ن الش::كل وق::د بق::ي ف::ي الش::عر الق::ديم عَّ :دة أق::وال لفح::ول
الشعراء وصفوا فيھا كنائس النصارى وھياكلھا ومحاربيھا وصلبانھا وما تزان ب ِه من النق:وش )
راج::ع الص::فحة  ٢٠١ـ  ( ٢١٠وق::د خ::صّ ال َھ ْم::دانيّ بال::ذكر ف::ي كتابِ :ه جزي::رة الع::رب )) كنيس::ة
الباعونة في الحيرة ((  .وبعض ھذه الكنائس في العراق باقية إلى اليوم فأخذ األثريـُّون يدرس:ون
ھندستھا ويبيّنون خواصَّھـا منھم تلك اآلنسة الشھيرة االنكليـزية المسّ بل )  ( Miss Bellالت:ي
وضعت كتابًا ضخمًا في وصف كنائس ما بين النھرين التي سبق عھد البعض منھا عھد اإلسالم
كثير منھا
فترتقي إلى القرن الرابع والخامس والسادس للمسيح وأثبتت صور
ٍ
وإن اقتربنا في جزيرة العرب إلى بادية الشام ومملكة بني غسَّان وجدنا فيھا من المباني
الدينيَّة ما يُقضى من ُه العجب .وق:د أثبتن:ا ف:ي الص:فحات الس:ابقة ) راج:ع الص:فحة  ( ٣٠م:ا رواهُ
مؤرخو العرب عن ملوك غسَّان األوَّ لين وما بنوهُ من األديرة كدير أيُّوب ودير ح:الي ودي:ر ھن:د
ودير ضخم ودير النبعة ودير بصرى ودير سعد .ومن ھ:ذه األدي:رة م:ا بق:ي ع:امرً ا بع:د اإلس:الم
والى اليوم يُطلق اسم الدير على بعض جھات الصفا وحوران كدير الكھف ودير قنّ
وقد اختلط بنو غسَّان في منازلھم شرقي الشام وفي جنوبھ:ا الش:رقيّ بالروم:ان واليون:ان
النصارى فجاروھم في حضارتھم وتعلَّموا منھم ھندسة البناء فشيَّدوا مثلھم البيعة والكنائس الت:ي
يُرى بعضھا ح َّتى اليوم ف:ي جھ:ات ح:وران والص:فا واللج:ا وج:والن وف:ي عب:ر االردن وبلق:اء )
راجع الصفحة  ( ٣٣وھي من البنايات الفخيمة وعليھا الرموز
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ٌ
كتاب:ة عربيَّ:ة وج:دت ف:ي ح:رَّ ان س:بقت
أثر منھ:ا
النصرانيَّة والكتابات اليونانيَّة والالتينيَّة .وعلى ٍ
َّ
الھجرة بأربع وخمسين سنة ُكتبت على )) مرتول (( أي مشھد القديس يوحنا المعمدان ال:ذي ش:يَّدهُ
أحد شيوخ القبائل العربيَّة المدعوّ شراحيل ) ص ( ٣٤
وترى مثل ھذه األبنية الدينيَّة في الجزيرة وديار ربيع:ة ودي:ار بك:ر وش:مالي س:وريَّة ق:د
أشرنا إليھا ساب ًقا ) ص  ٩٣ـ  ( ١٠٦فان كتبة العرب وشعراء الجاھليَّة ق:د ذك:روا نح:و خمس:ين
ديرً ا منھا نعتوا بعضھا بأجمل النعوت كقول ي:اقوت ف:ي معج:م البل:دان ع:ن دي:ر الرص:افة ) : ٢
 ( ٥٦٠ان ُه )) من عجائب الدنيا حس ًنا وعمارة ((  .وفي َزبَد شمالي سوريَّة أُقيم سنة  ٥١٢للمسيح
ّ
الخط العربيّ في تلك السنة ) ص  ١٠٣ـ
مشھ ٌد لذكر القديس الشھيد سرجيوس علي ِه َّأول أثر من
( ١٠٤
ولم تخ ُل أواسط جزيرة العرب كنجد والحجاز واليمام:ة م:ن األبنيُ :ة النص:رانيَّة ك:األديرة
والبيع والصوامع ) اطلب الفصل العاشر من القسم األوَّ ل ص  ١٠٦ـ  ( ١٢٣وھناك كانت قبائل
نصرانيَّة كطيء وتميم التي افتخر خطباؤھا لمَّا وفدوا على نبيّ اإلس:الَّم بتش:ييدھم للكن:ائس فق:ال
الزبرقان :
صبُ الب َيعُ
نحن الكرا ُم وال حيٌّ يعادلنـا م َّنا الملوك وفينـا ُت ْن َ

ث َّم ورد في كتاب الوفادات البن سعد ذكر كنيسة بني حنيفة وراھبھا ) ص  ١٢٩ـ ١٣٠
خ ْندف ودير غطفان وغير
( .وقد وُ جد أيضًا في الحجاز ونجد أديرة للنصارى في الجاھليَّة كدير ِ
ْ
ذلك ممَّا مرَّ وصف ُه وقد ذكر الطبري في تاريخ ِه )  ( ٣٠٤٧ : ١دير َسلع قُرب المدين:ة المن:وَّ رة
يثرب وفي ِه دُفن الخليفة الثالث عثمان بن ع َّفان.
وما قولنا باألبنية الجليلة التي امر ببنائھا الملك يستنيان في طور سينا ذكرً ا لتجلّي الرب
فيِ :ه لبن::ي إس::رائيل واكرا ًم::ا للقديس::ة كاترين::ا الش::ھيدة وھ::ذه األبني::ة تش::ھد إل::ى الي::وم عل::ى براع::ة
مھندسيھا

***
وممَّا يدخل في ھذا الباب ما بناهُ النصارى من األبنية الدينيَّة لغي:ر ملَّ:تھم فم:ن ذل:ك بن:اء
الكعب::ة نح::و الس::نة  ٦٠٥للم::يالد ت::ولَّى بنا َءھ::ا روم::يٌّ اس::م ُه ب::اقوم م::ع َرجُ ::ل قبط::يّ كم::ا روى
النھرواليّ في كتاب إِعالم األَعالم ببيت _ الحرام ) ص  ٤٩ـ  ( ٥٠قال :
)) انَّ امرأَة جمَّرت الكعبة بال َب ُخور فطارت شرارة من مجمرتھا في ثياب الكعبة ف:احترق أكث:ر اخش:ابھا
ودخلھا سيْل عظيم فصدع جدرانھا بعد توھينھا فأَرادوا أن يش ُّدوا بنيانھا ويرفعوا
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بابھا ح َّتى ال يدخلھا االَّ َمن شاؤوا وكان البحر قد رمى بس:فين ٍة إل:ى س:احل جُ:دَّة لت:اجر روم:ي اس:م ُه ب:اقوم وك:ان
ب َّنا ًء نجَّ ارً ا فخرج الوليد بن المغيرة في نفر من قريش إلى ُج َّدة فابت:اعوا خش:ب الس:فينة وكلَّم:وا ب:اقوم الروم:يّ أن
يقدم معھم إلى مكة فقدم إليھا وأخ:ذوا أخش:اب الس:فينة أَعُّ :دوھا لس:قف الكعب:ة المش:رفة .ق:ال األم:وي  :كان:ت ھ:ذه
الس::فينة لقيص::ر مل::ك ال::روم يحم::ل فيھ::ا الرخ::ام والخش::ب والحدي::د م::ع ب::اقوم إل::ى الكنيس::ة الت::ي أحرقھ::ا الف::رس
َّ
بالحبشة .فلمَّا بلغت قريب مرسى ُج َّدة بعث _ عليھا ريحا ً
فحطمتھا ...قال ابن اسحاق وكان بمك:ة قبط:يّ يع:رف
ه فوافقھم أن يعمل لھم سقف الكعبة ويساعدهُ باقوم )(( ١
َنجْ ر الخشب وتسويت ُ

وليست ھذه المرَّ ة الوحيدة التي عمَّر النص:ارى م:ا خ:رب م:ن الكعب:ة .اخب:ر االزق:ي ف:ي
اخبار م َّكة ) ص  ٣٩٥ـ  ( ٣٩٦ان ُه وقع سيل جُ حاف في سنة ثمانين )  ٧٠٠م ( في خالفة عبد
الملك بن مروان دخل المسجد واحاط بالكعبة ف ُكتِ:ب ف:ي ذل:ك إل:ى عب:د المل:ك فبع:ث بم:ال عظ:يم
وكتب إلى عامل ِه على م َّكة الصالح ما خ:رب ق:ال  )) :وبع:ث رج:الً نص:ران ًّيا مھند ًس:ا ف:ي عم:ل
ضفاير المسجد الحرام وضفاير الدور في جنبتي الوادي فامر بالصخر العظام ف ُنقلت على العجل
ه ((
وحفر األرباض دون دور الناس فبناھا واحكمھا من المال الذي بعث ب ِ
وكذلك جرى في عھد الولي بن الملك فا َّن ُه أراد توسيع المسجد الحرام وزخرفت ُه فاس:تقدم
لذلك مھندسين نصارى .قال ياقوت في معجم البلدان )  )) : ( ٤٦٦ : ٤في أيَّام الوليد استقدم من
ملك الروم أربعين روم ًّيا وأربعين قبط ًّيا ليعمروا المس:جد فعمَّ:روه س:نة  ٨٧ـ  ٧٠٩) ٨٨ـ ٧١٠
م( مائتي ذراع ((  .قال األزرقي ) ص  )) : ( ٢٠٩وھو ) أي الوليد ( أوَّ ل من نق:ل إل:ى المس:جد
الحرام أساطين الرخام  ..وس َّقف ُه بالساج المزخ:رف وجع:ل عل:ى رؤوس األس:اطين ال:ذھب عل:ى
صفائح ال َّش َبه من الصفر َّ
وازر المسجد بالرخام م:ن داخلِ :ه وجع:ل ف:ي وج:ه الطيق:ان ف:ي أعالھ:ا
الفسيفساء ((  .فكل ھذه األعمال قام بھا عملة النصارى
وما صنع ُه النصارى في الكعبة والمسجد الحرام في م َّكة قاموا ب ِه أيضً:ا ف:ي المدين:ة ف:ي
مسجد النبيّ لمَّا أراد الوليد أن يج ّدد بنا َءهُ .قال الطبريّ )  ( ١١٩٤ : ٢في تاريخ س:نة  ٨٨ھ:ـ )
 ٧٠٩م ( :
)) بعث الوليد بن عبد الملك إلى صاحب الروم يعلم ُه بان ُه امر بھدم مسجد رسول _ صلعم وان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١راجع أيضً ا كتاب اخبار م َّكة للزرقي ) ص  ١٠٤ـ ( ١١٠
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يعي َن ُه في ِه فبعث إلي ِه بمائة ألف مثقال ذھب وبعث إلي ِه بمائة عامل وبعث إليِ :ه م:ن الفسيفس:اء ب:أربعين حم:الً وام:ر
بأن يتتـَّبع الفسيفساء في المدائن التي خربت فبعث بھا إل:ى الولي:د فبع:ث الولي:د ب:ذلك إل:ى عم:ر ب:ن عب:د العزي:ز..
وفيه ابتدأ عمر بن عبد العزيز ببناء المسجد ((

ومثل ُه أيضًا مسجد دمشق المعروف بالجامع األم:ويّ ال:ذي خل:ف كنيس:ة م:ار يوح َّن:ا بع:د
الفتح اإلسالميّ  .فانَّ الوليد إذا أراد تجديد عمارت:ه التج:أ أيضً:ا إل:ى مل:ك ال:روم ليوجّ :ه إليِ :ه مائ:ة
ص::انع كم::ا روى اب::ن عس::اكر ف::ي ت::اريخ دمش::ق )  .( ٢٠٢ : ١فاجتھ::دوا ف::ي بنيان ِ :ه وتزويق ِ :ه
وزخرفت ِه ح َّتى ُع َّد مع كنيسة الرھا ومنارة االسكندريَّة من جمل:ة عجائ:ب ال:دنيا .وق:د ذكرن:ا ف:ي
المشرق )  ( ٦٣٩ : [١٩١١] ١٤أعمال الفسيفساء الراقية إلى عھد بنائھا التي ظھرت قبل بضع
سنين في مصلَّب الجامع وقناطره وك:واه بع:د تنظيفھ:ا م:ن س:خام حري:ق تيمورلن:ك وم:ن الم:الط
والكلس فالحت بزھ:و ألوانھ:ا العجيب:ة ومحاس:نھا الب:اھرة وتفُّ :نن مھندس:يھا النص:ارى ف:ي ال:نقش
وتص:وير مج::الي الطبيع:ة م::ن زھ:ور وأش::جار واثم::ار وص:روح وقص::ور .وكّ :ل يعلِّ::م أن ت::رميم
الجامع األموي وتجديد زخارف ِه القديمة توالَّھا في الحقبة األخيرة المھندس أَبيري النصراني
وم::ن رأى المس::جد األقص::ى ف::ي بي::ت المق::دس ودرس ھندس::ت ُه ال يلب::ث ان ينس::ب أي ً
ض::ا
ص َنعة من الروم الذين انتدبھم إلى تشييد ِه الخليفة عبد الملك ب:ن م:روان .وب:أَمر ِه قُلع:ت
بنا َءهُ إلى َ
قبَّة كانت للنصارى في كنيسة مدينة بعلبك وھي من نحاس مطليّ بالذھب فنص:بھا عل:ى ص:خرة
ھيكل سليمان ) تاريخ ابن البطريق  .( ٤٢ : ٢وقال ابن خلدون في مق َّدمت ِه )) انَّ ُع َمر لمَّا حضر
ً
مسجدا على طريق البداوة ثم احتفل الولي:د ب:ن
لفتح بيت المقدس وكشف عن الصخرة بنى عليھا
عب:د المل::ك ف::ي تش:ييد مس::جد ِه عل::ى س::نن مس:اجد اإلس::الم  ...وال::زم مل:ك ال::روم أن يبع::ث الفعل::ة
ه ((
والمال لبنـاء ھذه المساجد وان ينمّقوھا بالفسيفساء فاطاع لذلك وت َّم بناؤھا على ما اقترح ُ
ولما ابتنى عم:رو ف:ي جھ:ات من:ف ج:امع الفس:طاط وكَ :ل بتش:ييد ِه إل:ى النص:ارى وروى
المقريزي في الخطط )  ١٢٤ : ٤من الطبعة الجديدة ( )) انَّ بعض عمد ِه أو أكثرھا ورخامه من
كنائس االسكندريَّة وأرياف مصر (( وكذا قال عن جامع الجيزة
فيثبت من ھذه الشواھد كلّھا شيوع الھندسة النصرانيَّة في ك ّل انحاء جزي:رة الع:رب قب:ل
اإلسالم ونسبة كل األبنية اإلسالميَّة األولى إليھا

٣٥٠
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وق::د اس::تبان علم::اء المستش::رقين ف::ي عھ::دنا ت::أثير الھندس::ة النص::رانيَّة ف::ي أبني::ة اإلس::الم
الدينيَّة .فانَّ المسلمين عند الفتح العربيّ لم يحوّ لوا فقط كنائس النصارى إلى جوامع ومساجد كما
ي َّتفق علي ِه المؤرخون لك َّنھم تقلَّدوا أيضًا ھندسة البيع المسيحيَّة ف:انھم إذ ك:انوا يجھل:ون ف:نَّ البن:اء
كما قال ابن خلدون التجأُوا في الشام والعراق ومصر واألندلس إلى مھندسين وطنيّ:ين مس:يحيين
كان البعض منھم دانوا باإلسالم فھؤالء جروا في تشييد مقامات اإلسالم الدينيَّة على م:ا اعت:ادوهُ
في أوطانھم وقد درس االختصاصيُّون بقايا تلك األبنية فقابلوا ب:ين كّ :ل أقس:امھا وأقس:ام الكن:ائس
الوطنيَّة فاثبتوا العالقة التامَّة بينھما ح َّتى في أخصّ مميِّزات الجوامع كالقبلة والمح:راب والمنب:ر
فرق يُذكر عن المباني النصرانيَّة الت:ي وج:دھا الع:رب
والمأذنة والحرم فانَّ ك ّل ذلك منقول دون
ٍ
ف:ي فتوح:اتھم .وق:د ب:يّن ذل:ك العالَّم:ة جي:رو دي پرانج:ه ) (Giraud de Prangeyف:ي كت:ابين
مم ِّتعين خصَّھما بأبنية العرب في األندلس وصقلّية ومرَّ اكش ) اطلب الجرن:ال االس:يوي J.As.
 ( 1842a, 336 – 357والمستش:رق االختصاص:ي ڤان ب:ركم ) (Max Van Berchemف:ي
مقال:ة بديع:ة نش:رھا ھن:اك ) ; ( J. As. 1891a, 411 – 495وف:ي كت:اب الص:ناعة العربيَّ:ة
للمھندس غايهْ )  ( A. Gayet : L'Art arabeوغيرھم فكلُّھم لسان واحد في إثبات شبه مباني
اإلسالم الدينيَّة بالكنائس النصرانيَّة في ذلك العھ:د .فمنھ:ا م:ا يش:به الط:رز القبط:يّ ومنھ:ا م:ا ھ:و
أشبه بالطرز البوزنطي أو الطرز السوريّ على اختالف الصَّنعة والب َّنائين النصارى الذين كانوا
ملتزمين العمل بحيث ال يجوز انَّ يُدعى بناؤھا بھندسة عربيَّة الب َّتة ) . ١فش َّتان بين قولھم ورأي
بعض المتھوّ سين كالمسيو سيديليو والمسيو غوستاڤ لوبون ال:ذين بخس:وا حق:وق اليق:ين ونس:بوا
إلى العرب ما كان للذ ّميّين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١ودونك ما كتب ُه المسيو غابه في فاتحة كتاب ِه L'Art arabe
C'est à regret qu'en tête de ce livre je me suis vu contraint d'inscrire ce titre
consacré par l'usage (( l'Art arabe )) … si jamais titre fut vide sens, voire même en
opposition absolue avec la chose qu'il définit, c'est assurément celui-là. L'Arabe n'a
…jamais été artiste
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 الھندس::ة المدن َّي::ة  ق::د ا ّتس::عنا ف::ي ذك::ر الھندس::ة النص::رانيَّة الدين َّي::ة ف::ي عھ::د الجاھل َّي::ة
وأوائل اإلسالم بين العرب .وفي جزيرتھم أيضًا أبنية غيرھا مدنيَّة كالقص:ور والحص:ون وغي:ر
ذلك ممَّا يشيّدهُ الملوك والذوات الغراضھم الخاصَّة أو لشؤون مملك:تھم .وھ:ذه اآلث:ار كثي:رة ف:ي
كّ ::ل أنح::اء الع::رب والس::يَّما ف::ي ممالكھ::ا الثل::ث أي التبابع::ة ف::ي ال::يمن والمن::اذرة ف::ي الع::راق
والغساسنة في الشام وردَ شيء من ذكرھا في الشعر الجاھليّ والتقليد القديم وكشف على بعضھا
أصحاب الرحل إلى جزيرة العرب في الحقبة األخي:رة .فھ:ذه المب:اني ال يُعْ َ:رف لھ:ا غالبً:ا ت:اريخ
ولم ُتذكر أسماء بُناتھا وال جرم انَّ للنصارى في قسم منھا نصيبًا صالحً ا
وان باشرنا بالعراق وشمالي الجزيرة وجدنا في شعر األسود بن َيعْ فر بعض قصور آلل
محرّ ق ولبني إياد فقال :
ماذا اؤمـل بعـد آل محرّ ٍق
أھل َ
وبارق
الخ َورْ نق والسدير
ٍ

تركـوا منازلھـم وبعد إِيـا ِد
والقصر ذي ال ُّشرفات من سِ ندا ِد

فھذه القصور بُنيت لملوك نص:ارى وق:د ت:ولَّى بنا َءھ:ا مھندس:ون نص:ارى ذك:روا أح:دھم
وھو رجل روميّ يقال ل ُه سِ نِمَّار بنى الخورنق للنعمان الكبير ) ياقوت ( ٤٩١ : ٢
وقد اطرأ العرب محاسن َ
الخ َورْ ن:ق دون أن ي:د ّققوا ف:ي وص:ف بنائِ :ه .ولعلَُّ :ه ھ:و القص:ر
ُ
الذي زارهُ المستشرق البارع لويس ماسينيون سنة  ١٩٠٨المعروف بقصر األ َخيْضر وأَ ْل َ
فت إلي ِه
نظر العلماء في جمعيَّة الكتابات والفنون س:نة  ١٩٠٩ثَّ :م زارتُ :ه اآلنس:ة االنكليزيَّ:ة م:سْ بَْ :ل س:نة
 ١٩١٠واحسنت وصف ُه في كتابھا المدعو )  ( Amurath to Amurathواثبتت ص:ورهُ ) ص
 ١٤٧ـ  ( ١٥٨وھو بناء عظيم ذو طابقين تد ُّل بقاياهُ الجليلة على عظم شأن ِه امَّا اسم ُه َ
االخيْضر
الج ْن:دَ ل
فقد اختلفوا في أصل ِه ولع ّل أصَّ :ح م:ا قي:ل ف:ي ذل:ك انُ :ه تص:حيف األ ُ َكيْ:دِر ص:احب دوم:ة َ
النص::رانيّ ال::ذي م::رَّ لن::ا ذك::رهُ ) ج  ١ص  .( ١٠٨وق::د ج:ـاء ھن::اك ع::ن ال::بالذريّ ان عم::ر ب::ن
الخ َّطاب نفاهُ من وطن ِه لمخالفت ِه دي:ن اإلس:الم فن:زل موض:عًا ق:رب ع:ين تم:ر ف:ي جھ:ات الع:راق
وبنى ب ِه منازل سمَّاھا دومة باسم حصن ِه ) راجع مجلَّة لغة العرب ( ٤٧ : ٢
وممَّا ذكرهُ ياقوت في معج:م البل:دان )  ( ١١٦ : ٤م:ن األبني:ة النص:رانيَّة المدنيَّ:ة قص:ر
ال َعدَ سيِّين قال )) ان ُه في طرف الحيرة لبني عمَّار بن عبد المسيح ُنسبوا إلى جدتھم
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عدَ سة بنت مالك بن عوف الكلبيّ

((

ك في أنَّ النصارى ھم الذين شيَّدوا للخلفاء وامراء العراق مبانيھم .فانَّ األلمانيين
وال نش ُّ
أش:خاص بألوانھ:ا م:ع رس:وم
ارباب الحفريَّ:ات ف:ي س:امرَّ ا وج:دوا ب:ين أنقاض:ھا ص:ورً ا وتماثي:ل
ٍ
ھندسيَّة متنوعة وصلبان كثيرة موقعة باس:م ش:مَّاس نس:طوريّ ب:ارع بالتص:وير ورد اس:م ُه عل:ى
صورة االسم الكلدانيّ )) مسمس (( ) ܡܫܡܫܢܐ (
وقد أفادنا ياقوت الروميّ )  ( ٤١٣ : ٤انَّ قصر الخليف:ة المتوك:ل المع:روف ب:الجعفري
الجامع لكل محاسن البناء كان باني ِه دليل بن يعقوب النصرانيّ كاتب بغا الشرابيّ
وممَّا وقف علي ِه األثريُّون والسيَّاح في أيَّامنا من األبنية الجليلة واآلثار البديعة في جھات
مؤاب غربيّ وادي سرحان عدّة قص:ور فخيم:ة ومعاق:ل جليل:ة س:بق لن:ا ذكرھ:ا
العرب في أنحاء َ
ف:::ي المش:::رق غي:::ر م:::رَّ ة )  ٤٨١ : [١٨٩٨] ١و  ٦٣١ث:::م  ٧٦٥ : [١٩٠١] ٤ـ  ٧٦٦ال:::خ (
صيْر َعمْ رة وطوبة وفيھا من اآلثار الھندسيَّة وم:ن التص:اوير وتمثي:ل أح:وال البادي:ة
كالمُش َّتى وقُ َ
كالصيد والغزوات والمآدب والصنائع ما انذھل العلم:اء لوج:ود ِه ف:ي الب:راري .وا َّتس:عت م:ذ ذاك
الحين مجالَّت العلماء والسيَّما تاليف المستش:رقين ف:ي وص:فھا والبح:ث ع:ن بُناتھ:ا ومص:وّ ريھا.
واليوم قد رجَّ :ح العلم:اء انَّ ھ:ذه األبني:ة م:ن عھ:د الولي:د ب:ن يزي:د الخليف:ة األم:ويّ  .وك:ان يفضِّ:ل
العيش في البادية على المدن .فصرف القناطير المقنطرة لبناء تلك اآلثار لس:كناهُ وس:كنى جن:ود ِه
وحاشيت ِه .امَّا مھندسو ھذه القصور فكانوا أي ً
ضا من نصارى الشام ومصر والجزي:رة وق:د نس:بھا
العلماء َّأوالً إلى بعض ملوك العجم ث َّم إلى بني غسَّان أو إلى بني لخم ح َّت:ى رجَّ ح:وا آخ:رً ا كونھ:ا
للوليد بناھا ل ُه النصارى الوطنيُّون .وفي ھندسة ھذه القصور ما استدلُّوا ب ِه على بالدھم المختلفة
فري:ق م:نھم تتبَّ:ع طريقتُ :ه الھندس:يَّة الت:ي اعتادھ:ا ف:ي موطنِ :ه .وق:د وق:ف حض:رة االب
فكأَن ك ّل
ٍ
ھنري المنس في تاريخ بطاركة مصر لساويروس بن المق َّفع على ما يؤيّد نسبة ھذه البنايات في
َبوادي العرب للوليد .قال ابن المقفع ما حرفُ ُه :
)) وضبط المُلك ) بعد ھشام ( الوليد بن يزيد بن عب:د المل:ك وك:ان جنسُ :ه يبغضُ :ه فب:دأ يبن:ي مدين:ة عل:ى
اسم ِه في البرّ يَّة وجعل انسا ًنا عليھا وكان الماء بعي ًدا منھا خمسة عش:ر م:يالً وجم:ع الن:اس م:ن كّ :ل موض:ع وبن:ى
فيھا بيد قويَّة ومن كثرة الناس كان يموت ك ّل يوم فيھا جماعة من قلـ َّة الماء
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وكان يحمل لھا الماء الف ومائتا جمل وما يكفيھم ك ّل يوم وكانوا الجمال فرقتين  ٦٠٠تحمل يومً:ا و  ٦٠٠تحم:ل
ه ((
يومًا فوثب علي ِه رجل اسم ُه ابراھيم )  ١فقتل ُه واخذ الملك من ُه واطلق االسارى فمضى ك ّل منھم إلى موضع ِ

ولو تتبَّعنا بعد ھذا المآثر البنائيَّة العربيَّة في شمالي الشام وفي باديتھا وم:ا وراء االردن
وفي الحجاز واليمن وفي مصر لوجدنا آث:ار الھندس:ة المدنيَّ:ة النص:رانيَّة ف:ي كثي:ر منھ:ا غي:ر أن
صْ :نعھا وف::ي القلي::ل م َّم::ا
ھ::ذه الفن::ون الھندس:يَّة ل::م يُحْ ك::م العلم::اء درس::ھا ليتح َّقق:وا أص::لھا ودق::ائق ُ
ذكرناهُ دَ ليل كافٍ إلثبات قولنا بانَّ للنصارى أكبر فضل في البناء العربيّ الدينيّ والمدني معًا
 ٢و  ٣التصوير والنحت
يظھ::ر الجم::ال ف::ي البن::اء بحس::ن رس::م ِه وبراع::ة ھندس::ت ِه وانتق::اء م::وا ّد ِه ووح::دة أَقس::ام ِه
واتقان نظامه .أ َّما في ف َّني التص:وير وال َّنح:ت ف:انّ الجم:ال يل:وح بتمثيلھم:ا لموالي:د الطبيع:ة الثلث:ة
جمادھا ونباتھا وحيوانھا فيخرجھا المصوّ ر بھي َئاتھا وألوانھا ومالمحھ:ا وعواطفھ:ا فيك:اد يحييھ:ا
بقلم ِه الساحر .ويجسّ:مھا النحّ :ات فيظھرھ:ا بنتؤاتھ:ا وت:داويرھا الطبيعيَّ:ة ف:يُحكم ص:ورة وج:دانھا
كأنھا ال ينقصھا سوى الحركة والنطق
وكم::ا ش::اع ب::ين نص::ارى الع::رب ف::ي الجاھل َّي::ة ف::نّ ھندس::ة البن::اء ك::ذلك اس::تخدموا ف َّن::ي
وأول شاھد يمكن االستدالل ب ِه ما ورد ف:ي الش:عر الج:اھليّ م:ن ذك:ر الص:ور
التصوير وال َّنحتَّ .
ُ
َّ
وال ُّدمى والتماثيل في بيَع النصارى واديرتھم فأعجبوا بجمالھا ونقوشھا البديع:ة حت:ى ض:ربوا ب:ه
المث::ل ف::ي الجم::ال فق::الوا ) المي::داني  )) : ( ٣٠٠ : ١أحس::ن م::ن دمي::ة ((  .وق::ال ع::ديّ ب::ن زي::د
)شعراء النصران َّية ص : (٤٥٥
ب أَو َكال
َكدُمى العا ِج في ال َمحاري ِ

م

وض َزھ ُرهُ مُس َتنيرُ
يض في َ
الر ِ
َب ِ

وقال عبد _ بن َعجْ الن ) األغاني ( ١٠٢ : ١٩
ال بيعة َّ
ب
الذھ ِ
غرَّ ا ُء مثـل الھالل صورتـ ُھا ومثـ ُل تمثـ ِ

وقال األحوص ) األغاني  ٤٩ : ٤والشريشي : ( ٢٩١ : ١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١والصواب ان الوليد قُتل في محاربة يزيد الثالث ابن عم ِه قتل ُه بعد انتصار ِه علي ِه ولم يطل زمن مل:ك يزي:د
ثم ملك بعده ابراھيم المذكور ھنا
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كأنَّ لـ ُ ْب َنى صبيرُ غادي ٍة

أو ُدم ٌ
ْية ُزيِّنت بھا الب َيعُ

ومثل ُه لألخطل ) ديوان ُه ص : ( ١٢

ص َّو ُر في الدَّير التماثي ُل
ح ُْل ٌي يشبُّ
بياض ال َّنحْ ر واق ُدهُ كما ُت َ
َ

وقال ُع َمر بن أبي ربيعة ) الكامل للمبرد ص : ( ٣٧٠

ٌ
ب
َّ
ب ذي اجتھـا ٍد
دمية عند راھ ٍ
صوروھا في جانب المحرا ِ

وقال أميَّة بن أبي عائذ ) ديوان الھذيليّين ص : ( ١٧٧
أو ُدمْي ُة المِحْ راب قد َلع ْ
بت بھا

راص
اإل ْت ِ
أيدي البُنا ِة ب ُز ْخرفِ ِ

والصُّور :
وقال األعشى ) لسان العرب  ( ١٤٤ : ٦وب َنى فعلَيْن من لفظ الصلبان
َ
ھيكل
وما أَ ْي ُبلِيٌّ على
ٍ

بناهُ وصلَّب في ِه وصارا

ومن العجب انَّ بعض الشعراء إذ رأوا ھذه التماثيل في كنائس النصارى دعوھا أصنامًا
وأوثا ًنا .قال أبو قطيفة ) معجم البلدان لياقوت : ( ٦٦١ : ٣
وسلـْ ٍع
ْض َ
ولَ َحيٌّ بين الع َُري ِ
وار
كان أَشھى إليّ قربُ َجـ ٍ

اإلسـال ُم
حيث أَرْ سى اوتـادَ هُ ِ
من نصارى في دورھا األصنا ُم

وروى في المفضليَّات )  ed. Lyallص : ( ٥٤٩
يطوفُ العُفاةُ بأبواب ِه

َ
الو َثن
كط ْوف النصارى ببيت َ

قالوا  :أراد بالوثن الصليب .وكانوا ينصبون ُه في وسط الكنائس .وقال بشر بن أبي خازم
يمدح بني الحدَّاء النصارى ) البيان للجاحظ : ( ٧١ : ٢
 bدرُّ بني حـدَّ ا َء من َنفـَ ٍر
إذا ْ
غدوا وعِ صيُّ الطلح أرجلھم

ار على جيران ِه َكلِبُ
وك ُّل جـ ٍ
صلُبُ
كما ُت َنصَّبُ َوسْ ط البيع ِة ال ُّ

فھ::ذه الش::واھد وغيرھ::ا مثلھ::ا ت::د ُّل كلُّھ::ا عل::ى ش::يوع ف::نّ التص::وير ونح::ت التماثي::ل ب::ين
نصارى العرب .ق:ال ص:احب ت:اج الع:روس )  )) : ( ١١١ : ٨التمث:ال الش:يء المص:نوع مشّ :بھًا
بخ ْلق من خلق _ َّ
َ
عز وج ّل  ...والتماثيل ھي صور األنبياء وكان التمثيل مباحً ا في ذل:ك الوق:ت
(( ..
وممَّا تكرَّ ر ذكرهُ في الشعر الجاھليّ نقش النصارى لكتبھم الدين َّية كق:ول رؤب:ة ) ديوانُ :ه
ص : ( ١٤٩
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وحى ُم َن ْم ِنمُهْ
حبار َ
انجي ُل أَ ٍ

٣٥٥

ما ّ
خط في ِه بالمداد َقـ َلمُهْ

وكقول المرقّش يصف رسوم الدار :
الدا ُر قفرٌ والرسو ُم كما

ر َّقش في ظھر األديم َقلـَ ْم

وقال في المفضَّليات ) ص : ( ٦٩٨
بصير
ھاج
ٍ
كتابُ مُحب ٍِّر ٍ

ُباعا
اذر أن ي َ
وح َ
ُي َنمِّقـ ُ ُه َ

وق::د ورد ف::ي ت::واريخ الع::رب القديم::ة ذك::ر آث::ار دين َّي::ة م::ن النح::ت والتص::وير عُن::ي بھ::ا
النص::ارى ف::ي أنح::اء الجزي::رة .فم::ن ذل::ك م::ا روين::اهُ س::اب ًقا ) ص  ( ٣٣٤ع::ن نق::وش وتص::اوير
القُلَيس التي زان بھا أبرھة تلك الكنيسة الشھيرة .وقد ذكر بعضھم تماثيلھا فع َّدھا لجھله أصنامًا )
اطلب في معجم البلدان وصف القُليس وما قال ھناك عن ُك َعيْت ( ١٧٢ : ٤
وما قيل عن كنيسة ص:نعاء يصّ :ح ع:ن بيع:ة نج:ران المعروف:ة بكعب:ة نج:ران الت:ي عُن:ي
ببنائھا بنو عبد المدان ف:إن ق:دماء الكتب:ة يش:يدون بمحاس:نھا ولعّ :ل ص:ورھا أت:ى بھ:ا الحبش:ة بع:د
ن::ؤاس وف::تحھم نج::ران ف::انَّ الح::بش ك::انوا يحس::نون التص::وير .وف::ي الح::ديث
مح::اربتھم ل::ذي َ
االسالمي انَّ بعض نساء محمَّد اللواتي كنَّ ھاجَ رْ نَ إلى أرض الحبشة ذكرنَ أمام ُه حس:ن كنيس:ة
مارية ھناك وتصاويرھا .فقال لھنَّ محمَّد وھو في مرض الموت  )) :أولئك إذا مات فيھم الرج:ل
صوروا في ِه تلك الصور (( ) اطلب البخاريّ في باب المساجد (
الصالح بنوا على قبر ِه مسج ًدا ث َّم َّ
وقد ورد في معجم البلدان لياقوت )  ( ٧٠٢ : ٢ذكر كعبة نجران وص:ورھا م:ع ش:ھاد ٍة
لعموم نصارى العرب با ّتخاذ الصور في كنائسھم .قال في وصف دير نجران :
)) موضع باليمن آلل عبد المدان بن الديَّان من بني الحارث بن كع:ب  ...ب َن:وهُ مر َّبعً:ا مس:توي األض:الع
واألقطار مرتفعً ا عن األرضُ يُصْ َعد إلي ِه بدرجة على مثال بن:اء الكعب:ة فك:انوا يحجُّ ونُ :ه وھ:م طوائ:ف م:ن الع:رب
ً
قاطبة وكان أھ:ل ث:الث بيوت:ات يتب:ارون ف:ي البيَ:ع وربُّھ:ا
ممَّن يح ُّل األشھُرَ الحُ رُ م وال يحجُّ الكعبة .ويحجُّ ُه خثعم
أھل المنذر بالحيرة وغسَّان بالشام وبنو الح:ارث ب:ن كع:ب بنج:ران وبن:وا دي:اراتھم ف:ي المواض:ع النزھ:ة الكثي:رة
الشجر والرياض والغدران ويجعلون في حيطانھا الفسافس وف:ي س:قوفھا ال:ذھب والص:ور .ك:ان بن:و الح:ارث ب:ن
كعب على ذلك إلى أن جاء اإلسالم ((

ومن التصاوير التي ال تزال آثارھ:ا إل:ى يومن:ا ف:ي جزي:رة الع:رب م:ا ت:زدان ب:ه كنيس:ة
طورسينا

٣٥٦
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الراقية إلى القرن السادس للمسيح فانَّ فيھا من النقوش والفسيفساء والصور المختلفة أشياء كثيرة
ا ّتس:::ع ف:::ي وص:::فھا زوّ ار ذل:::ك المق:::ام الجلي:::ل وھ:::ي لمص:::وّ رين وصَ :::نعة ب:::وزنطيين أرس:::لھم
يوستنيانوس الملك لتشييد تلك المقامات وتزيينھا بضروب النقوش
وك::ذلك م َّك::ة ك::ان للمص::وّ رين والنحَّ ::اتين النص::ارى فيھ::ا آث::ار ذكرھ::ا أق::دم م:َ :ؤرخ لتل::ك
المدينة وھو أبو الولي:د األزرق:ي ف:ي كت:اب أخب:ار م َّك:ة ) ص  ١١٠ـ  ١١١طبع:ة ليبس:يك ( ق:ال
يذكر بناء قريش للكعبة في الجاھل َّية :
وزوق::وا سَ ْ :قفھا وج::درانھا م::ن بطنھ::ا ودعائمھ::ا وجعل::وا ف::ي دعائمھ::ا ص::ور األنبي::اء وص::ور الش::جر
)) َّ
وصور المالئكة فكان فيھا صورة ابراھيم خليل الرحمن ) ... ١وصورة عيسى بن م:ريم وامِّ :ه وص:ور المالئك:ة
عليه السالم أجمعين فلمَّا كان يوم فتح م َّكة دخل رسول _ ص:لعم البي:ت  ...وأم:ر بطم:س تل:ك الص:ور ُ
فطمس:ت
ووضع ك َّف ْي ِه على صورة عيس:ى ب:ن م:ريم وأُمّ:ه عليھم:ا الس:الم وق:ال  :امح:وا جمي:ع الص:ور االَّ م:ا تح:ت ي:دي.
ه (( ...
فرفع يدي ِه عن عيسى بن مريم وا ّم ِ

ث َّم روى عن عطاء بن أبي رياح )) ان ُه ادرك في البيت تمث:ال م:ريم مزوَّ ق:ـًا ف:ي حجرھ:ا
ً
مزوقـًا (( وذلك )) في العمود الذي يلي الباب (( وا َّن ُه )) ھل:ك ف:ي الحري:ق ف:ي عص:ر
قاعدا َّ
عيسى
اب::ن الزبي::ر ((  .وروى ع::ن اب::ن ش::ھاب ) ص  )) ( ١١٣انَّ ام::رأة م::ن غ َّس::ان حجَّ ْ :
:ت ف::ي ح::ا ّج
العرب فلمَّا رأت صورة مريم في الكعبة قالت  :بأَبي وامّي انكِ لَعربيَّ:ة .ف:امر رس:ول _ ص:لعم
ان يمحوا تلك الصور االَّ ما كان من صورة عيسى ومريم (( .
وذكر األزرقيّ أيضًا ) ص  ( ٤٥٠انَّ في م َّكة )) دارً ا لسعد القصير غالم معاوي:ة بناھ:ا
ك انَّ ھذه التماثيل والص:ور
سعد بالحجارة المنقوشة فيھا التماثيل مصوَّ رة في الحجارة ((  .فال ش ّ
َّ
اصطنعھا النصارى في عھد الجاھليَّة .كما عُھد اليھم في زمن المھدي بناء مسجد مكة وتزويق ُه.
قال المقدّسي في كتاب ِه أحسن التقاسيم في معرف:ة األق:اليم ) ص  ( ٧٣ي:ذكر المھ:دي  )) :المس:جد
اليوم من بنائ ِه وقد أ ُ ْلبست حيطان األَرْ وقة من الظاھر بالفسيفساء حُمل إليھا ص َّناع الشام ومصر
ه ((
أال ترى أسماءَھم علي ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١ذكر المسعودي في مروج الذھب )  )) : ( ١٢٦ : ٤ان ُه لما انھ:دمت الكعب:ة بالس:يل سُ:رق منھ:ا غ:زال م:ن
الذھب وحُ لى وجواھر فنقضتھا قريش وكان في حيطانھا صُور كثي:رة ب:أنواع م:ن األص:باغ عجيب:ة منھ:ا ص:ورة
ابراھيم الخليل في يد ِه اآلزالم ويقابلھا صورة اسمعيل ابنِ :ه يجي:ر بالن:اس مفي ً
ض:ا والف:اروق ق:ائم عل:ى وف:د الن:اس
صيّ بن كالب وغيرھم في نحو  ٦٠صورة مع كّ :ل
يقسّم فيھم .وبعد ھذه الصورة صور كثيرة من أوالدھم إلى قُ َ
ه ((
واحد ٍة من تلك الصور إِل ُه صاحبھا وكيفيَّة عبادت ِه وما اشتھر من فعل ِ
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وإلى ھؤالء الصَّ نعة النصارى ُتعْ زى أيضًا النقوش والتصاوير المختلفة بالفسيفساء الت:ي
مرَّ لنا ذكرھا في الكالم عن الجامع األمويّ ف:ي دمش:ق وف:ي األقص:ى ف:ي الق:دس الش:ريف وف:ي
ج::امع النب::يّ ف::ي المدين::ة .وك::ذلك النق::وش والتص::اوير الت::ي أش::رنا إليھ::ا ف::ي الھندس::ة المدن َّي::ة ف::ي
ص ْير عمرة واأل ُ َخيْضِ ر فا َّنھا كلَّھا أعمال ص َنعة يُدعون في الغال:ب رومً:ا وھ:م
قصور المش َّتى وقُ َ
من نصارى الشام ومصر والعراق
وم َّم::ا وق::ف علي::ه أرب::اب العاد َّي::ات والس::ياح ف::ي الحقب::ة األخي::رة كن::ائس قديم::ة بعض::ھا
مطمور في األرض يرتقي عھدھا إلى الق:رون الثلث:ة قب:ل اإلس:الم ف:ي الع:راق وم:ا ب:ين النھ:رين
وجھات األناضول واألرمن على جدرانھا تصاوير ش َّتى يد ُّل بعض:ھا عل:ى براع:ة أص:حابھا ف:ي
الفنّ و ُنقلت رسومھا في المجالَّت األثريَّة أو في تآليف مستقلَّة
وكان صَ َنعة الحياكة ينسجون األقمشة ويزينونھا بالصلبان فشاعت بين العرب وق:د ورد
ذكرھا غير مرَّ ة في أخبار نبيّ اإلسالم وفي الحديث ) اطلب مجلَّ:ة المن:ار ف:ي مجل:دھا العش:رين
ص  ٢٢٠ـ  ( ٢٣٠فمن ذلك ما رواهُ عن مسلم أنَّ عائشة )) سترت جانب بيتھا بقِرام ) أي سِ ْ :تر
احمر ( عليه تصاوير وتماثيل (( وانھ:ا )) اش:ترت نِ ْم ً
رق:ة عليھ:ا تص:اوير (( وا َّنھ:ا )) س:ترت بابھ:ا
ب::درنوك ) أي طنفس::ة ( في ِ :ه الخي::ل ذات األجنح::ة ((  .وكان::ت ھ::ذه األنس::جة يحيكھ::ا أھ::ل ال::يمن
النصارى كما سترى فيزينون نقشھا بالتصاوير
وكانوا يصوّ رون على بعضھا الص:ليب وص:ور القديس:ين وي َّتخ:ذونھا كأَلوي:ة كم:ا ذكرن:ا
ّ
الممثلة لمار سرجيس .ومن ھذا القبيل راية العُقاب التي
ساب ًقا ) ص  ( ٣٣٤عن راية بني تغلب
ا َّتخ:ذھا خال:د ب:ن الولي:د ف:ي َّأول عھ:د اإلس:الم ) اطل:ب ي:اقوت  ٦٩٠ : ٣ـ  ( ٦٩١دُعي:ت ب:ذلك
لصورة عُقاب كان منسوجً ا فيھا
ومم::ا ي::دخل ف::ي ھ::ذا الب::اب نق::ود نص::رانيَّة عليھ::ا ص::ور مل::وك وقديس::ين ا َّتخ::ذھا أولي::اء
األمور والخلفاء في َّأول اإلسالم فطبع:وا عليھ:ا ش:عارھم أو عب:ارة قرآنيَّ:ة يوج:د منھ:ا ش:يء ف:ي
المت::احف الكب :رى .وق::د ذكرن::ا ف::ي مجلَّ::ة المش::رق )  ( ٧٩٩ : [١٩٢٠] ١٨نقً :
:ودا للس::لجوقيين
مصورة فيھا صور ملوك الروم أو أوليائھم وبعضھا ِّ
يمثل شخص السيّد المسيح وامّه
َّ
ولألُرْ تقيين
الطاھرة
وباالجمال يمك َّنا القول بانَّ فنّ التصوير ل:وال الصََّ :نع ُة النص:ارى ف:ي أنح:اء الش:رق ك:ان
فُقد بعد ظھور اإلسالم ألنَّ أصحاب ُه استنكفوا من صناعة التصوير لما وجدوا فيھا من
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ً
واستنادا إلى ما رُ وي في الحديث  )) :ان المالئكة ال تدخ ُل بي ًتا في ِه كلبٌ أو
العثرة وخطر الشرك
تصاوير (( وان ُه )) أش ّد الناس ع:ذابًا عن:د _ المص:وّ رون (( وانَّ )) كّ :ل مص:وّ ر ف:ي الن:ار (( فكس:د
ً
زين:ة وفرق:وا ب:ين ص:ور
لذلك فنّ التصوير بين المسلمين االَّ العجم منھم إل:ى أَن ع:ادوا فا َّتخ:ذوهُ
ك ا َّنھم التج:أُوا إل:ى النص:ارى فتعلَّم:وهُ م:نھم .وب:رع فيِ :ه بع:ض المس:لمين
العبادة وغيرھا .وال ش ّ
كالكتاميّ والنازوك والقصير وابن العزيز الذين ذكرھم المقريزي في كتاب الخط:ط )(٣١٨ : ٢
في وصف جامع القرافة وذكر شي ًئا من أعمالھم .وقد قال العالَّمة غايهْ ) (Al. Gayetفي كتابِ :ه
الص::ناعة العرب َّي::ة ) ص  ٢٥٠ـ  )) ( ٢٥٢انَّ م::ا يوج::د ف :ي مص::ر م::ن آث::ار التص::وير والحف::ر
ص َنعة االقباط ال:ذين علَّم:وا ھ:ذه
واإلشغال الخشبيَّة ونقوش األنسجة والزجاج كلھا مأخوذة عن ال َّ
ه المسلمون أنفسھم ((
الفنون المسلمين في مصر كما يقرُّ ب ِ
 ٤فنّ الموسيقى والغناء
الموس::يقى م::ن أج ّ :ل الفن::ون الجميل::ة غايتھ::ا ت::أليف األلح::ان وتناس::ب النغم::ات وتنظ::يم
األوزان المحرّ كة للنفس تحري ًكا ّ
ملذاً .فمنھا الموسيقى الطبيع َّي ُة لتلحين األصوات البشريَّة واآلليَّة
الم َّتخذة من آالت الطرب كالعود واالرغن .وكلتاھما امَّا دينيَّة لتمجي:د _ وتحري:ك القل:وب عل:ى
خدمته وامَّا مدنيَّة ليس:لو بھ:ا اإلنس:ان ع:ن أش:جان ِه وتط:رب بنغماتھ:ا الص:دور وتتشَّ :نف بألحانھ:ا
اآلذان فتھيّج ف:ي س:امعيھا مختل:ف العواط:ف الليّن:ة أو الش:ديدة المحزن:ة أو المبھج:ة عل:ى حس:ب
ايقاعھا .ولذلك قال بعضھم  :انَّ الغناء غذاء األرواح كما انَّ الشراب غذاء األشباح
ولم يكن العرب ليجھل:وا ھ:ذا الف:نّ وبع:ض أص:ول ِه ف:ي الجاھليَّ:ة كم:ا يؤخ:ذ م:ن رواي:ات
ش َّ :تى أثبتھ::ا أب::و الف::رج األص::فھاني ف::ي كتاب ِ :ه الش::ھير باألغ::اني وربَّم::ا د ّل عل::ى بع::ض أوزان ِ :ه
ونغمات ِه بمفردات كان اصطلح عليھا قدماء المغ ّنين فكشف بعض المحدثين شي ًئا من أسرارھا )١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب مقاالت حضرة االب كولنجت عن الموسيقى العربيَّ:ة ف:ي المجلَّ:ة االس:يويَّة الفرنس:اويّة ( Journal
) Asiatique, 1905. IV. 365 et VIII. 149
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ھذا في غناء أھل الحضر امَّا عرب البادية فل:م يعرف:وا االَّ القلي:ل م:ن ھ:ذا الف:نّ كالح:داء
لس ْوق ابلھم وكالبسيط من التالحين يسمُّونھا بالتر ُّنم والتھليل والسناد والھزج .قال ابن خلدون في
َ
َّ
المقدَّمة )  ٣٥٩ : ٢من طبعة باريس (  )) :وھ:ذا كلُ :ه م:ن أوائ:ل التالح:ين ال يبعِ:د ان ت:تفطن لُ :ه
الطباعة من غير تعل:يم ش:أن البس:ائط كلھ:ا م:ن الص:نائع ول:م ي:زل ھ:ذا ش:أن الع:رب ف:ي ب:داوتھم
وجاھليَّتھم ((
ك أنَّ نصارى العرب في الجاھليَّة اح:رزوا لھ:م فخ:رً ا ف:ي ھ:ذا الف:نّ كم:ا أص:ابوهُ
وال نش ّ
بالفنون الجميلة السابق ذكرھا وذلك في قس َمي الموسيقى الدينيَّة والمدنيَّة معًا
 الموس:يقى الدينيَّ:ة  اثبتن::ا ف:ي م:ا س::بق لن:ا م:ن الك::الم كم:ا ك:ان لنص::ارى الع:رب م::ن
كنائس واديار وصوامع ومقاما دينيَّة ش َّتى في ك ّل انحاء الجزيرة في شمالھا وجنوبھ:ا وأواس:طھا
كانت تقام فيھا الحفالت الدينيَّة .ومن المعلوم انَّ الرتب النصرانيَّة ُتباش:ر غالبً:ا بالغن:اء والترتي:ل
سواء أ ُنشدت التسابيح التقويَّة أو ُتليت المزامير والصلوات الفرضيَّة وذلك منذ أوائ:ل النص:رانيَّة
كما ورد في رسائل القديس بولس حيث قال ألھل افس:س ) ١٨ : ٥ـ  )) :(١٩امتل ُئ:وا م:ن ال:روح
متحاورين فيما بينكم بمزامير وتسابيح واغانيّ روحيَّة وم:ر ّنمين وم:ر ّتلين ف:ي قل:وبكم لل:رب (( .
ومثل ُه قول ُه ألھل كولسيّ ) ( ١٦ : ٣
وقد ورد في كتب العرب انَّ الرھبان كانوا إذا خافوا الماللة والفتور على ابدانھم تر ّنموا
باأللحان واستراحت إلي ِه أنفس:ھم .وق:ال االبش:يھيّ ف:ي المس:تطرف ف:ي كّ :ل ف:نّ مس:تظرف ) : ٢
 )) : ( ١٧٧ألھل الرھبانيَّة نغمات والحان شج َّية يمجّ دون _ تع:الى بھ:ا ويبك:ون عل:ى خطاي:اھم
ويتذ َّكرون نعيم اآلخرة ((  .وقد قيل في مغنٍّ منھم ) ياقوت ( ٦٩١ : ٢
َّ
واھتز مائ ًدا
إذا رجَّ ع اإلنجي َل
وھ:::::اج لِ َقلي:::::ي عن:::::د ترجي:::::ع
صوت ِه

وحنَّ غريبُ
تذ َّكر محزونٌ َ
اسقام ٍ◌ ب ِه ووجيـبُ
بالب ُل
ِ

وقيل في غيرھم ) : ( ٦٩٥ : ٢
ا ّني َط ِرب ُ
الليل رُ ھبانا
ْت لرُ ھْ بـان مُجاوبة بالقـ ُدْ س بعد ھدوّ
ِ

وفي الشعر الجاھلي ألفاظ أطلقوھا على غناء القسوس والرھبـان .فيقولون )) َھ ْي َن َم الق:سّ
(( إذا ن َّغم بخفوت الصوت .قال أيمن بن ُخ َر َي ْم يشير إلى تق:ديس الك:أس عن:د النص:ارى )األغ:اني
: (٤٥ : ١٦
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نارھاطرو ًقا وال صلَّى على طبخھا َح ْب ُر
ولم يشھد القسُّ ال ُم َھيـْنِم َ

ومثلُ ُه )) َز ْم َزم (( أي طرَّ ب في صوت ِه خف ًّيا .قال األعشى في المعنى ) شعراء النصرانيَّة
ص : ( ٣٧٨
لھا حارسٌ ال يبر ُح
الدھر بينھا
َ

وإِن ُذبحت صلَّى عليھا َ
وزمْزما

وإذا رفع صوت ُه بالدعاء قالوا )) سبَّح (( وانشدوا :
وما َسب ََّح الرھبانُ في ك ّل بيع ٍة

ابي ُل االبيلين المسب ُح بن َمرْ ي َما

وإذا تغ َّنى القسَّ بقرا َءت ِه قيل َشمْعل .وإذا أطلق صوت ُه بالدعاء قيل ج:أر .ق:ال ربيع:ة ب:ن
مقروم في وصف ِه راھبًا ) األغاني : ( ٩٢ : ١٩
َجئـ َّار ساعات النيام لر ّب ِه

ح َّتى تخدَّد لح ُم ُه ُم َت َش ْمع ِِل

) قال ( ال ُم َتشعمل المتغني في تالوة الزبور .وقال عديّ بن زيد النصرانيّ يقسم ب:رئيس
دين ِه :
ا ّنني و_ِ فاقب ْل حَ لفتي

بيل كلـَّما صلَّى جَ أَرْ
بأ َ ٍ

وقولھم )) رجَّ ع اإلنجي:ل (( إذا ر َّدد نغماتِ :ه ف:ي حلقِ :ه .وق:د م:رَّ  .ومثلُ :ه التلح:ين ف:ي ق:را َءة
اإلنجيل .وجـاء في الحديث ) ارشاد االنام للشيخ عليّ س:الم ص  ١٩وف:ي الج:امع االص:غر (:
ايَّاكم ولح:ون أھ:ل الكت:ابين .أي الت:وراة واإلنجي:ل وھ:م اليھ:ود والنص:ارى ف:انھم ك:انوا يُراع:ون
حُسْ ن الصوت وال يلتفتون إلى تدبُّر المعنى (( ) كذا ( .فمن ھذا كلِّه ترى ما كان من المقام السنيّ
للغناء الديني بين نصارى العرب

))

ول َّم::ا ظھ::ر اإلس::الم وش::اع الق::رآن ب::ين أھلِ :ه أخ::ذوا قراءَتُ :ه وتلحينُ :ه م::ن ق::راءَة وتلح::ين
نص:ارى الع:رب .روى الف:اكھي ف:ي كت:اب اخب:ار ا ّم الق:رى ) ص  ( ٩ع:ن عائش:ة قال:ت  :س:مع
النبي صلعم قرا َء َة أبي موسى األشعريّ فقال  :لقد أُوتي ھذا من مزامير داؤُ د .وجاء في الحديث
في الجامع األصغر ) اطل:ب ارش:اد األن:ام للش:يخ عل:يّ س:الم ص  ١٧و  )) :( ١٩س:يجيء بع:دي
ٌ
مفتون:ة قل:وبھم بقل:وب
قوم يرجّ عون بالقرآن ترجيع الغناء والرھبانيَّة وال َّنوح ال يجاوز حناجرھم
من يعجبھم شأنھم ((  .وروى أيضًا ف:ي الح:ديث  )) :اق:رأوا الق:رآن بلح:ون الع:رب وايَّ:اكم لح:ون
أھل الكتابين ((
 الموسيقى المدنيَّة  راجت في الجاھليَّة في دور الملوك من تبابعة وغساسنة
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ومناذرة .وقد عرف القرَّ اء من فصولنا السابقة نف:وذ النص:رانيَّة ب:ين ھ:ؤالء المل:وك ال:ذين تقلَّ:دوا
في أفراحھم عادات الشعوب المجاورة لھم السيَّما اليونان والفرس وال:روم وال:دليل عل:ى ذل:ك م:ا
قال ُه المسعودي في مروج الذھب )  )) : ( ٩٩ : ٨انَّ العودَ عند أكثر األمم وُ ج ِّل الحكماء يونانيٌّ
ص َنع ُه أصحاب الھندسة على ھي َئة طبائع اإلنسان ((  .ث َّم انَّ كثيرً ا من األلف:اظ الدالَّ:ة عل:ى أدوات
الغن::ـاء دخي::ـلة فممَّ::ا استع::ـاروهُ م::ن ال::ـروم االرغ::ـن )  ( ἄργανονوالب::ـَرْ بط ) ( βάρβιτος
وال َّس ْنطور )  ( ψαλτήριονوالق:انون )  ( ϰανώνوالقيث:ار )  .( ϰιθάραوك:انوا ي:أتون بالقي:ان
الروميَّات وغيرھنَّ كما روى حسَّان بن ثابت ف:ي وص:ف ِه ل:بعض الحف:الت الت:ي احتف:ل بھ:ا مل:ك
ُ
رأي:ت عش:ر قي:ان خم:س رومي:ات يغ ّن:ين
غسَّان جبل:ة ب:ن االيھ:م ق:ال )أغ:اني  )) :(١٥ : ١٦لق:د
بالروميَّة بالبرابط وخمس يغنين غناء أھل الحيرة (( اھداھنَّ إلي ِه اياس بن قبيصة
ومن ُه ي َّتضح أنَّ الغناء واألدوات الموسيقيَّة استعارھا العرب من األم:م المج:اورة الس:يَّما
النصرانيَّة .امَّا أھل البادية فبقي ھذا الفنّ بينھم في بساطت ِه عل:ى موج:ب مع:رفتھم الفطريَّ:ة .وق:د
َّ
الخط:اب أوَّ َل الخلف:اء الراش:دين
شھد على ذلك أبو الفرج في كتابِ :ه األغ:اني ق:ال ي:ذكر عم:ر ب:ن
ومف ّن ًدا قول ابن خرداذبه ) : ( ١٣٩ : ٨
)) وال كان الغناء العربي أيضً ا عُرف في زمان ِه االَّ ما كانت العرب تستعمل ُه من ال َّنصْ ب والحِ:داء وذل:ك
وأول م:ن دُوّ ن:ت لُ :ه ص:نعت ُه م:نھم ) أي
ور ْفع للصوت َّ ...
اإلنشاد االَّ ان ُه يقع بتطريب وترجيع يسير َ
ٍ
جار مجرى ِ
ُ
ّ
من الخلفاء ( عُمر بن عبد العزيز فان ُه ذكر عن ُه ان ُه صنع في أيَّام امارت ِه على الحجاز سبعة ألحان ...وم:ن الن:اس
ح:ال م:ن الح:االت
من ينكر ان تكون لعمر بن عبد العزيز ھذه الصنعة  ...ول:م يوج:د ف:ي وق:ت م:ن األوق:ات وال
ٍ
ه  ...ومخالفوھم قد أيَّدتھم اخبار رويت ((
اشتھر بالغناء وال عُرف ب ِه وال بمعاشرة أھل ِ

وفي أيَّام بني اميّة اشتھر َّأول المغ ِّنين من الع:رب وھ:م  :أب:و يحي:ى عبي:د _ ب:ن س:ريج
َّ
الخطاب مس:لم ب:ن مح:رز وك:ان أص:ل ُه م:ن
المتو ّفى بالجذام في زمن ھشام بن عبد الملك .ث َّم أبو
الفرس .ثم سعيد بن وھ:ب ك:ان أب:وه أس:ود وك:ان ھ:و خالسًّ :يا م:ات ف:ي أيَّ:ام الولي:د ب:ن يزي:د ف:ي
دمشق .ث َّم الغريض واسم ُه أبو يزيد وقيل أبو مروان عبد الملك .وأبو الوليد مالك بن أبي السمح.
وسبقھم أبو عثمان سعيد بن مُسحج وكان في أيَّام معاوية
ك أنَّ نصارى العراق والروم مع أھل فارس ھم الذين علَّموا ھؤالء فنّ
وال ش ّ
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الغناء .قال أبو الفرج في كتاب األغاني ) ص  ( ٨٤ : ٣وقول ُه حجَّ ة ف:ي ھ:ذا الب:اب ف:ي ترجم:ة
ابن مُسْ حج ان ُه :
وأول من صنع الغناء منھم ونقل غناء الفرس إل:ى
)) م ّكي أسود مغنٍّ متقدّم من فحول المغ ّنين وأكابرھم َّ
عن:::ـاء الع:::رب ث:::ـ َّم رح:::ل إل:::ى الش:::ام وأخ:::ـذ ألح:::ـان ال:::روم والبربط َّي:::ة واالسطوخوس:::يَّة ) أي تنظ:::يم األوزان )
 ( στοιχείωσιςوانقلب إلى فارس فأخذ بھا غنا ًء كثي:رً ا وتعلَّ:م الض:رب .ثَّ :م ق:دم إل:ى الحج:از وق:د أخ:ذ محاس:ن
تلك النغم وأَلقى منھا ما استقبح ُه من النبرات والنغم التي ھي موجودة ف:ي نغ:م غن:اء الف:رس وال:روم خارج:ة ع:ن
غناء العرب وغ َّنى على ھذا الم:ذھب فك:ان َّأول م:ن أثب:ت ذل:ك ولحَّ نُ :ه وتبعُ :ه الن:اس بع:د  ...وھ:و ال:ذي علّ:م اب:ن
سريج والغريض ((

وجاء ل ُه في مح ّل آخر عن الغريض ) : ( ١٤٦ : ٢
)) قال ھارون ب:ن محمَّ:د الزيَّ:ات ح:دَّثني حمَّ:اد ب:ن اس:حاق ع:ن أبيِ :ه انَّ الغ:ريض س:مع أص:وات رھب:ان
بالليل في دير لھم فاستحسنھا فقال ل ُه َمنْ مع ُه  :يا أبا يزيد ص ُْغ على مثل ھذا الصوت لح ًنا فصاغ مثلَُ :ه ف:ي لحنِ :ه
ه ((
بكر  (( ...فما سُمع بأحسن من ُ
 )) :يا أ َّم ٍ

فترى تأثير غناء النصارى والرھبان في الغناء العرب:يّ ف:ي اإلس:الم .ولن:ا م:ا ھ:و أش:ھر
من ذلك نريد ب ِه ترجمة بعض المغ ّنين من الذين ذكرھم أبو الفرج وغيرهُ من كتبة العرب .فمنھم
حُ َنيْن الحيري من فحول المغ ِّنين روى أبو الفرج ترجمت ُه ) ١ف:ي األغ:اني )  ١٢٠ : ٢ـ ( ١٢٧
وقال ھناك ا َّن ُه من العباديين واخوال ُه من بني الحرث بن كعب النصارى ك:ان ف:ي أيَّ:ام بن:ي أميَّ:ة
وھو من أھل الحيرة وكان مغرمًا بالغناء فا َّتصل إلى أَن نبغ في ِه وفي صناعة العود وك:ان نس:يج
وحد ِه في العراق فبلغ خبرهُ المغنين في الحجاز ابن سريج والغريض ومعبد فكتبوا إلي ِه ووجَّ ھ:وا
إلي ِه ن ً
فقة ليشخص إل:يھم فخ:رج إل:ى الحج:از وس:كن ف:ي بي:ت س:كينة بن:ت الحس:ين ب:ن عل:ي أب:ي
طالب فم:ات عن:دھا وذل:ك ألن الن:اس ازدحم:وا عل:ى س:طح بيتھ:ا ليس:معوا غن:ا َءهُ فس:قط ال:رواق
ومات حنين تحت ال:ردم .وج:اء ف:ي الفھرس:ت الب:ن الن:ديم ) ص  ( ١٤١انَّ الس:حاق الموص:ليّ
كتابًا في اخبار حُ َن ْين الحيريّ
واشتھر في الغناء في أوائل اإلسالم من النصارى غير حنين .منھم َع ْون الحيريّ وك:ان
عباد ًّيا أي ً
ضا ذكرهُ صاحب األغانيّ )  ١٢٥ : ٢و  .( ١٣٥ : ١٠وذكر برص:وما المزمّ:ر ) : ٥
 ٣٤و  ٤٦الخ ( وذكر أيضًا الحيريّين وب ِه يثبت قولنا انَّ للنصرانيَّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب مجلَّة االسيويَّة الفرنسويَّة ) ( Journ. As. , 1873b, 425 – 4333
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في عھد الجاھليَّة وأوائل اإلسالم فضالً في إشاعة الغناء والموسيقى العاميَّة والمدنيَّة كما أشاعوا
بين ال َعرب الغناء والموسيقى الدينيَّة .وكانت طريقتھم في الغناء على النمط القديم المستحسن إلى
أن اشتھر في أيَّام الرشيد أخوه ابراھيم بن المھديّ ال:ذي ق:ال عنُ :ه أب:و الف:رج ف:ي األغ:اني ) : ٩
أول من أفسد الغناء القديم وجعل للناس طري ًقا إلى الجسارة على تغييره ((
 ( ٣٥ان ُه )) ھو َّ

الفصل الحادي عشر

العلوم والصنائع بين نصارى العرب

بديھيّ انَّ عيشة العرب الساذجة في البوادي تحت الخيم بين الشاء والنوق ال تحتاج إل:ى
علوم واسعة وصنائع راقية .وأحسن ما قيل في ذلك ما ورد في كتاب طبقات األمم للقاضي أب:ي
قاسم صاعد األندلسيّ ) ١حيث بيَّن إِجماالً ما كان علي ِه العرب من البداوة وقلَّة االكتراث بالعلوم
سواء كانوا من أھل الم:دَ ر أو أھ:ل ال:وبر ح َّت:ى ق:ال انھ:م )) ل:م يك:ن ف:يھم ع:الم م:ذكور وال حك:يم
مشھور (( على ا َّن ُه استثنى منھم أھل اليمن وبن:ي ح ْمي:ر فس:لَّم لھ:م بالمع:ارف الدالَّ:ة عليھ:ا اآلث:ار
الباقية من عھدھم وخصّ منھا عل:م النج:وم وعل:م الھندس:ة .وك:ذلك ل:م ينك:ر انَّ لبقيَّ:ة الع:رب ف:ي
وأول ظھ:ور اإلس:الم المامً:ا ف:ي مرئيَّ:ا الفل:ك والمواقي:ت والط:بّ  .ومعرف:ة ب:بعض
عھد الجاھليَّة َّ
الصنائع .وھا نحن ن:ذكر ھن:ا م:ا يثب:ت قولن:ا ف:ي نف:وذ النص:رانيَّة ب:ين ع:رب الجاھليَّ:ة م:ن جھ:ة
بعض العلوم والصنائع
 ١العلوم بين عرب الجاھلية
ذكرنا منھا في فصل الفنون الجميلة  علم الھندسة  وما كان للنصارى من الفضل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١راج::ع طبعتن::ا ) ص  ٤١ـ  ( ٤٧الت::ي س::عينا بنش::رھا م::ع ش::روح وفھ::ارس س::نة  ١٩١٢فاختلس::ھا عب::د
الرؤوف افندي الدبَّاغ ونشرھا في مصر بعد تجريدھا عن فوائدھا
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فليراج:ع .ونض:يف إل:ى قولن:ا
في اآلث:ار البنائيَّ:ة الدينيَّ:ة والمدنيَّ:ة قب:ل الھج:رة وف:ي أوَّ ل اإلس:الم
َ
ھناك انَّ النصارى أوَّ ل من نقل إلى العربيَّة كتب اوقليدوس في الھندس:ة وذل:ك ف:ي ص:در الدول:ة
العبَّاس:يَّة نقلُ :ه َّأوالً الحجَّ :اج ب::ن يوس::ف ب:ن مط::ر ثَّ :م ثاب::ت ب::ن ق:رَّ ة .فبق::ي علين:ا أن نثب::ت م::ا أدَّاهُ
النصارى للعرب من الخدم في علوم الطب والنبات والنج:وم والفق:ه .امَّ:ا الش:عر والعل:وم اللغويَّ:ة
فسنفرد لھا بابًا آخر
 الطبّ  ق:ال ص:اعد ) ص  )) : ( ٤٧انّ ص:ناعة الط:بّ كان:ت موج:ودة عن:د جم:اھير
الع::رب لحاج::ة الن::اس طًّ :
:را إليھ::ا ((  .لك::نَّ ھ::ذا العل::م ق::د اقتبس::وهُ م::ن األم::م النص::رانيَّة المج::اورة
والسيَّما من الكلدان والس:ريان واليون:ان .وك:ان للس:ريان م:دارس طبيَّ:ة ومستش:فيات ف:ي الع:راق
وفارس في جنديسابور وكذلك اليونان اش:تھرت مدرس:تھم الطبيَّ:ة ف:ي االس:كندريَّة .ف:ان تصَّ :فحنا
الت::واريخ القديم::ة وج::دنا أن الط::بّ ش::اع ب::ين الع::رب بواس::طة حكم::اء نص::ارى أو م ّ
تطبب :ين م::ن
تالمذتھم
فم َّم::ن س::بقوا اإلس::الم وج::اء ذك::رھم ف::ي ت::واريخ األطب::اء تي::ادروس .ق::ال اب:ن الن::ديم ف::ي
الفھرست ) ص  ( ٣٠٣ونقل ُه عن ُه ابن أبي أصيبعة في عيون األنب:اء ف:ي طبق:ات األطبَّ:اء ) : ١
 )) : ( ٣٠٧تيادروس كان نصران ًّيا ول ُه معرفة جيدة بصناعة الطبّ ومحاول:ة ألعمالھ:ا وبن:ى لُ :ه
سابور ذو األكتاف البيَع في بلَد ِه ويُقال انَّ الذي بنى ل ُه البيَع بھرام ج:ور ولتي:ادروس م:ن الكت:ب
ك َّناش ) أي مجموعة طبّي ( ((
وقد سبق عھد اإلسالم أي ً
ضا أطبَّاء سريان أو روم شاعوا عن:د الع:رب ك:اھرن ب:ن أع:ين
ْ
ب:القس ال:ذي وض:ع ك َّنا ًش:ا بالس:ريانيَّة ف:ي  ٣٠مقال:ة ق:ال اب:ن جلج:ل انَّ عم:ر ب:ن عب:د
المعروف
َّ
العزيز وجدهُ في خزائن الكتب فأمر ماسر جويه اليھودي باخراج ِه فوضع ُه في مصالهُ واستخار
_ في اخراج ِه إلى المسلمين لالنتفاع ب ِه (( ) اب:ن أب:ي أص:يبعة  .( ١٦٣ : ١وكش:معون الراھ:ب
المعروف بطيبويه )  ( ١٠٩ : ١وكسرجيس الراس:عينيّ َّأول ناق:ل كت:ب اليون:ان ال:ى الس:ريانيّة.
وكسرابيون ويوح َّنا ابن ِه من أھل باجرمي .فليوح َّنا كتاب ك َّناش كبير في سبع مقاالت .وذكر ابن
بختيشوع في تاريخ ِه من األطبَّاء ال:روميين اص:طفن الحرّ ان:ي واق:رن الروم:يّ ) ت:اريخ الحكم:اء
للقفطي ص  .( ٥٦وذك:روا طبيبً:ا آخ:ر روم ًّي:ا يدعونُ :ه انس:طاس ول:م يعرّ ف:وا زمانُ :ه ض:ربوا بِ :ه
المث::ل ف::ي الح::ذق بالط::بّ  .وقي::ل م::ن اس::م ِه اش::ت ُّقوا اللفظ::ة العرب َّي::ة ال َّ :نطِ س أو النطاس::يّ ) ت::اج
العروس .( ٢٥٨ : ٤
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قال اوس بن َح َجر يذكر رجالً من َتيْم الرباب اسم ُه ح ِْذ َيم ضُرب المثل بحذق ِه في الطبّ :
فھل لك ُم فيھا إليَّ فانـ ّني

طبيبٌ بھا أَعيا ال ِّنطاسيَّ ح ِْذ َيما

وأشھر من ھؤالء الحارث ب:ن كلّ:دة الث َّقف:يّ المع:روف بطبي:ب الع:رب ك:ان م:ن نص:ارى
النساطرة .وقد ا ّتسع في ترجمت ِه وذكر مآثر ِه الطبيِّة كثيرون من كتبة العرب كالقفطيّ في ت:اريخ
الحكم::اء ) ص  ( ١٦١واب:ن اب::ي اص::يبعة )  ( ١٠٩ : ١واب::ن قتيب::ة ف::ي المع::ارف ) ص ( ٩٨
وذكر ل ُه ابن عبد ربّه شعرً ا ) في العقد الفريد  ( ١١٤ : ٣قالوا ان ُه كان من الطائف وس:افر إل:ى
بالد فارس وأخذ الطبّ م:ن نص:ارى جنديس:ابور وغيرھ:ا وب:رَّ ز ف:ي ص:ناعة الط:بّ وطبَّ:ب ف:ي
فارس وعالج بعض اجالّئھم فبرئوا وحصل ل ُه بذلك مال كثير ث َّم رجع إل:ى بل:د ِه الط:ائف وأدرك
اإلسالم فا َّتخذهُ صاحب ُه كطبيب .وكان محمَّد يأمر من ب ِه علَّة أن يأتي ُه وبقي إلى أيام معاوية .قال
أبو زيد  )) :وكانت للحارث معالجات كثيرة ومعرفة بما كانت العرب تعتادهُ وتحتاج إلي ِه ((  .وقد
ذكروا ل ُه حكمًا وأقاويل عديدة تد ُّل على ثقوب عقل ِه وكثرة علم ِه .وقالوا ان ُه أَسلم لكنَّ اس:الم ُه ل:م
يص ّح
َ
الحارث اب ُن ُه النضرُ بن الحارث بن كلَدة وھو ابن خالة نبيّ المسلمين قال اب:ن أب:ي
وتبع
َ
اصيبعة )  )) : ( ١١٣ : ١وكان النضر قد سافر البالد أيضًا كأبي ِه واجتمع مع األفاضل والعلماء
بم َّكة وغيرھ:ا وعاش:ر االحب:ار والكھن:ة واش:تغل وحص:ل م:ن العل:وم القديم:ة أش:ياء جليل:ة الق:در
َّ
ه م:ن الط:بّ وغي:ر ِه ((
واطلع على علوم الفلسفة واجزاء الحكمة وتعلَّم من أبي ِه أيضًا ما كان يعلم ُ
ثم ذكر معادا َت ُه لمحمَّد وسعي ُه بأذاهُ إلى أن كان ي:وم ب:در فانتص:ر محمَّ:د وأنص:ارهُ عل:ى أع:دائھم
وكان ال َنضْ ر من جملة المأسورين فأمر بقتل ِه ) سنة  ٦٢٤م ( .وقد روينا ساب ًقا رث:اء أختِ :ه قتيل:ة
ُ
سمعت ھذا قبل أن أقتلُ :ه م:ا
ل ُه ) اطلب األغاني  ( ١٠ : ١وقول محمَّد عندما سمع ابياتھا  )) :لو
ه ((
قتل ُ
وقد ُذكر من األطباء النصارى في صدر اإلسالم عب ُد المل:ك ب:ن أبج:ر الكن:انيّ  .ق:ال فيِ :ه
اب::ن أب::ي أص::يبعة )  )) : ( ١١٦ : ١ك::ان طبيبً::ا عالمً::ا م::اھرً ا وك::ان مقي ًم::ا ف::ي أوَّ ل ام::ر ِه ف::ي
االسكندريَّة أل ّن ُه كان متولّي التدريس بھا من بعد االسكندرانيّين وذلك عندما كانت البالد في ذلك
الوقت لملوك النصارى .ثَّ :م ان المس:لمين لمَّ:ا اس:تولوا عل:ى ال:بالد وملك:وا االس:كندريَّة أَس:لم اب:نُ
ابجر على يد عمر بن عبد العزيز وكان
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حينئ ٍذ اميرً ا قبل أن تصل إلي ِه الخالفة وص:حب ُه .فلمَّ:ا افض:ت الخالف:ة إل:ى عم:ر وذل:ك ف:ي ص:فر
سنة  ٩٩للھجرة نقل التدريس إلى انطاكية وحرَّ ان وتفرَّ ق في البالد وكان عم:ر ب:ن عب:د العزي:ز
ه في صناعة الطبّ ((
ابن ابجر ويعتمد علي ِ
يستطبّ َ
واشتھر في الطبّ غير ھؤالء من نصارى العرب في أوائ:ل اإلس:الم ذك:ر م:نھم القفط:يّ
الطبيب ابن األَ َثال .قال في طبقات األطبَّاء )  )) : ( ١١٦ : ١كان طبيبًا متق ّدمًا
وابن أبي اصيبعة
َ
م::ن األط َّب::اء المتم ّي::زين ف::ي دمش::ق نص::رانيَّ الم::ذھب ول َّم::ا مل::ك معاوي::ة اب::ن أب::ي س::فيان دمش::ق
اصطفاهُ لنفس ِه واحسن إلي ِه وكان كثير االفتقاد ل ُه واالعتقاد في ِه والمحادثة مع ُه ليالً ونھارً ا وك:ان
خبيرً ا باألدوي:ة المف:ردة والمر َّكب:ة ((  .وق:د روى ف:ي األغ:اني )  ( ١٣ : ١٥كي:ف قتلُ :ه خال:د ب:ن
المھاجر ألن ُه سقى بأمر معاوية س ًّما ع َّم ُه عبد الرحمان بن خالد
واش::تھر أي ً
ض::ا ف::ي أ َّي::ام معاوي::ة الطبي::ب النص::رانيّ أب::و الح َك::م الدمش::قيّ  .ق::ال اب::ن أب::ي
أصيبعة )  )) : ( ١١٩ : ١كان طبيبًا نصران ًّيا عالمًا بأنواع العالج واألدوية ول ُه أعمال م:ذكورة
وصفات مشھورة وكان يستط ُّب ُه معاوية ويعتمد علي ِه في تركيبات أدوي:ة ألغ:راض قص:دھا منُ :ه.
و ُعمّر أبو الحكم عمرً ا طويالً حتى تجاوز الم َئة س:نة ((  .ث:م ذك:ر ابنُ :ه الحك:م وحفي:دهُ عيس:ى ب:ن
الح َكم وجرى كالھما على َّ
خطت ِه متطب َبين وماتا في عھد الدولة العبَّاسيَّة
ومن مشاھير األطبَّاء المسيحيين في أوائل الدولة األمويَّة تياذوق وثاودون )) كان تياذوق
طبي ًب::ا فاض :الً ول ُ :ه ن::وادر وألف::اظ مستحس::نة ف::ي ص::ناعة الط::بّ وك::ان ف::ي أوَّ ل دول::ة بن::ي أم َّي::ة
ومشھورً ا عندھم بالطبّ  .وصحب أيضًا الحجَّ اج بن يوسف الثقف:ي المت:ولَّى م:ن جھ:ة عب:د المل:ك
بن مروان وخدم ُه بصناعة الطبّ وكان يعتمد علي ِه ويثق بمداوات ِه وكان ل ُه من ُه الجامكيَّة ال:وافرة
واالفتقاد الكثير  ..ومات تياذوق بع:د م:ا أس:نَّ وكب:ر وكان:ت وفاتُ :ه ف:ي واس:ط ف:ي نح:و س:نة ٩٠
للھجرة .ول ُه من الكتب ك َّناش كبير الَّف ُه البن ِه وكتاب ابدال األدوية وكيفيَّة د ّقھا وايقاعھ:ا واذابتھ:ا
(( ) ابن ابي أصيبعة  .( ١٢١ : ١امَّا ثاودون فذكرهُ ابن العبري في تاريخ ِه ) ص  ( ١٩٤وذكر
ل ُه أيضًا ك َّنا ًشا ولم نجد ل ُه ذكرً ا في غير ِه
فترى صدق قولنا في فضل النصارى العرب في فنّ الطبّ والمعالجات .امّا فنّ
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الجراحة فزاولھا رجل نصراني من تميم على عھد رسول اإلسالم اسم ُه ابن أبي ِرمْ ثة ذكرهُ ابن
أب::ي أص::يبعة )  ( ١١٦ : ١ق::ال ان::ه ك::ان م::زاوالً ألعم::ال الي::د وص::ناعة الجراح::ة وق::د ص::حَّ ف ُه
المرحوم جرجي زيدان في كتاب التم ُّدن اإلسالمي )  ( ٢١ : ٣بابن أبي رومية
ُّ
يستمد من ُه موا َّدهُ وأدويت ُه وذلك
 علم النبات  يُلحق العرب عل َم النبات بعلم الطبّ الذي
ّ
ما يدعون ُه بالمفردات ومنھا يستحضر االطبَّ:اء أَدوي:تھم فيعُّ :دون المركب:ات .وال ج:رم انَّ الع:رب
في الجاھليَّة عرفوا كثيرً ا من النباتات التي تنمو في جزيرتھم وعلم:وا بالتجرب:ة فوائ:دھا الغذائيَّ:ة
والعالجيَّة .والدليل علي ِه ما ورد في معاجمھم من أسماء النباتات التي جمع منھا األصمعيّ كتابً:ا
دعاهُ كتاب النبات والشجر نشرهُ الدكتور ھفنر في مجموعنا الموس:وم بالبلغ:ة ف:ي ش:ذور اللغ:ة )
ص  ١٧ـ  ( ٦٢ونشر أيضًا لألصمعي كتاب النخل والكرم )  ٦٣ـ ( ٩٨
غير أن ھذه اللغويات ال يحصل منھا عل ٌم مفيد االَّ بمعرفة خواصّ تلك المفردات ومنافع
كل صنف من النبات .وقد أص:بح النص:ارى ف:ي ھ:ذا العل:م كم:ا ف:ي عل:م الط:ب قومً:ا وسَ ً
:طا ب:ين
القدماء والعرب .فانَّ األطباء ال:ذين م:رَّ ذك:رھم إذ درس:وا ف:ي م:دارس االس:كندرية وجنديس:ابور
اقتبس::وا منھ::ا أي ً
ض::ا عل::م النب::ات الص::الح للط::ب والغ::ذاء .وال::دليل عليِ :ه فص::ول أوردھ::ا اب::ن أب::ي
َ
أصيبعة وغيرهُ من الكتبة للحارث بن كلدة فيھا عدَّة أوصاف لألدوية النباتيَّة ولألشجار واألثمار
والحشائش ذكرھا في محاورة جرت ل ُه بين ُه وبين كسرى انوشروان
وك::ذلك ت::آليفھم الت::ي دعوھ::ا بالك َّناش::ات وھ::ي لفظ::ة س::ريانيَّة ي::راد بھ::ا المج::اميع الطب َّي::ة
وأوصاف األدوية الم َّتخذة عمومًا من النبات
ولعّ ::ل ھ::ؤالء األطبَّ::اء درس::وا كت::اب ديس::قوريدس الع::ين زرب::يّ اليون::اني ف::ي النب::ات
والحشائش واألدوية المفردة في أصل ِه اليونانيّ وعلي ِه كان المعوَّ ل في الطب الق:ديم .امَّ:ا ترجمتُ :ه
العربية فكان النصارى أي ً
ضا أوَّ ل المُقدمين عليھا .قال ابن جُ ْلجل ) في طبقات األطبَّاء  ٤٦ : ٢ـ
ُ
 )) : ( ٤٨انَّ كتاب ديسقوريدس ترجم بمدينة السالم في الدولة العبَّاس:يَّة ف:ي أيَّ:ام جعف:ر المتوك:ل
وكان المترجم ل ُه اصطفن بن بس:يل الترجم:ان م:ن اللس:ان اليون:انيّ إل:ى اللس:ان العرب:يّ وتصَّ :فح
ذلك حنين بن اسحاق المترجم فصحَّ ح الترجمة واجازھا ((  .ث َّم قال ما خالصت ُه انَّ اصطفن ك:ان
أبقى أسما ًء كثيرة من النباتات على
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لفظھا اليونانيّ لجھل ِه ما يوافقھا في اللسان العربيّ  .وبقي األمر ك:ذلك إل:ى أن أرس:ل مل:ك ال:روم
إل::ى ص::احب األن::دلس المل::ك الناص::ر عب::د الرحم::ان نسً :
:خة م::ن كت::اب ديس::قوريدس م::ع ص::ور
الحشائش بألوانھا ث َّم ارسل إليِ :ه راھبً:ا ي:دعى نيق:وال ج:اء إل:ى قرطب:ة س:نة  ٣٤٠ھ:ـ )  ٩٥١م (
وأع::اد النظ::ر ف::ي ترجم::ة اص::طفن فص::حَّ حھا ووض::ع للنبات::ات أس::ما ًء عرب َّي::ة موافق :ة لھ::ا وذل::ك
بصحبة أطبَّاء وجدھم ھناك ذوي معرفة بالنباتات والعقاقير فص:ارت ھ:ذه الترجم:ة ھ:ي المع:وَّ ل
عليھا واستفاد منھا ابن جلجل وابن ال َب ْيطار في تآليفھما عن المف:ردات .ثَّ :م ك:ان لج:الينوس أي ً
ض:ا
تأليف في النبات عرَّ ب ُه حنين بن اسحاق
 علم النجوم  انَّ صفاء اديم الس:ماء ف:ي أنح:اء جزي:رة الع:رب ف:ي معظ:م لي:الي الس:نة
لممَّا أَل َف َ
ت أنظار أھلھا إلى ما زيَّن ب ِه _ األفالك من النجوم والكواكب والسيَّارات فعرفوھ:ا من:ذ
س::الف االعص::ار ودلُّ::وا إليھ::ا بأس::ماء ش::اعت بعدئٍ :ذ ب::ين األم::م الغرب َّي::ة وھ::ي ال ت::زال إل::ى الي::وم
ً
جارية على لفظھا العربي بين أرب:اب الفل:ك .وك:ان ممَّ:ا يبع:ث ھمَّ:تھم إل:ى رص:د الفل:ك ومراقب:ة
النجوم حاجتھم إليھا ليھتدوا بھا في أسفارھم وھم ق:وم رُ حَّ :ل يقطع:ون الب:راري واالقف:ار .وم:نھم
القواف::ل الت::ي ك::ان عليھ::ا المعتم::د ف::ي المواص::الت ب::ين الھن::د وف::ارس وس::واحل الش::ام .وك::انوا
استفادوا شي ًئا كثيرً ا من ذلك بمجاورتھم للكلدان اللذين سبقوا جميع األم:م ف:ي عل:م الفل:ك .فأخ:ذوا
عنھم علم األنواء الجويَّة وحركات السيَّارات ومنازل القمر ومنطق:ة الب:روج .وف:ي الش:عر الق:ديم
آثار من ذلك
ولنا شاھد في سفر أيوب على معرفة العرب ألسماء النجوم وحركاتھا في الفل:ك إذ ك:ان
أيوب النبيّ عربيّ األصل عاش في غربيّ الجزيرة حيث امتحن _ صبره .وكذلك في المجوس
الذين اھتدوا بالنجم إلى مذود السيِّد المسيح ش:اھد آخ:ر عل:ى قولن:ا والمج:وس عل:ى رأي كثي:رين
من اآلباء من شيوخ العرب .على انَّ ھذا العلم كبقيَّة العلوم كان عند الع:رب عمل ًّي:ا ل:يس نظر ًّي:ا.
ريثما قام بينھم وفي جيرتھم َمن يبحث في ِه ً
بحثا م:د ّق ًقا .وك:ان الس:ريان أوَّ ل م:ن فعل:وا ذل:ك م:نھم
بردَ يْصان المبتدع ) راج:ع ترجمتُ :ه ف:ي المش:رق  .( ٩٧٧ : ١٨وم:نھم س:رجيوس ال:راس عين:ي
ويعقوب الرھاوي وجرجس المعروف باسقف العرب وساويرس سِ بوكت وغيرھم .وتآليفھم باقية
إلى يومنا
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ف::ي خ::زائن كت::ب اوربَّ::ة الكب::رى .منھ::ا ت::رجمتھم لعَّ ::دة مصَّ ::نفات يونانيَّ::ة لج::الينوس والس::يَّما
لبطلميوس القلوذي فا َّنھم نقلوا كتاب ُه المجسطيّ وھو أفضل وامتع كتاب وض:ع ُه اليون:ان ف:ي عل:م
الھيئة .ث َّم تولَّى بعدھم تعريب ُه وتفسيرهُ علماء النص:ارى أوَّ لھ:م حن:ين ب:ن اس:حاق ثَّ :م الحجَّ :اج ب:ن
يوسف بن مطر الك:وفي وثاب:ت ب:ن ق:رَّ ة ف:ي عھ:د الم:أمون ثَّ :م عب:د المس:يح ب:ن ناعم:ة الحمص:يّ
فأصبح منذ ذاك علم النجوم زاھرً ا في اإلسالم
 الفقه  ھو علم االحكام الشرعيَّة العمليَّة .ول:م يك:ن للع:رب أن يس:تغنوا عنُ :ه وھ:و امَّ:ا
دينيّ وامَّا مدنيّ  .وللنصارى في كليھما بعض اآلثار بين عرب الجاھليَّة
فامَّا الفقه الديني فكان نصارى العرب ي َّتبعون أحكام ُه المنصوص:ة ف:ي المج:امع الكنس:يَّة
العموميَّ:ة والخصوص:يَّة الت::ي ك::ان يُعل::ن بھ::ا اس::اقفتھم ف::ي أنح::اء الجزي::رة .وكان::ت ھ::ذه األحك::ام
مكتوبة امَّا باللغة السريانيَّة كما ترى في المجامع النسطوريَّة التي ُنش:رت ب:الطبع ) راج:ع القس:م
األوَّ ل ص  ( ٧١وامَّا باللغة اليونانيَّة كالحقوق القانونيَّة التي وضعھا القديس جرجنسيوس رسول
األول ص ( ٦٤
الحِمْ يريين بعد موت شھداء نجران ) القسم َّ
وامَّا الفقه المدني فغلب على المتنصرين من بني غسَّ :ان والقبائ:ل المج:اورة للف:رات وم:ا
ب::ين النھ::رين الفقُ :ه الروم::انيّ كم::ا َّ
نظمُ :ه المل::ك يوس::تنيان .ول َّم::ا ج::اء اإلس::الم ادخل::وا كثي::رً ا م::ن
أحكام ِه في الفقه اإلسالميّ كما بيَّن ذلك العلماء االوربيّون
وكان لقبائل العرب قضاةٌ نجد بينھم بع ً
ضا م:ن ال:دائنين بالنص:رانيَّة نخ:صّ م:نھم بال:ذكر
وح َكمھ:م .وزھي:ر ب:ن جن:اب القض:اعي وذو
قسّ بن ساعدة اسقف نجران الم:دعو بحك:يم الع:رب َ
االصبع ال َع ْدواني ) راجع تراجمھم في شعراء النصرانيَّة (
وقد اشتھر في الجاھليَّة قضاة بني تميم وأغل:بھم نص:ارى بي:نھم اس:قف نص:رانيّ م:رَّ لن:ا
ذكرهُ ) ص  ١٢٦و  ( ٢٥١وھو محمَّد بن سفيان بن مجاشع بن دارم ) نقائض جرير والفرزدق
ص  .( ٤٥٣وقد ورد ھناك عن حكام تميم ما حرف ُه ) ص  )) : ( ١٣٩ك:ان ح َّك:ام بن:ي تم:يم ف:ي
الجاھليَّة س َّت ٌة  :ربيعة بن محاسن أحد بني ا ُ َسيّد بن عمرو بن تميمُ .
وز َرارة بن عُدس بن زيد بن
ض ْمرة بن ضَ ْمرَ ة ال َّن ْھ َشليّ  .وأَكثم بن صيفيّ  .وابوه صيفيّ م:ن بن:ي ا ُ َس:يّد ب:ن
عبد _ بن دارم .و َ
َّ
عمرو .واألَ ْقرع بن حابس حتى بَعَ ث _ نب َّي ُه محم ًَّدا صلعم وھو األقرع بن حابس ب:ن عق:ال ب:ن
محمَّد بن سُفين بن
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مجاش::ع ((  .وق::ال ف::ي تفس::ير ق::ول جري::ر ) ص  )) : ( ٤٣٨ونح::نُ الح::اكمون ف::ي عك::اظٍ ((  :انَّ
الح َّكام واألئمّة في الموسم ) أي عكاظ ( كانوا بعد عامر بن َظ ِرب في بني تميم فكان الرجل يلي
الموسم منھم ويلي غيرهُ القضاء .فكان من اجتمع ل ُه الموسم والقضاء جميعًا َسعْ ُد بن زيد مناة بن
وول َي ُه ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم .ث َّم ول َيُ :ه
تميم .ث ّم وليّ ذلك حنظلة بن مالك بن زيد مناة َ
ْ
صلص:ل
مازن بن مالك بن عمرو بن تميم .ث َّم األَضْ بط بن قُريع بن عوف بن كعب بن س:عد .ثَّ :م َ
ب::ن أَوس ب::ن مخاش::ن ب::ن معاوي::ة ب::ن ُ
ش:َ :ريف ب::ن جُ ::رْ وة .وك::ان آخ::ر تميم::يّ اجتم::ع ل ُ :ه القض::اء
والموسم سُفيان بن مجاش:ع فم:ات ح َّت:ى ج:اء اإلس:الم وك:ان محمَّ:د ب:ن س:فين ب:ن مجاش:ع يقض:ي
ً
ميراثا لھم فكان آخر من قضى منھم الذي وصل إلى اإلسالم األقرع بن حابس ((
بعكاظ فصار
 ٢الصنائع بين عرب الجاھلية
ان كان العرب في الجاھليَّة قد استغنوا عن كثير من العلوم لعدم حاجتھم إليھا ليس األمر
كذلك في الصنائع .فانھم كانوا مع سذاجة عيشھم يحت:اجون إل:ى كثي:ر م:ن المص:نوعات الت:ي االَّ
ُتن::ال االَّ ب::الح َِرف والص::ناعات كالم::أكول والملب::وس واألس::لحة والمع::امالت التجار َّي::ة .وق::د ك::ان
للنصارى من العرب اليد الطولى في ك ّل ذلك كما سترى
 صناعة النسيج والحياكة  ھ:ذه الص:ناعة م:ن م:ذاھب الحض:ارة .فك:ان ع:رب البادي:ة
ض::ر .وأكث::ر م:ا ن::رى ش::يوعھا ب::ين نص::ارى الع::رب ف::ي
الح َ
يجھلونھ:ا وا َّنم::ا ش::اعت بن::ي ع::رب َ
جھات اليمن والبحرين والشام وفي بالد قضاعة وكانوا يبيع:ون بعض:ھا م:ن اقب:اط مص:ر .وھ:ذه
بعض الشواھد على إثبات قولنا
قال الثعالبيّ في لطائف المعارف ) طبعة ليدن ص  ( ٢٨انَّ أھل اليمن )) كانوا يعيَّرون
ِّ
يخططونھ:ا .ق:ال اوس
برياط ال َي َمن وببُرود اليمن وربَّم:ا ك:انوا
بالحياكة ((  .وكان المثل يضرب ِ
بن َج َجر :
احوج سا ً
فاني رأَ ُ
عة
ض
َ
يت العِرْ َ

مان مُسھ َِّم
إلى ال َّ
ص ْون من َريْطٍ َي ٍ

وكان::ت الب::رود اليمان َّي::ة غالي::ة ال:َّ :ثمن ) الت::اج  ( ٣٠٠ : ٢ومنھ::ا م::ا ك::ان يُص::طنع ف::ي
نجران .جاء في صحيح البخاريّ في باب البرود انَّ صاحب اإلسالم كان يلبس )) بُرْ ًدا
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نجران ًّيا غليظ الحاشية ((  .وقد وصفوا أنواعًا من برود اليمن ذكرھا ابن سيده في المخصَّ ص )٤
صب غزلُ :ه وي ُْ:د َرج ث:م يُصْ َ :بغ ويُح:اك يق:ال بُ:رْ ُد
 (٧٢ :كال َعصْ ب قال )) ھو ضرب من الثياب يُعْ َ
:رْ
ِرْ
َعصْ ٍ :
ض :ب م:ن الوش::ي.
ب ((  .وكال َم َراج:ل يق::ال ث::وب ُم َمرْ َج::ل أي عل::ى ص::نعة الم َج::ل وھ::و َ
َ
والح َب َرة وكلُّھا من برود ال َي َمن
حب َْرة
وكالخال وھو الثوب الناعم .وكال ِ
َ
وممَّا ُنسب من الثياب إلى مخاليف اليمن الوشيُ ال َعبْقري المنسوب إلى َع ْب َق:ر م:ن أرض
اليمن والطنافس العبقريَّة .قال ياقوت ) في ما َّدة عبق:ر (  )) :بن:و يزي:د ينس:جون الص:وف فعمل:وا
منُ :ه الزراب::يّ العبقر ّي::ة وعمل::وا الب::رود اليزيد َّي::ة ((  .وم َّم::ا ُنس::ب عل::ى ش::رْ عب المخ::الف ب::اليمن
البرود الشرعبيَّة .و ُنسب إلى مخالف جَ يشان ال ُخمُرُ الجيش:انيَّة .وإل:ى سَ :حُول ورَ يْ:دة ق:ريتين ف:ي
اليمن الثياب السَّحُ ولية المصنوعة من القطن األبيض قال طرفة ) ديوان ُه : ( ٧٦
ٌ
َان و َش ْت ُه رَ يدَ ةٌ وسَ حُو ُل
وبالسَّ ْفح
آيات كأَنَّ رسومھـا َيم ٍ

وإلى السَّدير من أرض اليمن نسبوا البرود السَّديريَّة قال األعشى :
السدير
وبيدا ُء قفر كبُرْ د
ِ

ٌ
دائرات اُجُ نْ
مشاربُھا

وكان اليمنيُّون يعملون الرحال وينقشونھا ويحسنون صنعھا ق:ال جري:ر )نق:ائض (٧٥٦
يصف رحاالً :
ومنقوش ٍة نقشَ الدنانير عولي ْ
َت

العياھم
على عجَ ٍل فوق العتاق
ِ

وم::ن ثي::اب ال َ :ي َمن ال::رَّ ْق ُم وال َع ْق ُ :ل وھم::ا أَحم::ران ك::انوا يس::دلونھما عل::ى ھ::وادج النس::اء
)المفضَّليات ص  .(٥٧٨ومثلھما الغزل اليماني ذكرهُ أب:و الف:رج ف:ي األغ:اني )  .( ٣٢ : ١وم:ا
يدل على أنَّ ھذه المنسوجات كانت من صنع النص:ارى م:ا ذك:رهُ اب:ن س:عد ف:ي طبقاتِ :ه ف:ي ب:اب
الوفود قال عن وفد نجران وكلُّھم من النصارى انّ رسول اإلسالم صالحھم )) على ألف حُ لَّة في
ص َفر اوق َّي ُة ك ّل حلَّ ِة من األواق وعل:ى عاريَّ:ة ثلث:ين در ًع:ا وثلث:ين رمحً :ا وثلث:ين
رجَ ب وألف في َ
فرسًا ((  .وقد تكرَّ ر في كتب الحديث ذكر الحلل واألنسجة والحرائر النجرانيَّة
وكان العرب قبل الھجرة وفي أوائل اإلسالم يقتن:ون أي ً
ض:ا مالبس:ھم عن:د نص:ارى من:بج
وإليھا نسبوا االكسية المنبجانيَّة ويقال االنبجانيّة
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وقد اش:تھرت ب:ين الع:رب المنس:وجات القبطيَّ:ة .ف:ان بع:ض م:دنھا كاالس:كندريَّة ودمي:اط
وت ّنيس والفرما كانت تحتوي على معام:ل ش:ائعة ال:ذكر ق:ال ي:اقوت )  )) : ( ٦٠٣ : ٢ان دمي:اط
صب البلخيّ من ك ّل فنّ والثياب البيض الغالية الثمن والفرش القلَموني من كّ :ل
كان يُعمل فيھا ال َق َ
ل::ون المعلّ::م والمط::رَّ ز ((  .وإل::ى الق::بط ُنس::بت القباط َّي::ات وكان::ت ثيا ًب::ا معروف::ة بالر َّق::ة والد َّق::ة
والبياض .قال الكميت يصف ثورً ا :
لَيا ٌح كأَنْ باألَ ْتحميَّة مُسْ بِ ٌغ

ازارً ا وفي قبط َّي ٍة متجلببُ

ً
محم:دا ك:ان يجلّ:ل بد َنُ :ه القب:اطيُّ واألنم:اط .والَّ :نمط ض:رب م:ن الثي:اب
وف:ي الح:ديث انَّ
َّ
المصبغة .وقد ذكر المقري:زي ف:ي الخط:ط )  ( ١٨١ : ١انھ:م ف:ي اإلس:الم ك:انوا يأخ:ذون كس:وة
الكعبة من ت ّنيس ُ
ُ
تاريخھا سنة ١٩٠
وذكر عن الفاكھيّ ان ُه رأى لھارون الرشيد كسوة من قباطيّ
ھـ )  ٨٦٠م ( .وذكر أيضًا الثياب القيس:يَّة والثي:اب الدبيقيَّ:ة إل:ى دَ بي:ق مدين:ة ب:ين الفرم:ا وتن:يس
وكانت من ّ
أدق الثياب المنسوجة بالذھب
وكان أكث:ر الحري:ر ي:أتي بِ :ه الع:رب م:ن ب:الد ال:روم .ق:ال األخط:ل ) راج:ع ديوانُ :ه ص
: ( ٣٨٧
ُ
بنات الروم في سرَ ِق الحرير

والسَّرَ ق واحد ُت ُه َسرَ قة وھي شقائق الحرير أو أجودهُ وقال في ذلك :
َيرْ فُل ْـن في سَ رَ ِق الف ِِر ْن ِد و َق ّز ِه َيسْ حَ بْن من ھُدَّ اب ِه أَ ْذياال

ومن األنسجة الثمينة التي كان يتزاحم عليھا امراء العرب ال َّد ْفني من مصنوعات اليمن.
قال األعشى يصف بعض األعيان ) شرح المفضَّ ليات ص : ( éd. Lyall, ٥٢٨
َيمْشون في الدَّ ْفنيّ واألَبرا ِد

َّ
المخطط:ة الت:ي يخالطھ:ا الحري:ر كالسُّ:يور ك:ان
ومثلھا السَّ يْراء من برود ال:يمن المو َّش:اة
ُ
يحيكھا نصارى نجران ودومة الجندل .وفي الحديث أنَّ أك ْيدِر بن عبد الملك النص:راني ص:احب
دومة أھدى إلى محمَّد حُ لَّ ً:ة َس:يْراء ) الت:اج  .( ٢٨٧ : ٣وك:ذلك ع:رف أھ:ل م َّك:ة االرج:وان م:ن
مصنوعات سواحل الشام ورد ذكرهُ في تاريخ اليعقوبي
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)  ( ٢٣ : ٢في وصف زينة نب:يّ اإلس:الم وف:ي ح:ديث الخليف:ة عثم:ان ب:ن ع َّف:ان ) النھاي:ة الب:ن
األثير  .( ٧١ : ٢وقد ورد في صحيح مسلم )  ( ١٥٢ : ٢وصحيح الترمذي )  ( ٣٣١ : ١وفي
ح َبر المفوَّ فة أي الرقيقة
انساب البالذري ) (٣٣٢وغيرھا ذكر حلل الديباج والثياب ال ُم َعصْ َفرة وال ِ
الوشاة والطيالس:ة الت:ي ك:ان يھ:ديھا الوف:ود م:ن أھ:ل ال:يمن وم:ن الرھب:ان إل:ى ص:احب الش:ريعة
اإلسالميَّة وأكثرھا من صنع نصارى اليمن أو الش:ام .ق:ال اب:ن األثي:ر ف:ي أُسْ :د الغاب:ة ف:ي أخب:ار
الص::حابة )  ( ٤١١ : ٢انَّ عط::ارد ب::ن حاج::ب ال::ذي وف::د عل::ى نب::يّ اإلس::الم م::ع وج::وه تم::يم
النصارى وكان سي ًّدا في قوم ِه أھدى مح َّم ًدا ثوب ديباج .وروى المسعودي في مروج ال:ذھب )٤
 (١٧٨ :انّ ملوك اليمن قدموا إلى أبي بكر وعليھم الحُ لَل والحبرَ وبرود الوش:ي .وذك:ر أيضً:ا )
 ( ٢٢١ : ١الساج والطيلسان فيما فرض ُه خالد بن الوليد على النصارى العباديّين وزعيمھم عب:د
المسيح بن بقيلة من أھل الحيرة .وكذلك صاحب بانِق ْـيا بُصْ ُبھْر بن صَ لوبا ذكر البالذريّ في فتح
ه )) صولح على ألف درھم وطيلسان ((
البلدان ) ص  ( ٢٤٤ا َّن ُ
وكان اليمن ُّيون يحسنون عمل الرحال وينقشونھا قال جرير ) النقائض ص : ( ٧٥٦
ومنقوش ٍة نقش الدنانير عُولِ َي ْ
ت

ِتاق العياھ ِِم
على َع َج ٍل فوق الغ ِ

ومن منس:وجاتھم أي ً
ض:ا الطن:افس وال ُبسُ:ط واألَ ْنط:اع .ا َّتخ:ذوا بعض:ھا لكس:وة الكعب:ة ق:ال
ال::بالذريّ ف:::ي الفت::وح ) ص  )) : ( ٤٧وكان:::ت كس:::وة الكعب::ة ف:::ي الجاھليَّ::ة االنط:::اع والمغ:::افر
)والصواب ال َم َعافر وھي منسوجات يمنيَّة( فكساھا الرسول صلعم الثياب اليمنيَّة ث ّم كس:اھا عُم:ر
وعثمان القباطيَّ ث َّم كساھا يزيد بن معاوية الديباج  ...وكساھا بنو أميَّ:ة ف:ي بع:ض أيَّ:امھم الحل:ل
التي كان أھل نجران يؤدُّونھا ((  .ومن الطنافس الشھيرة الطنافس العبقرية الت:ي ك:ان يص:طنعھا
نصارى تنوخ وقضاعة .قال ابن خلدون في تاريخ ِه )  )) : ( ٢٤١ : ٢انَّ التنوخيين نزلوا َع ْب َقرة
م::ن أرض الجزي::رة ون َس::ج نس::اؤھم الب::رود العبقر ّي::ة ((  .وق:ـال ي::اقوت ف::ي معج:ـم البل::دان ) : ٣
 ( ٩٠٧ان عبقرة كان يوشى فيھا البسط وغيرُ ھا ف ُنسب كل شيء جي:د إل:ى عبق:رة .وق:ال الف:رَّ اء
ھي الطنافس الثخان .وق:ال مجاھ:د  :العبق:ريّ ال:ديباج .وق:د ذك:ر المقري:زي ف:ي الخط:ط مص:انع
البُسط في صعيد مصر ممَّا كان يشتغله نصارى األقباط في البھنساء ودمياط وت ِّنيس ودابق .ذكر
انَّ بعض البسط كان يبلغ طول ُه  ٣٠ذراعًا وكان يباع الزوج منھا
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ً
فسطاطا ص:نعوهُ ف:ي تن:يس منس:وجً ا بال:ذھب بي:ع بقيم:ة ١٤٫٠٠٠
مائتي مثقال ذھب .وروى أنّ
دينار ما يساوي اليوم من نقودنا نحو  ٢٠٠٫٠٠٠فرنك وكانوا ينقشون عل:ى ھ:ذه البُس:ط ص:ورً ا
ش َّتى م:ن الرج:ال والس:باع والخي:ل والطي:ور .وف:ي مت:احف اوربَّ:ة منھ:ا بقاي:ا (Gayet : l'Art
) Arabe, 248 – 252وكان ال:بعض منھ:ا مص:لَّبًا أي منقو ًش:ا عليھ:ا الص:لبان ) . ١وروى ف:ي
التاج في حديث جرير )  ( ٣٣٨ : ١قول ُه  )) :رأَ ُ
يت على الحُ َسين ثوبًا مصلَّبًا أي في ِه نقش أمثال
صلبان ((
 النجارة  ھي أيضًا إحدى الصنائع التي شاعت بين النصارى فاستفاد منھا العرب في
الجاھليَّة وأوائل اإلسالم وذلك لن:دورة الخش:ب ف:ي أنح:اء كثي:رة م:ن جزي:رة الع:رب االَّ اطرا َفھ:ا
ضري .قال ابن خلدون في المق َّدم:ة )  ٣١٣ : ٢طبع:ة ب:اريس ( :
ولبُعد العرب عن العمران الح َ
َ
َ
)) انَّ العرب أبعد الناس من الصنائع والسبب ف:ي ذل:ك انھ:م أع:رق ف:ي الب:دو وأبع:د م:ن العم:ران
ضري .والعجم من أھل الشرق وأمم النصرانيَّة عدوة البحر الرومي أقوم الن:اس عليھ:ا ألنھ:م
الحَ َ
الح
العمران
في
أعرق
ضري وأبعد عن البدو (( ثم ذكر كي:ف أن الع:رب اس:تجلبوا ص:نائعھم م:ن
َ َ
عند تلك األمم
وقد مرَّ لنا شيء من أعمال النصارى الخشبيَّة في جزيرة العرب منھا ما س:بق ف:ي ذك:ر
القليس ) المش:رق  ( ٥٢٥ : [١٩٢٠] ١٨وم:ا دخ:ل فيِ :ه م:ن األخش:اب الثمين:ة كالسَّاس:م والس:اج
واالبنوس اشتغلھا النصارى فزيَّنوا بھا كنائسھم قبل اإلسالم
ومثل ذلك ما رواهُ أبو الوليد محمَّد األزرق:يّ ف:ي كت:اب أخب:ار م َّك:ة ) ص ،١٠٧ ،١٠٥
 ( ١١٤عن باقوم الروميّ النجَّ ار والب َّناء الذي وكلت إلي ِه قُ َريش بناء الكعبة بعد حريقھا وتصُّ :دع
ٌ
س:فينة لل:روم إل:ى جُ َّ :دة .وھ:م
جدرانھا فبناھ:ا بم:ا اش:تراهُ القريش:يُّون م:ن الخش:ب ال:ذي أقبل:ت بِ :ه
نصارى األقباط والروم أيضًا ال:ذين سَّ :قفوا بالس:اج المزخ:رف المس:جد الح:رام ف:ي م َّك:ة ف:ي أيَّ:ام
الوليد بن عبد الملك ) األزرقيّ ص ( ٢٠٩
وممَّا ص َن َع ُه النصارى ف:ي َّأول اإلس:الم لخدم:ة نبيّ:ه وخلفائِ :ه الراش:دين المنب:ر اص:طنع ُه
أَّوالً روميٌّ نجَّ ار كما روى أبو س:عيد وقي:ل )) انَّ اس:م ُه ب:اقوم أو ي:اقول الروم:يّ غ:الم س:عيد ب:ن
العاص (( وقيل انَّ اسم ُه ابرھيم النجَّ ار ) أسد الغابة في معرفة الصحابة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب أيضً ا H. LAMMENS, Fâtima, 70-71
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البن األثير  ( ٤٣ : ١كان يجلس علي ِه محمَّد للجمعة
وك::ان ف::ي خدم::ة نب::يّ اإلس::الم ص::انعٌ نص::راني آخ::ر اس::م ُه تم::يم ب::ن أوس ال::داري م::ن
نصارى لخم أَسلم سنة  ٩للھجرة وخدم محم ًَّدا وكان يسكن مع ُه المدينة ويدعونه راھب األمَّة )١
ثم اقطع ُه قرية عينون عند بيت المقدس ) أسد الغابة ( ٢١٥ : ١
ث َّم أضافوا إلى المنبر عر ًشا كان يجلس علي ِه محمَّد إذا خط:ب كم:ا ج:ا َء ف:ي طبق:ات اب:ن
س:عد ) ج  ٢ق  ٢ص  ( ١١وك:ان أي ً
ض::ا م:ن عم::ل النص:ارى .وبع::د م:وت نب::يّ المس:لمين ت::ردّد
الخلف::اء الراش::دون ف::ي رق::يّ المنب::ر وق::د أخب::ر المقري::زيّ ) الخط::ط  ( ٢٤٧ : ٢ان َعمْ ::رو ب::ن
َّ
الخطاب يعزم علي ِه في كسر ِه ويقول )) أَ َما حسبُك أن تقوم
العاص ا َّتخذ منبرً ا فكتب إلي ِه عمر بن
َ
قائمًا والمسلمون جلوس تح:ت ع َق َبيْ:ك (( فكس:رهُ .لكَّ :نھم م:ا لبث:وا أن أق:اموا المن:ابر ف:ي المس:اجد.
روى المقريزيّ )  ( ٢٤٨ : ٢عن والي مصر قُرَّ ة بن شريك العبسيَّ ا َّن ُه نصب منبرً ا جدي ًدا ف:ي
السنة  ٩٤ھـ ) ٧١٣م ( ) .قال ( )) ُ
وذكر ان ُه حُمل إلي ِه من بعض كنائس مص:ر وقي:ل انَّ زكريَّ:ا
بن برقنى ملك النوبة النصرانيّ أھداهُ إلى عبد _ بن سعد بن أبي سرج وبعث مع ُه نجَّ :ارً ا ح َّت:ى
ر َّكب ُه واسم ھذا النجَّ ار بقطر من أھل دندرة ول:م ي:زل ھ:ذا المنب:ر ف:ي المس:جد ح َّت:ى زاد ق:رَّ ة ب:ن
شريك في الجامع فنصب منبرً ا سواهُ ((
وكان العرب يلتجئون أي ً
ضا إلى أھل األري:اف م:ن الش:ام وال:يمن والع:راق في َّتخ:ذون م:ن
نجَّ ::اريھم ال َع َم::د واألوت::اد لخي::امھم والح::دوج لظع::ائنھم والرم::اح والقس::يّ والس::ھام لس::الحھم ألنَّ
الخشب م:ادَّ ةٌ لكّ :ل ھ:ذه كم:ا ب:يّن اب:ن خل:دون ف:ي مقدَّمتِ :ه )  ( ٣٢٤ : ٢وال تص:ير إل:ى الص:ورة
الخاصَّة بھا االَّ بالصناعة والقائم على ھذه الصناعة ھو النجَّ :ار .وق:د بق:ي م:ن أعم:ال النص:ارى
الدالَّة على براعتھم في ھذه الحرفة عدَّة آثار ُترى في كنائس وأديرة أقباط الصعيد وطور س:يناء
والجزي::رة ومنھ::ا م::ا تح:َّ :ول إل::ى جوام::ع ومنھ::ا المقاص::ير القديم::ة والش::عارى والمش::ارب ك::ان
النصارى يھندسونھا قديمًا وصبر بعضھا على آفات الدھر
 الحدادة  كما النجارة كذلك الح:دادة خ:دم بھ:ا نص:ارى ال:يمن والش:ام والبح:رين قبائَ :ل
عرب البادية .وكان الحدّاد ُيدعى في الجاھليَّة َق ْي ًنا .والقيون عند العرب بنو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب مجلَّة تاريخ األديان Revue de l'Hist. des Religions, 1920. p. 250 – 252
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أسد قيل انَّ أوَّ ل من عم:ل الحدي:د م:نھم ك:ان الھال:ك ب:ن عم:رو ب:ن اس:د ب:ن خزيم:ة ف:دُعي أي ً
ض:ا
الح::دَّاد ھالك ًّي::ا .وم َّم::ن ورد ذك::رھم ف::ي أوائ::ل اإلس::الم م::ن أرب::اب الح::دادة ُخب::اب ب::ن االرت م::ن
نص::ارى بن::ي تم::يم ُس::بي م::ن وطن ِ :ه وبي::ع ف::ي م َّك::ة فحص::ل ف::ي خدم::ة نب::ي المس::لمين والخلف::اء
الراشدين من بعد ِه تو ّفي سنة  ٧ھـ )  ٦٥٨م (
وك::ان أكث::ر ا ّتخ::اذ الع::رب للحدي::د لتھي َئ::ة آالت ح::ربھم أعن::ي الس::يوف وال::دروع ونص::ال
الرماح والسھام وال ُخ َوذ .امَّا السيوف فمن اكرمھا وأشھرھا ال َمش:رفيَّات المنس:وبة إل:ى المش:ارف
من قُرى الش:ام .ومنھ:ا الس:يوف الحاريَّ:ة وھ:ي الت:ي ك:ان يص:نعھا نص:ارى الحي:رة ف:ي الع:راق.
ُ:ريْجً ا مصَّ :غر س:رجيس .وفيھ:ا يق:ول
ومنھا ال ُّسريجيَّات وكانت س:يو ًفا منس:وبة ال:ى ق:يْن ي ُْ:دعى س َ
العجَّ اج :
وبالسُّرَ يجيَّات ي َْخطِ ْفنَ ال َقصَ رْ

وقد ذكروا سبعة من مش:اھير الس:يوف زعم:وا أنَّ بلق:يس ملك:ة س:بأ اھ:دَ ْتھا إل:ى س:ليمان
الحكيم وفي ذلك دالل:ة عل:ى أھلھ:ا ال:يمن وھ:ي ذو الفِق:ار ك:ان لمنبّ:ه ب:ن حجَّ :اج فص:ار إل:ى نب:يّ
اإلسالم ثم ذو النون والصمصامة كانا لعمرو بن معدي كرب ث َّم م ِْخدم ورَ سُوب كانا للحارث بن
جبلة ملك غسَّان النصرانيّ ثم ضِ رْ س الحمار وقيل ضرس العِي:ر أو ض:رس البعي:ر ك:ان لعلقم:ة
بن ذي قيفان الحميريّ ثم ال َك ُ
شوح ولم يذكروا صاح َب ُه
امَّا ُّ
الدروع فممَّا يد ُّل على عالقتھ:ا بالنص:ارى وأھ:ل الكت:اب أن الع:رب ينس:بون نس:جھا
إلى داود وسليمان كما رويناهُ ساب ًقا ) راجع الصفحة  ٢٣٣و  ٢٧٢ـ  .( ٢٧٣وك:ل يع:رف خب:ر
السمؤال ) اطلب ديون الس:م َؤال
الدروع التي أودعھا امرؤ القيس الكندي الشاعر النصراني عند
َ
الذي نشرناهُ آن ًفا ص  .( ٨وقد عُرف أيضًا أھل نجران بصناعة الدروع والدليل عليه أنَّ محم ًَّدا
صالحھم على ثلثين در ًع:ا كم:ا س:بق .وم:ن دروع البح:رين والرُّ دَ يْنيَّ:ات ُنس:بت إل:ى ام:رأَة ت:دعى
رُدَ ينة كانت تبيعھا أو تصنعھا .ومنھا ما كان يُنسج حلق َتين حلق َتين وھي المضاعفة قالت الخنساء
تصف ألمة أخيھا صخر :
وصارم مثـل لون الم ِْلح جرَّ ا ِد
مضاع َف ٍة
ف
إذا تـَألم في َزعْ ٍ
َ
ٍ

امَّا نصال الرماح والسھام فزعم الثعالبي في لطائف المعارف )ص (éd. de Jong,٧
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)) انَّ أوَّ ل من عُمل ل ُه سنان من حديد سيف ذو يزن الحميري وإلي ِه ُنس:بت الرم:اح ال َي َزنيَّ:ة وا َّنم:ا
كانت أس َّنة العرب صياصئ البقر (( و_ أعلم وا َّنما يُ:رجَّ ح ال:رأي ب:أنَّ أص:ل النص:ال م:ن ال:يمن
ً
نس:بة إل:ى
ومن األمم النصرانيَّة المجاورة للعرب .وقد امتازت ب:ين الرم:اح العربيَّ:ة السَّ:م َھر َّيات
ّ
الخطيَّ:ات وھ:ي رم:ا ٌح ك:انوا
َس ْم َھر اسم رج:ل قي:ل انُ :ه زوج رُدَ يْن:ة ورفيقھ:ا ف:ي الح:دادة .ومنھ:ا
ّ
الخط وھو مرفأ للسفن في البحرين وعمان .وكذلك السھام الصاعديَّة منسوبة إلى
يستجلبونھا من
صعْ دة في اليمن على غير قياس
قري ٍة َ
الخوذ يق ِّنعون بھا رؤوسھم تعلَّموھا من الروم
وا َّتخذوا أيضًا من الحديد الجواشن ومثلھا َ
َ
والف:رس وھ:ي ال َب:يْض .ث:م انتش::ر اس:تعمالھا ف:ي ب::الد اإلس:الم ح َّت::ى ا َّنھ:م أحْ ص:وا م::ا ف:ي خزان::ة
الس َّفاح أوَّ ل خلفاء بني عبَّاس فوجدوا خمسين ألف درع وخمسين ألف سيف وثِلثين أل:ف جوش:ن
ومائة ألف رمح .وزادت على ذل:ك ف:ي أيَّ:ام ھ:ارون الرش:يد فأحص:اھا الفض:ل ب:ن الربي:ع فوج:د
عشرة آالف س:يف مح:الَّة بال:ذھب وخمس:ين أل ًف:ا للش:اكريَّة والغلم:ان ومائ:ة وخمس:ين أل:ف رم:ح
ومائة ألف قوس وألف درع خاصَّة محالَّة وألف درع عامَّة وعشرين ألف بيضة وعشرين أل:ف
جوشن ومائة وخمسين ألف ترس وأربعة آالف سرج مح:الَّة خاصَّ:ة وثلث:ين أل:ف س:رج عامَّ:ة )
مطالع البدور للغزولي ( ١٦٢ : ٢
وممَّا يد ّل على اتساع ف:نّ الحِ:دادة ب:ين نص:ارى الع:رب َو ْف:رة أس:لحة مل:وك الحي:رة .فق:د
ذكر أبو الفرج في األغاني )  ( ١٣٢ : ٢٠انَّ النعمان بن المنذر لمَّا خاف كسرى وحاول الفرار
ھ:انئ ب:ن مس:عود الش:يباني وك:ان ف:ي جمل:ة وديعتِ :ه )) أل:ف شِ َّ :كة ويق:ال
من وجھ ِه اس:تودع مالُ :ه
َ
ُّ
َّ
أربع::ة آالف شَّ :كة .والش:كة الس::الح كل::ه ((  .وك::ان للنعم::ان ب::ن المن::ذر كتائ::ب مدجَّ ج::ة باألس::لحة
الحِيريَّة اخصَّھا كتيبت:اهُ الش:ھباء َّ
ه ) )) : ( ١٨٠ : ٢
والد ْوس:ر .وق:د ذك:ر اب:ن خل:دون ف:ي تاريخِ :
مسْ لحة كسرى في الحيرة ((
الباھوت َ
وكانت في بُصْ رى أيضًا في حوران مص:انع أس:لحة مش:ھورة .ق:ال الحص:ين ب:ن الحُ م:ام
يذكر عمرو بن ھنـد ملك الحيرة المعروف بالمحرِّ ق ) شرح المفضَّ:ليات ص éd. Lyall, ١٠٨
(:
عليھنَّ فتيـانٌ كسا ُھـ ْم محرِّ ٌق وكان إذا يكسو أَجاد وأَ ْكرما

٣٧٨

آداب نصارى الجاھليَّة
لص ْتھا قيونـ ُھا
صفائح بُصْ رى أَ ْخ َ
َ
ُّ
ْرً
ماح رُدَ ْيـن ٍة
ر
من
ا
م
س
ُ
ون
يھز
ِ ِ

وم َّ
ُطر ًدا من َنسْ ج داوودَ ُمبْھمـا
إذا حُ رَّ كت َبضَّت َعواملُھـا دَ ما

وكانوا يطبعون أسلحتھم ويرسمون عليھا النقوش والتماثيل فكان على سيف الحارث بن
ضليَّات ص : ( ٦١٦
ظالم صورة حيَّتين وانشد ) شرح المف َّ
علَ ْو ُ
ت بذي الحيَّات َم ْف ِرقَ رأس ِه

وھل َيركبُ المكرو َه االَّ
األكار ُم
ِ

أراد بذي الحيَّات سيف ُه لِما كان علي ِه من تمثال الحيَّات .وذك:ر اآلخ:ر س:ي ًفا عليِ :ه ص:ورة
سمكة فعُرف بذي النون ومرَّ ذكرهُ :
ون مني
وي ُْخبِرهُ مكانُ ال ُّن ِ

وما َ
خالَ ِل
اعطي ُت ُه َع َرقَ ال ِ

 التجارة  قد اشتھر العرب منذ القديم بالتجـارة كمـا ورد ذلك في سفر التكـوين ) ٣٧
 ( ٢٥ :في قصّة يوسف الحسن الذي باع ُه اخوت ُه لألسمعيليين المنح:درين بتج:ارتھم إل:ى مص:ر.
على أنَّ ھذه التجارة راجت أسواقھا بعد المسيح بھمَّة األمم النص:رانيَّة المج:اورة للع:رب الس:يَّما
الروم::ان والح::بش .وق::د س::بق لن::ا ) ص  ( ٥٧ذك::ر الوف::د ال::ذي أرس::ل ُه إل::ى الحمي::ريين المل::ك
قسطنسيوس ابن قسطنطين الكبير لعقد معاھدة تجاريَّة مع ملكھم .وذكرنا ھناك أيضًا ما ورد في
الدستور التيودوسيّ لثاودوسيوس الكبير بخصوص متاجرة الرومان والحبشة مع العرب
وقد اشتھر نصارى الحي:رة بالتج:ارة .وق:د ذك:ر أب:و الف:رج االص:بھاني ) األغ:اني : ٢٠
 ( ١٣٤لَطِ يم َ :تھم ق::ال  )) :وھ::ي ِعي::رٌ كان::ت تخ::رج م::ن الع::راق فيھ::ا الب:ّ :ز والعط::ر واأللط::اف
يرسلونھا إلى اليمن ((  .وقال في التاج )  )) : ( ٦٠ : ٩اللَّطيمة وعاء المسك أو سو َق ُه وقي:ل كّ :ل
سوق يُجْ لَب إليھا غير ما يؤكل من حرّ الطيب والمتاع غير المِيرة ((
وكان::ت ق::ريش ف::ي الجاھل َّي::ة ترت::زق بالتج::ارة وربَّم::ا رحل::وا إل::ى الحي::رة .وق::د ذك::ر ف::ي
األغاني )  ٤٨ : ٨ـ  ( ٤٩خروج مسافر بن أبي عمرو بن أميَّة من سادة قُريش وأبي سفيان بن
حرب إلى الحيرة ألمورھم التجاريَّة .وقال الثعالبيّ ف:ي لط:ائف المع:ارف ) ص  ٧ـ éd. de ٨
س:ن ال:رحلتين ف:ي التج:ارة رحل:ة
 ( Jongان ھاشمًا وھو عمرو بن عبد مناف ك:ان )) أوّ ل م:ن ٍ
َ
الشتاء والصيف وھو َّأول من خرج إلى الشام من قُريش ووفد على الملوك وأبْعد في ال َّسفر ومرّ
باألعداء وأخذ منھم اإلِيالف الذي ذك:ره _ تع:الى (( يُش:ير إل:ى س:ورة قُ:ريش )  ١ : ١٠٦ـ ( ٢
حيث يقول  )) :إلِيالف قُ َريْش
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إِيالفِھم ِرحْ لَ :ة الش:تاء والص:يف ((  .ق:الوا اإلي:الف العھ:د وال:ذمام ق:ال الفيروزاب:ادي  )) :اإلِي:الف
ش::به اإلج::ازة بالخف::ارة وأوَّ ل م::ن أخ::ذھا ھاش::م م::ن مل::ك الش::ام ((  .وورد ف::ي تفاس::ير الق::رآن انَّ
أصحاب اإليالف كانوا أربعة اخوة وھم بنو عبد مناف َّأولھم ھاشم وكان َيؤالف مل:ك الش:ام ب:اع
من ُه خيالً فسمح ل ُه ان يت:اجر ف:ي الش:ام .والث:اني عب:د ش:مس وك:ان َيؤال:ف إل:ى الحبش:ة .والثال:ث
َّ
المطل::ب وك::ان يرح::ل إل::ى ال::يمن .والراب::ع نوف::ل وك::ان يرح::ل إل::ى ف::ارس وك::ان ھ::ؤالء يس:مَّون
الم َتجرين .وفيھم قال الشاعر :
يا أيُّھـا الرج ُل المحوّ َل رحل ُه
اآلخـذون العھدَ من آفاقھـا
والرائشون وليس يوجد رائش
والخالطون غنيـ َّھم بفقيرھم

بآل عبد منـافِ
ھالَّ نزلتَ ِ
لرحْ لـ ِة االيالفِ
والراحلون ِ
َ
ـ
ضي
لأل
م
افِ
والقائلون ھلـ َّ
ح َّتى يصير غنيُّھم كالكافي

وقال الثعالبي في ثمار القلوب ) ص  )) : ( ٩انَّ قريش زھدوا في ال ُغصوب فلم َ
يبق لھم
ٌ
مكسبة سوى التجارة فضربوا في البالد إلى قيصر بالروم والنجاشي بالحبش:ة والمق:وقس بمص:ر
وص::اروا ب::أجمعھم تج::ارً ا خلط::اء (( وق::ال ف::ي األغ::اني )  )) : ( ٥٢ : ٨وكان::ت أرض الحبش::ة
لقريش متجرً ا ((  .وذكر ھناك عمارة بن الوليد المخزوميّ وعمرو بن العاصي بن وائل السھميّ
وخروجھما إلى النجاشي في الجاھليَّة لال ّتجار
وكان للعرب ع َّدة أسواق يجتمعون فيھا للمقايض:ات وض:روب المبايع:ات ق:د ذكرھ:ا ف:ي
المشرق )  ( ٨٦٧ : [١٨٩٨] ١جناب األديب محمود شكري أفندي األلوسيّ  .وك:ان معظ:م ھ:ذه
األسواق في جھات الجزيرة العربيَّ:ة الت:ي يغل:ب فيھ:ا ع:دد النص:ارى ف:ي الجاھليَّ:ة وأكث:رھم م:ن
ص::حار وكأَس::واق
ض::ر يرتزق::ون بالتج::ارة كأَس::واق البح::رين ف::ي عم::ان وھَجَ ::ر والمش َّ :قر و ُ
الح َ
َ
ِّ
حَ ضْ رَ م َْوت والشحرْ وكأسواق اليمن مثل سوق صنعاء وكسوق دَ ْومة الجندل وكسوق عُك:اظ ف:ي
ً
واعظا وخطيبًا مصقعًا
الحجاز التي كان يقوم فيھا قسّ بن ساعدة
وممَّا لم يذكرهُ ھناك من األسواق العربيَّة النصرانيَّة س:وق الحي:رة وق:د ذك:رهُ أب:و الف:رج
ٌ
سوق يجتمع إليِ :ه الن:اس كّ :ل س:ن ٍة (( وروى
في األغاني قال )  ( ٩٩ : ١٦قال  )) :وكان بالحيرة
ھناك خروج الحكم بن أبي العاصي إلي ِه ومع ُه عطرٌ يريد بيع ُه وأخذ حسَّان بن َج َبلة الخي:ر عل:ى
نفس ِه ان يقدّم للقوم )) ك َّل خمر أو لحم أو طعام ما أقاموا
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في سوق الحي:رة ((  .وقص:د ح:اتم الط:ائي ھ:ذه الس:وق أيضً:ا وأظھ:ر فيھ:ا ش:ي ًئا م:ن كرمِ :ه ال:ذي
ضُرب ب ِه المثل بنحر ِه الجزور وإِطعام الناس
وم::ا ال يًنك::ر انَّ أھ::ل ال::يمن وعم::ان والبح::رين و َھ َج::ر والحي::رة كان::ت تج :ارتھم واسً :
:عة
رابحة ومعائشھا رغدة والخصبُ والرخاء غ:البين عل:ى أط:رافھم م:ع م:ا فيھ:ا م:ن وف:رة الغ:الَّت
والذخائر وص:نوف المع:ادن واالرف:اق بخ:الف ع:رب نج:د والحج:از فك:ان بالدھ:م مجدب:ة قاحل:ة
كثي::رة الرم::ال والص::حارى .وق::د ج::اء ف::ي س::يرة نب::يّ اإلس::الم ان ُ :ه تع::اطى التج::ارة ف::ي ش::باب ِه
استأجرت ُه خديجة بنت خويلد ف:ي مالھ:ا فك:ان يخ:رج بِ :ه إل:ى الش:ام ت:اجرً ا ف:رأى أھلھ:ا النص:ارى
ً
محظوظا في تجارت ِه فدعا ذلك خديجة إلى أن تقترن ب ِه
ودخل صوامع رھبانھا وكان
وكما كان العرب يخرجون إل:ى ب:الد النص:ارى المج:اورة ل:بالدھم ك:ذلك ك:ان النص:ارى
يقدمون إلى الحجـاز ويبيعون أھلھا محص:والت أوط:انھم .ولن:ـا عل:ى ذل:ك عَّ :دة ش:واھد .منھ:ـا ))
موقف النصارى (( في م َّكة قال في التاج في ما َّدة حسر )  )) : ( ١٤٠ : ٣بطن مُحَ سِّر وا ٍد قرب
عرفات و ِم َنى .وفي كتب المناسك ھو وادي النار ألن ُه موقف النصارى .وأنشد عُمر
مُزدلفة بين َ
رض حين أفاض من َع َرفة إلى مزدلفة وكان في بطن مُح َسر :
إليك يعدو َقلِقـًا وضي َنـا
َ

مخالفـ ًا دين النصارى دينا

((

وكذلك )) مقبرة النصارى (( في م ّكة أيضًا ذكرھ:ا األزرق:ي ف:ي أخب:ار م ّك:ة )ص (٥٠١
وقال انھا دُبر ال ِم ْقلع أي الجبل الذي بأسفل م ّكة على يمين الخارج إل:ى المدين:ة عل:ى طري:ق بئ:ر
َع ْنبسة
وكان بعض ھؤالء التجار ينشرون النصرانيَّة في م َّكة .جاء في اُسد الغابة البن األثير )
 ( ١٧٢ : ٥انَّ ول:دين ألب:ي حص::ين االنص:اري تنصَّ :را عل::ى ي:د تجَّ ::ار م:ن الش:ام ات::وا إل:ى م َّك::ة
وانھما لحقا معھم بالشام
وم::ن سِ :لَع تج::ار النص::ارى ف::ي الجاھليَّ::ة وبع::دھا الخم::رُ ك::انوا يعص::رونھا ويبيعونھ::ا
ويشربونھا في مجالس االنس .وقد وصفھا شاعرھم األعشى بقول ِه :
ُ
شربت على لـ َّذ ٍة
وكأس
ٍ
ليعل َم َمنْ الم انـ ّي امروٌ

ُ
تداويت منھا بھا
وأُخرى
ُ
أتيت المرو َءة من بابھـا
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وقد اعتادوا َعصْ :ر المدام:ة ل:دخولھا ف:ي مش:اعرھم الدينيَّ:ة ف:ي القرب:ان .كم:ا م:رَّ س:اب ًقا.
وتغ َّنوا في معانيھا الرمزيَّة كما فعل ابن الفارض في ميميَّت ِه
ك:الج ْزع
وممَّا تاجر ب ِه نص:ارى ال:يمن والع:راق والبح:رين الج:واھر والحج:ارة الكريم:ة
َ
الج ْزع اليم:اني وق:د عُ:رف أيضً:ا ب:الخرز اليم:انيّ ) conque de
والياقوت والآللئ وقد اشتھر َ
 (Vénusوكان يتاجر ب ِه أھل َظفار ف ُنس:ب إل:يھم .ق:ال الم:ر ِّقش األص:غر يص:ف ظع:ائن يق َطعْ َ:ن
القفار :
تجلـ َّ ْينَ ياقوتـ ًا و َش ْذرً ا وصِ يغَ ًة وجَ ْزعًأ َظفار ّيـ ًا ود ًُّرا َت َوائمًا

وق::د ذك::ر ف::ي األغ::اني )  ( ١٦٣ : ١١دَرْ جً ::ا لطلح::ة الطلَح::ات ك::ان في::ه حج::ارة ي::اقوت
حجر منھا أربعين ألف درھم
يساوي ثمنُ ك ّل
ٍ
وروى البكري في مُعجَ م ما اس َتعْ جم يصف ركوب ملك الحيرة إلى دير الل ّج ) ص ٣٦٦
ً
خاصَّة من آل ال ُم ْن:ذِر مَ:ن
(  )) :وكان النعمان يركبُ في ك َّل أحوال ِه وفي ك ّل عي ٍد ومع ُه أھ ُل بيت ِه
يُنادمُُ ::ه عل::يھم حُ لَُ ::ل ال::ديباج المذھَّب::ة وعل::ى رؤُ وس::ھم اكالي::ل ال::ذھب وف::ي اواس::طھم الزن::انير
المفضَّضة بالجوھر وبين أيديھم أعال ٌم فوقھ:ا ص ُْ:لبان ال:ذھب ف:إذا قضْ :وا ص:التھم انص:رفوا إل:ى
مستشرفة على النجف ((
أما الآللئ والدُور الثمينة فكان يغوص عليھا أھل البحرين منذ زمن الجاھليَّة .قال النابغة
الذبيانيّ :
غواصُھا
ص َدف ّي ٍة َّ
أو دُرَّ ة َ

َب ِھ ٌج متى َي َرھا ي ُِھ َّل و َيسْ جُ ِد

وق::د أحس::ن المس :يِّب ب::ن علَ::س ف::ي وص::ف ِه الغ::ائص عل::ى الآلل::ئ وانتخابِ :ه الثم::ين بينھ::ا
واستخراجھا من البحر قال ) شعراء النصرانيَّة  ٣٥٦وخزانة األدب ( ٥٤٤ : ١
ك ُجمـانة ال َبحْ ريّ جا َء بھـا
الفؤاد رئيسُ أربع ٍة
صلـْبُ َ
َ
َّ
فتنازعوا حتى إذا اجتمعـوا
ٌ
وعلَ ْ
خادمة )١
ت بھم َسجْ حا ُء
ح َّتى إذا مـا سـا َء ظنـ ُّ ُھ ُم
أَلـقى مراس َي ُه ب َتھْلكـ ٍة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١أراد بالسَّجْ حاء السفينة الطويلة الظھر

غوَّ اصُھا من لُجَّ ة ال َبحـْ ِر
متخالفي األَلوان والنـ َّ ِج ِر
َ
مر
أَلـْ َقوا إلي ِه مقالـدَ األ ِ
تھوي بھم في لُجَّ ة الغَ مـ ِر
شھر
ومضى بھم شھ ٌر إلى
ِ
ثبتَ مراسيھا فمـا َتجْ ري
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فـانصبَّ أَسْ َقفُ رأس ِه لَـبِ ٌد
أَ ْشفى َي ُمـ ُّج الـزيتَ ) ٢ملتمسٌ
َقتـ ْ
لت ابـاهُ فقـال أَتب ُعـ ُه
نصفَ النھـار المـا ُء غـامِرُ هُ
فأصـاب ُم ْنيتـَ ُه فجـا َء بھـا
ي َ
ُعطى بھـا َثمنـ ًا فيمنعُھـا
وترى الصواري ) ٤يسجدون لھا
َفلَتلك شبـ ُه المـالكيَّة اذ

ُنزعت ربًا عيناهُ للصَّ ب ِْر )١
ظمـآنُ ملتھبٌ من ال َقفـْ ِر
أَو استفيدَ رغي َبة الدھـ ِر )٣
وشري ُك ُه بالغَ يْب ما يـدري
صدفيـَّة كمُضي َئة الجَ مـْ ِر
ويقول صـاح ُب ُه أَال تشري
ويضمُّھـا بيديـ ِه للنـَّحْ ِر
طلعت ببھجتھا من َ
ْ
الخـد ِر

) المالح::ة ( كم::ا اش::تھر نص::ارى الع::رب بالتج::ارة البرّ ّي::ة ك::ذلك أص::ابوا ف::ي التج::ارة
البحر َّي::ة س::ھمًا فً :
:ائزا .وق::د بيّن::ا سابق:ـًا انتش::ار النص::رانيَّة ف::ي س::واحل جزي::رة الع::رب ف::ي ال::يمن
وعمان والبحرين فوجدوا في مجاورة البحار وسائ َل جديدة لتنمية ثروتھم وزيادة أرباحھم .فك:ان
الحميريُّون وأھل البحرين يحس:نون اص:طناع الس:فن وعمارتھ:ا فيقطع:ون بھ:ا خل:يج الع:رب إل:ى
الحبشة وبحر عمان إلى الھند وخليج فارس إلى جھات العجم .وقد أشاروا إل:ى ذل:ك ف:ي ش:عرھم
قال عمرو بن كلثوم التغلبيّ في معلَّقت ِه يفتخر بكثرة سفن قبيلت ِه تغلب النصرانيَّة :
ْ
مألتا البرَّ ح َّتى ضاق عنـ َّا َ
وظھْر البحْ ِر َن ْمألُهُ سَ فينـا

وقد أحسن طرفة في وصف ِه لسُفن قوم ِه في البحرين فذكر بعض أش:كالھا العظيم:ة وھ:ي
الخاليا والعَدَ ْوليَّة من سفن البحرين وذكر أحد رؤساء البحر المدعو ابن يامن و َم ْخر سفينت ِه غمرَ
المياه فقال :
كأَنَّ حُ دوجَ المالكيـ َّة ُغ ْد َو ًة
يامن
فين ابن
ٍ
عَ دَ ْول َّي ٍة أو من سَ ِ
َي ُ
ش ُّق حَ بَابَ الماء حيزومُھا بھا

ِين بالنواصف من دَ ِد
َخاليا سَ ف ٍ
َّ
طورً
ا ويھتدي
يجو ُر بھا المال ُح
كما َقسَ م ال ُّترْ بَ المُفائ ُل باليـَ ِد

وذكر األَعشى النوتيَّ السائر بسفن ِه على الفرات عند طغيان ِه :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلخراج ال ُّدرّ ر .واألَسقفُ الطويل المنحني ليغوص .واللبَّد أي المتلبّد
وغاص
 (١أي رمى بنفس ِه في البحر
ِ
اشرف يقذف الماء من في ِه كعادة الغائص
 (٢اراد بالزيت الما ِء أي َ
 (٣يريد أنَّ ابا ھذا الغائص ھلك في تحصيل ھذه الدرَّ ة غرقـ ًا فقال ابن ُه أَتبع ُه أو انالھا
:ار أي المش::تري .وس::جودھم
:ار وھ::و الم:الَّح والبح::ري .و ُي::روى  :الش::واري جم::ع شٍ :
 (٤الص::واري جم::ع صٍ :
لفخر الدرَّ ة ونفاستھا
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والماھر
َي ْقذِفُ بالبوصيّ
ِ

بالقير :
وأشار امرؤ القيس إلى َط ْلي السُّفن
ِ
عصائب دَ وم أو سفينـ ًا ُم َقيَّرا
اآلل حين َزھا ُھ ُم
َ
فشبَّھتـ ُم في ِ

وقال الشمَّاخ يذكر ُسفن البحرين و َغواربھا الكبيرة :
حار لُجٍّ
ِرما ُح رُدَ يْن ٍة وبِ ِ

مقروم :

َّفين
غَ واربُھا تـ ُقاذِفُ بالس ِ

وكانوا ي:دعون الن:وتيَّ مالَّحً :ا وص:رار ًّيا جمعُ :ه ص:راريّ أي ً
ض:ا وصُ:رَّ اء ق:ال ربيع:ة ب:ن
ٌ
الصراريُّ السفينا
واسط فعدَ لـْ َن عنـ ُه كما َعد َل
واعرض
َ
ِ

ّ
الممزق العبديْ :
وقال
وحسِ بْتـَنا
ابن المُعلَّى خِل ْـ َت َنا َ
اال َ

صراريَّ ُنعْ طِ ي الماكسينا ُم ُكوسا

الحض:ر ف:ي س:واحل الجزي:رة ك:ان
على أنَّ فنّ المالحة الذي كان يعرف ُه ويزاول ُه ع:رب
َ
في الغالب مجھوالً لدى عرب الحج:از ونج:د .ب:ل ك:انوا ُّ
يع:دون رك:وب البح:ر كالطامَّ:ة العظم:ى
فبع::د انتش::ار اإلس::الم وثب::وت قدم ِ :ه إذ رأووا ف::ي س::واحل الش::ام ومص::ر س::فن ال::روم أرادوا أن
يعبروا البحر ليغزوا الجزائر كقبرس أو سواحل اليونان وآسية الص:غرى فالتج:أوا إل:ى م:ن ك:ان
في حوزتھم من الروم في الش:ام واالقب:اط ف:ي مص:ر وم:ن نص:ارى الع:رب ف:ي جھ:ات البح:رين
فتعلَّموا منھم صناعة السفن كما أخذوا صناعة التجارة ألنَّ انشاء السُ:فن يحت:اج إليھ:ا لم:ا ي:دخلھا
من األل:واح ُّ
والدسُ:ر والص:واري والمج:اذيف م:ع ھندس:ة أجزائھ:ا فعمَّ:روا لھ:م السُّ:فن وجھَّزوھ:ا
لحروبھم في أيّام معاوية ودولة بني أميَّة
ً
ألفاظ:ا متعِّ :ددة امَّ:ا رومي:ة
وفي اللغة ما يد ُّل على أصل فنّ المالح:ة األجنب:يّ فت:رى فيھ:ا
وامَّا آراميَّة أو حبشيَّة تثبت حدوث المالحة في الحقبة األولى من اإلسالم وقد تقلَّدوا ف:ي ص:نعھا
ص::ورة مراك::ب ال::روم واليون::ان ف::ي ھيئاتھ::ا المختلف::ة واجرامھ::ا المتباين::ة .فم َّم::ا اس::تعاروه م::ن
اليونان َّي:::ة  :اس:::طول )  ( στόλοςأَ ْنج:::ر )  ( ᾶγϰυραن:::وتي )  . ( ναύτηςوم:::ن الس:::ريانيَّة أو
ص:ار .وم:ن الحبش:يَّة:
اآلراميَّة  :سفينة .قارب .قُرْ قور .دَ قل .ربَّان .مالَّحُ .س َّكان .قِ ْلع .مجذاف.
ٍ
َبحر .شِ راع .مرسى
) ال ُّنق::ود ( انَّ التج::ارة والمفايض::ات ف::ي البي::ع والش::راء ال تج::ري ع::اد ًة االَّ بمس ُ :كوكات
ونقود ُتدفع بدالً من ال ِّسلَع والبضائع .وكان للدول النبطيَّة ولملوك ميشان وخراسان
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وحضر .ولملوك تدمر نقود ضربوھا باسمھم ذھبيَّة
في العراق ولملوك الجزيرة في جھات الرھا
َ
وفضيَّة ونحاسيَّة منھا أمثا ٌل حسنة في مت:احف أوربَّ:ة وعن:د بع:ض الخاصّ:ة فوص:فوھا ورس:موا
صورھا وف َّندوا بذلك ما كتب ُه المقريزيّ في كتاب ِه النقود القديمة اإلسالميَّة حيث قال :
)) كانت نقود العرب في الجاھليَّة التي تدور بينھا الذھب والفضَّ :ة ال غي:ر ت:رد إليھ:ا م:ن الممال:ك دن:انير
ال::ذھب قيص::ريَّة م::ن قب::ل ال::روم ودراھ::م فضَّ ::ة عل::ى ن::وعين س::وداء وافي::ة وطبر َّي::ة عتق :ـ ًا وك::ان وزن ال::دراھم
والدنانير في الجاھليَّة مثل وزنھا في اإلس:الم م:رَّ تين ويس:مَّى المثق:ال م:ن الفضَّ :ة درھمً:ا وم:ن ال:ذھب دين:ارً ا ول:م
يكن شي ٌء من ذلك يتعامل ب ِه أھل م َّ
كة في الجاھليَّة وكانوا يتعاملون بأوزان اصطلحوا عليھا فيما بينھم ((

فانَّ علماء النقود العربيَّة كالمسيو ڤكتور لَ ْنغل:وا )  ( V. Langloisف:ي كتابِ :ه ع:ن نق:ود
الع:رب قب:ل اإلس:الم )  ( Numismatique des Arabes avant l'Islamismeوالمس:يو
ھن::ري الڤوا )  ( H. Lavoixف::ي كتابِ :ه ع::ن النق::ود اإلس::الميَّة المص::ونة ف::ي مكتب::ة ب::اريس
العموم َّي::ة والمس::يو دي تيسِ ْ :ن َھ ْوزن )  ( de Tiesenhausenوغي::رھم اثتب::وا اس::تعمال ع::رب
الجاھل َّية للنقود النحاسيَّة واستغربوا قول المقريزي عن الدراھم السوداء والطبريّة واستنتجوا من
كالم ِه جھل ُه بالنقود القديمة
وما ال ُي ْنكر أنَّ العرب قبل اإلسالم ت:داولوا ف:ي بالدھ:م وم:ع األم:م المج:اورة لھ:م النق:ود
رواج عل::ى اختالفھ::ا ذھب َّي:ة كان::ت أم فض:يَّة أو نحاس:يَّة وأغل::ب م::ا
النص::رانيَّة فراج::ت بي::نھم أيَّ
ٍ
عرفُ :ه الع::رب م::ن النق::ود م َّم::ا ك::انوا يتع::املون بِ :ه نق::و ٌد قيص::ريَّة روم َّي::ة ذات رس::وم دين َّي::ة .وق::د
اشتھرت بينھم نقود ھِر َقل قال المسعودي في مروج الذھب )  )) : ( ٣٣٣ : ٢وھو الذي ض:رب
ال::دنانير وال::دراھم الھرقل َّي::ة (( وق::ال ال::بالذري ف::ي ف::تح البل::دان ) ص  )) : ( ٤٩٦وكان::ت دن::انير
ھرقل َت ِرد على أھل م َّكة في الجاھليَّة (( وروى في األغاني )  ( ٥٢ : ١١ل ُك َثير َّ
عزة قول ُه :
ُ
وزن أحم ُر التِبْر راج ُح
ت كأَنـَّ ُه ھ َِر ْقلِيُّ
يروق
عيون الناظرا ِ
َ
ٍ

وروى االنباري في شرح معلَّقة عنترة ) : ( éd. Rescher, 61
قيصر
أرض
يف في
دناني ُر ممَّا شِ َ
ِ
ِ

أراد الدنانير الجليّة المُعْ لَمة الموسومة بالكتابة .وقد ذركر أُحيحة بن الجالح
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دنانير مدينة أَيلة التي كان صاحبھا األمير النصرانيّ يوح َّنا بن رؤب:ة ق:ال يرث:ي ابنُ :ه ) ي:اقوت :
معجم البلدان : ( ٤٢٢ : ١
أَال انَّ عيني بالبكـاء تھلـ ّ ُل
فمـا ِھب ِْر ِزيٌّ من دنانير أَيل ٍة
:::ن منُ ::::ه ي::::و َم أص::::بح
بأحسَ :
غاديًا

جزو ٌع صيورٌ ك َّل ذلك نفع ُل
بأيدي الوشا ِة ناصعٌ يتأَكـ َّ ُل
ون َّفسني في ِه الحِما ُم المعجّ ُل

) قال ( )) يتا َّكل أي يأ ُكل بعض ُه بعضًا لحسن ِه .والوشاة الضرَّ ابون ((  .وقد وصفوا كذلك
ً
الج ْود فأَنعشھا :
الدراھم الروميَّة .قال عنترة يصف
روضة أصابھا المطر َ
جادت علي ِه ك َّل بِ ْكر ثرَّ ٍة

كالدرھم
فتركن ك َّل حديق ٍة
َ
ِ

ومثل ُه األسود بن َيعْ فُر ) شعراء النصرانيَّة ص : ( ٤٨٢
من َخمْ ِر ذي َن َطفٍ اغنَّ مُم ْن َط ٍق

وافى بھا كدراھم األَسجا ِد

) قال ( أراد باالس:جاد اليھ:ود والنص:ارى .وك:انوا ي:دعون النق:ود الخفيف:ة النحاس:يَّة ُن ّم ًّي:ا
وفلوسًا .قال اوس بن َح َجر ) ديوان ُه : ( éd. Haffner
وفار َق ْ
ت وھي لم َتجْ َربْ وباع لھا

من الفصافِص بال ُّنمِّيّ سِ فـْسِ يرُ

وقال جرير يھجو األخطل ) األغاني : ( ١٧٨ : ٧
سان
والتغلب َّي ُة ُمھْرھا َف ْل ِ

ومن األدلَّة التي تشھد على رواج النقود الروميَّ:ة ب:ين ع:رب الجاھليَّ:ة انَّ معظ:م األلف:اظ
الدالَّة عليھ:ا يونانيَّ:ة أو التينيَّ:ة األص:ل كدين:ـار )  ( δηνάριονودرھ:م )  ( δράχµηوقي:ـراط )
 ( ϰεράτιονو ُنمّي )  ( νοῦµµοςوفلس )  ( φόλλιςوقِ ْنطار ) ( centenarium
ث َّم ظھ:ر اإلس:الم والمس:لمون ل:م يعھ:دوا ض:رب النق:ود فتع:املوا بمس:كوكات ال:روم الت:ي
كانوا يربحونھا بمتاجرتھم مع بالد الشام ومصر والع:راق أو وج:دوھا ف:ي ف:تح البل:دان فأخ:ذوھا
ً
غنيمة واقتسمھا جنودھم .ولجھلم لغة ال:بالد الت:ي اس:تولوا عليھ:ا أق:اموا لھ:م عمَّ:االً م:ن نص:ارى
الوطنيين ولَّوھم على دواوينھم الماليَّة لجباية الخراج والضرائب المختلفة .وكان من جملتھم ف:ي
دمشق سرجيوس أو سرجون ج ّد القديس يوح َّنا الدمشقيّ المعروف بابن منصور
َّ
الخطاب وعثمان بن ع َّفان وفي
ففي أيَّام الخلفاء الراشدين والسيَّما عمر بن
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أوائل الدولة األمويَّ:ة ضُ:ربت نق:ود الع:رب عل:ى ھيئتھ:ا النص:رانيَّة الس:ابقة .فف:ي مت:احف اوربَّ:ة
عشرات من النقود التي ضُربت في دمشق وحمص وبعلبك وطبريَّة في أيَّام عمر ف:ي الس:نة ١٧
للھجرة وما بعدھا وكلُّھا عليھا رسم ھرقل ملك الروم مع صورت ِه وسائر أَ ْشعرة النصرانيَّة كأوَّ ل
ح:روف اس::م الس:يّد المس::يح وكص:ليب ِه المقَّ :دس وص::ورة ال َّنس::ر .وعل:ى بعض::ھا ش::عار قس::طنطين
الكبير  :بھذه العالمة انتصر )  ( ἐν τούτῳ νίϰᾳث ّم سمة النق:ود  Mم:ع اس:م المدين:ة باليونانيَّ:ة
أو بالعربيَّة ھكذا  )) :ضرب .دمشق ) حمص .طبريَّة .بعلبك .ايليا .انطاكية ( .جايز ((  .ومعظم
ھذه النقود فلوس م:ن نح:اس .وق:د وُ ج:د عل:ى بعض:ھا اس:م عم:ر باالختص:ار ) عم:ر ب:ن الخ:ط (
واسم خالد بن الوليد واسم يزيد بن أبي سفيان واسم أبي عبيدة )١
وترى ال َبسْ ملة )) باسم _ (( مرقومة على َّ
عدة نقود من ذلك العھد كلمة وق:ال ي:اقوت ف:ي
ه ش:عار اإلس:الم ))
معجم البلدان )  ( ٨٨١ : ٤انَّ الحجَّ اج بن يوسف َّأول من ضرب درھمًا عليِ :
ال إل::ه إالَّ _ ومح َّم::د رس::ول _ ((  .ول::يس قول::ه بس::ديد ألن ُ :ه ُتعْ ::رف نق::ود لعل::يّ ب::ن أب::ي طال::ب
ضُربت في البصرة س:نة  ٤٠ھ:ـ عليھ:ا ھ:ذا الش:عار )) ال إل:ه إالَّ _ وح:دهُ ال ش:ريك لُ :ه (( وعل:ى
الوج::ه اآلخ::ر )) مح َّم::د رس::ول _ أرس::ل ُه بالھ::دى ودي::ن الحّ :
:ق يظھ::رهُ عل::ى ال::دين كل::ه ول::و ك::ره
المشركون )(( ٢
ومن ھذا ترى غلط معظم م:ؤرخي الع:رب ال:ذين زعم:وا انَّ أوَّ ل م:ن كت:ب عل:ى النق:ود
اإلسالميَّة بالعربيَّة ھو الخليفة عبد الملك بن مروان .قال الثعالبيّ في لطائف المعارف ) ص ١٣
(  )) :أوَّ ل من نقش على الدراھم والدنانير بالعربيَّة عبد الملك بن مروان فا َّنُ :ه عُن:ي ب:ذلك وكت:ب
ه ((
إلى الحجَّ اج في إِقامة رسم ِ
وقد اخبر المقريزي في كتاب النق:ود اإلس:الميَّة )ص  ٥طبع:ة الجوائ:ب( ان معاوي:ة ب:ن
أبي سفيان كان قبل ذلك ضرب دنانير عليھا تمثال ُه متقلِّ ًدا سي ًفا .ومثل ھذه الدنانير لم يج:دھا بع:د
األثريُّون لك َّنھم وجدوا فلوسًا ِّ
تمثل معاوية واقفـً َ◌ا وشعرُ رأس ِه مفروق على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
مقال:ة ف:ي نق:ود اإلس:الميَّة األول:ى للب:ارون دي س:الن ف:ي المجلَّ:ة االس:يويَّة الفرنس:ويَّة ( J. A.,
 (١اطل:ب
2
) 1871 , 199 – 211
 (٢اطلب المجلَّة االسيويَّة األلمانيَّة ) ( ZDMG. XVII, 39
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جبھت ِه وفي يمناهُ وفي ظھر الفلس اس ُم ايليا وفلسطين مع صليب على ھ:ذه الھيئ:ة  .فلمَّ:ا مل:ك
الخليفة عبد الملك جرى َّأوالً على مثال اسالف ِه وأبق:ى الص:ليب م:ع ص:ورت ِه واس:م ِه ف:ي ال:دنانير
والفلوس إلى السنة العاش:رة م:ن ملكِ :ه ويوج:د م:ن ھ:ذه النق:ود بع:ض األمثل:ة ف:ي المت:احف وھ:ي
مضروبة في حمص ودمشق وعمان وقِ ّنسرين ومنبج وسرمين وغيرھا
وھا نحن ننقل ھنا صور ثلثة نقود عربيَّة ترتقي إلى أوائل اإلسالم وعليھا ص:ور مل:وك
الروم ورموزھم المسيحيَّة

 Aدينار عربيَّ على وجھ ِه صورة ھرقل ملك الروم وفي يمناهُ الصليب وفي يسراهُ كرة يعلوھا صليب
صغير .مع اسم طبريّة باليونانيَّة .وعلى ظھر الدينار سمة النقود  Mمع اسم خالد ) بن الوليد ( باليونانيّة

 Bفلس عربيّ على وجھه صورة ھرقل الموصوفة .وعلى ظھر ِه مع سمة النقود ھ:ذه األلف:اظ بالعربيَّ:ة
 :صدر .دمشق .جائز

الم:ؤمنين (( وعل:ى ظھ:ر ِه ص:ورة الص:ليب
 Cفلس عربي على وجھ ِه صورة الخلفية )) عبد الملك أمي:ر َ
المرتكز على سارية مع اسم سيرين حيث ضُرب .وھذا الفلس ممسوح أكثرهُ وا َّنما وجدت من ُه نقود أخ:رى أجل:ى
صورة مع كتابت ِه العربيَّة
وھذه النقود في متحف باريس

ففي الس:نة العاش:رة م:ن خالفتِ :ه ع:دل ع:ن النق:ود الس:ابقة وا َّتخ:ذ نق:و ًدا جدي:دة خالي:ة م:ن
الرسوم النصرانيَّة ولذلك ع َّدهُ كتبة كأ َ َّول خليفة نقش الدنانير قال

٣٨٨
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الطبري في تاريخ ِه )  ٩٣٩ : ٢ـ َّ )) : ( ٩٤٠أول نقش الدنانير وال:دراھم عل:ى عھ:د عب:د المل:ك
بن مروان سنة  ٧٦ھـ ((  .والصواب ان ُه ض:رب َّأوالً النق:ود القديم:ة ونق:ش فيھ:ا ص:ورً ا أنكرھ:ا
علي ِه بقايا من الصحابة كما يقرّ بذلك المقريزي في كتاب النقود اإلسالميَّة ) ص  .( ٦وفي السنة
 ٧٦ھـ )  ٦٩٦م ( ضرب نقو ًدا اسالميَّة محضة وازال منھا الص:ور والرس:وم النص:رانيَّة .لك َّنُ :ه
بقي شيء منھا لعلَّ ُه ضُرب بدون علم ِه ففي متحف باريس دينار ضُرب سنة  ٧٧ھـ علي ِه صورة
عبد الملك مع ساري ٍة نصرانيَّة .وفي ِه أيضًا نقود نحاسيَّة ضُربت في السنة  ٨٠عليھا رسم صليب
أمّا سبب ا ّتخاذه الس َّكة اإلسالميَّة فنفورهُ مما كانت الروم ترسم ُه على س َّكتھم م:ن تعظ:يم
الص::ليب واإلع::الن بالھ::وت المس::يح .وھ::ذا أي ً
ض::ا م::ا دفعُ ::ه إل::ى أن يُح::دث كتاب::ات الط::وامير
والقراطيس التي كان في ص:درھا مث:ل ھ:ذه األَ ْش:عرة النص:رانيَّة .وق:د أخب:ر ب:ذلك ال:بالذريّ ف:ي
فتوح البلدان ) ص : ( ٢٤٠
)) قالوا كانت القراطيس تدخل بالد الروم من أرض مصر وي:أْتي الع:ربَ م:ن قبَ:ل ال:روم ال:دنانير فك:ان
عبد الملك بن مروان َّأول من أَحدث الكتاب الذي يُك َتب في رؤُ وس الطوامير من )) قُ ْل ھو _ أحد (( وغيرھا م:ن
ذكر _  .فكتب إلي ِه ملك الروم  :انكم أحدثتم في قراطيسكم كتابًا ننك:رهُ ف:ان تركتم:وهُ واالَّ أت:اكم ف:ي ال:دنانير م:ن
ذكر نبيِّكم ما تكرھون ُه ) .قال ( فكبر ذلك في صدر عبد الملك فكره أن يدع س َّن ًة حسنة س َّنھا فأرسل إلى خالد ب:ن
يزيد بن معاوية فقال ل ُه  )) :يا ابا ھشام إحدى بنات ط َب ٍق (( واخبره الخبر فقال  :أَ ْف:رخ َر ْوع:ك ي:ا أمي:ر الم:ؤمنين
حرّ م دنانيرھم فال يُتعا َمل بھا واضرب للن:اس س:ك ًكا وال ُتع:ف ھ:ؤُ الء ال َكف:رة ممَّ:ا كرھ:وا ف:ي الط:وامير ((  .فق:ال
الحك:م وكان:ت األقب:اط ت:ذكر المس:يح
عبد الملك  )) :فرَّ ج َتھا عني فرَّ ج _ عنك (( وضرب الدنانير .قال عوانة ب:ن َ
في رؤُ وس الطوامير وتنس ُب ُه إلى الربوبيَّة تعالى ًّ
علوا كبيرً ا وتجعل الصليب مكان بسم _ الرحمن ال:رحيم فل:ذلك
ه تغيير عبد الملك ما غيَّرهُ ((
كره ملك الروم ما كره واشت ّد علي ِ
صالً في كتاب المحاسن والمساوئ للبيھق:يّ ( éd. Schwally, p. 498 – 502
وقد أتى ھذا الخبر مف َّ
) نقتطف من ُه ما يأتي :
يوم وھو في ايوان ِه وبين يدي ِه مال كثي:ر ق:د َّ
ُ
ش:ق عنُ :ه الب:دَ رَ شًّ :قا
قال الكسائي :
دخلت على الرشيد ذات ٍ
تلوح كتا َب ُت ُه وھو يتأَمَّل ُه وكان كثيرً ا ما يح:دّثني فق:ال  :ھ:ل علم:ت َم:ن
وامر بتفريق ِه في خدَ م الخاصَّة وبيد ِه درھم َّ
أوّ ل َمنْ سنَّ ھذه الكتابة في الذھب والفضَّة ؟ قلت  :يا سيّدي ھذا عبد الملك بن مروان .قال  :فما كان السبب ف:ي
ذلك ؟ قُ ُ
لت :ال عِ ل َم لي غير ان ُه أوّ ل من أَحدث ھذه الكتابة .فقال  :س:أُخبرك .كان:ت الق:راطيس لل:روم وك:ان أكثُ :ر
َمنْ
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بمصر نصرانـ ًّيا على دين ملك الروم وكانت ُتطرَّ ز بالروميـة وطرازھـا )) آبـا وابنـا وروحـا قدّيش:ا (( ) ܰ
ܐܒـܐ
َّ
ܳ
ُّ
ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ( فلم يزل كذلك صدر اإلسالم كلة يمضي على م:ا ك:ان عليِ :ه إل:ى أن مل:ك عب:د
ܰܘܒܪܐ
الملك فتنبَّه علي ِه وكان فطي ًنا فبينم:ا ھ:و ذات ي:وم إذ م:رَّ بِ :ه قرط:اس فنظ:ر إل:ى ط:راز ِه ف:أمر أن يُت:رجم بالعربيَّ:ة
ففُعل ذلك فأنكرهُ ...ف:أمر بالكت:اب إل:ى عب:د العزي:ز ب:ن م:روان وك:ان عاملُ :ه بإبط:ال ذل:ك الط:راز  ....وأن يأخ:ذ
ص َّناع القراطيس بتطريزھا بسورة التوحيد ...

ثم أخبر استياء ملك الروم من ھذه الكتابة وتھديدهُ بنقش شتم نبيّ اإلسالم وكي:ف اس:تقدم
عبد الملك م:ن المدين:ة محمَّ:د ب:ن عل:ي ب:ن الحس:ين ليستش:يرهُ ف:ي ذل:ك فدل:ـَّ ُه عل:ى ض:رب س:كك
ال::دراھم وال::دنانير كم::ا روى ال::بالذري ع::ن خال::د ب::ن يزي::د ب::ن معاوي::ة فأُبطل :ت م::ذ ذاك الس::كك
الروميّة والطراز الروميّ
وقد ضرب امراء المسلمين في افريقية واألندلس بعد فتحھما نق:و ًدا عليھ:ا أي ً
ض:ا ش:ارات
النصرانيَّة كالصليب واسم السيّد المسيح بالالتينيَّة مع أسماء األمراء المسلمين
وقد سبق لنا القول انَّ السلجوقيين في بالد الروم واالرتقيين في ما بين النھ:رين ض:ربوا
أي ً
ض::ا نق::و ًدا عليھ::ا ص::ور مل::وك النص::ارى م::ع عالم::ات النص::رانيَّة بينھ::ا ص::ورة الس:يّد المس::يح
َّ
والبتول مريم والدت ِه الطاھرة ) اطلب مجلة المشرق ( ٧٩٩ : [١٩٢٠] ١٨
 التعل::يم  وم::ن الص::نائع الش::ريفة الت::ي دخل::ت ب::ين الع::رب بفض::ل النص::رانيَّة ص::ناعة
التعليم .وكان شيوع المدارس أوَّ الً بين األمم المجاورة للعرب كالكلدان والسريان في العراق وما
بين النھرين وكالروم في جھات الشام وفلسطين فلمَّا تنصَّ:ر الع:رب أخ:ذ أح:داثھم يت:ردَّدون عل:ى
المعلِّم:ين المنص:وبين للتعل::يم ف:ي الجھ::ات المج:اورة لمس:اكن قب::ائلھم ف:ي م::دارس ك:انوا ي::دعونھا
باالسكوالت وھي كلم:ة دخيل:ة اس:تعارھا الس:ريان م:ن اليون:ان )  ( σχολήاش:تھر منھ:ا م:دارس
الرھا ونصيبين والمدائن والحيرة ودمشق .ومع انَّ التعليم في ھذه المدارس كان في السريانيَّة أو
اليونانيَّة لم يعدم العرب فيھا وسائل لدرس لغتھم
وممَّا يؤيّد األمر اخبار بعض شعراء العرب .فمن ذلك م:ا ورد ف:ي كت:اب األغ:اني ): ٥
 (١٩١عن المر ّقش األكبر حيث قال  )) :وكان مر ّقش يكتب وكان أبوهُ دفع ُه وأخاهُ حرملة وكان:ا
أح::بَّ ول::د ِه إلي ِ :ه إل::ى نص::راني م::ن أھ::ل الحي::رة فعلَّمھم::ا الخّ :
:ط ((  .ورُوي ع::ن ع::ديّ ب::ن زي::د )
األغاني  ( ٢٠ : ٢انَّ اباهُ زيد طرح ُه في الك َّتابُ مُذ نشأ ث َّم أرسل ُه

٣٩٠

آداب نصارى الجاھليَّة

مع شاھان مُرْ د إلى ك َّتاب الفارسيَّة حي:ث )) تعلَّ:م الكتاب:ة والك:الم بالفارس:يَّة ح َّت:ى خ:رج م:ن أفھ:م
الناس بھا وأفصحھم بالعربيَّة (( إلى أن صار كاتبًا للملك النعم:ان .وج:اء أيضً:ا ف:ي أخب:ار طرف:ة
والمتلمّس ) األغاني  ١٩٣ : ٢١ـ  ( ١٩٥انَّ المتلمّس لمَّا أراد أن َّ
يطلع على ما كتب ُه في حقھم:ا
عمرو بن ھند إلى ال ُم َكعْ بر عامل ِه في البحرين عدل إلى غالم عباديّ م:ن غلم:ان الحي:رة فأعط:اهُ
الصحيفة ليقرأھا ل ُه ففعل ووقف على مضمونھا إذ أوص:ى بقتلھم:ا ف:أَلقى الم:تلمّس الص:حيفة ف:ي
النھر وفرَّ سالمًا بنفس ِه وقُت:ل طرف:ة .في َّتض:ح م:ن ذل:ك انَّ العب:اديين وك:انوا م:ن نص:ارى الع:رب
كانوا يواظبون على المدارس .وقد ذكر في مح ّل آخر ) أغاني َ ( ٧٨ : ١٨فضْ ل معلّم نصرانيّ
على سواهُ في البصرة في عھد بني أميَّة ووالية الحجَّ اج .وفي طبقات ابن سعد )  ( ٢٥٨ : ٣انَّ
َّ
الخطاب كان جُ َف ْينة النصرانيّ م:ن أھ:ل الحي:رة يعلّ:م الكت:اب ف:ي المدين:ة وذل:ك
في عھد عُمر بن
بعد أَن أمر عُمر بخروج النصارى من جزيرة العرب .وفي ِه دليل على حاجة المسلمين في أوائل
اإلسالم إلى المعلّمين .وفي قائمة المعلّمين التي سردھا قدماء الكتبة كالجاحظ في البي:ان والتبي:ين
)  ( ١٠١ : ١وابن قتيبة ف:ي كت:اب المع:ارف ) ص  ( ١٨٥واب:ن رس:ته ف:ي االع:الق النفيس:ة )
َوال من نصارى ويھود كانوا يتعاطون مھنة التعليم
ص  ( ٢١٦أسماء ذمّيين وم ٍ
ھذا فضالً عمَّن كانوا يختلفون إلى الرھب:ان والكھن:ة النص:ارى ف:ي ص:وامعھم وأدي:رتھم
ليتعلَّموا القرا َءة والكتابة .كما ُذك:ر ع:ن أب:ي نص:ر الب:رَّ اق ب:ن َر ْوح:ان ) ش:عراء النص:رانيَّة ص
 ( ١٤١ا َّن ُه كان يتردَّد إلى راھب فيتعلَّم من ُه تالوة اإلنجي:ل .وكم:ا ق:ال ف:ي األغ:اني ) ( ١٤ : ٣
ء أن يكتب ((
عن ورقـة بن نوفل ان ُه )) كان يكتب بالعبرانيَّة ) يريد السريانيَّة ( من اإلنجيل ما شا َ
ِّ
 .ولع َّل الراھب الذي أشار القريشيُّون إلي ِه بقولھم عن محمَّد ) سورة النحل ( )) ا َّنما يعلم ُه َب َ
شرٌ ((
كان أحد معلّمي النصارى في م َّكة .كما تعلَّم أھلُھا الكتابة من بشر بن عبد الملك النصراني أخي
اكي::در الكن::دي ص::احب دوم::ة الجن::دل ) الس::يوطيّ ف::ي المزھ::ر  ( ٣٩٠ : ١وك::انوا يس:مُّون ھ::ذه
بالج ْزم أي الفصل سواء فصلوھا عن ّ
خط حمير المعروف بالمُسْ ند كما ارتأى أبو ح:اتم )
الكتابة َ
التاج  ( ٢٢٨ : ٨أو بالحري لفصلھا عن الحروف الكلدانيَّة وھي أق:رب إليھ:ا .وف:ي فض:ل بش:ر
ً
منشدا :
على قريش قال أحد شعراء كندة
ميمون النقيـب ِة أَزھرا
ال تجحدوا َنعْ مـا َء بِ ْش ٍر عليك ُم فقد كان
َ

العلوم والصنائع بين نصارى العرب  :التعليم
ِّ
الج ْز ِم ح َّتى َحف ِْظتـ ُم
أَتا ُك ْم
بخط َ
بالمال ُم ْھ َمال
وأَبقيتـ ُم ما كان
ِ
فأجْ َر ْيتـ ُ ُم األقال َم َع ْو ًدا وبـَدْ أَ ًة
وأَغنيت ُم عن مُسْ َن ِد الحيّ ِحمْبيرا

٣٩١

ثرا
من المال ما قد كان َش َّتى ُم َبعـْ َ
وطأْمنـت ُم ما كان منـ ُه مُبـَقرَّ ا
وضا َھ ْي ُتم ُكتـَّاب كسرى وقيصرا
وما زبرَ ت في الصُحف أقال ُم حميرا

وممَّا نسبوهُ إلى قسّ بن ساعدة أسقف نجران في كتابات ِه ان ُه أوَّ ل من كتب ف:ي رس:ائل ِه
من فالن الى فالن بن فالن (( ونسبوا إلي ِه فصل الخطاب بأن ق:ـال بع:د حم:د _ والدع:ـاء )) .أم:ا
بع:::د (( افتتاحً :::ا للخط:::اب .ومثلھ:::ا ق:::ولھم )) باس:::مك اللھَّ :::م (( زعم:::وا أنَّ أوَّ ل م:::ن كتبھ:::ا الش:::اعر
النصرانيّ أميَّة بن أبي الصلت الثقفي
))

فك ّل ھذه الشواھد ت:د ُّل عل:ى ش:يوع ص:ناعة التعل:يم ب:ين نص:ارى الع:رب واجتھ:ادھم ف:ي
تعميمھا .وقد سبق لنا بين القبائل المتنصّرة ) ص  ( ١٢٤ذكر قبيلة اياد وقد روينا ا َّنھم اشتھروا
بمعرفة الكتابة فقال فيھم أميَّة شاعرھم ) سيرة بن ھشام ص : ( ٣٢
قومي أيـا ٌد ا َّنھم أَمـَ ُم
العراق إذا
قو ٌم لھم ساح ُة
ِ

َ
فتھز ُل النـ َّ َع ُم
أو لو أَقاموا
ُّ
ساروا جميعًا والقط وال َقلـَ ُم

ّ
الخط المعروف بالمسند.
ومثلھم الحميريُّون والسيَّما نصارى نجران وا َّنما كانوا يكتبون
ُضر الكتا َب َة العربيَّة ((  .وإلى حذاقة حمير في
قال ابن خلدون في مقدَّمت ِه  )) :ومن حمير تعلَّمت م َ
ذؤيب بقول ِه ) لسان العرب : ( ٣٠٦ : ١٨
الكتابة يشير أبو َ
ِّ
ُ
كخط الد ُِويِّ
عرفت الديار

م

يري
َحب َّرهُ الكاتبُ الحِمْ َ

وممَّن سعى في َنشر التعليم من أساقفة النص:ارى ف:ي عھ:د بن:ي أميَّ:ة فثي:ون أح:د جثالق:ة
الكلدان قال عن ُه ابن ماري في تاريخ بطاركة كرسيّ المشرق من كتاب ِه المجدل ) ص  ( ٦٦انُ :ه
)) نصب في كرسي ِه اسكوالً فتشبَّه ب:ه األس:اقفة ف:ي عم:ارة الب َي:ع واالس:كوالت ((  .أمَّ:ا المس:لمون
فا َّنھم لم ينشئوا المدارس االَّ بعد ھذا العھد بزمن طويل .قال المقريزيّ في الخطط ): (٣٦٣ : ٢
)) المدارس ممَّا حدث في اإلس:الم ول:م َت ُك:ن ُتعْ :رف ف:ي زم:ن الص:حابة وال الت:ابعين وا َّنم:ا ح:دث
ً
مدرس:ة ف:ي اإلس:الم
وأول من حُ فظ عنُ :ه انُ :ه بن:ى
عملُھا بعد األربعمائة من سني الھجرة ) كذا ( َّ
ُ
وأول مدرس::ة أح::دثت ف::ي دي::ار مص::ر المدرس::ة
أھ::ل َنيْس::ابور فبُني::ت بھ::ا المدرس::ة البيھق َّي::ة َّ ...
الناصريَّة نسبة إلى السلطان الناصر صالح الدين يوسف ((
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٣٩٢

الفصل الثاني عشر

العادات النصرانيَّة بين عرب الجاھليَّة وفي أوَّ ل اإلسالم

قد شاعت في جزيرة العرب في عھد الجاھليَّة وأوائل اإلسالم عادات ال يمكن تعليلُھا االّ
بنفوذ النصرانيَّة واندماجھا في القبائل العربيَّة .فمن ھذه العادات ما ھو دينيّ َبحْ ت .ومنھا ما ھو
شرعيّ  .وبعضھا مدني واجتماعيّ  .فھا نحن نتتبَّع ھذه األقسام الثلثة بالتوالي
 ١العادات الدين ّية
 الصالة  ھي في مق َّدمة الواجبات الدينيَّة بھا يرتفع اإلنسان عن حض:يض عالمِ :ه ھ:ذا
الھيوليّ إلى ربِّ :ه وخالقِ :ه ليس:جد لُ :ه ويش:كرهُ ويس:تغفرهُ م:ن ذنوبِ :ه ويل:تمس نعمُ :ه .عل:ى أنَّ أھ:ل
البادي:ة ك:انوا ف:ي كّ :ل أط::وار ت:اريخھم قلَّم:ا يكترث:ون لھ:ذه الفريض::ة ك:أَنَّ لس:ان ح:الھم يق:ول م::ع
أحدھم ): ١
ال لصلّي ) نصلّي ( وال لصوم ) نصوم (

وال لذكر ) نذكر ( ربَّنا حمَّا ) لمَّا ( لقوم ) نقوم (

فلمَّا دخلت النصرانيَّة بينھم أَلِفت القبائل المتنصّرة الصالة والدعاء إلى _ كما يلوح من
عدد الكنائس التي كان النصارى أقاموھا في جھات العرب وكما ب َّي َّنا ف:ي القس:م األوَّ ل م:ن كتابن:ا
بشواھد مختلفة رويناھا عن ك ّل ناحية من جزيرة العرب
ولمَّا ظھر اإلسالم فرض صاحب ُه على َت َبعت ِه خمس صلوات في النھار فاستعار ذلك ممَّ:ا
وجدهُ شائعًا بين الرھبان الذين كانوا يقيمون صلواتھم السبع في خمس قومات من النھار واللي:ل.
ج::اء ف::ي نق::ائض جري::ر والف::رزدق ) ص  ( ٥٢٥ع::ن ص::لوات النص::ارى  )) :وكان::ت أخ::صُّ
ً
عجوزا من بني جعفر عاذت بابيه غالب :
صلواتھم خمسًا قال الفرزدق يذكر
ب فال والـذي عاذت ب ِه ال أَضيرُ ھا
عجو ٌز تصلـ ّي الخمس عـاذت بغال ٍ

((

واخصّ صلوات المسلمين في طرفي النھار حين يصبحون وحين يُمسون ) س:ورة ھ:ود
ع  ١١٦وسورة الروم ع  ( ١٧وھكذا كان رھبان جزيرة العرب يب ِّكرون إلى الصالة ويواظبون
عليھا في ليلھم .قال مجنون ليلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب كتاب الكولت لندبرغ Landberg : Dialectes de l'Arabie Méridionale

العادات النصرانيَّة بين عرب الجاھليَّة  :العادات الدينيَّة
كأَنـَّ ُه راھبٌ في ْ
رأس صومع ٍة

٣٩٣

يتلو َّ
الصبح ما طلعا
الزبُور ونج ُم
ِ

وقال اآلخر ) اللسان : ( ٨٩ : ١٤
ب متب ّت ٍل متقھ ٍّل
عن راھ ٍ

النھار لِ َليْل ِه متھجّ ِد
صادي
َ

وم:ن ُس َ :نن اإلس::الم ) الوض::وء ( واالغتس::ال قب::ل الص::الة .وھ::ي ع::ادة ك::ان س::بق إليھ::ا
نصارى الش:رق فتج:دھا ف:ي ق:وانينھم القديم:ة .فف:ي كت:اب االيثيق:ون أي اآلداب ألب:ي الف:رج اب:ن
العبري بابٌ وھو الثالث من مقالت ِه الثالثة قس َم ُه إلى عشرة فصول بحث فيھ:ا ع:ن طھ:ارة الجس:د
ً
شائعة في كنائس ملّت ِه اليعقوبيَّة .وذكر األحواض التي كان:ت ف:ي
وأحكامھا وشروطھا كما كانت
س::احات الكن::ائس إلِتم::ام فريض::ة الوض::وء .وق::د وص::ف حض::رة الخ::وري اب::راھيم حرف::وش ف::ي
المش:رق )  ١١٦ : [١٩٠٣] ٦ـ  ( ١٢٣أح:د مخطوط:ات دي:ر م:ار ش:ليطا القديم:ة وفيِ :ه ق:وانين
جارية في االعصار السالفة في  ٥١بابًا ورد ف:ي إح:دى ص:فحاته ) ص  ( ١٠٨ش:روط الص:الة
وحدودھا على ھذه الصورة :
)) فامَّا حدودھا ) أي الصالة ( وشروطھا فا َّنھا تحتاج في َّأول شيء إلى الطھارة وھو االغتس:ال بالم:اء
في إِثر الحدث .فان لم يجد الماء فليتجمَّ:ر بثالث:ة حج:ار وم:ا زاد عليھ:ا ح َّت:ى ينف:ي أث:ر النج:وى .ث:م غَ سْ :ل الي:دين
بالتسمية وغسل الوجه برسم الصليب المحيي ويستحبُّ أيضً ا غس ُل الرجلين في ك ّل غداة .فأمَّ:ا َم:ن ل:م يُح:دث ف:ال
يحتاج إلى االستنجاء بل يستحبُّ من ُه غسل اليدين والوجه وغاية الغسل أن يع َّم الم:ا ُء العض:و ال:ذي يغس:ل ُه وعومً:ا
ك::امالً ال::خ ) .ثَّ :م يلي::ه فصٌ :ل ف::ي االغتس::ال م::ن الجناب:ة غس:الً عا ًّم::ا  ..م::ع االعت::راف إل::ى الك::اھن وقب::ول ص::الة
االستغفار ( ((

ومن شروط الصالة ف:ي اإلس:الم االتج:اه إل:ى ) القِ ْبل:ة ( وھ:ي أي ً
ض:ا ع:ادة مس:تعارة م:ن
ً
رم:زا
قدماء النصارى الذين كانوا ي َّتجھون في صالتھم إل:ى الش:رق إذ ي َّتخ:ذون الش:مس الش:ارقة
عن السيِّد المسيح المعروف بشمس العدل والموصوف بالشرق .قال صرمة بن أَنس قبل اإلسالم
) كتاب البدء  ( ٧٦ : ١يصف صالة النصارى إلى مطلع الشمس :
ال
ولـ ُه شمَّس النصارى وقاموا ك َّل عي ٍد لھم وك َّل احتفـ ٍ

فا َّتخذ محمَّد على مثالھم للصالة كانت أوَّ الً أورشليم ث َّم حوَّ لھا إلى الكعبة في م َّكة
وفي الصالة اإلسالميَّة ) القيام والسُجود والرك:وع ورف:ع األي:دي ( وكّ :ل ذل:ك س:بق إليِ :ه
النصارى ووصف ُه شعراء العرب .وقد وصف البعيث رھبان النصارى عند وقوفھم في الصالة )
اطلب الصفحة  ١٧٧من الجزء السابق ( :

٣٩٤

آداب نصارى الجاھليَّة
رجا ٌل ُي َتلـ ُّون الصال َة قيا ُم

وقال المضرّ س االسدي في سجودھم :
العيون خواذ ٍلبجماد لِي َن َة كالنصارى السُّجَّ ِد
وسِ خال ساجي ِة
ِ

وقال النابغة الذبياني في الراھب الراكع ) تاج العروس : ( ٣٦٣ : ٥
ئ
سيبل ُغ ع ُْذرً ا أو نجاحً ا من امر ٍ

اكع
إلى ر ّب ِه ربِّ البر َّي ِة َر ِ

وقال آخر في رفع اك ّفھم في الصالة :
فذا فض ُل أيدي المستغيث المُسب ِِّح

وإذا ت::ال المس::لمون الق::رآن لحَّ ن::وا في ِ :ه ) بالتجوي::د ( ولعلَّھ::م أخ::ذوهُ ع::ن تلح::ين الرھب::ان
بالزبور والتسابيح .قال ابن قتيبة في المعارف ) ص : ( ١٨٠
كان َّأول م:ن ق:رأ باأللح:ان عبي:د _ ب:ن أب:ي بك:رة وكان:ت قرا َءتُ :ه حزن:ـ ًا ليس:ت عل:ى ش:يء م:ن ألح:ان
الغناء وال الحِداء فورث ذلك عن ُه ابن ابن ِه عبد _ بن عمر بن عبيد _ فھو ال:ذي يق:ال لُ :ه ق:را َءة اب:ن ُع َم:ر وأخ:ذ
ذلك عن ُه األباضيّ وأخذ سعيد العالَّف وأخوهُ عن األباض:يّ ق:را َءة اب:ن ع َم:ر وك:ان ھ:رون الرش:يد معجبً:ا بق:را َءة
س:عيد الع:الَّف  ...وك::ان الق::رَّ اء كلھ:م الھي::ثم واب::ن أع::ين وغي:رھم ُي::دخلون ف::ي الق::را َءة م:ن ألح::ان الغن::اء والح::داء
والرھبانيَّة فمنھم من كان يدسُّ الشيء من ذلك د ًّ
سا رفيقـ ًا ومنھم من كان يجھر بذلك ((

فال مراء أنَّ القرا َءة المُحزنة وألحان الرھبانيَّة تد ُّل ھنا صريحً ا إلى نفوذ الغناء الرھباني
في التجويد
ويج::وز أن نض::يف إل::ى ھ::ذا الب::اب ) السُّ ::بحة ( الت::ي ي::دعوھا النص::ارى المس::بحة يتل::ون
عليھا صلوات معلومة اختلفت مع األزمنة وقد وُ ج:د منھ:ا ف:ي مق:ابر س:يَّاح األقب:اط ف:ي الص:عيد.
وھي قديمة في اإلسالم لورود ذكرھا في كتاب العين للخليل ق:ال ) )) : ١الس:بحة خ:رزات ُي َس:بَّح
بعددھا (( وجاء في مجلَّة المنار المصريَّة لمنش:ئھا محمَّ:د رش:يد رض:ا )  ( ٨٢٣ : ١٥فص:ل ف:ي
السبحة واصلھا في اإلسالم قال :
)) ك َّنا نرى ھذه ال ُّس َبح في أيدي الق ّسس:ين م:ن النص:ارى والرھب:ان والراھب:ات ونس:مع ا ّنھ:ا م:أخوذة ع:ن
البراھمة  ...والظاھر أنَّ المسلمين أخذوھا َّأوالً ع:ن النص:ارى فك:انوا ف:ي مھ:د اإلس:الم عن:د ظھ:وره ف:ي جزي:رة
العرب وفي البالد المجاورة لھا كالشام ومصر فال ُب َّد أن يكونوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب مجلـ َّة لغة العرب ) ( ٣٤٥ : ٢
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٣٩٥

قد أخذوا السُّبحة عنھم فيما أخذوهُ من اللباس والعادات .واألمر في الس:بحة ينبغ:ي أن يك:ون أشّ :د م:ن أخ:ذ غيرھ:ا
عنھم أل َّنھا تدخل في العبادة و ُت َع ّد شعارً ا  ...فالسبحة من البدع الداخلة في العبادة ) كذا ( ((

 الصوم  أحد أركان اإلسالم لم يعرف ُه المشركون من الع:رب ف:ي الجاھليَّ:ة وا َّنم:ا ك:ان
رج:ب وھ:و
المتنصِّرون منھم يقوم:ون بِ :ه عل:ى مقتض:ى نواميس:ھم ولعلَّھ:م ك:انوا يص:ومون ُه ف:ي َ
وقتئ ٍذ من أشھُرھم الثابتة يوافق شھرنا نيسان قال المقريزي في الخطط ) : ( ٢٨٢ : ١
)) َرجبٌ شھر حرام ويقولون ل ُه األص ّم ألنھم كانوا يك ُّفون في ِه عن القتال فال يُسمع فيه ص:وت س:الح...
ُض:ر وكان:ت الع:رب تص:و ُم ُه ف:ي الجاھليَّ:ة وكان:ت تمت:ار في:ه وتمي:ر أھلھ:ا وك:ان ي:أمن
ورجب االص ّم ھو شھ ُر م َ
ه ويخرجون إلى األسفار وال يخافون ((
بعضُھم بعضً ا في ِ

قال أميَّة ابن أبي الصلت يذكر جزاء الصائمين في دار النعيم :
إذا بلغـوا التي أَجْ َروا إليھـا تقبَّلـَھم وحُلـ ِّل َمن َيصُو ُم

وكان أخصُّ أصوامھم صوم الفِصح قال نمر بن تولب :
صدَّت كما صدَّ عمَّا ال يح ُّل ل ُه

صوا ُم
ساقي نصارى قُ َبيْل الفِصح َّ

ومن صوم النصارى اقتبس محمَّد صو َم رمضان ثلثين يومًا وكان صوم الفصح ال يزيد
على ذل:ك ف:ي بع:ض الكن:ائس ) . ١وم:نھم أيضً:ا أخ:ذ ع:اد َة اإلِفط:ار بع:د غ:روب الش:مس االَّ أَنَّ
النصارى لم يأكلوا حينئ ٍذ االَّ مرَّ ة واحدة على خالف المسلمين الذين حلَّل لھم األك:ل ط:ول اللي:ل.
وك:ذلك ك:ان النص::ارى ال ي:أكلون االَّ األعش::اب والبق:ول واالثم:ار دون اللح::م والبي:اض وكالھم::ا
مسموح ب ِه للمس:لمين .ق:ال العالَّم:ة توم:اس پتري:ك ھي:وس )  ( U. Patrik Hughesف:ي معج:م
اإلس:الم ) ص  )) : ( Dictionary of Islam ) ( ٥٣٤انَّ األرج:ح عن:دنا أنَّ محمًَّ :دا أخ:ذ ع:ن
النصارى ناموس الصوم ثالثين يومًا .وكان صوم النصارى في الشرق غاية في الش َّدة يمت ُّد إل:ى
النھار والليل معًا فخ َّفف محمّد ھذه ال ُّس َّنة وحصرھا في النھار دون الليل تلطي ًفا َّ
لشدت ِه كما ق:ال )
سورة البقرة ع  )) : ( ١٧١يريد _ ُ بكم اليُسْ ر وال يريد بكم العُسْ ر ((
أمَّا الخيط األبيض والخيط األسود اللذان ذكرھما ھناك ) ع  ( ١٨٣فانَّ اميَّة بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب معجم العاديَّات النصرانيَّة Dict. d'Archéologie et de Liturgie. art. CARÊME

٣٩٦
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أبي الصلت كان سبق إلى اإلشارة إليھما بقول ِه ) تاج العروس : ( ١٣٧ : ٥
ُ
ٌ
منفلق
صبْح
الخيط األبْيضُ ضو ُء ال ُّ

ُ
الليل مركو ُم
والخيط األسْ و ُد لونُ
ِ

 َّ
الزكاة  ھي أيضًا من أركان اإلسالم المفروضة على ذويِ :ه بقولِ :ه )س:ورة البق:رة : ٢
ُ
ص::د م::ن األم::وال لوج::ه _ وإعان::ة
 )) : (٧٧أَقيم::وا الص :الة وات::وا الزك::اة (( أي الص::دقة وم::ا يُرْ َ
الفقراء .وعندنا انَّ صاحب الشريعة اإلس:الميَّة تقلَّ:د فيِ :ه أھ:ل الكت:اب أي اليھ:ود والنص:ارى ف:إن
موسى في كتاب التثنية االشتراع وسفر الالويين يفرضُ على بني إس:رائيل تعش:ير م:الھم لخدم:ة
الكھنة والھيكل  ..امَّا النصارى فمن وصايا كنيستھم الراقية إلى قرون النصرانيَّة األولى الوصاة
بوفاء ال ُع ْشر
ولمَّا دخل النصارى في طاعة المسلمين من الع:رب وُ ض:عت عل:يھم العش:ور والمك:وس.
قال المقريزي في الخطط ) : ( ١٢٢ : ٢
)) قال زياد بن جرير َّ :أول من بعث عمر بن الخ َّطاب رضَ منـَّا على العش:ور ان:ا ف:امرني أن ال اف:تش
ُ
ُ
وأخ:ذت م:ن أھ:ل الذمَّ:ة م:ن
أخ:ذت م:ن حس:اب أربع:ين درھمً:ا درھمً:ا م:ن المس:لمين
أح ًدا وما مرَّ عليَّ من شيء
ّ
ّ
ه العُشر .وامرني ان أغلظ على نصارى بني تغلب  ...فلعلھم يسلمون ((
عشرين واح ًدا وممَّن ال ذمَّة ل ُ

 الح ّج  ھو أيضًا من أركان اإلس:الم ومعل:وم أنَّ الحّ :ج إل:ى م َّك:ة س:بق اإلس:الم .وك:ان
نص::ارى الع::رب يحجُّ ::ون ف::ي الجاھل َّي::ة لم::زارات مختلف::ة والس :يَّما للق::دس الش::ريف ف::انَّ الق::ديس
ايرونيموس في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس ذكر في رسائل ِه (Migne, P. L:, XXII,
َّ
المقدسة ال:ذين ك:ان يش:اھدھم ف:ي بي:ت لح:م ع:رب ال:يمن وھ:و
زوار األراضي
) 489, 870بين َّ
يدعوھم على موجب اص:طالح ذل:ك العھ:د بأھ:ل الھن:د .وق:د وص:ف ام:رؤ الق:يس ت:زاحُم األوالد
على الراھب المق ِّدس أي العائد من زيارة القدس الشريف بقوله ) اللسان : ( ٥٠ : ٨
ّس
كما َشبرَ ق الولدانُ ثوبَ المقد ِ

وفي ذلك القرن الخامس كان َع:رَ ب حمي:ر والع:راق يحجُّ :ون زراف:ات إل:ى مق:ام الق:ديس
سمعان العموديّ كما روى ذلك في تاريخ ِه تاودوريطس الذي ع:اينھم ھن:اك (Migne, P. G.,
)LXXIV. 104
ومن مزارات العرب التي كانوا يحجُّ ون إليھا مشھد القديسين سرجيوس
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٣٩٧

لإلسالم التي َوردت ھناك
وباخوس في الرصافة وقد مرّ لنا ذكر الكتابة العربيَّة السابقة ِ
وكانوا يحجُّ ون في جزيرة العرب إلى كنيسة القُلَيس التي ش:يّدھا ابرھ:ة ف:ي ص:نعاء بع:د
فتح اليمن ) راجع الجزء السابق ص  ٦٤و  ( ٣٣٤ومثلھا كنيسة ظفار
ومن المحا ّج التي كان يقصدھا أي ً
ضا النصارى العرب في الجاھليَّ:ة ط:ور س:ينا ومعاب:دهُ
َّ
الشھيرة المقامة في مشارف ذاك الجب:ل حي:ث ي:روي التقلي:د مناج:اة _ ع:ز وجَّ :ل لموس:ى النب:يّ
وأوحى إليه بشريعت ِه
بل كان نصارى العرب واليھود في الجاھل َّية يحجُّ ون إلى م َّكة كما روى ذلك ياقوت ف:ي
معجم البلدان أل َّنھم كانوا يرون في الكعبَة تذكارً ا لما ورد في سفر التكوين ) ف  ( ٢١عن ھاجر
واسمعيل بن ابرھيم الخليل م َّتفقين في ذلك مع تقليد عرب الحجاز .وقد ذكر في األغاني ) : ٢١
 ( ١٦٤خروج ھدبة بن خشرم إلى الح ّج وكان نصران ًّيا كما ذكر التبريزي في شرح الحماس:ة )
ص ( ٢٣٥
وقد مرَّ لنا ) ص  ٦٤و  ( ١٧٤انَّ النصارى كانوا ي:دعون بع:ض بَ :يعھم بال َك َعب:ات مث:ل
كعبة نجران الوراد ذكرھا في شعر األعشى وكعبة اليمن .وقال ع َب:دة ب:ن الطبي:ب ) المفضَّ :ليات
: ( ٢٩١
ان وز َّينھا فيھا ُذبا ٌل مُضِ ي ُء اللي َل َمف ْـتو ُل
في كعب ٍة شادھا بـ ٍ

وكان لكعبة م َّكة منذ عھد الجاھليَّة َح َر ٌم أي حدود ُتحدق بھ:ا ال يج:وز انتھاكھ:ا .ووض:ع
الح َ:رم ش:اع ق:بالً عن:د اليھ:ود ح:ول ھيك:ل أورش:ليم
محمَّد َح َرمًا لمسجد النب:يّ ف:ي المدين:ة .وا َّنم:ا َ
ح َمى كان الداخلون في ِه في أمان .وق:د
وا َّتخذهُ النصارى لبعض كنائسھم الكبرى المتيازھا وھو ال ِ
ض:خم
ورد في المشرق )  ( ٧١ : [١٩١٠] ١٣اكتشاف المسيو نويل جيرون ل ُنصْ :ب أي عم:و ٍد
ٍ
ح َمى كنيسة دمشق قبل الفتح اإلسالميّ كما ُتبيّن ُه كتابة
من الحجر المانع في دمشق كان داالًّ على ِ
يونان َّي::ة أثبتناھ::ا ھن::اك .وك::ان للنص::ارى ق::رب بع::ض الكن::ائس ب::رو ٌج لألطي::ار ال يج::وز ص::يدھا
كحمام م َّكة التي يضرب المثل في أمانھا فيقال آلف من حمام م َّكة
ً
جاري:ة ب:ين النص:ارى الع:رب أن
وكان العرب يطوفون حول الكعب:ة .وكان:ت تل:ك ع:اد ًة
ُ
يطوفوا حول الكنائس .قال الشاعر الجاھليّ ي:ذكر ط:واف النص:ارى ح:ول الص:ليب ف:دعاهُ زورً ا
بالوثن ) لسان العرب : ( ٣٣٤ : ١٧
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٣٩٨
يطوفُ ال ُع َفاةُ بأَبواب ِه

َ
الوثـَنْ
كط ْوف النصارى ب َبيْت َ

وممَّا رواهُ في األغاني )  ( ١٤٨ : ٧لعنترة وقيل بل لعبد قيس بن َحفاف البُرْ جمي قول ُه
:
الھيكل
تمشي النـ َّعا ُم ب ِه َخال ًء حـول ُه َم ْش َي النصارى حول بيت
ِ

وقال الحارث بن خالد يصف بشرة أَ َمة عائشة بنت طلحة ) أغاني : ( ١٣٣ : ١٥
تمثال بيع ٍة َت َظ ُّل النصارى حولَه يو َم عيدھا
وبشرةُ َخ ْو ٌذ مثـ ُل
ِ

 استالم الحجر األسود  ومن المعلوم أنَّ المسلمين إذا حجُّ وا إلى الكعبة وطافوا حولھا
استلموا الحجر األسود الذي فيھا ولعلَّھم يفعلون ذلك احتذا ًء بنبيّھم .قال البخ:اري ف:ي الص:حيح )
 )) : ( ١٤٧ : ٢جاء عُمر إلى الحجر األسود فقبَّل ُه فقال  :اني اعلم ان:ك حج:ر ال تض:رُّ وال تنف:ع
ولوال اني رأيت رس:ول _ ص:لعم يقبّل:ك م:ا قبَّل ُت:ك ((  .قلن:ا وال يبع:د أن الع:رب أخ:ذوا ذل:ك ع:ن
النصارى الذي يقبّلون حجارة كنائسھم تع ُّب ًدا أو كحجَّ اجھم إلى القدس الش:ريف حي:ث يقبِل:ون قب:ر
السيّد المسيح أو الحجر الذي صعد من فوق ِه إلى السماء في جبل الزيت:ون وعلي:ه رسُ :م أَث:ر قدمِ :ه
المبارك
وقد سبق لنا ذكر حم:ام م َّك:ة ومأمنھ:ا م:ن الص:يد .ودون:ك م:ا رُ وي ع:ن حم:ام الكن:ائس.
روى الطبري في تاريخ ِه )  ( ٨٦١ : ٢لرجل من بكر ب:ن وائ:ل ونس:ب ُه ف:ي األغ:اني )(٧٢ : ٢
لعبد الرحمان بن الحكم :
أَتـَ ْتك العيسُ تنف ُخ في بُراھا
كأَنَّ مواقـعَ األَ ْكرار منھـا

ُتك َّشفُ عن َمناكِبِھا القـ ُ ُ
طوعُ
كنائس بُقـْ ٌع وقـ ُوعُ
حما ُم
ٍ

 الن::ذور  ي::روى ع::ن ع::رب الجاھل َّي::ة انھ::م ك::انوا ين::ذرون موالي::دھم للكعب::ة .ذك::ر أب::و
الوليد األزرقيّ في أخبار م َّكة ) ص  ١٢٨ـ  ( ١٢٩عن امرأَة اخزم ب:ن الع:اص الجرھميَّ:ة ا َّنھ:ا
كانت عاقرً ا فنذرت إِن ول:دت غالمً:ا أن تتصَّ :دق بِ :ه عل:ى الكعب:ة عبً :دا لھ:ا يخ:دمُھا ويق:وم عليھ:ا
فولدت من اخزم ال َغ ْو َ
ث فتصدَّقت ب ِه عليھا فكان يخدمھا مع أخوالِ :ه م:ن جُ :رْ ھم ) .قلن:ا ( انَّ ھ:ذه
العرب إليھا أصحابُ الكتاب من يھود ونصارى .وك ّل
العادة اعني نذر المولود إلى _ كان سبق
َ
ً
يع::رف كي::ف ن::ذرت ح َّن::ة الع::اقر ان ول::دت غالم::ا تجعل ُ :ه ف::ي خدم::ة _ فول::دت ص::موئيل فوف::ت
بنذرھا .وقد ورد في
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الق::رآن ف::ي س::ورة آل عم::ران ن::ذر ام::رأَة ِع ْم::ران ) يعن::ي القديس::ة ح َّن::ة ( بابنتھ::ا م::ريم الع::ذراء
فخد َم ْت ُه تعالى بالمحراب تحت كفالة زكريَّا الكاھن
 المس::اجد وبناؤھ::ا عل::ى ش::كل الكن::ائس  ال م::راء ف::ي أن المس::لمين أوَّ ل م::ا ش::يَّدوا
المساجد لصالتھم بنوھ:ا عل:ى ص:ورة الكن:ائس فض:الً عمَّ:ا حوَّ ل:وهُ منھ:ا إل:ى جوام:ع عن:د ف:تحھم
ال::بالد النص::رانيَّة كالج::امع األم::ويّ ف::ي دمش::ق والج::امع األقص::ى ف::ي الق::دس الش::ريف وجوام::ع
حمص وحماة وحلب فكل من يدخل ھذه الجوامع من المھندسين يحتم ألوَّ ل وھلة ا َّنھا من ھندسة
النصارى األق:دمين كم:ا أثبتن:ا ذل:ك ف:ي فص:ل الفن:ون الجميل:ة ) ص  ٣٤٣ـ  .( ٣٥٠فلمَّ:ا ح:اول
المسلمون تشييد مساجد جديدة تقلَّدوا فيھا الكنائس النصرانيَّة وكان بُنا ُتھا في الغالب نصارى من
الروم والقبط وأھل الشام ال يعرفون االَّ ھندستھم الدينيَّة
وقد قابل المرحوم ڤان بركم )  ( M. van Berchemبين كل أقسام الجوام:ع كص:حنھا
ورواقھا وأركانھ:ا وعوامي:دھا وس:قفھا وقِبْلتھ:ا ومحرابھ:ا ومنبرھ:ا ومقص:ورتھا ومنارتھ:ا وب:ين
الكنائس النصرانيَّة وأقسامھا المختلفة عند ظھور اإلسالم وختم بقول ِه )) انّ َوضْ :ع الجوام:ع يُش:به
ش:::بھًا تا ًّم:::ا واض:::حً ا بن:::اء الكن:::ائس القديم:::ة ) (( ١يري:::د الكن:::ائس المعروف:::ة بالكن:::ائس الملك َّي:::ة
)(Basiliques
وما نقول ُه ھنا إجماالً عن ھندسة الجوام:ع نس:تطيع أن نثبتُ :ه أي ً
قس:م منھ:ا مف:ر ًدا
ض:ا لك:ل ٍ
كالمآذن والمنارات التي تقلَّ:دوا فيھ:ا الص:وامع النص:رانيَّة وك:المنبر ال:ذي م:رَّ لن:ا ذك:رهُ ف:ي ب:اب
النجارة وھل َّم ًّ
جرا
 الخطاب::ة ف::ي المس::اجد  وم َّم::ا اس::تحدث ُه اإلس::الم الخط::ب الدين َّي::ة ف::ي المج::امع .ي::روى
لصاحب الشريعة اإلسالميَّة بعض الخطب التي ألقاھا في قوم ِه يذ ّكرھم ويحضُّ:ھم عل:ى األعم:ال
الصالحة وا َّنما تقلَّد في ذلك ما وجدهُ من العادات الجارية بين النصارى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١راج:ع  Encyclopédie de l'Islam, art. ARCHITECTURE, p. 428bاطل:ب أيضً:ا كت:اب َس:الدين
في الفنون اإلسالميَّة  H. Saladin : Manuel d'Art Musulman, I, 7-10وكتاب تواريخ اإلس:الم للب:رنس
كاتيئت:اني  L. Caetani : Annali dell' Islam, I, 432ومجلَّ:ة اإلس:الم لب ّك:ر Becker, Islam, III, 392
وكتاب الصناعة العربيَّة لغايه Gayet : l'Art arabe, p. 27-58
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المجاورين ل ُه الذين كان أربابھم وكھنتھم يرشدون في الكنائس رعاي:اھم .وق:د م:رَّ لن:ا فص:ل ف:ي
الخطابة بين نصارى العرب في الجاھليَّة مع ذكر إِمامھم المضروب في ِه المثل قسّ بن ساعدة
ً
رم:زا ع:ن الرئاس:ة والس:لطة الدينيَّ:ة .وك:ذلك اعتب:ر ُه
وكان منبر الخطابة بين النص:ارى
محمَّد والمسلمون بعده .فكان الخلفاء يرقون ُه ايَّام األعياد والصلوات العموميَّة فيلقون من ُه الخطب
كم::ا ك::ان يفع::ل أس::اقفة النص::ارى ف::ي كنائس::ھم .وق::د س::بق لن::ا ) ص  ( ٣٧٥ذك::ر الع::رش ال::ذي
أضافوهُ إلى المنبر وكان يجلس علي ِه محمَّد كم:ا روى اب:ن األثي:ر ف:ي أس:د الغاب:ة واب:ن س:عد ف:ي
طبقات ِه .وكان ذلك على مثال العرش الذي يجلس علي ِه رؤساء الدين النصرانيّ في كنائسھم
وك::ذلك اعت::اد األس::اقفة إذا خطب::وا أو ص :لَّوا ص::ال ًة عموم َّي::ة أن يمس::كوا بي::دھم العص::اة
الرعويَّة المعروفة بالع َّكاز .وقد مرَّ في خبر قسّ بن ساعدة ان ُه كان إذا خطب يتكئ على عصًا )
وقيل على سي ٍ
ف ( وممَّا رواهُ البخاريّ في صحيح ِه في كت:اب الص:الة )  )) ( ١٣٥ : ١انَّ النب:يّ
ّ
أمر بحرب ٍ
ة فتوضع بين يديه فيصلي إليھا ((
وللجوامع مآذن أو من:ارات يؤذن:ون منھ:ا بالص:الة .وھ:ي أيضً:ا ممَّ:ا تقلَّ:د فيِ :ه المس:لمون
النصارى .فانَّ المسلمين كانوا يؤذنون َّأوالً بالصالة على باب مساجدھم ث َّم علوا سطوحھا لألذان
أو َّأذنوا فوق أسوار المدن كما ورد في شعر الفرزدق قال ) تاج العروس :( ١٢٠ : ٩
وح َّتى عال في سُور ك ّل مدين ٍة

منا ٍد ينادي فوقـَھا بأَذان

ث َّ :م تقلَّ::دوا أخي::رً ا ص::وامع الرھب::ان وھ::ي قالل::يّ مح :دَّدة الط::رف أو أَب::راج ك :ان يس::كنھا
الراھ:ب لعبادتِ :ه ويق::رع منھ::ا الن::اقوس .فص::ارت المأذن::ة مرادف::ة للص::ومعة .ورد ذل::ك ف::ي كت::ب
األدباء ك:أبي الف:رج األص:بھاني ف:ي األغ:اني )  ( ٨٥ : ٢٠اذ ذك:ر مأذن:ة المدين:ة ف:دعاھا أي ً
ض:ا
ھن:::اك بالص:::ومعة ) . ١وروى ع:::ن بع:::ض الموسوس:::ين انھ:::م )) ك:::انوا يص:::فعون المش:::ايخ ف:::ي
الصوامع إذا َّأذنوا ((  .وفي خطط المقريزيّ )  ( ٢٤٨ : ٢انّ معاوية أمر مسلمة بن مخلد ببن:اء
الصوامع لألَذان في جامع فسطاط العتيق المعروف بجامع ھمرو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب مجلَّة الجمعيَّة الشرقيَّة األميركانيَّة JAOS. XXX, 132-154, art. COTTHEIL
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ق:ال )) وجع:ل مس::لمة للمس:جد الج::امع أرب:ع ص:وامع ف::ي أركانِ :ه األرب::ع  ...وأم:ر أن ال يُض::رب
بناقوس عند األذان يعني الفجر ((  .وكذلك ورد في ت:اريخ الش:يخ أب:ي ص:لح األرمن:ي ) ص ٥٤
ب:اق إل:ى
 )) ( éd,. Evettsوكان فتوح مصر في المحرَّ م سنة  ٢٠للھجرة ومن الصوامع ما ھو ٍ
اآلن جعلھم المسلمين مواذن ) كذا ( ((
 المج::امر ف::ي المس::اجد والجن::ازات  معل::وم أنَّ النص::ارى ف::ي مناس::كھم الدين َّي::ة ف::ي
الكنائس وفي جنازات موتاھم يضرمون المجامر ويحرقون البخور ويوق:دون الش:مع والمش:اعل.
قال الحسين بن الضحَّ اك يصف كنيسة ) البكري : ( ٣٦٩
عجَّ ت أساقفُھا في بيت م َْذبحھا

والنار
اذكى مجامرھا بالعو ِد
ِ

وقد روى الترم:ذي ف:ي ص:حيح ِه )  ( ١١٦ : ١ع:ن محمَّ:د ا َّنُ :ه ك:ان يجمِّ:ر المس:جد قب:ل
وفود الجماعة .وذكر ابن األثي:ر ف:ي النھاي:ة )  ( ١٧٥ : ١نعميً:ا المجمّ:ر الص:حابيّ ق:ال )) وھ:و
الذي كان يلي إِجمار مس:جد رس:ول _ ص:لعم (( وھك:ذا فع:ل الخلف:اء الراش:دون بع:دهُ ث:م معاوي:ة
وبعض خلفاء بني أميَّة
َّ
الخط::اب عن::د
وم َّم::ا ورد ف::ي كت::اب تحقي::ق النص::رة ألب::ي بك::ر المراغ::ي أنَّ عُم::ر ب::ن
رجوع ِه من غزوة الشام أتى )) بمجمرة من الفضَّة فيھا تماثيل وكان يجمِّر بھا المسجد ث ّم ُتوضع
َّ
الخطاب ((  .وممَّا ورد في تجمير المسلمين للموتى ما ذكرهُ ابن األثير في أُسد
بين يدي عمر بن
الغابة في معرفة الصحابة )  ( ٥٤٥ : ٥وابن حجر العسقالني في اإلصابة في تمييز الصحابة )
 ( ١٨٧ : ٨عن مرضية الصحابيَّة قالت  )) :أراكم تنكرون شي ًئا رأي ُت ُه يُصْ َ :نع عل:ى عھ:د رس:ول
_ صلعم رأيت الميت على عھد رسول _ صلعم ُي ْت َبع ب:المِجْ َمر ((  .وك:ذلك روى اب:ن س:عد ف:ي
طبقات ِه )  ٥٣ : ٨ـ  ( ٥٤عن عائشة زوج نبيّ اإلسالم ان ُه حُملت في دفنھا المشاعل من الجري:د
الملفوف بالخرق والمغموس بالزيت .ث َّم أَفت:وا بتح:ريم التجمي:ر وف:ي ص:حيح اب:ن ماج:ة )) انُ :ه ال
يجوز اتبـاع الجنائز بالمجامر وما يشابھھا ألن ذلك من فعل الجاھليَّة (( يعني النصرانيَّة )١
 اكرام القبور  يروى في الح:ديث ) ج:امع الس:يوطي ص  )) : ( ٣٥٧قات:ل _ اليھ:ود
والنصارى ا َّتخذوا قبور أنبيائھم مساجد (( كأن صاحب الشريعة اإلسالميَّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطل::ب المجلَّ::ة األس::يويَّة األلمان َّي::ة )  : ( ZDMG. 1905, 403-404وت::اريخ معاوي::ة ل::الب الم::نس
) Lammens : Mo‛âwia ( 367,436
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حرم بذلك اكرام الموتى وزيارة قب:ورھم .االَّ أنَّ المس:لمين ل:م يعي:روا ب:االً الح:ديث الم:ذكور كم:ا
يثبت ذلك مألوف عاداتھم في اكرام قبر نبيّھم في المدينة وقبور الخلف:اء الراش:دين ھنال:ك م:ع م:ا
يزين تلك القبور من الحليّ ويُوقد فوقھا من السُّرج ويقدّمون إليھا م:ن الھ:دايا .وم:ن ذل:ك ي َّتض:ح
أنَّ العادة النصرانيَّة غلبت عليھم االَّ بعض المتطرّ فين منھم كالوھابيين الذين ينك:رون كّ :ل اك:رام
لألولياء .وممَّا يستند إلي ِه أھل الس َّنة في اكرام األولياء ما رواهُ ابن سعد في كتاب الطبقات الكبير
) ج  ٢ق  ٢ص  ٩ـ  )) ( ١٠انَّ رس:ول _ ص:لعم ص:لَّى عل:ى أھ:ل البقي:ع أي قتل:ى أُحُ :د ثم:اني
سنين (( وقد أخبر الواقدي عن فاطمة الزھراء ابنت ِه ا َّنھا كانت تخرج إلى أُحُد لزي:ارة قب:ر حم:زة
ع ّم محمَّد )١
 االستشھاد  وأخصّ من يكرمھم النصارى ش:ھداء دي:نھم ال:ذين بموج:ب وص:اة الس:يّد
ضلوا الموت في سبيل إيمانھم على الحي:اة والغن:ى والش:ھوات .ول:يس للنص:ارى ش:ھداء
المسيح ف َّ
َّ
غيرھم .فرأى صاحب الشريعة اإلسالميَّة ما في ھذه الميتة الشريفة م:ن المج:د فعظ:م االستش:ھاد
ور َّغب فيه بالمواعيد الجليل:ة ف:ي اآلخ:رة .لك:نَّ ب:ين ھ:ذا االستش:ھاد واالستش:ھاد النص:رانيّ بو ًن:ا
عظي ًم :ا .فبينم::ا النص::ارى ال يع :دّون شً :
:ھيدا االَّ م::ن م::ات ألج::ل ال::دين المس::تقيم ت::رى المس::لمين
يكرمون كشھداء ك ّل من مات في الحرب والجھاد بل يعتب:رون كش:ھداء غي:رھم أي ً
ض:ا .ج:اء ف:ي
الحديث ) جامع السيوطي ص  )) : ( ٢٩٣الغريق شھيد والحريق شھيد والغريب شھيد والملدوغ
ً
حديثا آخر ) ص  )) : ( ٢٧٢الطاعون والغرق والب َ
َطن والحرق والنفساء شھادة
شھيد ((  .وروى
ألُمَّتي (( وفي صحيح البخاري )  )) : ( ١٩٣ : ٣الش:ھداء خمس:ة المطع:ون والمبط:ون وال َغري:ق
وصاحب الھدَم والشھيد في سبيل _ ((
 ٢العادات الشرعية واالجتماعية
 أصول الشرع اإلسالميّ  لمَّا ظھر اإلسالم كان معظم العرب ال يعرفون من الش:رع
ُّ
التم:دن
االَّ ما يفي بأمورھم ويكفي لمعامالتھم في حياتھم الساذجة .فلمَّ:ا فتح:وا ال:بالد الراقي:ة ف:ي
ّ
وأدق
كالشام ومصر والعراق والعجم احتاجوا إلى شرائع أوسع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب كتاب األستاذ غولتسيھر Goldziher :Culte des Saints chez les Musulmans. Paris,
1880
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وكان نصارى تلك البالد يتبعون الشرائع الرومانيَّ:ة الت:ي ن َّقحھ:ا َّ
ونظمھ:ا يوس:تنيان المل:ك فعليھ:ا
جرى العرب أوَّ الً بمساعدة عمَّال من نصارى الروم والسريان واألقباط وا َّنما ثبت:وا عل:ى بع:ض
نواميسھم األصليَّة في عيشتھم الفطريَّ:ة م:ع م:ا استخلصُ :ه الفقھ:اء م:ن الق:رآن أو الح:ديث .وبق:وا
على ذلك إلى أوساط القرن الثاني للھجرة إذ ظھر كبار األئمَّة كالشافعي وأبي حنيفة ومالك وابن
حنبل فوضعوا الفقه اإلسالمي أصوالً ثابتة يرجع إليھا المسلمون ح َّتى يومنا ھذا .عل:ى أنَّ ال:ذين
يدرسون ھذا الفقه ال يزالون يقابلون بين ُه وبين الشرع الرومانيّ ويلحظون أشياء كثيرة مصدرھا
الحقوق الرومانيَّة
 الدواوين  ال قي:ام لدول:ة كبي:رة االَّ بإنش:اء دواوي:ن مختلف:ة يُعھ:د إل:ى كّ :ل منھ:ا ت:دبير
بعض أمورھا كبيت المال وتدبير الجُ ند وديوان اإلنشاء وديوان التوقيع وديوان األعمال ودي:وان
الجباية وديوان الخاتم .ولم يكن للعرب الفاتحين دُرْ بة في ك ّل ذلك وم:ن ثَّ :م أق:رُّ وا ال:دواوين عل:ى
ما كانت علي ِه قبل فتحھم في أيدي عمَّال من نص:ارى ال:بالد .وج:اء ف:ي كت:اب لط:ائف المع:ارف
َّ
الخط::اب عم:الً بم::ا ق::ال لُ :ه رجٌ :ل :
دون ال::دواوين عم::ر ب::ن
للثع::البي ) ص  )) ( ١٠انَّ أوَّ ل م::ن َّ
ً
رأَيُ :
:ت األع::اجم ي::دوّ نون ديوا ًن::ا لھ::م ف::دوِّ نْ لن::ا أن::ت ديوان::ا ف::أمر بوض::ع ال::ديوان (( عل::ى أنَّ ھ::ذه
ُ
الدواوين توالَّھا أوَّ الً النصارى لعلمھم بتدبيرھا .لنا على ذلك مثال جليل ف:ي أس:رة اب:ن منص:ور
الدمشقيَّة التي اشتھر منھا سرجه أو سرجون بن منصور من ن:دماء يزي:د ب:ن معاوي:ة ) األغ:اني
 ( ٧ : ١٦وكاتب معاوية بن يزيد وعبد الملك بن مروان على ديوان الخ:راج والجن:د ) الطب:ري
 ٨٣٧ : ٢ابن عبد ربِّ :ه  ( ٣٢٢ : ٢وابنُ :ه يوح َّن:ا ھ:و ملف:ان الكنيس:ة اليونانيَّ:ة العظ:يم المع:روف
بالقديس يوحنا الدمشقي .وكان ھؤالء العمَّال يكتبون في الروميَّة أو القبطيَّ:ة أو الفارس:يَّة إل:ى أن
تم َّكن العرب من نظارة تلك الدواوين فنقلوھا إلى العربيَّة وذلك في عھد عبد الملك بن مروان ث ّم
الوليد بن عبد الملك
 التاريخ  كان لألمم المج:اورة للع:رب ت:واريخ لألع:وام والش:ھور يعرّ ف:ون بھ:ا أزمن:ة
الوقائع والحوادث المھمَّ:ة فك:ان اليون:ان يؤرخ:ون بس:ني الخليف:ة وبت:اريخ اإلس:كندر ذي الق:رنين
وبمولد السيد المسيح .وكان الفرس يؤرخون بيزدجرد بن شھريار أو أحد ملوكھم .وأرَّ خ العرب
قبل اإلسالم بعام الفي:ل أو ب:بعض أيَّ:امھم المش:تھرة كي:وم َج َبل:ة وي:وم ال ُك:الب وي:وم ذي ق:ار .أمَّ:ا
المسلمون فقيل انَّ عمر َّأول
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من ارَّ خ منھم في السنة  ١٩أو  ٢٠ھجريَّة تعلَّموا ذلك من جيرتھم .جاء في كتاب الشماريخ ف:ي
علم التاريخ للسيوطيّ ) ص  )) ( éd. Seybold ٩انَّ رجالً من المسلمين ق:دم م:ن أرض ال:يمن
ُ
رأيت بال َي َمن شي ًئا يسمُّون ُه التاريخ يكتبون من عام كذا وشھر كذا .فقال عُمر :انَّ ھذا
فقال لعُمر :
لَ َحسن فارّخوا (( ث َّم اختلفوا في بدء التاريخ إلى أن اصطلحوا على سنة ھجرة محمَّد من م َّكة إلى
ومص:رف الن:اس م:ن الحّ :ج .ق:الوا انُ :ه يواف:ق
المدينة وجعلوا َّأول العام شھر المحرّ م شھر ح:رام
َ
يوم الخميس الثامن من شھر أيَّار ألن ُه سنة  ٩٣٣لإلسكندر
 الحَ لَف  قد اعتاد العرب عل:ى الق َس:م ب:ا bوبم:ا يق:رب إليِ :ه كالمالئك:ة واألولي:اء .ق:ال
عبيد بن األبرص ) ديوان ُه  éd. Lyallص : ( ٦٧
ُ
نعَم
حلفت با bأنَّ _ ذو ٍ

فاح
لِمن يشاء وذو ٍ
عفو و َتصْ ِ

وقال اآلخر ) أمالي القالي : ( ٢٩ : ٣
الغيب غيـرُ هُ
ا ّمـَا والـذي ال يعل ُم
َ
لقد ُ
كنت أطوي البطنَ والزا ُد يُشتھى

وم:::ن ھ:::و يحي:::ى العظ:::م وھ:::و
رمي ُم
محـ ً
افظة من أن يقـا َل لئـ ُم

َّ
والعزى و َنسْ :ر .ثَّ :م ش:اع ذل:ك بي:نھم ح َّت:ى
وكانوا في الجاھليَّة يحلفون بأصنامھم كالالت
َّ
النصارى واليھود دون إشارة إلى معتقدھم بھ:ا كم:ا يق:ال بالالتينيَّ:ة حت:ى ف:ي عھ:دنا بح:ق ھِرْ ق:ل
) (mehercleأو باإليطاليَّة بحق ُّ
بخوس )  ( per Baccoفكذلك نصارى العرب حلفوا بأص:نام
الجاھليَّة وباألنصاب على سبيل العادة ليس عن اعتقاد دينيّ  .فمن ذلك قول عبد المسيح المتلمّس
يھجو عَ ْمر بن المنذر :
الھجاء وال
أَ َ
طردتني َح َذ َر ِ

ت واألنصاب ال تئِ ُل
والال ِ

ويروى  :و_ِ واألنصاب .ومثل ُه مھلھل التغلبيّ حلف باألنصاب :
ب لنا عاديَّة
كالَّ وانصا ٍ

معبود ٍة قد قُ ّط َع ْ
ت َتقطيعا

َّ
والعزى فقال :
وحلف اوس بن َح َجر بالالت
وبالالت والع َُّزى و َمن دان دي َنھا

وبا bانَّ _ منھنَّ أعظ ُم

َّ
ضحَّ ى عليھما من الضحايا :
وحلف األخطل
بالعزى وب َنسْ ر وما ُي َ

العادات النصرانيَّة  :العادات الشرعيَّة واالجتماعيَّة بين عرب الجاھليَّة
ت تخالُھا
أَما ودما ٍء ماثرا ٍ

٤٠٥

على قـ ُ َّن ِة َّ
العزى وبال َّنسْ ر َع ْندَ ما

وذك::ر لُ :ه ف::ي األغ::اني )  ( ١٧٣ : ٧حل ًف::ا قال ُ :ه افتخ::ارً ا عل::ى جري::ر والف::رزدق  )) :أن::ا
ت أشعرُ منھما (( فأردف الراوي قائالً  )) :حلف بالالت ھزؤً ا واستخفا ًفا بدين ِه (( ) قلنا ( ب:ل
والالَّ ِ
حل:ف بھ::ا جريً:ا عل::ى ع::ادة الع:رب دون حملِ :ه ذاك الحل:ف عل::ى ال::دين م:ع م::ا نعلمُ :ه م::ن تش:بُّث
األخطل بدين ِه ح َّتى في مجالس الخلفاء .وممّا حلف ب ِه مشيرً ا إلى دينِ :ه م:ا رواهُ أي ً
ض:ا أب:و الف:رج
ِّ
ّ
وحق الص:ليب والقرب:ان (( وروى
وحق الصليب (( )) .
في األغاني ) في الصفحة المذكورة ()) :
ّ
قدوس ُّ
ل ُه في مح ّل آخر ) ُّ )) : ( ٨٥ : ٨
وحق الصليب (( وقد ذكر ل ُه في نقائض جرير
قدوس ..
والفرزدق حل ًفا بالمسيح
وكذلك لم يأنف النصارى عن الحلف بم َّكة ومناس:ك الحّ :ج ق:ال األخط:ل ) اطل:ب ديوانُ :ه
ص  ١١٩وشرح مغني اللبيب للشيخ محمَّد األمير ) : ( ٢١٠ : ١
ُ
حلفت بربّ الراقصات وما
اني
وبالھدايا التي احمرَّ ت مذارعُھا
بزمْ ز َم من ُ
شمطٍ محلـ ّق ٍة
وما ِ
ألَلجاتني قريشٌ خائفـ ًا َوجـِالً

ستار
أَضحى بم َّكة من حُج ٍ
ب وأَ ٍ
حار
في يوم نسك
ٍ
وتشريق و َت ْن ِ
َ
ار
وما
َ
بيثرب من ع ٍ
ُون وأبْكـ ِ
قريشٌ
عْ
بعد
ني
ـ
لت
ومو
َّ
سار
إ
ِ
ِ

وحلف اآلخر بالكعبة وإِله إسرائيل ) أمالي القالي : ( ٤٦ : ٢
ُ
وكنت رجالً فطينا
قُ ْلت

ھذا وربّ البيت إسرائينا

وقد جمع عديّ بن زيد الشاعر النصرانيّ الشھير في حلف ِه بين مكة والص:ليب )األغ:اني
: (٢٤ : ٢
سعى األعدا ُء ال يألـون ًّ
ب
شرا عليك وربِّ م َّكة والصلي ِ

ومثل ُه األعشى حلف باسكيم الرھبان وبالكعبة :
ُ
ب الدير والتي
حلفت بثوبَي راھ ِ

رھم
بناھا قُصيٌّ والمضاض بن ُج ِ

وورد في األغاني )  ( ٧٥ : ١٢لعبد الرحمان بن الحكم بن أبي العاص :
ُ
ان
حلفت بربّ مكـَّ َة والمصلَّى وبالتـوراة احلفُ والقـِ َر ِ

وھو القائل أيضًا ) إصالح المنطق ص : ( ٢٢٤
ك ناقوس النصارى ابيلـ ُھا
واني وربّ الساجديـن عشي ًَّة وما ص َّ
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أُصالحكم حتى تبؤُ وا بمثلھـا كصرخة ُحبلى اسل َمتـْھا قبيلُھا

ّ
الحق :
وممّا ال شبھة في ِه عن إيمانھم بالمسيح قول عمر بن عبد
وما قدَّ س الرھبان في كل بيع ٍة

ابيل االبيلين المسيح بن مريما

قال في اللسان )  : ( ٦ : ١٣وكانوا ّ
يعظون االبيل ويحلف:ون ب:ه .وحل:ف ع:ديّ ب:ن زي:د
بالقربان ودعاهُ ال َّشبر ) إصالح المنطق : ( ١٦٩
عم
إذ أتاني خبرٌ من ُم ْن ِ

لم أَ ُخن ْـ ُه والذي أعطى الش َبرْ

 الختانة  معل:و ٌم ا َّنُ :ه ال ذك:ر للختان:ة مطل ًق:ا ف:ي الق:رآن وا َّنم:ا يج:ري عليھ:ا المس:لمون
بموجب الس َّنة والتقليد .والشائع بين الكتبة المحدَ ثين انَّ العرب قبل اإلسالم كانوا يختتن:ون .وف:ي
زعمھم ھذا نظر فانَّ لنا ع َّدةُ شواھد تثبت أن كثيرين من العرب لم ي:ألفوا الختان:ة وم:ن المحتم:ل
أنَّ النصرانيَّة أبطلَ ْتھا بينھم .روى صاحب األغاني لحاجب يزيد بن المھلَّب أبيا ًتا في ھجو اليمن
وممَّا ينسب ُه إليھم انھم ُغرْ ل غير مختتنين قال ) : ( ٥١ : ١٣
ْناء قحطان العفاشل ِة ال ُغرْ ِل
فلَّلزن ُج خي ٌر حين تنسب والـ ًدا من أب ِ

وجاء في التاج )  ( ٣٢٤ : ٢بيت للفرزدق عن آل حوران غير المختتنين .وكذلك ھج:ا
حريث بن ع َّناب بني ُث َعل ودعاھم بال ُغ ْلف ) أغاني  .( ١٠٣ : ١٣ومم:ا ورد ف:ي نق:ائض جري:ر
والفرزدق ) ص  ( ٦٦٩انَّ بني ع:امر ي:وم شِ :عب ج َبل:ة قتل:وا ثم:انين غالمً:ا أَ ْغ:رل .وف:ي أم:الي
ت:ر ُد
القالي )  ( ٤٦ : ٣ما يثبت رأينا قال  )) :روى األصمعيّ عن َس ْلم بن قتيبة قال  :كانت إياد ِ
المياه فيُ:رَ ى منھ:ا مائت:ا ش:اب عل:ى م:ائتي ف:رس بشّ :ي ٍة واح:دة وك:انوا أَ َع َّ:د الع:رب وانھ:م اس:تقلُّوا
بعشرين ألف غالم أَ ْ
غرل فاوغلوا ح َّتى وقعوا ببالد الروم ((
وقد ذكر ابن األثير في تاريخ ِه في وصف أيَّام العرب ا َّنه كان  ٦٠٫٠٠٠منھم ُغلـْ ًفا دون
ك أنَّ النصرانيَّة بانتشارھا في جزيرة العرب قبل اإلس:الم كان:ت أبطل:ت تل:ك السَّ :نة
ختانة .فال ش َّ
بين كثير من القبائل
 الحجاب  قد فرض الشرع اإلسالميّ التحجُّ ب على نساء المسلمين .ول:يس المس:لمون
أوَّ ل من سبقوا إلى األمر ب ِه .فانَّ األمم القديمة كانت تحجب الفتيات إلى

النصرانيَّة بين عرب الجاھليَّة  :العادات الشرعيَّة واالجتماعيَّة
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جن أَ
سفرن عن وجوھنَّ  .ولنا على ذلك ش:واھد ف:ي س:فر التك:وين ) : ٢٤
عھد زواجھنَّ فإذا َّ
َ
تزو َ
 ٦٥و  .( ١٤ : ٣٨وقد ورد مثل ھذا في اآلثار األشوريَّة والرومانيَّة وغيرھا .وكذلك الكنيسة لم
تزل توصي النساء بالحشمة وتغطية رؤوسھن والسيَّما وقت الصالة في الكنيسة )  ١كور : ١١
 ٣ـ ( ١٧
على انَّ صاحب الشريعة االسالميَّة عمَّم ذلك وفرض ب ِه على جميع النس:اء مطل ًق:ا ناھيً:ا
ع:ن س::فور وج::وھھنَّ االَّ ب:ازاء أق::اربھنَّ االدن::ين .وھ:ذه س َّنت:ـ ُھم إل::ى يومن:ا االَّ م::ن تقلَّ::دوا اآلداب
َّ
وتمثل::وا ب::أمم الغ::رب فيعتب::رون الحج::اب مض:ًّ :را بتربي::ة االن::اث مان ًع::ا لترقي::ة جنس::ھنَّ
العص::ريَّة
باخسًا من قدرھنَّ
ك في ِه انَّ عرب البادية ال يحجبون نساءَھم .تلك ع:ادةٌ ج:روا عليھ:ا من:ذ الق:ديم.
وما ال ش َّ
َّ
وما القناع والنصيف والخمار اال اكسية كانت نساؤھم يسترنَ بھا رؤوس:ھنَّ دون الوج:وه وعل:ى
األق ّل دون العيون كما ترى في وصاوص المصريَّات .وفي الشعر الجاھليّ م:ا َيؤيّ:د زعمن:ا ق:ال
المث ّقب العبديّ ) المفضَّليات ص : ( ٥٧٩
أَ َري َْن محاس ًنا و َك َننَّ أُخرى

المصون
من األجياد وال َب َش ِر
ِ

وورد ھناك ب:ين الش:روح ع:ن منج:ول البراق:ع  )) :ال يل:بس منج:و َل البراق:ع االّ الحس:انُ
ألنھنّ يحبُ:ب َْن أَن ُت:رى وج:وھھنَّ منھ:ا لحس:نھا والقب:ا ُح تل:بس الوص:اوص لض:يقھا ح َّت:ى ال ُت:رى
وجوھھن لقبحھا .وقال عمر بن أبي ربيعة ) المفضَّليات ص : ( ٢٥٩
ْت اقب َلـ ْ
ولمَّا َتواقـَ ْفنا وسلَّم ُ
ت وجوهٌ َزھاھـا الحسنُ ان تتقنـ َّعا

وروى في الحماس:ة )ص  )) :(٥٥٣ولم:ا تفاوض:نا الح:ديث وأس:فرت ((  .ق:ال )) :وھك:ذا
ً
كانت نساء العرب تفعل إذا كانت
جميلة (( بل نب:ذت كثي:ر م:ن نس:اء اإلس:الم الحج:اب كم:ا روى
المؤرخون .أخبر الصفدي في شرح الميَّ:ة العج:م )  )) : ( ٦٨ : ١كان:ت عائش:ة بن:ت طلح:ة ب:ن
عبيد _ ال تستر وجھھا بشيء فل َّما دخل بھ:ا مُص:عب ب:ن الزبي:ر كلَّمھ:ا ف:ي ذل:ك فقال:ت  :انَّ _
عز وج َّل قد و َسمني َبوسْ م جمال فأَ
ٌ
َّ
ُ
وصمة استترُ لھا ((
حببت ان يراهُ الناس و_ِ ما فيَّ
وقد ذكر صاحب األغاني )  ( ١٢٨ : ١٠انَّ الخليفة المأمون كان يخ:رج إل:ى الشمَّاس:يَّة
ليتن:َّ :زه بع::د قدوم ِ :ه م::ن خراس::ان .ث َّ :م اخب::ر أن اب::راھيم الموص::لي دخ::ل إلي ِ :ه )) وھ::و يش::رب م::ع
الجواري وما كانوا يحجبون جواريھم في ذلك الوقت ما لم ْ
ن ((
يلد َ

٤٠٨
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 الردافة  ھي من العادات التي اتخذھا العرب من األمم النصرانيَّة المجاورة لھم وھي
كالوزارة شاعت عند ملوك الحيرة وملوك غسَّان النص:ارى ) .ق:ال ف:ي الت:اج  ( ١١٥ : ٦كان:ت
الردافة في الجاھليَّة لبني يربوع ألن ُه لم يكن في العرب أح:د أكث:ر غ:ار ًة عل:ى مل:وك الحي:رة م:ن
بني يربوع فصالحوھم على أن جعلوا لھم الردافة ويك ُّفوا عن أھ:ل الع:راق الغ:ار َة ...ق:ال جري:ر
وھو من بني يربوع :
َّ
المنزعا
ر َبعْ نا وأردَ فنا الملوكَ فظلـ َّلوا وطاب األجاليب الثما َم

وقال المبرّد ) الكامل  )) : ( ٧٦٣للردافة موضعان أحدھما أن يردف ُه الملوك دوابّھ:م ف:ي
الملك إذا قام عن مجلس ِه فينظر في أمر الناس ) .قال ( كان الملك يردف
صيد واآلخر أن يخلف
َ
خلف ُ :ه رج :الً ش::ري ًفا وك::انوا يركب::ون االب::ل وأرداف المل::وك ھ::م ال::ذين يخلف::ونھم ف::ي القي::ام ب::أمر
المملكة بمنزلة الوزراء في اإلسالم وأح ُدھم ِر ْدف واالسم الردافة كالوزارة ((  .وق:د ذك:ر ي:اقوت
في معجم البلدان )  ( ٥١٨ : ٣في ما َّدة طِ ْخفة اليوم المنس:وب إل:ى ھ:ذا المك:ان ب:ين بن:ي يرب:وع
وجيش ملك الحيرة لمّا أراد بعد موت ردف ِه ع ّتاب بن ھرمي بن رياح بن يربوع أن ينقل الردافة
إلى غيرھم فأبت بنو يربوع ذلك ورحلت فنزلت طخفة وبعث الملك إليھم جي ًشا فيِ :ه ق:ابوس ابنُ :ه
وابن ل ُه آخر وحَ سّان أخوهُ فانتصر عليھم بنو يربوع وبقيت الردافة فيھم
 العمامة  ُت ْن َعت العمامة عند العرب بتاجھم .وق:د وص:فھا أب:و األس:ود ال:دولي بقولِ :ه :
ٌ
ومكنة من الحرّ ومدفاةٌ م:ن الق:رّ ووق:ار ف:ي الن:وادي وزي:ارة ف:ي القام:ة
العمامة جُ َّنة في الحرب
وھي ُت َع ّد من ميزة سادة العرب  :قالت الخنساء في أخيھا :
فارسُ الحرب والمعمَّم فيھـا مدرهُ الحرب حين تلقى نطاحا

وق::د ش::اعت العمام::ة خصو ً
ص::ا ب::ين نص::ارى ال::يمن والع::راق  :وم َّم::ا ي::روي ص::احب
األغاني في خبر اساقفة نجران مع نبيّ اإلسالم انھم ك:انوا )) م:ن الس:ادة المعمَّم:ين (( وت:رى إل:ى
يومنا العمامة من مميّزات كھنة وأساقفة وبطاركة الكلدان في العراق وجھات ما بين النھرين
الفصل الثالث عشر
وأول اإلسالم
الشعر النصراني وشعراء النصرانيَّة بين عرب الجاھليَّة َّ

ھذا آخر فصل من كتابنا )) النصرانيَّة وآدابھا بين عرب الجاھليَّة (( نختم ب ِه القسم
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الثاني من ُه المختصّ بآداب النصرانيَّة .وقد أجَّ لناهُ إلى آخر الكتاب لنجعل ك ّل ما سبق كتوطئة لُ :ه
إذ كان غرضنا أن نبيّن نصرانيَّة معظم الشعراء الذين سبقوا اإلسالم
 ١أصل الشعر العربي
زعم بعض َّ
فيھقين انَّ الشعر العربي س:بق اإلس:الم بميئ:ين م:ن الس:نين ب:ل
الثرْ ثارين ال ُم َت ِ
ً
ھ:ودا يزعم:ون
سبق ميالد السيّد المسيح بأجيال عديدة ح َّتى نسبوا من ُه ُن َت ًفا إلى زمن نبيّ يدعون ُه
ان ُه عاش قبل ابرھيم الخليل في األلف الثالث قبل المسيح .وتو َّغل غي:رھم ف:ي غل:وّ ھم وأوھ:امھم
فرووا آلدم أبي البشر أبياتـًا رثى بھا على رأيھم ابن ُه ھابي:ل القتي:ل فعارضُ :ه فيھ:ا ابل:يس ال:رجيم
)١
تل::ك م::زاعم يض::حك منھ::ا العلم::اء ويض::رب بھ::ا ع::رضَ الح::ائط كُّ :ل م::ن لُ :ه أدن::ى إِلم::ام
بتاريخ اللغات عمومًا واللغة العربيَّة خصوصًا
وق::د ارت::أى ال::بعض انَّ سِ ::فر أ ُّي::وب الم::ورود ف::ي الت::وراة عرب::يُّ األص::ل عرب::يُّ اللھج::ة
والتص:ُّ :ورات ش::عريُّ الص::ورة وق::د اس::توطن أ ُّي::وب ص::احب ُه َغرْ ب::يَّ جزي::رة العرب َّي::ة ف::ي ال َب َثن َّي::ة
وضمَّن آيات ِه كثيرً ا م:ن التش:ابيه واألوص:اف الش:ائعة ب:ين الع:رب ك:ذكر النج:وم ووص:ف الخي:ل
وغير ذلك .نجيب على ھؤالء انَّ في ھذا الرأي نظرً ا ألسبا ٍ
ب منھا أنّ سفر أيُّوب ال يع:رف منُ :ه
منذ نحو ثالثة آالف سنة غير ترجمت ِه العبرانيَّة ثم ليس لدينا حجَّ :ة قاطع:ة يُمكنن:ا أن نس:تند إليھ:ا
ي:ذكران ش:ي ًئا م:ن
لنثبت كتابت ُه في لغة أخرى فانَّ مضامين ھذا السفر والتقلي:د اليھ:ودي الق:ديم ال
ِ
ك أن
ذلك .وعلى ك ّل حال إذا ص ّح قول العلماء بأن سفر أيُّوب ُكتب باألص:ل ف:ي العربيَّ:ة ف:ال شَّ :
تلك العربيَّة كانت مختلفة عن عربيّتنا التي ھي لھجة بعض قبائ:ل الحج:از لھج:ة ق:ريش الت:ي ل:م
تشِ عْ االَّ بعد قرون عديدة .ولعلَّھ:ا النبطيَّ:ة أو لغ:ة أُخ:رى أق:رب إل:ى اآلراميَّ:ة منھ:ا إل:ى العربيَّ:ة.
ومن ثَّ :م ل:يس م:ن الممك:ن االس:تناد إل:ى ھ:ذ ِه اللغ:ة المزعوم:ة لنجعلھ:ا أص:ل ش:عرنا العرب:ي ف:ي
الوقت الحاضر
وان تتبَّعن::ا بع::د ذل::ك س::ياق األجي::ال منح::درين إل::ى أوائ::ل النص::رانيَّة ال نج::د ذك::رً ا للغ::ة
العربيَّة االَّ بعض تقاليد مستحدثة رواھا الرواة بعد اإلسالم ال يوثق بھا .ولسنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب مجلَّة المشرق )  ٤٨٩ : [١٩٠٣] ٦ـ ( ٤٩٣
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لننكر أنَّ العرب في تلك األثناء تكلَّموا بلغ ٍة خاصَّ ة لك:نَّ تل:ك اللغ:ة كان:ت تختل:ف اختال ًف:ا عظيمً:ا
ف::ي ك::ل قبيل::ة عل::ى اخ::تالف مواقعھ::ا ف::ي أنح::اء الجزي::رة وت::أثير اللغ::ات المج::اورة لھ::ا وحال::ة
ضر أو أھل المدَ ر فيطلقون على ك ّل ھذه اللھجات اسم اللغة العربيَّة كما
المتكلمين بھا من أھل ح َ
يطلقون اسم العرب على أھل الجزيرة مع اختالف عناصرھم القحطانيَّة والعدنانيَّة واالسمعيليَّة
ولعَّ :ل بع::ض رج::ال تل::ك القبائ::ل بع::د أن بس::ط الروم::ان س::يطرتھم عل::ى ن::واحي الع::رب
فقلَّدوھم بعض أعمالھا ودوَّ نوا شي ًئا من مآثر لغتھم فأَخذتھا أيدي الضياع .وم:ن الش:واھد الحس:نة
ٌ
كتابة حجريَّة وُ جدت ف:ي رومي:ة س:نة  ١) ١٧٧٣راقي:ة إل:ى أوائ:ل
التي يمكننا أن نثبت بھا قولنا
القرن الثاني للمسيح في عھد تراجانوس القيصر .وھذه الكتابة التينيّ:ة كتبھ:ا ورَّ اق عرب:يّ اس:م ُه
مرقس اولپيوس كس:توراس ك:ان راف:ق حملت:ي الروم:انيين ف:ي غالي:ة وف:ي س:وريَّة فجعلھ:ا عل:ى
ضريح رجل اسم ُه مرقس اولپيوس سيمفورس كان مع ُه في الحملتين :
M. ULPIUS SYMPHORUS VIXIT ANNIS XXIV… ULPIUS CASTORAS LIBRARIUS
ARABICUS BENE MERENTI QUOD IS EXPEDITIONIBUS DUABUS GALLIÆ ET SYRIÆ SECUM
FUERAT

اق أو كات::ب عرب::ي ف::ي ذل::ك العص::ر م::ن األم::ور الغريب::ة الت::ي تثب::ت م::ا ك::ان
ف::ذ ُكر ورَّ ٍ
َ
للعربيَّة من الشأن في تلك األيَّام .ولكن ما ھي تلك العربيَّة التي يُشار إليھا أھي عربيَّة قريش؟ أو
النبطيَّة أو الحميريَّة أو لغة قبائل الشام الخاضعة للرومان ؟ ك ّل ذلك محتمل وال يمكن ُّ
بت الحكم
ّ
يخ:ط كتاباتِ :ه ب:القلم العرب:يّ ال:ذي ب:رز للوج:ود ف:ي أواس:ط
ك في ِه أنّ ذلك الكاتب ل:م
ب ِه .وما ال ش َّ
ُ
القرن السادس للمسيح فقط .وا َّنما كانوا يكتبون قبل ذلك بأقالم لغات أخ:رى اخصُّ :ھا ف:ي جن:وبي
جزي::رة الع::رب الحمير َّي::ة والمينو َّي::ة وف::ي الش::مال بالنبط َّي::ة والثمود َّي::ة واللحيان َّي::ة والص::فويَّة وق::د
وُ جدت من ك ّل ھذه الخطوط أمثال مختلفة في جھات العرب يرقى بعضھا إلى ما قبل المسيح
وقد سبق لنا القول أنَّ أقدم كتابة تقربُ لھجتھا من عربية ق:ريش ھ:ي الكتاب:ة الض:ريحيَّة
التي وُ جدت في جھات الصفا على قبر ملك العرب امرئ القيس بن عمرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطلب المجلَّة األسيويَّة الفرنسويَّة ) (J. As. 1840, p. 199وكتاب لينورمان في الكتابة الفينيقيَّة Essai
sur la propagation de l'Alphabet Phénicien. II, 145
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وتاريخھا في  ٧من شھر كانون األوَّ ل سنة  ٣٢٨للمسيح .وھي مكتوبة بالحرف النبطي الجمي:ل
أوردنا ساب ًقا رس َمھا .أمَّا لغ ُتھا فمع قربھ:ا م:ن لغ:ة ق:ريش أي لغتن:ا الفص:حى ال ت:زال مض:طربة
مشوَّ شة مختلطة بألفاظ غريبة
فإن كان المنثور في القرن الرابع للمسيح على ھذه الصورة فم:ا قولن:ا ب:الموزون ؟ ولن:ا
ھنا أيضًا شاھد صادق على أنّ العرب في ذلك الجيل لم يجھل:وا الش:عر .وھ:و ألح:د المعاص:رين
الم::ؤرخ اليون::اني س::وزمان ) ١فا ّنُ :ه ف::ي تاريخِ :ه الكنس::ي ف::ي الفص::ل الث::امن والثلث::ين منُ :ه ي::ذكر
صر قومھ:ا
محاربة ماويَّة ملكة عرب الشام للرومانيين وانتصارھا على جيوشھم ث َّم تنص َُّرھا وتن ُّ
على يد أحد السيَّاح المدعو موسى .فھناك يصرّ ح الم:ؤرخ بم:ا ش:اع م:ن األغ:اني الحماس:يَّة ب:ين
ص ُه ): ١
رعايا ماوية يعدّدون فيھا مآثرھم وغاراتھم على الرومان وھذا ن ُّ
Hæc ita gesta multi ex earum regionum incolis etiamnum
commemorant et apud Saracenos vulgo cantibus celebrantur.
وما يقول ُه المؤرخ سوزومان عن األغاني الحماسيَّة يج:وز أن نطلقُ :ه عل:ى بقيَّ:ة أم:ورھم
كاألفراح واألحزان والمديح والغزل والفخر ألنّ الغناء غريزة في اإلنس:ان .ولك:ن ي:ا ُت:رى م:اذا
ً
فص:يحة
كانت أوزان تلك األغاني ؟ كم كانت أجزاؤھا ؟ كي:ف ك:ان إيقاعھ:ا ؟ وھ:ل كان:ت لغتھ:ا
كلغتنا أو باألحرى كانت لھجة خاصَّة لتلك القبائل ؟ ا َّننا نجھل ك ّل ذلك
أساس متين ال بُدَّ ان نتقرَّ ب إلى زماننا بزھ:اء م:ائتي
فلكي نستطيع أن نبني كالمنا على
ٍ
س::نة أعن::ي إل::ى أوائ::ل الق::رن الس::ادس للمس::يح ف::إن الش::عر العرب::ي الم::وزون ذا األبح::ر المتع:دّدة
واإليقاع الثابت ال ُترى آثارُ هُ قبل ذلك
ويؤيد قولنا ا ّتفاق كتبة العرب األقدمين .قال الجاحظ في كتاب الحي:وان ) : ( ٢٧ : ١
امّا الشعر فحديث الميالد صغير الس:نّ أوّ ل م:ن نھ:ج س:بيل ُه وس:ھَّل الط:رق إليِ :ه ام:رؤ الق:يس ب:ن
حُجْ ر ومھلھل ب:ن ربيع:ة  ...ف:إذا اس:تظھرنا الش:عر وج:دنا لُ :ه إل:ى أن ج:اء _ باإلس:الم خمس:ين
ومائة عام وإذا استظھرنا بغاية االستظھار فمائتي عام ((

))

وذكر السيوطي في المزھر )  ( ٢٣٨ : ٢لعمر بن شبَّة في طبقات الشعراء قول ُه :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Sozom. : H.E, L.VI, ch. 38,; Migne, pp. GG, LXVII, col. 1410
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)) وھؤالء النفر المدّعى لھم التقدُّم في الشعر متقاربون لع ّل أقدمھم ال يسبق الھجرة بمائة سنة أو
نحوھا ((
على أنَّ ھذا القول يص ّح في القصائد المطوَّ لة ليس في األبي:ات القليل:ة الت:ي لعّ :ل بعض:ھا
يرتقى إلى أواسط القرن الخامس .قال محمَّد بن سالَّم الجمحيّ في طبقات الشعراء )ص )) :(١٨
ل::م يك::ن ألوائ::ل الع::رب م::ن الش::عر االَّ األبي::ات يقولھ::ا الرج::ل ف::ي حادثٍ :ة وا َّنم::ا قُص::دت القص::ائد
ُ
ّ
المطلب وھاشم بن عبد مناف ((
وطوّ ل الشعر على عھد عبد
فيبقى البحث ع:ن تل:ك األبي:ات المف:ردة والقليل:ة فكي:ف اھت:دى إل:ى نظمھ:ا الع:رب ؟ ھ:ل
ابتكروھا دون علم سابق ؟ أو حذوا فيھا ح:ذو غي:رھم م:ن األم:م المج:اورة لھ:م ك:الحبش وال:روم
والسريان ؟
قلنا إنَّ الغن:اء غري:زة ف:ي اإلنس:ان والغن:اء يحت:اج إل:ى بع:ض ال:وزن واإليق:اع فلمَّ:ا أراد
الناطقون بالعربيَّة المحضة وھي عرب َّيتنا التي أخذت بالثبات ف:ي الق:رن الخ:امس للمس:يح ابت:دأوا
بالتعبير عن عواطفھم واحساساتھم في الحبّ والتحمُّس والغضب والوصف بما يقرب من الشعر
الموزون أعني ب:الكالم المس:جَّ ع ال:ذي روى منُ :ه ال:رواة األق:دمون بع:ض المق:اطيع ك:ان يرتجلھ:ا
القوالين .فمن أقدم ما رووا م:ن ذل:ك ق:ول ظريفَ :ة الخي:ر الكاھن:ة تن:ذر
الكھَّان والعرَّ افون وبعض َّ
زوجھا الملك عمرً ا بسيل العرم ) المسعودي في مروج الذھب : ( ٣٧٩ : ٣
رأيت اليوم .قد ذھب عني النوم .رأَ ُ
ُ
يت غيمًا أَبرق .وأرعد طويالً ثم أَصْ عق .فم:ا وق:ع عل:ى ش:يء
)) ما
ٌ
ٌ
االَّ احترق .فما بعد ھذا االَّ الغرق ((  ) .وقالت ص  )) : ( ٣٨٢ھي داھية ركيمة .ومصيبة عظمية .ب:أمر جس:يمة
 ...انَّ لي فيھا الويل .ممَّا يجي ُء ب ِه السَّ يْل  ...خطبٌ جليل .وحزن طويل .وخلفٌ قليل .وع ٌد من _ نز ْل .وباط ٌل
َ
بط ْل .ونكا ٌل بنا نك ْل .فبغيرك يا عمرو فليكن ال َّ
شكل ((

فترى في ھذه األقوال أسجاعًا متتالية بينھ:ا ش:يء م:ن الموازن:ة ف:انتقلوا منھ:ا إل:ى أبس:ط
البح::ور وھ::و الرج::ز فلزم::وا التقفي::ة كل::زومھم األس::جاع ف::ي المنث::ور ورع::وا في ِ :ه ع::دد األج::زاء
والوزن مع جوازات كثيرة .وكانت أبيات ُه قليلة .قيل انَّ من أقدم م:ا ورد منُ :ه ق:ول ُد َوي:د ب:ن زي:د
بن نھد حين حضرهُ الموت :

الشعر النصراني بين عرب الجاھليَّة  :أصل الشعر العربي
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لو كان للدھر بلىً أَبْليتـ ُ ُه
اليوم ُيبْنـَى لـد َُوي ٍد َبيْتـ ُ ُه
أو ك:::::ان قرْ ن:::::ي واحً :
:::::الح
ي::::::ا رُ بَّ ن ْھٍ ::::::
::::دا
ب صٍ :
حوي ُت ُه
كفِي ُت ُه
حسن لوي ُت ُه
غيل
وربَّ
ٍ
ٍ

وقول امرئ القيس إذ بلغ ُه خبر قتل أبي ِه بدمُّون في نواحي اليمن :
دمُّون انـَّا معشرٌ َيمانونْ
تطاو َل الليل علينا دمُّونْ
وا ّننا لقومنا محبُّونْ

ومثل ُه ل ُكلَيْب اخي المھلھل وتروى لطرفة ارتجز بھا إذ رأَى قنابر تلتقط ح ًّبا يُنثر لھا :
يـا لكِ من قبـ ُّر ٍة ب َمعْ مـَ ِر
قد رُفـع ُّ
الفخ فمـاذا تحذري
قد ذھب الصيَّا ُد عنكِ فابْشري

الجو فبيضي واصفري
ُّ
َخالَ لكِ
َ
ت أن تنقـ ّري
ونقـ ّري ما شئ ِ
ال ُب َّد يومًا أن ُتصادي فاصبري

فإن كان السجع والرَّ جز المذكوران ھما كما يظھر أصل الش:عر العرب:يّ ترتق:ي آثارھم:ا
إلى أوائل القرن الس:ادس أو أواخ:ر الخ:امس فيج:ب البح:ث ع:ن أمَّ:ة مج:اورة للع:رب أمك:نھم أن
يتقلَّدوھا في سجعھم ورجزھم السابقين .وا َّننا نرى أن تلك األمَّة كانت األمَّة األراميَّة أي الكل:دان
ص::رھم زيَّن::وا كالمھ::م المنث::ور بال َّس::جْ ع
والس::ريان ال::ذين ك::انوا من::ذ أواس::ط الق::رن الراب::ع بع::د تن ُّ
والفواص::ل ونظم::وا ش::عرً ا يق::رب م::ن أراجي::ز الع::رب .ول َّم::ا ك::ان األرام ُّي::ون يس::توطنون ح::دود
العرب وكثيرً ا ما امتزجوا بھم امتزاج الماء بالراح وبنوا في جزي:رتھم الع:دد العدي:د م:ن األدي:رة
والمناسك حيث كان الرھبان يتغ ًّنون بالتسابيح ويحيون لي:اليھم باألناش:يد الروحيَّ:ة فيس:معھم أھ:ل
البادية ويردّدون نغماتھم فتبعثھم على االقتداء بھم كما فعلوا بعد ذلك ف:ي تجوي:د الق:رآن عل:ى م:ا
ك أن الع::رب أخ::ذوا أي ً
ض::ا ع::ن نص::ارى الس::ريان والكل::دان تس::جيع الك::الم
أثبتن::ا س::اب ًقا .ف::ال نش ّ :
وموازينُ :ه الش::عريَّة البس::يطة كم::ا ت::رى ف::ي األراجي::ز العرب َّي::ة .ولع ّ :ل القبائ::ل القريب::ة م::ن ال::روم
وجدت أي ً
ضا في تلحينھم وغنائھم وشعرھم ما دفعھم إلى التشبُّه بھم في آدابھم
ويؤيّد قولنا ھذا ان كثيرً ا من القبائل العربيَّة المتنصِّرة كانت تحضر ما يقيم ُه في وسطھا
من الرتب الدينيَّة األساقفة والكھنة خصو ً
صا ف:ي جھ:ات الش:مال والش:مال الغرب:يّ حي:ث ت:و َّفرت
الكنائس النصرانيَّة الكلدانيَّة والسريانيَّة وفي جھات الشام شرقيّ دمشق وفي نواحي االردن حيث
انتشرت اليونانيَّة وأُقيمت الطقوس الكنسيَّة

٤١٤
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في تلك اللغة .أمَّ:ا القبائ:ل المتن ّقل:ة فك:ان يرافقھ:ا أس:اقفة أو كھن:ة ي ُْ:د َعون بأس:اقفة المض:ارب كم:ا
شرحنا ذلك كلّ ُه في القسم التاريخيّ  .فال غرو أن العرب الذين كانوا يعاينون تلك المحافل الدينيَّة
ويس::معون أَلحانھ::ا ت::أثروا منھ::ا فاسَّ :
:تفزتھم ق::ريحتھم إل::ى أن يج::روا عليھ::ا نو ًع::ا س::وا ًء ك::ان ف::ي
غنائھم أو في شعرھم
ولنا في ما رويناهُ عن سوزومان المؤرخ شاھد آخر على رأينا إذ ينسب إلى بني غسَّ:ان
تلك األغاني العربيَّة التي كانوا ينش:دونھا بع:د مح:اربتھم للروم:ان .وھ:و ف:ي الفص:ل عينِ :ه ي:ذكر
تنصُّرھم وفي ذلك دليل على أصل كالمھم الموزون وعالقتِ :ه م:ع دي:نھم النص:رانيّ س:واء كان:ت
ً
مرصوفة أو اراجيز موزونة
تلك األغاني اسجاعًا
 ٢في ترقي الشعر العربي وتقصيد القصائد
كان بحر الرج:ز كأس:اس أوَّ ل للش:عر العرب:يّ  .عل:ى أنَّ تفاعليُ :ه بم:ا فيھ:ا م:ن الج:وازات
الشعريَّة العديدة ما لبثت أن برزت على صور ش َّتى تف َّنن بھا الشعراء بتركيب األسباب واألوت:اد
فأخرجوھ::ا عل::ى أوزان مختلف::ة ج::روا عليھ::ا بفط::رتھم دون أن ي::دوّ نوھا بكت::اب مكت::وب فبقي::ت
سماعي ًَّة تقليديَّة إلى أن قام الخليل في القرن الث:اني للھج:رة وأمع:ن النظ:ر ف:ي ص:ورھا وأوزانھ:ا
واستخرج أعاريضھا وأثبتھا على قواعد صحيحة .وإلى ذلك أشار ابن الرشيق في العم:دة ) ص
 ( ٥بقول ِه في أصل الشعر العربيّ  )) :كان الكالم كلُّ ُه منثورً ا فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم
أخالقھا .وطيب أَعْ راقھا .وذكر أيَّامھا الصالحة .وأوطانھا النازحة .وفرسانھا االنجاد .و ُس َمحائھا
ّ
لتھ:ز نفوس:ھا إل:ى الك:رم .وت:د ّل أبناءھ:ا عل:ى حس:ن الش:يم .فتوھَّم:وا أع:اريض جعلوھ:ا
األَجْ واد.
ه ((
موازين الكالم .فلمَّا ت َّم وزن ُه سمَّوهُ شعرً ا ألنھم قد شعروا ب ِه أي فطنوا ل ُ
وھن::ا ال نت::ر َّدد ف::ي الق::ول ب::أنَّ ال::ذين ق::اموا ب::ذلك فوض::عوا ھ::ذه األوزان ا َّنم::ا ك::انوا م::ن
العرب المتنصِّرين من قبائل غلبت عليھ:ا النص:رانيَّة بش:ھادة ق:دماء الم:ؤرخين الس:يَّما المس:لمين
كقبائل ربيعة التي منھا بكر وتغلب ويشكر وحنيفة وكقبائل قضاعة ومنھ:ا كل:ب وتن:وخ وكقبائ:ل
ال::يمن ومنھ::ا كن::دة ولخ::م وغسَّ ::ان وبع::ض قبائ::ل ق::يس ك::ذبيان وع::بسُ .نحي::ل الق::رّ اء إلثب::ات
األول في تاريخ النصرانيَّة في عھد الجاھليَّة
نصرانيَّتھم إلى قسمنا َّ
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وعلى رأينا أنَّ شعراء الجاھليَّة األوّ لين إذ اكتحلوا بن:ور النص:رانيّة واحت ُّك:وا بأھلھ:ا م:ن
األم::م المج::اورة كالس::ريان واليون::ان والح::بش ودخل::وا عل::ى ملوكھ::ا الع::رب الغساس::نة والمن::اذرة
:ار ْوا أولئ::ك
وبن:ي الح::ارث وك:ان تم:ُّ :دن اليون:ان وال::روم والف:رس غل::ب عل:يھم ت::أ َّدبوا ب:آدابھم وجَ :
الطوائف في بالغتھم وتأ َ َّنقوا بالنظم على مثالھم
وساعد الشعرا َء في تقص:يد قص:ائدھم م:ا ج:رى ف:ي الق:رن الس:ادس للمس:يح م:ن الوق:ائع
والحروب التي اشتھر فيھا العرب سوا ٌء كانت تلك الحروب أھليَّة بين القبائل كحرب البسوس أو
َّ
اس:تفز
الش:عراء وج:دوا فيھ:ا م:ا
جرت لھم مع األجانب كحرب ذي قار بين العرب والفرس .فانَّ
ِ
ّ
قريحتھم وھيَّج احساساتھم فوصفوھا بقصائدھم وللنصارى منھم فيھا حظ وفيّ كما سترى
النصراني
 ٣الشعر
ّ
رأَيت في ما سبق أنَّ النھض:ة الش:عريَّة كان:ت خصوصً:ا ف:ي الق:رن الس:ادس للمس:يح أي
القرن السابق لظھور اإلسالم .وفي ُّ
تأخر تلك النھضة سرٌّ غامضٌ ارتاب في ف ّكِ :ه الب:احثون ع:ن
اخب:ار الجاھل َّي::ة .فھ::ذه أ َّم::ة عظيم::ة منتش::رة ف::ي ب::الد تك::اد مس::احتھا تس::اوي مس::احة أور َّب::ة عل::ى
ك الوطنيَّ:ة ذات الج:اه والش:رف والس:لطان س:بقت اإلس:الم بع:دَّة ق:رون ال ينقص:ھا
أطرافھا الممالُ :
شيء من أسباب الحضارة والعمران بينھا أرب:اب العق:ول الراجح:ة واألذھ:ان الم َّتق:دة لس:ا ُنھا م:ن
أغنى األلسنة وأشرفھا وأقدرھا على التعبير ع:ن كّ :ل العواط:ف البش:ريَّة وھ:ي م:ع ذل:ك ل:م تن:تج
شاعرً ا مفل ًقا قبل أوائل القرن السادس وذلك بإِقرار أقدم الكتبة من الع:رب .فكي:ف ي:ا ُت:رى يمك:ن
تعليل ذلك الخمول ؟
إِ َّننا طالما أمع َّنا النظر في ھذا األمر واستقصينا البحث في ِه فلم نج:د لُ :ه ش:رحً ا مقب:والً االَّ
ّ
وعزھا
بأن نقول أن النصرانيَّة كانت أصل تلك النھضة وأل َّنھا لم تبلغ في جزيرة العرب نفوذھا
االَّ في القرن السادس وان كان دخولھا إلى الجزيرة سبق ذلك العھد فكذلك بلغت النھضة األدبيَّ:ة
معھا إلى أوج ّ
عزھا في ذلك الجيل
ً ١وكان من نتائج تو ُّغل النصرانيَّة في جھات العرب ا َّنھا سوَّ لت لھم طر ًقا للكتاب:ة الت:ي
َّ
فاستمد العرب فنَّ الكتابة من نصارى العراق والنبط
ال تستطيع اآلداب أن تنتشر وتتر َّقى دونھا.
والحبش .تلك المصادر الثلثة لألقالم العربيَّة األولى أعني
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القلم النسخي والمسند الكوفيّ  .وقد أثبتنا ذلك في باب خاصّ عليك بمراجعت ِه ) ص  ١٥٢ـ ١٥٨
( .وناھيك ب ِه على ما كان للنصرانيَّة من السھم األفوز في حفظ المآثر األدبيَّة ونشرھا .وقد وقع
ذلك في القرن السادس
ً ٢وكان للنصرانيَّة فض ٌل آخر على ترقية اآلداب بين العرب انَّ أربابھا مع نشر الكتاب:ة
نشروا أيضًا التعليم امَّا بفتح المدارس للناشئة وامَّا بالتعليم الخاصّ وقد جمعنا في فص:ل س:ابق )
ص  ٣٨٩ـ  ( ٣٩١بعض الشواھد المثبتة لقولنا منھا المدارس المتع:دّدة المنش:أة ف:ي الع:راق ف:ي
المرقّ َش:يْن األكب::ر
أدي::رة الرھب::ان وغيرھ::ا ك::ان يحض::رھا أح::داث الع::رب كم::ا ذكرن::ا ھن::اك ع::ن ِ
واألصغر وع:ن ع:ديّ ب:ن زي:د وع:ن ورق:ة ب:ن نوف:ل والب:رَّ اق ب:ن روح:ان .ونوَّ ھن:ا أي ً
ض:ا ب:ذكر
معلمين نصارى في م َّكة والمدينة وغيرھما .فليت شعري أَيُحتاج إل:ى برھ:ان أعظ:م لبي:ان ت:أثير
النصرانيَّة في آداب الجاھليَّة وشعرائھا المبرّ زين في ذلك القرن السادس ؟
ً ٣ومن األَدلَّة المقنعة على انَّ النصرانيَّة ھ:ي الت:ي بعث:ت الش:عر العرب:يّ واخرجتُ :ه م:ن
مھد ِه في القرن السادس انَّ ذاك الشعر كان ظھورهُ َّأوالً بين القبائل النصرانيَّة .فان استفتينا على
ذلك أقدم الكتبة كابن قتيبة في كتا َب ْيه المع:ارف وف:ي الش:عر والش:عراء واب:ن س:الَّم الجمح:ي ف:ي
طبقات الش:عراء ) ص  ( ٢٢واب:ن الرش:يق القيروان:ي ف:ي العم:دة ) ص  ( ٥٤ثَّ :م الس:يوطي ف:ي
المزھر )  ( ٢٣٨ : ٢أَجابونا با ّتفاق األصوات انَّ الشعر العربي كان أوّ الً في ربيعة .وقد أثبتن:ا
شيوع النصرانيَّة في ربيعة كما أجمع علي ِه الرواة ك:ابن قتيب:ة ) ف:ي المع:ارف ص  ( ٣٠٥واب:ن
رُ سْ ته في االعالق النفيسة ) ص  ( ٢١٧وغيرھما ) راجع الص:فحة  .( ١٣٠وم:ن ربيع:ة كان:ت
تلك القبائل العظيمة التي كادت تستولي على جزيرة العرب كبكر وتغلب اب َني وائل وكبني امرئ
القيس وشيبان وعجل وحنيفة وقد تح َّققنا نصرانيَّتھا كلّھا استنا ًدا إل:ى معظ:م الكتب:ة .فالنتيج:ة بع:د
ذلك ظاھرة وھي نص:رانيَّة الش:عراء المنتم:ين إليھ:ا ال:ذين س:بقوا غي:رھم زم ًن:ا كم:ا س:بقوھم إل:ى
تقصيد القصائد .قال الفرزدق يذكر المھلھل التغلبيّ :
األو ُل
ومھلھ ُل الشعرا ِء ذاك َّ

ً ٤ولنا بيِّنة أُخرى على نصرانيَّة ھؤالء الشعراء األوَّ ل:ين نعن:ي بھ:ا من:ازلھم الت:ي ك:انوا
يسكنونھا مع قبائلھم فانَّ قبائل ربيعة كانت تحت ُّل مفاوز ما بين النھرين من الفرات
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شرقيّ حلب وجنوبھا إلى جھات الموصل والعراق وال يزا ُل يُطلق على قسم كبير منھا اسم ديار
بكر وديار ربيعة .وكانت ھن:اك النص:رانيَّة راس:خة الق:دم من:ذ الق:رن الراب:ع للمس:يح فتنسَّ:ك فيھ:ا
الحبساء بعدد وافر كصعيد مصر وتشيَّدت فيھا أديرةٌ ذكر منھا كتب:ة الس:ريان والع:رب م:ا يني:ف
على المئة ع ًّدا .فما لبثت تلك القبائل العربيَّة أن جحدت الش:رك ودان:ت ب:دين المس:يح وق:د روين:ا
في القسم الت:اريخيّ كثي:رً ا م:ن اخبارھ:ا والش:واھد عل:ى تنصُّ:رھا نقلناھ:ا ع:ن أص:دق ال:رواة م:ن
يونان والتين وسريان بينھم كتبة كانوا معاصرين لألمور التي يخبرون بھا وشھود عيانيُّون لِم:ا
ض:ر
يدوّ نون ُه في بطون التواريخ فتار ًة يذكرون كنائس:ھم وت:ار ًة أس:اقفتھم الس:اكنين بي:نھم ف:ي الح َ
والمدَ ر وتحت الخيم وحي ًنا مزاراتھم الدينيَّة الى غير ذلك من الدالئل الصريحة على إيمانھم
فلمَّا ظھر اإلسالم أقرَّ كتبتھم بما تح َّققوهُ م:ن تنصُّ:ر تل:ك القبائ:ل وق:د دوَّ ن:ا م:ا أعلن:وا بِ :ه
حيث قالوا )) انَّ من قبائل العرب المتنصِّرة بكر وتغلب ولخم وبھراء وتنوخ وجذام (( وكلھم م:ن
ربيعة أو من القبائل اليمنيَّة المحالفة لھا
ً
قرابة يستد ُّل بھا أيضًا على وحدة دينھم فانَّ
وممَّا يجدر باالعتبار أنَّ بين ھؤالء الشعراء
ّ
كليبً:ا والمھلھ::ل كان::ا خ:الي ام::رئ الق::يس ب::ن حج:ر الكن::دي وا َّمُ :ه فاطم:ة اختھم::ا .وك::ان الم::رقش
األكبر ع:وف ب:ن س:عد عّ :م الم:ر ّقش األص:غر عم:رو ب:ن حرمل:ة وك:ان ھ:ذا عّ :م طرف:ة ب:ن العب:د
وكانت أ ّم طرفة وردة وھي أخت المتلمّس جرير بن عبد المسيح
ً ٥ويؤيد قولنا في نصرانيَّة ھؤالء الشعراء انَّ من يراجع دواوينھم أو ما رُ وي عنھم من
القصائد ال تجد فيھا أثرً ا للشرك وعبادة األصنام اللھم االَّ في بعض األقسام الت:ي ب َّي َّن:ا ا َّنھ:ا كان:ت
ً
ألفاظا جارية على ألسنتھم كما ت:رى م:ن أش:كالھا ف:ي أَلسِ :نة كّ :ل الش:عوب دون إش:ارة إل:ى معتق:د
الب َّتة ) اطلب الصفحة ( ٤٠٤
ً ٦وعلى خالف ذلك تجد في شعرھم آثارً ا بيّن:ة العتق:ادھم باإلل:ه الواح:د وبخل:ود ال:نفس
َّ
المقدسة وإلى األنبياء وإل:ى الع:ادات النص:رانيَّة وق:د
مع اقتباسات وإشارات واضحة إلى األَسفار
جمعن::ا منھ::ا فص::والً واس::عة م::رَّ ذكرھ::ا ف::ي كتابن::ا ھ::ذا فل ُتراج::ع .وھ::ذا يص ُّ :ح أي ً
ض::ا ف::ي معظ::م
الشعراء ال:ذين جمعن:ا قص:ائدھم ف:ي كت:اب ش:عراء النص:رانيَّة س:واء ك:انوا م:ن إي:اد أو مض:ر أو
قضاعة أو طيء أو من القبائل اليمنيَّة
ك أ َّننا ك َّنا وجدنا في منظوماتھم ما ھو أد ّل على دينھم لو لم ُي ْف َقد كثير
وال ش َّ

٤١٨
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منھ:ا .وزد عل::ى ذل::ك انَّ اھ::ل اللغ:ة ال::ذين ح::اولوا جم::ع تل::ك اآلث:ار ل::م يباش::روا بت::دوينھا االَّ ف::ي
أواسط القرن الثاني للھجرة إذ كان قسم كبير منھا فد أخذت ُه ي:د الض:ياع أو تل:ف بالنس:يان .وك:ان
ھؤالء الرواة مُسْ لمين ال يھمُّھم غير الفرائد األدبيَّة والنوادر اللغويَّة فيضربون الصفح عمَّا ّ
يعزز
دي ًنا غير الدين اإلسالمي .ويثبت ذلك ما تج:د ف:ي المع:اجم م:ن أبي:ات متفرّ ق:ة ُدوّ ن:ت ف:ي مظا ّنھ:ا
يُستفاد منھا أشياء كثيرة عن نصرانيَّة أھل الجاھليَّة رويناھا في ما س:بق كآلل:ئ فري:دة م:ن قالئ:د
منفرطة
ك والريب ؟
وان قيل ما لھم لم يصرّ حوا بنصرانيَّة ھؤالء الشعراء فيزيلوا بذلك الش ّ
األول ( لذلك كما قلنا انَّ الرواة السابق ذكرھم قلَّما سعوا في البحث ع:ن أدي:ان
السبب ) َّ
َّ
أولئك الشعراء وإذا تصفحت م:ا نقل:وهُ م:ن اخب:ار ش:عراء الجاھليَّ:ة ال تك:اد تج:د تنويھً:ا ب:أحوالھم
الدينيَّة .وان ذك:روا ش:ي ًئا م:ن ذل:ك رووهُ اس:تطرا ًدا ال تعمًُّ :دا .ول:وال اش:ارات خفيف:ة ع:ن ال:بعض
الذين ال شبھة في نصرانيَّتھم لمَا تح َّققنا دينھم كقسّ ب:ن س:اعدة وع:ديّ ب:ن زي:د وج:ابر ب:ن حن:ي
والبرَّ اق بن روحان وبسطام بن قيس
الس::بب ) الث::اني ( لس::كوت ال::رواة ع::ن نص::رانيَّة أولئ::ك الش::عراء ا َّنھ::م ك::انوا م::ن قبائ::ل
عصاميَّة صحيحة ال َّنسب فما كانوا يرون داعيا ً إلى ذكر دينھا وكلّھا متس:اوية ف:ي ش:رف جنس:ھا
العربي من قحطان أو من عدنان على خالف القبائل اليھوديَّة فانَّ الكتبة األق:دمين يميّزونھ:ا ع:ن
القبائل العربيَّة ويصرّ حون بيھوديَّتھا نسبًا ودي ًنا َكقُ َريْظة والنضير
والس::بب ) الثال::ث ( ال::ذي قض::ى عل::ى ال::رواة الم::ذكورين اإلِض::راب ع::ن ذك::ر أدي::ان
الشعراء ما وجودهُ من االختالف ف:ي نص:رانيَّتھم .ف:انَّ دع:اة النص:رانيَّة ال:ذين دخل:وا ف:ي جھ:ات
العرب َّي::ة ل::م يكون:ـوا عل::ى معت:ـقد واح:ـد فك::ان بي::نھم الص::حيح اإليم:ـان كالق::ديس پنتان:ـوس ) St
 (Pantèneواوريجانوس وموسى رسول الغسَّانيين والقديسين ھيالريون ونيلوس وافتيموس ث:م
عقبھم النساطرة في العراق وفي سواحل البحرين وعُمان واليمن واليعاقبة في جھات الفرات وما
بين النھرين وبادية الشام .وكان فرَّ إلى جزيرة الع:رب كثي:رون م:ن المبت:دعين لينج:وا م:ن نقم:ة
ملوك الروم وغيرھم كالالأَدريين والمندائيّين ومتنصِّري اليھود المدعوّ ين باإلِبْيونيين والكسائيّين
وھل َّم ًّ
جرا ح َّتى أنَّ القديس ابيفانيوس منذ القرن الراب:ع ك:ان يص:ف جزي:رة الع:رب بكث:رة ب:دعھا
وأضاليلھا

شعراء النصرانيَّة  :شعراء ربيعة

٤١٩

وم::ن ث َّ :م إذا تكلَّمن::ا ع::ن ش::يوع النص::رانيَّة ف::ي جزي::رة الع::رب لس::نا نقص::د بھ::ا الديان::ة
الكاثوليكيَّة الخالية من ك ّل ضالل بل الدين المسيحيّ عمومًا مع ما اخ:تلط بِ :ه م:ن أراء الھراطق:ة
ّ
والح:ق يق:ال انَّ ت:و ُّفر ھ:ذه الش:يع وتعاليمھ:ا المتناقض:ة ھ:ي الت:ي س:وَّ لت لإلس:الم الف:وز
الباطلة.
بالنصرانيَّة في جزيرة العرب وفي البالد الخارج:ة عنھ:ا .وق:د ظھ:ر بع:د ذل:ك ف:ي نف:س اإلس:الم
شيء كثير من تلك البدع كما ت:رى ف:ي كت:اب المل:ل والنح:ل للشھرس:تاني والب:ن ح:زم وغيرھم:ا
فكانت كنار تحت رماد شبَّت بمساعي الخوارج والملحدين في أيَّام الخلفاء
واراؤنا ھذه عن شيوع النصرانيَّة في ك ّل أنحاء العرب ونفوذھا ف:ي آدابھ:م وش:عرھم ق:د
تح َّققھا غيرنا من كبار المستشرقين كدي ساسي ولونورم:ان ف:ي فرنس:ة وپلغ:راف )(Palgrave
وو ْل َھ:ْ :وزن ف::ي ألماني::ة في::رون ف::ي معظ::م الش::عر الج::اھلي م::ن عواط::ف
ول َّي::ال ف::ي انكلت::رَّ ة )ِ ١
وتصوير أفكار ومعرفة حقائق عقليَّة وأدبيَّة ما ال يمك:ن نس:بت ُه إل:ى غي:ر النص:رانيَّة ممَّ:ا يخ:الف
المعلومات التي سبق كتبة السريان واليونان والرومان فرووھا عن العرب قبل ذلك العھ:د وذل:ك
وف ًقا لما نعلم عن تنصُّر المناذرة والغساسنة وملوك كندة وبعض التبابع:ة َّ
ف:أثرت نص:رانيَّتھم ف:ي
شعراء ذاك القرن السادس ندماء أولئك الملوك فقصدوھم متديّنين بدينھم .وقلَّما تجد شعراء نبغوا
حينئٍ :ذ ف::ي ن::واحي أخ::رى م::ن الع::رب كنج::د والحج::از وان وُ ج::د بعض::ھم فآث::ار النص::رانيَّة ف::يھم
ظاھرة كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو وشعراء طيء
 ٤شعراء النصران َّية
َّ
تخطينا اآلن من ھذه البيّنات واألدلَّة العموميَّ:ة ع:ن الش:عر النص:رانيّ ونف:وذه ب:ين
إذا ما
َ
ع::رب الجاھل َّي::ة واعتبرن::ا أف::راد الش::عراء ال::ذين أثبتن::ا أس::ما َءھم وقص::ائدھم ف::ي كتابن :ا )) ش::عراء
النصرانيَّة (( تمھَّد لنا الطريق للحكم بنصرانيَّتھم امَّا بتا ًتا وامَّا ترجيحً ا فھا نح:ن نس:تقري ذك:رھم
على سياق قبائلھم التي انتسبوا إليھا

َّأوالً قبائل ربيعة
َّ
الممتدة بين الفرات والخابور
قبائل ربيعة كثيرة العدد كانت تسكن في الجھات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١اطل:ب كت:اب ليَّ:ال ف:ي مقدَّم:ة ترجمتِ :ه اإلنكليزي:ة G. Lyall : Translation of ancient Arabian
Poetry
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إلى أنحاء العراق .وبنو ربيعة على اختالف قبائلھم يتصلون بربيعة بن نزار جدّھم األَعلى .وفي
ربيعة خصو ً
صا انتشر الدين النصراني كما روى كثي:رون م:ن كتب:ة المس:لمين ك:ابن قتيب:ة واب:ن
رسته والقاضي صاعد األندلسي والفيروزابادي ) راجع أقوالھم في الصفحة  .( ١٣وال تجد ف:ي
ما يُروى من شعرھم أثرً ا للشرك وعبادة األصنام وفي ِه على خالف ذلك من األقوال ف:ي التوحي:د
و ُتقى _ ومدح الفضيلة ما يد ُّل على ت:أثير التع:اليم النص:رانيَّة ف:ي قل:وبھم إذ ك:انوا مح:اطين ف:ي
أنح::ائھم بالس :يَّاح وأدي::رة الرھب::ان والكن::ائس .ويت::ر َّدد أكث::رھم عل::ى مل::وك الحي::رة المتن ِّ
ص::رين
ويمدحونھم .وثبتت النصرانيَّة في ربيعة م َّدة بعد اإلسالم وقد ذكر في األغاني ))) : (١٢٧ : ٢٠
نصارى بعض احياء ربيعة في عھد بني أميَّة ((
 ١شعراء تغلب

ال نظ::نّ أنَّ أح:ً :دا ينك::ر علين::ا نص::رانيَّة َت ْغل::ب م::ع ا ّتف::اق الكتب::ة الق::دماء عل::ى اعتص::امھا
بالدين المسيحي وذلك قبل الھجرة بزمن طويل يمكن ترقيت ُه إلى ما وراء القرن الخ:امس للم:يالد
إلى عھد السيَّاح والرھبان ال:ذين ازھ:روا ف:ي الجزي:رة ف:ي الق:رن الراب:ع للمس:يح .وق:د م:رَّ ت لن:ا
األول .وم:ن ثَّ :م ال حاج:ة إل:ى إثب:ات نص:رانيَّة ش:عراء تغل:ب ال:ذين
الشواھد على ذل:ك ف:ي القس:م َّ
نظمن:اھم ف:ي س:لك كتابن:ا ش:عراء النص:رانيَّة وھ::م ثماني:ة ھ:ذه أس:ماؤھم عل:ى ترتي:ب ذك:رھم ف::ي
الكتاب مع اإلشارة إلى الصفحات التي وردت فيھا اخبارھم :
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

) شعراء النصرانيَّة ص  ١٥١ـ ( ١٥٩
كليب وائل
//
 ١٦٠ـ ١٨١
المھلھل أخو كليب
//
 ١٨٢ـ ١٨٣
الس َّفاج التغلبي
//
 ١٨٤ـ ١٨٧
االخنس بن شھاب
//
 ١٨٨ـ ١٩١
جابر بن حُ َنيّ
/
/
 ١٩٢ـ ١٩٤
أفنون صريم بن َمعْ شر
//
 ١٩٥ـ ١٩٦
ُع َمي َْرة بن ج َُعيْل
//
 ١٩٧ـ ٢٠٤
عمرو بن كلثوم

فھؤالء كلھ:م س:واء ص:رَّ حوا ب:دينھم النص:رانيّ كم:ا ت:رى ف:ي ترجم:ة ج:ابر ب:ن حُ ن:ي أم
ك بنصرانيَّتھم
سكتوا عنھا فال ش ّ
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 ٢شعراء بكر

انَّ نصران َّية بن:ي بك:ر ثابت:ة كنص:رانيَّة تغل:ب وكان:ت كلت:ا القبيلت:ين س:اكنة ف:ي الجزي:رة
متجاور ًة في ديار بكر وديار ربيعة وھما ترتقيان إلى أصل واحد إلى وائل ومن ُه إل:ى ربيع:ة ب:ن
نزار وتدينان بدين واحد وك ّل من ذكر نصرانيَّة تغلب أضاف إليھا بكرً ا كما روينا ساب ًقا .ھذا مع
ما حصل ب:ين القبيلت:ين م:ن النزاع:ات والح:روب أخصُّ:ھا ح:رب البس:وس كم:ا يج:ري غالبً:ا م:ن
المنافسات والضغائن بين األقارب .وبكر قبيل:ة كبي:رة كتغل:ب تتف:رَّ ع إل:ى ف:روع عدي:دة كضَُ :بي َْعة
وشيبان ومرَّ ة ويشكر وعجل وقد أتينا في باب القبائل المتنصِّرة بذكر ھذه الفروع
  ١بنو ضبيعة بن قيس بن ثعلبة  ذكرن:ا م:نھم ف:ي ش:عراء النص:رانيَّة ھ:ؤالء الثماني:ة
اآلتين :
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

) شعراء النصرانيَّة ص  ٢٦٤ـ ( ٢٦٧
سعد بن مالك بن ضبيعة
//
 ٢٦٨ـ ٢٦٩
جحدر بن ضبيعة
//
 ٢٨٢ـ ٢٩٢
عمرو بن سعد بن مالك ) المرقش األكبر (
//
 ٣٢٨ـ ٣٢٩
ربيعة بن سفيان بن سعد ) المرقش األصغر (
//
 ٢٩٨ـ ٣٢٠
طرفة بن العبد بن سفيان بن حرملة بن سعد
//
 ٣٢١ـ ٣٢٧
الخرنق أخت طرفة
//
 ٢٩٣ـ ٢٩٧
عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد
//
 ٣٥٠ـ ٣٥٦
المسيِّب بن علس  ...بن مالك بن ضبيعة

ٌ
واش:جة رح:م م:ن س:اللة واح:دة .وق:د ص:رَّ ح ف:ي كت:اب
فك ّل ھؤالء متقاربو العھ:د بي:نھم
األغاني )  ( ١٩١ : ٥تخرُّ ج المر ّقش األكبر على نصارى الحيرة وذكرنا في شعراء النصرانيَّة
استشھادهُ بزبور داود :
وكـذاك ال خيـرٌ وال
قد ُخ َّط ذلك في الزبو

ش:::::رٌّ عل:::::ى أحٍ :::::د
بدائم
ِر األوَّ ليـ َّات القدائ ْم

َ
وطرَ فة بن ال َعبْد كان ابن حفيد الم:ر ّقش األكب:ر واب:ن أخ:ي الم:رقش األص:غر .ووردة ا ُّم
ً
طرف::ة كان::ت أخ::ت جري::ر ب :ن عب::د المس::يح المع::روف ب::المتلمّس فكف::ى بھ::ذه القراب::ة دل::يال عل::ى
نص::رانيَّة طرف::ة .وعيش::ة طرف::ة والم::تلمّس ف::ي الحي::رة ب::ين النص::ارى ودخولھم::ا عل::ى ملكھ::ا
النصراني عمرو بن ھند ممَّا يؤيد ذلك .وفي شعر طرفة تنوي ٌه بخلود النفس والحساب كقول ِه :
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فكيف يرجّ ي المر ُء دھرً ا مخلَّ ًدا

قليل تحاسبُهْ
وأعمال ُه عمَّا ٍ

وتصريح بحكم _ المطلق على االنام :

انَّ _ ليس لحكم ِه حك ُم

وبكمال أعمال ِه تعالى :

وما قد بناهُ _ ت َّم تما ُم ُه

وما قد بناهُ _ ُ فا bماحِقـ ُ ْه

وھو القائل في الحضّ على الخير والحياد عن الشرّ :
الخيرُ خيرٌ وان طال الزمان ب ِه

ول ُه في مودّت ِه ألھل الدين :

سأَصرفُ نفسي عن ھوى ك ّل غاد ٍِر
واجع ُل أھل الـدين أھل مودَّتـي

ُ
أخبث ما أَوعيتَ من زا ِد
والشرُّ
ُ
ُ
خارقـ ُهْ
وأعرضُ عن أَخالق ِه وأ ِ
ليعلم أھل الفضل َمن أنا واثِقـ ُ ْه

وكان عمرو بن قميئ:ة م:ن قراب:ة المر ّقش:ين األكب:ر واألص:غر وطرف:ة وھ:و ال:ذي راف:ق
امرء القيس في سفر ِه إلى القيصر ملك القسطنطينيَّة .وفي اخبار ِه ما يد ُّل على ابتعاد ِه عن الدنا َءة
واالثم كيوسف الحسن والتجائ ِه إلى نصارى الحيرة فرارً ا م:ن التھم:ة الباطل:ة .وھ:ذا كلُُّ :ه ممَّ:ا ال
ً
شبھة في نصرانيَّته
يدع
وكذلك المسيّب بن علس من ندماء ملك الحيرة عم:رو ب:ن ھن:د كطرف:ة والم:تلمّس وك:ان
خال األعشي الكبير .وھو القائل بدعو بني عامر إلى ُتقى _ :
امر وھل ي َّتقي _َ األَ َب ُّل المص َّم ُم
أَالَ تتـ َّقون _ يا آل عـ ٍ

  ٢شعراء شيبان  شيبان أحد بطون بني ثعلبة بن عكابة المذكورين في تواريخ الروم
ܵ
ܬܥܠܒܝــܐ  ( Thalabensesوي::ذكرون لھ::م أسً :
:اقفة
والس::ريان كنص::ارى الع::رب ي::دعونھم )
)راجع المكتبة الش:رقيَّة للس:معانيّ  ٢٦٥ : ١ومق َّدمتُ :ه ف:ي الج:زء الث:اني  ( CXIوق:د ذكرن:ا م:ن
ً
أربعة وھم :
شعرائھم
١
٢
٣
٤

) شعراء النصرانية  ٢٤٦ـ ٢٥١
جسَّاس بن مرَّ ة بن ذھل بن شيبان
//
 ٢٥٢ـ ٢٥٣
جليلة اخت ُه
//
 ٢٥٤ـ ٢٥٥
عبد المسيح بن عسلة
//
 ٢٥٦ـ ٢٦٣
بسطام بن قيس  ..بن ذھل بن شيبان

ج َّس::اس ھ::و قات::ل ُكلَ ْي::ب وائ::ل ص::ھر ِه زوج أخت ِ :ه جليل::ة وك::ان طليع::ة قوم ِ :ه ف::ي ح::رب
البسوس .ونصرانيَّت ُه ثابت:ة م:ن عَّ :دة وج:وه  ١ً :م:ن انتس:اب ِه إل:ى ش:يبان ٢ً .م:ن قرابتِ :ه إل:ى بن:ي
ّ
الحق وبالبعث في حلَف ِه حيث يقول :
تغلب ٣ً .من اعتراف ِه باإلله

شعراء النصرانيَّة  :شعراء ربيعة
الغرور
لشاعر
اني وربّ ا
ِ
ِ

٤٢٣

القبور
ث الموتى من
وباع ِ
ِ

ولھمَّ:ام أخ:ي ج َّس::اس ش:عر ف:ي المفضَّ ::ليَّات .وال حاج:ة لبي:ان نص::رانيَّة عب:د المس:يح ب::ن
عسلة فانَّ اسم ُه يشھد ل ُه .وقصيدت ُه المرويَّة ھنا قد ُ
ّ
م:ؤخرً ا ف:ي جمل:ة المفضَّ:ليات ) ٥٥٦
طبعت
 ( ed. Lyall, p.ولم يُذكر ھناك عن نسب قائلھا االَّ كون ُه )) اخا بني مرَّ ة ابن ھمَّام بن م:رَّ ة ب:ن
ذھل بن شيبان ((
امَّا بسطام بن قيس بن مسعود فھو أحد فرسان بني شيبان المع:دودين ف:ي الجاھليَّ:ة .ق:ال
ً
جوادا عفي ًفا .وقال ابن عبد ر ّب ِه
ابن قيم الجوزيَّة في اخبار النساء ) ص  ( ٩٨كان بسطام فارسًا
في العقد الفريد )  : ( ٦٧ : ٢قد َر َبع الذھليّين واللھازم اثني عشر مرباعًا .أمَّا نص:رانيَّة بس:طام
بن قيس فقد جاھر بھا ابن دريد في الكام:ل ) ص  ( ١٣٠واب:ن عب:د ربِّ :ه أيضً:ا ف:ي العق:د ) : ٣
 ( ٨٨في اخبار يوم ال َغبيط وقد ورد ھنالك اسم الحنيف مع اسم النصراني حيث ق:ال  )) :ون:ادى
َ
ك:ررت فأن:ا
القوم نجَّ ا ًدا اخا بس:طام ُك:رَّ عل:ى أخي:ك وھ:م يرج:ون أن يأْس:روهُ فن:اداهُ بس:طام  :ان
حنيف وكان بسطام نصران ًّيا فلحق نجاد بقوم ِه ((  .وقد جاء في األغاني )  ( ١٨ : ١٩ذكر زيق
بن بسطام فقال عن ُه ان ُه كان نصران ّيـًا وذكر ابنت ُه حدراء )  ( ١٢ : ١٩قال )) تزوَّ جھ:ا الف:رزدق
وكانت نصراني ً
َّة ((
  ٣قيس بن ثعلب:ة  أخ:و ش:يبان ب:ن ثعلب:ة .إليِ :ه ينتس:ب الح:ارث ب:ن عبَّ:اد ب:ن ض:بيعة
رئيس بني بكر في حرب البسوس بعد اعتزال ِه الح:رب مَّ :د ًة إل:ى أن قُت:ل ابنُ :ه بجي:ر .ونص:رانيَّت ُه
تثبت بنصرانيَّة شيبان ألنّ شيبان وقي ًسا كليھما ابنا ثعلبة بن عكابة
راجع اخبار الحارث في شعراء النصرانيَّة ) ص  ٢٧٠ـ ( ٢٨١

  ٤يشكر بن بكر  ح:يّ كبي:ر م:ن بك:ر ب:ن وائ:ل ي:دين ب:دينھا ذكرن:ا منُ :ه ثلث:ة ش:عراء
مُجيدين :
 ١الحارث بن حِلـ ِّزة ) شعراء النصرانيّة  ٤١٦ـ ( ٤٢٠
//
 ٤٢١ـ ٤٢٤
 ٢المنخـ ّل اليشكري
//
 ٤٢٥ـ ٤٣٦
 ٣سويد بن أبي كاھل

الح::ارث ب::ن حلّ::زة ھ::و ال::ذي داف::ع ع::ن قومِ :ه عن::د عم::رو ب::ن ھن::د مل::ك الحي::رة بمعلّقت ِ :ه
الھمزيَّة المشھورة مناقضًا لمعلَّقة عمرو بن كلثوم .وبھما وقع الصلح بين بكر و َت ْغلب
ِّ
المنخل اليشكري من ندماء ملك الحيرة النصرانيّ النعمان بن منذر .امَّا
وكان

٤٢٤
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س َُويْد بن أبي كاھل فادرك اإلسالم ولم يذكر أحد أس:الم ُه وم:ن ش:عر ِه ال:دا ّل عل:ى دينِ :ه قولُ :ه م:ن
عينيَّت ِه الشھيرة
كتب الرَّ حْ َمانُ والحم ُد ل ُه
وإِبـا ًء للدنيـ َّات إذا
وبنـا ًء للمعالي ا ّنمـا
نع ٌم  bفينـا َربـ ُّھا
َ

ضلَعْ
األخالق فينا وال َّ
سع َة
ِ
أُ
عطي المكثو ُر ضيمًا ف َك َنعْ
َ
يرفعُ _ ُ ومن شا َء وضعْ
وصني ُع _ و_ ُ صـنعْ

  ٥علي بن بكر  ذكرنا شاعرين من بني عليّ بن بكر بن وائل وھما :
) شعراء النصرانيَّة ص  ٢٤١ـ ( ٢٤٥
 ١فند الزمَّاني
//
 ٣٥٧ـ ٣٩٩
 ٢أعشى قيس بن ثعلبة

كان فِ ْند الزمَّاني سيّد بكر في زمان ِه وشھد حرب البسوس وحارب مع بني بكر ورئيسھم
الحارث بن عبَّاد وھو من نصارى اليمامة .وقد روينا شعرهُ في تلك األيَّام
وأشھر من ُه ميمون ب:ن ق:يس وھ:و األعش:ى الكبي:ر .وق:د نظمن:اهُ ب:ين الش:عراء النص:ارى
ل:يس فق:ط النتمائِ :ه إل:ى بن:ي بك:ر النص:ارى ب:ل ألس:باب أخ:رى منھ:ا ١ً .تخرُّ جُ :ه عل:ى العب:اديين
ورأي ُه بآرائھم .قال في األغاني )  )) : ( ٧٩ : ٨كان األعش:ى َق ْ:در ًّيا ) أي يق:ول بحرّ يَّ:ة اإلنس:ان
في أعمال ِه (  ...أخذ مذھب ُه م:ن قب:ل العب:اديين نص:ارى الحي:رة ك:ان ي:أتيھم يش:تري م:نھم الخم:ر
فل َّقن::وهُ ذل::ك ((  ٢ً .وك::ان راوي::ة األعش::ى يحي::ى ب::ن م َّت::ى النص::رانيّ العب::اديّ  ٣ً .زي::ارة األعش::ى
لنجران وكنيستھا المعروفة بكعبة نجران وألساقفتھا وامرائھا النصارى .قال يكلم ناقت ُه :
نجران حت ٌم عليكِ م ح َّتى ُت َ
ناخيْ بأبوابھـا
وكعب ُة
َ
وقي ًسا ھـ ُم أربابھـا
نزورُ يزي ًدا وعبد المسيح

ً ٤تجوُّ ل ُه في البالد النصرانيَّة كحمص وأورشليم قال :
وقد ُ
ال آفاقـ ُه
طفت للمـ ِ
حمير
فنجران فال َّسرْ و من
َ
ٍ

فحمص فاوريشلِ ْم
ُمان
َ
ع َ
ُرام لـ ُه لم ار ْم
م
فاني
ٍ

ً ٥ايمان ُه بالبعث والحساب كقول ِه :
ترح ْل بزا ٍد من ال ُّت َقى
إذا أنتَ لم َ
نـدمتَ على أن تكـون كمثل ِه

تزودا
والقيتَ بعد الموت َمنْ قد َّ
ف ُترْ صد لألمر الذي كان ارصدا

ً ٦اقتباسات ُه الشعريَّة من العادات النصرانيَّة كحلَف ِه باسكيم الرھبان :
فاني وثو َبيْ راھب اللـُّ ّج والتي

جرھم
صيّ والمضاضُ بن
بناھا قُ َ
ِ
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٤٢٥

ق::ال البك::ري ف::ي معج::م م::ا اس::تعجم ) : (٤٨٩الل::جُّ غ::دير عن::د دي::ر ھن::د وقي::ل ان ُ :ه أراد
ص:يّ يعن:ي م َّك:ة (( .
المسيح علي ِه السالم  ...ويروى  )) :وثوبي راھ:ب الط:ور ((  .والت:ي بناھ:ا قُ َ
وھذا كما حلف عديّ بن زيد )) بربّ م َّك َة والصليب (( وحلف األعشى أيضًا بمثل ذلك فقال :
ناقوس النصارى ابيلُھا
ك
واني وربّ الساجديـن عشي ًَّة وما ص َّ
َ

ولألعشى في وصف ھياكل النصارى وصلبانھا وصورھا :
ھيكل
ُعتل بي على
ٍ
فما م ٍ

بناهُ وصلّب في ِه وصارا

ً ٧ذكرهُ لألنبياء وأحداث األسفار المق َّدسة كقول ِه في نوح وفلك ِه :
جزء اإللـه ايا ًسا خير نعمت ِه
في َفـ ْلك ِه إذ تبدَّاھـا ليص َن َعھا

كم::ا ج::زى الم::ر َء نوحً ::ا بع::د م::ا
شا َبا
وظ َّل يجمـع أَلواحـ ًا وأبوابـا

وقد روينا ل ُه أبيا ًتا في داود النبي وفي سليمان الحكيم وفي المنّ والسلوى وغير ذلك ممَّا
يد ُّل على معرفت ِه لألسفار الكريمة
ً ٨ويؤيد ذلك ذكرهُ لفصح النصارى ومدح ُه لھوذة بن علي الذي فكَّ أسرى تميم في ذلك
العيد فقال :
ً
بھم يقرّبُ يوم الفِصْ ح
ضاحية

يرجو اإلل َه بما أسدى وما صنعا

وك ّل ھذه الشواھد ال يمكن تعليلُھا االَّ بأن يقال ان ُه كان يدين بالنصرانيَّة .وق:د ذھ:ب إل:ى
ھذا الق:ول المستش:رق ِو ْل َھ ْ:وزن حي:ث ق:ال Wellhausen: Reste arab. Heidentums, p.
 )) 233يظھ:ر انَّ أح:د ش:عراء الجاھليَّ:ة المدرس:يّين األعش:ى ق:د ك:ان نص:ران ًّيا (( (Einer der
)klassischen Dichter der Gâhilija, al- A‘cha, soll Christ gewesen sein
 ٣ربيعيُّون آخرون

أربعة شعراء من ربيعة من غير قبائل بكر وتغلب روينا شعرھم وھم :
١
٢
٣
٤

) شعراء النصرانيَّة ص  ١٤١ـ ( ١٤٧
البرَّ اق بن روحان
//
 ١٤٨ـ ١٥٠
ليلى العفيفة زوجت ُه
//
 ٣٢٠ـ ٣٤٩
جرير بن عبد المسيح ) المتلمّس (
//
 ٤٠٠ـ ٤١٥
المثقب العبديّ

ك في نصرانيَّتھم .فالبرَّ اق كما ورد في جمھرة أنس:اب الع:رب
ھم من احياء مختلفة ال ش ّ
ّ
للكلبيّ كان من قرابة المھلھل التغلبيّ وتخرَّ ج على راھب فتعلم من ُه تالوة
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٤٢٦

اإلنجيل ولع ّل دير ابن برَّ اق الذي ذكرهُ ي:اقوت ف:ي معج:م البل:دان إلي:ه ينتس:ب .والم:تلمّس ينتم:ي
ضبيعة بن ربيعة بن نزار وكفى باسم ِه )) جرير بن عبد المسيح (( دليالً على دين ِه .ن:ادَم مَّ :د ًة
إلى ُ
عمرو بن الھند ثم ھرب من ُه إلى الشام واجتمع بأھلھا النصارى وفي ذلك يقول :
ح َّنت قلوصي بھا واللي ُل مطرَّ ٌق

وھو القائل عن تقى _ :

وأَعل ُم عل َم ٍّ
حق غير ظنّ

بعد الھدوء وشا َق ْتھا النواقيسُ

العتا ِد
وتقوى _ من خير َ

أمَّا المث ّقب العبدي فكان من أسد بن ربيعة يرتقى إليھا بعبد القيس ب:ن أفص:ى الت:ي س:بق
لنا ذكر شيوع النصرانيَّة بينھا .كان أبوه محصن بن ثعلبة سي ًّدا خطيرً ا واحد السُّعاة بالصلح بين
بكر وتغلب كما قال المث ّقب :
ْ
ْن بكرً ا وتغلبًاوقد أُرْ
عشت بكرٌ وخفَّ حلومُھا
ابي أصْ لح الح َّيي ِ

والمثقب دخل على ملوك الحيرة فمدح منھم عمرو بن ھند والنعمان بن قابوس

ثان ًيا شعراء اياد
اياد بن نزار أخو ربيعة .تشعَّ بت من ُه احياء وفروع متعدّدة شاركوا ربيعة في نصرانيَّتھم
كم::ا ش::ھد عل :ى ذل::ك كتب::ة مس::لمون فض::الء ك::أبي نص::ر الف::ارابيّ والبك::ري واب::ن دري::د )اطل::ب
نصوصھم في الصفحة  (٢٤وقد ذكر ياقوت في معج:م البل:دان أدي:ر ًة بناھ:ا بن:و اي:اد ك:دير ال َّس:وا
ودير قرَّ ة .وفي اخبار البلد الحرام للفاسيّ ) ص  ( ١٣٧انَّ كاھ ًنا من اياد اس:م ُه وكي:ع ب:ن س:لمة
ابتنى صرحً ا ليناجي في ِه _ .قال بشر بن الحجر ) البيـان والتبيين للجاحظ :( ١٩٠ : ١
ونحنُ إيا ٌد عبا ُد اإلل ِه

ُ
ورھط مُناجي ِه في السُّ لَّم

وأشھر من عُرف من شعرائھم شاعران ذكرناھما في كتابنا :
) شعراء النصرانيَّة ص  ٢١١ـ ( ٢١٨
 ١قس بن ساعدة
//
 ٢١٩ـ ٢٣٧
 ٢أميَّة بن أبي الص َّْلت

قس بن ساعدة ھو خطيب العرب الشھير وأسقف نجران ال حاجة إلى إثب:ات نص:رانيَّت ِه.
وصف ُه الجارود النصرانيّ العبقسيّ لمحمَّد بما رويناهُ ھناك ) ص  .( ٢١١ھ:ذا م:ع م:ا دخ:ل ف:ي
اخبار ِه من األقاصيص الفريَّة التي رويناھا على عالَّتھا
أمَّا أميَّة بن أبي الصَّ ْلت وھو من ثقيف بھا يرتقي إلى أياد فيمك َّنا بيان نصرانيَّته
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باألدلَّة اآلتية  ١ً :كون ُه من إِياد التي أثبتنا نصرانيَّتھا وافتخارهُ بمعارف قوم ِه السيَّما الكتابة وفنّ
الكتابة كما سبق تعلَّم ُه العرب من النصارى :
قومي إيا ٌد لو أَنـ َّھم اَمـَ ُم
قو ٌم لھم ساح ُة العراق إذا

ولو أقاموا ف ُتھ َْز َل النـَّ َع ُم
ُّ
والقط وال َقلـَ ُم
ساروا جميعً ا

ً ٢كان أميَّة من الحنفاء وقد سبق ) ص  ١١٨ـ  ( ١١٩انَّ الحنيفيَّة في الجاھليَّة ي َُراد بھا
النصرانيَّة أو شيعة من شيعھا واتينا على ذلك بشواھد اسالميَّة ٣ً .اطالع ُه على األسفار المق َّدسة
واإلنجيل ودرس ُه لھا ) األغ:اني  ٤ً .( ١٨٧ : ٣دخولُ :ه كن:ائس النص:ارى واجتماعُ :ه برھبانھ:ا )
ص  ٥ً .( ١٨٨معرفت ُه للُّغة السريانيَّة لغة نصارى العراق .قال ابن دريد في ت:اج الع:روس ) ٣
 )) : ( ٢٨٦ :ك:ان أميَّ:ة يس::تعمل الس:ريانيَّة كثي::رً ا ألنُ :ه ك::ان ق:د ق::رأ الكت:ب ((  ٦ً .ف::ي ش:عر ِه م::ن
مقتبس::ات الكت::ب المق َّدس::ة م::ا تف::رَّ د ب::ه كع:دّي ب::ن زي::د .ف::انَّ لُ :ه أوص::ا ًفا عدي::دة لألح::داث الكتاب َّي::ة
وللعقائ::د الدين َّي::ة كوص::ف ِه الجمي::ل للع:َّ :زة اإللھ َّي::ة والمالئك::ة والدينون::ة والجح::يم والنعم :يم وبش::ارة
الع::ذراء ومول::د المس::يح العجي::ب م::ا ي::د ُّل ص::ريحً ا عل::ى تنصُّ ::ر ِه .عل::ى ا َّنن::ا نق::رُّ ب:أنَّ ف::ي اخب::ار ِه
اضطرابًا لبُعْ د عھد الرواة عن زمان ِه

ثال ًثا شعراء مضر
اخويِْ :ه ربيع:ة واي:اد
لم تنتشر النصرانيَّة في مضر ب:ن ن:زار وقبائلِ :ه انتش:ارھا ف:ي قبائ:ل َ
على ا َّننا وجدنا أيضًا عدَّة آثار تنبئ بدخول النص:رانيَّة ف:ي احي:اء كثي:رة منھ:ا كبن:ي ُع َقيْ:ل ال:ذين
غلبت عليھم النصرانيَّة وبنى تميم وع:بس وذبي:ان وق:يس ع:يالن وناجي:ة .وق:د أوردن:ا عل:ى ذل:ك
شواھد في ما سبق في باب القبائل المتنصّرة وذكرنا بعض األديرة المشيَّدة بينھا
 ١بنو تميم

روينا اخبار واشعار خمسة منھم اعني :
) شعراء النصرانيَّة ص  ٤٣٩ـ ( ٤٧٤
 ١عدي بن زيد
//
 ٤٧٥ـ ٤٨٥
 ٢األسود بن يعفر
//
 ٤٨٦ـ ٤٩١
 ٣سالمة بن جندل
//
 ٤٩٢ـ ٤٩٧
 ٤اوس بن حجر
//
 ٤٩٨ـ ٥٠٩
 ٥علقمة الفحل

٤٢٨

آداب نصارى الجاھليَّة

عديّ بن زيد باقرار ك ّل الكتبة كان نصران ًّيا من أسرة نصرانيَّة في خدمة ملك نص:راني
من ملوك الحيرة .وفي شعر ِه من اآلثار الدينيَّة ما لم يُرْ َو عن غير ِه االَّ عن أميَّة بن أبي الصلت.
ففي ِه روايات من األسفار المقدَّسة  ..وقد حلف بالش َبر أي القرب:ان وبالص:ليب .وف:ي اخب:اره ذك:ر
دخول ِه الكنائس إلى غير ذلك
وكان األسود بن يعفر التميمي من سادة قوم ِه ونادم النعم:ان كع:دي ب:ن زي:د وع:اش ب:ين
نصارى الحيرة وكانت بنو عجل النصارى أخوالَ ُه
وكذلك سالمة بن جندل الذي نشرنا ديوان ُه سنة  ١٩١٠فان ُه كاألسود بن يعفر ع:اش ف:ي
جھ::ات الحي::رة الت::ي كان::ت ع َّم::ت النص::رانيَّة ك ّ :ل أنحائھ::ا وعاش::ر قو ًم::ا م::ن النص::ارى كتغل::ب
والعباديّين وفي شعر ِه تلمي ٌح إليھم .وال أث:ر لكليھم:ا ف:ي قص:ائدھما إل:ى ش:يء م:ن الش:رك وعل:ى
خ::الف ذل::ك .وردت ف::ي ش::عر س::المة تش::ابيه واش::ارات نص::رانيَّة ك::ذكر ِه ل::داود النب::ي وتنوي::ه
بمخطوطات النصارى المنمَّقة وبمالبس العباديّين
وقد جعلنا أيضًا اوس بن حجَ :ر ف:ي جمل:ة النص:ارى وھ:و أح:د ال:ذين أطل َقھ:م م:ن االس:ر
بس::طام ب::ن ق::يس رئ::يس ش::يبان النص::راني بع::د ظف::ر ِه بتم::يم فمدح ُ :ه اوس لكرم::ه .وم::ن تش::ابيھه
النصرانيَّة قول ُه يشبّه لميع رمح ِه بمصباح رئيس النصارى يوم عيد الفِصْ ح :
علي ِه كمصباح العزيـز يش ُّب ُه لِفِصح ويحشوهُ ُّ
الذبال ال ُم َف َّتال
ٍ

وعلقمة بن عبدة التميميّ كان مدَّاحً ا لملوك غسَّان النصارى ولُ :ه محاض:رات م:ع ام:رئ
القيس والزبرقان بن بدر الشاعرين النصرانيَّين .وف:ي ش:عر ِه اش:ارة إل:ى ك:أس قرب:ان النص:ارى
ومفعولھا الصالح دون األذى بشاربھا قال في وصفھا :
ب ع َّتقھا
كأْسُ
عزيز من األعنا ِ
ٍ
الصداع ال يؤذيك صالبُھا
تشفي
َ

لعي ٍد

لبعض احيانھا حان ّيـَ ٌة حـو ُم
يخالطھا في ْ
ُ
الرأس تدوي ْم
وال

قال الشارح  )) :العزي:ز كبي:ر النص:ارى وقولُ :ه )) ل:بعض أحيانھ:ا (( أي أع:دَّھا لفص:ح أو
((

 ٢عبس وذبيان

عبس وذبيان أبوھما بغيض بن غطفان ي َّتصالن ب ِه إلى الياس بن مضر بن نزار وقد

شعراء النصرانيَّة  :شعراء اياد ومضر ) عبس وذبيان (

٤٢٩

وقعت بينھما حروب كما جرت بين بكر وتغلب وقد َّنوھنا بول:وج النص:رانيَّة ف:ي أحيائھم:ا )ص
 (١٣٤وقد ذكرنا من عبس أربعة شعراء :
١
٢
٣
٤

الربيـع بن زيـاد ) شعراء النصرانيَّة ص  ٧٨٧ـ ( ٧٩٣
//
 ٧٩٤ـ ٨٨٢
عنترة بن شدّاد
//
 ٨٨٣ـ ٩١٦
عُرْ وة بن الورد
//
 ٩١٧ـ ٩٣٢
قيس بن ُز َھيْر

شاعرين وھما :
ومن ذبيان أوردنا ترجمتي وقصائد
َ
 ١النابغة الذبياني
 ٢الحصين بن الحمام

//
//

 ٦٤٠ـ ٧٣٢
 ٧٣٣ـ ٧٤٥

الربيع بن زياد أحد أعيان بني عبس كان من ندماء النعم:ان ب:ن المن:ذر مل:ك الحي:رة م:ع
سرجون بن توفيل وغير ِه من النصارى كما روى صاحب األغاني وفي ذلك دليل على انه يدين
بدينھم وفي اخبار ِه أدلَّة على توحيد ِه وكرم أَخالق ِه
ا َّم::ا عنت::رة فكان::ت ا ُّمُ :ه حبش:يَّة والح::بش نص::ارى كم::ا ھ::و معل::وم .وف::ي ش::عر ِه الص::حيح
والمصنوع آث:ار عدي:دة دالَّ:ة عل:ى توحي:د ِه وآدابِ :ه ودينِ :ه .وف:ي ذل:ك م:ا ي:د ُّل عل:ى نص:رانيَّت ِه ألنَّ
التوحيد قبل محمَّد لم يشع في جزيرة العرب االَّ بفض:ل النص:رانيَّة .وزد عل:ى ذل:ك أنُ :ه ك:ان ف:ي
خدمة الملك زھير وابن ِه قيس النصرانيَّين
وكذلك عروة بن الورد موحّ ٌد في شعر ِه ول ُه في اخبار ِه من أعمال الرحم:ة عل:ى الفق:راء
والمبؤوس::ين م::ا ال يُعْ ھ::د مثل ُ :ه االَّ عن::د م::ن َر ُب::وا عل::ى التع::اليم النص::رانيَّة ف ُ :دعي ل::ذلك ع::روة
خال من كل شرك
الصعاليك وشعرهُ أيضًا ٍ
امَّا قيس بن زھير فكان أبوهُ حلي:ف مل:وك الحي:رة ص:اھرهُ النعم:ان فت:زوَّ ج ابنتُ :ه لش:رف ِه
وسؤود ِه .وقد روى ابن األثير في تاريخ ِه )  ( ٢٤٢ : ١انُ :ه بع:د ح:رب داح:س والغب:راء )) ت:اب
إلى ربّه فتنصَّر وساح في األرض ح َّتى انتھى إلى عُمان فترھَّب ((
وف::ي ش::عراء النابغ::ة ع َّ :دة آث::ار منبئ::ة بتوحي::ده وتديُّن ِ :ه وتق::اهُ .وق::د م::دح مل::وك غ َّس::ان
والمناذرة النصارى وفي ملوك غسَّان يقول :
مجلَّتھم ذات اإلله ودي ُنھم

ب
قوي ٌم فما يرجون غير العواق ِ

وھو مدي ٌح ال يقول ُه شاعر ما لم يدِنْ بدينھم .وقد ذكر صليب الزوراء في مدحِ :ه للنعم:ان
ملك الحيرة النصرانيّ :
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٤٣٠
ظلَّت تقاطيع أَنعام مؤبَّل ٍة

ب
لدى صلي ٍ
ب على الزوراء منصو ِ

وقال يذكر المصلّين من الرھبان الذين شيَّعوا جنازة الملك الغسَّاني بن الحارث ابن أب:ي
شمّر :
ْن جل َّي ٍة
فآبٌ مصلُّوهُ َ
بعي ٍ

بالج ْوالن حز ٌم ونائ ُل
وغودر َ

ومن آثار ع َّفت ِه الشاھدة ل ُه على دين ِه النصراني وايمان ِه باآلخرة قوله :
حيَّاك ربّي فانـ َّا ال َي ِح ُّل لنا
وص مزمَّع ٍة
مشمّرين على ُخ ٍ

دين قد َعزما
لَھْوُ
النساء وانَّ الـ َ
ِ
ُّ
نرجو االله ونرجو البرَّ والط ُع َما

وفي اعتقاد ِه َّ
لعزة _ وجالل ِه يقول :
ً
ُ
للمرء مذھبُ
ريبة وليس ورا َء _
حلفت فلم أتـرك لنفسك
ِ

وقد ذكر في شعر ِه األنبياء كداود وسليمان .كقول ِه في داليَّت ِه التي مدح بھا النعمان :
االَّ سليمان إذ قال اإلل ُه ل ُه
فم:::::::ن أَطاع:::::::ك فا ْنفعُ :::::::ه
بطاعت ِه

قم في البر َّي ِة فازجُرْ ھا عن ال َف َن ِد
كمـا أطاعك ُ ْ
واد ُ bعلى الرش ِد

وكان الحصين بن الحُ مام ُذبيان ًّيا أي ً
ض:ا .وف:ي ترجمتِ :ه انُ :ه ك:ان ي:ؤمن ب:ا bويق:رُّ بالبع:ث
وبعواقب اإلنسان من نعيم وجحيم فقال من أبيات وھو نعم القول ) أغاني :( ١٢٨ : ١٢
فلم يبقَ من ذاك االَّ التـ ُّقى
امو ٌر من _ فـوقَ
السماء
ِ
ُ
أعوذ بربّي من الم ُْخزيـا
وخفَّ الموازينُ بالكافرين
ور
ونادى منا ٍد بأھل البـ ِ
و ُس ّعرت النا ُر فيھا العذابُ

ونفسٌ تعـالج آجالَھـا
نز ُل إِنزالھـا
مقـادي ُر ُت ِ
ت يو َم ترى النفسُ أَعمالھا
ِ
ْ
ُ
ت األرضُ َز ْل َزالَھا
ل
ز
ل
ز
و ِ ِ
َ
َ
َ
فھبُّوا لتـ ُبرز أثقالھـا
وكان السالس ُل أَغالَلھـا

ومن بني قيس عيالن من غير عبس وذبيان ذو اإلِصبع الع َْدواني ينتمي إلى ع:دوان ب:ن
عم::رو ب::ن س::عد ب::ن ع::يالن .وق::د أَنِس::نا ف::ي ش::عره م::ن اآلداب والحك::م م::ا حملن::ا عل::ى الت::رجيح
بنصرانيَّت ِه مع خلوّ ِه م:ن ك:ل أث:ر للش:رك .فھ:و ي:ذكر _ وقدرتُ :ه عل:ى كّ :ل م:ا يش:اء .وف:ي قومِ :ه
عدوان قد أُحْ صي سبعون ألف غالم أَ ْغرل كما روى
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٤٣١

صاحب األغاني عن األصمعي )  ( ٢ : ٣وقد رأينا في اھمالھم للختانة اثرً ا لنصرانيَّتھم
 ٣شعراء ھوازن

خصفة بن قيس عيالن ب:ن الي:اس ب:ن مض:ر ادرجن:ا اثن:ين م:ن
ھوازن يرتقي نسبُھا إلى
َ
شعرائھا في جملة شعراء النصرانية وھما :
 ١كعب بن سعد الغنوي ) شعراء النصرانيَّة ص  ٧٤٦ـ ( ٧٥١
//
 ٧٥٢ـ ٧٨٣
 ٢دريد بن الصمَّة

في ش:عر كع:ب ب:ن س:عد م:ن الحك:م والعواط:ف الليّن:ة والحن:ان م:ا دفعن:ا إل:ى ضّ :م ِه إل:ى
شعراء النصرانيَّة .ثم انَّ أخاهُ ابا المغوار قُتل ف:ي ح:رب ذي ق:ار الت:ي ك:ان أكث:ر محاربيھ:ا م:ن
القبائل النصرانيَّة
امَّا دريد بن الصمَّة فان ُه كان سيّد قوم ِه بني جُشم وفارسھم أدرك اإلسالم وحارب مح َّم ًدا
وأنصارهُ يوم حنين .وفي شعر ِه من اإليمان با bوذكر األنبياء م:ا ينف:ي عنُ :ه الش:رك وي:د ُّل عل:ى
ان ُه أخذ ذلك عن النصارى .وكان أخوهُ يدعى عبد _ وفي اسم ِه شاھد على دينِ :ه .وق:د م:دح ف:ي
شعر ِه بني الديَّان نصارى نجران
 ٤مُضَ ريُّون آخرون

ھم أربعة نظمناھم في سلك كتابنا يرتقي نسبھم إلى الياس بن مضر بن نزار :
) شعراء النصرانيَّة ص  ٥١٠ـ ( ٥٩٥
ُزھَير بن أبي ُسلَمى
//
 ٥٩٦ـ ٦١٥
عَ بيد بن االبرص
//
 ٦١٦ـ ٦١٨
ورَ قة بن نوفل
//
 ٦١٩ـ ٦٢٢
زيد بن عمرو بن ُن َفيل

١
٢
٣
٤

زھير صاحب المعلَّقة الميميَّة الشھيرة ومادح السيّدين الحارث بن عوف وھرم بن سنان
اللذين سعيا بإصالح قبيلتي عبس وذبيان بعد حرب داحس والغبراء .كان مؤم ًنا با bوبيوم الدين
والحساب ومن أقوال ِه في ذلك قول ُه للمتحاربين ليتركوا ك ّل ضغينة :
_ ما في صدوركم
فال تك ُتمنَّ َ
َّ
يؤخرْ فيوضعْ في كتاب ف ُيدَّخر

ليخفى ومھما ُي ْك َت ِم _ َيعْ لـَ ِم
ليوم الحساب أو يُعجَّ ل فيُنـْ ِقم

وقال أيضًا :
بدا ليَ أنَّ _ حـ ٌّق فزادني إلى الحق تقوى _ ما كان باديَا

النصرانية وآدابھا بين عرب الجاھلية

٤٣٢

وھو القائل :
ت فانـَّ ُه ولو كر َھ ْت ُه النفسُ آخ ُر َم ْوعِ ِد
َّ
تزودْ إلى يوم المما ِ

وقدَّمنا أنَّ اإليمان با bوبالحساب قبل اإلسالم يُشعر بنصرانيَّة قائل ِه .وھو ينسب إلى _
في شعر ِه الحُكم في خالئق ِه مع وجود ِه إلى األبد .وكذلك أشار في قصائد ِه إل:ى أم:ور م:ن الكت:اب
المقدَّس كذكر ِه لفرعون وداود
َعبيد بن األبرص أحد الشعراء الوافدين على ملوك غ َّسان وكن:دة النص:ارى وق:د م:دحھم
بشعر ِه .وفي ديوان ِه ما ينبئ بتوحيد ِه وتقاهُ واعتقاد ِه لآلخرة .كقول ِه في بائيَّت ِه الشھيرة :
َمنْ
الناس يحرموهُ
يسأل
َ
ِ
ك ك ّل خيـ ٍر
باُ bيـ ْد َر ُ
و_ ُ ليس لـ ُه شريـك

وسائـ ُل _ ال يخيبُ
والقول في بعضه تلغيبُ
ت القـلوبُ
عالَّ ُم ما أخف ِ

وكثيرً ا ما ينسب إلي ِه تعالى القدرة والبقاء والعلم .فمن قول ِه :
ولَ َي ْفن َينْ ھذا وذاك كالھُما

االَّ اإلل َه ووج َھ ُه المعبودا

وذكر أيضًا في شعر ِه النبيّ داود
امَّا ورقة بن نوفل فال خالف في نصرانيَّت ِه فانَّ عامَّة الكتبة المسلمين يقرُّ ون بذلك ك:ابن
قتيبة في المعارف وابن ھشام ف:ي س:يرة الرس:ول وق:د روين:ا م:ا قالُ :ه أب:و الف:رج األص:فھاني ف:ي
األغاني .ومثل ُه ابن األثي:ر ف:ي أس:د الغاب:ة )  ( ٤٣٦ : ٥ق:ال )) انَّ ورق:ة ك:ان ام:رءًا تنصَّ:ر ف:ي
الجاھليَّة يكتب الكتاب العبرانيّ ويكتب من اإلنجيل ما شاء _ أن يكتب ((  .وكان ورقة اب:ن عّ :م
خديجة زوجة رسول اإلسالم .وفي شعر ِه ما يثبت صحَّ ة دين ِه
امَّا زيد بن عمرو بن ُن َفيْل فيقال عن ُه ان ُه خلع عبادة األوثان واجتم:ع باالحب:ار والرھب:ان
وضرب في البالد يطلب الحنيفيَّة دين ابرھيم .وعندنا انَّ ھذه الحنيفيَّة ھي إحدى شيع النصارى.
َ
قابلت بين شعر ِه وشعر ورقة وجدت بينھم:ا ش:بھًا تا ًّم:ا ف:ي كّ :ل معانيھم:ا وزھ:دھما وإيمانھم:ا
لو
ّ
باإلله الواحد وبالبعث والخلود لألبرار في دار النعيم وللكفار في نار الجحيم

شعراء النصرانيَّة  :شعراء اليمن من بني كھالن ) كندة (

٤٣٣

راب ًعا شعراء اليمن من بني كھالن
في القسم األوَّ ل من كتابنا خصصنا عَّ :دة ص:فحات لبي:ان نف:وذ النص:رانيَّة ف:ي ال:يمن من:ذ
القرون األولى للنصرانيَّة والسيَّما بعد انفجار س ّد مأرب بين القبائ:ل المنتقل:ة إل:ى ش:مالي جزي:رة
ص::ر كن::دة وقض::اعة
الع::رب وغربيّھ::ا وجنوبھ::ا الش::رقي ف::ال حاج::ة إل::ى تك::رار م::ا أثبتن::اهُ ع::ن تن ُّ
وغسَّان والمناذرة .وقد روينا اخبار بعض الشعراء من قبائل يمنيَّة أعني كندة ومذحج وطيء
 ١شعراء كندة

أشعر شعراء كندة بل رأسھم وزعيمھم امرؤ القيس الكندي .روين:ا اخب:اره بع:د أن ق:دَمنا
عليھا اخبار أعمام ِه
) شعراء النصرانيَّة ص  ١ـ ( ٥
 ١اعمام امرئ القيس
//
 ٦ـ ٦٧
 ٢امرؤ القيس بن حجر

ٌ
مطولة رددنا فيھا على مزاعم االب انستاس الكرملي الذي
َّ
مقالة
قد سبق لنا في المشرق
ادعى ان امرء القيس كان مزدك ًّيا فكتب عن ذل:ك فص:لين أثبتناھم:ا ف:ي المش:رق ) : [١٩٠٥] ٨
 ٨٨٦و  ( ٩٤٩فابطلنا زعم ُه وأثبتنا نصرانيَّة امرئ القيس بعشرة براھين )  ٩٩٨ : ٨ـ ١٠٠٦
(  ١ً :تفني::دنا لم::ن زع::م انُ :ه ك::ان وثن ًّي::ا أو مزدك ًّي::ا )  ٩٩٩ـ  ٢ً .( ١٠٠٢خل::وّ ش::عر ِه م::ن آث::ار
الشرك وعبادة األصنام ٣ً .ع َّدة أبيات من قصائد ِه تصرّ ح بتوحيد ِه واق:رار ِه بالبع:ث والنش:ور٤ً .
اش:ارات واض::حة إل::ى ش::ؤون النص::ارى وع::اداتھم ورھب::انھم وزب::ورھم س::بق ذكرھ::ا ٥ً .انتش::ار
النصرانيَّة في كندة قبيلة امرئ القيس كما أعلن ذلك عبد المسيح الكنديّ ف:ي معارض:ت ِه للھاش:ميّ
حي::ث ي::ذكر ش::رف كن::دة ويفتخ::ر ب::دينھا المس::يحيّ  ٦ً .خ::روج ام::رئ الق::يس إل::ى قيص::ر ال::روم
يستنجدهُ على ق َتلة والد ِه حُ جر .وما كان امرؤ القيس ليف ّكر في ذلك ل:وال رابطُ :ة ال:دين بينُ :ه وب:ين
ملك الروم الذي كان في ذلك الوقت يُدعى يوستنيان العري:ق ف:ي دينِ :ه النص:رانيّ  ٧ً .كان:ت عمَّ:ة
امرئ القيس ھندَ بنت الحارث المعروفة بھند الكبرى وھي زوجة المنذر ب:ن م:اء الس:ماء ووال:دة
عمرو بن ھند التي عمَّرت الدير المنسوب إليھا في الحيرة وعلّقت عليھا كتابة ت:دعو فيھ:ا نفس:ھا
)) أَ َمة المسيح وا ّم عبد ِه
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وبنت عبيد ِه (( وبذلك تثبت أيضًا نصرانيَّة أعمام امرئ القيس الذين ذكرناھم ٨ً .وكذلك ا ّم امرئ
القيس ھي فاطمة أخت المھلھل وكليب من قبيلة تغلب النصارى ٩ً .وقد روين:ا ف:ي المش:رق ) ٨
] ( ١٠٠٥ : [١٩٠٥ما ن َقل ُه فوطيوس في مكتبت ِه عن األصل اليوناني للمؤرخ ن ُّنوز الذي أرس:ل ُه
يوستنيان الملك سفيرً ا إلى الحبشة وإلى امرئ القيس الكندي ليولّي ُه على مقاطعات فلس:طين ). ١
وفي ِه من الشواھد على نصرانيَّة امرئ القيس ما ال يُنك:ر ١٠ً .وش:فعنا اخب:ار تل:ك الس:فارة ب:ذكر
سفارة أخرى رواھا المؤرخ پروكوپ الشھير في كتاب ِه عن الحرب الفارسيَّة ( Procope, B.
)  P., L. 20قال انھا عُھدت إلى ي ُْليان من قبل ملك الروم إلى الحبشة والحميريين ليجعلوا الملك
على قبائ:ل معّ :د ف:ي ي:د ام:رئ الق:يس ال:ذي ك:ان ف:ي ذل:ك الوق:ت ش:ار ًدا ب:ين القبائ:ل ويق:ول عنُ :ه
رؤساء القبائل من نسل كريم وذا بطش ف:ي الح:رب (( وق:د أثبتن:ا كالمُ :ه
پروكوپ )) ان ُه كان أحد َ
بالحرف في األصل اليونانيّ
ً ٢شعراء م َْذحِج

مذحج قبيلة يمنيَّة كبيرة كان:ت تس:كن جن:وبي الع:رب ف:ي جھ:ات نج:ران وفيھ:ا انتش:رت
النصرانيَّة على يد أحد ُدعاتھا الذي يدعوهُ العرب فيمون .ومنھا كان شھداء نجران في عھ:د ذي
َنؤاس .وإليھا ينتمي بنو الحارث بن كعب سادة نج:ران النص:ارى بُن:اة الكن:ائس وكعب:ة نج:ران )
راجع الصفحة  .( ١٣٩وقد اخترنا من شعراء مذحج ثلثة وھم :
) شعراء النصرانيَّة ص  ٧٠ـ ( ٧٤
 ١االفوه االودي
//
 ٧٥ـ ٧٩
 ٢عبد يغوث
//
 ٨٠ـ ٨٨
 ٣يزيد بن عبد المدان

كان االفوه االودي سيّد قوم ِه وفي ش:عر ِه م:ن الحك:م م:ا ي:د ُّل عل:ى حص:افة رأيِ :ه وحس:ن
نظر ِه وآداب ِه .ومثل ُه عبد يغوث كان فارسً:ا مغ:وارً ا .امَّ:ا يزي:د ب:ن عب:د الم:دان فك:ان م:ن أش:راف
ال::يمن وس:يّد م::ذحج م::ن بن::ي ال::ديَّان ال::ذين م::دحھم األعش::ى لج::ودھم وع:ّ :زھم .وال حاج::ة إلثب::ات
نصرانيَّتھم مع شھرتھا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اآلباء اليونان ) ( Migne, PP. GG., CIII, col. 46-48
 (١اطلب أعمال
ِ

شعراء النصرانيَّة  :شعراء اليمن من بني كھالن ) طيء (

٤٣٥

 ٣شعراء بني طيء

طيء إحدى القبائل اليمنيَّة التي صرَّ ح كتبة العرب بنصران َّيتھا قال ابن واضح اليعقوبي
في تاريخ ِه )  )) : ( ٢٩٨ : ١تنصَّر من احياء العرب من اليمن طيّ ومذحج (( راجع أدلَّة أخرى
أثبتناھا في ما سبق ) ص  ( ١٣٢وقد اخترنا من شعراء طيء األربعة اآلتي ذكرھم :
١
٢
٣
٤

) شعراء النصرانيَّة ص  ٨٩ـ ( ٩٢
حنظلة الطائي
//
 ٩٣ـ ٩٧
َقبيصة بن النصراني
//
 ٩٨ـ ١٣٤
حاتم الطائي
//
 ١٣٥ـ ١٣٨
اياس بن قبيصة

حنظلة الط:ائي ھ:و ذاك الواف:د عل:ى النعم:ان ي:وم بؤسِ :ه وف:ا ًء بوع:د ِه إذ رج:ع ل ُي ْق َت:ل بع:د
غيبت ِه .وكان قيام ُه بوعد ِه ألجل دين ِه النصراني داعيًا لتنصُّر النعمان .وم:ات بع:د ان ترھَّ:ب ف:ي
الدير الذي ابتناهُ على نفقت ِه
قبيصة بن النصراني أحد بني َجرْ م المشھورين بنصرانيَّتھم في ط:يء .ذك:رهُ م:رارً ا أب:و
تمّام في حماست ِه .ويد ُّل اسم ُه على دين ِه
وكذلك ح:اتم الط:ائي نص:راني ال ش:كَّ فيِ :ه .ف:انَّ ايمانُ :ه باإلل:ه الواح:د وبالبع:ث والنش:ور
وإشارات ُه إلى بعض أمور النصرانيَّة تثبت أمر دين ِه .وفي س:يرت ِه م:ن آث:ار الع َّف:ة والك:رم م:ا ھ:و
موافق للروح النصرانيّ ولعلَّ ُه اقتبس من اإلنجيل قول ُه :
ُكلوا اليوم من رزق اإلله وأَيْسروا

الرحمان ِرزقك ُم غدا
وانَّ على
ِ

وق::د ص::رَّ ح الكتب::ة بنص::رانيَّة ابن ِ :ه ع::دي ال::ذي وف::د عل::ى مح َّم::د وقي::ل ان ُ :ه أَس::لم .وذك :ر
صاحب دائ:رة العل:وم اإلس:الم َّية )  ( Encyclopédie de l'Islam, p. 138ف:ي ترجم:ة ع:ديّ
بن حاتم انَّ األَب واالبن كانا نصرانيّين .وسبق ُه إلى ذلك غانيار )  ( Gagnierف:ي س:يرة محمَّ:د
االفرنسيَّة
امَّا اياس بن قبيصة فھو ابن أخي حنظلة الذي كان وفاؤهُ داعيًا لتنصُّر النعم:ان .وكان:ت
ا ُّم ُه اخت ھانئ ب:ن مس:عود رئ:يس بن:ي ش:يبان النص:ارى .وك:ان اي:اس م:ن أش:راف الحي:رة .ول:م
ضلوا دفع
يعدلوا عن دينھم لمَّا ظھر اإلسالم فانَّ الطبريّ يخبر في تاريخ ِه )  ( ٢٠١٨ : ١ا َّنھم ف َّ
الجزية مع البقاء على دين المسيح
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 ٤شعراء كلب

انَّ نصرانيَّة كلب المنتميّة إلى قضاعة ممّا ال يختلف في ِه اثنان ) راجع الصفحة  ١٣٧و
 ١٣٨من كتابنا ( ولم نذكر من ھذه القبيلة غير زھير بن جن:اب ال َك ْلب:ي القض:اعيّ ) ص  ٢٠٥ـ
 ٢١٠من شعراء النصرانيَّة ( .والَّهُ ابرھة على بكر وتغلب ) ص  ٢٠٦وذل:ك بس:بب نص:رانيَّت ِه
ونصرانيَّة بكر وتغلب .وكذا يقال عن دخول ِه على ملوك غسَّان وبني لخم .وجاء ف:ي ت:ذكرة اب:ن
حمدون ) نسخة برلين ص  )) ( ٢١٥انَّ زھير بن جناب كان سي ًّدا مطاعًا شري ًفا في قوم ِه ويقال
كانت في ِه عشر خصال لم تجتمع ف:ي غي:ر ِه م:ن أھ:ل زمانِ :ه ك:ان س:يّد قومِ :ه وش:ريفھم وخطي:بھم
وشاعرھم وقائدھم ووافدھم إلى الملوك وطبيبھم ) والطبّ في ذلك الزمان شرفٌ ( وجارى قوم ُه
ُ
البيت فيھم والعدد منھم (( ثم يورد وصات ُه لبني ِه يحرّ ضھم فيھا
إلى كاھنھم وكان فارس قوم ِه ول ُه
على الثقة باb
وبزھي::ر ب::ن جن::اب خت::ام فص::لنا ھ::ذا ال::ذي ق َّ :دمنا في ِ :ه ال::دالئل عل::ى نص::رانيَّة الش::عراء
المذكورين في كتابنا وب ِه أيضًا نجاز كتاب )) ت:اريخ النص:رانيَّة وآدابھ:ا ب:ين ع:رب الجاھليَّ:ة (( .
ونكرّ ر ما قلنا ساب ًقا ا َّننا ) َّأوالً ( ذكرنا من شعراء الجاھليَّة الذين صرَّ ح الكتبة بدينھم النصرانيّ .
) ثان ًي:::ا ( ح َّققن:::ا نص:::رانيَّة كثي:::رين م:::نھم بنص:::رانيَّة قب:::ائلھم وبخل:::و ش:::عرھم م:::ن آث:::ار الش:::رك
وبتوحيدھم  bواعتقادھم بخلود النفس والثواب والعقاب وبإشاراتھم إلى دين النصارى وك ّل ذلك
ال يمكن تعليلُ :ه ب:ين ع:رب الجاھليَّ:ة االَّ بنف:وذ النص:رانيَّةً ) .
ثالث:ا ( أخ:ذنا اس:م النص:رانيَّة بمعن:اه
الواس::ع س::واء ك::ان الش::عراء م::ن َت َب َعت ِ :ه المس::تقيمي اإليم::ان أو م::ن ش::يع ِه الض::الَّة كاالريوس :يَّة
والنس::طوريَّة واليعقوب َّي::ة ) .راب ًع::ا ( لس::نا لن::دَّ عي انَّ ھ::ؤالء النص::ارى ج::روا ف::ي س::يرتھم بك::ل
حرص على نواميس النصرانيَّة السيَّما في امر الطالق وفي غزواتھم وأخذھم بالثأر على خالف
التع::اليم النص::رانيَّة .وا َّنم::ا تبع::وا ف::ي ذل::ك ُس::نن ع::رب البادي::ة واقتف::وا آث::ارھم .وتقلَّ::دوا ع::اداتھم.
والعادة كما يُعْ رف طبيعة ثانية يصعب استئصالھا وقھرھا ) .خامسًا ( وان وج:د أح:د ف:ي بع:ض
ً
ّ
الحق ان بيَّن ُه لنا أرباب الفضل والعلم .وليس الكمال االَّ _
شططا فمعاذ _ أن نكابر
أقوالنا

ملحوظات شتى على كتاب النصرانيَّة وآدابھا )  ١ـ ( ٣٦

٤٣٧

ملحوظات ش َّتى
على كتاب

النصرانية وادابھا بين عرب الجاھلية
) الص::فحة  ٣الس::طر  )) ٣قب::ل عش::رين الس::نة (( ( ظھ::ر كت::اب ش::عراء النص::رانيَّة س::نة
١٨٩٠
) ص  ٢٩س  ( ١٨ومن أَعالم األمكنة الدالَّة على نف:وذ الروم:ان ب:ين الع:رب م:ا دع:اهُ
ياقوت )  ( ٩٣٥ : ١ب َث َمد الروم بين الشام والمدينة
) ص  ٣٢س  ٢٥نصرانيَّة فيلبُّوس العربيّ ( يُضاف إلى م:ا ورد ھن:اك ف:ي نص:رانيَّت ِه
نقو ٌد ُ
طبعت باسمه ِِ◌ مع رموز نصرانيَّة كصورة الطوفان وفلك نوح والحمامة والغراب .وكذلك
o
يشھد على نصرانيَّت ِه القديس ايرونيموس ) ( De Viris IIIustribus, n 54
)ص  ٣٤س  ١الكتابات النصرانيَّة في حوران ( يتراوح زمن ھذه الكتابات ب:ين الق:رن
الثاني للمسيح والقرن الرابع
) ص  ٣٦س  ١ملوك غسَّ ان النصارى ( .النابغة في الميَّت ِه يرثي النعمان ب:ن الح:ارث
بن أبي شمّر بقول ِه :
بعين جل َّي ٍة
فآب مصلـ ُّوهُ
ٍ

بالجوالن حز ٌم ونائِ ُل
و ُغودر
ِ

قال أبو عبيدة )) مصلـُّوهُ (( يعني أصحاب الصالة وھم الرھبان وأھل الدين منھم
) ـ س  . ١١دير بصرى ( قال ياقوت في معجم البلدان )  )) ( ٦٤٧ : ٢بھذا الدير ك:ان
بُحيرا الراھب الذي ب َّش:ر ب:النبيّ ص:لعم ((  .وق:ال س:اب ًقا ) ص  ( ٦٤٥انَّ )) دي:ر بحي:را ھ:و دي:ر
الباعِ َقى قبليّ بصرى من أرض حوران ((  .وبقيت النصرانيَّة في ھذا ال:دير بع:د اإلس:الم .وذك:ر
ياقوت ان المازنيّ وجد في دير بصرى رھبا ًنا من العرب المتنصِّرين من بني صادر ق:ال ع:نھم
)) وھم أفصح من رأَيت (( وذكر منھم أَ َم ًة شاعرة
) ـ س  ١٢الرھبان في بادية الشام ( .ذكر سوزومان في تاريخ ِه ) ك  ١ف ( ١٣

٤٣٨
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ان :ـه ك::ان ب::ين تالم :ـذة الق::ـديس انطوني::ـوس الكب :ـير كث::ـيرون م :ن أھ :ـل سوري :ـَّة وعرب َّي::ة
)) plurimos auditors habuit ex Syria et Arabia

((

) ص  ٣٧س  ٢١نصارى العرب المحاربون مع الرومان ضد المس:لمين ( ق:ال ي:اقوت
)  ( ٩٢٨ : ١انَّ غسَّان وتنوخ لحقوا بھرقل فحاربھم مي َسرة بن مس:روق .وق:ال ف:ي َّ
م:ادة مع:ان
من نواحي بلقاء  )) :بعث النبي جي ًشا إلى موتة في ِه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد _
بن رواحة  ...وقيل قد اجتمع من الروم والعرب نحو مائتي الف ((
de Goeje : Mém. d'Hist. : et de Géorgr. 2e éd. 1910 : Trois Chefs
musulmans furent tués et la victoire resta aux Chrétiens
) ص  ١٦ : ٣٨الح:ارث األكب:ر  ...المل َّق:ب ب:األعرج ( Mr G. Dugat, J. As. 1855
Avril, 5e Série 371 : (( Harith el A‘radj roi des Arabes Chrétiens de Syrie
)) et patrice romain
وممَّا صرَّ ح ب ِه العرب أنَّ جبلة آخر ملوك غسَّان مات نصران ًّيا في القسطنطينيَّة )تاريخ
دمشق البن عساكر  .٣٥٨ : ٣وغيرهُ كثيرون(
) ص  ٤٠س  ١٢نص::ارى أورش::ليم ف::ي عب::ر االردن ( خرج::وا ب::وحي _ إل::ى مدين::ة
فھيل )  ( Pellaفاستوطنوھا .ومنھا كان ارستون نحو السنة  ١٤٠م الذي ألَّف كتابًا جدل ًّيا يُدعى
ارت:د َّ
َّ
ورد بمباحثتِ :ه الجداليَّ:ة خص:م ُه
مباحثة ياسون وپاپسكوس وكالھما يھ:ودي االَّ أن ارس:تون
إلى اإليمان  :وذكر العالَّم:ة غي:رين )  ( Guérin : Galilée, I, 290انُ :ه وج:د ف:ي فھي:ل آث:ار
راق إلى قرون النصرانيَّة األولى .وك:ذلك ) ( I, 300
كنيسة ذات ثلث أسواق يرجَّ ح أنَّ عھدھـا ٍ
وج:د ف::ي ا ّم ق::يس وھ::ي جَ ::دَ ر )  ( Gadaraھياك:ل رومان َّي::ة حوَّ لھ::ا النص::ارى إل::ى كن::ائس بع::د
االض::طھادات .وكان::ت ج::در كرس::يّ أس::اقفة من::ذ الق::رون األول::ى ) س::نة  .( ٣٠٧وك::ذلك خرب::ة
السمرة )  ( Hippiasكانت كرسيّ اسقفي  :حضر أسقفھا المسمّى بطرس مجمعَ ي س:لوقية س:نة
 ٣٥٩وانطاكية سنة  ٣٦٣ثم تاودوروس حضر مجمع أورشليم  ٥٣٦ـ ووجد غيرين ( I, 313
) كنيستين في فيقه )  ( Aphekaوكنيسة ف:ي كف:ر ح:ازب واكتش:ف ف:ي خرب:ة قلع:ة الحص:ن (
)  Gamalasباسيليقة راقية إلى القرون األولى ) ( I, 319
) ص  ٤١س  ١٥النبيط أو النبط ( للعالَّمة كاتِرْ مار المستشرق الكبير مقالة
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واس:عة ف:ي الن:بط نش:رھا ف:ي المجلَّ:ة االس:يويَّة ) (J. As., 28 Série, XX, 1835ي:ذكر ھن:اك
منازلھم في بادية الشام وبين الشام والحجاز وي َّتسع في لغتھم السريانيَّة ودينھم النصرانيّ وفوائ:د
أخرى عديدة .وقد جاء عن النبط في شعر قديم ) امالي المرتضي : ( ٩٣ : ٣
يت ً
شم ُ
لمَّا رأَ ُ
ركبتي اإلِزارا
َّرت عن
نبطا أَنصارا
َ
ُ
كنت لھا من النصارى جارا

وقال متمم بن نويرة يذكر طواف النبط حول كنيستھم وقد دعاھا بال َفدَ ن وھو البنا ال َمشيد
والقصر ) المفضّليات ص : ( ٦٩
س كأَنَّ َسرا َتھا
بمحدَّ ٍة ع َن ٍ

ُ
النبيط مُرفـ َّعُ
َفدَ نٌ ُتطيف ب ِه

) ص  ٥٤س  ٣برتلماوس رسول اليمن ( يؤيد ھـذا الرأي فوتي:وس ف:ي مكتبتِ :ه (PP.
) Gr., Migne, LXV, 459 seqq 1حيث روى تبشير الرسول برتلماوس للھند فيصرّ ح بأنَّ
الھند المقصودة ھنا ھي اليمن وانَّ الذين ب َّشرھم ھم العرب المعروفون قديمًا بأھل سبأ ثم عُرف:وا
بالحميريين .وقد ج:نح البولن:ديُّون إل:ى ھ:ذا ال:رأي ف:ي ترجم:ة الق:ديس برتلم:اوس .وھك:ذا ارت:أوا
أيضًا في ما أخبرهُ اوسابيوس عن رحلة پنتانوس إلى الھند ق:الوا ي:راد بالھن:د جن:وبيّ الع:رب أي
اليمن حيث كان ب َّشر برتلماوس الرسول .وكانت ھذه الرحلة سنة  ١٨٩للم:يالد وت:وفّي پنت:انوس
نحو السنة ٢١٥
)ص  ٥٥س  ١٨نصرانيَّة عبد كالل( .قال ابن قتيب:ة ف:ي المع:ارف )ص  )) (٢١٢ك:ان
عبد كالل بن مثوب مؤُ م ًنا على دين عيسى عم ويُسرُّ ايمان ُه وكان ملك ُه  ٧٤سنة (( ) اطلب أيضًا
تاريخ الطبري ( ٨٨١ : ١
) ص  ٦٠س  ٧ذو َنؤاس واضطھادهُ لنصارى نجران ( راجع أي ً
ضا اخبارهُ في ت:اريخ
م َّكة لألزرقي ) ص  ( ٨٦وقد ورد الخبر في القصيدة الحميريَّة على ھذه الصورة :
اس حافر االخدود في
او ذو َنؤ ٍ
أَلقى النصارى في جحي ٍم أُجّ جت
ان أَحاب ًشا
فدعـا لـ ُه ذو ثعلبـ َ
فتقحَّ م البحـ َر العميـق بنفس ِه
اذخ
فغدا طعـامًا بعد عـ ٍّز بـ ٍ

جُناح
يخش احتما َل
نجران لم
َ
َ
ِ
ْ
لف
ُضرم
م
د
َبوقـو
اح
ـ
ر
م
ج
ِ
َ
َّ
ٍ
ِ
وضاح
غير
األرض
ع
ُ
بقا
منھم
ِ
ه
واد
ـ
وج
ه
ـ
وسالح
َّاح
ب
الس
ِ
ِ
ِ
تمساح
ون ومن
للحو ِ
ت من نـ ٍ
ِ

ص ـ س  ) ١٤أبرھة األشرم ( قال األزرقي في ت:اريخ م َّك:ة ) ص  : ( ٩٣ك:ان أبرھ:ة
رجال ً حليمًا ورعًا ذا دين في النصرانيَّة ((

٤٤٠
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ص  ٦٤س  ) ١٤القُلَيس ( تج:د وص:ف عجائبھ:ا ف:ي ت:اريخ م َّك:ة لألزرق:ي ) ص ،٨٦
 ٨٨ـ  ( ٩٣ويُذكر ھن:اك أنَّ تل:ك الكنيس:ة بقي:ت إل:ى أيَّ:ام أب:ي جعف:ر المنص:ور فأخربھ:ا ب:اغراء
بعض اليھود الذي وعدهُ إذا ھدمھا بأن يملك ً ٤٠
سنة .قال )) وق:د أص:اب المنص:ور بھ:دمھا م:االً
ُ:ر
كثيرً ا ((  .وذكرھا أيضًا ابن األثي:ر ف:ي تاريخِ :ه )  ( ١٧٨ : ١ق:ال عنھ:ا  )) :وھ:ي كنيس:ة ل:م ي َ
مثلھا في زمانھا بشيء من األرض ((  .راجع أيضً:ا وص:فھا ف:ي محاض:رات اب:ن العرب:ي ) : ١
 ( ١٣١وف::ي معج::م البل::دان لي::اقوت )  ( ١٧٠ : ٤وج::اء ف::ي ت::اريخ الش::يخ أب::ي ص::الح األرمن::ي
)طبعة اوكسفرد ص  (١٣٩في وصفھا قول ُه :
صنعاء اليمن بھا الكنيسة المعروفة بالقليس أنشأھا ابرھيم ملك اليمن من قبل النجاشي ملك الحبش وھ:و
أبرھ::ة األش::رم .وھ::ذا ف::ي الح::رب ُ
ش::رمت أنف ُ :ه ف ُس::مي االش::رم .بن::ى ھ::ذه الكنيس::ة الم::ذكورة وزخرفھ::ا بال::ذھب
المل:ون وعم:د الرخ:ام فيھ:ا قائمً:ا ونائمً:ا وجالھ:ا بأحس:ن الج:الء
َّ
الملونة وبسط أرضھا بالرخام
َّ
واألصباغ الحسنة
ض َة بمس:امير ال:ذھب الملوَّ ح:ة وجع:ل عل:ى أب:واب
من الذھب والفضَّة وسمَّر الصفائح الذھب بمسامير الفضَّة والف َّ
صع فيھا الجواھر من األحج:ار الكريم:ة وجع:ل ف:ي وس:ط كّ :ل ص:فحة م:ن
المذابح بھا صفحات ذھب عراض ور َّ
َّ
ذلك صليب ذھب وفي وسط ِه ياقوتة بھرمان أحمر شفاف ينبسط جرم تلك الج:واھر ح:ولھم ب:أنوار تش:فّ مختلف:ة
األلوان تذھل الناظرين إليھا .وأمر الناس ب:الحج إليھ:ا فت:واردوا إليھ:ا م:ن ك:ل الجھ:ات وجع:ل لھ:ا حجابً:ا محك:وم
الصنعة من خشب االبنوس والساسم مطعَّم بالعاج األبيض النقيّ المنقوش بحسن الصنعة .وش:اع خبرھ:ا ف:ي تل:ك
البالد وسمع بھا من لم َي َرھا وح ّج إليھا كثيرون م:ن الن:اس وحمل:وا لھ:ا الن:ذور .وكثي:ر م:ن الن:اس ج:اوروا ھن:اك
والزم::وا المق::ام فيھ :ا والمبي::ت وك::ان المل::ك يھ::ت ّم بالمج::اورين بھ::ا وبن::ى بيوت:ـ ًا يس::كنونھا وبن::ى لھ::ا أمال ًك::ا كثي::رة
وحبسھا عليھا .وكان ھذا الملك ) ص  ( ١٤٠رجالً حكيمًا كبير العلوم محبً:ا  bمحسً :نا للن:اس ع:ادالً ف:ي أحكامِ :ه
حسن السيرة مكرمًا من جميع الملوك ليس ل ُه عدوّ يخشاه لحسن سير ِه وسيرت ِه كما شھد بذلك تاريخ الطبري
وأي ً
ضا َمرور الدير وھي كنيسة عليھا حصن منيع وھي اآلن تسمَّى مقبرة الحكم:اء وبھ:ذه الناحي:ة أمي:ر
اليمن من جھة كسرى أبو شروان ) انو شروان (

وروى ياقوت عن الس َّكري )  ( ١٧١ : ٤انَّ أبرھـة كت:ب بالمُس:ند عل:ى ب:اب القل:يس:
ُ
ه اسمك وأنا عبدك ((
بنيت ھذا لك من مالك ليُذكر في ِ

))

) س  ٦الحارث بن كع:ب ( ق:ال ف:ي األغ:اني )  )) : ( ١٤٤ : ١٠أوَّ ل م:ن ن:زل نج:ران
من بني الحارث بن كعب كان عبد المسيح بن دارس بن عربي بن معيفر من أھل نجران وكانت
ت
ل ُه قبَّة من  ٣٠٠جلد اديم وكان على ) ص  ( ١٤٥نھر نجران يقال ل ُه البجيروان )قال( ولم يأ ِ
القبَّة خائف االَّ امن وال جائع االَّ شبع وكان يستغ ّل من
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ذلك النھر عشرة آالف دينار .وكان َّأول من نزل نجران من بني الحرث بن كعب اب:ن يزي:د ب:ن
عبد المدان ابن َت ُه رُ َھيمة فولدت ل ُه عبد _ بن يزيد فھم بالكوفة ومات عبد المسيح فانتقل مال ُه إلى
يزيد فكان َّأول حارثي ح ّل في نجران (( ) وروى  ( ١٥٠ : ١٠نسب بني عبد المدان فقال  :عبد
المدان ھو عمران وكنيت ُه أبو يزيد وھو ابن الديَّان بن قط:رن ب:ن زي:اد ب:ن الح:رث ب:ن مال:ك ب:ن
ربيعة بن كعب بن عمرو
) ص  ٦٤س  ١٨كنيسة ظف:ار ( ذك:ر الرحَّ ال:ة غ:الزر ف:ي كت:اب رحلتِ :ه (Skizze I,
) 15,37ان ُ :ه وج::د س::نة  ١٨٨٦ف::ي ب::ريم قري ًب::ا م::ن ظف::ار آث::ار مس::جد ُت::رى ف::ي بقاي::اهُ نق::وشٌ
نص::رانيَّة .وأعمدت ُ :ه وك::واهُ م::ن الط::رز الغ::وتي م::ع ص::لبان منقوش::ة عليھ::ا وي::دعو ھ::ذا المس::جد
بمسجد نجيم
) ص  ٦٦س  ٨سيف بن ذي يزن ( وقال اب:ن األثي:ر ف:ي تاريخِ :ه ) )) :(٧٤ : ١ت:زوَّ ج
ابرھة ابنة ذي َجدَ ن ريحانة وكانت زوجة أبي م:رَّ ة ذي ي:زن فول:دت لُ :ه مسروق:ـًا وكان:ت ول:دت
لذي يزن اب ًنا اسم ُه معدي كرب وھ:و س:يف فق:دم ذو ي:زن الحي:رة إل:ى عم:رو ب:ن ھن:د وس:أل ُه إن
يكتب إلى كسرى ليستنصرهُ على الحبشة فأرسل ُه إلي ِه وأوصاهُ ب ِه فبقي عندهُ ح َّتى ھلك ونشأ ابن ُه
ه يكسوم ((
سيف في حجر ابرھة وھو يحسب ان ُه أبوهُ إلى أن صد َق ْت ُه ا ُّم ُه ومات أبرھة وابن ُ
) ص  ٩ : ٦٧ـ  ١٠النص::ارى ف::ي ال::يمن بع::د اإلس::الم ( ورد ف::ي معج::م م::ا اس::تعجم
للبكري ) ص  ( ٤١٩عن أھل رُ عَاش من أرض نجران انھم ارت ُّدوا إلى النصرانيَّة فجعل عُم:ر
ً
بريئة إن أَبوا االَّ النصرانيَّة .وعل:ى نص:رانيَّة نج:ران ي:د ُّل ق:ول أب:ي زي:د
بن الخطاب ذمَّت ُه منھم
العبشميّ يذكر ابن ُه زي ًدا وكان ھاجر إلى اليمن :
ب ودا ُرهُ
فما زال يسعى بين نا ٍ

ُ
خفت أن يتنصَّرا
بنجران ح َّتى

) ص  ٨ : ٦٩ـ  ١٥النصرانيَّة في جزيرة ُسقُ ْطرى ( قال ياقوت في معجم البلدان ): ٣
 ١٠١ـ  )) : (١٠٢سقطرى اسم جزيرة عظيمة فيھا ع َّدة مدن وق:رى تن:اوح ع:دَ ن جنوبيَّھ:ا عنھ:ا
وھي إلى برّ العرب أق:رب منھ:ا إل:ى ب:رّ الھن:د  ...وأكث:ر أھلھ:ا نص:ارى ع:رب ((  .ثَّ :م ذك:ر م:ن
ْ
نزلت بھم قبائل من َمھرة فساكنوھم وتنصَّ ر معھم بعضھم
سكنھا َّأوالً من الروم ح َّتى قال  )) :ث َّم
(( وفي تواريخ النساطرة انَّ جثالقتھم أرسلوا أساقفة إل:ى س:قطرى ب:ين الق:رن التاس:ع إل:ى الثال:ث
عشر

٤٤٢
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) ص  ٦٩س  ٣جزائ::ر ال::يمن ( م::ن جزائرھ::ا جزي::رة َف َرس::ان .ورد ف::ي معج::م البل::دان
لياقوت )  ( ٨٧٤ : ٣وفي تاج العروس )  : ( ٢٠٦ : ٤انھا جزيرة مأھولة ببحر اليمن و ُسمّيت
ببني َف َرسان وھي قبائل منھم من ينتسب إلى كنانة ومنھم من ينتسب إلى تغلب .قال ابن الحائك :
و َف َرسان قبيلة من تغلب كانوا قديمًا نصارى ولھم في جزائر َف َرسان كنائس قد خربت وفيھم بأْس
((

) ص  ٧٠س  ١١سابور ذو األكتاف في البح:رين ( ق:ال اب:ن األثي:ر ف:ي تاريخِ :ه ) : ١
ّ
الخط فقتل َمن بالبحرين
 )) : ( ١٥٦سابور ذو األكتاف ابن ھرمز بن نرسي  ...قطع البحر إلى
وسار إلى َھ َجر وبھا ناس من تميم وبكر ب:ن وائ:ل وعب:د الق:يس فقت:ل م:نھم حت:ى س:الت دم:اؤھم
وأَباد عبد القيس .وقصد اليمامة وأكثر في أھلھا القتل وغوَّ ر مياه العرب .وقصد اياد وتغلَّب فيما
بين مناظر الشام والعراق فقتل وسبى  ...وانتقلت اياد حينئ ٍذ إلى الجزيرة  ..فأبادھم ق:تالً االَّ م:ن
لحق بأرض الروم ((
) ـ س  ١٣نصرانيَّة البحرين ( ذكر في األغاني )  ( ٤٩ : ١٤ارتداد أھل البحرين بع:د
وفاة محمَّد  ..وفي بعض مجاميع مكتبتنا الشرقيّة )) رسالة من انبا حبيب اسقف تكري:ت ويع:رف
بابن رائطة إلى مَن بالبحرَ يْن من نصارى العرب (( وفي قول ِه ھذا دليل على أنَّ النصرانيَّة ثبتت
في البحرين إلى القرن الثاني عشر
) ـ س  ٢٠ـ  ٢٥المنذر بن ساوى ( قال ياقـوت في معجم البلدان )  )) :( ٢٣٧ : ١أَسْ بذ
صاحبُھا المنذر بن ساوى وھو صاحب َھ َجر الذي كات َب ُه النب:ي ص:لعم .واألَسْ :بذيُّون ول:د عب:د _
بن زيد بن عبد _ بن دارم ب:ن مال:ك ب:ن حنظل:ة ب:ن مال:ك ب:ن زي:د من:اة ب:ن تم:يم (( ) .ق:ال( )) :
والغالب على البحرين عبد القيس وھم أصحاب المش َّقر والصفا حصنين ھنالك ((
) ص  : ٧١س َ ٣ق َطر ( ورد ذكر َق َط َر في ش:عر المث ّق:ب العب:دي ) ش:عراء النص:ران َّية
ح ْنو :
 ( ٤٠٤قال يذكر يوم ال ِ
يوم كان عنـ َّا حلَالً
ك َّل ٍ

غير يوم ال ِح ْنو من جَ ْنبَي َق َطرْ

) قال ( َ
قطر قصبة عُمان
) ص  ٧٢س  ٣عبد يشوع السائح ( قال ابن ماري ف:ي ت:اريخ بطارك:ة المش:رق ) ص
 ٢٨ـ  : ( ٢٩في أيَّام البطريرك تومرصا في أواخر القرن الرابع للمسيح ترھَّب

ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا ) ص  ٧٢ـ ( ٨٢

٤٤٣

عبد يشوع من ميشان في اسكول مار عبدا ثم ان ُه )) خرج إلى جزيرة اليمامة فأقام منف:ر ًدا وعمَّ:د
أھلھا وبنى ديرً ا فيھا ((
) ص  ٧٢س  ٥بنو حنيفة ( ف:ي ت:واريخ الع:رب أن بن:ي حنيف:ة نزل:وا ب:الد َحجْ :ر وھ:ي
مدينة اليمامة في البحرين وكان َّأولھم عبيد بن ثعلبة .وقد ر ّد عب:د يش:وع الس:ائح بن:ي ثعلب:ة إل:ى
النصرانيَّة كما روى ابن ماري في تاريخ ِه ) ص ( ٢٩
) ـ س  ٦ :ھوذة بن عليّ سيّد بني حنيف:ة ( ق:ال ف:ي األغ:اني )  ( ٧٨ : ١٦وف:ي ت:اريخ
ابن األثير )  ( ٢٦٠ : ١انَّ ھوذة كان نصران ًّيا أمرهُ كسرى أن يغزو بني تميم ھو والمكعبر مع
عساكر كسرى  ...فبعد انتصارھم عليھم وفتح ھجر وحصن المش َّقر أمر المكعبر بغل:ق األب:واب
وقتل ك ّل من كان بالمدينة وكان يوم الفصح فاستوھب ھوذة من ُه مائة رجل فكساھم وأطلقھم ي:وم
الفصح  ..وذكر ابن األثي:ر وص:احب األغ:اني أنَّ كس:رى ابروي:ز ألبسُ :ه تاجً :ا وقي:ل قلنس:و ًة فيھ:ا
جوھر ف ُسمّي ھوذة ذا التاج .ولھوذة أحاديث وشرف ووفادة إلى الملوك من األعاجم
) ص  ٧٥س  ١٤ :أرض بابل ( وممَّا يؤيّ:د انتش:ار النص:رانيَّة ھن:اك استش:ھاد الق:ديس
پوليخرون أسقف باب:ل ف:ي عھ:د المل:ك دقي:وس قيص:ر ف:ي أواس:ط الق:رن الثال:ث للمس:يح .ي:ذكرهُ
السنكسار الروماني في  ١٧شباط
ص:روا ( ورد ف:ي ت:واريخ ال:روم م:ا يؤي:د
) ص  ٧٦س  ٣ـ  ٤ايَّاد  ...دخل:وا ال:روم فتن َّ
ذلك قالوا انَّ عشرين أل ًفا من نصارى العجم احتلُّوا جبال كردستان قبل الھجرة
) ص  ٧٨س  ١٧دير الجم:اجم ( ورد ف:ي نق:ـائض جري:ر والف:رزدق ) ص :( ٤١٢
سمّي دير الجماجم ((
ا َّنما ُسمّي ذلك الموضع دير الجماجم ألن ُه كانت ُتعْ مَل فيه األقداح فلذلك ُ

))

) ص  ٨٠س  ١٣ :الش:::ھيدان عب:::دون وس:::نان ( ف:::ي دي:::اميس رومي:::ة ص:::ورة ھ:::ذين
الشھيدين العربيَّين رسمھا البولنديُّون في أعمالھم في اليوم الثلثين من تمُّوز
) ص  ٨٢س  ٣ :النعم::ان األع::ور ( .ذك::ر قزم::ا الك::اھن أنَّ نعم::ان ھ::ذا ش::فاه الق::ديس
سمعان من دا ٍء أصاب ُه فتنصَّر وزھد بالدنيا )اطلب المكتبة الشرقيّة للسمعاني ج  ١ص (٢٤٧

٤٤٤

ملحوظات على كتاب النصرانيَّة وآدابھا ) ص ( ٨٣

) ص  ٨٣س  ٢٦بغداد ( قال ابن رسته ف:ي كت:اب االع:الق النفيس:ة )ص  )) :(٢٣٥ل:م
ً
قرية من قرى طسُّوج
تكن بغداد في األيام المتقدمة أعني في أيام األكاسرة واألعاجم وا َّنما كانت
بادوريا  ...ولم يكن ببغداد االَّ دير على مصبّ الصراة إل:ى دجل:ة وھ:و ال:دير ال:ذي يُس:مّى ال:دير
العتيق وھو قائم بحال ِه إلى ھذا الوقت ينزل ُه الجاثليق رئيس النصارى النسطوريَّة..
) ـ  ١١ـ  ١٧نسطور والنسطوريَّة ( قال ابن رسته في االعالق النفيسة ) ص : ( ١١٥
أض:::افت الملك َّي:::ة الع َّب:::ادَ م:::ن النص:::ارى وھ:::م المش:::ارقة إل:::ى نس:::طور تقري ًب:::ا لھ:::م ب:::ذلك ف ُس:::مُّوا
النس:طوريَّة وكان:ت رئاس:ة البطارك::ة للمش:ارقة ف:ي ذل:ك الوق::ت بالم:دائن ف:ي أرض الع:راق لِ::داد
يشوع يع ُّد بالدھا في ملك فارس .والعبَّاد تذكر انَّ َّأول البطاركة السريانيين ال:ذين نزل:وا كرس:يّ
المشرق على قديم األيَّام بعد ص:عود المس:يح إل:ى الس:ماء بنح:و  ٣٠س:نة فبع:ث توم:ا أح:د االثن:ي
ص::ر أھ::ل الم::دائن ودي::ر ق َّن::ى وكس::كر
عش::ر ادّي الس :لّيح ھ::و ادّي برم::اري م::ن الس::بعين وھ::و ن َّ
وغيرھا من السواد وبنى بيعتين اح:داھما بالم:دائن دار مملك:ة ف:ارس يومئٍ :ذ وجعلھ:ا كرسًّ :يا لم:ن
يأتي بعدهُ من البطاركة واألخرى بدير ق َّنى  ...فيما سلف من كتبنا خير المشارقة م:ن النص:ارى
مع سابور ملك فارس حين أخذھم التحمُّس وامتناعھم من ذلك وقتلُُ :ه م:نھم ً
نح:وا م:ن م:ائتي أل:ف
وغير ذلك من أعيادھم ((
) ـ  ١٢ـ  ١٣مجمع المدائن ( اطلب أعمال ھ:ذا المجم:ع ف:ي كت:اب المج:امع النس:طوريَّة
ال:ذي عُن:ي بنش:ر ِه االب ش:ابو Chabot : Synodes Nestoriens, Notices et Extraits
 des Mss. de la Bibl. Nat., XXXVIIوھناك جداول أساقفة كانوا في جھات بالد العرب
في العراق والبحرين واليمن
) ـ س  . ٢٤ديارات األساقف بال َّنجف ( روى ياقوت ف:ي معج:م البل:دان ف:ي كالمِ :ه ع:ن
قصر أبي الخطيب أبيا ًتا تبيّن انتشار النصرانيَّة في الحيرة وفي نجف وھي لبعضھم قال :
يا دا ُر غيـ َّر رَ سْ مَھـا
ب
مرُّ الشمال مع الجنو ِ
بين الخورنق والسَّديسر م وقصـر أبي الخصيب
فالمديـر فالنجف األَش ُّم م جبال أربـاب الصليب

ملحوظات شتى على كتاب النصرانيَّة وآدابھا ) ص  ٨٣ـ ( ٨٩

٤٤٥

) ص  ٨٣ـ س  ١٩أديرة العراق ( يُضاف إلى ما ورد ھناك م:ن أس:ماء األدي:ار  :دي:ر
الجاثليق دير قديم البناء قرب بغداد غربيّ دجلة .ودي:ر الج:بّ ش:رقيّ الموص:ل بينھ:ا وب:ين ارب:ل
الج َرع:ة وھ:و دي:ر
يقصدهُ الناس ألجل
الصرع فيبرأ منه ب:ذلك كثي:ر ) ي:اقوت  .( ٦٥١ : ٢دي:ر َ
َ
عبد المسيح الحيري ذكرهُ س:ليمان ب:ن م:اري وق:ال انُ :ه في:ه ُدف:ن ) ص  .( ٢٦دي:ر الدِھْ :دار ق:ال
ي::اقوت ان ُ :ه دي::ر ازل::يّ كثي::ر الرھب::ان وبن::اؤهُ قب::ل اإلس::الم .ودي::ر َس::رْ جس وب ُّك::وس ب::ين الكوف::ة
والقادسيَّة .ودير الل ّج بالحيرة قال ياقوت )  )) ( ٦٩١ : ٢بناهُ النعمان بن المن:ذر أب:و ق:ابوس ف:ي
أيَّام مملكت ِه .ولم يكن في ديارات الحيرة أحسن بنا ًء من ُه وال أنزه موض ً
عا ((
) ص  ٨٤س  ٧تكريت ( قال ياقوت )  )) : ( ٣٨١ : ١تكريت أص ُل بنائھا بع:د تنصُّ:ر
مرزيان مجوسيّ َ
خطبَ لنصران َّي ٍ
ة (( قال  )) :وكان ھناك حيّ للنصارى ((
ٍ
يضاف إلى م:ا ذكرن:ا ھن:اك بيع:ة خال:د ب:ن عب:د _
) ص  ٨٥س  ١٦الكنائس والبيع ( َ
القسري أمير الكوفة قال ياقوت )  )) ( ٦٩٦ : ١بناھا ال ّم ِه وكانت نصرانيَّة ((  .ث َّم )) بيع:ة ع:ديّ
ميك اللخمي بالكوفة ذات أشجار ونخل كثير ((
بن الرُّ َ
) ص  ٨٦س  ٣ـ  ٤أس::اقفة الع::راق العرب::يّ ( نش::ر ھ::ذا الج::دول المستش::رق اإليط::الي
الشھير اغناسيو غويدي في المجلَّة االسيويَّة األلمانيَّة ) ( ZDMG. XLIII, pp. 393-411
) ـ :س  ١٠البيع::ة الش::رقيَّة ( أي النس::طوريَّة .ق::ال المس::عودي ف::ي م::روج ال::ذھب ) : ٢
 )) : ( ٣٢٨المشارقة ھم العِباد المل َّقبون بالنسطوريَّة (( وقال عن عديّ بن زيد )) ان ُه كان ِعب:اديَّ
المذھب وھم النسطوريَّة من النصارى ((
) ص  ٨٧س  ١٦بھرام عدوّ النص:ارى ( ق:د روى ث:اودوريطس مُعاص:رهُ ف:ي تاريخِ :ه
الكنسي )  ( Théodoret : H. E. I. v., c. 38االضطھاد الذي أحدث ُه ض ّد النصارى
) ـ :س  ٢٢نعم::ان الث::اني اب::ن ش::قيقة ( قي::ل ان::ه ص::احب الخورن::ق بن::اه لُ :ه سِ ّ :نمار الب::ن
يزدجرد بھرام جور .غزا الشام مرارً ا وفت:ك بأھلھ:ا .وش:قيقة امُُّ :ه ابن:ة أب:ي ربيع:ة اب:ن ذھ:ل ب:ن
شيبان ) راجع ابن األثير ( ١٥٦ : ١
) ص  ٨٩س  ١٥تنصُّر المنذر ( قال أبو الفداء في تقويم البلدان ) ص : ( ٢٩٩

٤٤٦

ملحوظات على كتاب النصرانيَّة وآدابھا ) ص  ٩١ـ ( ٩٢

كانت ) الحي:رة ( من:ازل آل النعم:ان ب:ن المن:ذر وبھ:ا تنصَّ :ر المن:ذر ب:ن ام:رئ الق:يس وبن:ى بھ:ا
الكنائس العظيمة ((
) ص  ٩١س  ٩وفاة المنذر بن ماء السماء ف:ي ي:وم حليم:ة ( ويق:ال انَّ المن:ذر ب:ن م:اء
السماء قُتل قبل ذلك في يوم عين أُباغ في وا ٍد وراء االنب:ار عل:ى طري:ق الف:رات إل:ى الش:ام قتلُ :ه
الحارث األعرج بن أبي شمّر الغسَّاني .وامَّا المقتول في يوم حليمة فھو ابنُ :ه الم:دعوّ مثلُ :ه أي ً
ض:ا
بالمنذر قُتل بمرج حليمة قتل ُه الحارث أيضًا .وحليمة ھذه ھي ابنت ُه
) ـ س  ١٤ھند الكبرى ( جاء في نق:ائض جري:ر والف:رزدق ) ص  ( ٢٦٧اف:ادات عنھ:ا
فيُروى ھناك أن سفيان بن مجاشع بن دارم أحد أجداد الفرزدق سعى بتوطيد السالم بين الحارث
بن عمرو الكندي والمن:ذر ب:ن م:اء الس:ماء وذل:ك ب:أن خط:ب ابن:ة الح:ارث ً
ھن:دا فزوّ جھ:ا المن:ذر
فتھادن الملكان ُ
وطفئت النائرة بينھما .وھند ھي ا ّم الملك عمرو بن ھند
بالحُرق:ة ھ:ي غي:ر
) ص  ٩٢س  . ١ھند بنت النعمان بن المن:ذر ( ھن:د ھ:ذه المعروف:ة
َ
ھند الكبرى .ولھما سميَّة ثالثة ھي ھند بنت المنذر بن ماء السماء .قال ابن األثير يذكر يوم عين
أُباغ بين ُه وبين الحارث األعرج الغسَّاني )  ( ٢٢٢ : ١انّ سبب ھذه الح:رب انَّ الح:ارث خط:ب
إلى المنذر ابنت ُه ً
ھندا فوعدهُ بھا وكانت ھند ال تريد الرج:ال وص:نعت بجل:دھا ش:به الب:رص فن:دم
عل::ى تزويجھ::ا و َّ
ردھ::ا ع::ن مل::ك غ َّس::ان فص::ارت الح::رب بس::بب ذل::ك .فت::رى أنَّ ف::ي رواي::ات
المؤرخين عن الھُنود بعض االضطراب والتناقض
صر النعمان ( فيه يقول النابغة :
) ـ س  ٤وتن َّ
ب
ظلـ َّت أقـاطي ُع أَنعـ ٍام مؤبَّلـَ ٍة لدى صليب على الزورا ِء منصو ِ

أراد بالزوراء الرَّ صافة وكانت للنعمان .قال ياقوت في معج:م البل:دان ) : ( ٩٥٥ : ٢
وكان عليھ:ا ص:ليب ألنُ :ه ك:ان نص:ران ًّيا (( ق:ال النابغ:ة ) البي:ت ( ولعلَّ:ه النعم:ان ال:ذي أش:ار إليِ :ه
خداش بن زھير العامري بقول ِه ) خزانة األدب : ( ٩٢ : ١

))

اء يو ُم تبال ٍة ومحبس ُة النعمان حيث تنصَّرا
وبال َمرْ وة البيضـ ِ

وقد ذكر البكري أبا قابوس النعمان بن منذر في معجم ما استعجم في وصف ِه لدير الل ّج )
ص  ( ٣٦٦وكان النعمان بناه في جھات الحيرة قال  )) :وكان النعمان يركب في

ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا ) ص  ٩٥ـ ( ١٠٣

٤٤٧

ك ّ :ل عي::د ومع::ه أھ::ل بيت ِ :ه  ...عل::يھم حل::ل ال::ديباج المذھّب::ة وعل::ى رؤوس::ھم أكالي::ل ال::ذھب وف::ي
أوس::اطھم الزن::انير المفضَّض::ة ب::الجوھر وب::ين أي::ديھم اع::الم فوقھ::ا ص::لبان ال::ذھب ف::إذا قض::وا
ه (( ...
صالتھم انصرفوا إلى مستشرف ِ
) ص  ٩٥س  ٦القبائل المتنصّرة ( ق:ال الج:احظ ف:ي كت:اب الحي:وان ) )) :(٦٦ : ٧م:ن
الع::رب م َّم::ن ك::ان ال ي::رى للح:رَ م وال لش::ھر الح::رام حرم::ة ) وھ::م المطبق::ون عل::ى ع::داوة النب::ي
صلعم والكفر ب ِه والمُحلُّون ( طيء كلّھا وخثعم كلھا وكثير من احياء قض:اعة ويش:كر والح:ارث
بن كعب ھؤالء كلُّھم أعداء الدين والنسب ھذا إلى ما كان في العرب والنصارى والذين يخالفون
دين مشركي العرب ك ّل الخ:الف كتغل:ب وش:يبان وعب:د الق:يس وقض:اعة وغسَّ :ان وسُ:لَيم والعِب:اد
وتنوخ وعاملة ولخم وجذام وكثير من بلحارث بن كعب وھم خلطاء وأعداء (( ....
) ص  ٩٩س  .١٩سرجيوس ( .وكان على اسم مار سرجيوس أو ماسرجيوس )ويقال
ماسرجيس( ديرٌ ذكرهُ عبد _ بن العبَّاس الربعي في األغاني ) : ( ١٢٩ : ١٧
ماسرجيس
دير
بـين ور ٍد وبـين ٍ
ِ
آس جنيٍّ َوسْ ط بستان ِ

) ـ س  ٢٠الرُّ صافة ( ھي التي تعرف برصافة ھش:ام غرب:يّ مدين:ة الر َّق:ة .وك:ان أھلھ:ا
العرب عريقين بالنصرانيَّة وبقوا على دينھم بعد اإلسالم ب:زمن طوي:ل كم:ا يش:ھد عل:ى ذل:ك اب:ن
بطالن في رحلت ِه سنة  ٤٤٠ھـ )  ١٠٤٨م ( حيث قال ) معجم البلدان  ( ٧٨٥ : ٢يصف قصر
الرص::افة  )) :وھ::ذا القص::ر حص::نٌ دون دار الخالف::ة ببغ::داد مبن::يّ بالحج::ارة وفي::ه بيع::ة عظيم::ة
ظاھرُ ھا بالفصّ المذھَّب أَنشأھا قسطنطين بن ھيالنة .وس ّكان ھذا الحصن بادية أكثرھم نصارى
ه )) من عجائب الدنيا حس ًنا وعمار ًة ((
 (( ...أمَّا الدير فيقول عن ُه ياقوت ان ُ
) ص  ١٠٢س  . ٥السماوة ( ھ:ي البادي:ة الواقع:ة بن:ي الكوف:ة والش:ام ك:ان يس:كنھا بن:و
كلب
) ص  ١٠٣س  ٤النص::رانيَّة ف::ي ت::دمر ( روى الس::معاني ف::ي المكتب::ة الش::رقيَّة ) : ٤
 ( XIVلعمرو بن م َّتى أنَّ يھوذا بن يعقوب المل َّقب لبّي ذھب إلى تدمر ليبشر فيھا بالمسيح
ُّ
وخطھا العربيّ قليل
) ـ س  ٢١كتابة ز َبد ( ھذه الكتابة أوسع باليونانيَّة
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الوضوح لم ي َّتفق المستشرقون في تفسيره .ويؤخذ من اليونانيَّة أنَّ الذين أقاموا ھذا األثر ل:ذكرى
القديس سرجيوس البردي:وت يوح َّن:ا ب:ن برك:ة وس:ركيس ب:ن س:ركيس وغيرھم:ا وانَّ ال:ذي عُن:ي
بھندست ِه سمعـان بن عمرو والنديوس .وفي صدر الكتـابة السريانيَّة البس:ملة النص:رانيَّة )) المج:د
لآلب ولالبن وللروح القدس ((
) ص  ١٠٨س  ٣ـ  . ٦أَيْلة وصاحبھا ( ايلة اليوم خراب وقامت َع َقبة مقامھا على بعد
ً
فرضة حافلة تقصدھا سفن اليمن والھند والصين وتأتيھا من
كيلومترين منھا .وكانت قبل الھجرة
َّ
البرّ قوافل الش:ام )  ( Cfr. Itinerarium Antonini, pp. 42 et 44وامَّ:ا ص:احبُھا يوحن:ا أو
يح َّنة بن رؤبة فقد دعاهُ المسعودي في كتاب التنبيه واالشراف )ص  (٢٧٢أسقف أَيْلة .وقد ج:اء
في أحد كتب المجامع الدينيَّة ذكر )) أسقف أيلة والشراة ((
ش ثَّ :م ذك:ر معھ:ا
وقد ذك:ر ال:بالذري ف:ي فت:وح البل:دان ) ص  ( ٥٩قب:ل أَيْل:ة تبالََ :ة وجُ َ:ر َ
والجرْ باء وكلھا كانت حافلة بالنصارى
أَ ْذرع و َم ْقنا
َ
) ـ س  ١٦ـ  ١٩دومة الجندل وصاحبھا اكيدر ( .جـاء في معجم البلدان لياق:ـوت ) : ٢
 ( ٦٢٦انَّ بني كنانة من كلب كانوا في دومة الجندل وانّ فيھا )) ك:ان حص:ن م:ارد وھ:و حص:ن
ه األسماء المبھمة ))
أ ُ َكيْدر ((  .وفي تھذيب األسماء للنووي ) ص  )) ( ١٦٢قال الخطيب في كتاب ِ
كان أكيدر نصران ًّيا ث َّم أسلم وقيل بل مات نصران ًّيا .ھذا كالم الخطيب وقال أبو عبد _ بن من:ده
وأبو نعيم االصبھاني في كتابھما في معرفة الصحابة انَّ اكيدر ھذا اس:لم وأھ:دى إل:ى رس:ول _
َّ
الخط::اب رض .ق::ال اب::ن األثي::ر  :ا َّم::ا الھدي::ة والمص::الحة
ص::لعم حُ لَّ::ة سِ َ :يراء فوھبھ::ا لعم::ر ب::ن
فصحيحان وامَّا اإلسالم فغلطا في ِه فان ُه يُسْ :لم ب:ال خ:الف ب:ين أھ:ل السِ َ :ير وم:ن ق:ال انُ :ه أس:لم فق:د
أخطأ خطأ ً فاح ًشا ) .قال ( وكان اكيدر نص:ران ًّيا فلمَّ:ا ص:الح ُه رس:ول _ ص:لعم ع:اد إل:ى وطنِ :ه
وبقي في ِه ث َّم انَّ خال ًدا حاصرهُ في زمن أبي بكر الصديق وقتل ُه مشر ًكا نصران ًّيا .وكان قبل ُه عل:ى
ايلة اصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصران ًّيا ((
) ص  ١١٤س  . ٢١أبو عامر الراھب ( ھو أبو عامر بن صيفي خرج في أُحُ ّد لمقاتلة
مح ّم::د رس::ول اإلس::الم ومع ُ :ه األح::ابيش وعب::دان أھ::ل م َّك::ة ) اطل::ب األغ::اني  ١٧ : ١٤وس::يره
الرسول البن ھشام  .( ٥٦١وجاء في مواسم األدب للسيِّد جعفر البيتي
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)  )) : ( ٢٠٢ : ٢أبو عامر االوس:ي ) وابنُ :ه ھ:و حنظل:ة غس:يل المالئك:ة ( ترھ:ب ف:ي الجاھليَّ:ة
ولبس المسوح فلمَّا قدم صلعم المدينة كان ل ُه مع ُه خطب وخرج في  ٥٠غالمً:ا إل:ى الش:ام وم:ات
على النصرانيَّة
ومن االوس النصارى أبو قيس صيفيّ بن االسلت ) أسد الغابة الب:ن األثي:ر ) ٢٧٨ : ٥
(  )) :وھو أحد بني وائل بن زيد ھرب إل:ى مك:ة وك:ان فيھ:ا م:ع ق:ريش وقي:ل انَّ اس:م ُه الح:ارث
ه لم يُسلم .وقد كان قبل الھجرة يتألَّه ((
وقيل عبد _  ...والصحيح ان ُ
) ص  ١١٥س  . ٤النصارى في المدينة قبل اإلسالم وفي أوائل ظھ:ور ِه ( .وممَّ:ا ي:د ُّل
على ذلك ما ذكرهُ البخاري في صحيح ِه )  ٤١ : ٣ـ  ( ٤٢حيث روى انَّ نبيط الشام كانوا يأتون
إلى المدينة ويتاجرون مع محمَّد بالحنطة والشعير والزيت والزبيب .وذكر عب:د الق:ادر البغ:دادي
َّ
الخط:اب اس:تعمل اب:ا ُز َبي:د الش:اعر النص:رانيّ عل:ى
في خزانة األدب )  ( ١٥٥ : ٢ان عمر بن
صدقات قوم ِه وان عثمان بن ع َّفان كان يقرّ ب ُه ويُدني مجلسُ :ه وكّ :ل ذل:ك ف:ي المدين:ة .ولمَّ:ا مات:ت
في المدينة أم الحارث بن عبد _ أحد سادات قريش وكانت نصرانيَّة وجدوا الص:ليب ف:ي عنقھ:ا
بع::د موتھ::ا ) األغ::اني  ٣٢ : ١وت::اريخ اب::ن عس::اكر  ( ٤٤٨ : ٣فوكل::وا إل::ى أھ::ل دينھ::ا القي::ام
بجنازتھا .ففعلوا
) ـ س  ١٧ـ  ١٨الحديث ألُخرجنَّ النصارى واليھ:ود م:ن جزي:رة الع:رب ( .ھ:و ح:ديث
ك
مصنوع كما ترى ممَّا تق َّدم وممَّا أثبتناهُ في ھذا الفص:ل ع:ن النص:رانيَّة ف:ي المدين:ة .وم:ا ال شَّ :
في ِه أنَّ النصارى في أيَّام بني أميَّة كانوا يسكنون المدين:ة وم َّك:ة .وج:ا َء ف:ي األغ:اني )(١٥٦ : ٤
ان مروان بن الحكم ا َّتخذ ك ُ
ش َرط ألھل المدينة مائتين من أھل أَيلة النصارى .وروى أيضًا ) : ٢
َّ
ّ
 ١٢١و ( ١٢٧دخول حنين الحيري المغني النصرانيّ إلى مكة والمدينة وغنا َءهُ فيھما .وقد ج:اء
في كتاب المقدّسي أحسن التقاسيم في معرفة األق:اليم ) ص  ( ٩٥قولُ :ه ع:ن جزي:رة الع:رب )) انَّ
اليھود بھا أكثر من النصارى (( وفيِ :ه دلي:ل عل:ى وج:ود الملَّت:ين فيھ:ا ح َّت:ى الق:رن الراب:ع للھج:رة
والعاشر للمسيح
) ص  ١١٦س  ١٨ـ  ٢٣النصران َّية في جرھم الثانية ( ف:ي بع:ض رواي:ات الع:رب م:ا
يشير إل:ى ذل:ك كق:ول ھش:ام ف:ي معج:م البل:دان لي:اقوت )  )) : ( ٦٥٣ : ٣ج:رھم ب:ن ف:ائج وبن:وهُ
أَنطقھ::م _ بَّ :
:الزبور فھ::م الث::اني م َّم::ن تكلَّ::م بالعرب َّي::ة ولس::انھم الزب::ور وكت::ابھم الزب::ور (( وروى
األزرقي في تاريخ م َّكة ) ص  ( ٣٦٦عن ابن عبّاس ما يشير إلى
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الح َ:رم
التبشير بالنصرانيَّة في م َّك:ة من:ذ عھ:د رس:ل المس:يح بقولِ :ه )) ح:جَّ الحواريُّ:ون فلمَّ:ا دخل:وا َ
مشوا تعظيمًا للحرم ((  .وفي التاريخ المذكور ) ص  ٤٢ـ  ( ٤٣ان ُه )) لمَّ:ا ھ:دموا الكعب:ة وج:دوا
ً
كتابة سريانيَّة فسألوا عنھا رجالً من أھل اليمن وآخر من الرھبان .ث َّم روى مضمونھا
في ركنھا
ً
غبط:ة وم:ن ي:زرع ًّ
ش:را يحص:د
بروايات مختلفة منھا ما ھو حرف ُه  )) :م:ن ي:زرع خي:رً ا يحصُ :د
ً
أج:ل كم:ا ال يجتن:ى م:ن الش:وك العن:ب (( وھ:ذا كم:ا
ندامة تعملون السيّئات فال ُتج:زون الحس:نات َ
ترى مأخوذ من كالم اإلنجيل .وجاء ھناك )) انَّ ھذه الكتابة وُ جدت أربعين عامًا قبل مبعث النبي
في عام الفيل ((
) ص  ١١٨س  . ٢تنصَّ::ر قس::م م::ن ق::ريش ( م::نھم الخِرّ ي::ت ب::ن راش::د الن::اجي .ق::ال
المسعودي في مروج الذھب )  ( ٤١٨ : ٤يذكر محاربة الخرّ يت لعل:يّ ب:ن أب:ي طال:ب س:نة ٣٨
للھجرة  :ومضى الحارث ) والصواب الخرِّ يت ( بن راشد الناجي في ثلثمائة من الناس فارتُّ :دوا
ل:ؤي ب:ن غال:ب عن:د أنفس:ھم (( فقولُ :ه ارت:دُّوا إل:ى دي:ن
إلى دين النصرانيَّة وھم من ولد س:امة ب:ن َ
النصرانيَّة يد ّل على ا َّنھم كانوا ساب ًقا نصارى ) اطلب في الكتاب الصفحة  ١٤٠ما ق:ال الطب:ري
في ناجية وھو ينسبھم إلى تميم لكن أب:ا س:عيد الس:معاني ف:ي االنس:اب ص  ٥٥٠ : ٢والس:يوطي
في لب األلباب ) ص  ( ٢٥٨وغيرھم يجعلونھم من بني سامة القريشيين
) ـ س  ١٥ـ  . ١٦تعظيم اليھود والنصارى للكعبة ( ْ
زد على ما روينا م:ا ذك:رهُ ي:اقوت
في معجم البلدان في وصف م َّكة قال  )) :من سائر البلدان تح ُّج إليھا ملوك حمي:ر وكن:دة وغسَّ:ان
ولخم (( وذكر ابن فقيه في مختصر كتاب البلدان ) ص  ( ١٩انَّ أح:د مل:وك الحي:رة بع:د تنصُّ:ر ِه
ح َّج إلى الكعبة
) ـ س  . ١٧موقف النصرانيّ ( قال ُه في التاج )  ( ١٤٠ : ٣في كالم ِه عن بطن َمحْ سر
ق:ال )) ھ:و وا ٍد ق:رب مزدلف::ة ب:ين عرف:ات و ِم َن::ى وف:ي كت:ب المناس:ك ھ::و وادي الن:ار وقي:ل ألنُ :ه
موقف النصارى .وأنشد عُمر رض حين أفاض من عرّ فة إلى مزدلفة وكان في بطن محسر :
إليك يعدو قلقـ ًا وضينا

مُخال ًفا دين النصارى دينا

امَّا )) مقبرة النصارى (( المذكورة ھناك فھي التي دعاھا عبد _ بن الزبير ) األغاني
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 )) ( ٤٠ : ١٣بمقابر المشركين ((  .وقرب م َّكة أيضًا )) ذات َحبِيس (( اس:م مك:ان ج:اء ذك:رهُ ف:ي
يس من رھبان النصارى نسك ھناك
الحديث ) تاج العروس  ( ١٣٥ : ٤ولعلَّ ُه سُمي بذلك لحب ِ
) ص  ١١٩س  ١ـ  ٢الحنيفيَّة شيعة نصرانيَّة ( ورد في شعر جرير ما يؤيد ذلك حيث
اصھار الفرزدق ) اطلب نقائض جرير والفرزدق ص ( ٥٩٥
يھجو بني دِرْ ھم
َ
درھم
وحالف ُت ُم لِلـ ُّ ْؤ ِم يا آ َل
ٍ

حالَفَ النصارى دين من يتحنـ َّفا
ِ

) ـ س  . ٦األيمن بن ُخرَ يْم ( ھو من الصحابيين ذكرهُ ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ٣
األول مصحّ ًفا )) لم ي ْ
 ١٨٦ :ـ  ( ١٨٩وروى بي َت ُه َّ
َطف بھا جنيفٌ ولم يسفر بھا ساع ٌد قدرُ ((
) ـ س  ٢٠عبيد _ بن جحش ( قال الطبري ف:ي تاريخِ :ه )  )) ( ٢٤٤٥ : ٣وك:ان عبي:د
_ بن جحش ھاجر با ّم حبيبة مع ُه ) وھي ابنة ابي سفيان ( إلى أرض الحبشة في الھجرة الثانية
فتنصَّر وارت َّد عن اإلسالم (( وابنت ُه زينب بنت جحش كان:ت زوج:ة زي:د ب:ن حارث:ة م:ولى محمَّ:د
تزوجھا محمَّد في حياة زوجھا
نبي اإلسالم وكان نصران ًّيا ث ّم َّ
) ص  ١٢٠س  ٦عثم::ان ب::ن الح::ويرث ( ك::ان م::ن ق::ريش وذك::ر الف::اكھيّ ف::ي كتاب ِ :ه
المنتقى في اخبار ا ّم القرى ) ص  ١٤٣ـ  ( ١٤٤انَّ قيصرً ا ملك ال:روم ملَّكُ :ه عل:ى ق:ريش بم َّك:ة
بكتاب مختوم في أسفل ِه بالذھب ((  .وقال ياقوت في معجم البلدان )  ( ١٢٨ : ١وكان عثمان بن
الحويرث ھجَّ ا ً
ء لقريش عالمًا بمثالبھا ((
) ـ س  . ١٣أبو قيس صرمة بن أبي أنس ( كان من بني النجَّ ار اختلفوا في اسم ِه فقالوا
صرمة بن أنس وصرمة بن قيس وصرمة بن أبي أنس .ومن أقوال ِه الدالَّة على نصرانيَّت ِه
أقو ُل إذا صلـ َّ ُ
يت في ك ّل بيع ٍة حنا َنيْك ال ُت ْظھر عليَّ األعاديا

ومن حكم ِه قول ُه :
واصبح ناصحً ا
س
َ
يقو ُل أبو قي ٍ
أوصّيكم با bوالبـرّ والتقـى
وانْ قومكم سادوا فال تحس ُد َّنھم

أَالَ ما استطعتم من َوصات ُي فافعلوا
وأَعراضِ كـم والبـرُّ باَّ bأو ُل
وان كنتم أھـل الرئـاسة فاعدلوا

٤٥٢
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وقال في نصرانيَّت ِه عن ُه تعالى :
احتفال
ول ُه شمَّس النصارى وقـاموا ك َّل عي ٍد ل ُه وك ّل
ِ

أس:رهُ ُغ:زاةٌ م:ن
) ص  ١٢٠س  . ١٦زيد بن حارثة ( كان ھذا نصران ًّيا من بني كل:ب
َ
العرب فباعوهُ ف:ي عُك:اظ واش:ترت ُه خديج:ة وأھدتُ :ه زوجھ:ا محمًَّ :دا رس:ول اإلس:الم فأخ:ذ زوجتُ :ه
زينب
ومن موالي محمَّد النصارى شقران وك:ان عبً :دا حبشًّ :يا لعب:د الرحم:ان ب:ن ع:وف فأھ:داهُ
ضر موت محمَّد ومات بالمدينة
نبيّ المسلمين ) أسد الغابة البن األثير  ( ٢ : ٣ح َ
وم::نھم َعَّ :داس .ق::ال اب::ن األثي::ر )  )) : ( ٢٨٩ : ٣ك::ان م::ولى ش::بيبة ب::ن ربيع::ة ب::ن عب::د
شمس من أھل نينوى الموصل كان نصران ًّيا ((
ومن موالي محمّد النصارى أيضًا أبو لقيط قال ابن األثير )  )) : ( ٢٨٦ : ٥كان حبشًّ :يا
َّ
الخطاب ((
وقيل كان نوب ًّيا من موالي النبي صلعم بقي إلى أيَّام عمر بن
) ـ س ُ . ١٧ع ْتبة بن أبي لھب ( قال أبو الفرج في األغاني )  )) : ( ٢ : ١٥ك:ان النب:ي
زوج عتب َة إحدى بنات ِه فلمَّا َ
بعث ُه _ تعالى نب ًّيا أقسم ْ
َت علي ِه ا ُّم جميل ان يطلّقھ:ا فج:اء إل:ى
صلعم َّ
َّ
النبي صلعم فوقف علي ِه فقال  :يا محمّد أشھد أني نصرانيّ قد كف:رت بربّ:ك وطلق:ت ابنت:ك ف:دعا
علي ِه رسول _ صلعم  ...فبعث _ َّ
عز وج َّل علي ِه اس ًدا فافترس ُه (( ) كذا (
وذكر السيّد جعفر البيتي في مواسم األدب ) ُ ( ٢٠٢ : ٢ع ْتبة آخر نص:ران ًّيا وھ:و عتب:ة
بن أبي ربيعة قال )) لقي النبي صلعم بالطائف لمَّا خرج يدعوھم قُتل يوم بدر على النصرانيَّة ((
اب:ن
ومن نصارى قريش النضر بن الحارث بن َكلَدة الذي أمر بقتل ِه محمّد وكان النض:ر َ
خالت ِه معاديًا ل ُه ث َّم ندم على قتل ِه بعد أن سمع ِعتاب أخت ِه قتيلة ) راجع األغاني  .( ١٠ : ١وأبوهُ
الحارث ھو المعروف بطبي:ب الع:رب وك:ان كالھم:ا نص:ران ًّيا .وك:ان ف:ي م َّك:ة ف:ي عھ:د ِه طبي:ب
نصرانيّ آخر وھو أبو داود عبد الرحمان مات نصران ًّيا
) ص  ١٢١س  ٤كتاب الخراج ( ھو كتاب االمام أبي يوسف يعق:وب وض:ع ُه لھ:ارون
الرشيد
) ص  ١٢٤س  ٢قبائل العرب المتنصِّرة ( ممَّا ال ينكر انَّ النصرانيَّة كانت
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غلبت على الحيرة حاضرة ملوك المناذرة منذ القرن الرابع .وقد َّاثرت نص:رانيَّتھا ف:ي كثي:ر م:ن
قبائل العرب التي كانت تسكنھا أو تت:ر َّدد إليھ:ا .ق:ال ياق:ـوت ف:ي معج:م البل:دان ) )) :( ٢٧٨ : ٢
ح ْم َير وطيء وكل:ب وتم:يم ون:زل كثي:رٌ م:ن تن:وخ
صار في الحيرة من جميع القبائل من َم ْذحج و ِ
االنبار والحير َة إلى َطفّ الفرات وغرب ّي ِه  ...ث َّم كره كثيرٌ من تنوخ المقام في العراق وان َيدينوا
َ
ألَردشير فلحقوا بالشام وانضمُّوا إلى م:ا ھن:اك م:ن قض:اعة .وأھ:ل الحي:رة ثلث:ة أص:ناف ُ :فثل:ثٌ
تنوخ وھم أصحاب المظ:ا ّل ينزل:ون غرب:ي الف:رات فيم:ا ب:ين الحي:رة واالنب:ار فم:ا فوق:ه .والثل:ث
الث::اني العب::اد وھ::م ال::ذين س::كنوا الحي :رة وتع َّب::دوا لملكھ::ا .والثل::ث الثال::ث األح::الف ال::ذين لحق::وا
بالحيرة ((
) ص  ١٢٤س  . ١٤االوس ( م::ن زعم::اء بن::ي اوس النص::ارى عب::د الح::رث ب::ن عب::د
المسيح االوسي الذي قُتل يوم مرج راھط ) األغ:اني  .( ١٢٨ : ٢٠وق:د ذك:ر ي:اقوت ف:ي معج:م
البلدان )  ( ٤٦٣ : ٤االوس والخزرج وحلولھم المدينة بعد مق:اتلتھم لليھ:ود فيھ:ا بمس:اعدة مال:ك
بن عجالن وأبي ج َبلة الغسَّاني .وفي ھذا الخبر ما يشعر بنصرانيَّة القبيلتين ولوال دينھما لما قد َم
أبو جبلة للدفاع عنھما
) ـ س  . ١٧اياد ( ممَّا يثبت أيضًا نصرانيَّة اي:اد ع:دَّ ة أدي:رة بنوھ:ا ف:ي دي:ارھم وذكرھ:ا
ياقوت في معجم البلدان كدير الس ََّوا )  ( ٦٧٢ : ٢ودير قُ:رَّ ة )  ( ٦٧٥ : ٢وغيرھم:ا .وق:د ذك:ر
الفاسيّ في شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ) ص  ١٣٤و ( éd. Wüstenfeld ١٣٧والية اي:اد
بن نزار للكعبة بعد جرھم وقبل قريش .وذكر ھن:اك أح:د أُم:رائھم دع:اهُ وكي:ع ب:ن س:لمة ) ق:ال (
كان من الصالحين بنى صرحً ا وجعل في ِه سلَّمًا كان يرقاهُ ليناجي _ تب:ارك وتع:الى وإليِ :ه أش:ار
شاعر من بني اياد بِ ْشر بن الحجر قال :
ونحن أيـا ٌد عبـا ُد اإلله
ب العتيق
ونحنُ والةُ حجا ٍ

ُ
ورھط مُناجي ِه في السُلـ َّ ِم
رھم
زمان النخاع على جُ ِ

) قال ( وقامت نائحة وكيع على أبي قبيس فقالت :
ال ھلك الوكيع اخو أيـاد
مناجي _ مات فال خلو ٌد

المرسلين على وكيـع
سال ُم
َ
وضوع
في
قوم
وك ُّل
شريفِ
ٍ
ِ

فف::ي ھ::ذا الخب::ر م::ا ُي ْش::عر بنص::رانيَّة اي::اد ولعَّ ::ل وكيعً::ا أح::د الرھب::ان المتنس::كين ف::ي
الصوامع .ومن ظريف ما رواه ياقوت في معجم البلدان )  ( ٨٦٩ : ١عن أحد بني اياد

٤٥٤
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الذي وقع أسيرً ا في أيدي المسلمين فعرض علي ِه ھشام الخليفة األموي أن يجحد النص:رانيَّة ف:أبى
ُ
دبر وھو ي:أبى ف:أمر بض:رب عنقِ :ه وك:ان ف:ي
قائالً  :ما
كنت ألَرجع عن ديني .فأَقب َل به ھشام وأَ َ
طريق ِه دخل كنيس َتيْ الرھا فصلَّى فيھما
) ص  ١٢٥س َ . ٧ب ْھ::راء ( اطل::ب م::ا ورد ع::ن نص::رانيَّة قبيل::ة بھ::راء ف::ي مجموع::ة
مكتبتنا الشرقي ج  ١ص  ( MFO, I, 272 ) ٢٧٢وكتاب العالَّمة رينه دوسُّو ع:ن ال ُّنص:يريين
)  ( Dussaud: Hist. et Religion des Nosairis, p. 68, 95 etcوممَّا ورد في المسالك
والممالك البن حوقل ) ص  )) : ( ١٨وبعض العرب تنصَّر ودان بدين النصرانيَّة مثل تغلب في
ربيعة بارض الجزيرة وغسَّان وبھراء وتنوخ بأرض الشام ((
) ـ س  ١٧تغلب ( قال ابن خلدون في تاريخ ِه )  )) : ( ٣٠١ : ٢وبنو وائل بطن عظ:يم
م َّتسع أشھرھُم بنو تغلب وبنو بكر بن وائل  ...فلبني تغلب شھرةٌ وكثرة وكانت بالدھم بالجزيرة
الفراتيَّة بجھات سنجار ونصيبين و ُتعرف بديار ربيعة وكان:ت النص:رانيَّة غالب:ة عل:يھم لمج:اورة
الروم ((  .وممَّا روى في األغاني ) َ ( ٥٣ : ١٦ق ْت ُل محمَّد نبي اإلسالم ألحد رؤساء تغلب لثبات ِه
على دين ِه .جاء ھناك  )) :قال أبو عمرو  :وكان لتغلب رئيس يقال ل ُه الجرَّ ار وادرك النبيّ صلعم
وأبى اإلسالم وامتنع من ُه فيقال انّ رسول _ صلعم بعث إلي ِه زيد الخيل وامرهُ بقتال ِه فمضى زيد
فقاتل ُه فقتل ُه لمَّا أبى اإلسالم (( وممّا أنشد الفرزدق في مديح تغلب قول ُه ) النقائض ص : ( ٨٨٨
وائل
ب ابنـ ِة
لـوال فوارسُ تغلـ َ
ٍ
قيصر وابتنوا برماحھم
حبسوا ابن
َ
ُ
ضـلوا
وم ف ّ
قـوم إذا وُ زنـوا بقـ ٍ

مكان
نزل العدوُّ عليـك ك ّل
ِ
َ
ـ
يان
البن
كرم
ِ
يوم ال ُكالب كأ ِ
الميزان
م ِْثلَيْ موازنھم على
ِ

ويد ّل على ثبات تغلب في نصرانيَّتھا ا َّنھم تقرَّ بوا إلى الفرنج في َزحفاتھم على األراضي
المقدَّسة وقد ذكر المقريزي في الخطط ا َّنھم كانوا مع جذام سنة  ٥٧٧ھـ يرسلون لھم الغالَّت
) ص  ١٢٦س  ١٠تم:يم ( ج:اء ف:ي األغ:اني )  ( ١٨٩ : ٨ع:ن تم:يم م:ا حرفُُ :ه  )) :انَّ
بني تميم كانوا وثبوا على البيت قبل اإلسالم بمائة وخمسين سنة فاستلبوهُ وأجمعت العرب عليھا
لِما انتھكت ما لم ينتھك ُه أحد ّ
قط فأَجْ لَت ْـھا من أرض تھامة ((  .وقد افتخر جرير
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في شعر ِه بأَنَّ تميمًا أجدادهُ كانوا ينتسبون إلى اسحاق بن ابرھيم الخليل وليس السمعيل )نق:ائض
جرير ص  (٩٩٤قال :
أبونا أبو اسحاقَ يجم ُع بيننا
فيجمعُنا وال ُغرَّ أَبنـا َء سار ٍة

ابٌ كان َمھد ّيـ ًا نب ًّيا مطھَّرا
ابٌ ال نبالي بعد ِه من تغ َّدرا

) ص  ١٢٦س  ٢٣من ُسمّي بمحمَّد في الجاھليَّة ( قد أحصى ابن بريّ منھم كم:ا ت:رى
سً :
:بعة .وق::د جعلھ::م غي::رهُ ثلث::ة فق::ط ك::ابن قتيب::ة ف::ي المع::ارف واب::ن خلك::ان ف::ي ت::راجم األعي::ان
والسھيلي في الروض وابن فورك في األصول ) مواسم األدب للبيتي  ( ١٠٨ : ٢وھم محمّد بن
سفيان ج ّد الفرزدق التميميّ ومحمّد بن أُ َحيْحة بن الجالج أخو عبد المطلب بن ھاشم ال ّم ِه ومحمَّد
بن عمران بن ربيعة .وجا َء في كتاب انساب االش:راف لل:بالذري (Ms de Gotha, ff. 355,
) ZDMG, 1884, p. 389انھم س َّتة  )) :محمَّد بن سفيان ومحمَّد بن الحرماز ومحمَّد الش:ويعر
بن حمران الجعفي ومحمَّد بن عقبة بن احيحة بن جالح االوسي ومحمَّد بن مالك التميميّ ومحمّد
بن مسلمة االنصاري ((  .امَّا سپ ِرنغر في س:يرة محمّ:د ) (A. Sprenger I, 161فا َّنُ :ه بلَّ:غ ع:دد
المسمَّين بمحمَّد في الجاھليَّة عش:رة أولھ:م محمَّ:د الخزاع:ي الس:لمي ال:ذي رح:ل إل:ى أبرھ:ة مل:ك
الحبشة في اليمن وتنصَّر ث َّم محمَّد بن سفيان اسقف بني تميم .ثم محمَّد الھمداني ومحمَّد األُسَ يْدي
ومحمد العكيمي ومحمَّد بن أسامة السعدي ومحمَّد بن لَجْ لج ومحمَّ:د ب:ن ح:ارث ومحمَّ:د ب:ن عم:ر
بن مغفل ومحمَّد بن أُحيحة بن الجالح
) ص  ١٢٧س  ١تنوخ ( اطلب أيضًا لنصرانيَّة تن:وخ مجلّ:ة اإلس:الم األلمانيّ:ة ( Der
)  Islam. IV, p. 387ومن تنوخ كان حيّ بني س:اطع .ذك:رھم البك:ري ف:ي معج:م م:ا اس:تعجم
ً
ء دير قديم في الحيرة يعرف بدير ح َّنة قال )) :
)ص  (٣٧٢ونسب إليھم
مستندا إلى أبي الفرج بنا َ
ُتحاذيه منارة عالية كالمرقب تسمى القائمة لبني أوس بن عمرو ((
) ـ س  ١٥نصرانيَّة جذام ( ذكرھا أيضًا الجاحظ في كتاب الحي:وان )  ( ٦٦ : ٧اطل:ب
كذلك مجموعة مكتبتنا الشرقي ) ( MFO, v2. 588-619
) ـ س  ٢١نصرانيَّة َجرْ م ( ابتنى سنة  ٣٢٠م يوح َّنا الكشكرانيّ ديرً ا في

٤٥٦
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ديار بني جرم ) اطلب اخبار فطاركة كرسيّ المشرق لم:اري ب:ن س:ليمان ص  .( ٣٦وق:د بقي:ت
آثار النصرانيَّة في جرم بعد اإلسالم .وممَّا أخبرهُ المقريزيّ انَّ بني ط:يء وج:رم وثعلب:ة ح:الفوا
الفرنج لمَّا قدموا إلى الشام وفتحوا القدس وسواحل الشام (Mémoires de Quatremère II,
)190-1
) ص  ١٢٨س  ٨بنو السمط والح َّداء ( روى البيتين في معجم البلدان في وصف زورة
م::ع غيرھم::ا )  ( ٩٥٧ : ٢ونس::بھما الج::احظ ف::ي كت::اب الحي::وان )  ( ٥٢ : ٥ألب::ي الطمح::ان
َّ
والح:داء ((  .وف:ي كت:اب البي:ان للج:احظ ) (٧١ : ٢وي:روى
األسدي وھو يروي  )) :بن:و الص:لب
لبشر بن أبي الخازم في مدح بني ح َّداء قول ُه :
 bدرُّ بني حـدَّا َء مـن َنفـَ ٍر
إذا غدوا وعصيّ َّ
الط ْلح أرجلھم

ار على جيـرانه ِِ◌ َكلِبُ
وك ُّل جـ ٍ
صلُبُ
كما ُت َنصَّبُ وسط البيع ِة ال ُّ

) ص  ١٢٩س  ١٧حنيفة ( ھو حنيفة بن لُجَ :يْم ب:ن ص:عب ب:ن عل:يّ ب:ن بك:ر ب:ن وائ:ل
وحنيفة اخو عِجْ ل بن لُ َجيْم .وإليھم أشار االخنس بن شھاب بقول ِه عن بني بكر :
وبكرٌ لھا ظھ ُر العراق وان تشأْ

َي ُح ْل دو َنھا من اليمامة حاجبُ

راجع المفضَّليَّات ) ص  .( ٤١٥وكانت حنيفة تسكن أي ً
ضا الرصافة وكانوا أقاموا عليھا
صليبًا في أيَّام النعمان ألنُ :ه ك:ان نص:ران ًّيا ) معج:م البل:دان  ( ١٥٥ : ٢ولمَّ:ا ظھ:ر اإلس:الم ردُّوا
دعوة رسول ِه وق:د ج:اء ف:ي س:يرة النب:ي الب:ن ھش:ام ) ص  )) : ( ٢٨٣ق:ال اب:ن اس:حاق وح:دَّ ثني
بعض أصحابنا عن عبد _ بن كعب بن مالك انَّ رسول _ ص:لعم أت:ى بن:ي حنيف:ة ف:ي من:ازلھم
ه منھم ((
فدعاھم إلى _ وعرض عليھم نفس ُه فلم يكن أحد من العرب أق َب َح ر ًّدا علي ِ
) ص  ١٣١س  ٣سليح ( ذكر ياقوت في معجم البل:دان )  ( ١٨٥ : ٢حاضِ َ:ر قِ ّنس:رين
ومن يقيم ب ِه من العرب قال  )) :قال أحمد بن يحيى بن جابر كان حاضرُ قِ ّنسرين لتنوخ منذ أوَّ ل
خ َيم الشعر ث َّم ابتنوا ب ِه المنازل .ولمَّا فتح أبو عبيدة ق ّنسرين دعا
ما َت َن ُخوا بالشام ونزلوهُ وھم في ِ
أھل حاضرھا إلى اإلسالم فأسلم بعضھم وأق:ام بعض:ھم عل:ى النص:رانيَّة فص:الحھم عل:ى الجزي:ة
وكان أكثر من أقام على النصرانيَّة بني سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة .وأسلم
من أھل ذلك الحاضر جماعة في خالفة المھدي ((
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) ص  ١٣١س  . ١٨شيبان ( من نصاراھا االشراف ُع َميْر بن السليل ابن أخي بسطام
بن قيس .ومنھم مفروق وكان من رجالھم لسا ًنا وبيا ًنا ) ابن دريد في االشتقاق (
) ص  ١٣٢س  ٧ـ  ٨ھانئ بن قبيصة ( تجد شي ًئا من اخبار ِه في معجم البلدان لي:اقوت
في ما َّدة )) الغبيطان (( )  ( ٧٧٤ : ٣وفي ما َّدة )) قار (( ) ( ١٠ : ٤
ض َبيْعة في جملة نصارى
ض َب ْيعَ ة ( ذكر الطبري في تاريخ ِه ) ُ ( ٢٠٣٢ : ١
) ـ س ُ ١٠
العرب مع بني عجل وتيم الالت
) ـ س  ١٣طيء ( كانت طيء تسكن في نجد شرقيّ مدائن صالح في جبلَيْ اجأ وسلمى.
ومن جبالھم َملَكان كان يقال ل ُه ملكان الروم .قال ياقوت )  )) : ( ٢٧٢ : ٤دُعي بذلك ألَن الروم
كانت تسكن ُه في الجاھليَّة (( وكان قسم من بني طيء يسكنون الحيرة ذكرھم في االعالق النفيس:ة
البن رُسْ ته مع نصارى تميم و ُسلَيْم قال ) ص  )) : ( ٣٠٩وعِ ْلية أھل الحيرة نصارى فم:نھم م:ن
قبائل العرب على دين النصرانيَّة من بني تميم آل عديّ بن زيد العبادي الشاعر ومن سُ:لَيْم وم:ن
طيء ومن غيرھم ((
) ص  ١٣٤س  ٩تسمية نصارى الحيرة بالعباد ( ذكر البكري في معج:م م:ا اس:تعجم )
ص  ( ١٨سببًا آخر لتسميتھم بالعباد قال  )) :قال أحمد بن أبي يعقوب ا َّنما ُسمِّي نصارى الحيرة
العباد ألنه وقد على كسرى خمسة منھم فقال ألحدھم :ما اسمك .قال عبد المسيح .وق:ال للث:اني :
ما اسمك .قال  :عبد ياليل .وقال للثالث  :ما اسمك .قال  :عبد يس:وع .وق:ال للراب:ع  :م:ا اس:مك.
قال  :عبد _ .وقال للخامس  :ما اسمك .قال  :عبد عمرو .فق:ال كس:رى أن:تم عب:اد كلك:م فسُ:مُّوا
العباد ((
) ـ  :س  ١٤عب::د الق::يس ( راج::ع م::ا كتب ُ :ه عنھ :ـم ركن::دورف ف::ي دائ::رة عل::وم اإلس::الم
)(Encycl. de l'Islam I, 46-47
) ـ س  ١٧بحيرا الراھب ( ذكرهُ الطب:ري ف:ي تاريخِ :ه )  ١١٢٤ : ١ـ  ( ١١٢٥وروى
ما يتناقل ُه المسلمون عن ُه وعن اجتماع نبيّ المسلمين ب ِه عند رحلتِ :ه إل:ى الش:ام إذ ك:ان اب:ن اثنت:ي
عشرة سنة .وقال السيّد أبو جعفر البيتي في مواسم األدب )  ( ٢٠٢ : ٢ا َّن ُه كان يُسمَّى جرجس.
وامَّا النصارى فيدعون ُه نسطوريوس ويروون قصَّت ُه مع نب:يّ المس:لمين عل:ى خ:الف م:ا ي:ذكرھا
مؤرخو اإلسالم .راجع الرسالة عبد المسيح الكندي إلى الھاش:مي طبع:ة لُ ْن:دن س:نة  ) ١٨٨٥ص
 ١٢٨ـ ( ١٣٠

٤٥٨

ملحوظات على كتاب النصرانيَّة وآدابھا ) ص  ١٣٤ـ ( ١٣٧
) ص  ١٣٤س  ٢٠الرئاب الشنيّ ( اطلب كتاب األغاني ) ( ٧٦ : ١٥

) ص  ١٣٥س  ١٠ـ  ١١خالد ب:ن س:نان ( قرأن:ا ف:ي أح:د مخطوط:ات ب:اريس ( Ms,
)  2455, ff. 2ان ُه كان من ولد اسمعيل وعاش بعد المسيح بثلثمائة سنة .وفي ھذا نظرٌ فانَّ ابن
العربيّ في محاضرات ِه )  ( ٩٥ : ١يزعم انَّ ابنت ُه ج:اءت محم ًَّ:دا فق:ال لھ:ا  )) :مرحبً:ا بابن:ة نب:يٍّ
ه ((
أضاع ُه قوم ُ
) ص  ١٣٦س  ١٧ھجو بني عجل ( يُضاف إلى م:ا أوردن:ا ق:ول اال َبيْ:رد الش:اعر ممَّ:ا
يثبت نصران َّية بني عجل ) األغاني : ( ١٣ : ١٢
بالسالم
ُتح ّيـَا االمسلمون إذا تالقـَ ْوا وعجل ما تحيـ َّا
ِ

ومثل ُه تعييرهُ لھم شرب الخمر :
عجل لما ھو اكفرا
ولك َّنھا ھانت وحُرِّ م شربھا فمالت بنو
ٍ

راجع أي ً
ضا كتاب معاوية ) ( Lammens: Mo‘awia, p. 436-438
) ـ س  ٢٦غسَّان ( يُضاف إلى شواھدنا عن نصرانيَّة غسَّان قول اب:نُ رُسْ َ :ته ف:ي كت:اب
االع::الق النفيس::ة ) ص  .( ١٢٧وق::د ذك::ر النابغ::ة ال::ذبياني ف::ي ش::عر ِه ) ش::عراء النص::رانيَّة ص
 ( ٦٥٥ثلثة احياء من غسَّان فقال :
مُستشعرين قد ْألفـَ ْوا في ديارھ ُم

ب
ُوع ودُعْ ميٍّ وأَيـ ُّو ِ
دُعا َء س ٍ

قال الشارح )) ھم احياء من اليمن من غسَّان وھم نصارى وقيل ھم رھبان .راجع أي ً
ض:ا
في نصران َّية غسَّان ) ( Duchesne: Églises séparées, p. 340-342
) ص  ١٣٧س  ١٧قض::اعة ( كان::ت م::ن أعظ::م قبائ::ل الع::رب ع::د ًدا وأكثرھ::ا بطو ًن::ا
وفروعًا .وجاء في مُعجم ما استعجم للبكري ) ص  ( ١٧ان شعارھم يوم حاربھم س:ابور ك:ان ))
ي::ا لِعب::اد _ فسُ::مُّوا العب::اد ((  .والنص::رانيَّة المنس::وبة لقض::اعة اجم::االً رُ بَّم::ا ُنس::بت أي ً
ض::ا إل::ى
فروعھا .كبني عامر بن ثعلبة بطن من قضاعة وھم رھط ھدبة بن الخشرم الش:اعر النص:رانيّ .
وكبني رقاش بطن آخر م:ن قض:اعة ي:دعوھم ھ ُْدي:ة ) راج:ع حماس:ة أب:ي تمَّ:ام ص  ( ٢٣٤بأُمَّ:ة
المسيح .وكبني تميم الالت الذين ع:دَّھم الطب:ري ف:ي تاريخِ :ه )  ( ٢٠٣٢ : ١ف:ي جمل:ة نص:ارى
ض َبيْعة
العرب مع بني عجل و ُ

ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا ) ص  ١٣٨ـ ( ١٣٩

٤٥٩

) ص  ١٣٨س  ( ٤فاتن:ا أن ن:ذكر ھن:ا ق:يس ع:يالن والمتنصّ:رين منھ:ا .وم:ن الش::واھد
على ذلك ما ورد في نقائض جرير األخطل )  ( éd. Salhani, p. 17ألبي ُثمامة الكلبيّ ي:ذكر
مرج راھط :
وعھدي بھـم في المرج حين تنصَّ ْ
ب
قيس غير
شيخ محـار ِ
رت مشاي ُخ ٍ
ِ

جواس الكلبيّ من بني عدي بن جناب في ذلك اليوم :
وقال َّ
فلو ُ
كنت من قيس بن عيالن لم أَ ِجد

فخـارً ا ولم أَعدل بأن اتنصَّ را

وقد روى في الحماسة أبيا ًتا من ھذا الشعر ونسبھا ) ص  ( ٦٥٦إل:ى عم:رو ب:ن م ِْخ:الة
الحمار الكلبي
ومن قيس عيالن كان:ت بن:و سُ:لَيم ب:ن منص:ور ب:ن عكرم:ة وق:د س:بق أنَّ اب:ن رُ سْ :ته ف:ي
االعالق النفيسة ) ص  ( ٣٠٩ينظمھم بين نصارى العرب م:ع ط:يء وتم:يم .وم:ثلھم بن:و ع:امر
بن صعصعة ) ( Cfr. Journ. As., 5e S., v. 1855 1, p. 371
) ـ س َ ٩ك ْلب ( كان بنو كلب قبل تنصّرھم يعبدون صنمًا اسم ُه َو ّد ثم دانوا بالنصرانيَّة
ورسخ قدمھم فيھا .وقد ورد في سيرة الرسول البن ھشام ) ص  )) ( ٢٨٢انَّ مح َّم ًدا أَتى كلبًا في
بطن منھم يقال لھم بنو عبد _ فدعاھم إل:ى _ وع:رض عل:يھم نفسُ :ه  ...فل:م يقبل:وا
منازلھم إلى
ٍ
من ُه ما عرض عليھم (( وم ّمـَا رواهُ ابن خلدون في تـاريخ ِه عن ابن سعيد ) : ( ٢٤٩ : ٢
)) وكان لقضاعة ملك آخر في كلب بن َو َبرة يتداولون ُه مع السكون من كن:دة فكان:ت لكل:ب دوم:ة الجن:دل
وتبوك ودخلوا في دين النصرانيَّة وجاء اإلسالم والدولة في دومة الجندل ألُكيدر بن عبد الملك بن السكون ويقال
خل:ق
ان ُه كندي من ذرية الملوك الذين والَّھم التبابعة على كلب فاسرهُ خالد بن الوليد  ...وبقيت بنو كلب اآلن ف:ي
ٍ
عظيم على خليج القسطنطينيَّة منھم مسلمون ومنھم متنصّرون

ومن نصارى كلب امرؤ بن اصبغ كان زعيم قوم ِه عند ظھور االسالم وثب َ
َت عل:ى دينِ :ه
عند دعوة محمّد ) اطلب اسد الغابة البن األثير ( ١١٥ : ١
) ص  ١٣٩س  ٣كن::دة ( اطل::ب أيضً::ا ش::اھ ًدا عل::ى نص::رانيَّتھا :
Sacred Books of East, p. XVI
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٤٦٠

ملحوظات على كتاب النصرانيَّة وآدابھا ) ص  ١٣٩ـ ( ١٤٦

) ص  ١٣٩س  ( ٢١كان ح ُّقنا أن نذكر في جملة القبائل المتنصرة قبل اإلسالم قبيلة
لحيان بن ھ َُذيْل بن مدركة بن الياس بن مضر وإلى نصران َّيتھا أشار حاتم الطائي في قول ِه :
ُ
وما
ب ودار ٍة
زلت أسعى بين نا ٍ

))

ُ
خفت أن اتنصَّرا
بلِحْ يان ح َّتى

) ـ :س  ٢٥م::ذحج ( ك::ان س:يّد َم:ْ :ذحج يزي::د ب::ن عب::د الم::دان م::ن أش::راف النص::ارى ف::ي
نجران ) األغاني ( ١٤٩ : ١٠
) ص  ١٤٠س  ٢٥الن::بط ( وم::ن ال::دالئل عل::ى نص::رانيَّة الن::بط انھ::م ل::م يختتن::وا ق::ال
الشاعر ) تاج العروس ( ٥٦٥ : ٣
جاوزوا َنيَّانَ كال َّنبَطِ ال ُغلـْفِ
كأَنَّ على أَكتـافھم َن ْشرَ غَ رْ َق ٍد وقد َ

وقد جاء في كتب السريان عن عبد يشوع السائح ا َّن ُه ب َّشر النبط في المدين:ة وف:ي جھ:ات
عمان كما ب َّشر عبد يشوع الجاثليق بعضًا من بالدھم ) ( J. As, 18351, p. 129
) ص  ١٤٦س ُسقُطرى ( ذكرھـا النا ُخذاة أبو زيد ف:ي كت:ـاب سلس:لة الت:ـواريخ(éd. .
) Reinaud, 133-135من آثار القرن العاشر للمسيح قال عن ُسقُطرى  )) :بھ:ا مناب:ت الص:بر
وھو الدواء األعظم  ...حتى بعث _ عيسى علي ِه السالم فبلغ َمن بھذه الجزيرة امرهُ ف:دخلوا ف:ي
جملة ما دخلت في ِه الروم من التنصُّر وبقاياھم بھا إلى ھذا الوقت مع سائر من سكنھا من غيرھم
((  .وأخبر السائح اإليطالي مركو باولو )) انه مرَّ بھا في القرن الرابع عشر فوجد أھلھا نصارى
يرعاھم رئيس أساقفة يرسل ُه إليھم جاثليق النساطرة من بغداد  (( ...ولمَّا استولى عليھا المسلمون
وأخذوھا من البرتغاليين أكرھوا أھلھا على أن يدينوا باإلسالم ((

تمت الملحوظات على الجزء األول من الكتاب

]

ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا ) ص  ١٥٢ـ ( ١٥٣

٤٦١

الجزء الثاني
) ص  ١٥٢س  ٧كتابة المسند في بني حمير ( إلى ھذه الكتابة يشير أبو ذؤيب بقوله )
لسان العرب ( ٣٠٦ : ١٨
ِّ
ُ
كخط الـدويّ
عرفت الديار

م

حبَّرهُ الكـاتب الحميري

) ص  ١٥٣س َّ ٣أول م::ن كت::ب بالعرب َّي::ة ( .ال يع::رف تما ًم::ا أوَّ ل م::ن كت::ب بالعرب َّي::ة.
وأَقد ُم ّ
خط عربي يُعرف اليوم كتاب ُة َز َبد النصرانيَّة الراقية إل:ى  ١١٠س:نوات قب:ل الھج:رة .يليھ:ا
كتابة حرَّ ان في بالد حوران تقدَّمت  ٥٤سنة على الھجرة وھ:ي أيضً:ا كتاب:ة نص:رانية .ثَّ :م ن:رى
الكتابة العربيَّة شائعة في العراق والس:يَّما ف:ي الحي:رة .وممَّ:ن يُ:ذكر ا َّنھ:م عرف:وا الكتاب:ة العربيَّ:ة
عدي بن زيد .ورد في األغاني )  ( ١٩ : ٢انّ عديّ بن زيد وزير النعمان أبي قابوس كان تعلم
مع أوالد المرازبة الكتابة الفارسيَّة ث َّم كتب لكسرى بالعربيَّة قال أبو الفرج )) كان ع:دي أوَّ ل م:ن
كتب بالعربيَّة في ديوان كسرى (( ولعلَّ ُه تعلَّم ذلك من جّ :د ِه حمَّ:ار وأبيِ :ه زي:د .وق:د روى ص:احب
األغاني عن حمّار )  ( ١٩ : ٢ان ُه )) خرج من اكتب الناس وصار كاتب النعمان الكبير (( وق:ال
ّ
الخط من قريش بع:د ذل:ك بزم:ان أب:و س:فيان
عن زيد ان ُه )) حذق الكتابة والعربيَّة ((  .وممَّن تعلَّم
بن أميَّة وأخوهُ حرب بن أميَّة .قال الطبريّ في تاريخ ِه )  ( ٨٣٦ : ٢أوَّ ل من كتب بالعربيَّة من
العرب حرب بن أميَّة .وجاء في شرح العقيلة وفي االشتقاق البن ُد َريْ:د وف:ي أمالي:ه انَّ بش:ر ب:ن
ّ
الخط العربي وھو الج:زم ف:ي االنب:ار م:ن مرامِ:ر واس:ل َم الط:ائيَّين وخ:رج
عبد الملك الكندي تعلَّم
ّ
الخ:ط س:فيان ب:ن
إلى م َّكة فتروَّ ج الص:ھباء ابن:ة ح:رب ب:ن أميَّ:ة وقي:ل الص:فيَّة ب:ن الح:ارث فعلَّ:م
حرب وتعلَّم ُه معاوية من عم ِه سفيان وكثر من يكتب بم َّكة من قريش
وقال في كتاب لطائف المعارف للثعالبي )  : ( Ms de Leide p. 39ك َّت:اب اإلس:الم :
جاء اإلسالم وف:يھم ) أي الع:رب ( بض:عة عش:ر رج:الً يكتب:ون بالعربيَّ:ة ُ :عمَ:ر وعثم:ان وعل:ي
وطلحة وعثم:ان وإِب:ان ابن:ا س:عيد حُذيف:ة ب:ن عُتب:ة ب:ن ربيع:ة وأب:و س:فين ب:ن ح:رب وابن:اهُ يزي:د
ومعاوية وحاطب بن عمرو بن عبد ش:مس والع:الء ب:ن الحض:رميّ وأب:و س:لَمة ب:ن عب:د االش:ھل
وعبد _ بن أبي سرح وحويطب بن عبد َّ
العزى )) وكان عبد _

٤٦٢

ملحوظات على كتاب النصرانيَّة وآدابھا ) ص  ١٥٤ـ ( ١٦٧

ُ
شئت .فلمَّا
ابن أبي َسرْ ح يكتب للنبي صلعم ث َّم ارت َّد ولحق بالمشركين وقال  :انَّ مح َّم ًدا يكتب ما
ه ((
كان يوم فتح مكة جاء ب ِه عثمان وكان بينھما رضاع فاستوھب ُه النبيّ فوھب ُه ل ُ
وممَّا يدخل في ھذا الباب ما رواهُ ياقوت في ب:اب ُن َقيْ:رة )  )) : ( ٨٠٧ : ٤ق:ال انَّ خال:د
بن الوليد لمَّا خرج إلى عين تمر وجدوا في كنيس ٍة صبيا ًنا يتعلَّمون الكتابة في قرية يقال لھا عين
تمر وكان فيھم حمران مولى عثمان بن ع َّفان رض ((
) ص  ١٥٤س َ )) ( ٦مسْ َند (( الصواب )) مُسْ َند (( وھو ّ
ح ْمير .ويروى الش:طر
خط بني ِ
الثاني من البيت  )) :وما زبَّرَ ْ
م حميرا ((
ت في الصُّحف أقال ُ
) ص  ١٦٠س  ١٨لك الحم ُد ( وردت ھذه األبيات ف:ي كت:اب الحي:وان لل:دميري ) : ٢
 ( ١٩٥وروى ھناك  )) :والنعما ُء والفض ُل  ..حم ًدا وامج ُد (( وذكر أيضًا قول محمد نبيّ اإلسالم
لمَّا سمع ھذه األبيات
) ص  ١٦١س  ٨سمَّاهُ اميَّة مقدَّ سًا ( وكذلك دعوهُ قدُّوسًا قال العجَّ اج ) لسان العرب ٨
ه لألخطل ) أغاني  )) : ( ٨٥ : ٨ق ُّدوس ق ُّدوس ((
دس (( ومثل ُ
َ )) : ( ٥١ :علِم الق ُّدوس مولى القُ ِ
) ص  ١٦٥س  ٢٥ـ  ٢٩علقمة بن العبد ( والصواب ابن َع َبدة ويُعرف بالفحل .وروى
َ
َ
فلست بجنيّ ((
فلست إلِ ْنسيّ )) :
في المفضَّليات ) ص  ( ٧٨٠قول ُه
) ص  ١٦٧س  ٧و ٢٠جھ َّنم ( ورد في تاريخ دمشق البن عساكر )  : ( ١٢٤ : ٣قال
ُ
ُ
عبد _ بن مسلم الدينوري  :س ُ
نقل:ت  :ھ:ذا يحت:اج
وجدت لجھنم ذك:رً ا ف:ي الش:عر الق:ديم
ُئلت ھل
ً
َّ
إلى تتبُّع وطل ٍ
ب وقد اتذ َّكر فلم اذكر اال شيئا وجدت ُه في شعر اميَّة بن أبي الصلت فان ُه قال :
بريء
فال تدنو جھنـ ّ ُم من
ِ
ْ
إذا شبَّت جھنـ َّم ث َّم
وارت

وال َعـدْ نٌ يُطالعھـا أَثيـ ُم
وأَع::::::رض ع::::::ن قوانس:::::::ھا
الجحي ُم

وروى البيت في المخصّص ) :( ٦ : ٩
جھنـ َّم تلك ال ُتبقي بغ ّيـ ًا

وعَ ـ ْدنٌ ال يطالعھـا رجي ُم

وذكر للعُدَ يل بن الفرج ) ياقوت  ( ١٠١٧ : ٤قول ُه في نار جھنم وج َّنة ال ُخ ْلد :

ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا ) ص  ١٧١ـ ( ١٨٢

٤٦٣

ترجوان _ في جنـ َّة ُ
الخ ْل ِد
أَما ترھبان النار اب َنيْ ابيكمـا وال
ِ

وقد ورد اسم جھ َّنام في شعر األعشى قال ) التاج : ( ٣٧٢ : ٧
دعوت ُخليليِ مِسْ َحالً ودعوا لھم

للھجين المذم َِّم
جھ َّنا َم جد ًعا
ِ

) قال ( مِسْ َحل شيطان األعشى .وكذلك قال الفرزدق ) نقائض جرير والفرزدق  ٧٦٨ـ
: ( ٧٦٩
لقد قلـ َّ ُ
ب
دت ح ِْلف بني ُكلَ ْي ٍ
ب ولكن
قـالئد ليس من ذھ ٍ

ت
قالئد في السوالف باقيـا ِ
ت
مواسم من جھ َّنم ُم ْنضجـا ِ

) ص  ١٧١س  ٢٧اسم ُه تعالى ال:ديَّان ( ج:اء ف:ي حماس:ة البحت:ري َلعتاھي:ة ب:ن س:فيان
الكلبيّ ) ع : ( ٣٩١
بالخير والشرِّ ديَّانُ
ورائح يدينـ ُ ُھ ُم
فاضح ْوا أحاديثـ ًا لغا ٍد
َ
ِ
ٍ

) ص  ١٧٣س  ١١النذر ( ويروى لثعلبة بن عمرو ) المفضَّليات : ( ٥١٣
أَقس َم ينذرُ نذرً ا دمي

وأَقسمت أن نِل ُت ُه ال يؤوبُ

) ص  ١٧٨س  ٢٢التسبيح ( قال جرير ) نقائض جرير والفرزدق ( :
ت السُّرى بأَعرافِ ورد اللون ب ُْل ٍق شواكل ُ ْه
أَ َنخـْنا فسبَّحنا ونوَّ ر ِ

قال الشارح  :فسبَّحنا يريد فصلَّينا الغداة وال ُّس ْبحة الصالة ويقال السبحة النافلة
) ص  ١٨٠س  ٦الوحي ( وممَّا قيل في الوحي قول أبي قُصاقص الحق النصري ف:ي
وصف دار ) ياقوت : ( ١٤٣ : ٢
ت وخلَ ْ
ع َف ْ
ت ح َّتى كأنَّ رسو َمھا

وقال جرير ) ياقوت : ( ٦٦٨ : ٣
بين المحصَّر والعـ َّزاف منزلـ ٌة

ُصح ُح
وُ حِيُّ كتا ِ
ب في صحائف م َ

القراطيس
كالوحي من عھد موسى في
ِ

) ص  ١٨٢س  ٢٠السورة ( وردت السُ:ورة أي ً
ض:ا ف:ي كت:اب الش:جر والنب:ات ) البلغ:ة
 ( ٢٣ : ٢٢لجندل بن المث َّنى :
يا ربُّ ربَّ المُرْ َسلين بـالسُّ َورْ

ُ
والزب ُْز
ان يُت ْـلى
ب ِح َك ِم الفُرْ قـ ِ

وقال جرير يھجو البعيث الشاعر وكان كالفرزدق من بن:ي مجاش:ع النص:ارى ) نق:ائض
جرير والفرزدق ( :

ملحوظات على كتاب النصرانيَّة وآدابھا ) ص  ١٨٤ـ ( ١٨٦

٤٦٤

ار
آل
انَّ البعيـث وعبدَ ِ
ٍ
مقاعس ال يقرأون سُورة االحبـ ِ

بالعقود

) قال (  :عبد آل مق:اعس ھ:و الف:رزدق .واراد بس:ورة االحب:ار م:ا ورد فيھ:ا  )) :أَ ْوف:ـ ُوا
((

) ص  ١٨٤س  ١٣الزبور ( وممَّن ذكروا َّ
بور منصور النمري من شعراء ربيع:ة )
الز َ
أغاني ( ١٨ : ١٢
ث مع االعمام في َو َر ِق َّ
ور
ت من تـ ُرا ٍ
وما لبني بنـا ٍ
الزبـ ُ ِ

وقال مجنون ليلى يصف صالة الراھب بالزبور :
كأن ُه راھبٌ في رأس صومع ٍة

الصبح ما طلعا
يتلو الزبور ونج ُم
ِ

ومثل ُه الفرزدق ) نقائض جرير والفرزدق : ( ٧٨٧

ازل من َم ْھـدَ ِد كوحي َّ
عرفت المنـ َ
ُ
الزبور في الغَ رْ قـ ِد

وكذلك جرير ) ياقوت : ( ٣٩٠ : ١
َ
ُعجم
حيّ الديار بعاقـ ٍل واأل ْن ُعـ ِم كالوحيِ في رَ ّق الزبـور الم ِ

وقال أيضًا في رثاء أ ّم حرزة بجُ الجل ) نقائض : ( ٨٥٠

ّ
ُالجل وح ُي ّ
تخطـ ُ ُه األحبارُ
الزبـور
وكأَنَّ منزلـ ًة لھـا بج
ٍ

وروى البكري لحسين بن الضحَّ اك ) ص : ( ٣٧٩

ار
لمَّا حكاھـا زنا ٌم في تفنـ ّنھا فافتنّ يتبـعُ مزمورً ا بمزمـ ِ

) ص  ١٨٥س  ٢٣مجلَّتھم ذات اإلله  ( ..قال في خزانة األدب في شرح ھ:ذا البي:ت )
 : ( ١١ : ٢المجلّة الكت:اب أل َّنُ :ه يُجَ ّ :ل وي َّ
ُعظ:م وأراد بِ :ه اإلنجي:ل ألنھ:م ك:انوا نص:ارى .وي:روى:
محلَّتھم .امَّا رواية األصمعي فبالجيم وھو كتاب النصارى
) ص  ١٨٦س َ ١٠يسُوع ( لع ّل اسم )) سوع (( في شعر النابغة ) اطلب الصفحة ٢٣١
( ھو مرادف ليسوع .ويؤيّد فكرنا ما جاء في تاج العروس )  ( ٣٩٠ : ٥الذي ذكر البيت ثم قال
)) ويروى  :دعوى يسوع ((
) ـ س  ٢٥المسيح بن مريما ( ومثل ُه لجرير يھجو بني مجاشع وفي قول ِه ما يثبت محبَّ:ة
النصارى للمسيح قال ) النقائض ص : ( ٨٣
لقد َوجدَ ْ
ت بالقـَين ُخود مُجاشع

كوجْ د النصارى بالمسيح بن مريما
َ

ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا ) ص  ١٨٩ـ ( ١٩٤

٤٦٥

) ص  ١٨٩س  ٤يوح َّنا المعمدان  ...يحيى ( قال في ِه حسَّان بن ثابت وفي أبيِ :ه زكريَّ:ا
) األغاني : ( ١١ : ٤
وانَّ ابا يحيى ويحيى كالھمـا ل ُه عم ٌل في دين ِه مُت َقبـ َّ ُل

) ص  ١٩٠س  ١٤ـ  ١٥اب:ن عب:د الج:ن ( ك:ذا ورد ف:ي لس:ان الع:رب وھ:و تص:حيف
ّ
الحق (( كما ذكرنا في الصفحة ١٨٧
صواب ُه )) عمرو بن عبد
) ص  ١٩١س  ٢٢ـ  ٢٥الحب:ر ( ورد اس:م الح َب:رْ ف:ي ارج:از رؤب:ة ( Ahlwardt,
) : 149
ار َو َحى ُم َن ْمنـَمُهْ ما َخ َّط في ِه بالمدا ِد قلـمُهْ
انجي ُل احبـ ٍ

وقد روى القالي في امالي ِه بيت أيمن بن ُخ َريْم  )) :ول:م يحض:ر الق:سُّ  ..ول:م َيش:ھد عل:ى
طبخھا الحبرُ ((
) ص  ١٩٢س  ١٩القسّ ( كان العرب يعرفون القسوس بالعبادة والورع والدليل عليِ :ه
ما قال الزبير بن ب ّكار عن عبد الرحمان بن أبي عمّار )) ان ُه كان من عبَّاد أھل م َّكة ف ُسمّي القسّ
من عبادت ِه ) اخبار النساء البن الجوزيَّة ص  ١٨ـ  .( ١٩وق:د ورد اس:م الق:سّ ف:ي رث:اء حاج:ب
بن ذبيان ألخي ِه معاوية قال :
تطاو َل بالبيضـاء ليلي فلم أَ َن ْم وقد نام قسَّاھا وصاح رجالُھا
َ

أراد بيضاء بني ُع َقيْل ث َّم بني معاوية بن عقيل وھو المنتفق )معجم البلدان (٧٩٤ : ١
قسِّيسون

ساوس:ة وعل:ى
) ص  ١٩٣س  ٦وجمعوهُ على قساقسة ( وجُم:ع أيضً:ا عل:ى َقس:اقِس و َق ِ
) ـ س  ١٤شمَّاس ( وذكرهُ أيضًا عبد _ بن العبَّاس الربعيّ ) أغاني  ( ١٢٩ : ١٧ق:ال

:
صھْبا َء من شراب المجوس
رُبَّ َ
ُ
قـد َتحلـ َّيتھا بنـأي ٍ وعـو ٍد

قھـو ٍة بابليـَّ ٍة خنـ
دريس
ِ
بالناقوس
ب الشمَّاس
قبل ضر ِ
ِ

) ص  ١٩٤س  ٩االبيل ( قد بنوا من ھذه اللفظة فعالً قال ف:ي الت:اج ) : ( ٢٠١ : ٧
أَبِ َل الرج ُل إذا ترھَّب وتنسَّك ((  .وفي شروح الشنتمريّ على أبيات االيض:اح ) م:ن مخطوط:ات
ّ
التعزب عن المرأَة ((
مكتبتنا الشرقيَّة ص  )) : ( ١٦٦التأبُّل

))

٤٦٦

ملحوظات على كتاب النصرانيَّة وآدابھا ) ص  ١٩٧ـ ( ٢١٠
) ص  ١٩٧س  ٥كأ َ َّنھم َقصْ رً ا  ( ...ورد قبل ُه في اللسان : ٣٤٠ : ١٧
َ
ب تجْ لى ِب َم ْو َز َن مشرقـ ًا تمثالُھا
بالخيـْر ابل ُج من سِ قاي ٍة راھ ٍ

) ـ س  ٩صوَّ ران وز َبد ( جاء في التاج )  ( ٣٤٤ : ٣انَّ صوَّ ران كورة بحمص .وقال
ياقوت ) ُ : ( ٩١٤ : ٢زبد قرية بق ِّنسرين
) ـ س  ٢٢الربيط ( ومثل ُه المربوط أي الراھب وفي التاج )  ( ١٤٢ : ٤انَّ الربيط لقب
ضر
الغوث بن مرّ من ُم َ
) ص  ١٩٨س  ١٤األشعث ( ولع َّل الرھبان كانوا يربُّون شعرھم على مثال النذير عند
بني إسرائيل كما جاء في شعر عديّ بن زيد في وصف راھب ) أغاني ( ٢٥ : ٢
حسنٌ لُمَّتـ ُ ُه وافي ال َّش َعرْ

ھيكل
مُرْ ع ًدا أحشاؤهُ في
ٍ

دؤاد األي:ادي يص:ف
) ـ س  ٢٦المتعبّد ( ومثل ُه العابد يجمعون ُه العبَّاد واألعابد .قال أب:و َ
مصابيح الرھبان ) التاج : ( ٤١٠ : ٢
ار الرأس في
لھنَّ كنـ ِ

م

ياء ُت ْذكيھـا االعابدْ
َ
الع ْل ِ

) ص  ٢٠٠س  ١٣الحازي ( وردت في شعر أفنون ) المفضَّليَّات  ( ٥٢٣قال :
ُ
لست في شيء َفروحً ا مُعاديا
أَال

العلماء

ُ
ُشفقات إذ َتبـِعْ َن الحوازيا
وال الم

) قال ( الحوازي الكواھن .وقد جمع الطبري )  ( ١٠١ : ١الحازي حُ زاة ق:ال  :الحُ :زاة

) ص  ٢٠١س  ١٣الكنيس::ة ( ق::ال ع::دي ب::ن زي::د يش:بّه تشعش::ع زجاج::ة الخم::ر بقن::ديل
راھب في كنيست ِه ) أغاني : ( ١٧٢ : ٢
ب
بزجاج ٍة مِلء اليـدين كأ َّنھـا قنـدي ُل ُ
ْح في كنيسة راھ ِ
صب ٍ

وقال عبَّاس بن مرداس ) األغاني : ( ٦٤ : ١٣
يدورون بي في ظ ّل ك ّل كنيس ٍة
َ

ف ُي ْنسونني قومي واھوى الكنائسا

) ـ س  ١٩البيعة ( جا َءت أيضًا في شعر ُع َمر بن أبي ربيعة ) أغاني : ( ٨٧ : ٣
ُ
فقلت أَشمسٌ ام مصـابي ُح بيع ٍة

ْ
خلف السُّجْ ف أم أنت حال ُم
بدَت لك
َ

وجاء في نقائض جرير والفرزدق ) ص  ( ٥٨وكانوا يدعون كنائسھم بيت الصالة .قال
ص َبيْح :
الفرزدق يمدح جُ َبي َْرة بنت أبي َب َّذال من بني َق َطن من َنھْشل اسم ُه بِ ْشر بن ُ
َتھـادى إلى بيت الصالة كأ َّنھا

الوعْ ْ
َيض ُكسُو ُرھا
ت ذو
ساق مھ ٍ
على َ
ٍ

ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا ) ص  ١٣٨ـ ( ١٣٩

٤٦٧

) ص  ٢٠٢س  ٢٢ق::ال عنت::رة ( ي::روى ھ::ذا البي::ت لعب::د ق::يس ب::ن ُخط::اف البرجم::ي
)أغاني (١٤٨ : ٧
) ص  ٢٠٣س  ( ١٥الصليب وممَّن ذكر الصليب بشر ب:ن أب:ي خ:ازم ف:ي مدحِ :ه لبن:ي
الحِداء النصارى ) البيان للجاحظ ( ٧١ : ٢
إذا غدَ ْوا وعصيُّ َّ
الط ْلح أرجُ لھم

تغلب :

كما ُت َنصَّ ب وسط البيع ِة الصُّلبُ

وكانوا يلثمون الصليب ويمسحون أيديھم ب ِه قال جري:ر ) النق:ائض ص  ( ٤٠٢ف:ي بن:ي
بالدراھم
ر َُو ْيـدك ُم َمسْ حَ الصليب إذا دناھال ُل ال ِج َزى واستعمِلوا
ِ

يش:ير إل:ى م:ا وُ ض:ع عل:يھم م:ن الجزي:ة والخ:راج .وذك:ر أي ً
ض:ا ف:ي محّ :ل آخ:ر العاب:دين
للصليب ) نقائض  .( ٥٠٦وجاء للخالدي ) ياقوت  ( ٦٤٤ : ٢بيت في ل:ثم النص:ارى للص:ليب.
وقال جرير أي ً
ضا ) نقائض ص  ( ٥١٠في تغلب :
تمسح البيتَ العتيق اكفـ ُّھا ولكن بقربان الصليب َت َمسَّ ُح
ولم َ

وك::ذلك ك::انوا يزين::ون ص::دورھم بالص::ليب ق::ال عب::د _ ب::ن الع َّب::اس الربع::ي ف::ي فت::ا ٍة
)األغاني : (١٢٩ : ١٧
ُ
جي ِد منھا
كم
لثمت الصليب في ال ِ

بشموس
الل مكلـ َّ ٍل
كھـ ٍ
ِ

) ص  ٢٠٤س  ٢٣عب:د _ ب:ن العج:الن ( ي:روى بيتُ :ه ف:ي األغ:اني )  ( ١٣٨ : ٧م:ع
بعض اختالف في الرواية
) ص  ٢٠٧س  ١الناقوس ( راجع ما جاء في ذكر النواقيس في ليتورجيَّة ديونيسيوس
برصليبي ) ( Bo. II, 178-179
) ص  ٢٠٨س  ١٧السُّرج والمص:ابيح ( وم:ن ذل:ك ق:ول ع:ديّ ب:ن زي:د الم:ذكور آن ًف:ا.
ومثل ُه لجرير ) نقائض : ( ٩٥٦
ب
قنادي ُل ُ
ْح في كنيسة راھ ِ
صب ٍ

جواس بن حياض وھو القعطل بن الحارث الكلبيّ ول ُه شعر في وقائع مرج راھ:ط
وقال َّ
قال ) تاريخ ابن عساكر : ( ٤١٤ : ٣
ُ
واعرضت للشِ عْ ري العبور كأ َّنھا

الكنائس
قنديل بوسط
معلَّق
ٍ
ِ

وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ِزيَنَ الكنائس ما نصُّ ُه ) : ( ٢٣٤ : ٣

٤٦٨

ملحوظات على كتاب النصرانيَّة وآدابھا ) ص  ٢٠٩ـ ( ٢١٤

)) وكانوا يزينون الكنائس بالرخام والفسيفساء .قال الحارث بن النمر وشھد يوم اليرموك (( :
َّ
وتعط ْ
لت منھم كنائس ُز ْخ ِر َفت

بالشام ُ
ورخام
فسافس
ذات
ٍ
ِ

وق::ال ف::ي ارش::اد الط::البين ) ص  )) : ( ٣وك::انوا يعلّق::ون ف::ي كنائس::ھم َب::يض النع::ام كم::ا
روى ميمون بن مھران عن نصارى نجران (( قلنا وھي عادة جارية في كنائس الشرق إلى يومنا
يشيرون بالبيضة إلى موت المسيح ودفن ِه في القبر وقيامت ِه وبال َّنعام إلى عناي:ة الكنيس:ة بأبنائھ:ا )
راجع المشرق ( ٣٤٥ : [١٩٠٦] ٩
) ص  ٢٠٩س  ١القربان ( قال تميم بن مقبل العامري يصف كنيسة النبط النصارى )
جمھرة اشعار العرب : ( ١٦١
ف ل :ـَ ُ
م::ن مُش::ر ٍ
يط أَ ْني::اط ال::بالط
ب ِه
ُ
صوت النواقيس في ِه ما يفرَ طـ ُ ُه

كانت لِسَاست ِه تـ ُھْدى القرابيـنا
أَبدي الجُ الَذي وجونٌ ما يغضّينا

راجع أيضًا معجم البكري ) ص  .( ٣٧١وعلى رأينا انَّ ما يروى في كتب الحديث عن
اك::رام الخب::ز ا َّنم::ا أُري::د بِ :ه س::اب ًقا القرب::ان .فم::ن ذل::ك ف::ي ص::حيحَ يْ مُس::لم والبخ::اري وف::ي ج::امع
الصغير للسيوطي  ١ً :اكرموا الخبز فانَّ _ اكرَ م ُه فمن أكرم الخبز أكرم ُه _ ٢ً .اكرموا الخبز
فإنَّ _ أنزل ُه في بركات السماء وأخرج ُه من بركات األرض ٣ً .اكرموا الخبز فانُ :ه م:ن برك:ات
السماء واألرض .مَن أكل ما يسقط ُغفر ل ُه
) ـ س  ٢٤أبيات أيمن بن ُخ َ:ريْم ( ق:ال ي:اقوت ف:ي معج:م البل:دان )  ( ٥١١ : ٢انَّ ھ:ذه
األبيات تروى لأل ُ َقيْشر ال َيرْ بوعيّ
) ص  ٢١س  ١١كأس عزيز ( قال شارح ديوان علقمة ) وھو ي:روي  :ع َّتقھ:ا ل:بعض
ٌ
م ( )) أي أعدَّھا لفصح أو عيد يريد خمر القربان ((
أحيانھا
حاشية حُ و ُ
) ص  ٢١١س  ٣ال ِم ْن َب::::ر ( روى الج::::احظ ف::::ي البي::::ان والتبي::::ين )  ( ٧٢ : ٢لوائل::::ة
السدوسيّ قول ُه :
لقد صبرَ ْ
ت للـ ِذ ِّل أعوا ُد ِم ْنبِ ٍر َتقو ُم عليھا في يديك قضيبُ

) ص  ٢١٤س  ١٨الناموس ( لعلَّھم أرادوا ب ِه مقام الراھب تحت ظلّة الشجر كم:ا ق:ال
الراعي ) ياقوت : ( ٥٠١ : ٤
ب نسا ٍء لو رآھنَّ راھبٌ ل ُه ُ
ظلـ َّ ٌة في قُلـَّ ٍة ظ َّل رانيا
وسِ رْ ِ

ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا ) ص  ٢١٥ـ ( ٢١٨

٤٦٩

) ص  ٢١٥س  ٢٠ي::وم الس::عانين ( وم َّم::ن ذك::ر الس::عانين اب::ن رام::ين يص::ف س::كارى
متفكھًا ) أغاني ( ١٣٠ : ١٣
إذا ذكرنا صال ًة بعد ما فُ
ْ
رضت
نمشي إليھا بطا ًء ال حِراك بنـا
نمشي وأرجلُنا عو ٌج مطارحُھا
عميان دير ال دليل لھم
أو مشي
ِ

دين
قمنـا إليھـا بال عقـ ٍل وال ِ
تقلعن من طيـ ِن
كأن أرجلنـا
َ
ِّ
الصين
من
تأتي
التي
االوز
مشيّ
ِ
انين
االَّ العصيّ إلى عيـد السعـ ِ

) ص  ٢١٦س  ( ٥وقد أَجاد حسَّان بن ثابت بمدحِ :ه مل:وك غسَّ:ان النص:ارى وبوص:ف ِه
حفالت فصحھم قال ) األغاني : ( ١٧٠ : ١٣
ينظمن م
قد دنا الفِص ُح فالوالئ ُد
َ
م
يتباريْن في الدعـاء إلى _
َ
ذاك مغنى آلل جفنة في الدير م
صلوات المسيح في ذلك الدير م
قد أراني ھنـاك ٌّ
حق مكيـن

ان
سِ را ًعـا اكلـَّة ال َمرْ جـ ِ
ان
وك ُّل الـدعاء للشيطـ ِ
ان
وحـ ٌّق تطرُّ ف األزمـ ِ
ان
دعـا ُء القسّيس والرھبـ ِ
عند ذي التاج مقعدي ومكاني

) ـ س  ٨ـ  ( ١١وفي فصيح ثعلب ) ص  )) ( ١٠٥تن َّھس النصرانيّ وتنحَّ س

((

) ص  ٢١٧س  ١٠السالَّق ( وممَّا ورد أي ً
ضا من أسماء أعياد النصارى في كتب اللغة
) اللسان  ( ١٢٥ : ٣السِ ِمالَّج قالوا ان ُه عيد من أعياد النصارى ولم يزيدوا .وذكر في األغاني )
 ( ١٣٤ : ١٧لعبد _ بن العبَّاس الربعيّ أبيا ًتا ورد فيھا ذكر َّ
عدة اسماء ألعياد النصارى :
يا ليـ ً
ص ْبـ ُح
ليس لھـا ُ
لة
َ
من
شادن مرَّ على وعـد ِه
ٍ
الس::عانين ل::و حم::اني
وف::ي
ِ
ب ِه

وموعـ ًدا ليس لـ ُه نجـ ُح
الميـال ُد وال ُّسالَّ ُق والـدن ُح
وكان أقصى الموع ِد الفص ُح

) ـ س  ٢٣ال َّشمْعلة ( قال في التاج في مادَّة )) شمعل (( ال َّش ْمعلة قرا َءة اليھود ف:ي فِھْ:رھم
إذا اجتمعوا والمرجَّ ح انَّ أصل ھذه اللفظة من السريانيَّة َسمْ عِل ) ܰܣܡܥܠ ( بمعنى زھد وتنسَّك.
فيكون المشمع َل الراھب في قوله أميَّ:ة ب:ن أب:ي الص:لت يم:دح عب:د _ ب:ن العج:الن )ي:اقوت : ٢
: (٥٢٦
داع بم َّكة ُم ْشمع ٍّل
ل ُه ٍ

وآخر فوق دارت ِه ينادي

)ص  ٢١٨س  ٥مالبس النصارى( من مالبسھم البُ:رْ ُنس ق:ال ف:ي ت:اج الع:روس ) : ٤
 )) : ( ١٠٨البُرْ ُنس قلَ ْنسوة طويلة أو ھو ك ّل ثوب رأس ُه من ُه ملتزق ب ِه درَّ ً
اعة

٤٧٠

ملحوظات على كتاب النصرانيَّة وآدابھا ) ص  ٢٢٠ـ ( ٢٢٤

كان أو جب ًَّة أو منظرً ا وكان رھبانھم يلبسون البُرْ نس ((  .قال جرير في نقائض ِه يھجو األخطل )
ص : ( ٩٠٣
ان
لعن اإللـ ُه َمن الصليبُ إِل ُھـ ُه والالبسين َب َران َ
َ
ِس الرھبـ ِ

وقال الفرزدق يھجو جريرً ا ) ص : ( ٢٧٧

ال
وابنُ المراغ ِة قد َّ
تحول راھبًا ُم َت َبر ْن ًسا ب َت َمسْ ُك ٍن َ
وسؤ ِ

أي صار يلبس البرنس كما يلبس ُه الرھبان أي قد تنصَّر ليأخذ منھم شي ًئا
) ص  ٢٢٠س  ٢٠القرطاس ( ومن ُه قو ُل جرير ) نقائض : ( ٥٣٧
ھبان أحالت سطورھا
كأَنَّ ديارَ الحيّ من قِدَ م البـِلَى قراطيسُ رُ ٍ

أحالت أي أتى عليھا َح ْول فتغيَّرت .وقال المرَّ ار الفقعسيّ ) المفضَّليَّات ص : ( ٧٤٣
س
عَ َف ِ
ت الديـارُ غَ يْر ِ
مثل األَ ْنقُ ِ

طس
بعد الزمان عرف ُت ُه بال َقرْ ِ

الو َرق ( وورد في شعر جرير ) نقائض : ( ١٠٣
) ص  ٢٢١س َ ١
ج َّدك ما تذ َّكرُ أھ َل وا ٍد
أَ ِ

ُ
ب
كأَنَّ رسومھا
ورق الكتا ِ

ّ
الرق ( روى ياقوت )  : ( ٤٢٢ : ٤لعبَّاد بن عوف المالكي قول ُه :
)ـس٤
الر ِّق بال َقلَ ِم
كما ي َُخ ُّط بياضُ ِ

ْ
لمن ديا ٌر
قم
عفت بالجزع من ِر ٍ

) ص  ٢٢٣س  ١٨وشي الخط وتنميقه ( من ھذا الباب م:ا روى ف:ي المفضَّ :ليَّات )ص
: (٦٩٨

بصير ينمّقـ ُ ُه وجـ َاذر ان يُباعا
اج
ٍ
كتـابُ محب ٍِّر ھـ ٍ

وروى ياقوت للق َّتال الكالبي ) : ( ٣٦٤ : ٢
تنيرُ و ُنسْ دي الري ُح في عَ رَ صاتھا

كما َن ْم َن َم القرطاسُ بال َقلَ ِم الحَ بْرُ

) ص  ٢٢٤س  ١٠الدواة ( جمعُھا دَ ًوى ودويّ قال أبو ذؤيب )اللسان :(٣٠٦ : ١٨
ّ
ُ
كخط الدويّ
عرفت الديار

م

حب ََّرهُ الكاتبُ الحميري

) ـ س  ١٤المداد ( من ُه قول عبد _ بن غ َنمَة ) المفضَّليَّات : ( ٧٤٣
فلم يبقَ االَّ ِد ْم ٌ
نة ومناز ٌل

كما رُ دَّ في ِّ
خط الدواة مدادُھا

وروى ھناك لعديّ بن الرقـَّاع قول ُه يصف ثورً ا :

ُت ْزجي أَغنَّ كأَن ابـ َر َة َر ْوقـ ِه قل ٌم أصاب من الـدواة مدادَ ھا

ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا ) ص  ٢٢٦ـ ( ٢٢٩

٤٧١

دار :
) ـ س  ١٨النِ ْقش ( روى ياقوت لمنظور بن فروة في وصف آثار ٍ
خمس
كأَنـَّھا بعد سنين
ِ

ُّ
س
خط كتـاب مُعْ َج ٍم بنقـْ ِ

) ص  ٢٢٦س  ١االران ( ھذه اللفظة أصلھا من العبراني ) אראן ( معناھا الص:ندوق
) ( J. As. 1836b, p. 282
) ـ  :س  ١٠الن::اوؤس ( وق::د م::رَّ معھ :ـا ذك::ر الن::ـاموس ) ص  ( ٢١٤وھ::ي يون :ـانيَّة )
 ( νοµόςومعناھا الشرع وقد ورد ذكرھا في الشعر العرب:ي بمعن:ى الش:رع المس:يحي .ج:اء ف:ي
حديث ورقة بن نوفل ) في األغاني  )) : ( ١٥ : ٣ليأتيه الناموس األكبر ناموس عيسى بن مريم
((

ومن األلفاظ القرآنية التي سبقت اإلسالم لفظة األبابيل جاء في سورة الرسول البن ھشام
) ص  ( ٥٩٨ألُميَّة بن أبي الصلت :
حـول شياطينھـم ابابيـل

ربّيون شدُّوا س َّنورً ا مدسورا ) كذا (

) ـ س  ١٢البوق ( ج:اء ف:ي نق:ائض جري:ر والف:رزدق ) ص  ( ١٠٤١ف:ي رث:اء جري:ر
لألخطل :
وتبـكي َبنـ ُ
ات أبي مالـكٍ

ومزمارھـا
ببوق النصـارى
ِ

) ص  ٢٢٧س  ٢األع::الم النص::رانيَّة ( وم َّم::ن ص::رَّ حوا ب::ذكر األع::الم النص::رانيَّة ب::ين
ع:رب الجاھليَّ:ة المستش:رق رين:ان ف:ي المجلَّ:ة االس:يويَّة ق:ال (( L'Arabie antéislamique
) offre aussi beaucoup de noms chrétiens )) ( Journ As., 18502, p. 248
) ص  ٢٢٨س  ٢٢آدم ( وف::ي البي::ات والتبي::ين للج::احظ )  ( ٧٥ : ١رجٌ :
:ز آلدم م::ولى
العنبر وكان اسم امرأت ِه أ ُّم أ ُّيوب
) ص  ٢٢٩س  ٧اب::راھيم ب::ن ا ُّي::وب ب::ن مح::روف ( .وي::روى اب::ن مج::روف .ق::ال اب::ن
الكلبيّ ) ياقوت  )) ( ٢٢٢ : ٤ال أعرف في العرب الجاھليَّة َمن اسم ُه ابرھيم بن ايُّوب غيرھما
ه ل:م يع:رف غيرھم:ا ((
وا َّنما ُسمّيا بذلك للنصرانيَّة (( فقول ُه )) للنصرانيَّة (( فصوابٌ امَّا قولُ :ه )) انُ :
فير ُّدهُ ذكر الذين ع َّددناھم ھنا .وابرھيم بن أيُّوب ھذا ينتھي

٤٧٢

ملحوظات على كتاب النصرانيَّة وآدابھا ) ص  ٢٣١ـ ( ٢٣٥

نسب ُه إلى تميم ومن نسله مُقاتل بن حسَّ ان الذي يُنسب إلي ِه قصر مقات:ل ال:ذي ك:ان ب:ين ع:ين تم:ر
والشام
) ص  ٢٣١س  ١٥ح َّنة ( وذكر في نقائض جري:ر )ص  )) (٩٤٣ح َّن:ة بن:ت نھش:ل ب:ن
م قيس بن حسَّان بن عمرو بن مرثد ((
دارم كانت امُّھا ماويَّة بنت حُ ـ َويّ بن سفيان بن مجاشع وا ُّ
) ص  ٢٣٢س  ١داؤد ( وم َّم:::ن ُع:::رف باس:::م داؤد ف:::ي الجاھل َّي:::ة داؤد ب:::ن ع:::روة ب:::ن
تزوج حبيبة ابنة عبيد _ بن جحش الذي ارت َّد ع:ن اإلس:الم وتنصَّ:ر )الطب:ريّ : ٢
مسعود الذي َّ
 .(٢٤٤٥وورد في نقائض جرير في حديث يوم تياس ) ص  ( ١٠٢١ذكر داؤد أحد بني ذؤيب.
امَّا داؤد بن ھبُّولة فھو الذي قتل ُه ثعلبة بن عامر األكبر المعروف بالفاتك قتل ُه يوم الق:رن َتين فق:ال
:
نحنُ األُلى أَ ْودت ُ
ظ ُ
بات سيوفنا

ب
داؤدَ بين القرنتـَيْن بحار ِ

دؤاد االيادي في األغاني ) ( ٩٦ : ١٥
ث َّم راجع أخبار أبي َ
) ـ س َ ٢٢س ْلمان ( اشتھر بھ:ذا االس:م ف:ي الجاھليَّ:ة وف:ي أوَّ ل اإلس:الم َسْ :لمان الفارس:يّ
الح َسن النيسابوري في كتاب أسباب النزول )) انَّ س ْلمان كان من أھ:ل جنديس:ابور
قال الشيخ أبو َ
ومن رھبان النساطرة وانَّ في أص:حاب ِه نزل:ت اآلي:ة )) انَّ ال:ذين آمن:وا وال:ذين ھ:ادوا والص:ابئين
والنصارى  ...فلھم اجرُ ھم عند _ وال خوف عليھم وال ھم يحزنون ) سورة البقرة عدد (( ( ٥٩
 .وكذلك َس ْلمان العِجلي من نصارى ِعجل ) أغاني ( ١٢ : ١٢
وممَّا فاتنا من االعالم الكتابيَّة اسم )) سارة (( وھي زوجة ابرھيم الخلي:لُ .دعي:ت باس:مھا
سارة موالة قريش ) الفاسي  :اخبار البلد الحرام ص  .( ١٤٦وقد جاء اسم سارة في شعر جرير
كما سبق ) النقائض ص ( ٩٩٤
وممّا ورد من األسماء الكتابيَّة عند الع:رب اس:م أَلي َش:ع راھ:ب عرب:يّ األص:ل ذك:رهُ اب:ن
ماري في المجدل ) ص ( ٤٩
) ص  ٢٣٥س  ١٦ش::راحيل ( وم::ن النص::ارى ال::ذين ُدع::وا بھ::ذا االس::م ش::راحيل ش::يخ
ً
مشھدا الكرام القديس يوح َّنا المعمدان ) راجع المتن ص ( ٣٤
حرَّ ان الذي أقام في تلك المدينة

ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا ) ص  ٢٣٦ـ ( ٢٣٩

٤٧٣

) ص  ٢٣٦س َ ٨شمْعلة بن األخضر ( ورد ذك:رهُ ف:ي نق:ائض جري:ر والف:رزدق )ص
 (٢٣٦قال ان ُه ھُبيرة بن المنذر بن ضرار كان شاعرً ا رُويت ل ُه أبيات في يوم الش:قائق ي:وم قُت:ل
بسطام بن قيس راجع أي ً
ضا كتاب البيان والتبيين للجاحظ ) ( ٧٩ : ٢
) ص  ٢٣٧س  ١٨عبد _ ( ومن النصارى الذين ُدعوا بھ:ذا االس:م ف:ي الجاھليَّ:ة عب:د
_ بن دارم وھو ج ّد حاجب بن زرارة بن ُع ُدس بن زيد بن عبد _ .وقد جاء ف:ي أعم:ال مجم:ع
افسس سنة  ٤٣١م اسم عبد _ أحد أساقفة العرب الذين و َّقعوا على تلك األعمال كان اسق ًفا على
َخلَصَ ::ة )  ( Elusaوا َّنم::ـا تص::حَّ ف اس::م ُه بالالتينيَّ::ة )  ( Ampelaام::ـَّا ف::ي اليونان َّي:::ة )
 ( Θεόδουλοςفيبيّن صحَّ ة اسم ِه عبد _ .وممَّن ُسمّي بھذا االسم مص َّغرً ا عبي:د _ ب:ن س:معان
التغلبيّ  .ذكرهُ القالي في امالي ِه )  ( ٦٥ : ٣وروى ل ُه قول ُه :
وعدتَ ولم ُتنـْ ِجز وقِدْ مًا وعد َتني
َ

االزامع
فأَخلفتـني وتلك إحدى
ِ

) قال ( األزامع الواحد ْ
ازمع وھي الدواھي
) ص  ٢٣٨س  ٢عب::د الرحم::ان ( ومثلُ ::ه )) عب::د الح َّن::ان ((  .وھ::و اس::م اب::ن الم::تلمس
الشاعر النصرانيّ كم:ا ورد ف:ي إح:دى نس:خ الش:عر والش:عراء الب:ن قتيب:ة (( ودع:اهُ ف:ي األغ:اني
) )) (١٨٧ : ٢١عبد الم َّنان قال )) وك:ان للم:تلمس اب:ن يق:ال لُ :ه عب:د الم َّن:ان أدرك اإلس:الم وك:ان
ه ((
شاعرً ا وھلك في بُصرى وال عقب ل ُ
) ص  ٢٣٩س  ( ١٦يض::اف إل::ى ھ::ذه االع::الم اس::م )) اس::طفانوس (( ق::ال ي::اقوت ف::ي
معج::م البل::دان )  ( ١٠٨ : ٣ف::ي وص::ف سَّ :
كة اص::طفانوس ا َّنھ :ـا موض::ع ف::ي البص :ـرة وا َّنھ :ـا ))
ُ
أضيفت إلى كاتب نصرانيّ من أھل البحرين ((
) ـ س  ٨جُ ريج ( ورد في صحيح البخاري )  ( ١٠٠ : ٣قصَّة رواھا محمَّد عن جريج
ناسك من بني إسرائيل كان في صومعة ا َّتھمت ُه امرأة بالزنا فبرَّ رهُ طفلُھا الصغير وھو في المھ:د
ود َّل على الزاني بھا
) ـ س  ٢٣ـ  ٢٤ابن رومانوس ( قال ياقوت )  ( ٣٧٩ : ٢ان ُه أخو النعمان ألُمّه امُّھم:ا
رومانوس وروى ل ُه قول ُه :
ُ
باق
ما فالحي بعـد األولى عمَّروا م الحيرة ما ان أرى لھم من ِ
راق
ولھم كان ك ّل َمنْ ضرّ ب العين م بنجـ ٍد إلى تخـوم العـ ِ

٤٧٤

ملحوظات على كتاب النصرانيَّة وآدابھا ) ص  ٢٤١ـ ( ٢٤٣

) ص  ٢٣٩س َ ٢٤س:رْ جس ( ج:اء ف:ي نق:ائض جري:ر والف:رزدق )ص  ٨١٩ـ (٨٢٠
ذكر أبي كعب المسمى سرجس كان خاز ًنا للحجَّ اج .وكذلك األزرقيّ في تاريخ مك:ة ) ص ٤٣٥
( ذكر خبرً ا عن المھاجرين رفع ُه إلى نافع بن َسرْ جس
) ص  ٢٤١س َ ٩سرْ جون ب:ن منص:ور ( ق:ـال الطب:ري ف:ي ت:ـاريخ ِه ) :( ٨٣٦ : ٢
كان يكتب لمعاوية على ديوان الخراج سرجون بن منصور الروميّ ((

))

) ـ س  ١٤سمعان ( وقد ورد ھذا االسم عل:ى ص:ورة أخ:رى .ذك:ر اب:ن األثي:ر ف:ي أس:د
الغابة )  ( ٣٨٢ : ٢رجالً اسم ُه سيمونه البلقاوي من أھل البلقاء نصرانيّ وشمَّاس كان ف:ي أيَّ:ام
نبيّ المسلمين قال عنُ :ه انُ :ه اس:لم وع:اش  ١٢٠س:نة وانُ :ه حم:ل قمحً :ا للمدين:ة وابت:اع منھ:ا تم:رً ا.
وممَّن عُ:رف بس:معان عب:د _ ب:ن س:معان التغلب:يّ ذك:رهُ ص:احب اللس:انْ )  ( ٢١٩ : ١٥ولعلَُّ :ه
عبيد _ بن سمعان السابق ذكرهُ ) ص ( ٤٧٣
) ـ ::س  ٢٣ش::مَّاس ( ق::ال ي::اقوت )  ( ٣١٧ : ٢انّ محلَّ::ة بغ::داد المعروف::ة بالشمَّاس::يَّة
منسوبة إلى أحد شمَّاسي النصارى .ولع ّل شمَّاسية دمشق ) التاج  ( ٤٢١ : ٤منسوبة إلي ِه أيضًا
) ص  ٢٤٢س  ٣عبد المسيح ( وممَّ:ن عُ:رف بالجاھليَّ:ة باس:م عب:د المس:يح رج:ل ورد
اسم ُه في عھد ملكھم عبد كالل .وذكر في األغاني )  ( ١٢٨ : ٢٠عبد الح:رث ب:ن عب:د المس:يح
األوسى قتل في مرج راھط في حرب قيس وتغلب
ص:لُوبا (( وھ:و اس:م نص:رانيّ مح:ض .ج:اء ف:ي
) ـ س  ( ٣ممَّ:ن فاتن:ا ذك:رهُ ھُن:ا اس:م )) َ
ُصْ
ص:لُوبا
ب:ن
ُھرى
ب
ب
))
صاحبھا
انَّ
(
٤٨٤
:
معجم البلدان في باب بانقيا من نواحي الكوفة ) ١
َ
صالح العرب عند ظھورھم في العراق على ألف درھم وطيلسان ((
) ص  ٢٤٣س  ٧عبد ياسوع ( وممَّن عرف بھذا االسم عبد ياسوع بن كرب ب:ن س:عد
التغلبيّ  .جاء ذكرهُ في شعر القطاميّ ) ص  ٧٦من ديوان ِه ( :
ياسوع مرّ ًة
وقد كنتَ تـ ُدعى عبدَ
َ

الذكر
واخلفتَ واالخالفُ من سيّئ
ِ

ورد في األغاني في ترجمة القطامي )  ( ١٢٨ : ٢٠اسمه سعدان بن عبد المسيح ال:ذي
قُتل في مرج راھط ) ص ( ٢٥٠
) ـ س  ( ٩وھنا يجوز اقحام اس:م آخ:ر ألح:د ش:ھداء النص:ارى ب:ين الع:رب ك:ان أرس:ل ُه
رفيق ل ُه يدعى سِ نا ًنا
ملك العجم سفيرً ا إلى القيصر يوليانوس الجاحد مع
ٍ

ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا ) ص ( ٢٤٥

٤٧٥

وكان::ا نص::رانيَّين فع::رض عليھم::ا يولي::انوس جح::ود دينھم::ا فأبي::ا فقتلھم::ا وعي::دھما ف::ي الكلن::دار
الروماني في  ٣٠تموز
) ـ ص  ٢٤٣س  ٩مارية ( يضاف إل:ى م:ن ُدع:ين بھ:ذا االس:م ماري:ة الدراميَّ:ة ا ّم بن:ي
ُزرارة ) فرائد الآلل ( ٣١٤ : ٢
) ـ س  ١٧مارية ابنة حنظلة ( ھي ابنة حنظلة بن ثعلبة بن سيَّار ا ُّم عشرة أحدھم ج:ابر
العجليّ حضرت واقعة ذي قار وقطع ابوھا َوطِ ي َنھا ) نقائض جرير ص ( ٦٤٣
) ص  ٢٤٥س  ١ـ َ ٣م::رْ قُس ( ذك::رهُ المب::رّ د ف::ي الكام::ل ) ص  ( ٥٦٣وق::ال انُ :ه ف::ي
طيء وانّ اسم ُه عبد الرحمان .وقد روى ل ُه أبو تمَّام في حماست ِه شعرً ا من الرَّ ج:ز ) ص  ٦٩٧ـ
 .( ٢٩٨ولع ّل اسم المر ّقش الشاعر تصحيف اسم مرقس
) ـ س  ٤ـ  ٨مريم وأبو مريم ( وقد روى في األغ:اني )  ( ١١٧ : ٢٠انَّ الش:اعر عب:د
_ بن أبي معقل الخزرجيّ في أيَّام بني أميَّة دعا ابنة ابنت ُه باسم مريم وكذلك دعا بھذا االسم ابنة
ابن ِه مسكين .اما كنية أبي مريم ف ُعرف بھا كثيرون منھم من ذكرھم ابن األثير في أسد الغابة ) ٥
 ( ٢٩٥ :كأبي مريم الجُھني عمرو بن مرَّ ة وكأبي مريم الخصِ :ي ُي َع ُّ:د ف:ي الش:اميين وأب:ي م:ريم
السكوني وأبي مريم ال َّسلُوليّ مالك بن ربيعة وأبي مريم الغسَّاني وأبي م:ريم الكن:ديّ  .وذك:ر أب:و
بشر محمَّد الدوالبي في كتابِ :ه الكن:ى واألس:ماء )  ( ٥٣ : ١أب:ا م:ريم االزدي واب:ا م:ريم الحنف:ي
الذي كان مع ُم َسيْلمة وأبا مريم اياس بن صبيح وابا مريم اي:اس ب:ن جعف:ر ب:ن الص:لت وغي:رھم
أيضًا
) ـ س  ( ١٦وفي باب النون يجوز أن ن:ذكر اس:مًا آخ:ر نص:ران ًّيا وھ:و اس:م َنسْ :طاس أو
انسطاس وجاء في التاج )) نِسْ طاس قال )  ( ٢٥٨ : ٤نِسْ طاس بالكسر أھمل ُه الجوھري وھو علم
ونسطاس بالروميَّ:ة الع:الم بالط:بّ ) ك:ذا ( نقلُ :ه الص:اغاني وعبي:د ب:ن نس:طاس الع:امري البك:ائي
الكوفي في محدّث ((  .وذكر في األغاني )  ٤٢ : ٤و ( ١٠٣ : ٦نسطاس مولى صفوان بن أميَّة
وكذلك ذكر )  )) ( ١٧٥ : ٧أبا نسطوس واألخطل ((
) ـ  :س  ١٧ھرم::ز ( م َّم::ن ُع::رف بھ::ذا االس::م النص::رانيّ رج::الن م::ن الص::حابة ھرم::ز
القبطيّ ) أسد الغابة البن األثير  ( ٤١ : ١كان مولى لنبيَّ المسلمين تو ّفي سنة ٤٠

٤٧٦

ملحوظات على كتاب النصرانيَّة وآدابھا ) ص  ٢٤٨ـ ( ٢٥٣

للھجرة .ث َّم ھرمز الفارسيّ ) .(٥٨٥ومثلھما ھرماس وھو أبو جدير ھرماس بن زي:اد الب:اھليّ )
( ٥٧ : ٥
) ص  ٢٤٨س  ٩جابر بن شمعون ( كان أسق ًفا عل:ى الحي:رة وھ:و م:ن أُسْ :رة أَوس ب:ن
قالَّم الذي كان حاكمًا على تلك المدينة
) ـ س  ١٢الحارث ( ومن النصارى المعروفين بھذا االسم )) الحارث بن عبد الملك ب:ن
ربيعة ذو الرمحَ ين المخزوميّ القرشي وكان اسم ُه بُجَ يْرً ا فلمَّا أسلم سمَّاهُ رسول اإلسالم عبد _.
وكان::ت أ ُّم ُ :ه نص::رانيَّة وھ::ي ابن::ة أبرھ::ة الحبش::يّ مات::ت عل::ى نص::رانيَّتھا والص::ليب ف::ي رقبتھ::ا
فج َّنزھا أھل دينھا ) راجع تاريخ دمشق البن عساكر ) ( ٤٤٨ : ٣
) ص  ٢٥٠س  ( ١٠ال بأس م:ن إض:افة اس:م )) سِ :نان (( كأح:د أع:الم نص:ارى الع:رب
وق::د ُع::رف ب::ه الش::ھيد الق::ديس س::نان رفي::ق الق::ديس َع ْب::دون ف::ي استش::ھاد ِه عل::ى عھ::د يولي::انوس
الجاحد
) ص  ٢٥١س  ٨محمَّد ( وكما ُدعي بعض النص:ارى ف:ي الجاھليَّ:ة باس:م محمّ:د ك:ذلك
تسمَّوا بأحمد والدليل علي ِه أبيات رواھا أبو تمَّام في الحماسة لوضَّاح بن اسماعيل بن عب:د ك:الل
بن داود بن أبي أحمد يخاطب بھا العجَّ اج .فعب:د ك:الل وداود اس:مان نص:رانيَّان ف:ال ش:كَّ أنَّ اس:م
أحمد نصرانيّ أيضًا
) ـ :س  ٢٢أوريش::لم ( روى ف::ي اللس::ان )  ( ٢١٨ : ١٥الب::ن خالوي::ه )) انُ :ه ج::اء لبي::ت
ُ
وري َش:لم ) بي:ت األعش:ى ( ويق:ال ايلي:ا وبي:ت
المقدس عَّ :دة أس:ماء منھ:ا َش ْ:لم و َش:لَم و َش:لِم و َش:لَّم وأ ِ
المقدس وبيت المِكياش وبيت الضرب وصلمون ) كذا ( ((
) ص  ٢٥٢س  ١١و ١٣فلسطين ( ذكر في التاج )  ( ١٩٩ : ٥لعدي بن الرقاع قولُ :ه
:
َ
خمر عُقا ُر
خالط ْتني من فلسطين َج ْلسُ
فكأَني من ذكرھ ْم
ٍ

) ص  ٢٥٣س  ٥صھيون ( قال في التاج )  )) : ( ٢١٧ : ١٠صھيون يراد بھ:ا ال:روم
ه ))
(( ونسب ھذا القول إلى ياقوت .والصواب ان ياقوت روى ذلك عن أبي عمرو وأصلح ُه بقولِ :
ُ
قلت ھـو موضع معروف بال َبيْت المقدس محلَّة فيھا كنيسة صھيون (( ) معجم البلدان ( ٤٣٨ : ٣
) ـ  ١٣بيت المقدس ( ومما ورد في بيت المقدس قول المعلَّى بن المطرَّ ف

ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا ) ص  ٢٥٤ـ ( ٢٦٤

٤٧٧

) األغاني ( ٣٥٤ : ٤
ُ
ُ
دس
حججت م
صاح اني قـد
يا
وزرت بيت ال َمقـْ ِ
ِ

ومن األمكنة التي ف:ي لفظھ:ا إش:ارة نص:رانيَّة )) أَسْ :قُف (( ق:ال ي:اقوت )  ( ٢٥٢ : ١ھ:و
موضع بالبادية كان ب ِه يوم من أيَّامھم وأنشد لعنترة :
ك ٌّ
ٌ
عز في قُضاع َة
فان ي ُ
حان وأَسقـ ُفِ
ثابت فانَّ لنا في َرحْ َر َ

فال يبعد أن يكون اسم ھذا المكان مستعار من اسم أحد أساقفة العرب النصارى
) ص  ٢٥٤س  ٢٠ـ  ٢١قول عدي بن زيد ( ھذه األبيات وما ي ُْل َح:ق بھ:ا ف:ي الص:فحة
 ٢٥٧ينس::بھا ال::بعض إل::ى أم َّي::ة ب::ن أب::ي الص::لت .تج::دھا م::ع بع::ض رواي::ات مختلف::ة ف::ي خط::ط
المقريزي طبعة بوالق )  ( ٢٢ : ١وفي الطبعة الجديدة ) ( ٣٤ : ١
) ص  ٢٥٥س  .. ٢٢ما َثقـ ُالَ ( والصواب )) َثقـَالَ ((  .قال ابن السكيت في شرحھا ف:ي
اصالح المنط:ق ) ص  : ( ٤١يق:ال ث َقلْ :ـ ُ
ت الش:ي َء إذا رفع َتُ :ه ويق:ال  :إِ ْثق:ـَ ْل ھ:ذا الش:ي َء أي ِز ْنُ :ه
ُ
وانظرْ ما في ِه والشي ُء َمثقول ومن ُه الم ِْثقال
) ص  ٢٦١س  ١٠الطوفان ( وقد ذكرهُ أيضًا أ ُميَّة بن أبي الصلت ) لسان الع:رب ١٠
 ( ٤٥ :حيث يذكر الخالق وملكوت ُه :
الطوفان نحنُ فداؤهُ
و ُي َنفـ ِّد
َ

واقتادَ َشرْ َج َع ُه بدا ٌح َبدي ُد

قال شمّر في شرح ِه أي ھو الب:اقي ونح:ن الھ:الكون واقت:ادَ أي و َّس:ع .وش:رجع ُه خريُ :رهُ.
وبدا ٌح بديد أي واسع
) ص  ٢٦٣س  ١٠إلى الجوديّ  ( ...الجوديّ جبٌ :ل ف:ي الجزي:رة .وق:ـال اللس:ان ف:ي
َتالِك (( انھا مث َّنى )) تلك (( كتانِك .امَّا تاج العروس )  ( ٤٣٣ : ١٠في:زعم انھ:ا ٌ
لغ:ة ف:ي تل:ك م:ن
أقبح اللغات

))

ب لھم ِرطابُ ( قال المقريزيّ ف:ي الخط:ط ):(١٦٠ : ١
) ـ س  .. ١٩وإذ ص ُّم الصِ ال ِ
ذكر غير واحد انَّ الص:خور ف:ي الق:ديم م:ن ال:دھر كان:ت تل:ين فعُم:ل منھ:ا أعم:دة ن:اعط وم:أرب
وبينون ومآثر اليمن وأعمدة دمشق ومصر وم ِْدين وتدمر وان كل شيء كان يتكلَّم (( )كذا(

))

) ص  ٢٦٤س  ١٢حمام::ة ن::وح ( ورد ف::ي ت::اريخ العص::اميّ م::ن مخطوط::ات مكتبتن::ا
) (ff. 23vأبيات أخرى في ھذه الحمامة لم يذكر اسم قائلھا :

٤٧٨

ملحوظات على كتاب النصرانيَّة وآدابھا ) ص  ٢٦٥ـ ( ٢٦٩
فأَرسلھـا نبيُّ _ نـو ٌح
ْ
فآبت وھي قد صُبغت بما ٍء
ٌ
ورق قلي ٌل
وفي منقارھـا
فأ َكرمھا رسو ُل _ نـو ٌح
َّ
وسرولَھـا أَدا ًء
وطوقھـا
َ
ف ُكـنْ  ِbخالقنـا مطيعـًا

لتنظر ھل عفا ربُّ السما ِء
َ
وفي أعناقھـا طينُ ال َب َرا ِء
اء
اقا َم ْت ُه على صِ دْ ق الوفـ ِ
وأكثر في المقام ِة بالدعا ِء
َ
تعالى ر ُّبـنا ذو الكبريا ِء
فجنـ َّ ُة ر ّبـنا لألَتقيـا ِء

) ص  ٢٦٥س  ١٠يرفع بالقار ( روى في التاج )  : ( ٤١٠ : ٨يُرفع بالنار
) ـ س  ١١طول عمر نوح ( روى في األغاني )  ( ٦٨ : ١٥لبعضھم :
عيش ليس في طول ِه اث ُم
سرور وغبطـ ٍة وفي خفض
وح في
ٍ
ٍ
َتعِش عُمْ َر نـ ٍ

) ص  ٢٦٦س  ٦نح::ن آل _ ف::ي كعبتِ :ه ( رواهُ األزرق::ى ف::ي ت::اريخ م َّك::ة )ص :(٩٦
نحن أھل _ في بلدت ِه
) ـ س  ١٣اسحاق الذبيح ( من غرائ:ب مرويَّ:ات اب:ن عبَّ:اس م:ا نقلُ :ه عنُ :ه األزرق:ي ف:ي
ت::اريخ مك::ة ) ص  ( ٤٠١ق::ال  )) :انَّ الص::خرة الت::ي بأص::ل جب::ل ثبي::ر ھ::ي الص::خرة الت::ي ذب::ح
ابراھي ُم عم عليھا فدا َء ابن ِه اسحاق فھبط علي ِه من ثبير كبش أَعْ ين أَق:رن لُ :ه ُثغ:اء فذبحُ :ه ) ق:ال (
ھو الكبش الذي قرَّ ب ُه ابن آدم ) ھابيل ( عم فتقبَّل من ُه كان مخزونـًا حتى فـ ُدي بِ :ه اسح:ـاق ) ك:ذا
ً
ه ((
حرثا فلم يتقبّل من ُ
( !  .وكان ابن آدم اآلخر ) قاين ( قرَّ ب
وقد ج:اء لجري:ر ف:ي نقائضِ :ه ذك:ر اب:رھيم وأوالد ِه وبع:ض األنبي:اء .وكان:ت تم:يم ومنھ:ا
يربوع قبيلة جرير نصرانيَّة قبل اإلسالم قال ) نقائض  ٩٩٤ـ : ( ٩٩٥
ابونـا خليـ ُل _ و_ُ ربـُّنا
بنى قِ ْبـل َة _ التي يُھتـَدَ ى بھـا
أبونـا أبو اسحـاقَ يجمـع بيننا
فيجم ُعـنا والغـ ُرَّ ابنـا َء سار ٍة
ومنـ َّا سليمانُ النبيُّ الـذي دعـا
ويعقوبُ منـ َّا زادَ هُ _ ُ حكـمةً
ً
وعيسى وموسى والذي خرّ
ساجدا

ك وقدَّ را
رَ ضينا بما أَعطى الملي ُ
فأورَ ثـنا ًّ
عزا وملكـ ًا مُعمَّرا
ابٌ كان مَھد ّيـ ًا نبيـ ًّا مطھَّرا
ابٌ ال ُنبالي بعدَ هُ من تغـدَّرا
َّ
مسخرا
طي تبيانـ ًا وملكـ ًا
فأُعْ َ
ً
ب نب ّيا مصدَّرا
وكان ابن يعقو ٍ
َ
فنبّتَ زر ًعا دم ُع عيني ِه أَخضرا

) ص  ٢٦٩س  ١٦يوسف الحسن ( وفي شعر جرير ذكرُ يوسف وأخوت ِه :
كيوسف لمَّا جا َء اخوت ُه
كونوا
َ

فاس َتسْ لِموا قال ما في اليوم تثريبُ

ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا ) ص  ٢٦٩ـ ( ٣١٤

٤٧٩

) ص  ٢٦٩س  ٢١موس::ى ( وق::د ض::ربوا المث::ل ف::ي عص::ا موس::ى المتحوّ ل::ة ح َّي:ة ق::ال
الشاعر :
إذا جاء موسى وأَلـْقى العصا فقد َ
بطـ َل السحرُ والساحرُ

ُ
وذكر لألخطل في نقائض ِه ) ص  ٣٣و : ( ٣٦٧
نھض ْ
ّين حي ٌَّة
فقد
ت للتغلبي َ
َ

بالنصر
كحيَّة موسى يوم أُيِّد
ِ

ومن قوم موسى قور ُح الذي عصى على موسى مع َ
داثان وابيرون ف ُخسفت بھم األرض
) سفر العدد  ( ٢٤ : ١٦والعرب يدعون ُه قارون ويضربون المثل في غناه وكنوز ِه
) ص  ٢٧٦س  ١كتاب البدء  ( ٧٣ : ١أصلح )) ٧٦ : ١٠

((

) ص  ٢٧٧س  ٢٢نسبوهُ إلى امّه مريم ( ومثل ُه قول جرير ) نقائض : ( ٨٣
لقد وجدَ ْ
مجاشع
ْن خو ُر
ت بالقـَي ِ
ٍ

كوجْ د النصارى بالمسيح بن مريما
َ

) ص  ٢٧٨س  ٣ـ  ( ٤ما من مولود االَّ يمسُّ ُ :ه الش:يطان  ...االَّ م:ريم وابنھ:ا ( ش:رح ُه
الزمخشري في الك َّشاف ف:ي س:ورة آل عم:ران ق:ال )) ومعن:اهُ انَّ ك:ل مول:ود يطم:ع الش:يطان ف:ي
مين ((
اغوائ ِه االَّ مريم وابنھا كانا معصو َ
) ـ س  ١٧ـ  ٢٢يوح َّنا المعمدان والس:يِّد المس:يح ( روى األزرق:ي ف:ي اخب:ار م َّك:ة )ص
 (٨٢لحسَّان بن ثابت قول ُه :
ُ
شھدت بـإِذن _ انَّ محم ًَّدا
وانَّ ابـا يحيى ويحيى كليھـما
وانَّ ال::::ذي ع::::ادى اليھ::::ودَ اب::::ن
مريم
ٍ

رسو ُل _ فـوق السماوات من َعـ ُل
لـ ُه ع َمـ ٌل في دينـ ِه ُم َتقبـ َّ ُل
رسو ٌل اتى من عند ذي العرش مرس ُل

) ص  ٣٠٢س  ... ٢٢لبيد ( تنظر أبي:ات لبي:د ال:واردة ھن:ا إل:ى آي:ة رس:الة ب:ولس إل:ى
أھل رومية )  _ : ( ١٨ : ٩يرح ُم من يشاء ويقسِّي من يشاء
) ص  ٣١٤س  ٢٢بالدينونة التي بھا تدينون ُتدانون ( ذكر الشنتمري في ش:رح بي:وت
االيضاح ) ص  ٣٦من نسخة مكتبتنا الخ ِّطيَّة ( لبعض الكالبيين أبيا ًتا يخاطب فيھا مل ًكا ظالمًا :
ك المخوفُ اما تـَرى
يا أيُّھا المل ُ
ھل تستطيعُ الشمسُ ان تأتي بھا

ليالً وصُبحً ا كيف يعتقبانْ
ليالً وھل لك بالمليكِ يَدَ انْ

٤٨٠

ملحوظات على كتاب النصرانيَّة وآدابھا ) ص  ٣١٩ـ ( ٣٥١
إِعل ْم وأ ْيقِن انَّ ملكك زائ ٌل

واعلم بأنَّ كما تدينُ تـ ُدَ انْ

) ص  ٣١٩س  ٣ـ  ٤اقرعوا ُي ْف َتح لكم ( جاء في احياء علوم الدين للغزال:ي ) ٨١ : ٣
ُ
سمعت رسول _ صلعم يقول  )) :أَديموا َقـرْ ع باب الج َّنة يُفتح لكم (( ؟
( عن عائشة ا ُّنھا قالت
) ـ س  ٨صلُّوا ھكذا  :ابانا الذي في الس:ماوات ال:خ ( روى الش:عراني ف:ي كش:ف الغمَّ:ة
عن جمع االمَّة ) ص  )) ( ٤٠٢انَّ _ أوحى لموسى ھذه اآلية كما روى كتاب االحبار :اللھ ّم ال
ُتولج الشيطان في قلوبنا وخلّصنا من ُه وم:ن ك:ل ش:رّ م:ن أج:ل انَّ ل:ك الملك:وت واالب:د والس:لطان
والملك والحمد واألرض والسماء أب ًدا أب ًدا (( (Cfr. Goldzieher : Cosmos Christianus,
)II, 300
ً
كنوزا في السماء ( جاء في كتاب حياة الحيوان الكبرى
) ص  ٣٢٠س  ١٣اكنزوا لكم
للدميري في ما َّدة )) سوس (( )  )) : ( ٤٢ : ٢روى البيھقي في ُ
ش:ع َب ِه ع:ن اب:ن مس:عود رض انُ :ه
قال )) من اس:تطاع م:نكم أن يجع:ل َ
كن:زهُ ف:ي الس:ماء حي:ث ال ينالُُ :ه اللص:وص وال يأكلُُ :ه الس:وس
فليفعل فانَّ قلب ك ّل امرئ عند كنز ِه (( ) راجع متى  ١٩ : ٦ـ ( ٢١
ومن الحديث المنق:ول ع:ن اإلنجي:ل ) مت:ى  ٥ : ٤ـ  ( ٧م:ا رواهُ أب:و ھُري:رة وأثبتُ :ه أب:و
الف::رج ف::ي األغ::اني )  ( ٢٨ : ١٧قول ُ :ه  )) :ج::اء الش::يطان إل::ى عيس::ى ق::ال  :ألس::تَ ت::زعم ان::ك
َ
فألق نفسك منھا .فقال  :ويلك أَل:م يق:ل ل:ك  :ي:ا
صادق .قال  :بلى .قال  :فأ ْوفِ على ھذه الشاھقة ِ
ل ما أشاء ((
ابن آدم ال َتبْلـ ُني بھالكك فاني أفع ُ
َ
) ص  ٣٢٥س  ١رؤيا يوح َّن:ا ( وق:د اقت:بس اب:ن الروم:يّ م:ن ھ:ذا السِّ:فر ) ( ١٦ : ٢
قول ُه يھجو ابن ) طيفور العُمْدة ص : ( ٧٥
عدم ُتك يا ابنَ ابي الطاھِر
فما أنتَ سخنٌ وال بـار ٌد
وانت كذاك تغثـ ّي النفو

وأ ُ ْطعِمْ ُ
شاعر
ت ثكلَك من
ِ
الفاتر
وما بين َذيْن سوى
ِ
الخاثر
اتر
َ
ِ
س غَ ْشي ِة الفـ ِ

) ص  ٣٤٨س  ١٥الوليد بن الملك ( والصواب )) الوليد بن عبد الملك

((

) ص  ٣٥١س  ١الھندس::ة المدنيَّ::ة ( .انَّ كثي::رً ا م::ن االختراع::ات المدنيَّ::ة الت::ي زع::م
البعض انَّ المسلمين سبقوا إلى اختراعھا قد أثبت اليوم العارفون من المستشرقين

ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا ) ص  ٣٥٨ـ ( ٣٦٦

٤٨١

ا َّنھم أخذوھا عن الروم واألقباط وغيرھم كالقوس المقنطر والط:راز الغ:وطيّ  .وممَّ:ا نض:يف ُه ھن:ا
إلى ما أوردناهُ من الشواھد السابقة ما أخبرهُ البالذري في ف:تح البل:دان ) ص  )) ( ٥٤انَّ الخليف:ة
عبد الملك أرسل إلى م َّكة رج:الً نص:ران ًّيا ليتالف:ى اض:رار الس:يل فعم:ل ض:فائر ال:دور الش:ارعة
على الوادي وضفائر المسجد وعمل الردم على أفواه الس:كك لتحص:ن دور الن:اس ((  .وممَّ:ا ورد
س س::ور الق::اھرة
ف::ي ت::اريخ الش::يخ أب::ي ص::الح األرمن::يّ ) ص  )) ( ٦٢ان يوح َّن::ا الراھ::ب ھن::دَ َ
وأبوابھا في الخالفة المستنصريَّة ووزارة أمير الجيوس بدر ((
) ص  ٣٥٨س  ١١الموسيقى ( أقدم ما ي ُْذكر ع:ن الغن:اء ب:ين الع:رب م:ا كت َبُ :ه الم:ؤرخ
سوزمان عن بني غسَّان النصارى في الق:رن الراب:ع للمس:يح )(Sozoméne, HE, VI, 8383
حيث قال انَّ الغسَّ :انيين ك:انوا يتغ َّن:ون بح:وادث ق:ومھم وبح:روبھم م:ع الروم:ان ف:ي عھ:د ملك:تھم
ماويَة وھذا (( Hæc gesta multi ex earum regionum incolis, etiamnum
النصرانيَّة ِ
)) commemorant et apud Sarracenos vulgo cantibus celebrantur
وال شكَّ انَّ العرب أخذوا الغناء من األمم المجاورة لھم ك:النبط وال:روم والف:رس )اطل:ب
مروج الذھب للمسعودي  .(٩١ : ٨والبن خلدون في مقدَّمت ِه فصل حسن في صناعة الغناء وفي
تأثير األمم في غناء العرب وممَّا قال :
)) ان المغ ّن::ين م::ن الف::رس وال::روم وقع::وا إل::ى الحج::از وص::اروا م::والي للع::رب وغ َّن::وا جمي ًع::ا بالعي::دان
والطن::ابير والمع::ازف وس::مع الع::رب تلحي::نھم األص::وات فلحّ ن::وا عليھ::ا اش::عارھم وظھ::ر بالمدين::ة نش::يط الفارس::ي
ُ
وط َويس وسائب خاثر مولى عبد _ بن جعفر فسمعوا شعر العرب ولحَّ نوه وأجادوا في:ه وط:ار لھ:م ذك:ر ثّ :م أخ:ذ
ُريج وأنظارهُ وما زالت صناعة الغناء تتدرَّ ج إلى أن كملت أيَّام بني العبَّاس ((
عنھم معبد وطبق ُت ُه وابن س َ

وقد عيَّن ابن عبد ربه في العقد )  ( ٢٣٧ : ٣األمكنة التي شاع فيھا الغناء قال :
)) ا َّنما كان أصل الغناء في أمَّھات القرى من ب:الد الع:رب ظ:اھرً ا فاش:يًا وھ:ي المدين:ة والط:ائف وخيب:ر
ووادي القرى ودومة الجندل واليمامة وھذه القرى مجامع أسواق العرب ((

) ص  ٣٦٦س  ١٧من مشاھير األطبَّاء  ( ...نضيف إلى ھؤالء أطبَّاء العرب ما رواهُ
صاحب نقائض جرير واألخطل ) ص  )) ( ٢٣٠انَّ في يوم ماكسين قُتل رجالن تغلبيَّان من بني
الطبيب يقال لھما اآلسيان يدعى أحدھما األحمر ((
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٤٨٢

) ص  ٣٧٠س  ٢٢اوس بن ججر ( أصلح )) ابن َح َجر

((

ض::ليَّات ) ص  ( ٦١٣انَّ قبيل::ة حطم::ة م::ن
) ص  ٣٧٦س  ١٧ال::دروع ( ج::اء ف::ي المف َّ
محارب كانت شھيرة بعمل الدروع
) ص  ٣٩٨س  ٢ابن حفاف ( والصواب )) خفاف (( بالخاء
) ـ س  ١٦األغاني  ( ٧٢ : ٢أصلح٧٢ : ١٢ )) :

((

) ـ :س  ١٩الن::ذور ( وم َّم::ا ورد ع::ن ن::ذور الع::رب ف::ي الجاھل َّي::ة ق::ول أم َّي::ة ب::ن األش::كر
)حماسة البحتري العدد : (٥٢٠
قريش وغيرھا
سير من
َ
وكم من أَ ٍ

ناذر
َت َ
دَار َك ُه من َسعْ ينا نذر ِ

وقال عبد قيس بن خفاف البرجمي ) المفضَّليَّات : ( ٧٥٠
_َ فاتـ َّ ِق وأَوفِ بنذر ِه

وإذا حلفتَ مُماريًا فتجلـ َّ ِل

ّ
الحق ( أَصلح  )) :عمرو
) ص  ٤٠٦س  ٢عمر بن عبد

((

) ـ س  ١١حاجب يزيد بن المھلَّ:ب ( اس:م ُه حاج:ب ب:ن ذبي:ان الم:ازني ) األغ:اني : ١٣

( ٥٠
: ( ٦٣

) ـ س  ١٤آل حوران غير المختتن:ين ( وم:ثلھم الن:بط ل:م يختتن:وا ق:ال ف:ي اللس:ان ) : ٧
جاوزوا َنيَّانَ كال َّنبَطِ ال ُغلـْفِ
كأَنَّ على أَكتـافھم َن ْشرَ غَ رْ َق ٍد وقد َ

أَ ْغرَ ل

وقد ذكر أبو علي القالي في أمالي ِه )  ( ٤٦ : ٣انَّ بني اياد )) استقلُوا بعشرين ألف غالم
((

وم َّم::ا ال يُنك::ر أنَّ النص::رانيَّة كان::ت نف::ذت نفً :
:وذا عظي ًم::ا ف::ي بادي::ة الش::ام وب::الد النب::يط
صلَّع )  ( Petraلنا على ذلك شاھد عياني يرق:ى عھ:دهُ إل:ى القس:م األوَّ ل م:ن الق:رن
وحاضرتھم ُ
َ
الرابع للميالد أال وھو اوسابيوس أسقف قيص:ريَّة المل َّق:ب ب:أبي الت:اريخ الكنس:يّ فانُ :ه ف:ي ش:رح ِه
على آية اشعيا )  )) : ( ١١ : ٤٢لِ ُتشِ ِد البرّ يَّة و ُم ُد ُنھا  ...وسكان الصخرة (( قال  )) :ا َّننا قد شھدنا
النبوة إذ قد تشيَّدت كن:ائس المس:يح ف:ي عھ:دنا ف:ي عاص:مة مدين:ة الص:خرة أي صُ:لَّع
تحقيق ھذه َّ
وفي ضواحيھا بل في بوادي العرب الشرقيين ((

ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا ) ص  ٤٢٤ـ ( ٤٧٤

٤٨٣

( Eusebius in Isaiam XLII 11 : Lætabuntur qui habitant Petram ) :
(( Cujus sermonis veritatem mox ipse eventus comprobavit, cum in ipa
Petrensium civitate, et in agro ejus necnon in solitudinibus Sarracenorum
Christi Ecclesiæ nostro tempore fundatæ sunt ( Migne : PG., XXIV, col.
319 ) – Cujus rei testes ac spectatores sunt quotquot in Arabum
regionibus peregrinantur.
) ص  ٤٢٤س  ٢١االفوه االودي ( وقد س:بق ) ص  ٢٦٥ـ  ( ٢٦٦ذك:رهُ ألبن:اء ن:وح
سام وحام ويافث ما يد ُّل على معرفت ِه باألسفار المق َّدسة
) ص  ٤٣٥س  ١٥حاتم الطائي ( وممَّا ينبئ بنصرانيَّت ِه ص:فح ُه ع:ن أع:ـدائي ِه وذل:ك
ً
محافظة على دين ِه (( قال :

))

ً
ُ
ُ
محافظة على َح َسبي وديـني
فصفحت عن ُه
سمعت بعيـب ِه

) ص  ٤٤١س  ٢ابنت ُه رُ ھيمة ( يريد ابنة عبد المسيح بن دارس
) ص  ٤٤٤س  ١بغ::داد ( اختلف::وا ف::ي اس::مھا المش::تق م::ن الفارس:يَّة القديم::ة فم::نھم م::ن
فسَّرھا بج َّنة اإلله ومنھم بعطيَّة _ .فلمَّا بناھا أبو جعفر المنصور دعاھ:ا مدين:ة الس:الم وعُرف:ت
أي ً
ض::ا باس::م ِه مدين::ة المنص::ور .وف::ي معج::م البل::دان لي::اقوت )  ٦٨١ : ١ـ  ( ٦٨٢انَّ راھ ًب::ا د َّل
الخليفة المنصور على موقعھا فاستحسن ُه وبنى في ِه المدينة
) ص  ٤٦١س  ١٩الصفيَّة بن الحارث ( والصواب الصفيَّة بنت الحارث بن حرب
) ص  ٤٦٣س  ١٨في صحائف مصحح ( أَصْ لح )) ُم ْنصِ ُح (( وف:ي األص:ل )) ُمصَُّ :ح
وھو تصحيف
) ص  ٤٦٧س  ١ابن خطاف ( والصواب )) ابن خفاف

((

((

) ص  ٤٧٤س  ٢٥أحد شھداء النصارى ( نري:د بِ :ه الق:ديس عب:دون ال:ذي استش:ھد ف:ي
رومية مع رفيق ِه القديس سِ نان أمر بقتلھما يوليانوس الجاحد وكان:ا أُرس:ال س:فيرين م:ن قب:ل مل:ك
العجم كسرى

s

٤٨٤

فھرس أوَّ ل لكتاب النصرانيَّة وآدابھا بين عرب الجاھليَّة

فھرس أوَّ ل
لكتاب النصرانيَّة وآدابھا بين عرب الجاھليَّة

المقدمة
جزيرة العرب  :موقعھا وأقسامھا وأھلھا
أديان العرب قبل الجاھليَّة
بقيَّة أديان الجاھليَّة غير النصرانيَّة

الصفحة
٣
٤
٥
١٧

األول
القسم َّ
في تاريخ النصران َّية وقبائلھا في عھد الجاھليَّة

األول
الفصل َّ

 :النصرانيَّة في أنحاء الجزيرة

األول
الباب َّ
الباب الثاني

 :مبادئ النصرانيَّة بين العرب
 :النصرانيَّة بين عرب الشام
 :نصران َّية غسان
 :النصرانيَّة بين عرب ال َغور والسلط والبلقاء
 :النصرانيَّة في النجب وطورسينا
 :النصرانيَّة في اليمن
حضرموت وعُمان واليمامة والبحرين
 :النصرانيَّة في
َ

//

الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
الباب السادس

١٩
//

٢٧
٣٠
٣٩
٤٤
٥٢
٦٨

فھرس أوَّ ل لكتاب النصرانيَّة وآدابھا بين عرب الجاھلية

٤٨٥

الباب السابع
الباب الثامن
الباب التاسع
الباب العاشر

 :النصرانيَّة في العراق
 :النصرانيَّة في الجزيرة
 :النصرانيَّة بين عرب شمالي سوريَّة
 :النصرانيَّة في الحجاز ونجد

٧٣
٩٣
١٠١
١٠٦

الفصل الثاني

 :في قبائل العرب المتنصّرة

١٢٤
١٤٢

افادات واصالحات

القسم الثاني
في اآلداب النصرانية في عھد الجاھلية

األول
الفصل َّ

 :النصارى والكتابة العربيَّة

١٥٢

الفصل الثاني

َ
الجاھليذة
 :األلفاظ النصرانيَّة في لغة العرب

١٥٧

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

االسم الكريم وأسماؤهُ الحسنى في الجاھليَّة
السماء والجحيم وما فيھما
الدين ومقامات ُه ومناسك ُه
الوحي وكتب ُه وأئمَّت ُه
مفردات نصارى العرب الدالَّة على رؤسائھم ورھبانھم
مفردات نصارى الجاھليَّة الخاصَّة بكنائسھم وأقداسھا
مفردات نصارى الجاھل َّية الخاصَّة بمساكن الرھبان
مفردات نصارى الجاھل َّية في اعيادھم ومواسمھم السنويّة
مفردات جاھليَّة لوصف مالبس النصارى
ألفاظھم في الكتابة وأدواتھا

الفصل الثالث

 :في االعالم النصرانيَّة بين عرب الجاھليَّة

١٥٨
١٦٨
١٧١
١٧٩
١٩٠
٢٠١
٢١١
٢١٤
٢١٨
٢٢٠

٢٢٧

فھرس أوَّ ل لكتاب النصرانيَّة وآدابھا بين عرب الجاھليَّة

٤٨٦
١
٢
٣
٤
٥

االعالم النصرانيَّة المستعارة من األسفار المقدَّسة
االعالم المتضمّنة لالسم الكريم أو لبعض صفات ِه
االعالم النصرانيَّة المحضة
االعالم النصرانيَّة الوصفيَّة والمعدول بھا والمعرَّ بة
االعالم النصرانيَّة الجغرافيَّة

الفصل الرابع

 :األحداث النصرانيَّة بين عرب الجاھليَّة

 ١أحداث العھد العتيق
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

التكوين
سكنى آدم في الفردوس وخطي َئت ُه
بنو آدم
نوح والطوفان
أبناء نوح
ابرھيم الخليل واسحاق
لوط وسَ دُوم
يعقوب وبنو اسرائيل
موسى الكليم
القضاة إلى داؤُ د
داود النبي
سليمان الحكيم
يونان النبي
حزقيال ـ طوبيا

 ٢أحداث العھد الجديد

مجيء المسيح
العذراء مريم
يوحنا المعمدان
أعمال السيّد المسيح
رسل السيّد المسيح الحواريُّون
شھداء النصرانيَّة ـ أصحاب الكھف

٢٢٨
٢٣٤
٢٣٩
٢٤٦
٢٥١

٢٥٤
٢٥٤
//

٢٥٧
٢٦٠
٢٦١
٢٦٥
٢٦٦
٢٦٨
٢٦٩
//

٢٧١
٢٧٢
٢٧٣
٢٧٥
٢٧٦

٢٧٧
//

٢٧٨
//

٢٧٩
٢٨٠
٢٨١

فھرس أوَّ ل لكتاب النصرانيَّة وآدابھا بين عرب الجاھلية
القديس جرجس
القديسان سرجيوس وباخوس ـ شھداء نجران

الفصل الخامس
١
٢
٣
٤

َّ
المقدسة
 :في األمثال العربيَّة المنقولة عن األسفار

األمثال الواردة على صيغة أَ ْف َعل
األمثال المنسوبة إلى األنبياء أو إلى مشاھير العھدين القديم والحديث
األمثال المنقولة بحرفھا من العھد القديم
 //من العھد الجديد
//

٢٨٤
٢٨٨
٢٩٠
٢٩٥

ح َك::م الع::رب والح::ديث
 :ف::ي م::ا ورد ف::ي األس::فار المقدس::ة م::ن ِ
اإلسالميّ

الحكم المنقولة عن األسفار المقدَّسة
الحديث المنقول عن أسفار العھدين العتيق والجديد

الفصل السابع
١
٢

٢٨١
٢٨٢

٢٨٣

الفصل السادس
١
٢

٤٨٧

 :في الخطابة النصرانيَّة بين العرب

الخطابة الدينيَّة بين نصارى عرب الجاھليَّة
//
الخطابة المدنيَّة

٣٠١
//

٣٠٦

٣٢٥
٣٢٦
٣٢٩

الفصل الثامن

 :في التاريخ النصراني بين عرب الجاھليَّة

٣٣٢

الفصل التاسع

 :التعاليم الفلسفيَّة والالھوتيَّة بين نصارى الجاھليَّة

٣٣٦

١
٢

الفلسفة النصرانيَّة في عرب الجاھليَّة
التعاليم الالھوتيَّة بين نصارى الجاھليَّة

الفصل العاشر

 :الفنون الجميلة بين نصارى العرب

 ١ھندسة البناء
١
٢

//

٣٤٠

٣٤٢
٣٤٣

المباني الدينيَّة
الھندسة المدنيَّة

٣٥١

 ٢و  ٣التصوير والنحت

٣٥٣

//

فھرس أوَّ ل لكتاب النصرانيَّة وآدابھا بين عرب الجاھليَّة

٤٨٨

٣٥٨

 ٤فن الموسيقى والغناء
الموسيقى الدينيَّة
الموسيقى المدنيَّة

الفصل الحادي عشر

٣٥٩
٣٦٠

 :العلوم والصنائع بين نصارى العرب

 ١العلوم النصران َّية بين عرب الجاھلية
الطبّ
علم النبات
علم النجوم
الفقه

صناعة النسيج والحياكة
النِجارة
الحِدادة
التِجارة
المالحة
النقود
التعليم

 ١العادات الدين َّية
الصالة
الصوم
الزكاة
الح ّج

٣٦٣
٣٦٤
٣٦٧
٣٦٨
٣٦٩

 ٢الصنائع النصرانية بين عرب الجاھلية

الفصل الثاني عشر

٣٦٣

 :العادات الدينيَّة بين عرب الجاھليَّة وأوَّ ل اإلسالم

٣٧٠
//

٣٧٤
٣٧٥
٣٧٨
٣٨٢
٣٨٣
٣٨٩

٣٩٢
٣٩٢
//

٣٩٥
٣٩٦
//

فھرس أوَّ ل لكتاب النصرانيَّة وآدابھا بين عرب الجاھلية
استالم الحجر األسود
النذور
المساجد وبناؤھا على شكل الكنائس
الخطابة في المساجد
المجامر في المساجد والجنازات
اكرام القبور
االستشھاد

 ٢العادات الشرعية واالجتماعية
أصول الشرع االسالمي
الدواوين
التاريخ
الح َلف
َ
الختانة
الحجاب
الردافة
العمامة

الفصل الثالث عشر
١
٢
٣
٤

 :الشعر النصراني وشعراء النصرانيَّة بين عرب الجاھليَّة
وأوَّ ل اإلسالم

أصل الشعر العربي
ترقي الشعر العربي وتقصيد القصائد
النصراني
الشعر
ّ
شعراء النصران َّية

أوالً شعراء ربيعة
 ١شعراء تغلب
 ٢شعراء بكر
شعراء ضبيعة
شعراء شيبان
شعراء تيس بن ثعلبة

٤٨٩
٣٩٨
//

٣٩٩
//

٤٠١
//

٤٠٢

٤٠٢
٤٠٢
٤٠٣
//

٤٠٤
٤٠٦
//

٤٠٨
//

٤٠٨
٤٠٩
٤١٤
٤١٥
٤١٩
//

٤٢٠
٤٢١
٤٢١
٤٢٢
٤٢٣

ثان العالم الرجال والنساء والقبائل الواردة في الكتاب
فھرس ٍ

٤٩٠

٤٢٣
٤٢٤
٤٢٥

شعراء يشكر بن بكر
َ
شعراء علي بن بكر
ربيعون آخرون

٣

ثانيًا شعراء اياد
ً
ثالثا شعراء مضر
١
٢
٣
٤

٤٢٦
٤٢٧

بنو تميم
عبس وذبيان
شعراء ھوازن
مُضريون آخرون

//

٤٢٨
٤٣١
//

رابعًا شعراء اليمن من بني كھالن
١
٢
٢
٣

٤٣٣

شعراء كندة
شعراء مذحج
شعراء طيء
شعراء كلب
الختام

//

٤٣٤
٤٣٥
٤٣٦
//

ملحوظات ش َّتى على كتاب النصرانيَّة وآدابھا بين عرب الجاھليَّة

ملحوظات على الجزء األوَّ ل
 //الجزء الثاني
//

٤٣٧
 ٤٣٧ـ ٤٦٠
 ٤٦١ـ ٤٨٣

فھارس ش َّتى

٤٨٥

ثان
فھرس ٍ
العالم الرجال والنساء والقبائل الواردة في الكتاب
في الجاھليَّة  ٢٢٨ـ ٤٧١ ، ٢٢٩
=أ=
آدم بن ربيعة ٢٢٨
آدم أبو البشر وذكرهُ في عھد الجاھليَّة وش:عرائھا  ٢٥٧آدم مولى بلعنبر  ٢٢٨ـ ٤٧١ ، ٢٢٩
ـ ٢٦٠ :بن:و آدم ف:ي الش:عر الج:اھليّ  ٢٦٠ـ  ٢٦١االباجرة ملوك الرھا المتنصّرون ٩٦
َمنْ عُرفوا باسم آدم

ثان العالم الرجال والنساء والقبائل الواردة ھناك
فھرس ٍ
ابجر اسم نصرانيّ في الجاھليَّة ٢٣٩
ابجر بن جابر العجليّ ٢٣٩
ابرھ::ة االش::رم مل::ك الحبش::ة ف::اتح ال::يمن ، ٣٤٤ ، ٦٠
 ٤٣٩كتابتُ :ه الحمير َّي::ة ع::ن سّ :د م::أرب س::نة ٥٤٢
 ٦٣تشييدهُ للقُلَيس كنيسة صنعاء ٤٤٠ ، ٣٤٤
ابرھيم الخليل ما ورد عن ُه ف:ي الش:عر الج:اھليّ ، ١٧٣
 ٢٦٦ـ  ٤٧٨ ، ٢٦٨ص::ورت ُه ف::ي الكعب::ة ١١٧
شيوع اسم ِه في العرب قبل االسالم ٢٢٩
اب::ن ابج::ر الكن::انيّ ) عب::د المل::ك الطبي::ب النص::راني (
 ٣٦٥ـ ٣٦٦
ابن أبي ِرمْثة الجرَّ اح التميمي النصراني ٣٦٧
ابن أَثال طبيب معاوية الدمشقيّ النصرانيّ ٣٦٦
ابن جُلـْجل  ٣٦٧ ، ٣٦٤ـ ٦٣٨
ابن رامين الشاعر ٤٦٩
ابن رومانوس ٤٧٣ ، ٢٣٩
ابن سرابيون ) يوح َّنا( الطبيب ٣٦٤
ابن َسرْ جون ٢٤١
ابن س َُريْج المغ ّني ٣٦١
ابن الضحَّ اك الشاعر ٢١٩
ابن مسحج المغ ّني  ٣٦١ـ ٣٦٢
ابن َم َطر ) الحجاج بن يوسف الناقل ( ٣٦٩
ابن منص:ور ) الق:ديس يوح َّن:ا الدمش:قي ( ٢٥١ ، ٢٤١
أُسْ َرت ُه ٤٠٣
ابن يامن المالَّح ٣٨٢
ابو االخزر الشاعر ٢٢٥
أبو جيلة ملك غسّان  ١١٣ـ ١١٤
ابو جلدة مُسْ ھر اليشكريّ الشاعر ١٩٠
حُصيْن وتنصُّ ر ولدَ ْي ِه ٣٨٠
ابو
َ
َ
الحكم الطبيب الدمشقي النصرانيّ ٣٦٦
ابو َ
ابو خراش الشاعر ٢١٨
ابو داؤد عبد الرحمان طبيب م َّكة النصرانيّ ٤٥٢

٤٩١

اب::و دؤاد االي::ادي  ٤٧٢ ، ٤٦٦ ، ٢٣٢ ، ١٧٢بالغت ُ :ه
في خطب ِه  ٣٢٩ـ ٣٣٠
ذؤيب الشاعر ٤٧٠ ، ٣٩١ ، ١١٩
ابو َ
ابو ُز َبيْد الشاعر النصراني ٤٤٩ ، ١٣٣
ابو ِزياد الكالبيّ ٤٧١
ابو زيد العبشميّ ٤٤١
اب::و س::فيان ب::ن ح::رب ص::ھر بش::ر اخ::ي أ ُ َك ْي::در ، ١٢١
 ٤٦١تجارت ُه في الشام ٣٧٨
ابو الطمحان االسدي ٤٥٦
اب:::و ع:::امر الراھ:::ب زع:::يم بن:::ي اوس ، ١٢١ ، ١١٤
 ٤٤٨ ، ١٤٨ـ ٤٤٩
ابو عمرو الشيباني وقول ُه في تغلب ١٢٥
اب::و ق:::ابوس النعم::ان ب:::ن المن::ذر  ٩٠ـ ، ١٣٥ ، ٩٢
٤٤٦ ، ٤٤٥ ، ١٤٨ ، ١٤٧
ابو قيس صيفيّ بن االسلت االوسيّ ٤٤٩
ابو قيس صرمة بن أب:ي ان:س النص:رانيّ ٤٥١ ، ١٢٠
ـ ٤٥٢
ابو كرب ) األمير الكلبيّ النصراني ( ١٠٥ ، ٥١
ابو لقيط النصرانيّ مولى محمَّد نبيّ اإلسالم ٤٥٢
ابو يعفر علقمة امير الحيرة ٨٨
ابو يوسف ) يعقوب صاحب كتاب الخراج ( ١٢١
احمد اسم نصرانيّ في الجاھليَّة ٤٧٦
االحوص الشاعر ٣٥٣ ، ٢٠٥
أَحَ ي أو اجَ ي رسول العرب ٩٦ ، ٧٤
االخطل بن ربيعة ٢٥٩
االخنس بن شھاب الشاعر النصرانيّ ٤٢٠ ، ٢٢٤
ادّي رسول العراق ٤٤٤ ، ٧٥ ، ٧٤
األُرْ ُتقيـ ُّون ونقودھم النصرانيَّة ٣٨٩
ارستون اليھودي المتنصّر ٤٣٨
األَ ْزد والنصرانيَّة بينھم ١٢٤
األول ٨٣
ازدشير َّ

٤٩٢
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ازقير رسول النجرانيين ٦١
اسحاق بن يعقوب  :ذكرهُ في الجاھليَّة وش:عرائھا ٢٢٩
ـ ٤٧٨ ، ٢٦٦ ، ٢٣٠ :::انتس:::اب بن:::ي تم:::يم إليِ :::ه
٤٥٥
اس::حاق االنط::اكي  :ش::ھادت ُه ف::ي عب::ادة الع::رب للزھ::رة
١٤٢ ، ١٠
اس:::د ب:::ن خزيم:::ة ) قبيل:::ة نص:::رانيَّة ( ، ١٢٨ ، ١٢٦
١٤٩
اسد بن عبد ّ
صروا ١١٨
العزى قوم من قُريش تن َّ
اسرائيل ) بنو (  :ذك ُرھم في الجاھليَّة ٢٦٩ ، ٢٣٠
اسطفانوس البابا المُحسن إلى العرب ٤٦
اسكندر راھب العراق ٧٩
االسماعيليُّون  :شھادة ت:اودوريطس ف:ي تنصُّ :رھم ،٢٦
١٠٣
االسود ملك الحيرة ٨٧
أَصْ :::بَغ ب:::ن عم:::رو الكلب:::يّ النص:::راني ص:::احب دوم:::ة
الجندل ٤٤٨
إصْ َبھْبذ أو اسپاباط االمير الفارسي المتنصّر ٤٣
اصطفن الحرَّ انيّ الطبيب ٣٦٤
اصطفن بن باسيل الترجمان  ٣٦٧ـ ٣٦٨
االصمعيّ ٣٦٧
االعشى ) ميمون ب:ن ق:يس الش:اعر ( نص:رانيَّت ُه ٥٢٤ـ:
 ٥٢٥شواھد عديدة من شعر ِه في امور النص:ارى
 ١٦٢ ، ١٥٩ ، ١١٨ ، ٧٢ ، ٦٤الخ
االعلم الشاعر ١٩٥
اغاثرشيدس المتجوّ ل في جزيرة العرب ١٤
افتيموس رسول قبائل العرب ف:ي االردن والغَ ْ:ور ،١١
٣٢٩ ، ٤٢
اف::رام الق::ديس الس::ريانيّ  ٩٨ ، ٥٨ ، ١٠كت::اب مغ::ارة
الكنوز المنسوب إلي ِه ٣٣٦
افريم أو افرائيم اسقف الحيرة ٢٣٩ ، ٩١

افنون الشاعر النصراني ٤٦٦ ، ٤٢ : ، ٣٠٢ ، ٢٦١
االفوه االودي الشاعر النصراني  ٢٦٥ـ ٤٣٤ ، ٢٦٦
اقاقيوس وأشيا ُع ُه في جزيرة العرب ١١٣
االقباط النصارى ومصنوعاتھم  ٣٤٨ـ ، ٣٧٢ ، ٣٥٠
٣٧٤
أَقـْرع بن حابس حاكم تميم ٣٧٠ ، ٣٦٩
أَقـْرن الروميّ الطبيب ٣٦٤
األُقيشر الشاعر ٤٦٨ ، ٢٠٤
اك::ثم ب::ن ص::يفي خطي::ب تم::يم وح::اكم الع::رب  ٣٣٠ـ
٣٦٩ ، ٣٣١
أ ُ َك ْيدر صاحب دومة الجندل ٤٤٨ ، ١٢٠ ، ١٠٨
أَلِيسْ باوس او أَلِصْ بان ملك الحبش ٦٥ ، ٦١
أَلِيشع من أسماء النصارى ٤٧٢
صر ١٤٧ : ٧٧
امرؤ القيس بن عمرو البدء المتن ّ
ام::رؤ الق::يس ب::ن عم::رو وكتابتُ ::ه الض::ريحيَّة ب::الحرف
النبطي  ٤١٠ ، ١٥٦ـ ٤١١
امرؤ القيس الثالث ٨٨
ام:رو الق::يس الش:اعر النص::راني ،٣٧٦ ، ٢٤٧ ، ٢٣٨
 ٤٣٣ـ ٤٣٤
امرؤ القيس بن اصبغ زعيم كلب النصرانيّ ٤٥٩
ا ّم الحارث بن عبد _ النصرانيَّة ٤٤٩
ا ّم حبيبة ابنة أبي سفيان زوجة عبد _ بن جحش ٤٥١
أُميَّ:ة ب:ن أب:ي الص:لت الش:اعر النص:رانيّ  ٤٢٦ـ ٤٢٧
شواھد متعدّدة من شعر ِه ف:ي الح:وادث النص:رانيَّة
 ١٥٩ ، ١٢٠ ، ٦٦ـ  ٢٥٤ ، ٢٢٦الخ
اميَّة بن أبي عائذ ٣٥٤ ، ٢٠٥
انستاس السينوي ) القديس ( ٤٩
انسطاس الطبيب الرومي  ٣٦٤ـ ٣٦٥
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انسطاس العامري ٤٧٥
انطون تلميذ القديس سمعان المعمودي ٨١
انطونيوس القديس الكبير وتالمذت ُه ٤٣٨
انطيفاتر رئيس أساقفة بُصْ رى  ٣٤ـ ٣٥
انطيوخوس بن سالم قائد النعمان  ٨٢ـ ٨٣
انوشروان كسرى ملك العجم ٩٢ ، ٩١
اھرن بن اعين القسّ الطبيب المعروف بطيبوي ِه ٣٦٤
اوج::ان وبروتوج::ان ) القديس::ان ( ف::ي جزي::رة الع::رب
٤٧ ، ٣٦
اوريون امير أَيْلة النصراني ٤٧
اوس والخ::زرج حل::ولھم ف::ي المدين::ة ف::ي عھ::د الجاھل َّي::ة
 ١١٣نصرانيَّتھم ١٢٤ ، ١١٤
اوس بن حجر الشاعر النصرانيّ  ٤٣٧ـ ٤٢٨
شواھد من شعر ِه ٣٨٥ ، ٣٦٦ ، ٢١٦ ، ٢١٠ ، ١٧٦
٤٠٤ ،
اوگي::ن أو اوج::ين ) الناس::ك الق::ديس (  ٧٨تبش::يرهُ ف::ي
جھات الجزيرة ٩٧
اياد ) قبيلة ( نص:رانيَّتھا  ٧٥ ، ٣١ـ ، ٩٩ ، ٨٣ ، ٧٦
 ٤٥٣ ، ٤٠٦ ، ١٥٥ ، ١٢٤خطباؤھ::::::::ا ، ٣٢٩
 ٣٩١ش::عراؤھا النص::ارى  ٤٢٦ ، ١٥٩ـ ٤٢٧
شھيد ايادي في عھد ھشام ٤٥٤
اياس بن قبيصة النصراني الطائي رئيس عرب الحي:رة
٤٣٥ ، ١٣٣ ، ٧٢
أَيْزن ملك الحبش الوثني ٦٢
ايشوع اطلب ) يشوع (
ايليا اسم شائع في عرب الجاھليَّة  ٢٣٩ـ ٢٤٠
ايلي::ا او الي::اس البطري::رك االورش::ليمي العرب::ي األص::ل
٢٣٠ ، ٤٢ ، ٣٦
أيمن بن ُ
الخ َريم الش:اعر ،٤٥١ ، ٢٠٩ ، ١٩١ ، ١٧٧
٤٦٨
األَيھم بن الحارث الغسَّاني باني األديرة ٣٠
ا ُّي::وب اس::م ُه ب::ين ع::رب الجاھل َّي::ة  ٢٣٠ـ  ٢٣١سِ ْ :فرهُ
٤٠٩ ، ٣٠٨

٤٩٣

=ب=
بابيالس القديس أسقف انطاكية وفيلبُّوس العربي ٣٣
باخوس أو ب ُّكوس القديس الشھيد وتكريمُ :ه عن:د الع:رب
٤٤٥ ، ٣٣٤ ، ٢٨٢
باقوم الرومي مجدّد بناء الكعبة  ٣٤٧ـ ٣٧٤ ، ٣٤٨
َب ْخدل بن أ ُ َنيف سيّد كلب النصرانيّ ١٣٨ ، ١٠٤
بحير أو بحيرا أصل ھذا االسم وشيوع ُه ٢٤٧
َبحي:::را العبس:::قيّ ص:::احب مح َّم:::د ٤٥٧ ، ٢٤٧ ، ١٣٤
دير بحيرا ٤٣٧
برتلم::اوس الرس::ول وتبش::يرهُ للع::رب ،٤٥ ، ٢٩ ، ٢٣
٤٣٩ ، ١٠٧ ، ٧٤ ، ٥٤
َبرْ دَ يْصان المبتدع ٣٦٨
الب:رَّ اق ب:ن روح:ان الش:اعر النص:رانيّ  ٤٢٥ ، ٣٩٠ـ
٤٢٦
َبرْ صوما المزمر ٣٦٢
بسطام ب:ن ق:يس س:يّد ش:يبان النص:رانيّ ، ١٤٨ ، ١٣٢
 ٤٢٢ـ ٤٢٤
بشر وبشير من األسماء النصرانيَّة ٢٤٧
بشر بن أبي خازم الشاعر ٤٥٦ ، ٣٥٤
بشر بن حجر الشاعر االيادي ٤٥٣
بش::ر ب::ن عب::د المل::ك اخ::و االكي::در النص::راني ، ١٢٠
٤٦١ ، ٣٩٠
َبصْ َھبْرى بن صلُوبا صاحب بانقيا النصرانيّ ٤٧٤
بطرس او صَ ْخر  ٢٥٠ـ ٢٥١
بطرس اسقُف نجران ٦٧
بطرس طرابون اسقف عرب الغَ ْور ٤٣
بطلميوس القلوذي ٣٦٩
البعيث من أسماء نصارى العرب  ٢٤٧ـ ٢٤٨
البعيث الشاعر ٢١٨ ، ١٧٧
بقطر النجَّ ار النصرانيّ النوبيّ ٣٧٥
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بكر بن وائل تعريف ديارھ:ا وقبائلھ:ا  ٩٣ـ  ٩٤انتش:ار
النص:::::رانيَّة ب:::::ين قبائلھ:::::ا  ٩٥ـ ١٢٥ ، ١٠١
شعراؤھا النصارى  ٤٢١ـ ٤٢٥
بكر بن خارجة الشاعر ٢١١ ، ١٩١
بلقين ) اطلب القين (
بلقيس ملكة سبا ٣٧٦
َبليّ قبيلة نصرانيَّة ١٢٥
پنت::انوس الفيلس::وف النص::راني وتبش::يرهُ بالمس::يح ف::ي
اليمن  ١٤٤ ، ٥٤ـ ٤٣٨ ، ١٤٥
بھراء قبيلة نص:رانيَّة ،١٤٨ ، ١٢٥ ، ٩٩ ، ٧٨ ، ٣٠
٤٥٤
بھرا َم جور ملك العجم ٤٤٥ ، ٨٧
بورفيريوس  :الفيلسوف شھادت ُه في تضحية البشر عند
قدماء العرب ١٦
بوالن قبيلة نصرانيَّة منسوبة إليھا الكتابة ١٥٢
ب::ولس الرس::ول ف::ي جزي::رة الع::رب  ٢٢رس::ائل ُه وم::ا
اقت:بس منھ::ا الع::رب  ٣٠٦ ، ٣٠٤ ، ٢١٠م::ا نقلُ :ه
الحديث عنھا  ٣٢٢ـ ٣٢٣
بولس اسقف نجران  ٦٠ـ ٢٤٠ ، ٦١
پوليخرون اسقف بابل ٤٤٢
بيرلُّس اسقف بصرى وأعمال ُه  ٣١ـ ٣٢
=ت=
تازينا ملك الحبش وحمير النصرانيّ وكتابت ُه ٦٢
تاوتيموس اسقف العرب ٤٤
تاودولوس ابن القديس نيلوس واسير الع:رب ١١ ، ١٠
٤٩ ، ١٦ ،
تاوفيل الھندي الموفد إلى الحميريين  ٥٦ـ ٥٧
تدَّاوس الرسول وتبشيرهُ للعرب ٢٣
تدَّاي التلميذ ) اطلب ادّي (
الترك المتنصّرون  :شھادة ابن خلدون فيھم ١٤٣
تغل:::ب القبيل:::ة النص:::رانيَّة  ١٢٥ ، ٩٩ـ ٤٥٤ ، ١٢٦
شعراؤھا النصارى ٤٢٠
تميم قبيلة نصرانيَّة  ٤٥٤ ، ١٢٦ـ  ٤٥٥خطباؤھا

 ٣٣٠ـ  ٣٣١كِتابُھ::ا  ٣٣٥قُض::ا ُتھا ف::ي الجاھل َّي::ة
 ٣٦٩ـ  ٣٧٠شعراؤھا النصارى  ٤٢٧ـ ٤٢٨
تميم بن اوس الداري النجَّ ار النصرانيّ ٢٧٥
تميم بن مُقبل الشاعر ١٩٨
تن:::::وخ قبائ:::::ل نص:::::رانيَّة  ، ٣١و ، ١٢٥ ، ٩٩ ، ٧٨
 ٤٥٣ ، ١٢٧نزولھم ف:ي البح:رين ثَّ :م ف:ي الع:راق
 ٤٥٤ ، ٧٨ـ  ٤٥٦مص:::نوعاتھم  ٣٧٣محارب:::ة
تنوخ وغسَّان للمسلمين ٤٣٨
ْتوبة اسم نصرانيّ في الجاھليَّة ٢٤٨
توما الرسول وتبشيرهُ للعرب ٧٤ ، ٥٤ ، ٢٣
تو َمرْ صا أو تموز الجاثليق رسول العرب ٧٩
تيادروس الطبيب النصرانيّ ٣٦٤
تيادوق النصرانيّ طبيب الحجَّ اج بن يوسف ٣٦٦
تيمون الش َّماس َّأول أساقفة بُصرى ٢٩ ، ٢٣

=ث=
ثابت من أسماء نصارى العرب ٢٤٨
ثابت بن قُرَّ ة ٣٦٩
ثاودون الطبيب النصراني ٣٦٦
الثرواني الشاعر  ٢١٣ـ ٢١٤
ثعلب:::ة قبيل:::ة نص:::رانيَّة  ١٣١ ، ١٢٧ ، ٧٩ـ ، ١٣٢
 ٤٤٣ ، ٤٢٢محالفتھم للصليبيين ٤٥٦
ثعلبة بن عمرو الشاعر ٤٦٣
=ج=
جابر من أسماء نصارى العرب ٢٤٨
جابر بن ب َُجيْر سيّد عجل النصراني ١٣٦
جابر بن ُح َنيّ الشاعر النص:راني ٢٤٨ ، ٢٢٥ ، ١٢٦
٤٢٠ ، ٤١٨ ،
جابر بن شمعون اسقف الحيرة ٤٧٦ ، ٢٤٨
الجارود ) بشر بن عمرو ( سيد عب:د الق:يس النص:راني
 ٧٠ـ ١٣٤ ، ٧١
جالوت أو جُليات في الشعر الجاھلي ٢٧٢
جالينوس الطبيب ٣٦٩ ، ٣٦٨
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جبر وجبريل من األسماء النصرانيَّة في الجاھليَّة ٢٣٥
جبريل المالك في الشعر الجاھلي  ١٦٥ـ ١٦٦
َج َبلة بن األيھم آخر ملوك غسَّان ٤٣٨ ، ٣٦٠
جَ حْ دَ ر بن أبي ضبيعة الشاعر النصرانيّ ٤٢١
جَ حَ ظة الشاعر ٢١٨ ، ٢١٧
جُذام قبيلة نصرانية ٤٥٥ ، ٤٥٤ ، ١٢٧ ، ٩٩
جذيمة االبرش ٧٣
ج::رجس الق::ديس الش::ھيد وكرامتُ :ه عن::د الع::رب  ٢٨١ـ
٣٣٤ ، ٢٨٢
ج:::رجس اس:::قف الع:::رب  ٢٤٠ ، ١٠١خطبُ :::ه ، ٣٢٨
٣٦٨
الجرّ ار التغلبيّ والشھيد النصراني ٤٥٤
جرجنس:يوس اس:قف ظف:ار ورس:ول ال:يمن  ٦٤ـ ، ٦٥
٣٦٩ ، ٣٢٩
ج:::رم قبيل:::ة نص:::رانيَّة ، ١٢٧ ، ٩٩ ، ٧٧ ، ٦٥ ، ٥١
 ٤٥٥ـ ٤٥٦
ج::رھم الثاني::ة ف::ي م ّك::ة  ٧آثارھ::ا النص::رانيَّة  ١١٦ـ
٤٤٩ ، ١٢٨ ، ١١٧
وج::ريج وجُرْ ج::ه م::ن أس::ماء نص::ارى الجاھل َّي::ة
ُج:َ :ريْج َ
٢٤٠
جُ َريْج الناسك ٤٧٣
جسَّاس بن مرَّ ة الشيباني ٤٢٢
جعفر بن سراقة شعرهُ في وادي القرى  ١٠٩ـ ، ١١٠
٢٢٥ ، ١٩٦
جفنة بن عمرو الغسَّاني  ١٤٣ ، ٧٢بنو جفنة ١٣٧
جُ َفيْنة المعلم النصرانيّ في المدينة ٣٩٠
جليلة اخت جسَّاس ٤٢٢
جواس بن حياض الشاعر ٤٦٧
َّ
ْ
َ
الجلندى ملك عمان النصرانيّ ٧٠
َجيْفر بن َ
=ح=
حاتم الطائي الشاعر النصرانيّ ، ٢٢٥ ، ٢٢٢ ، ١٥٥
 ٣٨٠نصرانيَّت ُه ٤٣٥

٤٩٥

حاجب بن زرارة خطيب تميم النصراني ٣٣١
الحارث من أسماء نصارى العرب ٢٤٨
الحارث األكبر بن أبي ش:مّر الغ َّس:اني المل ّق:ب ب:األعرج
والملك النصراني ٤٤٦ ، ٤٣٨ ، ٣٨ ، ١٠
الحارث بن جبلة ٣٧٦
الح::ارث ب::ن حلِّ::زة الش::اعر النص::رانيّ ، ٢٤٨ ، ٢٢١
٤٢٣
الحارث بن خالد المخزوميّ الشاعر ٣٩٨ ، ٢٠٥
الحارث بن ظالم ٣٧٨
الحارث بن عبَّاد س:يّد ش:يبان النص:رانيّ ،٢٤٨ ، ١٣٢
٤٢٣ ، ٣٣٨
الحارث بن عبد كالل سيّد مھرة ١٤٠
الحارث بن كعب القبيل:ة النص:رانيَّة  ١٢٨ ، ٦٤ـ ١٢٩
 ٤٤٠ ، ١٤٠ ،ـ  ٤٤١بن::::اؤھم للكن:::::ائس ٨٥
وصيّة جدّھم ٢٦٢ ، ٢٤٨ ، ١٤٩ ، ١٢٨
الحارث بن عبد الملك النصراني ٤٧٦
الحارث بن َكلَدة طبيب محمَّد النصرانيّ ٤٥٢ ، ٣٦٥
الح::بش وف::تح مل::وكھم لل::يمن  ٦٢ ، ٦٠ـ  ٦٣مف::ردات
عربيَّة منقولة عن لغتھم  ٦٥تأثير نص:ران َّيتھم ف:ي
العرب  ١١٩ـ ١٢١
حبيب  :شيوع ھ:ذا االس:م ب:ين نص:ارى الع:رب  ٢٤٨ـ
٢٤٩
حبيب النجَّ ار ٣٣٤
الحجَّ اج بن يوسف والي العراق ٣٨٦ ، ٣٦٦
حجَّ ار بن جابر سيّد عِ جْ ل النصراني ٢١٦ ، ١٣٦
الحدَّاء ) بنو ( النصارى ٤٥٦ ، ١٢٨
حذافة ) بنو ( النصارى ٨٥ ، ٨٤ ، ٨٣
َحرْ ب بن أميَّة ٤٦١
الحريث بن ع َّناب الشاعر ٤٠٦ ، ٣٠٣
حسَّان بن َج َبلة ٣٧٩

٤٩٦

ثان العالم الرجال والنساء والقبائل الواردة في الكتاب
فھرس ٍ

حسَّان الراھب النجرانيّ ٦٧
َح َسن قسيس اليمن النسطوري ٦٧
حُسيل بن سُحيج الضبّي الشاعر ٢٧٢
َ
حسين بن الضحاك الشاعر ٤٣٤ ، ٤٠١ ، ١٩١
حسين بن علي بن أبي طالب ٣٧٤
حُصين بن الحمام  ٢٧٣نصران َّي ُت ُه ٤٣٠
حطيئة الشاعر  ٣٠٣ـ ٣٠٤
حكيم  :أحد أسماء نصارى العرب ٢٤٩
حكيم بن قبيصة ١٦٤
حليمة بنت المنذر ٤٤٦
ُح َميد بن ثور الشاعر ١٩٢ ، ١٧٨
ُ::دْ
الحميريُّ::ون ودي::انتھم القديم::ة  ١٤ي َعون ب::الھنود ٥٤
تبش::ير برتلم::اوس الرس::ول للحمي::ريين  ٥٤ـ ٥٥
القص:::يدة الحمير َّي:::ة  ٥٥الحمير ُي:::ون يف:::دون عل:::ى
الق::ديس س::معان العم::ودي  ٨٠ ، ٥٨تمل::ك الح::بش
عل::::ى بالدھ::::م  ٦٠ـ ٦٢الكتاب::::ات الحميري::::ة
النصرانيَّة  ٦٣ ، ٦١نصرانيَّة حمير ١٢٩ ، ٧٧
ح َّنا الكشكري مب ّشر بالد َجرْ م ٧٧
حنظلة بن أبي عامر الراھب ٤٤٩
حنظلة بين أبي عف:راء الط:ائي النص:راني ودي:رهُ ، ٨٩
٤٣٥ ، ١٣٣ ، ٩٠
حنظلة بن ثعلبة سيد بني عجل النصراني ١٣٥
حنظلة بن صفوان العبسيّ ١٣٥
حنظلة بن عبد المسيح وديرهُ ٨٤
ح َّنة  :اسمھا عند نصارى العرب ٢٣١
ح َّنة ا ّم مريم العذراء ١٧٤
ح َّنة بنت نھشل ٤٧٢
حنيف::ة قبيل::ة نص::رانيَّة ف::ي اليمام::ة ،١٤٩ ، ١٢٩ ، ٧٢
 ٤٥٦ ، ٤٤٣ ، ٣٤٧ ، ٢١٠ـ ٤٥٧
الحنف:::اء ونص:::ران َّيتھم  ١١٨ـ ، ١٤٨ ، ١٣٢ ، ١٢٠
٤٥١ ، ١٩٧
ُح َنيْن بن اسحاق الطبيب النصرانيّ ٣٦٧
حنين الحيري المغ ّني النصراني ٤٤٩ ، ٣٦٢

الحوار ُّي::ون والحوار َّي::ات ف::ي الش::عر الج::اھلي  ١٨٩ـ
 ١٩٠تبش:ير الح:واريين ف::ي جزي:رة الع::رب ، ٢٣
 ٥٣ ، ٢٩ـ  ١٠٧ ، ٩٥ ، ٧٤ ، ٥٤ـ ،١٠٨
٤٥٠
حوَّ اء اسمھا في عھد الجاھليَّ:ة والش:عر الج:اھلي ،٢٣١
 ٢٥٧ـ ٢٦٠
حيق:::ار اس:::م ُه ف:::ي الجاھل َّي:::ة والش:::عر الج:::اھلي ، ٢٣١
٢٧٦
=خ=
خالد  :من أسماء نصارى العرب ٢٤٩
خالد بن سنان العبسيّ رس:ول المس:يح ف:ي قومِ :ه ،١٣٥
٤٥١ ، ٢٤٩
خالد بن عبد _ القسريّ وبيع ُت ُه ٤٤٥
خال::د ب::ن الولي::د  :رايتُ :ه العق::اب  ٣٥٧اس::م ُه عل::ى نق::ود
نصرانيَّة ٣٨٧
خالد بن الوليد المخزوميّ الشاعر ٢٢١
خالد بن يزيد الشاعر ٢٠٤
خالد بن يزيد بن معاوية ٣٨٨
خباب بن االرت النصرانيّ التميميّ ٣٧٦
خثعم قبيلة نصرانيَّة ١٤٩
خداش بن زھير الشاعر ٤٤٦
الخرّ يت بن راشد القرشي المتنصّر ٤٥٠
الخرنق اخت َطرفة الشاعر ٤٢١
الخزرج وأَ◌ً وس حلول قبائلھم في يث:رب ف:ي الجاھليَّ:ة
 ١١٣نصرانيَّتھم ١٣٠ ، ١١٤
الخسّ بن حابس االيادي ٢٤٤
الخضر معنى اسمه ٢٤٩
َخلَف بن خليفة الشاعر ١٩٣
الخليل  :من أسماء نصارى الع:رب ف:ي الجاھليَّ:ة ٢٤٩
ـ ٢٥٠
خندف ليلى بنت حلوان القضاعي وديرھا ،١٣٨ ، ٨٤
٣٥٦
ُخ َويْلـَد بن نوفل ١٧١
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٤٩٧

ُر َھيمة ابنة عبد المسيح بن دارس ٤٤١
رؤية الراجز ٤٦٥
الروم والصنائع اإلسالميَّة  ٣٤٨ـ  ٣٥٣الروم والعرب
النصارى في محاربة المسلمين ٤٣٨
الروم::ان اس::تعمالھم للع::رب ف::ي جيوش::ھم  ٢٨امت::زاج
معبوداتھم بمعبودات العرب ٢٨
رومان ورومانوس من أسماء نصارى العرب ٢٤٠
الرئاب بن البراء الش ّني النصرانيّ ٤٥٨ ، ١٣٤
َريْحانة أ ّم سيف بن ذي يزن ٤٤٠

داؤد النبي اسم ُه وزبورهُ ودروعُ :ه ف:ي الش:عر الج:اھليّ
 ٢٧٢ ، ٢٣٢ ، ١٨٤ـ ٤٧٢ ، ٢٧٣
داؤد بن عروة المتنصّر ٤٧٢
داؤد بن الھبولة أمير الضجاعمة ٤٧٢ ، ١٣١ ، ٤٠
الداؤدة أو الداؤديُّون وبدعتھم ١١٣
دَ حْ ية بن الخليفة الكلبيّ النصرانيّ ١٣٨
دُريد بن زيد بن نھد  ٤١٢ـ ٤١٣
دريد بن الصمَّة الشاعر النصراني ٤٣١
=ز=
دقيوس وفيلبُّوس العربي  ٣٣اضطھادهُ للنص:ارى ،٤٥
٣٣٤ ، ١٤٤
الزبرق::ان ب::ن ب::در الش::اعر النص::راني وخطي::ب تم::يم
ُد َكين الشاعر ٢١٣
٣٤٧ ، ٣٣١ ، ١٢٦
دلي::ل ب::ن يعق::وب النص::رانيّ مھن::دس القص::ر الجعف::ري
الزبير بن ب َّكار ٤٦٥
٣٥٢
زرارة بن عدس حاكم تميم ٣٦٩
ديوسقوريدس النباتي ٣٦٨ ، ٣٦٧
زكريَّا أبو يوح َّنا المعمدان ٤٦٥ ، ٣٧٨
زكريَّا بن برقنى ملك النوبة النصرانيّ ٣٧٥
=ذ=
زھير بن أبي س:لمى الش:اعر النص:راني ،١٦٨ ، ١٦٢
 ١٨٠نصرانيَّت ُه  ٤٣١ـ ٤٣٢
ذبي:::ان ونص:::رانيَّتھا  ١٣٤ـ  ٤٢٨ ، ١٣٥ش:::عراؤھا
زھير بن جناب أمير كلب النصرانيّ ٤٣٦ ، ١٣٨
النصارى  ٤٢٩ـ ٤٣١
زھير بن عاصم الشاعر ٢٢٤
ذو ثعلبان ) دوس ( ومناھضت ُه لذي نؤاس ٦٠
زوكومس ) ضجعم ( الغسَّاني المتنصّر ٣٥
ذو َجدَ ن الحميري ٢١٤ ، ٦٠
ذو ن:َ :ؤاس مل::ك حمي::ر اليھ::وديّ واض::طھادهُ للنص::ارى زياد بن حمل الشاعر ٢٠٦
زيد بن جُ ْندب الخطيب االياديّ ٣٣٠
 ٦٠ـ ٤٣٩ ، ٢٨٢ ، ٨١ ، ٦٢
زي:::د ب:::ن حارث:::ة م:::ولى رس:::ول المس:::لمين النص:::راني
٤٥٢ ، ٤٥١ ،١٢٠
=ر=
زيد بن حمَّار التميميّ ٤٦١
زيد بن عدي بن زيد ٩٢
الراعي الشاعر ٤٦٨ ، ٢١٩ ، ١٩٥ ، ١٩٠
زيد ب:ن عم:رو ب:ن نفي:ل ،١٦٣ ، ١٦١ ، ١٥٩ ، ١٢٠
ربيعة بن زياد نديم النعمان النصرانيّ ٤٢٩ ، ١٢٥
 ٣٣٧ ، ٢٧٠ ، ٢٥٥ ، ١٧٢نص:::رانيَّت ُه  ٤٣١ـ
ربيعة بن محاسن حاكم تميم ٣٦٩
٤٣٣
ربيعة بن مقروم الشاعر ٣٨٣ ، ٣٦٠ ، ٢٠٧ ، ١٩٥
ربيع::ة ب::ن ن::زار  :تعري::ف قبائلھ::ا وديارھ::ا  ٩٤ـ  ٩٥زيدان ) جرجي ( رأي ُه في بعض األسماء العربيَّة
النص::رانيَّة ب::ين أھلھ::ا ٤٣٠ ، ١٣٠ ، ١٠١ ، ٩٥
شعراؤھا النصارى  ٤١٩ـ ٤٢٦
رُ دَ ينة ورماحھا  ٣٧٦ـ ٣٧٧
رمحيس الحبشي ملك اليمن ٦٢
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 ٢٤٦ـ ٢٥٠
زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة ٤٥١
=س=
س:::::ابور ذو األكت:::::اف ، ٤٤٢ ، ٧٩ ، ٧٨ ، ٧٦ ، ٧٠
٤٤٤
سارة من االعالم الكتابيَّة ٤٧٢
ساطع ) بنو ( بُناة دير ح َّنة ٤٥٥ ، ٨٤
سالم  :من أسماء نصارى العرب ٢٥٠
ساويرس البطريرك اليعقوبي ٩٠
ساويرس سِ بُوكت ٣٦٨
ساويرس بن المق ّفع ٣٥٢
سبر يشوع اسقف الشوم ١٤٨
سُجاع التغلبيَّة ٧٢
سُحَ يْم الشاعر ٢٠٦
س:::رجون ب:::ن توفي:::ل النص:::رانيّ ن:::ديم النعم:::ان ، ١٣٥
٢٤١
سرجون بن منصور الدمشقي عامل بني أميَّ:ة ون:ديمھم
٤٧٥ ، ٤٠٣ ، ٣٨٥ ، ٢٤١
سرجيس الراسعيني ٣٦٨ ، ٣٦٤
سرجيوس أو سرجس القديس الشھيد .شيوع اس:م ِه ب:ين
نص::ارى الع::رب  ٣٤٠ـ ، ٣٣٤ ، ٢٨٢ ، ٢٤١
 ٤٧٤ ، ٤٤٧رايتُ ::::ه  ١٠٠ ، ٩٩مش::::ھدهُ ، ١٥٦
 ٣٩٦ـ  ٣٩٧دير سرجيوس ٤٤٧ ، ٤٤٥
سَ عْ د وسعيد واسعد وسعدان من أسماء نصارى الع:رب
٢٥٠
وسعد بن أبي وقاص وھند بنت النعمان ٩٢
سعد بن مالك بن ضبيعة الشاعر النصراني ٤٢١
الس َّفاح التغلبيّ الشاعر النصرانيّ ٤٢٠
سفيان بن حرب ٤٦١
سفيان بن مجاشع ٤٤٦
السكاسك والسكون قبائل نصرانيَّة ١٣٠ ، ١٢٢
السكون النصارى  ١٣٠ ، ١١٠ ، ١٠٩ـ ١٣١

س:::المة ب:::ن جن:::دل الش:::اعر النص:::رانيّ ، ٢١٩ ، ١٦٣
 ٢٢٤نصرانيَّت ُه  ٤٢٧ـ ٤٢٨
السلجوقيُّون ونقودھم النصرانيَّة ٣٨٩
سلمان العجلي ٤٧٢
سلمان الفارسيّ النصرانيّ األصل ٤٧٢
س ُْلمى بن ربيعة الشاعر ٢٠٦
سليح قبيلة متنصرة ١٣١ ، ٢٩
ُسلَيم بن منصور قبيلة نصرانيَّة ٤٥٩ ، ٤٥٧
س::ليمان النب::يّ اس::م ُه ف::ي الجاھل َّي::ة وف::ي الش::عر العرب::ي
 ٢٧٣ ، ٢٣٢ـ ٤٧٨ ، ٢٧٤
سليمان أسقف البصرة  :شھادت ُه في بشارة اإلنجي:ل ف:ي
تدمر ٢٩
السمط من نصارى العرب ٤٥٦ ، ١٢٨
سمعان وشمعون  :اسمھما بين نص:ارى الجاھلي:ة ٢٤١
٤٧٤ ،
س:معان العم:ودي الق:ديس وتبش:يرهُ للع:رب  ٥٧ـ ، ٥٨
 ٨٠ـ  ٣٩٩ ، ٩٩ ، ٨٢ھو نعمان االعور ٤٤٣
سمعان القديم المتنسك في بالد اإلسماعيليين ٧٧
السمؤل  :اسم ُه  ٢٣٦سمؤل وشمويل ٢٣٦
َ
سنان القديس الشھيد ٤٧٦ ، ٤٧٤
س ّنمار المھنس الرومي ٣٥١
س:::ويد ب:::ن كاھ:::ل الش:::اعر النص:::رانيّ ، ٣٣٧ ، ٣٠١
 ٤٢٣ـ ٤٢٤
سيف بن ذي يزن ٤٤١ : ٦٦
سيمونة البلقاوي النصرانيّ ٤٧٤
السيّد رئيس نجران ٦٧
=ش=
شراحيل اسم نصراني في الجاھليَّة ٢٣٥ ، ٣٤
شراحيل شيخ حرَّ ان النصرانيّ ٤٧٢ ، ٣٤
شِ رْ بل شھيد مدينة الرھا ٢٣٦
ُ
ش َرحْ بيل اسم نصراني ٢٣٥
الشرقيُّون من العرب المتنصّرين ٥٨ ، ٣٥
شقران النصرانيّ مولى محمَّد ٤٥٢
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٤٩٩

 ٤٢١ ، ٢٢٦ـ ٤٢٢
شليطا ) الراھب القديس ( في بازبدى ٩٨
ّ
الخط العربيّ إليھما ١٥٤
طسم وجديس ونسبة
َش ْم َعلة بن األخضر الشاعر النصرانيّ ٤٧٣ ، ٢٣٧
طلحة الطلحات ٣٨١
شمعلة بن عامر الشاعر النصراني ٢٣٦
ط::يء قبيل::ة نص::ران َّية  ١٢١ ، ٣١ـ  ١٣٢ ، ١٢٢ـ
شمعلة بن فائدة ٢٣٦
 ١٣٣دير طيء  ١٤٩وضع قوم من طيء للكتابة
شِ ْمعون اسقف الحيرة ٢٤١ ، ١٤٨
العرب َّي::::ة  ١٥٢ ، ١٣٣ـ  ١٥٥محالف::::ة ط::::يء
شمعون الراھب الطبيب ٣٦٤
للصليبيين  ٤٥٦ـ ٤٥٧
شمعون بن صباعي اسقف المدائن الشھيد ٢٤١
الش:::ھداء ف:::ي جزي:::رة الع:::رب  ٣٦ـ  ١٤٤ ، ٣٧ف:::ي طيطس ) القديس ( رئيس أساقفة بُصرى ٣٤
العراق  ٧٦في اليمن ١٤٥ ، ٦٠
=ظ=
شمَّاس  :شيوع ھذا االسم عند نصارى الجاھليَّة ٢٤١
ش:يبان قبيل:ة نص:رانيَّة  ١٣١ـ  ٤٥٧ ، ١٣٣نص:رانيَّتھا
ظريفة الخير الكاھنة ٤١٢
 ٤٢٢ـ ٤٢٣
=ص=

=ع=

عائشة زوجة محمد ٤٠١ ، ٣٥٧
صالح  :من أسماء نصارى العرب ٢٥٠
عائشة بنت طلحة ٤٠٧
صالح قبيلة نصرانيَّة في طورسينا ٤٩
عابد بن عبد _ بن مخزوم ٢٣٧
صخر  :من أسماء نصارى العرب ٢٥٠
عاملة قبيلة نصرانيَّة ١٣٣
صخر الغيّ الشاعر ٢٢٢ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٨٥
ص::رمة ب::ن أب::ي أن::س الحنف::ي المتر ّھ::ب ) أب::و ق::يس ( العِباد قبائ:ل نص:ران َّية ف:ي الحي:رة  ١٣٣ـ ١٥٤ ، ١٣٤
 ٣٩٠ ، ١٧٢ ،ھم المشارقة  ٤٤٥س:بب تس:ميتھم
 ٤٥١ ، ١٢٠ـ ٤٥٢
بالعباد ٤٥٧
الصھباء ابنة حرب زوجة بش:ر ب:ن عب:د المل:ك الكن:دي
عُبادة بن عقيل ٢٣٧
٤٦١
عُبادى اسم نصراني ٢٣٧
عبَّاد بن عمرو بن كلثوم ٢٣٧
=ض=
عبَّاد بن عوف المالكي ٤٧٠
عبَّاس بن مرداس الشاعر ٤٦٦
الضابئ بن الحارث البرجميّ الشاعر ١٨٩
ض:::::بيعة ب:::::ن ربيع:::::ة قبيل:::::ة نص:::::رانيَّة  ٤٥٧ ، ١٣٢العب::د وملحقات ُ :ه م::ن أس::ماء النص::ارى  ٢٣٦ـ ، ٢٣٧
٤٧٣
شعراؤھا ٤٢٦ ، ٤٢١
عبد األسود السيّد العجليّ النصرانيّ ١٣٦
الضجاعمة النصارى ١٣٠ ، ٤٠
عبد األعلى بن صامت ٢٣٨
ضجعم الغسَّاني وتنصُّ رُ هُ ٣٥
عب::د _ ب::ن ال ُز َبي::ر ش::واھد م::ن ش::عر ِه ، ١٩٣ ، ١٣٦
 ٢١٦ـ ٢٢٥ ، ٢١٧
=ط=
عبد _ بن العبَّاس ٤٦٧ ، ٤٦٥
عبد _ بن العجالن ٤٦٧ ، ٣٥٣ ، ٢٠٤
طالوت ) شاول ( وذكرهُ في الشعر الجاھلي ٢٧٢
َّ
ُ
المطلب ٢٣٧
عبد _ بن عبد
ط َخيم بن الطخماء األسدي الشاعر ١٢٨
عبد الحارث بن عبد المسيح ٤٧٤
طرابون بطرس أسقف عرب الغور ٤٣
عبد الحميد بن حفص ٢٣٨
طرفة بن العبد الشاعر النصراني ، ١٥٤ ، ١٣٣

٥٠٠

ثان العالم الرجال والنساء والقبائل الواردة في الكتاب
فھرس ٍ

عبد الح َّنان ٤٧٣
عبد الدار القوم النصارى ١٣٤
عبد الرحمان بن أبي عمَّار القسّ ٤٦٥
عبد الرحمان بن الحكيم ٤٠٥ ، ٣٩٨
عبد الرحمان بن ِربْعيّ ٢٣٨
عبد الرحمان بن رواحة ٢٣٨
عبد الرحمان بن كعب ٢٣٨
عبد الرحيم الحارثي ٢٣٨
عبد عمرو النصرانيّ العبادي ٤٥٧
عبد _  :شيوع ھذا االسم بين نص:ارى الجاھليَّ:ة ٢٣٦
ـ ٢٣٧
َ
َ
عبد _ أسقف خلصة ٤٧٣
عبد _ بن الثامر رئيس نصارى نجران ٦٠
عبد _ بن الرواحة ٢٣٧
الز َبعْ ري ٢٣٧
عبد _ بن ِ
عبد القيس قبيلة نصرانيَّة ٤٥٧ ، ٤٢٦ ، ١٣٤ ، ٧٠
عب:::د ق:::يس ب:::ن خف:::اق الش:::اعر ، ٣٩٨ ، ٣٣٧ ، ٣٠٢
٤٦٧
ص::ر  ٥٥ـ ، ٤٣٩ ، ٥٧
عب::د ك::الل َمل::ك حمي::ر المتن ّ
٤٧٤
عب :د الم::دان ب::ن ال::ديَّان ام::راء نج::ران النص::ارى ، ٦٤
 ٢٣٨ ، ١٧٢ ، ١٢٨ـ ٤٤١ ، ٤٣٤ ، ٢٣٩
عبد المسيح الحيريّ ٤٤٥
عبد المسيح عاقب نجران ١٣٩
عبد المسيح اليمنيّ ٤٧٤
عبد المسيح بن باقية بن جرھم ملك م َّكة ١١٦
عبد المسيح بن ُب َقيْلة  ٨٤ـ ٣٧٣ ، ٢٤٢ ، ٨٥
عبد المسيح بن دارس النجرانيّ  ٤٤٠ـ ٤٤١
عبد المسيح بن َع َسلة الشاعر النصرانيّ ٤٢٢ ، ٢٤٢
َّ
المطلب ٤١٢ ، ١٧٥
عبد
ُ
عبد الملك بن أ َكيدر ٢٣٨
عبد الملك بن علقمة ٢٣٨

عبد الملك بن مروان والنص:ارى ٤٠٣ ، ٣٦٦ ، ٣٤٨
نقودهُ  ٣٨٨ـ ٣٨٩
عبد الم َّنان ٤٧٣ ، ٢٣٨
عبد الواحد بن منيع ٢٣٨
عبد ياسوع الحيري ٢٤٣
عبد ياسوع بن كرب التغلبيّ ٤٧٤
عبد يا ليل العبادي ٤٥٧
عبد يسوع العبادي ٤٥٧
عبد يشوع الناسك رسول اليمامة وجھ:ات الع:رب ،٧٢
 ٤٤٢ ، ٧٩ـ ٤٤٣
عبد يشوع خيّاط بطريرك الكلدان ٧٥
عبد يغوث الشاعر النصراني ٤٣٤
عبد القديس الناسك ومبشر العرب  ٧٩ـ ٨٠
عبدا بن حنيف بن وضَّاح اللحياني باني دي:ر ق ّن:ى ،٨٤
٢٣٧
عَ بْدان ٢٣٧
عبدة بن الطبيب ٣٩٧ ، ٢٣٧
َعبْدَ ل بن الحارث العجليّ ٢٣٧
عبدل بن حنظلة ٢٣٧
عبدون المنسوب إليه الدير ٢٣٧
عبس قبيلة نصرانيَّة  ٤٢٨ ، ١٣٤ـ ٤٢٩
عبُّود ٢٣٧
عبي::::::د ب::::::ن األب::::::رص الش::::::اعر ٢٠٦ ، ١٦٩ ، ٨٩
نصران َّيـت ُه  ٤٣١ـ ٤٣٢
ُع َبيْد بن اوس الظفري ٢٣٧
عُبيد بن رفاعة ٢٣٧
ُع َبيْد بن ع َُويج القرشيّ ٢٣٧
َّ
المطلب ٢٣٧
ُع َبيْدة بن عبد
ُع َبيْد _ بن أبي سرج كاتب محمَّد  ٤٦١ـ ٤٦٢
ص::ر  ١١٩ـ ، ١٢٠
عبي::د _ ب::ن جح::ش الحنف::يّ المتن ّ
٤٥١
عبيد _ بن سمعان التغلبيّ  ٤٧٣ـ ٤٧٤
عتبة بن أبي ربيعة النصرانيّ ٤٥٢
عتبة بن أبي لھب النصراني صھر نبيّ اإلسالم
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٤٥٢ ، ١٢٠
عثمان بن الح:ويرث القرش:ي الحنف:يّ المتنصّ:ر ، ١١٨
٤٥١ ، ١٦٠
عثمان بن ع َّفان الخليفة ٤٦١ ، ٤٤٩ ، ٣٨٥
العجَّ اج الراجز ٢٢٤ ، ٢١٨ ، ٢٠٩
عجل قبيلة نصرانيَّة  ١٣٥ـ ٤٥٨ ، ١٣٦
عديّ  :شيوع ھذا االسم بين نصارى العرب ٢٤٣
عديّ بن حاتم الطائي النصرانيّ ٤٣٥ ، ٢٤٣ ، ١٣٣
عدي بن حنظلة ٢٤٣
عدي بن الرقاع الشاعر ٤٧٠
عديّ بن رُ َميْك وبيعت ُه في الكوفة ٤٤٥
ع:دي ب:ن زي:د الش:اعر النص:رانيّ  ٩١ـ  ٤٢٧ ، ٩٢ـ
 ٤٦١ ، ٤٢٨ش::::واھد م::::ن ش::::عر ِه ،١٦٣ ، ١١٨
 ١٦٨الخ
العديل بن فرخ ٤٦٢
ض::حيات للع:َّ :زى ، ١١
ع::ذارى الع::رب النص::رانيَّات الم َّ
 ١٦صومھنَّ يوم ذي قار ١٣٦
عذرة بن حجرة الخطيب االيادي ٣٣٠
العرب قبل اإلسالم  :موق:ع جزي:رتھم وأقس:امھا وأھلھ:ا
 ٤ـ  ٥ادي:::انھم  ٥عب:::ادتھم للكواك:::ب  ٨ولق:::وات
الطبيعة  ١٢عبادتھم للحيوان والطير  ١٣ذب:ائحھم
البش::ريَّة  ١٠ـ  ١٦ ، ١١أوَّ ل تبش::ير النص::رانيَّة
بين العرب  :المج:وس والرس:ل  ٢٠ـ  ٢٤الع:رب
ف:::ي خدم:::ة الروم:::ان  ٢٨النص:::رانيَّة ب:::ين ع:::رب
الش:ام  ٢٧ـ  ٥١ ، ٣٩ـ  ٥٢اس:اقفة الع:رب ، ٣٤
 ٤١٤ ، ٤٣شھداء بالد العرب  ٣٦ـ  ٣٧زوَّ ارھم
ص::رون عل::ى ي::د الق::ديس
للق::دس  ٥٧الع::رب المتن ّ
س:معان العم:ودي  ٥٧ـ  ٥٨النص:رانيَّة ف:ي أنح:اء
اليمن  ٥٢ـ  ٦٨ف:ي حض:رموت وعم:ان واليمام:ة
 ٦٩ـ  ٧٢ف:::ي الع:::راق  ٧٣ـ  ٩٢ب:::ين ع:::رب
الجزي::رة  ٩٣ـ  ١٠١ب::ين قبائ::ل ش::مالي س::وريَّة
 ١٠١ـ  ١٠٦بين عرب

٥٠١

الحج::از ونج::د  ١٠٦ ، ٩٥ـ  ٤٤٧ ، ١٢٣ج::دول
قبائ:::ل الع:::رب المتنصّ:::رة  ١٢٤ـ  ١٤١اآلداب
النص:::رانيَّة ب:::ين ع:::رب الجاھل َّي:::ة  ١٥١ـ ٤٣٦
الفنون الجميلة ب:ين نص:ارى الع:رب  ٣٤٢ـ ٣٦٢
العل::وم والص::نائع ب::ين نص::ارى الع::رب  ٣٦٣ـ
 ٣٩١ع::::::ادات الع::::::رب الدينيَّ::::::ة واالجتماعيَّ::::::ة
والش::رعيَّة الم::أخوذة م::ن النص::ارى  ٣٩٢ـ ٤٠٨
ل::يس كّ ::ل الع::رب مختتن::ين  ٤٨٢ ، ٤٠٦الع::رب
النصارى في المسلمين محاربة ٤٣٨
عروة بن الورد الشاعر النصرانيّ ٤٩٢
عطارد بن حاجب الخطيب التميمي ٣٧٣ ، ٣٣١
عُقـَيْل قبيلة نصرانيَّة ١٣٦ ، ٩٩ ، ٩٤
علقم:::ة ب:::ن َعب:::دة الش:::اعر النص:::رانيّ ، ٢١٠ ، ١٦٥
 ٤٢٧ـ ٤٦٨ ، ٤٦٢ ، ٤٢٨
علقمة بن عديّ اللخمي وديرهُ ٨٥
عليّ ب:ن أب:ي طال:ب ِ ٤٦١ح َكمُُ :ه المقتبس:ة م:ن االس:فار
المقدَّسة  ٣٠٣ـ  ٣٠٦نقودهُ ٣٨٦
علي بن بكر قبيلة نصران َّية وشعراؤھا  ٤٢٤ـ ٤٢٥
ُع َمر بن أبي ربيعة الشاعر ٤٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢٠٥
َّ
الخط:::::اب ، ٤٤٨ ، ٤٠١ ، ٣٩٦ ، ٣٩٠
ُع َم:::::ر ب:::::ن
 ٤٦١عم:::::ر ونص:::::ارى الجزي:::::رة ٣٧٥ ، ١١٥
نقودهُ مع شاراتھا النصرانيَّة  ٣٨٥ـ ٣٨٦
ُع َمر بن عبد العزيز  ٣٦٤ ، ٣٤٩ـ ٣٦٦
عَ مْ ران بن َّ
حطان ١٦٦
عَ مْ رو المقصور ملك كندة ٨٨
عمرو بن االھتم التميميّ ٣٣١
عمرو بن درَّ اك العبديّ الشاعر ٢٦٨
عمرو بن العاص ٣٧٩ ، ٣٧٥ ، ٣٤٩
ّ
الحق ٤٠٦ ، ٢٧٧ ، ١٨٦ ، ١٧٨
عمرو بن عبد
عمرو بن قمي َئة الشاعر النصرانيّ ٤٢٢ ، ٤٢١
عم:::رو ب:::ن كلث:::وم الش:::اعر النص:::رانيّ ، ٣٨٢ ، ١٢٥
٤٢٠
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فرعون في الشعر الجاھليّ  ٢٧٠ـ ٢٧١
عمرو بن لحيّ  ٥ـ ١١ ، ٧
فرنسيس كسفاريوس القديس وذكرهُ لنصارى س:قطرى
عمرو بن معدي كرب ٣٧٦ ، ٢٨٢
١٤٦ ، ٦٩
عمرو بن ھند ملك الحيرة النصرانيّ ١٥٤ ، ٩١
فند الزمَّاني الشاعر النصرانيّ ٤٢٤
ُع َميْر بن السليل الشيباني ٤٥٧
فيلبُّوس الشمَّاس وتبشيرهُ للعرب ٣٢ ، ٢٣
ُع َميْرة بن جُعَ يْل الشاعر النصرانيّ ٤٢٠
عنترة العبسيّ الشاعر النص:راني  ٢١٩ ، ٢٠٧ ، ٢٠٢فيل ُّب:::وس العرب:::ي القيص:::ر الروم:::اني النص:::رانيّ ، ٣٢
٤٣٧ ، ٢٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٣
٤٢٩ ، ٣٨٥ ، ٣٨٤ ،
فيلوستورجيوس االروسيّ راوي رحل:ة تاوفي:ل الھن:دي
عوبديان أمير فاران النصرانيّ ٤٨
إلى اليمن ٣٤٣ ، ٥٦
عوف بن َسعْ د الجرھميّ ٢٧٢
فيميون منصّر أھل نجران  ٥٩ـ ٤٣٤ ، ٢٤٣ ، ٦٠
عون الحيريّ العبَّاديّ المغ ّني ٣٦٣
عون أسقف أيلة ٤٧
=ق=
عيسى ب:ن م:ريم ) الس:يّد المس:يح ( ص:ورت ُه ف:ي الكعب:ة
في الجاھليَّة وفي أوَّ ل اإلسالم  ٣٥٦ ، ١١٧اسم ُه
ف::ي الش::عر الج::اھليّ  ١٨٦أص::ل ھ::ذا االس::م  ٢٤٣قارون ) قورح ( عند العرب ٤٧٧
عصمت ُه من مسيس الشيطان وحد مع امِّ :ه  ، ٢٧٨قاين وھابيل في الشعر الجاھليّ والتقليد ٤٧٨ ، ٢٦٠
قباذ ملك الفرس ٨٨
٤٧٩
قبريانوس ) القديس ( رأي ُه في أص:ل المج:وس العرب:يّ
٢٠
=غ=
قبيصة ابن النصرانيّ الشاعر ٤٣٥
قتيلة أخت النضر بن الحارث بن كلدة ٤٥٢
الغريض المغ ّني  ٣٦١ـ ٣٦٢
قحطان أبو العرب  ٥بنو قحطان لم يختتنوا ٤٠٦
غريغوريوس رئيس دير فاران ٤٨
غ َّس:::ان ) بن::::و ( حل::::ولھم ف:::ي بادي::::ة الش::::ام  ٧٣ ، ٢٩قرَّ ة االيادي وديرهُ ٨٥
ق:وم واحي:اء منھ::ا ،١٣٧ ، ١١٨ ، ٣١
النص:رانيَّة ف:ي غ َّس:ان  ٣٠ـ  ١٣٦ ، ١١٤ ، ٣٩ـ ق:ريش  :تن ُّ
ص:ر ٍ
 ٤٥٠وض::ع ق::ريش ص::ورة عيس::ى ب::ن م::ريم ف::ي
 ١٥٨ ، ١٣٧دخ::::ول اليعقوب َّي::::ة ف::::ي غسَّ ::::ان ٣٨
الكعب::ة  ٣٥٦ ، ١١٧تج::ارة ق::ريش ف::ي الجاھليَّ::ة
بناؤھم للكنائس  ٨٥ملوكھم النصارى ١٤٣
وأصحابھا  ٣٧٨ـ  ٣٧٩لغة قريش  ٤١٠ـ ٤١١
غالقتيون الحمصي الش:ھيد م:ع زوجتِ :ه ف:ي ط:ور س:ينا
ق::سّ ب::ن س::اعدة أس::قف نج::ران وخطي::ب الع::رب ، ٦٤
٤٥
 ٣٢٧ ، ٢٤٤ ، ١٩٢ ، ١٦٩ ، ١٦٢ ، ١٢١ـ
غوث بن مرّ الريط ٤٦٦
٤٢٦ ، ٤٠٠ ، ٣٩١ ، ٣٧٩ ، ٣٢٨
قض::::اعة وتنصُّ ::::رھا  ٤٥٨ ، ١٣٧ ، ٢٩مص::::نوعاتھا
=ف=
٣٧٣
القياصرة الذين ورد ذكرھم في الشعر الجاھليّ
فاطمة ا ّم امرئ القيس واخت المھلھل ٥٣٤
فاطمة الزھراء واكرامھا للقبور ٤٠٢
ڤان ب:::ركم ورأيُ :::ه ف:::ي أص:::ل الھندس:::ة العرب َّي:::ة ، ٣٥٠
٣٩٩
فراسية أو اوفراسية ام المنذر بن امرئ القيس ٢٤٣
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٣٣٥
ق::يس ب::ن زھي::ر الش::اعر النص::رانيّ وترھُّبُ :ه ف::ي عُم::ان
٤٢٩ ، ١٣٥ ، ٧٠
القـَين أو ب َْلقين قبيلة نصرانيَّة ١٣٨ ، ١٣٣
=ك=
كثيّر َّ
عزة الشاعر ٣٨٤ ، ١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٥
كسرى أنو شروان ٤٥٧
كعب االحبار  ٣٠٣ـ ٤٠٤
كعب بن زھير ٢٢٠ ، ١٨
كعب بن سعد الشاعر النصرانيّ ٤٣١
َك ْل::ب قبيل::ة نص::رانيَّة ف::ي الجاھل َّي :ة وبع::د اإلس::الم ، ٥١
 ١٠٤ ، ١٠٢ـ، ١٣٨ ، ١١٠ ، ١٠٩ ، ١٠٥ ::::::::
٤٥٩ ، ٤٣٦
ُكلَيْب وائل أخو المھلھل ٤٢٠ ، ٤١٣
كندة ومعبوداتھا  ١٤نصرانيَّتھا  ١٢٢ ، ١١٠ ، ١٠٥ـ
٤٥٩ ، ٤٣٣ ، ١٣٩ ، ١٢٣
الكھف أصحاب ُه الشھداء ٣٣٤
كيروس القديس الشھيد مب ّشر عرب جزيرة سينا ٤٦
=ل=
لحيان ) قبيلة ( والنصرانيَّة بينھا ٤٦٠
لخم قبيلة نصرانيَّة ١٣٨ ، ٩٩ ، ٧٦ ، ٣١
لقيط بن يعمر الشاعر االياديّ ١٨١ ، ١٥٥ ، ٧٥
لوط ذكرهُ في آثار العھد الج:اھليّ  ٢٦٨ ، ٢٢٤ـ ٢٦٩
٣٦٩ ،
=م=
ماء السماء ماويَّة ٨٨
ماروثا القديس أسقف ميَّافارقين ٨٣
م:اري تلمي:ذ المس:يح ورس:ول الع:رب  ٧٤ ، ٥٨ـ ،٧٥
 ٩٥ـ ٢٤٤ ، ٩٦
مارية وشيوع اسمھا عند نصارى العرب ٢٤٤
مارية الدراميَّة ٤٧٥
مارية الغسَّانيَّة ا ّم امرئ القيس بن ثعلبة ٢٤٤ ، ١٤٧

٥٠٣

مارية القبطيَّة زوجة نبيّ اإلسالم ٢٤٤
مارية الكنديّة ٢٤٤
مارية بنت األرقم ا ّم الحارث األعرج ٢٤٤
مارية بنت حنظلة ٤٧٥ ، ٢٤٤
مارية بنت الصباح ا ّم قيس بن شراحيل ٢٤٤
مارية بنت ظالم صاحبة القرطين ٢٤٤
مازن قبيلة نصرانيَّة وبيعتھا في الحيرة ١٣٩
مالك  :من أسماء نصارى العرب ٢٥١
مالك األمير وسمعان العمودي ٢٥١ ، ٨١
مالك بن فھم في العراق ٧٥ ، ٧٢
المأمون الخليفة ٤٠٦
ماوية ملكة العرب النصرانيَّة ٤١١ ، ١٤٤ ، ٣٥
الم::تلمس ) عب::د المس::يح ( الش::اعر النص::رانيّ ، ١٥٤
، ٤٢٠ ، ٤٠٤ ، ٣٩٠ ، ٢٢٤ ، ٢١٣ ، ٢٠٧
 ٤٢٥ـ ٤٢٦
متمَّم بن نويرة ٤٣٩
م َّتى الرسول وتبش:يرهُ للع:رب  ٢٩ ، ٢٢تبش:يرهُ ألھ:ل
اليمن  ٥٣اسم ُه في شعر السمؤال  ١٩٠ـ ١٩١
مت َّي::ا الرس::ول أح::د مبش::ري الع::رب  ٢٣يب ّ
ش::ر ف::ي ب::الد
الشراة ٤٥
المثق::::ب العب::::دي الش::::اعر النص::::رانيّ ، ٤٠٧ ، ١٦٣
٤٢٦
مجنون ليلى ٤٦٤ ، ٣٩٢
المجوس وجنسھم العربي ٣٦٨ ، ٢١
محبوب ) اغابيطوس ( اسقف فاران ٤٩
محمَّ::د  :ش::يوع ھ::ذا االس::م ب::ين نص::ارى الع::رب ف::ي
الجاھليَّة ٤٥٥ ، ٢٥١ ، ١٤٨ ، ١٢٦
محمَّد الخزاعي السُّ :لَمى المتنصّ:ر  ١٤٨ ، ١٢٦ـ ١٤٩
٤٥٥ ، ٢٥١ ،
َّ
المطل::ب ال ّم ِ :ه
مح َّم::د ب::ن أ ُ َحي َْح::ة ب::ن الج::الح أخ::و عب::د
٤٥٥ ، ١٢٦
محمّد ب:ن حم:ران الش:ويعر م:ن نص:ارى م:ذبح ، ١٢٦
٤٥٥ ، ١٤٨

٥٠٤
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محمَّ:::د ب:::ن س:::فيان ب:::ن مجاش:::ع األس:::قف النص::::رانيّ
الدرامي ٤٥٥ ، ٣٧٠ ، ٣٦٩ ، ١٢٦
محمَّد بن عبد _ رسول اإلس:الم ٣٧٣ ، ٣٦٥ ، ١١٧
ـ ٤٧٦ ، ٣٧٦ ، ٣٧٥ :ـ  ٤٧٩مواليِ :ه النص::ارى
٤٥٢
الم َِخشّ العُقيلي الشاعر ٢٢٠
مدرك الشيبانيّ الشاعر ٢١٨
َم::ذحج قبيل::ة نص::رانيّة  ١٣٩ ، ١٢٥ـ ، ٤٣٤ ، ١٤٠
٤٦٠
مرار ال َفقعسيّ ٤٧٠
مرار بن منقذ الشاعر ٢٢٤ ، ١٨٤ ، ١٥٥
مرامر وأَسلم وعامر الطائيُّون واض:عو الكتاب:ة العربيَّ:ة
٤٦١ ، ١٥٣
مرثد بن عبد كالل الملك الحميري المتنصّر ٥٧
مرقس الطائي الشاعر ٤٧٥ ، ٢٤٥
المر ّقش األصغر الشاعر النصرانيّ ٤٢١ ، ٣٨١
الم::::ر ّقش األكب::::ر الش::::اعر النص::::راني ، ١٨٤ ، ١٥٥
 ٢٢٠ ، ٢٠٧ـ ، ٣٥٠ ، ٣٠٢ ، ٢٢٣ ، ٢٢١
٤٣١ ، ٣٨٩
مروان بن الحكم والنصارى ٤٤٩
م::ريم  :ش::يوع اس::مھا ف::ي عھ::د الجاھل َّي::ة ب::ين الع::رب
٤٧٥ ، ٢٤٥
م::ريم الع:::ذراء ) وال:::دة الس::يّد المس:::يح (  :ذكرھ:::ا ف:::ي
الشعر العربي وفي الح:ديث ٢٧٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦
عص::متھا م::ن الخطيئ::ة وح::دھا م::ع ابنھ::ا ، ٢٧٨
 ٤٧٩ص::ورتھا ف::ي الكعب::ة م::ع ابنھ::ا ٣٥٦ ،١١٧
مسجد مريم في جوار م َّكة  ١١٨بدع:ة المريمانيَّ:ة
والمعادين لمريم  ١١٢ـ ١١٣
مرين::ا أو مرين::ة اس::مان نص::رانيَّان ف::ي ع::رب الجاھلي::ة
٢٤٥
المزرّ د الشاعر أخو الشمَّاخ ١٩٥
مسلمة بن مُخلد  ٤٠٠ـ ٤٠١
المُسھر اليشكريّ الشاعر ١٩٩

المس :يَّب ب::ن عل::س الش::اعر النص::رانيّ ، ٣٨١ ، ١٧٥
٤٢٢ ، ٤٢١
المسيح الربّ ذكرهُ ف:ي الش:عر الج:اھليّ  ١٨٦ ، ١٧٠ـ
 ١٨٨اس::::::::::م ُه  ٤٧٩ ، ٤٦٤ ، ٢٠٠ ،س::::::::::ير ُت ُه
واعمال ُه العجيبة  ٢٧٨ـ  ٢٨٠صورت ُه ف:ي الكعب:ة
قبل اإلسالم وبعدهُ ١١٧
مسيلمة ) الكذاب ( نصرانيّ األصل ١٢٩ ، ٧٢
ُض::ر تعري::ف ديارھ::ا وقبائلھ::ا  ٩٥انتش::ار النص::رانيَّة
م َ
بين أھلھ:ا  ٩٥ـ  ١٠١ش:عراؤھا النص:ارى  ٤٢٧ـ
٤٣٢
المضرّ س األسدي ٣٩٤ ، ١٧٧
المضرّ س بن الربعي ١٨٤
معاوية بن أبي سفيان ونقودهُ النص:رانيَّة ،٤٠٣ ، ٣٨٦
٤٦١
مَعَ دَ  :نصرانيَّة قبائلھا وأساقفتھا ١٤٠ ، ٩٩
المُغيرة بن شعبة وھند بنت النعمان ٩٢
مكسيموس الصوري وشھادت ُه في ديانة ال َّن َبط ٩
المكعبر عامل الفُرس في البحرين ٣٤٣ ، ١٥٤
ملكوس السائح القديس ١٠٣
ّ
الممزق العبديّ الشاعر ٣٨٣
المناذرة وملكھم في العراق  ٧٣ـ  ٧٤تشييدھم للكن:ائس
٨٥
ّ
المنخل اليشكريّ الشاعر النصرانيّ ٤٢٢
المنذر بن امرئ القيس ٤٤٦
األول بن النعمان  ٨٧تضحيت ُه َّ
للعزى ابنَ ع:دوّ ِه
المنذر َّ
١٦ ، ١٠
المنذر الثاني ٨٧
المنذر بن الحارث الغسَّاني ٣٦
المنذر بن ساوي ملك البحرين النصرانيّ ٤٤٢ ، ٧٠
المنذر الثالث ب:ن م:اء الس:ماء  ٨٨ـ  ١٤٧ ، ٩١ـ ١٤٨
٤٤٦ ،
المنذر بن النعمان أبو قابوس ٩٢ ، ٧٣
منصور  :أحد أسماء نصارى العرب في الجاھليَّة
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وبعدھا ٢٥١
المنص::ور أب::و جعف::ر الخليف::ة الع َّباس::ي ، ٤٤٠ ، ٣٤٤
٤٨٢
منصور النمريّ الشاعر ٤٦٤
منظور األسدي الشاعر ١٩٦ ، ١٧٧
مُنيم العربيّ النصرانيّ المبتدع ٣٢
ال ُم َھ ْل َھل الشاعر التغلبيّ النصرانيّ ٤٢٠ ، ٤٠٤
مورق أو موريقيوس قيصر في الشعر العربيّ ٣٣٥
موسى النبيّ ف:ي الش:عر الج:اھليّ ٢٣٣ ، ١٨٤ ، ١٨٣
ـ  ٢٦٩ ، ٢٣٤ـ  ٤٧٨ ، ٢٧١ـ ٤٧٩
موسى الناسك رسول عرب الشام ٤١١ ، ٣٢٩ ، ٣٥
=ن=
النابغة الجعدي ٢٦٤ ، ٢٠٧ ، ١٦٧
النابغة الذبياني الشاعر النص:رانيّ ،١٣٧ ، ١٣٥ ، ٣١
 ٤٢٩ـ  ٤٣٠ش::واھد عدي::دة م::ن ديوان ِ :ه ، ١٦٤
 ١٨١ ، ١٧٨الخ
نابغة بني شيبان النصراني ١٣٢
ناجية من احياء قريش النصارى ٤٥٠ ، ١٤٠
النبط ُّي:::ون أو النب:::يط عب:::ادتھم ف:::ي الجاھل َّي:::ة للش:::مس ٩
ھي::::اكلھم  ١٤ملكھ::::م الح::::ارث ف::::ي عھ::::د ب::::ولس
الرس::::ول  ٢٨أص::::نامھم  ٢٨ت::::ديُّنھم بالنص::::رانيَّة
 ١٤٠ ، ٥١ ،٤١ـ ٤٣٨ ، ١٤١ :::ـ٤٦٨ ، ٤٣٩ :::
مال::ك آخ::ر مل::وكھم  ٤١الكتاب::ة النبط َّي::ة  ١٥كتاب::ة
ّ
بخط نبطيّ  ١٥٦النبطيُّون في المدين:ة بع:د
عربيَّة
اإلسالم  ٤٤٩لم يخت:تن النبطيُّ:ون ف:ي المدين:ة بع:د
اإلسالم  ٤٤٩لم يختتن النبطيُّون ٤٦٠
نثير أو نثيراس أسقف فاران ٤٨
نرساي الشاعر السريانيّ ٧٤
النساطرة في جزيرة الع:رب  ٥٨ـ  ٨٦ ، ٥٩ـ  ٨٧ف:ي
ال:::يمن  ٦٧ـ  ٦٨ف:::ي البح:::رين  ١٠١ ، ٧١ف:::ي
الحجاز  ١٢١في سقطرى ٤٤٤ ، ٤٤١
نسطاس العامريّ ٤٧٥

٥٠٥

نسطاس مولى صفيان ٤٧٥
نسطوس ٤٧٥
النضير بن الحارث بن َكل:دة الطبي:ب النص:راني ،٣٦٥
٤٥٢
النعمان األوَّ ل األعور  ٨٢ـ ٤٤٥ ، ٤٤٣ ، ٨٣
النعمان الثاني ابن الشقيقة ١٤٨ ، ٨٧
النعمان ابن األسود ٨٨
النعمان بن الحارث الغسَّاني ٤٣٧
ص::ر أب::و ق::ابوس  ٩٠ـ ، ٩٢
النعم::ان ب::ن المن::ذر المتن ّ
 ٤٤٥ ، ١٤٨ ، ١٤٧ ، ١٣٥ـ ٤٤٦
النمر بن تولب ٣٩٥
النمر بن قاسط قبيلة نصرانيَّة ١٤١
ُننـ ُّوز سفير القيصر يوستنيان إلى امرئ القيس ٤٣٤
نوح واخبارهُ ف:ي الش:عر الج:اھليّ  ٢٦١ ، ٢٣٤ـ ٢٦٥
 ٤٧٧ ،ـ  ٤٧٨أبناء نوح  ٢٦٥ـ ٢٦٦
نو ُّنس القديس منصّر العرب ١٠٣
نيقوال الراھب مترجم ديوسقوريدس ٣٦٨
نيل::وس الق::ديس وابن ُ :ه ف::ي جزي::رة الع::رب  ١٠ـ ، ١١
٤٩
= ھـ =
ھابيل وقاين في الشعر الجاھلي والتقليد ٤٧٨ ، ٢٦٠
ھارون الكاھن وذكرهُ في الجاھليَّة ٢٧٠ ، ٢٣٤
ھارون الرشيد ٣٧٧ ، ٣٧٢
ھاشم ) عمرو بن عبد مناف (  ٣٧٨ـ ٤١٢ ، ٣٧٩
ھانئ بن قبيص:ة س:يّد ش:يبان النص:راني  ١٣٥ ، ١٣٢ـ
٤٥٧ ، ١٣٦
ھانئ بن مسعود الشيباني ٣٧٧
ھرقل ذكرهُ ف:ي الش:عر العرب:يّ  ٣٣٥ال:دراھم الھرقلي:ة
 ٣٨٤محاربتُ :::ه للمس:::لمين م:::ع نص:::ارى الع:::رب
٤٣٨
ھرمز واسم ُه في الجاھليَّة ٢٤٥

٥٠٦
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ھرمز وھرماس  ٤٧٥ـ ٤٧٦
ھشام الخليفة األموي وااليادي الشھيد ٤٥٤
ھن::د بن::ت الح::ارث زوج::ة المن::ذر ب::ن م::اء الس::ماء وا ّم
عم:::رو ب:::ن ھن:::د وكتابت:::ـ ُھا ، ٣٤٦ ، ١٢٣ ، ٩١
٤٤٣ ، ٤٣٣
ھن::د بن::ت النعم::ان ب::ن المن::ذر المعروف::ة بالحُ رق::ة ، ٩٢
٤٤٦ ، ٣٤٦
ھود واسم ُه في الجاھليَّة ٢٤٥
ھوذة بن عل:يّ سّ :يد بن:ي حنيف:ة النص:رانيّ ،١٢٩ ، ٧٢
٤٤٣ ، ٢٤٥
ال َھ ْيجُمانة ا ّم الملك النعمان ٢٤٥
ھيالريون ) القديس الناسك ( سياحت ُه في احي:اء الع:رب
وتبشيرهُ لھم  ٤٦ ، ٤١ـ ٣٢٩ ، ٤٧
ھيالنة الملكة القديسة مشيّدة كنيسة طور سينا ٤٦
=و=
ورقة بن نوفل القرش:ي المتنصّ:ر ١٥٧ ، ١١٩ ، ١١٨
، ١٨٠ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٦٦ ، ١٦٣ ، ١٦٠ ،
 ٤٣١ ، ٣٩٠ ، ٣٤٠ ، ٣٣٦ ، ٢٦٣ ، ٢٤٨ـ
٤٣٢
وكيع بن سلمة األياديّ الناسك ٤٥٣ ، ٤٢٦
الولي::د ب::ن عب::د المل::ك الخليف::ة األم::وي  ١١٥ـ ، ١١٦
 ٣٤٨ـ ٣٤٩
الوليد بن يزيد الخليفة  ٣٥٢ـ ٣٥٣
وليعة بن مرثد ملك حمير المتنصّر ٥٧
=ي=
يح ّنه بن رؤبة ) اطلب يوح َّنا (
يحيى بن زكريَّا ) اطلب يوح َّنا المعمدان (
يحيى بن زياد الشاعر ٣٠٤
يربوع والردافة عندھم ٤٠٨
يزي:::د ب:::ن عب:::د الم:::دان أمي:::ر نج:::ران النص:::راني ، ٦٤
٤٣٥
يزيد بن معاوية ٤٠٣ ، ٣٧٣
يشكر قبيلة نصرانيَّة ١٤١
يشوع وايشوع من أسماء عرب الجاھليَّة ٢٣٩

يشوع زخا الراھب مب ّشر العرب ١٤٨
يشوع سبران الشھيد ٧٥
اليعاقبة  :انتشارھم في اليمن  ٦٥ـ  ٦٩في دي:ار ربيع:ة
من الموص:ل إل:ى ش:مالي س:وريَّة  ٨٦ـ ٩٠ ، ٨٧
 ١٠٠ ،ـ ١٠٦ ، ١٠١
يعقوب الرھاوي وشھداء نجران ٣٦٨ ، ٦١
يعقوب بن اس:حاق  :ذك:رهُ ف:ي الجاھليَّ:ة ،٢٦٩ ، ٢٣٤
٤٧٨
يعقوب بن حلفا ) الرسول ( وبشارت ُه في تدمر ٢٩
يغوث اسم نصرانيّ ٢٣٩
يقطان أو قحطان أبو العرب ٥
يليان سابا القديس في بالد العرب ٧٧
اليھود في جزيرة العرب  ١٨في اليمن  ٥٥ف:ي المدين:ة
ص::::رون ، ٣٩
 ١٥٧ ، ١١٤ ، ١١١اليھ::::ود المتن ّ
 ١١١بدع يھوديَّة نصرانيَّة  ١١١ـ ١١٢
يوحنا الدمشقيّ ) اطلب ابن منصور (
يوح َّنا السُّ لَّمِيّ ) رئيس طور سينا (  ٤٩ـ ٥١
يوح َّنا الفارسيّ الناسك ٧٧
يوح َّنا المعمدان ) يحيى بن زكريَّ:ا ( ذك:رهُ عن:د الع:رب
 ١٨٨ـ  ٤٧٩ ، ٤٦٥ ، ٣٣٤ ، ٢٧٨ ، ١٨٩اثرُ هُ
في حرَّ ان ١٥٦ ، ٣٤
يوح َّن::ا ) ويح َّن::ة ( ب::ن رؤي::ة ص::احب أَيَّل::ة النص::راني
٤٤٨ ، ٣٨٥ ، ٢٤٦ ، ١٠٩ ، ١٠٨
يوح َّنان الحيري الناسك ١٤٧
يوس::تنيان المل::ك بن::اؤهُ لكنيس::ة طورس::ينا ، ٤٣٤ ، ٤٩
٤٣٥
يوستينوس الملك وانتصارهُ لنصارى نجران  ٦٠ـ ٦١
يوس::ف الحس::ن ب::ن يعق::وب ذك::رهُ ف::ي الش::عر الج::اھلي
 ١٨٩ـ  ٢٦٩ ، ٢٣٤ ، ١٩٠يوس::::ف واخوتُ ::::ه
 ٤٧٨ـ ٤٧٩
يوشع قائد بني إسرائيل  ٢٧١ـ ٢٧٢
يوشع العمودي المؤرخ ٨٥
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اليونان معبوداتھم وامتزاجھا بمعبودات العرب ٢٨
يون::ان ) او ي::ونس ( النب::يّ ذك::رهُ ف::ي الش::عر الج::اھليّ
 ٢٧٥ ، ٢٣٤ـ ٢٧٦

٥٠٧

يونان تلميذ مار اوكين ٧٩
ي َُو ّنس ويوا ّنس وي َُح ّنس من أسمائھم في الجاھليَّة ٢٤٦
يويناليوس بطريرك اورشليم ٤٤ ، ٤٣
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للبلدان واألمكنة الوارد ذكرھا في الكتاب
=أ=
آدوم وآثارھا النصرانيَّة ٥١
االحساء  :موقعھا  ٤النصرانيَّة في أنحائھا  ٧٠ـ ٧١
األ ُ َخيْضر قصر العراق ٣٥١
أدي::رة ف::ي جزي::رة الع:::رب  :أدي::رة مل::وك غسَّ :::ان ٣٠
أدي::رة ح::وران  ٣٦أَدي::رة الغ::ور  ٤٢أدي::رة ش::به
جزي::رة س::ينا  ٤٦أدي::رة ف::ي الع::راق  ٧٩ـ ، ٨٥
 ٤٥٥ف::ي الجزي::رة  ١٠٠ ، ٩٨ف::ي ش::رقيّ ب::الد
الشام  ١٠٦ف:ي جب:ال ط:يء  ١٣٢ھندس:ة األدي:رة
 ٣٤٥ـ ٣٤٦
أَ ْذرُع ٤٤٨
اإل ْزل ) جبل ( ورھبان ُه  ٩٧ـ ١٤٧ ، ٩٨
ِ
أَسْ قُف موضع في البادية ٤٧٧
االسكندريَّة والعرب في مدرستھا الطبيَّة ٣٦٧ ، ٣٦٥
اصطفانس محلَّة في البصرة ٤٧٣
األَ ْنبار حلول عرب اليمن فيھا  ٧٢دير االنبار ٧٩
اورشليم في الشعر الجاھليّ  ٢٥١ـ ٤٧٦ ، ٢٥٢

أَيلة واميرھا اوريون النصرانيّ  ٤٧اسقفھا في المجم:ع
الخلقيدونيّ  ٤٧نصرانيَّة أھلھا  ١٠٨ص:احبھا ف:ي
َّأول اإلسالم يوح َّنا بن رؤبة ٣٨٥ ، ٢٤٦ ، ١٠٨
٤٤٨ ،
ايليا اسم بيت المقدس في الجاھليَّة ٢٥٣
=ب=
بئر شقيق وآثارهُ النصرانيَّة ١٢٢
َ
بازبْدى وتنصُّ ر اھلھا ٩٨ ، ٩٦
باعربايا ٩٣
صلَّع ( عاصمة ال ّنبط  ٤١ـ ٤٨٢ ، ٤٢
بترا ) ُ
::::رين  :موقعھ:::::ا  ٤النص:::::رانيَّة فيھ:::::ا ٤٤٢ ، ٧٠
البحَ :
اسواقھا ومغاصُھا وتجارتھا  ٣٧٩ـ ٣٨١
ال َبصْ رة ) فُرات ميشان ( أساقفتھا ٧٦
بُصْ :::::رى  :النص:::::رانيَّة فيھ:::::ا  ٣١ ، ٢١اس:::::اقفتھا ٣٤
::::::رلُّس واوريج:::::::انس المعل:::::::م ٣١
مطرانھ:::::::ا بيِ :
األس:::::قفيَّات المنوط:::::ة بكرس:::::يّھا  ٣٧مص:::::انعھا
لألسلحة ٣٧٧ـ ٣٧٨
بغداد  ٨٣تشييدھا عند الدير العتيق ٤٤٤
البقاع وأھلھا النصارى من بني كلب ١٣٨
البلقاء موقعھا  ٤آثارھا النصرانيّة  ٣٣اتنشار

٥٠٨
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النصرانيَّة بني العرب من أھلھا  ٣٩ـ ١٤٤ ، ٤٤
البھنساء وانسج ُتھا ٣٧٣
بيت المقدس في الشعر الجاھليّ ٤٧٦ ، ٢٥٣
بيسان حاضرة فلسطين الثانية ٤٠
بيضاء بني عُقيل ٤٦٥

=ح=

حاضر ق ّنسرين وأھلھا تنوخ النصارى ٤٥٦
الحبش  :متاجرة العرب مع أھلھا  ٣٧٨ـ ٣٧٩
الحج:::از  :موقعھ:::ا  ١٠٦ ، ٤ـ  ١٠٧النص:::رانيَّة ف:::ي
الحجاز ونجد  ١٠٦ـ ١٢٣
َحجْ ر قصبة اليمامة ونصرانيّة أھلھا ٤٤٣ ، ٧٣
=ت=
حرَّ ان في ما بين النھرين وديانة أھلھا ١٨
تابروبانا جُزيرة سيالن والنصارى فيھا  ٦٩تبالة  ٤٤٨ح::رَّ ان ف::ي ح::وران وكتابتھ::ا العربيَّ::ة النص::رانيَّة قب::ل
اإلسالم ٣٣٤ ، ١٥٦ ، ٣٤
تبوك موقعھا واھلھا النصارى ٤٥٩ ، ١١٠
حصن الغراب  :الكتابة النصرانيّة المكتشفة فيھا ٦٢
تدمر والنصرانيَّة فيھا ٤٤٧ ، ١٠٣ ، ٤٤ ، ٢٩
ضر وتنصُّ ر أھلھا ٩٧
تكريت ٤٤٥ ، ٨٤
َح َ
::::::رموت  :موقعھ:::::::ا  ٦٨ ، ٤النص:::::::رانيَّة ف:::::::ي
ْ
َحض:
تنيس وانسجتھا  ٣٧٢ـ ٣٧٤
حضرموت  ٦٨ـ  ٦٩أسواقھا ٣٧٩
تھامة  :موقعھا ٤
حمص وھيكل الشمس فيھا ١٢
تيماء  :موقعھا والنصرانيَّة فيھا  ١١٠كتاباتھا ١٤٢
حوَّ ارين وأھلھا العرب النصارى ٢٠٤
ح::وارون  :موقعھ::ا  ٤النص::رانيَّة ف::ي جھاتھ::ا وآثارھ::ا
=ث=
القديم:::ة  ٣٣ ، ٢٩ـ  ٤٣٦ ، ٤٠٦ ، ٣٤أس:::اقفة
حوران ٣٤
َث َم ُد الروم بين الشام والمدينة ٤٧٣
الحي:::رة قاع:::دة مل:::وك المن:::اذرة  ٧٣ملوكھ:::ا النص:::ارى
 ١٤٣قبائلھ::ا النص:::رانيّة  ٤٥٣أديرتھ:::ا وكنائس:::ھا
=ج=
 ٨٢ـ  ٨٥تجارتھا وسوقھا  ٣٨٧ـ ٣٨٠
جدَ ر ) ا ّم قيس ( موقعھا وآثارھا النصرانيَّة ٤٣٨
=خ=
جَ رَ ش وأسقفھا ٤٤٨ ، ٣٢
الجزي::رة ) م::ا ب::ين النھ::رين (  :النص::رانيَّة ب::ين قبائلھ::ا
ّ
الخط مدين:ة االحس:اء  :كنائس:ھا وأس:اقفتھا  ٧١رماحھ:ا
العربيَّة  ٩٣ـ ١٠١
ّ
الخطيَّات ٣٧٧
جزيرة العرب  :موقعھا وأقسامھا وأھلھا  ٤ـ  ٥أديانھ:ا
القديمة في الجاھليَّة  ٥ـ  ١٨النص:رانية ف:ي أنح:اء خلَص::ة تبش::ير الق::ديس ھيالري::ون فيھ::ا بالنص::رانيَّة ٤١
أسقفھا عبد _ ٤٧٣ ، ٤١
جزي:رة الع:رب  ١٩ـ  ١٥١الب:دع النص:رانيّة فيھ:ا
 ١١١ ، ٣٨ـ  ١١٣اللغ::ات الش::ائعة ف::ي جزي::رة
=د=
العرب  ٤٠٩ـ ٤١٠
جزيرة بني ُع َمر ٩٣
دابق والدبيقيَّات ٣٧٣ ، ٣٧٢
جنديسابور ومستشفاھا  ٣٤٦الجودي ٤٧٧ ، ٣٦٣
ارين جزيرة البحرين وأساقفتھا ٧١
١٢٢
الجوف  :موقعھا  ٤النصرانيّة في أنحاء الجوف
دَ
ِ
دمش::ق  :جامعھ::ا األم::وي كنيس::ة م::ار يوح َّن::ا القديم::ة
جوالن  :موقعھا  ٤آثارھا النصرانيّة ٣٣
 ٣٤٥حَ رَ م كنيستھا القديم ٣٩٧
دمياط وانسجتھا ٣٧٣ ، ٣٧٢
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٥٠٩

دومة الجندل وصَ :نمھا و ّد  ٧فتحھ:ا عل:ى ي:د تغلتفآلس:ر
 ٨تضحية أھلھا للبشر  ١٦دخول النص:رانيَّة فيھ:ا
 ١٠٨ـ  ٤٥٩ ، ١٠٩انسجتھا ٣٧٢
دي::::ار بك::::ر  :ح::::دودھا وقبائلھ::::ا العرب َّي::::ة  ٩٣ـ ٩٤
النصرانيّة في ديار بكر  ٩٥ـ ١٠١
دي:::ار ربيع:::ة  :ح:::دودھا وقبائلھ:::ا العرب ّي:::ة  ٩٤ـ ٩٥
النصرانيّة في ديار ربيعة  ٩٥ـ ١٠١
ديار مضر  :حدودھا وقبائلھا  ٩٤النصرانيّة بين أھلھ:ا
 ٩٥ـ ١٠١
ديارات األساقفة بالنجف ٤٤٤
دير الجاثليق  = ٤٤٥دير الجم:اجم  = ٤٤٣ ، ٧٨دي:ر
الحري::ق أو مح::راق بظ::اھر الكوف:::ة = ٧٩ ، ٧٨
دي::ر خن::دف  = ٨٤دي::ر داؤد ف::ي الش::ام = ١٣١
دير سَ :عْ د ف:ي ب:الد غطف:ان  = ١٢١دي:ر سَ :لع ف:ي
المدين:::ة  = ١٤٨دي:::ر الص:::ليب  = ٧٩دي:::ر عب:::د
المسيح  ٨٤ـ  = ٨٥دير العذارى في الع:راق ٨٥
= دي::ر علقم::ة ب::ن ع::ديّ  = ٨٤دي::ر ق::رَّ ة األي::اديّ
 = ٨٥دي:::ر قن:::ـ َّى  = ٧٩دي:::ر اللّ :::ج ، ٣٨١ ، ٨٥
 ٤٤٥ـ  ٤٤٧دي::ر م::ار م::اري  = ٧٩دي::ر م::ار
يونان  = ٧٨دير ھند  = ٩٢دير يونس ٧٩
ديُّوسْ قُريدس ) جزيرة سقطرى ( والنصارى فيھ:ا ،٦٩
٤٦٠ ، ٤٤١ ، ١٤٦

َسدُوم في الشعر الجاھليّ ٢٦٨ ، ٢٥٢
سرنديب ) اطلب سقطرى (
سقطرى الجزيرة وأھلھا النصارى ٤٤١ ، ١٤٦ ، ٦٩
٤٦٠ ،
السَّ ْلط  :النصرانيَّة بين عرب السلط قب:ل اإلس:الم  ٣٩ـ
٤٤
سَماھيج جزيرة البحرين  :كنيستھا وأساقف ُتھا ٧١
السماوة موقعھا ونصرانيَّة اھلھا ٤٤٧ ، ١٠٢
سنداد قصر في العراق ٦
سواد العراق وتنصُّ ر اھل ِه ٧٩
س:وريَّة  :النص::رانيَّة ب:ين ع::رب ش:ماليّھا  ١٠١ـ ١٠٩
آثار قديمة ھناك  ١٠٣ـ  ١٤٠وأديرة عديدة ١٠٦
سيالن والنصران ّية في جزيرتھا ٤٤١ ، ١٤٦ ، ٦٩
سينا وآثارھا السابقة لإلسالم  ٢٥٢ـ ٢٥٣

=ذ=

=ش=

=ز=
ّ
ب::الخط العرب:::ي النص::رانيّ ف:::ي الجاھل َّي:::ة
َز َب::د وأثرھ:::ا
، ٤٤٧ ، ٣٤٧ ، ٣٣٤ ، ١٩٧ ، ١٥٦ ، ١٠٣
٤٦٦ ، ٤٤٨
=س=

الش:ام  :بادي:ة الش::ام واھلھ:ا الع::رب  ٢٧النص:رانيَّة ب::ين
ذات حبيس ٤٥١
قبائلھ:ا  ٢٧ـ  ٢٩أدي:رة بناھ:ا ھن:اك مل:وك غ َّس:ان
 ٣٠متاجرة العرب في الجاھليَّ:ة م:ع الش:ام  ٣٧٨ـ
=ر=
٣٧٩
ال َّشراة  :تبشير اإلنجيل في جبل الشراة ٤٥ ، ٤٤
ربَّة عمَّان وأسقفھا ٣٢
الرص::::افة وآثارھ::::ا النص:::::رانيَّة  ، ٤٤٧ ، ١٠٠ ، ٩٩شِ عْ ب َج َبلة ٤٠٦
َش َّقة في حوران وكنيسة مار جرجس ٣٣٤
٤٥٦
َّ
شمَّاسيَّة بغداد ودمشق ٤٧٤
الر َّقة وأميرھا المخلع والقديس سمعان العمودي ٨١
الرھا وتنصُّر أھلھا  ٩٥ـ ٩٧
=ص=
رَ يْث وديرھا في طور سينا وشھداؤھا ٤٨
صعْ دة في اليمن وسھامُھا ٣٧٧
َ
الصفا  :موقعھا  ٤آثارھا النصرانيَّة ٣٧ ، ٣٣
صلّع ) پترا ( حاضرة فلسطين الثالثة ، ١٤ ، ٤
ُ

٥١٠
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=غ=

 ٤٠ ، ٢٣تنصر أھلھا  ٤٢ـ ٤٣
ص:نعاء حاض:رة ال:يمن وكنيس:تھا الفُلَ:يس  ٣٤٤ ، ٦٧ـ
َّ
غزة والنصرانيَّة فيھا  ٤٦ـ ٤٧
 ٤٤٠ ، ٣٤٥أساقفتھا  ١٤٥ـ  ١٤٦سواقھا ٣٧٩
الغَ ْ:ور  :عربُھ:ا المتنصّ:رون  ٣٩ـ  ٤٤أس:اقفتھم  ٤٣ـ
صھيون في الشعر الجاھليّ ٤٧١ ، ٢٥٢
٤٤
صوران ٤٦٦ ، ١٩٧
َّ
=ط=

=ف=

الطائف وآثارھا النصرانيَّة ١٢١
طور س:ينا وموقعُ :ه  ٤نسَّ:ا ُك ُه  ٤٥ ، ١٦النص:رانية ف:ي
أنحائِ ::::ه  ٤٤ـ  ٥٢ش::::ھداؤهُ  ٤٨ ، ٤٦كنائسُ ::::ه
وزوارهُ  ٤٦ـ  ٣٥٥ ، ٣٤٧ ، ٥٠ـ
وأدير ُتُ :::ه َّ
 ٣٩٧ ، ٣٥٦كتاباتُ :::ه النص:::رانية  ٥٠اس:::م ُه ف:::ي
اآلثار العربيّة  ٢٥٢ـ ٢٥٣
طور عابدين ورھبان ُه ٩٨

ف::اران مدين::ة ف::ي جزي::رة س::ينا  :ذك::ر امرائھ::ا وأھلھ::ا
وأديرتھا وأساقفتھا وآثارھا  ٣٨ـ ٤٩
َف َرسان الجزيرة وأھلھا النصارى ٤٤٢ ، ١٣٧
فسطاط  :جامعھا من بناء النصارى ٣٤٩
فلس::طين الثاني::ة والثالث::ة وانتش::ار النص::رانيَّة ب::ين أھلھ::ا
العرب ٤٠
فھيل ٤٣٨
فينيقيون من واحات العرب وأھلھا النصارى  ٥٠ـ ٥١

=ظ=

=ق=

َظف::ار ف::ي ال::يمن وكنيس::تھا  ٤٤١ ، ٦٤ ، ٥٦تجارت :ـ ُھا
الق::دس وبي::ت المق::دس ف::ي الش::عر الج::اھلي  ٢٥٢ح ّ :ج
الج ْزع ٣٨١
ب َ
النصارى إلي ِه ٣٩٦
القري َتين ونصرانيَّة أھلھا ٢٠٤
=ع=
قص:::::::ور  :األ ُ ُخيْض:::::::ر َ = ٣٥١
الخ َورن:::::::ق = ٣٥١
الجعفري  = ٣٥٢طوسة  = ٣٥٢قصر العدَ سيّين
عَ بْقر وبرودھا العبقريَّة ٢٧٣ ، ٢٧١
 = ٣٥١قُصَ يْر عمرة والمش َّتى ٣٥٢
عدَ ن وكنيس ُتھا في الجاھليَّة ٥٦
َ
العراق العربي  :موقع ُه  ٤النصرانيَّة بين قبائل الع:رب َقطر مدينة البحرين  :نصرانيَّتھا وأسقفھا ٤٤٢ ، ٧١
قُلَ َيس ص:نعاء  ٦٤ـ  ٣٤٤ ، ٢٠٢ ، ٦٥ـ ٣٩٧ ، ٣٤٥
في العراق  ٧٣ـ ٩٢
٤٤٠ ،
العريش ٤٧
العقيق الجبل المجاور للمدين:ة وقب:ر رس:ول عيس:ى فيِ :ه
=ك=
١٠٧
عُكاظ آثارھا النصرانيَّة  ١٢١مواس ُمھا وح َّكامُھا ٣٧
ُع َم::ان موقعھ::ا  ٤النص::رانيَّة ف::ي عُم::ان وأس::اقفتھا  ٧٠الكعبة وآثارھا النص:رانيَّة  ١١٧ـ  ١١٨بن:اء النص:ارى
للكعب:::ة وللمس:::جد الح:::رام  ٣٤٧ـ ٤٧٤ ،٣٤٨
ملكھا النصراني َج ْي َفر  ٤٦٠ ، ٧٠تجارتھا ٣٨٠
تص::اويرُھا المس::يحيَّة  ٣٥٦كس::وتھا ف::ي اإلس::الم
عَ مَّان وأھلُھا النص:ارى  ١٤٤ ، ٣٣ش:ھداؤھا ف:ي عھ:د
 ٣٧٢ـ  ٣٧٣الحَ لَف بالكعبة ٤٠٤
ديوقلطيانوس ٣٠٦
كعبة نجران ٣٥٥ ، ٣٤٥
عين أُباغ ٤٤٦
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=ل=
اللجأ  :موقعھا  ٤آثارھا النصرانيَّة ٣٣
=م=
مأرب وسدّھا  ٦٢ـ  ١٤٥ ، ١٢٤ ، ٦٣إِصالح أبرھ:ة
لس ّد مأرب سنة  ٥٤٢م ٦٣
ماردين والنصرانيَّة في أنحائھا ٩٨
مالي أو ملبار والنصارى فيھا ٦٩
المدائن ومجمعاھا السنتين  ٤١و ٤٤٤ ، ٨٣ ٤٢٠
َم:::دْ ين  :رھبانھ:::ا ف:::ي الجاھل َّي:::ة  ١٩٦ ، ١٥٤ملوكھ:::ا
ووضعھم المزعوم لألبجديَّة ١٥٤
المدينة ) يثرب ( قبر رسول عيس:ى ف:ي جوارھ:ا ١٠٧
وأول اإلس:::الم
آثارھ:::ا النص:::رانيَّة ف:::ي الجاھليَّ:::ة َّ
 ١١١ـ  ٤٤٩ ، ١١٦النس:::اطرة وكنائس:::ھم ف:::ي
المدين:::ة  ١١٥دي:::ر َس::ْ :لع ف:::ي المدين:::ة  ١٤٨بن:::اء
النص::::ارى لمس::::جد النب::::ي فيھ::::ا  ٣٤٨ـ ٣٤٩
النص:ارى ف:ي المدين:ة قب:ل اإلس:الم وبع:دهُ ، ١١٥
٤٤٩
مصر  :نصارى مصر المھاجرون إلى جزي:رة الع:رب
ف::ي أ َّي::ام االض::طھاد  ٥٥ج::امع الفس::طاط م::ن بن::اء
النصارى ٣٤٩
مَعَ ان  :موقعھا ونصرانيَّة أھلھا ٤٣٨ ، ١١٠
م َّك:::::ة  :تعظ:::::يم الع:::::رب لھ:::::ا  ٥أص:::::نامُھا ١٣ ، ١٢
النص:رانيَّة ف:ي م َّك:ة  ١١٦ـ  ١٢١بن:اء النص::ارى
للكعب::ة والمس::جد الح::رام ف::ي م َّك::ة  ٣٤٧ـ ٣٤٨
موقف النصارى ومقبرتھم ف:ي م َّك:ة ٤٥٠ ، ٣٨٠
ـ  ٤٥١حجُّ النصارى إلى م َّكة ٤٥٠ ، ٣٩٧
َم ْھ :رة موقعھ::ا  ٤النص::ارى فيھ::ا  ٦٨ـ ، ١٤٠ ، ٦٩
١٤٦
مؤاب وآثارھا النصرانيَّة في جزيرة العرب ٥١
َ
موتة وواقعتھا ٤٣٨
موزن أحد مناسك الرھبان ١٩٧
الموصل وأديرتھا  ٨٣ـ ٨٤
موقف النصارى ومقبرتھم في م َّكة ٣٨٠

٥١١

َميْسنان او ميسان في العراق ٢٠٦
=ن=
النبك وأھلھا النصارى ٢٠٤
النجب  :النصرانيَّة في أنحائھا  ٤٤ـ ٤٦
نجْ ::د موقعھ::ا  ١٢١ ، ٤النص::رانيَّة ب::ين أھلھ::ا  ١٢١ـ
١٣٣
َّ
الع::::زى  ٥٩ ، ١٣تنصُّ :::::ر أھلھ:::::ا
نج::::ران  :ص:::::نمھا
واستش:::ھادھم  ٥٩ـ  ٦٣ ، ٦١ـ ، ١٤٥ ، ٦٤
 ٢٨٢كعبة نجران  ٦٣ـ  ٣٤٥ ، ٦٤أس:اقفتھا ٦١
 ٤٠٨ ، ١٢٨ ، ٦٧ ، ٦٢ ،ثب::وت النص::رانيَّة ف::ي
نج:::ران بع:::د الھج:::رة  ٦٧ـ  ٦٨برودُھ:::ا ٣٧٠
دروعُھا ٣٧٦
النجف وديارات األساقفة ٤٤٤ ، ٧٣
نصيبين ونصرانيَّة أھلھا  ٩٧ـ ٩٨
نيسابور ٣٩١
= ھـ =
َھ َج:::ر قص:::بة البح:::رين  :موقعھ:::ا  ٤النص:::رانيَّة فيھ:::ا
وأساقفتھا  ٧٠ـ  ٤٤٢ ، ٧١تجارتھا ٣٨
ھرمز في خليج العجم وكنيستھا ف:ي الجاھليَّ:ة َ ٥٢ھكِ:ر
في اليمن ٢٠٦
الھن:::د ف:::ي اص:::طالح الق:::دماء تعن:::ي ب:::الد الع:::رب ٢٦
وخصوصً ا اليمن  ١٤٤ ، ٥٧ ، ٥٤ـ ١٤٥
=و=
وادي القرى منسك الرھبان  ١٩٦ـ ١٩٧
=ي=
يثرب ) اطلب المدينة (
اليمام::ة موقعھ::ا  ٤النص::رانيَّة ف::ي اليمام::ة  ٧١ـ ، ٧٢
 ٤٤٢ـ ٤٤٣
ال َ :ي َمن موقعھ::ا  ٥٢ ، ٤لغ::ة ال::يمن  ٥٣النص::رانيَّة ف::ي
ال:يمن وجزائرھ:ا  ٥٢ـ  ٤٤١ ، ٦٩ـ  ٤٤٢تبش:ير
الرس:::ل ف::::ي ال::::يمن  ٥٣ـ  ٤٣٩ ، ٥٥ملوكھ::::ا
النصارى  ١٤٣كنائس:ھا  ٥٦ـ  ٣٤٣ ، ٥٧ـ ٣٤٤
الب::رود واألنس::جة اليمن َّي::ة  ٣٧٠ـ  ٣٧٤ل::م يخت::تن
اليمن ُّي::ون  ٤٠٦ش::عراء ال::يمن النص::ارى  ٤٣٣ـ
٤٣٦
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فھرس رابع
للمفردات اللغويَّة عند نصارى العرب
=أ=
اآلبـِل والمتأبّل ٤٦٥
اآلخني ٢١٨
اآلية ١٨١
_  ١٥٨ـ ١٥٩
ابابيل ٤٧١
ابليس ١٦٨
األَبيل اسم السيّد المس:يح  ١٩٤ ، ١٩٠ ، ١٨٧ض:ارب
الناقوس ٢٠٨
االحتساب ١٧٣
األَديم ٢٢٠
اإلران ٤٧١ ، ٢٢٦
ِ
األَرباب ١٩٢
األَرَ ْندَ ج واليَرَ ْندج  ٢١٨ـ ٢١٩
االسطوانة ٢١١
االسقف ١٩١
األَ ْشعث ) من أسماء الرھبان ( ٤٦٦ ، ١٩٨
اإلِضْ ريج ٢١٨
اال َكيْراح ٢٢١
االنجيل ١٨٥
االبيليّ ١٩٤
اإليمان ١٧٢
=ب=
الباعوث والباغوث ٢١٧
البُرْ نس  ٤٦٩ـ ٤٧٠
البطرك والبطريق  ١٩٠ـ ١٩١
ال َبعْ ث ١٦٩
البوق ٤٧١ ، ٢٢٦

البيعة ٤٦٦ ، ٢٠٢
=ت=
النامور ٢١٢
التقديس ٢٠٨
تقرَّ بَ ٢٠٩
التمثال  ١٩٨ـ ١٩٩
س ٢١٦
تنحَّ َ
التوراة  ١٨٣ـ ١٨٤
=ج=
الجاثليق ١٩١
الجَ رَ س ٢٠٨
الجُ الذيّ وال ُجلَذي  ١٩٧ـ ١٩٨
جھ ّنم ٤٦٢ ، ١٦٧
=ح=
الحازي ٤٦٢
الحبْر  ١٩١ـ ٤٦٥ ، ١٩٢
َ
الحبيس ١٩٧
الح ّج ١٧٩
الحنيف  :النصراني والراھب ١٩٧ ، ١٤٨ ، ١١٩
الحواريّ الحواريَّات ١٩٨
=خ=
الخالق والخالَّق ١٦٢
=د=
الدُّ مْية  ٢٠٥ـ ٢٠٦
ال ِد ْنح ٢١٥
الدواة ٢٢٤
الدير ٢١٢
الدَّ يْراني ٢١٢ ، ١٩٧
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الديرانيَّة ١٩٩
الدين  ١٦٩ـ ١٧٠
=ر=
الراكع ١٧٨
الراھب ١٩٦ ، ١٩٤
الربّ ١٥٩
الربيط ٤٦٦ ، ١٩٧
الرجيم ١٧٠
الرحم::ان وال::رحيم  ١٦٣ ، ٢٣ف::ي الكتاب::ات الحمير َّي::ة
١٤٥
الرسول ١٨٣
ّ
الرق ٢٢١ ، ١٨٥
الرقيم  ٢٢١ـ ٢٢٢
ال ُر ْكح ٢١٢
الركوع ١٧٨
الريط ٢١٩
=ز=
الرَّ بُورُ .
الزبُر  ١٨٤ ، ١٦٩ـ ١٨٥
الزمزمة ٣٦٠
الزون ٢٢٦
=س=
الساروفيم والسرافيل ١٦٦
الساعور ١٩٤
الساعي ١٩٢
السائح  ١٩٩ـ ٢٠٠
السباسب ٢١٥
ال ُّسبَّار ٢١٤
سَ بَّحَ ١٧٨
ال ُّسبْحة ٣٩٤
السِ ِج ّل ٢٢٣
السُّجود  ١٧٧ـ ١٧٨
ال َّس ْطر ٢٢٣
السعانين ٤٦٩ ،٢١٥
السعيدة ٢٠٢

٥١٣

السِ ْفر  ١٨٠ـ ٢٢٣ ، ١٨١
السالَّق ٢٦٩ ، ٢١٧
السَّليط ١٦٢
ْ
السَّلوى ٢٧١
الساء  ١٦١ـ ١٦٢
السِ مالَّج ٤٦٩
السُّ ورة  ٥٦٣ ، ١٨٢ـ ٥٦٤
=ش=
الشاطن والشيطان ١٦٨
ال َّش َبر ٤٠٦ ، ٢٠٩
ال َّشرْ جع ١٦٧
َشمْ عل وال َّش ْمعلة  ٢١٧ـ ٣٦٠ ، ٢١٨
الشمَّاس ٤٦٥ ، ١٩٣
=ص=
الصحيفة  ١٨١ـ ٢٢٢ ، ١٨٢
الصَّرْ ح ٢١٣
الصَّرُ ورة ١٩٦
الصالة ١٧٧
الصليب  ٢٠٣ـ ٤٦٧ ، ٢٠٤
الص َُور  ٢٠٤ـ ٢٠٥
الصَ مَد ١٦٠
الصوم ١٧٩
الصومعة ٢١٣ ، ١٧٤
=ط=
الطربال ٢١٣
=ع=
العابد والعباد والعبد ٤٦٦ ، ١٩٨ ، ١٧٢
عَ ْدن ١٧٠
العرَّ اف ٢٠٠
العرش ١٨٤ ، ١٦٩ ، ١٦٦ ، ١٦٠
العزيز ٤٦٨ ، ٢١٦ ، ٢١٠
الع َسطوس ١٩٢
َ
العسيب ٢٢١
ال ُعمْر ٢١٣
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٥١٤

=م=

العنوان ٢٢٣
العيد ١٧٣
=غ=
الغطاس ٢١٥
=ف=
الفُرْ قان  ٢١٠ ، ١٨٢ـ ٢١١
الفِصْ ح  ٢١٦ـ ٤٦٩ ، ٢١٧
=ق=
القباطيَّات ٣٧٢
القِبلة  ١٧٤ـ ٣٩٣ ، ١٧٥
القرآن  ٢١٠ ، ١٨٣ـ ٢١١
القربان ٢٠٩
القرطاس ٤٧٠ ، ٢٢٠
القسّ ومشت َّقاتھا  ١٩٢ـ ٤٦٥ ، ١٩٣
القِم ّط ٢٢٢
القُالّية ٢١٣
ال َقلَم ٢٢٠
ال َقلَ ْندَ س ٢١٥
القُلَّيْس ٢٠٢
القِم ْ
َطر ٢٢٣
القُوس ٢١٤
القوقة ٢٠٠
القيامة ١٦٩
=ك=
الكاروبيم ١٦٥
الكاھن  ٢٠٠ ، ٣٦ـ ٢٠١
الكتاب ٢٢٢
الك َّتان ٢١٩
الكِرْ ح ٢١٤
ال َكرُوبيّة ١٦٥
ال َكعْ بة ١٧٤
الكنيسة ٢٠١
=ل=
اللوح ٢٢١

المؤمن ١٧٢
المئذنة  ١٧٥ـ ١٧٦
المائدة  ٢١٠ـ ٢١١
المتأبّل ٤٦٥
المتب ّتل ١٩٦
المتعبّد ٤٦٦ ، ١٩٨
المجلّة  ٢٢٢ ، ١٨١ـ ٤٦٤ ، ٣٢٣
المِحراب  ١٧٤ـ ٢٠٣ ، ١٧٥
المحرَّ ر ١٩٩
ال ِمداد ٢٢٤
ال َم ْذ َبح ٢٠٣
المسجد ١٧٤
المِسْ ح ٢١٩
ال ُمسْ َند ٤٦١ ، ٣٩٠ ، ١٥٢
المصباح ١٧٦
ِص َحف  ١٨١ـ ٢٣٢ ، ١٨٣
الم َ
ال َمصلَّى  ١٧٣ـ ١٧٤
المِطران ١٩١
المُغَ ْلغلة ٢٢٢
المُقدِّس  ١٩٨ـ ٢١٨
المالك  ١٦٤ـ ١٦٦
المنارة  ١٧٥ـ ١٧٦
ال ِم ْنبر ٢١١
المِنّ ٢٧١
ال َم ْن َھمة ٢١٤
ال ُمھ َْرق ٢٢١
ال ُم َھ ْي َمن ١٦٢
المُوق ٢١٩
الميزان ١٨٤ ، ١٦٩
=ن=
الناؤوس ٤٧١ ، ٤٦٨ ، ٢١٤ ، ٢٢٦
الناسك ٢٠٠
الناقوس  ٢٠٧ـ ٤٦٧ ، ٢٠٨

فھرس خامس في أديان العرب في عھد الجاھليَّة
الناموس ٤٧١ ، ٤٦٨ ، ٢٢٦ ، ٢١٤
النبيّ ١٨٣
ال َن ْذر ١٧٣
النزير والنذيرة ١٩٩
النِقس ٤٧٠ ، ٢٢٤
النھامي ٢١٠ ، ١٩٨
= ھـ =
الھ ْنزمْن ٢١٧
ِ
ال َھيْكل  ٢٠٢ـ ٢٠٣

٥١٥

ال َھ ْي َنمة ٣٦٠
=و=
الوافه ١٩٣
الواقف ١٩٣
الواھف ١٩٣
الو َتن ٢٢٦
َ
الوحي ١٨٠
الو َرق ٢٢١
َ

فھرس خامس
في أديان العرب في عھد الجاھليَّة
=أ=

ص َنم ٦
جَ ْلسَ د ال َّ
الج َمرات أو رمي الحصى عند عرب الجاھليَّة ١٥
َ

االبيونيون في جزيرة العرب ١١٢
أديان العرب في الجاھليَّة قبل النصرانيَّة  ٥ـ ١٨
إِالريوسيون في جزيرة العرب ٤٣٦ ، ١١٣
الحجارة واكرامھا عند قدماء الع:رب  ١٤ ، ١٢اس:تالم
إِساف ونائلة الصنمان ١٥ ، ٦
الحجر األسود ٣٩٨
األص::نام وعبادتھ::ا عن::د الع::رب  ٨ـ  ١٣نس::ب ُتھا زورً ا
الحيوان وعبادت ُه عند عرب الجاھليَّة ١٣
إلى النصارى ٣٥٤
َ
االنص::اب وإِكرامھ::ا  ١٢نضْ ::حُھا بال::دم  ١٧األنص::اب
=د=
والنصارى ٤٠٤ ، ٢٠٦
=ح=

=ب=
البعل وعبادت ُه عند العرب ١١
=ث=
الثريَّا من معبودات العرب ١٢
الجبَّار أو الجوزاء من معبوداتھم ١٢
ج ّد من أصنام العرب ١٢

الداؤدة أو الداودُّيون في جزيرة العرب ١١٣
=ذ=
ذات أَنواط من معبوادات العرب ١٣
الذبائح عن:د الع:رب  ١٤٢ ، ١٦ذب:ائحھم البش:رية  ١٦ـ
١٧
ذو َخلَصة من معبودات العرب ١٤٣ ، ١٢
ذو ال َّشرَ ى معبود النبطيين ٢٨ ، ٩

فھرس خامس في عھد أديان العرب في الجاھليَّة

٥١٦
ذو الكعبات الصنم ١٤ ، ٦
ذو الك َّفين صنم دوس ١٥
=ر=
رئام صنم االزد ٦
ص َنم ١٢ ، ٦
رضا ال َّ
=ز=

ال َف ْلس الصَّ َنم ٦
=ق=
قُ َزح من معبودات العرب ١٢
القصير الصنم ٦
القمر معبود العرب  ٩شكل صورت ِه ١٥
=ك=

ُز َحل معبود للعرب ١١
ُّ
كبر أحد معبودات العرب ١١
الز َھ::رة ش::يوع عبادتھ::ا ف::ي أنح::اء الع::رب  ٩ـ ، ١١
َ
َكثرى من أصنامھم ١٢
١٤٢
الكسائيُّون في جزيرة العرب ١١٢
=س=
ال َك َعبات عند العرب ٣٩٧ ، ١٤
كعبة م َّكة  ١١٦ـ ٣٩٧ ، ١١٨
سَ عْ د الصنم ١٢ ، ٦
كعبة نجران وكعبة اليمن ٣٩٧ ، ١٧٨ ١٤٩ ، ٦٤
السَّعيدة من مناسك النصارى في ربيعة ٢٠٢
الكواكب وعبادتھا عند العرب  ٨ـ ١٠
الس َّْكب في دين العرب ١٥
سُواع الصَّنم ١٣ ، ٦
=ل=
=ش=
ال::الت الص::نم  ٦عبادتھ::ا عن::د الع::رب  ٩ـ  ١٠الحلَ::ف
الشجر وعبادتھا عند قدماء العرب ١٣
بالالت ٤٠٤
الشمس ص:نم ع:ذرة  ٦عبادتھ:ا ف:ي جزي:رة الع:رب  ٧ـ
 ٩ھيكلھا في حمص  ١٢صورة شكل صنمھا ١٥
=ص=
=م=
الصابئيَّة بين العرب ١٧
المانويَّة في جزيرة العرب ٨٩
مجاور الريح صنم ٦
=ط=
المجوسيَّة بين العرب ٧٩ ، ٧٠ ، ١٧
المريميَّة أو المريمانيَّة عند العرب  ١١٢ـ ١١٣
الطير وزجرھا عند العرب ١٤
مزدك والمزدكيَّة بين العرب ٨٩
مطعم الطير صنم ١٥ ، ٦
=ع=
المُعادون لمريم عند العرب ١١٣
المقامات الدينيَّة في العرب  ١٣ـ ١٤
َع َتر أو عشتار معبودة العرب ١١ ، ١٠
ص َنم ٣٨ ، ١١ ، ٨
مناة ال َّ
الع َّ
ُ::زى الص::نم  ٦عبادتھ:::ا عن::د الع:::رب  ٩ـ  ١١ف:::ي مناف الصنم ١٥ ، ١٢ ، ٦
نجران  ٥٩صورتھا  ١٣تض:حية البش:ر لھ:ا  ،١١مونيموس من معبودات العرب ١١
ّ
بالعزى ٤٠٤
 ١٦حَ لَف العرب
عزيز من آلھة العرب ١١
=ن=
عوف معبود العرب ١٣
=غ=
نائلة صنم م ّكة ١٥ ، ٦
الغريَّان والمنذر ٨٩
الناصريُّون في جزيرة العرب ١١٢
=ف=
نسْ ر الصنم ١٣ ، ٦
النسطوريَّة في جزيرة الع:رب  ٦٧ ، ٥٠ـ ، ٧١ ، ٦٨
الفطائريُّون المبتدعون ١١٢
 ٨٦ـ  ١٠٠ ، ٨٧ـ ٤٣٦ ، ١١٥ ، ١٠١

فھرس سادس لمواد الكتاب على حروف المعجم
النصرانيَّة تاريخھا في جزي:رة الع:رب  ١٩مبادئھ:ا ١٩
ـ ٢٦ :النص:رانيَّة ب:ين ع:رب الش:ام  ٢٧ـ  ٣٩ب:ين
عرب الغور والسلط والبلقاء  ٣٩ـ  ٤٤في النج:ب
وطورس::ينا  ٤٤ـ  ٥٢ف::ي ال::يمن  ٥٢ـ  ٦٨ف::ي
حضرموت وعم:ان واليمام:ة والبح:رين  ٦٨ـ ٧٢
في العراق  ٧٣ـ  ٩٢في الجزي:رة  ٩٣ـ  ١٠١ف:ي
ش::مالي س::وريَّة  ١٠١ـ  ١٠٦ف::ي الحج::از ونج::د
 ١٠٦ـ  ١٢٣مقب:رة النص:ارى ف:ي م َّك:ة وم:وقفھم
 ١١٨المف::ردات النص::رانيَّة ف::ي العربيَّ::ة  ١٥٧ـ
 ٢٢٦االع::الم النص::رانيَّة  ٢٢٧ـ  ٢٥٣األح::داث
النصرانيَّة بين عرب الجاھليَّة  ٢٥٤ـ  ٢٨٣أمث:ال
الع::رب المنقول:::ة ع::ن األس:::فار المقدّس::ة  ٢٨٣ـ
 ٣٠١حك::::م الع::::رب واألحادي::::ث المنقول::::ة ع::::ن
األس:فار اإللھيَّ:ة  ٣٠١ـ  ٣٢٥الخطاب:ة النص:رانيّة
ب::::ين ع::::رب الجاھل َّي::::ة  ٣٢٥ـ  ٣٣٢الت::::اريخ
النص:::رانيّ ب:::ين ع:::رب الجاھل َّي:::ة  ٣٣٢ـ ٣٣٦
التعاليم الفلسفيَّة والالھوتيَّة بين نصارى

٥١٧

الجاھليَّة  ٣٣٦ـ  ٣٤٢الفنون الجميلة ب:ين نص:ارى
العرب  ٣٤٢ـ  ٣٦٣العلوم والص:نائع بي:نھم ٣٦٣
ـ  ٣٩٢ :الع::ادات النص::رانيَّة ب::ين ع::رب الجاھل َّي::ة
ـ  ٤٠٨الش:::::عر النص:::::راني وش:::::عراء
٣٩٢
النصرانيَّة بني عرب الجاھليَّة  ٤٤٨ـ ٤٣٦
= ھـ =
ُھ َبل الصنم ١٥ ، ٦
=و=
و ّد معبود دومة الجندل  ١٢ ، ٦ـ ٤٥٥ ، ١٤
=ي=
يتع ص َنم النبطيين ٢٨
اليعقوب َّي::ة ف::ي ب::الد الع::رب  ٦٥ـ ، ١٠٠ ، ٨٩ ، ٦٦
٤٣٦ ، ١٠١
يعوق الصنم ٦
يغوث الصنم ١٣ ، ٦
اليھود َّية في جزيرة العرب ٧٠ ، ٦٠ ، ١٠

فھرس سادس
لموا ّد الكتاب على حروف المعجم
 ٢٣٥ ، ١٦٣ـ ٢٣٩
=أ=
االع:الم النص::رانيَّة ف::ي العھ:د الجاھل َّي::ة  ٢٢٧ـ . ٢٥٣
)ً ١االعالم المستعارة م:ن االس:فار المقدّس:ة ٢٢٨
اآلداب والحقوق بين نصارى العرب  ٣٣٩ـ ٣٤٠
ـ  ٢ً) .٢٣٤االعالم المتضمّنة لالسم الك:ريم ٢٣٥
أدي::ان الع::رب ف::ي الجاھليَّ::ة قب::ل النص::رانيَّة  ٥ـ ١٧
ـ ٣ً) . ٢٣٨ :االع:الم النص:رانيَّة المحض:ة  ٢٤٠ـ
المجوسيَّة والص:ابئيَّة  ١٧اليھوديَّ:ة  ١٨النص:رانيَّة
 ٤ً) . ٢٤٥االع::الم النص::رانيَّة الوص::فيَّة  ٢٤٦ـ
 ١٩ـ ١٤٩
 ٥ً) . ٢٥٠االعالم
االسم الكريم واألسماء الحُ سْ نى في الجاھليَّة ١٥٨

٥١٨

فھرس سادس لمواد الكتاب على حروف المعجم

الت:::وراة والزب:::ور ف:::ي الش:::عر الج:::اھلي  ١٨٣ـ ١٨٤
النصرانيَّة الجغرافيَّة  ٢٥١ـ ٢٥٣
الحديث ومقتبسات ُه من التوراة  ٣٠٦ـ ٣٢٥
_ تعالى ومعرفة نصارى العرب بِ :ه وبص:فات ِه  ٣٣٦ـ
٣٣٨
=ج=
األلوية النصرانيَّة في حروب النصارى ٣٥٧
األلفاظ النصرانيَّة في لغة عرب الجاھليَّة  ١٥٧ـ ٢٢٦
األمث:ال العربيَّ:ة المنقول:ة ع:ن األس:فار المقدَّ س:ة  ٢٨٣ـ الجامع األقصى في القدس والجامع األموي ف:ي دمش:ق
وجامع عمرو في مصر من أبنية النصارى ٣٤٩
٣٠٠
ْ
الجزم أي الكتاب:ة العربيَّ:ة وأص:ل ُه  ١٥٣ـ ٣٩٠ ، ١٥٥
األنبياء الذين ضرب بھم العرب المثل  ٢٨٨ـ ٢٩٠
َ
٤٦١ ،
اإلنجيل والعرب  ٢٠ـ  ٢٢اإلنجي:ل ف:ي الش:عر العرب:يّ
 ٢٧٦ ، ٢٢٤ ، ٢٢٢ ، ١٨٥أمث::ال نقلھ::ا الع::رب
=ح=
عن اإلنجيل  ٢٩٥ـ  ٣٠٠حك ٌم نقلوھا من:ه  ٣٠٤ـ
 ٣٠٦ما نقل ُه الحديث من اإلنجيل  ٣١٤ـ ٣٢٢
الحجاب عند النصارى والمسلمين  ٤٠٦ـ ٤٠٧
االيالف تجَّ ار م َّكة  ٣٧٨ـ ٢٧٩
الحّ :::ج عن:::د نص:::ارى الع:::رب  ٤٠٥ ، ١٧٩الحّ :::ج ف:::ي
النصرانيَّة واإلسالم  ٣٩٦ـ ٣٩٨
=ب=
الحدادة ونصارى العرب  ٣٧٥ـ ٣٧٨
البع::ث والنش:::ور ف:::ي الش:::عر الج:::اھليّ  ١٦٣ـ ، ١٦٤ :::الحديث اإلسالميّ النبوي المنقول عن األس:فار المقدَّس:ة
 ٣٠٦ـ  ٤٧٩ ، ٢٢٥ـ ٤٨١
 ١٦٨ـ ٣٤١ ، ١٧٠
الحرم وال ِحمّى في مقام:ات الع:رب الدينيَّ:ة وف:ي كن:ائس
َ
النصارى ٣٩٧ ، ١٤
=ت=
الحساب والدينونة في الشعر الجاھلي  ١٦٨ـ ١٧٠
التاريخ عند العرب في الجاھليَّة واإلسالم  ٤٠٣ـ  ٤٠٤حكم العرب المنقولة عن الكتب المقدَّسة  ٣٠١ـ ٣٠٦
ت::اريخ الكنيس::ة ف::ي مرو َّي::ات ع::رب الجاھل َّي::ة  ٢٨٠ـ ح َّكأم العرب في الجاھليَّة  ٣٦٩ـ ٣٧٠
 ٢٨٣الت:اريخ النص:رانيّ وم:ا عرف:وا منُ :ه  ٣٣٢ـ الحَ لَف في عرف نصارى العرب  ٤٠٤ ، ١٩٤ـ ٤٠٦
حمامة نوح وغراب ُه  ٢٦١ـ  ٤٧٧ ، ٢٦٤ـ  ٤٧٨حم:ام
٣٣٦
مكة ٣٩٧
التجارة ونصارى العرب  ٣٧٨ـ ٣٨٣
وأول اإلس:::الم
الحنيف ّي:::ة ش:::يعة نص:::رانيَّة ف:::ي الجاھل َّي:::ة َّ
تجويد القرآن وتلحين النصارى ٣٩٤
 ١١٨ـ  ٤٥١ ، ١٣٢ ، ١٢٠الحني::::ف بمعن::::ى
التص::وير ب::ين نص::ارى الع::رب ف::ي الجاھل َّي::ة  ٣٥٢ـ
النصرانيّ والراھب ١٩٧ ، ١٤٨ ، ١١٩
٣٥٨
التعليم وسعي النصارى ف:ي نش:ر ِه ب:ين ع:رب الجاھليَّ:ة الحياكة واألنسجة عند نصارى العرب  ٣٧٠ـ ٣٧٤
 ٣٨٩ـ ٣٩١
=خ=
تكوين الخليقة وما ورد عن ُه ف:ي الش:عر العرب:يّ  ٢٥٤ـ
 ٢٥٧عل:::م نص:::ارى الع:::رب بخص:::وص التك:::وين
الختانة ليست عند جميع العرب ٤٨٢ ، ٤٠٦
٣٤١
الخطاب::ة النص::رانيَّة ف::ي الجاھليَّ::ة  ٣٢٥ـ  ٣٣٢تقلي::د
العرب للخطابة النصرانيَّة الدينيَّة  ٣٩٩ـ
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٤٠٠
ّ
الخط العربيّ وأصله للنصارى  ١٥٢ـ ٢٢٣ ، ١٥٥
خمر القربان وكأسھا  ٢٠٩ـ ٢١٠
خميس العھد أو الفصح  ٢١٥ـ ٢١٦

٥١٩

ش:ھداء النص:ارى ب:ين الع:رب  :ش:ھيدات الع:راق ، ١١
 ١٦ش::ھداء ف::اران  ٤٩ش::ھداء نج::ران  ٥٩ـ ،٦٤
 ٣٣٤ ، ٢٨٣أصحاب الكھف ٣٣٤
=ص=

=د=
الصالة وآدابھا بين نصارى العرب ٣٩٢
ال::::دروع ونس::::بتھا إل::::ى داؤد  ٢٧٣ال::::دروع العرب ّي::::ة الص::نائع عن::د نص::ارى الع::رب  ٣٧٠ـ  ٣٩١ص::ناعة
ال َّنسْ :::::ج والحياك:::::ة  ٣٧٠التج:::::ارة  ٣٧٤الح:::::دادة
وقيو ُنھا النصارى  ٣٧٦ـ ٣٧٧
واألس:::::لحة  ٣٧٥التج:::::ارة  ٣٧٨المالح:::::ة ٣٨٢
الدواوين النصرانيَّة في االسالم ٤٠٣
النقود  ٣٨٣التعليم ٣٨٩
ال::دين ومقامات ُ :ه ومناس::ك ُه ف::ي الثغ::ر الج::اھلي  ١٧١ـ
الصور عند نصارى العرب  ٢٠٤ـ ٢٠٦
١٧٩
الص::وم ف::ي الش::عر الج::اھلي  ١٧٩الص::وم النص::راني
واإلس::الميّ  ٣٩٥ـ  ٣٩٦ص::وم ع::ذارى الع::رب
=ر=
يوم ذي قار ١٣٦
الصومعة  ٢١٣ ، ١٧٥تقليدھا بالمنارة  ٤٠٠ـ ٤٠١
الرجز والسجع عند قدماء العرب  ٤١٢ـ ٤١٣
الرَّ دافة عند العرب ٤٠٨
=ط=
الرھب::ان ومناس::كھم ف::ي الش::عر العرب::ي  ١٧٧ـ ١٧٩
أس:ماؤھم وعب:اداتھم  ١٩٤ـ  ٢٠٠الرھبانيَّ:ة ١٩٩
الطبّ النصراني بين العرب  ٢٦٤ـ ٣٦٧
الرواھب ١٩٩
طواف نصارى العرب حول كنائسھم  ٣٩٧ـ ٣٩٨
الطوفان في الشعر الجاھلي  ٢٦١ـ ٤٧٧ ، ٢٦٤
=ز=
=ع=

الزب::ور والت::وراة ف::ي الش::عر الج::اھلي  ١٨٣ـ ، ١٨٤
 ٤٦٤ ، ٢٧٣مقتبسات العرب من الزب:ور  ٣٠٢ـ
 ٣٠٦م::ا نقل ُ :ه الح::ديث م::ن الزب::ور  ٣٠٩ـ  ٣١٠ع::ادات الع::رب المنقول::ة ع::ن النص::ارى  ٣٩٢ـ ٤٠٨
الع:::::::ادات الدينيّ:::::::ة  ٣٩٣الع:::::::ادات الش:::::::رعيَّة
الزبور لسان جرھم ٤٤٩
واالجتماعيَّة ٤٠٢
الزكاة في النصرانيَّة واإلسالم ٣٩٦
ع:::::ذارى النص:::::ارى المض:::::حيَّات للع:::::رَّ ى ١٦ ، ١١
ع::ذارى الع::رب النص::رانيَّات ي::وم ذي ق::ار ١٣٦
=س=
العذارى عند نصارى العرب ١٩٩
العصاة الرعويَّة وتقليدھا في اإلسالم ٤٠٠
الس ََّجع والرجز عند العرب وأصلھما  ٤١٢ـ ٤١٣
السُّرج والمصابيح في كنائس النصارى  ٤٧٦ ، ٢٠٨العل::وم والص::نائع عن::د نص::ارى الع::رب  ٣٦٣ـ ٣٩١
الھندس:::ة  ٣٤٣ـ  ٢٦٣التص:::وير والنح:::ت ٣٥٣
السماء والجحيم في الشعر الجاھليّ  ١٦٣ـ ١٧٠
الموس::يقى والغن::اء  ٣٥٨الط::ب  ٣٦٤عل::م النب::ات
السيَّاح في جزيرة العرب ٧٦
 ٣٦٧علم النجوم  ٣٦٨الفقه ٣٦٩
السيوف العربيَّة ٣٧٦
العمامة عند نصارى العرب ٤٠٨
العھْدان العتيق والجديد وما نقل ُه عنھما شعراء
=ش=
َ
الشرع اإلسالميّ وأصل ُه النصراني  ٤٠٢ـ ٤٠٣
الش::عر العرب::يّ وأص::ل ُه  ٤٠٨ـ  ٤١٤ترْ قي ِ :ه وتقص::يد
القصائد  ٤١٤ـ ٤١٥

فھرس سادس لمواد الكتاب على حروف المعجم

٥٢٠
العرب  ٢٥٤ـ ٢٨٣
=غ=

الغن:اء العرب:يَّ وأص:ل ُه النص:راني  ٣٥٨ـ ٤١١ ، ٣٦٣
٤٨١ ، ٤١٤ ،
=ف=
الفسيفساء في كنائس النصارى ٤٦٨ ، ٤٤٠ ، ٣٤٨
الفقه بين العرب وأصل ُه النصراني ٣٦٩
الفلسفة النصرانيَّة بين عرب الجاھليَّة  ٣٣٦ـ ٣٤٠
الفنون الجميلة بين نصارى العرب  ٣٤٣ـ ٣٦٣
=ق=
ص::رة  ١٢٤ ، ٩٥ـ ،٤٤٧ ، ١٤١
قبائ::ل الع::رب المتن ّ
 ٤٥٢ـ ٤٥٣
القبور واكرامھا في النصرانيَّة واإلسالم  ٤٠١ـ ٤٠٢
قصور ملوك العرب والخلفاء من أبنية النصارى ٣٥١
ـ ٣٥٣
=ك=
الكتاب:ة العربيَّ:ة وأص:لھا النص:راني  ٩٣؛  ١٥٢ـ ١٥٧
 ٤٦١ ،ـ  ٤٦٢كتابة بن:ي حمي:ر )المس:ند( ، ١٥٢
 ٤٦٣ ، ٤٦١ ، ٣٩٠الكتاب::ة النبط َّي::ة  ١٥٢ش::يوع
الكتاب:::::ة عن:::::د نص:::::ارى الع:::::رب  ٤٦الكتاب:::::ات
النصرانيّة القديمة في زبد وحوران ٤٦١ ،٣٤
الكنيس:::ة عن:::د نص:::ارى الع:::رب  ٤٦٦ ، ٢٠١ـ ٤٦٨
معرف::ة الع::رب بت::اريخ الكنيس::ة وأص::لھا ورتبھ::ا
واسرارھا وشھدائھا  ٣٣٣ـ ٣٣٤
الكھف وأصحا ُب ُه الشھداء ٢٨١
المئذن:ة والمن::ارة عن:د نص::ارى الع:رب  ١٧٥ـ ، ١٧٦
٤٠٠
=ل=
الالھوت وتعاليم ُه عند نصارى العرب  ٢٤٠ـ ٣٤٢
اللغة العربيَّة وأقدم آثارھا في الجاھليَّة  ٤٠٩ـ

٤١٢
=م=
المجامر في النصرانيَّة واإلسالم ٤٠١
المجوس الساجدون للمس:يح وأص:لھم العرب:يّ  ٢٠ـ ٢١
الرأي المرجّ ح كونھم من اليمن ٥٣
المس::جد ف::ي الش::عر الج::اھليّ  ١٧٤المس::اجد وھندس::تھا
النصرانيَّة  ٣٤٧ـ ٣٩٩ ، ٣٥٠
المف:ردات اللغويَّ:ة النص:رانيَّة ف:ي العربيّ:ة  ١٥٧ـ ٢٢٦
االس::::م الك::::ريم وأس::::ماؤه الحس::::نى  ١٥٨الس::::ماء
والجحيم وما فيھما  ١٦٣الدين ومقاماتُ :ه ومناس:ك ُه
 ١٧١ال::::::وحي وكتبُ ::::::ه وائمَّتُ ::::::ه  ١٧٩رؤس::::::اء
النص::::ارى ورھب::::انھم  ١٩٠كنائس::::ھم وأَقداس::::ھم
 ٢٠١مس::::اكن الرھب::::ان  ٢١١أعي::::اد النص::::ارى
ومواس::مھم الس::نويَّة  ٢١٤مالبس::ھم  ٢١٨كت::ابتھم
وأدواتھا  ٢٢٠ألفاظ نصرانيَّة ش َّتى ٢٢٤
المقتبس  :ر ّد عل:ى أح:د كتبتھ:ا الن:اكر نص:رانيَّة غ َّس:ان
٣٨
المالئك::ة ف::ي الش::عر الج::اھليّ  ١٦٤ـ  ١٦٧م::ا عرف ُ :ه
نصارى العرب من خواصّھم ٣٤١
المالحة ونصارى العرب  ٣٨٢ـ ٣٨٣
المنب::ر ف::ي الكعب::ة وأص::ل ُه النص::راني  ٣٧٤ـ ، ٣٧٥
٤٦٨ ، ٤٠٠
الموتى وتجميرھم في النصرانيَّة واإلسالم ٤٠١
الموسيقى العربيَّة وأصلھا النصرانيّ  ٣٥٨ـ ٣٦٣
ميكال المالل في الشعر الجاھليّ  ١٦٥ـ ١٦٦
=ن=
النجارة ونصارى العرب ٣٧٤
النجوم وعلمھا في الجاھليَّة ٣٦٨
النحت وف َّن ُه بين نصارى العرب ٣١٨ ، ٢٥٣
الن:::ذور ب:::ين ع:::رب الجاھل َّي:::ة  ٣٩٨ ، ١٧٣ـ ، ٣٩٩
 ٤٨٢ ، ٤٦٣النذير والنذيرة ١٩٩
النصرانيّ والمتنصّر  ٢٢٤ـ ٢٢٥

ِّ
جدول الخص الكتب الطبعيَّة
والخطيَّة المعتمَد عليھا
نصرانيَّة شعراء الجاھليَّة  ٤١٥ـ ٤٣٦
النفس وعلم نصارى العرب بخواصّھا  ٣٣٨ـ ٣٣٩
نق:::ود إس:::الميَّة مص::َّ :ورة  ٣٥٧النق:::ود النص:::رانيَّة ب:::ين
العرب قبل اإلسالم وبعدهُ  ٣٨٣ـ ٣٨٩
= ھـ =

٥٢١

 ٣٦٣ ، ٣٥٣ـ  ٤٨٠ ، ٣٦٤ـ ٤٨١
=و=
الوحي وكت ُب ُه وأئمَّت ُه في الشعر الجاھليّ  ١٧٩ـ ، ١٩٠
٤٦٣
الوضوء عند قدماء النصارى ٢٩٣

ھندسة البناء عند العرب والنصرانيَّة  ٣٤٢ـ
=ي=
يسوع وسوع ويشوع ٤٦٤ ، ١٨٦

جدول
ِّ
والخطيَّة المعت َمد عليھا
ألخصّ الكتب الطبعيَّة
 ١الكتب العربية
اآلثار الباقية من القرون الخالية ألبي الريحان البيرونيّ ) ( 1878 Leipzig
آثار البالد واخبار العباد للقزويني ) ( 1848 Goettingen
االتقان في علوم القرآن للسيوطي ) مصر ( ١٢٨٧
أحسن التقاسيم في معرفة التقاليم للمقدّسيّ الب َّشاري ) ( 1908 Leiden
احياء علوم الدين للغزالي ) مصر ( ١٢٨٩
االخبار الطوال ألبي حنيفة الدينوري ) ( 1888 Leiden
اخبار فطاركة كرسي المشرق لسليمان بن ماري ) ( 1899 Rome
اخبار م َّكة ألبي الوليد االزرقي ) ( 1858 Leipzig
أساس البالغة للزمخشري ) مصر ( ١٢٩٩
اسد الغابة في معرفة الصحابة ّ
لعز الدين أبي الحسن أبي األثير ) مصر ( ١٢٨٥
االشتقاق البن دريد ) ( 1854 Goettingen
االضداد ألبي بكر االنباري ) ( 1881 Leiden
االعالق النفيسة البن رسته ) ( 1891 Leiden
االغاني ألبي الفرج االصبھاني ) بوالق مصر  ١٢٨٥الجزء ( 1888 Leiden ٢١
أمثال العرب للميداني ) مصر ( ١٢٨٤

٥٢٢

جدول الخص الكتب الطبعيَّة والخطيَّة المعتمَد عليھا
البدء والتاريخ للمقدّسي ) ( 1899 – 1919 , Paris
بلوغ األرب في أحوال العرب لشكري أفندي األلوسي ) بغداد  ١٣١٤ـ ( ١٣١٨
تاج العروس للزبيدي ) مصر ( ١٣٠٧
تاريخ أبي الفداء ) األستانة ( ١٢٨٥
تاريخ بطاركة االسكندريَّة لساويروس بن المق َّفع ) ّ
خط (
تاريخ الجزيرة البن شدَّاد ) ّ
خط (
تاريخ الحكماء لجمال الدين القفطي ) ( 1903 Leipzig
تاريخ حمزة األصفھاني ) ( 1844 Leipsig
تاريخ سعيد بن بطريق ) بيروت ( ١٩٠٦
تاريخ الشيخ أبي صالح األرمنيّ ) ( 1895 Oxford
تاريخ الطبريّ ) ( 1879 – 1901 Leipzig
العبر البن خلدون ) مصر ( ١٢٨٤
تاريخ
َ
تاريخ الكامل ألبي الحسن علي بن األثير ) مصر ( ١٢٩٠
تاريخ مختصر الدول البن العبري ) بيروت ( ١٨٩٠
تاريخ نسطوري قديم ) ّ
خط (
تاريخ اليعقوبيّ ) ( 1883 Leiden
تذكرة ابن حمدون ) ّ
خط (
تقويم البلدان ألبي الفداء ) ( 1840 Paris
التنبيه واالشراف للمسعودي ) ( 1893 Leiden
تھذيب األلفاظ البن الس ّكيت ) بيروت ( ١٨٩٥
الجامع الصغير للسيوطيّ ) خط .وطبعة مصر ( ١٣٣٠
جمھرة أشعار العرب للقرشي ) ّ
خط .وطبعة مصر ( ١٣٠٨
حماسة أبي تمَّام مع شرح التبريزي ) ( 1828 Bonnæ
حماسة البحتري ) بيروت ( ١٩١٠
الحماسة البصريَّة ) ّ
خط (
حياة الحيوان للدميري ) خط .وطبعة مصر ( ١٢٩٢
الحيوان للجاحظ ) ّ
خط .وطبعة مصر ( ١٣٢٤
خزانة األدب للبغدادي ) مصر ( ١٢٩٩
الخطط واآلثار للمقريزي ) بوالق مصر ( ١٢٧٠
ديوان األخطل طبعة ) بيروت  ١٨٩١ـ ( ١٩١٠
ديوان امرئ القيس ) ( 1837 Paris
ديوان اميَّة بن أبي الصلت ) مجموعتنا الشخصيَّة ثم ( 1911 Leipzig
ديوان جرير ) نسخة ّ
خطيَّة وطبعة مصر ( ١٣١٣

ِّ
والخطيَّة المعتمَد عليھا
جدول الخص الكتب الطبعيَّة
ديوان حسَّان بن ثابت ) ( 1910 Leiden
ديوان الحطيئة ) االستانة ( ١٣٠٨
ديوان ذي الرمَّة ) ( 1919 Cambridge
ديوان رؤبة ) ( 1903 Berlin
ديوان سالمة بن جندل ) بيروت ( ١٩١٠
ديوان السمؤل ) بيروت طبعة ثانية ( ١٩٢٠
ديوان الشمَّاخ ) مصر ( ١٣٢٧
ديوان طرفة ) ( 1901 Paris
ديوان العجَّ اج ) ( 1896 Wien
ديوان الفرزدق ) ( 1870 Paris
ديوان لبيد ) ( 1880 Wien
ديوان المتلمّس ) خط ث َّم طبعة ( 1903 Leipzig
ديوان النابغة الذبياني ) ( 1800 Paris
سراج الملوك للطرطوشي ) مصر ( ١٢٨٩
السيرة الحلب ّية ) إنسان العيون ( لعليّ الحلبيّ ) مصر ( ١٢٩٢
سيرة الرسول البن ھشام ) ( 1860 Goettingen
شرح رسالة ابن زيدون البن نباتة ) مصر ( ١٢٩٠
شرح مقامات الحريري للشريشي ) مصر ( ١٢٨٢
شعراء النصرانيَّة ) بيروت  ١٨٩٠ـ ( ١٨٩٢
الصحاح للجوھري ) بوالق ( ١٢٩٢
الصحيح البخاري ) مصر  ١٧٩٠االستانة ( ١٣١٥
صحيح مسلم ) االستانة ( ١٣٣٤
الطبقات الكبيرى البن سعد ) ( 1905 – 1921 Leiden
العقد الثمين في دواوين الشعراء الجاھليين ) ( 1870 London
العقد الفريد البن عبد رب ِه ) ّ
خط وطبعة مصر ( ١٣٠٢
العمدة البن رشيق ) ّ
خط وطبعة مصر ( ١٢٢٥
عيون االخبار البن قتيبة ) ( 1900 – 1908 Berlin
عيون االنباء في طبقات األطباء البن أبي أصيبعة ) .مصر ( ١٨٨٢ = ١٢٩٩
فتوح البلدان البالذري ) ( 1866 Leiden
فتوح الشام والمغازي للواقدي ) ( 1854 – 1856 Calcutta
الفھرست البن النديم ) ( 1872 Leipzig
القرآن مع معجم ِه ) ( 1842, ed. Flügel, Lipsiæ
قصص األنبياء ) العرائس ( للثعلبيّ ) مصر ( ١٢٧٧

٥٢٣

٥٢٤

جدول الخص الكتب الطبعيَّة والخطيَّة
الكامل للمبرّ د ) مصر ( 1864 Leipzig ) ١٣٠٩
الكتاب المقدَّ س .بيروت )  ١٨٧٦ـ ( ١٨٨٢
كشف الظنون للحاج خليفة ) ( 1835 – 1858 London
لسان العرب البن مكرَّ م ) مصر ( ١٣٠٠
اللطائف والمعارف للثعالبي ) ( 1867 Leiden
المجدل لعمرو بن متى ) ( 1896 Rome
مجموعة المعاني ) االستانة ( ١٣٠١
المخصص البن سيده ) مصر ( ١٣١٦
مروج الذھب للمسعودي ) ( 1861 – 1877 Paris
المزھر للسيوطي ) مصر ( ٢٨٢
مسالك الممالك لالصطخري ) ( 1870 Leiden
المسالك والممالك البن حوقل ) ( 1870 Leiden
المسالك والممالك البن خردادبه ) ( 1870 Leiden
المستطرف من ك ّل فنّ مستظرف لالبشيھي ) مصر ( ١٢٨٥
المعارف البن قتيبة ) مصر ( ١٣٠٠
معجم البلدان لياقوت الحموي ) ( 1866 – 1873 , Leipzig
معجم ما استعجم للبكري ) ( ١٨٧٧ Goettingen
المفضَّليَّات للمفضَّ ل الضبّي مع شروح االنباري )  C. Lyallبيروت ( ١٩٢٠
الملل والنحل للشھرستاني ) ( 1842 London
مقدَّمة ابن خلدون ) ( 1858 Paris
النجوم العوالي في انباء األوائل والتوالي للعصامي ) ّ
خط (
نزھة المشتاق لالدريسي ـ ذكر الشام ) ( 1885 Bonn
نقائض جرير واألخطل ) بيروت ( ١٩٢٢
نقائض جرير والفرزدق ) ( Leiden 1905 – 1912
وفيات االعيان البن خلكان )  . 1838 Parisمصر ( ١٢٩٩
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PRÉFACE

Il y a 25 ans, paraissaient à notre Imprimerie Catholique les six premiers
fascicules de notre ouvrage « Les Poètes arabes chrétienne ». Ce travail, rédigé à la
hâte au moment où des occupations plus pressantes devaient détourner ailleurs notre
attention, resta inachevé. L'ouvrage devait être précédé d'une longue Introduction sur
le Christianisme en Arabie et sur l'influence qu'il a exercée sur la Littérature
préislamique. Tout fut remis à plus tard.
Ce n'est que l'année dernière que nous avons pu donner suite en partie à notre
projet dans une série d'articles parus dans notre revue Al-Machriq. C'est ce travail, tiré
à part et complété, que nous offrons au public. Il comprend la première partie de notre
thèse, c'est-à-dire l'histoire du Christianisme en Arabie et dans chacune des provinces
que composent la Péninsule, durant les six premiers siècles de l'ère chrétienne, en
commençant par une vue générale sur paganisme des anciens Arabes.
En dix chapitres assez étendus, nous donnons tous les témoignages, qu'on
trouve éparpillés dans une multitude d'auteurs grecs, latins, syriaques et surtout
arabes, sur l'extension du Christianisme en Arabie. Ce recueil est le fruit de longues
lectures d'ouvrages spéciaux, imprimés ou manuscrites, que nous avons compulsés
dans les grandes bibliothèques d'Europe ou d'Orient. On verra que notre thèse est bien
appuyée et que la religion chrétienne – orthodoxe ou non, ce n'est pas le lieu de
l'examiner – était connue et pratiquée, même dans les parties reculées de l'Arabie. Ces
témoignages sont explicites et s'échelonnent, presque sans interruption, durant les
siècles qui précèdent l'Islam; les uns

plus généraux comprennent sans distinction les Arabes nomades ou sédentaires;
d'autres spécifient telle ou telle région de l'Arabie, tel ou tel royaume, tribu ou clan.
Des monuments épigraphiques sont venus, ces dernières années, s'ajouter à
des publications de premier ordre, pour corroborer ces témoignages historiques et
fixer l'attention des savants sur un problème trop négligé jusqu'ici.
Sans doute, le Christianisme des Arabes a subi, plus qu'ailleurs, l'influence des
sectes hérétiques que pullulaient dans toute la Péninsule, grâce à la liberté sans frein
dont elles jouissaient loin de tout contrôle; mais il est certain aussi que cette religion y
a joué un rôle considérable; qu'elle a eu des gloires comparables à celles des autres
chrétientés d'Orient, quoiqu'il lui ait manqué un écrivain attitré pour les conserver à la
postérité. En tout cas, on doit affirmer avec des Orientalistes bien informés, comme
Wellhausen, que le Prophète de l'Islam n'aurait jamais implanté son Monothéisme, s'il
n'avait trouvé le terrain préparé par le Christianisme et le Judaïsme.
A la suite de la partie historique dont nous parlons, nous avons donné une
longue liste de tribus arabes dont le Christianisme est attesté par preuves authentiques.
Elles sont une cinquantaine : nous les avons énumérées par ordre alphabétique.
Dans la seconde partie de notre travail, nous nous proposons de traiter un sujet
encore plus neuf : la Littérature chrétienne préislamique.
Beyrouth, 2 Novembre 1912.

PRÉFACE
DE LA 2de PARTIE (1er FASCICULE).

Ce 1er fascicule de la seconde partie de notre travail sur le Christianisme en
Arabie avant l'Islam était terminé avant la guerre; il allait paraître, quand le
gouvernement turc allié aux Puissances Centrales en Novembre 1914 s'empara de
notre Imprimerie et la saccagea complètement. A notre rentrée nous avons
heureusement retrouvé ce fascicule encore au brochage. Nous nous hâtons de le livrer
au public.
Il comprend, comme on le voit, des extraits d'auteurs surtout de poètes
préislamiques, dont nous avons compulsé les fragments que des philologues
musulmans recueillirent dans le désert an 2d et au 3e siècle de l'Hégire. Ces fragments
encore épars contiennent un nombre considérable de termes, de noms propres,
d'allusions, d'idées, de récits, de proverbes entièrement chrétiens, tirés de sources
chrétiennes, de l'Ancien et du Nouveau Testament, de l'Histoire, de la Liturgie et des
monuments ecclésiastiques. Nous avons repassé pour les extraire tous le ouvrages
imprimés ou manuscrits de notre Bibliothèque Orientale, puis nous les avons groupés
en différents chapitres, dont l'ensemble forme un magnifique témoignage en faveur de
la thèse que nous soutenons, que c'est au Christianisme que l'Arabie préislamique a dû
cette renaissance littéraire et cette civilisation avancée qu'elle a connues un siècle
avant l'apparition de l'Islam. Cette civilisation devait aboutir à transformer la
Péninsule, à la féconder, à lui imprimer un grand mouvement de progrès moral, si les
hérésies qui désolèrent alors cette partie du monde, si la révolution

sociale qui éclata quelque temps après dans la métropole du Héjâz n'étaient venues
arrêter ce mouvement et lui donner une direction toute différente.
Mais avant de devenir une langue mahométane, avant de servir de véhicule
aux idées islamiques, l'arabe a été une langue chrétienne. C'est le résultat de nos
recherches. Des Orientalistes comme de Sasy et Wellhausen en avaient déjà fait
remarque; notre travail ne laissera plus de doute à ce sujet.
L'écriture arabe plus encore que le langage est un bienfait du Christianisme.
Les deux Inscriptions chrétiennes de Zebed (512 J. C) et de Harran (568) le
prouveraient amplement, à défaut de la tradition constante que attribue les origines de
l'écriture arabe à de chrétiens. Notre premier chapitre est consacré à ce sujet.
Ce 1er fascicule sera suivi d'un second, qui montrera, à l'aide d'anciens
documents, l'influence prépondérante du Christianisme sur les diverses branches de la
Littérature arabe préislamique (genre oratoire, genre lyrique), sur les Sciences
(astronomie, médecine), sur les Beaux-Arts (peinture, sculpture, architecture
religieuse et civile, musique), sur le commerce et les diverses industries (céramique,
mosaïque, tissage, fabrication d'armes, constructions navales, monnayage).
Nous terminerons par un chapitre où nous donnerons nos preuves pour le
Christianisme d'un grand nombre de poètes arabes antérieurs à l'Islam, dont nous
avons précédemment publié les poésies.
BEYROUTH. 19 MARS 1919

PRÉFACE
DE LA 2E PARTIE (DERNIER FASCICULE AVEC TABLES)

Avec le présent fascicule se termine notre travail sur le Christianisme en
Arabie avant l'Islam, fruit de quelque 40 ans de recherches. Il complète les preuves
nombreuses données dans les fascicules précédents de l'influence et de l'extension de
la Religion chrétienne dans toutes les parties de l'Arabie.
En sept nouveaux chapitres très suggestifs, on y montre tout ce que doit aux
Chrétiens l'Arabie préislamique. Ce n'est plus seulement l'art de l'écriture, tout un
vocabulaire de mots religieux, des noms propres, des proverbes, des allusions aux
événements de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme on l'a vu dans le fascicule
précédent. C'est toute une série de pensées chrétiennes, souvent puisées dans les
Saints Ecritures. Ce sont des centaines de traditions rapportées par Boḫārī et consorts
et attribuées à Mahomet, copiées littéralement dans nos Livres Saints. C'est l'art
oratoire inauguré en Arabie par des Chrétiens, voire même, par un évêque dont
l'éloquence a passé en proverbe : La théologie et la philosophie chrétiennes ellesmêmes ne sont par inconnues aux anciens Arabes.
Les trois chapitres (X-XII) démontrent que la civilisation arabe avant l'Islam
est en grande partie tributaire du Christianisme. C'est grâce à lui, que l'Arabie
antéislamique eut quelque connaissance des Beaux-Arts. L'Architecture, la Peinture,
la Sculpture, la Musique, ont eu en Arabie, de l'aveu même des plus anciens auteurs
musulmans, des origines chrétiennes. La fameuse église de San‘aā au Yémen, avec
ses pointures merveilleuses et ses mosaïques, celle de Naǵrān, La Ka‛ba de la Mecque
elle-même restaurée par un Architecte chrétien en sont autant de preuves, sans parler
des premières Mosquées musulmanes, celle des Omeyiades à Damas, celle du
Prophète à Médine, celle d'Omar à Jérusalem et de ‘Amrou au Caire, toutes bâties ou
restaurées par des Chrétiens.
Les autres sciences, notamment la Médecine, l'Astronomie, la Botanique, la
Jurisprudence, pénètrent aussi en Arabie parmi les classes plus distinguées, par
I'intermédiaire d'arabes chrétien formés

par de maîtres Grecs ou Syriens. On sait que le médecin de Mahomet était le chrétien
nestorien Ḥari ṯ ibn Kalada.
Également les arts industriels, le tissage, la menuiserie, l'art naval, le
monnayage sont exercés en Arabie par de chrétiens. L'enseignement était
exclusivement leur œuvre.
Plus encor, les usages religieux (prières, jeûnes, aumônes, pèlerinages) et les
usages civils ont été calqués au début de l'Islam sur les usages chrétiens, avec
quelques emprunts au Judaïsme.
On trouvera dans notre travail, pour confirmer toutes ces assertions, des
témoignages recueillis soit dans les restes de la poésie et de la tradition
antéislamiques, soit dans les auteurs les plus autorisés musulmans ou chrétiens.
Un dernier chapitre termine enfin ce fascicule : c'est le couronnement de tout
l'ouvrage. Nous y traitons plus explicitement la question du Christianisme des Poètes
arabes dont nous avons autrefois publié les Notices. La preuve de leur Christianisme
se déduit tout d'abord de tout ce que nous avons publié, dans nos trois fascicules sur
l'Histoire et la Littérature chrétienne en Arabie, de la diffusion de cette religion dans
toutes les parties de la Péninsule, et surtout parme tribus auxquelles appartenaient ces
Poètes. D'autre part, l'absence dans leurs poésies de toute trace d'idolâtrie, et la
présence au contraire de croyances au Monothéisme et à la vie future, d'idées et
d'allusions chrétiens, d'images et de figures empruntées à l'histoire ecclésiastique,
fournissent une autre preuve en faveur de cette thèse.
L'histoire même de l'art poétique chez les Arabes confirme cette théorie. Ce
n'est guère qu'un siècle ou deus tout au plus avant Mahomet que la Poésie fait son
apparition en Arabie. Ce sont des poètes de Tagleb, de Bakr et de Kindah qui
l'inaugurent. Or, le Christianisme de ces tribus est hors de doute. Notre thèse semble
donc bien appuyée.
Nous avons joint an présent fascicule plusieurs Tables pour faciliter toutes les
recherches.
Beyrouth, 8 Décembre 1922

