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 مقاربات في رؤى باتخيذا كخون ومايكل كػك -اإلسالم السبكخ ونطخية الياجخية
 أ.م.د شييج كخيع دمحم

 كمية التخبية/  جامعة ميدان
 سمخز                   ال

 ك  Patricia Crone)يحاكؿ البحث التعخؼ عمى القخاءة التي قجميا السدتذخقاف         
Michael Cook )في كتابيسا الججلي) =باتخيذا كػرف، كمايكل كػؾHagarism: The Making 

of the Islamic World= حػؿ (                                             /الياجخيػن: دراسة في السخحمة التكػيشي ة لإلسالمالياجخية،
                                                             الياجخية، التي نطست أفكار الكتاب، بعج ىا قخاءة مختمفة مغ حيث  كنطخية السبكخمخحمة اإلسالـ 

                                                                                          نػعيا، كمغ حيث انتساء السؤل ف يغ الفكخؼ كالثقافي، كنػعية السرادر التي كضفاىا في إنجاز ىحه 
القخاءة، كما انتييا إليو مغ نتائج كمقػالت، حاكلت الخخكج عمى الكثيخ مغ البجاىات كالسدمسات 

سدتقخة في الػعي كالحاكخة حياؿ ىحه السخحمة مغ عسخ اإلسالـ، سػاء في الفزاء التأريخي كالثقافي ال
اإلسالمي، أك في مشطػمة الخصابات االستذخاقية الدابقة. كمغ ثع الػقػؼ عمى مجػ مػضػعية 

لبحث كتاريخية ما قجماه، كمدتػػ انتساء نطخية الياجخية لمػاقع، كاتداقيا مع قػاعج كمشاىج ا
 العمسي.
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Early Islam and the theory of Hagarism: Approaches in the visions of 
Patricia Crone and Michael Cook 

Assist Prof. Shaheed Kareem Muhammed 
University of Mesan/ College of Education 
       Abstract 
      This research is attempting to identify the reading presented by the 
Orientalists (Patricia Crone and Michael Cook) in their polemical book 
(Hagarism: The Making of the Islamic World ), about the early stage of 
Islam and its theory Al-Hajariyya, which organized the ideas of the book, 
As a different reading in terms of its kind, in terms of the authors 
intellectual and cultural affiliation, as well as the quality of the sources 
which employed in completing this reading and the conclusions and 
sayings which they reached. The stage of the life of Islam, whether in the 
Islamic historical and cultural space or the previous orientalist discourses. 
And then to determine the objective and historical extent of what they 
presented, the level of belonging of the Hagarism theory to reality, and its 
consistency with the rules and methods of scientific research                                                                                                                                                                                                               
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                               السقجمة:
أثار ضيػر اإلسالـ في مخحمة العرػر األكربية الػسصى إحداسا عسيقا بالخػؼ،          

كالرجمة، كعجـ الخضا، كمغ الشاحية العسمية كالػاقعية أحجث كجػده في جغخافيا أكربا العرػر 
مػجات غيخ متشالية مغ الذعػر بعجـ األماف، كتػقع  -كالسديحية بذكل عاـ تقخيبا-الػسصى

                                                                        تحجيا  يتصمب كباستسخار إيزاحا  كتفديخا  لػجػه، فيل ىػ عالمة مغ عالمات دنػ الخصخ، إذ كاف 
الداعة، أـ مخحمة مغ مخاحل التصػر لسرائخ السديحية، أـ ىخشقة كفخقة مشذقة ججيجة، أك حسمة 
ساخخة ضج السديحية، أـ ىػ ديغ ججيج آخخ، أـ بجعة إندانية أكعسل شيصاني، أـ ىػ مشطػمة 

                                                                        تعصى قجرا  أكبخ مغ االىتساـ كالشقاش؟. كىكحا تعجدت صػر اإلسالـ كتفديخاتو في  فكخية تدتحق أف
. كلكشيا في األعع األغمب ضمت (1)كتابات كأقػاؿ رجاؿ الجيغ السديحييغ كغيخىع في العرخ الػسيط

 تختيغ لشػع كشبيعة السػقف التقميجؼ لمكشيدة مغ اإلسالـ، كال سيسا أنيا تراغ بأقالـ كأفػاه رجاؿ
الكشيدة، كعبخ الحكايات الذعبية، كقرز السغامخيغ، كالجشػد، كالحجاج، كالخحالة. كىي بذكل 
عاـ تخػ أف اليجؼ مغ إرساؿ األنبياء كعقائجىع مشح بجء الخميقة، ليذ سػػ تسييج تجريجي ألجل 

كاف ضيػر  بمػغ ذركة التاريخ الكػني الستسثل بػػػػػػ)التجدج اإلليي في شخز الديج السديح(، في حيغ
 .(2)                                                                    الشبي)ص( عمى أنو خاتع األنبياء كالسخسميغ، خخقا  ليحا الفيع أك السعتقج

إذا ما قدشا ذلظ مغ  -كلحا ليذ مغ الغخيب أف يفػؽ اىتساـ السديحييغ باإلسالـ كانذغاليع بو    
                                                                              خالؿ حجع الشرػص السكتػبة عغ اإلسالـ كالسدمسيغ كالعخب بذكل عاـ، سػاء في السؤل فات 

اىتساـ  -لتاريخية، أك في تفاسيخ الكتاب السقجس، كالسجادالت، كالقرائج، ك السالحع، كاألكصاؼا
                                                                                      السدمسيغ بعالع السديحية بجرجة كبيخة ججا . عمى أنو يجب أف نسيد ىشا بيغ اإلسالـ كالسديحية 

ل مغ كجيانتيغ يؤمغ بيسا أتباعيسا مغ السدمسيغ كالسديحييغ، كاإلسالـ كالسديحية في ترػر ك
 .     (3)الفخيقيغ لصبيعة ديانة عجكه

اإلسالمية عمى السدتػػ التاريخي، إال أف  -كعمى الخغع مغ الصابع السفاجئ لمفتػحات العخبية    
                                                                                        عجدا  كبيخا  مغ األحالؼ التجارية، كأنداؽ متشػعة مغ العالقات نذأت بيغ العخب كالذعػب القخيبة 

مغ الدمغ، فمع يطيخ العخب بذكل شارغ عمى مدخح  مشيع، ككانت قج سبقت الفتػحات بقخكف 
التاريخ، كإنسا كانت تخبصيع عالقات متشػعة بالسخاكد الحزارية السحيصة بالجديخة العخبية مغ الذاـ، 



 مقاربات يف رؤى باتريشا كرون ومايكن كوك -اإلسالم املبكر ونظرية اهلاجرية

  أ.م.د شهيد كريم حممد                                                                                     

 

   م(3233حزيران  – 23العدد )ممحق  تارخيية مة دراساتجم 

 

234 

كمرخ، كبالد فارس، كبيدنصة، كغيخىا، كال سيسا في مجاؿ التبادؿ التجارؼ، كما يراحبو مغ أثخ 
 .             (4)شحى الثقافي بذكل عاـكتأثخ في السعارؼ كالعادات كالس

                                                                                     كمع أف مجلػؿ لفطة العخب كاف شائعا  في التػراة، كالتمسػد، كاإلنجيل، كشخكحيسا، فزال  عسا       
                                                                                              بقي مغ السؤل فات الدخيانية، كاليػنانية، كالالتيشية الدابقة لسخحمة ضيػر اإلسالـ. إال أنيا تفارؽ في 

األكلى تذيخ إلى األعخاب  مجلػليا ما مػجػد في القخآف الكخيع، ك الحجيث الشبػؼ الذخيف، فيي في
أىل الػبخ، أؼ شائفة خاصة مغ العخب ال عسػميع. أما في القخآف الكخيع كالحجيث الشبػؼ كالذعخ 
                                                                                           الجاىمي السعاصخ لمسخحمة اإلسالمية، فيي اسع عمع يجؿ عمى الصائفتيغ معا )أىل الػبخ/ البجك، كأىل 

ي و القخآف الكخيع، قاؿ تعالى}                                                  الحزخ(عمى حج سػاء، كىي أيزا  اسع المداف الحؼ ندؿ ب ان  ال ح                  ل  د 
ان  ع خ ب ي  م ب يغ   س ي  و ى  ح ا ل د  ج ون  إ ل ي و  أ ع ج  ال ػا ل ػ َل  ، كقاؿ تعالي:}(5){                                                                  ي م ح  س ي ا ل ق  ع م ش اه  ق خ آن ا أ ع ج  ل ػ  ج                                                           و 

ب ي   س ي  و ع خ  م ت  آي ات و  أ أ ع ج  ف)العخبية الفرحى(ىي إحجػ لغات العخب، .بسعشى أف لغة القخآ(6){                                           ف ر  
كىي تختمف بجكرىا عغ المغات كالميجات العخبية األخخػ، التي يبجك أنيا ىي السقرػدة بتعبيخ 

. كيطيخ مغ ىحا الخصاب القخآني كمثيالتو التي كرد فييا لفع العخب أف الجاىمييغ كانػا (7)األعجسية
يذيخ إلى شعػرىع باالنتساء لمقػمية العخبية مشح مخحمة  يصمقػف عمى لدانيع)المداف العخبي(، كىػ ما

 .             (8)ما قبل اإلسالـ، كإال كيف لمقخآف أف يحاجيع بجليل ال يعخفػنو، كال يفيسػنو

كإلى جانب لفطة العخب كاف ىشاؾ ألفاظ أخخػ استعسمت في الكتابات الييػدية، كالسديحية،      
لالتيشية، لمجاللة عمى العخب كالسدمسيغ بذكل عاـ، كمشيا: اإلسساعيمييغ، كالدخيانية، ك اليػنانية، كا

كالدخاسشة، كالصائييغ، كغيخىا. كىي ألفاظ حفدت بعس الباحثيغ في االتجاه التشكيحي أك التجحيخؼ 
                                                                                     الحؼ بمػره الجرس االستذخاقي السعاصخ، لمحىاب بعيجا  في بعس الفخضيات، كال سيسا في محاكالت 

مة بجايات اإلسالـ، كما شخحو ىحا االتجاه مغ اشكاالت مشيجية كاسعة عمى السرادر تفديخ مخح
التاريخية اإلسالمية، كندكعو في بشاء معخفتو عغ تاريخ ىحه السخحمة إلى إقراء السرادر التاريخية 

دة، ب ع ج ىا مرادر غيخ مػثػقة، كغيخ مػضػعية، كال تػ سػ ك غ الباحث مغ تك ػيغ                                                                                     اإلسالمية السؤس 
السعخفة التاريخية عغ تمظ الفتخة السبكخة لتاريخ اإلسالـ، كعميو يجب استبجاليا بسرادر غيخ عخبية 

. كالبحث يحاكؿ التػقف عشج إحجػ الجراسات (6)أك بسرادر مادية كالشقػش كالعسالت كما شابو
كىي دراسة السؤسدة كالخئيدة في ىحا االتجاه، بل لعميا الجراسة األىع ك األشج ضخاكة فيو، 

يكل كػؾ( السػسػمة =ماMichael Cookك،=باتخيذيا كخكف Patricia Croneالسدتذخقاف)
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(Hagarism: The Making of the Islamic World=  الياجخية/الياجخيػف: دراسة في
تأسذ في زمغ إسالم مبكخ(،                                                           السخحمة التكػيشي ة لإلسالـ(. فقج ذىبت ىحه الجراسة لفكخة كجػد)

كالخمفاء األكائل)مخحمة الشبػة كالخالفة(. كىػ في جػىخه عبارة عغ ندخة ثانية أك معجلة عغ )ص(الشبي
ع   س                                                                                              الييػدية، بل إف السجاميع الييػدية السعادية لمسديحية شاركت بذكل فاعل في تكػيشو. كلحلظ ك 

ساسية في العقيجة (، اشتقاقا مغ الفكخة األالياجخية                                             السؤل فاف ىحا اإلسالـ كالجساعة التي أسدتو باسع)
اليجخة نحػ الذاـ،  -               بحدب السؤل ف يغ -(، كىي في اإلسالـاليجخة ألرض السيعادالييػدية كىي فكخة)

مختمف بالزخكرة عغ اإلسالـ  -حدب ما ذىب إليو الكتاب –كمغ ثع نحػ مكة. كىحا اإلسالـ 
   كفق الشقاط التالية:             الخسسي الستعارؼ مشح العرخ األمػؼ. كسيحاكؿ البحث مشاقذة ىحه الفكخة 

 :                  الخرائز السشيجية في دراسة السدتذخقيغ -     أوَل  
 Michael =،ك(9)(2115-1945=باتخيذيا كخكف  Patricia Crone)يشتسي كل مغ      

Cook إلى مجرسة)االتجاه التشكيحي/التجحيخؼ(متأثخيغ بجراسات أستاذىسا  (11)(يكل كػؾما
،الحؼ (11)ـ(2112-1928=جػف كاندبخك John Edward Wansbroughالسدتذخؽ األمخيكي)

السجرسة التشكيحية في الجراسات اإلسالمية(، كىػ اتجاه يعسل عمى التذكيظ أنذأ ما يسكغ أف يدسى)
ميجية السؤسدة، كتجخيجىا مغ أؼ أىسية تاريخية، بجعػػ أنيا الجحرؼ بالسرادر اإلسالمية التق

                                                                                    متأخخة زمشيا  عغ مخحمة بجايات اإلسالـ، كأنيا تغز بريغ الخصاب التسجيجؼ، أك)صيغ التاريخ 
مديحية(، مثل ليا اإلسالـ  -االنقاذؼ(، الحؼ تست بمػرتو مغ جساعات متجيشة )ييػدية -الخالصي

. بسعشى أنيع تخكػا ديانتيع الدابقة كانخخشػا في الجيغ الججيج. ىػية انفرالية الحقة التكػيغ
كبالشتيجة ال يسكغ مغ خالؿ ىحه السرادر بشاء سخدية تاريخية مػثػقة حػؿ مخحمة اإلسالـ السبكخة. 
كعميو يجب استبجاليا بسرادر أكثخ مرجاقية كمعاصخة، كىي بحدبو السرادر الدخيانية، 

ييػدية، كالشقػش، كالعسالت، بعبارة أخخػ)السرادر غيخ اإلسالمية(. كقج كاليػنانية، كالسديحية، كال
مرادر كمشاىج تفديخ الشرػص السقجسة،  -صاغ ىحه الشطخية في كتابو )الجراسات القخآنية

                                                                                     ـ(، كانتيى فييا إلى أف اإلسالـ لع يبخز كجيانة مدتقمة ججيجة، بل خخج مغ صخاع بيغ الس م ل 1977
، كغيخىا. كأف القخآف ىػ نز تكػف كتصػر في عسمية استسخت لسجة قخنيغ مغ الييػدية، السديحية

                                                                                      الدمغ، كبالتالي ال يسكغ عدكه لسحسج، كعميو فإف شخز دمحم باعتباره نبي القخآف سيكػف ابتكار ا 



 مقاربات يف رؤى باتريشا كرون ومايكن كوك -اإلسالم املبكر ونظرية اهلاجرية

  أ.م.د شهيد كريم حممد                                                                                     

 

   م(3233حزيران  – 23العدد )ممحق  تارخيية مة دراساتجم 

 

236 

كىحا االتجاه برػرة عامة يحاكؿ تحصيع الرػرة .(12)                                       الحق ا، أك عمى األقل ال عالقة لسحسج بالقخآف
 .             (13)في الجراسات العمسية)االستذخاقية( عغ ماضي اإلسالـ كحاضخه الدائجة

 =Hagarism: The Making of the Islamic World) يتساشى كتاب     
الرادر عغ جامعة كامبخج                                                         الياجخية/الياجخيػف: دراسة في السخحمة التكػيشي ة لإلسالـ(.

أفكاره مع شخكحات )كاندبخك( كاتجاىو الشقزي في خصػشو العخيزة، كجدئيات  ـ(1977عاـ)
                                                                                                اليجاـ، بل إف السؤلف يغ يعتخفاف صخاحة أنيسا مغ دكف تأثيخ أستاذىسا)كاندبخك(، كمقارباتو التذكيكية 
ا عمى أنيسا قج                                                                                         في السرادر اإلسالمية، لع يكغ ليسا أف يقجما نطخيتيسا ككتابيسا بالسجسل. كنر 

ـ(حػؿ الكيسة التاريخية 1974كاآلراء في محاضخة كاف ألقاىا عاـ) تبادال معو العجيج مغ األفكار
 Quranic Studies: Sources and metbodsلمسرادر اإلسالمية، كقج جاءت تحت عشػاف)

of scriptural interpretation )(14)= الجراسات القخآنية: مرادر التفديخ الكتابي كشخقو   . 
مشح تأليفو مجسػعة مغ االنتقادات العمسية كالسشيجية، كاف في ( الياجخية) كقج القى كتاب       

، (15)(2116-1919=مػنتغسخؼ كات Montgomery Wat) شميعتيا انتقاد السدتذخؽ البخيصاني
بعج أف إلتقاه األميغ العاـ التحاد السؤرخيغ العخب بعج عاميغ مغ صجكر الكتاب، أؼ 

إن الكتاب يتبشى نطخية ججيجة في تاب، فقاؿ: ـ(، كسألو عغ رأيو كانصباعو عغ الك1979عاـ)
أصػل وتكػن الحزارة اإلسالمية، وتدتشج ىحه الشطخية عمى أسذ غيخ إسالمية، وبالخغع مغ 
                                                                                   كثخة اشالع السؤلف يغ فإن نطخيتيسا )الججيجة( خالية مغ أي قيسة، ألنيا مبشية عمى فخضيات 

الحزارة اإلسالمية غاية في الفخدية. ومغ  يخفزيا السشيج العمسي الدميع. وكان تحميميسا لتذكل
السحدن أن نخى شبابا يبجدون مػاىبيع في مسارسات عكيسة كيحه. ومغ السثيخ لمجىذة أن تقػم 

 .     (61)جامعة معخوفة بشذخ دراسة أقل ما يسكغ أن يقال عشيا أنيا غيخ عمسية
أن  (17)ـ(1992-1919=نػرماف دانييلNorman Danielكأكج مػاششو السدتذخؽ)    

                                                                                      كتاب)ىاجخيدم(يتعامل بشػع مغ التعالي مع السرادر اإلسالمية، وىػ ي خجع الحػار بيغ السديحية 
     .(63)واإلسالم إلى مدتػى الخرػمات والججل الجيشي في القخون الػسصى

أن ، (19)ـ(Serjeant Robert Bertram 1915-1993 كيخػ )ركبخت بختخاـ سخجشت=      
كخون ومايكل كػك اختمقا مفيػم )الياجخييغ(، بدبب عجم تفصشيع إلى أنيا لقب آخخ باتخيذيا 

لمسدمسيغ يحيل عمى جحورىع اإلبخاليسية. و)السياجخ( يعشي الغخيب في المغة العبخية، وىي قخيبة 
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مغ معشى الجخيل في العخبية، فالسياجخيغ السدمسيغ ىع مدافخيغ يبحثػن عغ حساية لجى 
نطخية الياجخية( بسا ىي مخحمة مبكخة في تاريخ اإلسالم، َل تػجج إَل في خيال اآلخخيغ، وإن )

 .      (02)الباحثيغ، وتأويميسا الديء لمشرػص

يسا أنيسا تتبعا فيو خصى أستاذىسا)كاندبخك(، أعمشا في مدتيل كتابككاف السدتذخقاف قج         
ألفكارىسا، وأن السقاربة التي يقجمانيا شخعا بشػع مغ التيػر، في رسع مخصط متساسظ  وأنيسا

حػل بجايات اإلسالم َل يقبميا أي مدمع مؤمغ، ليذ ألنيا تقمل مغ الجور التاريخي لسحسج، بل 
ألنيا تقجمو في دور يختمف بالكامل عغ ذاك الحي أخحه في التأريخ اإلسالمي. وأن كتابيسا ألفو 

 جه حبة خخدل مغ إيسان أية صعػبة في رفزو.كافخان لسجسػعة مغ الكفار، ولغ يجج أي مدمع عش
بل قج َل يعجب حتى السدمع الحي فقج إيسانو، لكشو ضل يحتفظ بتػقيخ األججاد، إذ أنيسا يتبشيان 
مقاربة تختمف بذكل ممسػس عغ مقاربات الكتابات التقميجية الدابقة لمسػضػع، ومرادرىسا التي 

                                              ما  عغ الشسط الدائج، وذلظ عبخ اَلستخجام السكثف عغ مخحمة تذكل اإلسالم تخخج تسا سيعتسجانيا
السعاصخة لتمظ )الييػدية، والسديحية، والدخيانية(لسجسػعة صغيخة مغ الكتابات غيخ اإلسالمية

               .(06)الحكبة، ولكشيا تع تجاىميا لػقت شػيل
األكؿ بأكسمو، كأعادكا  كقج تػليا في الكتاب عسمية مخاجعة شاممة لتاريخ القخف اإلسالمي        

الشطخ بحيثياتو التاريخية، مغ قبيل: بجايات الجعػة اإلسالمية، كتذكل الشز القخآني، كاليجخة إلى 
السجيشة، كتحػيل القبمة، كجغخافيا األماكغ اإلسالمية السقجسة، كالفتػحات اإلسالمية، كغيخىا. كذلظ 

خة الػاردة في بعس السرادر الدخيانية، باالعتساد عمى بعس الشتف كاألخبار كالشرػص السبتد
 patricia Croneكالالتيشية، كاليػنانية، كالعبخية، كاآلرامية، أؼ السرادر)غيخ العخبية(. ككانت)

، قج أكجت عمى شخكحاتيا بذأف مػقفيا الستذجد حياؿ السرادر اإلسالمية كرفزيا (=باتخيذيا كخكف 
 Henri Lammensكال سيسا )بذكل تاـ، كنعت عمى غيخىا مغ السدتذخقيغ، 

= مػنتغسخؼ كات(ثقتيسا بالسرادر اإلسالمية السؤسدة (Montgomery Watt،ك(22)=المشذ(
اشتيخت تجارة لسخحمة اإلسالـ السبكخ، كإنيسا تقبمػا الخكايات السؤسدة لجكر مكة التجارؼ، فقالت: 

يخ في الدشة األولى مغ مكة واكتدبت أىسيتيا العالسية ليذ بيغ الصمبة الحيغ يجرسػن التار 
مخاحل التعميع الجامعي فقط، بل بيغ السختريغ في الجراسات اإلسالمية الحيغ أكجوىا بفيس مغ 

لقج ركد مػنتغسخي وات في تخجستو لحياة دمحم عمى أثخ الثخوة التجارية عمى الػضع . التػثيق
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افج التي استسجت اَلجتساعي واألدبي لسكة، وخرز أكثخ مغ صفحة في مجمجيو ليشاقر الخو 
مشيا التجارة ثخوتيا. ويبجو أنو قج استسج معمػماتو حيال الػضع التجاري السددىخ لسكة مغ 

الحي أكج عمى قشاعتو بتفاصيل العسميات التجارية والسالية في =المشذ(، Lammens)دراسات
ػماتو عمى مغ أنو اعتسج في استقاء معم كػنيا متأتية، مكة، ولكغ نتائجو َل يسكغ الثقة بيا

    .(23)السرادر اإلسالمية، وىي مرادر ثانػية، َل يسكغ اَلعتساد عمييا، أو الثقة بيا
كىحا ال يعشي أف السدتذخقيغ اآلخخيغ لع يدتخجمػا مرادر)غيخ إسالمية(في بحػثيع       

غيخ أف  كدراساتيع حػؿ التاريخ اإلسالمي بذتى حقػلو كمياديشو، لتػسع معارفيع، كتثخؼ معمػماتيع،
الشقصة الفارقة بيتيع ك بيغ)باتخيذيا كخكف كمايكل كػؾ(، أف األخيخيغ في الػقت الحؼ يتػجداف مغ 
السرادر اإلسالمية، كيشدعاف عشيا سسة الثقة كالسرجاقية، عمى الخغع مغ تخرريا، كإحاشتيا 

لى يائيا، يتحسداف بحيثيات التاريخ، كالعقيجة، كالحزارة اإلسالمية، صغيخىا ككبيخىا، مغ ألفيا إ
كيشترخاف بذكل مفخط، كغيخ مبخر لشتف ىشا كىشاؾ مغ األخبار السقتزبة، التي ال تكاد تسج 

(كسا يدسيانيا. فإف كانت الخارجيةالباحث بذيء يعتج بو، مغ السرادر غيخ اإلسالمية أك)
، فالسشصق العمسي                                                                         السؤل فات اإلسالمية تخزع لزغط الخىانات الجيشية كالدياسية كسا يجعي الباحثاف

                                              بخيئة تساما ، أك أنيا أشج تجخدا  مغ السؤل فات  (الخارجية)                                 يحكع أف الت عج الشرػص غيخ اإلسالمية
اإلسالمية، فيي صادرة عسغ ىع في مػقع السشخخط في الرخاعات الجيشية، كالدياسية، ك العدكخية 

يستمظ السعخفة التفريمية، ال بمغة مع اإلسالـ كحزارتو، أك أنيا في أفزل األحػاؿ صادرة عسغ ال 
السدمسيغ، كال بعقيجتيع، كال بحزارتيع، كال بجغخافيتيع، فكيف يتدشى لشا أف نسشحيا قجـ الدبق، 
كالسخكد األكؿ كاألخيخ في الكتابة عغ اإلسالـ كتاريخو، كثقافتو، كحزارتو. كمثاؿ ذلظ أنيا كأمثاليا 

ؤرخ بيدنصي معادي لمعخب، فيتخحونو حجة عمى نفي وىػ م(، تاريخ بخوكػبيػستعتسج عمى كتاب)
                                            م(، ويجعػن أنو كان مصمعا  اشالعا  مجىذا  عمى 012تجارة مكة، بل عمى نفي وجػدىا قبل عام)

فأؼ معيار عمسي أك مشيجي يبيح لمباحث . (02)تاريخ العخب في مشترف القخن الدادس السيالدي
يتبشى مغ شخكحات، كما يحاكؿ أف يقخره مغ  أف يمغي التاريخ حدب ذكقو، كحدب ما يػافق ما

 نتائج؟!.   
عمى أف ىحه القصيعة مع السرادر اإلسالمية تتػقف حيث ما كجج الباحثاف في تمظ السرادر     

ما يخجـ رؤاىسا، بسعشى أنيسا يعػداف لالستذياد بيا كانتقاء بعس الشرػص التي تؤيج أك تجعع ما 
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                                                             عمى مرجر متأخخ زمشيا  لشفي حادثة متقجمة، كػنيا لع تخد في ىحا يحلباف إليو، مغ قبيل االعتساد 
ىػ(، كىػ رحالة مغ القخف 626السرجر!، كمثاؿ ذلظ أف كخكف تعػد لكتاب ابغ السجاكر)ت بعج 

                                                                                     الدابع اليجخؼ، لتعتسج كصفو لتجارة مكة مثاال  كجييا  لحاليا قبل اإلسالـ أك في القخف األكؿ 
ح بشطخ االعتبار الفارؽ الدمشي بيغ نذأتيا التجارية كمخحمة ازدىارىا، اليجخؼ، كتتعسج عجـ األخ

كعرخ الخحالة نفدو، كما يسكغ أف يحجث خالؿ ىحه السجة الصػيمة مغ تبجؿ في الطخكؼ، كتجىػر 
 .               (25)في األحػاؿ، كفي الشذاط التجارؼ ألسباب شتى

                                               خكيد بعس أفكارىسا، انيسا كانا يسارساف نػعا  مغ كمغ الػسائل التي لجأ ليا الباحثاف في ت    
الزغط الشفدي عمى القارغ، عبخ حذخ جسيع الشرػص كاإلشارات التي تؤيج شخكحاتيسا في بزعة 
أسصخ، لتذعخ القارغ بالكع اليائل مغ الشرػص التي تؤيج ىحه الفكخة، كبالتالي صخؼ الشطخ عغ 

ػص أخخػ مشاقزة لسا ذلبا إليو. كمثاؿ ذلظ كجػد اختيارات فكخية بجيمة لمسعاني، أك نر
محاكلتيسا نفي استعساؿ لفطة)مدمسيغ(في مخحمة بجايات اإلسالـ، كعجـ ضيػرىا حتى القخف الدابع 
السيالدؼ، ألف الشرػص غيخ اإلسالمية لع تشعتيع بحلظ، كأنيع كانػا يدسػف)مقاريتاؼ/ماىجخاؼ(، 

ق(، أك ألف السؤرخ الدخياني أثاناسيػس نعتيع 21ـ/642                                      استشادا  إلى بخدية يػنانية تعػد لعاـ )
. كلتبخيخ (26)ق(بالتدسية األخيخة، مقابل عجـ كجػد نز إسالمي متقجـ ليحه السخحمة27ـ/648عاـ)

ىحا األسمػب كإسباغ الرفة العمسية عميو، فإف الباحثيغ أعمشا أنيسا سيعتسجاف في ىحه 
كحكيقة .(02)مغ السرادر غيخ اإلسالمية(اَلستخجام السكثف لسجسػعة صغيخة السقاربة)

ليذ سػػ االنتقاء غيخ البخؼء،  كمسارسة عسمية الزغط الشفدي عمى  )اَلستخجام السكثف(الحاؿ
القارغ، بتقجيع نػعية مغ القخاءات، كالشرػص، كالسرادر، كإقراء ما عجاىا، ككأنيا تسثل الحكيقة 

 السصمقة.     
           مقػَلت كتاب الياجخية:  -       ثانيا  

مجسػعة مغ األفكار األساسية التي شكمت ترػرىسا لسخحمة اإلسالـ شخح السدتذخقاف      
 السبكخ، كالشطخية التي حسميا الكتاب، كيسكغ إيجاز ىحه األفكار عبخ السقػالت الخئيدة التالية:  

=  JUDEO–HAGARISM)                                        بيغ السؤل فاف في السقالة األكلى مغ الكتاب -6
تقجم ضيػر اإلسالم السبكخ  أنيافقاال:  مػقفيسا مغ السرادر اإلسالميةالييػدية(،  -الياجخية

                                                                                       وكأنو كان أمخا  بجيييا  وواضحا  ججا . ولكغ مغ السعخوف أن ىحه السرادر ليدت قجيسة وأصيمة 
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. فيا                                                                         ، فتاريخ تجويشيا بالذكل الحي نعخفو حاليا  حجث بعج أجيال مغ األحجاث التي تربسا يكفي
وليذ ثسة دليل قاشع عمى وجػد القخآن بأي شكل مغ األشكال قبل العقج األخيخ مغ)القخن 
الدابع السيالدي/نيايات القخن األول اليجخي(. أما الحجيث والخوايات الستعمقة بالػحي وبجايات 
اإلسالم، فيي األخخى َل وجػد ليا قبل )مشترف القخن الثامغ السيالدي/القخن الثاني 

 .(03)خي(اليج
كىسا ىشا يذيخاف أؼ أنيا ال تشتسي إلى عرخ األحجاث الستعمقة بسخحمة بجايات اإلسالـ.  

 ابغ إسحاقإلى بجء مخحمة التجكيغ، كما كصمشا مغ بػاكيخ كتابات الديخة الشبػية مسثمة بسؤلف)
الصخؼ                                                                        .كلكشيسا يقعاف بسرادرة عمى السصمػب، أك أنيسا يتجاكزا ذلظ تعسجا ، كيغزا (ىػ151ت

عغ أف كتاب ابغ إسحاؽ ىػ أكؿ ما كصمشا عغ الديخة الشبػية، ال أكؿ ما ألف عشيا، فقج اعتسج 
كلخسع صػرتيسا السغايخة عغ مخحمة .(29)ىػ عمى كتابات سابقة لو، كلكشيا باتت بحكع السفقػدة

 =التذكيظ( كالخفس لسجسل السجكنة اإلسالمية،Skepticismsاإلسالـ السبكخ مارسا مشيج)
                                                                              كاستبعجا مرادرىا إال بسا يػافق مداجيسا، كاعتسجا بجال  عشيا عمى مجسػعة مغ الشرػص 

 (.                     الخارجيةالسقتزبة كالستشاثخة في السرادر غيخ العخبية )
=الياجخية بجكف HAGARISM WITHOUT JUDAISMفي السقالة الثانية) -0

 -الييػدية(، حاكؿ السؤل فاف جاىجيغ التأكيج عمى اندالخ اليػية اإلسالمية عغ اليػية الييػدية
األسبق، كذلظ باالعتساد عمى تساثل بعس الصقػس العبادية بيغ الجيانتيغ، باعتبار (02)الدامخية

ج تع بعج بشاء أك االنتساء لمجحر التػحيجؼ األعمى)اإلبخاليسية(. ككاف ىحا االنفراؿ ق
الحؼ يحسل عشػاف  سفخ الخؤياتخميع)الييكل(. كىسا يعتسجاف بحلظ عمى إشارة كردت في 

(Secrets of Rabbi Simon ben Yohay )كمسا (06) =أسخار الحاخاـ شسعػف بغ يػحاؼ ،
أن ممكا  مغ بشي إسساعيل سيكػن حبيب إسخائيل، وسيخمع ترجعيا وترجعات جاء فيو: 

= سيبيػس(كىػ مغ مؤرخي القخف Sebeos)كاعتسجا عمى إشارة قجميا السؤرخ األرمشي. الييكل
وتجور اإلشارة حػل نداع بيغ الييػد والعخب بذأن ممكية مػضع )قجس الدابع السيالدؼ، 

 .(00)، الحي صادره العخب لرالحيع، وبشػا عميو مرمى خاصا  بيع)مدجج قبة الرخخة(األقجاس(
الياجخييغ بعج انفراليع عغ الييػدية تقخبػا مغ السديحية، فالقخآف يعتخؼ ك ادعى السؤل فاف أف 

ولكشيع كمسا قػي بالديج السديح كيػقخه، كقج أبجػ السدمسػف أشكاال  مغ الميغ مع السديحييغ، 
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اعتسادىع عمى السديحية ليشفرمػا عغ الييػدية، كمسا زاد خصخ أن يتحػلػا إلى مديحييغ مثل 
لخاضعيغ لشفػذىع، ولحلظ استعاروا السديا مغ السديحييغ، وشػروا صيغة غالبية رعاياىع ا

فقجم القخآن ديانة إبخاليع كجيانة مدتقمة عغ الييػدية ، مديانية)خالصية/ انقاذية(خاصة بيع
والسديحية، ومشحو كتابا  مقجسا )صحف إبخاليع(، وندب لو ولػلجه إسساعيل بشاء الحخم السكي، 

كيذيخاف لعقائجية لجيشو إلى زمغ دمحم، الحي سيقػم بجور إحيائي لذخيعتو. وقج امتجت السرادر ا
رسائل متبادلة بيغ عسخ بغ عبج العديد واإلمبخاشػر ليػ الثالث نقميا  في معخض ىحه الفكخة إلى

(، وفييا وبخ عسخ بغ عبج العديد السديحييغ ألنيع (جيفػنج= GHÉVONDالسؤرخ األرمشي )
الذخائع )َلسيسا شخيعتي الختان واألضحية(. وكحلظ يذيخان لشبػءة تشدب  بجولػا اعتباشا  كل

لمقجيذ)أفخام(، تتحجث عغ خخوج الياجخييغ مغ الرحخاء، وأنيع يتسدكػن بعيج إبخاليع، وىكحا 
 .(00)وجج الياجخيػن لسعطع السذاكل التي واجيتيع بعج انفراليع عغ الييػدية

=الشبي THE PROPHET LIKE MOSES)أكضح السؤل فاف في السقالة الثالثة -0
كل مغ عجد مثل مػسى(، ترػرىسا حػؿ القخآف الكخيع، كخالصة ما ذلبا إلية  أن القخآن ج سع وش 

وافخ مغ األعسال الجيشية الياجخية )الييػدية(األقجم مشو. وتطيخ أقجم إشارة خارج السرادر 
لحكبة األمػية بيغ عخبي وراىب اإلسالمية إلى كتاب يجعى القخآن في حػار يخجع إلى نياية ا

مديحي. وعميو َل تػجج أي إشارة تجل عمى وجػد القخآن قبل نياية القخن الدابع السيالدي. 
خالؿ مكة  -والسرادر السديحية واإلسالمية عمى حٍج سػاء تعدو لمحجاج بغ يػسف الثقفي

قخآن(، وإنو جسع دورا  ما في تاريخ الكتاب السقجس اإلسالمي)ال -ىػ(95-75حكسو العخاؽ)
 .(02)الكتابات الياجخية القجيسة وأتمفيا، وأحل محميا كتابات ألفت وفق مداجو الذخري

 THE SAMARITANفي السقالة الخابعة مغ الكتاب، كتحت عشػاف)  -2
CALQUES ،األعػاد/ الشدخ الدامخية(، قجـ السؤل فاف نقجا شامال  لمجغخافيا السقجسة في اإلسالـ =

ندبة بشاء الكعبة إلبخاليع واسساعيل، بجعػى أنو َل يػجج ذكخ لسكة خارج إذ شككا برحة 
السرادر اإلسالمية، باستثشاء مرجر سخياني يعػد إلى أواخخ القخن الدابع. بيشسا كان ىشاك 

ىـ(يحجد مػقع بيت إبخاليع 600-620مرجر مديحي يعػد إلى بجاية حكع ىذام بغ عبج السمظ)
قخآن َل يحجد مػقعيا الجغخافي. ويخى الباحثان أن ىشاك صعػبة في بيغ أور وحخان. كسا إن ال

التفاسيخ اإلسالمية في ربط)بكة( بـ)مكة(. ويذيخان لسرجر سامخي آرامي يشز عمى أن بكة ىي 
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مػضع وفاة إسساعيل، وىي مع ذلظ محاولة سامخية إلعصاء شخعية تػراتية لمحخم الياجخي. 
فيذككان بسػضع الحجاز ويثخب، ويعتقجان أن قجسة اإلسالمية، كىكحا يسزياف بشقج الجغخافيا الس

جبل الصػر أك الصائف تتالقى في أكثخ مغ صفة مع مجيشة)سخيع الػاقعة عشج جبل الجاريديع/
(وعميو يسػضعانيا في فمدصيغ، ويذيخان إلى رواية أرمشية حجدت قاعجة الخسػل العخبي في البخكة

في مجيشة البتخاء األردنية، وىي اَلتجاه الشيائي ليجخة مجيغ، كسا جعال مجيشة مكة واقعة 
الياجخييغ، وتحجثا عغ وجػد بشاية تذبو الكعبة بالسجيشة قام بيا عسخ بغ عبج العديد ببعس 

. كقج انتيى التحػيخات حتى َل تكػن قبمة ثالثة، وقج اعتبخت قبخا  لمخسػل في السجونة اإلسالمية
غخافيا األماكغ السقجسة إلى أف السدمسيغ كانػا يتػجيػف في صالتيع الباحثاف نتيجة ىحا التحخيظ لج

إلى الذساؿ الغخبي لذبو الجديخة العخبية)البتخاء = مكة( ال إلى الجشػب الغخبي مشيا، مدتجليغ 
ببعس الشرػص التي تتحجث عغ تغييخ الحق باتجاه القبمة لعجد مغ السداجج في العخاؽ كمرخ 

   . (00)كغيخىا
(. كىي في الحكيقة تشبع مغ تقميج نطخية الياجخيةتجكر مجسل أفكار الكتاب كمقػالتو حػؿ)   

، استميع ديانتو مغ الييػدية كالسديحية، كقجـ نفدو في )ص(استذخاقي قجيع ك متػاصل، قػامو أف الشبي
يانة اإلبخاليسية، سمدمة األنبياء العطساء اآلخخيغ، بل أنو نافذ الييػدية كالسديحية في االنتساء لمج

يغ أنيسا يجعياف أف (36)كفي مدألة)السديا(، أك نبي آخخ الدماف .كلكغ العشرخ الججيج في فكخة السؤلف 
السدألة ليدت مدألة استمياـ أك تقميج لمييػدية، بقجر ما ىػ انبثاؽ مشيا، كمغ ثع اندالخ عشيا، إذ 

حور مثل مخحمة اإلسالم السبكخ، عمى افتخاض وجػد محىب ييػدي الج( نطخية الياجخيةتقػـ)
(السعاصخة لبجاية الكتابات غيخ اإلسالمية/الخارجيةكدليميع عمى ذلظ أف)اعتشقو الياجخيػن. 

مع اختالؼ شخيقة نصق ىحه الكمسة )الياجخييغ(، كإنسا عخفتيع باسعاإلسالـ لع تدسيع بالسدمسيغ، 
ق() 21ـ/642نانية تعػد لعاـ)استشادا  إلى بخدية يػ  مغ لغة ألخخػ، فيع في اليػنانية

Magaritai)ماغاريتاؼ= (كفي الدخيانية ،Mahgraye )شبقا  لمسؤرخ = ميغخاية/ الساىجخاؼ
كضيخكا تارة باسع . (37)ق(27ـ/648الحؼ نعتيع بحلظ عاـ) أثاناسيػسالدخياني 

(=Hagarenes(كأخخػ باسع ،)الياجخييغHagareneكتارة بريغ أخخػ مقاربة في ،)ىاجخاف = 
. ىحا في الػقت الحؼ ال تػجج حتى ذلظ الحيغ -ستأتي اإلشارة ليا في ثشايا البحث-المفع أك الجاللة
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ىي أصل (،الياجخيةأية مرادر عخبية مكتػبة. كلحا خمز السؤل فاف إلى أف ىحا االسع يحيل إلى أف)
      .(38)اإلسالم، وأنيا في الػاقع ليدت إَل ىخشقة ذات جحور ييػدية

(، فيي متأخخة ندبيا ، إذ لع تطيخ إال بعج )اإلسالم/السدمسيغبالشدبة لتدسيةأما     
عغ الييػدية، عمى أثخ بشاء الخميفة عبج الياجخييغ/السيغخاية(ىػ(، عقب انفراؿ)71ـ/691عاـ)

أقجم ىػ( مدجج قبة الرخخة في فمدصيغ، حيث ضيخت الكمسة ألكؿ مخة)86-65السمظ بغ مخكاف)
.كذلظ بعج أف ترجعت أسذ العالقة كالتخابط الجيشي بيغ (39)ذلظ البشاء(عمى شاىجة ذكخ ليا

سخيع عشج الصخفيغ، فقج كاف الييػد يخفزػف بشاء ىحا السدجج، كيفزمػف االحتفاظ بالقجسية لسجيشة )
 =نابمذ/الدامخةكىػ جدء مغ سمدمة جباؿ)(، في قرة مػسى /جبل الصػر أك البخكةجبل الجاريديع

مغ االرتباط بالقجس،  الياجخيػن(. كنتيجة لحلظ تحمل)(41)(عاصسة مسمكة اسخائيل التػراتية القجيسة
(، في حيغ تحػؿ السدمسػف نحػ سخيع وجبل الجاريديعفاحتفع الييػد بشطختيع السقجسة لػ)

 .               (26)الياجخيػن/السيغخاية( إلى مدمسيغ(، كتحػؿ)الكعبةمكة)
ـ(، قاؿ 812-761ىحه الفكخة لجػ الباحث يغ أف القجيذ كالسؤرخ البيدنصي ثيػفاف)كمسا يعدز 

: ككاف مسا جاء في تاريخو قػلو .(20)في تاريخو: أف بعس الييػد اعتبخكا دمحما  ىػ مديحيع السشتطخ
جقو جسيع األحبار الييػد السغخر بيع، وضشػا أنو الشبي  عشجما ضيخ دمحم حاكع العخب ألول مخة، ص 
السشتطخ، أو)السديح السشتطخ(، ولحلظ قام  العجيج  مغ قادة األحبار  باَلنزسام إلى ديشو الججيج، 
وقامػا بالتخمي عغ مػسى الحي نطخ  إلى اإللو، وكان عجد ىؤَلء عذخة، وقج بقػا مع دمحم إلى 

كانػا  -يػدأي الي –مػتو. ولكغ حيشسا رأوه يأكل الجسال عخفػا أنو ليذ السديح السشتطخ، ولكشيع
في حيخة مسا يجب الكيام بو؛ ألنيع كان خائفيغ مغ التخمي عغ ديش و الججيج، لحلظ بقي األحبار 

ان بو، وقامػا بتعميسو سمػكا  فػضػيا، خارجا عغ القانػن تجاه السديحييغ  .  (20)إلى ج 
سفخ (، نز كرد في نطخية الياجخيةكحلظ كاف مغ بيغ ما اعتسجا عميو في اثبات ىحه الفكخة)

أسخار الحاخام شسعػن بغ  = Secrets of Rabbi Simon ben Yohayالخؤيا) األسخار( )
ولسا رأى يذيخ إلى تفديخ ييػدؼ مدياني)خالصي( لمفتػحات العخبية، جاء فيو: ، (22)يػحاي(

خزع مسمكة إسساعيل آتية قال: أليذ كافيا  ما فعمتو بشا مسمكة أدوم الذخيخة، ىل يجب ان ن
لسسمكة إسساعيل أيزا . فأجابو متاتخون: َل تخف يا ابغ اإلندان، فالقجوس السبارك اتى بسسمكة 

. كيجب أف ال ندتغخب حيغ إسساعيل لتخمركع مغ ىحا الذخ، وسػف تفتح ليع األرض
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يعتبخ)سفخ ييػدؼ( الفتػحات العخبية أمخا  إيجابيا ، فقج قزت تمظ الفتػحات عمى الشطاـ كالدمصة 
 .(20)خكمانية كاضصيادىا لمييػدال
 مرادر نطخية الياجخية وإمكانات القخاءات السختمفة: -ثالثا   

مخ بشا أف السؤلف يغ أعمشا في افتتاح كتابيسا أنيسا سيعسجاف في مقاربتيسا السختمفة ىحه إلى  
)غيخ اإلسالمية(. كسشحاكؿ الخارجية لبعس الشرػص الػاردة في السرادراَلستخجام السكثف 

عخض أبخز ىحه الشرػص، كما تزسشتو مغ أفكار، كمغ ثع التعميق عمييا، لمكذف عغ السؤاخحات 
العمسية كالسشيجية التي غس الباحثاف عشيا الصخؼ، ككحلظ امكانات القخاءة السختمفة ليحه 

 الشرػص. 
مغ دائخة اىتساميسا، فقج قخرا البحث بسا أف الباحث يغ استبعجا الشرػص كالسرادر اإلسالمية      

، كىي السرادر غيخ العخبية، كأكؿ كأىع الشرػص التي )الخارجية(عغ بجايات اإلسالـ في السرادر
استشجا إلييا ىػ نز يػناني يشتقج العقيجة الييػدية، كيخػض في اضصياد االمبخاشػر 

 Doctrina)ك الشز بعشػافلمييػد كبصذو بيع، (46)ـ(641-611=ىخقميػسHeracliusالبيدنصي)
Jacobiكىػ عبارة عغ حػار دار بيغ ييػدييغ في مجيشة قخشاج عاـ (= عقيجة يعقػب ،

وىػ أقجم إشارة بيدنصية لمشبي ىػ(، كيبجك أف الشز كتب بعج ىحا التاريخ. 12ـ/634)
الييػد . كتأتي في ىحا الحػار اإلشارة لحػادث كقعت في فمدصيغ، يشقميا أحج (47)والسدمسيغ

عقيجة = Doctrina Jacobiإذا أردنا أن نبجأ مججدا ، فشبجأ بشز): السكيسيغ ىشاؾ، فقاال
(.وىػ رسالة يػنانية ابان اضصياد ىخقل لمييػد. وىي حػار بيغ ييػدييغ في قخشاجة يعقػب

ت بت في فمدصيغ قبل ذلظ التاريخ أو بعجه بدشػات قميمة. وتذيخ إلى حػادث102عام)  م(، وربسا ك 
تجخي آنحاك في فمدصيغ، عبخ رسالة بعثيا ييػدي فمدصيشي، اسسو ابخاليع، قال فييا: لقج ضيخ 

خ اسشة=Saracens)نبي كاذب بيغ ، إنيع يقػلػن إن الشبي الحي ضيخ مقبل مع الدخاسشة، )الد 
ويعمغ عغ قجوم السسدػح الحي سيأتي، فحىبت إلى رجل عجػز واسع اَلشالع عمى الكتاب 

ألتو: ما رأيظ أييا الدي ج والسعمع، بالشبي الحي ضيخ بيغ الدخاسشة؟. فقال، بتأوه السقجس، وس
كبيخ: إنو دجال. وىل يأتي األنبياء بالديف والعخبة؟. ثع ذىبت وسألت مغ قابمػه، فأخبخوني أنو 

    .(48)قام بإراقة الجماء، وأنو يجعي امتالك مفاتيح الجشة، وىػ أمخ َل يرجق
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أنو يقجم الشبي)ص(عمى أنو  -بحدب كخكف ككػؾ -الكبيخة التي يتزسشيا ىحا الشزالسفارقة       
ىـ(، وىي شيادة تشاقس 60-60م/102كان َل يدال حيا  في بجايات الفتح العخبي لبالد الذام)

جسيع روايات الديخة الشبػية والسرادر اإلسالمية، التي تقػل أنو تػفي في السجيشة 
كأشار السؤل فاف ىـ(. 4الفتػحات، وأن آخخ معاركو ىي تبػك وحشيغ)ىـ(قبل بجاية 66م/100عام)

ا مدتقال  في التقاليج التاريخية إلى أف ىحه الذيادة عغ كفاة الشبي)ص(الستأخخة ، تجج تأكيج 
أن ىشاك مرادر سخيانية تذيخ إلى كأشارا في اليامر إلى . (24)لميعقػبييغ، والشداشخة، والدامخييغ

       . (51)أقاليع سػريا، وبالد ما بيغ الشيخيغ تحت قيادة)ميست/دمحم(أن الدخاسشة غدوا 
فكخة العالقة عقيجة يعقػب( ىي  = Doctrina Jacobiكمغ اإلشارات التي تزسشيا نز)     

الحسيسة بيغ العخب والييػد، وتكػيغ جبية ضج السديحييغ. فالييػدي الحي اعتشق السديحية في 
بأن السديح ابغ هللا حتى لػ أمدكو الييػد والدخاسشة وقصعػه إربا!. الشز يذجد بأنو لغ يشكخ 

وأن حامية غدة السديحية كانت قج قاومت حتى استذيجت نتيجة السقاومة. وتتحجث إحجى 
التخاتيل مغ ذلظ الدمغ عغ آثام الدخاسشة، واحخاقيع الكشائذ وتيجيع األديخة، وتكديخ الرمبان 

ليذ ىشاك ما يثبت صحة الرػرة  أنولى تقخيخ نتيجة مفادىا: كانتيى الباحثاف إ وتجنيديا.
اإلسالمية كحخكة تخاصست مع الييػد قبل غدو بالد الذام، أو نطخت إلى السديحية بحات 

 . (06)التداىل الحي نطخت بو إلى الييػد
=سيبيػس(مكتػب في العقج الدادس Sebeosكيعزجاف ىحه الفكخة بشز لمسصخاف األرمشي)      

القخف الدابع السيالدؼ، يتحجث عغ قرة خخكج الالجئيغ الييػد مغ الخىا بعجما استخدىا ىخقل مغ 
، وذىاب ىؤَلء الييػد إلى العخب)اإلسساعيمييغ(، فتػحج ىػ( تقخيبا  6ـ/628مغ أيجؼ الفخس عاـ )

رة تحت زعامة)ميسيت(، الحي كان مصمعا  عمى ق -بشاء عمى انتسائيع إلبخاليع -الييػد والعخب 
مػسى بذكل جيج، فخزعػا لتعاليسو وسمصتو الجيشية، ثع إنو قادىع إلى فتح فمدصيغ، األرض 
التي وعج بيا أبييع إبخاليع، إلنياء التػاجج السديحي فييا. ولحلظ فإن اتجاه الجعػة اإلسالمية 

    .  (52)كسجيشة فتح ديشي كان في البجاية نحػ فمدصيغ َل نحػ مكة
 شيجتفإف تدسية السدمسيغ  =سيبيػس(Sebeos) فاف أنو كبحدب ما ذكخهكيسزي السؤل         

. ىـ(26م/146أول ضيػر ليا عمى نحػ مسكغ الػثػق بو كان عمى نقر في قبة الرخخة عام)
ماشميسانة/ ) فأول ضيػر لسرصمحكىػ ال يػجج خارج السرادر اإلسالمية حتى القخف الثامغ، 
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م(. وعميو فسرصمحا)إسالم( 222، التي تعػد لعام )(00)خيانيةكان في أحج التػاريخ الد (السدمسيغ
 لع يكػنا يدتخجمان كتدسية لمجيغ ومعتشكيو حتى زمغ الغدوات العخبية لبالد الذام. و)مدمسػن(

في بخدية كسا  (ماغاريتاي =  Magaritai) غيخ العخبية انيع كانػا يدسػف  كتكذف السرادر
كسا في  ماىغخاية(=Mahgraye) ماىغخي(، أو= Mahgre ) وأ ـ(،642) لمعاـيػنانية تعػد 

كالسرصمح العخبي السقابل نرػص سخيانية تشتسي ألربعيشيات القخن الدابع السيالدي. 
)السيغخاية( بحدب مخجع سخياني قجيع يذيخ إلى  عمع األنداب (. كأشارا إلى أفمياجخون ىػ)

مي حاكؿ أف يعدكا ىحه التدسية إلى الكياـ كإف التفديخ اإلسالالسشحجريغ مغ إبخاليع عبخ ىاجخ. 
ـ(. لكغ ليذ 622التي تقابل في التاريخ السيالدؼ عاـ) (اليجخة مغ مكة إلى السجيشة) بفعل اليجخة

والسرادر التي تع التعػيل عمييا ىشاؾ ثسة مرجر قجيع يسكغ التعػيل عميو يذيج عمى صحة ذلظ، 
اإلسساعيمييغ مغ الجديخة العخبية إلى األرض  في ىحه الجراسة تقجم بجيال  آخخ، وىػ ىجخة

، إذ كاف مغ االسالمية-كذلظ بعج أف ترجعت أسذ العالقة الييػدية.(02)السػعػدة أي فمدصيغ
السيع ججا  إيجاد مخخج الرتباط الشبي الدابق معيع، كأعسالو الجيشية السساثمة لمييػدية، كقج تع ذلظ في 

األولى: اختيار مػقع ججيج لمخخوج الجيشي الياجخي، فتع التػجو السرادر اإلسالمية عبخ خصػتيغ 
الثانية: ححف دور الشبي مغ عسمية فتح فمدصيغ عغ شخيق تشكيح تاريخي جعمو كنحػ مكة. 

   . (00)يسػت قبل سشتيغ مغ بجء الغدو العخبي لفمدصيغ

، ىي األخخػ الياجخية نطخيةكحكيقة الحاؿ إف ىحه الشرػص التي استجؿ بيا الباحثاف عمى        
ليدت بخيئة، فيي مشجرجة ضسغ حقل األدب الدجالي الجيشي، الحؼ كاف يجكر بيغ رجاؿ الجيغ مغ 
ييػد، كمديحييغ، كسخياف، كغيخىع، عمى اثخ انتذار اإلسالـ كتسجده في الجغخافيا التي يشتسي ليا 

تعامل السغدك الحؼ يجب أف  ىؤالء، كبالتالي فيع يتعاممػف مع الحجث الجيشي كالدياسي الصارغ 
                                                                                  يجافع عغ كجػده، كعميو فال يسكغ مشيجيا  كال عمسيا  عجىا مرادر مػثػقة أكثخ مغ السرادر 
                                                                                         العخبية. ىحا فزال  عغ بعج مؤلفييا عغ السحيط الجغخافي العخبي كاإلسالمي، كلغتو كثقافتو، كيبجك 

الت يعتج بيا، بيغ الذعػب األرمشية أف شبيعة جغخافية الجديخة العخبية لع تديع في إيجاد اترا
 . (56)كاليػنانية، كالكبائل العخبية في بجايات السخحمة اإلسالمية

كيججر أف نمتفت ىشا لسا قخره مدتذخقػف متخررػف في مجاؿ العالقات السبكخة بيغ        
الستقجمة عغ  (الخارجية)                                                                السدمسيغ كاألمع األخخػ، اعتسادا  عمى ما نقمتو السرادر غيخ اإلسالمية
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الفتػحات اإلسالمية، كشبيعة تعخؼ األمع األخخػ عمى السدمسيغ. فقج أكج السدتذخؽ الخكسي 
أليكدي جػرافدكي(، الستخرز في تاريخ العالقات الحزارية بيغ الذعػب كالقارات  السعاصخ)

تو كبجعة أن الترػرات الستكػنة لجى البيدنصييغ واألوربييغ عغ اإلسالم وشبيع، (57)كالثقافات
مشذقة عغ السديحية، إنسا انتقمت ليع عغ شخيق السديحييغ الدخيان، وإذا كانت الريغ الدػرية 
                                                                                   أكثخ تحفطا  واتداقا ، فإن الريغ البيدنصية التي بجأت تطيخ مع السؤرخ البيدنصي)القجيذ 

وربا في                                                                   كانت في معطسيا مؤدلجة، ومذػ ىة لمعقيجة اإلسالمية، وبدببيا ليسغ عمى أ ثيػفانذ(،
     . (03)القخون الػسصى الػعي الدمبي الرخيح تجاه اإلسالم

=  Walter Emil Kaegiكأكج السدتذخؽ األميخكي كالباحث السختز بالتاريخ البيدنصي)        
وىػيتو  =سيبيػس(Sebeos) أن السؤرخ األرمشي، (59)ـ(2122-1937كالتخ  ايسيل كيغي  

مرادره، التي يبجو أن بعزيا كان سخيانيا. وعمى الخغع مغ أنو خالفيان، عمى نحػ ما ىي عميو 
يجعي أنو استقى معمػماتو عغ الفتػحات اإلسالمية مغ السداجيغ األرمغ، إَل أنو قج يكػن بيشيع 

                   فقج اعتسج ىػ أيزا  =جيفػنج(،  Ghevond)وكحلظ الحال بالشدبة لمسؤرخ. جساعات عخقية أخخى 
الخواية البيدنصية . كنز عمى أف الفتػحات اإلسالمية عمى مرادر سخيانية لشرػصو عغ

                                                                                     متحيدة، وَل يسكغ اعتسادىا مكياسا  مػضػعيا  لزبط كل الخوايات اإلسالمية ضبصا  مػثػقا  بو. 
 .(12)حتى محتػيات ىحه الخواية تحتاج إلى فحز نقجي

نفديا كانت قج نفت كجػد مثل ىحه العالقات حتى في  كخون كيجب أف ال نشدى ىشا أف       
                                                                                     السجاؿ التجارؼ، كعمى ىحا األساس نفت تجارة مكة الجكلية. فزال  عغ ذلظ فإنشا يسكغ أف ندجل 

 عمييا، كعمى نطخية الكتاب العجيج مغ السؤاخحات التي يسكغ اف نجسميا بالشقاط التالية:

ابمة مع مثيالتيا تبقى مذخعة األبػاب (، كبالسقكخون وكػكإف الشرػص التي كضفيا) -6
= الياجخييغ(التي اختارىا السؤل فاف Hagarismفميذ مغ الديػلة الخبط بيغ كمسة) لقخاءات مختمفة،

 Magaritai)عشػانا  لكتابيسا كنطخيتيسا، كبيغ الكمسات التي كردت في الشرػص التي استخجمػىا
في ماىغخاية( = Mahgrayeماىغخي(، أو)=Mahgre )(في البخدية اليػنانية، كماغاريتاي=

الشرػص الدخيانية. كيغجك األمخ أكثخ بعجا  كصعػبة إذا ما حاكلشا السصابقة مع التدسية التي كردت 



 مقاربات يف رؤى باتريشا كرون ومايكن كوك -اإلسالم املبكر ونظرية اهلاجرية

  أ.م.د شهيد كريم حممد                                                                                     

 

   م(3233حزيران  – 23العدد )ممحق  تارخيية مة دراساتجم 

 

248 

خ اسشة =Saracens)في نز)عقيجة يعقػب(  (. مع االلتفات إلى أف ىحا المفع األخيخ ىػ س 
 الذائع، كىػ األكثخ استخجاما  ، كسا سيأتي.  

-=ىاجخيغ(السدتخجمة في بعس نرػص الججؿ)السديحيHagareneطة)إف لف -0
= آجخاف(، في المفع الفخندي، كتذيخ إلى ىاجخ زكجة Agareneاإلسالمي(الػسيط، تػافق كمسة)

(، الحؼ عاش يػحشا ابغ الفشكي/يػحشا باربشكابي،كسا في استخجاـ القجيذ الدخياني)(61)ع( )ابخاليع
كؿ اليجخؼ(، كعاصخ الفتػحات اإلسالمية، لتفديخ الشجاحات التي في)القخف الدابع السيالدؼ/األ

. ككسا في استخجاـ غيخه مغ السؤرخيغ (62)(في الفتػحات األكلى أماـ البيدنصييغأبشاء ىاجخحققيا)
(،ندبة لياجخ، مدتشجيغ في ذلظ إلى أبشاء الجاريةالدخياف، الحيغ كانػا يشعتػف العخب كالسدمسيغ بػػػػ)

(. كىػ يتحجث عغ 31-21)رسالة القجيذ بػلذ ألىل غالشية(، )اإلصحاح الخابع:نز مدتل مغ
 .                 (63)السفاضمة بيغ إسحاؽ ابغ سارة، كإسساعيل ابغ ىاجخ

، التي كججىا ماىغخي/ماىغخاية(/ماغاريتايماىجخاي/كىي بيحا المحاظ تختمف عغ كمسة)      
كالدخيانية كاألرمشية كغيخىا، فاألخيخة تختبط  السدتذخقاف في بعس الشرػص اليػنانية

خ ة  بكمسة) (، كال سيسا أكائل مغ اشتخكػا في الفتػحات. مياجخة الفتػح( أك)السياجخيغ(العخبية)السياج 
( في معخض حجيثو عغ 279ت البالذري كلجيشا نرػص صخيحة تجؿ عمى ىحا السعشى، فقج ذكخ)

ة السعاصخيغ لسخحمة الفتح، أنيا فتحت صمحا ، ثع انقمبػا عمى ناقال  ركاية أحج الخكا  (تدتخفتح مجيشة)
يػصي قادة )ص(كاف الشبي. و(12)فدار إلييا السياجخون فقتمػا السقاتمة، وسبػا الحراري السدمسيغ، 

إذا أنت لقيت عجوك مغ السذخكيغ، فادعيع إلى التحػل مغ الجير بعجة كصايا، كمشيا قػلو: 
أخبخىع أن ليع ما لمسياجخيغ، وعمييع ما عمى السياجخيغ، فإن ىع دارىع إلى دار السياجخيغ، و 

أؼ أف  .(10)أبػا أن يتحػلػا مغ دارىع إلى دار السياجخيغ، فأخبخىع أن يكػنػا كأعخاب السدمسيغ
السدمسيغ عشجما كانػا يمتقػف بأعجائيع كانػا يعخضػف عمييع أف ي دمسػا كيياجخكا إلى دار اإلسالـ، 

أف الخميفتيغ أبػ بكخ كعسخ ربصا بيغ الفتح  ىذام جعيطغ كالسدمسيغ. كيخػ فيكػنػا مياجخي
كاليجخة، كعسال عمى تػشيغ الفاتحيغ في السشاشق السفتػحة، فالشجاحات السجىذة لجيػش الفتح 
كانت بسثابة حمع مدتحيل، كىا ىػ قج تحقق كتياكت السجف ككشػزىا تحت سيػؼ الفاتحيغ السشحىميغ 

قج كفى بػعجه لشبيو بأف يعصيو الجنيا، كىػ ما جعل مغ الفتح حخكة ىجخة ميسة، بفكخة أف هللا 
كمشتطسة، كمياجخيغ بالقػة، يخكف أنو سيمي انترارىع إقامة دائسة في مشاشق الفتح، كلئغ كانت 
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الجيػش مشطسة كخاضعة لمجكلة، إال أف ذلظ ال يتشاقس إشالقا  مع فكخة ىجخة تتمػ العسل 
         .   (66)العدكخؼ 

عمى أف السدتذخقيغ حاكال استبعاد ىحا السعشى عغ شخيق حرخ مفيػـ ىجخة الفتح بأرض 
الذاـ، كإغفاؿ ما عجاىا مغ مشاشق الفتح كالعخاؽ كمرخ، كغيخىسا، مدتشجيغ في ذلظ لحجيث يشقمو 

بعج ستكػن ىجخة قاؿ:")ص((جاء فيو أف الشبيباب سكشى الذامىػ( في )275أبػ داكد الدجدتاني)ت
. كىا ىع ىشا يعػداف لمسرادر اإلسالمية إذا ما (67)"ىجخة فخيار أىل األرض ألدميع مياجخ إبخاليع

ميا انتقاؿ  كافقت رؤاىسا، غاضيغ الصخؼ عسا يحسمو ىحا الحجيث مغ أيجكلػجية سياسية كمحىبية فع 
أباف مخحمة  عاصسة الخالفة اإلسالمية نحػ دمذق، كبخكز ما يدسى أحاديث فزائل السجف، سػاء

الرخاع مع جبية العخاؽ)اإلماـ عمي كاإلماـ الحدغ( في زمغ معاكية، أك مخحمة الرخاع مع جبية 
 الحجاز)عبج هللا بغ الدبيخ(في عيج عبج السمظ بغ مخكاف. 

التي تختبط ماىغخي/ماىغخاية(، /ماغاريتايماىجخاي/كفي كل األحػاؿ تبقى كمسة)     
خ ة(  أك)السياجخيغ( أك)مياجخة الفتح( بعيجة كل البعج عسا يجعيو السدتذخقاف بكمسات)السياج 

(، ككػنيا اندالخ لميػية اإلسالمية عغ الييػدية في مخاحل اإلسالـ األكلى، نطخية الياجخيةمغ)
كأنو تأسذ عمى أيجؼ مجسػعة خاصة تحسل ىحا االسع. فال يسكغ أف يفيع ذلظ مغ خالليا، فيي 

قيق ال يقبل التأكيل كالتفديخ، كلعل ىحا ما جعل السدتذخقاف يحجساف عغ تحجد السعشى بذكل د
استقراء الذػاىج الشرية السساثمة، كتػسيع دائخة البحث عغ السرادر الخارجية، كاألخح بشطخ 

 االعتبار التبايغ في اإلشارة إلى السدمسيغ بيشيا.                           
=عقيجة يعقػب(، التي مشحيا السدتذخقاف Doctrina Jacobi)نز إذا ما رجعشا إلى -0

السختبة األكلى)األقجـ( في ترشيف)السرادر الخارجية(، التي تحجثت عغ اإلسالـ كالسدمسيغ في 
خ اسشةمخحمة الشذأة، فإنشا نجج التدسية التي كردت في أصل الشز تأتي بمفع لقج ضيخ نبي  (.)س 

        .(68)الحي ضيخ مقبل مع الدخاسشة (. إنيع يقػلػن أن الشبيSaracens)كاذب بيغ
 كىي كمسة اختمف السؤرخػف بمفطيا بيغ)سخسغ(، ك)سخكغ(، ك)سخكشػؼ(، كاختمفػا بتفديخىا،  

 ، كقيل: ندبة لػكمسة)ع(باعتبار تشاسل العخب مغ كلجىا إسساعيل )ع(فقالػا: ندبة لدارة زكجة ابخاليع
، كقيل: اسع لقبيمة (69)العخبية، كقيل: ندبة لمذخؽ التي تعبخ عغ سكاف شساؿ الجديخة  )شخكت(

)كادؼ  أك )الدػاركة(، )الدخقة/الدخاؽ(، كقيل: اسع لقبيمة معيشة في صحخاء سيشاء، كقيل: بسعشى
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في الحجاز كقيل:  كقيل: أنيا مذتقة مغ)جبل الدخاة( كىػ اسع قجيع لسكاف شساؿ يثخب. الدػاريظ(
(. إلى غيخ ذلظ مغ قبيمة=شخبت( اآلرامية، التي تعشي)Srbtسة)أنيا جاءت نتيجة خصأ في قخاءة كم

 . (71)التفديخات السختمفة
كعمى أية حاؿ فإف ىحه المفطة ىي األقجـ، كاألكثخ تجاكال  في التعبيخ عغ العخب، فقج       

 =سخاكيشيذ(، كبريغةSaracenes) بريغة=سخاكيغ(، ك Saraceniاستخجميا اليػناف بريغة )
(Sarakenoiكاستعسميا الالتيغ بريغة ،)سخاكشػؼ = ((Saracenus= .)ككانت تصمق  ساركيشػس

)شخؽ نيخ األردف(.  عمى العخب القاششيغ في بادية الذاـ، كشػر سيشاء، كالرحخاء السترمة بأدكـ
كمغ ثع  تػسع مجلػليا ابتجاء مغ القخف الخابع السيالدؼ، كصارت في القخف الدادس السيالدؼ تصمق 

=ديػسقػريجس( الحؼ عاش في  Dioscuridesعمى عسػـ العخب كالسدمسيغ. كأقجـ مغ ذكخىا ىػ) 
 . (71)القخف األكؿ لمسيالد

 يػحشا الجمذقي(، السعخؼ باسع)خجػن التغمبيمشرػر بغ سكقج ألف القجيذ الدخياني)      
مشح كقت مبكخ كتابا  (72)ىػ(،الحؼ عاش في بالط الخالفة األمػية في دمذق56ـ/676ت

(. بسعشى أف السديح الدخياف كانػا يصمقػف ىحه التدسية عمى مشاضخة بيغ ساراتي ومديحيبعشػاف)
دمسيغ في الخصاب الخسسي في روما تذيخ لمعخب والس . كمغ ثع باتت ىحه المفطة(73)السدمسيغ

 .    (74)وغيخىا مشح القخن الثاني السيالدي
ـ(في تاريخو 735قبل كفاتو عاـ)بيج السبجل أو السقخ( =Venerable Bedeالقذ) ككتب     

في ذلظ الػقت قام الػباء السػجع الستسثل بالدخاسشة بتخخيب مسمكة بالد الغال، بعج الكشدي: 
كيعشي بحلظ  .(75)وبائدة، لكشيع سخعان ما لقػا عقابيع الحي يدتحقػنو عمى غجرىعمجازر أليسة 

 .  (76)ىػ(114ـ/732في فخندا عاـ)(ىديسة السدمسيغ في معخكة)بػاتييو/بالط الذيجاء
بصخيخؾ بيت السقجس عذية الفتح  -لمتعبيخ عغ السدمسيغ -ككحلظ استخجـ ىحه الكمسة     

، فقج كتب (77)ق(17ـ/639= صفخكنيػس ت Sophroniusاإلسالمي ليا، القجيذ)
خصابا  كعطيا ، مغ أقجـ الخصابات كردكد الفعل اليػنانية السػجية لمسديحييغ تجاه  ىػ(12ـ/634عاـ)

 (78)(الدخاكشةالفتػحات اإلسالمية، ككاف يأمل فيو أف يشترخ اإلمبخاشػر)ىخقل( عمى السدمسيغ)
وبجخأة شخيخة وآثسة بدبب ، قام الدخاسييغ بتجميخ كل شيء بعشف وانجفاع حيػاني فقاؿ:

   .(24)خصايانا
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بغس الشطخ عغ صػرة كتابتيا، أك شخيقة لفطيا،   (سخاسشة=Saracens)كيبجك أف لفطة       
ضمت مدتخجمة عشج الخكـ البيدنصييغ لمتعبيخ عغ السدمسيغ حتى)القخف الخابع عذخ السيالدؼ/الثامغ 

أنو عشجما دخل القدصشصيشية سسعيع (779)تابغ بصػشة اليجخؼ(، فقج ذكخ الخحالة 
 . (81)سخاكشػا، سخاكشػا( بسعشى السدمسيغ:)يقػلػن 

أنو لع يكغ  عمى(81)=ديػارنت(Durantكنز مؤرخ الحزارة، كالفيمدػؼ األمخيكي الذييخ)    
لبالد العخب بػصفيا وحجة سياسية وجػد قبل عرخ الشبي إَل في مدسيات اليػنان غيخ الجقيقة، 

(، ومغ = الدخكشػؼ Sarakenoi) فقج كانػا يدسػن جسيع الداكشيغ في شبو الجديخة العخبية باسع
 (. ويمػح أنو مذتق مغ لفظ)الذخقييغ(سخاسشة =Saracens) َلسع اشتق المفظ اإلنجميدي ىحا ا

 .(82)العخبي

مو، كمع الدسة       كمع عجـ كضػح السعشى مغ ىحه التدسية بذكل دقيق، عمى سعة انتذارىا كق ج 
الفتػحات كارتباشيا بالخخاب كالجمار، الحؼ زعع مدتخجمػىا أنو رافق  االنفعالية التي تحسميا،

( الياجخيةاإلسالمية، إال أف أيا  مشيع لع يذخ، أك ي فيع مغ كالمو، أف ثسة ارتباط بيشيا كبيغ دعػػ)
 التي تبشاىا السدتذخقاف.         

=سيبيػس(،الحؼ استذيج السدتذخقاف ببعس نرػصو، Sebeos)أما السؤرخ األرمشي -4
، إذ قاؿ في معخض حجيثو عغ االضصياد السدمسيغلمتعبيخ عغ  (اإلسساعيمييغفقج استخجـ لفطة )

سمكػا الصخيق إلى الرحخاء، اليخاقمي لمييػد: أف الييػد الحيغ ىخبػا مغ بصر اإلمبخاشػر ىخقل 
ووصمػا إلى شبو الجديخة العخبية بيغ بشي إسساعيل، ودعػىع لسداعجتيع، وأخبخوىع أنيع 

ن ىشاك أحج أبشاء إسساعيل، ي جعى دمحم وفي ذلظ الػقت، كا. مختبصػن بحدب الكتاب السقجس
 )وىػ تاجخ(، فقجم نفدو ليع كػاعظ بأمخ مغ هللا.

 :Ils prirent le chemin du désert et arrivèrent en Arabie, chez les enfants 
d'Ismael; ils les ap pelèrent à leur secours et leur firent savoir qu'ils étaient 
pa rents, d'après la Bible.. A cette époque, il y avait un des enfants d'lsmaël, 
du nom de Mahomet, un marchand"); il se présenta à eux comme sur l'ordre 

de Dieu, en prédicateur.                                  , 
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(.كيذيخ إلى تحالف بيغ إسساعيل/اإلسساعيمييغأبشاء يتحجث عغ السدمسيغ بمفع) فديبيػسإذف    
الييػد ك السدمسيغ ، ال أف اإلسالـ حسل في بجاياتو ىػية ييػدية. كقج كخر ذات 

 .    (83)ىػ(15ـ/636في معخض حجيثو عغ معخكة اليخمػؾ عاـ) (اإلسساعيمييغاالستخجاـ)
 =Secrets of Rabbi Simon ben Yohayسفخ الخؤيا) األسخار( ) ككحلظ الحاؿ في     

الحؼ اتكأ عميو السدتذخ ق يغ في دعع)نطخية الياجخية(، إذ أسخار الحاخام شسعػن بغ يػحاي(، 
(،الحؼ ميثػديػس. كاستخجـ ىحه التدسية أيزا  القذ)(32)(اإلسساعيمييغعبخ عغ السدمسيغ بمفع )

. كال حاجة بشا (85)اـعاصخ الفتػح العخبية،  كذلظ في معخض حجيثو عغ فتػح اإلسالمية لبالد الذ
لمتجليل عمى السفارقة بيغ ىحا االستخجاـ كما تبشاه السدتذخقاف في)نطخية الياجخية(، فيػ مفارؽ ليا 

 مغ حيث المفع، كمغ حيث االنتساء العخقي.  
=جيفػنج(، الحؼ عاش في)القخف الثامغ  GHÉVONDكإذا ما انتقمشا لمسؤرخ األرمشي) -5

السيالدؼ/ الثاني اليجخؼ(، ككاف السدتذخقاف قج استذيجا بأحج نرػصو حػؿ رسائل متبادلة بيغ 
الخميفة عسخ بغ عبج العديد كاالمبخاشػر ليػ الثالث، كادعيا أنيا تقػـ دليال  عمى نطخية الياجخية. 

ة الفتػح، ويذيخ إلى الخمفاء بأسسائيع، وإلى فإنو يشز صخاحة عمى وفاة الشبي)ص(قبل مخحم
 HISTOIRE DES GUERRES ET DES، بل أنو عشػف كتابو بػػ)السدمسيغ بالعخب

CONQUÊTESD ES ARABES EN ARMÉNIE  تاريخ حخكب كفتػحات العخب في =
 أرميشيا(. كقاؿ في الرفحة األكلى مشو:

 PREMIÈRES GUERRES DES ARABES ET LEURS PREMIERES 
CONQUÊTES SUR L'EMPIRE D'ORIENT 

 Mahomet mourut après vingt ans de gouverne ment. Ses premiers 
successeurs sont connus sous nom d'Émirs-al-Mouménin'. Le califat des 
trois pre miers, Abou-Béker, Omar et Othman, remplit un espace de 
trente-huit ans. Abou-Béker monta sur le trône dans la onzième année 
du règne d'Héraclius, empereur d'Orient. 

 الحخكب العخبية األكلى كغدكاتيا األكلى عمى اإلمبخاشػرية الذخقية:
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مات دمحم بعج عذخيغ عاما مغ الحكع. ع خؼ خمفاؤه األكائل باسع أميخ السؤمشيغ. تسأل خالفة        
نية كثالثيغ عام ا. تػلى أبػ بكخ العخش في الدشة الثالثة األكائل، أبػ بكخ كعسخ كعثساف، مداحة ثسا

 .                                               (86)الحادية عذخة مغ حكع ىخقل إمبخاشػر الذخؽ 
Louis -Alfredعمى الخغع مغ انتساء السدتذخؽ الفخندي السعاصخ) -6

Prémare de الحؼ صجر لشفذ االتجاه (87)ـ(2116-1931=ألفخيج لػيذ دؼ بخيسار
(. (أك)التشكيحيالجحرؼ االتجاه = revision direction) عشو)باتخيذيا كخكف كمايكل كػؾ(،كىػ

كمحاكلتو اكتذاؼ كيفية بشاء ىحا التاريخ سػاء ، كعمى الخغع مغ تخررو بتاريخ اإلسالـ السبكخ
سيخة لمشبي، بقجر رغبتو بتقجيع أعخب عغ عجم نيتو تقجيع  إذ في السرادر اإلسالمية أك في غيخىا،

كعمى الخغع مغ استخجامو نفذ السرادر التي سبق كأف  .(33)صػرة عغ اإلسالم السبكخ
(، إال أنو خالفيع في الكثيخ مغ اآلراء ك الصخكحات كالشتائج، كال سيسا ما كخون وكػكاستخجميا)

كخون الجػىخية بيشو كبيغ)كيسكغ تمسذ الفخكؽ  (.نطخية الياجخيةيتعمق بفكخة الكتاب األساس)
 ( كفق السعصيات التالية: وكػك

مع ترخيح)بخيسار( بعجـ السػثػقية السصمقة بالسرادر اإلسالمية؛ كػنيا لع تكتب إال بعج  -1      
وأن كتب الديخة اجساَل  لع تػضع إَل عمى ضػء أكثخ مغ قخف كنرف القخف مغ مػت الشبي)ص( 

أجل تفديخىا، وأن القخآن يعبخ عغ األمػر بصخيقة تمسيحية مقاشع مختمفة مغ القخآن، ومغ 
ورمدية، وَل يتسيد بالػضػح التاريخي، وقج استغخق تجويشو فتخة شػيمة امتجت حتى نياية القخن 

.كمع تبشيو (89)الدابع السيالدي وربسا أكثخ. وأن الكتابات التاريخية بحاجة إلعادة تسحيز نقجي
 Salvationكاندبخك(حػؿ ندق)التاريخ الخالصي= =جػف John Wansbroughفخضية)

History  الحؼ حكع صياغات السرادر اإلسالمية لسخحمة اإلسالـ السبكخ، كتقجيسيا تاريخا ،)
ديشية(تدػدىا ليجة التبجيل، كالسساحكة الججالية في مػاجية -مقجسا  لمشبي)اسصػرة بصػلية

  .(91)السديحية أكثخ مسا ىي سيخة تاريخية حكيكية الجساعات الجيشية السشافدة، كال سيسا الييػدية ك
حػؿ كفاية السرادر غيخ كخون ووكػك( عمى الخغع مغ كل ذلظ إال أنو خالف)         

العخبية)الدخيانية، األرمشية، الكبصية، االغخيكية..(لخسع لػحة اإلسالـ السبكخ، فيي قميمة ججا  بالكياس 
َل تسثل شػق نجاة لمباحث بعج أن تخم ى عغ كعميو فيي . (91)ةمع األحجاث التي شيجتيا تمظ السخحم

السرادر العخبية كسا يرػر البعس، َل بدبب قم تيا وعجم كفايتيا إلشالق أحكام مػثػقة متساسكة، 
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وذات اتداع وشسػل معقػل حػل بجايات اإلسالم السبكخ وتاريخ القخآن فحدب، بل وأيزا  بدبب 
ػجية، وذات غخض وحيج ىػ كتابة التاريخ، فثسة سياقات أخخى ديشية أنيا ليدت خالية مغ األيجول

ل فزاء  لحخكة كاتبييا        .(92)وسياسية، تحكع نذأتيا وتذك 
كسا في نري اإلخباري بتقجـ الشرػص الدخيانية كاألرمشية  بخيسار(كمع احتفاء) -0

ىـ(، 64مـ/122الحي كان يكتب حػالي عام) (Tomas Le Presbytre= تػما القديذ)الدخياني
ىـ(، والثاني 60م/102وىػ يخوي خبخيغ يعػد األول لتاريخ )، بعج ثسان سشػات مغ مػت الشبي أي

نرػص السؤرخ الفتػحات في بالد الذام. و  ىـ(. أي مع انصالق62م/101لعام)
التي تعػد لشفذ الفتخة الدمشية. وكتابات يعقػب الخىاوي بعج عقجيغ  =سيبيػس(Sebeos)األرمشي

إسالمي أف يحػز ىحه الرفة، كيحقق -كعجـ مقجرة أؼ مرجر عخبيأو ثالثة عقػد مغ ذلظ التاريخ، 
 .(40)ىحا القخب الدمشي مغ األحجاث

(حػؿ فكخة الثقة السصمقة بيحه التػاريخ، فيي تػصف باتخيذا كخون ومايكل كػكإال أنو يخالف)        
ولكشيا في حكيقة الحال لع ،                                                       خارجية قياسا  بالسرادر العخبية مغ داخل الجساعة اإلسالميةبأنيا 

بالكياس لألحجاث التي يخون إن مغ واجبيع تجويشيا، فيع يشتسػن ، ترجر عغ مخاقبيغ خارجييغ
                                                          فتػحات، والحيغ كانػا غالبا  مغ ضحاياىا، بسعشى أن كتاباتيع إلى الدكان السحمييغ الحيغ تعخضػا لم

 .                                      (42)َل شظ كانت خاضعة لتأثيخ اَلنتساء الدياسي، والجيشي، والفكخي، والقػمي
في مزسار استخجامو لمسرادر غيخ العخبية التي تؤرخ ألحجاث اإلسالـ األكلى، أشار  -3

السعمػمات التي نستمكيا عغ بجايات الحخكة التي أسديا دمحم مػجػدة في اإلخباريات  أن أولى إلى
اإلخبارؼ  كقج ابتجأىا مع                                                                 السديحية، وىي معمػمات قخيبة ججا  مغ األحجاث إن لع تكغ معاصخة ليا. 

عغ السعخكة ىػ(18ـ/641، الحؼ كتب حػالي)=تػما القديذ(Tomas Le Presbytreالدخياني)
كقج ضيخ السدمسػف في ، ىػ(12ـ/634السدمسػف مع البيدنصييغ بالقخب مغ غدة عاـ) التي خاضيا
 في سشة فقاؿ: =شياؼ د ميست(Tayaye d-Mhmt)كبالدخيانية عخب محست(،كتابو باسع)

 دار القتال بيغ الخوم و)شيايا ميست(بفمدصيغ، فيخب الخومان وتخكػا البصخيق)بار يخدان( م(420)
مغ مداكيغ القخوييغ مغ مديحييغ، وييػد، وسامخييغ،  (2222ىشاك نحػ)فقتمو شيايا، وقتل 

ب شيايا القصخ كمو  .(40)"وخخ 
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كبالتدامغ مع ( إلى أنو وضيخ الشبي عشج الداراسيغ. أي العخب) كأشار تحت فقخة عشػنيا بعبارة 
=عقيجة Doctrina Jacobi)جخت اإلشارة إلى األحجاث نفديا في نز تػما القديذ(نز)

المغة األـ التي كتب بيا ألكؿ مخة  (La Didaskalia Iakobouالحؼ عخؼ باليػنانية بػاسع)يعقػب(،
عمى  (=الداراسييغsaracenesـ(، كجاءت اإلشارة فيو إلى انترار العخب)641-634خالؿ السجة)

لع يكػنػا يدتخجمػن أشار)بخيسار(إلى أف السؤرخيغ الدخياف بالسجسل .(41)الخكـ البيدنصييغ
لفطة)مدمع(العخبية لمجَللة عمى الفاتحيغ العخب والسدمسيغ، ورجح أن العخب أنفديع لع يكػنػا 

                       .(42)يدتخجمػنيا آنحاك
السرادر الدخيانية فكانت تجؿ عمى الدكاف العخب  (فيعخبايا= Arabayaأما لفطة) 

السدتقخيغ في مشصقة كادؼ الخافجيغ العميا قبل مخحمة الفتح اإلسالمي.كقج استخجـ الدخياف 
كشي ىي قبيمة عخبية تعير في السشصقة لمجَللة عمى العخب بذكل عام.  (شياي=Tayaye)لفطة

. ومغ ثع أضاف قجيسة مع شساؿ الجديخة العخبيةالػسصى مغ الجديخة العخبية، ككانت ليع عالقات 
لمجَللة عمى العخب  (Mahgraye) السؤل فػن الدخيان كمسة ججيجة لسعجسيع المفطي وىي كمسة

السدمسيغ الفاتحيغ الججد، وربسا ىي مذتقة مغ كمسة مياجخيغ، وقج جخى تحػيخىا إلى اليػنانية 
=مػغاريتاؼ(كسقابل لمكمسة  Moagaritaiمغة فرارت)في أوراق البخدي اإلدارية السرخية الثشائية ال

أي السياجخون في سبيل هللا، الحيغ تخكػا بالدىع لكي يقاتمػا في سبيل هللا، (.مياجخون العخبية)
وقج ورد ىحا التعبيخ في وقت سابق في الػثيقة التأسيدية . بحدب السعجع المفطي اإلسالمي

( نطخية الياجخية))باتخيذيا كخكف كمايكل كػؾ( ك يخالف (بخيسار) كبحلظ فإف.(43)لمحخكة في يثخب
                               جسمة كتفريال    

، فقج سيبيػس(=Sebeos)أما في سياؽ استخجامو لشرػص مؤلف اإلخباريات األرمشية -4
، أك )إسساعيمييغ/أبشاء إسساعيل(أشار )بخيسار( إلى أنو عبخ عغ السدمسيغ بمفع

ىحه الكمسة األخيخة حػرت الحقا  في األدبيات السديحية السكتػبة  =ىاجاراش(. كافHagarachsبمفع)
=ىاجخ(أـ اسساعيل، كىػ جج Hagar(،كىي مذتقة مغ كمسة)Agarenoiبالمغة اإلغخيكية إلى)

وقج انتيى األمخ إلى حرػل تخابط في العقمية الجساعية كسا في الكتابة بيغ معشى اليجخة، العخب. 
 . (44)صالقا  مغ جحر سامي واحج)ىـ. ج. ر(ومعشى ىاجخ أم إسساعيل، ان
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جاء في شحرة مغ نز سخياني، في نياية ثع إنو قصع الذظ باليقيغ، فشز عمى أنو:  -5
ىـ( ما نرو: ىحا الكتاب مغ 10م/130مخصػشة سخيانية لمعيج الججيج، يعػد تاريخيا إلى عام)

يقابل ( بحدب التقػيع اإلغخيقي، الحي 440العيج الججيج قج أنجد عام)
 .     (622)مغ أبشاء إسساعيل، ولج ىاجخ، و ولج إبخاليع السيجخايي( =Mahgraye(لجى)10عام)
باتخيذا كخون ) كعمى الخغع مغ انتسائو لشفذ االتجاه الحؼ يشتسي لوبخيسار(، كىكحا نجج)      

معيسا تساـ ، كعمى الخغع مغ تػضيفو لشفذ السرادر التي استخجماىا، إال أنو يختمف (ومايكل كػك
في الشرػص (كمخادفاتيا، ىاجخييغاالختالؼ حػؿ تفديخ السشحى التاريخي الستخجاـ لفطة)

 )نطخية الياجخية(.    مغ داللتيا عمى الدخيانية كاليػنانية كاألرمشية، كما افتخضاه
ع ىحا فزال  عغ التبجالت التي شخأت عمى المفع بحدب المغة السدتخجمة. كاحتػاء  السعج        

شياي، المفطي)الدخياني، كاألرمشي، كاليػناني( السعبخ عغ العخب كالسدمسيغ، عمى ألفاظ أخخػ مثل:)
 (. كىي تدسيات تجخل ضسغ الدياؽوإسساعيمييغ، وأبشاء إسساعيل، و سخاسشة، أو ساراسييغ

، اؿ الجيغكتبة تمظ الشرػص كانػا مغ رج كفق الخؤية الجيشية السجادلة، كالسيسا أف التأكيمي لألحجث
ولحا تع م ػضعة ىؤَلء الفاتحيغ العخب باعتبارىع أبشاء إسساعيل ابغ ىاجخ وفق رؤية الك تاب 

حسار  وحذي  بذخي،  .التي يسكغ أف يقاؿ عشيا أنو مغخضة إلسساعيل إذ كصف بأنو:(111)السقج س
                .(112)يجه عمى الجسيع، ويج الجسيع عميو

الباحث)حداـ عيتاني(تدسيات العخب كالسدمسيغ، كالشعػت التي أشمقت لمجاللة كقج تقرى      
عمييع بألدشة الذعػب السغمػبة، فأشار إلى أنيع عخفػا بأسساء مغ قبيل:)الدخاسشة، كالصائييغ، 
كالياجخييغ، كالسياجخيغ، كاإلسساعيمييغ(. كأشار إلى تفخع تدسية)الصائييغ(إلى صيغ أخخػ مثل: 

زيغ(؛ حدب ألدشة مغ استخجمػىا -شي، ك تا-يايػ، كتازيغ، كتازؼ، كشاجيظ، ك تا)شيايا، كش
لمتعبيخ عغ العخب كالسدمسيغ، كال سيسا، اآلشػرييغ، كالفخس، كالريشييغ، كالدخياف، كسكاف ىزبة 

أن زوجة بخمظ ىػ( 86( عاـ)بمخفي معخض حجيثو عغ فتح مجيشة )الصبخي كقج نز  .(113)التبت
 .(114)..(يا تازي بقػليا:)عبج هللا بغ مدمع أخػ قتيبة بغ مدمع  خاشبتخمظ، أبي خالج بغ ب

عسا تحسمو جسيع ىحه التدسيات كالشرػص مغ شابع سجالي، فإنيا تخمػ مغ أؼ أثخ  كبغس الشطخ
 .         (نطخية الياجخيةلسا يجعيو السدتذخقاف)باتخيذيا كخكف كمايكل كػؾ( حػؿ)
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كفي ختاـ ىحا البحث كالسػضػع الذائظ، يبجك أنو ليذ ثسة ما يرف السدتذخقاف       
: أن ما إذ نز عمىىذام جعيط، ( بأبمغ مسا قالو الباحث كالسفكخ التػندي الياجخيةكنطخيتيسا)

انتيى إليو)مايكل كػك( في كتابو)دمحم( مغ أن مكة مػجػدة في فمدصيغ، ليذ سػى خخافة، 
اشى مع مجخى التاريخ. وىػ يعتسج عمى تفديخ خاشئ آلية قخآنية؛ مسا يشع عغ وخيال، َل يتس

عجم فيع لمسعجع القخآني. وىػ قج استقى ىحه الفكخة مغ)باتخيذيا كخون(، وىي َل تسثل سػى عجم 
الذعػر بالسدؤولية العمسية. وىؤَلء قج اعتبخوا أن الجراسات اإلسالمية في الغخب َل تسذ إَل 

مغ الشاس يعجون عمى األصابع، واعتبخوا أن كبار العمساء في السيجان قج خبا ذكخىع قميال  ججا  
ودرجػا، فيسكغ عشجئح البػح بأية فكخة، مغ دون رقابة الخابصة العمسية. وىحا ما كان واضحا  في 
كتابيسا)ىاغاريدع/ الياجخيػن(.إن ما نعيبو عمى اَلستذخاق ىػ انفالتو مغ عقالو، وابتعاده عغ 

 .(115)رخامة السشيجية التاريخية، بتعم ة الرخامة ذاتيا، أو حبا  لمججيجال

 الخاتسة
عمى ما يبجك مغ الخالؼ بيغ السدتذخقيغ الكالسيكييغ كالسدتذخقيغ الججد حػؿ مرادر دراسة  -1

اإلسالـ السبكخ، إال أف الشتائج تجسع شصخؼ االستذخاؽ، مغ حيث الشبخة الذكية الحادة 
باتخيذيا كخون، ومايكل كػك، كالخؤية اإللغائية كسا تبشتيا  ىشخي َلمشذكالستصخفة كسا دعسيا 

 . مجفػعيغ بسقخرات)االتجاه التشكيحي(أك) االتجاه الجحرؼ( الحؼ أسدو األخيخ.  اندبخووجػن و 
(قج الياجخيػن لكخون وكػككانت الشتائج التي قجميا االتجاه التشكيحي أك الجحرؼ في كتاب) -2

غزت الصخؼ تساما عسا يسكغ أف يشدفيا مغ الجحكر كىػ مجػ السػثػقية التاريخية لمسرادر 
حيث أشخ انتاجيا عمى األقل. كىػ ما تشبو لو السدتذخؽ)بخيسار(، فمع يسشحيا الثقة  البجيمة، مغ

  كخون وكػك.السصمقة كالكاممة، كسا لع يغاؿ في استشباط الشتائج مغ تمظ الشرػص كسا فعل 
ؿ عمييا كتاب)الياجخيػف(، في شخح)نطخية  -3 تبيغ مغ خالؿ متابعة الشرػص التي عػ 

خجاميا في الجراسات االستذخاقية األخخػ)كتاب بخيسار مثال (، أف األلفاظ الياجخية(، كشخيقة است
السدتخجمة لمتعبيخ عغ السدمسيغ قج تبايشت بذكل كبيخ، كىي بالزخكرة محكػمة بالصابع 
الدجالي، كالسساحكات الججلية بيغ اإلسالـ كالسديحية. كلكغ أيا  مشيا ال تحيل إلى الفيع الحؼ 

 كتابيسا.   تبشاه السدتذخقاف في
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 يػامرال
                                                             

 .      39، 37يشطخ: ريتذارد سػذرف: صػرة اإلسالـ في أكربا في القخكف الػسصى، (1)
 .           61-58يشطخ: أليدكي جػرافدكي: اإلسالـ كالسديحية، (2)
 . 97تاريخ الرخاع بيغ عالع السديحية كعالع اإلسالـ، -يشطخ: أنجرك ىػيتكخكفت: الكفار (3)
 . 21يشطخ: حداـ عيتاني، الفتػحات العخبية بخكاية السغمػبيغ، (4)
 .     113الشحل/ (5)
 . 44فرمت/ (6)
 .33، 25، 14،24، 1/13يشطخ: جػاد عمي: السفرل، (7)
 .    1/25جػاد عمي: السفرل، (8)
يشطخ:االتجاه التشكيحي كأثخه عمى الجرس االستذخاقي السعاصخ لمقخآف الكخيع كعمػمو. تحت الخابط  (9)  

    اإللكتخكني: 
  https://tafsir.net/translation/4/al-mlf-al-awl-ala-qsm-at-trjmat-al-atjah-at-
tnqyhy-w-athrh-fy-ad-drs-al-astshraqy-llqr-aan-al-krym-w-lwmh-mdkhl-t-ryfy-
balmlf   

كلجت في الجنسارؾ، ثع انتقمت إلى بخيصانيا كأكسمت دراستيا في جامعة لشجف، فحرمت مشيا عمى الجكتػراه  (9)
ـ(، ثع 1977ـ(مغ كمية الجراسات الذخقية كاألفخيكية. كعسمت في ىحه الجامعة حتى عاـ)1974عاـ)

حا العاـ انتقمت إلى ـ(، كفي أكاخخ ى1997انتقمت إلى العسل في جامعة كامبخدج البخيصانية حتى عاـ)
ـ(، أشيخ مؤلفاتيا: 2115العسل في معيج الجراسات العميا التابع لجامعة بخيشدتػف األميخكية. تػفيت عاـ)

، مع مايكل                                  دراسة في السخحمة التكػيشي ة لإلسالـ كتاب تجارة مكة كضيػر اإلسالـ، ككتاب الياجخيػف:
 9سالـ، مقجمة الستخجسة)آماؿ الخكبي(،كػؾ، ككتاب خميفة هللا. يشطخ:تجارة مكة كضيػر اإل

ـ(، 1963-1959كدرس التاريخ كالجراسات الذخقية في كامبخدج) ـ(،1941مدتذخؽ بخيصاني كلج عاـ) (11)
ـ(، 1966-1963في جامعة لشجف) (SOAS)كأتع الجراسات العميا في كمية الجراسات الذخقية كاألفخيكية

ـ(، ع يغ أستاذا  لجراسات الذخؽ األدنى في جامعة 1986ـ)تحت إشخاؼ السدتذخؽ بخنارد لػيذ. كفي عا
بخندتػف في الػاليات الستحجة األمخيكية. لو عجة مؤلفات مشيا: دمحم نبي اإلسالـ، كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي 
عغ السشكخ في الفكخ، العقيجة االسالمية في كقت مبكخ، دراسات في أصػؿ الثقافة اإلسالمية السبكخة. 

 : ئيل كػؾ كيكيبيجيايشطخ: ميخا
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Cook_%28historian%29 

مدتذخؽ أمخيكي تخخج في جامعة ىارفارد، كعسل حتى التقاعج في كمية الجراسات الذخقية كاإلفخيكية في  (11) 
لشجف، كتخرز في تاريخ القخآف، كمخحمة اإلسالـ السبكخ، مدتخجما  مشيج الشقج التاريخي، كالذظ السفخط، 

صخؼ بذأف القخآف كالتاريخ الحؼ أدػ بو إلى رفس السرادر اإلسالمية، كاإلدالء بأحكاـ غاية في الت
(، 1977اإلسالمي. مغ أىع أعسالو: الجراسات القخآنية: مرادر كأساليب تفديخ الكتابات)أكدفػرد، 

(.يشطخ:جػف كاندبخك 1978كالػسط الس مي: محتػػ كتكػيغ تاريخ الخالص اإلسالمي)أكدفػرد
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

https://tafsir.net/translation/4/al-mlf-al-awl-ala-qsm-at-trjmat-al-atjah-at-tnqyhy-w-athrh-fy-ad-drs-al-astshraqy-llqr-aan-al-krym-w-lwmh-mdkhl-t-ryfy-balmlf
https://tafsir.net/translation/4/al-mlf-al-awl-ala-qsm-at-trjmat-al-atjah-at-tnqyhy-w-athrh-fy-ad-drs-al-astshraqy-llqr-aan-al-krym-w-lwmh-mdkhl-t-ryfy-balmlf
https://tafsir.net/translation/4/al-mlf-al-awl-ala-qsm-at-trjmat-al-atjah-at-tnqyhy-w-athrh-fy-ad-drs-al-astshraqy-llqr-aan-al-krym-w-lwmh-mdkhl-t-ryfy-balmlf
https://tafsir.net/translation/4/al-mlf-al-awl-ala-qsm-at-trjmat-al-atjah-at-tnqyhy-w-athrh-fy-ad-drs-al-astshraqy-llqr-aan-al-krym-w-lwmh-mdkhl-t-ryfy-balmlf
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Cook_%28historian%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Cook_%28historian%29
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ممف االتجاه التشكيحي عمى قدع التخجسات ؛ /https://ar.wikipedia.org/wikiيشطخ: جػف كاندبخك (21) 
-https://tafsir.net/translation/18/mlf-al-atjah-at، تحت الخابط اإللكتخكني: تعقيبات ختامية

tnqyhy-ala-qsm-at-trjmat-t-qybat-khtamyh 
 . 13رضػاف الديج: السدتذخقػف االلساف،  (13)
(14)  HAGARISM ,P, viii. :  Cook Crone and 
ـ(، كأكسل دراستو في جامعة أدنبخة، ثع في جامعة 1919مدتذخؽ بخيصاني، كلج في اسكتمشجا عاـ)( 15)

لو عجة مؤلفات أكدفػرد، كجامعة جيشا في ألسانيا. اىتع بالديخة الشبػية كالتاريخ كالحزارة اإلسالمية، ك 
مشيا: دمحم في مكة، ودمحم في السجيشة، ودمحم الشبي كرجل الجكلة، كالفكخ الدياسي اإلسالمي، كغيخىا. تػفي 

 .)مقجمة الستخجع(.          9-7ـ(. يشطخ كتابو)الفمدفة كعمع الكالـ اإلسالمي(،2116في أدنبخة عاـ)
 .226-224،ـ(1979مجمة السؤرخ العخبي)العجد العاشخ لدشة  (16)
مدتذخؽ بخيصاني، درس في جامعة اكدفػرد كجامعة ادنبخة، كعسل في السجمذ الثقافي البخيصاني في  (17)

صشاعة الرػرة، كالعخب ك  -بغجاد، كبيخكت، كالدػداف، كالقاىخة. أىع مؤلفاتو كتاب: اإلسالـ كالغخب 
 .     5اإلسالمية في أكربا، أكربا  في القخكف الػسصى. يشطخ: ميذيل جحا: الجراسات العخبية ك 

  .      166 آمشة الجبالكؼ: اإلسالـ السبكخ، (18)
مدتذخؽ بخيصاني، درس في معيج الجراسات الذخقية كاألفخيكية في لشجف، كالمغات الدامية في جامعة  (19)

يسغ، أدنبخة، كتحرل عمى الجكتػراه مغ جامعة كامبخدج، كتخرز في حزارة جشػب الجديخة العخبية كال
كعسل في اإلذاعة البخيصانية )القدع العخبي(، كرأس قدع المغة العخبية الحجيثة في جامعة كامبخدج. كقج 
عخؼ بسشاىزتو الذجيجة لسجرسة)االتجاه التشكيحي(، كلو مشاضخات عجيجة مع باتخيذيا كخكف كمايكل كػؾ. 

زخمػت(. يشطخ: سخجشت، مغ أىع ما عخؼ لو مغ التخجسات العخبية نذخه لكتاب)نثخ كشعخ مغ ح
العيػد مع ييػد يثخب كتحخيع جػفيا. تخجسة: فػزؼ البجكؼ)الستخجع(؛عبج الخحسغ األحسخؼ: السدتذخؽ 

 .              211-218حياتو كآثاره،  -البخيصاني ركبخت بختخاـ سيخجشت 
 . 177-176آمشة الجبالكؼ: اإلسالـ السبكخ، (21)
(21)  HAGARISM,P vii, viii.:  Cook Crone and 
مغ أبخز مدتذخقي الخلباف اليدػعيغ، كخخيجي كأساتحة جامعة القجيذ يػسف في بيخكت. كلج في مجيشة  (22)

ـ(. كقج 1937ـ(. ثع سافخ إلى لبشاف كاستقخ فييا حتى كفاتو عاـ)1862( البمجيكية عاـ)Gent)خشت 
 .      513تخؾ مجسػعة كبيخة مغ الجراسات حػؿ الديخة الشبػية كالتاريخ اإلسالمي. يشطخ: بجكؼ: مػسػعة،

    (.1ىامر رقع)45، 38-37كخكنة: تجارة مكة كضيػر اإلسالـ، (23)
 .          158 -156؛آمشة الجبالكؼ: اإلسالـ السبكخ،426-425حاب، إيالؼ قخير،يشطخ: فكتػر س (24)
؛آمشة الجبالكؼ:االسالـ السبكخ االستذخاؽ األنجمػ 261يشطخ: باتخيذيا كخكف:تجارة مكة كضيػر اإلسالـ، (25)

 .  159سكدػني الججيج،
-113دمحم نبي اإلسالـ، مايكل كػؾ:؛ HAGARISM,P viii,19-20:  Cook Crone and يشطخ: (26)

 .    31؛ آمشة الجبالكؼ: اإلسالـ السبكخ،114
 HAGARISM,P viii:  Cook Crone and يشطخ: (27)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%20؛
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(28) HAGARISM,P 3 :  Cook Crone and 
 .          75 -2حػؿ ذلظ يشطخ: ىػرفتذ، السغازؼ األكلى كمؤلفػىا، (29)
الدامخيػف: ندبة إلى مجيشة الدامخة أشيخ مجنيع، كىع ال يعتخفػ ف إال بالكتب الخسدة األكلى مغ العيج  (31)

القجيع، باعتبارىا كتب مػسػية، ككانػا يقاشعػف الصقػس العبادية في ليكل أكرشميع، كيقػمػف بالعبادة 
لتعرب. ككاف الييػد يشعػف فػؽ جبل الجارزيع، كىػ جبميع السقجس، كال تخمػ عقيجتيع السػحجة مغ ا

عمييع ىجشتيع الختالط دمائيع بجماء اآلشػرييغ. يشطخ: عبج السجيج الذخفي: الفكخ اإلسالمي في الخد 
 .   27عمى الشرارػ،

(31) HAGARISM,P,4. :  Cook Crone and 
(32) HAGARISM,P,10 :  Cook Crone and 

)  (يدسيو البعسLéonte( أك )ليػنت =Léonce كال ي عخؼ عشو الكثيخ سػػ أنو مغ مؤرخي ،)ليػنذ =
األرمغ في القخف الدابع كالثامغ السيالدييغ، القخنيغ األكؿ كالثاني اليجخييغ. يشطخ: فايد نجيب اسكشجر: 

 .   3أرميشية بيغ البيدنصييغ كالخمفاء الخاشجيغ في ضػء كتابات السؤرخ األرمشي جيفػنج،
(33) HAGARISM,P,10-15.  :  Cook Crone and 
(34) HAGARISM,P,17-18 :  Cook Crone and 
(35) HAGARISM,P,21-25.  :  Cook Crone and    .   
 Henri Lammens: Qoran et Tradition Comment Fut compose عمى سبيل السثاؿ: يشطخ (36)

La vie de Mahomet. Pp,19- 21; Mahomet fut-il sincere ?. pp,14-16, 39- 46         
. 
-113مايكل كػؾ: دمحم نبي اإلسالـ،؛ HAGARISM,P viii,19-20:  Cook Crone and يشطخ: (37)

 .    31؛ آمشة الجبالكؼ: اإلسالـ السبكخ،114
 . 176، 174آمشة الجبالكؼ: اإلسالـ السبكخ، (38)
(39) HAGARISM,P,159, foot note(50).  :  Cook Crone and   
  /https://ar.wikipedia.org/wikiعشو يشطخ: جبل جدريع، تحت الخابط اإللكتخكني:  (14)
(41) HAGARISM,P,10,19-20.  :  Cook Crone and   . 
(42) HAGARISM,P,4.  :  Cook Crone and   . 
 تحت الخابط اإللكتخكني:     -الجدء اإلسالمي -يشطخ: تاريخ ثيػفاف (43)

world-https://alabdly.wordpress.com/2011/01/24/hello ؛ . 
(44) HAGARISM,P,4. :  Cook Crone and 
(45) HAGARISM,pP,4-5.  :  Cook Crone and  
أسختو  مغ أصل أرميشي، كقج حكست اإلمبخاشػرية البيدنصية ما يديج عمى قخف مغ الدماف، ككاف  تشحجر  (46)

أبػه ىخقل الكبيخ حاكسا عمى كالية شساؿ أفخيكية، كاشتخؾ في مؤامخة ضج اإلمبخاشػر 
 ـ(،611ـ(، كانتيت ىحه السؤامخة باعتالء ىخقل االبغ عخش اإلمبخاشػرية عاـ)611-612البيدنصي)فػقاس

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://alabdly.wordpress.com/2011/01/24/hello-world%20؛
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كقج شيج عرخه حخكبا  قػية مع الفخس، كضيػر قػة اإلسالـ كاصصجامو بالغداسشة حمفاء بيدنصة في بالد 
 .    71-66الذاـ. يشطخ: عسخ كساؿ تػفيق، اإلمبخاشػرية البيدنصية،

    .   272-271كيغي: بيدنصة كالفتػحات اإلسالمية السبكخة،  كالتخ (47)
(48) HAGARISM,pP,3-4.  :  Cook     Crone and     
(49)HAGARISM,pP,4. :  Cook  Crone and:25-24الجبالكؼ: اإلسالـ السبكخ،آمشة  . كيشطخ. 
(51) HAGARISM,pP,152-153, foot note(7) .  :  Cook  Crone and 
(51) HAGARISM,pP,6 .  :  Cook  Crone and     
(52) HAGARISM,pP,6-8 .  :  Cook  Crone and  
تججر اإلشارة ىشا إلى أف كتابات السجرسة االخبارية الدخيانية، السيسمة بحدب ما زعع السدتذخقاف، لع   (53)

تكغ غخيبة في الحكيقة عمى السؤرخيغ السدمسيغ، فقج شكمت الخكاية الدخيانية مرجرا  ميسا  لمكثيخ مشيع 
سالمي مغ خالؿ السرادر جاسع صكباف العمي: التاريخ العخبي كاإلكالصبخؼ، كالسدعػدؼ كغيخىع. 

كلعل ىحا ما . 26-21؛دمحم مجيج بالؿ: اإلسالـ السبكخ في التػاريخ الدخيانية،61الدخيانية ك العخاقية،
   .2/351يشطخ: فتػح البمجاف، تذي بو عبارة البالذرؼ:)كجج في قخاشيذ ىجـ قرػر الحيخة..(.

(54) HAGARISM,pP,8 -9, 159-161, foot note(48-59) .  :  Cook  Crone and     
(55) HAGARISM,pP,24.   :  Cook  Crone and 
 .28 -27يشطخ: آمشة الجبالكؼ، اإلسالـ السبكخ،  (56)
 . 215اإلسالـ كالسديحية، (57)
 . 63اإلسالـ كالسديحية، (58)
 https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Kaegiيشطخ:  (59)
 .  44-43بيدنصة كالفتػحات اإلسالمية، (61)
      .    178آمشة الجبالكؼ: اإلسالـ السبكخ، (61)
. كيشطخ: عػض عبج هللا العديخؼ: عرخ الخسالة 277-276كالتخ كيغي: بيدنصة كالفتػحات اإلسالمية، (62)

ب كالعمـػ اآلدا -في السرادر الشرخانية الذخقية)بحث مشذػر في مجمة جامعة السمظ عبج العديد
   .             233-231ـ(، 2119لدشة  27اإلندانية، العجد 

   .    63-61أليدكي جػرافدكي: اإلسالـ كالسديحية، (63)
      .      538-537فتػح البمجاف، (64)
؛ابغ أبي شيبة: 5/218؛عبج الخزاؽ الرشعاني: السرشف،2/757الػاقجؼ: السغازؼ، (65)

      .      5/141؛ مدمع: صحيح مدمع،5/352شبل: مدشج،؛أحسج بغ ح7/581السرشف،
 . 44-42ججلية الجيغ كالجكلة، -الفتشة (66)
 .  1/556سشغ أبي داكد، (67)
(68) HAGARISM,pP,3-4.  :  Cook     Crone and     
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العخبية مكديع ركدندػف: الرػرة  ؛44-27(،6؛ دراسات قجمذ) 31-1/26يشطخ: جػاد عمي، السفرل، (69)
-53؛ ريتذارد سػذرف: صػرة اإلسالـ في أكربا في القخكف الػسصى،81كالجراسات الغخبية اإلسالمية،

    .71-68؛لػكساف: تاريخ االستذخاؽ كسياساتو ،55
  .           262-22الفتػحات العخبية في ركايات السغمػبيغ، (71)
       .   29-1/26السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسالـ، (71)
 .    1/256بخككمساف: تاريخ األدب العخبي، (72)
   .    63-61أليدكي جػرافدكي: اإلسالـ كالسديحية، (73)
 .   35-34(،6يشطخ: دراسات قجمذ) (74)
 .16 -15؛جاذبية اإلسالـ،29،31ركدندػف: الرػرة العخبية، (75)
 .16ركدندػف: جاذبية اإلسالـ، (76)
 . 476-473عشو يشطخ: ىيػ كيشيجؼ، الفتػح العخبية الكبخػ، (77)
 .  476-475ىيػ كيشيجؼ: الفتػح العخبية الكبخػ، (78)
 . 271كالتخ كيغي: بيدنصة كالفتػحات اإلسالمية السبكخة، (79)
 .    348رحمة ابغ بصػشة، (81)
لج عاـ)(، فيمدػؼ كمؤرخ أWilliam James Durant)كلياـ جيسذ ديػارنت =  (81) ـ(، 1885مخيكي، ك 

ـ(،كأصبح استاذا  في جامعة 1917كتمقى تعميسا  كاثػليكيا ، ثع اتجو إلى الفمدفة كناؿ فييا الجكتػراه عاـ)
كػلػمبيا، اشتيخ بكتابو)قرة الحزارة( الحؼ ألفو بسداعجة زكجتو)ايخيل ديػارنت(، كمغ كتبو 

ـ(، كىػ 1981خية(. تػفي عاـ))مباىج الفمدفة(، ك)مغامخكف في بحار العبق األخخػ 
 /https://ar.wikipedia.org/wikiيشطخ: كيل ديػارنت، تحت الخابط اإللكتخكني:   (عاـ.96بعسخ)

 .    11-13/11قرة الحزارة،  (82)
(83) HISTOIRE D'HÉRACLIUS,p,95,97. 
(84) HAGARISM,pP,4-5.  :  Cook Crone and  
 . 477-476ىيػ كيشيجؼ: الفتػح العخبية الكبخػ، (85)
(86) HISTOIRE DES GUERRES ET DES CONQUÊTESD ES ARABES EN ARMÉNIE,p,1 
مؤرخ فخندي، متخرز في المغة كالثقافة العخبية كتاريخ اإلسالـ، كأستاذ فخخؼ بجامعة إكذ أكف  (87)

ألبحاث حػؿ العالع العخبي مارسيميا، كباحث كمعمع في معيج الجراسات كا -بخكفانذ
(، كقج قزى بخيسار شفػلتو في السغخب، كتعم ع المغة العخبية كدرس آدابيا في IREMAMكاإلسالمي)

ـ(تع 1965ـ كإلى عاـ 1963معيج الجراسات العميا السغخبية كفي جامعة دمحم الخامذ، كمشح عاـ )
ألساس بالتاريخ العخبي اإلسالمي، كقج درس في التخحيب بو في معيج اآلباء الجكمشيكاف بالقاىخة. اىتسامو ا

جامعات عخبية مثل جامعة قدشصيشة)الجدائخ(، كالخباط )السغخب(،ييتع ببجايات اإلسالـ كالديخة الشبػية 
ـ(كقج 2112صجر في أصمو الفخندي عاـ)(أىع كتبو )تأسيذ اإلسالـ بيغ الكتابة كالتاريخ .كتاريخ القخآف

القخآف، كمرادر (. يشطخ:ـ2119محاسبي(كصجر عغ دار الداقي عاـ) تخجع لمعخبية مغ قبل)عيدى
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 التأريخ لبجايات اإلسالـ في الجرس االستذخاقي قخاءة في كتاب)تأسيذ اإلسالـ( لػ)بخيسار(
.https://tafsir.net/article 

 . 38بخيسار: تأسيذ اإلسالـ، (88)
 . 15-13تأسيذ اإلسالـ ، (89)
 .25-23تأسيذ اإلسالـ ، (91)
باإلمكاف تمسذ ىحه الحكيقة مغ خالؿ الشتف التي عػؿ عمييا كخكف ككػؾ في كتابيسا، مسا ألجأىع  (91)

 لإلعالء مغ قيسة اليامر عمى حداب الستغ!. 
 https://tafsir.net/article..، القخآف كمرادر التأريخ لبجايات اإلسالـ (92)
 .39؛33-32تأسيذ اإلسالـ، (93)
 . 34-33بخيسار: تأسيذ اإلسالـ، (94)
 . 161-161بخيسار: تأسيذ اإلسالـ، (95)
 .   162بخيسار: تأسيذ اإلسالـ، (96)
 .   41-39بخيسار: تأسيذ اإلسالـ، (97)
 .      41بخيسار: تأسيذ اإلسالـ، (98)
 .41-38بخيسار: تأسيذ اإلسالـ، (99)
 .42-41بخيسار: تأسيذ اإلسالـ، (111)
 .  42-39طخ: بخيسار، تأسيذ اإلسالـ،يش (111)  
 . 16/12التكػيغ، (112)
 . 29-22الفتػحات العخبية في ركايات السغمػبيغ، (113)
  .    6/425تاريخ الخسل كالسمػؾ، (114)
 . 14تاريخية الجعػة السحسجية، (115)

 
 السرادر والسخاجع

 القخآف الكخيع. -أوَل  
لبشاف  -،دار السذخؽ الكاثػليكية: بيخكت3كالججيج)طالكتاب السقجس:العيج القجيع  -ثانيا  

 ـ(.1994ىػ/1415
       السرادر األكلية: -ثالثا  

 ىػ(.241أحسج بغ دمحم بغ حشبل بغ ىالؿ بغ أسج. ت)-
 ـ(.   1895ىػ/1313مرخ -/ السدشج.)السصبعة السيسشية: القاىخة1  
 ىػ(.779المػاتي)تابغ بصػشة: أبػ عبج هللا دمحم بغ إبخاليع -
 ـ(. 1992ىػ/1412لبشاف  -/ رحمة ابغ بصػشة. )شبعة دار صادر: بيخكت2
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 ىػ(.  279البالذرؼ: أبػ جعفخ أحسج بغ جابخ. ت)-
، 1/ فتػح البمجاف. حققو كشخحو كعمق عمى حػاشيو كأعج فيارسو: عبج هللا أنيذ الصباع )ط3

     ـ(.     1987ىػ/1417لبشاف -مؤسدة السعارؼ: بيخكت
 ـ(.849ىػ/235ابغ أبي شيبة: ابػ بكخ عبج هللا ) -
لبشاف  -،دار الفكخ: بيخكت1/ السرشف في األحاديث كاألخبار. ضبط كتعميق: سعيج المحاـ)ط4

 ـ(. 1989ىػ/1419
 ىػ(.275سميساف بغ األشعث. ت) أبػ داكد الدجدتاني:-
لبشاف  -الفكخ: بيخكت ،دار1/ سشغ أبي داكد. تحقيق كتعميق: سعيج دمحم المحاـ )ط5 

 ـ(.1991ىػ/1411
 ىػ(.311الصبخؼ: أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ. ت)-
مرخ  -،دار السعارؼ: القاىخة2/ تاريخ الخسل كالسمػؾ. تح: دمحم أبػ الفزل إبخاليع)ط6  

 ـ(.1967ىػ/1387
 ىػ(.211عبج الخزاؽ الرشعاني: أبػ بكخ بغ ىساـ. ت)-
  -،السجمذ العمسي: بيخكت1: حبيب الخحسغ األعطسي)ط/ السرشف. تحقيق كتخخيج كتعميق7  

 ـ(.1972ىػ/ 1392لبشاف 
 ىػ(.261مدمع: أبػ الحديغ مدمع بغ الحجاج بغ مدمع القذيخؼ الشيدابػرؼ. ت)-
 ـ(.1915ىػ/1334،دار الصباعة العامخة: تخكيا1/ الجامع الرحيح)ط8
 ىػ(.217الػاقجؼ: أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخ بغ كاقج. ت)-
 ـ(.1984ىػ/1414لبشاف  -،عالع الكتب: بيخكت3/ كتاب السغازؼ. تح: مارسجف جػنذ)ط9

 السرادر العخبية:  -رابعا  
 بجكؼ: عبج الخحسغ. -

 ـ(.1993ىػ/1414لبشاف  -،دار العمع لمسالييغ: بيخكت3/مػسػعة السدتذخقيغ)ط1     
 بالؿ: دمحم مجيج   -

 ـ(. 2115لبشاف  -، دار الخافجيغ: بيخكت1/ اإلسالـ السبكخ في التػاريخ الدخيانية)ط2     
 الجبالكؼ: آمشة.    -
االستذخاؽ األنجمػسكدػني الججيج: باتخيذا كخكنة ككسايكل كػؾ أنسػذجا .  -/ اإلسالـ السبكخ3   
 ـ(.2118بغجاد  –ألسانيا  -، دار الجسل: كػلػنيا1)ط
 جعيط: ىذاـ.   -
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 ـ(.2117لبشاف  -، دار الصميعة: بيخكت1/ تاريخية الجعػة السحسجية في مكة)ط4   
لبشاف  -، دار الصميعة: بيخكت4ججلية الجيغ كالدياسة في اإلسالـ السبكخ. )ط -/ الفتشة5   

 ـ(.           2111
 حداـ عيتاني.-
 ـ(. 2111لبشاف  -دار الداقي: بيخكت ،1/ الفتػحات العخبية في ركايات السغمػبيغ.)ط6   
 رضػاف الديج.-
ليبيا  -، دار السجػ اإلسالمي: بشغازؼ 2الشذػء كالتأثيخ كالسرائخ. )ط -/ السدتذخقػف األلساف7   

2116.) 
 عبج السجيج الذخفي.-

 / الفكخ اإلسالمي في الخد عمى الشرارػ إلى نياية القخف الخابع السيالدؼ/ العاشخ اليجخؼ.8    
 ـ(. 1986، الجار التػندية لمشذخ: تػنذ 1)ط
 عسخ كساؿ تػفيق.-

 ـ(.  1967مرخ  -، دار السعارؼ: القاىخة1/ تاريخ اإلمبخاشػرية البيدنصية.)ط9    
 فايد نجيب اسكشجر.-

، 1/ أرميشية بيغ البيدنصييغ كالخمفاء الخاشجيغ في ضػء كتابات السؤرخ األرمشي جيفػنج)ط11    
 ـ(.  1982مرخ  -دار   نذخ الثقافة: االسكشجرية

 ميذيل جحا.  -
لبشاف  -خبي: بيخكت، معيج اإلنساء الع1/ الجراسات العخبية كاإلسالمية في أكربا. )ط11    

 ـ(.      1982
 ب السعخبة:              الكت -خامدا  

 أليدكي جػرافدكي.-
 ـ(.  1996، عالع السعخفة: الكػيت 1/ اإلسالـ كالسديحية. تخجسة: خمف دمحم الجخاد)ط1    
 أنجركك ىػيتكخكفت.-

، 1تاريخ الرخاع بيغ عالع السديحية كعالع اإلسالـ. تخجسة: قاسع عبجه قاسع)ط -/ الكفار2    
 ـ(. 2113مرخ  -القاىخةالسخكد القػمي لمتخجسة: 

 باتخيذا كخكف.-
، السجمذ األعمى لمثقافة: 1/ تجارة مكة كضيػر اإلسالـ. تخجسة: آماؿ دمحم الخكبي )ط3    

 ـ(.2115مرخ  -القاىخة
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 بخيسار: ألفخيج دؼ لػيذ. -
 -،دار الداقي: بيخكت1/ تأسيذ اإلسالـ بيغ الكتابة كالتاريخ. تخجسة: عيدى محاسبي.)ط4    
 ـ(.2119لبشاف 

،قجمذ لمشذخ كالتػزيع: دمذق: 1(. تخجسة: فاضل جتكخ، مخاجعة: مشى زيادة)ط6دراسات قجمذ)-
 ـ(.    2111سػريا 

 ر. ب. سخجشت.-
العيػد مع ييػد يثخب كتحخيع جػفيا. تخجسة: فػزؼ البجكؼ.) مؤسدة مؤمشػف  -/ سشة جامعة5    

 ـ(.     2116البحػث كالجراسات  -بال حجكد
 سػذرف: ريتذارد. -

،دار السجار 1/صػرة اإلسالـ في أكركبا في العرػر الػسصى. تخجسة كتقجيع: رضػاف الديج)ط6    
 ـ(.2116ىػ/ 1427لبشاف  -اإلسالمي: بيخكت

 زكارؼ لػكساف. -
/ تاريخ االستذخاؽ كسياساتو: الرخاع عمى تفديخ الذخؽ األكسط. تخجسة: شخيف 7     

 ـ(.2117ىػ/1428مرخ  -القاىخة ،دار الذخكؽ:1يػنذ)ط
 كارؿ بخككمساف.-
مرخ  -، دار السعارؼ: القاىخة5/ تاريخ األدب العخبي. تخجسة: عبج الحميع الشجار.)ط 8     

 ـ(. 1983
 مكديع ركدندػف. -

 ـ(.2115ىػ/1426لبشاف -،دار التشػيخ: بيخكت2/ جاذبية اإلسالـ. تخجسة: إلياس مخقز)ط9    
/ الرػرة العخبية كالجراسات الغخبية اإلسالمية ضسغ كتاب)تخاث اإلسالـ. ترشيف: جػزيف 11   

ىػ/ 1416شاخت ككميفػرد بػزكرث. تخجسة: دمحم زىيخ الدسيػرؼ كآخخكف، عالع السعخفة: الكػيت 
 ـ(. 1985

 مػنتغسخؼ كات.-
الحكسة: بغجاد  ، بيت1/ الفمدفة كعمع الكالـ اإلسالمي. تخجسة: كاضع سعج الجيغ)ط11   

 ـ(.2111
 ىيػ كيشيجؼ.-

كيف غيخ انتذار اإلسالـ العالع الحؼ نعير فيو. تخجسة كتقجيع  -/ الفتػح العخبية الكبخػ 12   
 ـ(. 2118القاىخة  -،السخكد القػمي لمتخجسة: مرخ1كتعميق: قاسع عبجه قاسع.)ط
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 كلتخ كيغي. -

سػريا  -، دار قجمذ: دمذق1نقػال زيادة. )ط/ بيدشة كالفتػحات اإلسالمية السبكخة. تخجسة: 13   
 ـ(.  2112
 السجالت: -سابعا  
 عبج الخحسغ األحسخؼ.-     
حياتو كآثاره. )مجمة  -ـ1993-1915/ السدتذخؽ البخيصاني ركبخت بختخاـ سيخجشت 1      

 ـ(.     1999نػفسبخ  -العجداف الدادس كالدابع. اغدصذ -الجرعية. الدشة الثانية
 عػض عبج هللا العديخؼ. -

/ عرخ الخسالة في السرادر الشرخانية الذخقية)بحث مشذػر في مجمة جامعة السمظ عبج 2     
 ـ(.          2119لدشة  27العجد اآلداب كالعمػـ اإلندانية،  -العديد

 :          ثامشا  السرادر األجشبية -
-Patricia Crone and  Michael Cook  
  1- Hagarism: The Making of the Islamic World. Cambridge 1977.       
-Lammens: Henri.      
  2- Qoran et Tradition Comment Fut compose La vie de Mahomet, Extrait 
des: Recherches de Science religieuse, Paris. 1910. 
 3- Mahomet fut-il sincere ?.,Extrait des: Recherches de Science                    
religious, Paris.1911.         
     -L'éminent Ghevond , vardabed arménien     
     4- Histoire des Guerres et des Conquetesd es Arabes en Armenie. 
Traduite par: Garabed.V. Hahnazarian. Paris 1856. 
 -ParL'eveque Sebeos. 
   5- Histoire D'heraclius. Traduite de L'armenien et Annotee. Par: 
Frederic  Macler. Paris 1904.      

 السػاقع اإللكتخونية: -تاسعا  
، تحت الخابط االتجاه التشكيحي كأثخه عمى الجرس االستذخاقي السعاصخ لمقخآف الكخيع كعمػمو -1

  اإللكتخكني:
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     https://tafsir.net/translation/4/al-mlf-al-awl-ala-qsm-at-trjmat-al-atjah-at-
tnqyhy-w-athrh-fy-ad-drs-al-astshraqy-llqr-aan-al-krym-w-lwmh-mdkhl-t-ryfy-
balmlf   

قخاءة في كتاب)تأسيذ  القخآف كمرادر التأريخ لبجايات اإلسالـ في الجرس االستذخاقي  -2
 تحت الخابط اإللكتخكني:  لػ)بخيسار(  اإلسالـ(

https://tafsir.net/paper/5/al-qr-aan-wmsadr-at-t-arykh-lbdayat-al-islam-fy-ad-drs-
al-astshraqy-qra-at-fy-ktab-t-asys-al-islam-l-brymar  

-باتخيذيا تحت الخابط اإللكتخكني: باتخيذيا كخكف،   -3
 /https://ar.wikipedia.org/wikiكخكف 
 تحت الخابط اإللكتخكني:   -الجدء اإلسالمي -تاريخ ثيػفاف -4

https://alabdly.wordpress.com/2011/01/24/hello-world   
 ar.wikipedia.org/wiki/https//:جبل_جخزيع  جبل جخزيع، تحت الخابط اإللكتخكني: -5
 /https://ar.wikipedia.org/wiki جػف_كاندبخك جػف كاندبخك، تحت الخابط اإللكتخكني: -6
     : ميخائيل كػؾ تحت الخابط اإللكتخكني   -7

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Cook_%28historian%29 

https://tafsir.net/translation/4/al-mlf-al-awl-ala-qsm-at-trjmat-al-atjah-at-tnqyhy-w-athrh-fy-ad-drs-al-astshraqy-llqr-aan-al-krym-w-lwmh-mdkhl-t-ryfy-balmlf
https://tafsir.net/translation/4/al-mlf-al-awl-ala-qsm-at-trjmat-al-atjah-at-tnqyhy-w-athrh-fy-ad-drs-al-astshraqy-llqr-aan-al-krym-w-lwmh-mdkhl-t-ryfy-balmlf
https://tafsir.net/translation/4/al-mlf-al-awl-ala-qsm-at-trjmat-al-atjah-at-tnqyhy-w-athrh-fy-ad-drs-al-astshraqy-llqr-aan-al-krym-w-lwmh-mdkhl-t-ryfy-balmlf
https://tafsir.net/translation/4/al-mlf-al-awl-ala-qsm-at-trjmat-al-atjah-at-tnqyhy-w-athrh-fy-ad-drs-al-astshraqy-llqr-aan-al-krym-w-lwmh-mdkhl-t-ryfy-balmlf
https://tafsir.net/paper/5/al-qr-aan-wmsadr-at-t-arykh-lbdayat-al-islam-fy-ad-drs-al-astshraqy-qra-at-fy-ktab-t-asys-al-islam-l-brymar
https://tafsir.net/paper/5/al-qr-aan-wmsadr-at-t-arykh-lbdayat-al-islam-fy-ad-drs-al-astshraqy-qra-at-fy-ktab-t-asys-al-islam-l-brymar
https://alabdly.wordpress.com/2011/01/24/hello-world
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Cook_%28historian%29

