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 اإلستشراق                                                    جامعة االنبار                           

 طان عدنان البكرقحكلية اآلداب/ قسم التاريخ                                                     أ.م. د. 

 المحاضرة الخامسة

 موقف المستشرقين من الخلفاء الراشدين )رضي اهلل عنهم(

يعد عهد الخالفة الراشدة من بين أهم المراحل التي مرت بها الدولة اإلسالمية لما 
فيه من أحداث؛ فقد بدأ هذا العهد بوفاة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(، واألمر 
اآلخر فيمن سيخلف روسل اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(، وقد أستطاع المسلمون من 

الل أختيار خليفة لرسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( أيجاد نظامًا جديدًا للحكم من خ
واألتفاق على شخص الخليفة أبو بكر )رضي اهلل عنه( لتولي هذه المهمة، وفي هذه 
المرحلة أيضًا ظهرت حركات خطيرة هددت أركان الدولة وأستقرارها وهي حركات الردة 

بالفعل، وقد حاول كثير التي أحتاجت لموقٍف حازٍم من أجل القضاء عليها وقد كان ذلك 
في  من المستشرقين أن يستغلوا تلك األحداث التي جرت في هذه المرحلة وأستخدامها

الطعن بالخلفاء الراشدين بصورة خاصة وبالصحابة بصورة عامة )رضي اهلل عنهم 
 .جميعاً 

ومن هنا أوجد المستشرقون ألنفسهم مادة فسروا كثير من أحداثها بدوافع مختلفة 
، دينية، السياسية، ومنها جهاًل من خالل الفهم الخاطيء للحدث والنص التأريخيمنها ال

السبب وراء عدم إختيار رسول اهلل )صلى اهلل عليه فيفسر المستشرق الفرنسي كازانوفا 
وسلم( ألحد من صحابته ليخلفه في رئاسة الدولة وقيادة األمة هو أن رسول اهلل )صلى 

ن العالم سينتهي قبل وفاته وأن يوم القيامة سيحل قريبًا، اهلل عليه وسلم( كان يظن بأ
جاءت مفاجئة لصحابته  -حسب زعمه-لذا فأن حادثة وفاتِه )صلى اهلل عليه وسلم( 
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)رضي اهلل عنهم( مما دفع الخليفة ابو بكٍر الصديق )رضي اهلل عنه( أن يضع آيتين 
 .(1)ديدجديدتين ويضيفهما إلى القرآن لتبرير الوضع السياسي الج

رت حول الخلفاء الراشدين والتي سبقت مصادر الشبهات التي أثيأبرز و 
يعترف  مل؛ إذ المستشرقين هم الخوارج من خالل طعنهم بالخلفاء )رضي اهلل عنهم(

 (رضي اهلل عنهما)الخوارج باإلمامة الكاملة ألحد من الصحابة إال بإمامة أبي بكر وعمر 
إمامة شرعية ال شك في صحتها وال ريب في شرعيتها، وأنها كانت برضى المؤمنين 

، وهم ينكرون خالفة عثمان )رضي اهلل عنه( كما ينكرون خالفة علي )رضي ورغبتهم
كما ظهرت فئة أخرى تطعن في الخلفاء الراشدين وهم  ،(2)اهلل عنه( بعد التحكيم

مام ابن اإل ثير من علماء المسلمين ومنهم تصدى للرد على هؤالء كوقد  ،(3)الرافضة
 .منهاج السنة هكتابفي  تيمية

ولكن هناك فئة تناولت تاريخ الخلفاء الراشدين وأثارت كثيرًا من الشبهات حوله  
ميذهم من أبناء المسلمين، والشبهات التي أثيرت الخلفاء وهؤالء هم المستشرقون وتال

وكايتياني و وليام ميور وبرنارد لويس( من قيام )توماس آرنولد  الراشدين هو زعمهم
نهم( )رضي اهلل عأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة عامر ابن الجراح 

بالتآمر للوصول إلى الخالفة، ويقول المستشرق فلهوزن: )كان ابي بكر وعمر يعلمان 
لم يستطيعا ان انها لم يتوليا الخالفة بفضل حق شرعي، بل من طريق االغتصاب وهما 

 .(4) يسبغا على رياستهما التي كانت غير شرعية في اول االمر ثوبًا شرعيا إال فيما بعد(
على واليتهم وعلى بعض األعمال  تشرقون من خالل حديثهم عن الخلفاءركز المس

منفرد لكل خليفة منهم،  لفاء وكانت دراستهم للخلفاء دراسةالتي أشتهر وعرف بها الخ
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الخالفة الراشدة ومعطياتها وما أثمرته تغافل المستشرقون عنها وهونوا ب يتعلقفيما اما 
من قيمة النتائج التي حققتها الخالفة في مراحلها المختلفة؛ إذ أعتبر المستشرقون 
الخالفة أمتداد للنظام القبلي الذي عرفه العرب قبل اإلسالم حيث يقول المستشرق 

د قديم ينص على انتخاب خليفة الزعيم من بين )كارلتون كون(: )وعند العرب تقلي
ابنائه، أو على األقل من بين الذكور من أبناء العائلة الرفيعة التي ينتمي اليها، وكل 

وتحتفظ القبيلة محاولة لتعيين وريث لمنصب ما قبل وفاة صاحبه تلقى المناهضة، 
واسطة اخرى، وعلى من خالل مجلس شيوخها او بأية حق في انتخاب خليفة لنفسها ب

ذلك البد من وقوع فوضى واضطراب عند وفاة الزعيم يسيطر بعدها اكفأ المرشحين على 
 .(1) (الوضع والمنصب

وقد اختلف المستشرقون في تعريفهم للخالفة، فقد عرفها المستشرق ارنولد بأنها: 
صلى  )لقب يطلق على رأس الجماعة اإلسالمية، وهو اإلمام بوصفه خليفة رسول اهلل

كلمة خليفة معناها وكيل، أو ، وعرفها المستشرق باول شمتز: )(2)اهلل عليه وسلم(
يولي من يخلفه على المدينة إذا  -صلى اهلل عليه وسلم-ممثل، أو نائب، فكان الرسول 

وشبيه  -صلى اهلل عليه وسلم-خرج في غزواته، وكان هذا الوالي يقوم بمهام النبي 
خليفة للنبي بعد موته ليرعى امور المسلمين تأمينًا الستمرار بهذا الظرف هو تعيين 

 .(3) نشر الدين وحفظًا لكيان الدولة السياسي(
 حضيت خالفة أبي بكر )رضي اهلل عنه( من المستشرقين على كثير من االفتراءآت

كان كان صاحب شخصية قوية و  )رضي اهلل عنه( أن عمر بن الخطابهو ومنها قولهم 
وأن قرار أبي بكر )رضي اهلل عنه( في   وله فعليًا،اسمياً  )رضي هلل عنه( بكرالحكم ألبي 
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 تصادية هدفه الحصول على األموالاق وقتال المرتدين جاء بدوافع الردةحركات التصدي ل
 .(1)الدولة تعتمد على هذه اإليرادات حيث إن ميزانية

للمستشرقين حول الفتوحات اإلسالمية بأنها كانت تهدف  األخرى شبهاتال ومن
إلى إشغال العرب بالحروب حتى ال يثيروا الفتن، وأن الفتوحات كانت آخر موجات 

سائل اإلنتاج وازدياد عدد السكان، وهذه الهجرات السامية من جزيرة العرب بسبب تغير و 
نوا طريق الدعوة لتصل كلمة ت ال صحة لها فإن المسلمين خرجوا للجهاد ليؤماالفتراءآ
هداف المادية األالبشر أجمعين ولنشر الحق والعدل، ولم تكن الغاية من الجهاد اهلل إلى 

يمكن الرجوع إلى تاريخ الفتوحات اإلسالمية لمعرفة طبيعة الجنود والسعي عن الغنائم و 
 .(2)نهم أبعد الناس عن السعي للمادةالذين خاضوا هذه الفتوحات وأ

التي جرت في عه الخالفة  الشبهات التي أثاروها في الفتوحات اإلسالميةومن 
نوا يسعون إلى تحقيق أمجاد الطعن في قادة الجيوش اإلسالمية وأنهم كا الراشدة

انطلق إلى العراق بعد  (رضي اهلل عنه)فمن هذه الشبهات أن خالد بن الوليد  شخصية،
)رضي اهلل عنه(، وكذلك اتهام  صديقحروب الردة دون إذن من الخليفة أبي بكر ال

بأن ذلك لم يكن بإذن  في انطالقته لفتح مصر (رضي اهلل عنهعمرو بن العاص )
وللتقليل من شأن االنتصارات اإلسالمية ، (رضي اهلل عنه)عمر بن الخطاب  الخليفة

حالة  هما وأنهما كانتا فيزعموا أن الدولتين الفارسية والبيزنطية كانتا مرهقتين من حروب
كما شكك بعض المؤرخين الغربيين في أعداد الجيوش الفارسية والبيزنطية  انهيار،

لعدة التي تفوق ما كان مستبعدين انتصار المسلمين على تلك األعداد الضخمة ذات ا
 .(3)للمسلمين

وحين يتكلم بروكلمان عن الخليفة عمر )رضي اهلل عنه( يصوره بأنه ذلك الرجل القاسي 
الجالد فيقول: )هذا الرجل الطويل القامة وهو يحمل سوطًا ينتهر به ابنته حفصة وينتهر 
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فيخفنه اكثر مما يخفن محمدًا )صلى اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم–سائر ازواج النبي 
يريد ان يبرر عملية اغتيال الخليفة العادل يتهمه بالظلم  نفسه( وحين -عليه وسلم

والشدة في جباية الخراج فيعتمد على رواية مفادها ان ابا لؤلؤة فيروز جاء عمر بن 
الخطاب )رضي اهلل عنه( يشتكي اليه من الضريبة التي كان يتعين عليه دفعها فلم 

 .(1)و لؤلؤة وطعنه بخنجره طعنتينيسمع الخليفة منه فلما كان صباح اليوم التالي جاء اب
إال أن هناك كثير من المستشرقين حين كتبوا عن الخليفة عمر )رضي اهلل عنه( 
كتبوا عن صفاته )رضي اهلل عنه( التي ال يمكن ألي أنسان أن يتغافل عنها ألنها 

في  كالنور الساطع الذي ال يمكن أخفاءه بغربال، يقول المستشرق واشنجتون ايرفنج
كتابه محمد وخلفاؤه: )ان حياة عمر من اولها الى اخرها تدل على انه كان رجال ذا 
مواهب عقلية عظيمة، وكان شديد التمسك باألستقامة والعدالة، وهو الذي وضع اساس 
االمبراطورية االسالمية، ونفذ رغبات النبي وثبتها، وآزر ابا بكر بنصائحه اثناء خالفته 

 .(2)في جميع البالد التي فتحها المسلمين(متينة لالدارة الحازمة  القصيرة ووضع قواعد
قولهم  (رضي اهلل عنه)عثمان بن عفان الخليفة على  ومما افتراه المستشرقون

رضي )بأنه كان ضعيفًا وكان غير شجاع، بل وصلت بهم الوقاحة إلى اتهامه بالجبن 
هناك تقارير متضاربة حول سير المستشرق برنارد لويس فيه: ) ، إذ يقول(اهلل عنه

 -رضي اهلل عنه–الشورى ولكن الموضوع المهم هو االختيار الغريب لعثمان بن عفان 
الذي كان معروفًا بالضعف، وثمة احتمال بأنه يكون جبانًا وهذا عيب كبير في نظر 

اال  العرب لقد مثل انتصاره نصرا لالسر الحاكمة القديمة والتي رغم قبولها لنبي االسالم
انها احتقرت الخلفاء الذين حكموا قبل عثمان النه لم يكن لهم نسب رفيع ومكانة 
اجتماعية سامية(، ويقول أيضًا: )ان ضعف عثمان بن عفان وميله الى محاباة اهله 

 .(3)واقاربه من ابرز التذمر الذي كان يضطرب بين المقاتلين العرب(
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وفيما يتعلق بالخليفة علي )رضي اهلل عنه( واألحداث التي وقعت في عهده يذكر 
المستشرقون افتراءآت لم يسلم منها أحٌد من الصحابة بل لم تسلم منها أم المؤمنين 

برنارد لويس ان المسلمين حين المستشرق وحسب ما يراه   عائشة )رضي اهلل عنها(
اهلل عنه( نوي بعلي بن ابي طالب إال أن استشهد الخليفة عثمان بن عفان )رضي 

الكثير تردد من مبايعته حتى من كان سببا في قتل عثمان فقد تردوا في تلك البيعة 
واالعتراف به كخليفة، وعد الخليفة علي  )رضي اهلل عنه( مدينًا لقتله الخليفة عثمان 

ان يؤسس جبهة )رضي اهلل عنه( ألنهم أوصلوه الى الخالفة إال أن هناك من استطاع 
ما   -حسب قوله –للمطالبة بقتلة الخليفة عثمان تترأسهم عائشة )رضي اهلل عنها( 

دفعهم لالقتتال ومقتل طلحة بن عبيد اهلل والزبير )رضي اهلل عنهما( ما دفع الخليفة 
الجديد الى ترك المدينة واتخاذ الكوفة عاصمة للدولة معتبرًا هذه الخطوة حدثًا كبيرًا انهى 

 .(1)ر المدينة كعاصمة للدولة إذ لم يستقر بها خليفة بعد ذلكدو 
وباختصار فإن المستشرقين وغيرهم من الحاقدين على التاريخ اإلسالمي بحثوا في 
الروايات الضعيفة والواهنة في كتب التاريخ اإلسالمي كما رجع بعضهم إلى كتب 

 .وعقيدة فأخذوا منها ما يحلو لهم متعصبة مثل تلك التي تتخذ التشيع مذهباً 
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