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 :البحث ملخص
طات وتزييف اغبقائق والفهم السيء لطبيعة اجملتمػ  اؼبصلػلي  ػب  بػل البحث بالنقد والتحليل بعض اؼبغاليتناوؿ  

. غريفيث، و ا سطّرتو يف كتاهبا اؼبصسـص )اؼبصلل يف  ستهل القرف العشريب( جرياً على عادة أتراهبا  اؼبستشر ة ـ. أي. ىيـص
هتم للمدينة و كصثهم فيها إلغراض اؼبستشر ٌن اإلنكليز يف رسم لصر  شصىة عب اجملتم  العرا ي و نو اؼبصللي خالؿ زيارا

 تبشًنية وغًنىا.
 الكلمات اؼبفتاحية: غريفيث،  ستشر ٌن، القرف العشريب، ديانة، اجملتم  اؼبصللي.

Abstract: 
      The research dealt with the criticism and analysis of the some 
fallacies and falsification of facts and miscon-ception of the 
community of Mosuli by the orientalist .M.A.Hume. Graiffth and 
written in her book Mosul in the beginning of twentieth century in 
the some style of the English orientalists in telling ateribble 
information of the Iraqi society and Mosulin particular during their 
visit to the city or their stay for mission any purpose and others. 
Key words: twentieth century, Graiffth, orientalists, Mosulin 
particular, criticism.  

 المقدمة:
عىن العديد  ب اؼبستشر ٌن األوربيٌن بدراسة تاريخ اؼبصلػل يف النػصاحي اتجتماعيػة واغبيػارية والدينيػة والقص يػة، 
يف إطػار تنػاوؽبم لػفحات  ػب تػػاريخ العػراؽ اغبػديث واؼبعالػر، خػالؿ تمديػػة  هػا هم الدبلص اسػية يف سػفارات بالدىػػم أو 

 اإلرسػػاليات التبشػػًنية وغًنىػػا  ػػب األعمػػاؿ الػػحا أتاحػػل ؽبػػم اتحتكػػاؾ بالسػػكاف  ػػرورىم دبدينػػة اؼبصلػػل، وأثنػػاء العمػػل يف
 واتطالع على طبيعة األوضاع الحا سادت يف البالد دبظاىرىا اؼبختلفة.

وىؤتء اؼبستشر صف لنفاف األوؿ  نصف يف طروحاتو وتقصميو ونقل اغبقائق كما ىػي دوف ىػصل للػنفو، وال ػا  
حقػػدىم وتعصػػبهم علػػى التػػاريخ العػػرو اإلسػػال ي، وسػػعصا إ  تشػػصيو اغبقػػائق واغبػػ   ػػب القػػيم   يػل و يػػلل، لػػّبصا جػػاـ

 العربية اإلسال ية، وإظهار اجملتم  اؼبصللي يف غاية التخلف واتكبطاط.
ويف حب نػػا ىػػ ا ا تنػػاوؿ بعػػض  ػػا كتبتػػو السػػيدة ـ. أي. غريفيػػث يف كتاهبػػا )اؼبصلػػل يف  سػػتهل القػػرف العشػػريب( 

لفحة، واؼبؤلفة زوجة طبيب بريطا  رافقتو يف  ٕٙٔعب اتنكليزية لباح لديق الد لصجي )ت.ـ، د.ت( ويق  يف  ترصبوُ 
 وكانػػل السػػنصات ،ٜٛٓٔ-ٜٓٓٔعملػػو دبستشػػفى أ ا تػػو اعبمعيػػة التبشػػًنية الكنسػػية اتنكليزيػػة يف  كػػانٌن خػػالؿ اؼبػػدة 
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الك ًن  ب اتنطباعات عب اغبياة اتجتماعيػة واؼبفػاىيم  فيها سطرت األو  يف بالد فارس وال انية يف  دينة اؼبصلل، األرب 
الدينية واألوضاع ات تصادية، واغبالة الصحية، وعػب العػادات والتقاليػد السػائدة، و ػد غالػل يف تسػبيل إنطباعاهتػا السػي ة 

ة  غلفػػة سبػػهػػا ورسػػم لػػصرة  افهػػم، فبػػا إنعكػػو سػػلباً علػػى تقصميالعػػب اجملتمػػ  اؼبصلػػلي  ػػب خػػالؿ التفسػػًنات اػباط ػػة وعػػدـ 
بالك ًن  ب اؼبغالطات وتزبلص  ب حقد بٌّن على اؼبسلمٌن و عتقداهتم و يمهم. وى ا  ا حدا بنا للنقد والتحليل وتصحيح 
 الطروحات واؼبغالطات الحا أتل هبا. على الرغم  ب ذكرىا لبعض اغبقائق والسبايا اؼبتعلقة بالكـر والصفادة ألىل اؼبصلل.

رنػػػا يف حب نػػػا ىػػػ ا عػػػدـ التبسػػػ  ك ػػػػًناً يف الشػػػرح ؼبقتيػػػيات ؿبدوديػػػة لػػػفحات البحػػػث العلمػػػي. وكػػػػصف و ػػػد  ث
 النصصص ؾبتزئة  ب لفحات  تعددة فقد جعلناىا باللصف الغا ق يتبعها التعليق واإلحالة ا  اؼبصادر.

 مدينة الموصل: *مورفولوجيا -ٔ
كيػب السػكا  واؼبكػا  للمصلػل و صرفصلصجيتهػا، وتػ كر أف: تناولل الكاتبة العديد  ب اؼبصضصعات اؼبتعلقػة بال  

"ىناااااع ال ديااااد مااااا الرةايااااات صالنلاااابة غصاااال الموصاااال المحتماااالت بياااار ان تاريخ ااااا المب اااار ال ااااحي  يتلبلااااو 
 .(ٔ)الغموض"

يف وا   األ ر ت يصجد أي لبو يف تاريخ نشمة اؼبصلل، إذ نشمت حصناً فصؽ تل  ليعػات،  بالػة  دينػة نينػصل، 
 ؽ.ـ  ب  بل اؼبيديٌن، عبم إليها  ب سلم  نهم.ٕٔٙبعد سقصط تلك اؼبدينة سنة و 

( وكاف يسكب حصؿ اغبصب بعض اآلرا يٌن وؽبم Muspileويف القرف الراب  ؽ.ـ ذكرىا زينفصف باسم  سبال )
وكػػانصا يطلقػػصف علػػى  بيعػػة  ريبػػة  نػػو وأطلقػػصا عليهػػا )حصػػب عبصرايػػا( أي اغبصػػب الغػػرو، سبييػػزاً عػػب نينػػصل اغبصػػب الشػػر ي.

، إ  جانػب تسػمية أـ (ٕ)نينصل واؼبصلل اسم )اغبصنٌن( وظبيل أيياً )خصتف( مث اؼبصلل و د غلب عليها اتسم األخػًن
 .(ٖ)الربيعٌن واغبدباء والبيياء

"إن اغسوار التي تحيط صالموصل قديمة جدًات كانت ىذه اغسوار قد صُنيت فاي وعب أسصار اؼبصلل تقػصؿ: 
 .(ٗ)ةىو احد ملوع قبيلة تدعى اغموية" -مرةان–قبل نحو ألفي سنة ما رجل يدعى  اغصل

بين سصر اؼبصلل يف ز ب الصايل األ صي ) رواف بب ؿبمد( ال ي سبق ذكره، وىص ليو  لك وت يتب   بيلة تدعى 
ؽ وأحػاط  دينػة اؼبصلػل ىػ( وشهدت  ػدة حكمػو إزدىػاراً يف العمػراف، ونظػم الطػر ٕٖٔ-ٓٗاأل صي، بل للدولة األ صية )

وطػصرره وحفػر حصلػو  (٘)ىػػ(ٔٗ٘-ٕٔ٘بسصر لػو أبػصاب عػّدة، جػدد ووسػ  يف فػ ات  تعػددة، وإىػتم بػو عمادالػديب زنكػي)
 .(ٚ)باباً  ٕٔـ( وجعلصا لو ٖٗٛٔ-ٕٙٚٔ) (ٙ)خند اً وبلغ طصلو حصايل عشر كيلص   ات. وإىتم بو فيما بعد اعبليليصف

يتراةح صيا ستيا ةثمانيا الف نلمةت أما إذا أخذنا الوالية ص امل ا فإنو "عدد س ان الموصل وأوردت أف 
 .(ٛ)يبلغ نحو مليون ةن ف المليون"
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أف  (ٜ) ب اؼبعلـص عدـ وجصد إحصائية د يقة لعدد سكاف اؼبصلل وامنا أر اـ تقديرية فقد ذكرت   الً سارة شيلدز
أخطػػػمت شػػػيلدز عنػػػد اعبمػػػ ، وإف تفصػػػيالت  ( نسػػػمة و ػػػد6ٖٙ٘٘ٙبلػػػغ ) ٜٛٓٔ-ٜٚٓٔعػػػدد سػػػكاف اؼبصلػػػل سػػػنة 

 ( نسمة كما يميت:ٔٔٓٓ٘والحا سيبلغ ؾبمصعها ) ٕٜٔٔ-ٜٔٔٔالسكاف  ب ال كصر حسب الديانة لسنة 
 اؼبالحظات العدد الطائفة

  ٜٕٙ٘ٔ اؼبسلمصف
  ٕٓٓٗ اترثصذكو

  ٖٜٓٓ اتر ب الرسصليٌن
  ٕٗٔ الربوتستانل

  ٖٖٓٔ اليهصد
  ٕ٘ٛٔ الكلداف

  ٚٚٛٔ رياف القدا ىالس
  ٛٗٛٔ السرياف اتغريق والكاثصليك

  ٔٔٓٓ٘ اجملمصع
"أن الموصل ترتبط مع نينوى صجلر عتيق ما القوارب التي رصماا كانات موجاودة مناذ زماا النباي وذكرت: 

 .(ٓٔ)يونس"
جز  ػػائي وىػػص نػػر دجلػػة، وإف ىنػػا تتحػػدث الكاتبػػة عػػب نينػػصل واؼبصلػػل وكمنمػػا  ػػدينتٌن  نفصػػلتٌن بينهمػػا حػػا

الراب  بينهما ىص جسر  ب القصارب، وترجح إ تداد وجصده إ  ز ب النيب يصنو )عليو السالـ(، ويف اغبقيقة إف أ ػدـ ذكػر 
ـ ز ػب الدولػة األ صيػة، وشػهدت ٕٓٚعبسر القصارب يرج  إ   دة حكم  ػرواف بػب ؿبمػد الػ ي تػص  حكػم اؼبصلػل سػنة 

عمرانياً ونصب ؽبا جسراً يرب  بٌن ضفحا نر دجلة، وُأزب ت فيو  نارة فزادت ىبرة القبائل العربيػة  اؼبصلل خالؽبا اتساعاً 
 .(ٔٔ)إليها، فغدت  اعدة بالد اعبزيرة

"إن سا ان الموصال ماا الملالميا ةالملايحييا ساوار يتاذكرةن سانة  وعب سكاف اؼبصلل وليا هم تقػصؿ: 
كماا ىاي ماذكورة فاي سافر يوناانأ كماا أن ص لا ص الزال ي اوم ثالثاة أياام   ص د أخارى ثالثاة أياام ماا ال ايام ةالتوصاةت

ص ورة متزمتة صينما ي وم اآلخرةن ما بياب الشمس إلى بياب الشمست ةيأكلون مرة ةاحدة خالل ياوم كامال أأ 
متوالياة ةال  ةما المناسب ال الم عا النلار ىنا غن ا أكثر ما يتقيد ص ذا ال ايامأأ إذ بالبااً ماا ي اما ثالثاة أياام

 .(ٕٔ)يلمحا لقطرة مار ةاحدة أن تالمس شفاى ا ةيتمنيا ما اهلل عز ةجل أن يلتجيب لدعائ ا"
مل يػػمت ذكػػر الصػػياـ ل الثػػة أيػػاـ يف سػػفر يشػػصع بػػب نػػصف بالكتػػاب اؼبقػػدس بػػل جػػاء بػػالن  "فقػػاؿ يشػػصع لقػػادة 

ثالثػػة أيػػاـ تعػػربوف األردف رنػػر األردفا لتػػدخلصا  الشػػعب: ذبصلػػصا وسػػ  اولػػة و صلػػصا للشػػعب: أعػػدوا لكػػم زاداً ألنكػػم بعػػد
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. فالقصؿ كاف إلعداد الطعاـ ت للصياـ  ب أجل عبصر نر األردف والصلصؿ (ٖٔ)األرض الحا يعطيكم الرب إؽبكم وسبتلكصىا"
 .(ٗٔ)إ  أرض كنعاف

ي كػػػز يف شػػػهر ويالحػػػد لػػػدل الكاتبػػػة خلػػػ  بػػػٌن  فهػػػـص الصػػػـص عنػػػد اؼبسػػػلمٌن واؼبسػػػيحيٌن، فصػػػياـ اؼبسػػػلمٌن 
ر ياف  ب كل سنة  ػ  بعػض النصافػل، وو تػو  بػل الفبػر حػا  ذاف اؼبغػرب، وت يصجػد  ػّب يصػـص  ػب غيػاب الشػمو إ  

، يف كػػػل األديػػاف السػػماوية، و ػػػب اؼبعػػروؼ بػػمف لػػػياـ اؼبسػػيحيٌن يف  ناسػػػباهتم  ٕٗغياهبػػا  ػػرة أخػػػرل أي  سػػاعة يف اليػػـص
. و ػػػ  ذلػػػك ىنػػػاؾ  ػػػب النسػػػصة (٘ٔ)ؼبػػػصاد الدىنيػػػة غػػػًن النباتيػػػة  ػػػدة طبسػػػٌن يص ػػػاً الدينيػػػة، ىػػػص ات تنػػػاع عػػػب أكػػػل اللحػػػـص وا

 اؼبسيحيٌن  ب يصمب ثالثة أياـ  تتالية تسيما إف كاف األ ر يتعلق بالن ر.
"عانت الموصل صايا الفيناة ةاغخارى ال ثيار ةماا أ ا عب اجملاعات الحا إجتاحل  دينة اؼبصلل فقد ذكرت: 

لوة ص ض ح ام ات ةالمجاعات التي سببت ا بزةات الجراد الذي خرب المحاصيلت كذلك أسباب مختلفة من ات ق
مت ةترع المدينة مقفرة تقريبًات ةيقال أن مائة ألف قلوا نحب ص ما تلك الل ناة ٖٔٛٔالطاعون الذي حّل ص ا سنة 

 .(ٙٔ)الم ولة"
نر دجلة وغزو اعبراد النبدي وانتشػار  تعرضل اؼبصلل إ  العديد  ب الصيالت الحا سببها إقبماد وبالفعل فقد

وحصدت أرواح اؼب ات، ولكب تيعقل أف يصل عدد اليحايا إ    ة ألف نسمة بسبب بسي  أنػا  (ٚٔ)األوب ة واأل راض
 ت كر يف  كاف  خر أف عدد سكاف  دينة اؼبصلل ي اوح بٌن ستٌن وشبانٌن ألف نسمة، فكيف يتصىف  نهم   ة ألف!

 لموصل:الي ود في ا -ٕ
"ىناااع نحااو ألفاايا مااا الي ااود فااي و ػػد ذكػػرت اؼبستشػػر ة يف كتاهبػػا شػػي اً عػػب حيػػاة اليهػػصد يف اؼبصلػػل بقصؽبػػا: 

الموصل ةيرج ون صأصل ص الى زما اغسر الباصليت ةقد تملك ىؤالر الي ود صم تقدات ص ربص ال ثير ما االضط اد 
ود صل ولة الى االسالمت لذا أمر أتباعو أن يولوا ةجوى ص الذي أصاص صأ كان محمد يأمل في البداية أن ي تدي الي 

شطر مدينة القدس عند ال الةت بير أنو رأى آمالو ما ىذه الناحية تتبدد ص د صل ة ش ورت لذا قام صتغيير ت ليماتو 
 .(ٛٔ)ةطلب ما كافة المللميا أن يتج وا نحو م ة عند صالت ص"

إعتماداً على  ا ذكره الرحالة األجانب ولعدـ وجصد  –كما أسلفنا   –وإف أعداد اليهصد يف اؼبصلل أ ل  ب ذلك 
ِإْن ُىاَو ِإال  َةْحاٌي  (ٖ)َةَماا يَاْنِطاُق َعاْا اْلَ اَوىإحصائية رظبيػة د يقػة للسػكاف. أ ػا خبصػصص إذبػاه القبلػة فػاف رسػصلنا الكػر  )

َُ َةاْلَمْغااِرُب يف أي إذبػػاه  صػػدا اً لقصلػػو )ففػػي بدايػػة النبػػصة أ ػػر ال تعػػا  النػػيب الكػػر  بالصػػالة  (ٜٔ)((ٗ)يُااوَحى َةِلل ااِو اْلَمْشااِر
وؼبا كاف اتختالؼ يف تصجو اؼبسلمٌن كبػص القبلػة، فقػد أ ػر ال  (ٕٓ)((٘ٔٔ)فَأَيْاَنَما تُاَولُّوا فَاَثص  َةْجُو الل ِو ِإن  الل َو َةاِسٌع َعِليصٌ 

قَااْد نَاااَرى لمٌن يف الصػػالة كبػػص الكعبػػة )اؼبسػػبد اغبػػراـ( فقػػاؿ تعػػا  )نبينػػا ؿبمػػد )لػػلى ال عليػػو وسػػلم( بتصليػػة وجػػصه اؼبسػػ
لَاااًة تَاْرَضاااَىا فَااااَوِل َةْجَ اااَك َشااْطَر اْلَمْلاااِجِد اْلَحااَراِم َةَحْيااا ُث َمااا ُكناااُتْص فَاَولُّاااوا تَاَقلُّااَب َةْجِ اااَك ِفااي الل اااَماِر فَاَلنُاَولِيَان ااَك ِقباْ
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دة اؼبسػلمٌن يف لػالهتم باذبػاه القبلػة. أي أف تغيػًن اذباىهػا ىػص أ ػر إؽبػي ولػيو وذلك  ب أجل وحػ (ٕٔ)(ُةُجوَىُ ْص َشْطَرهُ 
 أ راً )تكتيكياً( إتبعو الرسصؿ الكر  لكسب ود اليهصد كما غمزت ب لك الكاتبة.

الي ود في الموصل موضع إحتقار ةإزدرار كل ما المليحييا ةالمللميا علاى حاد وأشارت ايياً إ  أف "
أن نارى الطريقاة المّنفارة التاي ي امال ص اا الي اود فاي عياادة الملتوصافت إن الطريقاة المملاورة  سوارت ةماا المحازن

صاالحتقار التي تنطق ص ا كلمة ي ودي كافية لتج ل قلب المرر ينفطر أسى لحال صت إذا ما كان ىناع أي عمل مخٍز 
وتنتقل بعدىا لتقػصؿ:  حذية في الموصل"يجب إنجازه فالي ودي ىو الوحيد الملت د ل ملوأ ةالي ود ىص صّبابوا اغ

"ما المب ج منظر كل ىذه )القوميات(! المختلفةأ مللمون ةمليحيون ةي ود ةأكراد ةعرب  أأأ!ت كل ص جاللون 
 .(ٕٕ)سوية في برفة االنتظار في الملتوصف ينتظرةن رؤية الطبيب"

ا يرتػػدوف ألبسػػة اؼبسػػلمٌن، وعػػا لهم  عظػػم  ػػب ال ابػػل بػػمف اليهػػصد انػػدؾبصا يف اجملتمػػ  اؼبصلػػلي، حػػا إنػػم كػػانص 
. ولػص كػاف ىنػاؾ حالػة (ٖٕ)اؼبسلمصف بتسا ح،  ا عدا بعض اتختالفات الحا كانل ربدث ىنا وىنػاؾ وىػي  سػملة طبيعيػة

إزدراء وإحتقػػػار يف اجملتمػػػ  اؼبصلػػػلي لطائفػػػة اليهػػػصد وغػػػًنىم، فكيػػػف تؤكػػػد الكاتبػػػة وتشػػػيد بػػػاؼبنظر اؼبػػػبه  الػػػ ي صبػػػ  كػػػل 
 ت والطصائف يف اؼبستصلف بانتظار الطبيب!.القص يا

أ ا عب اؼبهب الحا ا تهنها اليهصد فهي تتقتصر على لباغة األح ية، بل عملصا يف الصظػائف اغبكص يػة والتبػارة 
سلمٌن والعطارة والصياغة والبقالة والصًنفة واػبياطة والزراعة وتربية اؼبصاشي ويف العقارات وغًنىا، كما ىص اغباؿ بالنسبة للم

 .(ٕٗ)وغًنىم يف اجملتم  اؼبصللي
و د أطلقل الكاتبة تعبػًن )عبػدة الشػيطاف( علػى الطائفػة األيزيديػة، وىػم باغبقيقػة ؽبػم طقصسػهم الدينيػة اػبالػة 
هبػػم اعتمػػاداً علػػى كتػػبهم الدينيػػة وخبالػػة كتػػاو ) صػػحف رش واعبلػػصة(، وىػػم يقدسػػصف الشػػيخ َعػػدي بػػب  سػػافر األ ػػصي 

، وىػص عبػد  سػلم  تعبّػد ولػل سػنبار يف أواخػر القػرف ٕٔو طلػ  ؽ  ٔٔتدتػو ووفاتػو( يف أواخػر ؽ )اؼبختلف يف سػنة و 
اغبادي عشر، لنشػر اإلسػالـ، و ػد شػاب دعصتػو التحريػف إذ يعتقػدوف بصجػصد إؽبػٌن إلػو اػبػًن )ال( وإلػو الشػر )الشػيطاف( 

ر كالطػػاووس  صػػنصع  ػػب النحػػاس، وىػػم ولػػ لك يتبنبػػصف ذكػػر الشػػيطاف وحػػرؼ الشػػٌن يف الكػػالـ. وىػػص علػػى شػػكل طػػائ
 .(ٕ٘)تيرغبصف باطالع الغرباء على طقصسهم

 م انة االصا في اغسرة الموصلية: -ٖ
"ةإذا مااا ذىبنااا إلااى قلااص الحااريص لنلااتمتع ربػػدثل الكاتبػػة عػػب عػػادات اىػػل اؼبصلػػل عنػػد وتدة اتبػػب بقصؽبػػا:

ا مدحوأ ةإذا ما ف لنا ذلاك فيجاب إضاافة ماا شاار اهللت صمنظر الملك ال غير ةتقدم احترامنات ف لينا أن ال ن ثر م
 .(ٕٙ)غقوالنا ةذلك كفيل صإصطال أي تأثير للشر"

إف اجملتم  اؼبصللي يف أغلبو  سلم ويتب  القر ف والسنة والتعاليم الدينية كمنه  للحياة، و د أولػانا بػالقصؿ ) ػا  
خشية اغبسد. وللطفل ال كر فرحة خالة عند وتدتػو، ولػدل أىػل شاء ال ت صة إت بال( عند النظر إ  أي شيء صبيل 
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اؼبصلػل تقاليػد  عينػة   بتػة عنػد وتدتػو  نهػا هتي ػة األلبسػة الداخليػة وات مػاط والياز ػات واعبصدليػة الصػغًنة وـبػدة ولػابصف 
هبػػػة اؼبصلػػلية ) غػػل عينػػػِك  عطػػر و شػػَلح، وتتلقػػى اتـ وضباهتػػػا التهن ػػة  ػػب اعبػػًناف وات ػػػارب عنػػد وتدتػػو بػػالقصؿ يف الل

عالربكي  ا جاكم، فتبيب: ال يباركلكم يـص التفغحٌن بصتدؾ. مث تنحين على اؼبصلصد وتقبلو وتستخرج  ب جيبها اؽبدية، 
إ ا ؿببو ذىب، أو  طعة  اشػاء ال ذىبيػة أو نقػصد ور يػة تيػعها يف  مػاط الطفػل، وتقػصؿ اغبمػي )ميعػصدة لػي  اتكلفػِل 

 إنغيد  نِك؟(.
أ ا اعبًناف فتقصؿ الصاحدة لألخػرل: فػال  جابػل أبػب، فػ د األخػرل وي أش بسػاع؟ بعػد البيحػو أزوجػل، فػ د  

األو ، ميا النسصاف ىل الص ل، اجيبصنص  عاىم بالبقبة ا قم  أتفتحٌن وتغميٌن  الصا فال  جابػل، وأ ػا اعبػًناف اوبػٌن 
 (ٕٚ)بب، ف د ال انية وي خطيي تستيهل خصش بنل ال حيفظص ؽبم.فتقصؿ األو  لألخرل،  ا استمعِل؟ فال  جابل أ

"عندما ينمو الطفل ةي ب  ىذا الم د صغيراً وربدثل الكاتبة عب اؼبهد ال ي يصض  فيو الطفل للنـص بقصؽبا:  
 اورة صالنلبة لوت سيجري نقلو إلى م د آخر أكبر ةأكثر راحةت حياث ال حاجاة غن يشاد إلياو الن جوانباو مرتف اة ص

 (ٕٛ).تمنع سقوطو منو"
سػم ويسػتند علػى خشػب  قػصس  ٓٙىناؾ خل  بٌن اؼبهد اؼبصنصع  ب اػبشب طصلو تقريباً  ػ  وعرضػو حبػدود  

تسػػمح لػػو باؼبرجحػػة أثنػػاء نػػـص الطفػػل بعػػد ربطػػو بصاسػػطة ) شػػد( ذبنبػػاً لسػػقصطو أثنػػاء اؼبرجحػػة وييػػم: "اؼبطغػػح والسػػنبي 
 والسيبك واتبنصد واتحليل".

عمر السنتٌن يييق اؼبهد على الطفل، فيصض  اثناء نص و يف )الديدية( وىي اؼبرجصحة اؼبصػنصعة  ػب اػبشػب ويف  
وترتكز على أربعة  صائم ثابتة تسمح لصض  الطفل على لػصح  سػتطيل خشػيب لػو  سػاند يسػمح لػو بػالتمرجح جي ػة وذىابػاً 

 (ٜٕ)بعد ربطو باؼبّشد.
قباال صلا ة أشاا ر عااا طفال أسااود صااغير فاي الموصاال كاناات أمااو  "ساام توعػب تربيػػة األطفػاؿ تقػػصؿ اييػاً: 

زنجية مللمة تَود إيجاد ما يأخذه في صيتوت عرضنا على اغم أخذ طفل ا لترصيتو ل ن ا رفلت عرضنا ص ورة قط ية 
غننااا ملاايحيونت ةكاناات تخشااى أن يشااب الطفاال علااى ديننااا قباال أن ياات لص كراىيااة الملاايحييات غنااو كااان يبلااغ مااا 

 .(ٖٓ)سنة ةاحدة فقط" ال مر
تصػػُر ىػػ ه الكاتبػػة علػػى ت بيػػل أسػػفٌن  ػػب الكراىيػػة بػػٌن اؼبسػػلمٌن واؼبسػػيحيٌن، وإف الطفػػل اؼبسػػلم يػػتعلم كراىيػػة 
اؼبسػػيحيٌن  نػػ  الصػػغر! ولػػص كػػاف األ ػػر كػػ لك ؼبػػا عػػاش الطرفػػاف جنبػػاً إ  جنػػب  نػػ    ػػات السػػنٌن، بشػػهادة العديػػد  ػػب 

زاروا اؼبصلل يف فػ ات  تعػددة. فهػ ا نيبػصر  ػ اًل رسػم لنػا لػصرة عػب طبيعػة العال ػة الػحا  الرحالة األجانب اؼبسيحيٌن ال يب
بقصلػو: "إف حالػة النصػارل يف اؼبصلػل أحسػب  ٙٙٚٔسادت بػٌن اؼبسػلمٌن والطصائػف اؼبسػيحية عنػد زيارتػو للمصلػل سػنة 

ف سعداء وعلى وئاـ تاـ  ػ  اؼبسػلمٌن ويلبسػصف  بك ًن  ب حالة النصارل يف بقية بلداف اإل رباطصرية الع مانية، فانم يعيشص 
 .(ٖٔ)كما يلبو اؼبسلمصف"
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"رصما ي ون كل طفل ما أطفال المدرسة ياردد جازراً مختلفااً أ ا عب التعليم وإرساؿ األطفاؿ للتعلم فتقػصؿ:  
 .(ٕٖ)ما القرآن في نفس الوقت ةصطريقة بنائية"

غار عنػػد بلػػصغهم السػػب السادسػػة إ  )الكتّػػاب( أو اؼبػػال جػػرت العػػادة لػػدل أىػػايل اؼبصلػػل بارسػػاؿ أوتدىػػم الصػػ 
وأحيانػػاً )اؼباليػػة(  بيػػل إنشػػاء اؼبػػدارس الرظبيػػة، لػػتعلم القػػر ف الكػػر  وطائفػػة  ػػب األحاديػػث النبصيػػة، و ػػب اوبػػب عنػػد  ػػراءة 

وسػلم(: )لػيو  نػا  ػب  ػرأ القر ف الكر ، ذبصيدُه وترتيلو وفق  صاعد خالة بو  صدا اً لقصؿ الرسصؿ ؿبمد )للى ال عليػو 
القر ف ومل يتغب بو(، ويف حلقات الدرس يف اؼبساجد واعبصا   ينقسم أحياناً األطفاؿ إ  ؾبا ي  وتتخ  كل  نها زاوية  ب 

 .(ٖٖ)أركاف اؼبسبد وتبدأ بالقراءة ترتياًل دبا تيسر  ب سصر القر ف الكر  كل على حدا
". كيػف وىػػي األـ وقاات بيار ذات قيمااة ةىاص يدنلاون ساام ة الرجاال"النلااار مخلوتػصرد  ػ اًل غريبػاً  ػؤداه:  

واألخل والزوجة، و د أعطاىا اإلسالـ  يمة عليا يف اتح اـ والتببيػل ويف القػر ف الكػر ، خصػ  ال تعػا  سػصرة كا لػة 
يف األسػرة واجملتمػ  ظبيل )النساء( لشرح أحكاـ وليغ التعا ػل  ػ  النسػاء وإعطػائهب حقػص هب الشػرعية. ولتعزيػز  كانتهػا 

واؼبقصػصد ىنػا الرجػل واؼبػرأة )الصالػديب( وسػ ل رسػصلنا الكػر  )لػلى ال عليػو  (ٖٗ) اؿ تعا : )وت تنهرمهػا وتتقػل ؽبمػا أٍؼ(
وسػلم( َ ػب أحػُق بصػحبحا  ػػاؿ: أُ ػك، مث  ػّب، أُ ػك، مث َ ػػب، أُ ػك مث  ػّب، أبػصؾ( فالتمكيػػد يف كػالـ الرسػصؿ علػى  كانػػة 

 بػػل الرجػػل أو األب، فػػػاؼبرأة ىػػي الػػحا ربمػػػل وتلػػد وتسػػهر علػػػى تربيػػة األطفػػاؿ حػػػا الكػػرب، فكر هػػا ال تعػػػا   اؼبػػرأة واألـ
 وك لك اجملتم  اإلسال ي.

"إن اغطفاااال وتشػػػب الكاتبػػػة ىبص ػػػاً علػػػى األطفػػػاؿ وسػػػبل تػػػربيتهم وترسػػػم لػػػصرة  اسبػػػة عػػػب سػػػلصكياهتم بقصؽبػػػا: 
لغون الخاملة أة اللادسةت رصماا ي اون صلابب ذلاك تلاوث نفلايات ص عناد يفقدةن قدرًا كبيرًا ما جمال ص عندما يب

ذلااك ال ماار صم رفااة الشاار ةتاان  س تلااك الم رفااة علااى ةجااوى صأأ كيااف ت ااون الحياااة جميلااة عناادما ت ااون الاارةح 
ضمن ا قد تحجرت؟ ةصقدر ما يم ا للخطيئاة ةالنادم أن يج الن اات فاالبنيا ةالبناات يترعرعاون فاي صيئاة سارعان ماا 

لاااوث أرةاح اااصت فبااارارة الطفولاااةت ال زيااازة جاااداً علاااى قلاااوب اآلصاااار فاااي إن لتااارا بيااار م رةفاااة صااايا حاااريص ال اااالص تُ 
 .(ٖ٘)اإلسالمي"
إف الطفل يف اجملتم  اؼبصلػلي يف سػب اػبا سػة والسادسػة ؼبػا يػزّؿ بػٌن أحيػاف والديػو، و لمػا ُيسػمح لػو بػاػبروج  

اءة، فكيػف تلػصث نفسػياهتم وأيػة خطي ػة تتحػدث عنهػا، و ػد أكػد الػديب خارج البيل. وىص حيمل كل  عػا  الطفصلػة والػرب 
، (ٖٙ)اإلسال ي على أمهية اإلعتناء ب بية الطفل  ن  الصغر فيقصؿ الرسصؿ الكر : )علمصىم يف السب  وإضربصىم يف العشر(

ى )العيػب واغبػراـ( ويػرل أبصيػو فيشب الطفل على ؿببة القيم اإلسال ية. وتبػدو ظػاىرة يف سػلصكو وتعا لػو كصنػو  ػد تػر  علػ
 .(ٖٚ) دوة يف الصدؽ واألخالؽ الفاضلة

لتعلػيم القػػراءة  -كمػا أسػػلفنا   -وحيػرص الصالػػداف علػى تعلػػيم أوتدىػم فًنسػػل الطفػل يف سػػب السادسػة إ  )اؼبػػال( 
الرظبػي، أو يػ ىب  ػ  والكتابة و بادئ و يم الديب اإلسال ي اغبنيف. فاذا شب يرسل إ ا إ  اؼبدرسة بعد ظهصر التعلػيم 
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والػػده ليػػتعلم  هنتػػو و لفػػو يف عملػػو ويعتمػػد علػػى نفسػػو يف كسػػب رز ػػو ويكػػصف حسػػب األخػػالؽ وطيػػب اؼبعاشػػرة  تمسػػكاً 
. ىكػ ا يبػدأ األطفػاؿ يف اؼبصلػل حػا سػب الػزواج، (ٖٛ)بدينو، وينظػر النػاس إليػو بػاح اـ ويرغػب الك ػًن  ػنهم بتزوهػو إبنتػو

ك ػػػًن  ػػػنهم يصلػػػدوف وتيعرفػػػصف  بػػػائهم، ويتعرضػػػصف إ  التشػػػرد يف الطر ػػػات وىػػػم  ػػػّب تتلػػػصث علػػػى عكػػػو أطفػػػاؿ أوربػػػا، ال
نفصسهم وأخال هم فيشبصا على السر ة واإلجراـ وتناوؿ اػبمصر ويلهصف بالفسق والفبصر وغًنىا، فبا مل قبد   يلو يف اجملتم  

 اؼبصللي.
خاالل تلامية اآلصاار غصناائ ص صاسامو ةىاذا  "ال زالت ذكرى يونس ملتدامة فاي الموصال مااوتقصؿ أيياً: 

 .(ٜٖ)االسص ةاحد ما اغسمار المفللة صيا المليحييا ةالمللميا ةالي ود"
ىػػي تقصػػد النػػيب يػػصنو )عليػػو السػػالـ( و ػػب اؼبعػػروؼ يف اجملتمػػ  اؼبصلػػلي، إف اؼبسػػلمٌن يسػػمصف أوتدىػػم باظبػػو 

 صد ك لك. إمنا يطلق اؼبسيحيصف تسمية يصناف على أوتدىم.)يصنو( وكنيتو  )ذوالنصف( وتيُعرؼ عب اؼبسيحيٌن واليه
 م انة البنت في اغسرة الموصلية: -ٗ

"علاى كما ربدثل الكاتبة بك ًن  ػب اإلجحػاؼ عػب نظػرة العائلػة إزاء وتدة البنػل فػموردت  ػ اًل غريبػاً فحػصاه: 
اإلمياف والتقصل ويؤ نصف دبا جاء يف كتاب ال  ُعرؼ عب أىل اؼبصلل (ٓٗ)أىل الدار الب ار أرص يا يوماً عند ميالد صنت"

، وعلػػى الػػرغم  ػػب تفيػػيل (ٔٗ)"ل  لػػك السػػمصات واألرض  لػػق  ػػا يشػػاء يهػػب ؼبػػب يشػػاء إناثػػاً ويهػػب ؼبػػب يشػػاء الػػ كصر(
لى حد ع -الصلد على البنل يف اإلقباب، كصف الصلد  عٌن لصالده يف عملو، بيد أف ىك ا  ّ ل مل يروج يف األ  اؿ اؼبصللية

ذلك أف كره وتدة البنل عادة جاىلية  َقتها اإلسالـ. وعلى العكو سبا اً ىناؾ العديد  ب األ  اؿ اؼبصلػلية الػحا  -علمنا
 . وهتدىد أ ها ؽبا وتقصؿ: (ٕٗ)رببب وتدة البنل  نها )البنل تمكل  ب َكصتا(

 دتلك  ب دتلٌن    دتلك  ا عليو ديب
 ف و يتٌندتؿ الناس وحيد    دتلك ال

 وتقصؿ ك لك:
 لبػػػاحػػػػػػك لػباحػيػػب      لباح اؿ  اعلينص ديب
 (ٖٗ)لباح القو بالبيعة        واؼبطغاف حبصش الديغ

"الوجااو المنياار ةالمف ااص صالحيويااة الااذي تااراه ص ااورة رئيلااية صاايا الفتيااات بياار المتزةجاااتت وتقػػصؿ كػػ لك:  
 .(ٗٗ)ب الب جة ما الوجوه أة حتى ما الحياة"فالزةاج في الشَر لو ص ورة عامة تأثير يلتل

الفتاة يف الشرؽ وؾبتمعاتنا اإلسال ية  رتبطة وجدانياً دببدأ األ ص ة، وغالباً  ا تتطل  وتكصف يف غاية السعادة  إف 
 كبص بناء ُأسرة سعيدة، وتكصف  قبلة على اغبياة و تفاعلة    عائلتها وجًنانا.

 ها  بل الزواج وتتغىن األـ جبماؿ بنتها وتنشد بقصؽبا: والبنُل تكصف ؿبل اعتزاز أىل 
 أسص ة  ب حالىا             طلقل نسصاف
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 والعبدة وليفة               والعبد  رجاف
 (٘ٗ)لص يدري الباشا حبسنها       دز لبصىا حصاف

ض اغصااوان مااثاًل مااع "يتفاااة وتصػػف الكاتبػػة ولػػفاً  شػػصىاً وتنسػػ   غالطػػة كػػربل لطريقػػة تػػزوي  البنػػات بقصؽبػػا: 
رجل م رةف ص يشو الفاسد لتزةيجو إصنت صأ ثص يقولون عندما تقاسي ص د ذلاك إناو الن ايب ماا اهلل! أذلاك ماا اهلل 
حقااًات لااو قااالوا إنااو مااا الشاايطان ل ااان ذلااك القااول اغصاا أأ أة عناادما يت شااص أحلااا طقااوم الشاااي مااا الخاازف 

 .(ٙٗ)حاراً أة جافاً فان ت ليق ص لا يختلف انو الن يب" ال يني لديكأأ ةإذا ما كان المناخ صارداً أة
ىل يعقل ى ا، رجٌل يفاوض  خر فاسد ليزوجو إبنتو فلػ ة كبػده! فمػب اؼبعػروؼ بػمف الرجػل تيصافػق علػى تػزوي  

ي  إبنتػػو إت ؼبػػب ُعػػرؼ حبسػػب اػبلػػق والػػديب، و ػػب ُأسػػرة  عروفػػة يف البلػػد وؽبػػا لػػالت  ػػ  أىلػػو، ويفيػػل أىػػايل اؼبصلػػل تػػزو 
بناهتم تبػب العػم أو العمػة أو اػبػاؿ أو اػبالػة تبعػاً للم ػل الشػائ  )الطػٌن  ػب ىػل الطػٌن والكعكػي  ػب ىػل العبػٌن(، و ػد 
تكصف بديلة بٌن أبناء العم أو بٌن رجلٌن فيتزوج كل  نهما ُأخل ال ػا  ويسػمى ىػ ا )َكصػة بَكصػة( أو )البػدائل( وجػرت 

سو فاف أ و ترغبو بالزواج وتصف لو بعض البنات و ا ىػب عليػو  ػب اغبيػاء واػبفػة العادة أف الشاب بعد أف يعتمد على نف
بالعمل وحسب األدب والطاعة، وإنا بنل  ا تطل  إت    أُ ها فهػي خػاتصف بنػل خػاتصف وىكػ ا تػتم اػبطػصات األخػرل، 

 .(ٚٗ)ؼبزيد  ب اتف اءاتفاذف حسب السلصؾ والسمعة كاف ديدف الطرفاف يف الزواج، بعكو إدعاء الكاتبة وتسطًن ا
 شؤةن المرأة: -٘

وىاصبل الكاتبة اتوضاع الحا تعي  فيها اؼبرأة يف اؼبصلل بك ًن  ب اؼبغالطات واتف اءات وأعابل الكاتبة على 
 .(ٛٗ)"قام محمد صحبس المرأة لألصد في قبر صواسطة النقاب"اؼبرأة اؼبسلمة لبو النقاب بقصؽبا: 

ؼبستشر ٌن ونتيبة عمى  لػصهبم، تيفر ػصا بػٌن كػالـ ال ورسػصلو، فػاف الشػريعة اإلسػال ية فبا يؤسف لو أف بعض ا 
 د حددت واجبات الفرد اؼبسلم ذكراً كاف أـ أن ى، فالرجل يِكُد  ب أجل كسب رز ػو، واؼبػرأة  كانػا البيػل لتػدير شػؤونو 

د عػػب سػػلصؾ اعباىليػػة يف التفكػػًن وحػػا اؼبلػػبو، فػػاذا فيػػاًل عػػب تربيػػة األطفػػاؿ، وأولػػى ال تعػػا  اؼبػػرأة اؼبسػػلمة بػػمف تبتعػػ
خرجل  ب بيتها، فعليها إرتداء اؼبالبو اوتشمة و نهػا اغببػاب وإف كانػل غانيػة. فػمو  أف تنتقػب خشػية الفتنػة، يقػصؿ 
 البػاري عػز وجػل: )و ػل للمؤ نػات يغييػب  ػب أبصػارىب وحيفظػب فػروجهب، وتيبػديب زينػتهب إت  ػا ظهػر  نهػا ولييػػربب

. فػال إنفػالت يف اجملتمػ  اؼبصلػلي  (ٜٗ)خبمػرىب علػى جيػصهبب وت يبػديب زينػتهب إت لبعػصلتهم أو  بػائهب أو أبنػاء بعػصلتهب..(
كما ىص اغباؿ يف أوربا فالعري ربصيل حالل و سملة  قبصلػة لػديهم.  ػب جهػة أخػرل أمل يعػرؼ اجملتمػ  األورو اغببػاب 

 شكل لبسهب،  بل انتقادىا للبو اؼبرأة اؼبسلمة!.واللبو الفيفاض، فلتنظر ا  الراىبات و 
"قااال أحااد الرجااال الملاالميا المتنااوريا ماارة: أن االماال الوحيااد وتفػػ ي الكاتبػػة علػػى الرجػػاؿ كػػ لك بقصؽبػػا:  

 (ٓ٘)لنلارنا ىو أن ي تنقا المليحية"
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سػصؿ )لػلى ال عليػو كيف يكصف  ستنًناً وىص يدعص للخروج عب  لة اإلسالـ والتنصر، وىص  ؤكد يعلم بمف الر 
ويقصؿ رسصلنا الكر : )وال ي  (ٔ٘)وسلم( ىص خاا األنبياء واؼبرسلٌن. يقصؿ الباري عز وجل )إف الديب عند ال اإلسالـ..(

نفو ؿبمد بيػده، تيسػم  و أحػد  ػب ىػ ه األ ػة وتيهػصدي وتنصػرا  مث ميػصت ومل يػؤ ب بالػ ي أُرسػلُل بػو ات كػاف  ػب 
 .(ٕ٘)ألحاب النار(

فكػػالـ ىػػ ه الكاتبػػة ُىػػراء، مل نقػػرأ أو نسػػم  أف  سػػلماً أو  سػػلمة غػػدت نصػػرانية كحػػل ؼبشػػكالهتا اغبياتيػػة! انػػو 
 اغبقد األعمى  ب ىؤتء اؼبستشر ٌن على الشعصب اإلسال ية.

"كااص ماارة قلاات ل ااؤالر النلااارت احمااُد اهلل إنااي للااُت إماارأة ملاالمة! ةقااد كااان وتصغػػل يف اتفػػ اء وتقػػصؿ: 
 .(ٖ٘)الذي ينبع ما القلب دةمًات ن ص يجب في الحقيقة أن تش ري اهللت ل ا ماذا نف ل إنو ن يبنا" الجواب

أف ربمد الكاتبة ال كصنا غًن  سلمة ى ه  سملة زبصها، أ ا أف اؼبرأة اؼبسلمة رب ها على شكر ال على ذلك، 
 شػاىدات الرحالػة األجانػب اؼبنصػفٌن وغػًن اؼبنصػفٌن، فه ا هانب اغبقيقة واؼبنطق، ومل يَرد ىكػ ا نػ  أو رأي يف كتػب و 

وتميكػػب أف يصػػدر ىكػػ ا رأي عػػب إ ػػرأة  سػػلمة وإف كانػػل أُ يػػة جاىلػػة، يقػػصؿ الرسػػصؿ الكػػر  )لػػلى ال عليػػو وسػػلم(: 
. أي أف الطفل يصلد على فطرة اإلسالـ وعبادة ال (ٗ٘))يصلد الطفل على الفطرة فمبصاه إ ا يهصدانو أو ينصرانو أو ميبسانو(

 واإلمياف بو وذويو إ ا يعمقاف ذلك اإلمياف أو حيصتنو إ  ديانة أخرل. دبصجب دينهم.
ف األىداؼ التبشًنية الػحا  ػدـ  ػب أجلهػا القسػو والرىبػاف وخبالػة )اآلبػاء الػدو نيكاف(  نػ  ا ب جهة أخرل ف

يف سػػعيو لتعميػػق الغايػػات التبشػػرية لكسػػب أبنػػاء اجملتمػػ  وبقيػػػة  صلػػل، وىنػػاؾ  ػػب غػػات عروفػػة يف اؼب القػػرف السػػاب  عشػػر
 .(٘٘)الطصائف ونشر الك لكة عرب الفعاليات واألنشطة التعليمية والطبية وال قافية وغًنىا

ت ات "لقد قيل ساصقاً أن قلب المرأة المللمة الي رف الحب طوال حياوأوردت الكاتبة بشمف اؼبرأة اؼبصللية: 
ةتبدة تلك المقولة للور الحظ صحيحة في أبلب اغحيانت ما صحي  القول ايلًات أن النلار المللمات صالربص 

 (ٙ٘).صالحب" ةما ذلك مجموعة محبوصة جداً في البشر ةيتمت ا صقلوب عامر 
وأطفاؽبػػا، واألخػػل ؼبػػاذا تيعػػرؼ  لػػب اؼبػػرأة اغبػػب طػػصاؿ حياهتػػا، و ػػد جعػػل ال اؼبػػصدة بػػٌن الػػزوج والزوجػػة واألـ 

وأشقائها وشقيقاهتا، مث ؼباذا ىػ ا التنػا ض يف القػصؿ بػمف النسػاء اؼبسػلمات بػالرغم  ػب ذلػك ؾبمصعػة ؿببصبػة جػداً يف البشػر 
 ويتمتعب بقلصب عا رة باغبب! فكيف يكصف القلب عا ر باغبب إف مل يعرؼ  عناه!.

اجاً لتسكنصا إليها وجعػل بيػنكم  ػصدة ورضبػة إف يقصؿ الباري عز وجل )و ب  ياتو أف خلق لكم  ب أنفسكم أزو 
. فاغبقيقة أف  لب اؼبرأة اؼبسلمة يفيض باغبب واغبناف علػى أسػرهتا وأىلهػا. بعكػو  ػا (ٚ٘)يف ذلك آليات لقـص يتفكروف(

 زعمل بو اؼبؤلفة. 
يص اإلحلاااس "إن ااا الي ارفا عااا اهلل إال اناو الاو مت ناات عادويف سلسػلة اتفػ اءات علػى اؼبػػرأة تقػصؿ كػ لك: 

 (ٛ٘)]أستغفر اهلل ةحاشا[ يملك صقدر المرر خالل حياتو ةالفائدة ما التذمر ما مشيئتو غن الم توب م توب"
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ى ا الكفر بعينو  ب كاتبة تبلد فكرىا ورببر  لبها وُغلف بالسصاد، وىي حتماً تتعلم أف ال )ليو كم لو شيء 
ألحػػصاؿ إسػػباغ الػػػ ات اإلؽبيػػة بصػػػفات البشػػر واؼبػػػؤ ب يػػؤ ب بالقيػػػاء وتميكػػب بػػػمي حػػاؿ  ػػػب ا (ٜ٘)وىػػص السػػمي  البصػػػًن(

 والقدر، و ا كتب لو خًناً كاف اـ شراً ف لك أحد شروط اإلمياف.
"يقاول محماد فاي القارآنت إن اكارم ص عناد اهلل تعرب الكاتبة عب جهلها التاـ بكل  ا يتعلق باإلسالـ بقصؽبػا: 

زؿ علػى ؿبمػد عػرب الػصحي، ولػيو تعبػػًن  ػب الرسػصؿ الكػر ، ويف إدعائهػا ىػ ا، إمنػػا فػاف ىػ ا كػالـ ال تعػا  نُػػ (ٓٙ)أتقااكص"
تشًن إ  أف القر ف الكر ، ىص كتاب وضعي وليو اؽبي، وى ا إ ا جهل أو إساءة  تعمدة لقصؿ ال تعا  وتشصيو حقائق 

 اإلسالـ، ونقلها بشكل خاطئ إ  اآلخريب.
"التوجد في الموصل حياة صيتية صالم نى الذي نف ماوت عائلية وأركانا بقصؽبا: ورباوؿ الكاتبة النيل  ب اغبياة ال

ف لمة صيتت ىي ال لمة الوحيدة الملتخدمة في اللغة ال رصية لوصف المنزل الذي ىو ملجأ ةملتقر اإلنلانت ما 
ب الملاالميا اللااخرية أن ناادعوا البياات فااي الموصاال ص ااذا االسااص المقاادس فااي قلااوب االن لياازت يقااول أحااد ال تااا

الم رةفيا في كتاب ُنشر مؤخرًا في القاىرةت أن الرجل ىو الليد المطلق ةالمرأة أمة لدياو إن اا مقار مت تاو الحلاية 
ةمجاارد ل بااة يااداعب ا فااي الوقاات ةالطريقااة التااي تلاارهت إنااو يتمتااع صالم رفااة فااي حاايا تتمتااع ىااي صالج الااةت فاللاامار 

ات إنو يأمر ةعلي ا الطاعة ال ميار إنو يمثل كل شير لو م نى في حيا إن ا ةالتفرد ما ن يبو ةظلمة الزنزانات ن يب 
جاازر بياار ذي أىميااة مااا ذلااك الشاايرت ةلمااا كااان ىااذا ىااو رأي كاال رجاال ملاالصت ف اال نلااتغرب الن اادام اللاا ادة 

 ائصأ ةعنادما ةاالحترام المتبادل في الحياة ال ائليةت ينظر الرجال الى النلار ةي املوىا ص ورة أفلل صقليل ما الب
تتحاول النلاار صلابب ذلاك الاى مااا يشابو الب اائص ي اود الرجاال ليل ناوىات إن ااص يبقاون ك اوب أحاذيت ص علاى رقاااب 

 (ٔٙ)النلار ص ورة ةطيدة ةيتحدةىا على الن وض"
عنػػػد  ػػػراءة ىكػػػ ا  راء ؼبستشػػػر ٌن، نرثػػػي غبػػػاؽبم وسػػػطحية ثقػػػافتهم وىشاشػػػة أفكػػػارىم الػػػحا تنطػػػصي علػػػى جهػػػل 

فم صاؽبػػا عكػػو اغبقػػائق سبا ػػاً، و ػػا نقلتػػو لنػػا لػػيو إت إع افػػاً لػػرحياً دباىيػػة األسػػرة األوربيػػة و ػػا ىػػي عليػػو  وخبػػث شػػديد.
عمص ػاً، فالتفكػك األسػري واػبيانػات اؼبتبادلػػة واسػتقالؿ األبنػاء والبنػات عػب أسػػرىم ىػي العال ػات البػارزة لألسػرة األوربيػػة 

تتخ   ب البيل  قراً وارثاً تستقرارىا وعنصاناً لصجصدىا ودميص تها، والرجل  افز عمص اً، يف حٌن أف األسرة اؼبصللية يف كل 
لػك حقيقػة فالنظػاـ )األبػصي( ىػص السػائد يف كػل بػالد اؼبشػرؽ والبلػداف اإلسػال ية، وال تعػا  جعػل تفيو ىص )السيد( نعػم 

ف علػػػػى النسػػػػاء دبػػػػا فيػػػػل ال بعيػػػػهم علػػػػى للرجػػػػل  كانػػػػة و يػػػػزه عػػػػب اؼبػػػػرأة باألفعػػػػاؿ واؼبسػػػػؤولية بقصلػػػػو )الرجػػػػاؿ  ّصا ػػػػص 
خًناً وك لك رسصلو الكر  فيقصؿ النيب ؿبمد )للى  هبا. وللمرأة  كانتها يف اإلسالـ ولدل الرجل وأولى ال (ٕٙ)بعض..(

تم  اؼبصللي وغًنىا  ب األحاديث النبصية، ويف اجمل (ٗٙ)وايياً )رفقاً بالقصارير( (ٖٙ)ال عليو وسلم(: )إستصلصا بالنساء خًناً(
ظهرت نساء فاضالت  مب بمعماؿ جليلة  ن  العهد اعبليلي يف بناء اعبصا   واؼبساجد وأو فصا او افاً ؽبا   ل: و فية ؿببصبة 
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خاتصف وو فية  ر  خاتصف وو فيػة فػردوس خػاتصف وعػدد كبػًن  خػر  ػب و فيػات النسػاء يف اؼبصلػل خػالؿ الفػ ات التار يػة 
 .(٘ٙ)الالحقة

يف دروب اعبهػل والفقػػر أواخػر العهػػد الع مػا ، فهػػ ا مل يلػغ تطلعػػو كبػص العلػػم  رافَ  دْ ف اجملتمػػ  اؼبصلػلي  َػػوإذا كػا
 والبناء وليو  دعاة تنعداـ السعادة وات داـ بٌن أفراد اتسرة الصاحدة.

 اغبقػل وتشػارؾ يف كما إف دور اؼبرأة يف الريػف وواجباهتػا زبتلػف عػب نظًناهتػا يف اؼبدينػة، فػاألو  تنػزؿ للعمػل يف
. بينما ال انيػة يف اؼبدينػة تنحصػر واجباهتػا يف تربيػة األطفػاؿ وإدارة (ٙٙ)أعماؿ الزراعة وتربية اؼبصاشي وعمل  نتصجات األلباف

شؤوف اؼبنزؿ. وت ميكب بمي حاؿ  ب األحصاؿ أف تعا ل بالصلف الشني  ال ي ذكرتو الكاتبة. لصجصد اؼبصدة الحا زرعها ال 
 زوج والزوجة.بٌن ال

"س ى الوالي منفذاً صذلك أةامار إساطنبول إلاى وعب عملية إحصاء السكاف وخبالة النساء يف اؼبصلل ت كر: 
تلجيل جميع نلار الموصلأأ بير أن المللميا ةالمليحييا على قادم ساوار ثاارةا عناد ساماة ف ارة كتاصاة قائماة 

 .(ٚٙ)صنلائ ص"
( فقد حاوؿ إجػراء إحصػاء سػكا  لثنػاث ٜٛٓٔ-ٜٗٓٔين باشا )يعصد ى ا األ ر إ  ز ب الصايل  صطفى مي

 ٜٙٓٔتشػػػريب ال ػػػا   ٘ٔو ٓٔيف  دينػػػة اؼبصلػػػل، فػػػاع ض األىػػػايل وىاجػػػل صبػػػصع اؼبصلػػػليٌن يف إنتفاضػػػة خػػػالؿ اؼبػػػدة 
 وبرزت شخصية )ؿبمػد أبػص جاسػم( يف القيػادة ونسػبل عنػو  صػ  وبطػصتت يف الػدفاع عػب اؼبػرأة اؼبصلػلية، وعنػد إلقػاء

 القبض عليو  ب  بل السلطات الع مانية ظهرت شخصية إبب أختو )سرحاف( ال ي أنشد  ائاًل: 
 (ٛٙ)ى ا اػباؿ وا  ابب أختو            عند اؼبصت خايل عرفتو

األ ػػر الػػ ي أدل إ  إلغػػاء عمليػػة اإلحصػػاء أو التسػػبيل. وسػػبب الػػرفض كمػػا ىػػص  علػػـص بػػمف اجملتمػػ  اؼبصلػػلي  
  كل  كصناتو اتجتماعية.يتسم باوافظة يف

"أمااا زيااارة أحااد اليناااصيع ال بريتيااة اللاااخنة ماارة فااي اللاانةأ فت تباار مااا أىااص وكتبػػل عػػب ضبػػاـ علػػي بقصؽبػػا: 
 .(ٜٙ)أساليب الترفيو التي يمارس ا الموصليون أأ ةتدعى حمام علي ةاغص  حمام ال ليل"

تيػػة  ػػرات عػػدة يف السػػنة.  ػػب أجػػل ال فيػػو عػػب الػػنفو إعتػػاد أىػػايل اؼبصلػػل وخبالػػة النسػػاء زيػػارة الينػػابي  الكربي
ولغػػرض العػػالج  ػػب بعػػض األ ػػراض اعبلديػػة والتهابػػات اؼبفالػػل، أ ػػا عػػب تسػػمية اغبمػػاـ، فسػػميل )ضبػػاـ علػػي(  ػػب  بػػل 
األىػايل، )ولػيو ضبػػاـ العليػل( كمػا تسػػمى يف اؼبخاطبػات الرظبيػة، فقػػد ذكػرت التسػمية األو   ػػب  بػل اؼبسػعصدي ويػػا صت 

وغػػًنىم وحػػا الشػػعراء والكتّػػاب يػػ كرونا حبمػػاـ علػػي، فهػػ ا الشػػاعر سػػليماف بػػب  ػػراد  (ٓٚ)مػػصي وكػػ لك دو نيكػػصتنزااغب
 ـ( يقصؿ   اًل:ٜٛٓٔ-ٖٙٛٔاعبليلي )

 .(ٔٚ)بال عليكم يا خلق سلمصا على ضباـ علي
لػػي أو ثػػالث ليػػاؿ يف ضبػػاـ كمػػا أف األديػػب اؼبصلػػلي إظباعيػػل حقػػي  ؿ فػػرج لديػػو كتػػاب ـبطػػصط بعنػػصاف )تػػاريخ ضبػػاـ ع

 . فهي على األرجح  نسصبة لشخ  إظبو علي. وتعال ة للعليل ب لك.(ٕٚ)علي(
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 أعمال التبشير ةالتن ير: -ٙ
"أسلاانا جم يااة ضااد وعػػب طبيعػػة العمػػل التبشػػًني وؿباولػػة إسػػتغالؿ النػػاس البسػػطاء عػػب طريػػق التطبػػب تقػػصؿ: 

ح ًات ةأنات تارى كياف يلا ون ل ادم إساتخدام اغلفاام القديماة َحلف اغيمان صيا عدد ما النلار ةكان اغمار ملا
المت ارف علي اأ ةالتي كانت على شفاى ا منذ أيام الطفولةت أنتمى أحد اغطفاال ال اغار الاى جم ياة النلاار ىاذه 
ةكااان التقيااد صشاارةط ا أصاا ب مااا ي ااون عليااوت بياار أنااو إسااتمر فااي ساا يو الااى حاايا تركنااا الموصاالأ ةكااان قااد ت لااص 

ايا ال شاار ةحفظ ااا عااا ظ اار قلااب لااذا كناات أج لااو يااردد الوصااية الثالثااة ]يباادة أن ااا لااص تحفااظ حتااى الوصااايا الوصاا
ال شرة ةتلللل ا ف ي تق د ىنا الوصية الثانية ةلايس الثالثاة كماا سانرى[ كلماا سام تو يلاتخدم أحاد اغيَماان فاي  

 (ٖٚ).كالمو"
بػػاوز العمػل التبشػػًني بػٌن الطصائػػف اؼبسػػيحية ا  وىػ ا إعػػ اؼ لػريح بػػمنم سػخروا جهػػدىم الطػػيب ألغػراض تت

 اؼبسلمٌن وؿباولة التمثًن على  عتقداهتم وخبالة لالطفاؿ.
و ػب اؼبعػروؼ بػمف النشػاطات الطبيػة والتعليميػة  ػد ظهػػرت يف اؼبصلػل  نػ   نتصػف القػرف ال ػا ب عشػر لكسػػب 

تالىػػػم اؼببشػػػروف األ ريكػػػاف مث اتنكليػػػز يف تقػػػد  رضػػػا الػػػرأي العػػػاـ وخبالػػػة الطصائػػػف اؼبسػػػيحية وربػػػصيلهم كبػػػص الك لكػػػة، و 
 .(ٗٚ)خد اهتم الطبية  ب خالؿ اؼبستصلف الطيب، واتعتماد على تلقٌن اؼبريض  بل  عاعبتو حقائق عب التعاليم اؼبسيحية

كػر أ ا اإلشارة إ  تمسيو صبعية ؼبن  اغبلف بال، فهي ؿباولػة بائسػة تبعػاد النسػاء البسػيطات واأُل يػات عػب ذ 
وإف جهػػصدىم يف  (٘ٚ)ال ومل يفلحػػصا، يقػػصؿ الرسػػصؿ ؿبمػػد )لػػلى ال عليػػو وسػػلم( ) ػػب كػػاف  ػػنكم حالفػػاً فليحلػػف بػػال(

اف الػرب ىػص إؽبػك، -ٔ مل تػمِت أكلهػا لفشػل التبشػًن بػٌن األىػايل، والصلػايا ىػي ٌنصلايا العشرة بٌن اعبهلة واأُل يػنشر ال
إكػـر أبػاؾ وأُ ػك. -ٗأُذكر يـص السػبل لتقدسػو. -ٖباسم الرب اؽبك باطاًل. تربلف -ٕتيكب لك  ؽبة أخرل ذباىي. 

تتشػػتو  قتػػىن -ٓٔتتشػػتو إ ػػرأة  ريبػػك. -ٜ تتشػػهد علػػى  ريبػػك بشػػهادة زور.-ٛتتسػػرؽ. -ٚتتػػزف. -ٙتتقتػػل. -٘
 ، وى ه الصلايا ترج  للمسيحيٌن واليهصد. (ٙٚ) ريبك
كػػػ لك، أنظػػػر سػػػصرة اإلسػػػراء )َوَ َيػػػى َربُػػػَك َأتر تَػْعبُػػػُدوا ِإتر ِإيرػػػاُه َوبِاْلَصالِػػػَدْيِب كمػػػا وردت الصلػػػايا العشػػػرة يف اتسػػػالـ         

َهْرمُهَػا َو ُػ ُلَغبر ِعْنػَدَؾ اْلِكبَػػَر َأَحػُدمُهَا أَْو ِكالمُهَػا فَػال تَػُقػْل ؽَبَُمػا ُأؼن َوت تَػنػْ ِفػْض ؽَبَُمػا ( َواخْ ْٖٕل ؽَبَُمػا  َػػْصًت َكرميػاً)ِإْحَساناً ِإ رػا يػَػبػْ
( َرُبُكػْم أَْعلَػُم دبَػا يف نُػُفصِسػُكْم ِإْف َتُكصنُػصا َلػاغِبٌَِن فَِانرػُو َكػاَف َٕٗجَناَح الُ ؿِّ ِ ْب الررضْبَِة َوُ ْل رربِّ اْرضَبُْهَمػا َكَمػا َربػريَػاِ  َلػِغًناً)

ْر تَػْبِ يراً)( َو ِت َذا اْلُقْرَ  َحقرُو َواْلِمْسكِ ِٕ٘لأَلوراِبٌَن َغُفصراً) رِيَب َكانُصا ِإْخَصاَف الشرػَياِطٌِن ٌَٕٙن َواْبَب السرِبيِل َوت تُػَب ِّ ( ِإفر اْلُمَب ِّ
ُهْم ابِْتَغاَء َرضْبٍَة ِ ْب َربَِّك تَػْرُجصَىا فَػُقْل ؽَبُْم  َػػْصًت َ ْيُسػصراً ٕٚوََكاَف الشرْيطَاُف ِلَربِِّو َكُفصراً) ( َوت ذَبَْعػْل يَػَدَؾ ٕٛ)( َوِإ را تُػْعِرَضبر َعنػْ

( ِإفر َربرػػَك يَػْبُسػػُ  الػػرِّْزَؽ ِلَمػػْب َيَشػػاُء َويَػْقػػِدُر ِإنرػػُو َكػػاَف َٜٕ ْغُلصلَػػًة ِإَ  ُعُنِقػػَك َوت تَػْبُسػػْطَها ُكػػلر اْلَبْسػػِ  فَػتَػْقُعػػَد َ ُلص ػػاً ؿَبُْسػػصراً)
َلُهْم َكػاَف ِخْط ػاً َكبِػًناً) ( َوت تَػْقتُػُلصا أَْوتدَُكػمْ ِٖٓبِعَباِدِه َخِبًناً َبِصًناً) ( َوت تَػْقَربُػصا َٖٔخْشػَيَة ِإْ ػالٍؽ كَبْػُب نػَػْرزُ ُػُهْم َوِإيرػاُكْم ِإفر  َػػتػْ

َ ْظُلص ػاً فَػَقػْد َجَعْلنَػا ِلَصلِيِّػِو ( َوت تَػْقتُػُلصا النػرْفَو الرحِا َحررـَ اللرُو ِإتر بِاغبَْقِّ َوَ ْب  ُِتَل ٕٖالزََِّن ِإنرُو َكاَف فَاِحَشًة و قتاً َوَساَء َسِبياًل)
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ُه َوأَْوُفصا بِاْلَعْهِد ُٖٖسْلطَاناً َفال ُيْسِرْؼ يف اْلَقْتِل ِإنرُو َكاَف َ نُصصراً) ُلَغ َأُشدر ( َوت تَػْقَربُصا َ اَؿ اْلَيِتيِم ِإتر بِالرحِا ِىَي َأْحَسُب َحار يَػبػْ
ٌر َوَأْحَسُب تَْمِوياًل) (ِٖٗإفر اْلَعْهَد َكاَف َ ْسُ صًت) ( َوت تَػْقُف َ ا َٖ٘وأَْوُفصا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِنُصا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخيػْ

 اأَلْرِض َ َرحػػاً ِإنرػػَك لَػػْب زَبْػػرَِؽ ( َوت سَبْػػِ  يف ٖٙلَػػْيَو لَػػَك بِػػِو ِعْلػػٌم ِإفر السرػػْمَ  َواْلَبَصػػَر َواْلُفػػَؤاَد ُكػػُل أُْولَ ِػػَك َكػػاَف َعْنػػُو َ ْسػػُ صًت)
ُلَغ اعْبَِباَؿ ُطصًت) ( َذِلَك فبرا أَْوَحى ِإلَْيَك َرُبَك ِ ْب اغبِْْكَمِة َوت ٖٛ( ُكُل َذِلَك َكاَف َسيُِّ ُو ِعْنَد َربَِّك َ ْكُروىاً)ٖٚاأَلْرَض َوَلْب تَػبػْ

 .(ٚٚ)((ٜٖ َجَهنرَم َ ُلص اً َ ْدُحصراً)ذَبَْعْل َ َ  اللرِو ِإؽَباً  َخَر فَػتُػْلَقى يف 
" ألا يتلرة قرائي ل ي تدعص الب ثة الى الموصال ةتج از ص اورة مث تعصد لتقر بمىدافهم التبشًنية التنصًنية 

صااحيحة ل ااي نقااوم صنشاار اإلنجياال صاايا ىااؤالر اليزيديااة الملاااكيات ةكااذلك لنبشاار صااو صاايا جيااران ص مااا الملاالميا 
 أ(ٛٚ)لك القادر ةحده فقط على طرد الشياطيا"لي لموا كيف يحبون ذ

ى ا النّ  يبٌن  دل اتستخفاؼ حبقيقة أىل اؼبصلل وتغييب تار هم وحيارهتم وكمنم شعب مهبي تيعرؼ 
القراءة والكتابة وليميت ىؤتء ليعملصا على تنصًنىم  ب خالؿ نشر اإلقبيل، يف الص ل كانل اؼبصلل تزدحم فيها دور العلم 

، انػػػو التعصػػػب األعمػػػى (ٜٚ)د واعبصا ػػػ  واؼبػػػدارس الدينيػػػة وتزىػػػص بػػػالعلم والعلمػػػاء وكػػػاف ُيشػػػد إ  علمائهػػػا الرحػػػاؿواؼبسػػػاج
 أوالغشاوة السصداء على أعينهم

"يلمع كل مريض قبال إجارار ال ملياة لاو ةىاو يتلاو وعب أساليب التمثًن على اؼبرضى يف عملية التنصًن تقػصؿ 
ل ملياة ةي لل اا صالنجااحأ ةيتلقاى الماريض يومااً ص اد ياوم ةاسابوعاً ص اد آخار ت ليماات دعار يلأل فيو اهلل أن يباارع ا

ةيح ل على ف رة جديدة عا ماىية المليحية ةعندما يترع ملتشفى الب ثة االن ليزيةت ةي ود إلى داره أكانت في 
 (ٓٛ)لت"المدينة أة في قرية جبلية ص يدة ست ون أي م ارضة مريرة كان يحمل ا للمليحية قد زا

ىك ا كاف يتم التعاطي    اؼبرضى و عاعبة حاتهتم الصحية،  ب ِ بل البع ة الكنسية واألطبػاء بػمف يتلػصا اؼبسػلم 
بعض ال اتيل والتعاليم واألدعية اؼبسيحية  بل طبيبو او إجراء عمليػة لػو، وىػص اؼبيػطر باتبػاع  ػا يطلػب  نػو، بغيػة اغبصػصؿ 

يف إطار التنصًن ونشر الديانة اؼبسيحية بٌن اؼبسػلمٌن وغػًنىم  ػب الطصائػف األخػرل يف على الشفاء والدواء، ويندرج ذلك 
اجملتمػػػػ  اؼبصلػػػػلي، وتلػػػػك شػػػػهادة  ػػػػنهم باسػػػػتغالؿ اغبػػػػاتت اإلنسػػػػانية اغبرجػػػػة للمرضػػػػى للحصػػػػصؿ علػػػػى  ػػػػ رهبم الدينيػػػػة، 

 (ٔٛ)باستغالؿ الطب والدواء.
 سجايا أىل الموصل: -ٚ

"ماااا اءات تػػػ كر الكاتبػػػة بعيػػػاً  ػػػب السػػػبايا اغبميػػػدة ألىػػػل اؼبصلػػػل بقصؽبػػػا: و ػػػ  كػػػل تلػػػك اؼبغالطػػػات واتفػػػ  
ال ااادات الطريفااة اغخاارى فااي الموصاال عااادة إرسااال صااواني تحااوي بااذاراً مطبوخاااً فااي أةانااي للقااادميا الجاادد أة 

ا كانات ال ائديا الى دةرىص ص د بياب طويالأ لاص ن اا ن ارف ص اذه ال اادة عناد ةصاولنا الموصال للمارة االةلاىت لاذ
دىشتنا كبيرة عندما رأينا في ثاني أيام ةصولنا رجليا أة ثالثاة رجاال يادخلون مجماع سا ننا ةقات المغارب حاامليا 
علااى رؤةساا ص صااواني ىائلااة الحجااصت صينااو لنااا أن ساايدىصت ةىااو تاااجر ملاالص أرساال ىااذا ال شااار مااع تحياتااو الااوافرة 
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ال أن ر إني زرت أحد المللميا ةم ما كانوا فقرار دةن ةتمنياتو الطيبةت كان ذلك ال شار ي في عشريا شخ ًاأأ 
 .(ٕٛ)أن يقدموا لي إما الق وة أة ص ض الحلويات"

يقصؿ اؼب ل )اؼبرء ـببصء ربل لسانو( إف ى ه اغبقائق الحا أوردهتا عب سبايا أىل اؼبصلل يف الكـر والصفادة، دوف 
عميم وتيخيم لبعض السلبيات إف وجدت. فهي ىنا تقر بمف  صد  نها لتفند كل  ا إف ت بو عب اجملتم  اؼبصللي  ب ت

ب تمييزوف وتيفر صف بٌن الطصائف واألديػاف ويرحبػصف باليػيف وإف كػاف أجنبيػاً! ويقػد صف أفيػل يأىل اؼبصلل كر اء ودود
 .(ٖٛ) ا لديهم  ب األكالت اؼبصللية اؼبعروفة ويف كل اؼبناسبات

"يتمتااع ساا ان الموصاال عامااة صقلااوب طيبااةت ةمااا ؼبصلػػل بقصؽبػػا: ىػػل األوتعػػصد لتػػ كر سػػبايا و نا ػػب أخػػرل 
الل ل تلليت صت أما اكتلاب ثقت ص فال يوازياو سا ولة ساوى إساتثارة عاواطف صت ةىاص ص اورة عاماة أيلااً ذةة مازاج 
طياااب ةيتمت ااااون صال اااابرت كمااااا إن اااص قلمااااا ينلاااااقون  ةرار عااااواطف ص أأ ربااااص إفتقاااار الااااتح ص فااااي نشااااأت ص ةىااااص 

 .(ٗٛ)صغار"
نالحد التخب  واتزدواجيػة يف ولػف طبيعػة اجملتمػ  اؼبصلػلي، فهػي حاولػل تشػصيو دور و كانػة اؼبػرأة اؼبصلػلية 

 هم ولربىم، وىػ ه لػفات جملتمػ  واعٍ ونعتل األىايل بشا األولاؼ، مث تعصد فبمة ل كر بعض  نا بهم وشيمهم و زاج
رائق ونفسية لافية، غًن أنا تعصد لتنتقد نشمة األطفاؿ ومل   تزف  تديب يعرؼ حدود ال ول لك يعي  الناس فيو يف  زاج

تلتفػػل ا  إىتمػػػاـ األىػػػايل حبسػػػب تػػػربيتهم وإرسػػػاؽبم إ  )الكتاتيػػػب( و )اؼبػػال واؼباليػػػة( كمػػػا ذكرنػػػا سػػػابقاً  ػػػب أجػػػل تعزيػػػز 
 .(٘ٛ)السبايا الفاضلة وتنشمهتم نشمة سليمة  بنية على أساس و عرفة اغبالؿ واغبراـ

 خػػػر تنتقػػػل الكاتبػػػة لصلػػػف اجملتمػػػ  اؼبصلػػػلي بالكػػػاذب وفقػػػداف ال قػػػة حػػػا بػػػٌن األخػػػصة يف األسػػػرة ويف  كػػػاف 
"يت بك سماة اغكاذيب دةماً صحيث تبدأ تشا ر أن ماا بيار المجادي ساؤال النااس عاا أماورىصأ ال الصاحدة بقصؽبا: 

علاى ةجاو التأكياد ةعنادما تجادىا  أربب أن يف ص ماا كالماي أن الحقيقاة مفقاودة كليااً فاي الموصالت إال أن اا ناادرة
ست ون فليلة ثمينةأ ما المحزن أيلاً أن المواطنيا اليثقون صب ل ص الب ض أة ي دقون ص فما الم لومت أن اغخ 
يغش أخاه ةأن اغصا سيخدة أصيوت ةال ل يش ون صجيران صت بير أن النااس ص اورة عاماة ُأمناار فيماا عادا اللارقات 

 .(ٙٛ)صيا الخدم" البليطة التي تتوقع دةماً 
اف اجملتم  اؼبصللي يف غالبيتو يديب بالديانة اتسال ية، واتسالـ حيض علػى  كػاـر األخػالؽ والصػدؽ واأل انػة 

وعب إح اـ اعبار يقصؿ ) ازاؿ جربيل يصليين  (ٚٛ)وعدـ الغ ، يقصؿ الرسصؿ )للى ال عليو وسلم( )َ ْب َغَشنا ليَو ِ نرا(
، فهل يُعقل أف يكػصف اجملتمػ  اؼبصلػلي فا ػداً لل قػة واأل انػة و رتعػاً للغػ . وكيػف ربّمػل (ٛٛ)سيصرثو(باعبار حا ظننل أنو 

. فالتنشػػػ ة األسػػػرية تقػػػـص علػػػى -علػػػى حػػػد تعبًنىػػػا–أىػػػايل اؼبصلػػػل ىػػػ ه الصػػػفات مث يكػػػصف )النػػػاس بصػػػصرة عا ػػػة أ نػػػاء(! 
 .(ٜٛ)الصدؽ واأل انة واليب  واإللتزاـ باؼبعايًن األخال ية والدينية
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 الخاتمة:
تبٌّن لنا  ب بعض اآلراء الحا أوردهتا اؼبستشر ة غريفيث  دل اليالؿ ال ي كانل عليو يف تناوؽبا لطبيعة اجملتم  
اؼبصللي وخبالة للحياة اتجتماعية فيو أو كيف أنا تغافلل عب عمد ذكر العديد  ب  زاياه وانو ذو تاريخ عريق وحيارة 

ت وسػػعل إ  الطعػػب باؼبفػػاىيم اإلسػػال ية والتقليػػل  ػػب األعػػراؼ السػػائدة يف اجملتمػػ  وال كيػػز سػػا قة، وركػػزت علػػى السػػلبيا
على اأُل ية السائدة بٌن النساء بشكل خاص، وكاف اغبقد والطعب والتشصيو ىص السػائد يف تلػك الكتابػات يف ؿباولػة لنقػل 

 ! وى ا  ا هانب اغبقيقة.وره حا يف دينعلى أ  اجملتم  اؼبصللي، وكيف أنو  غلصبٌ لصرة ؾبتزئة و شصىة  عب 
 ب األمهية عدـ األخ  بكتابات اؼبستشر ٌن  ب اؼبسػلمات دوف تػد يق وسبحػي  و التصػدي بكػل  يرل الباحث

حـز بالنقد والتحليل وكشف اغبقائق لتلك الكتابات اؼبسمص ة  ب  بػل اؼبستشػر ٌن الػ يب يسػعصف للنيػل  ػب تار نػا العػرو 
اء، واللحمػػة الصطنيػػػة وتػػراب  النسػػػي  اتجتمػػاعي بػػػٌن أ لياتػػو و ص ياتػػػو،  فقػػد إعتػػػادوا علػػى دس السػػػم يف اإلسػػال ي الصّضػػػ

 العسل، وتغليف طروحاهتم باألكاذيب والكالـ اؼبنمق للنفاذ إ  أغراضهم يف التبشًن أو التنصًن أحياناً أخرل.
 :البحث ىوامش

 * يقصد باؼبصرفصلصجيا ال كيب الداخلي للمدينة. 
 .ٜـ. أي. غريفيث، اؼبصلل يف  ستهل القرف العشريب، ترصبة لباح لديق الد لصجي )ت.ـ.د.ت(.ص  (ٔ)
 .٘( صٜ٘ٙٔسعيد الديصه جي، اؼبصلل أُـ الربيعٌن )بغداد، (ٕ)
 .ٕٗ-ٕٕ(، ص ص ٕٜٛٔ، )بغداد، ٔسعيد الديصه جي، تاريخ اؼبصلل، ج (ٖ)
 .ٓٔغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٗ)
سػػكري شػػباع تركػػي اتلػػل حكػػم اجػػزاء  ػػب بػػالد الشػػاـ واشػػتهر دبحاربتػػو للصػػليبيٌن، للتفالػػيل انظػػر: عمادالػػديب زنكػػي: وىػػص  ائػػد ع (٘)

 و ا بعدىا. ٖٓ( ص ٜ٘ٛٔعمادالديب خليل )الدكتصر(، عماد الديب زنكي )اؼبصلل، 
كم اولػي، واشػتهرت ـ وظبيػل فػ ة حكمهػم بػاغبٖٗٛٔ-ٕٙٚٔاعبليليصف: نسبة ا  اتسرة اعبليلية الحا حكمػل اؼبصلػل خػالؿ اؼبػدة  (ٙ)

-ٕٙٚٔ، عمػػػاد عبدالسػػػالـ رملوؼ، اؼبصلػػػل يف العهػػػد الع مػػػا ، فػػػ ة اغبكػػػم اولػػػي ٖٗٚٔبصػػػد ىبػػػـص نادرشػػػاه علػػػى اؼبصلػػػل سػػػنة 
 .ٜٙ(، ص ٜ٘ٚٔ، )النبف، ٖٗٛٔ

 .ٗٔالديصه جي، اؼبصلل أُـ الربيعٌن، ص (ٚ)
 .ٜٔغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٛ)
 .ٜٕٗ( صٕٛٓٓيف العراؽ، ترصبة باح ة اعبص رد )اؼبصلل، سارة شيلدز، اؼبصلل  بل اغبكم الصطين  (ٜ)
 .٘غريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٓٔ)
 .ٙالديصه جي، اؼبصلل أُـ الربيعٌن، ص (ٔٔ)
 .ٗغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٕٔ)
 .ٕٕٙ(، سفر يشصع بب نصف، صٜٜٙٔالكتاب اؼبقدس، )بًنوت،  (ٖٔ)
ت الصػػهيصنية يف فلسػػطٌن )أعمػػاؿ  ػػؤسبر القػػدس الرابػػ  يف جا عػػة ذنػػصف الطػػائي، سػػفر يشػػصع بػػب نػػصف، دراسػػة ربليليػػة  قارنػػة للممارسػػا (ٗٔ)

 .٘ٔ(، صٕٕٓٓتكريل 
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 .ٖٔٔ(، صٜٓٚٔ يخائيل جبص بزي، بلدة تلكيف  اضيها وحاضرىا )اؼبصلل،  (٘ٔ)
 .ٓٔغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٙٔ)
ؿبمػػد لػػديق اعبليلػػي، )اؼبصلػػل، ياسػػٌن بػػب خػػًن ال اػبطيػػب العمػػري، غرائػػب األثػػر يف حػػصادث ربػػ  القػػرف ال الػػث عشػػر، حققػػو ونشػػره  (ٚٔ)

 .ٜٖ(، صٜٓٗٔ
 .ٕٙ-ٕ٘غريفيث، اؼبصدر السابق، ص ص  (ٛٔ)
 .ٗو  ٖالقر ف الكر ، سصرة النبم، اية  (ٜٔ)
 .٘ٔٔالقر ف الكر ، سصرة البقرة اية  (ٕٓ)
 .ٗٗٔالقر ف الكر ، سصرة البقرة اية  (ٕٔ)
 .ٕٙغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٕٕ)
 .ٖٛ(، صٜٔٚٔة اغبياة يف شرؽ كردستاف، ترصبة جرجيو فتح ال اوا ي، )بغداد، دبليص وَكراـ، أي وأوكار. يت. أي،  هد البشري (ٖٕ)
، دراسػػػػة عا ػػػػة، اطروحػػػػة دكتػػػػصراه،  سػػػػم التػػػػاريخ، كليػػػػة اآلداب، ٜٔ٘ٔ-ٕٜٔٔانظػػػػر علػػػػي شػػػػيل ؿبمػػػػصد اغبيػػػػا ، اليهػػػػصد يف اؼبصلػػػػل  (ٕٗ)

 .ٕٚ-ٕٗ، ص ص ٕٕٔٓ
؛ عػػػادؿ البكػػػري، رحلػػػحا  ػػػ  األيػػػاـ حقػػػائق ٖٓ-ٜٕ(، ص ص ٖٜ٘ٔعبػػػدالرزاؽ اغبسػػػين، اليزيػػػديصف يف حاضػػػرىم و اضػػػيهم )لػػػيدا،  (ٕ٘)

 .ٖٓٔ(، صٕٛٔٓوذكريات)اؼبصلل، 
 .ٖٗغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٕٙ)
، صبػ  واعػداد أزىػر العبيػدي، الناشػر ) ركػز دراسػات ٔعبداعببار ؿبمد جرجيو،  راسيم الصتدة يف اؼبصلل،  صسصعة اؼبصلل ال اثيػة، ج (ٕٚ)

 .٘ٛ٘-ٗٛ٘(، ص صٕٛٓٓاؼبصلل، 
 .ٖٗغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٕٛ)
 .ٕٗ(، صٕٔٔٓعبداعببار ؿبمد جرجيو،أضصاء على دور اغبياة الشعبية يف اؼبصلل، )اؼبصلل،  (ٜٕ)
 .ٕٔغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٖٓ)
 .٘ٔٔ(، صٜ٘ٙٔكارسنت نيبصر، رحلة نيبصر ا  العراؽ يف القرف ال ا ب عشر، ترصبة ؿبمصد ات ٌن، )بغداد،  (ٖٔ)
 .ٗٗلسابق، ص غريفيث، اؼبصدر ا (ٕٖ)
 .ٜٔ(، صٖٜ٘ٔ، )اؼبصلل، ٕاضبد الصصيف، خط  اؼبصلل، ج (ٖٖ)
 .ٖٕالقر ف الكر ، سصرة اتسراء،  ية  (ٖٗ)
 .ٔ٘غريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٖ٘)
/ ٜٖٙ/ صٔٔعػػب عمػػرو بػػب شػػعيب عػػب أبيػػو عػػب جػػده، زبرهػػو يف  سػػند اضبػػد /  سػػند عبػػدال بػػب عمػػرو بػػب العػػاص، ج (ٖٙ)

 .ٙ٘ٚٙحديث ر م 
 .ٜٖٔ(، صٖٜٚٔديصاف اػبطب اؼبنربية، نشره ؿبمد ؿبمصد الصصاؼ، )ت ـ، عبدال النعمة،  (ٖٚ)
 .ٛ(، صٜ٘ٚٔسعيد الديصه جي، تقاليد الزواج يف اؼبصلل )اؼبصلل،  (ٖٛ)
 .٘غريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٜٖ)
 .ٓٗاؼبصدر نفسو، ص (ٓٗ)
 .ٜٗالقر ف الكر ، سصرة الشصرل،  ية  (ٔٗ)



 مجلة درادات موصلية
 في العلوم االندانية مجلة دورية رلمية محكمة ، تعنى ببحوث الموصل االكاديمية

ISSN. 1815-8854 

  0202 ذباط( ، 45مجلة درادات موصلية ، العدد )
(19) 

 .ٖٗ( صٜٗٙٔبغداد، ؿبمد رملوؼ الغال ي، اؼبردد  ب األ  اؿ اؼبصللية، ) (ٕٗ)
 .ٕٚ، صٕاسحق عيسكص،  ب اشعار ال  ي  اؼبصللية، يف  صسصعة اؼبصلل ال اثية.. ج (ٖٗ)
 .ٓ٘غريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٗٗ)
 .ٜ-ٛالديصه جي، تقاليد الزواج..، ص ص  (٘ٗ)
 .ٗٙغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٙٗ)
 .ٔٔ-ٓٔالديصه جي، تقاليد الزواج..، ص ص  (ٚٗ)
 .ٕ٘غريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٛٗ)
 .ٖٔالقر ف الكر ، سصرة النصر، اتية  (ٜٗ)
 .ٕ٘غريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٓ٘)
 .ٜٔالقر ف الكر ، سصرة  ؿ عمراف، اتية  (ٔ٘)
/ ربقيػق ؿبمػد فػؤاد ٔلػحيح  سػلم/ كتػاب اإلميػاف/ بػاب وجػصب اإلميػاف يف رسػالة نبينػا ؿبمػد لػلى ال عليػو وسػلم ا  صبيػ  النػاس: ج (ٕ٘)

 الناشر: دار إحياء ال اث/ بًنوت./ ، ٖ٘ٔ/ حديث ر م ٖٗٔعبدالبا ي ص
 .ٖ٘غريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٖ٘)
/ ٕعب أو ىريرة يف لحيح البخاري/ كتاب اعبنائز/ باب اذا اسلم الصيب فمات ىل ُيصػلى عليػو وىػل يُعػرض علػى الصػيب اتسػالـ/ ج (ٗ٘)

 ىػ.ٕٕٗٔ/ سنة ٔ، عب دار طصؽ النباة للطباعة/ طٖٛ٘ٔ/ حديث ر م ٜٗص
(، ٜٕٓٓي، اتذباىػػػات اتلػػػالحية يف اؼبصلػػػل يف  واخػػػر العهػػػد الع مػػػا  حػػػا تمسػػػيو اغبكػػػم الػػػصطين )اؼبصلػػػل، انظػػػر، ذنػػػصف الطػػػائ (٘٘)

 .ٖٚٔص
 .ٛ٘غريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٙ٘)
، اتية  (ٚ٘)  .ٕٔالقر ف الكر ، سصرة الرـو
 .ٛ٘غريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٛ٘)
 .ٔٔالقر ف الكر ، سصرة الشصرل، اتية  (ٜ٘)
 .ٖٔغببرات، اتية القر ف الكر ، سصرة ا (ٓٙ)
 .ٓٙغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٔٙ)
 .ٖٗالقر ف الكر ، سصرة النساء، اتية  (ٕٙ)
 .ٖٖٔ/ صٖٖٖٔ/ حديث ر م ٗلحيح البخاري/ باب خلق  دـ ج (ٖٙ)
 .ٖ٘/ صٜٗٔٙ/ حديث ر م ٛلحيح البخاري/ كتاب األدب/ ج (ٗٙ)
و ػػػا  ٕٓٓ( صٕٛٔٓ(، )اؼبصلػػػل، ٕٗٔٓ-ٖ٘ٙٔ نهػػػل اظباعيػػػل العلػػػي بػػػك،  صسػػػصعة اغببػػػ  الص فيػػػة يف اؼبصلػػػل وأوجػػػو لػػػرفها ) (٘ٙ)

 بعدىا.
 .ٗٔٔ( صٕٕٔٓبالوي فتحي ضبصدي اغبمدو ، لفحات  ب تاريخ ريف اؼبصلل، )اؼبصلل،  (ٙٙ)
 .ٕٔٔغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٚٙ)
 .ٜٕٓ-ٕٛٓ( ص ص ٖٜٔٔ)اؼبصلل، ٜٛٔٔ-ٙٔ٘ٔفبتاز ؿبمد ؿبسب عمر أغا، تاريخ اؼبصلل يف ز ب اغبكم الع ما   (ٛٙ)
 .ٕٛالسابق، ص  غريفيث، اؼبصدر (ٜٙ)
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 .ٖٔ(، صٖٜ٘ٔدو نيكص تنزا، اؼبصلل يف اعبيل ال ا ب عشر، ترصبة روفائيل بيداويد، )اؼبصلل،  (ٓٚ)
 .ٕٕالديصه جي، تقاليد الزواج يف اؼبصلل، ص (ٔٚ)
 الكتاب ـبطصط، ؿبفصظ لدل عائلة حفيده  صي حسٌن  ؿ فرج. (ٕٚ)
 .ٛٙغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٖٚ)
 .ٕٛٔاؼبصلل...، صالطائي، اتذباىات اتلالحية يف  (ٗٚ)
 .ٕٚٙٔ/ صٙٗٙٔ/ حديث ر م ٖلحيح  سلم/ كتاب األعياف/ باب النهي عب اغبلف بغًن ال/ ج (٘ٚ)
 .ٕٕٔ-ٕٕٓالكتاب اؼبقدس، ص ص  (ٙٚ)
 .ٜٖ-ٖٕالقر ف الكر ، سصرة اتسراء، اتيات  (ٚٚ)
 .ٗٔٔغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٛٚ)
 و ا بعدىا. ٚٔٔ(، صٖٕٔٓسعيد الديصه جي، دور العلم يف اؼبصلل، )بًنوت،  (ٜٚ)
 .ٖٛٔغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٓٛ)
عػػب أسػػاليب التبشػػًن، انظػػر، سػػال ة حسػػٌن كػػاظم، التبشػػًن يف العػػراؽ، وسػػائلو وأىدافػػو، رسػػالة  اجسػػتًن، كليػػة اآلداب، جا عػػة بغػػداد،  (ٔٛ)

 ، و ا بعدىا.ٛٙ، صٜ٘ٛٔ
 .ٔٛغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٕٛ)
 .ٕٛٛ(، صٕٜٜٔ، )اؼبصلل، ٗ صسصعة اؼبصلل اغبيارية، اجمللد  عماد عبد السالـ رملوؼ،  ظاىر اغبياة اتجتماعية، (ٖٛ)
 .ٖٙغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٗٛ)
 .ٜٔالصصيف، اؼبصدر السابق، ص (٘ٛ)
 .ٙٙغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٙٛ)
/ . كتػاب ابػب حبػافٜ٘ٓٗ/ حػديث ر ػم ٔٔابب ِحبراف/ كتاب البيصع ذكر الزجر عب غ  اؼبسلمٌن بعيػهم بعيػاً يف البيػ  والشػراء/ ج (ٚٛ)

 .ٕٓٚـ ، صٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔ/ بًنوت ٕطب   ؤسسة الرسالة/ ط
 .ٓٔ، صٖٗٔٓ/ حديث ر م ٛعب عائشة يف لحيح البخاري/ كتاب اتداب/ باب الِصَلاة ) ب الصلية( ج (ٛٛ)
 .ٙٙغريفيث، اؼبصدر السابق، ص  (ٜٛ)
 


