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 ـ في َمكَّة  ١

ةَ  ٍد، ال�ِذي صارت  بعد سنواِت َدْعَوٍة مضنّيٍة في َمك� كان العداء القَُرِشّي يتجّذر أعمق فأعمق نحو ُمَحم�
ْعَوة؛ وذلك َجّراء محدودّية انتشار ا1ِْس0ِم، وضعف جبھة  آماله أكثر خبواً مع تتطاول زمن الد�

ٍد بالھجوم على شخصه؛ . المسلمين ھا على دعوة ُمَحم� إضافًة إلى ذلك شرعت قَُرْيٌش في معرض رد<
داً بأن�ه أْبَترُ فع ْھمّي ُمَحم� إن� "، فرّد القُْرآُن، قائ0ً ١ندما مات ابنه القاسم وصَف العاُص بُن وائٍل الس�

دٌ . ٢"َشاِنِئَك ُھَو اGَْبَترُ  ما، وقد علّق ُمَحم� داً ُمَذم� أJ تعجبون لما صرف Iٌّ : "كما نعت القَُرِشّيون ُمَحم�
دٌ عّني من أذَى قَُرْيش، يسبو ماً، وأنا ُمَحم� ويورد ابُن اGثير في تاريخه Jئحًة تضم . ٣"ن ويھجون ُمَذم�

ٍد وحركته، مع أن� المؤل<َف استثنى أسماًء بارزًة  ثمانية عَشر اسماً اُعتبر أصحابھا اGشد عداوًة لُمَحم�
ونجد في اRَيِة . ٤)ِن حربٍ مثل أبي ُسْفَياَن ب(من ھذه ال0ّئحة Gن� أصحابھا أعلنوا إِْس0مھم Jحقاً 

َماِء، وذلك  ٍد بتلقي رسالة الس� الحاديِة والث0ثين من ُسْوَرة الّزْخُرِف تساؤJً قَُرِشّياً عن أحقّية ُمَحم�
َل ّھذا القُْرآُن َعلى َرُجٍل ِمن الَقْرَيَتْيِن َعِظيمٍ : "بقولھم  د J ينتمي للفئات العليا في "لَْوJ ُنز< ؛ فُمَحم�
ة والطائف؛ وإْن كنا J نعرف بالتحديد : جتمع القَُرِشّي، أو الّثقفّي، والقريتان في ھذه اRَيِة ھماالم َمك�

َواَيات تختلف  ة كون الر< ُبو� Tمن ھما الرج0ن، اللّذان يستحقان من وجھة نظر قَُرْيٍش تلقي الن
داً ر. بصددھما بما كان من موالي قَُرْيٍش، ولم يكْن وقد دفعت ھذه اRَية كايتاني Jعتبار أّن ُمَحم�

داً ما إْن صدع برسالته َحت�ى كان صداھا  قريَب نسٍب بالدم؛ ويضيف إلى ذلك دلي0ً أخر، بأّن ُمَحم�
ة سي . ٥كثيفاً بين أرقاء َمك� اِرْيِخّية تبرھن على أّن ُمَؤس< لكن كايتاني أساء التفسير؛ Gّن المعطيات الت�
  .كانوا قَُرِشّيين صرف ا1ِْس0ِم اGوائل

ٍد دفاعّياً محضاّ؛ إذ رد على شخصيات قَُرِشّية متنفذة الوليد بن  ٦:في ھذه الفترة كان خطاُب ُمَحم�
ويعدد ابن ِھَشاٍم لنا أسماَء خمس شخصيات كانت من . المغيرة، أمّية بن خلف، أبي جھل بن ھشام
ٍد، وھي من َسٍد، وبني زھرة، وبني َمْخُزُوم، وبني َسْھٍم، وبني بني أ: أشد الّشخصّيات استھزاًء بُمَحم�

ي<  وقد رد� عليھم القُْرآُن . خزاعة؛ أْي من مختلف البطون القَُرِشّية المؤثرة والفاعلة في المجتمع الَمك<
داً بمتابعة نضاله   .٧لما أوغلوا في اJستھزاء، مطالباً بنفس اRن في رّده ُمَحم�

ٌد يجابه  كانت اGسئلُة . َقْدَح قَُرْيٍش و حسب، بل كان يتعرض لمجادJٍت ومحاجاتٍ لم يكن ُمَحم�
، وفي نفس السياق ٨المطروحة عليه بأّنه لو كان صادقاً لُجعل معه َملٌَك من أجل إثبات صحة دعواه

عبر القَُرِشّيون عن دھشتھم لرسوٍل من Iِّ يأكل الطعام ويمشي في اGسواق، ع0وًة على عدم تمتعه 
َمْن ُيحيى : "وبمنطق العقلّية المادّية تساءلوا قائلين . ٩بدJئل تبرھـن على أّنه مخصوٌص برعاَيـة

ٌد يعاني من ھذه العقلّية الرافضة للبعث فقط، بل كان النضر بن . ١٠"الِعَظاَم وِھَي َرِميمٌ  لم يكن ُمَحم�
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لعًة على ثقافٍة دينّية من الفرِس الحارث بن علقمة من الّشخصّيات ال�ِتي ناوأته، كونھا كانت مط
داً يأتي قَُرْيشاً بأساطير  واليھوِد والمسيحيين، ولھذا كان النضر يعلن من موقع ثقافته بأّن ُمَحم�

  .اGولين

ٍد َنِسْيَجھا، ال�ِذي آلمه سخريتھم ال0ّذعُة؛ كما  طفقت خيوُط ا1حباِط واليأِس من قوِمه تغزل حول ُمَحم�
ة قد وصلت إلى نقطٍة لم تعد في مكنھا الّسير قُُدَماً، تبين له حقيقة  ْعَوة لbِْس0م في َمك� أّن الد�

َنة الثالثة قبل الِھْجَرة  ) م ٦١٩(وتساوقت ھذه الوضعّية مع مستجٍد كان وقعه ثقي0ً عليه؛ ففي الس�
القَُرِشّيون رحيَل أبي  ؛ فاستغلّ ١١كانت وفاتھما متقاربة جداً . توفيت زوجه َخِدْيَجة، وعّمه أبو طالبٍ 

د، وذات مّرٍة وصل  طالٍب ال�ِذي كان يبسط حمايته على ابن أخيه؛ فزادوا من حدة مضايقاتھم لُمَحم�
ٌد على ھذا الحادث ما نالت قَُرْيٌش مّني شيئاً أكره، : "اGمر أّن قَُرِشّياً نثر على رأسه تراباً، فعلّق ُمَحم�

  .١٢"َحت�ى مات أبو طالب

ِسه بعد رحيل الَزّوجة الحبيبة لقد  لَْت أجواؤھا لُمَؤس< َة َقْفَرًة لbِْس0ِم وأھله، وَتَبس� أصبحت أرُض َمك�
ة،  والعم الحامي؛ فما كان منه إJّ أْن اختط درباً جديدًة، لقد قرر منذ اليوم الخروج بدعوته خارج َمك�

فأقام بھا عَشرة أياٍم دون أْن يجد من  ؛١٣فتوجه بصحبة زيد بن حارثة إلى الطائف حيث تسكن ثقيف
أھلھا أي�َة استجابٍة، J بل إن�ه تعّرض لتحرشاٍت منھم، و أصيب بحجر، فُشج رأسه، عندھا رجع إلى 

وفي طريق أْوَبِته أقاَم ِبَبَطِن وادي نخلة أياماً، وفي إحدى لياليھا، وبينا كان يصلّي مّر به نفٌر . بلده
، فأصغوا إلى ؛ وقد طلب Iُّ من رسولِِه أْن يخبَر قوَمه بأن� الِجن� استمعت إلى ١٤القُْرآنِ  من الجن<

ٍد إن� بوسعه أْن يستمد قلي0ً من أمٍل وشجاعٍة . ١٥القُْرآِن وآمنت به كانت الِجنT تقول بحضورھا لُِمَحم�
قَُرْيش لِنِداِء ا1ِْس0ِم ليس منھا، فحضورھا يبرھن على إمكانّية حيازة الّتأثير والفعالّية، وأن� رفَض 

 ، راجعاً لعدم مصداقّية العقيدة، بل إن� ھذه العقيدة وعبر الخطاب القُْرآني تمّكنت من جلب انتباه الجن<
ْشدِ "وال�ِذي رأت فيه  T؛ وبھذا فإن� الطلب من ُمَحّمٍد إخبار قومه بأّن الِجن� قد ١٦ "أن�ه َيْھِدي إِلى الر
  . بليغھم رسالة تنصT على أّن موقفھم نابٌع من استكباِر ُعتاتھمآمنت به يعني ت

داً  . ١٧"كيف تدخل عليھم ـ أْي قَُرْيٍش ـ وھم أخرجوك؟: "في وادي نخلة سأل زيُد بُن حارثَة ُمَحم�
داً، مما أضطره للخروج، وسؤال زيٍد يكتسب  وھذا يعنى أّن ثّمة تھديداٍت كانت تواجه ُمَحم�

ة َمْن يطلب له مصداقيته إذا ع َم وجھه شطر جبل ِحراٍء، ومن ھناك أرسل إلى َمك� داً َيم� لمنا أن ُمَحم�
إجارًة من بعض زعاماتھا، لكن طلبه ُرفض؛ فلجأ أخيراً إلى ِمطعم بن عدّي، ال�ِذي وافق على دخوِل 

ٍد في ِجَواِره، وأعلن داً؛ ف0 : "ُمَحم�   .١٨"َيِھْجه أحٌد منكميا معشر قَُرْيش إّني قد أجرُت ُمَحم�

ٌد بل شرع يَبش<ر َوْسَط القبائل، فعرض دينه على بني كلٍب، و حنيفة، وبني عامرَ  ؛ ١٩لم ينثِن ُمَحم�
 ٢٠.كندة، وبينا يقول الواقدي إّنه أتى غّسان، وبني محارب في أماكن إقامتھم: ويضيف ابن إسحاق

ٌد باليثاربة، ال�ِذين وافقوا على وبعد ث0ث سنواٍت من الكفاح المستميت لنشر دعوته ا لتقى ُمَحم�
اِرْيِخّية فإن� أّوَل آَية . استقبال المسلمين في مدينتھم بعد سلسلة من اللقاءات وحسب المصادر الت�
، وال�تِي جاءت بعد لقاء العقبة )٣٩: الَحّج (جاءت تنّص على إشھار الحرب ضد أعداء ا1ِْس0م ھي 

ٍد وقَُرْيش، كما تكشف عن وتضيء التفاس. اGخير يُر لنا جوانب أخرى من ظروف الصراع بين ُمَحم�
داً وأصحاَبه، ال�ِذين ھاجروا إلى  ٍد؛ إذ تقول إن� المعنيT باRَية ُمَحم� الحيثيات ال�ِتي رافقت ھجرَة ُمَحم�

ة، قال رجل ـ  ٌد من َمك� َواَيات تقول إنه المدينة، بينا تقول روايات أخرى إّنه لما خرج ُمَحم� بعض الر<
من ُسْوَرة الَبَقَرِة في نفس ) ١٩٣(، ويدرج ابن ِھَشاٍم اRَية ٢١أَُبو َبْكٍر ـ أخرجوا نبيھم، فجاءت اRَية

  .السياق؛ لكّننا J نستطيع اGخذ بھذا الرأي دون مناقشةٍ 
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داً أُجبر على ا لِھْجَرِة نتيجًة للضغط القَُرِشّي، إذا كان الحال كذلك حسب التفاسير، فھذا يعني أن� ُمَحم�
اِرْيِخّية فإّننا نجد أن�ھا تتفق  ولم تكن ِھْجَرَته مخططاً لھا؛ وعندما نعود مرًة أخرى إلى المصادر الت�
ٍد،  ْدَوة لدراسة كيفّية التعاطي مع ُمَحم� على أّن زعماء البطون القَُرِشّية عقدوا اجتماعاً في دار الن�

  :كان الزعماء المجتمعون من. البشرّي ال�ِذي حصل بھجرة المسلمين إلى َيْثِربَ  Jسيما مع النزيف

  ـ بني عبد شمس، ١

  ـ بني َنْوفل بن عبد مناف، ٢

  ـ بني عبد الدار بن قَُصّي، ٣

  ـ بني أَسد بن عبد الّعّزى، ٤

  ـ بني َمْخُزُوم، ٥

  ـ بني َسْھم، ٦

  ٢٢ـ بني ُجَمح، ٧

ٍد، فتداولوا أفكاراً مثل حبسه، ويبدو  في اJجتماع ناقش المجتمعون طرق خوض المواجھة مع ُمَحم�
أّنه ثّمة اتجاه كان مع إلقاء القبض عليه وحبسه إلى أْن يموَت، على أمل أن يكون مصيره مثل 
 ، مصير غيره من الشعراء، كزھير والنابغة؛ كما كان ھناك اقتراح بنفيه؛ على أن� البديل النھائي�

ر رأيھم عليه ـ حسب رأي أبي جھٍل، ھو تجنيد شاٍب من كل قبيلٍة قَُرِشّيٍة، ويترصدوا ال�ِذي استق
ٍد من أجل أن يضربوه ضربة رجٍل واحٍد، وبذلك ُيسقط بيد بني مناف ف0 يستطيعون إع0ن  لُمَحم�

ر من الن�وْ  داً وُحذ< َيِة، وقـد وصل الخبُر ُمَحم�   .٢٣ِم في بيتهالحرب على قاتليه فيضطرون لقبول الد<

ةَ  ٌد بلَده مكرھاً، فإّنه عّبر في لُحيظاِت الخروج عن آلم الِفراِق، مخاطباً َمك� وIّ إّني : "وإْذ غادَر ُمَحم�
Gخرج منِك، وإّني Gعلم أن�ِك أحب ب0د Iِّ إلى Iِّ وأكرمھا على Iِّ، ولوJ أّن أھلَِك أخرجوني منِك 

  ".ما خرجت منك

******* ******  

  ـ في َيْثِربَ  ٢

ٌد يشدو َحنِْيَناً لَمْوِطنه منذ ُطرد، وَكُكل< إنساٍن أُقتلَع من أرضه، ظل يترقب يوم عودته . بقي ُمَحم�
َنة الثامنة ھجرّية  م عندما تمّكن من  ٦٣٠) يناير(كانون الثاني / وجاء زماُن اللّقاِء في َرَمضاَن الس�

ةَ    .اJْسِتْي0ء على َمك�

داً وضعّيٌة داخلّيٌة معقدةٌ نتيجًة لتذّمر  بعد نجاح اJْستِْي0ِء وانتصاره في معركة ُحَنْيَن واجھت ُمَحم�
َة لم يثمْر شيئاً، وبسبب  أنصاره اليثاربة، ال�ِذين شعروا بالّظْلِم بسبب من أّن الّزحف صوب َمك�

ْغِم من أن�ھم أبلوا فيھا ب0ًء حسناً، ورغم أّن معركة ُحَنْين، ال�ِتي لم تعد عليھم بأي�ِة غنائَم، على الر� 
داً ارتأى أْن يوزع غنائَم ُحَنْيَن على عموم . الغنائَم كانت كافيًة ووفيرةً  كان سبب تذمرھم أن� ُمَحم�
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المقاتلين وزعماِء قَُرْيٍش مستثنياً اGنصار؛ وھذا ما أحدث أزمًة ِسَياِسّيًة في المدينة دفعته للقيام 
، وأْن . لَِة َتُبوكَ بَحمْ  ٍد المباشُر من ھذه الَحْملَة أن يحرف اتجاه تيارات الغضب الَيْثِربي< كان ھدُف ُمَحم�

ويبدو أّن ھذه الَحْملَة خدمت ـ ع0وة على انتصاره  ٢٤يطّھر اGجواء من سموم البغضاء والتشاحن؛
ة ـ الدعاَية لحركة ا1ِْس0م، فشرعت وفوُد قب ائَل بدويٍة عديدٍة تأتي لزيارته، َحت�ى أّن الكبير على َمك�

لقد بدأت حركة ا1ِْس0م تحبو، وعما )). عام الوفود((ھذا العام ُسمي� في المصادر ا1ِْس0ِمّية بـ 
  .قريب ستنھض على قدميھا منتصبةً 

  )م ٦٣١/ ھـ  ٩(أ ـ عام الوفود 

َنة، وتختلف المصادر حول تحصي لنا كتُب السيرِة أسماَء الوفوِد ال�ِتي جاءت ُمَحم�  داً في ھذه الس�
َواَياَت J تؤّكد ذلك دائماً    .ِتْعَداِد ھذه الوفود، بينا تتفق على أن�ھا جاءت 1ع0ن ا1ِْس0م، مع أن� الر<

، ال�ِذي يسرد لنا "ُعُيوُن اGثرِ "لنتناول ما جاء في المصادر، وسنستقي معطياتنا بشكٍل رئيس من 
داً مؤل<فه أسما   :، ويتضح من روايته أن� أسباب مجيئھم ھي٢٥َء ث0ثيَن وافداً جاءوا ُمَحم�

ـ للتعّرف على الَحَرَكِة الجديدِة، ومحاولة التفاوض مع قائدھا حول أمر ما، مثلما جرى مع وفد  ١
داً قال ل زعيم الوفد بني حنيفة، ال�ِذي جاء يتباحث حول قضية J تذكرھا المصادر، بل تقول بأن� ُمَحم�

  ٢٦٫"لو سألتني ھذا الَعِسْيَب ما أعطيتكه"

ة من جاء لھدف غامض، ومنھم ٢ عامر بن الّطفيل، ال�ِذي جاء في وفد بني عامر، وتقول : ـ َثم�
ٍد، لكن عامَر مات في ظروٍف غامضٍة أثناء رجوِعهِ  َواَية إّنه كان ينوي اغتيال ُمَحم� وليس . ٢٧الر<

ٍد أْن يجعل اGمر له من واضحاً كيف عرف ُمَحم�  ٌد بَِعْزِمِه، لكّن ھناك رواَية تحكي أّنه طلب من ُمَحم�
ٌد ذلك، وقال : ، وعندما احتدم النقاش قال عامر"لَْيَس َذاَك لََك وJ لَِقْوِمكَ : "بعده، فرفض ُمَحم�

" ًJّنھا عليك خي0ً ورجاiمG "د عليه ة . ؛ فمات٢٨؛ فلّما غادر عامر دعا ُمَحم� ُبو� Tأما أمر ماذا، أأمر الن
َماء وJ تنتقل Gحٍد؛ أما مسألة الِخ0َفة  َة ھبٌة من الس� ُبو� Tّن النG وذلك ،ًJأم أمر القيادة، فقد بقي مجھو
ٍد وأصحابِِه، كونھا لم تكن واردًة موضوعياً؛ وإذا فرضنا جدJً أّنھا  فھي لم تكن واردًة في ذھن ُمَحم�

فإّن طبيعة التكوينات اJجتماعّية في الَجِزْيَرة الَعَرِبّية كانت تأبى منحھا لَِمْن ھو  كانت مجاَل بحثٍ 
  .خارج التكوين القبليّ 

  :ـ لتصحيح وضعّيٍة سببتھا الَحَرَكُة ا1ِْس0ِمّيُة، واكتساب منافع، مثل ٣

 ٩ربيع اRخر، (طييء أ ـ عدي بن حاتم، ال�ِذي ُسبيت أخته على يِد سريٍة إْس0ِمّيٍة ھاجمت منطقة 
داً )ھـ اِم، فجاء ُمَحم� ٍد العفَو، أطلق سراحھا؛ فأخبرت أخاھا ال�ِذي كان في الش� ، ولما توّسلت من ُمَحم�

، )ھـ ١٠(ويبدو أن� مجيء زيِد الخيل بن مھلٍل الطائي< ـ أحد زعماَء طييٍء ـ Jحقاً . ٢٩وأعلن وJءه
  .الَحَرَكِة ا1ِْس0ِمّيةِ له ع0قة بإدراك طيئ المتزايد لقوة 

داً لتحرير سباياھم، بسبب غارة شّنھا ُعَيْيَنُة بُن حصٍن، وتمّكن  ب ـ وفد بني تميٍم، ال�ِذي جاء ُمَحم�
د قد طلب من ُعَيْيَنِة . فيھا من أسر حوالي خمسين فرداً منھم ما بين امرأٍة ورجٍل و طفلٍ  وكان ُمَحم�

  ٣٠٫ا على خ0ٍف مع حلفائه، ووصل اGمر إلى حد< اJشتباِك معھمالقيام بھا Gّن بني تميم كانو
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ـ لتفادي التعّرض لھجوم المسلمين، مثل وفد ُصَداَء، ال�ِذي جاء سنة ثماٍن، بعدما علموا ـ حسب  ٤
د إرسال سريًة إليھم َواَية ـ بنية ُمَحم�   ٣١٫الر<

  :ـ عقُد تحالٍف مع زعيم بارز ٥

لُمرادّي، وال�ِذي كان على عداٍء مع ملوك ِكندة، بسبب معركة جرت بين ُمراد و أ ـ َفْرَوة بن ُمسَيك ا
ٍد أعرَب فروةٌ عن ألمه لَِم حل� بقومه، . َھْمدان، ُمنيت فيھا مراٌد بھزيمة نكراء في اجتماعه مع ُمَحم�

د   .٣٢"أَما إّن ذلك لم يزْد قوَمك في ا1ِْس0م إJّ َخيراً : "فأجابه ُمَحم�

ٌد أْن يقاتل بَمْن أسلم من ب ـ صُ  َرد بن عبد Iِّ اGزدي، وال�ِذي جاء في وفٍد من اGزد، وقد كلّفه ُمَحم�
كان يليه من أھل الشرك من قبائل اليمن؛ ولھذا شرع بقتال أھل ُجَرش، وھي مدينة حصينة في 

اِمّية مع أن�ه J . ٣٣ة ا1ِْس0موبعد أكثر من شھر أعلن أھلھا اJستس0م لحرك. اليمن غير َجَرش الش�
تتوفر لنا معلومات عن الدوافع ال�ِتي حدت به لتنفيذ ھذه المھمة؛ إJّ أّن قتاله يميط اللثام عن طبيعة 

  .التحالف مع حركة ا1ِْس0م كونه انحصر ِبُجَرش

، وتقول )امِ بالش� (ج ـ فروة بن َعْمٍرو، ال�ِذي بعث رسوJً بإِْس0مه، وكان عام0ً للّروم في ُمعان 
َواَية إّنه قُتل على يد الّروِم لّما علموا بإِْس0مه والسؤال لماذا قُتل؟ إذ J تشير المصادر إلى أن�ه . ٣٤الر<

كان يعتنق المسيحّية، كما أن�ه ليس ثمة من خوٍف لدى الّروِم من المسلمين، فبالنسبة إليھم لم يكن 
ٌد إJّ زعيماً قبلّياً ـ إذا فر ضنا أّنه كان معروفاً لھم ـ، ولََعل� فروة كان داخ0ً في صراٍع ما مع ُمَحم�

الّروِم، وقُتل جّراء ذلك، وليس 1ِْس0مه المزعوم دوٌر، أما إذا كان قد أعلن ا1ِْس0م حقاً، فرّبما كان 
  . يطمح لبناء تحالف معين

وال�ِذي جاء في مجموعٍة من  ٣٥ـ بسبب من صراعات قبلّية داخلّية، كحالة َعْمِرو بن معدي كرب ٦
كان َعْمٌرو على خ0ف مع قيس بن مكشوح المرادّي، ال�ِذي تّوعد َعْمراً عشّية ذھابه إلى . بني ُزبيد
دٍ  ة عن الطبيعة التكتيكّية المؤقتة . ُمَحم� ويكشف موقفه ال0ّحق في الفترة ال�تِي ُتسمى حروب الِرد�

  ٣٦٫ھم في ھذه الحروبلتحالفه مع المسلمين، إذ إّنه ناھض

َنة التاسعة  ٧ العاشرة ھجرية كانت سنٌة ُمْسَنَتًة، وقد قدمت وفوُد القبائِل وبھا / ـ من الواضح أّن الس�
 Tٌد نحو َتُبوَك؛ فقد اشتكى كل راغبٌة في الحصول على دعٍم مالي لمواجھة الجفاف، بعدما تحرك ُمَحم�

ُبوَك من أّنھم يعانون من الَمْحِل، وأن� مواشيھم ھلكت ليبس وفد بني فزارة، ال�ِذي قدم بعيد تَ : من
؛ أما وفد خوJن، فقد قــال ٣٨؛ واشتكى وفد بني مرة من َجْدِب الب0د٣٧اGراضي، وجاع عيالھم

َة  م� ؛ وكذلك وفد سـ0مان، ال�ِذي جاء ٣٩)الِعظاُم البالية(أعضاؤه إّن الَقْحَط قد أجبرھم على أكل الر<
  ٤٠٫، واشتكى من اْحِتَباِس اGمطار)ھـ ١٠ /شوال (

دٍ  ٨   .ـ كلT الوفود كانت تتلقى جوائز من ُمَحم�

  .ـ J تؤّكد المصادُر أّن كل� من جاء أعلن ا1ِْس0مَ  ٩

ـ J يوجد أيT مؤشٍر يدل على أن� إِْس0َم الوافِد كان يستتبع بالضرورة إِْس0م القبيلة ال�تِي ينتمي  ١٠
داً إليھا الو رمضان (افـد؛ فمث0ً، تقول رواَيٌة إن� وفداً مـن غّسان مؤل�فاً مـن ث0ثة أشخاٍص جاء ُمَحم�
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، أما كيف ٤١، وأعلن ا1ِْس0َم، ولّما رجع لم يستجب إليھم أحٌد من قومھم، فكتموا إِْس0مھم)ھـ ١٠
  !!ُعرف كتمان إِْس0مھم، فھذا شأن المؤرخين

ة شكوٌك ق ١١ ٍد في صحة من أعلن إِْس0مه، فالقُْرآُن يعرب عن ارتيابه ـ كانت َثم� وّيٌة لدى ُمَحم�
؛ وكما تذمر من البعض اRخر، مثل وفـد بني ٤٢بإِْس0م بني أسد، ويستفھم متشككاً إْن كانوا صادقين

  ٤٣٫"ُرُھْم Jَ َيْعِقلُونَ إّن ال�ِذين ُيَناُدوَنَك ِمن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكثَ : "تميم، ال�ِذي قال فيھم القُْرآن

ـ ھنالك حاJت جاء فيھا فرد واحد، مثل ضمامة بن ثعلبة، ال�ِذي اعتبرته المصادر وافداً عن  ١٢
  .٤٤بني سعد بن بكر

َنة  الجدير بالذكر أن� المصادَر التاريخي�َة تتحدث عن الوفود بتوسٍع أحياناً، وJ تحصرھا في الس�
َواَيات أن� وفد أشجع قدم عام الخندق التاسعة للھجرة؛ فمث0ً، ت / ھـ  ٥ذو القعدة، (كشف إحدى الر<

ٍد طالباً منه عقَد س0ٍم، وقد شرحوا دوافعھم بكونھم أقرب الّناس )م ٦٢٧آذار،مارس  ، والتقى بُمَحم�
ه منه داراً، وأنھم أقل عدداً، وأنھم يرغبون بالوقوف على الحياد في الصراع الدائر بينه وبين قوم

  .٤٥قَُرْيش

ٌد يرى كيف أن�ه صار زعيم الِحَجاز  ْعَوَة ا1ِْس0ِمّية، عندما شرع ُمَحم� وّسعت ھذه الوفوُد آفاق الد�
اGقوى، ورجل الَجِزْيَرة الَعَرِبّية اGبرز، فأدرك ھو وصحبه، أن�ھم على أعتاب مرحلة جديدة؛ مما 

أن� كل� المؤشرات كانت تدل أن� خط� نظِر  على. سمح لھم بصياغة ممارسات تسعى للتوسع اGفقي
ٍد  قادة ا1ِْس0م لم يكن يتجاوز تخوم الَجِزْيَرة الَعَرِبّية؛ فَحت�ى ھذه اللحظة لم يكن بمستطاع ُمَحم�
ْولَة ا1ِْس0ِمّية ستشمل  بطبيعة الحال أْن يستشرَف أن� حركته ستتحول إلى دولٍة، وأن� تخوم سيطرة الد�

  .اراٍت، وھذا ما سنراھا أثناء الحديث عن إلغاء نظام الن�ِسيء ث0َث ق

َكاة   ب ـ الز�

ٌد أن� وضَع حركته معقٌد ؛ فمن جھة حاز على  ُة والطائُف للمسلمين، وجَد ُمَحم� بعد أْن استسلمت َمك�
اجزًة نفوٍذ قويٍ في أرجاء الِحَجاز، وأعلنت حواضرھا الخضوع له، لكن� قواته أضحت بالمقابل ع

عن القيام بھجماٍت من أجل الحصول على غنائَم، حيث لم يعد مسموحاَ لقواته أْن تشن� الغاراِت على 
ّية، وJ على القبائِل ال�ِتي ارتبطت بع0قة مع المسلمين وال�ِتي سماھا وات ـ أْي  اِرّية الَمك< القوافل الِتج�

ركيبة اJقتصادّية لھذه المناطق لم تكْن تسمح للمسلمين كما أن� الت". السلم ا1ِْس0ِميّ "ھذه الحالة ـ 
بالحصول على ريٍع منھا عبر فرض ضرائَب؛ فھذه قضّية مرتبطة بوضعّية اقتصادّية متكاملة تفرز 

وإذ صارت ھوامُش تحرك المسلمين ضيقًة؛ فإّن ). الجيش والشرطة(دولًة، وجھازاً إدارّياً و قمعّياً 
داً أصبح يواجه ح الًة فريدًة، فھو قد صار زعيماً معترفاً به، وھذا يحصل Gّوِل مرٍة في تاريخ ُمَحم�

، وبالتالي  lجتصادّية، فقد كان ُينظر إليه كزعيٍم قبليJالمنطقة، لكْن بحكم ظروف الَجِزْيَرة الَعَربِّية ا
  .م يتكون بعدلم يكن يملك سلطًة تؤھله 1دارة العمليات اJقتصادّية؛ Gّن الكيان الِسَياِسّي ل

ٍد حّل  وإذ صارت ا1َِغارات على القوافل مستحيلًة، والّتجارة ليست بيد َيْثِرَب، فإّنه تأتى على ُمَحم�
اGولى، توسيع النشاط العسكرّي، ليشمل مناطق أبعد فأبعد : المعضلة البازغة عبر إحدى طريقْين

ت الظروف غيَر مھيأٍة بعد لتبني ھذه عن مركز ا1ِْس0ِم، مثلما كان في ُمؤَتَة وَتُبوَك، وكان
اJستراتيجّية، وھي لن تتھيأ إJ في عھد خليفته أَِبي َبْكٍر؛ الثانّية، توفير مصادَر تمويٍل من الداخل، 
َنة التاسعة ھجرّية، وتعّين الفرض الجديد  َكاة في الس� اِرْيِخّية ـ فُرضت الز� ولھذا ـ وحسب المصادر الت�
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اِرْيِخّيَة تخبرنا أّن . ٤٦"ِمْن أَْمَوالِِھْم َصَدَقًة ُتَطھ<ُرُھمْ ُخْذ : "باRَيِة  ْغم من أن� المصادَر الت� وعلى الر�
َكاة، إJّ أن� ھذه  داً فّرق عماله بين القبائِل المنضوية تحت مظلة السلم ا1ِْس0ِمّي، وذلك لجمع الز� ُمَحم�

ا َحت�ى عشية وفاته، أْي في مدة زمنّية تقارب العامْين؛ المصادر J تورد أي�َة حالٍة عن اJلتزام بھ
ٍد لتحصيلھا، : ومن ھنا تنشأ جملُة أسئلةٍ  َكاةُ بالضبط، وكيف كانت ھي رؤية ُمَحم� َعْت الز� متى ُشر<

ٌد جھازاً لbشراف على ھذه العملّية، وعلى فرض أّنه رغب بتكوينه، ھل كان قادراً  وھل شّكَل ُمَحم�
اِرْيِخّية على تكوين ھذا الجھازفي ظروف ل   .حظته الت�

مرًة، وھي مقرونة بشكل عام ) ٣٢(ما يدفعنا لطرح ھذه اGسئلة إن� كلمة َزَكاٍة وردت في القُْرآن 
0ة َدَقة(وُتستعمل كلمُة . بالص� َدَقة ليست فريضًة إلزاميًة، بل ) الص� كمرادف للزكاة، لكن الص�

ثم� إّنه من المفترض أْن تكون جميع اRيات ال�ِتي احتوت . مرةً ) ١٤(ْرآِن تطوعيٌة، و قد وردت في القُ 
َنة التاسعة ھجرّية، إJّ أن�  َكاة تعود إلى المرحلة الَيْثِربّية المتأخرة وبالتحديد إلى ما بعد الس� مفردَة الز�

0ٍة، ومرةٌ  َكاَة وردت خمُس مراٍت بدون الص� َدَقة فحص اRيات يكشف بأن� الز� واحدةٌ بمعنى الص�
ْوم ( T٣٩: الر( ياتR؛ ويخبرنا القرطبّي حول إحدى ھذه ا) ْلَت ّيٌة ـ بأن� فيھا ) ٧: فُص< ـ وھي آَيٌة َمك<

َة، ال�ِذين منعوا نفقتھم وإطعامھم على من اعتنق ا1ِْس0م ومن ھنا فنحن أمام . تنديداً بمشركي َمك�
، ومعانيه في القُْرآن متعددةمصطلٍح لم يأخذ شكله الناجز في ح T؛ وبالتالي ٤٧ياة ُمَؤس<س ا1ِْس0م قط

َكاِة دراسًة J تأخذ وجھة نظر المصادر ا1ِْس0ِمّية ِبِع�0تِه   .تتطلب مسألة الز�

  ج ـ الن�ِسيءُ 

َنِة اGخيرِة من حياة ُمَؤس<س ا1ِْس0ِم تراءى له أّن الوقت قد حان لنشر ِديَنُه خا رج الحواضر في الس�
الِحَجازّية، فبدأ يرتب آلّيَة جذٍب للقبائَل الَبَدِوّيِة إلى ا1ِْس0ِم بعدما دخلت في نظام السلم ا1ِْس0ِمّي؛ 

  .٤٨وبھذا الصدد كان قراره بإلغاء نظام الن�ِسيء أھّم محاولة له Jستنھاض ھذه اRلّية

َعَربِّية ھو الّنظام ال�ِذي يعتمد على الّشھور القمرّية، كان الّنظاُم الّتقويميT الّسائُد في الَجِزْيَرة ال
ومجموع الشھور الَعَربِّية القمرّية ث0ثمئة وأربعة وخمسون يوماً، وھي أقل من الشھور الّسريانّية 
بأحد عَشر يوماً، مما يعطي فرقاً كّل ث0ٍث و ث0ثين سنة؛ ولھذا كان العرب في العھد القبل ـ 

ممارسة ھذا )) الّنسأة((ي كل< ث0ِث سنيٍن شھراً وتسميه الن�ِسيء؛ وكان منوطاً بـ إِْس0مّي تكبس ف
ْقسِ  الّتجارة، وال�تِي / كان الن�ِسيُء ُيمارس في الَجِزْيَرة الَعَربِّية Jعتبارات تتعلق بمواسم الحّج . ٤٩الط�

قه إJّ باJعتماد على التقويم كانت يجب أْن تضبَط وفق إيقاٍع دوري ثابٍت، لم يكن من الممكن تحقي
داً بعدما أّسس صوم رمضاَن أدرك صعوبة التقّيد بتقويٍم شمسيl ـ  ٥٠ويرجح ُشْلُحد. الش�ْمسيّ  أن� ُمَحم�

، ولتجنب كل� خطأ في الحساب، كان J بد من ضوابَط ومعاييَر ثابتةٍ  lكان الخيار بالنسبة له . قمري
َنة القمرّية؛ ولم يكن التقويم الش�ْمسيT اJعتماد على التقويم الش�ْمسي<  ، أو الرجوع الكامل إلى الس�

مناسباً لَِمْن اعتاد على ضبط وقته بوتيرة القمِر، Jسيما حاجته إلى حساباٍت دقيقٍة؛ ومن ھنا وقع 
  .خياره على تبني التقويم القمريّ 

داً في قر اره ھذه كان يتطلّع إلى تأسيس كياٍن لكْن ما يمكن م0حظته على ھذا ا1لغاء أن� ُمَحم�
إْس0ِمّي ممتٍد إلى أوسع مساحة في الَجِزْيَرة الَعَرِبّية، ولم يكن في ذھنه، وذھن أصحابه َحت�ى ذلك 
ساٍت؛ وذلك Gّن نظام الشھور القمرّية  ْولَة من تنظيٍم وُمَؤس< الوقت ھدف بناء دولة، بكل< ما تعنيه الد�

ٌد J يصلح للحياة المدن ية، وال�تِي تحتاج إلى تقويٍم دقيٍق J يفي باحتياجاتھا إJ التقويم الش�ْمسّي، وُمَحم�
في قراره ھذا كان ينطلق من متطلبات المرحلة ال�تِي وصل إليھا مجتمعه، وإجابته على ھذا الن�ْحو 
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َنة العاشرة ھجرّية على أسئلة واقعه كانت في إطار السعي ل0نتشار ال البناء (ُجْغَراِفي< في الس�
أْي إّن إلغاء الن�ِسيء لم يكن يھدف إلى جعل ا1ِْس0َم ديَن دولٍة، أو عولمته، بل كان يھدف ). اGفقيّ 

إلى توسيع أفق َدْعَوة ا1ِْس0م في نطاق الَجِزْيَرة الَعَرِبّية، J على النطاق الَعالَِمّي، ومع ذلك ساعد 
م فيما بعد، مع توّسع القاعدة البشرّية Gتباعه مما مھد له الطرق نحو ھذا ا1جراء على عولمة ا1ِْس0

  .الَعالَِمّية

*************   

دٍ  ٣   ـ بعد َرِحْيِل ُمَحم�

َنة الحادية عْشرة ھجرّية  ، غادر ُمَؤس<س ٥١)م ٦٣٢) يونيو ( حزيران (في شھر ربيع اGّول من الس�
ين دون إجماٍع حول الّشخصّية المؤھلة لقيادة المدينة؛ فتداعى ا1ِْس0م العالم اGرضّي، تاركاً المسلم

اليثاربة ل0جتماع في َسِقْيَفِة بني ساِعدة، وذلك Jتخاذ قراٍر بصدد تعيين زعيٍم من بينھم، وعندھا 
أَُبو (سارع المھاجرون بدورھم للمشاركة في ھذه اJجتماع، وال�ِذي حضره أبرز الوجوه المھاجرة 

احِ َبْكٍر، ُعمَ  اِب، أَُبو ُعَبْيَدة بن الَجر� ، على أن� الَجناح الھاشمّي كان غائباً عنه، وبعد )ر بن الَخط�
مداوJت حادة أتفق المھاجرون وبدعم من اGْوس وبعض الشخصّيات الَخْزَرجّية، ال�ِتي كانت على 

  .ـ على مبايعة أَِبي َبْكٍر عداٍء مع َسْعِد بِن ُعَبادَة ـ الزعيم الَخْزَرجّي، والمرشح للِخ0َفة 

ولم تمِض أياٌم كثيرة َحت�ى Jح في المدينة شبُح حرٍب داخلّيٍة؛ فمن جھة أولى عّبر الجناح الھاشمّي 
عن استيائه وسعى لعقد اجتماٍع جديٍد من أجل انتخاب علي< بِن أبي طالٍب؛ ومن جھة ثانية، خلق 

ھاجرين بالعموم و اليثاربة، كان بركان المدينة يقذف حمَم تعيين أَبِي َبْكٍر حالًة من التوتر بين الم
غضبِه ت0سناً بين ھذه اGطراف، فتأتى على أَِبي َبْكٍر اتخاذ إجراءات سريعة للحيلولة دون انفجاره، 
ولم يكن أمامه من حٍل سوى توجيه طاقات مجتمع المدينة في مسارات أخرى؛ وجاءت أََبا َبْكٍر 

َكاة، فأستغّل أَُبو َبْكٍر الموقَف الفرصُة المواتيُة م ع وفوٍد من القبائل البدوّية ال�ِتي رفضت مبدأ دفع الز�
وأصّر على أخذھا منھم، مما أثار نقاشاً في المدينة بين قادة الحركة ا1ِْس0ِمي�ة، وJ نعرف بالضبط 

انت الصياغة اGوليّة لمفھوم ربما ك. مضامين الحوارات ال�ِتي دارت بين نخبة الَحَرَكة ا1ِْس0ِمّية
ٍد، وصقلت من ُثّم جّراء ھذه النقاشات، ولَِعّل أََبا َبْكٍر كان الّرائِد  َكاة قد ُسبكت في نھاية حياة ُمَحم� الز�
في صياغة ھذه المفھوم بشكله الناجز، وخصوصاً أن� الواقع الموضوعّي كان يتطلّب منه ا1سراع 

َكاِة في صياغتھا النھائّية انعكاساً لما أستجد بعد ور. ومواجھة التحديات الناشئة بما كانت آيات الز�
ٍد من جھة؛ ونتيجًة لقرار القيادة ا1ِْس0ِمّية في المدينة بخوض الحروب من جھة ثانية إّن  وفاة ُمَحم�

َسة على التساؤل التالي ٌد خ0ل سنتين من أجل ج: ھذه اJفتراضات ُمَؤس� مع كيف لم يقاتل ُمَحم�
َكاة، وفجأًة اكتسبت ھذه المسألة كل� ھذه اGھمّية؟   الز�

سارعت قوات المسلمين إلى تنفيذ قرارات قيادتھا وخاضت حروباً، كانت حرب الَيَماَمِة أشدھا 
ِة؛ وعندما انتھت  اِرْيِخّية بحروب الِرد� ضراوًة، وقد ُسميت سلسلة المعارك ھذه في المصادر الت�

ھذه الحرب وجدت الَحَرَكُة ا1ِْس0ِمّيُة نفسھا مندفعًة نحو محاربة قبائَل نائيٍة المرحلة اGولى من 
ومع ختام ھذه المرحلة انفتحت أمام الَحَرَكِة . عنھا لم تكن قد دخلت في إطار السلم ا1ِْس0ِمّي أبداً 

نتيجة لعامل التفاعل الداخلّي ال�ِذي ا1ِْس0ِمّيِة آفاق التوّسع الُجْغَراِفي< خارج الَجِزْيَرة الَعَربِّية، وذلك 
  .كان يفرض على الَحَرَكة متابعة درب الحروب، ونتيجة لضعف فارس وبيزنطة
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اِم والعراِق ـ انتشر ا1ِْس0م  َة إلى السيطرة على ب0د الش� في ھذه المرحلة ـ من اJْسِتْي0ِء على َمك�
ضتھا القبائل الَعَربِّية ضد بعضھا البعض إّما تحت بفضل القوة العسكرّية والحروب الدموّية ال�ِتي خا

راية ا1ِْس0ِم وإّما بالتحالف مع حركته؛ حيث لم يكن قطT وجٌه آخُر لھداية شعٍب غيَر استعباده، ولم 
ومن البعيد أْن يكون الن�اس قد قاتلوا في سبيل اRلھة، . يكن قطT مبشرون آخرون غيَر الفاتحين

ْولَة . ٥٢ن قاتلوا في سبيل الناسواRلھة ھم ال�ِذي بيد أّنه في مراحل Jحقة، وربما في مراحل أفول الد�
عبر الّتجارة، واJستيطان في بعض مناطق (ا1ِْس0ِمّية أخذ ا1ِْس0ُم باJنتشار بطرق غيِر عسكرّية 

في ھذه المرحلة لم  لكن علينا أْن ن0حظ أمراً مھماً، وھو أّن انتشاَر ا1ِْس0مِ ). إفريقيا وشرق آسيا
ة عامٌل آخُر، وھو جاذبّية ا1ِْس0م نفسه كديٍن،،  ُينجْز بفضل القوة العسكرّية وحسب، بل كان َثم�
ويعود سّر جاذبيته إلى بساطته، وعدم تعقد معتقداته، ويمكن أْن ن0حظ من شعائر ا1ِْس0ِم 

0ة، الّصيام( ا1ِْس0ُم ديٌن . اطة البيئة ال�تِي نشأ فيھامدى بساطته، ال�ِتي عكست بس) الوضوء، الص�
متعاٍل، يتجاوز في جوھره الوثنّية، وھو كان يلبي حاجًة روحّيًة Gفراد الَجِزْيَرة الَعَرِبّية عموماً؛ إذ 
َة لم تبلْغ مرحلة تطور اجتصادّي ينتج الفكر الفلسفّي، والّنظر  إّن المجتمعات المعقدة نسبّياً كَمك�

كانت . وJ يقدم لنا الّشْعُر الجاھليT أي�َة رؤيٍة فلسفيٍٍة، بل يعكس مجرد تأم0ت في الوجود .ال0ّھوتيّ 
أسئلة سكان الَجِزْيَرة الَعَربِّية بسيطًة، وال�تِي استطاع ا1ِْس0م ا1جابة عليھا بسھولٍة، وقد Jحظنا أّن 

داً في إلغائه الن�ِسيء كان يسعى لكسب البدو؛ ولھذا لم يجد حاجًة في تطوير تأم0ت فلسفّية  ُمَحم�
وJھوتية، بل ربما كان يميل أكثر لتبسيط المعتقد الدينّي من أجل كسبھم، فلم يسَع لحيازة ثقافة 
Jھوتّية، ولھذا J نجد في ا1ِْس0ِم المبّكر أثراً للمذاھب المسيحّية، وال�ِتي كانت قريبة من موطن 

امِ (ا1ِْس0م  ويبدو أن� ذلك . ا ھو الجانب الّثاني ال�ِذي دفع الشعوب المجاورة Jعتناقه؛ وھذ)مثل الش�
كان أحَد عوامَل قوة حركة الفتوحات نفسھا؛ ھذه العناصر ال�ِتي سمحت للفاتحين باJْسِتْي0ء على 

ـ من دون  مساحات شاسعة ـ وھي بلدان أكثر تطوراً وَحت�ى تملك عقائَد دينّيًة أشَد تعقيداً من ا1ِْس0م
أْن يذوبوا بالشعوب المغلوبة كما حدث مع فاتحين آخرين، وھكذا J يمكن تفسير نجاح التوّسع 
ا1ِْس0ِمّي بقوة الفاتح فقط، إذ لم َتُحْل القوةُ العسكرّيُة دون انصھار الجيوش الفاتحة في المجتمعات 

  .قّدم إجاباٍت شافيًة عنھا بعدويبدو أّن ھذه النقطة لم ٌتدرس جيداً، ولم تُ . ال�ِتي احتلتھا

ٍد  ْغِم ِمْن أّن بساطة ا1ِْس0ِم شّكلت جاذبيته إJّ أّن تعّزز مواقعه في الَجِزْيَرة الَعَرِبّية بعد وفاة ُمَحم� بالر�
ارتكز على الجاذبّية اJقتصادّية له، فا1ِْس0م كأيديولوجيا يحتاج إلى عنصٍر بشريl ـ أساس مادّي ـ 

يتحقق، وھذا العنصر البشرّي يؤمن به Gّنه تحقيٌق لحاجاته؛ ويمكن أْن ننظَر إلى  من أجل أنْ 
ا1ِْس0ِم على أن�ه أيديولوجيا ناسبت الَجِزْيَرة الَعَربِّية، وليس ا1رغام ھو ما حقق له البقاء، بل قدرته 

انتشاره على السـيف، بل على تلبية حاجات القبائِل؛ أْي إّن ا1ِْس0م J يمكن أن يكون قد اعتمد في 
على قدرتـه على تلبية المصالح المادّية للقبائل في الَجِزْيَرة الَعَرِبّية؛ فأصبح بھذا لواَء الّتقدم 

اِرْيِخّي في زمنه، وبذلك تمسـكت القبائل الَعَربِّية بـه طوعاً بعد البدء بالفتوحات  الخروج من (الت�
  .إكراٍه خارجي ، وبدون أي� )الَجِزْيَرة الَعَربِّية

ْولَة في الَجِزْيَرة  أّما في البدء، فكان إجبار القبائِل على اعتناق ا1ِْس0م أمراً Jزماً في إطار نشأة الد�
َبقّي المتبلور أْن تقف ـ على المستوى الّنظرّي  ْولَِة في المجتمع الط� الَعَرِبّية؛ فإذا كان مفروضاً بالد�

ْولَة ا1ِْس0ِمّية في طور التأسيس كانت مجبرًة ـ من الّناحية الّنظرّية  الخالص ـ فوق الّطبقاِت، فإنّ  الد�
أيضاً ـ على أْن تكون فوق القبائِل والمعتقدات الوثنّية؛ وھذا لم يكن متاحاً لھا إJّ إذا اعتنقت القبائُل 

ْولَة الناھضة من لّم شملھم بأيديولو جيتھا ـ ا1ِْس0م ـ، فإرغامھم الَعَرِبّيُة ا1ِْس0َم، حيت ستتمكن الد�
على اعتناق الدين الجديد خدم وسيلًة فعالًة بالنسبة لقيادة المدينة لتقف فوقھم باسمھم، وھي تفادت 
معضلًة كبيرًة، أJ وھي كيف لھا أْن تتجاوز الَحَرَكُة ا1ِْس0ِمّيُة إطارھا الدينّي و الِحَجاِزّي في سعيھا 
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ْولَة؛ وقد توص لت القيادةُ ا1ِْس0ِمّيُة إلى قراٍر يقضي بأّن تحرير القبائل من وثنيتھا ھو لتأسيس الد�
كما كان إجبار . البديل عن تحررھا ھي من ا1ِْس0م كديٍن لمجموعة محددة في الَجِزْيَرة الَعَربِّية

ة((قبائل الَجِزْيَرة الَعَربِّية على اعتناق ا1ِْس0م في مرحلة  ي غايِة اGھمّية مسألًة ف)) حروب الِرد�
بالنسبة لقادة الَحَرَكة ا1ِْس0ِمّية إدراكاً منھم إلى أْن حيازة القوة العسكرّية J تكفي للحفاظ على 

كانت أَْسلَمُة القبائِل إحدى وسائل . الّسيطرة؛ كونھا خاضعًة لتقلبات المعطيات المادّية على اGرض
ر ا1ِْس0م راية التوحيِد بالنسبة للقيادة ا1ِْس0ِمّية، وإذ صا. حيازة القوة، وبالتالي ديمومة السيطرة

ٍد تنصT على  فإنه أضحى الديَن الوحيَد في الَجِزْيَرة الَعَربِّية، ولم يتردد الّرواةُ في نسبة وصيٍة لُمَحم�
ٍد أْن يتنبأ بمسار الَحَرَكة أّنه J يجوز ترك دينْين في الَجِزْيَرة الَعَربِّية، مع أن�ه لم يكن بوسع ُمحَ  م�

  .ا1ِْس0ِمّية، وأّنھا ستغدو القوَة الرئيس في الَجِزْيَرة الَعَربِّية

  آليات الَفْتحِ 

ة، ووسيلًة لتوحيد قبائل الَجِزْيَرة الَعَرِبّية، إJّ أّنه  ْغِم مـن أّن الَفْتَح كان تطويراً لحروب الِرد� على الر�
ُرْوَراِت الُجْغَراِفّية أيضاً؛ إذ جرت لم يكن منقطعاً مع تقالي د قبائلھا الَبَدِوّية، ولم يكن خارجاً عن الض�

َكاِن من الَجِزْيَرة الَعَربِّية إلى العراِق عبر الھجرات  Tدّي سيرورةُ انتقاِل فائض الس في العھد الَقْبُمَحم�
شعوب الَجِزْيَرة الَعَربِّية تندفع فابتداًء من اGلف الثالث قبل المي0د شرعت جماعات من . والغزوات

وتخبرنا . ، وفي فترات الحروب الناتجة عن ھذا الجفاف٥٣نحو الشمال في فترات القحط بالغة الشدة
المصادر ا1ِْس0ِمّية أّن تنوَخ استوطنت الحيرة، وھم مجموعات َقَبلّية من قُضاعَة، وغطفاَن، وقبيلة 

كما . ٥٤عن الموطن اGفضل، ُثّم إّنھا توجھت إلى الحيرةقبيَص، وكانت قد وصلت البحرين بحثاً 
كانت قبائُل اليمِن تھاجر شماJً قبل ا1ِْس0ِم بفترة طويلة، وقد وفرت حركة ا1ِْس0م التوّسعّية لھم 

ولذلك سارعت ھذه القبائل ل0نضمام إلى . مخرجاً لذلك الميل للھجرة واJستقرار في أماكن أخرى
اِم خرج . ٥٥ّية ال�تِي توجھت لفتح سورياالجيوش ا1ِْس0مِ  ولما توّجه المسلمون لقتال الّروم في الش�

عرب جنوب الَجِزْيَرة الَعَرِبّية ومعھم نساؤھم وأبناؤھم، وكذلك مؤنھم من الّطعام والّس0ِح، ولم 
ل المقاتلين مع كان انتقا. ٥٦يكلّفوا قيادة المدينة نفقاَت مصاريفھم بل كانوا يوفرونھا من الغنائمِ 

أَُسرھم ميزًة كبيرًة لحركة الَفْتح ا1ِْس0ِمّية فھي لم توفّْر على قيادة المدينة نفقات العمليات العسكرّية 
فقط، بل حافظت أيضاً على جميع قوى العمل البشرّية، إذ لو كان تمويل الحروب مسئوليَة قيادِة 

ھذه الحالة كان يتوجب على قيادة الَحَرَكة  المدينِة لما اصطحب المقاتلون معھم أَُسرھم، و في
ا1ِْس0ِمّية رعاية أُسِر المقاتلين مما كان سيزيد من أعباء الحرب، ويحّمل الخزينة تكاليف J ِقَبل لھا 

ثّم إّن ھذه الميزة سمحت لقيادة المدينة بالحصول على أمواٍل وفيرٍة نتيجًة للفتح وزاد من . بتأمينھا
َة، كما أّمن قدرت القيادة على  رشوة زعماء القبائل، وتوفير رعايٍة كبيرٍة لiھالي في َيْثِرَب وَمك�

اِرْيِخّيُة . للحركة ا1ِْس0ِمّية السيطرة القوّية على المناطق المحتلة باJستيطان  وتبرھن التجربُة الت�
تھا قبل أن تبلغ سن على أن� عجز الكيانات الناشئة عن توفير مصادَر ماليٍة ھو السبب المباشر لمو

ْولَِة ا1ِْس0ِمّيِة ھو مثال دولة كندة ال�ِتي كانت أّول محاولة  الرشد، والمثال القريب من حالة نشوء الد�
معروفة لتشكيل بناٍء اجتماعيl يحتوي كل� وسط الَجِزْيَرة الَعَرِبّية، المتمثل مركزّياً في ھضبة نجد، 

منطقة البيزنطّية والفارسّية، ويبدو أّن ھذا اJتحاد امتد ليشمل وقد قام اتحاد كندة بحم0ت على ال
أجزاًء كبيرًة من الِحَجاز والبحرين واليمن، لكن ھذا الكيان تمزق بالسرعة نفسھا ال�ِذي تطور بھا، 

  .٥٧ويظھر أن� السبب يعود إلى عجزه عن جمع الضرائب الضرورّية من مجموعات بدوھا الرحل

ُح استمراراً لتقاليد الغزو الَبَدِوّي، أو بتعبير أدّق استجابًة لتلك الضرورات الُجْغَراِفّية بقدر ما كان الَفتْ 
اJقتصادّية، بقدر ما رأينا القبائَل الَبَدِوّيَة تميل للھجرة وترمي بكامل ثقلھا تجاه ِسَياِسة الَفْتِح؛ إذ / 
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ْيَرة الَعَربِّية، فإّنھا كانت تغّير أماكن ُسكناھا، عندما كان الجفاف يھدد حياة الجماعات الَقَبلّية في الَجزِ 
أو تقوم بغزو مواطَن الجماعات اGخرى؛ ولھذا كان التغاور عنصراً أساسّياً في تحصيل الدخل، أي 
يمكن اعتباره أسلوباً اجتماعّياً لbنتاِج، وعندما سيطرت الَحَرَكُة ا1ِْس0ِمّيُة بقيادة أَِبي َبْكٍر على 

َرة الَعَربِّية، جابھتھا حقيقة الظروف الُجْغَراِفّية، ولھذا كان من الواجب السيطرة على ھذه الَجِزيْ 
الّنزعة ـ شّن الغارات ـ، أو باGحرى الحفاظ على وسيلة ا1نتاج ھذه، وقد تمّكنت القيادةُ ا1ِْس0ِمّيُة 

ْولَة  بشكٍل يدعو لbعجاب عبر ِسَياِسة الفتوحات من توجيه ھذه الّنزعة بما يخدم قضية تكوين الد�
  .ا1ِْس0ِمّية، بعدما كانت عنصراً كابحاً لنشأتھا

وبعد أْن كانت دوافعه . إّن الَفْتَح ا1ِْس0ِمي� ھو استمراٌر للغزو الَبَدِوّي، ولكن على صعيٍد َعالَِميّ 
في زمن ا1ِْس0ِم  اJقتصادّية واضحًة في غزوات القبائل، وساحاته محدودًة؛ فإّن الغزو الَبَدِويّ 

َماء، وJ يقبل لساحات  جرى تحت راية إيديولوجيا دينّية ـ ِسَياِسّية، بعنوان الَفْتح، أي كان ُمَقن�عاً بالس�
اِب ُبعيد تسلّمه الِخ0َفة الجوھر اJقتصادّي للَفْتح دون مواربة، . جھاده حدوداً  وقد عّين ُعَمر بن الَخط�

إن� الِحَجاز ليَس لكم بَداٍر : ((الَعَرِبّية على التوجه صوب العراق، قائ0ً لھمحين حّث أھالي الَجِزْيَرة 
اِرْيخ القديم . ٥٨))إ�J على النTجَعِة، وJ َيْقَوى عليِه أھلُُه إJ بذلكِ  لقد كان َقَدُر المدن و الحواضر في الت�

دّي، وحركة الَفْتِح أّن تكون عرضًة لھجمات البدو، مثلما أظھرته غزوات عرب العھد القَ  ْبُمَحم�
وقد Jحظ ابُن َخْلُدون ھذه الّسَمة المميزة للتاريخ القديم، وعلّل نجاح البدو في غزوھم . ا1ِْس0ِميّ 

وثّمة سبب آخر لھذا الّتفّوق . بتمتعھم بالصفات الجسمانّية ال�تِي تسمح لھم بمنازلة الشعوب الحضرّية
إّن قدرة القبائل على . اً، فھم يتنقلون إلى حيث تتوفر لھم فرص العيشالَبَدِوّي، إّنھم J يملكون وطن

التحرك، واJستيطان حيثما تتوفر وسائل معيشتھا، ھي سر نجاح الفتوحات، وسر بقاء حركتھا 
التوسعّية طوي0ً، فمن الم0حظ من مجمل تاريخ الشعوب أّنه إذا تمكنت قوى اJْحت0ِل من 

حَتل فإّن استيطانه يصبح الوسيلة اGكثر ضماناً لنجاح احت0له، وديمومته اJستيطان في البلد المُ 
وقد استمرت ھذه القانونية الجغرافّية فاعلًة في الَجِزْيَرة الَعَرِبّية َحت�ى أزمنٍة قريبٍة، فبقي . أطول فترة

قبُر اGعراِب، البدو يتوجھون نحو الشمال َحت�ى مطلع القرِن العشرين، ولھذا ُيقال بأّن العراَق 
  .٥٩ويشمل ھذا القول سوريا بقدٍر ما

كانت الخاصّية اGولى للفتوحات ا1ِْس0ِمّية ھي إّنھا حافظت على الوضِع اJجتماعي< تماماً، حيث لم 
يطرد خالٌد وأمراؤه الف0حين من أراضيھم بعيد الشروع بفتح العراِق، وذلك حسب أوامر أَبِي َبْكٍر 

أوJد المقاتلين، و ال�ِذين كانوا يديرون الشئون ا1دارّية للفرس؛ أّما َمْن لم يشترك  إليه، واكتفى بسبي
وعلى ھذا المنوال سار قادة الفتوحات، ال�ِذين لم يدمروا  ٦٠في المعارك ِمَن الف0حين فجعل له الّذّمة،

ِذي جرى ھو تغيير الُنظم اJقتصادّية المحلّية، ولم يطيحوا َحت�ى بالنخب الموجودة، وكل ال� 
اَم وجدوا أّن الّنظام . الشخصّيات المتربعة على الُحْكمِ  فبعد دخول العرب الفاتحين العراَق والش�

اJجتماعّي، والبنّية ا1دارية فيھما متطوران، وقد كان المسلمون في ھذه المرحلة عاجزين عن إدارة 
أن�ھم لم يكونوا يرغبون بتدمير ھذا الجھاز الب0د، أو تغيير النظام اJجتماعّي فيھا، ع0وًة على 

ا1دارّي ال�ِذي صار يقدم لھم منافَع اقتصادّيًة ملموسًة؛ وJحقاً حافظ ُمَعاوَية بن أبي ُسْفياَن في 
ْولَة اGموّية ـ دمشق ـ على ا1دارة البيزنطّية، وعلى جھاز الموظفين، وسعى خلفاؤه من  عاصمة الد�

؛ وقد عاد ذلك على الفاتحين المسلمين بفائدٍة كبيرٍة، 0٦١م، دون تدمير آلياتهأجل كسبھم لصالح ا1ِسْ 
، ٦٢عندما لم تحاول الشعوب المغلوبة في أي وقت من اGوقات أن تستغل ذلك الِشَقاَق بين الفاتحين

حون لم للتخلّص منھم، كون العرب الفات)) الفتنة((ال�ِذي حصل نتيجَة الّصراع الداخلّي فيما ُعرف بـ 
إّن كل� ما جرى ھو أّن . ينزعوا ُمْلِكّية كبار الم0كين من أھالي الب0د ال�ِذين لم يبرحوا مناطق عيشھم

أرستقراطّيًة جديدًة حلّت بعد الَفْتِح محل� اGرستقراطّية البائدة، وھي تختلف عنھا بالجنسّية، وبالتالي 
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 lقوام المغلوبة تلمس أي� تحوٍل حقيقيGوكل ما يمكن م0حظته ھو تحول . في أسلوب حياتھا لم تكن ا
الغاية من بعض الفعاليات اJقتصادّية، فحاص0ت مصَر الزراعّية بدJً من أْن توجه إلى 

القسطنطينية لتكون زاداً صارت ُتساق إلى المدن المقدسة في الَجِزْيَرة الَعَربِّية
ومادامت الحياة . ٦٣

يكن عند أھالي المناطق الُمحتلَة حافٌز للتدخل في صراٍع دائٍر في  تسير وفق إيقاعھا المعتاد فلم
المركز ا1ِْس0ِمّي ما دام J يتعلّق بمصائرھم، كما أّنه ليس واضحاً لھم البديل في حال تفتت الجھاز 
ْلَطة في مرك Tز الِسَياِسّي لجيوش المسلمين، ولربما شعروا بالخشية من أّن الّصراع الّداخلّي على الس
ْولَة ا1ِْس0ِمّية يمكن أن يؤدي إلى دماِر ب0دھم في حال اشتعلت الحروب على أرضھم بين العرب  الد�

  .الفاتحين

  نظرة على الن�ّصوص

ْولَة تكون عملّياً في نھاية حياة أَبِي  اِرْيِخّيِة تشير إلى أن� اGساس الّراسخ لتشّكل الد� قراءة المعطياِت الت�
ْولَة شرع َبْكٍر، ومع ُعمَ  ُمْوِق عالياً؛ وخ0ل سيرورة تّكون الد� Tْولَة بالس اِب بدأت ُبنى ھذه الد� َر بِن الَخط�

سو ا1ِْس0م بتطوير العقيدة ا1ِْس0ِمّية بما يوفر لھا إمكانية تجاوز حدودھا الُجْغَراِفّية الِحَجازّية،  ُمَؤس<
ننا أْن نتلمس الَعالَِمّية الحقيقّية في الن�ّصوص المقدسة، في ھذه المرحلة يمك. وإطارھا القَُرِشّي القياديّ 

عندما طفق المشّرع ينتج نصاً حقوقّياً مطابقاً للواقع القائم، وإلى ھذه الحقبة بالتحديد تعود الن�ّصوص 
الجھادّية، والن�ّصوص ال�تِي تعّين الع0قة بين المسلمين وغير المسلمين؛ وJختبار وجھة الّنظر ھذه 

لكْن لنعّرج أوJً على حدث لطالما اُعتبر في المصادر ا1ِْس0ِمي<ة . سنلقي نظرة على نصوص بعينھا
ٍد لملوك الدول  مثاJً على َعالَِمّية ا1ِْس0ِم المبّكرة، أJ وھو حدث الرسائل الموجھة من قِبِل ُمَحم�

  .المجاورة

ِم، وبع َنة السابعة ھجرّية من شھر الُمَحر� ٌد ) م ٦٢٨/ ھـ  ٦(يد عقد صلح الُحَديبَية في الس� أرسل ُمَحم�
رسائَل إلى ملوك الدول المحيطة بب0د العرب، وتقول المصادر إن�ه طالبھم فيھا باعتناق ا1ِْس0م، 

ٌد إلى ستة ملوك   :؛ فقد أرسل إلى٦٤وقد أرسل ُمَحم�

 ٩(لنجاشي اعتنق ا1ِْس0م ومات سنة ـ النجاشّي، ملك الحبشة؛ و حسب المصادر ا1ِْس0ِمّية فإّن ا ١
  ).ھـ

  ـ القيصر، ملك الروم؛ ٢

  ـ كسرى، ملك فارس؛ ٣

ٍد برسالة J تتضمن اعتناق ا1ِْس0م، بيد أّنه  ٤ ـ المقوقس، صاحب ا1سكندرّية، ال�ِذي رّد على ُمَحم�
  ٦٥٫جاريتْينبعث إليه بجاريتْين، وكسوٍة وبغلٍة، وكانت مارّية أم إبراھيم إحدى ھاتْين ال

  ـ الحارث بن أبي شمر الغسانّي؛ ٥

، وتقول رواية أخرى بأن� الرسالَة كانت أيضاً إلى ثمامة بن أثال بوصفه ٦٦ـ ھوذة بن علي الحنفيّ  ٦
  .٦٧ھو وھوذة ملكْي اليمامة
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داً بعث بعد الُحَديبَيِة إلى المنذر بن ساوى العبدي ـ ملك الب حرين ـ كما ثّمة رواية تقول إن� ُمَحم�
برسالة دعاه فيھا لbِْس0م، فأجابه المنذر برسالة يخبره فيھا بأن� بعضاً من قومه أحب ا1ِْس0َم، 
ٌد برسالة طالباً  وبعضاً آخر كرھه، وأخبره أيضاً بوجود اليھود والمجوس بأرضه، فرّد عليه ُمَحم�

أّن تاريخ إرسالھا بعد الرجوع من منه أخذ الِجْزَية من ھاتْين الطائفتْين، في حين يقول ابن سعد ب
  .٦٨)ھـ ٨شوال (حصار الطائف 

د لتوجيه رسائله بعد الُحَديبَية J قبلھا؛ ولھذا فإّنھا لم  J تتساءل المصادُر عن السبب ال�ِذي حدا بُمَحم�
، ويتضح من قراءة نص< وثيقة الُحَديبَية أن�ھا تتضمن بندْين رئيسْين؛ وأولھم Tا، إن� تربط بينھما قط

ٍد  َة من أصحاِب ُمَحم� الطرفْين اتفاقا على وقف الحرب مدة عْشر سنوات؛ وثانيھما، إن� من قدم َمك�
حاجاً أو معتمراً أو يبتغي من فضل Iّ فھو آِمٌن على دمه وماله، ومن قِدم من المدينة من قَُرْيش 

اِم يبتغي من فضِل Iِّ فھو أْي إن� الھدنة لم تكن . ٦٩آِمٌن على دمه وماله مجتازاً إلى مصَر أو إلى الش�
اِرّية لكلى الطرفين ا1ِْس0ِمّي، : تھدف إلى إبعاد شبح الحرِب، كحرٍب، بل إلى تنشيط الَحَرَكة الِتج�

والقَُرِشّي وھنالك ظروف معقدة أجبرت كلى الجانبْين على الّتوصل إلى ھذا القرار؛ وبالتالي رغبًة 
ٌد رسائلهمنه بتفعيل البند    .الثاني وجه ُمَحم�

ٍد إقامة شبكٍة من الع0قات توازي الشبكة القَُرِشّية، إذ لم تكن المدينة تتمتع  إذاً، كان يتأتى على ُمَحم�
ٍد . بشبكٍة مماثلٍة نتيجًة لطبيعة َيْثِرب ُجْغَراِفّياً واجتماعّياً  كانت كل المؤشرات تدل على إرادِة ُمَحم�

صالح المھاجرين، أْي إن�ه أراد تھيئة اGجواء المحيطة من أجل السماح Gصحابه بإنشاء جملة طرق ل
مما . المھاجرين مجدداً بمزاولة الّتجارة ال�ِتي كانوا يبرعون فيھا؛ و لتوفير مصادَر مالّيٍة لمركزه

أ نجمه بالبزوغ يعني أّن أولئك الرسل ـ إْن كانوا قد ذھبوا حقاً ـ فإّنما كان ذلك نتيجة لتحرك قائٍد بد
ْغم من  على مستوى منطقته ـ الِحَجاز ـ؛ فأراد إقامة اتصاJت ِسَياِسّية مع القوى المجاورة، وعلى الر�
إدعاء المصادر ا1ِْس0ِمّية بأن� تلك الرسائل كانت تھدف إلى التبشير با1ِْس0م، إJّ أن ھذه المعطيات، 

نضع بحسباننا المسألة اJقتصادّية، ويبدو أن� ھذا المسعى  وال�ِتي ترويھا ھذه المصادر بالذات جعلتنا
لم يثمْر شيئاً، ف0 تتوفر لنا معطيات عن نمو الّتجارة؛ لكن� حركَة ا1ِْس0ِم ستسير في دربھا ال0ِّحب 

  .قويًة، واثقًة من نفسھا، ككل< كائٍن بازغٍ 

حاجج على الّنزعة الَعالَِمّية الثاوّية في ا1ِْس0َم من جھٍة أخرى ودعماً لرؤياه فإن� الفكَر ا1ِْس0ِمي� ي
َقاِتلُوا ال�ِذيَن J ُيؤِمنوَن ِباpِّ وJ : "المبكر استناداً إلى الن�ّصوص المقدسة؛ ومثاJً على ذلك اRَية التالية

َم Iُّ َوَرُسولُُه َوJ َيِديُنونَ  ُموَن َما َحر� ِدِيَن الَحق< َمَن ال�ِذيَن أُوُتوا الِكتاَب َحت�ى  ِباْلَيْوِم اGَِخِر َوJ ُيَحر<
داً تلقاھا ٧٠"ُيْعُطوا الِجْزَيَة َعن َيٍد وُھْم َصاِغرونَ  ، وال�ِتي تقول عنھا المصادُر ا1ِْس0ِمّيُة بأن� ُمَحم�

، حيث رأى )م ٦٣١/ ھـ  ٩(بعدما أصدر أمـره بمنع المشركين من اJقتراب من المسجد الحرام 
اِرّية العابرة ببلدھما ، ولھذا كان المخرَج من ھذا ٧١لقَُرِشّيون بأن� ھذا القرار سيؤثر على الَحَرَكة الِتج�

، وحسب ھذه المصادر فإن� اRَيَة تضمنت أمراً ٧٢المأزق إصداُر اGوامِر للمسلمين بالتوجه للَفْتحِ 
ٌد إلى  بعدما تمھدت أمور المشركين، (( ٧٣َتُبوكَ بالتوجه لمحاربة الّروم، وعلى إْثرھا توجه ُمَحم�
  .٧٤))ودخل الّناس في دين Iِّ أفواجاً، واستقامت جزيرة العربِ 

ھذا ھي رؤية المصادر، ونحن نقف إزاءھا موقف الحيطة الشديدة، إْن لم نقْل الرفض؛ فأوJً، كانت 
ٍد منع المشركين من الحّج؛ ثانياً  داً َحْملَُة َتُبوَك قبل قراِر ُمَحم� ، كان َثمة أسباب معقدة دفعت ُمَحم�

Jتخاذ قراره بالقيام بتلك الَحْملَة، وھي بجملتھا أسباب داخلّية؛ وبالتالي نحن نختبر صعوبة تدقيق 
اِرْيِخّي ال�ِذي جاءت فيه ھذه اRَية، مثل غيرھا من اRيات ومن جھة ثانية فإن� التفاسيَر . السياق الت�
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Rٍد؛ إذ إن�ه لم يكن يتمتع بنفوٍذ الُمْعَطاة لھذه ا اِرْيِخّية َحت�ى غداة رحيل ُمَحم� يات J تتفق مع الحالة الت�
إJّ على الِحَجاز، في حين كانت بقية مناطق الَجِزْيَرة الَعَرِبّية خارجًة عن نفوذه، فكيف استقامت له 

ْوَبة (ب0د العرب؟ على أي< حاٍل سنعرض رأي المفسرين في    .ففيه تعليُل تحفظنا) ٢٩: الت�

تقول التفاسيُر بأن� اRَية تتعلق بأھل الكتاب، وذلك لكونھم َعالَِمين بالتوحيد، والِملَِل والّشرائِع، وإّن 
  .منھم بدJً من القتل ٧٥غاية القتال ھي أخذ الِجْزَية

  :، يقول فقھاء ا1ِْس0مِ ))ِمَمْن يجب أخذ الِجْزَية؟((وإجابًة على السؤال 

١  J ديانGـ الشافعّي بأّنھا ُتؤخذ من أھل الكتاب خاصًة عرباً كانوا أو عجماً، إذ إن� الِجْزَيَة على ا
  .على اGنساب

٢  Jـ بينا يرى أبو حنيفة أن� المجوَس مشمولون بمبدأ الِجْزَيِة، وأن�ھا ُتؤخذ من مشركّي العجِم و
  .تؤخذ من مشركّي العربِ 

  .، فإن�ھما يريان أن� المبدأ يشمل جميع أجناس الشرك إJّ المرتدَ ـ أما مالك واGوزاعي ٣

  .ـ بينا قال البعض بأّن المجوَس العرب J تقبل منھم الِجْزَية ٤

ـ أضاف البعض بأّنه J ُتؤخذ من الَعَربِّي كتابّياً كان أو مشركاً، إّما القتال وإّما ا1ِْس0م، ويقبل أبو  ٥
  .٧٦ُة من العجمي كتابّياً كان أو مشركاً يوسف أْن ُتؤخذ الِجْزيَ 

  :، عندنا أقوال مختلفة"وُھْم َصاِغرونَ "

  .ـ يعطون الِجْزَيًة عن قيام، والقابض جالس ١

  .ـ إذا أعطى ُصفع في قفاه ٢

  ٧٧٫ـ يؤخذ بلحيته ويضرب في لِْھَزَمَتيه ٣

  .ـ ُيلّبب المعطُي ويجّر إلى موضع ا1عطاء بعنفٍ  ٤

َغارُ ـ قيل إّن إعطا ٥ غاَر ھو جريان أحكام ا1ِْس0ِم . ءه إياھا ھو الص< بينا يقول الشافعّي إّن الص<
  .عليھم

ن0حظ في ھذه التفاسير رؤًى تعكس واقعاً قائماً بالفعل، أْي واقع وجود كيان ِسَياِسّي يسيطر على 
ٍد، ال�ِذي أقوامّيٍة مختلفٍة، وھذا ما J يتفق مع الحالة القائمة حَ / مجموعات دينّيٍة  ت�ى غداة رحيل ُمَحم�

ثّم إن� عملية تحصيل الِجْزَية وحسب الطريقة . لم يكن يملك أي�َة سلطٍة على مناطق الَجِزْيَرة الَعَرِبّية
الموصوفة تحتاج إلى جھاٍز إداريl منظٍم، وإذا كنا J نملك مؤشراٍت على وجود التجمعات الخاضعة 

ٍد، فكيف يمكننا قبول وجود جھاز يشرف على عملية تحصيل لسلطة المسلمين في زماِن ُمحَ  م�
  الضريبة؟
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من ھذا الن�ّص ن0حظ أّن المفسرين يتعسفون في إنتاج القراءة، ويمكننا أْن نورد مثاJً قريباً من 
ِخُذ َما ُينفُِق َمْغَرماً َوَيَتَرب�ُص بِ : "موضوعنا، فثمة آَية تقول وائرَ َوِمَن اGَْعَراِب َمْن َيت� ؛ وال�ِتي ٧٨"ُكُم الد�

تقول التفاسير إّنھا توّصف فئًة من اGْعَراِب J ترجو على ما تنفق من جھاٍد ثواباً، وJ تخاف عقاباً، 
أما من ھي ھذه الفئة، المعنية بھذه اRَية . أي خسراناً، أو التزام ما J يلزم" َمْغَرماً "وإّنما ترى فيه 

عنھا، والسؤال المطروح بھذا الصدد متى كانت القبائُل الَعَرِبّيُة البدوّيُة  فالمفسرون J يقدمون إجابةً 
اِرْيِخّية تشير إلى أن� مشاركة القبائِل البدوّيِة في غزوات  داً بأموالھا؟ إن� المصادر الت� تشارك ُمَحم�

  .المسلمين كانت بدافع الحصول على الغنائمِ 

يُن ُكلTُه p"ركين ثمة آَية تطالب المسلمين بقتال المش ، ٧٩"َوَقاِتلُوُھْم َحت�ى J َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيكُوَن الد<
َواَية بأنھا أتت عندما اشتدت قَُرْيٌش على المسلمين، ال�ِذين شرعوا بالِھْجَرة ؛ وال�ِتي ٨٠وتقول الر<

يُن ُكلT "يعتبرھا آخرون أّنھا أمٌر بقتاٍل مطلٍق، ودليل ذلك  ، وھذا المعنى يتطابق مع "ُه pَوَيكُوَن الد<
ٍد  ؛ فدلت اRَية والحديث عن أن سبب "أُمرُت أْن أقاتل الن�اس َحت�ى يقولوا J إله إI ّJ"قول ُمَحم�

: ، أْي كفر؛ وھذه اRَية تتطابق بالمعنى مع"َحت�ى J َتُكوَن ِفْتَنةٌ "القتال ھو الكفر، انسجاماً مع 
الِمينَ َوَقاِتلُوُھْم َحت� " يُن p َفإِْن انَتْھوا َف0 ُعْدَواَن إJّ َعلَى الظ� وال�تِي . ٨١"ى J َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الد<

، )٣٩(يصنفھا ابن ِھَشاِم كما قلنا عشية الھجرة، بينا يقدم لنا القرطبي تفسيراً مشابھاً لiنفال 
الِمينَ  َفإِْن اْنَتْھوا َف0 ُعْدَواَن إJّ َعلَى: "ويضيف ، أي انتھوا عن الكفر، إّما با1ِْس0م، أو بأداء "الظ�

المِين"الِجْزَية بشأن أھل الكتاِب، و من بدأ بقتاٍل، وعلى التأويل اRخر : ، ھم على أحد التأويلْين"الظ�
ي ِملَتِكم؛ ، إن انتھى ال�ِذين يقاتلون من الكفار عن قتالكم، ودخلوا ف"َفإِْن انَتْھوا. "٨٢من بقي على كفره

فإّنه J ينبغي أْن نعتدي إJّ على الظالمين، وھم المشركون باpّ، ال�ِذي تركوا عبادته وعبدوا غير 
  .٨٣خالقھم

نتفق مع القرطبّي في تفسيره لھاتْين اRيتْين بأّن منطوقھما أمٌر بقتال مطلٍق غيِر مشروٍط بأن� يبدأ 
إّما إِْس0مھم أو أداءھم الِجزَية؛ ولكن ھل يمكن أْن تكونا قد بقتاٍل، وأن� انتھاءھم يعني )) الكفار((

جاءتا عشية الِھْجَرة؟ إن� معنى الن�ّص يشير إلى أّنه متأخٌر جداً؛ فالصيغة ال�ِتي J تقبل إJّ تفسيراً 
ا أْن تبني يأمر بقتال مطلق J يمكن أْن ُتحّرَر إJّ في زمن كانت الَحَرَكُة ا1ِْس0ِمّيُة قويًة ويمكنھ

اِرْيِخيّ  إّن التعاطي مع الن�ص< المقّدِس J يكون كنٍص خارج سياقه الزمني، بل إّن الن�ّص J . الواقع الت�
يفھم إJّ في سياق الواقع ال�ِذي أنتجه، وعندما تقدم لنا الّرؤيُة التقليدّيُة تفسيرھا للّنص< فإّننا علينا أْن 

اِرْيِخّي، وال�ِذي يفترض قبل كل< شيٍء تخطيط اGرضية الواقعية لنشأة نتعامَل معھا من موقف الّنقد ا لت�
ْولَة ا1ِْس0ِمّية، وخضوع مجموعاٍت دينّيٍة  الن�ّص، فھذه الن�ّصوص تعبر عن واقٍع ناجٍز، وھو قيام الد�

َفاْقُتلُوا : "ٍل نٍص يقولوقومّيٍة مختلفٍة لسيطرتھا، وھذا الواقع ھو ال�ِذي يسمح للحركة ا1ِْس0ِمّية بقبو
ويضيء القرطبيT لنا . ٨٤"الُمْشِركِيَن َحْيُث َوَجدت�ُموُھْم َوُخُذوُھْم َواْحُصُروُھْم َو اْقُعدوا لَُھْم ُكل� َمْرصدٍ 

  :بتفسيره الشروَط الواقعّيَة ل0لتزام بھذه اRَية عندما يقول

وجٍه كان؛ إJّ أن� اGخباَر وردت بالّنھي عن الُمْثلَِة،  ، يقتضي جواز قتلھم بأي< "اْقُتلُوا الُمْشِركِينَ (("
ة با1حراق بالّنار، وبالحجارة، وبالرمي من  ومع ھذا فيجوز أْن يكون أَُبو َبْكٍر حين قتل أھل الِرد�

ُموُھمْ "رءوس الجبال، والتنكيس في اRبار، تعلّق بعموم اRَية؛ و Tعام في كل< موضٍع، ": َحْيُث َوَجدت
وخص� أبو حنيفة المسجَد الحراَم، واُعتبرت ھذه اRيٌة ناسخًة لكل< آَيٍة في القُْرآِن تحثT المؤمنين على 

، في ھذا دليل على جواز اغتيالھم قبل "َواْقُعدوا لَُھْم ُكل� َمْرصدٍ "ا1عراض، والّصبر على اGعداء؛ و
ْعَوة   ٨٥))الد�
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اِرْيِخّية، فالن�ّص  إّن قوَل القرطبي< بأن� أََبا َبْكرٍ  قد تعلّق بعموم اRَيِة فيه كلT الّتفسيِر لبيئِة الن�ِص الت�
اJنكفاء على الّذاِت ومن : يتعاطى مع حالِة حرٍب، حيث كانت الَحَرَكة ا1ِْس0ِمّية تواجه فيه خيارْين

  .َبْكٍر اGولىُثم� الموت، أو التوّسع والحياة ؛ وھذا الَوْضُع كان في فترة ُحْكِم أَبِي 

راسُة الحالّيُة مع اقترابھا من منطقِة بحٍث مختلفٍة ومحّرمٍة أيضاً، حيث  وعند ھـذه التخوِم تنتھي الد<
  .ا1شكالّية الواجب تناولھا ھي إشكالّية إنتاج وتحرير الن�ّص المقّدس

  ُخ0ََصةٌ 

داً كان اِرْيِخّيُة ا1ِْس0ِمّيُة أّن ُمَحم� ْعَوَة ا1ِْس0ِمّيَة في  ترى المصادُر الت� يملك أفقاً َعالَِمّياً منذ إع0نه الد�
ة كان مبدأ َعالَِمّية ا1ِْس0م متضمناً؛ وأّنه  ُبو� Tولى 1ع0ن النGٍد ومنذ اللّحظِة ا َة، وأن� في فكِر ُمَحم� َمك�

واٍت قضاھا في َمْھَجِرِه ـ بقي يحتضن ھذا التوجه الَعالَِمّي إلى أْن ھاجَر إلى َيْثِرَب، وبعد بضِع سن
ٌد رسائَل إلى  حسب روايات المصادر ا1ِْس0ِمّية المختلفة ـ وانسجاماً مع َعالَِمّية ا1ِْس0ِم، وّجه ُمَحم�

وعندما تولّى أَُبو َبْكٍر قيادَة الَحَرَكِة . ملوك الدوِل المجاورة طالباً منھم ا1قرار با1ِْس0م ديناً 
ة، وحروب الَفْتحِ ا1ِْس0ِمّيِة قام ب أْي إّن ھذه . إقتداء خطى نبي< ا1ِْس0ِم، عبر خوضه حروب الِرد�

اِرْيِخّية  ْعَوة اGّول؛ لكن� فحص المعطيات الت� الَحَرَكة الكبرى كانت كامنًة في ا1ِْس0م منذ يوم الد�
يخ ا1ِْس0م في تطوره المتوفرة بحوزتنا قادنا إلى رفض ھذه العقيدة وذلك اعتماداً على معالجة تار

داً ومنذ بداية نبّوته كان يھدف إلى نشر  اِرْيِخّية تجعلنا نرفض فكرة أّن ُمَحم� البنيوي، فالمعطيات الت�
َبْوّية تبين بأّنه لم تتبلور اتجاھاُت ا1ِْس0ِم الَعالَِمّيُة في  ا1ِْس0م على الصعيد الَعالَِمّي، إذ إن� الّسْيرة الن�

ة من  حياة نبّيه في فكره فإن�ھا لم تكن إJّ ظ0َل طموٍح J يتجاوز تخوم )) َعالَِمّيةٍ ((أبداً؛ وإذا كان َثم�
اِرْيِخّية والمستمدة من المصادر ا1ِْس0ِمّية قادتنا إلى ). الَجِزْيَرة الَعَربِّية(ب0ِد العرِب  والمعطيات الت�

ِمّي من الظروف الموضوعّية، وال�تِي فرضت ھذا رؤية مفادھا أن� ا1ِْس0َم اكتسب طابعه الَعالَ 
ٌد العالَم اGرضي� فإّن كل� ما كان قد تركه ھو مجرَد نزعٍة ثاوّيٍة في  التوجه؛ إذ عندما غادر ُمَحم�

ما تولى أَُبو ول. ، أْي الَعالَِمّية ال�ِتي J تتعدى نطاق الَجِزْيَرة الَعَرِبّية))الَعالَِمّية الَعَرِبّية((ا1ِْس0م نحو 
َبْكٍر ِزَماَم حركِة ا1ِْس0ِم؛ فإّنه لم يحتّج في تحريضه المسلمين على القتال بمبدأ الَعالَِمّية بل بضرورة 
 J ، qموضوعي qٍد ھو سبٌب اقتصادي َكاِة، أْي إن� السبَب الفعلي� وكما أعلنه خليفُة ُمَحم� أخذ الز�

 qء الفاتحين أنتجوا نصوصاً وبعدما صار ا1ِْس0م إ. أيديولوجيJيديولوجيا العرِب الفاتحين، فإن� ھؤ
تتعاطى مع واقع صار فيه ا1ِْس0م أيديولوجيا دولٍة عالميٍة كونھا كانت ممتدًة على قارتْين؛ ومن ھنا 
فنحن J نستطيع تفادي اJستنتاج بأن� ھذه الن�ّصوص أُنتجت في زمن تحريرھا، وھو زمن مي0ِد 

ْولَ  وبھذا . ِة وتكامل العقيدة الدينّية، وفي مرحلة التوّسع خارج الَجِزْيَرة الَعَربِّية ـ مرحلة الفتوحاتالد�
راسة ھي   :فإن� مراحل الَعالَِمّية حسـب وجھة نظر ھذه الد<

َة، ووفاة أبي طالٍب وَخِدْيَجَة؛ ١ً   ـ تعّثر انتشاِر ا1ِْس0ِم في َمك�

ة؛ـ البحث عن مؤمنين خارج مَ  ٢ً   ك�

  ـ اJلتقاء باليثاربة والِھْجَرة إلى َيْثِرَب؛ ٣ً

ة؛ ٤ً ٍد وحاجته إلى تنظيم شئون حركته بعد اJْستِْي0ء على َمك�   ـ قيام مجتمٍع بقيادة ُمَحم�

ٍد، وحدوث أزمٍة داخلّية بسبب رفض أطراٍف لِِخ0َفة أبِي َبْكٍر؛ ٥ً   ـ وفاةُ ُمَحم�
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  َحَرَكة ا1ِْس0ِمّية للتحقيق التوازن الداخلي؛ـ الحروب ال�ِتي خاضتھا ال ٦ً

ـ الخروج من الَجِزْيَرِة الَعَرِبّيِة، وانتقال ا1ِْس0ِم من الَحي<ز ا1قليمي< إلى الَعالَِمّي، وإنتاج الن�ّص  ٧ً
  .المقدس المطابق للواقع

 ******************  

  المراجع

ـ  ٣٧، ص  ٢٠٠١نوفمبر ـ ديسمبر / تشرين الثاني ـ كانون اGول  مجلة الطريق، العدد السادس، السنة الستون،* 
٥٨  

  . أْي J عقب له، ال�ِذي J يعيش له والد ذكر .١

َبْوّية، ابن ِھَشاٍم، تحقيق ٣: الكْوَثر .٢ مصطفى السقا، إبراھيم اGبياري، عبد الحفيظ شلبي، دار : ؛ السيرة الن�
   ٣٩٣/  ١، دمشق ـ بيروت، م .ت. ابن كثير، د

  )  CD( ،  ١): َتب�تْ (تفسير القرطبي، الَمَسْد  .٣

   ٧٦ـ  ٧٠/  ٢م، م  ١٩٧٩/ ھـ  ١٣٩٩الكامل في التاريخ، ابن اGثير، دار صادر، بيروت،  .٤

ة و أصول ا1ِْس0م، أريك وولف  .٥ َنة : ت/ التنظيم اJجتماعي في َمك� أَُبو َبْكٍر باقادر، مجلة اJجتھاد، الس�
  ھـ  ١٤٢١/  ٢٠٠٠، صيف وخريف ١٢

   ٤١: اGَنِبَياء .٦

   ٩٥ـ  ٩٤،  ١١: الِحْجر .٧

   ٣٩٥:  ١: ؛ ابن ِھَشامٍ  ٨: اGَْنَعام .٨

   ٨ـ  ٧: الفُْرَقان .٩

   ٧٨: ياسين .١٠

َواَيات إن خديجة ماتت بعد أبي طالب بث0ثة أيام ، أو قبله بـ  .١١   يوماً  ٥٥ليلًة؛ أو بينھما  ٣٥تقول الر<

، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، دار )تاريخ الطبري ( ملوك ؛ تاريخ اGمم و ال ٤١٦/  ١: ابن ِھَشامٍ  .١٢
؛ ُعُيوُن اGثِر في فنون المغازي والشماِئل  ٩٠/  ٢: ؛ الكامل ٥٥٢ـ  ٥٥٣/  ١الكتب العلمية ـ لبنان، م 

الشيخ إبراھيم محمد رمضان، دار القلم، : والِسير، فتح الدين أبو الفتح محّمد بن سّيد الناس، شرح وتعليق
   ١٥١/  ١م ، م  ١٩٩٣/ ھـ  ١٤١٤يروت ب

   ٤١٩/  ١: ابن ِھَشامٍ  .١٣

   ٢٩: اGْحَقاف .١٤

   ١: الِجنّ  .١٥

   ٢: الِجنّ  .١٦

   ٢١٢/  ١م ، م  ١٩٩٨/ ھـ  ١٤٢٨الطبقات الكبرى، ابن َسعٍد، دار صادر، بيروت،  .١٧

   ٢١٢ـ  ٢١١/  ١: ؛ ابن َسعدٍ  ٥٥٥/  ١م : تاريخ الطبري .١٨

   ٤٢٤/  ١: ابن ِھَشامٍ  .١٩

   ١٧٨/  ١: ُعُيوُن اGثرِ  .٢٠

   ٣٩: ، الحج ) CD( القرطبي، و تفسير ابن كثير  .٢١

   ٢٠٦ـ  ٢٠٥/  ١: ؛ ُعُيوُن اGثرِ  ٤٨١/  ١: ؛ ابن ِھَشامٍ  ٥٦٦/  ١: تاريخ الطبري .٢٢

/  ١: ؛ ُعُيوُن اGثرِ  ٥٦٧ـ  ٥٦٦/  ١: ؛ تاريخ الطبري ٣٠: ، الطور) CD( القرطبي، تفسير الطبري  .٢٣
   ٢٢٧/  ١: ؛ ابن َسعدٍ  ٤٨١ـ  ٤٨٠/  ١: ؛ ابن ِھَشامٍ  ٢٠٦

، صيف  ٢٣، العدد "النھج"اGزمة الِسَياِسّية عشَية َحْملَة َتُبوَك، مجلة ": مسجد الِشقاق"راجع دراستنا  .٢٤
  م  ٢٠٠٠

  )  ٣٥٩ـ  ٢٩١/  ١( وفداً  ٧٢عند ابِن َسعٍد  .٢٥
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  ُنزَع عنه ورقه قضيٌب من الن�خيِل : والَعِسْيبُ  ٢٩٢/  ٢: ؛ ُعُيوُن اGثرِ  ٥٧٦/  ٢: ابن ِھَشامٍ  .٢٦

   ٢٠٢/  ٢: ؛ تاريخ الطبري ٥٦٨ـ  ٥٦٧/  ٢: ابن ِھَشامٍ  .٢٧

   ٣١١ـ  ٣١٠/  ١: ابن َسعدٍ  .٢٨

   ٢٩٦ـ  ٢٩٥/  ٢: ُعُيوُن اGثرِ  .٢٩

  )  CD(؛ سيرة ابن كثيٍر  ٢٩٤ـ  ٢٩٣/  ١: ابن َسعدٍ  .٣٠

  قبيلة في اليمن، ُسمي باسم ال: ُصداء.  ٣٢٦/  ١: ؛ ابن َسعدٍ  ٣١٩ـ  ٣١٨/  ٢: ُعُيوُن اGثرِ  .٣١

   ٢٩٨/  ٢: ؛ ُعُيوُن اGثرِ  ١٩٩/  ٢: ؛ تاريخ الطبري ٥٨٣/  ٢: ابن ِھَشامٍ  .٣٢

   ٣٣٨ـ  ٣٣٧/  ١: ؛ ابن َسعٍد  ٣٠٢/  ٢: ؛ ُعُيوُن اGثِر  ١٩٦/  ٢:؛ تاريخ الطبري  ٥٨٧/  ٢: ابن ِھَشامٍ  .٣٣

   ٣٠٥/  ٢: ُعُيوُن اGثر .٣٤

  معد يكرب : عند ابن ِھَشامٍ  .٣٥

   ٣٠٠ـ  ٢٩٩: ُعُيوُن اGثرِ  .٣٦

  ؛ سيرة ابن كثيٍر  ٢٩٧/  ١: ؛ ابن َسعدٍ  ٣١١/  ٢: ُعُيوُن اGثرِ  .٣٧

  ؛ سيرة ابن كثيٍر  ٢٩٨ـ  ٢٩٧/  ١: ؛ ابن َسعدٍ  ٣١٦/  ٢: ُعُيوُن اGثرِ  .٣٨

   ٣١٧ـ  ٣١٦/  ٢: ُعُيوُن اGثرِ  .٣٩

   ٣٢١/  ٢: ُعُيوُن اGثرِ  .٤٠

   ٣٢١/  ٢: ُعُيوُن اGثرِ  .٤١

   ١٧: الُحُجَرات .٤٢

   ٤: الُحُجَرات .٤٣

   ٢٨٨/  ٢: ؛ ُعُيوُن اGثرِ  ٥٧٣/  ٢: ابن ِھَشامٍ  .٤٤

   ٣٠٦/  ١: ابن َسعدٍ  .٤٥

ْوَبة .٤٦    ١٩٢/  ٢: ؛ تاريخ الطبري  ١٠٣: الت�

َدَقة لكنه لم يتمكن من ) ُمَحّمٌد في المدينة(تطرق مونتغومري وات في أحد م0حق كتابه  .٤٧ َكاة والص� إلى الز�
  تسليط ضوء على ھذه المسألة 

ْوَبة .٤٨    ٣٧ـ  ٣٦: الت�

د اللّحام، دار : ج الّذَھب و َمَعاِدن الَجْوَھر، أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي، تحقيقُمروُ  .٤٩ سعيد ُمَحم�
   ٢٠٧،  ٦٢/  ٢م ، م  ١٩٩٧/ ھـ  ١٤١٧الفكر، بيروت، 

س عند العرب ـ قبل ا1ِْس0م وبعده، ُيوسف ُشْلُحد، ت .٥٠ خليل أحمد خليل، دار الطليعة، بيروت ، : ُبنى المقد�
   ١٦٠،  ١٩ـ  ١٨م ، ص  ١٩٩٦، ) يونيو(ن حزيرا

َواَيات عن تاريخ اليوم، لكنھا تتفق على أّنه كان يوم اJثنين .٥١   . تختلف الر<

و، ت عادل ُزَعْيِتر، دار المعارف، مصر،  .٥٢ Tجتماعّي أو َمبادُئ الُحقوق الِسَياِسّية، جان َجاك ُروسJالَعْقُد ا
   ٢٠١، ص  ١٩٥٤

نبيه أمين فارس، منير البعلبكّي، دار العلم للم0يين، : كارل بروكلمان، ترجمةتاريخ الشعوب ا1س0مية،  .٥٣
   ١٥م ، ص  ١٩٩٣) مارس ( ، آذار  ١٢بيروت، ط 

   ٣٤١ـ  ٣٤٠/  ١: الكامل .٥٤

ة  .٥٥ ، ص  ١٩٩٥الياس شوفاني، دار الكنوز اGدبية، بيروت، . ، د)دارسة نقدية في المصادر(حروب الِرد�
٢٠٨   

   ٣١٧م ، ص  ١٩٩٠،  ١١ٍر، محمد حسين ھيكل، دار المعارف، القاھرة، ط الّصّديق أَُبو َبكْ  .٥٦

   ١٥٤أريك وولف، ص  .٥٧

َسة الكتب الثقافية، بيروت، والمكتبة : ُمَقّدمة ابن َخْلُدون، تصحيح و فھرسة .٥٨ أبو عبد �I الّسعيد المَندُوه، ُمَؤس�
ة  اِرّية، َمك�    ١٥٤ص /  ١م ، م  ١٩٩٤/ ھـ  ١٤١٤الِتج�

،  ١٩٨٦خيري الضامن، ج0ل الماشطة، دار التقدم، موسكو، : فاسيلييف، ت. يخ الَعَرِبّية السعودية، أتار .٥٩
   ٢٧ص 

  العھد و اGمان : و الّذّمة.  ٣٨٦/  ٢: ھـ ؛ الكامل ١٢،  ٣١١/  ٢: تاريخ الطبري .٦٠
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٦١. Maurice Gaudefroy - Demombynes , Muslim Institutions, translated from the 
French by: John P .Macgregor, London, 2nd ,١٩٥٤, p 23 .  

،  ٣بدر الدين القاسم، دار الحقيقة، بيروت، ط . د: تاريخ العرب والشعوب ا1س0مية، كلود كاھن، ت  .٦٢
   ٢٦م ، ص  ١٩٨٣/ ھـ  ١٤٠٣

   ٤٠كاھن،  .٦٣

   ٢٥٨/  ١: ابن َسعدٍ  .٦٤

   ٣٣٣/  ٢: ؛ ُعُيوُن اGثرِ  ٢٦٠/  ١: ابن َسعدٍ  .٦٥

   ٢٦٢ـ  ٢٥٨/  ١: ابن َسعدٍ  .٦٦

   ٣٢٤/  ٢: ُعُيوُن اGثرِ  .٦٧

ْوَبة (اRَية المطالبة بأخذ الِجْزَية ھي  ٢٦٣/  ١: ؛ ابن َسعدٍ  ٣٣٤/  ٢: ُعُيوُن اGثرِ  .٦٨ ، وقد جاءت )٢٩: الت�
اِرْيِخّية في سنة    ) م ٦٣١/ ھـ  ٩(حسب مختلف المصادر الت�

َبْوّي و .٦٩ ، دار النفائس ، ط مْجُموَعُة الوثائق الِسَياِسّية لِلعھِد الن� �I د َحِميد اِشدة، ُمَحم� ھـ  ١٤٠٧،  ٦الِخ0َفة الر�
   ٧٧م، ص  ١٩٨٧/ 

ْوَبة .٧٠    ٢٩: الت�

ْوَبة .٧١    ٢٨: الت�

  القرطبي  .٧٢

  تفسير الطبري  .٧٣

  تفسير ابن كثير  .٧٤

ً وتعرف فقھي. من جزى يجزي، إذا كافأ عما أسدي إليه، فكأنھم أعطوا جزاء ما نعموا من اGمن: الِجْزَية .٧٥ : ا
  )) مبلغ من المال يوضع على من دخل في ذمة المسلمين وعھدھم من أھل الكتاب((

ْوَبة)٧٦(القرطبي، وتفسير البغوي  .٧٦    ٢٩: ، الت�

  عظٌم ناتٌئ في عظم الحنك تحت اGذن، وھما لِْھِزَمتاِن، ج لَھازم : الل<ْھِزَمة .٧٧

ْوَبة .٧٨    ٩٨: الت�

   ٣٩: اGَْنَفال .٧٩

  فسير الطبري لsَية ؛ ت ٥٦٤/  ١: تاريخ الطبري .٨٠

   ١٩٣: الَبَقَرة .٨١

   ١٩٣: قرطبي، الَبَقَرة .٨٢

   ١٩٣/ تفسير الطبري، الَبَقَرة  .٨٣

ْوَبة .٨٤    ٥: الت�

ْوَبة .٨٥ ا ِفداءً : "يرى البعض أن ھذه اRَية منسوخة بقول القُْرآن ٥: القرطبي، الت� اً َبْعُد وإِم� ا َمن� د" (َفإِم� ، ) ٤: ُمَحم�
  أي إنھا ھي الناسخةبينما يرى البعض عكس ھذه؛ 

J يسمح بإعادة نشر ھذه المقالة أو جزء منھا إJ بتصريح خطي من . ٢٠٠٣حقوق النشر محفوظة للكاتب 
   tammuzm@lycos.com .الكاتب

* The thesis of this article is that in his early mission Muhammad had no intention to propagate Islam to 
all parts of Arabia, let alone to the entire world. But this ambition evolved gradually as he forced Arabs to 
accept Islam. The article's viewpoint is that Muhammad's path towards a world-wide objective was: 

• Muhammad was rejected in Mecca. 
• He had to search for another place, and he found it in Medina.  

• There was a struggle with Mecca, and the need to run his affairs in Medina. 
• The death of Muhammad occurred and a crises developed in Medina. 
• Abu Bakr decided to wage wars in Arabia, in order to suppress the likely war in Medina. 
• These wars developed into far-ranging conquests. 
• Many sacred texts were actually compiled after Muhammad's death 

 


