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بقلم :مالِك ِمسْ لِماني
 ١ـ في َم ﱠكة
ّ
يتجذر أعمق فأعمق نحو م َُح َّمدٍ ،الَّذِي صارت
ت دَ عْ َو ٍة مضن ّي ٍة في َم َّك َة كان العداء القُ َرشِ يّ
بعد سنوا ِ
الم ،وضعف جبھة
آماله أكثر خبواً مع تتطاول زمن الدَّعْ َوة؛ وذلك َجرّ اء محدوديّة انتشار ِ
اإلسْ ِ
ً
إضافة إلى ذلك شرعت قُ َريْشٌ في معرض ر ِّدھا على دعوة م َُح َّم ٍد بالھجوم على شخصه؛
المسلمين.
١
ً
وصف العاصُ بنُ
فعندما مات ابنه القاسم
وائل ال َّسھْميّ م َُحمَّداً بأ َّنه أ ْب َترُ  ،فر ّد القُرْ آنُ  ،قائال "إنَّ
َ
ٍ
ِك ھ َُو األَ ْب َت ُر" .٢كما نعت القُ َرشِ يّون م َُحمَّداً م َُذمَّما ،وقد علّق م َُح َّم ٌد" :أال تعجبون لما صرف ٌّ I
َشا ِنئ َ
٣
ً
َ
أذى قُ َريْش ،يسبون ويھجون مُذمَّماً ،وأنا م َُح َّم ٌد"  .ويورد ابنُ األثير في تاريخه الئحة تضم
ع ّني من َ
ف استثنى أسما ًء بارز ًة
ثمانية ع َشر اسما ً اُعتبر أصحابھا األشد عداو ًة لم َُح َّم ٍد وحركته ،مع أنَّ المؤلِّ َ
٤
ب(  .ونجد في اآل َي ِة
ان ب ِن حر ٍ
من ھذه الالّئحة ألنَّ أصحابھا أعلنوا إِسْ المھم الحقا ً )مثل أبي ُس ْف َي َ
الحادي ِة والثالثين من س ُْو َرة ّ
الز ْخرُفِ تساؤالً قُ َرشِ ّيا ً عن أحقيّة م َُح َّم ٍد بتلقي رسالة ال َّس َما ِء ،وذلك
ْن عَظِ ٍيم"؛ فم َُحمَّد ال ينتمي للفئات العليا في
بقولھم " :لَ ْوال ُن ِّز َل ھّذا القُرْ آنُ َعلى َر ٍ
جُل مِن ال َقرْ َي َتي ِ
المجتمع القُ َرشِ يّ  ،أو ّ
الثقفيّ  ،والقريتان في ھذه اآل َي ِة ھماَ :م َّكة والطائف؛ وإنْ كنا ال نعرف بالتحديد
ْش تلقي ال ُّنبُوَّ ة كون الرِّ َوا َيات تختلف
من ھما الرجالن ،اللّذان يستحقان من وجھة نظر قُ َري ٍ
ْش ،ولم يكنْ
بصددھما .وقد دفعت ھذه اآل َية كايتاني العتبار أنّ م َُحمَّداً ربما كان من موالي قُ َري ٍ
ب بالدم؛ ويضيف إلى ذلك دليالً أخر ،بأنّ م َُحمَّداً ما إنْ صدع برسالته َح َّتى كان صداھا
قريب نس ٍ
َ
٥
كثيفا ً
َّ
َّ
خيّة تبرھن على أنّ م َُؤسِّسي
ت
ال
المعطيات
التفسير؛
أساء
كايتاني
لكن
.
ة
ك
م
أرقاء
بين
ألنّ
ار ْي ِ
َ
ِ
الم األوائل كانوا قُ َرشِ يّين صرف.
ِ
اإلسْ ِ
في ھذه الفترة كان خطابُ م َُح َّم ٍد دفاع ّيا ً محضاّ؛ إذ رد على شخصيات قُ َرشِ يّة متنفذة ٦:الوليد بن
المغيرة ،أميّة بن خلف ،أبي جھل بن ھشام .ويعدد ابن ِھ َش ٍام لنا أسما َء خمس شخصيات كانت من
أشد ال ّشخصيّات استھزا ًء بم َُح َّمدٍ ،وھي من :بني أ َسدٍ ،وبني زھرة ،وبني َم ْخ ُزوُ م ،وبني َسھ ٍْم ،وبني
خزاعة؛ أيْ من مختلف البطون القُ َرشِ يّة المؤثرة والفاعلة في المجتمع ال َم ِّكيِّ  .وقد ر َّد عليھم القُرْ آنُ
لما أوغلوا في االستھزاء ،مطالبا ً بنفس اآلن في ر ّده م َُحمَّداً بمتابعة نضاله.٧
ت .كانت األسئل ُة
ت ومحاجا ٍ
ْش و حسب ،بل كان يتعرض لمجادال ٍ
لم يكن م َُح َّم ٌد يجابه َق ْد َح قُ َري ٍ
٨
المطروحة عليه بأ ّنه لو كان صادقا ً لجُ عل معه َملَ ٌ
ك من أجل إثبات صحة دعواه  ،وفي نفس السياق
 Iيأكل الطعام ويمشي في األسواق ،عالو ًة على عدم تمتعه
عبر القُ َرشِ يّون عن دھشتھم
لرسول من ّ ِ
ٍ
٩
بدالئل تبرھـن على أ ّنه مخصوصٌ برعا َيـة  .وبمنطق العقليّة الماديّة تساءلوا قائلين َ " :منْ يُحيى
الع َ
ِي َرمِي ٌم" .١٠لم يكن م َُح َّم ٌد يعاني من ھذه العقليّة الرافضة للبعث فقط ،بل كان النضر بن
ِظا َم وھ َ

الحارث بن علقمة من ال ّشخصيّات الَّتِي ناوأته ،كونھا كانت مط ً
الفرس
لعة على ثقاف ٍة دينيّة من
ِ
واليھو ِد والمسيحيين ،ولھذا كان النضر يعلن من موقع ثقافته بأنّ م َُحمَّداً يأتي قُ َريْشا ً بأساطير
األولين.
ُ
واليأس من قومِه تغزل حول م َُح َّم ٍد َنسِ ي َْجھا ،الَّذِي آلمه سخريتھم الالّذع ُة؛ كما
طفقت
خيوط اإلحباطِ
ِ
لإلسْ الم في َم َّكة قد وصلت إلى نقط ٍة لم تعد في مكنھا السّير قُ ُد َماً،
تبين له حقيقة أنّ الدَّعْ َوة ِ
الھجْ َرة ) ٦١٩م(
وتساوقت ھذه الوضعيّة مع مستج ٍد كان وقعه ثقيالً عليه؛ ففي ال َّس َن
١١ة الثالثة قبل ِ
ب .كانت وفاتھما متقاربة جداً ؛ فاستغ ّل القُ َرشِ يّون رحي َل أبي
توفيت زوجه َخ ِدي َْجة ،وعمّه أبو طال ٍ
ب الَّذِي كان يبسط حمايته على ابن أخيه؛ فزادوا من حدة مضايقاتھم لم َُحمَّد ،وذات مرّ ٍة وصل
طال ٍ
األمر أنّ قُ َرشِ ّيا ً نثر على رأسه تراباً ،فعلّق م َُح َّم ٌد على ھذا الحادث" :ما نالت قُ َريْشٌ م ّني شيئا ً أكره،
َح َّتى مات أبو طالب".١٢
الم وأھله ،و َت َب َّسلَ ْ
ت أجواؤھا لم َُؤسِّسِ ه بعد رحيل َ
الزوّ جة الحبيبة
لقد أصبحت أرضُ َم َّك َة َق ْف َر ًة ِ
لإلسْ ِ
والعم الحامي؛ فما كان منه إالّ أنْ اختط دربا ً جديد ًة ،لقد قرر منذ اليوم الخروج بدعوته خارج َم َّكة،
١٣
أيام دون أنْ يجد من
فتوجه بصحبة زيد بن حارثة إلى الطائف حيث تسكن ثقيف ؛ فأقام بھا ع َشرة ٍ
ت منھم ،و أصيب بحجر ،ف ُ
شج رأسه ،عندھا رجع إلى
أھلھا أ َّي َة استجابةٍ ،ال بل إ َّنه تعرّض لتحرشا ٍ
ّ
بلده .وفي طريق ْأو َبتِه أقا َم ِب َب َط ِن وادي نخلة أياماً ،وفي إحدى لياليھا ،وبينا كان يصلي مرّ به نف ٌر
آن١٤؛ وقد طلب ّ
 ُ Iمن رسولِ ِه أنْ
يخبر قو َمه بأنَّ ال ِجنَّ استمعت إلى
من الجنِّ ،
َ
فأصغوا إلى القُرْ ِ
١٥
ً
أمل وشجاع ٍة
آن وآمنت به  .كانت ال ِجنُّ تقول بحضورھا لِم َُح َّم ٍد إنَّ بوسعه أنْ يستمد قليال من ٍ
القُرْ ِ
الم ليس
منھا ،فحضورھا يبرھن على إمكانيّة حيازة ال ّتأثير والفعاليّة ،وأنَّ
َ
رفض قُ َريْش لِنِدا ِء ِ
اإلسْ ِ
راجعا ً لعدم مصداقيّة العقيدة ،بل إنَّ ھذه العقيدة وعبر الخطاب القُرْ آني تم ّكنت من جلب انتباه الجنِّ ،
١٦
جنَّ قد
والَّذِي رأت فيه "أ َّنه َي ْھدِي إِلى الرُّ ْش ِد" ؛ وبھذا فإنَّ الطلب من م َُح ّم ٍد إخبار قومه بأنّ ال ِ
استكبار عُتاتھم.
آمنت به يعني تبليغھم رسالة تنصُّ على أنّ موقفھم ناب ٌع من
ِ
ْش ـ وھم أخرجوك؟".١٧
في وادي نخلة سأل زي ُد بنُ حارث َة م َُحمَّداً" :كيف تدخل عليھم ـ أيْ قُ َري ٍ
ت كانت تواجه م َُحمَّداً ،مما أضطره للخروج ،وسؤال زي ٍد يكتسب
وھذا يعنى أنّ ثمّة تھديدا ٍ
ً
َّ
مصداقيته إذا علمنا أن م َُحمَّدا َي َّم َم وجھه شطر جبل حِرا ٍء ،ومن ھناك أرسل إلى َمكة َمنْ يطلب له
دخول
إجار ًة من بعض زعاماتھا ،لكن طلبه رُفض؛ فلجأ أخيراً إلى مِطعم بن عديّ  ،الَّذِي وافق على
ِ
ُ
أجرت م َُحمَّداً؛ فال َي ِھجْ ه أح ٌد منكم".١٨
اره ،وأعلن" :يا معشر قُ َريْش إ ّني قد
م َُح َّم ٍد في ِ
ج َو ِ
ينثن م َُح َّم ٌد بل شرع ي َب ِّ
عامر١٩؛
شر َوسْ َط القبائل ،فعرض دينه على بني كلبٍ ،و حنيفة ،وبني
لم
َ
ِ
٢٠
ويضيف ابن إسحاق :كندة ،وبينا يقول الواقدي إ ّنه أتى غسّان ،وبني محارب في أماكن إقامتھم.
ت من الكفاح المستميت لنشر دعوته التقى م َُح َّم ٌد باليثاربة ،الَّذِين وافقوا على
وبعد ثالث سنوا ٍ
خيّة فإنَّ أوّ َل آ َية
ار ْي ِ
استقبال المسلمين في مدينتھم بعد سلسلة من اللقاءات .وحسب المصادر ال َّت ِ
الح ّج  ،(٣٩ :والَّتِي جاءت بعد لقاء العقبة
اإلسْ الم ھي ) َ
جاءت تنصّ على إشھار الحرب ضد أعداء ِ
األخير .وتضيء التفاسي ُر لنا جوانب أخرى من ظروف الصراع بين م َُح َّم ٍد وقُ َريْش ،كما تكشف عن
الحيثيات الَّتِي رافقت ھجر َة م َُح َّمدٍ؛ إذ تقول إنَّ المعنيُّ باآل َية م َُحمَّداً وأصحا َبه ،الَّذِين ھاجروا إلى
المدينة ،بينا تقول روايات أخرى إ ّنه لما خرج م َُح َّم ٌد من َم َّكة ،قال رجل ـ بعض الرِّ َوا َيات تقول إنه
أَبُو َب ْك ٍر ـ أخرجوا نبيھم ،فجاءت اآل َية ،٢١ويدرج ابن ِھ َش ٍام اآل َية ) (١٩٣من س ُْو َرة ال َب َق َر ِة في نفس
السياق؛ لك ّننا ال نستطيع األخذ بھذا الرأي دون مناقش ٍة.
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ُ
ً
نتيجة للضغط القُ َرشِ يّ،
لھجْ َر ِة
إذا كان الحال كذلك حسب التفاسير ،فھذا يعني أنَّ م َُحمَّداً أجبر على ا ِ
خيّة فإ ّننا نجد أ َّنھا تتفق
ار ْي ِ
ولم تكن ھِجْ َر َته مخططا ً لھا؛ وعندما نعود مر ًة أخرى إلى المصادر ال َّت ِ
على أنّ زعماء البطون القُ َرشِ يّة عقدوا اجتماعا ً في دار ال َّن ْد َوة لدراسة كيفيّة التعاطي مع م َُح َّمدٍ،
ب .كان الزعماء المجتمعون من:
السيما مع النزيف البشريّ الَّذِي حصل بھجرة المسلمين إلى َي ْث ِر َ
 ١ـ بني عبد شمس،
 ٢ـ بني َن ْوفل بن عبد مناف،
صيّ،
 ٣ـ بني عبد الدار بن قُ َ
أسد بن عبد الع ّّزى،
 ٤ـ بني َ
 ٥ـ بني َم ْخ ُزوُ م،
 ٦ـ بني َسھْم،
٢٢

 ٧ـ بني جُ َمح،

في االجتماع ناقش المجتمعون طرق خوض المواجھة مع م َُح َّمدٍ ،فتداولوا أفكاراً مثل حبسه ،ويبدو
َ
أ ّنه ثمّة اتجاه كان مع إلقاء القبض عليه وحبسه إلى أنْ
يموت ،على أمل أن يكون مصيره مثل
مصير غيره من الشعراء ،كزھير والنابغة؛ كما كان ھناك اقتراح بنفيه؛ على أنَّ البديل النھائيَّ ،
ب من كل قبيل ٍة قُ َرشِ ّيةٍ ،ويترصدوا
جھل ،ھو تجنيد شا ٍ
الَّذِي استقر رأيھم عليه ـ حسب رأي أبي
ٍ
رجل واحدٍ ،وبذلك يُسقط بيد بني مناف فال يستطيعون إعالن
لم َُح َّم ٍد من أجل أن يضربوه ضربة
ٍ
٢٣
ِّ
الحرب على قاتليه فيضطرون لقبول ال ِّد َيةِ ،وقـد وصل الخبرُ م َُحمَّداً وحُذر من ال َّن ْو ِم في بيته .
ْ
ِراق ،مخاطبا ً َم َّك َةّ " :
و Iإ ّني
وإذ
غادر م َُح َّم ٌد بلدَ ه مكرھاً ،فإ ّنه عبّر في لُحيظا ِ
َ
ت الخروج عن آلم الف ِ
 ،Iولوال أنّ أھلَكِ أخرجوني منكِ
 Iوأكرمھا على ّ ِ
 Iإلى ّ ِ
ألخرج منكِ  ،وإ ّني ألعلم أ َّنكِ أحب بالد ّ ِ
ما خرجت منك".
*************

ب
 ٢ـ في َي ْث ِر َ
بقي م َُح َّم ٌد يشدو َحنِ ْي َنا ً ل َم ْوطِ نه منذ ُ
قتلع من أرضه ،ظل يترقب يوم عودته.
طرد ،و َك ُك ِّل
إنسان أ ُ َ
ٍ
ضان ال َّس َنة الثامنة ھجريّة  /كانون الثاني )يناير(  ٦٣٠م عندما تم ّكن من
وجاء زمانُ اللّقا ِء في َر َم َ
االسْ ِتيْالء على َم َّك َة.
ً
بعد نجاح االسْ تِيْال ِء وانتصاره في معركة ُح َني َْن واجھت م َُحمَّداً وضعي ٌّة داخلي ٌّة معقدةٌ
نتيجة لتذمّر
ّ
بالظ ْل ِم بسبب من أنّ ّ
الزحف صوب َم َّك َة لم يثمرْ شيئاً ،وبسبب
أنصاره اليثاربة ،الَّذِين شعروا
معركة حُ َنيْن ،الَّتِي لم تعد عليھم بأ َّي ِة غنائ َم ،على الرَّ ْغ ِم من أ َّنھم أبلوا فيھا بال ًء حسناً ،ورغم أنّ
ً
كافية ووفير ًة .كان سبب تذمرھم أنَّ م َُحمَّداً ارتأى أنْ يوزع غنائ َم حُ َني َْن على عموم
الغنائ َم كانت
3

ً
أزمة سِ يَاسِ ي ًّة في المدينة دفعته للقيام
ْش مستثنيا ً األنصار؛ وھذا ما أحدث
المقاتلين وزعما ِء قُ َري ٍ
الحمْ لَة أن يحرف اتجاه تيارات الغضب ال َي ْث ِربيِّ ،وأنْ
ك .كان ھدفُ م َُح َّم ٍد المباش ُر من ھذه َ
بحمْ لَ ِة َتبُو َ
َ
٢٤
َ
الحمْ لة خدمت ـ عالوة على انتصاره
يطھّر األجواء من سموم البغضاء والتشاحن؛ ويبدو أنّ ھذه َ
َّ
اإلسْ الم ،فشرعت وفو ُد قبائ َل بدوي ٍة عديد ٍة تأتي لزيارتهَ ،حتى أنّ
الكبير على َم َّكة ـ الدعا َية لحركة ِ
اإلسْ الم تحبو ،وعما
اإلسْ ال ِميّة بـ ))عام الوفود(( .لقد بدأت حركة ِ
ھذا العام سُميَّ في المصادر ِ
قريب ستنھض على قدميھا منتصبةً.
أ ـ عام الوفود ) ٩ھـ  ٦٣١ /م(
تحصي لنا كتبُ السير ِة أسما َء الوفو ِد الَّتِي جاءت م َُح َّمداً في ھذه ال َّس َنة ،وتختلف المصادر حول
تِعْ دَ ا ِد ھذه الوفود ،بينا تتفق على أ َّنھا جاءت إلعالن اإلِسْ الم ،مع أنَّ الرِّ َوا َي َ
ات ال تؤ ّكد ذلك دائما ً.
األثر" ،الَّذِي يسرد لنا
بشكل رئيس من " ُعيُونُ
لنتناول ما جاء في المصادر ،وسنستقي معطياتنا
ٍ
ِ
ثالثين وافداً جاءوا م َُحمَّداً ،٢٥ويتضح من روايته أنَّ أسباب مجيئھم ھي:
مؤلِّفه أسما َء
َ
الح َر َك ِة الجديدةِ ،ومحاولة التفاوض مع قائدھا حول أمر ما ،مثلما جرى مع وفد
 ١ـ للتعرّ ف على َ
بني حنيفة ،الَّذِي جاء يتباحث حول قضية ال تذكرھا المصادر ،بل تقول بأنَّ م َُحمَّداً قال لزعيم الوفد
٢٦
ْب ما أعطيتكه"٫
"لو سألتني ھذا العَسِ ي َ
 ٢ـ َثمَّة من جاء لھدف غامض ،ومنھم :عامر بن ّ
الطفيل ،الَّذِي جاء في وفد بني عامر ،وتقول
٢٧
عامر مات في ظروفٍ غامض ٍة أثناء رجوعِ ِه  .وليس
الرِّ َوا َية إ ّنه كان ينوي اغتيال م َُح َّمدٍ ،لكن
َ
واضحا ً كيف عرف م َُح َّم ٌد بِ َع ْز ِمهِ ،لكنّ ھناك روا َية تحكي أ ّنه طلب من م َُح َّم ٍد أنْ يجعل األمر له من
ِك" ،وعندما احتدم النقاش قال عامر:
ك وال لِ َق ْوم َ
اك لَ َ
ْس َذ َ
بعده ،فرفض م َُح َّم ٌد ذلك ،وقال" :لَي َ
٢٨
"ألمأل ّنھا عليك خيالً ورجاالً" ؛ فلمّا غادر عامر دعا م َُحمَّد عليه ؛ فمات .أما أمر ماذا ،أأمر ال ُّنب َُّوة
أم أمر القيادة ،فقد بقي مجھوالً ،وذلك ألنّ ال ُّنب َُّو َة ٌ
ھبة من ال َّس َماء وال تنتقل ألحدٍ؛ أما مسألة الخِال َفة
فھي لم تكن وارد ًة في ذھن م َُح َّم ٍد وأصحابِهِ ،كونھا لم تكن وارد ًة موضوعياً؛ وإذا فرضنا جدالً أ ّنھا
الع َر ِبيّة كانت تأبى منحھا لِ َمنْ ھو
كانت مجا َل بح ٍ
الج ِزي َْرة َ
ث فإنّ طبيعة التكوينات االجتماعيّة في َ
خارج التكوين القبليّ .
اإلسْ ال ِم ّي ُة ،واكتساب منافع ،مثل:
 ٣ـ لتصحيح وضع ّي ٍة سببتھا َ
الح َر َك ُة ِ
أ ـ عدي بن حاتم ،الَّذِي سُبيت أخته على ي ِد سري ٍة إسْ ال ِم ّي ٍة ھاجمت منطقة طييء )ربيع اآلخر٩ ،
العفو ،أطلق سراحھا؛ فأخبرت أخاھا الَّذِي كان في ال َّش ِام ،فجاء م َُحمَّداً
ھـ( ،ولما توسّلت من م َُح َّم ٍد
َ
ً
مھلل الطائيِّ ـ أحد زعما َء طيي ٍء ـ الحقا ) ١٠ھـ(،
وأعلن والءه .٢٩ويبدو أنَّ مجيء زي ِد الخيل بن
ٍ
اإلسْ ال ِم ّي ِة.
له عالقة بإدراك طيئ المتزايد لقوة َ
الح َر َك ِة ِ
حصن ،وتم ّكن
تميم ،الَّذِي جاء م َُحمَّداً لتحرير سباياھم ،بسبب غارة ش ّنھا ُع َي ْي َن ُة بنُ
ٍ
ب ـ وفد بني ٍ
طفل .وكان م َُحمَّد قد طلب من ُع َي ْي َن ِة
ورجل و
فيھا من أسر حوالي خمسين فرداً منھم ما بين امرأ ٍة
ٍ
ٍ
٣٠
ف مع حلفائه ،ووصل األمر إلى ح ِّد االشتباكِ معھم٫
القيام بھا ألنّ بني تميم كانوا على خال ٍ

4

ثمان ،بعدما علموا ـ حسب
 ٤ـ لتفادي التعرّ ض لھجوم المسلمين ،مثل وفد صُدَ ا َء ،الَّذِي جاء سنة
ٍ
٣١
ً
سرية إليھم٫
الرِّ َوا َية ـ بنية م َُحمَّد إرسال
 ٥ـ عق ُد تحالفٍ مع زعيم بارز:
أ ـ َفرْ َوة بن مُس َيك المُراديّ ،والَّذِي كان على عدا ٍء مع ملوك كِندة ،بسبب معركة جرت بين مُراد و
أعرب فروةٌ عن ألمه لِ َم ح َّل بقومه،
َھمْدان ،مُنيت فيھا مرا ٌد بھزيمة نكراء .في اجتماعه مع م َُح َّم ٍد
َ
ً ٣٢
فأجابه م َُحمَّد" :أ َما إنّ ذلك لم ْ
اإلسْ الم إال ّ َخيرا" .
يزد قو َمك في ِ
 Iاألزدي ،والَّذِي جاء في وف ٍد من األزد ،وقد كلّفه م َُح َّم ٌد أنْ يقاتل ب َمنْ أسلم من
بـ ُ
ص َرد بن عبد ّ ِ
كان يليه من أھل الشرك من قبائل اليمن؛ ولھذا شرع بقتال أھل جُ َرش ،وھي مدينة حصينة في
اإلسْ الم .٣٣مع أ َّنه ال
اليمن غير َج َرش ال َّشا ِميّة .وبعد أكثر من شھر أعلن أھلھا االستسالم لحركة ِ
تتوفر لنا معلومات عن الدوافع الَّتِي حدت به لتنفيذ ھذه المھمة؛ إالّ أنّ قتاله يميط اللثام عن طبيعة
اإلسْ الم كونه انحصر ِبجُ َرش.
التحالف مع حركة ِ
مْرو ،الَّذِي بعث رسوالً بإِسْ المه ،وكان عامالً للرّ وم في مُعان )بال َّش ِام( ،وتقول
ج ـ فروة بن َع ٍ
٣٤
وم لمّا علموا بإِسْ المه  .والسؤال لماذا قُتل؟ إذ ال تشير المصادر إلى أ َّنه
الرِّ َوا َية إ ّنه قُتل على يد الرّ ِ
وم من المسلمين ،فبالنسبة إليھم لم يكن
كان يعتنق المسيحيّة ،كما أ َّنه ليس ثمة من خو ٍ
ف لدى الرّ ِ
ً
صراع ما مع
م َُح َّم ٌد إالّ زعيما ً قبل ّيا ً ـ إذا فرضنا أ ّنه كان معروفا ً لھم ـ ،ولَ َع َّل فروة كان داخال في
ٍ
اإلسْ الم حقاً ،فربّما كان
إلسْ المه المزعوم دورٌ ،أما إذا كان قد أعلن ِ
وم ،وقُتل جرّ اء ذلك ،وليس ِ
الرّ ِ
يطمح لبناء تحالف معين.
مْرو بن معدي كرب ٣٥والَّذِي جاء في مجموع ٍة من
 ٦ـ بسبب من صراعات قبليّة داخليّة ،كحالة َع ِ
َّ
ً
بني ُزبيد .كان َعمْ رٌو على خالف مع قيس بن مكشوح المراديّ  ،الذِي توّ عد َعمْ را عشيّة ذھابه إلى
الر َّدة عن الطبيعة التكتيكيّة المؤقتة
م َُح َّم ٍد .ويكشف موقفه الالّحق في الفترة الَّتِي ُتسمى ٣٦حروب ِ
لتحالفه مع المسلمين ،إذ إ ّنه ناھضھم في ھذه الحروب٫
 ٧ـ من الواضح أنّ ال َّس َنة التاسعة  /العاشرة ھجرية كانت ٌ
القبائل وبھا
سنة مُسْ َن َت ًة ،وقد قدمت وفو ُد
ِ
ٌ
ُوك؛ فقد اشتكى ك ُّل
دعم مالي لمواجھة الجفاف ،بعدما تحرك م َُح َّم ٌد نحو َتب َ
راغبة في الحصول على ٍ
ك من أ ّنھم يعانون من ال َمحْ ِل ،وأنَّ مواشيھم ھلكت ليبس
من :وفد بني فزارة ،الَّذِي قدم بعيد َتبُو َ
٣٨
ب البالد ؛ أما وفد خوالن ،فقد قــال
األراضي ،وجاع عيالھم٣٧؛ واشتكى وفد بني مرة من َج ْد ِ
أعضاؤه إنّ ال َقحْ َط قد أجبرھم على أكل الرِّ َّم َة )العِظا ُم البالية(٣٩؛ وكذلك وفد سـالمان ،الَّذِي جاء
٤٠
اس األمطار٫
)شوال  ١٠ /ھـ( ،واشتكى من احْ ِت َب ِ
 ٨ـ ك ُّل الوفود كانت تتلقى جوائز من م َُح َّم ٍد.
اإلسْ ال َم.
 ٩ـ ال تؤ ّكد المصاد ُر أنّ ك َّل من جاء أعلن ِ
مؤشر يدل على أنَّ إِسْ ال َم الواف ِد كان يستتبع بالضرورة إِسْ الم القبيلة الَّتِي ينتمي
 ١٠ـ ال يوجد أيُّ
ٍ
ٌ
َّ
ً
ً
ً
ً
أشخاص جاء م َُحمَّدا )رمضان
إليھا الوافـد؛ فمثال ،تقول روا َية إنَّ وفدا مـن غسّان مؤلفا مـن ثالثة
ٍ
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اإلسْ ال َم ،ولمّا رجع لم يستجب إليھم أح ٌد من قومھم ،فكتموا إِسْ المھم ،٤١أما كيف
 ١٠ھـ( ،وأعلن ِ
عُرف كتمان إِسْ المھم ،فھذا شأن المؤرخين!!
 ١١ـ كانت َثمَّة شكو ٌ
ك قوي ٌّة لدى م َُح َّم ٍد في صحة من أعلن إِسْ المه ،فالقُرْ آنُ يعرب عن ارتيابه
٤٢
بإِسْ الم بني أسد ،ويستفھم متشككا ً إنْ كانوا صادقين ؛ وكما تذمر من البعض اآلخر ،مثل وفـد بني
٤٣
ون"٫
تميم ،الَّذِي قال فيھم القُرْ آن" :إنّ الَّذِين ُي َنا ُدو َن َك مِن َو َرا ِء ْالحُ جُ َرا ِ
ت أَ ْك َث ُر ُھ ْم الَ َيعْ ِقلُ َ
 ١٢ـ ھنالك حاالت جاء فيھا فرد واحد ،مثل ضمامة بن ثعلبة ،الَّذِي اعتبرته المصادر وافداً عن
بني سعد بن بكر.٤٤
بتوسع أحياناً ،وال تحصرھا في ال َّس َنة
المصادر التاريخ َّي َة تتحدث عن الوفود
الجدير بالذكر أنَّ
َ
ٍ
التاسعة للھجرة؛ فمثالً ،تكشف إحدى الرِّ َوا َيات أنَّ وفد أشجع قدم عام الخندق )ذو القعدة ٥ ،ھـ /
سالم ،وقد شرحوا دوافعھم بكونھم أقرب ال ّناس
آذار،مارس  ٦٢٧م( ،والتقى بم َُح َّم ٍد طالبا ً منه عقدَ
ٍ
منه داراً ،وأنھم أقل عدداً ،وأنھم يرغبون بالوقوف على الحياد في الصراع الدائر بينه وبين قومه
قُ َريْش.٤٥
اإلسْ ال ِميّة ،عندما شرع م َُح َّم ٌد يرى كيف أ َّنه صار زعيم الح َِجاز
وسّعت ھذه الوفو ُد آفاق الدَّعْ َو َة ِ
الع َر ِبيّة األبرز ،فأدرك ھو وصحبه ،أ َّنھم على أعتاب مرحلة جديدة؛ مما
الج ِزي َْرة َ
األقوى ،ورجل َ
َّ
نظر
سمح لھم بصياغة ممارسات تسعى للتوسع األفقي .على أنَّ ك َّل المؤشرات كانت تدل أنَّ خط
ِ
فح َّتى ھذه اللحظة لم يكن بمستطاع م َُح َّم ٍد
الع َر ِبيّة؛ َ
الج ِزي َْرة َ
اإلسْ الم لم يكن يتجاوز تخوم َ
قادة ِ
بطبيعة الحال أنْ
اإلسْ ال ِميّة ستشمل
َ
يستشرف أنَّ حركته ستتحول إلى دولةٍ ،وأنَّ تخوم سيطرة ال َّد ْولَة ِ
َ
ثالث قاراتٍ ،وھذا ما سنراھا أثناء الحديث عن إلغاء نظام ال َّنسِ يء .
ب ـ َّ
الز َكاة
وضع حركته معق ٌد ؛ فمن جھة حاز على
بعد أنْ استسلمت َم َّك ُة والطائفُ للمسلمين ،وجدَ م َُح َّم ٌد أنَّ
َ
نفو ٍذ قويٍ في أرجاء الح َِجاز ،وأعلنت حواضرھا الخضوع له ،لكنَّ قواته أضحت بالمقابل عاجز ًة
ت على
عن القيام بھجما ٍ
ت من أجل الحصول على غنائ َم ،حيث لم يعد مسموحا َ لقواته أنْ تشنَّ الغارا ِ
القبائل الَّتِي ارتبطت بعالقة مع المسلمين والَّتِي سماھا وات ـ أيْ
اريّة ال َم ِّكيّة ،وال على
ِ
القوافل التِجَّ ِ
اإلسْ المِيّ " .كما أنَّ التركيبة االقتصاديّة لھذه المناطق لم تكنْ تسمح للمسلمين
ھذه الحالة ـ "السلم ِ
ضرائب؛ فھذه قضيّة مرتبطة بوضعيّة اقتصاديّة متكاملة تفرز
ريع منھا عبر فرض
َ
بالحصول على ٍ
ً
ً
دولة ،وجھازاً إدار ّيا ً و قمع ّيا ً )الجيش والشرطة( .وإذ صارت ھوامشُ تحرك المسلمين
ضيقة؛ فإنّ
م َُحمَّداً أصبح يواجه ح ً
الة فريد ًة ،فھو قد صار زعيما ً معترفا ً به ،وھذا يحصل ألوّ ِل مر ٍة في تاريخ
كزعيم قبليٍّ  ،وبالتالي
الع َربِيّة االجتصاديّة ،فقد كان يُنظر إليه
الج ِزي َْرة َ
المنطقة ،لكنْ بحكم ظروف َ
ٍ
ً
سلطة تؤھله إلدارة العمليات االقتصاديّة؛ ألنّ الكيان السِ يَاسِ يّ لم يتكون بعد.
لم يكن يملك
ً
ب ،فإ ّنه تأتى على م َُح َّم ٍد ح ّل
وإذ صارت اإلِ َغارات على القوافل
مستحيلة ،وال ّتجارة ليست بيد َي ْث ِر َ
المعضلة البازغة عبر إحدى طريقيْن :األولى ،توسيع النشاط العسكريّ  ،ليشمل مناطق أبعد فأبعد
غير مھيأ ٍة بعد لتبني ھذه
ُوك ،وكانت الظروف
َ
الم ،مثلما كان في مُؤ َت َة و َتب َ
عن مركز ِ
اإلسْ ِ
َ
تمويل من الداخل،
مصادر
االستراتيجيّة ،وھي لن تتھيأ إال في عھد خليفته أ ِبي َب ْك ٍر؛ الثانيّة ،توفير
َ
ٍ
ار ْي ِخيّة ـ فُرضت َّ
الز َكاة في ال َّس َنة التاسعة ھجريّة ،وتعيّن الفرض الجديد
ولھذا ـ وحسب المصادر ال َّت ِ
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ار ْي ِخ ّي َة تخبرنا أنّ
صدَ َق ًة ُت َطھِّرُ ُھ ْم" .٤٦وعلى الرَّ ْغم من أنَّ
َ
باآل َي ِة ُ " :خ ْذ مِنْ أَم َْوال ِِھ ْم َ
المصادر ال َّت ِ
اإلسْ المِيّ ،وذلك لجمع َّ
الز َكاة ،إال ّ أنَّ ھذه
م َُحمَّداً فرّ ق عماله بين
ِ
القبائل المنضوية تحت مظلة السلم ِ
المصادر ال تورد أ َّي َة حال ٍة عن االلتزام بھا َح َّتى عشية وفاته ،أيْ في مدة زمنيّة تقارب العاميْن؛
ومن ھنا تنشأ جمل ُة أسئل ٍة :متى ُ
ت َّ
شرِّ َع ْ
الز َكاةُ بالضبط ،وكيف كانت ھي رؤية م َُح َّم ٍد لتحصيلھا،
وھل ش ّك َل م َُح َّم ٌد جھازاً لإلشراف على ھذه العمليّة ،وعلى فرض أ ّنه رغب بتكوينه ،ھل كان قادراً
ار ْي ِخيّة على تكوين ھذا الجھاز.
في ظروف لحظته ال َّت ِ
ما يدفعنا لطرح ھذه األسئلة إنَّ كلمة َز َكا ٍة وردت في القُرْ آن ) (٣٢مر ًة ،وھي مقرونة بشكل عام
ً
ً
إلزامية ،بل
فريضة
بالصَّالة .و ُتستعمل كلم ُة )الصَّدَ َقة( كمرادف للزكاة ،لكن الصَّدَ َقة ليست
ٌ
آن ) (١٤مر ًة .ث َّم إ ّنه من المفترض أنْ تكون جميع اآليات الَّتِي احتوت
تطوعية ،و قد وردت في القُرْ ِ
مفرد َة َّ
الز َكاة تعود إلى المرحلة ال َي ْث ِربيّة المتأخرة وبالتحديد إلى ما بعد ال َّس َنة التاسعة ھجريّة ،إالّ أنَّ
فحص اآليات يكشف بأنَّ َّ
ت بدون الصَّالةٍ ،ومرةٌ واحدةٌ بمعنى الصَّدَ َقة
الز َكا َة وردت خمسُ مرا ٍ
صلَ ْ
ت (٧ :ـ وھي آ َي ٌة َم ِّكي ٌّة ـ بأنَّ فيھا
)الرُّ ْوم (٣٩ :؛ ويخبرنا القرطبيّ حول إحدى ھذه اآليات )فُ ِّ
تنديداً بمشركي َم َّك َة ،الَّذِين منعوا نفقتھم وإطعامھم على من اعتنق اإلِسْ الم .ومن ھنا فنحن أمام
مصطلح لم يأخذ شكله الناجز في حياة م َُؤسِّس اإلسْ الم ُّ
قط ،ومعانيه في القُرْ آن متعددة٤٧؛ وبالتالي
ِ
ٍ
ً
تتطلب مسألة َّ
دراسة ال تأخذ وجھة نظر المصادر اإلِسْ ال ِميّة ِب ِعالَّتِه.
الز َكا ِة
ج ـ ال َّنسِ ي ُء
الم تراءى له أنّ الوقت قد حان لنشر دِي َن ُه خارج الحواضر
في ال َّس َن ِة األخير ِة من حياة م َُؤسِّس ِ
اإلسْ ِ
اإلسْ المِيّ؛
الم بعدما دخلت في
الح َِجازيّة ،فبدأ يرتب آل ّي َة جذ ٍ
نظام السلم ِ
ب للقبائ َل ال َبدَ ِو ّي ِة إلى اإلِسْ ِ
٤٨
وبھذا الصدد كان قراره بإلغاء نظام ال َّنسِ يء أھ ّم محاولة له الستنھاض ھذه اآلليّة .
الج ِزي َْرة ال َع َربِيّة ھو ال ّنظام الَّذِي يعتمد على ال ّشھور القمريّة،
كان ال ّنظا ُم ال ّتقويميُّ السّائ ُد في َ
الع َربِيّة القمريّة ثالثمئة وأربعة وخمسون يوماً ،وھي أقل من الشھور السّريانيّة
ومجموع الشھور َ
ث و ثالثين سنة؛ ولھذا كان العرب في العھد القبل ـ
بأحد ع َشر يوماً ،مما يعطي فرقا ً ك ّل ثال ٍ
سنين شھراً وتسميه ال َّنسِ يء؛ وكان منوطا ً بـ ))ال ّنسأة(( ممارسة ھذا
ث
إِسْ الميّ تكبس في ك ِّل ثال ِ
ٍ
َّ ْ ٤٩
الع َربِيّة العتبارات تتعلق بمواسم الح ّج  /ال ّتجارة ،والَّتِي
الج ِزي َْرة َ
س  .كان ال َّنسِ ي ُء يُمارس في َ
الطق ِ
َ
كانت يجب أنْ
إيقاع دوري ثابتٍ ،لم يكن من الممكن تحقيقه إالّ باالعتماد على التقويم
تضبط وفق
ٍ
٥٠
ال َّشمْ سيّ  .ويرجح ُ
بتقويم شمسيٍّ ـ
رمضان أدرك صعوبة التقيّد
ش ْلحُد أنَّ م َُحمَّداً بعدما أسّس صوم
َ
ٍ
ومعايير ثابت ٍة .كان الخيار بالنسبة له
قمريٍّ  ،ولتجنب ك َّل خطأ في الحساب ،كان ال بد من ضواب َط
َ
االعتماد على التقويم ال َّشمْسيِّ  ،أو الرجوع الكامل إلى ال َّس َنة القمريّة؛ ولم يكن التقويم ال َّشمْ سيُّ
ت دقيقةٍ؛ ومن ھنا وقع
القمر ،السيما حاجته إلى حسابا ٍ
مناسبا ً لِ َمنْ اعتاد على ضبط وقته بوتيرة
ِ
خياره على تبني التقويم القمريّ .
كيان
لكنْ ما يمكن مالحظته على ھذا اإللغاء أنَّ م َُحمَّداً في قراره ھذه كان يتطلّع إلى تأسيس
ٍ
الع َر ِبيّة ،ولم يكن في ذھنه ،وذھن أصحابه َح َّتى ذلك
الج ِزي َْرة َ
إسْ المِيّ ممت ٍد إلى أوسع مساحة في َ
تنظيم وم َُؤسِّساتٍ؛ وذلك ألنّ نظام الشھور القمريّة
الوقت ھدف بناء دولة ،بك ِّل ما تعنيه ال َّد ْولَة من
ٍ
دقيق ال يفي باحتياجاتھا إال التقويم ال َّشمْ سيّ  ،وم َُح َّم ٌد
تقويم
ال يصلح للحياة المدنية ،والَّتِي تحتاج إلى
ٍ
ٍ
في قراره ھذا كان ينطلق من متطلبات المرحلة الَّتِي وصل إليھا مجتمعه ،وإجابته على ھذا ال َّنحْ و
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في ال َّس َنة العاشرة ھجريّة على أسئلة واقعه كانت في إطار السعي لالنتشار الجُ ْغ َرافِيِّ )البناء
دين دولةٍ ،أو عولمته ،بل كان يھدف
اإلسْ ال َم َ
األفقيّ ( .أيْ إنّ إلغاء ال َّنسِ يء لم يكن يھدف إلى جعل ِ
العالَمِيّ ،ومع ذلك ساعد
الع َر ِبيّة ،ال على النطاق َ
الج ِزي َْرة َ
اإلسْ الم في نطاق َ
إلى توسيع أفق دَعْ َوة ِ
ھذا اإلجراء على عولمة اإلِسْ الم فيما بعد ،مع توسّع القاعدة البشريّة ألتباعه مما مھد له الطرق نحو
العالَ ِميّة.
َ
*************

 ٣ـ بعد َر ِحي ِْل م َُح َّم ٍد
في شھر ربيع األوّ ل من ال َّس َنة الحادية ع ْشرة ھجريّة )حزيران ) يونيو (  ٦٣٢م( ،٥١غادر م َُؤسِّس
إجماع حول ال ّشخصيّة المؤھلة لقيادة المدينة؛ فتداعى
اإلسْ الم العالم األرضيّ ،تاركا ً المسلمين دون
ِ
ٍ
َ
ْ
زعيم من بينھم ،وعندھا
تعيين
بصدد
قرار
التخاذ
وذلك
دة،
بني
ة
ف
ي
ق
س
في
لالجتماع
اليثاربة
ساعِ
ِ
ِ
َ
ٍ
ٍ
سارع المھاجرون بدورھم للمشاركة في ھذه االجتماع ،والَّذِي حضره أبرز الوجوه المھاجرة )أَبُو
َب ْك ٍرُ ،ع َمر بن َ
الجناح الھاشميّ كان غائبا ً عنه ،وبعد
اح( ،على أنَّ َ
الخ َّطابِ ،أَبُو ُع َبيْدَ ة بن َ
الجرَّ ِ
األوس وبعض الشخصيّات َ
مداوالت حادة أتفق المھاجرون وبدعم من ْ
الخ ْز َرجيّة ،الَّتِي كانت على
َ
بن ُع َباد َة ـ الزعيم َ
الخ ْز َرجيّ  ،والمرشح للخِال َفة ـ على مبايعة أ ِبي َب ْك ٍر .
عدا ٍء مع َسعْ ِد ِ
تمض أيا ٌم كثيرة َح َّتى الح في المدينة شب ُح حر ٍ
ولم
ب داخل ّيةٍ؛ فمن جھة أولى عبّر الجناح الھاشميّ
ِ
بن أبي طالبٍ؛ ومن جھة ثانية ،خلق
عن استيائه وسعى لعقد
اجتماع جدي ٍد من أجل انتخاب عليِّ ِ
ٍ
ً
حالة من التوتر بين المھاجرين بالعموم و اليثاربة ،كان بركان المدينة يقذف حم َم
تعيين أَبِي َب ْك ٍر
غضبِه تالسنا ً بين ھذه األطراف ،فتأتى على أَ ِبي َب ْك ٍر اتخاذ إجراءات سريعة للحيلولة دون انفجاره،
حل سوى توجيه طاقات مجتمع المدينة في مسارات أخرى؛ وجاءت أَ َبا َب ْك ٍر
ولم يكن أمامه من ٍ
َ
َّ
الفرص ُة المواتي ُة مع وفو ٍد من القبائل البدويّة التِي رفضت مبدأ دفع َّ
الموقف
الز َكاة ،فأستغ ّل أبُو َب ْك ٍر
َ
اإلسْ ال ِميَّة ،وال نعرف بالضبط
وأصرّ على أخذھا منھم ،مما أثار نقاشا ً في المدينة بين قادة الحركة ِ
ّ
اإلسْ ال ِميّة .ربما كانت الصياغة األولية لمفھوم
مضامين الحوارات الَّتِي دارت بين نخبة َ
الح َر َكة ِ
َّ
الز َكاة قد سُبكت في نھاية حياة م َُح َّمدٍ ،وصقلت من ُث ّم جرّ اء ھذه النقاشات ،ول َِع ّل أَ َبا َب ْك ٍر كان الرّ ائِد
في صياغة ھذه المفھوم بشكله الناجز ،وخصوصا ً أنَّ الواقع الموضوعيّ كان يتطلّب منه اإلسراع
ومواجھة التحديات الناشئة .وربما كانت آيات َّ
الز َكا ِة في صياغتھا النھائيّة انعكاسا ً لما أستجد بعد
ً
وفاة م َُح َّم ٍد من جھة؛
اإلسْ ال ِميّة في المدينة بخوض الحروب من جھة ثانية إنّ
ونتيجة لقرار القيادة ِ
َّسة على التساؤل التالي :كيف لم يقاتل م َُح َّم ٌد خالل سنتين من أجل جمع
ھذه االفتراضات م َُؤس َ
َّ
الز َكاة ،وفجأ ًة اكتسبت ھذه المسألة ك َّل ھذه األھميّة؟
سارعت قوات المسلمين إلى تنفيذ قرارات قيادتھا وخاضت حروباً ،كانت حرب ال َي َما َم ِة أشدھا
الر َّدةِ؛ وعندما انتھت
ار ْي ِخيّة بحروب ِ
ضراو ًة ،وقد سُميت سلسلة المعارك ھذه في المصادر ال َّت ِ
ً
مندفعة نحو محاربة قبائ َل نائي ٍة
اإلسْ ال ِم ّي ُة نفسھا
المرحلة األولى من ھذه الحرب وجدت َ
الح َر َك ُة ِ
ً
الح َر َك ِة
اإلسْ المِيّ أبدا .ومع ختام ھذه المرحلة انفتحت أمام َ
عنھا لم تكن قد دخلت في إطار السلم ِ
َّ
ْ
الع َربِيّة ،وذلك نتيجة لعامل التفاعل الداخليّ الذِي
اإلسْ ال ِم ّي ِة آفاق التوسّع
الج ِزي َْرة َ
الجُغ َرافِيِّ خارج َ
ِ
الح َر َكة متابعة درب الحروب ،ونتيجة لضعف فارس وبيزنطة.
كان يفرض على َ
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اإلسْ الم
في ھذه المرحلة ـ من االسْ ِتيْال ِء على َم َّك َة إلى السيطرة على بالد ال َّش ِام
ِ
والعراق ـ انتشر ِ
الع َربِيّة ضد بعضھا البعض إمّا تحت
بفضل القوة العسكريّة والحروب الدمويّة الَّتِي خاضتھا القبائل َ
راية اإلسْ الم وإمّا بالتحالف مع حركته؛ حيث لم يكن ُّ
غير استعباده ،ولم
قط وج ٌه آخرُ لھداية شع ٍ
ب َ
ِ ِ
يكن ُّ
غير الفاتحين .ومن البعيد أنْ يكون ال َّناس قد قاتلوا في سبيل اآللھة،
قط مبشرون آخرون
َ
٥٢
واآللھة ھم الَّذِين قاتلوا في سبيل الناس  .بيد أ ّنه في مراحل الحقة ،وربما في مراحل أفول ال َّد ْولَة
غير عسكريّة )عبر ال ّتجارة ،واالستيطان في بعض مناطق
اإلسْ ال ُم باالنتشار بطرق ِ
اإلسْ ال ِميّة أخذ ِ
ِ
ً
ً
سْ
أنْ
الم في ھذه المرحلة لم
اإل
انتشار
وھو
،
ا
مھم
ا
أمر
نالحظ
علينا
لكن
(.
آسيا
وشرق
إفريقيا
أنّ
َ
ِ ِ
ي ْ
سْ
كدين،،
نفسه
الم
اإل
ٍ
ُنجز بفضل القوة العسكريّة وحسب ،بل كان َثمَّة عام ٌل آخرُ ،وھو جاذبيّة ِ
الم
ويعود سرّ جاذبيته إلى بساطته ،وعدم تعقد معتقداته ،ويمكن أنْ نالحظ من شعائر ِ
اإلسْ ِ
اإلسْ ال ُم دينٌ
)الوضوء ،الصَّالة ،الصّيام( مدى بساطته ،الَّتِي عكست بساطة البيئة الَّتِي نشأ فيھاِ .
ً
الع َر ِبيّة عموماً؛ إذ
متعال ،يتجاوز في جوھره الوثنيّة ،وھو كان يلبي
الج ِزي َْرة َ
حاجة روحي ًّة ألفراد َ
ٍ
ً
إنّ المجتمعات المعقدة نسب ّيا ك َم َّك َة لم ْ
تبلغ مرحلة تطور اجتصاديّ ينتج الفكر الفلسفيّ  ،وال ّنظر
الالّھوتيّ  .وال يقدم لنا ال ّشعْ رُ الجاھليُّ أ َّي َة رؤي ٍة فلسفيٍةٍ ،بل يعكس مجرد تأمالت في الوجود .كانت
ً
الع َربِيّة
اإلسْ الم اإلجابة عليھا بسھولةٍ ،وقد الحظنا أنّ
الج ِزي َْرة َ
أسئلة سكان َ
بسيطة ،والَّتِي استطاع ِ
ً
م َُحمَّداً في إلغائه ال َّنسِ يء كان يسعى لكسب البدو؛ ولھذا لم يجد حاجة في تطوير تأمالت فلسفيّة
يسع لحيازة ثقافة
والھوتية ،بل ربما كان يميل أكثر لتبسيط المعتقد الدينيّ من أجل كسبھم ،فلم
َ
الم المب ّكر أثراً للمذاھب المسيحيّة ،والَّتِي كانت قريبة من موطن
الھوتيّة ،ولھذا ال نجد في ِ
اإلسْ ِ
ّ
اإلسْ الم )مثل ال َّش ِام(؛ وھذا ھو الجانب الثاني الَّذِي دفع الشعوب المجاورة العتناقه .ويبدو أنَّ ذلك
ِ
كان أح َد عوام َل قوة حركة الفتوحات نفسھا؛ ھذه العناصر الَّتِي سمحت للفاتحين باالسْ ِتيْالء على
اإلسْ الم ـ من دون
مساحات شاسعة ـ وھي بلدان أكثر تطوراً َ
وح َّتى تملك عقائدَ ديني ًّة أشدَ تعقيداً من ِ
أنْ يذوبوا بالشعوب المغلوبة كما حدث مع فاتحين آخرين ،وھكذا ال يمكن تفسير نجاح التوسّع
اإلسْ المِيّ بقوة الفاتح فقط ،إذ لم َتحُ ْل القوةُ العسكر ّي ُة دون انصھار الجيوش الفاتحة في المجتمعات
ِ
ً
شافية عنھا بعد.
ت
الَّتِي احتلتھا .ويبدو أنّ ھذه النقطة لم ٌتدرس جيداً ،ولم ُتق ّدم إجابا ٍ
الم ش ّكلت جاذبيته إالّ أنّ ّ
الع َر ِبيّة بعد وفاة م َُح َّم ٍد
الج ِزي َْرة َ
تعزز مواقعه في َ
بالرَّ ْغ ِم مِنْ أنّ بساطة ِ
اإلسْ ِ
عنصر بشريٍّ ـ أساس ماديّ ـ
فاإلسْ الم كأيديولوجيا يحتاج إلى
ٍ
ارتكز على الجاذبيّة االقتصاديّة لهِ ،
ّ
ٌ
من أجل أنْ يتحقق ،وھذا العنصر البشريّ يؤمن به ألنه تحقيق لحاجاته؛ ويمكن أنْ
ننظر إلى
َ
الع َربِيّة ،وليس اإلرغام ھو ما حقق له البقاء ،بل قدرته
الج ِزي َْرة َ
الم على أ َّنه أيديولوجيا ناسبت َ
ِ
اإلسْ ِ
أيْ
اإلسْ الم ال يمكن أن يكون قد اعتمد في انتشاره على السـيف ،بل
؛
القبائل
حاجات
تلبية
على
إنّ
ِ
ِ
الع َر ِبيّة؛ فأصبح بھذا لوا َء ال ّتقدم
الج ِزي َْرة َ
على قدرتـه على تلبية المصالح الماديّة للقبائل في َ
الع َربِيّة بـه طوعا ً بعد البدء بالفتوحات )الخروج من
ار ْيخِيّ في زمنه ،وبذلك تمسـكت القبائل َ
ال َّت ِ
الع َربِيّة( ،وبدون أيَّ إكرا ٍه خارجي.
الج ِزي َْرة َ
َ
الج ِزي َْرة
أمّا في البدء ،فكان إجبار
القبائل على اعتناق اإلِسْ الم أمراً الزما ً في إطار نشأة ال َّد ْولَة في َ
ِ
َّ
ً
َ
ّ
َّ
أنْ
ْ
الع َر ِبيّة؛ فإذا كان مفروضا بالدول ِة في المجتمع الط َبقيّ المتبلور تقف ـ على المستوى النظريّ
َ
ّ
َ
ّ
ّ
ً
َّ
الخالص ـ فوق الطبقاتِ ،فإنّ الد ْولة اإلِسْ ال ِميّة في طور التأسيس كانت مجبرة ـ من الناحية النظريّة
القبائل والمعتقدات الوثنيّة؛ وھذا لم يكن متاحا ً لھا إالّ إذا اعتنقت القبائ ُل
أيضا ً ـ على أنْ تكون فوق
ِ
اإلسْ الم ـ ،فإرغامھم
َ
اإلسْ ال َم ،حيت ستتمكن ال َّد ْولَة الناھضة من ل ّم شملھم بأيديولوجيتھا ـ ِ
الع َر ِب ّي ُة ِ
ً
ً
على اعتناق الدين الجديد خدم وسيلة فعالة بالنسبة لقيادة المدينة لتقف فوقھم باسمھم ،وھي تفادت
ً
ازيّ في سعيھا
معضلة كبير ًة ،أال وھي كيف لھا أنْ تتجاوز َ
اإلسْ ال ِم ّي ُة إطارھا الدينيّ و الح َِج ِ
الح َر َك ُة ِ
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قرار يقضي بأنّ تحرير القبائل من وثنيتھا ھو
اإلسْ ال ِم ّي ُة إلى
ٍ
لتأسيس ال َّد ْولَة؛ وقد توصلت القيادةُ ِ
الع َربِيّة .كما كان إجبار
اإلسْ الم
الج ِزي َْرة َ
كدين لمجموعة محددة في َ
ٍ
البديل عن تحررھا ھي من ِ
ً
الر َّدة(( مسألة في غاي ِة األھميّة
الج ِزي َْرة َ
قبائل َ
اإلسْ الم في مرحلة ))حروب ِ
الع َربِيّة على اعتناق ِ
ً
َ
اإلسْ ال ِميّة إدراكا منھم إلى أنْ حيازة القوة العسكريّة ال تكفي للحفاظ على
بالنسبة لقادة َ
الح َركة ِ
َ
ً
ُ
َ
القبائل إحدى وسائل
السّيطرة؛ كونھا خاضعة لتقلبات المعطيات الماديّة على األرض .كانت أسْ لمة
ِ
اإلسْ ال ِميّة،
حيازة القوة ،وبالتالي ديمومة السيطرة .وإذ صار اإلِسْ الم راية التوحي ِد بالنسبة للقيادة ِ
الع َربِيّة ،ولم يتردد الرّ واةُ في نسبة وصي ٍة لم َُح َّم ٍد تنصُّ على
فإنه أضحى
الج ِزي َْرة َ
الدين الوحيدَ في َ
َ
َّ
الح َر َكة
الع َربِيّة ،مع أنه لم يكن بوسع م َُح َّم ٍد أنْ يتنبأ بمسار َ
الج ِزي َْرة َ
أ ّنه ال يجوز ترك دينيْن في َ
الع َربِيّة.
الج ِزي َْرة َ
اإلسْ ال ِميّة ،وأ ّنھا ستغدو القو َة الرئيس في َ
ِ
آليات ال َف ْت ِح
ً
الع َر ِبيّة ،إال ّ أ ّنه
الر َّدة،
الج ِزي َْرة َ
ووسيلة لتوحيد قبائل َ
على الرَّ ْغ ِم مـن أنّ ال َف ْت َح كان تطويراً لحروب ِ
ت الجُ ْغ َرا ِفيّة أيضاً؛ إذ جرت
دَويّة ،ولم يكن خارجا ً عن الضَّرُ ْو َرا ِ
لم يكن منقطعا ً مع تقاليد قبائلھا ال َب ِ
في العھد ال َق ْبم َُحمَّديّ سيرورةُ
العراق عبر الھجرات
الع َربِيّة إلى
الج ِزي َْرة َ
ان من َ
ِ
ِ
انتقال فائض ال ُّس َك ِ
الع َربِيّة تندفع
الج ِزي َْرة َ
والغزوات .فابتدا ًء من األلف الثالث قبل الميالد شرعت جماعات من شعوب َ
نحو الشمال في فترات القحط بالغة الشدة ،٥٣وفي فترات الحروب الناتجة عن ھذا الجفاف .وتخبرنا
َ
وغطفان ،وقبيلة
تنوخ استوطنت الحيرة ،وھم مجموعات َق َبليّة من قُضاع َة،
اإلسْ ال ِميّة أنّ
َ
المصادر ِ
٥٤
ُ
قبيص ،وكانت قد وصلت البحرين بحثا ً عن الموطن األفضل ،ث ّم إ ّنھا توجھت إلى الحيرة  .كما
َ
اإلسْ الم التوسّعيّة لھم
كانت قبائ ُل
ِ
الم بفترة طويلة ،وقد وفرت حركة ِ
اليمن تھاجر شماالً قبل ِ
اإلسْ ِ
مخرجا ً لذلك الميل للھجرة واالستقرار في أماكن أخرى .ولذلك سارعت ھذه القبائل لالنضمام إلى
اإلسْ ال ِميّة الَّتِي توجھت لفتح سوريا .٥٥ولما توجّ ه المسلمون لقتال الرّ وم في ال َّش ِام خرج
الجيوش ِ
ّ
ّالح ،ولم
الع َر ِبيّة ومعھم نساؤھم وأبناؤھم ،وكذلك مؤنھم
الج ِزي َْرة َ
عرب جنوب َ
 ٥٦من الطعام والس ِ
َ
الغنائم  .كان انتقال المقاتلين مع
نفقات مصاريفھم بل كانوا يوفرونھا من
يكلّفوا قيادة المدينة
ِ
ُ
اإلسْ ال ِميّة فھي لم تو ّفرْ على قيادة المدينة نفقات العمليات العسكريّة
أ َسرھم ميز ًة كبير ًة لحركة ال َف ْتح ِ
فقط ،بل حافظت أيضا ً على جميع قوى العمل البشريّة ،إذ لو كان تمويل الحروب مسئولي َة قياد ِة
الح َر َكة
المدين ِة لما اصطحب المقاتلون معھم أ ُ َسرھم ،و في ھذه الحالة كان يتوجب على قيادة َ
ُ
سر المقاتلين مما كان سيزيد من أعباء الحرب ،ويحمّل الخزينة تكاليف ال ِق َبل لھا
اإلسْ ال ِميّة رعاية أ ِ
ِ
ً
نتيجة للفتح وزاد من
أموال وفير ٍة
على
بالحصول
المدينة
لقيادة
سمحت
الميزة
ھذه
م
ث
.
بتأمينھا
إنّ
ّ
ٍ
ْ
ب و َم َّك َة ،كما أمّن
ر
ث
ي
في
لألھالي
ة
ٍ
كبير
ة
ٍ
رعاي
وتوفير
القبائل،
زعماء
رشوة
على
القيادة
قدرت
َ ِ َ
خ ّي ُة
ار ْي ِ
اإلسْ ال ِميّة السيطرة القويّة على المناطق المحتلة باالستيطان  .وتبرھن التجرب ُة ال َّت ِ
للحركة ِ
مصادر مالي ٍة ھو السبب المباشر لموتھا قبل أن تبلغ سن
على أنَّ عجز الكيانات الناشئة عن توفير
َ
اإلسْ ال ِم ّي ِة ھو مثال دولة كندة الَّتِي كانت أوّ ل محاولة
الرشد ،والمثال القريب من حالة نشوء ال َّد ْولَ ِة ِ
الع َر ِبيّة ،المتمثل مركز ّيا ً في ھضبة نجد،
الج ِزي َْرة َ
معروفة لتشكيل بنا ٍء اجتماعيٍّ يحتوي ك َّل وسط َ
وقد قام اتحاد كندة بحمالت على المنطقة البيزنطيّة والفارسيّة ،ويبدو أنّ ھذا االتحاد امتد ليشمل
أجزا ًء كبير ًة من الح َِجاز والبحرين واليمن ،لكن ھذا الكيان تمزق بالسرعة نفسھا الَّذِي تطور بھا،
ويظھر أنَّ السبب يعود إلى عجزه عن جمع الضرائب الضروريّة من مجموعات بدوھا الرحل.٥٧
ً
دَويّ  ،أو بتعبير ّ
استجابة لتلك الضرورات الجُ ْغ َرا ِفيّة
أدق
بقدر ما كان ال َف ْت ُح استمراراً لتقاليد الغزو ال َب ِ
 /االقتصاديّة ،بقدر ما رأينا القبائ َل ال َبدَ ِو ّي َة تميل للھجرة وترمي بكامل ثقلھا تجاه سِ يَاسِ ة ال َف ْت ِح؛ إذ
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الع َربِيّة ،فإ ّنھا كانت تغيّر أماكن سُكناھا،
الج ِزي َْرة َ
عندما كان الجفاف يھدد حياة الجماعات ال َق َبليّة في َ
مواطن الجماعات األخرى؛ ولھذا كان التغاور عنصراً أساس ّيا ً في تحصيل الدخل ،أي
أو تقوم بغزو
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ً
ً
َ
اإلسْ ال ِم ّية بقيادة أ ِبي َبك ٍر على
يمكن اعتباره أسلوبا اجتماع ّيا
لإلنتاج ،وعندما سيطرت َ
الح َركة ِ
ِ
ْ
الع َربِيّة ،جابھتھا حقيقة الظروف الجُ غ َرا ِفيّة ،ولھذا كان من الواجب السيطرة على ھذه
الج ِز ْي َرة َ
َ
اإلسْ ال ِم ّيةُ
ّ
ُ
ال ّنزعة ـ شنّ الغارات ـ ،أو باألحرى الحفاظ على وسيلة اإلنتاج ھذه ،وقد تمكنت القيادة ِ
بشكل يدعو لإلعجاب عبر سِ يَاسِ ة الفتوحات من توجيه ھذه ال ّنزعة بما يخدم قضية تكوين ال َّد ْولَة
ٍ
ً
ً
اإلسْ ال ِميّة ،بعدما كانت عنصرا كابحا لنشأتھا.
ِ
دَويّ  ،ولكن على صعي ٍد َعالَمِيّ  .وبعد أنْ كانت دوافعه
اإلسْ المِيَّ ھو استمرارٌ للغزو ال َب ِ
إنّ ال َف ْت َح ِ
ً
الم
االقتصاديّة
واضحة في غزوات القبائل ،وساحاته محدود ًة؛ فإنّ الغزو ال َبدَ ِويّ في زمن ِ
اإلسْ ِ
جرى تحت راية إيديولوجيا دينيّة ـ سِ يَاسِ يّة ،بعنوان ال َف ْتح ،أي كان ُم َق َّنعا ً بال َّس َماء ،وال يقبل لساحات
جھاده حدوداً .وقد عيّن ُع َمر بن َ
ب بُعيد تسلّمه الخِال َفة الجوھر االقتصاديّ لل َف ْتح دون مواربة،
الخ َّطا ِ
حين ّ
ار
الج ِزي َْرة ال َع َر ِبيّة على التوجه صوب العراق ،قائالً لھم)) :إنَّ الح َِجاز َ
حث أھالي َ
ليس لكم بدَ ٍ
٥٨
اريْخ القديم
إالَّ على ال ُّن َ
جعةِ ،وال َي ْق َوى علي ِه أھلُ ُه إال بذلكِ ((  .لقد كان َقدَ رُ المدن و الحواضر في ال َّت ِ
ً
عرضة لھجمات البدو ،مثلما أظھرته غزوات عرب العھد ال َق ْبم َُحمَّديّ  ،وحركة ال َف ْت ِح
أنّ تكون
ْ
ّ
َ
ُ
اإلسْ المِيّ  .وقد الحظ ابنُ خلدون ھذه ال ّس َمة المميزة للتاريخ القديم ،وعلل نجاح البدو في غزوھم
ِ
بتمتعھم بالصفات الجسمانيّة الَّتِي تسمح لھم بمنازلة الشعوب الحضريّة .وثمّة سبب آخر لھذا ال ّتفوّ ق
ال َبدَ ِويّ  ،إ ّنھم ال يملكون وطناً ،فھم يتنقلون إلى حيث تتوفر لھم فرص العيش .إنّ قدرة القبائل على
التحرك ،واالستيطان حيثما تتوفر وسائل معيشتھا ،ھي سر نجاح الفتوحات ،وسر بقاء حركتھا
تالل من
التوسعيّة طويالً ،فمن المالحظ من مجمل تاريخ الشعوب أ ّنه إذا تمكنت قوى االحْ ِ
االستيطان في البلد ال ُمح َتل فإنّ استيطانه يصبح الوسيلة األكثر ضمانا ً لنجاح احتالله ،وديمومته
ً
الع َر ِبيّة َح َّتى أزمن ٍة قريبةٍ ،فبقي
أطول فترة .وقد استمرت ھذه القانونية الجغرافيّة
الج ِزي َْرة َ
فاعلة في َ
َ
العراق قب ُر األعرابِ،
البدو يتوجھون نحو الشمال َح َّتى مطلع
القرن العشرين ،ولھذا يُقال بأنّ
ِ
بقدر ما.٥٩
ويشمل ھذا القول سوريا ٍ
الوضع االجتماعيِّ تماماً ،حيث لم
اإلسْ ال ِميّة ھي إ ّنھا حافظت على
كانت الخاصيّة األولى للفتوحات ِ
ِ
َ
العراق ،وذلك حسب أوامر أبِي َب ْك ٍر
يطرد خال ٌد وأمراؤه الفالحين من أراضيھم بعيد الشروع بفتح
ِ
إليه ،واكتفى بسبي أوالد المقاتلين ،و الَّذِين كانوا يديرون الشئون اإلداريّة للفرس؛ أمّا َمنْ لم يشترك
في المعارك م َِن الفالحين فجعل له ّ
الذمّة ٦٠،وعلى ھذا المنوال سار قادة الفتوحات ،الَّذِين لم يدمروا
ال ُنظم االقتصاديّة المحليّة ،ولم يطيحوا َح َّتى بالنخب الموجودة ،وكل الَّذِي جرى ھو تغيير
َ
العراق وال َّشا َم وجدوا أنّ ال ّنظام
الشخصيّات المتربعة على الحُ ْك ِم .فبعد دخول العرب الفاتحين
االجتماعيّ  ،والبنيّة اإلدارية فيھما متطوران ،وقد كان المسلمون في ھذه المرحلة عاجزين عن إدارة
البالد ،أو تغيير النظام االجتماعيّ فيھا ،عالو ًة على أ َّنھم لم يكونوا يرغبون بتدمير ھذا الجھاز
ً
يان في
منافع اقتصادي ًّة
اإلداريّ الَّذِي صار يقدم لھم
ملموسة؛ والحقا ً حافظ م َُعاو َية بن أبي ُس ْف َ
َ
عاصمة ال َّد ْولَة األمويّة ـ دمشق ـ على اإلدارة البيزنطيّة ،وعلى جھاز الموظفين ،وسعى خلفاؤه من
أجل كسبھم لصالح اإلِسْ الم ،دون تدمير آلياته٦١؛ وقد عاد ذلك على الفاتحين المسلمين بفائد ٍة كبيرةٍ،
عندما لم تحاول الشعوب المغلوبة في أي وقت من األوقات أن تستغل ذلك الشِ َق َ
اق بين الفاتحين،٦٢
الَّذِي حصل نتيج َة الصّراع الداخليّ فيما عُرف بـ ))الفتنة(( للتخلّص منھم ،كون العرب الفاتحون لم
ينزعوا م ُْل ِكيّة كبار المالكين من أھالي البالد الَّذِين لم يبرحوا مناطق عيشھم .إنّ ك َّل ما جرى ھو أنّ
أرستقراطي ًّة جديد ًة حلّت بعد ال َف ْت ِح مح َّل األرستقراطيّة البائدة ،وھي تختلف عنھا بالجنسيّة ،وبالتالي
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تحول حقيقيٍّ في أسلوب حياتھا .وكل ما يمكن مالحظته ھو تحول
لم تكن األقوام المغلوبة تلمس أيَّ
ٍ
ً
مصر الزراعيّة بدال من أنْ توجه إلى
الغاية من بعض الفعاليات االقتصاديّة ،فحاصالت
َ
٦٣
الع َربِيّة  .ومادامت الحياة
الج ِزي َْرة َ
القسطنطينية لتكون زاداً صارت ُتساق إلى المدن المقدسة في َ
ٌ
دائر في
صراع
حافز للتدخل في
تسير وفق إيقاعھا المعتاد فلم يكن عند أھالي المناطق المُحتلَة
ٍ
ٍ
اإلسْ المِيّ ما دام ال يتعلّق بمصائرھم ،كما أ ّنه ليس واضحا ً لھم البديل في حال تفتت الجھاز
المركز ِ
ْ
َ
السِ يَاسِ يّ لجيوش المسلمين ،ولربما شعروا بالخشية من أنّ الصّراع ال ّداخليّ على السُّلطة في مركز
دمار بالدھم في حال اشتعلت الحروب على أرضھم بين العرب
اإلسْ ال ِميّة يمكن أن يؤدي إلى
ِ
ال َّد ْولَة ِ
الفاتحين.
نظرة على ال َّنصّوص
ار ْي ِخ ّي ِة تشير إلى أنَّ األساس الرّ اسخ لتش ّكل ال َّد ْولَة تكون عمل ّيا ً في نھاية حياة أَ ِبي
قراءة المعطيا ِ
ت ال َّت ِ
َّ
ً
َ
َ
بن َ
ب بدأت بُنى ھذه ال َّد ْولة بال ُّسم ُْو ِق عاليا؛ وخالل سيرورة ت ّكون ال َّد ْولة شرع
الخطا ِ
َب ْك ٍر ،ومع ُع َم َر ِ
ْ
الجُغ َرا ِفيّة الح َِجازيّة،
اإلسْ ال ِميّة بما يوفر لھا إمكانية تجاوز حدودھا
اإلسْ الم بتطوير العقيدة ِ
م َُؤسِّسو ِ
العالَ ِميّة الحقيقيّة في ال َّنصّوص المقدسة،
وإطارھا القُ َرشِ يّ القياديّ  .في ھذه المرحلة يمكننا أنْ نتلمس َ
عندما طفق المشرّ ع ينتج نصا ً حقوق ّيا ً مطابقا ً للواقع القائم ،وإلى ھذه الحقبة بالتحديد تعود ال َّنصّوص
الجھاديّة ،وال َّنصّوص الَّتِي تعيّن العالقة بين المسلمين وغير المسلمين؛ والختبار وجھة ال ّنظر ھذه
سنلقي نظرة على نصوص بعينھا .لكنْ لنعرّ ج أوالً على حدث لطالما اُعتبر في المصادر اإلِسْ ال ِميِّة
ِبل م َُح َّم ٍد لملوك الدول
الم المب ّكرة ،أال وھو حدث الرسائل الموجھة من ق ِ
مثاالً على َعالَ ِميّة ِ
اإلسْ ِ
المجاورة.
في ال َّس َنة السابعة ھجريّة من شھر الم َُحرَّ ِم ،وبعيد عقد صلح الحُدَيب َية ) ٦ھـ  ٦٢٨ /م( أرسل م َُح َّم ٌد
اإلسْ الم،
رسائ َل إلى ملوك الدول
المحيطة ببالد العرب ،وتقول المصادر إ َّنه طالبھم فيھا باعتناق ِ
٦٤
وقد أرسل م َُح َّم ٌد إلى ستة ملوك ؛ فقد أرسل إلى:
اإلسْ الم ومات سنة )٩
اإلسْ ال ِميّة فإنّ النجاشي اعتنق ِ
 ١ـ النجاشيّ  ،ملك الحبشة؛ و حسب المصادر ِ
ھـ(.
 ٢ـ القيصر ،ملك الروم؛
 ٣ـ كسرى ،ملك فارس؛
اإلسْ الم ،بيد أ ّنه
 ٤ـ المقوقس ،صاحب اإلسكندريّة ،الَّذِي ر ّد على م َُح َّم ٍد برسالة ال تتضمن اعتناقِ ٦٥
بعث إليه بجاريتيْن ،وكسو ٍة وبغلةٍ ،وكانت ماريّة أم إبراھيم إحدى ھاتيْن الجاريتيْن٫
 ٥ـ الحارث بن أبي شمر الغسانيّ؛
 ٦ـ ھوذة بن علي الحنفيّ  ،٦٦وتقول رواية أخرى بأنَّ الرسال َة كانت أيضا ً إلى ثمامة بن أثال بوصفه
ھو وھوذة ملكيْ اليمامة.٦٧
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كما ثمّة رواية تقول إنَّ م َُحمَّداً بعث بعد الحُدَيب َي ِة إلى المنذر بن ساوى
لإلسْ الم ،فأجابه المنذر برسالة يخبره فيھا بأنَّ بعضا ً
برسالة دعاه فيھا ِ
ً
وبعضا ً آخر كرھه ،وأخبره أيضا بوجود اليھود والمجوس بأرضه ،فر ّد
منه أخذ ال ِج ْز َية من ھاتيْن الطائفتيْن ،في حين يقول ابن سعد بأنّ تاريخ
حصار الطائف )شوال  ٨ھـ(.٦٨

العبدي ـ ملك البحرين ـ
اإلسْ ال َم،
من قومه أحب ِ
عليه م َُح َّم ٌد برسالة طالبا ً
إرسالھا بعد الرجوع من

ال تتساءل المصادرُ عن السبب الَّذِي حدا بم َُحمَّد لتوجيه رسائله بعد الحُدَ يب َية ال قبلھا؛ ولھذا فإ ّنھا لم
تربط بينھما ُّ
قط ،ويتضح من قراءة نصِّ وثيقة الحُدَيب َية أ َّنھا تتضمن بنديْن رئيسيْن؛ وأولھما ،إنَّ
ب م َُح َّم ٍد
الطرفيْن اتفاقا على وقف الحرب مدة ع ْشر سنوات؛ وثانيھما ،إنَّ من قدم َم َّك َة من أصحا ِ
حاجا ً أو معتمراً أو يبتغي من فضل ّ
 Iفھو آ ِمنٌ على دمه وماله ،ومن قدِم من المدينة من قُ َريْش
٦٩
 Iفھو آ ِمنٌ على دمه وماله  .أيْ إنَّ الھدنة لم تكن
مصر أو إلى ال َّش ِام يبتغي من
مجتازاً إلى
فضل ّ ِ
َ
ِ
اإلسْ المِيّ،
تھدف إلى إبعاد شبح الحربِ ،كحربٍ ،بل إلى تنشيط َ
اريّة لكلى الطرفينِ :
الح َر َكة التِجَّ ِ
ً
رغبة
والقُ َرشِ يّ وھنالك ظروف معقدة أجبرت كلى الجانبيْن على ال ّتوصل إلى ھذا القرار؛ وبالتالي
منه بتفعيل البند الثاني وجه م َُح َّم ٌد رسائله.
إذاً ،كان يتأتى على م َُح َّم ٍد إقامة شبك ٍة من العالقات توازي الشبكة القُ َرشِ يّة ،إذ لم تكن المدينة تتمتع
ً
نتيجة لطبيعة َي ْث ِرب ج ُْغ َرا ِف ّيا ً واجتماع ّيا ً .كانت كل المؤشرات تدل على إراد ِة م َُح َّم ٍد
بشبك ٍة مماثل ٍة
بإنشاء جملة طرق لصالح المھاجرين ،أيْ إ َّنه أراد تھيئة األجواء المحيطة من أجل السماح ألصحابه
مصادر مال ّي ٍة لمركزه .مما
المھاجرين مجدداً بمزاولة ال ّتجارة الَّتِي كانوا يبرعون فيھا؛ و لتوفير
َ
يعني أنّ أولئك الرسل ـ إنْ كانوا قد ذھبوا حقا ً ـ فإ ّنما كان ذلك نتيجة لتحرك قائ ٍد بدأ نجمه بالبزوغ
على مستوى منطقته ـ الح َِجاز ـ؛ فأراد إقامة اتصاالت سِ يَاسِ يّة مع القوى المجاورة ،وعلى الرَّ ْغم من
باإلسْ الم ،إالّ أن ھذه المعطيات،
اإلسْ ال ِميّة بأنَّ تلك الرسائل كانت تھدف إلى التبشير ِ
إدعاء المصادر ِ
والَّتِي ترويھا ھذه المصادر بالذات جعلتنا نضع بحسباننا المسألة االقتصاديّة ،ويبدو أنَّ ھذا المسعى
الم ستسير في دربھا الّالحِب
لم يثمرْ شيئاً ،فال تتوفر لنا معطيات عن نمو ال ّتجارة؛ لكنَّ حرك َة ِ
اإلسْ ِ
ً
ً
بازغ.
كائن
واثقة من نفسھا ،كك ِّل
قوية،
ٍ
ٍ
اإلسْ ال َم
من جھ ٍة أخرى ودعما ً لرؤياه فإنَّ
اإلسْ المِيَّ يحاجج على ال ّنزعة َ
َ
العالَ ِميّة الثاويّة في ِ
الفكر ِ
ا pوال
ِنون ِب ّ ِ
ِين ال يُؤم َ
المبكر استناداً إلى ال َّنصّوص المقدسة؛ ومثاالً على ذلك اآل َية التاليةَ " :قا ِتلُوا الَّذ َ
ُون َما َحرَّ َم ّ
ِتاب َح َّتى
ِين أُو ُتوا الك َ
الح ِّق َم َن الَّذ َ
ون د ِِي َن َ
َ ُIو َرسُولُ ُه َوال َيدِي ُن َ
ِب ْال َي ْو ِم األَخ ِِر َوال ي َُحرِّ م َ
٧٠
يُعْ ُ
اإلسْ ال ِم ّي ُة بأنَّ م َُحمَّداً تلقاھا
صاغِ َ
طوا ال ِج ْز َي َة َعن َي ٍد و ُھ ْم َ
رون"  ،والَّتِي تقول عنھا المصادرُ ِ
بعدما أصدر أمـره بمنع المشركين من االقتراب من المسجد الحرام ) ٩ھـ  ٦٣١ /م( ،حيث رأى
المخرج من ھذا
اريّة العابرة ببلدھم ،٧١ولھذا كان
َ
القُ َرشِ يّون بأنَّ ھذا القرار سيؤثر على َ
الح َر َكة التِجَِّ ٧٢
األوامر للمسلمين بالتوجه لل َف ْت ِح  ،وحسب ھذه المصادر فإنَّ اآل َي َة تضمنت أمراً
المأزق إصدارُ
ِ
٧٣
ْ
ُوك ))بعدما تمھدت أمور المشركين،
بالتوجه لمحاربة الرّ وم ،وعلى إثرھا توجه م َُح َّم ٌد إلى َتب َ
ب((.٧٤
 Iأفواجاً ،واستقامت جزيرة العر ِ
ودخل ال ّناس في دين ّ ِ
ھذا ھي رؤية المصادر ،ونحن نقف إزاءھا موقف الحيطة الشديدة ،إنْ لم نق ْل الرفض؛ فأوالً ،كانت
قرار م َُح َّم ٍد منع المشركين من الحجّ؛ ثانيا ً ،كان َثمة أسباب معقدة دفعت م َُحمَّداً
ُوك قبل
َحمْ لَ ُة َتب َ
ِ
الحمْ لَة ،وھي بجملتھا أسباب داخليّة؛ وبالتالي نحن نختبر صعوبة تدقيق
التخاذ قراره بالقيام بتلك َ
التفاسير
ار ْيخِيّ الَّذِي جاءت فيه ھذه اآل َية ،مثل غيرھا من اآليات .ومن جھة ثانية فإنَّ
َ
السياق ال َّت ِ
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خيّة َح َّتى غداة رحيل م َُح َّمدٍ؛ إذ إ َّنه لم يكن يتمتع بنفو ٍذ
ار ْي ِ
المُعْ َطاة لھذه اآليات ال تتفق مع الحالة ال َّت ِ
ً
خارجة عن نفوذه ،فكيف استقامت له
الع َر ِبيّة
الج ِزي َْرة َ
إالّ على الح َِجاز ،في حين كانت بقية مناطق َ
حال سنعرض رأي المفسرين في )ال َّت ْو َبة  (٢٩ :ففيه تعلي ُل تحفظنا.
بالد العرب؟ على أيِّ
ٍ
تقول التفاسي ُر بأنَّ اآل َية تتعلق بأھل الكتاب ،وذلك لكونھم َعالَمِين بالتوحيد ،وال ِملَ ِل وال ّشرائِع ،وإنّ
غاية القتال ھي أخذ ال ِج ْز َية ٧٥منھم بدالً من القتل.
ً
الم:
وإجابة على السؤال )) ِم َمنْ يجب أخذ ال ِج ْز َية؟(( ،يقول فقھاء ِ
اإلسْ ِ
ً
خاصة عربا ً كانوا أو عجماً ،إذ إنَّ ال ِج ْز َي َة على األديان ال
 ١ـ الشافعيّ بأ ّنھا ُتؤخذ من أھل الكتاب
على األنساب.
العجم وال
المجوس مشمولون بمبدأ ال ِج ْز َيةِ ،وأ َّنھا ُتؤخذ من مشركيّ
 ٢ـ بينا يرى أبو حنيفة أنَّ
َ
ِ
ب.
تؤخذ من مشركيّ العر ِ
 ٣ـ أما مالك واألوزاعي ،فإ َّنھما يريان أنَّ المبدأ يشمل جميع أجناس الشرك إالّ المرتدَ .
المجوس العرب ال تقبل منھم ال ِج ْز َية.
 ٤ـ بينا قال البعض بأنّ
َ
الع َربِيّ كتاب ّيا ً كان أو مشركاً ،إمّا القتال وإمّا اإلِسْ الم ،ويقبل أبو
 ٥ـ أضاف البعض بأ ّنه ال ُتؤخذ من َ
ً٧٦
يوسف أنْ ُتؤخذ ال ِج ْز َي ُة من العجمي كتاب ّيا ً كان أو مشركا .
رون" ،عندنا أقوال مختلفة:
"و ُھ ْم صَاغِ َ
 ١ـ يعطون ال ِج ْز َي ًة عن قيام ،والقابض جالس.
 ٢ـ إذا أعطى صُفع في قفاه.
٧٧

 ٣ـ يؤخذ بلحيته ويضرب في لِھ َْز َم َتيه٫

ف.
 ٤ـ يُلبّب المعط ُي ويجرّ إلى موضع اإلعطاء بعن ٍ
الم
 ٥ـ قيل إنّ إعطاءه إياھا ھو الص َِّغا ُر .بينا يقول الشافعيّ إنّ الص َ
ِّغار ھو جريان أحكام ِ
اإلسْ ِ
عليھم.
نالحظ في ھذه التفاسير رؤىً تعكس واقعا ً قائما ً بالفعل ،أيْ واقع وجود كيان سِ يَاسِ يّ يسيطر على
مجموعات دين ّي ٍة  /أقوام ّي ٍة مختلفةٍ ،وھذا ما ال يتفق مع الحالة القائمة َح َّتى غداة رحيل م َُح َّمدٍ ،الَّذِي
الع َر ِبيّة .ث ّم إنَّ عملية تحصيل ال ِج ْز َية وحسب الطريقة
الج ِزي َْرة َ
لم يكن يملك أ َّي َة سلط ٍة على مناطق َ
ت على وجود التجمعات الخاضعة
منظم ،وإذا كنا ال نملك مؤشرا ٍ
الموصوفة تحتاج إلى
جھاز إداريٍّ
ٍ
ٍ
زمان م َُح َّمدٍ ،فكيف يمكننا قبول وجود جھاز يشرف على عملية تحصيل
لسلطة المسلمين في
ِ
الضريبة؟
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من ھذا ال َّنصّ نالحظ أنّ المفسرين يتعسفون في إنتاج القراءة ،ويمكننا أنْ نورد مثاالً قريبا ً من
وائر"٧٨؛ والَّتِي
موضوعنا ،فثمة آ َية تقولَ " :وم َِن األَعْ َرا ِ
ب َمنْ َي َّتخ ُِذ َما يُنف ُِق َم ْغ َرما ً َو َي َت َربَّصُ ِب ُك ُم ال َّد َ
تقول التفاسير إ ّنھا توصّف ً
ب ال ترجو على ما تنفق من جھا ٍد ثواباً ،وال تخاف عقاباً،
فئة من األعْ َرا ِ
وإ ّنما ترى فيه " َم ْغ َرما ً" أي خسراناً ،أو التزام ما ال يلزم .أما من ھي ھذه الفئة ،المعنية بھذه اآل َية
ً
الع َر ِب ّي ُة البدو ّي ُة
فالمفسرون ال يقدمون
إجابة عنھا ،والسؤال المطروح بھذا الصدد متى كانت القبائ ُل َ
َّ
القبائل البدو ّي ِة في غزوات
خيّة تشير إلى أنَّ مشاركة
ار ْي ِ
ِ
تشارك م َُحمَّداً بأموالھا؟ إنَّ المصادر الت ِ
الغنائم.
المسلمين كانت بدافع الحصول على
ِ
ون ِف ْت َن ٌة َو َيكوُ َن ال ِّدينُ ُكلُّ ُه ،٧٩"p
ثمة آ َية تطالب المسلمين بقتال المشركين " َو َقا ِتلُو ُھ ْم َح َّتى ال َت ُك َ
٨٠
بالھجْ َرة ؛ والَّتِي
وتقول الرِّ َوا َية بأنھا أتت عندما اشتدت قُ َريْشٌ على المسلمين ،الَّذِين شرعوا ِ
مطلق ،ودليل ذلك " َو َيكوُ َن ال ِّدينُ ُكلُّ ُه  ،"pوھذا المعنى يتطابق مع
بقتال
يعتبرھا آخرون أ ّنھا أم ٌر
ٍ
ٍ
قول م َُح َّم ٍد "أ ُ ُ
مرت أنْ أقاتل ال َّناس َح َّتى يقولوا ال إله إال ّ "I؛ فدلت اآل َية والحديث عن أن سبب
ون ِف ْت َن ٌة" ،أيْ كفر؛ وھذه اآل َية تتطابق بالمعنى مع:
القتال ھو الكفر ،انسجاما ً مع " َح َّتى ال َت ُك َ
٨١
ان إالّ َعلَى َّ
ِين"  .والَّتِي
الظالم َ
ون ال ِّدينُ َ pفإِنْ ان َتھْوا َفال ع ُْد َو َ
ون ِف ْت َن ٌة َو َي ُك َ
" َو َقا ِتلُو ُھ ْم َح َّتى ال َت ُك َ
يصنفھا ابن ِھ َش ِام كما قلنا عشية الھجرة ،بينا يقدم لنا القرطبي تفسيراً مشابھا ً لألنفال )،(٣٩
ان إال ّ َعلَى َّ
باإلسْ الم ،أو بأداء
الظالم َ
ويضيفَ " :فإِنْ ا ْن َتھْوا َفال ع ُْد َو َ
ِين" ،أي انتھوا عن الكفر ،إمّا ِ
ال ِج ْز َية بشأن أھل الكتابِ ،و" َّ
بقتال ،وعلى التأويل اآلخر
المين" ،ھم على أحد التأويليْن :من بدأ
ٍ
الظ ِ
من بقي على كفرهَ " .٨٢فإِنْ ان َتھْوا" ،إن انتھى الَّذِين يقاتلون من الكفار عن قتالكم ،ودخلوا في ِملَتِكم؛
فإ ّنه ال ينبغي أنْ نعتدي إال ّ على الظالمين ،وھم المشركون ّ
با ،pالَّذِي تركوا عبادته وعبدوا غير
خالقھم.٨٣
غير مشروطٍ بأنَّ يبدأ
نتفق مع القرطبيّ في تفسيره لھاتيْن اآليتيْن بأنّ منطوقھما أمرٌ بقتال
ٍ
مطلق ِ
بقتال ،وأنَّ انتھاءھم يعني إمّا إِسْ المھم أو أداءھم ال ِجز َية؛ ولكن ھل يمكن أنْ تكونا قد
))الكفار((
ٍ
الھجْ َرة؟ إنَّ معنى ال َّنصّ يشير إلى أ ّنه متأخرٌ جداً؛ فالصيغة الَّتِي ال تقبل إالّ تفسيراً
جاءتا عشية ِ
ً
قوية ويمكنھا أنْ تبني
اإلسْ ال ِم ّي ُة
يأمر بقتال مطلق ال يمكن أنْ ُتحرّ َر إالّ في زمن كانت َ
الح َر َك ُة ِ
كنص خارج سياقه الزمني ،بل إنّ ال َّنصّ ال
س ال يكون
ٍ
ار ْيخِيّ  .إنّ التعاطي مع ال َّنصِّ المق ّد ِ
الواقع ال َّت ِ
يفھم إال ّ في سياق الواقع الَّذِي أنتجه ،وعندما تقدم لنا الرّ ؤي ُة التقليد ّي ُة تفسيرھا لل ّنصِّ فإ ّننا علينا أنْ
ار ْيخِيّ ،والَّذِي يفترض قبل ك ِّل شي ٍء تخطيط األرضية الواقعية لنشأة
نتعام َل معھا من موقف ال ّنقد ال َّت ِ
ت دين ّي ٍة
اإلسْ ال ِميّة ،وخضوع مجموعا ٍ
واقع
ال َّنصّ  ،فھذه ال َّنصّوص تعبر عن
ٍ
ناجز ،وھو قيام ال َّد ْولَة ِ
ٍ
نص يقولَ " :فا ْق ُتلُوا
وقوم ّي ٍة مختلف ٍة لسيطرتھا ،وھذا الواقع ھو الَّذِي يسمح للحركة اإلِسْ ال ِميّة بقبو ٍل ٍ
كي َن َحي ُ
ْث َو َجد َّتمُو ُھ ْم َو ُخ ُذو ُھ ْم َواحْ صُرُو ُھ ْم َو ا ْقعُدوا لَ ُھ ْم ُك َّل َمرْ ص ٍد" .٨٤ويضيء القرطبيُّ لنا
ال ُم ْش ِر ِ
بتفسيره الشرو َط الواقع ّي َة لاللتزام بھذه اآل َية عندما يقول:
األخبار وردت بال ّنھي عن الم ُْثلَةِ،
كي َن" ،يقتضي جواز قتلھم بأيِّ وج ٍه كان؛ إالّ أنَّ
َ
))"ا ْق ُتلُوا ال ُم ْش ِر ِ
َ
الر َّدة باإلحراق بال ّنار ،وبالحجارة ،وبالرمي من
ومع ھذا فيجوز أنْ يكون أبُو َب ْك ٍر حين قتل أھل ِ
رءوس الجبال ،والتنكيس في اآلبار ،تعلّق بعموم اآل َية؛ و" َحي ُ
موضع،
ْث َو َجد ُّتمُو ُھ ْم" :عام في ك ِّل
ٍ
ٌ
ً
ُّ
تحث المؤمنين على
آن
اآلية
وخصَّ أبو حنيفة المسجدَ الحرا َم ،واُعتبرت ھذه
ناسخة لك ِّل آ َي ٍة في القُرْ ِ
اإلعراض ،والصّبر على األعداء؛ و" َوا ْقعُدوا لَ ُھ ْم ُك َّل َمرْ ص ٍد" ،في ھذا دليل على جواز اغتيالھم قبل
٨٥
الدَّعْ َوة((
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َ
ار ْي ِخيّة ،فال َّنصّ
فسير لبيئ ِة ال َّن ِ
ص ال َّت ِ
إنّ قو َل القرطبيِّ بأنَّ أ َبا َب ْك ٍر قد تعلّق بعموم اآل َي ِة فيه ك ُّل ال ّت ِ
الح َر َكة اإلسْ ال ِميّة تواجه فيه خياريْن :االنكفاء على ّ
ت ومن
الذا ِ
يتعاطى مع حال ِة حربٍ ،حيث كانت َ
ِ
َ
ْ
ْ
الوضْ ُع كان في فترة حُ ك ِم أبِي َبك ٍر األولى.
ُث َّم الموت ،أو التوسّع والحياة ؛ وھذا َ
ث مختلف ٍة ومحرّ م ٍة أيضاً ،حيث
التخوم تنتھي ال ِّدراس ُة الحال ّي ُة مع اقترابھا من منطق ِة بح ٍ
وعند ھـذه
ِ
اإلشكاليّة الواجب تناولھا ھي إشكاليّة إنتاج وتحرير ال َّنصّ المق ّدس.
ص ٌة
ُخالَ َ
اإلسْ ال ِم ّي َة في
ار ْي ِخ ّي ُة اإلِسْ ال ِم ّي ُة أنّ م َُحمَّداً كان يملك أفقا ً َعالَ ِم ّيا ً منذ إعالنه الدَّعْ َو َة ِ
ترى المصاد ُر ال َّت ِ
اإلسْ الم متضمناً؛ وأ ّنه
فكر م َُح َّم ٍد ومنذ اللّحظ ِة األولى إلعالن ال ُّنب َُّوة كان مبدأ َعالَ ِميّة ِ
َم َّك َة ،وأنَّ في ِ
بقي يحتضن ھذا التوجه ال َعالَمِيّ إلى أنْ
ت قضاھا في َمھ َْج ِر ِه ـ
بضع سنوا ٍ
ب ،وبعد
ھاجر إلى َي ْث ِر َ
َ
ِ
الم ،وجّ ه م َُح َّم ٌد رسائ َل إلى
حسب روايات المصادر اإلِسْ ال ِميّة المختلفة ـ وانسجاما ً مع َعالَ ِميّة اإلِسْ ِ
الح َر َك ِة
ملوك
الدول المجاورة طالبا ً منھم اإلقرار باإلِسْ الم دينا ً .وعندما تولّى أَبُو َب ْك ٍر قياد َة َ
ِ
ْ
َ
َّ
أيْ
سْ
إنّ ھذه
الردة ،وحروب الفت ِح.
الم ،عبر خوضه حروب ِ
اإلِسْ ال ِم ّي ِة قام بإقتداء خطى نبيِّ اإلِ ِ
ً
خيّة
الح َر َكة الكبرى كانت
ار ْي ِ
َ
كامنة في اإلِسْ الم منذ يوم الدَّعْ َوة األوّ ل؛ لكنَّ فحص المعطيات ال َّت ِ
ً
المتوفرة بحوزتنا قادنا إلى رفض ھذه العقيدة وذلك اعتمادا على معالجة تاريخ اإلِسْ الم في تطوره
خيّة تجعلنا نرفض فكرة أنّ م َُحمَّداً ومنذ بداية نبوّ ته كان يھدف إلى نشر
ار ْي ِ
البنيوي ،فالمعطيات ال َّت ِ
ُ
العالَ ِم ّي ُة في
العالَمِيّ  ،إذ إنَّ ال ّسيْرة ال َّن َب ْويّة تبين بأ ّنه لم تتبلور
الم َ
اإلسْ الم على الصعيد َ
اتجاھات ِ
ِ
اإلسْ ِ
َ
ّ
ً
َ
َّ
طموح ال يتجاوز تخوم
ل
ظال
ال
إ
تكن
لم
ھا
ن
فإ
فكره
في
((
ة
ٍ
ي
م
ل
ا
ع
))
من
َّة
م
ث
كان
وإذا
؛
ا
أبد
ّه
ي
نب
حياة
ّ
ِ
َ
َ
ٍ
خيّة والمستمدة من المصادر اإلِسْ ال ِميّة قادتنا إلى
ار ْي ِ
بال ِد العر ِ
الج ِزي َْرة َ
ب) َ
الع َربِيّة( .والمعطيات ال َّت ِ
َّ
َ
العالمِيّ من الظروف الموضوعيّة ،والتِي فرضت ھذا
اإلسْ ال َم اكتسب طابعه َ
رؤية مفادھا أنَّ ِ
ٌ
التوجه؛ إذ عندما غادر م َُح َّمد العال َم األرضيَّ فإنّ ك َّل ما كان قد تركه ھو مجردَ نزع ٍة ثاو ّي ٍة في
الع َر ِبيّة .ولما تولى أَبُو
الج ِزي َْرة َ
العالَ ِميّة الَّتِي ال تتعدى نطاق َ
الع َر ِبيّة(( ،أيْ َ
العالَ ِميّة َ
اإلسْ الم نحو )) َ
ِ
َ
ّ
سْ
العال ِميّة بل بضرورة
اإل
ة
حرك
م
ا
م
ز
ر
ِ
الم؛ فإنه لم يحت ّج في تحريضه المسلمين على القتال بمبدأ َ
َ
َ
َب ْك ٍ ِ
ِ ِ
أخذ َّ
السبب الفعليَّ وكما أعلنه خليف ُة م َُح َّم ٍد ھو سببٌ اقتصاديٌّ موضوعيٌّ  ،ال
الز َكاةِ ،أيْ إنَّ
َ
ب الفاتحين ،فإنَّ ھؤالء الفاتحين أنتجوا نصوصا ً
اإلسْ الم إيديولوجيا العر ِ
أيديولوجيٌّ  .وبعدما صار ِ
ً
اإلسْ الم أيديولوجيا دول ٍة عالمي ٍة كونھا كانت ممتدة على قارتيْن؛ ومن ھنا
تتعاطى مع واقع صار فيه ِ
ُ
َّ
فنحن ال نستطيع تفادي االستنتاج بأنَّ ھذه النصّوص أنتجت في زمن تحريرھا ،وھو زمن ميال ِد
الع َربِيّة ـ مرحلة الفتوحات .وبھذا
الج ِزي َْرة َ
ال َّد ْولَ ِة وتكامل العقيدة الدينيّة ،وفي مرحلة التوسّع خارج َ
العالَ ِميّة حسـب وجھة نظر ھذه ال ِّدراسة ھي:
فإنَّ مراحل َ
ً ١ـ ّ
ب َ
وخ ِدي َْج َة؛
الم في َم َّك َة ،ووفاة أبي طال ٍ
تعثر
انتشار ِ
ِ
اإلسْ ِ
ً ٢ـ البحث عن مؤمنين خارج َم َّكة؛
ب؛
والھجْ َرة إلى َي ْث ِر َ
ً ٣ـ االلتقاء باليثاربة ِ
مجتمع بقيادة م َُح َّم ٍد وحاجته إلى تنظيم شئون حركته بعد االسْ تِيْالء على َم َّكة؛
ً ٤ـ قيام
ٍ
ً ٥ـ وفاةُ م َُح َّمدٍ ،وحدوث أزم ٍة داخليّة بسبب رفض أطرافٍ لِخِال َفة أبِي َب ْك ٍر؛
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اإلسْ ال ِميّة للتحقيق التوازن الداخلي؛
ً ٦ـ الحروب الَّتِي خاضتھا ال َح َر َكة ِ
العالَمِيّ  ،وإنتاج ال َّنصّ
الحيِّز اإلقليميِّ إلى َ
الم من َ
الج ِزي َْر ِة َ
ً ٧ـ الخروج من َ
الع َر ِب ّيةِ ،وانتقال ِ
اإلسْ ِ
المقدس المطابق للواقع.
******************

المراجع
* مجلة الطريق ،العدد السادس ،السنة الستون ،تشرين الثاني ـ كانون األول  /نوفمبر ـ ديسمبر  ، ٢٠٠١ص  ٣٧ـ
٥٨
 .١أيْ ال عقب له ،الَّذِي ال يعيش له والد ذكر.
ْ
الكو َثر ٣ :؛ السيرة ال َّن َب ْويّة ،ابن ِھ َش ٍام ،تحقيق :مصطفى السقا ،إبراھيم األبياري ،عبد الحفيظ شلبي ،دار
.٢
ابن كثير ،د .ت ،.دمشق ـ بيروت ،م ٣٩٣ / ١
 .٣تفسير القرطبي ،ال َم َس ْد ) َتب ْ
َّت(( CD ) ، ١ :
 .٤الكامل في التاريخ ،ابن األثير ،دار صادر ،بيروت ١٣٩٩ ،ھـ  ١٩٧٩ /م ،م  ٧٠ / ٢ـ ٧٦
اإلسْ الم ،أريك وولف  /ت :أَبُو َب ْك ٍر باقادر ،مجلة االجتھاد ،ال َّس َنة
 .٥التنظيم االجتماعي في َم َّكة و أصول ِ
 ،١٢صيف وخريف  ١٤٢١ / ٢٠٠٠ھـ
 .٦األَ ِنب َياء٤١ :
 .٧ال ِحجْ ر ٩٤ ، ١١ :ـ ٩٥
 .٨األَ ْن َعام ٨ :؛ ابن ِھ َش ٍام٣٩٥ : ١ :
 .٩الفُرْ َقان ٧ :ـ ٨
 .١٠ياسين٧٨ :
 .١١تقول الرِّ َوا َيات إن خديجة ماتت بعد أبي طالب بثالثة أيام  ،أو قبله بـ ً ٣٥
ليلة؛ أو بينھما  ٥٥يوما ً
 .١٢ابن ِھ َش ٍام ٤١٦ / ١ :؛ تاريخ األمم و الملوك ) تاريخ الطبري ( ،أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،دار
الكتب العلمية ـ لبنان ،م  ٥٥٣ / ١ـ ٥٥٢؛ الكامل  ٩٠ / ٢ :؛ ُعيُونُ
األثر في فنون المغازي والشمائِل
ِ
والسِ ير ،فتح الدين أبو الفتح محمّد بن سيّد الناس ،شرح وتعليق :الشيخ إبراھيم محمد رمضان ،دار القلم،
بيروت  ١٤١٤ھـ  ١٩٩٣ /م  ،م ١٥١ / ١
 .١٣ابن ِھ َش ٍام٤١٩ / ١ :
 .١٤األحْ َقاف٢٩ :
 .١٥ال ِجنّ ١ :
 .١٦ال ِجنّ ٢ :
 .١٧الطبقات الكبرى ،ابن َسعدٍ ،دار صادر ،بيروت ١٤٢٨ ،ھـ  ١٩٩٨ /م  ،م ٢١٢ / ١
 .١٨تاريخ الطبري :م  ٥٥٥ / ١؛ ابن َسع ٍد ٢١١ / ١ :ـ ٢١٢
 .١٩ابن ِھ َش ٍام٤٢٤ / ١ :
ُ .٢٠عيُونُ
األثر١٧٨ / ١ :
ِ
 .٢١القرطبي ،و تفسير ابن كثير )  ،( CDالحج ٣٩ :
 .٢٢تاريخ الطبري ٥٦٦ / ١ :؛ ابن ِھ َش ٍام ٤٨١ / ١ :؛ ُعيُونُ
األثر ٢٠٥ / ١ :ـ ٢٠٦
ِ
 .٢٣القرطبي ،تفسير الطبري )  ،( CDالطور ٣٠ :؛ تاريخ الطبري ٥٦٦ / ١ :ـ  ٥٦٧؛ ُعيُونُ
األثر/ ١ :
ِ
 ٢٠٦؛ ابن ِھ َش ٍام ٤٨٠ / ١ :ـ  ٤٨١؛ ابن َسع ٍد٢٢٧ / ١ :
َ
َ
ك ،مجلة "النھج" ،العدد  ، ٢٣صيف
 .٢٤راجع دراستنا "مسجد الشِ قاق" :األزمة السِ يَاسِ يّة عش َية َح ْملة تبُو َ
 ٢٠٠٠م
ً
ابن َسع ٍد  ٧٢وفدا )  ٢٩١ / ١ـ ( ٣٥٩
 .٢٥عند ِ
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 .٢٦ابن ِھ َش ٍام ٥٧٦ / ٢ :؛ ُعيُونُ
زع عنه ورقه
خيل ُن َ
األثر ٢٩٢ / ٢ :والعَسِ يْبُ  :قضيبٌ من ال َّن ِ
ِ
 .٢٧ابن ِھ َش ٍام ٥٦٧ / ٢ :ـ  ٥٦٨؛ تاريخ الطبري٢٠٢ / ٢ :
 .٢٨ابن َسع ٍد ٣١٠ / ١ :ـ ٣١١
ُ .٢٩عيُونُ
األثر ٢٩٥ / ٢ :ـ ٢٩٦
ِ
كثير )( CD
 .٣٠ابن َسع ٍد ٢٩٣ / ١ :ـ  ٢٩٤؛ سيرة ابن ٍ
ُ .٣١عيُونُ
األثر ٣١٨ / ٢ :ـ  ٣١٩؛ ابن َسع ٍد . ٣٢٦ / ١ :صُداء :في اليمن ،سُمي باسم القبيلة
ِ
َ
ُونُ
ُ
األثر٢٩٨ / ٢ :
ي
ع
؛
١٩٩
/
٢
:
الطبري
تاريخ
؛
٥٨٣
/
٢
:
ام
ش
ھ
 .٣٢ابن
ِ
ِ
ٍ
 .٣٣ابن ِھ َش ٍام ٥٨٧ / ٢ :؛ تاريخ الطبري  ١٩٦ / ٢:؛ ُعيُونُ
األثر  ٣٠٢ / ٢ :؛ ابن َسع ٍد  ٣٣٧ / ١ :ـ ٣٣٨
ِ
ُ .٣٤عيُونُ األثر٣٠٥ / ٢ :
 .٣٥عند ابن ِھ َش ٍام :معد يكرب
ُ .٣٦عيُونُ
األثر ٢٩٩ :ـ ٣٠٠
ِ
ُ .٣٧عيُونُ
كثير
األثر ٣١١ / ٢ :؛ ابن َسع ٍد ٢٩٧ / ١ :؛ سيرة ابن ٍ
ِ
ُ .٣٨عيُونُ
كثير
ابن
سيرة
؛
٢٩٨
ـ
٢٩٧
/
١
:
د
ٍ
ع
س
ابن
؛
٣١٦
/
٢
:
األثر
َ
ٍ
ِ
ُ .٣٩عيُونُ
األثر ٣١٦ / ٢ :ـ ٣١٧
ِ
ُ .٤٠عيُونُ
األثر٣٢١ / ٢ :
ِ
ُ .٤١عيُونُ
األثر٣٢١ / ٢ :
ِ
 .٤٢ال ُحج َُرات١٧ :
 .٤٣ال ُحج َُرات٤ :
ُونُ
ُ
األثر٢٨٨ / ٢ :
ي
ع
؛
٥٧٣
/
 .٤٤ابن ِھ َش ٍام٢ :
ِ
 .٤٥ابن َسع ٍد٣٠٦ / ١ :
 .٤٦ال َّت ْو َبة ١٠٣ :؛ تاريخ الطبري ١٩٢ / ٢ :
 .٤٧تطرق مونتغومري وات في أحد مالحق كتابه )م َُح ّم ٌد في المدينة( إلى َّ
ص َد َقة لكنه لم يتمكن من
الز َكاة وال َّ
تسليط ضوء على ھذه المسألة
 .٤٨ال َّت ْو َبة ٣٦ :ـ ٣٧
 .٤٩مُروُ ج ّ
الج ْو َھر ،أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي ،تحقيق :سعيد م َُحمَّد اللحّ ام ،دار
الذ َھب و َم َعادِن َ
الفكر ،بيروت ١٤١٧ ،ھـ  ١٩٩٧ /م  ،م ٢٠٧ ، ٦٢ / ٢
اإلسْ الم وبعده ،يُوسف ُ
ش ْلحُد ،ت :خليل أحمد خليل ،دار الطليعة ،بيروت ،
 .٥٠بُنى المقدَّس عند العرب ـ قبل ِ
حزيران )يونيو(  ١٩٩٦ ،م  ،ص  ١٨ـ ١٦٠ ، ١٩
 .٥١تختلف الرِّ َوا َيات عن تاريخ اليوم ،لكنھا تتفق على أ ّنه كان يوم االثنين.
ُ
 .٥٢ال َع ْق ُد االجتماعيّ أو َمباد ُ
ئ الحُقوق السِ يَاسِ يّة ،جان َجاك رُوسُّو ،ت عادل ز َع ْيتِر ،دار المعارف ،مصر،
 ، ١٩٥٤ص ٢٠١
 .٥٣تاريخ الشعوب اإلسالمية ،كارل بروكلمان ،ترجمة :نبيه أمين فارس ،منير البعلبكيّ  ،دار العلم للماليين،
بيروت ،ط  ، ١٢آذار ) مارس (  ١٩٩٣م  ،ص ١٥
 .٥٤الكامل ٣٤٠ / ١ :ـ ٣٤١
الردَّة )دارسة نقدية في المصادر( ،د .الياس شوفاني ،دار الكنوز األدبية ،بيروت ، ١٩٩٥ ،ص
 .٥٥حروب ِ
٢٠٨
َ
ْ
صدّيق أبُو َبك ٍر ،محمد حسين ھيكل ،دار المعارف ،القاھرة ،ط  ١٩٩٠ ، ١١م  ،ص ٣١٧
 .٥٦ال ّ
 .٥٧أريك وولف ،ص ١٥٤
ُ .٥٨م َقدّمة ابن َخ ْل ُدون ،تصحيح و فھرسة :أبو عبد َّ
 Iالسّعيد الم َندوُ ه ،م َُؤ َّس َسة الكتب الثقافية ،بيروت ،والمكتبة
اريّةَ ،م َّكة  ١٤١٤ھـ  ١٩٩٤ /م  ،م  / ١ص ١٥٤
التِجَّ ِ
 .٥٩تاريخ ال َع َر ِبيّة السعودية ،أ .فاسيلييف ،ت :خيري الضامن ،جالل الماشطة ،دار التقدم ،موسكو، ١٩٨٦ ،
ص ٢٧
 .٦٠تاريخ الطبري ١٢ ، ٣١١ / ٢ :ھـ ؛ الكامل . ٣٨٦ / ٢ :و ّ
الذمّة :العھد و األمان
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 .٦٢تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية ،كلود كاھن ،ت  :د .بدر الدين القاسم ،دار الحقيقة ،بيروت ،ط ، ٣
 ١٤٠٣ھـ  ١٩٨٣ /م  ،ص ٢٦
 .٦٣كاھن٤٠ ،
 .٦٤ابن َسع ٍد٢٥٨ / ١ :
 .٦٥ابن َسع ٍد ٢٦٠ / ١ :؛ ُعيُونُ
األثر٣٣٣ / ٢ :
ِ
 .٦٦ابن َسع ٍد ٢٥٨ / ١ :ـ ٢٦٢
ُ .٦٧عيُونُ
األثر٣٢٤ / ٢ :
ِ
ْ
ُ .٦٨عيُونُ
األثر ٣٣٤ / ٢ :؛ ابن َسع ٍد ٢٦٣ / ١ :اآل َية المطالبة بأخذ ال ِجز َية ھي )ال َّت ْو َبة  ،(٢٩ :وقد جاءت
ِ
َّ
ار ْي ِخيّة في سنة ) ٩ھـ  ٦٣١ /م(
ت
ال
المصادر
مختلف
حسب
ِ
 .٦٩مجْ مُو َع ُة الوثائق السِ يَاسِ يّة لِلعھ ِد ال َّن َب ْويّ والخِال َفة الرَّ اشِ دة ،م َُحمَّد َحمِيد َّ
 ،Iدار النفائس  ،ط  ١٤٠٧ ، ٦ھـ
 ١٩٨٧ /م ،ص ٧٧
 .٧٠ال َّت ْو َبة٢٩ :
 .٧١ال َّت ْو َبة٢٨ :
 .٧٢القرطبي
 .٧٣تفسير الطبري
 .٧٤تفسير ابن كثير
 .٧٥ال ِج ْز َية :من جزى يجزي ،إذا كافأ عما أسدي إليه ،فكأنھم أعطوا جزاء ما نعموا من األمن .وتعرف فقھيا ً:
))مبلغ من المال يوضع على من دخل في ذمة المسلمين وعھدھم من أھل الكتاب((
 .٧٦القرطبي ،وتفسير البغوي ) ،(٧٦ال َّت ْو َبة٢٩ :
تان ،ج لَھازم
 .٧٧اللِّھ ِْز َمة :عظ ٌم ناتئٌ في عظم الحنك تحت األذن ،وھما لِھ ِْز َم ِ
 .٧٨ال َّت ْو َبة٩٨ :
 .٧٩األَ ْن َفال٣٩ :
 .٨٠تاريخ الطبري ٥٦٤ / ١ :؛ تفسير الطبري لآل َية
 .٨١ال َب َق َرة١٩٣ :
 .٨٢قرطبي ،ال َب َق َرة١٩٣ :
 .٨٣تفسير الطبري ،ال َب َق َرة ١٩٣ /
 .٨٤ال َّت ْو َبة٥ :
 .٨٥القرطبي ،ال َّت ْو َبة ٥ :يرى البعض أن ھذه اآل َية منسوخة بقول القُرْ آنَ " :فإِمَّا َم َّنا ً َبعْ ُد وإِمَّا فِدا ًء" )م َُحمَّد،( ٤ :
بينما يرى البعض عكس ھذه؛ أي إنھا ھي الناسخة
حقوق النشر محفوظة للكاتب  .٢٠٠٣ال يسمح بإعادة نشر ھذه المقالة أو جزء منھا إال بتصريح خطي من
الكاتبtammuzm@lycos.com .
* 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
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