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الممخص
كثيره ىي المشاكؿ التي تعترض حياتنا اليكـ ،كلك تتبعنا جذكرىا االكلى نجد انيا تعكد الى جذكر مكغمة
في القدـ ،كمف تمؾ المشاكؿ مشكمة المجكء السياسي التي تككف في عصرنا الحاضر بمثابة الشغؿ الشاغؿ

لؤلنظمة الحاكمة كالرأم العاـ ،بما تحممو مف تبعات سياسية كاجتماعية كاقتصادية عمى البمداف التي احتضنت

البلجئيف ،كألىمية تمؾ المشكمة فقد شغمت حي انز مقبكالن في بطكف الكتب التاريخية ،كال سيما في العيكد

االس بلمية ،بحكـ الظمـ كاالضطياد المذاف مكرسا مف قبؿ االنظمة الجائرة تجاه بعض االشخاص كالجيات
التي دعت الى اصبلح الكاقع ،كطبقان لتمؾ المقبكلية كحيكية المشكمة جاءت الدراسة لمعالجة بياف طبيعة
المشكمة كتتبع جذكرىا التاريخية كاالسباب المحيطة بيا كالنتائج الممخضة عنيا ،لقد اقتضت حاجة الدراسة

جعميا في خمس ة مباحث تستصدرىا مقدمة كتستأخرىا خاتمة ،المبحث االكؿ أتخذ عنكاف مفيكـ المجكء
السياسي كالمصطمحات االسبلمية المقابمة لو ،كتضمف بياف تعريؼ المجكء السياسي لغةن كاصطبلحان،

كتكضيح المصطمحات االسبلمية المرادفة لو ،المبحث الثاني يعقد لو عنكاف المجكء السياسي في الشريعة
االسبلمية ،كفيو تناكلنا بحث اآليات القرآنية الكريمة كاالحاديث النبكية الشريفة الدالة عمى مفيكـ المجكء
السياسي كمكقؼ الفقو االسبلمي منو ،المبحث الثالث اتخذ عنكاف المجكء السياسي عند العرب قبؿ االسبلـ،

كتناكلنا فيو بحث الشكاىد التاريخية التي تدؿ عمى ممارسة إجراء المجكء السياسي عند العرب قبؿ ظيكر

االسبلـ ،بقصد بياف الجذكر التاريخية لئلجراء ،المبحث الرابع عنكف بالمجكء السياسي عند المسمميف حتى
نياية العصر العباسي االكؿ ،كتطرقنا فيو الى بياف الشكاىد التاريخية الدالة عمى ممارسة المسمميف إلجراء
المجكء السياسي ،لمتأكيد عمى مشركعية المجكء في الشريعة االسبلمية ،اما المبحث الخامس فقد اتخذ عنكاف
أثر المجكء السياسي عمى الكاقع السياسي كالحضارم لئلسبلـ كالمسمميف ،كتناكلنا فيو التداعيات االيجابية

كالسمبية لمجكء عمى كاقع االسبلـ كالمسمميف.
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Abstract

Many of the problems that face our lives today, and if we follow the roots of the
first, we find that they are rooted in the roots of the fast, and those problems are the
problem of political asylum, which in our time is the main concern of the ruling
regimes and public opinion, with the consequences of political, social and
economic And the importance of that problem has taken it an acceptable place in
the of historical books, especially in the Islamic eras, because of the injustice and
oppression that were imposed by the unjust regimes towards some people and the
parties that called for reform of reality, and according to this admissibility and the
vitality of the problem c The study deals with the nature of the problem and traces
its historical roots, the reasons surrounding them and the results of them. The need
for the study has necessitated that it be presented in four sections, which are
preceded by an introduction and summarized by the conclusion. The first topic is
the title of the concept of political asylum and the corresponding Islamic
terminology. The definition of political asylum includes language and terminology,
The second topic is the title of political asylum in Islamic sharia, in which we
discussed the Quranic verses and the holy Hadith, which is based on the concept of
political asylum and the position of Islamic jurisprudence, The third topic was the
title of political asylum before the Arabs before Islam, and we discussed the
historical evidence that shows the practice of political asylum before the emergence
of Islam, with a view to explain the historical roots of the procedure, the fourth
section was condemned by the political resort to Muslims until the end of the first
Abbasid, We referred to the historical evidence of the practice of Muslims to resort
to political asylum, to emphasize the legitimacy of asylum in Islamic sharia. The
five chapter take address the impact of political asylum on the political reality and
culture to Islam and Muslims and we talk the opposite and negative to asylum on
Islam and Muslim reality
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المقدمة

تعترض حياتنا اليكمية الكثير مف المشاكؿ التي تعكر صفك الكاقع السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي الذم
نعيشو ،كحينما ينتابنا الفضكؿ لبحثيا نجد اف جذكرىا كظركؼ حميا تعكد الى العيكد االسبلمية االكلى ،كىذا
في كاقع الحاؿ لـ يكف أم انر غريبان باعتبار االسبلـ منظكمة متكاممة لحؿ جميع المشاكؿ التي تعترم حياة

الفرد ،كتعد مشكمة المجكء السياسي كاحدة مف بيف تمؾ المشاكؿ التي نعيشيا اليكـ ،فيي كاف كانت حديثة
العيد إال اف جذكرىا تمتد الى عيكد االسبلـ االكلى ،لتشابو الظركؼ المؤدية لكقعيا بيف العيديف ،أذ اف

حصكليا كاف مرىكنان بكجكد االنظمة التي تمارس الظمـ كاالضطياد ضد القكل الداعية الى اصبلح الكاقع
العاـ ،كألىمية المشكمة كالنتائج المترتبة عمييا فقد اكالىا االسبلـ عناية كبرل في أحكامو الشرعية بشكؿ

يناسب خطكرتيا عمى حياة الفرد ،كيتضح ذلؾ جميان في إجازتو لممارسة فكرة المجكء الى البمداف االجنبية،
حماية لحياة الفرد المسمـ مف الظمـ االضطياد المذيف يمارساف مف قبؿ الحكاـ المستبديف ،كلـ يقؼ االسبلـ
عمى حد جكاز لجكء الفرد المسمـ الى البمداف االجنبية فحسب بؿ تكلى أمر قبكؿ لجكء االفراد غير المسمميف

الى الببلد االسبلمية ،ايمانان منو بالبعد االنساني الذم يكنو لمفرد بغض النظر عف عرقو كدينو كقكمتيو

كانتمائو السياسي ،مما سبؽ تتضح جميان اىمية الدراسة ،كمما عزز أىميتيا قمة الدراسات المتكافرة عنيا ،الى
جانب الحيكية التي تتمتع بيا ،فيي المشكمة الشاغمة ألذىاف االنظمة كالمنظمات الدكلية اليكـ ،لقد اقتضت

حاجة الدراسة جعميا في اربعة مباحث تستصدرىا مقدمة كتستأخرىا خاتمة ،المبحث االكؿ أتخذ عنكاف مفيكـ

المجكء السياسي كالمصطمحات االسبلمية المقابمة لو ،كتضمف بياف تعريؼ المجكء السياسي لغةن كاصطبلحان،

كتكضيح المصطمحات االسبلمية المرادفة لو ،المبحث الثاني يعقد لو عنكاف المجكء السياسي في الشريعة
االسبلمية ،كفيو تناكلنا بحث اآليات القرآنية الكريمة كاالحاديث النبكية الشريفة الدالة عمى مفيكـ المجكء

السياسي كمكقؼ الفقو االسبلمي منو ،المبحث الثالث اتخذ عنكاف المجكء السياسي عند العرب قبؿ االسبلـ،
كتناكلنا فيو بحث الشكاىد التاريخية التي تدؿ عمى ممارسة إجراء المجكء السياسي عند العرب قبؿ ظيكر

االسبلـ ،بقصد بياف الجذكر التاريخية لئلجراء ،اما المبحث الرابع فقد عنكف بالمجكء السياسي عند المسمميف
حتى نياية العصر العباسي االكؿ ،كتطرقنا فيو الى بياف الشكاىد التاريخية الدالة عمى ممارسة المسمميف
إلجراء المجكء السياسي ،لمتأكيد عمى مشركعية المجكء في الشريعة االسبلمية.
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اوالً :المجوء لغة واصطالحا:

اوالً :المجوء لغ ًة:

جاءت كممة المجكء في المعاجـ المغكية مف مصدر لى ىجأى ،كمعنى لجأ" :أم لجأ فبلف إلى كذا ممجأ كلجأ،
كم ْم ىجأن ،كْالتى ىجأى،
لجأى الى الشيء كالمكاف ىي ى
كألجأنا األمر إلى كذا" ،أم اضطرني إليو ،كيقاؿ " ى
مجأي لى ْجأن كلي يج ن
كء ى
يت إذا استندت اليو
مجأ ي
ْت إلى فبلف كعنو ،كالتى ىجأ ي
دت "  ،كيقاؿ أيضان " :لى ىجأ ي
ىسىن ي
كأىلج ْأ ي
ْت ،كتى ى
ت أ ْىمرم إلى اهلل أ ْ

كاعتضدت بو ،أك عدلت عنو إلى غيره " ،كأنو إشارة إلى الخركج (.)1

مف ذلؾ يتضح جميان اف المعنى المراد مف المجكء ىك اعتصاـ الشخص الى شيء يؤمف سبلمتو مف خطر

محدؽ قد يقع عميو.

ثانياً :المجوء السياسي اصطالحاً:
ىك إجراء يمزـ الشخص الذم ييعد مف طكائؼ األشخاص ذكم الكضع الميدد مف البمد الذم يتعرض فيو
الى االضطياد إلى بمد الممجأ (،)2كقيؿ ىك إعطاء األمف لمميكؼ فار الى دار االسبلـ مف اضطياد كظمـ اك

كضع سيء يمكف اف يتعرض لو (ٖ) ،كقيؿ ايضان ىك منح الدخكؿ لغرض االستقرار لؤلشخاص المضطيديف
في ببلدىـ بسبب نشاطيـ السياسي اك العممي اك مساندتيـ لحركة التحرير الكطني كعدـ تسميميـ (ٗ).

ثالثاً :المصطمحات االسالمية المقابمة لمصطمح المجوء السياسي:
بما اف االسبلـ منظكمة شاممة لمعالجة شؤكف الحياة العامة في مختمؼ االزماف فمف البدييي اف يضـ بيف
جنباتو المفاىيـ المستحدثة اليكـ ،كمف تمؾ المفاىيـ مفيكـ المجكء السياسي ،فالمفيكـ كاف كاف حديثان اال اف
االسبلـ قد منحو اىمية قصكل في احكامو ،لصمتو الكثيقة بالظمـ كاالضطياد المذيف يمارساف مف قبؿ بعض

الحكاـ تجاه بعض االشخاص ،بدكافع سياسية اك دينية اك عرقية ،كجاء ذلؾ االىتماـ طبقان لمكاقع الذم ساد

ارض الجزيرة العربية خاصة كالمناطؽ المحيطة بيا عامة ،فعمى الرغـ مف كجكد االعراؼ كالتقاليد كالشرائع
التي تضمف حقكؽ بعض االفراد في مناطقيـ اال اف ىناؾ بعض اخر قد مكرس بحقو الظمـ كاالضطياد،
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ب سبب تعارض نشاطاتيـ مع مصالح بعض القكل المتسمطة عمى حكـ بعض المناطؽ ،كما كاف لكجكد

النزعات العدكانية عند بعض االنفس المتأسممة اثر في اىتماـ االسبلـ بذلؾ المفيكـ  ،فكما ىك معمكـ كانت

ىناؾ قكل ال يركؽ ليا ما جاء بو االسبلـ كتتطمع إلعادة مجدىا كمكاجية القكل التي تسعى الى ايقاؼ عجمة
(٘)

طمكحاتيا ،مف ذلؾ ضـ االسبلـ ذلؾ المفيكـ ككضع لو احكامان

تؤمف حياة البلجئ كتضمف حقكقو

كالكاجبات المفركضة عميو ،كألىمية المفيكـ في االسبلـ فقد تـ تناكلو بمسميات عدة عبرت عف مضمكنو
كمعانيو بشكؿ اكسع ،كمنيا كانت تسمية اليجرة  ،فيي كاف قامت بيف مسممي مكة عمى اساس ديني إال انيا

حممت في طياتيا ابعادان سياسية كاضحة ،ألف المشركيف كجدكا في المشركع الديني الذم أتى بو النبي محمد

(ص) الخطر الذم ييدد سمطانيـ السياسي في مكة ،مف ذلؾ كاجيكا النبي(ص) كاتباعو (رض) بكؿ ما أكتكا
مف قكة ،كما كاف عمى المسمميف إال المجكء الى كنؼ آمف يحمييـ مف كطأة التنكيؿ كاالضطياد الذم مكرس
بحقيـ مف قبؿ مشركي قريش ،حينيا كجدكا ضالتيـ في مدينة يثرب ،بعدما فتح سكانيا قمكبيـ قبؿ مدينتيـ

لممسمميف ،كعرفت اليجرة لغةن انيا الخركج مف أرض الى أخرل( ،)ٙكعرؼ المسممكف الذيف انتقمكا مف مكة
الى يثرب بالمياجريف" ،ألىنيـ ترككا ديارىـ كمساكنيـ التي نشأكا بيا هلل ،كلى ًحقيكا بدار ليس ليـ بيا أىىؿ كال

ماؿ حيف ىاجركا إًلى المدينة" ( ،)ٚاما اصطبلحان فيعني االنتقاؿ مف دار الكفر مكة الى دار االيماف
المدينة( ، )ٛكما كانت تسمية األماف مف بيف مسميات المجكء في االسبلـ ،كىك ضد الخكؼ كالخيانة ،كأستأمنو
طمب منو االماف ،كاآلمف المستجير الذم طمب األماف لنفسو ،كيقصد بو العيد الذم يمنح مف قبؿ السيد
لشخص ما لئلقامة في حدكد كاليتو لضماف امف حياتو( ،)ٜكعرؼ االماف اصطبلحان بأنو االجراء الذم تحقؽ

فيو الدكلة األمف كالحماية لمف لجأ الييا(ٓٔ) ،كالمستأمف ىك الشخص الذم ليس بمسمـ كال يقيـ في بمد

المسمميف كلكنو يأخذ أمانان منيـ بأف يقيـ مدة محدكدة في ببلد المسمميف(ٔٔ) ،التسمية االخرل التي ضمت
مفيكـ المجكء السياسي كانت االستجارة كمفردىا المستجير كىك الذم يأمف عمى نفسو(ٕٔ) ،كاستجارني سألني

أف أجيره(ٖٔ) ،كعرفت االستجارة اصطبلحان بأنيا االستجارة إلى ذم منعة عمى جية االعتصاـ بو مف
المكركه(ٗٔ).

كشممت ىاتاف التسميتاف المعاني التي ضميا مفيكـ المجكء السياسي بشكؿ اشمؿ كاكسع ،بحكـ النزعة

االنسانية التي حممتيا الرسالة االسبلمية تجاه االفراد ،بغض النظر عف انتمائيـ السياسي كعقيدتيـ الدينية
كجنس عرقيـ ،فيما جمعا كؿ معاني النصرة كاالغاثة كالحماية التي يكنيا المسممكف لؤلفراد الذيف عانكا مف
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ظمـ كاضطياد القكل الحاكمة ،كما يترتب عمى ذلؾ مف تكفير الحقكؽ االساسية التي تييء الحياة الكريمة في

المناطؽ التي تضميـ ،كتدفعيـ الى ذلؾ عقيدتيـ الداعية الى إغاثة المميكؼ كالتنفيس عف المكركب ،التي

نادل بيا االسبلـ في تعاليمو كاحكامو.

كمما ال شؾ فيو اف ما جاء بو االسبلـ مف حقكؽ لمبلجئيف قد سبؽ ما نصتو القكانيف الدكلية المعاصرة

بشأنيـ ،كال سيما اتفاقية االمـ المتحدة لسنة 1951ـ(٘ٔ) ،بؿ فاؽ ما قررتو تمؾ القكانيف ،مف خبلؿ ما نصو
مف احكاـ تمزـ المسممكف المكافقة عمى طمب المجكء فكر تقديمو كأقامت البلجئ بيف ظيراني المسمميف،

استنادان الى قكلو تعالى" :وأن أحد من المشركين أستجارك فأجره حتى يسمع كالم اهلل ثم أبمغو مأمنو ذلك
بأنيم قوم ال يعممون" ( ، )ٔٙكمف خبلؿ ما نصو مف احكاـ تدعك المسمميف الى التعاطي مع مف يمجأ الييـ

بشيء مف السركر كالمساكاة ك االيثار ،كما في قكلو تعالى" :والذين تبوؤوا الدار وااليمان من قبميم يحبون

من ىاجر الييم وال يجدون في صدورىم حاج ًة مما أوتوا ويؤثرون عمى أنفسيم ولو كان بيم خصاص ًة

ومن يوقَ شح نفسو فأولئك ىم المفمحون" ( ،)ٔٚالى جانب مساكاتو بالحقكؽ مع أىؿ الذمة القاطنيف في

ديار المسمميف( ، )ٔٛالى الحاؿ الذم يمزـ بعدـ التفريط بأم الجئ كاف كصؿ األمر الى مفاداتو بمسمـ أسير

كقع تحت سيطرة المشركيف(.)ٜٔ

المبحث ثانياً :المجوء السياسي في الشريعة االسالمية:
اوالً :المجوء السياسي في القرآن الكريم:
تبعان لمجنبة االنسانية التي حمميا مفيكـ المجكء فقد اكرد لو القرآف الكريـ حي انز معتد بو بيف المفاىيـ التي

ضميا ،فقد أشار اليو بقكلو تعالى " :وأن أحد من المشركين أستجارك فأجره حتى يسمع كالم اهلل ثم أبمغو
مأمنو ذلك بأنيم قوم ال يعممون"(ٕٓ) ،كذىب المفسركف في بياف معنى اآلية في القكؿ " :وان طمب أحد من
المشركين ،الذين أمرتك بقتاليم ،منك األمان من القتل ،بعد األشير األربعة

(ٕٔ)

 ،ليسمع دعوتك

واحتجاجك عميو بالقرآن  ،فأمنو  ،وبين لو ما يريد  ،وأميمو حتى يسمع كالم اهلل ويتدبره ،وانما خص كالم
اهلل ألن معظم األدلة فيو ثم أبمغو مأمنو ،معناه  :فإن دخل في االسالم ،نال خير الدارين  ،وان لم يدخل

في االسالم  ،فال تقتمو  ،فتكون قد غدرت بو  ،ولكن أوصمو إلى ديار قومو التي يأمن فييا عمى نفسو
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ومالو ذلك بأنيم قوم ال يعممون أي ذلك األمان ليم بأنيم قوم ال يعممون اإليمان والدالئل  ،فآمنيم حتى
يسمعوا  ،ويتدبروا ،ويعمموا" (ٕٕ).

كجاءت االستجارة ىنا بمعنى األماف الذم يمنحو المسممكف لممشركيف بقصد التعرؼ عمى أحكاـ الديف،
كبمكجبو يتعيد المسممكف بتكفير الحماية البلزمة لو كلمالو كعرضو طيمة مدة اقامتو بيف ظيرانييـ ،الى جانب
معاممتو معاممة ابف المدينة الذمي نسبيان بالحقكؽ كالكاجبات ،مف ناحية تكفير الظركؼ الحياتية التي تضمف
لو العيش الكريـ(ٖٕ).

ككرد مفيكـ المجكء السياسي في القرآف الكريـ بصيغة اليجرة  ،باعتبار اليجرة التي تنشأ عف دافع ديني
َم َوالِ ِي ْم َوأَ ْنفُ ِس ِي ْم
اجُروا َو َج َ
اك سياسي كجيان مف كجكه المجكء السياسي ،قاؿ تعالى ":إِ َّن الَِّذ َ
َم ُنوا َو َى َ
اى ُدوا ِبأ ْ
ين آ َ
ِ
س ِب ِ
اء َب ْع ٍ
ض" (ٕٗ).
يل المَّ ِو َوالَِّذ َ
ص ُروا أُولَِئ َك َب ْع ُ
ض ُي ْم أ َْولِ َي ُ
ين آ ََو ْوا َوَن َ
في َ
ذكر السمعاني(ت489ىػ1995/ـ) في معرض تفسيره لآلية" :قولو تعالى :إن الذين آمنوا وىاجروا

وجاىدوا بأمواليم وأنفسيم في سبيل اهلل ،اآلية ،اليجرة  :ىي الخروج من الوطن إلى غيره  ،وقد كانت

فرضا في ابتداء" (ٕ٘) ،كاكرد البغكم(ت519ىػ1116/ـ) ما نصو " :قولو تعالى إن الذين آمنوا وىاجروا ،أي
ىجروا قوميم وديارىم يعني المياجرين من مكة ،وجاىدوا بأمواليم وأنفسيم في سبيل اهلل والذين امنوا

،رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم والمياجرين معو أي أسكنوىم منازليم ،ونصروا ،أي نصروىم عمى
أعدائيم وىم األنصار رضي اهلل عنيم ،أولئك بعضيم أولياء بعض،دون أقربائيم من الكفار" (.)ٕٙ

كمرد اليجرة كما اكرده المفسركف ىنا يعطي مضمكنان يشابو السبب الذم يدفع البعض نحك المجكء الى
و
مكاف ما ،فالمصطمحيف كانا يقكماف عمى اساس اضطياد سياسي كانحراؼ ديني ،ككؿ مياجر ترؾ بمده
ليذيف السببيف فيك الجئ.
كما كرد مفيكـ المجكء في القرآف الكريـ بصيغة األماف ،قاؿ تعالى ":واذ جعمنا البيت مثابة لمناس وأمنا

واتخذوا من مقام إبراىيم مصمى وعيدنا إلى إبراىيم واسماعيل أن طي ار بيتي لمطائفين والعاكفين والركع

السجود " (.)ٕٚ
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كقد فسرت كممة كأمنا عند الطبرسي(ت548ىػ1153/ـ) بقكلو " :وقولو :وأمنا أراد مأمنا أي :موضع

آمن  ،وانما جعمو اهلل آمنا بأن حكم أن من عاذ بو  ،والتجأ إليو  ،ال يخاف عمى نفسو ما دام فيو  ،وبما
جعمو في نفوس العرب من تعظيمو  ،حتى كانوا ال يتعرضون من فيو فيو آمن عمى نفسو ومالو  ،وان
كانوا يتخطفون الناس من حولو  ،ولعظم حرمتو ال يقام في الشرع الحد عمى من جنى جناية فالتجأ إليو

والى حرمو  ،لكن يضيق عميو في المطعم والمشرب  ،والبيع والشراء  ،حتى يخرج منو  ،فيقام عميو الحد ،

فإن أحدث فيو ما يوجب الحد أقيم عميو الحد فيو  ،ألنو ىتك حرمة الحرم  ،فيو آمن من ىذه الوجوه

.وكان قبل االسالم يرى الرجل قاتل أبيو في الحرم  ،فال يتعرض لو" (.)ٕٛ

َّار
الى جانب ذلؾ كرد مفيكـ المجكء في القرآف الكريـ تمميحان في قكلو تعالىَ ":والَِّذ َ
ين تََب َّو ُءوا الد َ
ُّون م ْن َىاجر إِلَ ْي ِيم وَال ي ِج ُد َ ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُد ِ
ون َعمَى أَ ْنفُ ِس ِي ْم
اج ًة ِم َّما أُوتُوا َوُي ْؤِثُر َ
ورِى ْم َح َ
ْ َ َ
ون في ُ
ََ
م ْن قَ ْبم ِي ْم ُيحب َ َ
ون" (.)ٕٜ
وق ُ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ش َّح َن ْف ِس ِو فَأُولَِئ َك ُى ُم ا ْل ُم ْفمِ ُح َ
ص َ
ِب ِي ْم َخ َ

َو ِْ
ان
يم َ
اإل َ
ان
َولَ ْو َك َ

كقصد تعالى في قكلو مف ىاجر الييـ البلجئيف المياجريف الذيف قصدكا المدينة المنكرة قبؿ كبعد
النبي(ص)ىربان مف بطش حكـ قريش ،قاؿ السمعاني(ت489ىػ1995/ـ) في معرض تفسيره لآلية ":قولو

تعالى والذين تبوءوا الدار واإليمان من قبميم أجمع أىل التفسير عمى أن المراد بيم األنصار ...وقولو :
تبوءوا الدار واإليمان أي  :استوطنوا المدينة  ،وقبموا اإليمان ،وقيل  :تبوءوا الدار أي  :أعدوا الديار

لممياجرين وواسوىم في كل ماليم .وقولو  :واإليمان أي  :جعموا دورىم دور اإليمان ،وذلك بإظيارىم
اإليمان فيما بينيم  ..وقولو  :يحبون من ىاجر إلييم أي  :من أىل مكة وغيرىم وقولو  :وال يجدون في

صدورىم حاجة مما أوتوا  ..وعند كثير من المفسرين معناه  :حسدا مما أعطوا  ،وقيل  :ضيقا في قموبيم

مما أعطي المياجرين ..وقد ذكرنا ما أعطى رسول اهلل المياجرين من أموال بني النضير  ،فالمعنى

ينصرف إلييم وقولو  :ويؤثرون عمى أنفسيم أي  :يقدمون المياجرين عمى أنفسيم  ،وقولو  :ولو كان

بيم خصاصة أي  :فقر وحاجة ...وقولو  :ومن يوق شح نفسو أي  :بخل نفسو فأولئك ىم المفمحون
أي  :السعداء الفائزون" (ٖٓ).
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بدء مف
كرسمت تمؾ اآلية صكر جميمة عف المعاني اإلنسانية التي يحمميا مفيكـ المجكء في االسبلـ ،ن
انتياء بتكفير مستمزمات العيش الكريـ كلك عمى حساب قكت اىؿ
مظاىر الترحيب بالبلجئ كالفرح بقدكمو ك ن
الببلد.

كلمتأكيد عمى أىمية الحفاظ عمى األماف الذم يعطى لمبلجئ أمر اهلل تعالى المسمميف بضركرة االلتزاـ
بالعيكد التي تنظـ بقاءه في الببلد التي لجأ الييا ككعد مف ينقضيا بالحساب االخركم ،قاؿ تعالى" :وأوفوا

بالعيد أن العيد كان مسؤوال"(ٖٔ).

ذىب المفسركف في بياف معنى اآلية الى القكؿ " :وأوفوا بالعيد أي الذي تعاىدون عميو الناس والعقود

التي تعاممونيم بيا فإن العيد والعقد كل منيما يسأل صاحبو عنو إن العيد كان مسؤوال أي عنو" (ٕٖ).
ثانياً :المجوء السياسي في السنة النبوية:

حظي مفيكـ المجكء السياسي أىمية في السنة النبكية الشريفة ،لصمتو الكثيقة بالجكر كالظمـ فمتى ما كجد

االمراف في بمد ما كجد المجكء فيو ،كلكركد بعض المفاىيـ المعاصرة بمصطمحات متعددة في السنة النبكية مع
تشابو مضامينيا ،فقد كرد مفيكـ المجكء السياسي في السنة النبكية بمصطمحات مكازية الى تمؾ التي ذكرىا
القرآف الكريـ ،كجاءت لمتأكيد عمى ما نصو القرآف الكريـ مف حكـ بشأنيا ،كمف تمؾ المصطمحات مصطمح
األماف الذم يمنحو المسممكف لبلجئ بعد قدكمو الى ارض المسمميف ،ككرد ذكره في السنة النبكية مف باب
التأكيد عمى كجكب االلتزاـ بو كالثبات عميو ،قاؿ (ص) ":وأيما رجال من أقصاكم أو أدناكم من أحراركم أو
عبيدكم اعطا رجال منيم أمانا أو أشار إليو بيده فأقبل إليو بإشارتو فمو األمان حتى يسمع كالم اهلل اي

كتاب اهلل فان قبل فأخوكم في دينكم وان أبى فردوه إلى مأمنو واستعينوا باهلل عميو ،ال تعطوا القوم ذمتي وال
ذمة اهلل فالمخفر ذمة اهلل الق اهلل وىو عميو ساخط  ،أعطوىم ذمتكم وذمم ابائكم وفوا ليم" (ٖٖ).

كقد أعد النبي (ص) أمر نقض األماف بمثابة النفاؽ كالخيانة كالغدر  ،بكصفو عيد يؤمف حياة البلجئ ،

قاؿ (ص) " :اية المنافق ثالث اذا حدث كذب واذا وعد أخمف واذا ائتمن خان" (ٖٗ) ،كفي حديث اخر لو

(ص) أعتبر مف ينقض األماف كمف ال إيماف لو كال ديف لو ،قاؿ (ص) " :ال إيمان لمن ال أمانة لو وال دين

لمن ال عيد لو" (ٖ٘).
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كما كرد مفيكـ المجكء السياسي في السنة النبكية بمصطمح اليجرة ،تبعان لكجكد المشتركات بيف

المصطمحيف ،مف ناحية الظركؼ القاىرة التي تدفع الطرفيف الى تحقيؽ االمر ،كمف ناحية انتقاؿ الطرفيف الى

بمد اخر كاالقامة فيو ،الى جانب الحماية كالرعاية التي يحظياف بيما في الممجأ ،كجاء ذكر النبي(ص) لميجرة
مف منطمؽ تقييـ أجر اليجرة ،تبعان لسببيا ،فإف كاف سببيا لمصمحة دينية فجزاؤىا محمكد ،كاف كانت
لمصمحة دنيكية فجزاؤىا مذمكـ ،لخمكىا مف سبب قاىر ،قاؿ(ص) " :أنما االعمال بالنية ،وانما ال مرئ ما

نوى ،فمن كانت ىجرتو إلى اهلل والى رسولو فيجرتو إلى اهلل والى رسولو ،ومن كانت ىجرتو إلى دنيا
يصيبيا أو امرأة يتزوجيا فيجرتو إلى ما ىاجر إليو" (.)ٖٙ

الى جانب ذلؾ كرد مفيكـ المجكء السياسي في السنة النبكية ضمف معاني االستجارة ،ألىميتيا االنسانية
كالدينية كالسياسية في قبكؿ الحماية كالرعاية  ،قاؿ(ص) ":ما استجار عبد من النار سبع مرات في يوم إال
قالت النار يا رب إن عبدك فالنا قد استجارك مني فأجره ،وال يسأل اهلل عبد الجنة في يوم سبع مرات إال

قالت الجنة يا رب إن عبدك فالنا سألني فأدخمو الجنة " (.)ٖٚ
ثالثاً :المجوء السياسي في الفقو االسالمي:

عالج الفقو االسبلمي مسألة المجكء السياسي معالجة دقيقة كازت االىمية التي منحيا القرآف الكريـ كالسنة
النبكية ليا ،كمما دعا الى ذلؾ صمة المجكء بالجكر الذم لحؽ باألشخاص الذيف دعكا الى اصبلح الكاقع
السائد ،كفي ذلؾ كضع احكامان مكضكعية لجميع الشبيات التي تخص المجكء ،متخذان مف التسميات االسبلمية

التي تقابؿ مصطمح المجكء السياسي سبيبلن لذلؾ ،ففي ما يتعمؽ باالستجارة أجاز الفقياء منحيا لممستأمف
البلجئ الذم قصد التعرؼ عمى أحكاـ االسبلـ ،اك طمب الحماية( ،)ٖٛاستنادان الى قكلو تعالى" :وأن أحد من

المشركين أستجارك فأجره حتى يسمع كالم اهلل ثم أبمغو مأمنو ذلك بأنيم قوم ال يعممون" ( ،)ٖٜكما أجازكا
تكفير الحماية البلزمة لو أثناء اقامتو بيف المسمميف ،كمساكاتو بأىؿ الذمة بالحقكؽ كالكاجبات الى و
حد ما(ٓٗ).
أما ما يتعمؽ باألماف فقد أجاز الفقياء منحو لممستأمف الذم قصد التعرؼ عمى أحكاـ االسبلـ ،أك طمب
الحماية ،اك التجارة ،اك حمؿ رسالة ما ،عمى اف يتعيد بااللتزاـ بالقصد الذم جاء مف أجمو كاف ال يككف اداةن
إلخبلؿ األمف كالنظاـ(ٔٗ) ،في قباؿ ذلؾ يتكلى المسممكف االلتزاـ باألماف الذم منح لممستأمف استنادان الى
قكلو تعالى" :وأوفوا بالعيد أن العيد كان مسؤوال"(ٕٗ) ،كالقاعدة الفقيية ":المسممون عند شروطيم"(ٖٗ) ،ىذا
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)
ٗٗ
(
كقد حدد بعض الفقياء مدة استئماف البلجئ بأربعة اشير  ،كىي مشابية الى و
حد ما لئلقامة التي تمنح
اليكـ لبلجئ االجنبي ،كبعض اخر جعميا مطمقة اك مقيدة بام مدة كانت ،كما انيـ أكضحكا طبيعة الجية
التي تمنح االجارة اك االماف لممستأمف كفييا حصرت باإلماـ اك رجؿ بالغ اك جماعة ،كتككف صيغة العقد ":

ىو  " :أجرتك ،أو أمنتك ،أو ذممت لك فإن قال  :ال بأس عميك ،أو ال تخف أو ال تذىل ،أو ما عميك
خوف ،أو ما أشبيو ،أو كممة أو قال ما معناه بمغة أخرى فإن عمم من قصده أنو أراد األمان كان ذلك

أمانا ،ألن المراعي ىاىنا القصد ال المفظ ،فإن لم يقصد ذلك ودخل إليو لم يجز التعرض لو بسوء ألنو دخل

عمى شبيتو ،ويجب أن يرد إلى مأمنو"(٘ٗ).

أما مكقؼ الفقياء مف اليجرة فقد أتخذ ثبلث أحكاـ ،الحكـ االكؿ جعميا مستحبة عمى المسمـ الذم يقدر
عمييا كلو مف القكة ما تمكنو مف اظيار دينو في بمد المشركيف ،كيككف في ذلؾ أمنان عمى نفسو مف
المشركيف ،كاستدلكا عمى ذلؾ في العباس بف عبد المطمب في أثناء بقاءه في مكة ،الحكـ الثاني جعؿ اليجرة

كاجبة عمى المسمـ الذم يقدر عمييا كال يممؾ االستطاعة المناسبة إلظيار دينو في بمد المشركيف ،كيككف عمى

ذلؾ غير و
أمف عمى نفسو مف المشركيف ،كاستندكا في ذلؾ عمى قكلو تعالى " :أن الذين توفييم المالئكة

ظالمي أنفسيم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في األرض قالوا ألم تكن أرض اهلل واسعة فتياجروا

فأولئك مأواىم جينم وساءت مصيرا"( ،)ٗٙكقكلو تعالى " :ومن يياجر في سبيل اهلل يجد في األرض مراغما
كثي ار وسعة ومن يخرج من بيتو مياج ارً الى اهلل ورسولو ثم يدركو الموت فقد وقع أجره عمى اهلل وكان اهلل

غفو ار رحيما"( ،)ٗٚكما استدلكا عمى ذلؾ فيما حصؿ عند المسمميف الذيف ىاجركا مف مكة الى الحبشة كيثرب
فيما بعد ،بسبب تعرضيـ الضطياد كتنكيؿ المشركيف ،بعد أف أعمنكا دعكتيـ االسبلمية في مكة ،الحكـ

االخر لمفقياء بشأف اليجرة جعميا غير كاجبة عمى المسمـ المستضعؼ الذم ال يقدر عمييا كال يممؾ
االستطاعة المناسبة إلظيار دينو في ببلد الشرؾ ،بسبب المرض أك اإلكراه عمى اإلقامة ،مستنديف الى قكلو
تعالى" :إال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيمة وال ييتدون سبيال فأولئك عسى
اهلل أن يعفو عنيم(.)ٜٗ( " )ٗٛ

ىذا كقد كقع اختبلؼ الفقياء بشأ ف انتياء اليجرة بعد الفتح مف عدميا ،ففريؽ منيـ رأل انيا قد انتيت بعد
فتح المسمميف لمكة سنة  8ىػ629/ـ ،مستدليف عمى ذلؾ بقكؿ النبي(ص)" :ال ىجرة بعد الفتح ولكن جياد

ونية واذا استنفرتم فأنفروا "(ٓ٘) ،كقد ركم أف صفكاف بف أمية لما اسمـ في مكة قيؿ لو ":ال دين لمن لم
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يياجر" ،حينيا أتى المدينة ،فقاؿ لو النبي(ص)" :ما جاء بك ابا وىب" ،قاؿ" :قيل أنو ال دين لمن لم

يياجر" ،فقاؿ لو (ص) " :ارجع أبا وىب إلى أباطح مكة فقروا عمى ممتكم فقد انقطعت اليجرة ولكن جياد

ونية وان استنفرتم فأنفروا"(ٔ٘)  ،كعني بالجياد كالنية ىنا الخركج لمجياد كالنية بالتخمي عف ترؾ الذنكب ،أما
الفريؽ االخر مف الفقياء فقد رأل استمرار اليجرة بعد الفتح ما داـ الجياد قائمان ،طبقان لقكؿ النبي( ص) ":ان

اليجرة ال تنقطع ما كان الجياد(ٕ٘)" ،كقصد(ص) مف ذلؾ أف المناطؽ التي لـ يفتحيا المسممكف بعد فتح
مكة كيككف فييا المسممكف مستضعفيف كغير قادريف عمى إظيار دينيـ تجب عمييـ اليجرة الى المناطؽ التي

يحكميا المسممكف ،كرد اصحاب ىذا الرأم عمى حديث "ال ىجرة بعد الفتح"  ،بالقكؿ" :ال ىجرة بعد الفتح"
بالقول" :يعني من مكة ،ألن اليجرة الخروج من بمد الكفار ،فإذا فتح لم يبق بمد الكفار فال تبقى منو ىجرة،

وىكذا كل بمد فتح ال يبقى منو ىجرة"(ٖ٘) ،كبعضيـ قاؿ يعني (ص) ":ال ىجرة بعد الفتح معناه ال ىجرة بعد
الفتح فضميا كفضل اليجرة قبل الفتح

(ٗ٘)

" (٘٘) ،كالحكـ االخير ىك االقرب الى المنطؽ العقمي كالحس

االخبلقي ،ألنو مف غير الممكف اف تتكقؼ اليجرة دكف اف يتكلى المسممكف فتح جميع البمداف الكافرة ،ىذا مف

جية كمف جية أخرل لمديف االسبلمي نظرة مستقبمية تجاه القضايا التي تكاجو االمة االسبلمية في مختمؼ
العصكر ،فيك جدير بأف يككف عمى عمـ بالظمـ الذم قد يمارس مف قبؿ بعض الحكاـ المستبديف المحسكبيف
عمى االسبلـ ضد المسمميف الداعيف الى مكاجيتيـ كبسط معالـ الشريعة ،كىؤالء المسممكف دكف ادنى شؾ
معرضكف لمطاردة الحكاـ الظممة فكيؼ يغمؽ عمييـ االسبلـ باب اليجرة كيعرضيـ لمقتؿ كالتنكيؿ ،مف ذلؾ
نقكؿ اف اليجرة قائمة بدكاـ الظمـ كاالضطياد.

كمما ال شؾ فيو إف ما ذكر بشأف استحباب اليجرة يجيز بقاء المسمميف في دار الكفر أك ىجرتيـ الييا،
فالسماح لممسمـ بإظيار معالـ دينو في ببلد الكفر يمكنو مف البقاء ىناؾ ،كخير مف مثؿ ذلؾ العباس بف عبد

المطمب الذم بقى في مكة شاى انر اسبلمو بعد ىجرة المسمميف منيا الى يثرب( ،)٘ٙفضبل عف بقاء المسمميف
في أرض الحبشة الى سنة 7ق628/ـ ،فيؤالء ىاجركا مف مكة في السنة  5ب616/ـ بسبب تعرضيـ لبطش
كتنكيؿ المشركيف ،كحصمكا عمى لجكء النجاشي( ،)٘ٚككاف مف المفترض أف يخرجكا منيا بعد أف كجد

المسممكف مبلذان آمنان ليـ في المدينة المنكرة لكنيـ بقكا ىناؾ حتى السنة 7ق628/ـ( ،)٘ٛبسبب تمكنيـ مف
إظيار معالـ دينيـ ،كرغبتيـ في نشره ىناؾ ،الى جانب ذلؾ أقكاؿ النبي(ص ) بجعؿ مفيكـ اليجرة يقكـ عمى

فكرة التخمي عف الذنكب كالمكبقات دكف حصرىا و
مكاني تجيز لممسمـ المجكء الى دار الكفر مع عدـ
بحيز
و
344

العـــــــــــــــدد الثامن والعشرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

تأثره بعقيدة كديف الكافريف ،قاؿ النبي(ص)" :ال تنقطع اليجرة حتى تنقطع التوبة وال تنقطع التوبة حتى
تطمع الشمس من مغربيا "( ،)ٜ٘و"المراد باليجرة الباقية ىي ىجر السيئات"(ٓ ،)ٙكقكلو(ص) لؤلعرابي:

"جاء رجل من  ..اعرابي جاف جرئ فقال يا رسول اهلل أين اليجرة إليك حيثما كنت أم إلى ارض معمومة أو
لقوم خاصة أم إذا مت انقطعت ،قال :فسكت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ساعة ثم قال أين السائل
عن اليجرة ،قال :ىا أنا ذا يا رسول اهلل ،قال :إذا أقمت الصالة وآتيت الزكاة فأنت مياجر وان مت

بالحضرمة" قال يعنى أرضا باليمامة"(ٔ ،)ٙكالحضرمة حينيا كانت تعيش تحت كطأة الشرؾ ،كفي حديث أخر
لو (ص) لفديؾ ،قاؿ االخير لمنبي (ص) " :قال يا رسول اهلل انيم يزعمون أنو من لك يياجر ىمك فقال
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يا فديك أقم الصالة واىجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت"(ٕ.)ٙ
المبحث الثالث :المجوء السياسي عند العرب قبل االسالم:
أشتير العرب بممارسة الكثير مف التقاليد كاالعراؼ الحميدة في حياتيـ العامة ،كلكلعيـ بيا كلتفاخرىـ

فييا اصبحت مف الشيـ المعركفة المككنة لسمات شخصياتيـ ،كمف تمؾ االعراؼ كالتقاليد كانت االجارة ،فيي
عند العرب تقميدان شائعان كرثو الصغير منيـ كنشأ عميو الكبير ،كىي شيمة أصيمة مف شيـ شخصيتيـ
التقميدية ،كبما انيا تحظى بتمؾ االىمية عندىـ فمف البدييي اف يتغنكا بيا في أشعارىـ كيمارسكنيا في حياتيـ

العامة ،مف ذلؾ سجؿ لنا التاريخ الكثير مف الشكاىد عمييا ،منيا قكؿ الشاعر زىير بف أبي سممى(ت699ـ):
"وجار سار معتمدا إلينا * أجاءتو المخافة والرجاء
فجاور مكرما حتّى إذا ما * ضمنتم مالو فغدا سميما * عمينا نقصو ولو النماء
ولوال ان ينال ابا طريف لقد زارت بيوت بني عميم من الكممات أعساس مالء
فتجمع أيمن منا ومنكم بمقسمة تمور بيا الدماء

سيأتي أل حص أين كانوا من المثالت باقية ثناء

فمم أر معش ار أسروا ىديا * ولم أر جار بيت يستباء

وجار البيت والرجل المنادي * أمام الحي عقدىما سواء"
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كقكؿ الشاعر الطفيؿ الغنكم(ت699ـ):
"جزى اهلل عنا جعفر حين أشرفت * بنا نعمنا في الواطئين فزلت
ىمو خمطونا بالنفوس وألجئوا * إلى حجرات أدفأت وأكنت
أبوا أن يممونا ولو أن امنا * تالقي الذي يمقون منا لممت
فذو المال موفور وكل معصب * إلى حجرات أدفأت وأظمت"

(ٗ)ٙ

كما ذكرت الركايات التاريخية أمر لجكء أمير كندة أمرؤ القيس إلى عمرك بف المنذر حاكـ المناذرة عمى
األنبار ،عمى أثر نشكب مكاجيات بينو كبيف أعدائو بني أسد قادت الى ىزيمتو كضياع ممكو في كندة ،كفي

حينيا كافؽ عمرك عمى أجارة أمرؤ ،كظؿ تحت حمايتو مدة بعدىا انتقؿ منو الى حاكـ حمير في اليمف بسبب

الضغكط التي تعرض ليا عمرك مف ابيو المنذر حاكـ الحيرة بشأف تسميمو اليو(٘. )ٙ

كلما تنازعتا قبيمتي كنانة كقيس التقى مسعكد الثقفي بزكجتو سبيعو بنت عبد الشمس الكنانية فرآىا تبكي،
فسأليا عف سبب بكاءىا ،فقالت  " :لما يصاب غداً من قومي" ،فقاؿ ليا" :من دخل خباءك فيو أمن" ،كقتيا

خباء قامت بتكسعتو زكجتو سبيعو لضـ أكثر عدد مف البلجئيف ،فمما ىزمت قيس لجأ عدد مف قيس
كضع
ن
الى الخباء فأجارتيـ كىي تنادم  ":من تعمَّق بطنب من أطناب بيتي فيو آمن في ذمتي ،فداروا بخبائيا،
حتى صاروا حمقة  ..فكان يضرب في الجاىمية بمدار قيس"(.)ٙٙ

المبحث الرابع :المجوء السياسي عند المسممين حتى العصر العباسي االول:
لما بزغ فجر االسبلـ عمى أرض العرب أقر الكثير مف االعراؼ كالتقاليد الحميدة التي كانكا يمارسكنيا في
حياتيـ االجتماعية ،لمقبكليتيا العقمية كاالخبلقية ،كألىميتيا الكبرل في استنباط االحكاـ الشرعية ،كمنيا كانت
اإلجارة ،فيي شغمت مكقعان ميمان في مصادر التشريع االسبلمي ،لصمتيا الكثيقة بالظمـ الذم يمارس مف قبؿ

بعض الحكاـ ضد مف يتكلى أمر مكاجيتو كاصبلحو ،كعمى ذلؾ االساس أستمر العرب في ممارسة ذلؾ
العرؼ ،ككاف عمى رأسيـ النبي محمد(ص) ،فبحكـ المشركع التغييرم الذم دعا اليو إلصبلح الكاقع الفاسد
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الذم ساد المجتمع المكي ،نظر القرشيكف الى ذلؾ المشركع بمنظار سياسيي قادىـ الى الحكـ بمردكده السمبي

عمى سمطانيـ النافذ في مكة ،بؿ عدكه مخططان انقبلبيان لمسيطرة عمى مقاليد الحكـ ىناؾ ،مف ذلؾ سعكا الى

مكاجيتو(ص) بشتى السبؿ حفاظان عمى مصالحيـ السياسية كاالمتيازات التي يتمتعكف بيا إزاء سيطرتيـ عمى
حكـ مكة ،ككانت ممارستو(ص) لمجكء بدافع االستعانة بو في مكاجية حكاـ قريش كتثبيت معالـ مشركعو
اإلصبلحي العاـ في مكة بشكؿ خاص كالمناطؽ المحيطة بيا بشكؿ عاـ ،ككاف استخدامو لمجكء في
مناسبات عدة ،منيا حثو عمى ىجرة المسمميف الى الحبشة ،فبعد اشتداد ضغط القرشييف عمى المسمميف مف
ناحية التعذيب كالتنكيؿ كالمطاردة كالقتؿ قرر النبي(ص) إيجاد ممجأ يحفظ حياة المسمميف ،كبعد التقصي كجد

ض التو في أرض الحبشة ،لقربيا النسبي مف مكة ،كلكجكد حاكـ عادؿ عمييا ،كلتعبدىا بالديف المسيحي كىك
أقرب ما يككف لمديف الجديد ،كقتيا طرح الفكرة عمى أصحابو فبلقت أستحسانيـ كمكافقتيـ ،عمى أثر ذلؾ
أعدكا العدة لميجرة متخذيف جانب الحيطة كالحذر مف القرشييف ،خشية مف معرفتيـ باألمر كأفشالو ،بعدىا
تكجو المسممكف صكب الحبشة في السنة  5ب616/ـ متخذيف مف البحر سبيبلن لمكصكؿ الييا ،ككانت رحمتيـ

عمى مرحمتيف :االكلى بمغ تعدادىا أثنا عشر رجبل ،كالثانية بمغت سبعيف رجبل ،ككاف بينيـ جعفر بف أبي

طالب(ع) كعثماف بف عفاف(رض) ،كلما كصمكا إلى ىناؾ ألتقكا بأىؿ الحبشة كشرحكا ليـ دعكتيـ
كاالضطياد كالتنكيؿ الذم تعرضكا اليو بسببيا مف قبؿ حكاـ قريش ،حينيا كجدكا التعاطؼ كاالحساف منيـ
كمف الممؾ النجاشي ايضان ،كما إف عممت قريش باليجرة حتى أرسمت كفدان الى الحبشة بقيادة عمرك بف
العاص كعمارة بف الكليد المخزكمي حامبلن معو ىدايا ،لتحريض حكاميا عمى تسميـ المياجريف الى حككمة
قريش ،كلما كصؿ الكفد الى الحبشة قابؿ الممؾ النجاشي كعرض عميو أمر تسميـ المياجريف ،مبرريف ذلؾ

بتخرصات ألقكىا عمى مسامع الممؾ نصيا ":سفياء من قومنا خرجوا عن ديننا وضمموا أمواتنا وعابوا
آليتنا ،وان تركناىم ورأييم لم نأمن أن يفسدوا دينك " حينيا أستدعى الممؾ مف يمثؿ المياجريف لمتحقؽ مف
دعكتيـ ،فحضر جعفر بف أبي طالب(ع) كألقى خطابان دحض فيو افتراءات الكفد القرشي نصو ":إن ىؤالء

عمى شر دين يعبدون الحجارة ويصمون لألصنام ويقطعون األرحام ويستعممون الظمم ويستحمون المحارم،

وان اهلل بعث فينا نبيا من أعظمنا قد ار وأشرفنا سر ار وأصدقنا ليجة وأعزنا بيتا ،فأمر عن اهلل بترك عبادة
األوثان واجتناب المظالم والمحارم والعمل بالحق والعبادة لو وحده" ،كلما سمع ذلؾ أمر برد ىدايا الكفد

كأعرب عف مكقفو الرافض لتسميـ المياجريف بقكلو ":أدفع إليكم قوما في جواري عمى دين الحق وأنتم عمى
دين الباطل !" ،ثـ أراد أف يتحقؽ أكثر مف صبلح دعكة المسمميف فقاؿ لجعفر ":أق أر عمي شيئا مما أنزل
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عمى نبيكم فق أر عميو  :كييعص  ،فبكى وبكى من بحضرتو من األساقفة" ،كقتيا أراد الكفد أف يحرج

جعفر(ع) با لقكؿ بأف المسمميف يزعمكف بأف المسيح عبد مممكؾ  ،فأكحش الممؾ ذلؾ كدعاه الى سؤاؿ جعفر
عف ما قيؿ عف السيد المسيح في دعكتيـ ،فقاؿ لو جعفر(ع) ":إنو يقال إنو روح اهلل وكممتو  ،ألقاىا إلى

العذراء البتول" ،كناؿ ذلؾ القكؿ أعجاب الممؾ كجعمو يتيقف بصدؽ دعكة المياجريف ،كتبيف ذلؾ حينما أخذ

عكدان ككضعو بيف أصبعيو ،كقاؿ " :ما يزيد المسيح عمى ما قمت وال مقدار ىذا " (.)ٙٚ

ىذا كقد بقي المسممكف في الحبشة مدة مف الزمف امتدت مف السنة  5ب616/ـ كحتى السنة  7ق628/ـ
 ،ككقت عكدة بعضيـ تزامف مع فتح المسمميف لخيبر ،كقتيا عبر النبي (ص) عف فرحو كسركره بيـ بقكلو ":

أسر إلي أفتح خيبر أم قدوم جعفر" ( ،)ٙٛكخبلؿ تمؾ المدة عاش المسممكف حياة
لست أدري أي األمرين ّ
كريمة تحفظ حقكقيـ الدينية كاالجتماعية ،إذ حظكا بقسط كافر مف الحرية في ممارسة شعائرىـ الدينية
كطقكسيـ العبادية ،كمف الحقكؽ التي تكفؿ العيش اآلمف(.)ٜٙ

كمما ال شؾ فيو أف المكقؼ االنساني لحاكـ الحبشة تجاه المياجريف المسمميف كاف يتكافؽ مع ما دعت
اليو النزعة االنسانية كالعقيدة المسيحية السمحاء التي آمف بيا ،كىما مف الركافد الرئيسة لقانكف البلجئيف
المعاصر.
كما كتعد ىجرة النبي(ص) كالمسمميف مف مكة إلى يثرب صكرة أخرل مف صكر المجكء السياسي ،كذلؾ
بما حكتو مف ظركؼ تتكافؽ مع أحكاـ قانكف المجكء السياسي المعاصر ،فبعد اشتداد التضييؽ كالتنكيؿ

كاالضطياد عمى المسمميف في مكة تطمع(ص) إلى البحث عف مكاف يمجأ اليو المسممكف ليككف ليـ مبلذان
أمنان ليـ مف ظمـ حكاـ قريش ،كلما عزـ عمى تحقيؽ االمر تكجو في السنة 13ب699/ـ نحك الطائؼ لتككف
الممجأ االمف ليـ إال أف مساعيو ضمف ذلؾ اإلطار تأتي بنتيجة تذكر ،بسبب رفض الكثير مف أىؿ الطائؼ

لمشركع النبي(ص) ،كمما رسخ رفضيـ أكثر ارتباط كبارىـ بعبلقات سياسية كاقتصادية كثيقة بحكاـ مكة
تجعميـ ممزميف عمى رفض أم نشاط سياسي ال يحظى بمكافقتيـ ،كالسيما تمؾ التي تيدد مصالح الطرفيف،

مف ذلؾ عاد النبي(ص) الى مكة دكف اف يحقؽ ىدفو المنشكد(ٓ ،)ٚلكنو عمى الرغـ مف ذلؾ لـ يتخمى عف
فكرتو ،فبدأ في البحث عف جية أخرل تككف ممجأن لو كالتباعو  ،كبعد البحث كالتقصي التقى(ص) برىط مف
أىؿ يثرب يرأسو أسعد بف ز اررة في العقبة أثناء زيارتيـ إلداء مراسيـ الحج في مكة ،كبعد أف عرض عمييـ
348

العـــــــــــــــدد الثامن والعشرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

دعكتو استحسنكا االمر ،كال سيما انيـ كانكا يعيشكف نزاعان بيف االكس كالخزرج حكؿ أدارة يثرب ىذا مف جية،
كمف جية ثانية كانت الييكد تتكعدىـ بظيكر نبي ينصرىـ ضد العرب ،كقتيا كعدكه بنقؿ دعكتو الى أىؿ

يثرب ،كلما قامكا بذلؾ تكجو الى مكة في العاـ البلحؽ كفد مككف مف أثني عشر فردان يرأسيـ أسعد بف ز اررة
عف الخزرج كأبك الييثـ التيياف ألتقى بالنبي(ص) بالعقبة كتـ التحاكر بشأف الدعكة كاستحسنكىا ىذه المرة

بشكؿ أكبر ،كبايعكا النبي(ص)عمى الدعكة ،كلما فض االجتماع أرسؿ معيـ النبي(ص) الصحابي مصعب
بف عمير(رض) ليقرئ أىؿ يثرب القرآف الكريـ كليعمميـ تعاليـ اإلسبلـ ،كنجح مصعب(رض) في تمؾ الميمة
ككسب عدد مف أىؿ يثرب ،كال سيما سعد بف معاذ كأسيد بف حضير ،كلما كصمت الدعكة الى ىذا المستكل

بيف أىؿ يثرب عزـ بعضيـ عمى تككيف كفد أخر لبلجتماع بالنبي(ص) في العاـ البلحؽ ،كتحقؽ االمر في
العقبة نفسيا ،ككاف الكفد مككف مف سبعيف رجبلن بينيـ امرأتاف أـ عمارة نسبية بنت كعب ،كأسماء أـ عمرك

بف عدم ،كالتقكا بالنبي(ص) الذم كاف برفقة عمو العباس كتـ التحاكر ىذه المرة بشأف الدعكة كالمبايعة
(ٔ)ٚ

كامكانية انتقاؿ المسمميف كلجكئيـ إلى يثرب ،حينيا كافؽ الكفد عمى تمؾ النقاط بحماسة كاضحة

ككاف

العباس المتحدث باسـ النبي (ص) كالككيؿ الذم ألزميـ عمى احتراـ االتفاؽ كالتعيد بحفظ حياتو(ص) بعد

ىجرتو إلييـ ،كالى ذلؾ أشار ابف ىشاـ (ت213ق828/ـ)عف كعب بف مالؾ بقكلو " :كان أول متكمم
العباس ابن عبد المطمب  ،فقال  :يا معشر الخزرج  -قال  :وكانت العرب إنما يسمون ىذا الحي من

األنصار  :الخزرج  ،خزرجيا وأوسيا  -وان محمدا منا حيث قد عممتم  ،وقد منعناه من قومنا  ،ممن ىو

عمى مثل رأينا فيو  ،فيو في عز من قومو ومنعة في بمده  ،وانو قد أبى إال االنحياز إليكم  ،والمحوق بكم

 ،فإن كنتم ترون أنكم وافون لو بما دعوتموه إليو  ،ومانعوه ممن خالفو  ،فأنتم وما تحممتم من ذلك  ،وان
كنتم ترون أنكم مسمموه وخاذلوه بعد الخروج بو إليكم  ،فمن اآلن فدعوه  ،فإنو في عز ومنعة من قومو

وبمده  ،قال  :فقمنا لو  :قد سمعنا ما قمت  ،فتكمم يا رسول اهلل  ،فخذ لنفسك ولربك ما أحببت .قال  :فتكمم

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  ،فتال القرآن  ،ودعا إلى اهلل  ،ورغب في االسالم  ،ثم قال  :أبايعكم عمى
أن تمنعوني مما تمنعون منو نساءكم وأبناءكم  .قال  :فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال  :نعم  ،والذي

بعثك بالحق [ نبيا ]  ،لنمنعك مما نمنع منو أزرنا  ،فبايعنا يا رسول اهلل  ،فنحن واهلل أبناء الحروب ،
وأىل الحمقة  ،ورثناىا كاب ار [ عن كابر ]  .قال  :فاعترض القول  ،والبراء يكمم رسول اهلل صمى اهلل عميو

وسمم  ،أبو الييثم بن التييان  ،فقال  :يا رسول اهلل  ،إن بيننا وبين الرجال حباال  ،وانا قاطعوىا  -يعنى
ييود  -فيل عسيت إن نحن فعمنا ذلك ثم أظيرك اهلل أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ قال  :فتبسم رسول اهلل
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صمى اهلل عميو وسمم  ،ثم قال  :بل الدم الدم  ،واليدم اليدم  ،أنا منكم وأنتم منى  ،أحارب من حاربتم ،

وأسالم من سالمتم ...قالوا  :ابسط يدك  ،فبسط يده فبايعوه" (ٕ.)ٚ

كلما أكمؿ النبي (ص) مستمزمات ىجرتو كىجرة المسمميف خطط إلى اف تككف عممية االنتقاؿ سرية ،خشيةن

مف مطاردة القرشييف لممياجريف كقتميـ ،كحرص عمى أف تككف عمى مرحمتيف االكلى عامة لممسمميف كالثانية
خاصة بو كبأىمو كبعض الصحابة ،لكف شاء اهلل كمجريات الكاقع أف تككف عمى ثبلث مراحؿ االكلى تككف
عامة لممسمميف ،كالثانية خاصة يرأسيا االماـ عمي بف ابي طالب(ع) برفقة نساء النبي(ص) ،كالثالثة تككف
لنفسو(ص) برفقة أبي بكر(رض) ،كنجحت الخطة عمى الرغـ مف تعرؼ القرشييف عمييا كما ترتب عمى ذلؾ

مف عقبات سعكا مف خبلليا الى أفشاليا أك عرقمة تنفيذىا ،كال سيما محاكلتيـ اغتياؿ النبي(ص) في اليكـ
الذم قرر فيو الخركج مف مكة ،كتعقبيـ لو(ص) في طريقو نحك يثرب ،فضبل عف كمياجمتيـ لئلماـ
عمي(ع) في أثناء خركجو مف مكة الى يثرب ،ككصؿ النبي( ص) الى يثرب كاستقبؿ مف أىؿ المدينة

استقباال حا انر يناسب مكانتو كمكانة المشركع المقدس الذم حممو كدعا اليو(ٖ.)ٚ

يؽ عميو القرشييف في مكة عزـ عمى اليجرة إلى اليمف،
ض ى
كما كيذكر أف الصحابي ابك بكر(رض) لما ى
كلما خرج مف مكة لقيو في الطريؽ سيد قبيمة القارة المدعك ابف الدغنة كسألو عف سبب خركجو  ،فأخبره أنو
خرج لمجكء إلى مدينة تأكيو مف بطش المشركيف ،حينيا تعيد لو ابف الدغنة بإجارتو مف تعسؼ قريش ،فرجع
ابي بكر(رض) برفقتو الى مكة كتكلى ابف الدغنة أخبار قريش بإجارتو ،كقبمت قريش ذلؾ  ،كالى ذلؾ أشار
ابف اسحاؽ عف عائشة (رض)بقكلو ":وقد كان[ تعني أبي بكر] استأذن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في

اليجرة حين أوذوا بمكة فأذن لو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فخرج (ٗ )ٚحتى كان من مكة عمى يومين
فمقيو ابن الدغنة رجل من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة وكان سيد األحابيش[ في برك الغماد ]

(٘)ٚ

فقال لو أين يا أبا بكر فقال أذاني قومي وأخرجوني من بالدي فأود بأن أؤم بمدة تكون أستريح من أذاىم
وآمن منيم فقال ولم فواهلل انك لتزين العشيرة وتعين عمى النائبة وتفعل المعروف وتكسب المعدم ارجع

فأنت في جواري فرجع فمما دخل مكة قام ابن الدغنة يصرخ بمكة يا معشر قريش اني قد أجرت ابن أبي

قحافة فال يؤذيو أحد وكانوا إذا عقدوا فبخ وكف عنو ىذا الحي من قريش" (.)ٚٙ
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كعمى الرغـ مف االستشياد بتمؾ الركاية في لجكء الصحابي أبي بكر(رض) إلى اليمف لمتخمص مف بطش

قريش إال اف الخبر مركم مف طرؼ كاحد مما يجعؿ كقكعو عرضو لمشؾ ،كال سيما أف ألبي بكر (رض)
حظكة اجتماعية كاقتصادية كمنعة مف قكمة أعانتو عمى إظيار اسبلمو كما تشير بعض الركايات( ،)ٚٚكلك

صح الخبر مف باب الفرض فذلؾ يعني إف المجكء كأف لـ يتـ إال أف العزـ عمى إتمامو يدلؿ عمى مشركعيتو.
كألىمية المجكء السياسي في تحقيؽ مشركع الدعكة االسبلمية كنجاحو حرص النبي(ص) عمى اعتماد فكرة

المجكء في سياستو مع الدكؿ المحيطة بالحجاز ،فكاف حينما ينظـ عبلقتو بدكلة ما يشترط عمييا إيكاء
المسمميف البلجئيف ،لضماف حماية المسمميف المضطيديف في المناطؽ التي ال تخضع لحكـ المسمميف كالذيف
يتطمعكف في اليركب الى المناطؽ المجاكرة ليا ،كال سيما تمؾ التي يرغب النبي(ص) في مصالحتيا ،فمما
يذكر أنو(ص) لما أنيى صمح الحديبية سنة  7ق628/ـ عزـ عمى عرض دعكتو عمى زعماء الدكؿ المحيطة
بالحجاز كالكاقعة ضمف حدكد اليمف كاليمامة كالعراؽ كالشاـ ،بقصد ألقاء الحجة عمييـ كبياف مكقفيـ مف
االسبلـ ،كلما رأل ىؤالء تزايد نفكذ الدكلة االسبلمية خشكا مف امتداده الييـ بقكة السيؼ بعد كفاة النبي(ص)،

مف ذلؾ تعاطكا مع الرسائؿ التي ضمت الدعكة بإيجابية مقبكلة كدبمكماسية عالية ،ككاف مما حكتو تمؾ
الدعكات قبكؿ اإلسبلـ أك االعتراؼ بنفكذ االسبلـ عمييـ كدفع الجزية كما يترتب عمى ذلؾ مف حقكؽ يتمتعكا
بيا داخؿ الدكلة االسبلمية ،الى جانب االشتراط عمييـ قبكؿ لجكء المسمميف الييـ ،كحينيا كافؽ بعضيـ عمى
دفع الجزية كقبكؿ لجكء المسمميف في أراضييـ ،قاؿ الكاقدم(ت297ق822/ـ) ":نسخت كتاب أىل أذرح فإذا

فيو بسم اهلل الرحمن الرحيم ىذا كتاب من محمد النبي ألىل أذرح أنيم آمنون بأمان اهلل ومحمد وأن عمييم
مائة دينار في كل رجب وافية طيبة واهلل كفيل عمييم بالنصح واالحسان لممسممين ومن لجأ إلييم من

المسممين من المخافة والتعزيز إذا خشوا عمى المسممين وىم آمنون حتى يحدث إلييم محمد قبل خروجو "

(.)ٚٛ

كيمكف القكؿ أف ىذه االحداث كأف لـ يسمى فييا المجكء في كتب التاريخ إال أف مضامينيا كانت متكافقة
مع مضاميف قكانيف المجكء السياسي الدكلي المعاصر ،فالمشركع الذم دعا اليو النبي(ص) المسمميف يحمؿ
كاف سببان
بعدان دينيان ييدد العقيدة التي أمف بيا القرشيكف ،كبعدان سياسيان ىدد حكـ القرشييف عمى مكة ،كالبعداف ن
في تعرض النبي(ص) كالمسمميف الى االضطياد كالتنكيؿ كالقتؿ مف قبؿ حكاـ مكة ،مما دعا النبي(ص) الى
البحث عف مكانان يككف ممجأن لو كالتباعو يحمييـ مف بطش الظالميف ،ككجد ضالتو في الحبشة ك يثرب ،أذ
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استقبمكىـ أىميا بدكا وع انسانية كدينية كسياسية ،أىمتيـ في النياية إلى أف يتمتعكا بالحقكؽ كالكاجبات المناطة

بسكاف الحبشة كيثرب فيما بعد ،كمما ال شؾ فيو أف أسباب ىجرة النبي (ص) كنتائجيا كالظركؼ المحيطة
بيا تتشابو الى ح ود كبير بمقررات المجكء السياسي المعاصر ،فيك أجاز منح المجكء الى االشخاص الذيف
تعرضكا لبلضطياد كالقتؿ مف قبؿ السمطات الحاكمة أك الجيات المتنفذة ،بسبب العرؽ أك الديف أك القكمية

أك أم نشاط سياسي معارض ،كيتكفؿ بتقديـ الحماية كالرعاية البلزمتيف لبلجئ ،فضبلن عف تمتعو بحقكؽ

ككاجبات المكاطنة.

كمف شكاىد المجكء السياسي لجكء عبد الرحمف بف محمد بف االشعث بف قيس إلى رتبيؿ حاكـ ىراة

كسجستاف( ،)ٜٚكمرده أف الحجاج بف يكسؼ الثقفي كالي العراؽ(95-75ق713-694/ـ) أمر ابف االشعث
بمكاجية رتبيؿ سنة 82ق791/ـ ،بسبب تمرده عمى أتفاؽ الصمح الذم عقده مع المسمميف ،كالقاضي بدفع

الجزية لمدكلة االمكية مقابؿ بقاءه عمى أدارة حكـ ىراة كسجستاف ،كلما تكجو ابف االشعث برفقة جيش كبير
نحك رتبيؿ سنة 82ق791/ـ ،كحرر بعض مناطقو طمب االخير الصمح منو لكف ابف االشعث رفض الصمح،
حينيا راسؿ ابف االشعث الحجاج بتكلي تأجيؿ تحرير المناطؽ االخرل الى العاـ القادـ لحيف جمع معمكمات

كافية عنيا ،كأجابو الحجاج أجابو عنيفة كغميظة أظير فييا جبنو في مكاجية العدك ،االمر الذم جعؿ عبد

الرحمف يستشيط غضبان مف الحجاج ،كيعمف خركجو عمى حكمو في العراؽ(ٓ ،)ٛكال سيما أف الحجاج قد أكغؿ
في ظمـ الناس كبمغ عداءىـ لو مبمغان كبي انر ،كلـ يكتؼ ابف االشعث بذلؾ بؿ حث الناس عمى االنضماـ الى

حركتو لمكاجية الحجاج ،كمما ساعد عمى ذلؾ بياف سياستو التباعو بقكلو " :فمما اجتمعت الكممة قال ليم :
نسير إلى العراق  ،ونكتب بيننا وبين رتبيل كتاب صمح ،فإن تم أمرنا وقفنا عنو  ،ورقبنا لو  ،وان كانت

األخرى اتخذناه ممجأ ،فتم رأي القوم عمى ذلك  ،وكتب بينو وبين رتبيل كتابا بيذا الشرط " (ٔ ،)ٛكالقت
دعكتو قبكالن كاسعان بيف االكساط المعارضة لحكـ الحجاج ،كباألخص الفقياء كالقراء الذيف حممكا ىـ االمر
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر في مشركعيـ بعد تصاعد مظاىر الظمـ كالتعسؼ تجاه عامة الناس ،كعمى أثر
ذلؾ نضجت دعكة ابف االشعث المناىضة لحكـ الحجاج ككصمت الى مستكل اعبلف الجيكزية التامة
لممكاجية ،كقتيا تحرؾ ابف االشعث نحك العراؽ مف جية البصرة لمكاجية الحجاج ،ككقعت مكاجيات عديدة

بيف الطرفيف أبرزىا الزاكية كدير الجماجـ كمسكف ،كقد انتصر ابف االشعث في بعضيف كانيزـ في البعض
االخر ،بسبب االمدادات الكبيرة التي أرسميا عبد الممؾ لمحجاج(ٕ ،)ٛكطبقان لذلؾ بدأ أمره يتراجع كاصبح
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مكقفو ال يحسد عميو حينما ىرب مف آخر معركة كتـ اعتقالو في مدينة بست كأسره مف قبؿ احد اتباع
الحجاج ،مما أزـ كضعو أكثر ،كالى ذلؾ اشار الببلذرم(ت279ق892/ـ) بقكلو" :أتى بست فاستقبمو
عياض بن عمرو السدوسي صاحبو بيا وقال لو :انزل  ،فجاء حتى نزل ،فمما تفرق أصحابو في المنازل

وأغفموه وثب عميو فأوثقو ليأمن بيا عند الحجاج ويتخذ لديو مكانة" (ٖ.)ٛ

كبما أف مكقفو مع رتبيؿ كاف إيجابيان كاالخير كاف كال يزاؿ ناقضان التفاؽ الصمح مع الحجاج فقد راسمو

ابف االشعث طالبان خبلصو مف االسر ،كقد استجاب رتبيؿ لو ،كبصفتو معارض لعدكه المدكد الحجاج ،كجاء

لمساعدتو كتخميصو مف أسر اتباع الحجاج جاء في الخبر " :وكاتب[ يعني ابن االشعث] رتبيل وصار

إليو"(ٗ" ،)ٛوعمم رتبيل بمقدم ابن ا ألشعث فاستقبمو في جنوده  ،فمما أوثق ابن األشعث ذىب رجال من
أصحابو يركضون حتى استقبموا رتبيل فأخبروه بما ركب عياض صاحبو منو  ،فجاء رتبيل حتى أحاط

ببست  ،ثم نزل وبعث إلى عياض فقال  :واهلل لئن أقذيت عينو أو ضررتو أدنى مضرة أو رزأتو حبال من

شعر  ،ال أبرح حتى أقتمك وجميع من معك  ،ثم أسبي ذراريكم فأرسل إليو  :أعطنا أمانا عمى أنفسنا
وأموالنا  ،ونحن ندفعو إليك سالما موفو ار  ،فأمنيم ففتحوا الباب البن األشعث وخموا سبيمو"(٘ ،)ٛكلما تـ

تخميص ابف االشعث مف االسر طمب المجكء كالحماية مف رتبيؿ سنة 83ق792/ـ ،كاستجاب االخير ايضان

لطمبو ،باعتباره الجئان سياسيان ىرب مف ظمـ كتعسؼ الحجاج ،جاء في الخبر " ،ومضى عبد الرحمن حتى
استجار بممك األ تراك  ،فأقام عنده " ( ،)ٛٙكقيؿ ":ثم مضى حتى دخل مع رتبيل بالده فأنزلو رتبيل عنده

وأكرمو وعظمو" ( ،)ٛٚكمف ببلد السند بدأ يراسؿ اتباعو الذيف لـ يصمدكا معو في مكاجية الحجاج ،كمما قالو
ليـ كىك في مأمنو" ":فمما رأيت أنكم ال تقاتمون وال تصبرون أتيت ممجأ ومأمنا  ،فكنت بو "(.)ٛٛ

كقد عاش ابف االشعث في ببلد السند معز انز مكرمان طيمة المدة التي بقاىا ىناؾ عند الحاكـ رتبيؿ ،لكف

االخير في ني اية االمر تراجع عف مكقفو في احتضاف ابف االشعث كحمايتو ،بسبب الضغكط التي تعرض
الييا مف الحجاج بشأف تسميـ ابف االشعث الى الدكلة ،ككاف ىذا االمر متكقع ،قاؿ
الذىبي(ت748ق1347/ـ) " :وفر ىو إلى الممك رتبيل ممتجئا إليو  ،فقال لو عمقمة بن عمرو  :أخاف
عميك  ،وكأني بكتاب الحجاج قد جاء إلى رتبيل يرغبو ويرىبو  ،فإذا ىو قد بعث بك أو قتمك" كال سيما اف
الحجاج قد تعامؿ معو بقكة الترىيب كالترغيب ،فيك قد ىدد رتبيؿ بيف مياجمة ببلده بجيش جرار اك التصالح

معو كاعفاءه عف دفع ضريبة الجزية مدة سبعة سنكات ،كالى ذلؾ اشار الببلذرم بقكلو ":وقال في بعض كتبو
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 « :لئن لم تسممو وتبعث بو إلي أو تخرجو من بالدك إلى غير حرز ألبعثن إليك مائة ألف ومائة ألف من
أىل الشام والجزيرة وأرمينية وأىل خراسان  ،ولئن أسممتو أو أخرجتو ألضعن عنك األتاوة سبع سنين "(،)ٜٛ
كمما ال شؾ فيو اختار رتبيؿ مف الخياريف الثاني كىك الخيار الذم يحافظ فيو عمى سمطانو كمصالح شعبو،

ككاف ىذا االمر متكقع ،قاؿ الذىبي" :وفر[يعني ابن االشعث] ىو إلى الممك رتبيل ممتجئا إليو ،فقال لو
عمقمة بن عمرو :أخاف عميك  ،وكأني بكتاب الحجاج قد جاء إلى رتبيل يرغبو ويرىبو  ،فإذا ىو قد بعث

بك أو قتمك" (ٓ ،)ٜكفي خضـ ذلؾ سمـ رتبيؿ ابف االشعث الى اتباع الحجاج سنة 83ق792/ـ ،كفي الطريؽ
انتحر حينما القى بنفسو مف جسر نحك االرض ،كقيؿ بأف رتبيؿ دس اليو السـ فمات كحز رأسو كسمـ الى

اتباع الحجاج(ٔ.)ٜ

كما كانت مشكرة الخميفة االمكم مركاف بف محمد(132-127ق749-744/ـ) لمستشاريو في المجكء الى
دكلة الركـ البيزنطييف في أثناء مطاردتو مف قبؿ الثكار العباسييف شاىدان اخ انر عمى المجكء السياسي عند
المسمميف ،فبعد ىزيمة الخميفة مركاف في مكقعة الزاب اماـ الثكار العباسييف سنة 132ق749/ـ(ٕ،)ٜ

كمبلحقتو مف قبميـ استشار احد اعكانو المدعك اسماعيؿ بف عبد اهلل القسرم بشأف المجكء برفقة أىمو الى ممؾ
الركـ البيزنطييف ،لطمب األماف منو كتقديـ الحماية البلزمة لو داخؿ االراضي البيزنطية ،كقد أجابو حينيا
اسماعيؿ بالرفض ،بذريعة أف الممؾ مف اىؿ الشرؾ كال يكفي بالعيكد ،مف ذلؾ عدؿ الخميفة عف االمر بعد
أف أشار عميو اسماعيؿ أمر اخر يؤمف فيو حياتو كحياة اسرتو ،كيتمثؿ بالذىاب الى مصر كجمع االعكاف

لمقاتمة العباسييف كأف حتـ االمر تركيا تككف افريقية مبلذان امنان ايضان ،فكافؽ عمى ذلؾ الخيار ،كأنفذه فيما

بعد ،كالى ذلؾ أشار الدينكرم(ت282ق895/ـ) الى قكؿ اسماعيؿ بف عبد اهلل القسرم قاؿ " :دعاني مروان

عند وصولو إلى حران" (ٖ " ،)ٜوكنت أخص الناس عنده ،فقال لي :يا أبا ىاشم – وما كناني قبل ذلك –
فقمت :لبيك يا أمير المؤمنين ،قال :ترى ما قد نزل من األمر ،وأنت الموثوق برأيو ،فما ترى ،قمت :وعالم
أجمعت يا أمير المؤمنين ،قال :أجمعت عمى أن أرتحل بأىمي وولدي وخاصة أىل بيتي ومن اتبعني من

أصحابي حتى أقطع الدرب وأصير إلى ممك الروم فأستوثق منو األمان ،وال يزال يأتيني الخائف من أىل
بيتي وجنودي حتى يكثف أمري وأصيب قوة عمى محاربة عدوي ،قال إسماعيل  ...قمت لو :يا أمير

المؤمنين أعيذك باهلل أن تحكم أىل الشرك في نفسك وحرمك ،ألن الروم ال وفاء ليم ،قال [مروان] :فما

الرأي عندك؟ قمت :الرأي أن تقطع الفرات وتستقري مدن الشام ،مدينة مدينة ،فإن لك بكل مدينة صنائع
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ونصحاء وتصميم جميعاً إليك ،وتسير حتى تنزل ببالد مصر ،فيي أكثر أىل األرض ماالً ،وخيالً ورجاالً،

فتجعل الشام أمامك وافريقية خمفك ،فإن رأيت ما تحب انصرف إلى الشام ،وان تكن األخرى اتسع لك
الميرب نحو إفريقية ،فإنيا أرض واسعة نائية منفردة ،قال :صدقت ،لعمري وىو الرأي" (.)94

كيبدك اف مركاف كاف عمى اعتقاد بصحة فكرة المجكء مف الناحية الشرعية ،لكف بمشكرتو إلسماعيؿ أعتقد
بعدـ التزاـ ممؾ الركـ بعيد المجكء مما يجعمو عرضة لمنقض كالمساكمة مع العباسييف عمى قضايا تخص

الجانب الديني كالسياسي ،كال سيما أف لمركـ البيزنطييف مصالح دينية كسياسية في الببلد العربية تجعميـ

يفرطكف بو مقابؿ تحقيقيا.
كحرم بنا اف نذكر شاىد اخر عمى المجكء السياسي كاف لو صدل في العصر العباسي ،فمما حدثت مكقعة
فخ سنة 169ق785/ـ كاف مف بيف الناجيف منيا يحيى

(٘)ٜ

بف عبداهلل بف الحسف المثنى(ع) ( ،)ٜٙكحينما

عمـ العباسيكف بذلؾ سعكا الى مطاردتو كالقبض عميو ،كفي خضـ ذلؾ تكلى يحيى البحث عف ممجأ يؤمف
حياتو كبعد النظر رأل مف االصمح الذىاب الى ممؾ ببلد الديمـ سنة 176ق792/ـ ،كااللتجاء اليو لطمب
الحماية

كالرعاية

منو،

ككافؽ

في

حينيا

صاحب

الديمـ(،)ٜٚ

كالى

ذلؾ

أشار

المسعكدم

(ت346ق957/ـ)بقكلو" :وكان يحيى قد سار الى الديمم مستجي ارً "( ،)ٜٛكجاء اختيار يحيى لذلؾ المكاف
لبعده عف مكاقع نفكذ العباسييف ،كإلمكانية استقطاب سكانيا لمعمؿ ضد الحكـ العباسي ،كقيؿ انو اختارىا
بأمر مف الفضؿ بف يحيى البرمكي احد اعكاف الخميفة ىاركف الرشيد ،الذم كمؼ مف قبؿ ىاركف الرشيد

بمطاردة يحيى ،كمما دعا الفضؿ الى اتخاذ ذلؾ المكقؼ تعاطفو مع العمكييف كتشيعو الييـ( ،)ٜٜقاؿ ابك الفرج
االصفياني " :إن يحيى بن عبد اهلل بن الحسن لما قتل أصحاب فخ كان في قبميم فاستتر مدة يجول في

البمدان ويطمب موضعا يمجأ إليو ،وعمم الفضل بن يحيى بمكانو في بعض النواحي فأمره باالنتقال عنو

وقصد الديمم " (ٓٓٔ).

كفي اثناء تكاجد يحيى ىناؾ عمؿ عمى تييئة السبؿ المناسبة لخمؽ حركة معارضة ضد الحكـ العباسي،

كنجح في ذلؾ حينما التؼ حكلو بعض سكاف الديمـ(ٔٓٔ) ،لكف السمطات العباسية عممت بتمؾ النشاطات،

اء يقضي بأرساؿ قكة عسكرية بقيادة الفضؿ بف يحيى البرمكي لتعقب يحيى
حينيا اتخذ ىاركف الرشيد اجر ن
كاعتقالو اك قتمو(ٕٓٔ) ،كقد اختير الفضؿ دكف غيره لعمـ ىاركف الرشيد بتعاطفو مع العمكييف(ٖٓٔ) ،فأراد مف
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ذلؾ ضرب أحدىما باألخر ،كلما عمـ الفضؿ بذلؾ االجراء اعمف مكافقتو عمى اتماـ الميمة ،إلبعاد الشؾ عما

يدكر في خمجات ىاركف الرشيد كليبيف كالئو لمعباسييف تجاه معارضييـ ،كفي خضـ ذلؾ تكجو الفضؿ نحك
الديمـ لتحقيؽ ما أراده ىاركف الرشيد كعزـ عمى اتمامو دكف اف يعرض حياة يحيى لمخطر ،كما إف اقترب مف

مكاف تكاجد يحيى حتى سعى الى أقناعو بضركرة تسميـ نفسو اليو مقابؿ منحو األماف مف السمطات العباسية،
كلما كجد نفسو في ذلؾ المكقؼ كتخمي صاحب الديمـ عف حمايتو أعمف مكافقتو عمى ذلؾ الخيار عمى أف
يتكلى الفضؿ أخذ التعيدات البلزمة مف السمطات العباسية بشأف اصدار أمر األماف ،كقتيا تعيد ىاركف
الرشيد بمنحو األماف مقابؿ تسميـ نفسو ،عمى أثر ذلؾ سمـ يحيى نفسو إلى الفضؿ كجيء بو الى العاصمة

بغداد ،كما إف كطئت قدماه الببلط العباسي حتى أمر ىاركف الرشيد باعتقالو كايداعو الحبس ،كجاء ذلؾ

االجراء بإجازة بعض الفقياء ،كال سيما القاضي ابك البخترم (ٗٓٔ) ،كظؿ يحيى في الحبس حتى الكفاة (٘ٓٔ).
المبحث الخامس :أثر المجوء عمى الواقع السياسي والحضاري لإلسالم والمسممين:

ترؾ لجكء البعض الى المناطؽ التي حمكا بيا أث انر إيجابيان كسمبيان عمى الكاقعيف السياسي كالحضارم ،فمك

عرجنا الى الكجو االيجابي لو نجد مف الشكاىد التاريخية ما يعززه كيثبت كقكعو ،كمنيا كاف لجكء المسمميف

الى الحبشة السنة  5ب616/ـ  ،فكما ىك معمكـ كاف االحباش قبؿ كصكؿ المسمميف الييـ يجيمكف كجكد ديف

جديد ظير في ببلد العرب يدعكا الى التكحيد كبسط المبادئ االنسانية السامية بيف الناس ،بسبب ضعؼ
العبلقات السياسية التي تربط الطرفيف ،كبعد المسافة بيف المنطقتيف ،كلما لجأ المسممكف الى الحبشة كالتقكا
بممكيا النجاشي أصحمو كبينكا لو مبادئ دينيـ الجديد كالتحديات التي تعترضو حينيا القت دعكتيـ قبكؿ

الممؾ كاستحسانو( ،)ٔٓٙاالمر الذم ساعد عمى تغيير نظرة االحباش السمبية تجاه العرب المسمميف ،كتغيرت

تمؾ النظرة أكثر حينما أرسؿ النجاشي كفدان الى النبي(ص) لبلطبلع عف كثب عمى دعكتو(ص) ،كلما كصؿ

الكفد كاستمع ال ى الدعكة الجديدة آمف بيا كاعتقد بصحتيا ،كعاد الى النجاشي ليخبره بطبيعة الدعكة فآمف ىك
االخر كاعتقد بيا ايضان كما ذكرت بعض الركايات ،كفي ذلؾ نزلت اية قرآنية كثقت الحدث بقكلو تعالى":

الذين آتيناىم الكتب من قبمو ىم بو يؤمنون واذا يتمى عمييم قالوا آمنا بو إنو الحق من ربنا إنا كنا من

قبمو مسممين أولئك يؤتون أجرىم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقنيم ينفقون واذا

سمعوا المغو أعرضوا عنو وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعممكم سمم عميكم ال نبتغي الجيمين" ( " ،)ٔٓٚذكر سعيد

بن جبير ومجاىد وابن عباس أن ىذه اآلية نزلت بسبب وفد بعثيم النجاشي إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو
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وسمم ليروه ويعرفوا حالو فق أر النبي صمى اهلل عميو وسمم عمييم القرآن وآمنوا ورجعوا إلى النجاشي فآمن
()ٔٓٛ

ولم يزل مؤمنا حتى مات فصمى عميو النبي صمى اهلل عميو وسمم"

 ،ككما يبدك لقد كاف إلسبلـ

النجاشي اثر كبير في قياـ العبلقات بيف المسمميف كاالحباش كتعزيزىا ،فدلت الركايات التاريخية الى تكلي

النجاشي ارساؿ كفد الى النبي (ص) في السنة 3ق624/ـ لنصرة أىؿ المدينة المنكرة في احدل معاركيـ مع
مشركي قريش ،كالى ذلؾ أشارت الركايات التاريخية بما نصو" :عن ابن عباس أن أربعين من أصحاب
النجاشي قدموا عمي النبي صمى اهلل عميو وسمم فشيدوا معو أحدا فكانت فييم جراحات ولم يقتل منيم

أحد ،فمما أروا ما بالمؤمنين من الحاجة قالوا يا رسول اهلل :إنا أىل ميسرة فائذن لنا نجيء بأموالنا نواسي
ون ) إلى قولو  :أ ِ
ين آتَ ْي ُ ِ
ُولئ َك ُي ْؤتَ ْو َن
تاب ِم ْن قَ ْبمِو ُى ْم ِبو ُي ْؤ ِم ُن َ
بيا المسممين فأنزل اهلل عميو :الَِّذ َ
ناى ُم ا ْلك َ
الس ِّي َئ َة )" ( ،)ٜٔٓكيظير مف المكقؼ
س َن ِة َّ
أْ
ص َب ُروا )(،فجعل ليم أجرين  ،قال َ
:وي ْدَر ُؤ َن ِبا ْل َح َ
َج َرُى ْم َمَّرتَ ْي ِن ِبما َ
الذم حممو الكفد ما كصمت اليو العبلقة بيف المسمميف كاالحباش مف ازدىار كتطكر عمى الصعيد الديني

كالسياسي كالعسكرم كاالجتماعي ،كشاءت االقدار اف يتكفى اهلل النجاشي في كقت احكج ما يككف اليو
المسممكف ،كلما سمع النبي(ص) نبأ كفاتو حزف عميو كثي ار كصمى عميو صبلة الغائب تثمينان لمكقفو المشرؼ

تجاه االسبلـ كالمسمميف ،قيؿ  " :عن جابر بن عبد اهلل ان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم صمى عمى
أصحمة النجاشي فكبر عميو أربعا " (ٓٔٔ).

كعمى الرغـ مف كفاة النجاشي في السنة 9ق639/ـ إال اف العبلقات بيف المسمميف كاالحباش لـ تنقطع،

بسبب الجيكد التي بذليا البلجئكف المسممكف ىناؾ لتعزيز العبلقة بيف الطرفيف ،كالدعكة لعكس مبادئ االسبلـ
السامية فك انر كسمككان ،كقد ترسخت العبلقة أكثر حينما أرسؿ النبي(ص) مندكبان عنو الى النجاشي الجديد

لدعكتو الى اإلسبلـ كقضاء امكر اخرل  ،كحينيا قبؿ الدعكة قبكالن حسنان ،كتكطدت العبلقة اكثر فاكثر ،جاء

في الخبر " :فمما كان شير ربيع األول سنة سبع من ىجرة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى المدينة
كتب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى النجاشي كتابا يدعوه فيو إلى االسالم وبعث بو مع عمرو بن
أمية الضمري فمما قرئ عميو الكتاب أسمم وقال لو قدرت أن آتيو ألتيتو وكتب إليو رسول اهلل صمى اهلل

عميو وسمم أن يزوجو أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب وكانت فيمن ىاجر إلى أرض الحبشة مع زوجيا
عبيد اهلل بن جحش فتنصر ىناك ومات فزوجو النجاشي إياىا وأصدق عنو أربعمائة دينار وكان الذي ولي
تزويجيا خالد بن سعيد بن العاص وكتب إليو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن يبعث إليو من بقي عنده
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من أصحابو ويحمميم ففعل وحمميم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري فأرسموا بيم إلى ساحل بوال
وىو الجار ثم تكاروا الظير حتى قدموا المدينة فيجدون رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بخيبر فشخصوا

إليو فوجدوه قد فتح خيبر" (ٔٔٔ).

كقد فيـ بعض المؤرخيف الركاية بشكؿ اخر حينما جعميا مكجو الى النجاشي االكؿ المدعك اصحمة كليس
النجاشي الجديد أرحمو عمى الرغـ مف شدة ليجة خطاب النبي(ص) فييا ،كىذا في كاقع الحاؿ فيو خمط بيف
النجاشيف كقع بو بعض المؤرخيف  ،فقد نسب اكلئؾ الرسالة الى النجاشي أصحمة(ٕٔٔ) ،كمنيـ جعميا مكجية

لمنجاشي مف دكف ذكر االسـ اف كاف اصحمة اك ارمحو(ٖٔٔ) ،كالراجح كما يبدك اف النجاشي الذم راسمو

النبي بكاسطة عمرك بف أمية الضمرم ىك ارمحو كليس اصحمة الف مضمكف الخطاب الذم كجيو النبي

(ص) الى النجاشي في تمؾ الرسالة كاف شديد الميجة ضـ عبارات دع التجبر كاسمـ تسمـ الخ(ٗٔٔ) ،كذلؾ
الخطاب ال يستكجب اتخاذه مع شخص اظير تعاطفو مع الدعكة االسبلمية ،كدلمت عمى ذلؾ بكضكح مكاقؼ

اصحمة مع المسمميف ،ال سيما في احتضانو لممسمميف في الحبشة ،كأرسالو الكفد الى النبي(ص) لمتعرؼ
عمى دعكتو كالمساىمة في قتاؿ المشركيف ،فضبل عف صبلة النبي(ص) عميو بعد كفاتو ،دالئؿ كافية لمحكـ

باعتقاده بدعكة النبي(ص) كاف كاف غير مصرح بو عمنان ،خشية مف كقكع معارضة يقكدىا القساكسة تطيح

بحكمو ،مف ذلؾ نقكؿ بأف رسالة النبي(ص) التي حمميا عمرك بف أمية الضمرم الى النجاشي كانت مكجية
الى ارمحو ابف النجاشي االكؿ اصحمة كاسـ اصحمة في الرسالة جاء بالخطأ ،كممف أيد ذلؾ ابف
كثير(ت774ق1372/ـ) في قكلو " :فإن الظاىر أن ىذه الكتاب إنما ىو إلى النجاشي الذي كان بعد
المسمم صاح ب جعفر وأصحابو  ،وذلك حين كتب إلى مموك األرض يدعوىم إلى اهلل عز وجل قبيل الفتح
كما كتب إلى ىرقل عظيم الروم قيصر الشام  ،والى كسرى ممك الفرس  ،والى صاحب مصر ،والى

النجاشي  ...فيذا الكتاب إلى الثاني ال إلى األول ،وقولو فيو إلى النجاشي األصحم لعل األصحم مقحم من
الراوي بحسب ما فيم واهلل أعمم " (٘ٔٔ).

مما تقدـ نستطيع القكؿ اف كجكد المسمميف في الحبشة كاف لو أثر ايجابي عمى كاقع االسبلـ كالمسمميف في
ببلد العرب كالحبشة ،لما لو مف اىمية في ايضاح مفاىيـ االسبلـ الحقة ،كتمتيف العبلقة بيف الدكلتيف
االسبلمية كالحبشية ،فضبلن عف كسب االحباش الى االعتقاد في الديف االسبلمي الجديد ،كتمؾ المكاسب
حقيقة لـ تحصؿ لكال لجكء المسمميف الى الحبشة.
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ايجابي لئلسبلـ كالمسمميف كلممدينة ذاتيا ،فبعد
اثر
ككاف لمجكء النبي(ص) الى يثرب في سنة 1ق622/ـ ه
ه
أف كانت المدينة مفككة مف الناحية السياسية ،بسبب تعدد مككناتيا القبمية مف االكس كالخزرج ،كالدينية مف

الييكد كالنصارل كحاجة كؿ مككف الى بسط نفكذه عمى حساب نفكذ اآلخر استطاع النبي(ص) في النياية اف

يكحد تمؾ المككنات تحت راية المشركع الديني الذم تبناه ،كعمؿ عمى تحقيقو ،كتـ ذلؾ عبر المعاىدة اك ما
يعرؼ فيما بعد باسـ معاىدة المدينة ،اك كثيقة المدينة التي طرحيا عمى تمؾ المككنات كقتذاؾ كالتي نظـ مف
خبلليا حقكؽ ككاجبات افرادىا ،حينيا شعر اىميا باألمف كالطمأنينة بعد الحركب التي نشبت بينيا قبؿ مجيء

النبي(ص) كأعمنت سمعيا كطاعتيا لو لتعيش متآخية متعايشة تسكدىا العدؿ كالمساكاة (.)ٔٔٙ

كلما حقؽ النبي(ص) المشركع الديني الذم تبناه سعى الى تحقيؽ ما تعمؽ بو مف جانب حضارم يقكد
الحياة العامة في المدينة ،كقد القى ىذا االمر قبكالن كاسعان بيف مككنات كشرائح المجتمع المدني كقتذاؾ،

لمكافقتو العقؿ كالديف كالعرؼ ،كعمى ذلؾ االساس ازدىرت الحياة العامة ىناؾ ،ففي ما يتعمؽ بالجانب

العسكرم اسس النبي(ص) ألىؿ المدينة جيشان مككنان مف ابناء المجتمع المدني أخذ عمى عاتقو حماية المدينة

مف اال عداء المتربصيف بيا ،كتميز ذلؾ الجيش باالنضباط بمقررات تشكيمة كالطاعة لقيادتو ،أما ما يتعمؽ

بالجانب االدارم فتكلى النبي(ص كالو ) فيو تشكيؿ حككمة منتخبة تحت قيادتو تكلت ادارة زماـ االمكر
كتقديـ الخدمات المناسبة ألىؿ المدينة ،كتكفير االمف كتحقيؽ العدؿ ،متخذة في ذلؾ الشريعة االسبلمية
دستك انر عامان ليا يضمف فيو حقكؽ ككاجبات الجميع ،ككاف المسجد الذم بناه النبي(ص) كالذم عرؼ باسـ

قباء مق اىر لتمؾ الحككمة ،أما ما يتعمؽ بالجانب االقتصادم ففيو حث النبي(ص) أىؿ المدينة عمى ضركرة
ممارسة العمؿ بكافة مجاالتو الصناعية كالتجارية كالزراعية ،بغية تييئة السبؿ المعاشية المناسبة لمناس،
متخذا في ذلؾ احكاـ الرسالة االسبلمية غاية في تكجيو الناس عمى ممارسة العمؿ ،كعمى اثر ذلؾ ازدىرت
الحياة االقتصادية كتحسف الكضع المعاشي ألىؿ المدينة ،كالحديث عف االثر الحضارم لقدكـ النبي(ص) الى
المدينة يمزمنا بياف التطكرات التي طرأت عمى الكاقع الثقافي بعد ذلؾ القدكـ ،فأىؿ المدينة كانكا عمى ثبلثة

ادياف منيا الييكدية ،كمنيا النصرانية ،كمنيا الكثنية ،الديانة الييكدية كانت مغمقة عمى فئة متعالية لـ تقؼ
عند حد احتكار اصكؿ الديف كعقائده فحسب بؿ الماؿ كالسمطة ،اما الديانة النصرانية فكاف بعض اتباعيا قد
ساقكىا نحك التحريؼ بما يخدـ مصالحيـ الدنيكية ،في حيف الديانة الكثنية كاف كاقعيا ال يختمؼ عما كجدت
عميو في مكة ،مف ناحية دعكتيا الى الشرؾ باهلل تعالى كتجييؿ الناس كاستغبلؿ سذاجة عقكليـ في جمع
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الماؿ كاالستئثار بالسمطة ،كسط تمؾ االجكاء بزغت شمس االسبلـ عمى اىؿ المدينة بقدكـ النبي(ص) ،كدعا

مف خبللو الى نبذ ما اكجده اتباع الديانات السابقة مف تحريؼ ألحكاـ أديانيـ بقصد استغبلؿ اكىاـ الناس
كااليغاؿ في ترسيخ مصالحيـ ،في قباؿ ذلؾ طرح ما ضمتو الشريعة مف احكاـ سمحاء حثت الناس عمى

االيماف بعقيدة التكحيد كالمبادئ السامية التي جاء بيا االسبلـ كمف ضمنيا الدعكة الى طمب العمـ كبسط
العدؿ كقصد التسامح كابتغاء التعايش كرجاء التكافؿ كالى غير ذلؾ مف المبادئ التي دعا الييا النبي (ص)
كطمب استيعابيا فك انر كمعاممة ،كحينما كجد اىؿ المدينة في تمؾ المبادئ ما يكافؽ عقكليـ كاعرافيـ الصحيحة
اعمنكا طاعتيـ كتسميميـ ليا ،االمر الذم ساعد عمى احداث انتقالو كبيرة في حياتيـ العامة كلدت الضغينة
في نفكس مشركي مكة مف جية كنالت اعجاب القكل القبمية المحيطة بالمدينة مف جية اخرل(.)ٔٔٚ
()ٔٔٛ

إلى جانب ذلؾ لعب لجكء يحيى بف عبد اهلل بف الحسف المثنى(ع) الى ببلد الديمـ

دك انر ايجابي نا

لئلسبلـ ،فببلد الديمـ ببلد بعيدة عف ارض الجزيرة كانت قابعة تحت نير الديانات الكثنية حينما بسط االمكيكف

سيطرتيـ عمييا عنكةن لـ يحرصكا عمى نشر المبادئ االسبلمية السامية بيف ابنائيا بؿ ىمكا بالزاميـ عمى دفع
ا لجزية المقررة عمييـ ،كقد شعر بتمؾ السياسة الديالمة انفسيـ  ،مما جعميـ يتكلكف االبقاء عمى دياناتيـ
السابقة مقابؿ دفع الجزية ،ككاف غالبان ما يتخمؿ ذلؾ االتفاؽ نقض كحركب كاتفاقات جديدة بيف الطرفيف،
كاستمر ذلؾ الكضع الى ما بعد قياـ الدكلة العباسية( ،)ٜٔٔكفي ظؿ ذلؾ الكاقع قامت ثكرة فخ في الحجاز سنة

169ق785/ـ بقيادة الحسيف بف عمي بف الحسف المثنى ككاف مف تداعياتيا لجكء أحد أفرادىا يحيى بف عبد

اهلل بف الحسف المثنى الى ببلد الديمـ تخمصان مف تعقب العباسييف ،كلما كصؿ ىناؾ عمؿ عمى الدعكة الى

نشر المبادئ االسبلمية السامية كمكاجية ظمـ بعض الكالة العباسييف ،كحينيا رحب الديالمة بدعكتو كاستكعبكا
اثر كبير في نشر االسبلـ بيف
ما طرحو مف مبادئ غيرت قناعاتيـ عف الديف االسبلمي ،ككاف لدكره ىذا ي
صفكؼ الديالمة مف جية ككشؼ حقيقة سياسة الخميفة ىاركف الرشيد تجاه معارضيو لمرأم العاـ مف جية
اخرل ،كتبيف ذلؾ جميان بعدما تكلى الخميفة ىاركف الرشيد قتمو بصكرة اظيرت عدـ التزامو بمكاثيؽ االتفاؽ
الذم جرل بينيما سنة 176ق792/ـ (ٕٓٔ) ،الى جانب ذلؾ كاف االثر االخر لدكره في المنطقة التمييد لقياـ

دكلة اسبلمية بيف احضاف الديالمة بقيادة الحسف بف زيد(ع) (ٕٔٔ)عرفت باسـ دكلة طبرستاف العمكية(-259

316ق928-864/ـ)(ٕٕٔ) ،اخذت عمى عاتقيا تدعيـ قيـ االسبلـ في المنطقة ،كالعمؿ عمى ممارسة
احكامو ،بشكؿ ساعد عمى ابراز الجانب الحضارم لئلسبلـ ىناؾ.
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أما ما يتعمؽ باألثر السمبي لمجكء فيتجسد في تداعيات كعكاقب لجكء عبد الرحمف بف االشعث عند رتبيؿ

حاكـ ىراة كسجستاف ،فالمجكء كاف قاـ ردان عمى الجكر كالظمـ المذيف كانا يمارساف مف قبؿ كالي العراؽ
الحجاج بف يكسؼ الثقفي تجاه العراقييف كغيرىـ إال انو كاف ال يخمك مف الداعي السياسي الذم كاف يدكر في

ذىف عبد الرحمف ،كالذم تمثؿ برغبتو في التمرد عمى قائده الحجاج عمى أثر تكتر العبلقة بينيما كاالختبلؼ
الذم حصؿ في الطريقة التي يتكالىا عبد الرحمف في التعاطي مع الميمة التي اككميا لو الحجاج في اخضاع
سجستاف كمناطؽ محاذية ليا ،كما أعقب ذلؾ مف معارؾ ضارية بيف الطرفيف في ببلد فارس كالعراؽ اضرت

في بعض جكانبيا بمصالح المسمميف العامة(ٖٕٔ) ،كجاء ذلؾ كمو بسبب اماف المجكء الذم حصؿ عميو مف
رتبيؿ قبيؿ مكاجيتو لمحجاج ،قيؿ " :فمما اجتمعت الكممة قال ليم  :نسير إلى العراق  ،ونكتب بيننا وبين

رتبيل كتاب صمح ،فإن تم أمرنا وقفنا عنو  ،ورقبنا لو  ،وان كانت األخرى اتخذناه ممجأ  .فتم رأي القوم

عمى ذلك  ،وكتب بينو وبين رتبيل كتابا بيذا الشرط"(ٕٗٔ) ،كىذا االمر كاف في كاقع الحاؿ عامبلن محف انز لعبد
الرحمف في اعبلف معارضتو لحكـ الحجاج ،كاال لك كاف رتبيؿ قد رفض فكرة المجكء كتكلى محاربتو لما عزـ
عبد الرحمف عمى محاربة الحجاج ،ككاف مف تداعيات لجكء عبد الرحمف عند رتبيؿ تكلي االخير استخداـ
عبد الرحمف ككرقة ضغط عمى الحجاج مف أجؿ اخضاعو الى مشيئتو في بقائو حاكمان عمى المدينة كاستثنائو

مف دفع الخراج ،كحقؽ ما اراد حينما طمب الحجاج منو تسميـ عبد الرحمف مقابؿ االمكافقة عمى شركطو ،جاء

في الخبر ما نصو" :وتتابعت كتب الحجاج إلى رتبيل في عبد الرحمن بن محمد أن ابعث بو إلى  ..عند
رتبيل رجل من بنى تميم ثم من بنى يربوع يقال لو عبيد بن أبي سبيع فقال لرتبيل أنا آخذ لك من الحجاج

عيدا ليكفن الخراج عن أرضك سبع سنين عمى أن تدفع إليو عبد الرحمن بن محمد قال رتبيل لعبيد فان

فعمت فان لك عندي ما سألت فكتب إلى الحجاج يخبره أن رتبيل ال يعصيو وأنو لن يدع رتبيل حتى يبعث

إليو بعبد الرحمن بن محمد فأعطاه الحجاج عمى ذلك ماال وأخذ من رتبيل عميو ماال وبعث رتبيل برأس عبد

الرحمن بن محمد إلى الحجاج وترك لو الصمح الذي كان يأخذه منو سبع سنين وكان الحجاج يقول بعث

إلى رتبيل بعدو اهلل فألقى نفسو من فوق إجار فمات"

(ٕ٘ٔ)

361

.

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

الخاتمة

العـــــــــــــــدد الثامن والعشرون

 -1لـ تكف فكرة المجكء السياسي كليدة العصر الذم نعيشو بؿ كليدة عيكد مكغمة في القدـ ،ككاف
الكفيؿ بفرضيا الظمـ كاالضطياد المذيف مكرسا مف قبؿ الحكاـ المستبديف ضد القكل الداعية الى
اصبلح الشؤكف العامة.
 -2لقد كاف الدافع الرئيس كراء ممارسة العرب قبؿ االسبلـ إلجراء المجكء السياسي الكازع االخبلقي،
فنصرة المظمكـ كاغاثة المميكؼ كانا يمزماف الفرد عمى قبكؿ لجكء الفرد االخر بغض النظر عف
عرقو ،كدينو ،كانتمائو ،بقصد حمايتو كتقديـ الرعاية المناسبة لو ،ككاف ذلؾ اإلجراء تقميدان شائع نا

عندىـ تحت عنكاف اإلجارة.

 -3بما إف االسبلـ منح البعد االنساني كاالخبلقي اىمية عظمى في أحكامو فقد أكلى إجراء المجكء
السياسي حي انز كاسعان في تشريعاتو كدعا لجكاز ممارستو بيف المسمميف كغير المسمميف ،لصمتو الكثيقة
بالبعديف االنساني كاالخبلقي ،كألىميتو في ردع القكل الظالمة المعتدية عمى حقكؽ االخريف الى
جانب فضمو في حماية أركاح االفراد الداعيف الى مكاجية تمؾ القكل .
 -4لقد كاف لمجكء السياسي دكر فاعؿ في نصرة االسبلـ كالمسمميف ،كتجمى ذلؾ كاضحان في مرحمة
الدعكة االسبلمية االكلى ،فمكال لجكء المسمميف الى حاكـ الحبشة ،ألصبح الكثير منيـ في عداد

الشيداء ،كلكال لجكء النبي(ص) كاىؿ بيتو(ع) كصحبو المنتجبيف(رض) الى يثرب ألصبحكا في

مكقؼ ييدد أمف كديمكمة الدعكة االسبلمية ،لكف شاء اهلل اف يككف المجكء المخمص الكحيد إلنجاح
دعكة الديف االسبلمي .
 -5بحسب نسبة الكرع االيماني ،كالقيـ االخبلقية التي تمتمكيا القكل السياسية الراعية لفكرة المجكء
السياسي تباينت نسبة التزاميا بمقررات المجكء ،فمف تمؾ القكل ما التزمت بحماية البلجئيف فكؽ
أراضييا ،كما ىك الحاؿ عند النجاشي حاكـ الحبشة الذم رفض الرضكخ أماـ ضغكط حككمة قريش
في تسميـ البلجئيف المسمميف الييـ ،كمف تمؾ القكل ما تنصمت عف التزاماتيا في حماية البلجئيف
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فكؽ أراضييا ،كما ىك الحاؿ عند حاكـ ببلد السند رتبيؿ حينما رضخ لضغكط الحجاج بف يكسؼ
الثقفي حاكـ العراؽ كأمر بتسميـ عبد الرحمف بف االشعث اليو.

 -6مثمما حظي اليكـ بعض البلجئيف بمكانة مرمكقة في بعض البمداف االجنبية التي لجأكا الييا فقد
حظي بعض البلجئيف المسمميف المكانة ذاتيا في بعض المناطؽ التي لجأكا الييا ايضان  ،كينطبؽ

ار بجعمو حاكمان عامان عمييـ،
ذلؾ جميان عمى النبي محمد(ص) حينما تكلى أىؿ المدينة المنكرة قر ان
بحكـ الرسالة السماكية التي حمميا ليـ ،كالصفات النبيمة التي اختص بيا.

 -7لقد كاف لمجكء السياسي تداعيات ايجابية كعكاقب سمبية عمى االسبلـ كالمسمميف ،فبسببو قامت
لممسمميف دكلة في يثرب عرفت فيما بعد باسـ دكلة المدينة المنكرة ،كبسببو أكجد المسممكف االكائؿ

مكطنان ليـ في الحبشة آمنيـ مف شر مشركي مكة ،كبسببو كصمت مبادئ االسبلـ السامية الى
مناطؽ نائية كالحبشة كببلد الديمـ ،كبسببو حقؽ المعارضكف لبسط نفكذ العرب في مناطقيـ اىدافيـ
بكاسطة عبد الرحمف بف االشعث ،كبسببو تبيف لمرأم العاـ مدل التزاـ بعض الخمفاء العباسييف
لمعيكد كالمكاثيؽ بكاسطة يحيى بف عبد اهلل بف الحسف المثنى(ع) صاحب طبرستاف.
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ب النس ب النسي التي

 ,تفسي البغ

 ,ج ,3ص ,114ال از  ,ن

(ت646ه 1249/م) ،التفسي الكبي أ

بر

ف تيح الغي  ,ط ,1ا الكت

العل ي (بي ت2444-م) ,ط( 3بي ت. -ت) ,ج ,24ص. 245
( )33زي ب عل ب النسي ب عل ب اب ط ل (علريهم السرحم)(ت 122هر 745/م) ,سرن زير  ,ا

كتبر

النير (بير ت . -ت) ,ص ,351ينيرى بر النسري  ,ينيرى بر النسرري بر الق سرم بر إبر اهيم بر إسر عي بر
النر ام ,تنقير  :علر بر أن ر (,صرنع ء-

إب اهيم ب النس ال ثنرى ( ت  291هر 914/م),األنكر م فر النرح
1994م) ,ج ,2ص.495

( )34ان ررر بررر ننب ,اإل ررر م أبررر عبررر هللا أن ررر بررر ننبررر الشررريب ن (ت241هررر 155/م)  ,سرررن ان ررر  ,ا
صررررررر

(بيرررررررر ت . -ت) ,ج ,2ص ,357البخرررررررر

(ت256ه 169/م),صنيح البخ
( )35اب اب شيب  ,عب هللا ب
األن ي
نب

 ,أبرررررررر عبرررررررر هللا ن رررررررر برررررررر إسرررررررر عي الجعفرررررررر

 ,ا الفك للطب ع
ن

النش (  .م1911 -م) ,ج ,1ص. 14

ب أب شيب الك ف العيس (ت235ه 149/م) ,صن

اآلث  ,تنقي  :سعي اللن م ,ط ,1ا الفك للطب ع
ب نب

البست  ،ن

ب أن

ب أب شريب فر

النش (بي ت1919 -م) ,ج ,7ص ,223ابر

أب ن تم الت ي ر البسرت (ت354هر 965/م) ,صرنيح ابر نبر  ,تنقير :

شعي األ نؤ ط ,ؤسس ال س ل (بي ت 1993-م) ,ج ,1ص. 423
( )36سلم ,أب النسي

سلم القشي

سلم ب النج ج اب

الفك (بي ت. -م) ج ,6ص ,41الت ذ  ,أب عيسى ن
الت ذ  ,تنقي  :عب ال ه

النيس ب

(ت 261ه 174/م) ,صنيح سلم ,ا

ب عيسى ب س

عب اللطي  ,ط ,2ا الفك للطب ع

(ت279ه 192/م)  ,سن

النش ( ,بي ت1913 -م),3 ,ص.144

( )37ابر يعلرى ,ان ر بر علر ال ثنرى الت ي ر ال صرل (ت 347هر 919 /م) ,سررن ابر يعلرى ,تنقير  :نسرري
سليم ,ا ال أ

للت ا (بغ ا  . -ت) ,ج ,11ص . 54ينظر  :ان ر بر ننبر  ,سرن أن ر  ,ج ,3ص,117

ال ا قطن  ,أب النس عل ب ع
تنقي  :نف ظ ال ن

ب أن

ب

ه (ت315ه 995/م) ,العل ال ا

زي هللا ,ط ,1ا طيب (ال ي ض 1445 ه 1914/م) ,ج ,11ص.119

( )31ينظ ر  :الش ر فع  ,اإل ر م أب ر عب ر هللا ن ر ب ر إ يرر( ،ت244ه ر 119/م) ,كت ر
للطب ع

فر األن ير النب ير ,

النش (بي ت 1913 م) ,ج ,4ص,244اب الجص ص ,أنك م الق
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األم ,ط ,2ا الفك ر

 ,ج ,3ص ,141الط س  ,أبر
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مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
جعف

ب النس (ت464ه 1467/م) ,ال بس ط ,تنقي  :ن

ن

تقر الكشرف  ,ال طبعر الني ير (طهر ا -

1317هر 1967/م) ,ج ,2ص ,14الق ضر ابر البر اج ,عبر العزيررز بر الق ضر البر اج(ت  411هر 1411/م),
ال هررذ  ,تنقي ر  :ؤسس ر سرري الشرره اء ,ؤسس ر النش ر اإلسررح (قررم1915-م) , .ج ,1ص ,345عب ر هللا ب ر
قا ,

ن

ف ال ي أب

عب هللا ب أن (ت624ه 1223/م) ,ال غن  ,ا الكت

( بي ر ت  . ت) ,ج ,14ص,436اب ر اب ر الن ي ر  ,عب ر الن ي ر ب ر هب ر هللا ب ر
نهج البحغ  ,تنقي  :ن

(ت656ه 1251/م) ,ش

1959ه ) ,ج ,5ص ,14اب نج  ،شره
فتح الب

ف ش

( )39س

صنيح البخ

ن ر بر

ن ر ب ر النسرري

أب الفض إبر اهيم ,ا إنير ء الكتر الع بير (القر ه

الر ي أبر الفضر أن ر بر علر العسرقحن (ت152هر 1441/م),

 ,ا ال ع ف للطب ع (بي ت. -ت) ,.ج ,13ص. 441

السري الكبير  ,ج ,1ص ,342الك شر ن  ,بر ا الصرن  ,ج ,6ص ,11البهر ت ,

القن ع ,ج ,3ص , 111النصفك  ,ال

( )41ينظ  :اب عب الب  ,أب ع

ي س

ال خت  ,ج ,4ص. 349
بر أن ر بر عبر هللا بر

ن ر (ت  463هر 1474/م) ,الكر ف  ,ا

الكت العل ي (بي ت. -م) ,ص ,211-249الق ض اب الب اج ,ال هذ  ,ج ,1ص ,314-345عب ال ن
ق ا  ,ش  ،ال ي ب عب ال ن
ا الكت
سررلي
كش



الت ب  ,اي .6 :

( )44ينظ  :الس خس  ,شر
كش

الع ب للطب ع

النشر

ب

ن

ب أن ر ( ت  612هر 1213/م) ,الشر

الع ب للنش ( بي ت. -ت) ,ج ,14ص,556-555ال
(ت115هر 1479/م) ,االنصر

ا

بر

الكبير علرى رت ال قنر ,

 ,,عحء الر ي ابر النسر علر بر

 ,ا انير ء التر ا (بير ت1916-م) ,ج ,4ص ,246-243البه ر ت ,

القن ع ,ج ,3ص.125-111

( )42س
( )43الص

األس اء ,اي . 34 :
ن

 ,أب جعف

تنقي تعلي  :عل أكب الغف
( )44ن ت

االق

ب عل ب النسي ب ب ب ي الق
 ,ط ,2ؤسس النش اإلسح

(ت311هر 991/م) ,ر ال ينضر

الفقير ,

(قم. -ت) ,.ج ,3ص. 121

بأ بع اشه استن الى ق لر تعر لى  ":براءة مر هللا واسروه إهر ءهرين عاهرتم مر

ءهمشاكن فسنحوء في ءالاض أابعة أشها وأعلموء أنكر غنرا معجري هللا وأ هللا مخري ءهكرافان "  ،قصر
االشه النر م .سر

الت بر  ,اير  : .2-1ينظر  :الط سر ,أب جعفر

تفسي الق ا  ,تنقي  ,أن

ن ر بر النسر (ت464هر ) ،التبير

نبي  ,ا إني ء الت ا الع ب ( .م 1449ه 1911/م) ,ج ,5ص.161
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( )45الط س ر  ,ال بسرر ط ,ج,2ص ,11-14الق ض ر ابرر البرر اج ,ال هررذ  ,ج ,1ص, 349-345عبرر هللا برر
ق ا  ,ال غن  ,ج ,14ص ,444- 436البه ت  ,كش
( )46س

النس ء ,اي .97 :

( )47س

النس ء ,اي .144 :

( )41س

النس ء ,اي .91 :

القن ع ,ج ,3ص. 125-111

( )49عر األنكر م الررثح ينظر  :الط سر  ,ال بسر ط ,ج ,2ص ,5-3ابر أ يرر ،النلر  ,أبر جعفر
نص

(ت591ه 1241/م) ,الس ا

ب أن

النر

 ,طبعر

لتن ير الفتر

ن ر بر

ؤسسر النشر اإلسرح (قرم 
ب ر ق ا ر  ,الش ر

1919م) ,ج ,2ص ,14عب ر هللا ب ر ق ا ر  ,ال غن ر  ,ج ,14ص ,514عب ر ال ر ن

الكبي ر ,

ج,14ص.311
 ,ج ,3ص ,244الت ذ  ,سن الت ذ  ,ج ,3ص ,75الن كم النيس ب

( )54البخ

 ,صنيح البخ

عبي هللا ن

بر عبر هللا (ت445هر 1414/م),ال سرت ك علرى الصرنيني  ,تنقير  :ي سر

 ،,أب

عبر الر ن  ,ا

ال ع ف (,بي ت. -ت) ,ج ,3ص,11البيهق  ,ان ر بر النسري بر علر (ت451هر 1412/م) ,السرن الكبر ,،
ا الفك (بي ت. -ت) ,ج ,9ص.16
( )51البيهقرررر  ,السررررن الكبرررر  ,،ج ,9ص ,17عبرررر هللا برررر ق ا رررر  ,ال غنرررر  ,ج ,14ص ,514-513ال تقرررر
الهن ,عحء ال ي عل ال تق نس م ال ي الهن
تنقي  :بك
( )52ان

( ت 975ه 1567/م),كنز الع

ني ن  ,ؤسس ال س ل  (,بي ت 1919م) ,ج ,16ص.679
ب ننب  ,سن ان  ,ج ,4ص ,62العين  ،ب

الق ئ ف ش

صنيح البخ

ال ي

ن

ب أن

(ت  155هر 1451/م),ع ر

 ,ا إني ء الت ا (بي ت . ت) ,ج ,1ص.29

( )53عب هللا ب ق ا  ,ال غن  ,ج ,14ص ,514عب ال ن
كش

ف سن األقر ا

األفعر ,

ب ق ا  ,الش

الكبي  ,ج ,14ص,314البه ت ,

القن ع ,ج ,3ص.47

( )54الط س  ,ال بس ط ,ج ,2ص,4عب هللا ب ق ا  ,ال غن  ,ج ,14ص ,514عبر ال ن
الكبي  ,ج ,14ص,314البه ت  ,كش

بر ق ا ر  ,الشر

القن ع ,ج ,3ص ,47الش ك ن  ,ني األ ط  ,ج ,3ص.193

( )55ع ال أيي ينظ  :الط س  ,ال بس ط ,ج ,2ص ,4عب هللا ب ق ا ر  ,ال غنر  ,ج ,14ص ,514-513عبر
ال ن

ب ق ا  ,الش

الكبي  ,ج ,14ص , 314البه ت  ,كش
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مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
( )56أبر سرع  ,ن ر بر سرع بر

(ت234هر 144/م),الطبقر ت الكبر  ,،ا صر

نير البصر

(بير ت -

.ت) ,ج ,4ص ,31اب ر عس ر ك  ,عل ر ب ر النسرري ب ر هب ر هللا ب ر عب ر هللا الش ر فع ( ت  571ه ر 1175/م),
تأ يخ
شي

شر

ذكر فضرله تسر ي

 ,ا الفك للطب ع

()57اليعق ب ,أن
ص

ا يهر أهلهر  ,تنقير  :علر

ر نلهر ر األ ثر أ أجتر ز بن انيهر ر

النش ( بي ت1995 -م) ,ج ,26ص.216

بر أبر يعقر

هر بر

بر جعفر بر

اضرح ( ت 292هر 946/م) ,ترأ يخ اليعقر ب  ,ا

( بي ت . ت) ,ج ,2ص.34-29

( )51ال اق  ,ال غ ز  ,ج ,2ص ,613اليعق ب  ,ت يخ اليعق ب  ,ج ,2ص.56
( )59ان

ب ننب  ,سن ان  ,ج ,4ص ,99النس

 343ه 915/م) ,سن النس
()64العين  ,ع
( )61ان

,أب عب ال ن

 ,ط ,1ا الفك للطب ع

أن

ب شعي بر علر بر بنر ( ت

النش ( بي ت 1934 -م) ,ج ,5ص.217

الق ئ ,ج ,1ص. ,29

ب ننب  ,سن ان  ,ج ,4ص ,243العين  ,ع

الق ئ ,ج ,1ص. ,29

( )62اب نب  ,صنيح اب نب  ,ج ,11ص ,242الطب ان  ,أب الق سم سلي
,ال عجم األ سط ,تنقي :ط

ب أن ر (ت634هر 1232/م)

ب ع ض اب الفضر عبر النسر بر ابر اهيم  ,ا النر ي للطب عر

( .م1995 -م) ,ج ,3ص ,6اب عب البر  ,الت هير  ,تنقير  :صرطفى بر أن ر العلر
ع م األ ق

(ال غ

األصفه ن (ت 421ه 34-1/م, )األز ن

ب

ن

ب النس ال ز ق

اال كن  ,ا الكت العل ي (بي ت1996-م) ,ص.12

 ,النس ب عب هللا ب سه ب سعي ب ينيى ( ت  395ه 1444/م) ,جه

 ,ا الجي (بي ت1964-م) ,ج ,1ص .152ينظ  :أب الف ج األصفه ن  ,عل ب النسي ب
أن

ب الهيثم ( ت 356ه 966/م) ،األغ ن

القي ان  ,اب إسن
زك

 ,زا

 1317-ه 1967/م) ,ج ,1ص. 394

( )63ي ا زهي ب اب سل ى ,ج ,1ص ,16-15ال ز ق ,أب عل أن
( )64اب هح العسك

ن ر البكر

النشر

 ,ا اني ء الت ا

إب اهيم ب عل النص

()65االصفه ن  ,األغ ن  ,ج ,9ص.64
()66االصفه ن  ,األغ ن  ,ج ,22ص.317-316

379

ن

ب

الع ب (بي ت . -م) ,ج ,15ص,245

 (,ت 453ه 1461/م) ,زه اآل ا

ب ك ,ا الجي (بي ت1972-م) ج ,1ص.71

األ ث

ث

االلب  ,تنقي :
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مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
()67اليعق ب  ,ت يخ اليعق ب  ,ج ,2ص .29ينظ  :اب اسن  ,سي
السي

 ,ت يخ ال سر

النب ي  ,ج ,1ص ,221 213الطب

أب النسي عل بر أبر الكر م ن ر الجرز

أب اسن  ,ص ,214-193اب هش م,

ال لر ك ,ج ,2ص ,74-61أبر األثير  ,عرز الر ي
للطب عر

(ت634هر 1232 /م) ,ءلك ر فر التر يخ ,ا صر

النش (بي ت1966 -م),ج ,2ص. 79-76
( )61البحذ
ا ال ع

 ,أن
(الق ه

ب ينيى ب ج ب (ت279ه 192/م) ,أنسر
1959 م) ,ج ,2ص ,43ال سع

 346ه ر 957/م) ,ر ج الررذه
ش  ،ال ي
ت

ن

ب أن

 ,ط ,1ا الكت

بر عث ر

عر

 ,أب النس عل بر النسري بر علر الهرذل  ( ,ت

الج ر ه ,ط ,2ا الهج ر

( قررم1914 -م) ,ج ,2ص ,219الررذهب ،

ال شرق (ت741هر 1349/م) ,تر يخ اإلسرحم ,تنقير  :ع ر عبر السرحم

الع ب (بي ت 1917 -م) ,ج ,2ص.434

( )69اليعق ب  ,ت يخ اليعق ب  ,ج ,2ص ,34الطب

 ,ت يخ ال س

()74اليعق ر ب  ,ت ر يخ اليعق ر ب  ,ج ,2ص ,36الطب ر
السررري

األشر ا  ,تنقير  :ن ر ن ير هللا ,طر ب

 ,ت ر يخ ال س ر

ال ل ك ,ج ,2ص.69
ال ل ر ك ,ج ,2ص ,11-14اب ر كثي ر ,

النب يررر  ,ج ,2ص ,149ال ق يز ,تقررر الررر ي أن ررر بررر علررر بررر عبررر القررر

ه 1441/م),إ ت ع اإلس ع ب للنب صلى هللا علي

األق ا

سلم

النف

بررر

ن ررر ( ت 145

ال ت ع ,تنقي  :ن

عب الن ي ,

ط ,1ا الكت العل ي ( بي ت1999 -م) ,ج ,1ص.45
( )71الرربحذ
ال س
سل

 ,أنس ر

االش ر ا  ,ج ,1ص ,239اليعق ر ب  ,ت ر يخ اليعق ر ب  ,ج ,2ص ,31الطب ر

ال ل ك ,ج ,2ص ,69اب الج ز  ,ال نتظم ف تر يخ ال لر ك األ رم ,تنقير  :ن ر عبر الق
عب الق

النب ي  ,ج ,2ص .346-343ينظ  :ان

اب الج ز  ,ال نتظم ,ج ,3ص ,37-36اب شه اش
ب عب هللا ب ينيى (ت734ه 1333/م) ,عي

ال ي للطب ع

عطر

عط  ,ط ,1ا الكت العل ي (بي ت 1992-م) ,ج ,3ص.34 32

()72اب هش م ,السي
ن

 ,ت ر يخ

ب ننبر  ,سرن أن ر  ,ج ,3ص,462-461

 ,ن ق ا اب ط ل  ,ج ,1ص,157ابر سري النر ،،
األث فر فنر

ال غر ز

النش (بي ت1916 -م) ,ج ,1ص ,217اب كثير  ,الب اير

ا اني ء الت ا الع

الشر

السري  ,ؤسسر عرز

النه ير  ,تنقير  :علر شري

( ,بي ت1911-م) ,ج ,3ص , 197-196ال جلس  ,العح

النج فخ األ ر

,ط,1
نر

بررر ق ال جلسررر ( ت  1111هررر 1699/م) ،بنررر األنررر ا  ,ط ,2ؤسسررر ال فررر ء ( بيررر ت1913 -م)  ,ج,19
ص.26-25
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( )73ابر هشر م ,السرري
ت يخ ال س

,

النب ير  ,ج ,2ص ,344-334اليعقر ب  ,تر يخ اليعقر ب  ,ج ,2ص ,41-39الطبر

ال ل ك ,ج ,2ص ,149-97اب الج ز  ,ال نرتظم ,ج ,3ص ,64 -45ابر االثير  ,الك ر  ,ج,2

ص.149-141
يرذك قبر أ ض النبشر أ الري  .ينظر  :البخر

( )74ف بعض ال ص

 ,ج ,3ص,51

 ,صرنيح البخر

اب نب  ,صنيح اب نب  ,ج ,14ص. ,144
()75
شه

على بع خ س لي ل ب تج البن  ,قير هر جرزء ر ا ض الري

ين تك

ال ي أب عب هللا ي ق ت ب عب هللا الن

ر البغر ا

ال

,

.ينظر  :ير ق ت الن ر

(ت  622هر 1221/م) ,عجرم البلر ا  ,ا

إني ء الت ا الع ب ( بي ت 1979 -م) ,ج ,1ص.399
النب ي  ,ص ,219-211اب هش م ,السي

( )76اب اسن  ,السي

سن ان  ,ج ,6ص ,191البخ
الطب

 ,أب جعف أن

 ,صنيح البخ

الشهي ب ل ن

الطب

النب ي  ,ج ,1ص ,254ان

 ,ج ,3ص ,51خل

ب ننب ,

افع

العب  ,ص ,67ال ن

(ت694ه 1294/م) ,ال ي ض النظ

العش  ,ا

ف

نق

الكت العل ي (بي ت . -م) ج ,1ص.96
()77اب ر أبرر شرريب  ,ال صررن  ,ج ,7ص ,537ابرر سررع  ,الطبقرر ت الكبرر  ,،ج ,3ص ,233ابرر عبرر البرر ,
االستيع

ف

ع ف األصن  ,تنقي  :عل

ن

 ,ط ,1ا الجير (بير ت  1412 -هر 1992/م).

البجر

ج ,4ص.1165
( )71أب عب هللا ن

( ت  247ه 122/م) ,ال غ ز  ,تنقي :

ب ع

س

ج نز ,عر لم الكتر ( بير ت

1914 م) ,ج ,2ص,1432اب سع  ,الطبق ت الكب  ,،ج ,1ص  , 294البيهق  ,أب بك أن
علر بر

بر النسري بر

سررى (ت451هر 1465/م) ,ال ر النبر  ,تنقير  :عبر ال عطر قلعجر  ,ا الكتر العل ير (بير ت-

1915م) ج ,5ص.241
( )79ه ا :

ين تق ض

ه ا  .ي ق ت الن

ن

فهر

خ اسر  ,أ ر سجسرت

 ,عجم البل ا  ,ج ,5ص ,396ج ,3ص.194

( )14اليعقر ب  ,تر يخ اليعقر ب  ,ج ,2ص ,271-277الطبر
ال سررع

 ,التنبير

421ه 1443/م) تج

ر

ر

خ اسر

ايضر تقر الرى الجنر

ر

 ,تر يخ ال سر

ال لر ك ,5 ,ص,143-141

األشر ا  ,ا صررع ( بير ت . ت) ,ص ,271سررك ي  ,ابر علر ان ر بر
اال م ,تنقي  :اب الق سم ا

ن ر (ت

 ,ا س ش (طه ا 1917-م) ,ج ,2ص.337-332

( )11اليعق ب  ,ت يخ اليعق ب  ,ج ,2ص.271-277

372

العـــــــــــــــدد الثامن والعشرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
( )12أب قتيب  ,أب عب هللا ب ال سلم ب قتيب ال ين
ن ر الزين ر  ,ؤسس ر النلب ر (الق ر ه
,91الطب
( )13أنسررر
تج

ن ر أن ر ب ر عل ر

 ,ط ,1ا األضر اء للطب عر (بير ت1994-م) ,ج ,7ص-12

ال ل ك ,ج ,5ص174-154اب االثي  ,الك

االشررر ا  ,ج ,7ص ,347الطبررر

 ,تررر يخ ال سررر

 ,ج ,4ص.411-467

ال لررر ك ,5 ,ص , ,173-172سرررك ي ,

اال م ,ج ,2ص.356

( )14ال سع

 ,التنبي

( )15الرربحذ

 ,أنس ر

تج

( ت  276هر 119/م) ,اإل

. ت) ,ج ,2ص ,44-41اب ر اعررثم الك ف ,أب ر

(ت314ه 927/م) ,الفت  ,تنقي  :علر شري
 ,ت يخ ال س

ر

السي سر  ,تنقير  :طر

االش ا  ,ص.272
االش ر ا  ,ج ,3ص , 347الطبر

ال ل ر ك ,ج ,5ص ,173سررك ي

 ,ت ر يخ ال س ر

اال م ,ج ,2ص ,357-356اب الج ز  ,ال نتظم ,ج ,6ص.247

()16اب قتيب ال ين

 ,أب ننيف أن

ط ,1ا إني ء الكت

الع ب (الق ه

()17الطبرر
سك ي  ,تج
()11الرربحذ

 ,ترر يخ ال سرر

ا

ب

(ت212ه 195/م),األخب

الط ا  ,تنقي  :عب ال رنعم عر

,

1964 م)  ,ص324

ال لرر ك ,ج ,5ص .173ينظرر  :الرربحذ

 ,أنسرر

االشرر ا  ,ج ,3ص,341

اال م ,ج ,2ص.357-356
 ,أنس ر

االش ر ا  ,ج ,7ص ,349-341الطب ر

 ,ت ر يخ ال س ر

ال ل ر ك ,ج ,5ص ,174اب ر

الج ز  ,ال نتظم ,ج ,6ص.247
( )19أنس

االش ا  ,ج ,7ص ,353-352اليعق ب  ,ت يخ اليعق ب  ,ج ,2ص ,279الطب

ال ل ك ,5 ,ص ,119-111ال سع

 ,التنبي

 ,تر يخ ال سر

االش ا  ,ص.273-272

( )94الذهب  ,سي أعحم النبحء ,تنقي  :شعي األ ن ؤ ط ,ؤسس ال س ل (بي ت1993-م)  ,ج ,4ص.114
( )91خليف ب خي ط ,أب ع

خليف ب خي ط العصف

(ت244هر 154/م) ,تر يخ خليفر بر خير ط ,تنقير :

سررررهي زكرررر  ,ا الفكرررر (بيرررر ت1993-م) ,ص,223الرررربحذ
اليعقر ب  ,تر يخ اليعقر ب  ,ج ,2ص ,279الطبر
التنبي

 ,تر يخ ال سر

ال لر ك ,5 ,ص ,119-111ال سررع

,

األش ا  ,ص.273-272

( )92اليعق ر ب  ,ت ر يخ اليعق ر ب  ,ج ,2ص ,345ال سررع
أخب

 ,أنسرررر

االشرررر ا  ,ج ,7ص,353-352

ال ل العب سي

في أخب

العب ،

 ,ر ج الررذه  ,ج ,3ص ,245ؤل ر

ل  ,تنقي  :عب العزيز ال

بي ت . ت) ,ص.,371
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()93نل ا " :متننة عظنمة مشهوا مقع ضم حتوت تناا مضا ،بننها وبن ءهاقرة نومرا  ،وهري علر طانر
ءهموصل وءهشا وءهاو  ،و ُعتت م منايل ءهصابئة ءهحاءنن " .ي ق ت الن

 ,عجم البل ا  ,ج , 2ص.294

( )94أالخبار الطوال ،ص .366 – 365وينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص117 – 116؛ ادلسعودي ،مروج الذىب ،ج/3
ص207 206؛ ابن أيب احلديد ،شرح هنج البالغة ،ج ،7ص.133
( )95ىووو و بوون بوود ان بوون احلسوون بوون احلسوون بوون احلسوون بع و بوون ايب الووب  ،ولود يف ادلدينووة وأ ووه ،يسووا ،سوواى يف سرةووة ،و سوونة
بن احلسن ادلثىن ضد سو طة وا اخل يةوة اذلوادي 170-169ه و ادلدينوة ادلود و
169ه785/م بهمرة ابن مو احلسني بن
ادلنصب من قبل اخل يةوة اذلوادي العباسو 170-169ه  ،بعود ان اسواا اا الطوالبيني ،التجوه اا بوالد الودي
اسحاق بن موس بن
بعد جناتو من ، ،مث ج ا بو اا بغداد ص حاً ،بعودىا سوبو وق قت وو سونة 176ه792/م  .اليعقوويب ،تواري اليعقوويب ،ج ،2ص،408
الطربي ،تاري الرسل وادل وك ،ج ،6ص ،457-449االصةساين ،مقاتل الطالبيني ،ص. 314-308
( )96ابو الةرج االصةساين ،مقاتل الطالبني ،حتقيق :امحد ،ريد،ط ،1دار الكتب الع مية بريوت-د.م  ،ص.309
( )97اليعقويب ،تاري اليعقويب ،ج ،2ص ،408ابن االثري ،الكامل يف التاري  ،ج ،6ص.125
( )98مروج الذىب ،ج ،3ص.342

()99اجلاسظ،أبو ثمان مرو بن حبر ت255ىو868/م ،البيان والتبيني ،حتقيق :سسني السندويب ،ادلكتبة التجارية القاىرة– 1926م ،
ص ،549مسكويو ،جتارب االم  ،ج ،3ص.508-507
( )199مقاتل الطالبيني ،ص . 309وينظر :مسكويو ،جتارب االم  ،ج ،3ص.507

( )191مسكويو ،جتارب االم  ،ج ،3ص ،507ابن االثري ،الكامل ،ج ،6ص ،125الذىيب ،سري أ الم النبالا ،ج ،11ص.12

( )192اليعقووويب ،توواري اليعقووويب ،ج ،2ص ،408ابووو الةوورج االصووةساين ،مقاتوول الطووالبيني ،ص ،309ابووو الةووداا ،ادل وود ادلايوود موواد ال ودين
إمسا يل أيب الةدا ت 732ه ، 1331/ادلختصر يف اخبار الب ر ،دار ادلعر،ة بريوت-د.م ج ،2ص.13
( )193اجلاسظ ،البيان والتبيني ،ص ،549مسكويو ،جتارب االم  ،ج ،3ص.508-507

( )194ىو وىب بن وىب بن ةثري بن بد ان بن زمعة بن األسود بن ادلط ب بن أسد بن بد العزى بن قص بن ةالب القرش ادلدين،
ادلكىن بهيب البخرتي ،ولد يف ادلدينة ادلنورة وأ ه ،يسا ،اأتقل اا بغداد وسكنسا ،واله ىارون الرشيد القضاا مث زلو ،واله ادلدينة ادلنورة ،مث
زل ن ادلدينة ،قدم بغداد وأقام هبا سىت مات سنة 200ه823/م .ينظر ابن ساةر تاري دم ق ،ج ،63ص.406
( )195اليعقووويب ،توواري اليعقووويب ،ج ،2ص ،408الطووربي ،توواري الرسوول وادل وووك ،ج ،6ص ،456-449ادلسووعودي ،مووروج الووذىب ،ج،3
ص ،342ابو الةرج االصةساين ،مقاتل الطوالبيني ،ص ،321مسوكويو ،جتوارب االمو  ،ج ،3ص ،517-507اخلطيوب البغودادي ،تواري
بغداد ،ج ،14ص ،116-115ابن االثري ،الكامل ،ج ،6ص ،126- 125النويري ،هناية األرب ،ج ،22ص.128
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()146اليعق ر ب  ,ت ر يخ اليعق ر ب  ,ج ,2ص .29ينظ ر  :اب ر اسررن  ,سرري
هش ر م ,السرري
ءلك

النب ي ر  ,ج ,1ص ,221 213الطب ر

 ,ت ر يخ ال س ر

أب ر اسررن  ,ص ,214-193اب ر

ال ل ر ك ,ج ,2ص ,74-61أب ر األثي ر ,

ف الت يخ ,ج ,2ص. 79-76

( )197سورة القصص ،اية.55-54-53 :

( )198ابوون طيووة االأدلس و  ،ابووو بموود بوود احلووق بوون غالووب بوون بوود الوورمحن بوون ووام ت546ه ،احملوورر الوووجيز يف تةسووري الكتوواب العزيووز،
حتقي و و ووق :ب و و وود الس و و ووالم ب و و وود ال و و ووايف ،ط ،1دار الكت و و ووب الع مي و و ووة بريوت1993-م  ،ج ،2ص ،226وينظ و و وور :القم و و و و  ،و و و و ب و و وون
ابراىي ت329ه  ،تةسوري القمو  ،حتقيوق :الطيوب اجلزا وري ،ط ،3ماسسوة دار الكتواب العويب ق ادلقدسوة1404-ه  ،ج ،1ص،179
ابوون ةثووري ،تةسووري ابوون ةثووري ،ج ،2ص ،88الثعوواليب ،بوود الوورمحن بوون بموود بوون ووو ت875ه  ،اجل وواىر احلسووان يف تةسووري القوور ن،
حتقيق :بد الةتاح ابو سنة واخرون ،دار اسياا الرتاث العريب بريوت1418-ه  ،ج ،2ص. 412
( )199ابن ايب ساق الرازي ،تةسري ابن ايب ساق ،ج ،1ص ،3341الطرباين ،ادلعج االوسط ،ج ،7ص.337
( )119ابن سنبل ،مسند امحد ،ج ،3ص ،361البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،2ص. 91

( )111ابوون سووعد ،الطبقووات الكووربى ،ج ،1ص ، 207الووباليري ،أأسوواب االش ورا  ،ج ،1ص ،229ابوون سوواةر ،توواري دم ووق ،ج،45
ص ،421ابن اجلوزي ،ادلنتظ  ،ج ،3ص ،288ابن سيد الناس ،يون االثر،ج ،1ص.156
( )112الطوربي ،توواري الرسول وادل وووك ،ج ،2ص ،294احلواة النيسووابوري ،ادلسوتدرك ،ج ،2ص ،623البيسقو  ،دال ول النبوووة ومعر،وة اسووال
صاسب ال ريعة ،حتقيق :بد ادلنع ق عج ،دار الكتب الع مية بريوت 1985-م ،ج ،2ص. 308
( )113ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،1ص ،207ابن ساةر ،تاري دم ق ،ج ،45ص ،430ابن اجلوزي ،ادلنتظ  ،ج ،3ص. 288

( )114ينظوور :الطووربي ،توواري الرسوول وادل وووك ،ج ،2ص ،294احلوواة النيسووابوري ،ادلسووتدرك ،ج ،2ص ،623البيسقو  ،دال وول النبوووة ومعر،ووة
اسوال صاسب ال ريعة ،حتقيق :بد ادلنع ق عج ،دار الكتب الع مية بريوت 1985-م ،ج ،2ص. 308
( )115البداية والنساية ،ج ،3ص ،104السرية النبوية ،ج ،2ص. 41
( )116ابن ى ام ،السرية النبوية ،ج ،2ص. ،351-348

( )117ينظر :ابن ى ام ،السرية النبوية ،ج ،2ص  292و 307و 311و 344و351-348و 358و389و. ،396

( )118بالد الدي مدن بالد ،ارس تقع اا ال مال من مدينة جالوس واا الغرب من ربستان .ينظر :اذلموذاين ،الب ودان ،ص،565-564
ياقوت احلموي ،معج الب دان ،ج ،2ص.544
( )119ال ووباليري، ،ت وووح الب وودان ،ج ،2ص ،411أأس وواب االشو ورا  ،ج ،8ص ،186اليعق ووويب ،ت وواري اليعق ووويب ،ج ،2ص 296و،372
اذلمذاين ،الب دان ،ص. 581-564
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( )129اليعقوويب ،توواري اليعقووويب ،ج ،2ص ،408الطووربي ،توواري الرسول وادل وووك ،ج ،6ص ،450مسووكويو ،جتووارب االمو  ،ج ،3ص،507
الذىيب ،تاري االسالم ،ج ،11ص. ،12
(" )121الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن اإلمام علي بن أبي طالب العلوي  .فجده إسماعيل

ىو أخو الست نفيسة ظهر ىذا في سنة خمسين ومئتين  ،وكثر جيشو  ،واستولى على جرجان وتلك الناحية  ،واستفحل أمره ،

وىزم جيوش الخلفا ء  ،ثم أخذ الري  ،وصاىر الديلم  ،وتمكن  ،وعظم  ،وامتدت أيامو  ،إلى أن توفي في شهر شعبان  ،سنة
سبعين ومئتين .فتملك بعده أخوه محمد بن زيد " .الذىيب ،سري أ الم النبالا ،ج ،13ص.137-136

( )122الطووربي ،توواري الرسوول وادل وووك ،ج،7ص ،433-429مسووكويو ،جتووارب االم و  ،ج ،4ص ،334-331ابوون االثووري  ،الكاموول ،ج،7
ص.134-130
( )123الباليري، ،توح الب ودان ،ج ،392-391 ،2اليعقوويب ،تواري اليعقوويب ،ج ،2ص ،279-277الطوربي ،تواري الرسول وادل ووك ،ج،5
ص،140ابن أ ث  ،الةتوح ،ج ،7ص ،79-77ادلسعودي ،مروج الذىب ،ج ،3ص.133-131
( )124اليعقويب ،تاري اليعقويب ،ج ،2ص.278-277

( )125الطربي ،تاري الرسل وادل وك ،ج ،5ص، 188ابن اجلوزي ،ادلنتظ  ،ج ،6ص.260-259
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