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 امللخص:

تهدف هذه الدراسة إىل اإلجابة على سؤال مهم يتعلق بالكيفية اليت كان جيب على 

من حقوق وواجبات جتاه من بقي  والة الدولة اإلسالمية اّتباعها لتطبيق ما أقّره الرسول 

وسط على دينه من نصارى ويهود خضعوا للدولة اإلسالمية، والعمل على نشر اإلسالم 

جمتمعاتهم. وقد كانت منطقة جنران أفضل أمنوذج لإلجابة على هذا السؤال؛ إذ سكنها 

اليهود والنصارى إىل جانب املسلمني يف ظل حاكم حملي مسلم، هو عمرو بن حزم، فتناولت 

الدراسة مراحل وصول اإلسالم إىل جنران، وخضوع أهم مكونني سيطرا على اإلقليم، وهما 

بن كعب اليت دان معظمها بالوثنية، والطائفة النصرانية املسيطرة على  قبيلة بين احلارث

لعمرو بن حزم أفضل مصدر  النشاط االقتصادي بإقليم جنران. ويعد كتاب الرسول 

لدراسة هذه املرحلة، والتجربة اإلسالمية املهمة واملبكرة يف جمتمع متعدد األديان؛ إذ تناول 

اليت اتبعها عمرو بن حزم حنو أهل الذمة يف معاجلة قضايا  احلديث بالتفصيل مالمح السياسة

رئيسة مثل توفري األمن، ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وضمان احلرية الدينية، 

وتنظيم القضايا الضريبية مثل اجلزية والزكاة وغريها. وأخرًيا ختمت الدراسة النقاش بتناول 

 قتصادية لوالية عمرو بن حزم يف جنران.اآلثار السياسية واالجتماعية واال

، جنران، عمرو بن حزم، النصارى، اليهود، أهل الذمة.الرسول : الكلمات املفتاحية
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This study seeks to examine an important question of what kind of 

policy that had to be adopted by the local governors of Muslim authority 

during the time of the Prophet Muḥammad – Peace be upon him - toward 

non- Muslim communities who preferred to retain their faith as either 

Christians or Jews. The study has, therefore, selected the province of  

Najrān as a case study due to the fact that this pro ince  as sett ed  y 

 hristians   e s and Mus im together and a   of them  ere ru ed  y a  oca  

Mus im ru er    mr i n  a m   he study sheds  ight on the arri a  of  s am 

in Najrān and the su mission of the t o main po ers in Najrān  po ytheists 

of the  an  a - ārith i n  a   tri e and the  hristian community  to the 

Mus im ru e   he decree that  as offered  y the Prophet to   mr i n  a m 

is the best source to examine this important period and the experience of 

Muslim rule in such a multi-faith society   he study discusses in detai  

aspects of   mr i n  a m s po icy to ard those non-Muslims – Ahl al-

Dhimmah - in major issues such as security, economic and social rights, 

taxation system especia  y  i yah and Zakāh   he study is conc uded  y a 

survey on po itica   socia  and economic impacts of   mr i n  a m s ru e in 

Najrān  

Keywords:  he Prophet  Najrān    mr i n  azm, Christians, Jews, Ahl 

al-Dhimmah. 
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:مقدمة

واليهود  النصارىكَمّثَل وجود طوائف دينية معتربة يف جزيرة العرب عند ظهور اإلسالم، 

الساعية إىل نشر اإلسالم، خاصة   و  )الزرادتت( مسللة مهمة يف سياسة الرسولواجمل

الرئيسة،   يف تلك املناطق اليت توجد بها مثل هذه الطوائف، فإىل جانِب مهام والة الرسول

كنشر اإلسالم وتعليم املسلمني اجلدد أمور الدين ومجع الزكاة وحتكيم الشريعة وحنوها، 

ألهل الذمة من غري املسلمني إحدى املسؤوليات   على عهود النيب كانت مهمة احلفاظ

واحلق أن تلك السياسة تعاملت مع هذه الطوائف كمكون حقيقي من  .(0)الرئيسة هلؤالء الوالة

الرتكيبة السكانية والدينية للجزيرة العربية، ومل تنظر إليها على أسا  عرقي، كما يف 

ربية، ومل تفرق بينهم وبني السكان األصليني ممن اعتنقوا حالة الفر  يف جنوب اجلزيرة الع

 اليهودية والنصرانية، كما يف يثرب )املدينة املنورة( واليمن وجنران وغريها.

ومنها بالتلكيد لقد كانت سياسية الدولة اإلسالمية جتاه األقليات يف صدر اإلسالم 

هم عن الوضع القانوني لألقليات مثار اهتمام باحثني غربيني يف سياق نقاتات أهل جنران

، الذي سار على نهجه Bernard Lewisالدينية يف ظل الدولة اإلسالمية، إذ يقّر برنارد لويس 

، أن األقليات غري املسلمة Hugh Goddard، وهيو قودرد Mark Cohenمارك كوهني 

ع الدولة، ا به ضمن جمتممعرتًف احظيت منذ العهد النبوي بوضع قانوني جيعل منها جزًء

وخاضًعا لقوانينها، وله حقوقه اليت يعرتف بها هذا القانون، ومتمتًعا بنوع من املواطنة اليت 

 .(6)ميكن تصنيفها حسب تعبريهم مبواطنة "من الدرجة الثانية"

ويبدو واضًحا أن النظرية اليت يقدمها املؤرخون الثالثة حرصت على وصف كثري من 

الم، إال أن هذه النظرية ال خترج كثرًيا عن سياق املدرسة أوضاع أهل الذمة يف صدر اإلس

الغربية احلديثة يف حماولة فهم تاريخ صدر اإلسالم يف ضوء قضايا رئيسة مثل التسامح، 

واملواطنة، وحقوق األقليات اليت نظرت إليها من منظور اجتماعي طبقي حديث مل خيُل من 

يعرتف أن مفهوم  برنارد لو م أن أحدهم التصور الغربي احلديث ملثل هذه القضايا، رغ

ويف مقدمتها  ،ا عما تتبناه منظومة حضارات أخرى"التسامح الديين" يف اإلسالم خيتلف جذريًّ

ن استنتاج إوهذا جيعلنا نقول  .(3)الثقافة الغربية اليوم الختالف الفهم واملعايري والتشريعات

رتبطت باألقليات يف صدر اإلسالم، فهل طبق لويس أحرى بلن ُيطبق على باقي القضايا اليت ا

                                                
علمي خبالص الشكر والتقدير إىل جامعة جنران باململكة العربية السعودية ممثلة يف عمادة البحث ال الباحثيتقدم 

( يف مجيع مراحله حتى إمتام كتابته.NU/SHED/16/138: البحث )رمز البحث على دعمها هذا
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لويس أو غريه هذا االستنتاج على مفهوم "املواطنة" حتديًدا؟! الواقع أن تطبيَق استنتاج لويس 

وغريه على قضايا متس أهل الذمة مثل احلرية الدينية، وطلب الرزق، ومتلك العقار، 

فهوم صدر اإلسالم سيفضي إىل مثة واحلماية، والضريبة، واملواطنة يف ضوء قراءة منطقية مب

 نتائج خمتلفة.

والة  كيفية اضطالعرئيًسا يتمثل يف  اًلومن هذا املنطق، تعاجل الدراسة احلالية سؤا

ألهل الذمة مبوجب كتب  العمل على احرتام حقوق رئيسة أقرها الرسول ب الرسول 

كان يتعني عليهم  ومعاهدات رمسية ال تزال بعض نصوصها حمفوظة إىل اليوم، يف وقت

والعمل على نشره بني سكان املناطق اليت حكموها. ولإلجابة على هذا  ،الدعوة إىل اإلسالم

بد من اختيار إحدى تلك املناطق اليت ُوِجدت فيها أكثر من أقلية دينية  كان ال ،التساؤل

حزم للوصول إىل إجابة تافية للسؤال احلالي. فكانت "جنران" يف عهد والية عمرو بن 

تكل فيها النصارى  فقد، (4)بالنسبة للدراسة احلالية أحد أوضح تلك النماذج األنصاري 

واليهود إىل جانب املسلمني جمتمًعا متعدد األديان يف ظل واٍل مقيم كان عليه أن يدير تؤونهم 

 .(5)يف ضوء عهد مكتوب يرسم سياسته اليت جيب عليه أن يتعامل مبوجبها مع هذا اجملتمع

سبب اختيار املرحلة اليت ُعّين فيها عمرو بن حزم  عنيتبادر إىل الذهن سؤال وجيه  وقد

إىل جنران، فقد سبق أن بعث أبا   مع أنه مل يكن أول أمري يرسله النيب  ،والًيا على جنران

إىل جنران جلمع اجلزية، فيما يبدو حسب رواية املصادر  عبيدة عامر بن اجلراح 

نه رغم ذلك مل يكن أمرًيا مقيًما، فقد اقتصرت مهمته على مجع اجلزية، ، إال أ(1)املتوفرة

إىل بين احلارث وظل "مقيًما" بينهم  فيما بعد خالد بن الوليد   فيما يبدو. ثم أرسل النيب

، غري أن مهمته بقيت حمدودة يف بين احلارث بن كعب، كما سيتضح الحًقا يف (7)ستة أتهر

 بعث أبا سفيان بن حرب  ذري والطربي وغريهما أن الرسول الدراسة. كما يذكر البال

 :أي النيب والًيا إىل جنران غري أنهما اختلفا يف تفاصيل واليته تلك، فالبالذري يذكر أنه 

 تار يفأبينما يورد الطربي روايتني  .(8) َولَّى َأَبا ُسْفَياَن ْبَن َحْرٍب َنْجَراَن َبْعَد َعْمِرو بن حزم..." "...

م ـر منهـفذك ،هـدًدا من عّمالـه عـوداع وّجـة الـن حجـع مـعندما رج إىل أن النيب  األوىل

، إال أنه عاد يف موضع آخر من تارخيه فذكر يف أثناء حديثه عن (9)عمرو بن حزم على جنران

ا ـَأْرِضَهى َنْجَراَن َوـَعَل ه: "...ـمن أمراء األقاليم فذكر أن اعشية وفاته عدًد والة الرسول 

َوَأُبو ُسْفَياَن ْبُن َحْرٍب َعَلى  ،بو سفيان بن َحْرٍب، َعْمُرو ْبُن َحْزٍم َعَلى الصَّالِةأُرو بن حزم وـَعْم

  .(01)الصََّدَقاِت.."
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ة أبي ـة مهمـطبيع نـعا  ـض االلتبـل بعـري يزيـر للطبـويرى الباحث أن النص األخي

ع االلتزامات املالية ملنطقة جنران من صدقات وجزية اليت رمبا مل تتجاوز مج ،سفيان بن حرب

إىل جنران  حينما بعثه النيب  بي طالب أوحنوها، وهي ذات املهمة اليت سبقه بها علي بن 

يف حجة  حيث أمت مهمته تلك ووافى النيب  ،ومناطق أخرى من اليمن جلمع الصدقات

ومل  ،ب قدم إىل جنران ملهمة حمددةاألرجح من ذلك كله أن أبا سفيان بن حرو .(00)الوداع

يكن والًيا مقيًما. لذلك ومن كل ما سبق فإنه باإلمكان اعتبار عمرو بن حزم أول أمري مقيم 

قبل توجهه إىل   حيكم إقليم جنران بلكمله حبسب الكتاب الذي زوده به الرسول

   .(06)جنران

خاصة فيما يتعلق بعالقة  ورغم أن تاريخ أهل الذمة يف منطقة جنران يف صدر اإلسالم،

ن أحظي باالهتمام يف عدد من الدراسات احلديثة، إال  الطائفة النصرانية بالدولة اإلسالمية

وعمرو بن حزم الذي وّلاه  نصارى ويهودحبث مسللة العالقة بني أهل الذمة يف جنران 

 بالدراسة.  جديًرا اًلزال سؤايجنران يف مرحلة مهمة من تاريخ اإلسالم ال  الرسول 

ومن أهم الدراسات اليت تناولت مرحلة صدر اإلسالم بنجران مقالة علمية بعنوان "جنران 

أهميتها وعالقتها باإلسالم" للدكتور نزار احلديثي. ورغم أن احلديثي ناقش يف دراسته تلك 

د تطور العالقة بني الدولة اإلسالمية ورعاياها من غري املسلمني يف جنران، وخاصة اليهو

، إال أن تناوله لبعثة (03)هم من جنرانءوالنصارى، حتى قرار اخلليفة عمر بن اخلطاب إجال

بعثه والًيا على  أن النيب  :فحواها ،عمرو بن حزم وواليته يف جنران مل تتعد إتارة عارضة

ويف كتابه "اليمن يف صدر اإلسالم"  .(04)دون التوسع يف مناقشة مهام واليته تلك ،تؤونهم

الرمحن الشجاع اهتماًما عبد الدكتورخصص فيه لنجران أكثر من مبحث، أبدى الذي 

مرّكًزا على مهامه يف تفقيه النا  يف  ،أوضح خبرب تعيني عمرو بن حزم والًيا على جنران

الدين، ومجع الصدقات والزكاة، وغري ذلك من مهام تضمنها "الكتاب الذي محله معه من 

إال أن الشجاع هنا مل يتطرق ملا ورد يف "الكتاب"  .(05)ا عليهم"املبني فيه ماهلم وم الرسول 

 عن السياسة الواجب اتباعها جتاه من بقي على دينه من نصارى، ويهود جنران.

أما د. حسني املسري الذي قدم دراسة مشابهة لدراسة احلديثي آنفة الذكر بعنوان 

عيني عمرو بن حزم والًيا على "جنران ودورها السياسي واالقتصادي" فقد حتدث عن قرار ت

جنران. إال أنه اقتصر يف نقاته هذا القرار على الرتكيز على إحدى مهام عمرو الرئيسة 

ورغم أن  .(01)... يفقههم يف أمور الدين، ويفسر هلم ما جاء يف الكتاب والسنة...""واملتمثلة بلن: 
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من تشريعات تتعلق بالـ لعمرو بن حزم قد تض املسري أتار صراحة إىل أن كتاب النيب 

"احلياة الدينية، واالجتماعية، والسياسية، واالقتصادية... تكفل حياة كرمية، آمنة جملتمع 

قبائل جنران"، إال أنه مل يتطرق لتفاصيل هذه التشريعات وموقفها من األقليتني النصرانية 

ويف دراسته  .(07)الشجاع يف دراسته السابق ذكرهاكتور دالواليهودية، حاله يف ذلك حال 

وح والية ـد دالل بوضـالواحعبد تناول ،"0ج ،"البيان يف تاريخ جازان عسري وجنران :املعنونة

عمرو بن حزم يف جنران، مرّكًزا على مهمته يف تعليم النا  أمور دينهم، ولـ "يلخذ صدقاتهم 

من توجيهات ورغم إتارته إىل الكتاب الشهري واالستشهاد ببعض ما ورد فيه  .(08)وزكاتهم"

، إال أن ذات اإلتكال يتكرر يف عدم تناول السياسة (09)مثل نبذ العصبية القبيلة ،نبوية

إذ يبدو واضًحا أن دالل مل خيرج عن نفس القراءة اليت  ؛املتبعة جتاه أهل الذمة النجرانيني

مية قدمها احلديثي والشجاع واملسري، بل إنه اعتمد على معظم مصادرهم يف جلب مادته العل

 عن جنران، ونعين بذلك كتب التاريخ العام، والسرية النبوية، والرتاجم اإلسالمية وغريها.

 :غيثان ابن جريس كتاًبا بعنوان "جنران األستاذ الدكتورويف دراسة أخرى أمشل َقّدم 

م(، تناول فيه بشيء من التفصيل والية عمرو بن 701هـ/ق04دراسة تارخيية حضارية )ق

متثلت يف ، عدة أمور هدف إىل حتقيقها  حيث استنتج من كتاب الرسول  ؛نحزم يف جنرا

إقامة العدل بني اجملتمع  رسم خطة عمل واضحة لواليته، وتعليم النا  الدين اإلسالمي، و"...

هم عليه  النجراني، بصرف النظر عن مللهم، فمن اعتنق منهم اإلسالم ال بد أن يسري على ما

نياهم، أما أهل الديانات األخرى، كالنصارى واليهود فما داموا ملتزمني املسلمون يف دينهم ود

وما ذكره ابن جريس يعد  .(61)فإن هلم ذمة اهلل وذمة رسوله..." ،بالعهود املوقعة مع املسلمني

ب جيذلك أنه تضمن ألول مرة اإلتارة إىل السياسة اليت  ،تطوًرا الفًتا يف موضوع الدراسة

وإن اتفق مع ما ات الدينية يف جنران مبقتضى هذا الكتاب. والباحث اتباعها جتاه األقلي

ويف مقدمتها ضوابط  ،إال أن الدراسة مل تبني بوضوح تفاصيل ما أتارت إليه ُذكر سابًقا

كما مل تتطرق  .احلرية الدينية املمنوحة هلؤالء اليهود والنصارى، وتروط اجلزية عليهم

ستكون حمل النقاش  ،جال الدين وغريها من قضايالعالقة احلاكم املسلم مع طبقة ر

 بالتفصيل. 

ويتكرر ذات االستنتاج عند نفس املؤلف يف دراسة منفصلة بعنوان "خالصة تاريخ جنران 

عرب أطوار التاريخ اإلسالمي"، حيث مل خيرج ابن جريس عن استنتاجاته السابقة يف تناوله 

 أن ِكَتاب الرسول أي ابن جريسما أكد لوالية عمرو بن حزم، وإن اختلفت الصيغة حين
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 :جمموعة من التشريعات والتنظيمات تتصل باحلياة الدينية  "... لعمرو بن حزم تضمن

اهلدف منها أن تكفل حياة كرمية آمنة جملتمع قبائل  .واالجتماعية والسياسية واالقتصادية

، طبيعة تلك التنظيمات يبدو واضًحا أن ابن جريس مل يتوسع يف احلديث عنو .(60)جنران"

 بلعالقته مع أهل الذمة، وخاصة ما يتعلق باحلياة الدينية، أو عن طبيعة عمرو بن حزم 

  .(66)اكتفى باإلتارة إىل مغادرته جنران أثناء حوادث الردة

املصادر و ،يف املواضيع املطروحة اكبرًي اويظهر من الدراسات السابقة أن مثة تشابًه

ة ـة السكانيـف الرتكيبـوح يف وصـوهو ما نلمسه بوض اخلتامية،ات واالستنتاج ،األولية

ربز هذا يويف مسللة طرد اليهود والنصارى من جنران. و ،ملنطقة جنران عندما وصلها اإلسالم

التشابه بشكل أوسع يف عدم دراسة إتكالية العالقة بني أول والة الدولة اإلسالمية يف جنران 

فدراسة قضايا  ؛النجرانيني الذين قبلوا اخلضوع لسلطة اإلسالموأهل الذمة  عمرو بن حزم

رئيسة مثل مفهوم احلماية واحلرية الدينية واإلصالح الضرييب بقيت بعيدة التناول النقدي 

ولفهم السياق التارخيي الكامل ألسئلة البحث، قّسم  سالفة الذكر.اللكثري من الدراسات 

فاستهل  ؛عية، ومتهيد، وخامتة، إضافة إىل ملحق الوثائقالباحث الدراسة إىل أربعة عناوين فر

سئلته الرئيسة، تالها استعراض مراحل دخول اإلسالم إىل أالدراسة بتناول مشكلة البحث، و

تبعها بتحقيق نص كتاب الرسول لعمرو بن حزم من خالل املصادر املتوفرة، ومن أجنران، ثم 

و بن حزم جتاه أهل الذمة، يف ضوء هذا تناول مالمح سياسة عمريثم كان ُلب النقاش 

قبل أن خيتم النقاش باستعراض أهم اآلثار السياسية واالجتماعية واالقتصادية  الكتاب،

 قليم جنران.إلسياسة عمرو بن حزم يف 

 :جنرانإىل دخول اإلسالم  :أواًل

دعوته لإلسالم يف مكة كانت منطقة جنران متثل حالة فريدة من  مع بدء الرسول 

 ،وسط حميط من النزاعات القبلية، واالزدهار االقتصادي ،والتعايش الطائفي ،لتنوع الديينا

وعدم االستقرار السياسي يف مناطق جماورة سواء يف اليمن، أو بالد السراة، أو وسط اجلزيرة 

اقتسمت مع الطائفة  معظمهم على الوثنيةالعربية. ويبدو أن قبيلة بين احلارث بن كعب 

مع السماح الضمين بتواجد أقليات  ،ية السلطتني السياسية واالقتصادية على املنطقةالنصران

كرب أ ،املدانعبد من مصاهرة يزيد بنهذا يتضح و. (63)دينية أخرى، مثل اليهود واجملو 

لعبد املسيح بن دار  الكندي )العاقب( أحد أكرب ثالث  ،زعيم قبلي لبين احلارث بن كعب
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الفرج  ونية، حيث امتلك ثروة زراعية وجتارية كبرية قدرها أبزعماء للطائفة النصرا

توفر املصادر  ومل .(64)وهو مبلغ كبري للغاية يف ذلك الزمن ،األصفهاني بعشرة آالف دينار

غري أنه يبدو من بعض تلك املصادر أن  ،املتاحة معلومات دقيقة عن اخلارطة السكانية لإلقليم

ة والقرى القريبة منها، حيث عاش أخالط من العرب مع الوجود النصراني تركز يف املدين

أقليات من غري العرب )يونان ورومان وفر  وأحباش(، يشاركهم يف ذلك أقلية يهودية عاتت 

كل هؤالء التجارة إىل جانب الزراعة واحلرف اليدوية. مار  و .(65)يف نفس البقعة اجلغرافية

واملناطق الرعوية يف  ،ة أجزاء وادي جنرانبينما انتشرت بطون بين احلارث بن كعب يف بقي

  .(61)الشرق والشمال واجلنوب من اإلقليم املتنوع التضاريس

مع نهاية عام الوفود املوافق للعام التاسع اهلجري، كانت معظم أقاليم جزيرة العرب و

 ةاليت ال تزال أجزاء واسعة منها خارج سيطر ،قد دخلت حتت ظل اإلسالم باستثناء جنران

أن سيطرتها وصلت إىل مناطق أبعد يف جنوب وجنوب غرب من رغم ذلك بال ،دولة اإلسالميةال

 فكيف حدث ذلك؟ ،جزيرة العرب

أرسل إىل نصارى جنران كتاًبا  ذكر عدد من مصادر الرتاث اإلسالمي أن الرسول ي

 .(67)هممما سبب رد فعل كبري يف أوساط ،خيريهم فيه بني اإلسالم أو قبول اجلزية أو احلرب

واستيضاح  وبعد مداوالت عديدة استقر رأيهم على إرسال وفد إىل املدينة ملقابلة النيب 

وهنا نقف على بعض االضطراب الذي وقعت فيه العديد من هذه املصادر، فابن  .حقيقته

بعد عودته من تبوك  النيب مع ق وابن سعد واليعقوبي يتحدثون عن وفد واحد التقى اسحإ

ا البيهقي وابن كثري . وهي رواية خيتلف معها جزئيًّ(68)السنة التاسعة للهجرة من ،يف توال

حينما ذكرا أن نصارى جنران بزعامة أبي احلارث بن علقمة قرروا إرسال ثالثة من رجال 

وعبداهلل بن ترحبيل  ،وجبار بن فّياض احلارثي، هم ترحبيل بن وداعة اهلمداني ،الدين

قبل أن حتدد الطائفة النصرانية موقفها  ح حقيقة النيب وذلك لغرض استيضا ،األصبحي

ويذهب البيهقي وابن كثري يف هذه الرواية إىل أن هذا الوفد الصغري استطاع  .(69)الرمسي منه

، ويتضمن محاية حريتهم الدينية وحقن احلصول على العهد الشهري الذي كتبه هلم النيب 

ثم  .(31)ضوعهم لسلطة الدولة اإلسالمية يف املدينةدمائهم وأمواهلم، مقابل دفعهم اجلزية وخ

عن الوفد الكبري الذي قاده أبو احلارث بن  يعود البيهقي وابن كثري يف رواية أخرى ليتحدثا

، ومقاتل بن سليمان ،قاسحإذات التفاصيل اليت رواها ابن ا فيورد ،أسقف جنران ،علقمة

نص كتاب  انيورد مالكنه ،باتفاق سالموالطربي عن حادثة املباهلة الشهرية اليت انتهت 
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يف كتابه هذا   غري ذلك النص الذي أورده ابن إسحاق وابن سعد، إذ اكتفى النيب، آخر

الذي خص به "أسقف جنران" على التلكيد على التزام الدولة اإلسالمية حبماية نصارى 

  .(30)مع مطالبتهم بالوفاء بالتزاماتهم جتاه الدولة اإلسالمية ،جنران

مثل سرية ابن إسحاق وطبقات ابن سعد  ،واحلقيقة أن املتوفر من املصادر املبكرة

  وإمنا صبت ُجل تركيزها على لقاء الرسول ،مل تشر إىل هذا النص ،وتاريخ الطربي

وختللته حادثة املباهلة الشهرية والصلح الذي  ،لعاقب والسيداللوفد الذي ترأسه األسقف و

سواء كان لنصارى جنران وفد  ،كان اخلالف بني املصادر السابقة ااإلتارة إليه. وأيًّ تسبق

ونصارى جنران انتهت بالصلح الذي  فإن النتيجة النهائية لالتصال بني النيب  ،أو وفدان

قبلوا مبوجبه دفع اجلزية واخلضوع للسيادة اإلسالمية، مقابل محاية أمواهلم وأرواحهم 

 وحريتهم الدينية. 

سّجلتها حولية نسطورية تعود إىل القرن التاسع امليالدي/ الثالث  ،انيةرواية نصرومثة 

حصلوا على  ، إذتؤكد قدوم وفد كبري من نصارى جنران إىل املدينة للقاء النيب  ،اهلجري

ويؤكد على  ،عهد أمان حيفظ حقوق احلرية الدينية ألبناء الطائفة النصرانية بنجران

ورغم االختالف الذي أبداه نص احلولية النسطورية يف  .(36)خضوعهم لسيادة الدولة اإلسالمية

أمساء بعض أعضاء قائمة الوفد النصراني النجراني، وإغفاله لبعض تروط الصلح اليت 

ويف مقدمتها مسللة اجلزية، إال أن هذا االختالف حبد  ،على النصارى فرضها الرسول 

ذلك أن  .ران حتت احلكم اإلسالميآخر يؤكد اخلضوع السلمي لنصارى جن اًلذاته يوفر دلي

كاتب احلولية النسطورية اعتمد فيما يظهر على مصادر سريانية مستقلة، مما يعطي روايته 

الروايتني اإلسالمية  اختالفإضافة إىل ذلك فإن  .(33)صفة االستقاللية عن نظريتها اإلسالمية

عقد الصلح بني الرسول  يؤكدرخيية ذلك أن السياق العام للرواية التا ؛والنصرانية يظل ثانويًّا

 .ويف جانب متصل، يذكر البالذري أن األقلية اليهودية دخلت  والوفد النصراني النجراني

فلصبح ينطبق عليهم ما ، وكانوا كاألتباع هلم..." مع نصارى جنران يف تفاصيل الصلح "...

د مصداقيته فيما بعد وهو نص يؤك .(34)ينطبق على النصارى النجرانيني من أحكام وواجبات

 كما سيتبني الحًقا. لعمرو بن حزم  كتاب النيب 

والستكمال مد سلطة الدولة اإلسالمية على جنران، والتمكني لنشر اإلسالم بني 

وهم املكون القبلي الرئيس  ،قراره بإخضاع بين احلارث بن كعب السكان، اختذ النيب 

 ،لثاني )أو مجادى األوىل( من العام العاتر للهجرةالذي يسيطر على باقي اإلقليم. ففي ربيع ا
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مئة رجل إىل بين احلارث بن كعب يف  على رأ  أربع خالد بن الوليد  أرسل النيب 

جنران، وأمره أن يدعوهم إىل اإلسالم ثالثة أيام، فإن استجابوا فيقيم فيهم ويعلمهم اإلسالم، 

أن بين ى ـعلة ـادر اإلسالميـع املصـ. وجتم(35)مـا أن يقاتلهـأما إذا رفضوا فيجب عليه وقته

أية مقاومة تذكر جتاه محلة خالد بن الوليد، بل أقبلوا على  ااحلارث بن كعب مل يبدو

، ثم (31)اإلسالم وانتشر فيهم أصحاب خالد بن الوليد يعلمونهم اإلسالم وكتاب اهلل وسنة نبيه

 حلارث بن كعب، فرد عليه النيب خيربه بتفاصيل إسالم بين ا بعث كتاًبا إىل الرسول 

  .(37)املدينةلزيارة مستبشًرا بذلك وموجًها الدعوة لوفدهم 

إىل قدم  ،َمّثل َبين احلارث بن كعب ،أن وفًدا كبرًياعلى وجيمع املؤرخون املسلمون 

 ،املدانعبد يزيد بن :مثل ،وعلى رأسه أبرز الزعامات القبلية ،املدينة بصحبة خالد بن الوليد

ويزيد بن احملجل، وعبداهلل بن قراد الزيادي، وتداد بن  ،س بن احلصني ذي الغصةوقي

ورغم ترحيبه بالوفد النجراني الكبري، وجه  .(38)عبداهلل القناني، وعمرو بن عبداهلل الضبابي

بعض اللوم إىل وفد بين احلارث على تلخر إسالمهم، إال أن ذلك مل يكن عائًقا  الرسول 

، وختمه (39)بارتياح كبري إسالمهم وإثبات حسن نيتهم الذي قابله النيب  للتعبري عن ثبات

تفاصيل مهام حيوي وزوده بكتاب  ،ن عمرو بن حزم األنصاري والًيا مقيًما يف جنرانبلن عّي

 الذي سيكون مثار نقاش الحق يف الدراسة احلالية. ؛ وهو الكتابعمله

، أوهلما عن ذلك السبب الذي دفع النيب ويثري اتفاق الروايات السابقة تساؤلني مهمني

  بدء عالقته مع جنران بإخضاع املكون النصراني، ومعه األقلية اليهودية، بينما إىل

تلخرت عملية إخضاع بين احلارث بن كعب إىل العام الذي يليه. تبدأ إجابة هذا السؤال من 

ران ُقبيل ظهور اإلسالم، فهم طبيعة األوضاع السياسية واالقتصادية والسكانية إلقليم جن

ى د املكون النصراني يف املدينة اليت متثل سوًقا جتاريًّا كبرًيا وملتًقوفإن وج ،فكما أسلفنا

مكنه من  ،القرى الزراعية اخلصبة ذات املنتجات الزراعية الوفريةو لطرق القوافل امهمًّ

االقتصادية ملنطقة حتقيق ثروة اقتصادية كبرية، والتحكم بالقدر األكرب من املقومات 

جنران. وبالتالي أدى ذلك إىل متكني الطائفة النصرانية من فرض نفوذها السياسي يف اإلقليم 

 كقوة مسيطرة على قلبه االقتصادي النابض.

جيابية وثيقة مع اإلمرباطورية إفإن ارتباط نصارى جنران بعالقات  ،إضافة إىل ما سبق

زاد من أهمية املبادرة بالتعاطي معها بسبب اخلوف  ،اءاليت تناصب املسلمني العد، البيزنطية

لتشكيل نفوذ ميثل تهديًدا وجوديًّا لدولة اإلسالم يف  ؛من أن تستثمر بيزنطة هذه العالقة
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ذلك أن النيب  ،ويبدو أن هذا العامل حتديًدا كان أكثر أهمية من سابقه .(41)جزيرة العرب

 د فيها جيش املسلمني فيما عرف بغزوة تبوككاتب نصارى جنران يف نفس السنة اليت قا، 

وذلك للتصدي للحملة العسكرية اليت حشدتها بيزنطة مع حلفائها من بعض القبائل العربية 

كل ذلك كان على األرجح أقوى عاملني دفعا  .(40)املتنصرة يف بالد الشام ضد املسلمني

قليم لسلطة الدولة يف سعيه إلخضاع اإل ،ليبدأ بنصارى جنران قبل غريهم الرسول 

اإلسالمية، مع ضرورة اإلتارة هنا إىل أن الكياسة السياسية والطابع السلمي سيطر على 

 مشهد خضوع النصارى النجرانيني رغم التلويح بالقوة العسكرية.

أما التساؤل الثاني فيتمثل يف السبب الذي دفع بين احلارث بن كعب لتجنب املواجهة 

، وجنوحهم للسلم والدخول يف الذي يقوده خالد بن الوليد  ،نيالعسكرية مع جيش املسلم

عن  ،كابن إسحاق والطربي وابن سعد ،مل يفصح املؤرخون املسلمون هلذه املرحلةواإلسالم. 

َبَعَث  "... سبب ظاهر ملوقف بين احلارث هذا، بل اكتفوا باإلمجاع على أن خالد بن الوليد:

ْسَلُموا. لِّ َوْجٍه، َوَيْدُعوَن إَلى اْلِإْسَلاِم، َوَيُقوُلوَن: َأيَُّها النَّاُ ، َأْسِلُموا َتالرُّْكَباُن َيْضِرُبوَن ِفي ُك

إن القول باعتناق بين احلارث بن كعب لإلسالم  .(46) َفَلْسَلَم النَّاُ ، َوَدَخُلوا ِفيَما ُدُعوا إَلْيِه..."

مسللة يصعب  وهم حديثو عهد به يف هذه املدة الوجيزة جاء عن قناعة باإلسالم كدين حق

وهم الذين تكلوا قوة ، كما أن جنوحهم للسلم. تصديقها يف تلك املرحلة املبكرة على األقل

عن بحث ال يمن الضرور جيعل ،عسكرية وسياسية تهابها القوى السياسية والقبلية اجملاورة

ضاع السياسية والعسكرية لكن قراءة األو .(43)قناًعا للمتمعن يف تاريخ املنطقةإأسباب أكثر 

قد تقدم جواًبا مقارًبا ألسباب ذلك املوقف. فمع نهاية ، وجنوبها حتديًدا ،يف جزيرة العرب

كانت معظم أحناء جزيرة العرب قد  ،واليت ُعرفت بعام الوفود، السنة التاسعة للهجرة

ناطق جنوب أرسلت كثري من قبائل وم انضوت حتت سلطة دولة اإلسالم، ويف جنوبها حتديًدا

حيث توجد الطائفة  ،، بل إن قلب جنران نفسها(44)اجلزيرة العربية وفودها معلنة إسالمها

كما سبق ذكره، بينما مل ُيحرك بنو   غدت خاضعة رمسيًّا لسلطة الرسول  ،النصرانية

وهو ما ميكن مالحظته يف عدم ورود  ،احلارث بن كعب ساكًنا جتاه التطورات اجلديدة

ومن هذا املنطلق رمبا  .(45)لوفود اليت قدمت املدينة يف العام التاسع للهجرةوفدهم ضمن ا

وجدت قيادات القبيلة نفسها أمام واقع ديين وسياسي وعسكري جديد، فرأت أنه من العبث 

حاهلم يف ذلك حال  ،من األجدى تقبل الواقع اجلديدأنه و ،الوقوف يف وجه دولة اإلسالم

 مثل همدان ومحري وكندة وغريهم. ،رة اليت بادرت بإرسال وفودهاالقبائل القريبة أو اجملاو
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احلارث بن كعب أصبحت جنران بلكملها خاضعة لسلطة الدولة اإلسالمية،  وخبضوع بين

حاهلا يف ذلك كحال غريها من أقاليم اجلزيرة العربية األخرى، وبذلك تبدأ اخلطوة التالية 

 قة.املتمثلة يف نشر اإلسالم بني سكان املنط

 :حتقيق نص الوثيقة :ثانًيا

إن أفضل مصدر لدراسة سياسة عمرو بن حزم يف جنران هو ذلك  :ميكن القول

بن حزم حني بعثه مع وفد بين احلارث بن كعب امكتوًبا إىل  الكتاب الذي أماله النيب 

 سالمهم. وقد أفردتإبعد مقدمهم السابق ببضعة أتهر وإعالن  ،يف طريق عودتهم إىل جنران

 يمصادر الرتاث اإلسالمي على اختالف مواضيعها مساحات متفاوتة لنص هذا الكتاب. وحظ

الكتاب باهتمام كثري من الفقهاء واحملدثني والعلماء، فاستنبطوا منه الكثري من األحكام 

كلحكام أهل الذمة والزكاة والصالة. كما  ،الشرعية يف مسائل فقهية وعقائدية مهمة

وإقرار  مثل حتكيم الشريعة يف كل أمور اجملتمع ،تتعلق بسياسة الدولةاحتوى الكتاب مهام 

ومجع الزكاة وحتصيل اجلزية. وقد تضمن الكتاب أيًضا  ،األمن ومنع النعرات القبلية

تشرح سياسة الدولة يف نشر اإلسالم بني اجملتمع النجراني، ويف كل هذه  ،تفاصيل مهمة

 قليات الدينية حاضرة بقوة.التفاصيل كانت سياسة الدولة جتاه األ

والذي يهمنا هنا مدى صحة نص الكتاب وموثوقية ناقليه، فقد ورد نص الكتاب 

مثل  ،املشهور يف عدد من مصادر الرتاث اإلسالمي املبكرة، وبعدة روايات متشابهة للغاية

 .(41)دو"السرية النبوية" البن هشام، و"الطبقات الكربى" البن سع ،اخلراج" ألبي يوسفكتاب "

يف خمطوط ميين ملؤلف جمهول كتبه يف القرن الرابع  كما ورد كامل نص كتاب النيب 

وتكمن أهمية ورود النص يف هذا  .(47)"تاريخ اليمن يف الكواني والفنت" :اهلجري بعنوان

جتاه حادثة وقعت  ،ميثل وجهة نظر التاريخ احمللي جلنوبي اجلزيرة العربية يف كونهاملخطوط 

 فكلنه هنا يصادق على رواية ابن إسحاق. ،غرافية قريبة ملؤلف هذا التاريخ اجملهوليف بقعة ج

ويتضح من دراسة مصادر املؤلفني األربعة اعتمادهم على سند واحد نقل إليهم النص 

غري أن األمر كان خمتلًفا يف كتب  ،وهو ما يقوي صحة النص ألول وهلة ،برواية ابن إسحاق

بي تيبة واحلاكم أوابن  مثل مالك بن أنس والشافعي ،ن العلماءتار عدد مأفقد  ،احلديث

وهو ما  .(48)غري أنهم اختلفوا يف صحة سنده ،إىل نص الكتاب ،وابن حبان والبيهقي والنسائي

جعل مهدي رزق اهلل وحممد الصبحي يتصديان ملرويات كتاب عمرو بن حزم مجًعا ودراسة 
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علماء قدمًيا وحديًثا يف نص الكتاب بني من يرى فاستعرضا آراء ال ،على منهج أهل احلديث

ن من رجح صحة نص أويظهر من عرض رزق اهلل  .(49)وآخر يضعف إسناده ،صحة سنده

"... ثم  :اًلالكتاب من العلماء كانوا أكثر ممن ضّعف إسناده، وهو ما جعله يرجح صحته قائ

( عن جامع سفيان الثوري 647/ 5نقل يف فتح الباري ) –ابن حجر العسقالني–رأيت احلافظ 

رجع إىل كتاب عمرو بن حزم وعمل به، وهذا يدل على تهرة كتابه  أن عمر بن اخلطاب 

أما الصبحي فلم يظهر رأًيا حامًسا  .(51) "...واعتمادهم عليه رضي اهلل عنهمبني الصحابة 

يؤكد أن غري أنه اكتفى بالتلكيد على أن كل ما توفر له من روايات  ،جتاه صحة الكتاب

 .(50)ختتلف يف إيراد نصه..." "... أي األسانيدنها أإال  ،كتبه لعمرو بن حزم النيب 

ورغم كل ما سبق فإن مثة مشكلة حقيقة تواجهنا حينما نريد حتقيق صحة نص 

إذ ال جند من بني علماء احلديث والصحاح من  ؛الكتاب يف كتب احلديث والصحاح والفقه

فقد وردت نتف من الكتاب يف عدد إسحاق؛ على غرار رواية ابن  اًليروي نص الكتاب كام

مثل أحكام  ،من كتب احلديث والفقه على تكل استشهادات على قضايا ترعية خمتلفة

ولعل سبب ذلك يعود إىل ميل  .(56)الزكاة والصالة والطهارة واحلج والعمرة والديات وحنوها

ل النقاش. ومن الالفت أن معظم من سبق الفقهاء إىل االستشهاد املباتر على القضايا حم

 ،مثل اإلمام مالك والشافعي وابن زجنويه والنسائي والدارقطين ،ذكرهم من فقهاء مشهورين

خبالف ابن  ،اعتمدوا يف روايتهم نصوص الكتاب على اإلسناد إىل عبداهلل بن حممد بن حزم

والواقع أن  .(53)ذكره كما سبق ،سحاق الذي اعتمد عليه معظم مؤرخي الطبقات والسريإ

اختالف الرواة يعين اختالف السند، ولعل هذا االختالف يعطي وجهة كبرية للقبول بصحة 

. ويف جانب آخر فإنه هةذلك ألنه ُنقل عن طريق أكثر من "راٍو" وبرواية متشاب ؛نص الكتاب

ذلك أن هذه  ؛باإلمكان اعتبار هذه االستشهادات عامل قوة لدعم صحة نص الكتاب

فإذا ما مت مجعها فإنها ستشكل نسبة  ؛القتباسات أتت من مواضع متعددة لنص الكتابا

 كبرية من منت نص الكتاب املشهور. 

تلف كثرًيا عن ختإذ ال  ؛أما لغة الكتاب فإنها متثل مناسبة أخرى لدراسة صحة النص

لبسملة، مثل بدء الكتاب با ،األخرى اليت اجتمعت فيها صفات فنية رئيسة كتب النيب 

وختمه بالسالم، وامليل لإلجياز، وترك اإلسهاب، وبالغة املعنى، والبعد عن التكلف 

 وهو ما جعل محيد .(54)عجميةأواإلطناب، وإيراد الشهود، إضافة إىل عدم تضمنها مفردات 

إىل ذلك العصر  ذلك أن لغة كتابتها مل تنتِم ؛أخرى ُنسبت إىل الرسول  ااهلل يستبعد كتًب
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 :فإنه من األهمية القول ،باإلضافة إىل ما سبقو .(55)لفاظها الغريبة وأسلوبها املتكلفبسبب أ

لعمرو بن حزم يف الكتاب الشهري ال خيتلف كثرًيا عن  ن ما ورد من تعليمات النيب إ

مثل  ،اخلطوط العريضة لسياسته اليت وجه والته بالعمل بها يف أقاليم أخرى من جزيرة العرب

وذلك كله ميثل عامل دعم آخر لصحة  .(51)و احلرية الدينية واحلماية وحنوهاتروط اجلزية أ

نص الكتاب وهو ما سيتم تفصيله يف حينه. وهكذا فإن كل ما سبق من أسباب يكفي 

 كلحد الوثائق التارخيية اجلديرة باملناقشة والتحليل. ،اًلللقول بصحة نص الكتاب إمجا

  :اه أهل الذمة النجرانينيمالمح سياسة عمرو بن حزم جت ثالًثا:

لعمرو بن حزم أن سياسة الدولة جتاه غري املسلمني  يتضح من تفاصيل كتاب النيب 

حرص على طملنة مجيع املكونات  إذ يبدو من بداية الكتاب أن النيب  ؛حاضرة بقوة

لدولة الوفاء بالتزامه بكل ما تربمه اعلى حينما أكد على حرصه  ،الدينية والعرقية يف جنران

َها َيا َأيُّعلى اآلية الكرمية  هنص، وذلك باإلسالمية من معاهدات ومواثيق مع أهل جنران

ِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِدالَّ
ولعل يف ذلك إتارة غري مباترة إىل االلتزام بكل ما ورد يف  .(57)

ة العام من إرسال مع وفد نصارى جنران قبل قراب اليت سبق أن عقدها الرسول  ،املعاهدة

يف القضايا الرئيسة حمل النقاش يف الدراسة احلالية. كما تتضمن  ،عمرو بن حزم 

مره كله، وأن يلخذ باحلق أتقوى اهلل يف  "... لعمرو بن حزم بــ: الوثيقة أوامر الرسول 

ملسلمني إتارات غري مباترة إىل ضرورة التعامل بالعدل مع غري اويف ذلك  .كما أمر به اهلل..."

وهو ما سيتبني يف ثنايا الكتاب  ؛يف مجيع املسائل الدينية واالقتصادية واإلدارية والسياسية

السياسة اليت جيب على عمرو بن حزم  ويف جزء كبري من الكتاب يشرح النيب  الالحقة.

وهذا  تنص على ضرورة أن "يفّقه" من أسلم، و"يعّلمه القرآن".و ،تباعها يف الدعوة إىل اإلسالما

 ؛نطوي عليه متطلبات أساسية جيب على املسلم اجلديد الوفاء بهاتيعين أن اعتناق اإلسالم 

وتطبيق أحكامه يف كل أمورهم  ،تتمثل يف ضرورة الفهم الكامل ألحكام الدين اجلديد

مثل آداب اللبا  وحالقة الشعر وحنوها. وتضمن الكتاب توجيهات نبوية تفصيلية  ،احلياتية

 مثل احلج والعمرة والصوم والزكاة والوضوء وغريها. ،ن فروض العبادةيف كثري م

تباعه يف منهج الدعوة إىل ايتوجب على عمرو بن حزم  امبدأ رئيًس وضع النيب 

أي أن يتعامل بسلمية ومرونة مع النجرانيني بكافة  ؛يستللف النا ..." "... وهو أن: ،اإلسالم

نة واضحة لغري املسلمني أن سياسة دولة اإلسالم يف نشر وهذا حبد ذاته يعطي طملني .طوائفهم
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واضًحا يف ذلك املوضوع حينما  الدين اجلديد لن تؤثر على حريتهم الدينية. وقد كان النيب 

 خالًصا إسالًما أو نصراني يهودي من أسلم "... من نص يف موضع آخر من الكتاب على أنه:

 كان ومن عليهم، ما وعليه مثل هلم ما مثل له ،مننياملؤ من فإنه اإلسالم، دين ودان نفسه من

إن هذا النص يبدو مقتضًبا دون تفاصيل  .(58) عنها..." يفنت ال فإنه يهوديته، أو نصرانيته على

إال أنه حيمل دالالت بالغة األهمية لفهم السياسة اإلسالمية جتاه الوجود غري  ،كثرية

ه املرحلة املبكرة من تاريخ اإلسالم يف جنران. يف هذ ،يهودي( يف جنران اإلسالمي )نصراني

 ،فقد اعرتف بوضوح باملكون النجراني غري املسلم بشقيه الرئيسني اليهودي والنصراني

حتت ظل الدول اإلسالمية اجلديدة. كما بدا وكلن  ،كجزء رئيس ضمن اجملتمع النجراني

رى جنران يف عهده الشهري وأن منحه لوفد نصا ،مبا سبق هذا النص جيدد التزام الرسول 

هذه ولعمرو بن حزم.   بدو كلفضل تفسري ملا ورد يف كتابه يالذي تضمن تفاصيل مثينة 

قامت على حتديد عالقة الدولة اإلسالمية  كما سبق أن أتارت هذه الدراسةالسياسة 

 ،لضرائبمثل احلرية الدينية واألمن وا ،باألقلية غري املسلمة يف قضايا رئيسة متس حياتهم

 وحرية العمل االقتصادي والتملك وحنوها. 

لقد تكلت احلرية الدينية حموًرا رئيًسا يف العالقة بني الدولة واألطياف الدينية املعتربة 

 اإذ بإمكان أي نصراني أو يهودي يعتنق اإلسالم أن يصبح جزًء ؛يف جنران من غري املسلمني

و متييز. أيع حقوقه وواجباته دون قيد أو ترط حيظى جبم ، وأنرئيًسا من اجملتمع اإلسالمي

 ،ويف الوقت نفسه فإن من حقه االحتفاظ حبريته الدينية على عقيدته النصرانية أو اليهودية

وتتمثل مالمح  ترط االلتزام بسياسة الدولة العامة كما سيتبني الحًقا يف ثنايا هذه الدراسة.

ا يتصل بها من مرافق وأوقاف، فقد عرف نصارى هذه احلرية الدينية يف محاية دور العبادة وم

جنران حتديًدا عدة أنواع من دور العبادة مثل الكنائس وكانوا يسمونها "بيع" ومفردها 

وفيها كانوا يقيمون صلواتهم األسبوعية كل  ،"بيعة"، وتركزت يف املناطق احلضرية

ألديرة فهي عادة ما تكون يف أما ا .(11)، أو يعقدون بها اجتماعاتهم كلما نزل بهم تلن(59)أحد

والصحاري واألماكن املنقطعة، ويسكنها  ،بني املراعي والرياض وقمم اجلبال ،الضواحي

وإن كانت فيما يبدو أصغر  ،ومثلها ُعِرفت الصوامع .(10)عدد من الرهبان املنقطعني للعبادة

ارى جنران من عودة وفد نص عن، وقد ذكرها البيهقي وابن كثري يف سياق احلديث (16)حجًما

"... َوَدَخَل َوْفُد َنْجَراَن َفَلَتى الرَّاِهَب َلْيُث ْبُن َأِبي َتِمٍر الزَُّبْيِديُّ َوُهَو ِفي َرْأِ   املدينة بالقول:

  .(13)َصْوَمَعٍة..."
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كما حظيت املؤسسة الدينية أو النظام الكهنوتي للكنسية )اإلكلريو ( باستقاللية  

لطة يف تعيني األساقفة أو القساوسة وغريهم من طبقات رجال واضحة محتها من تدخل الس

لألقليتني النصرانية  ور الوالي محاية هذا احلق الذي منحه النيب فدالدين النصارى. 

واليهودية ال التدخل فيه. وإذا كان كتاب عمرو بن حزم مل ينص صراحة على هذه املسللة 

نص  ،لنصارى جنران ام، وهو عهد النيب إال أن الكتاب الذي سبقه بقرابة ع ،حتديًدا

عليها بكل وضوح، مما يعين ورودها "ضمنيًّا" ضمن سياق محاية اليهود والنصارى النجرانيني 

الذي نص على هذه  ،هلذا العهد اإلتارة إليه. ويقدم جتديد أبي بكر الصديق  تالذي سبق

 اًلدلي ،هبانيته وال واقف من وقفانيته..."املسللة حتديًدا بلن "... ال يغري أسقف من أسقفيته وال ر

واحلق  .(14)آخر على التزام السلطة اإلسالمية باستقاللية املؤسسة الدينية لنصارى ويهود جنران

لنصارى جنران قد أدى إىل نتيجة  أن دراسة حديثة خلصت إىل أن ما ورد يف عهد النيب 

"اإلكلريو " النصراني يف جنران، عملية مفادها التزام الدولة اإلسالمية باستقاللية 

  .(15)وأهل الذمة بنجران ،كمسللة رئيسة يف تنظيم العالقة بني الدولة اإلسالمية

وإىل جانب ما سبق، يبدو واضًحا أن احلرية الدينية تنطوي أيًضا على ممارسات وتعائر 

الصلوات واألعياد  مثل إقامة ،حيائهاإاعتاد أبناء الطائفتني النصرانية واليهودية على  ،دينية

الدينية والرهبنة وحنوها. وقد كانت الطقو  الدينية يف طليعة القضايا اليت عاجلها الرسول 

الذي نص على أن:  ،" يف كتاب عمرو بن حزماًل، فقد وردت اإلتارة إىل هذه املسللة "إمجا

رت بصيغة أخرى كما تكر .(11)عنها..." يفنت ال فإنه يهوديته، أو نصرانيته على كان من "...

رسال عمرو بن حزم بعام تقريًبا، إلوفد نصارى جنران قبل  يف الكتاب الذي منحه الرسول 

يقصد نصارى  -أنفسهم على اهلل رسول النيب حممد وذمة اهلل والذي نص فيه على "..جوار

 أبي ،يف كتابه اآلخر ألسقف جنران إال أن النيب  .(17)أي معتقدهم" –وِمّلِتهم  -جنران

فكل ما  .(18)"...صلواتهم ورهبانيتهم..." أكد بصريح العبارة على محاية: ،احلارث بن علقمة

مثل  ،بناء األقليتني النصرانية واليهودية يف ممارسة تعائر العبادةأسبق إذن يؤكد على حق 

 إقامة الصلوات واألعياد الدينية والرهبنة. 

ميكن تسميته يف وقتنا املعاصر ومن املسائل اليت عاجلها كتاب عمرو بن حزم ما 

 ،ومنها اجملتمع النجراني ،فقبل اإلسالم عرفت جمتمعات جزيرة العرب ،باإلصالح الضرييب

أنواًعا متعددة مثل ضريبة األرض وضرائب التجارة واألرباح وضريبة الرأ ، وهي أقرب ما 

تها يف هذا السياق ويف كتاب عمرو بن حزم كلمة هلا أهمي .(19)تكون إىل اجلزية يف اإلسالم
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"ال يعشرون". ومتثل هذه اإلتارة الصرحية  أي النصارى واليهودحينما نص على أنهم 

ن إتشريًعا ملوقف الدولة اإلسالمية من الوضع الضرييب لنصارى جنران يف ضوء احلقيقة القائلة 

 ، أو ما ها ضريبة الرأاحدإو ،اإلسالم ألغى كثرًيا من الضرائب وأعاد تنظيم ضرائب أخرى

 ،اصُطلح على تسميتها يف اإلسالم بالـ "اجلزية". فقد حدد الكتاب ضوابط واضحة للجزية

تارخييًّا فإن وخرى. أيف كتب  وهي يف سياقها ال ختتلف عن الشروط اليت فرضها النيب 

السلطة اإلسالمية منذ عهد النيب غالًبا ما أسقطت اجلزية عن النساء واألطفال وكبار السن 

وما ورد يف  .(71)رضى والعجزة، ومن يف حكمهم واكتفت جبمعها من القادرين عليهاوامل

يف تقدير مبلغ اجلزية  ا، إال أن مثة اختالًفاًلكتاب عمرو بن حزم مل خيرج عن ذلك إمجا

والذي نص  ،اآلخر الذي منحه لوفد نصارى جنران يظهره هذا الكتاب مع كتاب النيب 

"... ألفي حلة حلل األواقي، يف كل رجب ألف حلة، ويف كل على أن يدفع نصارى جنران 

من لعمرو بن حزم أن: "على كل حامٍل )بالغ(  ، بينما نص كتابه (70)صفر ألف حلة"

إن مسللة التباين  .(76)ا..."أو عرضه ثياًب ،ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف النصارى واليهود

فهل  ؛يف جنران بني الكتابني واضح "رقميًّا" على األقل يف تقدير اجلزية املطلوبة من أهل الذمة

جتاه نصارى ويهود جنران أم ال؟ اإلجابة على ذلك  يعكس ذلك تغرًيا يف سياسة الرسول 

مع اخللفاء  أي نصارى ويهود جنرانممكنة من خالل استعراض عالقاتهم ومعاهداتهم 

على االلتزام مبا كتبه النيب  ّديق الراتدين. لقد نص كتاب اخلليفة األول أبو بكر الص

  بكل  فقد التزم يف عهده لوفدهم أن يفي هلم : .(73)ألهل جنران، يف كتابه السابق هلم ..."

لوفدهم السابق مبا فيها مقدار  أي كل ما ورد يف عهد الرسول  ؛ما كتب هلم رسول اهلل..."

 اجلزية. 

ويتعلق بعالقة السلطة يف  ،سللة أيًضاومثة أمر آخر ميكن االستدالل به على هذه امل

املدينة بلهل الذمة النجرانيني، إذ مل تسجل لنا مصادر الرتاث اإلسالمي املتوفرة حادثة مترد 

و احتجاج قام بها نصارى ويهود جنران ضد تغيري اجلزية على سبيل املثال. وذات احلال ينطبق أ

إذ صمتت عن  ؛بنصارى جنران حتديًدا  على احلوليات النصرانية اليت تطرقت لعالقة النيب

واكتفت بذكر قدوم وفد من نصارى جنران وعقده صلًحا  ،احلديث عن تيء من هذا القبيل

مع النيب 
آخر ميكن  اًلوميثل موقف نصارى ويهود جنران من ردة األسود العنسي دلي .(74)

ِإَلى َأْهِل َنْجَراَن، ِإَلى كتب: "...  إذ ذكر الطربي أن النيب  .االحتجاج به يف هذا السياق

، (75)َعَرِبِهْم َوَساِكِني اأَلْرِض ِمْن َغْيِر اْلَعَرِب، َفَثبُتوا َفَتَنحَّْوا َواْنَضمُّوا ِإَلى َمَكاٍن َواِحٍد..."
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إىل أهل جنران من عربهم ونصاراهم  "... كتب: نه أوبنص مشابه ذكر ابن خلدون 

رغم اختالف رواية الطربي وابن  .(71)مكان واحد..."واعرتضوا األسود ومشوا وتنحوا إىل 

إىل أهل جنران أثناء مترد األسود العنسي، إال أنه يبدو  خلدون لنص كتاب الرسول 

أو على األقل مل يستغلوا هذه احلادثة  ،واضًحا أن نصارى ويهود جنران مل ينضموا هلذا التمرد

ن السلطة اإلسالمية مل تغري من أاملنطق يف التمرد على السلطة اإلسالمية، وهو ما يعين ب

تروط الصلح املمنوح يف العهد اآلنف الذكر مبا فيها مقدار اجلزية، وبالتالي فقد انتفى 

املربر ألي مترد أو احتجاج ميكن أن حيدثه النصارى واليهود النجرانيون. إن التفسري الوحيد 

بلخذ دينار من كل حر يهودي  لعمرو بن حزم الذي ميكن من خالله فهم توجيه الرسول 

بالضرورة نصارى ويهود جنران الذين خضعوا   تشملأو نصراني يندرج حتت سياسة عامة مل

 ،لصلح سابق وموثق، بل ميكن أن يشمل طوائف أخرى تقيم يف بقع جغرافية قريبة من جنران

ي جلنوبي خاصة إذا ما علمنا أن التقسيم اإلدار، ميكن أن ميتد إليها حكم عمرو بن حزم

ا طيلة عصري الرسالة واخلالفة اجلزيرة العربية يف ظل الدولة اإلسالمية مل يكن مستقرًّ

ن ُأحلقت بالطائف يف عهد أبي بكر أ الراتدة، فنجران نفسها مل تلبث بعد وفاة الرسول 

  .(77)الصديق

 ،مسللة الزكاة إحدى قضايا التنظيم الضرييب مهما اختلف املسمىميكن اعتبار و

 ،هل الذمة منهاأولكن مثة سؤال مهم يتعلق مبوقف . ألنها تنطوي على دفع مبلغ معني من املال

همة يف ثنايا كتاب عمرو بن حزم. ولعله من املفيد مخاصة وأنها قد حظيت بتفاصيل تنظيمية 

ال إلن معظم فقهاء اإلسالم يذهب إىل القول أن الزكاة ال تؤخذ من أهل الذمة بهنا التذكري 

وبالتالي  ،ركن من أركان اإلسالم وفريضة ترعية أي الزكاةذلك أنها  ؛ن أسلم منهممم

فقد  ،ويف كتاب عمرو بن حزم ما يتفق مع هذا الرأي .(78)فال ينبغي مطالبة أهل الذمة بها

صرحًيا جبمع زكاة املاتية والزروع من "املؤمنني" فقط وسبب ذلك "...  كان توجيه النيب 

  .(79)اهلل اليت افرتض عز وجل على املؤمنني يف الصدقة..." أنها فريضة من

ا رئيًسا يف العالقة واحلديث عن اجلزية فيما سبق يلخذنا إىل مسللة أخرى تعد حموًر

فهل كان ذلك مشروًطا  ،أال وهي حق احلماية ،سالمية وأهل الذمة النجرانينيبني السلطة اإل

مة النجرانيني؟ وملاذا كانت اجلزية مرتبطة أم غري مشروط؟ وماذا تعين محاية أهل الذ

رغم أن كتاب عمرو بن حزم ال يتضمن إتارة مباترة إىل ذلك إال  باحلماية هنا ألهل جنران؟

مناسًبا لدراسة هذه  اًلقدم مدخيبـ"الوفاء بالعقود" يف بداية هذا الكتاب  أن التزام النيب 
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نصارى ويهود جنران ملتزمني مبا فرضه  ظلالقضية. فحتى إرسال عمرو بن حزم إىل جنران، 

ومل يظهر منهم ما ينقض ما ورد يف العهد السابق. وبالتالي فإنه من  الرسول  معليه

 عمرو بن حزمالضرورة التنويه بلن سلطة الدولة اإلسالمية ممثلة يف واليها املقيم بنجران 

"ولنجران  :لقول النيب  اًلان امتثاملتزمة بالقيام بواجبها يف توفري احلماية الكاملة ألهل جنر

وحاتيتها جوار اهلل وذمة حممد النيب رسول اهلل على أنفسهم، وملتهم، وأرضهم، وأمواهلم، 

وغائبهم، وتاهدهم، وعريهم، وبعثهم، وأمثلتهم، ال يغري ما كانوا عليه وال يغري حق من 

حلماية يتجاوز محاية األنفس أو يتضح من هذا النص املباتر أن مفهوم او .(81)حقوقهم وأمثلتهم"

ألهل الذمة النجرانيني، إذ يشمل  األعراض إىل محاية كل ما يتعلق مبعيشة كل منتٍم

هلم من حقوق  وكل ما ،األمالك والعقارات واألنشطة االقتصادية من زراعة وجتارة وصناعة

الذي اترتط الرسول  اقتصادية واجتماعية ودينية ال تتعارض مع سيادة الدولة باستثناء "الربا"

 عترب " امِلّلة" ضمن القضايا الداخلة يف مفهوم احلماية هنا، ابل إن النص  .(80)عدم ممارسته

وهو تلكيد على مسؤولية الدولة يف محاية احلرية الدينية هلؤالء الذميني كما سبق نقاته. 

أتبه مبا تقوم به  محاية تاملة بامتياز وما سبق يعين أن احلماية اليت ضمنها عهد النيب 

وال أدل على ذلك ما ورد يف العهد أن الضامن لتلك احلقوق  ،الدولة من مسؤولية جتاه مواطنيها

 هو رأ  اهلرم يف الدولة اإلسالمية. 

وإذا ما ُطبق مفهوم مسؤولية الدولة عن محاية مواطنيها فإن ما التزمت به السلطة 

عن مسؤوليتها يف توفري األمن لرعايا الدولة  اإلسالمية جتاه أهل الذمة بنجران ال خيتلف

مل تفرق عمليًّا بني رعاياها يف جنران يف مسائل وجودية كحماية  ناملسلمني. فالدولة إذ

نها جعلت ضمانة ذلك بيد رأ  السلطة يف الدولة، إاألنفس واألموال واألعراض واملعتقد. بل 

العمل  ،الذي ميثل السلطة عمرو بن حزموهو ما يعين أن من واجب الوالي املقيم يف جنران 

عرب إقرار األمن ومحاية األسواق واألمالك وتفعيل القضاء  ،على حتقيق ذلك على أرض الواقع

 ومحاية حرية املعتقد وحتقيق العدل يف تتى تؤون النا  بصرف النظر عن خلفيتهم الدينية.

نه بال تك ال بد وأن يكلف فإ ،صبح مسؤولية الدولةأومبا أن مفهوم محاية أهل الذمة 

واملتمثل يف صرف رواتب املوظفني واجلند يف قطاعي األمن  ،خزينة الدولة مثن إقامته

ن أحد أهداف اجلزية إواجليش، وتوفري السالح املناسب وغريها. وبالتالي فإن املنطق يقول 

بل إن  .(86)سالموهو ما قال به بعض فقهاء اإل ،توفري األمن لرعايا الدولة من غري املسلمني

لوفد نصارى جنران سيلحظ بوضوح أن نص العهد انقسم إىل ما يشبه  املتمعن لعهد النيب 
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حكمه على أهل جنران املتمثل يف اجلزية و"إعارة  "احلقوق والواجبات"، فقد قرر النيب 

ء مثل عدم ممارسة الربا، أو مظاهرة أعدا ،عدة احلرب"، وااللتزام بسياسة الدولة العامة

 الدولة اإلسالمية، ثم أوضح هلم وبالتفصيل ما هلم وما عليهم من حقوق يف ظل دولته. 

ويرى الباحث أن ما ورد سابًقا حول مفهومي احلماية واجلزية يدحض نظرية "لويس" 

حينما اعتربوا فرض اجلزية على أهل الذمة عامل متييز جيعل منهم  ،و"قودرد" و"كوهني"

فاجلزية هنا كانت أقرب ما تكون إىل رمز والء للدولة  .(83)انية"مواطنني من "الدرجة الث

ويف مقدمة تلك املسؤوليات األمن، وهي  ا،ومصدر دخل تنفق به على مسؤولياتها جتاه رعاياه

تتشابه مع الزكاة واخلراج من حيث كونهما مصدرا دخل رئيس لبيت  أي اجلزيةيف ذلك 

يتمثل  :أوهلا ؛س" و"قودرد" و"كوهني" ثالث حقائق هامةبل إنه غاب عن نقاتات "لوي .(84)املال

يف أن أهل الذمة متتعوا باإلعفاء من دفع الزكاة اليت يدفعها غالب املسلمني على معظم 

إعفائهم من  :. وثانيها(85)وهي املسللة اليت نوقشت يف باب سابق يف هذه الدراسة ،مواهلمأ

أي اليوم باخلدمة العسكرية. ولعل ذلك االنضمام جليش املسلمني أو ما ميكن تسميته 

 "... ما جعل باحًثا معاصًرا يذهب إىل نتيجة مفادها: اإلعفاء من الزكاة واخلدمة العسكرية

مبا فيهم ن فائدة احلماية اليت حيققها اجليش تتعدى املسلمني إىل مجيع سكان الدولة إ

 ،مل تكن بدعة جديدة جاء بها اإلسالم إن اجلزية هما:ثالثو .(81)..."رعاياها من غري املسلمني

بل إنها ُعرفت عند كثري من األمم اجملاورة مثل فار  الساسانية واإلمرباطورية الرومانية 

كما عرفتها دول العرب اليت سبقت . "ضريبة الرأ "، و"اخلراج" الشرقية )بيزنطة( باسم

 "، أو"ضريبة الر تاوة"،ا "اإلهأهم ،مثل ممالك سبل ومحري وكندة بعدة مسميات ،اإلسالم

 ،عن أن قبائل العرب قبل اإلسالم اعتمدت على هذا النوع من الضرائب اًلفض . هذاو"اجلزية"

. وبالتالي فإن اعتبار "اجلزية" عبًئا إضافيًّا أو مستحدًثا (87)خاصة يف سنني القحط أو احلروب

ما قبل ظهور دون قراءة متلنية ومقارنة لألوضاع الضريبية لألقليات الدينية بني عصرين 

 يعد حكًما غري مستوٍف للحقيقة التارخيية.  اإلسالم وما بعده

يف  لن النيب بومبناسبة احلديث عن اخلدمة العسكرية، فإنه قد جيادل بعضهم 

عارية ثالثني درًعا، وثالثني فرًسا،  عهده املشهور لوفد نصارى جنران قد فرض عليهم "...

ا..." يف حال قدوم جيوش املسلمني ألي مهمة بنواحي جنران واليمن. لكن الرد على وثالثني بعرًي

نص العهد  نه ال يتجاوز حبسبإليس ضريبة أو تكلفة إضافية، بل  فرضه النيب  أن ماذلك 

قد نص على أن تضمن الدولة إعادة ما استعاره جيش املسلمني  ذلك أنه  ؛(88)املشهور "عارية"
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بل إن النص السابق يقدم  .(89)من سالح وخيل وإبل إىل أهل جنران حال انتهاء حاجتهم إليه

م من ملموًسا على سياسة الدولة اإلسالمية جتاه أهل الذمة بنجران يف مسللة إعفائه اًلدلي

 االنضمام للجيش واالكتفاء بتوفري دعم مادي مشروط. 

ويف اجململ فإن سياسة الدولة اإلسالمية عاجلت وجود الطائفيتني النصرانية واليهودية 

بهم  االعرتافيف جنران كجزء طبيعي من مكّونها السكاني والديين، فحرصت على 

ضمنت هلم ما تلتزم به الدولة جتاه كجزء من اجملتمع النجراني مبا هلم من حقوق وواجبات، و

طنيها من محاية لألرواح واألنفس واملمتلكات واملكتسبات االقتصادية وتقاليدهم امو

االجتماعية. كما اعرتفت حبقوقهم الدينية يف االحتفاظ بدور عبادتهم، وعدم التدخل يف 

ة القائمة. ويف مبا ال يتعارض مع سيادة الدول ،مؤسستهم الدينية وحرية ممارسة تعائرهم

اكتفت الدولة بلخذ "اجلزية" وفق ضوابط تضمن عدم إثقال كاهل  ؛الناحية الضريبية

املنتمني ألهل الذمة. ويف املقابل ضمنت سياسة الدولة إعفاء أهل الذمة النجرانيني من دفع 

وهما مسللتان مل يلخذهما برنارد لويس وغريه من الباحثني ، الزكاة، واخلدمة العسكرية

أن سياسة على لغربيني السابق ذكرهم يف احلسبان. نتفق مع لويس ورفاقه الباحثني الغربيني ا

لكن هذا التمييز مل يكن  ،الدولة اإلسالمية يف العهد النبوي ميزت املسلمني عن أهل الذمة

على أسا  طبقي، بل وفق حقيقة اهلوية الدينية اليت تضمن للدولة ممارسة حقها السيادي يف 

لطتها على كل املكونات اخلاضعة هلا، ومبا يضمن استقرار الدولة، وعدم حتول بسط س

 .داة عدم استقرار ِلقوى خارجية قد تستخدمها ضد دولة اإلسالم مستقباًلأتلك األقليات إىل 

 :اآلثار السياسية والدينية واالقتصادية لوالية عمرو بن حزم :رابًعا

م النتائج املتوخاة من السياسة املتبعة جتاه إن كل ما سبق يدفع لتساؤل هام حول أه

حتديًدا على األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية. إذ تبدو  ،أهل الذمة بنجران

قليلة بسبب تركيزها على  يف هذه املسللة حتديًدامعلومات مصادر الرتاث اإلسالمي 

واندالع ردة األسود العنسي اليت  ،األوضاع السياسية والدينية يف جنران عشية وفاة الرسول 

واالجتماعي يف  وتسببت بتهديد سلطة الدولة والسلم األهلي ،وصلت آثارها املباترة إىل جنران

املنطقة بإجبار واليها على اخلروج منها. غري أن استقراء األحداث ينبئ بنتائج ملموسة برزت مع 

النتائج ثبات والء أهل الذمة  وصول طالئع أنصار األسود العنسي إىل جنران. وأول تلك

النجرانيني للدولة اإلسالمية يف املدينة، ورفض االنضمام هلذا التمرد، رغم انضمام بعض 
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، وال أدل على ذلك من رسالة النيب  .(91)بطون بين احلارث الذين أسلموا حديًثا لردة العنسي

املسلمني وغري املسلمني وحث فيها أهل جنران من  ،اليت سبق احلديث عنها يف هذه الدراسة

 .(90)على الثبات يف والئهم للدولة

ثناء ردة األسود يف ألقد كان لثبات نصارى ويهود جنران يف والئهم للدولة اإلسالمية 

العنسي أثره اإلجيابي على أتباع الطائفتني يف نواحي سياسية ودينية واجتماعية واقتصادية 

اليت مل تسجل لنا مصادر الرتاث اإلسالمي إذ  ؛عيالحًقا. فقد سادت حالة من السلم االجتما

صراعات دينية طائفية، أو مترًدا قام به أحد املنتسبني ألهل الذمة ضد  أّرخت لتلك املرحلة

 ،سلطة الدولة اإلسالمية. وحتى يف ذروة اتتداد ردة األسود العنسي ووصول أتباعه إىل جنران

أهل الذمة ألنصاره. بل إن جتديد اخلليفة أبي مل تشر كتب الرتاث اإلسالمي إىل انضمام 

مباتًرا  اًللوفد نصارى جنران يقدم دلي بكر الصديق العهد الذي سبق أن كتبه النيب 

الذي تدد على عدم صدور أي "كيد" ، على التزام أهل الذمة مبا ورد يف العهد السابق

هلم االعرتاف بوضعهم  فقد كفل ،بي بكر تغيري ُيذكرأإذ مل يطرأ على كتاب  ؛(96)منهم

 القانوني كجزء من رعايا الدولة، وضمن هلم حريتهم الدينية. 

ملموًسا على التزام الدولة باحلفاظ على املكتسبات  اًلويقدم اجلانب االقتصادي دلي

االقتصادية اليت نعم بها أهل الذمة النجرانيني، فقد ساعد ذلك على ازدهار الكثري من 

ويف مقدمتها صناعة النسيج واملالبس والتجارة، إذ غدت أسواق احلجاز  ،أنشطتهم االقتصادية

"الربد" وخالل صدر اإلسالم سوًقا رائجة لعدة أنواع من املنسوجات مثل "احللل"، و"الثياب" 

فحفظ األموال واملمتلكات يعين بالضرورة احلفاظ على املهن الصناعية  .(93)النجرانية

واملوارد  ،بها هؤالء النصارى واليهود يف إقليم متنوع الثرواتوالتجارية والزراعية اليت عمل 

أتاح ألهل جنران ، االقتصادية كنجران. بل إن بسط سيطرة الدولة على طرق التجارة وتلمينها

مل  على اختالف مللهم مرونة أكرب يف تسويق بضائعهم يف أقاليم اجلزيرة العربية، وهو ما

ث ساد احلكم القبلي، ومل تكن طرق التجارة يف حالة يكن متوفًرا يف العصر اجلاهلي حي

وباجململ فإنه وبالرغم من قصر املرحلة  أمنية كافية كاليت أصبحت عليها يف عصر اإلسالم.

إال أن واليته أمثرت عن نتائج الفتة وجتربة مهمة يف  ،اليت قضاها عمرو بن حزم يف جنران

تقدمة وعملية يف الكيفية اليت أدار بها حكم منطقة متعددة األديان. وقد قدمت جتربة م

يف ضوء توجيهات مكتوبة توضح معامل السياسة اليت  ،حاكم مسلم منطقة متعددة األديان

 جيب عليه اتباعها.
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سعت الدراسة احلالية إىل معاجلة سؤال مهم يتمثل يف كيف أنه كان على والة الدولة 

اليت منحها إىل  ،حتقيق ما أقره يف معاهداتهالعمل على  اإلسالمية يف عهد الرسول 

من حقوق وواجبات، بينما كان يتعني  ،لدولة اإلسالم اخلاضعةالطوائف النصرانية واليهودية 

عليهم الدعوة إىل اإلسالم يف تلك املناطق اليت سكنها النصارى واليهود جبزيرة العرب. وقد 

أحد أوضح تلك النماذج اليت تصلح  ي كانت "جنران" يف عهد والية عمرو بن حزم األنصار

يف ظل دولة  ،حيث أصبحت جنران .من وجهة نظر الباحث لإلجابة على هذا التساؤل املهم

جمتمًعا متعدد األديان يعيش فيه املسلمون إىل جانب  ،اليت ميثلها "واٍل" مقيم الرسول 

 النصارى واليهود.

 جنران مع مراعاة عاملي القوى بدأت الدراسة باستعراض مراحل وصول اإلسالم إىل

احلارث بن كعب مع  والتسلسل الزمين لألحداث، حيث اقتسمت قبيلة بين ،احمللية الرئيسة

الطائفة النصرانية السيطرة السياسية واالقتصادية على إقليم جنران. لذلك ال غرابة أن يرّكز 

، فبدأ اتصاله بنصارى خضاع الطرفني لضم جنران لسلطة الدولة اإلسالميةإعلى  الرسول 

جنران حينما بعث إليهم كتاًبا خيريهم فيه بني اإلسالم أو دفع اجلزية أو احلرب. وبطبيعة 

احلال فقد أحدثت الرسالة ردود فعل مضطربة بني الطائفة النصرانية اليت فّضل زعمائها 

انتهت تفاصيله يف اللقاء الشهري الذي  إرسال وفد إىل املدينة، حيث التقى الوفد بالرسول 

 سالمية ودفع اجلزية مقابل الكتاب الذي أّمنهم فيه إىل قبوهلم اخلضوع لسلطة الدولة اإل

بوفد النصارى النجرانيني  على دينهم ودمائهم وأمواهلم. كما كان من نتائج لقاء النيب 

 خضوع يهود جنران ملا ورد يف نفس االتفاقية من تروط وحقوق وواجبات. 

 بل إنه بعث خالد بن الوليد  ،بإخضاع نصارى ويهود جنران نيب ومل يكتف ال

فلقبل  ،اإلسالم ونمئة رجل إىل بين احلارث بن كعب الذين قبلوا هم اآلخر على رأ  أربع

سالمية. وهكذا ودخوهلا حتت راية الدولة اإل ،وفدهم إىل املدينة معلًنا إسالم أبناء هذه القبيلة

ة إلرسال حاكم حملي لالمية على جنران وأصبحت األوضاع مهيساكتملت سيطرة الدولة اإل

وزّوده بكتاب رمسي يشرح فيه  ،على عمرو بن حزم فوقع اختياره  ،ميثل سلطة الدولة

تفاصيل السياسة اليت جيب عليه العمل بها يف املنطقة. وقد استقصت الدراسة صحة نص 

فتبني أن عدًدا من املصادر التارخيية الكتاب من خالل ما ورد يف مصادر الرتاث اإلسالمي، 

املبكرة أوردت نص الكتاب بروايات متشابهة اعتمدت اإلسناد إىل ابن إسحاق. غري أن كتب 
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فروت عدًدا من نصوص الكتاب يف إطار  ،ظهرت عناية جيدة بالكتابأاحلديث والفقه 

تتشابه كثرًيا  مناقشة قضايا فقهية وترعية خمتلفة. كما الحظت الدراسة أن لغة الكتاب

األخرى اليت ُتنسب إىل نفس احلقبة الزمنية، إضافة إىل  سلوب ومفردات كتب النيب أمع 

يف تلك املرحلة. ويف رأي  تشابه حمتوى الكتاب مع اخلطوط العريضة لسياسة الرسول 

 الباحث فإن كل تلك العوامل كافية للقبول بصحة نص الكتاب.

سالم حنو أهل الذمة واضحة متثل سياسة دولة اإل توجيهات وقد مشل كتاب النيب 

سالمية مبا ورد يف املعاهدة إذ حرص على إظهار التزام الدولة اإل ؛من غري املسلمني يف جنران

الشهرية مع وفد جنران النصراني يف املدينة. فبّين ما جيب على عمرو بن حزم العمل به يف 

لرتغيب" ال "اإلكراه"، وكذلك ضرورة الفهم دعوته إىل اإلسالم اليت جيب أن تقوم على "ا

وتضّمن الكتاب االعرتاف بنصارى ويهود جنران  الكامل ألحكام اإلسالم وفرائضه.

هلم من  فحدد ما ،سالميوي حتت احلكم اإلطين رئيسني ضمن اجملتمع النجراني املنأكجز

د طبيعة العالقة بني كانت احلرية الدينية مسللة مهمة يف حتديوحقوق وما عليهم من واجبات. 

على التلكيد  الدولة اإلسالمية ورعاياها من غري املسلمني بنجران. وقد حرص الرسول 

ويف  ،على حق هؤالء النصارى واليهود يف االحتفاظ مبعتقداتهم. كما تضمنت تلك السياسة

ديرة محاية دور العبادة النصرانية واليهودية من كنائس وصوامع وأ ،أكثر من وثيقة نبوية

وكنس، ومحاية ساكنيها وعقاراتها ومرافقها. وحظيت املؤسسة الدينية لرجال الدين 

النصارى واليهود باستقاللية واضحة يف تعيني رجال الدين على اختالف طبقاتهم من أساقفة 

وقساوسة ومشامسة. وأكد كتاب عمرو بن حزم على محاية الدولة حلق أهل الذمة يف 

 مثل الصلوات واألعياد الدينية والرهبنة. ،ةممارسة تعائرهم الديني

ويف مقابل ذلك أكد الكتاب سياسة الدولة يف أخذ اجلزية من أهل الذمة مقابل 

كد الرسول على إسقاطها عن الفقراء أمع األخذ يف االعتبار الضوابط اليت  ،احلماية

املهم يف الكتاب أن والنساء واألطفال وكبار السن من أهل الذمة. غري أن  ،والعجزة واملرضى

وكلنه بذلك يريد إسقاط عدد من الضرائب  ،أكد على عدم "تعشري" أهل الذمة الرسول 

الباهظة اليت كانت تؤخذ منهم يف اجلاهلية. وقد كانت مسللة الزكاة إحدى قضايا التنظيم 

 الضرييب اجلديد الذي أعفى أهل الذمة من دفعها بينما كانت فرًضا على كل مسلم قادر.

ورغم مالحظة الدراسة وجود تباين "رقمي" يف تقدير اجلزية املطلوبة من أهل جنران بني 

كتاب عمرو بن حزم وعهد نصارى جنران، إال أن الباحث مييل إىل أن ما ُقرَِّر يف عهد النيب 
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 عليه نص كتاب اخلليفة األول  والذي أكد ،لوفد نصارى جنران هو املبلغ املعتمد

 .ألفي حلةفيما بعد  بكر الصّديق أبو

يف أكثر من وثيقة  كد عليه الرسول أوقد ناقشت الدراسة "مفهوم احلماية" الذي 

ومنها كتاب عمرو بن حزم. فاتضح أن احلماية مفهوم تامل حلماية  ،ختص أهل جنران

مثل األمالك  ،وكل ما يتعلق مبعيشة واستقرار أهل الذمة النجرانيني ،األنفس واألعراض

هلم من حقوق اقتصادية  ارات واألنشطة االقتصادية من زراعة وجتارة وصناعة، وكل ماوالعق

واجتماعية ودينية. وكل ذلك يعين أن الدولة تبنت مسؤولية محاية أهل الذمة النجرانيني يف 

إطار مسؤولية األمن الذي التزمت بتوفريه ملواطنيها. ولعل ما سبق يف رأي الباحث يدحض 

اليت زعمت بتعامل دولة الرسول مع أهل الذمة كـ"مواطنني من  ،من معهنظرية "لويس" و

 ،الدرجة الثانية". فتمييز الدولة اإلسالمية املسلمني عن غري املسلمني كان وفق اهلوية الدينية

ومل يكن على أسا  طبقي اجتماعي، هدفه يف اجململ ضمان استقرار سلطة الدولة على 

 اعية.كل مكوناتها الدينية واالجتم

بسبب  ،ورغم قلة املعلومات عن األثر الذي تركته والية عمرو بن حزم يف جنران

إال أن مثة نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية  ،قصرها الزمين الذي مل يتجاوز بضعة أتهر

لتلك املرحلة القصرية. فقد ثبت أهل الذمة النجرانيني من نصارى ويهود على والئهم للدولة 

ثناء ردة األسود العنسي، وهو ما كان له األثر اإلجيابي يف جتديد اخلليفة أبي أ اإلسالمية

لوفد نصارى جنران بنفس الشروط تقريًبا.  بكر الصديق العهد الذي سبق أن كتبه النيب 

من التعايش السلمي بني مجيع مكونات اجملتمع النجراني من مسلمني ونصارى  وساد جوٌّ

وقد أسهم التزام الدولة يف احلفاظ على  .املعاصرة صراعات طائفيةفلم تسجل املصادر  ،ويهود

الثروة االقتصادية اليت متتع بها نصارى ويهود جنران يف ازدهار الكثري من أنشطتهم 

 وأقاليم أخرى يف اجلزيرة العربية.  ،فوصلت منتجاتهم إىل أسواق احلجاز ،االقتصادية
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 (0وثيقة )

من حممد النيب رسول اهلل " إىل نصارى جنران يدعوهم لإلسالم: ل اهلل كتب رسو   

إىل أساقفة جنران. باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بعد: فإني أدعوكم إىل عبادة 

فإن أبيتم فاجلزية وإن أبيتم  ،اهلل من عبادة العباد وأدعوكم إىل والية اهلل من والية العباد

 آذنتكم حبرب والسالم".

محيد اهلل، الوثائق  ؛535، ص 5البيهقي، دالئل النبوة، ج ؛89، ص 6التاريخ، ج  ،اليعقوبي

 .074السياسية، ص

 

 (6وثيقة )

بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا ما كتب النيب رسول » لوفد نصارى جنران: كتاب النيب 

فراء وبيضاء وسوداء رقيق، اهلل حممد لنجران إنه كان له عليهم حكمة يف كل مثرة وص

ويف كل صفر  ،فلفضل عليهم، وترك ذلك ألفي حلة حلل األواقي يف كل رجب ألف حلة

وما  ،ألف حلة، كل حلة أوقية وما زادت حلل اخلراج، أو نقصت عن األواقي فباحلساب

وعلى جنران مثواة رسلي  ،أخذ منهم باحلساب ،نقصوا من درع أو خيل أو ركاب أو عرض

فدونه وال حيبس رسلي فوق تهر وعليهم عارية ثالثني درًعا وثالثني فرًسا وثالثني تهًرا 

ا إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة )أي: إذا كان كيد بغدر منهم( وما هلك مما أعاروا بعرًي

رسلي من خيل أو ركاب فهم ضمن حتى يردوه إليهم ولنجران وحاتيتها جوار اهلل وذمة 

لى أنفسهم وملتهم وأرضهم وأمواهلم وغائبهم وتاهدهم وعريهم حممد النيب رسول اهلل ع

ال يفنت أسقف  ،ال يغري ما كانوا عليه وال يغري حق من حقوقهم وأمثلتهم ،وبعثهم وأمثلتهم

وال واقف من وقفانيته على ما حتت أيديهم من قليل أو  ،من أسقفيته وال راهب من رهبانيته

وال يطل أرضهم جيش  ،ة وال حيشرون وال يعشرونوليس عليهم رهق وال دم جاهلي ،كثري

ومن أكل منهم ربا من  ،ا فبينهم النصف غري ظاملني وال مظلومني بنجرانمن سلل منهم حقًّ

وال يؤخذ منهم رجل بظلم آخر، وهلم على ما يف هذه الصحيفة  ،ذي قبل فذميت منه بريئة
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ا نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غري حتى يلتي أمر اهلل م ،اجوار اهلل وذمة حممد النيب أبًد

ا بظلم. تهد أبو سفيان بن حرب وغيالن بن عمرو ومالك بن عوف من بين مكلفني تيًئ

 «.نصر واألقرع بن حابس اخلنظلي واملغرية وكتب

ابــن  ؛85 -84أبـو يوســف، اخلـراج، ص   ؛591 -594، ص6ابـن هشــام، السـرية النبويــة، ج  

الــبالذري، فتــوح    ؛644ابــن ســالم، األمــوال، ص   ؛614، ص0، جســعد، الطبقــات الكــربى  

 .76البلدان، ص

 

 (3وثيقة )

ــٍد ِمــْن: "كتــاب الــنيب ألســقف جنــران   ــيِّ ُمَحمَّ ــاِقَفِة    ِلْل  النَِّب ــاِرِث َوُكــلِّ َأَس ــي اْلَح ُلْســُقفِّ َأِب

َوَرِقـيِقِهْم َوِملَّـِتِهْم َوُمَتـَواِطِئِهْم، َوَعَلـى ُكـلِّ َمـا       َنْجَراَن َوَكَهَنِتِهْم َوُرْهَباِنِهْم َوِبـَيِعِهْم َوَأْهـِل ِبـَيِعِهْم    

َتْحَت َأْيِديِهْم ِمْن َقِليٍل َأْو َكِثرٍي ِجَواُر اهلِل َوَرُسوِلِه َلا ُيَغيَُّر أسقّف من أسـقفّيته، َوَلـا َراِهـِب ِمـْن     

قٌّ ِمْن ُحُقـوِقِهْم، َوَلـا ُسـْلَطاِنِهْم َوَلـا ِممَّـا َكـاُنوا       َرْهَباِنيَِّتِه، َوَلا َكاِهِن ِمْن َكَهاَنِتِه، َوَلا ُيَغيَُّر َح

َعَلى َذِلَك ِجَواُر اهلِل َوَرُسوِلِه َأَبًدا َما َنَصُحوا اهلَل َوَأْصَلُحوا َعَلْيِهْم َغْيَر ُمـْثَقِلنَي ِبُظْلـٍم َوَلـا     ،َعَلْيِه

  .(94)َظاِلِمنَي. َوَكَتَب اْلُمِغرَيُة ْبُن ُتْعَبَة"

ابن  ؛390، ص5دالئل النبوة، ج  ،البيهقي ؛611، ص0ج  ،الطبقات الكربى ،ابن سعد

 ،األكوع ؛708ص ،الوثائق السياسية ،محيد اهلل ؛619، ص7كثري، البداية والنهاية، ج

 .91ص ،الوثائق اليمنية

 

 (4وثيقة )

الـرمحن الـرحيم هـذا     بسـم اهلل " لعمرو بن حزم حينما بعثه إىل جنـران:  كتاب رسول اهلل 

عقد مـن حممـد الـنيب لعمـرو بـن حـزم        .يليها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ،بيان من اهلل ورسوله

ــه:      ــيمن أمــره بتقــوى اهلل يف أمــره كل ــه إىل ال ــم    حــني بعث ــِذيَن ُه ــوا وَّالَّ ــِذيَن اتََّق ــَع الَّ ــَه َم ِإنَّ اللَّ

 ، وأن يبشـر النـا  بـاخلري ، ويـلمرهم بـه      وأمره أن يلخذ باحلق كما أمر بـه اهلل  مُّْحِسُنوَن
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ــم النــا  القــرآن، ويفقههــم يف الــدين، وينهــى النــا ، وال ميــس أحــد القــرآن إال وهــو            ويعل

ويلــني للنــا  يف احلــق، ويشــتد علــيهم يف    ،وخيــرب النــا  بالــذي هلــم وبالــذي علــيهم   ،طــاهر

ويبشـر   اللَّـِه َعَلـى الظَّـاِلِمنيَ    َلْعَنـةُ  َأاَلالظلم فإن اهلل عز وجـل كـره الظلـم ونهـى عنـه وقـال:       

النـا  باجلنـة وبعملـها وينـذر بالنـار، وبعملـها ويسـتللف النـا  حتـى يتفقهـوا يف الـدين ويعلـم             

النـا  معـامل احلــج وسـنته وفريضـته ومــا أمـر اهلل بــه يف احلـج األكـرب واحلــج األصـغر وهــو         

ــا واحــًدا يــثين   وينهــى النــا  أن يصــلي أحــد يف ثــوب واحــد صــغري إال أن     ،العمــرة يكــون ثوًب

طرفه على عاتقه وينهى أن حيتيب أحـد يف ثـوب واحـد يفضـي بفرجـه إىل السـماء، وينهـى أال        

يعقــص أحــد تــعر رأســه إذا عفــا يف قفــاه، وينهــى إذا كــان بــني النــا  هــيج عــن الــدعاء إىل   

ودعـا  ولـيكن دعـاؤهم إىل اهلل وحـده ال تـريك لـه، فمـن مل يـدع إىل اهلل         ،القبائل والعشائر

إىل القبائـل والعشــائر فلُيْقَطعـوا بالســيف حتــى يكـون دعــاؤهم إىل اهلل وحـده ال تــريك لــه،      

ويلمر النا  بإسباغ الوضوء وجـوههم وأيـديهم إىل املرافـق وأرجلـهم إىل الكعـبني وميسـحون       

 ،وأمــره بالصــالة لوقتهــا وإمتــام الركــوع واخلشــوع    ،برؤوســهم كمــا أمــرهم اهلل عــز وجــل  

ويهجـــر باهلـــاجرة حـــني متيـــل الشـــمس وصـــالة العصـــر والشـــمس يف األرض  ويغلـــس بـــالفجر 

 ،، واملغرب حني يقبل الليـل ال تـؤخر حتـى تبـدو النجـوم يف السـماء، والعشـاء أول الليـل        ةمدبر

وأمـره أن يلخـذ مـن املغـا       ،ويلمر بالسعي إىل اجلمعة إذا نودي هلا والغسل عند الرواح إليهـا 

البعـل ومـا سـقت     ىنني يف الصـدقة مـن العقـار عشـر مـا سـق      وما كتب على املؤم ،مخس اهلل

ــل تــاتان، ويف كــل       ،وممــا ســقى الغــرب نصــف العشــر     ،الســماء ويف كــل عشــر مــن اإلب

ويف كل ثالثني من البقـر تبيـع    ،ويف كل أربعني من البقر بقرة ،عشرين من اإلبل أربع تياه

ضـة اهلل الـيت افـرتض اهلل    فإنهـا فري  ،ويف كل أربعني مـن الغـنم سـائمة تـاة     ،جذع أو جذعة

ا فهـو خـري لـه، وأنـه مـن أسـلم مـن يهـودي أو         فمن زاد خـريً  ،عز وجل على املؤمنني يف الصدقة

ا من نفسه ودان دين اإلسالم، فإنه من املـؤمنني لـه مثـل مـا هلـم وعليـه       ا خالًصنصراني إسالًم

وعلـى كـل حـامل     ،ومـن كـان علـى نصـرانيته أو يهوديتـه فإنـه ال يفـنت عنهـا         ،مثل مـا علـيهم  

فمـن أدى ذلـك فـإن لـه ذمـة اهلل وذمـة        ،اأو عرضـه ثيابًـ   ،ذكر أو أنثى حر أو عبد دينـار واف 

 ."اومن منع ذلك فإنه عدو هلل ولرسوله وللمؤمنني مجيًع ،رسوله

ابـن   ؛85بـو يوسـف، اخلـراج، ص   أ ؛14ق ،تاريخ اليمن ،جمهول ؛4/650 ،السرية ،ابن هشام

، 5البيهقـي، دالئـل النبـوة، ج    ؛644ابـن سـاّلم، األمـوال، ص    ؛688، ص0ات، جسعد، الطبقـ 
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 .011األكوع، الوثائق اليمنية، ص ؛087محيد اهلل، الوثائق السياسية، ص ؛389ص

 (5وثيقة )

 رسـول  الـنيب  حملمد: "خيربه بإسالم بين احلارث بن كعب  كتاب خالد بن الوليد للرسول

الم عليك يا رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته، فـإني أمحـد إليـك    الس :الوليد بن خالد من اهلل

فإنك بعثتين إىل بـين احلـارث    ،أما بعد يا رسول اهلل صلى اهلل عليك ،اهلل الذي ال إله إال هو

ن أسـلموا  إفـ  ،ا أقاتلهم ثالثة أيام، وأن أدعوهم إىل اإلسالمبن كعب ، وأمرتين إذا أتيتهم أّل

وإنـي   ،وإن مل يسـلموا قـاتلتهم   ،اإلسـالم وكتـاب اهلل وسـنة نبيـه     قبلت منهم وعلمـتهم معـامل  

 :اقدمت عليهم فدعوتهم إىل اإلسالم ثالثة أيام كمـا أمرنـي رسـول اهلل وبعثـت فـيهم ركبانًـ      

وأنــا مقــيم بـني أظهــرهم آمــرهم مبــا   ،ســلموا ومل يقـاتلوا لف ،يـا بــين احلــارث أسـلموا تســلموا  

ــاهم اهلل     ــا نه ــاهم عم ــه وأنه ــهأمــرهم اهلل ب ــى       ، عن ــنيب حت ــامل اإلســالم وســنة ال ــم مع وأعّلمه

 والسالم عليك يا رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته". ،يكتب إلي رسول اهلل

الوثائق  ،محيد اهلل ؛061، ص3ج، التاريخ ،الطربي ؛593، ص 6ج ،السرية ،ابن هشام

 .91ص ،الوثائق اليمنية ،األكوع ؛015السياسية، ص

 

 (1) وثيقة

 )أ(

بسم اهلل الـرمحن الـرحيم مـن حممـد الـنيب رسـول اهلل إىل خالـد        " : فكتب إليه رسول اهلل

أما بعـد فـان كتابـك جـاءني      ،سالم عليك فإني أمحد إليك اهلل الذي ال إله إال هو :بن الوليد

مع رسولك خيرب أن بين احلارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلـهم وأجـابوا إىل مـا دعـوتهم     

وأن قـد هـداهم اهلل    ،ا عبـده ورسـوله  وأن حممـدً  ،وتهدوا أن ال إلـه إال اهلل  ،إليه من اإلسالم

ــداه. فبشـــرهم  ــل ،وأنـــذرهم ،بهـ ــدهم  ،وأقبـ ــة اهلل   ،وليقبـــل معـــك وفـ والســـالم عليـــك ورمحـ

 وبركاته".
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 ،محيد اهلل ؛067، ص3التاريخ، ج ،الطربي ؛593، ص6السرية النبوية، ج ،ابن هشام

 . 90ص، األكوع، الوثائق اليمنية ؛011الوثائق السياسية، ص

- - - - - 

 )ب(

 )مل ترد ضمن وثائق محيد اهلل واألكوع(

ــران أن:    وكتـــب   ــو بنجـ ــزم وهـ ــرو بـــن حـ ــر   "إىل عمـ ــر وذكـ ــر الفطـ عجـــل األضـــحى وآخـ

 ."عجل الغدو إىل الضحى وأخر الفطر وذكر النا " ويف رواية أخرى: "النا ....

 .  74الشافعي، املسند، ص ؛399، ص3البيهقي، السنن الكربى، ج 

- - - - - 

 )ج(

"إىل عربهم وساكين األرض من غري العرب فثبتوا فتنحوا  :إىل أهل جنران وكتب النيب 

. ويف رواية ابن خلدون: "إىل أهل جنران من عربهم ونصاراهم "وانضموا إىل مكان واحد

 إىل مكان واحد". واعرتضوا األسود ومشوا وتنحوا 

محيد اهلل، الوثائق  ؛483، ص6ج  ،التاريخ ،ابن خلدون ؛636، ص3ج ،الطربي، التاريخ

 .337ص السياسية،

 

 (7وثيقة )

عبـداهلل أبـي بكـر     ِمـنْ  ِكَتـابِ  َهـَذا : "لنصـارى جنـران   كتاب اخلليفة أبو بكر الصديق 

إال  جنـده ونفسـه، وأجـاز هلـم ذمـه حممـد        ألهل جنران، أجـارهم مـن   خليفه رسول اهلل 

بـلمر اللَّـه عـز وجـل يف أرضـهم وأرض العـرب، أال يسـكن         ما رجع عنه ُمَحمَّد رسـول اللَّـه   

ــتهم وســائر أمــواهلم وحاتــيتهم وعــاديتهم،         بهــا دينــان، أجــارهم علــى أنفســهم بعــد ذلــك ومل

مـا ملكـت أيـديهم مـن     وغائبهم وتاهدهم، وأسقفهم ورهبانهم وبيعهم حيثمـا وقعـت، وعلـى    
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وال يغـري أسـقف مـن     ،قليل أو كثري، علـيهم مـا علـيهم، فـإذا أدوه فـال حيشـرون وال يعشـرون       

وعلـى مـا يف    سقفيته، وال راهب من رهبانيته، ووفى هلم بكل مـا كتـب هلـم رسـول اهلل     أ

وعلـيهم النصـح واإلصـالح فيمـا      ،وجوار املسـلمني  هذا الكتاب من ذمة حممد رسول اهلل 

 يهم من احلق.عل

 .تهد املسور ْبن عمرو، وعمرو موىل أبي بكر" 

 .361360، ص3. الطربي، التاريخ، ج85أبو يوسف، اخلراج، ص

     

 (8وثيقة )

فيسري  ،وكتب عبداهلل بن عبداهلل املداني إىل أبي بكر يسلله أن يلذن له يف أهل صنعاء

 اب.إليهم يف أهل جنران. ومل يرو نص الكت

األكوع، الوثائق  ؛65مؤلف جمهول، تاريخ اليمن يف الكوامن والفنت )خمطوط(، ق

 .340محيد اهلل، الوثائق السياسية، ص ؛014اليمنية، ص
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 .31ص ،(م0995هـ/0415
 (6) Princeton N.J. (Princeton, Islam of Jews The Bernard, Lewis,  1984), Press, tyUniversi

 Ages Middle the in Jews the Cross: and Crescent Under Mark, Cohen, 62; 21, -pp.20

-Christian of History A Hugh, Goddard, p.52; 1994), Press, University (Princeton

p.67. 2000), Books, Amsterdam (New Relations Muslim 
 (3) p.6. op.cit, Lewis, 
 اخلزرجي، ثم األنصاري النجار بن مالك بن غنم بن عوفعبد بن عمرو بن لوذان بن زيد بن حزم بن عمرو (4) 

 الحًقا عينه ثم ، النيب مع مشاهده أول اخلندق موقعة كانت الضحاك، بلبي يكنى جليل صحابي

 يذكر حيث هـ،15 سنة بعد األرجح لكن وفاته، يف واختلف سنة، عشرة سبع وعمره جنران على والًيا

 خياط، بن خليفة طبقات ياط،خ بن خليفة خياط، ابن هـ.53 عام احلرة موقعة يف ُقتل أنه خياط ابن

 ابن ؛404ص م(،0993هـ/0404 والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار )بريوت، زكار سهيل حتقيق

 معوض حممد علي حتقيق ،الصحابة معرفة يف الغابة أسد ،حممد الكرم أبي بن علي احلسن أبو ،األثري

 حجر، ابن ؛616ص ،4ج (،م0994/هـ0405 ،0ط ،العلمية الكتب دار )بريوت، املوجودعبد أمحد عادلو

 معوض حممد يوعل املوجودعبد أمحد عادل قيقحت الصحابة، متييز يف اإلصابة حممد، بن علي بن أمحد

 .500ص ،4ج هـ،(،0405 ،العلمية الكتب دار )بريوت،
 بن يعرب بن يشجب بن زيد بن لنجران تنسب جنران أن اإلسالمي الرتاث كتب من ريكث تذكر (5) 

 ذلك منذ أصبحت إذ ؛امليالد قبل الثاني األلف يف وعمروها نزلوها الذين األوائل العرب أحد ،قحطان

 ينماب واإلسالم. اجلاهلية يف العامرة التجارية وأسواقها ،اجلنوبية العرب بالد حواضر أهم إحدى احلني

 م.ق.1 القرن حتى عاتت اليت القدمية العربية "مهلمرم" أو "مهلمر" مملكة أن األثرية الدراسات كشفت

 أو لنجران، القديم االسم أنها اعتقاد يسود اليت "رمجة"، أو "رمجت" وعاصمتها جنران أرض على قامت

 ،عبداهلل بن اهلل عبيد القاسم أبو خرداذبه، ابن انظر: اإلقليم. نفس يف قامت اليت املدن إحدى األقل على

 مسالك حممد، بن إبراهيم إسحاق أبو اإلصطخري، ؛033ص (،م0889 بريل، )ليدن، واملمالك املسالك

 األرض صورة النصييب، حوقل بن حممد القاسم أبو حوقل، ابن ؛64ص (،م0889 بريل، )ليدن، املمالك

 )بريوت، استعجم ما معجم العزيز،عبد بن عبداهلل عبيد أبو البكري، ؛31ص (،م9380 بريل، )ليدن،

 دار )بريوت، البلدان معجم عبداهلل، بن ياقوت احلموي، ؛0698ص ،4ج هـ(،0413 ،3ط الكتاب، عامل

 دار )بريوت، العباد وأخبار البالد آثار حممد، بن زكريا ،القزويين ؛611ص ،5ج م(،0995 ،6ط صادر،

 قبل العرب تاريخ يف املفصل ،جواد علي، انظر: واآلثار شالنقو يف جنران وعن .061ص ت(، د. صادر،

 يف دراسات بيومي، حممد مهران، ؛059ص ،4ج ،(م6110هـ/0466 ،4ط ،الساقي دار بريوت،) اإلسالم

 هادي، حممد هتيلة، آل ؛634ص ت(، د. اجلامعية، املعرفة دار )اإلسكندرية، القديم العرب تاريخ
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 ولنفس .35ص م(،6101 ،0ط جداول، )بريوت، أنثروبولوجية" دراسة" والشخوص املكان جدلية جنران:

 ،0ط والنشر، للطباعة احلديثة الرحاب مؤسسة )بريوت، تارخيية، دراسة  جنران ت، م ج ر املؤلف:

 األخدود، موقع من مسندية نقوش اإلسالم: قبل جنران تاريخ يف علي، حممد احلاج، ؛61ص م(،6109

 .61ص م(،6108هـ/0439 سعود، امللك جبامعة حلضاريا الرتاث كرسي )الرياض،
 ،(م0919 ،0ط صادر، دار بريوت،) الكربى الطبقات منيع، بن سعد بن حممد عبداهلل أبو سعد، ابن (1) 

 .406ص ،3ج

 صلح بعد أسلم مسلم،عسكري وقائدجليل صحابي القرتي، يماملخزو املغرية بن الوليد بن خالد (7) 

 جيوشقيادة يف وبراعتهختطيطهحبسن اتتهراملسلول. اهلل بسيف  النيبولّقبه هـ،7 سنة احلديبية

 رضي اخلطاب بن وعمر الصديق بكر بيأ عهد يف والشامالعراق وفتوحات،الردة حروبيفاملسلمني

 ابن ؛394ص ،7ج الكربى، الطبقات سعد، ابن م.146هـ/60 سنة حبمص األرجح على تويف.عنهما اهلل

 دار بريوت،) العمروي غرامة بن عمرو حتقيق دمشق، تاريخ اهلل، هبة بن احلسن بن علي عساكر،

 ،6ج الغابة، أسد األثري، ابن ؛601ص ،01ج م(،0995/هـ0405 والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر

 النبالء، أعالم سري َقاْيماز، بن عثمان بن أمحد بن حممد عبداهلل أبو الدين مشس الذهيب، ؛041ص

 /هـ0415 الرسالة، مؤسسة )بريوت، األرناؤوط تعيب الشيخ بإتراف احملققني من جمموعة قيقحت

 .311ص ،0 ج م(،0985
 .71ص ،(م0988 ،اهلالل ومكتبة دار ،بريوت) البلدان فتوح ،داود بن جابر بن حييى بن أمحد ،البالذري (8) 
 .668ص ،3ج هـ(،0387 ،6ط الرتاث، ردا بريوت،) وامللوك الرسل تاريخ جرير، بن حممد الطربي، (9) 
 .308ص ،3 ج نفسه، املصدر الطربي، (01) 
 دار ،بريوتدمشق) العمري ضياء أكرم حتقيق ،خياط بن خليفة تاريخ ،خياط بن خليفة خياط، ابن (00) 

 .048ص ،3ج التاريخ، الطربي، ؛97ص هـ(،0397 ،6ط ،لرسالةا مؤسسة-القلم
 وإبراهيم السقا فىمصط قيقحت النبوية، السرية ،احلمريي أيوب بن امهش بن امللكعبد ،هشام ابن (06) 

 هـ/0375 ،6ط وأوالده، احلليب البابي مصطفى ومطبعة مكتبة مصر،) الشليب احلفيظوعبد األبياري

 طه قيقحت اخلراج، حبيب، بن إبراهيم بن يعقوب يوسف، أبو ؛591-594ص ،6ج ،(م0955

 ابن ؛8485ص ،م(0916 للرتاث، األزهرية املكتبة قاهرة،ال) حممد حسن سعدو سعد وفؤالرعبد

 .614ص ،0ج الكربى، الطبقات سعد،
 ،بغداد) 69ع ،العربي املؤرخ جملة ،باإلسالم" وعالقتها أهميتها "جنران اللطيف،عبد نزار احلديثي، (03) 

 .016-90ص (،هـ0411
 .97ص نفسه، املرجع احلديثي، (04) 
 ،(م0988/هـ0418 الفكر، دار دمشق،) اإلسالم صدر يف اليمن الواحد،عبد عبدالرمحن الشجاع، (05) 

 .613ص
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 يوليو )القاهرة، 9ع ،املصري املؤرخ جملة "،واالقتصادي السياسي ودورها جنران" حسني، املسري، (01) 

 .57ص ،(م0996
 نفسه. املرجع (07) 
 التعاون دار ،القاهرة) األول اجلزء ،انوجنر عسري جازان تاريخ يف البيان راغب، حممد الواحدعبد دالل، (08) 

 .046ص ،(م0995/هـ0401 والنشر، للطباعة
 .055ص نفسه، املرجع (09) 
 /هـ0465 ،0ط الرياض،) م(701هـ/ق04)ق حضارية تارخيية دراسة جنران، غيثان، جريس، ابن (61) 

 .71ص ،(م6114
 ،0ط احلميضي، مطابع )الرياض، الثامن ءاجلز اجلنوب، تاريخ يف املكتوب القول ،غيثان جريس، بنا (60) 

 .64ص م(،6105/هـ0431
 .34ص ،جنران تاريخ يف املكتوب القول جريس، بنا (66) 
 بن سيف مع قدموا منذ الفر  األبناء بطون أحد وهم بنجران، حرة" "ولد استيطان إىل اهلمداني أتار (63) 

 مطبعة )القاهرة، األكوع علي بن مدحم حتقيق اإلكليل، أمحد، بن احلسن اهلمداني، انظر: يزن.

 .31ص ،6ج م(،0911هـ/0381 احملمدية، السنة
 ،6ط ،العربي الرتاث إحياء دار ،)بريوت األغاني كتاب احلسني، بن علي الفرج أبو األصفهاني، (64) 

 .618ص ،06ج ،م(0997/هـ0408
 قتيبة، ابن ؛698ص ،0ج (،م0883 بريل، )ليدن، اليعقوبي تاريخ يعقوب، بن واضح بن محدأ اليعقوبي، (65) 

 للكتاب، العامة املصرية اهليئة )القاهرة، عكاتة ثروت حتقيق املعارف، مسلم، بن عبداهلل حممد أبو

 .160ص م(،0996 ،6ط
 الواحد،عبد الرمحنعبد الشجاع، ؛31ص ،6ج اإلكليل، اهلمداني، ؛636ص ،3ج التاريخ، الطربي، (61) 

 .68ص ،(م6103هـ/0434 ،8ط ،صنعاء) األوىل اهلجرية األربعة قرونال يف اإلسالم يف اليمن تاريخ

 Syriac unknown hitherto a of Fragments Himyarites: the of Book The Anonymous,

 Addai, Scher, Lxii;-Lxi pp. 1924), Gleerup, (CWK Moberg Axel ed. 7. vol. work,

 Paris, Brepols, Paris, de (libarie Séert de Inédite:Chronique Nestorienne Histoire

601.-pp.600 1950), 
 ص ،البلدان فتوح ،البالذري ؛039ص ،3ج التاريخ،الطربي، ؛91ص ،6ج اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، (67) 

 البيهقي، ؛014ص ،0ج الكربى، الطبقات سعد، ابن .573ص ،0ج ،النبوية السرية ،هشام ابن ؛73

 الكتب دار )بريوت، قلعجي املعطيعبد حتقيق النبوة، دالئل موسى، بن علي نب احلسني بن أمحد

 بن إمساعيل الفداء أبو كثري، ابن ؛388ص ،5ج (،م0988/هـ0418 ،0ط ،للرتاث الريان دار العلمية،

 هجر دار )القاهرة، الرتكي احملسنعبد بن عبداهلل حتقيق والنهاية، البداية ،القرتي كثري بن عمر

 .613ص ،0ج (،م0997/هـ0408 ،0ط ،والتوزيع والنشر للطباعة
 .613ص ،0ج والنهاية، البداية كثري، ابن ؛388ص ،5ج النبوة، دالئل البيهقي، (68) 
 .مانفسه اناملصدر (69) 
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 بن القاسم ُعبيد أبو ام،سّل ابن ؛688ص ،0ج الكربى، الطبقات سعد، ابن ؛85ص اخلراج، يوسف، بوأ (31) 

 البيهقي، ؛644ص هـ(،0418 ،الفكر دار )بريوت، هرا  حممد خليل حتقيق ل،األموا كتاب ،امسّل

 .617ص ،0ج والنهاية، البداية كثري، ابن ؛389ص ،5ج النبوة، دالئل
 .3 رقم وثيقة الوثائق. ملحق انظر (30) 
 (36) p.601. Op.cit., Scher, 
 (33)  Late in Imagination lHistorica Christian Seert: of Chronicle The Philip. Wood,

p.3. 2013), Press, University (Oxford Iraq Antique 
 .73ص البلدان، فتوح البالذري، (34) 
 ،3ج التاريخ، الطربي، ؛339ص ،0ج الكربى، الطبقات سعد، ابن ؛596ص ،6ج السرية، هشام، ابن (35) 

 .061ص
 ،3ج التاريخ، الطربي، ؛339ص ،0ج ى،الكرب الطبقات سعد، ابن ؛596ص ،6ج السرية، هشام، ابن (31) 

 .061ص
 .1رقم ووثيقة ،5رقم وثيقة الوثائق. ملحق يف الرسالتني تفاصيل انظر (37) 
 ،3ج التاريخ، الطربي، ؛339ص ،0ج الكربى، الطبقات سعد، ابن ؛596ص ،6ج السرية، هشام، ابن (38) 

 .061ص
 .نفسها املصادر (39) 
 ،النبوة عصر يف جنران أساقفة كبري تربط كانت اليت الوثيقة العالقة لكت إىل صراحة إسحاق ابن تارأ (41) 

 َوَدَرَ  ِفيِهْم، َتُرف َقْد َحاِرَثَة َأُبو َكاَن" :قائاًل ،البيزنطية بالدولة ،البكري علقمة بن احلارث أبو

 َوَأْخَدُموُه، َوَموَُّلوُه َترَُّفوُه َقْد ْصَراِنيَِّةالنَّ ِمْن الرُّوِم ُمُلوُك َفَكاَنْت ِديِنِهْم، ِفي ِعْلُمُه َحُسن َحتَّى كتَبهم،

 هشام، ابن دينهم". ِفي َواْجِتَهاِدِه ِعْلِمِه ِمْن َعْنُه َيْبُلُغُهْم ِلَما اْلَكَراَماِت، َعَلْيِه َوَبَسُطوا اْلَكَناِئَس، َلُه وَبَنْوا

 .058ص ،6ج السرية،
 ،3ط ،األعلمي دار )بريوت، جونس مارسدن حتقيق ملغازي،ا كتاب ،واقد بن عمر بن حممد الواقدي، (40) 

 .17ص البلدان، فتوح البالذري، ؛9890160ص ،3ج م(،0989هـ/0419
 .596ص ،6ج السرية، هشام ابن (46) 
 من القريبة الزمنية املرحلة يف كعب بن احلارث بنو قادها اليت العسكرية التحالفات تلك ذلك أمثلة ومن (43) 

 .احلجاز وأطراف جند أواسط تلثريها وصلو ،واملدني املكي طوريها يف عاصرته واليت ،اإلسالم ظهور

 اآلفاق دار بريوت،) تتيرت ليخنت إيلزة حتقيق ر،احملّب أمية، بن حبيب بن حممد حبيب، ابن ذلك: يف انظر

 ،حممد بن أمحد ربه،عبد ابن ؛049ص ،1ج الكربى، الطبقات سعد، ابن ؛650ص ،(م0946 اجلديدة،

 تاريخ عبداهلل، بن أمحد الرازي، ؛88ص ،1ج ،(هـ0414 العلمية، الكتب دار بريوت،) الفريد العقد

 ،(هـ0989 هـ،0419 ،3 ط الفكر، دار بريوت،-دمشق) العمري عبداهلل حسني حتقيق صنعاء،

 بةاملكت منشورات صيدا،)بريوت اجلاهلية يف العرب أيام ،(وآخرون) محدأ حممد املوىل، جاد ؛94ص

 .036 ،064ص د.ت(، العصرية،
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 اإلسالم صدر يف اليمن أهل نزار، احلديثي، :وانظر .363351ص ،0 ج الكربى، الطبقات سعد، ابن (44) 

 ؛99019ص ،(م0978 والنشر، للدراسات العربية املؤسسة دمشق،) األمصار يف واستقرارهم دورهم

 .76-37ص اليمن، تاريخ الشجاع،
 .559ص ،6ج النبوية، السرية هشام، بنا (45) 
 الطبقات سعد، ابن ؛85-84ص اخلراج، يوسف، أبو ؛594591ص ،6ج النبوية، السرية هشام، بنا (41) 

 .614ص ،0ج ،ىالكرب
 فلم القاهرة، العربية، املخطوطات معهد )خمطوط(، والفنت الكوامن يف اليمن تاريخ جمهول، مؤلف (47) 

 .13ق األكوع(، علي بن حممد مكتبة عن الشجاع الرمحنعبد د. مكتبة من مصورة )نسخة (،08) رقم

 األعظمي، مصطفى حممد قيقحت املوطل، ،املدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك مالك، (48) 

 هـ/0465 ،0ط واإلنسانية، اخلريية لألعمال نهيان آل سلطان بن زايد مؤسسة اإلمارات، أبوظيب،)

 اإلمام مسند إدريس، بن حممد عبداهلل أبو الشافعي، ؛5906 ،0643ص ،5ج ،678 ،6ج ،(م6114

 الزواوي علي يوسف السيد خمطوطتني: نسختني على أصوله ومراجعة وتصحيحه نشره توىل الشافعي،

 ،018ص ،6ج ،(م0950-هـ0371 العلمية، الكتب دار بريوت،) احلسيين العطار عزت السيد احلسين،

 دار بريوت،) األم كتاب ،إدريس بن حممد عبداهلل أبو الشافعي، ؛307 ،304 ،318ص ،3ج ؛001

 بنا ؛344ص ،7ج ؛034 ،036 ،003،067 ،80-81ص ،1ج ؛059ص ،4ج ،م(0991هـ/0401 ،املعرفة

 األموال، كتاب اخلرساني، خملد بن محيد أمحد أبو زجنويه، ابن ؛84ص األموال، كتاب ،امسّل

 هـ/0411 ،0ط اإلسالمية، والدراسات للبحوث فيصل امللك مركز )الرياض، فياض ذيب تاكر قيقحت

 إبراهيم، بن حممد بن عبداهلل بكر أبو تيبة، أبي ابن ؛939 ،810 ،854 ،837 ،811ص ،م(0981

 ،0ط الرتد، مكتبة الرياض،) احلوت يوسف كمال قيقحت واآلثار، األحاديث يف املصنف الكتاب

 قيقحت الكربى، السنن تعيب، بن محدأ الرمحنعبد أبو النسائي، ؛314 ،351ص ،5ج ،(هـ0419

 أبو الدارقطين، ؛375ص ،1ج ،(م6110هـ/0460 الرسالة، مؤسسة بريوت،) تليب املنعمعبد حسن

 حسن رنؤوط،األ تعيب عليه: وعلق نصه وضبط حققه ،الدارقطين سنن ،أمحد بن عمر بن علي احلسن

 ،0ج م(،6114هـ/0464 الرسالة، ؤسسةم )بريوت، برهوم أمحد اهلل، حرز اللطيفعبد تليب، املنعمعبد

 الصحيحني، على املستدرك ،ةمحدوي بن حممد بن عبداهلل بن حممد عبداهلل أبو احلاكم، ؛608ص

 ؛556ص ،0ج ،(م0991هـ/0400 العلمية، الكتب دار بريوت،) عطا القادرعبد مصطفى قيقحت

 كراتشي،) قلعجي أمني املعطيعبد قيقحت الصغري، السنن علي، بن احلسني بن أمحد البيهقي،

 ،3ج ؛040ص ،6ج ؛356ص ،0ج ،(م0989هـ/0401 ،0ط اإلسالمية، الدراسات جامعة باكستان،

 .638ص

 مركز )الرياض، حتليلية دراسة األصلية، املصادر ضوء يف النبوية السرية اهلل، رزق مهدي اهلل، رزق (49) 

  الصبحي، ؛117-115ص م(،0996هـ/0406 ،0ط اإلسالمية، والدراسات للبحوث فيصل امللك

 املنورة، )املدينة ودراسة مجًعا وإليه  النيبمناملكتوبة الوثائق مرويات غبان، بن عبداهلل بن حممد

 .378-351ص م(،6119هـ/0431 ،0ط اإلسالمية، اجلامعة



 م(130136هـ/0100) والية عمرو بن حزم يف جنران أمنوذًجا األقليات يف سياسة والة الرسول 

30 

 
 .117ص النبوية، السرية اهلل، رزق (51) 
 .351ص ،املكتوبة الوثائق مرويات الصبحي، (50) 
 ،80-81ص ،1ج ؛059ص ،4ج األم، الشافعي، ؛0659 ،0643ص ،5ج ،678 ،6ج املوطل، لك،ما (56) 

 ،5ج املصنف، تيبة، أبي ابن ؛347 ،347ص املسند، الشافعي، ؛344ص ،7ج ؛034 ،036 ،003،067

 .608ص ،0ج الدارقطين، سنن الدارقطين، ؛355ص
 ،80-81ص ،1ج ؛059ص ،4ج م،األ الشافعي، ؛0659 ،0643ص ،5ج ،678 ،6ج املوطل، مالك، (53) 

 ؛939 ،810 ،854 ،837 ،811ص ،األموال زجنويه، ابن ؛344ص ،7ج ؛034 ،036 ،003،067

 .608ص ،0ج ،الدارقطين سنن الدارقطين، ؛371ص ،1ج الكربى، السنن النسائي،
 .77-71ص السياسية، الوثائق اهلل، محيد (54) 
 السابق. املرجع اهلل، محيد (55) 
 .039ص اخلراج، ف،يوس أبو (51) 
 .0آية املائدة، سورة (57) 
 الطبقات سعد، ابن ؛85-84ص اخلراج، يوسف، أبو ؛591-594ص ،6ج النبوية، السرية هشام، بنا (58) 

 .13ق ،اليمن تاريخ جمهول، مؤلف ؛614ص ،0ج ،ىالكرب
 .538ص ،6ج البلدان، معجم احلموي، ؛113ص ،6 ج استعجم، ما معجم البكري، (59) 
 للقديسني الديين القصص من جمموعة بنجران النصارى كنائس عن كتبت اليت املصادر أقدم نم (11) 

Gregentios) "ظفار أسقف جرجينتو " عن اليونانية باللغة ُكتبت (Hagiography -)اهلجيوجرايف

Taphar of Archbishop،) جرجينتو " "أعمال باسم ُعرف (Gregentios of Acts The)، الذي هوو 

 ثالث بناء إىل جرجينتو  عن نقًلا املصدر أتار حيث .جنران إىل وصوهلا حتى احلبشية احلملة قراف

  انظر: نوا ". "ذو احلمريي امللك أحرقها اليت الكنيسة أطالل وعلى ،املدينة قلب يف أحدها كنائس

 Taphar: of Archbishop Gregentios, Saint of works and Life Albrechet, Berger,

-(Berlin Gregentios) of Acts (The translation and edition critical ntroduction,i New 

54.-pp.52 2006), Gruyter, de Walter York, 
 ؛67ص ،(العنكبوتية الشبكة على اقالوّر موقع) الديارات كتاب احلسني، بن علي األصفهاني، (10) 

 حبيب زيات، انظر: ،اإلسالم صدر يف الديارات عن وللمزيد .113ص ،6ج استعجم، ما معجم البكري،

 .697ص م(،0938 أيلول متوز ،والثالثون السادسة )السنة املشرق، جملة اإلسالم"، يف "الديارات زيات،
 94ص ،4ج هـ(،0404 ،3ط صادر، دار )بريوت، العرب لسان ،يعل بن مكرم بن حممد منظور، ابن (16) 
 .618ص ،0ج والنهاية، البداية كثري، ابن ؛391ص ،5ج النبوة، دالئل البيهقي، (13) 
 األفعى، بين من مقاتل، ألف ربعونأ يومئذ وهم  اهلل رسول ةوفا جنران أهل بلغ وملا"... الطربي: يقول (14) 

 ...".اكتاًب هلم فكتب إليه فقدموا ا،عهًد ليجددوا وفدا بعثوا احلارث، بين قبل بها كانوا اليت األمة

 مع يتفق ال األفعى بين من كانوا جنران نصارى بلن الطربي ذكره فما بالتعليق، جديرة مسللة مثة وهنا

 من أخالًطا كانوا األرجح على أنهم ذلك الدراسة. هذه أثناء تفصيله سبق الذي والقبلي السكاني الواقع
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 يرجحه ما تؤكد النجراني الوفد قائمة على بسيطة فنظرة العرب؛ غري من وقليل املتنّصرة، العرب

 .695ص ،6ج التاريخ، الطربي، الشلن. هذا يف الباحث
 )العاتر اهلجري الرابع القرن إىل نشلتها من وتطوراتها العربية املسيحية صاحل، باحلاج سلوى العايب، (15) 

 .031ص ،م(0998 ،6ط الطليعة، دار بريوت،) امليالدي(
 .906ص ،3ج التاريخ، الطربي، ؛84ص اخلراج، يوسف، أبي (11) 
 .688ص ،0ج الكربى، الطبقات سعد، ابن ؛84ص البلدان، فتوح البالذري، (17) 
 .390ص ،5ج النبوة، دالئل البيهقي، ؛614ص ،0ج الكربى، الطبقات سعد، ابن (18) 
 .074ص ،04ج املفصل، علي، (19) 
 .011013ص األموال، كتاب زجنويه، ابن ؛035ص اخلراج، يوسف، أبو (71) 
 األموال، سالم، ابن ؛8485ص اخلراج، يوسف، بوأ ؛687ص ،0 مج الكربى، بقاتالط سعد، ابن (70) 

 .84ص
 اليمن، تاريخ جمهول، ؛8485ص اخلراج، يوسف، أبو ؛591-594ص ،6ج النبوية، السرية هشام، بنا (76) 

 .007ص السياسية، الوثائق اهلل، محيد ؛14ق
 .360ص ،3 ج التاريخ، الطربي، ؛85ص اخلراج، يوسف، بوأ (73) 
 ترمجة الكنسي، التاريخ ،العربي بابن واملعروف امللطي هارون بن الفرج أبو غريغوريو  العربي، ابن (74) 

 .,p.600 Op.cit., Scher ؛65ص ،6ج (،م6106 ،الثقافية املشرق دار ،دهوك) مشعون صليبا
 .636ص ،3ج التاريخ، الطربي، (75) 
 والرببر العرب تاريخ يف واخلرب املبتدأ ديوان املسمى خلدون ابن تاريخ حممد، بن الرمحنعبد خلدون، ابن (71) 

 ،6ط الفكر، دار بريوت،) تحادة خليل قيقحت األكرب، الشلن ذوي من عاصرهم ومن

 .483ص ،6ج ،(م0988/هـ0418
 .039ص ،جنران جريس، بن ؛636ص ،البيان دالل، ؛330ص ،3 ج التاريخ، الطربي، (77) 
 وصناعة اخلراج ،جعفر بن قدامة قدامة، بنا ؛679ص املوطل، مالك، ؛031 ص اخلراج، يوسف، أبو (78) 

 ،موسى بن علي بن احلسني بن أمحد البيهقي، ؛661ص ،م(0980 للنشر، الرتيد دار بغداد،) الكتابة

 ،(م6113/هـ0464 ،3ط العلمية، الكتب دار بريوت،) عطا، القادرعبد حممد حتقيق الكربى، السنن

 الذمة، أهل أحكام ،الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن حممد اجلوزية، يمق ابن ؛608ص ،4ج

 ،ـ(ه0408 ،0ط ،للنشر رمادي الدمام،) العاروري توفيق بن وتاكر البكري أمحد بن يوسف حتقيق

 .606604ص ،0ج
 .091 ص ،6ج التاريخ، الطربي، ؛591-594ص ،6ج النبوية، السرية هشام، بنا (79) 
 ؛644ص األموال، م،ساّل ابن ؛688ص ،0ج الكربى، الطبقات سعد، ابن ؛85ص اخلراج، ،يوسف بوأ (81) 

 .389ص ،5ج النبوة، دالئل البيهقي،
 السابقة. املصادر انظر بريئة...". منه فذميت قبل ذي من ربا منهم أكل ومن قوله:"... يف ذلك جاء (80) 
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 األول الفريق فلما فريقني. إىل فاقتسموا لكتابا أهل على اجلزية وضع من الغرض يف العلماء اختلف (86) 

 تعاىل: لقوله امتثاًلا ،اإلذالل أي ،"الصغار" مبثابة فكانت كفرهم على جزاء عليهم ُفرضت نهاإ فيقول

ِمْن اْلَحقِّ ِديَن َيِديُنوَن َوَلا َرُسوُلُهَو اللَُّه َحرََّم َما ُيَحرُِّموَن َوَلا اْلآِخِر ِباْلَيْوِم َوَلا ِبَاللَِّه ُيْؤِمُنوَن َلا الَِّذيَن َقاِتُلوا 

 إىل فيذهب الثاني الفريق أما [،69 ]التوبة: َصاِغُروَن َوُهْم َيٍد َعْن اْلِجْزَيَة ُيْعُطوا َحتَّى اْلِكَتاَب ُأوُتوا الَِّذيَن

 القولني كال نأ الباحث رأي ويف ا...".ِرْفًق ِمْنُهْم ِلَلْخِذَها َلُهْم؛ َأَماِنَنا َعَلى َجَزاًء "... كانت ألنها القول

 بيت إىل ُيجبى الذي نفسه هو -اجلزية– مثنًا املعتقد حلرية اإلسالمية الدولة جعلت فقد ؛اعمليًّ مقبول

 حممد بن علي احلسن أبو املاوردي، انظر: للمزيد األمن. ومنها الشرعية مصارفه يف يصرف الذي املال

 يعلى أبو الفراء، ؛660ص د.ت(، احلديث، دار ،ةالقاهر) طانية،السل األحكام البغدادي، البصري

 دار بريوت،) الفقي، حامد حممد حتقيق السلطانية، األحكام خلف، بن حممد بن احلسني بن حممد

 .604ص ،0ج الذمة، أهل أحكام اجلوزية، قيم ابن ؛053ص ،(م6111ـ/ه0460 ،العلمية الكتب
 (83) p.67. Op.cit., Goddard, p.52;  Op.cit., Cohen, 2;p.6 21,-p.20 Op.cit., Lewis, 
 احملدثني منهج وفق التارخيية الرواية لنقد حماولة الراتدة: اخلالفة عصر ضياء، أكرم العمري، (84) 

 عجاج، أمحد حافظ الكرمي، ؛606 ،080ص ،(م6113هـ/0464 ،4ط العبيكان، مكتبة الرياض،)

-055ص ،(م6117هـ/0468 ،3ط ،روالنش للطباعة السالم دار القاهرة،)  الرسول عصر يف اإلدارة

057. 
 احلالية. الدراسة يف 66ص انظر (85) 
 .088ص اخلالفة، عصر العمري، (81) 
 حتقيق الطوال، األخبار داود، بن أمحد حنيفة أبو الدينوري، ؛081ص ،0ج اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، (87) 

 ،(م0911 وتركاه، احلليب البابي عيسى -العربي لكتبا إحياء دار القاهرة،) عامر، املنعمعبد

 وراجعه به اعتنى اجلوهر، ومعادن الذهب مروج علي، بن احلسني بن علي احلسن أبي املسعودي، ؛70ص

 من وللمزيد .613ص ،0ج ،(م6115هـ/0465 ،0ط العصرية، املكتبة بريوت،) مرعي حسن كمال

 عماد حنايشه، انظر: اإلسالم قبل اإلقليمي وجوارها عربال جزيرة يف الضريبية األحوال عن التفاصيل

 التارخيية اجلذور يف اإلسالم/دراسة ظهور عشية العربية اجلزيرة يف "الضرائب" األتاوى عارف، ةتحاد

-51ص ،(م6118 الوطنية، النجاح جلامعة مقدمة ماجستري رسالة نابلس،) الضرائب من اإلسالم ملوقف

 ماجستري رسالة نابلس،) ةتارخيي دراسة : الرسول عهد يف اجلزية ان،عثم صربي عثمان عوض، ؛50

 .61-03ص ،(م6119 الوطنية، النجاح جلامعة مقدمة
 ابن ...".فَلعاَرِنيها عاِرّيًة ِمْنُه اْسَتَعْرت َوُيَقاُل: "... العرب: لسان ويف رده، جيب و استعرته ما أي عاِرّية (88) 

 .109ص ،4ج ،العرب لسان منظور،
 ؛644ص األموال، ام،سّل ابن ؛688ص ،0ج الكربى، الطبقات سعد، ابن ؛85ص اخلراج، يوسف، بوأ (89) 

 .389ص ،5ج النبوة، دالئل البيهقي،
 َفَكاَتَبْتُه َوَنَشَل، ُوِلَد َوِبَها َداَرُه، َكاَنْت َوِهَي ُخبَّاَن، َكْهِف ِمْن َخَرَج..." العنسي: األسود أن الطربي ذكر (91) 
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 .".َمْنِزَلُهَما. َوَأْنَزُلوُه اْلَعاِص ْبِن َسِعيِد ْبَن َوَخاِلَد َحْزٍم ْبَن َعْمَرو َوَأْخَرُجوا ِبَها َفَوَثُبوا َنْجَراَن، َوَواَعَدْتُه ِحُج،َمْذ

 يف بل فحسب، لتمرده كعب بن احلارث بين بطون بعض استمالة يف ليس العنسي جناح يعين ما وهو

 الكواني يف اليمن تاريخ" خمطوط أن غري حزم. بن عمرو جنران يف سالميةاإل السلطة ممثل إخراج

 اإلسالمية للدولة والئه يف كعب بن احلارث بين زعامات أهم املدانعبد بن عبداهلل ثبات إىل أتار "والفنت

 يف سبًبا كان ذلك ولعل الصديق. بكر يأب إىل بها بعث رسالة يف العنسي األسود أتباع لقتال واستعداده

 يدعوهم الذي  النيب كتاب وردهم أن بعد خاصة وجيز وقت يف اإلسالمية الدولة لسيطرة جنران عودة

 .65ق اليمن، تاريخ جمهول، مؤلف ؛385ص ،3ج التاريخ، الطربي، انظر: الثبات. إىل
 .483ص ،6ج التاريخ، خلدون، ابن ؛636ص ،3ج التاريخ، الطربي، (90) 
 يوسف، بوأ انظر: ...".منهم بغدر كيد كان إذا :أي مغدرة ذو باليمن كيد كان اإذ "... قوله يف وذلك (96) 

 البيهقي، ؛644ص األموال، ام،سّل ابن ؛688ص ،0ج الكربى، الطبقات سعد، ابن ؛85ص اخلراج،

 .389ص ،5ج النبوة، دالئل
 َغِليُظ َنْجَراِنيُّ ُبْرِد َوَعَلْيِه ، ِبيِّالنَّ َمَع َأْمِشي ُكْنُت َقاَل:"...  َماِلٍك ْبِن َأَنِس عن احلديث يف (93) 

  اللَِّه َرُسوَل َأنَّ "... َعبَّاٍ : اْبِن روى آخر حديث ويف وغريهم. ومسلم والبخاري أمحد رواه اْلَحاِتَيِة...".

 أمحد عبداهلل أبو حنبل، ابن انظر: .َنْجَراِنيٍَّة..." َوُحلٍَّة ِفيِه، َماَت الَِّذي َقِميِصِه ِفي َأْثَواٍب، َثالَثِة ِفي ُكفَِّن

 بريوت،) وآخرون مرتد عادلو األرنؤوط تعيب حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند حنبل، بن حممد بن

 إمساعيل بن حممد البخاري، ؛474ص ،61ج ،404ص ،3ج ،(م6110هـ/0460 ،0ط الرسالة، مؤسسة

 ،(هـ0466 النجاة، طوق دار دمشق،) لناصرا ناصر بن زهري حممد حتقيق البخاري، صحيح عبداهلل، أبو

 الباقيعبد فؤاد حممد حتقيق مسلم، صحيح القشريي، احلسن أبو احلجاج بن مسلم مسلم، ؛94ص ،4ج

 خالل جنران يف اديـاالقتص اطـالنش نـع دـوللمزي .731ص ،6ج د.ت(، العربي، الرتاث إحياء دار بريوت،)

 اهلجري القرن خالل جنران يف االقتصادية احلياة حسني، اهلل ضيف فاطمة العبدلي، انظر: الدراسة فرتة

 بن غيثان أ.د. نشرها وقد ،(هـ0435 )أبها، خالد امللك جامعة ،ماجستري رسالة ،امليالدي السابع األول/

 جنران "تاريخ بعنوان: اجلنوب بتاريخ املكتوب القول سلسلة من عشر السابع اجلزء ضمن جريس ابن

 يف املكتوب القول ،غيثان جريس، بنا انظر: امليالدي". األول/السابع اهلجري القرن خالل االقتصادي

 .0491ص ،(م6109هـ/0441 ،0ط الرياض، احلميضي، مطابع) عشر، اخلامس اجلزء جنران، تاريخ
 كعب بن احلارث بين ألسقف اهلل رسول وكتب :"... سعد ابن رواية يف بينما البيهقي، رواها هكذا (94) 

 .390ص ،5ج النبوة، دالئل البيهقي، .جنران..." أساقفة وكل

 


