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 البحث مجال فً الموضوعات أهم من ٌعد المبكر، اإلسالمً التارٌخ فً شائًكا موضوًعا المادة هذه تتناول     

 التً اإلسالمٌة الدولة مرحلة إلى القبلً التحالؾ مرحلة من اإلسالمٌة األمة النتقال اً استمرار وٌشكل العلمً،

 مالبسات وٌتضمن الرسالة، عصر بعد ما لمرحلة النهج وٌحدد ،ى هللا علٌه وسلمالنبً صل حٌاة فً ابتدأت

 صراعات من عنها ونتج بها ارتبط وما فتوح، من اإلسالم صدر عصر فً حدث ما ضوء فً وتطوره تكوٌنه،

 عصر إلى اإلسالم صدر مصطلح وٌشٌر اجتماعٌة، وتطورات حزبٌة ونزاعات حادة، دٌنٌة ونقاشات سٌاسٌة،

 . مالمحه أهم أحد التارٌخً والتطور الدٌنً، الجانب بٌن االرتباط وٌعد الراشدٌن، الخلفاء

 متفاوت، بشكل ساهمت، ودٌنٌة؛ اقتصادٌة واجتماعٌة، سٌاسٌة وخارجٌة، داخلٌة مختلفة عوامل تفاعلت لقد     

 األحداث متابعة واقع من إال التطور هذا استٌعاب ٌمكننا وال ؼاٌاتها، وتحدٌد التارٌخٌة، األحداث مسار رسم فً

 شرائح مختلؾ نشاط إلى باإلضافة العصر، لهذا البارزة التارٌخٌة الشخصٌات نشاط وتعقب المفردة، األساسٌة

 وتضارب تنوع ازداد العصر؛ هذا ألحداث التارٌخً التحلٌل فً وتعمقنا توسعنا، كلما أنه والمالحظ المجتمع،

 .تقٌٌمها حول والتوجهات اآلراء،

 المسلمٌن واجهت التً االجتماعٌة والمشكالت التارٌخٌة، األحداث على األضواء تسلٌط ٌتم وسوؾ     

 الصدٌق، بكر أبً بخالفة بدًءا والفتوح الردة، وحروب وسلم علٌه هللا ىصل النبً خالفة عن الناتجة األوائل،

 .طالب أبً بن علً بخالفة وانتهاء عفان، بن عثمان خالفة إلى ووصواًل  الخطاب، بن عمر بخالفة ومروًرا

 ألحد ٌعهد لم الذي النبً وفاة بعد المسلمٌن واجهت التً األولى المشكلة كانت الحكم نظام قضٌة أن والواقع

ا بعده، من المسلمٌن أمور بتدبٌر ًٌ  حدود ضمن ٌتصرفوا أن المسلمٌن على لزاًما خاص ، وأضحى بشكل سٌاس

 .الخالفة نظام فأنشأوا والفرقة، االختالؾ ٌفهم نظاًما وٌنشئوا والسنة، القرآن

 : الخالفة نظام

 تبلٌػ فً القوٌة والرؼبة داخلها فً الشرٌعة أحكام تسودها التً الواحدة والدولة الواحدة، األمة فكرة كانت     

 بوفاة تمثلت التً األلٌمة الحادثة واجهت عندما المسلمة النخبة من تمكنت قد حدودها خارج اإلسالم رسالة

 فٌه قدم الذي الٌوم كان لما: " النفوس فً الحادث أثر عن مالك بن أنس عبر وقد ،وسلم علٌه هللا صلى الرسول

.. شًء كل منها أظلم فٌه مات الذي الٌوم كان فلما شًء، كل منها أضاء المدٌنة وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

 ".  قلوبنا أنكرنا حتى األٌدي وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عن نفضنا وما

 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول مات ما وهللا :ٌقول عنه هللا رضً الخطاب بن عمر كان الذهول ولفرط     

 أربعٌن قومه عن فلبث موسى، إلى أرسل كما إلٌه أرسل ربه ولكن.. وأرجلهم رجال أٌدي فلٌقطعن هللا ولٌبعثنه

 بن لسالم الناس وطلب ،"هذا بسٌفً ضربته إال هللا رسول مات ٌقول أحداً  أسمع ال: وقال سٌفه بقائم وأخذ.. لٌلة

 عائشة على بكر أبو فدخل ، الوفاة خبر فأخبره المسجد فً فرآه عنه هللا رضً بكر أبا ٌدعو أن األشجعً عبٌد

 وأمً، أنت بابً: " وقال وبكى، قبله ثم حبرة، ببرد مسجى وهو وسلم علٌه هللا صلى النبً وجه عن وكشؾ

 هللا ٌعبد كان ومن مات، قد محمداً  فإن محمداً  ٌعبد كان من أال: " الوفاة معلنا الناس خطب ثم"  ومٌتا حٌاً  طبت

 الصدٌق، علم رجحان الموقؾ فً هرظ وقد،  ٌبكون الناس فنشج بالقرآن واستشهد"  ٌموت ال حً هللا فإن



 أهمٌة فإن المسلمٌن وعامة النخبة أصاب الذي الذهول ورؼم،  رأٌه وقوة وجرأته، وشجاعته جأشه، ورباطة

 إلى الشرٌؾ الجسد تشٌٌع من ٌنتهوا أن قبل الحاكم اختٌار اتجاه فً ٌتحركون جعلتهم اإلسالم فً السلطة إقامة

 الذي اإلسالمً بالكٌان المحٌطة األوضاع بخطورة النخبة إدراك السرٌع التحرك هذا خلؾ ٌقؾ وقد ،مثواه

 الحجازٌة المدن داخل لها أنصاراً  وكسبت رقعتها واتسعت الدولة فٌه تأسست السنٌن، من واحد عقد علٌه مضى

 بالمراكز تحٌط والصحراء البوادي فً والمنتشرة أعدادها فً الكبٌرة القبائل بقٌت حٌن فً خاصة الثالث

 ومكانته قرشٌته فً تنحصر للدولة األول ولالمسؤ الختٌار الشرعٌة الضوابط وكانت ..مكان كل من اإلسالمٌة

 إجماع وإمكان وسلم علٌه هللا صلى النبً لدى ومنزلته وللدولة للدعوة وخدمته اإلسالم فً قدمه ٌحددها التً

 . النبوة وخالفة الدولة لرئاسة تولٌه شرعٌة على أكثرها أو األمة

  م216-216هـ/11-11 الصديق بكر خالفة أبي

 :بكر بأبي التعريف

 ؼالب، بن لؤي بن كعب بن مرة بن تٌم بن سعد بن كعب بن عمرو بن عامر بن عثمان بن هللا عبد هو     

 ولقبه هللا، عبد النبً فسماه الكعبة، عبد عصر ما قبل االسالم فً ٌسمى كان مرة، فً النبً مع بنسبه وٌلتقً

 أبوه ، اإلسراء صبٌحة سٌما ال تصدٌقه إلى بادر ألنه وبالصدٌق؛ النار، من وعتقه وجهه، لحسن" عتٌق"بـ

 .الخٌر أم وكنٌتها مرة، بن كعب بن عامر بن عمرو بن صخر بنت سلمى وأمه قحافة، أبو ولقبه عثمان،

 وأخبارهم، العرب بأنساب عالًما أهلها، سراة من وهو وأشهر، بعامٌن الفٌل عام بعد مكة فً بكر أبو ولد     

 للدعوة وتفرغ إسالمه، بعد التجارة ترك ما وسرعان الرجال، من أسلم من أول وهو بالثٌاب، ٌتاجر بزاًزا عمل

 . النبً مع اإلسالمٌة

 زاهًدا ،قبل االسالم مجتمع فً متفشٌة كانت التً الخمر ٌشرب لم الحمٌدة، والخصال بالعفة بكر أبو اشتهر     

ا ومشربه ومطعمه ولباسه، أخالقه فً متواضًعا ًٌ  الفكر، ثاقب النظر، بعٌد رقًٌقا، لًٌنا، والعطاء، البذل كثٌر سخ

 بن وعامر رباح من بالل منهم تعذبهم، قرٌش كانت المسلمٌن من سبعة أعتق القرارات، اتخاذ فً حازًما

 وعبد بن العوام والزبٌر عفان، بن عثمان مثل اإلسالم، بهم افتخر الذٌن العرب من كثٌر بدعوته أسلم فهٌرة،

 .هللا  عبٌد بن وطلحة وقاص، أبً بن وسعد عوؾ، بن الرحمن

 بقوله المقصود فهو المدٌنة، إلى هاجر عندما ورافقه صباه، فً صدقه شدًٌدا، بالنبً بكر أبً إٌمان كان     

ًَ  َكَفُروا الَِذٌنَ  أَْخَرَجهُ  إِذْ  هللَاُ  َنَصَرهُ َفَقدْ  َتْنُصُروهُ  إاَِل : }تعالى نِ  َثاِن ٌْ قُولُ  إِذْ  اْلَؽارِ  ِفً ُهَما إِذْ  اْثَن  َتْحَزنْ  اَل  لَِصاِحِبهِ  ٌَ

 [ .ٓٗ: التوب{ ]َمَعَنا هللَاَ  إِنَ 

 له وقدر بها، أحًدا ٌخص لم بمزاٌا خصه وقد األٌمن، ساعده بكر أبو كان المدٌنة فً النبً استقر وعندما     

 وجل عز هللا ٌكافئه ًٌدا عندنا له فإن بكر، أبا إال كافأناه وقد إال ٌد عندنا ألحد ما: "كثًٌرا بذكره وأشاد منزلته،

 . "عكم ما فإنه بكر، أبً ؼٌر كبوة، فٌه له كانت إال اإلسالم إلى أحًدا دعوت ما" ، "القٌامة ٌوم بها

 آخر فً النبً قال وعندما. األنصار حق فً معظمها النبً، عن حدًٌثا وأربعٌن واثنٌن مائة بكر أبو روى     

 النبً أن وعلم بكر أبو فهمها ،"هللا فاختار عنده، ما وبٌن الدنٌا بٌن هللا خٌره هللا عباد من عبًدا إن: "له خطبة



 انظروا بكر، أبا ٌا رسلك على: "فقال ،"وأبنائنا بأنفسنا نفدٌك: "وقال بكى حانت؟ قد وفاته وأن نفسه، ٌرٌد إنما

 أفضل كان أحًدا أعلم ال فإنً بكر، أبً بٌت من كان ما إال فسدوها، المسجد، فً الالفظة الشوارع األبواب هذه

 كنت ولو بكر، أبو وماله صحبته فً علً الناس أمن إن: "قال أنه رواٌة وفً ،"منه ًٌدا الصحبة فً عندي

 . "بكر أبً خوخة إال المسجد فً خوخة تبقى ال اإلسالم؛ إخوة ولكن خلٌاًل، بكر أبا التخذت خلٌاًل  متخًذا

 : ساعدة بني سقيفة في األنصار اجتماع

 :االجتماع  دوافع

" مٕٖٙ حزٌران 7/ هـٔٔ األول ربٌع ٕٔ فً" االثنٌن ٌوم ضحى وسلم علٌه هللا صلى محمد النبً توفً     

 منفردة مالمح ذات خاصة وخلقت وضعٌة عامة، المسلمٌن فاجأت عنٌفة، صدمة وفاته وأحدثت المدٌنة، فً

 . خالفته مسألة وبالتالً ودولة، دٌن من إنجازاته على الحفاظ مسألة فوًرا وبرزت ومصٌرٌة،

 التً المختلفة، للقبائل االجتماعٌة المصالح أخذت حٌث ألحداث، الدنٌوي الطابع إبراز فً ؼٌبته وساهمت     

 . محتواها مع مباشرة تتالءم وصرٌحة مباشرة، بأشكال نفسها عن تعبر اإلسالمٌة، الحظٌرة ضمن زالت ما

 كل بها ارتبطت التً والحماسة الرئٌسٌة المسألة كانت النبً، وفاة بعد المسلمٌن قٌادة مسألة أن والواضح     

 صدر لتارٌخ المؤرخ ٌستطٌع وال دولة، إلقامة وضعها التً األسس مع تتالزم أن على األخرى المسائل

 .وفاته بعد تفجرت التً والصراعات التناقضات، ٌتجاهل أن واالجتماعً السٌاسً، اإلسالم

 قضٌة والخزرج، األوس األنصار، من الصحابة كبار لدى برزت الوفاة، خبر فٌه أعلن الذي الوقت ففً     

 لكنه هللا، لرسول خلٌفة انتخاب أسس ٌحدد صرٌح نص الكرٌم القرآن فً ٌرد لم أنه ذلك للنبً، خلٌفة اختٌار

ْجَتنُِبونَ  َوالَِذٌنَ : }تعالى هللا ٌقول الشورى، إلى دعا ْؽِفُروَن، ُهمْ  َؼِضُبوا َما َوإَِذا َواْلَفَواِحشَ  اإلِْثمِ  َكَبائِرَ  ٌَ  َوالَِذٌنَ  ٌَ

َنُهمْ  ُشوَرى َوأَْمُرُهمْ  الَصاَلةَ  َوأََقاُموا لَِربِِّهمْ  اْسَتَجاُبوا ٌْ ْنفِقُونَ  َرَزْقَناُهمْ  َوِمَما َب  َرْحَمة   َفِبَما} ،[ 3ٖ ،7ٖ: الشورى{ ]ٌُ

ا ُكْنتَ  َولَوْ  لَُهمْ  لِْنتَ  هللاَِ  ِمنَ  وا اْلَقْلبِ  ظَ َؼلٌِ َفّظً  َفإَِذا اأْلَْمرِ  ِفً َوَشاِوْرُهمْ  لَُهمْ  َواْسَتْؽفِرْ  َعْنُهمْ  َفاْعؾُ  َحْولِكَ  ِمنْ  اَلْنَفضُّ

لٌِنَ  ٌُِحبُّ  هللَاَ  إِنَ  هللَاِ  َعلَى َفَتَوَكلْ  َعَزْمتَ   [ .1٘ٔ: عمران آل{ ]اْلُمَتَوكِّ

 اإلسالمٌة لألمة فتحدد األولى، أما السالفتٌن، اآلٌتٌن من ٌتضح كما قرآنٌة الشورى كلمة أن الواضح     

 النبً أن المعروؾ ومن أحد، ؼزوة بعد نزلت فقد الثانٌة، وأما ،"بٌنهم شورى أمرهم" أن بٌنها من خصائص

 حتى األمر فً األمة استشارة النبً من ٌطلب الكرٌم القرآن فإن وهكذا أحد، إلى الخروج قبل أصحابه شاور

 . واألحوال واألقوال لألفعال، عام لفظ هو األمر وهذا المسألة، فً تماًما الشبهة تنتفً

 سٌاسته وبقٌت العامة، القرآنٌة المعانً هذه إطار عن خارجة تفاصٌل النبً ٌضع لم التوجه، لهذا وتنفًٌذا     

ا تمس ولم القبلٌة، الهٌكلٌة مع منسجمة ًٌ  ٌتصرؾ لم فإن ذلك، إلى باإلضافة القائمة، زعاماتها ورئاستها نهائ

 ال الدنٌوٌة هٌبته وكانت وحده، بشخصه السٌاسً عمله فً اكتفى بل ما، قبٌلة باسم أو قرٌش، باسم كسٌاسً

 ورسول كنبً وإنما قرٌشً، كشرٌؾ حوله من القبائل بجمع ٌقم لم فهو الروحً، النبوي سلطانه عن تنفصل

 .ونصرته مساعدته فً جدٌة مساهمة ساهمت قد أنها ٌدعً أن ٌمكن من آخر كانت قرٌش وقبٌلته فحسب،



ا بٌنهم من لخالفته ٌصلح من لٌختاروا المسلمٌن بٌن شورى األمر ٌترك أن بذلك أراد النبً وكأن ًٌ  على جر

 . بعده من ٌستخلفه ذكر ولد له ٌكن لم أنه وبخاصة العرب، ألفه الذي القبلً النظام عادة

 النبً، وفاة بعد السٌاسً اإلسالمٌة األمة مصٌر على الخالفة لمسألة التارٌخٌة الخطورة إذن توضحت     

 فً اجتمعوا األنصار أن المصادر وتذكر مختلفة، قوى بٌن جدل ومثار ورد، أخذ وموضع مفتوحة وكانت

 وال االجتماع، هذا إلى دعا الذي من تذكر لم لكنها النبً، وفاة بعد األمر ٌتولى فٌمن للتباحث ساعدة بنً سقٌفة

 . السقٌفة فً االجتماع حصول روت وإنما الدعوة، تمت كٌؾ

: فقالوا ساعدة، بنً سقٌفة فً األنصار اجتمعت قبض لما وسلم علٌه هللا صلى النبً إن: "الطبري ٌقول     

 هو األوس على الخزرج تؽلب أن والراجح ،"عبادة بن سعد وسلم علٌه هللا صلى محمد بعد األمر هذا نولً

 توفً قد كان معاذ بن سعد األوس سٌد أن بالذكر والجدٌر عبادة، بن سعد رئٌسهم ترشٌح إلى الخزرج دفع الذي

 جمًٌعا أكانوا ندري وال الخزرج، سٌد تولٌة عن أنفسهم قراره فً راضٌن ٌكونوا لم األوس أن وٌبدو ذلك، قبل

 . تطوراته وٌنتظرون بعٌد، من الموقؾ ٌراقبون كانوا أنهم السقٌفة، اجتماع فً حاضرٌن

 :أهمها لعل عجل على لالجتماع عوامل بعدة مدفوعٌن كانوا األنصار أن والراجح

 وفاة بعد مهددة فمدٌنتهم المسلمٌن، وأمر المدٌنة، ونشؤ ٌتولى خلٌفة اختٌار إلى ماسة بحاجة بأنهم شعورهم -

 رجال ومعظم اإلعراب، من كثًٌرا أن كما اإلسالمٌة، العاصمة بوصفها القبائل ورجال اإلعراب، من النبً

 . المتنامٌة المسلمٌن قوة من خوًفا بلسانهم أسلموا وإنما ٌؤمنوا، لم القبائل

 واستطاعوا ناصروه، الذٌن وهم هللا، لرسول السند كانوا ألنهم أولئك؛ من ؼٌرهم قبل مهددون بأنهم إدراكهم -

 .دٌارهم  على والسٌطرة إخضاعهم، من تمكنت التً األولى، اإلسالمٌة الدولة نواة ٌضعوا أن المهاجرٌن مع

 وأن والزرع، الضرع أصحاب زالوا ما وأنهم فٌها، والنفوذ الؽلبة وأصحاب المدٌنة، أصحاب أنهم رأوا -

 حٌاته، فً للنبً عنها تنازلوا التً سٌادتهم واسترداد التصرؾ كأسٌاد فً وٌرؼبون ؼٌرهم، دون لهم حق الحكم

 إحدى فً األنصار، من طلب األنصاري المنذر بن الحباب أن بدلٌل بلدهم، فً ٌحكمهم أن لؽٌرهم ٌجوز وال

 . ٌقول لما ٌصؽوا لم إذا أرضهم عن هؤالء بإجالء المهاجرٌن، من وأصحابه بكر، أبً مع النقاش مراحل

 له، وإٌوائهم وأصحابه، هللا لرسول ونصرتهم اإلسالم، فً لسابقتهم نظًرا المهاجرٌن من بالخالفة أحقٌتهم -

 أن إلى باإلشارة موقفهم وعززوا عربٌة، قبٌلة ألٌة تتوفر لم فضائل من ذلك عن نتج وما الهجرة، كانت وإلٌهم

 على قادرٌن ٌكونوا لم ضئٌل عدد إال منهم به ٌؤمن ولم الجدٌد، الدٌن إلى قومه ٌدعو طوٌلة مدة استمر النبً

 عبادة بن سعد دفع ما وهو لإلسالم، العرب دانت فبقوتهم األنصار، به اختص ما وهذا تعزٌزه، أو عنه الدفاع

 . "الناس دون لكم فإنه األمر، بهذا استبدوا: "بقوله ٌخاطبهم أن إلى

 مرشح انتخب إن وخشوا للنبً، احتراًما ارتضوها والتً مكة، فتح منذ الظاهرة قرٌش هٌمنة تحاشً أرادوا -

 ٌهدد مما سنوات، ثمانً حاربوها التً قرٌش سٌطرة تحت فٌقعوا باألمر، ٌستبد أن المهاجرٌن، من قرشً

 . القادمة المرحلة فً مصلحتهم لؽٌر التوازن باختالل



 بن لسعد معقودة الراٌة كانت حٌث مكة فتح منذ تفكٌرهم عن ؼائبة تكن لم الهواجس هذه أن والواضح     

 أنه على القول هذا النبً فعد ،"الحرمة تستحل الٌوم الملحمة، ٌوم الٌوم: "فقال الحماسة، به بلؽت وقد عبادة،

 من النبً استثناهم كما طالب، أبً بن علً هو مهاجر لقرشً وأعطاها منه الراٌة فأخذ قرٌش، ضد موجه

 منهم، القالة كثرت أن بعد لدٌهم الشعور هذا النبً أدرك وقد قلقهم، أثار مما الطائؾ، ؼزوة أعقاب فً العطاء

 رحالكم؟ إلى هللا برسول وترجعوا والبعٌر، بالشاة الناس تذهب أن األنصار معشر ٌا ترضون أال: "قائاًل  فبدده

 شعًبا، األنصار وسلكت شعًبا الناس سلك ولو األنصار، من امرأ لكنت الهجرة لوال بٌده محمد نفس فوالذي

 المهاجرٌن معشر ٌا: "حٌن قال األخٌر مرضه فً بهم المهاجرٌن أوصى كما ،" األنصار شعب لسلكت

 أوٌت التً عٌبتً كانوا وإنهم تزٌد، ال هٌئتها على واألنصار ٌزٌدون الناس فإن خًٌرا، باألنصار استوصوا

 . "مسٌئهم عن وتجاوزوا محسنهم، إلى فأحسنوا إلٌها،

 :على االنتخاب فكرة وتدل

 .بالنخبة محصور سٌاسً نهج وجود -

 .خلًفا  تستلزم قٌادٌة كوظٌفة تفهم كانت النبوٌة الوظٌفة إن -

 :المهاجرين  مع المناقشة لخال األنصار موقف

 السقٌفة، اجتماع فً دار ما حول المصادر لنا حفظتها التً الكثٌرة التارٌخٌة الرواٌات أن فٌه شك ال مما     

 على إلٌها ٌنظر صالحة أرضٌة تشكل جوهرٌة نقاط فً تشترك فهً ذلك ومع التضارب، من الكثٌر ٌشوبها

 اتسم جدل مسار النبً خالفة مسألة كانت حٌث الحقبة، لهذه التارٌخ فً إلٌه ٌستند تارٌخً محتوى ذات أنها

 األول افتتح وقد عامة، األنصار باسم التكلم المنذر، بن والحباب عبادة، بن سعد من كل تولى وقد أحٌاًنا، بالحدة

 لهذه ما مع النبً خالفة مصٌر تقرٌر فً بالتفرد الحق ألنفسهم أعطوا األنصار أن إلى تشٌر بخطبة المناقشة

 فً اإلسالمً المجتمع شطر ٌشكل الذي اآلخر الطرؾ رأي على الوقوؾ دون وخطورة، أهمٌة من القضٌة

 الدٌن من المشرؾ موقفهم عن تخرج ال موجبة بأسباب هذا موقفهم عللوا وقد المهاجرون، وهم المدٌنة،

 اضطروا حتى أنفسهم وحماٌة حماٌته، عن المهاجرٌن وعجز له، العرب أكثر وخذالن له، ونصرتهم وصاحبه،

 .االجتماع  دوافع فً أوضحناه مما المؤزر، النصر ذلك بعد فكان األنصار، مدٌنة إلى الهجرة إلى

 أمر هو إنما الدولة رئاسة إن ثم األمة، مجموع بالحسبان ٌأخذ ال انفصالً سلوك هو التصرؾ هذا بأن شك وال

 .مًعا وسٌاسً دٌنً،

 تقرٌر فً الحق أصحاب وحدهم لٌسوا أنهم فً وضعهم حقٌقة ذلك، بعد أدركوا األنصار بعض أن وٌبدو     

ا منافًسا لهم وأن الخالفة، أمر ًٌ  هؤالء عند األولً الفعل رد ذلك، على ٌدل المهاجرون، إنهم ٌزاحمهم، سوؾ قو

 فٌه، ٌعٌشون الذي التارٌخً الواقع استدركوا موقفه، وأٌدوا رأٌه، دعموا أن فبعد عبادة، بن سعد خطاب على

 القول إلى انتهت هادئة بٌنهم مناقشة وجرت ٌعارضوه، أن بد وال األمر، بهذا ٌسلموا لن المهاجرٌن أن ورأوا

 . "أمٌر ومنكم أمٌر منا" الحكم فً بالثنائٌة



 تفرد فً للمهاجرٌن القاطع الرفض على كجواب وجاءت النظرٌة، هذه صاحب المنذر بن الحباب كان     

 األمر هذا ننفس ما وهللا فإنا أمٌر، ومنكم أمٌر منا: "بقوله هؤالء رأي معلاًل  سواهم، دون باإلمارة األنصار

 . "وإخوانهم آباءهم قتلنا أقوام ٌلٌه أن نخاؾ ولكنا الرهط، أٌها علٌكم

 :المهاجرين  موقف

 ودفنه، وجهازه، النبً بوفاة شؽل قد بعضهم السٌاسً، المناخ هذا عن بعًدا أكثر آنذاك المهاجرون كان     

 ٌقع ما آخر هو األمر هذا أن معتقًدا خلٌفة، اختٌار فً ٌفكر لم وبعضهم نفسه، تمأل الصدمة تزال ما وبعضهم

 .األمر هذا فً تنازعهم سوؾ المسلمٌن من طائفة من ما أن ٌقٌن على وهم فٌه، االختالؾ

ا الخطاب، بن وعمر الصدٌق، بكر أبا السقٌفة اجتماع خبر بلػ ولما      ًٌ  أهمٌة بفعل مسرعٌن، هناك إلى مض

 وشكل معهما، فأخذاه الجراح بن عبٌدة أبا طرٌقهما فً والتقٌا الحكم، مشكلة من المطروح الموضوع وخطر

 صؽٌرة، قرشٌة عشائر إلى ٌنتمون فهم الدعوة، من المكٌة المرحلة منذ ربما متماسكة، جماعة الثالثً هذا

 .التوحٌدي عمله فً النبً خالفة على قادرة تكن لم متفردة خصوصٌة واجهوا وقد لتقاربهم، سبًبا هذا وكان

 عامة المهاجرٌن نظر وجهة فٌها بٌن المجتمعٌن فً خطبة وألقى االجتماع، صدر إلى طرٌقه بكر أبو وشق     

 . عبادة بن سعد خطبة عن مضمونها فً تختلؾ وهً هللا، لرسول خلٌفة اختٌار قضٌة من

 األولوٌة وحدد اإلسالم، أجل من الجهاد فً والسابقة النبً، أسسها التً األمة وحدة بكر أبو فضل لقد     

 األفضل، الختٌار كمعٌار الصحبة قاعدة وقدم واإلٌمان، العقٌدة سبٌل فً وبالعذاب اإلسالم، حٌاة فً باألقدمٌة

 . الثانٌة المرتبة فً ٌأتً ذلك أن إال التكرٌم، من حقهم ٌؽمطهم ولم األنصار، بمزاٌا أشاد ثم

 فً هللا عبد من أول أنهم فً محصورة المهاجرٌن من المراء لٌكون الموجبة األسباب الخطبة وتضمنت     

 إال ذلك فً ٌنازعهم ال بعده، من األمر بهذا الناس وأحق وعشٌرته، أولٌاؤه وهم وبالرسول، باهلل وآمن األرض،

 . ظالم

 بن الحباب وكررها المهاجرٌن، حضور قبل األنصار فً قالها التً عبادة بن سعد مقالة على رد أنها وٌبدو     

 سٌما ال ظالًما ٌكون أن من خشٌة بالحكم المطالبة عن ٌتراجعون المسلمٌن من كثًٌرا جعلت صفة وهً المنذر،

 ولكن النبً، وفاة نتٌجة واأللم بالحزن، مفعًما كان الوضع ألن مناسًبا؛ ٌكن لم المطالب هذه إثارة توقٌت أن

ًٌا صراًعا هناك  .األمر بهذا بأحقٌتهم وعشٌرته النبً، أهل اعتقاد فً ٌتمثل اإلسالمٌة باألمة ٌعصؾ ٌكاد خف

 من أٌضا جانبهم فً التفوق وكان محض، إسالمٌة زاوٌة من المهاجرٌن جانب فً السابقة كانت وهكذا     

 ال إذنجانبهم،  فً الوراثة فإن وبالتالً النبً، قبٌلة قرٌش، قبٌلة إلى ٌنتمون ألنهم محض؛ عربٌة نظر وجهة

 .النبوي العمل ومواصلة المهاجرٌن، وأولوٌة قرٌش، وتفوق األمة، وحدة بل للسلطة، انقسام

 تحدٌد على استقروا قد المهاجرون ٌكن لم األنصار، إلى وجهها التً كلمته إلقاء من بكر أبً انتهاء وحتى     

 عكس على باألشخاص، ولٌس بالمبدأ، كان اهتمامهم أن على ذلك وٌدل األمر، هذا سٌتولى الذي الشخص

 . عبادة بن سعد مرشحهم وقدموا واضحة، رؤٌتهم كانت الذٌن األنصار

 



 :بكر أبي بيعة

 بن بشٌر أٌد أن بعد إال تنفرج ولم التأزم، نحو السقٌفة اجتماع فً عرضت التً المتباٌنة المواقؾ تطورت     

 بن سعد تولٌة من استاء أنه وٌبدو المهاجرٌن، موقؾ الخزرج، من وهو بشٌر، بن النعمان أبو األنصاري سعد

ا، اتجاًها نحت السقٌفة اجتماع فً االعتراضات أن ذلك على وٌدل عبادة، ًٌ  ٌتزعم أن األوس خشٌت فقد قبل

 المفارقة هذه أنهت وقد المسلمٌن، حكم أوسً ٌترأس أن من الخزرج خشٌت وكذلك اإلسالمٌة، األمة خزرجً

 بن عمر قول حد على فلتة أو واقع، كأمر بكر أبً مباٌعة إلى أدى الذي األمر ودورهم، موقؾ األنصار

 . الخطاب

 المتكلمٌن من ألحد ٌنح فلم المهاجرٌن، لصالح الموقؾ تحول مستؽالً  اللحظة تلك فً بكر أبو وتحرك     

 عمر مباٌعة إلى المجتمعٌن فدعا المناقشة، باب إلقفال سانحة الفرصة ورأى سعد، بن بشٌر كالم على التعلٌق

 أفضل بكر، أبو ٌتوالها أن إال أبى عمر ولكن األمة، هذه أمٌن الجراح، بن عبٌدة أبً أو الخطاب، بن

 لٌباٌعه، ٌده ٌبسط أن منه فطلب الصالة، على هللا رسول وخلٌفة الؽار، فً هما إذ اثنٌن وثانً المهاجرٌن،

 السقٌفة أهل ذلك بعد ووثب مباٌعته، على والخزرج األوس أقبل ثم حضٌر، بن وأسٌد سعد، بن بشٌر فسبقه

 عبادة، بن سعد سوى ٌباٌع لم أحد ٌبق ولم المبادرة، زمام أحدهم ٌأخذ أن ٌترقبون كانوا وكأنهم البٌعة، ٌبتدرون

 الٌوم وفً علٌاًل، كان حٌث جسمه وصحة الخزرج، رشحته كزعٌم وضعه حراجة سوى ذلك من منعه وما

 .المسجد  فً العامة البٌعة بكر أبو بوٌع الخاصة، البٌعة لهذه التالً

 للتسوٌة ٌكون أن دون كثًٌرا عنها األنصار ابتعد الذي الوقت فً الفعلٌة السلطة المهاجرون تولى وهكذا     

 باستثناء التنفٌذ، من نصٌب أي ،"الوزراء وأنتم األمراء نحن: "السقٌفة اجتماع فً بكر أبو طرحها التً

 فعالٌة أكثر ومشاركة قرٌش، حساب على منهم جماعة قرب الذي الخطاب بن عمر عهد فً لهم تمت مشاركة

 . وحروبه تهارإد فً علٌهم اعتمد الذي طالب أبً بن علً عهد فً

 هاشم، بنً من ونفر العوام، بن والزبٌر طالب، أبً بن علً فٌه كان الذي الوقت فً الوقائع هذه جرت     

 مباشر رأي لعلً ٌكن لم وعلٌه، السقٌفة، اجتماع عن فؽابوا ودفنه، النبً، بجهاز مشؽولٌن هللا، عبٌد بن وطلحة

 .بٌعة  بدون قضاها التً المدة عن النظر بؽض المسلمٌن جماعة مع واتفق بكر، أبا باٌع أنه إال النقاش فً

 ابن ذكر فقد القرشٌٌن، قبل من بكر أبً مباٌعة بها حدثت التً الكٌفٌة استعراض المفٌد من ٌكون وربما     

 هللا رضً العوام بن الزبٌر ومعهم طالب، أبً بن علً إلى األنصار، بٌعة عند اجتمعت هاشم بنً وإن: "قتٌبة

 عثمان، إلى أمٌة بنو واجتمعت هاشم، بنً من نفسه ٌعد كان وإنما عبد المطلب، بنت صفٌة أمه وكانت عنه،

 علٌهم أقبل فلما مجتمعٌن، الشرٌؾ المسجد فً فكانوا عوؾ، بن الرحمن وعبد سعد إلى زهرة بنو واجتمعت

 أبا فباٌعوا قوموا شتى، حلًقا مجتمعٌن أراكم لً ما: "عمر لهم قال بكر أبا الناس باٌع وقد عبٌدة، وأبو بكر أبو

 بن الرحمن وعبد سعد وقام فباٌعوه، أمٌة بنً من معه ومن عفان، بن عثمان فقام األنصار، باٌعته فقد بكر

 . "فباٌعوا زهرة بنً من معهما ومن عوؾ،

 



 :السقيفة  اجتماع على التعقيب

 ودارت قبل، من عهد بمثلها لهم ٌكن لم مشكلة المسلمون فٌه عالج سٌاسً، مؤتمر بمثابة السقٌفة اجتماع ٌعد -

 .الحدٌثة األسالٌب وفق المناقشات فٌه

 أخرى، أحٌاًنا البلٌؽة العبارات وروعة أحٌاًنا، المتبادلة العبارات وقسوة السقٌفة، اجتماع فً الحوار حدة إن -

 :حقٌقتٌن على االجتماع هذا فً نقؾ تجعلنا

 .وتوجههم المتحاورٌن تحرك التً الدوافع على التعرؾ: األولى

 .الراقً  المستوى هذا إلى الحوار أوصل الذي الحرٌة حجم: الثانٌة

 إطار ضمن لكن القبلٌة، الزعامات وانتخاب تصنٌؾ، فً علٌها المتعارؾ للعادات وفًقا بكر أبً بٌعة تمت لقد -

 إلى واالجتماعٌة، السٌاسٌة أوضاعهم تطور من المرحلة وتلك الوقت، ذلك فً افتقدوا المسلمٌن ألن الدٌن ؛

 لم حدث ما أن على االجتماع بداٌة فً الصحابة بٌن القوي االختالؾ وٌؤكد خلٌفة، كٌفٌة انتخاب تحدد أسس

 فً تتم كانت التً هً النبً عهد فً الشورى أن المعروؾ إذ المصادر، روت كما الشورى طرٌق عن ٌتحقق

 برأٌهم وٌأخذ تمٌٌز، دون ودنٌاهم دٌنهم، أمور فً وٌتناقشون بالنبً، المسلمون ٌجتمع حٌث المسجد،

 عام كمبدأ الكرٌم، القرآن إلٌه دعا بما اهتداء منهم، عدد ألكبر الرأي بإعطاء ٌسمح كان وبالتالً ومشورتهم،

 .المتطورة  وحاجتها المتجددة ، مصالحها وفق األمة الجتهاد له والتحدٌد فٌه التفصٌل وترك كلً، ونهج

 الجماعات سلوك فً والشكل المحتوى، فً تاًما توافًقا خلقت معنوي، فراغ من عنها نجم وما النبً ؼٌبة إن -

 السائدة، االجتماعٌة المعاٌٌر على المرحلة، هذه فً ٌطؽى أن الدٌنً للرابط كان وما المختلفة، اإلسالمٌة

 بٌن السجال القبلً إلى أقرب السقٌفة اجتماع فً السجال كان لهذا القبلٌة، على القائلة وسلوكها، وأخالقٌاتها،

 .المسلمة  القبائل

 تجمعٌن، بٌن االنقسام فبدأ األنصار، خاطب حٌن بكر أبو كان كما القبلً الواقع عن تعبًٌرا أكثر أحد ٌكن لم -

 هو قرٌش، من الحً لهذا إال العرب تدٌن ولن أهل، له فأنتم خٌر من فٌكم ذكرتم ما أما" قبلٌتٌن وحدتٌن أو

 ما بقدر دٌنٌة أو شخصٌة، تكن لم الفرٌقٌن كال من ظهرت التً االعتراضات إن ثم ، "وداًرا نسًبا العرب أوسط

 . قبلً طابع ذات كانت

 :مبدأٌن على األقل، على األول، طورها فً الخالفة احتوت -

 .اإلسالم فً والمنزلة الفضل: األول

 .والشرؾ النسب: الثانً

 .المبدأٌن لهذٌن انعكاس سوى واألنصار المهاجرٌن، بٌن دار الذي النقاش ٌكن ولم

 المهاجرٌن وأن قرٌش، من الحً لهذا إال األمر هذا تعرؾ لن العرب أن من بكر أبو قاله بما األنصار اقتنع -

 إلى بالعٌش مكتفٌن القرارات باتخاذ ٌتفردون وال العامة، ونالشؤ فً وسٌشاورونهم باألمر، ٌستبدون ال سوؾ

  .األخٌر مرضه فً النبً وصٌة إلى مطمئنٌن كنفهم، وفً جانبهم،



 اتجاه أول عن األنصار فرٌق عبر الحساس، الموضوع هذا حول دارت التً المناقشات عن النظر بؽض -

 بوحدة اصطدم أنه وبخاصة خطورة، وأقلها االتجاهات، أوهى كان أنه إال النبً، وفاة بعد اإلسالم فً سٌاسً

 المهاجرٌن فرٌق ٌقنع أن على بقادر ٌكن لم أنه كما بداٌتها، منذ حركته أعاق مما قرٌش جانب من منتظرة ؼٌر

 الزعامة، وإلى االنسجام إلى افتقر أنه والواقع الموقؾ، سٌد ٌكون أن وبالتالً النبً، خالفة فً نظره بوجهه

  . المبدئٌة شروطها ومن السلطة، إلى الطموح ركائز من وكلتاهما

 لتفكٌره ونتٌجة شخصٌته، قوة واقع من الخالفة منصب إلى بكر أبً إٌصال فً بارًزا دوًرا عمر أدى -

 إلى ٌتطور قد األمر أن أدرك لقد وإصؽاء، حظوة األكثر النبً مستشاري أحد جعله الذي المستنٌر السٌاسً

 األسباب وفً االختٌار، وفً التحرك، فً السرعة فكانت األمر، بهذا بأحقٌتها فئة كل اعتقدت حٌث مسلح نزاع

 واقع من بنفسه نفسه فرض قد األخٌر هذا أن صحًٌحا كان ولئن بكر، أبً اختٌار فً نجاحه إلى أدت التً

 اإلسالم، فً وأسبقٌته منه، وقربه له، النبً حب إلى باإلضافة الجمع من والمقبولة والمعتدلة الهادئة، شخصٌته

ا معه وشكل به، لالعتراؾ األولى بالحركة قام حٌث كثًٌرا، ساعده قد عمر أن أًٌضا الصحٌح فمن ًٌ  ٌقبل ال ثنائ

 األنصار طمأن صؽٌرة، قرشٌة لعشائر انتماءهما أن وٌبدو المصاهرة، برباط األنصار مع ارتبطا كما االنفكاك،

 على قائمة إسالمٌة ستكون سٌاستهما وأن القوٌة، قرٌش عشائر على أكثر، باالعتماد، ٌحكمان ال كونهما إلى

 .الدم  روابط على تقوم مما أكثر والعقٌدة، اإلٌمان فً السابقة

 رسول سمعت: "قال حٌن بكر أبً رواٌة إلى تستند قرٌش، فً اإلمامة أن فً المصادر رواٌات أوردته ما إن -

 .  "قرٌش من األئمة: "ٌقول وسلم علٌه هللا صلى هللا

 وقبول حمٌدة، خصال من به تمتع ما بفعل المرحلة لمتطلبات ومالئًما صائًبا، كان بكر أبً اختٌار أن الواقع -

 مقبول حد وتوفٌر الصفوؾ، جمع على القادر الرجل فٌه وجدوا الذٌن واألنصار المهاجرٌن، أوساط فً واسع

 .القبائل عٌون فً وهٌبة شرؾ، ذا كان كما واإلجماع، االتفاق من

 الداخلٌة األوضاع تسوٌة بمسألة وبالتالً الخالفة، بمسألة وثًٌقا ارتباًطا بعامة المسلمٌن مصٌر ارتبط-

 التصدعات ترمٌم بإعادة البدء لعملٌة والضروري الالزم، الشرط القضٌة هذه من االنتهاء كان لذلك للمسلمٌن،

 تجاه بكر ألبً القوي السند مثلت التً قرٌش بوحدة هذه وارتبطت اإلسالمً، السٌاسً الكٌان فً الكبرى

 .القبائل

 اتباعها، علٌه وجب التً للسٌاسة العام اإلطار بكر، أبً مباٌعة فٌها تمت التً الموضوعٌة الظروؾ حددت -

 الجدٌد، منصبه فً بسٌاسته التعرٌؾ إلى مباٌعته، بعد فعمد، إنجازات من النبً حققه ما على المحافظة وهً

 أٌها: قال حٌث المسجد فً ألقاها التً الخطبة فً وذلك المسلمٌن، بعامة وعالقتها الخالفة، مهمات وشرح

 والكذب أمانة، الصدق فقومونً، أسأت وإن فأعٌنونً، أحسنت فإن بخٌركم، ولست علٌكم ولٌت قد فإنً الناس

 هللا شاء إن الحق، منه آخذ حتى عندي ضعٌؾ والقوي حقه، له آخذ حتى عندي قوي فٌكم والضعٌؾ خٌانة،

 فإذا ورسوله، هللا أطعت ما أطٌعونً بالذل، هللا ضربهم إال قوم ٌدعه ال فإنه الجهاد، منكم أحد ٌدع ال تعالى،

 . "هللا ٌرحمكم صالتكم إلى قوموا علٌكم، لً طاعة فال ورسوله، هللا عصٌت



 :التالية النقاط تضمنت أنها نالحظ الخطبة لهذه متأنية قراءة إن

 .علٌهم ما وعلٌه لهم ما له بخٌرهم، ولٌس منهم واحد هو المسلمٌن خلٌفة -

 بذلك، ومرهونة مقرونة له المسلمٌن وطاعة المخلوؾ ، صالحٌات الخلٌفة صالحٌات تتعدى أن ٌجوز ال -

 .قبله من قادها قد النبً كان كما األمة ٌقود أن الخلٌفة فعلى

 .المسلمٌن على واجب ورقابته النبوي، النهج عن شذ إذا الخلٌفة إصالح -

 .حٌاته طوال علٌها محافًظا السٌاسٌة التصورات لهذه مخلًصا بكر أبو بقً وقد

 :السقيفة  الجتماع السياسية النتائج

 :فقد الراشدي، العصر فً اإلسالمٌة للدولة السٌاسٌة الحٌاة فً كبٌر أثر السقٌفة الجتماع كان

 التً األزمة لهذه الداخلً البعد المسلمٌن، شمل لم على قادر للنبً خلٌفة واختٌار اإلمارة، مسألة مثلت -

 .النبً وفاة بعد بالمسلمٌن عصفت

 إلى أقرب كانت بكر أبً انتخاب عملٌة أن من الرؼم على الكرٌم، القرآن فً جاء كما الشورى مبدأ أقر -

 انتخابً . إجراء إلى منها السٌاسً الواقع

 أصلح الختٌار المباشر االنتخاب مبدأ على النظام هذا وٌقوم اإلسالمٌة، الدولة فً الخالفة نظام انبثق -

 .شروطه من شرًطا البٌعة وأصبحت األقل، على الراشدي العصر فً الصحابة رجال كبار من الموجودٌن

 فً جرت الخاصة فالبٌعة وعامة، خاصة: ضربٌن على وكانت البٌعة، هو آخر مبدأ االنتخاب مبدأ على ترتب -

 الجامع المسجد فً آخر اجتماًعا الؽداة فً فعقدوا المشروعة، البٌعة المسلمون فٌها ٌر ولم السقٌفة، اجتماع

 .خلٌفة بكر أبا المسلمٌن عامة باٌع حٌث

 حتى بمفهومها الخطبة هذه واستمرت الحكم، فً برنامجه فٌها وٌعلن الخلٌفة، ٌلقٌها التً الخطبة البٌعة استنت -

 من ٌكن لم المبدأ هذا أن بالذكر والجدٌر الوزاري، البٌان أو العرش، بخطاب تعرؾ وأصبحت هذا، ٌومنا

 وساروا بكر، أبو بها بدأ أن بعد العرب فاستحسنها وبٌزنطٌة، فارس فً معروًفا كان ولكنه بكر، أبً ابتكار

 .علٌها 

 :المدينة خارج السياسية األوضاع

 نطاق شبه خارج اإلسالمٌة الفتوح وانطالق الردة، هما القصٌرة بكر أبً خالفة فً البارزان الحدثان     

 رواٌات جمٌع وتطلق والعرب، اإلسالمٌة الدعوة مستقبل على الخاص تأثٌره منهما لكل وكان العربٌة، الجزٌرة

 من عنها نجم وما النبً، وفاة عقب العربٌة الجزٌرة أطراؾ على حصلت التً التطورات على المصادر

 بعد علٌه المحافظة ٌمكن ال الموقؾ، هذا أن على اإلسالم، عن باالرتداد أو الردة بحركة القبائل؛ انتفاضة

 فً تباًٌنا أكثر كانت النبً وفاة بعد حدثت التطورات التً أن ذلك. اإلسالم  صدر تارٌخ فً المستجدة األبحاث

 بد وال اإلسالم، عن عام ارتداد عن حال، بأي الحدٌث ٌمكن ال ولهذا الردة، حركة تحت ندخلها أن من نوعها

 .الكبٌرة القبائل بطون من بطن كل فً بل قبٌلة، كل عمق فً ونتوؼل حدة، على حالة كل فً نبحث أن من



 القبلً، النظام تتخطى مؤسسة فً اإلسالمً الدٌن راٌة تحت العرب توحٌد نحو العامة النبً سٌاسة اتجهت     

 وانضووا الدٌن، هذا فً عامتهم العرب فدخل دولة، كٌان جسدت سٌاسٌة دٌنٌة جماعة ٌؤسس أن واستطاع

 وأمره، هللا وحً عن أحكامه ٌصدر أنه بفعل والسٌاسٌة الدٌنٌة، بالزعامتٌن له ودانوا النبً، لواء تحت

ا كان أنه إلى باإلضافة ًٌ  النفس لنزعات ٌخضع ولم المختلفة، القبائل بٌن المعاملة فً سوى إذ سلوكه، فً مثال

ا، حدًثا ذلك وٌعد والعشٌرة، األهل إٌثار إلى ومٌلها البشرٌة، ًٌ ا دٌن ًٌ  واعتناق المدٌنة، دولة إلى باالنضمام وسٌاس

 .توحٌدٌة سمة وهذه دٌنها،

  وسلم علٌه هللا ىصل النبً ٌرأسها واحدة دولة فً العربٌة الجزٌرةشبه  فً القبائل توحٌد تم وهكذا     

 ٌترسخ لم التً العربٌة، القبائل مواقؾ الزم الذي فاالضطراب مفككة، كانت الوحدة هذه لكن المدٌنة، ومركزها

 خارج أما الخلٌفة، حول الجمٌع فالتؾ المدٌنة، فً المختلفة التٌارات وحد لحداثته؛ نظًرا قلوبها فً اإلسالم

 مع السٌاسً التحالؾ من أشكال سوى ٌوجد ٌكن فلم العرب، جزٌرة من واسعة أرجاء وفً المدٌنة، نطاق

ا قراًرا كان اإلسالم فً الدخول فإن ذلك إلى باإلضافة المدٌنة، ًٌ  المحافظة القبائل زعامات به استهدفت سٌاس

  . علٌها المسلمٌن خطر وتحاشً كٌانها، على

 واجتماعٌة، دٌنٌة، مكاسب من بعامة للعرب حققه ما وبٌن النبً شخص بٌن ربطت الزعامات، هذه لكن     

 الدم رابطة بداٌاته، منذ اإلسالم، استبدل فقد االجتماعً، القبلً والنظام العربً، حٌاة تماًما ؼٌرت وسٌاسٌة

 النزاعات من وحد األمة، بوحدة القبلً والتمزق بالشرٌعة، والعرؾ والجهاد والؽزو والعقٌدة، الدٌن برابطة

 الجهاد وشرع اإلسالمٌة، الجماعة إلى ذلك مسئولٌة ونقل القبلً، بشكله الثأر مبدأ رفع خالل من التقلٌدٌة القبلٌة

 فكرة لقاء ٌلةالقب فردٌة وأطاح والكأل، الماء على التسابق أو الثأر، أجل من القتال من بداًل  هللا سبٌل فً

 التكافل إلى ودعا المسلمٌن، بٌن وساوى اإلسالمٌة، الدولة قواعد وأرسى األمة، علٌها تستند التً الجماعٌة

 التام، اإلنجاز من ٌتمكن لم ذلك ومع العرب ، وطباع ٌتناسب، نحو على العربً المجتمع ونظم والتضامن،

 عن الردة حركة وبرهنت العربٌة، الجزٌرةشبه  أنحاء سائر على الناشئة اإلسالمٌة الدولة نفوذ لمد والنهائً

 العادات تجذر وأن اإلسالم، فً القبائل دخول وهشاشة خاصة، األطراؾ فً السٌاسً الكٌان هذا ضعؾ

 . الدٌن رابطة من أقوى كان النفوس فً القبلٌة والتقالٌد

 والطائؾ، ومكة المدٌنة، سكان بٌن إال الدٌن ٌتجذر ولم استكملت، قد تكن لم التوحٌد سٌاسة أن والحقٌقة     

 من سواء الردة لحركة الشدٌد االتساع فً للشك مجااًل  المصادر تدع وال بجوارهم، القاطنة القبائل وبعض

ا ٌبق ولم المدٌنة، حكم على للقبائل الساحقة األكثرٌة خرجت فلقد الجؽرافٌة، الناحٌة من أو القبلٌة، الناحٌة ًٌ  موال

 مكة، من بالقرب ٌعٌشون كانوا الذٌن التقلٌدٌون وحلفاؤها قرٌش: التالٌة القبال من تتألؾ جًدا صؽٌرة نواة سوى

 ثبتت فقد الطائؾ، فً ثقٌؾ المدٌنة، من بالقرب ٌسكنون كانوا الذٌن التقلٌدٌون وحلفاؤهم والخزرج األوس

 بمكة، تربطها القبائل هذه بأن وٌذكر اإلسالم، على وخزاعة؛ وأسلم وأشجع وبلى وجهٌنة وؼفار، مزٌنة

ا تدخل وهً مشتركة، مصالح والمدٌنة ًٌ  اتخذوا فقد وسلٌم، عامر وبنً هوازن قبائل أما معها، تحالؾ فً تقلٌد

 . متربًصا موقًفا



 فلم الجنوب، فً وحضرموت وعمان الٌمن سٌما وال العربٌة، الجزٌرة شبه فً األخرى المناطق سكان أما     

ا إسالمهم كان ولقد سكانها، نفوس فً تجذر قد الدٌن ٌكن ًٌ ا، سطح ًٌ  القتل خشٌة الواقع لألمر واستسالًما ومرحل

 دخول أحدثها خاصة سٌاسٌة ظروؾ ولٌد كان كما ومنهج، ونظام كعقٌدة، باإلسالم ولٌس اقتناًعا والسبً،

 اإلسالم من موقفهم كان كذلك، بٌنهم، فٌما مادي اجتماعً ووثاق ترابط، خلق إلى ٌؤد ولم اإلسالم، فً قرٌش

 حنٌن وؼزوة مكة، فتح بعد إال والمدٌنة، مكة عن البعٌدة المناطق هذه فً ٌنتشر لم اإلسالم إن إذ ضعًٌفا،

 بالمدٌنتٌن المحٌطة المنطقة فً محصوًرا ذلك قبل النبً نشاط وظل للهجرة، الثامن العام بعد أي والطائؾ،

 من شًء أو مرض قلوبهم وفً اإلسالم، فً دخلوا األطراؾ عرب من كثًٌرا أن ذلك، ومعنى المقدستٌن،

 أن بعد النبً، وأطاعوا المدٌنة، فً اإلسالمٌة الحكومة سلطة تقبلوا الذٌن برؤسائهم مقتدٌن أسلموا ألنهم النفاق؛

 مسلمٌنال خطر وإبعاد كٌانهم، على للمحافظة اإلسالم ولدعوى له، المعادٌة القوى على كبرى انتصارات حقق

 وآمنت اإلسالم واستوعبت فهمت، القبائل أن على إسالمها لتعلن المدٌنة إلى القبلٌة الوفود إرسال ٌدل وال عنه،

 ووفاة اإلسالم؛ فً القبائل هذه دخول بٌن الزمنٌة المدة أن وبخاصة فٌه، الدخول على وحرصت بتعالٌمه،

 مكة فً اإلسالمً الدٌن استقرار استؽرقها التً المدة مع بالمقارنة أعوام، ثالثة تتجاوز ال قصٌرة كانت النبً،

 سٌاسً تحول بمرحلة تمر كانت األطراؾ على الضاربة القبائل هذه أن كما عاًما، عشرٌن البالؽة والمدٌنة،

 على بٌنها، الداخلٌة، الصراعات إلى باإلضافة الٌمن، فً وبخاصة علٌها، الواقع الفارسً الضؽط من لتتخلص

 . النفوذ

 بهذه ونزلت تماًما، ذلك ٌعً النبً كان ولقد عام، بشكل والضعؾ القوة، بٌن القبائل هذه إٌمان تفاوت لذلك،     

 المطلقة األكثرٌة وهم األعراب، تتهم وهً التارٌخٌة، الواقعة هذه توثق التً القرآنٌة اآلٌات من الكثٌر الصدد

ْعلَُموا أاَلَ  َوأَْجَدرُ  َونَِفاًقا ُكْفًرا أََشدُّ  األَْعَرابُ : }والنفاق والكفر، والتخاذل بالضعؾ، آنذاك، للعرب  أَْنَزلَ  َما ُحُدودَ  ٌَ

َتِخذُ  َمنْ  اأْلَْعَرابِ  َوِمنَ  َحِكٌم ، َعلٌِم   َوهللَاُ  َرُسولِهِ  َعلَى هللَاُ  َتَرَبصُ  َمْؽَرًما ٌُْنفِقُ  َما ٌَ ٌَ ِهمْ  الَدَوائِرَ  بُِكمُ  َو ٌْ  َدائَِرةُ  َعلَ

 [ .13 ،17: التوبة{ ]َعلٌِم   َسِمٌع   َوهللَاُ  الَسْوءِ 

 على وبالنبً اإلسالم، من المتربص موقفها تخفً ال كانت القبائل من عدًدا أن القرآنً النص هذا من نفهم

 .للنبً ومباٌعتها ووالئها الجدٌد، الدٌن فً دخولها من الرؼم

 لَمْ  قُلْ  آَمَنا اأْلَْعَرابُ  َقالَتِ } :تقول التً تلك اإلسالم من القبائل موقؾ على وبٌاًنا داللة، اآلٌات أكثر ولعل     

ْدُخلِ  َولََما أَْسلَْمَنا قُولُوا َولَِكنْ  ُتْؤِمُنوا لِْتُكمْ  اَل  َوَرُسولَهُ  هللَاَ  ُتِطٌُعوا َوإِنْ  قُلُوبُِكمْ  ِفً اإْلٌَِمانُ  ٌَ ًئا أَْعَمالُِكمْ  ِمنْ  ٌَ ٌْ  هللَاَ  إِنَ  َش

 وفودها عبر تسارع القبائل من الكثٌر أخذ وقت فً اآلٌة هذه نزلت وقد ،[ ٗٔ: الحجرات{ ]َرِحٌم   َؼفُور  

 .اإلسالم  فً للدخول

 االلتزام مع الخاصة حٌاتها تعٌش فتركها العٌش، حرٌة من القبائل هذه به تنعم بما شعر قد النبً وكان     

 ارتبطت التً العهود ٌتجاوز علٌها اإلسالمً الحكم ٌكن ولم السٌاسٌة، حرٌتها من شًٌئا تفقد لم لذلك باإلسالم،

 معٌنة، وشروط لدوافع، نفسه النبً شخص مع عقًدا أو حلًقا، سوى نظرها فً تكن لم التً النبً مع بها



ا تنتهً معه المتعاقدة الشخص وبوفاة راٌته، تحت قرٌش اتحاد عن نشأت خاصة ظروؾ فرضتها ًٌ  صالحٌة آل

 .آخر شخص مع مجدًدا فٌه البت ٌتم لم إن العقد

 مفاوًضا وفًدا وأرسلوا النبً وفاة بعد اجتمعوا، وطًء وؼطفان أسد، ممثلً أن التارٌخٌة الرواٌات تذكر     

 بترك طلبهم رفض لكنه حسًنا، استقبااًل  الوفد بكر أبو استقبل الزكاة، من بإعفائهم مطالبٌن المدٌنة إلى عنهم

 خائبٌن عادوا ولما والصالة، الدٌن فً االستمرار على عزمهم أكدوا أنهم من الرؼم على قاطًعا رفًضا الزكاة

 األكثرٌة على أًٌضا ٌصح القبائل هذه على ٌصح وما األسدي، طلٌحة بالمتنبئ والتحقوا ارتدوا، المدٌنة من

 النبً، مع عقودهم وفضوا ارتدادهم، أعلنوا حٌث وؼٌرهم، وهوازن وقضاعة كندة، مثل القبائل من الساحقة

 .بأنفسهم واستقلوا

 والتزامات واجبات، من علٌها اإلسالمً الدٌن ٌفرضه ما تعلم تكن لم ارتدت التً القبائل هذه أن وٌبدو     

 مجرى فً جذري وتؽٌٌر ألفت، عما الخروج ذلك معنى وكان نظرها، فً طبٌعة ؼٌر كانت ربما وفروض

 علٌها، اإلسالم فرضها التً بالواجبات ذرًعا ضاقت ما وسرعان حرٌتها، من والحد واالجتماعٌة، الدٌنٌة حٌاتها

 باإلذالل الشعور من نوًعا أوجدت كما والجماعٌة، الشخصٌة حرٌتها من انتقاًصا فٌها ورأت الزكاة، وبخاصة

 ٌدفعها أتاوة الجزٌة ٌعد لم اإلسالم من الرؼم على وأنفته العربً، كبرٌاء مع ٌتعارض مما القبائل هذه تألفه لم

 .بكر ألبً الزكاة دفع عن فامتنعت للمنتصر، المؽلوب

 وهكذا الردة، أحداث عن عزلها ٌمكن ال التً النظرة هذه لألمور، القبائل نظرة ٌبدو، ما على كانت، هذه     

 نفسها، اإلسالمٌة لألمة السٌاسٌة التزكٌة من ٌتجزأ ال جزًءا المعنى بهذا كانت الردة أحداث أن كٌؾ لنا ٌتضح

 عبر ووطده النبً، أسسه الذي السٌاسً للكٌان الملموس التارٌخً عن الطابع بوضوح الحركة هذه وكشفت

 . العملٌة السٌاسٌة الممارسة من طوٌلة سنوات

 ذلك وردتهم، العرب انتفاضة إلى بدورها أدت التً البواعث تحرٌك فً آخر دوًرا األجنبً العامل وأدى     

 البٌزنطٌٌن وإمبراطور الفرس عاهل بٌنهم ومن المجاورٌن، واألمراء المملوك، إلى الكتب النبً إرسال أن

 الوحدة أسباب من فٌها لٌس بالد فً الفتنة إثارة على ٌعملون هؤالء جعل ما اإلسالم، إلى فٌها ٌدعوهم ،"الروم"

 .الجدٌد  الدٌن ؼٌر

 لٌتم: قال فٌه افترقوا الذي األمر فً األنصار وجمع عنه، هللا رضً بكر أبو بوٌع لما" أنه الطبري روى     

 والنصارى، الٌهود واشرأبت النفاق، ونجم قبٌلة، كل فً خاصة وإما عامة، إما العرب ارتدت وقد أسامة، بعث

 فإن ثم ومن، "عدوهم وكثرة وقلتهم وسلم، علٌه هللا صلى نبٌهم لفقد الشاتٌة المطٌرة اللٌلة فً كالؽنم والمسلمون

 فً والنصرانً الٌهودي، الدور حجم أحٌاًنا، وانعدامها التارٌخٌة، المادة قلة من الرؼم على نتصور، أن لنا

 أخفقت وقد حجاب، وراء ومن خفٌة، ٌعملون بخاصة الٌهود أن وٌذكر. بكر أبً حٌاة فً والتنبؤ الردة حركة

 من النبً طردهم أن بعد والتردي التشتت، النتٌجة وكانت الرسالة، عصر فً اإلسالم لضرب محاوالتهم

 . والمسلمٌن باإلسالم فتربصوا خٌبر، فً وأخضعهم المدٌنة،



 ما مع تتجاور والبدو الحضر فحٌاة العرب، اضطراب فً دور العربٌة الجزٌرة فً شبه الحٌاة لتنوع وكان     

 النحو على لحاكم تخضع ال البدوي حٌاة طبٌعة إن ثم سهاًل، لٌس أمًرا القومٌة الوحدة ٌجعل مما تباٌن، من بٌنها

 فً تكمن حٌاتها أن البادٌة فً القبٌلة ترى كما شًٌئا، الفردي باستقالله ٌقابض ال فالبدوي. الحضري ٌفهمه الذي

 وهو العرب، بٌن اإلسالمً الدٌن انتشر وعندما ،منها الحد أو االنتقاص، شأنه من ما كل فتقاوم استقاللها،

 أهل استقالل على تقضً سٌاسٌة وحدة إلى باهلل اإلٌمان وحدة تمتد أن من هؤالء خشً التوحٌد، إلى ٌدعو

 .البادٌة 

ا موقًفا اتخذت وقد القبائل، بعض عند معانٌها بأوضح النبً وفاة بعد القبلٌة العصبٌة وبرزت      ًٌ ًٌا سٌاس  معاد

 بتفوق قبل من ترض لم القبائل هذه أن ذلك المسلمٌن، جماعة بنظرها تزعمت التً خاص، بشكل قرٌش، من

 العرب، ٌألفها لم التً الوراثة من كنوع النبً وفاة بعد الزعامة هذه استمرار علٌها، وعدت وزعامتها قرٌش،

 مع تماًما ٌنسجم ال موقؾ لبعضها فكان القبائل، أوساط فً اإلجماعً طابعها بكر أبً بٌعة تأخذ لم لذلك

 .االختٌار هذا فً رأي لها ٌكون أن دون كخلٌفة اختٌاره بموجبه تم الذي األسلوب

 النبوة، إدعاء فً تسابق من نالحظه ما القبائل، بٌن وتحاسد تنافس من عنها ٌتولد وما بالعصبٌة، وٌرتبط     

 نجاح أحدثها التً األصداء أحد الظاهرة هذه وكانت العربٌة، الجزٌرة من مختلفة أنحاء فً المتنبئون فظهر

 .والمدٌنة  مكة توحٌد عبر اإلسالمٌة الحكومة نفوذ وتوسٌع مكة، فتح عقب النبً

 :النبً  حٌاة فً النبوة ادعتا شخصٌتٌن من األكبر الخطر أتى وقد

 .الٌمن فً دعوته نشر الذي العنسً باألسود المعروؾ الخمار، ذو كعب، بن عبهلة المتنبئ هً: األولى

 .الٌمامة فً حنٌفة بنً فً النبوة ادعى الذي الكذاب بمسٌلمة المعروؾ حبٌب، بن مسٌلمة المتنبئ هً: والثانٌة

ا الردة حركة انتشرت      ًٌ  على وعمان البحرٌن، من وامتدت العربٌة، الجزٌرةشبه  أنحاء معظم مع جؽراف

 فً والٌمن حضرموت ، إلى هناك ومن الشرقً، الجنوب إلى الشرق ومن العربً، الخلٌج ساحل طول

 شبه من األكبر بالقسم أحاطت دائرة نصؾ شبه شكلت الحركة هذه أن أي الٌمامة ، إلى هناك من ثم الجنوب،

  .العربٌة الجزٌرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


