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أوراق

َمن هم األميون في القرآن؟
زكريا
محمد*

جادلت منذ سنوات في أن مصطلح ّ
«األميني»
ف ــي الـ ـق ــرآن ه ــو االسـ ــم الـ ــذي ك ــان يـطـلــق على
امل ـس ـل ـم ــن ،وع ـل ــى األح ـ ـنـ ــاف ع ـم ــوم ــا ،ق ـب ــل أن
ي ـت ـب ـلــور مـصـطـلــح «امل ـس ـل ـم ــن» وي ــرس ــخ .أمــا
النظرية السائدة فتقول إن «األميني» مصطلح
يقف في معاكسة مصطلح «أهل الكتاب» .بذا
فاألميون هم من ال كتاب لهم من مشركي مكة
والعربُ .
ويستند عادة إلى اآلية  146من سورة
البقرة لتأييد هذه النظرية:
«ومــن أهــل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده
إل ـي ــك وم ـن ـهــم م ــن إن تــأم ـنــه ب ــدي ـن ــار ال ي ــؤده
إليك إال مــا دمــت عليه قائمًا ذلــك بأنهم قالوا
ليس علينا فــي األمـيــن سبيل ويقولون على
الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده
واتـقــى فــإن الـلــه يحب املتقني» (س ــورة البقرة:
.)146
واآليـ ــة تـتـحــدث عــن رف ــض ي ـهــود ي ـثــرب ســداد
ديــون للمهاجرين املكيني إلــى املدينة ،قائلني
لهم :ليس علينا في األميني سبيل .وقد فهمت

كان األحناف ومن ماثلهم
يدعون في مكة باألميين
الـغــالـبـيــة أن ه ــذا يـعـنــي :أن ـنــا لــن نــدفــع ديــون
املشركني .بذا فكلمة «األميني» في اآلية تعني:
املشركني العرب.
وهذا في الحقيقة تفسير غير ممكن إطالقًا من
ثالث نواح:
األولى :أنه يناقض الخبر بكل رواياته .فالخبر
ّ
يقوم أساسًا على أن بعضًا من املهاجرين ،كان
قد دايــن اليهود وقــت أن كــان مشركًا .ولــو كان
اليهود يقولون بالفعل« :ليس علينا في غش
العرب حرج» ،كما يدعى ،ملا كان هؤالء العرب،
مكيني وغير مكيني ،قد أعطوهم فلسًا واحـدًا
كدين من األصــل .فكيف يمكن لك أن تداين من
يعلن جهارًا نهارًا أنه لن يرد لك دينك ،وأن ال
ذمة لك عنده؟!
ّ
الـثــانـيــة :أن ه ــذا التفسير يـخــالــف املـنـطــق .إذ
كيف لليهود أن يعيشوا بني العرب الوثنيني
إذا كــانــوا يعلنون بــوضــوح أنـهــم لــن يحفظوا
لهم أمــانــة وال عـهـدًا؟ وكـيــف لهم أن يتعاملوا
مع األوس والخزرج في املدينة ،وهم يحملون
النظر هذه؟ إن هذا لهو الجنون بعينه.
وجهة ّ
الثالثة :أنــه يخالف الحقائق التاريخية التي
نعرفها .فقد عاش اليهود بني مشركي يثرب،
وفـ ــي ك ــل الـ ـج ــزي ــرة ،وت ـع ــام ـل ــوا مـعـهــم ف ــي كل
القضايا االقتصادية بشكل عادي .عليه ،فهذا
التفسير باطل تمامًا ،وال يمكن االلتفات إليه
من وجهة نظرنا.
أما التفسير األسلم لهذه اآلية ،فهو أن العقود
الـتـجــاريــة ،س ــواء كــانــت عـقــود ديــن أو غيرها،
تلك األزمان تنطلق من أرضية دينية
كانت في ُ
دومـ ــا .فـ ــإذا ن ــزع ــت ه ــذه األرض ـي ــة بـطــل العقد
تمامًا .يعني :أنــا عاقدتك كتابع لــديــن معني،
وحني خرجت من دينك إلى دين آخر فقد بطل
ّ
العقد .خــروجــك مــن ديـنــك أخــل بالشرط األول
للعقد .بذا لم يعد من عقد بيني وبينك .وهذا
في الواقع ما حصل مع املهاجرين .فقد كانوا
عـلــى دي ــن مـكــة ،ثــم تـحــولــوا إل ــى «أم ـيــن» بعد
بعثة الرسول.
وهذا في الوقع ما يقوله لنا عدد من املصادر
العربية« :قال الحسن وابن جريج ومقاتل :بايع
ً
اليهود رجاال من املسلمني في الجاهلية ،فلما
أسلموا تقاضوهم بقية أموالهم ،فقالوا :ليس
لكم علينا حــق ،وال عندنا قضاء ألنكم تركتم
ديـنـكــم انـقـطــع الـعـهــد بيننا وبـيـنـكــم» (الــزيــد،
م ـخ ـت ـصــر ت ـف ـس ـيــر الـ ـبـ ـغ ــوي) .وهـ ـك ــذا يـتـضــح
األمر« :ألنكم تركتم دينكم ،انقطع العهد بيننا
وبينكم» .الــديــن هــو شــرط أي عقد وأرضيته.
من دون هذا األرضية يفسد العقد ويبطل.
وي ــورد القرطبي الخبر ذات ــه ،لكن مــن دون أن
ينسبه إلى مقاتل أو غيره:
«ي ـ ـقـ ــال :إن ال ـي ـه ــود ك ــان ــوا ق ــد اسـ ـت ــدان ــوا مــن
ً
األعراب أمواال ،فلما أسلم أرباب الحقوق قالت
ال ـي ـهــود :لـيــس لـكــم علينا ش ــيء ،ألنـكــم تركتم
دينكم فسقط عنا دينكم» (الـقــرطـبــي ،تفسير
القرطبي) .وهكذا في الحقيقة اختصار جميل
جـ ـدًا :ألن ـكــم تــركـتــم دي ـن ـكــم ،سـقــط عـنــا ديـنـكــم.

س ـق ــوط ال ـ ِـدي ــن يـ ــؤدي إل ــى س ـق ــوط ال ـع ـقــد ،أي
ً
َ
الدين .أما الزمخشري فيختصر قائال« :وقيل:
ً
بــايــع الـيـهــود رج ــاال مــن قــريــش ،فلما أسلموا
تقاضوهم ،فقالوا :ليس لكم علينا حق حيث
تــركـتــم دي ـن ـكــم .وادع ـ ــوا أن ـهــم وجـ ــدوا ذل ــك في
كتابهم» (الزمخشري ،الكشاف) .أي ادعــوا أن
هذه القاعدة موجودة في دينهم.
إذن ،أس ـقــط ي ـهــود ي ـثــرب دي ــن املـهــاجــريــن ألن
املهاجرين أسقطوا دينهم القديم ،ديــن الــات
والعزى ومناة ،وصاروا «أميني» .لهذا قال لهم
يهود يثرب «ليس علينا في األميني سبيل»،
أي أننا لم نأخذ دينًا من «أميني» كي نرد لهم
دينًا .لقد استدنا من أنــاس يتبعون ديــن مكة
ال ـقــديــم ،وهـ ــؤالء لــم ي ـع ــودوا مــوجــوديــن .بناء
ع ـل ـيــه ،ف ــاألم ـي ــون ه ــو اس ــم ال ــدي ــن الـ ــذي تبعه
املهاجرون بعدما تركوا دين مكة .وهذا الدين
هو اإلسالم ذاته ،لكن قبل أن يتبلور مصطلح
اإلس ــام واملـسـلـمــن .طبعًا ،أغـلــب الـظــن أن من
اقتبسنا منهم أع ــاه فهموا عكس مــا نفهمه
ن ـح ــن .أي ف ـه ـمــوا أن امل ـه ــاج ــري ــن ت ــرك ــوا ديــن
األم ـي ــن ال ـجــاه ـلــي ،وأص ـب ـحــوا مـسـلـمــن .لكن
هــذا غير ممكن .فلو أن األميني هم املشركون،
لـكــان لليهود معهم سبيل .فهم قــد عاقدوهم
مــن قبل وهــم فــي مـكــة .بــذا فــاألمـيــون فــي اآليــة
ه ــم امل ـس ـل ـمــون .وال ـي ـه ــود ي ـقــولــون ل ـه ــم :نحن
لــم نتعاقد مــع أمـيــن كــي ن ــرد لـهــم ديـنـهــم ،بل
تعاقدنا مع مشركي مكة ،أتباع الــات ومناة،
وه ـ ــؤالء ل ــم يـ ـع ــودوا م ــوج ــودي ــن ك ــي ن ــرد لهم
ديـنـهــم .لكن هــذا الفهم املـعــاكــس ال يــؤثــر على
من «مقامات الحريري» للواسطي

صحة القاعدة ،قاعدة أن االنتقال من دين إلى
دين يبطل العقود.
ب ــذا يمكن االف ـت ــراض أن االس ــم (األم ـي ــن) كــان
يـطـلــق عـلــى الـشـيــع اإلبــراهـيـمـيــة فــي م ـكــة ،أي
ع ـلــى األحـ ـن ــاف وم ــن مــاث ـل ـهــم ،وع ـلــى م ــن تبع
النبي محمد ،وأغلبهم مــن هــذه الشيع .وكــان
ل ـهــذه الـشـيــع كـتــب تـنـســب إلبــراه ـيــم ،وتسمى
صحف إبراهيم «إن هذا لفي الصحف األولى،
صحف إبراهيم وموسى» (ســورة األعلى-18 :
 .)19ويؤكد لنا ابن النديم في الفهرس أنه قرأ
بعضًا من هــذه الصحف القديمة ،ومــن بينها
كتب لألحناف ،أتباع الديانة اإلبراهيمية ،في
كـتــاب وصـلــه وك ــان مــوجــودًا فــي مــا يـبــدو في
مكتبة املــأمــون فــي وق ــت م ــا« :ق ــرأت فــي كتاب
وق ــع إلـ ــي ،ق ــدي ــم ال ـن ـســخ ،يـشـبــه أن ي ـك ــون من
خزانة املأمون ،ذكر ناقله فيه أسماء الصحف
وع ــدده ــا وال ـك ـت ــب امل ـن ــزل ــة وم ـب ـل ـغ ـهــا -وأك ـثــر
الحشوية وال ـعــوام يصدقون بــه ويعتقدونه-
فذكرت منه ما تعلق بكتابي هذا .وهذه حكاية
ما يحتاج إليه منه على لفظ الكتاب :قال أحمد
ب ــن عـبــد ال ـلــه ب ــن س ــام ،مــولــى أم ـيــر املــؤمـنــن
هــارون -أحسبه الرشيد :-ترجمت هذا الكتاب
من كتاب الحنفاء وهم الصابيون اإلبراهيمية
الذين آمنوا بإبراهيم عليه السالم وحملوا عنه
الصحف التي أنزلها الله عليه» (ابــن النديم،
الفهرست) .وهــذا النص مهم جـدًا .وقــد أشرت
إليه في كتبي السابقة .وأهميته تكمن في أنه
يحدثنا عن وجود «صابيني إبراهيميني» ،أي
عن وجــود صابئة ذات طابع إبراهيمي .وهذا

ما يفسر قول مشركي مكة عن النبي« :لقد صبا
محمد» ،وما يفسر وضع الصابئة ضمن أهل
الكتاب.
أمـ ـ ــا أصـ ـ ــل ت ـس ـم ـي ــة «األم ـ ـ ـيـ ـ ــن» بـ ـه ــذا االسـ ـ ــم،
فيوضحه وصــف الـقــرآن إلبــراهـيــم نفسه بأنه
«أم ــة»« :إن إبــراهـيــم كــان أمــة قانتًا لله حنيفًا
ولم يك من املشركني» (سورة النحل .)120 :إنه
«أمــة» بــذا فأتباعه «أمـيــون» .ووصــف إبراهيم
باألمة يعني أنه لم يتبع ملة رسل قبله .فملته
كانت بُــد ُءًا وتأسيسًا .وكــل من كــان كذلك فهو
َّ
الرجل املتفرد بدين كقوله تعالى :إن
أمة« :األمة ُ َّ ً
إبراهيم كان أمة قانتًا لله» (لسان العرب) .لهذا
كــان «كــل مــن تسنن بسنة مــن غير نبي كأمية
[ب ــن ال ـص ـلــت] وورقـ ــة [ب ــن ن ــوف ــل] واب ــن عـمــرو
فهو أمة ،والجمع من كل ذلك أمم» (ابن سيده،
املخصص)
إذن ،فقد كان األحناف ومن ماثلهم يدعون في
مـكــة بــاألمـيــن .ول ــم يـكــن ل ـهــؤالء رس ــول ينطق
باسمهم حتى جــاء محمد بــن عبد الـلــه« :هو
ً
الذي بعث في األميني رسوال منهم يتلو عليهم
آيــاتــه ويزكيهم ويعلمهم الـكـتــاب والحكمة».
مــن بــن األمـيــن انبثق الــرســول .وبينهم نشأ
اإلسـ ـ ــام .وق ــد س ـمــي امل ـس ـل ـمــون بــاسـمـهــم في
الـ ـب ــدء ،أي أن ـهــم ح ـم ـلــوا اس ــم «األم ـ ـيـ ــن» .لكن
تدريجًا أخذ مصطلح اإلســام يرسخ ،خاصة
ّ
أن عــددًا من األحناف األميني أخــذوا يبتعدون
عن الرسول وأتباعه ،مثل أمية بن أبي الصلت،
الذي كان أميًا حنيفيًا ،لكه لم يصر مسلمًا.
* شاعر فلسطيني

