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 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

الح وتسهر على أمنها وحتافظ البد لكل شعب وأمة من حكومة وقيادة تقودها إىل الص
 على تطبيق القانون الذي من خالله يستطيع أن ميارس الشعب حرياته وحقوقه املشروعة.

وكثري من احلكومات والثورات تبدأ بشعارات وأفكار براقة من العدل واحلرية واملساواة وما 
وتكبت شعوهبا  أشبه، ولكن سرعان ما تنجرف إىل هاوية الظلم واالستبداد فتصادر احلريات

باحلديد والنار، وكل ذلك يرجع إىل أهنا ال تنطلق من دافع اهلي ومساوي، فال رادع هلا عن 
 ممارسة الظلم إال باخلوف من اهلل والعمل بالقوانني احليوية اإلهلية.

فجاء الدين اإلسالمي لكي ميثل مجيع الرساالت الربانية على مر التاريخ البشري، 
سالمية هي الوحيدة ال ي تضمن نشر العدل واملساواة واحلريات فأصبحت احلكومة اإل

 والتعايش السلمي حىت مع األقليات الدينية وغريها.
يف املدينة املنورة، مثااًل  pوكانت أول حكومة إسالمية شكلها النيب األكرم حممد 

ملسلمني  للحكومة اإلهلية حيث جتسدت فيها أمسى صور العدالة واملساواة واملؤاخاة بني ا
كافة، بل حىت أهل امللل واألديان ال ي كانت تعيش يف ظل اإلسالم، فأعطى الرسول األعظم 

p  الصورة املتكاملة للدين اإلسالمي الذي يهتم بأمور الدنيا وصالحها كما يهتم بأمور
هي األمنوذج الصحيح أمام البشرية مجعاء يف مسألة احلكم  pاآلخرة وفالحها، فحكومته 

 ة.واحلكوم
لذلك كان من الضروري على املسلمني أن يتصفحوا التاريخ ويعيشوا يف أجواء )أول 
حكومة إسالمية يف املدينة املنورة(، فجاء هذا الكتاب لكي يرسم لنا اخلطوط العامة 
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للحكومة اإلسالمية، ولقد خلصته أنامل املرجع الديين األعلى اإلمام الشريازي )دام ظله( ال ي 
بالقلم لتدافع عن اإلسالم وتوضح معامله السمحاء للناس أمجعني وذلك يف  مل تفتأ جتاهد

 اكثر من ألف كتاب ودراسة وكراس.
 العالمةوكان هذا الكتاب تلخيصًا وتعريبًا ـ مع بعض التغيريات ـ ملا كتبه الدكتور 

 حجة اإلسالم واملسلمني السيد حممد الثقفي )دام جمده( باللغة الفارسية.
طبع هذا السفر القيم، إحساسًا منا بأمهية املوضوع، سائلني من املوىل التوفيق وقد قمنا ب

 والقبول.
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                
  11/  0000بريوت لبنان ص ب                                  
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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 عاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.احلمد هلل رب ال
تبحث هذه الرسالة عن كيفية تشكيل الدولة اإلسالمية العادلة، وكيف أن الرسول 

قد شكل هذه الدولة يف املدينة املنورة، وإن كان أساس هذه احلكومة منذ  pاألعظم حممد 
 أيام الدعوة اإلسالمية يف مكة املكرمة.

مية العادلة يف املدينة ابتداًء على قيام الروابط احلسنة مع مجيع فقد قامت الدولة اإلسال 
األديان حىت مع اليهود، فقد كان اإلسالم دائماً ديناً مسحاً يؤمن حبرية العقيدة ومبدأ التعايش 
السلمي بني معتنقي املبادئ املختلفة ويعترب أهل الكتاب متساويني مع بنيه يف احلقوق 

 … خرىوالواجبات بطريقة أو بأ
هذا وقد حاول اليهود مرارًا أن يكيدوا مكائد شىت للدعوة اإلسالمية وألصحاهبا، 
وخاصة حينما رأوا زحفها الباهر وانتصاراهتا الرائعة، فأخذوا ينشرون األراجيف تارة، ويثريون 

، أو pالعصبيات القدمية بني العرب تارة أخرى، أو يدبرون املؤامرات الغتيال الرسول 
ـ مع ذلك ـ عقد معهم املواثيق واملعاهدات حىتى يعيشوا  pأعداءه، إال أن الرسول يناصرون 

 إىل جوار املسلمني يف أمان وسالم، فالعدوان وال خيانة وال غدر. 
، لكنهم (1)مع يهود "بين قريظة" و"بين النضري" و"بين القينقاع" وغريهم pهكذا فعل 

يف غزوة  pشركني املعتدين يف عدواهنم على الرسول أبوا إال إثارة الفنت والدسائس وناصروا امل
األحزاب ويف غزوات أخرى.. ومل يردعهم عن ذلك عهود أو مواثيق، ومل يرجعوا عن غيهم 

أن يقوم بإبعادهم عن املدينة املنورة من دون أن يقتلهم أو  pوخيانتهم، مما اضطر الرسول 
تدى عليها، ودفاعاً عن حرمات املسلمني يسجنهم أو ما أشبه.. وذلك دفاعاً عن العهود املع

ومستقبلهم وحفاظًا على الدعوة اخلالصة ال ي أمره اهلل بنشرها بني أرجاء العاملني دون تفرقة 
                                                           

 لإلمام املؤلف )دام ظله(. 1-1ل مرة يف تاريخ العامل( جللتفصيل راجع كتاب )وألو  (1)
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 بني لون ولون، وجنس وجنس، ودين ودين. 
حسنة طيبة مع النصارى ومع اجملوس بل ومع  pو هكذا كانت أخالق رسول اهلل 

 املشركني أيضاً.
ام السياسي واالجتماعي واالقتصادي من أهم العناصر األساسية يف تشكيل وكان النظ

الدولة اإلسالمية، فقد مت استحداث النظام التعليمي إلعداد وهتيئة املعلمني وقرىاء القرآن 
ونشر الفقه والثقافة اإلسالمية، فيما مت العمل على إجياد نظام قضائي يتم مبوجبه تعيني 

هتم بالنظام احلريب حلفظ األمن والدفاع عن الوطن اإلسالمي من احلكام والقضاة، كما ا
هجمات األعداء، وذلك بإعداد جمموعة تتوىل احلراسة وتراقب حتركات اخلصوم وتفتيش 
الطرق املؤدية للنفوذ، باإلضافة إىل هتيئة قوة عسكرية تستطيع أن تنفذ إىل مواقع العدو يف 

كما أنشأ حركة اخليالة ألجل االطالع على التحركات،  حالة املساس بأمن الدولة اإلسالمية،  
 املسلمني بالتقدم التجاري والصناعي. pكما أمر 

وهذه الشؤون املهمة ال ي مت تشكيلها يف الدولة اإلسالمية، هي جزء من اختصاص 
النظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي يف دولة املدينة، وكانت هذه املعايري سبباً يف حفظ 

اد النبوة والرسالة مع بساطتها، وكانت تتحاشى اآلداب والرسوم احلكومية، فكان التمدن أبع
 اإلسالمي الذي يشار إليه قد قامت دعائمه وشيدت أركانه يف دولة املدينة املنورة.

وهذه نبذة عن )أول حكومة إسالمية يف املدينة املنورة( وهي أسوة وقدوة جلميع 
مع  (1)اصة اإلسالمية منها، وقد أخذهتا من كتاب السيد الثقفياحلكومات يف عامل اليوم وخ

 بعض التغيري.
 نسأل اهلل أن ينفعنا هبا ويوفقنا ملا حيب ويرضى وهو املستعان.

 قم املقدسة                                                
 حممد الشريازي                                               

                                                           

 أصل الكتاب باللغة الفارسية، وقد ألفه العالمة السيد حممد الثقفي. (1)
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 الدين والمذهب في المجتمع أثر
 

قبل أن نشرع يف كيفية تأسيس حكومة إسالمية يف املدينة البد من اإلشارة إىل مدى 
تأثري الدين يف اجملتمع، فإن هناك آثار كبرية للدين على خمتلف مسائل اجملتمع، نشري اىل 

 بعضها:
املدن والقرى غالبًا ما  : يف املوقع اجلغرايف: فإن طراز السكىن وبناء الدور واملنازل يف1

يشري إىل اآلداب والعقائد املذهبية ألهايل تلك املنطقة، ففي الدول املسيحية ـ عادة ـ يكون 
مركز جتمع القروي حول الكنيسة، فطراز السكن وبناء الدور واملنازل تنسجم مع مقتضيات 

 املذهب بشكل أو بآخر. 
ان وقلته من توالد وتناسل غري بعيد عن : أما بالنسبة للتخطيط السكاين: فزيادة السك1

تأثري املذهب، وهذا ما يالحظ عند مطالعة احلياة االجتماعية لألقوام، وكيف أن األديان 
تقوم بتنظيم الروابط العائلية من القدمي، وتقديس الزواج وتشوق اآلباء واألمهات على إجناب 

 األوالد. 
لتخطيط املذهيب جند أن التوالد والتناسل فلو قايسنا التخطيط الدميقراطي األورويب با

يتفاوت حبسب األديان ال ي يعتنقوها، فمثاًل: يف بعض أقسام املذهب الربوتستان ي جتد 
 الزيادة يف عدد املواليد على عكس ما يف بعض أقسام املذهب الكاثوليكي.

يضانات، : مسألة هجرة األقوام: فاهنا باإلضافة إىل األسباب والعلل الطبيعية كالف1
واملسائل االقتصادية الناشئة عن جدب األرض، فإن هلا علل مذهبية أيضاً، وكذلك سفر 
املسلمني ألداء فريضة احلج، وأيضًا هجرة أكثر أهايل التبىت بسبب املعتقدات املذهبية وما 

 أشبه.
: بالنسبة للتشكيالت والنظام االجتماعي: تتدخل األديان واملذاهب يف األنظمة 2
قات االجتماعية املختلفة وتؤثر فيها تأثريًا مباشراً، ويف هذا الصدد ما نشاهده يف والعال

التشكيالت االجتماعية يف اهلند املعروفة بـ)كاست(، كذلك طبقة النجباء يف اليونان، 
ومستوى أحبار اليهود، وكهنة مصر القدمية، باإلضافة إىل ما نلمسه يف نظرات مفكري 
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إن أكرمكم سالم من حيث املساواة، نزواًل على حكم اآلية الشريفة: اإلسالم املتأثرة باإل
عند اهلل أتقاكم

(1). 
 : وكذلك بالنسبة إىل االقتصاد، حيث جيتمعون يف أسواق خاصة وهكذا.5
 

 األديان الثابتة
 

ميكننا تقسيم األديان من وجهات النظر املتعددة إىل الدين الزردش ي، والدين اليهودي، 
لكونفوشيوسي، والدين اإلسالمي، وهذه األديان يطلق عليها )األديان الثابتة( ألهنا والدين ا

تنظر إىل احلياة واألمور الدنيوية نظرة ثابتة وحىتى عند الظهور، فاستطاعت بنفوذها أن تؤثر 
تأثريًا مباشرًا يف جماالت: االقتصاد، والرتبية، والتعليم، والسياسة، وحىت إن البعض منها:  

 ردش ي، أو اليهودي، أو اإلسالمي، قام بتشكيل حكومة. كالز 
على عكس سائر األديان: كاهلندوسي، واملسيحي اليوم، مع أهنا تعترب من مجلة األديان 
احلية وهلا أتباع ومريدون كثريون، وهي من أكرب األديان العاملية، إال أهنا من األديان ال ي ليس 

: االقتصاد، والسياسة، والرتبية، والتعليم، ومل يكن فيها فيها برامج لألمور الدنيوية من قبيل
إال بعض النصائح األخالقية، إال ما كان من املذهب الربوتستان ي املسيحي، فبعد أن أعاد 
النظر يف تعاليم الكنيسة، كان أساساً لبناء اجملتمع الغريب اجلديد، وحيتمل أن يكون رأس املال 

 األصلية لظهوره.أحد العناصر األساسية والعلل 

                                                           

 .11سورة احلجرات:  (1)
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 تأسيس دولة المدينة
 

يف املدينة املنورة بتأسيس حكومة دنيوية ودينية يف نفس الوقت مما  pقام النيب األكرم 
اضطره لتخصيص قسم من وقته الشريف ألجل تنظيم األمور االجتماعية واألخالقية 

ل الدينية عن األمور واملناسبات السياسية القبلية والشؤون احلربية حىتى ال تنفصل األعما
الدنيوية، كما كان سائدًا يف دين اليهود والنصارى من انفصال الدين عن السياسة، فإن 
رجال دينهم كانوا مشغولني بالكنسية ـ أي املسائل الدينية فقط ـ والعالقة هلم باحلياة 

 الدنيوية، وكانت مقولتهم: )دع ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر(. 
ي طبيعته ومبادئه اخلاصة بأمور أخالقية فحسب، ولرجال الكنيسة إن للدين املسيح

فقد فهم الدين فهماً  pسلوكهم ومفاهيمهم ال ي ال تشتمل أمور احلياة، أما النيب حممد 
شاماًل متكاماًل، وكونه أصواًل وأحكامًا موحاة إليه، وكونه نسيجًا واحدًا يضم األخالق 

د وحياة األمة، وينسىق العالقة بني احلاكم واحملكوم، ويرسي اخلاصة والعامة، ويتناول حياة الفر 
أسس السلوك الفردي واجلماعي ويبني أحكام احلرب والسلم، ويدير شؤون الزواج والطالق، 
واجلرمية والعقاب، وحىت آداب السلوك اإلنساين فيما يتعلق بالطعام والشراب، والنوم واليقظة، 

ة يف املال العام وميزانية الدولة، واملال اخلاص اململوك والصدق والكذب، وله نظريته اخلاص
لألفراد، ومعاملة الزوجة واألبناء واخلدم، وعالقات الدولة اإلسالمية جبرياهنا من الدول على 

 خمتلف نظمها وأشكاهلا ولغاهتا وأجناسها.
 يف وقت وأحد ـ إن صح هذا التعبري ـ tقيصرًا وكان مسيحاً  pولذا قيل: كان حممد 

 كان يدير أمر الدنيا واآلخرة معا.  pواملقصود منه أنه 
وهناك شاهدان من التاريخ من أن الدين واملذهب ليس فقط يؤثر تأثريًا يف اجملتمع 
واحلياة، بل نراه بشكل واقعي واضح للعيان يأيت بالقدرة ويشكل احلكومة العادلة ومثل هذه 

، تلك احلكومة ال ي يقل نظريها يف تاريخ احلكومة هي عني الديانة، بل تعترب أصل احلياة
 البشرية، فكانت تدير اجملتمع بقوانني السماء العادلة وبأصول دميقراطية صحيحة.

فقد كتب املفكر )هنرو( رئيس وزراء اهلند يف كتابه )نظرة يف تاريخ العامل( عن احلكومة 
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 يف املدينة قائاًل:  pالعادلة لنيب اإلسالم 
خوة واملساواة لكل الذين أسلموا، "نادى اإلسالم باأل

فأوجد نظامًا دميقراطيًا للناس، وهذا الشعار األخوي 
اإلسالمي لو قايسناه باملسيحية الفاسدة يف ذلك الزمان، 
ليس فقط للعرب بل ألناس كثريين من دول أخرى يدخل 

 عليهم املسلمون، جنده يشدهم إليه وجيذهبم إليه جذباً".
اآلداب االجتماعية والتعاليم الدينية واحلقوقية واملساواة وحتكيم  pفقد سن نيب اإلسالم 

الروابط األخوية والقوانني العادلة وحقوق احلاكم واحملكوم وروابط الدولة واألمة والسنن 
أول من وضع أسس التمدن  pواألنظمة احلياتية واالقتصادية بإهلام من الوحي والقرآن، فكان

ها على املسلمني الذي بلغوا مراتب التهذيب والكمال املعنوي احلضاري ال ي مل يقتصر أثر 
 فحسب، بل مشلت أسس اجملتمع احلر والدميقراطي إىل هذا اليوم.

وليس كما يتصور البعض بأن التمدن اإلسالمي قد حصل أيام حكومة بين أمية وبين 
 العباس، بل يرد هذا التصور اخلاطئ بسببني، مها:

 الواضع ألسسه واملشيد ألركانه. pالمي هو نيب اإلسالم : إن مؤسس التمدن اإلس1
: إن بين أمية وبين العباس قد حرىفوا التمدن اإلسالمي وأخرجوه عن حمتواه وإطاره 1

 .pالذي كان يف صدر اإلسالم ويف أيام الرسول 
 p: ما ظهر من التقدم يف زماهنم كان بربكة التعاليم اإلسالمية وما سنه رسول اهلل1
 ل ال يعود إال إىل اإلسالم.والفض
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 والدة األمة الواحدة
 

جاءت احلركة اإلسالمية بشكل جديد، وجعلت من اجملتمعات املتفكىكة جمتمعًا وأحداً 
منسجمًا متعاونا، وأوجدت خطًا سياسيًا منرياً، و كانت هذه احلركة حتت قيادة الرسول 

 .pاألعظم النيب حممد 
وجد أن هذه احلركة االجتماعية كانت ضرورة أرادها  p ومن أمعن النظر يف تاريخ النيب

اهلل تعاىل، وذلك بأن يبعث نبياً صادقاً أمينًا يوجد أمة واحدة وجمتمعاً كبرياً منسجماً بعد أن  
 كان متفككاً.. وحيدث حتواًل عظيماً حنو اخلري والسعادة.

واحد القهار، هي ال ي هذه األمة ال ي حتولت من عبادة األوثان واألصنام إىل عبادة ال
 يف )هنج البالغة( بقوله:  وصفها أمري املؤمنني علي 

"فاعتربوا حبال ولد إمساعيل وبين إسحاق وبين إسرائيل 
)عليهم السالم( فما أشد اعتدال األحوال وأقرب اشتباه 
األمثال تأملوا أمرهم يف حال تشتتهم وتفرقهم، ليايل كانت 

هلم جيتازوهنم عن ريف اآلفاق وحبر األكاسرة والقياصرة أربابًا 
العراق وخضرة الدنيا إىل منابت الشيح ومهايف الريح ونكد 
املعاش فرتكوهم عالة مساكني إخوان َدبَر وَوبَر، أذل األمم 
دارًا وأجدهبم قراراً، ال يأوون إىل جناح دعوة يعتصمون هبا، 
وال إىل ظل ألفة يعتمدون على عزها، فاألحوال مضطربة، 

يدي خمتلفة، والكثرة متفرقة، يف بالء أزل، وأطباق جهل، واأل
من بنات موؤودة، وأصنام معبودة، وأرحام مقطوعة، وغارات 

 .(2)مشنونة"

                                                           

 .97-91/ املقطع 191هنج البالغة: اخلطبة  (2)
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 األديان في الجاهلية
 

يقال: إن عدة من حملة النخلة القريبة من مكة جاءوا إىل خنلة كثرية التمر، وكان مترها 
ها ومجع التمر املتساقط وذلك ليقيموا احتفاال إحياًء يتساقط إىل األرض، فقاموا بتنظيف

وتعظيمًا للصنم "عزى" معبود العرب مجيعًا ـ اال من عصمه اهلل ـ وخاصة قريش منها، ويف 
هذه األثناء قال رجل فهم ألصحابه وإخوته: واهلل، إن قومكم ليسوا على شيء، وأهنم ضلوا 

 ينفع، واليسمع وال يرى، العجب منهم أهنم وأضلوا، إن هذا احلجر الذي نصنعه ال يضر وال
يريقون الدماء من القرابني على رأسه، أيها الناس! تفرقوا عن هذا اجلمع، واختذوا دينًا غري 

 به.هذا الدين الذي أنتم عليه واعتقدوا 
 مث تفرق ذلك اجلمع، واختذ كل وأحد منهم رباً له ومعبوداً: 

 ية، كان منهم )ورقة بن نوفل( ومعه مجاعة.فعدة منهم: حتولوا إىل املسيح
 وأعرض فريق منهم عن األصنام وعبادة األوثان وتركوا األهل والصحب والديار. 

والقسم اآلخر بقي منتظرًا خروج يد من الغيب حىت يقرر مصريه، فلما مسعوا نداء 
 أسلموا ولبوا. pاإلسالم ودعوة النيب حممد 

د عاهدوا اهلل املنتقم اجلبار أن يكونوا مع املظلوم، حىت أما بنو هاشم، وزهرة، وتيم، فق
يأخذوا حقه ممن ظلمه، وهذا العهد هو ما يسمى بـ"حلف الفضول" الذي دخله النيب حممد 

p  وهو يف سن العشرين، وأقسم أن يدفع الظلم وينشر العدالة االجتماعية، وقالp  يف
 ذلك: 

 ن َجْدعان محممر النعم(.)ما أحب أن يكون يل حبلف حضرته يف دار اب
 ويف هذا احللف أنشدت األشعار.. 

 ومنها: قول ابن الزبري:
 إن الفضول تعاقدوا وحتالفوا

 
 أال يقيم ببطن مكة ظامل 

 أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا 
 

 فاجلار واملعسر فيهم سامل 
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 تقبل العرب لإلسالم
 

 و أحد األديان العاملية ـ عند العرب؟ أحياناً يطرح هذا السؤال: ملاذا ظهر اإلسالم ـ وه
 من بني قوم بدو؟ pوملاذا اختري نيب اإلسالم 

 إذا حبثنا تاريخ األعراب قبل اإلسالم بشكل عميق سنحصل على اجلواب.
 قال ابن خلدون: 

بنت األعراب من العصبية القبلية قوة اجتماعية ووحدة 
ء متماسكة، وكانت فاقدة للقيادة والقانون فقط، فجا

اإلسالم هبذين السالحني: فالقيادة متمثلة بنفوذ وشخصية 
والقانون متمثل بوحي السماء وهو القرآن، فبلغوا  pحممد 

هبما ـ أي القيادة والقانون ـ قمة التمدن والوحدة املنسجمة 
 املنشودة.

وكان العرب أقوامًا بعيدين عن الثقافة والتمدن، أسرى 
م، أما قوهتا فكانت من جراء األهواء اجلاهلية، وفاقدي النظا

مقاومة الطبيعة، نشأت على اجلوع واملشقة، وحتمل الربد 
واحلر، وكانت على الدوام هلا حروب طاحنة مع القبائل 
األخرى، تدافع عن نفسها وشرفها، وهلا محالت مستمرة، 
واستفادت من شجاعتها وهتورها، وكانت رابطة القرابة 

، وكانوا بعيدين عن التجمالت والعصبية فيما بينها قوية جداً 
واالنشغال بعبادة امللذات والشهوات، وكانوا أقرب إىل 
الفطرة، وأما بالنسبة لالعتبارات األخالقية: كالشجاعة، 
واحلمية، والوفاء بالعهد والقسم، والدفاع عن املواثيق حىت 
مواثيقهم، والعصبية بكل حمتواها وأبعادها فقد كانت هي 

 مة.املسيطرة واحلاك
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مل تستبد مبدينة معتربة، ومل جتامل أحدًا ولو كان عابداً، 
أو شبعاناً، أو يرتدي املالبس الثمينة، وتغلب عليهم الصراحة 
 يف اللهجة يتصفون بالكرامة والشجاعة الصحراوية والبساطة.

 ، وقانونpهذه األبعاد واخللقيات هي ال ي أهلتهم لقبول الرسالة العاملية لرجل مثل النيب
وانضموا حتت لوائه، فربزوا إىل الوجود   pمثل القرآن، نعم إن العرب أسرعوا إىل قيادة حممد 
 كأمة كبرية حتمل رسالة عاملية وذلك بربكة اإلسالم.

 

 أسباب التغيير االجتماعي 
 

: )فانظروا إىل مواقع نعم اهلل عليهم حني بعث إليهم رسواًل قال أمري املؤمنني علي 
عتهم، ومجع على دعوته ألفتهم، كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها، فعقد مبلته طا

وأسالت هلم جداول نعيمها، والتفت امللة هبم يف عوائد بركتها، فأصبحوا يف نعمتها غرقني 
وعن خضرة عيشها فكهني، قد تربعت األمور هبم يف سلطان قاهر، وآوهتم احلال إىل كنف 

هم يف ذرى ملك، ثابت فهم حكام على العاملني، عز غالب، وتعطفت هبم األمور علي
وملوك يف أطراف األرضني، ميلكون األمور على من كان ميلكها عليهم، وميضون األحكام 

 ، اخلرب.(5)فيمن كان ميضيها فيهم(
وال شك أن السبب الرئيسي والوحيد يف التغيري االجتماعي للمجتمع اجلاهلي ـ يومذاك ـ 

نيب اإلسالم بإعطاء هذه  pقايف واأليديولوجي، فرسول اهلل حممد هو العامل املعنوي والث
اإليديولوجية اإلهلية جعل من السراق الصحراويني ـ على حد تعبري رستم القائد اإليراين ـ ، 

 من برزوا إىل الوجود كمسلمني طاهرين، من أمثال أيب ذر الغفاري )رضوان اهلل تعاىل عليه(.

                                                           

 .17ح 11باب 271ص 12حبار األنوار: ج (5)
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 النواة األولى
 

قبل أن يبلغ دعوته  pبداية هذا التحول، وكان  pعثة وظهور نيب اإلسالم كانت الب
مبدة قد ترك احلياة الدنيا ولذاهتا، وأدار بوجهه عنها، كما فعل من قبله األنبياء الصادقون 

 كنوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى : . 
اء اهلل تعاىل وقبل فان يف املدرسة السماوية التوحيدية البد للمصلحني االجتماعيني وألنبي

أن يقوموا بإبالغ دعوهتم أن يقلعوا عن املاديات حىت يستلهموا من إشراق نورانية الوحي 
من العناية الربانية  اإلهلي، ويكون طعامهم املعنوي مشاهدة نور املعرفة، كما حصل لنوح

من  مشاهدة ملكوت السماء، وملوسى tيف إنقاذ نفسه وشيعته، )أي أصحابه( وإلبراهيم
يف اإلصغاء للنداء السماوي ـ وحىت قيل )بوذا( استلهم اإلشراق  tالتجلي اإلهلي، ولعيسى

يف تأدية رسالته وصل إىل هذا املرحلة،  pمن شجرة بودهي ـ وكذلك رسول اهلل حممد األمني 
 خيلو مع نفسه يف ذهابه وجميئه مشغواًل بالعبادة، pوانتخب أواًل ترك الدنيا وملذاهتا، وكان 

اقرأ باسم ربك الذي خلقمسؤولية كربى بأمر اهلل تعاىل حني خاطبه بقوله:  pوحتمل 
(0) 

 إىل آخر السورة.
قد قام  pنعم كانت البعثة نقطة اإلشراق وبداية الرسالة واملسؤولية، وكان النيب حممد

وابن عمه علي بن  بتشكيل أول جمتمع إسالمي يضم نفسه وزوجته خدجية بنت خويلد
 وحني كان حدث السن.  tطالبأيب 

فكان هذا اجملتمع على خالف ما كان مألوفًا من سنة الكهنة يف اجملتمع اجلاهلي عبدة 
 "هبل" واألوثان الذين تعرضوا للسخرية واالستهزاء. 

جمموعة موحدة مؤلفة من ثالثة أشخاص على مرأى ومسمع  pوهكذا شكل الرسول 
 من قريش. 

 اليوم بقوله: ذلك  tوقد وصف اإلمام علي
وخدجية، وأنا ثالثهما، أرى  p)ومل جيمع بيت واحد يومئٍذ يف اإلسالم غري رسول اهلل 

                                                           

 .1سورة العلق:  (0)
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 ، اخلرب.(7)نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة(
 

 الدعوة الموفقة ودور أبي طالب 
 

ذكر املؤرخون أمساء عدة من الصحابة يف الصدر األول، الذين دخلوا اإلسالم ولبوا دعوة 
، وقد عرفت هذه اجملموعة املؤمنة واجلماعة املوحدة يف اجملتمع املكي وكانت شاخصة pنيب ال

 للعيان.
بإظهار دين اهلل ودعا الناس  pقام  (0)أن يصدع مبا أمر به pوملا أمر اهلل سبحانه رسوله 

إىل اإلسالم على رؤوس األشهاد وذكر آهلة قريش وعاهبا، فأعظمت ذلك قريش وأنكروه 
بنصرته ومنعه منهم وذب  tوا على عداوته وخالفه وأرادوا به السوء، فقام أبو طالبوأمجع

 عنه من عاداه وحال بينه وبني كفار قريش بأحسن صورة. 
وقيامه دونه وامتناعه من أن يسلىمه وإميانه به، مشى إليه رجال  pوحملاماة أيب طالب عنه 

ة، وأبو سفيان صخر بن حرب، وأبو من أشراف قريش، منهم: عتبة بن ربيعة، وأخوه شيب
البخرتي بن هشام، واألسود ابن املطلب، والوليد بن املغرية، وأبو جهل بن هشام، والعاص 
بن وائل، ونبيه ومنبه ابنا احلجاج، وأمثاهلم من رؤساء قريش، فقالوا له: يا أبا طالب! إن ابن 

نا، فإما أن تكفه عنا، وإما أخيك قد سب آهلتنا، وعاب ديننا، وسفه أحالمنا، وضلل آراء
 أن ختلي بيننا وبينه. 

 قوالً رقيقاً وردهم رداً مجياًل، ومل يرض مبا أرادوا فانصرفوا عنه.  tفقال هلم أبو طالب
على ما هو عليه يظهر دين اهلل ويدعو إليه، فوقع التضاغن يف  pومضى رسول اهلل 

مروا فيه وحض بعضهم بعضًا عليه، بينها وتذا pقلوهبم حىت أكثرت قريش ذكر رسول اهلل 
مرة ثانية، فقالوا: يا أبا طالب! إن لك سناً وشرفاً ومنزلًة فينا وإنا قد  (9)فمشوا إىل أيب طالب

استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا واهلل ال نصرب على شتم آبائنا، وتسفيه أحالمنا، 
 حىت يهلك أحد الفريقني، مث انصرفوا.وعيب آهلتنا، فإما أن تكفه عنا أو ننازله وإياك 

                                                           

 .01ح 1باب 111ص 10وار: جحبار األن (7)
 .92، سورة احلجر: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركينقال تعاىل :  (0)
 .11ح 1باب 00ص 15راجع حبار األنوار: ج (9)
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ذلك ومل تطب نفسه خبذالن ابن أخيه، وذلك إلميانه العميق  tفعظم على أيب طالب
 فبعث إليه فقال له: يابن أخي إن قومك قد جاؤوين فقالوا يل: كذا وكذا.  pبرسول اهلل 
ن أترك هذا : يا عم! واهلل، لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف مشايل على أpفقال 

 .(10)األمر ما تركته، حىت يظهره اهلل أو أهلك فيه
 : أقبل يابن أخي.  tباكياً وقام وخرج، فلما خرج ناداه أبو طالب pمث استعرب 

 راجعاً.  pفأقبل 
فقال له: اذهب يابن أخي! فقل ما أحببت، فواهلل ال أسلىمك لشيء.. أبدا، وأنشد أبو 

tطالب
(11): 

 واهلل لن يصلوا إليك جبمعهـم
 

 فينــاحىت أوسد يف الرتاب د 
 فانفذ ألمرك ما عليك خمافـة 

 
 وأبشر وقر بذاك منك عيونـاً  

 ودعوتين وزعمت أنك ناصحي 
 

 ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 
 وعرضت دينًا قد علمت بأنـه 

 
 من خري أديان الربية دينـــاً  

 .(11)مذكورة يف مظاهنا،  t وهناك أدلة وشواهد كثرية على إميان أيب طالب 
 
 

                                                           

تفسري سورة ص، وفيه: )فقال لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري ما أردته ولكن  100ص 1راجع تفسري القمي: ج (10)
 لكون هبا العرب وتدين هلم هبا العجم ويكونون ملوكا يف اجلنة(.يعطوين كلمة مي

 ، وفيه: 111راجع سعد السعود: ص (11)
 واهلل لن يصلوا إليك بجمعهـم

 
 حتى أوسد في التراب دفينــا 

 فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
 

 وابشر بذاك وقر منه عيونـا 
 صحودعوتني وزعمت أنك نا 

 
 ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 

 وعرضت دينًا ال محالة أنه 
 

 من خير أديان البرية دينـــاً  
  

 1ب 120ص 15. وحبار األنوار جفصل ما جاء يف أيب طالب 215راجع العمدة: ص (11)
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 هجرة في طريق العقيدة
 

 هجرة أصحابه إىل احلبشة؟ pقد يطرح هذا السؤال وهو: ملاذا اختار النيب حممد 
 ولإلجابة على هذا السؤال البد من ذكر بعض النقاط الدينية والسياسية:

اليمن  ( هجرة أصحابه إىل اليمن، ألنه كان على علم من أن p: مل يؤيد رسول اهلل 1
كانت حتت نفوذ وسيطرة الدولة الساسانية، إضافة إىل عدم االستقرار واألمن السياسي 

 فيها، وتأثريات عبدة األوثان والزردشتيني فيها من خالل نفوذ السلطة الساسانية.
 : وهذه املوارد يف اليمن تصدق على العراق أيضاً.1
السياسي فيها، كانت هلا روابط  : وأما بالنسبة إىل الشام فباإلضافة إىل االضطراب1

جتارية مع قريش، وميكن للحكام واملتنفذين وبأسرع وقت أن يثوروا على املسلمني ويلقوا 
 عليهم القبض مث يعذبوهنم أو يقتلوهنم.

: ومن الطبيعي أن يكون االنتخاب الصحيح هو احلبشة، ألن احلبشة يف زمان رسول 2
ستقرار السياسي موجوداً، وكان ملكها )النجاشي( ذا كان األمن فيها ثابتاً، واال  pاهلل 

حكمة ومتانة وثبات رأي وشهرة، إضافة إىل قرب احلبشة من مكة املكرمة، ومل يفصلها عنها 
 إال بعض البحار، ويستطيع املسلمون من اهلجرة إليها أو الرجوع منها على وجه السرعة..

 p، وكان النيب tحيرتمون دين املسيحباإلضافة إىل أن احلبشة كانت مسيحية واملسلمون 
مطمئنًا بأن أصحابه وأتباعه ميكنهم من املهاجرة إىل بالد احلبشة بكل هدوء وراحة، بدون 

هبجرة أصحابه اىل  pتعرض ملشقة أو أذى، ومنها كان االنتخاب الصحيح: احلبشة، فأمر 
 احلبشة..



 

 19 

 
 إلى النجاشي سفير الرسول 

 
 النجاشي مع تذاكروا السالم( )عليهما طالب أيب بن جعفر يادةبق احلبشة إىل املهاجرون

  عاداًل. وحاكماً  مرموقة شخصية امللك وكان احلبشة، ملك
 نعبد رسله، وال اهلل نعرف ال جاهلية أهل كنا امللك! أيها له: وقال جعفر فتكلم

 منا القوي كلويأ اجلوار، ونسيء األرحام، ونقطع الفواحش، ونأيت امليتة، ونأكل األصنام،
 فدعانا وعفافه، وأمانته وصدقه نسبه نعرف منا، رسوالً  اهلل بعث حىت ذلك على وكنا الضعيف،

 واألوثان، احلجارة من دونه من وآباؤنا حنن نعبد كنا ما وخنلع ونعبده، لنوحده تعاىل اهلل إىل
 وحسن الرحم، وصلة األمانة، وأداء احلديث، بصدق وأمرنا املنكر، عن وهنانا باملعروف، وأمرنا

 األخالق من يعرف ما وكل والصيام والزكاة بالصالة وأمرنا والدماء، احملارم عن والكف اجلوار،
 يعرف ما وكل احملصنة وقذف اليتيم مال وأكل الزور وقول والفواحش الزنا عن وهنانا احلسنة،

  شيء.. يشبهه ال يتلى شيئاً  تال السيئات. من
 شريك ال وحده اهلل فعبدنا اهلل، عند من احلق هو به جاء ما أن ناوعرف به، وآمنا فصدقناه

 عن وفتنونا فآذونا قومنا، ذلك عند ففارقنا لنا، أحل ما وأحللنا علينا، اهلل حرم ما وحرمنا له،
 وظلمونا قهرونا فلما اخلبائث، من نستحل كنا ما نستحل وأن األوثان عبادة إىل لريدونا ديننا

 بالدك إىل خنرج أن نبينا أمرنا االمتناع، على نقدر ومل نكره ما وبلغنا ديننا، وبني بيننا وحالوا
 امللك. أيها عندك نظلم ال أن ورجونا جوارك يف ورغبنا سواك، من على لك اختيارا

  شيء؟ تعاىل اهلل عن به جاءكم مما معكم هل النجاشي: هلم فقال
  نعم. :جعفر له فقال
؟ فاقرأ قال:   عليى
كهيعص من صدراً  عليه فقرأ

(11).  
 مث ومصاحفهم، حلاهم اخضلت حىت أساقفته وبكت حليته اخضلت حىت النجاشي فبكى

                                                           

 .1سورة مرمي:  (11)
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 واحدة. مشكاة من ليخرجان عيسى به جاء الذي الكالم هو الكالم هذا إن واهلل، قال:
 وحسن الطمأنينة حيث احلبشة يف املهاجرون وبقي بالفشل، قريش خطة باءت وهكذا

 يف املهاجرون أبداه الذي اخللقي االلتزام روح بسبب العظيم، لإلسالم الطيبة السمعةو  اجلوار
 اهلجرة. وطن

 

 وتحمل الصعاب األنبياء 
 

كانوا صورة جمسدة للحب اإلهلي، وملاذا ال يكونون كذلك؟ وهم   إن األنبياء اإلهليني 
هلية.. فعرفوه تعاىل أكثر من غريهم قد بلغوا بنظرهتم العميقة الشاملة حداً سامياً من املعرفة اإل

ورأوا أن عظمته وجالله أمسى وأعظم من أي شيء آخر، وعلموا بأنه تعاىل أهل احملبة 
والطاعة فلم يكن هلم يف حياهتم إال أن حيققوا رضاه، ومل تتعلق قلوهبم إال به وكل شيء 

 فهم على وعٍي متكامل بعظمة معبودهم وجالله.… لديهم فداء له
كانوا يف اجملال التبليغي يتقبلون التعرض لكل املشاكل   السبب فإن األنبياء وهلذا 

واحلوادث الصعبة، وتراهم يف أغلب األزمات الشديدة يتوجهون بوجه طلق ملؤه اخلضوع 
وتغمر أرواحهم هالة من سرور، إذ يتصورن أن كل … واالطمئنان واالجالل إىل اهلل تعاىل

 ل احلبيب الواقعي.. يف سبيل اهلل.. يف سبيل احلق واحلقيقة.تلك املتاعب إمنا هي يف سبي
وهذا السنة االجتماعية هي عني السنة اإلهلية ال ي ال تتغري فيحالفها التوفيق والنجاح بعد 

إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا املشقة والعسر واحلرج، قال تعاىل: 
(12). 

عذاب من قومه إال أن خصلته النبوية ونفسيته كان يرى األذى وال  pومع أن نيب الرمحة 
 عن ذلك بقوله:  pالعظيمة أبت إال أن يطلب من اهلل تعاىل هلم الرمحة واهلداية، كما عرب

 . (15))اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون(
وانك لعلى خلق عظيموقال تعاىل: 

(10). 
                                                           

 .0و5سورة الشرح:  (12)
 .05ح 1باب 177ص 15حبار األنوار: ج (15)
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 بيعة العقبة
شريفة جاء مجع من أهل يثرب والذين مسوا ويف السنة احلادية عشرة من البعثة النبوية ال

يف ـ عقبة مىن ـ  pفيما بعد بـ)األنصار( إىل مكة املكرمة ألداء مراسم احلج، فالتقوا بالنيب
من صميم قلوهبم وعاهدوه أن يكونوا تبعاً  pفهداهم اهلل إىل اإلسالم والتوحيد، فبايعوا النيب 

 له وال خيالفون له أمراً..
 يهم )مصعب بن عمري( ليقرأ هلم القرآن ويعلمهم مبادئ اإلسالم.. إل pفأرسل النيب 

من املدينة: بأن أرض يثرب مناسبة للعيش فيها ولنشر الدعوة  pفأخرب مصعب النيب 
اإلسالمية منها، وكل يوم يزداد عدد الذين يدخلون يف اإلسالم طوعا، من دون ضغوط أو 

 تعذيب يواجهونه من املخالفني.
سيما وأن اليثربيني قد واعدوه: لو أن اهلل تعاىل وحدهم بسببه  p فاستبشر النيب

 فسيكون عزيز اجلانب.

                                                                                                                                                                      

 .2سورة القلم:  (10)
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 معاهدة العقبة الثانية

م( زاد 011ويف السنة ال ي بعدها، أي السنة الثانية عشرة من البعثة املباركة، وهي سنة )
( من 1ال و)( من الرج71( من املسلمني: )75عدد الزوار اليثربيني، وكان من بينهم )
 النساء، ودعوا رسول اهلل ان يهاجر اليهم.

املدينة أرضًا صاحلة إلبالغ دعوته السماوية، فعقد معاهدة مع اليثربيني  pفوجد النيب 
على أن يكون املسلمون يف أمان دون أن يلحقهم أذى املشركني واضطهادهم إن جلئوا 

 إليهم.
لذي بعثك باحلق لندافعن عنك كما ندافع وقال: وا pفأخذ )الربآء بن معرور( يد النيب 

عن أنفسنا وأهلنا، يا رسول اهلل! فنحن رجال حرب جمربون، وهذا سالحنا الذي بأيدينا قد 
 ورثناه من آبائنا جيالً بعد جيل.

: انتخبوا منكم اثين عشر رجال لينظروا يف مشاكلكم، ورأيهم يكون حجة pمث قال 
 لكم.

، pة منهم من خزرج وثالثة من األوس عند رسول اهلل فحضر ممثلو األنصار وكان تسع
 وأمساؤهم مسجلة يف التاريخ.. فكانت بيعة العقبة الثانية.
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  لماذا أقدم النبي 
 على التشكيلة السياسية للدولة

 
وهنا من املمكن أن تطرح بعض األسئلة األساسية يف تبيني اإلسالم وتكوين دولة النيب 

p:منها ، 
 على السياسة؟ pالنيب  : ملاذا أقدم1
 : ملاذا انتصر اإلسالم يف املدينة املنورة دون مكة املكرمة؟1
 : ما هي موانع تقدم اإلسالم يف مكة املكرمة يف ابتداء البعثة.1

وقبل اإلجابة على هذه األسئلة يتبادر إىل الذهن سؤال آخر ينبغي االبتداء به واإلجابة 
يف بدء الدعوة هذا الطرح احلكومي النظري؟  pل اهلل عليه، وهو: انه هل كان يف ذهن رسو 

 أو أن اإلسالم هو دين التبليغ للتوحيد والوعد باآلخرة فقط.
مل يبعث كبعض األنبياء )عليهم السالم( يبلغون التوحيد اإلهلي والبشارة  pإن النيب 

مبا هي هي،  باآلخرة فقط، بل بعثته كانت أمشل ودينه كان خامتا لألديان فلم تكن احلكومة
لكن كان دينه دنيا وآخرة وكان الزمًا لرسالته أن يشكل مثل هذه  pهي كل شيء يف نظره 

احلكومة املباركة ال ي أسسها يف املدينة املنورة وأن يطرح مثل هذا الربنامج املثايل للعامل 
 بأمجعه، وهناك شواهد إلثبات هذا املطلب، منها:

، ومتلكوا به العرب، وتذل (17): ال إله إال اهلل تفلحوا: )يا أيها الناس قولواp: قوله 1
 لكم العجم، وإذا آمنتم كنتم ملوكاً يف اجلنة(.

قال له  p: نقل ابن إسحاق، عن الزهري قال: فحينما أسلم بنو عامر على يديه 1
أحدهم: أرايت إن حنن بايعناك على أمرك، مث أظهرك اهلل على من خالفك، أيكون لنا األمر 

 .(10): األمر إىل اهلل يضعه حيث يشاءpدك؟ فقال من بع
فاإلسالم من بدء األمر كان يهتم مبسألة احلكومة والتشكيالت االجتماعية وكانت هذه 

                                                           

 .50ص 1املناقب: ج (17)
 ، وفيه: )فقال ليس ذلك إيلَّ إمنا إىل اهلل عز وجل جيعله حيث يشاء(.195راجع الطرائف: ص (10)
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وذلك ألن اإلسالم دين للدنيا واآلخرة ـ كما سبق ـ قال تعاىل:  pموجودة يف برنامج النيب 
اب النارربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذ

ذلك  p، وقد وعد (19)
 .(10)بقوله: )لو أسلم العرب ملكوا الدنيا(

فقد كان نبياً، ومن أهدافه أن يبعد احلرج   كما كان مصلحًا اجتماعيا  pونيب اإلسالم 
واملشقة والعسر عن اجملتمع، فيعطيهم احلريات اإلسالمية الكثرية وحيل هلم الطيبات، وينهى 

حيقق العدل االجتماعي، ويزيل التمايز العدواين، وميحيه من عن املنكرات واخلبائث، و 
ويضع عنهم إصرهم واألغالل ال ي كانت عليهمp :الوجود.. قال تعاىل يف وصفه 

(11). 
 

 سبب تقدم اإلسالم في المدينة
 

، وكانت هلم معرفة باملفاهيم pيف املدينة املنورة كان الناس يدافعون عن النيب حممد 
 الم ويؤمنون به: األساسية لإلس

كاعتقادهم بأن اهلل سبحانه خالق الكون، وإله العامل، وهو احلاكم يوم القيامة، وأن 
 هو نيب اهلل وخامت املرسلني وحيمل الرسالة اإلهلية إىل العامل بأمجعه و... pحممداً 

وذلك ألن اقتباس وأخذ املعارف والثقافات جملتمع من جمتمع آخر يستلزم دائمًا وجود 
لشرائط االجتماعية ال ي تعترب هذا األمر إجيابياً، فيمكن أن يتالءم وينسجم من هذا الوجه، ا

ومن املمكن يف الثقافتني من وجهة نظر املوقع اجلغرايف أن تؤثر إحدامها على األخرى 
لتماسهما وقرهبما من األخرى، فاملعارف العالية والثقافة اجليدة وخاصة التعاليم اإلسالمية 

كانت مطابقة لفطرة اإلنسان، هلا تأثرياهتا املباشرة يف الثقافة املنحطة، وهكذا أثرت ال ي  
 ثقافة اإلسالم يف ثقافة أهل املدينة.

كان )سويد بن صائب( من كبار يثرب، وكان يسمى بـ)الكامل( لذكائه وشرفه ونسبه، 
، وبعد أن فرغ من جاء مع املدنيني إىل مكة ألداء احلج pقيل: إنه قبل أن يلتقي بالنيب 

                                                           

 .101سورة البقرة:  (19)
تفسري سورة ص، وفيه: )فقال لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري ما أردته ولكن  100ص 1راجع تفسري القمي: ج (10)

 هبا العجم ويكونون ملوكا يف اجلنة(.يعطوين كلمة ميلكون هبا العرب وتدين هلم 
 .157سورة األعراف:  (11)
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 ( ودعاه إىل اهلل واإلسالم.pأعمال احلج، رآه النيب 
 فقال سويد: الشيء الذي عندك مثل الذي عندي.

 : وما هو الشيء الذي عندك؟pفقال النيب حممد 
 فقال سويد: حكمة لقمان.

 : أرين إياها.pفقال رسول اهلل 
 ما يعرفه من حكم لقمان. pفعرض سويد على النيب 

: هذا الكالم لطيف، ولكن أمجل منه ما هو عندي، إنه القرآن الذي أنزله اهلل pفقال 
 علي، وفيه النور واهلداية.

 بعض اآليات من القرآن الكرمي لسويد بن صائب، ودعاه إىل اإلسالم. pمث قرأ 
وما أن مسع سويد ذلك حىت نفذ إىل قلبه وقال: هذا شيء حسن، وأخذ يفكر، مث 

 أسلم.
 إلسالم يغزو القلوب، باحلكمة واملوعظة احلسنة، ال بالسيف والقهر.وهكذا أخذ ا
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 بدء اإلسالم في مكة المكرمة
 

بل واالقتصادي ألهل مكة كان هو  وهنا ميكننا أن نقول: إن الوضع الروحي والثقايف
السبب الرئيسي يف عدم تقبلهم اإلسالم يف بدء األمر، وسنشري إىل بعض العوامل الثقافية 

 جتماعية واالقتصادية املتعلقة بذلك:واال
: أشار القرآن الكرمي إىل عدم قبول دعوة احلق من قبل عرب اجلاهلية، بدليل وجود 1

إذ جعل الذين كفروا عامل التعصب، والروح العصبية املتحكمة فيهم، فقال عز من قائل: 
يف قلوهبم احلمية محية اجلاهلية

(11). 
وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهلل وإىل الرسول قالوا :  وقال سبحانه ـ يف موضع آخر ـ

حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا
(11). 

 وقد وصف الشاعر اجلاهلي هذا التعصب بقوله:
 يف النائبات على ما قال برهاناً   ال يسألون أخاهم حني يندهبــم

 يواجه  ً ديان عمال: يف جمتمع احلجاز كان التبليغ والرواج ألي نوع من املذاهب واأل1 
الرفض ـ عادة ـ فكانوا عبدة األوثان، وكان هناك من األعراب من يقول مبذهب الزنادقة 

وما يهلكنا إال الدهروالطبيعيني: 
(12). 

حىت أن التاريخ قد روى عن قبيلة بين حنيفة أهنا كانت تصنع هلا ربًا من التمر، وتبقى 
ان يصيبها القحط وكانت تشرف على اهلالك من مدة تعبد هذا الرب التمري ولكن عندما ك

 اجلوع تأكله، ويف هذا الصدد يقول الشاعر:
 أكلــت حنيفة رهبــا

 
 زمن التقحم واجملاعـة 

: كالنكاح، واخلتان، tومن جانب آخر كان بني املشركني من بقايا دين إبراهيم 
مقابل هذا جاءت  ومناسك احلج، واحرتام األشهر احلرم، وبعض اآلداب الدينية، ويف

                                                           

 .10سورة الفتح:  (11)
 .102سورة املائدة:  (11)
 .12سورة اجلاثية:  (12)
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جمموعة من الغالظ اجلفاة اجلامدين فكانوا ال خيرجون من احلرم املكي، وال يقفون مع الناس 
 ! ولنا أن ال خنرج من حرمه.                       يف عرفات، ويقولون: حنن أبناء اهلل 

األوثان : والعامل االجتماعي واالقتصادي: هو خسران الرياسة والتجارة، فالكعبة أو 1
 املتعددة بالنسبة لقريش هي رمز لوحدة العرب ووسيلة لرياستها على قبائل العرب األخرى. 

باإلضافة إىل أن مكة املكرمة كانت مركزاً جتارياً مهماً للعامل يف ذلك الوقت، فقريش ال ي 
جتارياً  تسافر للتجارة سفرتني إىل الشام واليمن ـ رحلة الشتاء والصيف ـ جعلت من مكة مركزاً 

 مهماً، كما أقامت سوقاً جتارياً لكل فصول السنة، خصوصاً أيام احلج. 
 تسقط مكانة مكة االجتماعية والتجارية. pولذا كانوا يتصورون اهنم إذا آمنوا بالرسول 

 

 الهجرة المباركة
ء من مكة املكرمة قاصدًا املدينة املنورة، كان اليثربيون يرتقبون لقا pحينما هاجر النيب 

 بكل شوق وهلفة ويعدون اللحظات لذلك اللقاء.  pرسول اهلل 
، استبشروا بذلك  p: خبرب قدوم النيب pفلما أبلغهم أحد اليهود والذي شاهد النيب 

وقاموا بإنشاد األشعار،  pكثريا وفرحوا شديدا واجتمعوا فرسانًا ورجالة مبتهجني بقدوم النيب
 ، واخذوا يهتفون:pفرحتهم بقدوم النيب واحتفى به الفتيان والشبان معربين عن 

 
 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

 
 وجب الشكر علينا ما دعـا هلل داع 

  جئت شرفت املدينة مرحباً يا خري داع  أيها املبعوث فينا جئت باألمر املطاع 
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 األرضية الصالحة لتشكيل الدولة
 

من الضروري والالزم لتشكيل الدولة:  يرى املفكرون من رجال القانون والسياسة أنه
 وجود وتوفر بعض الشروط ال ي هي العناصر األساسية لتشكيل احلكومات، فمنها:

 : اجلمعية )األمة(.1
 : الرتاب واملاء والفضاء.1
 : الكادر السياسي.1

مث إنه مهما يكون دخيال يف مبدأ ومنشأ األمة والدولة : كاالحساسات واملنافع املشرتكة، 
 حلياة املشرتكة والتعاون بني األفراد تأيت من تأثري عامل أو جمموعة عوامل، منها:فا

 : الوالدة املشرتكة من أب وأحد.1
 : اللغة.1
 : املذهب.1
 : اآلمال املشرتكة.2
 : املوقع اجلغرايف والتجمع السكين الواحد.5
 : املتطلبات االجتماعية والسياسية واالقتصادية املشرتكة.0

ها كانت متوفرة يف )املدينة املنورة( بالنسبة إىل العرب القاطنني فيها وخصوصا وهذه كل
للحكم  pبعدما اعتنقوا دين اإلسالم، فكانت هناك أرضية صاحلة أوجدها رسول اهلل

 اإلسالمي ولتشكيل الدولة االسالمية.
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 سكان المدينة األصليين
 

رب وبعض اليهود، ولكل منهما كانت تعيش يف )يثرب( جمموعتان من الناس، مها: الع
روابط خمتلفة حسب العصور املختلفة كأيام احلرب وأيام الصلح.. وكانت روابط هذه 

أدت إىل انتقال  pالطوائف مع بعضها وحتوالهتم االجتماعية والسياسية بفعل انتصار النيب 
دًا يف تاريخ املسلمني املؤمنني من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة، وكانت خطوة مهمة ج

 املدينة.
 

 هجرة بعض اليهود إلى المدينة
 

 مل حيدىث التاريخ على وجه التحديد كيف هاجر بعض اليهود إىل املدينة ويف أي زمان؟
م( وهي السنة ال ي اندحر 119فقيل: إن هجرة بعض اليهود إىل املدينة كانت سنة )

 فيها ملك الروم. 
رفون بأن خامت األنبياء سيأيت إىل املدينة ويقطن فيها، والظاهر إن كثريا من اليهود كانوا يع

فجاؤوا وسكنوا يف املدينة ليؤمنوا به، ولكنهم عندما عرفوه مل يؤمنوا به، نعم آمن منهم 
الكثري. وعلى أي حال فهؤالء اليهود اختذوا من املدينة مسكنا هلم، واشتغلوا بالزراعة وغرس 

 ائمي هو التجارة وأكل الربا.األشجار يف القصبات، وكان عملهم الد
 

 تاريخ قبيلتي األوس والخزرج
كما مل يعلم بالضبط مىت وكيف دخلت قبيلتا )األوس( و)اخلزرج( ومها قبيلتان عربيتان 

 من عرب اليمن القحطانية )يثرب(. 
لكن قيل: إن جميئهم إىل املدينة كان بعد اهندام سد مأرب وخراب اليمن، فقطعوا 

حىت وصلوا الشمال ويثرب، وسكنوها لطيب هوائها وعذوبة مائها وكثرة  مراحل من اجلنوب
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املاء يف نقاطها املختلفة، كما أن البعض اآلخر من عرب القحطانية أوجدوا دواًل أخرى  
 كالغسانيني يف الشام، وآل منذر يف العراق، ودولة كندة يف جند.

سياسي للدولة اإليرانية، ولكن كانت يثرب وهتامة تدفع ضرائبها إىل املرزبان املمثل ال
اليهود امتنعت من تسليم الضرائب للمرزبان، ومل تكتف هبذا فقط، بل أخذت تضغط على 
العرب وذهبت إىل استالم الضرائب املالية من عرب يثرب، وقد وصف احلالة بعض شعراء 

 األنصار، بقوله:
 ال دنيا خراجًا بعد كسرى

 
 إىل رهطي قريظة والنضري 

الوضع على هذه احلالة إىل أن تكررت اهلجرة من األعراب إىل يثرب فازداد عدد  واستمر 
نفوسها، ونشئوا البساتني وأثبتوا واقعهم، ولكن اليهود كانت هلم طلبات زائدة وكانوا يضيقون 
على جرياهنم.. ومع وجود املواثيق والعهود بني العرب واليهود لكن اليهود كانوا يبدؤون 

 ن نار الفتنة دائما. باحلرب ويشتعلو 
إال أن األعراب وبإشارة من قائدهم ـ مالك بن عجالن اخلزرجي ـ متكنوا من إقامة روابط 
مع ملوك الغسانيني يف الشام، وطلب املساعدة ملواجهة العدو، واستطاع مالك أن جيعل من 

 اآلخرين. قبيل ي األوس واخلزرج قوة عظيمة يف مقابل اليهود، كي مينعوهم من التعدي على 
هذا وعندما أسلم العرب وصاروا قوة عظيمة جدا وذلك بربكة اإلسالم مل يبق لليهود قوة 
يف املدينة.. فإن كثريا منهم اسلموا وصاروا من ضمن املسلمني وبقي بعضهم على دينهم 

ويعملون ضد املسلمني.. حىت انه كانت هناك مجاعة يف األوس  pوكانوا حياربون رسول اهلل 
نافقني قد حتالفوا مع اليهود، وأخذوا يعملون ضد املسلمني، لذا وصفهم اهلل تعاىل يف  من امل

أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخواهنم الذين كفروا من أهل الكتاب كتابه الكرمي، بقوله: 
لئن أخرجتم لنخرجنى معكم وال نطيع فيكم أحداً أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم 

(15). 
ال ي وقعت قبل اإلسالم، احلروب الطاحنة يف اجلاهلية ال ي أدت إىل سفك ومن احلوادث 

 العصر تاريخ يف جاء كما العرب بأيام احلروب، تلك وتعرف والدمار، واخلراب ،الدماء
 اجلاهلي.

 إىل املؤرخني من وغريه اليعقويب وأشار عاماً، (110) واخلزرج األوس بني احلرب فاستمرت

                                                           

 .11سورة احلشر:  (15)
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 الرتتيب: حسب لقبيلتنيا بني احلرب أيام أهم
 صفية. يوم :1
 سرارة. يوم :1
 خطمة. بين يوم :1
 بعاث. يوم :2
 فجار. يوم :5
 

 التحوالت األساسية في مجتمع المدينة
 
 فإىل سياسياً، وزعيماً  اجتماعياً  قائداً  كان بل فحسب، مصلحاً  نبياً   النيب يكن مل
 االجتماعي التحول ضرورة  النيب رأى وقد املشكالت، حل عليه كان رسالته، تبليغ جنب

 التالية: املسائل حبل فقام املنورة املدينة يف
 ووظائف حقوق تعيني وكذلك ،األكرم الرسول شخص ووظائف حقوق تعيني :1

 احملليني. الساكنني
 املكيني. للمهاجرين السكن تنظيم :1
 اليهود. منهم وباألخص املدينة، يف الساكنني املسلمني غري مع التفاهم :1
 مكة. قريش تسببها ال ي للمهاجرين واألموال األرواح يف اخلسائر نتيجة الغرامات تأمني :2

 منها: األساسية، األعمال ببعض النيب قام كما
 تغيري اسم يثرب. :1

 اجتماعية، عقلية ضرورة اإلقدام هذا ويعترب يثرب، اسم بتغيري  اإلسالم نيب صمم لقد
 وتعىن: "طيبة" فهو هلا انتخب الذي اجلديد االسم أما املرض، حمل يعين "يثرب" فاسم

  الطهارة.
  الرسول". "مدينة بـ مسيت فيها الرسول نزول وبعد
 .وأصحابه أتباعه نفوس يف كبريا أثرا "طيبة" اجلميل االسم ألقى وقد

 : بناء مسجد املدينة.1



 

 11 

 فشرع ووحدهتم، املسلمني انسجام إىل يؤدي املدينة يف مسجد بناء إن  النيب ارتأى
  ذلك. يف

 الناس وكان املباركة، بنفسه اهلل رسول حىت املسلمني، مجيع املسجد هذا بناء يف اشرتك وقد
 لبنتني لبنتني ينقل عليه( اهلل )رضوان ياسر بن وعمار لبنة، لبنة النبوي املسجد بناء يف ينقلون
 مسية، يابن وحيك ويقول: وجهه، عن الرتاب ميسح فجعل اهلل رسول فأتاه عليه، فغشي
 اآلخرة. يف رغبة لبنتني لبنتني تنقل وأنت لبنة لبنة ينقلون الناس

 حجرين حيمل عليه( اهلل )رضوان عمار جعل املسجد بىن ملا قال: ثابت بن حبيب وعن
 مث املسجد، هذا يف اعمل أن احب إين اليقظان! أبا يا :  اهلل رسول له فقال حجرين،

 يدعوهم ولعمار هلم ما الباغية، الفئة تقتلك اجلنة أهل من انك قال قال: ،ظهره مسح
 والفجار. األشقياء دار وتلك النار، إىل ويدعونه اجلنة إىل

 : إجياد األخوة اإلسالمية.1
 اهلل من بأمر مكة، من واملهاجر املدين اجملتمع يف األخوي النظام هذا  اهلل رسول أوجد

 تركوا واهنم سيما عنهم والوحشة الغربة وإلبعاد البشر عرفه جمتمع فضلأ لبناء وذلك تعاىل،
 بينهم. فيما والتعاون والتفاهم واأللفة اإلنس نتج اإلسالمية األخوة روح وبإجياد والوطن، األهل

 ومرة املهاجرين، بني مرة مرتني، اإلسالمية األخوة روح النيب أوجد أنه: املؤرخون ذكر
  نصار.واأل املهاجرين بني

 .(10)غريه دون لنفسه أخا  علياً  جعل مرة كل ويف هذا
  :(17)جديد( من يعرف أن جيب النيب )حممد كتاب مؤلف: يقول

يف ذلك الوقت يف  pاالنقالب الذي أحدثه حممد 
اجلزيرة العربية مع مالحظة العادات والتقاليد العربية والنفوذ 

جتماعية الكثري لرؤساء القبائل، يكون قد شكل وحدة ا
متماسكة من كل قبيلة وهذا االنقالب الذي جاء به حممد 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( يفوق االنقالب الفرنسي حيث 
أن االنقالب الفرنسي مل يتمكن من إجياد املساواة بني 

                                                           

 .11ح 12اجمللس 01األمايل للشيخ الصدوق: ص (10)
 وهو: كونستان كوركيو. (17)
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بني املسلمني، فقد أزاح عن  pالفرنسيني، كما أوجدها حممد
 الوجود التمايز العائلي والطبقي واملادي.

  جمتمعه. يف واقتصادية اجتماعية مشكلة أكرب حيل أن ص النيب استطاع الطريقة وهبذه
 أسكنهم فقد شيء لكل يفتقرون والذين جدا الفقراء املسلمني ببعض يتعلق فيما أما

 هؤالء: من كان انه وقيل يطعموهم، أن املسلمني من وطلب املسجد )صفة( يف النيب
 شخص. أربعمائة إىل صل و عددهم أن بعضهم ذكر وقد هريرة.. وأبو الغفاري.. أبوذر

 

 تكوين األمة
 

 يف وكان احلليف، اسم عليه تطلق األسرة أو الفرد حبماية تقوم ال ي القبائل أو القبيلة كانت
  باطل. أو صحيح شيء كل يف القبيلة هلذه املطلق الوالء األسرة أو الفرد على جيب ذلك مقابل

 والقبلية القومية والعصبيات الساليل التفوق على القائمة يةاجلاهل مبادئ بعض فكانت
 نمظمم من حاربه فيما وحارهبا االمتيازات هذه مجيع ألغى الذي اإلسالمي املبدأ مع تتناقض
 عزهتا أجل من السماوية الشرائع جاءت وقد اإلنسانية، خلري تكن مل ومعتقدات وأفكار

  املتسلطني. وجشع اكمنياحل جور من ومحايتها وسعادهتا وكرامتها
 إىل الناس تصنف ال ي واالمتيازات الفوارق إلغاء على يؤكد مواقفه أكثر يف  النيب وكان

 مبا باهلل،والعمل اإلميان الوثقى عروهتا إسالمية وحدة إىل داعياً  ووضيع وشريف وطبقات فئات
 عنده.. من به جاء

 النزعة تلك الجتثاث الوحدة تلك اجل من يقفها كان ال ي املواقف تلك آخر وكان
 أحناء خمتلف من األلوف عشرات بني الوداع حجة يف موقفه املسلمني: نفوس من اجلاهلية

 آلدم كلكم واحد، وأباكم واحد ربكم إن الناس! )أيها خطبته: يف قال حيث ، اجلزيرة شبه
 .(10)التقوى(ب إال فضل عجمي على لعريب ليس اتقاكم اهلل عند أكرمكم إن تراب، من وآدم

 سياسة أنزه اإلسالم يف فالسياسة السياسة، يف األخالقية العناصر اهلل رسول أدخل
 ال ي فاألحكام به، نبيه وعرف القانون وبعده القدرة، منشأ سبحانه فاهلل البشر، عرفها

                                                           

 يف حجة الوداع. ، خطبته 12حتف العقول: ص (10)
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 هلم. مساويا ويكون قبلهم هبا يلتزم أن عليه للناس يبلغها
 أي أو املدينة إىل مكة من البسيط املكان تغيري تعين ال ةاملهاجر  واجملموعة اهلجرة فواقع

 القومية والروابط العالقات قطع هي واملهاجرين للهجرة الدقيق املفهوم إن بل آخر، مكان
 التقوى أساس على املبين واإلسالم التوحيد جمتمع إىل واالنتماء الشرك نظام ونبذ ، والقبلية

 والعدالة.
 

 ةاآليات المتعلقة باألم
 

 وهي بعضها، نذكر )األمة( اللفظة هذه على تشتمل آيات الكرمي القرآن يف وردت وقد
 اإلسالم: يف )األمة( موضوع أمهية على تدل

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس : تعاىل قال :1
(19). 

 .(10)…كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف: وقال عزوجل: 1
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون سبحانه: لوقا :1

(11). 
وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون تعاىل: وقال: 2

(11). 
من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهلل سبحانه: وقال :5

(11).   
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم اهلل على ما رزقهم: وقال عزوجل: 0

(12). 
 

 األدوار في المجتمع اإلسالمي للمدينة
 

للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من  قائل: من عز قال
                                                           

 .121سورة البقرة:  (19)
 .110سورة آل عمران :  (10)
 .91سورة األنبياء :  (11)
 .51سورة املؤمنون:  (11)
 .111سورة آل عمران :  (11)
 .12سورة احلج:  (12)
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اهلل ورضوانا وينصرون اهلل ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم 
ا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مم

هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 

 . (15)رحيم
 بإحسان( و)التابعني و)األنصار( ين()املهاجر  هي: جمموعات ثالث ذكرت اآلية وهذه

 الواحدة(. اإلسالمية بـ)األمة عنه املعرب اإلسالمي اجملتمع تشكيل يف دور منهم ولكل
 

 الكادر السياسي  
 والشورى اإلدارية في المدينة

 
 الدولة. تشكيل مبوجبها يتم وأساسية ضرورية عناصر ثالثة هناك

 )امللة(. اجلمعية :1
  والفضاء. واملاء الرتاب :1 

 والقضائية. اإلجرائية والقوة السياسة الشورى :1
 لكل وطنا وجعلتها املدينة، يف اإلسالمية الدولة شكلت ال ي هي الثالثة العوامل وهذه 

 وال حدود ال اإلسالمي الوطن فإن أشبه، ما أو القوميات أو اللغات يف فرق دون من املسلمني
 إليها املهاجرين املسلمني بوجه حدودها سد من اإلسالمية الدول يف اآلن نراه وما فيه، حواجز

 الصدد: هذا يف الشاعر قال ما ولنعم شرعاً، جيوز وال االستعمار، نظم من فهو
 وكل ما ذكر اسم اهلل يف بلد

 
 عددت أرجاءه من لب أوطاين 

  

 نقباء المدينة 
 

                                                           

 .10-0سورة احلشر:  (15)



 

 10 

 حتتاج الدولة فإن قبائلهم، إدارة يتولون كانوا الذين املدينة نقباء بعض أمساء املؤرخون ذكر 
 التايل: الوجه على واألمساء شؤوهنا، مجيع يدير من إىل

 اسم  النقيب
 
 

 قبيلته 
 عبد  حضري بن أسيد

 األشهل عبد  التيهان بن مالك اهليثم أبو
 عوف بن عمرو  خثيمة بن سعد
 عوف بن عمرو  املنذر عبد بن رفاعة
 بلحارث  الربيع بن سعد
 بلحارث  رواحة بن اهلل عبد

 ساعدة  عبادة بن سعد
 ساعدة  عمرو بن املنذر
 سلمة  معرور بن الربآء
 سلمة  حرام بن عمرو بن اهلل عبد

 القوافل  الصامت بن عبادة
 زريق  مالك بن رافع

 النجار  زرارة بن أسعد
 اجملموعة هذه النيب فجعل اخلزرج، قبيلة من وتسعة األوس، قبيلة من منهم ثالثة وكان

  وكفالته. قبيلته إدارة منهم كل يتوىل سياسي( )كادر بصفة

 
 

 التقسيم اإلداري للمدينة
 

 عن بعيدة لوحدها قبيلة كل تعيش فكانت وقصبات، نواحي إىل املدينة قسمت كما
 للرئيس النواب وبعض )نقيب(، رئيس يوجد قصبة أو ناحية كل ويف األخرى، القبائل

 رئيسا النقباء لكل عني كما )السقيفة(.. يسمى فيه جيتمعون اجتماع حمل هلم وكان )عريف(،
 النقباء(. )نقيب يسمى
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املدينة ومتت سيطرته عليها بالكامل خصوصا بعد أن  pوبعد أن دخل نيب اإلسالم 
أمضى املعاهدة الدفاعية املشرتكة بينه وبني اليهود للمحافظة على أمنها، غري جملس املشورة 

اثين عشر نقيبا، أو زاد على أعضائه بعد مشورة املسلمني ومشاركتهم الرأي يف  املؤلف من
 إدارة األمور. 

يف ابتداء تشكيل دولة املدينة والستحكام السيطرة  pوالدليل على ذلك إن نيب اإلسالم 
عليها، كان قد استفاد من رؤساء األوس واخلزرج باإلضافة إىل املهاجرين وعلى رأسهم علي 

من تعاون املسلمني مع بعضهم، وبعد موت )أسعد بن زرارة(  pكما استفاد   tملؤمننيأمري ا
 توىل شخصيا نقابة بين النجار، وتعهد بكفالة أمورهم.

 وعلى واألنصار املهاجرين على واحلريب السياسي اجلانبني يف  اهلل رسول اعتماد وكان
 فطلب زرارة، بن وأسعد حضري، بن يدأس ـ واخلزرج األوس ـ القبيلتني كرئيسي القبائل رؤساء
 املنورة املدينة يف اهلل رسول تاريخ راجع ملن مشهودة املسألة وهذه واملساعدة، التعاون منهما

 وغزواته. حروبه يف



 

 10 

 

 الشورى وعدم االستبداد
 

 كان عديدة مواضع ويف الشورى، هو األمور إدارة يف  النيب سياسة يف األساس وكان
 )باحلكم يسمى قد احلاضر العصر يف احلكومة من النوع هذا ان خيفى وال ثرية،األك برأي يأخذ

 يف االستشارة على القائمة احلكومة من النوع وهذا الفرق، بعض بينهما كان وان الدميقراطي(
 وآله عليه اهلل )صلى اإلسالم نيب بقيادة حتقق وقد املنورة املدينة يف كان الدولة قضايا خمتلف

وشاورهم يف األمر نبيه: خماطبا تعاىل قال وسلم(،
(10).  

 أحد، أي مشورة إىل حيتاج وال الوحي قبل من ومعينا معصوما كان  اهلل رسول أن مع
 به. يتأسى كي والعباد البالد إدارة يف باملشورة أمره اهلل ولكن
 

 المعاهدات في الدولة اإلسالمية
 

 وأقرهم وعاهدهم، اليهود فيه ودعا صارواألن املهاجرين بني كتابا  اهلل رسول وكتب
 عليهم. واشرتط هلم، وشرط وأمواهلم دينهم على

 
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 تبعهم ومن ويثرب، قريش من واملسلمني املؤمنني بني  النيب حممد من كتاب هذا :1
  معهم. وجاهد هبم فلحق
 الناس. دون من واحدة أمة إهنم :1
 باملعروف عاينهم يفدون وهم ، بينهم يتعاملون ربعتهم ىعل قريش من املهاجرون :1

 املؤمنني. بني والقسط
 باملعروف عاينها تفدي طائفة وكل األوىل، معاملتهم يتعاملون ربعتهم على عوف وبنو :2

                                                           

 .159سورة آل عمران:  (10)
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  املؤمنني. بني والقسط
 عاينها تفدي منهم طائفة وكل األوىل، معاملتهم يتعاملون ربعتهم على ساعدة وبنو :5

 املؤمنني. بني والقسط عروفبامل
 عاينها تفدي طائفة وكل األوىل، معاملتهم يتعاملون ربعتهم على احلارث وبنو :0

 املؤمنني. بني والقسط باملعروف
 عاينها تفدي منهم طائفة وكل األوىل، معاملتهم يتعاملون ربعتهم على جشم وبنو :7

 املؤمنني. بني والقسط باملعروف
 عاينها تفدي منهم طائفة وكل األوىل، معاملتهم يتعاملون عتهمرب على جنار وبنو :0

 املؤمنني. بني والقسط باملعروف
 عاينها تفدي طائفة وكل األوىل، معاملتهم يتعاملون ربعتهم على عوف بن عمرو وبنو :9

 املؤمنني. بني والقسط باملعروف
 عاينها تفدي طائفة وكل ، األوىل معاملتهم يتعاملون ربعتهم على البنيىت وبنو :10
 املؤمنني. بني والقسط باملعروف
 عاينها تفدي منهم طائفة وكل األوىل، معاملتهم يتعاملون ربعتهم على األوس وبنو :11
 املؤمنني. بني والقسط باملعروف
 عقل. أو فداء يف باملعروف يعطوه أن بينهم مفرحا يرتكون ال املؤمنني وأن :11
 دونه. مؤمن موىل مؤمن خيالف ال وأن :11
 أو عدوان، أو إمث أو ظلم دسيسة ابتغى أو منهم بغى من على املتقني املؤمنني وأن :12

 أحدهم. ولد كان ولو مجيعا، عليه أيديهم وأن املؤمنني، بني فساد
 مؤمن. على كافرا ينصر وال كافر، يف مؤمنا مؤمن يقتل وال :15
 دون بعض موايل بعضهم املؤمنني نوأ أدناهم، عليهم جيري واحدة، اهلل ذمة وأن: 10
 الناس.

 عليهم. والمتناصرين مظلومني غري واألسوة النصر له فان يهود من تبعنا من وأنه :17
 على إال اهلل سبيل يف قتال يف مؤمن دون مؤمن يسامل وال واحدة، املؤمنني سلم وأن :10

 بينهم. وعدل سواء



 

 20 

  بعضا. بعضها يعقب معنا غزت غازية كل وأن :19
 اهلل. سبيل يف دماءهم نال مبا بعض على بعضهم بني املؤمنني وأن :10
 وأقومه. هدى أحسن على املتقني املؤمنني وأن :11
 مؤمن. على دونه حيول وال نفسا، وال لقريش وال مشرك جيري ال وأنه :11
 املؤمنني وأن املقتول، ويل يرضى أن إال به قود فانه بينة عن قتال مؤمنا اعتبط من وأنه :11

 عليه. قيام إال هلم حيل وال كافة، عليه
 وال حمدثا ينصر أن اآلخر واليوم باهلل وآمن الصحيفة هذه يف مبا أقر ملؤمن حيل ال وأنه :12

 وال صرف منه يؤخذ وال القيامة يوم وغضبه اهلل لعنة عليه فان آواه، أو نصره من وأنه يؤويه،
 عدل.

 .حممد وإىل عزوجل اهلل إىل مرده فإن شيء، من فيه اختلفتم مهما وأنكم :15
 حماربني. ماداموا املؤمنني مع ينفقون اليهود وأن :10
 مواليهم دينهم، وللمسلمني دينهم لليهود املؤمنني، مع أمة عوف بين يهود وأن :17
 بيته. وأهل نفسه إال يوتغ ال فانه وإمث ظلم من إال وأنفسهم
 عوف. بين ليهود ما مثل النجار بين ليهود وأن :10
 عوف. بين ليهود ما مثل احلارث بين ليهود وأن :19
 عوف. بين ليهود ما مثل ساعدة بين ليهود وأن :10
 عوف. بين ليهود ما مثل جشم بين ليهود وأن :11
 عوف. بين ليهود ما مثل األوس بين ليهود وأن :11
 نفسه، إال اليوتغ فانه إمث،و  ظلم من إال عوف بين ليهود ما مثل ثعلبة بين ليهود وأن :11

 بيته. وأهل
 كأنفسهم. ثعلبة من بطن جفنة وأن :12
 اإلمث. دون الرب وأن عوف بين ليهود ما مثل الشطيبة لبين وأن :15
 كأنفسهم. ثعلبة موايل وأن :10
 كأنفسهم. يهود بطانة وأن :17
 .P حممد بإذن إال أحد منهم خيرج ال وأنه :10
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 وأن ظلم، من إال بيته وأهل فتك فنفسه فتك من وأنه جرح، ثار على ينحجز ال وأنه :19
 هذا. أبر على اهلل

 حارب من على النصر بينهم وأن نفقتهم، املسلمني وعلى نفقتهم اليهود على وأن :20
 اإلمث. دون والرب والنصيحة النصح بينهم وأن الصحيفة، هذه أهل

 وم.للمظل النصر وأن حبليفه، امرؤ يأمث مل وأنه :21
 حماربني. ماداموا املؤمنني مع ينفقون اليهود وأن :21
 الصحيفة. هذه ألهل جوفها حرام يثرب وأن :21
 آمث. وال مضار غري كالنفس اجلار وأن :22
 أهلها. بإذن إال حرمة جتار ال وأنه :25
 مرده فان فساده، خياف اشتجار أو حدث من الصحيفة هذه أهل بني كان ما وأنه :20

 وأبرىه. الصحيفة هذه يف ما أتقى على اهلل وأن  اهلل رسول حممد وإىل وجل، عز اهلل إىل
  نصرها. من وال قريش جتار ال وأنه :27
  يثرب. دهم من على النصر بينهم وأن :20
 إىل دعوا إذا واهنم ويلبسونه، يصاحلونه فاهنم ويلبسونه يصاحلونه صلح إىل دعوا وإذا :29

 الدين. يف حارب من إال ملؤمننيا على هلم فانه ذلك مثل
 قبلهم. الذي جانبهم من حصتهم أناس كل وعلى :50
 احملضر الرب مع الصحيفة هذه ألهل ما مثل على وأنفسهم مواليهم األوس يهود وأن :51

 الصحيفة. هذه أهل من احملسن الرب مع وقيل: الصحيفة، هذه أهل من
 يف ما أصدق على اهلل وأن نفسه، لىع إال كاسب يكسب ال اإلمث، دون الرب وأن :51

 وأبرىه. الصحيفة هذه
 باملدينة، آمن قعد ومن آمن، خرج من وأنه وآمث، ظامل دون الكتاب هذا حيول ال وأنه :51

 .P اهلل رسول وحممد واتقى، بر ملن جار اهلل وأن إمث، أو ظلم من إال
وحني كان اإلسالم غري كتب هذا الكتاب قبل أن تفرض اجلزية،   pيقال: إن رسول اهلل 

قوي، وكان لليهود إذ ذاك نصيب يف املغنم إذا قاتلوا مع املسلمني، كما شرط عليهم يف هذا 
 الكتاب النفقة معهم يف احلروب. 
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وهذا العهد يشتمل على شروط كثرية بني املسلمني أنفسهم من املهاجرين واألنصار، 
لقلة عددهم بل إشرافهم على الفناء مل وعلى معاهدة بني املسلمني ومشركي املدينة، وهم 

يذكر هلم شروطا كثرية، ويتضمن أيضًا معاهدة بني املسلمني واليهود، وال خيفى على من 
، pتدبر الكتاب عظم هذا العمل، وان هذا من أكرب األعمال املهمة ال ي فعلها رسول اهلل 

ن به أمن غوائل اليهود بل أكرب من بعض األعمال األخرى وأعم نفعا وأكثر مثرا منها، أل
 ومكرهم يف األمور التالية: 

  املسلمني. بني تفريقهم يف :1
 اإلسالم. أعداء من وغريهم قريش مع واحتادهم :1
  خيافونه. جانب وكل وزروعهم ودورهم وذراريهم أمواهلم على املسلمون أمن وبه :1
 قبل من تقام كانت ل يا احلروب يف املشركني وقتال الدين لنشر اجملال انفسح وبه :2

  املسلمني. ضد املشركني
 رأسها وعلى اإلسالمية امللة تتمكن مل  اهلل رسول قبل من احلكيمة املعاهدة هذه ولوال

 يف املقاومة على تقدر ومل املطلوب، بالشكل اإلسالمي الدين نشر من األعظم النيب
 املشركون لكان املعاهدة هذه ولوال ني،املشرك قبال يف ونظائرمها وأحد بدر يف املتتالية احلروب
  القتال.. شديدي
 التالية: بالنتيجة خلرجنا وشروطه الكتاب تدبرنا ولو

 جممل شروط املعاهدة بني املسلمني أنفسهم
 أبا كان ولو وكافر مسلم بني إسالمية علقة فال الناس دون من واحدة أمة املسلمون :1
 ال فاملسلم ومسلم، مسلم بني جمانبة وال واكرامهم، همباحرتام يأمر اإلسالم كان وإن وولدا،
  أجنبيا. املسلم إىل بالنسبة يكون
  اإلسالم. قبل يتفادون كانوا كما بينهم يتفادون املسلمني من طائفة كل :1
 املسلمني. بني فساد أو عدوان أو إمث أو ظلم دسيسة بغى من على املتقون املسلمون :1
  مؤمن. على كافر ينصر وال ،كافر يف مؤمن يقتل ال :2
 أدناهم. عليه فيجري املسلمني بأشخاص اعتداد فال واحدة اهلل ذمة :5
 برأي إال احلرب يف السلم يكون فال اهلل، سبيل يف قتال يف مؤمن دون مؤمن يسامل ال :0
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 مواله. من
 مرتني الغزو على طائفة جترب فال بعضا، بعضها يعقب غزت غازية طائفة كل :7

 قبتني.متعا
 املتقول. ويل يرضي أن إال القود ففيه جريرة دون من مؤمنا قتل ومن :0
 .ورسوله اهلل إىل فمردهم املسلمون اختلف إذا :9 

 عقل. أو فداء يف أعانوه إال الدين أثقله قد مديونا بينهم يرتكون ال املسلمون :10
 املؤمن. على للكافر والء فال بعض موىل بعضهم املؤمنون :11 
  اجليش. سائر مبصلحة إال كافر حرمة أحد جيري ال :11 

 مواد المعاهدة مع اليهود
 دعا إذا عليهم، متناصر وال مظلومني غري واألسوة النصر املعاهدين لليهود إن :1 

 إليها. املسلمني اليهود دعا إذا وكذا يصاحلوا، أن فعليهم املصاحلة إىل اليهود املسلمون
 اليهود وعلى نفقتهم، املسلمني على حماربني، ماداموا املؤمنني عم ينفقون اليهود إن :1

 نفقتهم.
 ظلم من إال دينهم، ولليهود دينهم للمسلمني واحدة، أمة املتعاهدان واليهود املسلمون :1

 . وإمث
  الصحيفة. هذه أهل حارب من على بينهم التعاون واليهود املسلمني على :2
 . حليفه بإمث امرؤ يؤخذ ال :5
 بينهم. فيما للمظلوم النصر :0
 واليهود. املسلمني من مبصلحة إال كافر حرمة جتار ال :7
 يضار. ال كالنفس اجلار :0
 يثرب. دهم من على النصر بينهم إن :9

 والنصيحة. النصح بينهم إن :10
 

 مواد العهد بين جميع أهل الصحيفة
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 آمث. أو ظامل دون الكتاب هذا حيول ال :1
 اهلل بتحرمي حرام مكة أن كما املعاهدة، حبسب الصحيفة هذه أهل على رامح يثرب إن :1
 تعاىل.
 نصرها. من وال قريش جتار ال :1

 مواد العهد مع المشركين
 
 نفسا. وال لقريش ماال املدينة مشركو جيرب ال :1

 سند المعاهدة
 هاشم، ابن اهيمإبر  ابن علي رواية طريق عن (17)األنوار( )حبار يف  اجمللسي العالمة ذكره

  الدين(. )كمال يف  الصدوق عن نقالً 
 رواة أمساء يذكر مل إسحاق ابن أن إال التارخيية، الكتب ذكرته كما إسحاق ابن ورواه
 وتلقاه(10))مسنده( يف حنبل بن أمحد أمثال: املنت، هذا السنة أهل حمدثو ذكر وقد احلديث،
 عنه. ونقله خثيمة، ابن كتاب عن (19)ثر(األ )عيون يف الناس سيد ابن واستنسخه بالقبول،

  أمثال: التارخيية، كتبهم يف أيضاً  السنة مؤرخو ونقله
  .(20))األموال( كتاب يف سالم بن قاسم عبيد أبو

  .(21)والنهاية( البداية )يف كثري وابن
 .(21)األشراف( )أنساب يف البالذري وكذلك

 أهل بني تارخيية اتفاقية على حتتوي وال ي الرواية مضمون سره( )قدس اجمللسي العالمة وأورد
 من أخطب بن حي من: كل اليهود جانب من االتفاقية هذه وقع وقد ، والرسول املدينة

                                                           

 .111و 110ص  1حبار األنوار: ج (17)
 م.1900ملعارف ـ القاهرة ط دار ا 10ص  11مسند أمحد بن حنبل: ج (10)
 م.1970ط بريوت  190ص  1عيون األثر: ج (19)
 .517األموال: ط مصر، فصل  (20)
 .110ـ  112ص  1البداية والنهاية: ج (21)
 )ط مصر(. 100ـ 100ص  1أنساب األشراف: ج (21)
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 يف جاء ومما قينقاع، بين من اليهودي العامل وخمرييق قريظة، بين من أسد بن وكعب النضري، بين
 الوثيقة: هذه

 األمة تكوين إىل اإلشارة نرى املدينة لدولة املعاهدة وثيقة من األوىل السطور يف :1
 بل اإلسالم، صدر مبسلمي عددهم ينحصر ومل الناس( دون من واحدة أمة )إهنم اإلسالمية

 به. وآمن اإلسالم اعتنق من كل عام بشكل يشمل
 والدية اللجوء حق رمسياً: عرفت وال ي اليوم ذلك يف القبائل ملراكز  النيب ضمن :1

 املالية. احلقوق وبعض املشرتكة
 أن ألحد فالحيق واحلرب، الصلح يف كلها األمة وتشرتك األمة، وحدة الوثيقة تضمنت :1
)وإن   مشرتكة، مصاحل هلم احلرب أيام يف كلهم بل الصلح، عند حيارب وال احلرب، عند يتصاحل

كل غازية غزت معنا يعقب بعضه بعضاً(، فجميع املسلمني هلم مسؤولية جتاه بعضهم، 
عليهم التعاضد أثناء احلرب وتقدمي املساعدة فيما بينهم، وعلى كل فرد ـ صغرياً كان أم كبرياً و 

ـ أن يؤدي وظيفته املرسومة له، )إن ذمة اهلل واحدة جيري عليهم أدناهم، وأن املؤمنني بعضهم 
 موايل بعض دون الناس(.

 اإلسالمي. تمعاجمل يف احلاكمة واملساواة األخوة روح املنشور هذا يف وتتجلى
 عن الدفاع أيضا اليهود على جيب بل باملسلمني، الوطن عن واحلماية الدفاع ينحصر وال

 على النصر بينهم )وإن معهم ومسامهون ذلك يف للمسلمني شركاء فهم وأمنها، املدينة حرمة
 يثرب(. دهم من

 على وقعنيامل بني مشرتك بشكل تقسم احلروب وقوع عن الناشئة املالية االلتزامات :2
 حماربني(. داموا ما املسلمني مع ينفقون اليهود، )إن الوثيقة:
 هذه ألهل جوفها حرام يثرب )وإن حرم: أهنا الصحيفة ألصحاب املدينة معاهدة تنص :5

 الصحيفة(.
 الداخلي. التنازع من نوع أي على وحيكم مضمون، للمدينة الداخلي فاألمن هذا وعلى

 القضائية األمور وتنظيم االجتماعية، العدالة تشخيص ها:من بنود، الوثيقة ويف :0
 واالدارية.

 وتصرح للوثيقة، املهمة األهداف من والقضائية االجتماعية العدالة تنظيم أن خيفى وال
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 إليه حتال الذي الوحيد القضائي املرجع وإنه P النيب بيد هي القضائية السلطة بأن الوثيقة:
 بني نشأت قد االختالفات هذه كانت سواء حبلها، يقوم ورهوبد عليها املتنازع القضايا

 خياف اشتجار أو حدث من الصحيفة هذه أهل بني كان ما )وأنه اليهود: بني أو املسلمني
 اهلل(. رسول حممد وإىل اهلل إىل مرده فإن فساده

 الناس. عموم إليه يرجع قضائية قوة استحدثت املادة هذه ويف
 ويستثىن القضائية، والشؤون والصلح احلرب أمور على األحكام ريجت املعاهدة هذه ويف :7

 احلرية وهلم دينهم، وفق الشرعية أحكام إجراء ولليهود الدين، يف االستقالل املوارد هذه من
 دينهم(. وللمسلمني دينهم لليهود املؤمنني، مع أمة عوف بين يهود وإن) ذلك: يف العقيدية
 القتال بصدد ـ واألنصار املهاجرين ـ املسلمني بين املشرتكة املسؤولية على وراملنش يؤكد :0

 ،7 ،0 ،5 ،2 ،1،1) البنود عليه نصت كما منهم، أحد استثناء دون املالية، وااللتزامات
 (.11 البند وخصوصاً 0،10
 وإحياء للمظلوم، االنتصار خصوصاً  بعضهم، مع املسلمني ارتباط على الوثيقة تؤكد :9
 (.11 )البند: عليه نص كما أقاربه، أو أباه كان سواء اجملرم عن الدفاع جيوز وال احلق،

 وأنه واليهودية العربية القبائل مجيع حبق ـ اللجوء ـ اجلوار حق على املعاهدة ونصت :10
 (.20 ،20 ،15 )البند يف ورد كما إمث( وال مضار غري كالنفس اجلار )وأن حمرتم: حق
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 الجتماعي للمجتمع اإلسالميتحسن الوضع ا
 
 سبيل إىل والشرك الضالل طرق من الناس إرجاع على دوماً  السماوية األديان عملت قد

  والكرامة. الكاملة احلرية التوحيد: نتائج فمن التوحيد،
 مصنوعات املوجودات كل وأن شيء بكل وعلمه وقدرته اهلل بوحدانية املؤمن اإلنسان إن

 القوى أعىت تستطيع ولن شخص أي إىل يتملق لن سوف اإلنسان ذاه تعاىل، له وخملوقات
 اهلل رحاب يف فقط وخيشع خيضع وإمنا أمامها، ويتصاغر ويتوسل خيضع جتعله أن الثروات واكرب

 تعاىل. أمامه األرض على جبينه ويضع عظمته حمراب يف ويسجد الواحد
 لكل سبيل ال التوحيد ظل ففي مة:العا الواقعية العدالة أيضاً: التوحيد نتائج من أن كما

 البديهي ومن والعدل، احلكمة أساس على القائم اإلهلي القانون يتبعوا أن إال املسلمني من أحد
 احلقوق. على تعد أو ظلم أي وحمو األصيلة العدالة نطاق اتساع يوجب اإلهلي القانون إتباع أن

 فيما الواقعي العدل يقيموا أن يستطيعون ال ذلك من العكس على املشركني أن حني يف
 واعتمادا اآلخرين آهلة عن متميزا إهلاً  هلا اختذت منهم وقبيلة جمموعة كل ألن وذلك بينهم،

 الواقعية العدالة تزول وهبذا اآلخرين، حقوق على بالتعدي لنفسها تسمح فإهنا اإلله هذا على
 وأشباههما. الظامل والتحكم التفرقة حملها وحيل

 املطمئن املتوجه، الفكر، الصحيح احلر، اإلنسان يريب والواقعي مبعناه التوحيد إن والنتيجة:
 سر يتضح هنا ومن واالختالف، والظلم للضالل املعقدة الدروب يف يتخبط يدع وال اخلاطر،

 .(21)تفلحوا( اهلل إال إله ال )قولوا: :اهلل رسول نداء
 )األصنام الطاغوت عبادة وترك اهلل عبادة إىل البشر يدعون جاءوا مجيعاً   اهلل أنبياء فإن

أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت تعاىل: قال والظلمة(،
(22). 

يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن اليشركن باهلل شيئاً  سبحانه: وقال 
أرجلهن وال وال يسرقن وال يزنني وال يقتلن أوالدهن وال يأتني ببهتاٍن يفرتينه بني أيديهن و 

                                                           

 من الكفار يف رسالته. فصل فيما القى  50ص 1املناقب: ج (21)
 .10سورة النحل:  (22)
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يعصينك يف معروف فبايعهن واستغفر هلن اهلل إن اهلل غفور رحيم
(25). 

 وترك باإلسالم والعمل اهلل عبادة على البيعة أخذ كانت النيب دعوة أن إىل إضافة
 االعتقادية األصول من كانت ال ي السيئة املوارد (20)الكرمية اآلية بينت وقد اجلاهلية، اخلرافات

 إىل اهلل مبعوث باعتباره اهلل ورسول يومذاك، اجملتمع هبا ابتلي وال ي سائدةال واألخالقية
 املوضوعات هذه إن املعلوم ومن اجملتمع، وإصالح األوثان وعبادة الشرك ترك إىل دعاهم الناس،
 أيضا ترتبط كانت كما اجملتمع، يف واألخالقية واملعنوية الفكرية باجلوانب متعلقة كانت

 الوجوه. بعض من ونظائرها قتصاديةاال باملشكالت

 
 بيان فتح مكة

 
 ترك على نص الذي اإلسالمية للنهضة بيانا اإلسالم نيب أعلن املكرمة مكة فتح ويف

  اإلسالم. هبا يقر ال ال ي الباطلة واالقتصادية االجتماعية الروابط مجيع
 واملساواة، أشكاهلا، بكل باحلرية وأمر اجملرمني، أكرب عن حىت العام بالعفو   أمر كما
  .(27)الوحي أرض يف اإلسالمي التوحيدي النظام قواعد بذلك فأرسى اإلسالمية، واألخوة
 

 

 

                                                           

 .11رة املمتحنة: سو  (25)
 .11سورة املمتحنة:  (20)
 لإلمام املؤلف )دام ظله(. 1راجع كتاب )وألول مرة يف تاريخ العامل( ج (27)
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 تحسن الوضع االجتماعي في صدر اإلسالم

 
يقول علماء النفس: إن الشباب ـ عادة ـ مييلون للتجديد وكل ما هو عصري، ويعريون 

 قدم باجملتمع، وحيملوهنا على مقتضيات الزمن. اهتماماً خاصاً لألفكار اجلديدة والت
على عكس الكبار الذين ـ عادة ـ هلم عالقة شديدة باحملافظة على العمل واإلبقاء على 

 اآلداب والتقاليد املاضية.. 
وهذا التفاوت يف امليل قد يكون ناشئا عن بعض اختالفات الشباب مع الكبار يف 

 سرة واجملتمع.األبعاد اجلسمية والروحية وحميط األ
 اجلديد الدين أتباع من كثري كان ،pوبعد نزول الوحي على قلب النيب الطاهر واملبارك 

 املكرمة مكة يف السائدة األوضاع من يتضايقون وكانوا والثوريني، املتفكرين الشباب من
 إن خصوصاً  والظلمات، اجلهل غياهب من ينقذهم مصلح قدوم منتظرين اخلرافية، وحضارهتم

 سنة، الثالثني من أقل وحىت سنة األربعني من أقل أعمارهم كانت األوائل املسلمني كثرأ
 التاريخ يف مذكور هو ما حسب

 الواقع وفاقدي اجملتمع مطرودي من قريش بنظر اجلديد الدين دخلوا الذين من الكثري وكان
 التقوى. اال الفوارق مجيع ألغى اإلسالم ولكن أشبه.. وما العبيد كبعض االجتماعي

وبعد نزول الوحي شهد اجملتمع املكي مكافحة املستثمرين مع خمالفي االستثمار ال كما 
يتصور من مكافحة الفقراء واحملرومني مع األغنياء وأصحاب الثروات بل املكافحة يف 

 املبادئ.
 واقتصادية، واعتقادية، فكرية، من: االحنرافات أنواع كافحوا األوائل اهلل رسول فأتباع

 التوحيد إىل مكة جمتمع من قدراً  وحولوا ،حممد النيب العدالة طالب بقيادة واجتماعية،
  كالتايل: األمر فكان املنورة، املدينة يف اما املكرمة، مكة يف هذا الشرك، أركان وضعضعوا
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 إحكام الدولة اإلسالمية 
 وسياستها الداخلية

 
 املدينة من جيعل أن وقت، بأسرع P هللا رسول متكن العمل، أرضية ساعدت أن بعد فانه

 قوي سياسي نظام استمرار ذلك من املقصود وكان حمكمة، ومذهبية نظامية اجتماعية قاعدة
  العامل. إىل مث اجلزيرة، شبه يف اإلسالم أساس على قائم

 نفوذ منها سطع العرب جلزيرة وسياسية معنوية قوة املنورة املدينة كانت املنطلق هذا ومن
 اخلارجي. العامل إىل نوره ليشع سالماإل

 

 رجل السياسة والحرب
 
 برسالته االعتقاد إىل الناس وداعياً  اجتماعياً  ومصلحاً  نبياً   األعظم الرسول يكن مل

 يف القمة  اهلل رسول وبلغ أيضاً، وعسكرياً  سياسياً  رجالً  الوقت نفس يف كان بل فحسب،
  .واإلداري. واالجتماعي السياسي التفكري

 بل القلوب، إىل نفذت االجتماعيني واملصلحني التوحيد دعوات كسائر  النيب ودعوة
 مهه كان بل به، ليستفيد سيفه وجرد قدرته استقل قد  يكن ومل مجيعها، من اقوى كانت
 كما كإله، هبا ويعتقد إليها يتقرب ال ي واألوثان األصنام وكسر اإلنسان عقل حترير الوحيد
عليهم كانت ال ي واألغالل إصرهم عنهم ويضع حلكيم:ا القرآن وصفه

(20). 
 الدفاع يف حىت سيوفهم وجردوا حاربوا قد اإلسالمية الدعوة ابتداء يف املسلمون يكن ومل

 إال هلم وليس عليهم، واالعتداءات التعذيب أساليب خمتلف يتحملون كانوا بل اإلسالم، عن
 وملا قريش، عذاب يتحمل كان من ومنهم: شة،احلب إىل هاجر من فمنهم: ذلك، على الصرب
 بأهنم يقاتلون للذين أذن جياهدوهم أن املسلمني سبحانه اهلل أمر حدودهم، املشركون جتاوز

                                                           

 .157سورة األعراف:  (20)
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ظلموا
 دفاعية. كانت كلها املسلمني حروب أن العلم مع ،(29)
 اءاالعتد رد ألجل كانت الروم أو اليهود أو قريش مع كانت سواء الدفاعية احلروب وكل

 إىل بالرجوع املسلمني جنود أمر الروم، رجوع من النيب تيقن أن بعد تبوك غزوة يف أن حىت
 الكثرية. واملصارف األذى حتمل من الرغم على املدينة

 مبعوثيه وأرسل النفوذ، وأصحاب واألمراء وامللوك القبائل زعماء اهلل رسول وخاطب
 ما إال لندائه منهم أحد يستجب فلم عوته،د وقبول اإلسالم يف الدخول إىل يدعوهم إليهم
 هم اإلسالمية الدعوة قبول من امتنعوا الذين ان بالتجربة ثبت وقد النجاشي، من كان

 بالقوة القوة فحرب الفكر، أصحاب وليس والسلطة، والقدرة النفوذ أصحاب من املستبدين
 ارتباط. بينهما ليس وهذان بالقوة، الفكر حرب غري هي

 القانون وهذا الدفاع، عليها كان أشبه ما أو السالح حبمل ضدها خمالفوها قام  يال فالدولة
 فإن هلل الدين ويكون فتنة تكون ال حىت وقاتلوهم الشريف: القرآن به صرح و العقل حكم هو

الظاملني على إال عدوان فال انتهوا
 آخر: مكان يف القرآن دستور نفس هو القانون وهذا (50)

ال ي فقاتلوا األخرى على إحدامها بغت فإن بينهما فاصلحوا اقتتلوا املؤمنني من طائفتان وإن 
 حيب اهلل إن واقسطوا بالعدل بينهما فأصلحوا فاءت فإن اهلل أمر إىل تفيء حىت تبغي

املقسطني
(51). 

 احملاوالت، تعذرت إذا منه مفر ال طريقاً  للدفاع السالح محل يكون احلالتني، كلتا ويف
 والتعدي. الظلم إهناء يف سبل،ال وفشلت

 الدين أو اليهودية خبالف الرباين، ندائه اىل االمم كافة ويدعو أيضاً  سياسي دين فاالسالم
 الدولة، إلقامة إسرائيل لبين القومي التعصب يف ينحصر فانه امسه من يظهر كما اإلسرائيلي

 يف اإلسرائيليني غري خرىاأل األمم أبناء دخول من الشديد التنفر إسرائيل بين على وتغلب
 اليهودي. اجملتمع

 ال وأهنا املسيحيني عند ثابت هو كما فقط أخالقي دين فهي للمسيحية بالنسبة وكذلك
 فلسطني، أرض على ظهرت فاملسيحية واملعامالت، والسياسية االجتماعية املسائل يف تتدخل

                                                           

 .19سورة احلج:  (29)
 .191سورة البقرة: اآلية  (50)
 .9سورة احلجرات: اآلية  (51)
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 القوة من للمسيحية تكن ومل اً،مقتدر  الروماين االستعمار فيه كان وقت يف الوجود إىل وبرزت
 احلكومة شؤون يف يتدخل ال كان Tاملسيح إن قيل ولذا العادية، بالطرق الظاملة الدولة ملقاومة

 يطلبوها أن املسيحية على والالزم السماء، يف اهلل ملكوت أن على يؤكد كان بل الدنيوية،
 املسيحيون. يقول هكذا لقيصر( للقيصر وما هلل هلل )ما قالوا: كما فقط،

 اجملاورة الدول حىت عليه وغضب منه استاء أرض يف الوجود إىل وبرز ظهر فقد اإلسالم أما
 وإقامة احلياة إلصالح كانت ص النيب وبعثة اإلسالم ظهور أن مع حقهم، يف تصرفاً  واعتربوه
 إليهم ينفذ نأ استطاع ملا ذلك يكن مل ولو والنظام، األمن واستقرار العادلة االقتصادية الروابط
 اجلزيرة: لشبه عظيمتني دولتني وجماورة للعرب، اجلاهلي النظام وجود مع خصوصاً  فيهم، وحيكم
 والروم. كإيران

 بل النتشاره مانع يكن ومل )طاغوتية(، جائرة سلطة الدول كل يف اإلسالم سلطة تكن فلم
 ب.القلو  أضاء فقد الظالم، يف كالنور ومثله الفطرة.. يطابق دينا كان

 فكان العامل، يف انتشاره يف وكذلك اإلسالم، صدر يف الرسول سياسة كانت هكذا
 من املؤرخني مجيع باعرتاف ـ طبيعي بشكل اهلند ودولة آسيا شرقي جنوب يف اإلسالم نفوذ

 آخر. بسالح أو السيوف حبد الواسعة البقعة تلك إىل ينفذ فلم ـ مسلمني وغري مسلمني
  يقول: العامل" تاريخ يف "نظرة كتاب يف هنرو كتب وقد

كان للعرب املسلمني يف اهلند ذهاب وإياب، فقد بنوا 
املساجد، وأحيانًا يبلىغون ملذهبهم عن طريق الوعظ، وحىت 
يف بعض األوقات يدخل غريهم يف معتقدهم ومذهبهم، كما 
ال خيفى، ومل حتصل أي خمالفة هلذا الدين اجلديد قطعاً، ومل 

زاع بني دين اهلند واإلسالم يف ذلك يكن مثة تصادم ون
الزمان، وهذه النقطة جديرة باالهتمام والذكر، وبعدها حصل 

 التنازع وعدم االرتياح بني املذهبني.
 ال بالتبليغ البالد غالب دخل اإلسالم إن اإلسالم(: انتشر )كيف كتاب يف ذكرنا وقد

 بالسيف.
 املسلمني جتار قبل من التبليغ طريق عن وكان سلمياً، آسيا شرق يف اإلسالم نفوذ فكان
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 أشبه. وما واملدارس التعليمية، واملراكز املساجد، أوجدوا حيث أشبه، ومن
  إندونيسيا: تاريخ يف جاء وقد
 وفارس، كجرات من امليالدي عشر الثالث القرن يف إندونيسيا إىل املسلمني جتار قدم أنه
 مذهب بدأ التجارية الروابط طريق ومن يسيا،وإندون وفارس اهلند بني جتارية روابط وعقدوا
 دماك. مثل: جاوة، سواحل يف خصوصاً  اإلندونيسي اجملتمع بني وينتشر ينفذ اإلسالم
 يف وغريها وإندونيسيا اهلند ملوك رغب حىت املسلمني نفوذ توسع بعدها ال ي املراحل ويف

 وغرب شرق يف اإلسالم إىل فدعا دماك، سلطان اإلسالم اعتنق من وأول اإلسالم، دين قبول
 مشل بل جلاوة، الشمايل الساحل حىت إندونيسيا شرق يف اإلسالم ونفذ جاوة، وجزائر إندونيسيا

 سائر اجتاح وبعدها وبننت، كايربن تامركز منطقة غرب يف اإلسالم وتقدم سيك، كري حدود
 نفوسها تعداد يف اإلسالمية الدول كربى اليوم إندونيسيا أصبحت حىت اإلندونيسية اجلزائر

(51). 

                                                           

% وهي أكرب دولة اسالمية بالعامل من حيث النفوس، 90لمني فيها مليون نسمة، ونسبة املس 100فان سكاهنا اكثر من  (51)
 جزيرة، عاصمتها )جاكرتا(. 11500وتقع يف جنوب شرق آسيا، كما تتألف من  1كم1919170ومساحتها 
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 اإلدارة العسكرية 
 والتكتيك الحربي لنبي اإلسالم 

 
 أصحابه، باستشارة يقوم وكان الرأي، يف االستبداد يكره احلرب إدارة يف pكان النيب 

 النظر وجهات يتبادل الذي الالئق واملدير املناسب القائد عالمات إحدى واملشورة فاالستشارة
  عليها. بالنفع يعود مما األمة مصاحل شؤون من شأن يف واخلربة كرالف أهل أصحابه مع

 يستطيع الالئق القائد هذا فمثل الذاتية، الشجاعة على يدل فإمنا شيء على دل إن وهذا
  عسكرية.. حشوداً  والعاطفية واجلسمية الفكرية الطاقات من ـ زمان كل ويف ـ جيعل أن

 يستشري كان لكنه املشورة إىل حمتاج وغري بالسماء ومربوطاً  معصوماً  كان  النيب ان مع
 الصحيحة احلكومة أسلوب يرسم ولكي شؤوهنم، خمتلف يف النجاح طريق املسلمني ليعلىم

 االسالمية.
 حول خندق حبفر   أمر قريظة، بين يهود مع قريش حتالفت عندما اخلندق معركة ففي

 على املسلمون فانتصر عليه( اهلل رضوان) الفارسي سلمان من بإشارة وذلك املنورة املدينة
 )ضربة : قال حيث العامري عبدود بن عمرو Tعلي اإلمام قتل بعدما واملشركني الكفار

 .(51)الثقلني( عبادة من أفضل اخلندق يوم علي
 وبعد وباملسلمني، به وغدروا    اهلل رسول مع عهدهم نقضوا الذين اليهود حاصروا مث
 ،طالب أيب بن علي املؤمنني أمري من بإشارة بيت يف اجتمعوا اليهود، حماصرة من أيام ثالثة
 قريظة، بين بشأن حكماً   النيب وانتخاب األنصار، ممثل معاذ بن سعد وحبكم ذلك وبعد

 وكانوا بعضهم بقتل فحكم معاذ بن سعد حبكم رضوا إهنم وقيل: أكثرهم، عن العفو مت قد
 .(52)جدا قليلني

                                                           

 .1ح 70باب 1ص 19راجع حبار األنوار: ج (51)
 له(.راجع للتفصيل كتاب )وألول مرة يف تاريخ العامل( لإلمام املؤلف )دام ظ (52)
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 لجند اإليمانيةوقوة ا الرسول 
 

 جلند احلكيمة إدارته يف اإلميانية القوة على كامالً  اعتماداً  يعتمد األكرم النيب كان
 كما والعسكرية، املادية القوة من بكثري أكثر للجند املعنوية القوة نسبة كانت وغالباً  اإلسالم،

مائتني يغلبوا صابرون عشرون منكم يكن إن سبحانه: قال
(55). 

 يف املتأصل اإلميان لدافع إال ذلك كان وما عددهم قلة مع املعركة يرحبون كانوا واملسلمون
 فئة غلبت قليلة فئة من كم تعاىل: بقوله احلقيقة، هذه إىل الكرمي القرآن أشار وقد القلوب،

اهلل بإذن كثرية
(50). 

 لرسو  بأمر مسلماً  مخسون تطوع الوراء، من العدو زحف وقف وألجل أحد، معركة ويف
 اخللف، من العدو فاجئنا ان خنشى ألننا ظهورنا، امحوا :هلم فقال الطريق، ملراقبة  اهلل
 ضرب هو منكم نرجوه ما وكل عنا، تدافعوا أن نريد ال قتلونا.. لو حىت مكانكم، ترتكوا وال

 بعصيان ولكن ،(57)أقدامها على تقم مل بالسهام ضربت لو اخليل ألن بالسهام، العدو خيول
 كما املسلمني من كثرياً  وقتلوا اخللف من العدو هامجهم العسكري، األمر هذا املسلمني بعض

 احلرب انتهت حىت األمر اهلل رسول تدارك وان النيب عم الشهداء سيد محزة قمتل
 الكفار.. وهزمية املسلمني بانتصار
 إرسل ذلك على وكنموذج سري، بشكل للحرب أمراً  يصدر كان األحيان بعض ويف

 بقراءة وأمره لقريش، التجارية القوافل لريصد خطاب مع جحش ابن اهلل عبد النيب
 الرسالة: يف مكتوباً  وكان التحرك، من يومني بعد اخلطاب
 املسري على أصحابك من أحداً  تكرهن وال وبركته، اهلل اسم على خنلة بطن تأيت حىت )سر

 أخبارهم(. من لنا وتعلم قريش اهب فرتصد خنلة بطن تأيت حىت تبعك فيمن وامض معك،
 االقتصادي احلصار قريش ضرب فحيث باملثل قابل السرية هذه يف النيب أن خيفى وال

                                                           

 .05سورة األنفال:  (55)
 .129سورة البقرة: اآلية  (50)
 .119و110ص 1راجع كتاب )وألول مرة يف تاريخ العامل(: ج (57)
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 ذلك. أمثال عن لصدهم املشركني على االقتصادي احلصار حرب النيب أراد املدينة حول
 

 من الخطط العسكرية
 

 إليهما. اإلشارة من بدال مهمان، شيئان احلرب يف العسكرية األهداف بني من يوجد
 الكرمي القرآن عليه أكد قد املطلب وهذا وإثباته، حقهم بإحقاق والناس العدو امتناع :1
 اإلسالمية. احلروب حقانية يف الشريفة والسنة
 بينه. االختالف وإجياد النفسية، احلرب طريق عن العدو إضعاف :1

 فقد املسلمني، أحد بواسطة دوالع بإضعاف الطريق، هذا إعمال على النيب أقدم وقد
 قد إين اهلل رسول يا وقال: النيب إىل جاء الغطفاين مسعود بن نعيم أن التاريخ: يف ورد

 به. تأمرين عمل بأي للقيام مستعد وأنا بذلك، مطلعاً  قومي من أحد يكن ومل أسلمت،
 مشلهم، فرقوت بينهم، وتقع العدو، تأيت أن قدرت فلو واحد، رجل أنت :النيب له فقال

 خدعة. احلرب فإن
 بين يا هلم: فقال هبم، ويستأنس اجلاهلية، أيام هلم ندمياً  وكان قريظة، بين إىل نعيم فجاء

 بيننا. تتحكم الصداقة إن وكيف احبكم، إين جيدا تعرفون قريظة!
 نيتك. وحسن لنا بصداقتك جيدا نعرفك تقوله، ما صحيح قريظة: بنو فقال
 يكونا مل ـ األحزاب غزوة يف قريظة بين مع حتالفا الذين ـ وغطفان قريش إن نعيم: فقال

 سيطرة وحتت املدينة يف موجودون ونسائكم وأوالدكم أموالكم ومجيع مدينتكم، املدينة مثلكم،
 حلرب جاءتا وغطفان قريش وهذه غريه، مكان إىل تنتقلوا أن تستطيعوا ومل ،حممد
 يف أي ـ آخر مكان يف ونسائهم أمواهلم ولكن ،احلرب هذه يف تصاحبوهنم وانتم ،حممد
 ما بلغوا حممد على احلرب هذه يف انتصروا فلو إليه، تصبون ما غري هؤالء فهدف ، ـ مكة

 انتم تبقون فعندها وطنهم، إىل فيعودون واندحروا اهنزموا لو وأما آماهلم، إليه وتتطلع إليه يصبون
 بعض اختياركم حتت يكون أن فيلزم قتالكم، كيرت  مل وهو قتاله من تتمكنوا ومل ،وحممد

 حىت حممد قتال يف يفروا ال حىت رهائن بصفة معكم واملتحالفني قريش من األشخاص
 به. اهلزمية يلحقوا
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 قريظة بين يف نعيم اقرتاح فوقع لنا، األصلح وهو علينا، به أشرت ما نِعم قريظة: بنو فأجابه
 والتأثري. الرضا موقع
 أحبكم بأنين جيدا تعلمون أنتم قريش: ورؤساء سفيان أليب وقال قريش إىل نعيم جاء مث 
 يقتضيه ملا عليكم أعرضه أن وأرى خبرب واطالع علم على أنا ،حممد عن افرتقت وقد

 ألحد. تكشفونه وأال السر هبذا حتتفظوا أن منكم وأريد بيننا، الصداقة واجب
 سنفعل. قريش: فقالت

 إليه فبعثوا حممد حلرب تصميمهم يف الندم أصاهبم قد اليهود أن تعلموا أمل نعيم: فقال
 ويسلموهنم قريش زعماء من بعضا يأخذوا بأن وأوعدوه بذلك، وليطلعه ندمهم له يبدون أحدا
 فلو االقرتاح، هذا على حممد وافق وقد قريش، ضد معه يتحالفون مث ليقتلهم، حملمد

 واحدا. شخصا وال متسلموهن فال رهائن وطلبوا اليهود جاءكم
 وأقربائي وقومي وعشرييت أصلي أنتم غطفان بين يا هلم: وقال غطفان إىل نعيم جاء مث 

 صداق ي. وتقدرون اهتامي عدم من مطمئن وأنا إيلى، الناس وأحب
 صادق. رجل وأنت تقوله ما صحيح غطفان: بنو له فقال
 األمر. هذا اكتموا نعيم: فقال
 عندك؟ الذي ما عل؟نف ماذا غطفان: بنو فقال
 بين على وأكده لليهود، الرهائن تسليم من حيذروا بأن لقريش قاله الذي الكالم نعيم فقال

 التحويل. من وحذرهم غطفان
 جهل أيب بن عكرمة غطفان ورؤساء سفيان أبو أرسل شوال من اخلامس السبت ليلة ويف

 وغداً  هلكت، احليوانات ومجيع نصرب؟ مىت إىل هلم: وقالوا اليهود إىل أصحاهبم من عدة مع
 مشكالتكم وحنل معه، حسابنا ونصفي  حممداً  جنابه حىت فتهيؤوا السبت يصادف

 ومشكالتنا.
 عطلة يوم وهو السبت يصادف غداً  إن هلا: وقالت قريش إىل هيئةً  قريظة بنو فأرسلت

 حنارب لن أننا وهو معكم شرط ولنا كان، عمل أي نعمل ال السبت يوم يف وحنن اليهود،
 أضرت لو أنه خنشى فنحن رهائن، بصفة تصرفنا حتت رجالكم من عدة تضعوا حىت حممداً 
 مقاومته. من نتمكن ال وحنن حممد مع لوحدنا وترتكونا دياركم إىل ترجعوا ان احلرب بكم
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 مسعود بن نعيم صدق لقد قالوا:واهلل، وغطفان، قريش إىل قريظة بين خطاب وصل فلما
  لنا.. قاله مبا

 رجالً  لكم ندفع بأن مستعدين غري حنن فيه: جاء قريظة بين إىل خطاباً  أرسلوا ذلك بعد مث
 للحرب. غداً  فاستعدوا تقولونه ما صح وإذا كرهينة، واحداً 

 صحيحاً، كان مسعود بن نعيم كالم إن قالوا: قريظة بين إىل قريش خطاب وصل فلما
 مع وترتكنا ديارها، إىل وتعود احلرب من وتفر لوحدنا، وترتكنا رصة،الف انتهاز قريش وتريد
 .حممد مقاومة على نقدر ال وحنن لوحدنا حممد

 يف سبباً  فكان بينهم، اخلالف ووقع املسلمني أعداء جهة تفككت احلربية اخلدعة وهبذه
 الدماء. من كثري إراقة لعدم وعامالً  املسلمني انتصار

 اإلمداد من كان وهذا ـ قريش على قارصة ليلة يف واملطر الرياح هللا سلط أخرى جهة ومن
 على قريش صممت حىت النار، على من القدور وسقطت اخليم، حبال تقطعت حىت ـ الغييب
 وقت. بأسرع مكة إىل والعودة الفرار

 اخلسائر بأقل املدينة إىل ليعود العدو، قوة يفرق أن  اهلل رسول استطاع الطريقة وهبذه
 األرواح. يف

 على مباشراً  إشرافاً  يشرف وكان حمنكا، قائداً  كان اهلل رسول أن كله هذا من واألهم
 معركة ففي األمور، يف استشارته اىل باالضافة واألشخاص، احلرس وقادة احلربية اخلطط كل

 النيب أراد للشامات، العام القائد الغساين احلارث اإلسالمي السفري قتل إثر وعلى )مؤتة(
 قائداً  طالب أيب بن جعفر بتعيني ابتداء فقام الشام، أرض يف اإلسالمية الدعوة تتقوى أن

 اهلل عبد القيادة يتوىل استشهاده وعند حارثة، بن زيد األمر يتوىل استشهاده حالة ويف للحرس
 اإلسالم جنود أوصى وقد اجليش، به ورضي اإلسالم دخل قد كان أحد أيى  وبعده رواحة، بن
 الوصية: ذههب

 مع اآلداب راعوا الشام، أرض يف املوجودين وعدوكم اهلل عدو جاهدوا اهلل.. )بسم
 النساء تقتلوا ال أمورهم، يف تتدخلوا وال الناس، عن مبنأى يعيشون الذين الرهبان املسيحية
 .(50)البيوت( تدخلوا وال واألشجار، النخل تقطعوا ال والشيوخ، واألطفال

                                                           

 .11ح 12باب 05ص 11حول هذه القصة راجع حبار األنوار: ج (50)
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 وهكذا الوصية يف جاء مبا والعمل للمقاومة الشام إىل السفر يف رعواوش اجلنود حترك مث
 الروم. قلوب يف الرعب وأدخلوا عملوا
 

 تطهير المدينة
 من قوى التحالف اليهودي

 
 من البد بل قتالها، على تصرب ال بدر غزوة بعد مكة أهل أن اهلل رسول علم لقد
 الدفاعية البنية بتقوية املرتقب اخلطر واجهةم من البد السبب فلهذا للدماء، ثأراً  االنتقام

 والسياسية.
 فقد مثله، التاريخ يشهد مل واملراوغة واخلتل والتزوير العداوة يف اليهود آخر: جانب ومن
 . وتوابعها املدينة يف عناصرها حشدت
 باهلجوم، والقيام اإليفاء من البد األنظار عن ختفى ال لقريش اخلماسية اخلطة أن كما

 املشكلة. هلذه مناسب حل إجياد من فالبد الظهر، يف خبنجر اإلسالم بوضر 
  النيب سكوت هو ذلك على جرأهم والذي عهودهم، قينقاع بين يهود نقض وقد هذا

 أمراً   النيب فأصدر والفشل، باهلزمية رمسي اعرتاف هذا أن فظنوا الوضع، هذا مثل على
 ـ املعروف املنافق توسط إىل أدى مما بيوهتم، يف حمبوسني يوماً  عشر مخسة فبقوا مبحاصرهتم،

 أخف هذا وكان مجيعهم، املدينة يرتكوا أن على عنهم بالعفو  النيب فأمر ـ أيبى  بن اهلل عبد
 احلني. ذلك إىل متعارفاً  كان والذي االنتقام من

 الذين املسلمني العرب نظر يف الدماء إال تغسلها مل باملسلمني صرحية إهانة إنسانني فقتل
 وهي مصونة فاألعراض تداىن، ال ومكانة شرفاً  الناموس يكون أن الصحراوية فطرهتم اقتضت

 هلذا قبيلتني بني طويلة ولسنوات واحلروب املشاجرات حتصل ورمبا النفس، من عندهم أعز
 قد اجملال هذا يف ولكن العرب، تاريخ طالع من كل على خيفى ال املوضوع وهذا السبب،

 .النظر صرف
 قبيحة إهانة أهانوا اليهود أن هو املوضوع هذا صلب يف تدخل ال ي األخرى واملالحظة
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 .(59)املسلمني العرب نفوس يف السيئ األثر هلا وكان مسلمة، امرأة
 

 مؤامرة يهود بني النضير
 
 ال ي ـ (01)معونة وبئر ،(00)رجيع سرية املأساويتني: والفاجعتني أحد حرب بعد اليهود إن مث

 املبعوث احلق النيب ويقولون: باملسلمني يستهزئون أخذوا ـ القرآن قرىاء من الكثري يتهاضح راح
 أبداً.. ينهزم ال اهلل، من املرسل

 ديتهم طلبوا وقد املسلمني، مع متحالفني وكانا عامر( )بين قبيلة من رجلني قتل قد وكان
 من النيب فطلب سلمني،كامل عامر( )بين مع متحالفني النضري بين يهود وكان النيب من

 باالشرتاك.. حلفائهم من الرجلني دية تسليم النضري بين يهود
 بينهم.. جاريا االستعراض وكان ذلك استعرضهم أنه التواريخ بعض ويف

 ..د اهلل رسول لقتل وخططوا ببعض بعضهم خال ولكنهم
 هلؤالء األصلية النية ظهرت وهنا ،(01)اليهود مبؤامرة اهلل رسول وأخرب جربائيل فجاء
  اليهود..
 بالدية، للمطالبة النضري بين قلعة إىل أصحابه من أشخاص عشرة مبعية النيب ذهب فقد

  ليقتلوه.. كبرية صخرة عليه يلقوا أن فأرادوا بيوهتم من جدار جنب إىل وكان
 املدينة. إىل رجع اغتياله وإرادهتم حياته على بالتعرض نياهتم سوء علم فلما

 يبعث أن النيب دفعت ال ي هي األخرى املؤامرات وسائر ينووهنا كانوا ال ي املؤامرة وهذه
  لنا. خيانتكم النأمن ألنا تساكنونا وال بالدنا من اخرجوا هلم: ليقول مسلمة بن حممد إليهم

 ذلك. يفعل مل ولكنه يقتلهم أن  اهلل رسول بإمكان كان وقد هذا
 

                                                           

العاملية األوىل وال ي اشرتكت  م( الذي أدى إىل نشوب احلرب1912وهذا قد يشبه حادثة قتل ويل عهد النمسا )سراجيو( يف سنة ) (59)
 فيها الدول األوروبية مجيعاً.

 لإلمام الشريازي )دام ظله(. 109ص 1راجع )وألول مرة يف تاريخ العامل(: ج (00)
 .109ص 1راجع )وألول مرة يف تاريخ العامل(: ج (01)
 .171 – 171ص 1راجع )وألول مرة يف تاريخ العامل(: ج (01)
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 إفشال خطة يهود بني قريظة
 
 وشكلوا وحلفاؤهم، غطفان، وبنو وقريش، وائل، بنو تعاهد ـ اخلندق ـ األحزاب معركة يف
  واملسلمني. اإلسالم على ويقضوا املنورة املدينة إىل به ليدخلوا رجل آالف عشرة قوامه جيشاً 

 يواجه حىت احلقيق، أيب وابن أخطب، بن حي اليهود، زعماء ختطيط من هذا وكان
 جذوره. الستئصال يعمل واليهود، األوثان عبدة من مشرتكاً  عدواً  اإلسالم

 تعاهدوه ما خالف على ـ املسلمني حلفاء وكانوا قريظة بين يهود وقف املدينة حماصرة وأثناء
 أن استطاع النظري( بين )زعيم أخطب بن حي أن إال االحنياز( )عدم حمايدا موقفاً  ـ وتعاقدوه

 صفوفهم إىل وجيره مباشراً  تأثرياً  ـ قريظة بين عهد صاحب ـ القريظي أسد بن كعب يف يؤثر
 معركة يف اخللف من واملسلمني اهلل رسول على يهجموا بأن وذلك النيب ضد للعمل

  اخلندق.
 معاذ بن سعد بعث عليها، املسلمون واطلع قريظة، بين خيانة من النيب علم فلما

 أبوا أهنم إال الوطن، أمن على واحلفاظ هدبالع الوفاء يلتزموا بأن إلقناعهم قريظة بين يهود إىل
 وتعرضوا قاسية بلهجة  النيب على فردوا استكبارا، واستكربوا غيهم على وأصروا الطلب هذا

 وخالفوا العهد فنقضوا هبم، إال تليق ال ال ي الصفات وبأقبح والشتم بالسب ولإلسالم لشخصه
 املسلمني. على ساعة أحرج يف الوعد

  استطاع وبعدما ،اإلسالم نيب بانتصار )اخلندق( األحزاب غزوة انتهت أن وبعد
 حيث (01)السري العمل أنواع أبدع من وكان مسعود( بن )نعيم ينفذه حكيماً  تدبرياً  يتخذ أن

 إىل لتعود منها، الفرار قريش فرجحت احلرب جمرى تغيري إىل أدى كما لصاحله املعادلة غريى 
 يتغافل النيب ان الصحيح من يكن ومل الروحية واالنتكاسة لوالذ اخليبة وراءها حاملة مكة

 جذور باستئصال قطعيا قرارا فاختذ احلرجة، الساعة هذه يف اليهود خيانة عظيم عن ويصفح
  الفتية. اإلسالمية الدولة بتقوية العدو

 علي وكان السرعة، وجه على اليهود قالع مبحاصرة املسلمني إىل أمره أصدر فقد
 اضطر مما يوماً، وعشرين مخسة احملاصرة هذه واستمرت اليهود، قلعة حياصر إسالمي اهدجم أول

                                                           

 من هذا الكتاب. 05راجع الصفحة قد سبق تفصيل القصة،  (01)



 

 01 

 أن قريظة بنو وتصور منه، موقعهم ليحددوا النيب إىل لبابة( )أبا يبعثوا أن قريظة بين يهود
 قبل. من النضري لبين ذلك حصل كما الشام ديار إىل التبعيد إىل هبم ستؤدي النتيجة

 وبينكم؟ بيين حكماً  جتعلوا أن ترضون هل :النيب هلم فقال
 اليهود، ينتظره كان ما بغري معاذ بن سعد حكم وقد معاذ، بن سعد حبكومة اليهود فرضي

 اليهود. من احملاربون يقتل حكمه: يف جاء مما
  الباقني. عن وعفى خاصة منهم احملاربني بقتل فأمر احلكم، هبذا النيب فرضي

 بن حي عاتق على تقع ـ جدا قليلة كانت بل كثرية تكن مل وإن ـ ءالدما هذه مسؤولية إن
 قريظة بين دعا كما القتال، على وحرضهم قريش حرك الذي فهو النضري( قبيلة )رئيس أخطب

 ومواثيقهم. حتالفهم عن ويتخلفوا عهدهم ينقضوا أن
 الغابة( )أسد لأمثا التواريخ من استفدته الذي تصوري يف قتلوا الذين الرجال أن خيفى وال

 وذكرها اليهود مبالغات من فكأهنا عددهم يف املبالغة أما العشرين، فوق يكونوا مل أهنم وغريه
 يف املدينة دور وهل دار، يف حبسوا أهنم التاريخ ذكر فقد وإال حتقيق، بدون املسلمني بعض
  عشرين. من ألكثر تسع ـ عادية قرية وهي ـ اليوم ذلك

  الرسول أعمال يشبه العمل ذلك مثل وهل قتلهم ومن قبورهم نأي أنه إىل باإلضافة
 ؟…القرائن من غريها إىل ،(02)الطلقاء( فأنتم )اذهبوا يقول: كان حينما أعدائه أشد مع

حكم هبم حبكم التوراة وطبق عليهم قوانينها اجلزائية ال ي تنص  معاذ بن سعد أن وحيتمل
 صراحة: 

أرضك، فادعوه إىل الصلح أواًل، ولو أراد قتالك عندما يريد العدو أن حياربك يف 
فحاصر مواقعه، ولو تسلطت عليهم فاقتل احملاربني منهم، وأما النساء واألطفال واحليوانات 

 وكل ما هو موجود يف املدينة فخذها غنائم لك.
 

 ما قاله المستشرقون حول اليهود
 

                                                           

 1يف فتح مكة املكرمة حيث عفا عن اجلميع حىت عن كبار اجملرمني، راجع )وألول مرة يف تاريخ العامل( ج قاله رسول اهلل  (02)
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  اليهود: مع يف خامتة حبثه بصدد روابط النيب (05)يقول أحد املستشرقني
 "ليس من الالئق لليهود أن يقابلوا صداقة حممد

ووفائه هلم، هبذا الشكل من اجلفاء، بعد أن أقام معهم روابط 
حسنة، ومن املناسب جدًا أن نشري يف هذا الصدد إىل أنه: 

كانوا قد   pلو أن اليهود بدل عداوهتم وخصومتهم حملمد 
لكان فيه صالحهم أقاموا معه روابط حسنة، واتصلوا به، 

وحصل هلم التوفيق، وكان هذا ممكنًا هلم يف هذا املوقع 
 املناسب، ويستطيعون بالتايل جين مثاره من خالل:

 : احملافظة على استقالهلم الديين.1
 : أن يكونوا جزءاً من اإلمرباطورية اإلسالمية.1

فلو فعلوا ذلك لكان العامل غري ما عليه اليوم، ولكن 
 pأن اليهود منذ األيام األوىل إلقامة حممد  الذي يؤسف له

يف املدينة، زرعوا بذور الفاجعة املؤملة، وضيعوا الفرص اجلميلة 
 يف استقرارهم واستقالليتهم.

واجلدير بالذكر إن اإلسالم بتعاليمه الدينية كان متساهالً 
مع اليهود أكثر منه مع املسيحيني، مع أن الدين اليهودي 

شرتكان يف التشريع والقانون، وكالمها من والدين املسيحي ي
األديان املوحدة، إال أن الغالب على دين املسيحية هو 

 التوحيد الثالثي، وهذا غري موجود عند اليهودية.
، فإن pومع وجود هذا التأكيد يف رسالة رسول اهلل 

عقيدة الغلو عند اليهود املبنية على أساس التفوق الساليل 
 أن تعارض ذلك.والعنصري، أبت إال 

، ولو  pفيهود املدينة حسب معتقدهم رفضوا نبوة حممد 
كان عندهم بعض املفكرين واملصلحني الستطاعوا أن 

                                                           

 وهو املستشرق املعروف: )مونتكمري وات(. (05)



 

 02 

يغمضوا عيوهنم عن هذه املسألة، وانتهزوا الفرصة الغالية 
بشكل حيفظ هلم كياهنم واستقالهلم، فليس من الضرورة أن 

ف الشديد ، ومما يدعو لألسpيسخر اليهود من دين حممد 
أهنم سلكوا هذا النهج، وطبيعي أن هذه االنتقادات الشديدة 

ودينه خطر كبري بالنسبة لتجربته  pمن جانب اليهود حملمد 
السياسية واالجتماعية، ومع هذا العمل السليب وقف حممد 

p ."قباهلم 
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 يقوم بمهمة التبليغ الرسول 
 
 من وأول التاريخ، مدى على صغرية مسؤولية الرسالة وإبالغ لإلسالم التبليغ وظيفة تكن مل

 القرآن الوظيفة هذه إىل أشار وقد املخلصون، وأصحابه النيب هو املهمة الوظيفة هذه أدى
 آياته: يف الكرمي
 هي بال ي وجادهلم احلسنة واملوعظة باحلكمة ربك سبيل إىل أدع تعاىل: قال :1
أحسن

(00). 
 اهتدوا فقد أسلموا فإن ءأسلمتم واألميني لكتابا أوتوا للذين وقل سبحانه: وقال :1

بالعباد بصري واهلل البالغ عليك فإمنا تولوا وإن
(07). 

 بعثوا وهلذا ، اهلل ألنبياء املهمة األهداف من جزء وإصالحهم الناس تربية إن نعم،
 .(00)األخالق( مبكارم األنبياء خص قد اهلل )إن احلديث: يف ورد كما عملوا، حتقيقه وألجل

إضافة إىل أن التعليم والتأديب هو جزء من حقوق الناس، وعلى الدولة اإلسالمية أن 
. )أما حقكم عليى tتبذل قصارى جهودها يف هذا اجلانب، ويف هذا يقول اإلمام علي

  .(09)فالنصيحة لكم وتوفري فيئكم عليكم وتعليمكم كيال جتهلوا وتأديبكم كيما تعلموا(

 

 المعلم األول محمد 
 )الرسول( إىل إضافة الكرمي القرآن هبا وصفه ال ي  للنيب والصفات السمات بني نم

 ..يعلىم واملعلم يزكي املريب صفة و)املبشر(: و)الشاهد(
 إليه تشري كما به، والنهوض اجملتمع تربية على التأكيد يف  النيب على القرآن وأكثر

كمةواحل الكتاب ويعلمهم ويزكيهم الكرمية: اآلية
(70). 

                                                           

 .115سورة النحل:  (00)
 .10سورة آل عمران:  (07)
 .1ح 50ص 1الكايف: ج (00)
 .10و9، املقطع 12هنج البالغة : اخلطبة (09)
 .1سورة اجلمعة:  (70)
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 القرآن والسنة مصدرا التعليم
 

 تبليغ يف الفرصة له سنحت  اهلل رسول واستقرار اإلسالمية املدينة دولة تشكيل وبعد
 احلق لدين الناس وجذب واملعدية، وامللوثة املشركة اجلاهلية ثقافة  فجاهد العاملية، رسالته
 مركزاً   له منزل أول عليه( اهلل )رضوان األنصاري أيوب أيب دار من واختذ الواحد، اهلل وعبادة
  املعلمني. املبلغني وانتخب للتبليغ،

 من وكان العرب، جزيرة أطراف إىل  أوفدها قد كان الرمحة ملبشري جمموعة وأول
  اليمن: إىل بعثه ملا جبل بن ملعاذ  وصيته

 منازهلم، الناس وأنزل الصاحلة، األخالق على أدهبم وأحسن اهلل، كتاب علىمهم معاذ، )يا
 وال بواليتك ليست فإهنا أحداً، ماله وال أمره يف حتاش وال اهلل، أمر فيهم وأنفذ وشرهم، خريهم
 يقول للحق ترك غري يف والعفو بالرفق وعليك وكثري، قليل كل يف األمانة إليهم وأد   مالك،
 منه إليك يقع أن خشيت أمر كل من علمك أهل إىل واعتذر ، اهلل حق من تركت قد اجلاهل
 صغريه كله اإلسالم أمر وأظهر اإلسالم، سنه ما إال اجلاهلية أمر وأمت يعذروك، حىت عيب

 باهلل الناس وذكىر بالدين، اإلقرار بعد اإلسالم رأس فإهنا الصالة، مهك أكثر وليكن وكبريه،
 املعلمني، فيهم بث مث اهلل، حيب مبا العمل على هلم أقوى فإنه املوعظة، واتبع اآلخر، واليوم
 .(71)الئم( لومة اهلل يف ختف وال ترجع إليه الذي اهلل واعبد

 مكانة العلم في اإلسالم
 أكرب يؤكد الذي األديان بني من الوحيد الدين هو بأنه اإلسالمي الدين عن نعرب أن ميكننا

 باءاآل تقليد ويرفض والتعليم، الفكر، على ويصر وفهمه، املذهب يف التفقه على التأكيد
 ومسلمة، مسلم كل على فريضة العلم طلب وجيعل دليل، دون من املعتقدات يف واألجداد

 .(71)الشريف احلديث يف ورد كما
 .(71)فيه( تفقه ال دين يف خري )ال :علي اإلمام يقول

                                                           
 .15حتف العقول: ص (71)
 .10ح 9ب 11ص 1. والبحار ج52ح 1ب 177ص 1حبار األنوار ج (71)
 .9ح 59احملاسن: ص (71)
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 الدماغية والقوى املخ يف العلم فمحل باحملسوس، املعقول اإلمام يشبه أن جداً  ومجيل
  اإلنسانية. احلياة وشريان اإلنساين، الفكر ليوجه اآليت ديثاحل يف شبهه كما

 
 وأذنه احلسد، من الرباءة وعينه التواضع، فرأسه كثرية، فضائل ذو العلم )إن :فيقول

 .(72)األمور( أسباب معرفة وعقله النية، حسن وقلبه الفحص، وحفظه الصدق، ولسانه الفهم،
 .(75)الشهداء( دماء من أفضل العلماء )مداد األحاديث: يف وورد

 قيس بن األشعث وىل اخلالفة، بزمام علي املؤمنني أمري أخذ عندما املؤرخون: وذكر
 قد آذرباجيان أهايل أكثر أن ورأى )أردبيل( األشعث دخل فلما آذرباجيان، على الكندي
 .(70)البلد.. وعمر أردبيل يف مسجداً  فبىن ويقرأه، القرآن يعلم أخذ اإلسالم، اعتنقوا

  ؟النيب أصحاب علم عن طالب أيب بن علي سألنا قال: البخرتي أبو وروى
  تريدون؟ من : فقال
  مسعود. بن اهلل عبد قلنا:
 يكون العلم من املقدار وهذا درجة، العلم من بلغ وقد والسنة، بالقرآن عامل هذا : قال

 كافياً.
  فيه؟ يقول ماذا األشعري موسى أيب عن فسألناه

 منه. خرج مث صبغة يف بغص :فقال
  اليمان؟ بين حذيفة عن سألناه مث

 املنافقني. بأحوال  النيب أصحاب أعلم :فقال
  عليه(؟ تعاىل اهلل )رضوان الغفاري ذر أيب عن فسألناه

 علماً. وعلى :فقال
 عليه(؟ تعاىل اهلل )رضوان الفارسي سلمان عن سألناه مث

 العلوم من اهلل خصه بروحنا، مقرونة وروحه ا،طينتن من خلق رجل يف أقول ما :فقال

                                                           
 فصل يف مكايد الشيطان وأمهية اإلخالص. 120منية املريد: ص (72)
، وفيه: )إذا كان يوم القيامة مجع اهلل عز وجل الناس يف صعيد واحد 5051ح 1باب 190ص 2راجع من ال حيضره الفقيه: ج (75)

 ووضعت املوازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فريجح مداد العلماء على دماء الشهداء(.
 راجع فتوح البلدان للبالذري. (70)
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 .(77)البيت أهل منا وذلك وعالنيتها، وسرها وباطنها، وظاهرها وآخرها، بأوهلا
  املؤمنني؟ أمري يا نفسك عن حدثنا له: فقلنا
 ابتدرين. سكت وإذا أجابين،  حممداً  سألت إذا كنت :قال

  علمه، من فيديست  النيب خبدمة الشريف عمره قضى أنه يعين 
 .(70)باب( ألف باب كل يفتح العلم، من باب ألف علمين  اهلل رسول )إن :قال وقد

 
 تأسيس المركز الثقافي ودار المعلمين

 بين خمرمة منزل من واختذ املنورة، املدينة يف القرآن وتعليم لإلسالم بالتبليغ  النيب قام
 إىل القرآن معلمي إيفاد يتم كان املركز هذا منو  املعلمني، لتدريب ومركزاً  القراء" "دار نوفل

 األخرى. واملدن املدينة خارج
 بعد املدينة إىل وردا عمري بن مصعب بصحبة مكتوم أم بن اهلل عبد أن املؤرخون: ذكر

 هلما. سكناً  القراء" "دار من واختذا بدر، معركة
  وأمساء اإلدارية الرتاتيب (79)النبوية( احلكومة )نظام كتاب صاحب وذكر

  يقول: وكتب القرآن، لتعليم املدينة خارج إىل  النيب أرسلهم الذين واملعلمني املبلغني
 عبادة وأمر اجلريان، من والفقه القرآن تعليم على ويشوقهم املسلمني حيث  النيب كان

 أهل إن املؤرخني بعض ذكر وقد  النيب مسجد يف الصفة ألهل القرآن يعلىم أن الصامت بين
 شخص. أربعمائة كانوا صفةال

 

 إيفاد المعلمين
 خمتلف إىل  النيب يبعثهم كان الذين والقراء املعلمني بعض أمساء التاريخ يف ذكر كما
 منهم: املناطق،
 عمري: بن مصعب :1

                                                           
 .111راجع االختصاص: ص (77)
 .1احلديث أبواب السبعني، 571اخلصال: ص (70)
 هو عبد احلي الكتاين. (79)
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 االثين النقباء مبعية األوىل، العقبة معاهدة بعد وذلك عمري، بن مصعب  النيب بعث 
 مركزاً  واختذه زرارة ابن أسعد منزل فورد والفقه، القرآن يثرب أهل لتعليم املنورة املدينة إىل عشر

 والفقه القرآن مصعب من ليأخذوا أسعد منزل إىل املدينة أهل من العشرات يأيت وكان للتعليم،
 بن سعد أمثال زعمائهم، ضمنهم ومن مصعب، بتأثري الكثري أسلم وقد اإلسالم، وأحكام

 األوس. رؤساء من خضري بن وأسعد معاذ،
  جبل: بن معاذ :1

 الناس يؤم بأن وأمره له، ممثالً  أسيد بن عتاب  النيب عنيى  املكرمة مكة فتح بعد
  والفقه. القرآن الناس بتعليم يقوم أن أيضاً  جبل بن معاذ أمر كما بالصالة،
 وقد والقرآن، األحكام وتعليم بالقضاء فاشتغل اليمن، يف  للنيب قاضياً  معاذ وكان

 .(00)ملعاذ  وصيته مرت
 اخلزرجي: حزم بن عمرو :1
 حىت جنران يف له ممثالً  اخلزرجي حزم بن عمرو اختذ  النيب إن :(01)املؤرخني بعض نقل 
 وصدقاهتم. خراجهم وجيمع والفرائض، القرآن الناس يعلم

  األنصاري: مالك بن رافع :2
 بالنيب التقوا الذين عشر االثين قباءالن مجلة من وكان الكاملني، من اجلاهلية يف رافع كان
 يوسف بسورة جاء من أول وهو الناس. على يقرؤها وكان املنورة املدينة إىل 

 

 النشاطات التعليمية في زمن النبي 
 

  بينه واسطة ليكون ـ والسريانية العربية ـ اللغتني يتعلم أن ثابت بن زيد  النيب أمر
 أكتب وصرت يوماً  عشر سبعة مبدة العربية اللغة أتعلم أن استطعت زيد: يقول اليهود، وبني
 فيها.

 منهم: وكان الكتابة، األنصار صبيان يعلىموا حىت املسلمني من عدة  النيب عني كما

                                                           
 من هذا الكتاب. 100راجع الصفحة  (00)
 راجع كتاب )االستيعاب يف معرفة األصحاب( البن عبد الرب. (01)
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 وأخذا املدينة يف باهرين وكاتبني ماهرين معلمني وكانا الصامت، بن وعبادة سعيد، بن اهلل عبد
 القراءة. الناس من العديد تعلىم حىت لكتابة،وا القراءة املدينة أهل يعلىمان

 كان العرب عند والكتابة اخلط تعليم ان :(01)والدين( الدنيا )أدب كتاب صاحب ونقل
 فإنه املنطلق هذا ومن آخر، شيء هبما يقاس ال والكتابة فاخلط والنافعة، املعتربة األشياء من
 إطالق مقابل كفدية دينار آالف عةأرب يرفعوا أن األسرى من  النيب طلب بدر معركة بعد

 صبيان من صيب مائة يعلموا أن  أمرهم الدية، مبلغ دفع مبقدورهم يكن مل وملا سراحهم،
 الكتابة. املدينة

 الكفار، معلمي من اخلط تعلىم من مجلة من األنصار فتيان من عدة مع ثابت بن زيد وكان
 .القرآن كتىاب ومن الوحي كتىاب من زيد صار وبعدها

 الاليت املتعلمات املسلمات بالنساء يستعني  النيب كان فقد الرجال إىل وباإلضافة
 سليمان أم ـ شعثاء  النيب أمر كما النساء، بتعليم يأمرهن وكان الكتابة، وفن القراءة جيدن

  الكتابة.  النيب زوجات تعلم بأن ـ قمة أيب بن
 هلن. األحكام وبيان النساء لتعليم مركزاً  السالم( )عليها فاطمة بيت كانت وكذلك

 عدد ازداد حىت ذلك على طويل وقت ميض مل أنه املباركة التعليمية النهضة هذه أثر ومن
  والبنات.. البيوت وربات النساء بني من حىت املدينة، يف املتعلىمني

 أيب ابن عقبة بنت كلثوم أم وكذلك الكتابة، تعلمت قد  النيب زوجة حفصة فكانت
 كرمية وكانت البيت، يف الكتابة أيب علمين سعد: بنت عائشة وقالت الكتابة، تعلمت معيط
 عائشة وكانت والتكتب، تقرأ فكانت  النيب زوجة سلمة أم أما تكتب، أيضاً  املقداد بنت
 تكتب. وال تقرأ سلمة أم مثل

 )مصحف باسم كتاب ولنا وتقرأ، تكتب السالم( )عليها الزهراء فاطمة وكانت
 الصالة أفضل )عليها فاطمة كتاب أي الكتاب، مبعىن اللغة يف واملصحف .(01)مة(فاط

 والسالم(.
 

                                                           
 هو املاوردي نقله عن ابن قتيبة. (01)
 يعترب هذا الكتاب من )ودائع اإلمامة( وهو موجود عند اإلمام احلجة )عجل اهلل فرجه الشريف(.  (01)
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 اإلسالم وخدمة الناس
 
 احلقوق وإحياء رفاههم، على والعمل بينهم، املساواة وقيام الناس، خدمة كانت إذا

  فإن والالئقة، الصاحلة احلكومة معيار االجتماعية، والعدالة اإلنسانية،
 ال ي والراشدة الصاحلة للحكومة األمثل النموذج تعترب  األكرم النيب بقيادة اإلسالمية الدولة

 العالية. اإلنسانية واألهداف األصول على وأقيمت املنورة، املدينة يف تأسست
 كما اإلنسانية القوانني وجتري اجملتمع يف واملساواة العدالة تقيم أن استطاعت حكومة فكل

 ،(02)الشروط سائر فيها توفرت إذا إسالمية حكومة نعتربها أن ميكننا ء،األنبيا حكومات يف
 فيها تكون كما التتغري، األسس لكن الزمن، مقتضيات حسب على تكون احلكومة فشكل

 الفقه. يف تفصيله ذكرنا ما إىل باالضافة احلرة االنتخابات وجود مع اإلسالمية احلريات مجيع
 النيب حكومة غرار على تكون أن جيب سالميةاإل احلكومة تشكيل أردنا لو إذن
  النيب كان كما احلر، واالنتخاب الشورى تكون أن فيجب تعاىل، اهلل قبل من املبعوث

 دائماً  وكان الناس، مشورة يأىب  يكن ومل االجتماعية، األمور يف أصحابه استشارة من يكثر
 حىت الشؤون، هذه مثل يف التدخل الناس من يطلب األعمال على واإلشراف األمور إجراء يف
 .(05)الشواهد هبذه حافل والتاريخ رأيه، على األكثرية رأي يقدم كان األوقات من كثري يف أنه

 اإلسالمية. للحكومة صحيحا منوذجا كانت فإهنا املؤمنني أمري حكومة كان وكذلك
 رجل أنا إمنا س!النا )أيها يقول: اإلسالمي احلكم تويل بعد علي لإلمام خطبة أول ويف
  عليكم(. ما وعلي مالكم يل منكم،

 
 الديمقراطية اإلسالمية

 
 منها: عديدة، أسس على اإلسالمية االستشارية وباألحرى اإلسالمية، الدميقراطية تقوم

                                                           
حول احلكومة اإلسالمية وكيفيتها راجع لإلمام املؤلف دام ظله: )الفقه: احلكم يف اإلسالم( و)هكذا حكم اإلسالم( و )الفقه: طريق  (02)

 …النجاة( و )إذا قام اإلسالم يف العراق( و)اىل حكم االسالم( و)الفقه: السياسة( و
 ملؤلف )دام ظله(.لإلمام ا 1و1راجع كتاب )وألول مرة يف تاريخ العامل( ج (05)



 

 71 

 واألغالل إصرهم عنهم ويضع تعاىل: قال احلياة، جماالت مجيع يف اإلسالمية احلريات :1
عليهم كانت ال ي

 (00).  
 والعمل والبناء والزراعة واإلقامة السفر يف اإلسالمية: الدول كافة يف أحرار مجيعاً  الناسف

 تأسيس ويف والتلفزيون اإلذاعة من االستفادة و واجلرائد واجملالت الكتب ونشر والتجارة
 والثقافية االجتماعية النشاطات ومجيع والزواج واخلطابة التأليف ويف والتكتالت األحزاب

 جداً. قليلة وهي الشرعية احملرمات يف إال وغريها، والسياسية تصاديةواالق
 آباء واجلرم اخلطأ مرتكب كان وإن حىت اآلخرين، أخطاء اإلنسان يتحمل ال أن :1

أخرى وزر وازرة تزر وال تعاىل: قال الشخص، ذلك وأجداد
(07). 

 هلا خلت قد أمة كتل سبحانه: قال اخلاصة، أعماله عن مسؤوال اإلنسان يكون أن :1
يعملون كانوا عما تسألون وال كسبتم ما ولكم كسبت ما

(00). 
سعى ما إال لإلنسان ليس وأن عزوجل: وقال

(09).  
رهينة كسبت مبا نفس كل تعاىل: وقال

(90). 
 ال ي واحساساته اإلنسان مسؤولية على يؤكد والذي املعروف النبوي احلديث هذا ورد وقد
  : قال هبا: يضطلع

 أهله يف والرجل رعيته، عن املسؤول وهو راعٍ  فاإلمام رعيته، عن مسؤول وكلكم راعٍ  )كلكم
 يف واخلادم رعيتها، عن مسؤولة وهي راعية زوجها بيت يف واملرأة رعيته، عن مسؤول وهو راعٍ 

 راع وكلكم رعيته عن مسؤول وهو أبيه مال يف راعٍ  والرجل رعيته عن مسؤول وهو راعٍ  سيده مال
 .(91)رعيته( عن مسؤول كلكمو 

 خلقناكم إنا الناس أيها يا تعاىل: قال الناس، بني واملساواة العامة احلقوق تراعى أن :2
أتقاكم اهلل عند أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل شعوباً  وجعلناكم وأنثى ذكر من

(91). 

                                                           
 .157سورة األعراف:  (00)
 .102سورة األنعام:  (07)
 .121سورة البقرة:  (00)
 .19سورة النجم:  (09)
 .10سورة املدثر:  (90)
 .1ح 119ص 1غوايل اللئايل: ج (91)
 .11سورة احلجرات: اآلية  (91)



 

 71 

 يشري الناس، هودج تتكافأ بل اإلسالم، عامل يف وآخرة دنيا القبلية والروابط للنسب أثر فال
 عنكم أغين ال أنفسكم، اشرتوا قريش، معشر )يا : بقوله الناحية هذه إىل النبوي احلديث

 اغين ال املطلب! عبد بن عباس يا شيئاً، اهلل من عنكم أغين ال مناف، عبد بين يا شيئاً، اهلل من
  .(91)عملكم( ولكم عملي يل شيئاً  اهلل من عنك

 اآليات عليها دلت قد صحيحة فإهنا الشفاعة مسألة ينايف ال احلديث هذا أن خيفى وال
 املتواترة. والروايات
  النيب فتأمل السوداء!، بن يا آخر: لصحايب يقول الصحابة أحد  النيب مسع وقد

 بعمل أو بالتقوى إال فضل السوداء ابن على البيضاء البن )ليس وقال: هذا قوله من
 .(92)صاحل(

 عاملية دعوة اإلسالم دعوة إن بل خاصة، جملموعة جاءت ال ي يةكاليهود ليس فاإلسالم
للناس كافة إال أرسلناك وما الناس: لكل عامة

 األعمى التعصب يرفض فاإلسالم ،(95)
 اإلسالم، رمحة من مطرود فهو لعصبية يدعو من وكل اإلنكار، أشد وينكرها القبلية والعصبية

 وليس بالعصبية، قال من منا وليس عصبية، إىل دعا من منا )ليس : األكرم الرسول يقول
 عصبية(. على مات من منا

 صاحبها عليها يأمث ال ي )العصبية فقال: العصبية عن احلسني بن علي اإلمام عن وسئل
  .(90)آخرين( قوم خيار من خريا قومه شرار الرجل يرى أن

  .(97)عنقه( من اإلميان ربقة خلع فقد له تعصب أو تعصب )من :اهلل عبد أيب عن
 .(90)نار( من بعصابة اهلل عصبه تعصب )من :وعنه

 فقط ليست العادلة احلكومة )إن اإلسالميني: الكتىاب أحد يقول الناس، مشاورة :5
 بزمام املنتخب احلاكم ذلك يأخذ أن وبعد احلاكم، تعيني يف للناس االنتخاب حق تعطي

                                                           
يا عباس بن عبد املطلب إين …ى اهلل عليه وآله وسلم، وفيه: )قال النيب صل112ص 10راجع شرح هنج البالغة البن أيب احلديد: ج (91)

 ال أغين عنك من اهلل شيئا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم(.
 .19ح50باب  120ص 71راجع حبار األنوار: ج (92)
 .10سورة سبأ:  (95)
 .7ح 100ص 1الكايف: ج (90)
 .1ح 107ص 1الكايف: ج (97)
 .2ح 100ص 1الكايف: ج (90)
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 العميقة فاحلكومة عقد، وال حل وال هلم رأي فال دوهنم باألمور واستبد نساهم قد يكون األمور
 العامة املصلحة خيدم مبا الناس مع واملشاورة املستمرة واملراقبة التعاون يف وقتها معظم تقضي
 حتث ال ي واألحاديث اآليات بعض إىل وسنشري للوطن(. والسعادة والرفاه والرقي التقدم وينتج
 يف )الشورى كتاب يف منها مجلة ذكرنا وقد ميةاإلسال احلكومة يف وأمهيتها املشاورة على

 .(99)اإلسالم(
 رزقناهم ومما بينهم شورى وأمرهم الصالة وأقاموا لرهبم استجابوا والذين تعاىل: قال
ينتصرون هم البغي أصاهبم إذا والذين ينفقون

(100).  
 ىعل فتوكل عزمت فإذا األمر يف وشاورهم هلم واستغفر عنهم فاعف سبحانه: وقال

اهلل
(101). 

 أيها عليى  أشريوا أصحايب، عليى  )أشريوا ويقول: يؤكد ما كثرياً   النيب وكان
 .(101)الناس(

 مشكلة حلل حديث أو آية وجود عدم حالة يف أشارت: قد الروايات بعض أن حىت
 الناس. مع املشاورة طريق عن االجتماعية، املشكلة هذه حل ميكن اجتماعية،
 ومل األمر بنا ينزل اهلل! رسول يا قلت: قال: املؤمنني أمري عن املسيب، بن سعيد روى

 فاجعلوه املؤمنني من العاملني له )وامجعوا : اهلل رسول قال سنتك، فيه متض ومل قرآن فيه ينزل
 واحد(. برأي فيها تقضوا وال بينكم شورى

 ظهرف بينكم شورى وأمركم مسحاءكم وأغنياؤكم خياركم أمراؤكم كان )إذا : وقال
 .(101)بطنها( من لكم خري األرض

  .(102)والسداد( باحلزم فاز واأللباب النهى ذوي استشار )من :علي اإلمام وقال
 .(105)العقول( بأنوار استضاء العقول ذوي شاور )من :وقال

                                                           
هـ دار الفردوس، بريوت ـ لبنان. يبحث 1209صفحة من احلجم املتوسط وطبع مكررا. الطبعة األوىل  102يقع هذا الكتاب يف  (99)

 الكتاب عن جوانب من الشورى، املشري واملستشري، املشورة، األحزاب الدميقراطية والدكتاتورية، مجلة من روايات املشورة.
 .19-10سورة الشورى:  (100)
 .159سورة آل عمران:  (101)
 سورة األنفال. 150ص 1راجع تفسري القمي: ج (101)
 .1ح 7باب 121ص 72حبار األنوار ج (101)
 .10001احلديث 221غرر احلكم ودرر الكلم: ص (102)
 .10001احلديث 221غرر احلكم ودرر الكلم: ص (105)
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  .(100)عاذرا( اخلطأ وعند مادحا الصواب عند يعدم مل املشاورة لزم )من :وقال
  .(107) أمورك( يف )شاور :الصادق اإلمام وقال
 ويستدل جديدا، علما منها يستفيد من والعاقل العلم، اكتساب املشاورة )ويف :وقال

 واألرض السماوات خلق يف التفكر مثل أهلها مع املشورة ومثل املراد، من احملصول على به
 .(100)وفنائهما(

                                                           
 .10005احلديث 221غرر احلكم ودرر الكلم: ص (100)
 يف املشاورة. 71باب 151مصباح الشريعة: ص (107)
 يف املشاورة. 71باب 151باح الشريعة: صمص (100)
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 التضامن االجتماعي 
 والمسؤولية العامة

 
 وتوحيد ببعض، بعضهم أفراده ودمج اجملتمع، أواصر يقتوث يف ناجحة طريقة لإلسالم

 والفوارق احلزازات ونبذ بينهم، واألخوة والوداد احلب وإجياد وتكاتفهم.. وتعاضدهم صفوفهم،
 واإلخاء احلب فيهم ويشيع بعضهم، من الناس يقرب مبا الناس يأمر اإلسالم فإن ظهورهم، وراء

 أفراد بني واملهاترات والشحناء البغضاء وتوجد التفرقة تسبب أعمال عن الناس وينهى والرمحة..
  الواحد. اجملتمع

 وحيرك العقل مع ينسجم قالب يف والنواهي األوامر اإلسالم يصب الوقت نفس ويف
 وسهولة. بساطة بكل والنواهي األوامر تطبيق يتم وبذلك البشرية، العاطفة
 العامة املسؤولية أن باعتبار (109)ملنكر(ا عن والنهي باملعروف )األمر تعاىل اهلل أوجب لقد

 القرآن يقول اإلسالمي، الدميقراطي للمجتمع األساسية األصول من االجتماعي والتضامن
 وينهون باملعروف ويأمرون اخلري إىل يدعون أمة منكم ولتكن احلقيقة: هذه إىل مشرياً  الكرمي

املنكر عن
(110).. 

 وتنهون باملعروف تأمرون للناس أخرجت أمة خري كنتم سبحانه: يقول أخرى آية ويف
املنكر عن

(111). 
 كثرية هي االجتماعي والتضامن العامة املسؤولية هذه على املرتتبة االجتماعية فاآلثار

 وتواصوا وتشاورا تذاكروا ما خبري فالناس اإلسالمي: اجملتمع ولصاحل اإلنسانية خلري وتكون
 األبرار. دعوة فيهم فالتستجاب شرارهم توالهم قدف ذلك من شيء يف فرطوا فإذا وتعاونوا،

 

 برنامج الحكومة 
                                                           

 كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.  155ص 20راجع موسوعة الفقه: ج (109)
 .102سورة آل عمران:  (110)
 .110سورة آل عمران:  (111)
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 إىل سنشري  النيب حكومة يف االستشارية أو والدميقراطية الشعبية األصالة إثبات ألجل

 وفيما املباركة، دولته أهداف بعض إىل وأشار الوداع حجة يف  خطابه من الفقرات بعض
  خطابه: نص يلي

 هذا، يومكم كحرمة ربكم، تلقوا أن إىل حرام عليكم وأعراضكم ماءكمد إن الناس! )أيها
 عليهن ولكم حقاً، عليكم لنسائكم إن الناس أيها …موضوع اجلاهلية ربا إن …بلدكم يف

 أيها …منه نفس طيب عن إال أخيه مال ملؤمن حيل وال اخوة املؤمنون إمنا الناس! أيها …حق
 اهلل عند أكرمكم إن تراب، من وآدم آلدم كلكم د،واح أباكم وإن واحد ربكم إن الناس!
 .(111)بالتقوى( إال فضل لعجمي وال لعريب وليس أتقاكم

 

 التشكيالت اإلدارية 
 والممثلون السياسيون

 
 التشكيالت من االستفادة هو اإلسالمية احلكومة إدارة يف  النيب استعمله ما أول
 الروتني. وأعمال اإلدارات كثرة من اليوم هذا يف متعارف هو مبا ال الصحيح باملعىن اإلدارية

 واستطاع اإلسالم، يف وجد تشكيل أول ـ الرسائل ـ اإلنشاء ديوان إن :(111)املؤرخون يقول
 والسالطني القبائل رؤساء يكاتب أن أصحابه بعض وبواسطة الوسيلة هبذه  اإلسالم نيب

 بإنشاء بنفسه يقوم  وكان ملواثيقوا املعاهدات معهم ويكتب اإلسالم، إىل ويدعوهم وامللوك
 الديوان عن الديوان هذا وخيتلف اإلنشاء بديوان تتعلق املكاتيب هذه ومجيع الرسائل، هذه

 النظامي.
 طالب أيب بن علي هم:  للنيب والرسائل الوحي كتىاب كان أيضاً: املؤرخون وذكر

 وجابر معاوية، يقوم كان مغياهب حال ويف كعب. بن وأيب عفان، بن وعثمان ثابت، بن وزيد
 واملكاتيب. الرسائل بكتابة الربيع بن وحنظلة احلضرمي، والعالء سعيد، بن وأبان سعيد، بن

                                                           
 يف حجة الوداع. خطبته  12حتف العقول: ص (111)
 راجع كتاب صبح األعشى للنقشبندي. (111)
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 صحابياً. (21) إىل  للنيب يكتب كان من عدد بعضهم أوصل وقد
 

 المديرية السياسية للمدينة
 

 إدارة تكن مل املنورة، ةاملدين يف اإلسالمية دولته  النيب فيه شكل الذي األول اليوم منذ
 خارج ويكون للحرب فيها يستعد ال ي احلساسة الظروف يف حىت إشرافه، عن بعيدة املدينة

 يغادر وعندما بنفسه، عليها باإلشراف دائم حضور له سيكون املدينة يف يكون وعندما املدينة،
 بإدارهتا. بالقيام السياسيني ملمثليه يعهد األسباب من لسبب املدينة
 كل على يشرف وكان ،طالب أيب بن علي اإلمام هو  غيبته يف خيلفه من كانو 

 أو املدينة يف حاضراً   النيب فيها كان ال ي األوقات يف حىت  بأمره باستمرار املواقع
 ميكن وال سياسية، قوة مركز كانت املنورة املدينة بأن واضحة داللة يدل املوضوع وهذا أطرافها،

 وهو خاصة خيلفه كان من أو ،النيب وهو السياسي للقائد املباشر شرافاإل من ختلو أن
 .طالب أيب بن علي اإلمام

 يشري املدينة شؤون إلدارة األفراد من عدد انتخاب أن االنتباه تثري ال ي األخرى واملالحظة
 حتت ينةاملد تكون أن يرغب ال وكان املدينة، تسكن ال ي والعشائر بالقبائل  النيب عناية إىل

 خاصة. قبيلة أو جمموعة سيطرة
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 الوظيفة السياسية لخليفة النبي 
 

 يلي: مبا املنورة املدينة يف  النيب خلليفة العامة األعمال تلخيص ميكن رمبا
 عام. بشكل وأحكامها اإلسالمية الشريعة وحفظ اجلماعة صالة إقامة :1
 العامة. األموال حفظ :1
 املتعلقة األمور أو األسواق، يف املواد بيع البناء، عمليات من امالع النظام على احلفاظ :1

 أشبه. وما والتجارة والعمران البناء يف اإلسالمية احلريات مجيع رعاية مع هبا
 الذين أو فيها يدخلون الذين األعداء تصرفات كمراقبة املدينة: أمن على احلفاظ :2

 لساكين القضائية االختالفات حل وأحياناً  املشبوهة، العناصر نشاطات ورصد منها، خيرجون
 املدينة.
 احلياة جماالت مجيع ويف ودنيويا دينيا تقدما وغريها املدينة يف املسلمني لتقدم السعي :5

 …و والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية
 يبالن وهو السياسي القائد يعود حىت يصرب  النيب خليفة كان املهمة األمور بعض ويف
 املستعصية. األمور حل يف بنفسه ليقوم 

 أشارت كما النيب خليفة هبا يقوم ال ي والوظائف األعمال إىل اإلسالمي التاريخ وأشار
  تبوك: غزوة يف إياه استخالفه عند لعلي  النيب وصية إليها

 )امسعن فقال: نساءه  دعا مث ..(112)وأعط( وخذ وأضرب أهلي، يف اخلفين علي! )يا
 .(115)وأطعن( ليً لع

 
 

                                                           
 ، وفيه: )اخلفين يف أهلي(.19باب  111ص 11ج راجع حبار األنوار: (112)
فقال  وفيه: )فقال: هلن امسعن ما أقول لكن وأشار بيده إىل علي بن أيب طالب  1ح 1باب 107ص 10راجع حبار األنوار: ج (115)

 هلن هذا أخي ووصي  ووارثي والقائم فيكن ويف األمة من بعدي فأطعنه فيما يأمركن به وال تعصينه(، احلديث.
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 إدارة الواليات األخرى

 
 تقريباً، كلها أو العرب جزيرة مناطق أكثر يف اإلسالم نفوذ انتشر املكرمة، مكة فتح بعد

 أمورها إلدارة الواليات تلك إىل السياسيني ممثليه بإيفاد  النيب يقوم أن الطبيعي من كان لذا
 للناس. أحكامه وبيان لإلسالم والتبليغ قرآنال بتعليم وذلك االقتصادية وشؤوهنا السياسية
 الذين السياسيني املمثلني بعض أمساء والتاريخ السرية وكتب احلديث، مصادر ذكرت وقد
 املصادر تلك إليهم أشارت وقد شؤوهنا، بإدارة للقيام والواليات املدن لتلك  النيب أوفدهم

  هلا. إدارهتم كيفية إىل فةباإلضا بعضهم أمساء ذكر الواليات بعض ويف بالتفصيل،
 مكة ممثل اسيد بن عتاب أمثال: باإلسالم، العهد حديث هو من هؤالء بني من وكان
 املكرمة. مكة فتح بعد أسلموا الذين سفيان، وأبو أمية، بن ويعلى املكرمة،
 

 وظائف الممثلين السياسيين 
 

 ميكن اإلسالمية الدولة تأسيس مرحلة يف  النيب ملمثلي وظائف عدة هناك كانت
 التالية: األمور يف بعضها إىل اإلشارة
  اإلسالمية. واملعارف القرآن تعليم :1
 األموال. وزكاة الصدقات مجع :1
 الداخلي(. )األمن الواليات حدود حفظ :1
 للجهاد. إسالمية شعبية قوة تشكيل :2
  اإلسالمية. واحلدود األحكام إجراء :5
 القضائية. واالختالفات املنازعات حل :0
 احلياة. جماالت مجيع يف والعباد البالد لتقدمي السعي :7

 يتدخل أن دون قبلية، حياة يعيشون العرب وعشائر القبائل كانت أخرى موارد ويف
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 . النيب ممثلو بشؤوهنم
 

 المحافظة على األمن 
 

 مبراقبة خاص اهتمام له كان  النيب أن املصادر وتتبع السياسي التاريخ طالع ملن يظهر
 اجليوش.. وأمراء السياسيني املمثلني وأعمال النشاطات
 ال ي والنشاطات األوضاع تلك على لإلطالع األمن رجال بعض يرسل  وكان
 حىت احلاكمة الطبقة على إال اإلسالم يف التجسس جيوز ال الفقه: يف ذكرنا كما فإنه ميارسوهنا،

 ..(110)األعداء على وإال بوظائفهم، خيلوا ال
 ثقاته من معه بعث أمرياً  هلم فعني جيشاً  بعث إذا  اهلل رسول كان الرواية: جاءت قدو 

 يراقبه. من
 أن بعد احلضرمي، العالء : البحرين على عامله  النيب تفقىد لذلك، حي وكنموذج

 استوح :بقوله وأوصاه له، خلفاً  سعيد بن أبان وعني ـ القيس عبد ـ الديار تلك أهل شكاه
 سراهتم. أكرم خرياً، يسالق بعبد

 واملصروفة. املستخرج على حماسبتهم العمال على احلساب يستويف وكان
 هو كما عليه( تعاىل اهلل )رضوان األشرت مالك إىل علي اإلمام املؤمنني أمري عهد ويف
  البالغة": "هنج يف مذكور

 السر يف اهدكتع فإن عليهم، والوفاء الصدق أهل من العيون وابعث أعماهلم تفقد )مث
 منهم أحد فإن األعوان، من وحتفظ بالرعية، ،والرفق األمانة استعمال على هلم َحدوة ألمورهم

 فبسطت شاهداً  بذلك اكتفيت عيونك أخبار عندك عليه هبا اجتمعت خيانة إىل يده بسط
 .(117)بدنه( يف العقوبة عليه

 على فاستخلف ،بعد )أما يقول: مالك( بن )كعب عامله إىل علي اإلمام وكتب
 عن فتسأهلم كورة على كورة السواد بأرض متر حىت أصحابك من طائفة وأخرج عملك،

                                                           
 ، لإلمام املؤلف دام ظله.09-07راجع كتاب )إذا قام اإلسالم يف العراق( ص (110)
 .77-75املقطع  51هنج البالغة: الكتاب  (117)
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 سريهتم(. يف وتنظر عماهلم،
 

 جمع الزكاة و الوجوه الشرعية
 

 ويل وظائف مجلة ومن الشرعية، الوجوه وسائر الزكاة إيتاء هي املسلمني وظائف إحدى من
 هذه مجع السالم( )عليهم بعده من املعصومني واألئمة  اهلل رسول هو الذي املسلمني أمر

  املسلمني. مال بيت يف وإيداعها الشرعية الوجوه
 مجيع كاملة بدقة يراقب وكان اجلانب، هلذا ودقيقاً  كامالً  اهتماماً  يعري  النيب وكان

 فيه. هم الذي موقعهم ويستغلوا خطأ يرتكبوا ال حىت املهمة هلذه اختارهم الذين عماله
 الواجبة، والصدقات الزكوات جلمع األزد قبيلة من رجالً  عني قد كان  النيب أن ورد فقد

 كل …الرجل هذا وضع أي )يف وقال:  النيب فأغضب املطلوب، بالشكل يتصرف فلم
 كانت ولو حىت عليها، حياسب القيامة يوم مسؤولية فهذه ويعيننا، يتوالنا فهو أمراً، نوليه من

 بلغت(. قد اللهم وقال: السماء إىل بيديه عرف مث حيوانات،
 أبا مسعت قال: العجلي بريد عن املقنعة كتاب ففي ، املؤمنني أمري وصيه كان وهكذا

  يقول: اهلل عبد
 وعليك انطلق اهلل عبد يا فقال: باديتها اىل الكوفة من مصدقا املؤمنني أمري )بعث

 عزوجل، اهلل حلق راعياً  عليه، ايتمنتك ملا افظاً ح وكن آخرتك، على دنياك تؤثر وال اهلل بتقوى
 بسكينة امض مث بيوهتم، ختالط ان غري من مبائهم فانزل قدمت فاذا فالن، بين نادي تأيت حىت

 منكم آلخذ اهلل ويل إليكم أرسلين اهلل عباد يا قل: مث عليهم، فتسلم بينهم، تقوم حىت ووقار
 فال ال، قائل: لك قال فإذا وليه، إىل فتؤدوه حق من مأموالك يف هلل فهل أموالكم، يف اهلل حق

 أتيت فإذا خريا، إال تعده أو ختيفه أن غري من معه فانطلق منعم منهم لك أنعم وان تراجعه،
 إذن فإذا مالك؟ دخول يف يل أتأذن اهلل عبد يا وقل: له، أكثره فان بإذنه، اال تدخله فال ماله
 .(110)احلديث صدعني( املال فاصدع به، عنف وال عليه متسلط دخول تدخله فال لك

 
                                                           

 .10باب الزيادات يف الزكاة، احلديث  155املقنعة ص (110)
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 أسماء بعض الممثلين السياسيين للنبي 
 

 والواليات، املدن يف  للنيب السياسيني املمثلني بعض أمساء اإلسالم مؤرخو ذكر وقد
 يلي: كما

 ألف: املوفدون إىل جنوب جزيرة العرب
 واجلزية. الصدقات عجبم ليقوم جنران، إىل هاشم( ـ )قريش طالب أيب بن علي :1
 صنعاء. إىل خمزوم( ـ )قريش أمية أيب بن املهاجر :1
 صنعاء. إىل بياضة( ـ )األنصار لبيد بن زياد :1
 املسلمني من وهو القرآن، لتعليم واليمن محري إىل سلمة( ـ )األنصار جبل بن معاذ :2
 اإلسالم. يف سابقة له وكانت األوائل
 سابقة له وكانت املدينة، أنصار من محري، إىل بلحارث( ـ )األنصار زيد بن اهلل عبد :5
 حسنة.
 محري. إىل )محدان( عبادة بن مالك :0
 محري. إىل )محدان( منري بن عقبة :7
 يعتمد وكان املؤمنني، املسلمني من وكان محري، إىل )مذحج( الرهاوي مرة بن مالك :0

 . النيب عليه
 أسلم. وقد اإليرانيني أشراف من وكان نعاء،لص حاكماً  عني )فارسي( باذام بن شهر :9

 مهدان. إىل اهلمداين شهر بن عامر :10
 املكرمة. مكة فتح قبل املسلمني من مأرب، إىل قيس بن اهلل عبد األشعري موسى أبو :11
 وزبيد والرقة جنران بين منطقة إىل مشس( عبد ـ )قريش العاصي بن سعيد بن خالد :11
 املكرمة. مكة يف اإلسالم صدر مسلمي من وكان وصنعاء،
 وأشعر. عك إىل قريش( ـ الدار عبد موىل )متيم هلة أيب بن طاهر :11
 اإلسالم. صدر مسلمي من وكان جند، إىل قريش( ـ نوفل موىل )متيم أمية بن يعلى :12
 الثانية العقبة أصحاب من وكان واليمن، جنران إىل جنار( ـ )األنصار حزم بن عمرو :15

 الصحابة. ءشهدا ومن
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 أشراف من وكان وجنران، اليمن إىل مشس( عبد ـ )قريش حرب بن صخر سفيان أبو :10
 املكرمة. مكة فتح يف باإلسالم تظاهر قريش،

 ب: املوفدون إىل شرق جزيرة العرب
 مكة فتح قبل أسلم البحرين، إىل مشس( عبد ـ قريش )موىل احلضرمي بن العالء :17
 املكرمة.
 قلوهبم، املؤلفة ومن قريش، أشراف من )البحرين( هجر إىل )متيم( ابسح بن األقرع :10

 بعري. مائة  النيب من تسلم
 ج: املوفدون إىل أطراف املدينة املنورة

  املصطلق، بين إىل مشس( عبد ـ )قريش معيد أيب بن عقبة بن الوليد :19
 مرضية. ريتهس تكن ومل مكة، فتح بعد أسلم قريش، مشركي من وكان ذلك، يقبل ومل

 وكان للهجرة، التاسعة السنة يف أسلم وأسد(، )طي قبيل ي إىل )طي( حامت بن عدي :10
 .علي اإلمام أنصار من وكان صفني حرب حضر وقد صلب، إميان ذا

 جلمع متيم بين قبائل من حنظلة بين إىل  النيب بعثه )متيم( (119)نويرة بن مالك :11
 الصدقات.

 يف مهدان بين وفد من كان )متيم(، سعد بين بعض إىل أوفد متيم() بدر بن الزبرقان :11
 قلوهبم. املؤلفة ومن للهجرة، التاسعة السنة

 سعد. بين بعض إىل املنتصر( ـ )متيم عاصم بن قيس :11
 الثانية العقبة أصحاب ومن األنصار مسلمي من سلمة( ـ )األنصار مالك بن كعب :12

 طيبة. سابقة له وكانت بدر، معركة شهداء ومن
 وكان القبائل، صدقات جلمع ومزينة سليم إىل األشهل( عبد ـ )األنصار بشر بن عباد :15

 بدر. شهداء ومن سليم، ذوق وذا ، النيب ومبعوث األنصار، مسلمي من
 ومن مكة، مسلمي من صدقاهتا، جلمع فزارة قبيلة إىل )قريش( العاص بن عمرو :10

 صفني. يف معاوية أصحاب نم وكان احلبشة، إىل املهاجرين
 كعب. قبيلة صدقات جلمع )كعب( سفيان بن بسر :17

                                                           
 .كان من شيعة علي  (119)
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 من وكان كعب، قبيلة صدقات جلمع عدي( ـ )قريش النحام اهلل عبد بن نعيم :10
 للهجرة. السادسة السنة يف املنورة املدينة إىل وهاجر قريش، أشراف ومن اإلسالم صدر مسلمي
 هوازن. معركة يف شارك متيم، بين قاتصد جلمع )فزارة( حص بن عينية :19
 أسد. قبيلة إىل )عذره( عمرو بن قضاعة :10
 بن وأبان مكة، على أسيد ابن عتاب وىل مكة فتح بعد   النيب أن املؤرخون: ذكر وقد

 فتح يف ـ حديثاً  أسلموا قد وكانوا صنعاء، على سعيد بن وخالد البحرين، على العاص بن سعيد
 سالم.باإل وتشرفوا ـ مكة
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 التخصص أو التعهد في إدارة مركز الدولة
 

 حديثاً  أسلموا قد الذين إىل حىت واإلجرائية االجتماعية األمور يف يعهد  النيب كان
  وكان أنفسهم، صميم من ويقدروه اإلسالم يعرفوا ولكي وخرباهتم جتارهبم من يستفاد حىت

 حابس. بن األقرع أمثال: قلوهبم، ؤلفةامل من الكثري بينهم كان حيث ويدعمهم، قلوهبم يألف
 وإن واإلدارة، التجربة فيهم تتوفر ومناسبون، الئقون أفراد املؤمنني املسلمني بني من وكان

 وأطرافها، املركزية الدولة يف واالجتماعية اإلدارية األعمال إلدارة كافٍ  غري عددهم أحيانا كان
 يف اجلغرافية املساحة زيادة مع يوم كل يف سلمنيامل وانتصارات املاضي الزمن قارنا لو خصوصاً 

 إىل نفوذه وتوسع سلطته امتدت  النيب أن إىل إضافة البشرية، والطاقة اإلسالمية الدولة
 كان  أنه حىت للهجرة، العاشرة السنة أواخر يف وذلك األردن قرب أكيدر وإىل الكويت

  دول.. تسع يقارب ما اليوم خريطة حبسب حيكم
 اجملتمع هذا مثل إلدارة املؤمنني املسلمني بني من الكايف العدد يتوفر مل كان رمبا ذاه فعلى

 يوفد  النيب كان وملا ووحداناً، زرافات فيه املسلمون ويدخل بالتوسع يأخذ الذي الكبري
 والوجوه الصدقات ومجع القرآن وتعليم للتبليغ املدينة خارج إىل املؤمنني املسلمني هؤالء مثل
 املؤمنني هؤالء غياب وعند املركزية الدولة ظل يف املدينة أن احلال فبطبيعة األخرى، رعيةالش

 حدوث إىل بغريهم الفراغ سد عدم عن ينجم وقد وويف، خملص كادر إىل احلاجة بأمس كانت
 إدارة يف الكوادر مجيع من  اهلل رسول استفاد املنطلق هذا فمن إدارهتا يف عديدة مشكالت

 اإلسالم جناح أسرار من هذا وكان حديثا أسلموا قد كانوا الذين من وحىت اإلسالمية احلكومة
 املنافقني حىت  اهلل رسول حكومة ظل يف وبشخصيته االجتماعية مبكانته يشعر كان فالكل

 سفيان. أيب أمثال من
 فتح بعد حديثاً  أسلم ملن عهد  النيب أن جند والسرية التاريخ كتب نقرأ عندما لذلك

 بالشؤون يقوموا بأن وذلك املدينة، خارج يف اجلديدة املراكز وإدارة بالواليات املكرمة مكة
 سيما االجتماعية، وإدارهتم بتجارهبم ينتفع حىت والزكاة.. الصدقات ومجع واإلجرائية اإلدارية

 تنظيمل ان شك وال مكة، فتح قبل والعشائر القبائل مع روابط حديثاً  أسلموا الذين هلؤالء وإن
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  النيب أن اىل اضافة ومباشراً، كبرياً  تأثرياً  األسلوب هبذا اإلسالمية املراكز وإدارة األمور هذه
 هؤالء. أعمال على واملراقبة اإلشراف هلم كان علي املؤمنني كأمري األوفياء املؤمنني مع

 بشكوىو  احلساب تفتيش يف احلضرمي بن العالء أن تقدم: احلصر، ال املثال سبيل فعلى
 خبدمة  أوصاه وقد سعيد، ابن إبان مكانه واحتل البحرين، عن عزل قد منه القيس عبد
 هلم. والتودد البحرين أهل

 

 الخبروية في الفقه اإلسالمي 
 

 البعض أن حىت والتخصص اخلربوية كذلك اإلسالمية القضايا يف شرط اإلميان أن وكما
 عادال. نيك مل وإن األمني اخلبري على االعتماد أجاز

  الغيبة: عصر يف الزكاة عامل عن له خاص حبث يف سره( )قدس اهلمداين الفقيه يقول
 يف السياسية املسائل على ومطلعا األمور جريان يف بصرية ذا فاسقا أو طفال الفقيه وجد لو

 جبمع الشخص هذا يقوم أن مانع فال اخلري يريد أمني الشخص هذا أن ويقطع الدولة إدارة
 املوضوع هذا مثل كان إذا الغرض هلذا استخدامه ويصح وكتابتها وضبطها والزكاة الصدقات

 اإلسالمي. اجملتمع مصلحة فيه حيرز
 اجملاالت. خمتلف يف واالختصاص اخلربوية أمهية على يدل الكالم وهذا
 أيقض ألنه منه خري هو من وفيهم القوم على يؤمر  النيب كان فقالوا: العامة أبناء وأما

 .(110)باحلرب وأبصر ناعي

                                                           
 راجع )تاريخ اخللفاء( جلالل الدين السيوطي. (110)
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 سياسة التمركز في الحكومة اإلسالمية
 

 له وافرتشها عباءته  النيب طرح ، النيب على قومه ممثالً  عاصم بن قيس وفد عندما
  الوبر.. سيد هذا : وقال له، وتكرمياً  احرتاماً  عليها ليجلس
 وصفه: يف الشاعر قال الدنيا، هذه عن عاصم بن قيس ارحتل وملا
 عاصم بن قيس اهلل سالم عليك

 
 يرتمحا أن شاء ما تهورمح 

 نعمة منك ألبسته من حتية 
 

 سلما بالدك شحط عن زار إذا 
 واحد هلك هلكة قيس كان وما 

 
 هتدما قومٍ  بنيان ولكنه 

 إدارة يف االستقاللية من نوع هلا كان منطقة كل بأن القول: ميكننا ذلك ضوء وعلى    
 هناك تكن فلم املركزية الدولة وتصرف ونفوذ سلطة حتت كانت وقتال نفس ويف موقعها
 املصطنعة اجلغرافية باحلدود وفصلها اإلسالمية البالد تقسيم من اليوم نراه ما اجلغرافية، احلدود

 اإلسالم. به يعرتف ومل االستعمار من فهو
 مجاعات  النيب على وتفد تأيت العربية القبائل كانت للهجرة التاسعة السنة ففي

 الوفود(. بـ)عام العام ذلك مسي حىت إسالمها، عن لتعلن مجاعات،
 العمل بشرط عليهم حاكماً  ليكون القبيلة شيخ  النيب هلم عني إسالمهم إعالن فبعد
 ـ اليمن ملك ـ باذان النيب أقر فقد الشرعية، الوجوه من وغريها الصدقات وإعطاء باإلسالم

 إسالمه. بعد عمله على
  فيها: جاء وظيفته يف إبقائه على املتضمنة البحرين سلطان إىل  النيب رسالة ذيل ويف

 عليك، سالم مساوي: بن املنذر إىل اهلل رسول  حممد من الرحيم، الرمحن اهلل )بسم
 ورسوله. عبده حممداً  وأن اهلل إال إله ال أن وأشهد هو، إال إله ال الذي إليك اهلل أمحد فإين

 رسلي يطع من وأنه لنفسه، ينصح فإمنا ينصح من فإنه عزوجل اهلل أذكرك فإين بعد، أما
 قد وإين خرياً، عليك آتوا قد رسلي وإن يل، نصح فقد هلم نصح ومن أطاعين، فقد أمرهم ويتبع

 منهم، فاقبل الذنوب أهل عن وعفوت عليه، أسلموا ما للمسلمني فاترك قومك، يف شفعتك
 اجلزية(. فعليه جموسيته أو يهوديته على أقام ومن لك،عم نعزلك فلن تصلح مهما وإنك



 

 09 

 إىل ويبعثهم املسلمني من يريد ما يعني بأن جبل بن ملعاذ  النيب وصية يف جاء وأيضاً 
 وهكذا.. اإلسالمية، واملعارف القرآن لتعليم اليمن أطراف
 

  ممثلو النبي 
 واستمرارية أعمالهم اإلدارية

 
 بقوا والذين اإلدارية األعمال يف  النيب ميثل كان من مساءأ إىل نشري أن املناسب ومن

 . النيب رحيل بعد حىت مناصبهم يف
 يف أيضاً  املنصب هذا شغل وقد املكرمة، مكة حلجاج وأمرياً  والياً  كان أسيد: بن عتاب :1

 بكر. أيب عهد
 أن وبعد ان،اير  ملك برويز خسرو قبل من والياً  إسالمه قبل كان ـ اليمن ملك ـ باذان :1
 عاجلته قد وكانت لصنعاء، حاكماً  وكان احلكومي، منصبه يف  النيب أبقاه إسالمه أشهر
 . النيب بأمر باذان( بن )شهر ابنه فخلفه الوداع حجة بعد املنية

 على وبقي وعبس، تغلب قبيل ي يف  للنيب ممثالً  كان الربيع: بن عمر بن اهلل عبد :1
 اخلطاب. بن عمر زمان حىت وظيفته
 عمله يف واستمر املكرمة، مكة مناطق بعض توىل هاشم، بين من نوفل: بن احلارث :2

 عفان. بن عثمان زمان حىت
 على أبوبكر وأمره قبيلته، يف  للنيب والياً  كان ثعلبة بين قبيلة من عامر: بن صيفي :5
 عمله.
 عصر يف أعماله سميار  وظل جبران، يف  النيب ميثل كان األنصاري: حزم بن عمرو :0

 بكر. أيب
 عمله على واستمر القرى، وادي يف  للنيب عامالً  كان العاص: سعيد بن عمرو :7

 اخلطاب. بن عمر أيام حىت
 البحرين. يف  للنيب ممثالً  كان سوار: بن اهلل عبد :0



 

 90 

 أن  النيب منه فطلب إسالمه، فأعلن  النيب إىل قبيلته مع جاء نغاثة: بن مروة :9
 قبيلته. يف له والياً  يكون

 محدان آل قومه يف له والياً   النيب اختذه حىت إسالمه أشهر أن ما مالك: بن قيس :10
 بأوامره، ويلتزموا أمره يطيعوا أن محدان آل من وطلب واحللفاء، واملوايل العرب من توابعها مع
 واملواثيق. العهود منهم  أخذ أن بعد

 عدن، مناطق بعض على حاكماً   النيب عينه املعروف، الشاعر ربيعة: أيب بن عمر :11
 يبقى أن رغب قد عفان بن عثمان أن كما اخلطاب بن عمر قتل زمان حىت عمله يف واستمر

 السابق. عمله على
 وسلم( وآله عليه اهلل )صلى للنيب والعمال املمثلني أمساء (111) الشعراء بعض أورد وقد

 احلج. وأمارة الزكاة، ومجع القضائية، األمور بعض تولوا الذين
 

 تنظيم األمور المالية في دولة المدينة
 

 وأرباح الغنائم ومخس والزكاة الكتاب، أهل على فاجلزية الغنائم، مخس بعد اجلزية شرعت
  املسلمني. على املكاسب
 أواخر يف كانت الزكاة( )أخذ اجلباية تشكيالت أن على يدل والتاريخ السرية يف جاء وما

 وصل هبا وتزكيهم تطهرهم صدقة أمواهلم من خذ الكرمية: اآلية نزول وبعد  نيبال عهد
 .(111)هلم سكن صالتك إن عليهم

 الزكاة. تشريع بعد التشكيالت هذه توسعت وقد
 )بيت امسه اقتصادي مركز وبعده  اهلل رسول زمن يف كان أنه الروايات: من ويفهم

 املسلمني. مصاحل يف ويصرف وغريها كواتالز  من الشرعية الوجوه فيه جيمع املال(
 

 الجزية أو الضريبة المالية 
                                                           

 ه، فراجع.هو ابن كرب يف ألفيت (111)
 .101سورة التوبة:  (111)
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 الخاصة بأهل الكتاب
 

 حىت الكتاب أهل من اإلسالمية الدولة تأخذها ال ي املالية الضريبة هي اإلسالم يف اجلزية
 والزكاة اخلمس كأموال فاجلزية والعقيدة، املذهب وحرية واملال، احلياة على التأمني هلم يكون

 جدا. قليالً  مقدارها وكان الكتاب أهل صاحل يف كانت فاجلزية املسلمني، من تستوىف ال ي
 األحكام على تعرفوا قد يكونوا باملسلمني اتصاهلم عرب الكتاب أهل إن ذلك: فوائد ومن
 حتافظ املقابل يف والدولة دماء.. إراقة دون اإلسالم إىل يتجهون وبالتدريج اإلسالمية واملعارف

  الكتاب. ألهل واألموال واألعراض الدماء على
 جزية سائر الكفار

 تؤخذ أن جيوز الكفار، سائر من الكتاب أهل غري ان ـ مشهوراً  يكن مل وإن ـ أتصور وإين
  أيضاً. اجلزية منهم

 املؤمنني وأمري  النيب زمان يف كانوا كما املشركون  الرسول لواء حتت كان فقد
  ة.البالغ هنج يف كما علي

 أمواهلم حلفظ يؤخذ أو الكتاب أهل من يؤخذ أنه مع إطالقا منهم شيء يؤخذ ال أنه فهل
 ودمائهم؟ وأعراضهم
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 إدارة الغنائم الحربية
 

 واحملافظة الغنائم ضبط مسؤولية به وأناط فاطمة أيب بن معقب عني قد  النيب أن روي
 عليها.

 ضبط يتولون الغنائم خلمس معينني مسؤولني عني قد كان  النيب فإن ذلك إىل إضافة
 كاملة. بدقة عليها واحلفاظ وكتابتها الغنائم

 على يصرفها كان ما ومنها: االحتياجات، على الغنائم يصرف كان  النيب فإن وأيضاً 
 جزر. بن وحممد كعب، ابن اهلل عبد أمثال: الغنائم، ضبط عمال

 يطلب وكان وخراجها، خيرب أموال لضبط األنصاري غزية بن سواد عني قد  النيب وكان
 العمل. كيفية عن تقريراً  منه

 
 الزكاة أو الضريبة اإلسالمية

 
 كان الزكاة فجمع كبرياً، حتوالً  أحدث قد اإلسالمية للدولة املايل النظام يف الزكاة تشريع إن
 وكانت إلحصائها، العمال وإىل ومنظم دقيق بشكل بوظيفتها تقوم مؤسسة تشكيل إىل حباجة

 ومن و)الكتىاب(، )اخلارصون(، واحملاسبني )اجلباة(، الزكاة عمال من: متشكلة املؤسسة هذه
 إن املوظفني من أقسام ثالثة إىل حباجة كانت بالزكاة املتعلقة املالية التشكيالت فإن اجلهة هذه
 التعبري. صح

 تشكيل اإلدارة المركزية للزكاة )المستوفي(
 

 املنورة، املدينة يف اإلسالمية احلكومة أيام يف للزكاة املركزية اإلدارة بتشكيل  النيب قام
 هي املستويف العامل وظيفة وكانت بـ)املستويف(، اإلسالمي التمدن يف ذلك بعد عرفت وال ي
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 .للنيب حتويلها مث ومن عليها، واإلشراف العمال من الزكوية األموال مجع
 اهلل عبد مثل: الفواكه، لتخمني ملوظفنيا بعض استخدم  النيب أن املؤرخون: كتب فقد

 أن وذكروا: كرب، معدي بن والصلت حثمة، أيب ابن وسهل صخر، بن وجبار رواحة، بن
 بن وعروة العنب، لزكاة حماسباً  كان اسيد بن وعتاب التمر، لزكاة حماسباً  كان اليمان بن حذيفة
 أيضاً. ةاملدين يف التمر لزكاة حماسبني كانا ساعدة بن وعامر عمرو،

 كتابة الصلت بن جهيم و العوام، بن الزبري إىل عهد قد أنه التارخيية املصادر وذكرت
 الزكاة. مسائل

 مما رزقاً  له وفرضنا استعملنا عامل )أميا بقوله: وأوصاه األسلمي بريدة  النيب وأمر
 غلول(. فهو رزقه بعد أصاب

 فليكتب خادم له يكن مل فإن زوجه، فليكتب عامالً  لنا كان )من أخرى: رواية ويف
 مسكناً(. فليكتب مسكن له يكن مل فإن خادماً،

 مع األعظم الرسول دولة يف اإلداري النظام دقة على صرحية داللة تدل املوارد هذه
 اإلداري. الروتني وعدم الدولة بساطة على احلفاظ
 

 مكان حفظ األموال الزكوية
 

 احلبوب، الغالت، الشياه، البقر، )اجلمال، الزكوية لاألموا أن التارخيية املصادر من يستفاد
  خاصة.. وحمالت أماكن يف حتفظ كانت واجلزية( الغنائم قبيل من اخرى وأموال

 حتمية، ضرورة الدولة أموال حفظ لغرض اإلسالمية الدولة يف األماكن هذه مثل فوجود
 ومراقبة. إشراف أي ونوبد الشخصية املنازل يف الدولة أموال حتفظ أن الصحيح من فليس
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 األوقاف والصدقات العامة
 

  :(111)املنورة( املدينة )تاريخ يف شبة وابن سعد وابن الواقدي روى
 جيش مع وجاء أسلم مشكم( بن )سالم أو )خمرييق( يسمى املدينة يهود من رجالً  إن

 حتت ينهبسات توضع حىت فيها.. قتل إذا  للنيب بأمواله وأوصى أحد معركة إىل اإلسالم
 جنب إىل ودفن املذكورة املعركة يف الرجل هذا فقتل ربه، بأمر هبا ليعمل ، اهلل رسول تصرف

 املسلمني. مقربة
 ابنته إىل وهبها وال ي  للنيب املخصوصة األموال مجلة من كانت السبعة البساتني فهذه

 وتعاىل. سبحانه اهلل من بأمر السالم( )عليها الزهراء فاطمة
 فاطمة أوصى قد  النيب )ان :الباقر اإلمام عن اهلل( )رمحه العاملي احلر روى وقد

 اإلمامني إىل علي سلمها مث ،علي إىل وتسلمها اإلرث بأموال حتتفظ بأن  الزهراء
 (.احلسني ولد من األكرب الولد إىل انتقلت مث ، واحلسني احلسن

 السالم(. )عليهم األئمة به: املراد إن والظاهر

                                                           
 لإلمام الشريازي دام ظله. 20راجع )مقتطفات من تاريخ املدينة املنورة( ص  (111)
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 النظام القضائي في دولة المدينة
 

 أنفسهم يف الجيدوا مث بينهم شجر فيما حيكموك حىت يؤمنون ال وربك فال سبحانه: قال
تسليماً  ويسلموا قضيت مما حرجاً 

(112). 
  بينهم. القضاء أي )قضيت( ولغة بينهم، التحكيم أي )حيكموك(: ومعىن
 بني التحكيم مقام بعهدته أخذ قد نكا  اهلل رسول أن إىل تشري الكرمية اآلية وهذه
 عرفه قضاء افضل املباركة دولته يف القضاء فكان وإدارته، القضاء مبقام استقل كما املسلمني،

 كذلك. علي املؤمنني أمري قضاء كان كما البشر،
 

 أصحاب قوانين األنبياء 
 

 يبعث مل تعاىل اهلل أن ىعل املستشرقني: عند ديين اعتبار هلا ال ي والتوراة الكرمي القرآن نص
  ميكن وال جمتمعاهتم، يف حكاماً  ليكونوا إال الدين وقادة األنبياء

 يف ورد فقد واحلكومة، القضاء عن اإلهلية واإلمامة اخلالفة انفصال األشكال من شكل أي يف
باحلق الناس بني فاحكم األرض يف خليفةً  جعلناك إنا داود يا الكرمي: القرآن

(115). 
 الناحية: هذه يف  حممد النيب رسالة تثبت ال ي القرآن من آيات إىل وسنشري

عنهم أعرض أو بينهم فاحكم جاؤوك فإن تعاىل: قال
(110). 

املقسطني حيب اهلل إن بالقسط بينهم فاحكم حكمت وإن سبحانه: وقال
(117). 

أهواءهم تتبع وال اهلل أنزل مبا بينهم فاحكم قائل: من عز وقال
(110).  

 :عنه الشريف احلديث ويف أصحابه إىل القضاء يفوض  النيب كان اناً وأحي
                                                           

 .05سورة النساء:  (112)
 .10سورة ص:  (115)
 .21سورة املائدة:  (110)
 .21سورة املائدة:  (117)
 .20سورة املائدة:  (110)
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  .(119)(علي )أقضاكم
 

 وقضاته حكام النبي 
 

 يف مستوعبة تأليفات ألفوا الذين املسلمني علماء بعض أمساء (110)املؤرخني بعض ذكر
 لالختصار. مراعاة تفصيلها نرتك ، النيب قضاء

 وما قضية، يف  النيب إىل رجالن جاء فيه: قالت ،حديثاً   النيب زوجة سلمة أم روت
 ألخي، حقي وهبت يقول: منهما واحد وكل البكاء، يف استغرقا حىت  النيب كالم مسعا أن

 منكما كل يتنازل ذلك وبعد بينكما، واقرعا احلق لتطلبا واذهبا األمر هذا اتركا : النيب فقال
 لصاحبه. حقه عن

 بعد الدليل ومالحظة الشرعي احلكم مبوجب املختلفة ائلاملس يف يقضي  النيب فكان
 فحينئذٍ  املدعي، إدعاء به ويثبت الدعوى إقامة على يساعد الدليل كان فإذا عليه، اآلراء طرح

 واهلل والعلنية، الظاهرية القضايا يف أحكم أن )أمرت يقول:  وكان املتنازعني، بني حيكم
  والباطنية(. املخفية األمور يتوىل

 .(111) واألميان( بالبينات بينكم أقضي )إمنا قال:  انه آخر حديث ويف
 الظاهر(. عليك )إمنا األهواز: يف قاضية رفاعة إىل علي املؤمنني أمري كتاب ويف
 يقضي أن منه وطلبا أرض، ملكية يف يتنازعان رجالن  النيب إىل جاء األيام أحد ويف
  النيب فأمر منهما، كل مدعى تثبت ال ي ةالكافي األدلة من هلما يكن ومل بينهما،

 بينهما. القرعة جيري حىت بإحالفهما
 وكان الدين مسألة يف وقضى الشريك، سهم وعني رأيه،  النيب أعطى أيضاً  الشفعة ويف

                                                           
 .101ص 1كشف الغمة: ج  (119)
تأليف العامل األندلسي حممد بن فرخ بن طالع املتويف  لحاجي خليفة وكذلك كتاب )أقضية رسول اهلل راجع )كشف الظنون( ل (110)

، وهو كتاب خطي موجود يف مكتبات تونس، واملكتبة الرضوية، هـ( وهو من أوائل الكتب املؤلفة يف أقضية الرسول 297سنة )
[، وقد أشار إليها بالتفصيل، فقد فهرس 150-151ص  1ج]احلكومة النبوية(وأضاف العامل املغريب كتاين كتباً اخرى يف كتابه )نظام 

 أبواب احلقوق ال ي أصدر هبا نيب اإلسالم )صلى اهلل عليه وآله وسلم( فتاواه، وقام بنشرها.
 .510ص 1دعائم االسالم: ج (111)
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 الشركاء. من به املرتبطني إىل حصته لبيع اضطر الذي معاذ عليه احملكومني أحد
 فال اخلصمان يديك بني جلس فإذا ولفظك، ظكحل اخلصمني بني )سوَّ  احلديث: ويف
 القضاء( وجه لك يبني أن أخرى فإنه األول كالم مسعت كما اآلخر كالم تسمع حىت تقضى

(111). 
  هي:  اإلسالم نيب أسسها ال ي احلقوقية القواعد مجلة ومن

 . (111))التسلط( قاعدة
 وتاريخ إلسالمية،ا احلقوق أسس من وهي (112)اإلسالم( يف ضرار وال ضرر )ال وأصل

 ذلك. يؤيد احلقوق
 

 الحكام في زمان النبي 
 
 وإذا املنورة.. املدينة دولة يف االجتماعية املناصب بقية عن منفصالً  القضاء منصب يكن مل

 ألن جنبه، إىل قاض إلرسال حاجة فال مكان إىل )حمافظاً( والياً  بعث قد  النيب كان
  .(115)حمله يف تفصيله ذكرنا كما املوظفني كثرة يؤيد ال اإلسالم

 ال االجتماعية األمور يف فالتحقيق بسيطاً، جمتمعاً  كان اليوم ذلك يف اجملتمع أن إىل إضافة
 مت قد إنه قيل: نعم ..علي املؤمنني أمري حكومة يف كان وهكذا ، ذلك من أكثر يستوجب

  أوبعده. اخلطاب بن عمر أيام املختلفة املقامات بعض تأسيس
 وكثرهتا األعمال تزاحم بدليل اآلخرين إىل واحلاكمية القضاء مقام إسناد ينايف ال رناهذك وما

 واضح. هو كما
 مات مث بينهما، يفصل جداراً  شيداً  وقد دار، يف شركة ألخوين كان انه التاريخ يف جاء
  بينهم.. ليقضي  النيب إىل وجاءوا احلائط، هذا ملكية يف ورثتهما فتنازع األخوان،

                                                           
ساوي بني اخلصمني حىت النظر ، وفيه: )اعلم أنه جيب عليك أن ت11520ح 1باب 150ص 17راجع مستدرك الوسائل: ج (111)

 إليهما حىت ال يكون نظرك إىل أحدمها أكثر من نظرك إىل الثاين(.
 وهي قاعدة )الناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهم( راجع للتفصيل كتاب )القواعد الفقهية( لإلمام الشريازي )دام ظله(. (111)
 .15221ح 11باب 100ص 11مستدرك الوسائل: ج (112)
 لإلمام املؤلف، حتت عنوان )املوظفون واالصالح االداري(. 99)اذا قام االسالم يف العراق( ص  راجع كتاب (115)
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 يف والتحقيق وفحصه احملل ملشاهدة اليمان بن حذيفة يوفد أن إال  النيب من كان افم
 األمور، دقائق على نظره وصوب فيه وتأمل عليه املتنازع املكان إىل حذيفة فذهب الصدد، هذا

 النيب إىل حذيفة فعاد الورثة، بفعل كان املشيد احلائط أن إىل والفحص املشاهدة بعد وانتهى
 النيب فقال إليها، توصل ال ي والنتيجة القضية يف التحقيق على واطلعه : رأياً  أبديت 

 حمله. ويف حسناً  عمالً  وعملت صحيحاً،
 والواليات الوظائف بقية عن منفصالً  يكن مل  النيب زمان يف القضاء ومنصب فالوالية

 نعم وعام، كلي بشكل لشخص القضاء مسؤولية يسند مل  والنيب كان، حنو بأي األخرى
 مر كما (110) علي( )أقضاكم قال حيث علي إىل بالرجوع يأمر كان املوارد بعض يف

 أكثر وكانت الوايل، أو احلاكم على امللقاة واملسؤولية الوالية من جزء القضاء ألن وذلك سابقاً،
 أمام املوضوع وطرح املسألة نوع عن السؤال جملرد هبا ويفصل بسهولة حتل واالختالفات القضايا

 عنها. الناشئ االختالف يرفع مث ومن ، النيب
 كربالء يف قرن نصف قبل اإلسالمي القضاء سهولة من تبقى ما أنا رأيت وقد
 وكانت العلماء أحد إىل األمر يفوض وأحياناً  القاضي هو كان التقليد فمرجع (117)املقدسة
 تعقيد. دون ومن بساطة، بكل حتل القضايا

                                                           
 .101ص 1كشف الغمة ج  (110)
 راجع كتاب )حياتنا قبل نصف قرن( و)بقايا حضارة االسالم كما رأيت( لإلمام املؤلف )دام ظله(. (117)
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 الحبس والسجن
 
  )احملبس(. أو )السجن( بـ يسمى معني مكان  النيب زمن يف كني مل
 حتت ليكونوا معينة غرفة أو املسجد إىل املتهمني يأخذ كان ما غالباً   النيب إن بل
  النظر..

 للسجن. داراً  اخلطاب بن عمر استأجر انه وقيل
 ومساه الغرض، اهلذ الكوفة يف مكان من فاستفاد خالفته أيام يف علي املؤمنني أمري أما
  النادرة. النادرة املوارد يف اال احد واليسجن جداً  عادياً  السجن وكان )خميس(، مساه مث )نافع(

 ان اىل باالضافة هذا اإلسالمي، الشرع خيالف مما فهذا السجون كثرة من اليوم نراه ما أما
 .(110)كتبنا بعض يف ذكرناها االسالم، يف كثرية حقوقاً  للسجني

 عصر يف القضائية اإلجراءات بعض إىل " اهلل رسول "أقضية كتاب فمؤل وأشار
 منها: مناذج وذكر ، الرسول

 سبيله. خيلي مث أيام ستة ملدة بالقتل املتهم حيبس املنورة املدينة يف  النيب فكان
 عليه سراحه إطالق مقابل يف أن وحكم ديناً، الرتكابه رجالً  حبس  النيب أن وروي:

  لعبده. اخلسائر منه تستوىف أن  النيب فأمره عبده، حترير من الرجل فامتنع ه،عبد حيرر أن
 حيبسه. أن للحاكم الدين إيفاء من ميتنع الذي املتمكن فاملديون

 باب من أمر فعل ـ ألزمه يل: فقال  النيب إىل به وأتيت يل مديناً  أخذت الراوي: قال 
 بأسريكم.. تفعلوا نأ أتريدون متيم! أهل يا قال: مث ـ اإللزام

 عنهم، ليتحدث نقيباً  لألنصار عني قد املدينة إىل اهلجرة قبل  النيب كان إنه وقيل:
 قوامها جملموعة املمثل وهو ـ العريف جعل كما رئيساً، قبيلة عشر اثين لكل  عني كما

 عهدتهب وكانت القبيلة لكل ممثالً  النقيب وكان النقيب، وتصرف إشراف حتت ـ أفراداً  عشرة
 أن أو جمموعته، اختالف حل على النقيب يستطع مل فإذا وحنوها، والصلح احلرب مسؤولية

 شخص إىل الرجوع هو املوضوع هلذا النهائي التصميم يكون أخرى، بقبيلة مرتبط الدعوى طريف
                                                           

 ظر اإلسالم اىل السجني( لإلمام املؤلف )دام ظله(.كتاب احلقوق، وكتاب )كيف ين  100راجع موسوعة الفقه ج (110)
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 .النيب

 
 أول قانون قضائي للنبي 

 
 البحث هو اجملال هذا يف سنه ما وأول اليمن، إىل طالب أيب بن علي  النيب بعث

 .علي إىل اسنده ما وهو فيها، احلكم وإصدار القضائية املسائل يف
 هذا يف يل خربة ال شاب وأنا اليمن لقضاء تبعثين اهلل! رسول يا : للنيب علي فقال

  العمل؟
 طرفا إليك جلس فلو لسانك، وحيكم قلبك، سيهدي اهلل إن بقوله:  النيب فأجابه

 لك يظهر أقواهلما إىل إمساعك ألن أقواهلما، تسمع حىت بينهما تقضي فال ي،للتقاض الدعوى
 شيء. حيجبه أن دون احلكم
  :علي فقال له، يدعو وأخذ علي صدر على بيده  النيب ضرب مث

 .(119)ذلك بعد قضاء يف شككت ما
 ناسلل يلني أن أوصاه اليمن إىل قاضياً  جبل بن معاذ  النيب بعث ملا آخر: جانب ومن

 قوله: له  وصيته يف جاء ومما آخرين، على والشدة لبعض احملاباة وحيذر هبم، ويرأف
 الكتاب أهل من قومٍ  على ستقدم وإنك أضعفهم، صالة عليهم وصل تعسر، وال )يسر
  له(. الشريك وحده اهلل إال إله ال أن شهادة فقل: اجلنة؟ مفتاح ما يسألونك:

 قد متواترة الرواية وهذه ،(120)طالب( أيب بن علي )أقضاكم : النيب قال حديث ويف
 هبا. واعرتفوا  النيب صحابة خمتلف رواها

 اإلسالمية الدولة وتوابع املنورة املدينة يف  برئاسة كان القضائي النظام أن واخلالصة:
 يكون. ما بأحسن
 اجلغرافية رقعةال توسعت الوجود، إىل وظهورها املنورة املدينة دولة وتكوين تأسيس زمان ويف

 من أكثر العدل قضاة إىل احلاجة واشتدت املسلمني، مناطق وازدادت اإلسالمية، للدولة
                                                           

 .20، وكشف اليقني ص200ح 157راجع العمدة: ص (119)
 .101ص 1كشف الغمة: ج  (120)
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 املوقع ولكن األمور، هذه ملثل منهم ويستفيد بصحابته يستعني  النيب فكان غريها،
 حسب جدا عاديا كان الصحابة هؤالء ملثل القضائية بالوالية عليه يصطلح ما أو احلكومي

 اإلسالم. بساطة
أما بالنسبة إىل املسائل املهمة من قبيل: الدم والقصاص فكان يرجع هبا إىل شخص النيب 

  .باعتباره املرجع القانوين حلل اخلصومات املتنازع عليها 
هذا إذا كان األمر وقع يف املدينة املنورة وإال كان املرجع والة املسلمني املنصوبني من قبله 

 .يف تلك املناطق 
بشكل عام: فإن مهمة القضاء يف احلكومة اإلسالمية كانت بسيطة جدا وبأحسن ما و 

ميكن، ومل يكن فيها ما نراه اليوم من كثرة التعقيدات والروتني والرشوة واحلكم بغري ما أنزل 
 …اهلل وما أشبه

كما هو   واإلمام أمري املؤمنني علي وأفضل دليل على ذلك حكومة الرسول 
 ريخ.مذكور يف التا

 
 ديوان المظالم في زمن النبي 

 
، يرى بعض املؤرخني وبعض املعاصرين: أن ديوان املظامل كان له وجود يف زمن النيب 

ورمبا يشهد هلذا الرأي قضية سقي املاء الواقعة بني الزبري بن العوام ورجل من األنصار، فأمر 
ل األنصاري: إن كان ابن عمتك الزبري بقوله: اسق أنت يا زبري مث األنصاري. فقا النيب 

 من قوله. يا رسول اهلل. فغضب رسول اهلل 
 كان يدقق يف املظامل.   واعتقد ابن خلدون أن علي بن أيب طالب

فلم يكن لديوان املظامل  وإن صح هذا الكالم وكان ديوان املظامل يف زمان الرسول 
 يف ذلك الوقت مثل ديوان املظامل بعد ذلك.

 م في زمن أمير المؤمنين ديوان المظال
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فقد قام بتأسيس ديوان املظامل ليقف بوجه جتاوزات  أما اإلمام علي بن أيب طالب
 وغارات عمال اخلليفة الثالث، وليسرتجع منهم ما أخذوه من حقوق الناس.

نصوص ميكن أن نعتربها  ويف التعاليم والقوانني اإلدارية يف حكومة أمري املؤمنني
ة واإلدارية للنظام القضائي واملظامل، ومن مجلتها هذا النص الذي كتبه اإلمام األسس الفقهي

 أيام خالفته لعماله:  علي
)فإين قد سريت جنوداً هي مارة بكم إن شاء اهلل، وقد أوصيتهم مبا حيب اهلل عليهم من  
كف األذى، وصرف الشذى، وأنا أبرأ إليكم وإىل ذمتكم من معرة اجليش، إال من جوعة 

وأنا … املضطر ال جيد عنها مذهباً إىل شبعه، فنكلوا من تناول منهم شيئاً ظلما عن ظلمهم
من بني أظهر اجليش، فارفعوا إىل مظاملكم وما عراكم مما يغلبكم من أمرهم، وال تطيقون 

 .(121)دفعه إال باهلل ريب، فأنا أغريه مبعونة اهلل، إن شاء اهلل(
احلاجات منك قسمًا تفرغ هلم فيه شخصك،  : )واجعل لذويويف مكان آخر يقول

وال جتلس هلم جملسًا عاماً، فتتواضع فيه هلل الذي خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من 
 .(121)أحراسك وشرطك حىت يكلمك متكلميهم غري متتعتع(

: )مث إن للوايل خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة وكذلك جاء يف عهده
احسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك األحوال، وال تقطعن ألحٍد من إنصاف يف معاملة، ف

حاشيتك وحامتك قطيعة، وال يطمعن منك يف اعتقاد عقدة تضر مبن يليها من الناس يف 
 .(121)شرب أو عمل مشرتك(

                                                           
 . 5-1املقطع  00هنج البالغة: الكتاب (121)
 .110و109املقطع  51هنج البالغة: الكتاب (121)
 .110و117املقطع  51هنج البالغة: الكتاب  (121)
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 نظام الحسبة والمحتسب

 
لى إن وظيفة احملتسب مهمة للغاية فال جيوز إمهاهلا واإلخالل هبا، ويستحق األجرة ع

عمله من بيت املال، فلو قام النظام القضائي بتأدية وظيفته من استيفاء احلقوق الضائعة 
واملهدورة، ومت تشكيل ديوان املظامل من قبل أصحاب النفوذ ورجال الدولة، ومت التحقيق 

 والتدقيق فيه، فحينئٍذ يسمى مثل هذا النظام )نظام احلسبة واحملتسب(. 
يح تشبه القوانني القضائية، إال أهنا ختتلف عنها فيما يعود إىل وقوانني هذا النظام الصح

 املخالفات االجتماعية وعدم رعاية نظام اجملتمع.
 واحلسبة تشبه النظام القضائي من وجهني مها:

: ان نظام احلسبة يشبه النظام القضائي يف كونه يقف بوجه التعدي والتجاوز على 1
يس يف األجناس وقيمتها، وهذه املخالفات هي نوع من حقوق الناس، كالغالء والغش والتدل

املنكر وأمر غري صحيح، فعلى اجملتمع اإلسالمي القائم على العدل والفضائل ومكارم 
 األخالق أن يراعي هذه الظاهرة.

: ميكن للقاضي واحملتسب إجبار املدعى عليه بتأدية احلق املستقر بذمته، ألن التأخري 1
 مالً عائقاً لألمور ونوعاً منكراً، فيلزم التصدي له والوقوف ضده. يف تأدية احلق يكون ع

وقف يومًا يف سوق املدينة إىل جنب مكان  ومما جاء يف إحدى الروايات: أن النيب 
قد مجع فيه القمح )احلنطة( فأعجبه هذا املنظر وأدخل يده فيه، وأخرج شيئًا وقال ملالك 

 القمح: ما هذا؟
 ذا قد وقع من السماء ـ أي من تساقط املطر ـ .فأجابه املالك: إن ه

: وأنت تعرض للناس بشيء جيد. مث قال: أيها الناس! الجيوز الغش فسأله النيب 
 .(122)بني املسلمني، فمن غشنا فليس منا

يبعث أحداً من صحابته ملراقبة سوق املدينة، وبعد فتح مكة املكرمة أمر  وكان النيب 

                                                           
 : باب ما أوله "ميم".وهج الفصاحة (122)
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 ن أمية، أن يقوم مبراقبة السوق.سعيد بن العاص ب النيب 

 
 الشرطة والحرس

 
 يف املفهوم اإلسالمي يقال لكل من يضبط املخالفني واألوباش: )الشرطي( أو )العس(.

( يف لغة العرب من أصل )عسس(، أي الذي جيوب الليل ليحرس الناس  وكلمة )عسى
 من السراق واملعتدين.

الليلة ال ي سبقت جميئه إىل املدينة، ألنه   يقظًا يف جاء يف بعض الروايات: كان النيب 
: يا ليت لنا من حارس حيرسنا يف كان يتوقع أن يلحق به الضرر من قريش، فقال 

 الليل. 
 : من أنت؟ فسمع عند ذلك خشخشة السالح، فقال النيب 

 فأجابه سعد بن أيب وقاص: أنا يا رسول اهلل! 
  هذا الوقت من الليل؟ : ما الذي دعاك إىل اجمليء يففسأله النيب 

 ، هلذا جئت ألحرسك. فأجاب سعد: قد وقع يف قليب أن قريش ستفجع النيب 
وكتب املقريزي يف )اخلطط(: أول من توىل احلراسة يف الليل هو عبد اهلل بن مسعود، فقد  

 أمره أبوبكر أن جيوب شوارع املدينة يف الليل.
ن أيب بكر وعندما ادعى طليحة ابن وورد يف كتاب "مشكل الصحيحني": أنه يف زما

خويلد األسدي النبوة الكاذبة، وأصبحت أوضاع املدينة يف هرج ومرج، وكان يتوقع أن يهجم 
والزبري وطلحة أن حيرس كل منهم طريقاً  أتباعه على املسلمني، طلب أبو بكر من علي

ب املدينة لياًل للحراسة جبليًا ينتهي إىل املدينة، كما أمر أيضًا عبد اهلل بن مسعود أن جيو 
 واملراقبة.

ملالك  ، ويف وصيتهوقد استحدث نظام احلراسة )الشرطة( يف عصر اإلمام علي
األشرت )رضوان اهلل عليه( تتجلى هذه احلقيقة حني يأمره بأن جيعل حلراسه وشرطته جملساً 

 لتزول عنهم الوحشة واخلوف.
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أناط قيادة شرطة اخلميس يف إحدى  قد وروى الطربي: أن اإلمام علي بن أيب طالب
 احلروب بقيس بن سعد، وكان مؤلفاً من أربعني ألف رجل حريب.

 

 األيديولوجية الفكرية والعملية
 

من أعظم أنبياء أوىل العزم وكانت رسالته عاملية، جاءت للناس   كان رسول اهلل 
ة وإنذارهم إن خالفوا كافة إلنقاذهم من الشرك والكفر، والظلم والعدوان وتبشريهم باآلخر 

وما أرسلناك إال رمحة للعاملنياحلق والعدل، قال تعاىل: 
وتكفلت رسالته العدالة  (125)

 االجتماعية واستقامة اإلنسان على مكارم األخالق، وحتقيق السعادة يف حياة الفرد واجملتمع.
أوصاف  أتباعهم بظهور اإلسالم حىت أنه جاءت بعض ولقد بشىر األنبياء السابقون 

 يف كتبهم السماوية. نيب اإلسالم 
ومن هنا رأينا اليهود والنصارى وأتباع باقي األديان يف فرتة ما قبل البعثة يعيشون فرتة 
انتظار وشوق شديد لظهور اإلسالم بعد أن دب إليهم الضعف والوهن والتمزق والتحريف، 

ل وانتظار الوصول إىل ساحل فعادت سفينتهم حمطمة الشراع منهمكة القوى، فليس إال األم
النجاة، وحىت أن عدة من اليهود قد عينت كتبهم مكانًا خبصوصه يقع بني جبل )عري( يف 
مشال املدينة وجبل )أحد( يف جنوهبا، كمركز للحكومة اإلسالمية، ولذا فقد حبثوا عنه جبٍد 

 وارحتلوا إليه، وظلوا يعيشون على أمل ظهور احلق واإلسالم.
رمي أصدق شاهد على أن التوراة واإلجنيل قد أخربا بظهور نيب اإلسالم، إذ والقرآن الك

الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبًا عندهم يف التوراة يقول تعاىل: 
واإلجنيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع 

ال ي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي عنهم إصرهم واألغالل 
أنزل معه أولئك هم املفلحون

(120). 
هي لنجاة اإلنسان، وهدفها رسم أفق أوسع وأعلى، إلنقاذ  فرسالة رسول اهلل 

                                                           
 .107سورة األنبياء:  (125)
 .157سورة األعراف:  (120)
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البشرية من أوحال املادة والشهوة لكي تتعرف اإلنسانية على حقول اللذة املعنوية الواقعية 
 جع عن السري يف دروب املادية البحتة، فتخطو خبطوات ثابتة على طريق السعادة.وتر 

حرية بأن حتيي النفوس امليتة والطاقات اهلامدة بتعاليمها الرائعة فتنمو  ورسالة النيب 
بعد اإلحياء وتصل إىل رشدها وتكاملها، فتبدو لإلنسان حياة سامية يف ظل اإلسالم 

ألهداف، واآلن فلنالحظ بعض أبعاد تلك احلياة ال ي يريدها وقوانينه وتستهدف أروع ا
اإلسالم للبشرية، وهي )األمة والواحدة( و )األخوة اإلسالمية( و )احلرية فيما عدا احملرمات(، 
والرقابة االجتماعية، والدفع حنو العلم، والعمل والسعي، والتشكيل العائلي النظيف، وجعل 

 سرياً صحيحاً. ة بعد الرسول اخلالفة الصحيحة لتسري البشري
 وهذه احلقيقة صرحت هبا اآليات القرآنية باعتبارها النموذج األمثل.

قل يا أيها الناس إين رسول اهلل إليكم مجيعًا الذي له ملك السماوات قال تعاىل: 
ه واألرض ال إله إال هو حييي ومييت فآمنوا باهلل ورسوله النيب األمي الذي يؤمن باهلل وكلمات

واتبعوه لعلكم هتتدون
(127). 

وما أرسلناك إال كافة للناس بشرياً ونذيراً وقال سبحانه: 
(120). 

يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت وقال عز من قائل: 
رسالته واهلل يعصمك من الناس

(129). 
إن هذه أمتكم أمة واحدةوقال تعاىل: 

(150). 
ويضع عنهم اصرهم واألغالل ال ي كانت عليهموقال سبحانه:  

(151). 
إمنا وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وقال عز وجل: 

وهم راكعون
(151). 

 إىل غريها من اآليات، باإلضافة إىل متواتر الروايات.

                                                           
 .150سورة األعراف:  (127)
 .10سورة سبأ:  (120)
 .07سورة املائدة:  (129)
 .91سورة األنبياء:  (150)
 .157سورة األعراف:  (151)
 .55سورة املائدة:  (151)
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 ودفع الظلم النبي 
 

بشكل عام: هو إقامة العدل والقسط، وإزالة  إن من إحدى الوظائف املهمة لألنبياء 
أي نوع من الظلم واالضطهاد، وقد أشار اهلل سبحانه إىل هذه احلقيقة، بقوله جل وعال: 

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط
(151). 

اء هلليا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهدوقال تعاىل: 
(152). 

 . واإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وهكذا كانت حكومة رسول اهلل 
: )واهلل لو أعطيت األقاليم السبعة مبا حتت أفالكها واسرتق يل قطاهنا مذعنة قال

بأمالكها على أن أعصي اهلل يف منلة أسلبها شعرية ما فعلته وإن دنياكم عندي ألهون من 
 .(155)تقضمها( ورقة يف فم جرادة

 
 تنظيم السياسة الخارجية للدولة 

 
ترتبط السياسة الداخلية بإدارة شؤون املدن وتنظيم القواعد احلكومية بالنسبة إىل 
الواليات واحملافظات مع مالحظة االعتبارات ألهايل املنطقة من: دين وفكر، وثقافة، وآداب 

ات الكفوءة املتخصصة واملناسبة ورسوم، ال ي تساعد على رفاهية الناس، وتعيني الشخصي
إلدارة الدولة، وإحالل األمن، وتأمني رفاه الناس وسعادهتم، وكذلك العمل على وحدة 
الوطن والقوميات ال ي تعيش فيه، مع إجياد اإلحساس والشعور باملسؤولية يف الدفاع عن 

مة واحدة، ويسامهون احلياة املعنوية واالقتصادية والسياسية .. حىت يشعر الكل بأهنم أعضاء أ
 يف بناء وطن حر مستقل إسالمي.

أما السياسة اخلارجية والروابط العاملية: فرتتبط بالدول األخرى من خالل إقامة عالقات 
                                                           

 .15سورة احلديد:  (151)
 .115سورة النساء:  (152)
 .11و10املقطع 112ة: اخلطبةهنج البالغ (155)



 

 100 

مشرتكة يعود نفعها على اجلميع سواء كانت تلك الدول صديقة أم عدوة، واهلدف من ذلك 
ألهداف، وتبادل املنافع املشرتكة. وقد ذكرنا احتاد البشرية وإزالة املشكالت النامجة من تباين ا

 .(150)يف كتاب )إذا قام اإلسالم يف العراق( بعض ما يرتبط هبذا األمر
الوثائق السياسية  (157)وقد نقل صاحب كتاب "جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي"

والقبائل  إىل رؤساء الدول وامللوك واملعاهدات ورسائل الدعوة والتبليغ من قبل النيب 
 واهليئات املذهبية.. 

 
  نماذج من رسائل النبي 

 إلى رؤساء الدول والقبائل
 

ال ي تعترب جزءًا مهمًا يف سياسته  وهنا البد أن نشري إىل مناذج من رسائل النيب 
 اخلارجية.

يف يوم واحد رسائل إىل  فبعد صلح احلديبية يف السنة السادسة للهجرة، كتب النيب 
إىل: )إمرباطور الروم، إمرباطور إيران، وملك  ول ورؤساء القبائل، فكتب زعماء الد

 احلبشة، وأقباط مصر، وإمرباطور الشام، وإمرباطور اليمامة( ودعاهم فيها إىل اإلسالم.
ومضمون هذه الرسائل واحد وإن اختلفت ألفاظها، وكلها حتكي عن الدعوة إىل 

 والسالم يف الدنيا واآلخرة.اإلسالم، والصلح، ومستقبل احلق واألمن 
 

 إلى هرقل رسالة النبي 
 إىل هرقل عظيم الروم: : رسالة النيب 1

)بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهلل، عبده ورسوله إىل هرقل عظيم الروم: 
سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد: فإين أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم، أسلم يؤتك 

                                                           
 حتت عنوان )العالقات الدولية( و)حسن اجلوار(. 01و 77راجع كتاب )إذا قام اإلسالم يف العراق( ص (150)
 .120ص  (157)
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قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل   (150)، فإن توليت فإن عليك إمث األريسني مرتنياهلل أجرك 
كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل وال نشرك به شيئًا واليتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من 

دون اهلل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون
(159). 

: )فإن وايات هكذا وردت عبارتهواألريسني: مجع أريس، أي املزارع، ويف بعض الر 
 إمث األكارين عليك( بدل )األريسني( ومعناها الفالىح.

 
 إلى كسرى رسالة النبي 

 إىل كسرى ملك إيران:  : رسالة النيب 1
)بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهلل إىل كسرى عظيم فارس: سالم على من 

ال إله إال اهلل وحده الشريك له، وأن حممدًا عبده اتبع اهلدى وآمن باهلل ورسوله، وشهد أن 
ورسوله، أدعوك بداعية اهلل عزوجل، فإين أنا رسول اهلل إىل الناس كافة ألنذر من كان حياً 

 .(100)وحيق القول على الكافرين، أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إمث اجملوس(
 

 إلى النجاشي رسالة النبي 
 ة:إىل ملك احلبش : رسالة النيب 1

)بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهلل إىل النجاشي األضخم ملك احلبشة: 
ال إله هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن،  بسلٍم أنت، فإين أمحد إليك اهلل الذي 

وأشهد أن عيسى بن مرمي روح اهلل وكلمته ألقاها إىل مرمي البتول الطيبة احلصينة، فحملت 
ن روحه ونفخ كما خلق آدم بيده ونفخه، وإين أدعوك إىل اهلل وحده ال بعيسى، محله م

شريك له، واملواالة على طاعته، وإن تتبعين وتؤمن بالذي جاءين، فإين رسول اهلل وقد بعثت 
إليك ابن عمي جعفر ونفرًا من املسلمني، فإذا جاءك فأقرهم ودع التجرب، وإين أدعوك 

ت ونصحت فاقبلوا نصحي، والسالم عليكم وعلى من وجنودك إىل اهلل عزوجل، وقد بلغ

                                                           
 . 0ح 10باب 100ص 10حبار األنوار: ج (150)
 .02سورة آل عمران: (159)
 .0ح 10باب 109ص 10حبار األنوار: ج (100)
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 .(101)اتبع اهلدى(
 

 إلى النجاشي الثاني رسالة النبي 
 إىل النجاشي الثاين:  : رسالة النيب 2

إىل النجاشي عظيم احلبشة: سالم  )بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا كتاب من النيب 
إله إال اهلل وحده ال شريك له، مل على من اتبع اهلدى وآمن باهلل ورسوله، وأشهد أن ال 

يتخذ صاحبًة وال ولداً، وأن حممدًا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية اهلل، فإين رسوله، فأسلم 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهلل وال نشرك به تسلم 

إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمونشيئاً، وال يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اهلل ف
(101) 

 .(101)فإن أبيت فعليك إمث النصارى(
 وال خيفى أن لقب ملك احلبشة كان )األضخم(.

 
 إلى المقوقس رسالة النبي 

 :(102)إىل املقوقس كبري القبط : رسالة النيب 5
ى من بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهلل إىل املقوقس عظيم القبط: سالم عل

اتبع اهلدي، أما بعد: فإين أدعوك بدعاية اإلسالم، أسلم تسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني، فإن 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال توليت فإمنا عليك إمث القبط، و 

وا فقولوا نعبد إال اهلل وال نشرك به شيئاً، وال يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اهلل فإن تول
اشهدوا بأنا مسلمون

(105). 
 

                                                           
 .0ح 10باب 191ص 10راجع حبار األنوار: ج (101)
 .02سورة آل عمران:  (101)
 ، وقد أشار العالمة اجمللسي )قدس سره( إىل أصل الرسالة من دون ذكر نصها.17ح 11باب 11ص 11راجع حبار األنوار: ج (101)
 .وقد أشار العالمة اجمللسي )رمحه اهلل( إىل أصل الرسالة من دون ذكر نصها 0ح 11باب 101ص 10راجع حبار األنوار: ج (102)
 .02سورة آل عمران:  (105)
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 إلى ملك مصر رسالة النبي 
 إىل ملك مصر:  : رسالة النيب 0

 كتب رسالة ثانية إىل املقوقس ملك مصر، وفيما يلي نصها:   روي أن النيب 
)بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهلل إىل صاحب مصر، أما بعد، فإن اهلل 

علي قرآناً، وألزمين باالعذار واإلنذار ومقاتلة الكفار، حىت يدينوا ديين،  أرسلين رسواًل، وأنزل
ويدخل الناس يف مل ي، وقد دعوتك إىل اإلقرار لوحدانيته، فإن فعلت سعدت، وإن أبيت 

 شقيت، والسالم(.
 

 إلى صاحب دمشق رسالة النبي 
 إىل احلارث بن أيب مشر الغساين صاحب دمشق:  : رسالة النيب 7
سم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهلل إىل احلارث بن أيب مشر: سالم على من )ب

اتبع اهلدى، وآمن باهلل وصدق، وإين أدعوك أن تؤمن باهلل وحده ال شريك له، يبقى لك 
 .(100)ملكك(

 إلى ملك البحرين رسالة النبي 
 إىل املنذر بن ساوي ملك البحرين: : رسالة النيب 0

رمحن الرحيم، من حممد رسول اهلل إىل املنذر بن ساوي: سلم أنت، فإين )بسم اهلل ال
أمحد إليك اهلل الذي ال إله إال هو، أما بعد: فإن من صلى صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل 
ذبيحتنا، فذلك املسلم له ذمة اهلل وذمة رسوله ممن أحب ذلك من اجملوس فإنه آمن، ومن أىب 

 .(107)فعليه اجلزية(

                                                           
 إىل أصل الرسالة من دون ذكر نصها. ، وقد أشار العالمة اجمللسي11ح 12باب 50ص 11راجع حبار األنوار: ج (100)
 ، وقد أشار العالمة اجمللسي إىل أصل الرسالة من دون ذكر نصها.1ح 11باب29ص  11راجع حبار األنوار: ج (107)
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 إلى ملك اليمامة لة النبي رسا

 إىل هوذة بن علي ملك اليمامة:  : رسالة النيب 9
)بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهلل إىل هوذة بن علي: سالم على من اتبع 
اهلدى، واعلم أن ديين سيظهر إىل منتهى اخلف واحلافر، فاسلم تسلم، وأجعل لك ما حتت 

 . (100)يديك(
 

 إلى ملوك عمان لنبي رسالة ا
 إىل جعفر و عبد النيب ملكي عمان:  : رسالة النيب 10

)بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد عبد اهلل ورسوله إىل جعفر وعبد النيب اجللندي: 
سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد: فإين أدعوكما بدعاية اإلسالم، أسلما تسلما، فإين 

ألنذر من كان حيًا وحيق القول على الكافرين، وانكما إن أقررمتا رسول اهلل إىل الناس كافًة 
باإلسالم وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا باإلسالم، فإنه زائل عنكما وخيلي حتل بساحتكما، 

 .(109)وتظهر نبويت على ملككما(
 

 تاريخ رسائل النبي 
 

احلجة من من صلح احلديبية وذلك يف ذي  : عندما رجع النيب (170)ذكر املؤرخون
 السنة السادسة للهجرة، بعث إىل امللوك ورؤساء الدول والقبائل يدعوهم إىل اإلسالم.

خيتم  ويف يوم واحد أرسل ستة من مبعوثيه ممن يعرفون لغات القوم، وكان النيب
الرسائل خبتمه املبارك وكان ختمه من الفضة منقوشاً عليه ثالثة أسطر، وكان امللوك ال يقرؤون 

 غري املختومة. الرسائل
                                                           

 ، وقد أشار العالمة اجمللسي إىل أصل الرسالة من دون ذكر نصها.0ح 10باب 192ص 10راجع حبار األنوار: ج (100)
 ، وقد أشار العالمة اجمللسي )قدس سره( إىل أصل الرسالة من دون ذكر نصها. 19ح 11باب 110ص 10راجع حبار األنوار: ج (109)
 راجع )الطبقات( البن سعد. (170)

 [: EC1] التعليق
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وأوحي إيلى هذا القرآن ألنذركم به ومن وذكر بعض املفسرين يف ذيل اآلية: 
بلغ

رسائل إىل امللوك املعاصرين، أمثال:   ، إنه ملا نزلت هذه اآلية كتب النيب (171)
كسرى، قيصر، النجاشي، وبقية جبابرة الزمان، يدعوهم إىل الدخول يف اإلسالم واالعتقاد 

 بالتوحيد.
 

 المبعوثون السياسيون
 

 إىل امللوك والرؤساء من: تشكلت البعثة السياسية ال ي أوفدها النيب 
 : عمرو بن أمية الضمري: أوفده إىل ملك احلبشة.1
 : دحية بن خليفة الكليب: أوفد ه إىل قيصر ملك الروم.1
 : عبد اهلل بن حذافة املهمي: أوفده إىل خسرو برويز ملك إيران.1
 أيب بلتعة: أوفده إىل املصر، اإلسكندرية إىل املقوقس ملك مصر. : حاطب بن2
 : شجاع بن وهب األسدي: أوفده إىل احلارث بن أيب شكر الغساين ملك دمشق.5
 : سليط بن عمرو العامري: أوفده إىل هوذة بن علي ملك اليمامة.0
 
 

 التشريفات الدبلوماسية 
 

باعتباره نبيًا ورئيسًا ألكرب  يف رسائل النيب باإلضافة إىل العبارات األدبية والكالمية 
دولة إسالمية، كذلك كان )صلى اهلل عليه وآله وسلم( يالحظ فيها األبعاد التبليغية، 

 واألهداف السياسية والدبلوماسية، فكان يراعي أيضاً األمور التالية:
سي البد : الشجاعة واالعتماد الكامل بالنفس، فالشخص الدبلوماسي والرجل السيا1

أن يكون مطمئنًا ومعتمدًا اعتمادا كاماًل على شخصيته يف إبالغ ندائه وثقافته ورسالته 

                                                           
 .19سورة األنعام:  (171)
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 ملخاطبيه.
يراعي األلقاب الرمسية يف الرسائل الرمسية، مثل: إىل هرقل عظيم الروم، إىل   : كان 1

 كسرى عظيم فارس، عظيم القبط، وغري ذلك.
 يف ضمن رسالة واحدة، مثل: )أسلم تسلم(.: الرتغيب والتهديد املعقول واملناسب 1
: االستناد إىل االستدالل واملنطق، عندما يكون خماطبوه من أهل الكتاب، ومن له 2

 ثقافة عالية، مثل: الرسالة ال ي بعثها إىل النجاشي ملك احلبشة.
: إبالغ النداء النهائي لإلسالم، وحترير اإلنسان، ونفي االستثمار، وتشاهد هذه 5
يا أهل الكتابة يف خامتة رسالته بآية: النقط

(171). 
: بقاء واستمرارية أعمال احلاكمية والقدرة ونفوذ السلطة يف حالة االستجابة لنداء 0

اإلسالم وقبول حاكمية الدولة اإلسالمية، كما يظهر من رسالته إىل هوذة بن علي ملك 
 عليهما يف الرسالتني.اليمامة، واحلارث بن أيب مشر الغساين ملك دمشق، والتأكيد 

وانتصار النداء، كما يظهر جليًا يف ذيل رسالته إىل  : االطمئنان من بسط نفوذه 7
 : "واعلم أن ديين سيظهر إىل منتهى اخلف واحلافر".هوذة بن علي مشرياً إليه بقوله 

 

 ردود الفعل على رسائله 
 

بليغي كان متفاوتاً، فبعضهم الت إن ردود الفعل من قبل رؤساء الدول على نداء النيب 
استجاب للواقع بذكاء سياسي، مثل: النجاشي الذي استجاب لدعوة التوحيد وتشرف 

 . بالدين اجلديد، وأرسل هدية أيضاً إىل النيب 
ولكن البعض اآلخر أصر على تكربه وجتربه من قبول دعوة التوحيد، واالستخفاف بنداء 

 برسالة هتديد.  حىت بعث اليه ، مثل خسرو برويز ملك إيران النيب 
والبعض اآلخر كان مرتددًا يف هذا األمر، بني قبوله أو رفضه، مثل قيصر واملقوقس، 
اللذين كانا خيشيان ملتهما، وكوهنا من العوام، فامتنعا من قبول دعوة التوحيد وإبالغ النيب 

 .بالكامل 
                                                           

 .02سورة آل عمران:  (171)
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دت النتيجة إىل انتصاره برسائل أخرى إىل رؤساء القبائل والشيوخ، وأ كما بعث 
  وبسط دولته العادلة ونفوذه احلكيمة على مجيع أراضي اجلزيرة العربية، وكانت قبائل

مجاعات مجاعات وأفواج أفواج معلنني عن استقباهلم لدين اإلسالم  العرب تأيت إليه 
 واالنضمام حتت راية التوحيد، كما قال تعاىل:

نصر اهلل والفتح، ورأيت الناس يدخلون يف دين اهلل  بسم اهلل الرمحن الرحيم، إذا جاء
أفواجاً، فسبح حبمد ربك واستغفره انه كان تواباً 

(171). 
 

 الدعوة العالمية لإلسالم
ميكن تلخيص روح الرسالة اإلسالمية يف شعار "ال إله إال اهلل" وهو سر علو اإلسالم 

 وعطائه السخي..
ت األفكار والعقيدة مبنزلة اجلذور الراسخة وأنه إذ لو أننا شبهنا اإلسالم بالشجرة، كان

 ملن الواضح أن سالمة الشجرة وأغصاهنا متوقفة متاماً على سالمة اجلذور األساسية..
وال ريب يف أن أساس األيدلوجية اإلسالمية املتمركزة يف ذلك الشعار اخلالد ميتلك أروع 

 وأقوى إمكانية على املدى املتواصل.
ن هو إال ذكر للعاملني ولتعلمن نبأه بعد حنيإ: قال تعاىل: 1

(172). 
إن هو إال ذكر وقرآن مبني لينذر من كان حيًا وحيق القول على : وقال سبحانه: 1

الكافرين
(175). 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيراً : وقال عز وجل: 1
(170). 

بشريًا ونذيرًا ولكن أكثر الناس ال  وما أرسلناك إال كافة للناس: وقال سبحانه: 2
يعلمون

(177). 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدًى ورمحًة وبشرى : وقال عز من قائل: 5

                                                           
 .1 -1سورة النصر:  (171)
 .00و 07سورة ص:  (172)
 .70و 09سورة يس:  (175)
 .1سورة الفرقان:  (170)
 .10سورة سبأ:  (177)
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للمسلمني
(170). 

ما فرطنا يف الكتاب من شيء: وقال تعاىل: 0
(179). 

قل ما كنت بدعاً من الرسل: وقال سبحانه: 7
(100). 

ينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من مث أوح: قال عز من قائل: 0
املشركني

(101). 
 إىل غريها من اآليات والروايات.

 

 االستقالل السياسي
يعترب أصل االستقالل السياسي وحاكمية الدولة يف مقابل القوى اخلارجية من األصول 

 املسلمة، فيلزم على كل دولة أن تتعهد مبراعاة ذلك.
إلسالمية يف املدينة املنورة مستقلة بتمام معىن الكلمة وذلك بربكة وهكذا كانت الدولة ا

 احلكيمة. سياسة رسول اهلل 
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال يقول القرآن الكرمي بصدد هذا األصل: 

املشركني أن ينـزل عليكم من خرٍي من ربكم واهلل خيتص برمحته من يشاء واهلل ذو الفضل 
العظيم

(101). 
إن متسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا هبا وإن تصربوا وقال عزوجل: 

وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئاً إن اهلل مبا يعملون حميط
(101). 

                                                           
 .09سورة النحل:  (170)
 .10سورة األنعام:  (179)
 .9سورة األحقاف:  (100)
 .111سورة النحل:  (101)
 . 105سورة البقرة:  (101)
 .110سورة آل عمران:  (101)
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 عدم نفوذ الغزو الفكري
حصانة  كما أن املسلمني كانوا يف معتقداهتم راسخني جدا، وقد أعطاهم رسول اهلل

 هان.فكرية كاملة وذلك عن دليل وبر 
يا أيها الذين ومثل هذا الشيء جتده يف بعض إشارات اآليات القرآنية، كقوله تعاىل: 

آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل اهلل موالكم وهو خري 
الناصرين

(102). 
اهلل ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم قل إن هدى وقوله سبحانه: 

هو اهلدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من اهلل من ويل وال 
نصري

(105). 
هذا باإلضافة إىل أن اإلسالم وتعاليمه مطابقة للفطرة السليمة كما أشار احلديث النبوي 

: )كل مولود يولد على الفطرة مث أبواه يهودانه وميجسانه الشريف إىل هذه النقطة بقوله 
 .(100)ينصرانه(و 

 

 نفي سلطة األجنبي
هذا القانون يف االصطالح احلقوقي يبني يف األصل بنفي سبيل األجنيب، وقد أشار 

ولن جيعل اهلل للكافرين على املؤمنني القرآن الكرمي اىل هذا األصل يف قوله تعاىل: 
سبيالً 

 .(100): )اإلسالم ويعلو وال يعلى عليه(، وقال رسول اهلل (107)
 
 

                                                           
 .150و129سورة آل عمران:  (102)
 .110سورة البقرة:  (105)
 ، وفيه: )ما من مولود ولد إال على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه(، احلديث.1ح 101باب 170راجع علل الشرائع: ص (100)
 .121سورة النساء:  (107)
 .10905ح 1باب 121ص 17مستدرك الوسائل: ج (100)
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 ة التعاون معاهد
 وعدم التعرض لألجانب

ميكن للحكومة اإلسالمية استنادًا للمصاحل العامة واملنافع املشرتكة أن تعقد معاهدات 
للتعاون بينها وبني الدول اخلارجية إذا مل تؤد  هذه الروابط املتبادلة إىل تسلط النفوذ األجنيب 

تمع الواحد، بل يعيش املسلمون وأن حييك املؤامرات الداخلية ويوسع شقة اخلالف يف اجمل
 وغريهم يف أمان وسالم دون ظلم وحتيز وتعسف واضطهاد.

 وميكن استفادة هذا األصل من عدد من اآليات القرآنية الكرمية:
ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم : قال تعاىل: 1

املقسطني إمنا ينهاكم اهلل عن الذين قاتلوكم يف الدين  أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهلل حيب
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهلم فأولئك هم 

الظاملون
(109). 

وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهلل إنه هو السميع : وقال سبحانه: 1
العليم

(190). 
 املشركني مث مل ينقصوكم شيئاً  إال الذين عاهدمت من: وقال تعاىل: 1

ومل يظاهروا عليكم أحداً فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم إن اهلل حيب املتقني
(191). 

بني املسلمني  كما ميكن استفادة ذلك من املعاهدة املشرتكة ال ي عقدها رسول اهلل 
 واليهود وإن كان اليهود خالفوا هذه املعاهدة ونقضوا بنودها، فكان فيها:

 : وإنه من يتضامن اليهود فإن له النصر غري مظلومني وال متناصرين عليهم.1
 : وإن اليهود متفقون مع املؤمنني ماداموا حماربني.1
 : لليهود دينهم وللمسلمني دينهم.1
 : وإن على اليهود نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.2
 دون اإلمث. : وإن بينهم النصح والنصيحة والربى 5

                                                           
 .9و  0سور املمتحنة:  (109)
 .01سورة األنفال:  (190)
 .2سورة التوبة:  (191)
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 : وإن بينهم النصر على من دهم يثرب.0
 

 معاهدة صلح الحديبية
كما ميكن استفادة ذلك من معاهدة صلح احلديبية، وهذه املعاهدة عقدها النيب األكرم 

 :يف مكان يدعى "احلديبية" مع مشركي مكة، وسنشري إىل بعض ما ورد فيها 
أو عشر سنوات أن يرتكوا النزاع : يتعهد املسلمون وقريش ملدة أربع سنوات 1

 واخلصومات فيما بينهم وال يتعرض كل منهم إىل اآلخر.
 : أن ال يرتكبوا اخليانة والسرقة، وتكون أمواهلم حمرتمة.1
: يكون املسلم يف أمان عندما يدخل مكة املكرمة بقصد احلج أو العمرة أو السفر إىل 1

مان عندما يقصدون الشام أو املشرق اليمن أو الطائف، وكذلك يكون املشركون يف أ
 ويدخلون املدينة املنورة.

 : حيق للمسلمني وقريش أن يتحالفوا مع أي قبيلة، ويكون احلليف حمرتماً.2
: يتعهد املسلمون وقريش أن ال خيونوا أحدهم اآلخر، وأن ال يتعادوا أو خيدعوا، وأن 5

 يزيلوا احلقد من قلوهبم.
مكة املكرمة العام القادم بقصد أداء مراسم احلج، وأن وأصحابه يدخلون  : حممد 0

 يتخلوا عن محل السالح، ومل يتوقفوا يف مكة أكثر من ثالثة أيام.
 

 المعاهدة مع يوض
إىل  كما ميكن استفادة ذلك أيضا من معاهدة يوض وهذه معاهدة أمان كتبها النيب

 يوض حاكم ايله، وهذا نصها: 
ا أمان من اهلل ورسوله إىل يوض بن روزبه وأهايل ايله على )بسم اهلل الرمحن الرحيم هذ

أنفسهم وبواخرهم ووسائل حبرهم وبرهم، وكذلك أهل الشام واليمن والبحرين الذين ميرون 
من تلك األرض يف ذمة اهلل وذمة رسوله، كما يتعهد أهل أيله أهنم إذا ارتكبوا قتالً فتدفع دية 

م عندما يردون حبرًا أن ال حيرموا غريهم من االستفادة منه، املقتول ألوليائه، كما يتعهدون أهن
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 وأن ال يسدوا الطرق البحرية والربية بوجه اآلخرين(.
 

 المعاهدة مع نصارى نجران
 

مع نصارى جنران  كما ميكن استفادة ذلك أيضا من املعاهدة ال ي عقدها رسول اهلل 
 وكان فيها:

 لة كل عام بصورة جزية.: يتعهد أهل جنران أن يدفعوا ألفي ح1
ملدة شهر، وأن اليتوقف املبعوثون أكثر من شهر  : أن يضيفوا مبعوثي حممد 1

 واحد يف هذا املكان.
: لو حدثت احلرب من جهة اليمن، فعلى أهل جنران أن يتعاونوا مع احلكومة 1

ارية اإلسالمية، وأن جيعلوا حتت تصرف اجلنود ثالثني سالحًا وثالثني حصانًا بصورة ع
 مضمونة يف الذمة.

: يكون أهايل جنران وأطرافها يف ذمة اهلل وذمة رسوله على أنفسهم وأمواهلم ومعابدهم، 2
 ويبقى األساقفة والرهبان وخدمة املعابد على أعماهلم دون ممانعة.

 : ال حيق ألحد أن يقوم بإبعادهم من أرضهم، أو يأخذ منهم العشر أو يهجم عليهم.5
 حبقه جيب أن يعامل بإنصاف وعدالة. : كل من يطالب0
 : ال يؤخذ أحد جبرم غريه.7
 : يتعهد أهل جنران بعدم تعاطي الربا.0

 غري ملزم جتاههم. ويف غري هذه احلالة يكون حممد 
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 التعايش السلمي 
 في ظل الدولة اإلسالمية

 
 ذكر القرآن الكرمي األديان املوحدة يف موارد منها : 

الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهلل واليوم إن : قال تعاىل: 1
اآلخر وعمل صاحلاً فلهم أجرهم عند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنون

(191). 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئني والنصارى واجملوس والذين : وقال سبحانه: 1

هلل على كل شيء شهيدأشركوا إن اهلل يفصل بينهم يوم القيامة إن ا
(191). 

 
 التعامل مع المسيحيين

 
إىل املسيحيني بلغة العطف واملالئمة،  فجاء خطاب القرآن ورسائل النيب األكرم 

سواء كان ذلك مع مسيحيي احلبشة الذين هاجر إليهم املسلمون، أو مع مسيحيي جنران 
 .الذين أبوا أن يباهلوا النيب 

املسيحيني بأهنم أهل عاطفة وتودد، ورمبا أثىن عليهم، وهذا  وقد أشار القرآن الكرمي إىل
ال ي بشرت برسالة رسول  إن دل على شيء فإمنا يدل على عظمة تعاليم السيد املسيح 

ودعت أتباعه إىل احملبة والرأفة وال ي كان هلا التأثري البالغ يف نفوس األتباع، لذا  اإلسالم 
الواقعيني تراهم ـ عادة ـ أصحاب عاطفة وقلوب نقية،  فإن الرهبان وأتباع السيد املسيح

وحمبة صادقة، وطبيعي أن للمحبة تأثري بالغ يف شخصية اإلنسان ولطافة الروح، وهذا عامل 
 مهم حيسب له حسابه. 

ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين ويشري القرآن الكرمي إىل املسيحيني بقوله تعاىل: 
                                                           

 .01سورة البقرة:  (191)
 .17سورة احلج:  (191)
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ك بأن منهم قسيسني ورهباناً وأهنم اليستكربونقالوا إنا نصارى ذل
(192). 

النجاشي بأمجل الصفات حيث  وملا هاجر املسلمون األوائل إىل احلبشة: ذكر النيب 
قال: )ولو خرجتم إىل أرض احلبشة فإن هبا ملكًا ال يظلم عنده أحد وهي أرض صدق، 

 .(195)حىت جيعل اهلل لكم فرجاً مما أنتم فيه(
ميجد  إىل رؤساء املسيحيني، ومن ضمنهم النجاشي، أخذ   ويف رسالة النيب

يؤكد للنجاشي أنه يريد له  السيد املسيح وأمه مرمي )عليهما السالم(، ويف خامتة رسالته 
اخلري والعزة والرفعة: )وإين أدعوك إىل اهلل عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبل نصحي، 

 .(190)والسالم على من اتبع اهلدى(
وأهل بيته )عليهم السالم( ملا  أس املسيحيون يف جنران من مباهلة النيب وبعد أن ي

من عظم شأن ومقام عند اهلل، وقالوا إن حممداً وعلياً وفاطمة واحلسن  وجدوا يف الرسول 
واحلسني )عليهم السالم( شخصيات رفيعة ومقربة عند اهلل وال ميكن مباهلتهم، عقدوا معه 

  الضريبة، وكان مسيحيو جنران يطبقون قوانينهم ومعتقداهتم بكل صلحًا يدفعوا اخلراج و
 حرية ودون أي تعسف واضطهاد من قبل املسلمني.

يقول الكاتب املسيحي جرجي زيدان يف كتابه "تاريخ التمدن اإلسالمي" بعد حبث 
 مفصل عن أسباب انتصار املسلمني.. فيصل إىل النتيجة التالية: 

ملسلمون على اآلخرين من أتباع األديان األخرى بالسيف، بأنه مل يتسلط أو يستول ا
وحىت أن الناس يف املناطق ال ي فتحها املسلمون كانوا يفضلون احلاكم املسلم على حاكمهم 
ويرجحونه عليه، واجلزية ال ي كانت تدفع للمسلمني ال تساوي شيئًا إذا قيست مبجموع 

فارس، ويشهد لذلك الرسالة ال ي بعثها الضرائب ال ي كان يستوفيها منهم حكام الروم و 
 املسيحيون الذين يسكنون باب الدروازة يف األردن عند فتح املسلمني هلا:

)أيها املسلمون! حنن نرحب بكم ونرجحكم على من هم من جنسنا، فأنتم تركتمونا 
ظلم لوحدنا، وأبديتم لنا احملبة والرمحة لنباشر طقوسنا بكل حرية وانطالق، ومل يبد منكم 

                                                           
 .01سورة املائدة:  (192)
، وفيه: )إن هبا ملكا ال يظلم وال يظلم عنده أحد، فاخرجوا إليه حىت جيعل اهلل عز وجل 2باب 211ص 10راجع حبار األنوار:ج (195)

 للمسلمني فرجا(.
وفيه: )فإين أدعوك وجريتك إىل اهلل تعاىل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيح ي ، 5ح 2باب 219ص 10راجع حبار األنوار: ج (190)

 والسالم على من اتبع اهلدى(.
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وأذى لنا، فحكومتكم لنا أفضل مبراتب من حكومة اآلخرين الذين أغاروا على أموالنا، 
 واستولوا على دورنا(.

 

 التعامل مع اليهود
 

أما اليهود فقد كانوا على عكس ذلك، فإن األيادي البيضاء ال ي هلل على اليهود، 
جناهم من … فضلهم على العاملني … أورثهم األرض… ونطقت بفضلها كتب السماء

 خصهم باألنبياء واحلكماء واملصلحني...… اجلبابرة
… لكن اليهود أساءوا متامًا فهم احلكمة اإلهلية الكامنة يف هذا الكرم اإلهلي العظيم

هكذا كانوا مع … فقتلوا أنبياءه وخانوا أماناهتم، ومل يزدهم حلمه إال جحودًا واستكباراً 
 اً من ذلك مع خلق اهلل؟اهلل.. فهل ينتظر منهم أن يكونوا خري 

لقد حلل القرآن الكرمي اخللق اليهودي ووصف ما انطوى عليه ذلك اخللق من 
االحنطاط، وليس املقصود إحصاء كل الذي نزل يف اليهود، وإمنا نكتفي بذكر جانب من 
اآليات الكرمية ال ي نزلت منذ أربعة عشر قرنًا لتظل شاهدة أبد الدهر على ان اليهود ال 

 ون ما بأنفسهم من الصفات القبيحة والعادات الذميمة.. يغري 
نعم كان منهم أناس على الفطرة وآمنوا برسول اهلل وهكذا آمن مجاعات منهم طول 

 التاريخ اإلسالمي وصاروا من املسلمني املؤمنني ولكن الكالم يف الطابع العام.
وراء جدر ال يقاتلونكم مجيعاً إال يف قرى حمصنة أو من: قال تعاىل: 1

(197). 
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها فاذهب أنت وربك : وقال سبحانه : 1

 . (190)فقاتال إنا ههنا قاعدون
لقد أخذنا ميثاق بين إسرائيل وأرسلنا إليهم رساًل كلما جاءهم رسول : وقال تعاىل: 1

 . (199)مبا ال هتوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون
الذين عاهدت منهم مث ينقضون عهدهم يف كل مرة وهم ال : وقال سبحانه: 2

                                                           
 .12سورة احلشر:  (197)
 .12سورة املائدة: (190)
 .70سورة املائدة: (199)
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يتقون
(100). 

قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء هلل من دون الناس : وقال تعاىل: 5
فتمنوا املوت إن كنتم صادقني

(101). 
احلياة إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم وذلة يف : وقال سبحانه: 0

الدنيا وكذلك جنزي املفرتين
(101). 

مع اليهود بأحسن ما ميكن، ويف قمة  هذا وقد كان تعامل الرسول األعظم 
األخالق، فقد أكرمهم وعفى عنهم وضمن هلم احلرية يف خمتلف جوانب حياهتم واقامة 

 .(101)شعائرهم و..فكان ذلك سبباً يف اسالم كثري منهم ، وقد فصلنا ذلك يف بعض كتبنا
لقد وقى اهلل النزعة القومية املتعصبة، ووقاه شر إكراه الناس على اعتناق مبادئه أو 
التنكيل باملخالفني له يف الرأي، فقد كان اإلسالم دائمًا دينًا مسحًا يؤمن باحلرية العقيدية 
ومبدأ التعايش السلمي بني معتنقي املبادئ املختلفة، ويعترب أهل الكتاب متساوين مع بنيه 

: )من آذى ذميا فقد يف احلقوق والواجبات بطريقة أو بأخرى.. حىت قال فيهم 
 .(102)آذاين(

 التعامل مع الزردشتيين
يعد الزردشتيني كاليهود واملسيحيني من أهل الكتاب، والقرآن جعلهم مبستوى أهل 
الكتاب، كما وردت بعض األخبار والروايات اإلسالمية يف عد اجملوس من أهل 

 . (100)قوله: )سنوا هبم سنة أهل الكتاب( ، منها: ما ورد عن النيب األكرم (105)الكتاب
فعلى هذا يكونون مشمولني أيضاً مبعاهدة الذمة ويف االعتبارات احلقوقية واالجتماعية ال 

                                                           
 .50سورة األنفال: (100)
 .0سورة اجلمعة: (101)
 .151سورة األعراف: (101)
 ، و)مقتطفات من تاريخ املدينة املنورة( و..1و 1لعامل( جراجع كتاب )ألول مرة يف تاريخ ا (101)
 .11باب 11ص 1الصراط املستقيم ج (102)
، وفيه: )قال األشعث بن قيس يا أمري املؤمنني كيف تؤخذ من اجملوس اجلزية ومل ينزل 1ح 0باب 119ص 10راجع حبار األنوار ج (105)

  20-27نزل اهلل تعاىل عليهم كتابا وبعث هلم نبيا( وراجع موسوعة الفقه جعليهم كتاب ومل يبعث إليهم نيب قال: بلى يا أشعث قد أ
 كتاب اجلهاد .

: إن اجملوس كان هلم نيب فقتلوه وكتاب فحرفوه هلذا قال النيب ، وفيه: )يف أخبار أهل البيت171ح 99ص 1راجع غوايل اللئايل ج (100)
)سنوا هبم سنة أهل الكتاب : 
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 خيتلفون عن أهل الكتاب.
 قد عقد مع اجملوس عهدًا مباشرة، فقد أمر مبعوثه  فإن مل يكن النيب 

 رمي أن يعقد معهم عهداً يف البحرين، وكان يأخذ منهم اجلزية، كما سبق. العالء بن احلض
 يف جواب أهل مكة الذين طلبوا منه  إضافة إىل روايات أخرى وردت عن النيب 

: "مل أقبل أن يقبل منهم اجلزية مقابل بقائهم على عبادة األوثان واألصنام، فقال هلم
أهل مكة الذين اعرتضوا على قبول اجلزية من اجملوس اجلزية إال من أهل الكتاب"، مث خاطب 

: كان للمجوس نيب وقد قتلوه، وأيضًا كان هلم كتاب مساوي قد ومل يقبل منهم، بقوله 
نزل عليهم وقاموا بإحراقه، وقد عرض عليهم نبيهم كتابه السماوي يف اثين عشر جلد من 

 جلود البقر.
أنا أعلم الناس بأحوال اجملوس، كان هلم  بشأن اجملوس: ) وقال أمري املؤمنني علي

 كتاب يقرؤونه، وكانوا يستفيدون من علم النبوة، مث نظف من قلوهبم(.
ومن هذه الروايات فقد صرح املشهور من الفقهاء بعدم قبول اجلزية وعهد الذمة من أي 

ن نساء جوز النكاح املوقت م فريق عدا اليهود والنصارى واجملوس، حىت أن العالمة احللي 
 اجملوس، ورآه جائزاً.

 

 احترام المعاهدات والمواثيق 
 من قبل الدولة اإلسالمية

 
 واألصل اآلخر من أصول السياسة اخلارجية للدولة اإلسالمية ال ي سنها رسول اهلل 
 يف أول حكومة إسالمية أسسها يف املدينة املنورة: هو احرتام املعاهدات واملواثيق مطلقاً. 

 العاملية والدولية ال ي التزمت هبا احلكومة اإلسالمية حمرتمة وال جيوز نقضها. فاملعاهدات 
فلو أن الدولة اإلسالمية رأت أن من صالحها وبدون إجبار وإكراه أن تعقد اتفاقًا مع 
دولة أخرى أو مع أشخاص أو مع شركات مرتبطة بدول خارجية، فعليها أن تلتزم بعهدها 

العهد، وقد أشار القرآن الكرمي وأحاديث األئمة املعصومني  وميثاقها، وتبقى وفية على
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يا أيها الذين )عليهم السالم( إىل هذا األصل السياسي واألخالقي، يقول القرآن الكرمي: 
آمنوا أوفوا بالعقود

(107). 
والذين هم ألماناهتم وعهدهم راعونوقال عز وجل: 

(100). 
 وال تنقضوا األميان بعد توكيدها وقد جعلتم وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدمتوقال سبحانه: 

اهلل عليكم كفيالً إن اهلل يعلم ما تفعلون
(109). 

إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئًا ومل يظاهروا عليكم وقال تعاىل: 
أحداً فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم إن اهلل حيب املتقني

(110). 
رتمون العهود واملواثيق ويوفون بعهدهم، وكثريًا ما كانوا وكان أئمة املسلمني أيضًا حي

تتجلى هذه احلقيقة وهو  يؤكدون ويوصون بذلك، ففي عهد اإلمام أمري املؤمنني علي 
 عهد كتبه ملالك األشرت : 

)وإن عقدت بينك وبني عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة، فحط عهدك بالوفاء، وارع 
نة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض اهلل شيء الناس ذمتك باألمانة، واجعل نفسك ج

 .(111)أشد عليه اجتماعاً مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود(
 .(111): )من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليف إذا وعد(وقال النيب 

 . (111): )جيب على املؤمن الوفاء باملواعيد والصدق فيها(وقال
حاديث تشمل بعمومها أو اطالقها مجيع العهود: الفردية والدولية، مع املسلمني وهذه األ

 أو غريهم، كما هو واضح. 

                                                           
 .1سورة املائدة:  (107)
 .0سورة املؤمنون:  (100)
 .91سورة النحل:  (109)
 .2سورة التوبة:  (110)
 .115-111املقطع  51هنج البالغة: الكتاب (111)
 .1ح 02ص 1الكايف : ج (111)
 .10ح 27باب  90ص 71راجع حبار األنوار: ج (111)
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 الوفاء بالمعاهدات
 

معاهدة مع املشركني يف صلح احلديبية تنص على أنه لو فر أحد من  عقد النيب 
 قريش من مكة إىل املدينة فليسلىم إليهم.. 

بصري بن أسيد بن حارثة( من مكة ودخل املدينة، وكان قد  وبعد انتهاء العقد فر )أبو
 أسلم حديثاً.

وطلبت منه العمل مبوجب املعاهدة وأن  فأرسلت قريش أحد أفرادها إىل النيب 
 يسلمهم أبا بصري.

أليب بصري: إين قد عقدت مع أهل قريش معاهدة أقوم مبوجبها يف  فقال النيب 
نا غدر، والجيوز أن خنلف الوعد، فاذهب أنت معهم، تسليم الفارين منهم، وليس يف دين

 وكن مطمئناً بأن اهلل سيجعل لك سبيل النجاة بأسرع ما يكون.
 فقال أبو بصري: يا رسول اهلل! أتسلمين إىل املشركني ليأخذوا ديين؟

: يا أبا بصري! ينبغي عليى الوفاء بالعهد، فاذهب أنت معهم، وكن على يقني فقال 
 .(112)عل لك فرجاً وخمرجاً بأن اهلل سيج

 على لزوم احرتام العهود واملواثيق، حىت مع الكفار. وهكذا أكد رسول اهلل 
يف أحد القوانني السياسية واحلكومية لعمرو بن حزم الذي أرسله  وكذلك فإن النيب 

 إىل اليمن ليطلع الناس على تعاليم اإلسالم، كتب له: 
د والنصارى منهم قوانني اإلسالم، ـ أي ما يف طبق على كل أهايل اليمن حىت اليهو 

اإلسالم من الرأفة والرمحة وما جيب على الدولة اإلسالمية من احلفاظ على أموال وأمن 
 وأعراض رعيته ـ .

 ( من هذا العهد: 11وجاء يف الفقرة )
)وإنه من أسلم من يهودي أو نصراين إسالمًا خالصًا من نفسه، ودان بدين اإلسالم، 

من املؤمنني، له مثل ماهلم، وعليه مثل ما عليهم، ومن كان على نصرانية أو يهودية فإنه فإنه 
                                                           

 حتت عنوان )من بركات صلح احلديبية(. 19ص 1راجع كتاب )وألول مرة يف تاريخ العامل(: ج (112)
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 ال يرد عنها(.
أن يعقد صلحًا مع معاوية لوقف احلرب  ويف معركة صفني اضطر أمري املؤمنني علي 

فاقرتح عليه اخلوارج أن ينقض العهد، فقال هلم: وحيكم أبعد الرضا والعهد نرجع؟ أو ليس 
أوفوا بالعقود يقول: اهلل

وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد ، وقال: (115)
توكيدها وقد جعلتم اهلل عليكم كفياًل إن اهلل يعلم ما تفعلون

(110). 
كانوا يوفون باملعاهدات الشخصية واالجتماعية   وأئمة اهلدى  نعم، إن النيب 

 وهذا من عالمات اإلميان واإلسالم.
ومل ينقض العهد إال يف حالة نقض الطرف اآلخر للمعاهدة، كما جاء يف اآليات 

وإن نكثوا أمياهنم من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنه ال أميان القرآنية: 
هلم لعلهم ينتهون

(117). 
 الفقه.وهذا القانون قد جاء بيانه يف نصوص الروايات وألسنة الفقهاء، كما فصلناه يف 

                                                           
 .1سورة املائدة:  (115)
 .91سورة النحل:  (110)
 .11سورة التوبة:  (117)
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 قانون اإللزام 
 في التعامل مع غير المسلمين

 
وهناك قانون آخر يدل على عظمة اإلسالم ورمحته الواسعة يسمى بقانون اإللزام، حيث 
انه يكون التعامل مع غري املسلمني واألجانب من أتباع األديان األخرى على طبق قوانينهم 

ي يف أتباع املذاهب األخرى فقد أشارت رواياتنا وإلزامهم مبقرراهتم.. وهذا القانون بنفسه جير 
 . (110)إىل هذه الناحية قائاًل: )ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم(

قال: )جيوز على أهل كل  ويف رواية أخرى عن حممد بن مسلم، عن اإلمام الصادق
 . (119)ديٍن ما يستحلون(

أن يعملوا مبا هو جائز  فاألقليات وغريهم من سائر األديان واملذاهب أحرار يف نطاقهم
عندهم وما ألزموا به أنفسهم، فمثال: ال مينع أهل الكتاب ـ حىت من يعيش منهم يف الدولة 

 اإلسالمية ـ من شرب اخلمر يف بيوهتم وهكذا.. 
وقد أفىت الفقهاء بالضمان إذا غصب املسلم مخر الكافر الذمي أو خنزيره أو ما أشبه، 

 رائع: قال احملقق )قدس سره( يف الش
)وال تضمن اخلمر اذا غمصبت من مسلم ولو غصبها الكافر، وتضمن اذا غمصبت من 

 .(110) ذمي مسترتاً ولو غصبها املسلم، وكذا اخلنزير(
وعلى أساس هذه القاعدة الفقهية ال ي هي من األصول املسلمة يف العهود واملواثيق 

ية، حسب ما قرره املسلمون معهم الدولية، يكون التعامل والعمل مطابقًا مع األعراف الدول
 .(111)وقد ذكرنا تفصيالً )حول قاعدة اإللزام( يف كتاب الفقه )القواعد الفقهية(

                                                           
 وفيه: )ألزموهم مبا ألزموا أنفسهم(. 11ح 2باب 111ص 9راجع التهذيب: ج (110)
 وفيه: )جيوز على كل ذي دين ما يستحلون(. 10ح 91باب 120ص 2راجع االستبصار ج (119)
كتاب الغصب ص   70يضًا )موسوعة الفقه( لإلمام الشريازي )دام ظله( جشرائع االسالم، القسم الرابع، كتاب الغصب. وراجع أ (110)

 حتت عنوان )ضمان اخلمر احملرتمة( و)اتالف اخلمر احملرتمة(. 0و 7املسألة  09 – 70
 .00-09القواعد الفقهية: ص (111)
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 الخاتمة
 

وهي أول حكومة إسالمية عقدت يف  وكان هذا موجزًا عن حكومة رسول اهلل 
 ية وغريها. املدينة املنورة، وكانت منوذجا صاحلا جلميع احلكومات يف طول التاريخ، اإلسالم

لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنةقال تعاىل: 
فيجب على مجيع  ،(111)

واستخلف  احلكومات اإلسالمية االقتداء هبذه احلكومة املباركة، ال ي أسسها رسول اهلل 
 أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  يوم غدير خم بأمر من اهلل تعاىل ليكون خليفته

وقد شهد  ،يف حكومته كما كان عليه رسول اهلل  ده.. فكان ووصيه واإلمام من بع
 بذلك التاريخ وتفصيل الكالم يف املفصالت، واهلل املوفق املستعان.

اللهم إنا نرغب إليك يف دولة كرمية، تعز هبا اإلسالم وأهله، وتذل هبا النفاق وأهله، 
 .(111)قنا هبا كرامة الدنيا واآلخرةوجتعلنا فيها من الدعاة إىل طاعتك والقادة إىل سبيلك، وترز 

 
 قم املقدسة 

 هـ1219/ صفر /  10 
 حممد الشريازي      

                                                           
 .11سورة األحزاب:  (111)
 مال ليايل شهر رمضان املبارك.دعاء االفتتاح، راجع )مفاتيح اجلنان( و)الدعاء والزيارة( يف أع (111)
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 71 ............................ اإلسالم وخدمة الناس

 71 ............................. الدميقراطية اإلسالمية

 70 .............................. التضامن االجتماعي

 70 ...................................واملسؤولية العامة

 70 ................................... برنامج احلكومة

 77 ............................... التشكيالت اإلدارية

 77 .............................. واملمثلون السياسيون

 70 .......................... املديرية السياسية للمدينة

  ................ 79الوظيفة السياسية خلليفة النيب 

 00 ............................ إدارة الواليات األخرى

 00 ....................... وظائف املمثلني السياسيني

 01 ................................ احملافظة على األمن

 01 ...................... مجع الزكاة و الوجوه الشرعية

  ......... 01اء بعض املمثلني السياسيني للنيب أمس

 00 ........ التخصص أو التعهد يف إدارة مركز الدولة

 07 ....................... اخلربوية يف الفقه اإلسالمي

 00 ............. سياسة التمركز يف احلكومة اإلسالمية

  .................................... 09ممثلو النيب 

 09 ....................... واستمرارية أعماهلم اإلدارية

 90 ................ تنظيم األمور املالية يف دولة املدينة

 90 ............................ اجلزية أو الضريبة املالية
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 91 ............................. اباخلاصة بأهل الكت

 91 ................................ إدارة الغنائم احلربية

 91 ....................... الزكاة أو الضريبة اإلسالمية

 91 ........... تشكيل اإلدارة املركزية للزكاة )املستويف(

 91 ....................... مكان حفظ األموال الزكوية

 92 ....................... األوقاف والصدقات العامة

 95 ................... النظام القضائي يف دولة املدينة

 95 ....................... أصحاب قوانني األنبياء 

 90 .......................... وقضاته حكام النيب 

  ......................... 97يف زمان النيب  احلكام

 99 ................................... احلبس والسجن

  ..................... 100أول قانون قضائي للنيب 

 ................... 101ديوان املظامل يف زمن النيب 

  ........... 101ديوان املظامل يف زمن أمري املؤمنني 

 101 ........................... نظام احلسبة واحملتسب

 102 ...................................الشرطة واحلرس

 105 .................... األيديولوجية الفكرية والعملية

 107 ............................ ودفع الظلم النيب 

 107 .................. اخلارجية للدولة تنظيم السياسة

  ....................... 100مناذج من رسائل النيب 

 100 ........................ إىل رؤساء الدول والقبائل
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  ........................... 111تاريخ رسائل النيب 

 111 .............................. املبعوثون السياسيون

 111 .......................... التشريفات الدبلوماسية 

  ..................... 112ردود الفعل على رسائله 

 115 ........................... الدعوة العاملية لإلسالم

 110 ............................. االستقالل السياسي

 117 ......................... عدم نفوذ الغزو الفكري

 117 .............................. نفي سلطة األجنيب

 110 .................................. معاهدة التعاون

 110 ......................... وعدم التعرض لألجانب

 119 ........................... معاهدة صلح احلديبية

 119 ................................ املعاهدة مع يوض

 110 ........................املعاهدة مع نصارى جنران

 111 ................................. التعايش السلمي

 111 ......................... يف ظل الدولة اإلسالمية

 111 ............................ التعامل مع املسيحيني

 111 ................................ اليهود التعامل مع

 112 ........................... التعامل مع الزردشتيني

 115 ........................ احرتام املعاهدات واملواثيق

 115 ........................ من قبل الدولة اإلسالمية

 117 ................................ الوفاء باملعاهدات
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 119 ...................................... قانون اإللزام

 119 ..................... يف التعامل مع غري املسلمني

 110 ............................................ اخلامتة

 
 

 

 


