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 أّسسهه الذي ذاك كان اإلسالمً، التارٌخ عرفه سٌاسً كٌان أّول أنّ  على الباحثٌن بٌن اختالفا نجد نكاد ال

ٌّة وافته أن إلى سنوات، عشر من تقرب مدة بنفسه وقاده بالمدٌنة، الهجرة بعد( ص) الرسول  السهال  علٌهه المن

 السٌاسهٌة السهلةة لممارسهة واإلداري المؤسسهاتً الوعها  الدولهة، نسهّمٌه الهذي الكٌان هذا كان وقد .هـ11 سنة

 دخهل والتهً بهها، نزولهه بعهد بالمدٌنهة( ص) الرسهول علٌها أشرف التً الشهٌرة الموادعة عقب حدٌثا، الناشئة

 .الصحٌفة بعهد اشتهرت والتً والٌهود، المسلمٌن وخاصة المِدٌنً، االجتماعً الةٌف معظ  فٌها

 المبكرة الفترة هذه فً اإلسالمً، المجال فً الدولة وجود حول الباحثٌن بٌن الحاصل االتفاق من وبالرغ 

 وأوصهافه  تمهثالته  فهنن تقرٌبا، لها اعتبار ال هامشٌة جوانب فً بٌنه  الخالف وانحصار اإلسال ، تارٌخ من

 مهن جوانهب التالٌهة األسهئلة مهن بعضها وتعكه  1الضهباب، ٌلّفهها األحهوال أحسهن فهً أو غامضهة، زالت ال لها

 :وسل  علٌه هللا صلى الرسول زمان اإلسالمٌة الدولة مفهو  فً والعتمة الغموض

َّكانتتَّوكيت َّأشتاالاا؟َّتمتار َّكانتتَّوأينَّمؤسساتيا؟َّالرسولَّدولةَّتتكونَّكانتَِّمم َّ المثال، سبٌل فعلى

َّالوقتائ َّمتنَّانطالقتاَّالدولتةَّهته َّطبيعةَّهيَّوماَّاا؟ئوأمراَّقادتااَّوماامَّاختصاصاتَّهيَّوماَّشؤوناا؟َّتدار

 واألحداث؟
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 مهن ٌعهانً فٌهها والبحث صعبة، الرسول عهد فً اإلسالمٌة الدولة فً والسكان الحدود قبٌل من قضاٌا إنّ 

 صهعبة علمٌهة غاٌهة المقها  ههذا فهً والتحلٌهل األخبهار دقهة ٌجعل ما وهو ،...المؤرخٌن وغفلة المعلومات، شحّ 

 الموضهو  ههذا عهن واالنصراف الهروب لتبرٌر كافٌة عقبات تشّكل التً الصعوبات هذه من وبالرغ . المنال

 علٌنها تسههل التهً والتصهورات والتقهدٌرات األخبهار بهبعض اإلتٌهان المسهتةا ، قهدر سهنحاول فنّننها غٌره، إلى

 .اإلسال  تارٌخ من المتقدمة الفترة هذه فً اإلسالمٌة الدولة تصور

 فهً وخاّصهة ،(ص) الرسهول حكه  مهن األخٌهرة السهنوات فهً امتهدادها أقصهى اإلسهالمٌة الدولهة بلغت لقد

 العهرب، وفهود مهن عدد( ص) هللا رسول جا  العا  هذا ففً الوفود؛ سنة تسّمى التً الهجرة من العاشرة السنة

 واألزد، تمهٌ ،: القبائهل هذه أشهر ومن دولته، فً وداخلة إسالمها معلنة النائٌة، ومناةقها الجزٌرة أةراف من

                                                           
1
 إٌ أكذس انكجب ٔاندزاظات انجٙ خاظت فٙ يٕظٕع اندٔنة  اسظةييٛ  رةدزت ػةٍ ينكةسٍٚ ٔكجةال نةٛط نٓةى يةا ٚكنةٙ يةٍ انًؼسفة  انجازٚ ٛة   ٔزكةصٔا -

يعة   ٔ اباألظاض ػهٗ قعاٚا َظسٚ  ٔفهعنٛ  ٔظٛاظٛ   انؽٙء انر٘ سؼم انكذٛةس يةٍ ثًةذيثٓى ػةٍ ْةرِ اندٔنة  فةٙ سةرٔزْا ٔأرةهٓا انجةازٚ ٙ  ٛةس  قٛ ة  

سائٓى ٔٚكنٙ نهجأكد يٍ ْرِ ان ارٛ  يساسؼ  بؼط انُصٕؾ انسائش  فٙ انًشال انذ ةافٙ انؼسبةٙ  ٔخارة  يةا كجعةّ بؼةط ينكةس٘ انظسكة  اسظةييٛ   َٔظة

 يٍ  ػاة انظداد  ٔانؼهًاَٛ . 



 

  

 

 قبائهل مهن وههً حمٌهر، ملهوك ووفهد وكنهدة، زبٌهد، بنهً وقبائهل الجزٌهرة، شهرق قبائهل من وكلّها القٌ ؛ وعبد

  2.إلخ... الجزٌرة جنوب

 البحهر مهن تمتهد السهال ، علٌهه وفاتهه وقبٌهل للهجهرة العاشهرة السهنة حدود فً الرسول دولة كانت ث ، ومن

 الٌمن إلى شماال تبوك ومن البحرٌن؛ ومملكة وتمٌ  القٌ  عبد دٌار حٌث شرقا، الخلٌج مٌاه إلى غربا، األحمر

 واألسهود الٌمامهة، أهل فً الكذاب مسٌلمة خروج سوى السٌاسٌة الوحدة هذه المسلمٌن على ٌنغص ول  جنوبا،

 .للهجرة عشرة والحادٌة العاشرة السنة بٌن ما الٌمن فً العنسً

 أرقا ، بأٌة تمّدنا وال عنه، غفلت أٌدٌنا بٌن التً المصادر جلّ  فننّ  الدولة، هذه سّكان بتعداد ٌتعلق فٌما أما

 اللقهها ات هههام  علهى اإلخبههارٌون ذكرههها التهً والعسههاكر، الجٌههو  أرقها  السههٌاق، هههذا فهً نجههده مهها وأقصهى

 بعهض فً المشاركٌن وعدد 3آالف، بعشرة قدر الذي الفتح، فً هللا رسول مع مكة إلى الداخلٌن كعدد الحربٌة،

 مهن آالف 6 فٌهها وسهبً رجل، ألف 11( ص) هللا رسول مع فٌها نهض التً حنٌن، كغزوة األخرى الغزوات

 األرقها  وههذه 5،...آالف 11 المشهركٌن مهن فٌها المتحزبٌن عدد فاق التً األحزاب وغزوة 4واألةفال؛ النسا 

 عهدد عن موضوعٌة فكرة تكوٌن فً تفٌد ال كثٌرة، أحٌان فً اكتنفتها التً والمبالغات دقتها، عن النظر بغض

 محههدود سهعً ههو األرقهها ، ههذه مهن انةالقهها لهذلك، سهعً أي وإن وسههل ، علٌهه هللا صهلى الرسههول دولهة سهكان

 .الخٌال من ضرب ونتائجه الفائدة،

 فالظهاهر الرسهول؛ دولهة فهً السهكان بعهدد دقٌقهة معرفة دون تحول التً الصعوبات هذه من وبالرغ  لكن

 الجزٌهرة شهبه سهكان عهدد أن وغٌرهها، الحهروب فً القبائل بقوا  تتعلق والتً وصلتنا، التً األرقا  خالل من

 .المالٌٌن إلى ٌتعداها ول  اآلالف، فً محصورا كان المرحلة هذه فً
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 فهً السٌاسهٌة مهامهه ٌمهار  شهؤونها، كافهة عهن والمسؤول الدولة، رئٌ  وسل  علٌه هللا صلى النبً كان

 ههذه مهن - الدولهة إدارة تكهن فل  والتعقٌد،( التقالٌد) «التراتٌب» من - تقرٌبا - تخلو مختلفة، وظروف أوضا 

 والةرٌههق المنههزل فههً مهامههه ٌباشههر كههان الدولههة فههرئٌ  القبٌلههة؛ أو العائلههة إدارة عههن كثٌههرا تختلههف - الناحٌههة
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  ؾ. 1987/ 1يٕاغٍ بؼط ان عائم  اَظس ان سائػ فةٙ طعةٍٛ ية،َط  أغهةط ثةازٚال اسظةيو  يُؽةٕزات انصْةساء نرػةيو انؼسبةٙ  ان ةاْسة  غ.  طٕل -

   766  ؾ 2005/ 3بٛسٔت  غ. -   از ابٍ كذٛس   يؽق2  ر. السيرة النبويت. ػهٙ انصيبٙ  58  57
3
 156ؾ   و. ض. 2  ر. ، تاريخ األهن والولوكانطعس٘ -
4
  انًغةاش٘  ذكس انٕاقد٘ فٙ انًغاش٘ طدٚذا نسظٕل هللا  ساء فّٛ : خٛس األرظال أزبؼ   ٔخٛةس انعةساٚا أزبؼًائة   ٔخٛةس انشٛةٕغ أزبؼة  الو. دانٕاقةد٘ -

 (890  و. ض. ؾ 3ر. 
5
 444  و. ض. ؾ 3انٕاقد٘  انًغاش٘  ر.  -



 

  

 

 أو تعقٌهدات دون بشهأنها، وقهرر تناولهها قضهٌة، أو مشهكلة لهه عرضت فحٌثما والترحال، الحل وفً والمسجد،

 . خاصة إجرا ات

 فهنن المماحكهة، تقبهل ال والتهً الفتهرة، ههذه فهً الدولهة رئاسهة علهى البادٌهة البسهاةة ههذه من وبالرغ  لكن

 العمومٌهة المؤسسهة كهان الذي 6المسجد فً تت  كانت السٌاسٌة، واللقا ات الحك ، وقضاٌا القرارات، من الكثٌر

 اللقها ات تعقد كانت وبها األوقات، سائر وفً ولوجها، الجماعة أفراد لكافة ٌحق والتً الفترة، هذه فً الوحٌدة

 كانهت حٌهث المشهركٌن، وخاصهة األخهرى، الهدٌانات أههل اسهتقبال فٌهها بمها والدعوٌهة، السٌاسهٌة واالستقباالت

 علهى دالهة ومتهواترة، كثٌهرة أخبهار وجود المسجد، مفهو  فً المعنى هذا ٌعّزز ومما. الدولة رئاسة مقر بمثابة

 الرسهول لمقابلهة ةلبها بهه، والوفود السفرا  ونزول 7السباٌا، لحب  به حظٌرة وجود:  ذلك من السٌاسً، دوره

 المسهجد، فهً اسهتقبله  كفهره ، علهى وه  ،(ص) النبً ثقٌف وفد جا  عندما المثال، سبٌل فعلى 8إلخ؛... القائد

 9المفاوضهة؛ وبٌهنه  وسهل  علٌه هللا صلى بٌنه وجرت - البعض ٌزع  كما - أنحائه أحد فً قبة علٌه  وضرب

 وخهرج الحجهرات، ورا  من الرسول ونادوا بالمسجد، نزلوا( ص) هللا رسول على تمٌ  بنو وفد عندما وأٌضا

 بهن ضهما َ  َسهْعد بنهً رسهول أنّ  كمها 11كنهدة، وفهد مهع تكهرر الشهً  ونف  10حاجته ؛ فً معه  وخاض إلٌه ،

ٌّة أمور فً المسألة فً له وأغلظ أصحابه، مع بالمسجد وهو هللا رسول جا  ثعلبة   12.مختلفة عقد

 إلهى تجهاوزه بهل ودٌنهً، سٌاسهً ههو مها علهى عمومٌهة كمؤسسهة الفتهرة ههذه فهً المسجد دور ٌقتصر ول 

 ومههأوى 13والههدٌن، القههرآن الصههحابة لتعلههٌ  مفتوحههة مدرسههة فكههان وتعلٌمٌههة، وترفٌهٌههة اجتماعٌههة أخههرى أدوار

  15.إلخ... ولعب إنشاد من الترفٌهٌة األنشةة بعض وٌحتضن 14الصحابة، من الفقرا 

تَّ ة األخهرى، المرافهق وبعهض للصهالة، فسهٌحة قاعهة مهن ٌتكهون العههد هذا فً المسجد وكان  وههً ؛كالصُّ

 الظهالل وههً ،وستد   16فٌهه؛ وٌبٌتون الصحابة، من والفقرا  الغربا  إلٌه ٌأوي كان المسجد، من مقتةع مكان
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بُٛت فٙ ػٓد انسظٕل يعشد قعاء   ٛس أٌ أيٕز اندٔنة  كاَةت ثةداز يةٍ انًعةشد انةر٘ أظعةّ انُعةٙ كاٌ بانًدُٚ  أكذس يٍ يعشد  ٔأؼٓس ْرِ انًعاسد انجٙ  -

 دؾ( انًيرق ندازِ.
7
 187َنعّ  ؾ  -
8
ٙ قةةال سعٛةةس بةةٍ يطؼةةى أَةةّ أثةةٗ زظةةٕل هللا دؾ( فةةٙ فةةداء بةةدز  قةةال ابةةٍ سؼنةةس فةةٙ فةةداء انًؽةةسكٍٛ ٔيةةا أظةةهى ٕٚي ةةر  فةةدخهت انًعةةشد ٔزظةةٕل هللا ٚصةةه -

 (16321.. ديعُد اسياو أطًد  أٔل يعُد انًدٍَٛٛ  طدٚخ سعٛس بٍ يطؼى دانًغسل.
9
 180  ؾ 1997   از انكجب انؼهًٛ   بٛسٔت  غ. 2  ر. تاريخ األهن والولوكانطعس٘   -
10
 190 -188َنعّ  ؾ ؾ  -
11
 200َنعّ  ؾ  -
12
 193َنعّ  ؾ  -
13
ؼهى ان ساٌ فٙ انًعشد.... درظٛض يعهى  كجال رية انًعةافسٍٚ ٔقصةسْا  بةال يةا ٚجؼهةق طددُا أبٕ إظظاق قال: زأٚت زسي ظأل األظٕ  بٍ ٚصٚد ْٕٔ ٚ -

 بان ساءات(.
14
   كجال يٕاقٛت انصية  بال انعًس يغ انعٛف ٔاألْم.صحيح البخاري -
15
  صححيح البخحاريٌٕ أَةا انجةٙ أظةأو. دقانت ػائؽ  زظٙ هللا ػُٓا: زأٚت انُعٙ دؾ( ٚعجسَٙ بس ائّ ٔأَا أَظس إنٗ انظعؽة  ٚهؼعةٌٕ فةٙ انًعةشد طجةٗ أكة -

 كجال انُكاص  بال َظس انًسأة إنٗ انظعػ َٔظْٕى يٍ  ٛس زٚع (.
16
   كجال انصية  أبٕال اظج عال ان عه   بال َٕو انسسال فٙ انًعشد.صحيح البخاري -



 

  

 

 وسل  علٌه هللا صلى بالرسول خاصة حجرة إلى باإلضافة السباٌا، لحب  وحظير  17المسجد، باب عند المسقفة

 18.وغٌرها للصالة بها ٌحتجر كان

 اشهتغالها، ةرٌقهة فهً وضهوحا أكثهر بصهورة الفترة هذه فً اإلسالمٌة الدولة رئاسة وتلقائٌة بساةة وتبدو

 والخهروج بهدر، فهً الحهرب كقهرار والحٌوٌهة اإلسهتراتٌجٌة القهرارات مهن عهدد بهه تتخذ كانت الذي واألسلوب

 علهه  بعههدما بههدر، ففههً إلههخ؛... األحههزاب غههزوة أو الخنههدق غههزوة معركههة وإدارة أحههد، فههً قههرٌ  لمالقههاة

 األمهر، فهً النها  استشهار لهذلك، مستعد غٌر وهو حربه، على وعزمها لمالقاته، قرٌ  خروج الرسول/القائد

 وكله  معاذ، بن سعد عنه  نٌابة تحدث الذٌن األنصار إلى باإلضافة عمرو، بن والمقداد وعمر بكر أبو فتحدث

 غهزوة أحهداث تسلسهل ذكهرت التً المختلفة الرواٌات تفاصٌل من وٌظهر. وحربها قرٌ  مواجهة على وافقوا

 19.انعقادها وشكل ظروفها، فً بسٌةة كانت االستشارة هذه أن الكبرى بدر

 ألحهد ٌهرق له  موضعا ونَزلَ  بالتحرك، جٌشه أمر الحرب، على هللا رسول عز  عندما نفسه، السٌاق وفً

 أمنزل المنزل، هذا أرأٌت هللا، رسول ٌا: »قائال علٌه فاعترض الجموح، بن المنذر بن الُحَباب وهو الصحابة،

 والحههرب الههرأي هههو بههل: قههال والمكٌههدة  والحههرب الههرأي هههو أ  نتههأخره، وال نتقدمههه أن لنهها لههٌ  هللا أنزلكههه

 ثه ّ  فننزلهه، القهو  مهن مها  أدنهى نهأتً حتى بالنا  فانهض بمنزل، لٌ  هذا فننّ  هللا، رسول ٌا: فقال والمكٌدة؛

: هللا رسول فقال. ٌشربون وال فنشرب القو  نقاتل ث  ما ، فتملؤه حوضا علٌه نبنً ث  القلب، من سواه ما نعور

  20.«بالرأي أشرت لقد

ًّ  بن هللا عبد ومعه قرٌ ، جٌ  منتظرا المدٌنة، فً البقا  إلى ٌمٌل( ص) النبً كان أحد، غزوة وفً  أبه

 الخهروج ورأوا آخهر، رأي له  كان المهاجرٌن، من أغلبه  الصحابة، من جمهورا أن غٌر وآخرٌن، سلول بن

 بعهدما أنهه ذلك القرار، لهذا اةمئنانه عد  من بالرغ  الخروج واختار هللا، رسول فوافقه  قرٌ ، جٌ  لمالقاة

 !أصهنع ما علً أشٌروا: ألصحابه قال أُُحدا، وأتباعها قرٌ  من المشركٌن بنزول» وسل  علٌه هللا صلى سمع

 فهً فٌقهاتلوا المدٌنهة، علٌه ٌدخلوا أن ٌعجبه هللا رسول وكان... األكلب هذه إلى بنا اخرج هللا، رسول ٌا: فقالوا

    21«.األزقة

 غةفهان ففهاوض المحكه ، حصهاره  وفهك   األحزاب، تحالف تفكٌك( ص) النبً حاول الخندق، غزوة وفً

 قبهل لكهن كتابهه، وُكتهب وبٌهنه ، بٌنهه الصهلح فجهرى عنهه، ترجهع أن علهى المدٌنهة، ثمهار ثلهث ٌعةٌها أن على
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 طكاو  بال ان عاء ٔاننجٛا فٙ انطسٚق.كجال انعس ٔانصه  ٔاٜ ال  طدٚخ ٔيا أػد ت نهعاػ . ٔرظٛض انع از٘  كجال األصحيح هسلن،  -
18
ٚصةهٌٕ ػٍ شٚد بٍ دابت قال: اطجشس زظٕل هللا رهٗ هللا ػهّٛ ٔظهى طشٛسة ي صن  أٔ طصٛسا  ف سر زظٕل هللا ٚصهٙ فٛٓا فججعغ إنٛةّ زسةال ٔسةا ٔا  -

 بصيثّ... إنٗ اخس انظدٚخ. درظٛض انع از٘  كجال اٜ ال(.
19
 27  26-25َنعّ  ؾ ؾ  -
20
 29ؾ  َنعّ  -
21
 60َنعّ  ؾ  -



 

  

 

 واستشارهما لهما، ذلك فذكر» عبادة، بن وسعد معاذ بن سعد إلى النبً بعث وتفعٌله، االتفاق هذا على اإلشهاد

 شهً  أ  بهه، عمهل مهن لنها بهد ال بهه؛ وجل عز هللا أمرك شً  أ  فنصنعه، تحبه أمر هللا؛ رسول ٌا: فقاال فٌه،

 وكهالبوك  واحهدة، قهو  عهن رمهتك  قهد العهرب رأٌت أنً إال ذلك أصنع ما وهللا لك ، بل ال،:  قال لنا  تصنعه

 نحن كنا قد هللا، رسول ٌا: معاذ بن سعد له فقال. ساعة ما ألمر شوكته  عنك  أكسر أن فأردت جانب، كل من

 منا ٌأكلوا أن ٌةمعون ال وه  نعرفه؛ وال هللا نعبد وال األوثان، وعبادة وجل عز باهلل شرك على القو  وهؤال 

 مهن بههذا لنها مها !أموالنها نعةهٌه  بهك، وأعزنها لهه، وههدانا باإلسهال ، هللا أكرمنها أفحهٌن بٌعها، أو قرى إال تمرة

 سههعد فتنههاول !وذاك فأنههت:  هللا رسههول فقههال. وبٌههنه  بٌننهها هللا ٌحكهه  حتههى السههٌف إال نعةههٌه  ال وهللا حاجههة؛

 22«.علٌنا لٌجهدوا قال ث  الكتاب، من فٌها ما فمحا الصحٌفة،

 وبعههث الجههٌ ، قٌههادة الفتههرة هههذه فههً الدولههة رئهٌ  ٌمارسههها كههان التههً والمههها  االختصاصههات أههه ّ  ومهن

 25والهوالة، األمرا  وتعٌٌن 24المنازعات، فً والفصل والقضا  أهله، بٌن وقسمته الفً  فً والحك  23السراٌا،

  26.إلخ... اآلخرٌن األقوا  وملوك رؤسا  إلى والرسائل السفرا  وبعث

 وقابههل الشههورى، علههى منفههتح بسههٌة، بأسههلوب مهامههه ٌمههار  الدولههة رئههٌ ( ص) النبههً كههان وإجمههاال،

نهة، شهورى هٌهأة جانبهه إلهى تكهن وله  المصهلحة، تقتضهٌه ما بحسب للمراجعة، ٌّ مع
 28.مسهاعدة مؤّسسهات أو 27

 علٌه هللا صلى له ٌكتبون كانوا الكتاب من ةائفة وجود الباب، هذا فً والتارٌخ السٌرة كتب تذكره ما وأقصى

ًّ  األنصاري، ثابت بن زٌد أشهره  ومن وسل ،  ٌكهن له  كمها 29،...سفٌان أبً بن ومعاوٌة ةالب، أبً بن وعل

 .وترحاله حله فً والظروف األحوال بحسب ٌتصرف كان حٌث والدولة، الحك  بندارة خاص مكان لدٌه

 نسهّمٌه أن ٌمكهن لمها أولٌهة إرهاصهات ظههور ،(ص) الرسهول حكه  من األخٌرة السنوات فً ٌالحظ ومّما

 فهً لقهً اإلسهال ، علهى ٌفهاوض ثقٌهف وفهد( ص) النبهً علهى قهد  فعندما الرئٌ ؛ على الدخول «بروتوكول»

                                                           
22
 94َنعّ  ؾ  -
23
بةةٍٛ  كةم انغةصٔات ٔانعةساٚا انجةةٙ ثظةددت ػُٓةا كجةةب انًغةاش٘ ٔانعةٛس ثًةةت بةأيس انسظةٕل ان ائةةد  ظةٕاء ؼةاز  فٛٓةةا أو نةى ٚؽةاز   ٔل َؼهةةى طسبةا قايةت -

 انًعهًٍٛ ٔأػدائٓى  ٌٔ ػهى انسظٕل دؾ(  ٔ ٌٔ إذَّ.
24
   ٔقد َصت انصظٛن  ػهٗ ْرا األيس بٕظٕص  ٔظُنصم فًٛا ظٛأثٙ ْرا األيس.كاٌ انسظٕل دؾ( ان اظٙ األٔل فٙ اندٔن  -
25
 كاٌ انُعٙ زئٛط اندٔن  ٚؼٍٛ ٔلة ٔػًال انصدقات  ٔأيساء انظسل  ٔأيٛس انظز  ٔأيساء انُٕاطٙ انداخه  فٙ اسظيو... إنال. -
26
ساء نّ إنٗ يهةٕ  ٔقةا ة انةدٔل انًشةأزة ٚةدػْٕى فٛٓةا نرظةيو  ظةٛأثٙ ثنصةٛهٓا بؼخ انُعٙ زئٛط اندٔن  انكذٛس يٍ انسظائم انعٛاظٛ  ٔاندبهٕياظٛ  يغ ظن -

 فٙ انن سات انجانٛ .
27
إنةٗ  ثس  أظًاء بؼط انصظاب  أكذس يٍ  ٛسْا فٙ ظٛسة انسظٕل ٔيٕاقنةّ  فأ هةب الظجؽةازات ٔاٜزاء ثُعةب إنةٛٓى  ٔقةد  فةغ ْةرا األيةس بؼةط انةسٔاة -

ٙ  ٔطًصة ٔسؼنةس ٔأبةٕ ػعٛةدة بةٍ انشةساص ٔػذًةاٌ بةٍ ػنةاٌ سؼم ْ،لء طٕازٚٙ انسظٕل رهٗ هللا  ػهّٛ ٔظهى  ٔيٍ أبسش ْرِ األظًاء: أبٕ بكس ٔػًس ٔػه

يظًةد بةٍ طعٛةب  انًظعةس   از اٜفةاق انشدٚةدة  ٔػذًاٌ بٍ يعؼٌٕ ٔػعد انسطًٍ بٍ ػٕو ٔظؼد بٍ أبٙ ٔقاؾ ٔغهظ  بةٍ ػعٛةد هللا ٔانصبٛةس بةٍ انؼةٕاو. د

 (474 بٛسٔت  ؾ
28
خهٛنةة  بةٍ ان ٛةةاغ فةٙ ثازٚ ةةّ أٌ انُعةٙ دؾ( كةةاٌ نةّ طاسةةب ٔرةةاطب َن ةات  ْٔةةٕ بةيل ٔخةةاشٌ  ْٔةٕ يؼٛ ةةب بةٍ أبةةٙ فاغًة  ٔرةةاطب ان ةةاثى  ٚةركس -

   يًةا ٚؼةصش ٔانظسض   ٛس أٌ ْرِ انًُارب نى ثكٍ دابج  ٔيعةج سة  ثؼكةط ٔػٛةا ظٛاظةٛا ي،ظعةاثٛا  كًةا أَُةا ل َشةدْا بةُنط األننةاد فةٙ انًصةا ز انًج دية

 (99ػج ا  أَٓا يٍ إَؽاء انً،زخٍٛ انًجأخسٍٚ... دخهٛن  بٍ ان ٛاغ  ثازٚال خهٛن   و. ض. ؾ ال
29
 99. خهٛن  بٍ ان ٛاغ  ثازٚال خهٛن   و. ض. ؾ 377يظًد بٍ طعٛب  انًظعس  و. ض. ؾ  .218  و. ض. ؾ. 2  ر. تاريخ األهن والولوكانطعس٘   -



 

  

 

 إلهى عهاد ثه  ،(ص) هللا رسهول إلهى بهالخبر أسهر  الذي شعبة، بن المغٌرة وهو الصحابة، أحد المدٌنة أةراف

 ههذه فهً( ص) اتخذ كما 30أٌضا، ورئٌسا هللا، عند من رسوال باعتباره هللا، رسول ٌحًٌ كٌف إٌاه معلما الوفد

 بهن خلٌفهة ذكهر نفسهه السهٌاق وفهً 31ذلهك، بصهواب اقتنع بعدما السٌاسٌة، رسائله لخت  به، خاصا خاتما الفترة

 – آخهرٌن الصهحابة مهن عهددا وأن علٌهه، الهدخول فهً ٌهأذن الذي حاجبه كان هللا رسول مولى أنسة أن الخٌاة

            32 .الشرة أو الحر  بمثابة بابه على ٌقفون كانوا - سماه 

 الجزٌهرة، بةهن اسهتوةنوا الهذٌن أولئهك وخاّصهة السٌاسهٌة، العهرب بعوائهد الحكه  فً األسلوب هذا وٌذّكر

 أحهالف أو قبائهل برئاسهة أشهبه كانهت اآلفهاق بههذه سادت التً «الدول» فـ الما ؛ وقلّة الفقٌرة، األراضً حٌث

 باعتبهاره وسهل  علٌهه هللا صهلى فهالنبً 33والجنوبٌهة؛ الشهمالٌة الجزٌرة أةراف تسود كانت التً بالممالك، منها

 ٌنةبق وٌكاد قبلً، حلف رئٌ  أو القبٌلة رئٌ  ٌماثل دولته لشؤون وإدارته حكمه ةرٌقة فً كان دولة رئٌ 

 ؛(ص) الرسول دولة على اإلسال  قبل القبائل سادات لحك  علً جواد الدكتور وضعه الذي والتعرٌف الوصف

 وقد ،«القبٌلة مأل» ُحك  فهو... وألسنتها وفرسانها وعقالئها القبائل وجها  رأي من» مستمدّ  القبائل فً فالحك 

 الرئٌ  مجل  فً القو  عقال  اجتمع حادث حدث وإذا حكمها، وموضع مجلسها هو القبٌلة، رئٌ  بٌت ٌكون

 .اإلسال  فً المسجد عوضه الذي وهو 34،«األمر فً وتباحثوا

3 

 واسههتمرارها، السههتقرارها والضههامن الدولههة، فههً واألمنٌههة السٌاسههٌة المؤسسههات أههه ّ  مههن الجههٌ  ٌعتبههر

 مها وههو تأهٌلهه، علهى وحهرص بالمدٌنة، ظهوره بعد الرسول به اعتنى شً  أولَ  كان األهمٌة، لهذه واعتبارا

 .اإلسالمٌة الدعوة واستمرار واستقراره، الجدٌد السٌاسً الكٌان أمن على إٌجابا انعك 

 السهراٌا ومعظه  بالعشرات، ٌعدّ  قلٌل عدده  وكان فقة، المهاجرٌن من البداٌة فً الرسول جٌ  تكّون لقد

 عبههد بههن حمههزة كسههرٌة غٌههره ، دون المهههاجرون ورا ههها كههان الرسههول بههأمر المسههلمون نفههذها التههً األولههى

 الحهارث بهن عبٌهدة وسهرٌة قتهال؛ الةرفٌن بٌن ٌكن ول  قرٌ ، عٌر العتراض الرسول أرسلها التً المةلب،

                                                           
30
 180َنعّ  ؾ  -
31
كةأَٙ أَظةس  ػٍ أَط بٍ يانك قال: نًا أزا  انُعٙ دؾ( أٌ ٚكجب إنٗ انسٔو  قانٕا إَٓةى ل ٚ ةس ٌٔ كجابةا إل ي جٕيةا  فاث ةر انُعةٙ دؾ( خاثًةا يةٍ فعة  -

انظدٚخ فٙ كجةب أخةسٖ إنٗ ٔبٛعّ  َٔ ؽّ يظًد زظٕل هللا. دزٔاِ انع از٘  كجال األطكاو  بال انؽٓا ة ػهٗ ان ػ انً جٕو...  ُْٔا  زٔاٚات أخسٖ نٓرا 

 99يٍ انصظٛض(. خهٛن  بٍ ان ٛاغ  ثازٚال خهٛن   و. ض. ؾ 
32
 99  ؾ 1985/ 2خهٛن  بٍ ان ٛاغ  ثازٚال خهٛن   ت. أكسو ظٛاء انؼًس٘   از غٛع   انسٚاض  غ.  -
33
 188  ؾ 1993/ 2  غعغ بًعاػدة سايؼ  بغدا   غ. 5  ر. الوفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالمسٕا  ػهٙ   -
34
 238َنعّ  ؾ  -



 

  

 

 التً وقاص، أبً بن سعد وسرٌة المساٌفة؛ دون الرمً بٌنه  وكان المشركٌن، لمالقاة ذهبت التً المةلب، بن

رة وغزوة قرٌ ؛ عٌر العتراض – أٌضا – خرجت ٌْ   35.الُعَش

 بهدر، غهزوة غهداة جوهري تحّول علٌها وةرأ ةوٌلة، مدة الحال هذه على تبق ل  الجٌ  هذا بنٌة أنّ  غٌر

 حهروب فهً وانخهراةه  المسهلمٌن، بجهٌ  األنصهار حهزب التحهاق فهً األمهر بداٌهة فهً التةهور هذا تمثل وقد

 مهن ٌتكهون - التةور هذا بعد - المسلمٌن جٌ  أمسى ث  ومن. عدده ارتفا  إلى أدى ما وهو 36القائد، الرسول

 عههددَ  أنّ  بههدر بخبههر اعتنههى مههن وٌههذكر. المهههاجرٌن وفئههة عههددا، األكثههر وهههً األنصههار، فئههة: عظٌمتههٌن فئتههٌن

 ٌزٌهد أو رجهال، سبعٌن بحوالً المهاجرٌن عدد قّدر بٌنما رجل، مائتً من أزٌد كان المعركة هذه فً األنصار

  37.بقلٌل

 األنصتتتارَّحلَّتتتا  مهههن عهههددا المرحلهههة ههههذه فهههً المسهههلمٌن جهههٌ  ضههه ّ  المكهههونٌن، ههههذٌن إلهههى وباإلضهههافة

 المثهال، سهبٌل فعلى هؤال ، من بعض أسما  الواقدي ذكر وقد مختلفة، قبلٌة أنساب من ومواليام والمااجرين

 أبهً بهن وعلهً المةلهب، عبهد بهن وحمهزة وسل ، علٌه هللا صلى هللا رسول محمد هاش  بنً من بدر فً شارك

 لحمهزة؛ حلٌفهان مرثد، أبً بن ومرثد الَغَنِوّي؛ ُحصٌن بن َكنَّاز َمْرَثد أبو جانبه  وإلى حارثة، بن وزٌد ةالب،

  38.وسل  علٌه هللا صلى النبً مولى كبشة وأبو وسل ، علٌه هللا صلى النبً مولى وأنسة

 عهدد بالتحهاق مكوناتهه وتنوعهت صهفوفه، تعهّززت بهل التةّور، من الحد هذا عند المسلمٌن جٌ  ٌقف ول 

 جهٌ  عظمهة أظههرت التهً واألحداث الوقائع ومن. واتساعه اإلسال  نفوذ لتةور تبعا به، القبلٌة العناصر من

 المؤرخهون ساقها التً الرواٌات أظهرت فقد مكة؛ فتح حادث( ص) الرسول دولة فً واتساعه( ص) الرسول

 األو  ألوٌة على مقتصرا السابق فً كان كما ٌعد ل  حٌث وضخامته، المسلمٌن جٌ  عظمة الحدث هذا حول

 أَْسهل ، أمثهال حهدٌثا اإلسهال  فهً الهداخلٌن األعراب ألوٌة جدٌدة، ألوٌة إلٌه انضافت بل والمهاجرٌن، والخزرج

 عشرة حوالً الفتح فً شاركوا الذٌن جنده، تعداد وبلغ 39.إلخ... سلٌ  وبنو وأشجع، وجهٌنة، ومزٌنة، وغفار،

 40.آالف

                                                           
35
 14  12 -11  و. ض. ؾ ؾ 2  ر. تاريخ األهن والولوكانطعس٘   -
36
 ذكس انٕاقد٘ فٙ انًغاش٘ أٌ انُعٙ دؾ( بؼخ فٙ ظسٚ  طًصة ؼطس يةٍ األَصةاز إنةٗ ساَةب انًٓةاسسٍٚ   ٛةس أٌ ْةرا ان عةس  ٛةس ي،كةد  ٔقةد سةاء فةٙ -

ّ إنةٗ بُنعة َنط انسٔاٚ  ػُد انٕاقد٘ ػٍ ابٍ انًعٛب ٔػعد انسطًٍ بٍ ظؼٛد بٍ ٚسبٕع  قال: نى ٚعؼةخ زظةٕل هللا دؾ( أطةدا يةٍ األَصةاز يعؼذةا طجةٗ  ةصا

  1984/ 3  ثظ ٛةق يازظةدٌ سةَٕط  ػةانى انكجةب  بٛةسٔت  غ. 1بدز  ٔذنك أَّ دٍ أَٓى ل ُٚصسَّٔ إل فٙ انةداز  ْٔةٕ انًذعةت. دانٕاقةد٘  انًغةاش٘  ر. 

 (10ؾ 
37
 25ؾ    و. ض.2  ر. ، تاريخ األهن والولوكانطعس٘ -
38
 172 -154-153  و. ض. ؾ ؾ 1  ر. الوغازيانٕاقد٘   -
39
  و. ض. ؾ 4ر.  السحيرة،ابةٍ ْؽةاو   .159  و. ض. ؾ. 2  ر. تاريخ األهن والولوك. انطعس٘  801 -799  و. ض. ؾ ؾ 2ر.  الوغازي، انٕاقد٘  -

44 
40
 801َنعّ  ؾ  -



 

  

 

هات فهً والمشهاركة للجهٌ  االنتساب بشروة ٌتعلّق فٌما أّما ٌّ ٌّة، العمل  وههو - هللا رسهول ٌمنهع فله  العسهكر

 النسا ، ذلك فً بما الغزو، فً والمشاركة الجهاد من السالح حمل على القادرٌن من أحدا - للجٌ  العا  القائد

 وحامهت أحهد، ٌهو  وقاتلهت الحهرب، فهً شهاركت المازنٌهة كعهب بنت ُنسٌبة عمارة أ    أنّ  أحد خبر فً جا  فقد

 42.العسهكر ٌسهقٌن كهن أخرٌهات، نسها  جانبهها إلهى شارك كما 41عنه، الرجال تفرق بعد( ص) هللا رسول على

 فهً -أٌضها– النسوة شاركت كما 43امرأة، عشرةَ  أربعَ  الرواٌات بعض بحسب الغزوة هذه فً النسا  عدد وبلغ

  44.الحسن البال  فٌها وأبلٌن حنٌن، غزوة

 أو ،«البلهو » للجهٌ  االنتسهاب فهً مهنه  الهراغبٌن علهى( ص) هللا رسهول شرة فقد للذكور، بالنسبة أما

 غزوتهً فهً األةفهال مهن عهدد خهروج على السال  علٌه اعتراضه ذلك على وٌدل الةفولة، ةور من الخروج

 سهتَّ  عمهره ٌتجهاوز ٌكهن له  بهدر، فهً وقتهل وتفلَّهت، تحاٌهل، ممهن أحهده  وأن سهنه ، صهغر بسبب وأحد، بدر

 عشهرة سهتَّ  مهن أكبهر سهنا ٌقتضهً كان( ص) الرسول لجٌ  الشرعً االنتساب أن هذا ومعنى 45سنة، عشرة

 .سنة

 المقاتلهة، والمجموعهات القبائهل أنسهاب حسهب األلوٌهة مهن مجموعة إلى مقسما( ص) الرسول جٌ  وكان

 الرمههاة مههن المشهاة فههٌه  46الجههٌ ، ٌضهمها كههان التههً القبائهل مههن وغٌرههها األنصهار، ولههوا  المهههاجرٌن كلهوا 

 إلهى وكهان 47.القتهال فً الفرٌق قائد بمثابة فرٌق كلّ  لوا  حامل وكان. والفرسان والسٌوف، الرماح وأصحاب

ا للجهٌ ، المشههكلة الفههرق( راٌهات) ألوٌههة جانهب  كههان للقتههال، الزحهف وأثنهها  48.كلهه الجههٌ  ٌمثههل أعظه ، لههوا  

 49.ساقة أو وقلب مجنبتان، أو ومٌسرة مٌمنة لها متراصة، صفوف شكل فً ٌنتظ  الجٌ 

 الرشهق إلهى المقاتهل ٌلجهأ وأحٌانها 50ورمهاح، ونبهال، وأقهوا  سهٌوف، عهن عبهارة فكانهت الحرب، آلة أّما

 علهى قهادرٌن الرسهول جنهد ٌكهن وله  الهرؤو ، علهى والبهٌض والتهرو ، الدرو ، إلى باإلضافة 51بالحجارة،
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 علهى ٌقتصهر كهان وأغلهبه  52،(الخهودة) والبٌضة والتر ، الدر ، وخاصة الحرب، آلة من ٌلز  ما كل توفٌر

 فكانهت والبهٌض، والتهرو  الهدرو  أّمها. والنبهال القهو  أو الهرمح أو السهٌف:  منها اثنان أو اآلالت، هذه أحد

 السهال  علٌهه اسهتعارته ،(ص) الرسول جٌ  لدى الحرب آلة فً الخصاص على وٌدل فقة، منه  الٌسر ألهل

  53.شركه على زال ال وكان حنٌن، غزوة فً أمٌة، بن صفوان من كاملة بأداتها در  مائة

 مههن ٌكفههً مهها معهه وٌصههحب ٌتههزود، محهارب كههل كههان حٌهث خاصهها، أمههرا فكهان وزاده، الجنههد جهههاز أّمها

 الٌسهر، درجهات بحسهب وزاده  الجند أرزاق تفاوت السٌاق هذا فً ٌالحظ ومما 54الحرب؛ مدة خالل المؤونة

 أمههر تبهوك، غههزوة ففهً ،...والههدقٌق التمهر، معههه  ٌصهحبونه كههان الهذي الجنههد غهذا  وأغلههب. مهنه  كههلّ  ووسهع

 فرغهب جهازه، توفٌر على منه  كثٌر وعجز للخروج، واالستعداد بالجهاز واألعراب صحابته( ص) الرسول

 الهرحمن وعبهد وعثمهان بكهر كأبً الصحابة كبار من حسنة ةائفة ذلك إلى فبادرت الصدقات، فً السال  علٌه

  55.إلخ... عوف بن

4 

ههة الوظههائف مههن القضهها  ٌعتبههر ٌّ  عهههد بههها وخّصههه الدولههة، رئههٌ ( ص) الرسههول بههها اخههتص التههً الحٌو

َّأنتللَّبمتاَّبينامَّاحكمَّوأن: ﴿تعالى قال آٌة، من أكثر فً الكرٌ  القرآن به وأمره 56فٌه، لب  ال بنص الصحٌفة

 التكلٌفههات هههذه إلههى واسههتنادا. 57﴾إليتت َّهللاَّأنتتللَّمتتاَّبعتت َّعتتنَّيَّتنتتو َّأنَّواحتتهرهمَّأهتتوا همَّتتبتت َّوالَّهللا

 السٌرة كتب ذكرت وقد مختلفة، قضاٌا فً النا  بٌن والقضا  للحك  ٌجل  هللا رسول كان والشرعٌة السٌاسٌة

 .بعده من للحكا  منواال بعد فٌما أمست التً الرسول، أحكا  من عددا والقضا 

 عمهر أمثهال بالنباهة، المعروفٌن الصحابة من عدد ساعده بل القضا ، مجال فً وحده هللا رسول ٌكن ول 

، الخةاب، بن ًّ  تكلٌفهه( ص) الرسهول عهن ثبهت فقد إلخ،... جبل بن ومعاذ األشعري، موسى وأبو وزٌد، وعل
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 كههالٌمن حهدٌثا المفتوحهة األقههالٌ  فهً عنهه وبعٌهدا 58حضههرته، فهً الهدعاوى بعهض فههً بهالنظر الصهحابة بعهض

 59.إلخ... والبحرٌن ومكة،

 كهان فتحهها، بعهد البلدان على أمرا  هللا رسول ٌعٌنه  كان الذٌن الوالة أن السٌاق، هذا فً بالذكر والجدٌر

 عههن مفصههوال العهههد هههذا فههً القضهها  ٌكههن فلهه  المنازعههات، فههً والفصههل القضههاٌا فههً النظههر اختصاصههه  مههن

 60.منها جز ا كان بل اإلمارة،

ٌّز ومما  الدعاوى فً للنظر دار أو به، خاص بمجل  استقالله عد  – أٌضا – العهد هذا فً القضا  به تم

 دلّهت وقهد المواضع، من وغٌرها والبٌت والمسجد، الةرٌق، فً اتفق حٌثما مجالسه تعقد وكانت ذلك، إلى وما

   61.مختلفة مواضع فً للحك  الرسول جلو  على األخبار

5 

ٌّأت لقد  ٌقهو  الهذي العمهومً والموظهف العمومٌهة، الوظٌفهة مفهو  لظهور األسباب( ص) الرسول دولة ه

 الجدٌهدة األوضها  فرضهت فقهد سهنوي؛ أو شههري أجهر مقابهل بمصهالحها، وٌهنهض الجماعهة، لصهالح بأعمال

 الصهحابة، مهن عدد توظٌف رئٌسها عاتق على الملقاة الجسٌمة والمها  ،(ص) الرسول زمان اإلسالمٌة للدولة

 وبغٌهة هللا سهبٌل فهً األعمهال بههذه قهاموا األمهر، بداٌهة فهً الصهحابة ههؤال  كان وإذا معٌنة، بأعمال وإلزامه 

 أجهر وضهع إلهى( ص) الرسهول بهادر حٌهث ةهوٌال، ٌستمر ل  األسلوب هذا فنن ورسوله، هللا ومرضاة األجر،

 .للجماعة ٌؤدٌه الذي العمل مقابل للموظف مادي

 كهان حٌهث والجزٌهة، الصهدقات على الوالٌة الفترة، هذه فً أصحابها ٌؤّجر كان التً األعمال أشهر ومن

نا القرآن نزل وقد منها، أجره  ٌأخذون أصحابها ٌّ َّالصتدقاتَّإّنمتا: ﴿تعهالى قهال الصهدقات، آٌة فً األمر هذا مب

َّهللاَّمتنَّفريضتةَّهللاَّستبيلَّوفتيَّوالاارمينَّالرقابَّوفيَّقلوبامَّوالمؤلَّةَّعليااَّوالعاملينَّوالمساكينَّللَّقرا 

 62﴾.حكيمَّعليمَّوهللا

 ألصهحابها حهّدد( ص) النبهً أنّ  األخبهار فهً ورد فقد البلدان، على الوالٌة وخاّصة األخرى، الوالٌات أّما

د بهن عّتهاب استعمل لما( ص) النبً أن السٌرة فً هشا  ابن روى فقد حكمه؛ آخر فً أجرا أو رزقا ٌْ  علهى أَُسه
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 رزقنهً فقهد درهه ، علهى جا  من كبد هللا أجا  النا ، أٌها: فقال النا ، فخةب» درهما، ٌو  كل رزقه مكة،

 ههذا قبل الوالة أنّ  هذا، من ٌستشفّ  أن وٌمكن 63،«أحد إلى حاجة بً فلٌست ٌو ، كل درهما( ص) هللا رسول

: قهال( ض) عمهر عهن البخهاري رواه آخهر حهدٌث وفهً فٌهها، الٌسهر أههل أو الجماعة من ٌَُمَولون كانوا الَجعل

 أعةهه: فقلهت مهاال، مهرة أعةهانً حتهى  منهً، إلٌهه أفقهر أعةه فأقول العةا ، ٌعةٌنً( ص) هللا رسول كان»

 النبهً عنهوان تحهت الحهدٌث بههذا البخهاري أتى وقد 64،«به وتصدق فتموله، خذه(: ص) النبً فقال منً، أفقر

 . عماله ٌؤجر( ص)
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 65للدولهة، السٌاسهٌة بالوظهائف للقٌها  والعّمهال الهوالة من بعدد وحكمه دولته فً( ص) الرسول استعان لقد

 وتزاٌههد رقعتههها، واتسهها  الدولههة لتةههور تبعهها ونمههت تةههورت الوالٌههات هههذه أن السههٌاق، هههذا فههً ٌالحههظ وممهها

 أمهرا  بعهض نجهده مها وأقصهى والعمهال، الهوالة إلهى حاجهة تكهن له ( ص) الرسهول حكه  بداٌهة ففً متةلباتها؛

 .الجٌ  من وقةاعات السراٌا، ٌقودون كانوا الذٌن الحرب،

 السال  علٌه خروجه فحٌن استخالف، صورة فً كانت ،(ص) الرسول زمان فً الوالٌة ظهرت ما وأّول

 أو عبهادة، بهن سعد( ص) الرسول استخلف المثال سبٌل فعلى الصحابة، أحد المدٌنة على ٌستخلف كان للغزو،

 خروجهه بعهد ُعْرفَُةهة بن ِسَبا  واستخلف 66األبوا ، غزوة إلى خروجه بعد أخرى، رواٌة حسب معاذ بن سعد

 مهن ٌحصهل قهد فٌمها والنظهر الصهالة، إقامة تتعدى ال الخلفا  أو الوالة هؤال  مهمة وكانت 67تبوك، غزوة إلى

  68(.ص) الرسول غٌبة فً المدٌنة داخل المسلمٌن بٌن خالف

 تعٌهٌن فهً( ص) الرسهول أخذ اإلسال ، فً جدٌدة وأنحا  قبائل ودخول اإلسالمٌة، الدولة اتسا  ومع لكن

 وٌجمعهون بٌهنه ، وٌحكمهون اإلسهال ، النها  بتعلهٌ  لٌنهضهوا المفتوحهة، األقهالٌ  علهى والعمهال الوالة من عدد

ل وقد. إلخ... صدقاته   سهبٌل علهى ذلهك ومهن ووصٌة، رسالة من أكثر فً األمرا  هؤال  مها  هللا رسول فصَّ
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 السنة فً بنجران الحارث بنً على باإلمارة له عهد حٌن األنصاري، حز  بن لَعْمرو كتابه فً جا  ما المثال،

  70.الٌمن إلى أرسله حٌن جبل بن معاذا ووصٌته 69للهجرة، العاشرة

 الصهدقات أو الزكاة فرض بعد حصل ،(ص) الرسول عهد فً الوالٌة عرفته تةّور أه ّ  إنّ  القول، وٌمكن

 والجزٌهة الزكهوات تحصهٌل أمسهى حٌهث ،(هـ9) الكتاب أهل مشركً من غٌره  على والجزٌة المسلمٌن على

 ومدعاة للوالة، الحٌوٌة االختصاصات من بالمدٌنة اإلمارة دار إلى منها تبّقى ما ورفع مستحقٌها، فً ووضعها

 عدد واسُتعِمل الرسول، دولة فً العمال عدد ارتفع التةور، هذا مع وبالتزامن ث ، ومن منه ؛ كبٌر عدد لتعٌٌن

 بهن أمٌهة أبهً بهن المههاجر أمثهال الجزٌهرة، شهبه مهن مختلفهة بمناةق الصدقات على وعماال والة الصحابة من

ًّ  البحهرٌن، علهى الحضهرمً بهن العهال  حضهرموت، علهى لبٌهد بهن وزٌاد صنعا ، على المغٌرة  أبهً بهن وعله

  71.إلخ... نجران على ةالب

 حهال فهً( ص) الرسهول كهان فقهد الحاج؛ على الوالٌة الدولة، هذه فً عرفت التً األخرى الوالٌات ومن

 رسول استخلفه فقد الصدٌق، بكر أبو المنصب بهذا شرف وممن الموس ، على أمٌرا ٌعٌن للحج، خروجه عد 

 مهن ٌؤمن أن وأمره اإلسال ، النا  وٌعل  الحج، للنا  ٌقٌ  أن وأمره» للهجرة، الثامنة السنة فً مكة على هللا

 72.«النا  من حج

 ودعوٌة، دٌنٌة مختلفة، بمها  ٌقومون سٌاسٌٌن، قادة كانوا الرسول، عهد على والعّمال الوالة إنّ  وعموما،

 وجمههع بٌههنه ، والفصههل الخٌههر، إلههى وإرشههاده  القههرآن، النهها  تعلههٌ  مثههل وعسههكرٌة، وسٌاسههٌة، وقضههائٌة،

 تحدٌههد أو وعمالههه، الرسههول والة عههدد حصههر نسههتةٌع وال إلههخ،... والحههروب المعههارك وخههوض الصههدقات،

 المؤكد أن غٌر بتفاصٌلها، اإلخبارٌٌن عناٌة وقلة بعضها، مع الوظائف هذه لتداخل نظرا علمٌة، بدقة وظائفه 

 بهل بالتهدبٌر، المسهتقل السٌاسهً، المشههد فهً الوحٌهد السٌاسهً الفاعهل ٌعهد ل ( ص) الرسول أن السٌاق هذا فً

 .متعددة وبمها  مختلفة، مناةق على وعماال والة صحابته من عدد ٌشاركه أمسى

7 

 مكهة فهتح بعهد وخاصهة نفوذهها، تحت الجزٌرة بةن عرب معظ  ودخول اإلسالمٌة، الدولة اتسا  أدى لقد

 فهً ودخلهت الجزٌهرة، أةهراف علهى الواقعهة تلهك وخاصهة المجاورة، السٌاسٌة بالكٌانات احتكاكها إلى ،(هـ8)

 .والحرب السل  بٌن تأرجحت والممالك، الدول هذه حكا  مع مختلفة سٌاسٌة عالقات
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 التهً السٌاسٌة الكٌانات مختلف مع الرسول، عهد فً اإلسالمٌة الدولة نسجتها التً الخارجٌة العالقات إنّ 

 العههد ههذا فهً وجماعتهه للرسهول ٌكهن فل  األول، المقا  فً اإلسالمٌة الدعوة مصلحة فٌها تحكمت عاصرتها،

 فهً بوضهوح األمهر ههذا وتجلهى النا ؛ بٌن وظهوره اإلسال ، انتشار ٌقتضٌه ما تفوق خارجٌة مصلحة أو ه 

 .استقبلها التً أو عصره، فً والحكا  للملوك( ص) الرسول بعثها التً المختلفة السفارات فحوى

ٌّة الدبلوماسٌة عرفت لقد  الرسهول بعهث حٌهث ههـ،6 السهنة فهً الحدٌبٌهة صلح بعد استثنائٌة نهضة اإلسالم

 بعهث فقهد منهه، بهالقرب وكهانوا جهاوروه، الهذٌن عصهره وزعمها  ملوك لمعظ  سفرا  صحابته من عددا( ص)

 إلهى العهاص بهن وعمهرو البحهرٌن، صهاحب إلهى الحضهرمً بهن والعال  الٌمامة، صاحب إلى عمرو بن سلٌة

 ملهك هرقهل إلهى الكلبهً خلٌفهة بهن ودحٌة اإلسكندرٌة، صاحب المقوق  إلى بلتعة بن وحاةب ُعمان، صاحبً

ْمري أمٌة بن وعمرو الرو ،  73.الفر  عظٌ  كسرى إلى السهمً ُحذافة بن هللا عبد وأرسل النجاشً، إلى الضَّ

  74.«تسل  أسل ،» صٌاغتها اختلفت مهما الزعما ، إلى السفرا  هؤال  حملها التً األساسٌة الرسالة وكانت

 أخهرى؛ إلهى عاصهمة مهن اختلفهت بهل واحهدة، تكن ل  وسفارته،( ص) الرسول دعوة على الفعل ردود إن

 بهها، رحبهوا اآلخهرٌن الزعمها  فهنن 75بكبرٌا ، معها وتعامال وهرقل، كسرى من كل رفضها الذي الوقت ففً

 المهرحبٌن، الزعمها  رأ  وعلهى الجزٌهرة؛ أةهراف فً المبثوثٌن العرب الزعما  وخاصة بٌسر، فٌها ودخلوا

   76.الحبشة ملك والنجاشً وحمٌر، والبحرٌن، عمان، ملوك

 الدبلوماسٌة عالقاتها على الحفاظ الرسول، حك  فترة خالل اإلسالمٌة الدولة تستةع ل  أخرى، ناحٌة ومن

 التً األمثلة أبرز ومن وعسكرٌا، عنٌفا ةابعا األحٌان بعض فً العالقات هذه اتخذت بل جٌرانها، مع السلمٌة

 وقتهل قاسهٌة، هزٌمهة فٌهها وُهزموا الرو ، جٌ  المسلمون فٌها القى التً مؤتة غزوة السٌاق هذا فً تحضرنا

 الرو ، بالد أةراف فٌها وناو  ،(ص) الرسول فٌها خرج التً تبوك وغزوة 77الصحابة، خٌرة من جملة فٌها

 78.سالما المدٌنة إلى وعاد مباشرا، لقا    عدوه فٌها ٌلق ول  الولٌد، بن خالد كتٌبة خالل من
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 دٌنٌهة دولهة تكهن له  نسهبٌا، الةوٌهل المؤسسهاتً التعرٌهف ههذا بعهد وسهل ، علٌه هللا صلى الرسول دولة إن

 السٌاسٌة للجماعة اإللهٌة والقٌادة الحاك ، للنبً المةلق التسلٌ  على قائمة دولة البعض، ٌتصّورها كما كهنوتٌة

 بثقافتها واستعانت العربٌة، الجزٌرة لبةن السٌاسٌة الظروف رح  من خرجت تارٌخٌة دولة كانت بل العربٌة،

 النصهر فهذاقت العهال ، أنحها  فهً نظٌراتهها منهه عانت مما وعانت االجتماعٌة، بنٌاتها مع وانسجمت السٌاسٌة،

 .إلخ... الخالف من وعانت والبةولة، الخٌانة وعرفت والهزٌمة،

 سٌاسههٌة مؤسسههات كانههت( ص) الرسههول عهههد فههً اإلسههالمٌة الدولههة كٌههان جسههدت التههً المؤسسههات فجههلّ 

 فقد ثّ ، ومن النص؛ مقتضٌات من مقتضى - أبدا - تكن ول  الواقع، وحاجٌات األحداث تفاعل أمالها تارٌخٌة،

 إلههى باإلضهافة الجزٌهرة، لعهرب السٌاسههٌة والخبهرة السٌاسهٌة، البٌئهة معةٌههات وتةورهها انبنائهها فهً اسهتثمرت

 األحهزاب، غهزوة فهً الخنهدق كاتخهاذ األمثلهة بعهض ذلهك تظههر كمها منهه، واإلفادة اآلخر من لألخذ استعدادها

 .إلخ... المراسالت وخت 

 ههذه بنها  فهً الهدٌن بهه أسهه  الهذي الهدور مها ، – ودائمها – السهٌاق هذا فً نفسه ٌةرح الذي السؤال لكن

 وقٌادتها  الدولة

 اسهتةا  مها لهواله -كبٌهر باةمئنهان - القهول وٌمكهن الرسهول؛ دولهة بنها  فهً فعهال بهدور اإلسال  أسه  لقد

 علهى المنقسهمة العربٌهة للجماعهة الجدٌهد الهدٌن منح لقد. التارٌخٌة الفترة هذه فً دولة بنا  الجزٌرة بةن عرب

 حرارتههه فههً ٌفههوق وعاةفٌهها، روحٌهها للجماعههة، لالنتمهها  وتقههدمٌا جدٌههدا أساسهها شههّكلت مشههتركة، هوٌههة نفسههها

 الرابةهة مهن وتحلّهال تحهررا السٌاسهٌة الناحٌهة مهن ٌعنهً كهان السهٌاق ههذا فهً اإلسهال  فهدخول القبلً، االنتما 

 ومن اإلسالمٌة، والجماعة اإلسال ، رابةة هً قبلٌة، -فوق جدٌدة جماعة رابةة فً والدخول القبلٌة، السٌاسٌة

 .الدولة لبنا  السوسٌوسٌاسً األسا ( اإلسال ) الهوٌة هذه وضعت فقد ث ،

 وبعههض لههها، وداعٌهها بههها مبشههرا اإلسههال  جهها  التههً الرئٌسههة األخالقٌههة القههٌ  مكنههت أخههرى، ناحٌههة ومههن

 مهن إغهرا ا أكثهر إنسهانٌة، تشهرٌعٌة مرجعٌهة من اإلسالمٌة الدولة المختلفة، الحٌاة بشؤون المتعلقة التشرٌعات

 . 7 القرن فً وعالمٌا إقلٌمٌا منافساتها من حداثة أكثر وجعلتها المنافسة، المرجعٌات

 الدولهة تهارٌخ مهن المبّكهرة الفتهرة ههذه فهً اإلسهال  دار فهً نشهأ الهذي السٌاسهً التفكٌر من فجانب وهكذا،

 أدائههها بتةههوٌر ارتههبة وأٌضهها وتةوٌرههها، أدائههها تحسههٌن فههً والرغبههة المؤّسسههات، بقضههاٌا ارتههبة اإلسههالمٌة،

 الرسول وفاة بعد اإلسالمً االجتما  عرفه الذي والسٌاسً، والثقافً االجتماعً بالتةّور عالقته فً التشرٌعً

.هـ11 السنة فً
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