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السلطة يف فكر الرسول )ص( بني الديني والسياسي 
 تارخيية -ةسيوسوجلي- مقاربة

 أ.م.د. وسيم عبود عطية                                                           
 أ.م.د. أحمد بهاء عبد الرزاق                                                           

 جامعة الكوفة –كمية التربية لمبنات                                                          
 المستخمص

وع ىيـ الثقافية التباسًا بسبب تطوره السريع وبسبب تنافأكثر الم يعد مفيوـ السمطة مف
عدد المنابع التي يستقي منيا داللتو في كؿ مجاؿ مف ىذه تلالمجاالت التي يستخدـ فييا، و 

كانت تقوـ عمى قوة الخطاب الديني، ولذا  -ص–التجربة المدنية لدولة الرسوؿ و  ت.المجاال
المبمغ   باعتبارهكالـ منزؿ فوؽ اإلنسانية، بفإنو يتكمـ باسـ اهلل  -ص–فعندما كاف يتكمـ 
ولـ يصبح قائدًا سياسيًا إال بعد اليجرة وسياسيًا  –حسب التفسير القرآني  –المبشر والنذير 

كشفت السمطة السياسية اإلسالمية عف طبيعتيا وعناصرىا  الجوىرية في ، و ارة العدؿبمعنى إد
التاريخية التي مرت بيا الجماعة مف خالؿ مجموعة مف الوقائع واألحداث  زمف الرسوؿ 

السياسية اإلسالمية الفتية ، ومف أىـ ىذه األحداث وأكثرىا داللة في ىذا السياؽ حدث الصحيفة 
اء الدولة اإلسالمية ، وأحداث أخرى تتعمؽ بإدارة العالقة مع نمرجعيًا في سياؽ ب لذي شكؿ حدثاً ا

 .المعارضيف المحمييف )الييود والمنافقيف(
إجمااًل في أمريف اثنيف : الطابع المدني لغاياتيا ومطالبيا،  وتجمت سمطة الرسوؿ 

مكاناتيـ و  مصادر فعميـ ، فميزىا طبيعة وحدود ممارستيا التي تحددىا قدرات القائميف عمييا وا 
 –القيـ التي استندت عمييا في طمبيا لمغايات التي جاءت مف أجميا وفي مقدمتيا كاف )العدؿ 

( مف خالؿ التعريؼ اإلنساني لو بأف اهلل يرث األرض -الذي ىو أمر حيوي مف أمور السمطة 
قافة عصره، وخاصة ما ومف عمييا، حيث جردة مف كؿ أشكاؿ الميز والتفاوت التي حفمت بيا ث

 يتعمؽ بالتمييز عمى أساس الجنس أو العرؽ والقبيمة أو الديف أو التركيبة االجتماعية.
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Abstract 

The concept of power is one of the most misunderstood cultural concepts 

because of its rapid development, because of the diversity of fields in 

which it is used, and for the multiplicity of sources from which it derives 

its significance in each of these areas. And the civil experience of the 

state of the Prophet - s - was based on the strength of religious discourse, 

so when he speaks - he - he speaks in the name of God words of the 

house above humanity, as the amount of preacher and forerunner - 

according to the Koranic interpretation - and became a political leader 

only after the migration and politically sense management Justice and 

revealed the Islamic political power of its nature and its essential 

and events experienced by the young Islamic political group, and the 

most important and most significant events in this context happened 

newspaper, which was a reference event in the context of the 

construction of the Islamic Church And other events related to the 

management of relations with local opponents (Jews and hypocrites.) 

The authority of the Prophet in general was manifested in two things: the 

civil character of its aims and demands, and the limits of its practice, 

which are determined by the abilities of those who are based on them, 

their potentials and sources of action. They distinguished the nature of 

the values on which they were based in their request for the purposes for 

which they came, - through his human definition that God inherits the 

earth and its land, as it is an inventory of all the forms of discrimination 

and inequalities that have permeated the culture of his age, especially 

regarding discrimination on the basis of sex, race, tribe, religion or social 

structure. 

 
 المقدمة

ىيـ الثقافية التباسًا بسبب تطوره السريع وبسبب تنوع المجاالت اأكثر المف يعد مفيوـ السمطة مف 
 ستقي منيا داللتو في كؿ مجاؿ مف ىذه المجاالت.عدد المنابع التي يتالتي يستخدـ فييا، ول

فإذا نظرنا إلى مصطمح السمطة بشكؿ محايد وبعيدًا عف مالبساتو التاريخية ، فإننا نجده  
عالقة السيطرة  –ت  اإلنسانية غير المتوازنة قاال يعدو كونو أحد المعاني الخاصة بالعال
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ارس شكاًل مف أشكاؿ السمطة ، أو يخضع اف عادة في عالقتو باآلخر يمس، فاإلن -والخضوع 
واعيا ، سواء أكاف ىذاا آلخر إنسانًا فردًا مثمو أو جماعة ، أو فكرة ، أو شيئًا متوىمًا نلنوع مف أ

  (7)ال وجود لو إال في مخيمة أسير ىذه السمطة.
فالسيطرة والخضوع ىي العالمة التي يمكف التعرؼ مف خالليا عمى نوع  السمطة أو  

ما وجد عنصر مسيطر وآخر خاضع لو وجدت السمطة ، أي حينما تكوف ىناؾ ث، فحي قوتيا
مف انقياد الضعيؼ لمقوي  طاقة قوية موجبة فاعمة وأخرى سالبة ضعيفة ثـ يحدث بينيما نوع

تكوف ىناؾ ممارسة لمسمطة ، قد يكوف مصدر ىذه القوة ىو فوىة البندقية، كما قاؿ )ماوتسي 
كما قاؿ فرنسيس بيكوف : ))المعرفة  –، أو يكوف المعرفة  (2)البندقية(( تونج(: ))السمطة فوىة

كما في رسالة  –، وقد يكوف مصدر السمطة ىو المنطؽ والحجة والبرىاف (3)في ذاتيا سمطة((
محمد )ص( ، ألف االنقياد ليا ليس ناشئًا مف الخضوع بؿ مف الرضا والقبوؿ بما تحممو مف قيـ 

 ومعاني سماوية. 
كانت تقوـ عمى قوة الخطاب الديني، ولذا  -ص–التجربة المدنية لدولة الرسوؿ إف  

المبمغ   باعتبارهكالـ منزؿ فوؽ اإلنسانية ، بفإنو يتكمـ باسـ اهلل  -ص–فعندما كاف يتكمـ 
ولـ يصبح قائدًا سياسيًا إال بعد اليجرة وسياسيًا  –حسب التفسير القرآني  –المبشر والنذير 

 (4)العدؿ بمعنى إدارة
كشفت السمطة السياسية اإلسالمية عف طبيعتيا وعناصرىا  الجوىرية في زمف الرسوؿ  
  مف خالؿ مجموعة مف الوقائع واألحداث التاريخية التي مرت بيا الجماعة  السياسية

اإلسالمية الفتية ، ومف أىـ ىذه األحداث وأكثرىا داللة في ىذا السياؽ حدث الصحيفة الذي 
اء الدولة اإلسالمية ، وأحداث أخرى تتعمؽ بإدارة العالقة مع نمرجعيًا في سياؽ ب شكؿ حدثاً 

، إضافة إلى مجموعة مف المخالفيف لروح الفطرة  (5)المعارضيف المحمييف )الييود والمنافقيف(
والذيف يستمدوف بقاءىـ مف االنسياؽ األعمى وراء قيـ الجاىمية وليس مف البحث عف الحؽ  

ـ ال يعتمدوف عمى المنطؽ والعقؿ والحجة ، بينما األصؿ في السموؾ اإلنساني والصدؽ، في
السوي أف يعمؿ اإلنساف عقمو وأف يبحث عف الحقيقة وأف يعرؼ بيا إذا ظيرت لو ، مما دفع 
)ابف قتيبة( إلى القوؿ: ))الناس أسراب طير يتبع بعضيـ بعضًا ولو ظير ليـ مف يدعي النبوة 

 (6)خاتـ األنبياء ... لوجد عمى ذلؾ اتباعًا واشياعًا(( سوؿ اهلل مع معرفتيـ بأف ر  –
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 المبحث األول 
 -السمطة وتجمياتها في الفكر اإلنساني: 

 أواًل: موقع ا لسمطة في الفكر اإلنساني: 
سياسي كالىما لالمنطؽ الذي يتحكـ في جدلية الديني والسياسي في اإلسالـ ىو أف الديني وا إف

ة ويجعالنيا قاعدة مادية وجيازًا يحقؽ كؿ منيما ماىيتو وغايتو ، وأنو في كؿ يتعمقاف بالسمط
مرة يصؿ الديني إلى أف يصبح قوة غير مباشرة أو موازية ذات ))إمكاف(( فعاؿ في الجماعة 
فيتحوؿ إلى سمطة تنازع السياسي، فإنو لف يتوخى عف امتحاف ىذه القوة الموازية بجميع األدوات 

كوف أولى أدواتو الديني نفسو ألنو أقوى األدوات تأثيرًا في الجماعة ذات ا إلطار المتوافرة وست
 . (7)ةالديني ةاإليديولوجيالمرجعي والقاعدة 

احتمت السمطة مكانة  بارزة في الفكر اإلنساني، حيث تواكب البحث عف مضمونيا وعناصرىا 
، وعمى الرغـ مف (8)ي واالجتماعيالفكر الفمسفي والسياسي والقانون وكيفية تكوينيا في كؿ مف

مكانتيا ىذه إال أنيا ))ظمت حتى أمد قريب أقؿ جوانب حياتنا حظًا مف الفيـ، بؿ ىي تتدخؿ 
بشكؿ مباشر أو غير مباشر في تفاصيؿ الحياة مما يجعميا أكثر اىمية مف أف يتجاىميا إنساف 

 . (9)أو ييرب منيا أو يقنع نفسو بالحياة بمعزؿ عنيا((
مطة مالزمة لموجود اإلنساني منذ الوالدة وحتى الموت، يمارسيا المرء آمرًا أو مأمورًا والس 

في مختمؼ مياديف الحياة ، لدرجة أف البحث الصحيح عف مصادرىا يقتضي تقصيو ضمف 
 .(71)الوجود اإلنساني كمو ، أي في واقع العالقات االجتماعية اإلنسانية

د االجتماعي بأكممو ))حاضرة في كؿ مكاف : وىي أيضًا منتشرة وموزعة عمى الجس 
ليس ألنيا تمتاز بتجميع كؿ شيء ضمف وحدتيا التي ال تقير ، بؿ ألنيا تنتج ذاتيا في كؿ 

، فاألفراد ))لدييـ رغبة ال تيدأ في أف تكوف لدييـ السمطة تمو األخرى ، وىذه الرغبة  (77)لحظة((
السمطة وسبؿ العيش التي يممكيا في  ال تتوقؼ إال بالموت ، فالشخص ال يستطيع ضماف

 . (72)حاضرة دوف اكتساب المزيد((
بيتيا وبريقيا وتأثيرىا: ))فتشد الرغبة فييا عند معظـ الناس، ذوبالمقابؿ فالسمطة ليا جا 

ويشعر صاحب السمطة أنو محتاج إليو حتى يكوف نصيبو مف األمر اكثر مف مجرد حؽ، 
دامتو((.ويشعر صاحب السيطرة أنو يحتاج إلي  (73)و حتى يخؼ عناؤه في ممارسة اإلخضاع وا 



الحادي عشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

747 

وما أف يتحصؿ الفرد عمى أية سمطة حتى يتقمص شخصية جديدة تكسبو إياىا السمطة  
))ويحظى 

بجاذبية طبيعية بالنسبة لمف يودوف مشاركتو في التأثير عمى  اآلخريف ، أنيـ يرغبوف العيش في 
جاء حصيمة لشخصيتو المتميزة وكفاءتو العالية ظمو ، ويدخموف في روعة أف ما يتمتع بو

))(74). 
 

 ثانيًا: مفهوم السمطة في المغة: 
يحيؿ المصطمح الداللي لمسمطة إلى مفاىيـ متباعدة في تقاربيا الداللي، بيد أنيا متقاربة  

، وىي اسـ مف  (75)في تباعدىا األحالي، فيي تعني اسـ لمتسمط والقير: ))السالطة: القير((
صاحب الشدة  ووىو الوالي، وجمعو سالطيف ، والسمطاف : صاحب الحجة ، أ –مطاف الس

، وىو اسـ فاعؿ مجرد ))يعني السمطة والحكـ، وكاف يستخدـ  (76)والسطوة ، أو صاحب القدرة
في األصؿ كمعنى مجرد ، فمـ يكف قط داللة عمى شخص ما ، حتى فيما بعد عندما  شاع 

 .(77)ظؿ يرد أحيانًا بالمعنى التجريدي(( استخدامو لمداللة عمى اشخاص
 ثالثًا: السمطة في القرآن الكريم: 

لـ ترد كممة ))سمطة(( في القرآف الكريـ ، ولكف ورد بعض مشتقات  الفعؿ ))َسَمَط(( و  
، فوردت كممة )سمط( مرة واحدة في اآلية القرآنية : ))ولو شاء اهلل  (78)))يسمَّط(( و ))سمطاف((

، وودت كممة )يسمط( في قولو تعالى : ))ولكف اهلل يسمط رسمو  (79)فمقاتموكـ(( لسمطيـ عميكـ
، ولـ ترد في غير ىذا الموطف ، فيما وردت كممة  (21)عمى مف يشاء واهلل عمى كؿ شيء قدير((

لمداللة عمى اكثر مف معنى : فيي   (27))سمطاف(  في سبعة وثالثيف موطنًا في القرآف الكريـ
، منيا قولو  (22)قاطعة ، والتي أطمؽ عمييا القرآف ))برىانًا((  في عدة مواطفالحجة القوية ال

، وقاؿ تعالى : ))اـ اتخذوا مف  (23)تعالى: ))تمؾ أمانييـ قؿ ىاتوا برىانكـ إف كنتـ صادقيف((
 . (24)دوف اهلل آلية قؿ ىاتوا برىانكـ((

، ومنيا قولو تعالى:  (25)سيطرةة ، أي البكذلؾ جاءت بمعنى  القدرة  القاىرة والقوة  الغال 
))يا معشر الجف واإلنس إف استطعتـ أف تنفذوا مف أقطار السموات واألرض فانفذوا ال تنفذوف 

 (27)ا لتنفذوا منيما.م، أي بقوة تسيطر بيا عمى قوانيف السماء واألرض وسمعتي (26)إال بسمطاف((
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 رابعًا: السمطة في االصطالح: 
، فيو مف (28)كاالت شتى يقع ضمنيا وضع تحديد شامؿ لياينطوي مصطمح السمطة عمى إش

جية يتضمف التعريؼ بحد ذاتو جانبًا سمطويًا ، ))فإعطاء مفيوـ لمسمطة ربما سيكوف أكثر 
ـ والسميـ وبذلؾ سيتضمف قيرًا ممحوظًا ، فالتعريؼ ويسمطوية ، ألنو سيدعي ال محالة أنو الق

نما ىو أيضًا فرض المفاىيـ عمى ليس فقط ىو تحديد العالقات بيف الداؿ وا لمدلوؿ، وا 
 .(29)األشياء((
بأف كممة سمطة تسبب الكثير مف سوء الفيـ، وىذا  المبس  (31)ويرى )ميشيؿ فوكو(  

 (37)نابع أساسًا مف أصميا أو ىويتيا وأشكاليا المتباينة ووحدتيا أيضًا.
ستمد شرعيتيا تو  –السمطة إلى ثالث ىي: السمطة العقالنية  (32)ويقسـ )ماكس فيبر( 

 –، والسمطة الكارزمية (33)مف القانوف ، وفي الدوؿ الحديثة الديمقراطية يمارسونيا وفقًا لمقانوف
وىي السمطة التي يقودىا شخص غير عادي )خارؽ( يممؾ صفات كارزمية حقيقية أو 

الماضي، وىي  فيي تعتمد عمى اإليماف بالتقاليد المتوارثة مف –، أما السمطة التقميدية (34)وىمية
اهلل سبحانو ىو مصدر السمطة ، ثـ تحولت إلى سمطة  افمرت بمراحؿ ففي البداية سادت فكرة 

 .(35)العائمة الواحدة  الحاكمة ، ثـ رئيس القبيمة  والممؾ واألمير
وفي جميع األجواؿ فإف مصطمح السمطة بمعناه العاـ يعني: ))الحؽ في األمر، وىي  

، أنيا عالقة بيف طرفيف متراضييف ، يعترؼ األوؿ منيما بأف ما يصدره مف تستمـز آمرًا ومأمورًا 
أمر إلى الطرؼ الثاني ليس واجبًا عميو إال ألنو صادر لو عف حؽ لو فيو ، ويعترؼ الثاني 

ة عميو وحؽ الطرؼ األوؿ في إصدار اعمنيما بأف تنفيذه لألمر مبني عمى وجوب الط
 .(36)األمر((

 ة وجوهرها:خامسًا: أهمية السمط
مف مف ضاتمثؿ السمطة ضرورة مف ضرورات األمف في االجتماع البشري... ضرورة لت 

زف بيف المصالح ، وتحقؽ الكفاية بالتالي لكؿ فرد بتوفير احتياجاتو عف طريؽ االغرائز، وتو 
 . (38)، وليذا فإنيا ضرورة ال يمكف االستغناء عنيا.(37)التعادؿ المضبوط مع اآلخريف

ف في المجتمع، وىو أمر رافؽ مثؿ ىذا التصور حوؿ السمطة بتحقيؽ األوارتبط م 
مف تغير أشكاليا وصورىا بقي مبررىا القديـ كما ىو:  السمطة عبر تطورىا التاريخيف فعمى الرغـ
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، فحالة   (39)ف والساتقرار حتى سميت الدولة في بداية ظيورىا بػ ))الدولة الحارسة(( متحققيؽ األ
يـ مع حياة  الجماعة  السياسة مما دفع ىيغؿ إلى القوؿ أنو ليس بمقدورىا أف الفوضى ال تستق

  (41)وال أمنا وال ثقافة. تنتج حضارة وال عمماً 
 بمحدديف رئيسيف: –ميما كاف شكميا وتاريخيا  –السمطة  دوانطالقًا مف ىذا الفيـ تتحد

متثاؿ والخضوع ليا الشرعية : وىي التي تمنح السمطة الغطاء السياسي، وتجعؿ مف اال -أ 
فضيمة وواجبًا أخالقيًا وتتكوف ىذه الشرعية بشكؿ رئيسي مف أمريف ميميف ىما: الغاية 

 (47)وموافقة الجماعة.
اآلليات أو اإلطار )الدولة(: تمارس السمطة وتنفذ إرادتيا مف خالؿ مجموعة مف  -ب 

 (42)السطمة ، وىويتيا. الوسائؿ واآلليات ، وتعتبر ىذه الوسائؿ جزءًا مف
مف اإلشكاالت المعقدة وضع تعريؼ محدد وشامؿ  وتعريفيا، فإنو أما بالنسبة إلى جوىر السمطة

، فيو يذكر أف : ))السمطة (43)ليا ، وىو ما أطمؽ عميو باري ىندس اسـ ))يوتوبيا السمطة((
نما التصورات الخيالية أو اليوتوبية  لمسمطة ، وا   ي فاء طابع أيديولوجضليست ىي المشكمة ، وا 

 .(44)عمى  السمطة((
 سادسًا: مفهوم السمطة السياية والسمطة الدينية: 

، حتى أكد إف مف طبيعة السمطة أف تقيـ تحت شكؿ ظاىر أو مقنع دينًا سياسيًا فعمياً  
، وبحسب ىذا نجد أف (45)التأريخ المقارف لألدياف(( البعض أف : ))عمـ السياسة يتأتى مف

مفيا الغموض الذي كاف يمنحيا ىالة وبريقًا سحريًا وأثرًا عميقًا السمطة السياسية كانت مقدسة وي
 (46)في نفوس رعاياىا.

كما أف الديف ))يمكف أف يكوف اداة سمطة تحقؽ مف خاللو شرعيتيا واستقرارىا،  
وتستخدمو في نزاعاتيا السياسة مع خصوميا، وتكرس كؿ أنواع العبادات والطقوس بما في ذلؾ 

 .(47)تثبيت شرعيتيا وضماف استمرار وجودىا((الخرافات، في سبيؿ 
نائية طبيعة السمطتيف السياسية والدينية ، فالسمطة السياسية وتعني سمطة الحاكـ أو ثوتحكـ ال

، وترى السمطة  (48)سمطة الدولة ، أما السمطة الدينية فيي سمطة الديف وسمطة رجاؿ الديف
مو مف إيماف الفطرة وأخالقيات العقيدة حميني بما يالدينية في السياسة حقاًل لتجميات االجتماع الد
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تاريخ البشرية لـ ينفصؿ االجتماع الديني عف  راحؿذلؾ أنو ))عبر م ،ومسمكيات التديف 
 . (49)االجتماع السياسي إال في لحظات مف التاريخ المديد((

تختمؼ وتتعدد أنواع التحالفات بيف السمطتيف ، فثمة تحالؼ مرحمي وآخر بنيوي ، كما  
ىذه التحالفات قوة أو ضعفًا بحسب الظروؼ والمالبسات التي تحيط بيا، ويقؼ التحالؼ بوصفو 
شكاًل مف أشكاؿ التفاعؿ بينيما بيف مرحمتي االستقالؿ ومرحمة االندماج التي تتوحد فييا كمتا 

 (51)الحاكـ ، فيصبح حكمة سياسيًا ودينيًا في آف معًا. السمطتيف في شخص
ليا طابع  فاتة السياسية إلى التحالؼ والسمطة الدينية بحثًا عف اكتساب صتمجأ السمط 

القداسة والجاللة والسمو والتعالي، وبغية طمس صفاتيا المدنسة ، وتقع الظاىرة الدينية مباشرة 
 (57)تحت ثنائيات : مثؿ القداسة والنجاسة ، النعمة والنقمة ، المنحة والمحنة ، البركة والمعنة.

لسمطة السياسية مف السمطة الدينية عمى البركة والتأييد بفضؿ تحالؼ وتحصؿ ا 
السمطتيف مقابؿ أف تناؿ األخيرة الدعـ والتكريس الرسمي، فتجمع ما بيف السمطة الروحية 
والرعاية  السمطانية ))وينتج عف ذلؾ كمو ترسيخ سمطة الحاكـ  المطمقة في الشؤوف الزمنية 

 (52)في الشؤوف الروحية واألخالقية والثقافية((. العامة ، وترسيخ سمطة الديف
وبالمقابؿ ))يمارس الديف مجموعة مف الوظائؼ االجتماعية الميمة التي يمكف إجماليا  

التضامنية التي تتمظير بشكؿ جمي في  توفي اعتباره أداة لمضبط االجتماعي، فضاًل عف وظيف
جتماعييف ، حيث يقدـ مجموعة مف القيـ دورة البالغ في إيجاد روابط قوية بيف الفاعميف اال

 .(53)يؾ بتنظيـ العالقة النفعية بيف الخالؽ والمخموؽ((ىالمرجعية التي تحدد سموكياتيـ ، نا
ؿ أو بآخر ، سواء أكاف ىذا التداخؿ مباشرًا أو كويتداخؿ كؿ مف الديني والسياسي بش 

سمطة في ىذه المجتمعات ليست غير مباشر ، وحتى في المجتمعات الحديثة المعممنة فإف ))ال
كامؿ مف مضمونيا الديني، الذي يبقى حاضرًا ، أو محواًل، ألف مف طبيعة  ؿمفرغة أبدًا بشك

 . (54)السمطة أف تقيـ تحت شكؿ ظاىر أو مقنع دينيًا سياسيًا فعميًا((
ار إف الطبيعة الدينية تسجؿ وترتبط باألنماط االجتماعية التاريخية في عالقتيا مع اإلط 

ىذا المعنى بإمكاننا تقديـ فكرة عف المجتمعات األكثر تدينًا أو  الحضري وطبيعة نموىا، أذف في
، ومف الجمي أف النظاـ الديني بمثؿ أحد أبنية أو انساؽ الوعي البشري (55)األقؿ تدينًا عف غيرىا
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حدة الجماعة، فيو ))فاإلنساف لـ يضح سياسيًا إال لكونو دينيًا(( ، وبدا يشكؿ الديف عنصرًا في و 
 .(56)مرتبط بالييكؿ االجتماعي والتنظيـ السياسي

مية يوأف خمط السياسي بالديني ينزع نحو إذ ال ؿ ىذا األخير في حدود التحركات الميكاف 
، فإذا كاف يتطمع إلى العالمية فالسياسي يفترض االختالؼ وتنظيـ المنافسة ))فاألشكاؿ الدينية 

، ، مما يدؿ عمى نسؽ السمطة ال يتصؼ بالبقاء والثبات (57)والحضارة(( دائمًا ىي وظيفة لمدولة 
مما يدفع اإلنساف إلى فؾ أسرة مف ىيمنة عالـ المقدس ، وال يعمؿ عمى استرضاء األرواح وال 

 (58)أو كما يطمؽ عميو )عالـ الرشد(. –يقـو بااللتزاـ لسمطة ال تمجد عقمو 
فيو السمطة والتي تتصؼ بالسيطرة معتمدة  إذف ىي شرعية المجاؿ الحي الذي تمارس 

، فبيذا التفاعؿ الذي يتـ بيف الفئتيف الحاكمة والمحكومة تعزز (59)في ذلؾ عمى القير الفيزيقي
مف خالليا شرائح أخرى ليا دورىا في ممارسة ىذه السمطة مجسدة في مشروعية القوة 

 (61)والنفوذ.
ة والعباسية ينافع بينيما، وفيما قامت الدولتيف األمو أفرز تحالؼ السمطتيف في اإلسالـ تباداًل لمم

عمى ))مبدأ الغمبة والقير وأف عروشيا لـ ترتفع إال عمى رؤوس البشر ، ولـ يستقر إال فوؽ 
، أضيفت إلى أخالؽ الطاعة الكسروية ))صبغة عربية إسالمية ، أي أف خطاب  (67)اعناقيـ((

ؿ إسنادىا بالقرآف والحديث والمرويات اإلسالمية، مما الطاعة ألبس لباسًا عربيًا إسالميًا مف خال
 .(62)جعميا تبدو فعاًل وكأنيا مف صمب اإلسالـ((

 المبحث الثاني
 تاريخية   –بين الديني والسياسي . مقاربة سيولوجية  السمطة في فكر الرسول 

 :  أواًل: مفهوم السمطة عند الرسول 
نسانية في نظر اإلسالـ بؿ قرار مف اهلل مف أجؿ العودة ليست السمطة السياسية شرًا لإل 

إلى اإليماف المحافظة عميو وامتداد لمقانوف ، فتحميؿ مسألة السمطة في اإلسالـ كما يقوؿ 
: )الشرعية كما نقصد بيا نحف ىي مفيوـ سويولوجي أساسًا نسبي وجائز  (63))موريس دوفرجيو(

، ومف ثـ فقد  (64)بعًا لمجماعات االجتماعية ولمحقب(، ال توجد ىناؾ شرعية بؿ ىناؾ شرعيات ت
كاف مرد السمطة العامة المطمقة في اإلسالـ إلى اهلل تعالى ،  وتأيد ذلؾ في القرآف الكريـ في 
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، أو ما اصطمح عميو  (65)عدد مف اآليات يقؼ في مقدمتيا قولو تعالى: ))إف الحكـ إال هلل(( 
 . (66)بالحاكمية.
كاف ال بد  –أو النص المقدس  –اهلل تعالى متمثمة بالقرآف الكريـ  ولما كانت حاكمية 

ليذا النص أف يجد طريقة إلى بني البشر لمعمؿ بموجبو ، فاصطفى اهلل سبحانو مف بيف ىؤالء 
مف جعمو نبيًا رسواًل أوحى إليو ىذا القرآف ، وىذا النبي الرسوؿ ال تقتصر ميمتو عمى التبميغ 

استدالاًل بقولو   (67)شرح والبياف والتفسير وتفصيؿ ما أجممو القرآف الكريـفقط، بؿ امتدت إلى ال
، وأوجب اهلل طاعتو عمييـ: ))وما  (68)تعالى: ))وما ينطؽ عف اليوى إف ىو إال وحي يوحى((

، بؿ وأمر بالتسميـ لو تسميمًا كميًا: ))فال وربؾ  (69)أتاكـ الرسوؿ فخذوه وما نياكـ عنو فانتيوا(( 
وف حتى يحكموؾ فيما شجر بينيـ ثـ ال يجدوا في انفسيـ حرجًا مما قضيت ويسمموا ال يؤمن

  (71)تسميمًا(( 
نظامًا وحكمًا سياسيًا فريدًا لـ تسبؽ أمة إليو ، فقد كاف جامعًا مانعًا لو  أقاـ الرسوؿ  

 اف وتطور العقؿ في الفكر، لوسطابع روحي ومادي في آف واحد حيث يتماشى مع طبيعة اإلن
لـ يدع أنو صاحب مممكة كقيصر أو كسرى ، فقد نفى  ، ، فيو (77)خصوصية المعاصرة

عف نفسو أف يكوف ممكًا جبارًا وتواضع وذكر أنو كواحد مف أمتو البسيطة : ))ما أنا إال ابف 
أنو أخ وابف اخ كريـ ، فعفى عنيـ  –، وأعمف يوـ فتح مكة  (72)امرأة كانت تأكؿ القديد بمكة((

 (73)بوة ال بعفو المموؾ.بعفو الن
مف سمطاف الدولة  مف الديف منيجًا لمدولة ودستورًا لسياستيا، وجعؿ جعؿ الرسوؿ  

: ))اإلسالـ والسمطاف أخواف توأماف ال يصمح واحد  قوة تدعـ الديف وتشد مف أزره فيقوؿ 
حارس لو منيما إال بصحابو، فاإلسالـ أسُّ والسمطاف حارث، وما ال أس لو ييدـ، وما ال 

ا بدوف الديف وال صالح يقامت عمى مبادئ وأسس دينية فال صالح ل ، فدولتو  (74)ضائع((
 .(75)لمديف بدوف الدولة.

عمى ضرورة قياـ سمطة حاكمة ، وعمؿ سبب قياميا: ))ال بد لمناس مف إمارة  أكد  
وية ، وأما الفاجرة فيبتمى برة أو فجارة ، فأما البرة فتعدؿ في القسـ، وتقسـ بينكـ فيئكـ بينكـ بالس

 .(76)فييا المؤمف ، واألمارة خير مف اليرج ، وقيؿ يا رسوؿ اهلل وما اليرج؟ قاؿ: القتؿ والكذب((
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بكونو: ))فريد ونوعي ،  ويصؼ أحد الباحثيف النظاـ السياسي الذي أقامو الرسوؿ  
ا، وذلؾ لكونو تجمعًا فيو يختمؼ عف الدولة التقميدية التي تتميز بأف سمطتيا ال ميرب مني

طوعيًا لـ يقـ عمى القير، ولـ تكف العضوية في الجماعة طوعية فحسب...، وفوؽ ذلؾ كانت 
المساىمة في األمور العامة مثؿ االنضماـ لمغزوات والسرايا ودفع الزكاة طوعيًا ، ولـ تكف لمدولة 

اقب أىؿ النفاؽ أي آليات لغرض ىذه المساىمات بالقوة، بؿ كانت الجماعة بالعكس، تع
 (77)والمشكوؾ في والئيـ بحرمانيـ مف ىذه المشاركة وليس بإجبارىـ عمييا...((

ويطرح المؤرخ )ىشاـ جعيط( رأيًا يناقض وال يتفؽ مع ما ذكر فيقوؿ : ))تشكؿ واقعة  
كف القوؿ أف تمؾ مىػ( منعطفًا حاسمًا في السير نحو تأسيس دولة، حتى أنو أ626ىػ/5الخندؽ )

بالذات اتخذت السمطة النبوية وجييا كدولة عف طريؽ اإلثبات الحربي دائمًا، فيصطدـ  الفترة
النبي الكريـ مع تحالؼ تدخؿ في نطاقو قريش وأحابيش كناية وقبيمة غطفاف القيسية الكبرى، 

 .(78)االقتصادي يترأى بقوة(( بمرة ، وكاف الجانو شائر فزارة واشجع عالممثمة ب
عبر تدرج ،  ويذكر ىشاـ جعيط عف مراحؿ مختمفة تشكمت فييا سمطة النبي  

))حيث تبتدئ المرحمة في فترة اليجرة عندما انبثقت سمطة نبوية في يثرب، والثانية رأت النور 
أي بعد حصار المدينة أو بعد الخندؽ، عندما اكتسبت ىذه السمطة  –بعد السنة الخامسة ىجرية 

لمدولة تدريجيًا ، وعندما اتسعت ركيزتيا الفضائية لتشمؿ الجزيرة العربية الصفات األساسية 
 .(79)أىـ معالـ المرحمة الثالثة...(( بأسرىا ، بينما شكمت لحظة وفاة  النبي 

 بين الديني والسياسي:  ثانيًا: قراءة في مبادئ السمطة في فكر الرسول 
مًا مف شرعيتيا مف الغايات المرجوة مف تستمد السطمة السياسية اإلسالمية جزءًا عظي 

، فكاف أوؿ ظيور لمسمطة السياسية في المجاؿ (81)ورائيا، ومف موافقة العامة عمييا وقبوليـ بيا
وظائؼ اإلمامة  بيا، حيث مارس  واستقرارهإلى المدينة  اإلسالمي بعد ىجرة الرسوؿ 

وتعتبر وثيقة دولة المدينة في اصطالح  ،(87)والقيادة السياسية إلى جانبي وظائؼ النبوة والبالغ
 البعض شيادة ميالد ىذه السمطة الدالة عمى أوصافيا الجوىرية، حيث أوضح الرسوؿ 

 .(82)بشكؿ ال لبس فيو االنشغاالت الرئيسية ليذه السمطة وطبيعة الحاجة إلييا
جتمع  السائدة سجمت وثيقة المدينة قيمًا حضارية متقدمة قياسًا بزمانية ظيورىا، وقيـ الم 

فعدت تمؾ القيـ حضارية في الفكر وتقدمية في التطبيؽ، فسجمت حضورىا في عالـ  آنذاؾ
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عمى إنشاء جماعة سياسية مدنية  ، فعمؿ  (83)التغير الذي رسـ خطوطو الرسوؿ 
جديدة فوؽ القبيمة ومتخطية لمكثير مف أعرافيا السياسية، تقوـ العالقات داخميا عمى والسمـ 

: ))بسـ اهلل  ، ففي مستيؿ ىذه الوثيقة كتب  (84)لفظ األمة ، وقد أطمؽ عميو واألمف
، بيف المؤمنيف والمسمميف مف قريش ويثرب ،  الرحمف الرحيـ، ىذا كتاب مف محمد النبي 

 .(85)ومف تبعيـ ، فمحؽ بيـ، وجاىد معيـ، أنيـ أمة واحدة مف دوف الناس((
افؿ االجتماعي بيف سكاف المدينة ، وأنيـ جميعًا عمى اقرار مبدأ التك أكد الرسوؿ  

:))المياجروف مف قريش عمى ربعتيـ يتعاقموف بينيـ وىـ (86)يعدوف أمة واحدة  غير منقسمة 
بالمعروؼ والقسط بيف المؤمنيف ، وبنو ساعدة عمى ربعتيـ يتعاقموف  ـيينايفدوف طائفة تفدي ع

  (87)..((يا.يمعاقميـ األولى وكؿ طائفة منيـ تفدي عان
عبر وثيقة المدينة عمى محاربة كؿ أشكاؿ الظمـ والبغي ، فحـر الثأر  عمد الرسوؿ  

))وبيف أف القتؿ بالقود إال أف يرضى ولي المقتوؿ بالعقؿ، وبذلؾ لـ يصبح الثأر أمرأ يتحوؿ إلى 
 (88)ثأر كما كاف في القبيمة العربية مف قبؿ((.

ف حكـ اهلل فوؽ الجميع وفوؽ كؿ الروابط مبدأ العقاب بالمثؿ أل ونفذ الرسوؿ  
النسبية ، فحث المجتمع عمى التضامف ضد البغي وليا وحدىا حؽ الرعاية والتنفيذ وأف تعارض 

  (89)ذلؾ مع عالقة األبوة والبنوة وحقوقيما.
وعدت الوثيقة إيواء المجرميف جريمة كبيرة تخرج صاحبيا مف دائرة اإليماف باهلل  
ت الوثيقة الغدر الذي كاف منتشرًا قبؿ اإلسالـ، فصرحت بالقوؿ: ))إنو ال ، ومنع (91)تعالى

 . (97)يحجز عمى ثأر حرج وأنو مف فتؾ فبنفسو وأىؿ بيتو إال مف ظمـ وأف اهلل عمى أبر ىذا((
وبالرغـ مف ىيمنة القضايا الداخمية عمى بنود الصحيفة ، والحاحيا في طمب األمف  

ًا إلى مبدأ نبذ الظمـ ، فأنيا لـ تغفؿ قضايا األمف الخارجي، واالستقرار الداخمي، استناد
والتيديدات التي كاف يشكميا الكفار المتربصيف بالمدينة ، وفي مقدمتيـ قريش، وقد تكوف ىذه 

إلى بناء الجبية الداخمية وتوحيدىا، رغـ  التيديدات مف أسباب وخمفيات مسارعة  الرسوؿ 
، وليذا نصت الصحيفة : ))عمى أف بيف أىميا النصر (92)لجانبقمة البنود التي اعتنت بيذا ا

 . (93)عمى مف حاربيـ ، وعمى كؿ مف دىـ يثرب ، بغض النظر عف ديانتيـ وأنسابيـ(( 
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السطمة  التشريعية والقضائية ، فالحكـ في الدولة هلل تعالى:  وتضمنت الصحيفة أمر 
لى صاحب الشرع ، وقد أمرة أف يحكـ بيف جميع ، ألف اهلل تعا (94)))فاحكـ بينيـ بما أنزؿ اهلل((

ى اإليماف عمى فمف تحاكموا إليو بحكـ اهلل تعالى، واطمؽ عمى ما عداة ))حكـ الجاىمية(( ، ون
، وقد نصت الصحيفة عمى ذلؾ : ))إنو  (95)كؿ مف لـ يرض بحكـ اهلل المنزؿ عمى رسولو 

سادة، فإف مرده إلى اهلل تعالى ، ما كاف بيف أىؿ ىذه الصحيفة مف حدث أو شجار يخاؼ ف
لى محمد   .(96)رسوؿ اهلل (( وا 

بصفتو نبيًا مرساًل مف ربو مبمغًا  أوجد ىذا البند سمطة قضائية مركزية لرسوؿ اهلل  
، ىو  ، فقد نص القرآف الكريـ عمى ضرورة أف يكوف (97)حكمو بجانب سمطتو التنفيذية

يؤمنوف حتى يحكموؾ فيما شجر بينيـ ثـ ال يجدوا في الحكـ وأف يرضوا بحكمو: ))فال وربؾ ال 
، كما يستدؿ مف القرآف الكريـ أف أىؿ الكتاب (98)أنفسيـ حرجًا مما قضيت ويسمموا تسميمًا((

، وحكـ بينيـ بحكـ اهلل تعالى: ))وأف أحكـ بينيـ بما أنزؿ اهلل وال تتبع  تحاكموا إلى الرسوؿ 
 .(99)ما أنزؿ اهلل إليؾ(( أىواءىـ واحذرىـ أف يفتنوؾ عف بعض

 ثالثًا: في طبيعة نظام المؤاخاة . الغاية والوسيمة:
كاف نظاـ المؤاخاة مف العوامؿ التي تشد أزر الجماعة وتحفظ وحدتيا وتحمي المجتمع  

مف التفكؾ ، كما كانت األخوة عالجًا لمشكمة المياجريف الذيف ال مأوى ليـ وال متاع وال 
بيف المياجريف واألنصار حيث قاؿ ليـ: ))تأخوا في اهلل  لرسوؿ ، ومف ثـ آخى ا(711)أىؿ

، وكانت أيضًا بيف المياجريف بعضيـ مع بعض ، وبيف األنصار بعضيـ (717)أخويف أخويف((
. وكانت أىمية عقد المؤاخاة بالدرجة األولى لدعـ المياجريف (712)مع بعض أوسيـ مع خزرجيـ

بيف أصحابو ، أخى بيف الفقير والغني  ى رسوؿ اهلل الذيف ال مأوى ليـ، لذا نقؿ أنو: ))آخ
تحميؿ رائع لممؤاخاة يقوؿ  فيو: ))آخى رسوؿ  (714)، )ولمسييمي( (713)ليرد الغني عمى الفقير((

بيف أصحابو حيف نزلوا المدينة ليذىب عنيـ وحشة الغربة ويؤنسيـ مف مفارقة األىؿ  اهلل 
ز اإلسالـ واجتمع الشمؿ وذىبت الوحشة ، أنزؿ يرة ، ويشد أزر بعضيـ ببعض ، فمما عشوالع

 .(715)اهلل سبحانو ))وأولوا األرحاـ بعضيـ أولى ببعض في كتاب اهلل((
ا في الكثيريف مف يساعد نظاـ المؤاخاة عمى تحقيؽ فعؿ العصبية القبمية إذا لـ تمح 

رشييف الذيف كانوا إلى  المدينة وأفراد الق أفراد القبائؿ المختمفة الذيف ىاجروا مع الرسوؿ 
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ينتموف إلى بيوت متنافسة ، فأدت دورًا إيجابيًا بحمؿ األنصار مف أبناء األوس والخزرج عمى 
 (716)نسياف عداواتيـ التي كانت إلى زمف قريب مستقرة بينيـ ومستحكمة مف نفوسيـ.

ومف العطاءات األكيدة لممؤاخاة زرع روح التعاوف وتأكيد األلفة الجماعية واتخاذ  
لمجتمع عمى أساس األخوة اإلسالمية بحيث ال تضعؼ اماـ صمة الدـ، وال أماـ األىواء ا

 (717)ونزعات األنانية وال تترؾ أي مدخؿ لنزاع أو صراع يفتت قوى المسمميف ويصدع كيانيـ.
 رابعًا: تحديات السمطة النبوية  . اليهود والمنافقين والمشركين: 

ثالث قبائؿ كبيرة ىي: بنو قينقاع ، وبنو النضير ،  تركزت قوة الييود في المدينة في 
نفوذ كبير وواسع عمى يثرب حتى جاء  ذات، وكانت ىذه القبائؿ الييودية ، (718)وبنو قريظة

األوس والخزرج، فاستغموا الخالفات التي كانت وقعت بيف الييود ، فتغمبوا عمييـ وسيطروا عمى 
 (719)المدينة ، وقسموىا فيما بينيـ.

الخزرج لممنفعة الشخصية والمكاسب المادية ، دوف و عالقة الييود مع األوس خضعت  
ضابط أو نظاـ فيـ يعمموف عمى إثارة الحرب بيف الفريقيف ، متى وجدوا في إثارتيا فائدة ليـ 

  (771)ليقترض األوس مف طائفة ، ويقترض الخزرج مف أخرى.
نبوية في المدينة ، وكاف ليذا لقد كاف الييود ىـ أوؿ مف اصطدـ بالدعوة والسمطة ال 

 األمر أسباب كثيرة منيا: 
كانوا يزعموف أنـ شعب اهلل المختار ، فكانوا يتطمعوف أف يكوف الرسوؿ األخير فييـ،  -

 فمما جاء مف العرب أخذتيـ العزة باألثـ.
شعر الييود بالخطر مف عزليـ عف السيطرة عمى المجتمع المدني الذي كانوا يزاولوف  -

 ارة الرابحة.فيو التج
بدأ القرآف يتعرض لمييود في عقائدىـ وحياتيـ وأخالقيـ ، مما أثار الييود عمى اإلسالـ  -

  (777)والمسمميف ، فغيروا موقفيـ منيـ، وناصبوا اإلسالـ العداء الخفي والسافر.
ويحمؿ الكاتب )إسرائيؿ ولفنسوف( أسباب ىذا النزاع بقولو: ))ولو وقفت تعاليـ الرسوؿ عند حد 
محاربتو لمديانة الوثنية فحسب ، ولـ يكمؼ الييود أف يعترفوا برسالتو، لما وقع نزاع بيف الييود 
والمسمميف ، ولكاف الييود قد نظروا بعيف ممؤىا التبجيؿ واالحتراـ لتعاليـ الرسوؿ، وأليدوه 

شرط أال وساعدوه بأمواليـ وأنفسيـ حتى يحطموا األصناـ ويقضوا عمى العقائد الوثنية ، لكف ب
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يتعرض ليـ وال لدينيـ، وبشرط أال يكمفيـ االعتراؼ بالرسالة الجديدة ، ألف العقمية الييودية ال 
يا عف دينيا ، وتابى أف تعترؼ بأف يوجد نبي مف غير بني حزحتميف أماـ شيء يز 

 (772)إسرائيؿ((
ؿ الجديد، منذ يكوف الييود في المدينة ىـ أوؿ مف يؤمف بالرسالة والرسو  فوكاف مف المنتظر أ

في عمومو، ومنذ كانوا ىـ يتوقعوف رسالة ىذا الرسوؿ  التوراةكاف القرآف يصدؽ ما جاء في 
، والقرآف يزيد وضوحًا مف موقؼ الييود  (773)وعندىـ أوصافو في البشارات التي يتضمنيا كتابيـ

كتب اهلل ودعوتو : ))الـ تر إلى الذيف أوتوا نصيبًا مف الكتاب يدعوف إلى  مف الرسوؿ 
 . (774)ليحكـ بينيـ ثـ يتولى فريؽ منيـ وىـ معرضوف((

حاوؿ الييود وضع بعض العقبات أماـ السمطة النبوية في المدينة مف خالؿ استخداـ  
، وكذلؾ جداليـ في (775) إلثارة البمبمة في المجتمع اإلسالمي اسموب الجداؿ مع الرسوؿ 

، (776)رؼ الناس عنو ، فال يؤمنوا بدعوتوبقصد الطعف فييا مف أجؿ أف ينص شأف نبوتو 
وأيضًا جداليـ حوؿ تحويؿ القبمة مف بيت المقدس إلى الكعبة ، فعمموا عمى التحرؾ بيف جنبات 
ثارة الشكوؾ في صفوؼ المسمميف وقموبيـ ، عندما قالوا ليـ: إف كاف التوجو إلى  المجتمع ، وا 

ؿ ىذه الفترة، وأف كانت حقًا فالتوجو بيت المقدس فيما مضى باطاًل فقد ضاعت صمواتكـ طوا
، فأنزؿ اهلل تعالى ردًا عمييـ: (777)ـ باطؿ، وصالتكـ إليو كميا ضائعةاالجديد إلى المجسد الحر 

 .(778)))وما كاف اهلل ليضيع إيمانكـ((
 ابراىيـ  ففي شأ وعمؿ الييود وبالتعاوف مع النصارى في مجادلة الرسوؿ  

، (721)ما حـر عمييـ مف األطعمة أثار الييود حوليا  الجدؿ ، ومف المسائؿ التي (779)وممتو
 (727)حوؿ الروح والساعة وغيرىا. وتوجيو أسئمة محرجة في تصورىـ إلى الرسوؿ 

وممف انضـ إلى جانب الييود في تحدي السمطة  النبوية ورفضو لمواقع الجديد،  
إلسالـ، وشكموا حزب ، وأظيروا ا الشرؾمجموعة رجاؿ مف األوس والخزرج ممف بقوا عمى 

، وذلؾ بسبب فقدانيـ لموجاىة التي كانت ليـ قبؿ ظيور دعوة الرسوؿ  (722)المنافقيف بالمدينة
الذي  –ي فبينيـ ، وكاف مف أبرز ىؤالء رأس المنافقيف عبد اهلل بف أبي بف سموؿ العو محمد 

الذي  –و بف صيفي كاف أصحابو قد نظموا لو الخرز ليتوجوه ممكًا عمييـ، وأبو عامر عبد عمر 
 . (723)ظيور الرسوؿ  كاف شريفًا مطاعًا في األوس قبؿ
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إضافة إلى فئة ثالثة وىي قميمة انشقت عف الجماعة وخرجت إلى مكة إلى جوار اشقائيا في 
الشرؾ، وكاف عمى رأس ىؤالء أبو عامر عبد عمرو بف صيفي الذي خرج ببعض  رجاؿ المدينة 

  (724)مفارقيف لإلسالـ قاصديف مكة.
وبالرغـ مف المكائد السياسية الكثيرة التي دبرىا الييود والمنافقوف لمسمطة الجديدة في  

عادتيا إلى  األولى مف االنقساـ  سيرتياالمدينة ، ومحاوالتو المتكررة زعزعة استقرارىا، وا 
 الوقيعة بيف األوس والخزرج بتذكيرىـ –، فعمى سبيؿ المثاؿ حاوؿ شاس بيف قيس  (725)والتشتت

 .(727) (726)بما كاف بينيـ يـو بعاث
  بيد أف السمطة النبوية استطاعت االستمرار ومقاومة كؿ الدسائس ، واستطاع  

القياـ بالكثير مف االختصاصات التي نصت عمييا الصحيفة ، وخاصة تمؾ التي تتعمؽ بالفصؿ 
السمطة في الخصومات بيف أىؿ الصحيفة مف اتباع الديانات األخرى، الشيء الذي كرس 

، حيث أوردت (728)، والتي نصت عمييا بوضوح الصحيفة السياسية والقانونية لمرسوؿ 
في حالة زنا ييودي بييودية بعد  السيرة النبوية عدة أمثمة عف ىذا الدور: فقد حكـ 

،  كما حكـ بالتسوية في الدية بيف بني (729)وأمر برجميما  –احصانيما وفؽ شريعة الييود 
بعد أف كاف القتمى مف بني قريظة يحصموف عمى نصؼ الدية ، بينما  –يظة النضير وبني قر 

أبو  ، وفي السياؽ نفسو أرسؿ الرسوؿ (731)قتمى بني النضير يحصموف عمى الدية كاممة
 (737)عبيدة بف الجراح مع بعض الييود إلى بالدىـ لمفصؿ فيما بينـ فيما اختمفوا فيو مف األمواؿ.

وبحسب رأي أحد المؤرخيف المحدثيف :  –صوره مما تقدـ وعمومًا فإف الذي يمكف ت 
نجح ومعو المسمموف في الحصوؿ عمى دعـ واسع لمصحيفة ، ونجحوا أيضًا  ))إف الرسوؿ 

في منحيا مصداقية عممية ، حيث أمسى مفيوـ األمة حقيقة ممموسة عمى الصعيديف الداخمي 
ككتمة واحدة ،  –إجمااًل  –جيت اعداءىا والخارجي، حيث ساد األمف واالستقرار المدينة ، ووا

وأف المعارضة التي نجمت في أفؽ المدينة بف عامة الييود وتأييد المنافقيف لـ تكوف بالقوة التي 
 (732)تيدد السمطة الجديدة، وتناؿ مف شرعيتيا((



لحادي عشراأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

753 

  الخاتمة
إف السمطة ليست حمقة منفصمة عما يحيط بيا ألنيا كما رأينا ضرورة مف ضرورات  

جتماع اإلنساني، وبما أف طبيعة الحياة االجتماعية تتغير  تبعًا لتغير الناس في ثقافتيـ اال
ومصادر عيشيـ وتفاعميـ مع المجتمعات المحيطة بيـ ، وىذا التعبير ال ينحصر في جانب 

ليست ثابتة عمى  –كموضوع لمحكـ الشرعي  –وبيذا تصبح السمطة  –واحد بؿ يعمـ الجميع 
سؽ واحد عمى مر العصور، فالطريقة الشرعية التي كانت سائدة تتطابؽ وزمنيا صورة واحدة ون

ال أصبح مبالغ في تجميد الواقع والغاء طبيعتيا التاريخية ،  وال تنعكس عمى مف مغاير ، وا 
فمممسافة الزمنية أىمية كبرى التي توسـ كؿ مجتمع عف غيره بإنسانيتو وثقافتو وأسموب حياتو 

 يا بالسمة الثقافية المحددة لمعصر والعاكسة لمواقع االجتماعي.بمواصفات يعبر عن
إجمااًل في أمريف اثنيف : الطابع المدني لغاياتيا ومطالبيا،  وتجمت سمطة الرسوؿ  

مكاناتيـ ومصادر فعميـ ، فميزىا طبيعة  وحدود ممارستيا التي تحددىا قدرات القائميف عمييا وا 
 –يا لمغايات التي جاءت مف أجميا وفي مقدمتيا كاف )العدؿ القيـ التي استندت عمييا في طمب

( مف خالؿ التعريؼ اإلنساني لو بأف اهلل يرث األرض -الذي ىو أمر حيوي مف أمور السمطة 
ومف عمييا، حيث جردة مف كؿ أشكاؿ الميز والتفاوت التي حفمت بيا ثقافة عصره، وخاصة ما 

 ؽ والقبيمة أو الديف أو التركيبة االجتماعية.يتعمؽ بالتمييز عمى أساس الجنس أو العر 
  
 واالحاالت : الهوامش
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 .757تاريخي لمجدؿ، ص –بو سعادة : اإلطار  السيوسيو ( 7)
 31عبد الوىاب: والة وأولياء ، ص( 8)
 .78-77توفمر : تحوؿ السمطة ، ص( 9)
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 .37عبد الوىاب : والة وأولياء، ص( 71)
 .234-233الزواوي : مفيـو الخطاب في فمسفة ميشيؿ فوكو، ص( 77)
 .71-69لسمطة مف ىوبز إلى فوكو، صىندس : خطابات ا( 72)
 71نصار : منطؽ السمطة ، ص( 73)
 .64بالبريت: تشريح السمطة، ص( 74)
 .7/321ابف منظور: لساف العرب، ( 75)
 .293-71/292الزبيدي: تاج العروس، ( 76)
 .74ىندس: خطابات السمطة ، ص( 77)
 .315العوضي: السمطة السياسية في النظاـ اإلسالمي، ص( 78)
 .91ة النساء: آية سور ( 79)
 .6سورة الحشر: آية ( 21)
 .436-435عبد الباقي: المعجـ المفيرس  أللفاظ القرآف الكريـ، ص( 27)
 .315العوضي: السمطة السياسية ، ص( 22)
 .777سورة البقرة: آية ( 23)
 .64سورة األنبياء: آية ( 24)
 .27/259ابف عاشور: التحرير والتنوير، ( 25)
 .33سورة الرحمف: آية ( 26)
 .316؛ العوضي: السمطة السياسية، ص4/47الزمخشري: الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ، ( 27)
 .39-38عبد الوىاب: والة وأولياء، ص( 28)
 .77أوكاف : النص والسمطة ، ص( 29)
ـ(: فيمسوؼ  فرنسي ، عرؼ بدراساتو الناقدة  والدقيقة لمعمـو اإلنسانية  7984-7926ميشيؿ فوكو )( 31)

ـ(، حفريات المعرفة عاـ 7967، مف أىـ مؤلفاتو : تاريخ الجنوف في العصر الكالسيكي عاـ )واالجتماعية 
 .4-3ـ(، وغيرىا. ينظر: بف جياللي: ميشيؿ فوكو، ص7975ـ(، المراقبة والمعاقبة )7969)
 .49فوكو: المعرفة والسمطة ، ص( 37)
ي، مف مؤلفاتو: األخالؽ ـ( فيمسوؼ وعالـ اجتماعي وسياسي المان7921-7864ماكس فيبر )( 32)

 .275-2/274البروتستانية وروح الرسمألية ، واالقتصاد والمجتمع . ينظر. بدوي: موسوعة الفمسفة ، 
 .98؛ األسود : عمـ االجتماعي الساسي، ص37عبد الرحمف : تطور الفكر االجتماعي، ص( 33)
لمعاصرة في مناىج عمـ االجتماع ، ؛ اسماعيؿ: االتجاىات ا54أبو الفار: عمـ االجتماع السياسي، ص( 34)

 .591ص
 .274؛ عواضة : السمطة عند ماكس فيبر، ص33عز الديف : ماىي السمطة ، ص( 35)



لحادي عشراأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

755 

 

 7نصار: منطؽ السمطة ، ص( 36)
 .4رضواف السيد: المجتمع والسمطة ، ص( 37)
 .63عبد الوىاب: والة وأولياء، ص( 38)
 .73الجمؿ : األنظمة السياسية المعاصرة، ص( 39)
 .715العقؿ في التأريخ، ص (41)
 .7جبروف: شرعية السمطة السياسية، ص( 47)
 المصدر نفسو والصفحة.( 42)
 .67عبد الوىاب: والة وأولياء، ص( 43)
 .77ىندس: خطابات السمطة، ص( 44)
 .47باألندية : الديف والسمطة، ص( 45)
 .277عبد الوىاب : والة وأولياء، ص( 46)
 .76الصديؽ: اإلنساف والسمطة، ص( 47)
 .282عبد الوىاب: والة وأولياء، ص( 48)
 .34كوثراني: الديف والسياسة، ص( 49)
 .287عبد الوىاب: والة وأولياء، ص( 51)
 المصدر نفسو والصفحة .( 57)
 .766نصار: منطؽ السمطة، ص( 52)
 .8صياـ: الديف الشعبي في مصر، ص( 53)
 .313عبد الوىاب: والة وأولياء، ص( 54)
 736ص بو سعادة: اإلطار،( 55)
 المصدر نفسو والصفحة.( 56)
 .223تيرنر: عمـ االجتماع واإٍلسالـ، ص( 57)
 .83عبد السالـ: األحزاب السياسية، ص( 58)
وىي نظرية تؤكد أف عمـ اجتماع السيطرة يقـو عمى مشروعية القوة والنفوذ، وليس ىناؾ نسؽ لمسمطة يمكف ( 59)

يزيقي أو مجرد النفعية ، فالقوة تطاع فقط حينما يجد الناس أسبابًا أف يبقى ثابتًا إذا كاف يعتمد فقط عمى القير الف
 .43-42مشروعة لطاعتيا . ينظر. تيرنر: عمـ االجتماع، ص

 .737-736بو سعادة: اإلطار، ص( 61)
 .72عبد الرزاؽ: اإلسالـ وأصوؿ الحكـ، ص( 67)
 .628الجابري: نقد العقؿ العربي. العقؿ األخالقي العربي، ص( 62)
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ـ(: سياسي وفقيو وعالـ اجتماع فرنسي ، واستاذ العمـو السياسية في 2174-7977ريس دوفرجيو )مو ( 63)
جامعة بوردو ، لو العديد مف المؤلفات منيا: األحزاب السياسية، عمـ اجتماع السياسة، مدخؿ إلى عمـ السياسة . 

 ينظر.
https//;en.wikipedia.org/wik/mauric-Duverger 

 .739طار، صبو سعادة : اإل( 64)
 .41سورة يوسؼ: آية ( 65)
وىي نزع جميع سمطات األمر والنيي وعمـو التشريع مف أيدي البشر، منفرديف أو مجتمعيف ليكوف ذلؾ مف ( 66)

؛ الخمخالي: الحاكمية في اإلسالـ، 7/97اختصاص اهلل وحده. ينظر. اآلمدي: األحكاـ في أصوؿ األحكاـ، 
 .799-725ص
 .799يـو السمطة السياسية ، صنوري : تحوالت مف( 67)
 .4-3سورة النجـ: آية ( 68)
 7سورة الحشر: آية ( 69)
 .64سورة النساء: آية ( 71)
 .759عكاشة: تاريخ الحكـ في اإلسالـ، ص( 77)
 .7717-7711ابف ماجة: سنف، ص( 72)
 .47-3/39الطبري: تاريخ، ( 73)
 .6/71المتقي اليندي: كنز العماؿ، ( 74)
 .761ص عكاشة : تاريخ ،( 75)
 .6/39المتقي اليندي: كنز العماؿ، ( 76)
 .47األفندي: اإلسالـ والدولة الحديثة، ص( 77)
 .28الفتنة . جدلية الديف والسياسة في اإلسالـ المبكر، ص( 78)
 .26المصدر نفسو ، ص( 79)
 .2جبروف : شرعية السمطة السياسية، ص( 81)
 .53-52ة ، صالشيرازي: أوؿ حكومة إسالمية في المدينة المنور ( 87)
 .2جبروف: شرعية، ص( 82)
 .277الحربي: اإلرث النبوي إشراقة حضارية في البناء  المجتمعي السممي، ص( 83)
 .752-757عكاشة : تاريخ الحكـ في اإلسالـ، ص( 84)
 .2/743ابف ىشاـ : السيرة النبوية، ( 85)
 .477الحربي: اإلرث النبوي، ص( 86)
 .7/261ابف سيد الناس: عيوف األثر، ( 87)
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 .52حميد اهلل: الوثائؽ السياسية ، ص( 88)
 .478الحربي: اإلرث النبوي، ص( 89)
 .52حميد اهلل : الوثائؽ السياسية، ص( 91)
 .7/517ابف ىشاـ: السيرة النبوية، ( 97)
 .3جبروف: شرعية، ص( 92)
 .2/745ابف ىشاـ: السيرة  النبوية، ( 93)
 .48سورة المائدة: آية ( 94)
 .752لحكـ في اإلسالـ، صعكاشة: تاريخ ا( 95)
 .2/735ابف ىشاـ: السيرة  النبوية، ( 96)
 .753عكاشة: تاريخ الحكـ في اإلسالـ، ص( 97)
 .65سورة النساء: آية ( 98)
 .49سورة المائدة: آية ( 99)
 .3/261ابف كثير: البداية والنياية، ( 711)
 .2/515ابف ىشاـ: اليسرة النبوية، ( 717)
 .2/663؛ ابو  زىرة: خاتـ النبييف، 7/271ؼ، البالذري : أنساب األشرا( 712)
 .6/778الجرجاني: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ( 713)
 .4/297الروض اآلنؼ، ( 714)
 .75سورة األنفاؿ: آية ( 715)
 .747خالد: مجتمع المدينة قبؿ اليجرة وبعدىا، ص( 716)
 .742-747ص ؛ خالد: مجتمع المدينة ،569جعفرياف : سيرة سيد األنبياء والمرسميف، ص( 717)
 .729ولفنسوف: تاريخ الييود  في بالد العرب، ص( 718)
 .579-6/577عمي: المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ، ( 719)
 .2/77طعيمة : التاريخ الييودي العاـ،   (771)
 .776اإلسالـ واآلخر، ص( 777)
 .723تاريخ الييود، ص( 772)
 .723طعيمة : اإلسالـ واآلخر، ص ( 773)
 .23اف: آية سورة آؿ عمر ( 774)
 .57-48أبو زىرة : تاريخ الجدؿ، ص( 775)
 .798-7/793طنطاوي: بنو إسرائيؿ في القرآف والسنة، ( 776)
 .723-722طعيمة : اإلسالـ واآلخر، ص( 777)
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 .743سورة البقرة: آية ( 778)
 .726-725طعيمة : أإلسالـ واآلخر، ص( 779)
 .7/246؛ طنطاوي: بنو إسرائيؿ، 7/445الزمخشري: الكشاؼ، ( 721)
 .729-728طعيمة : اإلسالـ واآلخر، ص( 727)
 .2/755ابف ىشاـ: السيرة النبوية، ( 722)
 .2/226المصدر نفسو، ( 723)
 المصدر نفسو والصفحة.( 724)
 .5جبروف: شرعية، ص( 725)
بخمسة سنوات.  يـو بعاث : ىي آخر معركة مف معارؾ األوس والخزرج بيثرب قبؿ ىجرة الرسوؿ ( 726)

 .613-7/612الكامؿ في التأريخ، ينظر. ابف األثير: 
 .2/755ابف ىشاـ: السيرة النبوية، ( 727)
 .5جبروف: شرعية ، ص( 728)
 .216-2/215ابف ىشاـ: السيرة النبوية، ( 729)
 .2/218المصدر نفسو، ( 731)
 .5؛ جبروف: شرعية ، ص2/226المصدر نفسو، ( 737)
 .6-5المصدر نفسو، ص( 732)


