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بني  )مقاربت دالليت (صمرتكزاث بناء الدولت يف عهد الرسىل )
 صحيفت املدينت وسىرة البقرة(

 

   

 

                                     

 الممخص 

نيا أفي  ىمية دراسة سكرة البقرة كالصحيفة مف منظكر داللي كسيميائيأتكمف 
سالـ في تاريخ اإلالنقمة الكبيرة في الفكر السياسي السائد آنذاؾ ك تمنحنا القدرة عمى فيـ 
يجابي مع اإلالنبكم  يطاعالتي رصدت حالة الت النقمةتمؾ (، ملسو هيلع هللا ىلص)في عيد النبي محمد

سالمية المضطيدة كبصكرة محددة االنتقاؿ مف ذىنية الجماعة اإل ،الكاقع متغيرات
   ذىنية بناء الدكلة في المرحمة المدنية. إلىكالمعارضة في المرحمة المكية 
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  Abstract 

This research try to studying Surat al-Baqarah and al-Sahifa 

(Medinan constitution) from a semantic and semiotic methods is it 

gives us the ability to understandgreat shift in the prevailing 

political thought and the history of Islam during the reign of the 

Prophet Muhammad, we can according this shift notes the great 

change of Muslims from situation of the opposition in Meccans era 

to the stage of building the state in the Medinan era. 
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 المقدمة

نيا تمنحنا أفي ( ٔ)كالصحيفة مف منظكر داللي كسيميائيتكمف اىمية دراسة سكرة البقرة 
(، تمؾ ملسو هيلع هللا ىلصسالـ في عيد النبي محمد)الكبرل التي حدثت في تاريخ اإل االنتقاليةالقدرة عمى فيـ 

التي رصدت حالة التعاطي النبكم االيجابي مع متغيرات الكاقع، كبصكرة محددة  االنتقالية
ذىنية بناء  إلىسالمية المضطيدة كالمعارضة في المرحمة المكية االنتقاؿ مف ذىنية الجماعة اإل

مكاف البحث عف إجابة لمتساؤالت ؿ قدر اإلأك إف ىذه الدراسة تح ،الدكلة في المرحمة المدنية
 اآلتية: 

 / ىؿ كانت مرتكزات بناء الدكلة كاضحة في بنكد الصحيفة ؟ ٔ

 ي آنذاؾ ؟ / ما الذم تمثمو الصحيفة في الفكر السياسي العربٕ

 ( إشكالية مؤل الفراغ السياسي في مدينة يثرب ؟ ملسو هيلع هللا ىلص/ كيؼ عالج النبي)ٖ

 ( نفسو كرجؿ ديف/النبكة اـ كرجؿ دكلة/حاكـ سياسي؟، اـ كمييما ؟ملسو هيلع هللا ىلص/ ىؿ قدـ النبي محمد)ٗ

لى ك يدرس الباحثكف عادة الصحيفة في حد ذاتيا بمعزؿ عف دراسة اآليات القرآنية األ
ؿ السكر المدنية أك لييا، كالسيما مضمكف إالتي تزامنت معيا نزكال في يثرب بعد اليجرة النبكية 

نزكال سكرة البقرة التي تفيض بالمعمكمات الثرة بخصكص الكضع السياسي لمدكلة كالجماعة 
ف أسالمية الناشئة في يثرب، إذ كاف صدكر الصحيفة متزامنا مع نزكؿ سكرة البقرة، خاصة ك اإل

ألحداث  بالمحايدةقدـ كثيقة مدكنة عف تاريخ السيرة النبكية كتمتاز نصكصو أالنص القرآني ىك 
لكية عند دراسة النصكص التاريخية مثؿ ك ف تككف لو األأالكاقع آنذاؾ، كىك الذم ينبغي 

ؿ الدراسة أك لذا ستح ؛لة كحاجتيا لكقت كجيد كبيرّيفأك غيرىا رغـ صعكبة المح أكالصحيفة 
مف خالؿ (ٕ)عف كشائج التالحـ العضكم بيف مضاميف سكرة البقرة كبنكد الصحيفة البحث

لمخركج بنتائج مثمرة نتأمؿ  استثمار معطيات منيج البحث الداللي كالسيميائي في قراءتيما معان 
 ، كثانيان الن أك أف تأتي بجديد في ىذا المكضكع الحيكم السيما في طبيعة العالقة بيف الديف كالدكلة 

خذ ية التعامؿ مع المجتمع المتنكع دينيا، باستحضار التجربة النبكية بيذا الخصكص مع األكيف
بنظر العتبار التطكر الزمكاني الذم ال يمنعنا مف استخالص قكاعد عامة كاطر حمكؿ مفيدة 

 تساىـ في بناء مجتمع التعايش السممي.

 Prof. Dr. Ali Ghanim Chitheer  
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   مرتكزات بناء الدولة

لذا  ؛(ٖ)"كياف مبسط يتألؼ مف شعب كاقميـ كسيادة"ف الدكلة في األدبيات السياسية إ
 ؿ قدر اإلمكاف البحث عف ىذه المرتكزات الثالث في بنكد الصحيفة. أك سنح

 ال : الشعب وتحديد اليويات أو 

كاف النظاـ االجتماعي عند العرب قبميا، كقد امتاز ىذا النظاـ القبمي بتراتبية تصنؼ 
جد كاحد، ثـ )الحمفاء(  إلى( كىـ األفراد الذيف تجمعيـ رابطة دـ كينتمكف )الصميبة إلىافراده 

ذ ترككا إكىـ األفراد الذيف ال تجمعيـ بالقبيمة صمة دـ بؿ رابطة التحالؼ ألنو ليسكا مف أبنائيا، 
)العبيد( الذيف يمكف الحصكؿ عمييـ  قبائميـ األصمية ألسباب مختمفة كتحالفكا مع غيرىا، كأخيران 

 .(ٗ)سرل الحركبأ أكبالكالدة  أكطريؽ الشراء عف 

 سك األتجمعّيف كبيرّيف ىما: تجمع عربي يمثمو  إلىكانت مدينة يثرب منقسمة عرقيا 
كالخزرج كالمياجركف مف قريش، كتجمع عبرم يمثمو الييكد في ثالث فصائؿ ىـ كؿ مف بني 

 : إلىقينقاع كبني النضير كبني قريظة، بينما كانت منقسمة دينيا 

 المؤمنيف مف قريش. إلىضافة إكالخزرج،  سك األ/ المؤمنيف مف عرب ٔ

 س كالخزرج. ك / المشركيف مف عرب األٕ

كيمكف بسيكلة مالحظة كجكد تقاطع  ،/ الييكد في تجمعاتيـ المذككرة أعاله، كالييكد العربٖ
 بيف المحكريف العرقي كالديني.

تحديد ىكيتيا، كتحديد  إلىة تأسيسيا ف تسعى أم جماعة ناشئة في بدايأمف الطبيعي   
اليكية كفقا لممنطؽ الجدلي يقـك عمى السمب، أم سمب صفات معينة كحكرىا عمى شيء ما، 

، َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِمِميَن ِمْن ُقَرْيٍش َوَيْثِرَب، /"ٔفجاء في الصحيفة  ٍد النَِّبيّْ َىَذا ِكَتاٌب ِمْن ُمَحمَّ
"، التي يتآزر معيا / إنَُّيْم ُأمٌَّة َواِحَدٌة ِمْن ُدوِن النَّاسِ َٕتِبَعُيْم، َفَمِحَق ِبِيْم، َوَجاَىَد َمَعُيْم، َوَمْن 

ًة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل مضمكف آية البقرة  )َوَكَذِلَك َجَعْمَناُكْم ُأمَّ
 . (٘)(ٖٗٔ)َعَمْيُكْم َشِييًدا...
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/ ٔتشخيص المعاني المغكية اآلتية:  إلىإف البحث الداللي لكممة )أمة( يفضي بنا 
، الجماعة. ٕالطريقة، الديف، الحاؿ، الشأف.  ، كيبدك جميا (ٙ)/ القصدٖ/ الجنس، الجيؿ، القـك

ف أف لمقارئ حالة التالـز بيف المعاني المغكية الثالثة في الكممة، فمف منظكر اجتماعي ال يمك
دكف غاية كىدؼ )قصد(، كحاؿ معَيف يككف بمثابة شيء مشترؾ يساىـ في  مف تجتمع جماعة

تحديد ىكيتيا التي تمنحيا ما يميزىا عف غيرىا، كبحسب ما تقدـ فإف تعريؼ )األمة( عمكما ىك 
حاؿ  أكديف  أكجماعة عمى طريقة  أكجيؿ  أكجنس  أكقصد االجتماع كاالشتراؾ مف قبؿ قـك 

)المؤمنيف( أم  باسـمادا لمشيء، كقد كسمت الصحيفة كآيات سكرة البقرة الجماعة الجديدة ُيعد ع
ساس ديني أف الجماعة المتبمكرة عمى أف القصد مف ىذا أالمتابعيف عف قناعة الديف الجديد، ك 

اآليات  ؿأك تسعى ليدؼ معيف ىك تأسيس دكلة، كلكي نفيـ قيمة ىذه النقمة النكعية التي تح
القرآنية كالصحيفة مف خالليا صير القبائؿ العربية في مفيـك اكبر ىك )األمة( عمينا اف 
نستحضر معيار التفاضؿ االجتماعي عند العرب قبؿ االسالـ الذم كاف يقـك بشكؿ اساسي 

را ىك عمى ركيزتّي )الماؿ/الثركة( كعمى )البنيف/القبيمة(، اال اف الدعكة الجديدة قدمت معيارا مغاي
(، ٖٓٔ)َوَلْو َأنَُّيْم َآَمُنوا َواتََّقْوا َلَمُثوَبٌة ِمْن ِعْنِد المَِّو َخْيٌر َلْو َكاُنوا َيْعَمُموَن)البقرةاإليماف كالتقكل 

ُدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن َيا   ، ككثير مف آيات سكرة البقرة(ِٜٚٔلي اْْلَْلَباِب)أو )...َوَتَزوَّ
( لذا ٚٗ، ٕٗ، ٕٓ، ٖٔالتي ُذكرت ايضا في عدد مف بنكد الصحيفة )( ٚ)تحث عمى التقكل

لذا نجد األمر كاضحا في سكرة البقرة بنيت اصرة األمة الجديدة عمى اإليماف بعقيدة كديف جديد، 
ِفيِو  َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيبَ كضعت النقاط عمى الحركؼ مف بدايتيا بتحديد سمات المؤمنيف )التي 

اَلَة َوِممَّا َرَزْقَناُىْم ُيْنِفُقوَن)ُٕىًدى ِلْمُمتَِّقيَن) ( َوالَِّذيَن ٖ( الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ
ي: فسمات االيماف ى(، ُٗيْؤِمُنوَن ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن َقْبِمَك َوِباْْلَِخَرِة ُىْم ُيوِقُنوَن)

 االيماف بالغيب، اقامة الصالة، األنفاؽ، االيماف بنبكة محمد، االيماف باألنبياء. االيماف باآلخرة.
اكسبت الديف كقد كجدنا في سكرة البقرة معالـ تحديد ىذه اليكية في مجمكعة مف التشريعات التي 

ؿ تبني عقيدة نبي اهلل ، مثالجديد ىكية مميزة تخالؼ ىكية الديانات الييكدية كالنصرانية كالكثنية
َنَصاَرى َتْيَتُدوا ُقْل َبْل ِممََّة ِإْبَراِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن  أو)َقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا إبراىيـ 

، بعكس الييكد (ٜ)، كاتخاذ الكعبة قبمة في الصالة(ٛ)، مع اإليماف بكؿ الرسؿ(ٖ٘ٔاْلُمْشِرِكيَن)
، كالحج كالعمرة لبيت اهلل (ٓٔ)ليـ، كصـك شير رمضافالذيف اتخذكا بيت المقدس قبمة 

 .(ٕٔ)، كتحريـ الربا(ٔٔ)الحراـ
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إف الغاية مف تحديد اليكية انيا جعمت منيـ جماعة كاحدة كاطمقت عمييـ مصطمح 
)المؤمنيف( التي تتكرر في الصحيفة مع ذكر كؿ بطف مف بطكف األمة، كميزتيـ عف بقية 
ف كانكا مف ابناء عمكمتيـ، كقد ترتب عمى ىذا التمييز  طكائؼ يثرب مف ييكد كمشركيف حتى كا 

ة منيا منع الجماعة المؤمنة مف دفع امكاؿ الدية كالفداء كمساعدة اجراءات في غاية األىمي
المحتاج مع مشركّي قبائميـ، كقصرت التحالؼ كالمناصرة عمى الجماعة المؤمنة ايضا، مثمما 
سندرسو فيما بعد، األمر الذم ساىـ في عزؿ المشركيف كالييكد، كقد ترتب عمى ذلؾ اعادة 

بقت الحقكؽ أنيا أكالكاجبات بناء عمى آصرة اإليماف رغـ  تحديد األدكار كالكظائؼ كالحقكؽ
كالكاجبات القبمية كلكف ضمف الجماعة المؤمنة، بمعنى صير كتكظيؼ اآلصرة القبمية لتخدـ 

ؿ اف تكائـ بيف العقيدة الجديدة كاألعراؼ القبمية الشائعة آنذاؾ، أك اآلصرة الدينية، كىذه خطكة تح
نتقالية التي يشيدىا المجتمع آنذاؾ مف خالؿ صير الجماعة كتكمف اىميتيا في المرحمة اال

ف تحـر المشركيف كالييكد مف اإلفادة أؿ أك المتباينة قبميا ضمف مفيـك األمة، كىي آلية عممية تح
مف جيكد كخدمات المؤمنيف في مكضكعات ميمة، كستساىـ في ترسيخ األمف كضركرة ممحة 

 في يثرب بطريقة غير مباشرة. 

 ما ىي مككنات ىذه األمة ؟.  كبعد   

 ( كىـ كؿ مف: ٔٔ-ٖال : تبدأ الصحيفة بتعدادىـ كذكر اسمائيـ في البنكد )أك 

/ ٙ/ بنك ُجشـ. ٘/ بنك الحارث. ٗ/ بنك ساعدة. ٖ/ بنك عكؼ. ٕ/ المياجريف مف قريش. ٔ
 س. ك / بنك األٜ/ بنك النبيت )عمرك بف مالؾ(. ٛ/ بنك عمرك بف عكؼ. ٚبنك النجار. 

ال كىـ أحد عناصر المؤمنيف أ كثر تحديدان أـ شخصت السكرة نفسيا بصكرة ث
َلِئَك َيْرُجوَن َرْحَمَة أو )ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِل المَِّو )المياجركف( بقكليا 

لـ يرد ذكر )األنصار( في سكرة البقرة فمـ نجد في حيف ،  (ٖٔ)(ٕٛٔالمَِّو َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم)
مامنا بد مف االستعانة بسكرة تمتيا مباشرة مف حيث النزكؿ اال كىي سكرة األنفاؿ التي نصت أ

ْوا َوَنَصُروا أو )َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِل المَِّو َوالَِّذيَن عمى المياجريف كاألنصار 
 .(ٗٔ)(ُٗٚىُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقِّا َلُيْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم) َلِئكَ أو 
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س بؿ انتقت ك عاله لـ تضـ كؿ بطكف الخزرج كاألأف قائمة الصحيفة أكنالحظ متسائميف 
قسما كبيرا منيما ؟. بعد دراسة كؿ بطف مف ىذه البطكف التي تسمييا الصحيفة بالطائفة نالحظ 

ال، كقد قدمت بطكف الخزرج، بكاقع خمسة بطكف، عمى أك لمؤمنيف منيـ نيا اقتصرت عمى ذكر اأ
سالـ في س، فانتشر اإلك باأل س، بكاقع ثالثة بطكف، لكثرة المؤمنيف فييـ قياسان ك بطكف األ

س فتنحدر مف ك البطكف الخزرجية الخمسة الكبرل التي كانت فييا القكة كالعدد، أما بطكف األ
مرة، امرؤ القيس، عمرك النبيت، عكؼ، جشـ. كعمى ما يظير س(، كىـ كؿ مف: أك )مالؾ بف 

س يتركز في بطنيف ىما بنك )عمرك بف عكؼ( كبنك النبيت ك فاف ثقؿ المؤمنيف بيف بطكف األ
س، كلكف ما يمفت النظر في ك كىك )عمرك بف مالؾ(، لذا كِضعا عمى رأس قائمة بطكف األ

 في حيفس(، ك )بنك األ باسـمف ذكر لبطف ثالث  سية ما كرد في نياية التعدادك تعداد البطكف األ
شارة لممؤمنيف المتفرقيف في البطكف إفربما ىك  سية ؟،ك ال يكجد مثؿ ىذا االسـ في البطكف األ

سية الثالثة األخرل التي لـ تذكر باالسـ لقمة المؤمنيف فييا كغمبة المشركيف عمييا، كمف ك األ
ماء خمسة مسمميف اشترككا في معركة األدلة التي تدعـ ذلؾ اف الكاقدم ذكر اس

خرل مثؿ أسية أك كما يالحظ في بطكف ، (٘ٔ)س مف بطف امرؤ القيسك ـ( مف األٖٕٙق/ٕبدر)
ىؿ راتج كىك أ)مرة( كجكد فصائؿ مشركة ىـ بنك )كائؿ(، كاخرل ييكدية مثؿ بنك )سعد( كىـ 

بطف )امرؤ القيس( ماكف التي كانكا يتحصنكف بيا، كما نجد في مف آطاـ الييكد، كىي األ
فصيؿ مشرؾ ىـ )بنك كاقؼ(، بينما كاف بنك )خطمة( مف مشركّي ُجشـ، كقد بقيَّ بنك كائؿ 

ىذه  إلىشارة ـ(، لذا لـ تتـ اإلٕٙٙق/٘حزاب)ما بعد معركة األ إلىككاقؼ كخطمة مشركيف 
 البطكف في الصحيفة. 

( لكنيا جعمت منو أمة ٚٗ-ٕٗثانيا : نصت الصحيفة عمى الطرؼ الثاني فييا في البنكد )
نيا حددت صيغة التعاقد معيـ في أال إلكحده ألنو يختمؼ دينيا عف المؤمنيف فقد كانكا ييكدا، 

نَّ َيُيوَد َبِني َعْوٍف ُأمٌَّة َمَع اْلُمْؤِمِنيَن، ِلْمَيُيوِد ِديُنُيْم،/"ٕ٘البند  َوِلْمُمْسِمَمْيِن ِديُنُيْم، َمَواِليِيْم  َواِ 
ٌة َمَع نيـ )أ"، أم َوَأْنُفُسُيْم، إالَّ َمْن َظَمَم َوَأِثَم، َفِإنَُّو اَل ُيوِتُغ ]ييمك[ إالَّ َنْفَسُو، َوَأْىَل َبْيِتوِ  ُأمَّ

ـ حمفاء نيأتفيد اإللحاؽ كتعني  )مع(نيـ جماعة ُمنظمّيف ليا، إذ أف أ(، بمعنى اْلُمْؤِمِنينَ 
في يثرب الذم كضعت  متجحفميف مع المؤمنيف في العيش المشترؾ كمسؤكلية بناء الدكلة

 . لىك سسو الجنينية األأالصحيفة 
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كقد حددت الصحيفة الييكد في بطكف الخزرج كىـ كؿ مف: ييكد بني عكؼ، ييكد بني 
س ك ثـ ذكرت الييكد في بطكف األ ،النجار، ييكد بني الحارث، ييكد بني ساعدة، ييكد بني ُجشـ

كبعد ذلؾ ذكرت الصحيفة كؿ مف ييكد بني ثعمبة كييكد جفنة  ،سك كىـ كؿ مف ييكد بنك األ
سية كال خزرجية، كقد تبيف مف خالؿ كتب األنساب أك كييكد بنك الشََّطبة، كىي بطكف ليست 

ياء( الذم كاف لديو انيـ مف ابناء عمكمتيـ ممف يشترككف معيـ في جدىـ األعمى )عمرك مزيق
س كالخزرج، كالثاني ىك )جفنة( الذم استقر قسـ ك ؿ ىك )ثعمبة( كمنو انحدرت األك كلدّيف: األ

صغير منيـ في يثرب، كمنيـ بنك الشََّطبة الذيف بحسب ابف الكمبي كاف "عدادىـ في األنصار 
خزرج، لذا  أكس أك نو كانت ليـ استقالليتيـ كلـ يككنكا أ، كالغالب عمى الظف (ٙٔ)بالمدينة"

 س كالخزرج.ك صنفتيـ الصحيفة كبطف مف )ثعمبة( كىك الجد األعمى لؤل

سماء الفصائؿ الييكدية الكبرل )قينقاع، النضير، قريظة( أاختمؼ الباحثكف حكؿ غياب 
ف زمف أ، كآخر نفى ذلؾ كاستنتج منو (ٚٔ)مف الصحيفة بيف مؤكد عمى انيـ جزء مف اطرافيا

مسؾ العصا أ، كىناؾ مف  (ٛٔ)ـ(ٕٙٙق/٘عد اجالء بني قريظة عاـ )صدكر الصحيفة كاف ب
ال إف اتفاؽ الصحيفة كقت صدكرىا لـ يعقد مع الفصائؿ الييكدية المذككرة أمف الكسط قائال ب

نَُّو َمْن َتِبَعَنا ِمْن / ٙٔلمضمكف البند ا كفؽ بعد فرصة االنضماـ الييا فيما ليـ نيا أتاحتأ "َواِ 
لييا فيما بعد إ"، كقد انضمكا َيُيوَد َفِإنَّ َلُو النَّْصَر َواْْلُْسَوَة، َغْيَر َمْظُموِميَن َواَل ُمَتَناَصِريَن َعَمْيِيمْ 

اعتبر باحث آخر عدـ ذكر اسماء الفصائؿ الييكدية  في حيف، (ٜٔ)كعمى فترات زمنية متباينة
 .  (ٕٓ)عمى األقؿ ُضعؼ سندىا أكاألدلة عمى الشؾ في ركاية الصحيفة  الثالثة كاحدا مف

البحث يرتكز عمى قراءة مضمكف سكرة البقرة مف بيف ما يرتكز عميو لما فييا مف  اإف ىذ
ىمية تتعمؽ بالصحيفة منيا عدـ اشتراؾ الفصائؿ الييكدية الكبرل فييا أبياف لقضايا كبيرة ذات 

( كامتعاضيـ مف تقديـ نفسو حاكما ليثرب، ففي الديانة ملسو هيلع هللا ىلصمحمد)بسبب عدـ ايمانيـ بنبكة 
ف سكرة البقرة إالييكدية ال يجكز الجمع بيف النبكة كالممؾ، كىذا ما سنفصؿ فيو الحقا، أما ىنا ف

َل أو َوَآِمُنوا ِبَما َأْنَزْلُت ُمَصدًّْقا ِلَما َمَعُكْم َواَل َتُكوُنواكسمة الييكد في أكثر مف آية بسمة الكفر )
يَّاَي َفاتَُّقوِن) )َوَلمَّا َجاَءُىْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد المَِّو ،  (ٕٔ)(َٔٗكاِفٍر ِبِو َواَل َتْشَتُروا ِبَآَياِتي َثَمًنا َقِمياًل َواِ 

ا َجاَءُىْم َما َعَرُفوا َكَفرُ  وا ِبِو ُمَصدٌّْق ِلَما َمَعُيْم َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن َعَمى الَِّذيَن َكَفُروا َفَممَّ
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َذا ِقيَل َلُيْم َآمِ  (ٕٕ)(َٜٛفَمْعَنُة المَِّو َعَمى اْلَكاِفِريَن) ُنوا ِبَما َأْنَزَل المَُّو َقاُلوا ُنْؤِمُن ِبَما أُْنِزَل ، )َواِ 
ِمْن َقْبُل ِإْن  َعَمْيَنا َوَيْكُفُروَن ِبَما َورَاَءُه َوُىَو اْلَحقُّ ُمَصدًّْقا ِلَما َمَعُيْم ُقْل َفِمَم َتْقُتُموَن َأْنِبَياَء المَّوِ 

( عن الناس )َواَل َتْمِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل ملسو هيلع هللا ىلص، ولكتمانيم نبوة محمد) (ٖٕ)(ُٜٔكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن )
ف الييكد بفصائميـ الثالثة المذككرة ال إكعمى ما يبدك ف،  (ٕٗ)(َٕٗوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوَأْنُتْم َتْعَمُموَن )

ساس ذلؾ يمكف أائؿ آياتيا، كعمى أك تنطبؽ عمييـ سمات المؤمنيف الذيف ذكرتيـ سكرة البقرة في 
ٌة َمَع اْلُمْؤِمِنينَ نيـ ليسكا المقصكديف بعبارة )القكؿ بأ ( التي كردت في الصحيفة، كأف ىذه ُأمَّ

س كالخزرج، فيناؾ آية تكشؼ عف رغبة ييكدية معاكسة ك العبارة خاصة بالييكد العرب مف األ
اْلَيُيوُد َواَل َوَلْن َتْرَضى َعْنَك )مف اتباع ديانتو  في ديانتيـ بدالن  (ملسو هيلع هللا ىلص)ف يتبعيـ النبي محمدأفي 

ِذي َجاَءَك النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِممََّتُيْم ُقْل ِإنَّ ُىَدى المَِّو ُىَو اْلُيَدى َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْىَواَءُىْم َبْعَد الَّ 
، كىي في الكقت نفسو تكشؼ عف كجكد (ِٕٓٔمَن اْلِعْمِم َما َلَك ِمَن المَِّو ِمْن َوِليٍّ َواَل َنِصيٍر)

صفو، كىك نص كاضح  إلىف يكسب الثاني أرادات دينية بيف الطرفيف كؿ منيـ يريد إراع ص
انتقاد بني اسرائيؿ عمى  كبيران  لذا نجد في السكرة تركيزان  ؛الداللة عمى عدـ كجكد اتفاؽ مع الييكد

ية كتذكيرىـ بفضؿ اهلل عمييـ كانقاذىـ مف فرعكف كانتقاد تاريخ ممارساتيـ المبنية عمى المعص
، (ٕ٘)مثؿ نقض عيد السبت كعبادة العجؿ كتكذيب كقتؿ األنبياء فضال عف قتؿ بعضيـ بعضا

فكأف عرض تاريخ مكاقفيـ المكذبة يبعث برسالة لممتمقيف آنذاؾ ليا عالقة بحاضر مكقؼ 
 ( بالتكذيب كعدـ االقرار.ملسو هيلع هللا ىلصالفصائؿ الييكدية المذككرة مف دعكة النبي محمد)

( ٖ٘-ٕ٘ف البنكد مف )أال إف االتفاؽ كاف مع فصائؿ الييكد الكبرل أكنجد العمرم يقكؿ 
ألف البنكد السابقة ليا كالتالية عمييا في الصحيفة  ان؛مستبعد ان مر أ ، كلكنو(ٕٙ)خاصة بالييكد العرب

ف أف العمرم يفند الركايات التي تقكؿ بأمنسجمة معيا كال يكجد ما يؤيد ىذا الفصؿ السيما 
ف أ، لذا الراجح بالتآزر مع مكاقؼ الييكد في البقرة  (ٕٚ)(ملسو هيلع هللا ىلصفي غزكات النبي)الييكد اشترككا 

 بنكد الصحيفة لـ تكف مع بني قينقاع كالنضير كقريظة بؿ كانت مع الييكد العرب. 

ف الييكد العرب كانكا يعيشكف حالة تشرذـ بيف انتمائيـ القبمي كانتمائيـ الديني، فيـ أيبدك 
لمييكد كترؾ قبائميـ، بينما سيككف ترؾ دينيـ ىك ثمف االنضماـ لمديف ال يستطيعكف االنضماـ 

في كسب كتحييد بعض  (ملسو هيلع هللا ىلص)ف ضميـ لمصحيفة ُيعد مؤشرا عمى نجاح النبي محمدأ، ك الجديد
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األطراؼ غير المؤمنة في يثرب في سعيو الحثيث لتنظيـ الجبية الداخمية، كمف اجؿ تكسيع 
العرب( التي تساىـ في الييكد الفئات القابمة بسمطتو ) أكلية لو القاعدة الجماىيرية المؤيدة كالمكا

شرعنة سمطتو في يثرب عمى حساب فصائؿ أخرل لـ تكف راغبة بكجكده عمى ما يظير كىـ كؿ 
مف المشركيف كييكد بني قينقاع كالنضير كقريظة، مع اف ىذا النجاح لـ يكف شامال مع كؿ 

تحت عنكاف )االعداء مف ييكد( اسماء ابف ىشاـ الييكد العرب فقد شذ بعض منيـ، فذكر 
بعض الشخصيات المعادية لمنبي محمد مف الييكد العرب مف بني زريؽ كبني حارثة كبني 

 .(ٕٛ)عمرك بف عكؼ كبني النجار

َىَذا ؿ في الصحيفة كالسيما عبارة "ك ف نتكقؼ عند داللة البند األأكمف نافمة القكؿ عمينا 
، َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِمِميَن ِمْن ُقَرْيٍش َوَيْثِربَ  ِكتَاٌب ِمْن ُمَحمَّدٍ  "، كبشكؿ خاص المقصكد النَِّبيّْ

بكممة )المسمميف(، فالغالب عمى الظف بأنيا ال تعني ىنا اسـ العمـ الداؿ عمى اتباع الديف 
قبكؿ، كيعني ف الداللة تككف لممعنى العاـ لمكممة الذم يعني الخضكع كالأسالمي عمكما بؿ اإل

(، كأف المقصكد ملسو هيلع هللا ىلصبشكؿ محدد في سياؽ بنكد الصحيفة الخضكع كالقبكؿ بسمطة النبي محمد)
ؿ، أما الطرؼ الثاني )المسمميف( فالغالب عمى أك بالمؤمنيف ىـ المياجركف كاألنصار كطرؼ 

نو يبقى رأم يطرح في ىذه أال إالظف يقصد بيـ الييكد العرب، كربما يككف ظني غير صحيح 
 دراسة، كربما سنقدـ دالئؿ تشجعنا عمى ادراجو كىي:ال

ف كممة )مسمميف( جاءت مف جذر لغكم ىك )سمـ( التي تحمؿ عدة إلمبحث الداللي ف / استنادان ٔ
معاني منيا: الِسمـ بمعنى السالـ ضد الحرب. كالُسَمـ بمعنى كسيمة الكصكؿ لمكاف عالي. 

ف نستعيف بو في أ، كلعؿ أبرز مثؿ يمكف (ٜٕ)بمعنى الخضكع كالطاعة كاالنصياع ستسالـكاال
)َقاَلْت اْْلَْعرَاُب آَمنَّا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا تكضيح الفرؽ بيف اإليماف كاإلسالـ آية الحجرات 

يَماُن ِفي ُقُموِبُكْم...) ا َيْدُخْل اْلِْ ، كىك فرؽ كاضح بيف درجة )الكالء( كدرجة  (ٖٓ)(َٗٔأْسَمْمَنا َوَلمَّ
 في حيف)االنتماء(، فالكالء ىك اعمى درجات اإلقرار كالمتابعة الذم يصدر عف ايماف راسخ، 

( كليس بالضركرة االيماف بمعتقده، ملسو هيلع هللا ىلصاالنتماء ال يمثؿ سكل حده األدنى أم القبكؿ بسمطة النبي)
صبحت أسـ عمـ داؿ عمى كؿ اتباع الديف أ( كلكف قد يمتبس عمينا المعنى ألف كممة )المسمميف

ذا اعتمدنا في قراءتنا لمصحيفة عمى المعنى التقميدم لكممة )مسمميف( مثمما شاع فيما إفالجديد، 
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دياف التكحيدية كغير التكحيدية بعد كاصبح ىكية تمثؿ دينا ُيعرؼ بيذا االسـ يتميز عف بقية األ
ممة )المسمميف( عمى المعنى المراد في الصحيفة، فإننا سنقع في شرؾ سحب المعنى الالحؽ لك

 ف نتكقؼ عند داللة الكممة في سياقيا نصا كتاريخا.أىمية بمكاف لذا مف األ

ىؿ أنيا ذكرت مصطمح )المسمميف( في سياؽ الجدؿ مع أذا جاءنا لسكرة البقرة فنجد ا  ك 
نو كاف ييكديا أكردا عمى قكليـ بالكتاب كالسيما الييكد بتذكيرىـ بأقكاؿ نبي اهلل ابراىيـ كمكاقفو 

نصرانيا، كجاء المعنى في سياؽ اآليات المذككرة بمعنى الخضكع كاالنقياد التاـ هلل دكف غيره  أك
ُنوَن َبَمى َمْن َأْسَمَم َوْجَيُو ِلمَِّو َوُىَو ُمْحِسٌن َفَمُو َأْجُرُه ِعْنَد َربِّْو َواَل َخْوٌف َعَمْيِيْم َواَل ُىْم َيْحزَ )
فإنو يعني بػإسالـ الكجو: التذلؿ لطاعتو كاإلذعاف ألمره. التي يفسرىا الطبرم قائال "( ٕٔٔ)

نما سمي المسمـ  كأصؿ اإلسالـ: االستسالـ، ألنو مف استسممت ألمره، كىك الخضكع ألمره. كا 
َربََّنا ، كنجد الكالـ نفسو يتكرر في تفسير آية البقرة )(ٖٔ)"مسمما بخضكع جكارحو لطاعة ربو

يَِّتَنا ُأمًَّة ُمْسِمَمًة َلَك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَمْيَنا ِإنََّك َأنْ وَ  َت التَّوَّاُب اْجَعْمَنا ُمْسِمَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرّْ
( ٖٔٔ) ِإْذ َقاَل َلُو َربُُّو َأْسِمْم َقاَل َأْسَمْمُت ِلَربّْ اْلَعاَلِمينَ ، كتفسير آيتّي البقرة ) (ٕٖ)(ٕٛٔالرَِّحيُم )

ى ِبَيا ِإْبرَاِىيُم َبِنيِو َوَيْعُقوُب َيا َبِنيَّ ِإنَّ المََّو اْصَطَفى َلُكُم الدّْيَن َفاَل َتُموُتنَّ ِإالَّ وَ  َأْنُتْم َوَوصَّ
كاآلية كخطاب تحمؿ داللة كاضحة تحث الييكد في يثرب بالخضكع ،  (ٖٖ)(ُٕٖٔمْسِمُموَن )

األرض آنذاؾ السيما عندما تتآزر ىذه الداللة مع مضمكف  كاالنقياد هلل كلرسكلو كخميفتو عمى
ر نفس القصة في أك ذ كاف غائبا عف محإفي قصة آدـ في سكرة البقرة،  االستحالؼداللة محكر 

ف خطاب اآليات التي جاءت بعد القصة كاف أ السكر المكية، كىذا ما سنفصؿ فيو الحقا، عممان 
 مكجيا لبني اسرائيؿ.

نو لـ يقؿ الييكد )أمة مع المسمميف( بؿ نص عمى أ المذككر سابقان  ٕ٘البند / المالحظ عمى ٕ
نيـ )أمة مع المؤمنيف(، كقد كانت كممة )المؤمنيف( ىي التسمية السائدة في كؿ بنكد الصحيفة أ

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن الخطاب القرآني ليـ بعبارة )كىذا ينسجـ مع صيغة الخاصة باتباع النبي)ص(، 
نَّ َعَمى اْلَيُيوِد ) ٖٚكالشيء نفسو في البنكد الخاصة بالييكد العرب كمنيا مثال البند ، (واَآَمنُ  َواِ 

 كعمى المسمميف نفقتيـ(. )، كلـ يقؿ  (ٖٗ)(َوَعَمى اْلُمؤمنين َنَفَقَتُيمْ  َنَفَقَتُيمْ 
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فقريش اسـ " في البند نفسو تثير التساؤؿ، اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِمِميَن ِمْن ُقَرْيٍش َوَيْثِربَ ف عبارة "إ/ ٖ
يضـ طيفا متنكعا مف السكاف المتباينيف في انتماءاتيـ لقبيمة، بينما )يثرب( ىك اسـ المكاف الذم 

ذا بقينا ضمف إلكف الدينية بينيـ المؤمف بالديف الجديد كغير المؤمف بو مف ييكد كمشركيف، ك 
ذىاف المخاطبيف أريش( يرتبط مكانيا بمكة في ف اسـ )قإالحدكد الزمنية لصدكر الصحيفة ف

عف ذلؾ  آنذاؾ، فربما كاف المقصكد بالعبارة ىك )المؤمنيف كالمسمميف مف مكة كيثرب(، فضالن 
( المتكافؽ مع َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِمِمينَ ؿ مف الصحيفة )ك فإف ىذا التراتب في عبارة البند األ

 ؿ بالمؤمنيف، في حيف كاف قسميا الثاني مختصان ك قسميا األ ترتيب بنكد الصحيفة التي تعمؽ
 (، ربما يدعـ ما ذكرناه.ملسو هيلع هللا ىلصبالييكد العرب الخاضعيف لسمطة النبي)

  ثانيا : السيادة 

ال بكجكد سمطة تقكد إركاف التي تقـك عمييا الدكلة ال تتحقؽ حد األأف السيادة بكصفيا إ
 الدكلة"دارة المدينة، فا  تمنحيا القدرة الفاعمة في حكـ ك المجتمع، كعمى ىذه السمطة امتالؾ شرعية 

ا تنطكم ، فّعالةن  سمطةن  بكصفيا  بنفسيا نفسيا تنظيـ عمى قادرة   ذات سيادة، سمطة   عمى أيضن
الداخمي  الحقميف في السيادة ىذه كتتحّقؽ .كاف ألم   كاف، بأّم شكؿ   بالخضكع، ممتزمة   كغير

ؿ ىنا التركيز عمى بنكد الصحيفة كسكرة البقرة الخاصة أك سنح، ك (ٖ٘)"كاحد آف   في كالدكلي
بالشرعية ككيؼ بسطت الدكلة سمطتيا بفرض القانكف داخميا، كخارجيا مف خالؿ تنظيـ الشؤكف 

 الحربية، كالسمطات.

  أ/ الشرعية 

الصفة القانكنية عمى صاحب السمطة، كفي  أكف الشرعية ببساطة ىي اضفاء المقبكلية إ
"، فكممة )كتاب( تحمؿ في طياتيا /"َىَذا ِكَتاٌب ِمْن ُمَحمٍَّد النَِّبيّْ ٔدراسة الصحيفة تستكقفنا عبارة 

الفرض كاإللزاـ كىما مف سمات القانكف، إذ تقدمت الكممة مجمكعة مف األحكاـ القرآنية في داللة 
َياُم)ُٛٚٔم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَمى))ُكِتَب َعَمْيكُ سكرة البقرة  ( و)ُكِتَب ٖٛٔ( و)ُكِتَب َعَمْيُكُم الصّْ

 إلىمما يحيمنا  ،(ٖٙ)، ككردت بنفس الداللة في سكر أخرل(َٕٙٔعَمْيُكُم اْلِقتَاُل َوُىَو ُكْرٌه َلُكْم)
( كاف يممؾ السمطة الكافية في يثرب كي ملسو هيلع هللا ىلصاستنتاج جكىرم يحمؿ اىمية بالغة بأف النبي محمد)
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كربما مف ىنا تكمف قيمة ، يصدر مثؿ ىذا الكتاب الذم يحمؿ سمة اإللزاـ ألىميا آنذاؾ
 قسمان  أكلى التي تضع قكاعد تنظـ العالقة بيف سكاف يثرب ك الصحيفة في أنيا مف الكثائؽ األ

النمط مف العقكد التي كانت  منيـ كتككف ممزمة لجميع أطرافيا في كسط مجتمع لـ يألؼ ىذا
عمى االتفاقات الشفكية في معظميا كجزء مف البنية القبمية القائمة عمى الثقافة  قائمة سابقان 

 الشفاىية بينما تمثؿ الصحيفة جزء مف الثقافة الكتابية التي ُتعد مف مخرجات الدكلة. 

 ( سمطتو في يثرب بعد اليجرة ؟. ملسو هيلع هللا ىلصسس النبي محمد)أكيؼ نعكد لنسأؿ 

لكسب الشرعية تأتي في مقدمتيا القاعدة الجماىيرية المؤيدة كىـ عدة ىناؾ كسائؿ 
س كالخزرج كليـ الثقؿ الكاضح  ك لى لبناء الدكلة، كىـ كؿ مف المؤمنيف مف األك الشعب الركيزة األ

عف  لى كالثانية، فضالن ك األ ما قبؿ اليجرة في بيعتّي العقبة إلىالذيف يعكد زمف تأييدىـ لو 
المقريف بسمطتو مف الييكد العرب، كقد كاف لمبادئ الدعكة الجديدة ككاريزما النبي ك  المياجريف،

ثره في كسب ىذا التأييد الجماىيرم الذم منحو السمطة في يثرب كالقكة عمى اصدار أ( ملسو هيلع هللا ىلصمحمد)
ألف اإليماف بالنبكة يبقى معطال  ؛ةكقد قدمنا الشرعية الجماىيرية عمى الشرعية الديني ،الصحيفة

ما لـ تكف ىناؾ قاعدة جماىيرية تسنده كتشرعف كجكده كتمحنو السمطة الالزمة لتحقيؽ حراؾ 
اجتماعي فاعؿ، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف شيء سكل حالة التغاير التي حدثت لمدعكة المحمدية 

ىؿ يثرب، فالييكد العرب أمف كؿ  مقبكالن  ف النبكة لـ تكف خياران أعف  بيف مكة كالمدينة، فضالن 
 دكف الدينية ببقائيـ عمى ديانتيـ. مف ( السياسية ملسو هيلع هللا ىلصقركا بسمطتو)أ

كقد تآزر مع الحصكؿ عمى ىذا التأييد الجماىيرم تغيير عمى مستكل الخطاب السياسي 
 دأك ف نقؼ عند رمزيات ثالث: نبكة اسماعيؿ، استخالؼ آدـ، جمع دأالقرآني، فمف الضركرم 

ؿ ازاحة تصكرات راسخة، عالمات ذات أك ذ ترسؿ ىذه الرمزيات، كخطاب يحإلمممؾ كالنبكة، 
 شرح مركز نظران  إلىدالالت عمى خطاب سياسي مغاير لمخطاب السائد، كىذا المكضكع يحتاج 

ألىميتو في فيـ السياؽ الذم صدرت في ظمو الصحيفة كبياف لمنقمة القرآنية الجديدة في الفكر 
لة إثبات عدـ دخكؿ الفصائؿ الييكدية الثالثة )قينقاع، أك ة عمى محك عؤل آنذاؾ،السياسي 

 النضير، قريظة( كطرؼ مشارؾ فييا.
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( قبؿ اصدار الصحيفة ملسو هيلع هللا ىلصبادمء ذم بدء نقكؿ مف المفترض منطقيا أف يتحرؾ النبي)
ي عمى فئات اىؿ يثرب مف أجؿ اقناعيـ بمضمكنيا في سبيؿ تنظيـ الكضع السياسي كاالجتماع

في المدينة، لكنو عمى ما يبدك لـ يحصؿ عمى قبكؿ المشركيف كالفصائؿ الييكدية المذككرة بفعؿ 
سباب عدـ االعتراؼ أأما عف  ،عدـ اعترافيـ بنبكتو كفقا آليات سكرة البقرة المستشيد بيا سابقا

 ىذا فيكمف في عامميف:

أ/ العامؿ الديني المتمثؿ باعتقاد الييكد أف النبكة حكرا عمى بني اسرائيؿ كليس لبني اسماعيؿ 
أم حظ  فييا، حيث ال يعترؼ بنك اسرائيؿ بإسماعيؿ نبيا، فذكرت التكراة خطابا إلييا مكجيا 

ي عشر "وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيو، ىا أنا أباركو وأثمره وأكثره كثيرا جدا، اثنإلبراىيـ 
رئيسا يمد واجعمو امة كبيرة، ولكن عيدي أقيمو مع اسحق الذي تمده لك سارة في ىذا الوقت 

، كمف ىنا يمكف أف نفيـ الرسالة التي تحمميا اآليات القرآنية منذ العيد (ٖٚ)في السنة اْلتية"
يف ازاحة تصكرات معاكسة راسخة ليس ب إلىالمكي بالتأكيد عمى نبكة اسماعيؿ كخطاب ييدؼ 

)َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّو َكاَن اىؿ الكتاب فحسب بؿ كالعرب ايضا، ففي سكرة مريـ نقرأ 
، كقد ُذكر اسماعيؿ مقترنا مع إسحاؽ في عدد مف  (ٖٛ)(َٗ٘صاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسواًل َنِبيِّا)

ُقوُلوا َآَمنَّا ِبالمَِّو َوَما أُْنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ) ، كجاءت آية البقرة لتكريس نفس الخطاب(ٜٖ)السكر المكية
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْْلَْسَباِط َوَما  إلىأُْنِزَل  ْسَماِعيَل َواِ  ِتَي أو ِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما أو ِإْبرَاِىيَم َواِ 

ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْنُيْم َوَنْحنُ  ف أكمف المرجح ،  (ٓٗ)(َٖٙٔلُو ُمْسِمُموَن)البقرة النَِّبيُّوَن ِمْن َربِّْيْم اَل ُنَفرّْ
شارة مكجية لمييكد في يثرب خصكصا كلبني إالتكصية القرآنية بعدـ التفرقة بيف األنبياء ىي 

اسرائيؿ عمكما الذيف ال يؤمنكف بنبكة اسماعيؿ، كىي تيدؼ أيضا مف بيف ما تيدؼ اليو تأصيؿ 
اسماعيؿ كلدحض مزاعـ اىؿ الكتاب في حكر النبكة  بيوأ( كامتداد لنبكة ملسو هيلع هللا ىلصنبكة النبي محمد)

 عمى أنفسيـ.

ف أ، نجد (ٔٗ)كفي الكقت الذم ال نعثر في التكراة عمى قصة بناء بيت اهلل في مكة  
آيات البقرة ردت عمى ىذا التغييب التكراتي بإعادة انتاج قصة مغايرة المضمكف كالداللة عندما 

بيو لممشاركة في بناء البيت كىي رسالة تأصيؿ ذكرت كأكدت عمى تكميؼ اسماعيؿ مع أ
ْذ َجَعْمَنا اْلَبْيَت َمثَاَبًة كاضحة الداللة لنبكتو كدكره التكحيدم الذم ال يقؿ عف نبكة كدكر اسحؽ ) َواِ 
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ْسَماِعي إلىِلمنَّاِس َوَأْمًنا َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِىيَم ُمَصمِّى َوَعِيْدَنا  َل َأْن َطيَّْرا َبْيِتَي ِإْبَراِىيَم َواِ 
ْسَماِعيُل َربََّنا ِٕ٘ٔلمطَّاِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد) ْذ َيْرَفُع ِإْبرَاِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َواِ  (، )َواِ 
ة ابراىيـ إلسماعيؿ ، كما نصت بعض اآليات عمى أبك (َٕٚٔتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِميُم )

ْسَحاَق ِإنَّ َربّْي َلَسِميُع كاسحاؽ  )اْلَحْمُد ِلّمِو الَِّذي َوَىَب ِلي َعَمى اْلِكَبِر ِإْسَماِعيَل َواِ 
َأْم ُكْنُتْم ُشَيَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِو َما َتْعُبُدوَن ِمْن ، )(ٜٖالدَُّعاء)إبراىيم

ْسَحاَق ِإَلًيا َواِحًدا َوَنْحُن َلُو َبْعِدي  ْسَماِعيَل َواِ  َلَو َآَباِئَك ِإْبرَاِىيَم َواِ  َقاُلوا َنْعُبُد ِإَلَيَك َواِ 
عمى ذكر اإلسماعيمييف في التكراة  نو يمثؿ ردان أ، الذم ال يستبعد (ُٖٖٔمْسِمُموَن)البقرة

 .(ٕٗ)كأشخاص غرباء عف بني اسرائيؿ

ىؿ الكتاب التي كانت تقـك عمى فصؿ أيتعمؽ بالنظرية السياسية عند  ب/ العامؿ السياسي الذم
ذ كانت إالديف عف السياسة، في حيف تكشؼ سكرة البقرة كالصحيفة عف نظرية سياسية مغايرة، 

كسميماف ممكؾ  دأك ف دأالديانة الييكدية تفصؿ بيف األنبياء كالممكؾ في تاريخيـ ككانكا يعتقدكف ب
)َوَجاَء َجِميُع َأْسَباِط د ممكا أك كليسكا أنبياء، كبدا ذلؾ جميا في التكراة بنصيا عمى تنصيب د

 معاصران  كاف ناثاف نبيان  في حيف ،  (ٖٗ)َد َمِمًكا َعَمى ِإْسَراِئيَل(أو َد... َوَمَسُحوا دَ أو دَ  إلىِإْسَراِئيَل 
: أو ِاْذَىْب َوُقْل ِلَعْبِدي دَ »َناثَاَن َقاِئاًل:  إلىُم الرَّبّْ )َوِفي ِتْمَك المَّْيَمِة َكاَن َكالَ لو  َد: ىَكَذا َقاَل الرَّبُّ

 . (ٗٗ)أََأْنَت َتْبِني ِلي َبْيًتا ِلُسْكَناَي(

تفصؿ بيف الديف كالسياسة فنجد صدل عبارة المسيح  يضان أأما الديانة المسيحية فيي 
قكلو في انجيؿ  أك،  (٘ٗ))َأْعُطوا ِإًذا َما ِلَقْيَصَر ِلَقْيَصَر َوَماِ هلِلِ هلل(في اناجيميـ  المشيكرة مكرران 

 .(ٙٗ))َمْمَمَكِتي َلْيَسْت ِمْن ىَذا اْلَعاَلِم(يكحنا 

كلك جئنا لمديانة الكثنية التي كانت منتشرة في قمب شبو الجزيرة العربية قبؿ اإلسالـ 
لمقبيمة كىناؾ زعيـ ليا، كالكاىف ىك المسؤكؿ عف  لكجدنا ىذا الفصؿ ماثال فكاف ىناؾ كاىف

تغذية الناس بتصكراتيـ كمعتقداتيـ الدينية، فيك حمقة الكصؿ بينيـ كبيف خبر السماء الذم 
نِس يصمو عف طريؽ الجف مثمما سجمتو كثير مف اآليات القرآنية كمنيا  )َوَأنَُّو َكاَن ِرَجاٌل ِمْن اْلِْ
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، كمف ىنا ندرؾ مغزل تكصيؼ زعماء المشركيف (ٙاْلِجنّْ َفزَاُدوُىْم َرَىًقا)الجنَيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل ِمْن 
 .(ٚٗ)( بالكاىفملسو هيلع هللا ىلصلمنبي)

طرحت في الرد القرآني في سكرة البقرة، فمف حيث العمـك  سيبدك األمر أكثر كضكحان 
 ؿ مرة مسألة استخالؼ اإلنساف في قصة آدـ التي تركزت في سكر المرحمة المكيةك السكرة أل

، في حيف حممت القصة في سكرة البقرة (ٛٗ)عمى محكرّم أ/الخمؽ كالسجكد ب/ الخطيئة كاليبكط
ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة ِإنّْي َجاِعٌل ِفي اْْلَْرِض محكرا جديدا اضافيا اال كىك محكر اإلستخالؼ، ) َواِ 

ْسِفُك الدَّْماَء َوَنْحُن ُنَسبُّْح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُّْس َلَك َقاَل ِإنّْي َخِميَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَيا َمْن ُيْفِسُد ِفيَيا َويَ 
"إني جاعؿ في األرض ليا ابف مسعكد كابف عباس بقكليما أك التي ، (َٖٓأْعَمُم َما اَل َتْعَمُموَن)

ا ف ىذا الخطاب السياسي القرآني لـ يأِت اعتباط،أ(ٜٗ)خميفةن مّني يخمفني في الحكـ بيف خمقي"
بؿ كاف يتآزر مع متغيرات المرحمة السياسية الجديدة بعد اليجرة، كيتناغـ مع انتقاؿ المؤمنيف 

مرحمة تأسيس الدكلة كبنائيا في يثرب مما استدعى  إلىمف جماعة مضطيدة معارضة في مكة 
ي عمى مستكل الخطاب القرآني الذم عادة ما ينسجـ مع متغيرات الكاقع االجتماعي كالثقاف تغيران 

كي تككف مخرجاتو فاعمة كمؤثرة، كىكذا ندرؾ اف محكر اإلستخالؼ في قصة آدـ كاف يؤسس 
 ( التي جكبيت بمعارضة مف قبؿ الييكد كالمشركيف. ملسو هيلع هللا ىلصلشرعف سمطة النبي)

كمف حيث الخصكص فإف القصد كاضح في جدة الطرح القرآني الذم يركز عمى جمع 
)َواتََّبُعوا َما َتْتُمو الشََّياِطيُن َعَمى لمتصكر التكراتي د كسميماف كىك طرح مغايرأك الممؾ كالنبكة لد

َجاُلوَت َوَآَتاُه المَُّو اْلُمْمَك  ودُ أو ، )َفَيَزُموُىْم ِبِإْذِن المَِّو َوَقَتَل دَ  (ٓ٘)(ُٕٓٔمْمِك ُسَمْيَماَن...)البقرة
ا َيَشاُء َوَلْواَل َدْفُع المَِّو النَّاَس َبْعَضُيْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت اْْلَْرُض َوَلِكنَّ  المََّو ُذو  َواْلِحْكَمَة َوَعمََّمُو ِممَّ

تيا آية في السياؽ كقد تم ،( ٔ٘)دأك التي ُفِسرت بجمع الممؾ كالنبكة لد(َٕٔ٘فْضٍل َعَمى اْلَعاَلِميَن)
)ِتْمَك د الذم كـر بالممؾ كالنبكة أك نفسو تؤكد عمى تفضيؿ بعض األنبياء عمى بعض كمنيـ د

ْمَنا َبْعَضُيْم َعَمى َبْعٍض ِمْنُيْم َمْن َكمََّم المَُّو َوَرَفَع َبْعَضُيْم َدَرَجاٍت...)  ، عممان  (ٕ٘)(ٖٕ٘الرُُّسُل َفضَّ
)َوَشَدْدَنا ُمْمَكُو د كسميماف كاف كاضحا في السكر المكية أك د أف التأصيؿ القرآني لنبكة كممؾ

ِإنَّا َجَعْمَناَك َخِميَفًة ِفي اْْلَْرِض َفاْحُكْم َبْيَن  ودُ أو )َيا دَ ك (،َٕٓوَآَتْيَناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخَطاِب )ص
)ِإنّْي َجاِعٌل التي تتناغـ مع  (ٕٙالنَّاِس ِباْلَحقّْ َواَل َتتَِّبْع اْلَيَوى َفُيِضمََّك َعْن َسِبيِل المَِّو...)ص



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٖٔٔ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

يجسد قرآني  (، فنشيد انسجاـ حيثية العمـك مع حيثية الخاص في خمؽ خطابِفي اْْلَْرِض َخِميَفةً 
بالنيابة البشرية كي يجمع النبي اإلطار  (ٕٚٗ)المَُّو ُيْؤِتي ُمْمَكُو َمْن َيَشاُء)الكالية اإلليية 

ف سكرة البقرة كالصحيفة أكدتا عمى كجكد خطاب أخالصة القكؿ  ،النظرم مع التطبيؽ العممي
ينية كالسياسية لمنبي سياسي مغاير لمسائد بيف الديانات آنذاؾ يقـك عمى جمع السمطتّيف الد

الكبرل في يثرب لـ يتقبمكه كنبي )سمطة دينية( كال كحاكـ  (، كأف الفصائؿ الييكديةملسو هيلع هللا ىلصمحمد)
 عمى يثرب )سمطة سياسية(. 

سباب غياب الفصائؿ الييكدية أعف سبب تركيز الباحث حكؿ بياف  سائؿكقد يتساءؿ 
ف ؟. فيمكف القكؿ بكجكد بعض ال يفعؿ األمر نفسو مع المشركي في حيفعف اتفاؽ الصحيفة 

ف أىمية المكضكع في الكشؼ عف النظرية السياسية لمديف الجديد، ك أالمبررات ليذا التركيز منيا 
( ُمَصدًّْقا ِلَما َبْيَن َيَدْيوِ ىؿ الكتاب الذيف طرح القرآف الكريـ نفسو كامتداد ليـ )أالييكد كانكا مف 

ىمية كبيرة في الكسط العربي نممسيا في آيات كثيرة أ، ككانت ليـ  (ٖ٘)(ُمَصدًّْقا ِلَما َمَعُكمْ ك )
)َوَما َأْرَسْمَنا َقْبَمَك ِإالَّ ِرَجااًل ُنوِحي ِإَلْيِيْم َفاْسَأُلوا َأْىَل الذّْْكِر تحيؿ المتمقيف العرب لالحتكاـ الييـ 

اختالفيـ عرقيا عف بقية سكاف ، كىناؾ سبب ثاني يكمف في  (ٗ٘)(ِٚإْن ُكْنُتْم ال َتْعَمُموَن)االنبياء
صعب مف أف يككف التعامؿ معيـ كضبطيـ أيثرب العرب فقد كانكا عبرانييف مما سيترتب عميو 

بناء عمكمتيـ أس كالخزرج الذيف يمكف ردعيـ عمى األقؿ بكاسطة ك التعامؿ مع المشركيف مف األ
ائؿ الييكدية مف حيث العدة ف الغالب عمى الظف بأف قكة الفصإف مف األنصار المؤمنيف، كأخيران 

 كبر مف المشركيف.أكالعدد كانت 

( ىك ملسو هيلع هللا ىلصإف مف العكامؿ المكضكعية الميمة التي ساىمت في منح الشرعية لمنبي محمد)
الكضع الداخمي في يثرب الذم امتاز بميزتّيف: سيادة االقتتاؿ الداخمي بيف سكانيا قبؿ اليجرة، 

س ك لذا كاف األ ؛دكلة كحاكـ كحككمة تدير شؤكنياكحدكث فراغ سياسي في السمطة لعدـ كجكد 
 كالخزرج يتطمعكف لحاكـ يضبط كيفرض النظاـ في يثرب. 

طراؼ المعارضة الييكد كالمشركيف مف سمطتو ؟ ككيؼ تمت كبعد ما ىك مكقؼ األ
لذا حثت اآليات  ؛(ملسو هيلع هللا ىلص)معالجتو ؟. لقد تقدـ الحديث عف رفضيـ لسمطة النبكة كعدـ اقرارىـ بنبكتو



                                                                     

 ٕٖٔ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 عمي غانم جثير.أ.د 

)َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّوَنُكْم ِمْن َبْعِد رآنية المؤمنيف عمى الصبر عمييـ كالعفك عنيـ الق
ى َيْأِتَي ِإيَماِنُكْم ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسِيْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُيُم اْلَحقُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّ 

ثارة إ (ملسو هيلع هللا ىلص)، فال يريد النبي محمد (٘٘)(ِٜٓٔبَأْمرِِه ِإنَّ المََّو َعَمى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )البقرة المَّوُ 
المشاكؿ في يثرب بؿ تركزت جيكده عمى إشاعة السمـ األىمي، فميس في مصمحة الدعكة 

الييا اثار الفكضى اكثر مما سبؽ، كألنو  (ملسو هيلع هللا ىلص)حدكث اضطرابات حتى ال يقاؿ باف مجيء النبي
عمى ما يظير يريد تركيز جيده عمى العدك الخارجي قريش، كقد تكفمت اآليات القرآنية في سكرة 
البقرة أمر الرد عمى المعارضيف فيما يمكف تسميتو بالجداؿ العقائدم في تمؾ المرحمة، فضال 

بة اشعار ليـ بقكة دكلتو مما يشكؿ عنصر عف أف تجييز السرايا كالغزكات الخارجية كاف بمثا
ف األمر لـ يستمر عمى ىذه الكتيرة السممية بؿ حدث صراع مسمح مع فصائؿ أردع ليـ، ثـ 

ذ كانت إ، ـ(ٕٙٙق/٘ـ( كاستمر حتى ما بعد معركة األحزاب)ٖٕٙق/ٕالييكد بعد معركة بدر)
 أكالترغيب. ب/ القكة  أكالسمطة كال تزاؿ في كؿ مكاف تقـك عمى عنصريف : أ/االيماف 

 .(ٙ٘)الترىيب. "كال يمكف ألحدىما اف يعمؿ بدكف اآلخر"

  ب/ فرض القانون 

ذكرنا أف مدينة يثرب يغمب عمييا االنقساـ السياسي كالتناحر القبمي كفقداف ف أسبؽ 
ساس مف أساسية مف سمات الدكلة كركف أُيعد القانكف سمة  في حيفاألمف نتيجة لغياب الدكلة، 

ف يعطي أف عميو أماـ تحدم كبير ك أ( نفسو ملسو هيلع هللا ىلصركاف بسط السيادة داخميا، لذا كجد النبي محمد)أ
فاف مف كظيفة االنبياء ىك الحكـ بيف الناس في لكية قصكل، أك لضبط االمف كفرض القانكف 

 (َٖٕٔتَمُفوا ِفيِو...)البقرة)َوَأْنَزَل َمَعُيُم اْلِكَتاَب ِباْلَحقّْ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفيَما اخْ االختالفات 
َذا ِقيَل َلُيْم اَل ُتْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض )خاصة مع كجكد آيات تشير لكجكد المفسديف في يثرب  َواِ 

ف نرصد ذلؾ في بنكد الصحيفة في أؿ أك سنحك  ، (ٚ٘)(َٔٔقاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِمُحوَن)البقرة
 الفقرات اآلتية: 

 / ارساء اْلمن ٔ
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مف ف كظيفة الدكلة ىي تكفير األألكيات الحاجات البشرية، ك أك يأتي األمف في سمـ 
، كيعتقد كؿ مف المفكريف ىكبز (ٛ٘)الداخمي ك"ايجاد آلية لتسكية النزاعات سمميا بيف المكاطنيف"

االتفاؽ عمى عقد اجتماعي  إلىف حالة الصراع كالحركب األىمية ىي التي تييء "الناس أكلكؾ ب
دكنو حفظ مف كف بمكجبو عف جزء مف حرياتيـ مف أجؿ اقامة كياف ذم سيادة يستحيؿ يتنازل

حكج لؤلمف مف غيرىا مف أف مدينة يثرب كانت أ، كقد عرفنا مما تقدـ (ٜ٘)"كاالستقرارالنظاـ 
)نفيع بف الُمَعمَّى الخزرجي( قنتؿ قبيؿ مقدـ النبي  مسممان  ف ىناؾ رجالن أالمدف القريبة منيا حتى 

لكعي  ، كقد جاءت بنكد الصحيفة انعكاسان (ٓٙ)ؿ قتيؿ في االسالـأك يثرب فُعد  إلى( ملسو هيلع هللا ىلصد)محم
لذا كانت  ؛النبي محمد ليذه المسألة كقيمتيا في تثبيت سمطتو كترسيخ سيادة دكلتو عمى المدينة

ىناؾ عدة بنكد بيذا الخصكص تخص المؤمنيف كالييكد العرب، حيث الزمت الصحيفة جميع 
المؤمنيف رصد حاالت اإلثـ كالظمـ كالعدكاف كانيـ يتحممكف المسؤكلية الجماعية عف ذلؾ كعميو 

 أوى َمْن َبَغى ِمْنُيْم، ِإنَّ اْلُمْؤِمِنيَن اْلُمتَِّقيَن َعمَ /"ٖٔف يقفكا بكجيو، كىذا ما نفيمو مف البند أ
نَّ َأْيِدَيُيْم َعَمْيِو َجِميًعا،  أوُعْدَواٍن،  أوإْثٍم،  أو، (ٔٙ)اْبَتَغى َدِسيَعَة ُظْممٍ  َفَساٍد َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن، َواِ 

نَُّو اَل َيِحلُّ ِلُمْؤِمٍن َأَقرَّ ِبمَ /"ٕٕ، كتتكرر في نياية البند "َوَلْو َكاَن َوَلَد َأَحِدِىم ا ِفي َىِذِه واِ 
ِحيَفِة، َوآَمَن بالمَّو َواْلَيْوِم اْْلِخِر، َأْن َيْنُصَر ُمْحِدثًا َواَل ُيْؤِويِو، َوَأنَُّو َمْن َنَصَرُه  اُه، َفِإنَّ أو  أوالصَّ

 . "َواَل َعْدلٌ ( ٕٙ)َعَمْيِو َلْعَنَة المَِّو َوَغَضَبُو َيْوَم اْلِقَياَمِة، َواَل ُيْؤَخُذ ِمْنُو َصْرفٌ 

ف الصحيفة رسخت مفيـك المسؤكلية أكنفيـ مف ىذيف البنديف كالسيما مف كممة )جميعا( 
منية الجماعية  ككمفت المؤمنيف بيا لرصد حاالت البغي كالظمـ كاإلثـ كالعدكاف كالفساد األ

ف تككف ىناؾ استثناءات حتى لك كاف الجاني أكطمبت منيـ الكقكؼ بكجييا كرصدىا، كنفت 
ذه ىي ميزة القانكف الفاعؿ ىك اف يككف عاما كشامال السيما في المسائؿ الحيكية مف ابنائيـ، كى

كالحساسة مثؿ األمف الداخمي، كىذا البند لـ يأت اعتباطا بؿ كاف رىينا بظرفو كسياقو 
( كانت ناشئة كلـ يتشكؿ بعد جيازىا التنفيذم ملسو هيلع هللا ىلصاالجتماعي كالسياسي آنذاؾ ألف دكلة النبي)

األجيزة األمنية كالشرطة مثال، فكاف مف الضركرم في ىذه المرحمة السيما  بشكؿ كامؿ
الحساسة كىي مرحمة التأسيس مع كجكد عناصر مخالفة في العقيدة كالمصالح كالمشركيف 

ىذا اإلجراء كي يفتح المؤمنكف  إلى( ملسو هيلع هللا ىلصكالييكد مع عدـ تكفر اجيزة امنية اف يمجأ النبي محمد)
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أجؿ ترسيخ األمف الداخمي الذم ىك ضركرة ممحة السيما عيكنيـ لرصد مثؿ ىذه الحاالت مف 
بعد مف نشر االسالـ في يثرب بؿ كانت القاعدة التي سينطمؽ منيا أ( كاف ملسو هيلع هللا ىلصاف ىدؼ النبي)

لكية لمحاربة مكة التي كانت ذات نفكذ ديني ك لنشره في شبو الجزيرة العربية، ككانت األ
سرايا بقيادة بعض الصحابة كقاد بنفسو غزكات كاقتصادم فعاؿ آنذاؾ لذا باشر النبي بإرساؿ 

اليدؼ منيا قطع الطريؽ التجارم عمى القكافؿ التجارية المكية، اما غضب اهلل كلعنتو الكاردة في 
البند اعاله فيمكف أف نجد ما يماثميا في سكرة البقرة كىك اسمكب قرآني كرد في عدة آيات منيا، 

-ٜٛكلعنتو كانت عمييـ لعدـ اقرارىـ بنبكة محمد)(، ٜٓ، ٔٙفغضب اهلل كاف عمى الييكد )
 (.ٔٙٔ، ٜ٘ٔ(، كعمى الكافريف عمكما )ٜٜ

فالصحيفة ال تحمي الظالـ كاآلثـ مثمما كقد الزمت الصحيفة الييكد العرب الشيء نفسو، 
نَُّو اَل َيُحوُل َىَذا اْلِكَتاُب ُدوَن َظاِلٍم َوآِثٍم"، ٚٗتبيف مف البند  كاف األمف ُيمنح لممقيـ كالمسافر / "َواِ 

نَُّو َمْن َخَرَج آِمٌن، َوَمْن َقَعَد آِمٌن ِباْلَمِديَنِة، إالَّ َمْن  ٚٗاال انو ال يشمؿ الظالـ كاآلثـ  ب/ "َواِ 
 . َأِثَم" أوَظَمَم 

لكية الصحيفة في معالجة الحد مف الفكضى أك كيأتي القتؿ في مكقع متقدـ في سمـ 
نَُّو َمْن اْعَتَبطَ /"ٕٔعمييا يثرب قبؿ اليجرة النبكية فجاء في البند  الداخمية التي كانت ُمْؤِمًنا ( ٖٙ)َواِ 

نَّ اْلُمْؤِمِنيَن َعَمْيِو َكافَّةٌ  ، َواَل َيِحلُّ َلُيْم َقْتاًل َعْن َبيَّْنٍة َفِإنَُّو َقَوٌد ِبِو إالَّ َأْن َيْرَضى َوِليُّ اْلَمْقُتوِل، َواِ 
كالِقيادُة مصدر ، كالِقياد ىك الحبؿ الذم تقكد بو شيئان  ، كالقكد ىك نقيض السكؽ،َعَمْيِو"إالَّ ِقَياٌم 

، كقد ُأثر (ٗٙ)نو أقرب لمِقصاص منو لمثأرأال إف الكممة لـ ترد في اآليات القرآنية أرغـ  ،القائد
قصاص ، كجاء ذكر ال(٘ٙ)( كاف يعطي القكد مف نفسوملسو هيلع هللا ىلصفي مصادر السيرة النبكية أف الرسكؿ)

)َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا يتيَّ البقرة آالذم ينسجـ تماـ االنسجاـ مع ما كرد في الصحيفة اعال في 
َي َلُو ِمْن ُكِتَب َعَمْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَمى اْلُحرُّ ِباْلُحرّْ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواْْلُْنَثى ِباْْلُْنَثى َفَمْن ُعفِ 

 ٌء َفاتَّْباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِو ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن َربُّْكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعدَ َأِخيِو َشيْ 
 . (ِٜٚٔلي اْْلَْلَباِب َلَعمَُّكْم َتتَُّقوَن)أو ( َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا َٛٚٔذِلَك َفَمُو َعَذاٌب َأِليٌم)
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 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

مف القتؿ ليس ىدفو ترسيخ األمف فحسب بؿ ىك كسيمة لممحافظة عمى المكارد ف الحد إ
البشرية كتمنيتيا كتكجيييا نحك ىدؼ ساـ مثؿ نشر العقيدة الجديدة بدال مف اىدارىا عمى نزكات 
كخالفات شخصية، كلدينا حادثة تاريخية تدلؿ عمى صحة ما تقدـ فقد قاـ )الحارث بف سكيد بف 

ـ( مستغال حالة ٕٗٙق/ٖبقتؿ )المجذر بف ذياد البمكم( في معركة أحد) (ٙٙ)سي(ك الصامت األ
بثأر ابيو المقتكؿ عمى يد )المجذر( قبيؿ االسالـ، فما كاف  االرتباؾ في صفكؼ المسمميف آخذان 

حيث كاف  (ٚٙ)( بعد عممو بحقيقة ما جرل سكل تنفيذ القصاص بو في )قباء(ملسو هيلع هللا ىلصمف النبي محمد)
اهلل  إلىنو سيتكب أ( اف يصفح عنو ك ملسو هيلع هللا ىلصكاف مسمما كطمب مف النبي)يسكف، رغـ اف الحارث 

( رفض ملسو هيلع هللا ىلصف النبي)أال إكيخرج ديتو كيصـك شيريف متتابعيف كيعتؽ رقبة كُيطعـ ستيف مسكينا 
)المجذر بف ذياد(  ف أ ، عممان (ٜٙ)ف ينفذ بو القصاصأ (ٛٙ)ذلؾ كمو كطمب مف )عكيـ بف ساعدة(

 س.ك كاف الحارث بف سكيد مف صميبة األ في حيف، (ٓٚ)كاف حميفا لمخزرج

بذلؾ بؿ قاـ بإيجاد إجراءات رادعة لآلخريف كمنيا تحريـ  (ملسو هيلع هللا ىلص)كلـ يكتِؼ النبي محمد
ِحيَفةِ ٜٖاألماكف فجاء في البند  م ال يجكز القتاؿ فييا أ ،"/"ِإنَّ َيْثِرَب َحَراٌم َجْوُفَيا ِْلَْىِل َىِذِه الصَّ

القانكف ىدفيا المحافظة عمى النكع البشرم مف اإلصابات كجعميا محمية بشرية بسمطة 
بمثؿ  (ملسو هيلع هللا ىلص)كالحكادث كالسرقة كاالعتداء كالقتؿ كغيرىا، ككاف مف الطبيعي اف يقـك النبي محمد

نو ابف مكة كشيد بعينو قيمة حرمتيا في الحد مف االقتتاؿ كارساء األمف أىذا اإلجراء السيما 
َلْم َيَرْوا أو )ا أف مكضكع الحـر المكي ُذكر في السكر المكية الداخمي كجعميا قبمة لآلخريف، عمم

ُفُروَن َأنَّا َجَعْمَنا َحَرًما َآِمًنا َوُيَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِيْم َأَفِباْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِة المَِّو َيكْ 
 .(ٔٚ)(ٚٙ)العنكبوت

  / المسؤولية الجنائيةٕ

قرتيا اآليات القرآنية ىك مسؤكلية الجاني الشخصية عف جرمو أبرز المبادئ التي أف مف إ
سكرة المدثر المكية التي كاف ترتيبيا رابعا  إلىجنايتو في مدة مبكرة مف عمر الدعكة تعكد  أك

َتِزُر َواِزَرٌة )َأالَّ في نصيا (، وسورة النجم ٖٛ)ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِىيَنٌة )بأف بحسب النزكؿ 
، فال تكجد في اآليات تفرقة بيف الذكر كاألنثى في المسؤكلية الجنائية ،(ٕٚ)(ِٖٛوْزَر ُأْخَرى)
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كانت مف المكضكعات القرآنية الميمة التي ليا عالقة بالتأكيد عمى إلغاء فكرة التمادم في قتؿ ف
كليذا طرحت اآليات القرآنية  اآلخريف كاالعتداء عمييـ التي كاف ليا حضكرىا في الثأر القبمي،

مبدأ القصاص بدال عف الثأر، كطرحت الصحيفة مبدأ القكد الذم مر ذكره كىك مشابو لمبدأ 
القصاص القرآني كىناؾ بنكد اخرل في الصحيفة ركزت عمى المسؤكلية الجنائية الشخصية 

 برزىا : ألمجاني كلعؿ مف 
نَُّو َمْن َفَتَك َفِبَنْفِسِو َفتَ  ب/"ٖٙ  ". َك، َوَأْىِل َبْيِتوِ َواِ 
نَُّو َلْم َيْأَثْم اْمُرٌؤ ِبَحِميِفوِ ٖٚ  ".ب/ "َواِ 
 "./"اَل َيْكِسُب َكاِسٌب إالَّ َعَمى َنْفِسوِ ٙٗ

ف الحديث عف المسؤكلية الجنائية ألى ك كالالفت لالنتباه في ىذه البنكد قضيتاف: األ
َوَأْىِل العرب ؟. كالثانية اضافة عبارة "اقتصر ذكرىا كالتأكيد عمييا في البنكد الخاصة بالييكد 

العبارة التي تتكرر عقب ذكر كؿ بطف مف بطكف الييكد  إلىب ٖٙالمذككرة في البند  "َبْيِتوِ 
؟، فربما يعكد السبب  (ٖٚ)"إالَّ َمْن َظَمَم َوَأِثَم، َفِإنَُّو اَل ُيوِتُغ ]ييمك[ إالَّ َنْفَسُو، َوَأْىَل َبْيِتوِ "العرب

ف األرجح منو أ أكنيف أكثر ادراكا ليذا المبدأ مف الييكد العرب بفعؿ اختالؼ الديف، ألف المؤم
نيـ كانكا أىك لكجكد اختالؼ في درجة الكالء بيف المؤمنيف كالييكد العرب الذيف يمكف القكؿ 

كثر بعدـ خرؽ أإلزاميـ  إلىلذا يحتاجكف  ؛(ملسو هيلع هللا ىلصمسمميف بمعنى خاضعيف لسمطة النبي محمد)
جية ضامنة  إلىتعيداتيـ، أم كنكع مف الردع ليـ السيما انيـ حمفاء لممؤمنيف فيناؾ حاجة 

نَّ ٖ٘فأدخؿ اىؿ بيتو معو، خاصة انو عد بطانة الرجؿ أم أىؿ بيتو مثؿ نفسو في البند  /"َواِ 
 .ِبَطاَنَة ]اىل بيتو[ َيُيوَد َكَأْنُفِسِيْم"

  / الحمف ٖ

 عدة بنكد تنظيمية حكؿ التحالؼ كالتناصر لعؿ ابرزىا:  جاء في الصحيفة   

 ". ب/ "َوَأْن اَل ُيَحاِلَف ُمْؤِمٌن َمْوَلى ُمْؤِمٍن ُدوَنوُ ٕٔ

 / "َواَل َيْقُتُل ُمْؤِمٌن ُمْؤِمًنا ِفي َكاِفٍر، َواَل َيْنُصُر َكاِفًرا َعَمى ُمْؤِمٍن". ٗٔ
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نَّ ِذمََّة المَِّو َواِحَدٌة، ٘ٔ نَّ اْلُمْؤِمِنيَن َبْعُضُيمْ / "َواِ  َمَواِلي َبْعٍض ُدوَن  ُيِجيُر َعَمْيِيْم َأْدَناُىْم، َواِ 
 ". النَّاسِ 

ف نسمط الضكء عمى كممة )مكلى(، التي كجدنا امتيازىا بالثراء الداللي أعمينا في البداية 
تتضمف معنى اإلعانة ، ككميا (ٗٚ)فتأتي بمعنى الحميؼ كالقريب كالعبد كالناصر كالكفيؿ الراعي

، كقد جاءت بنفس المعاني في عدة آيات، اذ (٘ٚ)كالنصرة كىي عمى عكس المعاداة كالعدك
، ككاف (ٙٚ)عمى أقرباء الميت كالسيد أكالقبيمة  أكاطمقت عمى الذات اإلليية كعمى زعيـ األسرة 

: الحميؼ عند العرب قبؿ االسالـ يسمى )مكلى( بداللة قكؿ الشاعر الجاىمي ىد  بة بف الخشـر

 .(ٚٚ)الجار عقربا إلىوال نخذل المولى وال نرفع العصا.... عميو وال نزجي            

ف الكالية مف حيث العمـك ىي هلل في النص القرآني الذم يرسـ الخطكط أكيالحظ 
. بينما كاف ىناؾ تحديد اف تككف الكالية كالتناصر بيف المؤمنيف بحسب البنكد أعاله (ٛٚ)العامة

ألف اآلصرة التي تجمع المؤمنيف ىي  ؛يضاأمف الصحيفة، كىي بالنتيجة النيائية كالية هلل 
النُّوِر  إلىُمَماِت )المَُّو َوِليُّ الَِّذيَن َآَمُنوا ُيْخِرُجُيْم ِمَن الظُّ ية البقرة عمى أف آاإليماف باهلل فنصت 

َلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم أو الظُُّمَماِت  إلىِلَياُؤُىُم الطَّاُغوُت ُيْخِرُجوَنُيْم ِمَن النُّوِر أو َوالَِّذيَن َكَفُروا 
ترسيخ كيانيا بالحد مف  إلىف حددت الصحيفة ىكية األمة سعت أ، كبعد (ِٕٚ٘فيَيا َخاِلُدوَن)

سست لقياـ عصبية دينية محميا، فبدأت ترسي دعائـ أالعصبية القبمية، ك ليا أك تأثير نقيضيا ك 
مفيـك جديد لمكالية يقـك عمى اساس الكالية الدينية بدال مف الكالية القبمية، فاصبح المؤمنكف 

 أكبعضيـ حمفاء بعض مف دكف الناس أم مف دكف المغايريف ليـ عقائديا مف كفار كييكد 
نَّ اْلُمْؤِمِنيَن َبْعُضُيْممَ /"...٘ٔالثاني مف البند  غيرىـ، مثمما كرد في الشؽ َواِلي َبْعٍض ُدوَن  َواِ 

)إنَّ كىي تنسجـ مع ما كرد في آية األنفاؿ التي كانت بعد البقرة مف حيث ترتيب النزكؿ"، النَّاسِ 
َلِئَك أو ْوا َوَنَصُروا أو الَِّذيَن َآَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفِسِيْم ِفي َسِبيِل المَِّو َوالَِّذيَن 

ِن ِلَياُء َبْعٍض َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَلْم ُيَياِجُروا َما َلُكْم ِمْن َواَلَيِتِيْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى يُ أو َبْعُضُيْم  َياِجُروا َواِ 
َمُموَن اْسَتْنَصُروُكْم ِفي الدّْيِن َفَعَمْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَمى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُيْم ِميثَاٌق َوالمَُّو ِبَما َتعْ 

 . (َٕٚبِصيٌر)

َواَل " ٗٔكقد حرمت الصحيفة عمى المؤمنيف مناصرة الكافريف في الشؽ الثاني مف البند 
لكية لممؤمف عمى الكافر بغض ك عطاء األإفييا  ، التي بدل كاضحان اِفًرا َعَمى ُمْؤِمٍن"َيْنُصُر كَ 

منزلتو القبمية )صميبة، حمفاء، عبيد( ككف الثاني أم الكافر خارج  أكالنظر عف انتمائو القبمي 
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كلـ نعثر عمى نص مماثؿ في سكرة ، المؤمنكف( أكاطار الجماعة المستغرقة عقائديا )األمة 
التي تغطي تفاصيؿ ( ٜٚ)البقرة كلكف ىناؾ نص صريح بيذا الخصكص في سكرة آؿ عمراف

عادة تأكيد لما كرد في الصحيفة بعد مركر مدة إـ( كما تالىا، كربما ىك ٕ٘ٙق/ٖمعركة أحد)
 زمنية مف صدكرىا. 

ؿ ك كما نصت الصحيفة عمى تحريـ قياـ المؤمف بقتؿ مؤمف  تعصبا لكافر في الشؽ األ
سس التعصب القبمي كي ُتِحؿ التعصب العقائدم أس البند، فيي بذلؾ تعمؿ عمى تقكيض مف نف

رغـ عدـ دقة  محمو، كىذا التحريـ يذكرنا بالتشريع القرآني في سكرة البقرة الخاص بالزكاج
ننا نركز عمى أف كمييما يقـك عمى نفس المبدأ القرآني بإعطاء أال إالمقارنة بيف القتؿ كالزكاج 

اة المشرؾ بالمؤمف، فإذا كانت اآلية ك اية لآلصرة الدينية عمى اآلصرة القبمية في تحريـ مسلك ك األ
ف كانكا )َواَل َتْنِكُحوا أحرارا فما بالؾ بالقتؿ  القرآنية حرمت الزكاج بالمشركات كالمشركيف حتى كا 

َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َواَل ُتْنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى  اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوَْلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَكةٍ 
، كييدؼ ىذا التقييد االجتماعي (ُٕٕٔيْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم...)البقرة

تسميط اكبر قدر ممكف مف الضغط عمى الفئات خارج الجماعة المؤمنة مف أجؿ  إلىأيضا 
 ( إف لـ يكف بنبكتو.ملسو هيلع هللا ىلصثيـ عمى االسالـ كالقبكؿ عمى األقؿ بسمطة النبي محمد)ح

تقكية قدراتيا كاستكماال ليذا المكضكع فاف التحالفات كاحدة مف كظائؼ الدكلة بيدؼ 
دكلية، كلكف إف تمت مع طرؼ داخمي فيك مف اجؿ  أكاذا كانت مع جيات إقميمية ( ٓٛ)الدفاعية

/"ِإنَُّو َمْن َتِبَعَنا ِمْن َيُيوَد َفِإنَّ ٙٔاف الصحيفة نصت عمى ترصيف الجبية الداخمية، كقد كجدنا 
لينا كتحالؼ معنا، إ، أم انضـ "َلُو النَّْصَر َواْْلُْسَوَة، َغْيَر َمْظُموِميَن َواَل ُمَتَناَصِريَن َعَمْيِيمْ 

، كىي دعكة مفتكحة لمفصائؿ الييكدية الكبرل في (ٔٛ)المتابعة لغكيا تعني التالي الذم يأتي بعدناف
الدخكؿ في حمؼ مع المؤمنيف كلكف شريطة اف يتقيدكا بمتابعة المؤمنيف، كيككف ليـ حظكة في 
الحصكؿ عمى النصر أم المساندة مف قبؿ المؤمنيف مف جية كمف جية ثانية عدـ مؤازرة 

 أكاة كالعدؿ، كىي عمى ما يظير كسيمة لكسبيـ ك اخصكميـ عمييـ، كاف يتـ التعامؿ معيـ بالمس
ف أم طرؼ ال أؿ لتحييدىـ، كلكنيا في كؿ األحكاؿ ارسمت ليـ رسالة قكية عف ك اعمى األقؿ مح

ف أف ال يقؼ ضدىـ، فيذا البند يحمؿ داللة كاضحة عمى أنو ينبغي إيدخؿ مع المؤمنيف ف



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٖٜٔ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

ينطمؽ مف مكقؼ قكة كليس العكس، فاالشتراط عمى المقابؿ ال يقبؿ المبس في التدليؿ  (ملسو هيلع هللا ىلصالنبي)
 سس مكينة. أقامة دكلتو عمى إ( في ملسو هيلع هللا ىلصنيا بينت جديتو )أعمى صحة ما تقدـ، كما 

 

 / اْلجارة ٗ

ف اإلجارة لغكيا تتجذر مف )جكر( كىي نقيض العدؿ كتعني "الميؿ عف القصد"، كالجار إ
، فيي بيذا المعنى تتداخؿ نسبيا مع كممة (ٕٛ)يضا الحميؼ كالنَّاِصرأ، كتعني رؾ في السكفك امج

ف أب ان ، كصكتيا فاف الكممة في االيقاع تستدعي لمذىف كممة )اجر( مما يمنحنا انطباع)حمؼ(
لما تقدـ ىي تقديـ  منفعة يقدميا المجير لمشخص المجار، كاإلجارة كفقان  أكاإلجارة ىي خدمة 
الحمؼ ال يشترط االنتقاؿ المكاني فقد تتحالؼ  في حيفما لجأ اليؾ مكانيا، الحماية لشخص 

طرفاف دكف اف ينتقؿ احدىما ليدخؿ في مكاف اآلخر، لكف يترتب عمييا  أكقبيمتاف  أكمدينتاف 
حدىما قكم أجارة تككف بيف طرفيف ما يترتب عمى اإلجارة مف حماية كتناصر بيف الطرفيف، كاإل

ف األمر ال يعدـ أمى األقؿ اقؿ قكة، بينما قد ال يشترط الحمؼ ذلؾ رغـ ع أككاألخر ضعيؼ 
( أف يقكؿ ملسو هيلع هللا ىلصتيف مف حيث القكة، كقد ُأِمَر النبي محمد)ك اكجكد حاالت كانت بيف متحالفّيف متف

فيذه اآلية كغيرىا مف  (ٕٕ)..ِإنّْي َلْن ُيِجيَرِني ِمْن المَِّو َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ِمْن ُدوِنِو ُمْمَتَحًدا)الجن
 تخاطب ما ترسخ في أذىاف العرب مف مفاىيـ اجتماعية عف اإلجارة. ( ٖٛ)اآليات

ت/ "ِإنَّ المََّو َجاٌر ِلَمْن  ٚٗقد حددت الصحيفة في نياية البنكد الخاصة بالييكد العربك 
ٌد َرُسوُل المَّوِ  ياف كناصراف لكؿ عمؿ شريطة "، بمعنى أف اهلل كنبيو محمد حامَبرَّ َواتََّقى، َوُمَحمَّ

اعادة صياغة لمفيـك اإلجارة كاقراره اف ينطكم عمى الخير كالتقكل كليس لما دكف ذلؾ، فيناؾ 
فالزمت الصحيفة  عمى اساس البر كالتقكل كليس عمى الظمـ كالعدكاف كما كاف قبؿ االسالـ،

نَّ ذِ ٘ٔجميع المؤمنيف حماية بعضيـ البعض اآلخر في البند  َة المَِّو َواِحَدٌة، ُيِجيُر َعَمْيِيْم / "َواِ  مَّ
ف يتشظى بحسب أفذمة اهلل كاحدة غير قابمة لمتجزئة بعكس الكالء القبمي الذم يمكف َأْدَناُىْم...". 

خر بغض النظر عف حدىـ اآلأف تقديـ الحماية سيككف بيف المؤمنيف يجير إلذا ف ؛البطكف
 . انتمائيـ القبمي أكمكانتيـ كمنزلتيـ االجتماعية 



                                                                     

 ٓٗٔ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية
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نَُّو اَل ُتَجاُر ٔٗدكف إذف أىميا في البند مف كأكدت عمى منع تقديـ الحماية لممرأة  / "َواِ 
الثاني قائـ  في حيفؿ قائـ عمى المنع ك ف الحراـ ىك نقيض الحالؿ، كاألأ ،ُحْرَمٌة إالَّ ِبِإْذِن َأْىِمَيا"

، (ٗٛ)ِتياُكو" كىي اىؿ الرجؿ "كما يقاتؿ عنو كيحميو"عمى اإلباحة. "كالُحْرمُة: ما ال َيِحؿُّ لَؾ ان
 الممتنعة المحمية بأىميا.  أككربما تدؿ الكممة عمى المرأة المكقرة 

كقد حرّمت الصحيفة عمى المشركيف كالييكد العرب منح حؽ الحماية لتجارة قريش في 
 بندّيف صريحيف:

نَُّو اَل ُيِجيُر ُمْشِرٌك َمااًل لقريش ٕٓ  ". َواَل نفسا، َواَل َيُحوُل ُدوَنُو َعَمى ُمْؤِمنٍ ب/ "َواِ 

نَُّو اَل ُتَجاُر ُقَرْيٌش َواَل َمْن َنَصَرَىاٖٗ  ". / "َواِ 

كىذا التشريع يأتي بناء عمى معطيات سابقة كخطط الحقة تفيد بأف قريش كانت العدك 
ممشركيف العرب قبؿ ف مكة كانت قبمة لأال: أك ف عماد قكتيا يكمف في أؿ لمدعكة الجديدة ك ك األ
ف نسميو بالدعامة الدينية. ثانيا: الدعامة االقتصادية القائمة عمى التجارة أسالـ كىذا ما يمكف اإل

تنظيـ حمالت عسكرية  استراتيجيتو( كضع في ملسو هيلع هللا ىلصكفقا لنظاـ االيالؼ المكي، كبما اف النبي)
م فرد أف يمنع أ)سرايا كغزكات( لقطع الطريؽ عمى القكافؿ التجارية المكية فكاف مف الطبيعي 

 جماعة في يثرب مف مناصرتيـ. أك

كمما يالحظ عمى البنكد المتقدمة انيا افادت مف النظاـ االجتماعي العربي كمخرجاتو 
كلكنيا في الكقت نفسو حصرتو في األمة المتآصرة عمى  القبمية مثؿ الدية كالفداء كالكالء كاالجارة

العقيدة الدينية كليس عمى القبمية، مما الحؽ ضررا بالجماعات القبمية في يثرب ممف بقكا عمى 
حدىـ أالكاحدة ممف كاف  األسرةبناء أألنيا فّرقت ليس بيف ابناء القبيمة الكاحدة بؿ بيف  ؛شركيـ

 مؤمنا كاآلخر مشركا. 

  ة  والفداء/ الدي٘

عاله نجد ىناؾ عبارة مكررة بعد ذكر أعندما يرد ذكر كؿ طائفة مف طكائؼ المؤمنيف 
َلى، ُكلُّ َطاِئَفٍة َتْفِدي َعاِنَيَيا ]اسيرىا[ و َعَمى ِرْبَعِتِيْم َيَتَعاَقُموَن َمَعاِقَمُيْم ]دياتيم[ اْْل اسـ الطائفة "
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 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

ؿ تأكيدات الصحيفة كانت عمى ابقاء ىذه البطكف عمى أك "، فاْلُمْؤِمِنينَ ِباْلَمْعُروِف َواْلِقْسِط َبْيَن 
أم عمى كضعيـ السابؽ في قضيتيف  (٘ٛ))ِرْبَعتيـ(، بمعنى "أم عمى امرىـ الذم كانكا عميو"

 ، كما كضعت الصحيفة أسسا لكيفية تنفيذ ذلؾ:  (ٙٛ)ميمتّيف ىما دفع دية القتيؿ كفداء األسير

كقد كرد بيذا المعنى في عدة  ،(ٚٛ)لغكيا يمتحكر حكؿ معنى العمـ بالشيء أ/ المعركؼ: العرؼ
، كربما (ٜٛ)، كمنو تتفرع معاف  أخرل منيا أف المعركؼ ىك كجو اإلنساف الذم بو ُيعرؼ(ٛٛ)آيات

المدينة السيما أف العرؼ ىك الشكؿ  أكيشير ألىمية العرؼ عند العرب ألنيا تمثؿ كجو القبيمة 
البدائي لمقانكف في المجتمعات القديمة، كاألعراؼ بمعنى المكاف العالي فعرؼ األرض  أكلي ك األ

التي قد تدلؿ عمى فكقية الُعرؼ عند العرب مف طرؼ بعيد أم يسمك عمى بقية ( ٜٓ)ما أرتفع منيا
األشياء كىك أمر طبيعي في مجتمع محافظ تمثؿ التقاليد عمكده الفقرم، كالعرؼ ضد المنكر أم 

ألف المعركؼ عند ابف منظكر ما  ؛المستيجف كلعمو يشير اللتصاؽ العرؼ بالخير الشيء
)ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض ، كجاءت آية األعراؼ معززة بنصيا (ٜٔ)يستحسف مف األفعاؿ

َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَيا )َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة  ، كذلؾ في آية البقرة اف (ٕٜ)(َٜٜٔعْن اْلَجاِىِميَن)
، كمع ذلؾ ينبغي أف نضع في االعتبار أف اآلية كردت في إطار (َٖٕٙأًذى َوالمَُّو َغِنيّّ َحِميٌم)

التصحيح القرآني لمفيـك العرؼ بمعنى الخير، كالغالب عمى الظف أنو يخالؼ معنى المفيـك 
ال ى ؿ كاف الثأر مف أحد أقرباء القاتؿ كليس نفسو مف منظكر قبمي عند العرب قبؿ اإلسالـ، كا 

؟، لذلؾ نرل مف األفضؿ أف نقكؿ أف العرؼ ىك ما تكاضعكا عميو أم  مف القاتؿ نفسو خيران 
 ف المعنى المغكم يؤيد ذلؾ. أشاع كفشا بينيـ كأصبح محؿ اتفاقيـ السيما 

 . (ٜٗ)يضا، كعند المغكييف العرب ا (ٖٜ)(ٕٕٛب/ القسط: كىك العدؿ في سكرة البقرة )

نَّ اْلُمْؤِمِنيَن اَل َيْتُرُكوَن ُمْفَرًحا ]محتاجا[ َبْيَنُيْم َأْن ُيْعُطوُه "أ/ٕٔت/ مساعدة المحتاج: َواِ 
"، بمعنى انيا فرضت عمى كؿ المؤمنيف مساعدة الشخص "المثقؿ َعْقلٍ  أوِباْلَمْعُروِف ِفي ِفَداٍء 
في دفع حصتو مف الدية كالفداء، كفي ىذا ُبعد يتعمؽ بترسيخ مبدأ  (ٜ٘)بالديف كالكثير العياؿ"

 العدالة االجتماعية بيف األمة. 
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الدية  إلىكفيما يخص الييكد العرب فقد خمت بنكد الصحيفة المتعمقة بيـ مف اإلشارة 
 نو يسرم عمييـ ما يسرمأف عبارة )امة مع المؤمنيف( ربما تعني أكالفداء، كلكف يمكف القكؿ ب

عمى المؤمنيف مف تعاقؿ كفداء فيما بينيـ، السيما اف ابقائيـ ضمف الجماعة المؤمنة أم ضمف 
انتماءاتيـ القبمية تمزميـ بدفع الدية كالفداء معيـ ايضا، فاألساس القبمي ظؿ ىك السائد في 

مع قيـ التكافؿ االجتماعي التي تنسجـ ألنو يرسخ قيـ  ؛معالجة قضية الدية كالفداء كقد تـ تبنيو
 .الديف الجديد

نيما أف التركيز عمى معالجة الجانب المادم في قضية الدية كالفداء رغـ أكيبدك لي 
ال كىك الشأف األمني لكي ال يحدث إنيما يخصاف شأنا ميما أال إيتعمقاف بجانب تنظيمي 

ستشيد  ف المرحمة المقبمةأاختالؼ بيف الجماعة المؤمنة كحمفائيـ حكؿ ىذيف األمريف السيما 
لذا كاف ىناؾ تأكيد عمى اف الدفع يككف بيف المؤمنيف مف افراد كؿ  ؛تكجيو حمالت عسكرية

 طائفة، كىذا يعني عزليـ عف الدفع مع مشركي طكائفيـ.

  / الحقوق ٙ

دستكر يتمثؿ في الحقكؽ التي يضمنيا، كقد بدل جميا  أكعالف إ أكف قيمة ام تشريع إ
ف الصحيفة حفظت في بنكدىا عمى حؽ الحياة كاألمف كأقرت التكافؿ االجتماعي أفيما تقدـ ب

نيا كفرت العدؿ عندما أالمغادرة مف يثرب، كما  أكبيف افرادىا ككفمت حؽ االقامة كحؽ اليجرة 
، كىك نفس المبدأ الذم اقره حمؼ الفضكؿ الذم عقد بيف ب/"النَّْصَر ِلْمَمْظُموِم"ٖٚاقرت مبدأ

ككاف مصدر افتخاره بو  ( عشريف عامان ملسو هيلع هللا ىلصالمكية عندما كاف عمر النبي محمد) بعض البطكف
كما  ،(ٜٙ)قائال: "َما ُأِحبُّ َأفَّ ِلي ِبِحْمؼ  َحَضْرُتُو ِبَداِر اْبِف ُجْدَعاَف ُحْمَر النََّعـِ َكَأنِّي َأْغِدُر ِبو"

نيا كفمت حرية أال عف اة بيف األفراد في مسؤكلية الجاني عف جنايتو فضك ااقرت الصحيفة المس
/"ِلْمَيُيوِد ِديُنُيْم، َوِلْمُمْسِمَمْيِن ِديُنُيْم، ٕ٘المعتقد مثمما كرد في البند المتعمؽ بالييكد العرب 

)اَل ِإْكَراَه ِفي كثر عمكمية في آية البقرة أ، التي كرد ما يماثميا كلكف بصكرة َمَواِليِيْم َوَأْنُفُسُيْم"
...) الدّْيِن َقْد َتَبيَّنَ  م منكعات تحـر أكما لـ تأِت في الصحيفة ذكر  ،(ٕٙ٘الرُّْشُد ِمَن اْلَغيّْ

 اآلخريف مف حؽ العمؿ كحؽ التممؾ. 



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٖٔٗ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

 

 ت/ الشؤون الحربية : 

ف مف بيف الكظائؼ التي تطمع بيا الدكلة ىي حماية المجتمع مف التيديدات الخارجية إ
ف أالتي تصب في عممية بسط سيادة الدكلة عمى إقميميا، كيمكف  (ٜٚ)تسكية النزاع" أكبالتصدم 

 ندرس الشؤكف الحربية في الصحيفة مف خالؿ المكضكعات اآلتية: 

 / السمم والحرب : ٔ

نَّ ِسْمَم اْلُمْؤِمِنيَن َواِحَدٌة، اَل ُيَساَلُم ُمْؤِمٌن ُدوَن ُمْؤِمٍن ِفي ِقتَاٍل ِفي َسِبيِل المَّوِ ٚٔالسمم : ، / "َواِ 
اة في عقد ك اكيظير اف الصحيفة كضعت المؤمنيف عمى قدـ المس، إالَّ َعَمى َسَواٍء َوَعْدٍل َبْيَنُيْم"
يضا عبارة عف فصيميف كبيريف ىما المياجركف كاألنصار، كأف عقد أالسالـ، فالمؤمنكف كانكا 

سالمة  ينصب  ىدؼ الصحيفة عمى المحافظة عمى في حيفالسمـ يؤثر عمى المؤمنيف جميعا، 
ساس لممحافظة عمى أمر أغير قابؿ لمتجزئة، كىك  لذا عدت سمـ المؤمنيف كاحدان  ؛المؤمنيف

القاعدة الجماىيرية التي تقـك عمى اكتافيا الدعكة كيمثؿ سالميا كآمنيا مصدر استقرار ليثرب 
لذا حرمت الصحيفة عمى أم مؤمف مسالمة العدك في السرايا  ؛( كدعكتوملسو هيلع هللا ىلصكمصدر قكة لمنبي)

 كالغزكات عمى حساب مؤمف آخر.

َذا ُدُعوا ٘ٗأما ما يخص الييكد العرب فقد جاء في البند  ُصْمٍح ُيَصاِلُحوَنُو  إلىأ/"َواِ 
نَُّيْم إَذا ُدُعوا  ِمْثِل َذِلَك َفِإنَُّو َلُيْم َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن،  ىإلَوَيْمَبُسوَنُو، َفِإنَُّيْم ُيَصاِلُحوَنُو َوَيْمَبُسوَنُو، َواِ 

ف الصحيفة مثمما الزمتيـ بقبكؿ أم صمح يعقده النبي أكىذا يعني ،إالَّ َمْن َحاَرَب ِفي الدّْيِن"
ياىـ الحؽ في عقد الصمح كألزمت أاة مانحةن ك ا( كالمؤمنكف فأنيا بالمقابؿ عاممتيـ بالمسملسو هيلع هللا ىلصمحمد)

تقكيض  أكالقبكؿ بو كاستثنت مف ذلؾ أم شأف قد يساىـ في اضعاؼ  النبي كالمؤمنيف عمى
عداء أجارة إجارة عمى عدـ الديف اإلسالمي، كنفيـ مف ذلؾ انيا مثمما اكدت سابقا في مبدأ اإل

الدكلة الجديدة الناشئة فإنيا تعيد التأكيد عمى األمر ذاتو في منح حؽ عقد الصمح لمييكد العرب 
عداء الديف الجديد كقريش أف ال يككف ممف يحارب في الديف، كىذا يعني أمع أم كاف شريطة 

 غيرىـ مف المشركيف كالييكد . أك
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نَّ ُكلَّ َغاِزَيٍة َغَزْت َمَعَنا ُيْعِقُب َبْعُضَيا َبْعًضا". ٛٔالحرب :  ، ف يستبدؿ بعضيـ ببعضأأم /"َواِ 
ف البند يرد أ( رغـ َمَعَنالممفت لالنتباه كممة ). كا(ٜٛ)"كالتَّعقيُب: َغزكة  بعد غزكة  كَسْير بعد سير  "

ضمف البنكد الخاصة بالمؤمنيف ؟، ربما المقصكد بيا تنظيـ الحمالت العسكرية اليجكمية 
أم طرؼ يريد االنضماـ لممؤمنيف كالتحالؼ  أكالخارجية التي يريد االشتراؾ فييا الييكد العرب 
ِإنَُّو َمْن َتِبَعَنا ِمْن َيُيوَد ينص عمى " ٙٔف البند أمعيـ، كيتعزز ىذا التفسير أكثر عندما نتذكر 

 ".  َفِإنَّ َلُو النَّْصَر َواْْلُْسَوةَ 

اع معيـ لقد ألزمت الصحيفة الييكد العرب بكصفيـ حمفاء لممؤمنيف الدف الدفاع عن المدينة:
نَّ َبْيَنُيْم النَّْصَر َعَمى ٗٗعف مدينة يثرب في حاؿ تعرضيا لغزك خارجي، فجاء في البند  /"َواِ 

 ". َمْن َدَىَم َيْثِربَ 

ف الصحيفة إأما فيما يخص النفقات العسكرية لكؿ مف المؤمنيف كالييكد فالنفقات والتعويضات: 
ات مشاركتو العسكرية في حمالت ف كؿ طرؼ يتحمؿ نفقأكانت كاضحة بيذا الخصكص في 

نَّ اْلَيُيوَد ُيْنِفُقوَن َمَع اْلُمْؤِمِنيَن َما َداُموا / ٕٗىجكما، فجاء في البند  أكالمؤمنيف دفاعا  "َواِ 
نَّ َعَمى اْلَيُيوِد ٖٚ، كجاء في صيغة أخرل في البند ٖٛفي البند  كتكرر نصان ُمَحاَرِبيَن"،  أ/"َواِ 

، كفي ىذا التكرار داللة تأكيد كتكضيح لممسائؿ المالية حتى ال اْلُمؤمنين َنَفَقَتُيْم"َوَعَمى  َنَفَقَتُيمْ 
ف المؤمنيف آنذاؾ غير قادريف عمى تجييز غيرىـ في حمالتيـ أيحدث لبس فييا السيما 

 ـ ىجكمية.أالعسكرية دفاعية كانت 

ن اْلُمؤمِنيَن يبيء َبْعُضُيْم َعَمى َبْعٍض ِبَما َنالَ ٜٔ كتعني )يبيء( . ِدَماَءُىْم ِفي َسِبيِل المَِّو" / "َواِ 
ىمية التكافؿ االجتماعي بيف المؤمنيف في تحمؿ نتائج أ، كالبند ينص عمى (ٜٜ)أم يرجع كيكزع

 الخسائر البشرية في السرايا كالغزكات.

ؿ كاف في البنكد المتعمقة ك لقد كرد ىذا التأكيد في بنديف األضرب المصالح التجارية لمكة: 
"ِإنَُّو اَل ُيِجيُر ُمْشِرٌك َمااًل لقريش َواَل نفسا، َواَل َيُحوُل ُدوَنُو  عمى ب/ٕٓإذ اكد البند بالمؤمنيف 
ف المشركيف لـ يككنكا طرفا في االتفاؽ، كىذا ىك البند الكحيد الذم يشير أ"، رغـ َعَمى ُمْؤِمنٍ 

ألف الحمالت العسكرية التي سيكجييا  ؛اسية ىذه المسألةالييـ، لكف يمكف تفسير األمر بحس
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قطع الطريؽ الرابط بيف مكة كبالد  إلىالتي سيقكدىا بنفسو تيدؼ باألساس  أك( ملسو هيلع هللا ىلصالنبي محمد)
كما حرمت ، مف أجؿ اضعاؼ مكة اقتصاديان  استعمالوالشاـ كمنع القكافؿ التجارية المكية مف 
رب األمر ذاتو ككسعت مف نطاؽ المنع ليشمؿ تجارة الصحيفة مف جية ثانية عمى الييكد الع

نَُّو اَل ُتَجاُر ُقَرْيٌش َواَل َمْن َنَصَرَىا"ٖٗيضا في البند أقريش ككؿ مف ينصرىا   . /"َواِ 

  ث/ السمطات في الصحيفة

نيا بحد ذاتيا أالمسؤكؿ عف اصدار التشريعات رغـ  إلىف بنكد الصحيفة لـ تشر مباشرة إ
نو كاف مصدر التشريعات العامة أ( كاف المشرع لو مما يعني ملسو هيلع هللا ىلصالنبي محمد) فأتمثؿ تشريعا ك 

التي تنظـ الحياة في يثرب، كلكنيا حددت بكضكح المسؤكؿ عف السمطة القضائية السيما في 
حؿ المشكالت التي قد تحدث بيف أطرافيا كاالختالؼ الذم قد يقع بيف المؤمنيف مف مياجريف 

، وَ  إلىنَُّكْم َمْيَما اْخَتَمْفُتْم ِفيِو ِمْن َشْيٍء، َفِإنَّ َمَردَُّه /"َوا ِ ٖٕ كأنصار في البند لىالمَِّو َعزَّ َوَجلَّ  ا 
"، كذلؾ االختالؼ كالمشاكؿ التي قد تحدث بيف الييكد العرب كالمؤمنيف في البند الخاص ُمَحمَّدٍ 
ِحيَفِة ِمْن َحَدٍث "/ٕٗبيـ  نَُّو َما َكاَن َبْيَن َأْىِل َىِذِه الصَّ اْشِتَجاٍر ُيَخاُف َفَساُدُه، َفِإنَّ َمَردَُّه  أوواِ 
، وَ  إلى لىالمَِّو َعزَّ َوَجلَّ نبياء الحكـ بيف كظيفة األف مف أ إلى". كقد اشارت سكرة البقرة ُمَحمَّدٍ  ا 

)َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث ليية/ الكتاب الذم معيـ لمتعميمات اإل الناس في االختالفات كفقان 
اْخَتَمُفوا المَُّو النَِّبيّْيَن ُمَبشِّْريَن َوُمْنِذِريَن َوَأْنَزَل َمَعُيُم اْلِكَتاَب ِباْلَحقّْ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفيَما 

 (. ٖٕٔ...)البقرة

نو أ( الذم مثمما بينا سابقا ملسو هيلع هللا ىلصيظير بيد النبي محمد)ما السمطة التنفيذية فكانت عمى ما أ
ف الدكلة كانت في أكاف يعتمد عمى الجماعة في رصد خرؽ القانكف كفي تنفيذه مما يكشؼ عف 

 نيا كانت في بدايتيا ال تضـ كؿ المؤسسات الحككمية مثؿ جياز شرطة كغيرىا.أمرحمة َتشُكؿ ك 
 ثا اْلقميم ثال

نو لـ يرد في سكرة البقرة كقد أال إ( ٗٗ، ٜٖ، ٔكرد اسـ يثرب في بعض بنكد الصحيفة )
َذا )حمت محمو كممة )األرض( التي نفيـ مف خالؿ سياؽ النصكص اف المقصكد بيا يثرب  َواِ 

، فالخطاب القرآني يتحدث  (ٓٓٔ)(ِٔٔقيَل َلُيْم اَل ُتْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض َقاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِمُحوَن)
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ذف يحدد األرض بطريقة غير إىؿ يثرب، فيك أىنا عف مكاقؼ المنافقيف المشركيف كالييكد مف 
ْذ َقاَلْت َطاِئَفٌة ف لـ يذكرىا باالسـ الخاص الذم ُذكر في سكر الحقة مثؿ األحزاب أمباشرة ك  )َواِ 

ىك فرؽ بيف عمكمية الطرح القرآني الذم ، ك (ُٖٔعوا...)ِمْنُيْم َيا َأْىَل َيْثِرَب اَل ُمَقاَم َلُكْم َفاْرجِ 
كنجد في المعاجـ المغكية يخاطب الناس كبيف خصكصية الصحيفة كدستكر ألىؿ يثرب آنذاؾ، 

 نو كاف مستمدان أأف معنى كممة )ثرب( ىك "شحـ رقيؽ يغثي الكرش كاألمعاء" الذم ال ُيستبعد 
 ع سكانيا كُتشحـ بطكنيـ، كالتثريب يأتي أيضان مف غناىا بالخيرات كأرض زراعية خصبة ُتشب

، كقد ُذكر ىذا المعنى في سكرة يكسؼ (ٔٓٔ)بمعنى المـك كالتعيير بالذنب كالتذكير بو
( في طريؽ عكدتو مف غزكة ملسو هيلع هللا ىلص(، كقد ُسميت )طابة( مف قبؿ النبي)ٕٜالمكية)
 ، لكنيا لـ تصبح شائعة بؿ طغى عمييا اسـ المدينة. (ٕٓٔ)ـ(ٖٓٙق/ٜتبكؾ)

فيؿ كانت يثرب تطمؽ عمى المدينة كميا أـ عمى جزء منيا ؟، ىذا غير كاضح بإشارة 
ال إشارة غير مباشرة لبعض مناطؽ إمباشرة في الصحيفة كال في سكرة البقرة كبقية السكر الميـ 

ُقَرى... وردت في سورة الحشر )َما َأَفاَء المَُّو َعَمى َرُسوِلِو ِمْن َأْىِل الْ يثرب ُذكرت بكممة )قرل( 
التي  ، كالمقصكد بأىؿ القرل ىك مجمكعة مف القرل الصغيرة التابعة لبني النضير (ٖٓٔ)(ٚ)

عمـ داؿ  سـاك، مما قد ُيممح لخصكصية )يثرب( (ٗٓٔ)( عمى غنائميا فيئاملسو هيلع هللا ىلصحصؿ النبي محمد)
باء عمى جزء مف المدينة كربما يككف قمبيا، كيدعمو ما ذكره ياقكت الحمكم عف بعض قراىا "كق

ف تككف أ، لكنو ال ينفي (٘ٓٔ)ما يمي القبمة كىي شبيية بالقرية" إلىخارج المدينة عمى نحك ميميف 
كما تظير كممة )المدينة( كىي المفظة التي اشتيرت بيا يثرب  يثرب تجمعا لمجمكعة مف القرل،

عمـ يطمؽ عمى عمـك المدينة في مقابؿ مف ىك خارج  كاسـبعد سكرة األحزاب في بعض اآليات 
)َوِممَّْن َحْوَلُكْم ِمْن اْْلَْعرَاِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْىِل عنيا مف األعراب كما جاء في سكرة التكبة 

 .(ٙٓٔ)(ٔٓٔاْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَمى النَّْفاِق... )

عمى يثرب  ربما كاف قاصران  ـ يقتصر عمييا ؟،أف تحريـ يثرب يشمؿ قراىا ألكف ىؿ 
( مثمما اف المقصكد بحرمة مكة ىك بطف ملسو هيلع هللا ىلصنفسيا كقمب لممدينة كفييا مستقر النبي محمد)

 .(ٚٓٔ)الكادم حيث البيت الحراـ كليس المدينة كميا
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 الخاتمة 

نو لمس ىذا األمر أ( السيما ملسو هيلع هللا ىلصفي ذىف النبي محمد) ف مشركع بناء الدكلة كاف كاضحان إ
بؿ كضركرة عامة لكؿ العرب آنذاؾ الذيف كانكا عبارة عف قبائؿ متناحرة ليس كحاجة شخصية 

)َوَأْقَسُموا ِبالمَِّو ف يككنكا كتابييف ألذا كانكا يتمنكف  ؛متقاتمة لـ تجمعيـ دكلة كليس لدييـ كتاب
ا َجاَءُىْم َنِذيٌر َما َزاَدُىْم ِإالَّ َجْيَد َأْيَماِنِيْم َلِئْن َجاَءُىْم َنِذيٌر َلَيُكوُننَّ َأْىَدى ِمْن ِإْحَدى اْْلَُمِم فَ  َممَّ

ف نسميو بأمنيات العرب أفيذه اآلية كنظيراتيا تكشؼ عما يمكف ، (ٛٓٔ)(ُٕٗنُفورًا )فاطر
لذا سعى  ؛( كاحدا منيـ يستشعر احالميـ كيدرؾ حاجاتيـملسو هيلع هللا ىلصكأحالميـ آنذاؾ، ككاف النبي محمد)

التي مثمت حاجة لى ارىاصاتيا أك يثرب ككانت الصحيفة  إلىتأسيس دكلة فكر ىجرتو  إلى
كضركرة سياسية كاجتماعية ممحة فيي صكرة متقدمة آنذاؾ مف صكر الحراؾ كالتغير السياسي 

بنية اجتماعية  إلىالعربي الذم يريد تغّير البنية االجتماعية مف بنية قبمية قائمة عمى األعراؼ 
ف الصحيفة ألذا نرل  ؛كلة كيككف القانكف قمبيا النابضمغايرة يككف شكميا المؤسساتي ىك الد

طرافيا في التكاليؼ العامة كالمشاركة كمنحت الخاضعيف أاة بيف ك اقامت عمى العدؿ كالبر كالمس
 لسمطتيا حؽ التديف. 

ف مرتكزات بناء الدكلة )الشعب، السيادة، اإلقميـ( كانت أتبيف مف خالؿ البحث كقد 
كاضحة في سكرة البقرة التي حددت األطر العامة، كفي الصحيفة التي قعدت ىذه األطر العامة 

ف نسميو بدستكر ينظـ العالقة بيف سكاف يثرب آنذاؾ أفي بنكد كاضحة الداللة شكمت ما يمكف 
رغـ ما قد المرحمة المدنية بعد اليجرة النبكية الييا،  رغـ انيا صدرت في مرحمة مبكرة مف عمر

لممؤمنيف كَمْف تحالؼ معيـ مف ( ملسو هيلع هللا ىلصعالف مف جانب كاحد ىك النبي محمد)إنيا أيقاؿ عنيا مف 
مف ىذا ان ف الييكد بفصائميـ الثالثة )قينقاع كالنضير كقريظة( لـ يككنكا جزءأك  ،ييكد قكميـ
 كتحديد المقصكد بمصطمح الييكد الكارد في الصحيفة ثانيان  الن ك أآليات سكرة البقرة  االتفاؽ كفقان 

 س كالخزرج.  ك بأنو يقتصر عمى الييكد مف عرب األ

سكرة البقرة كالصحيفة طبيعة النقمة النكعية التي تأسس عمييا النظاـ السياسي  بينتكقد 
( في الجمع بيف النبكة كالممؾ أم الديف كالسياسة، كىك خطاب مغاير لما كاف ملسو هيلع هللا ىلصلدكلة الرسكؿ)

 متعارؼ عميو في الفكر السياسي الييكدم كالنصراني كالكثني الذم يفصؿ بينيما. 
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 ىوامش البحث
صكر  أكتعنى السيميائية بدراسة العالمات )االشارات( دراسة منظمة سكاء كانت عمى شكؿ كممات  (ٔ)
كما بعدىا؛  ٕٛأشياء" لمتكسع ينظر : دانياؿ تشاندلر، اسس السيميائية،  أكإيماءات  أكاصكات  أك

 . ٙٛٔ-ٚٚٔميجاف الركيمي كسعد البازعي، دليؿ الناقد األدبي، 
كقد تمت االستعانة بالسكر المكية ألنيا سبقت سكرة البقرة نزكال، كلـ نعتمد عمى السكر المدنية اال ( ٕ)

كفر نص في سكرة البقرة، ككثقنا عدد مف المكضكعات اليكامش بسكر مكية كأخرل عند الضركرة كلعدـ ت
 مدنية لغرض االستزادة لمف يريد التكسع مف القراء. 

؛ محمكد ٔٛاحمد سيد حسيف، دكر القيادة السياسية في اعادة بناء الدكلة )ركسيا في عيد بكتيف(،  (ٖ)
 .  ٛٔحيدر ، الدكلة ، 

 .ٖٙٔ-ٖٗٔمحاضرات في تاريخ العرب، صالح احمد العمي،  (ٗ)
 . ٖٕٔ، ٖٗٔ، ٕٛٔينظر ايضا : البقرة  (٘)
 .ٕٙٗ/ٛ؛ ينظر: الفراىيدم، العيفٔٗ-ٕٕ/ٕٔابف منظكر، لساف العرب  (ٙ)
، ٜٛٔ، ٚٛٔ، ٖٛٔ، ٓٛٔ، ٜٚٔ، ٚٚٔ، ٖٕٔ، ٖٙ، ٛٗ، ٕٗ، ٕٔ، ٕينظر ايضا : البقرة ( ٚ)

ٜٔٗ ،ٕٖٓ ،ٕٕٔ ،ٕٕٖ ،ٕٕٗ ،ٕٖٔ ،ٕٖٖ ،ٕٖٚ ،ٕٖٚ ،ٕٗٔ ،ٕٚٛ ،ٕٛٔ ،ٕٕٛ. 
 .ٕ٘ٛ، ٚٚٔ، ٖٙٔ، ٜٛينظر: البقرة ( ٛ)
 .ٖ٘ٔ-ٕٗٔ، ٘ٔٔ-ٗٔٔينظر: البقرة ( ٜ)
 .ٚٛٔ-ٖٛٔينظر: البقرة ( ٓٔ)
 .ٖٕٓ-ٜٙٔ، ٜٛٔ، ٛ٘ٔ، ٜٕٔ-ٕ٘ٔينظر: البقرة ( ٔٔ)
 .ٕٛٚ، ٕٙٚ-ٕ٘ٚينظر: البقرة ( ٕٔ)
 .  ٖٛٔ-ٖٚٔ/ٗتفسير الطبرم، ( ٖٔ)
 . ٕٚينظر ايضا : االنفاؿ ( ٗٔ)
 . ٔٙٔ/ٔالمغازم، ( ٘ٔ)
 .ٖٖٗ/ٔنسب معد كاليمف ، ( ٙٔ)
مشتاؽ بشير الغزالي كمحمد جكاد فخر ؛ ٜٕٛالسيرة النبكية الصحيحة، اكـر ضياء العمرم، ( ٚٔ)

المستشرقيف، مجمة آداب الككفة،  المبكرة كآراء اإلسالمية المصادر في دراسة المدينة الديف، كثيقة
 . ٜ٘ٔ/ٔج
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 . ٖٛ؛ بركات احمد، محمد كالييكد نظرة جديدة، ٖٙٗمكنتغمرم كات، محمد في المدينة، ( ٛٔ)
محمد صالح خميفة، مقكمات الدكلة االسالمية في ضكء كثيقة )دستكر( المدينة، بحث مستؿ، ( ٜٔ)

 . ٕٙٙٔ-ٕ٘ٙٔمجمة كمية الدراسات االسالمية ، 
يدة في صحيفة المكادعة بيف القاطنيف في المدينة المنكرة، ىادم عبد النبي التميمي، قراءة جد( ٕٓ)

ٕٔٛ . 
 . ٓٙ٘/ٔتفسير الطبرم ( ٕٔ)
 . ٕٖٖ/ٕتفسير الطبرم ( ٕٕ)
 . ٖٚٔ، ٜٓٔ، ٘ٓٔ، ٔٓٔ-ٓٓٔ، ٜٛ-ٜٚ؛ ينظر: البقرة ٖٛٗ/ٕتفسير الطبرم ( ٖٕ)
 . ٜٕٗ/ٖتفسير الطبرم  ٜ٘ٔ؛ كآية ٔٚ٘/ٔتفسير الطبرم، ( ٕٗ)
 .  ٖٓٔ-ٛٚ، ٗٚ-ٚٗينظر: البقرة ( ٕ٘)
 . ٜٕٛالسيرة النبكية الصحيحة ، ( ٕٙ)
 . ٕٛٛ-ٕٙٛالسيرة النبكية الصحيحة ، ( ٕٚ)
 . ٙٔ٘-ٗٔ٘/ٕ/جٔالسيرة النبكية، ؽ( ٕٛ)
 . ٕٖٚ/ٔ؛ الجكىرم، الصحاح في المغة، ٘ٙ/ٕالفراىيدم، العيف، ( ٜٕ)
 .ٖٕٔ/ٜ؛ تفسير الطبرسيٕٗٔ/ٕٙتفسير الطبرم( ٖٓ)
 .ٓٔ٘/ٕتفسير الطبرم، ( ٖٔ)
 .ٖٚ/ٖتفسير الطبرم، ( ٕٖ)
 .ٕٜ/ٖتفسير الطبرم، ( ٖٖ)
فَّ اْلَيُيكَد ُيْنِفُقكَف َمَع اْلُمْؤِمِنيَف َما َداُمكا ُمَحاَرِبيفَ  /ٖٛينظر البنكد ( ٖٗ) ـْ إَذا ُدُعكا / ٘ٗ. َكاِ  نَُّي ِمْثِؿ  إلىَكاِ 

ـْ َعَمى اْلُمْؤِمِنيفَ   . َذِلَؾ َفِإنَُّو َلُي
 . ٘ٔمحمكد حيدر، الدكلة، ( ٖ٘)
،  ٓٛٔ، ٙ٘، الرـك٘ٓٔ، األنبياء ٗ٘كٕٔ، األنعاـ ٙ٘ٔلممزيد ينظر السكر المكية: األعراؼ( ٖٙ)

،  ٚٚك ٙٙ، ٕٗ، النساءٗ٘ٔ، لممزيد ينظر سكر مدنية نزلت بعد سكرة البقرة: آؿ عمرافٕٙٗ، ٚٛٔ
 .ٔ٘، التكبة٘ٗ،  ٕٖ، ٕٔة، المائدٗ، الحجٖ، الحشرٕٔ، المجادلةٕٚ، الحديدٕٚٔ، ٖٓٔ

 .  ٕٔػٕٓ/ٚٔالتكراة ، التككيف ( ٖٚ)
سكر مدنية  يضان أ، ينظر ٖٙٔ، البقرة ٘ٛ، األنبياء ٙٛ، األنعاـ ٛٗينظر أيضا سكر مكية: ص ( ٖٛ)

 . ٖٙٔ، النساء ٗٛتمت سكرة البقرة في النزكؿ: آؿ عمراف 
تقارف  ٕٚاألنبياء  ، ٙٛتقارف مع  ٗٛاألنعاـ  ، ٗ٘تقارف مع  ٜٗ؛ مريـ ٛٗتقارف مع  ٘ٗص ( ٜٖ)
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 .٘ٛمع
 .ٕ٘ٛالبقرة ( ٓٗ)
 . ٗٚ؛ قامكس الكتاب المقدس ٕٔ،  ٜ/ٕ٘؛  ٕٙػٖٕ، ٕٓ، ٛٔ/ٚٔالتكراة، التككيف( ٔٗ)
 .ٔ/ٜٖ، ٕٛ-ٕ٘/ٖٚالتكراة، التككيف ( ٕٗ)
 . ٖ-ٔ/ ٘،ٕالتكراة، صامكيؿ(ٖٗ)
 كما بعدىا.  ٗ/ ٚ، ٕالتكراة، صامكيؿ( ٗٗ)
 . ٕ٘/ ٕٓانجيؿ لكقا، ،ٙٔ/ ٕٔ؛ انجيؿ مرقس، ٕٔ/ ٕٕانجيؿ متى، ( ٘ٗ)
 .  ٖٙ/ ٛٔانجيؿ يكحنا، ( ٙٗ)
عمي  ، ٕٗٔ/ٙلمزيد مف التفاصيؿ ينظر: جكاد عمي المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ االسالـ، ( ٚٗ)

، التغير الميثكلكجي في عصر الرسالة كدكره في دكافع حركات الردة، مجمة ابحاث ميساف، ع غانـ جثير
 . ٖ٘ٔـ، ٖٕٔٓ، سنة ٚٔ
، ٗٙ-ٔٙ، اإلسراءٖٕٔ-ٙٔٔ، طو ٕٙ-ٔٔ، األعراؼ٘ٛ-ٚٔينظر سكر مكية: ص( ٛٗ)

 . ٓ٘، الكيؼٖٗ-ٕٙالحجر
 . ٕ٘ٗ/ ٔتفسير الطبرم، ( ٜٗ)
 . ٖ٘ينظر: ص( ٓ٘)
 . ٕٖٚ/٘، تفسير الطبرم( ٔ٘)
 . ٘٘سراء د بالزبكر في سكرة اإلك اكراجع تفضيؿ د ،ٖٛٚ/٘تفسير الطبرم، ( ٕ٘)
؛ رغـ أف اآليات القرآنية ٔٗ، البقرة ٖٓ، األحقاؼ ٜٔ، االنعاـ ٖٔينظر سكر مكية: فاطر ( ٖ٘)

 .ٜٚ، ٘ٚسجمت اتياميـ بالتحريؼ في آيتّي البقرة 
)تفسير الطبرم،  ٗٗػٖٗ، النحؿ ٓٔاألحقاؼ (، ٕٔٓ-ٕٓٓ/٘ٔيكنس )تفسير الطبرم ( ٗ٘)

 . ٚٗػٙٗ(، العنكبكتٕٛٓ-ٕٚٓ/ٚٔ
 . ٖ٘ٔ، ٘ٗالبقرة( ٘٘)
 . ٕٗبرىاف غميكف ، نقد السياسة الدكلة كالديف ، ( ٙ٘)
 . ٕ٘ٓ، ٕٚالبقرة ( ٚ٘)
 .  ٕٛعادة بناء الدكلة، إاحمد سيد حسيف ، دكر القيادة السياسية في ( ٛ٘)
 . ٖ٘محمكد حيدر، الدكلة ، ( ٜ٘)
يثرب، كقتؿ في بطحاف عمى  إلىىك نفيع بف المعمى بف لكذاف الخزرجي، اسمـ قبؿ قدـك النبي ( ٓٙ)

؛ ابف حجر ، اإلصابة ٕٓٗ/ٔس، ينظر: ابف الكمبي ، نسب معد كاليمف، ك يد رجؿ مف مزينة حميؼ األ
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 .ٓٓٗ/ٙفي تمييز الصحابة، 
ألف معنى الدسيعة يتركز عمى اخراج شيء ما مف الجكؼ كالقيء  ؛المساىمة في اظيار الظمـ( ٔٙ)

 .ٗٛ/ٛكغيره، ينظر: ابف منظكر ، لساف العرب، 
؛ ٕ٘ٔ/ٕ"، ينظر: األزىرم ، تيذيب المغة ، "َقاَؿ اْبف َعبَّاس: الَصْرؼ: الِدية، كالَعْدُؿ: السَِّكيَّة (ٕٙ)

ـْ ِبَما َتُقكُلكَف َفَما َتْسَتِطيُعكَف َصْرفنا َكاَل َنْصرنا...)كالصرؼ ىك البدؿ بحسب آية الفرقاف )َفَقْد   ( .َٜٔكذَُّبكُك
 .  ٕٓ/ٕ، ينظر: الفراىيدم، العيف ، أم قتؿ نحرا مؤمنا بدكف ذنب( ٖٙ)
 .ٕٖٚ/ٖ؛ ابف منظكر، لساف العرب، ٜٚٔ/٘الفراىيدم، العيف، ( ٗٙ)
 . ٖ٘ٚ-ٖٗٚ/ٔإبف سعد، الطبقات الكبرل، ( ٘ٙ)
 . ٖٗٚ/ٔسميو ابف الكمبي الجالس كليس الحارث، نسب معد كاليمف الكبير، ي( ٙٙ)
كىي مساكف بني عمرك بف عكؼ مف األنصار، تقع عمى بعد  ُعرفت القرية باسـ بئر ىناؾ،( ٚٙ)

 . ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٗينظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ميميف جنكب يثرب؛
س، كقد اختمفكا في زمف كفاتو بيف مف ك مسممّي األائؿ أك ىك عكيـ بف ساعدة بف عائش، كاف مف ( ٛٙ)

يقكؿ انو تكفي في حياة النبي)ص(، كبيف مف ذكر انو مات في خالفة عمر بف الخطاب؛ ينظر: ابف 
 . ٕٓٙ/ٗحجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، 

 . ٖ٘ٓ-ٖٖٓ/ٔ؛ الكاقدم، المغازم، ٖ٘ٚ-ٖٗٚ/ٔابف الكمبي، نسب معد كاليمف الكبير، ( ٜٙ)
 .  ٚٙٔ/ٔالكاقدم، المغازم،  ،ٜٓٚ/ٕ، ٖٗٚ/ٔابف الكمبي، نسب معد كاليمف الكبير، ( ٓٚ)
 .  ٚ٘ينظر ايضا: القصص( ٔٚ)
 .ٚ، الزمرٙ، األنعاـ ٘ٔ، اإلسراءٛٔينظر أيضا: فاطر( ٕٚ)
، َفِإنَُّو اَل ُيك ٖٔ+ٕ٘ينظر تكرار نفس العبارة في البنديف: ( ٖٚ) ـَ ـَ َكَأِث ِتُغ إالَّ َنْفَسُو، َكَأْىَؿ )...إالَّ َمْف َظَم

 َبْيِتو(.
 .ٛٓٗ/٘ٔابف منظكر، لساف العرب، ( ٗٚ)
 . ٖٛ٘؛ دركزة ، عصر النبي ٔٔٗ/٘ٔابف منظكر، لساف العرب، ( ٘ٚ)
النحؿ  ،ٖٖ، االسراءٜٗ، لممزيد ينظر السكر المكية: النمؿ ٕٙٛ، ٕٚ٘، ٕٓٔ، ٚٓٔالبقرة ( ٙٚ)



                                                                     

 ٕ٘ٔ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 عمي غانم جثير.أ.د 

 .٘٘، المائدة ٖٚٔ، ٘ٗ، ٖٖ، النساء ٓ٘ٔ، ٕٕٔ،  ٛٙ؛ كالسكر المدنية: آؿ عمراف ٙٚ-٘ٚ
 .  ٖٔٚ/ٔابف المبارؾ ، منتيى الطمب مف اشعار العرب ، ( ٚٚ)
 . ٕٓٔ، ٚٓٔينظر ايضا: البقرة ( ٛٚ)
المَِّو ِفي َشْيء  ِإالَّ  ِلَياَء ِمْف ُدكِف اْلُمْؤِمِنيَف َكَمْف َيْفَعْؿ َذِلَؾ َفَمْيَس ِمفَ أك )اَل َيتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنكَف اْلَكاِفِريَف ( ٜٚ)

ـُ المَُّو َنْفَسُو كَ  ـْ ُتَقاةن َكُيَحذُِّرُك لىَأْف َتتَُّقكا ِمْنُي  . (ٕٛالمَِّو اْلَمِصيُر) ا 

 .  ٕٛاحمد سيد حسيف ، دكر القيادة السياسية في اعادة بناء الدكلة، ( ٓٛ)

 . ٕٗ٘/ٔ؛ ابف دريد، جميرة المغة، ٛٚ/ٕالفراىيدم، العيف، ( ٔٛ)

، لساف ر؛ ابف منظك ٕٓٔ/ٔٔ، تيذيب المغة، ؛ األزىرمٙٚٔ/ٙالفراىيدم، العيف ( ٕٛ)

 .ٖ٘ٔ/ٗالعرب،

 .ٛٗكسكر مدنية: األنفاؿ ،ٕٛ، الممؾٛٛ، المؤمنكفٖٔلممزيد ينظر السكر المكية: األحقاؼ( ٖٛ)

 . ٕٙٔ، ٕ٘ٔ، ٖٕٔ/ٕٔلساف العرب ،  ؛ ابف منظكر،ٕٕٕ/ٖالفراىيدم، العيف ( ٗٛ)

 .  ٖٗٛٔ/ٗالجكىرم، الصحاح، ( ٘ٛ)

 . ٜٖٔ/ٔالفراىيدم، العيف، ( ٙٛ)

 . ٖٕٙ/ٜ؛ ابف منظكر، لساف العرب، ٕٔٔ/ٕالفراىيدم، العيف ( ٚٛ)

، ٜ٘، األحزابٖٕٚ، ٙٗٔ، ٜٛ، البقرةٜٙ، المؤمنكفٕٓ، األنعاـٕٙ، ٛ٘، يكسؼٖٜالنمؿ( ٛٛ)

 . ٖ، التحريـٖٔ، الحجراتٖٓمحمد

 .ٖٕٛ/ٜابف منظكر، لساف العرب ( ٜٛ)

 .ٕٕٗ/ٜابف منظكر، لساف العرب ( ٜٓ)

 .ٜٖٕ/ٜابف منظكر، لساف العرب ( ٜٔ)

 . ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٜ؛ راجع : تفسير الطبرم٘ٔٗ/ٗتفسير الطبرسي ( ٕٜ)

، كالسكر المدنية: آؿ ٗٚ، األنبياء ٗ٘، ٚٗ، ٗ، يكنس ٜٕلممزيد ينظر السكر المكية: األعراؼ ( ٖٜ)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٖٔ٘ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

 .ٕٗ، ٛ، المائدة ٜ، الحجرات ٛ، الممتحنة ٖ٘ٔ، ٕٚٔ ،ٖ، النساء ٘، األحزاب ٕٔ، ٛٔعمراف 

 .  ٖٚٚ/ٚ؛ ابف منظكر، لساف العرب، ٔٚ/٘الفراىيدم، العيف ( ٜٗ)

 . ٕٓ٘/ ٕ/جٔابف ىشاـ، السيرة النبكية، ؽ( ٜ٘)

 . ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٔابف سعد، الطبقات الكبرل، ( ٜٙ)

 .  ٕٛاحمد سيد حسيف، دكر القيادة السياسية في اعادة بناء الدكلة، ( ٜٚ)

 . ٘ٛٔ/ٔاألزىرم، تيذيب المغة، ؛ ٛٚٔ/ٔالفراىيدم، العيف، ( ٜٛ)

 .  ٕٚٗ/٘ٔاألزىرم، تيذيب المغة، ( ٜٜ)

تفسير  ٕ٘ٓ-ٕٗٓ؛ ٓٔٗ/ٔتفسير الطبرم  ٕٚراجع البقرة:  ،ٕٛٛ/ٔينظر تفسير الطبرم، ( ٓٓٔ)

 .ٖٕٚ/ٗالطبرم 

 . ٖٕ٘ػٖٕٗ/ٔابف منظكر، لساف العرب  ،ٕٕٕ/ٛالفراىيدم، العيف ( ٔٓٔ)

 . ٘ٙٔ/ٔشبة، تاريخ المدينة،  ابفػ (ٕٓٔ)

 . ٗٔالحشر ( ٖٓٔ)

 .ٖٓٗ/ٜتفسير الطبرسي،  ، ٖٗ/ٕٛتفسير الطبرم، ( ٗٓٔ)

 .ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٗ؛ ٖٛ،  ٕٛ/٘معجـ البمداف، ( ٘ٓٔ)

 . ٕٓٔالتكبة ( ٙٓٔ)

 . ٚٗيئة النبكية مف منظكر قرآني، عمي غانـ جثير، الب( ٚٓٔ)

األنعاـ  ،ٜٕٔ/ ٕٔ، تفسير الطبرم ٛٙٔينظر ايضا: الصافات ،ٕٛٗ/ٕٓتفسير الطبرم، ( ٛٓٔ)

 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕٔ، تفسير الطبرم، ٚ٘ٔ
 

 



                                                                     

 ٗ٘ٔ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 عمي غانم جثير.أ.د 

 

 

 قائمة المصادر

 القرآن الكريم 

 التوراة واالنجيل

تيذيب المغة ، تح محمد عكض ، دار احياء التراث ،  ـ(،ٜٓٛىػ/ٖٓٚمحمد بف أحمد )ت  األزىرم،ػ ٔ
 . ٔ، طٕٔٓٓبيركت ، 

 . ٜٜٙٔاحمد، بركات، محمد كالييكد نظرة جديدة، منشكرات الييئة المصرية العامة لمكتاب، ػ ٕ

تشاندلر، دانياؿ ، اسس السيميائية، ترجمة د. طالؿ كىبة، مركز دراسات الكحدة العربي، بيركت، ػ ٖ
 . ٔـ، طٕٛٓٓ

التميمي، ىادم عبد النبي، قراءة جديدة في صحيفة المكادعة بيف القاطنيف في المدينة المنكرة ، ػ ٗ
منشكر ضمف كتاب بعنكاف كثيقة المدينة دراسات في التأصيؿ الدستكرم في االسالـ، منشكرات مركز 

 .ٔ، طٕٗٔٓالحضارة، بيركت، 

 .ٔ، طٕٕٔٓي ، دار الفراىيدم ، بغداد ، / البيئة النبكية مف منظكر قرآنٔجثير، عمي غانـ، ػ ٘

/ التغير الميثكلكجي في عصر الرسالة كدكره في دكافع حركات الردة، مجمة ابحاث ميساف، ع ٕػػػػػػػػػ ٙ
 ـ.  ٖٕٔٓ، سنة ٚٔ

، الصحاح في المغة، تح احمد عبد   ـ(ٖٓٓٔىػ/ٖٜٖأبك نصر إسماعيؿ بف حماد )ت  الجكىرم،ػ ٚ
 .ٜٚٛٔييف ، بيركت ، الغفكر، دار العمـ لممال

، االصابة في تمييز الصحابة، تح عادؿ ـ(ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛأحمد بف عمي العسقالني، )تابف حجر، ػ ٛ
 . ٔق، ط٘ٔٗٔاحمد كعمي محمد، دار الكتب العممية، بيركت، 
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حسيف، احمد سيد، دكر القيادة السياسية في اعادة بناء الدكلة )ركسيا في عيد بكتيف( ، مركز ػ ٜ
 . ٔ، ط ٕ٘ٔٓالكحدة العربية ، بيركت ، دراسات 

ـ(، معجـ البمداف، ٜٕٕٔىػ/ٕٙٙالحمكم ، أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي البغدادم، )تػ ٓٔ
 .ٕـ، طٜٜ٘ٔدار صادر، بيركت، 

حيدر، محمكد، الدكلة ، مف منشكرات المركز اإلسالمي لمدراسات االستراتيجية، العتبة العباسية ػ ٔٔ
 يخ.بدكف تار 

مقكمات الدكلة االسالمية في ضكء كثيقة )دستكر( المدينة، بحث مستؿ، خميفة، محمد صالح، ػ ٕٔ
 . مجمة كمية الدراسات االسالمية

 .ٕـ ، طٜٗٙٔدركزة، ، محمد عزة. عصر النبي )ع( كبيئتو قبؿ البعثة ، بيركت ، ػ ٖٔ

، ٕٕٓٓالمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الركيمي، ميجاف كسعد البازعي، دليؿ الناقد األدبي، ػ ٗٔ
 .ٖط

ـ(. الطبقات الكبرل ، تح احساف عباس، دار ٘ٗٛىػ/ٖٕٓسعد، محمد بف سعد البصرم )ت ابفػ ٘ٔ
 . ٔ، طٜٛٙٔصادر ، بيركت ،

ـ(. تاريخ المدينة المنكرة ، تحقيؽ فييـ ٙٚٛىػ/ٕٕٙإبف شبة ، أبك زيد عمر النميرم البصرم ، )تػ ٙٔ
 ىػ. ٓٔٗٔتكت ، بيركت ، محمد شم

مجمع البياف في تفسير القرآف ،  ،ـ(٘ٙٔٔىػ/ٓٙ٘الطبرسي ، أبك عمي الفضؿ بف الحسف ، )ت ػ ٚٔ
 . ٔىػ ، ط٘ٔٗٔبيركت ، 

يؿ آم القرآف ، تح أك ـ(. جامع البياف عف تٕٕٜق/ٖٓٔالطبرم ، أبك جعفر محمد بف جرير )تػ ٛٔ
 . ٔ، طٕٓٓٓاحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، 

/ تاريخ العرب القديـ كالبعثة النبكية ، شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر، ٔالعمي، صالح احمد. ػ ٜٔ
 .  ٔ، طٜٗ٘ٔ، دار الكتب في جامعة المكصؿ، محاضرات في تاريخ العرب/ ٕ. ٔ، طٕٓٓٓبيركت ، 
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 نة المنكرة. العمرم، اكـر ضياء، السيرة النبكية الصحيحة ، مكتبة العمـك كالحكـ ، المديػ ٕٓ

 اإلسالمية المصادر في دراسة المدينة الغزالي، مشتاؽ بشير ، فخر الديف، محمد جكاد، كثيقةػ ٕٔ
 . ٕٕٔٓ/ ٔالمستشرقيف قراءة في النص كتحميؿ البنكد، مجمة آداب الككفة، الجزء المبكرة كآراء

 . ٗ، ط ٕٚٓٓغميكف، برىاف، نقد السياسة الدكلة كالديف ، المركز الثقافي العربي ، بيركت ، ػ ٕٕ

ـ(، العيف ، تح ميدم المخزكمي ٜٔٚق/٘ٚٔالفراىيدم ، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف احمد ، )تػ ٖٕ
براىيـ السامرائي ، بغداد  .ٕٜٛٔكا 

، نسب معد كاليمف ، تح مػ(ٜٔٛق/ٕٗٓ)تأبك المنذر ىشاـ بف محمد بف السائب ابف الكمبي ، ػ ٕٗ
 . ٔ، طٜٛٛٔناجي حسف ، عالـ الكتب ، 

سالـ، اصدار مركز الحضارة مجمكعة مؤلفيف، كثيقة المدينة دراسات في التأصيؿ الدستكرم في اإلػ ٕ٘
 . ٔ/ طٕٗٔٓلتنمية الفكر االسالمي، بيركت، 

، لساف العرب ، ـ(ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚ)تأبك الفضؿ محمد بف مكـر األفريقي المصرمابف منظكر ، ػ ٕٙ
 . ٖىػ، طٗٔٗٔدار صادر ، بيركت ، 

السيرة النبكية تح مصطفى السقا  ـ(،ٖٖٛىػ/ٕٛٔأبك محمد عبد الممؾ الحميرم )تابف ىشاـ ، ػ ٕٚ
 كآخريف. 

 -كات، مكنتغمرم، محمد في المدينة، تعريب شعباف بركات، منشكرات المكتبة المصرية، صيداػ ٕٛ
 بيركت.

ـ(، المغازم، تحقيؽ مارسدف ٕٕٛىػ/ٕٚٓبف كاقد  )تالكاقدم ، أبك عبد اهلل محمد بف عمر ػ ٜٕ
 .ٜٙٙٔ، بيركت جكنس

 


