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دراسة تارخيية حتليلية عن وثيقة 
 املدينة)صحيفة املدينة(

 م.د. رغد جمال مناف                                                
 جامعة بغداد/ مركز احياء التراث العممي العربي 

 

 ممخص البحث 
شكمت يا تعد وثيقة او الصحيفة او دستور المدينة من اىم الحوادث في التاريخ االسالمي الن

الييا  عندما ىاجرلبناء دولة جديدة بقيادة الرسول االكرم )صمى اهلل عميو وسمم(  ىامامنعطفا 
، لتنظيم العالقة بين فئات المجتمع في المدينة بين مياجرين وانصار وعرب مشركين وييود 

تحالف  شممت جوانب ونقاطا عديدة منياتمثل اول دستور مدنى فى التاريخ بذلك  يي ف
مسممين بعضيم مع بعض والتزاماتيم من مياجرين وانصار وحقوقيم وواجباتيم ، ومن احدى ال

لمعرفة ما ليم من حقوق  مع الييود)صمى اهلل عميو والو وسمم(  فقراتيا معاىدة الرسول االكرم
 وما عمييم من واجبات والتزامات.

لتنظيم جميع جوانب  ونية والحقوقيةمن البنود القان او دستور المدينة جممة شممت الوثيقة النبوية 
تحقيق المساواة ل عالقة الراعي برعيتو، والقاضي وآدابوتوضيح  حياة االفراد في يثرب ، ومنيا

 وعدم المساسالطبقات االجتماعية الطوائف و بين الناس بمختمف  واالمان والتعاون والعدالة
اكم والمحكومين والراعي ورعيتو، الشورى بين الحدا مبودياناتيا ، كما فصل فييا عقائدىا ب

وفق  اوحاكم وجماعة العالقات بين مختمف مكونات مجتمع المدينة بكل فئاتو، فرداوتنظيم 
مة في مختمف الاجميع افراد التكافل بين والسنة النبوية الشريفة ، لضمان ن الكريم االقر مبادى 

ع الممل والطوائف المختمفة ومن ، لبناء دولة اسالمية صحيحة تعيش تحت ظالليا جميالميادين 
ورعاية الحقوق الخاصة  مساعدة المدينو  نصرة المظموم وحماية الجارىذه المبادى االنسانية 

الوثيقة تم بموجبيا تنظيم العالقات  اوفالصحيفة وغيرىا من االمور االنسانية االخرى ،  والعامة
وخاصة من كان ت لواءه ن انضوى تحم اوفي ىذا المجتمع اإلسالمي الجديد سواء بين مكوناتو 

باعتبار الجديد  ساسية ليذا المجتمعالوضعت الصحيفة المبادئ ا، كما بالمدينة من الييود
تاركين النعرات  ويتراحمون يتعاونون بينيم ويتحابون ولياء بعضابعضيم واحدة  امةالمسممين 
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بينت ،  كما بالتقوى االوعجمي بيض وال بين عربي اسود و االقبمية وحمية الجاىمية ال فرق بين 
طت اعحتى ولو مع الييود الذين   التعصبلكل شخص بعيدا عن  حقيقة الحرية ( الصحيفة )

  .كحق الجوار ما التزموا ببنود الصحيفة ةليم حقوقيم كامم
فاليدف واضح من وضعيا وىو بناء مجتمع اسالمي سممي مبني عمى اساس سميم يستند في احكامو 

هلل تعالى وسنة نبيو الكريم ، واحتواء ابناء ىذه المدينة وتوفير االمان والسعادة والخير ليم الى كتاب ا
تحت ظالل حكومة عادلة بغض النظر عن الدين او العرق او المذىب ، اساسيا التسامح والتعاون 

 بين ابناء المجتمع المدني بكل فئاتو المختمفة. والمحبة واالنسانية
 
 

Research Summary 

Prepare a document or the newspaper or the Constitution of the city of 

the most important events in Islamic history because it formed an 

important turning point for the construction of a new state led by the 

Prophet Muhammad (peace be upon him) when he migrated to regulate 

the relationship between the community groups in the city between the 

migrants and supporters and the Arab polytheists and Jews, they do 

represent a first civil constitution in history included aspects of several 

points, including a coalition of Muslims with each other and obligations 

of immigrants and supporters, rights, duties, and one of the paragraphs of 

the Prophet Muhammad Treaty (Allah bless him and his family) with the 

Jews to know what their rights and their duties and obligations. 

 Included document prophetic or the Constitution of the city a number of 

legal and human rights items to regulate all aspects of people's lives in 

Yathrib, and to clarify the shepherd his own subjects, and the judge 

relationship and etiquette to achieve equality and justice, safety and 

cooperation between people of different denominations and social 

classes and not compromising their tenets and religions, as the separation 

of the principle of consultation between the ruling and the governed and 

the shepherd and his flock, and the regulation of relations between the 

various components of the city community of all classes, individual and 

group, and the governor in accordance with the Principles of the Koran 

and the Sunnah, to ensure solidarity among all members of the nation in 

various fields, to build a true Islamic state living under the shadows of 



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الحادي عشر
 

 

 

ٕٜٖ 

all the boredom and the various sects and this humanitarian guideline 

principles defending the oppressed and the protection of neighbor and 

help the debtor and care for the rights of private and public and other 

other humanitarian things, dailies or the document was under regulation 

of relations in this new Islamic society, whether between components or 

later within his brigade and a private who was the city's Jews, also 

placed the paper the basic principles of this society new as the Muslim 

nation and one of them parents of some collaborators including Athabon 

and Atrahmon leaving strife and tribal diet ignorance is no difference 

between black and white is not between Arab and Ajami only piety, as 

shown (newspaper) the fact that freedom for all people away from 

fanaticism even with the Jews who gave them their full rights right 

neighborhood is committed to the terms of the newspaper. 

The aim is clear from the set of building Islamist peaceful society built 

on a sound foundation based in its provisions to the Book of Allah and 

the Sunnah of the holy, and to contain the people of this city and to 

provide safety and happiness and goodness to them under the shade of a 

just government, regardless of religion, race, creed, based on tolerance, 

cooperation and love and humanity among the sons of civil society in all 

the different categories. 
 
 لمحة عن مجتمع المدينة:-ٔ

تعد المدينة المنورة )يثرب( مزيجا انسانيا متنوعا من حيث الدين والعقيدة واالنتماء القبمي 
االوس والخزرج والوثنيون من كوالعشائري، ونمط المعيشة، فيم مزيج خميط بين المياجرون 

بنو النظير و  ثة بنو قينقاعوالييود من االوس والخزرج، ووجود قبائل الييود الثال االوس والخزرج
بنو قريضة واالعراب والموالي والعبيد واالحالف، وموارد رزقيم متنوعة بين العمل في التجارة و 

والزراعة والصناعة والرعي والصيد واالحتطاب، ولكل عشيرة منيم زعامة قائمة عمى رعاية 
ى اهلل عميو وسمم( نظام شؤونيا، وضمان عيشيا وامنيا، وعمى اثر ذلك اسس النبي االكرم )صم

عام ودستور شامل  وىي وثيقة المدينة التي وضع اسسيا ومبادئيا ليتيح لمجميع العيش تحت 
  (ٔ).سقف العدالة االجتماعية لكل الطوائف المختمفة
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فكان اول عمل سنه الرسول )صمى اهلل عميه واله وسمم( في المدينة المنورة لتنظيم الحياة 
ية واالجتماعية واالقتصادية دون التجاوز او التعدي عمى حقوق الغير بكل مجاالتها السياس

 هي قبل اصدار وثيقة المدينة  : 

 بناء المسجد:-ا

من اىم الخطوات التي اعتمدىا الرسول االكرم لتكوين  مجتمع اسالمي سميم  ، بناء مسجدا 
متقي فيو االفراد لممشاورة لممسممين يقصده الجميع ، وىو ايضا بيت اهلل تعالى وبيت الجميع ، في

والعبادة والقضاء والتجارة، ويتعممون من الرسول مبادى الدين ونظم المجتمع الجديد، كما يكون 
مكانا لاللتقاء النفوس والعقميات ، وتقوى الوحدة وتتالف االرواح وتزول الفوارق الطبقية بينيم 

ا كان جنسو او عرقو او لونو، وتتالف قموبيم عمى المحبة والعطاء واالحساس باالخر ميم
ونمحظ ان الرسول االكرم ذا فكر ثاقب وروية لممستقبل يطمح من خالل عممو ىذا التقاء جميع 
الطوائف والسيما المسممين مع بعضيم، فيو جمعيم بمكان واحد ، وجعل قموبيم متالفة متحابة 

رق ، النيم جميعا يومنون ليخمق مجتمعا سمميا متحابا ، الفرق بين غني او فقير اودين او ع
  (ٕ)باهلل تعالى وبالرسول ، وبالتالي سوف تنصب جيودىم النجاح المجتمع المدني.

  
 وثيقة المدينة : -ب

في الحوادث اىم  مناو الصحيفة او دستور المدينة حسب المسميات التاريخية ليا ،   وثيقةتعد 
صمى اهلل لة جديدة بقيادة الرسول االكرم )التاريخ االسالمي النيا تشكل منعطفا اساسيا لبناء دو 

المدينة بين مياجرين  يالمجتمع ف فئاتم العالقة بين يتنظل( بعد ىجرتيا الييا عميو وسمم
تشمل تحالف فيي  دستور مدنى فى التاريخ اولتمثل  وىينصار وعرب مشركين وييود او 

ومن احدى  م وواجباتيم ،نصار وحقوقيامن مياجرين و  يمالتزاماتو المسممين بعضيم مع بعض 
"  :نص الوثيقة جاء في نص كتابوسحاق اابن  اورد مع الييود، الرسول  االكرم  معاىدةفقراتيا 

بْيَن اْلُمْؤِمِنيَن   (صمى اهلل عميو وسمم)النبي  ىذا كتاب من محمَّد-ٔبسم اهلل الرحمن الرحيم: 
 .ِبَعُيْم َفَمِحَق ِبِيْم َوَجاَىَد َمَعُيمْ َواْلُمْسِمِميَن ِمْن ُقَرْيٍش َوَيْثِرَب، َوَمْن تَ 

  .إّنُيْم ُأّمٌة َواِحَدٌة ِمْن ُدوِن الّناسِ -ٕ
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 اْلُمَياِجُروَن ِمْن ُقَرْيٍش َعَمى ِرْبَعِتِيْم َيَتَعاَقُموَن.  -ٖ
َتْفِدي َعاِنَيَيا ِباْلَمْعُروِف َيَتَعاَقُموَن َمَعاِقَمُيْم اْْلُوَلى، ُكّل َطاِئَفٍة  (ٖ) َوَبُنو َعْوف َعَمى ِرْبَعِتِيمْ -ٗ

 َواْلِقْسِط َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن.
( االسير ) َوَبُنو َساِعَدَة َعَمى ِرْبَعِتِيْم َيَتَعاَقُموَن َمَعاِقَمُيْم اْْلُوَلى، َوُكّل َطاِئَفٍة ِمْنُيْم َتْفِدي َعاِنَيَيا-٘ 

 ِباْلَمْعُروِف َواْلِقْسِط َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن.
وِف َوَبُنو اْلَحاِرِث َعَمى ِرْبَعِتِيْم َيَتَعاَقُموَن َمَعاِقَمُيْم اْْلُوَلى، َوُكّل َطاِئَفٍة َتْفِدي َعاِنَيَيا ِباْلَمْعرُ  -ٙ

 َواْلِقْسِط َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن.
ٍة ِمْنُيْم َتْفِدي َعاِنَيَيا ِباْلَمْعُروِف َوَبُنو ُجَشٍم َعَمى ِرْبَعِتِيْم َيَتَعاَقُموَن َمَعاِقَمِيْم اْْلُوَلى، َوُكّل َطاِئفَ  -ٚ

 َواْلِقْسِط َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن.
ْلَمْعُروِف َوَبُنو الّنّجاِر َعَمى ِرْبَعِتِيْم َيَتَعاَقُموَن َمَعاِقَمُيْم اْْلُوَلى، َوُكّل َطاِئَفٍة ِمْنُيْم َتْفِدي َعاِنَيَيا ِبا -ٛ

 َواْلِقْسِط َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن.
َوَبُنو َعْمِرو ْبِن َعْوٍف َعَمى ِرْبَعِتِيْم َيَتَعاَقُموَن َمَعاِقَمُيْم اْْلُوَلى، َوُكّل َطاِئَفٍة َتْفِدي َعاِنَيَيا  -ٜ

 (ٗ)ِباْلَمْعُروِف َواْلِقْسِط َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن.
ى، َوُكّل َطاِئَفٍة َتْفِدي َعاِنَيَيا ِباْلَمْعُروِف َوَبُنو الّنِبيِت َعَمى ِرْبَعِتِيْم َيَتَعاَقُموَن َمَعاِقَمُيْم اْْلُولَ  -ٓٔ

 َواْلِقْسِط َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن.
َوَبُنو اْْلَْوِس َعَمى ِرْبَعِتِيْم َيَتَعاَقُموَن َمَعاِقَمُيْم اْْلُوَلى، َوُكّل َطاِئَفٍة ِمْنُيْم َتْفِدي َعاِنَيَيا  -ٔٔ

 ِمِنيَن.ِباْلَمْعُروِف َواْلِقْسِط َبْيَن اْلُمؤْ 
ّن اْلُمْؤِمِنيَن اَل َيْتُرُكوَن ُمْفَرًحا-ٕٔ  .(ٙ)َبْيَنُيْم َأْن ُيْعُطوُه ِباْلَمْعُروِف ِفي ِفَداٍء َأْو َعْقلٍ  (٘)َواِ 
 َوَأْن اَل ُيَحاِلَف ُمْؤِمٌن َمْوَلى ُمْؤِمٍن ُدوَنُو. -ٖٔ
ّن اْلُمْؤِمِنيَن اْلُمتِّقيَن َعَمى َمْن َبَغى ِمْنُيمْ  -ٗٔ ُظْمٍم َأْو إْثٍم َأْو ُعْدَواٍن، َأْو  (ٚ)َأْو اْبَتَغى َدِسيَعةَ  َواِ 

ّن َأْيِدَيُيْم َعَمْيِو َجِميًعا ، َوَلْو َكاَن َوَلَد َأَحِدِىْم.  َفَساٍد َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َواِ 
 .َواَل َيْقُتُل ُمْؤِمٌن ُمْؤِمًنا ِفي َكاِفٍر َواَل َيْنُصُر َكاِفًرا َعَمى ُمْؤِمنٍ -٘ٔ
ّن ِذّمَة الّمِو َواِحَدٌة ُيِجيُر َعَمْيِيْم َأْدَناُىْم. -ٙٔ  َواِ 
ّن اْلُمْؤِمِنيَن َبْعُضُيْم ُدوَن الّناِس.  -ٚٔ  َواِ 
ّنُو َمْن َتِبَعَنا ِمْن َيُيوَد َفِإّن َلُو الّنْصَر َواْْلُْسَوَة َغْيَر َمْظُموِميَن َواَل ُمَتَناَصِريَن َعَمْيِيْم. -ٛٔ  َواِ 
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ّن ِسْمَم اْلُمْؤِمِنيَن َواِحَدٌة اَل ُيَساَلُم ُمْؤِمٌن ُدوَن ُمْؤِمٍن ِفي ِقَتاٍل ِفي َسِبيِل الّمِو إاّل َعَمى َسَواٍء وَ -ٜٔ اِ 
 َوَعْدٍل َبْيَنُيْم.

ّن ُكّل َغاِزَيةٍ  -ٕٓ  َغَزْت َمَعَنا ُيْعِقُب َبْعُضَيا َبْعًضا. (ٛ)َواِ 
ّن اْلُمْؤِمِنيَن ُيِبيءُ  -ٕٔ  َبْعُضُيْم َعَمى َبْعٍض ِبَما َناَل ِدَماَءُىْم ِفي َسِبيِل الّمِو. (ٜ)َواِ 
ّن اْلُمْؤِمِنيَن اْلُمتِّقيَن َعَمى َأْحَسِن ُىًدى َوَأْقَوِموِ  -ٕٕ  .َواِ 
ّنُو اَل ُيِجيُر ُمْشِرٌك َمااًل ِلُقَرْيٍش َواَل َنْفَسَيا، َواَل َيُحوُل ُدوَنُو َعَمى ُمْؤِمنٍ  -ٖٕ  .َواِ 
ّن  (ٔٔ)َقْتاًل َعْن َبّيَنٍة َفِإّنُو َقَودٌ  (ٓٔ)ّنُو َمْن اْعَتَبَط ُمْؤِمًناَوا ِ  -ٕٗ ِبِو إاّل َأْن َيْرَضى َوِلّي اْلَمْقُتوِل َواِ 

 اْلُمْؤِمِنيَن َعَمْيِو َكاّفٌة َواَل َيِحّل َلُيْم إاّل ِقَياٌم َعَمْيِو.
ّنُو اَل َيِحّل ِلُمْؤِمٍن َأَقّر ِبَما ِفي ىَ  -ٕ٘  (ٕٔ)ِذِه الّصِحيَفِة َوآَمَن ِباهلِل َواْلَيْوِم اْْلِخِر َأْن َيْنُصَر ُمْحِدثًاَواِ 

َخُذ ِمْنُو َصْرٌف َواَل ُيْؤِويِو َوَأّنُو َمْن َنَصَرُه َأْو آَواُه َفِإّن َعَمْيِو َلْعَنَة الّمِو َوَغَضَبُو َيْوَم اْلِقَياَمِة.وَ اَل ُيؤْ 
 َواَل َعْدٌل.

ّنُكْم مَ  -ٕٙ َلى ُمَحّمٍد.َواِ   ْيَما اْخَتَمْفُتْم ِفيِو ِمْن َشْيٍء َفِإّن َمَرّدُه إَلى الّمِو َعّز َوَجّل َواِ 
ّن اْلَيُيوَد ُيْنِفُقوَن َمَع اْلُمْؤِمِنيَن َما َداُموا ُمَحاَرِبيَن.-ٕٚ  َواِ 
ّن َيُيوَد َبِني َعْوٍف ُأّمٌة َمَع اْلُمْؤِمِنيَن ِلْمَيُيوِد ِديُنُيمْ  -ٕٛ َوِلْمُمْسِمَمْيِن ِديُنُيْم َمَواِليِيْم َوَأْنُفُسُيْم إاّل  َواِ 

 إاّل َنْفَسُو َوَأْىَل َبْيِتِو. (ٖٔ)َمْن َظَمَم َوَأِثَم َفِإّنُو اَل ُيوِتغُ 
ّن ِلَيُيوِد َبِني الّنّجارِ  ِمْثَل َما ِلَيُيوِد َبِني َعْوف. -ٜٕ  َواِ 
ّن ِلَيُيوِد َبِني اْلَحاِرِث ِمْثلَ -ٖٓ  َما ِلَيُيوِد َبِني َعْوٍف. َواِ 
ّن ِلَيُيوِد َبِني َساِعَدَة َما ِلَيُيوِد َبِني َعْوٍف.  -ٖٔ  َواِ 
ّن ِلَيُيوِد َبِني ُجَشٍم ِمْثَل َما ِلَيُيوِد َبِني َعْوٍف. -ٕٖ  َواِ 
ّن ِلَيُيوِد َبِني اْْلَْوِس ِمْثَل َما ِلَيُيوِد َبِني َعْوف.-ٖٖ  َواِ 
ّن ِلَيُيوِد  -ٖٗ َبِني َثْعَمَبَة ِمْثَل َما ِلَيُيوِد َبِني َعْوٍف، إاّل َمْن َظَمَم َوَأِثَم َفِإّنُو اَل ُيوِتُغ إاّل َنْفَسُو َواِ 

 (ٗٔ)َوَأْىَل َبْيِتِو.
ّن َجْفَنَة َبْطٌن ِمْن َثْعَمَبَة َكَأْنُفِسِيْم. -ٖ٘  َواِ 
ّن ِلَبِني الّشِطيَبِة ِمْثَل َما ِلَيُيوِد َبِني َعوْ -ٖٙ ْثِم.َواِ  ّن اْلِبّر ُدوَن اإْلِ  ٍف ، َواِ 
ّن َمَواِلَي َثْعَمَبَة َكَأْنُفِسِيْم.  -ٖٚ  َواِ 
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ّن ِبَطاَنَة َيُيوَد َكَأْنُفِسِيْم. -ٖٛ  َواِ 
ّنُو اَل َيْخُرُج ِمْنُيْم َأَحٌد إاّل ِبِإْذِن ُمَحّمٍد. -ٜٖ  َواِ 
ّنُو َمنْ -ٓٗ ّنُو اَل ُيْنَحَجُز َعَمى ثَْأٍر ُجْرٌح َواِ  ّن الّمَو  َواِ  َفَتَك َفِبَنْفِسِو َفَتَك َوَأْىِل َبْيِتِو إاّل َمْن َظَمَم َواِ 

 َعَمى َأَبّر َىَذا. 
ْثِم. -ٔٗ ّن َعَمى اْلَيُيوِد َنَفَقَتُيْم َوالّنِصيَحَة َواْلِبّر ُدوَن اإْلِ  َواِ 
ّن الّنْصَر ِلْمَمْظُمومِ -ٕٗ ّنُو َلْم َيْأَثْم اْمُرٌؤ ِبَحِميِفِو َواِ   .َواِ 
ّن اْلَيُيوَد ُيْنِفُقوَن َمَع اْلُمْؤِمِنيَن َما َداُموا ُمَحاَرِبيَن.  -ٖٗ  َواِ 
ّن َيْثِرَب َحَرامٌ  -ٗٗ  َجْوُفَيا ِْلَْىِل َىِذِه الّصِحيَفِة.  ) حرم( َواِ 
ّن اْلَجاَر َكالّنْفِس َغْيَر ُمَضاّر َواَل آِثٌم.  -٘ٗ  َواِ 
ّنُو اَل ُتَجاُر ُحْرَمٌة إالّ  -ٙٗ  ِبِإْذِن َأْىِمَيا.  َواِ 
ّنُو َما َكاَن َبْيَن َأْىِل َىِذِه الّصِحيَفِة ِمْن َحَدٍث َأْو اْشِتَجاٍر ُيَخاُف َفَساُدُه َفِإّن َمَرّدُه إَلى اهلِل  -ٚٗ َواِ 

ّن الّمَو َعَمى َأْتَقى َما ِفي َىِذِه الّصِحيَفِة َوَأبَ  َلى ُمَحّمٍد َرُسوِل الّمِو  َواِ   ّرِه.َعّز َوَجّل َواِ 
ّنُو اَل ُتَجاُر ُقَرْيٌش َواَل َمْن َنَصَرَىا.  -ٛٗ  (٘ٔ)َواِ 
َذا ُدُعوا إَلى ُصْمٍح ُيَصاِلُحوَنُو َوَيْمَبُسوَنُو َفِإّنُيْم  -ٜٗ ّن َبْيَنُيْم الّنْصَر َعَمى َمْن َدَىَم َيْثِرَب، َواِ  َواِ 

ّنُيْم إَذا ُدُعوا إَلى مِ  ْثِل َذِلَك َفِإّنُو َلُيْم َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن إاّل َمْن َحاَرَب ِفي ُيَصاِلُحوَنُو َوَيْمَبُسوَنُو َواِ 
 الّديِن.
 َعَمى ُكّل ُأَناٍس ِحّصُتُيْم ِمْن َجاِنِبِيْم اّلِذي ِقَبَمُيم. -ٓ٘
ّن َيُيوَد اْْلَْوِس، َمَواِلَيُيْم َوَأْنُفَسُيْم َعَمى ِمْثِل َما ِْلَْىِل َىِذِه الّصِحيَفِة .  -ٔ٘ َمَع اْلِبّر اْلَمْحِض؟ َواِ 

 ِمْن َأْىِل َىِذِه الّصِحيَفِة. 
ّن الّمَو َعَمى َأْصَدِق َما ِفي َىِذِه  -ٕ٘ ْثِم اَل َيْكِسُب َكاِسٌب إاّل َعَمى َنْفِسِو َواِ  ّن اْلِبّر ُدوَن اإْلِ َواِ 

 الّصِحيَفِة َوَأَبّرِه.
ّنُو اَل َيُحوُل َىَذا اْلِكَتاُب ُدوَن َظاِلٍم َوآِثم -ٖ٘  َواِ 
ّن الّمَو َجاٌر ِلَمْن َبّر وَ  -ٗ٘ ّنُو َمْن َخَرَج آِمٌن َوَمْن َقَعَد آِمٌن ِباْلَمِديَنِة، إاّل َمْن َظَمَم َأْو َأِثَم َواِ  اتَّقى َواِ 

  (ٙٔ)" .، َوُمَحّمٌد َرُسوُل اهلل صمى اهلل عميو وسمم
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لتنظيم جميع جوانب  جممًة من البنود القانونية والحقوقيةاو دستور المدينة  الوثيقة النبويةشممت 
تحقيق ل تبين عالقة الراعي برعيتو، والقاضي وآدابو انصوصحياة االفراد في يثرب ، ضمت 

وعدم الطبقات االجتماعية الطوائف و بين الناس بمختمف  واالمان والتعاون المساواة والعدالة
الشورى بين الحاكم والمحكومين والراعي دا مب، كما فصل فييا  عقائدىا وأصولياب ساسالم

 اوحاكم وجماعة العالقات بين مختمف مكونات مجتمع المدينة بكل فئاتو، فرداوتنظيم ورعيتو، 
مة في الاجميع افراد التكافل بين والسنة النبوية الشريفة ، لضمان ن الكريم االقر مبادى وفق 

، كما اشارت الوثيقة او دستور المدينة كماىو معروف عند الباحثين عمى الميادين مختمف 
مبادى واسس سميمة لبناء دولة اسالمية صحيحة تعيش تحت ظالليا  جميع الممل والطوائف 

ورعاية الحقوق  مساعدة المدينو  نصرة المظموم وحماية الجارالمختمفة ومن ىذه المبادى 
، الجاىمية رفض حميةمن االمور االنسانية االخرى ، مما يدلنا الى وغيرىا  الخاصة والعامة

الوثيقة تم بموجبيا تنظيم العالقات في ىذا المجتمع اإلسالمي الجديد سواء بين  اوفالصحيفة 
وضعت الصحيفة ، وخاصة من كان بالمدينة من الييودت لواءه من انضوى تح اومكوناتو 
 ولياء بعضابعضيم واحدة  امةباعتبار المسممين جديد ال ساسية ليذا المجتمعالالمبادئ ا

سود االقبمية وحمية الجاىمية ال فرق بين ، تاركين النعرات  ويتراحمون يتعاونون بينيم ويتحابون
لكل شخص  حقيقة الحرية ( الصحيفة )بينت ،  كما بالتقوى االبيض وال بين عربي وعجمي او 

كحق الجوار ما التزموا  ةطت ليم حقوقيم كامماعلذين حتى ولو مع الييود ا  التعصببعيدا عن 
 ( ٚٔ).ببنود الصحيفة

وتعني كممة  مة واحدةاالناس  انعمى اكدت الصحيفة نتوصل الى بعضا من االستنتاجات بان 
مة مع امة واحدة والييود افالمؤمنون والمسممون  طراف في المواطنةاللممساواة بين جميع ااالمة 

"  وأنو من تبعنا من الييود فإن لو النصر واْلسوة، "  ينيم ولممسممين دينيمالمؤمنين لمييود د
 اكدت ان، كما مما يعني ان الوثيقة وطن كامل لكل االديان حتى وان كانوا الييود فيم امنون 

رفضت الصحيفة االستبداد والطغيان،  بمدينة يثرب ، و احتى ولو كان معتصم ال حصانة لظالم
الفيصل عند كل خالف  (صمى اهلل عميو وسمم)اهلل تعالى وسنة رسول الكريم كتاب من  وجعمت 

،  من فئاتيا فئةىاجم العدو  اذالمدفاع عن المدينة  دا بنو ،  و وتنازع بين كل فئات ىذا المجتمع
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وافقت كل فئات المجتمع عمى نصوص ىذا الدستور الجديد بما فييم ييود المدينة ومن ثم 
 (ٛٔ)م.بمختمف قبائمي

 ونستنتج من خالل ما ذكرنو عن اىمية معاىدة المدينة من خالل بعض االستنتاجات منيا:
عمى صعيد  اىام رامتغي تعد  ( الى مدينة يثربوسمم  الوو و )صمى اهلل عمي النبي ىجرة ان 

طى ىذا المتغير فرصة كبيرة لمنبي ، فاع مكة محصورة في النيا كانتنشر الدعوة االسالمية 
، والبد من وجود مجتمع ودولة اسالمية  الميم تاسيستنفيذ مشروعو لبحرية اكبر  تحركلم االكرم

التي ساىمت واثرت في طبيعة الموجودة  طبيعة العالقة بين االطراف دستور ووثيقة  تبين 
مى اهلل عميو عبرت عن احترام النبي )صكما العالقة مابين المسممين والييود ك الحياة في المدينة

مر ونصرة اولكن اشترطت عمييم عدم ممارسة الغدر والخيانة والت ( لمييود وديانتيممم والو وس
اعداء المسممين  الن ذلك سيعرضيم لميالك بل ان بعض البنود ارتقت بالييود واعطتيم 

  (ٜٔ.)امتيازات ىامو
  

فعت قبل الحديث عن بنود الوثيقة او دستور المدينة عمينا التطرق الى االسباب التي د-2
 الرسول االكرم الى اصدارها وكيفية العالقة  بين الفئات المختمفة وهي كاالتي:

يواء ا يثربى البعد وصولو  (صمى اهلل عميو وسمم) اىم عمل قام بو الرسول االكرمكان 
مين الحاجات المعيشية الى المدينة واتخاذ التدابير الالزمة لتاالمياجرين الجدد الذين قدموا 

عالقات التعاون االجتماعية واالقتصادية بين مسممي  ببناءم ولعوائميم لذا قام الضرورية لي
اشترك في عممية و  (المؤاخاة)طمق اسم ا، و ( المياجرين)ومسممي مكة  (نصارالا)المدينة 

فئات ظيرت ثالثة ( شخصا ، فٜٓا( فيصبح العدد )مياجر  ٘ٗ)و  ا(أنصاري ٘ٗ)المؤاخاة ىذه 
لفون من االمسممون يت، ف والعرب المشركون الييودو  المسـممونوىم ، اجتماعية في المدينة

وىذه التركيبة وس والخزرج النصار من قبيمَتي االل المدينة من ااىالمياجرين المّكّيين ومن 
 التفي حياة العرب وتقاليدىم  مالوففي شبو الجزيرة العربية وغير  اغريب اشيئ االجتماعية 

متكون من المدينة  اصبح مجتمعقائمة عمى رابطة الدم والقرابة، بينما  التقاليد القبمية العربية
، وىذا ما  ا مختمفكونين مجتمعا اجتماعيا ماكن جغرافية مختمفة مواديان و عناصر ا وناس ا

مة واحدة دون سائر اساس الدين وىي الى جماعة سياسية قائمة عمى ذكرتو الوثيقة اتي اشارت ا
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ييودي  ٓٓٓٗمسمم و  ٓٓ٘ٔشخص، منيم ( آالف ٓٔ حوالي ) ياانكعدد س بمغ كما ، الناس
الحدود لممدينة المنورة  بوضع ( اهلل عميو وسمم ىصم)فقام ، من المشركين العرب  ٓٓ٘ٗو 

الواقعة في داخل وادي يثرب )الجوف(  المنطقة المحصورةحدد  من الوثيقة (  ٜٖ)حسب المادة 
الحرية الكاممة فى مجال العقيدة  اعمى مبدسالم تاسس ،  مما يعني ان االمنطقة الحرم تكون
عبارة عن فى المدينة  ة النبي االكرمكانت حياففى الدخول فى الدين  انسان اي كراه اوعدم 

الجماعات التي اسس سميمة كالحرية ك متماسك مبني عمى  اجتماعي جماعي انشاء مجتمع
ن تضع نظاما سياسيا ييسر لمجميع العيش أ او في مجتمع عام، ن تعيش معاا اذاتي اتممك حكم

 (ٕٓ)وامان . بسالم  امع
ضم  مع رؤساء قبائل المسممين ( بعدة مشاوراتصمى اهلل عميو وسمم )بعد ذلك قام الرسول 

ول مع الاالجتماع ا عقد ة ،المسمم الغيرزعماء وممثمي الجماعات  ونصار ونقباء المياجرين الا
حيث ( بنت الحارث)ثم مع زعماء المسممين والييود في بيت  (نس بن مالك)االمسممين في بيت 

لوضع الدستور العام ) لدولة المدينة الجديدة (، في جو من ساسية التم التفاىم عمى المبادئ ا
لكل االطراف  شكل العالقات االجتماعية والقانونيةفي  لتحديد النقاط المهمةالحوار البناء 

 وجاءت كاالتي : نية مكتوبةوتثبيتها في مواد قانو والفئات 
الجماعات المختمفة عند البدء بتنفيذ بناء دولة جديدة ليا دستورىا الخاص البد من تواجد  -ا

من الحرية  جوّ و َمن يمّثمونيا في اطراف االجتماعية الحضور جميع اا بفمسفيو  اسياسيو  اديني
 الجميع.والحوار والمباحثة بين 

وثيقة كيتم قبول التنوع واالختالف،  عادلظل حكم سياسي  فيالمشاركة  ااختيار مبد -ب
ى المشركين في وال سماء القبائل الييودية قبيمة تمو قبيمةاسماء القبائل المسممة و االمدينة تذكر 

بشكل   اليومية وممارسة حياتيم مين وضمان الحقوق والحريات ليماامت الوثيقة بتفق ،خرىامادة 
طوائف المختمفة ستبقى كما ىي وكما ترغب بحّرية من خالل ىذه المجموعات والطبيعي ،

حميا الى طراف عمى رفع المشاكل التي ال يستطيعون الاتفق جميع ا، كما   المقاييس القانونية
،  استنادا الى االية القرانية تى من خارج المدينةا امحايد( النو صمى اهلل عميو وسمم )رسول اهلل 

  .(ٕٔ) "ْم َبْيَنُيْم َأْو َأْعِرْض َعْنُيمْ َفِإْن َجاُءوَك َفاْحكُ "
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ر في دعاوى مما يمحظ من النص القراني السماح لمرسول االكرم  واعطاع الصالحية بالنظ 
  .ذلك ورادان ا وحميا القوم

الحاكم المطمق في ( صمى اهلل عميو وسمم )الرسول  الى انتشير ( ٖٕ) ونمحظ ان المادة 
،  وختاما تعد دارية الفي المسائل اويستشير االخرين الذين ليم خبرة   مور الدينية لممسممين،الا

لتنظيم العالقات بين مكونات المدينة بعد  اساساالوثيقة النبوية التاريخية التي وضعيا رسول اهلل 
نصار ال، وتشمل المياجرين وااسالمي يضم جميع الفئات تحت ظموة مجتمع الييا واقاماليجرة 

 اوحقوقي اقانوني اوميثاق دالمسممين في المدينة، والييود، ومثمت ىذه الوثيقة عيدعامتي جماعة ا
وضوابطيا وحدودىا بتفصيل  المدنييحدد العالقة االجتماعية بين مختمف مكونات المجتمع ا

 (ٕٕ)يوضح الحقوق وااللتزامات المترتبة لكل عنصر من عناصر المدينة.
  

 الهوامش
ــــــــــة، عمــــــــــر رضــــــــــا، معجــــــــــم قب-ٔ ــــــــــروت، ٕائــــــــــل العــــــــــرب، طكحال ــــــــــين، بي ــــــــــم لممالي ، دار العم

، ٔســـــــــــالمي، طمحمـــــــــــد ىـــــــــــادي، موســـــــــــوعة التـــــــــــاريخ اال اليوســـــــــــفي،؛ ٓ٘، صٛه، جٖٛٛٔ
 .ٜٚ،صٕه، جٕٓٗٔمطبعة باقري، قم،

، ٜٙٛٔ، مكتبــــــــــــة النيضـــــــــــة المصــــــــــــرية، ٚشـــــــــــمبي، احمـــــــــــد ، المجتمــــــــــــع االســـــــــــالمي ، ط-ٕ
ســــــــن ابــــــــراىيم حســــــــن ، ؛ ارنولــــــــد، تومــــــــاس،  الــــــــدعوة الــــــــى االســــــــالم، ترجمــــــــة: حٚ٘-٘٘ص
  .ٚ٘-ٙ٘، صٜٓٚٔ، مكتبة النيضة، مصر، ٖط
  نيم الذي كانوا عميوامرىم وشا اي  : عمى ربعتيم -ٖ
ــــن اســــحاق-ٗ ــــي المــــدني ،)ت  اب ــــن اســــحاق بــــن يســــار المطمب ه( ، ســــيرة ابــــن ٔ٘ٔ، محمــــد ب

، دار الفكــــــــــر ، بيــــــــــروت ، ٔاســــــــــحاق )كتــــــــــاب الســــــــــير والمغــــــــــازي، تــــــــــح: ســــــــــييل زكــــــــــار ، ط
 .ٕ٘-ٖٕ، صٜٛٚٔ

 المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال. -٘
 .اعقل: الدية التي تجب عمى عصبة القاتل، والمراد دية الخط-ٙ
  دفعا بظمم اي: دسيعة ظمم-ٚ
 ي الجماعة التي تخرج لمغزو.اغازية: -ٛ
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 ي المساواة.  ايبيء: من البواء، -ٜ
 مو.ي قتمو بال جناية جناىا، وال ذنب يوجب قتامنا: و اعتبط م-ٓٔ
  قود: القصاص. -ٔٔ
 الذنب. اوالمحدث: مرتكب الحدث، الجنابة -ٕٔ
 ىمك.،  ا، ووتغ وتغاىمكووتغو: ا-ٖٔ
االزىرية،  مكتبة الكميات السيرة النبوية، عبد الممك المعاقري، ابومحمد ابن ىشام،-ٗٔ

  .ٖٓٚ-ٖٛٙ، صٕج، ٕٜٚٔالقاىرة،
 . ٖٕٔابن اسحاق ، السيرة، ص-٘ٔ
 . ٖٓٚ، صٕرة النبوية ، جابن ىشام ، السي-ٙٔ
الكامل في  ىـ(،ٖٓٙالجزري،) الحسن عمي بن محمد الدين ابو عز ابن االثير، ينظر: -ٚٔ

ه(، ٗٚٚبن كثير،)ت ابن كثير، الحافظ ؛  ٔٛٔص ،ٖ،جٜٙٙٔصادر، بيروت، التاريخ، دار
  .ٕٚ٘، صٖج،ٜٙٙٔ، مكتبة النصر، بيروت،ٔالبداية والنياية، ط

ــــد مــــن التف  -ٛٔ ــــة، صاصــــيل ينظــــر :لممزي ــــن ىشــــام،  الســــيرة النبوي شــــمبي ، المجتمــــع ؛ ٙٗاب
 . ٚ٘االسالمي، ص

ابــو عبـد اهلل محمــد بــن اسـماعيل، صــحيح البخــاري، لممزيـد مــن التفاصــيل ينظـر: البخــاري ، -ٜٔ
، الحــــديث رقــــم  ٗىـــــ ، ج ٚٓٗٔ، دار ابــــن كثيــــر، بيــــروت،ٔشــــرح وتعميــــق: مصــــطفى ديــــب، ط

 ؛ ٖٕٓ، ص  ٜٖٚٗ
، ٔ،احمد بن شعيب ، سنن النسائي الكبرى، تح: حسن عبد المنعم شمبي، طالنسائي  -ٕٓ

الطبراني، ابو القاسم، سميمان بن احمد بن  ؛ٔٗ، صٚ، جٕٔٓٓم( ، -موسسة الرسالة، )د
ه( االحاديث الطوال ، تح: حمدي بن عبد المجيد، ٖٓٙايوب بن مطير المخمي الشامي ،)ت

 . ٖٕٔ، صٖٜٛٔ، مكتبة الزىراء، الموصل، ٕط
 .ٕٗسورة المائدة، اية -ٕٔ
الواقــدي، محمــد بــن عمــر ابــو عبــد اهلل ، مغــازي الواقــدي، تــح: مارســدن جــونس، ينظــر :  -ٕٕ 
ه(، ٖٓٔالطبـري  محمـد بـن جريـر،)ت  ؛ ٖٕ-ٕٕت( ،ص-، دار عالم الكتب، بيـروت، )دٔط

 . ٕٕ-ٕٔ،صٕ،ج ٜٓٚٔتاريخ الرسل والمموك  تح: ابراىيم ابو الفضل، دارصادر، بيروت، 
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 قائمة المصادر والمراجع  
 القران الكريم.-ٔ
ىــــــ(، الكامـــــل فـــــي ٖٓٙابـــــن االثيـــــر، عـــــز الـــــدين ابـــــو الحســـــن عمـــــي بـــــن محمـــــد الجـــــزري،) -ٕ

 . ٜٙٙٔالتاريخ، دار صادر، بيروت،
ابـــــــــو عبـــــــــد اهلل محمـــــــــد بـــــــــن اســـــــــماعيل، صـــــــــحيح البخـــــــــاري، شـــــــــرح وتعميـــــــــق: البخـــــــــاري ، -ٖ

 ىـ .ٚٓٗٔت،، دار ابن كثير، بيرو ٔمصطفى ديب، ط
ه( ، ســـــيرة ابـــــن ٔ٘ٔابـــــن اســـــحاق، محمـــــد بـــــن اســـــحاق بـــــن يســـــار المطمبـــــي المـــــدني ،)ت -ٗ

، دار الفكــــــــــر ، بيــــــــــروت ، ٔاســــــــــحاق )كتــــــــــاب الســــــــــير والمغــــــــــازي، تــــــــــح: ســــــــــييل زكــــــــــار ، ط
ٜٔٚٛ. 

، ٔمحمـــــد بـــــن منيـــــع الزىـــــري، الطبقـــــات الكبـــــرى، تـــــح: عمـــــي محمـــــد عمـــــر، ط ابـــــن ســـــعد،-٘ 
 . ٕٔٓٓمكتبة الخانجي، مصر، 

ه( ٖٓٙالطبراني، ابو القاسم، سميمان بن احمد بن ايوب بن مطير المخمي الشامي ،)ت -ٙ
 . ٖٜٛٔ،  مكتبة الزىراء ، الموصل، ٕاالحاديث الطوال ، تح: حمدي بن عبد المجيد، ط

ه(، تاريخ الرسل والمموك  تح: ابراىيم ابو الفضل، ٖٓٔالطبري  محمد بن جرير،)ت -ٚ
 . ٜٓٚٔدارصادر، بيروت، 

، مكتبة النصر، ٔه(، البداية والنياية، طٗٚٚبن كثير،)ت كثير، الحافظ  ابن-ٛ
 . ٜٙٙٔبيروت،

ىـ(، شجرات ال الرسول، منشورات مكتبة آية ٔٔٗٔالمرعشي، شياب الدين الحسيني ،)ت-ٜ
 ت(. -اهلل العظمى المرعشي النجفي، قم ،)د

، ٔبد المنعم شمبي، طالنسائي ،احمد بن شعيب، سنن النسائي الكبرى، تح: حسن ع-ٓٔ
 . ٕٔٓٓم( ، -موسسة الرسالة، )د

ابن ىشام، ابومحمد عبد الممك المعاقري، السيرة النبوية، مكتبة الكميات  االزىرية، -ٔٔ
 .ٕٜٚٔالقاىرة،
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، دار ٔالواقدي، محمد بن عمر ابو عبد اهلل ، مغازي الواقدي، تح: مارسدن جونس، ط -ٕٔ
 ت(. -عالم الكتب، بيروت، )د

 
 ئمة المراجعقا
 ت(. -، تح: مجمع المغة العربية، دار الدعوة، )د ابراىيم، مصطفى، تكممة المعاجم-ٔ
، مكتبـــــــة ٖارنولـــــــد، تومـــــــاس، الـــــــدعوة الـــــــى االســـــــالم، ترجمـــــــة: حســـــــن ابـــــــراىيم حســـــــن ، ط -ٕ

  .ٜٓٚٔالنيضة، مصر، 
 . ٜٙٛٔ، مكتبة النيضة المصرية، ٚشمبي، احمد ، المجتمع االسالمي ، ط-ٖ
ــــــــــ-ٗ ــــــــــروت، ٕة، عمــــــــــر رضــــــــــا، معجــــــــــم قبائــــــــــل العــــــــــرب، طكحال ــــــــــين، بي ــــــــــم لممالي ، دار العم

 . هٖٛٛٔ
، مطبعـــــــــــــــة بـــــــــــــــاقري، ٔاليوســـــــــــــــفي،محمد ىـــــــــــــــادي، موســـــــــــــــوعة التـــــــــــــــاريخ اإلســـــــــــــــالمي، ط-٘
 ه. ٕٓٗٔقم،
 
 
 
 
 
 


