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 واألداين وثيقة السالم يف جمتمع متعدد الثقافات -وثيقة املدينة املنورة 

 

 علي بوالج

 

هللا[، بني املؤمنني واملسلمني من قريش و]أهل[ يثرب، ومن  هذا كتاب من حممد النيب ]رسول»
.املهاجرون من قريش على 3.أهنم أّمة واحدة ِمن دون الناس. 2معهم،  وجاهد تبعهم فلحق هبم
.وبنو َعوف على 4بينهم وهم يَفُدون عانَِيهم ابملعروف والقسط بني املؤمنني.  َربعتهم يتعاقلون

وبنو .5 .يتعاقلون معاقَلهم األوىل، وكل طائفة َتفدي عانيها ابملعروف والقسط بني املؤمنني َربعتهم
عانيها ابملعروف  ار  ]بن ازخررَج[ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة تفدياحل

األوىل، وكل طائفة َتفدي  .وبنو ساِعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم6والقسط بني املؤمنني. 
وكل  ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل، .وبنو ُجشم على7عانيها ابملعروف والقسط بني املؤمنني. 

.وبنو الّنّجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 8املؤمنني.  طائفة تفدي عانيها ابملعروف والقسط بني
.وبنو َعمرو بن عوف على 9عانيها ابملعروف والقسط بني املؤمنني.  األوىل، وكل طائفة تفدي

ملؤمنني. معاقلهم األوىل، وكل طائفة تفدي عانيها ابملعروف والقسط بني ا ربعتهم يتعاقلون
 النَِّبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة تفدي عانيها ابملعروف والقسط بني .وبنو10

عانيها  .وبنو األوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة تفدي11املؤمنني. 
لدَّين وكثرة العيال  مثقال اب .وأّن املؤمنني ال يرتكون ُمفَرحا )أي12ابملعروف والقسط بني املؤمنني. 

ال حيالف مؤمن موىل مؤمن دونه.  /ب.وأن  12بينهم أن يعطوه ابملعروف يف فداء أو عقل. 
منهم، أو ابتغى َدسيعَة )كبرية  ظلٍم، أو  .وأن املؤمنني املتقني ]أيديهم[ على ]كل[ َمن بغى13

.وال 14ا، ولو كان ولَد أحدهم. املؤمنني، وأن أيديهم عليه مجيعً  إمثًا، أو عدواًًن، أو فساًدا بني
ُتل مؤمن   أدًنهم،  .وأّن ذّمة هللا واحدة جيرب عليهم15مؤمًنا يف كافر وال ينصر كافرًا على مؤمن.  يَ ق 

له النصَر واألسوَة  .وأنّه َمن تبعنا من يهود فإنّ 16وأّن املؤمنني بعضهم موايل بعض دون الناس. 
واحدة ، ال ُيساِل مؤمن دون مؤمن يف  وأّن ِسلم املؤمنني.17غري مظلومني وال ُمتناصرين عليهم. 

وأّن كل غازية َغَرت معنا يعقب بعضها .18 .قتال يف سبيل هللا، إال على سواء وعدل بينهم
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.وأن املؤمنني 20بعض مبا ًنل دماءهم يف سبيل هللا.  .وأن املؤمنني ُييبء بعضهم عن19بعًضا. 
ب.وأنّه ال جيري مشرك مااًل لقريش وال نفًسا، وال حيول /20 املتقني على أحسن هًدى وأقومه،

َمن اعَتبط مؤمًنا قتال عن بّينة فإنه قَ َود  به إال أن يرضى ويل املقتول  .وأنّه21دونه على مؤمن. 
أقرَّ مبا يف هذه  .وأنّه ال حيل ملؤمن22وأن املؤمنني عليه كافًّة وال حيلُّ هلم إال قيام عليه.  ،[]ابلعقل

يُؤِويه، وأن من نصره أو آواه فإّن عليه  صحيفة وآمن ابهلل واليوم اآلخر أن يَنصر حُمِدًًث )جمرما  والال
.وأنكم مهما اختلفتم فيه من 23منه صرف وال عدل.  لعنَة هللا وغضَبه يوم القيامة، وال يُؤخذ

.وأّن اليهود ينفقون 24جل[وإىل حممد ] صلى هللا عليه وسلم [.  شيء فإّن مردَّه إىل هللا ]عر و
 .وأّن يهود بين عوف أُّمة مع املؤمنني، لليهود ِدينهم وللمسلمني25حُماربني.  مع املؤمنني ما داموا

وأهل بيِته.  ِدينهم، َمواليهم وأنفسهم إال من ظَلم وأمث، فإنه ال يُوِتغ )أي ال يهلك  إال نفسه
احلار  مثل ما ليهود بين  .وأّن ليهود بين27.وأّن ليهود بين الّنّجار مثل ما ليهود بين عوف. 26

وأّن ليهود بين ُجَشم مثل ما .29 ..وأّن ليهود بين ساعدة مثل ما ليهود بين عوف28عوف. 
.وأّن ليهود بين ثَعَلبة 31ليهود بين عوف.  .وأّن ليهود بين األوس مثل ما30ليهود بين عوف. 

َنَة بطن  32ال يُوتِغ إال نفَسه وأهَل بيته.  فإنّه مثل ما ليهود بين عوف، إال َمن ظلم وَأمث .وأّن َجف 
 .وأنّ 34وأّن لبين الشُّطَيَبة مثل ما ليهود بين عوف، وأّن الربَّ دون اإلمث. .33 .ِمن ثعلبة كأنفسهم

إبذن حممد  .وأنه ال خيرج منهم أحد إال36.وأن بطانة يهود كأنفسهم. 35موايل ثعلبة كأنفسهم. 
َمن فَ َتك فبنفسه فتك  /ب.وأنّه ال يَنَحِجر على أثِر ُجرٍح، وأنه36سلم [. ] صلى هللا عليه و 

على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني  .وأنّ 37وأهل بيته إال من ظَلم، وأّن هللا على أبَ رِّ هذا. 
الصحيفة، وأّن بينهم النصح والنصيحة والرّب  نفقتهم، وأّن بينهم النصر على َمن حارَب أهل هذه

.وأّن اليهود يُنفقون مع 38حبليفه، وأّن النصر للمظلوم.  /ب.وأنه ِل أيمث امرؤ  37مث. دون اإل
.وأّن اجلار  40وأّن يَثرب حرام  جوُفها ألهل هذه الصحيفة. .39 .املؤمنني ما داموا حماربني

أهل  .وأنّه ما كان بني42.وأنّه ال ُُتار حرمة  إال إبذن أهلها. 41آمِث.  كالنفس غري مضارٍّ وال
حممد  الصحيفة ِمن َحد  أو اشتجار خُياف فساُده، فإّن َمَردَّه إىل هللا ]عر و جل[ وإىل هذه

.وأنّه ال 43وأبَ رِّه.  رسول هللا ] صلى هللا عليه وسلم [، وأن هللا على أتقى ما يف هذه الصحيفة
ذا ُدعوا إىل صلح .وإ45دهم يثرب.  .وأّن بينهم النصر على َمن44ُُتار قريش وال َمن َنَصرها. 

وأهنم إذا َدعوا إىل مثل ذلك، فإنه هلم على املؤمنني  ُيصاحلونه ويلبسونه فإهنم يصاحلونه ويلبسونه،
.وأّن يهود 46ب.على كل أًنس ِحصَّتهم ِمن جانبهم الذي ِقَبلهم. /45 .إال َمن حارَب يف الدِّين
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الربّ احملض ِمن أهل هذه وأنفسهم على مثل ما ألهل هذه الصحيفة، مع  األوس مواليهم
 الربّ دون اإلمث ال َيكِسب كاسب إال على نفسه، وأّن هللا على أصدق ما يف هذه الصحيفة، وأنّ 

آِمن  ومن قعد آِمن   .وأنه ال حيول هذا الكتاُب دون ظاٍِل أو آمث، وأنه َمن خرجَ 47الصحيفة وأبَ رِّه. 
 وحممد رسول هللا ] صلى هللا عليه وسلم ن بَ رَّ واتّقىابملدينة، إال َمن ظلم وأمث، وأّن هللا جار  مل

].» 

 .151-2/150 السرية النبوية البن هشام،

احلوار يعين قيام اجملموعات املختلفة  .أصبح مسة عهدًن احلايل« احلوار»ال نبالغ إن قلنا إن 
م أحدهم للجماعات اإلنسانية اليت تعيش معاً حبوار فيما لآلخر واالعرتاف  بينها حماولني بذلك فه 

املوجودة بينهم على قدر اإلمكان واليت تشّكل أرضية قانونية  به واستخراج األسس املشرتكة
 .أبمن وسالم تساعدهم على العيش معاً 

غنية وخمتلفة، وإن من ازخطأ اختاذ هذا  ومن زاوية النظرة القرآنية فإن البشر ُخلقوا خبصائص
ازخطأ سيؤدِّي إىل اإلخالل ابألمن وابلسالم،  ثل هذااالختالف سببًا للصراع وللخصام؛ فم
مجيع جسور التفاهم. بينما الصواب هو عّد كل هذه  ويُلحق ضررًا كبريًا ابإلنسانية، وينسف

زهرة منها مجااًل وعطرًا خاّصًا هبا تشكل حديقة إنسانية  االختالفات كرهور فّواحة متلك كل
 .مباركة

والبطش، والثاين قيام األًنس األحرار  ؛ أحدمها استعمال القوةهناك طريقان لتعايش الناس معاً 
، وتعيني أسلوب التصرف  ابلوصول إىل التفاهم فيما بينهم وإرساء هذا التفاهم بعقد قانوين معنيَّ

ومسؤولياته. وِل توضع الدساتري والقوانني والعهود واملواثيق اإلنسانية  والتعامل وحقوق كل إنسان
 ا األمر. وال شك أنه لوال وجود متوِن ونصوص املعاهدات واملواثيق َلما حتقق أيهذ إاّل لتأمني

إبرادة  سالم اجتماعي وال أي وحدة سياسية. ولكن املهم هنا أن هذه املعاهدات جيب أن تسجل
 .إنسانية ُحرة وبِرَضا األطراف ودون أي إكراه

هات نظرًن مدًحا أو ذمًّا، وكذلك تباي واملواضيع املطروحة حاليًّا أمام الدميقراطية مهما نت ِوج 
نظام سياسي هي لتأمني قيام كل جمموعة من اجملموعات  املقاييس اليت يتخذها ويتّبعها أيُّ 
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إرادهتا بكل حرية لتؤثّر على مراكر اختاذ القرارات ومعرفة مدى  االجتماعية املختلفة ابستعمال
 .املدنّية حلقوقها يف التعبري استعمال املؤسسات

غنّياً. فقد قام التاريخ اإلسالمي والتجربة  وميكن القول أبن اإلسالم ميلك يف هذا املوضوع تراًثً 
ازخصوصيات املتنوعة لكافة اجملموعات املختلفة دينية   التارخيية لإلسالم بشكل عام على قبول

ام عديدون لغوية. وقد َوجدت أداين ومذاهب وثقافات عديدة وأقو  كانت أم قومية أم ثقافية أم
 .يف ظل اإلسالم إمكانيَة العيش أبمان

العملي فعاًل وأمنوذج للعيش معًا بسالم.  وإن وثيقة املدينة مثال واضح وجيد طّبق يف الواقع
 .الراوية فلنطالع وثيقة املدينة ونتفحصها من هذه

 للوثيقة القيمة التارخيية

عّرف هذه الوثيقة وقدمها  أول من «Wellhausen -وهلاوسن»كان املستشرق األملاين 
مِحيد هللا رمحه هللا وإىل حبوثه  لألوساط العلمية يف العصر احلديث. وندين إىل األستاذ حممد

اإلسالمي، ويف معرفتنا معرفة شاملة ابلظروف التارخيية  الواسعة يف اشتهار هذه الوثيقة يف العاِل
 .هذه الوثيقة وابلبيئة االجتماعية عند صدور

ه  ؛ ويقال أبن ابن سيد  151 سجل هذه الوثيقة هو حممد بن إسحاق )تويف كان أول من
كتبهما؛ كما قام البيهقي إبدراج الفقرات  الناس وابن كثري قاما بتسجيل هذه الوثيقة وَدر جها يف

املهاجرين واألنصار وبيان سَندها. وذكر ابن هشام )تويف  ازخاصة بتنظيم العالقة بني« 1-23»
بصورة أكثر تفصياًل من ابن إسحاق. وترِد « السرية النبوية»كتابه  الوثيقة يفه   هذه  213

حلميد بن زجنويه « األموال»أليب عَبيد، ويف كتاب « األموال»بكاملها يف كتاب  الوثيقة أيضاً 
 .(ه  247 )تويف

ت يف العالقات فيما بني املسلمني كتب اليت تتناول« 23-1»وتشري كتب احلديث إىل أن الفقرات 
اليت تنظم عالقات املسلمني مع  «47-24» بيت أنس بن مالك رضي هللا عنه ؛ أما الفقرات

جند  -إن أمهلنا أمساء القبائل واألماكن-علماً أبننا  .املشركني واليهود فكتبت يف بيت بنت احلار 
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ة يف العديد من الوثيقة ومجيع األحكام واملبادئ الواردة فيها موجود أن مجيع األسس القانونية هلذه
 .واألحاديث النبوية اآلايت القرآنية

« وهلاوسن»م ، وقد قام  622األول للهجرة ) واألرجح أن هذه الوثيقة كتبت ووقع عليها يف العام
فقرة، مث قام مِحيد هللا بتجرئة بعض  47وأبو عَبيد إىل  بتجرئة املنت األصلي الذي أورده ابن هشام

 .فقرة 52هذا الرقم إىل  لغهذه الفقرات فيما بينها فب

 البيئة االجتماعية

م ِل ُتلب إىل 610عليه وسلم يف مكة عام  إن الدعوة اإلسالمية اليت بدأ هبا نبيّنا صلى هللا
عددهم مبضي الوقت ُجوهبوا بعراقيل ومضايقات عديدة.  اإلسالم إال نَفرًا معدودين. وعندما زاد

نني حمدوداً، فلم يبق أمام الرسول صلى هللا عليه وسلم املؤم سنة يف مكة بقي عدد 13وبعد مضّي 
مكة إىل مكان آخر جيدون فيه احلرية واألمن، لذا اضطروا إىل اهلجرة إىل  واملؤمنني إال ازخروج من

 .مرَتني يف ابدئ األمر مث إىل املدينة احلبشة

كان يريد من أمهيتها اجلريرة العربية. ومما   كانت مكة من أهم مراكر السياسة والتجارة يف شبه
ووجود أكرب القبائل العربية  -الدينية منذ السابق وكانت من أهم املراكر-وجود الكعبة فيها 

هذه، فقد نُظمت مكة تنظيمًا جيدًا من الناحية السياسية  وأعرقها فيها. ونظرًا زخصائصها
 -جود القبائل احلرة فيهابسبب و -السياسية والبريوقراطية كانت تبدو  واإلدارية. وجبانب مركريتها

 كانت تفتقر إىل مثل هذه الوحدة  -مدينة اهلجرة-كون فدرايل، إال أن املدينة  يف مظهر حكم

السياسية، إال  السياسية. ألنه بينما كانت قبيلتا قريش يف مكة وثقيف يف الطائف حُتققان الوحدة
وحروب بني القبائل  ع مستمرأن هذه الوحدة السياسية ِل تكن متحّققة يف املدينة لوجود نرا 

اليهودية )قبائل بين قَينقاع وبين النضري وبين  املوجودة فيها كقبيليَت األوس وازخررج العربيَتني والقبائل
هللا صلى هللا عليه وسلم جَنح يف إرساء وحدة سياسية عجيبة  إن رسول« وهلاوسن»قَريظة . ويقول 

القبائل اليت كانت يف حاجة ماّسة إىل وحدة سياسية. املدينة بني هذه  يف ذلك اجلو املضطرب يف
بني  الوحدة السياسية أمرًا جديدًا وغريبًا ِل أيَلفه العرب. وتيقن الباحثون أبن الفروق وكانت هذه

املسلمني يف  مكة واملدينة من ًنحية البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية ساعدت على ُتذر
 .ياسية جديدة هناكاملدينة وعلى قيام وحدة س
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حىت على احلياة االجتماعية وعلى  كان غياب وجود سلطة سياسية مركرية يف املدينة ينعكس
املدينة أدى إىل قيام كل قبيلة ببناء سور دفاعي  ساحة الدفاع أيضاً. فعدم وجود دفاع مشرتك يف

يفصل كل « ِغيُتو»ثابة سوراً للعَرب. كانت هذه األسوار مب 13 قوّي هلا. ويذكر ابن النّجار وجود
وهو أمر -القبائل عن القبائل األخرى. وكانت مصاريف الدفاع املشرتك  قبيلة أو جمموعة من

ُتدفع من قبل صندوق شعيب. أما القبائل العربية فقد أّسست ما يشبه صندوق  -خاص ابليهود
هناك  اة إال أنه ِل يكناالجتماعي لدفع مبالغ الدايت. ومع أن اليهود كانوا ميلكون التور  الضمان

واملنازعات حُتَّل يف  قانون مكتوب ينظّم العالقات بني األفراد وبني القبائل. وكانت ازخالفات
وجود قوانني واضحة فإن  الغالب حَسب األعراف السائدة ومن ِقبل حكام. ولكن نظرًا لعدم

 .ام الظلم وضياع احلقوقيعين دو  األطراف القوية ِل تكن أتبه لقرارات هؤالء احلكام مما كان

وكان اليهود يتكلمون العربية، ويكتبون  كانت نسبة من يقرأون ويكتبون يف املدينة نسبة ضئيلة،
راس»عباداهتم ويعّلمون أبناءهم يف  العربية ابحلروف الِعربية. وكانوا يؤدون أو « بيت املِد 

لة. ونظراً ألهنم كانوا ال ميلكون  حمرومني حىت من هذه الفرصة الضئي بينما كان العرب«. املدارس»
 .أّميني  كانوا يشعرون ابلضآلة والنقص أمام اليهود كتاابً )أي كانوا

جمموعتني متجانستني. والشيء الذي جيلب  (ِل تكن اجملموعتان العرقيتان )أي العرب واليهود
القبائل العربية  العرب واليهود، كانت هناك معارك بني االنتباه أنه بينما كانت هناك معارك بني

كذلك. فحَسب املعلومات اليت أوردها ابن هشام فإن القسم األكرب  ومعارك بني القبائل اليهودية
قبيليت بين  قَيُنقاع اليهودية كانوا حلفاء لقبيلة ازخَررَج العربية. وكان القسم األكرب من من قبيلة بين

الكبرية كانت ُتري بني قبيليَت  لكن املعاركالنِضري وبين قَريظة حلفاء لقبيلة بين أوس العربية. و 
 120الطاحنة بني األوس وازخررج استمرت  «بُعا »األوس وازخررج. ويذكر املؤرخون أن حرب 

 .عاماً 

الّلَتني كانتا تنحدران من قبيلة واحدة هي - واحلقيقة أن هذه احلروب الضروس بني هاتني القبيلتني
حواليها إىل الفوضى واالضطراب، وأخّلت ابألمن وأًثرت نوعاً  دفعت املدينة وما -قبيلة بين قَيل

أايم من هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة فّكر أهل املدينة  من اليأس والقنوط. وقبل
 هللا بن ُأيّب ملكاً عليهم لكي يتم أتسيس سلطة مركرية تضع حّداً هلذه الصدامات يف تنصيب عبد

 .والن راعات
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ومع فارس فقد رَأوا أن النظام امللكي ميكن  لكون أهل املدينة على اتصال وثيق مع بِيرنطةونظرًا 
سجااي عبد هللا بن أيّب كانت ضعيفة، فقد كان شخصاً  أن يؤسس النظام ويُنهي الفوضى. ولكن

وكانت ازخالفات العميقة اليت تعصف ابملدينة تتجاوز طاقته   ضيق األفق حريصًا على مصاحله،
السلطة السياسية املركرية يف املدينة قدوَم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  اً. وقد سّهل غيابُ كثري 
 فحَسب رأي السيدة عائشة رضي هللا عنها فإن اجلو املضطرب للمدينة ساعد على تقوية .إليها

 .مكانة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف املدينة

 الوثيقة األطراف املوقعة على هذه

وصوله إىل املدينة هو إيواء املهاجرين  أوائل ما عمله الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد كان من
التدابري الالزمة لتأمني احلاجات املعيشية الضرورية هلم  اجلدد الذين قدموا إىل املدينة، واختاذ

عالقات التعاون االجتماعية واالقتصادية بني مسلمي املدينة  ولعوائلهم. لذا قام بتأسيس
على هذه العالقة. وقد اشرتك يف « املؤاخاة»، وأطلق اسم «املهاجرين» ومسلمي مكة« األنصار»

شخصاً. وتشري املصادر  90مهاجراً، أي بلغ اجملموع  45أنصاراًي و  45هذه  عملية املؤاخاة
 .إىل أنه ِل يبق هناك مهاجر ِل يشرتك يف هذه املؤاخاة التارخيية

قطاعات اجتماعية يف املدينة: املس لمون،  ثت بعد اهلجرة ظهرت ثالثةبعد ه ذه التطورات اليت حد
يتألفون من املهاجرين املّكّيني ومن أهل املدينة من  اليهود، والعرب املشركون. كان املسلمون

وازخررج. كانت مثل هذه البنية االجتماعية شيئًا غريبًا يف شبه اجلريرة  األنصار من قبيليَت األوس
 معروف يف حياة العرب وتقاليدهم. ألن التقاليد القبلية العربية كانت قائمة على رابطة العربية وغري

جغرافية خمتلفة  الدم والقرابة، بينما اجتمع يف املدينة أًنس من أداين ومن عناصر وقوميات وأماكن
الثانية من وثيقة املدينة كانت تشري  مشّكلني قطاعًا اجتماعيًا خمتلفاً. والدليل على هذا أن املادة

 .أمة واحدة دون سائر الناس إىل مجاعة سياسية قائمة على أساس الدين، وهي

املسلمني فقط، فقد كان فيها اليهود الذين  وال حاجة بنا إىل ذكر أن املدينة ِل تكن مؤلَّفة من
اإلسالم. لذا كان أمام رسول  العرب الذين ِل يدخلوا يف استقروا فيها منذ زمن بعيد، وكان هنالك

عاجلة هي التأليف بني هذه القطاعات االجتماعية وأتمني َعيشها  هللا صلى هللا عليه وسلم مهمة
 .معاً دون مشاكل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 8 

 حل املعضلة

البنية االجتماعية والدينية والسكانية  بفحص -حلل املعضلة  -بدأ الرسول صلى هللا عليه وسلم 
املدينة، وهو أمر كان غريبًا متامًا ابلنسبة للتقاليد واألعراف  ء سّكاين يفللمدينة أواًل. فقام إبحصا

آالف  10آنذاك. وقد تبني نتيجة اإلحصاء أن عدد سّكان املدينة يبلغ  اليت كانت سائدة
 .من املشركني العرب 4500يهودي و  4000مسلم و  1500شخص، منهم 

برتسيم احلدود للمدينة املنورة ووضع عالمات  فقاممث خطا رسولنا صلى هللا عليه وسلم خطوة ًثنية 
َ حدود  يف زوااي اجلهات األربع هلا، وهكذا من الوثيقة فإن  39وحسب املادة «. دولة املدينة»َعنيَّ

ضمن هذه احلدود والواقعة يف داخل وادي يثرب )اجلوف  أصبحت منطقة  املنطقة احملصورة يف
 .احلرم

تكّيفهم مع بيئتهم  املهاجرين وأتمني لم حياول من جهٍة إسكانكان الرسول صلى هللا عليه وس
واملشركني العرب، وكان يقول هلم أبن غايته هي  اجلديدة، وحياول من جهة أخرى َطمأَنة اليهود

واحلقيقة أن املسلمني قد تبنَّوا مضمون الوحي الذي نرل  .أتمني جّو آمن ملنتسيب الدين اجلديد
 . ولكن قريًشا 6كان يقول ﴿َلُكم  ِديُنُكم  َويلَ ِديِن﴾ )الكافرون:  الذيأثناء وجودهم يف مكة، و 

املشروع املتضمن للسماح بتعدد األداين، وحاولت منع الرسول صلى هللا عليه وسلم  رفضت هذا
وفنون  القيام بتبليغ دينه، واختارت فتنة الراغبني يف الدخول إىل اإلسالم عن دينهم ابلضغوط عن

 .التعذيب

أبن مشركي مكة لو مسحوا للمسلمني حبرية  ومع أنه ال يصح َسوق الفَرضيات، إالّ أنه ميكن القول
التبليع، ملا متت اهلجرة ولظّل املسلمون يعيشون مع  الرأي والعقيدة ومبمارسة دينهم وابحلرية يف

: أحدمها صلى هللا عليه وسلم طوال العهد املكي سوى طلَبني غريهم يف مكة. إذ ِل يكن للرسول
واآلخر حرية ممارسة مبادئ الدين يف جو آمن دون أي مضايقات.  حرية القيام بتبليغ الدين،

 .املطلوبتان مها من مطالب البشر يف املاضي واحلاضر واملستقبل إىل يوم القيامة وهااتن احلريتان

يته اليت كان هللا عليه وسلم إسرتاتيج فلم تكن هناك حاجة يف املدينة لكي يغري الرسول صلى
شرحًا وإيضاحًا واستمرارًا من الناحية االجتماعية  يّتبعها يف مكة؛ فإن حياته يف املدينة كانت

نرل عليه يف مكة. أي تنفيذ مشروع اجتماعي مجاعي مستند  واحلقوقية واملؤسساتية للوحي الذي
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ش معًا يف جمتمع تستطيع اجلماعات اليت متلك حكمًا ذاتيًا أن تعي على أساس من احلرية حيث
نظاما سياسيا ييسر للجميع العيش معًا بسالم. ال شك أن التبليغ )أي الدعوة  عام، أو أن تضع

اجلديد  كان سيستمر ولكن بشرط عدم إكراه أي شخص على اعتناق دين معني،  إىل الدين
 .مجيع العوائق أمام من يرغب يف تبديل دينه وكذلك رفع

ونقباء املهاجرين حيث مت فيه يف األرجح  د جملس كبري ضم األنصاروعقب الوصول إىل املدينة عق
 23-1التآخي اليت ذكرًنها سابقاً. وقد مت تعيني املواد  مداولة األحكام واألسس القانونية لعملية

هذا االجتماع، أي مت تسجيل شكل العالقات االجتماعية والقانونية  من هذه الوثيقة وتدوينها يف
 .وتثبيتها يف مواد قانونية مكتوبة يةللجماعة اإلسالم

عديدة، ليس مع رؤساء قبائل املسلمني  بعد ذلك قام الرسول صلى هللا عليه وسلم مبشاورات
من غري املسلمني. كان االجتماع األول مع  فحسب بل أيضاً مع زعماء وممثلي اجلماعات األخرى

املسلمني واليهود يف بيت بنت مث مع زعماء  املسلمني يف بيت أنس بن مالك رضي هللا عنه
اجلديدة. ويف رأي العاِل احملقق « دولة املدينة»األساسية ل  احلار  حيث مت التفاهم على املبادئ

كان من زاوية عقًدا اجتماعًيا بني اجلماعات « الدستور اجلديد للدولة» حممد مِحيد هللا فإن هذا
 تور هو وثيقة املدينة املوجودة بني أيدينامظلة هذه الدولة اجلديدة، وهذا الدس املنضوية حتت

 .حالياً 

احلُر، فقد طرَح ممثلو اجلماعات املختلفة  ال شك أن ِكال االجتماَعني جراي يف جو من احلوار
اآلخرين وحتادثوا فيما بينهم وحددوا النقاط األساسية  طلباهتم وَأولوايهتم، واستمعوا إىل آراء

 . هذا اإلطارَمنت واإلطار املشرتك مث ُسجِّلَ 

 أحكام الوثيقة

الوثيقة دستور الدولة اإلسالمية األوىل، فإهنا   يرى األستاذ حممد محيد هللا أبنه إىل جانب كون هذه
يف العاِل آنذاك. ويّتضح من املعلومات الواصلة إلينا  كانت يف الوقت نفسه أول دستور مكتوب

الوثيقة ظهرت كإمجاع واتفاق مجيع طريق آخرين أبن هذه  عن طريق أنس رضي هللا عنه وعن
احملادًثت، وهذا هو الصحيح؛ ألنه ِل يكن من املمكن قيام الرسول  األطراف عليها يف هناية هذه

الذي اضطر إىل اهلجرة من مكة لياًل وبشكل سّري إبجبار اآلخرين على   صلى هللا عليه وسلم
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من سكان املدينة؛ أي  %15ونوا يتجاوزون تليّب رغباته فقط، علمًا أبن أتباعه ِل يك كتابة وثيقةٍ 
الوثيقة   على قبول -اليت كانت أنذاك أكثر عددًا وُعّدة من أتباعه-إرغام األطراف األخرى  إن

 .كان مستحيالً 

اجلماعية يف ختام املباحثات اليت أجراها النيب  ومن العوامل األخرى اليت أّدت إىل قبول هذه الوثيقة
األخرى واليت استندت إىل أخذ إمجاع كل األطراف، هو إيقاف  األطرافصلى هللا عليه وسلم مع 

عامًا من القتال والبغضاء، وِل  120تردى فيه أهل املدينة بعد  الفوضى وغياب األمن الذي
بنفسها إىل حلٍّ واستقرار وسالم اجتماعي وسياسي مع القوى االجتماعية  تستطع املدينة أن تصل

اقتصاداّيً  منقذاً هلا. وبينما كانت هذه املدينة تتَقهَقر ابستمرار إىل الوراء كانت تنتظر فيها. فكأهنا
احلرِج ظَهر  بسبب احلروب املستمرة، كانت هناك يف األفق نذر حرب جديدة. ويف هذا الوقت

اجملموعات املوجودة  شخص َأجنيب عنها أشار إىل طُرق إمكانية العيش معًا أبمن مع كافة
 .لكل ذي حّق حقَّه ميع إىل االرتباط ابألسس القانونية اليت تعطياألخرى، ودعا اجل

األخرى كظاهرة وعدم القيام أبي ضغط  والنقطة املهمة الثانية هي قبول كل طرٍف وجوَد األطراف
واحرتام حق احلياة هلا، واحرتام أفكارها، يف  عليها، وقبوهلا كما هي، وكما تقوم بتعريف نفسها،

 .ايتهظل القانون وحتت مح

وِل « ذّمّيني»ِل يكونوا يُعدون  -الوثيقة الذين كانوا طرفًا يف هذه-وجيب أاّل ننسى أن اليهود 
أو دولة خارجهم. ألن آية اجلرية نرلت يف السنة  يكونوا إذن يعطون اجلرية ألي حكم أو سلطة

ي اجلرية حىت تلك األطراف املشاركة يف الوثيقة ِل تكن تُعط التاسعة من اهلجرة، وهذا يبنّي أبن
 .من الذميني السنة، أي ِل تكن تُ َعدُّ 

حسب العادات واألعراف -ابعتبارهم  جبانب هذا، فقد اشرتك العرب املشركون يف هذه الوثيقة
دخلت قبيلة أو عشرية أو مجاعة يف معاهدة  فحسب هذه األعراف إن«. ال َمَوايل »من  -العربية

يكونون طرفًا غري مباشر يف تلك املعاهدة. وحنن نعلم من  (افإن حلفاءها السابقني )أي َموالِيه
إنذاراً « براءة»العرب بقوا مدة طويلة يعيشون يف املدينة. وكانت سورة  أن املشركني« براءة»سورة 

 العالقات السياسية وإنذارًا ابحلرب. ومع ذلك فإن املشركني العرب املعاَهدين كانوا بقطع مجيع
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مُت  ِمنَ  ُمسَتثَنني من احلرب ًئا َوِلَ   ال ميسهم أحد بسوء ﴿ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهد  رِِكنَي مُثَّ ِلَ  يَ ن  ُقُصوُكم  َشي   ال ُمش 
هِتِم  ِإنَّ هللَا حيُِبُّ  يُظَاِهُروا َعَلي ُكم   َدُهم  ِإىَل ُمدَّ  .(4ال ُمتَِّقنَي﴾ )التوبة:  َأَحًدا َفَأمتُّوا إِلَي ِهم  َعه 

 الوثيقة يف املبادئ األساسية

والعدل واحرتام القانون واحلقوق  املبدأ األول: جيب على كل مشروع مثايل يريد حتقيق احلق
يظهر بني اجلماعات املختلفة )من الناحية  ويهدف إىل حتقيق السالم واالستقرار بني الناس أن

مجيع على أساس من معاهدة وعقد. وجيب حضور  (الدينية أو السياسية أو الفلسفية...اخل
أثناء هتيئة ووضع هذه املعاهدة أو العقد، وأن يتم هذا يف  األطراف االجتماعية أو َمن ميثّلوهنا يف

 .واملباحثة واملذاكرة بني هذه األطراف جّو من احلرية واحلوار

الضروري أن تكون كل مادة من مواد  ونظرًا لكون هذه األطراف مجاعات غري متجانسة كان من
هذه األطراف، وأن ُتسجَّل نتيجة التصويت عليها.  ع املشاركة وطابع االلتقاء بنيالوثيقة حتمل طاب

من أحكام الوثيقة، وكل مادة تكون موضع خالف بني  وكل مادة مت ََّفق عليها تشكل حكماً 
جَمع عليها تدخل يف ساحة املعاهدة، والفقرات  .األطراف ُترتك هلذه األطراف

ُ
فالفقرات امل

جمال احلرية الذاتية )أو احلكم الذايت . وهذا دليل على االختالف الثرّي  خل يفاملختلف عليها تد
 .الصحيحة« اجلماعية»الوحدة، أي هو  املوجود ضمن

، ألنه يف ظل احلكم السياسي «التحّكم»مبدأ  بداًل من« املشاركة»املبدأ الثاين: وهو اختيار مبدأ 
نما نرى أن وثيقة املدينة تذكر أمساء القبائل املسلمة واالختالف، بي الدكتاتوري ال يتم قبول التنوع

 .(/ب20اليهودية قبيلة تلو قبيلة، كما تشري إىل املشركني يف مادة أخرى )املادة:  وأمساء القبائل

يف عهد أو  الواردة يف الوثيقة تشري إىل القبائل والعشائر واجملموعات اليت دخلت« املوىل»وكلمة 
من األطراف  دون وجود أي قرابِة دم معها. وهذا يعين أن كل طرف اتفاق مع إحدى القبائل

واجملموعات املرتبطة هبا، وكان  االجتماعية اليت وّقعت على هذه الوثيقة كان ميثل أيضًا القبائل
كانت تشري إىل أحكام خاصة « ب/20» يعطي نفس احلقوق واملسؤوليات هلا. إال أن املادة رقم

كذلك. وكانت الغاية من « 43»ابملادة رقم  ، وكانت هذه األحكام تؤيَّدابلنسبة للمشركني العرب
مع مشركي مكة سياسيًا كان أم عسكرايً. هذا  هذه األحكام منع مشركي املدينة من أي تعاون

حيملون أّي رغبة يف التعاون مع مشركي مكة، ألهنم كانوا خيافون  علماً أبن مشركي املدينة ِل يكونوا
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التعاون مشاكل هلم. ولكنهم كانوا يرغبون يف التمتع داخل دولة املدينة  امن أن جيلب هذ
  بكل احلقوق واحلرايت مع اآلخرين. وقد قامت الوثيقة بتأمني 39املادة: رقم  )املوضَّحة يف

- هذه احلقوق واحلرايت هلم أيضاً وعلى أساس من القانون. وحنن نعلم أبن مشركي املدينة وضمان

اللَتني جَرات  استمروا يف العيش يف املدينة حىت بعد معركيَت بدر وُأحد -قة املدينةوهم طرف يف وثي
 .مع مشركي مكة، وِل حيد  أّي مشاكل بينهم وبني املسلمني

حرية ثقافية وحقوقية؛ أي إن موقف   ونستنتج مما تقدم أن كل جمموعة دينية وعرقية كانت متلك
ابجملتمع واحملاكمة والثقافة والتجارة والفن   املتعلقةكل ط رف من ًنحية الدين وتشريع القوانني

مواقف هذه اجملموعات والطوائف املختلفة ستبقى كما هي  والعبادة وتنظيم احلياة اليومية...اخل،
نفسها يف هذه الساحات حبرّية من خالل املقاييس القانونية  وكما ترغب وتستطيع التعبري عن

 .«25»ضمن هذه احلقوق هي املادة رقم كانت تَ  والثقافية.واملادة اليت

خيشى من عواقبه يتم الرجوع فيه إىل  فتذكر أبنه يف حالة ظهور أي خالف« 42»أما املادة رقم 
القرآنية ومن أحاديث الرسول صلى هللا عليه  الرسول صلى هللا عليه وسلم . والظاهر من اآلايت

اقرُتحت  من قبل اليهود واملشركني. ألن الوضع  املادة قد وسلم ومن مصادر السرية النبوية فإن هذه
هر الثقة واالطمئنان بني القبائل. لذا فقد اتفق مجيع األطراف على  الفوضوي يف املدينة كان قد

ال يستطيعون حلَّها إىل مرجع أعلى يقوم حبّلها. وكان هذا املرجع هو رسول هللا  رفع املشاكل اليت
يذكر له  جعًا حمايدًا أتى من خارج املدينة. وكان القرآن الكرميهللا عليه وسلم الذي كان مر  صلى

ُكم   أن ِبُوسعه النظر يف دعاوى القوم إن أراد ذلك ويعطيه هذه الصالحية ﴿فَِإن   َجاُءوَك فَاح 
ُهم ﴾ )املائدة:  نَ ُهم  َأو  أَع ِرض  َعن   هذه اآلية كان الرسول صلى هللا عليه وسلم   . وعلى إثر42بَ ي  

كانوا يريدون أن حيكم بينهم ابلقرآن أم ابلتوراة؛ أي إن  َمن يراجعه منهم وكان يسأهلم ما إذا خيرّي 
وجيب أن «. احلاِكم»وليس يف موضع « احَلَكم»كان يف موضع  الرسول صلى هللا عليه وسلم

ال سيما -غري املسلمني أو إعطاء حق حل مشاكلهم ودعاويهم  نضيف هنا أن النظر يف قضااي
حماكمهم وضمن قوانينهم أصبح منذ ذلك اليوم حّقًا من حقوق  يف -وى املَدنية منهاالدعا

 .حىت هناية الدولة العثمانية الذميني، واستمر هذا األمر

عليه وسلم هو احلاكم املطلق يف األمور  فكانت تشري إىل أن الرسول صلى هللا« 23»أما املادة 
املسائل اإلدارية. وكان هذا أمرًا طبيعّياً، ألن  يفالدينية للمسلمني، ولكنه يستشري اآلخرين 
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ابالرتباط به واالنقياد له منذ البداية. وهو أمر مناسب ألسس  املسلمني كانوا قد ابيعوه ورضوا
تؤّكد أن  -كَمبَدأ أساسيٍّ -يفرق بني العبادة واحلقوق. وهذه املادة  الدين اإلسالمي الذي ال

 .فقط يُلرم املسلمني الدين اإلسالمي

يعرفون هذه احلقيقة متام املعرفة. ألن الناس إن   والذين يّتهمون اإلسالم وَيِصمونه ابلدكتاتورية ال
أن األشكال  -ويعين أيضاً -مثل هذا احلق فإن هذا يؤدي  كانوا أحرارًا يف اختيار دينهم وهلم

مع الدين ومع األفكار  والقوانني املرتبطة هبا جيب أن تكون متالئمة املختلفة للحياة االجتماعية
 الوضع فإن الدين اإلسالمي والقوانني اإلسالمية تلرم املسلمني فقط، وال َتشمل الدينية. ويف هذا

 وكذلك-اآلخرين، وال يُطلب من غري املسلمني التصرف حسب هذه القوانني. وهذا شرط 

حقق  أدايهنم. وقد حلرية الدين والوجدان وحرية التعبري والسماح لآلخرين ابلعيش حسب -ضمان
القوانني  سنة ومت تسجيلهما يف إطار 1400الرسول صلى هللا عليه وسلم هذين الشرَطني قبل 

 .واحلقوق، بينما ِل يتحقق هذا حىت اآلن يف عصرًن احلايل

االجتماعية، أي ِل يكن بوسع املسلمني  كانت هذه الوثيقة عاملية وموضوعية وَفوق الطوائف
 .العام ازخروج خارج نطاقهاواليهود واملشركني 

القانونية اجلديدة اليت ال تتم فيها محاية اجملرم  كان هذا وحده انقالاًب وثورة كبرية. ففي هذه البنية
العدالة وتسود الطمأنينة وتظهر وُتصبح مسؤولية اجتماعية مشرتكة  من أي طائفة أو مجاعة تتجلى

ين هذا أن اجلرائم والعقوابت أصبحت فردية،  . ويع21و  13و  12املادة: ) بني مجيع األطراف
 اجلرائم والعقوابت اجلماعية. ولكن قيام قبيلة اجلاين بدفع دية املقتول ِل يكن خُيلّ  وامنحى مفهوم

تسمح « /ب12»يف ظروف وجو ذلك العهد هبذا األساس القانوين. كما كانت الفقرة 
 .خرى مع موايل األشخاص اآلخرينبعقد اتفاقات أ -خارج هذه الوثيقة-ابلقيام  لألشخاص

م، نتيجَة مباحثات ومشاورات 622مكتوبة يف عام  إن الناحية اليت هتمنا يف هذه الوثيقة أهنا وثيقة
 .وأهنا وضعت للتطبيق العملي بني قطاعات دينية واجتماعية خمتلفة،

ريد وتعميم هلا، الوثيقة إن قمنا بعملية ُت هذا وميكنا أن نستخرج كليات أساسية من أحكام هذه
تكون مصدر إهلام يف حل كثري من املشاكل اليوم.  ومن مث ميكن هلذه الكليات األساسية أن

والعديد من التجارب الذاتية واحمللية يف اتريخ املسلمني،  وهناك العديد من األحاديث واآلايت
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استهدفته هذه الشريعة اإلسالمية اليت تؤيد املشروع الكبري الذي  وكذلك العديد من أحكام
 التجارب اليت حَفل هبا التاريخ اإلسالمي يف هذا املوضوع كانت انعكاسًا لروح هذه الوثيقة. وإن

عّدة مثل الن راع  الوثيقة خبطوطها العامة وشرحاً وتطبيقاً هلا. إننا وحنن نعيش يف هذا العصر مشاكل
والعمليات اإلرهابية نرى أننا يف  العريب اإلسرائيلي والن راعات اإلقليمية ودعوى صراع احلضارات

واملباحثات أساسًا هلا، أي حنتاج إىل مشاريع  حاجة ماّسة إىل مشاريع تتخذ من التعاقد واحلوار
 .تؤمن ابلتعددية وتسعى هلا
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