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 الملخص

يهدف هذا البحث إلى كشف اللبس الحاصل عند كثير من الباحثين والقانونيين في مالئمة الشريعة اإلسالمية لحقوق اإلنسان       

 وظنهم أن بعض شرائع اإلسالم عفا عليها الزمن، وكانت صالحة لزمان دون زمان، وأنها لم تشتمل على حقوق اإلنسان

 بصورتها المعروفة اليوم، كما أن الحاجة ملحة إلبراز هذه الوثيقة التي تعد مفخرة الحضارة اإلسالمية.

واعتمد في هذه الدراسة على المنهج التأصيلي وذلك بتتبع األجزاء للوصول إلى قاعدة كلية، من خالل إرجاع كل رأي أو       

من تعريف حقوق اإلنسان لغة واصطالحاً والتعريف بوثيقة المدينة، وجاء واحتوت الدراسة على تمهيد تض مسألة إلى أصولها.

في المبحث األول من هذه الدراسة بيان حقوق اإلنسان الواردة في صحيفة المدينة، كما بينت في المبحث الثاني تحديد واجبات 

 أفراد المجتمع في صحيفة المدينة.

أن رسالة اإلسالم رسالة عالمية، ال تعترف بالعرقيات، واأللوان، وإنما  ها:وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهم      

معيارها التقوى )إن أكرمكم عند هللا أتقاكم(،جنى على اإلسالم من زعمه دين إرهاب واستئصال لكل مخالف، والحق أنَّ أًحدا 

منه، مثل دين اإلسالم، أيضا ًحرية االعتقاد تعني عدم من أهل األديان المخالفة لم يجد في األديان دينًا يحفظ له نفسه، وماله، وأ

إكراه المخالف على الدخول في اإلسالم بشرط التزامه بالعهد والذمة، وعدم إظهاره شيء من شعائر دينه، أن وثيقة المدينة 

 نها ما دام الشرع يقرهاجاءت لترسخ عند أتباع األديان المخالفة أن اإلسالم هو الدين الذي يحترم الحقوق لكل األطياف، ويؤم

وتوصي الباحثة بإبراز وثيقة المدينة من جهة القانونيين، وبيان ما  وكما أنَّ ألهل الوثيقة حقوق، فعليهم واجبات، والغرم بالغنم.

 تضمنته من مبادئ تعتبر أصل في حقوق اإلنسان.

 .تالشريعة اإلسالمية، صحيفة المدينة، الحقوق والواجبا الكلمات المفتاحية:

http://www.ajrsp.com/
mailto:a6678809@gmail.com
mailto:Medo889@gmail.com


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو لثالثاالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        363  

 ISSN: 2706-6495 

 
Human Rights in Islamic Law (Al-Median Model Newspaper) 

Prepared by Researcher/ Aisha Abdullah Al-Zahrani 

Master of Executive Law, University of Hail, Kingdom of Saudi Arabia  

 Email: a6678809@gmail.com 

Prof. Dr. Mohamed Fathi Shehta Ibrahim Diab 

Associate Professor of Public Law, University of Hail, Kingdom of Saudi Arabia  

 Email: Medo889@gmail.com 

Abstract:  

This research aims to reveal the confusion that many researchers and jurists have in the suitability of 

Islamic Law to human rights and their assumption that some of the laws of Islam are outdated and 

were valid for a specific time only, and that they did not include the human rights in their form as 

known today. There is an urgent need to highlight this document which is considered the pride of 

Islamic civilization. In this study, we have relied on the fundamentalist approach by tracing the parts 

to reach a holistic rule, and such by returning each opinion or issue to its origins.  

The study contained an introduction that included the definition of human rights linguistically and 

terminologically and the definition of Al-Medina document. The first section of this study includes a 

statement of the human rights set forth in Al-Medina Newspaper. The second section thereof sets the 

duties of the community members in Al-Medina Newspaper. The study concluded to several results, 

the most important thereof are: the message of Islam is a universal message that does not recognize 

ethnicities and colors, but its criterion is piety (Surely, the noblest of you before Allah is the most 

righteous of you). They have hurt the Islam those who claim that it is the religion of terrorism and 

the eradication of every dissenter. Certainly, no body of the dissenting religions may find a true 

religion that preserves himself, his money and his security like the religion of Islam. Further, 

freedom of belief also means that the dissenter is not coerced to convert to Islam on the condition 

that he adheres to the covenant and liability, and that he does not show any of the rituals of his 

religion. Al-Medina document came to establish among the followers of the dissenting religions that 

Islam is the religion that respects the rights of all sects and secures them as long as they are declared 

by the legislation. Just as the people of the document have rights, they also have duties and fines to 

be fulfilled by them. The researcher recommends to highlight Al-Medina document from the point of 

view of the jurists and clarify its contents of principles that are considered an origin in the human 

rights. 
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ةالمقدم. 1  

 آلىةوعلىى  والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، الحمد هلل ربِّ العالمين،

 أما بعد: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصحبه الُغر الميامين،

 

مىىن نقيصىىةم وذم  إال ألصىقه األعىىداء باإلسىىالم  تنفيىًرا مىىن الىىدخول فيىىه،  فىإنَّ الحملىىةل اليىىوم شىعواء علىىى اإلسىىالم وأهلىه، ومىىا

 وتشكيًكا ألهله للخروج منه.

ومىن ذلىك زعمهىىم أنَّ اإلسىالم ال يحتىىرم حقىوق اإلنسىىان، وال محىل فيىىه إال ل سىالم أو القتىىل والتطىرف وأنىىه ديىن اإلرهىىاب 

 واإلرغام.

إلسالم، فلهؤالء وأولئك جاء هذا البحث المتواضع  ليبرز صورة وضاءة حتى أن هذا اإلفك المبين انطلى على بعض أهل ا

من صور سبق اإلسالم لكل الداعين إلى حقوق اإلنسان، وأنه الدين الشىامل الكامىل  الىذي مىا تىرك خيىًرا ونفًعىا لامىة جمعىاء إال 

 دلها عليه.

ا اشىىتملت عليىىه مىىن تفصىىيل وبيىىانم للحقىىوق وممىىا ال شىىك فيىىه وال ريىىق أن وثيقىىة المدينىىة دليىىل واضىىم بىىين علىىى هىىذا  لمىى

والواجبات التي سبق بها اإلسالم كل العهود والمواثيق الدولية  التي هي في الحقيقة نتىاج اإلسىالم، أخىذوه فتغنىوا بىه ن ىًرا، وأمىا 

 تطبيقًا فهم بعيدين كل البعد عنه، وأشُد عنصريةً وطغيانًا.

والسىىالم، ونبىىذ العنصىىرية والطبقيىىة والشىىواهد علىىى ذلىىك  والتسىىامم عتىىدالديىىن الوسىىطية واال وغنىىي عىىن البيىىان أن اإلسىىالم

علىى أن ال تعىدلوا  وال يجىرمنكم شىن ن قىوم )يا أيهىا الىذين آمنىوا كونىوا قىوامين هلل شىهداء بالقسى  وتعالى:فقد قال سبحانه  كثيرة،

 متفقين أم مخالفين أصدقاء أم أعداء.أن ديننا يأمرنا بالعدل مع الجميع بال استثناء  أي:اعدلوا هو أقرب للتقوى( 

، وقىال صىلى هللا عليىه وسىلم: يىا أيهىا النىان، أال إن ربكىم واحىد، وإن أبىاكم (1)وقال سبحانه وتعالى: )ولقد كرمنىا بنىي آدم( 

. (2)وال لعجمي على عربي، وال أحمىر علىى أسىود، وال أسىود علىى أحمىر، إال بىالتقوى   عجمي،واحد، أال ال فضل لعربي على 

 بعد هذه الشواهد التي تجسد أع م صور حقوق اإلنسان في ديننا الحنيف مزيد تأكيد أو بيان.  فليس

وسيأتي في هذا البحث إبراز حقوق اإلنسان الواردة في صحيفة المدينة مع بيان تحديد واجبات أفىراد المجتمىع الىواردة بهىا. 

 أسأل هللا عزَّ وجلَّ العون والسداد.

 

 وضوع:أهمية الم. 2.1 

 تنبثق أهمية الموضوع من اآلتي:

 تعلّقه بهدي النبي صلى هللا عليه وسلم مع المتفق والمخالف.  -

 الضرورة إلى بيان سماحة اإلسالم، وشموله، وأنَّه الدين الصالم لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. -

هرت اإلسالم دين قتل ودموية، ففي بيان وجود طائفة من أهل اإلسالم دنسوا نقاء اإلسالم بأفعالهم الشنيعة التي أظ -

 وسماحته.هدي النبي صلى هللا عليه وسلم مع المخالفين إبراز لعدل اإلسالم 
                                                           

 .07( سورة اإلسراء: 1)

م، حديث رقم  1771، 1عادل مرشد، وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط -: شعيق األرنؤوط ( مسند أحمد، عبد هللا أحمد بن حنبل، تحقيق2)

(18432.) 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو لثالثاالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        365  

 ISSN: 2706-6495 

أهمية وثيقة المدينة على وجه الخصوص، وبيان ما اشتملت عليه من معانم وبنودم ع يمة نافعة صالحة لكل زمان  - 

 ومكان.

 

 أسباب اختيار البحث:. 1.1

 ة، وأيًضا:ما سبق في األهمي

 أنَّ وثيقة المدينة لم تُنْل بالفحص والتفصيل الذي تستأهله  مع أنها نواة القانون اإلسالمي في التعامل مع المخالف. -

 التعصق،رغبة الباحثة في الوقوف على الهدي النبوي الصحيم مع المخالفين من أهل األديان  بعيًدا عن أهل  -

 واالستضعاف.وأهل التساهل،  واالعتساف،

الرد على المرجف الخارجي الذي ال يرى إال السيف مع المخالف، والمستضعف المتساهل الذي يرى أن دين اإلسالم  -

 دين إرهاب ودموية.

 

 مشكلة البحث:. 1.1

كشف الخل  الموجود عند كثير مىن البىاحثين والقىانونيين فىي مالئمىة الشىريعة اإلسىالمية لحقىوق اإلنسىان وظىنهم أن بعىض 

م عفا عليها الزمن، وكانىت صىالحة لزمىان دون زمىان، وأنهىا لىم تشىتمل علىى حقىوق اإلنسىان بصىورتها المعروفىة شرائع اإلسال

 كما أن الحاجة ملحة إلبراز هذه الوثيقة التي تعد مفخرة الحضارة اإلسالمية. اليوم،

 

 تساؤالت البحث:. 5.1

 ما المقصود بوثيقة المدينة؟

 وثيقة المدينة؟ما هي حقوق اإلنسان التي تضمنتها 

 ما هي الواجبات االجتماعية التي تضمنتها وثيقة المدينة؟ 

 

 الدراسات السابقة:. 1.1

هناك الكثير والكثير من الدراسات المتعلقة بحقوق اإلنسان في اإلسالم، فال أطيل بذكرها، فعّدها متعذر، وأما ما يخص بحثنا 

 ت عليه اآلتي:وهو: حقوق اإلنسان في وثيقة المدينة، فالذي اطلع

حق المواطنة  قراءة معاصرة في دستور المدينة  تأليف محمد كمال الدين إمام، وهو بحث نشر في مجلة المسلم  -

. وهو بحث مختزل قصير، بين فيه المؤلف أن عنصر المواطنة: االنتماء 2-5، ص 11، المجلد 34المعاصر، العدد 

 يخص هذا من وثيقة المدينة. إلى مكان ما، والوفاء بالتزاماته، وعرج على ما

حقوق اإلنسان في وثيقة المدينة  تأليف عاصم كنعان، حسين عمير، وهو بحث منشور بمجلة جامعة األنبار، العدد  -

صفحة، وعرجا فيه على تعريف الحقوق لغة واصطالًحا، وبيان ما تضمنته الوثيقة  15م، ويقع في 1711الثاني/ 

 وحق المواطنة، والمساواة، .... منها، كحق االعتقاد، وحق األمن،

أسس التعايش السلمي في وثيقة المدينة  تأليف علي عدالوي، وهو بحث منشور في مجلة أنسنة للبحوث والدراسات،  -

صفحة، وقد تكلم عن نص الوثيقة، وفرع عليه الكالم عن بعض ما تضمنته من حرية  11م، في 1717العدد األول، 

 االعتقاد، والمواطنة.
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 نطاق البحث:. 1.1

 المدينة أنموذجاً  اإلسالمية  صحيفةحقوق اإلنسان في الشريعة 

 النطاق المرجعي:

 وثيقة المدينة التي هي محور الدراسة. -

 الدراسة.تتعلق بموضوع هذه  الموثوقة التيالكتق الشرعية والمصادر العلمية األخرى  -

 

 منهج الدراسة: . 1.1

ثي بـاألسلوب التأصيلي: وذلك بتتبع األجزاء للوصول إلى قاعدة كلية، من خالل إرجىاع : ألتزم في بحأوالً: أساليب البحث

 كل رأي أو مسألة إلى أصولها.

 في إعداد البحث سأتبع الخطوات اآلتية:  ثانياً: إجراءات البحث:

 وصياغة البحث بأسلوب علمي دقيق وواضم. جمع المادة العلمية من مصادرها األصلية، -1

 عريف باأللفاظ والمصطلحات العلمية الواردة في البحث.العناية بالت -2

 توثيق النصوص والمنقوالت من مصادرها، وتوثيق اآلراء واألفكار ونسبتها إلى أصحابها. -3

 عزو اآليات القرآنية الكريمة، وتخريج األحاديث واآلثار من مصادرها، مع الحكم عليها إن وجدت. -4

 يها.االلتزام بعالمات الترقيم المتعارف عل -5

 ذكر التطبيقات القضائية التي تتطلبها الدراسة متى ما وجدت، ووضعها في حاشية البحث. -6

 وضع خاتمة في نهاية البحث تتضمن نتائج البحث والتوصيات التي أراها مفيدة. -7

وضع عالمة التنصيص ) ( عنىد النقىل الحرفىي، وعنىد عىدم النقىل الحرفىي ال يىتم التنصىيص، وال ذكىر أي عبىارة  -8

 أخرى.

االلتزام بذكر معلومات الكتاب كاملة عند ذكره للمرة األولى، وفقًا لما هو مىدون علىى الكتىاب، وعنىد نقىص بعىض  -9

 المعلومات كتاريخ النشر، أو مكانه يتم اإلشارة إلى ذلك عند التوثيق في حاشية البحث. 

 .االلتزام بمنهج البحث العلمي، ومتطلبات جامعة حائل  -11

 

 خطة البحث: . 1.1

لف البحث من مقدمة تضمنت أهمية الموضوع، وأسباب اختيار البحث، ومشكلة البحث، وتساؤالت البحث، والدراسىات يتأ

 السابقة، ونطاق التطبيق، ومنهج البحث، ثم ما يلي:

 التمهيد: وتضمن التعريف بمصطلحات البحث:

 المطلق األول: تعريف حقوق اإلنسان لغةً واصطالًحا.

 يف بوثيقة المدينة.المطلق الثاني: التعر

 المبحث األول: حقوق اإلنسان الواردة في صحيفة المدينة، وتحته خمسة مطالق:

 المطلق األول: حق المواطنة.

 المطلق الثاني: حق االعتقاد.
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 المطلق الثالث: حق األمن.

 المطلق الرابع: حق المساواة.

 .المطلق الخامس: حق التملك

 د المجتمع في صحيفة المدينة، وتضمن خمسة مطالق:المبحث الثاني: تحديد واجبات أفرا

 المطلق األول: احترام سيادة األن مة.

 المطلق الثاني: التكافل االجتماعي.

 المطلق الثالث: التناصم والتواصي بالخير.

 المطلق الرابع: التعاون في منع ال لم.

 المطلق الخامس: وجوب مشاركة الجميع في حماية أمن المجتمع.

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة

 الفهارن.

 

 التمهيد: 

 ويتضمن التعريف بمصطلحات البحث

 تعريف حقوق اإلنسان لغةً واصطالًحا :المطلب األول

ف  مما جرت به عادة الباحثين فىي حىدِّ المصىطلحات المركبىة أن تعىرف أجىزاء المركىق كىّل كلمىة منىه علىى حىدة، ثىم يعىرَّ

 لمصطلم المركق.باعتباره لقبًا على هذا ا

،  الحاء والقاف أصىل واحىد، وهىو يىدل علىى إحكىام الشىيء وصىحته  فىالحق نقىيض الباطىل، وحىق  ق  الحقوق لغة: جمع حل

 .(3) حقوقهاوثبت، وأحقَّه: أوجبه وأثبته، ولهذا يقال لمرافق الدار:  الشيء: وجق 

، وهو:    (4) .تهالموجود حقيقة المتحقق وجوده وإلهيومن أسماء هللا الحقُّ

 وعليه فالحقُّ في باب األخبار هو الثابت المحكم الصحيم، وفي باب اإلنشاء: الواجق.

 والذي يناسب بحثنا من هذه المفردات أنَّ الحقوق هي: الواجبات الصحيحة المحكمة.

 وحقوق اإلنسان اصطالًحا: 

زاميىة التىي تىن م حيىاة الىدول بشىكل تبعىد معهىا عرفت بأنها:  مقدار الحرية المعطاة للفىرد ، وقيىل: مجموعىة القىوانين اإلل

 .(5) ويالت الحروب، واألزمات السياسية 

                                                           
، 4بيروت، ط  –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين  (3)

د بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، المحقق: مجموعة من (، تاج العرون من جواهر القامون، محمّ 4/1447م ) 1230

   (.15/142المحققين، دار الهداية، د. ت. )

 -( النهاية في غريق الحديث واألثر، ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد، المكتبة العلمية 4)

 (.1/418محمود محمد الطناحي ) -الزاوي م، تحقيق: طاهر أحمد 1202بيروت،

 (.102، )ص:1711( حقوق اإلنسان في وثيقة المدينة، عاصم إسماعيل كنعان وآخرين، نشر مجلة جامعة األنبار العدد الثاني 5)
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فهىو حىق مىالزم  أو لىون، ،أو أصل ،أو معتقد لجنسية،وأرى بأنها: حق اإلنسان في العيش بكرامة وأمن وسالم دون تمييز 

 منها بغير وجه حق. االنتقاصيجوز تقييدها أو  له كإنسان وال

 

 التعريف بوثيقة المدينة: نيالمطلب الثا

، والمفعىول: موثىوق، ووثيىق، والوثيىق: المحكىم، تقىول: أوثقتىه مفعولهالوثيقة لغة: فعيلة بمعنى  ، مىن وثلىق يلثُىُق، فهىو واثىقل

 (.6) عاهدة إيثاقًا ووثاقًا، والوثاق: الحبل، والوثيقة في األمر: إحكامه واألخذ بالثقة، والجميع وثائق، والميثاق: من المواثقة والم

 فهي إذن: المعاهدة المحكمة األكيدة، التي ال يجوز نقضها ومخالفة مقتضاها. 

والمدينة: مدينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والمراد بوثيقة المدينة: الوثيقةُ الموقعة في المدينة بين رسول هللا صلى هللا 

 (7)عليه وسلم ومن سكن المدينة من اليهود. 

 دينة اصطالًحا:ووثيقة الم

هم علىى ديىنهم  عل فيىه يهىودل وعاهىدهم، وأقىرَّ هي وثيقة كتبها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين المهىاجرين واألنصىار، وادل

 .(8)وأموالهم، وشرط لهم، واشترط عليهم 

 ونص هذه الوثيقة كما قال ابن إسحاق:

 بسم هللا الرحمن الرحيم

عليىه وسىلم، بىين المىؤمنين والمسىلمين مىن قىريش ويثىرب، ومىن تىبعهم، فلحىق بهىم،  هذا كتاب مىن محمىد النبىي صىلى هللا 

وجاهىىد معهىىم  إنهىىم أمىىة واحىىدة مىىن دون النىىان، المهىىاجرون مىىن قىىريشم علىىى ربعىىتهم  يتعىىاقلون بيىىنهم، وهىىم يْفىىُدون عىىانيلهم  

كل طائفة تفدي عانيلهىا بىالمعروف والقسى  بالمعروف والقس  بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم  األولى، 

بىىين المىىؤمنين، وبنىىو سىىاعدة علىىى ربعىىتهم يتعىىاقلون معىىاقلهم األولىىى، وكىىل طائفىىة مىىنهم تفىىدي عانيهىىا بىىالمعروف والقسىى  بىىين 

وبنىو المؤمنين، وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي عانيها بىالمعروف والقسى  بىين المىؤمنين، 

جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة منهم تفىدي عانيهىا بىالمعروف والقسى  بىين المىؤمنين، وبنىو النجىار علىى 

 ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقس  بين المؤمنين، 

ولىى، وكىل طائفىة تفىدي عانيهىا بىالمعروف والقسى  بىين المىؤمنين، وبنىو وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معىاقلهم األ

النبيىىت علىىى ربعىىتهم يتعىىاقلون معىىاقلهم األولىىى، وكىىل طائفىىة تفىىدي عانيهىىا بىىالمعروف والقسىى  بىىين المىىؤمنين، وبنىىو األون علىىى 

وإن المىىؤمنين ال يتركىىون  نين،ربعىىتهم يتعىىاقلون معىىاقلهم األولىىى، وكىىل طائفىىة مىىنهم تفىىدي عانيهىىا بىىالمعروف والقسىى  بىىين المىىؤم

 بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. مفرًحا

وأن ال يحىىالف مىىؤمن مىىولى مىىؤمن دونىىه، وإن المىىؤمنين المتقىىين علىىى مىىن بغىىى مىىنهم، أو ابتغىىى دسىىيعة  ظلىىم، أو إثىىم، أو 

 تل مؤمن مؤمنًا في كافر، عدوان، أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميًعا ولو كان ولد أحدهم، وال يق

                                                           
 (.5/171ت )دار ومكتبة الهالل، د.  ( العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي،6)

 (.104، )ص: 1711حقوق اإلنسان في وثيقة المدينة، عاصم إسماعيل كنعان وآخرين، مجلة جامعة األنبار العدد الثاني (7)

تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي، مكتبة ومطبعة  السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، (8)

 (.1/571م، ) 1255، 1الحلبي، طي مصطفى الباب
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وال ينصر كافًرا على مؤمن، وإن ذمة هللا واحدة، يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم مىوالي بعىض دون النىان، وإنىه مىن 

تبعنا من يهىود فىإن لىه النصىر واألسىوة، غيىر م لىومين وال متناصىرين علىيهم، وإن سىلم المىؤمنين واحىدة، ال يسىالم مىؤمن دون 

تال في سبيل هللا، إال علىى سىواء وعىدل بيىنهم، وإن كىل غازيىة غىزت معنىا يعقىق بعضىها بعًضىا، وإن المىؤمنين يبى  مؤمن في ق

بعضهم على بعض بمىا نىال دمىاءهم فىي سىبيل هللا، وإن المىؤمنين المتقىين علىى أحسىن هىدى وأقومىه، وإنىه ال يجيىر مشىرك مىاال 

اعتب  مؤمنًا قتاًل عن بينىة فإنىه قىود بىه إال أن يرضىى ولىي المقتىول، وإن لقريش وال نفسا، وال يحول دونه على مؤمن، وإنه من 

المؤمنين عليه كافة، وال يحل لهم إال قيام عليه، وإنه ال يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن باهلل واليوم اآلخر، أن ينصر 

وم القيامىة، وال يؤخىذ منىه صىرف وال عىدل، وإنكىم مهمىا محدثًا وال يؤويه، وأنه من نصره أو آواه، فإن عليه لعنة هللا وغضىبه يى

اختلفتم فيه من شيء، فإن مرده إلى هللا عز وجل، وإلى محمىد صىلى هللا عليىه وسىلم، وإن اليهىود ينفقىون مىع المىؤمنين مىا دامىوا 

ال مىن ظلىم وأثىم، فإنىه ال محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المىؤمنين، لليهىود ديىنهم، وللمسىلمين ديىنهم، مىواليهم وأنفسىهم، إ

يوتغ  إال نفسه، وأهل بيته، وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهىود بنىي عىوف، وإن ليهىود بنىي الحىارث مثىل مىا ليهىود بنىي عىوف، 

وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهىود بنىي جشىم مثىل مىا ليهىود بنىي عىوف، وإن ليهىود بنىي األون مثىل مىا 

عوف، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عىوف، إال مىن ظلىم وأثىم، فإنىه ال يوتىغ إال نفسىه وأهىل بيتىه، وإن جفنىة ليهود بني 

بطن من ثعلبة كأنفسهم، وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وإن البر دون اإلثىم، وإن مىوالي ثعلبىة كأنفسىهم، وإن بطانىة 

د إال بإذن محمد صلى هللا عليه وسلم، وإنه ال ينحجز على ثأر جرح، وإنىه مىن فتىك فبنفسىه يهود كأنفسهم، وإنه ال يخرج منهم أح

فتك، وأهل بيته، إال من ظلم، وإن هللا على أبر هذا  ، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصىر علىى مىن 

ون اإلثم، وإنىه لىم يىأثم امىرؤ بحليفىه، وإن النصىر للم لىوم، وإن حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصم والنصيحة، والبر د

اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها ألهل هىذه الصىحيفة، وإن الجىار كىالنفس غيىر مضىار وال 

ار يخاف فسىاده، فىإن مىرده إلىى هللا آثم، وإنه ال تجار حرمة إال بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتج

عز وجل، وإلى محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإن هللا على أتقى ما في هذه الصىحيفة وأبىره  ، وإنىه ال تجىار قىريش وال 

هىم من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلم يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصىالحونه ويلبسىونه، وإن

إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إال من حارب في الدين، على كل أنان حصتهم من جانبهم الذي قىبلهم، وإن يهىود 

األون، مواليهم وأنفسهم، على مثل ما ألهل هذه الصحيفة. مع البر المحض من أهىل هىذه الصىحيفة. قىال ابىن هشىام: ويقىال: مىع 

يفة. قال ابن إسحاق: وإن البر دون اإلثم، ال يكسق كاسق إال على نفسه، وإن هللا على أصدق ما البر المحسن من أهل هذه الصح

في هذه الصحيفة وأبره، وإنه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وإنىه مىن خىرج آمىن، ومىن قعىد آمىن بالمدينىة، إال مىن ظلىم أو 

  عليه وسلم.أثم، وإن هللا جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول هللا صلى هللا

 وتاريخ هذه الوثيقة هو السنة األولى من الهجرة، وأطرافها من جهة اليهود: بنو النضير، وبنو قينقاع، وبنو قري ة.

 وهي وإن كان في سندها كالم، إال أن مضمونها متفق عليه وفي حكم المتواتر، كما قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة.
(9)

 
  

 ة قبل األون والخزرج،   ويقول السهيلي في ذلك:  وكان اليهود في المدين

                                                           
الدمام،  –شاكر بن توفيق العاروري، رمادي للنشر  -تحقيق: يوسف بن أحمد البكري  أيوب،( أحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر بن 9)

 (.8/1474، )1220، 1ط 
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مع أن اليهود أصلهم من أرض كنعىان أن بنىي إسىرائيل كانىت  -وهي وس  أرض العرب-والسبق في كون اليهود بالمدينة 

إلىى يثىربل والجحفىة إلىى مكىة، فشىكت بنىو إسىرائيل ذلىك  -أي العمىالق-تُغير عليهم العماليُق مىن أرض الحجىاز، وكانىت منىازلهم

موسى، فوجه إليهم جيًشا، وأمرهم أن يقتلوهم وال يبقوا منهم أحًدا، ففعلوا وتركوا منهم ابن ملك لهم كىان غالًمىا حسىنًا، فرقىوا لىه 

، ثم رجعوا إلى الشام وموسى قد مىات فقالىت بنىو إسىرائيل لهىم: قىد عصىيتم -فيما ذكر الزبير-ويقال للملك: األرقم بن أبي األرقم 

ؤويكم. فقالوا: نرجع إلى البالد التي غلبنا عليها فنكىون بهىا، فرجعىوا إلىى يثىرب، فاسىتوطنوها وتناسىلوا بهىا إلىى أن وخالفتم فال ن

نزلىىت علىىيهم األون والخىىزرج بعىىد سىىيل العىىرم. هىىذا معنىىى مىىا ذكىىره أبىىو الفىىرج األصىىبهاني فىىي كتابىىه الكبيىىر المعىىروف بكتىىاب 

خبار المدينة، وال أحسق هذا صىحيًحا  لبعىد عمىر موسىى عليىه السىالم، والىذي قىال األغاني، وإن كان الزبير قد ذكره أيًضا في أ

غيره: إن طائفة من بني إسرائيل لحقت بأرض الحجاز حين دّوخ بخت نّصر البىابلُي فىي بالدهىم، وجىان خىالل ديىارهم، فحينئىذ 

 .(10)ا ذكر الطبري. وهللا أعلم لحق من لحق منهم بالحجاز  كقري ة والنضير، وسكنوا خيبر والمدينة، وهذا معنى م

  

 حقوق اإلنسان الواردة في صحيفة المدينة: المبحث األول 

 حق المواطنة: المطلب األول

 المواطنة لغة:

 .(11) المواطنة من الوطلن، وهو محل اإلنسان، وتوطَّن المكان، واستوطنه: اتخذه وطنًا

 والمواطنة اصطالًحا:

، حالىة المواطنىةوتعىد  (.12)فىي المكىان الىذي نشىأ فيىه، وتربطىه بىه عالقىة المكىان واإلنسىان الحقُّ الثابت بأن يبقىى اإلنسىان 

   انتماء إلى مجتمع واحد يضمه بشكل عام راب  اجتماعي، وسياسي، وثقافي موحد في دولة معينة.

لىوًدا فيهىا، أو حاصىاًل والمواطن: شخص منتم إلى بلد يتمتع بالحقوق السياسية كافة، وحق تولي الوظائف العامة  لكونىه مو

 .(13) جنسيتهاعلى 

 

أو  ،أو العنصىر اللغة،أو  الدين،وقيل: المواطنة: عدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد وسكانه الذين ينتمون إليه على أسان 

 (14) الجنس.

ر اإلسىالم فقىد ضىلَّ سىواء شك فيه أنَّ اإلسالم دين جاء إلصالح البشر، ومن ابتغى الصالح في الدين أو الىدنيا بغيى ومما ال

 السبيل.

                                                           
عبد السالم السالمي، دار إحياء التراث عبد الرحمن بن عبد هللا السهيلي، المحقق: عمر  ( الروض األنف في شرح السيرة النبوية،10)

 (.4/101) م،1777، 1العربي، بيروت، ط

 (.4/1114( الصحاح، مصدر سابق )11)

 (.1/1741الدعوة، د. ت ) وآخرون، دار ( المعجم الوسي ، إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات،12)

 (.1441/ 8م ) 1773، 1، ط( معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتق13)

  (.1441/ 8( معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سابق، )14)
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والمواطنة في وثيقة المدينة قائمة على عنصرين  انتماء إلى إقليم، ووفاء بالتزام  
(15)

. 

فقد  نقلت المتساكنين من ن ام األسىرة والقبيلىة والعشىيرة والطائفىة إلىى ن ىام األمىة الواحىدة، كمىا عملىت علىى تن ىيم حكىم 

ير األمىىن الىىداخلي لجميىىع المتعاقىىدين، وكفالىىة الحقىىوق، والحريىىة، واألخىىذ بمبىىدأ التكافىىل الىىدفاع ضىىد  أي عىىدوان خىىارجي، وتىىوف

االجتماعي، وتحقيق مبدأ التسامم الديني المفضي إلى التعايش السلمي، والتعاون بين األفراد، والقضاء على الطبقية والعنصىرية 

بات العامة أمام القانون، وغيرها مىن المبىادئ والقىيم اإلنسىانية والطائفية، وعملت على سيادة العدل والمساواة في الحقوق والواج

 .(16)النبيلة  التي لم يعرفها العالم إال منذ قرنين تقريبًا  

وقد أجحف بعض الباحثين المعاصىرين  ف ىنَّ أنَّ حىق المواطنىة يتعىارض مىع مىا نصىت عليىه هىذه الوثيقىة مىن عقىد الذمىة 

، وإعىىالُن لليهىىود، وزعىىم أنَّ هىىذا مصىىطلم )الذمىىة ، والجزيىىة(  مصىىطلم تىىاريخي تراكمىىت عليىىه طبقىىات نفسىىية، مىىن سىىوُء ال ىىنِّ

 .(17)التفرقة بين أهل األديان  

يجعىل هللا للكىافرين علىى  )ولىنوليس هذا بصوابم  نعم الوالية على المسلمين، واالست هار عليهم، ال تجوز  لقوله تعالى: 

 .(18)المؤمنين سبياًل( 

نكىرة فىي سىياق النفىي تفيىد العمىوم، وقىىد أخطىأ مىن خصىها بالحجىة، والصىواب: أنىه عىام، فىال سىىبيل   وكلمىة  سىبيل  هنىا 

 .(19)للكافرين على المؤمنين مطلقًا  

ىبُياًلأ وأي سىبيل أع ىم مىن أن يلزمىه، ويحكىم للىى اْلُمىْؤُمنُينل سل افُُرينل عل ُ لُْلكل لل هللاَّ للْن يلْجعل عليىه بغيىر   وقد قال هللا سبحانه: }ول

 .(20)ختياره  ا

فحق المواطنة إذن بالنسبة للمسلمين هي المساواة في الحقوق والواجبات، إال ما خصه الشىرع، وأمىا بىين المسىلمين ويهىود 

بيىنهم  و)إنالمدينة فالمواطنىة بمعنىى )أنىه مىن تبعنىا مىن يهىود فىإن لىه النصىر واألسىوة، غيىر م لىومين وال متناصىرين علىيهم(، 

 هذه الصحيفة، وإن بينهم النصم والنصيحة(.النصر على من حارب أهل 

 فال ظلم وال إجحاف، ولهم النصرة والحماية، وعليهم ما على أهل المدينة من النصم، والنصرة والحماية.

 لكن ليس لهم العلو ال بقضاء وال والية وال غيرها، فاإلسالم يعلو وال يعلى عليه.

 حق االعتقاد: المطلب الثاني

  لمصلحة الخلق أجمعين، ونفعهم في الدارين، ال مصادرة حرياتهم، كما يزعم األفّاكون.لم يأت اإلسالم إال

 (.21)إكراه في الدين(  )اللذلك قال تعالى: 

 

                                                           
  (.3صم، )1220، 34 ، ع11محمد كمال الدين إمام، المسلم المعاصر، مج  حق المواطنة: قراءة معاصرة في دستور المدينة، (15)

 (.01)ص: م،1714، 8عراسات التاريخية مجلة أسطور للد عمرو عثمان، قراءة في تاريخ نص، دستور المدينة (16)

 (.2، 3حق المواطنة، مصدر سابق )ص:  (17)

 .141سورة النساء:  (18)

 (.5/802م، ) 1227تفسير المنار، محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (19)

 (.0/184م، ) 1228، 1( شرح الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد هللا الزركشي، دار العبيكان، ط 20)

 .154( سورة البقرة: 21)
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قال المفسرون: }ال إكراه في الدينأ على الدخول فيه }قد تبين الرشد من الغيأ أي ظهر باآليات البينات أن اإليمان رشىد 

 لىىىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىىىىن األنصىىىىىىىىىىىىىىار أوالد أراد أن يكىىىىىىىىىىىىىىرههم علىىىىىىىىىىىىىىى  والكفىىىىىىىىىىىىىىر غىىىىىىىىىىىىىىي نزلىىىىىىىىىىىىىىت فىىىىىىىىىىىىىىيمن كىىىىىىىىىىىىىىان

 .(22)اإلسالم  

فاليهود الموجودون فىي المدينىة لىم يمىارن علىيهم الرسىول صىلى هللا عليىه وسىلم أي ضىغوط وإكىراه ليسىلموا، بىل عىرض 

 عليهم اإلسالم فلما أبوه عقد معهم الذمة، بجزية يدفعونها معلومة مفصلة في كتق الفقه.

يقة بىالنص علىى )وإن يهىود بنىي عىوف أمىة مىع المىؤمنين، لليهىود ديىنهم، وللمسىلمين ديىنهم، مىواليهم وهذا ما وضحته الوث

نفسه، وأهىل بيتىه، وإن ليهىود بنىي النجىار مثىل مىا ليهىود بنىي عىوف، وإن ليهىود بنىي  يوتغ إالوأنفسهم، إال من ظلم وأثم، فإنه ال 

ل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بنىي عىوف، الحارث مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ساعدة مث

 وإن ليهود بني األون مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إال من ظلم وأثم(.

قىاء علىى دينىه بىين فاإلسالم حفظ ألهل األديان األخرى بقاءهم على ما هم عليه، ولم يكرههم على اإلسالم، بىل مىن أراد الب

 ظهراني المسلمين، فعليه الجزية، وله من الحماية والنصرة ما للمؤمنين.

 ويدل على هذا هدي رسول هللا مع اليهود، فإنه وادعهم ولم يحاربهم إال لما نقضوا العهد.

أال يسىتحدثوا كنيسىة إال أنه اشترط عليهم شروطًا، وأّكدها الفاروق عمر فيما بعد، تىنص علىى عىدم إظهىارهم شىعائرهم، و 

وال صومعة، وال ي هروا صليبًا في أسواق المسلمين، وال يجاوروهم ببيع خنزير، أو خمر، وال ي هروا شرًكا، وإال ُعدَّ عهىدهم 

منقوًضا 
(23)

. 

فلىيس معنىى حريىىة االعتقىاد أن يصىنع الكىىافر مىا شىاء، وي هىىر مىن شىىعائر دينىه وكفىره مىىا شىاء، بىل المىىراد أالَّ يكىره علىىى 

 خروج من دينه ما دام ملتزًما بالعهد والذمة، غير مخل بها، فأما إذا أخلَّ فال عهد وال ذمة.ال

 

 حق األمن: المطلب الثالث

من دخل من أهىل األديىان المخالفىة فىي العهىد والذمىة، فىإن اإلسىالم يحفىظ لىه حىق العيشىة الكريمىة، وأن يىأمن علىى نفسىه، 

بشر، فقال: من قتل معاهًدا له ذمىة هللا  -ومثله الذمي-عليه وسلم على من يتعرض للمعاهدوأهله، وماله، وقد شدد النبي صلى هللا 

 وذمىىىىىىىىىىىىىة رسىىىىىىىىىىىىىوله، فىىىىىىىىىىىىىال يىىىىىىىىىىىىىرح رائحىىىىىىىىىىىىىة الجنىىىىىىىىىىىىىة، وإن ريحهىىىىىىىىىىىىىا لتوجىىىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىىىن مسىىىىىىىىىىىىىيرة سىىىىىىىىىىىىىبعين 

 وهذا األسلوب يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. .(24)عاًما  

ولىو كىان -عليهم أدناهم(، ويعني هذا أن من أجىاره أحىد مىن المسىلمينوقد جاء في وثيقة المدينة )وإن ذمة هللا واحدة  يُجير 

 فيجق على المسلمين جميًعا عدم التعرض له بأي أذًى، وفي الحديث  ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، -امرأة

                                                           
 (.54، د. ت )ص:1القاهرة، ط  –دار الحديث  بكر،وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي  أحمد،( تفسير الجاللين، جالل الدين محمد بن 22)

 (.8/1152( أحكام أهل الذمة، مصدر سابق )23)

د كامل قره بللي  -ادل مرشد ع -( سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: شعيق األرنؤوط 24) عبداللطيف حرز هللا، دار  –محمَّ

 (.1430م، حديث رقم ) 1772، 1ط  العالمية،الرسالة 
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 .(25)فًا، وال عداًل  فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة هللا، والمالئكة، والنان أجمعين، ال يقبل هللا منه يوم القيامة صر 

( فهىذا ملعىون مطىرود مىن رحمىة هللا تعىالى، فكيىف إذا بضرر)أخفرهفمتى أجار أحد من المسلمين أحًدا، فتعرض له غيره 

 كلها؟كان المجير الدولة 

دعىوا وفي وثيقة المدينة أيًضا )وإن الجار كالنفس غير مضار وال آثم(، وفيها )وإن بينهم النصر على من دهم يثىرب، وإذا 

إلى صلم يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثىل ذلىك فإنىه لهىم علىى المىؤمنين إال مىن حىارب 

في الدين(، )وإنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إال من ظلم أو أثم، وإن هللا جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول هللا صىلى 

 هللا عليه وسلم(.

 فتضمنت هذه النصوص:

 أنهم في الحماية كأنفس المؤمنين، إال من باشر ضرًرا، أو إثًما، فإنه يعاقق بما يستحقُّه.

 وأنَّ أحًدا منهم ال ينال بضرر ما دام مسالًما باقيًا على العهد، لم يأُت منه ما يخالفه ويناقضه.

حكمىت فىاحكم بيىنهم  )وإنه، وهللا عىزَّ وجىلَّ يقىول لنبيىه ولم يعرف في عهود اإلسالم المشىرقة أن ذميًىا ظلىم فلىم ينتصىف لى

،   وإذا تحىىاكم إلينىىا مسىىلم وذمىىي )أجنبىىي( مقىىيم فىىي دولىىة (27)، ويقىىول )وال يجىىرمنكم شىىنئان قىىوم علىىى أال تعىىدلوا( (26)بالقسىى ( 

 اإلسالم، وجق الحكم بينهما بالعدل، ألن علينا حمى كل واحد منهم من ظلم اآلخر.

ليًّا رضي هللا عنه تحاكم مع يهودي، فحكم القاضي لليهىودي علىى علىي لعىدم البينىة مىع علىي، فقبىل أميىر وفي المحلى أن ع

 المؤمنين الحكم، والحال أنه في الخالفة آنذاك، وقد ذكرت قصته من قبل.

خيبىر عنىد مجيئىه  قال الشافعي في األم:  ال أعلم أحًدا مىن العلمىاء مخالفًىا علىى أن النبىي صىلى هللا عليىه وسىلم هىادن يهىود

 .(28)للمدينة، فشملهم ما شمل المسلمين من التمتع بجميع الحقوق حتى نقضوا عهدهم   

 

 حق المساواة: المطلب الرابع

والنىان فىي اإلسىىالم  ال شىك أن هىذا الحىق مىىن أهىم الحقىوق اإلنسىانية التىىي جعلىت كثيىراً مىىن الشىعوب يىدخل إلىى اإلسىىالم،

 دون تفرقة. سواسية لهم العيش بكرامة وحرية

وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم مىن الطيبىات وفضىلناهم علىى كثيىر ممىن  فقد قال سبحانه وتعالى: )ولقد كرمنا بني آدم

 جعلناهم جميعاً برهم وفاجرهم ذوي كرم .  أي: محمد طنطاوي في تفسيره الوسي  تفضيال(. قالخلقنا 

 

 

 

                                                           
 مـ،1771، 1محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط ( صحيم البخاري، البخاري،25)

 (.1307حديث رقم )كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة، 

 .41( سورة المائدة: 26)

 .3( سورة المائدة: 27)

 (.18/114( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمن مة المؤتمر اإلسالمي بجدة، تصدر عن من مة المؤتمر االسالمي بجدة، )28)
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ي كانىت فىي المدينىة آنلىذاك بالمعاملىة الحسىنة التىي يقىف الجميىع لهىا تع يمىاً لقد تعامل رسولنا الكريم مع جميع الفصائل التى

أي :جميىىع النىىان بمىىا فىىيهم المىىؤمنين 29يىىرحم النىان( يىىرحم هللا مىىن ال كيىىف ال وهىىو القائىىل عليىىه الصىالة والسىىالم: )ال وإكبىاراً،

 وإن علىى اليهىود نفقىتهم، وعلىى المسىلمين  لىى:ونصىت وثيقىة المدينىة ع -ألنهم معتىدون باستثناء الكفار الحربيون -والمعاهدين 

فلىىيس معنىىى أن الحكىىم والقيىىادة بأيىىدي  وهىىذا دليىىل علىىى معاملىىة جميىىع الفصىىائل فىىي المدينىىة النبويىىة علىىى قىىدم المسىىاواة، نفقىىتهم 

قائمىة محفوظىة  فجميىع حقىوقهم المسلمين وأنهم معاهدين أن يستبيحون لهم حقاً ،بل أن لكل طائفة ذمة مالية مستقلة عن األخرى،

 داموا ملتزمين بما عاهدوا عليه.   ما

والمعيار للتفاضل بىدالً عىن  والوطنية. والقومية، والقبلية، فالمساوة هي نهج شريعتنا السمحاء وإسقاط االعتبارات الطبقية،

 ليس إال للتقوى.   تاالعتباراهذه 

وال لعجمي على عربي، وال أحمر على أسود، وال أسود  ،عجميكما أخبرنا عليه الصالة والسالم:  بأن ال فضل لعربي على 

)على أحمر، إال بالتقوى 
30
). 

 

 حق التملك: المطلب الخامس

ه  التملّك: مصدر الفعل تملكل  إذا ملك شيئًا، فصار ملكل
(31)

. 

ذلىك، ولىم  وقد أقّر اإلسالم اليهود على أمالكهىم  مىن أرضم، وآبىارم، ومسىاكن، وغيىر ذلىك، وحىّرم التعىدي علىى شىيء مىن

يجعل كفرهم سببًا لالستيالء على ممتلكاتهم، بل حفظ لهم ذمَّتهم، ووجدوا فيه من حفظ الحقوق، واألمن من ال لىم والحيىف مىا لىم 

 يجدوه في بالد اليهود أنفسهم حيث كانوا.

زة اإلسىالم وأنىه وسبق ذلك أن اإلسالم دين رحمة، وما فيه مما يفسر على أنه شىدة فهىي لحكمىة ع يمىة، أولهىا: إظهىار عى

يعلو وال يعلى عليه، ثانيها: لعل الذمي يراجع نفسه فين ىر إلىى أنىه لىيس بينىه وبىين عىز الىدنيا واآلخىرة إال الىدخول فىي اإلسىالم، 

فأهل اإلسالم حريصون على دنيا النان وآخرتهم، مشفقون عليهم من عذاب هللا، فإذا رافق ذلك نوع شدة، فهي من بىاب الرحمىة 

 إلى ما فيه نجاتهم. وسوق النان

فبئر رومة كانت ليهىودي، وخيبىر لهىم  أرضىه ومسىاكنه، وإنمىا أخرجىوا منهىا لمىا كىذبوا هللا ورسىوله، ونقضىوا عهىودهم، 

 فأنزلهم هللا من صياصيهم، وأورث المؤمنين أموالهم وديارهم  جزاًء وفاقًا.

أسىواق اليهىود وتجىاراتهم كانىت رائجىة آنىذاك قبىل أن يُجلىوا  بل إنَّ من أدلَّ األدلىة المبينىة لسىماحة الشىريعة اإلسىالمية، أنَّ 

بنقضهم العهد، وحسبك أن تعلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير ألهله 
(32)

. 

                                                           
 مـ، كتاب1771، 1ط النجاة،محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق  ( صحيم البخاري،29

مسلم  وصحيم مسلم، (،0804) رقم الحديث تدعوا فله األسماء الحسنى(، باب قوله تعالى: )قل ادعوا هللا أو ادعو الرحمن أيا ما التوحيد،

 .(1812) رقم الحديث بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت،

 (4تخريجه )ص: ( سبق30

 (.4/1472( الصحاح، مصدر سابق، )31)

( صحيم البخاري، مصدر سابق، كتاب الجهاد، باب ما قيل في درع النبي صلى هللا عليه وسلم، والقميص في الحرب، حديث رقم 32)

(1214.) 
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ا أردت أن وهذا علي بن أبي طالق يستعد لزواجه بفاطمة بنت محمد صلى هللا عليه وسلم ورضي عىن فاطمىة، فيقىول: فلمى

أبتني بفاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم، واعىدت رجىاًل صىواًغا مىن بنىي قينقىاع يرتحىل معىي، فنىأتي بىإذخر أردت أن 

 .(33)أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي  
 

ا محمىد إن لىي علىى هىذا وفي حديث ابن أبي حدرد األسلمي، أنه كان ليهودي عليىه أربعىة دراهىم فاسىتعدى عليىه، فقىال: يى 

أربعة دراهم، وقد غلبني عليها، فقال:   أعطه حقه   قال: والذي بعثك بىالحق مىا أقىدر عليهىا، قىال:   أعطىه حقىه   قىال: والىذي 

ن نفسي بيده ما أقدر عليها، قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر، فأرجو أن تغنمنا شيئا، فأرجع فأقضيه، قال:   أعطه حقَّه   قال: وكىا

 .(34)النبي صلى هللا عليه وسلم إذا قال ثالثًا لم يراجع  

 فاألمن من كل تعد  عليهم وحفظ حقوقهم وممتلكاتهم كانت السمة البارزة التي ال تعرف إال ألهل اإلسالم. 

 

 تحديد واجبات أفراد المجتمع في صحيفة المدينة: المبحث الثاني

غيىىره، وهنىىا سىىنذكر الواجبىىات  التىىي تُطلىىق مىىن الشىىخص ذي الحقىىوق،  سىىبق معنىىا ذكىىر الحقىىوق التىىي يسىىألها المىىرء مىىن

 فللشخص حقوق يطلبها، وعليه واجبات يطالق بها.

 .(35)والواجق لغة: الساق ، والالزم، يقال: وجبت الشمس: غابت وسقطت للغروب، ووجق الشيء: ثبت ولزم 

 (36)والواجق اصطالًحا: ما أمر به الشارع على وجه اإللزام. 
 

 احترام سيادة األنظمة: طلب األولالم

 الن ام هو القانون الذي تجعله الدول لتسيير شئون الحياة، والحيلولة دون حدوث الفوضى واالختالف، وتعاقق من يخالفه.

وقىانون أهىل اإلسىالم هىو الشىريعة التىي جىاء بهىا النبىىي صىلى هللا عليىه وسىلم، فيجىق علىى أهىل المدينىة أن ينصىاعوا لهىىذه 

 ت  كّل بحسبه، وأن يحذروا من اإلخالل بها  لما لذلك من أثر على السكينة واألمن العام.التشريعا

ولهذا جاء في وثيقة المدينة )وأنه ال يجير مشرك مااًل لقريش، وال يعينها على مؤمن، وأنه ال يحل لمؤمن أقر بمىا فىي هىذه 

، فمن نصىره أو آواه فىإن عليىه لعنىة هللا وغضىبه يىوم القيامىة  ال الصحيفة، أو آمن باهلل واليوم اآلخر، أن ينصر محدثًا وال يؤويه

 يقبل منه صرف وال عدل(.

وقد اعتبر اإلسالم مخالفة الشروط التي بينها اإلسالم نقًضىا للعهىد، فىذكر ابىن القىيم فىي أحكىام أهىل الذمىة أمىوًرا كثيىرة بهىا 

 امهىا، وفىي أحكىام أهىل الذمىة البىن القىيم بيىان شىافم فىي ذكىر ينتقض العهد، وتعبر مخالفة صريحة لسىيادة الدولىة اإلسىالمية ون

الشروط العمرية التي اشترطها على اليهود لتبقى لهم ذمة هللا ورسوله، ومن هذا الشروط: ضرب المسلمين بغير حىق، والفجىور 

 .(37)بنسائهم. 

                                                           
 (.1202( صحيم مسلم، مصدر سابق، كتاب األشربة، باب تحريم الخمر، حديث رقم )33)

 (.15432ند اإلمام أحمد، مصدر سابق، حديث رقم )( مس34)

 (.1/181( الصحاح، مصدر سابق، )35)

 (.11م، )ص: 1772، 4دار ابن الجوزي، ط عثيمين، ( األصول من علم األصول، محمد بن صالم ابن 36)

 (.8/1842( أحكام أهل الذمة، مصدر سابق )37)
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منكىر، وخىالف إجمىاعهم، وأتىى بىأمر  ومن زعم أن هذه الشروط العمرية مخالفة ل سالم، فقد اتهم صحابة رسول هللا بأمر

 ع يم.

ولما نقضت بنو قري ة من اليهود العهد  فماألت األحزاب من قريش وغيرها يىوم األحىزاب، غىزاهم رسىول هللا صىلى هللا 

 عليه وسلم  ألنَّ النقض جاء من جهتهم، فأنزلهم على حكم الصحابي الجليل سعد بن معاذ.

اريخ اإلسىالمي، لىم يقىع عنصىرية لعربيىة، وال شىعبوية، وال مناطقيىة، بىل لىنقض عهىدم وهكذا كل إجالء لليهود وقىع فىي التى

 كتبته أيديهم فخالفوه.

 فال مخالفة بين رفق اإلسالم وشمولية رسالته، وبين إلزامهم بهذه الشروط.

 

 التكافل االجتماعي: المطلب الثاني

 د على الجميع بالنفع في حياتهم.ويعنى بالتكافل االجتماعي: اجتماع النان وتعاونهم فيما يعو

فإنَّ الوثيقىة المدنيىة نصىت  -والذمة شيء والمواّدة واألخوة شيء آخر -وإذا كان اإلسالم قد قطع األخوة بين المسلم والكافر

 على قضية تكافل أهل المدينة فيما بينهم مسلمهم وكافرهم، كما يتضم من اآلتي:

بين .  وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما دا  موا محارل

  وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إال من ظلىم وأثىم، فإنىه ال يوتىغ  

إال نفسه، وأهل بيته، وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف  واألمىة هىي الجماعىة الكثيىرة المجتمعىة علىى شىيء وهىدف 

، وذلك أن  هم في كلِّ ما يخص المدينة أرًضا وإنسانًا يعتبرون جسًدا واحًدا، يحمونها ويسعون في دفع الضرر عنها.واحدم

فليس من العدل في شيء أن تكون المدينة وأهلهىا محىاربين مىن عىدو خىارجي، واليهىود آمنىون، لىذا أوجبىت علىيهم الوثيقىة 

 نه انحياًزا للعدو، وتنصاًل من بنود هذه الوثيقة. اإلنفاق مع المؤمنين عند نزول المدلهمات، وعّدت التخلف ع

 وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى هللا عز وجل، وإلى محمىد رسىول هللا 

عليىه وسىلم،  فقد جعلىت الوثيقىة مرجىع أهىل المدينىة عنىد الحىدث الىذي يخشىى تطىوره رسىولل هللا صىلى هللا صلى هللا عليه وسلم 

 فالجميع يعود إلى مرجع واحد، يلئُُد كلَّ خالف يخشى فساده.

  واليهود لم يلزموا بالرجوع إلى القضاء اإلسالمي دائًما، بل فق  عندما يكون الحدث أو االشىتجار بيىنهم وبىين المسىلمين، 

أحبىىارهم، ولكىىن إذا شىىاءوا فبوسىىعهم  أمىىا فىىي قضىىاياهم الخاصىىة وأحىىوالهم الشخصىىية فهىىم يحتكمىىون إلىىى التىىوراة ويقضىىي بيىىنهم

إلىى الشىريعة اإلسىالمية وهىذا دليىل علىى مبىدأ الحريىة فلىم يلىزمهم نبينىا باالحتكىام  .(38)االحتكام إلى النبي صلى هللا عليىه وسىلم  

 القائم.

وإنهىم إذا   وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صىلم يصىالحونه ويلبسىونه، فىإنهم يصىالحونه ويلبسىونه، 

 دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إال من حارب في الدين 

فحماية المدينة واجق عل كل من سكنها مؤمنًا كان أو ذميًّا، والمصىالحة حىال نشىوب الخىالف بىين أهىل المدينىة كىذلك، إال 

 مع خالف في الدين وحارب على ذلك.

                                                           
أكرم ضياء العمري، مكتبة العلوم والحكم،  النبوية،حدثين في نقد روايات السيرة السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد الم (38)

 (.1/121م، د. ت، ) 1224، 4المدينة المنورة، ط 
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تعين أفرادها، ومن ذلك إذا قتىل فىرد منهىا أحىًدا خطىأ، فإنهىا تىدفع ديىة القتىل    إن التكافل االجتماعي يحتم على العشيرة أن

 علىى ربعىتهم يتعىاقلون بيىنهم  بالتضامن بين أفرادها، وقد كان ذلك متعارفًا عليه في الجاهلية فأقرته الوثيقة لمىا فيىه مىن التعىاون

 وهىم  ن العشىيرة األسىرى مىن أفرادهىا بمفىاداتهم بالمىال:معاقلهم األولى  أي على شأنهم وعادتهم من أحكام الديات، وكىذلك تعىي

بالمعروف   -أي األسير  -يفدون عانيهم 
(39)

 

 

 التناصح والتواصي بالخير: المطلب الثالث

االجتمىىاعي(، فىىال يمكىىن أن يحصىىل تكافىىل وال تعىىاون وإال  )التكافىىلهىىذا المطلىىق والىىذي يليىىه تفريىىع عىىن المطلىىق السىىابق 

 ه، والنصم: إرادة الخير للمنصوح، فهي كلمة جامعة تضاّد أي نوع من أنواع الغدر والخيانة.والنصم والتواصي أساس

ولما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والمسلمون فىي المدينىة قليلىين إبىان وصىولهم، واليهىود كثيىرون، والعىرب رمىتهم 

ة اإلسالم الناشئة، سواء كان ذلك ممن ي هر اإلسالم، إلى تضرر دول مقضيةعن قون واحدة، فإنَّ أي مخالفة للتناصم والصدق 

 أو اليهود.

 ّصة على هذا، ففيها:اال شك جاءت الوثيقة ن

  وإن بينهم النصم والنصيحة، والبر دون اإلثم ، وإنما كرر )النصم والنصيحة( زيادة في التوكيىد، وأن المىراد بىذل ذلىك 

 في القليل والكثير.

نود  بعد بدر،  وعزمىوا علىى الغىدر، وأرسىلوا إلىى النبىي أن يخىرج إلىيهم فىي ثالثىين رجىاًل مىن ولما خالفت اليهود هذه الب

اقتربىوا اقتىرح  أصحابه، ووعدوا أن يخرجوا بمثلهم من أحبارهم، إلى موضع وس  ليستمعوا منه، فإن صدقوه آمنت يهىود، فلمىا

فإن أقنعهم آمنت بنو النضير، وقد حمل الثالثة خناجرهم، لكن اليهود أن يجتمع النبي ومعه ثالثة من أصحابه بثالثة من أحبارهم 

امرأة منهم أفشت خبرهم ألخ لها مسلم، فأخبر النبي فرجع ولم يقابلهم، ثم حاصرهم بالكتائق وقاتلهم فنزلوا على الجىالء، وعلىى 

 عليىه وسىلم ذهىق إلىى بنىي النضىير أن لهم ما حملت اإلبىل إال السىالح فىاحتملوا حتىى أبىواب بيىوتهم ، وقيىل: إنَّ النبىي صىلى هللا

ليستعين بهم على دفع دية رجلين معاهدين قتلهما خطأ عمرو بن أمية الضمري فىي أعقىاب حادثىة بئىر معونىة، فجلىس النبىي إلىى 

جدارم لبني النضير، فهموا بإلقاء حجر عليه وقتله، فأخبره الوحي بذلك فانصىرف عىنهم مسىرًعا إلىى المدينىة، ثىم أمىر بحصىارهم 

 .(40)فنزلوا على الصلم بعد حصار ست ليال  

وفي همهم بقتل رأن الدولة اإلسالمية ونبي األمة، دليل على تجذر المكر والخديعىة فىي قلىوبهم، وأن معاهىدتهم إنمىا كانىت 

 ألجل الضعف، فهم ينت رون أقرب فرصة لهدم هذه الدولة الناشئة الفتية. 

 

 التعاون في منع الظلم: المطلب الرابع

ق أن هىىذا مىىن أفىىراد التكافىىل االجتمىىاعي، فاألمىىة الواحىىدة ينصىىر بعضىىها بعًضىىا، ويمنىىع بعضىىها مىىن وقىىوع ال لىىم علىىى سىىب

 اآلخرين، وال تناصر إال بمنع ال لم.

 وفي وثيقة المدينة   وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة، غير م لومين وال متناصرين عليهم 

                                                           
 (.1/124( المصدر السابق )ص39)

 (.1/874) ( المصدر السابق40)
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 وإن الجار كالنفس غير مضار وال آثم . وفيها  وإن النصر للم لوم،

 وفيها  وإنه ال يكسق كاسق إال على نفسه 

 فال لم ممنوع، ومن أساء فعلى نفسه، وال تزر وازرة وزر أخرى.

أنهىا رسىالة هللا الخالىدة، التىي جىاءت  -بمىا ال شىكَّ فيىه-هكذا جرت وثيقة المدينة على هذه األصىول العالميىة الشىاملة، الدالىة

 البشرية من كلِّ ضررم إذا هم أطاعوا هللا واتقوه، وسوقهم إلى ما فيه خير الدنيا واآلخرة.لحماية 

 ،والتىوازن الشىمولية،وأنها رسالة العدل واإلنصاف، رسالة ال تفرق بين النان بأجناسىهم وألىوانهم وعرقيىاتهم، بىل رسىالة 

 واالستقرار. ،والثبوت

يومنىا هىذا، وإلىى أن تقىام السىاعة، الرحمىة بىالخلق، مىع السىعي لتحقيىق الشىرع ولم يزل هذا خلق اإلسالم مىع مخالفيىه إلىى 

 بالكلمة الطيبة، والفعل الحسن، بال خيانة، وال غدر، وال نكث للعهود والمواثيق.

اعتزاز بالدين، ورفض ألي م هر من م اهر االستذالل، وبالمقابل الوفاء بالعهود، وتحريم اإلخالل بها، وسلوك مسلك 

 رج الذين جروا على اإلسالم ونقائه شروًرا ع يمة.الخوا

 

 وجوب مشاركة الجميع في حماية أمن المجتمع: المطلب الخامس

فحىين تىنعم بنعمىة  مىن قُبىل جميىع فصىائله، شك فيه والريق أن حق المواطنىة يسىتلزم وجىوب حمايىة أمىن المجتمىع، مما ال

ويجق التصدي له بالمىال  هذا المجتمع)الوطن(من أي اعتداء قد يقع عليه، فالبد من المشاركة في حماية األمن والحرية والتملك.

وهىذا بمقتضىى المواطنىة  وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محىاربين(المدينة )جاء في صحيفة  ويشير إلى هذا ما والنفس.

 كما سبق وأشرنا.

 لعداوتهم ال اهرة ل سالم. المجتمع  وذلك حفاظاً على أمن )وأنه التجار قريش وال من ناصرها( يضاً أ

 ونهايىىة الحىىديث لقىىد بلغىىت هىىذه الصىىحيفة ومىىا تضىىمنته مىىن حقوقىىاً وواجبىىات مبلغىىاً ع يمىىاً فىىي العدالىىة االجتماعيىىة،      

ة ويرجع هذا لحكمىة القائىد وحنكتىه عليىه الصىال وأرست المبادئ اإلسالمية، واسقطت االعتبارات الطبقية والجاهلية، والمساواة،

 خير من سان أمة ون م حكماً وإدارة. والسالم،

 

 الخاتمة

رسخت المبادئ اإلنسانية والقيم  نخلص إلى أن وثيقة المدينة تعتبر أول وثيقة دستورية في تاريخ الدولة اإلسالمية،

 الُرقي مبلغاً ع يماً..لما اشتملت عليه من حقوق وواجبات بلغت من العدالة و فهي ُملهمة للعالم إلى وقتنا الحاضر  الحضارية،

كما أنها الزمت جميع أطراف  وحق التملك دون تمييز، وحرية المعتقد، فلجميع الفصائل في المدينة آنذاك حق المواطنة،

إال أن  حفاظاً على أمنها واستقرارها.. يقع، والتعاون والتصدي ألي عدوان قد المعاهدة باإلذعان لهذا الن ام وعدم مخالفته،

 كث العهد وخان الميثاق. هناك من ن

 الختام، وطي بساط الكالم، وهذه النتائج: وهذا أوان

 رسالة اإلسالم رسالة عالمية، ال تعترف بالعرقيات، واأللوان، وإنما معيارها التقوى )إن أكرمكم عند هللا أتقاكم(. -

ي يحترم الحقوق لكىل األطيىاف، ويؤمنهىا مىا وثيقة المدينة جاءت لترسخ عند أتباع األديان المخالفة أن اإلسالم هو الدين الذ -

 دام الشرع يقرها.
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حرية االعتقاد تعني عدم إكراه المخالف على الىدخول فىي اإلسىالم بشىرط التزامىه بالعهىد والذمىة، وعىدم إظهىاره شىيء مىن  -

 شعائر دينه.

يىان المخالفىة لىم يجىد فىي جنى على اإلسالم من زعمىه ديىن إرهىاب واستئصىال لكىل مخىالف، والحىق أنَّ أًحىدا مىن أهىل األد -

 األديان دينًا يحفظ له نفسه، وماله، وأمنه، مثل دين اإلسالم.

 كما أنَّ ألهل الوثيقة حقوق، فعليهم واجبات، والغرم بالغنم. -

 وثيقة المدينة هي رسالة اإلسالم إلى جميع األديان إلى قيام الساعة، ال ظلم وال قهر إال من ظلم ونقض، فعلى نفسه جنى. -

 صيات:التو

 .تعتبر أصل في حقوق اإلنسان تضمنته من مبادئ وبيان ما ،إبراز وثيقة المدينة من جهة القانونيين
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