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قام ببناء الفرد يف مكة، ولام وصل إىل املدينة جاءت مرحلة جديدة يف بناء الدولة فكان املسجد مكان اللقاء والعبادة والتشاور  من املعلوم أّن النبي 

املواطنة  هو اللبنة األوىل، ثم املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار، ثم كانت املرحلة الثالثة وهي وضع دستور املدينة، والتي عن طريقها وضعت أسس

 التعايش السلمي. وقد أبرز البحث جوانب مهمة منها:و

 أّن املواطنة ركن من أركان بناء املجتمع اإلسالمي  -

 أّن العدل والتسامح واملحبة من مهامت العيش يف الوطن الكبري -

 التأصيل الرشعي للمواطنة عىل أسس سليمة -

 أّن اإلسالم يف ضوء هذه الوثيقة قادر عىل استيعاب اآلخرين -

 إبراز النموذج القدوة للشباب املسلم يف طريقة التعامل واالنفتا  مع اآلخر  -

ع وقد أبرزت هذه املعاين واألسس عىل هدي من القرآن الكريم وتقديم النموذج يف ضوء دراسة فقرات دستور املدينة، وعىل أساسه يمكن للمجتم

ة العدالة والتسامح واملحبة والعيش بسالم بعيًدا عن العنف واإلجرام الذي دّمر الشعوب عىل املعارص أن يسري عىل هدهيا وينتهج قانوهنا للوصول إىل قم

إّن دستور املدينة يعترب أنموذًجا عاملًيا دولًيا وهو األول من نوعه عىل مستوى الدساتري حسب شهادة  كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتامعية...

 تعامل مع جمتمع خليط حيتوي عىل: املسلمني، اليهود، املنافقني، بقايا املرشكني. أّن  الرسول  أهل القانون املختصني، وذلك

عالية، وال شك أّن هذا اخلليط بحاجة إىل حنكة وحسن تدبري وبعد نظر يف اختاذ القرارات وحل األزمات مع إدارة حكيمة متوازنة وأخالق إنسانية 

 عىل أكمل وجه وأفضل استيعاب مع كامل توكله عىل اه تعاىل يف كل خطوة ومرحلة. وقد متثل كل ذلك يف شخصية املصطفى 

Summary   
It is known that the Prophet  has built individual in Mecca، and when he arrived to Al-Madinah، 

a new phase in the construction of the state was the mosque، a place to meet and worship and 
consultation is the first step، then the fraternity between immigrants and supporters، then was the 
third phase which was the development of the Constitution of the city، through which developed the 
foundations of citizenship and peaceful coexistence.  

Research has highlighted the important aspects including:  
- That the citizenship is one of the pillars of the Islamic community building  
- That justice، tolerance and love are parts of the tasks of living in Grand home  
- Forensic rooting for citizenship on the perfect basis  
- That Islam in the light of this document is able to accommodate others  
- To highlight the model role models for young people in the Muslim way of dealing and 

openness with the other 
These meanings and foundations have been highlighted and guided by the Quraan and making 

this model in the light of studying  the paragraphs of the Constitution of  Al-Madinah، and on the 
basis of which can be of contemporary society that is on guiding and is pursuing a law to reach the 
summit of justice، tolerance، love and live in peace away from violence and criminality، which 
destroyed peoples at all levels of political، economic and social.   

The Constitution of Al-Madinah is considered a global model internationally، the first of its kind 
at the level of the people of constitutions according to the testimony of law specialists، so that the 
Prophet (pbuh) deals with community mixture contains: Muslims، Jews، the hypocrites، the 
remnants of the idolaters.  

There is no doubt that this mixture needs to statesmanship and good management and foresight 
in making decisions and solving crises with prudent management balanced and morals of humanity، 
may represent all of that in the character of Al-Mustafa (pbuh) to the fullest and best trust in Allah 
in every step and stage.   



  

احلمد ه الذي منَّ عىل األّمة بدولة املدينة، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد الذي وضع دستورها عىل أسس متينة، 

 وصحبه الذين تعاملوا مع فئات املجتمع عىل املبادئ السمحة املبينة، وسّلم تسلياًم كثرًيا.وعىل آله 

قام ببناء الفرد يف مكة املكرمة، وملـا وصل إىل املدينة املنورة جاءت مرحلة جديدة يف  وبعد: فمن املعلوم أّن النبي 

بناء الدولة، فكان املسجد مكان اللقاء والعبادة والتشاور هو اللبنة األوىل، ثّم املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار والتي 

ة وهي وضع دستور املدينة أو الوثيقة النبوية أو الصحيفة، كانت حالً ناجًعا ملشكلة املهاجرين، ثّم كانت املرحلة الثالث

 والتي عن طريقها تّم ضبط أطراف املدينة، ووضع مبادئ املواطنة والتعايش السلمي بني فئات املجتمع املدين. 

مة ومتهيًدا وثالثة مباحث وخامتة، كان التمهيد عن املدينة والرتكيبة السكانية، واأل ول عن وقد تضمن البحث مقد 

التأصيل الرشعي للمواطنة، والثاين عن نص دستور املدينة وأهّم مميزاته، أّما الثالث فتمركز حول أهّم مبادئ املواطنة 

املستنبطة من هذا الدستور النبوي، ثّم خامتة بأهّم النتائج موشًحا البحث بمصادر هذه الدراسة، وقد آثرت ذكر تفاصيل 

 بحث. بطاقة الكتب يف قائمتها آخر ال

وقد أبرز البحث هذه املعاين واملبادئ عىل هدي من القرآن الكريم، وتقديم النموذج يف ضوء الدستور النبوي 

للمدينة املنورة، وعىل أسا  هذا الدستور يمكن للمجتمع املعارص أن يسري عىل هدهيا وينتهج قانوهنا للوصول 

ة، والعيش هبدوء وسالم بعيًدا عن العنف واإلجرام الذي مل حتصد باملجتمعات احلالية إىل قّمة العدالة والتسامح واملحب

فقت فمن فضل  منه املجتمعات سوى الدمار واالهنيار عىل كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتامعية.. فإن و 

 لق أمجعني.ريب، وإن أخفقت فمن نفيس، وآخر دعوانا أن احلمد ه رب العاملني، وصالة ريب وسالمه عىل صفوة اخل



 
 

    

نتحدث يف هذا التمهيد عن املدينة املنورة من حيث االسم واحلدود والرتكيبة السكانية بإجياز لام لذلك من عالقة 

 وذلك فيام يأيت: بالبحث، فهي وطن جمتمعي عاش فيها جمموعة رشائح متنوعة، وهلا تارخيها ومعاملها قدياًم وحديًثا،

 أسامؤها: •

، وورد هذا (1)، وهو يثريب وأثريب، بفتح الراء وكرسها فيهام(كانت تسّمى يثرب )ويثرب وأثرب مدينة النبي 

 ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ االسم يف القرآن الكريم مرة واحدة يف قوله تعاىل:
 .(2)قبل امليالد، وقد ذ كرت يف الكتابات املعينية[، وهي قديمة يرجع تارخيها إىل ما 13]األحزاب:

كر (3)إليها غرّي هذا االسم إىل املدينة؛ ألّن )يثرب( يرجع معناه إىل التوبيخ واملالمة والفساد وملـا هاجر النبي  ، وذ 

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ ڌڌڎ   منها: (4)اسم املدينة يف القرآن الكريم أربع مرات

  .(5)[، وهلا أسامء أخرى كثرية120]التوبة: ڎ

خطوة فقام برتسيم احلدود لدولة املدينة املنورة ووضع عالمات يف زوايا  خطا رسولنا  حدودها ووصفها:  •

نيَّ  حدود  من الوثيقة فإن املنطقة املحصورة يف ضمن هذه  39وحسب الامدة  "دولة املدينة"اجلهات األربع هلا، وهكذا ع 

  احلدود والواقعة يف داخل وادي يثرب )اجلوف( أصبحت منطقة احلرم.

الصحيفة حددت معامل الدولة: أمة واحدة، وإقليم هو املدينة، وسلطة حاكمة يرجع إليها وحتكم بام يف دستور فهذه 

املدينة، كانت بداية إقليم الدولة ونقطة االنطالق، ومركز الدائرة التي كان اإلقليم يتسع منها حتى يضع حًدا للقالقل 

 واالضطرابات، ويسوده السلم واألمن العام.

أرسل أصحابه ليثبتوا أعالًما عىل حدود حرم  ىل حتديد النطاق اجلغرايف للدولة أن رئيس الدولة النبي ويدل ع

املدينة مل تكن وحدات سكنية مرتابطة، وإناّم كانت وحدات متفرقة هنا وهناك، فمن املعلوم أّن املدينة من مجيع اجلهات، 

                                                           
 . 5/430هـ( 626معجم البلدان، احلموي )ت  (1)

 .4/128ينظر: املفّصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد عيل  (2)

 .1/235هـ(، مادة )ثرب( 711ينظر: لسان العرب، ابن منظور )ت  (3)

 (.8(، واملنافقون )60(، واألحزاب )120، 101وهي يف السور اآلتية: التوبة ) (4)

 .1/19هـ( 921، السمهودي )ت منها طيبة وطابة واملطّيبة ودار صدق ودار اإليامن واملحبوبة...ينظر: وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى  (5)



  

)حّرم  أّن النبي  ، وحدَّ حدودها، ففي حديث أيب هريرة (1)ريةأعطاها صفة املدينة احلضا ولام هاجر إليها النبي 

ري إىل ثور( أّن النبي  ، ويف حديث عيل (2)مابني البتيها( ، فحدودها من الرشق والغرب (3))حّرمها مابني ع 

الشامل جبل ثور قرب جبل ، واحلّرة الرشقية تسّمى حّرة واقم، واحلّرة الغربية تسّمى حّرة الوبرة، ومن جهة (4)الالبتان

ري سمت جغرافية املدينة من جهاهتا األربع. ، (5)أ حد، ومن اجلنوب جبل ع   وهبذا التحديد ر 

، وقد توسعت بعد ذلك (6)واملدينة خصبة الرتبة، وفيها وديان وآبار وبساتني، وتبلغ مساحتها قدر عرشين ميالً مربًعا

 لبالد املفتوحة يف اإلسالم.توسًعا كبرًيا باتساع الفتح، ودخول شعوب ا

، ثّم جاء اليهود من (7)سكن املدينة قدياًم العرب، وهم العامليق من أوالد سام بن نو   تركيبتها السكانية: •

، ثّم جاء عرب األزد من (8)م، واستقروا يف مواضع املياه والعيون70أنحاء خمتلفة بعد غزو الرومان لبالد الشام سنة 

، وهناك قبائل عربية أخرى سكنت املدينة منها: (9)م300األو  واخلزرج بعد خراب سد  مأرب حدود سنة اليمن وهم 

ليم وغسان وعيالن وبنو اجلدمى  ، وهذا كله قبل اهلجرة. (10)قضاعة وس 

 إليها فسكنها املهاجرون الذين انصهروا مع األنصار من األو  واخلزرج، وهبذا أصبحت أّما بعد هجرة النبي 

الرتكيبة السكانية للمدينة تضم: املسلمني واليهود وبقايا مرشكي العرب واملنافقني، الذين كرّشوا عن أنياهبم بعد مقدم 

املدينة، وهم من ضمن املسلمني؛ ولذا مل نر  يف الدستور أيَّ إشارة إليهم، وكان خطرهم عىل دعوة اإلسالم كبرًيا  النبي 

 جًدا.

سمنا تصوًرا رسيًعا عن النسيج السكاين غري املتجانس، وبذلك تربز قيمة الدستور وأمّهيته، وهبذا التمهيد نكون قد ر

ًدا.   وكم كان النبي   حكياًم يف إدارة األمور، وخمطًطا بارًعا حيسب لكل  مرحلة حساهبا، مع كونه نبًيا رسواًل مؤيَّ

                                                           
 .1/300ينظر: املدن يف اإلسالم حتى العرص العثاّمين، شاكر مصطفى  (1)

 (.1869ث رقم )(، حدي1رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب فضائل املدينة، باب ) (2)

 (.1370(، حديث رقم )85رواه مسلم، الصحيح، كتاب احلج، باب ) (3)

الالبة هي احلرة، ومجعها الب ولوب والبات، وهي األرض التي ألبستها احلجارة السود النخرة كأّن النار أحرقتها )ينظر: معجم البلدان،  (4)

 (.2/245، و 5/3احلموي 

 .83-4/82البخاري، ابن حجر ينظر: فتح الباري رش  صحيح  (5)

 .5/82ينظر: معجم البلدان، احلموي  (6)

 .5/84ينظر: املصدر نفسه  (7)

 .6/516ينظر: املفّصل، جواد عيل  (8)

 .51نقالً عن: تاريخ العرب العام، سديو، ص 1/230، والسرية النبوية الصحيحة، العمري 2/160ينظر: البداية والنهاية، ابن كثري  (9)

 .4/129، واملفّصل، جواد عيل 4/81ينظر: معجم البلدان، احلموي  (10)



 
 

    

حبَّ الوطن من األمور التي ف طر عليها اإلنسان، وشّب عىل حب  األرض التي نشأ فيها، ودرج عليها من املسّلم به أّن 

وتنّفس أجوائها وتعّود عىل بيئتها، ومجعته فيها ذكريات الت نسى، وأهل وعشرية وأصدقاء، ومن األدلة الرشعية عىل 

 تأصيل املواطنة ما يأيت:

 الكتاب: -1

  هذا األصل، فمن ذلك: ثّمة آيات كريمة دّلت عىل

فالنا  ، [13]احلجرات: ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  قول اه تعاىل: -

متساوون يف البرشية إذ يرجعون إىل آدم وحواء، وشاء اه تعاىل أن يعيشوا شعوًبا وقبائل عىل أرض يتعارفون فيام بينهم، 

 .(1)بالتقوىكلٌّ يرجع إىل قبيلته، وال يتفاضلون إاّل 

والشعوب والقبائل يعمرون هذه األرض كلٌّ يف موضع منها، ومعنى ذلك وجود وطن لكل  جتّمع، ووجود قانون 

وأعراف وتقاليد متيزهم عن غريهم، وعليهم إجياد صفة للتعارف والتفاهم بغية التعايش واستمرار احلياة عىل هذا الوطن 

فهم من اآلية مقصود  الشا رع من تعايش الشعوب والدول مع بعضها لتحقيق األمن وإعامر األرض، والبعد أو ذاك، كام ي 

 عن العنف والتخالف الذي يتناىف مع التعارف.

 ۀہہ ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  وقال اه تعاىل: -
عزيزًا كرياًم، وال خيرج من بلده إاّل لطلب [، وقد أشارت هذه اآلية إىل أّن األصل أن يعيش اإلنسان يف وطنه 40]التوبة: 

حيث دّلت عىل اإلجبار بالقوة واإلكراه ال  ھ  ، وهذا مفهوم من عبارة(2)رزق ونحوه أو يكون مكرهًا مظلوًما

 االختيار عن حبٍّ وطواعية.

أي أ خرج  ،[40]احلج:   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹومثل ذلك قول اه تعاىل:  -

دوا أصحابه شذر مذر بغري ذنب وال حق إاّل أهّنم عبدوا اه  وأصحابه  النبي  ّ من مكة إىل املدينة، وقد رش 

 . (3)ووّحدوه

                                                           
 .4/2182ينظر: تفسري القرآن العظيم، ابن كثري  (1)

 .1/89ينظر: تيسري الكريم الر ن يف تفسري كالم املنان، السعدي، تح: الشيخ ابن عثيمني  (2)

 .3/1572ينظر: تفسري القرآن العظيم، ابن كثري  (3)



  

وقد لوحظ أّن اإلنسان يصاب بالوحشة إذا فارق وطنه؛ ولذا جاء الرشع بجعل عقوبة البكر إذا زنا: اجللد والتغريب 

 ، وهذا من تأصيل املواطنة، إذ كان اإلبعاد عن الوطن نوًعا من العقوبة. (1)مل يكن عن بلده سواء كان له أهل أو

مب  ىب   يب    خبۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبوقال اه تعاىل:  -

مرشوعية الدعاء للوطن باألمن [، وهذه اآلية نصٌّ يف 126البقرة: ] ىث       يث  مثجت     حت  خت  مت  ىت      يت  جث

 ، فهذا من واجب الوطنية.(2)والسعة، وكان ذلك بعد بناء البيت واستقرار أهله به

 ويف القرآن الكريم آيات كثرية هبذا املعنى، وما ذكرناه نزر يسري يفي بالغرض.  

ـنة: -2  السُّ

نة الرشيفة قول النبي  - ، ولوال  أنَّ )ملكة املكرمة حينام أخرجه قومه:  ورد يف السُّ  إيلَّ
 من بلٍد وأحبَّكإ

ما أطيب كإ

) كإ نْت  غري  ك   ما س 
نكإ وين مإ ي أخرج 

، ويف هذا در  لألّمة يف حب  الوطن وااللتصاق به وامليل الفطري إليه، ومدى (3)قومإ

نشأ فيه، وأمله البالغ عىل فراقه باخلروج منه مكرًها، وال غرو يف ذلك وال عجب فمكة متّثـل له املولد لوطنه الذي  حب  النبي 

  .(4)والنشأة والذكريات، كيف ال وقد تعّلم الفصاحة يف باديتها، وتنّشق عليل هواءها، ومار  مبادئ الفروسية فيها!

)يا أ صيل  كيف يسأله: إاّل أن  قدم من مكة إىل املدينة فلم يتبادر إىل ذهن النبي  (5)وقد ثبت أّن أ صيالً الغفاري  -

ها ل ْت ثامم 
ا، وأ سإ ا، وابيّضْت بطحاؤها، وأعذق  إذخره  ناهب  ا قد أخصب  ج  .. فقال: (6)عهدت  مكة؟(، فقال: واه عهدهت 

زّنا()حسبك يا أ صيل ال   إىل مكة احلبيبة، ولكأّنه تطوف به الذكريات وتضاريس مكة وأجواؤها!  ، فكم هو شوقه (7)حت 

                                                           
 .2/181ينظر: اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، الثعالبي، تح: عيل معوض وعادل عبد املوجود  (1)

 .1/205كثري  ينظر: تفسري القرآن العظيم، ابن (2)

 .6/208( 3926رواه الرتمذي، السنن، تح: بشار عواد معروف، حديث رقم ) (3)

يف بادية بني سعد عند حليمة السعدية، وكيف ترّوض فيها وترعرع، وكان ذلك منذ والدته وحتى  نقلت السرية املطهرة رضاعة النبي  (4)

، وما نالت منه حليمة وقومها من اخلري والربكة )ينظر: السرية النبوية مع بلوغه اخلامسة من عمره، وما حصل له من حادثة شق الصدر

 وما بعدها(. 1/214رش  أيب ذر اخلشني، ابن هشام، تح: مهام عبد الرحيم سعيد وحممد بن عبد اه أبو صعيليك 

 .1/112صحايب جليل، روى حديثه هذا أهل  املدينة )ينظر: االستيعاب يف معرفة األصحاب، ابن عبد الرب  أ صيل اهل ذيل ويقال الغفاري  (5)

احي معاين الكلامت الغريبة: جناهبا: ما حوهلا أو نواحيها )النهاية يف غريب احلديث، ابن األثري، تح: طاهر أ د الزاوي وحممود حممد الطن (6)

(، 1/33(، وأعذق: صار له أعذاق وثمر، واإلذخر: حشيش طيب الرائحة )نفسه:1/134ار )نفسه(، والبطحاء: احلىص الصغ1/303

ل: نبات له أغصان كثرية دقاق ال ورق هلا )نفسه:  (.3/13(، والث امم: الشجر )نفسه:1/49وأصل األس 

 .2/155أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، األزرقي  (7)



 
 

    

وهو يوضح حقوق املعاهدين باعتبارهم مواطنني: )أ ال  من  لم معاهًدا أو انتقصه أو كّلفه  ومن ذلك قول النبي  -

، ويف ذلك تأصيل املواطنة لغري املسلمني يف (1)يامة(فوق طاقته أو أخذ شيًئا بغري طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم الق

 املجتمع اإلسالمي، فالوطن ملن يعيش فيه بغض  النظر عن ديانته أو جنسه أو بلده األم.

عىل أمواهلم وأنفسهم  لنصارى نجران بأّن هلم )جوار اه وذّمة رسوله  ومن ذلك أيًضا كتاب النبي  -

 ، أي باعتبارهم قطنوا هذه البلدة.       (2)ومّلتهم...إلخ(

نة أيًضا هذا الدستور الشامل الذي نحن بصدد دراسته، والذي أعطى احلقوق كاملة ملجتمع املدينة من  - ومن السُّ

 مسلمني وهيود ومرشكني دون متايز ما داموا يعيشون يف وطن واحد جيمعهم.

 اع:اإلمج -3

عىل هنج اإلسالم يف املحافظة عىل الدماء واألعراض واألموال لسائر املواطنني من مسلمني  سار الصحابة 

 وغريهم: 

يعقد مع النصارى من أهل القد  صلًحا وهو ما ي عرف بالعهدة العمرية،  فهذا الفاروق عمر بن اخلطاب  -

 . (3)لبالد املفتوحةوالتي ت عدُّ مصدًرا جلميع الفاحتني يف التعامل مع ا

أْن  وكان الفاروق يؤكد عىل ذلك حتى أّنه أوّص قبل وفاته فقال: )أويص اخلليفة من بعدي بذّمة رسول اه  -

يويف  هلم بعهدهم وأْن يقاتل م ن ورائهم وأاّل ي كّلفوا فوق طاقتهم(
 ، ويف هذا بالغ  اهتامم اخلليفة بشؤون املواطنني. (4)

 . (5)وبنّي الطربي أّن  اية غري املسلمني القاطنني يف ديار اإلسالم من أي اعتداء حكٌم جممٌع عليه -

وقد نّصت معاهدات املسلمني مع غريهم عىل احلرية التاّمة يف ممارسة شعائرهم دون مضايقة من املسلمني، قال  -

: )وألهل العهد إذا دخلوا دار اإلسالم األمان عىل نفوسهم وأمواهلم... ويلزم الكفُّ عنهم... وإذا أ ّمن بالغ الاموردي

، وهذا قّمة (6)عاقل من املسلمني حربيًا لزم أمانه كافة املسلمني، واملرأة يف بذل األمان كالرجل، والعبد فيه كاحلّر(

 وقيمه العليا.التعامل اإلجيايب الذي يعكس مجال اإلسالم 

                                                           
 .3/170مد حميي الدين عبد احلميد رواه أبو داود، السنن، تح: حم (1)

 .1/72، وفتو  البلدان، البالذري 72كتاب اخلراج، أبو يوسف، ص(2)

 .72ملعرفة نص  العهدة العمرية ينظر: كتاب اخلراج، أبو يوسف، ص (3)

 .71كتاب اخلراج، حييى بن آدم، ص(4)

 .241ينظر: اختالف الفقهاء، الطربي، ص (5)

 .146األحكام السلطانية والواليات الدينية، الاموردي، ص (6)



  

وشواهد السرية والتاريخ يف ذلك تفوق احلرص، ويمكن القول بأّن املعاملة بالسامحة والعدل واإلنصاف كانت اخلّط 

 املستقيم يف حياة الفاحتني املسلمني عىل مدار التاريخ. 

 الرباءة األصلية:  -4

بيّل، وهو أّن اه تعاىل خلق اإلنسان وف  ط ره  عىل حب  وطنه وااللتصاق العاطفي بأرضه: ونعني هبا هنا األصل اجلإ

عإك  أبو لام نزلوا املدينة بعد اهلجرة حلَّ هبم التوّجع واحلنني، فقد ) فمن شواهد السرية عىل ذلك أّن الصحابة  - و 

 : ى يقول  ْته  احلمَّ ذ   بكٍر وبالٌل، فكان  أبو بكٍر إذا أ خ 

ْصب ٌح يف أْهلإهإ *        واملوت  أدنى من رشاك نعلهإ   كلُّ امرٍئ م 

-  : ه  ويقول  ت  ري 
قإ ى يْرف ع  ع   وكان  بالٌل إذا أْقل ع ت عنه  احلمَّ

لإيل            ٌر وج 
بإيت نَّ ليلًة * بواٍد وحويلإ إْذخإ ي هْل أ  ْعرإ

 أال ليت  شإ

ةٌ          ام  ْن يل ش  و  بْد  ي ـاه  جم  ــنٍَّة * وهْل ي 
ْن يوًما مإ د  فإيل   وهْل أ رإ  وط 

 
إ
ب ْب  اللهمَّ : ثّم قال  رسول  اه دَّ  ح  ب ن ا مكة  أو أ ش   . (1)(إلين ا املدينة  كح 

الم الصحابة الكرام عىل ما حصل هلم من أمل الفراق لوطنهم مكة وحب هم هلا،  ومل يثبت أّن اه تعاىل أو رسوله  -

 فدلَّ ذلك عىل تأّصل املواطنة يف بني البرش عموًما، وأّن ما حصل هلم حيصل لغريهم بدافع العاطفة الفطرية.

 وممّا تقّدم يتبني أّن تأصيل املواطنة ينبع من أمور أمّها:

للوحدة األصل اإلنساين يف  -
إ
 .امليل الفطري إىل حب  الوطن مهام اختلفت األجنا  واللغات والبلدان وامل

 وحدة املصالح املشرتكة، فالوطن وعاء املواطنة يف اآلمال واآلالم والذكريات والشد  واجلذب... -

االنتامء إىل الوطن الكبري وهو وحدة االنتامء، فاإلنسان حيّقـق االنتامء لوطنه املحدود جغرافًيا، لكنَّ ذلك ال يمنع من  -

 .(2)األّمة اإلسالمية املرتامية األطراف، وال يتعارض ذلك مع الوطن اإلقليمي الصغري

أّن الوطن يسع بني جوانحه مجيع الرشائح والديانات واألعراق واالنتامءات، وأهّنم مجيًعا يتمتعون بحقوق املواطنة  -

 احلقوق. دون استثناء وإن تفاوتوا يف تفاصيل هذه

                                                           
(، 86(، ومسلم، الصحيح، كتاب احلج، باب )1889(، حديث رقم )12رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب فضائل املدينة، باب ) (1)

 (.1376حديث رقم )

سلم يف الصدر األول، عبد احلليم عيل رمضان، )بحث يف مؤمتر مكة املكرمة الثالث عرش، رابطة العامل ينظر: أسس بناء املجتمع امل (2)

 (.17 -16اإلسالمي، ص 



 
 

    

أّن حكمة اه تعاىل اقتضت أْن خيلق النا  من ذكر وأنثى، فهم يف األصل البرشي يرجعون إىل أب واحد وهو آدم،  -

، بنو كّلكمْ ) وإىل أّم واحدة وهي حواء، وقد قال النبي  لق   وآدم   آدم  لينتهنيَّ قوٌم يفتخرون  بآبائإهم، أو  تراب، منخ 

 ليكون نَّ أهون  عىل 
إ
، وجعلهم شعوًبا وقبائل ليحققوا التعارف والعيش هبدوء وسالم، وبذلك تعمر  (1)(اجل ْعالنإ  من اه

 األرض التي قطنوها وتوزعوا عىل أرجائها. 

ن  أّن املواطنة بعيدة عن العصبية التي يراد هبا تقسيم األّمة إىل طوائف متناحرة متباغضة، فقد سئل النبي  -
: أ مإ

ه  عىل الظلم(العصبية أْن  ه ؟ فقال: )ال، ولكن من العصبية أْن ي عني  الرجل  قوم  بَّ الرجل  قوم  ، وهذا يعني اّتباع العدل (2)حي 

واإلنصاف ال موافقة القوم يف كل  أمٍر بغض  النظر عن صحته أو خطئه، فالعصبية واإلّمعية أمران مرفوضان عقالً ورشًعا 

 والعام، ومها يتعارضان مع حقوق املواطنة، وينقضان احلفاظ عليها.إذ هبام هالك اخلاص 

م يتضح جلًيا تأصيل املواطنة رشًعا ممّا يفيد  تأّصلها ومتّكنها يف أمم األرض وشعوهبا كافة، كلٌّ  -دون شك  -وممّا تقدَّ

 .حسب موقعه عىل وجه هذه البسيطة

رف دستور  بني املهاجرين واألنصار وموادعة هيود  يف املصادر القديمة بالكتاب والصحيفة، وهو كتابه  (3)املدينةع 

رف يف املصادر احلديثة بالوثيقة والدستور واملعاهدة(4)املدينة  ، وأّن هذا الدستور قد كتب بعد مقدم النبي (5)، وع 

، وقد رّتبت ه  عىل فقرات ليكون (7)للدستور هو نصُّ ابن اسحاق الذي نقله ابن هشام، وأقدم نصٍّ (6)املدينة وقبل غزوة بدر

 أوضح من حيث الدراسة واإلحالة:

                                                           
: حيوان معروف كاخلنفساء 6368أخرجه السيوطي، اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير، حديث رقم ) (1) سنه، واجل ْعـل  (، وأشار إىل ح 

 (.1/277ب احلديث، ابن األثري )النهاية يف غري

 (.17114، رقم احلديث )4/107رواه أ د، املسند، تح: السيد أبو املعاطي النوري  (2)

عّد هذا الدستور من حيث املقاييس احلديثية حسن بمجموع طرقه )ينظر: السرية النبوية الصحيحة، العمري  (3)  (.276 -1/272ي 

 .2/167ينظر: السرية النبوية، ابن هشام  (4)

 .1/407، واألسا  يف السنة وفقهها، سعيد حوى 57ينظر: جمموعة الوثائق السياسية، حممد  يد اه، ص (5)

، والدرر يف اختصار املغازي والسري، ابن عبد الرب، تح: شوقي ضيف، 1/308ينظر: أنساب األرشاف، البالذري، تح: حممد  يد اه  (6)
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 .2/167ينظر: السرية النبوية  (7)



  

 بني املهاجرين واألنصار واليهود نصُّ كتابه 

 بسم اه الر ن الرحيم

ولإ اه  .1 س  ٍد النَّبإي  ر  ْن حم  مَّ
ت اٌب مإ

ا كإ ذ  إْم،  ه  ق  هبإ ل حإ ْم ف  ه  بإع  ْن ت  م  ، و  ب  ثْرإ أ ْهلإ ي  ْيٍش و  ر  ْن ق 
ني  مإ

امْل ْسلإمإ ني  و 
نإ نْي  امْل ْؤمإ ب 

 . ْن د ونإ النَّا إ
ٌة مإ د  احإ ٌة و  مَّ ْم أ هنَّ ْم أ  ه  ع  د  م  اه  ج  ْم و  ه  ع  لَّ م   ف ح 

تإهم .2 ْبع  ىل  ر  ْيٍش ع  ر  ْن ق 
ون  مإ ر 

اجإ ل  (1)امْل ه  اق  ت ع  ي همْ  (2)ون  ، ي 
انإ ون  ع  ْفد  ْم ي  ه  ، و  م  اأْل وىل  ل ه 

اقإ ع  ْم م  يْن ه  وفإ  (3)ب  بإامْل ْعر 

. ني 
نإ نْي  امْل ْؤمإ  ب 

اْلقإْسطإ  و 

وفإ  .3 ا بإامْل ْعر  ي ه 
انإ ي ع 

ٍة ت ْفدإ ائإف  لُّ ط  ك  ، و  م  اأْل وىل  ل ه 
اقإ ع  ل ون  م  اق  ت ع  هم، ي 

تإ ْبع  ىل  ر  ْوٍف ع  ن و ع  ب  اْلقإ و  .و  ني 
نإ نْي  امْل ْؤمإ  ب 

 ْسطإ

ا بإ  .4 ي ه 
انإ ي ع 

ْفدإ ْم ت  نْه 
ٍة مإ ائإف  لُّ ط  ك  ، و  م  اأْل وىل  ل ه 

اقإ ع  ل ون  م  اق  ت ع  هم ي 
تإ ْبع  ىل  ر  جإ ع  ن و اخْل ْزر  ب  نْي  و   ب 

اْلقإْسطإ  و 
وفإ امْل ْعر 

 . ني 
نإ  امْل ْؤمإ

ع   .5 ل ون  م  اق  ت ع  هم ي 
تإ ْبع  ىل  ر  ة  ع  د 

اعإ ن و س  ب  نْي  و   ب 
اْلقإْسطإ  و 

وفإ ا بإامْل ْعر  ي ه 
انإ ي ع 

ْفدإ ْم ت  نْه 
ٍة مإ ائإف  لُّ ط  ك  ، و  م  اأْل وىل  ل ه 

اقإ

. ني 
نإ  امْل ْؤمإ

ي   .6
انإ ي ع 

ْفدإ ْم ت  نْه 
ٍة مإ ائإف  لُّ ط  ك  ، و  م  اأْل وىل  ل ه 

اقإ ع  ل ون  م  اق  ت ع  هم، ي 
تإ ْبع  ىل  ر  ا ع  النَّج  ٍم و  ش  ن و ج  ب  ا بإامْل عْ و  نْي  ه   ب 

اْلقإْسطإ  و 
وفإ ر 

 . ني 
نإ  امْل ْؤمإ

ا بإ  .7 ي ه 
انإ ي ع 

ْفدإ ْم ت  نْه 
ٍة مإ ائإف  لُّ ط  ك  ، و  م  اأْل وىل  ل ه 

اقإ ع  ل ون  م  اق  ت ع  هم ي 
تإ ْبع  ىل  ر   ع 

ارإ ن و النَّجَّ ب  نْي  و   ب 
اْلقإْسطإ  و 

وفإ امْل ْعر 

 . ني 
نإ  امْل ْؤمإ

ْبع   .8 ىل  ر  ْوٍف ع  و ْبنإ ع  ْمرإ ن و ع  ب  نْي  و   ب 
اْلقإْسطإ  و 

وفإ ا بإامْل ْعر  ي ه 
انإ ي ع 

ْفدإ ْم ت  نْه 
ٍة مإ ائإف  لُّ ط  ك  ، و  م  اأْل وىل  ل ه 

اقإ ع  ل ون  م  اق  ت ع  هم ي 
تإ

 . ني 
نإ  امْل ْؤمإ

ا .9 ي ع 
ْم ت ْفدإ نْه 

ٍة مإ ائإف  لُّ ط  ك  ، و  م  اأْل وىل  ل ه 
اقإ ع  ل ون  م  اق  ت ع  هم ي 

تإ ْبع  ىل  ر   ع 
ن و النَّبإيتإ ب  نْي  و   ب 

اْلقإْسطإ  و 
وفإ ا بإامْل ْعر  ي ه 

نإ

 . ني 
نإ  امْل ْؤمإ

ا بإامْل   .10 ي ه 
انإ ي ع 

ْفدإ ْم  ت  نْه 
ٍة مإ ائإف  لُّ ط  ك  ، و  م  اأْل وىل  ل ه 

اقإ ع  ل ون  م  اق  ت ع  هم ي 
تإ ْبع  ىل  ر  ن و أ ْوٍ  ع  ب  . و  ني 

نإ نْي  امْل ْؤمإ  ب 
اْلقإْسطإ  و 

وفإ  ْعر 

ني  ال   .11
نإ أ نَّ امْل ْؤمإ ًحاو  ْفر  ون  م  ك  رْت  ي 

(4)  . ون ه  ٍن د 
ْؤمإ ْوىل  م  ٌن م 

ْؤمإ ف  م 
الإ ال  حي   ْقٍل، و   أ ْو ع 

ٍ
اء وفإ يفإ فإد  ين وه  بإامْل ْعر 

عإ ْن ي  ْم، أ  نْه 
 مإ
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لْمٍ  .12 ة     يع 
ى د سإ ْم، أ وإ اْبت غ  نْه 

ى مإ ْن ب غ  ىل  م  ني  ع 
امْل تَّقإ ني  و 

نإ أ نَّ امْل ْؤمإ أ نَّ  (1)و  ، و  ني 
نإ نْي  امْل ْؤمإ اٍد ب  ْو ف س  اٍن أ  ْدو  ْو ع  ْو إإثّم أ  أ 

ْم. هإ دإ د  أ ح  ل  ان  و  ْو ك  ل  ْم و  هإ
إيعإ يْهمإ مج  ل  هي  ْم ع 

ْيدإ  أ 

ٍن.  .13 ْؤمإ ىل  م  ٌر ع 
افإ نرْص   ك  ال  ي  ٍر، و 

افإ نًا يفإ ك  ْؤمإ ٌن م 
ْؤمإ ْقت ل  م   وال  ي 

و   .14 ْم م  ه  ن ون  ب ْعض 
امْل ْؤمإ . و   ايلإ ب ْعٍض د ون  النَّا إ

يْ  .15 ل  ت ن ارٍص ع  ال  م  ني  و 
ظْل ومإ رْي  م  ة  غ  اأْل ْسو  وف  و  ه  امْل ْعر  نَّ ل 

إإ ودإ، ف  ن  اْلي ه 
ن ا مإ بإع  ْن ت  ه  م  نَّ أ  ْم. و   هإ

و   .16 ىل  س  بإيلإ اه، إإالَّ ع  ت اٍل يفإ س 
ٍن يفإ قإ ْؤمإ ٌن د ون  م 

ْؤمإ امل   م  ال  ي س  ٌد، و 
احإ ني  و 

نإ لْم  امْل ْؤمإ
أ نَّ سإ ْم. و  يْن ه  ٍل ب  د  ع   و 

ٍ
 اء

ْعًضا.  .17 ْم ب  ه  ب  ب ْعض  ْعق  ْت ي  ز  ٍة غ  ي  ازإ لَّ غ  أ نَّ ك   و 

ىل   .18 ني  ع 
ني  امْل تَّقإ

نإ إإنَّ امْل ْؤمإ ٍن. و  ْؤمإ ىل  م  ا ع  ين ه 
عإ ال  ي  ْيٍش، و  ر  ق 

ااًل لإ ٌك م  رْشإ ري  م 
إ ه  ال  جي  نَّ أ  ، و 

هإ مإ أ ْقو  ًدى و  نإ ه   أ ْحس 

نًا .19 ْؤمإ نإ اْعت ب ط  م  ه  م  نَّ أ  أ نَّ ا (2)و  ، و  ْقلإ  بإاْلع 
ْقت ولإ َّ امْل  يلإ   و 

ٌد، إإالَّ أ ْن ي ْريضإ و  ه  ق  إإنَّ ي ن ٍة ف  ْن ب  تاْلً ع  ًة. ق  افَّ يْهإ ك  ل  ني  ع 
نإ  مْل ْؤمإ

نرْص    .20 ْن ي  ، أ  رإ
اْلي ْومإ اآْلخإ ن  بإاَّلل و  ْو آم  ، أ 

ةإ يف  حإ  الصَّ
هإ ذإ ام  يفإ ه 

رَّ بإ ٍن أ ق 
 ْؤمإ
إ
إلُّ مل ه  ال  حي  نَّ أ  ًثا و  ْدإ ه  أ ْو  (3)حم  ْن ن رص   م  ، ف  ه  ي 

ْؤوإ ال  ي  و 

ض   غ  ْعن ة  اه و   ل 
يْهإ ل  إإنَّ ع  اه  ف  ْدٌل. آو  ال  ع  ٌف و  ْ نْه  رص 

ْقب ل  مإ  ال  ي 
ةإ ي ام 
ْوم  اْلقإ  ب ه  ي 

ولإ  .21 س  ىل  الرَّ
إإ ه  إإىل  اه و  ْكم  إإنَّ ح   ف 

ٍ
ء ْ ْن َش  ْفت ْم فإيهإ مإ ا اْخت ل  ْم م  نَّك  أ   . و 

22.  . بإني  وا حم  ارإ ام  ا د  ني  م 
نإ ع  امْل ْؤمإ ون  م  ق 

نْفإ ود  ي  أ نَّ اْلي ه   و 

أ نَّ هي    .23 مْ و  ه  س  نْف  أ  ْم و  يهإ
الإ و  م  ْم، و  ين ه 

ني  دإ
نإ ْؤمإ لْم 

لإ ْم و  ين ه 
ودإ دإ لْي ه 

، لإ ني 
نإ ن  امْل ْؤمإ

ٌة مإ ْوٍف أ مَّ ي ع 
نإ إإنَّه  ود  ب  أ ثّم ف  ل م  و  ْن    ، إإالَّ م 

غ  
ْوتإ .  (4)ال  ي  يْتإهإ أ ْهل  ب  ه  و   إإالَّ ن ْفس 

ثْ  .24 ارإ مإ ي النَّجَّ
نإ  ب 
ودإ ي ه 

أ نَّ لإ ْوٍف.و  ي ع 
نإ  ب 
ودإ ي ه 

ا لإ  ل  م 

ْوٍف.  .25 ي ع 
نإ  ب 
ودإ ي ه 

ا لإ ثْل  م 
ثإ مإ ي احْل ارإ

نإ  ب 
ودإ ي ه 

أ نَّ لإ  و 

ْوٍف.  .26 ي ع 
نإ  ب 
ودإ ي ه 

ا لإ ثْل  م 
ٍم مإ ش  ي ج 

نإ  ب 
ودإ ي ه 

 وأ نَّ لإ

ْوٍف.  .27 ي ع 
نإ  ب 
ودإ ي ه 

ا لإ ثْل  م 
ة  مإ د  اعإ ي س 

نإ  ب 
ودإ ي ه 

أ نَّ لإ  و 

ودإ  .28 ي ه 
أ نَّ لإ .  و  يْتإهإ أ ْهل  ب  ه  و  غ  إإالَّ ن ْفس 

ْوتإ ه  ال  ي  إإنَّ ، ف  ْن   ل م  ، إإالَّ م  ك 
لإ ثْل  ذ   اأْل ْو إ مإ
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ٍد  .29  حم  مَّ
ْم إإالَّ بإإإْذنإ نْه 

ٌد مإ ج  أ ح  ْر  ه  ال  خي  نَّ أ   . و 

يْن   .30 أ نَّ ب  ْم، و  ت ه  ق  ني  ن ف 
ىل  امْل ْسلإمإ ع  ْم، و  ت ه  ق  ف   ن 

ودإ ىل  اْلي ه  م  وع  يْن ك  أ نَّ ب  ، و 
ةإ يف  حإ  الصَّ

هإ ذإ ب  أ ْهل  ه  ار  ْن ح  ىل  م  م  النَّرْص  ع  ه 

 . ظْل ومإ لْم 
النَّرْص  لإ ة  و  يح 

النَّصإ  النُّْصح  و 

31.  . ةإ يف  حإ  الصَّ
هإ ذإ ٌم ألإ ْهلإ ه  ر  ا ح  ه  ْوف  ين ة  ج 

أ نَّ امْل دإ  و 

ه  إإىل  ا .32 نَّ أ ْمر 
إإ ، ف  ه  اد  اٍر خي  اف  ف س  ج 

ٍث أ وإ اْشتإ د  ْن ح 
ةإ مإ يف  حإ  الصَّ

هإ ذإ نْي  أ ْهلإ ه  ان  ب  ا ك  ه  م  نَّ أ  ٍد النَّبإي  و  إإىل  حم  مَّ  . ه و 

33.  . ب  ثْرإ م  ي  ْن د ه  ىل  م  م  النَّرْص  ع  يْن ه  أ نَّ ب   و 

ود   .34 ا اْلي ه  و  ا د ع  أ هنَّ ْم إإذ  ىل   و  نَّ هل  ْم ع 
إإ لإك  ف  ثْلإ ذ  ْون ا إإىل  مإ ع  إْن د   ون ه   و 

احلإ أ هنَّ ْم ي ص   ف 
ةإ يٍف هل  ْم بإاأْل ْسو 

لإ لْحإ ح   إإىل  ص 

 . ةإ ق  ن  النَّف 
ْم مإ ت ه  صَّ

ن اٍ  حإ ل  أ  ىل  ك  ع  ، و  ين  ب  الد  ار  ْن ح  ، إإالَّ م  ني 
نإ  امْل ْؤمإ

م   .35 أ نَّ هي  ود  اأْل ْو إ و  . و  ةإ يف  حإ  الصَّ
هإ ذإ ْن أ ْهلإ ه 

ْم مإ نْه 
نإ مإ ع  اْلرب  امْل ْحسإ ْم م  ه  س  نْف  أ  ْم و  ي ه 

الإ  و 

هإ  .36 ىل  ن ْفسإ ٌب إإالَّ ع 
اسإ ب  ك 

ال  ي ْكسإ ثّم، و  َّ د ون  اإْلإ أ نَّ اْلربإ ، و  ْفن ة  ْن ج 
 ب طٌْن مإ

طْب ةإ ي الشُّ
نإ أ نَّ ب  ا يفإ و   م 

قإ ىل  أ ْصد  أ نَّ اه ع   ، و 

هإ.  ر  أ ب   و 
ةإ يف  حإ  الصَّ

هإ ذإ  ه 

ال  آثم. .37 ٍ و 
ْن   املإ ت اب  ع 

ل  اْلكإ  وأنه ال  حي  وَّ

أ نَّ أ ْوال   .38 آثاًم. و  اًم و 
، إإالَّ   الإ رَّ اأْل ْمنإ ن  أ ب   أ م 

ين ةإ د  بإامْل دإ ع  ْن ق  م  ٌن، و 
ج  آمإ ر  ْن خ  ه  م  نَّ أ  ةإ و  يف  حإ  الصَّ

هإ م  هبإ ذإ .ه  ن 
ُّ امْل ْحسإ  اْلرب 

 مميزات دستور املدينة:

، ثّم كان (1)قبل كتابة الدستور بحل  مشاكل املهاجرين باملؤاخاة التي عقدها بينهم وبني األنصار بدأ النبي       

املدين، وهذا الدستور لتنظيم أمور املسلمني مجيًعا، ولضبط اليهود وموادعتهم، ورسم صيغ التعايش بني فئات املجتمع 

 يعني ضبط األمور الداخلية، ثّم ليتفرغ لألمور اخلارجية يف جهاد األعداء بعد ذلك.

 وهلذا الدستور مميزات عدة نوجز أمّهها فيام يأيت: 

ي غهإ دستـورية:  •
 كون صإ

 يالحظ يف هذا الدستور أّنه جاء عىل شكل فقرات دستورية؛ ذلك ألهّنا:

 سهلة وواضحة يف لغتها. -أ

 عباراهتا قصرية، وهي أشبه ببنود. -ب

 التكرار اإليضاحي يف كل فقرة، وهو ما يتطلبه الدستور. -ج
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 شموله ملجتمع املدينـة:  •

ال خيفى أّن جمتمع املدينة كان معّقًدا حيتاج يف ضبطه إىل حنكة سياسية وحسن تدبري إداري، فهو يضّم مسلمني وهيود 

الدستور العالقات بني هذه الرتكيبة السكانية، مستهدًفا توضيح التزامات مجيع هبذا  وبقايا مرشكني، وقد نّظم النبي 

، وهذا يعني انفتا  اإلسالم بتعاليمه السمحة عىل مجيع الفئات (1)األطراف داخل املدينة وحتديد احلقوق والواجبات

 دون إكراه وال إجبار.واملكّونات دون تشنّج أو تأّزم، وهو مفتو  الذراعني ملن يفيء إليه طوًعا وي سلم 

 قيمتـه الترشيعيـة:  •

يعدُّ هذا الدستور فائًقا من الناحية الترشيعية، وفهاًم دقيًقا ألحوال النا ، وال ت عرف دولٌة من قبل أهّنا قامت منذ أول  

الدولة اإلسالمية عهدها عىل دستور مكتوب غري دولة املدينة، فلم يكد العام األول من اهلجرة ينتهي حتى حتّدد شكل 

، وهي ميزة عظيمة القيمة ألّنه اكتسب الشكل النهائي من أول صياغة، ومل جيرإ عليه أيُّ تعديل كام حيصل (2)هبذا الدستور

ذلك يف الدساتري البرشية لكافة الدول مرات ومرات، كلام تقّدم الزمن واختلفت األحوال والظروف، ونعني بذلك صيغ 

لسكان، أما القضايا املتعلقة ببعض القوانني العامة فال شكَّ أّن ذلك حيتاج إىل تعديل حسب مقتضيات التعامل الثابتة بني ا

   .  املصلحة، ثّم هذه املصلحة تندرج حتت أصل رشعي أو قانون كيل 

 كونه لدولة حضارية:  •

 جوانحها رشائح متنوعة عاصمة الدولة اإلسالمية التي تضّم بني -بشكلها احلضاري -لقد أصبحت املدينة املنورة 

 من املسلمني وغريهم، وهي تتّسم بالسامحة والعدالة والعيش الكريم بني سكاهنا.

هو رئيس هذه الدولة التي أصبحت  اهرة اجتامعية وسياسية يف املقام األول، حيث توفرت  وأصبح الرسول 

قامت هذه الدولة عىل أمتن ركن وأقوى أسا ، وهي  ، وقد(3)أركاهنا من اإلقليم والسكان والنظام املمثّـل هبذا الدستور

م للعامل أمجع أروع ما عرفته اإلنسانية من احلضارة واملدنية احلقة  .(4)تقـد 

                                                           
 .1/272ينظر: السرية النبوية الصحيحة، العمري  (1)

 .387، أ د إبراهيم الرشيف، صينظر: مكة واملدينة يف اجلاهلية وعهد الرسول  (2)

مة، ابن خلدون )ت  (3)  .15، والنظم السياسية، ثروت بدوي، ص41هـ(، ص808ينظر: املقد 

 .219ينظر: فقه السرية، البوطي، ص (4)



  

إّن دستور املدينة بام انطوى عليه من فقرات تتفوق عىل غريها من جتارب احلكم واإلدارة يف العامل املعارص، وهو 

جدير بالتأمل واملالحظة والتحليل لتضمني دالالته يف النصوص الدستورية اإلسالمية املعارصة، فكان هذا الدستور 

، ويمثل قمة النضج السيايس هلذه الدولة اجلديدة، وهلذا القائد الرسول  فتًحا جديًدا يف احلياة السياسية واملدنية يف عرص

 العظيم.

ل مفصالً مهامًّ من مفاصل هذا الدستور، وهي  ويف ضوء دستور املدينة يمكن استنباط أهّم مبادئ املواطنة التي ت شك 

 كام يأيت:

 مفهوم األّمــة الواحدة:   .1

يشعرون أهنم متحدون تربطهم صالت مادية ومعنوية وجتمع بينهم الرغبة املشرتكة يف األمة جمموعة من األفراد، 

العيش مًعا، فالرابطة بني الفرد واألمة رابطة نفسية تنشأ نتيجة العديد من العنارص املتداخلة املعقدة مثل اجلنس، واللغـة، 

بينهم، فمن القواعد التي أكدهتا الوثيقة هو حتديد  والدين، والتاريخ، واملصالح املشرتكة التي تؤدي إىل زيادة الروابط

مفهوم األّمة وبيان األسا  الذي يربط أفراد الدولة، فقد عدد هذا الدستور القبائل واألحياء التي تتكون منها آنذاك هذه 

بول املجتمع اجلديد األّمة الواحدة دون النا ، وأقّر كالً منها عىل ما هو صالح من العادات والتقاليد، وذلك تعبري عن ق

 .(1)واحرتامه لكل تراث صالح عاش يف هذه البيئة قبل  هور االسالم

( أّن األّمة تضّم املسلمني مجيًعا من مهاجرين وأنصار ومن تبعهم وحلق هبم 11-1فقد بنّي الدستور يف الفقرات )

يتكافلون ويتعاقلون فيام بينهم وينرصون وجاهد معهم، وأهّنم أّمة واحدة من دون النا  مهام اختلفت قبائلهم، وأهّنم 

لون النواة املركزية لألّمة، وهي املحور الذي تدور حوله (2)املظلوم عىل الظامل، ويرعون حقوق اجلوار ، فاملسلمون ي شك 

( قبائل 35و28-24)( هيود بني عوف أّمة مع املؤمنني، وذكرت الفقرات 23، وعّدت الفقرة )(3)األحكام واملعاجلات

 اليهود بأسامئها وأّن هلم ذات احلقوق التي ليهود بني عوف.
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فاألمة كيان اجتامعي سيايس، يقوم عىل أسا  الفكر والعقيدة ال عىل أسا  الدم أو عىل أسس بيولوجية، وهذا 

حابة ما تستوعب بـه العنارص الكيان ال حتّده لغة أو جـنس أو وطن، وال تصادر األفكار والعقائد األخرى، بل هلا من الر

 .(1)األخرى دون صهر أو تذويب، قابلة للتوسع والتقلص تبًعا لعدد من ينضم إليها أو يرتكها باختياره

ولقد وّسع دستور الدولة مفهوم )األّمة( أو الشعب، فلم يقرصه عىل املسلمني وحدهم، بل عّد أهل الكتاب الذين  

كام جاء يف الدستور املدين: )وأنه من تبعنا من اليهود فإّن له الن رصة واألسوة غري  يعيشون يف إقليم الدولة )مواطنني(

تنارص عليهم(.  مظلومني وال م 

فاألّمة يف الصحيفة تضم املسلمني مجيًعا مهاجرهيم وأنصارهم ومن تبعهم ممن حلق هبم وجاهد معهم أّمة واحدة من  

قومه من شعار  خ احلياة السياسية يف جزيرة العرب، إذ نقل الرسول دون النا ، وهذا َشء جديد كل اجلّدة يف تاري

القبلية والتبعية هلا، إىل شعار األّمة، لتشمل أكثر من مجاعة دينية مما جيعل املجتمع اإلسالمي سياسًيا متكوًنا من فئات عدة 

(، فقد انصهرت طائفتا األو  واخلزرج 21 هلا انتامءات دينية خمتلفة، فلقد قالت الوثيقة عنهم إهنم "أمة واحدة" )الفقرة

يف مجاعة األنصار، ثم انصهر األنصار واملهاجرون يف مجاعة املسلمني وأصبحوا أمة واحدة تربط أفرادها رابطة العقيدة 

وليس الدم، واعتربت الصحيفة اليهود جزًءا من مواطني دولة املدينة، وعنرًصا من عنارصها، ولذا جاء يف الصحيفة: 

(، ثم زيد  هذا احلكم إيضاًحا 16 من تبعنا من هيود فإنَّ له النرص واألسوة غري مظلومني وال متنارص عليهم( )الفقرة )وأنَّ 

 ( وما يليها، حيث نّص فيها رصاحة بقوله: )وإنَّ هيود بني عوف أّمة مع املؤمنني..(.25يف الفقرة )

ين يعيشون يف أرجائها مواطنني، وأهنم أّمة مع املؤمنني، ما قد عّدت أهل الكتاب الذ وهبذا ترى أنَّ دولة الرسول 

 داموا قائمني بالواجبات املرتتبة عليهم. 

ومن هنا فاإلسالم هو وحده الذي يؤّلف وحدة املسلمني، وهو وحده الذي جيعل منهم أّمة واحدة، وعىل أنَّ مجيع 

حدة الشاملة، ويفهم هذا جلًيا واضًحا من قوله عليه الفوارق واملميزات فيام بينهم تذوب وتضمحل ضمن نطاق هذه الو

(: )هذا كتاب من حممد النبي رسول اه بني املؤمنني واملسلمني من قريش وأهل 2-1الصالة والسالم يف الفقرتني )

يثرب ومن تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم، أهنم أمة واحدة من دون النا (، وهو أول أسا  البد منه إلقامة جمتمع 

  .(2)المي متامسكإس

                                                           
 .98ينظر: السرية النبوية، ابن هشام، ص (1)

 .153ينظر: فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة، حممد سعيد رمضان البوطي، ص (2)



  

أن يصهر جمتمع املدينة يف أّمة واحدة رغم التنوع العرقي والديني، فاملهاجرون مكيون  وقد استطاع الرسول 

، وتلك هي الرباعة النبوية املؤيدة بالوحي اإلهلي، وذلك هو (1)عدنانيون، واألنصار مدنيون قحطانيون، واليهود ساميّون

 ٿ  ٿ  ٿ ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  املنهج األعىل لألمم املعارصة، واه تعاىل يقول:

نا الذي يريد لنا اخلري واأللفة واملرّبة!  92]األنبياء:  [، فهل ننسى خالفاتنا ونفيء إىل هدي رب 

 رعاية حقوق املواطنة: .2

يف املدينة أهنا رسمت للنا  املنهج القويم، الذي يكفل هلم  كان من أولويات الدولة اجلديدة التي أنشأها النبي 

الكرامة اإلنسانية، فقد كانت بمثابة فتح جديد يف تاريخ البرشية حينام نص دستورها عىل أرقى مضامني احلرية والكرامة 

حرمة احلقوق، ويعّد لإلنسان وتأكيد حقوقه، التي متكنه من ممارسة حرياته الشخصية يف هـذه احلياة، مع التأكيد عىل 

 انتهاكها واالعتداء عليها جريمة تستوجب العقوبة.

(: أّن من تبع املسلمني من اليهود فله 15وقد عّد الدستور من يعيش عىل أرض املدينة مواطنًا، فقد جاء يف الفقرة )

ني ما داموا يعيشون يف أرجاء املعاملة باملعروف غري مظلومني وال متنارص عليهم، وهكذا عدَّ اإلسالم أهل الكتاب مواطن

(: أّن اختالف الدين ال يكون سبًبا للحرمان من مبدأ املواطنة، وهذا ما أكّده مجع من 23املدينة، وأكدت بقية الفقرة )

 . (2)الباحثني استناًدا إىل الوثيقة

إخوة يف اإلنسانية التي كّرمها اه وهكذا ينفتح اإلسالم عىل مجيع رعايا الدولة ومساواهتم يف املعاملة واحلامية، فهم 

ک  ک ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   تعاىل فقال:

[، واختالف تركيبة املواطنني أمٌر طبعٌي يف كل  دولة، والدولة مسؤولة عن توفري احلامية هلم، 70]اإلرساء:  ں

 ومعاملتهم عىل أسا  املواطنة العادلة املتساوية ليس إاّل.

 ومن أهم هـذه احلقوق:

: فاملسلم وغري املسلم سواء يف حرمة الدم واستحقاق احلياة، واالعتداء عىل املساملني من أهل الكتاب حق احلياة (1

هو يف نكره وفحشه كاالعتداء عىل املسلمني، وله سوء اجلزاء يف الدنيا واآلخرة، فقد ضمن اإلسالم األمن لألشخاص 

إىل العقوبات التي تضمنتها )الوثيقة( جتاه املعتدي عىل حياة الذين يعيشون يف دولة املدينة، ويتضح هذا احلق عندما ننظر 

 (: )من اعتبط مؤمنًا قتالً عن بينة فإنه قود به(. 21النا  وأمواهلم وأعراضهم، فقد جاء يف البند )

                                                           
 .7ينظر: أسس بناء املجتمع املسلم يف الصدر األول، عبد احلليم عيل رمضان، ص (1)

 .1/37 افر القاسمي ينظر: نظام احلكم يف الرشيعة والتاريخ اإلسالمي،  (2)



 
 

    

لم ( عىل أنَّ )اجلار كالنفس..( فاحلياة حق مشرتك يتمتع به مجيع النا  دون متييز أو تفرقة، فاملس40وينص البند )

عىل توضيح حق  وغري املسلم، والرجل واملرأة، كلهم سواء يف حرمة الدم واستحقاق احلياة، فقد حرص النبي 

اإلنسان يف احلياة، وعقوبة املعتدي عىل النفس يف )الوثيقة(، كام بني فيها وضع األّمة اجلديدة وعالقة أفرادها بعضهم 

ت األخرى من الوثنيني، وذلك حينام نصَّ عىل حقوق النا  ببعض، وعالقتهم مع غريهم من اليهود وبعض الفئا

ا بطريقة مبارشة أو غري مبارشة يف بنوده ) ( بشكل ال متييز فيه بني إنسان وآخر؛ 40و 25و 21و 16و 14احلياتية أمَّ

احلقوق وأسا   فإن حق احلياة يف )الوثيقة( هـو يف أعىل مرتبة من االعتبار بالنسبة إىل سائر حقوق اإلنسان؛ ألنه أصل

 .(1)حتققها، وذلك متكينًا له من أداء رسالته يف احلياة

: ومعناه عدم اسرتقاق اإلنسان من ناحية، وعدم اإلكراه عىل الدين من ناحية أخرى، وحرية الرأي حق احلرية  (2

 من ناحية ثالثة: 

املدينة أن تسعى من أجل حترير من أما عدم االسرتقاق: فقد نصت عليه الوثيقة وبينت أنه جيب عىل كل عشرية من  -أ

. أما بالنسبة للذميني الذين يعيشون يف  اية (2)يقع يف األرس، وذلك عن طريق دفع الفدية كي ال يقوم االعداء باسرتقاقه

فالدولة، ملزمة بتحرير من يقع منهم يف األرس عن طريق دفع الفدية كي ال حيوهلم األعداء إىل أرقاء،  دولة الرسول 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ  فاإلنسان حر كام يف قوله تعاىل:

[، وهذه األفضلية مقيا  رباين ال حيق لفرد جتاوزها ليستعبد غريه، وقد أكدت 70]اإلرساء: چڱ ں ں

العبودية، معترًبا  (: )أنَّ كل طائفة تفدي عانيها باملعروف...( لكي ال يقع األسري حتت طائلة12 - 3يف بنودها ))الوثيقة( 

هـذا احلق للفرد واجًبا عىل املجتمع  ايته واملحافظة عليه؛ ألنَّ اإلنسان منذ والدته يولد حًرا ال يملكه أحد، وما أمجل 

 .(3)عبدتم النا  وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارًا()متى است قول سيدنا عمر بن اخلطاب 

(: )وأّن هيود بني عوف مع املؤمنني، لليهود دينهم 25وأما حرية االعتقاد: فيمكن استنباطها من البند ) -ب

العقيدة من وللمسلمني دينهم مواليهم وأنفسهم إالَّ من  لم وأثم فإنه ال يوتغ إالَّ نفسه وأهل بيته(، والواقع أنَّ حرية 

[ قاعدة عامة 256]البقرة: چی جئ حئ مئچ املبادئ األساسية يف دولة املدينة التي ال خيتلف عليها اثنان، وقوله تعاىل:

لليهود والنصارى بحق التمتع بحرية العقيدة يف الدولة  عريضة وأصل رشعي يف ذلك؛ لذا فقد اعرتف الرسول 
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ة املخالفة باحلسنى، فإن أمكن إقناعه بالعدول عن عقيدته عن طواعية بصفتهم أهل ذمة، وجمادلة صاحب هـذه العقيد

واختيار دون ضغط وال إكراه فال حرج يف ذلك، وإن  ل عىل عقيدته فال جيوز التأثري عليه بام حيمله عىل تغيريها وهو غري 

 راض. 

ا نحو رعاياها بمختلف مشارهبم يف املدينة عىل  اية هـذا احلق معتربة ذلك من واجباهت وقد عملت دولة الرسول 

األوىل باملدينة إىل أن حتمل عىل عاتقها واجب  اية هـذا احلق جلميع  ومعتقداهتم، وهذا ما حـدا بدولة الرسول 

 .(1)الساكنني بمختلف أجناسهم وعقائدهم

 املجتمع املدين، وإال فجملة )لليهود دينهم وللمسلمني دينهم( تعني اشرتاط التعايش السلمي مع اليهود احللفاء يف

 .(2)فالناكث هو اجلاين عىل نفسه

وأما حرية الرأي: فقد كفلتها دولة املدينة، فمن أهم احلقوق التي قررها اإلسالم للفرد يف املجتمع حق إبداء  -ج

اإلسالم معارضة فاملعارضة تكون يف  عىل املنكر واألمر باملعروف، الرأي واملعارضة من أجل دفع الباطل والقضاء

 .(3)مرشوطة، بأن تكون معارضة بنّاءة وإجيابية ال من أجل املعارضة فقط

وقد تضمنت الوثيقة هـذا املبدأ وجعلته حًقا، ليس للمسلمني وحدهم وإنام لسائر البرش، وأتاحت هلؤالء مجيًعا إبداء 

ة والرب دون اإلثم( فحق إبداء الرأي الذي أ( عىل ذلك وهي: )وأّن بينهم النصح والنصيح37رأهيم، فقد نصت الفقرة )

تدعو إليه الوثيقة هـو ما يؤدي يف النهاية إىل خري املجتمع، وتزكية القيم األخالقية الفاضلة وترسيخها يف الوجدان العام، 

به عىل عىل تعميق هـذا املبدأ حينام كان حيث أصحا بام حيقق كرامة اإلنسان، وحيفظ له إنسانيته، وقد حرص الرسول 

ممارسة حرية الرأي معه، فكان يستطلع آراءهم يف الشؤون العامة أو اخلاصة، وكان يأخذ غالًبا بآرائهم، ومن ذلك: ما 

، وكذلك يقبل برأي أهل (4)حدث يف معركة بدر يف حتديد مكان نزول اجليش، حيث أخذ برأي احلباب بن املنذر

 . (5)ن فيه مفسدة راجحة كام يراه اإلمام ابن تيميةالكتاب فيام يعلمونه من أمر الدنيا إذا مل يك

 وحلرية الرأي ضوابط مستنبطة، ومن أمهها:

 أْن ال ت ؤّدي احل رية إىل التفّلت من القيم واملثل األخالقية الدينية.  - 

                                                           
 .290، والسرية النبوية الصحيحة، العمري، ص256، هاشم املال ، صينظر: حكومة الرسول املصطفى  (1)

 .194ينظر: أثر التخطيط النبوي يف بناء املجتمع املدين، للباحث، ص (2)
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 أْن ال توقع احلرية الفتنة والفرقة بني املسلمني وتنرش األهواء والبدع. -

 أْن تكون املناقشة لآلراء بالتي هي أحسن مع احرتام الرأي والرأي اآلخر.  -

إنَّ القانون يؤكد عىل مبدأ عدم انتهاك احلقوق الشخصية لألفراد املتعلقة باحلق يف احلياة واحلرية بمختلف أنواعها، 

التي يتفق عليها اإلسالم مع نظرية حقوق وكذلك مبدأ إخضاع احلكام لسيادة القانون منًعا الستبدادهم، وهـام من املبادئ 

  .(1)اإلنسان املحمية دوليا

م، والذي تلقاه العامل 1948وهذه احلرية متوافقة متاًما مع ميثاق حقوق اإلنسان الصادر عن األمم املتحدة سنة 

 . (2)بالقبول، ال كام يّدعي العلامنيون من أهنا تتعارض مع دولة الرسول 

قيمة كربى يف اإلسالم، تسمو باإلنسان يف حياته الامدية والروحية، وليست انفالًتا من قواعد السلوك إنَّ للحرية 

العام واآلداب، فحينام يامر   مقيدة باألعراف والتقاليد والنظام االجتامعي أو اخللقي، فاحلرية ليست مطلقة، وإنام

  .(3)ى نحو الكامل اإلنسايناإلنسان حريته مع احلفاظ عىل حريات اآلخرين فهو بذلك يسع

، وقد جعلت له مكانة سامية مل جتعله أية رشيعة سابقة، فقد نص : وهو مبدأ أصيل يف دولة الرسول حق العدل( 3 

 عىل رضورة العدل والتسوية بني بني البرش، وإهناء ما ثبت يف األحقاب السابقة من متييز ال يليق بالبرش، والعدل ال يقف

[، واألمر 152]األنعام: چٹ ٹ ڤچ  أيضا لقوله تعاىل: القول عل فحسب بل جيب العدل يفعند احلكم والف

جاء مطلًقا ليكون عداًل شامالً للعدل االجتامعي، والعدل اإلداري، والعدل االقتصادي، وال يكون ذلك إالَّ بقيام الدولة 

 .(4)الدولةباختاذ سياسات حتقق التكافل االجتامعي امللزم بني رعايا 

ويدعو الفقه السيايس اإلسالمي إىل نظام عاملي إسالمي أساسه العدل واملساواة واحلوار؛ ليواجه النظام العاملي 

 .(5)القائم عىل الظلم والعدوان

                                                           
 .67ينظر: حقوق اإلنسان يف االسالم، عبد اه بن عبد املحسن الرتكي، ص (1)
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 ،يقول توما  أرنولد: )إنَّ املسيحية نعمت بتسامح ملحوظ يف  ل احلكم اإلسالمي، مل تعرفه منذ قرون طويلة(

ويمكن للذمي نتيجة هذا العدل أن يعيش يف املجتمع اإلسالمي آمنا عىل نفسه وماله وعرضه، بل ويتمتع بالرب 

 .(1)اإلحسان

 تنظر إىل مبدأ العدل عىل أنه جوهر نظام احلكم والقيم السياسية. وخالصة القول أنَّ دولة الرسول 

( يف الوثيقة: )وأنه 47، 36الً يف دولة املدينة، وجاء البند ): لقد كان هذا احلق مكفوحق األمن واملسكن والتنقل( 4 

من خرج آمن، ومن قعد أمن باملدينة إالَّ من  لم وأثم، وأنَّ اه جار ملن بر واتقى، وحممد رسول اه( وإذا كانت هـذه 

فإهنا يف النظام اإلسالمي تعّد  احلـقوق قد أقرتـها النظم الوضعية كهدف من أهداف اإلنسانية التي توصـلت إليها بعد عناء،

( 47و 39إىل املدينة وأنشأ دولته التي ينص دسـتورها يف البندين ) أمًرا طبيعًيا مـالزًما للحياة منذ أن هـاجر الرسول 

 .(2)عىل حق األمن واملسكن والتنقل جلميع الساكنني داخل حدود الدولة اإلسالمية اجلديدة وخارجها

بيايت: )ومن ثمَّ فإن الدولة يف اإلسالم تضمن للفرد حريته يف التنقل إالَّ إذا وجدت رضورة يقول األستاذ منري ال

يف احلظر عىل كبار الصحابة من اخلروج  تقتيض هذا احلق بالنسبة لبعض األفراد، مثل ما فعله اخلليفة عمر بن اخلطاب 

 .(3)من املدينة حلاجته إىل مشورهتم وآرائهم(

اإلقرار هبذه احلقوق اإلنسانية املهمة لآلخر يف دستور الدولة يمثل عالمة مضيئة عىل البعد اإلنساين لإلسالم، إنَّ  

واتساع أفق الترشيع يف هذا الدين لبناء كيان سيايس مدين يعزز مبدأ التعايش بني أعضائه عىل اختالف معتقداهتم الدينية، 

ك العنف والتطرف واالحرتاب املجتمعيومشارهبم الفكرية، فيجنبهم االنزالق إىل  رش  
(4).  

ن اإلسالم هذا احلق لكل سكان الدولة اإلسالمية من املسلمني وأهل الذمة، فكفل ذلك احلق لكل فرد من  مإ وقد ض 

 .أهل الذمة كام يكفله متاًما لكل فرد من املسلمني

 تعّدد الديانات: .3

تقبل التعايش مع اآلخرين وإن اختلفوا معها يف العقيدة،  -بكل بساطة  -دولة مدنية؛ ألهنا  إّن دولة الرسول 

فعاملنا البرشي اليوم مل يصل بعد إىل آفاق هذه املبادئ العليا التي حوهتا وثيقة املدينة، والتي ت عّد بحق من أقدم الدساتري 

                                                           
 .79حقوق اإلنسان يف اإلسالم، عبد اه بن عبد املحسن الرتكي، ص (1)

 .255، هاشم املال ، صينظر: حكومة الرسول املصطفى  (2)

 .172النظام السيايس اإلسالمي مقارًنا بالدولة القانونية، منري البيايت، ص (3)

، 2، العدد 4ينظر: حقوق اآلخر يف ضوء وثيقة املدينة املنورة تأصيل ملبدأ التعايش، خلالد عليوي )بحث يف جملة رسالة احلقوق، السنة  (4)

 .161جامعة كربالء، كلية القانون( ص



 
 

    

الصياغة جتتذب  (، وقام هلا )دستور( مازالت مواّده املحكمةالتي عرفها النا ، فهي )دولة( سبق قيامها )عقد  تأسيس

هتدف إىل تكوين أمة  كانت  إعجاب أرباب هذا الفن من الفقهاء الدستوريني ورجال القانون الدوليني، فإدارة الرسول

  مرتابطة قائمة عىل مقومات الدولة القانونية بمعيار العرص احلديث.

ات هو األصل يف دولة املدينة، وليس روابط الدم أو التمييز العنرصي، وقد جاء ذلك ومن ثم أصبح مبدأ تعّدد الديان

( مثالً مجعت بينهام، 22( مثالً ذكرت اليهود، والفقرة )15( مثالً ذكرت املؤمنني، والفقرة )14يف أكثر من فقرة، فالفقرة )

 لواحدة فهم مجيًعا مواطنون أصليون. ( ذكرت املرشكني، ومعنى هذا استيعاب اجلميع يف الدولة ا18والفقرة )

وإذا كان املجتمع اإلسالمي يستوعب الديانات املختلفة يف دولته فإّن استيعابه لتعدد األحزاب واألفكار والفئات 

تذى عىل  مّر وغري ذلك يكون من باٍب أوىل، وهذا يدلُّ عىل مدى السعة والنظرة الشمولية ملواطني املدينة التي ت عدُّ مثااًل حي 

 العصور وكّر الدهور. 

 -بتاًتا -وال يمنع هذا التعدد من مرشوعية العيش باحرتام بعضهم بعًضا؛ ألّن اختالف اآلراء والتوجهات ال يفسد 

للوّد قضية، وهكذا عدَّ اإلسالم اختالف الديانات يف املجتمع هو األصل، فال تعّصب ملسلم عىل حساب كتايّب، وال 

، وال ملذهب عىل مذهب، وكلٌّ عىل دينه ومذهبه ضمن الوطن احلاين، وهم يعيشون عىل أرضه لكتايّب عىل حساب مسلم

 بشفافية وكرامة. 

 التعايش السلمي:  .4

وإذا كان الدستور قد أقّر تعّدد الديانات، فقد أقّر كذلك مبدأ تعّدد العشائر وجعله رشًطا للتعايش السلمي، فقد جاء 

غ  (: )إاّل من  لم ف28يف الفقرة )
وتإ لك  -إّنه ال ي  إاّل نفسه وأهل بيته(، فالناكث هو اجلاين عىل نفسه وأهله،  -أي هي 

ومعنى هذا حتميل القبيلة مسؤولية اخلائن من أفرادها، ومن حق  الدولة معاقبة القبيلة إذا ثبتت اخليانة، وهو أمر جيري 

لغإ الدستور  العشائر  والقبائل  هنائًيا، وإّنام وجهها لصالح املجتمع ، وعىل هذا األسا  مل (1)العمل به يف القانون الدويل ي 

 . (2)دون جاهلية أو عصبية

وهبذا يكون الدستور قد تنّوع يف استيعاب الديانات املتعددة، والقبيلة أو العشرية املّتحدة، وكلُّ هذا يصبُّ يف مبدأ 

 التعايش السلمي عىل أرض واحدة.  

 العدالة والتسامح: .5

                                                           
 .195ينظر: الفقه السيايس للوثائق النبوية، خالد سليامن الفهداوي، ص (1)

 .388يف، صينظر: مكة واملدينة، الرش (2)



  

أمهية العدالة والتسامح يف تقرير مبدأ املواطنة كان أساًسا يف هذه الوثيقة، والذي يعني أّن الفرد ال يعرف بمهنته أو 

بدينه أو بإقليمه أو بامله أو بسلطته، وإنام يعرف قانونًيا واجتامعًيا بأنه مواطن، أي أنه عضو يف املجتمع له حقوق وعليه 

 .(1)ع مجيع املواطننيواجبات، وهو ما يتساوى فيه م

وهو رئيس الدولة آنذاك عندما جاء إىل املدينة وجد فيها هيوًدا توطنوا، ومرشكني مستقرين، فلم يتجه  فالنبي حممد 

فكره إىل رسم صورة لإلبعاد واملصادرة، بل قبل عن طيب خاطر التعايش مع سكان املدينة مجيًعا بام فيهم اليهود 

 .(2)واملرشكني، وعرض عىل الفريقني معاهدته وإن خالفوه يف الدين

فأهل الكتاب بنص دستور الدولة كانت هلم حقوق املواطنة الكاملة يامرسون عبادهتم بكل حريتهم ويناصحون 

املسلمني، ويتنارصون يف  اية الدولة ويتعاونون كل يف موقعه، وقد قال علامء املسلمني يف حق غري املسلمني إنَّ دماءهم 

ليه فاالنتقاص منهم غري جائر، فغري املسلمني صاروا رشكاء أصليني يف أوطان كدمائنا وإنَّ هلم ما لنا وعليهم ما علينا، وع

 .(3)املسلمني

ويالحظ أنَّ التقسيم السكاين يف دستور املدينة كان عىل أسا  الدين وليس عىل أسا  روابط الدم، حيث عّد اليهود 

 .(4)مواطنني يف دولة املدينة، وهلم حريتهم الدينية

منذ نشأهتا باملدينة حتت قيادته وعىل أسا  دستور مكتوب، ومن رعايا خمتلف  وهبذا فقد تكونت دولة الرسول 

الكتاب من اليهود، وبقايا مرشكي املدينة، ومعنى ذلك أّن اإلسالم  املهاجرين واألنصار، وأهل الديانات: املسلمون من

ويتمتع اجلميع فيها بحق  واحد عىل أسا  اإلسالم، ، ونظام حكميقبل فكرة تأسيس جمتمع سيايس متنوع يف دولة واحدة

 .(5)املواطنة الكاملة، وال يشرتط إلقامة الدولة أن تكون ملجتمع إسالمي نقي خالص

وتنبع العدالة والتسامح من إقرار الدستور حرية األديان، والتعامل عىل أسا  املساواة اإلنسانية ضمن البلد الواحد 

(، ومن هنا نعلم الفرق بني املساواة والتسامح اإلنساين املنبثق من رشيعة اإلسالم وما ينادي به 15و1ني )كام يف الفقرت

 . (6)عشاق املدنية الغربية من املساواة املزيفة

                                                           
 .100ينظر: الرتبية املدنية واملواطنة وحقوق اإلنسان، شبيل بدران، ص (1)

 .196ينظر: فقه السرية، حممد الغزايل، ص (2)

 .126_123ينظر: مواطنون ال ذميون، فهمي هويدي، ص (3)

 .194السيايس للوثائق النبوية، خالد سليامن، ص، والفقه 188ينظر: أثر التخطيط النبوي يف بناء املجتمع املدين، للباحث، ص (4)

 .266ينظر: االجتامع السيايس اإلسالمي، حممد مهدي شمس الدين، ص  (5)

 .219ينظر: فقه السرية، البوطي، ص (6)



 
 

    

وقد أوجب اإلسالم عىل احلّكام إقامة العدل بني النا  دون النظر إىل لغة وال جنس وال حالة اجتامعية، قال اه 

ۆ  ۈ    ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ ۓہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے  ے تعاىل:

[، ومن هذه النقطة نعلم خطأ الذين يّتهمون 8]الامئدة:  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ۅۋ  ۅ  ۋۈ  ٴۇ

 يئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئ اإلسالم باالنغالق أو أّنه دين السيف واإلكراه، واه تعاىل يقول:
 [.256]البقرة:

 : حتقيق العصمة .6

يرتتب عىل انتامء املتعاقدين للدولة وفًقا للبنود الواردة يف الوثيقة أن ينعم أهلها من املسلمني وغري املسلمني 

 .بالعصمة يف أنفسهم وأمواهلم، فهم مجيًعا آمنون بأمان الدولة: املسلمون بإسالمهم، والذميون بسبب عقد الذمة

ويشرتط يف مواطنة املسلم إيامنه وهجرته إىل املدينة ووالؤه للنظام، أما مواطنة غري املسلم فأساسها هـو الوالء لدولة 

املدينة عن طريق العهد؛ ألنَّ حق املواطنة ال يستلزم وحدة العقيدة وال وحدة العنرص، وهذا يتوافـق مـع ما نص عليه 

الذي قرر املواطنة املتساوية لليهود وغريهم مع املسلمني حتت لواء الدولة، ويعيشون ( 25دستور الدولة يف البند )

بواجبات  -يف نظري ذلك-معصومني دًما ومااًل وعرًضا بحكم مواطنتهم الدائمة، وعىل من يكتسب هـذا احلق أن يقوم 

 .(1)مؤداها حتقيق التكافل مع الدولة، والوالء هلا، حلفظ كياهنا داخلًيا

بأ  بمصطلح املواطنة بدل مصطلح أهل الذمة الذي قد يعطي انطباًعا غري حسن عند املسيحيني فهم من أهل وال 

 . (2)دار اإلسالم يف كالم فقهاء الرشيعة

وقد كان من حكمة اه تعاىل أْن ينشأ جمتمع املدينة وسط خليط معّقـد من الديانات واألفكار، األمر الذي أكسبه 

ونّشطه للعمل الدعوي وسط الرشائح املتعددة من ناحية ثانية، وكان املجتمع املثايل القدوة املـ حت ذى به  املناعة من ناحية،

 من ناحية ثالثة.

 التضامن الدفاعي:  .7

( مبدأ التضامن الدفاعي بني سكان املدينة، والذب عنها يف وجه أي عدوان، 33فقد استهدف الدستور يف الفقرة )

ًما تتقابل فيه احلقوق  ومشاركة اجلميع يف حفظ ر  األمن وقمع املعتدين ونرص املظلومني، فقد أصبحت املدينة ح 

                                                           
 .40ينظر: وثيقة املدينة املضمون والداللة، أ د قائد الشعيبي ص (1)

 .183شبهات، يوسف القرضاوي، صينظر: الدين والسياسة تأصيل ورد  (2)



  

ٍث ونحو ذلك، وأّن اه 20، وأكدت الفقرة )(1)والواجبات عىل مجيع األطراف دإ ( عىل عدم التسرّت عىل الظاملني بإيواء حم 

يقول: )ال ي كيد  أهل   تعاىل ال يقبل ممّن فعل ذلك رصًفا وال عداًل، فعمله مردود عليه وهو مأزور غري مأجور، والنبي 

( اناْمع   املدينةإ أحٌد إال
إ
لْح  يف الامء

إ
ناْمع  امل ؛ ألّن هذا من اخلروق األمنية التي تتقاطع مع مبدأ التضامن الدفاعي من (2)كام ي 

 جهة، وهو هتديد ألمن الدولة من جهة أخرى، وهي جريمة ال تغتفر، وخيانة ال ي سكت عنها البّتة.

 . التكافل االجتامعي:7

 بني املسلمني بأجىل صوره، فهم إنَّ من أهم سامت املجتمع اإلسالمي يف املدينة  هور معنى التكافل والتضامن فيام

اإلسالمية إنام تقوم عىل أسا  هذه  وآخرهتم، وإنَّ عامة أحكام الرشيعة مجيًعا مسؤولون عن بعضهم يف شؤون دنياهم

 .(3)املسؤولية االجتامعية والاملية وغريها، وحتدد الطرائق التنفيذية ملبدأ التكافل والتضامن فيام بني املسلمني وغريهم

 ويشمل التكافل أموًرا عدة من أمهها: 

( فاعترب 11-3اجلزء األول مـن وثيقة املدينـة، البنود ) التكافل بني العشائر والطوائف: حيث خصص له النبي  -1

املهاجرين كتلة واحدة لقلة عددهم، وأما األنصار فنسبهم إىل عشائرهم، وذكر  العشـائر ال يعني اعتـبارها األسا  األول 

تإل   رتباط بني النا ، وال يعني اإلبقـاء عىل العصبية القبلـية والعشائرية، فقد حرم اإلسالم ذلك إذ قـال النبي لال ْن ق  )م 

يٌَّة(
لإ اهإ تْل ٌة ج 

قإ بإيًَّة، ف  ص  نرْص   ع  ْو ي  بإيًَّة، أ  ص  و ع  ْدع  يٍَّة، ي  م 
ٍة عإ اي  ْت  ر  نها يف حتقيق التكافل ، وإنام أ قّرْت العشائرية لالستفادة م(4)حت 

 .(5)االجتامعي

فداء العاين: إذ تكررت عبارة )وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني( والسؤال الذي يطر   -2 

هـنا: هـل حددت الوثيقة الفداء باملـال فقط أم أهنا تركت األمر عىل عمومه؟ وحينام نعود إىل بنود الوثيقة العرشة التي 

نجد أهنا مل تقيد ذلك الفداء بالامل فقط، وإنام تركت األمر عاًما لكي تتمكن ذكرت الفداء: )وكل طائفة تفدي عانيها...( 

كل طائفة من فداء أرساها بأي طريقة من الطرق اإلسالمية املرشوعة، كالفداء بالامل، أو بمقـابل أرسى للعدو بيد 

 املسلمني، أو بمقابل خدمات، أو غري ذلك.

                                                           
 .2/676ينظر: خاتم النبيني، أبو زهرة  (1)

 (.1877(، حديث رقم )7رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب فضائل املدينة، باب ) (2)

 .153فقه السريه، للغزايل، صينظر:  (3)

 (.1850( األمر بلزوم اجلامعة، حديث رقم )13رواه مسلم، الصحيح، باب ) (4)

 .1/293السرية النبوية الصحيحة، العمري ينظر:  (5)



 
 

    

مايل تضمنته الوثيقة، وهو حق يتعلق باملفر   أي املثقل بالدين الكثري وفاء الدين عن الغارمني: وهو التزام  -3 

العيال، والذي ليس له والء وال عشرية، وهذا يعني اجلانب االحتياطي، حيث يتعاون املؤمنون عند عجز العاقلة من 

املجتمع املدين اجلديد، الذي  القبيلة أو العشرية عن الوفاء باحلاجة، وهكذا بلغت اإلنسانية والتعاون واملحبة غايتها يف

استطاع خالل مدة قصرية القضاء عىل املشاكل االقتصادية واالجتامعية التي واجهت املهاجرين حني وصوهلم إليها فقراء 

بال مال، فقد صادرت قريش أمواهلم عقب هـجرهتم، فإذا كان يقصد بالضامن االجتامعي التزام الدولة بتقديم املساعدة 

احلاالت املوجبة، ويراد بالتكافل االجتامعي التزام األفراد بعضهم نحو بعض، فقد طبقت هـذه العالقة )ما  للمحتاجني يف

( فعندما يكفل أبناء العشرية الواحدة حمتاجهم ويفدون 12-3بني الضامن والتكافل االجتامعيني( من خالل بنود الوثيقة )

عـواأسريهم، فقد حققوا بذلك التكافل االجتامعي، وعندم بينهم من هـو مثقـل  ا جيب عىل املسـلمني بمجموعهم أن ال يد 

الضامن االجتامعي وخاصة عند التزام األفراد بواجـب )التكافل  فهنا يتحقق بالديون والعـيال، كائنًا من كان إالَّ ساعدوه،

 االجتمـاعي( الذي خيفف أعـباء الدولـة يف واجبها جتاه الضامن االجتامعي.

 الوالء لدولة املدينة:  .8

وف ها عىل أهل هذه الصحيفة(، ويف الفقرة )31حيث جاء إيضا  هذا املعنى يف الفقرة ) ٌم ج  ر  ( 32( وهي: )املدينة ح 

(: عدم خروج أحد من املدينة إاّل 29، وجاء يف الفقرة )إىل أمر اه تعاىل وإىل حمّمد  -عند التنازع  -وجوب الرجوع 

، فهي ت ردُّ إىل حكم اه تعاىل (1)هذا يدلُّ عىل مصدر السلطات الثالث: الترشيعية والقضائية والتنفيذية، وبإذن حمّمد 

 .  ونبيه 

كام جيب عىل اليهود  االستجابة إذا ط لب منهم مصاحلة احللفاء إذا كان ذلك يصبُّ يف مصلحة الدولة كام يف الفقرة 

، رسول اه  -إن صح التعبري  -(، وهبذا )صارت املدينة وضواحيها دولة وفاقية، عاصمتها املدينة ورئيسها 34)

 ، فهي عاصمة للدولة اإلسالمية بمعنى الكلمة.(2)والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمني(

 االنضباط األمني: .9

باإلسالم،  املدينة هـي مركز الدولة، وأرضها وحدودها، ومركز املجتمع التعاقدي املتنوع، حباها رسول اه 

قول النبي وجعل هلا حرمة كبرية، وليس ذلك للمسلمني وحدهم، وإنام لكل من يسكنها من مسلمني وهيود، ويف ذلك ي

                                                           
 .418من التكوين إىل التمكني، كامل سالمة الدقس، ص ينظر: دولة الرسول  (1)

 .185الرحيق املختوم، املباركفوري، ص (2)



  

  ًة حيرسوهنا من ال ئإك  اهبإ ا م  نْق  ىل  أ  ٍد إإنَّ ع  ىل  حم  مَّ ل  ع  نْزإ ي أ 
ذإ الَّ ، و  ة  كَّ امإ م  ر  ح  اٌم ك  ر  ين ة  ح 

، وقد دل عىل ذلك (1)الشيطان()امْل دإ

داخل دولة املدينة ومنع الصحيفة( وبذلك أحلت هـذه الفقرة األمن  ( )وأن يثرب حراٌم جوفها، ألهل هذه39رقم ) فقرة

    احلروب والقتال بني القبائل والعشائر، وثبت السلم يف املدينة، وهذا من األحكام التي تستفاد من الوثيقة النبوية.

( تضع 29إّن دولة املدينة متساحمة يف قراراهتا، وهذا ال يعني هشاشتها، بل هي حازمة يف موضع احلزم، فنرى الفقرة )

يدرك خطر اليهود املتمركزين يف جتّمعاهتم بعيًدا  ناة واملقرصين لغرض احلفاظ عىل ضبط األمن، والنبي القيود عىل اجل

 عن املسلمني، وقد اختذ إزاءهم التحوطات الالزمة، ومن ذلك:

يوقع أ. فرض اإلقامة اجلربية بعدم خروج اليهود من املدينة إاّل بإذن القيادة النبوية؛ وذلك لئال يتورطوا يف أمر 

 .(2)املجتمع يف اضطراب وتأزم، وحتى ال يقوموا بأي  نشاط عسكري مثل املشاركة يف احلروب خارج املدينة

كان  (؛ ذلك أّن النبي 34ب. عدم إجارة قريش أو نرصها، وكان البّد من أخذ هذا التعهد املضّمن يف الفقرة )

 .(3)شامخيطط العرتاض جتارة قريش غرب املدينة وهي متوجهة صوب ال

ج. فإذا التزم اليهود هبذه القيود وحققوا األمن والسالم فذاك، وهم آمنون حتت رعايتها، وإاّل فلهم أن خيرجوا متى 

 (.38شاءوا، وهم آمنون كذلك، وهذا ما تضّمنته الفقرة األخرية )

املسلمني حتى يف حالة د. ومن باب التوضيح للفقرة األخرية من الدستور يتجىّل حكم اإلسالم يف معاملة غري 

نقضهم للعهد، حيث ي عاملون باحلسنى يف أهبى صورة للسامحة والعدل، يقول الاموردي: )وإذا نقض أهل الذّمة عهدهم 

قاتإلوا، ووجب إخراجهم من بالد املسلمني آمنني حتى  نم  أمواهلم وال سبي  ذرارهيم مامل ي  مل يستبح بذلك قتل هم وال غ 

 .(4)يلحقوا مأمنهم..(

وقد كان لليهود فرصة كبرية للفيء إىل اإلسالم والتعايش بأمن وسالم لو مل تغلب عليهم طبيعتهم املّيالة نحو املكر  

، وصدق اه تعاىل إذ (6)، بل حتى عالقاهتم مع بعضهم كانت حتكمها املصالح واالعتبارات الشخصية(5)واخلبث والكيد

                                                           
(، واحلديث صحيح أصله يف الصحيحني، ينظر: تعليق املحقق الشيخ مصطفى العدوي 1129املنتخب من مسند عبد بن  يد، برقم ) (1)

2/190. 

 . 2/647، وخاتم النبيني، أبو زهرة 148ينظر: قراءة جديدة للسرية النبوية، حممد روا  قلعجي، ص (2)

 .1/902ينظر: السرية النبوية الصحيحة، العمري  (3)

 .146األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص (4)

 .219ينظر: فقه السرية، البوطي، ص (5)

 .6/535ينظر: املفّصل، جواد عيل  (6)



 
 

    

وشواهد التاريخ تثبت عدم التزامهم؛ ولذا تّم إخراجهم من ، [96]البقرة:   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ يقول:

 .(1)املدينة عىل فرتات متالحقة كان آخرها السنة السابعة من اهلجرة

 استيعاب املرشكني:. 9

مل هيمل الدستور اإلشارة إىل القّلة الباقية عىل الرشك من أهل املدينة، وشوكتهم ضعيفة جًدا، فجاء ذكرهم يف الفقرة   

بمنعهم من إجارة أحد من قريش أو أمواهلم أو الوقوف ضد املسلمني من التصّدي هلم، وأغلب هؤالء املرشكني ( 18)

، وقد ت رك الباب مفتوًحا أمام (2)من األو  واخلزرج، وسبب هذا القيد أّن مرشكي قريش يف حالة حرب مع املسلمني

 ك مع الوقت فلم يبق مرشك يف املدينة أبًدا.، وقد تّم ذل(3)إسالمهم، واألمل يف انتامئهم للجامعة قوي

وهبذه املبادئ تّم تنظيم العالقات بني رشائح املجتمع املدين يف ضوء دستور املدينة، فحقوق اجلميع يف املواطنة    

حمفو ة، والتعايش السلمي بينهم متا ، وواجباهتم حمددة، وعدوهم مجيًعا جيب صده وكف أذاه، ومن أراد الدخول يف 

سالم فذراع الدين رحبٌة دون إجبار وال إكراه وال عنت جلميع الفئات غري املسلمة، فتلك رو  هذا الدين عداًل اإل

 وتساحًما وتلطًفا ورً ة للعاملني.   

                                                           
 وما بعدها. 3/455ينظر: السرية النبوية، ابن هشام  (1)

 .1/297ينظر: السرية النبوية الصحيحة، العمري  (2)

 .124واخللفاء الراشدين، نزار عبد اللطيف احلديثي، ص ينظر: األّمة والدولة يف سياسة النبي  (3)



  

 أمّهها ما يأيت:أبرزت هذه الدراسة عن املواطنة يف ضوء دستور املدينة بعض النتائج املهّمة واجلوانب املضيئة، والتي من 

  عدَّ نموذًجا عاملًيا دولًيا، وهو األول من نوعه عىل مستوى الدساتري حسب شهادة أهل القانون إّن دستور املدينة ي 

تعامل مع جمتمع خليط حيتوي عىل: املسلمني واليهود وبقايا املرشكني فضالً عن  املختصني؛ وذلك أّن  الرسول 

نة، وكان هلم دور بارز يف حماوالت اإلفساد والتخريب، إاّل أّن الدستور مل ينص عليهم ألّن املنافقني الذين  هروا يف املدي

 التعامل معهم كان عىل أسا  إسالمهم.

   إّن هذا املجتمع اخلليط كان بحاجة إىل حنكة وحسن تدبري وب عد نظر يف اختاذ القرارات وحل  األزمات، مع إدارة

عىل أكمل وجه وأفضل استيعاب، مع  عالية، وقد متّثـل كلُّ ذلك يف شخصية املصطفى حكيمة متوازنة وأخالق إنسانية 

 كامل توّكله عىل اه تعاىل يف كل  خطوة ومرحلة. 

  إّن حقوق املواطن يف دولة اإلسالم أكثر بكثري من الواجبات، وهي حقوق معرتف هبا دولًيا، ومتعارف عليها

عىل املقاصد املعروفة بالرضورات اخلمس، وهي حفظ الدين والنفس والعرض والنسل مقاصدًيا، إذ تتفق مجيع الديانات 

والامل، ويندرج يف ذلك: حّق اإلنسان يف احلياة وكسب الامل وامللكية اخلاصة، وحّق اإلنسانية العاّمة، وحّق احرتام الرأي 

 اّمة التي توفر العيش الكريم جلميع املواطنني.اآلخر، وحّق التنقل وغري ذلك ممّا شمله الدستور يف مفاهيمه ومبادئه الع

 :رّكز البحث بني طياته عىل املواطنة مربًزا جوانب مهّمة ومنها 

 التأصيل الرشعي للمواطنة عىل أسس املصادر الرشعية. -

 أّن املواطنة ركن من أركان بناء املجتمع اإلسالمي.  -

 الوطن الكبري.أّن العدل والتسامح واملحبة من مهاّمت العيش يف  -

 أّن اإلسالم قادر عىل استيعاب اآلخرين من باب اإلنسانية العاّمة. -

 قّدم النموذج الصالح لكل  املجتمعات املعارصة لتنهج  هنجه وتسري عىل هداه. -هبذا الدستور -أّن اإلسالم  -

 إمكانية التعامل واالنفتا  مع اآلخر عىل أسا  التعايش السلمي. -

 ستور العالقات بني املسلمني مهاجرين وأنصاًرا من ناحية، وبينهم وبني اليهود من ناحية أخرى، لقد نّظم الد

مراعًيا مسألة العشائر والقبائل يف حتّمل مسؤولية أفرادها، وواضًعا قيوًدا حتوطية مع اليهود خاصة، وهبذا انطلقت دولة 

 وكل ذلك بتخطيط حمسوب وإدارة حكيمة. املدينة بثقة واطمئنان نحو حتقيق خططها وبراجمها الدعوية،

وهكذا نكون قد سّلطنا الضوء عىل مفصل مهّم من املفاصل االجتامعية التارخيية هبذا الدستور الراقي الذي حيقق 

 العدالة والتسامح، وأّن ذلك نابع من صلب الفكر اإلسالمي، وآخر دعوانا أن احلمد ه رب  العاملني.
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