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 La Constitution de( املدينــة"  "دســتور  بعنــوان  بحــث  ترجمــة  هــذه 

ــل  ــي )Orsolini Gonzague( لني ــوليني غونزاغ ــب أروس ــه الطال م Médine( قدَّ

ــص الدبلوماســية وفــض النزاعــات،  شــهادة املاجســتري يف العالقــات الدوليــة يف تخصُّ

ــة  ــوم االقتصادي ــة العل ــريب، يف كلي ــع الع ــالم واملجتم ــع اإلس ــخ ومجتم ــم تاري قس

 Université( ــة ــن الكاثوليكي ــة لوف ــال يف جامع ــية واالتص ــة والسياس واالجتامعي

Catholique de Louvain( يف بلجيــكا خــالل الســنة الجامعيــة 2015-2016. وقــد 

ــة  ــرف بوثيق ــا ُع ــاول م ــه أواًل؛ إذ يتن ــرًا لطرافت ــريب نظ ــارئ الع ــه للق ــا تقدمي رأين

املدينــة التــي كتبهــا النبــيُّ عليــه الســالم غــداة الهجــرة ميثاقـًـا بــن املســلمن مــن 

مهاجريــن وأنصــار وبقيَّــة عشــائر يــرب مبــن فيهــم اليهــود، وهــو مــا نشــأ مبوجبــه 

ــل؛ إذ ســيكون أســاس  ــااًل مــن قب ــرة العــرب مث ــه جزي ــان ســيايسٌّ مل تعــرف ل كي

قيــام مــا ســيُعرف الحًقــا بأنــه "دولــة اإلســالم"، ثــم إلبــراز مــدى اهتــامم الدوائــر 

األكادمييــة الغربيــة بتاريــخ اإلســالم واملســلمن وباألرحــام التــي ُولــد فيهــا اإلســالم 

ــر، وبخاصــٍة ربــط ذاك التاريــخ القديــم بالتاريــخ الحــارض ومــا يفرضــه مــن  املبكِّ

رهانــاٍت تســتبق الدوائــر األجنبيــة يف تحليلهــا وتفكيكهــا منتجــة خطابًــا ال يخلــو 

ــا - رغــم بعــض املحــاوالت  مــن نزعــة اســترشاقية محتملــة، بينــام يتواصــل عندن

املحتشــمة هنــا وهنــاك - غيــاب "علــم اســتغراب" يفــكِّك مقــوالت ذاك الخطــاب 

ويكشــف اســراتيجياته والالمقــول فيــه... ولعــلَّ يف عــرض هــذا البحــث يف اللغــة 

العربيــة بعــض جهــد يف هــذه الســبيل.

   الكلامت املفتاحية:

دستور املدينة، دولة إسالمية، خالفة.

امللخص:



للبحــوث والدراســــاتمركز نهوض للدراسات والنشر

5

مة:    مقدِّ

ــة  ــات الطائفي ــروب والنزاع ــة تتَّســم بالح ــامل اإلســالمي أزم ــش الع ــن، يعي ــادي والعرشي ــرن الح يف الق

وأنشــطة املنظــامت اإلرهابيــة اإلســالموية... ومــع ذلــك، فــإن الــدول العربيــة اإلســالمية بصــدد البحــث عن 

هويــة سياســية أكــر توافًقــا مــع تطلعــات النــاس منــذ القــرن العرشيــن. ومــع إنهــاء االســتعامر، ظهــرت 

ــد  ــا. وق ــة عــرش قرنً ة ثالث ــدَّ ــة مل ــذي عــاش يف إطــار نظــام الخالف ــرشق األوســط ال ــة يف ال ــدول القومي ال

ــة إىل ربــط نظــاٍم ســيايسٍّ مســتورٍد مــن الغــرب بالتقاليــد اإلســالمية. ســعت الحكومــات العلامنيــة الفتيَّ

ــًة قصــوى يف ســبيل  ــد أهمي ــيُّ محمَّ ــه النب ــد يكــون كتب ــذي ق ــصُّ ال ــك، يكتــي هــذا الن ونتيجــة لذل

تحقيــق دولــة إســالمية يف العــر الحديــث. وتتكــوَّن هــذه الوثيقــة مــن ديباجــة وســبع وأربعــن مــادًة، 

ــن هــذا االســم األخــري  ــاق، دســتور. ويتضمَّ ــح، ميث ــة، صل ــة، وثيق ــاب، صحيف ة أســامء: كت وُعرفــت بعــدَّ

ــًة سياســيًة كــرى. )الدســتور( أهمي

ــا دســتور  ــرَّ عنه ــي ع ــة السياســية الت ــا هــي النظري ــة عــى ســؤال: »م ــمِّ اإلجاب ــن امله ــه م ــذا، فإن ل

ــن األبحــاث  ــريٍ م ــة موضــوَع كث ــت هــذه الوثيق ــد كان ــن املعــارص؟«. لق ــا يف الزم ــا أهميته ــة؟ وم املدين

حــول صحتهــا ومضمونهــا الســيايس. وقــد زعمــت إحــدى الفرضيــات أن دســتور املدينــة كان مجــرَّد وثيقــة 

لتحكيــم النزاعــات بــن قبائــل املدينــة، وال تُعــرِّ عــن بنيــة دســتورية. وباملقابــل، زعمــت فرضيــة أخــرى 

أن األهميــة التــي يكتســيها دســتور املدينــة ترتبــط باختفــاء الخالفــة وبحــث العــامل اإلســالمي عــن بنيــة 

دســتورية حديثــة للدولــة اإلســالمية. ولذلــك، يبــدو مــن الــروري فهــم طبيعــة هــذه الوثيقــة مــن خــالل 

تنــاول مفاهيمهــا السياســية قبــل تنــاول مــدى أهميتهــا يف الزمــن املعــارص.

   السياق التاريخي:

ــد وجامعــة مــن أتباعــه )املهاجــرون( إىل مدينــة يــرب ليعيشــوا مــع  يف عــام 622م، هاجــر النبــيُّ محمَّ

ــي،  ــيايس للنب ــاط الس ــدأ النش ــرة، ب ــع الهج ــة. وم ــل اليهودي ــض القبائ ــار( وبع ــلمن )األنص ــكَّانها املس س

حيــث بــادر إىل تشــكيل هيئــة سياســية جديــدة مــن خــالل إبــرام اتفــاٍق بــن مختلــف قبائــل املدينــة هــو 

ــق الديــن اإلســالمي بشــكل كامــل. ويف عــام 627م، تــمَّ طــرد العشــائر اليهوديــة الرئيســة  مــا سيســمح بتحقُّ

ــن  الثــالث مــن املدينــة أو القضــاء عليهــا، وهــي: بنــو قينقــاع، وبنــو النضــري، وبنــو قريظــة. وأخــريًا، متكَّ

ــة، ليدخلهــا منتــًرا يف عــام 630م)1(. ــة الوثنيَّ النبــيُّ مــن الفــوز يف رصاعــه مــع مكَّ
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ــا باختــالف املؤلِّفــن. وعــى ســبيل  ــة أو بعــض أجزائه ــة وثيقــة املدين ر لكتاب ــخ املقــدَّ ويختلــف التاري

ر ويليــام مونتغمــري واط )William Montgomery Watt( أن كتابــة الوثيقــة بــدأت يف  املثــال، يُقــدِّ

عــام 622م أو عــام 624م، قبــل أن تصــل إىل صيغتهــا النهائيــة يف عــام 627م بعــد تعديــل بعــض املــواد 

ر واط هــذا التاريــخ األخــري بزمــن حــذف ذكــر العشــائر اليهوديــة الرئيســة  أو حذفهــا أو إضافتهــا. ويقــدِّ

ــة الوثيقــة يظــلُّ قامئـًـا مــا مل يثبــت عكــس ذلــك. الثــالث يف االتفاقيــة)2(. ومــع ذلــك، فــإن احتــامل عــدم صحَّ

ة وثيقة املدينة:    صحَّ

وصلنــا دســتور املدينــة مــن خــالل مؤلَِّفــْن مــن الكتَّــاب العــرب يف العــر الوســيط، وهــام: ابــن إســحاق 

م يف »كتــاب األمــوال«، أي بعــد قرنــن مــن وفــاة  يف كتابــه »الســرة النبويــة«، وأبــو عبيــد القاســم بــن ســالَّ

ــر املؤرخــون يف  ــد اعت ــا)3(. وق ــت وجوده ــة تُثب ــة أثري ــة أو أدلَّ ــة األصلي ــاديٍّ للوثيق ــر م ــي، ودون أث النب

العــر الوســيط - مثــل ابــن إســحاق - هــذه الوثيقــة عــى أيامهــم مبثابــة عهــد بــن النبــيِّ ويهــود املدينــة، 

ــنة النبويــة)4(. ــا بوصفهــا جــزًءا مــن السُّ ــا ترشيعيًّــا عامًّ كــام اعتروهــا أيًضــا نصًّ

ــح  ــد وضَّ ــال، فق ــبيل املث ــى س ــة. وع ــة الوثيق ــات صحَّ ــن إثب ــن املؤلِّف ــد م ــاول العدي ــة، ح ويف البداي

ــام  ــري حاســمة، ك ــة ملتبســة وغ ــة الوثيق ــام 1889 أن لغ ــاوزن )Julius Wellhausen( يف ع ــوس فله يولي

ــر يف مواضــع كان يجــدر  ــا تســتخدم الضامئ ــم محتواهــا؛ إذ نجدهــا أحيانً ــة تفه ــت لجامع ــا كُتب ــو أنه ل

ــة الثانيــة، فتتمثَّــل يف أن املفــردات املســتخدمة - مثــل لفــظ »مؤمــن«  فيهــا اســتخدام أســامء. أمــا الحجَّ

بــداًل مــن »مســلم« - تنتمــي إىل الفــرة املدنيــة. أضــف إىل ذلــك، أن النــصَّ يصــف قبيلــة قريــش بطريقــة 

ســلبيَّة، ومبــا أن الخلفــاء التالــن كانــوا مــن قبيلــة قريــش، فإنــه يُســتبعد أن يقــوم أحــد املســلمن بكتابــة 

هــذا النــصِّ يف فــرٍة كانــت فيهــا قبيلــة قريــش صاحبــة األمــر)5(. ومــع ذلــك، فإنــه ال ميكــن لهــذه املنهجيــة 

ــة الوثيقــة؛ إذ يحتمــل أن تكــون العنــارص الغامضــة التــي ميكــن إضافتهــا إىل نــصٍّ منحــوٍل جــزًءا  إثبــات صحَّ

. أضــف إىل ذلــك، أن فلهــاوزن مل ينظــر إالَّ يف  مــن تأويــٍل ســيايسٍّ أو الهــويتٍّ أو جــزًءا مــن بنــاٍء تاريخــيٍّ

نــصِّ ابــن إســحاق دونًــا عــن نســخة أيب عبيــد)6(.

ــتخدام  ــت )Robert Bertram Serjeant(، باس ــرام رسجن ــرت بريت ــو روب ــر، وه ــف آخ ــام مؤلِّ ــم ق ث

منهجيــة أخــرى تعتمــد الحجــج األنروبولوجيــة الثقافيــة، والحــظ أوجــه التشــابه يف املامرســات الثقافيــة 

ــة املعــارصة، وخاصــًة يف مــا اعتــره رسجنــت  ــرة العربي ــن نــصِّ القــرن الســابع وواقــع الجزي ــة ب واللغوي

ــة ظلَّــت عــى حالها  . كــام أكَّــد أن طريقــة الحفــاظ عــى الوثائــق املهمَّ خالصــاٍت مــن مختلــف أجــزاء النــصِّ
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عــر العصــور؛ إذ كانــت الوثائــق تُوضــع يف أغمــدة الســيوف كــام ســبق أن فعــل الخليفــة الرابــع عــي بــن 

ــة  أيب طالــب بوثيقــٍة يُحتمــل أن تكــون هــي دســتور املدينــة ذاتــه، ويف هــذه االســتمرارية دليــٌل عــى صحَّ

الوثيقــة)7(. ومــع ذلــك، فــإن فكــرة عــدم تطــوُّر املامرســات الثقافيــة واللغويــة عــى مــدى فــرة ثالثــة عــرش 

ــة اســتعامرية تســتنقص الجزيــرة العربيــة)8(. وهكــذا حــاول العديــد مــن املؤلِّفــن  قرنًــا تبــدو وكأنهــا حجَّ

ــة الوثيقــة دون الوصــول إىل ذلــك بشــكل مؤكَّــد. إثبــات صحَّ

ثــم إن عــدد الوثائــق التــي تشــكِّل دســتور املدينــة غــري مؤكَّــد هــو أيًضــا. ففــي حــن يــرى فلهــاوزن أن 

نــة مــن نــصٍّ واحــٍد، يــرى واط - عــى العكــس مــن ذلــك - وجــود وثيقتــن مختلفتــن عــى  الوثيقــة مكوَّ

ــه وجــود  ــد الل ــد محمــد حمي ــام يؤكِّ ة مــواد)9(، بين األقــل بالنظــر إىل وجــود تكــرار أو شــبه تكــرار لعــدَّ

ــن الجــزء األول مــن الوثيقــة مــن بدايتهــا إىل املــادة 23 جملــة الحقــوق وااللتزامــات  ــن ال أكــر. ويتضمَّ نصَّ

ــات مــع  ــاين العالق ــاول الجــزء الث ــا، يف حــن يتن ــم بعًض ــن تجــاه بعضه ــن األنصــار واملهاجري ــدة ب املنعق

ــن مثانيــة أجــزاء تــدلُّ عــى  حــة أعــاله - أنهــا تتضمَّ اليهــود)10(. غــري أن رسجنــت يــرى - وفًقــا لطريقتــه املوضَّ

تطــوُّر الســلطة والعالقــات االجتامعيــة يف مجتمــع املدينــة)11(.

مــة، لكــنَّ بعــض الغمــوض  ــح أن تكــون وثيقــة املدينــة صحيحــًة يف ضــوء الحجــج املقدَّ ويف املحصلــة، يُرجَّ

ــلَّ أوجــه الغمــوض هــذه وعــدم  ــد. ولع ــري مؤكَّ ــا غ ــق لصياغته ــل الســياق الدقي ــا يجع ــق بكتابته املتعلِّ

ــة بالدســتور عليــه)12(. وضــوح النــصِّ هــو مــا ســمح لــكلِّ مــن تــوىلَّ تحليلــه بإســقاط رؤيتــه الخاصَّ

   املضمون السياسي لوثيقة املدينة:

ــب املختلفــة للمجتمــع،  ــم الجوان ــي: تنظي ــا ي ــة يف م ــل الوظيفــة السياســية لدســتور املدين أوًل: تتمثَّ

مثــل الدفــاع املشــرك بــن األنصــار واملهاجريــن والقبائــل اليهوديــة. وتتنــاول بعــض املــواد قضايــا بســيطة، 

بينــام تـَـرُِد مــوادُّ أخــرى بصفــة شــبه مكــرَّرة)13(. وتَُعــدُّ هــذه التكــرارات - وفًقــا لــواط - مبثابــة مــؤرشات 

عــى أن املــوادَّ قــد تكــون كُتبــت يف تواريــخ مختلفــة؛ إذ يــرى أن املــواد األقــدم هــي الــواردة مــن بدايــة 

الوثيقــة إىل املــادة رقــم 15 أو 16، ورمبــا املــادة 23، وأنهــا ُوضعــت بعــد فــرة وجيــزة مــن الهجــرة، وهــي 

تُعالــج القضايــا املتعلِّقــة بتامســك العشــائر)14(.

ثــم تُعــرِّ الوثيقــة - وفــق ما جــاء يف مادتها األوىل - عن انتــامء مختلف أطراف الوثيقــة إىل جامعٍة واحدٍة 

ــة« متاميــزة عــن بقيــة النــاس. ومــن خــالل هــذا االتفــاق، يكــون النبــيُّ قــد كرس  قامئــٍة عــى الديــن، أي »أمَّ

االنتــامءات الَقبَليَّــة)15( ووضــع معاهــدًة سياســيًة عســكريًة تهــدف إىل تأمــن يــرب واملتعاهديــن مبقتــى 
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ــة مل تكــن قامئــًة عــى قاعــدة دينيــة فحســب، بــل كانــت لهــا أيًضــا قاعــدٌة  نــصِّ الوثيقــة)16(. لــذا، فــإن األمَّ

ســًة َوفـْـَق املادتــن 39 و44)17(. محليَّــة دون متييــٍز قائــٍم عــى النَّســب القــرايب. ولذلــك، كانــت املدينــة مقدَّ

ــة بفضــل درجــة عالية مــن التضامــن االجتامعي. ومبــا أن النبــيَّ مل يكن  ثانًيــا: تــمَّ الحفــاظ عــى أمــن األمَّ

منظِّــرًا سياســيًّا، فقــد اســتعار املفاهيــم التــي اســتخدمها يف الوثيقة مــن العــادات والذهنيَّة القبليَّة الســابقة 

عــن اإلســالم)18(، والتــي كانــت تتخــذ فيهــا التحالفــات بــن العشــائر شــكَل حلــٍف تتســاوى فيــه جميــع 

ة  األطــراف املتعاقــدة. ونحــن نجــد فكــرة األمــن هذه يف دســتور املدينة يف املــادة 15 التي تنصُّ عــى أن »ذمَّ

ــة يحمــي بعضهــم بعًضــا، أي إن الجميــع يحصــل عــى  اللــه واحــدة«، وهــو مــا يعنــي أن جميــع أعضــاء األمَّ

ــة. غــري أنــه مل يعــد ميكــن أن يقــوم داخل اإلســالم حلٌف بــن قبيلتن؛  ــة، وأن الجميــع يحمــي األمَّ حاميــة األمَّ

ــة اللــه« غــري كافيــة)19(. ــة ســيكون معنــاه أن »ذمَّ ــة بــن قبيلتــن تنتميــان إىل األمَّ ألن وجــود عالقــاٍت خاصَّ

وباختصــار، فــإن النقــاط الرئيســة للدولــة وفًقــا لدســتور املدينــة تتمثَّــل يف أنَّ مجتمــع املدينــة يشــكِّل 

ــة مســؤولٌة عــن  ــراد، وكلُّ عشــرية يف هــذه األمَّ ــن أف ــن عشــائر ال ب ــة منعقــدٌة ب ــًة واحــدًة. فاالتفاقي أمَّ

ــة يتضامنــون فيــام  أفرادهــا وفًقــا للمــواد 2 إىل 11. وبعــد ذلــك، ووفًقــا للمــواد 13 إىل 21، فــإن أفــراد األمَّ

بينهــم لصــدِّ كل بغــي أو عــدوان أو جرميــة. كــام يتحــدون كذلــك ضــدَّ غــري املؤمنــن يف جميــع األوقــات 

ــع  ــم، م ــام بينه ــارص في ــون بالتن ــود ملزم ــلمن واليه ــإن املس ــريًا، ف ــواد 14 و17 و19 و44. وأخ ــا للم وفًق

ــا للمــواد 24 إىل 35 و37 و38 و46)20(. احتفــاظ اليهــود بدينهــم وفًق

وأخــريًا، يتنــاول دســتور املدينــة القضايــا املتعلِّقــة بتنظيــم مجموعــة صغــرية مــن القبائــل. فهــو يتعامــل 

مــع قضايــا آنيَّــة تهــمُّ عــدًدا صغــريًا مــن القبائــل، فــال يذكُــر أيَّ نظــام رشطــة أو جيــش أو رضائــب، وهــو 

ــات  ــم أو املؤسس ــة الحك ــر لطريق ــا أيُّ ذك ــه أيًض ــب في ــام يغي ــا. ك ــإدارة نفقاته ــائر ب ــمح للعش ــا يس م

بســلطاتها وكفاءاتهــا، فيــام يقتــر النظــام القضــايئ عــى القصــاص. ويف املحصلــة، فــإن دســتور املدينــة 

ــا، مــام يطــرح  ــا بعــض الغمــوض أحيانً ــل إن مــوادَّه يكتنفه ــة )21(، ب ــإدارة دول ــق ب ال يقــول شــيئًا يتعلَّ

ــا للنظــام الســيايس اإلســالمي. مشــكلًة يف اســتخدامه قــدر اإلمــكان مصــدًرا ترشيعيًّ

  مصطلح »األمَّة«:

ــة. ويعــود أصــل الكلمــة عــى األرجــح إىل  ــا يف دســتور املدين ــى غامًض ــة« معًن ــح »األمَّ يكتــي مصطل

ــة الــذي صاغــه النبــيُّ يعنــي  اللغــة العريــة، وهــو مــن أصــل ســومري)22(. ويف الواقــع، فــإن مصطلــح األمَّ

القبيلــة القامئــة عــى الديــن، ال القبيلــة القامئــة عــى القرابــة الدمويــة التــي يُرجــم عنهــا لفــظ »قـَـْوم«)23(. 
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ــة مــع املســلمن؛ إذ جــاء يف املــادة األوىل  ومــع ذلــك، فــإن ســؤااًل يطــرح نفســه حــول دمــج اليهــود يف األمَّ

ــة واحــدة مــن دون النــاس«. غــري أن املــادة  أن املتعاقديــن يف الدســتور، مبــن فيهــم اليهــود، يشــكِّلون »أمَّ

ــة املؤمنــن، وهــو مــا يعنــي أن لــكل شــخص دينــه وأمتــه. ومــن  ــة« شــبيهة بأمَّ 25 تُشــري إىل أن اليهــود »أمَّ

ــة املســلمن. شــأن هــذا الغمــوض أنــه يخلــق التباًســا حــول إدخــال اليهــود مــن عدمــه يف نفــس أمَّ

ففــي املــادة 25، يســتخدم النــصُّ الــذي وصلنــا مــن ابــن إســحاق عبــارة »مــع املؤمنــن«، بينــام يكتــب 

أبــو عبيــد يف هــذه املــادة نفســها لفــظ »مــن املؤمنــن«)24(. وهكــذا، نجــد املــادة 25 تغــدو مــن خــالل 

ــٌة ]َمَع/ِمــَن[ املُْؤِمِنــَن«)25(. وبوجــود هــذا  تعديــل ترجمــة النــصِّ يف كتــاب واط »وإنَّ يَُهــوَد بَِنــي َعــْوٍف أُمَّ

االختــالف، يتغــريَّ معنــى الجملــة وينشــأ االلتبــاس.

وقــد اختلــف الباحثــون يف هــذه املســألة. فقــد رأى فريدريــك دينــي )Frederick Denny( أنــه مُيكــن 

ــة؛ ألنهــم مذكــورون يف الدســتور)26(. بينــام اعتمــد رسجنــت عــى املــادة 25 لتمييــز  إدراج اليهــود يف األمَّ

ــة املســلمة،  ــة املســلمن. وبالفعــل، فإنــه إذا كان اليهــود ميارســون دينهــم ضمــن األمَّ ــة اليهــود عــن أمَّ أمَّ

ــًة دينيــًة حــًرا)27(. غــري أن القــرآن أشــار يف تلــك الفــرة ذاتهــا وبالتــوازي إىل كل  فــإن هــذه لــن تكــون أمَّ

ــة  ــًة، وأن لهــا رشيعتهــا الخاصَّ ــًة قريب ــر اليهــود أمَّ ــل إن القــرآن يعت ــًة)28(. ب ــٍة باعتبارهــا أمَّ جامعــٍة ديني

ويجمعهــا ديــن مشــرك)29(. لــذا، ميكــن القــول بأنــه كان يُنظــر إىل اليهــود خــالل الفــرة املدنيــة عــى أنهــم 

جامعــة عرقية-لغويــة طبيعيــة مُتــارس الشــعائر الدينيــة نفســها)30(.

. لكــن  ــة أيًضــا عــى أســاٍس إقليمــيٍّ وأخــريًا، وكــام هــو مذكــور يف القســم الســابق، فإنــه ميكــن متييــز األمَّ

ــة. ومــع ذلــك، فــإن  شــكوك الباحثــن مــا تــزال قامئــًة حــول مــا يتعلَّــق بــإدراج الجامعــة اليهوديــة يف األمَّ

الباحثــن أكــر اتفاقـًـا حــول الوظيفــة السياســية لواضــع دســتور املدينــة.

:   الوظيفة السياسية للنبيِّ

خــالل إقامتــه يف املدينــة، تزايــدت الســلطات السياســية للنبــيِّ تدريجيًّــا. فوفًقــا للــامدة 42 مــن دســتور 

املدينــة، يجــب ردُّ جميــع النزاعــات إىل اللــه ورســوله. ويُوحــي اعــراف الوثيقــة بــأن محمــًدا رســول اللــه 

ــا  بحكمــة النبــيِّ الفائقــة. أمــا ردُّ الخالفــات إىل اللــه ورســوله، فيفــرض أن التحكيــم يجــب أن يكــون إمَّ

ــٍل إلهــيٍّ مــن شــأنه مســاعدة النبــيِّ يف تحكيمــه. ومــع ذلــك، فــإن محمــًدا  ــا بتدخُّ عــى أســاس القــرآن وإمَّ

- زعيــم عشــرية املهاجريــن - مل يكــن فــوق زعــامء العشــائر الثامنيــة اآلخريــن، عــى الرغــم مــن مكانتــه 

باعتبــاره حكــاًم)31(.
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ــة، يشــكِّل زعــامء القبائــل مجلًســا مــن الشــخصيات البــارزة، وهــو تنظيــم ســيايسٌّ يعتمــد  وداخــل األمَّ

ــل »األول بــن أنــداده«  ــٍة زعيــٌم أو ســيٌِّد مُيثِّ ــة قبــل اإلســالم. فقــد كان لــكلِّ قبيل مفاهيــم الحيــاة الَقبَلِيَّ

)primus inter pares( مــن شــخصيات قبيلتــه، إضافــة إىل وجــود أمــري حــرب أو »قائد« لكل قبيلــة. وبهذا، 

ــة، عــى الرغــم مــن االعــراف لــه بصفــاٍت عليــا)32(. ذلــك أن كلَّ زعيــِم  فــإن النبــيَّ محمــًدا مل يكــن رأس األمَّ

ــد بالنبــوَّة املســنودة بالوحــي اإللهــي. ولــي نكــون دقيقــن، فإن  عشــريٍة معنــيٍّ بالدســتور كان يعــرف ملحمَّ

ــد)33(. زعــامء العشــائر كانــوا يقبلــون مــا ينــزل بــه الوحــي، لكنهــم مل يكونــوا يقبلــون بالــرورة آراء محمَّ

ويــؤدي هــذا الفصــل بــن الســلطات إىل أن ال يكــون للنبــيِّ ســوى ســلطة سياســية ضعيفــة متنعــه مــن 

ا، وخاصــًة خــالل الســنوات األوىل مــن الحقبــة املدنيــة. وعــى ســبيل املثــال، فقــد أشــاع  أن يكــون مســتبدًّ

خصــم النبــيِّ يف مــا يُعــرف بـ«حديــث اإلفــك« تهمــة الزنــا يف حــقِّ زوج النبــيِّ عائشــة لتشــويه ســمعته، إىل 

حــن نــزول آيــاٍت قرآنيــة تــرِّئ عائشــة، وهــو مــا يــدلُّ عــى أنــه مل يكــن للنبــيِّ حينهــا ســلطٌة سياســيٌة 

كافيــة إلصــدار أمــر بعقــاب خصمــه، وأنــه كان عليــه أن يدعــو جميــع زعــامء العشــائر إىل الضغــط عــى 

ــرية  ــم عش ــة وزعي ــيٍّ لألمَّ ــٍم دين ــوى زعي ــن س ــيَّ مل يك ــإن النب ــذا، ف ــه)34(. وبه ــقِّ آل بيت ــن يف ح املرجف

ــارس/ ــدر يف م ــة ب ــد انتصــاره يف معرك ــا بع ــة تشــكُّلها، وكان يجــب االنتظــار إىل م ــد بداي ــن عن املهاجري

آذار 624م لــي يحصــل عــى قــوٍة سياســيٍة ســتغدو هائلــًة بعــد انهــزام جيــش قريــش يف غــزوة الخنــدق 

ــة يف أبريل/نيســان 627م)35(. وفشــله يف حصــار املدين

وهكــذا، باإلضافــة إىل لقــب الســيِّد والَحَكــم، غــدا النبــيُّ يف نهايــة املطــاف جامًعــا للقــب القائــد. ووفًقــا 

ملونتغمــري واط، فقــد انضــمَّ مســلمو املدينــة إىل بعثــات النبــيِّ وإىل أول غــزوات املهاجريــن »املجاهديــن 

ــي  ــرة الت ــكرية الظاف ــه العس ــالل حمالت ــن خ ــكرية م ــيِّ العس ــوة النب ــززت ق ــد تع ــه«. وق ــبيل الل يف س

ــراف  ــمَّ االع ــة، ت ــذه الطريق ــا. وبه ــن يقوده ــنِّ م ــه كان يُع ــن هــو شــخصيًّا عــى رأســها، فإن وإن مل يك

ع انتصاراتــه املهيبــة القبائــَل الضعيفــة عــى االنضــامم إىل عشــرية  بالنبــيِّ بوصفــه »أمــري حــرب«، وستشــجِّ

ــد، غــدا هــو الوحيــد  املهاجريــن، وهــو مــا سيُســهم يف تطويــر نظــام تحالفــه. ومــع ازديــاد ســلطة محمَّ

الــذي يقــرِّر الشــؤون الخارجيــة لدولتــه الثيوقراطيــة الجنينيــة)36(.

  الدولة اإلسالمية وفق دستور املدينة:

ــة اإلســالمية اســم  ــام لألمَّ ــم الع ــرام )Thomas Bertram( عــى هــذا التنظي ــاس بريت ــق توم أوًل: يطل

»القبيلــة الفائقــة«)37(. وبالفعــل، فقــد اســتخدم عــرب ذاك الزمــان املفاهيــَم السياســية الســابقة لإلســالم 
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التــي كانــوا يعرفونهــا. وبهــذا شــكَّلت املفاهيــم السياســية لالتحــاد القبــي بنيــة الدولــة اإلســالمية التــي 

ــن املســلمن مــن مامرســة شــعائرهم بــكل حريــة)38(. ــة عــى أســاٍس دينــيٍّ مكَّ ــدت األمَّ وحَّ

ولكــن مــع دســتور املدينــة، يســعى الكتَّــاب املعــارصون إىل إعــادة تعريــف النظــام الســيايس اإلســالمي. 

ــم،  ــلمن منه ــًة املس ــن وخاص ــن املؤلِّف ــة ب ــارصة واملتخيَّل ــالمية املع ــة اإلس ــة الدول ــت مقول ــد جمع وق

ــة اإلســالمية. ووفًقــا  فهــم يــرون أن الوثيقــة التــي كتبهــا النبــيُّ تدعــو إىل تنظيــٍم فيــدرايلٍّ بــن قبائــل األمَّ

لحســن مؤنــس، فــإن هــذا النظــام الفيــدرايل ال يقــوم مبركــزة الســلطة بأكــر مــام يفعــل نظــام الواليــات 

املتحــدة)39(. وباملثــل، تُحــاول عزيــزة الهــري التوفيــَق بــن طبيعــة املجتمــع اإلســالمي والدميقراطيــة عــى 

املنــوال األمريــي؛ إذ تــرى أن دســتور املدينــة يف بُعــده الترشيعــي يُرجــم إمكانيــة قيــام املســلمن بتأســيس 

ــد  ــة، أي القائ ــار الخليف ــا اختي ــن خالله ــلمن م ــن للمس ــٌة ميك ــة« آلي ــتورية، وأن »البيع ــلطاتهم الدس س

ــا)40(. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الحجــج تســتخدم مفاهيــم ذات معنــى دقيــق  الســيايس غــري املســنود إلهيًّ

ــي اتخــذت أشــكااًل  ــه الت ــخ الســيايس اإلســالمي بخصوصيات ــل مجمــل التاري ــايل فهــي ال متثِّ ــة، وبالت للغاي

مختلفــة باختــالف األزمنــة واألمكنــة.

ــة. لكــنَّ ســؤااًل آخــر  ــا دســتور املدين ــي يقرحه ــة اإلســالمية الت ــون منــط الدول ــل املؤلِّف وهكــذا، يتخيَّ

؟ ذلــك أن دســتور املدينــة - كــام ســبق أن  يطــرح نفســه، وهــو مــا إذا كانــت هــذه الوثيقــة دســتوًرا بحــقٍّ

ذكرنــا - ال يُشــري مطلًقــا إىل كيفيــة إدارة دولــة. وعــن هــذا الســؤال، يجيــب مؤنــس بــأن وثيقــة املدينــة 

م يف الواقــع  هــي دســتور يف مقاربتــه الروحيــة، وهــو مجــرَّد جــزء فحســب مــن ســنَّة النبــي، وأنــه ال يقــدِّ

ــة  ــن قيــام هيئــة ترشيعيــة أو ســلطة تنفيذيــة؛ ألن الدســتور الرســمي لألمَّ أيَّ اقــراٍح لنظــاٍم ســيايسٍّ يتضمَّ

ــنة النبويــة)41(. هــو القــرآن والسُّ

ومــع ذلــك، فــإن قــراءة وثيقــة املدينــة التــي كتبهــا النبــيُّ بوصفهــا دســتوًرا هــو أمــر حديــث مل يــرز 

إالَّ حــن رأى الباحثــون يف القــرن العرشيــن إمكانيــة أن تكــون هــذه الوثيقــة اســتجابًة دســتوريًة إســالميًة 

الهتاممــات العــامل اإلســالمي)42(.

  دستور املدينة: كاشف ألزمة هويَّة العالم اإلسالمي السياسية:

ــود جــذور هــذا  ــر خاطــئ. وتع ــا »دســتور« أم ــة بأنه ــة املدين ــن أن وصــف وثيق ــر بعــض املؤلِّف يعت

ــلمون  ــوص؛ إذ كان املس ــذا الخص ــلمن يف ه ــري املس ــلمن وغ ــن مس ــن م ــن آراء املؤلِّف ــالف إىل تباي االخت

ــارص)43(. ــلم املع ــع املس ــالميٍّ رضوريٍّ للمجتم ــيايسٍّ إس ــاٍم س ــس لنظ ــة تؤسِّ ــن وثيق ــون ع يبحث
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ــي  ــرية. فف ــة أســامٌء كث ــة املدين ــِندت لوثيق ــد أُْس ــل، فق ــة هــذا العم ــا يف بداي ــام ذكرن ــع، وك ويف الواق

العــر الوســيط، أطلــق عليهــا ابــن إســحاق اســم »كتــاب«، وتابعــه يف ذلــك أبــو عبيــد وابــن كثــري اللــذان 

ــار هــذه الوثيقــة دســتوريًة.  ــا اعتب ــم مطلًق ــه مل يت ــن إســحاق. لكــن الحقيقــة أن ــة اب ــا رواي اعتمــدا أيًض

بــل إن املؤرخــن املســلمن يف العــر الوســيط - مثــل الطــري وابــن خلــدون - مل يعرفــوا ســوى جــزٍء مــن 

هــذه الوثيقــة، ومل يفهمــوا طبيعتهــا. أمــا مــن اطَّلــع عليهــا مــن املؤرخــن، فقــد اعترهــا مجــرَّد معاهــدة 

بــن قبائــل املدينــة، أي وثيقــة حــول تاريــخ صالحيــات النبــيِّ يف إبــرام املعاهــدات، أو يف الحالــة الُقصــوى 

ــنة)44(. جــزًءا مــن السُّ

ــر ال يتجــاوز بــأيِّ حــال العــام 1956،  وبعــد ذلــك، ُوِســَمْت وثيقــة املدينــة بأنهــا »دســتور« يف زمــٍن متأخِّ

وذلــك مــن ِقبــل مونتغمــري واط. وســوف يتكــرَّر هــذا املصطلــح يف عــام 1959 يف كتابــات محمــد حميــد 

اللــه الــذي يُعــرِّف الوثيقــة بأنهــا أول دســتور يف التاريــخ، قبــل أن ينتــرش اعتــامد مصطلــح »الدســتور« يف 

جميــع األصقــاع مــن ِقبــل الباحثــن املســلمن وغــري املســلمن)45(.

ــدا يف  ، غ ــرَّد إرٍث تاريخــيٍّ ــاٍل ومج ــري ذي ب ــة غ ــر يف البداي ــذي ظه ــصَّ ال ــإن هــذا الن ــة، ف ويف املحصل

ســياق العــامل اإلســالمي يف القــرن العرشيــن وثيقــًة رئيســًة. فمــع نهايــة االســتعامر يف العــامل اإلســالمي بــن 

 )46(
ثالثينيــات القــرن املــايض وســبعينياته، بــرزت رغبــة الحكومــات الجديــدة يف إنشــاء أشــكال حكــٍم متثيــيٍّ

ــة  ا لثالث ــدًّ ــورك ح ــامل أتات ــد ك ــى ي ــارس/آذار 1924 ع ــت يف 3 م ــي أُلغي ــة الت ــت الخالف ــد أن وضع بع

عــرش قرنًــا مــن الحكــم اإلســالمي. وقــد ســعت الــدول القوميــة الناشــئة عــى أرايض الخالفــة القدميــة إىل 

الحصــول عــى هويــٍة سياســيٍة جديــدٍة تتوافــق يف الوقــت نفســه مــع أنظمتهــا السياســية غربيــة املنحــى 

ــن يهزهــم  ــدة أن تُعطــي املســلمن الذي ــة السياســية الجدي ومــع اإلســالم؛ إذ كان مــن شــأن هــذه الهوي

الحنــن إىل الخالفــة رؤيــًة مســتقبليًة. ووفًقــا لحســن مؤنــس، فــإن دســتور املدينــة يصلــح أن يكــون وثيقــًة 

ترشيعيــًة؛ نظــرًا لســكوت القــرآن يف مــا يتعلَّــق بالدولــة وسياســاتها. ومبــا أنــه جــزٌء مــن ســنَّة النبــي، فــإن 

لدســتور املدينــة قيمــة تاريخيــة بقــدر مــا هــي ترشيعيــة)47(.

  خاتمة:

ة دســتور املدينــة مثــل هــذه األهميــة األساســية التــي نراهــا اليــوم  يف البدايــة، مل يكــن للوثيقــة املســامَّ

للمجتمعــات اإلســالمية. فقــد كانــت يف األصــل مجــرَّد وثيقــة تاريخيــة، ومل تكتســب قيمتهــا الترشيعيــة إالَّ 

يف أعقــاب األزمــات التــي اجتازهــا العــامل اإلســالمي وجعلتــه يبحــث عــن هويــٍة سياســيٍة تتوافــق يف آٍن مــع 
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األنظمــة السياســية الحديثــة والتقاليــد اإلســالمية، وذلك بعــد إلغاء الخالفــة يف عام 1924 وإنهــاء ثالثة عرش 

قرنـًـا مــن الحكــم اإلســالمي، وهــو مــا ولَّد شــعور حنــن إىل املايض عنــد عدٍد مــن ســكَّان العامل اإلســالمي)48(.

وبعــد ذلــك، غــدت الوثيقــة التــي كتبهــا النبــيُّ والتــي تــمَّ النظــر إليهــا كأداة قــادرة عــى إرســاء نظــاٍم 

ســيايسٍّ جديــٍد يف عــامٍل بــال هويــة سياســية، غــدت موضــوع تأويــالٍت كثيفــة. فقــد شــهد النــصُّ محــاوالت 

ــة«، بــل وصــل األمــر حــدَّ محاولــة  عديــدة إلزالــة الغمــوض عــن بعــض مصطلحاتــه عــى غــرار لفــظ »األمَّ

ــة  ــن دول ــالد. لك ــابع للمي ــرن الس ــود إىل الق ــٍم يع ــصٍّ قدي ــٍث يف ن ــتوريٍّ حدي ــعٍ دس ــود طاب ــات وج إثب

، ومل تكــن وثيقــة املدينــة لتُلبــي ســوى  املدينــة مل تكــن - يف أحســن األحــوال - ســوى دولــة يف طــور جنينــيٍّ

احتياجــاٍت آنيَّــة يف إقــرار الســلم بــن قبائــل املدينــة دون إعطــاء أحــكاٍم ترشيعيــة سيكتشــفها القــرَّاء يف 

ــا عــزَّز ســلطته  املســتقبل. كــام يصــحُّ القــول نفســه أيًضــا بشــأن وظيفــة صانــع القــرار الســيايس، فالنبــيُّ إمنَّ

بانتصــاراٍت عســكرية، ال باتفاقــاٍت دســتورية.

ــة إمنــا تُرجــم حاجــة العــامل اإلســالمي إىل  ــا البعــض لدســتور املدين ــي يُوليه ــة الت ــإن األهمي وأخــريًا، ف

ــي نظــاٍم ســيايسٍّ إســالميٍّ حديــٍث.  إيجــاد هويــة سياســية، ومواجهــة الحنــن إىل الخالفــة بالرغبــة يف تبنِّ

ورغــم مــرور ســتة عقــود عــى أول بحــث حــول »دســتور« املدينــة، فــإن العــامل اإلســالمي يف القــرن الحــادي 

والعرشيــن مــا يــزال يبحــث عــن االســتقرار الســيايس يف خضــمِّ مــا يشــهده مــن حــروٍب ونزاعــاٍت طائفيــة 

وثــوراٍت إســالموية ومحــاوالٍت عنيفــة الســتعادة نظــام الخالفــة امليــت.
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  ملحق: نصُّ دستور املدينة:

املصــدر: ابــن هشــام )أبــو محمــد، عبــد امللــك بــن هشــام( ]ت: 218هـــ[، الســرية النبويــة، تحقيــق: طــه 

عبــد الــرؤوف ســعد، ط 1، دار الجيــل، بــريوت 1991، ج 1، ص 504-501.

مالحظــة مــن املرتجــم: أورد الكاتــب يف امللحــق نــصَّ الوثيقــة مرجــاًم إىل اإلنكليزيــة، وقــد اخرنــا إيــراد 

النــص األصــي بالعربيــة كــام ورد يف ســرية ابــن هشــام، ومل نأخــذ مــن النســخة اإلنكليزيــة إالَّ تقســيمها 

الوثيقــة إىل مــواد. انظــر النــص اإلنكليــزي يف: 

Denny (Frederick), “Ummah in the Constitution of Medina”, Journal of Near Eastern 

Studies, January 1977, vol. XXXVI, n° 1, pp. 39-47.

  ِكَتاُبُه  َبْيَن امُلَهاِجِريَن َواأَلْنَصاِر َوُمَواَدَعُة َيُهوَد:

»قـَـاَل ابـْـُن إْســَحاَق: وَكَتـَـَب رَُســوُل اللــِه  كِتَابـًـا بـَـْنَ املَُهاِجِريــَن َواألَنَْصــاِر، َوادََع ِفيــِه يَُهــوَد َوَعاَهَدُهــْم 

َوأَقَرَُّهــْم َعــَى ِديِنِهــْم َوأَْمَوالِِهــْم َورَشََط لَُهــْم َواْشــَرََط َعلَيِْهْم:

ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

ــٍد النَِّبــيِّ صــىَّ اللــه عليــه وســلَّم، بَــْنَ املُْؤِمِنــَن َواملُْســلِِمَن ِمــْن ُقَريْــٍش َويَــْرَِب،  َهــَذا ِكَتــاٌب ِمــْن محمَّ

َوَمــْن تَِبَعُهــْم َفلَِحــَق ِبِهــْم َوَجاَهــَد َمَعُهــْم:

ٌة َواِحَدٌة ِمْن ُدوِن النَّاِس. إنَُّهْم أُمَّ

املَُهاِجُروَن ِمْن قَُريٍْش َعَى ِربَْعِتِهْم يَتََعاقَلُوَن.

ِباملَْعــُروِف  َعانِيََهــا  َمَعاِقلَُهــْم األُوىَل، كُلُّ طَائَِفــٍة تَْفــِدي  يَتََعاقَلُــوَن  ِربَْعِتِهــْم  َوبَُنــو َعــْوٍف َعــَى 

َوالِقْســِط بَــْنَ املُْؤِمِنــَن.

ــُروِف  ــا ِباملَْع ــِدي َعانِيََه ــْم تَْف ــٍة ِمْنُه ــْم األُوىَل، وَكُلُّ طَائَِف ــوَن َمَعاِقلَُه ــْم يَتََعاقَلُ ــَى ِربَْعِتِه ــاِعَدَة َع ــو َس َوبَُن

ــَن. ــْنَ املُْؤِمِن ــِط بَ َوالِقْس
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ــُروِف  ــا ِباملَْع ــِدي َعانِيََه ــٍة تَْف ــْم األُوىَل، َوكُلُّ طَائَِف ــوَن َمَعاِقلَُه ــْم يَتََعاقَلُ ــَى ِربَْعِتِه ــارِِث َع ــو الَح َوبَُن

ــَن.  ــْنَ املُْؤِمِن ــِط بَ َوالِقْس

ــُروِف  ــا ِباملَْع ــِدي َعانِيََه ــْم تَْف ــٍة ِمْنُه ــْم األُوىَل، وَكُلُّ طَائَِف ــوَن َمَعاِقلِِه ــْم يَتََعاقَلُ ــَى ِربَْعِتِه ــٍم َع ــو ُجَش َوبَُن

ــَن. ــْنَ املُْؤِمِن ــِط بَ َوالِقْس

ــُروِف  ــا ِباملَْع ــِدي َعانِيََه ــْم تَْف ــٍة ِمْنُه ــْم األُوىَل، وَكُلُّ طَائَِف ــوَن َمَعاِقلَُه ــْم يَتََعاقَلُ ــَى ِربَْعِتِه ــاِر َع ــو النجَّ َوبَُن

ــَن.  ــْنَ املُْؤِمِن ــِط بَ َوالِقْس

َوبَُنــو َعْمــِرو بـْـِن َعــْوٍف َعــَى ِربَْعِتِهــْم يَتََعاقَلـُـوَن َمَعاِقلَُهــْم األُوىَل، وَكُلُّ طَائَِفــٍة تَْفــِدي َعانِيََهــا ِباملَْعــُروِف 

َوالِقْســِط بـَـْنَ املُْؤِمِنــَن. 

َوبَُنــو الّنِبيــِت َعــَى ِربَْعِتِهــْم يَتََعاقَلُــوَن َمَعاِقلَُهــْم األُوىَل، َوكُلُّ طَائَِفــٍة تَْفــِدي َعانِيََهــا ِباملَْعــُروِف 

ــَن  ــْنَ املُْؤِمِن ــِط بَ َوالِقْس

ــُروِف  ــا ِباملَْع ــِدي َعانِيََه ــْم تَْف ــٍة ِمْنُه ــْم األُوىَل، وَكُلُّ طَائَِف ــوَن َمَعاِقلَُه ــْم يَتََعاقَلُ ــَى ِربَْعِتِه ــو األَْوِس َع َوبَُن

ــَن.  ــْنَ املُْؤِمِن ــِط بَ َوالِقْس

َوإِنَّ املُْؤِمِنَن اَل يَْرُكُوَن ُمْفرًَحا بَيَْنُهْم أَْن يُْعطُوُه ِباملَْعُروِف يِف ِفَداٍء أَْو َعْقٍل. 

َوأَْن اَل يَُحالَِف ُمْؤِمٌن َمْوىَل ُمْؤِمٍن ُدونَُه. 

َوإِنَّ املُْؤِمِنــَن املُتَِّقــَن َعــَى َمــْن بََغــى ِمْنُهــْم أَْو ابْتََغــى َدِســيَعَة ظُلْــٍم أَْو إثـْـٍم أَْو ُعــْدَواٍن، أَْو فََســاٍد بَــْنَ 

ــِه َجِميًعــا، َولَــْو كَاَن َولَــَد أََحِدِهــْم. املُْؤِمِنــَن، َوإِنَّ أَيِْديَُهــْم َعلَيْ

َواَل يَْقتُُل ُمْؤِمٌن ُمْؤِمًنا يِف كَاِفٍر َواَل يَْنُرُ كَاِفرًا َعَى ُمْؤِمٍن. 

َة اللِه َواِحَدٌة، يُِجرُي َعلَيِْهْم أَْدنَاُهْم، َوإِنَّ املُْؤِمِنَن بَْعُضُهْم َمَوايِل بَْعٍض ُدوَن النَّاِس. َوإِنَّ ِذمَّ

يَن َعلَيِْهْم.  َوإِنَُّه َمْن تَِبَعَنا ِمْن يَُهوَد فَِإنَّ لَُه النَّْرَ َواألُْسَوَة َغرْيَ َمظْلُوِمَن َواَل ُمتََنارَصِ

َوإِنَّ ِســلَْم املُْؤِمِنَن َواِحَدٌة، اَل يَُســالَُم ُمْؤِمٌن ُدوَن ُمْؤِمٍن يِف ِقتَاٍل يِف َســِبيِل اللِه إالَّ َعَى َســَواٍء َوَعْدٍل بَيَْنُهْم. 

َوإِنَّ كُلَّ َغاِزيٍَة َغزَْت َمَعَنا يُْعِقُب بَْعُضَها بَْعًضا. 
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ــَن َعــَى  ــَن املُتَِّق ــاَل ِدَماَءُهــْم يِف َســِبيِل اللــِه، َوإِنَّ املُْؤِمِن ــا نَ ــٍض مِبَ ــْم َعــَى بَْع ــْئ بَْعُضُه ــَن يُِب َوإِنَّ املُْؤِمِن

ــِه. أَْحَســِن ُهــًدى َوأَقَْوِم

َوإِنَُّه اَل يُِجرُي ُمرْشٌِك َمااًل لُِقَريٍْش َواَل نَْفَسَها، َواَل يَُحوُل ُدونَُه َعَى ُمْؤِمٍن. 

ــِه  ــاًل َعــْن بَيَِّنــٍة فَِإنَّــُه قَــَوٌد ِبــِه إالَّ أَْن يَــرَْض َويِلُّ املَْقتُــوِل، َوإِنَّ املُْؤِمِنــَن َعلَيْ ــَط ُمْؤِمًنــا قَتْ َوإِنَّــُه َمــْن اْعتَبَ

ــِه.  ــاٌم َعلَيْ كَافَّــة َواَل يَِحــلُّ لَُهــْم إالَّ ِقيَ

ِحيَفــِة وَآَمــَن ِباَللــِه َواليَــْوِم اآلِخــِر أَْن يَْنــُرَ ُمْحِدثـًـا َواَل يُْؤِويِه،  َوإِنَّــُه اَل يَِحــلُّ لُِمْؤِمــٍن أَقـَـرَّ مِبَــا يِف َهــِذِه الصَّ

َوأَنَّــُه َمــْن نـَـَرَُه أَْو آَواُه فـَـِإنَّ َعلَيْــِه لَْعَنــَة اللــِه َوَغَضبَــُه يـَـْوَم الِقيَاَمــِة، َواَل يُؤَْخــُذ ِمْنــُه رَصٌْف َواَل َعــْدٌل. 

 . ٍد ٍء فَِإنَّ َمرَدَُّه إىَل اللِه َعزَّ َوَجلَّ َوإِىَل محمَّ َوإِنَُّكْم َمْهاَم اْختَلَْفتُْم ِفيِه ِمْن َشْ

َوإِنَّ اليَُهوَد يُْنِفُقوَن َمَع املُْؤِمِنَن َما َداُموا ُمَحاَرِبَن. 

ــٌة َمــَع املُْؤِمِنــَن لِلْيَُهــوِد ِديُنُهــْم َولِلُْمْســلَِمْنِ ِديُنُهــْم َمَوالِيِهــْم َوأَنُْفُســُهْم إالَّ َمــْن  َوإِنَّ يَُهــوَد بَِنــي َعــْوٍف أُمَّ

ظَلـَـَم َوأَثِــَم فَِإنَّــُه اَل يُوتـِـُغ إالَّ نَْفَســُه َوأَْهــَل بَيِْتــِه. 

ار ِ ِمثَْل َما لِيَُهوِد بَِني َعْوٍف.  َوإِنَّ لِيَُهوِد بَِني النجَّ

َوإِنَّ لِيَُهوِد بَِني الَحارِِث ِمثَْل َما لِيَُهوِد بَِني َعْوٍف.

َوإِنَّ لِيَُهوِد بَِني َساِعَدَة َما لِيَُهوِد بَِني َعْوٍف.

َوإِنَّ لِيَُهوِد بَِني ُجَشٍم ِمثَْل َما لِيَُهوِد بَِني َعْوٍف.

َوإِنَّ لِيَُهوِد بَِني األَْوِس ِمثَْل َما لِيَُهوِد بَِني َعْوف. 

َوإِنَّ لِيَُهــوِد بَِنــي ثَْعلَبَــَة ِمثـْـَل َمــا لِيَُهــوِد بَِنــي َعْوٍف، إالَّ َمــْن ظَلََم َوأَثِــَم فَِإنَُّه اَل يُوتُِغ إالَّ نَْفَســُه َوأَْهــَل بَيِْتِه. 

َوإِنَّ َجْفَنَة بَطٌْن ِمْن ثَْعلَبََة كَأَنُْفِسِهْم. 

ِطيبَِة ِمثَْل َما لِيَُهوِد بَِني َعْوٍف، َوإِنَّ الِرَّ ُدوَن اإلِثِْم.  َوإِنَّ لِبَِني الشَّ

َوإِنَّ َمَوايِلَ ثَْعلَبََة كَأَنُْفِسِهْم. 
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َوإِنَّ ِبطَانََة يَُهوَد كَأَنُْفِسِهْم. 

 . ٍد َوإِنَُّه اَل يَْخَرُج ِمْنُهْم أََحٌد إالَّ ِبِإْذِن محمَّ

ــَم، َوإِنَّ اللــَه  ــِه إالَّ ِمــْن ظَلَ ــَك َوأَْهــِل بَيِْت ــَك فَِبَنْفِســِه فَتَ ــُه َمــْن فَتَ ــُه اَل يُْنَحَجــُز َعــَى ثَــأٍْر ُجــْرٌح، َوإِنَّ َوإِنَّ

ــرِّ َهــَذا.  َعــَى أَبَ

ــْرَ  ــِه، َوإِنَّ النَّ ــُرٌؤ ِبَحلِيِف ــم اْم َ ــْم يَأْث ــُه لَ ــِم، َوإِنَّ ْ ــِر ُدوَن اإلِث ــَة، َوال ــْم َوالنَِّصيَح ــوِد نََفَقتَُه ــَى اليَُه َوإِنَّ َع

ــَن.  ــوا ُمَحاَرِب ــا َداُم ــَن َم ــَع املُْؤِمِن ــوَن َم ــوَد يُْنِفُق ــوِم، َوإِنَّ اليَُه لِلَْمظْلُ

ِحيَفِة.  َوإِنَّ يَْرَِب َحرَاٌم َجْوفَُها أِلَْهِل َهِذِه الصَّ

َوإِنَّ الَجاَر كَالنَّْفِس َغرْيَ ُمَضار َواَل آثِم. 

َوإِنَُّه اَل تَُجاُر ُحرَْمٌة إالَّ ِبِإْذِن أَْهلَِها.

ِحيَفــِة ِمــْن َحــَدٍث أَْو اْشــِتَجاٍر يَُخــاُف فََســاُدُه فـَـِإنَّ َمــرَدَُّه إىَل اللــِه َعــزَّ  َوإِنَّــُه َمــا كَاَن بـَـْنَ أَْهــِل َهــِذِه الصَّ

ِحيَفــِة َوأَبـَـرِِّه.  ــٍد رَُســوِل اللــِه ، َوإِنَّ اللــَه َعــَى أَتَْقــى َمــا يِف َهــِذِه الصَّ َوَجــلَّ َوإِىَل محمَّ

َوإِنَُّه اَل تَُجاُر قَُريٌْش َواَل َمْن نََرََها.

َوإِنَّ بَيَْنُهْم النَّْرَ َعَى َمْن َدَهَم يَْرَِب.

َوإَِذا ُدُعــوا إىَل ُصلـْـٍح يَُصالُِحونـَـُه َويَلْبَُســونَُه فَِإنَُّهــْم يَُصالُِحونـَـُه َويَلْبَُســونَُه، َوإِنَُّهــْم إَذا ُدُعــوا إىَل ِمثـْـِل َذلـِـَك 

تُُهــْم ِمــْن َجانِِبِهــْم الَّــِذي ِقبَلَُهــْم.  يــِن، َعــَى كُلِّ أُنـَـاٍس ِحصَّ فَِإنَّــُه لَُهــْم َعــَى املُْؤِمِنــَن إالَّ َمــْن َحــارََب يِف الدِّ

ِحيَفــِة، َمــَع الــِرِّ املَْحــِض ِمــْن أَْهــِل  َوإِنَّ يَُهــوَد األَْوِس، َمَوالِيَُهــْم َوأَنُْفَســُهْم َعــَى ِمثـْـِل َمــا أِلَْهــِل َهــِذِه الصَّ

ِحيَفــِة. َهــِذِه الصَّ

ِحيَفــِة  ْــِم اَل يَْكِســُب كَاِســٌب إالَّ َعــَى نَْفِســِه، َوإِنَّ اللــَه َعــَى أَْصــَدِق َمــا يِف َهــِذِه الصَّ َوإِنَّ الــِرَّ ُدوَن اإلِث

َوأَبـَـرِِّه، َوإِنَّــُه اَل يَُحــوُل َهــَذا الِكتـَـاُب ُدوَن ظَالـِـٍم وَآثِــٍم، َوإِنَّــُه َمــْن َخــَرَج آِمــٌن َوَمــْن قََعــَد آِمــٌن ِباملَِديَنــِة، إالَّ 

.» ــد رَُســوُل اللــِه َمــْن ظَلَــَم أَْو أَثِــَم، َوإِنَّ اللــَه َجــاٌر لَِمــْن بـَـرَّ َواتََّقــى، َومحمَّ
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