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  المستخلص       
تتجسم حقوق ا*نسان في ا*س(م في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة جميعھا ومصادر       

الشريعة ا�خرى، وقد أبدع الفكر ا*س(مي بما وضعه من تفسير وشرح للشريعة، فأحكام الشريعة ا*س(مية 
ل ا*نسان وحمايته حتى من نفسه ،فلم يكن ا*نسان مخيراً أن يفعل ما يضر بنفسه منذ بدايتھا جاءت من اج

فنصوص القرآن الكريم وا�حاديث النبوية الشريفة تضمنت حقوق ا*نسان والحفاظ على كرامته وقيمه 
نسان ودفع وإنسانيته بما فيھا القواعد المتعلقة بالقتال، فأنھا ما شرعت إJ من اجل المحافظة على حقوق ا*

الظلم عنه والقضاء على الرذيلة وإحقاق الحق، يضاف إلى ذلك فأن القتال في ا*س(م محكوم بالفضيلة 
وا*نسانية ، وھكذا فأن الشريعة ا*س(مية جاءت متكاملة من اجل إنقاذ البشر من ما ھو سيء واJرتقاء به نحو 

والعمل الصالح وا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر وحماية القيم السماوية العليا القائمة على الرحمة والمغفرة 
   ٠ا*نسان من ظلم ا*نسان ا�خر، فا*س(م دين حياة لم يلغ العادات ومكارم ا�خ(ق وقيم العرب اJصيلة

وأرسى أسسھا حال وطئت قدماه الشريفتين يثرب ) �(إن وثيقة المدينة التي وضعھا الرسول الكريم محمد      
تنورت بمقدمه وسميت بالمدينة المنورة واضعاً بنودھا التي اشتملت جلھا على حقوق ا*نسان �بناء التي 

المدينة ومن يجاورھا، وھي بحق يوم عالمي لحقوق ا*نسان ليس للمسلمين فحسب، بل ل_ديان السماوية 
عالمي الذي شرعه هللا وجسده ا�خرى على امتداد ا�رض، لذا فمن الواجب على المسلمين إحياء ھذا اJنجاز ال

نبي ا*نسانية جميعاً، فھو بحق إع(ن عالمي لحقوق ا*نسان يجب ) �(خاتم ا�نبياء والمرسلين نبينا محمد 
وان ما أعلنته ا�مم . اJحتفاء به كل عام لتجديد القيم والمضامين والحقوق التي ضمنتھا الشريعة ا*س(مية

يوم عالمي لحقوق ا*نسان بحاجة إلى إعادة نظر ودراسة  ١٩٤٨ول عام المتحدة في العاشر من كانون ا�
معمقة، Jن في ھذا العام حصلت جريمة بحق ا*نسانية، إJ وھي جريمة احت(ل ا�راضي الفلسطينية من قبل 

مم الكيان الصھيوني وتشريد أھلھا وتدمير بناھا التحتية واJعتداء على المقدسات وكل ذلك حصل بمباركة ا�
  . المتحدة

من ھنا جاءت أھمية البحث في محاولة لقراءة ھذه الوثيقة على ضوء ما متعارف عليه اليوم من بنود وقوانين     
لھذه الحقوق، Jسيما وان الشريعة ا*س(مية جاءت بمبدأ إحقاق الحق ورفض الباطل وتطبيق العدل الذي يجمع 

ر التطبيقية لحقوق ا*نسان في ا*س(م قد انبعثت من المدينة بين النفع العام والخاص، فكانت أولى البواد
دولته، ا�مر الذي يضفي عليھا أھمية قصوى �نھا كانت ا*طار ) �(المنورة عندما أسس الرسول الكريم

  . الوحيد الذي نظم الع(قات وانتظمت في داخله الجماعات والفئات المختلفة
واجبات وقسمتھا إلى مواد، يتساوى فيھا الجميع دون تمييز بين قبيلة وأخرى، لقد حددت الوثيقة الحقوق وال        

وبين مھاجر ونصير، وبين طائفة وغيرھا، كما وتضمنت الوثيقة مواد تتعلق بالشؤون السيادية وإلزامية 
ي، منع الفتنة، سيادة المدينة واستق(لھا، التكافل اJجتماعي، السلم ا�ھل: تطبيقھا على الجميع من دون تمييز في

ضبط ا�من الداخلي، الحكم للقانون والقضاء العام وبما يتوافق مع الشريعة، ومنع الثأر، ونصرة المظلوم 
بإعادة الحق لصاحبه، ومسؤولية الدولة عن إدارة شؤون المواطنين، وحق اللجوء السياسي، وحق التنقل 

فرد مسئول عن أعماله وJ تؤخذ ا�سرة أو العشيرة ، وحق المواطنة، وال)الخروج من المدينة بعد أخذ ا*ذن(
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أو القبيلة أو الطائفة بجريرة سلوكه،  فض(ً عن عقد ا�ح(ف والمعاھدات مع القبائل العربية واليھود في 
. المدينة والقبائل الضاربة حولھا لتعزيز البناء المجتمعي للمدينة واJنط(ق في بناء وتعزيز الع(قات الخارجية

تكللت ھذه المحاولة الجريئة في تاريخ ا*نسانية بالنجاح فكانت بعدھا حق وحقوق وردع للظلم، وھذا وقد 
بطبيعة الحال مما ترنو إليه دول العالم في عصرنا الحديث اياً كانت ھذه الدول صغيرة أم كبيرة، غنية أم فقيرة 

ة حماية حقوقھا J من اجل أن تحقق كسباً فھي تشعر يوما ًبعد أخر بحاجتھا لsنسانية والتقرب إليھا وضرور
سياسياً شعبياً بل Jن ردع الظلم يشكل مطلباً إنسانياً ينبغي العمل على ضمان تحقيقه لصالح ا*نسانية ورفع 

  ٠الظلم ومسبباته ومحاولة معالجته بالعمل على ومنح ا*نسان حقوقه التي يستحقھا
مح واJنفتاح واJعتراف با�خر وإعطاء كل ذي حق حقه، حتى حق إن ما تميزت به الوثيقة من روح التسا     

لقد نجحت الوثيقة بتوحيد المدينة في السنة ا�ولى من الھجرة وكسبت الدعوة إلى . المختلف في ممارسة اخت(فه
اورھا جانبھا الكثير، فتحول المسلمون من أقلية إلى أكثرية وسمحت لدولة المدينة بضم الجزيرة العربية وما يج

  .إلى جانبھا في فترة وجيزة من بعد الھجرة النبوية المباركة
  

ABSTRACT 
 

HUMAN RIGHTS IN AL MEDINA DOCUMENT   :  CONTEMPERARY 
READING 

  
Human rights received in  Islam and in the texts of Koran and sunnah and other 
sources of law  . The Islamic thought has created including the status of the 
interpretation and explanation  of the law  , the provisions of Islamic since its 
inception came to rights and protect it even from himself , he has not choose to do 
what  harm himself , Koran texts  the hadith  included  right  and preserve  the 
dignity , values  and humanity , including  the rules on fighting , they  are initiated 
only  in order to preserve  human rights and payment of  in justice . 
 Al medina document developed by holy prophet Muhammad and laid the foundations 
 when his foot set yathrib  which included mostly the human rights of citizen of the 
city and environs  , it was truly international day not  only for Muslims  , but for the 
heavenly religious other  along the ground , so it is incumbent upon  Muslims 
commemorate this achievement the global law of god and this body seal of the 
prophets and messengers , our prophet Muhammad  humanity  all of us . 
What is declared by united nations on 10th  of December 1948 an international day for 
human rights need to be reviewed and in-depth study , because in  this day  got a  
crime against  humanity , a crime  that occupied Palestinian  territories  by the 
Zionist entity and destruction of its  infrastructure and attacks on holy sites , all this 
happen with blessing of united nations . 
Hence the importance of this research as  an attempt to read this document   in clear of 
customary day of the Islamic  law was the principle of truth and reject falsehood  
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and  the application of justice which combines the  public  benefit and private 
sectors .  
The document identified the  right and duets  and divided it into materials , even 
where every one with out distinction between the tribe , the document contained 
material relating to the affairs of sovereign and mandatory  application to all without 
discrimination  : the rule of the city and their independence , social solidarity , 
prevent sedition , adjust the internal security The rule of law and public law and in 
accordance  with law prevent retaliation and defending the oppressed return , the 
right  to its owner and state responsibility for the administration of the citizen , the 
right of political refuge , the  right of movement , the right  of citizenship . 
What characterized the document from the spirit of tolerance and recognition of others 
.The document achieved a unity of city successfully in the first year of immigration 
and call for its part , has earned a lot  , turned to the Muslims  from  minority to 
majority . 

  
   المقدمة

راف والتمتع بھا اتخذ مسيرة تھذا الوعي بھذه الحقوق واJع أنولدت معه حقوقه غير  ا*نسانولد  أنمنذ         
ي أول مَرة في تاريخ البشرية عندما آلف ملطويلة خضعت لظروف عدة وظھرت مفاھيمھا في التطبيق الع

 على العيش لمواجھة مشاكل الحياة في نطاق العائلةمن خ(ل نبذ العنف متفقين  ،ا�خر ا*نسانأخيه  ا*نسان
 مبادئ ىأولوراح الجميع يبحثون عن سبيل البقاء ومصارعة خطوب الحياة، وكانت  ،ثم القرية فالمدينة الواحدة
قديمة في التي ظھرت في شرائع وقوانين الحضارات ال المبادئعلى وجه البسيطة ھي تلك  ا*نسانحقوق 

ت ھذه الحقوق زروب. بصفة سماوية ملزمة للجميع ا*نساناتسمت حقوق  ا*س(م مجيء الوطن العربي، وبعد
(قات بين سكان المدينة الع نظم عندما يثرب إلىمن مكة  وأصحابه رضي هللا عنھم)�(محمد النبيبعد ھجرة 

 ،الكتاب والصحيفةبالوثيقة و المصادر والمراجع التاريخية أوردتھا المدينة التي وكتب في ذلك وثيقة المنورة
 ،الواجباتوحقوق التحديد  حيثُ المنورة دينة مداخل ال ا�طرافجميع  توضيح التزام )�(استھدف فيھا النبي

  .)١(الدستورعَد بعض الباحثين المعاصرين ھذه الوثيقة بمثابة  مافي
 أنو الصحيحة حاديثا�مرتبة  إلىاتسمت ھذه الوثيقة بالدقة حتى عدھا البعض بأنھا ترقى بمجموعھا        

في تلك الفترة ا*س(مي لف عليه المجتمع وألفاظ ھو مما تآما ورد فيھا من تعابير و أصالتھاينم عن  أسلوبھا
J يقدح ب وھي ك(مJ ذلك التشابه الواضح بين  أنثم  ،با*طراءيمدح أخر أو يخص فرداً أو مجموعة  أحد كما

   .وثيقاً أخريعطيھا ت) �(الوثيقة وكتب النبي أسلوب
في ظل غياب حقوق ا*نسان في كثير من دول العالم، وبخاصة العالمين العربي وا*س(مي، التي يقع عليھا      

تكريم ا*نسان ورفعته، كان Jبد لنا من إبراز أھم الحقوق التي تضمنتھا وثيقة المدينة لتعريف الناس بھا، ومن 
ل القران الكريم، بغية إن تجد البشرية سبي(ً للعيش الھادئ في ظ(ل ثم التعرف على شموليتھا وعدالتھا في ظ(

  .شرعة هللا لعبادة
ويبدو أن ھناك بعض المشك(ت البحثية التي تواجه الكثير من الباحثين في مجال حقوق ا*نسان في ضوء      

البحوث والمؤلفات، فمنھم  النظم السياسية، حيث انه J تتوافر بشكل كاٍف تقسيمات منضبطة لحقوق ا*نسان في
من قسمھا على أساس سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي، أو نفسي، أو فكري، أو غير ذلك، ومنھم من قسمھا 
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مما أدى إلى تداخل الحقوق . بھدف المقارنة ١٩٤٨على أساس تقسيمات ا*ع(ن العالمي لحقوق ا*نسان لعام 
  .وتشابكھا، وتناثر أجزائھا

غبنا في البحث عن حقوق ا*نسان في حدود ا*شارات الواردة في وثيقة المدينة، وبشكل خاص تلك ومن ھنا ر     
الحقوق التي تعنى بتحصيل الحق من الدولة، ثم الحقوق ا�سرية والمجتمعية، لحفظ تلك الكرامة والمنزلة 

ا�سبق في تقرير حقوق الرفيعة لsنسان، التي من شانھا تحقيق سعادته وحفظ مصالحة، فكان ا*س(م ھو 
  .ا*نسان التي تتغنى بھا حضارات اليوم

 ،"قراءة معاصرة: حقوق ا*نسان في وثيقة المدينة" :وعلى ھذا ا�ساس، سعى البحث إلى معالجة موضوع      
  .اأفضل لحياتھ د البشرية سبي(ً التي نصت عليھا وثيقة المدينة بغية أن تجة ا*نسانيز الحقوق راب من أجل فھم

عندما اخذ المھاجرون المسلمون يصلون تباعاً إلى المدينة، كان من الصعب استيعاب كل ھذه ا�عداد فنشأت ف    
المدينة  خارجفي داخل والسياسية ة تحفظ الحقوق وتنظم الحياة الحاجة إلى تنظيم الع(قات وفق صيغة دستوري

في  أثار ايجابية من لھا جاء إع(ن الوثيقة، لما ا�نصار والمھاجرين ويھود يثرباب �جل استيعو .المنورة
تبرز مشكلة البحث من ثنايا ھذه  .بين مكونات مجتمع المدينة التماسك المجتمعي والسياسيالعقائدي والبناء 
؟ وھل يمكن أن تكون الوثيقة مبعث إرادة المدينة المنورة مجتمع على وثيقةكسه ما الذي يمكن أن تع :ا�ثار
 إشراقه وھل تعدفي البيئة اJجتماعية؟، وھل بنودھا كانت ملزمة؟، الذي أحدثته تحول ال ؟، ومانجاحون والللتعا

خاصة وقد ازدادت انتھاكات حقوق  ؟ا*نسانعالمياً لحقوق يؤسس منھا يوماً  ا*س(مي والتراثلsرث النبوي 
 ھذه التساؤJت وغيرھا سنجد .ا*نسان في ا�ونة ا�خيرة وبشكل خطير في العالمين العربي وا*س(مي

  .البحثومتون في ثنايا ا*جابة عنھا 
ً ضحاوقدم فھماً ستكلة أھمية البحث في أن ا*جابة عن تساؤJت المشتكمن       ، للحقوق التي تضمنتھا الوثيقة ا

 ا التاريخوثيقة حقوقية دستورية عرفھ أولكتب السيرة النبوية الشريفة في نيف وأربعين نقطة، عدتھا  ةمكتوب
، وتندرج في سياق مشروع وھي متفقة مع القرآن الكريم في مبادئھا العامة ،العامة الحرياتو الحقوق تضمن

في صيغة جديدة تمھد  الداخلية والخارجية كبير ھو تأسيس دولة القانون على أسس دستورية لضبط الع(قات
   .ةوھذا بحد ذاته يضفي على الموضوع أھمية مضاف ،لمرحلة Jحقة

في دراسة وتحليل الموضوع وتقييم واقع التأثير من خ(ل  والتحليلي الباحث المنھجين التاريخياعتمد لقد     
  .الطريقة الوصفية للوقائع

تتضمن أھم اJستنتاجات  في مقدمة وث(ثة مباحث وخاتمةأن نحصر الحاجة لدراسة الموضوع يمكننا و    
ما غوي واJصط(حي لمفھوم الحق، أالمعنى الل ،ناول المبحث ا�ولتي .والتوصيات التي توصل إليھا الباحث

المبحث الثالث بدراسة  مھتالبعثة النبوية وبعدھا، واركز على فقه الحقوق عند العرب قبل ي ،المبحث الثاني
  .وثيقة المدينة كمصدر للحقوق

  
  وع<قته بالواجب المعنى اللغوي وا�صط<حي لمفھوم الحق :المبحث ا8ول 

 أن نتعرف على معنى الحق في اللغةقبل أن نتناول حقوق ا*نسان في وثيقة المدينة، Jبد لنا من       
ھو وما  فما ھو تعريف الحق وما ھو معناه لغةً واصط(حاً؟ ،واJصط(ح، وإذا كان ا�مر على ھذا النحو

  .بالواجب؟ مفھومه وع(قته
  المعنى اللغوي وا�صط<حي  :المطلب ا8ول 

  الحق لغةً 
على معاٍن عدة، منھا الثبوت والوجوب واللزوم، ونقيض الباطل تدور إن المادة اللغوية لكلمة الحق     

لِتنذر من كان حياً :"زيزوفي التنزيل الع. صح وثبت وصدق:وحقوقاً . ا�مُر، َحقاً، وحقه) حقَ (و .)١(والنصيب
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اسم من : الحقُ و. واجب: وحقيٌق علَي ذلك. يجب: تفعل كذا يحق عليك أن: ويقال". ويحق القوُل على الكافرين
 . )٢("إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون:"وجاء في القرآن الكريم. والثابت ب( شك أسماِء هللا تعال

َوَ� تَْلبُِسوا :"منھا نقيض الباطل كما في قوله تعالىبمعان عَدة، ف ة الحق في القران الكريموورد استعمال كلم     
قَاَل الَِّذيَن َحقَّ َعَلْيِھُم :" الىويأتي بمعنى الثابت في قوله تع )٣("اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ 

أْنَا إِلَْيَك َما َكانُوا إِيَّانَا يَْعبُُدونَ  اْلقَْوُل َربَّنَا َھُؤَ�ِء الَِّذيَن أَْغَوْينَا السنة النبوية  أما فيو. )٤("أَْغَوْينَاُھْم َكَما َغَوْينَا تَبَرَّ
 إن هللا قد أعطى لكلِ : " ورد في الحديث النبوي الشريف فقد ورد استعمال لفظة الحق في مواطن كثيرة، فقد

    ).٥("ذي حق حقه ، ف( وصية لوارث
ً ط<حصا الحق    ا

رابطة قانونية بمقتضاھا :"من حيث اJصط(ح فقد ورد معنى الحق عند أصحاب القانون الوضعي بأنهأما و       
Jنفراد واJأو اقتضاء أداء معين من  ستئثار للتسليط على شيءيخول القانون شخصاً من ا�شخاص على سبيل ا

، وقيل الحق قانون شخصاً معيناً يرسم حدودھاشخص أخر، وقيل الحق ھو قدرة أو سلطة إدارية يخولھا ال
حق : ، ا�ولم إلى تقسيمه إلى نوعينأما علماء المسلمين القدامى، فقد ذھب بعضھ .)٦(مصلحة يحميھا القانون

  .)٧(، وھو مصالحهحق العبد: والثاني. �، وھو أمره ونھيه
به النفع العام من غير اختصاص بأحد، وأما حق ما يتعلق  ":حق هللا ھو أن سعد الدين مسعود ويرى الع(مة      

اختصاص ثابت في الشرع يقتضي سلطة : "أنه وخلص بعضھم إلى .)٨("العبد فھو ما يتعلق به مصلحة خاصة
فرأى أن " لحقا"لشاطبي القول في اا*مام وقد فَصل . )٩(عالى على عباده أو لشخص على غيرهأو تكليفاً � ت

؛ وعليه Jبد بالمقابل من أن يراعي افل اJجتماعي الملزم في ا*س(مشرعاً بمبدأ التكمحافظ عليه " حق الغير"
وللدولة حق التدخل للحد من سلطان الحق عند . صاحب الحق مصالح المجتمع وھو يمارس حقوقه المشروعة

   . )١٠(J تعرف الحقوق المطلقةا*س(مية الضرر والظلم، فالشريعة 
  : وفق أسس واعتبارات عدة، منھا على ين المعاصرين فقد ذھب بعضھم إلى تعريف الحقعلماء المسلمإما      
 ًJتعريف الحق على أساس أنه مصلحة ثابتة لصاحبه: أو.  
  .تعريف الحق بأنه اختصاص أو ع(وة اختصاصية بين صاحب الحق ومحله: ثانياً 
 ً   .)١١()الثبوت والوجوب(تعريف الحق من منطلق معناه اللغوي : ثالثا

  :)١٢(النظام ا*س(مي ھي ين إن أنواع الحق فيوفي ضوء التعريفات السالفة الذكر تب 
  .وھي كل حق ليس للعبد حق إسقاطه، كا*يمان با� وسائر العبادات من ص(ة وصيام وغيرھا: حق هللا تعالى. ١
 .ھو كل حق يصح للعبد إسقاطه مثل التنازل عن الدين وغير ذلك: حق العباد .٢
� تعالى، تمتثل فيھا  وعلى الرغم من ھذه التقسيمات فإننا نجد إن جميع الحقوق بما فيھا حقوق العباد فيھا حق     

وبعد أن  .فراد أنفسھما� نب نواھيه، حتى لو كانت تلك ا�وامر والنواھي محققه لمصالح عائدة إلىتتجأوامره و
  .اء تعريف للحق وبيان مفھومهعطتطرقنا إلى معنى الحق في اللغة واJصط(ح Jبد من إ

   وع<قته بالواجب الحق مفھوم: المطلب الثاني
  مفھوم الحق      

ھناك مشكلة في الوصول إلى تحديد منضبط لمسمى الحقوق، فمن الباحثين من عَد الحرية كلمة مرادفة       
واحد، ولكن بدا لنا ومن للحق، فأطلقوا اسم الحرية معتبرين الحرية ھي الحق على أساس إن المصطلحين 

خ(ل البحث، إن الحرية ھي جزء ونوع من الحقوق، وھي تدخل في مصطلح الحقوق الذي ھو أكبر واشمل، 
ونظراً للتداخل والتشابك في ھذا ا*طار أصبح الخوض في التعاريف اللغوية واJصط(حية فيما يتعلق بالحق 

  . أمراً ضرورياً 
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في وقت ازدادت فيه المخاوف على " مفھوم حقوق ا*نسان"ظريات حول تحديدت التفسيرات والنتعدد فقد     
مدى استمرارية القيمة ا*نسانية في ظل ا�سلحة المتطورة والتكنولوجيا الحديثة والمعاھدات العسكرية بين 

  .ا�مم والشعوب
 ،ما يعتبره بعض ا�دباءحقوق ا*نسان، تعبير حديث لما كان معروف بالقديم بالحقوق الطبيعية، فيأضحت     

الحرية المعطاة للفرد، ويذھب البعض ا�خر إلى اعتبار ه والقانون، إن حقوق ا*نسان تفَسر بمقدار ورجال الفق
مجموعة القوانين ا*لزامية التي تنظم حياة الدول بشكل تبعد معھا وي(ت الحروب وا�زمات  ،حقوق ا*نسان

  .فقھااالسياسية وما ير
بدأت تأخذ مدلولھا حقوق ا*نسان، :"القائل) Jacques morgeon(الصدد نستأنس برأي الع(مة وبھذا      

تصريح "واعتبر  .)١٣("القانوني الدولي الشامل مع التحركات السياسية واJجتماعية التي رافقت نمو الدول
المصغر لsع(ن  ا*ع(نبمثابة  ١٩٤١حزيران  ١٢أوربية في دولة  ةأربع عشر ت عليةوقعالذي " لندن

إن ا�ساس الحقيقي الوحيد الذي يرتكز عليه " :تصريحالوقد جاء في  ،*١٩٤٨سنة للمي لحقوق ا*نسان االع
ن ينعم عالم يتاح للجميع فيه أالعدوان ،  الس(م ھو التعاون الحر لشعوب حرة في عالم J يخضع للتھديد أو

في  مع الشعوب الحرة في الحرب والسلممتعاونين ... قتصاديةة واJبا�من واJطمئنان من الناحيتين اJجتماعي
  . )١٤("سبيل تحقيق ھذا الھدف

لحقوق تعريف ومفھوم وبرأينا، مھما تباينت واختلفت ا�راء عند الفقھاء ورجال القانون والسياسة حول تحديد      
افقت الدول فيما بينھا على إقرارھا فإننا نعتبر أنھا مجموعة النظم أو المعاھدات الدولية التي تو ا*نسان،

على ھذا تمكينه من أداء واجباته ا*نسانية  يةا*نسان وتأمين حمايته واستمرار واعتمادھا لصون كرامة
  .  الكوكب

  الواجب الحق ب ع<قة
، في اللغة العربية، ارتباط تناوب وت(زم، وJ يتخصص معنى أي "الواجب"وم بمفھ" الحق"يرتبط مفھوم      

Jھو " حق عليه"تماما مثلما أن " وجب له"يفيد معنى " حق له: "علوھكذا فالف. بحرف الجر منھما إ
 جاء متعدياً " حق"من نصوص القرءان الكريم من فعل واغلب ما ورد . )١٥(، أو ثبت عليه"عليه وجب"بمعنى

َوإَِذا أََرْدنَا أَْن نُْھلَِك قَْريَةً أََمْرنَا  :"من ذلك قوله تعالى. ه ووجوبهولزوم ليفيد ثبوت الشيء" على"رف بح
ْرنَاَھا تَْدِميًرا  إِلَى َولَقَْد أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ُرُسً< ":قال تعالىو)١٦("ُمْتَرِفيَھا فَفََسقُوا ِفيَھا فََحقَّ َعلَيَْھا اْلقَْوُل فََدمَّ

شرح الزمخشري وي ).١٧("نَ قَْوِمِھْم فََجاُءوُھْم ِباْلبَيِّنَاِت فَاْنتَقَْمنَا ِمَن الَِّذيَن أَْجَرُموا َوَكاَن َحقًّا َعلَْينَا نَْصُر اْلُمْؤِمِني
، مستوجبين عليه أن يظھرھم مستحقين على هللا أن ينصرھم) نينيعني المؤم(حيث جعلھم :"ھذه ا�ية بقوله

عن عرض أخيه  ما من امرٍئ مسلم يردَ :"جاء فيه )�(ويورد في ھذا المعنى حديثاً  للنبي محمد  ."رھمظفوي
يا معاذ ھل " :سأل معاذ )�(وفي حديٍث لرسول هللا. )١٨("أن يرد عنه نار جھنم يوم القيامةإJ كان حقاً على هللاِ 

فإن حق هللا على العباد أن ":قال. هللا ورسوله اعلم :لت؟ ق"ما حق العبادة على هللاتدري ما حق هللا على عبادِه و
ع من وواضح أن النو. )١٩(ن J يشرك به شيئاً يعبدوه وJ يشركوا به شيئاً، وحق العباد على هللا أن J يعذب م

فما يجب على : يجب على طرف ھو حق للطرف المقابليفيد أن ما " الواجب"و" الحق"الت(زم والتناوب بين 
  .)٢٠(لsنسان وما يجب على ا*نسان ھو حق هللا هللا ھو حق

في شرعية السياسة ال"يمية في كتابه ابن ت وقد ميز الفقھاء بين حقوق هللا وحقوق الناس ونذكر ما جاء به    
تشمل ا*يمان با�، والص(ة والصوم وسائر الفرائض والسنن : ـ حقوق هللا:باJتي" إص(ح الراعي والراعية

نة كزكاة الفطر وعقوبات الحدود كحد الزنا وحد السرقة تعبدي صرف، أو رافقھا معنى المؤ ھرالتي لھا مظ
وحق الجروح في ) الدية:أي قتل القاتل(ل حق أولياء المقتول في القَود مث: ا حقوق الناسـ أم. والكفارات
والشتم، وحق الزوجة  وحق الرجل الذي تعرض لما يمس عرضه كاللعن،...) اليد باليد والسن بالسن(القصاص 



 مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
  ٢٠١٢ –حزيران  –العددالثاني 

180                                                        قراءة معاصرة: حقوق ا%نسان في وثيقة المدينة
حسن تركي عمير. د.إسماعيل كنعان                                  معاصم . د.ا  

" حقوق هللا"ه حقوق خاصة بأفراد معينين بينمافھذ. على زوجھا، وحق الزوج على زوجته، وحقوق الورثة
  .)٢١("ليست لقوم معينين بل منفعتھا لمطلق المسلمين أي نوع منھم"تتميز بكونھا 

   
      وبعدھاالمدينة  وثيقة رصدوفقه الحقوق عند العرب قبل : المبحث الثاني

ھو  �خرمن عصر  يختلف فيهجميع العصور، وان ما  فيا*نسان وحقوقه في جوھرھا موجودة  قضايا إن    
ومھمتنا ھنا في ھذه المحاولة ھي التعامل مع النصوص . وليس جوھرھا ذاته ذه الحقوقدرجة الوعي بھ

 وأفاقنھا يمبمضا الوعيدرجة ، وترفع تاريخھا من جھةفظ لھا بصورة تحالتي تھم موضوعنا  ا*س(مية
قبل كتابة وإع(ن  د العربوبالتالي Jبد من تناول حقوق ا*نسان في الفقه عن .أخرىمن جھة  التفكير بھا

   . الوثيقة
  

  وثيقة المدينة  إصدارقبل  فقه الحقوق: المطلب ا8ول
أخيه من  ا*نسانلف آة في تاريخ البشرية عندما ي أول مرَ في التطبيق العمل ظھرت مفاھيم حقوق ا*نسان      

، وراح العائلة ثم القرية فالمدينة نطاق، في على العيش لمواجھة مشاكل الحياة ا، واتفقالعنف انبذجنسه حين 
  . )٢٢(ارعة خطوب الحياةالجميع يبحثون عن سبيل البقاء ومص

، ويقر احد ا*نسانحقوق بمبادئ اھتماماً  وأولھاالحضارات البشرية  أقدم من تعد حضارة وادي الرافدينو     
م عادل ومصلح أھتم وأول حاك" ةكانت سومري ا*نسانوثيقة لحقوق  أقدم"أن مقالتهفي المحدثين  الباحثين

الفكر العراقي القديم  انون والعدالة والحرية كانت من أساسياتالقف في العراق،" أوروكاجينا" بحقوق ا*نسان
كان العراقيون في مختلف عصورھم التاريخية، سومرية كانت والثالث قبل المي(د،  ا�لفمنذ بدء التدوين في 

وتطبيق قانونية ضع قواعد يه إن يوعل ،ل�لھةيطالبون عاھلھم دوماً، باعتباره نائباً  أشورية، بابلية أو أكديةأم 
وھذا دليل على إقامة أول مجتمع سياسي . )٢٣(والمساواةتضمن للجميع الحرية والعدالة اJجتماعية  إجراءات

لية أية امة أخرى من ، فھذا الرقي لم تصل إمنظم في التاريخ البشري اقترن بشيء من الديمقراطية البدائية
  .ا�مم القديمة

من الناحية القانونية فإن الحق J يعد حقاً إن لم تكن ھناك وسيلة لحمايته تمكن صاحبھا من المحافظة عليه، ف     
وحماية الحق تتطلب وجود سلطة شرعية تكون قادرة على حماية ھذا الحق وتمنع اJعتداء عليه، ومتى ظھر 

وق وبين أنواعھا ووضع حدود استعمالھا ووسائل حمايتھا، عرف ا*نسان ما له من القانون واعترف بالحق
وھي . ارتبطت بالقانون ا*نسانيةعلى ذلك، فالحقوق ًء وبنا .حقوق وما عليه من واجبات إزاء حقوق ا�خرين

انعدم القانون  ا*نسان، ومتىتدور وجوداً وعدماً مع وجود القانون وانعدامه، فمتى وجد القانون وجدت حقوق 
اقر ھذا القانون حقوق ا*نسان،  إذ" قانون اورنمو"قوانين وادي الرافدين  أقدمومن  .انعدمت حقوق ا*نسان

البغضاء والظلم والعداوة وتوفير الحرية  وإزالة العدالةكيد إن الھدف من تشريع القانون، تأ: هوقد جاء في مقدمت
  .)٢٤(في الب(د

عكست قوانين  وقد الفقري والضمان الحقيقي لتطبيقھا،وعاء لحقوق ا*نسان وعمودھا  وتعد ھذه ا�ھداف      
في  الكنعانيينفض(ً عن الجزيرة العربية و والغساسنة المناذرة دولة وادي الرافدين العرف المنتشر في

لقبلية والبداوة النزعة ات عليھم صفة متفرقة غلب وعلى الرغم من أن العرب قبل ا*س(م كانوا امةً  .فلسطين
 ، غير إن ھناك من المواثيق ما تؤكد تمسكھم بحماية الضعيفوالربا الرقيقتجارة و رالتنقل والغزو والثأحيث 

يلة وإعادة اJستقرار داخل حدود القبوالسلم والمحافظة على  ونشر ا�منومنع اJستغ(ل وإنصاف المظلوم 
  .الحقوق �صحابھا

تھم القبيلة كلھا، ومن اھتمام القبيلة عليا م قتل ا*نسان، ويجعل منه قيمة إنسانية يحرَ لقد كان العرف القبلي      
ويتخلص القاتل بدفع الدية المحددة  ى أعضاء القبيلة كلھم �خذ الثأر له،تل احد أفرادھا تداعبأتباعھا انه إذا قُ 
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 ً المتخصص الفت(وي حسين دكتور سھيل �ستاذ الايرى  اد البعض أن ھذا النظام جاھلي، بينمويعتق. )٢٥(عرفا
إن قيمة ا*نسان عندھم عالية ويَعد دمه غالياً J يذھب ھدراً، فإذا ما اعتدى :"وحقوق ا*نسان في القانون الدولي

لھذا كان وشخص على أخر فإنه يعرف مدى ما يجره عليه ھذا اJعتداء وعلى عشيرته من عواقب وخيمة، 
  .)٢٦("يقتل أخاه ا*نسان أنيفكر كثيراً قبل  أنعليه 

على سبيل المثال J الحصر، منع قتل الضعيف،فإذا د ومبادئ لضمان حقوق ا*نسان ووقد وضع العرب قواع    
. ةا�جذم، فالدية في ھذه الحالة تكون اثنتي عشرة مرَ  أوقتل الضعيف يطلق على ھذه الحالة اسم العيب ا�سود 

المتنازعة على الصلح، ففي ھذه  ا�طرافاتفقت  أذابالثأر  ل_خذالشخص فھو عندما يقتل  ا�حمرالعيب  أما
  .)٢٧(ات يقدمھا من ارتكب العمل بالتضامن مع عشيرتهمرَ  أربعالحالة تكون الدية مربعاً، أي 

ة، ادع، ويحكم العرف القبلي على ھذه الجرائم بعقوبات رفإنھا اشد من جرائم القتلجرائم الزنا ب وفيما يتعلق      
المقيم في  )اليھودي(الذميوقتل  ، وقتل المستجير لدى القبيلةالمرأة بالضربجرائم قتل كذلك التشديد في 

ربعة ويعاقب السارق بأ على حقوقه، اJعتداءو عند العرب انتھاك حرمة مسكن الغيريجوز ، وJ القبيلة
بالمغلوب على  ةوالرحمة والرأف ا*نسانية القيم عند العرب على ا�سرلقد قام نظام و. )٢٨(أضعاف قيمة السرقة

ل اتقومه والق إلىيقتل يبقى على قيد الحياة ولكن يمنع من العودة  أنمن  فبدJً  ،رها�سير مغلوب على أمفأمره، 
، وله أن يلقي س(حها�مان بمجرد  ا�سيرويمنح . تعد رحمة به ا�سيرحياة  لھذا فا*بقاء على. إلى جانبھم ثانيةً 

 تهرعاي أسرته، وتتولى القبيلة التي أو إط(ق سراحه دون مقابل، بأسير لدى قبيلته تهمقابل أوافتداء نفسه الحق 
لذا نجد معاملة ا�سرى عند العرب قبل  .)٢٩(يتوطن ا�سير في القبيلة ويمنح الحريةوقد تطبيبه،ومعيشته و

وقتنا  في آنذاك وJ حتىلدول المعاصرة للعرب ا*س(م على قدر كبير من التعامل ا*نساني حيث لم تجده عند ا
  .الحاضر

، ھا في صراع مستمر مع البعض ا�خرالتي كان بعضالعربية قبائل البين  )�(عاش النبي محمدوقبل البعثة      
وفرت ن الحماية وتجنب النزاعات بينھما، وغايتھا تامي وأمنية عسكريةات تحالف )�(الرسول الكريموقد شھد 
نت التحالفات كما ضم. بھا آنذاك التي تحيطقبائل العربية ضد ا*مبراطوريات من الأوالفات حماية ھذه التح

 أسھمتلتالي وبا. ا�خرىتحالف القبائل الضعيفة مع القبائل حماية القبائل الضعيفة اتجاه القبائل القوية بسبب 
ومنھا التحالفات التي تضمن سير  )٣٠(ه التحالفات بعض الشئ في منع نشوب منازعات مسلحة بين القبائلھذ

   .سورة قريش "ا*ي(ف"ي القرآن الكريم بلفظة القوافل وقد وردت ف
 ،"المتطيبين"ومنھا حلف  قبل البعثة، أح(ف بني عبد مناف) �(ومن ا�ح(ف التي اطَلع عليھا النبي محمد    

والحجابة واللواء السقاية والرفادة لبني عبد الدار لغرض تسوية منازعاتھم حول " ا�ح(ف"وكذلك حلف 
في مثل ھذه ) �(قال النبي محمدو لفة،وسائل تسوية النزاعات التي تنشأ بين القبائل المتحا تحددالتي . والندوة

من اشرف  "حلف الفضول"وكان . )٣١("ما كان حلف في الجاھلية فإن ا*س(م لم يزده إJ شدة:"ا�ح(ف
على أJ يجدوا بمكة مظلوماً من فيه تعاقدوا وتعاھدوا والذي .)�(الرسول الكريمالتي شھدھا العربية ا�ح(ف 

ھذا . )٣٢(أھلھا وغيرھم ممن دخلھا من سائر الناس إJ قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد إليه مظلمته
قد حضر انعقاد  )�(وكان النبي محمد. الحلف فريد من نوعه في تاريخ البشرية ولم يعد مثله حتى يومنا ھذا

أي J أحب  ."في دار عبد هللا بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم لقد شھدتُ :"ھذا الحلف وقال عنه 
  .)٣٣("به في ا*س(م �جبت ولو أُدعى:"  )�(، وقالالنعم في مقابل ذلك نقضه وان دفع لي ُحمرُ 

في ضمان الحقوق  ١٩٤٨العالمي لحقوق ا*نسان لعام يتضح للمتمعن في حلف الفضول انه تقدم على ا*ع(ن     
والحريات، فعندما التزمت الدول برفع الظلم عن ا�شخاص بغض النظر عن الجنسية والدين والقومية دون أن 

أما حلف الفضول . يقرن ذلك بالوسائل الكفيلة لتطبيق ھذه الحقوق، وبغض النظر عن موقف دولته من ذلك
ا�شخاص  أٍي منليه في مكة منع أو حرم اJعتداء الذي يصدر منھم،أو من غيرھم على الذي اتفقت القبائل ع

والفارق بين ا*ع(ن العالمي لحقوق ا*نسان . الذين يسكنون مكة أو ا�جانب، ورفع الظلم عنه وردع المعتدي
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دم انتھاكه، بينما وحلف الفضول ھو إن ا*ع(ن لم يضع التزاماً على الدول يقتضي بتطبيق ھذا ا*ع(ن وع
الحلف يلزم القبيلة بعدم انتھاك حقوق ا*نسان ورد القبيلة ا�خرى التي تنتھك ھذه الحقوق وان كانت عضواً 

  .فيه
، فإذا استجار ، وللجوار حرمة عند العرب وتقدير"الجوار"وأطلقوا عليه  اللجوء حق عرف العرب نظامقد و    

ً  يته والدفاع عنه وإJ عدَ عليه حما شخص بأخر وقبل إجارته لزمت  لتقاليد العرب وعيباً  للعھد ومخالفاً  ناكثا
حقوق المدنية والسياسية في تداولھم الكما أسسوا  .)٣٤(المجير المستجير دفع ديته �ھله وإذا قتل .يوصف به

ة تحكم رأس القبيلة أو ملكعندھم إلى وصلت لمرأة حيث ا وامواحتر. )٣٥(السلمي للسلطة من خ(ل  الشورى
كما  )٣٦(، وعادية ملكة اليمن، وبلقيس ملكة سبأزنوبيا ملكة تدمر: ة، فأشتھر العديد من الملكات مثلدولة كامل

ت المرأة ا�موال وعملت وملك ،بناتھم بتنشئةرب منھن شاعرات مثل الخنساء وغيرھا، واھتم الع ظھرت
  .)٣٧(ية القانونية المستقلة، والتمتع بالشخص، وكان لھا الحق في اختيار الزوجبالتجارة

يمكن القول، إن الحياة الصحراوية طبَعت أصحابھا با*فراط بحب الحرية، واثر ذلك على الحياة السياسية      
، غير إن التضامن المطلوب مع القبيلة جعل فعالياتھم تقتصر من خ(لھا، بالحقوق والحريات العامة والتفكير

الترابط بين أفراد القبيلة أقوى من مفھوم الترابط بين  ات اJجتماعية، وجعلَ ھر في الع(قفالتضامن القبلي ظ
  . بيرسية وقانونية متماسكة على نحو كوحدة اجتماعية وسيا كانت أفراد ا�سرة في الوقت الحاضر، فالقبيلة

ة بل بقيت القبيلة وعلى الرغم من ذلك فلم تتحول أي من ھذه التحالفات واJئت(فات إلى جماعة سياسية موحد    
ھي الوحدة السياسية المركزية الوحيدة في المنطقة العربية بصفة عامة، ووسط الجزيرة العربية بصفة خاصة 

أسست لفھم دقيق لحقوق  )٣٨("إذ أنھا مھد الدين ا*س(مي، ومنبع لخير أمة أخرجت للناس"وتحديداً مكة 
تطبيق عملي لھذه الحقوق ما تضمنته وثيقة المدينة التي  ا*نسان وكما نصت عليه الشريعة ا*س(مية في أول

  . بعد الھجرة النبوية من مكة إلى يثرب) �(أصدرھا الرسول الكريم محمد
  

    وثيقةال صداربعد إ فقه الحقوق: المطلب الثاني
الع(قات بين سكان المدينة، وكتب في ذلك كتاباً أوردته المراجع والمصادر التاريخية، )�(نظم النبي محمد     

ات، جميع ا�طراف داخل المدينة، وتحديد الحقوق والواجب ھذا الكتاب أو الوثيقة توضيح التزامات واستھدف
راسات الحديثة داث والا�بح عليھا وأطلقت ،)أو الصحيفة الكتاب أو الوثيقة،(ـ ب ھا كتب السيرة توقد سم

  . )٣٩()الدستور(بـ والمعاصرة 
ترقى :"تعرض الدكتور أكرم العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة لدراسة طرق وورود الوثيقة وقال و     

 أصالتھاالوثيقة ينم عن  اسلوب أنوبين صالح العلي . )٤٠("بمجموعھا إلى مرتبة ا�حاديث الصحيحة
استعمالھا فيما بعد حتى  ثم قلَ ) �(ر الرسولفي عص مألوفةن كلمات وتعابير كانت فنصوصھا مكونه م"

تلك الفترة، وليس في ھذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فرداً أو دراسة غير المتعمقين في  معلقه على أصبحت
ن التشابه ثم إ. )٤١("جماعة، أو تخص أحداً با*طراء أو الذم لذلك يمكن القول بأنھا وثيقة أصلية غير مزورة

  .)٤٢(يعطيھا توثيقاً أخر )�(الكبير بين اسلوب الوثيقة وأساليب كتب النبي
الع(قات وأعلنھا لتنظيم  )�(ثيقة المنظمة التي أطلقھا الرسولصحيفة المدينة أو دستور المدينة ھي الون أ     

 ذذذذوقد أورد ابن اسحق نص )٤٣(ختلف فئاتھم والسياسية لمجتمع المدينة بماJجتماعية واJقتصادية والدينية 
فقرة وھي موضع ) ٥٠( والذي يتألف من )٤٤(اليھوداجرين وا�نصار وبين المھ )�(ه الرسولكتبالكتاب الذي 

ه الوثيقة ويستبعد أن تكون ھذ )٤٥(ز صحتھاة مع سندھا مما يعزثقة بين الباحثين �نھا وردت في مصادر مختلف
يس دولة ئور )�(واليھود بقدر ما ھي إع(ن صادر من الرسول بصفته رسول هللا معاھدة تمت بين الرسول

عين عليھا كما ھو بھا والموقتاا�طراف التي عقدت المعاھدة وعدم ا*شارة إلى ك المدينة فھي تفتقر إلى ذكر
                                                                            .)٤٦(صلح الحديبية وغيرھا التي وقعھا مع قريش وغيرھم ومنھا)�(الرسول ا�مر في معاھدات
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 لھذه الوثيقة �ننا J نجد في المصادر )�(اختلف الباحثون المعاصرون في تحديد تاريخ إع(ن الرسوللقد      
جاء ورودھا فقد . المصادر ا�ولى التي تحدثت عنھا كابن اسحق وابن س(م *ع(نھا خاصة في اً محدد اً تاريخ

لمحدثين ويرى احد الباحثين ا )٤٧(اة للمسجد وقبل إع(ن المواخ )�(سولبعد حديثه عن بناء الر عند ابن اسحق
وان أول من نقض  بدر ل معركةقب كتبت المصادر أن الوثيقة ما ذكرت اغلب في )٤٨(أنھا كتبت قبل معركة بدر

بعد انتصاره في ھذه المعركة كان يؤھله Jن ) �( Jن مركز الرسول )٤٩(العھد بعد بدر ھم يھود بني قينقاع
وقد اتجه بعض الباحثين إلى عدم الموافقة على تحديد  ،)٥٠(نة وبخاصة اليھوديملي شروطه على أھل المدي

 تھا إلى عدة صحائف وحاولوا التوصل إلى تاريخ محدد لكلٍ ئزقاموا بتج فقدحد لكتابة الوثيقة ومن ثم ومتاريخ 
على ولكن لم يتم العثور . )٥١(طبيعة الع(قات بين سكان المدينةو )�(الرسولمركز المسلمين ومنھا حسب قوة 

ل لذا فانه ليس با*مكان قبو ،ي ا�صل عدة صحائف ثم جمعت بعد ذلكأي نص يشير إلى أن الصحيفة كانت ف
الفرضية التي تذھب إلى أن الصحيفة قد كتبت بعد معركة بدر ويرجح الرأي الذي يميل إلى انه قد كتبت في 

 .                                          )٥٢(ا�شھر ا�ولى من الھجرة 
امة واحدة لھم حقوقھم وعليھم واجباتھم من خ(ل فھم  أنھم على المدينة مجتمعوثيقة المدينة إلى  نظرت لقد    

بين المؤمنين والمسلمين من قريش  )�(ھذا كتاب محمد النبي[فجاء في احد نصوصھا ، دقيق لحقوق ا*نسان
وان يھود بني عوف :( ا جاءكم، )٥٣(]ويثرب ومن تبعھم فلحق بھم وجاھد معھم أنھم امة واحدة من دون الناس

وعلى  ).٥٤()كذلك لغير بني عوف من اليھود ،لليھود دينھم وللمسلمين دينھم مواليھم وأنفسھم ،مع المؤمنينأمة 
تشكلت من المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب فة الذكر أن ا�مة في المدينة قد ھذا يظھر من النصوص ا�ن

 وجاھداتسعت لتشمل من تبعھم فلحق بھم  بل أنھالم تكن مقصورة عليھم،  ھاأي من المھاجرين وا�نصار ولكن
ذلك شملت الوثيقة المشركين من أبناء قبيلتي ا�وس ى أن يكون معھم من أھل المدينة وبمعھم أي كل من ارتض
ق المبادئ التي جاءت بھا ؤمنين وذلك �نھم ارتضوا أن يعيشوا في إطار ا�مة على وفوالخزرج امة من الم

 يھودياً  أو مشركاً  ھذا ا*طار سواء كان مؤمناً  لsنسان أن يعيش في ، وبذلك أوجدت ھذه الوثيقة حقاً )٥٥(الوثيقة
فھذا  ،دون اعتداء عليه أم غير ذلك طالما ارتضى أن يعيش في إطار النظام ا*س(مي الذي يوفر له الحق

 ي تمارسا*طار الذ لتي ارتضت أن يمثل ا*نسان فكرةتعيش فيه جميع الفئات اواJجتماعي سياسي الا*طار 
كانت أ وھذا دليل أكدته الوثيقة على مرجعية واحدة لحل المنازعات الداخلية سواء. )٥٦(فيه حياتھا السياسية

يجب عرضه  يتطور ويتحول إلى فتنة داخلية أنيمكن ) اخت(ف(رأو اشتجااجتماعية، فكل حدث  أوسياسية 
لضمان السلم وJ تكون فتنة بين المتخاصمين  لمعالجته بالعدل والحكمة كي )�(على شخص الرسول الكريم

                                                                                                                         . المجتمع مكونات والتعايش والمصالحة بين
 على ما كانت عليه سابقاً  صت على بقاء التزامات ھذه القبائل�فراد فقد نأكدت وثيقة المدينة على حقوق ا كما      

فراد ا�مة فجميع أ )٥٧(في دفع فدية أسراھا ودية من يرتكبون جناية من أفرادھا  كل قبيلة أفرادمن حيث تكافل 
يحاسب  ى أن Jعلمت الوثيقة وحرَ  )٥٨(وار Jن ذمة هللا واحدة يجير عليھم أدناھم متساوون في حق منح الج

Jعلى أعماله و Jمن أن يقع عليھا اعتداء وتجعل واله حياة الفرد وأم ، كما ضمنتاخذ بجريرة غيرهيؤ الفرد إ
تعاون الجميع من اجل كما نصت على وجوب  ،واجب الدفاع عنه وحمايته من مسؤوليات ا�مة بجميع فئاتھا

على مناصرة القبيلة �بنائھا  ة القبلية الذي كان قائماً وبذلك تجاوزت مبدأ العصبي .)٥٩(العقاب على الجاني  إيقاع
                                                      .)٦٠(ظالمين كانوا أو مظلومين 

للمسلمين لليھود دينھم و" أن وقررتفلھم حرية ممارسة عقيدتھم  ،حقوقھمب فقد اعترفت الوثيقة اليھودا أم      
من تبعنا من يھود فان له "ساواة في المعاملة فنصت على انه فلھم الحماية والم )٦١("دينھم مواليھم وأنفسھم 

مة في ومن المؤكد أن ھذه الحقوق التي تعد الق .)٦٢("عليھم ينالنصرة وا�سوة غير مظلومين وJ متناصر
حقوق ا*نسان أوجبت بالمقابل واجبات اقتضتھا طبيعة الحالة السياسية والعسكرية واJجتماعية لمجتمع المدينة 

دينة وتقديم فھي تتماشى مع ھذا الواقع وJ تقفز عليه فھي واجبات تتصل بمساعدة المسلمين في الدفاع عن الم
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 ا�ساسقواعد المجتمع الجديد ووضع الحجر )�(رسول هللا أرسى ،وبھذا التدبير. العون في حالة الحرب
والسلطان الغالب  النافذة، والكلمة )�(رسول هللا -صح التعبير نإ -دينة المنورة ورئيسھاموعاصمتھا ال للدولة

 )�(د النبيعاھوالس(م  ا�منولتوسيع منطقة . لsس(مالمدينة عاصمة حقيقية  أصبحتفيھا للمسلمين، وبذلك 
                                                                                                         .  )٦٣(هظروفوكل حسب  المعاھدةبمثل ھذه  أخرىقبائل 

امل بھا المجتمعات والشعوب في رقى إلى أفضل وأدق القوانين الوضعية التي تتعتمثل الوثيقة حالة متطورة ت    
، فقد قادت الوثيقة إلى إيجاد سلطة قضائية تعمل على حسم المنازعات بين ا�فراد والجماعات الحاضر الوقت
أكدت الوثيقة على ضرورة  ر المقابل، كماأر والثأة منازعاتھم بأنفسھم عن طريق الثالناس من تسوي وتمنع

ً وفق جماعةإيقاع القصاص على الجاني من قبل ال لوثيقة ملزمة للجماعة والفرد ، وان ھذه امبادئ الحق والعدلل ا
  .                                                ق والواجباتواة في الحقوالمسا قات على أساس(ل إقرار السلم  وتنظيم الع(من خ

  
  وثيقة المدينة كمصدر للحقوق :المبحث الثالث

ثم كانت العقيدة ا*س(مية  ن نظام حقوق ا*نسان التي يتمتع بھا الفرد ا*س(مي ينبع من العقيدة ا*س(مية، ومنإ
و بل ھ وتعالى، � سبحانه احد خلق ھي المصدر الفكري لھذا النظام، وا*نسان بمقتضى ھذا المصدر ھو

ْمنَا بَنِي آََدَم َوَحَمْلنَاھُْم فِي الْبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاھُْم ِمَن الطَّيِّبَاِت وَ : "قال تعالى أفضل مخلوقاته ْلنَاھُْم َولَقَْد َكرَّ فَضَّ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضيً(  على ھذا التفضيل منحھم حقوقاً وحريات يتحقق بھا التفضيل على بقية  وبناءً . )٦٤("َعلَى َكثِيٍر ِممَّ

َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ :"قال تعالى المخلوقات ويمكنھم بھا من عبادته تعالى بمعناھا الواسع التي ھي غاية الخلق أص(ً 
نْ  وھي تكون بالخضوع اJختياري � تعالى ووسيلته أن يصوغ ا*نسان فرداً أو جماعة )٦٥("َس إJَِّ ِليَْعبُُدونِ َواْ*ِ

نفسه و سلوكه بما في ذلك استعماله لحقوقه وحرياته وفقاً لما شرعهُ هللا وفصلهُ في شريعته القائمة على تلك 
ي تقوم عليه وتنبع منه حقوق ا*نسان في النظام ا*س(مي، العقيدة ولما كانت العقيدة ا*س(مية ھي ا�ساس الذ

لذلك فان العقيدة ا*س(مية وجدت مصدرھا في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأقوال الخلفاء الراشدين 
  .وأفعالھم واجتھادات الفقھاء

قوق ا*نسان حيث تتضمن آيات القرآن فالقرآن الكريم وضع ا�ساس ا�ول للعقيدة ا*س(مية المكونة لفكرة ح     
الكريم النص على جميع أنواع حقوق ا*نسان وفض(ً عن ذلك فان القرآن الكريم تضمن آية كريمة بينت بشكل 

الَِّذيَن يَتَِّبُعوَن ":قوله تعالىفي واضح واختصرت كل النظريات وا�راء في مجال حقوق ا*نسان حيث جاء 
ُسوَل النَِّبيَّ اْ�ُ  ْنِجيِل يَأُْمُرھُْم بِاْلَمْعُروِف َويَْنھَاھُْم الرَّ يَّ الَِّذي يَِجُدونَهُ َمْكتُوبًا ِعْنَدھُْم فِي التَّْوَراِة َواْ*ِ َعِن اْلُمْنَكِر مِّ

ُم َعلَْيِھُم اْلَخبَائَِث َويََضُع َعْنھُْم إِْصَرھُْم َواْ�َْغَ(َل الَّ  تِي َكانَْت َعلَْيِھْم فَالَِّذيَن آََمنُوا بِِه َويُِحلُّ لَھُُم الطَّيِّبَاِت َويَُحرِّ
ُروهُ َونََصُروهُ َواتَّبَُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل َمَعهُ أُولَئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ  فھذا ھو النداء الرباني الذي حرر . )٦٦("َوَعزَّ

تي كانوا يرسخون فيھا ل العبودية الالعقول وا�فكار وكل ما أوتى البشر من القوى العقلية والمادية من أغ(
للحرية البشرية الحقيقية، وھذه ا�ية بحق  صرھم الذي كانوا يرزحون تحته فھذا الحق كان صكاً ووضع عنھم إ

والسير على  )�(بإتباع الرسول ،ھي اختصار لكل معاناة ا*نسان وكفاحه من أجل حقوقه والحصول عليھا
السنة النبوية أما . ا*نسانمن ا�غ(ل والقيود والتمتع بحقوق  (صمنھجه وبذلك يتحقق الف(ح وھو الخ

في ) �(التي وضعھا وثيقةللحقوق والحريات فال تأكيدكلھا ) �(وأفعال الرسول أقوالالشريفة بما تتضمنه من 
) �(الرسول أحاديثوكثيرة ھي  المعاصرة، وا*ع(ناتھذه الحقوق وسبقت بھا كل الدساتير  أكدتالمدينة 

ما من عبد يسترعيه هللا رعية يموت وھو : ")�(حقوق ا*نسان وحرياته منھا قوله احترامالتي تؤكد على 
قال القاضي عياض رحمه :( وي النو ا*مامللحديث ذكر  وشرحاً  . )٦٧("غاش لرعيته إJ حرم هللا عليه الجنة

 تعالى شيء من أمرھم واسترعاه عليھم في التحذير من غش المسلمين لمن قلده هللا) أي واضح(معناه بين : هللا
ھم ما يلزم خان ما أؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده أما بتضييعه تعريف فإذاونصبه لمصلحتھم في دينھم ودنياھم 
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على أن تلك من الكبائر المبعدة عن ) �(قال القاضي وقد نبه) …أو تضييع حقوقھم …من دينھم وأخذھم به 
  .)٦٨(ا*فراديع حقوق من تضي) �(الجنة فحذر ھنا

الحقوق في ا*س(م لھا معنى عام تشمل من خ(له حقوق ا*نسان وحرياته العامة فتضييع حقوق  أننرى        
  .ا*نسان يعتبر من الكبائر التي تدخل صاحبھا النار وفي ھذا ضمان أكيد للحقوق والحريات

   نحقوق ا%نسالة يتاريخال وأھميتھا الوثيقة :ا8ولالمطلب 
لقد شكلت وثيقة المدينة نقطة تحول في تاريخ المسلمين وكانت البوادر التطبيقية ا�ولى لحقوق ا*نسان في      

من مكة إلى يثرب بھدف تنظيم الع(قات بين ) �(المدينة المنورة، فھي ُكتبت بعد ھجرة الرسول الكريم
  .تعيش في يثرب من جھة أخرى وكل الفئات التي وبين المسلمينالمھاجرين وا�نصار من جھة، 

  
  وأھميتھا تاريخ الوثيقة: أو�
ولم  .في مكة واكتملت دعائمھا في يثرب ا�ولىأت نواتھا التي بد ا*س(ميةالدولة  تأسيسالوثيقة بداية تعد       

 يةوالحر نشر العدل أساسانه قام على بل  ،أو وصايةانتداب  أواستعماري  أساسعلى  ا*س(مييقم الفتح 
خلف توال داعبJستاتحرير ا*نسان من وھدفه وأساليبه،  أنواعهواJضطھاد في جميع محاربة الظلم المساواة وو

  .)٦٩(التقدم والرقي البالية والنھوض به نحو معتقداته من أدران وتخليصهالذي يعانيه من المتسلطين عليه، 
بنودھا في فترة  ةغعلى صيا )�(ة زمنية اشرف الرسولا كوثيقكتابة التاريخ يتعاطون معھالمشتغلين في  إن      

الوحيد الذي نظم الع(قات  ا*طاركانت  �نھاقصوى  أھميةضي عليھا الذي يف ا�مر، قد أُنزلت السورلم تكن 
ويعدونھا  ا*س(مي من أھميتھايقلل المشتغلون في الفقه ، بينما المختلفة لجماعات والمكوناتا داخلھا وانتظمت

لت الوثيقة وحتراجع موقع ) يثرب(ية في المدينة المنورةن، وعندما أنزلت السور المدزمنية وغير منزلة وثيقة
 ، فالفقھاء Jن البنود التي وردت فيھاالكريمة التي تنظم الحياة اJجتماعية والقضاء والع(قات مكا ا�يات

، وبالتالي فھي ثيقة زمنية حصلت كواقعةولتاريخ المشتغلون في ا فيما يعتمدھا .كمصدر للتشريعيعتمدونھا 
بين فريق المؤرخين وفريق ) فةيالصح(وعلى الرغم من اJخت(فات في تناول الوثيقة . صعب تجاھله حدث

حيث ميزة  للمسلمين العرب مشخصية كنقطة تحول في بلورة  وأھميتھاصحتھا على يتفقان  إنھماإJ  الفقھاء
  .الواجبات في بداية الھجرة النبوية الشريفةمت ضمنت لھم الحقوق والحريات ونظ

ا وثيقة متكاملة صيغت دفعة ، فالبعض اعتبرھوثيقةيختلف المؤرخون في ترتيب فقراتھا وتسمية الكما       
أما ما . في وثيقة واحدة ثم دمجت Jحقاً  ،أوقات مختلفةمن وثيقة وضعت في  أكثر آخرونھا واحدة، واعتبر

وغيرھا للتعبير  العقد،أو العھد، ،أو الميثاق، أو الدستورأو  من يطلق عليھا الصحيفة، يتعلق بتسميتھا، فھناك
 ، وآخرين، والبعض لخصھا، وھناك من ذكر ابرز نقاطھاإليھا سريعاً  أشارفمنھم من . )٧٠(عن دJJتھا المتعددة

 لالوثيقة بك وصم بنشر نصھتمااJمؤرخين في لان غيرھم من عالنبوية تاب السيرة كُ  زوتميَ . ھا كاملةووضع
سيرة  عنبنصھا الكامل  أوردھا إذ) ھـ ٢١٥ ت(م اشبن ھا ة ھووأھم مصدر للوثيق. اتھافقر

    .)٧١(ماشبسيرة ابن ھ ةالمعروف)�(الرسول
ه عن من كتاب إسحاقالذي نقلھا عن ابن النبوية فيما بعد على ابن ھشام  اب السيرةواستند معظم المؤرخين وكتَ      

أخذت تتعدد مراجع السيرة، ثم  )٧٢()ھـ ٢٢٤ت(كتاب أبي عبيدة القاسم بن س(م  فض(ً عنة النبوية، السير
 . وفق منھج المقارنات بين سيرة وأخرىعلى ا�مر الذي ساعد في ترتيبھا وإعادة تنظيمھا 

، تعددة عن عاصممما رواه ا*مام احمد والبخاري ومسلم وأبو داود من طرق ) ھـ٧٧٤ت(وينقل ابن كثير      
وقال ":ويضيف ابن كثير". نصار في داريبين قريش وا�) �(حالف رسول هللا:"عن انس بن مالك، قال

 )٧٤(وان يفدوا عانيھم). ٧٣(كتب كتاباً بين المھاجرين وا�نصار أن يعقلوا معاقلھم) �(أن النبي:مام احمدا*
أن يجمع بين ما رواه الفقھاء وأھل الحديث وما نقله  وحاول ابن كثير. )٧٥("بالمعروف وا*ص(ح بين المسلمين

ُكتاب السيرة للتوفيق بين المصادر فذكر حلف المؤاخاة بين ا�نصار والمھاجرين في دار الصحابي انس بن 
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مالك وذكر الوثيقة نق(ً عن ابن اسحق وابن س(م وھو ما فعله ابن ھشام عندما ذكر ابن اسحق كمصدر للوثيقة 
كتاباً بين ا�نصار والمھاجرين ) �(وكتب رسول هللا : قال ابن اسحق:"فقال) المؤاخاة(والحلف ) الصحيفة(

 الكاملالنص  وأدناه. ) ٧٦("وشَرط لھم واشترط عليھمووادع فيه اليھود وعاھدھم، واقرھم على دينھم وأموالھم، 
  .من دون اختصارللوثيقة 

  
  وحقوق ا%نسان بنود الوثيقة: ثانياً 
وھي الصيغة التي  )٧٧(بصيغتھا الكاملة كما أوردتھا سيرة ابن ھشام، في ھذا البحث على نص الوثيقةعتمد سن      

اعتمدھا أغلب المؤرخين المعاصرين والمستشرقين عندما تناولوا دراسة وثيقة المدينة التي أطلق عليھا Jحقاً 
بين  )٧٨(كتاباً  )�(هللا وكتب رسولُ : ل ابن إسحاققا : قال ابن ھشام .دستور المدينة وأدناه النص الكامل لبنودھا

:  واشترط عليھم ،وشرط لھم ،وأموالھمعلى دينھم  ،واقَرھمفيه يھود وعاھدھم وادعَ  ،المھاجرين وا�نصار
ومن  ،بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ،)�(ھذا كتاب من محمد النبيَ  ،بسم هللا الرحمن الرحيم"

 )٧٩(تھمبعَ المھاجرون من قريش على رِ ، إنھم أمة واحدة من دون الناس: جاھد معھمو ،فلحق بھم ،تبعھم
تھم يتعاقلون بعَ وبنو عوف على رِ سط بين المؤمنين؛ بالمعروف والقِ  )٨٠(ھميَ فدون عانِ وھم يَ  ،يتعاقلون بينھم

تھم يتعاقلون بعَ عدة على رِ وبنو سا ؛عانيھا بالمعروف والقسط بين المؤمنين طائفة تفدى كلَ  ا�ولى، )٨١(معاقلھم
 تھمبعَ وبنو الحارث على رِ ھا بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ عاني طائفة منھم تفدى وكلَ  ،معاقلھم ا�ولى

م على ربعتھم شَ وبنو جُ ھا بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وكل طائفة تفدي عاني ،ا�ولى يتعاقلون معاقلھم
وبنو النجار على ؛ فة منھم تفدي عانيھا بالمعروف والقسط بين المؤمنينيتعاقلون معاقلھم ا�ولى، وكل طائ

وبنو عمرو لمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وكل طائفة منھم تفدي عانيھا با ،ربعتھم يتعاقلون معاقلھم ا�ولى
وبنو ؛ ينوكل طائفة تفدي عانيھا بالمعروف والقسط بين المؤمن ،بن عوف على ربعتھم يتعاقلون معاقلھم ا�ولى

وبنو  ؛وكل طائفة تفدي عانيھا بالمعروف والقسط بين المؤمنين ،بيت على ربعتھم يتعاقلون معاقلھم ا�ولىالنَ 
 ؛وكل طائفة منھم تفدي عانيھا بالمعروف والقسط بين المؤمنين ،ا�وس على ربعتھم يتعاقلون معاقلھم ا�ولى

ً فرَ وإن المؤمنين J يتركون مُ  مولى  وأن J يحالف مؤمنٌ . طوه بالمعروف في فداء أو عقلبينھم أن يع )٨٢(حا
أو فساد بين  ،أو عدوان ،أو إثم ،ظلم )٨٣(ةيعسِ وإن المؤمنين المتقين على من بغى منھم أو ابتغى دَ ؛ مؤمن دونه

على  وJ ينصر كافراً  ،مؤمناً في كافر وJ يقتل مؤمنُ  ؛أحدھم ولو كان ولدَ  ،وإن أيديھم عليه جميعاً  ؛المؤمنين
وإنه من تبعنا ؛وإن المؤمنين بعضھم موالي بعض دون الناس ذمة هللا واحدة، يُجير عليھم أدناھم؛وإن  ؛مؤمن

J يسالم  لم المؤمنين واحدة،وإن سِ  ، غير مظلومين وJ متناصرين عليھم؛له النصر وا�سوةفإن  يھود من
عقب بعضھا غازية غزت معنا يُ  وإن كلَ ؛نھممؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل هللا إJ على سواء وعدل بي

حسن وإن المؤمنين المتقين على أَ  ؛بعضھم على بعض بما نال دماءھم في سبيل هللا يبوءوإن المؤمنين بعضاً؛
مناً مؤ )٨٤(وإنه من اعتبط ؛وJ يحول دونه على مؤمن ،وأنه J يجير مشرك ماJً لقريش وJ نفساً  ؛ھدي وأقومه

وإنه ؛ عليه لھم إJ قيامٌ  وJ يحلَ  ،وإن المؤمنين عليه كافة به إJ أن يرضى ولَي المقتول؛ دٌ وَ إنه قَ نة فيَ عن بَ  قت(ً 
نصره  وأنه منَ  ؤويه؛ثا وJ يُ حدِ أن ينصر مُ  ،وآمن با� واليوم ا�خر ،بما في ھذه الصحيفة لمؤمن أقرَ  J يحلَ 
وإنكم مھما اختلفتم فيه من  ؛ف وJ عدلؤخذ منه صرَ وJ ي ،فإن عليه لعنة هللا وغضبه يوم القيامة ،أو آواه

وإن  ؛وإن اليھود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ؛)�(وإلى محمد ،وجلَ  ه إلى هللا عزَ مردَ  فإنَ  ،شيء
فإنه J  ،ملم وأثِ مواليھم وأنفسھم إJ من ظَ  ،وللمسلمين دينھم ،لليھود دينھم؛ ة مع المؤمنينمَ يھود بني عوف أُ 

ني الحارث مثل ما وإن ليھود بوف؛ جار مثل ما ليھود بني عَ وإن ليھود بني النَ  بيته وأھلَ  ،هإJ نفسَ  )٨٥(تغوُ ي
 وف؛م مثل ما ليھود بني عَ شَ وإن ليھود بني جُ وف؛ ني ساعدة مثل ما ليھود بن عَ وإن ليھود بَ ليھود بني عوف؛ 

إJ من ظلم  وف؛ علبة مثل ما ليھود بني عَ د بني ثَ وإن ليھووف؛ وإن ليھود بني ا�وس مثل ما ليھود بني عَ 
وإن لبني الُشَطيبة مثل ما ليھود بني  وإن َجفنة بطن من ثعلبة كأنفسھم؛ ؛بيته فإنه J يوتغ إJ نفسه وأھلَ  ،موأثِ 
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حد إJ وإنه J يخرج منھم أ ؛يھود كأنفسھم )٨٦(وإن بطانة ؛علبة كأنفسھموإن موالي ثَ  ؛دون ا*ثم وإن البرَ ؛ عوف
وإن هللا على  ؛لمإJ من ظُ ، فتك وأھل بيته،تك فبنفسهوإنه من فَ  ؛رحجُ  ارِ ى ثوإنه J ينحجز عل ؛)�(دبإذن محم

 ر على من حارب أھل ھذه الصحيفة؛وإن بينھم النصَ  ھم وعلى المسلمين نفقتھم؛وإن على اليھود نفقتَ  ھذا؛ أبرَ 
وإن اليھود ينفقون  ؛وإن النصر للمظلوم ؛ليفهإنه لم يأثم امرؤ بحَ و ؛دون ا*ثم وإن بينھم النصح والنصيحة والبرَ 

 كالنفس غير مضارَ  وإن الجار ؛وفھا �ھل ھذه الصحيفةجَ  ثرب حرامٌ وإن يَ  ؛مع المؤمنين ما داموا محاربين
خاف ار يُ ث أو اشتجدَ حَ  وإنه ما كان بين أھل ھذه الصحيفة منِ ؛ رمة إJ بإذن أھلھاار حُ جَ وإنه J تُ  ؛وJ آثم

وإن هللا على أتقى ما في ھذه الصحيفة  ؛)�(هللا وإلى محمد رسولُ  ،ه فإن مرده إلى هللا عز وجلفسادُ 
عوا إلى صلح وإذا دُ  ،ھم يثربوإن بينھم النصر على من دَ  ؛جار قريش وJ من نصرھاوإنه J تُ  ؛)٨٧(هوأبرَ 

ن إJ مَ  ،عوا إلى مثل ذلك فإنه لھم على المؤمنيندُ وإنھم إذا  ؛فإنھم يصالحونه ويلبسونه ،لبسونهيصالحونه ويَ 
على مثل  ،ھم وأنفسھممواليَ  ،وإن يھود ا�وس ؛لھمبَ جانبھم الذي قِ  أناس حصتھم من على كلَ  ،حارب في الدين

محسن من أھل الُ  مع البرَ  :ويقال :قال ابن ھشام .محض من أھل ھذه الصحيفةالَ  ما �ھل ھذه الصحيفة مع البرَ 
وإن هللا على أصدق ما في  ؛إJ على نفسه J يكسب كاسبٌ  ،دون ا*ثم وإن البرَ : إسحاققال ابن  صحيفةھذه ال

إJ  ،ومن قعد آمن بالمدينة ،نٌ وإنه من خرج آمِ  وإنه J يحول ھذا الكتاب دون ظالم وآثم، ؛هھذه الصحيفة وأبرَ 
  .)٨٨(")�(ومحمد رسول هللا، واتقى لمن برَ جار إن هللا ؛ ومن ظلم أو أثم

  

  قراءة معاصرة لوثيقة المدينة: المطلب الثاني
، التي يقع عليھا ا*س(ميين العربي والعالم بخاصةفي كثير من دول العالم، و ا*نسانل غياب حقوق في ظ     

ْمنَا بَنِي آََدَم َوَحَمْلنَاُھْم فِي اْلبَرِّ ":ه تعالىتلبيةً لقول ،ورفعته ا*نسانتكريم  َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُھْم ِمَن  َولَقَْد َكرَّ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضيً<  ْلنَاُھْم َعلَى َكثِيٍر ِممَّ    .)٨٩("الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ

لتعرف على ھا وثيقة المدينة لتعريف الناس بھا، ومن ثم اتالتي تضمن الحقوق أھم إبرازكان Jبد لنا من     
(ل شريعة هللا البشرية سبي(ً للعيش الھادئ في ظتجد  إن، بغية (ل القران الكريمشموليتھا وعدالتھا في ظ

  .لعبادة
في ضوء  ا*نسانھناك بعض المشك(ت البحثية التي تواجه الكثير من الباحثين في مجال حقوق  أنويبدو     

، فمنھم اتحوث والمؤلففي الب ا*نسان، حيث انه J تتوافر بشكل كاٍف تقسيمات منضبطة لحقوق ةالسياسي النظم
غير ذلك، ومنھم من قسمھا  أوفكري،  أو نفسي، أواجتماعي،  أو، اقتصادي وأسياسي،  أساسمن قسمھا على 

تداخل الحقوق  إلى أدىمما . بھدف المقارنة ١٩٤٨لعام  ا*نسانالعالمي لحقوق  ا*ع(ن اتتقسيم أساسعلى 
  .أجزائھاوتشابكھا، وتناثر 

الواردة في وثيقة المدينة، وبشكل خاص تلك  اتفي حدود ا*شار ا*نسانن حقوق في البحث ع ومن ھنا رغبنا     
، لحفظ تلك الكرامة والمنزلة والمجتمعية ا�سريةثم الحقوق  لتي تعنى بتحصيل الحق من الدولة،الحقوق ا
حقوق  في تقرير ا�سبقھو  ا*س(م، التي من شانھا تحقيق سعادته وحفظ مصالحة، فكان لsنسانالرفيعة 
  .التي تتغنى بھا حضارات اليوم ا*نسان

 بصورة فعلية متوفرةكل عناصر الدولة ومقوماتھا  أنبالمدينة وجد  )�(الكريم محمد حين استقر الرسولف    
 والس(م ا�منالعدل و يسودو ولكي يتماسك البناء اJجتماعي والسياسي ..والشعب والقانون والقيادة ا�رضك

 الضيقة الدولة والمجتمع المدني المتحضر، استبدل الع(قات القبلية تنظيم إلى ةالقبلي النزعةاس من وينتقل الن
بين المھاجرين  مبدأ المؤاخاة )�(الرسول فبعد بناء المسجد، أقام... والقانونية والعقيدية ا*نسانيةبالع(قات 
 )�(ثم خطا الرسول.. زرج في المدينةوالخ ا�وس يتيالتي كانت بين قبل وا�حقادالخ(ف  تزال* وا�نصار

ثبت ، لي)Jعتداءوثيقة الس(م وعدم ا(كتابة وثيقة المدينة منھا، ووبناء الدولة في منھاج الدعوة خطوات سياسية
وكانت الوثيقة عبارة عن ... أخرىمن جھة  وبين المسلمين واليھودوالواجبات بين المسلمين من جھة،  الحقوق
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أن ومن المفيد .. وتحديد الحقوق واJلتزامات المتبادلةوالمساواة  ش في ظل العدلوالتعاي والس(م ل_منميثاق 
  .ةالشرعيو ةوا*نساني ةالسياسي ا�بعادذات  ھذه الوثيقةنصوص نحلل بعض 

فقرة كمادة دستورية وقانونية،  وتعاملوا مع كلسة فقرات الوثيقة دراسة شاملة دراالعرب، ب الباحثونلقد قام     
تعطي المعنى نفسه، وبعضھم حافظ على استق(لية كل فقرة واعتبرھا مادة  فبعضھم دمج أكثر من فقرة كونھا

بينما قسم  )٩٠(مادة) ٤٧(، فنجد مث(ً أن خالد بن صالح الحميدي قسم الوثيقة إلى لفة عن غيرھادستورية مخت
) ٣٣(يھض دراسته للوثيقة بـر وليد نوينما اختص، ف)٩١(مادة) ٥٢(الباحث عون الشريف قاسم فقراتھا إلى 

، ونحن بدورنا اعتمدنا صيغة جديدة في تحليل ودراسة المواد التي تتعلق بحقوق ا*نسان والحريات )٩٢(مادة
  .البحث العامة وبقدر تعلق ا�مر بالموضوع

 طرافا� ع(قةوتحديد  موادھافي صياغة  )�(محمد تدل وثيقة المدينة بوضوح وج(ء على عبقرية الرسول    
يھا ـ لما ف آنذاكـ  المنورة في المدينة ا�وضاع، فقد كانت موادھا مترابطة وشاملة وتصلح لع(ج ببعضبعضھا 

على اخت(ف  ا*نسانيتمتع بنو ك والمساواة التامة بين البشر، العدالة المطلقة التي تحقق من القواعد والمبادئ
زال المبادئ ت وJ" :محمد سليم ا�ستاذويقول  )٩٣(بأنواعھاوالحريات ة كاملبالحقوق  وأديانھمولغاتھم  ألوانھم

 إلى المتعاقبةذلك في مختلف نظم الحكم أنھا ستظل ك ا�غلبعلى و ،بھا معموJً  المدينة دستورالتي تضمنھا 
نھا الرسول دوَ  )سياسية –قانونية (وثيقة  أولفي  الناس بعد قرون من تقريرھا إليھاوصل التي و...  نا ھذايوم

   .)٩٤()�(محمد الكريم
 فحرية الدين مكفولة الخ،..  ا�من وحق، كحرية العقيدة والعبادة الحريات مصونة نأالوثيقة  أعلنتفقد     

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ فََمْن يَْكفُرْ " :ىقال تعال ،للمسلمين دينھم ولليھود دينھم بِالطَّاُغوِت  َ� إِْكَراهَ فِي الدِّيِن قَْد تَبَيََّن الرُّ
ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقَى َ� اْنِفَصاَم لََھا َوهللاَّ َّeبإنزالالوثيقة  أنذرتوقد . )٩٥("َويُْؤِمْن ِبا 

، اسيقة على تحقيق العدالة بين النقد نصت الوثف، يكسر ھذه القاعدة أو، المبدأمن يخالف ھذا  وإھ(ك، الوعيد
ر يسَ تقيم العدل بين الناس وتفسح المجال وتُ  إن واجب عليھا ا*س(ميةالدولة  إنو، المساواة مبدأ تحقيقوعلى 
، )٩٦(مال أويكلفه ذلك جھد  إن، دون وأسرعھاالسبل  ريسبأحقه  إلىيصل  أنيطلب حقه  إنسانكل  أمامالسبل 

  .حقه إلىتعيق صاحب الحق من الوصول  أنتمنع أي وسيلة من الوسائل التي من شانھا  أنوعليھا 
ة اشد الحفاوة منھجه التربوي حفيَ بخصائصه التي احتواھا  ا*نسانيةلقيادة  وإعدادهتربية المجتمع المسلم  أن   

قال  ،ھو دعامة القيادة الموفقةوالشعوب، Jن العدل  وا�مموالجماعات  ا*فرادبين  وإقامته، بشرعة العدل
ِ َولَْو َعلَى أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْيِن َوا8َْقْ يَا أَيُّھَ ":تعالى َّeِ اِميَن بِاْلقِْسِط ُشَھَداَء َربِيَن إِْن يَُكْن ا الَِّذيَن آََمنُوا ُكونُوا قَوَّ

ُ أَْولَى بِِھَما فََ< تَتَِّبُعوا اْلَھَوى أَْن تَْعِدلُوا َوإِْن تَْلُووا أَ  َّeَكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخِبيًرا َغنِيًّا أَْو فَقِيًرا فَا َ ْو تُْعِرُضوا فَإِنَّ هللاَّ
، فالعدل قيق العدل على أتم صورة وأكمل حالةالمسلم بتح صريح في تكليف المجتمع القرآنيوھذا النص  )٩٧("

 وأمن قوة مادية كانت  تيأو، وبكل ما النفس وابعد البعداءغير مع  ذوي القربى كالعدل ، وعلىسعلى النف
  .)٩٨(بيل توطيد دعائم العدل اJجتماعيالعمل في سروحية، يعني 

الذي يخص به على اJستمساك بالعدل عند  أسلوبهيقف في  القران الكريم ـ وھو دستور المجتمع المسلم ـ J أن    
تتملق عدل لعاطفة ال إقامةيخضع في  نأعليه  ويأبى، ا*نسانيمدخل الضمير  إلىولكنه يتولج سفح الحياة، 

حتى J  ، فيلوي عنه عنق العدلأو يتملق عاطفة الرحمة، فيرحم الفقير لفقره، لغني لغناه وسعة ثروته من المالل
  .على الحقحيف يرى ما يقع منه من ظلم و

في  وفق التكافل اJجتماعي، وكما جاء متماسكة القويةال ا*نسانية على مفھوم الوحدة)�(النبي تأكيدويزداد     
ً كون مِ يزَ  المؤمنين J إن: "ةالوثيق سياسة الرسول  أخذتوھكذا  ."أو عقليعطوه بالمعروف في فداء  أن فرحا

 فيه والخزرج مثال رائع تجلت ا�وسمن  ا�نصارولنا في  ،خ(ل وثيقة المدينة مستقيم منطريقھا  )�(الكريم
تحولت ف ،العصبية القبليةالقبيلتين بفعل تا الكبيرة التي كانت تعانيھا كلالھوة حيث تمكن من ردم  عبقرية القائد

َوأَلََّف  :"وفي ذلك يقول هللا عز وجل ،الرسول لھم مؤاخاةسلمي بعد التعايش ال إلى مدمرةال حياتھم من الحرب
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 َ  )٩٩("أَلََّف بَْينَُھْم إِنَّهُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  بَْيَن قُلُوبِِھْم لَْو أَْنفَْقَت َما فِي ا8َْْرِض َجِميًعا َما أَلَّْفَت بَْيَن قُلُوبِِھْم َولَِكنَّ هللاَّ
 ا*س(ميةفالدولة  .)١٠٠(السمع والطاعة لهحق ، ووالزعامة الدينية والدنيويةلرسول هللا بالرسالة  تمكينويعني ال

الجھاد وھي تتوسع بوسيلة  ،نصيب فيھا له المعمورة أبناءكل فرد من ل، فالميةالع ا*نسانية دولة الرسالة
   .)١٠١(اJجتھادو
يجير عليھم " وان المسلمين "  واحدةذمة هللا" :، منھاجاءت نصوص الوثيقة صريحة، فقد المساواةمبدأ  أما      

( في السراء والضراء يتناصرون أنھم ا�خيرةومعنى الفقرة ، "بعضھم موالي بعض دون الناس"وان " أدناھم
عض بما نال دماءھم في سبيل المؤمنين يبئ بعضھم عن ب"أن ) ١٩(، وتضمنت الفقرةمن الوثيقة) ١٥/الفقرة 

ً وقال السھيل شارح. "هللا  :معنى قوله يبئ ،ھو من البواء ،أيو" )ا�نفالروض ( السيرة النبوية في كتابه ا
  .)١٠٢("المساواة

وتقويم المجتمع اء بدرجة كبيرة في بن، وتسھم ا*س(م التي اقرھا، إحدى المبادئ العامةيعد مبادئ المساواة و    
لمبدأ  تأكيداً ، ومما ورد في القران الكريم العصر الحديثتشريعات وقوانين كافة ال سبق اقره لقد، المسلم

نَّ أَْكَرَمُكْم يَا أَيَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل ِلتََعاَرفُوا إِ : "المساواة قوله تعالى
َ َعِليٌم َخبِيرٌ  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ   .)١٠٣("ِعْنَد هللاَّ

، وJ أعجميلعربي على فضل  ، أJ Jأباكم واحدوإن ، إن ربكم واحد أJالناس  أيھايا :")�(وقال رسول هللا    
 أھمالمبدأ من  كان ھذا ،)١٠٤("، إJ بالتقوى، و�سود على احمرحمر على اسود، وJ �عربي�عجمي على 

 والقضاءالشرع  أمامفي معاملة الناس  تأتيفالمساواة . لsس(م المبادئ التي تجذب الكثير من الشعوب قديماً 
أو ، الجاه أوالثروة  أواللون  أو، أو الجنس ا�صل، والحقوق العامة دون تفريق بسبب ا*س(مية ا�حكاموكافة 
بل المساواة  في كافة صور الحياة، جميعاً  بين الناس) المساواة العامة(اواة ھناوليس المقصود بالمس )١٠٥(غيرھا

  .)١٠٦(عين ويرون ذلك عدJً ما ينادى بھا بعض المخدوالمنضبطة بالشريعة ا*س(مية، J ك
 ،بالدولةا�فراد وع(قة  وا*داريةمقومات الدستورية ما قد تحتاجه الدولة من ال أتمعلى  الوثيقةاشتملت لقد      

خ(لھا  للمسلمين ليشرع بعد الھجرة عشر سنوات)�(على رسول هللاينزل في المدينة  الكريم ءانوكان القر
 وأسسالحرام والح(ل  وأحكامؤون المجتمع، وش ،السياسة وأصول، الحكم ، ويرسي مبادئمناھج الحياة

الشريفة  النبوية السنةكما أن منھج . جلدولة المسلمة في الداخل والخار، وقوانين االتقاضي، وقواعد العدل
عريضة في  ت خطوطاً خَط ) �(التي كتبھا الرسولفالوثيقة  .يرتنوير وتبصله بده، وتفصَ تشيَ ة له، عمادال

َ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َوا:"عم(ً بقوله تعالى .تيبات الدستورية وتعتبر في القمةالتر تَّقُوا هللاَّ
   .)١٠٧("لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ 

نصت على فض الخ(ف وتحقيق العدالة وضمان الحقوق، وجعلت الفصل من الوثيقة فقد  )٢٣(أما المادة        
وأنكم مھما اختلفتم فيه من شيء، فإن مردة " :وقد جاء فيھا. )�(في كل ا�مور بالمدينة،يعود إلى هللا ورسول

فصل الدينية المنظمة للعدل والحكم وال والمغزى من ذلك واضح وھو تأكيد السلطة" )�(الى الرسولإلى هللا و
في الداخل من جراء تعدد السلطات، وفي الوقت ذاته تأكيد والفوضى في الخ(فات منعاً لقيام اJضطراب 

  .  )١٠٨(على الدولة )�(محمد ضمني برئاسة الرسول
يرجع إليھا سكان المدينة بما فيھم اليھود  ،بوجود سلطة قضائية عليھاو ،الوثيقةھذه وقد اعترف اليھود ب      

بل فقط عندما  ،من الوثيقة، لكن اليھود لم يلتزموا بالرجوع إلى القضاء ا*س(مي  دائماً ) ٤٢(بموجب المادة
م يحتكمون إلى يكون الحدث أو الشجار بينھم وبين المسلمين، إما قضاياھم الخاصة وأحوالھم الشخصية فھ

وقد خير القران الكريم  )�(التوراة ويقض بينھم أحبارھم، ولكن إذا شاءوا فبوسعھم اJحتكام إلى البني
ْحِت فَإِْن  :"بين قبول الحكم فيھم أو ردھم إلى أحبارھم، قال تعالى  )�(النبي اُعوَن لِْلَكِذِب أَكَّالُوَن لِلسُّ َسمَّ

وَك َشْيئًا َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَْينَُھْم ِباْلقِْسِط إِنَّ َجاُءوَك فَاْحُكْم بَْينَُھْم أَ   ْو أَْعِرْض َعْنُھْم َوإِْن تُْعِرْض َعْنُھْم فَلَْن يَُضرُّ
َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  إن تحقيق الحاكمية تمكين العبودية وقيام الغاية التي من اجلھا خلق ا*نسان والجان، . )١٠٩("هللاَّ
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ْنَس إِ�َّ ِليَْعبُُدونِ ":تعالىقال  فكذلك هللا كتاب تحقيق العبودية غاية من إنزال  إن )١١٠("َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْ%ِ
  . غاية من إنزالهتطبيق الحاكمية 

التي تضمنتھا، فقد  كافة وفق المبادئ العامة الحقوق المدنية والسياسية �ھل المدينة المدينة وثيقةنت قد ضمل      
ت دساتير الدول الحديثة على وضعھا فيھا، وفي طليعة ھذه المبادئ تحديد مفھوم ا�مة وحق المواطنة، درج

ممن لحق بھم وجاھد معھم امة واحدة وفا�مة في الوثيقة تضم المسلمين جميعاً مھاجرين وأنصار ومن تبعھم 
قومه  )�(إذ نقل الرسول، العربفي جزيرة ومن من دون الناس، وھذا شيء جديد في تاريخ الحياة السياسية 

امة " قالت الوثيقة عنھمف، م كل من اعتنق الدين الجديدإلى شعار ا�مة التي تض، من شعار القبيلة والتبعية لھا
ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُّ :"ا جاء به القران الكريم، بقوله تعال، وكم)٢(المادة" واحد من دون الناس تُُكْم أُمَّ ُكْم إِنَّ َھِذِه أُمَّ

ةً َوَسطًا ِلتَُكونُوا :"وبين سبحانه وتعالى وسطية ھذه ا�مة في قوله تعالى. )١١١("فَاْعبُُدونِ  َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ
ُسوُل َعلَْيُكْم َشِھيًدا َوَما َجَعْلنَا اْلقِْبلَةَ الَّتِي ُكْنَت َعلَْيَھا إِ�َّ  ُسوَل  ُشَھَداَء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ لِنَْعلََم َمْن يَتَّبُِع الرَّ
ُ ِليُضِ  ُ َوَما َكاَن هللاَّ ْن يَْنقَلُِب َعلَى َعقِبَْيِه َوإِْن َكانَْت لََكِبيَرةً إِ�َّ َعلَى الَِّذيَن َھَدى هللاَّ َ بِالنَّاِس ِممَّ يَع إِيَمانَُكْم إِنَّ هللاَّ

  .)١١٢("لََرُءوٌف َرِحيٌم 
ق على جماعة من المسلمين والمؤمنين ومن تبعھم من أھل المدينة اندمج المسلمون على وبھذا اJسم الذي أطل     

صرون المظلوم رابطة ا*س(م فھم يتكافلون فيما بينھم، وھم ينم في ھذه الجماعة التي تربط بينھم اخت(ف قبائلھ
وس والخزرج في جماعة ون حقوق القرابة، والمحبة، والجوار، لقد انصھرت قبيلتا ا�على الظالم، وھم يؤد

ا�نصار ثم انصھر ا�نصار والمھاجرين في جماعة المسلمين واجمعوا امة واحدة تربطھم رابطة العقيدة وليس 
وليس  ةھم � وليس للقبيلة، واJحتكام للشرعارھم وتتحد قبلتھم ووجھتھم، ووJؤالدم، فيَتحد شعورھم وتتحد أفك

، وJ شك أن تميَز الجماعة الدينية كان "من دون الناس"لى بقية الناس للعرف، وھم يتمايزون بھذه الحقوق ع
  .)١١٣(أمراً مقصوداً يستھدف زيادة تماسكھا واعتزازھا بذاتھا

اً عنصرضمنت لھم حق الموطنة وعدتھم من مواطني الدولة ا*س(مية و جزاءً المدينة يھود اعتبرت الوثيقة       
ير فان له النصر وا�سوة، غوان من تبعنا من يھود،:"الوثيقة من ١٦/المادة جاء في من عناصرھا كما

وان :(وما يليھا، حيث نصت صراحة ٢٥/، ثم زاد ھذا الحكم إيضاحاً في المادة"مظلومين وJ متناصرين عليھم
  )....ھود بني عوف امة مع مؤمنيني

وأنھم امة ، لذين يعيشون في أرجائه مواطنينأھل الكتاب ا اً عتبرقد حفظ حق ا�قليات موبھذا نرى أن ا*س(م       
فاخت(ف الدين ليس بمقتضى أحكام الوثيقة سبباً ، ما داموا قائمين بالواجبات المترتبة عليھم،مع المؤمنين

  .التي ھي حق من أھم الحقوق ا*نسانية "المواطنة"للحرمان من مبدأ 
الحب حباً جماً لما طبع عليه من  أمتهيحب  )�(محمد هللا رسولكان وفيما يتعلق بحق الراعي والرعية فقد      

أمته مشقة  أصابتيتألم إذا  فھو الرحمة المھداة لھذه ا�مة، هللا عز وجل في قلبه، ألقاھاوالرحمة العظيمة التي 
 قلبه إJ إذا يسترح يھدأ باله وJ J ا�مةمن شدة رحمته بھذه  )�(وكان ،ألمت بھم ملمةأو نزلت بھم شدة أو 

التخلق بالرحمة والتمسك  إلىلذلك كان يرشدھم  ،آمنة مطمئنة تحف بھا السعادة والھناء من كل مكان أمتهكانت 
حتى  ا�مثاللھم ضرب ييوجھھم بالقول والفعل وفكان أمين الحقوق وضمان الحريات، ت إلىبھا �نھا السبيل 

يد العيش الرغالحقوق و ل_مةيق ما يضمن ھذا الخلق الكريم في نفوسھم لما له من اثر عظيم في تحقغرس ي
إِنََّما :"قوله تعالىمتحابين عم(ً ب إخوة مةا�يجعل وتامين الحقوق �ن العيش في ظل الرحمة  ،والحياة الكريمة

َ لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ  متعاونين متضامنين يسودھم  جماعة ،)١١٤("اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ َفأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا هللاَّ
ِ َوَ� الشَّْھَر اْلَحَراَم َوَ� اْلَھْدَي َوَ� :"عالىالود ويشملھم الوئام كما قال ت يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آََمنُوا َ� تُِحلُّوا َشَعائَِر هللاَّ

يَن اْلبَْيَت اْلَحَراَم يَْبتَغُوَن فَْضً< ِمْن َربِِّھمْ  َوِرْضَوانًا َوإَِذا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدوا َوَ� يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآَُن قَْوٍم  اْلقََ<ئَِد َوَ� آَمِّ
وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْن تَْعتَُدوا َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَ� تََعاَونُوا َعلَى ْثِم َواْلعُْدَواِن َواتَّقُوا  أَْن َصدُّ اْ%ِ

َ إِ  َ َشِديُد اْلِعقَابِ هللاَّ مثل المؤمنين في توادھم :"، كما قال صلى هللا عليه وسلم كونوا كالجسد الواحدو .)١١٥("نَّ هللاَّ
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اعى له سائر الجسد بالسھر تد اً منه عضو شتكىاوتعاطفھم وتراحمھم كمثل الجسد الواحد إذا 
تظلھا  أنلمواطن التي ينبغي ليم ويرشدھم أمته ھذا الخلق الكريعلم  )�(ولذلك شرع رسول هللا،)١١٦("والحمى

يَا أَيَُّھا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوبَثَّ :" عز وجلالرحمة حيث قال هللا
َ الَِّذي تََساءَ  َ َكاَن َعلَْيُكْم َرِقيبًاِمْنُھَما ِرَجاً� َكِثيًرا َونَِساًء َواتَّقُوا هللاَّ وتحيط بھا . )١١٧("لُوَن بِِه َوا8َْْرَحاَم إِنَّ هللاَّ

اھتمامه ) �(وقد وجه الرسول ،غيرھاأكثر من الرعاية والرحمة ب رأفة ويغشاھا الحب والحنان وتحظىال
فقد اخرج مسلم عن انس  وا�حفاد ا�وJدھم والرحمة ب ق عليھاغدنته الشريفة وأفي سُ  ھذه المواطن إلىالبالغ 

ً  إبراھيمكان  :، قال)�(هللا رسولأحداً ارحم بالعباد من ما رأيت :قال) ي هللا عنهرض(بن مالك  له  مسترضعا
ً قين ق ونحن معه فيدخل البيت وكان ظئرهعوالي المدينة وكان ينطلفي    . )١١٨(فيقبله ثم يرجع فيأخذه ا

ا�وJد فكان ل لكل فقط ب �وJدهوليس  عطي للصغار ھذا الحقي يت أجل وأعظم من ھذه الرحمة، وكيفأرأ    
الرحمة والحنان والرأفة والشفقة  وھذا دليل على. )(معليھما الس(الحسن والحسين بھم كرحمته بسبطيه رحيماً 

 .جتمعع الرفق والمودة في المجشيو ا*س(مفي وھو حق ، وان رحمة الكبار للصغار لھا قيمة تربوية با�طفال
قال " :عن جده قال أبيهومنھا ما رواه عمر بن شعيب عن  ،عدة أحاديثِ ذلك في  إلى أمته )�(وقد نبه النبي

  . )١١٩("نانا ويعرف شرف كبيرُ يرحم صغيرُ  ليس منا من لم:")�(رسول هللا
، نحقوق ا*نسان حيث الرأفة والحنا ابلغھا فيفي الرحمة و ا�مثلة أروع )�(ذلك ضرب لنا الرسولوب    

الرسول  بلغ من كمال الرحمة ما بلغهُ  إنسان أيُ و .عند هللاعليا  أن لsنسان قيمة وحرمة سنة النبويةنا التذكرو
ة هللا عز وجل مرَ ،فقد صنعه ا*نسانيةرفع من ھذه إنسان في أي عصر من العصور ا وأي )�(محمد الكريم

في المجتمع وواجب  ةيركب حقوق ليتامىل ذا كانمن اجل ھو .ولن يوجد بعد ذلك حتى يقوم الناس لرب العالمين
الشلل على قدر ما فقدت  أصابھاالضعف والوھن بل  أصابھافسدوا  إذا ا�مةجسم  أعضاءفھم  ،اجتماعي عام
  .خدمة الوطن ونفعه ورفع شأنه في ا�عضاءمن نشاط ھذه 

 ،الوالدانمن غيرھا ھما  أكثرين حقوقھا وتأمهللا تعالى بأن تحظى بالرحمة والرعاية  أمرومن المواطن التي      
ْحَمِة ":، ولذلك قال تعالىبالمودة والبر ھما أجدر الناس بالرحمة وأوJھم إذ َواْخفِْض لَُھَما َجنَاَح الذُّلِّ ِمَن الرَّ

 ،عل الرحمة بھاشأنھا وج )�(الرسول أعلىفقد  ا�موJسيما  .)١٢٠("َوقُْل َربِّ اْرَحْمُھَما َكَما َربَّيَانِي َصِغيًرا
عن ) رضي هللا عنه(ريرة ھ أبو فيما يروى) �(ا�ب، فقالحقوقھا قبل حق  أداء وألزمنادرجة  اسميھا وبرَ 

: الناس بحسن صحابتي؟ قال أحقل هللا من وسر يا :فقال )�(هللارسول  إلىجاء رجل :حيث قال البني
كان ھكذا . )١٢١("أبوكثم ":قال ثم من؟: الق."أمكثم ":قال ال ثم من؟ق. "أمكثم :"لاق ثم من؟:قال."أمك"

حقھا ووثقه تمام التوثيق  أكدواJحترام والناس بالرحمة والمودة  أحق ا�م أنويبين لھم  أمته يعلم )�(الرسول
بماله  فا�ب، ا�وJداJثنين مشتركان في تربية أن بعد ذلك مع  ا�ببان ذكرھا ث(ث مرات ثم ذكر حق 

حملته  ،ا�ب عانعانت في سبيله فوق ما  ا�مطعامه وشرابه ولباسه وفراشه ولكن إو بخدمتهورعايته، أما ا�م 
على ضعف وأرضعته كرھا وكاد الموت يختطفھا من الھول ما تقاسي عند  على وھن وضعفاً  وھناً  أشھرتسعة 

  .ع لوجعهوتتوج �لمه تتألمطويلة ساھرة على راحته  أياما، وأرضعته الوJدة أثناءالمخاطر وفي 
  

  الخاتمة 
في صياغة موادھا  وتحديد ع(قة مكونات  )�(تدل وثيقة المدينة بوضوح وج(ء على عبقرية الرسول محمد     

مجتمع المدينة المنورة وتقوية ا*خوة بعضھم ببعض، فقد كانت موادھا مترابطة وشاملة وكانت خير دستور 
من القواعد والمبادئ ما تحققه العدالة المطلقة والمساواة التامة عالج ا�وضاع في المدينة ـ آنذاك ـ وأسس فيھا 

بين البشر، وان يتمتع بنو ا*نسان على اخت(ف ألوانھم ولغاتھم وأديانھم بالحقوق كاملة والحريات 
ن الحريات مصونة، كحرية العقيدة فقد أعلنت الوثيقة أ. )�(فھي أول وثيقة سياسية دَونھا الرسول...بأنواعھا

J إكراه في الدين قد (للمسلمين دينھم ولليھود دينھم قال تعال :الخ، فحرية الدين مكفولة .. لعبادة وحق ا�من وا
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تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن با� فقد استمسك بالعروة الوثقى J انفصام لھا وهللا سميع 
نصت  كماخالف ھذا المبدأ، أو يكسر ھذه القاعدة، ، وقد أنذرت الوثيقة بإنزال الوعيد، وإھ(ك من ي)عليم

إن الدولة ا*س(مية واجب عليھا إن تقيم والوثيقة على تحقيق العدالة بين الناس، وعلى تحقيق مبدأ المساواة، 
ر السبل حقه بأيس صل إلىحأن ي ،حقهبلب ار السبل أمام كل إنسان يطالعدل بين الناس وتفسح المجال وتيسَ 

 .تعيق صاحب الحق من الوصول إلى حقه جھة ن إن يكلفه ذلك جھد أو مال، وعليھا أن تمنع أيوأسرعھا، دو
مع ذكر توصية  اتوصل إليھتم الأھم اJستنتاجات التي  وفي الختام نوجز .شكالهوترفض الظلم بكل أنواعه وأ

م مسؤولية ا�مة ا*س(مية أن تؤخذ بنظر اJعتبار لمن تؤول إليھن في غاية من ا�ھمية بمكان يراھا الباحثا
  :ا�تيوعلى النحو . وخدمة ا*نسانية في جميع المعمورة

وغير  لما كان عند العرب القدماء،عن تأصل نافذ بمفاھيم الحق والكرامة وجاء تطبيقاً كشف البحث  .١
ة على نصرة عندما اتفق أعيان مكإJ إيماناً بنصرة الحق، حلف الفضول  أتِ مرتبط بالنظريات المجردة، ولم ي

   .المظلوم والوقوف إلى جانبه وإعادة كافة حقوقه
 في تامين الحقوق كان أنموذجا لsنسانية )�(أن التراث ا*س(مي في عھد رسول هللا J مجال للشك، .٢

  .لشريعة ا*س(مية السمحاء التي J يظلم فيھا إنسانا بما حملتهالحريات العامة وو
ھذبت  ،الشريفةوا�حاديث النبوية  لنصوص القرآنيةنة وما ت(ھا من االمدي وثيقة، أن انحثاتوصل الب .٣

وثيقة تصلح لكل زمان ال المبادئ التي تضمنتھا وھذا ما يؤكد أن التربوي وطورت المنھج ا*س(مي ا*نساني
نبوية ا�حاديث المرتبة إلى بمجموعھا وترقى  ،وملزمة التطبيق ،والحريات كونھا شاملة لكافة الحقوق ومكان،

 .اعة، أو تخص أحداً بإطراء أو ذموأسلوبھا ينم عن أصالتھا، وليس فيھا مدح أو قدح لفرد أو جم ،الصحيحة
 .وثيقة أصلية وغير مزورة لذلك فھي

تُعد ھذه الوثيقة مھمة بل بالغة ا�ھمية ويجب أن تُدرس بمختلف المستويات الدراسية �نھا ماٍض  .٤
شامل للحقوق والحريات سبق ا�طروحات والنظريات أنساني ، فھي منجز مشرف للمسلمين وا*نسانية جميعاً 
في  وغيرھم) جان جاك روسو، فولتير، مونتيسكيو(لحقوق ا*نسان أمثال التي روج لھا الف(سفة والمنظرون

 .العصر الحديث
ً أربعة عشر قرنأكثر من كتب منذ  دستور المدينة،  .٥ حفظ . �جناسعددة الديانات وا�عراق وافي دولة مت ا

 Jن أي خروج عن الدستور يعد إسقاطاً له، وJ ،حقوق الجميع وسعى إلى تحقيق نظام يحترم جميع الحريات
 .مدنية يؤسس *قامة دولة

خت بين القبائل وثيقة المدينة، تعد أول عقد اجتماعي عرفته البشرية، فھي تجربة فريدة من نوعھا أ .٦
محيطھا الخارجي، فأخرجتھم من ظلمات الجاھلية التي كانت و نةداخل المدي) س والخزرجا�و(العربية 
 .إلى العدل والتسامح والتعايش السلمي في المجتمع قبل الھجرةمترسبة 

ففي  ظم الع(قات الخارجية،ونا*نساني أول من شرع مبادئ القانون الدولي ، )�(يعد النبي محمد  .٧
، وھذا دليل على إن الدين إقامة ع(قات مع الدول المجاورةالوقت الذي نظم سياسة دولته في الداخل عمل على 

وتعايش ووئام ھدفه ا�سمى عبادة هللا وتحقيق ا�من والس(م والتعاون مع ا�خرين وس(م ا*س(مي دين محبة 
  .ه العامةحرياتا*نسان ولترسيخ الحقوق 

  التوصية
 بن عبدهللا محمدالكريم الرسول  (مية التي أرسى دعائمھاتقدم وانسجاماً مع عالمية الرسالة ا*ستأسيساً لما      

يوماً عالمياً لحقوق المدينة وثيقة كتابة  ـاعتبارببمناشدة العالمين العربي وا*س(مي  انالباحث يصيو ،)�(
ا�مم الجمعية العامة  إع(ن على عكسلsنسانية جميعاً، وحريات من حقوق ھذه الوثيقة ا*نسان لما تضمنته 
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ً يوم ١٩٤٨العاشر من كانون ا�ول عام  الذي عدَ  لمتحدةا ً عالمي ا  في ھذا العامحصل  إذ ،لحقوق ا*نسان ا
أرضه  تباغتص، إذ منا�مسلم ال الفلسطيني العربي شعبال بحق ونكراء وجريمة بشعة اً خطير انتھاكاً 

 الجمعية العامة مباركةدعم وب وJ زال حصل، وكل ھذا )إسرائيل(الكيان الصھيونيمن قبل  كرامته تكانتھو
  .يةومواثيقه الدول ا*نسانحقوق وقيم لمبادئ  أنھا راعيتاً التي تدعي  ا�مم المتحدة

  

 الهوامشو  الحواشي

؛ الشريف، احمد ١٩٩، صوالخ(فة الراشدة، الوسيط في السيرة النبوية ھاشم يحيى. الم(ح، د: راجع على سبيل المثال) ١(
  . ٣٨٧،صرسولفي الجاھلية وعھد ال إبراھيم، مكة والمدنية

  .٥٨ص-٤٩ص ،١٠، لسان العرب ج)ھـ٧١١ت(ا�نصاري الفضل محمد ابن مكرمأبو جمال : بن منظور)١(
  .١٨٨-١٨٧، ص١ج/إبراھيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط ) ٢(
  .٤٢/سورة البقرة،ا�ية ) ٣(
   .٦٣/سورة القصص،ا�ية) ٤(
  ).٢٨٧٠(رقم الحديث الوصايا، اوود،أبو د ؛)٢١٢٠(الحديث رقم ،)ه٢٧٩ت(ترمذيسنن ال :الترمذي )٥(
  .٩ص الحقوق والواجبات والع(قات الدولية في الفقه ا*س(مي،محمد رأفت عثمان، )٦(
  . ١٤٢ـ ص١٤٠، ص١جسرار الخفية،تھذيب الفروق والقواعد السنية في ا�العباس احمد ابن إدريس، أبو : شھاب الدين) ٧(
  .٣٥١الفقه، ص أصولشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في سعد الدين مسعود بن عمر، ي، التفتازان) ٨(
  .١٣٠ -٩٨، صطبيعتھا ووظيفتھا وقيودھا: (مية، الملكية في الشريعة ا*سعبد الس(م داود.دالعبادي،  )٩(
  .٥ص ،"الحقوق في ا*س(م"الثانية عن العبادي، الندوة : نق(ً عن )١٠(
  .٩٨المصدر السابق، ص) ١١(
 .٨١فاروق السامرائي، حقوق ا*نسان في القران الكريم، ص )١٢(
  .١١، صا*نسانفي حقوق رتكزات ، المنق(ً عن نزيه نعيم )١٣(

يطلق عليھا الصكوك  من ديباجة وث(ثين مادة ووثيقتين، وبروتوكول اختياري ١٩٤٨لسنة  ا*نسانالعالمي لحقوق  ا*ع(نيتكون * 
 اسية،ياJتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والس ،ة بشان الحقوق اJقتصادية واJجتماعية والثقافيةJتفاقية الدوليا:ثة وھيالث(

  .٢٣المصدر نفسه، ص. وبروتوكول اختياري ملحق بالحقوق المدنية والسياسية
  .١٧المصدر نفسه،ص) ١٤(
  .٢٥في النصوص العربيةـ ا*س(مية، ص ، مفاھيم الحقوق والعدلالجابري، محمد عابد )١٥(
  .١٦/ سورة ا*سراء) ١٦(
  .٤٧/الروم) ١٧(
  ٢٧ر السابق،صالمصدالجابري، ) ١٨(
  .٢٦المصدر نفسه،ص) ١٩(
  .٢٧المصدر نفسه،ص) ٢٠(
  .٦١، السياسة الشرعية في إص(ح الراعي والرعية، ص)ھـ٧٢٨ت( ابن تيمية) ٢١(
   . ٩٠ - ٦٩،صا*نساناحمد جمال ظاھر، حقوق . د:يراجع ا*نسانللمزيد من اJط(ع على الجذور التاريخية لحقوق ) ٢٢(
طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، . د؛ ١٨٤ص-١٨٣جوانب من حضارة العراق القديمة، ص  عامر سليمان،.د )٢٣(  

  .٨ص بھنام أبو الصوف،أقدم وثيقة تاريخية كانت سومرية،.د؛ ٥٥٩ص
  .١٦-١٥في موسوعة القانون الدولي، ص ا*نسانحقوق سھيل حسين،. الفت(وي، د) ٢٤( 
  .١١٣قبل ا*س(م، صجواد علي، تاريخ العرب . د) ٢٥( 
  .٢٠،صالمصدر السابقالفت(وي، ) ٢٦(
  .٢٢٦،ص فضل أبو غانم، البيئة القبلية في اليمن. د) ٢٧(
  .٢٩١المصدر نفسه، ) ٢٨(
  .٢٦٨المصدر نفسه، ص) ٢٩(
   .٢١،صالمصدر السابقالفت(وي، ) ٣٠(
  .١٤٢ ص، سيرة النبوية،ابن ھشام، أبو محمد عبد الملك) ٣١(
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  .٥٠بين الشريعة والقوانين الوضعية، ص ا*نسان، حقوق ي، أكرم عبد الرزاقالمشھدان) ٣٢(
  .١٣٤، ص١، ج ابن ھشام) ٣٣(
  .١٠٤حسن الحاج حسن، حضارة العرب في العصر الجاھلي، ص.د) ٣٤(
 ، تاريخ العرب في العصر الجاھلي،سالم عبد العزيز.؛ د٩١مصطفى أبو ضيف احمد،دراسات في تاريخ العرب،ص. د) ٣٥(

  .٤١٤ص
  .٩٥ص -٩١ص ،لطفي عبد الواحد يحيى، العرب في العصور القديمة. د) ٣٦(
  .٨٨الفت(وي، تاريخ القانون اليمني القديم، ص) ٣٧(
  .٥٣، صمحمود أيوب، الفكر السياسي ا*س(مي. السناوي، د) ٣٨(
  .٥٤٧، اصح الك(م في سيرة خير ا�نام السيرة النبوية، صعلى محمد محمد.الص(بي، د) ٣٩(
  .٢٧٥، السيرة النبوية الصحيحة، صمأكر. دالعمري، ) ٤٠(
  .٥ص- ٤، تنظيمات الرسول ا*دارية في المدينة، صصالح أحمد: العلي )٤١(
  .٦المصدر نفسه، ص) ٤٢(
  . ٥٠١/ ١ابن ھشام ،) ٤٣(
  . ٥٠١/  ١ المصدر نفسه ،) ٤٤(
-٢٠٢، ا�موال، ص)ھـ٢٢٤ت(؛ ابن س(م، أبو عبيد القاسم٣١٣ص ، مكة والمدينة في الجاھلية وعھد الرسول،الشريف )٤٥(

   . ٢٦٢؛ ابن سيد الناس، عيون ا�ثر في فنون المغازي والشمائل والسير، ص٢٠٧
  . ٥٠١/  ١، ابن ھشام) ٤٦(
   .١/٥٠٢، المصدر نفسه) ٤٧(
  .١١ص ،يخ الدولة العربية، تاريوليوس: فلھوزن )٤٨(
  . ١٠٤، ص الرسولدولة في عھد ، الالعلي) ٤٩(
  . ٢٠١، الوسيط في السيرة النبوية والخ(فة الراشدة ، ص الم(ح) ٥٠(
  .٢٠١نفسه ، ص المصدر ) ٥١(
   .٢٠٢نفسه ، ص  المصدر) ٥٢(
  . ٥٠١/ ١، السيرة ،ابن ھشام) ٥٣(
  . ١/٥٠٣، المصدر نفسه)٥٤(
  . ٢٠٤الم(ح ، ص ) ٥٥(
  . ٢٠٤نفسه ، ص  المصدر) ٥٦(
  . ٢٠٥ صالم(ح ، )٥٧(
  .٥٠١/ ١ابن ھشام ، السيرة ، ) ٥٨(
 . ٥٠٢/ ١المصدر نفسه،) ٥٩(
  . ٢٠٦الم(ح ، الوسيط ، ص ) ٦٠(
   .٥٠٣/ ١، السيرة ، ابن ھشام ) ٦١(
  . ٥٠٣/ ١المصدر نفسه ،) ٦٢(
  .١٨٣-١٧٨، الرحيق المختوم بحث في السيرة نبوية، ص، صفي الرحمنالمباركفوري) ٦٣(
  .٧٠ا�ية / سورة ا*سراء) ٦٤(
  .٥٦ا�ية / سورة الذاريات) ٦٥(
  .١٥٧ا�ية / سورة ا�عراف) ٦٦(
  . ٩٥-٩٤، العقل السياسي العربي، ص الجابري، محمد عابد: نق(ً عن) ٦٧(
   .١٩٦-١٩١،ص) �(بعض الجوانب من حياة الرسول الكريم: علي الحوات، ندوة السيرة النبوية: نق(ً عن) ٦٨(
حدث غير :شوقي أبو خليل، الھجرة ؛٣٥١، ص٦جتاريخ الرسل والملوك، ،)ه٣١٠ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير) ٦٩(

  .١١١، صلتاريخمجرى ا
  .٦٧-٦٢المدينة، ص) صحيفة(خالد بن صالح ، نشوء الفكر السياسي ا*س(مي من خ(لالحميدي، : لمزيد يراجعل) ٧٠(
  .١٥٣ص-١٤٧، صة لسيرابن ھشام، ا) ٧١(
  . ١٥٤، ص د نويھض، قراءة في دستور المدينةولي  )٧٢(
  .١٤٧الِديات؛ الواحدة معقلة، ابن ھشام، ص: معاقل )٧٣(
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  .١٤٧المصدر نفسه، ص. ا�سير: العاني) ٧٤( 
  .٣٢٣-٣٢٠ص ،٢رة النبوية، جالسي )ه٧٧٤ت(ابو الفداء،ابن كثير) ٧٥( 
  .١٤٧ام،صابن ھش )٧٦(
  .١٥٣-١٤٨المصدر نفسه، ص) ٧٧(
   .٣٣،ص٣المصدر نفسه،ج )٧٨(
  .، الھامش٣٣،ص٣المصدر نفسه،ج) ٧٩(
  .،الھامش٣٣،ص٣المصدر نفسه،ج) ٨٠(
  .،الھامش٣٣،ص٣المصدر نفسه،ج) ٨١(
  .،الھامش ٣٣،ص٣المصدر نفسه،ج) ٨٢(
  .، الھامش٣٣،ص٣المصدر نفسه،ج )٨٣(
  .ش، الھام٣٤،ص٣المصدر نفسه،ج) ٨٤(
  .، الھامش٣٤،ص٣المصدر نفسه،ج) ٨٥(
  .، الھامش٣١،ص٣المصدر نفسه،ج) ٨٦(
  .، الھامش٣١،ص٣المصدر نفسه،ج) ٨٧(
  .١/٢٣٨،عيون ا�ثر ،وابن سيد الناس ،٣/٢٢٤، النھايةو وابن كثير، البداية ،٣٣،ص٣ج، ابن ھشام )٨٨(
  .٧٠/سورة ا*سراء )٨٩(
  .٧١الحميدي، ص )٩٠(
  .٢٥، ص١٩٩١نشأة الدولة ا*س(مية على عھد رسول هللا، دار المأمون، الخرطوم، عون شريف قاسم، ) ٩١(
  .١٦٣وليد نويھض، المصدر السابق، ص) ٩٢(
  .٤٢٠، دولة الرسول من التكوين إلى التمكين، صالدقس، كامل س(مة) ٩٣(
  .٥٥٧،ص١الص(بي، المصدر السابق، ج )٩٤(
  .٢٥٦ا�ية / سورة البقرة) ٩٥(
  .٥٨رس، النظام السياسي في ا*س(م، صأبو فا) ٩٦(
  .١٣٥ا�ية / سورة النساء) ٩٧(
  . ٥٥٩الص(بي، ص )٩٨(
  .٦٣/ ، ا�يةسورة ا�نفال) ٩٩(
  .٥١٨، ص١(بي ،جصال) ١٠٠(
  .٤٢٣، ص الدقس )١٠١(
  .١/٥٦١الص(بي، ج) ١٠٢(
  .١٣ا�ية / سورة الحجرات) ١٠٣(
  .٤١١، ٥مسند ا*مام احمد، ج) ١٠٤(
  .٤٦٣(بي، فقه التمكين، صالص )١٠٥(
  .٦٢٤، ١الميداني، ا�خ(ق ا*س(مية وأسسھا، ج) ١٠٦(
  .١٠اJية /سورة الحجرات) ١٠٧(
  .١٦٣، صوليد نويھض) ١٠٨(
  .٤٢/سورة المائدة، ا�ية ) ١٠٩(
  .٥٦/سورة الذاريات، ا�ية) ١١٠(
  .٩٢/ سورة ا�نبياء، ا�ية) ١١١(
  .١٤٣/ سورة البقرة، ا�ية )١١٢(
  .٤٦٣الص(بي، فقه التمكين، ص )١١٣(
  .١٠ا�ية / سورة الحجرات) ١١٤(
  .٢/سورة المائدة، ا�ية ) ١١٥(
  .٢٠،ص٨، ج)٦٧٥١(، رقم الحديث، صحيح مسلم)ه٢٦١ت(بن مسلم القشيريابن الحجاج االحسن مسلم  أبوالنيسابوري، ) ١١٦(
  .١/سورة النساء،ا�ية) ١١٧(
  .٧٦،ص٧، ج)٦١٦٨(م الحديث، رقالنيسابوري، صحيح مسلم) ١١٨(
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  . ٣٢٢، ص٤، ج)١٩٢٠(رقم الحديث ي،رمذ، سنن الت)ه٢٧٩ت(عيسى السلميأبو  بن عيسىامحمد الترمذي، ) ١١٩(
  .٢٤/ سورة ا*سراء، ا�ية) ١٢٠(
  .٢٢٢٧، ص٥، ج)٥٦٢٦(رقم الحديث ،البخاري صحيح،)ه٢٥٦ت(عبدهللا  أبومحمد بن إسماعيل  البخاري،) ١٢١(
  
  

  لمراجعالمصادر وا
  .القرءان الكريم -
  .١٩٨٩تركيا، / ، دار الدعوة، استانبول١ج/إبراھيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط ) ١(
، السياسة الشرعية في إص(ح الراعي والرعية، )ه٧٢٨ت(الس(م  بن عبد تقي الدين أبو العباس احمد بن عبدا لحليم :ابن تيمية) ٢(

  .١٩٦٩دار الكتاب العربي، القاھرة، 
، مؤسسة عزالدين، بيروت، ١،جفي فنون المغازي والسير ، عيون ا�ثر)ه٧٣٤ت(هللا بن يحيى محمد بن عبد: ابن سيد الناس) ٣(

١٩٨٦.  
محمد حامد الفقي، المكتبة التجارية الكبرى، القاھرة، ، ا�موال، صححه وعلَق ھوامشه )ھـ٢٢٤ت(ابن س(م، أبو عبيد القاسم  )٤(

  .ه١٣٥٣
  .٢، ج١٩٩٠السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت،  ،)ه٧٧٤ت(الفداء أبو: ابن كثير )٥(
  .٣،ج لبداية والنھاية ،ابن كثير) ٦(
  .١٠ت، ج.، لسان العرب، دار صادر، بيروت،د)ه٧١١ت(ا�نصاريجمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم  :ابن منظور) ٧(
مطبعة  ، سيرة النبوية،تحقيق مصطفى السقا وإبراھيم اJنباري وعبد الحفيظ شلبي، )ه٢١٨ت(ابن ھشام، أبو محمد عبد الملك) ٨(

  .١٩٥٥، )القاھرة(طفى الباري، مصرمص
ِجْستَانِيُّ  )٩(   ).٢٨٧٠(رقم الحديث كتاب الوصايا،: ، سنن ابي داود)ه٢٧٥ت(أبو داود، سليمان بن ا�شعث بن إسحاق ا�زدي السِّ
  .ھـ١٤٠٩ة، محمد عبد القادر أبو فارس، النظام السياسي في ا*س(م، دار الفرقان، ا�ردن، الطبعة الثالث. د: أبو فارس) ١٠(
   .١٩٢٥القاھرة، الشريف، مكة والمدينة في الجاھلية وعھد الرسول،  إبراھيماحمد  )١١(
  .١٩٨٨احمد جمال ظاھر، حقوق ا*نسان، عمان، . د) ١٢(

/ ھـ ١٤١٤م، .،  دار إحياء التراث العربي ، د.٥، مسند ا*مام احمد، جأحمد بن محمد بن حنبل بن ھ(ل بن أسد :ا*مام احمد) ١٣(
  .م١٩٩٣

   .٢٠٠١، ١العمري، السيرة النبوية الصحيحة، ج أكرم. د) ١٤( 
، ١٩٨٧، ٣بيروت، ط –اليمامة  البخاري، محمد بن إسماعيل ابو عبدهللا البخاري الجعفي، صحيح البخاري، دار ابن كثير،) ١٥( 

  .٥، ج)٥٦٢٦(تحقيق مصطفى ديب البغا، رقم الحديث
  .١٩٩٥، بغداد، ٣/ الصوف، أقدم وثيقة تاريخية كانت سومرية، مجلة حقوق ا*نسان، العدد أبوبھنام . د )١٦(
لتراث العربي، بيروت، تحقيق ، سنن الترمذي، دار إحياء ا)ه٢٧٩ت(عيسى الترمذي السلميأبو محمد ابن عيسى  :الترمذي) ١٧(

  .٤، ج)١٩٢٠(الشيخ احمد شاكر وآخرون، رقم الحديث
الدين مسعود بن عمر ، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، طبعه وخرج آياته وأحاديثه  سعد: التفتازاني) ١٨( 

   .٢، ج١٩٩٦زكريا العميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، 
،بيروت،  محمد عابد ،مفاھيم الحقوق والعدل في النصوص العربية ـ ا*س(مية، مركز دراسات الوحدة العربية: الجابري) ١٩(

٢٠٠٢.  
  . ١٩٩٠محمد عابد، العقل السياسي العربي، محدداته وتجلياته، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، : الجابري) ٢٠(
  .١٩٥٠جواد علي، تاريخ العرب قبل ا*س(م، بغداد، . د )٢١(
  .١٩٨٩لنشر، بيروت، حضارة العرب في العصر الجاھلي، المؤسسة العامة للدراسات واحسن الحاج حسن،.د )٢٢(
  .١٩٩٤، بيروت ،دار الفكر المدينة، *س(مي من خ(ل صحيفةنشوء الفكر السياسي اخالد بن صالح ،: الحميدي )٢٣(
  . من التكوين إلى التمكين) �(كامل س(مة، دولة الرسول : الدقس) ٢٤(
دراسات في : وق ا*نسان في الفكر العربيفاروق، حقوق ا*نسان في القران الكريم، بحث منشور في حق: السامرائي) ٢٥(

   .٢٠٠٢النصوص، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
  .٢٠٠٦محمود أيوب ، الفكر السياسي ا*س(مي، مركز الكتاب للنشر، القاھرة، . د: السناوي) ٢٦(
   .١٩٦٥ي،القاھرة، احمد إبراھيم، مكة والمدنية في الجاھلية وعھد الرسول، دار الفكر العرب :فالشري) ٢٧(
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، جمعية ١٢/أكرم عبدالرزاق ، حقوق ا*نسان بين الشريعة والقوانين الوضعية، مجلة التربية ا*س(مية، العدد: المشھداني) ٢٨(
  .٢٠٠٣التربية ا*س(مية، بغداد، 

  .١٩٧٩حدث على مجرى التاريخ ، دار الفكر ، دمشق ، : شوقي أبو خليل ، الھجرة  )٢٩(
تنظيمات الرسول ا*دارية في المدينة، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، : حمد العلي، الدولة في عھد الرسولصالح ا )٣٠(

١٩٦٩.   
،مكتبة الصحابة، ا*مارات ١دروس وغير،ج:محمد علي محمد ،السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث.د: الص(بي) ٣١(

  .٢٠٠١العربية ،
، دار ٦تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم، ط: حمد بن جرير ، تاريخ الطبريالطبري، أبو جعفر م )٣٢(

  .ت.، د٢المعارف، القاھرة، ج
الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين، وزارة الثقافة وا*ع(م، بغداد، :طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. د) ٣٣(

١٩٨٦.  
  . ١٩٨٣جوانب من حضارة العراق القديمة، في كتاب تقي الدباغ واخرون، دار الحرية للطباعة، بغداد،  عامر سليمان،. د)٣٤(
دراسة مقارنة بالقوانين والنظم  طبيعتھا ووظيفتھا وقيودھا،:عبد الس(م داوود ،الملكية في الشريعة ا*س(مية: العبادي )٣٥(

  .١، مج١٩٧٤مجلد، مكتبة ا�قصى، عمان، ٢الوضعية، 
ابن ا�مير الحسن ا�ردني عقدت برئاسة سمو ولي العھد ،"الحقوق في ا*س(م"، الندوة الثانية عن عبد الس(م . د: العبادي )٣٦(

  .١٩٩٣، عمان ، لمدارس الفقھية ا*س(مية ومشاركة عدد من علماء المذاھب واط(ل 
  .١٩٨٨شباب الجامعة،  العزيز سالم، تاريخ العرب في العصر الجاھلي، مؤسسة عبد. د )٣٧(
 ،)ليبيا (ابلس ، طرت الندوة ا*س(مية، منشورا)�(بعض الجوانب من حياة الرسول:، ندوة السيرة النبويةالحوات علي)٣٨(

١٩٨٦.  
  .١٩٩١عون شريف قاسم، نشأة الدولة ا*س(مية على عھد رسول هللا، دار المأمون، الخرطوم، ) ٣٩(
  . ٢٠١٠، ٣سھيل حسين، حقوق ا*نسان في موسوعة القانون الدولي، دار الثقافة والنشر والتوزيع، ا�ردن، ط. د:الفت(وي) ٤٠(
  .١٩٩٣سھيل حسين ، تاريخ القانون اليمني القديم، منشورات جامعة صنعاء، . د: ت(ويالف) ٤١(
  .ت.فضل ابو غانم، البيئة القبلية في اليمن، دار الحكمة، صنعاء، د. د) ٤٢(
  .١٩٩٦عبد الھادي أبو زبيدة، القاھرة، سلسلة ا�لف كتاب، . يوليوس، تاريخ الدولة العربية، نقله من ا�لمانية د: فلھوزن) ٤٣(
شھاب الدين ابو العباس احمد إدريس، تھذيب الفروق والقواعد السنية في ا�سرار الخفية، عالم الكتاب، بيروت، : القرافي) ٤٤(

  .٢، ج١٩٩٦
  .١٩٧٩قديمة ، بيروت، لطفي عبد الواحد يحيى، العرب في العصور ال. د) ٤٥(
  .٢٠٠٣صفي الرحمن ، الرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية، أنوار دجلة، بغداد، : المباركفوري) ٤٦(
، دار المعارف، ٦تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم، ط: محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري )٤٧(

  . ت.، د٢القاھرة، ج
  .١٩٨٣عثمان، الحقوق والواجبات والع(قات الدولية في الفقه ا*س(مي، دار الكتاب الجامعي، القاھرة،  محمد رأفت )٤٨(
  .١٩٨٢تاريخ العرب ، ا*سكندرية، د، مصطفى أبو ضيف احمد، دراسات في ) ٤٩(
  .١٩٢٢ھاشم يحيى، الوسيط في السيرة النبوية والخ(فة الراشدة، جامعة الموصل، . الم(ح، د)٥٠(
   .١الميداني، ا�خ(ق ا*س(مية وأسسھا، ج )٥١(
   .٢٠١٠نزيه نعيم، المرتكزات في حقوق ا*نسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ) ٥٢(
   .٨، ج)٦٧٥١(أبو الحسن،مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري ،صحيح مسلم،دارالجليل،بيروت،رقم الحديث :النيسابوري) ٥٣(
ة في الفكر العربي ، مركز دراسات الوحد" حقوق ا*نسان " وليد نويھض، قراءة في دستور المدينة ، بحث منشور في كتاب  ) ٥٤(

   .٢٠٠٢العربية، بيروت ، 
  
  
  


