
 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٣ -

  

  
  

  ملخص البحث
  
  

صـلى اهللا علیـه  -الحمد هللا رب العالمین، والصالة والـسالم علـى سـیدنا محمـد   
صـحیفة المدینـة فـي قـراءة (فهذه دراسة حول ..  وبعد-وعلى آله وصحبه أجمعین

ُللقیــام بــالنظر فــي الــصحیفة باعتبارهــا أقــدم )  دراســة دعویــة-ضــوء فقــه المواطنــة 
ّشري یخول لجماعة بشریة ٍمیثاق ب  بغـرض - مختلفـة االتجاهـات الدینیـة واألعـراق-ٍّ

ْالعیش المشترك في حدود الوطن الواحد، مع اإلنفاق والدفاع المشتركین في تـسامح  َ َ
  .وتراحم

  :الموضوع، ما یليدراسة هذا من دوافع و
البـــاب فـــي وجـــه إلغـــالق ، وضـــع ركـــائز أساســـیة إلثبـــات صـــحیفة المدینـــة: ًأوال  

كین فــــي ثبــــوت الــــصحیفة، ســــواء بالموافقــــة للكتــــاب والــــسنة، مــــع بیــــان وجــــه ِّالمـــشك
االستدالل، وبیان مناسبة الصحیفة لمنطـق راجـح فـي العقـل، وهـذا یجلـي عـن منزلـة 

َبــل والتاریخیــة، وهــذا أمــر یعــد فریــضة شــرعیة الیــوم، والــشرعیة، الــصحیفة العلمیــة ؛ ُ
ه األعـداء لـدفاع عنـه ممـا یلـصقل اإلسـالم حقیقةتصور النبي للمواطنة، وبیان لبیان 

ًبه ظلما وعدوانا ً.  
التأصـیل الـشرعي للمواطنـة حیـث بـات فریـضة دینیـة وضـرورة اجتماعیـة، : اًثانی  

فكــان المــسلمون علــى مــدار قــرون اإلســالم األولــى یعیــشون فــي الــبالد التــي فتحوهــا 
َّ عمقـت –خارجیـة  داخلیـة و–بتسامح وتراحم، حتى طرأ على األمة المسلمة عوامل 

مـــــن الفـكــــر الطـــــائفي وفعَّلـــــت ســـــلوكیات طائفیـــــة مـــــن كافـــــة األطـــــراف واألطیـــــاف 
، )المواطنــة(والطبقــات، ممــا یــدعو الیــوم لــضرورة القیــام بتأصــیل شــرعي لمــصطلح 
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عقـــــل ووجـــــدان بلرســـــوخ المواطنـــــة  ُفعلماؤنـــــا األولـــــون لـــــم یـــــضطروا لهـــــذا التأصـــــیل
Gالمـسلمین، لكونهـا سـلوكا عملیــا فـي ال عـرف العـام للمجتمــع، والـذاكرة اإلسـالمیة تعــج ً

َّبكثیــر مــن الــذكریات الداعمــة لهــا، وأمــا العلمــاء الیــوم فمــضطرون للبحــث عــن هــذا 
مــــسماه ومعنــــاه وجدیــــد فــــي أدبیــــات المــــسلمین،  مــــصطلح التأصــــیل؛ ألن المواطنــــة

  .خیر شاهد علیهموجود، وصحیفة المدینة 
ـــا   ـــة الرســـول بالمدینـــة، أو حـــول شـــكاالت، حـــاإلدفـــع وشبهات الـــرد : ًثالث ول دول

بعـــض فقـــرات الـــصحیفة، مـــستعینا فـــي ذلـــك بمـــنهج علمائنـــا فـــي الجمـــع بـــین األدلـــة 
ــــا فــــي آراء العلمــــاء  ــــد للمطلــــق، أو باحث  الختیــــار أقــــوى األقــــوال دلــــیال، )(بتقیی

  .وأنسبها استدالال مع الواقع المعاصر من فقه المواطنة، قدر الجهد
دال علــى معــاني المواطنــة الــالخبــر  - والشــك–) دینــةصــحیفة الم(كانــت لــذلك   

بنــاء وب حــاكم یالراقیــة؛ إذ تحمــل دالالتهــا النــصیة مــا یقــیم أركــان الدولــة مــن تنــص
بیـان ؛ لوواجبـات، حقـوق مـن لمـواطنوبیـان مـا ل ،وواجبـات، حقـوقله حرمة، ووطن 

  .وقضایاها) المواطنة(موقف اإلسالم من 
  .ة فصول، وخاتمةتتكون الدراسة من مقدمة وثالثو

هــــــداف، األشــــــكالیات، واإل أســــــباب اختیــــــار الموضــــــوع، و:فــــــشملتأمــــــا المقدمــــــة 
  .ةخطالمنهج، والوالدراسات السابقة، و

، ویتكـــون مــــن ) دراســــة وصــــفیة-صــــحیفة المدینـــة  (:األول بعنــــوانالفـــصـــــــــــل 
   :المباحث التالیة

 . مدخل لدراسة صحیفة المدینة:المبحث األول ·
  . صحیفة المدینة بین التسمیة والوصف:ث الثانيالمبح ·
  . تحدید الزمان والمكانبینصحیفة المدینة : المبحث الثالث ·
  .صحیفة المدینةنص  :الرابعالمبحث  ·
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  .صحیفة المدینةالمنزلة العلمیة ل :الخامسالمبحث  ·
ـــصـــــــــــل الثـــاني ـــه المواطنـــة (:الف حـــث ، ویتكـــون مـــن المبا)صـــحیفة المدینـــة وفق

  :التالیة
  . مدخل إلى فهم المواطنة:المبحث األول ·
  . المسئولیة العامة في ضوء الصحیفة:المبحث الثاني ·
  . بناء الوطن في ضوء الصحیفة:المبحث الثالث ·
  . حقوق المواطن وواجباته في ضوء الصحیفة:المبحث الرابع ·
  . دوائر المواطنة في اإلسالم:المبحث الخامس ·

ــثالفــصــــــــ ــة (:ـــل الثال ، ویتكــون مــن )إشــكالیات وشــبهات حــول صــحیفة المواطن
  :المباحث التالیة

  . إشكالیة الدولة الدینیة:المبحث األول ·
  . إشكالیة نفي قتل المؤمن بالكافر:المبحث الثاني ·
  . إشكالیة نفي نصرة الكافر على المؤمن:المبحث الثالث ·
  . بأحكام الشریعة إشكالیة نسخ الصحیفة:المبحث الرابع ·
  .ٕ شبهات واشكالیات أخرى حول الصحیفة:المبحث الخامس ·

  . بیان ألهم النتائج التي توصلت إلیها، وأهم التوصیات:وفي الخاتمة
  ار

  األمري حمفوظ حممد
  

ا و  وا  
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In the name of Allah the Merciful 
 Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace 
be upon our master Muhammad - may Allah bless him and his 
family and companions - And after ..  
 This is a study on :(Reading Al-Madina paper in the light of the 
– the citizenship jurisprudence of study of advocacy -da'wa) to 
consider the newspaper as the oldest human charter that 
authorizes a human group - Different religious and ethnic trends - 
For the purpose of living together within the borders of the same 
homeland, with spending and defense involved in tolerance and 
compassion. 
It is motivated by the study of this subject: 
 First: the establishment of basic pillars to prove the Al-Madina 
paper to close the door in the face of skeptics in the confirmation 
of the paper, whether the approval of the holy qouran and the 
sounna, with the statement of the inference, or an appropriate 
statement of the paper to the logic of reason in the mind ,and this 
reveals the status of the newspaper scientific and legitimate, and 
even historical, and this is a duty of legitimacy today to 
demonstrate the truth of Islam on the one hand, and defend it, 
which is infected by his enemies - unjust and aggressive - on the 
other. 
 Second: the legalization of citizenship, where it became a 
religious obligation and social necessity , Muslims throughout the 
first centuries of Islam lived in the country, which opened them 
with tolerance and compassion, until the Muslim nation came to 
the factors - internal and external - deepened sectarian thought of 
all parties and classes, Today, it is necessary today to legitimize 
the term "citizenship". 
 Our first minds did not have to root for the establishment of 
citizenship with the mind and conscience of Muslims, because it is 
a practical behavior in the general custom of society, and Islamic 
memory is full of many memories supporting it, As for the scholars 
today they are forced to search for this rooting; because 
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citizenship is a new term in the literature of Muslims, and its name 
and meaning exists, and the city newspaper is the best witness. 
 Third: the response of suspicions and the problems, about the 
state of the Prophet in the city, or about some paragraphs of the 
paper, Using the method of our scholars to combine evidence by 
restricting the absolute or researcher in the views of scholars - 
may God have mercy on them - to choose the strongest evidence, 
and the most appropriate inference with the contemporary reality 
of the jurisprudence of citizenship, as much effort. 
 Therefore, I chose Al-Madina newspaper, which is certainly the 
most important news for the meaning of high-end citizenship, 
because it carries textual indications that assess the pillars of the 
state: the installation of a ruler and the building of a homeland that 
has sanctity, rights and duties , To participate in a study seeking 
to demonstrate the position of Islam (citizenship) to evacuate the 
face of truth on the side of the State of the Messenger of Allah - 
peace be upon him - in Medina , To know the ignorance or ignore, 
and remember the forgotten, and the people are disciplined by the 
wisdom of the Prophet and his mercy in the treatment of all 
people, I took a study (newspaper city), indicating its implications 
on the jurisprudence of citizenship، 
 Al-Madina paper an important difference in the history of 
mankind in general, and in the history of Islam and Muslim 
thought in particular, It is considered the first social contract held 
by the Prophet, peace be upon him - shows the relationship of the 
public official to the homeland and citizens. 
Study Approach: 
 I used (analytical descriptive approach), in a statement 
concerning Al-Madina paper in terms of name, time of writing, and 
place, Indicating the pillars of proof of the newspaper, while 
addressing the comparative approach between the texts of books 
seerah and money, called for the need to study, and to explain 
the meanings of vocabulary and strange. 
 As used (analytical approach), the relationship of the 
newspaper with citizenship as an analysis, showing evidence of 
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authenticity of the holy qouran and the sounna, Indicating the 
Prophet's vision through the newspaper in building a healthy 
citizen, and knew citizenship in language and Sharia, pointing to 
the approval of the concept of Sharia to signify the meaning of 
citizenship in the language. 

Study plan: 
 The study consists of an introduction and three chapters, and 
a conclusion. 
 The introduction: included the reasons for selecting the topic, 
the problems, the objectives, the previous studies, the 
methodology and the plan. 
 The first chapter is entitled: (Al-Madina paper - descriptive 
study), and consists of the following detective: 
The first topic: Introduction to the study of Al-Madina paper. 
 The second topic: Al-Madina paper between naming and 
description. 
 The third topic: Al-Madina paper between the definition of 
time and place. 
 The fourth topic: the text of Al-Madina paper. 
 The fifth topic: the scientific status of Al-Madina paper. 
 Chapter two: (Al-Madina paper and jurisprudence of 
citizenship), and consists of the following detective: 
 The first topic: Introduction to understanding citizenship. 
 The second topic: Public responsibility in the light of the 
paper. 
 The third topic: Building the homeland in the light of the 
paper. 
 The fourth topic: Citizens' rights and duties in the light of the 
paper. 
 The fifth topic: The circles of citizenship in Islam. 
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Chapter three: (Problems and suspicions about the paper 
citizenship), and  The consists of the following detective: 
 The first topic: The problem of the religious state. 
 The second topic: The problem of denying the killing of the 
believer infidel. 
The third topic: The problem of denying the unbeliever's victory 
over the believer. 
The fourth topic: The problem of copying the paper with the 
provisions of the Sharia. 
The fifth topic: Other suspicions and problems about the paper. 
In conclusion: A statement of the most important findings, and 
the most important recommendations. 
 

 
Dr. 

Alamer Mahfouz Mohamme 
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F  
  

 و  ا ا:  
  .أسباب اختیار الموضوع ·
 .إشكالیات الدراسة ·
 .أهداف الدراسة ·
 .الدراسات السابقة ·
 .منهج الدراسة ·
 .خطة الدراسة ·
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-الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على أشـرف المرسـلین سـیدنا محمـد   
ــه وصــحبه أج ــى آل ــه وعل قــراءة (فهــذه دراســة حــول ..  وبعــد-معــینصــلى اهللا علی

النظر فـــي للقیـــام بـــ)  دراســـة دعویـــة-فـــي ضـــوء فقـــه المواطنـــة صـــحیفة المدینـــة 
ٍّ میثــاق بــشريُأقــدمباعتبارهــا لــصحیفة ا االتجاهــات  مختلفــة -لجماعــة بــشریة ّ یخــول ٍ

، مــع اإلنفــاق  فــي حــدود الــوطن الواحــدالمــشتركالعــیش بغــرض  -الدینیــة واألعــراق
  .وتراحم في تسامح ْینَركَلمشتالدفاع او
  

  :أب ار اع
  : من أهمها ما یلي،تعددت أسباب اختیار هذا الموضوع

، فلـــم أجـــد )فقـــه المواطنـــة(كثـــر تطلـــع المفكـــرین إلـــى وضـــع مـــا یـــسمى بــــ: أوال  
 )e(-خیـــر شـــاهد یـــربط أول هـــذه األمـــة بآخرهـــا مـــن إمـــالء النبـــي ثـــال وأوضـــح م

ضـع عالقـات بینـه وبـین و ك تأصیلي لفقـه المواطنـة، حیـث؛ إلدرا)صحیفة المدینة(
لمدینـــة لكحـــاكم  تهمـــسئولیوظهـــرت ن الحقـــوق والواجبـــات، َّبـــیوســـائر أهـــل المدینـــة، 

یهــدینا ف، )المواطنــة(فقـه ومعرفــة فهــم وفیهــا كمـواطنین، ممــا یقربنــا إلـى ومــن كـوطن 
ـــدنیا، إلـــى فهـــم  صـــد العامـــة لمقالكمـــا یهـــدینا صـــحیح لإلســـالم واســـتیعاب صـــلته بال

 ، والتـــي تعتبـــر فــــي ِّالمؤســـسة لـــدعائم الدولـــة الجدیــــدة الناشـــئة فـــي المدینـــة المنــــورة
ًاإلسالم أما، ومركزا لسائر المدن والبلدان G.  

، المــسلمینكثیــر مــن علــى مــسامع  اًجدیــدٕوان كــان ) المواطنــة(مــصطلح : ثانیــا  
 -وســـنة اقرآنـــ - ســـالماإلنـــصوص وحـــي واضـــح فـــي لكـــن مقـــصده ومعنـــاه ومغـــزاه 
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شـــاهدة علـــى معانیهـــا وأركانهـــا مـــع جمیـــع طوائـــف المدینـــة المنـــورة، فالشـــك فـــي أن 
  .أمتنا المسلمة الیوم في حاجة إلى من یقرب لها مفهوم المواطنة ویؤصله

،  لجماعـات متطرفـةالمنحرفة من بعض الـشبیبة المنتـسبةاألفكار  عالجةم: ثالثا  
تدلـــة الموجهـــة لإلســـالم وقـــضایاه المعالدعایـــة الـــسلبیة ، ومواجهـــة أو مـــن یتـــأثر بهـــم

 فهـذه الدراســة أحـاول مـن خاللهــا ،)١()اإلسـالموفوبیا(ودعوتـه الوسـطیة بمـا یــسمى بــ
ًألهـــل اإلســـالم ولغیـــر أهـــل اإلســـالم تـــصحیحا لفهـــم دیننـــا إظهـــار حقـــائق اإلســـالم، 

  .الحنیف
  

رات اإ:  
  :هناك عدة إشكالیات منها ما یلي

حیــث تــشكك فیهــا الــبعض، وقــد اســتلزم ) صــحیفة المدینــة(ت إشــكالیة إثبــا: أوال  
ــــدى العلمــــاء، فانتفــــاء الــــصحیفة یفقــــد  ــــك البحــــث عــــن ركــــائز ثبــــوت الــــصحیفة ل ذل

  .ُالمصداقیة، وثبوتها یكسبها المنزلة العلمیة الالئقة بها لدراستها
الجزیــة (دعــوى تــرك العمــل بالــصحیفة، أو نــسخها بــبعض األحكــام مثــل : ثانیــا  

، أمـور فـي حاجـة )نة بالمشركین أو النهي عن اجتماع دینین بجزیرة العـربواالستعا
  .إلى كشف عالقة الصحیفة بها، كإشكالیات العقلیة المسلمة

بعـــض الـــشبهات المثــارة فـــي مؤلفــات استـــشراقیة أو عربیــة حـــول الرســـول : ثالثــا  
 عـــصف بـــالیهود، وكـــان مـــن -حاشـــاه  –مـــن أن دولتـــه دینیـــة، أو أنـــه  )e(الكـــریم 

ِّالممكـن أن تظـل الـشبهة مجـرد رأي لـصاحبه ونقبلـه علیـه، لكنهـا دونـت فـي مؤلفـات 

                                                
 مـــصطلح حـــدیث یعنـــي الخــــوف مـــن اإلســـالم وانتـــشاره، والتحـــریض ضــــد :اإلســـالموفوبیا )١(

األلمانیـة، انظـر ) حركـة بیغیـدا(ربیـة تبنـت ذلـك االتجـاه، مثـل المسلمین، وظهرت حركات غ
ــا والغــرب ــدز، ترجمــة-خطــاب ضــد اإلســالموفوبیا فــي ألمانی ــدا، ســتیفان فای :  مناهــضة بیغی

 .م٢٠١٦رشید بوطیب، طبع منتدى العالقات العربیة والدولیة، سنة 



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ١٥ -

القـــوم، وترتـــب علیهـــا تـــشكیك فـــي إیجابیــــة الرؤیـــة النبویـــة للمواطنـــة، وتـــشكیك فــــي 
اعتبار النبي للمواطنة من حقوق معتبرة لبنـاء الدولـة فـي اإلسـالم، فـصارت إشـكالیة 

  .علیه  ربيواتفكریة في فهم حقیقة دعوة الرسول صل
  

 أرااف اأ:  
األهداف التي تعد دوافـع لبحـث هـذا الموضـوع، ودراسـة قـضایاه، وترنـو أهم من   

  :الدراسة لتحقیقها وتسعى لتقدیمها للقارئ المسلم ما یلي
حتــى یغلــق البـاب فــي وجــه ، وضـع ركــائز أساسـیة إلثبــات صــحیفة المدینـة: أوال  

الموافقــــة للكتــــاب والــــسنة، مــــع بیــــان وجــــه كین فــــي ثبــــوت الــــصحیفة، ســــواء بّالمـــشك
 أو لمنطـق راجـح فـي العقــل، ،االسـتدالل، أو ببیـان مناسـبة الـصحیفة لفطـرة اإلنـسان

َ بــل والتاریخیــة، وهــذا أمــر یعــد ، والــشرعیة،وهــذا یجلــي عــن منزلــة الــصحیفة العلمیــة ُ
 ه لبیــان حقیقــة اإلســالم مــن جانــب، والــدفاع عنــه ممــا یلـــصق؛فریــضة شــرعیة الیــوم

ً ظلما وعدوانا – به ءعدااأل   . من جانب آخر–ً
التأصـیل الـشرعي للمواطنـة حیـث بـات فریـضة دینیـة وضـرورة اجتماعیـة، : ثانیا  

فكــان المــسلمون علــى مــدار قــرون اإلســالم األولــى یعیــشون فــي الــبالد التــي فتحوهــا 
 َّ عمقـت– داخلیـة وخارجیـة –بتسامح وتراحم، حتى طرأ على األمة المسلمة عوامل 

اف مـــــن الفكـــــر الطـــــائفي وفعَّلـــــت ســـــلوكیات طائفیـــــة مـــــن كافـــــة األطـــــراف واألطیـــــ
، )المواطنــة(ضرورة القیــام بتأصــیل شــرعي لمــصطلح والطبقــات، ممــا یــدعو الیــوم لــ

عقـــــل ووجـــــدان بلرســـــوخ المواطنـــــة  ُفعلماؤنـــــا األولـــــون لـــــم یـــــضطروا لهـــــذا التأصـــــیل
Gالمـسلمین، لكونهـا سـلوكا عملیــا فـي العـرف العـام للمجت مــع، والـذاكرة اإلسـالمیة تعــج ً

رون للبحــث عــن هــذا َّبكثیــر مــن الــذكریات الداعمــة لهــا، وأمــا العلمــاء الیــوم فمــضط
مــــسماه ومعنــــاه وجدیــــد فــــي أدبیــــات المــــسلمین،  مــــصطلح المواطنــــةالتأصــــیل؛ ألن 

  .خیر شاهد علیهموجود، وصحیفة المدینة 
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صــلى اهللا -الكــریم  الــرد علــى شــبهات تلوكهــا ألــسنة، حــول دولــة الرســول: ثالثــا  
ــه وصــحبه علیــه  بالمدینــة، أو حــول بعــض فقــرات الــصحیفة، مــستعینا فــي  -وســلموآل

ذلك بمنهج علمائنا فـي الجمـع بـین األدلـة بتقییـد للمطلـق، أو باحثـا فـي آراء العلمـاء 
 الختیــار أقــوى األقــوال دلــیال، وأنــسبها اســتدالال مــع الواقــع المعاصــر مــن فقــه )(

  .هدالمواطنة، قدر الج
دفع إشكاالت ظاهرة، وهي إمـا متعلقـة بـبعض األحكـام فـي الـصحیفة، أو : ارابع  

فــي ظاهرهــا تعــارض مــع نــصوص فــي الــسنة، أو فــي ظاهرهــا تعــارض مــع بعــض 
ٕوان  -أنهــــا شف تــــأحـــداث الــــسیرة النبویــــة، وقـــد بینــــت ذلــــك فــــي آخـــر الدراســــة، فأك

  .َّ بالمرةبإشكال تلیس -في حقیقة األمر- في الظاهر إشكال إال أنها -كانت
  

ت اراا:  
 ومـن أهـم مـا  بدارسة أسانیدها ومرویاتهـا، الصحیفةتناولهناك دراسات سابقة ت  

  :طالعته منها ما یلي
ـــة الـــصحیحة : (دراســـة بعنـــوان: أوال   ـــسیرة النبوی ـــة لتطبیـــق قواعـــد -ال  محاول

 النبویـة بـصفة وهي دراسـة موسـعة للـسیرة) المحدثین في نقد روایات السیرة النبویة
اسـتغرق تنفیــذ هــذا المـشروع أكثــر مــن : (، قــال)١(عامـة للــدكتور أكــرم ضـیاء العمــري

المجتمـع المـدني : (، وله كـذلك دراسـة بعنـوان)٢())١٩٨٨ – ١٩٧٦(عشر سنوات 

                                                
  هــي  عائلــة عریقــة مــنبالموصــل شــمال العــراق، ولــد ،  ...)-١٩٤٢: ( أكــرم ضــیاء العمــري)١(

، حصل على الـدكتوراه فـي التـاریخ اإلسـالمي، مـن جامعـة عمرسیدنا  من ذریة ،آل العمري
 .عین شمس بالقاهرة، له مؤلفات عدیدة، ویعتبر من أوائل من تناول الصحیفة بالبحث

  محاولـة لتطبیـق قواعـد المحـدثین فـي نقـد-الـسیرة النبویـة الـصحیحة (أكرم ضیاء، .  انظر د)٢(
، طبـع مكتبـة العلـوم )٢٩٨ -١/٢٧٢(، وانظر )١/٢٣(، في مقدمة، )روایات السیرة النبویة

 .م١٩٩٤والحكم، بالمدینة المنورة، بالمملكة السعودیة، سنة 
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، ولـوحظ فـي كـال الدراسـتین تناولهـا )١()في عهد النبوة خصائصه وتنظیماته األولى
ة النبویة، ویحـسب لـه تمحـیص أسـانید الـصحیفة، أحداث السیركحدث من للصحیفة 

 علــى فجـزاه اهللا خیـرا ،)٢(ودفـع دعـوى وضـع حـدیث الـصحیفة لألسـتاذ یوسـف العـش
ن جمـــع المؤرخـــون بینهمـــا، یوثیقتـــمكونـــة مـــن  اعتبـــر صـــحیفة المدینـــة لكنـــهجهـــده، 
ــه -وثیقــة النبــي : األولــى : والثانیــةللمهــاجرین واألنــصار،  -وآلــه وســلمصــلى اهللا علی

  .ً، فتكلف أمرا لم یقل به السابقون)٣(وثیقته للیهود
ً والیـه، جمعـا )e(مرویات الوثائق المكتوبـة مـن النبـي : (دراسة بعنوان: ثانیا   ٕ

العالمیــة الــدكتوراه للــدكتور محمــد عبــداهللا غبــان درجــة ، وهــي رســالة لنیــل )ودراســة
ة فـي دواویـن الصبحي، وقد تعرضت لصحیفة المدینة فـأخرج أجـزاء الـصحیفة الـوارد

 بانتفـاء وجـود نـص یــدعم أن ارهقـرإمـع  هالـسنة المطهـرة، وحكـم علـى األحادیـث، لكنـ
ـــه -النبـــي  ـــه وصـــحبه وســـلمصـــلى اهللا علی كتـــب صـــحیفتین فـــي المدینـــة األولـــى  -وآل

: للمهاجرین واألنصار والثانیة للیهود، لكنه ذهب مـذهب الـدكتور أكـرم العمـري فقـال
ــى أنهمــا صــحیفتان لعــل فــي صــیاغة فقــرات هــذه الــص( ــدعم القــول إل حیفة مــا ی

، وبنــاء علیــه قــسَّم الــصحیفة أثنــاء )٤()أدمجتــا مــن قبــل الــرواة فــي صــحیفة واحــدة

                                                
ـــصه وتنظیماتـــه (أكـــرم ضـــیاء العمـــري، .  انظـــر د)١( ـــي عهـــد النبـــوة خصائ المجتمـــع المـــدني ف

) ١٠: (یــاء التــراث اإلســالمي، رقــم، طبــع المجلــس العلمــي إلح)١٣٦ -١٠٧ص(، )األولــى
 .م١٩٨٣المدینة المنورة، المملكة السعودیة، سنة 

، وانظـــــــر المجتمـــــــع المــــــــدني، )٢٧٦ -١/٢٧٤(أكـــــــرم، الـــــــسیرة النبویـــــــة الـــــــصحیحة، .  د)٢(
 .وسف العشی. ، ستأتي ترجمة د)١٠٨ -١٠٧ص(

مــــــــدني، ، وانظـــــــر المجتمـــــــع ال)٢٨١ -١/٢٧٦(أكـــــــرم، الـــــــسیرة النبویـــــــة الـــــــصحیحة، .  د)٣(
 ).١١٧ -١١٢ص(

ًمحمـــد بـــن عبـــداهللا غبـــان، مرویـــات الوثـــائق المكتوبـــة مـــن النبـــي والیـــه، جمعـــا ودراســـة، .  د)٤( ٕ    
 .م٢٠٠٩، طبع الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، سنة )١/١٧٦(
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، وأرجـأ دراسـة )١(الدراسة إلى جزأین، فقام بشرح فقرات الصحیفة المتعلقـة بالمـسلمین
مــا یتعلــق بــالیهود إلــى موضــع آخــر مــن دراســته، واســتوعب روایــات الــصحیفة عــن 

فجــزاه اهللا ، )٢(مــام علــي وابــن عبــاس وأنــس وعائــشة وعلــي بــن الحــسین بــن علــياإل
  . على جهدهخیرا
، وهـي )الوثیقة النبویة واألحكام الشرعیة المستفادة منها(دراسة بعنـوان : الثثا  

، وممــــا )٣()جاســــم محمــــد راشــــد العیــــساوي(رســــالة التخــــصص الماجــــستیر للباحــــث، 
صـــحیفة (ساؤالت مثــارة مـــن ناحیــة روایــة تــى یحــسب لتلــك الرســـالة أنهــا أجابــت علـــ

ــــسیرة والحــــدیث، فأثبتــــت حــــدیث ) المدینــــة ــــصحیفة عنــــد علمــــاء ال بدراســــة أســــانید ال
ْالصحیفة، وردت دعوى ضعف حـدیث الـصحیفة، فیـشكر لـه جهـده فـي توثیـق نـص  َ َّ

ا ًواســـتخرج أحكامـــكفانـــا مؤنـــة البحـــث فـــي هـــذا الجانـــب، والـــصحیفة كمـــادة علمیـــة، 
إلـى فـي حاجـة ) فقـه المواطنـة(مجال تحلیل الصحیفة واسـتخراج وظل شرعیة منها، 

  .بیان في ضوء الصحیفة
) وثیقــة المدینــة الدســتور اإلســالمي األول(دراســة للــدكتور الــسید عمــر، : ثالثــا  

األســتاذ بجامعــة حلــوان، أشــار فیهــا لمفــاهیم الــصحیفة وقــام بتحلیلهــا، لكنهــا لــم تقــم 
  .بربط الصحیفة بالمواطنة

، جزئــي مــن أحــداث الــسیرة النبویــة كثــرة الدارســین لــصحیفة المدینــة كحــدث ومــع  
فقــه (، ودراســة الــشیخ محمــد البــوطي )فقــه الــسیرة(الــشیخ محمــد الغزالــي كدراســة 

، )الرحیـــق المختـــوم(ودراســـة الـــشیخ صـــفي الـــرحمن المبـــاركفوري ) الـــسیرة النبویـــة
                                                

ًمحمـــد بـــن عبـــداهللا غبـــان، مرویـــات الوثـــائق المكتوبـــة مـــن النبـــي والیـــه، جمعـــا ودراســـة، . د )١( ٕ
 .م٢٠٠٩طبع الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، سنة ، )٢٤٥ -١/٢٣٨(

 ).٢٧٠ -١/٢٦٦( المرجع السابق، )٢(
ـــشارقة، .  انظـــر د)٣( ـــة الـــصحابة، اإلمـــارات ال ـــك الدراســـة بمكتب     جاســـم محمـــد راشـــد، طبعـــت تل

 .م٢٠٠٦سنة 
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رض وقــائع وتحلیــل  عــ–الــسیرة النبویــة (ودراســة للــدكتور علــي محمــد الــصالبي 
َّفقـد عـز وجـود دراسـة علمیـة مع كثرة الدارسین للدولة في اإلسالم، كذلك و، )أحداث

ستخرج تـوفقـرة تلـو أخـرى، هـا بتحلیل) الصحیفة(ناول تتألحد علماء اإلسالم ومفكریه 
  .G، أو تتعرض لدراستها دعویا)المواطنةفقه (منها 
ــــم أقــــفو   ــــى ذلــــك  – علــــى حــــد مطالعــــاتي –ل       هــــا بدولــــة مدینــــة رســــول وربطعل
لقــد : ()~() ٢٠١٢ -١٩٤٠( لــذا قــال الــدكتور عبــد المعطــي بیــومي )e(اهللا 

ــل  ــى تحلی ــاج إل ــى، فهــي تحت ــى هــذه الوثیقــة األول ــر مــن مــرة، إل ــا النظــر أكث لفتن
سیاسي واجتماعي دقیق، لما تحتویه من مضامین المجتمع المدني، الذي یتمتـع 

  . رحمة اهللا علیهوهو محق فیما قال؛ )١())المواطنة(فیه كل فرد بحق 
دال علـــــى معـــــاني الـــــ والشـــــك أنهـــــا الخبــــر -) صـــــحیفة المدینــــة(لــــذلك اختـــــرت   

ب حـاكم یتنـصالمواطنة الراقیة؛ إذ تحمل دالالتها النصیة مـا یقـیم أركـان الدولـة مـن 
فــي  للمــشاركة بهــا  كــذلك،لمــواطنینومــا ل ،حقــوق وواجبــاتو لــه حرمــةبنــاء وطــن و

وقـــضایاها بغیـــة إجـــالء وجـــه ) المواطنـــة(بیـــان موقـــف اإلســـالم مـــن  لسعىدراســـة تـــ
فــي المدینــة أو دولــة اإلســالم  )e(الحقیقــة عــن جانــب مــن جوانــب دولــة رســول اهللا 

ّالمنـورة؛ لیعـرف مـن جهـل أو تجاهـل، ویتـذكر الناسـي، ویتـأدب  حكمـة النبــي ب النـاسّ
ین، فأخذت على عاتقي ورحمته في معاملة الناس أجمع -وآله وسلمصلى اهللا علیه -

، كحـدث فـارق علـى )فقـه المواطنـة(تهـا علـى ، مبینـا دالال)صحیفة المدینة(دراسـة 
جانــب مــن األهمیــة فــي تــاریخ البــشریة عامــة، وفــي تــاریخ اإلســالم وفكــر المــسلمین 
َعلــى وجــه الخــصوص؛ إذ تمثــل أول عقــد اجتمــاعي جــرى علــى یــد الرســول الخــاتم 

)e(م بالوطن والمواطنین یبین عالقة المسئول العا.  

                                                
 المـــصریة الهیئـــة/ط، )١٩٢ص(عبـــد المعطــي بیـــومي، اإلســالم والدولـــة المدنیــة، .  انظــر د)١(

 .  م٢٠٠٦العامة للكتاب، سنة 



 اطا  ء  ا  اءة)د درا(  
 

 - ٢٠ -

راا :  
فاســــتخدمت ، ) التحلیلــــيالمــــنهج الوصــــفي(لقـــد اســــتخدمت فـــي هــــذه الدراســـة   

 ،المـــنهج الوصـــفي لبیـــان مـــا یتعلـــق بـــصحیفة المدینـــة مـــن تـــسمیتها، وزمـــان كتابتهـــا
بــین نـــصوص مــع التطــرق للمـــنهج المقــارن ومكانــه، مبینــا ركــائز إثبـــات الــصحیفة، 

وبیـــان معـــاني المفـــردات ، ، فیمـــا دعـــت إلیـــه ضـــرورة الدراســـةكتـــب الـــسیر واألمـــوال
  .والغریب منها

بالمواطنــة علــى الــصحیفة عالقــة ، فتناولــت )المــنهج التحلیلــي(اســتخدمت كمــا   
الـشواهد صـحتها مـن الكتـاب والـسنة، مبینـا الرؤیـة النبویـة مـن ب، مبینـا التحلیلسبیل 

رفــت عــاییر خلقیــة رفیعــة، فعخــالل الــصحیفة فــي بنــاء مواطنــة ســلیمة قائمــة علــى م
ـــالمواطنـــة ب  أهـــل الفكـــر البـــشريمبینـــا الفـــرق بـــین تـــصور والـــشرع، اللغـــة  ةفـــي دالل

موافقـــة مفهـــوم الـــشرع مـــشیرا إلـــى ، تـــصور اإلســـالم ورســـولهبـــین و لمفهـــوم المواطنـــة
   .للغةمعنى المواطنة في ا لداللة
لحـدود، معلـوم الصحیفة أسست لبناء دولة ووطن معلـوم الحرمـة واأن  بینت قدو  

یحــــــافظ علــــــى األمــــــن  و،الدولــــــة ویرعــــــى مــــــصالحهانظــــــام مــــــسئول عــــــن كالحـــــاكم 
  .وواجباتهمالمواطنین  حقوقعى ، ویراةاالجتماعي، ویقر الحق والعدل والمساو

  

راا :  
  .تتكون الدراسة من مقدمة وثالثة فصول، وخاتمة

یات الدراســــة، ٕواشـــكالتحتـــوي علـــى أســـباب اختیـــار الموضـــوع، ف :أمـــا المقدمـــة  
  .خطتها الدراسة، و ومنهج،والدراسات السابقةوأهدافها، 

ویتكـــون مــــن ، )دراســــة وصــــفیة -صــــحیفة المدینـــة ( : بعنــــواناألولالفـــصـــــــــــل 
   : التالیةمباحثال
 . مدخل لدراسة صحیفة المدینة:المبحث األول ·
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  . صحیفة المدینة بین التسمیة والوصف:المبحث الثاني ·
  . تحدید الزمان والمكانبین صحیفة المدینة :ث الثالثالمبح ·
  .صحیفة المدینةنص  :الرابعالمبحث  ·
  .صحیفة المدینةالمنزلة العلمیة ل :الخامسالمبحث  ·

ـــصـــــــــــل الثـــاني ـــه المواطنـــة (:الف ، ویتكـــون مـــن المباحـــث )صـــحیفة المدینـــة وفق
  :التالیة

  . مدخل إلى فهم المواطنة:المبحث األول ·
  . المسئولیة العامة في ضوء الصحیفة:المبحث الثاني ·
  .الوطن في ضوء الصحیفةبناء  :المبحث الثالث ·
  .حقوق المواطن وواجباته في ضوء الصحیفة :المبحث الرابع ·
  .دوائر المواطنة في اإلسالم :المبحث الخامس ·

ــة (:الفــصـــــــــــل الثالــث ویتكــون مــن ، )إشــكالیات وشــبهات حــول صــحیفة المواطن
  :المباحث التالیة

  . الدینیةالدولة إشكالیة :المبحث األول ·
  . إشكالیة نفي قتل المؤمن بالكافر:المبحث الثاني ·
  . إشكالیة نفي نصرة الكافر على المؤمن:المبحث الثالث ·
  . إشكالیة نسخ الصحیفة بأحكام الشریعة:المبحث الرابع ·
  .خرى حول الصحیفةٕشبهات واشكالیات أ: المبحث الخامس ·

  . بیان ألهم النتائج التي توصلت إلیها، وأهم التوصیات:وفي الخاتمة
  العون والتوفیق والسدادل اهللا تعالى أسأ

  األمير محفوظ محمد . د
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  الفصـــــــــــل األول
  )صحيفة املدينة دراسة وصفية(

  
  :ويتكون من المباحث التالية

 . صحيفة المدينةمدخل لدراسة :ا اول
ما صحيفة المدينة بين التسمية والوصف :ا.  
ا تحديد الزمان والمكانبينصحيفة المدينة  :ا .  

 ااصحيفة المدينةنص  :ا.  
 اصحيفة المدينةالمنزلة العلمية ل :ا.  
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  املبحث األول
  مدخل لدراسة صحيفة املدينة

  

اشتهار صـحیفة المدینـة عنـد بمدى رتبط تخل بیان عدة نقاط مهمة في هذا المد  
  .العلماء والمؤرخین

  ركائز إثبات الصحيفة: املطلب األول
  

إن ثمـــة ركـــائز أساســـیة تثبـــت صـــحة الـــصحیفة كحـــدیث وحـــدث فـــارق، وتبــــین   
  : ما یليمنزلتها العلمیة، منها

آن، ومعلـوم أن صــحة أن صـحیفة المدینـة متفقــة مـع أحكـام القـر: الركیـزة األولـى  
الخبر مستمد من موافقته للقرآن الكـریم، وهـذا أمـر متـوفر للـصحیفة، وأمـا مـا ظـاهره 

  . العلماء ببیان أوجه الجمع بینهماانبرىالمخالفة فقد 
والـسنة، بمـا ورد مـن ) صحیفة المدینـة(إثبات وجوه مشابهة بین : الركیزة الثانیة  

َذمـة المــؤمنین (والداللـة فــي الـسنة النبویـة مثـل فقـرات منهـا إمـا بـالنصَّ أو باإلشـارة  ُ َّ ِ
، وغیـر ذلـك ممـا سـیأتي )حرم المدینـة(، و)یجیر على المسلمین أدناهم(، و)ٌواحدة

 بــإطالق درجــة یقــولعنــد تحلیــل الــصحیفة، وهــذه األحادیــث جعلــت بعــض العلمــاء 
ِالجمـع بـین هـذه األ: ()١(لحدیث الصحیفة، لـذا قـال اإلمـام ابـن حجـرا َ ْ َ ُ ُحادیـث یثبـت َ ِ ُ َِ ِ

                                                
ــــاني ) هـــــ٨٥٢ -٧٧٣: ( ابــــن حجــــر)١( ــــضل الكن ــــشهاب أبوالف ــــي بــــن محمــــد، ال ــــن عل أحمــــد ب

ِّالعسقالني المصري ثم القاهري الشافعي، ولقب بابن حجر وهو آلبائه، إمام األئمـة، الحـافظ 
ألهــل القــرن التاســع، الكبیــر الــشهیر، اإلمــام المنفــرد بمعرفــة الحــدیث، انظــر الــضوء الالمــع 

ــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد )٤٠ -٢/٣٦(للــسخاوي،  ، ط دار الجیــل بیــروت، بــدون، والب
ـــــشوكاني،  ـــــسابع، لل ـــــرن ال ـــــاهرة، بـــــدون، )٩٢ -١/٨٧(الق ، ط دار الكتـــــاب اإلســـــالمي، الق

ــــــــــي،  ــــــــــان،  ،)١٧٩ -١/١٧٨(واألعــــــــــالم، للزركل ــــــــــروت لبن ــــــــــین، بی ــــــــــم للمالی            ط دار العل
  .م٢٠٠٢سنة 
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ــا فیهــا، فنقــل كــل واحــد مــا  ــع ذلــك مكتوب ٍأن الــصحیفة كانــت واحــدة، وكــان جمی ِ ِ ِ ُِّ َ َ ْ ً ًَ ُُ َ َ َ َ َ َ َّ
َحفظه َ   وبالتالي تأخذ ، فهذا یدل على نقل فقرات الصحیفة في السنة المشرفة، )١()َ

     ااء
 بـسند متـصل -مجموعهـا في -أن صحیفة المدینة، إن لم تنقل : الركیزة الثالثة  

بنقل العدل الضابط من أول الـسند إلـى منتهـاه مـن غیـر شـذوذ وال علـة قادحـة؛ هـذا 
 )٢(ال ینفــي إیرادهــا عنــد العلمــاء والفقهــاء والمــؤرخین، مــن هنــا قــال ابــن ســید النــاس

 ثـم أورد ،)٤() فأسـنده)٣(وقـد ذكـره ابـن أبـي خیثمـة: (معقبا بعد إیراد نص الـصحیفة
  .إسناده

                                                
، ط دار )١/٣٤٨(طـه عبـدالرؤوف، : ابن حجر، فتح الباري شـرح صـحیح البخـاري، تحقیـق) ١(

  .١٩٩٢الغد العربي، القاهرة، سنة 
 محمد بن محمد بـن محمـد الیعمـري اإلشـبیلي، انظـر ابـن )هـ٧٣٤ -٦٧١(:  ابن سید الناس)٢(

، )١٩٠ -٨/١٨٩(، وابـن العمـاد، شـذرات الــذهب، )٢١٣ -٤/٢٠٨(حجـر، الـدرر الكامنـة 
ــــي، األعــــالم  ــــة، )٧/٣٤(والزركل ــــراجم مــــصنفي الكتــــب العربی ــــة، معجــــم المــــؤلفین ت ، وكحال

 .م١٩٩٣، ط مؤسسة الرسالة، سنة )٣/٦٧٣(
أحمد بن أبي خیثمـة، زهیـر بـن حـرب بـن شـداد، كنیتـه أبـو ) هـ٢٧٩-(... : ابن أبي خیثمة) ٣(

حافظـا بـصیرا بأیـام النـاس، صـاحب بكر، النسائي ثم البغدادي الحافظ، كان ثقة عالما متقنا 
التـاریخ الكبیــر الكثیـر الفائــدة، بلــغ أربـع وتــسعین عامــا، وقـال الــذهبي والظــاهر أنـه كــان مــن 

، تحقیــــق أحمــــد األرنــــاؤوط، )٦/٢٣٢(أبنــــاء الثمــــانین، انظــــر الــــوافي بالوفیــــات، للــــصفدي، 
ــاء التــراث العربــي، بیــروت لبنــان، ســنة /ط الء، للــذهبي، ، وســیر أعــالم النــب٢٠٠٠دار إحی
ـــــاؤوط، ط)٤٩٤ -١١/٤٩٢(  -هــــــ١٤٠٢مؤســـــسة الرســـــالة، ســـــنة /، تحقیـــــق شـــــعیب األرن

إحیاء السنة المحمدیـة، بـدون، /، ط)١/٤٤(، وطبقات الحنابلة، للقاضي أبي یعلى، م١٩٨٣
دار الغــــرب /إحــــسان عبـــاس، ط. ، تحقیـــق د)١/٢٦٢(ومعجـــم األدبـــاء، لیــــاقوت الحمـــوي، 

  .م١٩٩٣اإلسالمي، سنة 
َعیـون األثــر فـي فنــون المغـازي والــشمائل والـسیر، تحقیــقبـن سـید النــاس، ا) ٤( محمـد العیــد . د: ِّ

ــــة المنــــورة، ودار ابــــن كثیــــر، دمــــشق ط ، )١/٣٢٠(الخطــــراوي،  مكتبــــة دار التــــراث، المدین
  .سوریا، بدون
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، یحكــم علــى مجموعهــا بمقــاییس المحــدثینأن صــحیفة المدینــة : یــزة الرابعــةالرك  
الوثیقـة ال ترقـى : (فلما حكم الدكتور أكرم العمـري علیهـا خـالف حكـم العلمـاء، فقـال

ٕوان كانـــت الوثیقـــة بمجموعهـــا ال .. بمجموعهـــا إلـــى مرتبـــة األحادیـــث الـــصحیحة
هــا فــي كتــب الحــدیث تــصلح لالحتجــاج بهــا فــي أحكــام الــشریعة ســوى مــا ورد من

للـــصحیفة : (، لــذا لــم یـــرتض الباحــث جاســم محمــد راشـــد ذلــك، فقــال)١()الــصحیحة
صلى اهللا علیه وآله –أكثر من طریق وبذلك فإن ثبوت نسبة هذه الوثیقة إلى النبي 

ــرا مــن  -وصــحبه وســلم ــة الحــسن، كمــا أن كثی ــزل عــن مرتب ومجمــوع طرقهــا ال تن
فــإذا جمعــت هــذه الطــرق كلهــا فإنهــا ترتفــع بنودهــا روتــه كتــب الــسنة المعتمــدة، 

ّ، وهـذا رأي َأسـد، لموافقتـه قـول ابـن حجـر، فالبـد )٢()بذلك إلى مرتبة الصحیح لغیره َ
  .أن یحكم على الصحیفة في أجزائها

: همـاأوال: ینتـالبد من النظر إلى الـصحیفة مـن نـاحیتین مهم: الركیزة الخامسة  
ً تــاریخي فــارق، تمثــل حــدثا فارقــا فــي أنهــا حــدث: واألخــرىأنهــا حــدیث نبــوي شــرف،  ً ِّ

تــاریخ البــشریة عامــة، ونقلــة نوعیــة فــي رؤیــة المــسلمین للمواطنــة، ولــیس مــن ناحیــة 
: مقیــاس أهــل الحــدیث فقــط، كمــا ذهــب الــدكتور العمــري، لــذا فإنــه راجــع نفــسه فقــال

ًفإنهـــا تـــصلح أساســـا للدراســـة التاریخیـــة التـــي ال تتطلـــب درجـــة الـــصحة التـــي (
األحكــام الــشرعیة، خاصــة أن الوثیقــة وردت مــن طــرق عدیــدة تتــضافر تقتــضیها 

حیـث ، وذلك لموافقة الصحیفة لصریح الكتـاب وصـحیح الـسنة، )٣()في إكسابها قوة

                                                
ط مكتبـة العلـوم ، )٢٧٦ -١/٢٧٥(أكرم ضیاء العمري، السیرة النبویة الصحیحة، .  انظر د)١(

  .م١٩٩٤لحكم، المدینة، السعودیة، سنة وا
، ط مكتبـة )١٨٦ص( جاسم محمد راشد، الوثیقـة النبویـة واألحكـام الـشرعیة المـستفادة منهـا، )٢(

 .م٢٠٠٦الصحابة، اإلمارات الشارقة، سنة 
  .، مرجع سابق)٢٧٦ -١/٢٧٥(أكرم ضیاء العمري، السیرة النبویة الصحیحة، .  انظر د)٣(
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عنـد معـاییر معتبـرة ، بفـي الـسنةصـحیح أو أثـر ، آیـة مـن الكتـابإما شهد لكل فقرة ی
  .یفمقاصد اإلسالم الحنمناسبة فضال عن التحلیل واالستنباط، 

فـــــي لهـــــا شـــــواهد و ،ٍ حــــسنةٍت بأســـــانید جیـــــدةَویــــُقلـــــت فقراتهـــــا ورُإن الــــصحیفة ن  
دواوین الــسنة النبویـــة المختلفـــة بــصورة جزئیـــة متنـــاثرة، واردة بـــحادیــث الـــصحیحة األ
صـلى –انسجام مواد الصحیفة لألحداث النبویة الواقعة بعـدها علـى عهـد رسـول اهللا و

ن قــراءة الــصحیفة بــصورة تحلیلیــة البـد مــنبویــة، وفــي المدینــة ال -اهللا علیــه وآلــه وســلم
ِعلــى أنهــا نــص نبــوي شــریف، بهــدف اســتخراج دالالتهــا وأحكامهــا الــشرعیة وحكمهــا  ِ َِ
النبویــة، للوقــوف علــى حقــوق وواجبــات المواطنــة المرعیــة، فــي ضــوء فهــم المقاصــد 

 لـصحیفة في البناء الدسـتوري -صلى اهللا علیه وآله وصحبه وسلم–العامة لرؤیة النبي 
  .المدینة
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  الصحيفة عند املؤرخني واحملدثني : املطلب الثاني
َّمــن دقــة علمــاء الــسیرة أن نقلــوا لنــا نــص صــحیفة المدینــة، ومــن أوائــل مــن دون   

 فــأورد خبــر الــصحیفة بمجموعهــا، لكــن )١(ســیرة النبــي هــو اإلمــام محمــد ابــن إســحاق
ُِجـــزءا كبیـــرا مـــن ســـیرته فقـــد فلـــم یقـــع العلمـــاء علیـــه، ً ، أقـــرب )٢( والعالمـــة ابـــن هـــشامً

                                                
هــو محمــد بــن إســحاق بــن یــسار ) هـــ١٥١:  وقیــل١٥٠ -٨٥ أو ٨٠: (اقإســحبــن اإلمــام ا) ١(

هـذبها ) السیرة النبویـة(له ، المطلبي بالوالء المدني، من أقدم مؤرخي العرب من أهل المدینة
ابــن هــشام، وكتــاب الخلفــاء، وكتــاب المبتــدأ، كــان مــن حفــاظ الحــدیث، وهــو أخبــاري نــسابة، 

، )هـــ١١٩(خیــزران أم الرشــید، زار اإلســكندریة ســنة وســكن بغــداد فمــات فیهــا ودفــن بمقبــرة ال
لم یكن أحد بالمدینة یقارب ابن إسحاق في علمه أو یوازیـه فـي جمعـه، وهـو : قال ابن حیان

ــذهبي ــه : مــن أحــسن النــاس ســیاقا لألخبــار، قــال ال روى لــه مــسلم فــي المتابعــات واستــشهد ب
حامـد عبـداهللا : بـن حجـر، تحقیـقتهذیب التهذیب، الانظر البخاري، وأخرج له أرباب السنن، 

، سـیر أعـالم النـبالء، م٢٠١٠، ط دار الحدیث، القاهرة، سنة )١٣٨ -٦/١٣٢(المحالوي، 
ـــق ـــذهبي، تحقی ـــاؤوط، : لل ، م١٩٨٢، ط مؤســـسة الرســـالة، ســـنة )٥٥ -٧/٣٣(شـــعیب األرن

محمـــــود األرنـــــاؤوط، . د: ذهـــــب، البــــن العمـــــاد تحقیــــق وشــــذرات الـــــذهب فــــي أخبـــــار مــــن
بــــن كثیــــر، الالبدایــــة والنهایــــة، ، و١٩٨٨ ابــــن كثیــــر، دمــــشق بیــــروت، ســــنة ، ط)٢/٢٣٥(

ــــوملحم، . د: تحقیــــق ــــراث، ســــنة ، )١٠/١١٢(وآخــــرین، أحمــــد أب ــــان للت ، ١٩٨٨ط دار الری
، )١/٢٩٠(إحــسان عبــاس، . د: تحقیــقبـن خلكــان، ال،  وأنبــاء أبنــاء الزمــانوفیـات األعیــانو

، سابق، ومعجـم المـؤلفین تـراجم )٦/٢٨(ي، لزركل لاألعالم،ط دار صادر، بیروت، بدون، و
       ، ط مؤســـــسة الرســـــالة، )١٢٥ -٣/١٢٤(مــــصنفي الكتـــــب العربیــــة، لعمـــــر رضـــــا كحالــــة، 

 .م١٩٩٣سنة 
َعبــدالملك بــن هــشام بــن أیــوب الحمیــري المعــافري، ) هـــ٢١٨هـــ أو ٢١٣_ : (... ابــن هــشام) ٢( ْ ِ

ــ ــد عــساب واللغــة وأخبــار الكنیتــه أبــو محمــد، عــرف بجمــال الــدین، مــؤرخ وعــالم باألن رب، ول
وثقه أبو سعید بن یـونس،  وبها توفي، ،ابة سكن مصرّا نسGاریَبْخإونشأ بالبصرة، وكان أدیبا 
قـدم علینـا الـشافعي وكـان بمـصر عبـدالملك بـن هـشام صـاحب : قال الدار قطني قال المزني

 =ر إلـى الـشافعيفـي المـصی: المغازي وكان عالمة أهل مصر في العربیة والشعر، فقیل لـه
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، )١()الــسیرة النبویــة(فــي كتابــه ًنقــال وروایــة لــسیرة ابــن إســحاق  ورواة الــسیرالعلمــاء 
َّوقد أورد نص الصحیفة  أئمـة فـي بعد العالمـة ابـن هـشام، فـي الـسیرة النبویـة، بمجموعها، َ

اإلمــام ذلك أوردهــا كــ، و)٢(اإلمــام أبــو عبیــد، فــي كتابــه األمــوالالعلــم والفقــه والــسیرة ومــنهم 
ابــن ســید النــاس فــي اإلمــام ، و)٤(األمـوالكتابــه ، فــي )٣()هـــ٢٤٧ -١٨٠(بــن زنجویــه حمیـد 

                                                                                                                  
ـــال=  ـــم ذهـــب إلیـــه، فق ـــل الـــشافعي: (فتثاقـــل، ث ـــق مث ـــول)مـــا ظننـــت أن اهللا یخل : ، وكـــان یق

، رواهــا ابــن هــشام الــذي رتبهــا) الــسیرة النبویــة(أشــهر كتبــه الــشافعي حجــة فــي اللغــة، ومــن 
َّالبكـائيبـن عبـداهللا ابـن إسـحاق، عـن زیـاد ى سـیرة رو ،)سـیرة ابـن هـشام( فقیل ونسبت إلیه َ، 

َن ابن إسحاق، وله القصائد الحمیریة، في أخبار الیمن وملوكها في الجاهلیـة، ع ْ قـال ابـن ثـم ِ
كمــا نــص علیــه أبــو ســعید بــن یــونس فــي تــاریخ ) هـــ٢١٨(الــصحیح أنــه تــوفي ســنة : (كثیــر

ٕ، وانبــاه الـــرواة عــن أنبـــاه )٤٢٩ -١٠/٤٢٨(للــذهبي، ســـیر أعــالم النـــبالء، انظــر ، )مــصر
، ط دار الفكــر )٢١٢ -٢/٢١١(محمـد أبوالفــضل إبـراهیم، :  تحقیـقالنحـاة، للـوزیر القفطــي،
تحقیـق للـسیوطي،  في طبقات اللغویین والنحاة، ، وبغیة الوعاةم١٩٨٦العربي، القاهرة، سنة 

 .م١٩٦٥ط عیسى الحلبي، القاهرة، سنة ، )٢/١١٥(، محمد أبوالفضل إبراهیم. د
، ط مكتبـة )٩٩ -٢/٩٨(حمـد خلیـل هـراس،  م.د: ، الـسیرة النبویـة، تحقیـقابـن هـشامانظر ) ١(

 . زهران، القاهرة، بدون
ـــو عبیـــد، األمـــوال، تحقیـــق)٢( ، ط دار الكتـــب )٢١٩ -٢١٥ص(محمـــد خلیـــل هـــراس، . د:  أب

  .  م١٩٨٦العلمیة، بیروت، سنة 
َابـــن زنجویـــه) ٣( ُ ْ ـــداهللا ) هــــ٢٥١أو هــــ ٢٤٨أو هــــ ٢٤٧ -١٨٠: (َ حمیـــد بـــن مخلـــد قتیبـــة بـــن عب

َ، كنیته أبو أحمد عرف بابن زنجویه، محدث حـافظ، مـن تـصانیفه، الترغیـب األزدي النسائي ُ ْ َ
ِّوالترهیــب، واآلداب النبویــة، واألمــوال، كــان ثقــة إمامــا كبیــر القــدر، وأحــد األئمــة المجــودین،  ً

َالذي أظهر الـسنة بنـسا، أكـد الـصفدي وابـن العمـاد أن وفـاة ابـن زنجویـه سـنة : قال أبو حاتم ُ ْ َ َّ
ى عنــه البخــاري ومــسلم وأبــوداود والنــسائي والترمــذي، انظــر تهــذیب التهــذیب، ، رو)هـــ٢٥١(

ـــبالء، و، )٣١١ -٢/٣١٠(ابـــن حجـــر،  ـــذهبي، لســـیر أعـــالم الن ـــوافي و، )٢٢ -١٢/١٩(ل ال
 .مرجع سابق، )٣/٢٣٥(بن العماد، وشذرات الذهب ال، )١٣/١٢١(لصفدي، لبالوفیات، 

، ط مركـز الملـك فیـصل )٤٦٦ص/٢( فیـاض، شاكر ذیـب. بن زنجویه، األموال، تحقیق د ا)٤(
  .م١٩٨٦سنة السعودیة، للبحوث والدراسات، 
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 ، فـــي كتابــــه البدایــــة)٢()هـــــ٧٧٤ -٧٠١(، واإلمـــام أبــــي الفــــداء ابـــن كثیــــر )١(عیـــون األثــــر
  .، وهؤالء العلماء أوردوا نص الصحیفة بمجموع نصوصها)٣(والنهایة

، فقــد ذكــر الــدكتور محمــد فــي دواویــن الــسنة النبویــةحیفة وقــد وردت أجــزاء مــن الــص  
: ُ وثیقـــة النبـــي للمهـــاجرین واألنـــصار، وهـــمأئمـــة الـــسنة الـــذین أوردوا نـــصوصمـــن عبـــداهللا 

ِاإلمــام عبــد الــرزاق الــصنعاني ( َ ْ ََّّ  -١٥٩(، واإلمــام ابــن أبــي شــیبة )٤()هـــ٢١١ -١٢٦(َّ
  ، )٥()هـ٢٣٥

                                                
، مرجـع )٣٢٠ -١/٣١٨( ابن سید الناس، عیون األثر في فنون المغازي والشمائل والـسیر، )١(

  سابق  
إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر بـن ضـوء بـن درع القرشـي ) ه٧٧٤ -٧٠١: (اإلمام ابـن كثیـر) ٢(

حـافظ مــؤرخ، ولــد  وي كنیتــه أبـو الفــداء، ولقبــه عمـاد الــدین، فقیـه شــافعيالبـصري ثــم الدمـشق
لعلـم، وتـوفي طلبـا ل، ورحـل )هــ٧٠٦(مـن الـشام، وانتقـل إلـى دمـشق، سـنة بالبـصرة في قریـة 

ــه البدایــة والنهایــة، وجــامع  بدمــشق، واشــتغل بالحــدیث مطالعــة فــي متونــه ورجالــه، مــن كتب
، )٣٩٩ -٨/٣٩٧(بــن العمــاد، الظــر شــذرات الــذهب، المــسانید، وتفــسیر القــرآن العظــیم، ان

، ط الهیئــــة )١٢٤ -١١/١٢٣(بــــن تغــــري، الالنجـــوم الزاهــــرة فــــي ملــــوك مـــصر والقــــاهرة، و
ط ، )٣٧٤ -١/٣٧٣(بـن حجـر، الالدرر الكامنة، ، وم٢٠٠٨للكتاب، سنة المصریة العامة 

محمـــد . قیــق دالــذهبي، المعجــم المخـــتص، تح ودار إحیــاء التــراث العربـــي، بیــروت، بـــدون،
ـــــة،  ـــــسعودیة، ســـــنة )٧٥ -٧٤ص(الحبیـــــب الهیل ـــــصدیق، ال ـــــة ال ـــــدر ، و١٩٨٨، ط مكتب الب

 .)١/١٥٣(لشوكاني، لالطالع، 
، )٢٢٤ -٣/٢٢٢(محمـد أبـوملحم، وآخـرون، . د:  اإلمام ابن كثیر، البدایة والنهایـة، تحقیـق)٣(

  .  م١٩٨٨ط دار الریان للتراث، القاهرة، سنة 
 -٩/٥٦٤(ام بــن نــافع عـالم الــیمن، انظــر الـذهبي، ســیر أعــالم النــبالء، عبـد الــرزاق بــن همـ) ٤(

ــــــــــي، األعــــــــــالم، )٥٨٠ ــــــــــان، )٣/٣٥٣(، والزركل ــــــــــروت لبن ــــــــــین، بی ــــــــــم للمالی            ، ط دار العل
 .م٢٠٠٢سنة 

 -١١/١٢٢(عبـداهللا بـن محمــد بـن القاضــي أبـي شـیبة، انظــر الـذهبي، ســیر أعـالم النــبالء، ) ٥(
  .)١١٨ -٤/١١٧(م، ، والزركلي، األعال)١٢٧
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، وابـن أبـي حـاتم )٢()هــ٢٦١ -٢٠٤(مـام مـسلم ، واإل)١()هــ٢٤١-١٦٤(واإلمام أحمـد 
 -٦٤٥: (، وقیــــــل)٤()هـــــــ٧٣٤ -٦٧١(، وابــــــن ســــــید النــــــاس )٣()هــــــ٣٢٧ -٢٤٠(

   .)٦())٥()هـ٧٠٥
 ابــن إســحاق: (ُوهــمالنــاقلین لهــا، األئمــة عنــد للیهــود  )e(ثــم ذكــر نــصوص وثیقــة النبــي 

  ، )٨()هـ٢٢٤ -١٥٧(، وأبوعبید )٧() هـ١٥٠ -٨٠(
                                                

ــــبالء، ) ١( ــــذهبي، ســــیر أعــــالم الن ــــن حنبــــل، انظــــر ال ، )٣٥٨ -١١/١٧٧(أحمــــد بــــن محمــــد ب
 ).١/٢٠٣(والزركلي، األعالم، 

ــــذهبي، ســــیر أعــــالم النــــبالء، ) ٢( ، )٥٨٠ -١٢/٥٥٧(مــــسلم بــــن الحجــــاج القــــشیري، انظــــر ال
 ).٧/٢٢١(والزركلي، األعالم، 

 -١٣/٢٤٧(لـرازي، انظــر الــذهبي، ســیر أعــالم النــبالء،  بــن محمــد أبــي حــاتم انعبـد الــرحم) ٣(
 ).٣/٣٢٤(، والزركلي، األعالم، )٢٦٣

ـــن ســـید النـــاس)٤( ـــه:  اب ـــاس نـــص الـــصحیفة بمجموعهـــا . ســـبقت ترجمت وقـــد أورد ابـــن ســـید الن
 .، فلم یكتف بإشارة أو اختصار)للمهاجرین والیهود(

، )٢٥٥ص( محمـد الحبیـب الهیلـة، .د:  انظر الذهبي، المعجـم المخـتص بالمحـدثین، تحقیـق)٥(
 .مرجع سابق

ًمحمد بن عبداهللا غبان، مرویات الوثـائق المكتوبـة مـن النبـي والیـه، جمعـا ودراسـة، . انظر د) ٦( ٕ
 .، مرجع سابق)٢٠١ -١/١٧٦(

 .سبقت ترجمته: ابن إسحاق) ٧(
خراســاني القاســم بــن ســالم الهــروي األزدي الخزاعــي بــالوالء، ال) هـــ٢٢٤ -١٥٧: (أبــو عبیــد) ٨(

البغدادي، أبوعبید من كبار العلماء بالحدیث واألدب والفقـه، مـن أهـل هـراة، ولـد وتعلـم بهـا، 
وكان مؤدبا، ورحل إلى بغداد فولي القضاء بطرسوس ثماني عشر سنة، ورحـل لمـصر سـنة 

، وبغداد فـسمع النـاس مـن كتبـه، وحـج فتـوفي بمكـة، وكـان منقطعـا لألمیـر عبـداهللا )هـ٢١٣(
ــه األمــوالبــن طــاهر،  ــه عــشرة آالف درهــم، مــن كتب ــه، وأجــرى ل ــا أهــداه إلی ، كلمــا ألــف كتاب

غریــب الحــدیث، واألجنـــاس مــن كـــالم العــرب، وأدب القاضــي، وفـــضائل القــرآن، واألمثـــال و
 =الـــسائرة، والمـــذكر والمؤنـــث، ، واألحـــداث، والنـــسب، واإلیمـــان ومعالمـــه وســـننه واســـتكماله
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َّ، وعبـد الـرزاق، والواقـدي )١()هـ٤٥٨ -٣٨٤(والبیهقي  بهـذا ، و)٣())٢()هــ٢٠٧ -١٣٠(َّ
 عمـت الخطـاب لجمیـع أطـراف أهـل ن، مـع أنهـااا وثیقتـمـذهب مذهب دكتور أكـرم إلـى أنه

  .!فیها، فأین ما یخص الیهود؟ا ًالمدینة، وكان الیهود طرف
 فــي فــي عــدو مواضــعیجــاز علــى ســبیل اإلالــصحیفة ، اإلمــام البیهقــيخبــر ذكــر وقــد   

، وموســى بـن عقبــة، لـم یختلــف أهـل الــسیرة عنـدنا ابــن إسـحاق: (قــال ،)٤(سـننه الكبـرى
 موادعـة )e(أن بنـي قینقـاع كـان بیـنهم وبـین رسـول اهللا ، ن روى الـسیرةَّوجماعـة ممـ

یمـا قـال كعـب ففـي موضـع آخـر أخـرج البیهقـي بـسنده فـي نقـض الیهـود العهـد ، و)٥()وعهد
                                                                                                                  

سیرة، انظــــر ابــــن حجــــر، تهــــذیب التهــــذیب،  وكــــان حــــسن المــــذهب طیــــب الــــ،ودرجاتــــه=
ــــذهب، )٦٢٥ -٥/٦٢٣( ــــن العمــــاد، شــــذرات ال ــــة )١١٢ -٣/١١١(، واب ــــسیوطي، بغی ، وال

وابـــن خلكــان، وفیـــات  ،)٢/٢٤١(، وابـــن تغــري، النجـــوم الزاهــرة، )٢٥٤ -٢/٢٥٣(الوعــاة، 
ــان،  ــافعي، مــرآة الجنــان وعبــرة الیقظــان فــي معرفــة مــا یعتبــر مــ ،)٦٣ -٤/٦٠(األعی ن والی

ـــصور، :حـــوادث الزمـــان، تحقیـــق ـــل من ـــروت )٦٤ -٢/٦٣( خلی ـــة، بی ، ط دار الكتـــب العلمی
 .م١٩٩٧لبنان، سنة 

، والزركلــــي، )١٧٠ -١٨/١٦٤(أحمـــد بــــن الحــــسین، انظــــر الـــذهبي ســــیر أعــــالم النــــبالء، ) ١(
 ).١/١١٦(األعالم، 

، )٤٦٩ -٩/٤٥٤(محمـد بــن عمــر بــن واقــد األسـلمي، انظــر الــذهبي، ســیر أعــالم النــبالء، ) ٢(
 ).٦/٣١١(والزركلي، األعالم، 

ًمحمد بن عبداهللا غبان، مرویات الوثـائق المكتوبـة مـن النبـي والیـه، جمعـا ودراسـة، . انظر د) ٣( ٕ
 .، مرجع سابق)٢٣٧ -١/٢٠٢(

مـن ال تؤخــذ منـه الجزیـة مـن أهــل ( انظـر الـسنن الكبـرى لإلمـام البیهقــي، كتـاب الجزیـة بـاب )٤(
هجــر ســنة /قیــق مركــز هجــر للبحــوث والدراســات اإلســالمیة، ط، تح)٩-١٩/٨(، )األوثــان
٢٠١١.  

انظــر الــسنن ...) لــم یختلــف: قــال الــشافعي فــي روایـة أبــي عبــد الــرحمن البغــدادي عنـه( قـال )٥(
بـاب یـشترط . الكبرى لإلمام البیهقي، كتاب الجزیة جماع أبواب الشرائط التـي یأخـذها اإلمـام

  .، المرجع السابق)١٩/٦٠(مسلمة بزنا، علیهم أن أحدا من رجالهم إن أصاب 
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 وقــد ،ًا ووفـاءًإنـي لـم أر مـن محمـد إال صـدق: (أخطـب لحیـي بـن -أحـد الیهـود–بـن أسـد 
 )هــ٨٠٧ -٧٣٥(اإلمـام ابـن حجـر الهیثمـي ، و)١ ()فدعني وارجع عنـيووادعته، وادعني 

، )٥(، فــي إمتــاع األســماع)٤()هـــ٨٤٥ -٧٦٤(، واإلمــام المقریــزي )٣(، فــي مجمــع الزوائــد)٢(
   .)٦(هدى والرشاد، في كتابه سبل ال)هـ٩٤٢ت (واإلمام محمد الصالحي الشامي 

  

  اشتهار الصحيفة عند الدارسني: املطلب الثالث
أهــل اللغــة َّتعقــب اشــتهر حــدیث الــصحیفة لــدى العلمــاء، ومــن مظــاهر هــذا االشــتهار   

ونقلـــت ، هــا نقــل ابـــن األثیــر فقــرات من،اللغــةعلمــاء فمـــن  ،لمفرداتهــا بالــدرس والتحلیــل
وقـد تكلـم : (تى قال اإلمام ابـن كثیـرحأبو عبید، في الغریب، وعنه في بیان مفرداتها، 

، )٧() علیه في كتابـه الغریـب وغیـره بمـا یطـول)~(علیه أبو عبید القاسم بن سالم 

                                                
ـــة، جمـــاع أبـــواب الـــشرائط التـــي یأخـــذها )١( ـــسنن الكبـــرى لإلمـــام البیهقـــي، كتـــاب الجزی  انظـــر ال

  .، المرجع السابق)١٩/١٦٠(، )نقض أهل العهد أو بعضهم العهد(باب اإلمام، 
واألعــالم ، )٢٠٣ -٥/٢٠٠( علــي بــن أبــي بكــر الهیثمــي، انظــر الــضوء الالمــع، للــسخاوي )٢(

  ، سابق،)٤/٢٦٦(للزركلي، 
، ط دار الكتــب )٤/٢٠٦( انظــر اإلمــام ابــن حجــر الهیثمــي، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، )٣(

  .م١٩٨٨العلمیة، بیروت لبنان، سنة 
ـــسخاوي، الـــضوء الالمـــع ألهـــل القـــرن التاســـع، )٤( ـــزي، انظـــر اإلمـــام ال  أحمـــد بـــن علـــي المقری

  ). ١/١٧٧(، ، والزركلي، األعالم)٢٥ -٢/٢١(
:  اإلمـام المقریـزي، إمتــاع األسـماع بمــا للنبـي مـن األحــوال واألمـوال والحفــدة والمتـاع، تحقیــق)٥(

  .  م١٩٩٩، ط دار الكتب العلمیة بیروت، سنة )١/٦٩(محمد عبد الحمید النمیسي، 
بـد  عزعبد العزیـ:  انظر الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد، تحقیق)٦(

  .م٢٠٠٧، ط المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، القاهرة، سنة )٣/٥٥٥( حلمي، قالح
، ط دار الریـان )٣/٢٢٤(أحمـد أبـو ملحـم، وآخـرون، . د: البدایة والنهایة، تحقیق،  ابن كثیر)٧(

 .م١٩٨٨سنة للتراث، 
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، في كتابه النهایة نـصوصا مـن الـصحیفة، وقـد نقلـت ذلـك )١(وأورد اإلمام ابن األثیر: قلت
تمادهــا فــي غریــب مفــردات الــصحیفة، وهــذا یؤكــد شــهرة خبــر الــصحیفة لــدى العلمــاء، واع

صـــحیفة (لحـــدیث مـــصدرا كـــسائر النـــصوص النبویـــة، وداللـــة ذلـــك بیـــان المنزلـــة العلمیـــة 
  . ، فال وزن إذن لمن تشكك فیه)المدینة

علـــى مــــدار تــــاریخ األمــــة  )٢( ومؤرخیــــهن علمـــاء اإلســــالم ومفكریــــهفــــإوحتـــى عــــصرنا   
 اني الـواردة فـيًاستثمارا للمعـوستفادة واالالستزادة لًلبا طالصحیفة،  ذكروا خبر المسلمة

 وبهــــذا نــــدرك ثبــــوت )صــــحیفة المدینــــة(ًنــــصوصها، واستحــــضارا لثقــــة العلمــــاء فــــي 
فمــع أن هــذا الجهــد أعطــى ثقــة فــي ثبــوت الــصحیفة كلهــا بوحــدة ، الــصحیفة لــدى العلمــاء

  .موضوعیة
ـــــد اشـــــتهر    ـــــة أخـــــرى فق ـــــصحیفة(ومـــــن ناحی ـــــشرقین، ) حـــــدیث ال فأوردهـــــا لـــــدى المست

كــان محمــد فــي المدینــة الرســول : (قــال قـصة الحــضارة، في، فــ)٣(المستـشرق ول دیورانــت

                                                
ني الجـزري محمـد بـن عبـد الكـریم الـشیبابـن المبارك بن محمد ) هـ٦٠٦ -٥٤٤ (:ابن األثیر) ١(

الموصلي الشافعي، یعرف بابن األثیر، نـشأ بـالجزیرة ثـم انتقـل للموصـل، كـان عالمـا فاضـال 
وســیدا كــامال، فقیهـــا محــدثا أدیبــا نحویـــا، ذا دیــن متـــین فلــم تبهــره أضـــواء الحكــم، واتـــصاله 
بالملوك، ولـم تثنـه عـن الـدرس والتحـصیل، لـزم بیتـه فـي آخـر عمـره مریـضا صـابرا محتـسبا، 

: انظر ابن الـسبكي، طبقـات الـشافعیة الكبـرى، تحقیـق[األكابر ویجتمع عنده العلماء، یغشاه 
، ط دار إحیـاء الكتـب العربیـة، بـدون، )٨/٣٦٦(محمود محمد الطناحي، وعبدالفتاح الحلو، 

 )]٦/١٩٨(، وابن تغري، النجوم الزاهرة، )١٣/٥٩(وابن كثیر، البدایة والنهایة، 
، ط دار )١٤٤ -١٣٨ص(وي، بنـو إســرائیل فـي القـرآن والــسنة، محمـد ســید طنطـا.  انظـر د)٢(

، )٨٧ -٨٢ص(، وانظر الرسالة الخالدة، عبـد الـرحمن عـزام، ٢٠٠٠الشروق، القاهرة، سنة 
  .م١٩٦٤ط المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، لجنة التعریف باإلسالم، القاهرة، سنة 

ـــــت) ٣( ـــــام جـــــیمس دیور، ) م١٩٨١ -١٨٨٥(: ول دیوران ـــــتویلی ـــــسوف ، فان  مـــــؤرخ وكاتـــــبویل
 مدینـــة  مـــن أعمـــال)كیرنـــي( ومـــدارس )نـــورث آدمـــز(تلقـــى تعلیمـــه فـــي مـــدارس أمریكـــي، 

ـــــة؛  ـــــع الكنیـــــسة الكاثولیكی ـــــة القـــــدیس بطـــــرسالتحـــــق بنیوجیرســـــي، وهـــــي مـــــدارس تتب  =كلی
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وقد عقد محمد مع أولئك الیهود عهدا ینم عن مهـارة .. الدیني والحاكم السیاسي جمیعا
المستــــــشرقة كــــــارین و، ثــــــم ذكــــــر طرفــــــا مــــــن نــــــصوص الــــــصحیفة، )١()سیاســــــیة كبیــــــرة

ومـن ثـم " سمیةر"المهاجرین واألنصار كانوا في حاجة إلى رابطة : (، قالـت)٢(أرمسترونج
وضعت معاهدة آنذاك، ومن حسن حظنا أن المصادر األولى قد حفظتها لنا حتـى نطلـع 

إن محمدا وادع القبائـل العربیـة : على التخطیط األول ألقدم مجتمع إسالمي، وهي تقول
هـا ركیـزة بنـاء واعتبر، فذكرت فقـرات مـن الـصحیفةو، )٣(..)والیهودیة بالمدینة وعاهدهم

، وأن الــصحیفة أخــذت )حــاكم سیاســي(اعتــرافهم للنبــي بأنــه ولمدینــة، ابدولــة النبــي 
  .صفة رسمیة، وأن المصادر حفظتها لنا

 هم تغاضــی:هــاهنــات منال بعـض وجــودالمستــشرقین بعــض لكـن یؤخــذ علــى رؤیـة   
موقـف النبـي مـن الیهـود، ل هـمانعـدام فهمووللوطن النـاهض، لنبي  لة الیهودعن خیان

َّلمفـــاهیم التـــي أقرهـــا النبـــي بمعنـــى جدیـــد مثـــل مـــصطلح فهـــم مغلـــوط وســـوء تقـــدیر لو
                                                                                                                  

 فــي جامعــة ًأســتاذا فأصــبح ١٩١٧لفلــسفة ونــال فیهــا الــدكتوراه عــام لاتجــه ، ثــم )الیــسوعیة(=
ــا ، وقــصة شــاركته زوجتــه فــي تألیفــه، )قــصة الحــضارة (مــن أشــهر مؤلفاتــه كتــاب ،كولومبی

الفلـسفة، ومبـاهج الفلـسفة، وتفـسیر الحیـاة، وسـیرة حیاتنـا، انظـر شـبكة المعلومـات، موســوعة 
 .ویكبیدیا

، ط هیئــة )١٣/٣٣(محمـد بـدران، :  عـصر اإلیمــان، ترجمـة–ول دیورانـت، قـصة الحـضارة ) ١(
  .  م٢٠٠١الكتاب المصریة، سنة 

ــة : كــارین أرمــسترونج) ٢( ــم تركــت  ....) -م١٩٤٤(مستــشرقة بریطانی ــة ث كانــت راهبــة كاثولیكی
مـسعى (و) سـیرة النبـي محمـد(، و)تـاریخ الـرب(الكاثولیكیة، وتفرغت لدراسـة األدیـان، فألفـت 

وهي معتدلة الفكر، فحینمـا تخـوف الـبعض مـن اإلسـالم عقـب )  اهللا لماذا؟–البشریة األزلي 
فاطمــة .  ســبتمبر دافعــت عــن اإلسـالم، لــیعم الــسالم أرجــاء العـالم، انظــر تقــدیم د١١دث أحـ

 .م١٩٩٨، ط سطور، القاهرة، سنة )١١ -٥ص(، )سیرة النبي محمد(نصر لترجمة كتابها 
محمـــــد عنـــــاني، . فاطمــــة نـــــصر، د. د: ســـــیرة النبــــي محمـــــد، ترجمـــــة كــــارین أرمـــــسترونج،) ٣(

 .م١٩٩٨ سنة ، ط مكتبة سطور، القاهرة،)٢٣٣ص(
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األمــة مجتمــع یقــوم علــى الــدین، ال علــى صــالت : (، إذ قالــت أرمــسترونج)األمــة(
، ألن النبــي أقــر أهــل المــواالة والجــوار والحلــف مــن األمــة، لهــم )١()القرابــة والنــسب

  .نفس الحقوق والواجبات
ال وزن إذن لمـن  شـرقا وغربـا فـوبناء على ما سبق نـدرك انتـشار خبـر الـصحیفة  
بلوغهـا إلینـا فـي مجموعهـا ر علـى َیِّالتفاق علمـاء الـس) صحیفة المدینة(حدیث  أنكر
بلوغهـا إلینـا فـي اتفـاق علمـاء الحـدیث علـى مـصادر علمیـة موثقـة، وكـذلك عدة من 

إنكـار ثـل ال وزن إذن لم: وبالتـالي أقـول ،كتـب الـسنة المطهـرةوأبعاضها فـي أجزائها 
العلمـــاء قـــدیما عنـــد للـــصحیفة ألنهـــا ، )٢()فلهـــاوزن یولیـــوس(األلمـــاني شرق المستـــ

الدالــة علــى حــدث  )e( النبــيالمــأثورة عــن مــن اآلثــار وحــدیثا، فــي الــشرق والغــرب 
نص لـــ )٣(یوســـف العـــشدكتور ال وزن إلنكـــار الـــ: وكـــذلك أقـــول ،فـــارق فـــي التـــاریخ

                                                
، وانظر أرنولد تـوینبي، الـدعوة إلـى اإلسـالم، )٢٣٤ص(كارین أرمسترونج، المرجع السابق، ) ١(

 .، ترجمة حسن إبراهیم حسن، ط النهضة المصریة، بدون)٣٧ص(
ومـــؤرخ للیهودیـــة وصـــدر یهـــودي، ألمـــاني مستـــشرق ) م١٩١٨ -١٨٤٤: ( فلهــاوزن یولیـــوس)٢(

، وكـــان مـــن المـــشتغلین باللغـــات الـــسامیة )١٨٧٥ -١٨٠٣(اإلســـالم، درس علـــى یـــد إیفلـــد 
بتلـك المدرســة، فأثـارت كتاباتــه فـي نقـد الكتــاب المقـدس بعــض فلهـاوزن وبنقـد التـوراة، وتــأثر 

ـــنجن، مـــن  ـــه، ومـــاربورج، وجیت َّالمجـــادالت، شـــغل أســـتاذ كرســـي بجامعـــات جریفـــسفیلد، وهل
، تـــاریخ األســـفار الـــستة لرائیفـــي تـــاریخ الیهـــود ونقـــد الكتـــاب المقـــدس، وتـــاریخ إســـ(مؤلفاتـــه 

ـــي صـــدر  ـــة ف ـــدس، أحـــزاب المعارضـــة الـــسیاسیة الدینی ـــي الكتـــاب المق ـــة ف واألســـفار التاریخی
، ولـه أیـضا المدینـة قبـل اإلسـالم )ویقـصد الدولـة األمویـة(اإلسالم، الدولة العربیـة وسـقوطها 

ــــرحمن بــــدوي، موســــ، )وتنظــــیم محمــــد للجماعــــة اإلســــالمیة فــــي المدینــــة وعة انظــــر عبــــد ال
 .١٩٩٣، ط دار العلم للمالیین، بیروت لبنان، سنة )٤١٠ -٤٠٨ص(المستشرقین، 

أول متخــصص مــؤرخ ســوري، ِیوســف بــن رشــید العــش، ) م١٩٦٧ -١٩١١: (یوســف العــش) ٣(
َ، ولــد بطــرابلس الــشام، ودرس بمعهــد الوثــائق والـــشروط اسوریبــفــي تنــسیق الكتــب والوثــائق  َ

 =،)مـصر فـي القـرون الوسـطى(سوربون بفرنسا عن كتابـه بباریس، نال دكتوراه الدولة من ال
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صادر العلمـاء أو حتــى  حیـث اتبــع أسـتاذه منقــادا مـن غیـر الرجــوع إلـى مــالـصحیفة،
  .استماع لما قاله األثبات من المحدثین فضال عن المؤرخین، وسائر العلماء

  

  الوحدة املوضوعية للصحيفة: رابعاملطلب ال
قـــد رأى بعـــض الدارســــین للـــصحیفة تقــــسیمها إلـــى وثیقتــــین، وهـــو أمــــر غیـــر منطقــــي   

  :ألسباب، هي
: فـــي حـــدیثفدة الــصحیفة مخالفــة التقـــسیم لــصحیح الـــسنة الـــدال علــى وحـــ: أوال  

ٍعبـــد اهللا بـــن ســـالم  َ َ ِ ْ ِْ ِ َ قـــال- وكـــان علـــى دیـــن الیهـــود–َ َلمـــا قـــدم رســـول اهللا المدینـــة : (َ ََ ِ َِ َْ ِ ُ َُ َ َّ
َانجفل الناس إلیه، وقیل َِ َِ ِ َْ ُ َّ َ َ ِقدم رسول اهللا، قدم رسـول اهللا، قـدم رسـول اهللا، فجئـت فـي : ْ ِ ِ ُِ ْ ِ َ ُ َ ُ َ ُ َِ ِ ُِ ُ َُ َ ََ َ َ

ِالناس ألَنظر إ َُ ْ ِ ٍلیه فلمـا اسـتبنت وجـه رسـول اهللا عرفـت َأن وجهـه لـیس بوجـه كـذاب، َّ َّ ِ َِ ْْ ْ ْ ْ َْ َ َِ َ َُ َ َُ َ َ ََ َ ََّ ُ ُِ ِ ْ َ ْ َّ َ
َوكــان َأول شـــيء تكلــم بـــه َأن قــال َ َ َْ ِ َّ ٍِ َ َ ََ ْ َّ َ ََأیهـــا النـــاس َأفـــشوا الـــسال«: َ َّ ُ ْ ُُّ َم وَأطعمـــوا الطعـــام ََّ ََ ََّ ُ ِ ْ

ُوصــلوا والنــاس نیــام تــدخلو ُ ْ َ ٌ َ ِ ُ َ َ ََّ َجنــة بــسالْ الاُّ َ ِ َ َّ نــداء عــام لكــل النــاس یــدل علــى ب، )١()»ٍمَ
  . وغیرهمعموم رؤیة النبي لسائر أهل المدینة من مسلمین ویهود

                                                                                                                  
وعین محافظا لدار الكتب الظاهریة بدمشق، فمكث عشر سـنوات ینـسق كتبهـا المطبوعـة = 

ًوالمخطوطة، ثم وضع فهرسا في مجلد للمخطوطات التاریخیة التي تحویها الـدار الظاهریـة، 
ــ ــاهرة، فأنــشأ معهــد المخطوُوانت ــم عــین أمینــا دب للجامعــة العربیــة بالق ّطــات وتــولى إدارتــه، ث

 فأســتاذا بكلیــة الــشریعة ،١٩٥٤ســنة  اثــم مــدیرا إلذاعــة ســوری، ١٩٥٠ســنة لجامعــة دمــشق 
 : ترجمـةأعمالـهفعمیدا لها، توفي ودفن بدمشق بمقابر الدحـداح، مـن ، ١٩٥٥للتاریخ واللغة 

ــة وســقوطها،  ــة العربی ــوالدول َقــصة عبقــري فــي ســیر الخلیــل بــن أحمــد الفراهی والخطیــب ، ديِ
ــــي، األعــــالم،  ــــة العباســــیة، انظــــر الزركل ــــاریخ الخالف ــــؤرخ بغــــداد ومحــــدثها، وت البغــــدادي م

 .، سابق)٤/١٦١(كحالة، لمعجم المؤلفین، ، سابق، )٨/٢٣١(
ــه، وقــال٢٦٧٣: رقــم) ٤٢( أخرجــه الترمــذي كتــاب صــفة القیامــة، بــاب ) ١( ــ: ، واللفــظ ل ٌدیث َح ِ

ٌصــحیح ِ ــاب إقامــة الــَ  ، كالهمــا مــن حــدیث١٣٩٥: رقــم) ١٧٤(صالة، بــاب ، وابــن ماجــة كت
ِعبد  ْ ٍَبن سالمِاهللا َ َ ِ  .أي ذهبوا إلیه مسرعین: ، وانجفلْ
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مخالفــة التقــسیم لــنص الــصحیفة بمجموعهــا عنــد المــؤرخین فلــم یفــصلوا، : ثانیــا  
ولــم ینبــه علــى الفــصل بــنص أو إشــارة ففــي صــدر الــصحیفة عنــد ابــن إســحاق ومــن 

ا بــــین ًكتابــــ )e(رســــول اهللا وكتــــب (: قــــال عنــــه مــــن ابــــن هــــشام، روى الــــصحیفة
ُالمهاجرین واألنصار، وادع فیه یهود وعاهدهم ََ َ ََ عموم المخاطبین بالـصحیفة فـي ف، )َ

  . دلیل وحدتهاأول فقراتها
الجمــع بــین هــذه : (مخالفــة التقــسیم لــرأي أثبــات العلمــاء، قــال ابــن حجــر: ثالثــا  

ا فیها، فنقل كـل ًنت واحدة، وكان جمیع ذلك مكتوباألحادیث یثبت أن الصحیفة كا
  . )١()واحد ما حفظه

ــا   : منافــاة التقــسیم لفقــرات الــصحیفة وأجزائهــا كإضــافة طــرف األتبــاع فقــال: رابع
ُومن تبعهم( ََ ) قـریش ویثـرب(ِالمسلم لـیس مـن ) األتباع(، وذلك لقابلیة أن یدخل في )َِ

ــــصفة(مثــــل  ــــه)بــــالل وســــلمان وأهــــل ال مــــشرك ( القــــاطنون بیثــــرب مــــن ، ویــــدخل فی
تكــراره ، و)ألهـل هـذه الـصحیفة(ینافیـه قـول كمـا  ،ً، مكتفیـا بالتبعیـة)ویهـودي ومنـافق

  .غیر مرة
بــین أطــراف  )e(منافــاة التقــسیم للرؤیـة العادلــة التـي كــان علیهــا النبـي : خامـسا  

 الصحیفة حیث بدأ یخاطب أصحابه مـن المهـاجرین واألنـصار بقبـائلهم الموالیـة، ثـم
  . لیدل على مساواة المخاطبین بها؛خاطب الیهود بقبائلهم الموالیة

جملـة، الـصحیفة كلهـا  أورد نـصفـ ،تنـاقض مـن قـال بالتقـسیم مـع نفـسه: سادسا  
، مـن أجــل بعـد ذلـك، ثـم قــال بتقـسیمها لـوثیقتین الموضـوعیةتها هـذا یـدل علـى وحـدو

  .د لدینا وحدة الصحیفة الموضوعیةكل ذلك یتأك

                                                
، د دار الغـد العربـي، القـاهرة، سـنة )١/٣٤٨(ابن حجر، فتح الباري شرح صـحیح البخـاري، ) ١(

  .م١٩٩٢



 اطا  ء  ا  اءة)د درا(  
 

 - ٤٠ -

  الصحيفة حدث تارخيي فارق: امساملطلب اخل
  

، كحــــدث واقعــــي تــــاریخي فــــارق، ال وجــــه )صــــحیفة المدینــــة(إن التعامــــل مــــع   
 ونقلوهـا ّلـدعوة اإلسـالمیة تحملهـا الـصحابةللشغب حوله؛ ألن األحداث الجلیلة في ا

ــــصحیفة  ٕوبلغوهــــا لمــــن بعــــدهم فــــي أحادیــــث آحــــاد غالبــــا أو متــــواترة، وان حــــدیث ال
 وصــــلح ، والهجــــرة، واإلســــراء والمعــــراج،بــــدء الــــوحي(یــــث المدینــــة مماثــــل ألحاد

  . تلك األحداثفقد توفرت الدواعي على نقل أحادیث) ة الوداعخطب و،الحدیبیة
بـــین و، حـــدیث الـــصحیفةحـــدث المعاهـــدة الـــوارد فـــي ة أوجـــه للمـــشابهة بـــین َّثمـــو  
طـــول الحـــدیث لتعـــدد األحـــداث أو : أوال :تبـــدو فـــي أمـــورتلـــك األحادیـــث، و داثأحـــ

االهتمــــام النبــــوي بتــــسجیل الحــــدث وكتابتــــه ألهمیــــة : ثانیــــالموضــــوعات والوقــــائع، ا
) ٢(عقیـدة بـدافع تعلیمهـا، الإثبـات ) ١(الـضرورة الدینیـة المتعـددة فـي : ثالثـاالبالغ، 

، إلیهــا علــى مــستوى الفــرد والمجتمــعبیــان أحكــام شــرعیة محكمــة بــدافع توجیــه األمــة 
) ٤(قیـــة بـــدافع تـــدبیر شـــئون المدینـــة، الخأوضـــع ضـــوابط اجتماعیـــة ومعـــاییر ) ٣(

حكایة الحدث لمجـرد اإلخبـار عـن واقـع المدینـة ووقـائع فیهـا، لـذلك تـوفرت الـدواعي 
  ).صحیفة المدینة(لنقل أحادیث السیرة النبویة ومنها حدیث 

: عــن بقیــة أحادیــث تلــك األحــداث فــي أمــور منهــا) الــصحیفة(ختلــف حــدیث یو  
تعـدد موضـوعات نـرى ًیة فـي تلـك األحادیـث غالبـا  وحـدة موضـوعظهـرتبینما : أوال

 لـهالمدینـة یؤسـس وطنـا فـي حـدث ك) الـصحیفة(هیمنـة تـسجیل : ثانیـا. )الصحیفة(
 تمجـرد تــسجیل الحـدیث تعــددكونـه نفـاق، علــى اإلدفاع والـ وواجبــات وقحقـوحرمـة 

وضـــع أحكـــام ووضـــع النبـــي معیاریـــة لقبــول المواطنـــة بالمدینـــة، : ثالثـــا، هموضــوعات
بــــدء ( بحــــدیث ا منهــــخطبــــة الــــوداعبحــــدیث  اًهَبَشــــ أقــــرب ية ملزمــــة، لــــذا فهــــشـــرعی
  .، وكالهما توفرت الدواعي على نقلهما)الوحي
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ًوكانـت صــحیفة المدینــة حــدثا حاضــرا فــي الــذهن الجمعــي بالمدینــة، مــستمرا فــي    ً ً
 دونراشــخافــاء العمــل بــه المثــل الــضابط القــانوني، ت الكونهــ؛ ذاكــرة الــصحب الكــرام

حیـــث زادت  ،)( ســـیدنا عمـــر واإلمـــام علـــي وبـــصفة خاصـــة فـــي عهـــد كافـــة ،
جیـوش والة المعاهـدات مـن خـالل یتـضح فیمـا بعـد وف سـالفتوحات فـي عهـدیهما، و

ــــبالد ــــا القــــولممــــا ، )١( المفتوحــــةمــــع أهــــل ال اعتبرهــــا ) صــــحیفة المدینــــة(إن : یمكنن
 الــبالد التـي دخلهـا المــسلمون الـصحابة مرجعیـة ضـابطة فــي عالقـة المـسلمین بأهـل

،  البــشرعلــى تعــایش مـشترك فــي تــسامح وتــراحم بــینقائمــة األوائـل، لیقیمــوا مواطنــة 
ًالمدینــة حــدثا دائــم الحیویــة فــي صــحیفة فــال تقــوم علــى ســفك دمــاء األبریــاء، فكانــت 

مــــن عالقــــة إنــــسانیة ترتــــب علیهــــا ومـــا  ،الــــصحابة بمبادئهــــا المهمــــةنفـــس ووجــــدان 
  .كریمة

  
  

                                                
  . تعالىسوف یرد جانب من ذلك في المبحث الرابع من الفصل الثالث إن شاء اهللا) ١(
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  بحث الثانيامل
  صحيفة املدينة بني التسمية والوصف

  

اســمها؟ ومــا مــا : االهتمــام بالــصحیفة كحــدث فــارق یجیــب علــى تــساؤالت مهمــة  
ــــى أهــــل المدینــــة؟ ؟ ومــــا ســــبب كتابتهــــا؟ ابتهــــاكتزمــــان   ومــــا بنودهــــاومــــا آثارهــــا عل

 .؟؟ تلك التساؤالت دوافع الدراسةأحكامها المرعیةودالالتها و
  

  )الصحيفة(سمية كتاب النبي ت: املطلب األول
ُإن تــــسمیة كتـــــاب النبـــــي للمهـــــاجرین واألنـــــصار وموادعـــــة الیهـــــود، أول مقدمـــــه    ْ َ

ِالــصحیفة(للمدینــة بـــ َِ خاصــة بعــد تكــرار تلــك التــسمیة فــي نــصوص موادهــا ثمانیــة ) َّ
َِأقـــر بمـــا فـــي هـــذه : (مـــرات، وتكرارهـــا فـــي بعـــض المـــواد مـــرتین وثالثـــة منهـــا قولـــه ِ َِ َ ِ ّ َ

َالــصحیف ِ ِالـــصحیفة(، فــإطالق )١()ِةَّ َِ علــى المكتـــوب دلیــل نقلــي یـــدل علــى التـــسمیة ) َّ
واإلشـــارة تفیــد التعیـــین والتخــصیص، ثـــم التكــرار یفیـــد الرؤیــة الجامعـــة ) الــصحیفة(بـــ

المجــردة عــن العــصبیة للــنفس أو للقبیلــة أو للهــوى أمــارة دالــة علــى التــسمیة، ورؤیــة 
ًفـا ومعاهـدة بـین جمیـع األطـراف؛ لـذا تسمو فوق المصالح الشخصیة، فهي تمثـل حل

فـــإن األهلیـــة للـــصحیفة تمـــنح بـــاإلقرار، فتعطـــى صـــالحیة ألهـــل الـــصحیفة، ویعتبـــر 
حیفة(قولـه  ِهـذه الـصَّ ِ ِ َِ حیفة(ٍ، دلیـل ثـان علـى تــسمیة تلـك الوثیقـة بــ )َ ِالـصَّ ، فهـذه أدلــة )َِ

  .ِّتعین حقیقة التسمیة وترفع المجاز
َمـن زعـم َأنَّ : (في قولـه -هللا عنه وكرم اهللا وجههرضي ا –كما سماها اإلمام علي    َ َ ْ َ

َعندنا شیئا نقرُأه إال كتاب اهللا وهـذه الـصحیفة  َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َِّ ُ َْ ْ َ ًَ َ َ َ قـال-ْ ِوصـحیفة معلقـة فـي قـراب : َ َ ُِ ِ ِ ٌِ ٌَ َّ َ ََ

                                                
 منهـا رد، و)ا ثالثـ٤٦ – مـرتین٤٢ –٣٩ –٣٧ –٢٢( ثماني مـرات )ِةَیفِحَّالص(ردت مفردة و )١(

 .)٤٦ -٤٦ -٤٢ -٣٩ -٣٧( بالمواد خمس مرات) ِةَیفِحَّ الصِهِذَ هلْهَأ(جملة 
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ِسیفه  ِ ْ َ فقد كـذب-َ َ ََ ْ َوهـذه الـصحیفة(، فقولـه )١()َ َ ِ ِ َِّ َ ة، ، یـدل علـى تـسمیة ثابتـة للـصحیف)َ
َكتــــاب اهللا وهــــذه الــــصحیفة(كمــــا یــــدل قولــــه  َ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ علــــى علــــو منزلتهــــا بــــین المــــسلمین ) َ

كمرجعیــة تــشریعیة منظمــة للعالقــات بــین أهــل المدینــة مــع كتــاب اهللا تعــالى بداللــة 
ِوصـحیفة معلقـة فـي : (، حیث اقتران الصحیفة بكتاب اهللا، كما یدل قولـه)٢(االقتران ِ ٌِ ٌَ َّ َ َُ َ

ِقراب سیف ِْ َ ِ على اهتمام النبي بحفظ الصحیفة مـن الـضیاع، وصـیانتها مـن التلـف، ) ِهَ
  .)e(شأن كل أمر مهم یهتم به النبي 

  

  )الكتاب(تسمية الصحيفة بـ : املطلب الثاني
ٌهـذا كتـاب(َّمنكـرة هـي : األولـى: فیهـاالكتـاب مـرتین تـسمیتها بالـصحیفة أطلقت  َ ِ َ ْمـن  َ ِ
ٍمحمــد َّ َ َال یحــول هــذا الكتــاب(َّمعرفــة هــي : والثانیــة، فــي أول مــادة بالــصحیفة، )ُ ُ ََ ِ َ َ َ()٣( ،

أن النبـي (وفي مسند اإلمام أحمد من حدیث عمرو بن شـعیب عـن أبیـه عـن جـده، 
)e( أن یعقلـوا معـاقلهم، وأن یفـدوا عـانیهم : كتب كتابا بین المهاجرین واألنصار

  .)٤()بالمعروف، واإلصالح بین المسلمین
                                                

: بــاب فــضل المدینــة ودعــاء النبــي فیهــا بالبركــة، رقــم) ٨٥( أخرجــه اإلمــام مــسلم الحــج بــاب )١(
، ٣٨٦٧: بــاب تحــریم تــولي العتیــق غیــر موالیــه، رقــم) ٥(ي كتــاب العتــق، بــاب ، وفــ٣٣٩٣

ِعلـواللفظ له، من حدیث اإلمام  مـن  ،٥١١٧: رقـم) ١٢٠(، وأبـو داود كتـاب األدب، بـاب ِّيَ
ٍَأنــس بــن مالــكحــدیث  ِ َ ِ ْ ــاب الوصــایا بــاب َِ  يَِأبــ، مــن حــدیث ٢٢٦٦: رقــم) ٥(، والترمــذي كت

ُِأمامة الباهل ِ َْ َ َ ٌوهو حدیث حسن صحیح:  خطبته عام حجة الوداع، وقال الترمذي، فيِّيَ ِ َِ ٌَ َ َ ٌُ َ َ. 
قال بها جماعة مـن العلمـاء فمـن الحنفیـة أبـو یوسـف، ومـن الـشافعیة المزنـي :  داللة االقتران)٢(

وابن أبي هریرة، وحكي عن بعض المالكیة، أنكرها الجمهور، والمراد من داللـة االقتـران هنـا 
 بالكتاب وهو القرآن، انظر اإلمـام الـشوكاني، إرشـاد الفحـول إلـى تحقیـق هو اقتران الصحیفة

 .، ط دار الكتب العلمیة، بدون)٣٦٧ص(الحق من علم األصول، 
 .األولى بالمادة األولى بالصحیفة، والثانیة بالمادة األخیرة بها) ٣(
ده، ، مــن حــدیث عمــرو بــن شــعیب عــن أبیــه عــن جــ٢٣٦٨: فــي مــسنده، رقــمحمــد  أخرجــه أ)٤(

 .عبداهللا بن عمرو بن العاص
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د أراد النبـي تقییـد الـصحیفة بموادهـا بالكتابـة؛ ألن الكتابـة كل ما یكتـب، فقـ: والكتاب
ـــم ونـــوع توثیـــق، ولتكـــون معلومـــة البدایـــة والنهایـــة، ولـــسهولة إقـــرار أطـــراف  ْقیـــد العل

الكتابـة فـي العـرف ضـم (الصحیفة بها؛ وألن كل ما كتب في صحیفة فهو كتاب، و
ن یـستعار كـل الحروف بعضها إلى بعـض بـالخط، فاألصـل فیهـا الـنظم بـالخط، لكـ

َذلـك ﴿: ن یكتـب، قـال تعـالىمـن قبـل أ) اًكتابـ(واحد لآلخر، ولهذا سـمي كـالم اهللا  ِ َ
ِالكتـاب ال ریــب فیــه ِ َِ ُْ َ َ  والكتـاب فــي األصــل مــصدر ثــم ســمي المكتــوب ،]٢: البقــرة[ ﴾َ

: ، قــال تعــالى)اســم للــصحیفة مــع المكتــوب فیــه(ًفیــه كتابــا، والكتــاب فــي األصــل 
َولو نزلنا ع﴿ َ ََّ ْ َ ٍلیك كتابا في قرطاسَ َ ْ ِ ِ ًِ َ َ ْ   .)١(])٧: األنعام[ ﴾َ

 إن وصــــف الــــصحیفة بـــــالكتاب وصــــف أغلبــــي فــــي مكاتبــــات النبــــي :وال یقــــال  
سیاسـة : أوال: ثمة أمور تدل علـى أهمیـة الكتابـة، منهـا: وعهوده ورسائله، ألننا نقول

ر الرسـول المتبعــة فــي كــل أمــر ذي بــال، وفــي كــل موضــوع یعــم النــاس نفعــه أن یــأم
لــم تكــن آخــر مكتــوب نبــوي، فقــد أمــر ) صــحیفة المدینــة(بالكتابــة، ومــن الواضــح أن 

بكتابــة كتــاب ألبــي شــاة، كمــا أمــر بكتابــة أســماء المــسلمین علــى ســبیل اإلحــصاء، 
ِاكتبــوا لــي مــن تلفــظ باإلســالم مــن النــاس«: فقــال ِ َِّ َ ِ ِِ َ ْْ َ َّ ََ ُْ َ صــحیفة (إن وصــف : ثانیــا. )٢(»ُ

لمقاصـــد اإلســـالم فـــي تعلـــیم الكتابـــة وترقیـــة وعـــي األمـــة بالكتـــاب مناســـب ) المدینـــة
َیـا َأیهـا ﴿: األمیة، ففي القرآن والسنة أمر بالكتابة فأمر بكتابة الدیون والعقود، فقـال ُّ َ

ٌالـــذین آمنـــوا إذا تـــداینتم بـــدین إلـــى َأجـــل مـــسمى فـــاكتبوه ولیكتـــب بیـــنكم كاتـــب  َ ُ َ َِ َِ ُْ ََ ْ ْ ُْ ُ َّْ ُ ُ ُ َْ F َُّ ََ ٍَ ََِّ ٍِ َ َِ َ
َبالع ْ ِدلِ َوالـذین یبتغـون الكتـاب ﴿: ، كما أمر اهللا بمكاتبـة العبـد، فقـال]٢٨٢: البقرة[﴾ْ ََ َِ َِ َُ ْ َّ َ

ــرا ًممــا ملكــت َأیمــانكم فكــاتبوهم إن علمــتم فــیهم خی ْ ْ ْ ْ َ َْ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُْ ِ ُ َْ َ ُ َ حــدیث : ثالثــا]. ٣٣: النــور[ ﴾َّ

                                                
ـــب القـــرآن، ) ١( ـــي غری ـــروت )٤٢٤ -٤٢٣ص(انظـــر الراغـــب، المفـــردات ف ـــة بی ، ط دار المعرف

  .لبنان، بدون
َ، من حدیث حذیفة مرفوعا٣٠٩٧: رقم) ١٨١(أخرجه البخاري كتاب الجهاد باب  )٢( ََ ْ ُ.  
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ُّكتــب النبــي: (جــابر َِّ َ َ ُعلــى كــل بطــن عقولــه«: َ َ ُ َُ َ ٍَ ِّْ صیغة الماضــي الدالــة علــى ، بــ)١()»ُ
َكتــب: (الثبــوت، فقولــه َ فــي اللغــة مــن الكتابــة، وفــي الــشرع بمعنــى فــرض وأوجــب، ) َ

ــــادئ الــــصحیفة، واألحكــــام  )e(وهــــي المقــــصود المــــراد حیــــث إن النبــــي  وضــــع مب
المختلفــة، والداللــة اللغویــة مــرادة ألنهــا تــدل علــى كتابــة صــحیفة المدینــة، كمــا یــدل 

ة مـن الـصحابة َبـَلصحیفة بنفسه على أهل المدینة، وأن الكتا )e(على إمالء النبي 
  .علیهم )e( ُّكتبوا ما أماله النبي

  

  )وثيقة( كتاب النبي وصف: الثالثاملطلب 
ا، لكن ورد فیها مـا یـدل علـى التوثیـق ًصحیفة المدینة أبدفي ) وثق(لم ترد مادة   

َ المؤمنین المتقـین علـى مـن ٕوانَّ(والتأكید، ومنها ما یدل على التوثیق والتأكید مثل  ُ َُ َ َ َِ َِّ ِ ْ
ُبغى منهم ْ َِ قبـل الجمـل المفیـدة لتأكیـد الكـالم، وكـذلك ) إن(، وأمثالـه، مـع التأكیـد بــ)٢()َ

ََأنَّ اهللا  (:قولـه: وردت جمل تـدل علـى أنهـا موثقـة بـشهادة اهللا تعـالى، ومنهـا مـا یلـي
َعلــى َأبــر هــذا َ ِّ َ ْوَأنَّ اهللا علــى َأت (:، وقولــه)ََ َ َ َ ِوَأنَّ اهللا علــى َأصــدق (:، وقولــه)َقــىَ َ ْ َ َ َ ؛ )٣()َ

 تقـــوم مقـــام الوثیقـــة فـــي توثیقهـــا وتأكیـــدها، والـــصحیفة بهـــا لـــذا فـــإن صـــحیفة المدینـــة
 الماضــي منهــا ثـالث وعــشرون فعــال، والمـضارع المثبــت منهــا ،ثـالث وتــسعون فعـال

كـل ثالث وثالثون، والمضارع المنفـي منهـا سـبعة عـشر، فهـي بـین مـاض ومـضارع 
 وأدوات منهمـــــا مثبـــــت أو منفـــــي، وبقیـــــة الـــــصحیفة أســـــماء وحـــــروف جـــــارة ومؤكـــــدة

   .استثناء

                                                
: تیــق غیــر موالیــه، رقــمبــاب تحــریم تــولي الع) ٥( أخرجــه اإلمــام مــسلم كتــاب العتــق، بــاب )١(

، من حدیث جابر بن عبداهللا األنصاري، والحدیث له حكم المرفوع حیث أخبـر جـابر ٣٨٦٣
 .عما كان في عهد النبي من قوله وفرضه وفعله

  )١٣( المادة رقم )٢(
  ).٤٦، ٤٢، ٣٦: ( بالمواد التالیة)٣(
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أنهــا عقــد مبــرم یجــب الوفــاء : ًأوال: إن وصــف الــصحیفة بالوثیقــة، ألســباب منهــا  
ِیــا َأیهــا الــذین آمنــوا َأوفــوا بــالعقود﴿: بــه، قــال تعــالى ُ ُ َْ ِ ُ ْ ُ َ َ ِ َّ ُّ  األنهــ: اًثانیــ]. ١: المائــدة[ ﴾َ

: عهد بـین جمیـع األطـراف وبذمـة اهللا ورسـوله علـى الوفـاء بهـا ، قـال تعـالىموثقة بال
ــتم اهللا ﴿ ــد جعل ــدها وق َوَأوفــوا بعهــد اهللا إذا عاهــدتم وال تنقــضوا اَألیمــان بعــد توكی ُُ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ََ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َُ ْْ ُ َ ُّ ِ ِ

ًعلیكم كفیال ِ َ ُْ ْ َ ألنهـا : ًاثالث .)١()المیثاق عقد مؤكد بالیمین والعهد(، و]٩١: النحل[﴾ َ
َّمــسئولیة أطــراف الــصحیفة عمــا أقــروا وصــدقوا علیــه مــن مبــادئ وواجبــات وحقــوق، 

ًوَأوفـــوا بالعهـــد إنَّ العهـــد كـــان مـــسئوال﴿: قــال اهللا ُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ، والـــسؤال علـــى ]٣٤: اإلســـراء[﴾ُ
 ووصـف الـصحیفة بالوثیقـة ؟؟سبیل المحاسـبة فـي الـدنیا واآلخـرة، أحفظـوا أم ضـیعوا

ب التوثیـــــق لهــــا؛ الســـــتدعائها عنــــد النكــــول واإلنكـــــار، فهــــي إذن موصـــــوفة مــــن بــــا
  . ألنها موثقة بالكتابة، وعقد مكتوب یجب الوفاء به)٢(بالتوثیق فهي وثیقة

،  لتـسمیتها بالكتـابالوثیقة صحیح مناسـبب) صحیفة المدینة(إن وصف : أقول  
ٍ صــحف كــان ذلــك یؤكــد كــل منهمــا اآلخــر، فــإذا نظرنــا إلیهــا علــى أنهــا مكتوبــة فــي ُ ُ

ٕدلـیـل وصـــفها بالكتــاب وقرینـــة لــذلك، واذا نظرنـــا إلیهـــا علــى أنهـــا عهــد بـــین أطـــراف 
ُمؤكـــد بـــالتوثیق والعهـــد والیمـــین وذمـــة اهللا تعـــالى، كـــان ذلـــك دلیـــل وصـــفها بالوثیقـــة 

  .هي كتاب نبوي موثق بالعهد) صحیفة المدینة(وقرینة لذلك؛ إذن 

                                                
  ). ٥١٢ص(انظر الراغب، المفردات في غریب القرآن، ) ١(
ـــشرعیة المـــستفادة منهـــا،  انظـــر ج)٢( ـــة واألحكـــام ال ـــة النبوی      ، )٣١ص(اســـم محمـــد راشـــد، الوثیق

ــة الــصحابة، اإلمــارات الــشارقة، ســنة  صــحیفة (، فقــد اختــار الباحــث تــسمیة ٢٠٠٦ط مكتب
  ).الوثیقة(باسم ) المدینة
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  )دستورال(وصف الصحيفة بـ : املطلب الرابع
  

مجموعـــة القواعــد األساســـیة التـــي تبـــین : (َّالدســتور كلمــة محدثـــة یعــرف بأنـــه  
، وهـو وثیقـة إنـسانیة، )١()شكل الدولة ونظام الحكم فیها ومدى سلطتها إزاء األفـراد

مــن علمــاء اإلســالم ومفكریــه المحــدثین بأنهــا ) صــحیفة المدینــة(قــد وصــف دارســو 
ــــاء ، تؤســــس )دســــتوریة(أول وثیقــــة إنــــسانیة  دولــــة (للعالقــــات البــــشریة مــــن أجــــل بن

، بــصورة تجمــع بــین شـئون الحیــاة الــدنیا مــع مراعـاة قواعــد الــدین، مــن غیــر )المدنیـة
عــدد مــن العلمــاء ، لدرجــة أن أطلــق علیهــا انعــزال عــن الــدنیاأو إنكــار لقواعــد الــدین 

عـــرض نـــصوص  ف،)٢(الـــدكتور محمـــد حمیـــد اهللاومـــنهم  .)دســـتور المدینـــة(وصـــف 
ــه : (بعنــوانصحیفة الــ ــین المهــاجرین واألنــصار والیهــود وهــو دســتور )e(كتاب  ب

  .)٣()مأقدم دستور مسجل في العال: (قالثم ) "الدولة البلدیة بالمدینة
لم یتجه فكـر النبـي إلـى رسـم : (، قال)١٩٩٦ -١٩١٧(ومن هؤالء الشیخ الغزالي 

نیــة وعــرض سیاســة لإلبعــاد أو المــصادرة والخــصام بــل قبــل وجــود الیهودیــة والوث
   .)٤() لهم دینهم وله دینهعلى الفریقین أن یعاهدهم معاهدة الند للند على أنَّ

                                                
، وضـع مجمـع اللغـة العربیـة، ط مكتبـة الـشروق )٢٨٣ص(، )دسـتر( المعجم الوسیط، مـادة )١(

  .٢٠٠٤لدولیة، القاهرة، سنة ا
 محمـــد حمیـــد اهللا حیـــدرآبادي،) هــــ١٤٢٣ -١٣٢٦) (م٢٠٠٢ -١٩٠٨: ( حمیـــد اهللامحمـــد) ٢(

ــار فــي العــصر الحــ ــة اإلســالمیة الكب ــة العربی  علمــاء ودعــاة شــبه مــنیث، دأحــد أعــالم الثقاف
، ایقـرب مـن نـصف عمـره بالبحـث والتحقیـق فـي أوروبـ ضى مـا، قـالقارة الهندیة بصورة عامة

 ولـه مؤلفـات قیمـة ،له تبحر باللغة العربیة واإلنجلیزیـة والفرنـسیة واأللمانیـة واألردیـة والتركیـة
للرجوع إلى شـبكة المعلومـات اإلنترنـت، ، فاضطررت ، ولم أعثر له على ترجمةبهذه اللغات

  ).موقع ویكبیدیا(
، )٥٨ -٥٧ص( الراشدة، محمد حمید اهللا، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخالفة) ٣(

  .م٢٠٠١ط دار النفائس، بیروت لبنان، سنة 
  .م١٩٨٧، ط دار الریان للتراث، سنة )١٩٨ص(الشیخ الغزالي، فقه السیرة، ) ٤(
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كتابــة وثیقـة بــین المــسلمین اعتبر فــ، )٢٠١٣ -١٩٢٩(الــدكتور البـوطي ومـنهم   
ممـا  )e(هذا األساس أهم مـا قـام بـه النبـي : (، وقال)١(وغیرهم أساس بناء الدولة

ــق بالقیمــة الدســتوریة للدولــة ولكننــا نجتــزئ منــه البنــود الهامــة ..  الجدیــدةیتعل
قف مـن ورائهـا علـى القـیم الدسـتوریة للمجتمـع نبنصوصها الواردة في كتابه كي 

   .)٢()اإلسالمي ودولته الناشئة في المدینة
 أي –كـــــان قـــــصده  (:قـــــال، ف)٢٠٠٦ -١٩٤٣( المبـــــاركفوري ومـــــنهم الـــــشیخ  

ة والخیــر للبــشریة جمعــاء، مــع  بــذلك تــوفیر األمــن والــسالم والــسعاد)e( الرســول
تنظیم المنطقة في وفاق واحـد، فـسن فـي ذلـك قـوانین الـسماح والتجـاوز التـي لـم 

  .)٣()تعهد في ذلك العالم المليء بالتعصب واألغراض الفردیة والعرقیة
المدینــة  )e(عنــدما دخــل النبــي : (قــال، فالــدكتور عبــد المعطــي بیــوميومــنهم   

ن أول دســتور یحكــم العالقــات بــین أفــراد المجتمــع اسـتقى مــن القــرآن دســتورا، كــا
المـدني بمـا فیـه األوس والخـزرج والمهـاجرون والیهـود قبائـل كثیـرة وبطـون شــتى 
منح فیه المواطنـة للجمیـع، مـسلمین وغیـر مـسلمین، أرسـى فیـه دعـائم العالقـات 

صــلى اهللا علیــه –علــى هــدى القــرآن، فكــان هــذا أول دســتور وضــعي عملــه الرســول
  .)٤()لموآله وس

                                                
األخـوة بـین المـسلمین، : بناء المسجد، والثـاني: البوطي أسس المجتمع الجدید األول. أورد د) ١(

، ط )١٥٤ -١٤٢ص(هم، انظر فقه الـسیرة النبویـة، كتابة وثیقة بین المسلمین وغیر: الثالث
  .١٩٩٨دار السالم للطباعة والنشر، سنة 

وانظــر صـــفي . ، المرجــع الـــسابق)١٥٠ص(محمــد ســـعید البــوطي، فقـــه الــسیرة النبویـــة، . د) ٢(
  .٢٠١٠، ط دار الحدیث، القاهرة، سنة )١٨٠ص(الرحمن المباركفوري، الرحیق المختوم، 

، ط دار الحــدیث، القــاهرة، )١٨٠ص( المبــاركفوري، الرحیــق المختـوم، الـشیخ صــفي الـرحمن) ٣(
  .٢٠١٠سنة 

ـــة المدنیـــة، . انظـــر د) ٤( ـــومي، اإلســـالم والدول ـــد المعطـــي بی  -٢٣٥ص(، انظـــر )١٩١ص(عب
ــاب المــصریة، ســنة )٢٤١ ــة الكت علــي محمــد الــصالبي، الــسیرة . ، وانظــر د٢٠٠٦، ط هیئ

  ).٣٢٧ص(النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث، 
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ـــــة وعلـــــى    ـــــة النبویـــــة للمواطن ـــــك الرؤی ـــــة ،قامـــــتتل ـــــدول العربی  وتقـــــوم دســـــاتیر ال
واإلســــالمیة علـــــى مختلـــــف توجهاتهـــــا، فـــــإذا بنــــا نجـــــد اعتبـــــار الـــــدین فـــــي مختلـــــف 

، وكـذا )٢(، وفـي دولـة اإلمـارات)١(على سبیل المثـال فـي المملكـة األردنیـةو. الدساتیر
ـــة تـــونس اقتبـــاس مفهـــوم المواطنـــة تبـــادل عنیـــة ب تلـــك الدســـاتیر م.)٣(فـــي دســـتور دول

ففــي دسـتور مملكـة البحــرین  )e(رسـول اهللا علـى یـد ) صـحیفة المدینــة(معلـن فـي ال
الناس سواسـیة فـي الكرامـة اإلنـسانیة ویتـساوى (أن فتنص على ) ١٨(تأتي مادة 

المواطنون لدى القانون فـي الحقـوق والواجبـات العامـة، ال تمییـز بیـنهم فـي ذلـك 
، إذ تـأثرت برؤیـة الـصحیفة )س أو األصل أو اللغة أو الدین أو العقیدةبسبب الجن

  .سواء بإرادة واختیار أو بغیر إرادة، وسواء اعترفوا بذلك أو لم یعترفوا
ن أل،  للواقــع المعاصــر صــحیح مناسـببالدسـتور) صــحیفة المدینــة(إن وصـف   
  : ُللصحیفة بعدینأن عتبر یرؤیة لصحیفة المدینة حیث ال هذه
  .  المدینةعالقة النبي بیهودالكاشف عن البعد النبوي : األولالبعد  ·  
  .الضابطالعام الدستوري : البعد الثاني ·  

                                                
 یـــنص الفـــصل األول علـــى الـــدین اإلســـالمي واللغـــة العربیـــة الرســـمیین م٢٠٠٩ فـــي دســـتور )١(

، وتـــأتي المـــادة )٦، ٥(للملكـــة، والفـــصل الثـــاني یبـــین حقـــوق األردنیـــین وواجبـــاتهم، بالمـــادة 
 ).حمایة الشعائر واألدیان والعقائد طبقا للعادات المرعیة: (وتنص على) ١٤(

تحــدد الجنـــسیة ) ٨(دیــن الدولـــة ولغتهــا، وفــي المـــادة ) ٧( المــادة  تحـــدد٢٠١١ فــي دســتور )٢(
 . وحقوق المواطنة

، وفــي المــادة )اإلســالم دینهــا والعربیــة لغتهــا(علــى أن ) ١( تــنص المــادة ٢٠١٤ فــي دســتور )٣(
ـــــى أن ) ٦( ـــــص عل ـــــضمیر وممارســـــة (ن ـــــة المعتقـــــد وال ـــــة لحری ـــــة للـــــدین، كافل الدولـــــة راعی

المواطنــون والمواطنــات متــساوون فــي : (تــنص علــى مــا یلــي) ٢١(، وفــي المــادة ..)الــشعائر
 ).الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غیر تمییز
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ٕوان كــان  -، فــإن الدسـتور كـد تلــك الرؤیـة اإلطــار القـانوني لــصحیفة المدینـةیؤو  
أنــسب وصــف لــصحیفة المدینــة فــي یــرون أن العلمــاء المحــدثین  لكــن -شــأنا محــدثا
صر، هو ما تقوم الدول بوضعه مـن دسـاتیر حاكمـة كعقـد اجتمـاعي بـین زمننا المعا

ّه مسئوال عاما لهـا یـنظم شـئونها، ویرعـى یرتضت نالحاكم والشعوب واألمم تعبیرا عم G ً
  .حقوقها، وینظر في مصالحها، ویتحدث باسمها في المحافل الدولیة

 ،أخــــرىلكتــــاب وبا، إن تــــسمیة هــــذه المعاهــــدة النبویــــة بالــــصحیفة تــــارةفــــ.. وبعـــد  
 وصـففي تاریخ الدعوة النبویـة، وأمـا Gمهما ا ًبالنص على ذلك فیها یؤكد كونها حدث

بالوثیقــة أو الدســتور فإنــه یؤكــد اســتیعاب العلمــاء لمــا كتبــت مــن أجلــه،  العلمــاء لهــا
  .من تحقیق المواطنة في مجتمع المدینة
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  املبحث الثالث
  حتديد الزمان واملكانبني صحيفة املدينة 

  

  زمان كتابة صحيفة املدينة: املطلب األول
  

  :، تدل علیهرف من نواح ثالثیع ،)صحیفة المدینة(تاریخ كتابة إن   
 تـــاریخ شــــرعةمواكبـــة حـــدث الهجـــرة مـــع (بـــالوقوف علـــى : الناحیـــة األولـــى  

وصــل للمدینــة یــوم االثنــین  -صــلى اهللا علیــه وآلــه وســلم –، ذلــك أن النبــي )الجهــاد
صـلى –أول سـریة أرسـلها النبـي ول، وأن مضت من شـهر ربیـع األالثنتي عشرة لیلة 

علــى ) هـــ١( فــي رمــضان ســریة حمــزة بــن عبــد المطلــبكانــت  -اهللا علیــه وآلــه وســلم
، أو بعــدها بقلیــل، والبــد أن هـذا بعــد شــرعة الجهــاد، )١(رأس سـبعة أشــهر مــن الهجـرة

الــصحیفة مــن  ألن الجهــاد شــرع فــي الــسنة األولــى مــن الهجــرة، وفــي الفقــرة األولــى
ُوجاهــد معهــم( َ ََ َ َ ً، بــصیغة الماضــي، فــاعتبرت الجهــاد واجبــا علــى أطــراف الــصحیفة )َ

 ،وبعــد ســریة حمــزة، )٢(شــرعة الجهــادحتــى غیــر المــسلم، إذن الــصحیفة كتبــت بعــد 

                                                
، وانظـــر ١٩٤٨، ط مطبعـــة الـــسعادة، مـــصر، ســـنة )٤ -٣ص(انظـــر الواقـــدي، المغـــازي، ) ١(

ـــوك، تحقیـــق ـــاریخ الرســـل والمل ـــري، ت ـــو الفـــضل إبـــراهیم، : الطب ، ط دار )٢/٤٠٢(محمـــد أب
محمــد سـید طنطـاوي، الــسرایا الحربیـة فــي العهـد النبــوي، . معـارف، مـصر، بــدون، انظـر دال
  . م١٩٧١، ط األزهر الشریف، سنة )٢٩ص(

خـــرج نـــاس مؤمنـــون : ( یؤیـــد هـــذا آثـــار عـــن الزهـــري والـــسدي والـــشافعي ومجاهـــد حیـــث قـــال)٢(
هم، فــأنزل اهللا مهــاجرون مــن مكــة إلــى المدینــة، فــأتبعهم كفــار قــریش، فــأذن اهللا لهــم فــي قتــال

ـــَأنهم ظلمـــوا﴿: هـــذه اآلیـــة ـــاتلون ب ـــذین یق ُأُذن لل ِ ِ ُِ ُ َّ ِ َ َ َُ ََ ُ ّ أخرجـــه البیهقـــي فـــي )[، فقـــاتلوهم]الحـــج[﴾َ
، وقــــال ]٢٠٠٧، ط دار الحــــدیث  بالقــــاهرة، ســــنة )٤٣٣ -٢/٤٣١(، ٩٠٦: الــــدالئل، رقــــم

 مبیحــة ال اآلثـار متــضافرة أنـه كـان فــي الـسنة األولــى مـن الهجـرة غیــر أن اآلیـة: (الـسیوطي
 =موجبة، ثم وجب القتال بآیـات األمـر، فلعـل اإلیجـاب كـان فـي آخـر الـسنة األولـى، أو أول
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ــــة الــــصحیفة؛ هــــذا دل فیــــ ن إ: وبالتــــالي أقــــولعلــــى ســــبق شــــرعة الجهــــاد علــــى كتاب
ن غزوة بدر الكبرى كانـت فـي الـسنة الثانیـة أل ؛الصحیفة كتبت قبل وقوع غزوة بدر

فهـذه قـرائن دالـة علـى تـاریخ كتابـة الـصحیفة ، )هـ٢(سنة رمضان شهر  من ١٧في 
 فــي بــدر، ومـا لحقهـا مــن أحـداث مثـل غــزو بنـي قینقـاعغـزوة نهـا كتبــت قبـل حیـث إ

  .)٢(كعب بن األشرف ومقتل ،)١()هـ٢(شهر شوال سنة 

                                                                                                                  
، ط دار الكتـــــب )٢٣٦ -١/٢٣٥(انظـــــر الـــــسیوطي، الحـــــاوي للفتـــــاوي، )[الـــــسنة الثانیـــــة=

 ].م٢٠١٠العلمیة، بیروت لبنان، سنة 
د الیهــود علــى النبــي ، وســببها حقــ)هـــ٢(وقعــت فــي منتــصف شــوال ســنة :  غــزوة بنــي قینقــاع)١(

ــالوا ــدر، وق ــالحرب فأصــبت : (النتــصاره فــي غــزوة ب ــم لهــم ب ًال یغرنــك أنــك لقیــت قومــا ال عل
، وأسـاءوا للمـسلمین، فحاصـرهم النبــي )ٕفرصـة، وانـا واهللا لـئن حاربتنـا لـتعلمن أنــا نحـن النـاس

)e(حتى نزلوا على حكمه، قال ابن سلول ) :ل وكـرر ذلـك فقـا) یا محمـد أحـسن فـي مـوالي
، وأمـرهم أن یخرجـوا مـن المدینـة، فـال یجـاوروه بهـا، انظـر شـأنهم عنـد )هم لك: ()e(النبي 

، الـسابق، )٣٢٤ -١/٣٢٣(اإلمام ابن إسحاق، السیرة النبویة، تحقیـق أحمـد فریـد المزیـدي، 
، ســــابق، وانظـــر المغـــازي، بتحقیـــق مارســــدن )١٣٧ص(انظـــر اإلمـــام الواقـــدي، المغـــازي، 

ــــوك، ،)١٨٠ -١/١٧٦(جــــونس،     ، وانظــــر )٢/٤٧٩( وانظــــر الطبــــري، تــــاریخ الرســــل والمل
، وانظــــــر الغزالــــــي، فقــــــه الـــــــسیرة، )١٧٢ -١٦٧ص(البــــــوطي، فقــــــه الــــــسیرة النبویـــــــة، . د
ـــــاركفوري، الرحیـــــق المختـــــوم، )٢٦٤ -٢٥٨ص( ، وانظـــــر )٢١٨ -٢١٦ص(، وانظـــــر المب

 .م١٩٧١، ط مكتبة صبیح، سنة )١٠٢ص(قرني طلبة، جواهر السیرة النبویة، 
، انظـــر اإلمـــام ابـــن إســـحاق، الـــسیرة النبویـــة، )e( مقتـــل كعـــب بـــن األشـــرف إلیذائـــه للنبـــي )٢(

ــد المزیــدي،  ، ســابق، وانظــر ابــن ســید النــاس، عیــون األثــر فــي )١/٣٢٦(تحقیــق أحمــد فری
ــــسیر،  ــــشمائل وال ــــي )٤٥١ -١/٤٤٨(فنــــون المغــــازي وال ــــر، الكامــــل ف ، ســــابق، وابــــن األثی

ــــد ، ســــابق)٣٧ -٢/٣٤(التــــاریخ،  ــــق محمــــد عبدالحمی ، والمقریــــزي، إمتــــاع األســــماع، تحقی
ــان، ســنة )١٢٧ -١/١٢٥(النمیــسي،  ــة، بیــروت لبن    ، وانظــر م١٩٩٩، ط دار الكتــب العلمی

 .، سابق)٤٥ص(محمد سید طنطاوي، السرایا الحربیة في العهد النبوي، . د
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ســبب  كــانبــن األشــرف، ابعــد مقتــل مــسلمین  خــوف الیهــود مــن ال إن:وال یقــال  
ــــة الــــصحیفة ــــوه فزعــــت الیهــــود : (بــــدلیل حــــدیثذلــــك بعــــد بــــدر، و ،كتاب ُفلمــــا قتل ُ َ َْ َِّ ِ َ َ َُ ُ ََ

ِّوالمشركون فغدوا على النبـي َِ َّ َ ََ ْ َ َ ُ ِْ ُ ْ َ )e(فقـالوا ُ َ َطـرق صـاحبنا فقتـل، : َ ِ ُِ َ َُ َ َ ِ ُّفـذكر لهـم النبـي ُ ِ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ
ُالذي كان یقول ُ َ َ َ ُّدعاهم النبي َ، وَِّ ِ َّ ُ ُ َ َ)e( إلى َأن یكتب بینه وبینهم كتابا ینتهون إلـى َ ْ َِ َِ ُ ُ ََ َ َُ ً َ َ َ َِ ْ َ َ ْْ ُْ ْ

ُّمــا فیــه فكتــب النبــي  ِ َّ َ َ َ َ ِ ِ َ)e( ًبینــه وبیــنهم وبــین المــسلمین عامــة صــحیفة ًَ ِ ِ َِ َ ُ ََّ َْ َ َ ََ َْ ُ ْْ ْ َْ ولــو ، )١()َُ
: ، بـدلیل قولـه تعـالىالـصحیفة بعـد بـدر لمـا كـان وجـه لغـزو بنـي قینقـاعكتابـة كانت 

ــرا﴿ ًولتــسمعنَّ مــن الــذین ُأوتــوا الكتــاب مــن قــبلكم ومــن الــذین َأشــركوا َأذى كثی َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ًُ ََ َ َ ََّ َِّ َ ُ َْ َ َ ُ َْ َ﴾    
، وألن انتــصار المـسلمین فــي بــدر جعـل الیهــود تبغـي وتقطــع مــا ]١٨٦: آل عمـران[

لعهـد، فكانـت غـزوة بنـي مـن ا -صلى اهللا علیه وآله وصحبه وسلم–بینها وبین الرسول 
 ، بعــد بــدر مباشــرة،)هـــ٢(ســنة شــوال علــى رأس عــشرین شــهرا فــي منتــصف قینقــاع 

  : أحد وجهینهذا یحمل على ألن 
ُفـذكر لهـم النبـي الـذي كـان یقــول: (تجدیـد العهـد والكتـاب بـدلیل قولـه: األول   ُ ََ َ َ َِ َّ ُّ ِ َّ ُ ُ َ َ َ( ،

تكـرار كتابـة : الثـاني، یانـة العهـدخ بنـي قینقـاع بالعهـد لمـا أظهـروا َّذكـر )e(النبي ف
   .)٢( الصحیفةنسخة أخرى من، بكتابة تأكیدهلالصحیفة 

حـــال (بـــالوقوف علـــى ) صـــحیفة المدینـــة(یعـــرف تـــاریخ كتابـــة : الناحیـــة الثانیـــة  
ذهب لهـذا اإلمـام فـ، )والمرض أول هجرتهم للمدینةوالفقر المهاجرین من الضعف 

                                                
:  مــن المدینــة، رقــمبــاب كیــف كــان إخـراج الیهــود) ٢٢(أخرجـه أبــو داود كتــاب الخــراج بـاب ) ١(

بــاب مــن ال تؤخــذ منــه الجزیــة ،  كتــاب الجزیـة، الــسنن الكبــرى،لبیهقــي، واللفـظ لــه، وا٣٠٠٢
  .كعب بن مالك، كالهما من حدیث ١٧٣٢٤ :، رقممن أهل األوثان

فكانـت تلــك ،  تحـت العـذق الـذي فـي دار بنـت الحـارث)e(كتبهـا رسـول اهللا (نـص البیهقـي ) ٢(
، فتكـون الـصحیفة التـي عنـد )t)( عنـد علـي بـن أبـي طالـب )e(الصحیفة بعد رسـول اهللا 

  .اإلمام علي هي التي كتبها النبي للیهود
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َقبــل أن یظهــر: (، فقـالأبـو عبیــد َ ْ َ ْ ْ َ اإلســالم ویقـوىَ ْ َ وكتابــة الـصحیفة كانــت بــادرة ، )١()ُ
:  بـــدلیل قولـــه تعـــالى،تقـــوي مـــن عـــزم المـــسلمین، الـــذي تحقـــق كمالـــه بانتـــصار بـــدر

ـــم تـــشكرون﴿ ـــة فـــاتقوا اهللا لعلك ـــتم َأذل َولقـــد نـــصركم اهللا ببـــدر وَأن ُ ْ ْ َُ ْ ُ َُ َُّ ََّ َ َ ََ ُ ْ َ ََ َُّ َ ٌ ِ ٍ ْ َْ ِ ُ : آل عمـــران[﴾ َ
١٢٣[ .  
حـــال (بـــالوقوف علـــى ) صـــحیفة المدینـــة(رف تـــاریخ كتابـــة یعـــ: الثالثـــةالناحیـــة   

    أن الیهـــود كــــانوا ال یعبئـــون بقــــول ذلـــك ، )مــــع النبـــي بعــــد تحویـــل القبلــــة الیهـــود
تحویــل القبلــة، حــالهم ومــوقفهم مــن النبــي عنــد علــى ذلــك علــه ویــشهد وف )e(النبــي 

ْسیقول السفهاء من الناس ما والهم﴿:  تعـالىقال َُ َّ ََّ ُ َ َِ َ ِ َ ُّ ُ ُ َ عن قبلتهم التي كـانوا علیهـاَ ْ َْ َ ََ َُ َ ِ ِ ُِ ِ﴾ 
ِالــسفهاء مــن النــاس(بـــوالمــراد ، ]١٤٢: البقــرة[ َّ َ ِ ُ َ َ وكــان ، نفــر مــن الیهــود والمنــافقین، )ُّ

َزمــان ذلــك كمــا قــال البــراء بــن عــازب ِصــلینا مــع رســول اهللا نحــو بیــت المقــدس : (َْ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ْ َْ ََ ُ ََ َِ َّ
ْســتة عــشر شــهرا، َأو ســب َ ْ ًْ ََ َ َ َ َّ ِعة عــشر شــهرا ثــم صــرفنا نحــو الكعبــةِ َ َْ َْ ْ َ ُ َْ َ َ ْ َِ َّ ُ ً ََ ذلــك   وأورد،)٢()َ

حتــى عــن قبلــتهم،  )e( قلــوبهم بعــد تحــول النبــي مــنالحقــد تمكن ، فــ)٣(كتــاب الــسیر
                                                

، ســــابق، وانظــــر اإلمــــام )٢١٩ص(محمــــد خلیــــل هــــراس، . أبـــو عبیــــد، األمــــوال، تحقیــــق د) ١(
، ط عـالم الكتـب، بیـروت )١٧٩ -١٧٦ص(مارسـدن جـونس، . الواقدي، المغازي، تحقیق د

 .م١٩٨٤سنة 
) ٣(ومــسلم كتــاب المــساجد بــاب  ،٤٥٢٧: رقــم) ١٢(خرجــه البخــاري  كتــاب التفــسیر بــاب  أ)٢(

ِ البراء، واللفظ له، من حدیث١٢٠٥: رقم ََْ. 
 ذكـــر ابـــن هـــشام أن تحویـــل القبلـــة وقـــع فـــي شـــهر شـــعبان الـــشهر الثـــامن عـــشر مـــن هجـــرة )٣(

لمدینة فقـد روینـاه  إلى بیت المقدس با)e(مدة صالة النبي : (الرسول، وقال ابن سید الناس
، وحكـى الـسهیلي مـا )أنه كـان سـتة عـشر شـهرا أو سـبعة عـشر شـهرا أو ثمانیـة عـشر شـهرا

محمـــد خلیـــل . قالـــه الیهـــود ونـــزول القـــرآن بـــه، انظـــر ابـــن هـــشام، الـــسیرة النبویـــة، تحقیـــق د
، وابــن ســید النــاس، عیــون )٢/٤٠١(أحمــد حجــازي، . ، وانظــر تحقیــق د)٢/٢١٥(هــراس، 
، ورجـــح ابـــن ســـید )٢/٢٩٦(، وانظـــر الـــسهیلي، الـــروض األنـــف، )٣٦٤ -١/٣٦٣(األثـــر، 

 .الناس ما ورد بالصحیحین
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، )e( لنبــيا ادود یطلبــون ظــاهر بــدؤوا الیهــود وفــي بــدر فانتبــه )e(النبــي انتــصر 
بــه كبــرا  واكفـرو ثـم كــذبوه )e(نبــي رفـوا صــدق البالمدینــة عمعلــوم أن الیهـود مـن الو

 ،)١()ًمــا تطیــب نفــسي أن أصــیر تابعــا (:ل كعــب بــن أســد الیهــوديعلیــه وحقــدا، قــا
  .ولذلك نقضوا عهدهم معه

منتـصف بـین (،  أقـرب احتمـال، مـن وجهـة نظـريفـي الصحیفة ابةكتتاریخ إذن   
ا، ً یقینـل بـدرقبـالنـصف األول مـن العـام الثـاني ر ُهْأشـ وبینالعام األول من الهجرة، 

  :أمور لهذایشهد ، )أو بعدها، ًغالبوقبل تحویل القبلة 
  .تشریع الجهادبعد الصحیفة كتابة وقوع : أوال  
  .أحوال أطراف الصحیفة من افتقار المهاجرین، وأحقاد الیهود :ثانیا  
ِحــدثان مقـــدم رســول اهللا المدینـــة (:قــول أبـــي عبیــد: ثالثــا   ِ ُ َ َ َ ْ وصــف زمـــان ، ف)٢()ُ

  .بالحدثان یدل على أنها كانت بالعام األول من الهجرةلصحیفة كتابة ا
فــي فقــرات الــصحیفة حیــث ) یثــرب(بــالوقوف علـى تــسمیة النبــي المدینــة بـــ: رابعــا  

، ثــم أطلقــت الــصحیفة فــي آخرهــا )٤٤ - ٣٩ -١(تكــرر ذلــك ثــالث مــرات بــالمواد 
 النبــي مهــاجرا ، ممــا یــدل علــى بــاكورة مقــدم)٤٧(مــرة واحــدة بالمــادة ) المدینــة(اســم 

 وهــذا یــدل علــى امتــداد وقــت كتابــة ،إلــى المدینــة، وذلــك قبــل تغییــر اســمها بالمدینــة
ـــــة،  ـــــى حتـــــى الـــــصحیفة، ومدارســـــة أحـــــوال أهـــــل المدین ـــــسمیة الـــــوطن عل اســـــتقرار ت

  .)المدینة(

                                                
عمــرو بــن ســعدي، : ، فــي حــوار طویــل بــین الیهــود)٣/٢٨٤(انظــر البیهقــي، دالئــل النبــوة، ) ١(

 .والزبیر بن باطا، وكعب بن أسد
 .، سابق)٢١٩ص(محمد خلیل هراس، . أبو عبید، األموال، تحقیق د) ٢(
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  مكان كتابة صحيفة املدينة: املطلب الثاني
  

، علــــى لــــسان )ربیثــــ(قــــد أطلــــق القــــرآن علیهــــا اســــم  )e(إن دار هجــــرة النبــــي   
َواذ قالــت طائفــة مــنهم یــا َأهــل یثــرب ال مقــام ﴿:  فقــال)e( بعــض الــشانئین للنبــي َ ْ َُ َْ َِّ َ َِ ْ َ ْ ُٕ ٌَ َْ ِِ َّ َ

ُلكــم فــارجعوا ِ ْ َ ْ ُ ُهــذه طابــة «: ، لــذا ســماها النبــي طابــة، ففــي الحــدیث]١٣: األحــزاب[﴾َ َ َ ِ ِ َ
ُوهذا ُأحد وهو جبل یحبنـا ونحبـه ٌُّ ُِّ ُِ ََ َ َ َُ َ َ ٌُ ُ ، وهـو علـم )المدینـة( )e(سـماها النبـي ، كمـا )١(»ََ

َُأمـــرت بقریـــة تأكـــل القـــرى، «: ، ففـــي الحـــدیث)e( بالغلبـــة علـــى دار هجـــرة النبـــي ُ َْ ُ ُ ْ َ ٍ َِ ْ ِْ ُ
َیقولــون ُ ُ ــد: َ ــر خبــث الحدی ــة تنفــي النــاس كمــا ینفــي الكی ِیثــرب، وهــى المدین ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َْ ْ َْ َُ َ ََ ََّ َ ُ َ َ ْ ِ ْ«)٢( ،

ِمـا كـان َألهـل ﴿: لهجـرة بعـد ذلـك، فقـال تعـالىوعلى ذلك جرت تـسمیة القـرآن لـدار ا ْ ِ َ َ َ
ـــة ِالمدین َِ ــــمرجفون فـــي المدینـــة﴿: ، وقـــال تعـــالى]١٢٠: التوبـــة[﴾ َ ِوال ِ َِ َ َُ ُ ِ ْ ْ : األحـــزاب[﴾َ

ِیقولون لئن رجعنا إلى المدینة﴿: ، وقال تعالى]٦٠ ِ َِ ََ َ َ ُ ُِ ْ َ ََّ : ، وقـال تعـالى]٨: المنـافقون[﴾َ
ُومــن َأهــل المدینــة مــرد﴿ َْ َ َِ َِ ِ ْ ِ ِوا علــى النفــاقَ َ ِّ َ جــرة ه دار صار اســمفــ، ]١٠١: التوبــة[﴾ َ

  .)المدینة المنورة(النبي 
وقـد ورد االسـمان ) المدینـة(إذن كتبت الـصحیفة ألهـل یثـرب التـي صـار اسـمها   

َمـــن قـــریش ویثـــرب: (فـــي أول فقـــرة بالـــصحیفة فقـــال) یثـــرب(بالـــصحیفة فـــوردت  َِ ْ َ ٍ ْ َ ُ ْ ِ (
ِوَأنَّ یثــرب حــرام جوفهــا َألهــل : (فقــال) ٣٩(فقرة وعنــدما بــین حــدود دار الهجــرة، بــال ْ ِ َ َُ ْ َ َ َ ٌَ َ ِ ْ

ِهذه الصحیفة ِ ِ َِ َّ ُوَأنَّ بیـنهم النـصر : (فقـال) ٤٤(وعندما بین حقوقها كوطن، بـالفقرة ) َ ْ َّ ُ ََ ْ َ
َعلــى مــن دهــم یثــرب َ َِ ْ َ َ َ ْ َ كمــا وردت مفــردة المدینــة مــرة واحــدة فــي آخــر الــصحیفة لمــا ) َ

ِمن خرج آمن ومـن قعـد آمـن بالمدینـة(ل عمم من فیها باألمن فقا ِ ِ َِ َ َ َ َِ ٌ ٌَ ََ ْ َْ ََ َ ، )٤٧(بالمـادة ) َ
                                                

، ومـــسلم كتـــاب الحـــج بـــاب ١٩٠٥: رقـــم) ٣(أخرجـــه البخـــاري كتـــاب فـــضائل المدینـــة بـــاب ) ١(
ٍ، واللفظ له، كالهما من حدیث َأبى حمید٣٤٣٧: رقم) ٩٣( ْ َ ُ ِ.  

، ومـــسلم كتـــاب الحـــج بـــاب ١٩٠٤: رقـــم) ٢(أخرجـــه البخـــاري كتـــاب فـــضائل المدینـــة بـــاب ) ٢(
  . هریرة مرفوعا، واللفظ لهما، كالهما من حدیث أبي٣٤١٩: رقم) ٨٨(
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 أن تغییـــر اســـم المدینـــة واكـــب كتابـــة الـــصحیفة، حتـــى :أوال: وهـــذا یـــدل علـــى أمـــور
ومـــن هنـــا اشـــتهرت باســـم ) المدینـــة(انتهـــى فـــي آخـــر الـــصحیفة بتغییـــر اســـمها إلـــى 

ن یثــرب إلــى المدینــة كــان بعــد  تغییــر اســم دار الهجــرة مــ:ثانیــا، )صــحیفة المدینــة(
  .استقرار الصحیفة وترسیم حدودها وتأمین مواطنیها

ٍوثمــة إشــارة إلــى تخــصیص مكــان كتابــة الــصحیفة ففــي حــدیث َأنــس بــن مالــك    ِ َ ِ ْ ِ َ
ِحالف رسول اهللا : (قال ُ ُ َ َ َ َ)e(  َبین المهاجرین واَألنـصار فـي دارنـا، فقیـل لـه َألـیس َ َ َْ َْ َ ُْ ََ ِ َِ َ ِ ِ َِ َِ ُ ْ َ

َقـــال ر َ ِســـول اهللاَ ُ ِال حلـــف فـــ«: ُ َِ ْ َِ اإلســــالميَ ْ ُ، فقـــال حـــالف رســـول اهللا »ِ َُ َ َ َ ََ َ)e( بــــین َ ْ َ
ِالمهـاجرین واَألنــصار  َِ َ َْ َ ِ ُ ً دارنــا، مـرتین َأو ثالثــافـيْ ََ ْ ِ َِْ َّ َ َ ، وهـذا یـدل علــى تحدیـد مكــان )١()َ

  .كتابة الصحیفة
العــیش فــي تمییــز مــن یریــد فــي ، فتتــضح أهــل المدینــةالــصحیفة علــى مـا آثــار وأ  

قلبیــة العـیش فــي أحقـاد نفـسیة وضـغائن مـن یریـد عسـالم بموجـب مواطنـة الــصحیفة 
مــن االجتمــاعي الــذي زكتــه الــصحیفة بمبادئهــا، األعمــوم وفــي ٕوایقــاع بــین النــاس، 

إلــى غیــر .. وفــي المواطنــة التــي أقرتهــا الــصحیفة ،تحقیــق التعــاون بــین النــاسفــي و
  . المواطنةنة النبویة في ضوء فقهذلك من آثار إیجابیة عمت أرجاء المدی

ن معــــاییر اختیــــار نــــص الــــصحیفة، وعرفــــت باســــمها ووصــــفها وزمانهــــا ابیــــ.. وبعــــد
فــإنني ســأقوم بتحلیــل نــص الــصحیفة مــستخرجا دالالتهــا مستــشهدا وآثارهــا ومكانهــا، 

  .بما یدل على صحتها من الكتاب والسنة والواقع في الفصل التالي
 

                                                
ــاب فــضائل الــصحابة بــاب ) ١( ــاب الفــرائض  ،٦٦٢٦: رقــم) ٥٠(أخرجــه مــسلم كت ــو داود كت وأب

ٍَأنس بن مالكواللفظ له، كالهما من حدیث  ،٢٩٢٨: ، رقم)١٧(باب  ِ َ ِ ْ َِ.  
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  الرابعاملبحث 
  املدينةنص صحيفة 

  

  معايري اختيار نص الصحيفة: املطلب األول
  

ّقد اخترت نص الصحیفة المعتمد في السیرة النبویـة البـن هـشام، لمعـاییر رأیتهـا   
  : معتبرة هي

 فـي ابـن هـشام لعلمـه بالـسیرة، فهـو -قـدیما وحـدیثا –ثقـة العلمـاء : أول المعاییر  
ًلمــؤرخین حرصـــا علــى توثیقهـــا، أقــدم العلمــاء المعنیـــین بتــدوین الــسیرة، ومـــن أكثــر ا

ِوهـذا محــط اتفــاق ) ســیرة ابــن هــشام(حتـى صــارت الـسیرة النبویــة تنــسب إلیـه فیقــال  ُّ
ِِالناقلین عنه َّ .  

دقــة العالمــة ابــن هــشام فــي تــدوین الــسیرة واجتهــاده فــي الــدین، : ثــاني المعــاییر  
ُتارك بعض ما ذكره ابن إ.. أنا: (فقد أوضح عمله في السیرة، فقال َ َ سـحاق فـي هـذا َ
ــاب ممــا لــیس لرســول اهللا  ٌ فیــه ذكــر، وال نــزل فیــه مــن القــرآن شــيء، )e(الكت ِ َْ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌْ

ًولـیس سـببا لـشيء مـن هـذا الكتـاب، وال تفـسیرا لـه، وال شـاهدا علیـه، لمـا ذكــرت  ً ً
، وهـذا یـدل علـى صـلة علـم الـسیرة النبویـة بـسائر علـوم الـدین مـن )١()من االختصار

ً والفقـــه، لنـــدرك مـــن خـــالل ذلـــك أن ابـــن هـــشام كـــان مجتهـــدا فـــي التفـــسیر والحـــدیث
  .Gالدین، مهتما بإیراد ما له صلة وعالقة برسول اهللا، أو ما نزل فیه القرآن

                                                
ـــن ال،  انظـــر الـــسیرة النبویـــة)١( ـــة ، )٩ص/١(محمـــد خلیـــل هـــراس، . تحقیـــق د، هـــشامب ط مكتب

أحمــد حجــازي الــسقا، . البــن هــشام، تحقیــق د، ن، وانظــر الــسیرة النبویــةزهــران، القــاهرة، بــدو
 .، ط دار التراث العربي، بدون)٤ص/١(
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اعتمـاد ابــن هـشام علــى روایـة ســیرة ابـن إســحاق، واتـصال ســند : ثالـث المعــاییر  
َّابن هشام عن زیاد بن عبداهللا البكائي   .  عن ابن إسحاق)١(َ

الــسیرة النبویــة ، الــذي أورده فــي لك اعتمــدت نــص الــصحیفة عنــد ابــن هــشاملــذ  
لـم ینفـرد ابـن هـشام و، )الـصحیفة(أصال لتوفر معاییر قبوله، فلمـا تعـددت نـصوص 

بنقلها، ودعت الضرورة لمقارنتها بغیرها كان لزاما القیام باتخـاذ نـص الـصحیفة عنـد 
  . ن نصوص أخرى للصحیفةًابن هشام أصال، مع القیام بالمقارنة بینه وبی

الــصحیفة، وتتــضح نــص  عــرضمــن الــضرورة اإلشــارة للمنهجیــة المرعیــة عنــد   
  :في الخطوات التالیة

مــن ســیرة  وصالنــصأقــرب باعتبــاره  ،ابــن هــشامالــصحیفة عنــد اعتمــاد نــص   )١(
  .ومنع التصرف بتبدیل أو تغییر، ابن إسحاق

، فقـرة  وسـردها فـي فقـرة مـستقلة)ةمـادال( ثـم أذكـر نـصَّ ،ت الـصحیفةافقـرترقیم  ) ٢(
؛ وذلــــك معنـــى یحـــسن الـــسكوت علیـــهكـــل فقــــرة  علـــى أن تفیـــد، تلـــو األخـــرى

، وهــو أمــر اجتهــادي قــائم علــى التــدبر والنظــر،  الــنصتحلیــلعملیــة لــسهولة 
  . للصحیفةالموضوعیةة وحدالال یضر بهذا و

تلــو فقــرة  ،عنــد ابــن هــشام بنــصوص أخــرى مقارنــة بــین نــص الــصحیفة عمــل ) ٤(
  : قمت ببیان الفروق بین النصوص بالوسائل التالیةوقد ، بالحواشياألخرى 

                                                
هــذا : (الــذهبيهــو زیــاد بــن عبــداهللا البكــائي كنیتــه أبــو محمــد، قــال ) هـــ١٨٣ -(..: البكــائي) ١(

 فیهـا وروى السیرة النبویة سمعها من زیاد البكائي صاحب ابـن إسـحاق وخفـف مـن أشـعارها،
ّذب الـسیرة ونقلهـا عـن هـ: (قال ابـن العمـاد، و)مواضع عن عبدالوارث بن سعید، وأبي عبیدة

َّالبكائي صاحب ابـن إسـحاق ، شـذرات )٧ -٥ص/٩(لـذهبي، ل، انظـر سـیر أعـالم النـبالء، )َ
ـــذهب،  انظـــر رواة محمـــد بـــن إســـحاق بـــن یـــسار فـــي المغـــازي و، )٣/٩١(بـــن العمـــاد، الال
   ، ط دار الفكـــر المعاصــــر، بیـــروت لبنــــان، )٢٠٠-١٩٢ص(یــــشي، مطـــاع الطرابلوالـــسیر، 

 .م١٩٩٤سنة 
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  . ، وأشیر إلیه في الحاشیة)...(هكذا فیه، وضع خط تحت اللفظ المختلف  ) أ(
، وأشـیر .).(.المختلـف فیهـا، هكـذا الجملة أو عدة جمـل قوسین بین ضع وأو ) ب(

  . إلیه في الحاشیة
فربمــا تعــددت أوجـــه  ،.]. [. الفقــرات المتعـــددة، هكــذابــینمعكــوفتین أو وضــع  ) ج(

  .، وأشیر إلیه في الحاشیةالخالف في النسخ المعتمدة
اللفـــظ خــص أ، وبالحواشـــيفقــرة تلـــو األخــرى  ،مفــردات الـــصحیفة بیــان معـــاني ) ٥(

  .شیئا مع متن الصحیفةأذكر ال ، و بمزید تفصیلالغریب منها
  

  املدينة صحيفةاملختار لنص ال: الثانيطلب امل
 كتابـا بــین )e(وكتـب رســول اهللا : قــال ابـن إســحاق: قـال العالمـة ابــن هـشام  

ِالمهــاجرین واألنــصار، وادع فیــه یهــود وعاهــدهم، وأقــرهم علــى دیــنهم وأمــوالهم،  ِ َّ ُ ََ َ ََ َ
َوشرط لهم واشترط علیهم ََ َ)١(.  

ِ بسم اهللا الرحمن الرحیم«   ِِ َِّ َِّْ َ ْ ْ ِ)٢( .  

                                                
، ونـص ابـن سـید النـاس، فـي عیـون األثـر، )٣/٢٢٣(ونص ابن كثیر، في البدایـة والنهایـة، ) ١(

، یتفـق مــع هـذا الــنص الــدال علـى وحــدة الـصحیفة، وأمــا أبــو عبیـد، فــي األمــوال، )١/٣١٨(
وهذا كتـاب رسـول اهللا بـین المـؤمنین : ( النص وهوً، فوضع عنوانا یدل على هذا)٢١٥ص(

ــه یهودهــا مقدمــه المدینــة ــه، األمــوال، )وأهــل یثــرب وموادعت ، )٢/٤٦٦(، وكــذلك ابــن زنجوی
  .وضع نفس العنوان

أثبت ابن هشام وابن كثیر البسملة، وهذا هو المتبع في معظم كتابات النبي، وترك أبوعبید، ) ٢(
  .وابن زنجویه إیراد البسملة
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َهذا :نصها) ١(المادة    ِّ كتاب من محمد النبي َ ِْ َّ ٍ ِ َِّ َ ٌُ َ)e( بین المـؤمنین والمـسلمین َ َ َِ ِ ِْ ُ ُِ ْ ْ
ْمن ٍ قریش ِ ْ َویثربَُ َِْ ُ ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهمَ َ َ ُ َ ََ ْ ََ َ َْ َ ِ ِ ِِ ََ َ)٢(.)١(.  
ِإنهم ُأمة واحدة من دون الناس: نصها) ٢(المادة    َّ َِّ ُ ْ َِ ٌِ َ ٌُ َّ)٤(.)٣(.  

                                                
ــد، بلفــظ ) ١( ــه بلفــظ ) هــذا الكتــاب(ُّنــص أبــي عبی ــالتعریف، ونــص ابــن كثیــر وابــن زنجوی هــذا (ب

، )مــن محمــد النبــي رســـول اهللا(ّونــص أبوعبیــد، وابــن زنجویــه . بــالتنكیر وهــو أولــى) كتــاب
ُّونـص أبـي عبیـد، ). ِمـن(ُّونـص أبـي عبیـد بـدون ). من محمد النبي األمـي(ونص ابن كثیر 

َّفلحـــق بهــم فحـــل (ّ، ونـــص أبوعبیــد، وابـــن زنجویــه بزیــادة )وأهــل یثــرب(وابــن زنجویــه بلفـــظ  َ َ
ُمعهــم فــي نــص الــصحیفة عنــد ابــن هــشام وأبــو عبیــد وابــن ) وجاهــد معهــم(، ورد هــذا اللفــظ )ََ

 فــي الــسنن الكبــرى، كتــاب الــدیات، جمــاع أبــواب الــدیات فیمــا دون كثیــر، واإلمــام البیهقــي
حدیث عثمان بن محمد بن عثمان بن األخنس بـن ، من ١٥٢٣٠: النفس، باب العاقلة، رقم

 .شریق
مـن التثریـب ) یثـرب(، ووهو مجموع ما بـین لـوحینكل ما یكتب، ) كتاب: (معاني المفردات) ٢(

بمعنى التوبیخ والمالمة، وكره النبي تـسمیة المدینـة بیثـرب فغیـر الرسـول اسـمها إلـى المدینـة 
 )].٩/١٥٥(انظر النووي، شرح صحیح مسلم، [وطیبة، 

 ).ِمن(ُّنص أبي عبید بدون ) ٣(
في اللغة تعني الجماعة، وأتبـاع األنبیـاء، والرجـل الجـامع لخـصال ) األمة: (معاني المفردات) ٤(

َمحمودة، والرجل المنفرد بدین ال یشركه فیه غیره، والدین والملة والطریقـة التـي تـؤم، والحـین  ْ َ
لرسول دون المبعوث إلیهم، فالكفـار أمـة والزمان، وفي اصطالح المتكلمین هم المصدقون با

وحدتها في اإلقرار بكل المبـادئ المعلنـة فـي الـصحیفة، وكـل ) واحدة(دعوة، ال أمة إجابة، و
المشتركات من مكان في المدینة، وحدود مرسومة، وأهداف وغایات معلومة، التي أقروا بها 

ب كثیـر وانحطـاط قلیـل، ظـرف مكـان ینبـئ عـن دنـو، أي قـر) دون(تكون أمة واحدة، وقولـه 
ثــم اسـتعیر منــه بتفــاوت المراتــب المعنویــة .. ثـم اتــسع فیــه فاســتعمل فـي انحطــاط المحــسوس

تشبیها لها بالمراتب المحسوسة، وشاع اسـتعماله فیهـا أكثـر مـن األصـل، ثـم اتـسع فاسـتعمل 
ــاك تفــاوت وانحطــاط ــم یكــن هن انظــر ) [ٕفــي كــل تجــاوز حــد وتخطــي حكــم إلــى حكــم، وان ل

ََأمـــم(، الكلیـــات، مــــادة الكفـــوي ، ط دار الحــــدیث، )٣٨٤ص(، )دون(، ومـــادة )١٥٤ص(، )َ
 ].م٢٠١٤القاهرة، سنة 
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ِالمهاج :نصها) ٣(المادة    َ َرون مـن قـریش علـى ُ َ ٍ ْ َ ُُ ْ ِ ِربعـتهمَ ِ َ ْ ُیتعـاقلون بیـنهم َ ََ ْ َ ََ ُ َ ْ وهـم َ ُ َ
َیفدون عانـیهم بالمعروف والقسط بین  َْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ ِ ِ ُ َالمؤمنینْ ِ ِ ْ ُ

)٢(،)١( .  
َوبنــو عــوف علــى  :نــصها) ٤(المــادة    َ َ ٍَ ُ ِربعــتهمَ ِ َ ْ َیتعــاقلون  َ ُ َ َ َ َمعــاقلهم اُألولــى وَ ُ ََ ََ ُّكــل َ ُ

ٍطائفة َِ ْ تفَ َدي عانیها بالمعروف والقسط بین المؤمنینَ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َْ َ َْ َْ َِ)٤(.)٣( 
َوبنو ساعدة علـى ) ٥( : في المدینة، ونصهاالعربیةللقبائل ) ١١ -٥(المواد    َ

ِربعـــتهم یتعـــاقلون معـــاقلهم اُألولـــى وكـــل طائفـــة مـــنهم تفـــدي عانیهـــا بـــالمعروف  ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َ َ َْ ِ َُّ ُ َ ُ َ َ ََ َْ َ َْ َ َ َُ َ ُ َ ََ ِ ْ
ِوالقسط ِْ َ بین المؤمنینَ َِ ِ ْ ُ ْ َوبنو الحـارث علـى ربعـتهم یتعـاقلون معـاقلهم اُألولـى ) ٦. (َ َ ُ َُ َ َ َ ََ ََ ََ َ َ َ َِ ِ ْ ُ

َوكل طائفة تفدي عانیها بالمعروف والقسط بین المـؤمنین َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ْ ُ ُ َْ َ َْ َْ َ َِ ُّْ َ َ َ َوبنـو جـشم علـى ) ٧( .ُ َ َُ
ُّربعـــتهم یتعـــاقلون معـــاقلهم اُألولـــى وكـــل ُ َ ُ َ َ ََ َ َُ ََ ََ َ َ ِ ِ ِ طائفـــة مـــنهم تفـــدي عانیهـــا بـــالمعروف ْ ِ ِ ِ ٍ ُِ َْ ِ َ َُ ْ َ ْ َ َ

َوالقسط بـین المـؤمنین َِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ ْ َوبنـو النجـار علـى ربعـتهم یتعـاقلون معـاقلهم اُألولـى ) ٨. (َ َ ُ َُ َ َ َ ََ ََ ََ َ َ َ َِ ِِ ْ َّ َّ ُ
َوكــل طائفــة مــنهم تفــدي عانیهــا بــالمعروف والقــسط بــین المــؤمنین َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ْ ُ ُ َْ َ َْ َْ َ ُ َِ ُّْ َ ْ َ َ ُوبنــو ) ٩. (ُ َ َ

                                                
ِعلـى ربعـتهم(نص ابن هـشام ) ١( َ ْ ِربـاعتهم(والمحفـوظ عنـدنا : ، وقـال أبوعبیـد)َ َ ، أي كـل ربعـتهم )َ

َوالمـــسلمین(ُّتكـــون، وكـــذا ابـــن زنجویـــه، ونـــص أبـــي عبیـــد بزیـــادة  ِ ِ ْ  بزیـــادة ُّ، نـــص أبـــي عبیـــد)ُ
َیتعاقلون بینهم معاقلهم اُألولى( َ ُُ َ َُ ََ ََ َْ ََ  . ، وكذا اللفظ عند ابن زنجویه وابن كثیر)َ

َیتعــاقلون: (معــاني المفــردات) ٢( َُ َ َ ــدیات، واعتقــل مــن دم فــالن) َ ــدفعون ال أخــذ : أي یتناصــرون وی
عـصبته، )  الرجـلعاقلـة(دافـع الدیـة، و: عقلـوه بیـنهم، والعاقـل: الدیة، وتعاقل القوم دم القتیل

ـــع دیتـــه، وقولـــه مـــوهـــم القرابـــة مـــن جهـــة األب ال ُمعـــاقلهم(شتركون فـــي دف َََ المعاقـــل جمـــع ) َ
ِمعقـــل( ْ ُ، وهـــو الملجـــُأ والحـــصن، و)َ ْ ِ َ ْ َمعـــاقلهم اُألولـــى(َ َُ ََ التـــي كـــانوا علیهـــا فـــي الجاهلیـــة قبـــل ) َ

ِالعاني(اإلسالم، و اسم لكـل ) معروفال(ُهو األسیر، یجمع على عناة مثل قاضي قضاة، و) َ
الــصنیعة یقــدمها المــرء إلــى غیــره، وهـــو :  والمعــروف،العقــلأو الــشرع بفعــل یعــرف حــسنه 

ــع(انظــر المعجــم الوســیط، مــادة [العــدل، : خــالف المنكــر، والقــسط ، ومــادة )٣٢٤ص(، )رب
 .)]٥٩٦ -٥٩٥ص(، )عرف(، ومادة )٦١٧ -٦١٦ص(، )عقل(

ْوكل طائفة من(ُّنص أبي عبید هو ) ٣( ِ ٍ َِ َ ُّ ُ   .وهذا لفظ مطرد فیما یلیه من أهل دور األنصار) ُهمَ
 .سبق تعریفه) المعروف: (معاني المفردات) ١١ - ٤(المواد من ) ٤(


