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 الممخص :
 )اآلخر في السيرة النبكية كثيقة المدينة أنمكذجان/ مقاربة قرآنية(

يدكر البحث في فمؾ سيرة النبي محمد)ص( كمكقعية اآلخر في منظكمة اإلسالـ الحقكقية، متخذا مف 
لذلؾ، كلكف بمقاربة قرآنية بيف مكاد تمؾ الكثيقة كبنكدىا، فيرصد البحث ذلؾ  كثيقة المدينة أنمكذجان 

االتحاد في المعاني كالتشاكؿ الداللي بيف المحتكل القرآني كالمحتكل النبكم، األمر الذم ينبىء عف 
ى كحدة المصدر اإلليي، مع بياف أف الكثيقة مٌثمت إجراءن تنظيميان مرحميان أممتو ظركؼ مكضكعية عم

الرسكؿ الخاتـ )ص( في أكائؿ ىجرتو المظفرة إلى المدينة كاتخاذىا منطمقان لدعكتو السماكية العالمية 
 الخالدة.

 الكممات المفتاحية:) القرآن ، وثيقة المدينة ، المقاربة ، يوتغ ، ُمْفَرح(
The other in the prophetic biography is the document of the city as a 

model/ Qur'anic approach 

Dr. Ali Khudhur Mohammed Al-Shukri 

  University of Kufa/ Faculty of Jurisprudence 

Abstracts: 

The summary of the research 

the other in the prophetic biography 

the city document as a Qur'anic model/ approach 

 is researched in the astronomy of the biography of the Prophet Muhammad 

and the position of the other in the human rights system of Islam, taking from 

the city document as a model, but with a Qur'anic approach between the 

articles of that document In its terms, the research monitors that union of 

meanings and semantic problems between Qur'anic content and prophetic 

content, which indicates the unity of the divine source, with a statement that 

the document represented a phased organizational procedure dictated by 

objective circumstances on the Prophet the Ring (y) in His early triumphant 

migration to the city took it as a springboard for his eternal universal 

heavenly call. 

Keywords: (The Qur'an, the city document, the approach, Yotg, 

Mufrah) 
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 المقدمة:
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ                               

محمد كآلو  ـ لؾ الحمد حمد الشاكريف كالصالة كالسالـ عمى عبادؾ الذيف اصطفيتلميا
 الطيبيف الطاىريف

حجر الزاكية في كؿ بناء حضارم ل الن يتمث المحتذل كالمثاؿي  النبراسي  ما تزاؿ القدكةي 
ثَّؿى  ماحييتى  بكاجدو  إنساني، كلستى  كالنبي األكـر األرض عمى كجو  السماءى  إنسانان مى

ًبيى فقد كاف  "صمى اهلل عميو كآلو"محمد  مف مكاىب  القدكة المثمى كاألسكة الحسنة، بما حي
سماكية كعنايات إليية مكنتو مف تغيير كجو التأريخ، كجعمت مف رسالتو ببعدىا 

 عمى كجو البسيطة.اإلنساني العالمي مشركعان إلنقاذ كؿ المستضعفيف 
"صمى  كفي ىذه الدراسة يتمحكر البحث حكؿ اآلخر في نظر صاحب الرسالة الخاتمة

كلى بعد القرآف أي  بكساطة تناكؿ كثيقة المدينة المنكرة مدكنةن دستكريةن  اهلل عميو كآلو"
 ف اآليات القرآنية الشريفة، ما يؤكدالكريـ، مع مقاربة قرآنية بيف مكاد تمؾ الكثيقة كبي

"صمى اهلل ي السماكم الذم تصدر عنو أقكاؿ النبي بضرس قاطع كحدة المصدر اإللي
 أنو المعصـك في كؿ آناتو. كال سٌيما كسائر أفعالو، عميو كآلو"

كال غرابة أف يكتب النبي كثيقة تنظيمية لشؤكف دكلتو في بكاكير استقرارىا السياسي 
جو األمني الكبير كالكقكؼ بك كاالجتماعي كاالقتصادم، في ظؿ جك مف التحدم 

فإف إطاللة سريعة عمى تمؾ األركمة كذلؾ العنصر التيديدات الداخمية كالخارجية، 
الذم أرسى دعائـ  جده عمرك العال "ىاشـ" كال سٌيمالذم مثمو أجداد النبي الكريـ النبيؿ ا

تيجييف بيف األمف االقتصادم في جزيرة العرب، بعد أف أٌمف الطريقيف التجارييف االسترا
مكة كالشاـ مف جية كبيف مكة كاليمف مف جية أخرل، ما أدل بمكة إلى أف تتبكأ مركزان 

 تجاريان كاقتصاديان مرمكقان فضالن عف أنيا مركز ديني عريؽ.
كلما بزغت شمس اإلسالـ الخالد كأشرقت أنكاره في مكة كما حكليا، كانتقمت الدعكة 

معو مف الرجاؿ األباة كالنساء الفضميات إلى أرض بقائدىا كالثمة المخمصة ممف كقؼ 
كتنسـ المسممكف األكائؿ عبير يا فيما بعد إلى المدينة المنكرة، يثرب ليستحيؿ اسم

الحرية كاستشعركا الطمأنينة كبدأت قكتيـ بالتعاظـ شيئان فشيئان، كاف لزامان عمى القائد 
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يدد كياف الدكلة الفتية في معقميا لى المخاطر التي تأف يمتفت إ صـك المؤيد بالكحيالمع
 عاصمتيا المدينة المنكرة.األكؿ ك 

ككف المؤامرات ضد يتمثؿ بكجكد الييكد الذيف ما فتئكا يحي كلعؿ أكبر مصادر التيديد
كمف المفارقات أف ىؤالء كانكا يستفتحكف بالنبي األمي عند حركبيـ، الكياف الجديد، 

و القرآف الكريـ في قكلو أبدكا الكفر كالعناد، كىك ما نطؽ ب كلكف لما حٌؿ بيف ظيرانييـ
كىانيكا ًمٍف قىٍبؿي يىٍستىٍفًتحيكفى تعالى: " ـٍ كى دِّؽه ًلمىا مىعىيي ـٍ ًكتىابه ًمٍف ًعٍنًد المًَّو ميصى اءىىي لىمَّا جى كى

كا ًبًو فىمىٍعنىةي  فيكا كىفىري ـٍ مىا عىرى اءىىي كا فىمىمَّا جى مىى الًَّذيفى كىفىري مىى الٍ  عى "المًَّو عى  .(ُ)كىاًفًريفى
الييكد ككتب معاىدة مثمت نصان  "صمى اهلل عميو كآلو"كاف أف كادع رسكؿ اهلل ف  

دستكريان في إرساء دعائـ أمف الدكلة كبياف جانب مف جكانب منظكمة حقكؽ مكاطنييا 
أك مخالفان انطالقان مف مبدأ  كاف ككاجباتيـ، كتجمية نظرة اإلسالـ كنبيو إلى اآلخر مؤالفان 

التعايش السممي القائـ عمى أساس المكاطنة الصالحة، فجاءت كثيقة المدينة في طميعة 
 اإلجراءات التنظيمية بما تضمنتو مف بنكد كمكاد.

درسيا مف ناحية سندىا  مف الباحثيف، فبعضه  غفيره  جـه كقد تناكؿ ىذه الكثيقة  
نب الدستكرية فييا، الى جنب دراسة تمؾ الكثيقة تناكؿ الجكا كصحة صدكرىا، كبعضه 

مف منطمؽ ما ييعىٌبري عنو بالعدالة االنتقالية
، ليذىب آخركف الى مناقشة ما كتبو (ِ)

لتتناكؿ فجاءت ىذه الدراسة  أٌما ، كغير ىذه المجاالت،كتمحيصو  المستشرقكف حكليا
ئيا أف مينشً  كال سٌيما يـ العالية،كمضاميف القرآف الكر  الكثيقة المقاربة القرآنية بيف مكاد

 ف المجيد.ىك نبي القرآ

كقد انتظمت الدراسة في مبحثيف تضمف األكؿ إطاللةن عمى حقكؽ اآلخر 
ثيقة كاآليات اإلنساني  في اإلسالـ كنصَّ الكثيقة، فيما تناكؿ الثاني مقاربةن بيف بنكد الك 

ًتمت جريدة  جيد الباحث، ثـ تمت ذلؾالدراسة بذكر أىـ ما تمخض عنو  القرآنية، ثـ خي
 المصادر كالمراجع.
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 توطئة:
ثمة مفردات في عنكاف البحث تجدر اإلشارة إلى بياف المراد منيا، دفعان 

 اللتباس الفيـ، كتحديدان لكجية البحث المنيجية:

اآلخر: كيراد منو في ىذه الدراسة اآلخر النكعي، أم اآلخر اإلنساني مع  أواًل:
ه مما يشارؾ اإلنساف في مختمؼ مجاالت حياتو، كىذا اآلخر غض الطرؼ عف غير 

 يشمؿ اآلخر المؤالؼ كاآلخر المخالؼ.
، منذ اهلل عميو كآلو" : حياة نبينا األكـر " صمكاتكيراد منياالسيرة النبكية  ثانيًا:

تـ الكقكؼ كما  "صمى اهلل عميو كآلو"كقائع حياتو فيي مجمؿ  كالدتو إلى حيف كفاتو
ميقان، كما قاـ بو مف أعماؿ،  ٍمقان كخي غزكاتو كسراياه كما أبرمو  كال سٌيماعميو مف صفاتو خى

 مف اتفاقيات.

"صمى اهلل كثيقة المدينة: كيراد منيا تمؾ الكثيقة  التي كتبيا رسكؿ اهلل  ثالثًا:
أكثر مف مع أىؿ يثرب، مف المياجريف كاألنصار كمف الييكد، كجاءت في  عميو كآلو"

كقد مثمت أكؿ مدكنة دستكرية إسالمية بعد  -حسب ما رآه البحث  –خمسيف مادة 
 الكتاب العزيز كما تضمنو مف مختمؼ دعائـ تنظيـ حياة الفرد كالمجتمع.

المقاربة القرآنية: كيراد بيا االتحاد في المعاني كالتشاكؿ الداللي كاالتحاد  رابعًا:
 في اليدؼ بيف اآليات القرآنية كما جاء في كثيقة المدينة، مما ينبئ عف كحدة المصدر.  

تارة أخرل مع االستقراء  يان كفؽ الكصؼ تارة كالتحميؿمنيجكقد سارت الدراسة 
 في غير كاحد مف مطالبيا.
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 المبحث األول              

 حقوق اآلخر اإلنساني من المنظور اإلسالمي ونص الوثيقة وظروف كتابتها
  المطمب األول: حقوق اآلخر اإلنساني من المنظور اإلسالمي

إف الحديث عف السيرة النبكية بمحاظ مكقعية اآلخر اإلنساني فييا ىك حديث 
جادت بو شخصية النبي األكـر  مـه حقكقيه  مىعٍ عف اإلنساف كحقكقو، كما كثيقة المدينة إال

 ، كالمعركؼ أف تمؾ الكثيقة تمثؿ أكؿ مدكنة دستكرية في اإلسالـ."صمى اهلل عميو كآلو"

إف القرآف الكريـ سابؽ عمييا،  -كما مر في المقدمة  –كلكف البد مف القكؿ 
تشٌرع كتدكف لمنطمقات أكؿ كثيقة إسالمية "مع عصمتو كالقطع بصدكره، فيك:  كال سٌيما

كأسس حقكؽ اإلنساف، عبر آيات متفرقات، اتصفت باإلطالؽ كعمكمية النص 
كقدسيتو، كأحيانان اتصفت بالتخصص، آيات نزلت مراعية البنية الثقافية ػػػػػػػ المتميزة 
باألدب كالبالغة في كقت النزكؿ ػػػػػػ لكؿ عصر، كبأفؽ مفتكح عمى المستقبؿ... كرد 

مرة... ككردت كممة )الحؽ( بمعاف  َٕاف في القرآف الكريـ بما يقرب مف لفظ اإلنس
 .(ّ)"مرة في الكتاب الكريـ َِٓكاستعماالت مختمفة كمتعددة في أكثر مف 

ذا أراد البحث االسترساؿى في لغة األرقاـ بما يتعمؽ بالمنظكمة الحقكقية القرآنية  كا 
التعاليـ اإلسالمية، االستخالؼ  عمى ضكء المرتكزات األربعة المتمثمة في: جكىر

كالتكريـ كاإليماف كالعمؿ، كالتي تفضي إلى الحرية كالمساكاة كالعدؿ كالشكرل، فإف 
 أمامنا النتائج اإلحصائية اآلتية:

عميو  الحؽ في الحياة أساس كؿ حقكؽ اإلنساف مف المنظكر اإلسالمي، كترتكز .ُ
ٍف قىتىؿى نىفٍ بقية الحقكؽ بدليؿ اآلية: " سنا ًبغىٍيًر نىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي اأٍلىٍرًض فىكىأىنَّمىا ...مى

ٍف أىٍحيىاىىا فىكىأىنَّمى  مى ًميعنا كى ًميعنا...قىتىؿى النَّاسى جى  .(ْ)"ا أىٍحيىا النَّاسى جى
لمساكاة في الخمقة كقكلو مائة كخمسكف آية عف الخمؽ كمشتقات الكممة، كعف ا .ِ

قىبىاًئؿى  أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا يىاتعالى: " ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىى كىجى مىٍقنىاكي  خى
فيكا  .(ٓ)"ًلتىعىارى
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 .(ٔ) كما يدؿ عميو كالقسط كالميزاف أربع كخمسكف آية تتناكؿ العدؿ  .ّ
كالفحشاء كتحٌدد مصير الظالميف  ثالثمائة كعشركف آية تنيى عف الظمـ كالمنكر .ْ

(ٕ). 
 .(ٖ)ة مف جذر كالتكريـ كالمعاني كاأللفاظ  المشتقعشركف آية حكؿ الكرامة  .ٓ
كسكرة  ُٗٓسكرة آؿ عمراف، اآلية  :آف الكريـ عمى الشكرل في مكضعيفنص القر  .ٔ

  .ّٖالشكرل، اآلية 
في مكضكع الجبر كاإلكراه كما يمكف أف يدخؿ في باب حرية الفكر كالعقيدة، يكرد  .ٕ

مائة آية تتضمف حرية  أحصيت أكثر مفلشيخ محمد الغزالي النص اآلتي: "ا
ي اإلكراه عف طريؽ البالغ التديف كتقيـ صركح اإليماف عمى االقتناع الذاتي، كتقص

 .المبيف"

الى ًإٍكرىاهى ًفي الدِّيًف قىٍد تىبىيَّفى الرٍُّشدي " :مف عشر آيات بيذا المعنى، منيا كىنالؾ أكثر
ييٍؤًمفٍ  ٍف يىٍكفيٍر ًبالطَّاغيكًت كى ـى  ًمفى اٍلغىيِّ فىمى ا ٍثقىى الى اٍنًفصى لىيىا ًبالمًَّو فىقىًد اٍستىٍمسىؾى ًباٍلعيٍركىًة اٍلكي

" ًميـه كىالمَّوي سىًميعه عى
(ٗ). 

ـٍ فىمىٍف شىاءى قرآف حرية العقيدة في نص اآلية: "كقد أطمؽ ال بِّكي ؽُّ ًمٍف رى قيًؿ اٍلحى كى
مىٍف شىاءى فىٍميىٍكفيٍر..."فىٍمييٍؤمً  ٍف كى

(َُ). 
ؿ اإلسالـي كما نص عميو القرآف الكريـ الحكارى قيمةن عميا كأسمكبان أمثؿ في التعاميىعيدُّ  .ٖ

سىنىًة مع اآلخر، بمدلكؿ قكلو تعالى: " ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى بِّؾى ًباٍلًحٍكمى اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى
ؿَّ  ـي ًبمىٍف ضى بَّؾى ىيكى أىٍعمى ـٍ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ًإفَّ رى اًدٍليي ىيكى أىٍعمىـي عىٍف سىًبيًمًو كى  كىجى

" ًباٍلميٍيتىًديفى
(ُُ)، (ُِ). 

 الوثيقة وظروف كتابتها:المطمب الثاني: نص 
دىلقبؿ إيراد نص الكثيقة   يحسف بالبحث بياف الكضع السياسي كاالجتماعي الذم حى

 إلى كتابتيا بيف المياجريف كاألنصار كييكد المدينة. بالنبي "صمى اهلل عميو كآلو"
 أواًل: الظروف المحيطة بكتابة الوثيقة:
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رسكؿ  بعد أف لـ تعد مكة أرضان صالحة لنشر دعكة اإلسالـ دقت أجراس ىجرة  
إلى المدينة، فتنفس المسممكف الصعداء كاستراحكا مف أذل اهلل "صمى اهلل عميو كآلو" 

مٌكنو المشركيف، ككاف ىـ النبي األكبر أف يصؿ في يثرب إلى مجتمع إسالمي مكحد ي
مف نشر دعكتو، كلكنو كجد مجتمعان أخذت المنازعات كالخالفات القكمية منو كؿ مأخذ، 

ألف أىؿ  ؛شديدان  اعتقاديان  اختالفان "كأنيكتو الحركب الداخمية المتتابعة، كما كاجو مع ىذا 
 يثرب كقتئذ كانكا عمى ثالث فرؽ:

 مسمـ مخمص متصمب في دينو. .ُ
 ييكدم حسكد.  .ِ
تماعية... ىذه الفرقة ىناؾ في آخر لحظات حياتيا االج مشرؾ ضئيؿ، ككانت .ّ

تجاه ىذا التشعب كالتحزب تأسيس  فعندئذ حاكؿ رسكؿ اهلل"صمى اهلل عميو كآلو"
 .(ُّ)يـ تقضي عمى ىذه البغضاء العريقة"كحدة مكطدة بيف المسمميف أنفس

 مقدسة فكاف أف آخى بيف المياجريف كاألنصار كأكجدى منيـ أمة كاحدة تحمؿ ىمكمان 
 . (ُْ)مشتركة انطالقان مف قكلو تعالى:"إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ"

يضمره  كاف يرل أف ما يقض مضجعو كيقمقو ىك ما "صمى اهلل عميو كآلو"إاٌل أنو 
العداء لمذيف آمنكا، مع كال سٌيما أنيـ امتازكا بأشد الييكد كما يعتمر فييـ مف الحسد، 

عدة، كقد اعتمدكا إثارة الفتف بيف المسمميف بذكر أياـ أف الييكد كانكا األقكل عددان ك 
نشاء األشعار المحرضة أف  ى اهلل عميو كآلو"صم، فأراد رسكؿ اهلل "العداء الماضية كا 

يأمف شٌرىـ بعقد المعاىدة، فمما جاءه الييكد يطمبكف الصمح كيرغبكف في المعاىدة قبؿ 
منيـ كعاىدىـ عمى شركط كثيرة فكتب أكال كثيقة بيف المسمميف أنفسيـ المياجريف 
كاألنصار، كبيف المسمميف كييكد األنصار كبينيـ كبيف مشركي المدينة، كلقمة عدد 

 الفناء لـ يذكر ليـ شركطا كثيرة. المشركيف بؿ إشرافيـ عمى

ككتب لكؿ قبيمة مف الييكد كثيقة تخص كؿ كاحد منيـ، ذكر فييا المعاىدة 
كال عمى أحد مف أصحابو  عمى أف ال يعينكا عمى رسكؿ اهلل "صمى اهلل عميو كآلو"

 اهللصمى رسكؿ اهلل " ككاف ىذا العمؿ كىذه الكثائؽ أٌكؿى قدكـ، بمساف كال بيد كال بسالح
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، (ُٓ)المدينة قبؿ أف يقكل االسالـ، كقبؿ أف تيأخذ الجزية مف أىؿ الكتاب عميو كآلو"
كمالبسات كتابتو لما عيًرؼى فيما بعد  "صمى اهلل عميو كآلو"كبيذا تتضح منطمقات النبي 

 بكثيقة المدينة.  
 ثانيًا: نص الوثيقة:

ابًف اسحاؽ الذم نقمو ابفي ىشاـ في سيرتو، مع صياغة  نصَّ  لقد اعتمد البحثي 
 المكاد كالبنكد الكاردة في النص بشكؿ فقرات ركعيت فييا كحدة السياؽ الداللي.

كانتيى البحث إلى أف تصاغ المكاد بالعدد اآلتي؛ انطالقان مف كحدة المعنى 
مكاد األخرل التي المتكامؿ في المادة الكاحدة، كما يقتضيو التغاير المكضكعي مع ال

كمنيـ ، (ُٔ)تضمنتيا الكثيقة، كمف الباحثيف مف جعؿ المكاد سبعان كأربعيف مادة فحسب
كلكف التأمؿ كالتمحيص في الداللة كالسياؽ أدل بالبحث  (17)مف جعميا تسعان كخمسيف

 إلى أف تنحصر المكاد بأربع كخمسيف مادة.
 النص:

  :الرحيـ الرحمفبسـ اهلل 
نيف كتاب مف محمد النبي صمى اهلل عميو ]كآلو[ كسمـ بيف المؤم( ىذا ُالمادة )

 كالمسمميف مف قريش كيثرب كمف تبعيـ فمحؽ بيـ كجاىد معيـ.
 ( إنيـ أمة كاحدة مف دكف الناس.ِالمادة )
( المياجركف مف قريش عمى ربعتيـ يتعاقمكف بينيـ كىـ يفدكف عانييـ ّالمادة )

 بالمعركؼ كالقسط بيف المؤمنيف.
( كىي الفقرات المتعمقة ُُ( حتى )ْكيتكرر ىذا التعبير في الفقرات مف )]

كبني جشـ كبني النجار كبني عمرك بف  ساعدة كبني الحارث عكؼ كبني بمعاقؿ بني
 عكؼ كبني النبيت كبني األكس[

ا بينيـ أف يعطكه بالمعركؼ في ُِالمادة ) ف المؤمنيف ال يترككف ميٍفرىحن ( كا 
 .(ُٖ)فداء أك عقؿ

 ( كأف ال يحالؼ مؤمف مكلى مؤمف دكنو.ُّالمادة ) 
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ف المؤمنيف المتقيف عمى مف بغى منيـ أك ابتغى دسيعة ظمـ ُْالمادة )  ( كا 
ف أيدييـ عميو جميعا كلك كاف كلد أحدىـ.  أك إثـ أك عدكاف أك فساد بيف المؤمنيف كا 

 ف.( كال يقتؿ مؤمف مؤمنا في كافر كال ينصر كافرا عمى مؤمُٓالمادة )
ف المؤمنيف بعضيـ ُٔالمادة ) ف ذمة اهلل كاحدة يجير عمييـ أدناىـ كا  ( كا 

 مكالي بعض دكف الناس.
نو مف تبعنا مف ييكد فإف لو النصر كاألسكة غير مظمكميف كال ُٕالمادة ) ( كا 

 متناصريف عمييـ.
ف سمـ المؤمنيف كاحدة ال يسالـ مؤمف دكف مؤمف في قتاؿ في ُٖالمادة ) ( كا 

  إال عمى سكاء كعدؿ بينيـ.سبيؿ اهلل
ف كؿ غازية غزت معنا يعقب بعضيا بعضا.ُٗالمادة )  ( كا 
ف المؤمنيف يبيء بعضيـ عمى بعض بما ناؿ دماءىـ في سبيؿ َِالمادة ) ( كا 

 اهلل.
ف المؤمنيف المتقيف عمى أحسف ىدم كأقكمو كأنو ال يجير ُِالمادة ) ( كا 

 عمى مؤمف.مشرؾ ماال لقريش كال نفسا كال يحكؿ دكنو 
نو مف اعتبط مؤمنا قتال عف بينة فإنو قكد بو إال أف يرضى ِِالمادة ) ( كا 

ف المؤمنيف عميو كافة كال يحؿ ليـ إال قياـ عميو.  كلي المقتكؿ كا 
نو ال يحؿ لمؤمف أقر بما في ىذه الصحيفة كآمف باهلل كاليـك ِّالمادة ) ( كا 

ك آكاه فإف عميو لعنة اهلل كغضبو يـك اآلخر أف ينصر محدثا كال يؤكيو كأنو مف نصره أ
 كال عدؿ. القيامة كال يؤخذ منو صرؼ

لى ِْالمادة ) نكـ ميما اختمفتـ فيو مف شيء فإف مرده إلى اهلل عز كجؿ كا  ( كا 
 محمد صمى اهلل عميو ك]آلو[ كسمـ.

ف الييكد ينفقكف مع المؤمنيف ما دامكا محاربيف.ِٓالمادة )  ( كا 
ف ييكد ِٔالمادة )  بني عكؼ أمة مع المؤمنيف.( كا 
( لمييكد دينيـ كلممسمميف دينيـ مكالييـ كأنفسيـ إال مف ظمـ كأثـ ِٕالمادة )

 فإنو ال يكتغ إال نفسو كأىؿ بيتو.
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ف لييكد بني النجار مثؿ ما لييكد بني عكؼ.ِٖالمادة )  ( كا 
( كىي المتعمقة بييكد ِّ( حتى )ِٗ] كيتكرر ىذا التعبير في الفقرات مف )

 ي الحارث كبني ساعدة كبني جشـ كبني األكس بن
ف لييكد بني ثعمبة مثؿ ما لييكد بني عكؼ إال مف ظمـ كأثـ ّّالمادة ) ( كا 

 فإنو ال يكتغ إال نفسو كأىؿ بيتو.
ف جفنة بطف مف ثعمبة كأنفسيـ.ّْالمادة )  ( كا 

ف البر دكف اإلثـ.ّٓالمادة )  ف لبني الشطيبة مثؿ ما لييكد بني عكؼ كا   ( كا 
ف مكالي ثعمبة كأنفسيـ. (ّٔالمادة )  كا 
ف بطانة ييكد كأنفسيـ.ّٕالمادة )  ( كا 
نو ال يخرج منيـ أحد إال بإذف محمد صمى اهلل عميو كسمـ.ّٖالمادة )  ( كا 
زي عمى ثارو جرحه.ّٗالمادة ) جى نو ال ييٍنحى  ( كا 

ف اهلل عمَْالمادة )  نو مف فتؾ فبنفسو فتؾ كأىؿ بيتو إال مف ظمـ كا  ى أبر ( كا 
 ىذا.

ف بينيـ النصر ُْالمادة ) ف عمى الييكد نفقتيـ كعمى المسمميف نفقتيـ كا  ( كا 
نو لـ  ف بينيـ النصح كالنصيحة كالبر دكف اإلثـ كا  عمى مف حارب أىؿ ىذه الصحيفة كا 

ف النصر لممظمكـ.  يأثـ امرؤ بحميفو كا 
ف الييكد ينفقكف مع المؤمنيف ما دامكا محاربيف.ِْالمادة )  ( كا 
ف يثرب حراـ جكفيا ألىؿ ىذه الصحيفة.ّْالمادة )  ( كا 
ف الجار كالنفس غير مضار كال آثـ.ْْالمادة )  ( كا 
نو ال تجار حرمة إال بإذف أىميا.ْٓالمادة )  ( كا 
نو ما كاف بيف أىؿ ىذه الصحيفة مف حدث اك اشتجار يخاؼ ْٔالمادة ) ( كا 

لى محمد رسكؿ ا ف اهلل فساده فإف مرده إلى اهلل عز كجؿ كا  هلل صمى اهلل عميو كسمـ كا 
 عمى أتقى ما في ىذه الصحيفة كأبره.

نو ال تجار قريش كال مف نصرىا.ْٕالمادة )  ( كا 
ف بينيـ النصر عمى مف دىـ يثرب.ْٖالمادة )  ( كا 
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ذا دعكا إلى صمح يصالحكنو كيمبسكنو فإنيـ يصالحكنو ْٗالمادة ) ( كا 
نيـ إذا دعكا إلى مثؿ ذلؾ فإ  نو ليـ عمى المؤمنيف إال مف حارب في الديف.كيمبسكنو كا 

 ( عمى كؿ أناس حصتيـ في جانبيـ الذم قبميـ.َٓالمادة )
ف ييكد األكس مكالييـ كأنفسيـ عمى مثؿ ما ألىؿ ىذه الصحيفة ُٓالمادة ) ( كا 

 مع البر المحض مف أىؿ ىذه الصحيفة 
  قاؿ ابف ىشاـ: كيقاؿ مع الًبٌر المحسفي مف أىؿ ىذه الصحيفة 
ف اهلل عمى   ف البر دكف اإلثـ ال يكسب كاسب إال عمى نفسو كا  قاؿ ابف إسحاؽ: كا 

 أصدؽ ما في ىذه الصحيفة كأبره.
نو ال يحكؿ ىذا الكتاب دكف ظالـ كآثـ.ِٓالمادة )        ( كا 
نو مف خرج آمف كمف قعد آمف بالمدينة إال مف ظمـ أك أثـ.ّٓالمادة )        ( كا 
ف اهلل جار لمف بر كاتقى كمحمد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو( ك ْٓالمادة )        ا 

 .(ُٗ)]كآلو[ كسمـ 
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 المبحث الثاني
 المقاربة القرآنية

 مدخل:

سيعمد البحث في ىذه المقاربة إلى رصد التشاكالت الداللية كالمعاني المتحدة 
كما تضمنو القرآف الكريـ في السياقات  ػػػػ كثيقة المدينة ػػػػبيف ما احتكتو الصحيفة 

المشتركة، كقد انتيت الدراسة إلى البحث في مجمكعة مختارة مف مكاد الكثيقة لتكٌكف 
ماٌدةن لممقاربة، ألقت بظالليا معرفٌيان عمى مسائؿى عىقىًديَّةو كفقيية كتربكية كأخالقية، ككقع 

 ذلؾ في مطالبى ثالث:

 بالمسممين أنفسهم: ةعمقمواد المتالقرآنية مع المب األول: المقاربة المط

ىذا كتاب مف محمد مع المادة األكلى التي تنص عمى: "تتجمى المقاربة القرآنية 
ب كمف تبعيـ نيف كالمسمميف مف قريش كيثر بيف المؤم "كسمـ صمى اهلل عميو كآلو"النبي 

مىى "في قكؿ اهلل تعالى:  فمحؽ بيـ كجاىد معيـ" مَّده رىسيكؿي المًَّو كىالًَّذيفى مىعىوي أىًشدَّاءي عى ميحى
مىاءي بىٍينىييـٍ   "صمى اهلل عميو كآلو"ففي ىذا النص داللة عمى نبكة محمد  (َِ)"...اٍلكيفَّاًر ريحى

كرسالتو مع التصريح باسمو الشريؼ، كىك إلزاـ لكؿ مف تشممو بنكد ىذه الكثيقة كييعىدُّ 
الييكد الذيف مثمكا أحد أطراؼ المعاىًديف المعٌبري عنيـ في  كال سٌيماطرفان مف أطرافيا 

فَّ لقرآف الكريـ بقكلو عز مف قائؿ: "ا ـٍ كىاً  ا يىٍعًرفيكفى أىٍبنىاءىىي ـي اٍلًكتىابى يىٍعًرفيكنىوي كىمى الًَّذيفى آتىٍينىاىي
ـٍ لىيىٍكتيمي  "فىًريقنا ًمٍنيي ـٍ يىٍعمىميكفى ؽَّ كىىي "صمى اهلل ذم يعرفكنو ىك النبي األكـر ، فال(ُِ)كفى اٍلحى

سىٍيفي ، قىاؿى : عميو كآلو" فقد جاء في تفسير الطبرم: " دَّثىنىا اٍلحي ـي ، قىاؿى : حى دَّثىنىا اٍلقىاًس حى
اجه ، عى  جَّ دَّثىًني حى ٍيجو ، قىٍكليوي : "حى رى ـي اٍلًكتىابى يىٍعًرفيكنىوي ًف اٍبًف جي ا يىٍعًرفي الًَّذيفى آتىٍينىاىي كفى كىمى

" ـٍ ًدينىًة عىٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب أىٍبنىاءىىي ـى أىٍىؿي اٍلمى مَّـى . قىاؿى : زىعى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، يىٍعًني النًَّبيَّ صى
ـى أىنَّييـٍ قىاليكا : كىالمًَّو لىنىٍحفي  فىًة كىالنٍَّعًت ًممٍَّف أىٍسمى الًَّذم أىٍعرىؼي ًبًو ًمٍف أىٍبنىاًئنىا ًمٍف أىٍجًؿ الصِّ
ا أىٍحدىثى النِّسىاءي"نىًجديهي ًفي اٍلًكتىاًب ، كىأىمَّا أىٍبنىاؤينىا فىالى  نىٍدًرم مى

كمثؿ ىذا ما في تفسير  (ِِ)
فاف عمر بف الخطاب قاؿ لعبد اهلل بف سالـ ىؿ  "يقكؿ بعد ذكر اآلية: القمي إذ 

 لنا إذا رأيناه فيكـ في كتابكـ؟ قاؿ نعـ كاهلل نعرفو بالنعت الذم نعت اهلل تعرفكف محمدان 
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شد ا بمحمد ىذا أنلغمماف كالذم يحمؼ بو ابف سالـ ألحدنا ابنو إذا رآه مع اكما يعرؼ أ
لو ك تشبيو المعرفة بمعرفة األبناء دليؿ عمى أف الضمير في قك  (ِّ)"مني بابني معرفةن 

كليس إلى الكتاب، ، فيك إنما  كسمـ" صمى اهلل عميو كآلواهلل "يعرفكنو، راجع إلى رسكؿ 
بنىو، ثـ إف اأف فالنا يعرفو أك يعممو، كمعرفتو  ال يقاؿ في الكتاب يحسف في اإلنساف ك

أجنبي عف ما أكتيو أىؿ  بمةسياؽ الكالـ في رسكؿ اهلل، ك ما أكحي إليو مف أمر الق
لرسكؿ األكـر بما عندىـ مف بشارات الكتب الكتاب، فالمعنى أف أىؿ الكتاب يعرفكف ا

 .(ِْ)كما يعرفكف أبناءىـ، نعـ، إف جماعة منيـ ليكتمكف الحؽ ك ىـ يعممكف

الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الرَّسيكؿى النًَّبيَّ اأٍليمِّيَّ الًَّذم يىًجديكنىوي مىٍكتيكبنا " الى:ككذا في قكلو تع  
ـٍ ًفي التٍَّكرىاًة  ـٍ عىًف اٍلميٍنكىرً ًعٍندىىي يىٍنيىاىي كًؼ كى ـٍ ًباٍلمىٍعري ٍنًجيًؿ يىٍأميريىي ، كاآلية في (ِٓ)"...كىاإٍلً

 المقاـ مف الكضكح بمكاف. 

نيف كالمسمميف مف بيف المؤممـ لما جاء في المادة األكلى كىك"كأما الجزء المت
 ."قريش كيثرب كمف تبعيـ فمحؽ بيـ كجاىد معيـ

اإليماف كاإلسالـ كالمياجريف كاألنصار كالجياد، كىك فقد تضمف أمكران تتعمؽ ب
ظ في  كال سٌيماتفريؽ قرآني لمعاني ىذه المفردات  بيف المؤمنيف كالمسمميف، كالمالحى

يا ة تنكع المخاطىبيف فتارة يقكؿ: "يا أييا الذيف آمنكا" كأخرل يقكؿ: "الخطابات القرآني
مف المسمميف كما في قكلو مشيران في بعض المكارد إلى تقرير أف المخاطب  "أييا الناس
ٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت كىاٍلقىاًنًتيفى كىاٍلقىاًنتىاتً عز كجؿ: " كمما (ِٔ)"...ًإفَّ اٍلميٍسًمًميفى كىاٍلميٍسًممىاًت كىاٍلمي

 ال يخفى أف العطؼ يقتضي نحكٌا مف المغايرة.

نَّا قيٍؿ "ؽ بيف اإلسالـ كاإليماف بقكلو: ثـ يصرح سبحانو بالتفري قىالىًت اأٍلىٍعرىابي آمى
ـٍ  يمىافي ًفي قيميكًبكي ًؿ اإٍلً لىمَّا يىٍدخي لىًكٍف قيكليكا أىٍسمىٍمنىا كى ـٍ تيٍؤًمنيكا كى  .(ِٕ)"...لى

اتفقت ت خالصان إلى أنو "أكائؿ المقاالكقد تناكؿ الشيخ المفيد ىذه المسألة في 
كأف كؿ مؤمف فيك مسمـ ك ليس كؿ مسمـ يماف، غير اإلسالـ عمى أف اإل ماميةاإل

، كفي مجاؿ (ِٖ)"يف كما كاف في المساف، كأف الفرؽ بيف ىذيف المعنييف في الدِّ مؤمنان 
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أف اإليماف مركب مف المعرفة كالعمؿ، أعني التصديؽ تفريؽ بينيما يذكر المازندراني "ال
بقكلو: ذلؾ ما أشار إليو النبي األكـر ك  (ِٗ)"باألركافبالمساف كالعمؿ بالجناف كاإلقرار 

قرار بالمساف كعمؿ باألركاف" ، كيرل الطاىر بف عاشكر (َّ)"اإليماف معرفة بالجناف كا 
أف اٌدعاء عدـ الفرؽ بينيما مكابرة لمغة، كأفَّ اضطراب األقكاؿ في التمييز بينيما 

إلى االعتقاد بكجكد اهلل ...  أحدىما أف الرسالة المحمدية دعت"مرجعو إلى أمريف: 
كدعت إلى النطؽ بما يدؿ عمى حصكؿ ىذا االعتقاد في نفس المؤمف؛ ألف االعتقاد ال 
ؿ لو  ؿ الظف بأنو حصى ييعرؼ إال بكاسطة النطؽ كلـ يقتنع الرسكؿ مف أحد بما ييحصِّ

الذيف الثاني: أف المؤمنيف  ىذا االعتقاد إال بأف يعترؼ بذلؾ بنطقو إذا كاف قادران،
استجابكا ... لـ تكف ظكاىرىـ مخالفة لعقائدىـ... كصدىؽ عمييـ أنيـ مؤمنكف كمسممكف 
، ثـ لما نبع النفاؽ بعد اليجرة طرأ االحتياج إلى التفرقة بيف حاؿ الذيف اتصفكا 
باإليماف كاإلسالـ كبيف حاؿ الذيف أظيركا اإلسالـ كأبطنكا الكفر ... لذا كانت ألفاظ 

النبيء تجرم في الغالب عمى مراعاة غالب أحكاؿ المسمميف الجامعيف بيف القرآف ككالـ 
المعنييف كربما جرت عمى مراعاة األحكاؿ النادرة عند الحاجة إلى التنبيو عمييا كما في 

 ...(ُّ)"قؿ لـ تؤمنكا كلكف قكلكا أسممنا كلما يدخؿ اإليمافي في قمكبكـ"قكلو تعالى: 
االعتقاد بما يجب اعتقاده ، كحاصؿ معنى اإلسالـ فحاصؿ معنى اإليماف حصكؿ 

 .(ِّ)"إظيار المرء أنو أسمـ نفسو التَّباع الديف كدعكة الرسكؿ

اإلسالـ يمثؿ الجنبة الظاىرية  كبناءن عمى كؿ ما تقٌدـ يمكف القكؿ أفٌ 
ا يمثؿ اإليماف الجنبة الباطنية لحياة الفرد في سمككو الديني ، بينم   "الجكارحية"

 مف مشاعر كأفعاؿ.  تو في تعاطيو مع المعتقدات ك ما يستكجبو ذلؾلحيا الجكانحية""

فيريد بيما المياجريف  " بػ "قريش كيثرب"مى اهلل عميو كآلوصأما تعبير النبي "
كاألنصار كىما الفريقاف المؤتمفاف تحت راية اإلسالـ، كمف لحؽ بيـ كجاىد معيـ، كىك 

فىالى  ...القرآنية، إذ يقكؿ اهلل تعالى: " تعبير لـ تكف الرؤية النبكية فيو ببعيدة عف الرؤية
كا ًفي سىًبيًؿ ا تَّى يييىاًجري ـٍ أىٍكًليىاءى حى  .(ّّ)"...لمًَّو تىتًَّخذيكا ًمٍنيي
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ـٍ كتتجمى المقاربة في قكلو تعالى: " اىىديكا ًبأىٍمكىاًلًي كا كىجى ري ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىىىاجى
ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو كىالًَّذيفى آمىنيكا  يي كا أيكلىًئؾى بىٍعضي ري نىصى ٍكا كى ـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىالًَّذيفى آكى ـٍ كىأىٍنفيًسًي لى كى

كا  ـي يييىاًجري ـٍ ًفي الدِّيًف فىعىمىٍيكي ككي ري ًف اٍستىٍنصى كا كىاً  تَّى يييىاًجري ـٍ ًمٍف شىٍيءو حى يىًتًي ـٍ ًمٍف كىالى مىا لىكي
بىٍينىييـٍ ًميثىاؽه كىال ـٍ كى مىى قىٍكـو بىٍينىكي "النٍَّصري ًإالَّ عى ا تىٍعمىميكفى بىًصيره مَّوي ًبمى

، فنجد في النص (ّْ)
معٌبري عنو في المادة األكلى كىك ال الكاليةي الحصكؿ عمى القرآني األكؿ اليجرة شرطان ف

مف لحؽ بيـ] كربما شمؿ ىذا المحكؽ األنصار كمف يياجر[ كأما اشتراط الجياد بػ
المذككر في المادة فيك المدلكؿ عميو في النص القرآني الثاني إذ قرف بيف اإليماف 

 آكل كنصر. فٍ مى  ِـّ كاليجرة كالجياد مع ضى 

مف مالمح المقاربة القرآنية في المادة الثانية، حيث كصؼ النبي  كيتضح مممحه 
كؿُّ "مىٍف تكفرت فييـ ىذه الشركط بأنيـ أمة كاحدة مف دكف الناس، كمف معاني األمة 

مىٍف كاف عمى ديفو حؽٍّ مخالؼو لسائر األدياف فيك أمَّة. ككؿُّ قكـ نيسبكا إلى شيءو 
. كىك ما يتجمى في قكلو (ّٓ)ى ًحدىة"مف الٌناس أٌمةه عمكأيضيفكا إليو فيـ أمَّة، ككؿُّ جيؿ 

تىٍنيىٍكفى عىًف الٍ تعالى: " كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ٍت ًلمنَّاًس تىٍأميري ٍيرى أيمَّةو أيٍخًرجى  (ّٔ)"...ميٍنكىرً كيٍنتيـٍ خى
أنيـ اآلمركف  كال سٌيماكمما ال شؾ فيو أف المراد بتمؾ األمة ىي أمة المسمميف، 

ذيف كفركا ناىكف عف المنكر، في الكقت الذم نجد المكلى تعالى يمعف البالمعركؼ ال
"كىانيكا الى يىتىنىاىىٍكفى عىٍف ميٍنكىرو فىعىميكهي لى مف بني إسرائيؿ ألنيـ " . (ّٕ)ًبٍئسى مىا كىانيكا يىٍفعىميكفى

 كبذلؾ تككف مالمح األمة الكاحدة لممسمميف قد بدت كاضحة جمية.

التي تضمنت إبقاء المياجريف كاألنصار عمى  ُُإلى  ّكفي المكاد مف 
عطائيا، كالمعاقؿ جمع معقمة معاقميـ  األي  كلى أم عمى ما كانكا عميو مف الديات كا 

المسمميف عمى تمؾ المعاقؿ التي  "صمى اهلل عميو كآلو"كىي الدية، كقد أقر رسكؿ اهلل 
ذلؾ يشعركف  كانت في ما قبؿ اإلسالـ؛ لقربيـ مف حقبة الجاىمية ككأٌنيـ في

باالستئناس، حتى إذا تمكف اإليماف مف قمكبيـ كنزلت آيات القصاص كالديات كالحدكد 
كقكيت شككة اإلسالـ عندىا صار المسممكف إلى معاقؿ اإلسالـ سكاء كافؽ معاقميـ أـ 

 . (ّٖ)خالفيا
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ف الكثيقة مدار البحث إنما كانت إجراءن مرحميان أممتو ظركؼ فإ كال غرابة 
حتى اعتيًمدىت األحكاـ اإلسالمية بما فييا  تمؾ الظركؼ معينة، كما إف زالتمكضكعية 
 .الحكمة كالرحمةمف العدالة ك 

كؿ طائفة منيـ تفدم " :في تمؾ المكاد ىناؾ ممحظ بارز ىك تكرار عبارةك 
 ."منيفعانييا بالمعركؼ كالقسط بيف المؤ 

األحسف، فال يغالكف في أم: بالنحك "، أما بالمعركؼ (ّٗ)كالعاني ىك األسير
الفدية المتعارفة بينيـ، كال يشددكف في المطالبة، كال يماطمكف كال يتساىمكف في 

، كأما القسط بيف المؤمنيف فيك معمـ قرآني مف معالـ السمكؾ الذم رسمو (َْ)"أدائيا
الكتاب العزيز في ما يجب أف تككف عميو المعاممة بيف المؤمف كالمؤمف، بؿ بيف 

ثماني عشرة مرة  في القرآف  منو قد تكرر غيره، كىذا المفظ  كما اشتيؽٌ المؤمف ك 
 .(ُْ)الكريـ

يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا "كمف أجمى ما يكافؽ ىذه المقاربة القرآنية قكلو سبحانو: 
مى  ـٍ شىنىآفي قىٍكـو عى نَّكي ى أىالَّ تىٍعًدليكا اٍعًدليكا ىيكى كيكنيكا قىكَّاًميفى ًلمًَّو شييىدىاءى ًباٍلًقٍسًط  كى الى يىٍجًرمى

فالمخاطب بيا أىؿ اإليماف، كىـ كما أمركا بأف يككنكا متسميف  (ِْ)"...أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىل
كذلؾ نييكا عف أف يحمميـ بغض أك  (ّْ)بالعدؿ في أحكاليـ كميا، إذ القسط يعني العدؿ

 عداكة عمى مجانبة العدؿ.

ذا ضممنا إلى اآلية اآلنفة الذكر ما كرد في سكرة النساء مف قكلو تعالى:  كا 
ـٍ أىًك اٍلكىاًلدىٍيفً " مىى أىٍنفيًسكي لىٍك عى  يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًباٍلًقٍسًط شييىدىاءى ًلمًَّو كى

ًبيفى   .(ْْ)"...كىاأٍلىٍقرى

الثاني يتجمى أمراف حرٌياف بالذكر يتعمؽ أحدىما بتخير المفظ القرآني كيتعمؽ 
بكيفية تركيب اآليات القرآنية مف حيث تقديـ بعض الكممات في آية كتأخيرىا في آية 

نما صار ذلؾ العدكؿ؛ أخرل، أما األكؿ فيك العدكؿ عف لفظ العدؿ إلى لفظ القسط،  كا 
ألف القسط كممة معربة أدخمت في كالـ العرب لداللتيا في المغة المنقكلة منيا عمى "
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فإف  مف ذلؾ كيدؿ لذلؾ تعقيبو بقكلو "شيداء هلل" كأما لفظ العدؿ فأعـالعدؿ في الحكـ 
 .(ْٓ)"الشيادة مف عالئؽ القضاء كالحكـ

كأما الثاني فإنعاـ النظر في اآليتيف يكقفنا عمى أف إحداىما نظيرة األخرل، كقد 
 افترقتا في المقاـ أك الغرض، فآية المائدة في مقاـ الردع عف االنحراؼ عف العدؿ في
الشيادة لعداكة أك بغض الشاىد لذلؾ المشيكد عميو، فتأتي شيادتو مف منطمؽ االنتقاـ 

ٌيدت الشيادة بالقسط أم بالعدؿ "ككنكا قكاميف هلل شيداء منو كدحض حقو، كمف ىنا قي 
أما آية النساء فيي في مقاـ النيي عف االنحراؼ عف العدؿ في الشيادة بسبب  بالقسط"

الشاىد المشيكد لو لعمةو ما، فتأتي شيادتو لو بما يؤدم إلى  اتباع اليكل بأف ييكل
 ."ككنكا قكاميف بالقسط شيداء هلل"انتفاعو عمى خالؼ الحؽ، فقاؿ سبحانو: 

فاختالؼ الغرض في المكضعيف أدل إلى أف ييفٌرع عمى األمر بالقياـ هلل أمران آخر ىك 
آية النساء فقد جاء األمر بالشيادة  الشيادة بالقسط ، كىذا ما عميو  آية المائدة، أما في

، كقد أدَّت مفردة (ْٔ)هلل أم أف ال يتبع فييا اليكل، كفرعو عمى األمر بالقياـ بالقسط
 القسط دكرٌا بالغ األىمية في التشاكؿ الداللي بيف المؤدل النبكم كالمؤدل القرآني.

جبات كفي المادة الثانية عشرة نجد بداية استعراض منظكمة الحقكؽ كالكا
تبرز الدعكة إلى التعاكف كالتكافؿ في مجتمع المدينة في فالمترتبة فيما بيف المؤمنيف 

ى الجانبيف بكاكير تأسيسو، كىك منطمؽ قرآني كاسع النطاؽ متعدد المجاالت كقد غط
ف كذم العياؿ مف ًقبىؿ المجتمع يٍ بالدَّ  ؿً قى ثٍ عمى إعانة المي  ان تعاىد المادم كالمعنكم، فنجدي 

غير تعييف لمجية المسؤكلة عف ىذه اإلعانة، فقد يتكفؿ بيا بيت الماؿ أك مجمكعة مف 
مىى ف المؤمنيف، يقكؿ المكلى تعالى: "أك فرد م نيكا عى مىى اٍلًبرِّ كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى كى

ٍثـً كىاٍلعيٍدكىافً  ًإنَّمىا لى: "قكلو تعاكيصرح الكتاب العزيز بمصرؼ الصدقات في  ،(ْٕ)"اإٍلً
قىاًب كىاٍلغىارً  ًفي الرِّ ـٍ كى لَّفىًة قيميكبييي مىٍييىا كىاٍلميؤى دىقىاتي ًلٍمفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلعىاًمًميفى عى ًفي الصَّ ًميفى كى

ًكيـه  ًميـه حى ةن ًمفى المًَّو كىالمَّوي عى ف ، كقد  ضرب المؤمنك (ْٖ)"سىًبيًؿ المًَّو كىاٍبًف السًَّبيًؿ فىًريضى
يثارىـ، أسمى  صي مَّ الخي  بعد المؤاخاة الثانية، كيتسع نطاؽ  كال سٌيمااألمثمة في تكافميـ كا 
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فإف أمكف الدفع مف بيت الماؿ  ،المادة ليشمؿ فداء األسير كدفع الدية عمى نحك ما تقدـ
ال مف عامة المؤمنيف.  كا 

مف بنكد األمف المجتمعي في المدينة،  المادة الرابعة عشرة لتمثؿ بندان  كتأتي
فتؤكد كجكب االصطفاؼ مع معسكر الحؽ في حاؿ حصكؿ البغي مف الفرد أك 

ا فىًإٍف الجماعة كما يقكؿ الحؽ تعالى: " كا بىٍينىييمى ٍف طىاًئفىتىاًف ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى اٍقتىتىميكا فىأىٍصًمحي كىاً 
مىى اأٍليٍخرىل فىقىا تَّى تىًفيءى ًإلىى أىٍمًر المًَّو فىًإٍف فىاءىٍت بىغىٍت ًإٍحدىاىيمىا عى ًتميكا الًَّتي تىٍبًغي حى

كا بىٍينىييمىا ًباٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيكا ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطيفى   .(ْٗ)"فىأىٍصًمحي

زىاءي إو: "كما ىك ببعيد عف قكلو سبحان ،ثـ تكجب الكقكؼ بكجو المفسد نَّمىا جى
مَّبيكا أىٍك تيقىطَّعى الًَّذيفى  يىٍسعىٍكفى ًفي اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف ييقىتَّميكا أىٍك ييصى اًربيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي كى ييحى

ؼو أىٍك ييٍنفىٍكا ًمفى اأٍلىٍرضً  ميييـٍ ًمٍف ًخالى ـٍ كىأىٍرجي ، ثـ تشدد المادة في اتخاذ (َٓ)"...أىٍيًديًي
 لدى كى  المؤمنيف في خندؽ الحؽ حتى لك كاف الباطؿي المكقؼ المبدئي الذم يؤكد تخندؽ 

يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا : "في القرآف الكريـ قائالن كىك ما نص اهلل تعالى عميو  ،ىـأحدً 
... ًبيفى ـٍ أىًك اٍلكىاًلدىٍيًف كىاأٍلىٍقرى مىى أىٍنفيًسكي لىٍك عى ، كأقرب منو إلى (ُٓ)"قىكَّاًميفى ًباٍلًقٍسًط شييىدىاءى ًلمًَّو كى

ادَّ المَّوى كىرىسيكلىوي قكلو تعالى: "المقاـ  ا ييٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر ييكىادُّكفى مىٍف حى الى تىًجدي قىٍكمن
... ـٍ تىيي ـٍ أىٍك ًإٍخكىانىييـٍ أىٍك عىًشيرى ـٍ أىٍك أىٍبنىاءىىي لىٍك كىانيكا آبىاءىىي  . (ِٓ)"كى

ف المؤمنيف بعضيـ مكالي بعض دكف "ككرد في المادة السادسة عشرة  كا 
ـٍ أىٍكًليىاءي قكلو تعالى: " كمقاربتيا قرآنيان في، "الناس يي كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍعضي
كمثمو كلعمو األقرب إلى مقاـ البحث ما  (ْٓ)، كىذا بمعنى المكاالة كالنصرة(ّٓ)"...بىٍعضو 

ـٍ ًفي قكلو تعالى: " في سكرة األنفاؿ مف ـٍ كىأىٍنفيًسًي اىىديكا ًبأىٍمكىاًلًي كا كىجى ري ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىىىاجى
ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو  يي كا أيكلىًئؾى بىٍعضي ري نىصى ٍكا كى  .(ٓٓ)..."سىًبيًؿ المًَّو كىالًَّذيفى آكى

لبنكد ذات البعد األمني ما جاء في المادة الثانية كالعشريف مف كفي ضمف ا
ده بو ما لـ يرضى كليُّ الكثيقة التي نصت عمى أف مف قى  الدـ،  تؿ مؤمنان متعمدان فيك قىكى
اصي ًفي تعالى: "كىك ما يتشاكؿ دالليان مع قكلو  ـي اٍلًقصى مىٍيكي نيكا كيًتبى عى يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمى

رِّ كىاٍلعىٍبدي ًباٍلعىٍبًد كىاأٍليٍنثىى ًباأٍليٍنثىى اٍلقىٍتمىى  رُّ ًباٍلحي  .  (ٔٓ)" ...اٍلحي
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كفي حالة االختالؼ في شيء مف ما كرد في الكثيقة فإف كممة الفصؿ فيو 
أىيُّيىا الًَّذيفى  يىا"ميو كتاب اهلل في قكلو سبحانو:كىك ما ع "صمى اهلل عميو كآلو"لرسكؿ اهلل 

ـٍ فىًإٍف تىنىازىٍعتيـٍ ًفي شىٍيءو فىريدُّكهي ًإلىى نيكا أىًطيعيكا المَّوى كىأىًطيعيكا الرَّسيكؿى كىأيكًلي اأٍلىٍمًر ًمٍنكي المًَّو  آمى
ٍيره كىأىٍحسىفي تىٍأًكيكىالرَّسيكًؿ ًإٍف كيٍنتيـٍ تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر ذىلً  ، ك مف المعمكـ (ٕٓ)"الن ؾى خى
الرجكع إلى  ك مف بعده "صمى اهلل عميو كآلو"أف اهلل تعالى قد أرجع المؤمنيف إلى رسكؿ 

يىا ، كمنيا ما تقدـ مف قكلو تعالى: "كما دلت عميو اآليات أىؿ بيتو المعصكميف "ع"
بعد أف ثبت كجكب  "ي اأٍلىٍمًر ًمٍنكيـٍ كؿى كىأيكلً أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا أىًطيعيكا المَّوى كىأىًطيعيكا الرَّسي 

 (ٖٓ)عصمة أكلي األمر إلطالؽ األمر بالطاعة المستمـز عصمة المأمكر بإطاعتو مطمقان 
ك حديث األئمة اإلثني عشر  (َٔ)كحديث الغدير (ٗٓ)كالركايات كمنيا حديث الثقميف

 .(ُٔ)كغيرىا كثير
 المطمب الثاني: فيما يتعمق بالمسممين ويهود األنصار:

ف الييكد ينفقكف مع الخامسة كالعشركف التي تنص عمى: "تمثؿ الفقرة  كا 
في ذكر ما يتعمؽ بييكد األنصار، كتتكالى المكاد  شركعان  "المؤمنيف ما دامكا محاربيف

 حتى تبمغ ثماني عشرة مادة تنتيي بالمادة الثانية كاألربعيف.

لمييكد دينيـ كىي: " كيرصد البحث مف بيف تمؾ المكاد المادة السابعة كالعشريف
 "كلممسمميف دينيـ مكالييـ كأنفسيـ إال مف ظمـ كأثـ فإنو ال يكتغ إال نفسو كأىؿ بيتو

كتتجمى المقاربة القرآنية في شقيف منيا، األكؿ منيما في حرية العقيدة، كالثاني في 
 إحالؿ المرء قكمو دار البكار.

ًإٍكرىاهى ًفي الدِّيًف قىٍد تىبىيَّفى الرٍُّشدي ًمفى اٍلغىيِّ الى "فالمقاربة في األكؿ يمثميا قكؿ اهلل تعالى: 
ًليى ًديفً "، كقكلو تعالى: (ِٔ)"... ـٍ كى ـٍ ًدينيكي ، ممحظ في أعمى درجات األىمية، مع (ّٔ)"لىكي
أف كفالة حرية االعتقاد ىذه ال تعني التنازؿ عف ثابت مف ثكابت الشريعة  كىك

ف الديف الحؽ كالمؤمِّف لممكقؼ الشرعي بيف يدم اهلل إف ،كال التياكف بشأنو ،اإلسالمية
 كال سٌيما ،رية كالعناد عف شخص اإلنساف المختارقصٌ ىك ديف اإلسالـ في حاؿ نفي المي 
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بمحاظ إمكاف احترامو لعقمو، ناىيؾ عف ازدياد مكقفو كضكحان مف اإلسالـ عند إقامة 
 الحجة عميو دكف أدنى غبش.

 (ْٔ)"كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل: "الثاني في قكلو تعالىكتتبمكر المقاربة مع الشؽ 
أنو داخؿ في ىذا العيد، كأف لو دينو، مٌيان، أما إىالكو أىمو فبتقريب "فيما إذا كاف خ

نما استثنى الظالـ اآلثـ، كأنو ال ييمؾ إال نفسو كىك كاضح، كأما إىالكو أىؿى بيتو  كا 
ف كانكا صغاران  فمعمو ألجؿ أف أىؿ بيتو إف كانكا بالغيف تعصبكا لو فييمككف، كا 

ف كانكا بالغيف كلـ يتعص ماءن في أيدم المسمميف كا  بكا لو فيـ عمى فيصيركف عبيدان كا 
، كنظير (ٓٔ)كأف قكمو ال يؤاخذكف بإثمو كظممو"عيدىـ،  ، كبذلؾ يككف قد ىىمىؾى كأىمىؾى

  ىذا في المادة األربعيف.
 َمن في المدينة:  جميعالمقاربة مع ما يتعمق بالمشركين و المطمب الثالث: 

في المطمبيف السابقيف ما يخص المسمميف  المذككرةي  بعد أف تناكلت المكادي 
التي  في ىذا المطمب المكادَّ  أنفسيـ، كما يتعمؽ بالمسمميف كالييكد، فسيتناكؿ البحثي 

المدينة جميعان، فمف المادة  سكافى  تتعمؽ بالمشركيف ػػػػػػ عمى قمتيـ يكـ ذاؾ ػػػػػػ كما عَـّ 
 د االتفاقية في ىذا المضمار.الثالثة كاألربعيف حتى الرابعة كالخمسيف كانت بنك 

السادسة كاألربعيف، حيث نصت عمى كالمقاربة القرآنية تظير بكضكح مع المادة      
نو ما كاف بيف أىؿ ىذه الصحيفة مف حدث اك اشتجار يي " ه إلى ه فإف مردٌ فسادي  خاؼي كا 

لى محمد رسكؿ اهلل  ف اهلل عمى أ "كسمـ ]كآلو[ صمى اهلل عميو"اهلل عز كجؿ كا  تقى ما كا 
قكلو ، كيجد البحث تشاكالن دالليان عميقان بيف محتكل المادة ك "هفي ىذه الصحيفة كأبرٌ 

ـٍ تعالى: " ـٍ ثيَـّ الى يىًجديكا ًفي أىٍنفيًسًي رى بىٍينىيي كِّميكؾى ًفيمىا شىجى تَّى ييحى بِّؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى فىالى كىرى
مِّميكا تىٍسًميمن  ييسى ٍيتى كى ا ًممَّا قىضى رىجن ، إذ كاف اإلرجاع إلى الرسكؿ الكريـ، مع ما قيٌيدى (ٔٔ)"احى

بصدكر رحبة ك قمكب  "صمى اهلل عميو كآلو"بو ىذا اإلرجاع مف تمقي حكـ النبي 
 راضية، مع تماـ التسميـ كعدـ الثرثرة أك التشكيؾ.
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 كفي مجاؿ اإلجراء المرحمي المقٌيد بالحفاظ عمى الثابت األصيؿ نجد المادة
ذا دعكا إلى صمح يصالحكنو كيمبسكنو فإنيـ التاسعة كاألربعيف الناٌصة عمى " كا 

نيـ إذا دعكا إلى مثؿ ذلؾ فإنو ليـ عمى المؤمنيف إال مف حارب  يصالحكنو كيمبسكنو كا 
ف فتحت الباب كاسعان أماـ التصالحات إاٌل أنيا صٌرحت بعدـ إبراـ "في الديف ، فيي كا 
، كاهلل (ٕٔ)، فمف المعمكـ أف "... الصمح خير..."ع الديفمف ىك في حربو م الصمح مع

ٍت " تعالى يقكؿ: ًصرى ـٍ حى اءيككي ـٍ ًميثىاؽه أىٍك جى بىٍينىيي ـٍ كى ًإالَّ الًَّذيفى يىًصميكفى ًإلىى قىٍكـو بىٍينىكي
ـٍ أىٍف ييقىاًتميككي  ديكريىي ...صي ـٍ يصرح بػ  نجد النص القرآني، كمع ىذا (ٖٔ)"ـٍ أىٍك ييقىاًتميكا قىٍكمىيي

مىاءي بىٍينىييـٍ " مىى اٍلكيفَّاًر ريحى مَّده رىسيكؿي المًَّو كىالًَّذيفى مىعىوي أىًشدَّاءي عى فىًإذىا "كيقكؿ سبحانو (ٗٔ)"ميحى
ثىاؽى فىًإمَّا مىنِّا بىٍعدي  ـٍ فىشيدُّكا اٍلكى ٍنتيميكىي تَّى ًإذىا أىٍثخى قىاًب حى ٍربى الرِّ كا فىضى مَّا ًفدىاءن لىًقيتيـي الًَّذيفى كىفىري كىاً 

ٍربي أىٍكزىارىىىا عى اٍلحى تَّى تىضى  ، كبيذا نجد السالـ العزيز كالصمح المكٌشى بالكرامة.(َٕ)..."حى

ف البر دكف اإلثـ ال يكسب كاسب إال عمى "كفي المادة الحادية كالخمسيف  كا 
ف اهلل عمى أصدؽ ما في ىذه الصحيفة كأبره يككف مانعان مف  فيراد لمبر أف "نفسو كا 

ف المتعاىد مىٍف أىسىاءى ليس لو إال ما سعى ك " ارتكاب اإلثـ، كا  ا فىًمنىٍفًسًو كى اًلحن مىٍف عىًمؿى صى
ف اهلل عمى أصدؽ ما في ىذه ف "كالظاىر م (ُٕ)"...ً فىعىمىٍييىا لمكلى أف ا الصحيفة كأبره"كا 

بمعنى االستعالء مع مف كاف أطكع ليذا العيد فتككف عمى بمعنى مع، أك سبحانو "
 .(ِٕ)كيثيبو كينصره "عمييـ كمحيط بيـ، يعمـ المطيع  بالعناية أم: أنو تعالى مستعؿو 

كقد رٌغبت الشريعة اإلسالمية بالكفاء بالعيكد كأٌنو مف التقكل ك طريؽ إلى 
لمَّوى ييًحبُّ ا بىمىى مىٍف أىٍكفىى ًبعىٍيًدًه كىاتَّقىى فىًإفَّ "المحبكبية إلى اهلل، كما في قكلو سبحانو: 

اٍلميتًَّقيفى "
، كما في ، معمنة في مجاؿ الترغيب أف اهلل تعالى سيسأؿ عنو صاحبو(73)

"كىأىٍكفيكا ًباٍلعىٍيًد ًإفَّ اٍلعىيٍ قكلو تعالى: " دى كىافى مىٍسئيكالن
الطرد ، بؿ إف اهلل أكعد ناقضيو ب(ْٕ)

ٍيدى قكلو تعالى: " مف رحمتو في ا أىمىرى كىالًَّذيفى يىٍنقيضيكفى عى يىٍقطىعيكفى مى المًَّو ًمٍف بىٍعًد ًميثىاًقًو كى
لىيي  ييٍفًسديكفى ًفي اأٍلىٍرًض أيكلىًئؾى لىييـي المٍَّعنىةي كى ؿى كى ـٍ سيكءي الدَّاًر"المَّوي ًبًو أىٍف ييكصى

كفي ما  (ٕٓ)
عندما دخؿ الحسني  عف اإلماـ محمد الجكاد "ع" عف أبيو الرضا "ع"  ركاه عبد العظيـ

فأجابو اإلماـ إلى عمرك بف عبيد البصرم كأحٌب أف يعرؼ الكبائر مف كتاب اهلل،  عميو
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ـ أكلئؾ ليد ك قطيعة الرحـ ألف اهلل يقكؿ ": ك نقض العي "ميو السالـذلؾ، حتى قاؿ "ع
 .(ٕٔ)المعنة ك ليـ سكء الدار"

ف اهلل جار لمف بر كاتقى كمحمد رسكؿ اهلل "لتيٍختىتـى ىذه الكثيقة بػ   صمى اهلل "كا 
 .(ٕٕ).. الذيف اتقكا كالذيف ىـ محسنكف"." فاهلل تبارؾ كتعالى مع "عميو كآلو كسمـ

 
 الخاتمة

 في ختاـ ىذا البحث ىناؾ جممة مف األمكر جديرة بأف تيسىٌجؿ، منيا: 
ب لمتعريؼ باإلسالـ األصيؿ، عمى أف تيؤخذ مف السيرة النبكية مجاؿ خص  .ُ

المي عند نقميا كيككف الباحث في اإلس ابتميحافظة عمى الث مصادرى أمينة
 .جزئياتيا ميٍحتىًرمان لعقمو

 عددىا ضيقان كاتساعان  في اختمؼقد  "كثيقة المدينة" تكصؿ البحث إلى أف مكاد .ِ
في كؿ ما مف شأنو أف يشٌكؿ مادة تبعان لرؤية الباحثيف لمكحدة المكضكعية 

 مستقمة.
، بخالؼ مف جعميا تسعة أمكف البحث أف يحصر المكاد بأربع كخمسيف مادة .ّ

 كخمسيف أك دكف الخمسيف.
يف القرآف المقاربة القرآنية ميداف معرفي في الدراسات القرآنية يكجد ليحمة ب .ْ

 غيرىا.، كالباب مفتكح أماـ الباحثيف في السيرةالكريـ كمكضكعات أخرل أحدىا 
ي رد شبيات تسيـ المقاربة القرآنية بيف مكاد الكثيقة كاآليات القرآنية الشريفة ف .ٓ

 كمحاكالتيـ اليائسة في إلغاء سماكية الكحي.المستشرقيف حكؿ الكحي كالرسالة 
مصادر ىذه الكثيقة تعددت كأقدميا سيرة ابف اسحؽ، كلكف بنكدان منيا انتثرت  .ٔ

 في ىذا المصدر كذاؾ، كقد نقميا ابف ىشاـ عف ابف اسحؽ. 
مرحمي أممتو ظركؼ، البد مف اإلصرار عمى أف ىذه الكثيقة إجراء تنظيمي  .ٕ

جاءت  كلما أخٌؿ الييكد بشركطيا صارت الغية ك كجاء كفؽ شركط،
 التشريعات مف بعدىا بخالؼ بعض مكادىا.
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 :الهوامش
 .ٖٗ( . البقرة: ُ)
( تعني العدالة االنتقالية مجمكعة اإلجراءات القضائية كغيرىا التي نفذتيا دكؿ مختمفة، لمعالجة ِ)

االنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف في بمد معيف، في مرحمة انتقالو مف حالة النزاع الداخمي المسمح 
كع آخر لمحكـ، أك التحرر مف احتالؿ أجنبي كالتأسيس إلى حالة السمـ، أك مف حكـ دكتاتكرم إلى ن

ف التعامؿ مع تركة كبيرة مف انتياكات حقكؽ اإلنساف يمثؿ تحديان كبيران لممجتمعات  لحكـ محمي، كا 
الناشئة التي تبحث عف كسيمة لممصالحة في االنقسامات العميقة، كيككف ىذا كاضحان في 

اج عىًقبى حكـ تسمطي عنيؼ، أنظر: بحث كثيقة المدينة الديمكقراطيات اليشة الباحثة عف االندم
التأصيؿ اإلسالمي لمعدالة االنتقالية كأحد مناىج حؿ الصراع، إليناس عبد السادة عمي كسناء كاظـ 
كاطع، في ضمف كتاب كثيقة المدينة دراسات في التأصيؿ الدستكرم في اإلسالـ، مجمكعة مؤلفيف: 

ّٖ-ٖٓ.] 
 .ُٔكثائؽ حقكؽ اإلنساف في الثقافة العربية كاإلسالمية:  ( . غانـ جكاد، تطكرّ)
 .ِّ( . المائدة: ْ)
 .ُّ( . الحجرات: ٓ)
 .َٗ( . النحؿ: مف اآلية ٔ)
 .ُُّ( . ىكد ٕ)
 .َٕ( . اإلسراء: ٖ)
 .ِٔٓ( . البقرة: ٗ)
 .ِٗ( . الكيؼ: مف اآلية َُ)
 .ُِٓ( . النحؿ :ُُ)
 .ْٔ – ِٔاإلنساف في الثقافة العربية كاإلسالمية: ( . أنظر. غانـ جكاد، تطكر كثائؽ حقكؽ ُِ)
 .ُٓػػػػػػ  َٓ/ّ( . األحمدم، مكاتيب الرسكؿ: ُّ)
 .ُّ( . الحجرات: ُْ)
 .ّٓػػػػػ  ِٓ/ّ( . أنظر. األحمدم، مكاتيب الرسكؿ: ُٓ)
( . أنظر: عبد الجبار زيف العابديف خمؼ، كثيقة المدينة دراسة حديثية كبياف ألىـ معالميا ُٔ)

 ُّكرية، بحث في ضمف كتاب كثيقة المدينة دراسات في التأصيؿ الدستكرم في اإلسالـ: الدست
 .ّٕػػػػ
 .     ْْػػػػػػ  ٔ/ ّ( . أنظر: األحمدم، عمي الميانجي،  مكاتيب الرسكؿ: ُٕ)
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( . في ىذا المكضع مف سيرة ابف ىشاـ كاف قد ذكر اآلتي: )قاؿ ابف ىشاـ المفرح المثقؿ بالديف ُٖ)
نما كالكثير  العياؿ قاؿ الشاعر: إذا انت لـ تبرح تؤدم أمانة ...  كتحمؿ أخرل أفرحتؾ الكدائع(، كا 

ف كانت تكضيحان أك  كضعناه في ىامش البحث ليتسؽ نص الكثيقة كيخمك مف أم عبارة دخيمة عميو كا 
 شرحان، كلـ نمغ العبارة مف األصؿ حفاظان عمى أمانة النقؿ.

 .ْٕٓ-ْْٓيرة ابف ىشاـ: ( . ابف ىشاـ، عبد الممؾ، سُٗ)
 .ِٗ( . الفتح:َِ)
 .ُْٔ( . البقرة: ُِ)
 .ُِٖ/ٕ( . الطبرم، جامع البياف عف  تفسير آم القرآف: ِِ)
 .ُٖٔػػػػػػ  ُٖٓ( . القمي ، تفسير القمي: ِّ)
 .ِِّ/ُ( . الطباطبائي، الميزاف في تفسير الميزاف: ِْ)
 .ُٕٓ( . األعراؼ:ِٓ)
 .ّٓ( . األحزاب: ِٔ)
 .ُْالحجرات: ( . ِٕ)
 .ْٗ( . المفيد، أكائؿ المقاالت: ِٖ)
 .ُّٕ/ِ( . المازندراني، شرح أصكؿ الكافي: ِٗ)
 . َُّ( . السبزكارم، محمد بف محمد، جامع األخبار أك معارج اليقيف في أصكؿ الديف: َّ)
 .ُْ( . الحجرات: ُّ)
 .ِٕٔ/ُ( . الطاىر بف عاشكر، التحرير كالتنكير: ِّ)
 .ٖٗ( . النساء: ّّ)
 .ِٕ( . األنفاؿ: ّْ)
 . مادة: أـ.ِٕ/ُ( . ابف فارس، معجـ مقاييس المغة: ّٓ)
 .َُُ( . آؿ عمراف: ّٔ)
 .ٕٗ( . المائدة: ّٕ)
 .ُٖػػػػػػ  ُٕ/ ّ( . أنظر: األحمدم، مكاتيب الرسكؿ: ّٖ)
 ( .الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد، العيف: مادة العيف كالياء ككاك معيما.ّٗ)
 .ُٖ/ ّرسكؿ: ( . األحمدم، مكاتيب الَْ)
ك  ِٗكاألعراؼ  ُِٓكاألنعاـ  ِْ،ٖكالمائدة ُّٓ،ُِٕكالنساء  ُِ،ُٖ( . أنظر: آؿ عمرافُْ)

 .ٖك الممتحنة  ٗك الحجرات ِٓك الحديد  ٗك الرحمف  ْٕك األنبياء  ٖٓك ىكد  ْٓ،ْٕ،ْيكنس 
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 .ٖ( . المائدة: ِْ)
 .َُُ/ٓ( . أنظر : الطباطبائي، الميزاف في تفسير القرآف : ّْ)
 .ُّٓ( . النساء: ْْ)
 .ِٕٓ/ْ( . الطاىر بف عاشكر، التحرير كالتنكير: ْٓ)
 .ِِْػػػػ  ُِْ/ٓ( . أنظر: الطباطبائي، الميزاف في تفسير القرآف: ْٔ)
 .ِ( . المائدة: ْٕ)
 .َٔ( . التكبة: ْٖ)
 .ٗ( . الحجرات: ْٗ)
 .ّّ( . المائدة: َٓ)
 .ُّٓ( . النساء: ُٓ)
 .ِِ( . المجادلة: ِٓ)
 .َٕ ( . التكبة:ّٓ)
 .ٕٖ/ٓ( . الطبرسي، مجمع البياف في تفسير القرآف: ْٓ)
 .ِٕ( . األنفاؿ: ٓٓ)
 .ُٖٕ( . البقرة: ٔٓ)
 .ٗٓ( . النساء: ٕٓ)
، السبزكارم، مكاىب الرحمف في تفسير ُُْػػػػػ  ُُِ/َُ( . أنظر: الرازم، مفاتيح الغيب: ٖٓ)

 . ُّّػػػػػ  َّٗ/ٖالقرآف: 
، أحمد ِّٗ: ٓ،  الترمذم، سنف الترمذم ُّّ/ٕ :مسمـ( . أنظر. مسمـ بف الحجاج، صحيح ٗٓ)

 .ُُُ: ِ، اليعقكبي، تاريخ اليعقكبي َُٗ-ُٖٗ/ٓك  ُِٖ -ُُٖ/ٓبف حنبؿ، مسند أحمد: 

، الحاكـ النيسابكرم، َُْ، ََُ، ٔٗ، ٓٗ، ْٗ، ْٔ، َٓ( . أنظر: النسائي، الخصائص: َٔ)
، اليعقكبي، تاريخ اليعقكبي ّّٓ، ُّٕ، ُّْ، ُُٔ، َُُ، َُٗ/ ّالمستدرؾ عمى الصحيحيف 

، ُِّ، َِّ، ِِٗ، ِِٖ/ ٓ، ابف كثير، البداية كالنياية َُ: ُ، الذىبي، تذكرة الحفاظ ُُِ: ِ
 .ّٖٔ - ُّٖ، الطبرسي، إعالـ الكرل: ُُِّّّ، ِِّ

 .ّٖٔ - ُّٖ، الطبرسي، إعالـ الكرل: ْ-ّ/ّ( . مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ: ُٔ)
 .ِٔٓ( . البقرة: ِٔ)
 .ٔ. الكافركف: ( ّٔ)
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 .ُٓ( . اإلسراء: ْٔ)
 .ّٕ/ ّ( . األحمدم، مكاتيب الرسكؿ: ٓٔ)
 .ٓٔ( . النساء: ٔٔ)
 .ُِٖ( . النساء: ٕٔ)
 .َٗ( . النساء: ٖٔ)
 .ِٗ( . الفتح: ٗٔ)
 .ْ( . محمد: َٕ)
 .ْٔ( . فصمت: ُٕ)
 .ّْ/ّ( . األحمدم، مكاتيب الرسكؿ: ِٕ)
 .ٕٔ( . آؿ عمراف: ّٕ)
 .ّْ( . اإلسراء: ْٕ)
 .ِٓالرعد: ( . ٕٓ)
 ِٕػػػػػػ  ُٕ/ّ( . الطبرسي، مجمع البياف في تفسير القرآف: ٕٔ)
 .ُِٖ( . النحؿ: ٕٕ)

 ثبت المصادر والمراجع
 القرآف  الكريـ 
 ،ُط  ابف عاشكر، محمد الطاىر، تفسير التحرير كالتنكير، مؤسسة التاريخ، .ُ

 ، سنة الطبع بال.ةكمصححلبناف، طبعة جديدة منقحة  –بيركت 
عػػالـ الػػكرل إ ىػ(،ْٖٓأميػػػف اإلسػػػالـ أبك عمػػي الفضؿ بف الحسػػف الطبرسػػي )ت  .ِ

، ُبأعالـ اليػػػػػدل، تصحيح كتعميؽ: عمي أكبر الغفارم، مؤسسة األعممي، ط 
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْْبيركت،   –لبناف 

أكائؿ  (،قُُّْالمفيد، محمد بف محمد بف النعماف، العكبرم البغدادم )ت .3
ق ػػػػ ُُْْاالت، تحقيؽ ابراىيـ األنصارم، دار المفيد، لبناف ػػػػػ بيركت، المق

 ـ.ُّٗٗ
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البداية  ىػ(،ْٕٕابف كثير، الحافظ ابك الفداء، اسماعيؿ بف كثير الدمشقي )ت .ْ
 بيركت ػػ لبناف، ،ُتحقيؽ: عمي شيرم، دار إحياء التراث العربي، ط كالنياية،
 ـ.ُٖٖٗىػ ػػ َُْٖ

 تأريخ اليعقكبي، ىػ(،ِْٖاليعقكبي، أحمد بف أبي يعقكب بف جعفر بف كىب )ت  .ٓ
 دار صادر، بيركت لبناف، د.ت.

دار إحياء التراث  تذكرة الحفاظ، ىػ(،ْٖٕالذىبي، شمس الديف، أبك عبد اهلل )ت .ٔ
 العربي، بيركت ػػ لبناف، ط، بال.

مركز تطكر كثائؽ حقكؽ اإلنساف في الثقافة العربية كاإلسالمية، ، غانـ جكاد  .ٕ
 ـ.ََِٕىػػ ػػػػػ ُِْٖ، العراؽ ػػػػػ النجؼ األشرؼ، ُالنجؼ لمثقافة كالبحكث، ط 

أبك الحسف عمي بف ابراىيـ القمي )مف أعالـ القرف الثالث اليجرم(، تفسير  .ٖ
 ،ُفي المؤسسة ، ط القمي، مؤسسة األعممي، إشراؼ: لجنة التحقيؽ كالتصحيح 

 ـ.ََِٕ -ىػ ُِْٖ لبناف ػػػػػ بيركت،

ق، جامع األخبار أك معارج اليقيف في ٕالسبزكارم، محمد بف محمد، مف أعالـ ؽ .ٗ
إيراف ػػػػػػ قـ،   ،ُأصكؿ الديف، تح: عالء جعفر، مؤسسة آؿ البيت)ع(، ط 

 ـ.ُّٗٗق ػػػػػُُّْ
كيؿ آم القرآف، تقديـ خميؿ (، جامع البياف عف تأَُّالطبرم، محمد بف جرير)ت .11

الميس، ضبط كتكثيؽ كتخريج صدقي جميؿ العطار، دار الفكر، لبناف ػػػػػ بيركت، 
 ـ. ُٓٗٗق ػػػػػُُْٓ
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الجامع الصحيح )صحيح  ىػ(،ُِٔمسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم )ت  .ُُ
دار الفكر، بيركت ػػ لبناف، طبعة مصححة كميقابمة عمى عدة مخطكطات  مسمـ(،

 خ معتمدة.كنس

ىػ(، َّّالنسائي، أبك عبد الرحمف، أحمد بف شعيب، النسائي الشافعي)ت  .ُِ
حققو كصحح أسانيده ككضع فيارسو:  ف )عميو السالـ(،خصائص أمير المؤمني

 محمد ىادم األميني، مكتبة نينكل الحديثة، ايراف ػػ طيراف، ط د.ت.
سنف الترمذم،  دار  ىػ(،ِٕٗالترمذم، أبك عيسى، محمد بف عيسى بف سكرة )ت  .ُّ

بيركت ػػ لبناف،  ،ِالفكر، تحقيؽ كتصحيح: عبد الكىاب عبد المطيؼ، ط 
 ـ.ُّٖٗىػ ػػ َُّْ

السيرة النبكية،  ضبط كتحقيؽ رضكاف جامع  ق(،ُّٖابف ىشاـ، عبد الممؾ)ت .ُْ
 ـ.ََِٓق ػػػػػػ ُِْٔ مصر ػػػػػػ القاىرة، ،ُرضكاف، مؤسسة المختار، ط 

ق(، شرح أصكؿ الكافي، دار إحياء َُُٖصالح )ت المازندراني، مكلى محمد .ُٓ
 ـ.َََِق ػػػػػػ ُُِْ، لبناف ػػػػػػ بيركت، ُالتراث العربي، ط 

 ىػ(،ِٔٓأبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم )ت .ُٔ
 مكقع كزارة األكقاؼ المصرية.  صحيح البخارم، 

ـ(، الميزاف في تفسير القرآف، مؤسسة ُِٖٗ، محمد حسيف )تالطباطبائي .ُٕ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕلبناف  –بيركت  المحققة، ُاألعممي، ، ط

ىػ(، مجمع البياف في تفسير ْٖٓالطبرسي، أبك عمي الفضؿ بف الحسف )ت .ُٖ
القرآف، تحقيؽ كتعميؽ: لجنة مف العمماء كالمحققيف األخصائييف، تقديـ: السيد 
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لبناف،  –، بيركت ِعاممي، مؤسسة األعممي لممطبكعات، طمحسف األميف ال
 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٓ

 المستدرؾ عمى الصحيحيف، النيسابكرم، أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم)ت  (، .ُٗ
 دار المعرفة، بيركت ػػ لبناف، د.ت.

 ق(،َٔٔالرازم، أبك عبد اهلل، محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف، التيمي )ت .01
 ق.َُِْلبناف ػػػػ بيركت،   ،ّدار إحياء التراث العربي، ط   مفاتيح الغيب،

مؤسسة دار الحديث الثقافية، مطبعة  مكاتيب الرسكؿ، األحمدم، الميانجي، عمي، .01
 ق.ُُْٗ إيراف ػػػػ طيراف،  ،ُدار الحديث، ط 

صؼ  مكاىب الرحمف في تفسير القرآف، السبزكارم، عبد األعمى المكسكم، .00
خراج: مؤسسة المنارة، المطبعة: ستارة،   ق.ُُْٖكا 

تقديـ  في التأصيؿ الدستكرم في اإلسالـ،كثيقة المدينة دراسات  ،مجمكعة مؤلفيف  .ِّ
عداد عبد األمير زاىد، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، ط  لبناف ػػػػػ ، ُكا 

 ـَُِْبيركت، 

 
 
 
 
 
 


