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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ََّواِحَدة ََّّأُم ة ََّّأُم ُتُكم َََّّهِذهََِِّّإن َّوتعاىلَّيفَّكتابهَّالكرمي:ََّّتباركاَّبعدَّفياَّأيُّهاَّاملسلمون؛َّيقولَّربناَّأم َّ
يقولَّجل َّوَّ،َّفَات  ُقونَََّّربُُّكم َََّّوأَنَاََّواِحَدة ََّّأُم ة ََّّأُم ُتُكم َََّّهِذهَََِّّوِإن َّ:َّيقولَّسبحانهوََّّفَاع ُبُدونَََّّربُُّكم َََّّوأَنَا

َاَّ:شأنه َّرَاِكُعونَََّّوُهم ََّّالز َكاةََََّّويُ ؤ ُتونََّّالص ََلةَََّّيُِقيُمونََّّال ِذينَََّّآَمُنواََّوال ِذينَََّّوَرُسولُهََُّّالل هَََُّّولِيُُّكمََُِّّإَّن 
لَِياءََُّّبَ ع ُضُهم َََّّوال ُمؤ ِمَناتَََّّوال ُمؤ ِمُنونََّّويقولَّسبحانه: َهو نََّّبِال َمع ُروفََّّيَأ ُمُرونََّّبَ ع ض َََّّأو  َّال ُمن َكرَََِّّعنَََّّويَ ن  

َّ.َحِكيم َََّّعزِيز ََّّالل هَََِّّإن ََّّالل هَََُّّسيَ ر ََحُُهمََُّّأُولَِئكَََّّوَرُسوَلهََُّّالل هََََّّويُِطيُعونََّّالز َكاةََََّّويُ ؤ تُونََّّالص ََلةََََّّويُِقيُمونَّ

انَّإىلَّإرسائهماَّإب ََّّحتدثناَّعنَّأساسنيَّمنَّأسسَّاجملتمعَّاإلسَلميَّبادرَّالنيبَّون؛َّمأيُّهاَّاملسل
صنعَّفيهاَّاألخوةَّاإلسَلميةَّوينهضَّألنهَّالبوتقةَّاليتَّتََُّّهلجرة؛َّإقامةَّاملسجدوصولهَّإىلَّاملدينةَّاملنورةَّبا

املؤاخاةَّبنيَّاملسلمنيَّبنيَّاملهاجرينَّواألنصارَّلتوطيدََّّ:هاَّاجملتمعَّاإلسَلمي،َّواألساسَّالثاينمنَّخَل
فيماَّبنيَّأبناءَّاجملتمع،َّولكيَّتكونَّهذهَّالعَلقةَّاألساسَّالذيَّينسجَّاجملتمعَّاإلسَلميَّعلىَّالعَلقةَّ

َّالوليدة،َّأوَّماَّ َّالناشئة َّالدولةَّاإلسَلمية َّاألساسَّالثالث؛َّفهوَّالدستورَّالذيَّتقومَّعليه َّأم ا أركانه،
َّأجتز َّمنهاَّماَّاَّكاملة،َّلكيمَّلوَّقرأتَّيطولَّبناَّاملقاَّنصَّهذهَّالوثيقةَّنصَّدستور َّ،َّوَّمسيَّبالوثيقة

بنيَّاملؤمننيَّواملسلمنيَّمنَّقريشَّوَّأهلََّّهذاَّكتابَّمنَّحممدَّالنيبَّرسولَّاهللَّيلخصَّمعانيها:َّ
متيزَّاألمةَّ-َّمَّأمةَّواحدةَّمنَّدونَّالناسيثربَّومنَّتبعهمَّفلحقَّهبمَّفحل َّمعهمَّوجاهدَّمعهم،َّأّن َّ

َّكله َّالعامل َّعن َّالكيان َّهبذا َّمتتاز َّواحدة َّبوتقة َّيف َّوانصهارها َّإسَلمها، َّخَلل َّمن َّ–اإلسَلمية
َّالتضامنَّوالتكافلَّيفَّ-عتهمَّيتعاقلونَّبينهمَّمعاقلهمَّاألوىلَّاملهاجرونَّمنَّقريشَّعلىَّرب َّيبدوا هنا
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َّرع َّيف َّوتتكافل َّتتضامن َّاليت َّوالعشرية َّاألسرة َّمستوى َّعلى َّاألضيق َّصورته َّيأخذ َّالعام ايةَّإطاره
وهمََّّ-لزمتهَّديةَّذلكَّالقتيلَّمنَّأبنائهاضعيفهاَّورعايةَّعاجزهاَّودفعَّالديةَّعنَّقتيلها،َّأوَّعنَّمنَّ

َّاألسرةَّ َّخَلل َّمن َّسيما َّوال َّمجيع ا َّاملؤمنني َّوأن َّاملؤمنني، َّبني َّوالقسط َّباملعروف َّعانيهم يفدون
َّبدينأيَّ:َّمَُّ–َّاح َّفرََّوالعشريةَّوالقبيلة،َّالَّيرتكونَّمَُّ َّباملعروفَّيفَّفداءَّأوَّعقلمنهمَّأنَّيعينوهََّّ-ثقَل 

َّمنَّاملصائبأوَّ َّما َّاإلنسانَّنتيجةَّمصيبة َّيفَّهذهََّّ-أيَّدينَّركبَّهذا َّمبا وأنهَّالَّحيلَّملؤمنَّأقر 
َّأوَّآمنَّباهللَّوا َّأوَّيؤوَّالصحيفة َّأنَّينصرَّحمدث ا َّاآلخر َّالذيَّارتكبَّجرميةَّ–َّيهليوم َّاجملرم احملدث:

َّال َّقبضة َّمن َّفيحميه َّواملواطن َّاملسلم َّيأيت َّالعقوبة، َّمنَّعدالةتستحق َّبصورة َّجيوز َّال َّاألمر َّهذا ؛
َّوالَّيؤويه َّأوَّآواهَّفإنَّعليهَّلعنةَّاهللَّيومَّالقيامة،َّالَّيقبلَّمنهََّّ-الصور،َّأنَّينصرَّحمدث ا فمنَّنصره

يفَّقضاياناَّاحملكمَّ–َّفرض اَّوالعدل،َّوأنكمَّماَّاختلفتمَّفيهَّمنَّشيءَّفإنَّحكمهَّإىلَّاهللَّوإىلَّالرسول
جتماعيةَّواالقتصاديةَّوسائرَّماَّميكنَّأنَّحيتاجَّإليهَّاجملتمعَّيفَّنظامَّحياته،َّإَّناَّمرجعهَّكتابَّاهللَّاال

َّالنيبَّ َّيكون َّوعندما َّرسوله، َّرسولَّاهللََّّوسنة َّاملرجعَّهو َّأنَّغابَّالنيبََّّفإن فإنََّّوبعد
ليهود،َّفماَّاملدينةَّاملنورةَّكانَّفيهاَّمواطننيَّغريَّمسلمني،َّهمَّا،َّاملرجعَّهوَّكتابَّاهللَّوسنةَّنبيهَّ

َّ،َّهناكدامواَّحماربنيَّاليهودَّينفقونَّمعَّاملؤمننيَّماَّوإن َّ؟؟َّموقعَّاليهودَّمنَّهذهَّالوثيقةَّمنَّهذاَّاجملتمع
َّحىتَّوإنَّ َّالواحد، َّاجملتمع َّفللمسلمنيَّدينهم،َّاتضامنَّوتكافلَّوتعاونَّبنيَّأبناء ختلفتَّديانتهم،

َّتمع،ويتكافلونَّويدافعونَّعنَّهذاَّاجملَّنولليهودَّدينهم،َّولكنهمَّهمَّمجيع اَّأمةَّمعَّبعضهمَّيتضامنوَّ
وأنَّيهودَّبيَّعوفَّأمةَّمعَّاملؤمنني،َّلليهودَّدينهمَّوللمؤمننيَّدينهم،َّوأنهَّويدافعونَّعنَّهذهَّالدولة،َّ

ماَّكانَّبنيَّأهلَّهذهَّالصحيفةَّمنَّحدثَّأوَّشجارَّخيافَّفساده؛َّفإنَّأمرهَّإىلَّاهللَّوإىلَّحممدَّالنيبَّ
ََّّاحلكمَّيفَّخصوماتناَّويفَّخَلفاتناَّويفَّسائرَّشؤونناَّهوَّالرجوعَّإىلَّرسولَّاهلل،ََّّوإىلَّكتابَّاهلل

وأن َّبينهمَّالن صر،َّاليهودَّواملؤمنونَّمجيع اَّيد َّواحدةَّعلىَّسبحانهَّوتعاىل،َّفإنَّحكمهَّإىلَّاهللَّورسوله،َّ
اَّواحدةَّيفَّمواجَّ،َمنَّداهمَّاملدينةَّبعدوان وأّنمَّإذاَّدعواََّّ،ةَّهذاَّالعدوانهعليهمَّمجيع اَّأنَّيكونواَّيد 

ونه،َّوإنَّدعوناَّإىلَّمثلَّذلكَّفإنَّهلمَّعلىَّاملؤمننيَّصلحَّحليفَّهلمَّباألسوةَّفإّنمَّيصاحلاليهودَّإىلَّ
أنَّيستجيبواَّهلمَّإالَّمنَّحاربَّالدين،َّإالَّأنَّيكونَّهذاَّالصلحَّمعَّعدوَّلناَّحياربَّدينناَّوحياربَّ



 البوطيرمضان د. محمد توفيق                                                                                2 أول دولة في اإلسالم

 www.naseemalsham.com     ماشلا ميسن عقو م                            2
 

يتَّدعائمَّنظامهاَّمنَّخَللَّهذاَّالدستور،َّتدلَّ،َّجمتمعَّواحدَّودولةَّواحدةَّولدتَّباهلجرةَّوأرسأمتنا
َّالناشئةَّعلىَّأنَّالنيبَّ َّالوثيقةَّاألساسَّالدستوريَّللدولةَّاإلسَلمية ورسمَّعَلقةََّّ،قدَّوضعَّهبذه

َّاليهودَّ َّيكره َّمل َّوالتكافل، َّوالتعاون َّالتضامن َّأساس َّعلى َّمسلمني َّوغري َّمسلمني َّومواطنيها أبنائها
اَّدعوناهمَّباحلجةَّواإلقناعَّوليسَّبالقهرَّدعوناهَّإىلَّدينناَّولكن َّ،َّلليهودَّدينهمعلىَّتركَّدينهم،َّقال:َّ

واإللزام،َّملَّيكرهَّاليهودَّعلىَّتركَّدينهم،َّوإَّناَّاعتربهمَّمواطنني،َّهلمَّماَّللمسلمني،َّوعليهمَّماَّعلىَّ
َّخانَّ َّفلما َّأحدَّمنَّمواطنيها، َّيهدد َّضدَّأيَّخطر َّاملنورة املسلمنيَّمنَّواجبَّالدفاعَّعنَّاملدينة

ردَّمنَّوخسرواَّموقعهمَّمنَّهذاَّاجملتمع،َّوكانتَّالنتيجةَّأنَّطَََّّ،همَّمنَّهذهَّالدولةاليهودَّخسرواَّموقع
ألّنمَّأبواَّإالَّاخليانة،َّومثلَّهذهَّاملعاهدةَّكتبتَّعندماََّّ؛نَّحوربوتل،َّوحوربَّمََّنَّقَُّوتلَّمََّرد،َّوقَُّطََّ

فكانَّاملسلمونَّأوفياءََّّأوفياءَّللعهدكانواَّدخلَّاملسلمونَّإىلَّبَلدَّالشام،َّلكنَّنصارىَّبَلدَّالشامََّّ
اَّمََّّمعهم،َّوالَّتزالَّكنائسهمَّماثلةَّأمامناَّإىلَّيومناَّهذا،َّهلَّيذكرَّالتاريخَّأن َّ نَّالنصارىَّأكرهَّأحد 

علىَّتركَّدينهم،َّهلَّيشهدَّالتاريخَّأنَّنصراني اَّاضطهدَّبسببَّدينهَّأوَّصودرَّمالهَّأوَّأكرهَّعلىَّأمرَّ
َّللمسلمني وعليهمَّماََّّليسَّمنَّحقَّالدولةَّأنَّتكرههَّعليه،َّهمَّسواسيةَّمنَّحيثَّاملواطنةَّهلمَّما

علىَّاملسلمني،َّبلَّوإنَّالدولةَّمتكفلةَّبالعيشَّالكرميَّحىتَّلفقرائهم،َّوهذاَّماَّقالهَّعمرَّرضيَّاهللَّعنهَّ
ماَّأنصفناَّالرجلَّإنَّ)عندماَّرأىَّيهودي اَّيتسولَّفسألَّماَّشأنهَّقالوا:َّليسَّمعهَّأنَّيدفعَّاجلزية،َّقال:َّ

عاملةَّاإلسَلمَّلغريَّاملسلمنيَّيفَّالدولةَّوأمرَّلهَّبعطاء،َّهذهَّمَّ(،أكلناهَّيفَّشبابهَّوَّملَّنرَحهَّيفََّّشيبته
َّاإلسَلمية.

َّمسل َّأن َّله؛ َّيؤسف َّمما َّنقول: َّعلىَّموبعُد: َّهلم َّوحليف ا َّونصري ا َّولي ا َّالعدو َّاختذوا َّهذا َّعصرنا ي
ََّوال ِذينََّّال يَ ُهودََََّّآَمُنواَّلِل ِذينَََّّعَداَوة ََّّالن اسَََّّأَشد ََّّلََتِجَدن ََّّ،َّاليهودَّأشدَّالناسَّعداوةَّللمؤمننيإخواّنم
رَُكوا اغتصبواَّأرضناَّوقتلواَّأبناءَّفلسطنيَّوارتكبواَّاجلرائمَّلنا،ََّّوجل ََّّاهللَّعز َّكتابَََّّّنهَّهذاَّشيءَّبي َََّّأش 

يفَّحقهمَّمعَّحسنَّمعاملةَّاملسلمنيَّهلمَّسواءَّيفَّجزيرةَّالعربَّأوَّيفَّأحناءَّالعامل،َّوالتاريخَّيشهدَّكمََّّ
َّ َّيف َّاليهود َّعلى َّبيضاء َّأياد  َّمن َّللمسلمني َّمَّكانت َّمضطهدين َّكانوا َّيوم َّوغريها َّقَِّاسبانية بلَّن

النصارى،َّولكنَّنقضواَّالعهدَّوخانواَّواغتصبواَّفلسطنيَّأرضناَّأرضَّاألمةَّاإلسَلمية،َّنعمَّمماَّيؤسفَّ
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َّأمتنا َّأبناء َّبعض َّأن َّحياربونناََّّله َّاليهود َّإخواّنم، َّعلى َّهلم َّونصري ا َّولي ا َّاليهود َّاختذوا َّعصرنا يف
َّاإلسَل َّوبعضَّأدعياء َّالبندَّيفَّالوثيقة:َّويغتصبونَّأرضنا َّهذا مَّحيالفوّنمَّويستنصرونَّهبم،َّالحظوا

فأّنمَّيصاحلونه،َّوإنَّدعوناَّإىلَّمثلَّذلك؛َّفإنََّّوأّنمَّإذاَّدعواَّاليهودَّإىلَّصلحَّحليفَّهلمَّباألسوة
َّالعهدَّ َّنقضوا َّفلما َّقدَّعاهدناهمَّعليه، َّكنا َّما َّإالَّمنَّحاربَّالدين،َّهذا هلمَّذلكَّعلىَّاملؤمنني،

امتناَّيتحالفونَّمعَّعدوناَّضدَّإخواّنم،َّضدَّاملسلمني،َّإنَّالعدوَّالَّحيالفََّّطردوا،َّاليومَّبعضَّأبناء
اَّمناَّخلرينا،َّبلَّحيققَّفيناَّمبدأَّفرقَّتسد،َّوهاهوَّذاَّميارسَّجرميةَّمتزيقَّأمتناَّعلىَّأسسَّطائفيةَّ أحد 
ومذهبيةَّوعرقيةَّوهاهيَّذيَّساحةَّبَلدناَّتشهدَّلناَّبذلك،َّوتبنيَّلناَّكيفَّميارسونَّعمليةَّالتشتيتَّ

كثريونَّمنَّأبناءَّأمتناَّوجدواَّيفَّحىتَّوصلَّبناَّاألمرَّإىلَّماَّترونَّوتسمعون،َََّّّ،بنيَّأبناءَّأمتناَّوالشرذمة
ليفيَّالصهيوينَّاملعاديَّهلذهَّاألمةَّوجدواَّيفَّمؤامرتهَّوخطتهَّبرناجم اَّهلمَّفماذاَّحصدوا؟؟ََّّالندخمططَّبرن

اءَّمنَّأبناءَّأمتناَّللوقوعَّيفَّإن َّتسرتَّهذاَّالربنامجَّبستارَّالدينَّماهوَّإالَّتشويهَّلدينناَّواستدراجَّلألغبي
شباكَّاملخططاتَّالصهيونية،َّحىتَّإذاَّسقطواَّجتاوزهمَّاملخططَّوداسَّعليهمَّومضىَّيتابعَّسريهَّيفَّ

ليومَّعندماَّيريدونَّاملصاحلة؟؟َّتدمريَّأمتنا،ََّحلتَّاملؤامرةَّصفةَّدينية،َّأينَّموقعَّالدينَّمنَّبرناجمهمَّا
صولَّإىلَّأهدافهم،َّحىتَّإذاَّوصلواَّإىلَّأهدافهمَّهذاَّماَّقلوه،َّركبواَّهبائمناَّللوََّّ،بَّاستبعادَّالدينجي

َّماَّقالوهَّوهذاَّماَّمسعناه َّأّنمَّحياربونَّالدينَّيفَّطروحاتم،َّهذا َّركلوهمَّبأقدامهمَّوجتاوزوهمَّوأعلنوا
َّوَّ َّبأعيننا َّورأيناه َّواستدراجَّاألغبياءَّبآذاننا َّمتزيقَّاألمة َّبغية َّبقناعَّالدين َّالدينَّوتقنعوا َّبستار تسرتوا

َّيهَّالدين،َّفهلَّاستيقظتَّأمتنا؟؟وبغيةَّهدفَّآخرَّهوَّتشوَّ

أسألَّاهللَّأنَّيردناَّإىلَّدينهَّرداَّمجيَلَّوأنَّيفرجَّعنَّهذهَّاألمةَّويعيدَّاألمنَّواألمانَّإىلَّكلَّذرةَّ
َّترابَّمنَّوطننا.

َّوالشقاق َّوالنزاع َّالدماء َّمَََّّ،سفك َّملصلحة َّعقولكم َّوأنصفوا َّأنفسكم َّانصفوا َّالشبابَّباهلل ن؟؟
َّأوَّمعاض،َّأليسواَّخسارةَّألمتنا؟؟َّأليسواَّإضعافَّألمتناَّنَّمالذينَّمضواَّوخسرناهمَّسواءَّكانواَّمَّ وال 

ويفَّمصلحةَّعدونا؟؟َّاليومَّالذينَّادعواَّأّنمَّيريدونَّنصرةَّاإلسَلمَّيقتتلونَّفيماَّبينهم،َّهمَّالَّيريدونَّ
َّهم َّضحاياه، َّهم َّخمطط ا َّينفذون َّهم َّاإلسَلم، َّاإلسَلمَّنصرة َّيشوه َّاملخطط، َّهذا ويقتلََّّضحايا
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وَّويتمكنَّمنَّالسيطرةَّعلىَّاملنطقةَّكلها،َّسواءَّكانَّذلكَّلغرضَّحتتَّبعضهمَّبعض اَّويستفيدَّالعد
ستارَّعرقيَّأوَّحتتَّستارَّديي،َّواألنكىَّأنَّيكونَّحتتَّستارَّديي،َّهاهمَّيصفيَّبعضهمَّبعضاَّ

َّويقتلَّبعضهمَّبعضا،َّأهذاَّماَّميكنَّأنَّيكونَّخدمةَّللوطنَّواألمة؟؟؟َّآنَّلناَّأنَّنعودَّإىلَّرشدنا.


