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АННОТАЦИЯ 

 

622 жылы қабылданған «Мәдина конституциясының» ислам 

мемлекеттілігінің пайда болу және қалыптасу кезеңіндегі орны мен рөлі 

 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі.  
«622 жылы қабылданған «Мәдина конституциясында» бірнеше дін 

өкілдерінің бір мемлекетте қатар өмір сүріп, өзара құқықтық мәміле 

орнатып, Мәдина қаласының ішкі, сыртқы мәселелерін реттеуде бір-біріне 

ортақ міндеттер жүктейтін келісімге қол жеткізілді, сондай-ақ, осы құжатта 

алғаш рет дінаралық диалогтың негіздемесі қалыптасқан еді. Бүгінгі таңда 

Қазақстан мемлекеті де дінаралық диалогты қалыптастыру  саясатын жүзеге 

асырып отыр. Яғни, «Мәдина констиитуциясы» қабылданған кезеңдегі араб 

қоғамындағы дінаралық келісімге негізделген қал-ахуалдың бүгінгі 

Қазақстанның жағдайымен белгілі-бір ұқсастықтарының болуы зерттеудің 

актуальдығын арттыра түседі.    

Диссертациялық зерттеудің мақсаты.  Диссертацияның негізгі 

мақсаты - 622 жылы қабылданған «Мәдина конституциясының» пайда 

болуының тарихи алғышарттарын ой-елегінен өткізіп, оның саяси, 

әлеуметтік, экономикалық, діни дүниетанымдық, рухани ізденушілік 

қабаттарын ашып көрсету, бұл құжаттың дайындалу, талқылану, қабылдау, 

іске асу кезеңдерін обьективті түрде жан-жақты сараптау, мәні мен 

мазмұнын кешенді талдау, ислам мемлекеттілігінің тарихындағы орнын 

айқындауға ұмтылу. 

Көрсетілген мақсаттарға сәйкес осы зерттеу жұмысының алдына 

мынадай міндеттер қойылған:  

-   исламға дейінгі кезеңдегі Араб түбегін мекендеген субектілердің 

діни, саяси, әлеуметтік құрылысының ғылыми негізделген жалпы 

сипаттамасын жасау;  

 - ислам дінінің пайда болуымен туындаған дүниетанымдық 

өзгерістерді  саралау; 

 - пұтқа табынушы араб тайпалары мен мұсылман қауымының 

арасындағы қарама-қайшылықтың себептерін анықтап, екі тараптың 

арасындағы күрестерге талдау жасау; 

 -   І, ІІ Ақаба келісімдерінің «Мәдина конституциясының» 

қабылдануына және ислам мемлекеттілігінің пайда болуындағы орнын 

анықтау; 

 -  «Мәдина конституциясының» әзірленуі, талқылануы және 

қабылдануы барысындағы субектілердің талаптары мен ұсыныстарын 

талдау;  



 - «Мәдина конституциясындағы» әкімшілік, қылмыстық, азаматтық 

мәселелер және дінаралық келісімге талдау жасап, оның мәнін ашу; 

 - «Мәдина конституциясының» іске асу кезеңдеріндегі араб 

қоғамындағы саяси текетірестер мен халықаралық қатынастарды зерделеу; 

 - Мәдинадағы ислам мемлекеттілігінің қалыптасу кезеңіндегі 

әкімшілік, халықаралық, әлеуметтік, отбасылық, қылмыстық, міндеттемелік 

құқық саласындағы реформаларды талдау; 

Зерттеу пәні – 622 жылы қабылданған «Мәдина конституциясының» 

ислам мемлекеттілігінің пайда болу және қалыптасу тарихындағы орны мен 

рөлі. 

Жұмыстың ғылыми жаңалығы: 
– Исламға дейінгі Аравия түбегін мекендеген араб тайпалары 

арасында ең көп тараған сенім – пұтқа табынушылық (көп құдайшылық) еді. 

Христиан діні Византия мен Эфиопия мемлекеттерінің қол астына кірген 

аумақтарда, иуда діні – яһуди тайпалары шоғырланған аумақтарда басым 

болды. Осы үш діннің арасындағы бәсекелестік кейде қанды соғыстарға 

ұласатын. Яғни, діни шиеленісті ахуал саяси жағдайдың өзгеріп отыруына 

әсер ететін. Сонымен бірге, Араб түбегінде Алланы бір деп білетін Ибрахим 

пайғамбардың ханиф дінін ұстанушылардың да болғандығы туралы деректер 

бар. Яғни, Араб түбегі саяси тұрғыдан ғана емес, діни тұрғыдан алғанда да 

біртұтас емес еді. 

– Диссертациялық жұмыста Абдулла ұлы Мұхаммедке с.ғ.а Құран 

аяттарының түсе бастауы, соған байланысты оның с.ғ.а өзін-өзі пайғамбар 

деп жариялауы және діни уағыз жүргізе бастауы тарихи факт ретінде 

қарастырылады. Бұл уағыздардың сол кездегі араб қоғамы мүшелеріне 

ерекше пәрменді әсер етіп, томаға-тұйық, бір қалыпты өмір сүріп жатқан 

қоғамға қозғау салғандығы тарихи фактімен дәлелденген хроника ретінде 

баяндалады. Мұхаммедтің с.ғ.а пайғамбарлығы, Құран аяттарының түсуі 

және насихатталу фактілері, адамдық таным және сана, логикалық ілім және 

ғылым тұрғысынан түсіндіріп дәлелдеу не жоққа шығару мүмкін емес, бірақ, 

мойындамауға тарихи факті ретінде тіркеп, тізібелемеуге де болмайтын 

құпиясы әлі ашылмаған обьективті өмір шындығы ретінде суреттеледі.  

– Диссертациялық жұмыста Ақаба келісімдерінің «Мәдина 

конституциясының» дайындалу, пайда болу тарихындағы орны 

айқындалады. Ақаба келісімдерін «Мәдина конституциясы» пайда болуына 

алып келген алғашқы баспалдақтар, құнды тәжірибелер, дайындық-

репитициялар немесе ұйымдық-мәтіндік, құқықтық-мәтіндік үлгілер деуге 

болады. Ақаба келісімдері формасы жағынан діни-нормативті, діни-

құқықтық сипаттағы келісімдер еді. Ақаба келісімдері нәтижесінде тарихта 

алғаш рет мұсылмандардың құпия діни одағы (ұйымы) пайда болды. Бұл 

одақтың басты мақсаты – ислам дінінің соңғы пайғамбары Мұхаммедтің 

с.ғ.а өмірінің қауіпсіздігін және оның пайғамбарлық іс-әрекеттерінің емін-

еркін іске асуын қамтамасыз ету еді. Ақаба келісімі Мұхаммедті с.ғ.а өз 

пайғамбарлығын ендігі жерде Мәдинада іске асыруға сендірді.  



– Тарихи деректерде «Мәдина конституциясы» «Келісім», «Мәдина 

уасиқасы», «Мәдина сақифасы» деп аталса, кейінгі ғылыми еңбктерде 

«Мәдина ережесі», «Мәдина декларациясы» деген атпен аталуда. ХХ 

ғасырдың орта шенінен бастап бұл құжат «Мәдина конституциясы» деп 

атала бастады. Дегенмен «Мәдина конституциясы» құжатындағы мәтіннің 

бірінші бабында келісімге «хитаб» атауының берілуі және бұл уағдаластық 

Мәдина қаласын мекендейтін субьектілер арасында жасалғандықтан, біз өз 

тарапымыздан құжатты өзінің төл атауымен «Мәдина хитабы» деп атауды 

ұсынамыз.  

– Диссертацияда «Мәдина конституциясының» ислам 

мемлекеттілігінің пайда болу тарихындағы орны анықталады. Осы құжаттың 

қабылдануы және іске асуы аясында пайғамбарлық басқаруға негізделген 

алғашқы ислам мемлекеттілігі пайда болып қалыптасты және пайғамбарлық 

басқару мемлекеттілі 11 жылдай уақыт өмір сүрді деген қорытынды 

жасалынады. Бұл мемлекет – пайғамбарлық басқару нысаны толық 

орныққан, құқықтық жүйесі тікелей Құран сүрелері мен пайғамбардың с.ғ.а 

сүннетіне арқа сүйеген және пайғамбардың с.ғ.а өзі тікелей билік жүргізген 

ерекше уникальді саяси-құқықтық жүйе және мемлекеттік билік жүргізудің 

қайталанбас айырықша құбылысы ретінде қарастырылады.  

– «Мәдина конституциясының» іске асуын шартты түрде екі бағытта 

өрбіген деуге болады. Бірінші бағыт бойынша ислам дінінің бейбіт түрде 

уағыздалуы және таралуы. Мұсылмандар әскери күшті ислам қауымына 

қарсы соғыс ашқан тайпаларға қорғаныс мақсатында пайдаланды. Екінші 

бағыт бойынша пайғамбар с.ғ.а басқаруындағы мемлекетке жаулықтарын 

ашық білдіріп, әскери  күшпен жоюға әрекет жасаған мемлекеттерге алдын-

ала әскери жорық жасап, соғысты болдырмау, сөйтіп мемлекетте 

бейбітшілікті сақтауға бағытталды.  

– Диссертацияда «Мәдина конституциясының» іске асу кезеңінде 

әкімшілік, халықаралық қатынастар, экономикалық, отбасылық, қылмыстық 

жаза мен міндеттемелік құқық салаларындағы оң өзгерістер, ислам 

мемлекетіндегі мұсылман шурасы (кеңес) мен қазы (сот) және әкімдерді 

(амр) сайлау жүйесінің қалыптасу үдерістері талданып, құқықтық тұрғыдан 

тұжырымдалады.   

Диссертациялық зерттеу нәтижелерінің ғылыми-тәжірибелік 

маңызы. Диссертациялық жұмыс сипаты жөнінен теориялық және 

тәжірибелік маңызға ие. Ғылыми маңызы жөнінен зерттеу жұмысы 622 

жылы қабылданған «Мәдина конституциясы» араб қоғамында пайда болған 

жаңа мемлекеттің ішкі, сыртқы функциясындағы реформалардың діни, 

саяси, құқықтық мәнін ашып, ондағы пайғамбарлық мемлекеттік құрылым 

мен діни құқықтық түзімнің негіздерін теориялық тұрғыда 

тұжырымдауымен ерекшеленеді. Ал зерттеу жұмысының тәжірибелік 

маңызы мұнда жасалған діни, саяси, құқықтық талдаулар мен сараптамалар 

дінтану және саяси ілім мен құқық тарихы ғылымының тереңдеуіне, сондай-

ақ, қәзіргі дінаралық қатынастарды оң реттеудің негіздерін көрсетіп, 



бейбітшілікті сақтауда толеранттық пен диалогтың ұтымды шешім бола 

алатындығы анықталады.  

Зерттеудің қорғауға шығарылған ережелері мен 

қорытындылары. Диссертациялық зерттеудің алдына қойылған негізгі 

мақсаттарына орай зерттеу нәтижесінде алынған қорғауға ұсынылатын 

ережелер мен қорытындылар төмендегідей болып табылады: 

– Исламға дейінгі дәуірде негізінен араб тайпалары мекендеген 

Арабия түбегінде бірнеше квази мемлекеттер өмір сүрді. Олар – Хумейр 

мемлекеті (қазіргі Иемен аймағы), гассаниттер мемлекеті (Сирия аймағы), 

Хира мемлекеті (Ирак өңірі), киндилер мемлекеті (Оман, Хадрамут) деп 

аталды. Сондай-ақ, бірнеше қала-мемлекеттер немесе белгілі бір қала 

территориясында орналасқан мемлекеттілік деңгейіне толық көтерілмеген 

қоғамдық саяси құрылымдар болды. Оларға Мекке, Ясриф, Тайф, Хайбар 

сияқты қалалар жатты. Сонымен бірге, шөл және шөлейт аймақтарда 

мекендеген әлеуметтік-саяси құрылымдары көшпелі мәдениетке негізделген 

бәдәуи араб тайпалары өмір сүрді. 

– Исламға дейінгі Аравия түбегін мекендеген араб тайпалары 

арасында ең көп тараған сенім – пұтқа табынушылық (көп құдайшылық) еді. 

Христиан діні Византия мен Эфиопия мемлекеттерінің қол астына кірген 

аумақтарда, иуда діні – яһуди тайпалары шоғырланған аумақтарда басым 

болды. Осы үш діннің арасындағы бәсекелестік кейде қанды соғыстарға 

ұласатын. Яғни, діни шиеленісті ахуал саяси жағдайдың өзгеріп отыруына 

әсер ететін. Сонымен бірге, Араб түбегінде Алланы бір деп білетін Ибрахим 

пайғамбардың ханиф дінін ұстанушылардың да болғандығы туралы деректер 

бар. Яғни, Араб түбегі саяси тұрғыдан ғана емес, діни тұрғыдан алғанда да 

біртұтас емес еді. 

– «Мәдина конституциясының» пайда болуының алғышарттарына 

мұсылмандар арасындағы діни-әскери одақтан Мәдина қаласы және өңір 

тұрғындары арасындағы әлеуметтік-саяси одаққа өту қажеттілігі жатты. Бұл 

қажеттіліктің туындауының негізінде ІІ Ақаба келісімі толық орындалып, 

пайғамбар с.ғ.а Мәдинаға көшіп келіп, қала тұрғындары ислам дініне көптеп 

кіре бастады. Пайғамбардың с.ғ.а беделінің артуына қарай жаңа дін иелері 

үшін ішкі және сыртқы қауіптің алдын-алу мәселелері туындады.  

– «Мәдина конституциясының» дайындалу барысы, талқылануы 

және соған байланысты туған пікірталастар, құжаттың қабылдануы жайлы 

тарихи деректер өте аз. Тіпті жоқтың қасы. Дегенмен, бұл келісімнің 

дайындалуына Мәдина қаласының барлық беделді ру-тайпалары, олардың 

көсемдері, жақтастары мен қарсыластары қатысқандығы байқалады. 

Келісімді дайындап, қабылдауға Мұхаммедтің с.ғ.а өзі, мұхажірлер 

(Меккеден Мәдинаға қоныс аударған мұсылмандар), ансарлар (Мәдинадағы 

Әус және Хазраж тайпасының мұсылмандары), Мәдинадағы яһуди 

руларының басшылары қатысты. Келісім 622 жылы қабылданды. Зерттеу 

нәтижелері бойынша «Мәдина конституциясы» негізінен 47 баптан тұрады 

деп белгіленген.   



– «Мәдина конституциясы» бойынша алғашқы ислам мемлекетінің 

құрылымдық жүйесі федерацияға негізделді. Себебі, Мәдинадағы ислам 

мемлекеттілігі пайғамбардың с.ғ.а басқаруындағы мемлекет бола тұра, 

«Мәдина конституциясын» түзуге меккелік мұсылмандар және ансарлар, 

яғни, Мәдинадағы Әус және Хазраж тайпасының рулары және осы рулармен 

дос болып табылатын Қайнұқа, Нәдір, Құрайза атты яһуди тайпалары 

қатысты. Әус пен Хазраж өз ішінен 8 руға, ал, яһуди тайпалары 20 рудан 

тұратын. Бұдан басқа Әус тайпасынан Хатм, Уакиф, Уайл, Умайй сынды 

әулеттері мұсылмандықты қабылдамай, пұтқа сенушілікті жалғастырды. 

Келісімде осы тараптартың мүддесінің түгел ескерілгенін негізге алсақ, 

«Мәдина конституциясын» жазуға барлығы 30-дан астам субьектінің 

қатысқандығын көре аламыз.  

Зерттеу нәтижелерінің жариялануы және сыннан өтуi 

Диссертациялық жұмыс «Нұр-Мүбарак» Египет ислам мәдениеті 

университетінің дінтану кафедрасында орындалды. Осы кафедраның 

кеңейтілген мәжілістерінде талқылаудан өтті.    

Диссертацияның мазмұны мен негізгі нәтижелерi 8 ғылыми мақалада 

көрініс тапты, соның ішінде Білім және ғылым саласында бақылау комитеті 

ұсынған Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің 

«Хабаршысында» және «Әл-Фараби» философиялық-саясаттанулық және 

рухани-танымдық журналы басылымында, Tomson-Reaters компаниясының 

мәліметтер базасына кіретін халықаралық ғылыми журналда, халықаралық 

ғылыми конференциялар материалдарында баяндалып, арнайы жинақтарды 

басылды. 

Диссертациялық жұмыстың құрылымы мен көлемi. 

Диссертация құрылымы зерттеу жұмысының мақсаты мен мiндеттерiне 

сай кiрiспеден, негiзгi 3 тараудан, олардың әрқайсысында үшеуден келетін 

алты тараушадан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тiзiмiнен, 

қосымшадан  тұрады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

к диссертации на соискание научной степени доктора философии 

(PhD) по специальности «6D020600 – Религиоведение» М.Исахан  

 

Значение и роль принятой в 622 году «Мединской конституции» 

в становлении и формировании исламской государственности 

 

Актуальность темы исследования.  
В принятом в 622 году документе «Мединская конституция» в одном 

государстве проживали представители различных конфессий, установив 

между собой правовые соглашения, возложив друг на друга общие задачи по 

регулированию внутренних и внешних проблем города Медины. В данном 

документе впервые была заложена основа формирования межрелигиозного 

диалога. На сегодняшний день в Казахстане также реализуется политика по 

обеспечению межрелигиозного диалога. Кроме того, определенная схожесть 

нынешней религиозной ситуации в Казахстане с религиозной ситуацией в 

арабском обществе, складывающейся на основе межрелигиозного диалога в 

период принятия документа «Мединская конституция», усиливает 

актуальность данного исследования.   

Цель диссертационного исследования. Основная цель 

диссертационной работы  осмысление исторических предпосылок 

становления принятой в 622 году «Мединской конституции», раскрытие ее 

политических, социальных, экономических, религиозно-мировоззренческих, 

духовных аспектов, всестороннее объективное исследование периодов 

подготовки, обсуждения, принятия, реализации данного документа, 

комплексный анализ его сути и содержания, стремление определения 

исторического значения в исламской государаственности.  

Согласно указанным целям к данной исследовательской работе 

поставлены следующие задачи:  

- подготовка общих научно обоснованных характеристик 

религиозного, политического, социального устройств субъектов, 

проживавших на Арабском полуострове доисламского периода; 

- дифференциация мировоззренческих изменений, сложившихся с 

появлением религии ислам;  

- выяснив причины разногласий между языческими арабскими 

племенами и мусульманской уммы, осуществление анализа противоречий 

между сторонами; 

- определение роли І, ІІ соглашений в Акабе в принятии «Мединской 

конституции» и становлении исламской государственности; 

- анализ условий и положений субъектов, принимавших участие в 

процессе подготовки, обсуждения и принятия «Мединской конституции»; 

 - проведение анализа на административные, уголовные, гражданские 

вопросы и межрелигиозный диалог в «Мединской конституции» и 

раскрытие его сущности; 



 - изучение политических противоречий и международных 

отношений в арабском обществе в период реализации положений 

«Мединской конституции»; 

 - анализ реформ в административной, международной, социальной, 

семейной, уголовной сферах и сфере обязательственного права; 

 Предмет исследования  историческое значение и роль принятой в 

622 году «Мединской конституции» в становлении и формировании 

исламской государственности 

Новизна научной работы:  

 Самой распространенной религией среди арабских племен 

Арабского полуострова доисламского периода являлось 

идолопоклонничество (язычество, многобожие). Если в регионах, входящих 

в подчинение Византии и Эфиопии, преобладающей религией являлось 

христианство, то среди регионов сосредоточения яхудийских племен – 

иудаизм. Иногда разногласия среди этих трех религий приводили к 

кровопролитным войнам. То есть конфликтная ситуация на религиозной 

почве оказывало влияние на изменение политической обстановки. Вместе с 

тем, имеются сведения о существовании на Арабском полуострове 

верующих, придерживающихся религии пророка Ибрахима, утверждающей 

единство Всевышнего Создателя. Таким образом, Арабский полуостров не 

только с политической стороны, но и с религиозной позиции не представлял 

собой единство.  

– В диссертационной работе рассматриваются в качестве 

исторического факта период времени, когда были ниспосланы аяты Корана 

Пророку Мухаммеду (с.а.с), в связи с чем он провозглашает себя пророком и 

начинает вести религиозные проповеди. В хрониках, подтверждающихся 

историческими фактами, повествуется, что эти проповеди оказали особое 

влияние на представителей арабского общества, расшевелив общество, 

проживающее обособленно, замкнуто. Невозможно отрицать пророчества 

Мухаммеда (с.а.с), ниспослание Корана и факты проповеди, разъяснение 

доказательств с мировоззренческой и разумной, логической и научной 

стороны, однако не признавая регистрации в качестве исторического факта, 

невыясненные тайны до сих пор не раскрыты и описывается в качестве 

объективной жизненной истины. 

– В диссертационной работе определяется историческое значение 

соглашений Ахабы в процессе подготовки, становления «Мединской 

конституции». Можно сказать, что первые этапы установления соглашений 

Акабы «Мединской конституции» являются ценным опытом, 

подготовительной репетицией или организационно-текстовыми, правовыми 

текстовыми примерами. Соглашения Акабы по форме являются 

соглашениями с религиозно-нормативными, религиозно-правовыми 

качествами. В результате соглашений Акабы в истории впервые появились 

тайные религиозные мусульманские сообщества. Ключевая цель этого 

сообщества  беспрепятственное обеспечение безопасности жизни 

последнего пророка Мухаммеда (с.а.с.) и реализация его пророческой 



миссии. Соглашение Акабы дает гарантии на осуществление пророческой 

миссии Мухаммеда (с.а.с) в Медине.  

– Если же в исторических источниках «Мединская конституция» 

называется «Соглашение», «Мединский документ», «Мединская сакифа», в 

последующих научных трудах представлена в таких названиях, как 

«Мединское правило», «Мединская декларация». Начиная с середины ХХ 

века этот документ начал называться, как «Мединская конституция». Таким 

образом, так как в первой главе документа «Мединская конституция» 

соглашению дается название «хитаб» и так как эта договоренность была 

заключена между субъектами, проживающими в Медине, мы со своей 

стороны предлагаем называть документ своим подлинным наименованием 

«Мединский хитаб».  

– В диссертации обозначено историческое значение «Мединской 

конституции» в становлении исламской государственности. Можно 

заключить, что первая исламская государственность, основанная на 

пророческом руководстве, формировалась в рамках принятия и реализации 

этого документа и государственность согласно пророческому руководству 

существовала на протяжении 11 лет. Рассматривается в качестве особого 

явления то, что это государство  полностью соблюдало форму 

пророческого руководства, правовая система полностью опиралась на Коран 

и сунну Пророка (с.а.с) с присущей ей особенной уникальной политико-

правовой системы, напрямую руководимая самим Пророком и отмечается 

неповторимость государственного руководства.  

– Можно сказать, что в условном виде реализация «Мединской 

конституции»  развивалось по двум направлениям. Согласно первому 

направлению предусматривалось проповедь и распространение религии 

ислам в мирном ракурсе. Мусульмане использовали военную силу в целях 

защиты от племен, выступавших войной против исламской общины. 

Согласно второму направлению, которое направлено на то, чтобы заранее 

атаковать тех, кто открыто обозначил враждебность и планировавшим 

предпринять военные действия против государства, руководимого Пророком 

(с.а.с.), тем самым, предупреждали войну и сохранили мир в государстве.  

– В диссертации проводится анализ положительных изменений в 

административной, экономической, семейной сферах, а также в области 

международных отношений, уголовных наказаний и обязательственных 

прав, изучаются процессы становления шуры мусульман (совет), судебной и 

избирательной систем, делаются заключения с правовой стороны.  

Научно-практическая значимость результатов диссертационного 

исследования.  

Диссертационная работа по своей характеристике обладает 

теоретической и практической значимостью. С позиции научной значимости 

исследовательская работа отмечается обоснованием с теоретической 

позиции того факта, что принятая в 622 году в арабском обществе 

«Мединская конституция» раскрыла религиозное, политическое, правовое 

значение внутренних и внешних функциональных реформ нового 



государства, устройства государства Пророка и принципов религиозно-

правовой системы.    

Что же касается практической значимости исследовательской работы, 

то следует отметить проведенные в работе религиозные, политические, 

правовые анализы и экспертные выводы, которые позволят углубить 

религиоведческие, политические, исторические, правовые знания, кроме 

того позволит раскрыть принципы правильного регулирования современных 

межконфессиональных отношений, послужит полезным примером в 

сохранении толерантности и диалога, мира и согласия.  

Основные положения и выводы диссертации, выносимые на 

защиту. 

В соответствии с основными задачами, обозначенными в 

диссертационной работе, следует отметить предложения и выводы согласно 

результатам исследования, которые заключаются в следующем: 

– В доисламский период на Арабском полуострове, в котором в 

основном проживали арабские племена, существовало несколько 

квазигосударств. Среди них  государство Хумейр (регион современного 

Йемена), государство гассанитов (Сирийский регион), государство Хира 

(регион Ирака), государство Кинда (Оман, Хадрамут). Таким образом, 

существовали несколько городов-государств или общественные 

политические устройства на территории какого-либо города, не 

дотягивающиеся до уровня целого государства. К ним относились такие 

города, как Мекка, Ясриф, Тайф, Хайбар. Вместе с тем, существовали 

социально-политические формирования, сосредоточенные в пустынных и 

полупустынных районах, представляющие собой кочевые арабские племена 

бедуины.  

 Самой распространенной религией среди арабских племен 

Арабского полуострова доисламского периода являлось 

идолопоклонничество (язычество, многобожие). Если в регионах, входящих 

в подчинение Византии и Эфиопии, преобладающей религией являлось 

христианство, то среди регионов сосредоточения яхудийских племен – 

иудаизм. Иногда разногласия среди этих трех религий приводили к 

кровопролитным войнам. То есть конфликтная ситуация на религиозной 

почве оказывало влияние на изменение политической обстановки. Вместе с 

тем, имеются сведения о существовании на Арабском полуострове 

верующих, придерживающихся религии пророка Ибрахима, утверждающей 

единство Всевышнего Создателя. Таким образом, Арабский полуостров не 

только с политической стороны, но и с религиозной позиции не представлял 

собой единство.  

– В предпосылках появления «Мединской конституции» лежала 

необходимость перехода от военно-политического союза среди мусульман 

на социально-политический союз между жителями города Медины и 

региона. В результате соблюдения ІІ соглашения Акабы, переселения 

Пророка (с.а.с.) в Медину городские жители массово начали принимать 

ислам, что послужило основанием для появления данной необходимости. 



Повышение авторитета Пророка (с.а.с.) повлекло за собой появление 

проблемы внутреннего и внешнего предупреждения угроз для нововеров.   

– Исторические источники относительно процесса подготовки 

«Мединской конституции», обсуждения основных положений и связанных с 

этим дискуссий, принятие самого представлены в малом количестве. Т.е. 

почти нет. Таким образом, отмечено, что в подготовке документа 

участвовали известные племены, их вожди, сторонники и противники. В 

подготовке и принятии документа принимали участие сам Пророк 

Мухаммед (с.а.с), мухаджиры (переселившиеся из Мекки в Медину 

мусульмане), ансары (мусульмане племен Аус и Хазраж Медины), вожди 

яхудийских племен Медины. Соглашение было принято в 622 году. 

Согласно результатам исследования обозначено, что «Мединская 

конституция» состоит из 47 разделов.  

– согласно «Мединской конституции» система устройства первого 

исламского государства основывалась на федеративное устройство. Потому 

что, даже если исламское государство Медины являлось государством, 

руководимым Пророком (с.а.с.), в составлении «Мединской конституции» 

принимали участие меккинские мусульмане и ансары, а именно роды плмен 

Аус и Хазраж Медины, и дружественные им яхудийские плмена Кайнука, 

Надир, Курайза. Аус и Хазраж состояли из 8 родов, а яхудийские плмена из 

20 родов. Помимо них такие роды, как Хатм, Уакиф, Уайл, Умайй из 

племени Аус, не принимали ислам и продолжали поклоняться идолам. Если 

брать за основу то, что в документе полностью учитываются цели этих 

сторон, то можно проследить, что в написании «Мединской конституции» 

принимали участие свыше 30 субъектов.  

Апробация и внедрение результатов исследования 

Диссертационная работа подготовлена на кафедре религиоведения 

Египетского университета исламской культуры «Нур Мубарак». Тема работы 

обсуждалась на расширенном заседании данной кафедры.  

Содержание и основные заключения диссертации были опубликованы в 

8 научных статьях, в частности в философско-политическом и духовно-

познавательном журнале «Аль-Фараби» и в утвержденном ВАК 

периодическом журнале «Вестник» Казахского национального университета 

имени аль-Фараби, в международном научном журнале, входящим в 

информационную базу компании Tomson-Reaters, в материалах 

международных научных конференций, изданы в специальных сборниках.   

Структура и объем диссертационной работы. Согласно цели и 

задачам научного исследования структура диссертации состоит из введения, 

трех основных разделов, девяти соответствующих разделам подпунктов, 

заключения, списка литературы и приложения.   

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

a thesis for the degree of Doctor of Philosophy (PhD)  

in the specialty «6D020600 - Religion" M.Isahan 

The importance and role adopted by 622, "the Medina 

Constitution" in the formation and the formation of an Islamic 

state 

 

Relevance of the research topic. 

The adopted document in 622 "the Medina constitution" in one 

country representatives of various faiths have established a legal 

agreement, putting each other common tasks on regulation of internal and 

external problems of the city of Medina. This document was first laid the 

foundations of interreligious dialogue. Today, Kazakhstan is also 

implemented policies to ensure that inter-religious dialogue. In addition, a 

certain similarity of the current religious situation in Kazakhstan with the 

religious situation in the Arab society, developed on the basis of 

interreligious dialogue in the period of adoption of the document "the 

Medina Constitution", reinforces the relevance of this study. 

The purpose of the research. The main aim of the thesis – 

understanding of the historical background of formation adopted in 622, 

"the Medina Constitution", the disclosure of its political, social, economic, 

religious and philosophical, and spiritual aspects of a comprehensive 

objective examination periods of preparation, discussion, adoption, 

implementation of this document, a comprehensive analysis of its essence 

and content, the desire to determine the historical significance in Islamic 

State. 

According to these goals in this research the following tasks: 

- Preparation of general science-based characteristics of religious, 

political, social structures of subjects who lived in the Arabian Peninsula at 

the pre-Islamic period; 

- Differentiation of the ideological changes which prevailed with the 

advent of the religion of Islam; 

- By finding out the reasons for the differences between the pagan 

Arab tribes and the Muslim Ummah to make analysis of the contradictions 

between the parties; 



- Definition of the role I, II agreements in Aqaba in making "the 

Medina Constitution" and the establishment of an Islamic state; 

- Analysis of the terms and conditions of the subjects who participated 

in the preparation, discussion and adoption of "the Medina Constitution"; 

- Analysis of administrative, criminal and civil matters and inter-

religious dialogue, "the Medina Constitution" and the disclosure of its 

essence; 

- The study of political conflicts and international relations in Arab 

society during the implementation of the provisions of "the Medina 

Constitution"; 

- Analysis of the reforms in the administrative, international, social, 

family, criminal matters and the sphere of the law of obligations. 

Subject of research – historical significance and the role "the 

Medina Constitution" adopted by 622, in the establishing and the formation 

of an Islamic state. 

The novelty of the research: 

- The most common religion among the Arab tribes of the Arabian 

Peninsula was a pre-Islamic idolatry (paganism, polytheism). If the regions 

included in the submission of the Byzantine Empire, and Ethiopia, the 

dominant religion is Christianity, among the regions of concentration 

Jewish tribes - Judaism. Sometimes the differences among these three 

religions have led to bloody wars. That is a conflict situation sectarian 

influenced the change in the political situation. However, there is evidence 

of the existence of the Arabian Peninsula believers who adhere to the 

religion of the prophet Ibrahim, affirming the unity of the Almighty Creator. 

Thus, the Arabian Peninsula, not only from the political side, but also from 

a religious position does not represent a unity. 

- The thesis regarded as historical fact the period of time when the 

verses of the Quran were revealed to Prophet Muhammad (pbuh), in 

connection with which he proclaims himself a prophet and begins to 

religious sermons. The chronicles, supported by historical facts, tells us 

that these sermons had little influence on the Arab society to stir up 

society, living apart, is closed. It is impossible to deny the prophecy of 

Muhammad (pbuh), the Qur'an and the revelation of the facts of the 

sermon, explaining the evidence to the ideological and reasonable, logical 

and scientific side, but without recognizing the registration as a historical 



fact, unexplained mystery is still not disclosed and described as the 

objective truth of life. 

- The thesis is determined by the historical significance of the 

agreements Aqaba in the preparation process of becoming "the Medina 

Constitution". We can say that the first phase of establishing agreements 

Aqaba "the Medina Constitution" is a valuable experience preparatory 

rehearsal or organizational text, the legal text examples. Agreement in the 

form of Aqaba is an agreement with the religious regulations, religious and 

legal qualities. As a result of agreements Aqaba stories first appeared in 

the secret religious Muslim community. The key objective of this 

community – unobstructed safety of life of the last Prophet Muhammad 

(peace be upon him) and the realization of its prophetic mission. Aqaba 

agreement provides guarantees for the implementation of the prophetic 

mission of Muhammad (pbuh) in Madinah. 

- If in the historical sources, "the Medina constitution" called the 

"Agreement", "Medina document", "Sakifa of the Medina" in subsequent 

scientific papers presented in such names as the "rule of Medina", 

"Declaration of the Medina." Since the mid-twentieth century this 

document began to be called as "the Medina Constitution". Thus, as in the 

first chapter of the document "the Medina Constitution" the agreement is 

given the name "hitab" and since this agreement was concluded between 

the subjects living in Medina, for our part we propose to call the document 

with his authentic name " Hitab of Medina". 

- The thesis indicated the historical significance of "the Medina 

Constitution" in the formation of an Islamic state. We can conclude that 

the first Islamic state, based on the prophetic leadership, formed under the 

adoption and implementation of this document and according to the 

prophetic leadership of statehood existed for 11 years. Considered as a 

special phenomenon that it fully complied with the state – form of 

prophetic leadership, the legal system is completely relied on the Quran 

and the Sunnah of the Prophet (pbuh) with the inherent features a unique 

political and legal system, is directly led by the Prophet himself and marked 

originality state leadership. 

- We can say that in the conventional form of the implementation of 

"the Medina Constitution" has evolved in two directions. According to the 

first area covers the preaching and dissemination of Islamic religion in the 

peace perspective. Muslims use military force to protect against tribes who 



spoke a war against the Islamic community. According to a second 

direction which purports to advance to attack those who openly marked 

hostility and plan to take military action against the government, led by the 

Prophet (peace be upon him), thus warned the war and kept the peace in 

the state. 

- The thesis analyzes the positive changes in the administrative, 

economic and family spheres, and also in the field of international 

relations, criminal penalties and liability laws, are studied the processes of 

becoming Muslims Shura (council), judicial and electoral systems, to draw 

conclusions from the legal side. 

Theoretical and practical significance of the results of the 

research. 

The thesis is in its characteristic has theoretical and practical 

importance. From the standpoint of the scientific significance of research 

notes justification to the theoretical position of the fact that adopted in 622 

in Arab society, "the Medina Constitution" revealed the religious, political 

and legal importance of internal and external functional reforms of the new 

state, the structures of state of the Prophet and the principles of religious 

and legal system. 

As for the practical significance of the research, it should be noted 

conducted in the religious, political, legal analyzes and expert conclusions 

that will deepen religious studies, political, historical, legal knowledge, also 

allows to reveal the principles of proper regulation of contemporary 

interfaith relations, will serve as a useful example in the preservation of 

tolerance and dialogue, peace and harmony. 

The main provisions and conclusions of the thesis for being 

defended. 

In line with the objectives outlined in the thesis, it should be noted the 

proposals and conclusions according to the study, which are as follows: 

- In the pre-Islamic period in the Arabian Peninsula, which is mostly 

inhabited by Arab tribes, there were several quasi. Among them – State of 

Humeyr (area of modern Yemen), State of Hassani (Syrian region), the 

state of Hira (region of Iraq), the state Kinda (Oman Hadramut). Thus, 

there are several city-states or public policy devices on the territory of a 

town, not up to the level of the whole state. They included cities such as 

Mecca, Yathrib, Taifa, Khaybar. However, there were socio-political 



formations, concentrated in the desert and semi-desert areas, which are 

nomadic Bedouin Arab tribes. 

- The most common religion among the Arab tribes of the Arabian 

Peninsula was a pre-Islamic idolatry (paganism, polytheism). If the regions 

included in the submission of the Byzantine Empire, and Ethiopia, the 

dominant religion is Christianity, among the regions of concentration 

Jewish tribes - Judaism. Sometimes the differences among these three 

religions have led to bloody wars. That is a conflict situation sectarian 

influenced the change in the political situation. However, there is evidence 

of the existence of the Arabian Peninsula believers who adhere to the 

religion of the prophet Ibrahim, affirming the unity of the Almighty Creator. 

Thus, the Arabian Peninsula, not only from the political side, but also from 

a religious position does not represent a unity. 

- The appearance of the premises, "the Medina Constitution" laid the 

need to move from a military-political union among the Muslims in the 

socio-political alliance between the inhabitants of the city of Medina and 

region. As a result of compliance with the agreements Aqaba II, the 

Prophet's (peace be upon him) in Medina, city dwellers began to massively 

convert to Islam, which was the basis for the emergence of this necessary. 

Enhancing the authority of the Prophet (peace be upon him) led to the 

emergence of the problem in the prevention of internal and external 

threats to new Muslims.  

- Historical records regarding the preparation process, "the Medina 

Constitution", discussing the main provisions and related discussions, the 

adoption of the presented in small amounts. That is almost none. Thus, it 

noted that participated in the preparation of the document known tribes, 

their leaders, supporters and opponents. The preparation and adoption of 

the document was attended by Prophet Mohammed (pbuh), Muhajirs 

(Muslims who migrated from Mecca to Medina), Ansars (Muslim tribes of 

Aws and Hazrazh in Medina), the leaders of the Jewish tribes of Medina. 

The agreement was made in 622. According to the survey indicated that 

"the Medina constitution" consists of 47 chapters. 

- According to "the Medina Constitution" system of the first structure of 

an Islamic state based on a federal structure. Because, even if the Islamic 

state of Medina was a state ruled by the Prophet (peace be upon him), in 

the drafting of "the Medina Constitution" was attended by the Meccan 

Muslims and Ansars, namely birth tribes of Aws and Hazrazh from Medina, 



and their friendly Jewish tribes Qaynuqa, Nadir Qurayza. Aws and Khazraj 

consisted of 8 genera and the Jewish tribes from 20 genera. In addition to 

these genera such as Khatm, Uakif, Wyle, Umayya tribe of Aus, did not 

accept Islam and continued to worship idols. If we take as a basis the fact 

that the document is fully taken into account the objectives of these 

parties, it can be traced, in writing "the Medina Constitution" was attended 

by more than 30 subjects. 

Testing and implementation of research results 

The thesis is prepared at the Department of Religious Studies of the 

Egyptian University of Islamic Culture "Nur-Mubarak". The topic of the 

thesis discussed at an enlarged meeting of the department.  

The contents and the main conclusions of the thesis were published in 

8 scientific articles, particularly in philosophical and political, spiritual and 

cognitive magazine "Al-Farabi" in the magazine approved by the Committee 

of Science, the periodical journal "Bulletin" Al-Farabi Kazakh National 

University, the international scientific journal within the knowledge base of 

the company Tomson-Reaters, in the materials of international scientific 

conferences, published in special collections.  

The structure and volume of the thesis. According to the goals 

and objectives of the research structure of the dissertation, the thesis 

consists of an introduction, three main sections, corresponding to nine sub-

sections, conclusions, bibliography and appendices. 


