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                                 Мұхан Исахан

                МӘДИНА КОНСТИТУЦИЯСЫ 
ЖӘНЕ 951 ЖЫЛҒЫ КАРАЧИ ҚАРАРЛАРЫНЫҢ 
                        ПРОГРЕССИВТІК МӘНІ

Аннотация. Мұхаммед (с.а.у) 622 жылы Меккеден мұсылмандарды 
бастап Ясриф қаласына көшіп барып, ондағы араб және еврей тайпаларының 
басшыларымен келісімге келіп, Мәдина қаласының ережесіне бағаланған 
маңызды құжатты жасады. Бұл құжатты профессор М.Хамидуллах Мәдина 
Конституциясы деп атаған болатын. 1951 жылы Пәкістанның Карачи қаласында 
Мәдина Конституциясына қатысты өткен халықаралық конференцияда ғалымдар 
бұл құжаттың прогрессивтік мәні туралы қарар қабылдады. Мақалада осы Карачи 
карары жан-жақты талданады. 

Түйін сөздер: конституция, резолюция, тәпсір, кодификация, консолидация, 
аналогия, прецедент, траибализм, маула, даһил, хұр, хитаб. 

Мұсылман құқығында Құран мен Сүннетті прецедент ретінде қарас-
тыра отырып, туындаған жаңа мәселелерге аналогия (қияс) жасау әдіснамасы 
қалыптасқан [1]. Мұхаммедтің (с.а.у) қолтаңбасы саналатын «Мәдина 
Конституциясы» мен «Карачи қарарлары» атты құжат осы ойды білдіреді. 
1951 жылы Пәкістанның Қарачи қаласында өткен халықаралық ғылыми 
конференцияның резолюциясында ғалымдар «Мәдина Конституциясы» 
құндылықтарының бүгінгі заманғы мәселелерге шешім бола алатынын атап 
көрсетті [2]. Ғалымдардың «Мәдина Конституциясы» туралы жасаған ой-
тұжырымдары 16 негізден тұратын резолюцияда айқын көрініс тапты. 

Қарачи конференциясының «Осы құжатта алғаш рет бірнеше дін 
өкілдері ортақ түсіністікке келе отырып, бір Жаратушының бар екенін 
бірауыздан мақұлдады» (1 қарар) [2, 169-171 бб.] деген қарарымен толықтай 
келісуге болады. Себебі, «Мәдина Конституциясының» 1-ші бабында «Бұл 
кітап (келісім құжаты) Мұхаммед пайғамбар тарапынан Құрайыш пен 
Мәдина мұсылмандары, оларға бағыныштылар мен кейін қосылғандар 
және бірге соғысқандар арасында түзілді» [3] деп, Ясрифті мекен еткен 
мұсылмандармен бірге, Нәдір, Қайнуқа, Құрайза яһуди тайпалары және 
өзгеде бірлі-жарым христиандардың құқықтары қорғалатынын жеткізеді. 
Ал, резолюцияда бірнеше дін өкілдерінің «...бір Жаратушының бар екенін 
бірауыздан мақұлдады» деуінің себебі, «Мәдина Конституциясының» 15, 
19, 22, 23, 42, 46, 47 баптарында [3, 191-211 бб.] бір «Аллаға» мойынсұну 
жөнінде нормалар қарастырылған болатын. 

Мамбетбаев Қ., Шағырбаев А. Ханафиларда ахад хадистерді қабылдау шарттары
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Карачи конференциясының «Келісімдегі құқықтық нормалар Құран мен 
Сүннетке негізделді» [2, 169-171 бб.] деген қарарын негізге алатын болсақ, 
бірнеше дін өкілдерінің ортақ түсіністікке келуі, шынында да Құран мен 
Мұхаммедтің (с.а.у) іс-әрекеттеріне қайшы емес. Себебі, Құранда бірнеше 
жерде бұрынғы пайғамбарлардың діндерінің исламмен ұйысатындығы 
айтылған. Мысалы, Хаж, 78, Әнғам, 161 аяттарында Ибн Кәсир осы аят-
тарды тәпсірлегенде Ибрахимның (с.а.у) діні мен Мұхаммедтің (с.а.у) діні 
деп, бір діннің айтылып отырғанын баяндайды [4]. Сонымен бірге, Құранда 
христиандармен түсіністікке келу хақындағы Қасас, 52, Майда, 82 аяттарын 
Ибн Кәсир мұсылмандар мен христиандардың сұқбаттастығы ретінде 
көрсетеді [5]. 

615 жылы Мұхаммед (с.а.у)-ға Құрайыштық пұтқа табынушылардан 
зорлық-зомбылық көрген қорғаушысы жоқ мұсылмандарды Эфиопияға 
аттандырғанда, әділдігімен аты шыққан Нежаси патша мұсылмандарға пана 
болды [6]. 617 жылы Мұхаммед (с.а.у) екінші рет Эфиопияға Құрайыш-
тықтардан жәбір көрген 83 еркек пен 18 әйел мұсылманды көшіргенде 
де [7], Құрайыш пұтқа табынушылары Эфиопия патшасы Нежасиге 
елші жіберіп, мұсылмандарға пана болмауын өтінгенімен, Нежаси патша 
Құранда Мәриям ана мен Иса пайғамбарды мақтаған аяттардың бар екенін 
біліп, мұсылмандарға қорған болған еді [6, 130-134 бб.]. 

Әсілі, Құранда өзге діндегілермен бейбіт қарым-қатынас жасау туралы 
көптеген аяттар кездеседі. Сонымен қатар, барлық ұлттар сенім-нанымына 
қарамастан тең болып табылады. Бұл туралы Мұхаммед (с.а.у): «Араб ұлты 
өзге ұлттарға үстемдік ете алмайды, сондай-ақ, өзге ұлттар да араб ұлтынан 
үстем емес» [8] деген болатын.

Зерттеуші Али Осман Атеш яһуди және мұсылман құқықтарында 
қозғалмайтын мүлікті сату, сатып алу келісімінде мүліктің сатушыдан сатып 
алушыға өтуі шарты және келісімге сай тараптар өз міндеттерін орындамаған 
жағдайда, тағайындалатын жазаның мөлшері, сондай-ақ, пайызға тиымның 
салынуы секілді нормаларында белгілі бір деңгейде ұқсастық бар екенін 
алға тартады [9]. Мұсылман заңгерлері осы ұқсастықтардың негізінде 
«Исламнан бұрынғы шариғаттар» деген мұсылман құқығының қайнар-
көзін қалыптастырды [10].

Мәдина Конституциясында бірнеше дін өкілдері бір қалада қатар 
өмір сүргендіктен бейбітшіліктің сақталуына барынша көңіл бөлінді. Бұл 
туралы келісімнің 17-ші бабында «Бейбітшілік бүтін мұсылмандарға ортақ 
құндылық. Ешқандай бір мұсылманның Алла жолындағы жолындағы 
соғыста мұсылмандардан бөлек бейбіт келісім жасауына жол берілмейді» 
және 39-ші бабында «Бұл келісімге келгендерге Мәдина қаласының ішінде 
соғысуға тыйым салынады» [3, 191-211 бб.] деген құқықтық нормалар 
қарастырылды. Мұхаммед (с.а.у) бейбітшілікті сақтау үшін Мәдинадағы 

Исламтанулық зерттеулер



1 (67) 2016 | Адам әлемі     139

діни күштермен ғана емес, қала төңірегін мекендеуші, әлі исламды 
қабылдамаған Дамра, Ғифар, Мудлиш тайпаларымен де одақтастық 
келісімшартын жасады [11]. Себебі, мұсылмандардың Мәдинадағы жаңа 
саяси құрылымы аяғынан нық тұру үшін жақын маңдағы қоян-қолтық 
қарым-қатынас жасаушы тайпалармен жақсы мәміледе болуы қажет-тін. 
М.Хамидуллаһ: «Ислам мемлекеті толеранттылықтың арқасында дүниеге 
келді. Бұл мемлекеттің құрамында мұсылмандармен қатар яһуди қауымы 
мен пұтқа табынушылар өмір сүрді. Осы тұрғыдан алғанда ислам мемлекеті 
федеративтік құрылымда болды» [12] деп, алғашқы ислам мемлекеттілігі-
нің құрылымы мен мазмұнын дәл ашып көрсетті. 

Карачи конференциясының қарарындағы «отандастар» және 
«азаматтар» (4-5-6 қарарлар) [2, 169-171 бб.] терминіне мән беретін 
болсақ, «Мәдина Конституциясындағы» ислам мемлекетінің негізгі 
функцияларының бірі Мәдина тұрғындарының діни сенімнің әртүрлігіне 
қарамастан заң шеңберінде құқықтарының тең қорғалуына, сондай-ақ, 
субъектілерден тыныштық пен бейбітшілікті сақтау қатаң талап етілгендігі 
аңғарылады. Бұл норма біржағынан «ислам» (бейбітшілік) терминімен 
терең үндестік табады. Яғни, бұл нормалар араб қоғамындағы траибалистік 
түсініктің жойылып, оның орнына отандастық пен азаматтық сананың 
қалыптаса бастағанын көрсетеді. 

«Мәдина Конституциясында» ислам мемлекетінің функцияларының 
бірі ретінде Мәдина халқының әлеуметтік құқықтарын қорғау норма-
лары қарастырылды. Мемлекеттің әлеуметтік функиясы «Мәдина 
Конституциясының» 12-ші бабында «Мұсылмандар өз араларындағы ауыр 
мүліктік жауапкершіліктегі адамды шарасыз, жалғыз қалдырмайды», 15-ші 
бапта «Алланың қорғауы жалпыға ортақ. Шығарылған үкімдер де баршасына 
тән. Өйткені мұсылмандар бір-бірімен жақын бауыр болып табылады», 16-
ші бапта «Бізге қарасты яһудилерге зұлымдық көрсетілмейді. Олар бізбен 
тең деп танылады. Оларға ешқандай қарсы әрекет жасалмайды. Керісінше 
көмек беріледі», 34-ші бапта «Салебе тайпасымен дос тұтылғандар 
Салебелер секілді құқықтық мәртебеге ие», 40-ші бапта «Қамқорлықтағы 
адамдар қамқоршы адамдар секілді құқықтық мәртебеге ие. Қамқорлықтағы 
адам қамқоршының қылмысы үшін жауапқа тартылмайды» [3, 191-211 бб.] 
деген құқықтық нормалар көрініс тапқан.  

«Мәдина Конституциясы» тек тайпалық мүддемен өмір сүретін 
араб қоғамын жаңаша құндылықтармен өмір сүруге үндеді. Келісім 
қабылданғаннан кейін Мәдина тұрғындары қаласын-қаламасын белгілі-
бір құқықтық үкімдерге бағынатын жаңа бір саяси қоғамға мүше болды. 
Бұл саяси қоғамда құқықтық мемлекеттің белгілері де көрініс тапты. Яғни, 
ислам мемлекетінде қоғамдық қатынастарды реттеуде құқықтық норманың 
үстем тұратыны айқын көрсетілді. 46-ші баптағы «Келісімдегі шарттар 
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нақты және толық сақталу тиіс. Қағидаларға мойынсұну міндетті, қарсы 
келуге жол берілмейді. Қарсы келушілер өздеріне зиян келтіреді» деген 
норма құқықтың үстемдігін паш етсе, 40-шы баптағы «Қамқорлықтағы 
адамдар қамқоршы адамдар секілді құқықтық мәртебеге ие. Қамқорлықтағы 
адам қамқоршының қылмысы үшін жауапқа тартылмайды» және 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35-ші баптардағы [3, 191-211 бб.] нормалар заң 
алдында хұр (басы азат адам) мен мауланың (хұрдың қамқорындағы адам) 
және Мәдинадағы субъектілердің тең екендігін паш етті. Ал, 13-баптағы 
«Дінді берік ұстанушылар өз араларында  қастандық пен шапқыншылық 
жасағандарды және арандатушыларды жауапқа тартады. Қылмыс істеген 
өз ұлдары болса да жауапкершіліктен босатылмайды» [3, 191-211 бб.] 
деген норма, құқық бұзушылық әрекеттің орнын толтыру үшін жалпыға 
тең құқықтық жазаның берілетіндігінен хабар береді. Сондай-ақ, 21-шы 
баптағы «Бір адамның  бір мұсылманды өлтіргендігі нақты дәлелденіп, өлген 
адамның жақын туыстары кешірім бермеген жағдайда қанға қан жазасы 
беріледі. Мұсылмандар кесілген жазаның орындалуына күш салады» [3, 
191-211 бб.] деген нормадан, құқық бұзушылық әрекетке қатысты міндетті 
түрде қылмыстық іс жүргізудің болатындығы, айыптау қорытындысынан 
кейін жәбірленуші тарап қаласа қысас (келтірілген зардаптың көлеміне 
пара-пар жаза) жазасы, кешірім берген жағдайда, жазаның балама түрі 
(диат, құн төлеу) тағайындалатынына ишара жасалған.  

«Мәдина Конституциясындағы» мемлекеттік басқаруды демократия-
лық құндылықтардан алшақ емес деуге толық негіз бар. Мысалы, 3,4,5,6,7,8,9, 
10,11-ші баптар бойынша Мәдинадағы тайпаларға туындаған құн дауларды 
өз әдет-ғұрыптарымен шешуіне рұқсат берілді [3, 191-211 бб.]. Тайпаларға 
өз ішіндегі мәселелерді өз салт-дәстүрімен реттеуіне мүмкіндіктің берілуі, 
бұл «Мәдина Конституциясының» демократиялық құндылықтарға сай 
түзілгенін көрсетеді. «Мәдина Конституциясының» 42-ші бабындағы 
«Бұл келісімдегі аты аталған тайпалар кісі өлімі немесе өзге де қоғамдық 
тәртіпке қарсы әрекеттердің алдын алу шараларын жүргізуді Аллаға және  
Мұхаммедке тапсырады» және 47-ші баптағы «Алла мен оның елшісі 
Мұхаммед бұл келісімдегі шарттарға мойынсұнғандармен бірге. Сонымен 
қатар бұл келісімге мойынсұнғандар Алла мен оның елшісі Мұхаммедтің 
қамқорлығында болады» [3, 191-211 бб.] деген нормалардан Мәдина қала 
мемлекетінің билеушісі Мұхаммед с.ғ.а екені айқын аңғарылады. «Мәдина 
қаласы келісім кітабын» Құрайыш мұсылмандарымен бірге Әус пен Хаз-
реж және Нәдір, Қайнұқа, Құрайза тайпаларының өкілдері ерікті түрде 
қабылдағанын ескерсек, Мұхаммед (с.а.у)-ның Мәдина қала мемлекетінің 
басшы қызметіне көпшіліктің мақұлдауымен көтерілгенін бажайлаймыз. 

Ислам мемлекетіндегі мемлекет басшысын сайлау үрдісі Мұхаммед 
(с.а.у) қайтыс болғаннан кейін де жалғасын тапты. Мысалы, Мұхаммед 
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(с.а.у)-нан кейін хз. Әбубәкір, хз. Осман «шура» мүшелерінің сайлауы арқылы 
мемлекет басшысы болды [13]. Ал, Карачи конференциясының «Мемлекет 
басшысын таңдауда, халық өкілдері мемлекет басшысын орнынан алып 
тастауға құқылы» (12 қарар) [2, 169-171 бб.] деген резолюциясы, осы дауыс 
беру арқылы мемлекет басшысының сайланатынын паш еткен болатын.  

«Мәдина Конституциясының» 12-ші бабындағы «Айыппұл мен құн 
төлемі секілді борыштар көпшілік мақұлдаған шешімдерге cай өтеледі» [3, 
191-211 бб.] деген норма да халықтың дауыс беру құқығына ие екенін және 
мемлекеттік басқару ісінде «шураның» (кеңес) жұмыс істейтінінен хабар 
береді. Мемлекеттік басқару ісінде «шураның» құрылуы Құрандағы «Олар 
істерін өзараларында кеңеспен жүргізеді» (Шұра, 42/38), «Іс жөнінде олармен 
кеңес қыл» (Әли-Ғымран, 3/159) деген үкімдерге негізделген. Туындаған 
мәселеге Құраннан үкім түспеген кезде, мемлекеттік «шура» мәселені жан-
жақты талқылап, шешім қабылдайтын. Мысалы, Ұхұд соғысында, Құрайыш 
әскеріне Ұхұд тауының етегінде тойтарыс жасау туралы шешімді мұсылман 
«шурасы» қабылдады [14]. Мұхаммед (с.а.у)-ның «Мен қызметкерлерді 
кеңеспестен тағайындай алмаймын, егер жеке өзім шешім шығарған 
болсам, Абдуллаһ б. Масғудті тағайындаған болар едім» [15] деген хадисі, 
мемлекет басқару ісінде «шура» шешімдерінің маңызды екенін әйгілейді. 
Ал, Карачи конференциясы «Мәдина Конституциясындағы» мемлекетті 
басқарудың демократиялық үрдісін, яғни, мемлекет механизіміндегі 
«шура» органының қызметінің аса маңызды рөлге ие екендігін анықтап 
берді. «Мемлекет басшысының деспоттық билік жүргізуіне жол берілмейді. 
Мемлекет басшысы басқару барысында, мемлекеттік функцияларды жүзеге 
асыру үшін үкімет мүшелері және халық өкілдерімен кеңесуге міндетті», 
«Мемлекет басшысы конституцияның бір бөлігін болсын немесе толықтай 
болсын теріске шығара алмайды. Сондай-ақ, кеңесті (шура) тәрк ете 
алмайды» [2, 169-171 бб.]  деген қарарлар, «шураның» мемлекеттік басқару 
механизмінің ажырамас бөлшегі екенін айшықтайды.  

М.Хамидуллаһ: «Исламдағы мемлекеттік басқару Құранға негізделді. 
Ал, ислам конституциясы Құраннан кейінгі екінші қайнар-көз ретінде қарас-
тырылды. Әсілі, ислам негіздерінде республикалық немесе монархиялық 
басқару туралы нақты мемлекеттік басқару формасы көрсетілмеген. 
Сондықтан, мұсылман заңгерлері Ислам заңдылықтарына қайшы келмеген 
мемлекеттік басқару тұрпатын қолдап отырған» [12, 181 б.] деп, исламдағы 
басқару туралы жалпы пікір білдіргенмен, алғашқы ислам мемлекеттілігінің 
басқару формасын анықтап алу, бұл мәселенің мәнін ашатыны белгілі.  

Жалпы, Мәдинадағы 622 жылы құрылған ислам мемлекетінің басқару 
формасы «Пайғамбарлық басқаруға» негізделді деп қорытуға болады. 
Себебі, ислам мемлекетін құрушы бастамашыл топ әрбір мәселеде Құран 
аяттарын және Мұхаммед (с.а.у)-ның сүннетін басшылыққа алып отырды. 
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«Шура» органы тек Құран аяттары түспеген немесе Мұхаммед (с.а.у) 
дербес пікірін білдірмеген жағдайда ғана туындаған мәселеге қатысты 
кеңесіп шешім шығаратын. Мемлекетті пайғамбарлық негізде басқару 
туралы белгілі классик ғалым Ибн Халдун былай дейді: «Мемлекетті 
басқаруды табиғи басқару, саяси басқару және пайғамбарлық негізде 
басқару деп үшке  бөліп қарастыруға болады. Табиғи түрде басқару 
дегеніміз халықтың талап-тілектері мен қалаулары бойынша басқаруды, 
саяси басқару деп халықпен санасумен бірге, ақыл мен пікірдің негізінде 
дүниелік мүддені қорғай отырып, қоғамды зиянды әрекеттерден арылтуды 
айтамыз. Ал, пайғамбарлық негізде басқару дегеніміз, дүние істерімен қоса, 
халықтың ақыреттік мүддесін қорғау, яғни, қоғамдық қатынасты және саяси 
мәселелерді реттеуде мұсылман құқығын басшылықа алуды айтамыз» [13, 
29 б.]. Зерттеуші А.Хасанов та «теократиялық мемлекет деп Пайғамбар с.ғ.а-
ның Алламен тікелей байланыста болып, мемлекетті басқаруын айтамыз – 
[16] деген пікірді алға тартады. 

«Мәдина Конституциясында» азаматтық істер мен отбасы мәселелері 
жөнінде де құқықтық нормалар қарастырылды. Сириялық зерттеуші 
Р.Буюти келісімнің 40-шы бабындағы: «Қамқорлықтағы адамдар қамқоршы 
адамдар секілді құқықтық мәртебеге ие» немесе 41 баптағы «Қамқоршы 
адамның келісімінсіз келесі бір адамға қамқорлық жасауға жол берілмейді» 
атты нормалар маула (құлдықтан босаған адамдар) және даһилмен (достық 
серт негізінде тайпаның қамқорына алынған адам) қатар әйел құқығын да 
қамтып отырғанын айтады [6, 216 б.]. Яғни, бұл пікірді таратып түсіндіретін 
болсақ, 40 бап бойынша хұрмен (тайпаның тең дәрежедегі мүшесі) 
маула және даһил дәрежесіндегі адамдардың да тең екендігін, сондай-ақ, 
отбасында ер адамның қамақорлығында саналатын әйелдің ер адаммен 
құқықтық мәртебесінің теңестірілгенін және 41 бап бойынша бір еркектің 
некесіндегі әйелге келесі бір еркектің көз салуына тыйым салынғанын 
аңғарамыз. 

«Мәдина Конституциясында» қоғамның барлық салаларын реттейтін 
құқықтық нормалар бекітілмегенімен, құқықтық үкім берудің негізгі 
бағыттары көрсетілді. Мысалы, мұсылмандардың мемлекетке салықты 
зекетпен беруі, сондай-ақ, мұсылман еместердің жизия салығын төлеуі 
жөнінде «Мәдина Конституциясында» арнайы құқықтар нормалар 
қарастырылмады. Бірақ, 23, 42, 47-ші баптар [3, 191-211 бб.] бойынша 
туындаған мәселелерге соңғы шешім айту Аллаға және Мұхаммед (с.а.у)-ға 
қалдырылғандықтан, мемлекеттік бюджеттің орнын толтыру ісінің Құран 
мен Сүннетке және «шураның» шешімдеріне негізделгенін көре аламыз. 
Яғни, «Мәдина Конституциясында» арнайы көрсетілмеген өзгеде қоғамдық 
салаларды реттеу нормаларының Құран мен Сүннетке және «шура» 
шешімдеріне қалдырылғанын байқауға болады. 
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Р. Буюти  «Мұхаммед (с.а.у) Мәдинадағы Ислам мемлекетін осы 
келісімде көрініс беретін «біртұтастық», «өзара көмек», «теңдік», «әділет» 
атты төрт қағиданың негізінде құрды» деген пікір білдіреді [6, 217 б.]. 
Зерттеушінің бұл көзқарасымен толықтай келісуге болады. Себебі, 
«біртұтастық» қағидасы келісімнің 1, 15, 37, 45 баптарындағы [3, 191-211 
бб.] субъектілерге Мәдина қаласы мемлекетінің мүддесі үшін ортақ міндет-
тердің жүктелуінен, «өзара көмек» қағидасы 12, 15, 16, 34, 40 баптарындағы 
[3, 191-211 бб.] тараптардың қажет кезде бір-біріне қол ұшын созу керек-
тігінен, «теңдік» қағидасы 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35 [3, 191-211 бб.] баптарындағы субъектілерге тең статустің берілуінен, 
«әділет» қағидасы 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10, 11 баптары [3, 191-211 бб.] бойынша 
келісімге қатысушы тараптардың туындаған мәселелерді әділет қағидасына 
сай шешуі керектігі туралы құқықтық нормалардан анық аңғарамыз.  

«Мәдина Конституциясындағы» құқықтық нормаларды мағыналық 
тұрғыдан былайша топтастыруға болады: 1. Саяси мәселелер. 2. Әкімшілік 
мәселелер. 3. Әскери мәселелер. 4. Қылмыстық мәселелер. 5. Азаматтық 
мәселелер. 6. Діни мәселелер. 

«Мәдина Конституциясында» келісімге қатысушы субъектілерді бір 
ретпен көрсетілген. Мәселен, 1 бапта «Бұл кітап Мұхаммед пайғамбар 
тарапынын Құрайыш пен Мәдина мұсылмандары, оларға бағыныштылар 
мен кейін қосылғандар және бірге соғысқандар арасында түзілді» [3, 191-
211 бб.] деп, келісімге келуші тараптарды түгел тізіп, келісімнің 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 баптарында әрбір субъектіні жеке-жеке атап көрсетіп, олардың 
өз ішіндегі туындаған мәселелерді қалай шешетіндігіне тең нормалар 
бекітеді. Сондай-ақ, келісімнің 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
баптарда белгіленген яһуди субъектілерінің құқықтық мәртебесі жөніндегі 
нормаларда бір ізге түсірілген. Бұл «Мәдина Конституциясының» белгілі 
бір құқықтық реттілікке негізделгенін айшықтайды. 

«Карачи қарарларына» зер салған болсақ, «Мәдина Конституциясында» 
сол дәуір мен қоғамның саяси, әлеуметтік, діни ахуалы толық ескерілген 
мемлекетті құруға бағытталған маңызды қадам жасалғанын аңғарамыз. 
Ондағы прогрессивтік құндылықтар ретінде теңдік және толеранттылық 
қағидаларының орын алуын, сондай-ақ, траибалистік ұғымды жоюға 
бағытталған «отандас» ұғымының пайда болғанын аңғара аламыз. Сонымен 
бірге, мемлекетте деспоттық билікке жол бермейтін пайғамбарлық басқару 
және «шура» (мемлекеттік кеңес) жүйесінің қалыптасқанын көруге болады. 
«Мәдина Конституциясы» мәтіндік тұрғыдан алғанда VII ғасырдағы араб 
қоғамына тән «хитаб» (келісімнің қағазда жазылуы) тұрпатында жасалған 
құжат. Құжатта қарастырылған мәселелер  мүмкіндігінше жүйеленген. Ал, 
ұғымдардың реті біріктіру тәртібіне барынша негізделген. Бірақ, «Мәдина 
Конституциясын» бүгінгі заманғы құқықтық құжаттардың кодификация 
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және консолидациясымен салыстыра алмаймыз. Дегенмен, Мәдина қаласын 
мекендеген барлық субектілердің саяси, әскери, әкімшілік, әлеуметтік, 
құқықтық мәселелерінің қамтылуына қарап, бұл құжатты М.Хамидуллах-
тың «Мәдина Конституциясы» деп атауымен толық келісуге болады.
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Резюме

Исахан М. Прогрессивное значение конституции Медины и Карачинской 
резолюции 1951 года 

После переселения мусульман во главе с Пророком Мухаммедом (с.а.с) в 622 
году из Мекки в город Ясриб, Пророк заключил соглашения с предводителями 

Исламтанулық зерттеулер
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местных арабских и еврейских племен, тем самым был принят важный документ, 
соответствующий местному положению города Медины. Профессор М.Хамидуллах 
исследовав этот документ, ввел в научный оборот термин Конституция Медины. 
В 1951 году в городе Карачи Пакистана на международной конференции, по-
священной Конституции Медины ученые вынесли заключение о прогрессивном 
содержании этого документа. В статье дан подробный анализ данному заключению 
в городе Карачи. 

Summary

Issakhan М. Progressive Value of Medina Constitution and Karachi Resolu-
tion 1951 Year

Muhammad (p.b.u.h) emigrated from Mecca to Medina with groups of Muslims in 
622 and has reached an agreement with the host citizens such as Arab and Jewish tribes. 
The agreement has been known as Medina’s regulations and also it has been suggested 
as the significant document in Islam history. Professor Hamidullah considered this docu-
ment as The Constitution of Medina. International scientific conference, which was held 
in 1951 in Karachi, Pakistan, has been resulted in adoption of the resolution on the pro-
gressive significance of this document. This paper widely discusses the range of issues 
and an importance of Karachi’s resolution.
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