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 ــــةَمد ِّاملَق

 



 ــد َِّمةـــــاملَقـ

دم وخاتمم آالعطرة سيرة معلم البشرية وسيد ولد  السيرة النبوية

مليئاة بتألداداو والادروا والعبار المال يساملام مناات  األنبيتء 

اإلنساات و ويساامنير بماات ساانت  اال ديتماات لماا  يراد خياار  الاادنيت 

 واآلخرة.

 ودراساااة ديتمااات بمااات يدببمااات  يدبباااي سااايرة رساااو    

دراسااة ديتماات ألاار ي  دراسااة لبشاار آخاارو ير ااو باا ل  وقاادمي 

وي  يوردنات  و ت   ويسألت معتلر ي  يدشرنت مع نبيت مدماد 

بمات  دوضت ياوم الييتماة وي علنات مما  يرشادو  الخلاه لاديات 

 ييربام للختله مبتر  ومعتلر.

وقاااد يسااار   لااال   اااراء بعاااط األبداااتو المرمبطاااة بسااايرة 

 وياااأمل ألااار ريساااات بمااات  ساااميً  مناااات مااات نشااار م الرساااو  

 تهاا ت مدييااه ودراسااةو وطبعماا230المغاات   نباا  يباال شاايبة  

  بفضاا    معااتلر ويدااو   ملااة ماا  مغاات   رسااو  مسااميً  

ابمااداء ماا   ماا    ضاات ة  لاار  واناا  يخااري هتمااة  اال ديتماات 

و ولاا ا البمات  مولده وانماتء بو تمت وبيعة يبل ببر الصاديه 

لفاات ماا  ببااتر المدااديي  ماا  شاايو  البخااتر  قيمااة ألميااة أل  م 
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 ردمت  تو وروايتمت  ل ه ا البمت  بلات مسنده وم  هنت ماأمل 

 قومات ويهميمات.

ويأمل ها ا العما  ال دياد الا   باي  ياديبم وهاو م موأاة ما   

طردماات  ال ما ممراي  األبدتو  اي الصالة بسايرة الرساو  

لااايا والااادو  ألمياااة ممفرقاااة  ااال المملباااة و ااال بعاااط دو  الخ

العربية ونشري  ل يأمت  مل  الملمييتي العلميةو  ن يننل آيري 

 أااتدة نشاارهت ماارة يخااري  اال بماات  مساامي  لو ااود شااي  ماا  

الماارابط بيناااتو ولو ااود  تئاادة  اال  معااات للمخمصااي   اال ألاام 

ا  ال  معاات  ال وقاد ادماري بييارً السيرة لعا    ي  ينفاع بااتو 

ت دماار اساامير العنااوا  لااا ا يعًاابماات  وادااد وأنااوا  يربطااات  م

أبعاااإداردة واااصادةة واااإدوصادةت نإةواااصاد   واااصا ااا االم ماااو   

 ويأمل ضم  مل  األبدتو.تةلسو ةاةل بدوص

 البحث األول: مبادئ التخطيط واإلدارة يف السرية النبوية.

وال   يليل ضم  يأمت  الليتء العلمال السانو  الراباع المنعياد 

ها  1423العربية الممددة  ل صافر  ل الشترقة بدولة اإلمتراي 

وناات  اسمدساات  الدضااور بفضاا    ونشاار  اال يأماات  الملمياار 

 الم بور.
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وهاا ا البدااو يبااي  األساالو  النبااو   اال اإلدارة سااواء للدولااة 

 يو ندارمااات  اإلسااا مية وي رادهااات العاااتملي  ماااع الرساااو  

ا م  المع بي  بأساتلي  لأل متي مت ي ع  البتدو يدا ي  بييرً 

لملاا  األسااتلي  الماال  إلدارة الددييااة لاام يعلمااوا ساابه رسااو  ا

نااتدي بااات الممااأخرو  ويااأمل ألاار ريا  لاا  اإلدارة بتألهاادا  

المل هل  لات البيير  ل العصور الممأخرةو وقد دتولاي المطار  

 ل ه ا البداو للعدياد ما  ال وانا  اإلدارياة  ال السايرة النبوياة 

ة مااا  خااا   مصاااتدرهت وقترنماااات بنارياااتي اإلدارة المعتصااار

الدديية ومع ال اد  ل ه ا البدو  ن ي  لد  قنتأة ي  البدو ن 

ا وي  الموضو  بدت ة لم يد ما  األبداتو ما   و   ا  قتصرً 

ت ما  يمباانام ال مااع بااي  انخمصات   اال الموضااو  وخصوًصاا

ت ويدأاااوا ألاام الساايرة وألاام اإلدارة الدااديو وهاا ا لاايا صااعبً 

 األبدتو دو  ه ا الموضو . ال م ء إل راء الم يد م 

وانشااره  اال هاا ا الم مااو  بوضااعت ويسااأ    ي  يسااير لاال 

 .ا م  البربة  ل العلم والوقي لإلضت ة أليت مسميبً  م يدً 
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وخجفائـ     ال سـول  البحث الثاني:التجارة اخلارجيـة لججييـ ة الب ةيـة يف   ـ     

 .ال اشدون

   ااال وهاااو بداااو يليااال  ااال مااا ممر  مداااتد المااا رخي  العااار 

هاا  ونشاارمت م لااة دارة الملاا  أبااد الع ياا   اال 1423اليااتهرة 

 ه .1424الريتط مدرم

ويمطاار  البدااو  لاار الع قااتي الختر يااة الم تريااة لل  ياارة 

العربيااة  اال العصاار النبااو  والراشااد  ويمضاام  يهاام مراباا  

الم ترة العربية  اي الع قة الختر ية ومرابا  الم اترة العتلمياة 

  اي الع قة بات.

بمت يمضم  البدو الدديو أ  المعتهداي الم ترية المل ميسر 

الوصااو  للم ااترة الختر يااة سااواء بتنااي ملاا  المعتهااداي داخاا  

ال  يرة العربية يو ختر ات لبنات مديه نفا الاد  بمات مطار  

البدو  لر د م الم ترة الختر ية ويهم السلع الممبتدلاة بمات  ياات 

نياااود المسااامعملة للمباااتد  الصاااتدراي والاااوارداي والعمااا ي وال

الم ااتر و وقااد بتنااي الشااواهد المتريخيااة ماا  العصااري  النبااو  

ا بأساا ويناماة ه ا ال تن  بييرً  لوال   لم يمغير    والراشد

انقمصااتد ومنميااة ومااأمي  الم ااتر  ةديااو يولااي المعليمااتي النبوياا

ودفا ديوقام ووصو  الم ترة آمنة يهمية ختصاة وطبياي ها ه 
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العصاار الراشااد  الاا   هااو يماارة للغاارا النبااو  المعليمااتي  اال 

 البريم.

 :أمهـا  املـنمن) ضر ـي ان  ـنه ا يف ا تملـن املـدني      أث  و نوان   البحث الثالث:

 .امنوذًج  هد مباوية ة  أةي سفيان 

يمددو بتلدر ة األولر أا  دياتة يمااتي  وو   بت  ه ا البد 

  الدااديو  ن ي الماا مني   اال أصاار معتويااة باا  يباال ساافيت  

والماتري  لبياي  أ  يماتي الم مني    ء م  سايرة الرساو  

ألما  ويأاده  باودل   للامعلم  النبوةو وه   و تي النبل 

ام  بعده  ِاَدةْلِحْكَنِصارِنَّ اِنْناآوَإِتاَّللاَّ َدةْذُكْ َناَنإاوُ ْلَىا ِ ابُوُد ُِكنَّ

َاَكإَنالَِطوفًإاَخبِوً ة وبتلمتلل بتني دياتما   و]األد ا [ ت  34َّللاَّ

 يبعااد  لاا  مطبيااه لااا ه اآليااة البريمااةو  باا  معلمااتي ومصاالدت

ت لألماة أتماةو   اتء ها ا البداو ليغطال ها ا ا ممتأيتي ومر عً 

 ال تناا   اال أاااد معتويااة ولاايا ببعيااد أاا  أاااد الرسااو  

 وأصر الراشدي  م  النتدية ال منية.

ال  ياارة وقااد يلياال هاا ا البدااو  اال الماا ممر الخااتما لمااتري  

معة المل  ساعود العربية  العصر األمو ت المنعيد  ل ردت   ت

 ونشر ضم  يأمت  الم ممر.بتلريتط  ل سنة 
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 البحث ال اةن: و نوان  احلاسب اآللي واستخدامات  يف  جم السرية.

وهاااو مدتولاااة منااال  ااال وقاااي البداااو لرصاااد انسااامخدامتي  

ا  ال  يات  اادً ال ترية للدتس   ال خدماة السايرة النبوياةو با لي 

المعر  ألر مت يخدم البتدو للسيرة ساواء المواقاع انلبمرونياة 

دو  دصر لاات يو مسامية    يناات مبلاا مئاتي األلاو  وبا ل  مات 

ناا    اال األسااوا  ماا  يقاارا  مدم ااة مخاا  الساايرة النبويااة 

والماال دتولااي اقمنااتء باا  ماات رييماات منااات سااواء  اال المملبااة يو 

مصور  يننال دصاري يهماات  اإلمتراي يو مصر وغيرهت و ر

ممداو   ال معمبر و ل  م  البدو ب  يسمطيع اليو  ب  مت هو 

مدااا ي بياااع األقااارا  المدم اااة ممااات يخااادم السااايرة  ااال دينااات 

ألار  ساريعًت توي ريي ألر مل  األقرا  دراسة ختصاة ودبًما

باا  منااات ألاار دااده بعااد مصاانيفات وهاال دراسااة مخاادم المساامخدم 

الساايرة النبويااة  ن ي  الدراسااة للدتساا  ماا  ممعلماال ومعلماال 

مرمبط بوقماات  ياد مصادر يقارا  ويساتلي   ديادة  ال ي  وقاي 

وبتلمتلل  ال لم مدرج  ل البداو واسامخدامتي الدتسا  وماواده 

ت. وقد  يلاي البداو بابعط ممغير  ل ب  ستأة بمت نعر   ميعً 

الموصيتي دو  الموضو  و وقد يليل البدو  ل الملمير العلمل 

 ه .1425سعودية المتريخية المنعيد  ل مبة المبرمة ل معية ال
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 :متهيد

وقاد  األنبنال، خار آرحمة للعاللمن  هواو  لقد بعث رسول هللا 

تمنز عنوم بأنه )جمع بن  الدن  القونم وسنلساة الادننلف هاق وقا  

رأس الدولااة  ولاا ل  تشاارب بااللنبوغ وشاابل من اا  واحاد حنااث 

أ  نضاابأ أمااور الدولااة والاادعوغ بأنامااة وو ناال   هقااد أراد 

  بواال الدولااة وساالر  ومنل اا  وعماال  ف ووااالقب اسااتقلم)

أحوالول ونام  قوتول البشرنة والمللناة وا جتملعناة  واألمنناة  

وسلقر أمورهل  وقد اور  خالل أحداث السانرغ النبوناة مبالد  

 ودراسااتول معننااة للسنلسااة ايدارنااة النبونااة نمااا  استشااعلرهل 

منال أ    ومقلرنتول بمبلد  ايدارغ خالل الع ور المختلفاة اال  

وال  م  مجتماع باداقق   نعارب الفقلهاة و   نات  ولم  لم نقرأ

ايدارغ  و  النااالم هااق افناار ماا  األحناال   ومااع هاا ا هقااد الناا  

المختلفاااة أرقااار الت ااارهل  وأ اااو   ت اارهل  رساااول هللا 

التحرااال  هااق مختلااب األمااور ودراسااة حااوادث الساانرغ ومااال 

رهال نرتبأ بول م  مسببل  ونتالق  تعأاق الادارس لاةدارغ وأمو

لااه مفناال عباار  هاا  لاانسممنااز وأماالم قلقااد يدار   ل بأنااهانأبلع اا

التلرنخ البشر  اله  ول ل  هال غرابة أ  نقوم الالت  األمرناق 

  فأعظم مائة رجل في تاارخ  لبشرارخة) اتلبه ملنال هلر  هق 

حناالغ البشاارنة ونموااد اااأعام مااففر هااق  بلختناالر رسااول هللا 
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لناو  هق رأس القلقمة التق تضم ي  اختنلره لمحمد ل ل  بقوله:)

األشاااخلل الااا ن  اااال  لوااام أعاااام تاااأفنر عاااللمق هاااق مختلاااب 

ا م  القرا، يلر حاد المجل    ي  ه ا ا ختنلر ربمل أدهش افنر  

 أنه قاد نفنار التسالف    ولاا  هاق اعتقالد المفلاب أ  محماد 

ال  الرجل الوحند هق التلرنخ ال   نجح بشال أسمر وأبرز هق 

 ف1).ستونن  الدننق والدننو فاال الم

)ي  ها ا ا تحالد الفرناد الا      نقاول:ونقول هق موضع أخر 

أ   ا ل ممال نخاول محماد  لاه للتاأفنر الادننق والادننو  مع ا نانر

 ف2).نعتبر أعام شخ نة مفردغ  ا  تأفنر هق تلرنخ البشرنةف

 مفهوم اإلدارة:

م البرباق ي  علم ايدارغ علم حدنث لم تعرب نارنلته هق العلل

ل بأشااااالل مختلفااااة وواقعن اااا لل وي  ااااال  معااااروب عملن ااااحاااادنف  

  .هق تنانم الدول ويدارتول من  أقدم الع ور لوخ و   

وماا  المالحااا أ  الدارساان  لعلاام ايدارغ رااازوا علاار دراسااة 

النارناال  البربنااة هااق مجاالل ايدارغ ومختلااب الشااواهد هنواال  

                                                 

خللد أسعد عنسر وأحمد غسال  سابلنو     ترجمةلبمائة لألولئل ملنال هلر  ف 1)

)وم  الجادنر بللا ار أ  الالتا   21  دار قتنبة  للأبلعة والنشر والتوزنع  ل

 وبللتللق هإ  علر القلر  له مراعلغ ه ا الجلن ف. بنبوغ الرسول     نفم

 .21  للبمائة لألولئلهلر    ملنال ف2)
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والمدارس البربنة هق  والسلوانل النارنل  مرازن  هنول علر 

ما  قبال رواد علام ايدارغ  وتحلانال   امجلل ايدارغ وتنلولوهل نقاد  

 ف3).بم  هنوم علمل، ايدارغ هق العللم العربق

وتجلهاال الافناار ماانوم ماال ااال  للمساالمن  ماا  دور ابناار هااق 

ا ل مال التألنب هق ايدارغ قبال الباربنن  بقارو  عدنادغ  وخ و  

ف والااانام لألحكاااام لباااا  ا خةاتااا  )نتعلاااإ باااإدارغ الدولاااة مااا  

ايسالمنة المختلفة التاق افار التاألنب هنوال منا  الع ار العبلساق 

 ف4)األول.

عتملدهل بللدرجة األولر علار شاواهد تنانمناة ما  يوالتق ال  

 الع ر النبو  وع ر الراشدن .

                                                 

 .583ل   فلألصول ولألاس لبع مخة) لإلدلرة  انار: الووار   د.سند ف3)

لباخاااة   ها(ف 728 م): تقق الدن  أحمد ب  عبد الساالاب  تنمنة انار مفال : ف4)

 م.1969  دار المعرهااة بناارو   4  أعااي ولبرعخااةللبراارعخة فااي  صاا   لبر

  مخأاوأ تحرخر لألحكام في لباخااة  السورورد : أبو الحس  محمد الببداد 

الفارا،: أباو نعلار محماد با  . 2852هق ماتبة السلنملننة بإسأنبول  تحا  رقام 

 د  ت احنح وتعلناإ محماد حلمااا  ا خةلألحكاام لب  ه(ف458الحسن  الحنبلق ) 

الملورد :  أبو الحس  . ه(1394الفقق  ماتبة أحمد نبول   سربلنل   أندوننسنل  

  دار الفااار  بناارو  لألحكااام لبااا  ا خة.هاا(ف450علااق باا  محمااد باا  حبناا ) 

  ماتبااة الفااالل  الاوناا   1تحقنااإ محمااد خضاار  أ  لبم ااو  صااخحة . )د. ف

 .ه(1403



 

 

 

 

 

 

 أبعاد إدراية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية النبوية

 

32 

وقد اختلف  تعرنفل  ايدارغ وهق هق مجملول تخلل يلر أنوال 

 ختلفن  ينجلز أعملل محددغ.عالقل  بن  أهراد م

ومنوم م  نرى أ  ايدارغ مجرد معرهة مال هاو مألاو  عملاه 

م  األهراد فم التأاد م  أنوم نفدو  ه ا العمل بأحس  وأرخل 

الأاار   ورأى آخاارو  هااق التنبااف والتخأاانأ والتنااانم والقناالدغ 

 والتنسنإ والرقلبة.

لنة واينتلج ونرى آخرو  أنول سنلسة التنسنإ بن  النواحق المل

والتوزنااع وتحدنااد الونااال التنانمااق للمشاارو  والرقلبااة النولقنااة 

وناارى آخاارو  أ  ايدارغ هااق الشاارارغ  …علاار أعماالل التنفناا 

 …المشااارو  التاااق تنشاااأ وتوجاااه وتراقااا  خأاااأ ويجااارا،ا  

وناارى آخاارو  بأنواال عملنااة خلااإ البنقااة الداخلنااة للجوااد الماانام 

هنااال  مااا  نااارى أ  و …ببااارح تحقناااإ األهاااداب الجملعناااة 

ايدارغ هاااق عملناااة اجتملعناااة نترتااا  علنوااال المسااافولنة عااا  

التخأنأ الفعلل ووضع اللواقح الخل ة بللعملنل  هق المشارو  

و ل  بعمل يجرا،ا  عمل سالنمة لضامل  ا لتازام باللخأأ  …

وايشااراب علاار األهااراد العاالملن  بللمشاارو   المقااررغ والتوجنااه

 .وتحقنإ أهداب التالمل بننوم
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اماال ناارى الااابعح أنواال وانفاااة تسااعر يلااار تحقنااإ األهاااداب 

المشتراة بللموارد المتلحة  ونرى آخرو  أنول وانفة م  شأنول 

عااا  أرناااإ أهاااراد آخااارن  وتوجناااه جواااود هاااف ،  أدا، أعمااالل

 ف5).األهراد نحو هدب مشتر 

ايدارغ هاااق العملناااة الخل ااااة ونعااارب د. مااادنق عالقاااق  ) 

 ار البشارنة هاق المناماة ما  ماواد بتنسنإ وتوحند جواود العنل

وعااادد ومعااادا  وأهاااراد وأماااوال عااا  أرناااإ تخأااانأ وتناااانم 

وتوجنه ومراقبة ها ه الجواود ما  أجال تحقناإ األهاداب النولقناة 

 ف6).للمنامةف

ل ه ا التعرنب م  مفلهنم امل عرب أحد البلحفن  ايدارغ مستقن  

قنااإ أنول تعنااق اسااتخدام العاالملن  لتح)مقدمتااه:و  هااق دباا  خلااا

األهداب العلمة والخل ة التاق هاق بادانلتول ونولنلتوال خدماة ما  

 ف7).أجل اينسل  ومجتمعهف

                                                 

السالسال       ا3  أأااااخا  لإلدلرةشم: د. زاق محمود  هل م  بت رب ف5)

 .ه(1414الاون   

دراسااة تحلنلنااة للوااالقب والقاارارا  ايدارنااة    لإلدلرةد. ماادنق   عالقااق: ف6)

 .22  للإلدلرة في لإلا م  نقال  ع  الضحنل   22ل

    دار الشاارو 1  ألإلدلرة فااي لإلااا مالضااحنل : د. عباادالرحم  يبااراهنم   ف7)

 .39ه( ل1407جدغ  
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 ف8).)تشبنل البشر لمل هنه م لحتومفهق:مل أ  مومة ايدارغ ا

وعلاار الماادنر أ  )نسااعر يلاار معرهااة الوضااع ا جتماالعق وماال 

نواهإ ه ا المجتمع ومل   نواهقه وأ  نفسس ها ه المعرهاة علار 

 ف9).ومعرهة ومعلومل   حنحةفعلم 

  ِّلَ وأمل هق القرآ  الارنم هقد ورد  ايدارغ هق قولاه تعاللر: 

أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِدخُرو ََها شَْخا َُكْم فَ َاْخَس َع َاْخُكْم ُج َاا َّل أََّل 

َرااِهخدَّل َو ِْن  تَْكتُشُوَهااا َوأَْرااِهُدول  َِتل تَشَاااخَْعتُْم َوَّل خَُضاااَر َكاتِاا َّل َوّلَ 

ُ شُِكالمِ َراْي    ََ ُ َو ََ َ َوخُعَ مُِمُكاُم  ََ تَْفعَ ُول فَِإ َهُ فُُاوقَّل شُِكاْم َولتَُُاول 

 .[البقرغف](282َعِ خمَّل 

ل المعاروب حللن ا ولولم أقب علر لفا نبو  ع  ايدارغ بمفووم

وقد ورد عند شرال الحدنث شئ ممال نسا  للسانة وما   لا  مال 

أونال حادنث  الترما   هاقاألحو   هاق شارحه ل احنح  أورده

امَّ   للنبق  منسو  وهو ضعنب عناده وعناد غناره بقولاه: )اللَّو 

ا " َحْناث   ا َوَسلقِر  َداَرغِ أَْ  اِْجعَْل اْلَحإَّ َداقِر  " أَِمرَّ ِمْ  اْيِ أَِدْر اْلَحإَّ

                                                 

  دار الشاارو   1  ألإلدلرة فااي لإلااا مالضااحنل : د. عباادالرحم  يبااراهنم   ف8)

 .38ل  ه(1407جدغ  

  دار الشاارو   1  ألإلدلرة فااي لإلااا مالضااحنل : د. عباادالرحم  يبااراهنم   ف9)

 .39ل  ه(1407جدغ  
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  ف10).َداَر" نعنق علق ب  أبق ألل ف

ماا  قباال المخت اان  هااق علاام  ومااع اخااتالب هاا ه التعرنفاال  

ايدارغ هاااإ  المعنااار واحاااد وهاااو تحقناااإ األهاااداب عااا  أرناااإ 

 التنانم واستخدام الموارد واستبالل الألقل .

وقااد تنوعاا  هنااو  ايدارغ وأقساالم التااألنب هنواال  هااق الوقاا  

ومنواال ماال ألااب  ف11) همنواال ماال ألااب هااق ايدارغ الحدنفااة الحلضاار 

مناااال ماااال ألااااب هااااق ايدارغ و ف12) هااااق أساااابل  النجاااالل ايدار 

 ف14) ومنوااال مااال ألاااب هاااق ايدارغ بلألهاااداب والنتااالق  ف13) اينتلجناااة

ومنال مال  ف15) ومنول مل ألب هق األ اول واألساس العلمناة لاةدارغ

ومناال ماال ألااب هااق نارناال  التأااونر  ف16) ألااب هااق يدارغ التبنناار

                                                 

 .3647   حدنث رقمتحفة لألحوتي  المبلرافور ف 10)
  مفسساة شابل  الجلمعاة  لإلدلرة لبحدخثاةلم ر : د. أحمد محمد  ا انار: ف11)

 ه(.1416ايساندرنة  
صاا اعة د. هن ال عماار    :السااوندا : د. أالر  محمااد. وبلشااراحنل اناار: ف12)

 ه(.1421  دار األندلس الخضرا،   جدغ  2  ألب جا 
 م.1991القلهرغ   غرن    ماتبة لإل تاجخة دلرة السلمق: د. علق   انار: ف13)
  ماتبة عن  شامس 4  ألإلدلرة شاألهدلف ولب تائجانار:الووار : د. سند   ف14)

 م.1999بللقلهرغ  
 شامس   ماتبة عن  لإلدلرة لألصول ولألاس لبع مخة  انار مفال : الووار  ف15)

 م.1977القلهرغ   
  ترجماة تحناة عمالرغ  مراجعاة لااترلتخجخة لبتيخخارونلسو : داهند   انار: ف16)

 م.1995القلهرغ   الفجر   دار 1شفنإ رز  هللا  أ
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 ف18) والتناااانم ومنوااال مااال ألاااب هاااق أسلسااانل  ايدارغ  ف17) ايدار 

امااال ألفااا   ف20) وا ت ااال   ايدارناااة ف19) دارغ ا ساااتراتنجنةواي

وح ااار الفناااو  أو  ف21) اتااا  مختلفاااة هاااق ايدارغ هاااق ايساااالم

الات  ايدارنة ممل نستحنل ونحتلج يلر مجلدا  لاا  مال  ارتاه 

هنل هاو أمفلاة لابعح مال نتداولاه النالس هاق الماتبال   ما  اتا  

 . ا  عالقة بللموضو 

ايدارغ النبونااة هااإ  ماا  أقاادم ماا  ألااب هنواال وأماال التااألنب هااق 

التلمسلنق هق اتلبه )تخرن  الد    الشرعنة علر مل  قالخزاع

                                                 

  1  أ ظرخاااا  لبت اااوخر لإلدلرياألعرجاااق: د. عل ااام وآخااارو    اناااار: ف17)

 ه(.1402وزارغ التعلنم  ببداد  

  الشاااراة أااااااخا  لإلدلرة ولبت ظاااخمعبااادالرحنم: محماااد عبااادهللا   اناااار: ف18)

 .1992العربنة للتوزنع  القلهرغ  

  ترجمة محماود دلفخد، لإلدلرة لّلاترلتخجخة : توملس وهنجر: وهلن انار: ف19)

 م.1986  معود ايدارغ  الرنلح  مرسق وآخرو عبد الحمند 

لّلتصااّل  لإلدلرخاة ماهختهاا انار: العفنمن : هود ب  سعود ب  عبادالعزنز   ف20)

 ه(.1414  الرنلح  2  أوأهدلفها

  4أ   لإلدلرة ولبحكم في لإلا مالضحنل : د. عبدالرحم  يبراهنم  انار:  ف21)

لإلدلرة الضاحنل : د. عبادالرحم  يباراهنم  . 330ل  فها(1417بدو  مال   )

 ه(.1407  دار الشرو   جدغ  1  أفي لإلا م
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ماا  الحاارب وال اانلقع والعماال    ااال  هااق عوااد رسااول هللا 

 ف22).فالشرعنة

وا ل  مل ألفه عبد الحق الاتالنق هاق اتلباة المشاوور التراتنا  

 ف23).)نالم الحاومة النبونةفأو ايدارنة

التخأنأ دارنااة لواال عملناال  رقنسااة أربااع هااق)واألعماالل اي  

والتنانم  والتوجنه والرقلبةف وه ه األمور نجدهل هاق اال أناوا  

ونجد لوال شاواهد مختلفاة ما  أحاداث  ف24) ايدارغ العلمة والخل ة

السااانرغ النبوناااة  ومااا  أحاااالم الشااارنعة المختلفاااة التاااق أبقوااال 

 المسلم هق أنلمه.والمجتمع   وملرسول رسول هللا  

وايدارغ )تاااالزم اااال جواااد جمااالعق هاااق المفسسااال  الدننناااة 

أو هااق المناازل  هااق المستشاافنل  أو المستو اافل  …ةوالخنرناا

                                                 

تخارخج لبادّلّل  لباامعخة علر ب  محمد التلمسالنر    ف الخزاعر: أبو الحس22) 

  عماااّل  لبراارعخةماان لبحاارف لبصاا ائ  ولب  ع اام ماكااان فاام عهااد لبراااول

تحقنااإ أحمااد محمااود أبااو سااالمة  المجلااس األعلاار للشااقو  ايسااالمنة  القاالهرغ 

 ه(. 1401

 ظام لبحكومة لب شوخة لبمامم لبترلتخا    رف الاتلنر: عبدالحر ب  عبد الابن23) 

   دار الاتل  اللبنلنق  بنرو  )د. ف.2  ج لإلدلرخة

 .23  لدلرة في لإلا ملإلالضحنل : د. عبدالرحم  يبراهنم   ف24)
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ت الح  الجواد الجمالعق ببارح تحقناإ  ايدارغالخ امل أ  …

 ف25).م لحة علمة منفعة علمةف

للمجتمااع المساالم أفاار  وتااأفر   و شاا  أ  يدارغ الرسااول  

لبنقناة المختلفاة التاق عل ارته ساوا، منوال األخالقناة بللاروب ا

أو ا قت الدنة وا جتملعناة  الدنننة التق أفار هنوال رساول هللا 

أابار تبننار  امال أنوال  والسنلسنة والتق غنر هنوال رساول هللا 

بمحدودنتول وبللبنقة التق وجد  هنول ويمالننل  الزمل  والماال  

يدارغ النبونااة  التااق نمااا  ااال  لواال تااأفنر مبلشاار هااق أساالو  ا

حاومنااة  يدارغ دنننااة  مفسساانة شاابهاعتبلرهاال يدارغ حاومنااة و

 غ  يدارواقت اااااالدنة  يدارغ اجتملعنااااااة يدارغ أساااااارنة وعلقلنااااااة

مشتراة  يلر غنار  غ  يدارعسارنة  يدارغ أزمل   يدارغ تأبنقنة

 لاا  ماا  جواناا  وأنااوا  ايدارغ التااق نراهاال ملفلااة هااق ساانرغ 

ا  دراستول وا قتبالس منوال ما  خاالل المواقاب نم  الرسول 

 واألحداث المختلفة.

ورغااااام افااااارغ الدراسااااال  عااااا  ايدارغ ايساااااالمنة وهارهااااال 

وتأبنقلتواال هااق الع ااور المختلفااة عباار الاادول ايسااالمنة التااق 

ل  ي  أ  أ اااول هاااا ه المملرساااال  امتاااد  خمسااااة عشااار قرن اااا

                                                 

 .507   لولألاس لبع مخة لإلدلرة لألصول  الووار ف 25)
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الع ر النباو   ومستنداتول الشرعنة وسوابقول النالمنة تعود يلر

ماا  وجوااة الاا   لاام نبأاار اماال نجاا  هااق الدراساال  ايدارنااة 

 األخرى.امل غأن  الع ور ايسالمنة نار  

  :مفهوم التخطيط

أاوأ المساتأنلة هاق الشاق، والجماع خ   الَخأ الأرنقاةهو م :)

هق الببلر الألخألأ  هقلل وشم لأ أَ وقد جمعه العجلج علر أخْ 

أ  أراقاإ لام نعام البناث الابالد أوأ هق األرح خ   ونقلل الاأل

أ و  تالاام  لاا  الَخاا نقاالل يلاازم الَخااأ الأرنااإ واحاادتول والواال  

بقلام أو  اتباه لأ الشق، نخأه خأ اخَ  ات  وأ القلم أ  خَ  عنه و

تقااول اللتسااأنر  التواا ن  التخأاانأ والتخأاانأ التسااأنر غنااره 

 ف26).علنه  نوبه أ  سأر ف خأأ 

ونادبره اال  نفاار هاق أماره  ونقلل:)هال  نخأ هق األرح ي ا 

َخَأااَأ هنااهواساال،  أَ َأااخَ م   وفااو  أااوأ وااا ل  تماار مخأااأ خ   م 

 خأااوأ وهنااه  اخااتأ  االر خااأ وجوااه و  مخأااأ وووحااش 

أة اللخأ ع اره واختأ البالم أ  نب   للأرنقاة اأنوال اسام  الخ 

أة األرحأ و و الخَ  الَخأ الأرنإو  … تنزل م  غنر أ   الخ 

أ   واختأوال وهاوخأوال لنفساه خأال  قاد لا  وننزلول نلزل قبال 

                                                 

 .287  ل 7 ج  باان لبعر   اب  مناور ف26)
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 دارا ومناه يحتلزهال لنبننوالنعلم علنول عالمة بللخأ لنعلم أناه قاد 

 ف27).الاوهة والب رغف أَ أَ خ  

أااة ي ا أ   الساالأل  لجملعااة ماا  المساالمن  أ  نختأااوا والخِ  ِِ

الاادور هااق موضااع بعننااه ونتخاا وا هنااه مساالا  لواام اماال هعلااوا 

اساار  الخاال، ماا  الخأااة ألنواال  بللاوهاة والب اارغ وببااداد وينماال

أااااة   أخرجاااا  علاااار م اااادر بنااااق علاااار هعلااااه   وجمااااع الخِ 

أ للمال  ال   نختأه لنفساه ما  غنار هال، نقالل  نقلل خِ …أَ أَ خِ 

أ الأرناااإ نقااالل  الااازم هااا ا أ بناااق هاااال   قااالل  والَخاااهااا ا ِخااا

 ف28).أالخَ 

وقد عرب أحد علمل، ايدارغ التخأانأ بأنه:)الوانفاة ايدارناة 

قنالم باأ  نشالأ ما  األنشاأة ونتألا  القنالم باه بنجالل األولر لل

تحلناال البنلناال  عاا  الملضااق واتخاال  قاارار هااق الحلضاار وتقناانم 

 ف29).للمستقبلف

ونماااا  تلخااانل التخأااانأ بأناااه ا ساااتعداد هاااق الحلضااار لمااال 

نواجوه اينسل  هق المستقبل والسانر علار أرنقاة ونماأ خالل 

                                                 

 .288   ل1 ج  باان لبعر   اب  مناور ف27)

 .289   ل1 ج  باان لبعر   اب  مناورف 28)

 .171ل   أاااخا  لإلدلرة ولبت ظخممحمد عبدهللا    معبد الرحن ف29)
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 ومدروس لتحقنإ أهداب حلضرغ ومستقبلة.

ومراحال سانرته المختلفاة تسانر  د الن  حنالغ رساول هللا وق

وهإ خأأ مدروساة مبنناة علار معرهاة الواقاع وتوقاع المساتقبل 

والمساالهمة هااق تسااننر األمااور حلضاارغ ومسااتقبلة  وماال ساارنة 

الدعوغ واختفل، الرسول هق دار األرقم وأماره أ احلبه باللوجرغ 

المدنناة   يلر الحبشة  وعارح نفساه علار القبلقال وهجرتاه يلار

 والهة تحرالته ي  وهإ خأأ مدروسة ومحددغ.

وا ل  الحلل هق ال غزوغ وحلدفة م  حوادث السانرغ نالحاا 

هنول التخأنأ المسبإ مفل غزوغ بدر وغزوغ األحازا   وغازوغ 

خنباار  وهااتح ماااة وغنرهاال ماا  الوقاالقع والساارانل المختلفااة هااق 

 السنرغ النبونة.

مدننااااة هااااق الخنااااد  خأااااأ لتح اااان  ال اماااال أ  الرسااااول 

المشااوور وقاالم بتخأنأااه ورساامه بنفسااه علاار األرح  وتحدنااد 

مواقااع الحفاار ومساانر الخنااد  وعماال مااع ال ااحلبة هنااه لتقونااة 

امااال أناااه خأاااأ لحشاااد اااال  ف30)دهلعااال  المدنناااة ضاااد أعاااداقول 

الألقااال  العساااارنة البشااارنة ل اااد تلااا  الموجاااة المعلدناااة مااا  

 األحزا .

                                                 

 .216  ل 3   جلباخرة لب شوخة  اب  هشلم ف30)
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 :التنظيم وترتيب املسؤوليات

شرب بمرتبة النباوغ وهاق أعلار  م  المعروب أ  الرسول 

رأس المجتماع   المرات  البشرنة ومع ه ا التشرنب هقد اال  

المسلم من  بدانلته األولار هاق مااة المارماة  وحان  قلما  دولاة 

ندنر شافونول بنفساه ونارأس الدولاة   ايسالم هق المدننة ال  

مختلفة ونالب غنره م  ومسفولنلتول الدننونة ونسوس أمورهل ال

 ال حلبة بمسفولنل  محددغ وبأرنقة منامة.

  ََمااا لْبُمْمِم ُااوَن لبَااِتخَن اَم ُااول شِاااََوِ َوَرُاااوِبِه  تَعَااللَر:وقااد قَاالَل 

 ف.(31خَاْتَهشُول َحتَام خَْاااتَنِْت ُو ُ  َجااِم   بَاامْ َو َِتل َكاا ُول َمعَاهُ َع َاام أَْمار  

نَمالَ  هََجعََل َدِلنَل اْبتِدَ  نَملِ  الَِّ   َمل ِسَواه  تَبَاع  لَاه  اْيِ ِ اِ، اْيِ ف امَّ  بِالَهَّ

  .بَِرس وِلِه 

فم التنانم وا ستق ا  ما  المسافول والشاعور بترتنا  األماور 

وعااادم يهسااالد الناااالم والتخلاااق عااا  الواجبااال  واحتااارام القنااالدغ 

 والمسفولنة. 

نعه األن الر بنعاة حننمل بل وم  أابر الشواهد علر  ل  أنه 

لاه نقبال، ما  بنانوم ناوناو   العقبة الفلننة أل  منوم أ  نخرجاوا

مساافولن  عاا  انخاارن  لتلقااق األواماار ومتلبعااة التنفناا  ااال هنماال 

                                                 

 .62نة آ  اورة لب ورف 31)
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اا  اماال أنااه  ف32) نخ ااه ل علاار الترتناا  والتنااانم ااال  حرن  

بلسااتمرار والناا  أوامااره هااق هاا ا الجلناا  قونااة وواضااحة  هااق 

 د ومل نتبع  ل  م  أمور أخرى.أمور العبلدغ والجول

نو ق أ حلبه بتنانم أماورهم هقاد روى األمالم  وقد ال   

  نحال لفالفاة  قالل: أحمد ب  حنبل هاق مسانده أ  رساول هللا 

 ف33).ناونو  بفالغ م  األرح ي  أمروا علنوم أحدهم

ال  نبعث الجناوش والسارانل المختلفاة ونالاب أحاد  امل أنه 

 وقنلدتول.ال حلبة بإملرتول 

حننماال دخاال ماااة وهااو علاار رأس جاانش المساالمن   باال ينااه 

نااام هاار  الجاانش الفلتحااة بدقااة وحاادد لااال هرقااة قناالدغ ومنفاا  

وموقع وموالم بدقاة متنلهناة حتار نضام  للمسالمن  وألهال مااة 

 .أابر قدر م  النالم والسالمة واألم 

نتخا  ا حتنلأال  المختلفاة حتار   نشابر   بل ي  الرساول 

مفتااه   األماالرغ والقناالدغ والمساافولنة هواالهو هااق غاازوغ من اا

ْفتَاةَ َزْناَد ) ِ  لر هللا علنه وسلم َعلَار َجاْنِش م  اْستَْخلََب َرس ول  َّللاَّ

ْبَ  َحلِرفَاةَ َوقَالَل هَاإِْ  أ ِ انَ  هََجْعفَار  ْبا   أَبِاق َألِلا   هَاإِْ  أ ِ انَ  

                                                 

اشل لبهدى . وانار: ال للحق الشلمق  465  ل لبميازي اب  أبر شنبة  ف32)

 .281  ل 3ج  ولبرراد

 .177  ل 2  جلإلمام أحمد ا دمف 33)
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ِ ْب   َرَواَحةَ هَاإِْ  أ ِ انَ   اال  هَتَقَادََّم هَعَْبد  َّللاَّ وَ  َرج  ْساِلم  هَْلنَاْرتَِح اْلم 

ِ ْبا    انَاةَ َعْباد  َّللاَّ انَةَ َجْعفَر  َوتَقَادََّم هَق تِاَل هَأََخاَ  الرَّ َزْند  هَق تَِل هَأََخَ  الرَّ

وَ  بَْعَده  َخلِلَد ْبَ   ْسِلم   ف34).فاْلَوِلندِ َرَواَحةَ هَتَقَدََّم هَق تَِل هَلْختَلَر اْلم 

هااق اختناالر خللااد أاباار دلناال علاار  رب ال ااحلبة ولعاال ت اا

هق تربنة أ حلبه علار الناالم والترتنا  وأ   نجلل الرسول 

   نتراوا المسفولنة شلغرغ دو  قنلدغ.

ناانام البلاادا  المختلفااة حننماال تاادخل تحاا  لااوا،   اماال ااال  

الدولة ايسالمنة حنث نعن  علنول األمرا، ونحدد لوم مسفولنل  

لوم م  نقومو  بمولم أخرى مسلعدغ مفل القضل، خل ة ونعن  

وتنااانم بناا  الماالل أو أعماالل الزااالغ وغنرهاال ماا  األمااور التااق 

نحتلجواااال ايقلاااانم أو البلااااد الاااا   دخاااال تحاااا  نااااالم الدولااااة 

 ف35).ايسالمنة

                                                 

  ياازىلبم. واناار: ابا  أبار شانبة  16   للألحكام لبا  ا خة  الملورد  ف34)

 .367ل 

 لبترلتخا  لإلدلرخاة  الاتالنق. 35 ل  لباا  ا خة ملألحكا  الملورد  :انار ف35)

. 538ل 1ج  تخااارخج لبااادّلّل  لباااامعخة  ق. الخزاعااا447(اا( 391  ل2ج 

 .35  ل لبوّلخة ع م لبش دلن  العمر 
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ال  اْلقَاِو     َ )وقد ال  } ج  وِ  الرَّ ار  الش اَجل   ن قَدَّم  هِق يَملَرغِ اْلح 

نِ  يَ ا لَاْم نَس ادَّ َمَسادَّه ف . َالَ  هِ  َويِ ْ  ناِه ما  ه اَو أَْ الَح  ِمْناه  هِاق الادذِ

ْنا     َوِلَوَ ا َاالَ  النَّبِاق   نَْساتَْعِمل  َخلِلاَد ْباَ  اْلَوِلناِد َعلَار اْلَحاْرِ  م 

ْشااِرِانَ  ف. َماَع أَنَّااه   َوقَالَل:أَْسالََم  )ي َّ َخلِلااَد َساْنب  َساالَّه  َّللاَّ  َعلَار اْلم 

ه  النَّبِق  أَ  غ   (ا(َحتَّر ينَّه   ْحنَلن ل قَْد َالَ  نَْعَمل  َمل ن ْنِار  قَالَم ف امَّ  (ا(َمارَّ

اااَملِ،  مَّ ينذِاااق أَْبااارَ )َوقَااالَل:َرهَاااَع نََدْناااِه يلَااار السَّ ااال هَعَاااَل اللَّو  أ  يلَْنااا  ِممَّ

ه  هِق يَملَرغِ اْلَحْرِ   ……َخلِلد   م  ; أِلَنَّه  َالَ  َوَمَع َهَ ا هََمل َزاَل ن قَدذِ

.أَْ لََح هِق َهَ ا اْلبَلِ  ِمْ  َغْنِرِه َوهِْعل  َمال هَعَاَل بِنَاْو ِ  َاالَ    تَأِْونال 

ااْدِ  ; َوَمااَع  أَب او َ رذ  رضااق هللا عناه أَْ االََح ِمْناه  هِااق اأْلََملنَاِة َوال ذِ

َويِنذِاق أ ِحا   لَا   نَل أَبَل َ رذ  ينذِق أََرا  َضِعنف ل:)َهَ ا هَقَلَل لَه  النَّبِق  

ف َر َّ َعلَر افْنَْنِ  َوَ  تََولَّنَ َّ َملَل نَتِنم  َرَواه   .َمل أ ِح   ِلنَْفِسق : َ  تَأَمَّ

ْسِلم .  م 

َملَرغِ َواْلِوَ نَِة أِلَنَّاه  َرآه  َضاِعنف ل َماَع أَنَّاه  قَاْد  و نََور أَبَل َ رذ  َعْ  اْيِ

َدَ  لَْوَجااة  ِمااْ  َرا،  َوَ  أَقَلَّااْ  اْلبَْبااَرا،  أَْ ااَماال أََالَّااْ  اْلَخْضاا)َرَوى:

َر النَّبِق   .فأَبِق َ رذ   غ  َعْمَرو ْبَ  العلل هِق َغْزَوغِ " َ اِ   َوأَمَّ َمرَّ

َعلَاار َمااْ  ه ااْم  ( ْاااْسااتِْعَأله ل أِلَقَلِربِااِه الَّااِ نَ  بَعَفَااه  يلَااْنِوم (السَّاَلِسااِل 

َااَ ِلَ   أَبِناِه.َر أ َسالَمةَ ْباَ  َزْناد  ; أِلَْجاِل َألَاِ  فَاأِْر َوأَمَّ  ِمْنه .أَْهَضل  

َل ِلَمْ لََحِة َراِجَحاة  َماَع أَنَّاه  قَاْد َاالَ  نَا او   َماَع  ج  َالَ  نَْستَْعِمل  الرَّ

نَملِ    اأْلَِمنِر َمْ  ه َو أَْهَضل  ِمْنه  هِق اْلِعْلِم َواْيِ
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َم ي ا رأى أ  اْلَحلَجة   وقد ال   هِق اْلِوَ نَِة يلَر اأْلََملنَِة أََشدَّ ق دذِ

: َول َوِحْفا َوال  ِمفْال  ِحْفااِ  اأْلَِمن   ال اْساتِْخَراج  اأْلَْماَواِل َونَْحِوَهال ; هَأَمَّ

َول  غ  َوأََملنَااة  هَن ااَولَّر َعلَْنَواال َشاالِد قَااِوِ  نَْسااتَْخِرج  هَاااَل ب اادَّ هِنااِه ِمااْ  ق ااوَّ

تِااِه َوَالتِاا    َوَاااَ ِلَ  هِااق يَماالَرغِ  َوأََملنَتِااِه. أَِماان   نَْحفَا َواال بِِخْبَرتِااِه بِق وَّ

نِ  َجَمااَع بَااْنَ   َشاالَوَرغِ أَْهااِل اْلِعْلااِم َوالاادذِ اْلَحااْرِ  يَ ا أََمااَر اأْلَِمناار  بِم 

اْلَمْ االََحتَْنِ  ; َوَهَاااَ ا هِااق َساالقِِر اْلِوَ نَاالِ  يَ ا لَااْم تَااتِمَّ اْلَمْ االََحة  

ِل َواِحد  َجَمَع بَْنَ  َعَدد  ; هاََل ب دَّ ِمْ  تَاْرِجنحِ اأْلَْ الَحِ أَْو تَعَاد ِد بَِرج  

.اْلَمْولَر يَ ا لَْم تَقَْع اْلِافَلنَة  بَِواِحِد   تَلمذ 

اأْلَْعلَاام  اأْلَْوَر   اأْلَْافَااأ  ; هَااإِْ  َااالَ   اْلقََضاالِ،:َون قَاادَّم  هِااق ِوَ نَااِة  

َم أََحد ه َمل أَْعلَ  اه  َون َخالب   ((َم َواْنَخر  أَْوَرَ  ; ق دذِ ْام  هِنَمل قَْد نَْاَور  ح 

اه  َون َخالب  هِناِه  (ا( هِنِه اْلَواَوى ْام   اِ ْشاتِبَله :اأْلَْوَر   ; َوهِنَمال نَاد    ح 

ِ  لر هللا علنه وسلم أَنَّه   اأْلَْعلَم . )ي َّ  قَلَل:هَِفق اْلَحِدنِث َعْ  النَّبِقذ

 َ وِد الش اب َولِ  َون ِحا   اْلعَْقاَل اْلَالِماَّللاَّ ر  َل  ن ِح   اْلبََ َر النَّلهَِ  ِعْناَد و 

ل وِل الشََّوَواِ ف  ف 36) .{ِعْنَد ح 

َمل قَلَل بَعََث النَّبِق   وقد ورد ِ ْبِ  ع َمَر َرِضَق َّللاَّ  َعْنو  َعْ  َعْبِد َّللاَّ

  َااَر َعلَااْنِوْم أ َساالَمة ْبااَ  َزْنااد  هََأعَااَ  بَْعااح  النَّاالِس هِااق  بَْعف اال َوأَمَّ

)أَْ  تَْأع ن وا هِق يَِملَرتِاِه هَقَاْد ا ْنات ْم تَْأع ن اوَ  : يَِملَرتِِه هَقَلَل النَّبِق  

                                                 

 .258((  255  ل28  ج لبفتاوى  اب  تنمنة ف36)
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َمالَرغِ َويِْ  َاالَ   ِ يِْ  َاالَ  لََخِلنق ال ِلْةِ هِق يَِملَرغِ أَبِنِه ِمْ  قَْبال  َواْنام  َّللاَّ

ِ النَّ  ِ النَّلِس يِلَقَّ بَْعَده  فلَِمْ  أََح ذ  ف37).لِس يِلَقَّ َويِ َّ َهَ ا لَِمْ  أََح ذ

ناااأمر البقناااة بللسااامع والألعاااة   ولتمااالم التناااانم هقاااد اااال  

 لألمرا، والقلدغ بللمعروب

اِحنحِ:  وقد قَلَل   ْساِلِم السَّاْمع  )هِق اْلَحِدنِث ال َّ َعلَر اْلَماْرِ، اْلم 

َون ْساااِرِه َوَمْنَشاااِأِه َوَمْاَرِهاااِه َمااال لَاااْم ن اااْفَمْر َوالأَّلَعاااة  هِاااق ع ْساااِرِه 

 ِ ِ هَإَِ ا أ ِمَر بَِمْعِ نَِة َّللاَّ  :ف َوقَلَل  هاََل َسْمَع َوَ  َألَعةَ بَِمْعِ نَِة َّللاَّ

 ف م  مجمو  الفتلوى.ل وِ  هِق َمْعِ نَِة اْلَخلِلإِ َ  َألَعةَ ِلَمخْ )

 لعاااة هقاااد اااال  وماااع هااا ه األوامااار ال ااالرمة بللسااامع والأ

نو ااق بللألعااة هااق المعااروب وعاادم ا سااتجلبة لألخأاال، التااق 

ن اادرهل المساافولو  هقااد ورد )َعااْ  َعِلااقذ  َرِضااَق َّللاَّ  َعْنااه  أَ َّ 

اال   اَر َعلَاْنِوْم َرج  ِ َ الَّر َّللاَّ  َعلَْناِه َوَسالََّم بَعَاَث َجْنش ال َوأَمَّ َرس وَل َّللاَّ

ا هَقَاالَل ادْ  وَ  هَأَْوقَااَد نَاالر  ل وَهل َوقَاالَل آَخاار  ل وَهاال هَااأََراَد نَاالس  أَْ  نَااْدخ  خ 

ِ َ لَّر َّللاَّ  َعلَْناِه َوَسالََّم هَقَالَل  يِنََّمل هََرْرنَل ِمْنَول هَ  ِاَر َ ِلَ  ِلَرس وِل َّللاَّ

وَهاال لَااْم تََزال ااوا هِنَواال يِلَاار نَااْومِ  ل وَهل لَااْو َدَخْلت م   ِللَّااِ نَ  أََراد وا أَْ  نَااْدخ 

                                                 

 .3451   لالمنلق     اتللبشخاريصحخح  ف37)
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 ِ اْلِقنَلَمِة َوقَلَل ِلْْلَخِرنَ  قَْو   َحَسن ل َوقَالَل َ  َألَعاةَ هِاق َمْعِ انَِة َّللاَّ

وِبف يِنََّمل الأَّلَعة  هِق اْلَمْعر 
 ف38). 

وقد ال  ال مواب وعلمل له مسافولنل  محاددغ ساوا، النا  

دنننااة أو دننونااة  هااللمف   مسااتأم  علاار الوقاا  ومساافول عاا  

 ف39).لمع أ  ايملم أعلر منه من ب   لوتأخر ل متلبعة ايملم هنم

لااه الأاار   والقلضااق وانفتااه العاادل باان  الناالس  وقااد حاادد 

 ف40).والوسلقل المعننة علر  ل 

األمفلة للواالقب هاق العواد النباو  افنارغ ون اع  هإ  وها ا 

 ف41).ح رهل ي  أ  ال وانفة أو عمللة منول لول واجبل  محددغ

 :إدارة املوارد البشرية

م  المعلوم أ  ايدارغ تعتمد هق تنفن  أعمللوال وتحقناإ أهاداهول 

 علر القوى البشرنة القلدرغ علر تحقنإ األهداب المنشودغ.

بااللقوى البشاارنة العلملااة معااه هااق  ولاا ل  هقااد اهااتم الرسااول 

يدارغ شاااافو  الدولااااة والاااادعوغ ايسااااالمنة  ونعتباااار ا هتماااالم 

                                                 

 .686حدنث رقم   ما د لإلمام أحمد ف38)

 .643  شرل الحدنث رقم فتح لبشاري  اب  حجرف 39)

 .5204  شرل الحدنث رقم فتح لبشاري  ب  حجرا ف40)

 .50  ل1  ج لبترلتخ  لإلدلرخة  انار: الاتلنق ف41)
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ولونااال  هاااق ايدارغ بللمسااالعدن  والقاااوى العلملاااة مااا  أهااام األ

 ف42).القدنمة والحدنفة بل وروحول التق تعتمد علنول

لسااال   ولعاال عملنااة ايح اال، التااق أماار بواال رسااول هللا 

المدننااة المنااورغ بعااد هتاارغ ماا  الوجاارغ ماا  أاباار األدلااة علاار 

ا هتملم بمعرهاة القاوغ البشارنة وتقادنراتول هقاد ورد أ  الرساول 

  وله ااتبوا لر ما  تلفاا بليساالم بإح ل، المسلمن  هق قأمر

ل وخمسااملقة ماا  الناالس نقااول ح نفااة باا  النماال  هاتبناال لااه الف اا

ايدارغ مبلشاارغ لانااه نعأااق وي  ااال  األماار   نخاال  ف43)رجاال

 ل حول ا هتملم بللألقل  البشرنة ودراستول.خل    لمفووم  

المجتمااع المساالم هااق الع اار النبااو  تمفاال هااق بدانلتااه نااالم و

ااألولر هق  ل أ  العالملن  ماع الرساول المدننة المناورغ وخ و  

  ننتمو  لعن ارن  رقنسان  همال الموالجرو  واألن الر وهام

والنا   ال ن  قلموا بمعام المولم ايدارنة هاق دولاة الرساول 

لواام سااملتوم الخل ااة المو ااوهة هااق القاارآ  الااارنم هااق قولااه 

خَمااتعااللر: اَن ِمااْن بَااْشِ ِهْم خُِحش ااوَن َمااْن َولبَااِتخَن تَشَااَوُ ول لبااَدلَر َولإْلِ

َهااااَجَر  ِبَااااْخِهْم َوَّل خَِجااااُدوَن فِااااي ُصاااُدوِرِهْم َحاَجااااةً ِمَمااااا أُوتُااااول 

                                                 

ماد   ترجمة د. رهالعق محلإلدلرة لبمعاصرةد.نفد رتشمل  وآخرو    :انار ف42)

 .247ل  رهلعق ومحمد سند أحمد عبدالمتعلل  دار المرنخ  الرنلح

 .10  لتخرخج لبدّلّل  لبامعخةف الخزاعر  43)
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َوخُْمثُِروَن َع َم أَْ فُِاِهْم َوبَْو َكاَن شِِهاْم َخَصاَصاةَّل َوَماْن خُاوَق ُراَح 

 .[ الحشرف]  ( 9 َْفِاِه فَنُوبَئَِ  ُهُم لْبُمْفِ ُحونَ 

م  فل  المفمنن  البل لن  ألنفسوم وأموالوم هق سابنل الن  لو

لبَااِتخَن ُهااْم فِااي ف1)بَااْد أَْف َااَح لْبُمْمِم ُااونَ هللا والحاالهان  لألملنااة 

َولبَاِتخَن ف3)َولبَِتخَن ُهْم َعِن لب َْيِو ُمْعِرُضاونَ ف2)َصَ تِِهْم َخاِرعُونَ 

 َِّل َع َام ف5)فُُروِجِهْم َحاافُِظونَ َولبَِتخَن ُهْم بِ ف4)ُهْم ِب َزَكاِة فَاِع ُونَ 

فََمِن لْشتَيَام ف6)أَْزَولِجِهْم أْو َما َم ََكْ  أَْخَما ُُهْم فَِإ َُهْم َغْخُر َم ُوِمخنَ 

َولبَِتخَن ُهْم أِلََما َااتِِهْم َوَعْهاِدِهْم ف7)َوَرلَ  َتِبَ  فَنُوبَئَِ  ُهُم لْبعَاُدونَ 

 .[المفمنو ]  ف8)َرلُعونَ 

نل هقد ساعر ايساالم يلار تقوناة الاواز  الادننق وخشانة وم  ه 

هللا عند الفرد وايحسل  هق العمل وبللتللق ال  ل ل  مرده علار 

ماا  الفااوا بأعماالل مختلفااة  ا   االة بخدمااة المجتمااع المساالم 

ااال  نااأمر  اماال أ  الرسااول  ودعوتااه ويدارغ شاافونه المختلفااة

ع الألقال  المسالمة بللوجرغ لم  اسلم م  القبلقل المختلفاة ونجما

هااق المدننااة المنااورغ ونحااث علاار زناالدغ عااددهم بشااتر الأاار  

لناونااوا  االلحن  عاالملن  نشاانأن  هااق المجتمااع المساالم النلشاائ 

 .ومسلعدن  هق يدارته وتنانمه وتحقنإ أهداهه المختلفة
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 التعيني(:) التكليف بالعمل

ي  اااال عملناااة تتألااا  تحدناااد القنااالدا  البشااارنة أو األهاااراد 

لملن  هنواال نتوقااب علنواال اختناالر األشااخلل القاالقمن  علاار العاا

شواهد معننة وجود العمل  ولقد دل  أحداث السنرغ النبونة علر 

ع  اختنلر األشخلل  وأ  األسلس هنول هو القادرغ علار العمال 

ِ أََ  تَْساتَْعِمل نِق قَالَل  )هقد ورد ع  أباق  ر قَالَل ق ْلا   نَال َرس اوَل َّللاَّ

ِدِه َعلَاار َمْنِابِااق ف اامَّ قَاالَل نَاال أَبَاال َ رذ  يِنَّااَ  َضااِعنب  َويِنََّواال هََضااَرَ  بِنَاا

أََملنَة  َويِنََّول نَْوَم اْلِقنَلَمِة ِخاْز   َونََداَماة  يِ َّ َماْ  أََخاَ َهل بَِحقذَِوال َوأَدَّى 

 ف44).الَِّ   َعلَْنِه هِنَولف

مما   نخشر تداهع النلس علر المسافولنة وتحملوال وقد ال  

  نقدرو  علنول ممل نوقع المسفول ع  التعنن  هق حرج  وممل 

ننور عا  التألاع  نو ل غنر القلدرن  للمنل   ول ل  ال  

َرغَ قَالَل النَّبِاق   ْحَمِ  ْبا   َسام  للقنلدغ وايملرغ )هقد وردعا  َعْباد  الارَّ

ْحَمِ  ْباَ  َسا َمالَرغَ َ لَّر َّللاَّ  َعلَْنِه َوَسلََّم نَل َعْبَد الارَّ َرغَ َ  تَْساأَْل اْيِ م 

ِاْلااَ  يِلَْنَواال َويِْ  أ وتِنتََواال ِمااْ  َغْناارِ   هَإِنَّااَ  يِْ  أ وتِنتََواال َعااْ  َمْسااأَلَة  و 

 ف.َمْسأَلَة  أ ِعْنَ  َعلَْنَول

                                                 

 .3404 رقم الحدنث  صحخح ما م ف44)
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التح نر م  الحرل علار ايمالرغ هنمال رواه  امل ورد عنه 

ِ َ لَّر َّللاَّ    َعلَْنِه َوَسلََّم قَلَل يِنَّا ْم َستَْحِر  وَ  أبو ه َرْنَرغَ )َعْ  النَّبِقذ

ْرِضااعَة   َماالَرغِ َويِنََّواال َسااتَا و   نََداَمااة  َوَحْسااَرغ  هَنِْعَمااِ  اْلم  َعلَاار اْيِ

 ف45).َوبِقَْسْ  اْلفَلِأَمة ف

وماااع هااا ه الاراهناااة للمنل ااا  القنلدناااة هقاااد اااال  ال اااحلبة 

انتألعو  لمواقب الجولد والتضحنة ونتمنونو ل حننمال ل وخ و  

د قال     ننأإ ع  الووى )ه تاو  مقرونة بللفنل، م  النبق 

ِ َ لَّر َّللاَّ  َعلَْنِه َوَسلََّم قَلَل نَاْوَم  ورد َعْ  أَبِق ه َرْنَرغَ أَ َّ َرس وَل َّللاَّ

َ َوَرس اولَه  نَْفاتَح  َّللاَّ   ال  ن ِح   َّللاَّ انَةَ َرج   َعلَار َخْنبََر أَل ْعِأنَ َّ َهِ ِه الرَّ

َماالَرغَ يِ َّ نَْوَمقِاا   قَاالَل  نََدْنااِه قَاالَل ع َماار  ْباا   اْلَخأَّاالِ  َماال أَْحبَْباا   اْيِ

ِ َ الَّر َّللاَّ   هَتََسلَوْر   لََول َرَجلَ، أَْ  أ ْدَعر لََول قَلَل هَاَدَعل َرس اول  َّللاَّ

نَّلَهاال َوقَاالَل اْمااِش َوَ  َعلَْنااِه َوَساالََّم َعِلااقَّ ْبااَ  أَبِااق َألِلاا   هَأَْعَأااله  يِ 

تَْلتَِفااْ  َحتَّاار نَْفااتََح َّللاَّ  َعلَْنااَ  قَاالَل هََساالَر َعِلااِق َشااْنق ل ف اامَّ َوقَااَب َولَااْم 

ْم  ِ َعلَاار َماالَ ا أ قَلتِاال  النَّاالَس قَاالَل قَاالتِْلو  ََ نَاال َرس ااوَل َّللاَّ نَْلتَِفااْ  هََ ااَر

ِ هَاإَِ ا هَعَل اوا َحتَّر نَْشاَود وا أَْ  َ  يِلَاهَ يِ َّ َّللاَّ   اد ا َرس اول  َّللاَّ َحمَّ  َوأَ َّ م 
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ْم َعلَار  ْم يِ َّ بَِحقذَِوال َوِحَسالب و  َ ِلَ  هَقَاْد َمنَع اوا ِمْناَ  ِدَمالَ،ه ْم َوأَْماَوالَو 

ِف  ف46).َّللاَّ

والمجلملااة هقااد عاا  تعناان  أحااد للمحلباالغ  وقااد نواار الرسااول 

قَالل:)َ َماْ  َوِلاَق  أ  رسول هللا  ع  أبق بار ال دنإ ورد 

  َ ِ َحلبَلغ  هَعَلَْناِه لَْعنَاة  َّللاَّ َر َعلَْنِوْم أََحد ا م  ْسِلِمنَ  َشْنق ل هَأَمَّ ِمْ  أَْمِر اْلم 

نَْقبَل  َّللاَّ  ِمْنه  َ ْره ل َوَ  َعْد   َحتَّر ن ْدِخلَه  َجَونََّم َوَمْ  أَْعَأر أََحاد ا 

ِ هَقَْد اْنتََو َ  ِ أَْو  ِحَمر َّللاَّ ِ َشْنق ل بِبَْنِر َحقذِِه هَعَلَْنِه لَْعنَة  َّللاَّ هِق ِحَمر َّللاَّ

ف ِ َعزَّ َوَجلَّ ة  َّللاَّ أَْ  ِمْنه  ِ مَّ  ف47).قَلَل تَبَرَّ

 :تعدد السلطات وتوزيع الصالحيات

 ش  أ  أ  تنانم يدار  نتأل  تحدند المسفولنل  ووضاول 

يلار منالأإ مختلفاة نبعاث أمراقاه  ال الحنل   وحننمال اال  

 عنواال منأقااة معنناة باا اتول ن اابح مساافو    ماال  نحاادد لااال ماانو

حادد لاال  وحننمل بعث معل  با  جبال وأبال موسار األشاعر  
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أماااااره أ  نااااادنره وأمرهمااااال أ   لمعنن ااااا لواحاااااد منومااااال مخاله ااااا

 ف48).نتألوعل

ولقااد دلاا  ن ااول مختلفااة علاار أ  لااال علماال مومااة خل ااة 

علم النلس ونبعث م  نخ اه بللقضال، ول ل  هقد ال  نبعث م  ن

ونبعث م  نعمل علر الزالغ ونبعاث ما  ن الق بللنالس ونالاب 

ماا  نقااوم بقساامة البناالقم أو جمعواال  ولاا ل  هفااق ااال حلدفااة ماا  

حااوادث الساانرغ د    مختلفااة علاار اخت االل ااال هاارد معاان  

 ف .(49بأعملل و الحنل  محددغ ومنابأة حددهل لوم 

بال باار ال ادنإ علار النالس باللح  أ وحننمل بعاث الرساول 

موماة  هق السنة التلسعة للوجارغ  أواال لعلاق با  أباق أللا  

هاال  لاال منومال  ف50)أخرى وهق تبلنغ آنل  برا،غ )سورغ التوباةف

 مومته الخل ة دو  تداخل بننومل.

ل وموماة وأمارهم هاق غازوغ أحاد حادد للرمالغ موقع ا امل أنه 

 ف51)  لوم و  نتجلوزوا موقعوم.بأ    نتعدوا المومة التق أوال

                                                 

  دار لبكفااا ل  لإلدلرخااة فااي لباخااااة لبراارعخةبااد هللا باا  أحمااد  ع :بلقاالدر ف48)

 .110ه(  ل 1406المجتمع  جدغ  

 .40ل  لبوّلخة ع م لبش دلن في عصر لبخ فا  لبرلردخن  مر الع   ف49)

 .113   للبكفا ل  لإلدلرخةبلقلدر   انار: ف50)
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 :التقسيمات اإلدارية

ماا  ال ااع  علاار البلحااث تخناال تقساانمل  يدارنااة محااددغ هااق 

 الفلبا الع ر النبو   ي  أ  األمر ال  أبسأ م   ل   لا  ما  

بوانفاة محاددغ  هقاد  تخ نل ال علمل م  عمالل الرساول 

عاارب بعااح العاالملن  بأنااه علماال الزااالغ  اماال عاارب آخاارو  

نوم قاااواد عساااارنو  وعااارب آخااارو  باااأنوم أمااارا، ال اااالغ باااأ

عا  بنا  الماالل  أو  ةبللمسافولنوغنارهم باأنوم قضالغ  وغنارهم 

جمع أموال محددغ أو قسمتول  امل أ  البعح عارب بللحراساة  

مفال أناس با  مللا   بل وحتر بللخدمة الشخ نة لرساول هللا 

 . 

هااق ناشااب جااز، ماا  هاا ه التخ  اال   اواحااد   لولعاال حاادنف  

أََولَْنَس ِعْناَدا ْم أهل الاوهاة قالل لاه أباو الادردا،) حدنث لرجل م 

اْب   أ مذِ َعْبد  َ لِح   النَّْعلَْنِ  َواْلِوَسلِد َواْلِمْأَوَرغِ َوهِنا ْم الَِّ   أََجلَره  

ااْنَألِ  نَْعنِااق َعلَاار ِلَساالِ  نَبِنذِااِه َ االَّر َّللاَّ  َعلَْنااِه َوَساالَّمَ   َّللاَّ  ِمااْ  الشَّ

ِ َ االَّر َّللاَّ  َعلَْنااِه َوَساالََّم الَّااِ   َ   أََولَااْنَس هِاانا ْم َ االِح   ِساارذِ النَّبِااقذ

ه ف اااه  أََحااااد  َغْنااار  و  شاااا  أ  ايدارغ العساااارنة وتقساااانم  ف52).نَْعلَم 

وغزواتاه خنار مفالل علار  المسقولنل  هاق سارانل رساول هللا 

 التاق اال   تل  التقسنمل  يضلهة يلر مولم ال احلبة المختلفاة
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نالفوم بول هر المدننة وغنرهل والمألع علر مل اتبه الاتالنر هار 

التراتناا  ايدارنااة نجااد تنااو  األعماالل والمواالم واختالهواال باان  

 ف.(53أ حل  رسول هللا 

 :التعليم والتدريب

المخت اان  ااال هنماال  يعااداد الرجااللعلاار  حاارل الرسااول 

التاق  راد بللتادرنبل األهانخ ه بليضلهة يلر ايعداد العلم لاال 

 منول.نما  أ  نفند 

نعلااام األمااارا، الااا ن  نبعااافوم بنفساااه ونحااادد لوااام  وقاااد اااال  

أهااداهوم باال واألساالو  الاا   ننببااق أ  نتبااع هااق تنفناا  المواالم 

َمال قَالَل قَالَل  َعا ْ )ورد واألهداب هقاد  اْباِ  َعبَّالس  َرِضاَق َّللاَّ  َعْنو 

ِ َ االَّر َّللاَّ  َعلَ  عَاالِ  ْبااِ  َجبَاال  ِحاانَ  بَعَفَااه  يِلَاار َرس ااول  َّللاَّ ْنااِه َوَساالََّم ِلم 

ْم يِلَر أَْ   ْم هَلْدع و  ل ِمْ  أَْهِل اْلِاتَلِ  هَإَِ ا ِجقْتَو  اْلنََمِ  يِنََّ  َستَأْتِق قَْوم 

ِ هَااإِْ  ه ااْم َأاالع وا  ااد ا َرس ااول  َّللاَّ َحمَّ نَْشااَود وا أَْ  َ  يِلَااهَ يِ َّ َّللاَّ  َوأَ َّ م 

َ قَْد هََرَح َعلَْنِوْم َخْمَس َ لََوا   هِاق ا الذِ  لََ  بَِ ِلَ  هَأَْخبِْره ْم أَ َّ َّللاَّ

َ قَااْد هَااَرَح  نَااْوم  َولَْنلَااة  هَااإِْ  ه ااْم َأاالع وا لَااَ  بِااَ ِلَ  هَااأَْخبِْره ْم أَ َّ َّللاَّ

َراقِِوْم هَااإِْ  ه ااْم َعلَااْنِوْم َ ااَدقَة  ت ْفَخاا   ِمااْ  أَْغنِنَاالقِِوْم هَت ااَرد  َعلَاار ه قَاا

َألع وا لََ  بَِ ِلَ  هَإِنَّلَ  َوَاَراقَِم أَْمَواِلِوْم َواتَّاِإ َدْعاَوغَ اْلَمْال اوِم هَإِنَّاه  
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ف ِ ِحَجال   وما  هنال نالحاا حارل رساول  ف54).لَْنَس بَْننَاه  َوبَاْنَ  َّللاَّ

علاار تعلاانم معاال  رضااق هللا عنااه مولمااه وترتناا  أولنلتااه  هللا 

 بنفسه.

 علار با  أباق أللا   حننمال وجاه رساول هللا فل  لا  مو

  َعاْ  َعِلاقذ  وال  ممل رو :) للقضل، هق النم  علمه بنفسه 

ِ َ لَّر َّللاَّ  َعلَْنِه َوَسلََّم يِلَر اْلنََمِ  قَلِضن ل هَق ْل    قَلَل بَعَفَنِق َرس ول  َّللاَّ

ِ ت ْرِسل نِق َوأَنَل َحِدنث  ال سذِ ذِ َوَ  ِعْلَم ِلق بِلْلقََضلِ، هَقَلَل نَل َرس وَل َّللاَّ

َ َسنَْوِد  قَْلبََ  َون فَبذِ   ِلَسلنََ  هَإَِ ا َجلََس بَْنَ  نََدْنَ  اْلَخْ اَملِ   يِ َّ َّللاَّ

ِل هَإِنَّااه   هَاااَل تَْقِضاانَ َّ َحتَّاار تَْسااَمَع ِمااْ  اْنَخااِر َاَماال َسااِمْعَ  ِمااْ  اأْلَوَّ

 لََ  اْلقََضل،  قَلَل هََمل ِزْل   قَلِضن ل أَْو َمل َشَاْا   هِق أَْحَرى أَْ  نَتَبَنَّ َ 

 ف55).قََضل،  بَْعد ف

 :اخلربة

وجود الخبرغ وتنمنتول لدى المسالمن  هاق ب لقد اهتم الرسول 

نخااارج   مختلاااب المجااال   المدنناااة والعساااارنة  هقاااد اااال  

ل علار نراز هنو السرانل م  المدننة قبل اي   بللقتلل  وال   

المولجرن  بللدرجة األولر هق تل  السرانل لوجود الوق  الاالهق 

                                                 

 .4000  حدنث رقم صحخح لبشخاري ف54)
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و نشاابلل األن االر بلينتاالج  واساا  الخباارغ  عناادهم للتاادرن 

 الزراعق وتنمنة المحل نل.

ا ساتعلنة بأ احل  ا خت الل ما  أهال  وال  ما  سانته 

اساتعل  بادلنل مالهر هاق معرهاة الأار    الخبرغ هفق هجرته 

ناال  هااق الباازوا  ااال  نختاالر أ اابر الرجاالل وهااق حماال الرا

  وهق مجالل الاتلباة نختالر الخبارا، ما  الرجالل  وأشدهم تحمال  

باال حتاار هااق ممفلنااه الاا ن  ااال  نبعاافوم برساالقله يلاار الملااو  

نبعث أهل الخبرغ والدرانة هق   واألمرا، المعل رن  له ال  

 األملا  والمجتمعل  التق نوهدو  يلنول.

  رجل جل، يلر النبق هقلل ينق رأن  موضعل م وقد استفلد 

للسو  أهال تنار يلنه قلل بلر هقلم معه حتر جل، موضع السو  

هلمل رآه أعجبه وراح برجله وقلل نعم ساوقام ها ا هاال نانقل 

 ف56)و  نضرب  علنام خراج.

اا اماال ااال   ل علاار انتشاالر الخباارغ باان  الناالس هنااأمر حرن  

  حلبة بعضوم انخر.بعضوم بتعلنم بعح وندر  بعح ال
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نشااود بنفسااه تماارن  المساالمن  علاار الرمااق هااق  وقااد ااال  

 ف57).بعح نواحق المدننة المنورغ

 :)املرتبات( األجور واملكافأة

لقااد وجااد  حقااو  مختلفااة للعاالملن  هااق المنل اا  والوااالقب  

وهااا ه  ايدارناااة والعمااال   الشااارعنة هاااق عواااد رساااول هللا 

ل مل هو معنو  وقاد دلا  األخبالر الحقو  منول مل هو أدبق ومنو

ملن  هاااق لالمختلفاااة علااار تخ ااانل حقاااو  مللناااة وأدبناااة للعااا

 الوالقب المختلفة هاق الدولاة ايساالمنة هاق عواد رساول هللا 

اَّلِم ( ل عنونه بوقد وضع البخلر  هق  حنحه بلب   )بَل  ِرْزِ  اْلح 

رو ) أَ َّ َعْباَد وأورد هنه أحلدناث منوال مال َعلَْنَول... ف َواْلعَلِمِلنَ  

ِ أَْخبََره  أَنَّه  قَِدَم َعلَر ع َمَر هِق ِخاَلهَتِِه هَقَلَل لَه  ع َمر   ِ ْبَ  السَّْعِد ذ َّللاَّ

أَلَْم أ َحدَّْث أَنََّ  تَِلَق ِمْ  أَْعَملِل النَّلِس أَْعَمال   هَاإَِ ا أ ْعِأناَ  اْلع َمللَاةَ 

ر  هََماال ت ِرنااد  يِلَاار َ ِلااَ  ق ْلاا   يِ َّ ِلااق َاِرْهتََواال هَق ْلاا   بَلَاار هَقَاالَل ع َماا

أَْهَراس اال َوأَْعب ااد ا َوأَنَاال بَِخْناار  َوأ ِرنااد  أَْ  تَا ااوَ  ع َمااللَتِق َ ااَدقَة  َعلَاار 

ْسِلِمنَ  قَلَل ع َمار  َ  تَْفعَاْل هَاإِنذِق ا ْنا   أََرْد   الَّاِ   أََرْدَ  هََاالَ   اْلم 

ِ َ االَّر َّللاَّ    َعلَْنااِه َوَساالََّم ن ْعِأننِااق اْلعََأاالَ، هَااأَق ول  أَْعِأااِه َرس ااول  َّللاَّ

غ  َمل   هَق ْل   أَْعِأِه أَْهقَاَر يِلَْناِه ِمنذِاق  أَْهقََر يِلَْنِه ِمنذِق َحتَّر أَْعَألنِق َمرَّ
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ْلااه  َوتََ اادَّْ  بِااِه هَ  ااْ ه  هَتََموَّ َماال هَقَاالَل النَّبِااق  َ االَّر َّللاَّ  َعلَْنااِه َوَساالََّم خ 

اْ ه  َويِ َّ هَااَل  ْشِرب  َوَ  َسلقِل  هَخ  َجلَ،َ  ِمْ  َهَ ا اْلَملِل َوأَْنَ  َغْنر  م 

 ف58).ت تْبِْعه  نَْفَسَ ف

ل  ب  أسند علر ماة حننمل عن  عت وقد فب  أ  رسول هللا 

ل هق مقنالس   واعتبر ه ا المبلغ مجزن  لل نومنل  درهم  جعل له راتب  

 ف59) ل  الزمل .

 :اواة والعدالةاملس

العدالااة مباادأ يسااالمق هاالم تحااام أمااور المساالم هااق ااال أحوالااه 

 ل مال نتعلاإ بالنخرن  ي ا تاولر عماال  العلمة والخل ة وخ و   

َ خَنُْمرُ للنلس وقد قلل هللا تعللر: ََ ْحَاااِن َو ِختَااِ    َِن  شِاْبعَْدِل َولإْلِ

لْبُمْ َكاِر َولْبشَْيايِ خَِعُظُكاْم بَعَ َُكاْم ِتي لْبُُْرشَم َوخَْ َهم َعاِن لْبفَْحَرااِ  وَ 

 .[النحلف] (90تََتَكُرونَ 

  ُ ُِْْم َكَما أُِمْرَ  َوَّل تَتَشِْ  أَْهَولَ ُهْم َوبُْل َ لَم فَِ َتِبَ  فَاْدُع َولْاتَ

ُ َرش  َاا وَ  ََ ُ ِمْن ِكتَا   َوأُِماْرُ  أِلَْعاِدَل شَْخا َُكُم  ََ َرش ُكاْم بَ َاا شَِما أَْ َزَل 

ُ خَْجَمُ  شَْخ َ َا َو ِبَْخاِه  ََ أَْعَمابُ َا َوبَُكْم أَْعَمابُُكْم َّل ُحَجةَ شَْخ َ َا َوشَْخ َُكُم 
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 .[الشورى] ف (15لْبَمِصخرُ 

هق توجنه عالم و ش  أ  العدالة لنس  خل ة هق القضل، بل 

هااق ماا   اامنم العماال ايدار  حنااث أ  المساافول لااال مساالم و

ايدار  ننببااق أ  ناااو  عاالد   مااع موافنااه وننببااق أ  ناااو  

 مااع  و  العالقااة بللعماال وأ ااحل  الم االلح المت االة عاالد   

بعملاة بال حتاار هاق يدارغ علقلتااه وعملاه الخاالل هاناب ي ا ااال  

 لح  من   وعمل مت ل بعلمة النالس أو خل اتوم  وحان  

حنان   لم نعدل هق قسامة أماوال عم أحد الجولل أ  الرسول ز

و تولمااه بعاادم  هلعااام التومااة هااق نااار غضاا  رسااول هللا 

أعادل النالس وأبارهم وأساوغ لجمناع العالملن   اين لب وهو 

 .وحقو  العبلد علر شفو  النلس 

 :املشاورة

 ش  أ  ايدارغ العلنل تحتالج بلساتمرار يلار مشالورغ الااوادر 

األخاااارى المشاااالراة هااااق المساااافولنة قباااال اتخاااال  القااااارارا  

لم نرنة  وقد سلد هق الفار ايدار  الحادنث أهمناة المشالورغ ا

ول حااقباال اتخاال  قاارار يدار  محاادد وجاار  دراساال  مختلفااة 

 ف60).أهمنة المشلورغ ونتلقجول بللنسبة للقنلدا  ايدارنة العلنل
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وهااو قلقااد الدولااة ايسااالمنة نافاار ماا   وقااد ااال  رسااول هللا 

لشورى لتفاد ها ا حنث نزل  علنه سورغ ا مشلورغ أ حلبه 

َولبَِتخَن لْااتََجاشُول ِباَرشمِِهْم َوأَبَااُمول لبَصاَ ةَ هق قوله تعللر: المبدأ

 .[الشورىف] (38َوأَْمُرُهْم ُروَرى شَْخ َُهْم َوِمَما َرَزْب َاُهْم خُْ ِفُُونَ 

اوهق قوله تعللر  ِ ِبْ اَ  بَُهاْم َوبَاْو ُكْ اَ  فَظ  ََ ا فَشَِما َرْحَماة  ِماَن 

ااول ِمااْن َحْوِبااَ  فَاااْعُف َعااْ ُهْم َولْاااتَْيِفْر بَُهااْم  َغِ ااخَظ لْبَُْ ااِ  َّلْ فَض 

َ خُِحاا    ََ ِ  َِن  ََ َوَراااِوْرُهْم فِااي لأْلَْمااِر فَااِإَتل َعَزْمااَ  فَتََوَكااْل َع َاام 

ِ خنَ   . [العمرا ف ](159لْبُمتََوكمِ

لملن  معاه قبال لل حلبة الع وقد فب  افرغ مشلورغ الرسول 

اتخاال  القاارارا  الولمااة  حتاار عاارب بعااح ال ااحلبة أنواام ماا  

 . أهل شورى رسول هللا 

وحوادث غازوغ بادر ملنقاة بللشاورى قبال اتخال  قارار الماال   

 وقبل اتخل  قرار الحر   وهاق غازوغ أحاد استشالر الرساول 

وهاااق غااازوغ األحااازا   المعرااااة أ اااحلبه قبااال تحدناااد ماااال  

أ حلبه هق اتخل  الموقب المنلس  واستفلد  مشلورغ الرسول 

  وما  المالحاا هاق مواقاب الشاورى التاق  م  خبرغ سلمل  

أنواال تواادب ألماارن  األول الو ااول يلاار  أجراهاال الرسااول 

القاارار ال ااحنح وهاا ا نتألاا  الساامل  ألهاال الخباارغ والدرانااة  

واألمر الفلنق هو تأنن  خلأر المشلران  هق األحداث وسامل  
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ويحسلساااوم أنوااام جاااز، مااا  القااارار وأ اااحلبه ولنساااوا رأنوااام 

ساامل   يشااعلر انخاارن  بللمشاالراةمومشاان  ولعاال أباارز مفاالل 

لااارأ  األن ااالر هاااق غااازوغ بااادر وي اااراره علااار  الرساااول 

 السمل  منوم ومم  نمفلوم.

ال  نستشنر بعاح ال احلبة قبال  وم  الفلب  أ  الرسول  

األمالم أحماد  هقاد روى تعنن  أحاد معان  علار عمال للرساول 

ِ َ الَّر َّللاَّ  َعلَْناِه َوَسالََّم لَاْو  هق مسنده)َعْ  َعِلقذ  قَلَل قَلَل َرس ول  َّللاَّ

ف ْر   اْبَ  أ مذِ َعْبد  ْفِمنِنَ  أَلَمَّ ا أََحد ا د وَ  َمش وَرغِ اْلم  ر  َفمذِ  ف61).ا ْن   م 

 :املعاملة اخلاصة )والعالقات اإلنسانية(

نااة الحدنفااة بااروز العالقاال  اينساالننة ماا  أباارز المباالد  ايدار

ااا ل بااان  المااادنرن  بااان  العااالملن  هاااق القأااال  الواحاااد  وخ و  

والعلملن  معوم  وقد تأرق  العدند ما  الدراسال  الحدنفاة لوا ا 

  .الموضو  بللتف نل

النا  تربأاه عالقاإ خل اة  وم  المعروب أ  رساول هللا 

ا وقوناة ماع جمناع أ احلبه   أعماال   ل ماع ما  تولاوا وخ و  

هااق مختلااب أنحاال، الدولااة ايسااالمنة  ولعاال ماا   لرسااول هللا 

حننماال  المواضااع المشااوورغ هااق ناازول الاادمع ماا  رسااول هللا 
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لقااق أساالمة باا  زنااد بعااد مقتاال والااده زنااد باا  حلرفااة هااق غاازوغ 

ِ  أَبِنِه مفته: )َجلَ، أ َسلَمة  ْب   َزْند  بَْعَد قَتِْل    هَقَالَم بَاْنَ  نَاَدْ  النَّبِاقذ

ل َالَ  ِمْ  اْلبَِد َجلَ، هَقَلَم َمقَلَمه   َعْننَله  هََدَمعَْ   هَقَلَل النَّبِاق   َ ِلَ  هَلَمَّ

  .فنَْوَم َمل لَِقن  ِمْن  أَْمِس أَْلقَر ِمْن  الْ  وسلم: لر هللا علنه 

تتبع أحوال المتزوجن  والعازا   امل اشتور ع  رسول هللا 

أناه اتا  تونقاة يلار أحااد  نااه ما  أ احلبه وأمراقاه بال نقال ع

 ف62)أمراقه حننمل رز  بمولود.

يلااار والعااالملو  ماااع المسااافول مااال نحتااالج الموافاااو   اافنااار  و

مواقااب خل ااة للمساالندغ المعنونااة  حننماال نتعرضااو  للااتوم أو 

ااأو المادنر ا ستضاعلب ونتألاا  ماا  القلقااد  اامعنون اا لدعم   لل خل  

نالم بموالموم المنلأاة نسندهم ونعند الفقة هاق أنفساوم ونافهلوم للق

اا بواام  وقااد ااال   ل بلسااتمرار علاار دعاام أمراقااه وقااواده حرن  

َعاْ  اْباِ  ع َماَر وما  شاواهد  لا  مال ورد)لوام واحترام انخرن  

ِ َ لَّر َّللاَّ  َعلَْنِه َوَسلََّم أ َسالَمةَ  َر َرس ول  َّللاَّ َمل قَلَل أَمَّ َرِضَق َّللاَّ  َعْنو 

ق يَِملَرتِااِه هَقَاالَل يِْ  تَْأعَن ااوا هِااق يَِملَرتِااِه هَقَااْد َعلَاار قَااْوم  هََأعَن ااوا هِاا

َمالَرغِ َويِْ   ِ لَقَْد َالَ  َخِلنق ل ِلْةِ َأعَْنت ْم هِق يَِملَرغِ أَبِنِه ِمْ  قَْبِلِه َواْنم  َّللاَّ
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ِ النَّااالِس يِلَاااقَّ  ِ النَّااالِس يِلَاااقَّ َويِ َّ َهاااَ ا لَِماااْ  أََحااا ذ َاااالَ  ِماااْ  أََحااا ذ

 ف63).ه فبَْعدَ 

أحوالوم هنستقبلوم بنفسه وناودعوم عناد  بتفقدهم ونتلبعامل ال  

تااوجووم ألعمااللوم المنلأااة وناادعوا لواام دعااوغ خل ااة بااللتوهنإ 

ِ َ الَّر َّللاَّ  َعلَْناِه  وخنر األمور)َعْ  اْبِ  ع َمَر قَالَل َاالَ  َرس اول  َّللاَّ

ال  أََخَ  بِنَِدِه هَااَل  ال  ه اَو  َوَسلََّم يَِ ا َودََّ  َرج  ج  نَاَدع َول َحتَّار نَا اوَ  الرَّ

َ ِدننَااَ   ِ َ االَّر َّللاَّ  َعلَْنااِه َوَساالََّم َونَق ااول  اْسااتَْوِدْ  َّللاَّ نَااَد   نَااَد النَّبِااقذ

 ف64).َوأََملنَتََ  َوآِخَر َعَمِلَ ف

اماال ااال  نتفقااد أحااوالوم العلقلنااة هنحااث بعضااوم علاار الاازواج 

ونساااالعدهم علنااااه ونحضاااار منلساااابلتوم المختلفااااة هااااق األعناااالد 

ونعااود مرضاالهم ونعاازنوم هااق موتاالهم ونونااقوم هااق  لواألهاارا

لاال  وهاو القلقاد األعلار  موالندهم بل ونلع  ماع أأفاللوم 

 .األمة العلملن  معه والعلمة منوم

التعلمال النباو  الراقاع اال  لاه دور راقاع هاق و ش  أ  ها ا  

تقونااة الاارول المعنونااة لوااف ، المااوافن  والعاالملن  هااق ايدارغ 

                                                 

 .2919قم ر  دنثح  صحخح لبشخاريف 63)

 .3364 قمر دنثح    لبترمتيولرف 64)



 

 

 

 

 

 

 أبعاد إدراية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية النبوية

 

66 

النبونااة  وهااق شااعورهم بااأ  قلقاادهم نحااس بواام ونعأااب علاانوم 

 ونتلبع أمورهم اينسلننة المختلفة.

 املعنوية:احلوافز 

 هق الوق  ال   حث ايسالم علر المسلواغ هإنه أشلد بأ احل 

ااالعلاام والخباارغ  ولاا ل  جاال،  آناال  القاارآ    لنااتم بعضااول بعض 

ال غنار متنلقضاة تادعو للمسالواغ هاق الوقا   ونامل بعضاول بعض 

بوام نقاول هللا  والعالملن  وتشاندال   ترهع هناه ما  شاأ  العلمال، 

 أَْم َمْن ُهَو بَا ِ َّل َ ل َاَ  لب َْخِل َااِجًدل َوبَائًِما خَْحَتُر لْْلِخَرةَ تعللر: 

َوخَْرُجااو َرْحَمااةَ َرشمِااِه بُااْل َهااْل خَْاااتَِوي لبَااِتخَن خَْع َُمااوَن َولبَااِتخَن َّل 

 .[الزمرف] (9خَْع َُموَن  ِ ََما خَتََتَكُر أُوبُو لأْلَْبشَا ِ 

َوِمَن لب َاِس  امل أشلد سبحلنه وتعللر بللعلمل، هق قوله تعللر:

ِ َولأْلَْ عَاِم ُمْختَِ فَّل  َ ِمْن ِعشَاِدِ  َولبَدَول م ََ أَْبَول ُهُ َكَتِبَ   ِ ََما خَْخَرم 

َ َعِزخزَّل َغفُورَّل  ََ  .[هلأرف] (28لْبعُ ََماُ   َِن 

 ف (8َولبَِتخَن ُهْم أِلََما َاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َرلُعاونَ وهق قوله تعللر:

 .[المفمنو ]

وَساار َعااْ  النَّبِااهنماال روى َعاا) وقااد قاالل  ِ َ االَّر َّللاَّ  ْ  أَبِااق م  قذ

بََّماال قَاالَل  ْسااِلم  اأْلَِماان   الَّااِ   ن ْنِفاا   َور  َعلَْنااِه َوَساالََّم قَاالَل اْلَخاالِز   اْلم 

ا َأنذِب ل بِِه نَْفس ه  هَنَْدهَع ه  يِلَر الَِّ   أ ِمَر  َوهَّر  ن ْعِأق َمل أ ِمَر بِِه َالِمال  م 
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قَْنِ ف. تََ دذِ  ف65)لَه  بِِه أََحد  اْلم 

نشاند بابعح ال احلبة بأساملقوم ونمتادل  د ال  الرساول وق

 محااددغ ماانوم. هقااد أشاالد بعلااق باا  أبااق أللاا  نااوم هااتح أعماال   

بق دجلناة هاق غازوغ أامل أشلد بسعد ب  أباق وقالل وبا ف66) خنبر

امااال أشااالد بعمااار بااا  الخأااال  وباااأبق باااار ال ااادنإ  ف67) أحاااد

بااال ي  مااا  نرجاااع أللقااال   ف68) هااار مواضاااع مختلفاااة وببنااارهم

بة وتسامنلتوم الخل اة نجاد أنوال هاق مواضاع  ا  عالقاة لال ح

هللا علنااه وساالم علاار  بت اارب معاان  أفناار هنااه رسااول هللا 

  همااال أسااامل، ال ااادنإ والفااالرو  وأمااان  هااا ه األماااة  أ اااحلبه

وغنرهل م  األلقل  ي  مواضع يشلدغ معنونة  أألقول رسول هللا 

  غنرهم.لوف ، النفر م  أ حلبه ال ن  تمنزوا علر 

لر السا  وأمار بتقادنموم هاق  اببابعح  وقد أشلد الرسول 

ال ااالغ بسااب  حفاواام لاتاال  هللا ساابحلنه وتعااللر  وماا  هااف ، 

ر  بِنَل النَّلس  يَِ ا أَتَْوا  عمرو ب  سلمة  ال   قَلَل )ا نَّل بَِحلِضر  نَم 

ونَال النَّبِقَّ َ لَّر َّللاَّ  َعلَْنِه َوَسلََّم هََالن وا يَِ ا َرجَ  وا بِنَال هَأَْخبَر  ع اوا َمار 

                                                 

 .1348حدنث رقم   صحخح لبشخاريف 65)

 .302  للبميازيف اب  أبر شنبة  66)

 .220  للبميازي ف اب  أبر شنبة 67)

 .3733  ل لبترمتي ف سن 68) 



 

 

 

 

 

 

 أبعاد إدراية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية النبوية

 

68 

ال  ِ َ لَّر َّللاَّ  َعلَْناِه َوَسالََّم قَالَل َااَ ا َوَااَ ا َوا ْنا   غ اَلم  أَ َّ َرس وَل َّللاَّ

ا هَلْنَألََإ أَبِق َواهِد ا يِلَر َرس وِل  َحلهِا ل هََحِفْا   ِمْ  َ ِلَ  ق ْرآن ل َافِنر 

ِ َ لَّر َّللاَّ  َعلَْنِه َوسَ  ااَلغَ هَقَالَل َّللاَّ اْم ال َّ لََّم هِق نَفَار  ِماْ  قَْوِماِه هَعَلََّمو 

ونِق هَا ْناا    ا ْم َوا ْناا   أَْقااَرأَه ْم ِلَماال ا ْناا   أَْحفَااا  هَقَاادَّم  ا ْم أَْقااَرف  م  نَااف 

ْم َوَعلَقَّ ب ْرَدغ  ِلق َ ِبنَرغ  َ ْفَرا،  هَا ْنا   يَِ ا َساَجْد   تََاشَّافَْ   و  م  أَف 

وا َعنَّال َعاْوَرغَ قَالِرقِا ْم هَلْشاتََرْوا َعنذِق هَ  قَللَْ  اْماَرأَغ  ِماْ  النذَِسالِ، َوار 

ْساَلِم هََرِحق بِاِه هَا ْنا    ل ع َملنِنًّل هََمل هَِرْح   بَِشْق،  بَْعَد اْيِ ِلق قَِمن  

ْم َوأَنَل اْب   َسبْ  و  م   ف69).فعِ ِسنِنَ  أَْو فََملِ  ِسنِن َ أَف 

بعاادد ماا  ال ااحلبة هااق حاادنث واحااد   اماال أشاالد رسااول هللا

َعْ  )خبااارتوم:ل هضااالوم وماااالنتوم ووجاااو  ا ساااتفلدغ مااا  مبنن ااا

ِ َ لَّر َّللاَّ  َعلَْنِه َوَسلََّم هَقَلَل يِنذِق َ   ل وس ل ِعْنَد النَّبِقذ َ ْنفَةَ قَلَل ا نَّل ج  ح 

ْ  بَْعاِد  َوأََشالَر يِلَاار أَْدِر  َمال قَاْدر  بَقَالقِق هِانا ْم هَلْقتَاد وا بِلللَّاَ ْنِ  ِما

االر  َوَماال َحاادَّفَا   ْم اْباا   َمْسااع ود  أَبِااق بَْااار  َوع َمااَر َواْهتَااد وا بَِوااْد ِ َعمَّ

ق وه    ف70).فهََ دذِ

لاه  نقر  بعح ال حلبة ونحرل علر ماراهقتوم امل ال  

ومالناة معنوناة خل اة  بلستمرار وه ا مال  هخر وعزغ لوم 
                                                 

 .495  حدنث رقم أشو دلود في ا  هرواه  ف69)

 .3735حدنث رقم   ا ن لبترمتي ف70)
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 ف .(71قد األمة نللوهل م  نبق هللا وقل

بعدد م  ال حلبة هق حدنث واحد )َعاْ  أَنَاِس ْباِ   وقد أشلد 

تِق  تِاق بِاأ مَّ ِ َ لَّر َّللاَّ  َعلَْنِه َوَسلََّم أَْرَحام  أ مَّ َملِل   قَلَل قَلَل َرس ول  َّللاَّ

ْم َحنَااال،  ع فَْمااال ِ ع َمااار  َوأَْ اااَدق و     أَب اااو بَْاااار  َوأََشاااد ه ْم هِاااق أَْماااِر َّللاَّ

ْم َزْند  ْبا   فَلبِا    و  عَل   ْب   َجبَل  َوأَْهَرض  ْم بِلْلَحاَلِل َواْلَحَراِم م  و  َوأَْعلَم 

ااِة أَ  ااة  أَِماان   َوأَِماان   َهااِ ِه اأْل مَّ ه ْم أ بَااِق َوِلا االذِ أ مَّ ب ااو ع بَْنااَدغَ ْباا   َوأَْقااَرف 

الِ   ف72).فاْلَجرَّ

 :الضبط والتوثيق)املكاتبات(

ل   نقارأ و  ناتا   وها ا ما  امالل أمن    لقد ال  رسول هللا

ومااع هاا ا هقاد جاال،  أولاار انناال  القرآننااة   ادقه ويعجاالزه 

 لْبَرأْ شِاْاِم َرشمَِ  لبَِتي َخ َقَ النلزلة علنه تتحدث ع  العلم والقلم 

(1وحننمل استقر الرسول  [ سورغ العلإ] ف  هق المدنناة اال 

رسلقله وأوامره المختلفة حتار  ل مشوورن  لضبأ وتوفنإله اتلب  

 أ  البخالر  هاق أننل نجد المحدفن  نشنرو  يلر  ل  هنارى مافال  

                                                 

   دار المجتمع لبكفا ة لإلدلرخة في لباخااة لبررعخة  عبدهللا أحمد :قلدر  ف71)

 .155ه(  ل1406جدغ  

 .3733رقم الحدنث   ا ن لبترمتي ف72)
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لِلاِه  األحالم ) حنحه نضع هق اتل   بَل  ِاتَلِ  اْلَحالِاِم يِلَار ع مَّ

 (73).َواْلقَلِضق يِلَر أ َمنَلقِِهف

 ونستدل علر  ل  بأحلدناث مختلفاة عا  اتلبال  رساول هللا 

 ألمرا،.يلر العملل وا

اتاا   اااحنفة بااان  ساااال   وماا  المعاااروب أ  رساااول هللا 

المدننااة تعااد وفنقااة ومعلهاادغ واهااإ علنواال بقنااة أهاال المدننااة ماا  

النوود والعر  مع المسلمن  وتعد اتلبة ها ه الوفنقاة أو  احنفة 

المدننة امل عرهول المفرخو  وأ حل  السنرغ ما  أهام الاد قل 

 ف.(74علر حرل الرسول 

لمل اتفإ علنه  المشوور والمتواتر اتلبة الرسول امل أ  م  

مع قرنش هق  لح الحدنبنة  وانب النا  الاتلباة ون اول وما  

حناث ورد الانل علار  وقرنش ال   اتبول بن  ند  الرسول 

 ف75).اسم الالت  هر ه ه الوفنقة

                                                 

 ف.األحالماتل    )صحخح لبشخاريف 73)

خصائصاه  لبمجتما  لبماد ي فاي عهاد لب شاوةأاارم ضانل،  : العمار ف انار: 74)

 . 107   له(1403  الجلمعة ايسالمنة  المدننة المنورغ  ه لألوبموت ظخمات

مان تاارخ    )لبميازيف  ه(748:شمس الدن  محمد ب  عفمل   ) : ال هبقف 75)

  ها(1407  دار الفاار بنارو  1 ف تحقناإ عمار عباد الساالم تادمر   ألإلا م

 .370ل
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أأاول آناة هاق القارآ  الاارنم وهاق آناة الاتلباة هار امل جال،  

م أَخ َهاا ل خَا الدن  بَاِتخَن َ لَم ُاول  َِتل تَاَدلخَْ تُْم شِاَدْخن   ِبَام أََجال  ُمَاام 

فَاْكتُشُو ُ َوْبخَْكتُْ  شَْخ َُكْم َكاتِ َّل شِاْبعَْدِل َوَّل خَانَْ  َكاتِا َّل أَْن خَْكتُاَ  َكَماا 

 َ ََ ُ فَْ خَْكتُاْ  َوْبخُْمِ اِل لبَااِتي َع َْخاِه لْبَحاق  َوْبخَتَاِق  ََ  َرشَااهُ َوَّل َع ََماهُ 

 .[البقرغف] (281خَْشَخْس ِمْ هُ َرْخئ

وتفاد ها ه انناة علار األمار بللاتلباة والتوفناإ وي  اال  ها ا  

هااق مجاالل الحقااو  هااال شاا  أنااه نمااا  ا سااتد ل بواال هااق مجاالل 

 ايدارغ وتوفنإ األوامر والت رهل  المختلفة.

،  يلاار ملااو  وأمااراأ  نبعااث رسااال   وحننماال أراد الرسااول 

 لااه والمت االن  باابالد العاار  حاارل  العااللمن  المعل اارن 

علااار الاتلباااة لوااام  ولااا ل  اشاااتور عناااد أ اااحل  السااانرغ اتااا  

يلاار الملااو  واألماارا، وحفااا لناال أ ااحل  الحاادنث  الرسااول 

ن و ااول  وحلاال الفقواال، محتونلتواال ونلقشااوا أمورهاال الشاارعنة 

هااق المختلفااة  و  تاازال بعااح هاا ه الاتاا  والرساالقل محفواااة 

 ف76).بعح المتلحب العللمنة

ل علر توفنإ تل  الات  والرسالقل حرن    وقد ال  الرسول 

                                                 

لبوثااائق   انااار: يلاار عاادد ابناار ماا  هاا ه الرساالقل عنااد محمااد حمنااد هللا ف76)

 .337 (( 43   م  للباخااخة ب عهد لب شوي ولبخ فة لبرلردة
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 النالس التق نبعفول لألمرا، والقبلقل والملو  وغنرهم م  علماة 

ا  ول ل  هقد اتخا   اتباه ورسالقله وهاو ما   ل نخاتم باه خلتم 

 : ((رأفالفة أس

  فهللا)السأر األول لفا الجاللة  

  فولسر) السأر األوسأ 

 77.فمحمد)السأر األخنر  

)َعْ  أَنَِس ْبِ  َملِل   قَلَل َاتَاَ  النَّبِاق  َ الَّر َّللاَّ  َعلَْناِه َوَسالََّم ِاتَلب ال 

ل هَلتََّخاَ   ْم َ  نَْقَر، وَ  ِاتَلب ل يِ َّ َمْخت وم  أَْو أََراَد أَْ  نَْات َ  هَِقنَل لَه  يِنَّو 

اة  نَْقش ا ل ِمْ  هِضَّ ِ َااأَنذِق أَنْ َخلتَم  اد  َرس اول  َّللاَّ َحمَّ ا ار  يِلَار بَنَلِضاِه ه  م 

 ف78).فهِق نَِدهِ 

ناتا  يلار أمراقاه علار البلادا  هاق قضالنل يدارناة  امل ال  

وبااان   هقاااد دار  بنناااه  ف79) وأماااور شخ ااانة وقضااالنل مختلفاااة

عتاال  باا  أسااند العدنااد ماا  المالتباال  التااق تتعلااإ بااإدارغ ماااة 

 وشفونول.
                                                 

ل   لبوثااائق لباخااااخة ب عهااد لب شااوي ولبخ فااة لبرلراادة  محمااد حمنااد هللا ف77)

157. 

 .63 حدنث رقم  لبشخاري صحخحف 78)

لبوثاائق لباخاااخة ب عصار   م  ه ه الاتا  هاق محماد حمناد هللا اراجع عدد   ف79)

 .لبخ فة لبرلردةلب شوي و
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هاق اتلباة الرسالقل  ل استعراح أسالو  الرساول وم  خال

 الموجوة نستأنع اينسل  أ  ندر  عدغ أمور أهمل: 

وضااول الم اادر وجوااة التوجنااه وموضااو  الرسااللة وهاادهول 

والانل علار    ناتا  سم الالت  ألناه فم أبلخت لر وينجلز 

 .اسم الالت  ندل علر مزند م  الحرل علر التوفنإ

ل هاق هاق األسالو  المتباع حللن اولرقنساة ونالحا ه ه القضلنل ا

افنر م  المراسال  حنث نات  م  هال  يلر هال  فم نشلر يلر 

اماال أ   الموضااو  بلخت االر قباال الاادخول هااق تفل اانل الرسااللة

النااا  تأتناااه بعاااح الاتلبااال  التاااق نحااارل علااار  الرساااول 

ساارنتول وا    تقااع هاار نااد انخاارن  وماا  هناال حاارل علاار أ  

ل علار لبا  اتلباة الحاروب العبرناة لنااو  مفتمن انتعلم زند با  ف

 ف80).تل  المالتبل 

 :الربيد واالتصاالت اإلدارية

لال ع ر وسلقله المختلفة هق ا ت ل   سوا، منول ايدارنة 

ا أو غنرهل  وقد ال  الرساول  ل علار و اول األخبالر حرن  

ويلار الهاة النالس ما  األماة هنمال  وعملله والتعلنمل  يلر أمراقه

                                                 

 .120  ل 1  ج لبترلتخ  لإلدلرخةف الاتلنق  80)
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خ ااوم  ولاا ل  هقااد ااال  ناتاا  الاتاا  ونختاالر الماافهلن  ماا  ن

الرجلل  و  الخبارغ باللأر  أو المنالأإ المتاوجون  يلنوال لااق 

نفدوهل امل ننببق  امل ال  التبلنغ الشفوق نتألا  اختنالر أنالس 

ا ا هاق أنلماه ل أو مساتمر  محددن  للقنالم باه  ولام ناا  البرناد منام 

ب  ا ت الل أو أرنقتوال ل علر أ  نااو  ساال  حرن    لانه 

ي  مااا  وسااالقل   محققاااة للوااادب المرجاااو مناااه ومااال اتلبلتاااه  

ل حتر علر أسمل، حالملق حرن    ا ت لل الخل ة  وقد ال  

حناث ورد انااه  رسالقله والتاق تاادعو يلار التفاالفل واألمال الأناا 

ا هالجعلوه حسا  الوجاه ي ا أبردتم لق برناد  )ات  يلر أحد أمراقه 

نادلوم علار أنسار الأار  للو اول  مال اال  ا ف81)فحس  ا سام

 .يلر أهداهوم لتو نل رسلقله وتوجنولته 

 :ترتيب األهداف واألولويات

اور  هق السنوا  األخنرغ مجموعة م  األهاالر والنارنال  

ايدارنااة التااق تعتباار عنااد الافناارن  نارناال  حدنفااة ومأااورغ 

الاتااا  ومنواال ايدارغ بلألهااداب التااق الفااا  حولواال العدنااد ماا  

                                                 

  لبوثائق لباخاااخة ب عهاد لب شاوى ولبخ فاة لبرلرادةف انار:محمد حمند هللا  81)

 .211ل 
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 ف82)واألبحلث.

وضاول )وقد راز  معام انرا، ع  ايدارغ بلألهاداب علار 

 ف83)فالنتلق  المتوقعة وتحدندهل

وقااد راااز ايسااالم بتشاارنعلته المختلفااة علاار الننااة  ونمااا  أ  

دب م  العملف هق المح  هاق )الو تعتبر الننة م  مناور واسع

أااة بللننااة ااال األعماالل  اماال أ  المقل ااد العلناال أل  عماال مرتب

والفاااوا  األخااارو  مرباااوأ باااال ت ااارهل  اينسااال  الدننوناااة 

 واألخرونة التق ننببق أ  تاو  سلمنة وشرعنة.

لعمال هإناه نحادد  لحننمال اال  نوجاه مواف ا امل أ  الرساول 

هااأول هحننماال وجااه   ا العماال ننببااق أ  نباادأ بواال أو   أولوناال  لواا

حادد لاه أولونال  ا علار الانم  معل  ب  جبال أمنار   رسول هللا 

َعْ  اْبِ  َعبَّلس  مراعلتول والتدرج هنول حنث ورد) وأهداب ننببق

عَاال  ا  َماال أَ َّ النَّبِااقَّ َ االَّر َّللاَّ  َعلَْنااِه َوَساالََّم بَعَااَث م  َرِضااَق َّللاَّ  َعْنو 

ْم يِلَر َشَولَدغِ أَْ  َ  يِلَاهَ   يِ َّ َّللاَّ  َرِضَق َّللاَّ  َعْنه  يِلَر اْلنََمِ  هَقَلَل اْدع و 

َ قَْد اْهتَاَرَح  ْم أَ َّ َّللاَّ ِ هَإِْ  ه ْم أََألع وا ِلَ ِلَ  هَأَْعِلْمو  َوأَنذِق َرس ول  َّللاَّ
                                                 

  ماتباااة عااان  4  ألإلدلرة شاألهااادلف ولب تاااائجاناااار: الواااوار   د. ساااند   ف82)

لمراجاااع الولماااة هاااق الالتااا  عااادد مااا  ا دوقاااد حاااد  م1999شااامس  القااالهرغ  

 . 222 – 219 لةدارغ بلألهداب  ل ا تجلهل  المختلفة

 .23   للإلدلرة شاألهدلف  الووار  ف83)
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َعلَاْنِوْم َخْمااَس َ الََوا   هِااق ا االذِ نَاْوم  َولَْنلَااة  هَااإِْ  ه اْم أََأاالع وا ِلااَ ِلَ  

َ اْهتَااَرَح َعلَااْنِوْم َ اا ْم أَ َّ َّللاَّ َدقَة  هِااق أَْمااَواِلِوْم ت ْفَخاا   ِمااْ  هَااأَْعِلْمو 

 ف84).أَْغنِنَلقِِوْم َوت َرد  َعلَر ه قََراقِِوْمف

وأعادا، ايساالم  والمتتبع لمراحل ال ارا  بان  رساول هللا 

نجد أ  مسنرغ البزوا  والمعالر  النا  مرتباة حسا  األهمناة 

حنث وجه قوتاه العساارنة ابتادا، للعادو األقار  واألخأار وهام 

فم بعد  ل  نقل السلحة لقتالل نواود المدنناة حننمال غادروا قرنش 

باللفرس  وال  م  الموم القضل، علر تودنادهم  ولام نتحارش 

بلل را  وتوجناه  روالروم هق تل  المراحل لوجود م  ال  أول

 ف85).القوغ

امل  فم نقل ال را  يلر خنبر حننمل بد،وا نعدو  لبزو المدننة

النااا  تترااااز علااار  ةوالمساافولنأ  أوامااره بلل ااادقة والتربناااة 

 .األقر  واألولر فم األولر وها ا

 

 

                                                 

 .1308حدنث رقم   لبشخاريصحخح  ف84)

لإلدلرة )  فاي عهاد لبرااول فان لبحار  فاي لإلاا ملهر  اامحمد  :وترف 85)

 .117 ل  ف  حرو  لبراول لبعاكرخة في
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 :البحث عن املعلومات الصحيحة قبل القرار

ي  المعلومة ال حنحة تعد أسلسنة  تخال  أ  قارار وعمال أ  

ااا ل مااال نتعلاااإ ت ااارب يدار  والمعلومااال  المختلفاااة وخ و  

 بمندا  العمل واروهه م  أهم أسبل  التوهناإ هاق العمال ولا ل 

نحنأ عملله بللاروب التق ستالقنوم هاق المنالأإ التاق  ال  

نتوجوو  يلنول  هحننمل ألا  ما  ال احلبة الوجارغ يلار الحبشاة 

ع  النالم  ل حنح   ااختلر لوم المال  المنلس  وأعألهم ت ور  

 اماال أنااه حننماال أراد بعااث معاال  باا  جباال  ف86) الموجااود هناال 

  ف87).َعلَر قَْوم  أَْهِل ِاتَل   يلر النم : قَلَل يِنََّ  تَْقَدم  

حر ه علار تتباع أخبالر أعداقاه  وقد عرب ع  رسول هللا 

 قاد جعال م  قرنش وغنرهم قبل أ  تحر  عسار   بل أنه 

ل تأتنه بلألخبلر والتحرال  المختلفة لخ وم ايسالم هق له عنون  

 .حنلته 

نبحث عا  م الدر مختلفاة للمعلومال   هفق غزوغ بدر ال  

هم وعاادتوم.والمتتبع لباازوغ األحاازا  دجاانش قاارنش وعاادعاا  

ناادر   جدنااة الرسااول هااق الح ااول علاار المعلوماال  هوااو قااد 

                                                 

 .83  ل لبخرلج ف أبو نوسب 86)

 .1365حدنث رقم   لبشخاريصحخح  ف87)
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حرل علر معرهة أخبلر قرنش عند تحراول لبزو المدننة  امل 

حاارل علاار معرهااة حاالل بنااق قرناااة عنااد نقضااوم للعوااد مااع 

امل حارل علار باث عنوناه بان  جانش المعتادن   رسول هللا 

أفرهل    وال  للمعلومل  التق جمعول رسول هللا م  األحزا 

 ف88).هق اتخل  القرار المنلس  المبنق علر المعلومة ال حنحة

الحارل علار المعلومال  ال احنحة عا   امل عارب عناه  

الأر  التق نسالاول واألشاخلل الا ن  نقالبلوم  وغنار  لا  ممال 

 نحتلج معه يلر قرار وتحر  نتأفر بللمعلومة.

 :لتنسيقاملتابعة وا

ل هاق المتلبعاة والتنسانإ هاق حنالغ لعل م  أافر األمفلاة وضاوح  

متلبعتااه ألحااوال أمراقااه الاا ن  بعاافوم علاار المناالأإ  الرسااول 

المختلفة م  بالد العر  بعد يساالمول  وما  أبارز  لا  مالتبلتاه 

  ألمراقه علر النم  للتعلو  هنمال بنانوم والتنسانإ هاق مقلوماة

عنسق الا ا   ممل ال  له أابار األفار هاق مدعق النبوغ األسود ال

تحر  أولق  األمرا، وتنسنقوم مع بعضوم البعح ومع م  فب  

                                                 

 .191  ل لبميازيف انار: اب  أبق شنبة  88)
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علر ايسالم م  أهال الانم  وتماانوم ما  القضال، علار المتنبائ 

 ف89).وأتبلعه م  المرتدن 

هااق بعااح غزواتااه نبعااث ساارانل معننااة  اماال ااال  الرسااول 

لرقنساااة أو متلبعاااة لتنفنااا  أهاااداب أخااارى  ا  عالقاااة باااللبزوغ ا

 ألعملل أخرى سبإ القنالم بوال  هفاق أفنال، غازوغ تباو  بعاث 

عاادغ ساارانل لمناالأإ مجاالورغ الناا  لواال أهااداب محااددغ هااق هااق 

بال لعال غازوغ تباو   ف90) البلل  متلبعة ألعملل وتحراال  سالبقة

هق حد  اتول هق متلبعة لبزوغ مفته التق سبقتول بعلم المل  امل 

لجاانش أساالمة باا  زنااد قباال وهلتااه وتحدنااد  أ  يعااداد الرسااول 

وجوته يلر الروم هو م  أعملل المتلبعة لمال سابقه ما  تحراال  

 مفته وغزوغ تبو .

نأل  ما  عمللاه الا ن  بعافوم لتح انل الزاالغ أو  امل ال  

تعلاانم الناالس أو أ  عماال ماا  األعماالل أ  ننسااقوا مااع أناالس أو 

  زعمااال،   أسااالم ماااماااعمااالل آخااارن   و  ارتبااالأ بمنااالأقوم م

 امال أشارب  القبلقل أو م  اور تعلأفوم ماع المسالمن  مانوم

                                                 

 .42  للبوّلخة ع م لبش دلنف انار: الع مر   89)

 .169  للبميازى ف انار: اب  أبر شنبة 90)
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بنفسه علر تنسنإ العمل هار حفار الخناد  ومتلبعاة سانره بنفساه 

.(91ف  

 :إدارة النفقات واملصروفات

 شااا  أ  يدارغ المجتماااع المسااالم وقاااواه المدنناااة والعساااارنة 

ة  والنااا  لوااا ه الم اااروهل  مواردهااال فاااتألبااا  نفقااال  مختل

عنة امال اال  ل ارهول أرقوال الشارعنة  وقاد اعتنا  اتا  الشر

األموال والفقه بوا ه القضانة واال  عملدهال هاق قواعادهل الفقوناة 

نلبعااة ماا  األحااداث التااق  علاار حااوادث ماا  ساانة رسااول هللا 

وقد اعتماد  الدولاة ايساالمنة هاق مواردهال  وقع  هق أنلمه 

وخنبر وواد   علر الخراج ال   افر بعد يسالم النم  والبحرن 

القاارى  اماال أنواال اعتمااد  قباال  لاا  علاار أمااوال البناالقم التااق 

يضالهة  نح ل علنول المسلمو  م  أعداقوم هق أعقال  المعالر 

ومع ال ها ه الاواردا  وغنرهال   يلر بعح الواردا  األخرى 

هإ  لال بل  منول م روهل  معنناة ومحاددغ وجاز، منوال نخادم 

اا تواال المختلفااة  اماال أ  جااز، أخاار ل بإدارالدولااة ايسااالمنة عموم 

حس  تقسنمول الشارعق نعاود علار العالملن  علنوال هللمجلهادو  

                                                 

ااااشل . ال اااللحق الشااالمق  216  ل 3ج   لبااااخرة لب شوخاااةف ابااا  هشااالم  91)

 .515  ل 4  جلبهدى ولبرراد
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ل ننللو  ن نبوم ما  البنالقم وبللتاللق نتولاو  تمونال أنفساوم  اتن ا

والعلملو  علر ال دقل  لوم ن ن  شرعق منول وها ا هاق حاد 

 اته نعود علر العمال واساتمرار تساننره دو  توقاب وبمال نشابه 

،ا  ابناارا  ماا  العماال نقااوم علاار زناال الاا اتق  اماال ااال  جااالتمو

ا حتساال  والتأااو  أل  أعمااللوم هااق افناار ماا  األحناال  مفقتااة 

وغنر مساتدنمة وما  ال اع  مقلرناة  لا  بللتمونال هاق ايدارغ 

ااالحدنفااة لانااه ااال  ساالقر   ل هااق تقاادنم ماال تحتلجااه ايدارغ ا ونلجح 

فقاال  ايدارنااة الناا  الن د  وقااالنبونااة ماا  نفقاال  وم ااروهل 

  والعمالل التار محدودغ ونأتر علر رأسول مخ  ل  الماوافن

 .أشنر يلنول سلبق ل

   :إدارة وتنشيط اإلنتاج

  التبناااارا  التااااق حاااادف  هااااق الجلناااا  ا قت اااالد  نتنجااااة ي

حناث توالا  التشارنعل   ومففرغ التشرنعل  النبونة الن  قونة 

ختلفاة والمناماة ايسالمنة الحلفة علر النشلأل  ا قت الدنة الم

لول بمل ننسجم مع حلجل  النلس والعادل معوام وينفالقوم حقاوقوم 

سااوا، منواال ماال نتعلااإ بللجواناا  النارنااة أو بللحناالغ التأبنقنااة 
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وقااد عماال الرسااول  االر هللا علنااه وساالم علاار هااتح  ف92).العملنااة

األسااااوا  وتنانمواااال هااااق المدننااااة وأتلحتواااال للتجاااالر المحلناااان  

وجعااال للسااالبقن  مااا  التجااالر  ف93) مدنناااةوالقااالدمن  مااا  خااالرج ال

ل هق السو   ومنع الالم علر أأراب البناع والشارا،  ممال حقوق  

و  ش  أ  ه ا م  أهم  سلعد هق نمو التجلرغ هق أسوا  المدننة

 .عوامل التنشنأ له

الل األراضق هقلل: )م  أحنل علر است  وقد حث الرسول 

اا نااة منوااال هلااه منوااال منتااة هلاااه هنواال أجااار وماال أالااا  العلن لأرض 

 ف94). دقةف

قألعل  النبونة المختلفاة هاق المدنناة هاق تزاناد يوقد سلهم  ا

 .وزنلدغ ينتلجنتول الرقعة الزراعنة هنول

علر زراعة النخنل هقالل: )مال ما  مسالم  وقد شجع الرسول 

ل هنأال منه أنر أو ينسل  أو بونمة ل أو نزر  زرع  نبرس غرس  

 ف95).ي  ال  له به  دقةف

                                                 

لب را  لّلبتصادي في م  ُة لبمدخ ة في لبعهاد د. عبدهللا الخراشق   انار: ف92)

جلمعاااة الملااا  ساااعود  اندا  الناااة  التااالرنخ قسااام  داتاااوراغ   رساااللة لب شاااوي

 .بللرنلح

  لب راا  لّلبتصاادي فاي لبمدخ اة فاي لبعصار لب شاوي  عبد هللا الخراشاق د. ف93)

 . 242 ل

 .267   ل2 ج  لبدلرميا ن  ف94)
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بنفسااه هااق غاارس النخناال هااق بعااح نااواحق  وقااد شاالر  

 ف96)المدننة.

علر ال نلعة واينتلج هنول وغنر م  ناارغ  امل حث النبق 

ااالعاار  لاابعح المواا  المحتقاارغ وأدر  حلجااة المساا ل لمن  عموم 

اا لاابعح تلاا  ال اانلعل  هااال  نشااجع  لوسااال  المدننااة خ و  

ما  حارب  النلس علنوال بتا انر النالس بابعح ال انلعل  وأنوال

 األنبنل،.

 علاار ت ااننع السااالل وانتلجااه  هقاالل  اماال حااث الرسااول 

ي  هللا عااز وجاال ناادخل الفالفااة بللسااوم الواحااد الجنااة   االنعه )

 ف97).نحتس  هق  نعه الخنر والممد به والرامق بهف

وااال  أأفاالل المدننااة نشاالراو  هااق  اانلعة النباالل علاار قاادر 

لهسو  هق  انلعة النبالل ألقلتوم  وال  ال حلبة هق المدننة نتن

 وهق  خنرغ  ل  الزمل . ف98) والت د  بول

 

                                                                                                                        

 .66  ل 3ج  لبشخاريصحخح ف 95)

 .511  ل 1  جاخر أع م لب ش    ال هبقف 96)

 .205  ل 2ج سننه    لبدلرميا ن  ف97)

 .187  ل 3ج   تارخخه  الأبر  ف98)
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 :جتميع الطاقات وجتنيدها

ع المسالم الخالل وتجمناع ماتجلبنال، الم لقد ساعر الرساول  

حناث وجاه بعاد  وا ستفلدغ ما  ألقالتوم وتجننادهل المسلمن  هنول

بنعة العقبة جمنع المسالمن  باللوجرغ يلار المدنناة والتجماع هنوال  

بقه بعح ال حلبة يلر المدننة أو لحقاوه حناث اساتمر التادهإ هس

ل لو ا األمر  ومتلبعاة البشر  علر المدننة  ممل استدعر تخأنأ  

 الخل ة.ألحوال المولجرن  

نحاث علار الوجارغ هاق البللا  هإناه   وهق الوق  ال   ال  

ل ما  افارغ الموالجرن  نوجاه ببقالقوم حننمل تواجه المدننة ضابأ  

توم وحفااا يسااالموم دو  الوجاارغ  وانتااالر أواماار هااق مجتمعاال

 . الرسول 

 :إدارة األزمات

م  الم ألحل  ايدارنة الحدنفة التق خرجا  هنوال دراسال   

 .قرارا  يدارنة مختلفةدورا  ونف   هنول عدندغ وقدم  لول 

للعدنااد ماا  األزماال  والاااروب  وقااد تعاارح رسااول هللا  

ناه ت ارهل  خل اة وجواود المختلفة والألرقة التاق اساتدع  م

ممناازغ علجلااة لمواجوااة تلاا  األحااداث ولعاال ماا  أهاام األزماال  

مفلماال حاادث هاار  الباازوا  المفلجقااة للمشااران  لبلااد الرسااول 
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 التااق واجوواال الرسااول  ااع  األزماال  أحااد وماا  أغاازوغ 

غااازوغ األحااازا  التاااق و ااافول هللا سااابحلنه وتعاااللر هاااق اتلباااه 

ْوبُِكْم َوِماْن أَْاافََل ِماْ ُكْم َو ِْت َزلَغاِ   ِْت َجااُ وُكْم ِماْن فَا…العزنز

لأْلَْشَصاااااااااُر َوشَ َيَااااااااِ  لْبُُ ُااااااااوُ  لْبَح َاااااااااِجَر َوتَُظ  ااااااااوَن شِاااااااااَوِ 

 .[األحزا ف](10لبظ  ُو َا

بحامااة وحشااد ااال الألقاال  الملدنااة  وقااد ت اارب الرسااول 

والبشرنة  واستخدم الخبرا  والألقل  المتوهرغ هاق تنفنا  خأاة 

بعاو  هللا تعاللر  األزماة الألرقاة ونجاح  تلا مواجوة ة لعلجل

هق اتخل  الهة األسبل  لتجلوز األزمة  بل ومعلقبة الخلقنن  ما  

ماا  بنااق قرناااة  نوااود المدننااة وتأوناار ال ااب وبلااد الرسااول

مساببلتول وما  فام التبلا  علار  أو    لناو  التبلا  علار األزماة

قضااال، علااار م ااادر وال بمعللجاااة الخأااار الاااداخلق هاااق المدنناااة

 الخأر.

أافاار ما  مارغ ألزمال  مللنااة تعارح هاق  أ  الرساول  لاما

ا  عناد البازوا  امال حادث هاق غازوغ تباو   هقاالم  لوخ و  

م  التبلا   بلستنفلر النلس لل دقة  وشجع علنول حتر تما  

ا أخأالر   امل واجاه الرساول  علر جز، ابنر م  تل  المشالة

وااال وتماااا  مااا  التبلااا  علنوااال أمنناااة مختلفاااة هااار المدنناااة عللج
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هااار أواخااار حنلتاااه أزماااة  ومعلقباااة الجنااالغ  وواجاااه الرساااول 

المرتدن  أتبل  األسود العنسر هر النم  هأدار و ته ما  المدنناة 

حتاار تبلبااوا علاار هاا ه األزمااة اماال أدار ايعااداد للقضاال، علاار 

  ف99).مسنلمة الا ا  ال   اور هر النملمة

 :السرية

وتاون  المجتمع المسالم  هأتلنبدانة الدعوغ من  اوور ايسالم و

الا   نعان  علار النجالل وبأهراده القالقل و ببة العمل السار  

تساانر مراحاال الاادعوغ و  نعرقاال األهااداب ونمنااع انااد األعاادا، 

األولاار  باال عرهاا  الساانوا  األولاار الاافالث بعااد البعفااة النبونااة 

 ن  بأنواال مرحلااة الاادعوغ الساارنة  حتاار أ  بعااح ال ااحلبة الاا

ا دخلوا هاق   وحننمال بادا، لايساالم لام ناا  نعارب بعضاوم بعض 

نلتقق ببعح المسلمن  هق ماة لنقوم بتعلنموم الادن   الرسول 

هق دار  انلتقق بوم سر   الجدند واتل  هللا سبحلنه وتعللر ال  

لنضام  النجالل للادعوغ وعادم م الدمة  ف100)األرقم با  أباق األرقام

 قرنش.

                                                 

 .42  ل لبوّلخة ع م لبش دلنف الع مر   99)

 .323  ل 1 ج  لباخرة لب شوخةاب  هشلم   انار: ف100)
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قاد د نتألا  السارنة هاق بعاح األحنال  ووم  هنل هإ  العمل ق

بأناااه  ااالح  سااار رساااول هللا  ح نفاااة بااا  النمااال عااارب عااا  

.(101ف 

أ حلبه والعلملن  معه علر اتم السر  وقد در  رسول هللا 

واال   لا  خالدم رساول هللا لوعدم يهشلقه  حتر أ  أنس ب  م

هق عمل أو حلجاة هناتموال علار  ل  بنر نبعفه الرسول غالم  

)َعاْ  أَنَاس  قَالَل أَتَار َعلَاقَّ َرس اول   حلبة لرسول هللا أقر  ال 

ِ َ لَّر َّللاَّ  َعلَْنِه َوَسالََّم َوأَنَال أَْلعَا   َماَع اْلِبْلَمالِ  قَالَل هََسالََّم َعلَْننَال  َّللاَّ

ال ِجقْا   قَللَاْ  َمال َحبََساَ   اق هَلَمَّ هَبَعَفَنِق يِلَر َحلَجة  هَأَْبَأأْ   َعلَار أ مذِ

ِ َ االَّر َّللاَّ  َعلَْنااِه َوَساالََّم ِلَحلَجااة  قَللَااْ  َماال ق ْلاا     بَعَفَنِااق َرس ااول  َّللاَّ

ِ َ الَّر َّللاَّ   فَ َّ بِِسارذِ َرس اوِل َّللاَّ َحلَجت ه  ق ْلا   يِنََّوال ِساِر قَللَاْ  َ  ت َحادذِ

 ف102).َعلَْنِه َوَسلََّم أََحد اف

عساارنة علر يبقل، بعح تحرالته ال وقد حرل رسول هللا 

سرنة وبعندغ ع  عنو  أعداقه  بل ينه قبل غزوغ هاتح مااة أمار 

  وحان  ال حلبة بللتجونز وأخفر وجوتاه عا  المقاربن  يلناه 

سعد ب  معل   ستأال  أخبلر بنق قرنااة أفنال، غازوغ  بعث 

                                                 

  ل 2ج   اخر أع م لب ش  رجمة ح نفة ب  النمل  عند ال هبق  ف انار: ت101)

362. 

 .4533حدنث رقم   صحخح ما مف 102)



 

 

 

 

 

 

 أبعاد إدراية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية النبوية

 

88 

األحزا  أل  م  المسفولن  ع  تق ق الخبار أ  ناتماوه عا  

 السلبق علنوم. بقنة جنش المسلمن  خشنة م  التأفنر

 احملاسبة:والرقابة 

علار القناالم بواجباه وأدا، األملناال   لقاد حارل رسااول هللا  

و ش  أ  ايسالم   نحت ى مفل    المختلفة وتأبنقلتول هال  

قد راز بللدرجة األولر علر الرقلباة ال اتناة هاق مختلاب شافو  

جا  دنناق الحنلغ الدنننة والدننونة  والمسفولنة ايدارنة تجمع وا

ودننو  هق وق  واحد   هر  بننومل  ونماا  القاول ي  الرقلباة 

أااد القارآ  الاارنم  وقادال اتنة هق األسلس هاق الرقلباة ايدارناة 

تقاوى هللا هاق المرتااز األسالس أ  والسنة النبوناة علنوال  حناث 

لألعملل الرقلبنة هق ايسالم ومع  ل  هونل  شواهد مختلفاة هاق 

وتدقنقاه ماع بعاح  دل علار متلبعاة الرساول السنرغ النبونة تا

 م  و هم مسفولنل  وانفنة محددغ.

نسمع المالحاال  المختلفاة التاق تارده عا  عمللاه  امل ال  

وأمراقه مما  عمال معوام أو احتا  بوام  واال  نوجاه وننتقاد مال 

ن در م  ت رهل  مخللفاة للوادب ما  الموماة التاق الاب بوال  

 . امل هعل مع خللد ب  الولند 

م  أحد عملله حننمل بعفه لجمع الزالغ  وقد غض  الرسول 
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نحلساابه قاالل هاا ا لااام وهاا ا أهااد  لااه   هلماال باادا، الرسااول 

وقاالل: )هوااال جلساا  هااق بناا  أبناا  أو أماا  هتأتناا   هبضاا  

 لف.هدنت  ي  ان   لدق  

 امتةاخل

تبااان  مااا  خاااالل الشاااواهد البسااانأة المااا اورغ هاااق البحاااث أ  

سس لألمة ايسالمنة هق ايدارغ النلجحة وضع األ رسول هللا 

التق تحقإ األهاداب المألوباة بدقاة وتساخر ايمالنال  المختلفاة 

وايدارغ العساارنة م ايدارغ ا جتملعنة ويدارغ الدولة لللقنلم بمو

ونقلس علنول المفسسل  المختلفة وبللتللق هاإننق  وايدارغ المللنة

ل لدراسة السنرغ النبونة أدعو البلحفن  هق مجلل ايدارغ خ و   

بأبوابواااال  واسااااتخراج الشااااواهد المختلفااااة هااااق ايدارغ النلجحااااة

  وعدم ا اتفل، بأقوال البربنن  أو الشرقنن  هق ايدارغ المختلفة

ماا  شااواهد  علاام هااف ، ماال هااق ساانرغ الم ااأفر  هااوهللا لااو

  ست بروا نارنلتوم وأقوالوم هق ايدارغ. 

الشاادند لاام نقاادر بعااد حجاام ايرث    هلألساابوأمال نحاا  المساالم

ل مل نمس حنلتنل هتجلهلنال أو النبو  هق مختلب العلوم وخ و   

ولنل وبدأنل نلتف  نمنة ونسرغ متبلهلن  ع  مل بان  أنادننل نساأل ج  

 .هللا للجمنع الودانة والتوهنإ
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 :املصادر واملراجع

 لبُران لبكرخم.

  .األعرجق: د. عل م وآخرو 

  وزارغ التعلاااانم  ببااااداد  1  أدلري ظرخااااا  لبت ااااوخر لإل -

 ه(.1402

 .عبد هللا ب  أحمدبلقلدر:

  دار المجتمااع  لبكفااا ل  لإلدلرخااة فااي لباخااااة لبراارعخة -

 .ه(1406جدغ  

(ا(  194البخلر :أبو عبد هللا محمد با  يساملعنل با  يباراهنم )

 ه(ف.256

 ه(.1418  دار يشبنلنل  الرنلح  صحخح لبشخاري -

(ا(  ها( 209ماد با  عنسار با  ساورغ )الترم  : أبو عنسار مح

 ه(ف.279

ف  تحقناااإ أحماااد محماااد اااا ن لبترماااتي) لبجاااام  لبصاااحخح -

 ) . ف.  لبنل   شلار  دار يحنل، التراث العربق  بنرو 

 ه(ف.  728  :اب  تنمنة: تقق الدن  أحمد ب  عبد السالم) 
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  دار 4  ألباخااة لبررعخة فاي  صا   لبرعاي ولبرعخاة -

 م.1969المعرهة بنرو   

 .258 ((28/255 .لبفتاوى -

اب  حجر: شول  الادن  أباو الفضال أحماد با  علاق العساقالنق 

 ف.ه(852 :)

  مأبعااااة السااااعلدغ  1  أفااااي تمخخااااز لبصااااحاشة لإلصاااااشة -

 ه(.1328القلهرغ  

 .محمد هللا:حمند 

ولبخ فااااة  لب شااااويلبوثااااائق لباخااااااخة ب عهااااد مجموعااااة  -

 ه(.1403  دار النفلقس بنرو   4  ألبرلردة

 ه(ف.241 :أبق عبدهللا أحمد ب  محمد ) ايملم  حنبل:اب

 ه(.1398  المات  ايسالمق  بنرو  لبما د -

   .الخراشق: الخراشق

  لب را  لّلبتصاادي فاي م  ُاة لبمدخ اة فاي لبعهاد لب شاوي -

جلمعاة الملا  ساعود  اندا  الناة  التلرنخ قسم  داتوراغ رسللة 

 .بللرنلح

 د التلمسلنر.علر ب  محم  الخزاعر: أبو الحس
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  عهد لبراول فيكان  تخرخج لبدّلّل  لبامعخة ع م ما -

تحقناإ أحماد محماود من لبحرف لبص ائ  ولبعماّل  لبرارعخة، 

 1401  المجلس األعلر للشقو  ايساالمنة  القالهرغ  أبو سالمة

 ه(.

أبااااو عباااادهللا باااا  عباااادالرحم  باااا  الفضاااال باااا   :الاااادارمق

 ف.ه(255 :بورام)

إ محمد أحمد دهمل   دار يحنال، السانة   تحقنا ن لبدلرمي -

 د.مف. )د. ف.(النبونة  

الااا هبق: الحااالها شااامس الااادن  محماااد بااا  أحماااد بااا  عفمااال  

 .فه(847 :)

  مفسسااة الرسااللة بناارو  لبناال   1  أأعاا م لب ااش   اااخر -

 ه(.1405

  )ماا  تاالرنخ ايسااالمف تحقنااإ عماار عبااد السااالم لبميااازي -

  .ه(1407  دار الفار بنرو  1تدمر   أ

  .وآخرو   رتشمل  دنفند

  ترجمة د. رهلعق محمد رهالعق ومحماد لإلدلرة لبمعاصرة -

 سند أحمد عبدالمتعلل  دار المرنخ  الرنلح.

 السلمق: د. علق.
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 م.1991القلهرغ   غرن    ماتبة لإل تاجخة دلرة  -

 السورورد : أبو الحس  محمد الببداد .

لسالنملننة   مخأاوأ هاق ماتباة اتحرخر لألحكام في لباخاااة -

 .2852بإسأنبول  تح  رقم 

 السونلق: أبو القلسم عبد الرحم  ب  عبدهللا.

 باا  هشاالم    لبااروا لأل ااف فااي تفاااخر لباااخرة لب شوخااة -

 ه(.1398الرفب سعد  دار المعرهة( بنرو   تعلنإ أه عبد

 .السوندا : د. ألر  محمد. وبلشراحنل  د. هن ل عمر 

جااااادغ   لخضااااارا، ا  دار األنااااادلس 2  أصااااا اعة لب جاااااا  -

 ه(.1421

 ف. ه(235 :عبدهللا ب  محمد ) اب  أبر شنبة:

دار  1  أمار   تحقنإ  عبد العزنز ب  يباراهنم الع  لبميازي -

 ه(.1419  شبنلنل  الرنلحي

  .ال للح:  بحق

 م.1980    دار العلم للمالنن  بنرو لب ظم لإلا مخة -

 ف.ه(942 :ال للحق الشلمق: محمد ب  نوسب )
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تحقنااإ  1ج  ولبرراااد فااي هاادي خخاار لبعشاااد اااشل لبهاادى -

الواحاااد  المجلاااس األعلااار للشااافو  ايساااالمنة  م اااأفر عبد

 ه(.1394القلهرغ  

 الضحنل : د. عبدالرحم  يبراهنم. 

 ه(.1417  بدو  مال  4أ   لإلدلرة ولبحكم في لإلا م -

 ه(.1407  دار الشرو   جدغ  1  ألإلدلرة في لإلا م -

 ه(ف.310 :د ب  جرنر )الأبر : أبو جعفر محم

   دار الفار  بنرو  ) . ف.تارخ  لألمم ولبم و  -

ف  دار الات  تفاخر لب شري) جام  لبشخان في تفاخر لبُران -

 ه(.1412العلمنة  بنرو  لبنل  

  .محمد عبدهللاعبد الرحنم:

  الشااااراة العربنااااة للتوزنااااع  أاااااااخا  لإلدلرة ولبت ظااااخم -

 م.1992القلهرغ  

  .زعبد العزن  سعود ب  : هود بالعفنمن 

  الرناااالح  2  ألّلتصاااااّل  لإلدلرخااااة ماهختهااااا وأهاااادلفها -

 ه(.1414
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  .مدنق د.عالقق:  

   نقااال  لإلدلرة درلاااة تح خ خااة ب وظااائف ولبُاارلرل  لإلدلرخااة -

 .ع  الضحنل   ايدارغ هق ايسالم

  .العمر : أارم ضنل،

خصائصااه وت ظخماتااه   لبمجتماا  لبمااد ي فااي عهااد لب شااوة -

 .1403  الجلمعة ايسالمنة  المدننة المنورغ  وبملأل

 ب  يبراهنم. زعبد العزنالع مر : 

دار 2  ألبوّلخة ع ام لبش ادلن فاي عصار لبخ فاا  لبرلرادخن -

 ه(.1420الرنلح  شبنلنل ي

 ه(ف 458 :أبو نعلر محمد ب  الحسن  الحنبلق ) :الفرا،

الفقاااق   د  ت اااحنح وتعلناااإ محماااد حلمااالألحكاااام لباااا  ا خة -

 ه(1394أندوننسنل   سربلنل تبة أحمد نبول   ما

 عبدهللا أحمد :قلدر 

  دار المجتمع  جادغ  لبكفا ة لإلدلرخة في لباخااة لبررعخة -

 ه(.1406

 .رالاتلنر: عبدالحر ب  عبد الابن
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دار   2ج   ظام لبحكومة لب شوخة لبمامم لبترلتخ  لإلدلرخاة -

 الاتل  اللبنلنق بنرو  )د. ف

 ه(ف450:لحس  علق ب  محمد ب  حبن ) الملورد :  أبو ا

   دار الفار  بنرو  )د. فلألحكام لبا  ا خة -

  ماتبااة الفااالل  1تحقنااإ محمااد خضاار  أ  لبم ااو  صااخحة  -

 ه(1403الاون   

   :ملنال هلر 

أسااعد عنساار وأحمااد غساال   ترجمااة خللااد  لبمائااة لألولئاال -

 والتوزنع.سبلنو  دار قتنبة للأبلعة والنشر 

 حمد ب  عبدالرحم .المبلرافور :م

 ح  ت اااااحنتحفاااااة لألحاااااوتي شرااااار  صاااااحخح لبترماااااتي -

 اللأنب الماتبة السلفنة بللمدننة المنورغ.عبدالوهل  عبد

أبو الحس  مسلم ب  الحجلج ب  مسلم القشنر   ايملممسلم:  -

 ه(ف.261الننسلبور  ) 

دار انهاال   بناارو   لبجااام  لبصااحخح، حصااحخح مااا م(،  -

 )د. ف.
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  .حمدالم ر : د. أحمد م

  مفسسااااة شاااابل  الجلمعااااة  ايساااااندرنة  لإلدلرة لبحدخثااااة -

 ه(1416

  ) اااحنح مسااالمف  دار ا هااال   بنااارو  لبجاااام  لبصاااحخح -

 )د. ف.

 ف.ه(711 (اب  مناور : محمد ب  مارم ب  علق 

تحقنااااإ عباااادهللا الابناااار   وآخاااارو   دار   لبعاااار باااااان  -

 المعلرب  القلهرغ  )د. ف.

بااااا  شاااااعن  بااااا  علاااااق  النسااااالقق:أبو عباااااد الااااارحم  أحماااااد

 ه(ف.303(((214)

   دار يحنل، التراث العربق  بنرو  ) . ف.ا ن لب اائي -

 .هلشم: د. زاق محمود

 ه(1414السالسل  الاون        ا3  أأاااخا  لإلدلرة -

 الووار : د. سند

  ماتباااااة عااااان  شااااامس 4  ألإلدلرة شاألهااااادلف ولب تاااااائج -

 م.1999بللقلهرغ  
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 .خةلإلدلرة لألصول ولألاس لبع م -

  .لهراوتر: محمد 

لإلدلرة ) عهاااد لبرااااول  لإلاااا م فااايفااان لبحااار  فاااي  -

 ف   حرو  لبراول لبعاكرخة في

 وهلن : توملس وهنجر: داهند  

مرسااق   ترجمااة محمااود عبااد الحمنااد لإلدلرة لّلاااترلتخجخة -

 م.1986  معود ايدارغ  الرنلح  وآخرو 

  .ونلسو : داهند

عماالرغ  مراجعااة شاافنإ    ترجمااة تحنااةلاااترلتخجخة لبتيخخاار -

 م1995القلهرغ   الفجر   دار 1رز  هللا  أ

 . القلضق نعقو  ب  يبراهنم نوسب: أبو

  ه(.1396  المأبعة السلفنة  القلهرغ  5  أبخرلجا -
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 :دمةـــمق

منند اسة ننأ مة لكننأ لتةننر ةلةح ننكس لةلهنناكض لةلح نن      نن  أ 

لتةنننر ةلةننن سكر لةلةنننسةر  لةخت ننن س ةلمتةاحنننأ كتنننس  ةل  هنننض 

 هصننكاأ ركننام لممةنن ثم ل هننض ةلتلكننس منند ةل  نن ك  ةله نن سكأ 

ةلمسة طننأ   لرصننس ةلل ننلال لةلتر ننأ ةلسةوننامي  نن  لك ننةطك   د 

لمسة طأ   لرصس ةلر هاي ك ةحكا مله   ي اسة أ  رض ةل   ك  ة

لمنن  ل نن  ة  ننر   وننت  تنن  ي لكنن ةي  نني م امننأ ةانن  ةل  نن ك  

لةرنا  ة سكتكنأيةلة سكر ةاللةص اال لمن  كنسة ط  ن  مند اسة ن   

 را ةلرسر صهسةلكأ  ي مرظمه  ةرةمنا تانا ةلستني   لاسرنأ 

ن   ةخللا تم  ةلةوس ةلثسةتأ  ني  صن  م متةاحنأ ملهن  لتصلص 

أ ملهن ي لمن  كلن    نا ت لن  لهن  ملةر ةهن   ي ةخطنسة  ةلرلل كن

ةلت صننأ تمنن  ةهة رنن  لنن رض ةل ننا  منند ت سرهنن  ل  لةنن لي   ننا 

ةلةر سكأ من  ةلتلكنس مند ةلملن طم ةلمرن لسم لهن   تس   ةلصر 

ة لا ا  ةلةر سكأ ملك ةل ا ي لتا   رض ةلمل طم ةلرس كأ مصاس  

ي ةلمتةاحننأي تمنن   لهنن   نني ةلم   نن  ة ننةلسا  ةلتلكننس منند ةل ننا 

للرا   كه    لةق موهلسم اةئمأ  ل مل مكأي تم  تنس   كهن  

ةلتلكس مد ةلمر  س لةلطسق ةلمسة طأ   لةر سم ةلر لمكأ لةلمهاكأي 

لة ننرحل   رننض ةلمصنن اس  سلةكنن   متةاحننأ ةةراننم  ةرنن سم  ننرا 
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لتاح ئنن   ةلرننسر منن  ةلرنن ل  ةلتنن سري  نني ثمنند س ننل     

 . ةلسةواكد 

 ه  ةل ا  ةلمصاسم مد  نرا ةلرنسر  لهكة ةل هض كه ل  سصا

ةل ا  ةلم ةلسام لهستأ ةل لة   ةلةر سكأ  ةلحةسم ل ه تر  ةا  

منند لىلننا ةلرثكننسم ةلرس كننأ تننر   ةننسم ةل هننضي تمنن  كةرننسض 

ةل هنننض خهننن  ةلملننن طم كة  ةلررلننن   ةلةر سكنننأ مننن  ةلرثكنننسم 

ةلرس كننأ تننر  ةانن  ةلحةننسم  ننلةي  نني   سك كنن   ل  ننرا ةلونن    ل 

س  ل  را ةلموسقي لهر  ةلةرن سم مرهن  تنر  ةان  ةلحةنسمي   س

مد تر  ةللصلصي تم   كةطسق ىلا ةالةح لك    ل ةلنلظ  كة  

ةلررلأ   لةر سم تر   ةسم ةل هنض  نلةي ملهن  لظن   ةلرونلس  ل 

ةل نننسةئر ةلمتةاحنننأ تانننا ةلةرننن سمي ل رنننض مننن  لسا  كهننن  مننند 

 لصلص ة سكتكأ..
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 :هيدـمت

للتصننه   (1) مرلنني ةل كنن  لةلوننسةي لطاننر ةلننسثق ةلةرن سم ةنن ةي

تمن   لن  لن    (2)ة د تاالد   له : )ةوةسةي ةلستكص ل ك  ةلغ لي(

تانن   د ةلةرنن سم مه للننأ ةلت ننر  ةلمكننأ ةلمنن    وننسةي  تلهنن  : )

  ت لنن  ةل ننارأ منند الكننم  ل ةل ننا   نن لستص ل كرهنن   نن لغري  ك نن

ننثسم  ل هكننلةد  ل لمنن و ي لكلنن  ةل نناس ةللنن مي ك  ي  ننما س ه 

  لمه للننأ لننكل  ةلننس أ ىمنن   د كتةننثد ةل ننارأ لكةهننكد  هنن  ه لننأ 

ةخ لةق مد ةلنستص ىلنا ةلغنري  نكرظ  س هن ي لىمن   ن د كل ان  

 (3).ىلا  اا آتس ةلحم  ك  ةا  ةل ارأ(

لةلةر سم ةلت سركأ ت س ةلرصلس ةلمتةاحأ لت  ةل ااةد لةخل لك  

ه  لطننسق ة  الهنن  ىلننا لملهنن  ةلرثكننسم ةلرس كننأ ةل  نن   نني ةةصنن ل

ةر سم  سكأ لةر سم  هسكأي للهد لرا   ل   ي ةلحةسم ةلةي      

ةلرنننسر ترلننن   ةر سكنننأ ت سركنننأ  سكنننأ  لرنننا لننن راة  نننر  

                                                 

ي اةس العاا   نلساا ي هنن (711: نند متننس   نند تانني )  مهمنناملظننلس:  ة نند( 1)

 .88ي ص 4   يا.  . ي كسل  ص اسي

ي اةس ةلراننن  ةالمقدمااا يهننن (808: ةلنننسهمد  ننند مهمننناي ) ت ننناتانننالد:  ة ننند( 2)

 .394ه ي ص 1391 ي كسل  لامرككدي

 .394ي ص المقدمة :ة د تاالد( 3)
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ىال  د ةلةرنن سم ةل سكننأ  ا نن   لنن لك  مركلننأ ت لهرنن ث  (4)يل هسكننأ

لونننم لي ةلرثكنننسم ةلرس كنننأي تمننن   ننن ا للتننن  ةلةرننن سم ةل سكنننأ 

ل هننسكد ل  كننأ ملط ننأ ةلتاننكة     نن  أ ىلننا لةل هسكننأ تنن  منند ة

ةلننكمدي لتنن د لل نن ئ  ةلل نن  ةلملصنناأ ىلننا ةانن  ةخلنن لك  اةتنن  

ةلرثكسم ةلرس كأ  لس ت كس  ي ةلنلم ةلةرن سم ل ني ةثاه سهن   ني 

 ت  ىلاك  تاا هام.

 :وعصر الراشدين عصر الرسول 

تلا ةل هض تد ةهاكا ثملي الكم ل اةكأ ةلرصس ةلل نلال لةنكتس 

هننلةاض كمتنند ةتة  سهنن   اةكننأ لارصننس ةلل ننلالي ل منن   للنن  تننام 

 صنناا ةلهنناكض تنند ل ننكأ ة سكتكننأ ةلةصنن اكأ  رونن   د ةخمننس 

كلن   د ةلةغكنس  مهناامي ل   مد  د كهاا  ه الأ مركلأ  ل  نلأ 

 ي ةلهك م ةاللةص اكأ ل را ةلرسر لةر سةه  ةلت سركأ ل  كهناض 

ت نتسال  ل    ني  ل ك  ر م  ل  صلسم للكأ ت ال ةغكس اكلي  ل

 تر  .

لةلرصننس ةلل ننلال ةنناس  تمنن  هننل مرننسل   ةنناس  هكنن م لاتننلم 

  ي للننا ل منن  اللننأ ة  ننر   هرننسم ةلس ننل   ةلمصننطحا 

                                                 

ي اةس ةلران  لامركنكدي 2ي طقبل اإلسام  الع  المفصل في ت  يخ ي رلةا تاي( 4)

 .          232ي ص 7ي   1978 كسل ي 
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   ونسك    لة ة سةسه م   صه     ي ةلماكلنأي هكنض تللنلة مرةمر ن

ل   م ة  ةلممكثم هةا  ي ةلرلةلنر ةاللةصن اكأ ل محهنل    ت ص  

 لال   ل  .راكا للو ط ت كس لماة

لكرنننا ةلرصنننس ةلل نننلال  اةكنننأ ةلة  نننكس لاللنننأ ة  نننر  لىل منننأ 

 ك اةه   ي   رأ مند  سض  ي لكمتللن  ةتة ن س ةل اةكنأ ةللةلركنأ 

لهكة ةلمرةم  لة  كس تك ل  ةلم ة   مد ةلهرسم ةلل لكأ لةستكنث 

ل تاةننن   ننني ةلماكلنننأ ةلملنننلسم  ملنننك كلننن  ةلكنننل  لتكننن د ةلاللنننأ 

 .   ةلس ل   ة  رمكأ ل ئ  ك ل

ت لنن  ةل اةكننأ   ننكطأ ال ةةرنن لث ةلماكلننأ ةلملننلسم  نن  ال ةتنن ا 

  ل تك للس   كة   ي ةلماكلأي ل تنك  اللنأ ة كطس تاكه  رمكر  

    لرهنن ا لةل ننا  هةننا صنن س  ة  ننر  ةمةننا ت سرهنن  ةنناسكرك  

ن مرظ   را ةلرسر ت  رأ لس ل         رنا  نةأ لتصلص 

نمتأ هكض ات  ةللن س  ني  َوقُال  :لرن ي ةلهنم (5)ي اكند     لةر 

ُِوق اااااا  ااااااَا ال بَ َلااااااُل هَنق ال بَ َلااااااَل َ اااااا َن َا َِ ااااااال َوَا ََ  َجاااااا َ ال 

 .[ة  سةي(]81)

                                                 

 حصاَيي ه (256  194ى م تك   د ى سةهك  ) دمهما     ل ت ا  ةل ت سال:( 5)

 .134ي ص 16  ي ه 1418ي اةس ىو كاك يي ةلسك ضي البخ  ي
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تم  ال كمتلل   د لل ا  د تصس ةلل لم ةلم  س  لاللة  ةل  ئمنأ 

م امننأ لرصننس ةلسةونناكدي تمنن   د ةلس ننل       كنن ام ةلس ننل   

  كحهنن  منند لللنن   لننسد  ننكد ةلرصننسكد  كمنن     ةلننكال سلةه

َعلَاي ُ    بَتَق اَو   ل  لن  :  ةْلِرْس َ َض ْ َد َ  ِسكَأَ تد س ل    

ااَدي  َن َماان  بَع  بََواايَ  َوَسااتََ و  ََ ا  ااد  َ َوالسقاام  َ َواللق َعااَة َوهَن  َعب  َّللاق

 ََ ا فَعَلَي ُ    بَُسنقتَي َوُسنقَة ال ُخلَفَ  تََمف   َوَديد  اَدييَيَن اخ   ْ َم اَواَديَن ال  ال ق

َعاة   َِنق ُ الق بَد  َدثَ َت فَا  َ ُم ُُموَ  ال  َْ  بَ لنقَواَجَذ َوهَيق ُ    َواْل  َعضلوا َعلَي 

 .(6)َضَملَة  

ةلتاحن ي  ىة ن م   ني م نلاه  نم ه ) ن ر للا ل   ة د م رنأ     ن

 (7).ةلسةواكد(

مكأ تانا للكل   إد تصس ةلسةواكد كرا  مكث ةلرصنلس ة  نر

للا  رمر  ةخمنأ تانا كلن  تنر    ة طرق  را تها ةلل ي 

ةلرصلس ةلمتةاحأي لمد ل   إد  هاةلن  لهن   همكةهن  ةلت صنأ  ني 

 ةلةوسك  لةل ك س لةلة سكر.

                                                 

 نساني هن (275  207ة د م ر :ةله  ظ   ي ت ا  مهما  د كثكا ةل ثلكلي )( 6)

. 17ي ص 1هنن . 1373ي ةه كننم مهمننا  نندةا ت ننا ةل نن ليي ةل نن هسم اباان م جاا 

ي 4  يد  ن سكأي  ن ر هناكض ةلرس ن ض  نمسند الو ميينلسلةه ة م    هما  ي 

 .126ص 

 .15ي ص 1 لأ ةلتاح ي ةلسةواكدي   ىة  مي   ر سنن  ية د م رأ( 7)
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لك ةائ تصس ةلسةواكد   كرأ   ي  تس ةلصاكم س ي   تل  

ل  كل  ةالللكد ةلل لي توس مد س كن  ةخ  را ل  م س ل     

لكلةهنني    ةوننه ا  مكننس  (8). ننلأ ىهننار توننسم لاهرننسم ةلل لكننأ

 ي ةلكل  ةلل لنض لةلرونسكد مند  ةلمدملكد تاي  د   ي ط لر 

 (9) .سم  د  لأ  س ركد لاهرسم ةلل لكأ

 ي كل  ةلرصس خس رنأ مند ةلم ونسكد   لرلنأ  ت ل  ةل ك امللا 

 .تاه  مد  صه ر ل صه س س ل    

ت كس مد ةل نلةا لةلم ةون سكد لةلمتططنكد تم  ت د مره  تاا 

  ل مد   ل ئه . راه  مد  صه ر ةلل ي 

للنننا ةلونننغ  ةلم ننناملد  ل  تر نننأ   ننني  تنننس   ل  ننن ي تانننا 

ةلمسةنناكد  نني  ننرا ةلرننسر لىتمنن ا ةلحننةد ةلةنني  ل سلهنن  لىتنن ام 

تمنن  ت لنن   اةكننأ  (10)يةللهننام لنن را ةلرننسر ةهنن  سةكننأ ة  ننر 

  ا   سس لةلسل .   س أ   ي  تةلحةلح  ي تر

                                                 

ي خالتا  يي هن (240 ن 160) تاكحأ  د تك ط:  د   ني ه كنسم ةلاكلني ةلرصنحسال( 8)

ي اةس ةل انننن  لمد  ننننأ ةلس نننن لأي  كننننسل  2ةه كننننم  تننننس   ننننك ي ةلر مننننسالي ط

 .94ه .ي ص1397

 .198 ص يت  يخ  يتاكحأ  د تك ط( 9)

( ةه كمي  هما َ و  ال دةةلظس: هل  هسلر ةلسامي ةلترتي ةخلال يي )( 10)

  لك . 
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 ة ت د لهكة ةلرصس  م ة  ةلممكثمي هكض ت ض ةلم املد ره ا  

 ننا ةلمرنن لسكد لنن را ةلرننسر منند ةلمرننلس  نني  نن سسي   للك نن

لةلسل  ل ة  ته   ي ةلو   لمصس لت د رثي مند هنكة ةلصنسةم 

نن   منند للنن  منن  لصنن سر ةلرننسر  نني ةلرننسةق لةلونن  ي لتصلص 

 مله  م  ةلحسس  ل ةلسل .

ةة تنند هننكة ةلرهنن ا ةمةنناةا ة  ننر  ىلننا  منن تد راكننام للننا لنن

لة نننن ت  سلرننننأ ةخسة نننني ةلمهتلمننننأ منننند ل نننن  ةلسةونننناكد 

لمد رن ي  رناهي لة ن  كلن  ةرناا      ي تها تمس  لتصلص  

ةلورلر لةلاغ  ي لةالتةرط  ه  سة  للظ  ت لن   ن ئام  ني 

ةلراكننا منند ةخلنن لك  ةلةنني ةنن   ننمه  لااللننأ ة  ننرمكأي تمنن   د 

سةوننناكد ةطارنننلة تانننا ةاننن  ةلنننلظ  لتس نننلة خ ننن لكر ةلمالكنننأ ةل

لةلر ننتسكأ ةلمتةاحننأ ةلةنني ت لنن   نن ئام  كهنن  منند الةلكنند ل سكننا 

لالس  مننلة  ل ننسر لارمننر ي لةلظكمنن   ىاةسكننأ لت ننتسكأي 

ل كس كلن  ممن  كصنرر هصنسهي     ن الة ممن  س له ال كرن سض 

رصس ةمكنث رلهس ة  ر  لللةتا ةلرا   ك ي لمد ل   إد هكة ةل

 ةلملنن طم ةلةنني  اللحةنن ح تاننا ةله نن سة  ةل اكمننأ ةل نن ئام  نني 

 نننكطس تاكهننن  ةلم ننناملد ل ا لهننن ي لمننن  هنننكة ةاللحةننن ح  نننإد 

ةلم نننامكد   نننلة تانننا لنننلة ةه ي  ننن  لونننسله   ننني ةلمرةمرننن   

ةلمحةلهأي لل  كرمالة تاا م  ك    ةلةغككس لةلةه كدي  ه نلله  
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لةطنننلس    ننن لك ه   لةلمرةمننن يىلنننا ةخ  ننن ي  لمننن  ةلاللنننأ 

ة اةسكننأ لةلر ننتسكأ لة ننةلتر ةللمننل  نني سلرننأ ةلاللننأ لةلثكنن ام 

 ني ةلستكنأي لةلةغكننس  ني ةلظننسل   تن للة ت منن  لمنل لةل نن  ط 

 لمرةم  لرهله لةه كم ت لاكأ ةلل س هلل لةلرا   كله .

تمنن  هننال  ةلحةلننأ ةلت ننسر  نني آتننسه لةلةنني  ا  ىلننا ة ةوننه ا 

ي لمن  ةانا كلن  مند  هناةض   د  مكس ةلمدملكد تلمن د  ند تحن

لتلهنن  لنن  ةملنن   ةمةننا  طكاننأ تر ننأ تانني  نند   نني ط لننر  

ةلم نننامكد مننند  نننا لغنننلسه   مننن   ةلنننسل  ل كنننسه   ننني ةل نننس 

 (11).لةل هس

لتلننا ةل هننض تنند ةهاكننا ثملنني الكننم ل اةكننأ ةلرصننس ةلل ننلال 

لةكتس تنام هنلةاض كمتند ةتة  سهن   اةكنأ لارصنس ةلل نلالي ل من  

كض تنند ل ننكأ ة سكتكننأ ةلةصنن اكأ  رونن   د  للنن   صنناا ةلهننا

ةخمس  ل   مد  د كهاا  ه النأ مركلنأ  ل  نلأ مهناامي كلن   د 

ةلةغكس  ي ةلهك م ةاللةص اكأ ل را ةلرسر لةر سةه  ةلت سركنأ لن  

 كهاض  ر م ت ال ةغكس  ك  ي  ل ت تسال  ل تر  .

                                                 

ي فتوح البلداني ه (271 :ةل ركسال:   ل ةله د  هما  د كهكا  د ر  س ) ( 11)

ةه كننم  ي1 ي  أنساا   اْلواا ا ي هنن 1398اةس ةلتةننر ةلرامكننأي  كننسل  ل لنن د 

 ي 1959لاةس ةلمرنن س ي ةل نن هسم  مهمنا همكننا  ي مرهنا ةلمتطلطنن   ةلرس ني

 .     324 ص
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لمنن  هننكة  ننإلي  مكنن  ىلننا ةتة نن س ةل رلننأ ةلل لكننأ  اةكننأ ةلرصننس 

كلنن   لنن   اةكننأ ةسة نن ط  ننم لال   هنن  ةخسض  رننا  س ننل  ةل

ةلةغككنس  ني هكن م  هكنض  نا   لثل  ةللهي تاا ةلمصطحا 

لت اك   ةلرسر لةلر ل   ي رلةلنر متةاحنأ لملهن  ةلةرن سم ةلةني 

 . ت ل  وغ  تسر ةلهر ث ل   م رض س ل    

لةلرصننننس ةلل ننننلال ةنننناس  تمنننن  هننننل مرننننسل   ةنننناس  اتننننلم 

 ا ل مننن  اللنننأ ة  نننر   هرنننسم ةلس نننل  ي للنننةلمصنننطحا 

لة ةمس   را ةل ك   ةلمل لةمةا لة لر هةا  كطس  تانا  نرا 

ةلرننننسر ل كننننس  لظمهنننن  ةلاكلكننننأ لةالرةم تكننننأ لةاللةصنننن اكأي 

 ني تهنا تاح ئنن   لةمةنا  ىلنا ملن طم  تنسر  رنا س نل    

 ةلسةواكد.

 ل م  له كأ تصس ةلسةوناكد    ةونه ا  مكنس ةلمندملكد تاني  ند

  (12)ه .40 ي سم  د  لأ    ي ط لر 

 :أهمية التجارة

ةرا ةلةر سم مد  هن  ةلهنس  ةلةني كمةهلهن  ةلرنسر  ني ةلرصنس 

نن   تننسر ةلهرنن ث ل  لننكة  لننسكو ةلةنني مننن  ةلرنن هاي لتصلص 

                                                 

البدايااة ي هنن (774:ةلظننس: ة نند تلكننس: تمنن ا ةلنناكد   ننل ةلحنناةي ى ننم تك  ) ( 12)

 .327ي ص 7    ي1978ي متة أ ةلمر س   كسل  3ي طوالنْ ية
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نن لهكلمنن   (13)ي  ىال لة سوننه  ةلمنن   لةلرمنن   نني ةلةرنن سم ننمك  لسكو 

ة س  تلكنس  للثل  تاكأ آكن   ةل نسآد   لةناس   ون   رض ةلل ي 

ملهننن  ىلنننا ةلةرننن سم  ننن طل  آكننن   ةل نننسآد لهننني آكنننأ ةلننناكد لسا 

ََ َضااَ ة  ةلهنناكض  كهنن  تنند ةلةرنن سم لملهنن : هََّلق أَن  تَُ ااوَن تََجاا َ ة  

ُدوا هََذا  َْ اا َِاا  َوأَو  تُبُو ََ َعلَااي ُ    ُجنَاا ح  أََّلق تَ   اانَُ    فَلَااي  َْ  بَي  تُااَديُ ونَ

نقا ُ فُُساوك  بَُ ا   تَبَ يَع تُ   َوََّل يَُض  ق  َ  َِ يد  َوهَن  تَف عَلُاوا فَ َْ  تَا   َوََّل َوا

َ  َعَلي    ُ بَُ ليَ َوي  ُ َوَّللاق َ َويُعَليَُمُ ُ  َّللاق   .[ةل  سم(282[)َواتققُوا َّللاق

تم  لسا ةلهاكض تد ةلةر سم لم  كةرانم  هن  مند ت ن ا ل كنسه 

ابَااا ُ ُ    وَ   ننني لللننن  ةرننن لا: ََ اااَوانُُ    قُااال  هَن  َ ااا َن  نَااا ُ ُ    َوهَخ  أَب 

َن  َواااو  ااا  َوتََجااا َ ة  تَخ  َِ اااَوال  اق تََ ف تُُمو َواُجُ ااا   َوَعَوااايَ تُُ    َوأَم  َوأَا 

ا د   َْ َ َوَ ُساوَلَ  َوَج ََ ق هَلَي ُ    َماَن َّللاق َْ  أَ نَ َضو  َِ  َوَمَس َ ُن تَ   َ َس َد

 ُ تقااي يَاا  تََي َّللاق ََ َ  فَااي َساابَيَلَ  فَتََ بقُصااوا  ااَدي ال قَااو   ْ ُ ََّل يَ َ َ  َوَّللاق  بَاا َم 

 .[ةلةل أ (24[)ال فَ َسَقينَ 

                                                 

ي اةس معجا  البلاداني ه (626:ك لل  ةلهملال: وه ر ةلاكد   ل ت ا   ) ( 13)

 )ا. (.336ص  ي4ي  ي ي  كسل  ل ل دىهك ي ةلةسةض ةلرس ي

 لن  ك ن   ر ن  ىلنا  له هلن هلن لل  : )ةل سكو ةصغكس ةل سو لهل ةلرم  مند  

 (.  رض
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نَُ    ل ي للل  ةر لا:  َوالَُ    بَي  اَمنُوا ََّل تَ  ُ لُوا أَم  ََ َْ  القَذيَن  يَ  أَيل

   بَ ل بَ َلَل هََّلق أَن  تَُ وَن تََج َ ة  َعن  تََ اض  َمان ُ    َوََّل تَق تُلُاوا أَن فَُسا ُ 

يم   ََ َ َ  َن بَُ    َ   .[ةلل  ي(29[)هَنق َّللاق

َ ل ي للل  ةر لا:  اَ  َّللاق َْ   تََج َ ة  َوََّل بَي    َعن  َذ   ي َْ َ َج ل  ََّل تُل 

اا  تَتَقَلقااُ  فَيااَ  ال قُلُااوُ   م  َ اا َة يََخاا فُوَن يَو  ََ الاق ااَمَة َوهَيتَاا  َوهَقَاا َ  الصق

َب َص  ُ   .[ةلللس] (37) َواْل 

تاا ةن مكد  للا تما  ةلوسكرأ ة  رمكأ ةلةي ط  ه  ةلل ي 

ةلطسق لةل ااةد مم   لس  اسرأ ت كسم  ني ةلة ن ا  ةلةرن سالي   نا 

هننن سر ة  نننر  ةلاصنننلص ةلنننككد تننن للة كةرس نننلد لاطنننسق 

 (14).لكرطالد ةلةر سم لكله لله  لكدكلد ةلل س

 :مناطق التبادل التجاري اخلارجي

كننأ ةلةر سكننأ   لملنن طم ةلت سركننأ ت لنن  ترلننأ ةلرثكننسم ةلرس 

للكننأ ملننك ثمنند طلكنن  ل نن  ة  ننر ي لال ك ننةطك  ة ل نن د  د 

كحصننن   نننكد  ةنننسة  مهننناام  ننني مرننن   ةلاسة ننن   ةاللةصننن اكأ 

ةلة سكتكننننأي ىال  د ةلحةننننسم ةلةنننني لهنننند  صنننناا ةلهنننناكض تلهنننن  

                                                 

اْلماا   ختاا  يي هنن (310:ةلط ننسال:   ننل ررحننس مهمننا  نند رسكننس )  ( ةلظننس:14) 

ي اةس 1ي طموااا ِي  علمااا َ اْلمصااا  ي اةس ةلحتنننسي  كنننسل  )ر. (. والملاااو 

تفسااي  ) جاا م  البياا ن فااي تفسااي  القاا  ن . هنن1407 ةلتةننر ةلرامكننأي  كننسل ي

 .546ي ص 4  ي ه 1412(ي اةس ةلتةر ةلرامكأي  كسل  ل ل د اللب ي
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نن    نني تصننس ةلسةونناكد ةمكننث   نناتل  وننرلر تلكننسم لتصلص 

ةلحةنلح  ني  اةكنأ تصنس ةلسةوناكدي ممن   ي ة  ر   را مسهانأ 

ثةا مد ةسة  ط هنكه ةلونرلر  ن را ةلرنسر خمنلس اكلكنأ متةاحنأ 

ك ةي تاا س  ه  مل   ةلهنةي ةلنكال ررن  ةلتلكنس منله  ك نا   ني 

مل م  ل را ةلرسري لت د ةلتلكنس مند هندالي ةلهرن   ل كنسه  

مننند ةلم نننامكد ةلرننناا كهسصنننلد تانننا ةال نننةح ام مننند ةلملة ننن  

لمنند لنن  ثةا  ةلننسلة ط  لةلثكنن سميأ ةلمصنن ه أ لاهننة ةلةر سكنن

ةلةر سكنننأ  نننكد  نننرا ةلرنننسر لملننن طم ةلحنننةأ ة  نننرمي ةلراكنننا 

تمنن   د مونن ستأ ةلتلكننس منند  (15)يلتصلصنن   رننا ة ننة سةس ةلحةننلح

  ل ي ةل   ئ  ةلرس كنأ  ني ةلحةنلح ةلمتةاحنأ لةنسااه    نكد ملن طم 

هناة  ةر سكنأ ةلحةأ ل را ةلرسر   هناة  متةاحنأ لن  كتن  مند  

 تننسر لة نن ا  لا ننا   نن  لتنن ا لرننث   د تنن  سهاننأ  ننكد ملنن طم 

ةلحةأ ل را ةلرسر ل  ةت  مد  ا  مل للأ مد  ل ىلنا  ال ملهمن  

 طسك نننأ  ل  تنننسري للرننن  لرنننلا ةلرمننن    نننكد  كننناال ةلرنننسر 

                                                 

. ةسرمنأ ت  يخ التج  ة في الو ك اْلدناي فاي العصاو  الوساليه كا:  .( 15) 

 همنا مهمنا س ن ي مسةررننأ. تنث ةلناكد  نلامي ةلهكئننأ ةلمصنسكأ ةلر منأ لاتةنن ري 

 .3 ي ص1985ةل  هسمي 
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لمرننس ةه   هنن  ل ةس كةهنن  تنن د لنن   لننس  نني ة ننةغرله  لهنن  لل نن  

   (16). ل ىلا  را ةلرسر ةل   ئ   ي ملة مه  ةلمتةاحأ مد

ةرننا منند  هنن  ةلملنن طم ةلةنني لصنناه  ةلةرنن س ةلرننسر  بــ د المــا :

هكض ت للة ك نلللد  كهن  ةرن سةه  لكرا نلد ملهن   لا ك  لةلوسةي

ةل ا ي للر  ىو سم ةل نسآد لهنكة ةخمنس ةرنا مند  هن  من  لسا  ني 

.( هكننض كتننس ةلرامنن ي  د .قاا ي إلياام  كلنن   نني لللنن  ةرنن لا )

آلكنن   منن  ت لنن  ة لحنن  لننسكو منند سهننر  ةر سكننأ  نني ةلمننسةا   

ةلوننة ي ىلننا ةلننكمد ل نني ةلصننك  ىلننا ةلونن     لاسرننأ ةخللننا منن  

ةلرنن   ل  لةنن لي  (17).لرننلا  رننض ةلننسهر  ةلم ننةمسم ىلكهنن  طننلة 

 نننإد  هننن  متنننأ  هننن   نننحس لللة ننن  متةاحنننأ لاةرننن سم  ننني هنننكه 

  (18).ةل ااةد

ةلون   تند طسكنم  ة كةساا تااة رس    لت د ه و  را ةلل ي  

                                                 

ي اةس ةلران  2ي طقبال اإلسام  العا  المفصل في ت  يخ ي رلةا: تايةلظس: ( 16)

 .321 ي ص7ي  1978لامرككدي  كسل ي 

ي مراأ ةلناةسمي َقيقة  َلة ق ي  هلي الو  ةلهر يي  ثت ا ةلرثكةلظس: ا. ( 17)

 ه .1417 ي4ةلراا  ي22ةل لأ 

 .553ي ص 4ي  تفسي  الق  ن العظي  ية د تلكس( 18)
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 (19).ةلماكلأ لةثل  مله  لةسااه تاكه   ي ةر سة  ىلا ةلو  

لت ل   ه  ةلمسةتث ةلةر سكأ  ي  را ةلو   ةلةني لصناه  ةرن س 

لصن  ىلكهن   س  نأ  هكنض كتنس  د ةلس نل   (20)يمتأ )  صنسر(

 (21).تم    ي ط لر

تم   د ةر س ةلو   مند ةلنسل  ل كنسه  كصنالد    نةمسةس ىلنا 

  م  تن د تانا ةخطنسة  ةلونم لكأ ملن  ةلرسر لتصلص    لةق 

المنننننأ ةلرلنننننا  ل كسهننننن  مننننند ةخ نننننلةق ةلونننننم لكأ لارثكنننننسم 

 (22).ةلرس كأ

تمنن   د تمنن    نن  ط لننر هلنن  تاننا ةلةرنن سم  نني  مننلة  تاكرننأ 

 د  تي  ل  سر  ال من   لني للنا ةونةا ةلثمن د تاكلن  ة  لل : )ك  

ةرن سم   لهنكه    ل له  تاكل   للد ملتسم للك ن  للن  من ام لال

تكننس للمنن  لننا ه ننس تسلرهنن  ىلننا ةلونن   لتاكرننأ ة لننأ تلكاننا 

                                                 

 ي ص2   يالبداياة والنْ ياة :ة د تلكس. 501 ص 1 ي ي ت  يخ  يةلط سال( 19)

253. 

مد  تم   اموم  ي  را ةلو   ةوةهس  تلا ةلرسر  لص أ هلسةد(  صسال:20)

 (440ي ص1ي  معج  البلدانةلهملالي ملك ةل ا  )

ي النبويااة ةالساي ي هن (213ة ند هون  :   نل مهمنا ت ننا ةلمان  ةلمرن  سال ) ( 21)

 .181ي ص 1  ي ةلسدل   نراي متة نأ ون سلدي ةل ن هسم )ا. (ط  ت ا مةراك

 .    124 ص دَّلئل النبوة يةخص ه لي

 .371ي ص 7ي  المفصل يرلةا تاي( 22)
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ة رض سر ال مد للم   ي تكسه   ال ةرس   له  ل ان  تاكرنأ 

 تن د  (23).كل    س ا  ىلكن  ل  نرح  لن  من  ت لن  ةرطني  كنسه(

   (24).ك  سر له   ي م له  لكسه     ىلا ةلو 

ن  ن  هن   للالو   د ةر سم تسر ةلهر ث تملم    متنأ تصلص 

م   ه  ةلو   ل  ةتد ه الأ  ي ةلرصنس ةلل نلال  ن  ت لن  لاكمنأ 

ةنل ي  هكض  تا ةلمدستلد  د ه و   د ت ا مل   رنا ةلل ني 

للن  ةتند  (25)ي ي ) ثم( لهل  ي ةر سم ل سكو ىلنا ةان  ةلملن طم

ترلأ لسكو ةلةر سكأ من  ةلون   لتامنأ ملط نأ ةلهرن ث   نط  ن  

ةرنن سم  ننكد ةلونن   لمنن  ك نن  رلننلر ةتة ننس ةرنن س لننسكو لة ننطأ لا

 (26).  ةلكمدةلهر ث لتصلص  

هان   ني ةرن سم   للا ل ن   د تحن د لةلنا تلمن د  ند تحن د 

                                                 

ي ه (230:)     ت ةر ةللةلاال     را: مهما  د ملك  ةله وميي ملاله  ة د( 23)

 .156 ي ص1  يي اةس ص اسي  كسل  )ر. (اللبق ت ال ب  

 .286 ي ص6   يالبداية والنْ ية ية د تلكس (24)

سابل الْاد  وال وا د فاي  ي(942:ةلص لهي ةلو مي: مهما  ند كل ن  ) ( 25)

ةه كنننم مصنننطحا ت نننا ةللةهننناي ةلمرانننس ةختانننا لاوننندلد  يِااادي خيااا  العبااا د

 .316ي ص 1 ه ي  1394ة  رمكأي ةل  هسمي 

 .285ي ص 7   يالمفصل يرلةا تاي( 26)
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 (27).ىلا ةلو  

ل ي  اةكأ ترلأ ةلسل      نر  ل ن   د هسلن  هكلمن  لصناة  

 تك ك هض تد ةر س مد ةلهر ث هةا لل  تانا  س  لأ ةلل ي 

ك كلر  ل   رض ةخ نئاأ تند   ي  حك د  د هسر    ةات ه ل ت

 (28)لكرس  ه ك ة . س ل    

 ني  للا لسا تد   ي ةلرن ص  ند ةلس كن  صنهس س نل    

ة لة  ثكلر  ل  )تس   ني   ةرن سم   ل نسكو   تةس ن  ثكنا  ند 

ه سلأ  ي  سكأ   ةالة رم تنأ مند  صنه    ل لمنلة ةلركنس ل نس 

ثكلنر   ر سةن    ل ةلرن ص ه س ن  ىلنا ةلماكلنأ    نةر س   مس ةن  

  رنن ث س ننل    رلةسهنن  لسا تاكنن  منن  تنن د مرنن  منند  مننلة  

لسكو  سر   ه    ل ةلر ص ىلكه   نسا تن  من   ىلنا صن ه   لن  

 (29)ةوها وه ام ةلهم له رس ىلا ةلماكلأ(.

                                                 

ي متة ننأ ةلل   ننأ الباادَ والتاا  يخي هنن (507:هس  نند طنن هس ) ةلم ا نني:مط( 27)

 .79 ي ص5  ي ةلاكلكأي ةل  هسمي )ا. (

 تلكنسية ند  :لةلظنس ةل ن   يةلهناكض  يي تة ر  اي ةلنلهيصَيَ  يةل ت سال( 28)

 .496 ي ص3   يالسي ة النبوية
 .354 ي ص6   يالبداية والنْ ية ية د تلكس( 29)
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لهننل ة نند  صننهر س ننل     تمنن   د   نن   تننس ةلصنناكم 

   نني لمنن د توننسم  ننلأ  نني   ةرنن سم   ىلننا ةلونن   لتنن د ال كح سلنن

 (30).  ح سه له سه

تد للرأ  اس  ي ةرن سم    ر)ت كا   للا ل    د طاهأ  د 

 (31).(  هم   لغك ة    سر ل    ل    لو   لة ل  ةلس ل  

ممنند كننثلس  للننا تنن د ت ننا ةلننسهمد  نند   نني  تننس ةلصنناكم 

ةلو   لاةر سم ل   ى رم  هةا لل   ي توم لكاا  ل  ةلرنلار 

    ني ةل ن ي  رنا  نةأ امونم  ني تهنا  ت ل   را كل  مد لصنك

 . (32)تمس  د ةلتط ر 

                                                 

 .400ي ص 1ي   ةضالنال ي ض  يةلمهر ةلط سال( 30)
ساي  ي هن (847ةلكه ي: ةله  ظ ومس ةلاكد مهمنا  ند  همنا  ند تلمن د ) ( 31)

 يالساي ة النبوياةهن . 1405ي مد  أ ةلس  لأ  كنسل  ل لن دي 1ي طأعم  النبمَ
 .25ص  ي1  ي  الد ة سكر يةلهر ي  كسل  أي متة ةه كم ه    ةلاكد ةل ا ي

ي (:852مننا  نند تانني ةلر نن رلي ) ة نند هرننس: وننه ر ةلنناكد   ننل ةلح نن   ه
 ي3   يهن 1328ةل نر امي ةل ن هسمي  ي مط رنأ1ي طاإلص بة فاي تميياا الصاَ بة

  .530ص
ةه كنم مهمنا  ي تا   اْلماوالهن  (ي  224 :ةل   ن  )  ا( ة د  نر :   نل ت كن32)

 يسي  أعم  النبمَ يةلكه ي .401ه ي  ص 1396ي  كسل ي 1تاك  هسةسي ط 
 ية نننند هرننننس. 90ي ص8   يالبدايااااة والنْ يااااةي لكننننسة نننند ت. 472ي ص 2  

 .406ي ص 4 ي  اإلص بة
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 تمنن   لنن  منند ةلل  نن   د  نن ر  ننثلم  نناس مه للننأ ةلس ننل  

 (33).ةتةسةض ل  اأ ل سكو ل امأ مد ةلو  

للا ل   اهكنأ  ند تاكحنأ ةلتا ني هنكد  رلن  س نل    ل كصنس 

 (34).ص هر ةلسل  ت د مر  ةر سم ةلر   ه  ىلا ةلو  

ستننلد  نني  نن ر ى ننر  ى نن د  نند ةلرنن ص  لنن : تمنن  كننكتس ةلمد

)ةرةم   سةهر لهل  ني   ةرن سم     لون    نكتس لن   منس س نل  

       ل  ةلسةهر م  ة م  ل   مهما ل     ل   لرة  ل   لصنح  

ةل ننننر     لسئنننن  هانننن   ىلننننا صننننحة   ننننلةي للنننن   ىكة سررنننن  

 (35).   ا (

لس ننأ ) ننسكأ ثكننا  نند ه سلننأ ىلننا    تد:لةةهنناض ةلسلةكنن   

 سكأ ثكا  د ه سلأ ىلا    لس أ  ل هكنأ  نلةاال  ةل سر ل  لةاال 

ةل سر تاا     لك   مد ةلماكلأ  ي وهس سم  د  لأ    مد 

مه رس س ل    ل للة تس  ثكا  ند ه سلنأ  ني   ةرن سم   ىلنا 

ةلو   لمر     ئ  خصنه ر ةلل ني  امن  تن د الد لةاال ةل نسر 

                                                 

ة من    .80ي صالمغا اي ية د   ي وك أ .4ي ص 5 ي  صَيَ  يةل ت سال( 33)

ة نند  .80 ي صالمغاا اي يةلننكه ي .117ي ص 1 ي  المسااند همننا  نند هل نن ي 

 .606ي ص2ي  السي ة النبوية يهو  

    .201ي ص 2   يت  يخ  يةلط سال( 34)

 .340ي ص 5   يالبداية والنْ ية ية د تلكس( 35)
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 ننس له ل ننس لة  صننه    ل كنن  لنن س منند  ننثةسم منند  لنني  نناس  

ل تكلة م  ت د مره  ل  ة ة   ثكا للا  تاا س نل     ن ت سه 

 (36).  رل  س ل    ىلكه  (

للتي لرس  هر  ةلة  ا  ةلةرن سال  نكد لنسكو  ني متنأ ل نرا 

ةلو    إلل  لرا  ل  تر   ةسم  لأ للص  ل    ثلم  ناس ل رنا 

للة ن    ن   ن  ةرس ي ةلماكلأ ةلملنلسم     ة ة سةس ةلس ل 

 .(37) ل سكو ل سةك  مد س ل   

لهكة كررال  ل اس هر  ةرن سم لنسكو ىلنا ةلون  ي من  ةلران   لن  

س م  لرا  للة    تسر ت كسم ل  ةةرسض له   سةك  س ل    

. 

للا ةتنسس   نس    ةلم نامكد  نا ةرن سم لنسكو ل لررنةه  

 لتننن د هنننكة  مل  نننأ هصننن س (38)يل  نننس   ةرننن سةه  مننن  ةلوننن  

                                                 

 .90 ي ص2   ياللبق ت ال ب   ية د  را( 36)

 .74 ص ي اةس ةلك ظأي  كسل ي2ي ط عص  النبي يمهما تثم: اسلثم( 37)

: مهما  د تمس ةللةلاال. 603 ي ص2ي  السي ة النبوية ية د هو   :ةلظس( 38)

ا. م س ننلد رننللس تنن ل  ةلتةننري ةه كننم  يالمغاا ايي هنن  ( 207: نند لةلننا ) 

 .262ي ص 2  يت  يخ اْلم  والملو  يةلط سال. 13ي ص1ي  كسل ي )ا.  (
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ةلةص اال مل  ةر سم لنسكو من  ةلون  ي  للن ي هس هن  لس نل    

 . 

للا كتس  ةلمص اس  د ىهار للة   لنسكو ةل  امنأ مند ةلون   

 ني  نثلم  نلةط ة ناس  ن   لحنكد  لةلةي ةرسض له  س نل    

 (39).لتم م ئأ  ركس

لىكة س لة )(  ن ر تفساي  القا  نللا سلر ةل ت سال  ي تة ر )

تنند رنن  س  نند ت ننا   س نني   تلهمنن  لنن    (يةةرنن سم  ل لهننل  

 لن س ةللن س ىال ةللني    ل ا  تكس كل  ةلرمرأ للهد م  ةلل ي 

ااااوا توننننس سرننننر  نننن لث     ا انفَضل ااااو   ْ ا تََجاااا َ ة  أَو  لَ َوهََذا َ أَو 

 َْ  .(40)هَلَي 

لكدتا ةلمح سلد  د ةلةر سم ت ل  لاهكنأ ةلتا ني ل ن  ى نرم ي 

 (41). ي ثمد ه رأ  لثكة    ةهم  طر م  ل له  ت ل  ل  اأ 

لل ننةطك   د لتاننص ىلننا  د  هنن    ننلةق ةلونن   ةلةنني لصنناه  

هنني  صننسر  ةلةرنن س منند  ننرا ةلرننسر  نني تصننس ةلس ننل  

                                                 

 .112ي ص 2ي  ال  مل ية د ةخلكس .12ي ص 1 ي  المغ اي  يةللةلاال( 39)

تفساااي  ي  ننني تةننن ر )صاااَيَ  :ةل تننن سال. 11مننند ةآلكنننأ  يساااو ة الجمعاااة( 40)

    .3ي ص 6  ي(   ر }لىكة س لة ةر سم  ل لهلة{الق  ن

 .97ي ص 12  ياللب يتفسي  ةلظس: ( 41)
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ل ثم ل ك  ةلم اس لاموم     ن  أ ىلنا   نلةق  تنسر. للنا 

ثةا  ةلصاأ  هكه ةخ لةق لةمةا  لغكسه   رنا ةلحنةأ ة  نرمي 

 لاو  .

ض ةلصنه  أ كةلرهنلد لاةرن سم مند  كن  ةلم ناس للا تن د  رن

 .(42)   ي ثمد ةلس ل  تصلص  

ل را ة ة سةس ةلم امكد  ي  ك  ةلم اس  را  ةهه  تن د ةلتلكنس 

   كد ةلةرن سم لةلصنرم  كن   ني للن  لةهنا مله  ك ا  ىلكه  ر مر  

م   كد  ها ه  هلةس   ل   ك      :)للا اةس  كد ترر ةخه  س ل

  ن     خصناي  ني هنكة ةلم نرا لخ ل نا تر ن  ر ي    ؟ل   رئ

راك        ترر   م  رئ  ىال  د ةصناي  كن  لن   لرن  لن    هل

ترننر منن  منند ت ننا ك ننل  منند ةلاكنن   كةل نن  لكصنناي سترةننكد ىال 

 ك  ةلم اس  ىلاتس  مد كلل   تهكئة  كل  للاة   م  لمد ر ي 

  لكصنناي  كنن  منند  كننس   ةرنن سم   لال  كنن  ىال سرنن  تهكئةنن  كننل

 (43).للاة   م (

                                                 

 .479ص  2  يسي  أعم  النبمَ( ةلكه يي 42)

ولبقا ت َلياة اْلوليا َ ي هن  (430( ةخص ه لي:   ل لرك   هما ت ا   )  :43)

 .381ص ي 5  ي   كسل ي اْلصفي َ
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تمنن   د ةلل نن ي  نني تصننس تمننس تنند كونن ستد  نني ةلةرنن سم ىلننا 

ةلو   م   لالاهد تم  لسا  ي لصنأ لهلنا  لن  تة نأ    مر لكنأ 

 د   ي  حك د  له  كه    ي ةر سم ىلا ةلو    ي ثمد تمنس  ند 

 (44).ةلتط ر

للننا ل نن   د  رننض   هنن ي ةلماكلننأ  نني تصننس ةلسةونناكد تنن للة 

ل كصننأ  نند كدكننر ةلتثةتنني مننله : )   ةلونن  تلكننسال ةلةرنن سم منن

ةلتر ي   ل  ركا مد   ه ي  ه  ةلماكلأ لت  اه  ت د تلكس ةل حس 

ةلو    ي   ةر سم ل ثل  هاكل  تلا  ه  ةلو   لةلماكلأ مر   ىلا

تنننن د مللنننناه تنننن   ةلحننننةأ ةننننل ا   لماكلننننأ  ننننلأ  نننن  للمنننن لكد 

 (45).ةلةراكم(

  ةلةرن سم منن   ننرا ت لنن  ىهنار  هنن  ةلملن طم ةلةنني ةة نن ا مصـر: 

  م  ةلهر ث هكض تس  تد  ر نه  ة نةكسةا لتصلص   ةلرسر

 (46).ةخلموأ ل كسه  مد ةل   ئ  ةلمصسكأ ىلا ةلهر ث

ن    رنا ة نة سةس تم  ت ل  مصس  ي تصس ةلسةواكد لتصلص 

 ل  ته  ت ر ةلحةأ ة  رمي مد  ه  مل طم ةلة ن ا  ةلةرن سال 

                                                 

   .576ص  ي2ي   ت  يخ  يةلط سال( 44)

 .64ي ص 1  يسْلمص مو ِي  علم َ ا يةلط سال( 45)

 .603ي ص 5   ياإلص بة ية د هرس( 46)
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  ةل   مله  ىلا ةلهرن ث م  ةلرثكسم ةلرس كأي هكض ت ل  ةل   ئ

لىلا ةلكمد ت س ةل هنس ةخهمنسي للنا  ن تا تانا كلن  هحنس للن م 

 مكس ةلمدملكد ةلةي لس    كد ةللكن  لةل هنس ةخهمنسي لهني للن م 

 .(47)لاكمأ راا   ي تها تمس  د ةلتط ر 

تنل  ر يةن  م ئنأ سةهانأ مند  ةلنسهمد  ندلمم  سلال  د ت ا 

 (48). ه  ةلماكلأ ل كة مه  مصس تاكه  ةر سم  لثته   كد  سةم 

ةرا مد  تلس ةلمل طم صاأ  ن لرثكسم ةلرس كنأ  ني  العراق وفارس:

لصنن  ةرنن س متننأ ىلننا  ة  ننر    ننامرنن   ةلة نن ا  ةلةرنن سال ل نن  

ةلهكننسم للصنن  ةرنن س ةلهكننسم ىلننا ةلرننسةق لل نن   لننكل   رننض 

ةلسلةك   ةلةو س ةل سةيم لةلتة  أ  ي متأ لةلطن ئ ي لمن   د من  

ةلسلةكأ م  كةرام  لصل  ةلةر س ىلا متأ لةلط ئ  ىال كهمل  مد 

 د ةلسلةكأ ةمةا لة لكسة   تسري هكض كتس )لال  سر  مد  ه  

                                                 

ةلهتن :   نل ةل   ن  ت نا لمثكا مد ةلةح صك  هل  هكه ةل ل م ةلظس: ة ند ت نا ( 47)

 ي ص 1920ي الكادي فتوح مص  وأخب  ِ ي ه (257ةلسهمد  د ت ا  ي ) :

 ند   همنا  ند   ني كر نلر ةلكر ل ي:  .217ي صفتوح البلدان يةل ركسال .122

 ي هن1379 كنسل ي  يي اةس صن است  يخ اليعقاوبيي ه (282ررحس  د لهر ) 

ي هنن (733 نن   677ةللننلكسال: وننه ر ةلنناكد  همننا  نند ت ننا ةللهنن ر ). 154 ص

 ي ص19)ر. (ي   يي اةس ةلتةر ةللطلكأي ةل  هسمنْ ية اْل   في فنون اْلد 

 . 57 ي صت  يخ التج  ة في الو ك اْلدنيي  .  :ه كا .327

 .233ي ص 1 ي  ال ي ض النض ة يةلمهر ةلط سال (48)
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ةلهكسم ل   ةا متأ  ي  رض و ل   سآه  نحك د  ند  مكنأ  ند ت نا 

ومس ل  ل لكس  د ت ا مل    د ثهسم  د ترر كتةر   ن اله 

ةلتننط  تة نن  لنن  ىد  د كرامهمنن  ةلتننط  رامهمنن  ةلهرنن ي لنن   سةهمنن  

ل ننحك د ل  نن  لننكس  ةننلة ةلطنن ئ   نني   ةرنن سم  صننه ه   ة وننس  

 كرد  د  امأ ةلل حني  نةرا  ةلتنط منله  ل ن سله   ونس لم نا 

تنناس  ثسةسم  نندىلننا اكنن س م ننس  ننةرا  ةلتننط ملنن  تمننسل  نند 

  ننما تمننسل ةلت ةننر لنن   ةننا  وننس ةلونن    ننةرا  ةلتننط ملنن  لنن س 

ئككد  ك ن  سرنن  مند ط  تننأ هلن   لةران  ةلتننط مند ةللرلننأ ةلطن 

تار  رام  سرر مد  ه  لةاال ةل سر   ةا ةلنلةاال كةنساا   لن   

 (49). ه  لتا  ةلتط للم  مد  هاه (

تم  ةكتس ةلمص اس  ي   ر هنسر ةلحرن س ) د تنسلم ةلسهن   

 د تة أ  د ررحس  د تنرر  ند س كرنأ  ند تن مس  ند صرصنرأ 

ةر سم   لالرم د  د مر لكأ  د  تس  د هلةثد  ر ث لطكمأ  ال   

 د ةلملكس   ن   ةل نسةض  ند لنكس  هنا  لني  نمسم  ند  تنس  ند 

تل لننأ  ةركثهنن  تاننا تل لننأ لنن   لرنن  لتاننا ةلتاننم  ملنن م  نندت ننا 

 تس   كه  تسلم ةلسه   لتس  ةل سةض كطار  حاةن  هةنا ىكة 

                                                 

 .457 ي ص1   يفتوح البلداني ةل ركسال( 49)
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ت د  ةنكمد كال طنر    لر لكنأ  حن  تنسلم  للنر تاكن  ةل نسةض 

 (50).( مي ةلحر س هسة   اكل   ةا   ي ةلوهس ةل

لمنند كلنن   د س ننة  تنن د كهنن لس  هننا ةلم ننامكد ل كنن  ةل  ا ننكأ 

 كهن  ةلهناكض  لكوكس لهكه ةل  نكأ  ني سلةكنأ ةلط نسال ةلةني رن ي

تل  له نند رننلةسه  للتنن  ةخكر تننله  تنند ةلرننسر  نني لللنن :)

للنننللكه  ةلمسة نننم ةلتلكنننسم لهحظهننن   ننني  هننن   ننن اكةه   لنننستكه  

ال لملره  مد ةلةر سم  ي ويي مد مسةتكل  للمكسه  مد  رال  ل

 (51). س ل  للا ت د له   ي كل  مر و(

تم  لسا  لصأ  تسر تد ةر س مد لسكو كه لة لاةر سم  ي 

تس   ه  لل  لة   ني ةلهناكض من  ت نسر:)  سس ة كد كت ي  ر

  ل  نحك د  ند هنسر  ني رمن  مند لنسكو لل كن  كسكنالد  نرا 

    نل  نحك د   ن   ىلن  ت سر  ةر سم له   ام   ن سلة لرلن  رمرهن

تطس م  لالمل  تاا ما  ل  ك كد لل    ل ال   ا ي  كسل  هكة لرا

تاك  للك    راه لل   مةرس   كت  ككهر   لركس  نلهد  نسآي مند 

د  صكر لةد كغل   ا  لص  ةلس أ   ن    نكرد  ند  نامأ ىام  

 ىل  ةم ي   لركس ل لواه:

                                                 

 .289ي ص 2   يالبداية والنْ ية ية د تلكس( 50)

 .400 ي ص2ي   ت  يخ  يةلط سال( 51)
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خمنلس  ن مس تلنا ة         ال سآلي   ل  نكرد ىك ه نس 

 م           م ل  ط 

ننل نن   س ننر لسهننر  لنن   كلهمنن        ةلهكنن م لهننل   ر  ه 

 حمةللحس لةلو  

 ل   نلم لن   نكمد  سمأ             م  مو  تاا مرا لمت

 كها  ةللسق

 تس    لركس لت د   نكض طنلكر ررناة  ةتانم للن س لنل كد   

ك   صحسكد لوهس لح   للرا    ر ت سر هةا  كد ل   ات  تا

لو     كل  ل كل       ةلةسرم د ك ل  ل  م   اتا   راال  غكنس 

ىكلنني   نن   ل نن  منند  هنن  تنناةلم لنن  للنن   تنند ر  ل نن  لىلمنن  

هما    ةرن سم    ن د  ساةهن   هني لن  لةد تسهةهن  سااةهن  لن   

 إل  لكةتا  ىك  م  صل  ت سر  تس   راة   ن   لن  ةلةسرمن د 

ةحرن  هكنض ال ةسةحنن  ك نل  لن  من    ننرا  لن    نمر  صننلة  مس

ةخصلة   ظللة  صل  ةلما    را  ل    وتس ل  كلن  ل منس 

 مس  أ  ل نر  ةهةن   نس ر  كهن  صنلسم ةلمان   ل نره  تانا 

س         لن  ةله رنر ىلمن   رللن   هن  ىلكن  لة رنا تاكهن    ن   لنا 

  تننس تامنن  للتلنني س كنن  تاكهنن  صننلسم ةلمانن   ل ننرةه  تاننا 
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ا  لنن   ةلت ننث لنن   هننكة ت نن   ت نن ئي   نن   منن  طر منن   نني  ننر

 (52) .ةلت ث(

للا ةوةهس تد ت ا    د رات د لهل  ها  ت س ةرن س لنسكو 

ن    ل  تلكس ةلةر سم م  ةلهكسمي هةنا  هنر طر من  لة نة ا  ط  ت 

 (53).مله 

ل ي ةللل  لح    إد ةر س ةلهكنسم ةلةونسلة  ني  من تد متةاحنأ 

خسض متن د مد ةلرثكنسم ةلرس كنأ هةنا لك :)ىلن  ال ةنسر  ني ة

 (54).لكس  ك  هكسال(

ةرننا منند  تلننس ةلملنن طم ةلةنني ة ننة    ةلةرنن س منند  ننرا  احلبمــة:

ةلرننسري تمنن   د ةلرننسر ك ننةلسالد ملهنن  ةلراكننا منند ةلملةرنن   

ةلمتةاحننأي للننا ت لننن  ةله وننأ ةننسة ط   لس ننن   ررلنن   ةر سكنننأ 

ت صننأ منن  ةلننسل  تنند طسكننم  ل لكمهنن  ةلة  رننأ لهنن   نني ةلونن   

 سم ةله ونأ ةر نس ةل هنس ةخهمنسي تمن  ت لن  لمصسي لت ل  ةرن

 (55).ة ىلا  را ةلو   ر ه  ةلث   ي ةلكمد لكل اه  ةلرسر  س  

                                                 

 .332 ي ص5   ياإلص بةي ة د هرس( 52)
 .295 ي ص7 ي  المفصل يرلةا تاي( 53)
ي اةس 3ي ط الادول مختص ي  (1286ةلماطا ) : ةلر سال: ) سكغلس ة د ( 54)

 .296 ي ص7   يالمفصل يرلةا تاي .250 ي ص 1992ةلموسقي  كسل ي 

 . 22 ي صت  يخ التج  ة في الو ك اْلدنيي :  .ه كا (55)
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لةدتننا  رننض ةلمصنن اس ةسة نن ط سهاننأ ةلوننة ي   خه نن و ملننك 

 ك نل  ةلكر نل ي اةك ةه  ةخللا لةسة  طه  مد ر لر آتس   لو  ي 

ا ةلون   لت د  ل  مد  د ةلسهاةكد سهاأ ةلوة ي ىلن ي ة سكت :)

لسهاأ ةلصك  ىلا ةله وأ ىلا ةللر وي لكل   د ةرن سم لنسكو 

ال ةرال متأ  ت للة  ي  كم هةا ستنر ه ون  ىلنا ةلون    لنث  

  كصس  ت د كك أ  ي ت  كل  و م لك   رحلأ  كد كاكن  لكناتل 

مد هلةلك  لت د مد  ه د ةلل س ل رماه   كتس ل كصس   س ن  

لررن  كس ن  ىلكن    ن   ه ون  ىلك   ام  سآه ل م  ترم   تر ن  

 كه  ةلما  ىد لي للم  له  ةر س ةلرسر  ةتةر له  تة    كندمله  

 (56).لكدمد ةر سةه  (

ة د هو   ىال  لن  كونت   كدكاهلم   وسل  ىلك   ي ةللص ةل   م 

 (57). ي تلد هو    ل  مد  د ةلسهاأ

للر  للة   لسكو ةلةر سكأ  كد ةلكمد لمتأي ل كد متأ لةلو   

   ة ل    رض ةلمه    ي هكة ةلر لر.ت ل

للنا لر نن   رننض ةلمننلةلز ةلهر ثكنأ الس ةلل ننكط  نني ةلةرنن سم 

ة ل كن  ة  نر ي ملن  مكلن ي  كد ةلسل  لةله وأ  وت  مهالا رنا  

ةلوننرك أ لننسر متننأ ةلمتسمننأي ةلننكال ت لنن  ةمننس  نن   رننض  ننحد 
                                                 

 .242ص  ي1   يت  يخ  يةلكر ل ي( 56)

 .137 ي ص1ي   السي ة النبويةةلظس: ة د هو  ي ( 57)
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ةلسل  ةلمةلرهأ ىلا ةله وأي للنا كتنس ةهطن  ىهنار هنكه ةل نحد 

ل نن  ةل رلننأ ةلل لكننأ   سة ننأ تمننس  (58)تاننا  ننلةه  رننام نن ل سر 

 للة ي لت ل  هكه ةل حكلأ ةهم  ةختو ر ل رض منلةا ةل لن ي 

 (59)  له   ي  ل ي ةلتر أ.ةلةي ةوةسةه   ه  متأ  ت ل  تلل  

تم  ةا  ةخت  س ةلمةحسلأ  د ةلككد ه رسلة مد  صنه ر ةلل ني 

 ل منند  ننلةه   (60)ىلننا ةله وننأ ست ننلة ةل هننس ىمنن  منند ةلوننرك أ 

لالونن   د ةل ننحد ةلةنني ة ننةتامله  ت لنن  ممنن  كل نن   (61)يةلننكمد

 .ةلةر سم   لاسرأ ةخللا للك   ت تسكأ

                                                 

تاا و طز ةل هس ةخهمس م     متأ ةلمتسمأي لهي مكل دهن  ةلورك أ: لسكأ ( 58)

للنا ثسةهن   لح ني لة رنا  يملك ةل ا  لل    د ةرس  رام  ني ةلرصنلس ةلمةن تسم

ةلظننس: كنن لل  مةننس ىلننا ةلغننسر تاننا طسكننم ةلاكننض ) تكاننل100تنند متننأ لسة ننأ 

 (.351 ي ص3  يمعج  البلدان يةلهملال

ي ص 2ي  ال  مال ية د ةخلكنس. 193 ي ص1 ي  السي ة النبويةة د هو  ي ( 59)

ةلصنن لهي . 146ي ص 1 ي  هتَاا   الااو   ب خباا   أ  القاا   ية نند  هننا . 44

 .228ي ص 2 ي  سبل الْد  وال و د يةلو مي

 .221ي ص 2 ي  ت  يخ  يةلط سال( 60)

الاا وض اْلناا  فااي تفسااي  ي ةل ننهكاي:   ننل ةل   نن  ت ننا ةلننسهمد  نند ت ننا ( 61)

 كسل ي  ي   راي اةس ةلمرس ألهو  ي ةراكم ط  ت ا ةلسدال د  السي ة النبوية

 .259ي ص 7  يالمفصلي رلةا تاي يلةلظس. 250ي ص2 ه . ي  1398
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تم  ت د لاكمد لو ط  هسال م  ةله وأ لم  ةلهلاي  ي تصلس 

 (62).متةاحأ ل   ة  ر  ل راه

لةرا   لةق صه س لا   مد  تلنس ةلملن طم ةلةر سكنأ  ني  نرا 

لاةر س ةل  امكد مد ةلهلا لةل لا    لمد ةلصنكد  ةلرسر ة ة   ال  

 (63).لم  ر لسه 

ــد: لةرننا منند ملنن طم ةلة نن ا  ةلةرنن سال منن   ننرا ةلرننسري  اهلن

لكةستث ة  اله  م  ةلنكمد لةل هنسكد لتمن د  حني ملن طم ةلتانكة 

 ي ةلوسق لرا  د  ه  ةل هسكد لت م د تانا اسةكنأ  ن ل هس ملنك 

اسةكننننةه  هننننكه  نننن ل هس  لمنننند ةلمدتننننا  د (64)يةلرصننننلس ةل اكمننننأ

مسالام لاسلة ط ةلةر سكنأ ةلةني كرنا مند  هن  مل ط هن  ةلهلنا لمن  

كننسة ط  نن  منند رننثس  لننا ل نن   نني  رننض ةللصننلص ةلةنني س منن  

ةتلد مة تسم  د ىهار ةلل ن ي ةلصن له   ت لن  لهن  ةرن سم ىلنا 

ةلهلننا تنند طسكننم ةل هننسي للننا هاتنن  ةر سةهنن   ت لنن  صنن  سم 

 (65) د تمس .ة  مهة  أ مم   ل س ىتر ر ت ا

                                                 

 .60 ي صالبَ ية اإلسممية يةلظس:  ر ا م هس( 62)

 .376 ص ي7  يالمفصل يرلةا تاي( 63)

 .     56 ص ةل  هسي يالبَ ية في مص  اإلسممية ي ر ا م هس( 64)

صافوة  ية د ةلرلثال .296 ي ص2   يَلية اْلولي َي  ل لرك  ةخص ه لي ( 65)

 .77 ي ص4  يالصفوة
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نن هسك نن ةتمنن   د تنناد  نني رلننلر ةلننكمد ةرننا مستننث   كننس ط     ه م 

ة  رهنا ةلل ني   لهلا ملك م  ل   ة  ر  ىلا تصلس اله أ منسلس  

 ( : مونهلسم تانا  ماكلنألةلتاح ي ةلسةواكد ك ل  تله  كن لل

هنكة ةلمل ن  هنل مس ن   .…  ه   هس ةلهلا مد ل هكأ ةلنكمد   

 انننام رننن س كرةمرنننلد ىلكننن  خرننن  كلننن   إلهننن  مسةتنننر ةلهلنننا لةلة

 (66).(ةر سم

لةل ننر ةل ننكل  ةلهلاكننأ ىلننا ةلهلننا للرنن  كلنن  ممنن  كننا  تاننا 

   (67).ة ةكسةاه  مد هل  

 مد ةلرسر   له  ت له  سرن   سر ال   للا لص  س ل    

  صح    هاه . مم  كا  تاا مرس ة   (68)ةلهلاي

  ة نند تلكننس تللةل نن  حننةأ ةلهلننا لل نن  للننا لتننا س ننل    

 ممن  كنا  تانا مرس ةن   (69): )ة ت ن س تند  نثلم ةلهلنا( ت ص  

                                                 

 .89ي ص 4 ي  معج  البلدان يك لل  ةلهملال( 66)

ةخثسلني:   نل ةلللكنا مهمنا  ند ت نا    .601ي ص 3ي  ت  يخ ةلط سالي ( 67)

 نأي ي ةه كنم سوناال ماهنسي اةس ةلل  3ي ط م اة أخبا   هن (ي 250 د  هما ) :

 ي ص3ي  البداياااة والنْ ياااة ية ننند تلكنننس .139 ي ص3  هننن ي1339 كنننسل ي 

 .56 ي ص4  .339

 .493 ي ص6   ياإلص بة ية د هرس( 68)

 .98ي ص 5 ي  البداية والنْ ية  ية د تلكس( 69)
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  لهلا للرن  ةرن سم ةلرنسر مرن   ني ةان  ةلحةنسم مند  هن    ن  ر 

 (70).هكه ةلمرس أ

للا ةوةهس   رض ةلمل طم  ي ل هكنأ ةل هنسكد   لهن  مصناس  

لام   ةلمرالر مد ةلهلا مم  كا  تاا للم صرةه  ةاللةصن اكأ 

 (71).ةلهلام  

تمننن   د سمننن ح ةل لننن  مننند  ونننهس مننن  كرانننر مننند لنننلةهي ةلهلنننا 

 (72).لةوةهس  ةل هسكد لتم د   له  مستث لةر سةه 

للا ت د مكل ي ةخ  اأ  ي ونم   ةلتانكة ك نما لغنس ةلهلناي لهنل 

 ه  ةلملةلز ةلح س كأ  ي ة ة     ةل حد ةلهلاكأ ةل  امأ   ل   ئ  

منننند ملةلنننن  ةلةرنننن سم لةر ننننس منننند هلنننن   ىلننننا ةلونننن   ل كسهنننن  

لالون   د لصنل  ةل نحد ىلنا مكلن ي ةخ  انأ كةطانر  (73)يةل كثلطكأ

                                                 

 .223 ي ص6 ي  البداية والنْ ية ية د تلكس( 70)

 معج  ما  اساتعج  ه (ي487( ةل تسال: ت ا    د ت ا ةلرثكث ةخلال ي ) : 71)

ي ةه كننم مصننطحا ةل نن  يي تنن ل  ةلتةننري  كننسل ي ماان أساام َ الاابمد والمواضاا 

 .432ي ص 2  يمعج  البلدان :ك لل  ةلهملال .506ي ص 2 ي  )ا. (

 .400ي 378ي ص 2ي  معج  البلدانك لل  ةلهملالي ( 72)

 لالمفصا يرنلةا تاني. 76ي ص 1ي  معج  البلادانةلظسي ك لل  ةلهملالي ( 73)

 .281ي ص7 
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مسلسه   راا مند ةلمنلةلز  ني ةلتانكة ممن  كةنكأ ةلمرن   لاة ن ا  

 ةلةر سال  وت  للال  لةي  كم  ل   ة  ر   ل  راه.

تمنن  ةوننةهس   رننض ةلمننلةلز  نني تمنن د  تلننسم ةل ننحد ةللة ننام 

ةلمتةاحننأ لوننلةهاه   نني ةلوننرس  ىلكهنن  منند ةلهلننا ت ننس ةلرصننلس

لالونن   نني ة ننةمسةس هننكة ةخمننس  نني ثمنند ةلس ننل   (74)يةلرنن هاي

 .لةلتاح ي ةلسةواكد 

للننا ةوننةهس   رننض ةلمنناد ةلح س ننكأ  ررل ةهنن  ةلةر سكننأ منن  

ي  للا ة   ةأ ةا  ةلماد  ني ثمند تمنس  ند ةلتطن ر  (75)يةلهلا

ىلكهن   لالو   د هكة لا   تا تاا لصل   رض ةلةر س ةلرنسر

ن   لس م  ل اه  ملهن  لن رض ةل  ن ئ  ةل  امنأ ىلنا ةلهلناي تصلص 

  د ةخملة  ت ل  تلكسم لمةل سم  را ةلحةلح  ي تصس تمنس 

 لم  ةره مد ةلتاح ي ةلسةواكد.

لتاح ئن  ةلسةوناكد     ي ثمند ةلل ني تم  ت د ةل تلس مرسل   

 (76)لهل مم  كرار مد ةلهلا.

                                                 

 .393ي ص 4ي  معج  البلدانك لل  ةلهملالي ( 74)

 .403ي ص 5  ي معج  البلدانةلظس: ك لل  ةلهملالي ( 75)

 .90ي ص 1ي  أخب   م ة يةخثسلي( 76)
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  ك نةلسالد ةل  نط  ةلهلناال لت د ةلرسر ملنك من  ل ن  ة  نر

لهل مند  لنلةم ةل تنلس لكركنالد ةصناكسه ىلنا  نرا ةلون   منسم 

 (77). تسر لة ةحكا مل  ةلتل ئس لةل صلس

 مناطق التبادل التجاري العربية:

الو   د ةلرسر ة  اللة ةلةر سم م  ةلمل طم ةل سك نأ  ني اةتن  

س ةل اناةد تمن  تن د لهن     نلةق متةاحنأ ةونةهس   ني ةلرصن  ةا

ةلرنن هاي كصننرر هصننسه  لهنناكلل  تنند ةخ ننلةق كة  ةلررلننأ 

  لةرنن سم ةلت سركننأ لةلةنني ة ننةمس   نني ةلرصننس ةلل ننلال ل  نني 

 ر ننه  ىلننا تصننس ةلسةونناكدي هكننض ت لنن   رننض ملهنن    ننلةق 

مل مكأ مسة طأ  ثمد  ل هاض مركد ل رض مله    لةق اةئمأ 

لةق مسة طأ  تل  أ  ت لكأ مركلأي للا  لح  تةنر ت صنأ  ني   ن

   إد هكه ةخ لةق هي  ه  ةلرسر مم  كصرر هصسه ي لتملم  

ملةطد ةلة  ا  ةلةر سال م  ةل ا   ل ةلةر س ةل ن امكد مند تن س  

 ننرا ةلرننسري تمنن   د ملةلنن  م نن سر ةل   ئنن  ةلرس كننأ ةلمتةاحننأ 

ت ل  مسةتث ركر لاةر س ةل ن امكد   نا  ت سركنأي لتن د ةلنككد 

رننسر  ل ةللنن طي لكنن ةي  نني ك صننالد ةل   ئنن   نني ةلغ لننر منند ةل

   م امأ ةخ لةق  ي ةلرصس ةلل لال:

                                                 

 .237 ي ص7 ي  المفصل يرلةا تاي( 77)
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ــورة   ــة املنـ ت لننن  مننند ةخ نننلةق ةلمونننهلسم  ننني ةلة ننن ا    :املدينـ

ةلةرنن سال منن  تنن س  ةلرثكننسم ةلرس كننأ ل نني  اةكننأ ةلهرننسم تنن د 

   نني ةلةرنن سم ةلماكلننأ ل  ننلةله  للك نن ةلةرنن سال  ننيلونن ط ةلكهننلا 

تانا  هنسص ةلس نل  ةلمهاكأ لةلة  ا  ةلتن سري للنكل    نا 

 د كتننلد لام ننامكد لحننلكه   نني   ننلةق ةلماكلننأ هكننض  ننسر 

  لاماكلأ ل صاس  لةمنسه  ن د ال كدتنك مند ةلةرن س لام امكد  لل  

نن   لهنن  تاننا ةلةتنن لس  نني ةل ننلق ) ننسةئر( ةوننركر   (78)  كنن  تسةر 

لكتننس  رننض ةلمنندستكد  د مل نن  ةل ننلق تنن د  نني ل هكننأ منند 

املد مد ةلو   ل    د كصنالة ىلنا ةلماكلأ كص  ىلكه  ةلةر س ةل  

ممن     نر ةلكهنلا   ن   ترنر  (79) لق  لني لكل ن م ةلملن  س لهن 

لا نلق   د ةخوس    ط   طل ر ةل  أ ةلةي ل ره  ةلس نل  

 ل اه  ىلا متن د هنل   نكظ لاكهنلا ل لنسر ىلنا طسكنم  ي      

 ةل لة   ةلةر سكأ.

ــة:  ــة املكرم ي ة ننة طر الونن   د متننأ ةوننةهس     ننلةله  ةلةنن مك

ةلةرنن س منند اةتنن   ننرا ةلرننسر لت سرهنن ي هكننض ةسة طنن   هنن  

                                                 

تا  يخ هن (. 264:و أ:   ل ثكا تمس  د و أ ةللمكسال ةل صسال )   ي ة د ( 78)

ي ةه كنننم مهمنننلا وننناةل ي لونننس ةل نننكا ه كنننري ةلماكلنننأ ةلملنننلسم 1ط يالمديناااة

 . 28 ي صفتوح الو   يةل ركسال. 304ي ص 1ه .ي  1393

ي   مجتم  المديناة فاي عْاد ال ساول : د ىاسكس  د ت ا ةلرثكث ( ت ا  79)

 .    209 صه ي 1402ر مرأ ةلما   رلاي ةلسك ض ي
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  نننلةق مرلنننأ لكال ةلمرننن ث لملنننا لةسة طننن  ةرننن سم   نننلةله  

 مل نن  ةلهننةي لالونن   د ترلننأ   ننلةق متننأ ةلةر سكننأ  تنن س  

 نرا ةلرنسر لنا ثةا   ني تصنس ةلسةوناكد تند من  ت لن  تاكن  

 نر  للنالمه  ة لاتل  ةلتلكس مد ةخت ر   ني ة ل   كل ي لظس  

ة مله  تن للة كرا نلد ىلا متأ لاهة لةلمر لسم ل  لة لي  إد تلكس  

ةل ا  ةلمتةاحأ مد ةل ااةد ةلةني لناملة ملهن  تن س   نرا ةلرنسري 

لس   وهسم متنأ  ني مرن   ةلةرن سم ل ن  ة  نر    ن ر لرنلا 

سدلس  مننننلة  ت كننننسم  كهنننن  ل  نننن ر لونننن ط  هاهنننن  ةلةرنننن سال 

 سةس ةلاللننأ ة  ننرمكأ  لةتننس تهننا ىال  لنن   رننا ة ننة ةلتنن سريي

ةلل نن  ةلة نن  مستننث   ل نني تصننس تاح ئنن  ةلسةونناكد  ةلل نني 

  ن ر ةلة ن   تلكنس مند  (80)يةلرس ي مد متأ ىلنا ةلماكلنأ ةلةر سال

ةر س متنأ لاماكلنأي للتنلد ةلماكلنأ هني ل تنام ةلاللنأ ة  نرمكأ 

أ   ا ة ة ط   ةلمن   لةلسرن  ي ل  لةن لي ت لن  ترلةهن  ةلةر سكن

 تنن س  ةلنن را ةلرس كننأ  ت ننس منند ترلننأ متننأي     نن  أ ىلننا  د 

ةلهرنن   ةل نن امكد مننند ةلونن    ل مصننس  ل ةلرنننسةق كمننسلد  ننني 

طسك ه  تاا ةلماكلأ مم  رر  له   همكأ ت صأي لكل   رنا لمنل 

 ةلم    كا  هاه     ر هستأ ةلحةلح ةلمتةاحأ.

                                                 

 .376ص  ي7ي  المفصل يرلةا تايةلظس: ( 80)
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أ  انا لهي لص أ لل تام ةل هسكد ونسلي ةلرثكنسم ةلرس كن هجر:

موننهلس   لثسةتننأ ت لنن  ةراننر ملهنن  لننر  ةلةمننلس لةلرثكننأ  نني 

تر نن   للننا لنن   تلهنن  تمننس  نند ةلتطنن ر (81)ي تهننا ةلل نني 

لت ل  ك صنا  نكل  من  ك ن   كن  مند  (82)يلة رس هرس لسةتر ةل هس

 .مغ مسم لمر ث أ

لص أ تم د ل لق مند   نلةق ةلرنسر ةلمونهلسمي  ةههن  ُدباء:

 .(83)  ي  تس ةلصاكم هككحأ  د ةلكم د  ي ثمد 

لك ننا  هننكة ةل ننلق ةرنن س ةلهلننا لةل ننلا لةلصننكدي لهنني  صــرار:

 (84).  ةه   كطسم ةلرالاال ما  تم دلةلرأ ةلظكم  

ماكلأ موهلسم تاا   ه   هس ةلهلا مد ل هكأ ةلكمد مد  عدن:

 وننهس مسة ننز ةلةرنن سمي كرةمنن   هنن  ةرنن س ةله وننأ لةلهلننا لةرنن س 

                                                 

 .393 صي 5 ي معج  البلدان يك لل  ةلهملال( 81)
تا   العا وَ مان جاواِ  ي ةلث كاال: مهر ةلناكد مهمنا مسة نا ةله نكلي( 82)

ي المفصاال يتاننيرننلةا . 612ي ص 3 هنن .ي  1396ي ةل نن هسمي 1ي طالقاا موَ
 .374 ص ي7 
 .435ي ص 2ي   معج  البلدان يك لل  ةلهملال( 83)
 .376ي ص 7ي  المفصل يرلةا تاي( 84)
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  رلننلر ل نن هاكأ ةلموننهلسم ه لك ننةلرننسري لهنني ةلماكلننأ ةلكملكننأ ة

 (85).ةلكمد

ه سمل  ىلاك  موهلس مد  لن لك  ةلنكمد  ن ل سر  سوق حضرموت:

مننند تننناد لتمننن د لخهاهننن  ونننهسم لة نننرأ  ننني ةلةرننن سم ت نننس 

  ةلرصنننلس ةلمتةاحنننأي رننن ي ل نننا مننند  هاهننن  ىلنننا س نننل    

  (86).م امكد

أ ل تام ةلكمد ةلموهلسم ت س ةلرصلسي للا ت لن  ملط ن :صنعاء

 (87).لص   كد ةر س ةلرسر لةر س ةله وأ

 اننام ة نن   نني ةخطننسة  ةلوننم لكأ لارثكننسم ةلرس كننأ  دومـة اننــدل: 

للننا  (88)يلهنني  اننام م صننلام منند ةرنن س ةلرننسر ل نن سس لةلونن  

                                                 

معجا   يت ةم  كنض يةل راال. 89ي ص 4ي  معج  البلدان يك لل  ةلهملال( 85)
 ياةس متننننأ لالوننننس لةلةلثكنننن  ي1ي طالمعاااا ل  الجغ افيااااة فااااي السااااي ة النبويااااة

 .201ص يه 1402

معج  ت ةم  كض ةل راالي  ي270ي ص 2ي  معج  البلدان يك لل  ةلهملال( 86)

 .100ص  يالوا دة في السي ة اْلم  ن

  كننضيتنن ةم ةلنن راالي  .426ي ص 3ي  معجاا  البلاادان يكنن لل  ةلهمننلال (87)

 .178ص  يالوا دة في السي ة معج  اْلم  ن

اةس ةلحتننسي  ي3ط  يفااي الج ِليااة واإلساام  أسااواك العاا   ي ننركا ةخ غنن لي( 88)

 .232 ه ي ص1394 كسل ي 
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  مثاهننسم  نني ةلرصننس ةلل ننلال لتصننس ةلسةونناكد ة ننةمس   ننلل  

 (89).لتا  تر  تصلس اله أ مد  تم   ةلماكلأ

ل هنسكدي لهني  نلق ك صناه  ةختنسةر مند  هنا مناد ة :املمقر

وسق ةلرثكنسم لكساهن  ةرن س  ن سس ل كنسه  مند ةل ن امكد تند 

طسكننم ةل هننسي تنن د لهنن  لظنن    ننسةئر هكننض ت لنن  ل كاننأ ت ننا 

 (90).ةل كس ةروس ةلل س

ــدر: لهننل لحننس متنن د ةلغننثلم ةلل لكننأ ةلموننهلسمي للننا لننص  ب

د   منةلط سال تاا ة ةمسةس مل نم  تن  تن   )لتن د  ناس مل نم  

لةصنن  لهننكة  (91)يملة نن  ةلرننسر ةرةمنن  لنن   هنن   ننلق تنن  تنن  (

ةل ننلق  رننض ةل  نن ئ  ةل  امننأ منند ةله وننأ تنند طسكننم مكلنن ي 

 (92).ةلر س ةل هسال ةل سكر مله 

ــا : ك ننن   ننن ل سر مننند ةلطننن ئ  لهنننل مننند  لونننط   نننلةق  عكـ

للننننا ت لنننن  وننننهسة  ةخا كننننأ  تلننننس منننند وننننهسة   (93)يةلرننننسر

                                                 

 .487ي ص 2  يمعج  البلدان يك لل  ةلهملال( 89)

ي 7 ي  المفصال يرنلةا تاني. 1232 ي ص2ي  ستعج معج  م  ا يةل تسال( 90)

 .373ص 

 .276 ي ص2 ي   ت  يخ يةلط سال( 91)

 .376ي ص 7  يالمفصل يرلةا تاي( 92)

 .267 ي صالمَب  ية د ه كر( 93)
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 للون ط ةلةرن سال هكنض كاة ني لمن  كلن    نا ةونةهس   (94)يةلةر سكأ

ة ننةمس لونن ط  (95)ي كنن  ةلةرنن س منند اةتنن   ننرا ةلرننسر لت سرهنن 

ةل ننلق  نني ةلرصننس ةلل ننلال لتصننس ةلسةونناكد  نن  لهةننا ةلس نن  

 (96).ةخل  مد ةل سد ةلل لي ةلهرسال

 :املعاهدات التجارية

ل  ةتد  نكد ل  ئن  ةلرنسر  ني ةلرثكنسم ةلرس كنأ ل نكد ةلملن طم 

لرسةق لمصنس لةله ونأ مر هناة  متةل نأ ةلمر لسم  ي ةلو   لة

  لاة ننن ا  لة نننهأ ل ننن  ة  نننر  ل رننناه كمتننند  د ةرة نننس      ننن

ةلةر سال  كله ي  لةونكس  رنض ةلمصن اس ىلنا لرنلا ىكد تن ص 

منند لكصننس ةلننسل  لةرنن س لننسكو لارمنن   نني ةلونن   ل كلهنن  ل ننكد 

  .(97)ةله وأ ةمتد مد ةلهصل  تاك  ه و  را ةلل ي 

لرننلا ل  ئنن  تس كننأ  نني ةلونن   لةلرننسةق ل ط كرننأ ةلهنن    ننإد 

لةمةنناةاه   نني  ننرا ةلرننسر لةلررلنن   ةل  ئمننأ  كلهنن  ررنن  هلنن   

لنننلم مننند ةلةرننن س  لةلةرننن لد لةلة ننن ا  ةلةرننن سال ةلم لننني تانننا 

ةختسة  ةل  اكأ لةلمص لأ ةلمونةستأي تمن   د ةل   ئن  ةلةني ةمنس 
                                                 

 .  279 صي في الج ِلية واإلسم  أسواك الع   ي ركا ةخ غ لي( 94)

 .48 ص يسوك ع  ظ يل صس ةلسوكا( 95)

 .381ص  ي7  يالمفصل يرلةا تاي( 96)

 242 صي 1   يت  يخ  يةلكر ل ي( 97)
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 لةن لي  ه  ةل لة   ةلةر سكأ ةتلد تاا تا   هلكأ ةان  ةل لة ن  ل 

 إله  ةمل  ةالتةاةي تاكه  لىال ةرس   لا سلأ لةللهري لالو  

 د ةتة نن ا ةلرننسر  نني ةخوننهس ةلهننس  تنن د لنن  الس  نني ةنن مكد 

ةلةرنن سم لةل رةهنن   نني هننكه ةخوننهسي منن  تننا  ةتةننسة  لطنن م 

 (98).ةلطسق ل رض ةل   ئ   هسمأ هكه ةخوهس

أ للننا تنن د  ننكد لننسكو ل ننكد  رننض ةل   ئنن  مر هنناة  مركلنن 

للرن   )لنسكو(.ةللةسام  ي  لسم لنسكو     كر  لهيتس   

ن  ي لنال  تلكنس مند ةلرنسر ىلنا   ر  مند للة ن  لنسكو تصلص 

ل  لةنن لي  لهمنن كةه يمتننأ  نني مل نن  ةلهننةي لىتننسة  لننسكو لهنن  

ت ل  ةا  ةل   ئ  ةسا   لملك ي تم  ال ك نة را لرنلا ونست ي مند 

  ةالتةناةي تانا هكه ةل   ئ   ي ةر سم لس وي لت ل  لسكو ةملن

 ال مد   سةا ةل   ئ  ةلةي ةمس  هن  ةر سةهن ي للنكل    نا ل ن   لن  

  ل ننسر ل نن   تلننام  ةتةننا  لننسكو تاننا   نني كس ةلغحنن سال 

للنن    ةلهرننسم هننكسه  ةلر نن س  نند ت ننا ةلمطاننر تنن  ةلل نني 

لكات   ل ة  ةراملد  ل  مد  ح س ل ل  مند طسكنم ةرن سةت  له :)

 (99).(…ىلا ةلو  

                                                 

 .371ي ص 7ي  المفصل رلةا تايي( 98)

 اَّلستيع   ه (ي 463ةل س:   ل تمس كل   ت ا    د مهما ) : ة د ت ا ( 99)

 .63 ي ص4هن   1328ي ه ونكأ تانا ة صن  أي ةل ن هسمي في أسم َ اْلصَ  



 

 

 

 

 

 

 التجارة اخلارجية للجزيرة العربية يف عصر الرسول وخلفائه الراشدين البحث الثاني:

   

133 

مسةتنن م لمنن  كمتنند ةتة نن سه مر هننام تس كننأ ت صننأ   تحننلة تلنن 

  ةر سم لسكو ىلا  را ةلو  .

لكلسا ةلط سال لصأ للر   را  كرأ ةلر  أ ةلل لكنأ ة نكد  همكنأ 

د كمنننسلد  ننن رض  نننرا ةلرنننسر ةلرهنننلا لة رننن سم لاةرننن س ةلنننكك

طار ةل ل    استلة  را  د ت ن ام   لهن رس لةلملنكس  ند  ك ل :)

د ترر  ند ةلتنثس  لترهمن  تن د ل ك ن  تمسل  ت   لي   تام  

  منن  ةلملننكس  نن ترث ةل ننل  ل منن   ننرا   تننكله لس طننلة كاكنن  ىلننا 

تل نن   ل نن  سهانن  لنن   ل اننلة  نن  هةننا  اتاننله متننأ ك ننس لل  

لكر كلل   رمةن  لتن د كة ونرس تلكنس   ن    نرا  نل  ىلني لحني 

 كنناكه  ىك طانن  تانني لحننس منند لننسكو  ننكه  سرنن    ننكض ل ننيي 

منند ةلسرنن   لنن   لانن  ىد كتنند تلننا  هننا منند ةل ننل  ورونن م هاننل 

تكس  رلا هكة  ام  ال  ملني س ن  كاكن   اطملني لطمنأ وناكام لن   

لا   ي لح ي ل  م  تلناه   رنا هنكة تكنس لن    نل  ىلني لحني 

 كاكه  ك ه لللي ىك  لر ىلي سر  مله  ممد مرهن    ن   لكهن  

ان   انا ل   م   كل  ل كد  ها مد لسكو رلةس لال تهنا لن   ل

ل ا تل   ركس لر كس  د مطر   د تاال  د لل    ند ت نا ملن   

ةر سم ل ملره  ممد  سةا ظامهن   ن راال للاهن سض  ند  مكنأ  ند 
                                                                                                                        

   يسبل الْد  وال وا د يلهي ةلو ميةلص . 63ي ص 4 ي اإلص بة ية د هرس

 .423ي ص 2
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ت ا ومس  د ت ا مل   ل   لكه    هة       ةلسراكد لةكتس 

م   كل  ل كلهم  ل    حران  لتنس  كلن  ةلسرن  ىلكهمن   لرناهم  

  لهمنن  ىد سرننر منند ةلتننثس  ةآلد  نني ةلم ننرا تلننا ةلتر ننأ   نن 

ك سر   خ طأ لىل  لكهة   تم  لككتس  د  كل  ل كلتمن  رنلةسة 

ل ال لمد هل ل    را  د ت ن ام لن ال صناق ل  ىد تن د لكركنس 

ةر سلنن  لكمننلره   د كظامننلة   انناه لنن    رنن ية  تاصنن   ننراة منند 

 (100). كاكه  لةلطام(

   س نل    للا ت د لها  ةلح ل   ني متنأ ةلنكال  ون ا  ن
 لنننس ت كنننس  ننني ةننن مكد ةلةرننن س  ننني متنننأ لتننن د  ننن    لصنننسم (101)

لنن رض ةرنن س ةلرننسر ةلننككد ظامننلة منند  وننسة  متننأي لىد تنن د 

ةل  ر ةرن س مند ةلرنسر لناملة مند ةلنكمد  هصن  لهن  ظان  مند 

ىال  د ةللةكرننأ لهننكة ةلهانن  ت لنن  هم كننأ  (102)تمنن ي متننأي رننض ث

                                                 

البداياااة لةلظنننس: ة ننند تلكنننسي   .  565 – 564 ي1ي  ت  يخااا  يةلط نننسال( 100)

 .165 صي 3 :  يوالنْ ية

. ةلها نني: تانني  نند  سهنن د 134 ي ص1ي  السااي ة النبويااة ية نند هونن  ( 101)

مااين فااي سااي ة اْل الَلبيااة السااي ة الَلبيااة فااي السااي ةهنن ( 975ةلنناكدي ) : 

. 212ي ص 1 هنن ي 1400ي اةس ةلمرس ننأي  كننسل ي أنساا   العيااوني والماا مون

ساابل الْااد   يةلصنن لهي ةلونن مي. 257ي ص 1ي  السااي ة النبويااة ية نند تلكننس

 .208ي ص 2ي  وال و د

 .190ص ي5   يأخب   م ةي ةخثسلي( 102)
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 نرا ةلرنسر  ل مند لمد ك ا   ةر سم مند تن س  متنأ  نلةي مند 

 ت سره .

للننا  نن س هننكة ةخمننس  وننت  ط كرنني  نني  اةكننأ ة  ننر   ل نن  

مونن ستأ  رننض ةلصننه  أ  نني ةل لة نن  ةلةر سكننأ ةلمةلرهننأ ىلننا 

 ةلو   ل كسه .

 د ةل لة نن   لس نن  ةخهننر  ةلمتةاحننأ ةلةنني ةنندمد ةلةرنن سم ىال

مصنهل أ  هسة نأ ت نتسكأ للكنأ تم اهن    ةلةر سكأ ت لن    ل  ن

  لةل ننرح منند  صننه ر ةلةرنن سم  ل منند ك ننة رسلله   ل ةلسرنن 

ةرنسض لهن   كركسلله ي للكل  لرنا رمكن  ةل لة ن  ةل سونكأ ةلةني

ةلم ننناملد ى ننن د لنننثةته  مننن  لنننسكو ت لننن  مصنننهل أ  هم كنننأ 

ت نننتسكأ للكنننأي ل رنننا ة نننة سةس ةلاللنننأ ة  نننرمكأ  ننني تصنننس 

ةلسةواكد ت  ةخمد  ي  را ةلرنسر ل ن ا ةلرنا  ل صن أ لطن م 

 ةلر ل   يةلطسق لةلمرةالد تاا  ملة  ةلل س كةرس لد خوا 

ملهن  ل  لةن لي لن  ةرنا مم  ت د ل  ة لكس للال تاا لمل ةلةرن سم ل 

هل   ه رنأ للرنلا ه مكن   ت نتسكأ ةصنهر ةلةرن س للنلة اه  

 .ةلمتةاحأ

لس   ةلهسص تاا ة مكد ةلةر سم  كد  نرا ةلرنسر لت سرهن  

ىال  د ةلةرنن س منند ةلرهةننكد تنن للة كةرس ننلد لار ل ننأ ىد ظهننس 
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مننله  منن  كلرننر كلنن ي للننا تنن د ماننل  ةلرننسر  نني ةلونن   ل كنن  

ر س لسكو تلا من  كسكنالد كلن  لمند هنكة من  ة  ر  كر ل لد ة

  ني ةرنن سم  ه  نن مند  د  ننركا  ند ةلرنن ص لننا لنا  ةلونن   )لسا:

 تمسل  د رحلأ خر  تلم د  د ةله سض       ركا  ي كل :

لنننننننلمي كثكننننننناة           د      ك  سةت ي ىم  تس     اغ   

 تلم د  ل تح د 

كد  ماهننأ ةلمنن اه        هد  انن  مغاغاننأ   ننكاة   مننا ل    

 ة ةي وسلاة 

لتنن د هنن س منن  هونن    نند  ننركا  نند ت ننا    نند   نني لننكس  

 ةلر مسال       ي كل :

لننلمي لللمنن  كنن  هونن   ةرمرننلة           ةستنني لةستنن   

  ة تص سآتس 

 ي   ك    ن رةم  س ال  لني ت نا ونمس تانا  د كحةنالة  نركا  

 ة    ةنناله  نن  لمنن   هونن    نني تلكننس   نند ةلرنن ص  رمرننلة منن ال  

 (103).( سةله

لالونن   د لونن ط ةلم ننامكد ةلةرنن سال تنن س   ننرا ةلرننسر  نني  

 وننت   ننساال لوتصنني  ة لكرننسالمهننالا  تنن د  ثمنند ةلل نني 

                                                 

 .289ي ص 3  ي اإلص بة ية د هرس( 103)
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خ نننن  ر ت ننننتسكأ ل ك  ننننكأي ل  لةنننن لي  ننننإد هننننكه ةخهننننر  

 لةختسة  ت ل  ة سال تاكه  مل   كسه  مد ةلةر س ةآلتسكد.

لظمنأ ل م   ني تصنس ةلتاحن ي ةلسةوناكد   نا ظهنس   رنض ةخ

ةلت صننأ ةلةنني الونن   لهنن   لننس   طسك ننأ م  وننسم تاننا ةلةرنن سمي 

هكض لظم  ةخ نلةق لتنس  لظن   ةلرونلس  ني تهنا تمنس  ند 

 . ةلتط ر 

للا   م ظهلس هنكة ةللظن    ني ةلاللنأ ة  نرمكأ مرس نأ ة منأ 

 ل  تن د لن  ةخم ي هكض كتس ةل      د  ر  )  للظ  ةل    أ  كد 

 ت لن   (104)  مانل  ةلرنسر لةلررن  رمكر ن ص   ي ةلر هاكنأ كحران  

  (105). لةه   د ك تكلة مد ةلةر س توس  ملةله  ىكة مسلة تاكه (

للنننا تننن د ةلةرننن س  ننني مرظننن  ةخ نننلةق ةلرس كنننأ ةلمونننهلسم 

ننن   ةخ نننلةق ةلةننني كةرس نننلد لا نننسةئر لةلمتنننلسي لتصلص 

ة ة طر ةلةر سم مد ت س   نرا ةلرنسري للنا تنس  ممند تن د 

 نني ةلرالنناال  للنن س ممنند ت صننس ةلل نني ك تننك ةل ننسةئر منند ة

لةلملنكس  ند  ن لال ةلر ناال  ني  (106)يصه س لا ن   ني تمن د  لق

                                                 

 .639    638 ي صاْلموال ية د  ر ( 104)

 .636 ص ياْلموال( ة د  ا ي 105)

 .265ص  يالمَب  ية د ه كر( 106)
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ل نن  ى ننرمه ي تمنن  تنن د ةخ لنن ي لهنن   (107) ننلق هرننس  نن ل هسكد

هت   ةلكمد مد ةلحسس كروسلد ةلل س  ي  لق تاد  ني مطان  

لتنن د  تكنناس المننأ ةلرلننا  كروننس ةللنن س  نني  ننلق  (108).ة  ننر 

 (109).المأ

ت د ةلةروكس لاةرن س كرلني  طسك نأ  ل  تنسر ةن مكد ةللن س للا 

 (110). ي هكه ةخ لةق

 منن  كةرننسض لنن  ةلةرنن س منند متننس  للننا  هننس س ننل    

ل سةئر  تسه  لهكس مل   ني  ه اكنض متةاحنأي تمن  تةنر  ني 

  متةاحأ لا   ئ  لةخل لك  كهكسه   كه  مند ةرونكس ةللن س كل  تة   

    ل  ط  لت د  ني  رنض تة ن   الد هم ل تك ل ر مد  ملةله

 (  كونننةسط تانننكه)للرننن   (111). لهننن  ال كهونننسلد لال كرونننسلد

ماننل  ةل هننسكد لتمنن د  ممنند لرهنن  لهنن  س نن ئ  ةلس ننل  

ل منننسةي ةلنننكمد لهننن  ممننند   نننا  لل ننن  لرنننلا مملانننكد لتمننن   

                                                 

صابح اْلعواي فاي صان عة ه  (ي  821( ةل ا ولار:   ل ةلر  س  هما )  :107)

. 411ي ص 1صنن أ ةختونناي  ي ةلمط رننأ ةخمكسكننأي ةل نن هسم )ا.  (ياإلنواا َ

 .374ي ص 7  يالمفصل يرلةا تاي

 .236ي ص 1ي  ت  يخ  يكر ل يلة( 108)

 .371ي ص 7ي  المفصل يرلةا تاي. 226ي ص 1ي  ت  يخ  يةلكر ل ي( 109)

 .369ي ص 7 ي  المفصل يرلةا تاي( 110)

 .  636 ص ياْلموال يةل      د  ر ( 111)
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  ي مل ط ه . لاس ل  

لالو   د ةلةر س ةل  امكد لهكه ةل اناةد ةلةني تةنر لهن  س نل   

     ت د  كه  مد لا  مد ت س  ةلرثكسم ةلرس كنأ    طن  كلن

ل مد ةلةر سي لة ة ا   كل  ةلثت م ةلوستكأ تانا  س ل    

 ةلم امكد لةلرثكأ تاا  كسه .

لك نسال كلن  تانا  (112)يتند ةا ني ةلست ن د للا لها ةلس نل  

ةل نن امكد   ننا  ىلننا ةخ ننلةق  ننلةي منند اةتنن   ننرا ةلرننسر  ل 

ك ن   كن   للئن  ةلةرن س مند  نسس  ل لمن  ك ن  مند ت سره  لم  لنا 

ةهةتنن س لتنن د ةلهننا  منند هننكة ة رننسةي  د ة تننك  ننا  ةلةرنن س 

ةل  امكد ه ه  مد ةلة كك  لةللمد  هكنض ال كظامنلدي ل ني ةلللن  

لح   ال كرسال  سس تاا ةلم ةهاتكد  ي هكه ةخ لةق لال و  

ملد مند  د هكة ةلةلظك  ك سال تاا رمك  ةلةرن س  من   نكه  ةل ن ا

 .ت س   را ةلرسر

ل ي تها تمس تن د ةلةرن س مند ةلن را ةلمه س نأ لام نامكد  ني 

  سس لةلسل  كصالد ىلا  را ةلم امكد له   ه  هسر ال  ه  

تها   سس ةلم املد ةل م ح له    لةر سم من  مرن ماةه   ملن  من  

                                                 

. 28ي ص 2 نن ر ةللهنني تنند ةا نني ةلست نن دي   يصااَيح البخاا  يةلظننس: ( 112)

 .400ي ص 7ي  المفصل يرلةا تاي
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كرنن مالد  نن  ةلم نناملد ةل نن املد لاةرنن سم  نني  انناةله  لكلنن   نن د 

  ةلرونس مند  منلةله  منسم لةهنام تانا ةلمن   ملكن  من  كدتك مله

للنا لن لو ةلرامن ي  ني تهنا  ةلم نامكديت للة ك تنكلد مند ةرن س 

ةلسةونناكد لمننن   رننناه لس لة  د ةخمننس  كنننس متننن ل  لالصنننلص 

 ل د هكة مر ماأ   لمل .  ةلصسكهأ ةللةسام مد س ل    

اكس   ل  ثكن ا  ند هن):  ا لسا تد ت ا ةلسهمد  د مر   ل  

لانن   ةلال مر هننا    منند تلننة  ةروننسلد؟ لنن  : منن  تلنن  لروننس م ننام  

 مد تلة  ةروسلد لن  . ةرن س ةلهنسري تمن  تن للة كرونسللل  ىكة 

تننننن للة  لك نننننال  د ةلم نننننامكد  ننننني تصنننننس تمنننننس (113) ةكلننننن ه (.

منند ةلمنن   لةل  نن ئ  لمنند كدتننك ملنن    مركل نن  كوننةسطلد لصنن    

كنناتالد  نني هننكة  ةلروننسي   ننا تنن د  صننه ر ةخمننلة  ةل اكاننأ ال

ةللننلم منند ةل ننسةئر لىلمنن  هنني تاننا ةلةرنن س  صننه ر سدلس 

للنا تن د اة رنلة ةلرونس كهصنالد  (114)يةخملة  كة  ةل ناس ةلمرنكد

 (116) كل  هةا ال ةةتسس ةلر  كأ تاكه . (115)تاا صتل  مركلأ

للا هسص   رض لصنلص ةلمر هناة   ني تصنس ةلسةوناكد 

رنثي مند مر هنام تاا ةلة تكا تانا هسكنأ ةلةرن سم ل نمد كلن  
                                                 

 .          635 ص يْلموالة ي ر  ةل      د( 113)

 .643ي صاْلموال يةلظس: ة د  ر ( 114)

 .515ي ص 2  ت  يخ  يةلط سال( 115)

 .647 ي صاْلموال يةل      د  ر ( 116)
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)لتانا   كهن تمسل  د ةلر ص م   رنض ةلمصنسككد هكنض رن ي 

ةللل أ ةلككد ة ةر  لة  د كركللة  تكة لتكة س    لتكة لتكة  س ن  

 (117).لال لةسام( مد ةر سم ص اسمتاا  ال كغثلة لال كملرلة 

لت د  مد مح ل    ةلم امكد من  ةلحنسس ل كن  ةل  ا نكأ من  

ى ننسةي ةلم ننامكد  حننةأ  ننراه  رننسر تاننا كننا س ننة  هكننض هنن ل 

لاةر سم  م   ةلم امكد هكض ) رض س ة  ىلا  نرا  د ك رنض ىلكن  

  سر  ت ل  ت ل   م  ة  ل  تل    رض ىلك  ةلمغكنسم  ند ونر أ 

 ام  لا  تاك  رر  س ة  ك ل  ل  ىلت  ركسةلل  لتل  له د ىلنكت  

للت  ةخكر تنلت   ن سررلة ىلنا  راتن  لال لملن  ةرن سةت  مند 

ةلنناتل  ىلننا  رالنن    نن   لنن  ةلمغكننسم  لنن  لننكس طا لنن  ةلننالك  لىلمنن  

 (118).همل  لطا ل  ةآلتسم(

 حجم التجارة:

مد ةلصرر تاا ةل  هض ة اكس هر  ةلةرن سم  نكد  نرا ةلرنسر 

نن  ي لكمتنند منند تننر   رننض ةلوننلةها لةلملنن طم ةختننسر تملم 

                                                 

 ي ص7   يالبداية والنْ يةي ة د تلكس .515 ي ص2ي   ت  يخ يةلط سال( 117)

 874 : خةنن كتي )اكد   ننل ةلمه  نند كل نن  ة ننساال: رمنن   ةلننة نند ةغننسال  .98

 ي لثةسم ةلل   نأ ةل ن هسمي )ا. (ي في ملو  مص  والقا ِ ة النجو  الااِ ة ه (ي

 .25ص  1  

 .39ص ي 7   يالبداية والنْ ية( ة د تلكسي 118)
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ىتطنن ي  رننض ةلةصننلس تنند هرنن  ةلةرنن سم ةلت سركننأ لملنن طم 

ةلرنا لناكل  ونلةها متةاحنأ تند هرن   ةلمل  لتاا   ك    ركله ي

ةل لة نن   ننكد متننأ لةلونن  ي لتنند تننااه  لة نناكسه   نني  رننض 

نن ل ننسكو     نني مسهاننأ رهنن ا س ننل    ةل ننللة ي لتصلص 

لمه لالةننن  ةلمةتنننسسم لهس هننن  ةلةصننن اك  للطننن  طنننسق ةلةرننن سم 

 مم  كرطكل  مرالم   مهمأ تد هر  ةا  ةلةر سم. تاكه ي

 ثلم  ننناس كتنننس  د ةل   انننأ ةلةننني هننن ل  س نننل     حننني  ننن

ةلةرننسض لهنن  تنن د  كهنن  تكننس تظكمننأ ل ننسكو للننا لنناس   نن ل  

 (120)لةلم   ةلكال مره   تم كد  ل  اكل س. (119)يسةهاأ

  كن ام ثكنا  ند  للا  ل  ةلم املد مد  سكأ  رلهن  ةلس نل  

 (121).ه سلأي لسة أ م ئأ  ل  اسه  مد ةلح أ

لتمنند  كنن   ةننسم  (122)صننكس مللنن  ةلرننكصلهكلمنن  ةتةنن س   ننل   

مد ةللل  م   رنض ةلم نامكد مرن   لنث   نس أ للكنأ لمندلسم 

تاا للة   لسكو مم      نه  لا ن  لنسكو لاتة  نأ لس نل    

  ة ةسهم  لةطار مل   نه ه  مند منللره   ني للن  هن   ني

                                                 

 .606ي ص 2ي  السي ة النبوية ية د هو  ( 119)

 .81 ي ص17ي  نْ ية اْل   يةلللكسال( 120)

 .492ي ص 2 ي ت  يخ  يةلط سال( 121)

مت د تلك  ةخور س تاا طسكم متأ ةل هسال ىلا ةلو  ي ك لل  ةلهملالي ( 122)

 .173 ي ص4 ي  معج  البلدان
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نن  ممنن  كرطكلنن  ةلط  ت نن (123)ي تنناةي منن  ةلس ننل   تنند هرنن    ه م 

 ة سسم مد هكه ةلتم ئد.ةر سم لسكو ةلم

للنا  يلت سرك ن   ل ي تصس ةلسةواكد لما هر  ةلةر سم اةتاك ن

مند  ت د ت ا ةلسهمد  د تل   ني ثمند تمنس  ند ةلتطن ر 

لةلمطاننن  تانننا لسلةننن  كننناس   (124)ي تلنننس ةلصنننه  أ مننن خ لةرننن سم

م اةس ةللمل ةلم لي لةلةر سال ةلكال هص  تلناه لتلنا  كنسه مند 

 د لننكل  ةنن لكس تاننا هرنن  ةلة نن ا   لسكنن ي ةلم ننامكدي لال ونن  

ةلةر سال  كد ةلماكلأ لةلمل طم ةختسر لمله  م  هل ت س   را 

ةلرننسر هكننض ت لنن  ةصنن  ةرنن سم ت ننا ةلننسهمد  نند تننل  ىلننا 

ةلرسةق لمصس لةلو  ي  ي لل  ت د ك ك   كن    لماكلنأ ةلملنلسمي 

 (125).للتلسم ةر سة  ل ملةل    ا ةصاق مسم   س ركد  ل  اكل س

 

 

                                                 

 ي ص3ي  ت  يخا  يةلط سال. 324ي ص 3 ي  السي ة النبوية ية د هو  ( 123)

من    ب ل سول همت ع اْلسم عه (ي  845. ةلم سكثالي  هما  د تاا ) : 81

 .305 ص ةل  هسمي  ياْلوَّلد والَفدة والمت ع

ة ند  .416 صي 2ي  اإلصا بة ية ند هرنس .3ي ص 3 يالبخا  يصَيح ( 124)

ي سبل الْد  وال و د يةلص لهي ةلو مي. 385ي ص 2ةال ةكر ري   يت ا ةل س

 .530ي ص 3 

 2416ي  اإلص بة ية د هرس( 125)
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 ع املتبادلة:السل

  متةاحنأ لنكس  كهن  من  ل ا ت ل  ةلرسر ل   ة  ر  ةة  ا   ار  

  لال ت امي  ام  ر ي ة  نر  لمنا  ناط ل  كهظس مد ةلةر سم اكل  

 صن ه  هلن    نا  م  هنأ ل نا    ي  لةتس تصس ةلس ل  

 ل  لة لي ةللن  مهسمأي   ا هس  ةالةر س   لتمس لةخصل   ملر  

هةننا  (126)ي ننرا ةلرننسر لةصننلكره  اةتاهنن  ة ننةكسةاه  منند تنن س 

تنن د كت ننسه   د منند تنن د  هلثةنن   صننل   منند   ننأ  ل مرنن اد 

 (127).لك ةرماه  تمراد م  وسم  كس ممل 

   :الصادرات

للننا ت لنن   ننرا ةلرننسر ةلرلل كننأ تاننا ترلننأ ةر سكننأ   لهلننا 

ل رننض ةلرننثس ةل هسكننأ  نني ةلمهننكط ةلهلنناال لةلةنني ةلننةة  رننض 

رن سم ةلر لمكنأ آلنكة  ت ل هن سة  لةلا ن د تمن  ةل ا  ةله مأ  ني ةلة

ة مد مر  س ةلهلاي ل  لة لي  إل  كر ا ةصاكس ةان  ةل نا  ةرا مر س  

مد ةلكمد تد طسكم ةل هنس ةخهمنس ىلنا ةل نلةه  ةلونم لكأ ملن  

ة لةخلسر ل را ةلون  ي ل  لةن لي  إلن  مند  كنس ةلم نة را  د تناا  

ارر الس ةلل كط  ني مد ةلةر س ةلرسر  ي ةلكمد ل كسه  ت د ك

                                                 

 .540ي ص7ي  المفصل يرلةا تاي( 126)

 .136ص  يْلموالة يةل      د  ر ( 127)
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ةال ةكسةا لىت ام ةلةصناكس منسم  تنسر لتلكنس مند ةل نا  ةل  امنأ 

مد ةلوسق لةلمةلرهأ ىلنا ةلون    ل مصنس لمند لن  ىلنا   نلةق 

 تننسري  نن  ىد  رننض ةلمصنن اس ةةهنناض تنند ةلمل   ننأ ةلح س ننكأ 

ةله وكأ ل ك  ة  ر  لة   مد      ه  ةلهسص تاا ةل نكطسم 

هنس ةخهمنس خهمكةن  ةلةر سكنأ  ني ةل ن  تاا ةلمات  ةلرلل ي لا 

 (128).ة  كد ةلوسق لةلوم  ةل   ئ   هس  

لة ةي ةلرالا لمن  كنسة ط  هن  مند ملةرن   ةخاكن  ل كسهن  مند 

 هنن  منن  كصنناس منند  ننرا ةلرننسر ىلننا ةل انناةد ةلمرنن لسمي للننا 

ىال  د هننننكة  (129)يةوننننةهس  ةلطنننن ئ   ةصنننناكس ةلراننننلا ةلممةنننن ثم

نةلللم مد ةل ا  كرا لكمأ ت ص   أ  ي  رض ةخ لةق لتصلص 

 نني ةله وننأي لة نن  لكمةنن   نن  لال ك ننةهم ةلةصنناكس ىلننا  رننض 

س منننن  للرننننلا  (130)ةخمنننن تد ةختننننسر ت لونننن   لةلرننننسةق ل نننن سس

 صل ت   رااكأ      لار  ه  ةا  ةل را.

                                                 

 .22 ي صت  يخ التج  ة في الو ك اْلدني .  :ه كا( 128)

 .315ي ص 7 ي  المفصل يرلةا تاي( 129)

ساااابل الْااااد   يةلصنننن لهي ةلونننن مي .103ي ص 3  يت  يخاااا  يةلط ننننسال( 130)

لَا   والصان ع ت ة ا. ت ا ةلرثكنث ى نسةهك ي :مسالةلر   .87ي ص2 ي  وال و د

 .44ص ه ي1420 يي ةلسك ضةلل للأ ةلط رأ في الَج ا في عص  ال سول 
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تم  كرا ةلصم  لةلمس لةلطكر   للةت  ةلمتةاحنأ لملن  ةلنكسلس 

ةصاكسه مند  نرا ةلرنسر    ي متأ لةلكمد مم  كة  ةلمستر مهاك  

 ىلا ةلت س .

لةرننا  رننض ةلمرنن اد ةللمكلننأ منند منن  كصنناس منند ةلهرنن ث ىلننا 

ةلونننن  ي هكننننض لرننننا   رننننض مل رمنننن   نننني  سض  لنننني  نننناك  

 (131)ل كسه .

 (132)تمنن   د منند منن  ك ننةلسا لنن را ةلرننسر منند ةلتنن س  ةلسلكننم

ةلكال ك ةي مد متةا  ةلمل طم هكنض ت لن  لن   نلق سةئرنأ  ني 

 رس كأ ل كسه .رمك  ةخ لةق ةل

 :الواردات

ت ل  ةللةساة  ةص  ىلا ةلماكلأ لهي ل تام ةلاللأ ة  نرمكأ 

 (133) ننني تصنننس ةلسةوننناكد للنننا ل ننن   لصنننلص متةاحنننأ  د ةللننن ط

                                                 

  ي ص   7   يالمفصل يرلةا تاي( 131)

 .376ي ص 7 ي  المفصل يرلةا تاي( 132)

ةللنن ط لننل  منند ةلرننسر  ننتللة رلننلر  ا ننطكد لملط ننأ ةخساد ةوننةهسلة ( 133)

 .   لةر سم لةلثسةتأ  ي ةا  ةلمل طم له  لغأ ت صأ لتة  أ ت صأ
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لك ناملد  ت للة كة رسلد  ي ةلماكلأ ثمد تمنس  ند ةلتطن ر 

 (134).  ل ا  مد مصس لةلو   ل را ةلحسة 

ثكننسم ةلرس كننأ ةرننا الونن   د ةل ننا  ةلم ننةلسام منند تنن س  ةلر

  ممكثم ة ةهم تل ي ةلل   لةلمت طس ةلمص ه أ لهن ي لكن ةي  ار  

تاا س س ةا  ةل ا  ةخ اهأ ةلمتةاحأ ت ل نكل  لةلناسلم ةلةني 

 .ت ل  ة ةلسا مد ةلو   لةلرسةق لةلهلا لةله وأ ل كسه 

لةرا ةخطرمأ مد  ه  ةلنلةساة  ىلنا  نرا ةلرنسر لكن ةي تانا 

تن د ك نةلسا  ني ةلغ لنر مند  نرا ةلون   س س كل  ةلثك  ةلنكال 

هكض كرا   ةلل ط ىلنا  نلق ةلماكلنأ ل كسهن ي تمن   لهن  كرا نلد 

لكرنننا ةلثكننن  ممننن  كرانننر لننن را (135).   ننن تسم مننند ةلنننالكم للةت ننن

 (136).ةلرسر مد ةلو   ل كسه 

تمنن  ت لنن  ةخلموننأ ةلمتةاحننأ منند  هنن  منن  ك ننةلسا ىلننا  ننرا 

لتنن د تنناا منند  (138)يل ننثلك ننملد ةلرمنن   كهنن  ةرنن سم ة (137)ةلرننسر

                                                 

 .641 ي صاْلموال يةل      د  ر ( 134)

 .313 ي ص7   يالمفصل يةلظس: رلةا تاي( 135)

 .606 ي صاْلموال يةلظس: ةل      د  ر ( 136)

ي اةس ىهكنن ي ساانن الاادا ميي ةلنناةسمي:   ننل مهمننا ت ننا    نند ت نناةلسهمد( 137)

 .260ي ص 2ي   .ةل لأي ا. 

 .521 ي صاْلموال يةل      د  ر ( 138)
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ل ني  كةرسلد  ي ةل ث  ي ثمد ةلل ي   صه ر س ل    

للا ل ن  ةل تن سال  ثمد ةلسةواكدي لمله    ل  تس ةلصاكم 

تمنن   (139)ي   ننم ه ) نن ر ةلةرنن سم  نني ةل ننث ل كننسه( نني صننهكه      نن

 د تمس ت د مد ةر س ةل ث لل  وسك  آتنس مند  هن  ةلرنسةق لن  

س للرا  ت د كرمن  ةر سةن  مند مصنس ت سم  ي ةلةر سم  ي مص

لةلرسةق لةلهر ث ل   تل  ة د هرس:)ت د  ها ل ا  هن  ةلهكنسم 

ىلا س ل    لل  ك ا  لة ا  ثمد   ي  تس لتن د ونسك  تمنس 

 نني ةلر هاكننأ  نني   ةرنن سم   ةل ننث للننا  ة  ننتلاسكأ  ننلأ تمننس 

 (140).توسم س لال مد تمس ىلا ةلم للس(

  ة  س لةلتكنلط لةله ن  ي ل كسهن    لكلتم  ت ل  ة ةلسا ة ر  

لال كملنن  هننكة ةال ننةكسةا لرننلا  (141)يممنن  كننسة ط   تمنن   ةلتك طننأ

  رض ة لة   ةلمهاي مله .

تم  ت ل  ةلمرلهسة  لةختم   ةلمص  أ ةلمتةاحأ ممن  كرا ن  

 (142).ةلةر س ل را ةلرسر مد ةخم تد ةلمتةاحأ

                                                 

 .143ي ص 9   ي) ةأ ةل  سال(يالبخ  يصَيح ( 139)

 .603 ي ص5   ياإلص بة ية د هرس( 140)

 .525ي صْلموالة يةلظس: ةل      د  ر ( 141)

 .523 ص ياْلموال يةلظس: ةل      د  ر ( 142)
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منند  م ننةلساتمنن  ةرننا ةخلةلنني ةلملثلكننأ منند ةل ننا  ةله مننأ ةلم

 (143).ةلت س  ل را ةلرسر

للا ت د ةلرل س ةل هسال ل رنض ةلرنلةهس ممن  كلنةة مند ةل هنس 

للرن   رنض ملهن  تن د كصناس ىلنا تن س     (144)  ي ثمد ةلل ي

 . را ةلرسر

 :النقود املستعملة للتجارة اخلارجية

الو   د تماكأ  سر ةلل نلا ةهةن   ىلنا ال  للكنأ لملظمنأي 

كن  ة  نر  ةحة نا ىلنا لرنلا اللنأ للظن   لت ل   نرا ةلرنسر ل 

كة لا هكة ةخمسي ل  لة لي   نا تن د ةلرنسر تلنا ةل رلنأ كةرن مالد 

نن    نني ةل كنن   نن لل لا ةلم ننةرماأ  نني ةلننال  ةلمرنن لسم لتصلص 

لةلوننسةي منن  ةلةرنن س منند تنن س  ةلرثكننسم ةلرس كننأي للننا ة ننةمس 

طكاأ ةلرصس ةلل نلالي لمطان  تصنس   يةخمس تاا م  هل تاكأ 

ةلسةوننناكدي للنننا تننن د ةلننناكل س ةل كثلطننني تانننا س س ةلرمنننر  

                                                 

 .489 ي7 ي  المفصل :رلةا تاي( 143)

 .    435 ص ياْلموالةلظس: ( 144)
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ةلمةاةللننأ  نني ةانن  ةلحةننسمي لهننل م ننسلر منند ةلننكهر لتاكنن  

  (145).صلسم ة م سةطلس ةل كثلطي ةلكال  سر  ي تهاه

نن   منند هننكه للننا كتننس   رننض ةلسلةكنن    د هسلنن   هننار  ر  

 (146). لل ي  ثلم ة ل  ةلال لكس لس ل    

 ننننةرم   هنننكه ةلننننال لكس  نننني ةلرثكننننأ ة للنننا  لننننس ةلس ننننل  

 (147).ل كسه 

تمنن  تنن د ةلنناسه  لهننل منند ةلح ننأ ك ننةرم  تلننا ةلرننسر ل نن  

لتهننا  ة  نر  ل رناه لة ننةمس ة نةرم ل   ني تصننس ةلس نل  

ةلتاح ي ةلسةواكدي لت د ةلاسه  ةلح س ني ةلم نسلر  ني ةلاللنأ 

ةل    لكأ هل ةل ن ئا لاةر من   ني ةلح نأ لهنل لطرنأ مند ةلح نأ 

 هننا لرهكهنن  ل ننو كملنن  ةلمانن  ةل   نن لي ةلم ننسل أ  نني تاننا 

                                                 

 ي عص  ال سولالنقود المتداولة ف يلمثكا مد ةلةحصك  ةلظس:   مكس وم ( 145)

 ي  هننض م ننا  ىلننا ةللننالم ةلر لمكننأ ةلل للننأ لاسة ننأ وعصاا  الخلفاا َ ال اواادين

 ه .1402ة سكر ةلرثكسم ةلرس كأي ر مرأ ةلسك ضي 

 .335 ي صاْلموال يةل      د  ر ( 146)
  نننل . 35ي صاْلمااوالي ة نند  نننر  .452ي صفتااوح البلااادان يةلنن ركسال( 147)

ي الساالل نيةاْلَ اا    هنن  (ي458ةلتكاننا ) :  كراننا: مهمننا  نند ةله ننكد ةلغننسةي
 .629ه  ص 1394ي اةس ةلحتس  كسل  3مهما ه ما ةلح ي ط 
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للننا ت لنن  ة ننما  رننا كلنن  تلننا ةلم ننامكدي )ةلط سكننأ(  (148)يتهننام

لت لنن  ةلنال لكس لةلنناسةه   (149)يةلرةنم  ال اسةهن  ط س ننة د ةلرةك نأ

ةةرسض لال ص لةلةط م  رثةي مله ي للكل    ا   ا  نكد ةللن س 

  (150). لثةله  التةر  ةة لظس  ال تا    ةلةر م   ه  لثل  

لمد تر  ةلراكا مد ةللصلص ة كد لرلا  ل س مةتصصنكد 

 ي ةلصسة أ لة اك  ةلل نلا  ني ةلرصنس ةلل نلال لتصنس ةلتر نأ 

للرنن  هننكة ةخمننس كننا   (151)يةلسةوننامي ةةتننكله  مهلننأ ر سكننأ لهنن 

تاا  همكأ ةلررل   ةلةر سكأ ةلاةتاكأ لةلت سركأ له رنأ ةللن س 

 ةلمتةاحأ. م  م  ةلمل طم ىلا ةلرمر  ةلمل   أ لاةر

لالو   د  رض ةلماةلال  ةلةر سكنأ ت لن  ةرنسال   لم  ك نأ 

 ال ة ة اة   ا    ا   تنسر الد ةله رنأ ىلنا ة نةرم   ةلل نلاي 

لهنننكه ةلطسك نننأ م نننةرماأ  ننني رمكننن  ةلرصنننلس ةلة سكتكنننأ الد 

 .ة ةلل ي هةا  ي ةلرصس ةله  س

                                                 

النقود المتداولة فاي  ي مكس وم . 175 ةخهت   ةل اط لكأي ص ي  ل كراا( 148)
ي  هننض م ننا  ىلننا ةللننالم ةلر لمكننأ وعصاا  الخلفاا َ ال اواادين عصاا  ال سااول 

  .ه 1402ةلرس كأي ر مرأ ةلسك ضي  ةلل للأ لاسة أ ة سكر ةلرثكسم
 .629 ي صاْلموال يةل      د  ر ( 149)
 .452 ي452 ي صفتوح البلدان يةل ركسال( 150)
الَاا   والصاان ع ت فااي الَجاا ا فااي  يت ننا ةلرثكننث  نند ى ننسةهك  :مننسالةلر  ( 151)

 .156 ص ي   عص  ال سول
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 اخلامتة

لرن  ةلتصنلص  مد تر  ةل هض ةة أ  د  را ةلرنسر تانا

ل مننن  لهننن  ترلننن   ةر سكنننأ للكنننأ مننن  ةلملننن طم ةلمرننن لسم  ننني 

  ةلمل طم ةخلسر ىلنا ةلرصس ةلل لال لتها ةلسةواكد لتصلص  

طننسق ةلةرنن سم ةلر لمكننأي لةلملنن طم كة  ةللونن ط ةل ننت لي ةل ننلال 

 ي مر   ةلةر سم مل  ةلكمد ل لةه  ةلتاكة       أ ىلنا متنأ 

للنا ةتة ن   ةلماكلنأ ةلملنلسم مت لنأ  ةلملنلسميةلمتسمأ لةلماكلنأ 

   رنا ةلهرنسم ةلل لكنأي لة صنا  تظكمأ  ي ةا  ةلةرن سم ةناسكرك  

ةا  ةلمت لنأ لثةا   ني  ةنسم ةلحةنلح لةال نة سةس ة  نرمي  ني 

تصس ةلسةواكد  ي ةخل لك  ةلمر لسم لارثكسم ةلرس كأي للا ت د 

ي لاةونننسكر   ة  نننرمكأ السهننن  ة كرننن  ي  ننني ةخمننند ةلرننن    ننن

متةانن  ةخلنن لك  ةلةنني هتمهنن  ة  ننر  ل  لةنن لي  نني لمننل ةلةرنن سم 

لةثاه سه  لة  الهن   نكد ةلملن طم ةلمتةاحنأي لملهن   نرا ةلرنسر 

م   كسه  مد ةخم تدي لىد ةح لة  ةا  ةلررلن   ةلةر سكنأ لنلم 

  مننن  ةاننن  ةلملننن طم ه نننر ةلةوننن س ة  نننر   كهننن  للنننلم ل نننرح  

  را ةلرسر.   م   لةرةم تك  ترلةه   ت لك  
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 املصادر واملراجع:

 الق  ن ال  ي .

 :ا:املصادرأوًل

ا  د   ني ةلتنس  مهمنا  ند ة د ةخلكس: تث ةلاكد   ل ةله د تا

  (.1238   ه  630ةلتسك   د ت ا ةللةها ةلوك  لي )مهما ت ا

 ه .1385ي اةس ص اسي  كسل ي ل ل دي ال  مل في الت  يخ -

 ه (.250ا    د  هما ) :ةخثسلي:   ل ةلللكا مهما  د ت 

ي ةه كم سواال ماهسي اةس ةلل   أي  كسل ي 3ي طأخب   م ة -

 ه .1339

 ه (.430ةخص ه لي:   ل لرك   هما ت ا   )  :

 ي  كسل .َلية اْلولي َ ولبق ت اْلصفي َ -

  ي  الد مت د ةلط  .1977ه  _ 1397ي دَّلئل النبوة -

ى نننننسةهك   ةل تننننن سال:  ل ت نننننا   مهمنننننا  ننننند ى نننننم تك   ننننند

 ه (.256  194)

 .ـه1418، دار إشبيلياء، الرايض، صحيح البخاري -
 ه (.487ةل تسال: ت ا    د ت ا ةلرثكث ةخلال ي ) :



 

 

 

 

 

 

 دية واجتماعية وتقنية يف السرية النبويةأبعاد إدراية واقتصا

 

154 

ي ةه كنننم معجااا  مااا  اساااتعج  مااان أسااام َ الااابمد والمواضااا  -

 مصطحا ةل   ي ت ل  ةلتةري  كسل )ا. .(

 ه (.271ةل ركسال:   ل ةله د  هما  د كهكا  د ر  س ) : 

 ه .1398ي اةس ةلتةر ةلرامكأي  كسل  ل ل د فتوح البلدان  -

ي ةه كننننم مهمننننا همكننننا  ي مرهننننا 1ي  أنساااا   اْلواااا ا   -

  .1959ةلمتطلط   ةلرس ي لاةس ةلمر س ي ةل  هسمي 

ة د ةغنسال  نساال: رمن   ةلناكد   نل ةلمه  ند كل ن  ةخةن  تي 

 ه (874) :

   ننأ ي لثةسم ةللالنجااو  الااِاا ة فااي ملااو  مصاا  والقاا ِ ة  -

 لة سو ا ةل لميي ةل  هسمي )ا. .(

ة نند ةلرننلثال: رمنن   ةلنناكد   ننل ةلحننس  ت ننا ةلننسهمد  نند تاننا 

 ه (.597) :

 ه .13899ي 2صحلم ةلصحلمي اةس ةلمرس أي  كسل ي ط  -

ة نند ه كننر:  ل ررحننس مهمننا  نند ه كننر  نند  مكننأ  نند تمننسل 

 ه (.245ةله ومي ةل غاةاال ) :

د وننةكةثي اةس ةآل نن قي ي ةه كننم ا. ةكاننثه لكتننة تاا   المَبياا   -

  كسل ي )ر.  (.
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ة د هرس: وه ر ةلناكد   نل ةلح ن   همنا  ند تاني ةلر ن رلي 

 ه (.852) :

ي مط رأ ةل ر امي ةل ن هسمي 1ي طاإلص بة في تمييا الصَ بة  -

 ه .1328

 ه (. 975ةلها ي: تاا  د  سه د ةلاكد ) :

ي أنس   العيوني السي ة الَلبية في سي ة اْلمين والم مون  -

 . ه1400اةس ةلمرس أي  كسل 

 ه (.241ة د هل  :ة م     ي ت ا   هما  د مهما ) :

 ه .1398ي  كسل ي ةلمتةر ة  رميي المسند  -

 ه (.808ة د تاالد: ت ا ةلسهمد  د مهماي ) :

 ه .1391ي اةس ةلرا  لامرككدي  كسل ي لمقدمةة  -

تاكحنننننأ  ننننند تكننننن ط:  ننننند   ننننني ه كنننننسم ةلاكلننننني ةلرصنننننحسال 

 ه (.240  160)

ي اةس ةل انننن  2ي ةه كننننم  تننننس   ننننك ي ةلر مننننسالي طالتاااا  يخ  -

 ه .1397لمد  أ ةلس  لأي  كسل ي 

 ةلاةسمي:   ل مهما  د ت ا    د ت ا ةلسهمد.  
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 ي اةس ىهك ي ةل لأ )ا. (.سنن الدا مي  -

ةلنننكه ي: ةلهننن  ظ ونننمس ةلننناكد مهمنننا  ننند  همنننا  ننند تلمننن د 

 ه (.847) :

 ننأ ةلس نن لأي  كننسل  ل لنن دي ي مد 1ي طسااي  أعاام  الناابمَ  -

 ه .1405

  نن هنن  1145ةلث كنناال: مهننر ةلنناكد مهمننا مسة ننا ةله ننكلي )

 ه (.1205

ي ةل نننن هسمي 1ي طالعاااا وَ ماااان جااااواِ  القاااا موَ تاااا    -

 ه .1396

  ن  ت ةر ةللةلناال    ة د  را: مهما  د ملك  ةله وميي ملاله 

 ه (.230) :

 ي اةس ص اسي  كسل  )ر. (.اللبق ت ال ب    -

 ه (224 :   ل ت كا ةل     )ة د  ر

ي  كننل ي 1ي ةه كننم مهمننا تاكنن  هننسةسي ط تاا   اْلمااوال  -

 ه .1396

 ةل هكاي:   ل ةل     ت ا ةلسهمد  د ت ا .
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ال نند هونن  ي  يالاا وض اْلناا  فااي تفسااي  السااي ة النبويااة  -

 ه . 1398ةلسدل   راي اةس ةلمرس أ   كسل ي ةراكم ط  ت ا

ةللمكننننسال ةل صننننسال ة نننند ونننن أ:   ننننل ثكننننا تمننننس  نننند ونننن أ 

 ه (.264) :

ي ةه كننم مهمننلا ونناةل ي لوننس ةل ننكا 1ي طتاا  يخ المدينااة  -

 ه .1393ه كري ةلماكلأ ةلمللسمي 

 ه (.942ةلص لهي ةلو مي: مهما  د كل   ) :

ي ةه كننم 1ي  ساابل الْااد  وال واا د فااي ِاادي خياا  العباا د  -

ةللةهننناي ةلمرانننس ةختانننا لاوننندلد ة  نننرمكأي مصنننطحا ت ا

 ه .1394ةل  هسمي 

 ه (.310ةلط سال:   ل ررحس مهما  د رسكس ) :

 ي اةس ةلحتسي  كسل  )ر. (.ت  يخ اْلم  والملو   -

(ي اةس تفساااي  اللبااا ي) جااا م  البيااا ن فاااي تفساااي  القااا  ن  -

 ه .1412ةلتةر ةلرامكأي  كسل  ل ل د 

ي اةس ةلتةر ةلرامكأي  كنسل ي 1ي طمو ِي  علم َ اْلمص    -

 ه .1407

 ه (463س كل   ت ا    د مهما ) :ة د ت ا ةل س:   ل تم
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ي ه وننكأ تاننا ة صنن  أي اَّلسااتيع   فااي أساام َ اْلصااَ    -

 ه . 1328ةل  هسم 

 ه (257ة د ت ا ةلهت :  ل ةل     ت اةلسهمد  د ت ا  ) :

  .1920ي الكادي فتوح مص  وأخب  ِ   -

  ( 1286ة د ةلر سال:  سكغلس ةلماطي) : 

  .1992 كسل  ي اةس ةلموسقي 3ي طمختص  الدول  -

 ه (458ةلحسةي:   ل كراا مهما  د ةله كد ةلحسةي ةلهل اي ) :

ي اةس ةلحتننننسي 3ي مهمننننا ه مننننا ةلح ننننيي طاْلَ اااا   الساااالل نية

 ه .1394 كسل ي 

ة د  ها:ةللر  تمس  د  ها  د مهمنا  ند مهمنا  ند مهمنا  هنا 

 ه (.885    812)

ث ي ةه كم  هك  واةل ي مستهتَ   الو   ب خب   أ  الق    -

 ه .1404ةل هض ةلراميي ر مرأ    ةل سري 

 ه (821ةل ا ولار:   ل ةلر  س ةهما ) :

ي ةلمط رننأ ةخمكسكننأي صاابح اْلعوااي فااي صاان عة اإلنواا َ  -

 ةل  هسمي )ا. (.

 ه (.774ة د تلكس: تم ا ةلاكد   ل ةلحاةي ى م تك  ) :
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  .1978ي متة أ ةلمر س   كسل  3ي طالبداية والنْ ية  -

 ه (.634 ي:   ل ةلس ك   اكم د  د مل ا ) :ةلترتي ةخلال

)لهنننل ةلرنننثي ةلتننن ص  هنننسلر ةلنننسام مننند  َااا و  الااا دة  -

متطننط ةختةحنن  ي مغنن ثال ةلمصننطحا لةللرلننأ ةلتاحنن ي(ي ةه كننم 

هنن  _ 1399ي اةس ةالةهنن ا ةلرس ننيي ةل نن هسمي 1ا. همننا  لننك ي ط

1979.  

ة نننند م رنننن :ةله  ظ   نننني ت ننننا  مهمننننا  نننند كثكننننا ةل ثلكلنننني 

 ه (.275  207)

ي ةه كننم مهمننا  نندةا ت ننا ةل نن ليي ةل نن هسم ساانن اباان م جاا   -

 ه .1373

 ه (.694ةلمهر ةلط سال:   ل ررحس ةهما  د ت ا   ) :

ي ةل نن هسمي متة ننأ 2ي طال يا ض النضاا ة فااي من قاا  العواا ة  -

 ه .1372ةلت لريي 

 ه (507ةلم ا ي: مطهس  د ط هس )

 ةل  هسمي )ا. (. ي متة أ ةلل   أ ةلاكلكأيالبدَ والت  يخ  -

 ه (845ةلم سكثال:  هما  د تاا ) :

ماااان اْلوَّلد والَفاااادة   همتاااا ع اْلساااام ع بماااا  لل سااااول  -

 ي ةل  هسم.والمت ع
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 ه (.711ة د ملظلس: مهما  د متس   د تاي ) 

 ي اةس ص اسي  كسل  ا.  .لس ن الع    -

 ه (.733  677ةلللكسال: وه ر ةلاكد  هما  د ت ا ةلله ر )

ي اةس ةلتةنر ةللطلكنأي ةل ن هسم فاي فناون اْلد نْ ية اْل     -

 )ر. (.

 ه (.213ة د هو  :   ل مهما ت ا ةلما  ةلمر  سال ) 

ي ةراكنننم طننن  ت نننا ةلنننسدل   نننراي متة نننأ الساااي ة النبوياااة  -

 و سلدي ةل  هسم )ا. (.

 ه (207ةللةلاال: مهما  د تمس  د لةلا ) :

ي ةه كننم ا. م س ننلد رننللسي تنن ل  ةلتةننري  كننسل  المغا اي -

 ا. ()

 ه (.626ك لل  ةلهملال: وه ر ةلاكد   ل ت ا   ) 

ي اةس ىهكننن ي ةلةنننسةض ةلرس نننيي  كنننسل  ل لننن د معجااا  البلااادان -

 )ا. (.

 ه (.282ةلكر ل ي: هما  د   ي كر لر  د ررحس  د لهر ) 

 ه .1379ي اةس ص اس  كسل ي ت  يخ اليعقوبي -
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 املراجع:ا: ثانًي

 ة د ىاسكس:ت ا   ت ا ةلرثكث. 

ي ر مرنأ ةلمان   نرلا ي  م  المدينة في عْاد ال ساولمجت -

 ه .1402ةلسك ض

  ركاةخ غ لي: 

ي اةس ةلحتنننسي 3ي طأساااواك العااا   فاااي الج ِلياااة واإلسااام  -

 ه .1394 كسل ي 

 ةل راال: ت ةم  كض.

ي اةس متنأ 1ي طمعج  المع ل  الجغ افياة فاي الساي ة النبوياة -

 ه .1402لالوس لةلةلثك  

 اسلثم: مهما تثم

 ه .1384ي اةس ةلك ظأي  كسل ي 2ي طالنبيعص   -

  ةلسوكا:ا. ل صس  د  را

ي سوك ع  ظ في الج ِلية واإلسم  ت  يخ  ونو ت  وموقع  -

  .1977   ه  1397ي اةس ةخلص سي ةل  هسمي 1ط

 وم :  مكس
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وعصااا  الخلفااا َ   النقاااود المتداولاااة فاااي عصااا  ال ساااول -

لنأ لاسة نأ ةن سكر ي  هض م ا  ىلنا ةللنالم ةلر لمكنأ ةلل لال اودين

 ي ه .14022ةلرثكسم ةلرس كأي ر مرأةلسك ض

 تاي: رلةا

ي اةس ةلراننن  2ي طالمفصااال فاااي تااا  يخ العااا   قبااال اإلسااام  -

 .1978لامرككدي  كسل ي 

 ةلر مسال: ت ا ةلرثكث  د ى سةهك  ةلر مسال

ي 3ي ط الَ   والصن ع ت في الَج ا في عص  ال سول -

 ه .1420ةلسك ضي 

 م هس: ر ا

ي اةس ةلتةنن ر فااي مصاا  اإلسااممية وأث  ِاا  الب قيااة البَ يااة -

  . 1967ةلرس يي ةل  هسمي 

 ه كا:  . 

ي تاا  يخ التجاا  ة فااي الواا ك اْلدنااي فااي العصااو  الوساالي -

ةسرمننأ  همننا مهمننا س نن ي مسةررننأ تننث ةلنناكد  ننلامي ةلهكئننأ 

  .1985ةلمصسكأ ةلر مأ لاتة ري ةل  هسمي 

 ةلهر ي:ت ا ةلرثكث
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ي 22ي مراننأ ةلنناةسمي ةل ننلأ الواا   َقيقااة  َلااة قاا ي  هلااي -

 ه .1417ةلراا ةلسة  ي 

ةه كننم ه نن   ةلنناكد ةل ا ننيي متة ننأ ةلهننر ي  السااي ة النبويااة -

  كسل ي  الد ة سكر.

 



 

 
 
 

 البحث الثالث

 أثر أمهات املؤمنني 

 يف اجملتمع املدني: 

عهد معاوية بن أبي سفيان 
 منوذجًا 
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 :دمةـــمق

الحمددددرب بلعباليددددالمالة باالالددددى باال ددددى ب  دددد ب  ددددل ب

المل دد الةب ددالرحابمحمددربا  دد بالددابا الددحازابالهالزددالةبا ا ا دداب

ب مهاتبالمؤمحالةبازير.

دبا يرب مهاتبالمدؤمحالةبلمد  ب ببمدةبيدالمبمحمدربببال قدرا  بالالح 

ل م  مياتبامرل ةبل ل الباالح اء باقدرب حدر تبب دعبباا هل ب

 ددةبحالددا هةبيدداب الددلبالحزددا با ددةبقالدد ببال دداللباال ددلا  

إ ىمهةبا اا هةبا حاالهةبالمخ  فدةبااتباليىقدةبزل دالب بب

بامددةبالمي ددا ب حدداب حددربايددا بالل ددالبب بدداةباليددال بمددةبب

هؤالءباألمهاتب  عبح اء باقرب ايابزيضهةبيداب مدةبالخىيدةب

دد ابيدداب مددةبالخ الفددةباللا ددر  بايدداب الددلبزحدداب مالددةباخالاال 

 ا دتب دزعبمدةب مهداتبالمدؤمحالة ببباب دفالاةببميااالةبزةب زد

يمحهةبمةب ا بخمد ب دحااتبمدةبخىيدةبميااالدة بامدحهةبمدةب

 ا بهال ةبخىي ا بامةبالميلا ب ةبالخىيةباح ق دتبيداب الامداب

ابلدال، بإالب ةبمةبالمرالحدةبإلد بال دا  با تالدلتبحدالبالمرالحدةب زي د

يهداب مهاتبالمؤمحالةبا  ملبزقاؤهةبيابالمرالحدةبا  دةبيدابم  م

الهالدددعباباحدددتبلهدددةبحالدددا هةبالخاالدددة بارالهدددةباال  مدددا اب

ابمددةب خزددالهةبالممالدد  باالم  زددعبل مالددارلبالمخ الددةبال ددربح ف دد
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م فلقةبهحاباهحدا، باإةببداةبح د ب  د،باألخزدالب قدلبزب الدلبمدةب

 بامدعبالد،بيدهةبهداخباألخزدالبالمبدةب خزالهةبيابحالا بالحزدابب

ةبارالهدددةبمدددةبخىلهدددابم ازيدددةبحالدددا هةبالخاالدددةبيدددابالمرالحددد

ب.بهابخىلب اللبميااالةبزةب زاب فالاةيالباال  ما ا

لقدددربباحدددتبال  امدددةباال  ما الدددةبيدددابالمرالحدددةباالقالدددار باألرزالدددةب

اب ببدداةبرالهددةبم ددهال ب(لضدداب ب ددحهة)ألمهدداتبالمددؤمحالةبب

ا ببدددةبمحدددلب حندددالبا حاالدددةبالم  مدددعبزبايدددةبا هدددرهةبم دددبال ب

 هدحه بألمدالبهزقا ا ب دالبةبالحدا بيداب يدلاحه با حد احه  با

رالحه بارحالاه  ب ا رةبالمح اج باا هةبإل بالخاللببدلبمدةبهداب

 بلقدرب دالبتبااب ابيقالدل بابغحال د اببزالدل ببازحا ةب دااءببداةبالدتالل ب

 مهدداتبالمددؤمحالةبيدداب قاالددةباليىقدداتباال  ما الددة بايدداباليمددلب

الخاللي بايابالمحا زاتباال  ما الةبيبةبزحقب  المداتبم  مدعب

اهداابهدابمح دا ببزدةب زداب دفالاةبببالمرالحةبياب اللبميااالة

الزحثبالايب حا تبمالارلخبال الالخالةبا حا لتبمار ابيدابب دعب

ا دللب ب ةبالحفدعبب ال لا  باال حةبااآل الباال دالال باالز دراحالات

بزا با ةباليالةب   ب هااللخبيي الاباحرخبال بىة.

ب

ب
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 :أمهات املؤمنني

ابداةب حزالداءببلقربباةبمةب حةب بيابالز دلبالد ااجباالالالدة ب

ال  ا دداةباالح زدداةبالالالددةباالحالدداةبالحالددا بال ا الددةبب بب

ااال  ما الددةببتالددله بمددةبالحددا  باقددربابددلب ب ددزحاحابا يددال ب

َالدد،بيددابب ازددابالي الدد  بالقددالب يددال  ب دد أ   َ  ْ لادد َلدداأرَسَسا َرَسأ َولَقَدد أ
يَّةَ  سََوذاس   َواج  َرَزأ مأ ب[الل ر(]38)بقَبأا َكََوَجعَاأرَسَلَها

  دد ب ددحةباألحزالدداءبقز ددابيلحددلب بلدداببباقددرب ددالبل ددالب بب

ََّ رَّدسَال ااجبب ائلباألحزالاءباآلخلالة بالقالب يال   يَدسَرَيهَهدسَالرَّب دإه

دسَ يرادَكَ   َّ َيَ   ََوَ سََ اََكتأ وَسها َّ ت إََءاتَيأَتَراجا َّْ َواَجَكَال اَاأرَسَلََكَرَزأ رَحأ

َعاَيأَكََوبَرَد َا َرَفَسَءََّللاَّ سل دَكََوبَرَدست  َِ َ ست دَكََوبَرَدست  ََع َّ دَكََوبَرَدست  ََع    ست 

َرَ أَلددَهسَ ََوَهبَددتأ َّ  أ رَددةَ  ِأ   ددَسرَََ  ا َ ََ عَددَكََوا أ ت ددإََهددسَجسأ َّْ سََلت ددَكَال َِ

َ َ او   دددد أ لَددددَكَ   سل َنددددةَ  َِ َحَهسَ ددددتَرأك  َيَلأ َرَ أ َرََساَ َالرَّب ددددإه َّ  أ  َ ل ارَّب ددددإ 

رَد ََعا  أ ر يَ َقَد أ ِأ   َالأ ا ََوَ دسََ اََكدتأ دمأ ه  َواج  َف دإَرَزأ مأ درَسََعاَديأه  ْأ سََ دسَفََس

دديم اََسح  َِ اددوس  َا ََوَكددسَ ََّللاَّ ددَكََحددَس َّللا َيَكاددوَ ََعاَيأ َْ َكدديأ َل  مأ ارَيأَ ددسراها  ً 

(50[)ب.[األح اع
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بباالقالددربزدداب ا دداتبالحزددابببااله ددقبلفددنب مهدداتبالمددؤمحالةب

اب باقدرببداةبلهدةب دل بخدا بمالد هةبزدب(1) الى ابرخدلبزهدة

يَسَر َلسَءَب زحاحابا يال ب ةب ائلبالح اءبالقالب زحاحابا يال  

َ َالر  َلسءَ  ََكأََحٍ َ   تا َّ لَلأ  َ ب.[األح اع(ب]32) الرَّب إ 

اقرب ماهةب ب زحاحابا يال بيابب ازاب مهاتبالمؤمحالةبالقالب

ََورََ يال  ب مأ ه  َرَرأ ال  ر يَ َ   أ ِأ   لَىَب سلأ ا َرَوأ مَأالرَّب إه َهدستاها دُاَرا َّ َواجا بزأ

ب.[األح اعب(]6)

ب(2) االقددالبلهددةب مهدداتبالمددؤمحالةبزالح ددزةبل ل ددالبراةبالح دداء

 حهدابب(لضداب ب حهدا)الال،بيقربلايب ةب  بالمدؤمحالةب ائ دةب

الاب ُمابزقالها بل تبلد،بزدل بإحمداب حداب  ببلرتب   بامل  بحار هابزـ

امةب) حلال بحباحهةبل الب  بالال،بل  بالي ماءب ةبالملاربزاألم

   بال لزالربباألمهدات(بالبمدابالدل زهبزاألمامدةبمدةب داا باضدعب

ب(3).الح اعب ابالمخالهةب ابمابالل زهبزال،بمةباألحبا 

                                                 

 بال ددِ ري َر هددستَ لددسري ب هددـ(911 ال ددالاها بالحدداينب ددىلبالددرالة)تب(1)

ب.15بهـ ب 1403ب الهحربزامزا الرالبال  فالة ب ب1غاثبالحراي بهمحمربب حقالق

 ب حقالدقب برزوا َالربدإ بهدـ(942 الالالحابال اما بمحمربزةبالا د ب)تب(2)

ب.35ب ب هـ1413ب الل ببرالبازةب ا خلالجبمحمربحنا بالرالةبالف الم برم ق

ب.ب35ب  ببرزوا َالربإب الالالحابال اماب(3)
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 يضلبالح داءبيهدابخالدلبالل دالباهدةببباقرباخ الب بلحزالابب

خاللبالح اءبا  اا ابيدابالدرحالاب  اا دابيداباآلخدل بيقدربالرب ةب

 ب زدد بلداب ةب  دد اجب اب  اجبإالب هددلببإة)بقددال ببالل دالبب

ب(4).(ال حة

يددابرالخباالددحزحابيدداب حقى دداببباقددرب  ددةبمددعبالل ددالبب

ا  دددفالخ با خددداةب خزدددالبالل دددالبا حبدددا بالح ددداء باالل دددال ب

باح لتبالمىئبةبيابزالا هة.

  اا دددابزدددالةبالدددرحالاباالدددرالباآلخدددل ببباقدددربخالدددلبالل دددالبب

يَدسَرَيهَهدسَزيربح البقالداب يدال  بياخ لةب باالرالباآلخل باال،

يرَتََهدسَفَتَعَدسلَيأَ َ رأيَسََوز  َ َالأَحيَسَََال ه َتاس  أ َكارأتا َّ َكََّ  أ َواج  َزأ َِل  َقالأ الرَّب إه

يدددلَ  سََج   ََلدددَساح  كا َّ حأ ََوراَلدددس   اَ دددت  عأكا َّ ََ(28ا)ر َ ََّللاَّ َتادددس  أ دددتا َّ َكارأ َوَّ  أ

ددسََ  ِ اَسَارأ َوالدد َّ اََوَسلاددولََُا ددس  َرَجأ ددرأكا َّ   َ ددرَست  ل  حأ َل اأ ا ََرََعدد َّ ََّللاَّ َََفَددن  َّ

س ي   ب.(األح اع)ب(29)َعظ 

أل اا دابمحهدابببالال،بيقربالرتبلااالاتبياب خالالدلبالحزدابب

ب)بماب الرخبالزخاليبيابالحالحا بيابزاعبهاالدلبهدا  لهداه زَداعبقَال

                                                 

 بتدسسي َ  قد  بهدـ(571ـدـبب499 ب  دابزدةبالح دةب)ازةب  ابل ب زابالقا دب(4)

ب.ب89ب   ب1982ب  برم ددددق1 ب حقالددددقب ددددبالحةبال ددددهازا بهتددددساجمَالرلددددسء

ب.25 ب برزوا َالربإَب الالالحابال اما
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َبَاَلُ ددددالَاُبَاالددددرراَلبا َةبسر رل ب ُددددله دددد ُةر بُبحل َب ََ ددددرربَاإهةل بسر ددددَل َبيَددددههةر خه آلل

َةبَمدابالُ ل َد بيهداب ُبدلل دابَاقَداَلبقَ َداَر ُبَااال الم  ابَ نه دل  ب َ ل دحلُبةر بمه حَاته له لُمحل ه

َمةُبال ُّدحرةُبَاقَداَلبال راللدُثب بل بَااللحه اةه باللقُلل َمةه بل هبَااللحه بسر باالَاته ةل بمه زاُلُا هُبةر

دد ب ه ددةه بازل بَحددرر َحهابالُدداحُُ بَ ددةل ددره ددُةبَ زل زََلحهدداب َزُددابَ دد ََمةَبزل َهاٍعبقَدداَلب َخل

َلب اب ُمه بلَمر بَاَ  رَ بقَالَتل ُبَ  َاللاه هباَل ر بسر َجبالحرزها  بَ ائهَ ةَبَ ال ب َةر َمةه حل اللر

بزََر َبزهدابيَقَداَلبإهح هداب اه َاا ه ب َ ل الهالله بَاَ  رَ بزه َخل ُبَ  َاللاه هباَل ر بسر َلُ اُلبسر

بَاا بقَالَتل يب َزََاالل،ه له باَلب َيلَ  هابَح ر ب َ ل َللمه ب َةل ابيََىبَ  َالل،ه ل  ب َمل ٌلبلَ،ه به

َب بسر بقَداَلبإهةر ب ُد ر بقَالَدتل ُمَلاحهابزهفهَلاقهداه
بالَُباحَدابالَدلل بلَد ل ب َزَدَاير بَ  هَ ب َةر َاقَرل

د َاا ه َ ل بأله بقُدلل ب َحَاُؤخُبقَاَلبالَداب اَلَُّهدابالحرزهداُّ َةباللَحالَدا َبَ لر رل ب ُدله د ُةر بُبحل َ،بإهةل

الحَ ََهددابإهلَدد ب حلالَابَا ه دداـددـبالددرُّ الم  ابَ نه ددل  هبَهددَااببـددـب َ ل ددُتبيَفهدداب َي  بيَقُ ل قَالَددتل

بيَيَدَلب ب ُد ر َل َبقَالَتل خه َبَاَلُ الَاُبَاالرراَلباآلل الُربسر هح هاب ُله بيَه ُلب َزََاير مه
 َ ل َلل

هباَل رب َااُجبالحرزها  بَاَ  رَ بمه لَلبَمابيي ت َ ل ُبَ  َاللاه ب(5).( بسر

لقددربباحدددتب مالددعب مهددداتبالمدددؤمحالةبالددلرةب باالدددرالباآلخدددل ب

ازال الابيهحهةب ماليا بمةب هلبال حةببمابالقالبالي مداءبزحداءب  د ب

ب(6).هاابال خالاللباح ال ةب اازهةبلا

                                                 

نحيحَ بهـ(256-194الزخالي ب زاب زرب بمحمربزةبإ ما اللبزةبإزلاهال ب)ب(5)

 ف ددالل بزدداعباإةببحدد ةبهددـ بب دداعبال1418 باللالددا  برالبإ ددزال الاء بالبِددسس 

ب.23 ب ب6بج… لرة

ب.25 ب برزوا َالربإب الالالحابال اما(ب6)
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كادبالحدا  ابمةبالي  بل بالحالاب حدربمدةببماب حهةبح ةبقرل ب َ ََواذأ سأ

ي  دسَ َََكدسَ َلَ   ََّللاَّ َّ  ََّ َ دة  كأ ََّللاَّ ََوالأح  ََءايَدست  د أ   َ َ سَياتأاَىَف دإَبايادوت كا َّ

ا ب يس  َِ (34)ب.(األح اع)بب

الال،بيقربباةبلهةب ل بحقدلبب الدلبمدةب مدالبال دلاليةبل مدةب

 حفالاا بألمدلب بيداباآلالدةبيبدةبالدحق ةبمدابببزيربايا بل الب بب

مدةباالداتب باهدابالقدلاة بامدةبالحبمدةباهداببال   بيابزالا هة

با ح ا.ببب حارالثبل الب بب

ميهددةب يامددلبالدد اجبال ددامابباقددرببدداةب يامددلبل ددالب بب

ببببمددابقدالبببالمي د بالمال دلبب ددةه بزل بَ دازهله يالمددابلااخبم د  بَ ددةل

هب ةبل دددالب بب بسر دددره دددحلهُب)ب قَدددالَببببَ زل دددَل َ ٌبمه دددلَلُحهابامل باَلب َ ل بإهالر ةر

دداب بزَيَ َحهددابُميَ  هم  ددةل بالَزليَ لحهددابُميَح ه  ددابَااَلبُم َيَح ه  ددابَالَبه َبلَدد ل بسر زَلل َُهددابإهةر  َخل

ا ل  ب(7).(ُمالَ  ه

بلبلبالل البم ى ببببماب حهةبل باللالةبمحابإالببلبخاللباباةبب

يدابالحدرالثبالدايبلااخبببيابالخاللبمعبح دائه با ه هد بالقدالبب

بَاَ د ر َبال لمايبَ ةلب داه ُبَ  َالل هباَلد ر بسر بقَداَلبَلُ داُلبسر ب بَ ائهَ ةَبقَالَتل

                                                 

م دد   باامددا ب زددابالح ددةبم دد  بزددةبالح دداجبزددةبم دد  بالق ددالليبالحال ددازاليبب(7)

ب.( بزالدلاتبرالباآليدا  ب)ر.ت(ندحيحَ لدام ب)الجدس  َالندحيحهدـ( ب261 )ت

ب.188 ب ب4بجا بب اعبالهى بزاعب ةب خالاللبامل  ابالالباةبهىق ب
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َهل ها) بأله بَا َحَابَخاللُلُب ل َهل هاه بأله بَخاللُلُب ل ب(8).(َخاللُلُب ل

اخالددلببباقددربحم ددتب مهدداتبالمددؤمحالةبمددةبخالددلبل ددالب بب

ماحملبمةب   باخ قبل ائلباألمةبهال ةبحالا هةبيداب الدا بل دالب

ابمددحهةبليالدددلبايدداب الددا بالخ فددداءباللا ددرالةبامددةبزقدددبب بب

ب.بميااالةبزةب زاب فالاة

يبدددةب ددداجبالم  مدددعبامي ما ددداباملزالا ددداباقار دددابيدددابالم دددالب

اال  ما ا بقمةبزرالب نال بيداببدلبم دالباقدرب اربهداابالدرالب

يددداب الدددلباللا دددرالةبايددداب مدددةببا لالدددلبزيدددربل دددالب ب

ب.بميااالةبزةب زاب فالاةب

 ب ةبمةبزقابمحهةببةبالي دةبيدابالمرالحدةبالمحدال بامةبالمي اب

يالددؤ لةباال ددل لةبزددا بالحددل ب  ددالهةبزالل االددةباال بددلال ب هددلب

بالمرالحةبالاارهابمةباايبال لةبيابال،بال ماة.

ب

بببب
                                                 

الجدس  َ بهدـ(279ـدـب209ال لماي ب زاب ال د بمحمدربزدةب ال د بزدةب دال ب)ب(8)

( ب حقالقب حمدربمحمدرب دابل بزالدلاتبلزحداة برالبإحالداءبلر َالتس ذ )بالنحيح

زدداعبيضددلب  ااجببال ددلاثباليلزددا ب)ر.ت(.بب دداعبالمحاقددعب ددةبل ددالب بب

بب.709 ب ب5بجبالحزابب

ب
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 :عصر معاوية

خ الفدددةبل م ددد مالةبيددداب دددا بب(9) الدددزمبميااالدددةبزدددةب زددداب دددفالاة

ا احرب بال ما ةبزيرب ةب متبزالي ابمةبقزلبالح ةبزةب  ابب

ب41الم ددد ماةبمحدددابالددد،بالالدددا ب حدددتبلاائددداباالددد،بيددداب دددحة

ب(10).ل ه ل 

اقربا  ملبميااالةبخ الفةبل م  مالةبالؤريبالاا زداتبالمحاهدةبزداب

الحماب تالبالم  مالةباالقمعبالف ة باالق  باليهداءباالقدال بالحدرارب

االحفددنباألمددةباالقددا بزل زدداءبالخىيددةبالمخ  فددة ببمددابي حددتبيدداب

ايددابب(11)راربالددلا بمددعبزددىربال ددا   الامددابمحدداهقب رالددر بيددابحدد

                                                 

ر بالددداهزا ب دددم بالدددرالةبمحمدددربزدددةب حمدددربزدددةباحندددلب ل م دددابز ا دددعب حدددب(9)

 بزالدددلاتبمؤ  دددةبالل دددالة ب1 بهلددديسَرعدددْمَالردددبْءهدددـ(ب ب847   مددداة)ت

ب.151 ب ب3بهـ بج1405

الهزدلي ب زداب يفدلبمحمدربزدةب لالدلب.ب203ب ب تسسيِدُب خ الفةبزةبخالاهب(10)

 ب ب6ب بزالددلات برالبالفبددل بب)ر.ت(.ببجتددسسي َاِل ددمَوال اددوكهددـ(.310 )ت

ازدةبب الدل ب مداربالدرالةب زداب.ب137 ب ب3ب بجلديسَرعدْمَالردبْءب زاالاه.ب94

ب زالدلاتب  بمب زدةبالميدال 3 بهالب ايدةَوالرهسيدةهدـ(.774 الفراءبإ ما اللب)ت

ب.16 ب ب8جب  ب1978

خ الفةبزةبخالاه بزةب زابهزالدل باليالدفلي ب الالخدا ب حقالدقب بدل باليمدلي بب(11)

لي ب زابالح ةب حمربزةبالحال بالزىا.ب208ب ب 1397ب  بزاللاتبرالبالق  2ه

ب.189ب ب 1398ب  بزالدددلات برالبالب دددعبالي مالدددةفتدددولَالباددد ا زدددةب دددازل ب
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 مالب يلالقالابازيد بال د لبيدابالزحدلباألزدال بالم ا ده ببمداب

حدداالب ددر بمددلاتبيدد مبالق ددهحهالحالةب االددمةبالددلا بإالب حددابلدد ب

ددب(12)الددح مبيددابالدد،  ابيددهةبي ددل بخىيددةبميااالددة ب يددربي ددل با مام 

د ابيدابا  قلالبالخداءبيداب مدا باألمالدالباا دىمالةباخالاال 

ااتبيددابالمرالحددةبالمحددال  بابمددابقددالب حددابالدداهزابالح ددا بازالدد

اميااالدةبمدةبخالدالبالم دا،بالداالةبغ دعب درله ب  د ب): لحماب 

ب ةبالهحاتبا باليفاب حا ب(13).(ن مه بامابهابززليل

ب(14).هـ60ياب حةببباقرب ايابميااالةبزةب زاب فالاةببب

 :أمهات املؤمنني يف عصر معاوية

اقددربب(15) مهدداتبالمددؤمحالة ب ددةب  ددعبمددةبب ددايابل ددالب بب

زيربايا اباهداب الحدعبزحدتب حد بببلحقتب االهةبزالل البب

                                                                                                                        

 ب ب3ب بجلددديسَرعدددْمَالردددبْءب الددداهزا.ب130 ب ب5ب بجتسسيِدددَُ الهزددلي

بب.151

ازةباأل الل ب  بالدرالةب زدابالح دةب  دابب.130 ب ب5ب بجتسسيُِب الهزليب(12)

 بزالدددلاتبلزحددداة برالبالدددارلب إَالتدددسسي الكس دددلَفدددزدددةب زدددابالبدددل بال دددالزاحا ب

ب.32 ب ب8جب بالب ايةَوالرهسيةب ازةبب اللب.ب485 ب ب3بجب هـ1385

ب.137 بب3ب بجليسَرعْمَالربْءب الاهزابب(13)

ب.232 ب ب2ب بجليسَرعْمَالربْءب الاهزاب(14)

 لدددسري َر هدددستَب ال دددالاهاب.26 بببرزوا َالربدددإب الالدددالحابال ددداماب(15)

ب255  بب5ب بجالب ايةَوالرهسيةب ازةبب الل.بب7ب ب ال ِ ري 
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مدددحهةببباقدددرب رل،بخىيدددةبميااالدددةبب(16). دددحةب  دددلالةبل ه دددل 

ب زعباهةب   بالححاباآل ا.

 :هـ(58 ــ  ق.هـ 9عائشة بنت أبي بكر الصديق )

 مهددداب  بلامددداةبزحدددتب ددداملبزدددةب ددداالمل بمدددةبالمز دددلاتببب

 قددرب  الهددابل ددالبب(18)  ائ ددةب بحدد بزددل ب زددرب بباحددتب(17)زال حددة

زمبددةباهددا لتبمددعباالددرالهابإلدد بالمرالحددة بارخددلبزهدداببب بب

زيرباله ل با ملهاب  عب حاات باهابالاحالدر بببل الب بب

ب(20) اباحددتب ف خددلب  دد بح ددائابزددال،ب (19)الزبددلبمددةبزددالةبح ددائابب

يددابيددابيددابالمرالحددةباباحددتب  ددايلبمبب ا ددتبمددعبل ددالب بب

از لهابزملايق دابيدابببب اللبمةبغ اا ا باقرب حزهابالل البب

الهدابمدةباليمدلبببال حةب ب لبمةبمل  ب اياب حهابل الب بب

 ماحالةب  لب دحة باباحدتبمحدلب حاالدةبالم د مالةبزيدربل دالب بب

ابل ي  بمحهاب زحاءب خ هداب  دماءببباةب ب لبالحا بال ةبزهابا خا بب

                                                 

ب124 ب  لسري َر هستَال ِ ري ب ال الاهاب(16)

بهـ(. 230 )تــببا عبالااقريــببازةب ير بمحمربزةبمحالعبالها ما بمااله ب(17)

ب.276 ب ب8ب بزاللات برالبالارل بب)ع.ت(.جال بقستَالكبسى

ب.63 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستب ازةب يرب(18)

ب.119 ب ب6بجب ب اعبالحباح بزاعب)حباحباألزبال( البِسس نحيحَب(19)

ب.98ب ب ببرزوا َالربإب الالالحابال اماب(20)
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زددر بزددةبال زالددلبا ددلا بزددةبال زالددلبامددةب  ددهله بيددابالدد،ب 

يابالمرالحددددةبيدددداب ددددهلب(لضدددداب ب حهددددا) ايالتب(21) اغالددددله 

ب(22)لمضاةب حةب ماةباخم الةبل ه ل ب   باألل م.

 :هـ(45  ــ  ق.هـ18حفصة بنت عمر بن اخلطاب)

الددرتبقزددلببهددابازحددةبألمالددلبالمددؤمحالةب مددلبزددةبالخهدداعبب

  ا هدددابب(23)الزي دددةبزخمددد ب دددحالة با مهددداب الحدددعبزحدددتبمنيددداة 

 ا ددتبميددابب(24)يددابال ددحةبال ال ددةبمددةباله ددل  ببل ددالب بب

بب ا دددتبزيدددربايا دددابببباحه دددتبمدددةب  مدددابا لرزدددتبزلرزدددابب

ا هرتب اللباللا رالةبال اهلبا ا تبالفد ةبال داب دلتبزيدرب

 ببماب ا دتبي دل بمدةبخىيدةبميااالدة ببداةبا   هارب  ماةبب

 ب دلببببزةب مدلبباخا هابمةب زحاءب ملبا   بل  ه ب زرب 

ابل ي دد بمحهددا با ايالددتبيدداب دديزاةب ددحةبابزهددابا خددا بالحددا بال الدداق ب

                                                 

 ب2هب رلدسءَرهدلَالبيدت باحنلباللاا ب ةب ائ دةب حدر ب ميدة ب حمدربخ الدلب(21)
ب.149ب  ب 1996رم ق رالبالالمامة ب

رزوا َب ل دداماالالددالحاباب.ب192 ب ب2ب بجلدديسَرعددْمَالرددبْءب الدداهزاب(22)
ب.135 بب بالربإ

ب.137ب ب برزوا َالربإب الالالحابال اماب(23)
رزوا َب الالددالحابال دداماب.277 ب بب3ب بجرعددْمَالرددبْء دداللبب الدداهزاب(24)

ب.139ب  بببببببببالربإ
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ببببب(25).خم با لزيالةبل ه ل بباقربز تتب  الةب حة

ب:(هـ59 ــ  هـق. 14سلمة )أم 

ا   دهرب حهداب(26) هابهحربزحتب زاب مالةبزدةبالمتالدل بالمخ امالدة

بب بب ا هاب زاب  مةبزةب زرباأل ربي  ا هابمةبزيرخبل الب

ياب االبمةبال حةباللازيةبل ه ل  بباحتب  اللب   بل دالب بب

لهدابمح لدةبخاالدةب حدربل دالب ببب(27)يابب الدلبمدةبالمااقد  بب

بلح تبميابياباليرالربمةبالتد اات ب ا دتبزيدربل دالب بب 

ا هرتب اللباللا رالة باماب دل بمدةبيد ةبزيدربا   دهارببب

زي دددابزدددةب زدددابهالدددعبب  مددداة بباحدددتب لزههددداب ىقدددةبخاالدددة

ا ايالدددتبيددداب الب الدددلبال الدددربزدددةب زددداب دددفالاة ب دددحةبب(28)ازحالدددا

                                                 

جبب بليسَرعْمَالربْءب الاهزاب.86 ب ب8جب بال بقستَالكبسىب ازةب ير(ب25)
ب.144ب ب برزوا َالربإب الالالحابال اما.ب229 ب 2
ب هدـ(852 ازةبح ل ب هاعبالرالةب زابالفضلب حمدربزدةب  دابالي دقىحا)تب(26)

 ب ب4بجبهـ.1328 بالقاهل بمهزيةبال يار  ب1 بهت ييزَالنحسبةباإلنسبةَفإ
ب.201ب ب 2ب بجليسَرعْمَالربْءالاهزا بب.458

)زداعبال دلاهبيدابب البِدسس نحيحَاحنلبإل بل الهابيابال مبالحرالزةب حربب(27)
ازددددةبه ددددا  ب زددددابمحمددددرب زددددربالم دددد،بالميددددايليبب.182 ب ب3بال هددددار(بج

  ي الددقبهدداب زددربالددلؤا ب ددير بمب زددةب ددقلاة باللدديسََالربويددةهددـ(.213 )ت
ب.ببب157ب ب برزوا َالربإب الالالحابال اماب.319 ب ب3بالقاهل ب)ر.ت(ج

ب.ببب44ب ب  لر َر هستَال ِ ري ب ال الاهاب(28)
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ببب(29).ااباحتباخلب مهاتبالمؤمحالةبما  بإحر باب  الةب

 :(هـ50 ــ  هـق.14جويرية بنت احلارث)

 االلالددة باهددابازحددةببببدداةبا ددمهابزددل   بي ددماهابل ددالب بب

بل حالثبزةب زابضلالب  ال بزحابالمالده ق ب دزالتبيدابغد ا 

زحددابالمالدده قبياقيددتبيدداب دده بل ددلبمددةباألحالددالبي دداءتب

يا  لاهابيل  قهاب  ب  ا هاب دحةبخمد ببب   بابلل الب بب

 باقددربمدةباله دل  ب ا ددتبزقالدةبحالا هدابيدداببحد بل دالب بب

 دددهرتب الدددلباللا دددرالةبامدددابرالبيالهدددا با ايالدددتب دددحةب دددتب

بب(30).اخم الةبل ه ل بالهابمةباليملبخم با  الةب حة

 :(هـ44 ــ  هـ .ق28ة بنت أبي سفيان )أم حبيب

ا ددمهابلم ددةباهددابازحددةبألزدداب ددفالاةبالددخلبزددةبحددلعب  ددال ب

قلال بالم هال با مهابالفالةبزحتب زداباليدا بزدةب مالدة بباحدتب

مؤمحةبالالحةبها لتبمعبالم  مالةبإل بالحز ةبزالحزةب ا هاب

 بب ز ددتب)لضددا زالددرب بزددةب حدد  ب دد ب حالددلبامدداتب حهددا ب

ازيدثبببهابمعبلر ب ا هدا بيخهزهدابالحزدابب   بإ ىمب( حها
                                                 

 ب2ب بجلديسَرعدْمَالردبْءب الداهزا.ب260 ب ب4ب بجاإلنسبةب ح لازةببب(29)
ب.158ب ب برزوا َالربإب الالالحابال اما.ب263 ب

 ب بب بجليسَرعْمَالربْءب الاهزا.ب266 ب ب4ب بجاإلنسبةَ ازةبح لب(30)

ب.210ب ب برزوا َالربإب الالالحابال اما.ب263
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اباهدابيدابالحز ددةبا  ا هداب د بهدا لتبإلد بالمرالحددةبلهدابالدراق ب

 دحةب دتبمددةباله دل  ب ا دتبيددابزالدتبالحزدا بزيالددر ب دةب ه هدداب

ببالم لبالةبح  ب   ماابالا بالف م بحه تبمدةب  د بل دالب بب

ابمدةبخىيدةبميااالدة باهداب ا تبزيرخب اللباللا رالة با د ء ب

باحددتبب(31) خددالبالمددؤمحالةبتبل خ الفددةبالددال،ب ددمابميااالددةبب خدد

لهدددابهالزدددةبا ىلدددة ب ايالدددتبيدددابالمرالحدددةب دددحةب لزدددعبا لزيدددالةب

ب(32)ل ه ل .

 :(هـ51ــ  هـ  .ق18ميمونة بنت احلارث )

مالماحددة باهددابزحددتببببدداةبا ددمهابزددل   بي ددماهابل ددالب بب

 بيدداب مددلببل حدالثبزددةبحد ةبالهىلالددة ب  ا هددابل دالب بب

القضدداءب ددحةب ددزعبل ه ددل  بباحددتبخالددةبليزددرب بزددةبب زددا  ب

الخالربزةبالالالر با ختبأل ماءبزحتب مدال بألمهدا ب ا دتبيداب

احه تبمةب  ما بزقالتبزيرخب مةباللا رالةبببزالتبل الب بب

                                                 

ب.222 ب ب2ب بجليسَرعْمَالربْءب الاهزاب(31)

 ب2ب بجلديسَرعدْمَالردبْءب الداهزا.ب307 ب ب4ب بجاإلندسبةَ ازةبح دلب(32)

ب.ببببببببببب164ب ب برزوا َالربإَ,الالالحابال اما.ب222 ب
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ح د ب ايالدتببابمةبخىيدةبميااالدةببا هرتب حرا ا بزقالتب مح ب

ب(33) حةبإحر باخم الةبل ه ل .

 :هـ(52 ــ  هـق.10يي )صفية بنت ح

 بهابالفالةبزحتبحالابزةب خهعبمةبالالةبحزاب بهالاةب

بداةب زاهدداب ددالربالهدداربزحددابالحنالدل بق ددلب حهدداب ا هددابمددةبالهددارب

خالزلب  حاءبغ ا بخالزل بيالدالتبمدعبال دزابيل  قهدابل دالب بب

دد ب  ا هددابيدداب دداالب ددحةب ددزعبل ه ددل  ب حزددتبل ددالب بببب 

ابألزالهدابا ا هداباهد بمدةب  مدائه  بلغ ب رائابلالهارباقبب  

ح د باهدعبمدابببحالثب لحب بالدرلهابلس دى  بار دابلهدابب

 حهددابازحددةبحزددا با مهددابحزددابببباحددتب  ددرخب  الددا با خزلهددابب

 بييا دتب مدةباللا درالةبا ا ةبحزاب اياب حهابل دالب بب

ابمددةبخىيددةبميااالددةبا ايالددتب ددحةبا ددهرتب حرا ددا بازقالددتب مح دد

بب(34)اةبل ه ل بال لالفة.ا ح الةباخم 

 

                                                 

 ب2ب بجلديسَرعدْمَالردبْءب الداهزاب.413 ب ب4ب بجاإلندسبةَ ح دلب(بازة33)

ب.164ب ب برزوا َالربإب الالالحابال اما.ب245 ب

 ب2ب بجلديسَرعدْمَالردبْءب الداهزاب.348  بب4ب بجبةاإلندسَ ازةبح دلب(34)

ب.213ب ب برزوا َالربإب الالالحابال اما.ب235 ب
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 :أمهات املؤمنني مقر

ببلقرب ا تب مهاتبالمؤمحالةبيابالمرالحةب  حداءبحالدا بالل دالبب

ازيربايا ا بيباحتب بحاهةباإقام هةبالرائمةبيالهدا بايدابزالدا هةب

حالدددثببددداةببالتالدددع يدددابببال دددابخالالدددهابلهدددةبل دددالب بب

بقلالهة)اقددلةبيددابزالددا بة(بابدداةبزيضددهةبالخددل ةبل حددجبإلدد 

بمدابخل دتب  بالمدؤمحالةب ائ دةببب(35) مبةبزليقةبزيد بمحدالمهة

إلد باليدلا بقزالدلبماقيدةبال مدلبزالدحزةب زدربب(لضاب ب حها)

اباحدتببببـدـبازدةب خ هداب  دماءبلضداب ب دحه بــب(36) بزةبال زالل

ب مدابابدلتبهداابالخدلاجبا د تفلتبازبدت ببب(لضاب ب حها)

اقدربمحدعب زدر بزدةببب(37) ممابالرلب  د بحدرمهاب  د بهداابالخدلاج

 مددلب خ دداب  بالمددؤمحالةبحفالددةبمددةبالخددلاجبإلدد باليددلا بمددعب

بب(لضداب ب حهددا) ببمدداب ةب  بحزالزدةبب(لضداب ب حهدا) ائ دةب

امدعبالد،بيهحهدابا دلتبالزقداءبيداببابل خ الفةبميااالدةببباحتب خ  ب

المرالحةبا ر باله ل بإل برم قبمقلبالخىيدةباحداا،بمدعبمدابابدلب

                                                 

 بزالدلات ب.ال لدر هـ(241 ااما ب زاب زر ب حمربزةبمحمرب)تبازةبححزل ب(35)

ب.324 ب ب6بج بهـ.1398المب عباا ىما بب

.ب209 ب ب3جبب الكس ددلب ازددةباأل الددلب.173 ب ب5ب بجتسسيِددُب الهزددلي(ب36)

ب.231 ب ب7ب بجالب ايةَوالرهسيةب ازةبب الل

ب.177ب ب 2ب بجليسَرعْمَالربْءب الاهزاب(37)
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اليددلب مهدداتبب(38) لرم ددقبا ددل ةب ار هددابل مرالحددةبمددةب الال هددا

بَاَ د رَ  ب داه ُبَ  َالل المؤمحالةبززقائهةبيابالمرالحةبال ابلةبقالاباَلد ر بسر

الحَةُبَخاللدٌلب) بالَزُ ُّاَةبَااللَمره ٌ بزهلَهل هالهه ل بقَال الحَةه باللَمره ةل ُلُجبمه  ُفل َُمبال راُ بيَالَخل

بَبدداحُاابالَيل َُمدداَةب ُدد رب بلَددال ٌ بلَُهدد ل بقَددال الحَددةه باللَمره ددةل ددُلُجبمه ددالََمُةبيَالَخل دد َُمبالل ب ُفل

دد َُمب ب ُفل بَبدداحُاابالَيل َُمدداَةب ُدد ر بلَددال ددٌلبلَُهدد ل الحَددةُبَخالل بالَزُ ُّدداَةبَااللَمره زهددلَهل هالهه ل

ب دٌلبلَُهد ل الحَةُبَخالل بالَزُ ُّاَةبَااللَمره ٌ بزهلَهل هالهه ل بقَال الحَةه باللَمره ةل ُلُجبمه َلاُ بيَالَخل الليه

ب(39).(َباحُاابالَيل َُماةَببلَالب

اقربباةبألمهاتبالمؤمحالةبمباح هةبالممال  بزالةب هلبالمرالحدةبببب

 بحالثبالحل ب هلبالمرالحةب  د بلقالداهةبزيربايا بل الب بب

اال حرثبإلالهةباالد ي  بمدحهة ببمداب ةبزيد بمدةبالد البالمرالحدةب

مةباألمالالباا ىمالةبالقدرماةبالهدراالابلزالداتب مهداتبالمدؤمحالةب

مةبال اهدراتباليازدراتبازال دالابيدهحهةبالخدل ةبمدابالدل الهةبابةب

بمدداببدداةبب الددرقةب  دد ب هددلبالمرالحددةبمددةبالضدديفاءباالمح ددا الة

بلاا بالحرالثبالقالراةبالمرالحةبل  ماعبمحهةبا خاب  مهةب.

  ددد ب الدددال ب مهددداتبالمدددؤمحالةبيدددابباقدددربحدددل بميااالدددةبب

                                                 

رلددسءَرهددلَب  ميددة.بب70 ب تددساجمَالرلددسء ددالال برم ددق بب ازددةب  ددابلب(38)

ب.399ب ب البيت

ب ب اعبالحج بزاع)بال لغالعبيابالمرالحةب حدربيد مباألمالدال(ب  لامنحيحَب(39)

ب.122 ب 4بج
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حدددةبازال دددالابيدددهةبا ددد قلالهةبزالمرالب(40)المرالحدددةباال دددماعبمدددحهة 

بب يددلبلهددابمالدد  بخاالددةبيدداب  دد،بالف ددل بززقدداءب  ااجبالحزددابب

بيالها.

بببابةبلضاب ب دحهةبممدةبال د مةب مدلب با مدلبل دالابب

 ةب ائ ةب  الهابال ى بإاابقل تبهاخباآلالةباقدلةبيداب)يقربلايب

ببب(41).(زالا بةبزبتبح  ب زلبخمالها

 :حياتهن اخلاصة

بةبزيدربايدا بالحزدابلقرب ا دتب مهداتبالمدؤمحالةبيدابح دلا ه

ابةبالقمةبزخرمةب حف هة ببمابالا ربمةبالقا ب   بخدرم هةبمدةب

 ب قددددالزهةبا الددددلاحهةبامدددداالالهة بيالبددددلباللالددددرب ةبالخددددرمهة

زيرب ةب قرمتبزهةبال ة بامعبال،بيقرببدةبمضدلعببااخالاال ب

الم لبل ل الباالح داءبزاليمدلباخرمدةبالدحف بااآلخدلالة بيباحدتب

زهددابا يمددلبزالددرهابلغدد بقددرل هابإحددراهةب هددز بلحف ددهابا لقددعب ا

   ب اياللبمةبالخرمهابالغ بم ال ةبالحدا بل قالدا بزمداب ح ا داب

 با مهدداتبالمددؤمحالة بإالب حهددةببددةبالددلالةباليمددلب زددار باالددىح ب

 ةبراخىبرخلب   ب ائ ةباهاب)يقربالربااباهلالق باال هربمحه  ب

                                                 

ب.182 ب بب2ب بجليسَرعْمَالربْءب الاهزاب(40)

ب.81 ب ب8ب بجال بقستَ ازةب يرب(41)
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لهددابيقددالبالدداب  بالمددؤمحالةب لددال بقددرب ب ددلب بالخالددلبب(42) خددالهبحقزددة

ببب(43).(التبر حابمح،بالب رالربلمةبالبخ قبلاق

بمابالربح هةب   باليملبالابلال ةباليدل بحالدثبالضدلعبزدل ب

رخ دتب  د ب دالربالمل د الةب)الم لبزلحهاب(لضاب ب حها)  مةبب

ب(44).(اباقامتبمةباخلبال اللب هحة البالي اءب لا  بب

ا دددددددةبب(45) اقدددددددربالرتبحالدددددددا بمخ  فدددددددةب دددددددةب  دددددددا هة

هة بزدلبا دةبلزا دهةبيدابمااقد بخاالدةبا ةبح دالب(46) مىز هة

ب اباأل الارب ابغاللهابمةبالمحا زات.ب(47) م لبالحج

بمابالرتبحالا ب خل ب دةبهيدامهةبالزا دهة بحالدثببدةب

 ببحفالدددةب)لضدددايهددداخب  بالمدددؤمحالةببالق دددرالةبزل دددالب بب

 حدداببدداةبال يددلبالمالحدداببب ددلايبزحف ددهاب ددةبل ددالب ببب( حهددا

                                                 

 بإ دراربل عجدمَالولدي ابالحقزة بحاعبمدةبال دلااالل.بم ما دةبمدةبالي مداء بب(42)

ب ب.(ر.بت)م معبال تةباليلزالةبزالقاهل  بهزي ابالمب زةباا دىمالة با د احزال ب

ب.943

ب.73 ب ب8بجب الكبسىَال بقستب ازةب يرب(43)

ب.92 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستب ازةب يرب(44)

ب.86 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستب ازةب يرب(45)

ب.73 ب72 ب71 ب70 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستب ازةب يرب(46)

ب.71 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستب ازةب يرب(47)
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االبب(48) يددلب ددمالابلمدداب ددا بالدد،لهيامددابا ددلازابا الازددا باال 

 ،ب ةبإاللارهدابلهداابالحدرالثببداةبزمحا دزةبميالحدةب لارتب ا الداب

يددابالهيددا باال زددا باغالددلبببالحددا بخىلهددابل ددحةبل ددالب بب

بال،ب.

 مدداب زددار هةبا قددااهةبيهدداب بزددلبمددةب ةبال حددرثب حهددا بيقددرب

الددالامهاباقالامهددابب حهددا(بب ددل  بب ائ ددةب)لضدداا دد هلب ددةب

ل قددلاة بازبائهددابار ائهدداباإلحاحهددابيددابالددر اء باقددربباقلاء هددا

ب(49)حق تب حهابلااالاتبب الل بيابهااباألملبالاليعبحاللها.

ب دددل بالدددالامهابب( ب حهدددابحفالدددةب)لضدددابمددداب دددل ب دددةب

ب(50) حها(. ببالائمةب)لضااقالامها باقربقاللبإحهابما تباهاب

 زار هدددابب حهدددا(بب دددل  بب ددد مةب)لضدددابمدددابا ددد هلب دددةب  ب

ب(51).ها بحالثبحقلب حهابحالا بب الل بيابالر اءار ائ

                                                 

ب.200ب ب رهلَالبيتح اءبب  ميةب(48)

حايدةَاِلوليدسءَ بهدـ(430 ربزدةب زدر ب)تاحنل ب زابحيال باألالدزهاحا ب حمدب(49)

 ب ب2بهددـ. بج1405 برالبالب دداعباليلزددا بزالددلات ب4 بهو بقددستَاِلندد يسء

ب رلددسءَرهددلَالبيددتب  ميددةب.198 ب ب2ب بجلدديسَرعددْمَالرددبْءب الدداهزاب.47

ب.155ب 

ب.265 ب ب4ب بجاإلنسبةب ازةبح لب(50)

ب.بببب268ب ب رلسءَرهلَالبيتب  ميةب(51)
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 حهدا(ب ببالحالثب)لضابمابباحتب  بالمؤمحالةب االلالةبزحتب

مدددةبح دددةبابدددلب بببل حدددا بمددداب  مهدددابل دددالب ببب حقدددل

يدددابالالدددالا باحايندددتببببمدددابحق دددتب دددحةبالحزدددابب52.ا  دددزالحا

ب(53).  الها

مددةببيقددربباحددتب)بلضدداب ب حهددا(ب مدداب  بالمددؤمحالةب  بحزالزددة

ب(54).اليازراتبالال اتبقلب ةب فال بمالىها

ببباحددتبزالدداتب مهدداتبالمددؤمحالةبم دداال بلم دد ربل ددالب بب

اهابملب بالمرالحةبام  ق ب ه هابا ائلالهابالدال،ببداةبا الدالهةب

زالحددا ب ال ددل بابددةبالددا هةبزيدد ب االبالم دد ربمددةبالمالدد الةب

ب(55).االقلاءبإاابل  باألملبال الةبمابالح اجبلال،

                                                 

ب.83 ب ب8بزاعب)ال  زالمب البالحهالبا حربالحا (بج ب لامنحيحَب(52)

.ب548 ب ب2بجب الالا  بزداعبالدا بالدا بال ميدةب اعبب البِسس نحيحَب(53)

 ب1ب بجال بقددستَالكبددسىب ازددةب ددير.ب424 ب ب6ب بجال لددر ب  حمددربزددةبححزددل

ب.119 ب

ب.28 ب ب8ب بجالب ايةَوالرهسية بازةبب اللب(54)

ب.55 ب ب2ب بجيسءحايةَاِلولب  زابحيال (ب55)
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ىتبالحددرالثبإالبلحا ددة بيقددربلا بال لمددايب ددةب  بابددةبق ددال

بى بازةبار ب  الدابالبلدا بإالب)قالت ب حها(ب حها ببحزالزةب)لضا

ب(56).(األملبزالميلا باالحهاب ةبالمحبل باابلب ب  با ل

 :عالقاتهن االجتماعية

لدد ب بددةب مهدداتبالمددؤمحالةبغددلبالزدداتب ددةبالم  مددعبيالبددلبالددل ب

ةبالل زهةبزيىقاتب ائ الدةبا  دلالةبمدعب حهةب مهاتبله  ببماب حه

ابلهاخباليىقةبالب اللبمةب هلبالمرالحةباغاللها ببالقالب يال بم الل ب

َااللاازهبالخاالدة ب رَدسن ه  َّ ََوََلَرَبأ َف دإََءابَدسن ه  َّ رَدسَلََعاَديأه  َّ ََلَجا

َوات هَ  َِ َرَ ََوََلَرَبأرَسء  َوار ه  َّ ِأ  ََّ ََوََلَرَبأرَسء  َوار ه  َّ ِأ ََوََلََّ  ََوََلَر َلسن ه  َّ َّ 

ٍءَ ََقددإأ َََكددسَ ََعاَددىَكاددل   ََّللاَّ َّ  َََّ دديَ ََّللاَّ ََواتَّق  َرَيأَ ددسراها َّ َوََلََ ددسََ اََكددتأ

ا ي   ب.[األح اع]ب(55) َقه 

اقربباةبمينمهةبمةبقلال  بم لب ائ دةباحفالدة با  ب د مةب

ا  بحزالزددة ببمدداب ةبزيضددهةبمددةباليددلعبامددحهةب االلالددةبزحددتب

زحدتبالحدالث باباحدتبمدحهةبالدفالةبمدةبالهدارببالحالثبامالماحدة

                                                 

الجدس  ََهدـ(.279-209ال لماي ب زاب ال د بمحمدربزدةب ال د بزدةب دال ب)ب(56)

( ب حقالقب حمربمحمرب ابل برالبإحالاءبال لاثباليلزدا بلر َالتس ذ )بالنحيح

ازةبما ا الحاينب زاب زدر بمحمدربزدةب.ب608 ب ب4بزاللاتبلزحاةب)ع.ت( بج

 ب حقالددقبمحمددربيددؤارب زددربجددُلددر َابدد َ سَهددـ(.275ـددـبب207ال الددربالق االحدداب)

ب.1315ب ب 2بالزاقا برالبالفبل بزاللاتب)ر.ت(.ج
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زدددالم  معب ىئدددقبااالمددداة بباال مالدددعب دددلزههة باليدددلعب الدددى ب

 بازلمام هةبل مؤمحالة ببمدابباال مال ةبزقلزهةبمةبل الب بب

م ددلبحفالددةبا ائ ددةبا  ب دد مةبا  بحزالزددةببإخددا بدداةبلزيضددهةب

زحددالةبازحدداتبا حفدداربا خددااتببااخددا اغالددلهة بابدداةبلهددؤالءب

ا لحددددا  بازال ددددالاببدددداةبلهددددةب ىقددددا هةباأل ددددلالةبا ا دددداتب

الخاالة باالمم ر بز االهابالمخ  فةبيدابم  مدعبالمرالحدة بامبدةب

(بلضدددداب ب ددددحهة)ااألمالددددالباا ددددىمالةباألخددددل  بابددددةبب

ااالدددىتبل دددلح بماالددداالتبزا ددد ملال بيبدددةبالهدددرالةبل ح ددداءب

 ببمددابالهددريبلهددةب قددالزهةبمددةبالل ددال بيقددرب57األقم ددةباغاللهددا

 ب زددر بزددةبال زالددلبل هددراالابلخال دداب  بالمددؤمحالةب ائ ددةبب زددتب قددرال

اقددربحلمددتب مهدداتبالمددؤمحالةبيددابالمرالحددةبببب58(لضدداب ب حهددا)

بمةبالالالة ب دراب  ب د مةبال داب دا ب زحاؤهدابمدةب ا هدابإ ماال ب

بايبدداحااب اح ددب (59)ال ددازق بالدداالةب لزدداابيددابح ددلبل ددالب بب

قددرب ددا ب زحاؤهدداب دد مةبل حددا ب  دد ب  قدداب  مهددا.بابالهددابا اح دد

ا ملبهال ةبخىيةبميااالةبازقاابزيربال،ب  لاتبال دحالة با مداب
                                                 

ب.71 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستاحنل بازةب ير بب(57)

ب.72 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستب ازةب ير(ب58)

رل َالغسبةَفدإَ عسفدةَبالبل  ازةباأل الل ب  بالرالةب زابالح ةب  ابزةب زابب(59)

.ب430 ب ب2بجب ال ددددلاثباليلزددددا ب)ر.ت( بزالددددلات برالبإحالدددداءبالنددددحسبة

ب.151ب بب ببرزوا َالربإب الالالحابال اما
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ازح هاب الحعبيقربباحتبمةب يقابالح داءبيداب ماحهدابا ا دتبهال دةب

ب(60).خىيةبميااالةبازقالتبزيرخ

ب(لضددداب ب حهدددا)اام دددا تب ىقدددةب  بالمدددؤمحالةب ائ دددةببببب

باالقالدراةبزدابزلزحاءب خ هاب  ماء بحالدثبباحدتب بحد بزدل ب زدر 

 زر بزةبال زالل باباحاابالالحزاحهابياببلب فلالا هاببمداببداحااب

الي زلاحهدددابزم ازدددةباأل  باقدددربحدددالاابمدددةب  مهدددا بيباحدددتبمينددد ب

بدداةب زحدداءبال زالددلبالحاراحهددابب(61)لااالدداتبالحددرالثب حهددابزاا دده ه  

اباحددتبب(62) زددـبالدداب مدداخ بازددـبالددابخالددة باالي زدداةبمددةبغ الددلب  مهددا

ب(64).بمابباحتب ريعب حه باألا (63) ب حربالحا ة  ا هه با لرزه

مددةبالمى مددالةبلهددا باباحددتبب خا هدداا زحدداءبب خا هددابمدداببدداةب

 ال مبزالحه ب حربالحا ة بيقدربالرتب خزدالب دةبإالدىحب ائ دةب

                                                 

الالدددالحابب.206 ب204 ب202 ب ب2ب ددداللب  دددى بالحدددزىء بجب الددداهزاب(60)

ب.160 بب159ب ب الربإَبرزوا َ ال اما

.ب136 ب ب2ب بجليسَرعْمَالربْءب احنلباللاا ب ةب ائ ةب حر بالاهزا(ب61)

ياببــلضاب ب حهاــبب سويستَرمَال ِ ري َعسنقةزةب زر  بب ياربالفحال اة 

ب.16بهـ. ب 1403ال ف الل بمب زةبال ازة باللالا  ب

ب.182 ب ب3ب بجليسَرعْمَالربْءالاهزا بب(62)

ب.184 ب ب2ب بجليسَرعْمَالربْءالاهزا بب(63)

ب.131ب ب برزوا َالربإالالالحابال اما بب(64)
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اقدرببداةبزيد ب زحداءبب(65)زالةب خالهداب زدربالدلحمةبازدالةب ا ا دا 

ايا هدابببمداب دهرب(66)  خالهاب زرباللحمةب حدربما هدابمى مدالةبلهدا

بب(67). قالزهااغالله بمةبب زر بزةبال زاللبب

بببمابباحتبلحفالةب ىق هابالممال  بزلزحاءب ملبزةبالخهاعبب

دد  بحالددثببدداةبابالالددحازابال  الددلب زددر بزددةب مددلبباخالاال 

الا ههددابا  ددمعبمحدداباقددرب االددتبلدداب حددربما هددا باقددربحدد لبيدداب

ب(. دحه لضاب ب)قزلهابمعبزي ب زحائابامعب اال بزةب ملبب
ب(68)

 رلبددتب مددةبباقددربباحددتب  بحزالزددةب خددتبل خ الفددةبميااالددةبب

خىي ا باباةبالقرلهاباالخالهابزال الال باالاالل ببمابباحتبلهاب

 ىقاتبحمالمةبزلزحاءبإخا ها ببماب ةب معبمةبزحداب مالدةبال  قداةب

ب(69).زهابااللااةباألحارالثب حها

بالدد  ها(ب ب حهددابالددفالةب)لضددابمددابا دد هلب ددةب  بالمددؤمحالةب

                                                 

ب.90 ب ب8بجب ايةَوالرهسيةالب ازةبب الل بب(65)

ب.181 ب ب3ب بجليسَرعْمَالربْءالاهزا بب(66)

ب.128ب ب برزوا َالربإالالالحابال اما بب(67)

ب.144 ب برزوا َالربإالالالحابال اما بب(68)

رزوا َالالددالحابال دداما ب.ب222ب ب 2 بجلدديسَرعددْمَالرددبْءالدداهزا بب(69)

ب.162 ببالربإ
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أللحامهددابممددةبالخددال برالحهددابحالددثبزقددابزيدد ب لحامهدداب  دد ب

ب(70)الالهارالةبامعبال،بيقربباحتب ال ه .

زددلبإحهدداب االددتب حددربما هددابزددزي بالمددالبالزددةب خ هددابابدداةبب

ب(71)ا.الهارال ب

الحلالدداةب  دد ب الددال ب مهدداتببببمدداببدداةب الددحاعبالحزددابب

المددؤمحالةبا ددر باالحقهدداعب ددحهة بابدداحاابالحاق دداحهةبيددابزيدد ب

الفقهالدةبااللااالداتبابدةبيدابزيد باألحالداةبالالدحححه ببالم ائل

ايداببب(72) حربالحا ةببمدابيي دتب ائ دةبيدابحدرالثبقهدعبالالدى .

ب(73).غاللخ

االم  زددعبللااالدداتبالحددرالثبال ددرب مهدداتبالمددؤمحالةبالددلاالةب ددةب

                                                 

 بلديسَرعدْمَالردبْءالداهزا ب.ب128 ب ب8 بجلكبدسىابال بقدستَ دير ب(بازة70)
ب.224ب ب برزوا َالربإالالالحابال اما ب.ب232 ب 2ج
الدرالما ب زدابمحمدرب زدرب بب.128 ب ب8ب بجال بقدستَالكبدسىب ازةب ير(ب71)

 برالبإحالداءبال دحة ب)راةبمبداةب ابلر َالد اس إبهـ(.255 زةب زرباللحمةب)ت
ازددةب ددالربب.427 ب ب2بجب لاالدداالابألهددلبالامددة( الال (.ب دداعبالاالدداالا بزاع)ا

 ب2ب بجليسَرعْمَالربْءالاهزا بب.387 ببببببببب ب2ب بجعيو َاِلثسالحا  ب
ب.225 بب برزوا َالربإالالالحابال اما بب.232 ب

 بب دداعبالالددى  بزدداعبمددةبقددالب)البالقهددعبالالددى بالبِددسس نددحيحَب احنددلب(72)
ب.130ب بب 1بجب  اء(

ب.132ب ب برزوا َالربإحابال اما باحنل بالالالب(73)
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االدد،بب ددابمددعبالحفددانبب(74)الالددحازةباالالددحازةبالددلااةب ددحهة 

ب   بالح اعبااآلراعبال ل الةبالالحالحة.

  دد باليىقدداتبالخاالددةبزددالةبالالددحازةبازددالةبزالددتبباهدداابالددرل

ابمدةبمدعبمدةبزقدببالحزا  با  د با د ملالهابزيدربايدا بالحزدابب

ب. مهاتبالمؤمحالةبهال ةبحالا هة

بمدداب مالدد تباليرالددربمددةبالالددحازالاتباال ازيالدداتبزاللااالددةب ددةب

بب(75) مهاتبالمؤمحالةبا خابالي  بمحهةباال لررب  الهة.

لضددددداب ب)ليائ دددددةباقدددددربا ددددد هلب دددددرربمدددددةبال  مالدددددااتبب

اماال هددداب  بال بب(77) مدددحهةب مدددل بزحدددتب زدددربالدددلحمة(76).( حهدددا

ب(78).باحتب لايب ةب ائ ةبا ةبغاللهابمةب مهاتبالمؤمحالة

                                                 

ب.334ب ب رلسءَرهلَالبيت مية ب حمربخ الل ب(ب74)

ب.150 بب رلسءَرهلَالبيتب  ميةب(75)

ب.92 ب ب8بجب الب ايةَوالرهسيةازةبب الل بب(76)

زةب لال باألحالالالةب لزدتبيدابح دلببهاب مل بزحتب زراللحمةبزةب  يرب(77)

قةبح ة ب رتبمةب  ماءب ماحها ب ملب ملب ائ ةبلضاب ب حهاب ازيالةبمرحالةب 

 ب2ب بجال بقدستَالكبدسىهدـ( ب106زةب زربالي ال بزب ازدةبحدرال ها ب ايالدتب دحةب)

ازةبح دل ب دهاعبالدرالةبب.92 ب ب8بجب الب ايةَوالرهسيةازةبب الل بب.386 ب

 بحالدرلب زدار بتهدذي َالتهدذي هدـ(.852  زابالفضلب حمربزةب  ابالي قىحاب)ت

ب.438ب ب 12بج8 132الهحرب

ب.476 ب ب12ب بجتهذي َالتهذي ازةبح ل بب(78)
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ببمابا  هلب رربمدةبالح داءباللااالداتب دةب  بالمدؤمحالةبحفالدة

ب(79)ا(.لضاب ب حه)

لضداب ب)بمابا  هلبلااالةب ما ةبمةبالح داءب دةب  ب د مةبب

ب(80)ب(. حها

ب(. ب حهدابحزالزدةب)لضدابمابلاتب ما ةبمةبالح داءب دةب  ب
ب(81)

ابل حددا بيدداب حبددا بالدد ااجباقددربباحددتب مهدداتبالمددؤمحالةبمل ي دد

ب(82).االهى بااللضاعباالميا ل بامابالل زهبزها

 حاال هددابالخاالددةبب( ب حهدداب ائ ددةب)لضددااقددربا دد هلب ددةب

ءبزددددالمل  بيقدددددربباحدددددتب ي حددددابزالف الددددداتبالالدددددتاللاتبازالح دددددا

الم  ا اتبا حالحهةبا ا ههةببمدابباحدتب حالدمبالل دالبيداب

ابحرال اتبال ةبمحهةبا دلايببالفالةبال ياملبمعبالح اءباخالاال ب

َا َب)ال دابلااهدابالح دائاببيدابالد،بقالد هابمدعبالحزدابب  ةبُ ددلل

د ُُلحهب بَاَ د رَ بالَ ل داه ُبَ  َالل هباَل ر بسر بَل اَللُتبَلُ اَلبسر بَ ائهَ ةَبقَالَتل ابَ ةل

                                                 

ب.410 ب ب12ب بجتهذي َالتهذي ازةبح ل ب(ب79)

ب.256 ب ب12ب بجتهذي َالتهذي ازةبح ل ب(ب80)

ب.296ب ب رلسءَرهلَالبيت مية بب(81)

ب.265ب ب رلسءَرهلَالبيت مية ب(ب82)
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بَح رد ب َُبداَةب َحَداب ره د ه بالَ ليَزُاَةبيهاباللَم ل بَا َحَاب َحلُنُلبإهلَ باللَحزََ ةه َرائهاه زهله

بَ  َددد ب الاَلدددةه باللَحله دددة ه بال  ه ال َدددةه باللَحره الَدددةه َلباللَ اله دددُرُلاابقَدددرل دددلَُ بيَاقل  َ ل

دداهب اباحددتب حددرثبزا دد ملالب ددةبح ددةب يامددلبالل ددالببب(83),(ال رهل

خبميهدددةبام احدددابامى ز دددابلهدددة بمدددعبح دددائا با دددةب دددملبب

ب(84).املا ا ابألحاالهةبيابال فلباالحجبااليمل 

 حدداريبزحدداتبحددااءباال دداربب( ب حهدداب ائ ددةب)لضددااباحددتب

المار با لعبالمحزةبيابزالا هة با قالبيابهاابالم البحاالحةب

 مالهدداب حدد،باألا با الددحيابل ا دد،ببمدداب  الددحيالةب)بالح دداء 

اإااب ق دد ب  الدد،بيلزلالدداباالب ددلاحاببل  الددال باإااب مددل،بي  هاليالددا

ب(85).(يابزال ابلمةبالبلخ

بمددابباحددتب ؤبددرب  دد بح ددةبال يامددلبمددعبالف الدداتبالالددتاللاتب

ه دا ب) ميهدابيقدربالرب دةببا ضلعبالم لبزفيلبل دالب بب

                                                 

اللدر َهدـ(.303-214 زاب زرباللحمةب حمربزةب يالعبزدةب  داب)بالح ائا ب(83)

 برالبالب دددعبالي مالدددة ب1 ب حقالدددقب زدددرالتفالبالزحدددراليبا دددالربح دددة بهالكبدددسى

هـ.ب اعبالى باليالرالة بزاعبال يعبيابالم  ربالدا باليالدرباحندلب1411زاللات ب

ب.151 ب ب2ب بجليسَرعْمَالرلسءالاهزا ب.ب195 ب ب3بالح اءبإل بال، بج

 ب4بزداعبا داخبااحدلا  بجب بب داعبالحدج ندحيحُاحنلبمابلااخبم   بيابب(84)

ب.ببب101 99 98 ب بببرزوا َالربإالالالحا ب.ب27 ب
 بال نددر َ هددـ(211ـددـبب126 زددربالددل ا  ب زددابزبددلبزددةبهمددا بالالددحياحاب)ب(85)

 ب3بهـ.ج1403اللحمةباأل نما بالمب عباا ىما بزاللات ب حقالقبحزالعب زر
ب.146ب 
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زةب لا ب ةب زالاب دةب ائ دةبقالدتببحدتب ليدعبزالزحداتباال دئةب

محدابيبداةببالااحزاتبيال يزةبميدابيدهاابل الدةبل دالب باحقميدة

ب(86).(ل الب بالرخ ه بيال يزةبميا

ي يددلبب(87) اقددربا دد هلتب  بالمددؤمحالةبحفالددةبزميلي هددابالب ازددة

بلهابرالبياب ي ال بزي بالف الاتبال،.

بمدداببدداةبلزيضددهةبمدداالابا دداالي بابددةباليددام حه بميام ددةب

ح ددحة بابدداحاابال ددهراةبالي دد بمددحهةباالددلاةبزلحف دده ب هددرهةب

دددب الدددليهة اح دددةب اليبالآل ددداببدددةبالقضدددالةبابال دددااخالاال 

مدددةبالمددداالاببااقدددربا  قدددتب مهددداتبالمدددؤمحالةب دددرر ب(88)حددداائ هة 

ب(89).اح اءبل اال ب

اتبالمددؤمحالةبزيضددهةبمددعباقددربباحددتباليىقددةبقائمددةبزددالةب مهدد

زحفالدةبالخ الفةبميااالة با مالد تب ىقدةب ائ دةببزي بياب مة

اليددلبمددةب  ددزاعبب(90) زددالقا باالخالاالددالةب( ب حهمدداب)لضددا

لضددداب ب) ائ دددةبمىالدددقبلزالدددتبحفالدددةبببالددد،ببددداةبزالدددت

                                                 

ب.66 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستازةب ير بب(86)
ب.بببب192ب ب رهلَالبيت مية بح اءب(ب87)
ب.170 ب برزوا َالربإالالالحابال اما بب(88)
رزوا َالالددالحابال دداما بب.232 ب ب2ب بجلدديسَرعددْمَالرددبْءالدداهزا ب(ب89)

ب.127ب 96ب ب الربإ

ب.ب143ب ب برزوا َالربإالالالحابال اما بب(90)
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ابيدداب  دد،بالف ددل بمددةب مهدداتباال دد،ب ةبمددةببدداةبحال ددبب(91)( حهمددا

دد ابااليهدد بزيضددهةب  دد بزيدد  بالمددؤمحالةبال فقددربزيضددهةبزيض 

االرتببب.(92)حالدددثباهزدددتبالتالدددل بمدددةبزالدددحهةبزايدددا بالحزدددابب

لااالاتبمخ  فةب دةبحضدالبزيضدهةبايدا بالدزي بمدةبالد،بمداب

ةبأل ب  مةباليائ ةبحالةبحضدل هابالايدا بالرب ةبر ا ب  بحزالز

ب(93).اا  تفالهةبلزي با لالهةبزال،

زالقا بيقربا  هلتباليىقدةببلبالزالتببآبماب مال تب ىق هةبز

ازددالةب زحدداءبب( ب حهددابالددفالةب)لضدداالخاالددةبزددالةب  بالمددؤمحالةب

ب.(94)ب ماللبالمؤمحالةب  ابزةب زابهالع

 ابزةب زدابهالدعببمابا  هلتب الالاتبالح ةباالح الةبازحاب 

ب(95)ا لررهماب  الها.ب( ب حاب ائ ةب)لضاأل بالمؤمحالةبب

اال ،ب ةبم  معبالمرالحةبقرب تاللتب لبالز ابال باحالةبيداب هدرب

ميااالةبزلبقزلبال،بمحدابزراالدةبالف داحبااح  دالباا دى باام درارخب

                                                 

 بلربدو َالقدسي بيدوتَالندحسبةَحدولَال لدج َا زربالتحا بمحمربالالدا  بب(91)

ب.26ب بهـ.1407ب  بملب بهالزةبل هزا ة بالمرالحة2ه

ب.94 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستاحنل بازةب ير بب(92)

ب.بب170ب ب برزوا َالربإالالالحابال اما بب(93)

ب.348 ب ب4ب بجاإلنسبةازةبح ل بب(94)

ب.73 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستازةب ير بب(95)
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لحلبب اللبمةب باةبالمرالحدةبإلد ببث بحاللمااهةبا ياعب رالر 

قدر بالب الدلبمدةبالي د باالمداالابإلد بالمرالحدة بمحاهقبالف م ببمداب

دد ابيقددربباحددتب مهدداتبالمددؤمحالةب  دد بالدد ةبزبايددةب ددلائمبا مام 

الم  معباال مد يةبزمباحدةبخاالدةبزالدحه  با  الدرب ىقد هةبززالداتب

بالمها لالةبااألحالالبالاالةبزقاابيابالمرالحةبال باللح اابمحها.

ل،باالمه عب   بمابلايب ةب مهاتبالمؤمحالةبمةب حارالثبالدر

دد ابإااب  دد بمحا ددزاتب  دد،باللااالدداتبمقددرالبهدداخبالالدد ةبخالاال 

اال زدداهب  دد،بالمحا ددزاتبزحالددا بالحددا باليامددة بيمددابلايب ددةب  ب

(ب حارالثبلبلبحدرالثب2210)(ب ب حهاب ائ ةب)لضاالمؤمحالةب

بمحا زةباحار ة بزلبلزماب بللبالحرالثبياب ب لبمةبمحا زة.

 الددال ب مهدداتباقددرببدداةبميااالددةبزددةب زدداب ددفالاةبالحددل ب  دد ب

 ائ دددةبالمدددؤمحالةب حدددربقرامدددابل مرالحدددة بيقدددرب الب  بالمدددؤمحالةب

ا ب)ا معبمحهدابي مدابخدلجبمدةب حدرهابقدال بب( ب حهاب)لضا

ب).(96)ماب ميتبقهب ز غبمةب ائ ة بلال بل الب بب

بابزقابزيدربل دالب بابيهةب مهاتبالمؤمحالةببةبلم  با مام ب

 با ها بإلالهةب يئر بالمدؤمحالةبالححاب  الابال مالعباالحزاببلبالحا

بماب هايبإل باألمهداتبيبدةببمداباالد ب ب) مهدات(بحقالقالداتب

                                                 

ب.183 ب ب2 بجءليسَرعْمَالربْالاهزا بب(96)



 

 

 

 

 

 

 أبعاد إدراية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية النبوية

 

188 

لبلبالمؤمحالةبالحنلبلهةبزهداخبالحندل بزدلببدةب  ند بمدةب مهداتب

بالمؤمحالة.الح عبيابحنلب

 :املشاركة يف املناسبات االجتماعية

باحددتب مهدداتبالمددؤمحالةبمددةبلااربالم  مددعبالددال،ببدداةبلهددةب

يابالمحا زاتبالمخ  فة بيلمهاتبالمؤمحالةبال هرةببرالهةبالممال 

األيلاحباالمحا زاتباالدا هةبالل دالباالح داءبيدابهداخبالقضداالاب

زددةبب حالددمب زددر ب(لضدداب ب حهددا)يهدداخب  بالمددؤمحالةبحفالددةب

ب(97). ملبزال ااجبزيرب ةب لرربيابال،

باحدددتبالح ددداءبال   دددلةب مهددداتبالمدددؤمحالةبيدددابقضددداالابال الحدددةب

 ةبامددل  برخ ددتب  دد ب ائ ددةباهدداب ال ددةبباال مددالبيقددربالر

ب(98)ي لل هاب ةبالححاءبيقالتب  ل بهالزةباماءبههال.

اا دد هلب ددةب مهدداتبالمددؤمحالةبحالددمبالح دداءب حددربالدد ااجبزمدداب

 ائ دددةبالضددمةبلهدددةبالح ددداحبيدددابحالددا هةبال ا الدددة بيقدددربقالدددتب

إةببداةبلد،ب اجبيا د هيتب) بلدزي بالح داءبا( ب حهدب)لضا

ب(99).(يالهماب ح ةبممابهمابيايي ا ةب ح  ابمق  ال،بي الح

                                                 

ب.110ب ب  لسري َر هستَال ِ ري ال الاها بب(97)

ب.70 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستازةب ير ب(ب98)

ب.71 ب ب8ب بجال بقستَالكبسىازةب ير بب(99)
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بمابا  دارتب مهداتبالمدؤمحالةبالحدثب  د بالد ااجباالال دلبيالداب

حالددثبالددلغزةبيدداب ال دداللببا  ددل  ايالمددابالددل زهبزددابمددةبمهددلب

الالرا بل ح اءباالالالمةبالمل زهدةبزدال ااجباالضدلزةبالم دلبزمداب

لح ددائابمددةبمهددالبامدداب م ددابمددةبالالمددةب اببقرمددابل ددالب بب

ب(100)االئ .

بةبال لةبالملض باال البةبياباال بالرااءبيابزي بباقر

مدةبزيد باالدفاتبباألحالاة باقدرب  دعب دلا بزدةبال زالدلبب

يقالتببحتبب ائ ةباليى الةبي للهابالابخالة الهعبمةب الةب  م ا؟

 مل بيالحيتبلابال اء باالمل بالمدلال بيالحيدتبلدابا  دمعب

ب(101).الحا بالحيتبزيضه بلزي بيلحفنا

مابالرلبب(لضاب ب حها) ةب  ب  مةببمابحفنتبلحاباللااالاتب

  دددد بم ازي هددددابألمددددالبالخ الفددددةبااألمددددلاءبااألئمددددةبا قاالمهدددداب

أل ماله  بامابال ي دقبزااحبدالب  داله  بمدعبا قداءبالف حدةبيداباقدتب

االد،بممدابالدرلب  د بم ازي هدابل حداالبال الا دةباليامدةبب(102) ااحر

                                                 

ب.125 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستاحنل بازةب ير بب(100)

 ب2بج بحايةَاِلوليسء زابحيال  ب.ب242 ب ب9جب ب ج  َالزوان الهال ما بب(101)

رلدددسءَرهدددلَ ميدددة ب.ب182 ب ب2جب بلددديسَرعدددْمَالردددبْءالددداهزا ب.ب92 ب

ب.152ب ب البيت

ب.49ب ب  لسري َر هستَال ِ ري ال الاها ب(ب102)
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ب.بياب الا بميااالةبزةب زاب فالاةب

اقدددربالرتبلااالددداتبمما  دددةب دددةب  بالمدددؤمحالةبمالماحدددةبزحدددتب

ب(103).الحالثب

اباحددتب  بالمددؤمحالةبمالماحددةبزحددتبالحددالثب حددثبال ددزاعبمددةب

  دد باح ددلا ب مدداالباليامددةبمددةبالحددا با ددر بب قالزهدداباغالددله 

ب(104).اال  راءب   ب مىبه بام ال ه براةبا ابحق

اعببماب ملتبز لرالعب داعبمدةب قالزهداب دمتبمحدابلائحدةب دل

ب(105).ا برتب   ب ةبالباةبهاابال لرالعبزالةب ماعبمةبالم  مالة

 اخلريية:أمهات املؤمنني واألعمال 

ا دد هلتب مهدداتبالمددؤمحالةبزمحزدد هةبليمددلبالخالددل با ي ددالمهةب

الحددا بالدد،بابددةبالهددزقةبهددااباألمددلبيددابحالددا هة بااألم  ددةب  دد ب

  مددالهةبالخاللالددةبب الددل  بيمددةبضددمةبالدد،ب فلالددقباألمدداالبزددالةب

االمح ا الةبحالثبباحتب ال هةب ماالبب الل بمةبميااالدةبببالفقلاء

امددةبزيدد باملائددابيبددةبالفلقحهدداب  دد بالحددا  بيقددربزيددثببب

                                                 

ب.99ب ب تَال ِ ري س لسري َر هال الاها بب(103)

ب.242 ب ب2ب بجليسَرعْمَالربْءالاهزا بب(104)

ب.244 ب ب2 بجليسَرعْمَالربْءالاهزا بب(105)
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إل ب ائ ةبزمائةب ل برله بيماب م تبح  بيلق هدابببميااالةبب

ب(106)ب هابيابالمح ا الةباالفقلاء.

ابلزال هددابلبحهددابإحمددابزيددثبلهددابالمددالب مح ددبباقالددلبإةبميااالددةبب

ب(107). الرقت

ل ال هداب الدرقتبز دزيالةب) الرب ةب لا ب ةب ائ دةبقدال ببما

ايددابهدداابالددح بالددرلب  دد بب(108).( لفدداباإحهددابل لقددعب احددعبرل هددا

قددرل ها بحالددثبباحددتب  ددربالمددالبب حهددا(بمددع بب هددرهاب)لضددا

ا  الددر بزددابيددابالاقددتبالددايب لقددعب الازهدداببمددابالفيددلبالفقددلاءب

باال هار.

حمدربزدةبزدةب دلا ب دةبمب دةبه دا اقربالرتبلااالدةب خدل ب

زيثبازةبال زاللبإل ب ائ ةبزمالبيداب) بالمحبرلب ةب  بال بقالت

غددلال الةبالبدداةبمائددةب لدد بيددر تبزهزددقباهددابالامئددابالددائمةب

ي ي ددتب ق دد بيددابالحددا بقددالبي مدداب م ددتبقالددتبالدداب الالددةبهددا اب

يهليبيقالتب  بال بالاب  بالمؤمحالةب مدابا د هيتبيالمداب حفقدتب ةب

لددتبالب يحفالحددابلدداببحددتب  دد ليبزددرله بلحمدداب فهددلالةب  الددابيقا

                                                 

 ب,َرلددسءَرهددلَالبيددت ميددةب.183 ب ب2 بجلدديسَرعددْمَالرددبْءالدداهزا بب(106)

ب.155 ب

ب.25ب ب بيوتَالنحسبةَحولَال لج َالربو َالقسي  زربالتحا بب(107)

ب.66 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستازةب ير بب(108)
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ب(109).( ابل حابلفي ت

ابل  مالدا بقدرب  هدتبقما  دب( ب حهاب ائ ةب)لضااقربابلب ةب

ب(110)لها.

مدحهةبب  ابمدحهةب اقفدةبزالدا هةبيداب دزاللباقربا  هلب ةب درر ب

ب(111). ائ ةبا  ب  مةبا  بحزالزةباالفالة

م دؤالةب دةب اقدا ب زالهداب(ب ب حهابحفالةب)لضااقربباحتب

ا دداربالددابالبمددةبالال ددابالمددؤه الةبب  بلغددربما ددازيددبب مددلب

يباحتب قدا بز فلالدقب  بزةب ملبببلال،بممةبله بالحزةببيزر

الاالراتبمةبال،بالاقد ب  د ب  مدالبالخالدلبال دابحدررهاب مدلبب

.(112)ب

                                                 

ب.67 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستازةب ير ب(ب109)

ب.71ب ب 8ب بجالكبسىَال بقستازةب ير بب(110)

قدذساتَالدذه َ بهدـ(1089 ازةباليماربالححز ا ب زابالفىحب زربالحداب)تب(111)

ب.245 ب ب1 بجبهددـ1399 برالبالم دالل  بزالدلات ب2 بهفدإَرِبدسسَ د َذهدد 

اِلوقددس َالح ال ددا ب زددر بزددةبمحمددر ب.ب363ب ب رلددسءَرهددلَالبيددت ميددة ب

ا ائقالدة(بزحدثب)رلا دةبيقهالدةب الالخالدةبب الربويةَووق يستَبعضَالنحسبةَالكسام

المرالحدةبالمحدال  بب مقر بلحرا ب)المب زداتبالاقفالدةبيدابالمم بدةباليلزالدةبال ديارالة(

ب.ب39ب ب هـ1420محل ب

 بليسَرعْمَالربْءالاهزا بب.357 ب ب3ب بجالكبسىَال بقستازةب ير بب(112)

ب.273 ب ب4ب بجاإلنسبةازةبح ل بب.183 ب 2بج
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 االددتبزمددالبلهددابيددابالمرالحددةبيدداب(بلضدداب ب حهددا)بمدداب حهدداب

 الاب زر بتبالاالاب محهقةبالتازة بل باةبالرقةب الالة با ي 

ب.(113)لزةب م

بمدداب ددل ب حهددابالب ازددة با حهددابباحددتب  ددل ب  دد با  ح ددا ب

ب(114).زي بالمالاح بزحف هابا  ازعبمةبالقا بزال،با ا ها

بمابباحتبزي ب مهاتبالمدؤمحالةبالحلالدةب  د ب لزالدةباألال دا ب

ب(115)اباقلازة.ابإااب مياابال م باالقالا بزحقه بال اال ه  بخالاال ب

ؤمحالةبحددزهةبلي ددقباللقالددقبييائ ددةببمددابا دد هلب ددةب مهدداتبالمدد

باحدتب ب دلبمدةبالي دقبيقدرب   قدتب در بمداالاب(لضاب ب حها)

بب(116)ب.اللحمةبزةب زابزبلبب حربايا ب خالهاب زر

ب(117). الالةبلهاب( ب حهابالفالةب)لضابماب   قتب

اباحتبزي ب مهاتبالمدؤمحالةبال يمدرةبإلضداعب زحداءبمداالالهةب

اله بمدةباللضدا ةبيال دا بمةب خاا هةبإةبا رةبح  بالبةب خدا

لضدداب ب)برخدداله ب  ددالهةبزددراةبح دداع ببمددابيي ددتبحفالددة

                                                 

ب.273 ب ب4بجب اإلنسبةازةبح ل ب(ب113)

ب.320 ب ب6ب بج ج  َالزوان احنل بالهال ما بب(114)

ب.139ب ب 8ب بجالكبسىَال بقستازةب ير بب(115)

ب.88 ب ب8بجب,الب ايةَوالرهسيةازةبب الل بب(116)

ب.347 ب ب4ب بجاإلنسبةازةبح ل ب(ب117)
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زهلضاعبزي ب زحاءبماالالهابمدةب خ هدابياهمدةبزحدتب مدلبب( حها

ب(118).ب

إل بب(لضاب ب حها)ابةبال فيةبل مح ا الةبيقربب زتب ائ ةب

  دد باليددلا بببابلميااالددةبب الدداربزددةب زدداب ددفالاةبابدداةب مالددل ب

 خالهدداب زددراللحمةبيلقهيدداب ل بزحددااحابب    ددفعبألحددربمدداالا

بب(119)الماالل.

بمابا  هلب حهةب لررهةب  د بمبدةبل حدجباليدلبمدلربالد،بمداب

قالتبا  لاحابح اؤخبببالرب ةب ائ ةب  ببالمؤمحالةب ةبالحزابب

ب(120)ياب هاربيقالبزح زبةبال هارب اب هاربةبالحج.

اقربباحتب مهاتبالمؤمحالةبالمال ةبااالدىحباال  مدا ابزبدلب

زا دد ملالبب حهددا(ب حهد لضداب ب) دبالابيددل بالمدؤمحالةب ائ ددةب 

ابمددةبحددقب دةباال  ددراءب  دد بحقددا باآلخددلالة باقددرباقفددتبماقف دد

الهاريبقلالعبلالفالة باليلبهاابالماق بباةبمةب  زاعبإ دىماب

ال ددتبالددفالةبمائددةب لدد ب)يقددرب الربازددةب دديربيددابالهزقدداتبقددال ب

هدداريبرلهدد بزقالمددةب ل با ددل بيلاالددتبالزددةب خ هدداباهددابال

                                                 

ب.108ب ب  لسري َر هستَال ِ ري ال الاها بب(118)

ب.323ب ب 5ب بج عجمَالبا ا الاقاتبالحماي بب(119)

ب.388 ب ب12بجب ليسَرعْمَالربْءالاهزا بب(120)
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ببز   هدددا..بيدددلزااب ةباليهددداخبح ددد بب مدددتب ائ دددةب اجبالحزدددابب

يلل  تبإلداله با قدااب با  هداخباالدال ابيلخداب   هداباهداب ى دةب

بمددابباحددتب  بالمددؤمحالةبمالماحددةبب(121)ب(ا ى دداةب لدد برلهدد باحالدد 

زحتبالحالثب  دال،بيداب  مدالبالخالدلبالمخ  فدةب زدالبالحالدالحةب

ب(122)ل حا .

اا لا باملا ا بالحيمةبيقربالرب حهابا  رربيابالاالالةبزير ب

الحدعببإةب بالباقالدت  زاللتبحزةبلماةبياباألل بيلخدا هاب

ب(123)الف ار.

 ددةبببمدداببددةبالددلملةبالحددا بزددالليقباح ددةبال يامددلبيقددربالر

امدددل  بقدددهباالبببمدددابضدددلعبل ددالب ب) ائ ددةب حهدددابقالددت ب

بضلعبخارمابلابقهباالبضلعبزالرخب الئابإالب ةبال اهربياب زالل

 بامابحاللبمحاب داءبياح قمدابمدةبالداحزابإالب ةب ح هد،بمحدال ب

ب(124).( بيالح ق 

ا مابالي  باااي اءبيماضاعبهااللبالح اجبإل بزحداثبم د ق ة ب

االمبححاباا ال بإل ب حابمةبالم دهالبممال دةب مهداتبالمدؤمحالةب
                                                 

ب.129 ب128ب ب 8ب بجالكبسىَال بقستازةب ير ب(ب121)

ب.412 ب ب4ج باإلنسبةازةبح ل بب(122)

ب.139 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستازةب ير بب(123)

ب.195ب ب 2ب بجليسَرعْمَالربْءالاهزا ب(ب124)
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  د بباااهدىعلرالهةبالي مدابالممالد بيدابالم  مدعباا دىماب

بلبااحر بمةب مهاتبالمؤمحالةبالمبةب ةبالاضمبب ىمالابا  مالاات

ابلسي دداءبرالهددةبالي مددابيددابم  مددعبالمرالحددة بحالددثببددةبمل ي دد

 دةبم د  ب دةبباليلبممابال هربزال،بمدابالرب(لضاب ب حهة)

 حابقاللبلابهلبباحتب ائ ةب ح ةبالفدلائ بيقدال ب يب)م لا ب

األبدازلببباالايبحف ابزالرخبلقربل التبم الخةب الدحاعبمحمدربب

زددددلبإحهددددةبح دددد بخددددالجبالمرالحددددةبب(125)ب( ددددللاحهاب ددددةبالفددددلائ ال

ابيابما  بالحدجبالل دعبإلدالهةبالحدا بيدابااي داءبيالمداباخالاال ب

ب(126)ال ي قبزالح اءبمةبقضاالابالحج.

اقربا  هلب ةبزي ب مهاتبالمدؤمحالةب دهار هةبل الدى ب  د ب

 حائ بزي بالالحازةبم لبمابالربمةبحضالهةبالالدى ب  د ب

ابالمرالحددةب حددربايا دداب ددحةبخمدد بيددبب دديربزددةب زدداباقددا ب

ب(127)اخم الةبزالمرالحة.

ب

ب

                                                 

ب.66 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستازةب ير ب(ب125)

ب.بب70ب ب  ب) لا  بالح اء(تسسي َ  ق ازةب  ابل بب(126)

ب.78 ب ب8بجب الب ايةَوالرهسيةازةبب الل بب(127)
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 :وفيات أمهات املؤمنني وأثرها على جمتمع املدينة

 حربمل بزي ب مهاتبالمؤمحالةبالالزحةبمحلب حاالةبخاالدةب

دببمةبالم  معبببدلبامدةب الدحاعبالحزدابب  داءببابيقدرخالاال 

يابملضدهابالدايبما دتبيالداببازةب زا بال  لاةب   ب ائ ةبب

  الهابقالبلها باز ليبيمابزالح،بازالةب ةب  حقابزمحمدرببي مابرخلب

إالب ةب خلجباللاحبمةبال  درببحدتب حدعبح داءبل دالب بببب

ال بالبةبل الب بببببب(128)ا.الحعبإالبهالز ببب

اقددربحدد لبيددابقزلهدداب ددرربمددةب زحدداءبال زالددلب مهدد ب  ددماءب خددتب

ببب(129)ا رربمةب زحاءباخا ها.ب( ب حه ب ائ ةب)لضا

ا  مددعبب( ب حهددابحفالددةب)لضددا ايالددتب  بالمددؤمحالةبباحالحمددا

ل حا  هاب هلبالمرالحةباال  ب  الهاب ماللبالمرالحةبمدةبقزدلبميااالدةبب

                                                 

ازددةبححزل اامددا ب زدداب زددر ب.ب74 ب 8 بجالكبددسىَال بقددستازددةب ددير بب(128)

 حقالددقباالدداب بزددةبمحمددربب فْددسنلَالنددحسبة بهددـ(241  حمددربزددةبمحمددرب)ت

.ب874 ب هدددـ1403القدددل  بثبالي مدددا ب اميدددةب  بملبددد بالزحددد ب1هب زدددا  

 ب8ب بجالب ايدةَوالرهسيدةازدةبب الدل ب.ب183 ب 2 بجليسَرعْمَالربْءالاهزا ب

بب.91ب  برزوا َالربإالالالحابال اما ب.ب93 ب

بجب الب ايةَوالرهسيةَازةبب الل .ب80 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستازةب ير بب(129)

ب.94 ب ب8
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مددلااةبزددةبالحبدد  باحمددلب حا  هدداب ما ددةبمددةبالالددحازةبببب

.ب(130)ا ل لب هلبالمرالحةبزما ها

ا ماب  بحزالزةبزحتب زاب فالاةبيقربملضتبيابالمرالحةبير تب  ب

ار دددتبلهددداباا   دددمح هابب( ب حهددداب)لضددداب ائ دددةالمددؤمحالةب

 د مةباا  تفلتببلبااحر بمحهمابل خل  بابال،بيي تبمدعب  ب

اما ددددتب ددددحةب لزددددعبا لزيددددالةبل ه ددددل بب(131)( ب حهدددداب)لضددددا

بالحزاالة.

اخددلب مهدداتبالمددؤمحالةبب حهددا(بيباحددت بب دد مةب)لضددا مدداب  ب

ةبايا  باقرب  اا تبال ماحالةبمةب ملها باقرب ا تبهال ةبخىي

ميااالددةباباحددتبايا هددابيدداب البخىيددةبال الددر باقددربالدد  ب  الهدداب

بمددابرخددلبيددابقزلهدداب زحاؤهدداببالالددحازابال  الددلب زددابهلالددل بب

 ملبا  مةبازي ب زحائه  باباةبلايا هاباقعبخا ب  د ب هدلب

                                                 

 بلديسَرعدْمَالردبْءالداهزا بب.86 ب ب8بجب الكبدسىَال بقستب ازةب يرب(130)

ب.205 ب برلسءَرهلَالبيت مية ب.ب229 ببببببب ب2بج

 بليسَرعْمَالربْءالاهزا بب.100 ب ب8ب بجال بقستَالكبسىب ازةب يرب(131)

.ب306 ب ب4 بجاإلندسبةازةبح ل ببب.202 بببببببببببببببببببببببببببب ب2ج

ب.366 ب برلسءَرهلَالبيت مية ب
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ابلباحهاب خدلبمدةبمداتبمدةب مهداتبالمدؤمحالةبيحد ةبالمرالحةبحنل ب

ب(132)ا.اب نالم بالم  ماةبلال،بح ح ب

مؤمحالةب االلالةبزحتبالحالثبيقربملضتباما دتب دحةب ماب  بال

خم ددالةبل ه ددل  باالدد  ب  الهددابمددلااةبزددةبالحبدد ب مالددلبميااالددةب

ب(133)   بالمرالحة.

اما ددتببب(لضدداب ب حهددا)بمددابملضددتب  بالمددؤمحالةبالددفالةبب

 ددحةبخم ددالةبل ه ددل با ددالعب  ماحهدداب ددرربمددةب الددحاعبالحزددابب

.(134)ببب

يدددا بإحدددر ب مهددداتبلمددداب ُز دددغبزابباقدددربالرب ةبازدددةب زدددا بب

المددؤمحالةب دد رب بابدداةبالددل ب ةبا ددارهةبزلبددةبااهددازهةباالددةب

ب(135)ب.مةباالاتب 

                                                 

 بلديسَرعدْمَالردبْءالداهزا بب.96 ب ب8ب بجال بقستَالكبدسىب ازةب يرب(132)

 برلسءَرهلَالبيدت مية بب.460ب ب 4 بجاإلنسبةازةبح ل بب.202 ب 2بج

ب.270 ب

 بلديسَرعدْمَالردبْءالاهزا بب.120 ب 8ب بجال بقستَالكبسىب ازةب يرب(133)

ب.238 ب برلسءَرهلَالبيت مية بب.262 ب 2بج

ب تسسي َ  قد ازةب  ابل بب.128 ب ب8ب بجال بقستَالكبسىب ازةب يرب(134)

ازددةب.237ب ب 2ب بجلدديسَرعددْمَالرددبْءالدداهزا بب.92ب) ددلا  بالح دداء(ب 

ب.366 ب برلسءَرهلَالبيت مية بب.348 ب ب4ب بجاإلنسبةح ل ب
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ا مددابمالماحددةبزحددتبالحددالثبيباحددتبيدداب الددال بلمبددة بيملضددتب

يقالددتب خل دداحا بمددةبمبددة بيددهحابالب مدداتبزهددا بإةبل ددالب بب

خزلحدداب حددابالب مدداتبزمبددة.يحم اهابح دد ب  دداابزهددابَ ددله ببب 

هابهحددا،باهددابحفدد بالماضددعبالددايب  ا هددابيالددابيما ددتبيددريحا

معب رربمةبب اقربال  ب  الهاب زر بزةب زا بل الب بب

لضداب)ي مدابز دغبخزدلبما هداب ائ دةبب(136) قالزهابازي ب هلبمبدة

قالتب حها"باهزتبا بمالماحةب مابإحهابباحتبمةب  قاحابب( ب حها

ب(137). با اال حابل لح 

باةبال ل لب الماب دل لب حدربيقدرب يبمدةبباال ،ب ةبم  معبالمرالحة

 مهاتبالمؤمحالةباالمبححاب الالبال،بمةبخىلبمدابالرب حدربازدةب

 ةب زدرب بزدةب زالدرب( لضداب ب حهدا) يرب ةبايدا ب ائ دةبب

قر بل لبي للاب زاببال ببداةبا دربالحدا ب  د ب)ب زةب ماللبقال

                                                                                                                        

ب ب رلدسءَرهدلَالبيدت ميدة ب.ب140 ب 8 بال بقدستَالكبدسىب ازةب يرب(135)

ب.ب399

 بلديسَرعدْمَالردبْءَالاهزا ب.140ب ب 8ب جال بقستَالكبسىب ازةب يرب(136)

ب.418 ببب رلسءَرهلَالبيت مية ب.ب245 ب 2ج

ب بجليسَرعْمَالربْءالاهزا بب.138 ب ب8 بال بقستَالكبسىب ازةب يرب(137)

ب برزوا َالربإالالالحا ب.ب266 ب ب4ب بجاإلنسبةَازةبح ل ب.244 ب 2

بب.ب414ب ب لَالبيترلسءَره مية ب.ب205 ب
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ب ائ ةبيقالبباةبياله بابداةبقدالب مدابإحدابالبالحد ةب  الهدابإالبمدة

ب(138)(باحتب ما

اقربريحتب مهاتبالمدؤمحالةبيدابالزقالدعبيدابالمرالحدةب درابمالماحدةب

ب(139)زحتبالحالثبال ابريحتبيابماقعبزالةبمبةباالمرالحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ب.78 ب ب8ب بجالكبسىَال بقستازةب ير ب(ب138)

 بلديسَرعدْمَالردبْءالاهزا بب.140 ب 8بجب ال بقستَالكبسىب ازةب ير(ب139)

ب.245 ب 2بج

ب
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 اخلامتة

مةبخىلبالزحثب زالةبإرلا،ب دزعبمدةب مهداتبالمدؤمحالةبل حالدا ب

اا ضددمب ةبمددحهةبمددةبببيددابخىيددةبميااالددةبزددةب زدداب ددفالاةب

ةبخىي دددا بامدددحهةبمدددةبزقالدددتبهال دددةب ا دددتبخمددد ب دددحااتبمددد

خىي ددا باالزقالددةب  ددةبميندد بي ددل بحبمددا ببمدداب زددالةبإقددام هةب

ابيددابالمرالحددةبالمحددال باا دد قلالهةبزهددا ببمددابا ضددمبلحدداب مالي دد

بلهدةبمدابداةببث بزحالد  لهةبيابالقالار باال  ما الةبلال،بالم  مع

لدد بالبددةبل مددلاءباالقددااربمددةبالحفددااباالمباحددةباال  ما الددة ببمدداب

هلةبيدداب  دد،بالف ددل بزيىقددا هةبالممالدد  بزبددلبيئدداتبالم  مددعبا دد 

ا لائحا بابةبماضعباح لا با قراللباليامةباالخاالةبيابالد،ب

الم  معبامةبالاللبل مرالحةبمةبمخ   باألمالالباا ىمالة باقرب

 البةبياب ي دال بالم  مدعبا ا الهدا بايدابخرم دا ببمداب دالبةب

مددة باباحددتبلهددةبيددابمحا ددزاتبالحددا باال  ما الددةبالخاالددةبااليا

 ىقا هةباليائ الةبالممالد   با  دلةبيداب مالدعبالفئداتباال  ما الدةب

ابزالةبالح اء باقرب مال تبحالا هةبزحعبالخالدلبااليمدلباخالاال ب

مةب   ا باا ضمبمةبالزحثب حهةبحالةبحالا هةبل م  مالةب امدةب

بخاالة.األهلبالمرالحةب

اقددرب حدداق ب ددررهةبح دد بلحقددتب خددلاهةبزددا بيفقددربالم  مددعبب
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 بيددلح بالحددا بيددابمددرحابزالددتبالحزددا بزفقددرباخددلب ا ا ددابال

المرالحددةبزهدداابالفددلا با زددالةبلهدد ب ندد بخ ددال بم  مددعبالمرالحددةب

بزفقرهة.

مدةب خزدالبباهاابالزحثبالؤبدرب همالدةبمدابال ي دقبزل دالب بب

 باالدر ابلم الدربمدةبالزحدثبامابالل زهبزحالا اباحالا ب هلبزال اب

بازيربما ا.ببب ببيابحالا ب مهاتبالمؤمحالةبيابحالا بل ال

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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 :املصادر واملراجع

َ:م َالكسيآالقس

ازدددةباأل الدددل ب ددد بالدددرالةب زدددابالح دددةب  دددابزدددةب زدددابالبدددل ب

ب.هـ(630ت )

 بزالدددلات برالبإحالددداءبرلددد َالغسبدددةَفدددإَ عسفدددةَالندددحسبة -

 زا ب)ر.ت(ب.لال لاثبالي

بهـ.1385ب  برالبالارل بزاللاتالكس لَفإَالتسسي  -

هدـبب194بمحمربزةبإ ما اللبزةبإزلاهال ب)الزخالي ب زاب زرب 

بهـ(.256ــب

 .هـ1418بإ زال الاء  باللالا  برالبنحيحَالبِسس  -

 الزىالي ب زابالح ةب حمربزةبالحال بزةب ازل.

 هـ.1398ب  بزاللات برالبالب عبالي مالةفتولَالبا ا  -

ـدـببهدـب209ال لماي ب زاب ال د بمحمدربزدةب ال د بزدةب دال ب)

 هـ(.279

( ب حقالددقب حمددربمحمددربر َالتس ددذ لدد)بالجددس  َالنددحيح -

 )ع.ت(.ب  ابل برالبإحالاءبال لاثباليلزا بزاللاتبلزحاة
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  مية ب حمربخ الل.

  .1996الالمامة ببل برا برم ق2 بهرلسءَرهلَالبيت -

ازددددةبح ددددل ب ددددهاعبالددددرالةب زددددابالفضددددلب حمددددربزددددةب  دددداب

 هـ(.852ت الي قىحا)

 بالقدددداهل بمهزيددددةب1 بهاإلنددددسبةَفددددإَت ييددددزَالنددددحسبة -

 هـ.1328 بال يار 

 هـ.1328ب  بحالرلب زار بالهحرتهذي َالتهذي  -

 .الح ال ا بب زر بزةبمحمر

)رلا دةبباِلوقس َالربويةَووق يستَبعضَالنحسبةَالكسام -

زحثبمقدر بلحدرا ب)المب زداتبالاقفالدةبيدابب يقهالةب الالخالةبا ائقالة(

 .هـ1420المم بةباليلزالةبال يارالة(بالمرالحةبالمحال  بمحل ب

 هـ(.241ت ما ب زاب زر ب حمربزةبمحمرب)ازةبححزل اا

 هـ.1398 بزاللات بالمب عباا ىما ببال لر  -

 باالدداب بزددةبمحمددرب زددا بق ب حقالددفْددسنلَالنددحسبة -

 هـ.1403ملب بالزحثبالي ما ب اميةب  بالقل  ب ب1ه

 خ الفةبزةبخالاه بزةب زابهزالل باليالفلي.
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برالبالق دد ب  بزالددلات2 ب حقالددقب بددل باليمددلي بهتسسيِددُ -

 هـ.1397

 هـ(.255ت  زرباللحمةب)ب بزةالرالما ب زابمحمرب زرب

  برالبإحالاءبال حة ب)راةبمباةب اب الال (.لر َال اس إ -

 هـ(ب847ت الاهزا ب م بالرالةبمحمربزةب حمربزةب  ماة)

 بزالددددلاتبمؤ  ددددةبالل ددددالة ب1 بهلدددديسَرعددددْمَالرددددبْء -

 هـ.1405

بـدـبا عبالااقدريبــببازةب ير بمحمربزةبمحالعبالها ما بمااله 

 هـ(.230ت )

  بزاللات برالبالارل ب)ع.ت(.ال بقستَالكبسى -

ازددةب ددالربالحددا  ب زددابمحمددربزددةبمحمددربزددةبمحمددربزددةب زددر ب

 هـ(671ت )

 بزاللاتبعيو َاِلثسَفإَفرو َال غسز َوالق سنلَوالليس -

 .هـ1400رالباآليا بال رالر  ب

 هـ(.911ت ال الاها بالحاينب ىلبالرالةب)
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 ب ب حقالددقبمحمددربغدداثبالحددرايال ددِ ري  لددسري َر هددستَ -

 هـ.1403ال  فالة بزمزايبالهحرببل بالرا1ه

 ب.هـ(942ت الالالحابال اما بمحمربزةبالا  ب)

 ب حقالدددقبا خدددلالجبمحمدددربحندددا بالدددرالةبببرزوا َالربدددإ -

 هـب.1413الف الم برم قبرالبازةبب الل ب

 هـ(.310ت الهزلي ب زاب يفلبمحمربزةب لاللب)

 زاللات برالبالفبل بب)ر.ت(. بتسسي َاِل مَوال اوك -

( بت لددديسَال بدددس )بجدددس  َالبيدددس َفدددإَت لددديسَالقدددسآ  -

 .هـ1412زاللات برالبالب عبالي مالة ب

 هـ(.211ــبب126 زربالل ا  ب زابزبلبزةبهما بالالحياحاب)

 ب حقالقبحزالدعب زدربالدلحمةباأل نمدا بالمب دعبال نر  -

 هـ.1403اا ىما بزاللات ب

  زربالتحا بمحمربالالا ب.

 ب2 بهالندددحسبةَحددولَال لدددج َالربددو َالقدددسي َبيددوت -

 هـ.1407ملب بهالزةبل هزا ة بالمرالحةب

 هـ(.571ــب499ازةب  ابل ب زابالقا  ب  ابزةبالح ةب)
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 ب ددلا  بالح دداء ب حقالددقب ددبالحةبال ددهازا بتددسسي َ  قدد  -

  .1982 برم قب1ه

 هـ(1089ت ازةباليماربالححز ا ب زابالفىحب زربالحاب)

 برالبالم دالل  ب2 بهسسَ د َذهد قذساتَالدذه َفدإَرِبد -

 هـ.1399زاللات ب

 .الفحال اة ب ياربزةب زر 

فدددإَب(لضددداب ب حهدددا)بَ سويدددستَرمَال دددِ ري َعسنقدددة -

 هـ.1403 بمب زةبال ازة باللالا  بالت ليس

 هـ(.774ت ازةبب الل ب ماربالرالةب زابالفراءبإ ما اللب)

  .1978 بمب زةبالميال بزاللاتب3 بهالب ايةَوالرهسية -

ـدـبب207ةبما ا الحاينب زاب زر بمحمربزةبال الربالق االحاب)از

 هـ(.275

 ب حقالدددقبمحمدددربيدددؤارب زدددربالزددداقا برالبلدددر َابددد َ سجدددُ -

 الفبل بزاللاتب)ر.ت(.

 م ما ةبمةبالي ماء.

 بإ ددراربم مددعبال تددةباليلزالددةبزالقدداهل  بال عجددمَالولددي  -

 هزي ابالمب زةباا ىمالة با  احزال بر.بت.
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الح دةبم د  بزدةبالح داجبزدةبم د  بالق دالليببم    بااما ب زا

 هـ(.261ت الحال ازاليب)

 ب)الددحالمبم دد  ( برالبااليددا  بزالددلاتبالجددس  َالنددحيح -

 )ع.ت(.

ـددـبب214الح ددائا  زاب زددربالددلحمةب حمددربزددةب دديالعبزددةب  دداب)

 هـ(.303

 ب حقالدقب زدرالتفالبالزحدراليبا دالربح دة باللر َالكبدسى -

 ـ.ه1411 برالبالب عبالي مالة بزاللات ب1ه

 هـ(.430ت  زابحيال باألالزهاحا ب حمربزةب زر ب)

 برالبالب دددداعب4 بهحايددددةَاِلوليددددسءَو بقددددستَاِلندددد يسء -

 هـ.1405اليلزا بزاللات ب

 هـ(.213 ازةبه ا  ب زابمحمرب زربالم ،بالميايليب)ت

  ي الددقبهدداب زددربالددلؤا ب ددير بمب زددةباللدديسََالربويددة -

  قلاة بالقاهل ب)ر.ت(.

 هـ(.807 زبلب)تالهال ما ب  ابزةب زاب

 برالباللالددداة بالقددداهل  بالزوانددد َو ربددد َال وانددد م مدددعب -

 هـ.1407

 هـ(.626 الاقاتبالحماي ب هاعبالرالةب زاب زرب ب)ت
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 برالبإحالدداءبال ددلاثباليلزددا بزالددلاتبلزحدداةب عجددمَالبادد ا  -

 )ع.ت(.

ب
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 مقـــدمة:

الحمددهلل ر  ا اللددنلمال الالوددسال الالىددسد األددي ىدداهلل ا اللددال 

 الاآلخ ال نبانن محمهلل الاألي آله الوحبه أجملال البلهلل:

َِ  كاقدال    ىدبحننه الالددنلي: دد كرَدُكَلْ دَِ كْسَكةْ    ِ َْدد دََ كلَ ََ ك  ْ لَقَد

دَلكْسَك ََ َذ َِ َخَلك كاْل  َِ  ِ يَ ال  َِ ْجِكْسَك ََََ كيَل  ك اَحَ نَة كَلَم   ََثَيدلا   (21)ك

 .]ىال ال ا حزاا[

َِك: الوددهللهللا   اللمدداد القن دد  ددَل  َ كَذ َِ نَددَكلَدد َلرَع  َِ(4)ىددال ال ]ك

كك.[الش ح

فقدددهلل لنددد  نمددد ب الدددهللهلل البددد امو الا امدددن  الحنىدددالبا  الاددد  

ىالاء منهن من احاالب األي ملألالمدن    اال ض لحانال ال ىال  

ماددد  األماددد  مدددل مودددنهلل  أودددألا ط أال مدددن اددد اب  ببددد امو الألا

الاالضاحا ط اخهللد الىا ال النبالا  مبنش ال الغا  مبنشد الط الذدكل  

الجالهلل مالاقع األي الشبذ  اللنلما  الحنىالبا  اخهللد ىا ال ال ىال  

   بنلألغن  المخاألن  الاألي  أىهن الل با  الاإلنجألازا ط الغا هن

 مل الألغن .

اللىدد  مددل أهدد  ا خاوددنا فدد  الحنىددا الب امجددهط لذندد  

اللدد  بلددض المىددنهمن  فاهددنط    ُ الاألددا األددد فدد  ىددا ال النبدد
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الممن س بىا  ف  اىاخهللاد الحنىا اآلل ط المحنال  لمانبلد  مدن 

 اىاجهلل مل ب امو م اب   بنلىا ال النبالا  الالان اخ اإلىسم .

األي من انز  ف  أىالاهللا  الاإل سعالقهلل بكل  جههللاّ ف  المانبل  

الحنىددا مددل بدد امو اخددهللد الىددا ال النبالادد ط ذمددن حناللدد  اقانددنء 

فدد  بلددض ا حاددنل   الاشدداغأل هللاد مددن اقددع فدد  اددهللب منهددنطالاىدداخ

بنلبحددف فدد  مالاقددع الشددبذ  اللنلمادد  الحنىددالبا  اددل مالاقددع اخددهللد 

بددنلألغاال الل بادد  الاإلنجألازادد ط البددنا  فدد  هددكا  ىددا ال النبدد  

ا م  قوا  لذنن  هللالن  هكا البحف بمن القدع فد  ادهللب مدل كلد  

االف  ف  اهللب بلهلل  ط لذنه بحف لمنحو ا ن شماللا ن نفألاس هكا بحث  

جهدددهلل ملقدددال  المحدددهللف حدددال أادددهللاهلل البحدددفط المدددع هدددكا فددد ل 

المىاجهللا  ذثا ال ىالاء فد  المالاقدع أال البد امو الغاد  كلد  ممدن 

 ف  األد الحنىاط فقهلل اذالل فنان  أشانء لد اقع باهللب.

ال ش  أل هنن  مل اشداغ  فد  هلل اىد  مدن اندز  فد  ا ىدالاهللا 

نا ند  مدل المالاقدع مل ب امو ا اثا ط أال من امهد  فد  شدبذ  اإل

 الهكه ا بحنف لهن مذنناهن الخنو .

القهلل مه   بلض ا بحدنف الاد  االد ض لاألد  البد امو كا   

اللسق  بنلا اف مل جننا اقاونهللبط المنهن مدن االد ض لهدن مدل 

 جننا األم  احألاأل .
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ال دد  كف الادد  ا أللدد  األاهددن بحددف بلنددالال )المددل األدد  ا بحددن

( لألهللذاال  محمهلل اثكاإل الميةالمع ِمَتية:كحَلةكبلامجكَتبكالتل

بل إب اهاد الىحابنن ط ا ىدانك المىدناهلل بقىدد ا قاودنهلل بجنملد  

ا مددند محمددهلل بددل ىددلالهلل اإلىددسما  فدد  ال اددنضط القددهلل أهددهللاه لدد  

 ا فن ألل  األاه الأفهلل  منه.مشذال   

المددن  اللددد أقددى األددي بحددالف محددهللهللال خنودد  بىددا ال ال ىددال  

 ااو  بهن مل ب امو.

الندد  هاهادده ال  اقادده   ال ال ىددال  المددل الملدد الى أل ىددا  

المىن  حاناه المن ا اب  بهن مدل أحدهللاف المدن ادهلل  األاده مدل فقده 

بدهللأ   الملنن ط الاشدم  الناد ال الزمناد  الاد  انشدهن  ىدال    

مل الال هللال حاي الالفنالط الاشدم  مقدهللمن  األد  الناد ال المدن أاقبهدن 

 مل أحهللاف مبنش ال.

بلألدد الىدا ال  القهلل حما  األ  الىا ال بهلل اىدن  خنود  ا فد  

 الالمغنزب.

قدهلل اىداهث   بنهامدند المىدألمال مندك   ال ش  أل ىا ال النب  

حادي القاندن الحنضد ط ذمدن اهداد بهدن اآلخد الل   زمل ال ىال  

مددددل غادددد  المىددددألمال بشدددداي الألغددددن  المددددل مخاألددددى الثقنفددددن  
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الا جننسط الىالى اىام  ا هامند بهن إلي أل اد ف   ا  ض 

 المل األاهن.

دالقهلل انالا  ا ن ب  اللوال  قندالا  اىداالنا الملألالمدن  امالم 

المنهددن مددن ادد اب  بلألددالد الىددا ال النبالادد  المالندد  فاهددن المددن ااىدد  

الالوددال  لألملألالمدد  الخنودد  بهددنط ذمددن زاهلل  فدد  القانددن الحنضدد  

بلددض الىددن   اإلاضددنح مددل خدد ا   الوددال  المقددن   حهللاثدد  

  ب   الىا ال بنلالاقع الملنو .

فدد  حنددم الملألالمددن  حاددي  الاشددا  أحددهلل البددنحثال إلددي الا ددال 

ن  البهللاا  ذنن  الملألالمن  اىداهأل  فد  فاو  الحنىا بقاللـه:)

الىددا  ل خزنهددن فدد  أب إحاددف  طط أال احنددم فدد  الوددهللال القاهددن

المددع مدد ال  الالقدد  اذاشددى اإلنىددنل  ذددنل غادد  ممذددلطخددن ج  

القددهلل ا ددال   امألادد  خددزل الذانبدد  ذالىدداأل  لخددزل الملألالمددن . 

اددهللالانهن األددي  ـددـذ  البددهللا   الملألالمددن  بشددذ  اددهلل اج  مددل الشدد

األددي الددال هللا بالاىدد   اددهللالانهن  إلددي ـددـ  قددنع الجألددالهللأال  الوددخال 

األددي الثددال ال الوددنناا  أمذددل خددزل الملألالمددن   هللالنىددن ط البلدد

اآللا ط أال ا شد    الىدملا  الالبود ا   الال هللا بالاى   الم نبع

. البلهلل الا دال  فد  الذاا الالج ا هلل الا ش    الا فسدفنناش   

 أوددب ـددـ  الاللاددنهللالبدد امو  ـددـجددننب  ىددا اآللدد  فدد  اقنادد  الحن
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اجلد   إلذا الند ف  شذ  جماع أنالاع الملألالمن   حنمبنإلمذنل 

. ـدـ الهال مدن نلناده بنلىدألع الملألالمنااد  ــإنانجهن إانهللال مل الىه  

الااماز الىألع الملألالمناا  بهل إانهللال إنانجهن أق  اذألن  الأذثد  هللقد  

ي كل  فقهلل أهللى ا ال  اقنا  شدبذ  مل مثاألاهن اللنهللا . بنإلضنف  إل

حادف امذدل هدكه  طاإلنا ن  إل  ىهالل  االزاع الىألع الملألالمنااد 

فد  اهللهلل ذبا  مدل ا فد اهلل إلي الاقنا  مل إ ىنلهن ف  الق  الاحهلل 

 (1)اللنلد.أب مذنل مل 

اله  أم  الخا  الخا  أم  أخ جد    البنلانل  ف ل أم  محمهلل 

وال  فذنن  الذانبد  فد  لألننس قهلل اىاالاب  هكا الا ال  اب  الل

أ فى المذابدن  فد   األد الىا ال الالا    ازا  مخ ال ناهن امأل

 اللنلد.

الانبلدد  هددكا الا ددال  الحددهللاف فدد  أالاادد  الملألالمددن  فنهامدد  

البخهللماهن مل خدس  الحنىدا اآللد  المدن اد اب    بىا ال النب  

  به مل ب امو مخاألن  اخهللد  نلا اللألد الهللا س ىا ال ال ىال  

. 

                                                 

حنلد  بد امو ذادا الاد اف )ال   كالمع ِمَتيدةكط محمهلل بل إب اهادط ( الىحابنن 1)

 .1اإلىسما (ط ا
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ن بحثدد  ابدد  شددبذ  اإلنا ندد  اددل منلدده اسقدد  بىددا ال ال حانمدد

( خمىدمن   ألدى 500000الجهلل  مدن ازادهلل األدي )  ىال    

ط ننهادد  اددل البدد امو  انددالال المالقددع اخددهللد ىددا ال  ىددال    

الخنو  الا  اخ ج االمانُ البهشدذن  مخاألند  المىداالان  مالدهللهللالط 

 مجمأل  أال مجز  .

هلل اىددن  الامحدداا ال شدد  أل هددكا الذددد الهن دد  احاددنج منددن ل

الاوددحا  الاهامددند الازذادد  لبلضدددهن الهللاددد لمددن اىدداح  الننددد  

الهللفددنع اددل ىددا ال ال ىددال  وددألي   األادده الىددألد بددننس ىددسح 

المهنجمال الأقالى منهط الهكا البحف اقهللد جزء مل القضا  الاثا  

   ش ء مل الهللاالال لمانبل  البحف فامدن اخدهللد ىدا ال  ىدال    

 ف  مجن  الحنىا المن ااو  به.

 داية استخدام احلاسب يف السرية:ب

فامددن االألدد  بنىدداخهللامن  الحنىددا فدد  الىددا ال النبالادد  ذنندد  

البدددهللاان  ا اللدددي اللنناددد  بمودددنهلل  الىدددا ال النبالاددد  ذجدددزء مدددل 

مونهلل  الا اف اإلىسم  الالضلهن ف  قالااهلل الأالاا  ملألالمدن  

 ا لألالوال  إ لاهن.مخاألن  ااىا   

الىدألع الملألالمنااد ط  الاب  ب امو ذاا الا اف اإلىدسم  مدلال)

حاددف احاددالب األددي نوددالا ذاددا الادد افط الب نددنمو اىددناهلل 
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المىاخهللد األي البحدفط الالنىدخط الال بناد  الغا هدن مدل المزاادن 

اإلضنفا  الاد  اخاألدى مدل منداو آلخد . الذىدألل  ملألالمنااد  فد ل 

إنانج النىخ  ا اللي مل ذ  ب ننمو اا ألا احم  اذنلاى ذباد ال 

الاد افط الذانبد  الب ندنمو الدكب اامث  ف  إهللخدن  نودالا ذادا 

اقالد بمهند الل ض الالبحف الال بناد  الغاد  كلد  مدل الخدهللمن  

 (2)(.البحثا  اإلضنفا 

ذمددن مهدد   بلددض البدد امو الالألامادد  البىددا   لشدد ح بلددض 

ط  أحددهللاف الىددا ال لألشددبنا المنهددن مددن االألدد  بغددزالا  ال ىددال  

 البلض الحالاهللف ا خ ى المالألق  بنلىا ال النبالا .

آلالندد  ا خادد ال اناشدد  فدد  اللددنلد الابدد  الحنىددا اآللدد  الفدد  ا

فدد   (multimediaالغادد ه اىدداخهللاد بدد امو الالىددن   المالددهللهللال )

بلددض  إناددنجمددالاهلل إاسمادد  الان اخادد  مخاألندد ط القددهلل اددد  إناددنج

الب امو ف  الىا ال النبالا  بنلألغاال الل با  الاإلنجألازا  البغا هدن 

 ال  حهن الاهللااللهن بال المهامال.

 لعلوم املساعدة للسرية:ااسب واحل

مل المل الى أل اىاخهللد الحنىا اناش  ف  اللنلد بال مخاألدى 

  الشددلالا الالمجاملددن  المالألمدد ط الالبحددف فدد  ىددا ال ال ىددال  
                                                 

 .10)حنل  ب امو ذاا الا اف اإلىسما (ط ا ال   كالمع ِمَتية( الىحابنن ط 2)
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اا ألددا أحاننددن الالدد ض لقضددنان ان اخادد  األمادد  كا  وددأل  بددهمد 

ط ذدددنلن س   أخددد ى المجاملدددن  مخاألنددد  انوددد   ال ىدددال  

ط هن ممل انو  زمدل ال ىدال  الال الد الالقب  الالحبش  الغا 

البلض هكه ا مد الا  لد ادهللخ  فد  اإلىدسد   ادزا  لهدن امادهللاهلل 

حضن ب البقنان حضن ا  لهن قالااهلل ملألالمناهدن المخاألند  الالدنلو 

مل الجهد  نم هدن    ان اخهن ف  النا ال الملنو ال ل ىال    

البنلانل  فهل هكا الجننا امذل أل اخهللد مل خس  من ودهلل  لدهللى 

 ا مدط كا  الا ال  الاقن .األ  

ذمدن أل مدل الملد الى الجددالهلل اللهللادهلل مدل المالىدالان  المذابادد  

الالألغالا  الاللألما  المخاألن  الا  أهللخأل  ف  ب امو الحنىا اآللد  

امذل أل اخهللد البنحف ف  الىا ال النبالا  الالانده األدي اىداذمنلهن 

 الاإلفنهللال منهن.

نلس الادد  ذمددن االجددهلل الذثادد  مددل المالىددالان  الجغ افادد  الا  دد

امذددل أل اخددهللد البنحددف فدد  الىددا ال النبالادد  ذمددن أل هنددن  بلددض 

الخدد ا   الادد  وددال   اددل   ادد  ا ىاشددلن  اددل بلددهلل الالادد  

امذددل أل اذددالل الاقلادد  أذثدد  مددل الخدد ا   ا خدد ى حددال ادداد 

  ب هن بهحهللاف الىا ال النبالا .
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دد ن فاناددهلل  ددسا اللألددد الأمددن اىدداخهللاد الب اددهلل اإللذا الندد  امالم 

نهد الماخوددا الالمىدداناهلل مددل الىددا ال النبالادد  اددل الشدد ا  المدد

  ادد  ابدددنهلل  الملألالمددن  الالودددال  الالخدد ا   بودددال ال أىددد ع 

 الأذث  هللق  الم الن .

 أهم استخدامات احلاسب يف علم السرية النبوية:

  بمن األ :الامذل إاجنزهن إجمن   

 .ا ق اا المهللمج . )الملممهن بنلألغ  الل با ( ا:أوًل

 .مالاقع اإلنا ن  ا:ثانًي

 الألغ  الل با   (1

 الألغن  ا خ ى.  (2

 الخ ا   الال ىالمن . ا:ثالًث

 الب امو المىناهللال ف  الل ض الالش ح.

 ا: األقراص املدجمة:أوًل

إل أب بحددددف حددددال  ا قدددد اا المهللمجدددد  ىددددال ض البنحددددف 

لولالب  الحذد األاهن الالامااز بانهن الازذا  بلض ا امن  األدي 

دحىنا البلض ا خ  الف  هكا خ دال ال فقدهلل اذدال ن ل الحذدد ننقو 
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الالوددال  إلددي بلددض البدد امو  فهادده اإل ددسعأال الحددنذد محددهللالهلل 

لىددبا أال آخدد ط ذمددن أل الحذددد قددهلل ال دد  هللانادد  لددبلض البدد امو 

اللمناجددال   اىدداحقالنهن البنلاددنل  امذددل أل اىدداغ  فدد  الاىددالا  

 ح  الاألي حىنا الب امو ا خ ى. لالالاجن الط بهللال

ذد  ادالد اخد ج  المل الملد الى أل ىدالهللا البد امو منادالح فند 

ب امو جهللاهللال المخاألن ط الأحانننُ النهلل إنانج نندس البد امو ب  اقد  

أال أخدددد ى بوددددال  أال مىددددمان  مخاألندددد ط ال شدددد  أل الحودددد  

مىاحا ط الالمانبل  لمن اىاجهلل أذث  ولالب ط اللكل  فنلحذد األدي 

 هكه الب امو م اب  بزمل البحفط المن ا ى قبأله.

لقاند بجال   مخاألن  األي القهلل اى    ل  ف  اآلالن  ا خا ال ا 

المحس  الماخوو  بباع ب امو الحنىا اآلل  الا  اخهللد ذاا 

الاددد اف اإلىدددسم  الغا هدددن فددد  أذثددد  مدددل مهللانددد  الفددد  مهللانددد  

ال اددنض بنلددكا  الالادد  الددهلل فدد  اوددال ب أهددد ىددالهللا فدد  اللددنلد 

اإلىسم  لهكه البد امو الخدس  األد  الجدال   القلد  ادهللب األدي 

 ــع اللهللاهلل منهن المل أهمهن:بلض الب امو ال الالنمأل  م

هددـ 1420للددند   1,5مذابدد  الىددا ال النبالادد  )اإلوددهللا   قددد  (1

امدنل(  ـدـ ( مل إوهللا  الخ اا إلنانج الب امو ) ا  هللل 1999
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ا مددل موددنهلل  الاحاددالب الب نددنمو األددي أذثدد  مددل ىدداال موددهلل   

 الىا ال ا وألا .

الهال مدل إنادنج )أ اا ىدالف   الجنمع  الونى ال ىال   (2

نددا مددل النوددالا الادد   1800الاقددهللد أذثدد  مددل  ( بنلقددنه ال

 الخألقه الابنهللااه الذثا  مل شاالنه. اننالل  الوى ال ىال  

د 2002هدـ 1423مىنبق  الىا ال النبالا  )اإلودهللا  ا ال (  (3

امنل( الاحادالب ــ مل إوهللا  الخ اا إلنانج الب امو ) ا  هللل 

 إمذنناد الب ننمو األي مىنبق  الأى أل  خنو  بنلىا ال النبالاد  مدع 

لاقااد المبنش  لألماىدنبقال ابد  الب ندنمو الهدال اىدنهد فد  زادنهللال ا

دد ن الننشدد ال ملألالمددن  الماىددنبقال فدد  الىددا ال النبالادد ط الخوالو 

مددنهدط ال احنددز األددي الددالألد غادد  المبنشدد  الانمدد  الانددنفس بددال 

 .  الماىنبقالط ف  ملألالمن  قام  ف  ىا ال المو ني 

لبدد امو ) أمهددن  المددامنالط مددل إوددهللا  الخ اددا إلناددنج ا (4

امنل(.  الهال ب ننمو الألام  بنلوال  الالنا خنا ــ ا  هللل 

بنلشبنا الالشنبن  مزالهلل ببلض ا شدذن  الالاقىدامن  النناد ط إ  

 أل ملألالمناه م ذزال المحهللالهللال.

ملن   اللد ا الالناالحدن  اإلىدسما  مدل إودهللا  الخ ادا  (5

امدددنل( الاحادددالب الب ندددنمو األدددي ـدددـ إلنادددنج البددد امو )ا  هللل 



 

 

 

 

 

 

 أبعاد إدراية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية النبوية

 

216 

ط  خدد ا   اددل الملددن   المنهددن غددزالا  ال ىددال  ملألالمددن  ال

 القهلل اىاناهلل منه الننش   أذث  مل غا هد.

ل إوددهللا  الخ اددا إلناددنج الىددا ال النبالادد  لألبادد  المىددألد مدد (6

امدددنل( الاحادددالب الب ندددنمو األدددي ثمنناددد  ـدددـ ا  هللل البددد امو )

مونهلل  أىنىا  ف  الىا ال النبالا  الهال محهللالهلل المونهلل  مقن ند  

 خ ى.بغا ه مل الب امو ا 

الودددحنب  ضدددمل المذابددد  اإللذا الناددد  لألباددد  المىدددألد مدددل  (7

امنل(اإلودددهللا  ـدددـ إودددهللا  الخ ادددا إلنادددنج البددد امو ) ا  هللل 

د الاحادالب الب ندنمو األدي النودالا 2000هـ1420لىن   2,0

الذنمأل   ذث  مل اىل  مودنهلل  مدل مودنهلل  الاد اجد  ودحنا 

 . النب  

ى اللنلماد ط مالىالا  الىا ال النبالاد . مدل إنادنج شد ذ  حد  (8

د الاحاددالب الب نددنمو األددي خمىدد  ذاددا أوددألا  مددل 2000  لىددن

موددنهلل  الىددا ال النبالادد ط البهددكا الددهلل الب نددنمو مددل أقدد  البدد امو 

 احاالاء األي المونهلل  ا وألا  ف  الىا ال.

ذمددددن احاددددالب الب نددددنمو األددددي مجمالادددد  مددددل الاقىددددامن      

لاد  الالجهللاال  الالملألالمن  اللنم  الالوال  الالخ ا   المخاألن ط ا
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د ن لهدكا الب ندنموط القدهلل القلد  فد  ادهللب نىدخ  مدل أاهلل  خواو 

 ال اجح  الخا ا . زإههللاء ماىى  الشاخ ىألامنل بل ابهلل اللزا

الغددددزالا  النبالادددد ط مددددل إناددددنج النددددهللالال اللنلمادددد  لألشددددبنا  (9

اإلىددسم  بنل اددنضط الهددال ب نددنمو االضدداح  خددنا بنلننشدد  ط 

ل ىدال  امذل أل اىنهد ف  الألدامهد بلدض الجالاندا مدل ىدا ال ا

   ن من ا اب  بنلغزالا .الخوالو 

 برامج أخرى ختدم السرية النبوية:

اادالف  فدد  ا ىددالاهللا اللهللاددهلل مدل بدد امو الحنىددا الادد  اخددهللد     

البددنحثال فدد  الىددا ال النبالادد  الإل ذددنل ذثادد  منهددن مددهللمالج فدد  

البدد امو الخنودد  بنلىددا ال إ  أندده  بددهلل مددل الحددهللاف انهددن األددي 

 اىاقسلا .

ن   فد  القد آل الاألالمده: الااالاجدهلل حنلا دالب امو الماخوود (1

ف  ا ىالاهللا اللهللادهلل مدل البد امو المخاألند  فد  القد آل الاألالمدهط 

الاها  ف  مقدهللماهن مدن أنداو مندك زمدل مدل قبد  شد ذ  الودخ ط 

الحدد ى الالخ اددا الاللدد اس الغا هددن مددل البدد امو الادد  اخددهللد 

دد ن مددن ااىدد  مددل بحددف فدد  القدد آل الذدد ادط البنحددف الخوالو 

فدد  أىددبنا النددزال  الأزمنادده ال بدد  اآلاددن  الانىددا  آانادده المل 

بهحددهللاف الىددا الط ال نقدد  لطاددن  ب  اقدد  وددحاح  الىددألام  مددل 
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ا خ نء البخد  جماد  المشدذ ط ذمدن اادا  ا خاادن  بدال ال ىدد 

الق آن  الال ىد اإلمس  ط ال  شد  أل شد ذ  ودخ  قدهلل ىدبق  

 الش ذن  ا خ ى ف  هكا المجن .

امو خنوددد  بددد امو الحدددهللاف النبدددالب الشددد اى: الهددد  بددد  (2

بخهللمددد  الحدددهللاف النبدددالب الشددد اى الادددها  األدددي  أىدددهن بددد امو 

ودددخ  الحددد ى الالخ ادددا الاللددد اس الغا هدددن مدددل البددد امو 

المالىددالاا  الخنودد  بخهللمدد  الحددهللاف النبددالب الشدد اىط الهددكه 

البددد امو ااىددد  امألاددد  البحدددف ادددل النودددالا فددد  ا حنهللادددف 

النبالادد ط  الفدد  موددنهلل هن المخاألندد ط الالمقن ندد  بانهددنط المل فدد  

نناهللهنط ال الااهن الا اجمهد الالحذد األاهدط الاألدي الىدنهلل الذد  أى

من ا اب  بلمألا  الاخ او الهلل اىد  ا ىدنناهللط الذدكل  شد ح األد  

ا حنهللادددف ذمدددن ااىددد  األدددي البنحدددف نقألهدددن بهللقددد  الهللالل أخ دددنء 

م بلادد  الإمس ادد  البخ ددال  مماددزال لألحددهللاف النبددالبط الاانددنال  

اننهللال منهدن مدل الالهللقد  الىدهالل  ا ىد  اإلمذننانهكه الب امو ف  

شددد ذ   خددد ى الإل اشدددنبه  فددد  المىدددمان ط حادددف امادددز  

 الب امو المناج  مل الش ذن  الذب ى األي غا هن.

ن خنو  ف  ىا ال ال ىال  ال ش  أل ذاا الحهللاف حال  أبالاب   

    ا مددل األدد  البنلاددنل  فدد ل هللا س الىددا ال النبالادد  اىدداناهلل ذثادد
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فد  ذادا الحدهللاف  الب اموط مع اللألد أل ذثا اُ مل أبدالاا الىدا ال

أهلل ج  فد  بد امو الىدا ال الاد  ىدب  الحدهللاف انهدنط المدع كلد  

ف ل الماخووال ف  الىا ال   غندي لهدد ادل البد امو الخنود  

بنلحهللافط لىلاهن الالجالهلل أحهللاف ف  ثننان أبالابهدن المخاألند  امذدل 

 أل اىاناهلل منهن البنحف ف  ىا ال ال ىال .

مدل الشد ذن  ب امو الان اخ الالحضن ال:  اننفىد  اللهللادهلل  (3

الالماىىددن  األددي إناددنج بدد امو خنودد  بنلاددن اخ اإلىددسم ط 

الامددنهلل األدد  البدد امو جمدددع الموددنهلل  الان اخادد  ا وددألا  فددد  

ب امو خنو  بهنط القهلل اننالا  األ  الب امو مل حاف محاالاناهن 

مل المونهلل  ا وألا ط المل حاف الب امو المىناهللال هللاخألهن فد  

 ملنلجاهن. البحف الالالوال  إلي الملألالم  الذانا 

الالهلل ب ننمو ) مذاب  الان اخ الالحضدن ال( اإلودهللا   قدد   (4

مددل إناددنج الخ اددا فدد  امددنل بددن  هللل مددل أذثدد  البدد امو 1,5

الهنمدد  الادد  احددالب مالىددالان  الموددنهلل  ان اخادد  ضددخم  فدد  

الان اخ اإلىسم  الاحاالب األد  المودنهلل  المهلل جد  األدي أقىدند 

 الاو ه. ذبا ال ال حانال ال ىال  
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اجادده ماىىدد  اللدد اسط إ  أل محاالانادده مددل المنهددن مددن أن (5

الموددنهلل    ا قددي لمىدداالى ب نددنمو الخ اددا مددل حاددف اددهللهلل 

 المونهلل ط ذمن أل الالنم  مع الب ننمو فاه ولالب  لألبنحثال.

الذددكل  اددها  ب نددنمو اددن اخ اإلىددسدط مددل إناددنج شدد ذ   (6

د الزااده ماىىد  الشداخ ىدألامنل ال اجحد  2000ح ى لىدن  

بدد امو الماخوودد  فدد  الاددن اخ الالادد  الخا ادد ط ضددمل هددكه ال

أل  امذدددل ألط اىددداناهلل منددده البنحدددف فددد  الىدددا ال النبالاددد ط إ 

 مونهلل ه محهللالهللال مقن ن  ببلض الب امو ا خ ى.

مدل  2,5ب ننمو الان اخ مل مذاب  البا  المىألد اإلوهللا   (7

إنانج م ذز الا اف )الخ ادا( فد  ا  هللل امدنلط الامهد  أنده 

ف  الان اخ الالحضن ال الكب أشد نن مخاو  مل ب ننمجهد اللند 

بشددذ  جهللاددهلل المخاودد  البموددنهلل  محددهللالهللالط  أندداونط ألادده ىددنبق  

 لغ ض الاىالا  ضمل حزم  ب امو أخ ى..

ب نددنمو الاددن اخ اإلىددسم  أناجادده ماىىدد  ابددهلل الأل اددى   (8

دط الاحددالب بلددض الموددنهلل  1999هددـ 1419لألملألالمددن  ىددن  

ه فد  محد   اله  قألاأل  مقن ن  بغا هنط ذمن اولا الالنم  مل

 الب ننمو.
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ب امو الا اجد الا ادسد: الاادالاف  فد  ا ىدالاهللا مجمالاد   (9

مل البد امو الخنود  بدنلا اجد الا ادسد ىدالاء منهدن مدن اخدا 

بلانددهط أال مددن احاددالب األددي مجمالادد  مددل الذاددا  منندد هلل ا نذانب دد

المخاألن  ف  الا اجدط الااى  األ  الب امو ىد ا  الالودال  إلدي 

المىدداههللف  البلددض هددكه الذاددا الشددخا الم ألددالا الالملألالمدد  

الخنو  بدنلا اجد الا ادسد مهللمجد  فد  بد امو الىدا ال البد امو 

الان اخ البلض ب امو الحهللاف الالمالىالان  اللنم ط اللكل  لدل 

ناحهللف انهن بنلانوا  النض ا أمثأل  لبلض من أفد هلل منهدن فد  

 ــب امو مىاقأل  المنهن األي ىبا  المثن :

  اإلوددهللا  ا ال  ىددن  اددن اخ هللمشدد   بددل اىددنذ ب نددنمو ـددـ أ

هدددـ مدددل إنادددنج الخ ادددا بلمدددنل الاحادددالب األدددي جمادددع 1419

المجألددهللا  الالادد اجد الخنودد  بهددكا الذاددنا الالددكب احددالب ادد اجد 

مالىددل  ال الااددن  مماددزال للددهللهلل ذبادد  مددل الوددحنب   ضددالال   

األاهد ا اب  بهحهللاف الشخوان  هنم  ف  الىا ال النبالا  اىده  

 االجهلل ف  غا ه مل المودنهلل ط اابلهن مل خس  الب ننموط القهلل  

أل البحف انهن ف  الذانا الم بالع أودلا لىدلاهط الاند هللا  نذم

 األ  ال الاان  الولالب  االقع ممننهن.
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 هد القهلل أناجاد2000ىا  أاسد النبسء إوهللا  ىن   ب ننمو ــ ا

األددي جماددع  الب نددنمو الاحاددالبشدد ذ  حدد ى لألحنىددا اآللدد ط 

الالددكب احددالب ادد اجد الالادد اجد الخنودد  بهددكا الذاددنا  المجألددهللا 

مددل الوددحنب   ضددالال    ذبادد مالىددل  ال الااددن  مماددزال للددهللهلل 

ط القددهلل النمألدد  مددع النىددخ  الادد  الزااهددن ماىىدد  الشدداخ األدداهد

ا فد  اد اجد ىألامنل ال اجح  الخا اد ط الهدكا المودهلل  ثد ب جدهلل  

ا شخنا المنهد الوحنب  الكال ا اب   حاناهد بحادنال ال ىدال  

 ا لىدا الط الإل ذدنل المالدى مادهخ   الشههللالا الذثا  مدل القدن ع ا

 .إ  أنه جمع الذثا  مل ال الاان  الماننث ال انهلل غا ه

ب امو ا هللا: الاها  ف  مقهللم  كلد  ب ندنمو مذابد  ا هللا  (10

دط مدددل إنادددنج 1999هدددـ 1420( لىدددن  1,0الل بددد  )اإلودددهللا 

الخ اا بلمنل الالكب احاالب األي ذد هن   مل مودنهلل  ا هللا 

اللمدددادط المنهدددن مدددن اددد اب  بلوددد  الل بددد  المخاألنددد ط الا اثددده 

 ال ىنل  البشخوا  ال ىال  وألي   األاه الىألد.

بدد امو الملددنجد: الهدد  بدد امو مانالادد  خنودد  بنلملددنجد  (11

الألغالا ط الالجغ افا ط الغا هن إ  أل الب امو اللنم  فد  الىدا ال 

الالادن اخ الغا هددن ودن   احاددالب األددي األد  الملددنجد البنلاددنل  
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مىاقأل ط حاف الجهلل  ف  البد امو أمذل ا ىاغننء انهن ذب امو 

 الخنو  مهللمج  فاهن.

ا  ددنلس الجغ افادد : المددن ااالاجددهلل منهددن فدد  الألغدد  الل بادد   (12

الااالاف  ف  لغن  انلما  مث  الألغد   ــ حىا إ سا ــ محهللالهلل 

اإلنجألازا  الغا هن اله  أذث  هللق  فامن االأل  بمالاضع جغ افا  

الىا ال النبالاد  اخهللد ان اخ الش هللا الالغ ا إ  أل من اخهللد منهن 

الهلل شبه ملهللالد إ  ف  مجن  الخ ا   اللنمد ط الغاد  المنودأل ط 

ال  اددزا  المجددن  فاهددن مناالحددنُ لمناجدد  البدد امو اللألمادد  بنلغدد  

الل بادد ط ذمددن أنددده امذددل إناددنج أ دددنلس جهللاددهللال الهللقاقدد ط اخدددهللد 

دد ن الامذددل مددل خسلهددن الا ذاددز األددي الاددن اخ اإلىددسم ط امالم 

ه الخوددالاط الللدد  النادد  قن مدد  لددهللى الىددا ال النبالادد  األددي الجدد

بلددض الجهددن  اللألمادد  إلناددنج هددكا النددالع مددل ا  ددنلس الددكب 

ىددداقهللد خهللمددد  هنمددد  ل دددنلب  اللألددددط المل فددد  هللقاقددد  لألمالاقدددع 

 الا ابن هن بن حهللاف.

المالىالان  اللألما  اللنم : الاها  فد  مقهللمد  كلد  فادنالى  (13

ىدن  شاخ اإلىسد ابل ااما  الا  أناجاهن ش ذ  ح ىط إودهللا  

دط مل االزاع ماىى  الشاخ ىألامنل ال اجحد  الخا اد ط 2000

الذكل  مجمالع مالنن  شاخ اإلىسد ابل ااما ط الذكل  مالنن  
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د مل إنانج 1999هـ 1419األماكه ابل القاد مل اإلوهللا  ا ال  

 ش ذ  الخ اا بلمنل.

د الكب أناجاده 2000ذمن أل جنمع النقه اإلىسم  إوهللا  ىن  

المالىددالان  اللألمادد  اللنمدد  الادد  اخددهللد  شدد    حدد ى الددهلل مددل

القدهلل الزااده ماىىد  الشداخ ىدألامنل     البنحف ف  ىدا ال النبد

 ال اجح  الخا ا .

ذمددن االجددهلل مالىددالان  مخاألندد  ل نلددا اللألدددط المااددن  الألناددن  

 فاهدن إجمدن    هللمل مجنمع الذاا اودلا حود هنط إ  أل مدن ال 

أقىدند   فد  مالاضدع أخد ى ممدن كذد  مدلامذل أل اذالل منودس  

 الب امو.

المالىدددالان  الىانىددددا : الامددددهلل المالنددددن  فدددد  الىانىدددد   (14

الادها  فد   الش اا  األي ا هلللد  المقابىد  مدل ىدنل ال ىدال  

 . مقهللم  كل  منهللالل مل أحهللاف ىا اه 

هاد النقهدنء المىدألمالل ابد  اللودال  بهدكا الألدالل مدل أالقهلل      

ىدأل ننا ط النقه الالاش اع الا حذند فامن ا ى اندهللهد بن حذدند ال

القدددهلل جمدددع ادددهللهلل ذباددد  مدددل ذادددا الىانىددد  الشددد اا  الا حذدددند 

الىأل ننا  ف  المالىالا  الا  أودهلل هن م ذدز الا اف)الخ ادا( 

بددن  هللل بلنددالال مذابدد  الادد اف الىانىدد  الاحاددالى األددي ق ابدد  
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ا مل مونهلل  الىانى  الش اا ط الف  هكا الجمع ا  بلال موهلل   

  اللمام  ف  ش ا  الاحهلل ااىا  لألبنحثال ف  اقاننء هكه المونهلل

بدد  الفدد  الال اددى بهددن البهددكا اللألددد الشدد ا  الهددند الددكب اجنهألدده 

الننس انم  ف  زمل هدد أحدالج مدن اذالندالل إلادهط الإلدي ا باقدهط 

البنلادددنل  امذدددل أل اخدددهللد هدددكه المالىدددالان  مدددن االألددد  بىانىددد  

 حالا  ا م  الالهللالل  اإلىسما ط الامالد فقه الىدا ال  ال ىال  

لجالانددا القانهللادد  الاإلهللا ادد  الغا هددن الاىددانانجن  النبالادد  فدد  ا

النقهددنء مددل األدد  الحددالاهللفط ال شدد  أل اىدداخهللاد الب نددنمو ااىدد  

 الالوال  إلي الشالاههلل المخاألن  ف  هكا الجننا.

 أهم اإلمكانات املتاحة يف أقراص الربامج:

 احاالا هن األي ذد هن   مل المونهلل  الالملألالمن . (1

ل ا خددد  بذددد  اىددد  ىدددهالل  حمألهدددن الالانقددد  بهدددن مدددل مذدددن (2

 (هللىدددذن )الىدددهالل ط بحادددف امذدددل أل احمددد  البنحدددف فددد  

محهللهللال آ ى المجدهللا  االضدع فد  الجاداط ادالف  لده المذدنل 

 الالاذألن  الى ا  الالوال  إلاهن.

ىددهالل  البحددف فاهددن الالالوددال  إلددي الملألالمدد  الم ألالبدد  فدد   (3

الق  قانىد ط الااندنال  هدكه الخهللمد  الإمذننناهدن فد  البد امو 

ادف بد ز  الشد ذن  الذبد ى الفنقد  مل ش ذ   خد ىط ح
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غا هددن فدد  اإلمذنناددن  المانحدد  فدد  الالنمدد  مددع ا قدد ااط 

 المن احاالاه مل مخزالل ملألالمنا .

ىددهالل  اقا ددنع أب نددا بلددهلل احهللاددهلله النقألدده إلددي الحنفمدد   (4

الا ىدداننهللال مندده فدد  أثنددنء ذانبدد  ا بحددنفط أال اللدد ض فدد  

 المحنض ا  أال الم اىدس  الغا هدنط مدع الحدك  الم اجلد 

الددنا انددهلل الحنجدد  لالجددالهلل بلددض ا خ ددنء اإلمس ادد  فدد  

 امألا  إهللخن  المونهلل  لهللى بلض الب امو.

األددي القدد ا  وىددهالل  اخددزال مألنددن  خنودد  مددل الب نددنم (5

 لأل جالع لهن انهلل الحنج .

إمذننادد  المقن ندد  بددال النوددالا األددي الشنشدد ط الاىدداخهللاد  (6

أحجند الألالال مخاألن  مل الح الى حىا من ا ا  الشدخا 

 .القن ئ

ىددهالل  ال بنادد  مبنشدد ال مددل األدد  البدد امو األددي ال نبلددد   (7

الا ىدداننهللال منهددن فدد  لحمددن  ملددهللالهللال ذنوددالا م بالادد  

 الجنهزال الا ىاغننء ال إهللخنلهن ف  ملنلج  النوالا.

األي ذانا أال ذاا محهللهللال بكااهن الاونحهن  اإل سعإمذننا   (8

 مل خس  الب ننمو.
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هددددن ذمددددن أل هنددددن  فالا ددددهلل أخدددد ى مالددددهللهللال امذددددل أل اودددد  ل

 الممن ىالل الالمىاخهللمالل لهكه الب امو.

 : مواقع اإلنرتنت املتخصصة يف السرية النبوية:اثانًي

حانمددن ابحددف اإلنىددنل ابدد  الشددبذ  اللنذبالاادد  اددل منلدده     

البحاناده الىددا اه الجددا مدل الذددد الهن دد    اسقد  ب ىددال    

مددل المالاقددع كا  الوددأل  بنلمالضددالع ىددالاء منهددن مالاقددع مماددزال 

لجملادددن  األماددد  أال مذابدددن  الم اذدددز بحدددفط أال مالاقدددع انبلددد  

أخدددد ى خنودددد  بددددن ف اهلل الحاددددي ال ددددساط الالوددددغن  مددددنهد 

الىدددا اه لهلل جددد  أل   اىددداحهللثالهن لألال ادددى بحادددنال ال ىدددال  

البنحددف فددد  الشددبذ  اللنذبالااددد  ادددل   ادد  أب مدددل مح ذدددن  

( خمىددمن   ألددى 500000البحددف ىددالث  األددي مددن ازاددهلل اددل )

ا ادل حجدد مدن العط الهدكا ال اندن اودال   انالال كا وأل  بنلمالضد

 اب  شبذن  الحنىا اللنلما .  ذاا ال  ىال    

إل هكا الذد الهن   مدل المالاقدع أال المالضدالان  احدالب الغدف  

الالىددمال بدد   بمددن أل بلددض هددكه المالاقددع فدد  ا ودد  ملنهللادد  

ط أال  وحنا بدهللع منىدالبالل لالىدسدط   األازمدالل  لأل ىال  

 . ال ال ىال  الح  ف  ملنلج  ىا 
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 ذمددن أل بلضددهن ا خدد  ممددل انددنف  الاددهللافع اددل  ىددال     

 الاىا  األي ىناه الههللاه.

المدل  الامحدااطال  ش  أل هكه المالاقع احادنج إلدي مانبلد    

الملد الى أل الىدنح  مناالحد  لألجمادع هللالل اىداثننء ال  اىدا اع 

أحدددهلل أل اددداحذد بمدددن ا ددد ح فاهدددنط ىدددالاء فددد  إاجدددنهلل المالاقدددع أال 

األاهنط المل الممذل أل النلو المالاقع ال  اى  منهن ادل اإل سع 

  ا  ازذا  المننىا منهن الالضع ال الاب  بانهدن البدال المالاقدع 

اإلىسما  الممازال الالم انهللال بمن اهللاد المالاقدع الجادهللال الازادهلل مدل 

 اإلقبن  األاهن. 

المدددل الودددلا فددد  مثددد  هدددكا البحدددف هلل اىددد  شددد ء مدددل هدددكه 

إلددي مزاددهلل مددل الهلل اىددن  الالانقددا  أل ا مدد  احاددنج  االمالاقددعط إك

لذدل مل فد  الجهد  الاد  أىىد  المالقدع الالضدل  محاالاناده فد  

الغنلددا اددهلل  األددي المحاددالى  نهددد ىدداقهللمالل مددن اننىددا اددالجههد 

الاااقنهللهدط مع احامدن  ال الهلل أخ دنء حادي مدل كالب ا اجنهدن  

الودددحاح ط الاحامدددن  الجدددالهلل مالضدددالان  جادددهللال الممادددزال ادددل 

ا البهللع ب  الانهلل غاد  المىدألمالط حاي انهلل أوحن  ىال    

ط المددن  شددهلل  أنمددن  أحبن دده الأاهللا دده  فشخوددا  ال ىددال  

ا  ح ف  هكه المالاقدع هدال ودهللى لألنادنج اللدنلم  ادل شخودا  
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ن الحاناه الىا اهط بذ  من   ح مدل هدكا النادنج ىدألبا   ال ىال  

 أال إاجنبان.

القهلل أال هلل  ف  مألحقن  البحف بلدض المالاقدع الخنود  بىدا ال 

بلض منهدن مالاقدع احادالب األدي مدنهللال األماد  خنود   ال ىال  

ط أال مالاقع اىالهللا لذاا أال مالاهلل إاسماد  ادل حادنال  بنل ىال  

  .(3)ال ىال  

 :والوثائق ثالًثا: اخلرائط والرسومات

الهلل جغ افاد  الىدا ال النبالاد  المدن اد اب  بهدن مدل ا مدنذل كا  

ا  اللسق  األي مىاالى بسهلل الل ا الاألدي المىداالى اللدنلم ط ك

وددأل  مبنشدد ال بهحددهللاثهن القددهلل االجدده األمددنء البألددهللانان  المىددألمالل 

فاهن مالنن  خنود  فد   الألنالا لاأل  ا منذلطبنلهلل اى  الالاحقا  

اهللال مدل الاشدالا  الف  الالىن   الحنىالبا  الجهلل ا حانلطذثا  مل 

أال  طال بالادددد   أال الوددددال طلألخدددد ا   ىددددالاءالحىددددل اللدددد ض 

الاقناد   ألب   طلىا ال النبالا ا للألد لالهلل اىاامن اخهللد  اإلاضنحا 

الوددنناا  الاددل  ا قمددن س ددسع ابدد  لالحهللاثدد  ااهدد  البنحددف 

أال مدن  ا حدهللافط  ا  الحنىا الا نا ن  مبنشد ال األدي مالاقدع 

 هللا سالثددن   الالادد    اىدداغن  انهددن ط أال ادد اب  بهددن مددل وددال 

                                                 

 .ط مل هكا البحف232ط ا المالحق: انم ( 3)
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الالثدددددن   كا  الودددددأل   لط ذمدددددن أهلل ىدددددهنالىدددددا ال النبالاددددد  الم

ذدددل حنمهدددن الا ضدددهن ب ددد هللا ماىددد ال بمالضدددالان  الىدددا ال ام

دددنط ذمددد أل الىدددن    نالىدددهأل  اخدددهللد األدددد الىدددا ال الالادددن اخ امالم 

 ضا  اقهللد بهن المالاهلل الان اخا  اب  اللد الالل ض الالاشالا  ال

الجألاأل  للألدد الىدا ال النبالاد   غنلا اقهللد خهللم   ألالحنىالبا  امذل 

 .بمىاالاناه المخاألن 

 فوائد استخدام احلاسب يف السرية النبوية:

ىهالل  الحم  حاف امذل لألبنحف أل احمد  فد  هللىد  الاحدهلل  (1

امذل الضله ف  جابه من ازاهلل األدي الخمىدمن   مودهلل  مدل 

مونهلل  الىا ال النبالا  البمن ازاهلل األي لأللدى مجألدهلل هللالل أل 

ااحم  أب مشق  ف  كلد ط بد  أودب  ب مذدنل اإلنىدنل حمد  

قناهللال ملألالمن  وغا ال   االدهللى حجدد اإلبهدند اىدا اع أل 

اهدن مسادال الودنحن  الآ ى المجألدهللا ط هللالل اندنء احم  ف

الامذل إل اىاخهللمهن مبنشد ال فد  أب جهدنز ذمبادالا  اااىد  

 له.

ااىددا  الىددل  حاددف امذددل أل اقاندد  هددكه الموددنهلل  الذثادد ال  (2

ا فدد  الادد  الجددز المذابدد  اددل اىدداالنبهن بىددل  مننىددا جددهلل  

دد ن فدد  الالقدد  الحنضدد  حاددف ذثادد  مددل ا حاددنلط الخوالو 

 لهللاهلل مل الب امو.نزل  أىلن  ال
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ىدد ا  الالودددال  إلددي الملألالمددد  حادددف امذندده ادددل   اددد   (3

البحف الالوال  إلي الملألالم  الم ألالب  بألحمن  بىدا   بد  

الالجمدددع بدددال الملألالمدددن  المان قددد  فددد  مودددنهلل  مالدددهللهللال 

 األاهن ف  الق  الاحهلل األي شنش  الل ض. الاإل سع

االفا  الالق  األي البنحف الاإل سع األي مالاضع هللقاق  فد   (4

 مالهللهللال بهقو  فا ال ممذن . أمنذل

الالوددال  إلددي أحددهللف مددن ذاددا فدد  الىددا ال مددل مقددن   اددل  (5

  ا  الشبذ  اللنذبالاا  اإلنا ن ط الالالوال  إلي المجس  

اللألما  الماخوو ط ال ألا مقدن   أال مالضدالان  محدهللهللال 

امذدددددل أل اوددددد  خدددددس  لحمدددددن  ادددددل   اددددد  الب ادددددهلل 

 اإللذا الن .

ذنإلنجألازا  الغا هن اإل سع األي من ذاا بنلألغن  ا خ ى  (6

اددل   ادد  مح ذددن  البحددف فدد    اددل ىددا ال ال ىددال  

 الشبذ  اللنذبالاا  اللنلما .

ن إمذنناددد  مشدددنههللال الخددد ا   الالودددال ال لألمالاقدددع بددد  الأحانن ددد (7

وال  حا  الماح ذ  ىالاء وال  حقاقاد  جغ افاد  الغا هدن 

أال وال  إاضدنحا  لألاح ذدن  اللىدذ ا  الغا هدنط البدهلالال 

  بالا  أال مخان ال.
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ذننا  اذبا  مدن اداد ا ضده ادل   اد  الحنىدا لأل دسا إم (8

الالمالألمال مدل نودالا أال ودال  لاشدنههللهن جمهدال  أذبد  

 ال   ا  أجهزال الل ض )الهللاان شال(.

إمذننادددد  نقدددد  الملألالمدددد  الا حاألهددددن اددددل   ادددد  الب اددددهلل  (9

اإللذا الندد  مددل شددخا أال مددل م ذددز األمدد  إلددي أخدد ط 

لمخاألنددد ط بىدد ا  ذبادد ال البهللقددد  أذبدد  البهشدددذنلهن الألالانهددن ا

 الاب  مخاألى البألهللال الا منذل.

ىهالل    ح المحنض ا  الالهلل الس ف  الىا ال النبالا  أال  (10

غا هددن ابدد  الحنىددا إلددي مخاألددى أنحددنء اللددنلد الا اوددن  

المبنشدد  بددال اللددنلد الالمددالألد اددل   ادد  الشددبذ  اللنلمادد  

 )اإلنا ن (.

إمذننادد  الجمددع بددال المددنهللال اللألمادد  الالوددال  الاالضدداحا   (11

   المالدددهللهللال فددد  الاشدددالا  الاإلاضدددنح لالألددداد ىدددا ال الالالىدددن

 . ال ىال  

 سلبيات استخدام احلاسب اآللي يف علم السرية:

الجدالهلل بلدض ا خ دنء فدد  إهللخدن  المودنهلل  ا ودألا  فدد   (1

ا قدد اا البنلاددنل  ضدد ال ال م اجلدد  الددنا حددال الحوددال  
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األاه مل الب امو مع النودالا ا ودألا  الم بالاد ط الالاهذدهلل 

 مل وحاهن.

منهلل ف  البحف األي الحنىا ممدن اقألد  إمذنناد  الدالألد ا اا (2

اللنم  الا  اههللى لألالودال    غا  المبنش  مل خس  الق اءا

 إلي الملألالم .

الالقددالع فدد  ىددألبا  بلددض البدد امو المحهللالهللادد  ملألالمناهددنط  (3

الاىاههللافهن لأللننالال الذبا ال بغض النمد  ادل مىداالاهنط ممدن 

ذددل انددهلله مددل احادد  المىدداخهللد الالمشددا ى لألبدد اموط إل لددد ا

اخهللمه مل الماخووالط الم أللال األي األالد الىدا ال الاألدي 

 من اخهللمهن مل ب امو الحنىا ف  الق  الاحهلل.

اىاغس  مالاقع الحنىا مدل بلدض أودحنا البدهللعط المدل  (4

أاهللاء اإلىسد فد  إا دنء ودال ال غاد  ودحاح  ادل  ىدال  

   . 

الجالهلل الاننفس بدال الشد ذن  الاجن اد  فد  إاجدنهلل البد امو  (5

قدد اا مهللمجدده جلألهددن ااجنهدد  أامددن  بلضددهن الددبلض األددي أ

الاذدد   ننددس اللمدد ط ذمددن أل بلضددهن امددهلل إلددي إناددنج جز دد  

لب امجه ف  الىا ال قو هن األي أادهللاهلل محدهللهللال مدل المودنهلل  

النش هن بىل  أق  مع إبقن ه للنالال ذبا  اخا  لألمشدا ب أنده 
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  ف هللا بانهن البدال الب ندنمو ا خد  ا الىدع فد  الىدا الط ممدن 

المشددا ب لألب نددنمو المحددهللالهلل الخبدد ال   اذاشددى هددكا  اجلدد 

 الن هللا إ  بلهلل الالنم  مع الب ننمو.

ال غد من ىب  مل ىدألبان  المدن امذدل أل اذاشدنه اآلخد الل إ  

أل األددد الىددا ال اىدداننهلل ذغادد ه مددل هددكه الاقنادد  الحهللاثدد  الالاددنء 

الملألالمدددن  الماجدددهللهلل الالقدددالب ال الىدددن   اللددد ض المودددنحب ط 

ا  ا ىدداننهللال مددل هددكا الالاددنء الاوددحا  الالم ألددالا هددال اىددام 

 ا خ نء الالامااز.
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 أهم التوصيات

  الاالىع ف  اىاخهللاد الحنىا ف  الألاد الىا ال النبالا ط الإنادنج

المزادددهلل مدددل البددد امو الاالضددداحا  المهلل الىددد  المبناددد  األدددي 

ا خبددن  الوددحاح  الالم ااادد  لألقالااددهلل الشدد اا  الادد  ادد ب  

دد اهددن محمددهلل أبنددنء ا مدد  بحاددنال نب ن الشددبنا مددنهد الخوالو 

 جا  الذمباالا ط بهىنلاا  اقا  اجمع بال الالألاد الالاشالا .

   مانبل  المالاقع الخنو  بب امو الىا ال الغا هن مدل البد امو

الش اا  الإبهللاء المسحمن  األاهن بلهلل هلل اى  ماهنا ط الازذا  

المننىدا منهدن مددل قبد  جهددن  ملناد  مشددهالهلل لهدن بنإلنوددنى 

لشدد ا  الاللألمدد  الوددحا  األددي مثدد  هددكه المالاقددعط الالحذددد ا

بحاددف اذددالل ازذااهددن كا  قامدد  خنودد  انددهلل المشدداغألال بلألددد 

 الىا ال البلألالد الش ال  ا خ ى.

   إاجنهلل أ نلس الودال  االضداحا  الجغ افاد   حدهللاف الالقدن ع

فد  األدد  الالىا ال ال ب هن بنلق آل الذ اد البنلنودالا الدالا هلل

)ىد  هللب( بحادف انادهلل الىا ال الإخ اجهن األدي أقد اا لادز  

البمدن اىده  ا ضدهن  المالألمال الالملألمال لىا ال ال ىدال  

األي ا جهدزال المخاود  فد  قنادن  الادهلل اس الالمحنضد ا  

اللنم ط الالا ذاز األي الوال  الجغ افا  الحهللاث ط الا ىداننهللال 
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مل وال  ا قمن  الونناا  الغا هدن مدل خد ا   ا ىاشدلن  

  بددنلالاقع الملنودد ط اددل بلددهللط لدد ب  خدد ا   الىددا ال النبالادد

 الالمنن   الحهللاث .

  الح ا األي إاجنهلل مالاقع األدي شدبذ  اإلنا ند  اخدهللد ىدا ال

بنلألغددن  اللنلمادد  المخاألندد ط الا جمدد  مددن هددال قددن د  ال ىددال  

ن لمددن اننىددا اقألاددن  أوددحنا الألغددن  ا خدد ى  ب هددن فلألا دد

 بها ن  األما  منن ىب  اقالد باالجاههن الاقالامهن بنىام ا .

 اههللى   الا    الالألاما  الحذالما  الالمنممن هللاد الماىىن 

 بد اج ممادزال فد  الىدا ال النبالاد ط إنادنجالإانن   امالا ل لأل ب 

 الالمنهللاد  الملنالاد  الحدالافز اقهللاد خس  مل إنانجهن اشجاع أال

 (4).ب اموال هكه المل خس  هللاد الالمن . ذنلجالا ز

 من  إاجنهلل ملناا  مالحهللال إلنانج ب امو الا اف اإلىسم  المنهن

 اضمل وحاهن الجالهللال اىاخهللامهن. االأل  بىا ال ال ىال  

  اإل ددسع األددي ا ىددنلاا اللنلمادد  المخاألندد  فدد  إناددنج بدد امو

الاالا اخ الالىا  لدهللى ا مدد ا خد ى الا ىداننهللال مدل أىدنلاا 

اللددد ض الالاشدددالا  الا ىددداننهللال منهدددن فامدددن   االدددن ض مدددع 

 أحذند الش ال  اإلىسما .
                                                 

 .2ذاا الا اف اإلىسما (ط ا )حنل  ب امو  ال   كالمع ِمَتية الىحابنن ط( 4)
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 المق  ا  الهلل اىا  لألىا ال النبالا   إاجنهلل أق اا خنو  اخهللد

فدددد  المىدددداالان  الالألامادددد  المخاألندددد ط مهللاالمدددد  بددددنلخ ا   

 الالوال  الاالضاحا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 أبعاد إدراية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية النبوية

 

238 

 :املالحق

 (5)ك: حياة الرسول سرية واملواقع عن أمثلة لبعض امللحق األول: 

كم كمالحظةكة كإيلاْهَكهنَكاليعنُكتزَيةكلهَ(.)

- http://www.prophetmuhammed.org/prophetmuhammed/. 

- http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/prophet/. 

- http://www.islam101.com/rasool/.    

- http://islamicworld.net/links/prophet_muhammad_sites.ht

m. 

- http://members.tripod.com/oum_abdulaziz/WhoWasMohd1.h

tm. 

- http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/prophet/life 

of prophet.html. 

- http://islam101.com/rasool/bio/profbio.html. 

- http://www.unn.ac.uk/societies/islamic/prophets/muhbiog.ht

m. 

                                                 

 هـ.1424أمثأل  المالاقع ادَّ إاهللاهللهن ف  اند( 5)

http://www.prophetmuhammed.org/prophetmuhammed/
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/prophet/
http://www.islam101.com/rasool/
http://islamicworld.net/links/prophet_muhammad_sites.htm
http://islamicworld.net/links/prophet_muhammad_sites.htm
http://members.tripod.com/oum_abdulaziz/WhoWasMohd1.htm
http://members.tripod.com/oum_abdulaziz/WhoWasMohd1.htm
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/prophet/life%20of%20prophet.html
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/prophet/life%20of%20prophet.html
http://islam101.com/rasool/bio/profbio.html
http://www.unn.ac.uk/societies/islamic/prophets/muhbiog.htm
http://www.unn.ac.uk/societies/islamic/prophets/muhbiog.htm
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- http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/6808/sirah.ht

ml. 

 :(6)حياة الرسول سرية وكتب عن  بيعممواقع امللحق الثاني: 

 

- http://islamicbookstore.com/books-prophet-muhammad--

pbuh--sirah--the-life-of-the-prophet-muhammad.html. 

- http://www.astrolabepictures.com/blopm.html. 

- http://www.islamicbookscanada.com/Biography-

Seerah.htm. 

- http://www.robtee.com/books/Muhammad_A-Biography-

of-the-Prophet.htm. 

- http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/09133215

32/104-8215033-4259156?vi=glance .  

TheProphet 

Peace & Blessings be Upon him  

                                                 

 هـ.1424أمثأل  المالاقع ادَّ إاهللاهللهن ف  اند( 6)

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/6808/sirah.html
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/6808/sirah.html
http://islamicbookstore.com/books-prophet-muhammad--pbuh--sirah--the-life-of-the-prophet-muhammad.html
http://islamicbookstore.com/books-prophet-muhammad--pbuh--sirah--the-life-of-the-prophet-muhammad.html
http://www.astrolabepictures.com/blopm.html
http://www.islamicbookscanada.com/Biography-Seerah.htm
http://www.islamicbookscanada.com/Biography-Seerah.htm
http://www.robtee.com/books/Muhammad_A-Biography-of-the-Prophet.htm
http://www.robtee.com/books/Muhammad_A-Biography-of-the-Prophet.htm
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/0913321532/104-8215033-4259156?vi=glance
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/0913321532/104-8215033-4259156?vi=glance
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- The Prophet and the people who opposed him. 

- How to make the Prophet Muhammad come alive for your 

children. 

- The Prophet's last sermon. 

- How the Prophet instilled brotherhood and sisterhood 

amongst Muslims. 

- What The Prophet Did in Sajdah prostration. 

- Poem: If the Prophet visited you. 

- The Prophet's Marriage Sermon . 

- How the Prophet celebrated Eid . 

- Life of the Prophet: Read a Seerah book online . 

   (7)ك:منتجات إعالمية وأفالم عن حياة الرسو لامللحق الثالث: 

   :احلاسب فيديو عربمنتجات ( 1

- Muhammad: Legacy of a Prophet Video DVD. 

- Understanding the Seerah (6 video set). 

                                                 

 هـ.1424أمثأل  المالاقع ادَّ إاهللاهللهن ف  اند( 7)

http://www.soundvision.com/info/seerah/enemy.asp
http://www.soundvision.com/info/seerah/kids.asp
http://www.soundvision.com/info/seerah/kids.asp
http://www.soundvision.com/info/hajj/lastsermon.asp
http://www.soundvision.com/info/racism/howprophet.asp
http://www.soundvision.com/info/racism/howprophet.asp
http://soundvision.com/info/ramadan/10.sajda.asp
http://www.soundvision.com/Info/weddings/khutba.asp
http://www.soundvision.com/info/eid/sunna.asp
http://www.soundvision.com/info/seerah/hameed0.asp
http://soundvision.com/info/seerah/muhammad.asp
http://soundvision.com/Shop/pview.asp?Item=1432-001
http://soundvision.com/Shop/pview.asp?Item=7432-001
http://soundvision.com/Shop/pview.asp?Item=110-305
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- Peace, War and Alliances in the Prophet's Life. 

- 8 Winning Principles of the Prophet. 

- The Prophet's Development of Youth . 

- The Prophet's Empowerment of Women. 

- Social Service in the Prophet's Life. 

- The Prophet and the people around him . 

- Authenticity of Hadith & Islamic Law . 

- Muhammad (pbuh) the Honest. 

- Opposition to Islam: Yesterday and Today . 

 : عن حياة الرسول احلاسب  صوتية عربأشرطة ( 2

- Understanding the Seerah (6 cassettes). 

- Understanding the Seerah (6 CD) . 

- A Treasury of Islamic Tales (7 CD) . 

- A Treasury of Islamic Tales: The Children's Story Library 

(cassettes). 

http://soundvision.com/Shop/pview.asp?Item=110-176
http://soundvision.com/shop/pview.asp?Item=110-175
http://soundvision.com/shop/pview.asp?Item=110-173
http://soundvision.com/shop/pview.asp?Item=110-174
http://soundvision.com/shop/pview.asp?Item=110-177
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=110-031
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=110-100
http://www.soundvision.com/Shop/pview.asp?Item=110-075
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=110-081
http://soundvision.com/Shop/pview.asp?Item=213-055
http://soundvision.com/Shop/pview.asp?Item=710-052
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=710-050
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=211-009
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=211-009
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- A Treasury of Islamic Tales (cassettes and books). 

- An-Nawawi's 40 Hadith . 

- Gifts from Muhammad (peace and blessings be upon 

him). 

- In Praise of the Last Prophet (peace and blessings be 

upon him) (cassette) . 

- In Praise of the Last Prophet (peace and blessings be 

upon him) (CD). 

- Prayers of the Last Prophet (cassette) . 

- Prayers of the Last Prophet: (cassette and book). 

- Prayers of the Last Prophet (CD). 

- Prayers of the Last Prophet (CD and book). 

- Prophetic Art of communication . 

- The Life of the Last Prophet (casette and book). 

- The Life of the Last Prophet (cassette). 

- The Life of the Last Prophet: CD . 

http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=611-015
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=213-016
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=213-015
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=213-015
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=2166-014
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=2166-014
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=7166-014
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=7166-014
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=2166-001
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=6166-001
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=7166-001
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=7166-002
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=2166-004
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=6166-002
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=7166-007
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- The Prophet's Hands CD. 

- The Prophet's Hands (cassette). 

   عن السرية تباع عرب شبكة احلاسب: كتب (3

- Stories from the Prophet's Life. 

- Stories of the Seerah. 

- Sunshine at Madinah. 

- The Life of Muhammad (peace and blessings be upon 

him) 

- When the Moon Split.  

- A Day With the Prop.het 

- Image of the Prophet Muhammad in the West. 

- Muhammad, the Last Prophet. 

- Prophet's Muhammad's Sermons - Forty Sermons. 

- Remembrance and Prayer: The Way of Prophet 

Muhammad.  

 

http://soundvision.com/Shop/pview.asp?Item=710-007
http://www.soundvision.com/Shop/pview.asp?Item=213-054
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=4361-010
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=425-013
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=420-018
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=421-051
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=421-051
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=488-029
http://www.soundvision.com/Shop/pview.asp?Item=420-016
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=425-056
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=420-020
http://www.soundvision.com/shop/pview.asp?Item=420-020
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 (8) بالسرية:عالقة  احلديث وماله ملواضيع الروابطبعض امللحق الرابع: 

- The Science of Hadith. 

- An introduction to the science of Hadith. 

- Hadith's authenticity. 

 الــي يــة للكــركات املنتجــة للــربامج الرمس املواقــع بعــضامللحــق اخلــام : 

 (9)ك:ختدم السرية النبوية

لشدددد ذ  حدددد ى لاقنادددد   ال ىددددم (. المالقددددع 2000) حدددد ى

الملألالمددددددددددددن . اللنددددددددددددالال األددددددددددددي شددددددددددددبذ  اإلنا ندددددددددددد :  

http://www.harf.com  

لش ذ  الل اس لألذمبادالا .  ال ىم  المالقع(. 2000) الل اس

   http://www.elariss.comاللنالال األي شبذ  اإلنا ن :  

لم ذدددز الاددد اف  بحدددنف  ال ىدددم  المالقدددع(. 2000) الاددد اف

(. اللنالال األدي شدبذ  ا  هللل ـ  ااط )امنلخال طالحنىا اآلل 

   http://www.turath.comاإلنا ن :

                                                 

 هـ.1424أمثأل  المالاقع ادَّ إاهللاهللهن ف  اند( 8)

 هـ.1424أمثأل  المالاقع ادَّ إاهللاهللهن ف  اند( 9)

http://www.islamicvoice.com/2001-07/hadith.htm
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لألمحددهللف. اللنددالال األددي  ال ىددم  المالقددع(. 2000) المحددهللف

  http://www.muhaddith.orgشبذ  اإلنا ن :  

بذ  اإلىددددسما . اللنددددالال األددددي شددددبذ  لألشددددالمالقددددع ال ىددددم  

  http://www.islamweb.netاإلنا ن :

. اللنالال الهنهللىا  لا الا  نمد الحنىالش ذ   ال ىم  المالقع

   http://www.rdi-eg.comاألي شبذ  اإلنا ن : 
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 :املصادر واملراجع

كالقلآ كالَليِ.

 .الىحابنن : محمهلل بل إب اهاد

حنل  ب امو ذاا الا اف اإلىسما ط قىد  :ال   كالمع ِمَتيةك-

ا قاونهلل بجنمل  ا مند محمهلل بل ىلالهلل اإلىسما  ف  ال ادنضط 

 بحف غا  منشال 

مل إنانج ش ذ  وخ  )اإلوهللا   قدد  بلنَمجكالقلآ كالَليِ -

 د.1997( لىن  7,0

( مددل 1,5مذابدد  الىددا ال النبالادد  )اإلوددهللا   قدددـددـ  بلنددَمجك-

هدـ 1420امدنل(  ـدـ  امو ) ا  هللل إوهللا  الخ ادا إلنادنج البد

 د.1999

الهدددال مدددل إنادددنج  الجدددنمع  الودددنى ال ىدددال  ـدددـ  بلندددَمج -

 د.2001)الش ذ  الهنهللىا  لا الا  نمد الحنىا ( بنلقنه الط 

مىنبق  الىا ال النبالا  مل إودهللا  الخ ادا إلنادنج ــ كبلنَمجك-

 هـ.1423امنلط ــ الب اموط ا  هللل 

مدددل إودددهللا  الخ ادددا إلنادددنج  أمهدددن  المدددامنالـدددـ كبلندددَمج -

 ) هلل.  (.ــ امنلالب اموط ا  هللل 

ملن   الل ا الالناالحن  اإلىدسما  مدل إودهللا   ــ كبلنَمجك-
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 امنلط )هلل. (.ــ  لالخ اا إلنانج الب اموط ا  هلل

الىددا ال النبالادد  لألبادد  المىددألد النبالادد  مددل إوددهللا  ـددـ كبلنددَمجك-

( لىن  2,0وهللا  امنلط )اإل ــ ا  هلللالخ اا إلنانج الب اموط 

 د.2000هـ 1420

ضدددمل المذابددد  اإللذا الناددد  لألىددد ال  الودددحنب ـدددـ كبلندددَمج -

امدنلط ـدـ المىألم  مل إوهللا  الخ ادا إلنادنج البد اموط ا  هللل 

 ( )هلل. (. 2,0اإلوهللا ) 

مالىالا  الىا ال النبالا . مل إنانج شد ذ  حد ى  ــ  كبلنَمج -

شداخ ىدألامنل دط نىخ  مل إهدهللاء ماىىد  ال2000اللنلما ط ىن  

 ال اجح  الخا ا . زبل ابهلل اللزا

الغزالا  النبالا ط مل إنانج النهللالال اللنلماد  لألشدبنا ــ كبلنَمج -

 اإلىسم  بنل انضط )هلل. (.

الحددهللاف النبددالب الشدد اىط مددل إناددنج  مالىددالا ـددـ كبلنددَمج -

 د.1999ش ذ  وخ  لىن  

الحهللاف الش اى مل إنانج ش ذ  ح ىط  مالىالا ــ كبلنَمج -

 د.2000( لىن  2,0ا ) اإلوهلل

الادن اخ الحضدن الط مدل إنادنج الخ ادا فد   مذابد ـدـ كبلنَمج -
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 د. 1999هـ 1420( لىن   1,5امنل بن  هلللط )اإلوهللا   قد 

هللمشد   بدل اىدنذ  )اإلودهللا  ا ال (ط  ادن اخـدـ كبلنَمج -   

كد.1999هـ 1419مل إنانج الخ اا ف  امنل بن  هلللط لىن  

النبسء مل إنانج ش ذ  ح ى لألحنىدا ىا  أاسد  ــكبلنَمجك-

 د.2000اآلل ط إوهللا  ىن  

خ اإلىددسم ط مددل إوددهللا  ابددهلل الأل اددى الاددن ا ـددـ بلنددَمجك-كك

 د.1999-هـ 1419لألملألالمن  )اإلوهللا  ا ال (ط لىن  

اددن اخ اإلىددسدط مددل إناددنج شدد ذ  حدد ى لىددن   ـددـكبلنددَمجك-كك

 تِزي كمؤ  ةك  يمَ كاللاجحُكالخيلية.دط 2000

ا هللا الل بددد ط مدددل إنادددنج الخ اددداط امدددنل  ـدددـكلندددَمجب -  

 د.1999-هـ1420( لىن  1,0ط )اإلوهللا ا  هللل

مجمالادد  فاددنالى ابددل اامادد  مددل إناددنج شدد ذ   ـددـكبلنددَمجك-كك

دط االزادع ماىىد  ىدألامنل بدل ابدهلل اللزاددز 2000حد ىط لىدن  

 ال اجح  الخا ا .

ن  مالنن  شاخ اإلىدسد ابدل ااماد  الذدكل  مالندــ كبلنَمجك-كك

األماكه ابل القاد مل إنانجط الخ اا ف  امنل بن  هلللط اإلودهللا  

 د.1998هـ 1419ا ال  لىن  

جدنمع النقده اإلىدسم  مدل إنادنج شد ذ  حد ىط  ـدـكبلنَمج -  
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 دط االزاع ماىى  ىألامنل ال اجح  الخا ا . 2000لىن  

الخ ادا فد   مذاب  الاد اف الىانىد ط مدل إنادنج ــكبلنَمجك-كك

 ط ) هلل. (امنل بن  هللل


