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 ــد َِّمةـــــاملَقـ

 دم وخثا  األنبيثاء   آالعطرة سرية معلم البشرية وسيد ولد  السرية النبوية

ويسثتنري اثا   , مليئة باألحداث والدروس والعرب الثيت يسثتلهم منهثا اإلنسثان    

 .سنه يف حياته ملن أراد خريي الدنيا وايفخرة

وقثدمت دراسثة    ودراسة حياته كمثا أحببتثه    سرية رسول اهلل أحببت 

أرجثو بثكلو وجثه اهلل وأسثأله تعثا  أن      , حياته على أي دراسثة لبشثر آخثر   

وأن يوردنا حوضه يوم القيامة وجيعلنا ممن يرشدون  حيشرنا مع نبيه حممد 

 .اا يقربهم للخالق تبارك وتعا  اخللق هلديه 

منهثا مثا    بعق األحباث املرتبطثة بسثرية الرسثول    وقد يسر اهلل ل  إجراء 

حتقيق ( هث325)ا ويأت  على رأسها كتاب املغازي البن أب  شيبة نشر مستقًل

ا بفضل اهلل تعا  وحيوي مجلة مثن مغثازي رسثول    مستقًل هوطبعت, ودراسة

  إضافة إ  جوانب أخرى هامة يف حياته  ابتداء من زمن مولده وانتهاء

وهلثكا الكتثاب قيمثة علميثة ألن مؤلفثه      , أب  بكر الصثديق   بوفاته وبيعة

ورواياته يف هكا الكتثاب  , (رمحه اهلل)من كبار احملدثني من شيوخ البخاري 

 .كلها مسنده ومن هنا تأت  قوتها وأهميتها

ويأت  هكا العمل اجلديد الكي بني يديكم وهو جمموعة من األحبثاث ذات   

 مثؤمترات علميثة متفرقثة يف اململكثة ويف     طرحتها يف الصلة بسرية الرسول 

بعثثثق دول اخللثثثيج والثثثدول العربيثثثة ونشثثثرت يف أعمثثثال تلثثثو امللتقيثثثات  
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إال أنين آثرت إعثادة نشثرها مثرة أخثرى يف كتثاب مسثتقل لوجثود        , العلمية

ولوجود فائدة يف مجعها للمختصني يف علثم السثرية   , شيئ من الرتابط بينها

رتت كنرًيا يف مجعهثا يف كتثاب واحثد وعنثوان     وقد اح, لعل اهلل أن ينفع بها

أبعثاد إداريثة واقتصثادية    )يربطها مجيًعا حتثى اسثتقر العنثوان هلثكا اعمثو       

 .ويأت  ضمن تلو األحباث(واجتماعية وتقنية يف السرية النبوية

 .مبادئ التخطيط واإلدارة يف السرية النبوية: البحث األول

السنوي الرابع املنعقد يف الشثارقة   والكي ألق  ضمن أعمال اللقاء العلم 

هثث ونثال استحسثان احلضثور     5232بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف صفر 

 .بفضل اهلل ونشر يف أعمال امللتقى املككور

وهثثكا البحثثث يثثبني األسثثلوب النبثثوي يف اإلدارة سثثواء للدولثثة اإلسثثالمية  

ا جيعثل الباحثث   لألزمات مث  أو الدارته  وأفرادها العاملني مع الرسول 

ا من املعجبني بأساليب اإلدارة احلدينة مل يعلمثوا سثبق رسثول    حي  أن كنرًي

     لتلو األساليب اليت نادى بها املتأخرون ويثأت  علثى رأس ذلثو اإلدارة

وقد حاولت التطثرق يف  , باألهداف اليت هلل هلا الكنري يف العصور املتأخرة

 السرية النبوية وقارنتها بنظريثات  هكا البحث للعديد من اجلوانب اإلدارية يف

اإلدارة املعاصرة من خالل مصادرها احلدينة ومع اجلهثد يف هثكا البحثث إال    

ا وأن املوضثثو  حباجثثة ملزيثثد مثثن    أن لثثدي قناعثثة أن البحثثث ال زال قاصثثرً   

ا مثن ككثنهم اجلمثع    األحباث مثن ذوي االختصثاص يف املوضثو  وخصوًصث    
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ا وأدعثوا الثثزمالء  يث وهثثكا لثي  صثثعبً بثني علثثم السثرية وعلثثم اإلدارة احلثد   

 .إلجراء املزيد من األحباث حول هكا املوضو 

ا مثن الربكثة يف   وانشره يف هكا اعمو  بوضعه وأسأل اهلل أن يسري ل  مزيثدً 

 .االعلم والوقت لإلضافة عليه مستقبًل

وخجفائـ     الرسـول  التجارة اخلارجيـة لججييـرة البرةيـة يف  صـر    :البحث الثاني

 .دونالراش

هثثث 5232وهثثو حبثثث ألقثث  يف مثثؤمتر إحتثثاد املثثؤرخني العثثرب يف القثثاهرة      

 .هث5232ونشرته جملة دارة امللو عبد العزيز يف الرياض حمرم

ويتطرق البحث إ  العالقات اخلارجية التجارية للجزيرة العربية يف العصر 

النبثثثوي والراشثثثدي ويتضثثثمن أهثثثم مراكثثثز التجثثثارة العربيثثثة ذات العالقثثثة  

 .ارجية ومراكز التجارة العاملية ذات العالقة بهااخل

كما يتضمن البحث احلديث عن املعاهدات التجاريثة الثيت تيسثر الوصثول     

للتجثثارة اخلارجيثثة سثثواء كانثثت تلثثو املعاهثثدات داخثثل اجلزيثثرة العربيثثة أو   

خارجهثثا لكنهثثا حتقثثق نفثث  اهلثثدف كمثثا تطثثرق البحثثث إ  حجثثم التجثثارة 

تبادلثثة اثثا فيهثثا الصثثادرات والثثواردات والعمثثالت اخلارجيثثة وأهثثم السثثلع امل

وقثثد كانثثت الشثثواهد التار يثثة مثثن   , والنقثثود املسثثتعملة للتبثثادل التجثثاري 

ا كأسث   هثكا اجلانثب كثنريً    والثكي مل يثتغري يف   يالعصرين النبوي والراشثد 

االقتصثثاد وتنميثثة وتثثأمني التجثثار   ةوأنظمثثة حيثثث أولثثت التعليمثثات النبويثث  
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التجارة آمنة أهمية خاصة وطبقت هكه التعليمات وحفظ حقوقهم ووصول 

 .يف العصر الراشدي الكي هو مثرة للغرس النبوي الكريم

: يف اجملتمـ  املـدني  ( رضـي ا   ـنه   )و نوان  أثر أمهـات املـنمن    : البحث الثالث

 .امنوذًج  هد مباوية ة  أةي سفيان 

هات املؤمنني يف يتحدث بالدرجة األو  عن حياة أم ثوإن كان هكا البح 

إال أن احلديث عن أمهات املؤمنني جزء مثن   عصر معاوية بن أب  سفيان 

علمهثن   وهثن زوجثات الثن     , والتثاري  لبيثت النبثوة    سرية الرسثول  

َواْذُكْرَن َما ُيْتَلى ِف  ُبُيوِتُكنَّ ِمْن آَياِت وأعدهن بوح  اهلل للتعلم من بعده 

وبالتال  كانثت  , [األحزاب]  (22)للََّه َكاَن َلِطيًفا َخِبرًيااللَِّه َواْلِحْكَمِة ِإنَّ ا

 تفكثثن معلمثات ومصثثلحا , حيثاتهن بعثثد ذلثو تطبيثثق هلثكه ايفيثثة الكركثة    

فجاء هكا البحثث ليغطث  هثكا اجلانثب يف     , ا لألمة عامةاجتماعيات ومرجًع

وعصر الراشدين من الناحيثة   عهد معاوية ولي  ببعيد عن عهد الرسول 

 .ةالزمني

العصثر  )وقد ألق  هثكا البحثث يف املثؤمتر اخلثام  لتثاري  اجلزيثرة العربيثة        

املنعقثثثثد يف رحثثثثاب جامعثثثثة امللثثثثو سثثثثعود بالريثثثثاض يف سثثثثنة             ( األمثثثثوي

 .ونشر ضمن أعمال املؤمتر
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 .و نوان  احلاسب اآللي واستخدامات  يف  جم السرية: البحث الراة 

صد االسثتخدامات اجلاريثة للحاسثب    وهو حماولة مين يف وقت البحث لر 

ا يف التعرف علثى مثا  ثدم الباحثث     بكلت فيه جهًد, يف خدمة السرية النبوية

للسرية سواء املواقع االلكرتونية دون حصر هلا أو تسمية إذ أنهثا تبلثم مئثات    

األلوف وككلو ما نزل يف األسواق من أقراص مدجمة ختث  السثرية النبويثة    

ما رأيته منها سواء يف اململكة أو اإلمارات أو مصثر  واليت حاولت اقتناء كل 

وغريها وفى تصوري أنين حصرت أهمها يف زمن البحث بل أستطيع القول 

متداول يف حمالت بيع األقراص املدجمة مما  ثدم السثرية يف   معترب وكل ما هو 

علثى كثل    سثريًعا  احينه وأجريت على تلو األقراص دراسة خاصثة وحكًمث  

عثثد تصثثنيفها وهثث  دراسثثة ختثثدم املسثثتخدم للحاسثثب مثثن منهثثا علثثى حثثده ب

متعلمثث  ومعلمثث  السثثرية النبويثثة إال أن الدراسثثة تثثرتبط بوقتهثثا فقثثد تصثثدر  

أقثثراص وأسثثاليب جديثثدة يف أي وقثثت وبالتثثال  فهثث  مل تثثدرج يف البحثثث  

وقثد  . اواستخدامات احلاسب ومواده تتغري يف كثل سثاعة كمثا نعثرف مجيًعث     

وقثثد ألقثث  البحثثث يف , ات حثثول املوضثثو  ذيلثثت البحثثث بثثبعق التوصثثي 

 .هث5230امللتقى العلم  جلمعية السعودية التار ية املنعقد يف مكة املكرمة 
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 :متهيد

وقثد متيثز عثنهم     األنبيثاء, خر آرمحة للعاملني فهو  لقد بعث رسول اهلل 

تشثرف  يف وقثت واحثد حيثث    ( مجع بني الدين القويم وسياسثة الثدنيا  )بأنه 

أن يضثبط أمثور    رأس الدولثة, ولثكلو فقثد أراد    وشغل منصثب  بالنبوة 

ووظائف استقامت ( ومناصب وعماالت)الدولة والدعوة بأنظمة وواليات 

بها الدولة وسارت أحواهلثا ونظمثت قوتهثا البشثرية واملاليثة واالجتماعيثة,       

واألمنية, وسائر أمورها, وقد ظهرت خالل أحداث السثرية النبويثة مبثادئ    

ومقارنتهثثا  ودراسثثتها,اسثثة اإلداريثثة النبويثثة ككثثن استشثثعارها    معينثثة للسي

 يكتثب, ميثا مل يقثرأ ومل   ُأ  ابادئ اإلدارة خثالل العصثور املختلفثة كثان     

وكان من جمتمع بدائ  ال يعرف النقافة وال اإلدارة, وال النظام يف كثنري مثن   

املختلفثثة أرقثثى   األحيثثان, ومثثع هثثكا فقثثد كانثثت تصثثرفات رسثثول اهلل     

صرفات وأصثوب التحركثات يف لتلثف األمثور ودراسثة حثوادث السثرية        الت

ا انطباًعث وما يرتبط بها من مسببات ونتائج تعط  الثدارس لثإلدارة وأمورهثا    

لثثه منيثثل عثثرب التثثاري  البشثثري كلثثه,   فثثك لثثي مميثثز وأمثثام قائثثد إداري  بأنثثه

 كتابثثه,ولثثكلو فثثال غرابثثة أن يقثثوم الكاتثثب األمريكثث  مايكثثل هثثارت يف     

كثأعظم مثؤثر    , باختيار رسول اهلل (م مائة رجل يف تاري  البشريةأعظ)

إن اختيثثاره حملمثثد ليكثثون يف رأس   :)حيثثاة البشثثرية وكهثثد لثثكلو بقولثثه   يف 

القائمة اليت تضم األشخاص الكين كثان هلثم أعظثم تثأثري عثامل  يف لتلثف       

يثنري   ا مثن القثراء إ  حثد أنثه قثد     اعاالت, إن هكا االختيار راا أدهش كثنريً 
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كثان الرجثل الوحيثد يف     التساؤالت, ولكثن يف اعتقثاد املؤلثف أن حممثد     

التثثثاري  الثثثكي لثثثى بشثثثكل أمسثثثى وأبثثثرز يف كثثثال املسثثثتويني الثثثثديين         

 (5).(والدنيوي

لثثه  إن هثثكا االحتثثاد الفريثثد الثثكي ال نظثثري) :يقثثولويقثثول يف موضثثع أخثثر 

رب أعظثم شخصثية   أن يعتث  ا ا ممثا  ثول حممثدً   للتأثري الثديين والثدنيوي مًعث   

 (3).(مفردة ذات تأثري يف تاري  البشرية

 :مفهوم اإلدارة

ا وإن علم اإلدارة علم حديث مل تعرف نظرياته يف العامل الغرب  إال حديًن

يف تنظثثيم الثثدول  اا بأشثثكال لتلفثثة وخصوًصثثوواقعًيثث اكثثان معثثروف عملًيثث

  .وإدارتها منك أقدم العصور

إلدارة ركثثزوا علثثى دراسثثة النظريثثات  ومثثن املالحثثظ أن الدارسثثني لعلثثم ا 

النظريثات  الغربية يف جمال اإلدارة ولتلف الشواهد فيها, مركزين فيها على 

مثن   اوحتليًلث  اوالسلوكيات واملدارس الغربيثة يف جمثال اإلدارة وتناولوهثا نقثدً    

 (2).قبل رواد علم اإلدارة ان فيهم علماء اإلدارة يف العامل العرب 

                                                 

خالد أسعد عيسى وأمحد غسثان سثبانو, دار قتيبثة,     , ترمجةاملائة األوائل مايكل هارت,( 5)

بنبثوة الرسثول    نال يثؤم  ومن اجلثدير بالثككر أن الكاتثب   ) 35, للطباعة والنشر والتوزيع, ص

 وبالتال  فإن على القارئ له مراعاة هكا اجلانب.) 

 .35, صاملائة األوائلهارت,  مايكل (3)

 .022ص  ,(األصول واألس  العلمية) اإلدارة ,سيد.اهلواري, د: انظر (2)
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م ما كان للمسلمني من دور كثبري يف التثأليف يف اإلدارة   وجتاهل الكنري منه

ا مثا يتعلثق بثإدارة الدولثة مثن كتثب       قبل الغربيني بقرون عديثدة, وخصوًصث  

والنظم اإلسالمية املختلفة اليت كنر التأليف فيهثا منثك   ( األحكام السلطانية)

 (2).العصر العباس  األول

تنظيميثثة مثثن العصثثر عتمادهثثا بالدرجثثة األو  علثثى شثثواهد  إوالثثيت كثثان 

 .النبوي وعصر الراشدين

وقد اختلفت تعريفات اإلدارة وه  يف جمملها ختل  إ  أنها عالقات بني 

 .أفراد لتلفني إللاز أعمال حمددة

ومنهم من يرى أن اإلدارة جمرد معرفة ما هو مطلوب عمله من األفراد ثثم  

رأى آخثرون  التأكد من أنهم يؤدون هكا العمل بأحسن وأرخ  الطثرق, و 

 .ه  التنبؤ والتخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق والرقابة

ويرى آخرون أنها سياسة التنسثيق بثني النثواح  املاليثة واإلنتثاج والتوزيثع       

                                                 

يف السياسثة الشثرعية   , (هثث  532ت)تق  الدين أمحد بن عبد السالم: ابن تيمية :انظر مناًل (2)

أبثو احلسثن حممثد    : السهروردي .م5232, دار املعرفة بريوت, 2, طع  والرعيةاإصالح الر

, لطثوط يف مكتبثة السثليمانية بإسثطنبول, حتثت رقثم       حترير األحكثام يف السياسثة  , البغدادي

, تصحيى األحكام السلطانية, (هث202ت)أبو يعلى حممد بن احلسني احلنبل  : الفراء. 3203

أبو :  املاوردي. هث5222الفق , مكتبة أمحد نبهان, سربايا , أندونيسيا,  دموتعليق حممد حا

. (ت.د), دار الفكثر, بثريوت   األحكثام السثلطانية  .(هث205ت)احلسن عل  بن حممد بن حبيب

 .هث5252, مكتبة الفالح, الكويت, 5حتقيق حممد خضر, ط ,امللوكنصيحة 
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 …وحتديد اهليكل التنظيم  للمشرو  والرقابة النهائية على أعمثال التنفيثك  

ب خطثثط ويثثرى آخثثرون أن اإلدارة هثث  الشثثرارة الثثيت تنشثثط وتوجثثه وتراقثث

ويثثرى آخثثرون بأنهثثا عمليثثة خلثثق البيئثثة الداخليثثة   …املشثثرو  وإجثثراءات 

وهنثثاك مثثن يثثرى أن  …للجهثثد املثثنظم بغثثرض حتقيثثق األهثثداف اجلماعيثثة  

اإلدارة ه  عملية اجتماعيثة يرتتثب عليهثا املسثؤولية عثن التخطثيط الفعثال        

وذلثو بعمثل إجثراءات     …ووضع اللوائى اخلاصثة بالعمليثات يف املشثرو     

واإلشثثراف علثثى  املقثثررة والتوجيثثهل سثثليمة لضثثمان االلتثثزام بثثاخلطط  عمثث

 .األفراد العاملني باملشرو  وحتقيق أهداف التكامل بينهم

كما يرى البعق أنها وظيفة تسثعى إ  حتقيثق األهثداف املشثرتكة بثاملوارد      

عثن طريثق أفثراد     أداء أعمثال املتاحة, ويرى آخرون أنهثا وظيفثة مثن شثأنها     

 (0).ه جهود هؤالء األفراد حنو هدف مشرتكآخرين وتوجي

اإلدارة هث  العمليثة اخلاصثة بتنسثيق وتوحيثد      )مدن  عالقث ,  . ويعرف د 

جهود العناصر البشرية يف املنظمة من مثواد وعثدد ومعثدات وأفثراد وأمثوال      

عثثن طريثثق ختطثثيط وتنظثثيم وتوجيثثه ومراقبثثة هثثكه اجلهثثود مثثن أجثثل حتقيثثق  

 (3).(األهداف النهائية للمنظمة

                                                 

السالسثل, الكويثت,    ت, ذا2, طدارةأساسثيات اإل زك  حممود, . د: هاشم من بتصرف (0)

 .هث5252

, نقاًل عن 33دراسة حتليلية للوظائف والقرارات اإلدارية, ص ,اإلدارةمدن , . د :عالق  (3)

 .33, صاإلدارة يف اإلسالمالضحيان, 
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بثثن اا هثثكا التعريثثف مثثن مفثثاهيم كمثثا عثثرف أحثثد البثثاحنني اإلدارة مسثثتقيً 

أنها تعين اسثتخدام العثاملني لتحقيثق األهثداف العامثة      ):مقدمتهون يف دخل

 (5).(واخلاصة اليت يف بداياتها ونهاياتها خدمة من أجل اإلنسان وجمتمعه

 (2).(تشغيل البشر ملا فيه مصلحتهم):ه ما أن مهمة اإلدارة ك

يسثثعى إ  معرفثثة الوضثثع االجتمثثاع  ومثثا يوافثثق هثثكا   )وعلثثى املثثدير أن 

اعتمع وما ال يوافقه وأن يؤس  هكه املعرفة على علم ومعرفة ومعلومثات  

 (2).(صحيحة

َأْن َتُكثوَن   اِإلَّث : وأما يف القرآن الكريم فقثد وردت اإلدارة يف قولثه تعثا    

ْم َفَلْيَ  َعَلْيُكْم ُجَناٌح َألَّا َتْكُتُبوَها َوَأْشِهُدوا ِإَذا ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَنَها َبْيَنُك

َتَباَيْعُتْم َوَلا ُيَضارَّ َكاِتٌب َوَلا َشِهيٌد َوِإْن َتْفَعُلوا َفِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكثْم َواتَُّقثوا اللَّثَه    

 .[البقرة(323[)َوُيَعلُِّمُكُم اللَُّه َواللَُّه ِبُكلِّ َشْ ٍء َعِليٌم

ا وقثد ورد  املعثروف حالًيث   هثا مل أقف على لفظ نبثوي عثن اإلدارة افهوم  و

عند شراح احلديث شثئ ممثا نسثب للسثنة ومثن ذلثو مثا أورده األحثوذي يف         

                                                 

, دار الشثثثروق, جثثثدة, 5, طاإلدارة يف اإلسثثثالمعبثثثدالرمحن إبثثثراهيم, . د: الضثثثحيان (5)

 .22هث ص5255

, دار الشثثثروق, جثثثدة, 5, طاإلدارة يف اإلسثثثالمعبثثثدالرمحن إبثثثراهيم, . د: نالضثثثحيا (2)

 .22ص ,هث5255

, دار الشثثثروق, جثثثدة, 5, طاإلدارة يف اإلسثثثالمعبثثثدالرمحن إبثثثراهيم, . د: الضثثثحيان (2)

 .22ص, هث5255
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وهثو ضثعيف     للثن    طويل منسوبحديث  الرتمكي يفشرحه لصحيى 

َأْي ِاْجَعثْل اْلَحثقَّ    َأِمرَّ ِمثْن اْلثِإَداَرةِ  " اللَُّهمَّ َأِدْر اْلَحقَّ: )عنده وعند غريه بقوله

  (55).(يعين عل  بن أب  طالب" َحْيُث َداَر" َداِئًرا َوَساِئًرا 

ومع اختالف هكه التعريفات من قبل املختصني يف علم اإلدارة فإن املعنى  

واحد وهو حتقيق األهداف عن طريق التنظيم واسثتخدام املثوارد واسثتغالل    

 .الطاقات

فمنها  احلاضر,ام التأليف فيها, يف الوقت وقد تنوعت فنون اإلدارة وأقس

ومنهثثثثا مثثثثا ألثثثثف يف أسثثثثباب النجثثثثاح   (55),مثثثثا ألثثثثف يف اإلدارة احلدينثثثثة

ومنها ما ألف يف اإلدارة  (52),ومنا ما ألف يف اإلدارة اإلنتاجية (53),اإلداري

ومنهثثثا مثثثا ألثثثف يف األصثثثول واألسثثث  العلميثثثة  (52),باألهثثداف والنتثثثائج 

ومنثثا مثثا ألثثف يف نظريثثات   (53),يف إدارة التغثثيريومنثثا مثثا ألثثف  (50),لثثإلدارة
                                                 

 .2325 , حديث رقمحتفة األحوذي ,املباركفوري( 55)
, مؤسسة شباب اجلامعثة, اإلسثكندرية,   احلدينةاإلدارة أمحد حممد, . د: املصري :انظر (55)

 .هث5253
, 3, طصثناعة النجثاح  فيصثل عمثر ,   . د :وباشراحيل. طارق حممد. د: السويدان :انظر (53)

 .هث5235دار األندل  اخلضراء , جدة, 
 .م5225القاهرة,  غريب,, مكتبة اإلنتاجيةإدارة عل , . د: السلم  :انظر (52)
, مكتبة عني مش  بالقثاهرة,  2, طاإلدارة باألهداف والنتائجسيد, . د: اهلواري:انظر (52)

 .م5222
القثاهرة,    مشث , , مكتبثة عثني   اإلدارة األصول واألس  العلمية ,اهلواري: انظر مناًل (50)

 .م5255
, ترمجة حتية عمارة, مراجعة شفيق رزق اهلل, اسرتاتيجية التغيريدافيد, : ويلسون :انظر (53)

 .م5220القاهرة,  الفجر,, دار 5ط
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 (52),والتنظثثيم ومنهثثا مثثا ألثثف يف أساسثثيات اإلدارة   (55),التطثثوير اإلداري

كمثثا ألفثثت كتثثب    (35),واالتصثثاالت اإلداريثثة  (52),واإلدارة االسثثرتاتيجية

وحصثثر الفنثثون أو الكتثثب اإلداريثثة ممثثا     (35),لتلفثثة يف اإلدارة يف اإلسثثالم 

جملدات لكن ما ذكرته هنا هثو أمنلثة لثبعق مثا يتداولثه       يستحيل وحيتاج إ 

 .الناس يف املكتبات  من كتب ذات عالقة باملوضو 

  اخلزاعثثوأمثثا التثثأليف يف اإلدارة النبويثثة فثثإن مثثن أقثثدم مثثن ألثثف فيهثثا      

ختريج الدالالت الشرعية على مثا كثان يف عهثد رسثول     )التلمسان  يف كتابه 

 (33).(االت الشرعيةمن احلرف والصنائع والعم اهلل 

                                                 

, وزارة التعلثيم,  5, طنظريات التطثوير اإلداري عاصم وآخرون, . د: األعرج  :انظر (55)

 .هث5253بغداد, 

, الشركة العربيثة للتوزيثع,   أساسيات اإلدارة والتنظيمحممد عبداهلل, : عبدالرحيم :انظر (52)

 .5223القاهرة, 

, ترمجة حممود عبثد احلميثد   ة االسرتاتيجيةدافيد, اإلدار: توماس وهنجر: وهلني :انظر (52)

 .م5223, معهد اإلدارة, الرياض, مرس  وآخرون

, االتصثاالت اإلداريثة ماهيتهثا وأهثدافها    فهد بن سعود بن عبثدالعزيز,  : العنيمني: انظر (35)

 .هث5252, الرياض, 3ط

بثثدون , 2ط  ,اإلدارة واحلكثثم يف اإلسثثالمعبثثدالرمحن إبثثراهيم, . د: الضثثحيان: انظثثر (35)

, 5, طاإلدارة يف اإلسالمعبدالرمحن إبراهيم, . د: الضحيان. 225ص  (هث5255), مكان

 .هث5255دار الشروق, جدة, 

ختريج الدالالت السمعية على ماكان فى على بن حممد التلمسانى,  نأبو احلس: اخلزاعى( 33) 

, مثود أبثو سثالمة   حتقيق أمحد حم, من احلرف الصنائع والعماالت الشرعية  عهد الرسول

 .هث 5255القاهرة , اعل  األعلى للشئون اإلسالمية
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 وكثثكلو مثثا ألفثثه عبثثد احلثث  الكتثثان  يف كتابثثة املشثثهور الرتاتيثثب اإلداريثثة  

 (32).(نظام احلكومة النبوية)أو

التخطثيط والتنظثيم,   )داريثة هلثا عمليثات رئيسثة أربثع هث       واألعمال اإل  

وهثثثكه األمثثثور لثثثدها يف كثثثل أنثثثوا  اإلدارة العامثثثة    ( والتوجيثثثه والرقابثثثة 

هلثثا شثثواهد لتلفثثة مثثن أحثثداث السثثرية النبويثثة, ومثثن  ولثثد (32),واخلاصثثة

واعتمثثع   أحكثثام الشثثريعة املختلفثثة الثثيت طبقهثثا ومارسثثها رسثثول اهلل     

 .املسلم يف أيامه

يف  …ةتثالزم كثل جهثد مجثاع  يف املؤسسثات الدينيثة واخلرييث       )واإلدارة 

تصثثاحب  اإلدارةاخل كمثثا أن …أو يف املنثثزل  املستشثثفيات أو املستوصثثفات 

 (30).(جلهد اجلماع  بغرض حتقيق مصلحة عامة منفعة عامةا

للمجتمع املسثلم أثثرت وتثأثرت بثالظروف      والشو أن إدارة الرسول  

البيئيثثة املختلفثثة الثثيت عاصثثرته سثثواء منهثثا األخالقيثثة الدينيثثة الثثيت أثثثر فيهثثا  

أو االقتصادية واالجتماعية والسياسية واليت غري فيها رسثول   رسول اهلل 

أكثثثرب تغثثثيري, كمثثثا أنهثثثا احثثثدوديتها وبالبيئثثثة الثثثيت وجثثثدت فيهثثثا    اهلل 

وإمكانيات الزمان واملكان كان هلا تثأثري مباشثر يف أسثلوب اإلدارة النبويثة,     
                                                 

, 3ج , نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب اإلدارية, عبداحلى بن عبد الكبري: الكتانى( 32) 

 (.ت.د)بريوت , دار الكتاب اللبنان 

 .32, صاإلدارة يف اإلسالمعبدالرمحن إبراهيم, . د: الضحيان (32)

 .055 , صواألس  العلمية اإلدارة األصول ,وارياهل( 30)
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حكوميثثة, إدارة دينيثثة  مؤسسثثية شثثبهالثثيت ككثثن اعتبارهثثا إدارة حكوميثثة و 

رة عسثثكرية, إدا ة, إدارواقتصثثادية, إدارة اجتماعيثثة إدارة أسثثرية وعائليثثة  

مشثرتكة, إ  غثري ذلثو مثن جوانثب وأنثوا         ة, إدارأزمات, إدارة تطبيقيثة 

ككن دراستها واالقتباس منهثا    اإلدارة اليت نراها ماثلة يف سرية الرسول 

 .من خالل املواقف واألحداث املختلفة

ورغثثم كنثثرة الدراسثثات عثثن اإلدارة اإلسثثالمية وفكرهثثا وتطبيقاتهثثا يف       

ا, إال دول اإلسالمية الثيت امتثدت ةسثة عشثر قرًنث     العصور املختلفة عرب ال

أن أصول هكه املمارسات ومستنداتها الشرعية وسثوابقها النظاميثة تعثود إ     

مثن وجهثة   العصر النبوي الكي مل يغطثى كمثا جيثب يف الدراسثات اإلداريثة      

 .األخرىكما غطيت العصور اإلسالمية نظري 

  :مفهوم التخطيط

طثوط وقثد مجعثه    تطيلة يف الشث ء واجلمثع خُ  املسث  اخَلط الطريقثة :)هو من

طوط ُخ ويقال الكأليف الغبار كاألخطاط  فقال ومشناط َطالعجاج على أْخ

 اخَلثط الطريثق   واحثدتها و يف األرض أي طرائق مل يعم الغيث البالد كلها, 

ط الشث ء  َخث  كتثب و ط القلثم أي  َخث  عنثه و ط وال تظلثم  ذلو اخَلث  يقال إلزم

 التهثثكيب التخطثثيط  والتخطثثيط التسثثطري  غثثريه, بقلثثم أو كتبثثه ا طثثه خًطثث 

 (33).(عليه ذنوبه أي سطرت تقول خططتكالتسطري 

                                                 

 .325ص , 5 ج ,لسان العرب ,ابن منظور (33)
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 َطَطَخُم ويدبره وثوبفالن  ط يف األرض إذا كان يفكر يف أمره :)ويقال 

خثط وجهثه    لطثط و طوط وككلو متر لطط ووحش ُخ ُمَخَطَط فيهوكساء 

 اخُلطثة كثاخلط   ره وعثكا اختط الغالم أي نبت  خطوط وفيه  اختط صارتو 

تنثزل مثن    اخُلطثة األرض ط و و اخَلث  اخَلثط الطريثق  و  …للطريقة كأنها اسم 

أن يعلثم   واختطهثا وهثو  خطها لنفسه خطا  ذلو وقدغري أن ينزهلا نازل قبل 

الكوفثة   َطَطث ُخ دارا ومنثه  إحتازهثا ليبنيهثا  عليها عالمة بثاخلط لثيعلم أنثه قثد     

 (35).(والبصرة

ان جلماعة من املسثلمني أن  تطثوا الثدور يف موضثع     طة إذا أذن السلطواخلِِ

بعينه ويتخكوا فيثه مسثاكن هلثم كمثا فعلثوا بالكوفثة والبصثرة وبغثداد وإمنثا          

كسرت اخلاء من اخلطة ألنها أخرجت على مصدر بثين علثى فعلثه   ومجثع     

ط للمكثان الثكي  تطثه لنفسثه مثن غثري هثاء يقثال          يقال ِخ…َطَططة   ِخاخِل

 (32).طط الطريق يقال  الزم هكا اخَلقال  واخَل  ط بين فالنهكا ِخ

الوظيفثثة اإلداريثثة األو  :)وقثثد عثثرف أحثثد علمثثاء اإلدارة التخطثثيط بأنثثه

للقيام بأي نشاط من األنشطة ويتطلب القيام به بنجثاح حتليثل البيانثات عثن     

 (32).(املاض  واختاذ قرار يف احلاضر وتقييم للمستقبل

                                                 

 .322 ص, 5 ج ,لسان العرب ,ابن منظور (35)

 .322 ص, 5 ج ,لسان العرب ,ابن منظور( 32)

 .555ص , أساسيات اإلدارة والتنظيمحممد عبداهلل,  ,معبد الرحي (32)
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ستعداد يف احلاضر ملا يواجهثه اإلنسثان يف   وككن تلخي  التخطيط بأنه اال

املستقبل والسري على طريقة ومنط خاص ومدروس لتحقيق أهداف حاضرة 

 .ومستقبلة

ومراحل سريته املختلفثة تسثري وفثق خطثط      وقد كانت حياة رسول اهلل 

مدروسة مبنية على معرفة الواقع وتوقع املستقبل واملساهمة يف تسيري األمور 

, وما سرية الدعوة واختفاء الرسول يف دار األرقثم وأمثره   حاضرة ومستقبلة

أصثثحابه بثثاهلجرة إ  احلبشثثة, وعثثرض نفسثثه علثثى القبائثثل وهجرتثثه إ      

 .املدينة, وكافة حتركاته إال وفق خطط مدروسة وحمددة

وكثثكلو احلثثال يف كثثل غثثزوة وحادثثثة مثثن حثثوادث السثثرية نالحثثظ فيهثثا     

حزاب, وغزوة خيرب, وفتى مكة التخطيط املسبق منل غزوة بدر وغزوة األ

 .وغريها من الوقائع والسرايا املختلفة يف السرية النبوية

خطثثط لتحصثثني املدينثثة يف اخلنثثدق املشثثهور وقثثام       كمثثا أن الرسثثول  

بتخطيطه ورمسه بنفسه على األرض, وحتديد مواقع احلفر ومسثري اخلنثدق   

كمثا أنثه    (25),وعمل مع الصثحابة فيثه لتقويثة دفاعثات املدينثة ضثد أعثدائها       

خطط حلشد كل الطاقات العسكرية البشثرية لصثد تلثو املوجثة املعاديثة مثن       

 .األحزاب

 
                                                 

 .353ص , 2 , جيةالسرية النبو ,ابن هشام (25)
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 :التنظيم وترتيب املسنوليات

شرف ارتبة النبوة وه  أعلى املراتب البشرية  من املعروف أن الرسول 

رأس اعتمثع املسثلم منثك بداياتثه األو  يف       ومع هكا التشريف فقد كان 

يثدير شثؤونها     رمة, وحني قامت دولثة اإلسثالم يف املدينثة كثان     مكة املك

بنفسثثه ويثثرأس الدولثثة ومسثثؤولياتها الدنيويثثة ويسثثوس أمورهثثا املختلفثثة        

 .ويكلف غريه من الصحابة اسؤوليات حمددة وبطريقة منظمة

َوِإَذا َكاُنوا َمَعُه  إنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّكيَن آَمُنوا ِبَاللَِّه َوَرُسوِلِه :َتَعاَلىوقد َقاَل 

َفَجَعثَل َدِليثَل اْبِتثَداِء اْلِإَكثاِن      .(25)َيْكَهُبوا َحتَّثى َيْسثَتْأِذُنوهُ   َجاِمٍع َلْمَعَلى َأْمٍر 

  .ُثمَّ ِبَرُسوِلِه  ,ِبَاللَِّهالَِّكي َما ِسَواُه َتَبٌع َلُه اْلِإَكاَن 

األمور وعثدم إفسثاد   ثم التنظيم واالستئكان من املسؤول والشعور برتتيب 

 . النظام والتخل  عن الواجبات واحرتام القيادة واملسؤولية

حينمثثا بايعثه األنصثثار بيعثة العقبثثة    ومثن أكثرب الشثثواهد علثى ذلثثو أنثه     

لثثه نقبثثاء مثثن بيثثنهم يكونثثون مسثثؤولني عثثن   النانيثثة طلثثب مثثنهم أن  رجثثوا

كان   ما أنه ك (23),ايفخرين لتلق  األوامر ومتابعة التنفيك كل فيما  صه

ا على الرتتيب والتنظيم باستمرار وكانت أوامره يف هكا اجلانثب قويثة   حريًص

 .وواضحة, يف أمور العبادة واجلهاد وما يتبع ذلو من أمور أخرى

                                                 

 .33ية آ, سورة النور( 25)

 ,سثبل اهلثدى والرشثاد   , الصثاحل  الشثام   : وانظثر . 230ص , املغثازي  ,ابن أبى شيبة (23)

 .325ص , 2ج
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يوص  أصحابه بتنظيم أمورهم فقثد روى األمثام أمحثد بثن      وقد كان  

بفثثالة مثثن  ال حيثل لنالثثثة يكونثون   :قثثال حنبثل يف مسثثنده أن رسثول اهلل   

 (22).األرض إال أمروا عليهم أحدهم

كان يبعث اجليوش والسثرايا املختلفثة ويكلثف أحثد الصثحابة       كما أنه 

 .بإمارتها وقيادتها

حينمثا دخثل مكثة وهثو علثى رأس جثيش املسثلمني نظثم فثرق           بل إنه 

اجليش الفاحتة بدقة وحدد لكل فرقة قيادة ومنفك وموقع ومهام بدقة متناهية 

 .ن للمسلمني وألهل مكة أكرب قدر من النظام والسالمة واألمنحتى يضم

يتخثثك االحتياطثثات املختلفثثة حتثثى ال يشثثغر منصثثب     بثثل إن الرسثثول 

اْسثثَتْخَلَف َرُسثثوُل اللَّثثِه )مؤتثثه األمثثارة والقيثثادة واملسثثؤولية فهثثاهو يف غثثزوة 

َقثاَل َفثِإْن ُأِصثيَب    صلى اهلل عليثه وسثلم َعَلثى َجثْيِش ُمْؤَتثَة َزْيثَد ْبثَن َحاِرَثثَة وَ        

َفَجْعَفُر ْبُن َأِب  َطاِلٍب َفِإْن ُأِصيَب َفَعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحثَة َفثِإْن ُأِصثيَب َفْلَيثْرَتِق     

اْلُمْسِلُموَن َرُجًلا َفَتَقدََّم َزْيٌد َفُقِتَل َفَأَخَك الرَّاَيَة َجْعَفٌر َوَتَقدََّم َفُقِتَل َفَأَخَك الرَّاَيَة 

 (22).(اْلَوِليِدلَِّه ْبُن َرَواَحَة َفَتَقدََّم َفُقِتَل َفاْخَتاَر اْلُمْسِلُموَن َبْعَدُه َخاِلَد ْبَن َعْبُد ال

يف اختيار خالد أكرب دليثل علثى لثاح الرسثول      ولعل تصرف الصحابة 

      يف تربية أصحابه على النظام والرتتيثب وأن ال يرتكثوا املسثؤولية شثاغرة

 .دون قيادة
                                                 

 .555ص , 3, جاإلمام أمحد سندم( 22)

 .235ص , املغازى, ابن أبى شيبة: وانظر. 53 , صاألحكام السلطانية ,املاوردي (22)
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يثثنظم البلثثدان املختلفثثة حينمثثا تثثدخل حتثثت لثثواء الدولثثة        كمثثا كثثان  

اإلسالمية حيث يعني عليهثا األمثراء وحيثدد هلثم مسثؤوليات خاصثة ويعثني        

هلم مثن يقومثون اهثام أخثرى مسثاعدة منثل القضثاء وتنظثيم بيثت املثال أو           

أعمال الزكاة وغريها من األمور اليت حيتاجها اإلقلثيم أو البلثد الثكي دخثل     

 (20).دولة اإلسالميةحتت نظام ال

َُيَقدَُّم ِف  إَماَرِة اْلُحُروِب الرَُّجُل اْلَقِويُّ الشُّثَجاُ  َوِإْن َكثاَن     وقد كان )}

  َوِلَهثَكا َكثاَن النَِّبث ُّ    ( . ِفيِه من ُهَو َأْصَلُى ِمْنُه ِف  الثدِّيِن إَذا َلثْم َيُسثدَّ َمَسثدَّهُ    

إنَّ َخاِلثَد َسثْيٌف   ) :َوَقثالَ ى اْلَحثْرِب ُمْنثُك َأْسثَلَم    َيْسَتْعِمُل َخاِلَد ْبَن اْلَوِليثِد َعَلث  

 َمَع َأنَُّه َأْحَياًنا َقثْد َكثاَن َيْعَمثُل َمثا ُيْنِكثُرُه النَِّبث ُّ       (. َسلَُّه اللَُّه َعَلى اْلُمْشِرِكنَي 

ُأ إَلْيثو  ُهثمَّ إنِّث  َأْبثرَ   اللَّ):َوَقثالَ َقاَم ُثمَّ َرَفَع َيَدْيِه إَلثى السَّثَماِء    ثثَمرًَّة  ثثَحتَّى إنَُّه 

ِلَأنَُّه َكاَن ; َوَمَع َهَكا َفَما َزاَل ُيَقدُِّمُه ِف  إَماَرِة اْلَحْرِب  ……ِممَّا َفَعَل َخاِلٌد

َكاَن َأُبو َذرٍّ رضث     .َتْأِويٍلَأْصَلَى ِف  َهَكا اْلَباِب ِمْن َغْيِرِه َوِفْعُل َما َفَعَل ِبَنْوِ  

َيا َأَبثا  :)َوَمَع َهَكا َفَقاَل َلُه النَِّب ُّ ; ْنُه ِف  اْلَأَماَنِة َوالصِّْدِق اهلل عنه َأْصَلَى ِم

َلثا َتثَأمََّرنَّ َعَلثى اْثَنثْيِن     : َذرٍّ إنِّ  َأَراك َضِعيًفا َوِإنِّ  ُأِحبُّ َلو َما ُأِحبُّ ِلَنْفِس  

 .ُمْسِلٌمَرَواُه  .(َوَلا َتَولََّينَّ َماَل َيِتيٍم

                                                 

, 3ج  الرتاتيثثثب اإلداريثثثة ,الكتثثثان . 20 ص ,السثثثلطانية ماألحكثثثا ,ردياملثثثاو :انظثثثر (20)

الواليثة علثى    ,العمثري . 022ص 5ج  ختريج الدالالت السثمعية  , اخلزاع. 225ثث 225ص

 .20ص , البلدان
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َمثا  ):َرَوىا َذرٍّ َعثْن اْلِإَمثاَرِة َواْلِوَلاَيثِة ِلَأنَّثُه َرآُه َضثِعيًفا َمثَع َأنَّثُه َقثْد         و َنَهى َأَبث 

 َوَأمَّثَر النَِّبث ُّ    .(َدَق َلْهَجًة ِمْن َأِبث  َذرٍّ َأَظلَّْت اْلَخْضَراُء َوَلا َأَقلَّْت اْلَغْبَراُء َأْص

اْسثِتْعَطاًفا ِلَأَقاِرِبثِه الَّثِكيَن     ثالسََّلاِسثِل   َذاِت " َمرًَّة َعْمَرو ْبَن العثاص ِفث  َغثْزَوِة    

ِلَأْجثِل َطَلثِب َثثْأِر    ; َوَأمََّر ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد  .ِمْنُهَعَلى َمْن ُهْم َأْفَضُل  ثْ َبَعَنُه إَلْيِهم

َيُكثوُن َمثَع    َكَكِلَو َكاَن َيْسَتْعِمُل الرَُّجَل ِلَمْصَلَحِة َراِجَحٍة َمَع َأنَُّه َقْد َكاَن .َأِبيِه

 اْلَأِمرِي َمْن ُهَو َأْفَضُل ِمْنُه ِف  اْلِعْلِم َواْلِإَكاِن 

 :اْلثَأِمنيُ إذا رأى أن اْلَحاَجُة ِف  اْلِوَلاَيِة إَلى اْلَأَماَنثِة َأَشثدَّ ُقثدَِّم     وقد كان 

َلثا ُبثدَّ ِفيثِه ِمثْن ُقثوٍَّة      َفَأمَّا اْسِتْخَراُجَها َوِحْفُظَها َف; اْلَأْمَواِل َوَنْحِوَها  ِمْنُل ِحْفِظ

َوَأَماَنٍة َفُيَولَّى َعَلْيَها َشادٌّ َقِويٌّ َيْسَتْخِرُجَها ِبُقوَِّتِه َوَكاِتٌب َأِمنٌي َيْحَفُظَها ِبِخْبَرِتِه 

يِن َوَكَكِلَو ِف  إَماَرِة اْلَحْرِب إَذا َأَمَر اْلَأِمرُي ِبُمَشاَوَرِة َأْهِل اْلِعْلِم َوالثدِّ  .َوَأَماَنِتِه

َوَهَكثَكا ِفث  َسثاِئِر اْلِوَلاَيثاِت إَذا َلثْم َتثِتمَّ اْلَمْصثَلَحُة        ; َجَمَع َبْيَن اْلَمْصثَلَحَتْيِن  

َفَلا ُبدَّ ِمْن َتْرِجيِى اْلَأْصَلِى َأْو َتَعدُِّد اْلَمْوَلى إَذا ; ِبَرُجِل َواِحٍد َجَمَع َبْيَن َعَدٍد 

 .مٍَّتاَلْم َتَقْع اْلِكَفاَيُة ِبَواِحِد 

َفِإْن َكاَن َأَحثُدُهَما َأْعَلثَم   ; اْلَأْعَلُم اْلَأْوَرُ  اْلَأْكَفُأ  :اْلَقَضاِءَوُيَقدَُّم ِف  ِوَلاَيِة  

; اْلثَأْوَرُ    ثثث  ِفيَما َقْد َيْظَهُر ُحْكُمُه َوُيَخاُف ِفيثِه اْلَهثَوى   ثثُقدَِّم ; َواْلآَخُر َأْوَرَ  

َفِفث  اْلَحثِديِث َعثْن النَِّبث ِّ      .اْلثَأْعَلمُ  :اِلاْشثِتَباهُ ِفيثِه   َوِفيَما َيُدقُّ ُحْكُمُه َوُيَخثافُ 

إنَّ اللَّثثَه ُيِحثثبُّ اْلَبَصثثَر النَّاِفثثَك ِعْنثثَد ُوُروِد  ) :َقثثاَلصثثلى اهلل عليثثه وسثثلم َأنَّثثُه  

 ( 23) .{(َل ِعْنَد ُحُلوِل الشََّهَواِتالشُُّبَهاِت َوُيِحبُّ اْلَعْقَل اْلَكاِم

                                                 

 .302ثث  300ص, 32ج , الفتاوى ,ابن تيمية (23)
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َبْعًنثا   ِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َرِضَ  اللَُّه َعْنُهَمثا َقثاَل َبَعثَث النَِّبث ُّ     َعْن َعْب وقد ورد

: َوَأمََّر َعَلْيِهْم ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد َفَطَعَن َبْعُق النَّثاِس ِفث  ِإَماَرِتثِه َفَقثاَل النَِّبث ُّ      

َماَرِة َأِبيِه ِمْن َقْبثُل َواْيثُم اللَّثِه ِإْن    َأْن َتْطُعُنوا ِف  ِإَماَرِتِه َفَقْد ُكْنُتْم َتْطُعُنوَن ِف  ِإ)

َكثاَن َلَخِليًقثثا ِلْلِإَمثثاَرِة َوِإْن َكثثاَن َلِمثثْن َأَحثبِّ النَّثثاِس ِإَلثث َّ َوِإنَّ َهثثَكا َلِمثثْن َأَحثثبِّ   

 (25).(النَّاِس ِإَل َّ َبْعَدُه 

يأمر البقية بالسثمع والطاعثة لألمثراء والقثادة       ولتمام التنظيم فقد كان 

 املعروفب

َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم السَّْمُع َوالطَّاَعُة :)ِف  اْلَحِديِث الصَِّحيِى  وقد َقاَل  

ِف  ُعْسِرِه َوُيْسِرِه َوَمْنَشِطِه َوَمْكَرِهِه َما َلْم ُيْؤَمْر ِبَمْعِصَيِة اللَِّه َفِإَذا ُأِمَر ِبَمْعِصَيِة 

( ُلثوِق ِفث  َمْعِصثَيِة اْلَخثاِلقِ    َلا َطاَعَة ِلَمْخ) :اَل َوَق( ِه َفَلا َسْمَع َوَلا َطاَعَةاللَّ

 .من جممو  الفتاوى

يوصث  بالطاعثة    ومع هكه األوامر الصارمة بالسمع والطاعة فقثد كثان   

يف املعروف وعثدم االسثتجابة لألخطثاء الثيت يصثدرها املسثؤولون فقثد ورد        

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيثِه َوَسثلََّم َبَعثَث َجْيًشثا     َعْن َعِل ٍّ َرِضَ  اللَُّه َعْنُه َأنَّ َرُسوَل ال)

َوَأمََّر َعَلْيِهْم َرُجًلا َفَأْوَقَد َناًرا َفَقثاَل اْدُخُلوَهثا َفثَأَراَد َنثاٌس َأْن َيثْدُخُلوَها َوَقثاَل       

َوَسثلََّم َفَقثاَل    آَخُروَن ِإنََّما َفَرْرَنا ِمْنَها َفُكِكَر َذِلَو ِلَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّثُه َعَلْيثهِ  

ِللَِّكيَن َأَراُدوا َأْن َيْدُخُلوَها َلْو َدَخْلُتُموَها َلْم َتَزاُلوا ِفيَها ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمثِة َوَقثاَل   

                                                 

 .2205 ص, املناقب بكتا, البخاريصحيى  (25)
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ِلْلثثآَخِريَن َقْوًلثثا َحَسثثًنا َوَقثثاَل َلثثا َطاَعثثَة ِفثث  َمْعِصثثَيِة اللَّثثِه ِإنََّمثثا الطَّاَعثثُة ِفثث           

 (22). (اْلَمْعُروِف

ن كل موظثف وعامثل لثه مسثؤوليات حمثددة سثواء كانثت دينيثة أو         وقد كا

دنيويثثة, فثثاملؤذن مسثثتأمن علثثى الوقثثت ومسثثؤول عثثن متابعثثة اإلمثثام فيمثثا    

 (22).امع أن اإلمام أعلى منه منصًب لوتأخر,

لثه الطثرق والوسثائل     والقاض  وظيفتثه العثدل بثني النثاس, وقثد حثددت      

 (25).املعينة على ذلو

ظائف يف العهد النبوي كثنرية ويصثعب حصثرها إال    األمنلة للوفإن وهككا 

 (25).أن كل وظيفة أو عمالة منها هلا واجبات حمددة

 :إدارة املوارد البشرية

من املعلوم أن اإلدارة تعتمد يف تنفيك أعماهلا وحتقيق أهدافها على القثوى  

 .البشرية القادرة على حتقيق األهداف املنشودة

ى البشرية العاملة معثه يف إدارة شثؤون   بالقو ولكلو فقد اهتم الرسول 

الدولة والدعوة اإلسالمية, ويعترب االهتمام باملساعدين والقوى العاملة من 

                                                 

 .323حديث رقم  ,دمسند اإلمام أمح (22)

 .322, شرح احلديث رقم فتى الباري ,ابن حجر( 22)

 .0352, شرح احلديث رقم فتى الباري ,بن حجرا (25)

 .05ص, 5, ج الرتاتيب اإلدارية ,الكتان : انظر (25)
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أهثثثم األولويثثثات يف اإلدارة القدكثثثة واحلدينثثثة بثثثل وروحهثثثا الثثثيت تعتمثثثد    

 (23).عليها

لسثكان املدينثة املنثورة     ولعل عملية اإلحصاء الثيت أمثر بهثا رسثول اهلل     

ن اهلجثرة مثن أكثرب األدلثة علثى االهتمثام اعرفثة القثوة البشثرية          بعد فثرتة مث  

بإحصاء املسثلمني يف قولثه اكتبثوا      أمر  وتقديراتها فقد ورد أن الرسول 

ا مثثن تلفثثظ باإلسثثالم مثثن النثثاس يقثثول حكيفثثة بثثن اليمثثان فكتبنثثا لثثه الًفثث       

اإلدارة مباشثثرة لكنثثه يعطثث  وإن كثثان األمثثر ال  ثث   (22)وةسثثمائة رجثثل

 .ا حول االهتمام بالطاقات البشرية ودراستهاخاًص اًممفهو

اعتمثثع املسثثلم يف العصثثر النبثثوي متنثثل يف بداياتثثه األو  يف املدينثثة  نظثثام و

ينتمون لعنصرين رئيسني هما  ا أن العاملني مع الرسول املنورة وخصوًص

ول املهاجرون واألنصار وهم الكين قاموا اعظم املهام اإلدارية يف دولة الرس

      وكانثثت هلثثثم مسثثاتهم اخلاصثثثة املوصثثوفة يف القثثثرآن الكثثريم يف قولثثثه

َوالَِّكيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواْلِإَكاَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َوَلا :تعا 

َوَلْو َكاَن ِبِهْم َيِجُدوَن ِف  ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم 

 .[ احلشر ( 2 [)َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشىَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَو ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

كانثثت هلثثم صثثفات املثثؤمنني البثثاذلني ألنفسثثهم وأمثثواهلم يف سثثبيل اهلل       

                                                 

رفثاع  حممثد رفثاع  وحممثد     . , ترمجة داإلدارة املعاصرةيفد رتشمان وآخرون, .د :انظر (23)

 .325ص ,تعال, دار املري , الرياضسيد أمحد عبدامل

 .55ص, ختريج الدالالت السمعية, اخلزاعى( 22)
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الَّثثثِكيَن ُهثثثْم ِفثثث  َصثثثَلاِتِهْم (5)َقثثثْد َأْفَلثثثَى اْلُمْؤِمُنثثثوَنواحلثثثافظني لألمانثثثة 

َوالَّثثِكيَن ُهثثْم ِللزََّكثثاِة   (2)َوالَّثثِكيَن ُهثثْم َعثثِن اللَّْغثثِو ُمْعِرُضثثونَ   (3)وَنَخاِشثثُع

ِإلَّثثا َعَلثثى َأْزَواِجِهثثْم أْو َمثثا (0)َوالَّثثِكيَن ُهثثْم ِلُفثثُروِجِهْم َحثثاِفُظوَن(2)َفثثاِعُلوَن

َو َفُأوَلِئثَو ُهثُم   َفَمثِن اْبَتَغثى َوَراَء َذِلث   (3)َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم َفِإنَُّهْم َغْيُر َمُلثوِمنيَ 

 .[املؤمنون]  (2)َوالَِّكيَن ُهْم ِلَأَماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن(5)اْلَعاُدوَن

ومثثن هنثثا فقثثد سثثعى اإلسثثالم إ  تقويثثة الثثواز  الثثديين وخشثثية اهلل عنثثد  

الفرد واإلحسان يف العمل وبالتال  كان لكلو مرده على من كلفثوا بأعمثال   

كمثا   مة اعتمع املسثلم ودعوتثه وإدارة شثؤونه املختلفثة    لتلفة ذات صلة خبد

كثثان يثثأمر بثثاهلجرة ملثثن اسثثلم مثثن القبائثثل املختلفثثة وجيمثثع   أن الرسثثول 

الطاقات املسلمة يف املدينة املنثورة وحيثث علثى زيثادة عثددهم بشثتى الطثرق        

ليكونثوا صثثاحلني عثثاملني نشثثيطني يف اعتمثثع املسثثلم الناشثثئ ومسثثاعدين يف  

 .تنظيمه وحتقيق أهدافه املختلفةإدارته و

 (:التبي ) التكجيف ةالبمل

إن كثثل عمليثثة تتطلثثب حتديثثد القيثثادات البشثثرية أو األفثثراد العثثاملني فيهثثا  

يتوقف عليها اختيار األشخاص القائمني على العمل, ولقثد دلثت أحثداث    

شثثواهد معينثثة عثثن اختيثثار األشثثخاص, وأن    وجثثود السثثرية النبويثثة علثثى  

فقثد ورد عثن أبث  ذر َقثاَل ُقْلثُت َيثا       )هثو القثدرة علثى العمثل     األساس فيهثا  

َرُسوَل اللَِّه َأَلا َتْسَتْعِمُلِن  َقاَل َفَضَرَب ِبَيِدِه َعَلى َمْنِكِب  ُثمَّ َقاَل َيا َأَبثا َذرٍّ ِإنَّثَو   
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َمثْن َأَخثَكَها ِبَحقَِّهثا    َضِعيٌف َوِإنََّها َأَماَنثُة َوِإنََّهثا َيثْوَم اْلِقَياَمثِة ِخثْزٌي َوَنَداَمثٌة ِإلَّثا        

 (22).(َوَأدَّى الَِّكي َعَلْيِه ِفيَها

 شى تدافع الناس علثى املسثؤولية وحتملثها ممثن ال يقثدرون       وقد كان 

عليها ممثا يوقثع املسثؤول عثن التعثيني يف حثرج, وممثا يوصثل غثري القثادرين           

فقثد وردعثن   )ينهى عن التطلع للقيادة واإلمثارة   للمناصب ولكلو كان 

ْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َسُمَرَة َقاَل النَِّب ُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيا َعْبثَد الثرَّْحَمِن ْبثَن    َع

َسُمَرَة َلا َتْسَأْل اْلِإَماَرَة َفِإنََّو ِإْن ُأوِتيَتَها َعثْن َمْسثَأَلٍة ُوِكْلثَت ِإَلْيَهثا َوِإْن ُأوِتيَتَهثا      

 (.َت َعَلْيَهاَمْسَأَلٍة ُأِعْن ِمْن َغْيِر

التحكير مثن احلثرص علثى اإلمثارة فيمثا رواه أبثو ُهَرْيثَرَة         كما ورد عنه 

َعْن النَِّب ِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإنَُّكْم َسَتْحِرُصثوَن َعَلثى اْلِإَمثاَرِة َوِإنََّهثا     )

 (20).(َسْت اْلَفاِطَمُةَسَتُكوُن َنَداَمًة َوَحْسَرًة َفِنْعَمِت اْلُمْرِضَعُة َوِبْئ

ومع هكه الكراهية للمناصب القيادية فقد كان الصثحابة يتطلعثون ملواقثف    

ا حينما تكون مقرونة بالنناء من الثن   اجلهاد والتضحية ويتمنونها وخصوًص

  د ورد َعْن َأِب  ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصثلَّى  قف)الكي ال ينطق عن اهلوى

َوَسلََّم َقاَل َيْوَم َخْيَبَر َلُأْعِطَينَّ َهِكِه الرَّاَيَة َرُجًلا ُيِحثبُّ اللَّثَه َوَرُسثوَلُه     اللَُّه َعَلْيِه

َيْفَتُى اللَُّه َعَلى َيَدْيِه َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َما َأْحَبْبثُت اْلِإَمثاَرَة ِإلَّثا َيْوَمِئثٍك َقثاَل      

                                                 

 .2252 رقم احلديث ,صحيى مسلم (22)

 .525حديث رقم , 2ج , سنن الرتمكي (20)
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َلَهثثا َقثثاَل َفثَدَعا َرُسثثوُل اللَّثثِه َصثثلَّى اللَّثثُه َعَلْيثثِه   َفَتَسثاَوْرُت َلَهثثا َرَجثثاَء َأْن ُأْدَعثثى 

َوَسلََّم َعِل َّ ْبَن َأِب  َطاِلٍب َفَأْعَطاُه ِإيَّاَهثا َوَقثاَل اْمثِش َوَلثا َتْلَتِفثْت َحتَّثى َيْفثَتَى        

ا َرُسثوَل اللَّثِه   اللَُّه َعَلْيَو َقاَل َفَساَر َعِل ٌّ َشْيًئا ُثمَّ َوَقَف َوَلثْم َيْلَتِفثْت َفَصثَرَخ َيث    

َعَلى َماَذا ُأَقاِتُل النَّاَس َقاَل َقاِتْلُهْم َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا 

َرُسوُل اللَِّه َفثِإَذا َفَعُلثوا َذِلثَو َفَقثْد َمَنُعثوا ِمْنثَو ِدَمثاَءُهْم َوَأْمثَواَلُهْم ِإلَّثا ِبَحقَِّهثا           

 (23).(ْم َعَلى اللَِّهَوِحَساُبُه

عثن أبث    واعاملة فقثد ورد  عن تعيني أحد للمحاباة  وقد نهى الرسول 

َمْن َوِلَ  ِمْن َأْمثِر اْلُمْسثِلِمنَي َشثْيًئا    :)َ َقال أن رسول اهلل  بكر الصديق 

ِمْنُه َصْرًفا َوَلا َعْدًلا َحتَّى  َفَأمََّر َعَلْيِهْم َأَحًدا ُمَحاَباًة َفَعَلْيِه َلْعَنُة اللَِّه َلا َيْقَبُل اللَُّه

ُيْدِخَلُه َجَهنََّم َوَمْن َأْعَطى َأَحًدا ِحَمثى اللَّثِه َفَقثْد اْنَتَهثَو ِفث  ِحَمثى اللَّثِه َشثْيًئا         

 (25).(ِبَغْيِر َحقِِّه َفَعَلْيِه َلْعَنُة اللَِّه َأْو َقاَل َتَبرََّأْت ِمْنُه ِذمَُّة اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

 :سجطات وتوزي  الصالحياتتبدد ال

الشثثثثو أن أي تنظثثثثيم إداري يتطلثثثثب حتديثثثثد املسثثثثؤوليات ووضثثثثوح     

يبعثثث أمرائثثه إ  منثثاطق لتلفثثة كثثان حيثثدد  الصثثالحيات, وحينمثثا كثثان 

ا عنهثا وحينمثا بعثث معثاذ بثن      منطقة معينة بكاتها يصثبى مسثؤولً   ملكل منه

                                                 

 .2223 رقم ثحدي, صحيى مسلم (23)

 .35حديث رقم  ,مسند اإلمام أمحد (25)
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أمثره أن   ايًنث مع احدد لكل واحد منهما لالًفث  جبل وأبا موسى األشعري 

 (22).يديره وأمرهما أن يتطاوعا

ولقد دلت نصوص لتلفة على أن لكل عامثل مهمثة خاصثة ولثكلو فقثد      

كان يبعث من يعلم الناس ويبعث من  صه بالقضاء ويبعث من يعمل على 

الزكثثاة ويبعثثث مثثن يصثثل  بالنثثاس ويكلثثف مثثن يقثثوم بقسثثمة الغنثثائم أو       

السثرية دالالت لتلفثة علثى    مجعها, ولكلو فف  كثل حادثثة مثن حثوادث     

اختصاص كل فرد معني بأعمال وصالحيات حمثددة ومنظبطثة حثددها هلثم     

 .(22) 

أبثثا بكثثر الصثثديق علثثى النثثاس بثثاحلج يف السثثنة  وحينمثثا بعثثث الرسثثول 

مهمثة أخثرى وهث  تبليثم      التاسعة للهجرة, أوكل لعلث  بثن أبث  طالثب     

متثه اخلاصثة دون تثداخل    فكان لكل منهمثا مه  (05)(سورة التوبة)آيات براءة 

 .بينهما

ا ومهمة وأمرهم بأن ال يتعثدوا  يف غزوة أحد حدد للرماة موقًع كما أنه 

 (05).املهمة اليت أوكلت هلم وال يتجاوزوا موقعهم

                                                 

, دار اعتمثع, جثدة,   دارية يف السياسة الشرعيةالكفاءات اإلعبد اهلل بن أمحد,  :باقادر (22)

 .555هث, ص 5253

 .25ص ,الوالية على البلدان يف عصر اخللفاء الراشدين ,مريالُع (22)

 .552 , صالكفاءات اإلداريةباقادر,  :انظر (05)

 .02ص , 2ج  ,السرية النبويةابن هشام,  :انظر (05)



 

 

 

 

 

 

 أبعاد إدراية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية النبوية

 

50 

 :التقسيمات اإلدارية

من الصعب على الباحث ختيل تقسيمات إدارية حمددة يف العصر النبثوي,  

ختصثي  كثل عامثل مثن      النابثت ن مثن  إذ أن األمر كان أبسط من ذلو, لك

بوظيفثثة حمثثددة, فقثثد عثثرف بعثثق العثثاملني بأنثثه عامثثل  عمثثال الرسثثول 

الزكاة, كما عرف آخرون بأنهم قواد عسكريون وعرف آخرون بأنهم أمراء 

عن بيثت املثال, أو مجثع     ةباملسؤوليالصالة وغريهم بأنهم قضاة, وغريهم 

باحلراسثثة, بثثل وحتثثى    أمثثوال حمثثددة أو قسثثمتها, كمثثا أن الثثبعق عثثرف    

 . منل أن  بن مالو  باخلدمة الشخصية لرسول اهلل 

يكشف جزء مثن هثكه التخصصثات يف حثديث لرجثل       اواحًد اولعل حديًن

َأَوَلثْيَ  ِعْنثَدُكْم اْبثُن ُأمِّ َعْبثٍد َصثاِحُب      )أهثل الكوفثة قثال لثه أبثو الثدرداء       من

ْم الَِّكي َأَجاَرُه اللَُّه ِمْن الشَّثْيَطاِن َيْعِنث  َعَلثى    النَّْعَلْيِن َواْلِوَساِد َواْلِمْطَهَرِة َوِفيُك

ِلَساِن َنِبيِِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأَوَلْيَ  ِفيُكْم َصاِحُب ِسرِّ النَِّبث ِّ َصثلَّى اللَّثُه    

عسثكرية  وال شثو أن اإلدارة ال  (03).(َعَلْيِه َوَسلََّم الَّثِكي َلثا َيْعَلُمثُه َأَحثٌد َغْيثُرهُ     

وغزواتثه خثري منثال علثى تلثو       وتقسيم املسئوليات يف سرايا رسثول اهلل  

يكلفهثم بهثا فثى     التقسيمات إضافة إ  مهام الصحابة املختلفة اليت كان 

املدينة وغريها واملطلع على ما كتبه الكتانى فى الرتاتيثب اإلداريثة جيثد تنثو      

 .(02) األعمال واملهام واختالفها بني أصحاب رسول اهلل

                                                 

 .52ص , 5 ج, الرتاتيب االدرايةالكتانى, : انظر( 03)

 .املصدر السابق: انظر( 02)
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 :التبجيم والتدريب

املختصني كل فيما  صه باإلضافة  إعداد الرجالعلى  حرص الرسول 

 .منهااليت ككن أن يفيد  األفراد بالتدريباتإ  اإلعداد العام لكل 

يعلم األمثراء الثكين يبعثنهم بنفسثه وحيثدد هلثم أهثدافهم بثل          وقد كان 

اْبثِن   َعْن)ورد م واألهداف فقد واألسلوب الكي ينبغ  أن يتبع يف تنفيك املها

َعبَّاٍس َرِضَ  اللَُّه َعْنُهَما َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِلُمَعاِذ ْبِن 

َجَبٍل ِحنَي َبَعَنُه ِإَلثى اْلثَيَمِن ِإنَّثَو َسثَتْأِت  َقْوًمثا ِمثْن َأْهثِل اْلِكَتثاِب َفثِإَذا ِجْئثَتُهْم           

ْم ِإَلى َأْن َيْشَهُدوا َأْن َلا ِإَلثَه ِإلَّثا اللَّثُه َوَأنَّ ُمَحمَّثًدا َرُسثوُل اللَّثِه َفثِإْن ُهثْم         َفاْدُعُه

َطاُعوا َلَو ِبَكِلَو َفَأْخِبْرُهْم َأنَّ اللََّه َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم َخْمَ  َصَلَواٍت ِف  ُكثلِّ  

َفثثَأْخِبْرُهْم َأنَّ اللَّثثَه َقثثْد َفثثَرَض َعَلثثْيِهْم  َيثثْوٍم َوَلْيَلثثٍة َفثثِإْن ُهثثْم َطثثاُعوا َلثثَو ِبثثَكِلَو

َصَدَقًة ُتْؤَخُك ِمثْن َأْغِنَيثاِئِهْم َفُتثَردُّ َعَلثى ُفَقثَراِئِهْم َفثِإْن ُهثْم َطثاُعوا َلثَو ِبثَكِلَو           

َن اللَّثثِه َفِإيَّثثاَك َوَكثثَراِئَم َأْمثثَواِلِهْم َواتَّثثِق َدْعثثَوَة اْلَمْظُلثثوِم َفِإنَّثثُه َلثثْيَ  َبْيَنثثُه َوَبثثيْ      

على تعليم معاذ رض   ومن هنا نالحظ حرص رسول اهلل  (02).(ِحَجاٌب

 .اهلل عنه مهامه وترتيب أولياته بنفسه

للقضثاء يف   على بثن أبث  طالثب     حينما وجه رسول اهلل منل ذلو و

َقاَل َبَعَنِن  َرُسوُل اللَّثِه    َعْن َعِل ٍّ :)وكان مما روي اليمن علمه بنفسه 

اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى اْلَيَمِن َقاِضثًيا َفُقْلثُت َيثا َرُسثوَل اللَّثِه ُتْرِسثُلِن  َوَأَنثا         َصلَّى

                                                 

 .2555حديث رقم , صحيى البخاري (02)
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َحثثِديُث السِّثثنِّ َوَلثثا ِعْلثثَم ِلثث  ِباْلَقَضثثاِء َفَقثثاَل ِإنَّ اللَّثثَه َسثثَيْهِدي َقْلَبثثَو َوُيَنبِّثثُت    

َفَلثا َتْقِضثَينَّ َحتَّثى َتْسثَمَع ِمثْن اْلثآَخِر       ِلَساَنَو َفِإَذا َجَلَ  َبْيَن َيَدْيَو اْلَخْصَماِن 

َكَما َسِمْعَت ِمْن اْلَأوَِّل َفِإنَُّه َأْحَرى َأْن َيَتَبيََّن َلَو اْلَقَضاُء َقاَل َفَما ِزْلثُت َقاِضثًيا   

 (00).(َأْو َما َشَكْكُت ِف  َقَضاٍء َبْعُد

 :اخلربة

لمني يف لتلثثف وجثثود اخلثثربة وتنميتهثثا لثثدى املسثثب لقثثد اهثثتم الرسثثول 

 ثثرج السثثرايا مثثن املدينثثة قبثثل   اعثثاالت املدنيثثة والعسثثكرية, فقثثد كثثان 

يركز فيها على املهاجرين بالدرجة األو  يف تلثو   اإلذن بالقتال, وكان  

والنشثغال   وكسثب اخلثربة,   السرايا لوجود الوقت الكثايف عنثدهم للتثدريب   

 .األنصار باإلنتاج الزراع  وتنمية احملاصيل

االستعانة بأصحاب االختصاص مثن أهثل اخلثربة ففث       كان من سنته و

اسثثتعان بثثدليل مثثاهر يف معرفثثة الطثثرق, ويف محثثل الرايثثات يف    هجرتثثه 

ا, ويف جمثال الكتابثة  تثار    الغزوات كان  تار أصثرب الرجثال وأشثدهم حتمًلث    

وك اخلرباء من الرجال, بل حتى يف ممنليه الكين كان يبعنهم برسثائله إ  امللث  

يبعثثث أهثثل اخلثثربة والدرايثثة يف األمثثاكن     واألمثثراء املعاصثثرين لثثه كثثان  

 .واعتمعات اليت يوفدون إليها

                                                 

 .2555 ديث رقمح, سنن الرتمكي (00)
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من رجل جاء إ  الثن  فقثال إنث  رأيثت موضثعا للسثوق        وقد استفاد 

أفال تنظر إليه قال بلى فقام معه حتثى جثاء موضثع السثوق فلمثا رآه أعجبثه       

 يثثنق  وال يضثثربن علثثيكم  وركثثق برجلثثه وقثثال نعثثم سثثوقكم هثثكا فثثال   

 (03).خراج

ا على انتشار اخلثربة بثني النثاس فيثأمر بعضثهم بتعلثيم       حريًص كما كان 

 .بعق ويدرب بعق الصحابة بعضهم ايفخر

يشثثهد بنفسثثه متثثرين املسثثلمني علثثى الرمثث  يف بعثثق نثثواح   وقثثد كثثان 

 (05).املدينة املنورة

 :(املرتبات) األجور واملكافأة

تلفثثة للعثثاملني يف املناصثثب والوظثثائف اإلداريثثة    لقثثد وجثثدت حقثثوق ل  

وهكه احلقوق منهثا مثا هثو أدبث       والعماالت الشرعية يف عهد رسول اهلل 

ومنها ما هو معنوي وقد دلت األخبار املختلفة على ختصثي  حقثوق ماليثة    

ملني يف الوظائف املختلفة يف الدولة اإلسالمية يف عهد رسول اهلل اوأدبية للع

  َبثثاب ِرْزِق اْلُحكَّثثاِم  )ث ا عنونثثه بثث لبخثثاري يف صثثحيحه باًبثث  وقثثد وضثثع ا

َأنَّ َعْبثثَد اللَّثثِه ْبثثَن  ) وأورد فيثثه أحاديثثث منهثثا مثثا روي  ... ( َعَلْيَهثثاَواْلَعثثاِمِلنَي 

السَّْعِديِّ َأْخَبَرُه َأنَُّه َقِدَم َعَلى ُعَمَر ِف  ِخَلاَفِتِه َفَقاَل َلُه ُعَمُر َأَلثْم ُأَحثدَّْث َأنَّثَو    

                                                 

 .532ص  ,3 ج  ,الرتاتيب اإلدارية, الكتان ( 03)

 .325ص , 5ج , سبل اهلداية والرشاد, الصاحل  الشام ( 05)
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َتِلَ  ِمْن َأْعَماِل النَّاِس َأْعَماًلا َفِإَذا ُأْعِطيَت اْلُعَماَلثَة َكِرْهَتَهثا َفُقْلثُت َبَلثى َفَقثاَل      

ُعَمُر َفَما ُتِريُد ِإَلى َذِلَو ُقْلُت ِإنَّ ِل  َأْفَراًسا َوَأْعُبًدا َوَأَنا ِبَخْيٍر َوُأِريُد َأْن َتُكوَن 

ِمنَي َقثاَل ُعَمثُر َلثا َتْفَعثْل َفثِإنِّ  ُكْنثُت َأَرْدُت الَّثِكي        ُعَماَلِت  َصَدَقًة َعَلثى اْلُمْسثلِ  

َأَرْدَت َفَكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْعِطيِنث  اْلَعَطثاَء َفثَأُقوُل َأْعِطثِه     

َر ِإَلْيثِه ِمنِّث  َفَقثاَل النَِّبث ُّ     َأْفَقَر ِإَلْيِه ِمنِّ  َحتَّى َأْعَطاِن  َمرًَّة َماًلا َفُقْلُت َأْعِطثِه َأْفَقث  

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُخثْكُه َفَتَموَّْلثُه َوَتَصثدَّْق ِبثِه َفَمثا َجثاَءَك ِمثْن َهثَكا اْلَمثاِل          

 (02).(َوَأْنَت َغْيُر ُمْشِرٍف َوَلا َساِئٍل َفُخْكُه َوِإلَّا َفَلا ُتْتِبْعُه َنْفَسَو

اب بن أسيد على مكثة جعثل لثه    ينما عني عتح وقد ثبت أن رسول اهلل 

 (02).ا يف مقياس ذلو الزمان, واعترب هكا املبلم جمزًياا يوميًا درهًمراتًب

 :املساواة والبدالة

العدالة مبدأ إسالم  هام حتكم أمور املسلم يف كل أحواله العامة واخلاصة 

ِإنَّ :تعا ا للناس وقد قال اهلل ا ما يتعلق بايفخرين إذا تو  عمًلوخصوًص

ِباْلَعْدِل َواْلِإْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  اللََّه َيْأُمُر

 .[النحل (25[)َواْلَبْغِ  َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَككَُّروَن

اَءُهْم َوُقْل َءاَمْنُت ِبَما َأْنَزَل َفِلَكِلَو َفاْدُ  َواْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَلا َتتَِّبْع َأْهَو

اللَُّه ِمْن ِكَتاٍب َوُأِمثْرُت ِلَأْعثِدَل َبْيثَنُكُم اللَّثُه َربَُّنثا َوَربُُّكثْم َلَنثا َأْعَماُلَنثا َوَلُكثْم          

                                                 

 .3325 حديث رقم, صحيى البخاري( 02)

 .252 ص م5225, بريوت ,, دار العلم للمالينيلنظم اإلسالميةا, صبح  الصاحل (02)
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  (50)َأْعَمثثاُلُكْم َلثثا ُحجَّثثَة َبْيَنَنثثا َوَبْيثثَنُكُم اللَّثثُه َيْجَمثثُع َبْيَنَنثثا َوِإَلْيثثِه اْلَمِصثثريُ   

 .[الشورى]

ه  توجيه عام لكل مسلم والشو أن العدالة ليست خاصة يف القضاء بل 

ه  من صميم العمل اإلداري حيث أن املسؤول اإلداري ينبغث  أن يكثون   و

ا مثثثع ذوي العالقثثثة بالعمثثثل عثثثاداُل مثثثع موظفيثثثه وينبغثثث  أن يكثثثون عادًلثثث 

اص وأصحاب املصثاحل املتصثلة بعملثة بثل حتثى يف إدارة عائلتثه وعملثه اخلث        

فكيف إذا كان صاحب منصثب وعمثل متصثل بعامثة النثاس أو خاصثتهم,       

مل يعثثدل يف قسثثمة أمثثوال حثثنني   عثثم أحثثد اجلهثثال أن الرسثثول  زوحثثني 

والتهامثه بعثدم اإلنصثاف وهثو      هلعظم التهمة يف نظثر  غضب رسول اهلل 

   أعثثدل النثثاس وأبثثرهم وأسثثوة جلميثثع العثثاملني علثثى شثثؤون النثثاس 

 .وحقوق العباد

 :اورةاملش

الشثثو أن اإلدارة العليثثا حتتثثاج باسثثتمرار إ  مشثثاورة الكثثوادر األخثثرى    

املشثثاركة يف املسثثؤولية قبثثل اختثثاذ القثثرارات املصثثريية, وقثثد سثثاد يف الفكثثر     

اإلداري احلديث أهمية املشاورة قبل اختاذ قرار إداري حمدد وجرت دراسات 

 (35).ت اإلدارية العلياول أهمية املشاورة ونتائجها بالنسبة للقياداحلتلفة 

وهثثو قائثثد الدولثثة اإلسثثالمية يكنثثر مثثن مشثثاورة  وقثثد كثثان رسثثول اهلل 
                                                 

 .553 , صاإلدارة األصول واألس  العلمية ,اهلواري (35)
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يف قولثثه  املبثثدأحيثثث نزلثثت عليثثه سثثورة الشثثورى لتؤكثثد هثثكا   أصثثحابه 

َوالَِّكيَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّهْم َوَأَقاُموا الصََّلاَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِممَّا :تعا 

 .[الشورى (22[)َناُهْم ُيْنِفُقوَنَرَزْق

َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب ويف قوله تعا  

َلاْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَو َفاْعُف َعْنُهْم َواْسثَتْغِفْر َلُهثْم َوَشثاِوْرُهْم ِفث  اْلثَأْمِر َفثِإَذا       

 . [العمران(502[ )َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلنَيَعَزْمَت َفَتَوكَّْل 

للصثثحابة العثثاملني معثثه قبثثل اختثثاذ   وقثثد ثبثثت كنثثرة مشثثاورة الرسثثول  

القرارات اهلامة, حتى عرف بعق الصحابة أنهم مثن أهثل شثورى رسثول     

 . اهلل 

ل اختاذ قثرار  وحوادث غزوة بدر مليئة بالشورى قبل اختاذ قرار املكان وقب 

أصثثحابه قبثثل حتديثثد مكثثان   احلثثرب, ويف غثثزوة أحثثد استشثثار الرسثثول  

أصثحابه يف اختثاذ املوقثف     ويف غزوة األحزاب مشاورة الرسول  املعركة,

, ومثن املالحثظ يف مواقثف الشثورى      املناسب واستفاد من خربة سلمان 

رار أنهثثا تهثثدف ألمثثرين األول الوصثثول إ  القثث   الثثيت أجراهثثا الرسثثول  

الصحيى وهثكا يتطلثب السثما  ألهثل اخلثربة والدرايثة, واألمثر النثان  هثو          

تطييب خاطر املشاركني يف األحداث ومسا  رأيهم وإحساسثهم أنهثم جثزء    

إلشثثعار ايفخثثرين مثثن القثثرار وأصثثحابه وليسثثوا مهمشثثني ولعثثل أبثثرز منثثال 

لثثرأي األنصثثار يف غثثزوة بثثدر وإصثثراره علثثى  مسثثا  الرسثثول  باملشثثاركة

 .ما  منهم وممن كنلهمالس
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كان يستشري بعق الصثحابة قبثل تعثيني أحثد      ومن النابت أن الرسول  

َعثْن َعِلث ٍّ   )فقثد روى األمثام أمحثد يف مسثنده     معني على عمل للرسثول  

َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َلْو ُكْنُت ُمَؤمًِّرا َأَحًدا ُدوَن َمُشثوَرِة  

 (35).(اْلُمْؤِمِننَي َلَأمَّْرُت اْبَن ُأمِّ َعْبٍد

 :(والبالقات اإلنسانية)املبامجة اخلاصة 

من أبرز املبادئ اإلدارية احلدينة بروز العالقثات اإلنسثانية بثني العثاملني يف     

ا بثثني املثثديرين والعثثاملني معهثثم, وقثثد تطرقثثت القطثثا  الواحثثد, وخصوًصثث

  .املوضو  بالتفصيل العديد من الدراسات احلدينة هلكا

كانثثت تربطثثه عالئثثق خاصثثة وقويثثة مثثع   ومثثن املعثثروف أن رسثثول اهلل 

يف لتلف  ا لرسول اهلل ا مع من تولوا أعماًلوخصوًص مجيع أصحابه 

أحناء الدولثة اإلسثالمية, ولعثل مثن املواضثع املشثهورة يف نثزول الثدمع مثن          

ه زيثد بثن حارثثة يف    حينما لق  أسامة بن زيد بعد مقتثل والثد   رسول اهلل 

 َفَقثاَم َبثْيَن َيثَدْي النَِّبث ِّ      ,َأِبيثهِ َجاَء ُأَسثاَمُة ْبثُن َزْيثٍد َبْعثَد َقْتثِل      : )غزوة مؤته

َفَقثاَل النَِّبث ُّ صثلى     ,َذِلثوَ َفَلمَّا َكاَن ِمْن اْلَغِد َجاَء َفَقاَم َمَقاَمُه  ,َعْيَناُهَفَدَمَعْت 

  .(ْوَم َما َلِقيت ِمْنو َأْمِ َيَأْلَقى ِمْنو اْل :وسلماهلل عليه 

تتبع أحوال املتزوجني والعزاب من أصحابه  كما اشتهر عن رسول اهلل 

                                                 

 .022حديث رقم  ,مسند اإلمام أمحد (35)
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 (33).أنه كتب تهنئة إ  أحد أمرائه حينما رزق اولود وأمرائه بل نقل عنه 

إ  مواقثثف خاصثثة  والعثثاملون مثثع املسثثؤول  مثثا حيتثثاج املوظفثثون   اكثثنرًيو

عرضثثون للثثتهم أو االستضثثعاف ويتطلثثب مثثن للمسثثاندة املعنويثثة, حينمثثا يت

يسندهم ويعيد النقة يف أنفسهم ويؤهلهم  اا خاًصمعنوًي ادعًمأو املدير القائد 

ا باستمرار على دعم أمرائثه  حريًص للقيام اهامهم املناطة بهم, وقد كان 

َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضثَ   )ومن شواهد ذلو ما وردهلم وقواده واحرتام ايفخرين 

ُه َعْنُهَمثثا َقثثاَل َأمَّثثَر َرُسثثوُل اللَّثثِه َصثثلَّى اللَّثثُه َعَلْيثثِه َوَسثثلََّم ُأَسثثاَمَة َعَلثثى َقثثْوٍم اللَّثث

َفَطَعُنوا ِف  ِإَماَرِتِه َفَقاَل ِإْن َتْطَعُنوا ِف  ِإَماَرِتِه َفَقثْد َطَعْنثُتْم ِفث  ِإَمثاَرِة َأِبيثِه ِمثْن       

ا ِلْلِإَماَرِة َوِإْن َكاَن ِمْن َأَحبِّ النَّاِس ِإَل َّ َوِإنَّ َهثَكا  َقْبِلِه َواْيُم اللَِّه َلَقْد َكاَن َخِليًق

 (32).(َلِمْن َأَحبِّ النَّاِس ِإَل َّ َبْعَدُه

أحثثواهلم فيسثثتقبلهم بنفسثثه ويثثودعهم عنثثد     بتفقثثدهم ويتثثابع كمثثا كثثان  

تثثوجههم ألعمثثاهلم املناطثثة ويثثدعوا هلثثم دعثثوة خاصثثة بثثالتوفيق وخثثري          

ُعَمَر َقثاَل َكثاَن َرُسثوُل اللَّثِه َصثلَّى اللَّثُه َعَلْيثِه َوَسثلََّم ِإَذا َودََّ          َعْن اْبِن )األمور

َرُجًلا َأَخَك ِبَيِدِه َفَلا َيَدُعَها َحتَّى َيُكثوَن الرَُّجثُل ُهثَو َيثَدُ  َيثَد النَِّبث ِّ َصثلَّى اللَّثُه         

 (32).(َتَو َوآِخَر َعَمِلَوَعَلْيِه َوَسلََّم َوَيُقوُل اْسَتْوِدْ  اللََّه ِديَنَو َوَأَماَن

                                                 

 .355ص , الوثائق السياسية للعهد النبوى واخلالفة الراشدة, حممد محيد اهلل: انظر( 33)

 .3252قم ر  ديثح ,صحيى البخاري( 32)

 .2232 قمر ديثح ,ه الرتمكيوار( 32)
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كما كان يتفقد أحواهلم العائلية فيحث بعضهم علثى الثزواج ويسثاعدهم    

ويعثثود مرضثثاهم   حعليثثه وحيضثثر مناسثثباتهم املختلفثثة يف األعيثثاد واألفثثرا    

وهثو   ويعزيهم يف موتاهم ويهنئهم يف مواليدهم بل ويلعب مع أطفثاهلم  

 .والعامة منهملكل األمة العاملني معه  القائد األعلى 

والشو أن هكا التعامل النبوي الرائع كثان لثه دور رائثع يف تقويثة الثروح       

املعنويثثة هلثثؤالء املثثوظفني والعثثاملني يف اإلدارة النبويثثة, ويف شثثعورهم بثثأن   

 .قائدهم حي  بهم ويعطف عليهم ويتابع أمورهم اإلنسانية املختلفة

 :املبنويةاحلوافي 

لثى املسثاواة فإنثه أشثاد بأصثحاب العلثم       يف الوقت الثكي حثث اإلسثالم ع   

 ويكمل بعضها بعًضا ايتم بعضها بعًضواخلربة, ولكلو جاءت آيات القرآن 

غثري متناقضثة تثدعو للمسثاواة يف الوقثت الثكي ترفثع فيثه مثن شثأن العلمثاء            

َأْم َمْن ُهَو َقاِنٌت َءاَناَء اللَّْيِل َساِجًدا : بهم يقول اهلل تعا  والعاملني وتشيد

َقاِئًما َيْحثَكُر اْلثآِخَرَة َوَيْرُجثو َرْحَمثَة َربِّثِه ُقثْل َهثْل َيْسثَتِوي الَّثِكيَن َيْعَلُمثوَن           َو

 .[الزمر (2[)َوالَِّكيَن َلا َيْعَلُموَن ِإنََّما َيَتَككَُّر ُأوُلو اْلَأْلَباِب

 َوِمَن النَّثاِس َوالثدََّوابِّ   :كما أشاد سبحانه وتعا  بالعلماء يف قوله تعا 

َواْلَأْنَعاِم ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُه َكَكِلَو ِإنََّما َيْخَشى اللَّثَه ِمثْن ِعَبثاِدِه اْلُعَلَمثاُء ِإنَّ اللَّثَه      

 .[فاطر (32[)َعِزيٌز َغُفوٌر

 .[املؤمنون]  (2)َوالَِّكيَن ُهْم ِلَأَماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن:ويف قوله تعا 
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ْن َأِب  ُموَسى َعْن النَِّب ِّ َصثلَّى اللَّثُه َعَلْيثِه َوَسثلََّم     فيما روى َع) وقد قال 

َقاَل اْلَخاِزُن اْلُمْسثِلُم اْلثَأِمنُي الَّثِكي ُيْنِفثُك َوُربََّمثا َقثاَل ُيْعِطث  َمثا ُأِمثَر ِبثِه َكاِمًلثا            

 (30)(.اْلُمَتَصدَِّقْيِن ُمَوفًَّرا َطيًِّبا ِبِه َنْفُسُه َفَيْدَفُعُه ِإَلى الَِّكي ُأِمَر َلُه ِبِه َأَحُد

ا يشثثيد بثثبعق الصثثحابة بأمسثثائهم وكتثثدح أعماًلثث  وقثثد كثثان الرسثثول 

كمثا أشثاد    (33),فقد أشاد بعلث  بثن أبث  طالثب يثوم فثتى خيثرب       . حمددة منهم

كمثا أشثاد بعمثر بثن      (35),ب  دجانثة يف غثزوة أحثد   أبسعد بن أب  وقاص وبث 

بثل إن مثن    (32),فثة فثى مواضثع لتل   اخلطاب وبثأب  بكثر الصثديق وبغريهثم    

بة وتسمياتهم اخلاصة جيد أنهثا يف مواضثع ذات عالقثة    ايرجع أللقاب الصح

, فمثا  أصثحابه اهلل عليثه وسثلم علثى     بتصرف معني أثنى فيه رسثول اهلل  

أمسثثاء الصثثديق والفثثاروق وأمثثني هثثكه األمثثة, وغريهثثا مثثن األلقثثاب إال       

مثثن أصثثحابه  هلثثؤالء النفثثر مواضثثع إشثثادة معنويثثة, أطلقهثثا رسثثول اهلل 

 .الكين متيزوا على غريهم

ار السن وأمر بتقدكهم يف الصالة بسبب صغببعق  وقد أشاد الرسول 

الثكي   حفظهم لكتاب اهلل سبحانه وتعا , ومن هؤالء عمرو بن سثلمة  

َسثلََّم َفَكثاُنوا   ُكنَّا ِبَحاِضٍر َيُمرُّ ِبَنا النَّاُس ِإَذا َأَتْوا النَِّب َّ َصثلَّى اللَّثُه َعَلْيثِه وَ   )َقاَل 

                                                 

 .5222حديث رقم  ,صحيى البخاري( 30)

 .253, صاملغازي, ابن أبى شيبة( 33)

 .335, صاملغازي ,ابن أبى شيبة( 35)

 .2522ص , الرتمكي سنن( 32) 
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ِإَذا َرَجُعوا َمرُّوا ِبَنا َفَأْخَبُروَنا َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيثِه َوَسثلََّم َقثاَل َكثَكا     

َوَكَكا َوُكْنُت ُغَلاًما َحاِفًظا َفَحِفْظُت ِمْن َذِلثَو ُقْرآًنثا َكثِنرًيا َفثاْنَطَلَق َأِبث  َواِفثًدا       

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِف  َنَفٍر ِمْن َقْوِمِه َفَعلََّمُهْم الصََّلاَة َفَقاَل ِإَلى َرُسوِل اللَِّه 

َيثثُؤمُُّكْم َأْقثثَرُؤُكْم َوُكْنثثُت َأْقثثَرَأُهْم ِلَمثثا ُكْنثثُت َأْحَفثثُظ َفَقثثدَُّموِن  َفُكْنثثُت َأُؤمُُّهثثْم  

َجْدُت َتَكشََّفْت َعنِّ  َفَقاَلْت اْمثَرَأٌة  َوَعَل َّ ُبْرَدٌة ِل  َصِغرَيٌة َصْفَراُء َفُكْنُت ِإَذا َس

ِمْن النَِّساِء َواُروا َعنَّا َعْوَرَة َقثاِرِئُكْم َفاْشثَتَرْوا ِلث  َقِميًصثا ُعَماِنَيثا َفَمثا َفِرْحثُت        

ِع ِسثثِننَي َأْو َثَمثثاِن ِبَشثثْ ٍء َبْعثثَد اْلِإْسثثَلاِم َفَرِحثث  ِبثثِه َفُكْنثثُت َأُؤمُُّهثثْم َوَأَنثثا اْبثثُن َسثثْب

 (32).(ِسِننَي

ا فضثلهم  بعدد من الصحابة يف حديث واحد مبيًنث  كما أشاد رسول اهلل 

َعثْن ُحَكْيَفثَة َقثاَل ُكنَّثا ُجُلوًسثا      ):خثربتهم ومكانتهم ووجوب االسثتفادة مثن   

 ِعْنَد النَِّبث ِّ َصثلَّى اللَّثُه َعَلْيثِه َوَسثلََّم َفَقثاَل ِإنِّث  َلثا َأْدِري َمثا َقثْدُر َبَقثاِئ  ِفثيُكمْ            

َفاْقَتُدوا ِباللََّكْيِن ِمْن َبْعِدي َوَأَشاَر ِإَلى َأِب  َبْكثٍر َوُعَمثَر َواْهَتثُدوا ِبَهثْدِي َعمَّثاٍر      

 (55).(ْم اْبُن َمْسُعوٍد َفَصدُِّقوُهَوَما َحدََّثُك

لثه باسثتمرار    يقرب بعق الصحابة وحيثرص علثى مثرافقتهم    كما كان 

خاصثة نالوهثا مثن نث  اهلل      ومكانثة معنويثة   وهكا مكان فخر وعثزة هلثم   

                                                 

 .220, حديث رقم أبو داود يف سننهرواه  (32)

 .2520حديث رقم  ,سنن الرتمكي (55)
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  .(55)وقائد األمة 

َعْن َأَنِ  ْبِن َماِلٍو َقثاَل  )بعدد من الصحابة يف حديث واحد  وقد أشاد 

َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْرَحُم ُأمَِّتث  ِبثُأمَِّت  َأُبثو َبْكثٍر َوَأَشثدُُّهْم      

َأْصَدُقُهْم َحَيثاًء ُعْنَمثاُن َوَأْعَلُمُهثْم ِباْلَحَلثاِل َواْلَحثَراِم ُمَعثاُذ       ِف  َأْمِر اللَِّه ُعَمُر َو

ْبُن َجَبٍل َوَأْفَرُضُهْم َزْيُد ْبُن َثاِبٍت َوَأْقَرُؤُهْم ُأَب ٌّ َوِلُكثلِّ ُأمَّثٍة َأِمثنٌي َوَأِمثنُي َهثِكِه      

 (53).(ُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّاِحاْلُأمَِّة َأ

 :(املكاتبات)قالضبط والتوثي

ا ال يقثرأ وال يكتثب, وهثكا مثن كمثال صثدقه       أمًيث  لقد كان رسثول اهلل  

ومع هكا فقد جاءت أو  ايفيات القرآنية النازلة عليه تتحدث  وإعجازه 

وحينما  [ سورة العلق] (5) اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّو الَِّكي َخَلَقعن العلم والقلم 

ا مشثهورين لضثبط وتوثيثق رسثائله     ه كتاًبث ل يف املدينة كان استقر الرسول 

ا أن وأوامثثره املختلفثثة حتثثى أننثثا لثثد احملثثدثني يشثثريون إ  ذلثثو فنثثرى منًلثث   

َبثثاب ِكَتثثاِب اْلَحثثاِكِم ِإَلثثى  )األحكثثام البخثثاري يف صثثحيحه يضثثع يف كتثثاب 

 (52).(ُعمَّاِلِه َواْلَقاِض  ِإَلى ُأَمَناِئِه

                                                 

جثثدة,  , دار اعتمثثع,الكفثثاءة اإلداريثثة يف السياسثثة الشثثرعية  ,عبثثداهلل أمحثثد :قثثادري (55)

 .500هث, ص5253

 .2522رقم احلديث  ,سنن الرتمكي (53)

 (.األحكامكتاب ), صحيى البخاري( 52)
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إ  العمثال   ات رسول اهلل ويستدل على ذلو بأحاديث لتلفة عن كتاب

 .واألمراء

كتب صحيفة بني سكان املدينة تعد وثيقثة   ومن املعروف أن رسول اهلل 

ومعاهدة وافق عليها بقية أهل املدينة من اليهود والعرب مع املسثلمني وتعثد   

كتابة هكه الوثيقة أو صحيفة املدينة كما عرفها املؤرخثون وأصثحاب السثرية    

 .(52)حرص الرسول  من أهم الدالئل على

ملا اتفق عليثه مثع قثريش يف     كما أن من املشهور واملتواتر كتابة الرسول 

صلى احلديبيثة, وكيثف كانثت الكتابثة ونصثها ومثن الثكي كتبهثا بثني يثدي           

حيثثثث ورد الثثثن  علثثثى اسثثثم الكاتثثثب فثثثى هثثثكه     وقثثثريش الرسثثثول 

 (50).الوثيقة

َأيَُّهثا   َيا ه  آية الدينأطول آية يف القرآن الكريم والكتابة فى كما جاءت 

الَِّكيَن َءاَمُنوا ِإَذا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسَمى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب َبْيَنُكْم َكاِتٌب 

 ِباْلَعْدِل َوَلا َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّكي َعَلْيِه

 .[البقرة (325[)اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق اللََّه َربَُّه َوَلا َيْبَخْ  ِمْنُه َشْيئ

                                                 

, خصائصثه وتنظيماتثه األو    اعتمع املدن  يف عهد النبثوة أكرم ضياء, : العمري: انظر( 52)

 . 555 , صهث5252املدينة املنورة, اجلامعة اإلسالمية, 

( مثن تثاري  اإلسثالم   ), املغازي, (هثث 522:ت)مش  الدين حممد بن عنمان, : الكه ( 50)

 .255ص ,هث5255, دار الفكر بريوت 5 حتقيق عمر عبد السالم تدمري, ط
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وتؤكثثد هثثكه ايفيثثة علثثى األمثثر بالكتابثثة والتوثيثثق وإن كثثان هثثكا يف جمثثال    

احلقوق فال شو أنثه ككثن االسثتدالل بهثا يف جمثال اإلدارة وتوثيثق األوامثر        

 .والتصرفات املختلفة

ا إ  ملثثثوك وأمثثثراء العثثثاملني   أن يبعثثثث رسثثثلً  وحينمثثثا أراد الرسثثثول  

على الكتابة هلثم, ولثكلو    له واملتصلني ببالد العرب حرص  املعاصرين

إ  امللوك واألمراء وحفظ لنثا   اشتهر عند أصحاب السرية كتب الرسول 

أصثثحاب احلثثديث نصوصثثها, وحلثثل الفقهثثاء حمتوياتهثثا وناقشثثوا أمورهثثا     

ق هكه الكتب والرسثائل حمفوظثة يف بعثق    الشرعية املختلفة, وال تزال بع

 (53).املتاحف العاملية

ا علثثى توثيثثق تلثثو الكتثثب والرسثثائل الثثيت حريًصثث وقثثد كثثان الرسثثول 

ولكلو فقثد اختثك    الناس,يبعنها لألمراء والقبائل وامللوك وغريهم من عامة 

  ا  تم به خامًت ثث: رطكتبه ورسائله وهو من ثالثة أس 

 ,(اهلل)جلاللة السطر األول لفظ ا 

 ,(ولسر)السطر األوسط  

 55.(حممد)السطر األخري  

                                                 

لنبوي الوثائق السياسية للعهد اإ  عدد كبري من هكه الرسائل عند حممد محيد اهلل, : انظر (53)

 .225 ثث 22 , من صواخلالفة الراشدة

 .505ص , الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ,حممد محيد اهلل (55)
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َعْن َأَنِ  ْبِن َماِلٍو َقاَل َكَتَب النَِّب ُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِكَتاًبثا َأْو َأَراَد َأْن  )

َخاَتًما ِمْن ِفضَّثٍة َنْقُشثُه    َيْكُتَب َفِقيَل َلُه ِإنَُّهْم َلا َيْقَرُءوَن ِكَتاًبا ِإلَّا َمْخُتوًما َفاتََّخَك

 (52).(ُظُر ِإَلى َبَياِضِه ِف  َيِدِهُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َكَأنِّ  َأْن

يكتب إ  أمرائه على البلدان يف قضايا إدارية وأمور شخصية  كما كان 

وبثثني عتثثاب بثثن أسثثيد العديثثد مثثن  فقثثد دارت بينثثه  (52),وقضثثايا لتلفثثة

 .بإدارة مكة وشؤونها املكاتبات اليت تتعلق

يف كتابثثة الرسثثائل املوجهثثة   ومثثن خثثالل اسثثتعراض أسثثلوب الرسثثول  

 : يستطيع اإلنسان أن يدرك عدة أمور أهما

وضوح املصدر وجهة التوجيه وموضو  الرسالة وهدفها باختصار وإجيثاز  

والن  على اسم الكاتب يدل على مزيد  ال يكتب سم الكاتب ألنه ثم أ

 .لتوثيقمن احلرص على ا

ا يف كثثنري مثثن هثث  األسثثلوب املتبثثع حالًيثثوونالحثثظ هثثكه القضثثايا الرئيسثثة 

املراسالت حيث يكتب من فالن إ  فثالن ثثم يشثار إ  املوضثو  باختصثار      

كانثثت تأتيثثه بعثثق  كمثثا أن الرسثثول  قبثثل الثثدخول يف تفاصثثيل الرسثثالة 

نثا  الكتابات اليت حيثرص علثى سثريتها وان ال تقثع فثى يثد ايفخثرين ومثن ه        

                                                 

 .32 حديث رقم ,البخاري صحيى( 52)

الوثائق السياسية للعصر النبوي واخلالفة  ,من هكه الكتب يف حممد محيد اهلل اراجع عدًد (52)

 .الراشدة
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ا على حرص على أن يتعلم زيد بن ثابت كتابة احلروف العربية ليكون مؤمتًن

 (25).تلو املكاتبات

 :الربيد واالتصاالت اإلدارية

لكل عصر وسائله املختلفة يف االتصاالت سواء منهثا اإلداريثة أو غريهثا,    

 ا علثى وصثول األخبثار والتعليمثات إ  أمرائثه     حريًص وقد كان الرسول 

 كافة الناس من األمثة فيمثا  صثهم, ولثكلو فقثد كثان يكتثب        وإ  وعماله

الكتب و تار املؤهلني من الرجال ذوي اخلربة بالطرق أو املنثاطق املتثوجهني   

إليها لك  يؤدوها كما ينبغ , كما كان التبليم الشفه  يتطلب اختيار أنثاس  

كثان   ه ا يف أيامثه لكنث  ا أو مستمًرحمددين للقيام به, ومل يكن الربيد منظًم

ا على أن يكون سبب االتصال أو طريقتها حمققة للهثدف املرجثو منثه    حريًص

ا حريًصثث إال مثثن وسثثائل االتصثثال اخلاصثثة, وقثثد كثثان   ومثثا كتاباتثثه  

 حتى على أمسثاء حثامل  رسثائله والثيت تثدعو إ  التفثاؤل واألمثل الطيثب        

وه حسثثن ا فثثاجعلإذا أبثثرد  لثث  بريثثًد)حيثثث ورد انثثه كتثثب إ  أحثثد أمرائثثه 

يدهلم على أيسر الطرق للوصثول إ    كما كان  (25)(الوجه حسن االسم

 .أهدافهم لتوصيل رسائله وتوجيهاته 

 
                                                 

 .535ص , 5ج , الرتاتيب اإلدارية, الكتان ( 25)

 .355ص , الوثائق السياسية للعهد النبوى واخلالفة الراشدةحممد محيد اهلل, :انظر( 25)
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 :ترتيب األهداف واألولويات

ظهرت يف السنوات األخرية جمموعة من األفكار والنظريات اإلداريثة الثيت   

اف الثيت  تعترب عند الكثنريين نظريثات حدينثة ومطثورة ومنهثا اإلدارة باألهثد      

 (23).الفت حوهلا العديد من الكتب واألحباث

وضثثوح النتثثائج )وقثثد ركثثزت معظثثم ايفراء عثثن اإلدارة باألهثثداف علثثى  

 (22)(املتوقعة وحتديدها

وقد ركز اإلسالم بتشريعاته املختلفة على النية, وككن أن تعتثرب النيثة مثن    

ن هثث  احملثثو يف كثثل األعمثثال, كمثثا أ ( دف مثثن العمثثلاهلثث) منظثثور واسثثع

املقاصثثد العليثثا ألي عمثثل مرتبطثثة بالنيثثة والنثثواب األخثثروي مربثثوط بكثثل   

 .تصرفات اإلنسان الدنيوية واألخروية اليت ينبغ  أن تكون سامية وشرعية

كا لعمل فإنه حيدد أولويات هل احينما كان يوجه موظًف كما أن الرسول 

معاذ بن جبل  فأول فحينما وجه رسول اهلل  االعمل ينبغ  أن يبدأ بها أوًل

مراعاتهثا والتثدرج فيهثا     ا على اليمن حدد لثه أولويثات وأهثداف ينبغث     أمرًي

َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَ  اللَُّه َعْنُهَما َأنَّ النَِّب َّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيثِه َوَسثلََّم   )حيث ورد

                                                 

, مكتبة عني مش , القاهرة, 2, طاإلدارة باألهداف والنتائجسيد, . اهلواري, د: انظر (23)

لإلدارة باألهثداف,   ختلفةالكاتب عدد من املراجع اهلامة يف االجتاهات امل دوقد حد ,م5222

 . 333 – 352 ص

 .32 , صاإلدارة باألهداف ,اهلواري (22)
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َلثى َشثَهاَدِة َأْن َلثا ِإَلثَه ِإلَّثا      َبَعَث ُمَعاًذا َرِضَ  اللَُّه َعْنُه ِإَلى اْلَيَمِن َفَقثاَل اْدُعُهثْم إِ  

اللَُّه َوَأنِّ  َرُسوُل اللَِّه َفثِإْن ُهثْم َأَطثاُعوا ِلثَكِلَو َفثَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللَّثَه َقثْد اْفَتثَرَض         

َعَلْيِهْم َخْمَ  َصَلَواٍت ِف  ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا ِلَكِلَو َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ 

لَّثثَه اْفَتثثَرَض َعَلثثْيِهْم َصثثَدَقًة ِفثث  َأْمثثَواِلِهْم ُتْؤَخثثُك ِمثثْن َأْغِنَيثثاِئِهْم َوُتثثَردُّ َعَلثثى     ال

 (22).(ُفَقَراِئِهْم

وأعداء اإلسثالم جيثد أن مسثرية     واملتتبع ملراحل الصرا  بني رسول اهلل 

الغزوات واملعارك كانت مرتبة حسثب األهميثة حيثث وجثه قوتثه العسثكرية       

لعدو األقرب واألخطر وهم قريش ثم بعد ذلثو نقثل السثاحة لقتثال     ابتداء ل

يهثثود املدينثثة حينمثثا غثثدروا وكثثان مثثن املهثثم القضثثاء علثثى تهديثثدهم, ومل  

بالصثرا    بالفرس والروم يف تلو املراحل لوجود مثن كثان أو    يتحرش 

 (20).وتوجيه القوة

ا أن أوامثره  كمث  ثم نقل الصرا  إ  خيرب حينما بدءوا يعثدون لغثزو املدينثة   

كانثت ترتكثز علثى األقثرب واألو  ثثم األو        ةبالصدقة والرتبية واملسثؤولي 

 .وهككا

 

                                                 

 .5252حديث رقم  ,البخاريصحيى  (22)

 اإلدارة العسثثكرية يف)  يف عهثثد الرسثثول فثثن احلثثرب يف اإلسثثالماهر, ظثثحممثثد  :وتثثر( 20)

 .555 ص ,(  حروب الرسول
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 :البحث    املبجومات الصحيحة قبل القرار

إن املعلومثثة الصثثحيحة تعثثد أساسثثية الختثثاذ أي قثثرار وعمثثل أي تصثثرف    

ا ما يتعلق ايثدان العمثل وظروفثه مثن     إداري واملعلومات املختلفة وخصوًص

حيثيط عمالثه بثالظروف الثيت      أسباب التوفيق يف العمل ولكلو كثان  أهم 

سثثتالقيهم يف املنثثاطق الثثيت يتوجهثثون إليهثثا, فحينمثثا طلثثب مثثن الصثثحابة     

عثن   اصثحيحً  ااهلجرة إ  احلبشة اختار هلم املكان املناسب وأعطاهم تصوًر

إ   كمثا أنثه حينمثا أراد بعثث معثاذ بثن جبثل         (23),النظام املوجود هنثاك 

  (25).َقاَل ِإنََّو َتْقَدُم َعَلى َقْوٍم َأْهِل ِكَتاٍب: يمنال

حرصه على تتبثع أخبثار أعدائثه مثن قثريش       وقد عرف عن رسول اهلل 

ا تأتيثثه لثثه عيوًنثث  قثثد جعثثل  وغريهثثم قبثثل أي حتثثرك عسثثكري, بثثل أنثثه    

 .باألخبار والتحركات املختلفة خلصوم اإلسالم يف حياته 

ن مصادر لتلفثة للمعلومثات عثن جثيش     يبحث ع فف  غزوة بدر كان 

واملتتبع لغزوة األحزاب يدرك, جديثة الرسثول يف   .هم وعدتهمدقريش وعد

احلصثثول علثثى املعلومثثات فهثثو قثثد حثثرص علثثى معرفثثة أخبثثار قثثريش عنثثد  

حتركها لغزو املدينة, كما حرص على معرفة حال بثين قريظثة عنثد نقضثهم     

بني جيش املعتدين مثن   كما حرص على بث عيونه للعهد مع رسول اهلل 

                                                 

 .22, ص اخلراج, أبو يوسف( 23)

 .5230حديث رقم  ,اريالبخصحيى  (25)
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أثرهثثا يف اختثثاذ  األحثثزاب, وكثثان للمعلومثثات الثثيت مجعهثثا رسثثول اهلل  

 (22).القرار املناسب املبين على املعلومة الصحيحة

احلرص علثى املعلومثات الصثحيحة عثن الطثرق الثيت        كما عرف عنه  

يسثثلكها واألشثثخاص الثثكين يقابلثثهم, وغثثري ذلثثو ممثثا حيتثثاج معثثه إ  قثثرار 

 .يتأثر باملعلومةوحترك 

 :املتاةبة والتنسيق

 ا يف املتابعثثة والتنسثيق يف حيثثاة الرسثثول  لعثل مثثن أكنثثر األمنلثة وضثثوحً  

متابعته ألحوال أمرائه الكين بعثنهم علثى املنثاطق املختلفثة مثن بثالد العثرب        

ألمرائه على اليمن للتعاون فيمثا   بعد إسالمها, ومن أبرز ذلو مكاتباته 

مقاومة مدع  النبوة األسود العنس  الككاب, مما كان له بينهم والتنسيق يف 

أكرب األثر يف حترك أولئو األمثراء وتنسثيقهم مثع بعضثهم الثبعق ومثع مثن        

ثبت على اإلسالم من أهل اليمن ومتكنهم من القضاء علثى املتنبثئ وأتباعثه    

 (22).من املرتدين

داف يف بعثق غزواتثه يبعثث سثرايا معينثة لتنفيثك أهث        كما كان الرسول 

أخرى ذات عالقة بالغزوة الرئيسة أو متابعة ألعمال أخرى سبق القيام بها, 

عدة سرايا ملنثاطق جمثاورة كانثت هلثا أهثداف       فف  أثناء غزوة تبوك بعث 

                                                 

 .525, ص املغازي, ابن أب  شيبة: انظر( 22)

 .23, صالوالية على البلدانالُعمري, : انظر( 22)
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بثل لعثل غثزوة     (25),حمددة ه  يف الغالثب متابعثة ألعمثال وحتركثات سثابقة     

كامثل, كمثا أن   تبوك يف حد ذاتها ه  متابعة لغزوة مؤته الثيت سثبقتها بعثام    

جليش أسامة بن زيد قبل وفاته وحتديد وجهتثه إ  الثروم    إعداد الرسول 

 .هو من أعمال املتابعة ملا سبقه من حتركات مؤته وغزوة تبوك

يطلثثب مثثن عمالثثه الثثكين بعثثنهم لتحصثثيل الزكثثاة أو تعلثثيم   كمثثا كثثان 

ي الناس أو أي عمل من األعمال أن ينسقوا مثع أنثاس أو عمثال آخثرين ذو    

ن أسثثلم مثثن زعمثثاء القبائثثل أو مثثن ظهثثر تعثثاطفهم مثثع ارتبثثاط انثثاطقهم ممثث

بنفسثه علثى تنسثيق العمثل فثى حفثر اخلنثدق         كما أشرف  املسلمني منهم

  .(25)ومتابعة سريه بنفسه 

 :إدارة النفقات واملصروفات

الشثثو أن إدارة اعتمثثع املسثثلم وقثثواه املدنيثثة والعسثثكرية تطلبثثت نفقثثات  

هلكه املصروفات مواردها الشرعية كما كان لصثرفها طرقهثا    ة, وكانتفلتل

الشرعية, وقد اعتنت كتب األموال والفقثه بهثكه القضثية وكثان عمادهثا يف      

نابعثة مثن األحثداث     قواعدها الفقهية على حوادث مثن سثنة رسثول اهلل    

وقثد اعتمثدت الدولثة اإلسثالمية يف مواردهثا علثى        اليت وقعت يف أيامثه  

                                                 

 .532, صاملغازى ابن أبى شيبة,: انظر( 25)

, سثبل اهلثدى والرشثاد   , الصثاحل  الشثام   . 353ص , 2ج  ,السرية النبوية, ابن هشام( 25)

 .050ص , 2ج
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كنر بعثد إسثالم الثيمن والبحثرين وخيثرب ووادي القثرى, كمثا        اخلراج الكي 

أنها اعتمدت قبل ذلو على أموال الغنائم اليت حيصل عليهثا املسثلمون مثن    

ومثع كثل    إضافة إ  بعثق الثواردات األخثرى,    أعدائهم يف أعقاب املعارك

هكه الواردات وغريها, فإن لكل باب منها مصروفات معينة وحمثددة وجثزء   

ا بإدارتهثا املختلفثثة, كمثا أن جثثزء أخثثر   لدولثة اإلسثثالمية عموًمثث منهثا  ثثدم ا 

حسثثب تقسثثيمها الشثثرع  يعثثود علثثى العثثاملني عليهثثا فاعاهثثدون ينثثالون     

ا والعثاملون علثى   نصيبهم مثن الغنثائم وبالتثال  يتولثون متويثل أنفسثهم ذاتًيث       

الصثثدقات هلثثم نصثثيب شثثرع  منهثثا وهثثكا يف حثثد ذاتثثه يعثثود علثثى العمثثل   

ءُا كبريُا زريه دون توقف واا يشبه التمويل الكات , كما كان جواستمرار تسي

من العمل يقوم على االحتساب والتطو  ألن أعماهلم يف كنري من األحيثان  

مؤقتة وغري مستدكة ومن الصعب مقارنثة ذلثو بالتمويثل يف اإلدارة احلدينثة     

نفقثثات ا يف تقثثديم مثثا حتتاجثثه اإلدارة النبويثثة مثثن  ا وناجًحثثلكنثثه كثثان سثثائرً 

كانثثت النفقثثات اإلداريثثة حمثثدودة ويثثأتى علثثى رأسثثها      د, وقثثومصثثروفات

 . والعمال التى أشري إليها سابًقالصصات املوظفني

  :إدارة وتنشيط اإلنتاج

ن التغريات اليت حدثت يف اجلانب االقتصثادي نتيجثة التشثريعات النبويثة     إ

علثثى  حيثثث توالثثت التشثثريعات اإلسثثالمية احلاثثثة     ومثثؤثرة,كانثثت قويثثة  

النشاطات االقتصادية املختلفة واملنظمة هلثا اثا ينسثجم مثع حاجثات النثاس       
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والعدل معهم وإيفائهم حقوقهم سواء منهثا مثا يتعلثق باجلوانثب النظريثة أو      

وقد عمل الرسول صثلى اهلل عليثه وسثلم علثى      (23).باحلياة التطبيقية العملية

حمللثثيني والقثثادمني مثثن فثتى األسثثواق وتنظيمهثثا يف املدينثثة وأتاحتهثثا للتجثثار ا 

ا يف السثثوق, ومنثثع وجعثثل للسثثابقني مثثن التجثثار حقوًقثث (22),خثثارج املدينثثة

 الظلم على أطراف البيع والشراء, مما ساعد يف منو التجارة يف أسواق املدينة

 .وال شو أن هكا من أهم عوامل التنشيط له

 امثن أحيثا أرًضث   : )الح األراضث  فقثال  علثى استصث   وقد حث الرسول 

 (22).(فله فيها أجر وما أكلت العانية منها فله منها صدقة ميتة

قطاعثثثات النبويثثثة املختلفثثثة يف املدينثثثة يف تزايثثثد الرقعثثثة إلوقثثثد سثثثاهمت ا

 .وزيادة إنتاجيتها الزراعية فيها

مثا مثن مسثلم يغثرس     : )على زراعة النخيثل فقثال   وقد شجع الرسول 

يمثثة إال كثثان لثثه بثثه   ا فيأكثثل منثثه طثثري أو إنسثثان أو به  ا أو يثثزر  زرًعثث غرًسثث

 (20).(صدقة

 (23).بنفسه يف غرس النخيل يف بعق نواح  املدينة وقد شارك 

                                                 

, رسثالة  النشاط االقتصادي يف منطقة املدينة يف العهد النبثوي  اخلراش , عبداهلل. د :انظر (23)

 .جامعة امللو سعود بالرياض ايفداب,كلية  التاري ,قسم  دكتوراة,

 . 323 , صالنشاط االقتصادي يف املدينة يف العصر النبوي ,عبد اهلل اخلراش  .د (22)

 .335 ص, 3 ج, الدارم سنن  (22)

 .33ص , 2ج ,البخاريصحيى ( 20)

 .055ص , 5, جسري أعالم النبالء ,الكه ( 23)
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علثى الصثناعة واإلنتثاج فيهثا وغثري مثن نظثرة العثرب          كما حثث الثن    

 اا وسكان املدينة خصوًصث لمني عموًملبعق املهن احملتقرة وأدرك حاجة املس

ري النثثاس بثثبعق لثثبعق تلثثو الصثثناعات فكثثان يشثثجع النثثاس عليهثثا بتثثكك 

 .األنبياءالصناعات وأنها من حرف 

إن اهلل عثز  ) على تصنيع السالح وانتاجثه, فقثال    كما حث الرسول 

وجل يدخل النالثة بالسثهم الواحثد اجلنثة, صثانعه حيتسثب يف صثنعه اخلثري        

 (25).(واملمد به والرام  به

وكثان   وكان أطفال املدينة يشاركون يف صناعة النبال على قثدر طاقثاتهم,  

وهثث   (22),الصثثحابة يف املدينثثة يتنافسثثون يف صثثناعة النبثثال والتصثثدق بهثثا    

 .ذخرية ذلو الزمان

 :جتمي  الطاقات وجتنيدها

 ع املسلم اخلثاص وجتميثع املسثلمني فيهثا    متلبناء اع لقد سعى الرسول  

حيثثث وجثثه بعثثد بيعثثة العقبثثة مجيثثع      واالسثثتفادة مثثن طاقثثاتهم وجتنيثثدها   

  املدينثثة والتجمثثع فيهثثا, فسثثبقه بعثثق الصثثحابة إ     املسثثلمني بثثاهلجرة إ 

املدينثثة أو حلقثثوه حيثثث اسثثتمر التثثدفق البشثثري علثثى املدينثثة, ممثثا اسثثتدعى   

 .اخلاصةا هلكا األمر, ومتابعة ألحوال املهاجرين ختطيًط

                                                 

 .350ص , 3ج سننه,  ,الدارم سنن  (25)

 .525ص , 2ج , تار ه ,الطربي (22)
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حيث على اهلجرة يف الغالب فإنه حينمثا تواجثه     ويف الوقت الكي كان 

جرين يوجثثه ببقثثائهم يف جمتمعثثاتهم وحفثثظ    ا مثثن كنثثرة املهثثا  املدينثثة ضثثغطً 

 . إسالمهم دون اهلجرة, وانتظار أوامر الرسول 

 :إدارة األزمات

مثثن املصثثطلحات اإلداريثثة احلدينثثة الثثيت خرجثثت فيهثثا دراسثثات عديثثدة     

 .قرارات إدارية لتلفةدورات ونفكت فيها وقدمت هلا 

تلفثثة للعديثثد مثثن األزمثثات والظثثروف املخ   وقثثد تعثثرض رسثثول اهلل    

والطارئة اليت استدعت منه تصرفات خاصثة وجهثود مميثزة عاجلثة ملواجهثة      

الغثزوات املفاجئثة للمشثركني لبلثد     تلو األحداث ولعل مثن أهثم األزمثات    

اليت واجههثا  صعب األزمات أحد ومن أمنلما حدث فى غزوة  الرسول 

غثثزوة األحثثزاب الثثيت وصثثفها اهلل سثثبحانه وتعثثا  يف كتابثثه        الرسثثول 

ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمثْن َأْسثَفَل ِمثْنُكْم َوِإْذ َزاَغثِت اْلَأْبَصثاُر      …يزالعز

 .[األحزاب(55[)َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّوَن ِباللَِّه الظُُّنوَنا

حبكمثة وحشثد كثل الطاقثات املاديثة والبشثرية,        وقد تصثرف الرسثول   

 تلثو واجهثة  عاجلثة مل املتثوفرة يف تنفيثك خطثة     واستخدم اخلثربات والطاقثات  

بعثثون اهلل تعثثا  يف اختثثاذ كافثثة األسثثباب لتجثثاوز   األزمثثة الطارئثثة ولثثى 

األزمثثثة, بثثثل ومعاقبثثثة اخلثثثائنني مثثثن يهثثثود املدينثثثة وتطهثثثري الصثثثف وبلثثثد  
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ومثن ثثم التغلثب     أوًلا من بين قريظة ليكون التغلب على األزمة الرسول

 .والقضاء على مصدر اخلطر خلطر الداخل  يف املدينةمسبباتها اعاجلة اعلى 

عنثد   اأكنر من مرة ألزمات مالية وخصوًصث تعرض يف  أن الرسول  اكم

باسثتنفار النثاس للصثثدقة,    الغثزوات كمثا حثثدث يف غثزوة تبثوك, فقثثام     

 من التغلب علثى جثزء كثبري مثن تلثو املشثكلة       وشجع عليها حتى متكن 

منيثة لتلفثة فثى املدينثة عاجلهثا ومتكثن مثن        ا أأخطثارً  كما واجه الرسثول  

فثى أواخثر حياتثه أزمثة      التغلب عليهثا ومعاقبثة اجلنثاة, وواجثه الرسثول      

املرتدين أتبا  األسود العنسى فى اليمن فأدار والته مثن املدينثة حتثى تغلبثوا     

على هكه األزمة كما أدار اإلعداد للقضاء على مسيلمة الككاب الكي ظهثر  

  (22).فى اليمامة

 :السرية

وتكثوين اعتمثع املسثلم بثأفراده      هأتليث منك ظهثور اإلسثالم وبدايثة الثدعوة     

الكي يعني على النجاح وكنثع كيثد األعثداء    والقالئل وصبغة العمل السري 

تسثثري مراحثثل الثثدعوة األو , بثثل عرفثثت السثثنوات   وال يعرقثثل األهثثداف 

سرية, حتى أن بعق األو  النالث بعد البعنة النبوية بأنها مرحلة الدعوة ال

, وحينمثا  ااإلسثالم مل يكثن يعثرف بعضثهم بعًضث      الصحابة الكين دخلوا يف

يلتقثث  بثثبعق املسثثلمني يف مكثثة ليقثثوم بتعلثثيمهم الثثدين     بثثداء الرسثثول 

                                                 

 .23ص , الوالية على البلدان, الُعمري( 22)
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يف دار األرقم بثن   ايلتق  بهم سًر اجلديد وكتاب اهلل سبحانه وتعا  كان 

 .ة قريشليضمن النجاح للدعوة وعدم مصادم (555)أب  األرقم

عثرف عثن   قثد  ومن هنا فإن العمل قد يتطلب السثرية يف بعثق األحيثان و   

 .(555)بأنه صاحب سر رسول اهلل  حكيفة بن اليمان

أصثحابه والعثاملني معثه علثى كثتم السثر وعثدم         وقد درب رسثول اهلل  

ا صثغري  وكثان غالًمث   لثو خثادم رسثول اهلل    اإفشائه, حتثى أن أنث  بثن م   

و حاجة فيكتمهثا علثى أقثرب الصثحابة لرسثول      يف عمل أ يبعنه الرسول 

َعْن َأَنٍ  َقاَل َأَتى َعَل َّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَنا َأْلَعُب ) اهلل 

 َمَع اْلِغْلَماِن َقاَل َفَسلََّم َعَلْيَنا َفَبَعَنِن  ِإَلى َحاَجٍة َفَأْبَطْأُت َعَلى ُأمِّ  َفَلمَّا ِجْئثتُ 

َقاَلْت َما َحَبَسَو ُقْلُت َبَعَنِن  َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَحاَجٍة َقاَلثْت  

َما َحاَجُتُه ُقْلُت ِإنََّها ِسرٌّ َقاَلثْت َلثا ُتَحثدَِّثنَّ ِبِسثرِّ َرُسثوِل اللَّثِه َصثلَّى اللَّثُه َعَلْيثِه          

 (553).(َوَسلََّم َأَحًدا

علثثى إبقثثاء بعثثق حتركاتثثه العسثثكرية سثثرية     وقثثد حثثرص رسثثول اهلل 

وبعيدة عن عيون أعدائه, بل إنه قبل غزوة فتى مكة أمر الصحابة بثالتجهيز  

سثثعد بثثن معثثاذ    , وحثثني بعثثث  وأخفثثى وجهتثثه عثثن املقثثربني إليثثه    

الستطال  أخبار بين قريظة أثناء غثزوة األحثزاب طلثب مثن املسثؤولني عثن       
                                                 

 .232ص , 5 ج, السرية النبوية, ابن هشام :انظر (555)

 .233ص , 3ج  ,سري أعالم النبالء , ترمجة حكيفة بن اليمان عند الكه: انظر( 555)

 .2022حديث رقم  ,صحيى مسلم( 553)
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يش املسثلمني خشثية مثن التثأثري السثل       تقص  اخلرب أن يكتموه عن بقيثة جث  

 .عليهم

 :احملاسبةوالرقاةة 

علثثى القيثثام بواجبثثه وأداء األمانثثات املختلفثثة  لقثثد حثثرص رسثثول اهلل  

والشو أن اإلسالم قثد ركثز بالدرجثة     ا حيتكى مناًل وتطبيقاتها فكان 

األو  علثثى الرقابثثة الكاتيثثة يف لتلثثف شثثؤون احليثثاة الدينيثثة والدنيويثثة,        

واملسثثؤولية اإلداريثثة جتمثثع واجثثب ديثثين ودنيثثوي يف وقثثت واحثثد ال فثثرق     

 وقثد بينهما, وككن القول إن الرقابة الكاتية ه  األساس يف الرقابة اإلداريثة  

تقثوى اهلل هث  املرتكثز    أن أكد القرآن الكثريم والسثنة النبويثة عليهثا, حيثث      

لتلفثة يف   األساس لألعمثال الرقابيثة يف اإلسثالم ومثع ذلثو فهنثاك شثواهد       

وتدقيقثه مثع بعثق مثن والهثم       السرية النبوية تدل على متابعثة الرسثول   

 .مسؤوليات وظيفية حمددة

يسمع املالحظات املختلفة اليت ترده عثن عمالثه وأمرائثه ممثن      كما كان 

عمثثل معهثثم أو احتثثو بهثثم, وكثثان يوجثثه وينتقثثد مثثا يصثثدر مثثن تصثثرفات  

 . كما فعل مع خالد بن الوليد لالفة للهدف من املهمة اليت كلف بها, 

من أحد عماله حينما بعنه جلمع الزكاة فلمثا بثداء    وقد غضب الرسول 

فهال : )وقال حياسبه قال هكا لكم وهكا أهدي له, فغضب  الرسول 

 (.اجلست يف بيت أبيو أو أمو فتأتيو هديتو إن كنت صادًق
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 امتةاخل

 البحثثث أن رسثثول اهلل تثثبني مثثن خثثالل الشثثواهد البسثثيطة املثثككورة يف 

وضثثع األسثث  لألمثثة اإلسثثالمية يف اإلدارة الناجحثثة الثثيت حتقثثق األهثثداف   

م اإلدارة االجتماعيثة  ااملطلوبة بدقة وتسثخر اإلمكانثات املختلفثة للقيثام اهث     

ويقثثاس عليهثثا املؤسسثثات  واإلدارة العسثثكرية واإلدارة املاليثثةوإدارة الدولثثة 

ا لدراسثثة بثثاحنني يف جمثثال اإلدارة خصوًصثثاملختلفثثة وبالتثثال  فثثإنين أدعثثو ال 

بأبوابهثثا  السثثرية النبويثثة واسثثتخراج الشثثواهد املختلفثثة يف اإلدارة الناجحثثة    

 فثواهلل لثو  , وعدم االكتفثاء بثأقوال الغثربيني أو الشثرقيني يف اإلدارة     املختلفة

مثثن شثثواهد الستصثثغروا نظريثثاتهم   علثثم هثثؤالء مثثا يف سثثرية املصثثطفى  

 . ةوأقواهلم يف اإلدار

ن فلألسف الشديد مل نقثدر بعثد حجثم اإلرث النبثوي يف     وأما حنن املسلم

هلنثا وبثدأنا نلتفثت    ا مثا كث  حياتنثا فتجاهلنثا أو جُ    لتلف العلوم وخصوًص

 .كنة ويسرة متغافلني عن ما بني أيدينا نسأل اهلل للجميع اهلداية والتوفيق
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 :املصادر واملراج 

 .القرآن الكريم

  .اصم وآخرونع. د: األعرج 

 .هث5253, وزارة التعليم, بغداد, 5, طنظريات التطوير اإلداري -

 .عبد اهلل بن أمحد:باقادر

, دار اعتمثثثع, جثثثدة,  الكفثثثاءات اإلداريثثثة يف السياسثثثة الشثثثرعية    -

 .هث5253

 (.هث303ثث  522)أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم :البخاري

 .هث5252ض, , دار إشبيليا, الرياصحيى البخاري -

 (.هث352هث  ثث 352)أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة : الرتمكي

, حتقيثثق أمحثثد حممثثد شثثاكر, دار (سثثنن الرتمثثكي) اجلثثامع الصثثحيى -

 (.ت.ب) ,لبنان ,إحياء الرتاث العرب , بريوت

 (. هث 532 :ت) تق  الدين أمحد بن عبد السالم: ابن تيمية

, دار املعرفثثثة 2, طيثثثةالسياسثثثة الشثثثرعية يف إصثثثالح الرعثثث  والرع -

 .م5232بريوت, 

 .302ثث 32/300 .الفتاوى -
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شثثثهاب الثثثدين أبثثثو الفضثثثل أمحثثثد بثثثن علثثث  العسثثثقالن   : ابثثثن حجثثثر

 (.هث203:ت)

 .هث5232, مطبعة السعادة, القاهرة, 5, طيف متييز الصحابة اإلصابة -

 .حممد :اهللمحيد 

, دار 2, طواخلالفة الراشدة النبويالوثائق السياسية للعهد جمموعة  -

 .هث5252النفائ  بريوت, 

 (.هث325:ت)أب  عبداهلل أمحد بن حممد  اإلمام:ابن حنبل

 .هث5222, املكتب اإلسالم , بريوت املسند -

   .اخلراش : اخلراش 

, رسثثثالة النشثثثاط االقتصثثثادي يف منطقثثثة املدينثثثة يف العهثثثد النبثثثوي   -

 .جامعة امللو سعود بالرياض ايفداب,كلية  التاري ,قسم  دكتوراة,

 .على بن حممد التلمسانى نأبو احلس: اخلزاعى

من احلرف   كان يف عهد الرسول ختريج الدالالت السمعية على ما -

اعلثث  , حتقيثثق أمحثثد حممثثود أبثثو سثثالمة, الصثثنائع والعمثثاالت الشثثرعية

 .هث 5255, القاهرة, األعلى للشئون اإلسالمية

 (.هث300:ت)رامأبو عبداهلل بن عبدالرمحن بن الفضل بن به :الدارم 

, حتقيق حممد أمحد دهمثان, دار إحيثاء السثنة النبويثة,     سنن الدارم  -

 (.ت.د(. )م.د(



 

 

 

 

 

 

 أبعاد إدراية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية النبوية

 

81 

 .(هث225:ت)احلافظ مش  الدين حممد بن أمحد بن عنمان : الكه 

 .هث5250, مؤسسة الرسالة بريوت لبنان, 5, طأعالم النبالء سري -

مري, حتقيثثق عمثثر عبثثد السثثالم تثثد ( مثثن تثثاري  اإلسثثالم), املغثثازي -

  .هث5255, دار الفكر بريوت 5ط

  .وآخرون ,رتشمان ديفيد

رفاع  حممثد رفثاع  وحممثد سثيد أمحثد      . , ترمجة داإلدارة املعاصرة -

 .عبداملتعال, دار املري , الرياض

 .عل . د: السلم 

 .م5225القاهرة,  غريب,, مكتبة اإلنتاجيةإدارة  -

 .أبو احلسن حممد البغدادي: السهروردي

, لطثوط يف مكتبثة السثليمانية بإسثطنبول,     ام يف السياسثة حترير األحك -

 .3203حتت رقم 

 .أبو القاسم عبد الرمحن بن عبداهلل: السهيل 

البثثن هشثثام, تعليثثق طثثه    ,الثثروض األنثثف يف تفسثثري السثثرية النبويثثة   -

 .هث5222الرؤف سعد, دار املعرفةث بريوت, عبد

 .فيصل عمر . وباشراحيل, د. طارق حممد. د: السويدان

 .هث5235جدة,  اخلضراء,, دار األندل  3, طصناعة النجاح -
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 (. هث320:ت)عبداهلل بن حممد  :ابن أبى شيبة

شثبيليا,  إدار  5, طمثري , حتقيق, عبثد العزيثز بثن إبثراهيم العُ    املغازي -

 .هث5252 ,الرياض

  .صبح : الصاحل

 .م5225, , دار العلم للماليني بريوتالنظم اإلسالمية -

 (.هث223:ت)مد بن يوسف حم: الصاحل  الشام 

حتقيثثق مصثثطفى   5ج ,سثثبل اهلثثدى والرشثثاد يف هثثدي خثثري العبثثاد      -

 .هث5222الواحد, اعل  األعلى للشؤون اإلسالمية, القاهرة, عبد

 . عبدالرمحن إبراهيم. د: الضحيان

 .هث5255 ,بدون مكان 2ط  ,اإلدارة واحلكم يف اإلسالم -

 .هث5255ة, , دار الشروق, جد5, طاإلدارة يف اإلسالم -

 (.هث255:ت)أبو جعفر حممد بن جرير : الطربي

 (.ت.ب), دار الفكر, بريوت تاري  األمم وامللوك -

, دار الكتثب العلميثة,   (تفسثري الطثربي  ) جامع البيان يف تفسري القثرآن  -

 .هث5253بريوت لبنان 
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  .حممد عبداهلل:عبد الرحيم

القثثثاهرة, , الشثثثركة العربيثثثة للتوزيثثثع,  أساسثثثيات اإلدارة والتنظثثثيم -

 .م5223

  .زعبد العزيفهد بن سعود بن : العنيمني

 .هث5252, الرياض, 3, طاالتصاالت اإلدارية ماهيتها وأهدافها -

  .مدن  .د:  عالق 

ا عثثثن , نقًلثثثاإلدارة دراسثثثة حتليليثثثة للوظثثثائف والقثثثرارات اإلداريثثثة   -

 .الضحيان, اإلدارة يف اإلسالم

  .أكرم ضياء: العمري

, اجلامعثة  خصائصثه وتنظيماتثه األو   , هثد النبثوة  اعتمع املثدن  يف ع  -

 .5252اإلسالمية, املدينة املنورة, 

 .بن إبراهيم زعبد العزي: الُعمري

 شثثبيليا,إدار 3, طالواليثثة علثثى البلثثدان يف عصثثر اخللفثثاء الراشثثدين   -

 .هث5235الرياض 

 ( هث202:ت)أبو يعلى حممد بن احلسني احلنبل   :الفراء

الفق , مكتبة أمحثد   دصحيى وتعليق حممد حام, تاألحكام السلطانية -

 هث5222أندونيسيا,  سربايا,نبهان, 
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 عبداهلل أمحد :قادري

 .هث5253, دار اعتمع, جدة, الكفاءة اإلدارية يف السياسة الشرعية -

 .عبداحلى بن عبد الكبري: الكتانى

دار الكتثثاب  ,3ج ,نظثثام احلكومثثة النبويثثة املسثثمى الرتاتيثثب اإلداريثثة  -

 (ت.د)ن  بريوت اللبنا

 (هث205:ت)أبو احلسن عل  بن حممد بن حبيب:  املاوردي

 (ت.د), دار الفكر, بريوت األحكام السلطانية -

, مكتبثة الفثالح, الكويثت,    5حتقيق حممثد خضثر, ط   ,امللوكنصيحة  -

 هث5252

   :مايكل هارت

أسعد عيسثى وأمحثد غسثان سثبانو, دار      ترمجة خالد, املائة األوائل -

 .والتوزيعوالنشر  قتيبة للطباعة

 .حممد بن عبدالرمحن:املباركفوري

عبثثثدالوهاب  ى, تصثثثحيحتفثثثة األحثثثوذي بشثثثرح صثثثحيى الرتمثثثكي -

 .عبداللطيف املكتبة السلفية باملدينة املنورة
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أبثثو احلسثثن مسثثلم بثثن احلجثثاج بثثن مسثثلم القشثثريي     اإلمثثام: مسثثلم -

 (.هث335ت)النيسابوري 

 (.ت.د), بريوت, دار ايففاق, (صحيى مسلم), اجلامع الصحيى -

  .أمحد حممد. د: املصري

 هث5253, مؤسسة شباب اجلامعة, اإلسكندرية, اإلدارة احلدينة -

 (.ت.د), دار االفاق, بريوت (صحيى مسلم), اجلامع الصحيى -

 (.هث555ت(حممد بن مكرم بن عل  : ابن منظور 

حتقيثثثق عبثثثداهلل الكثثثبري,  وآخثثثرون, دار املعثثثارف,  ,العثثثربلسثثثان  -

 (.ت.د)القاهرة, 

 (.هث252ثثث352)أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عل  :النسائ 

 (.ت.ب), دار إحياء الرتاث العرب , بريوت سنن النسائ  -

 .زك  حممود. د: هاشم

 هث5252السالسل, الكويت,  ت, ذا2, طأساسيات اإلدارة -

 سيد. د: اهلواري

, مكتبثثثة عثثثني مشثثث  بالقثثثاهرة, 2, طاإلدارة باألهثثثداف والنتثثثائج -

 .م5222
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 .اإلدارة األصول واألس  العلمية -

  .اهرظحممد : وتر

 اإلدارة العسثثكرية يف) عهثثد الرسثثول  اإلسثثالم يففثثن احلثثرب يف  -

 (   حروب الرسول

 دافيد, : توماس وهنجر: وهلني

, مرسث  وآخثرون  , ترمجثة حممثود عبثد احلميثد     اإلدارة االسرتاتيجية -

 .م5223معهد اإلدارة, الرياض, 

  .دافيد: ويلسون

, ترمجثثة حتيثثة عمثثارة, مراجعثثة شثثفيق رزق اهلل, اسثثرتاتيجية التغثثيري -

 م5220القاهرة,  الفجر,, دار 5ط

 . القاض  يعقوب بن إبراهيم :يوسف أبو

  .هث5223, املطبعة السلفية, القاهرة, 0, طخلراجا -
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 التجـارة اخلارجيـة لججييـرة البرةيـة يف  صـر الرسـول       :البحث الثاني

  شدي وخجفائ  الرا

 :دمةـــمق

من دراسة متأنية لكتب التفسري واحلديث والفقه باإلضثافة لكتثب التثاري     

والرتاجثثم واألخبثثار املختلفثثة  ثثرج الباحثثث حبصثثيلة جيثثدة وممتثثازة لبحثثث   

الكنري من القضايا احلضارية املرتبطة بالعصر النبوي واخلالفثة الراشثدة, بثل    

ضثايا املرتبطثة بالعصثر اجلثاهل      ويستطيع أن يستفيد منها يف دراسة بعق الق

ومثثا قبثثل اإلسثثالم بشثثكل عثثام, ويثثأت  يف مقدمثثة تلثثو القضثثايا التثثاري        

وتعد بالد العرب صثحراوية   تار ية,االقتصادي وما يرتبط به من دراسات 

يف معظمها تعتمد على الرع  بالدرجة األو  كما تنتشر الزراعثة يف أصثقا    

جلنوبية منها, ومع ذلو فقثد كانثت هلثا    ا يف األطراف التلفة منها وخصوًص

منتجاتهثثا اخلاصثثة كمثثا احتاجثثت لثثبعق السثثلع مثثن خارجهثثا وبالتثثال  فقثثد 

التجاريثة مثع الكثنري مثن املنثاطق اعثاورة هلثا منثك القثثدم,          عرفثت الصثالت  

ا للسلع التجارية املختلفثة, كمثا أنهثا يف    وعدت بعق املناطق العربية مصدًر

السلع, ووجدت فيها أسواق مشهورة دائمثة أو   املقابل استوردت الكنري من

مومسية, كما عرف فيها الكنري من املعابر والطرق املرتبطة بالتجثارة العامليثة   

واحمللية, وتسعفنا بعق املصادر بروايات لتلفة تتعلق بتجثارة بثالد العثرب    

 . وخلفائه الراشدين  مع العامل اخلارج  يف زمن رسول اهلل  
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ول رصد أهم السلع املصدرة من بالد العرب خالل تلثو  وهكا البحث حيا

السثثلع املسثثتوردة وحركثثة القوافثثل التجاريثثة مثثن وإ  اجلزيثثرة   الفثثرتة وأهثثم

العربيثثة خثثالل فثثرتة البحثثث, كمثثا يتعثثرض البحثثث ألهثثم املنثثاطق ذات         

العالقات التجارية مع اجلزيرة العربية خالل تلثو الفثرتة سثواء يف أفريقيثا أو     

أو فثثارس أو بثثالد املشثثرق, وحجثثم التجثثارة معهثثا خثثالل تلثثو بثثالد الشثثام 

الفرتة, من خالل النصثوص, كمثا سثيتطرق إ  االتفاقيثات أو الثنظم ذات      

العالقة بالتجارة خالل فثرتة البحثث سثواء منهثا نظثام العشثور أو الضثرائب        

 ..املختلفة على التجارة, وبعق ما ورد فيها من نصوص تار ية
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 :هيدـمت

وخلصها ابثن خلثدون    (552)لتجارة تأت  اعين البيع والشراء وطلب الرزقا

علثم أن  أ: )كمثا أنثه قثال عنهثا      (552)(اشرتاء الرخي  وبيثع الغثال   : )بأنها

ا التجارة حماولة الكسب بتنمية املال بشراء السلع بالرخ  وبيعها بثالغالء أًيث  

در النثام   كانت السلعة من دقيثق أو زر  أو حيثوان أو قمثاش , وذلثو القث     

ا, فاحملاولة لثكلو الثربى إمثا أن  تثزن السثلعة ويثتحني بهثا حالثة         يسمى رحًب

األسواق من الرخ  إ  الغالء فيعظم رحبثه, وإمثا بثأن ينقلثه إ  بلثد آخثر       

 (550).(تنفق فيه تلو السلعة

والتجثثارة اخلارجيثثة عثثرب العصثثور املختلفثثة لكثثل البلثثدان واألقثثاليم ومنهثثا  

سم يف اتصاهلا وطرق تبادهلا إ  جتارة برية وجتارة حبرية, اجلزيرة العربية تنق

العثرب عالقثات    وجثد لثبالد  وحنن نعلم أنه يف الفثرتة الثيت سثبقت اإلسثالم     

                                                 

. د ,بثريوت  صادر,, دار العرب نلسا, (هث555:ت)بن مكرم بن عل   حممد: منظور ابن( 5)

 .22ص , 2 ج ,.ت

 للماليثثني,, دار العلثثم ةاملقدمثث ,(هثثث252:ت)الثثرمحن بثثن حممثثد,   عبثثد: خلثثدون ابثثن( 3)

 .222هث, ص 5225 ,بريوت

 .222, ص املقدمة :ابن خلدون( 2)
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إال أن التجثارة الربيثة غلبثت أقثاليم معينثة       (553),جتارية خارجية برية وحبريثة 

ريثة  كاحلجاز ومشال  اجلزيرة العربية, كمثا سثاد نوعثا التجثارة الربيثة والبح     

كل من البحرين وبقيثة منطقثة اخللثيج باإلضثافة إ  الثيمن, وكثان لوسثائل        

النقثثل املوصثثلة إ  تلثثو األقثثاليم داخثثل اجلزيثثرة العربيثثة أثثثر كثثبري يف تنثثو     

 .التجارة ويف ازدهارها يف كل إقليم على حدة

 :و صر الراشدي   صر الرسول 

نتثثككر عثثدة  عنثثد البحثثث عثثن حتديثثد زمثثين دقيثثق لبدايثثة العصثثر النبثثوي   

حوادث ككن اعتبارها بداية للعصثر النبثوي, واثا أننثا بصثدد احلثديث عثن        

قضية تار ية اقتصادية فالشو أن األمر أوسع من أن حيثدد حبادثثة معينثة أو    

ذلثثو أن الثثتغري يف احليثثاة االقتصثثادية لثثبالد العثثرب وجتارتهثثا     حمثثددة,سثثنة 

 سياسثث  أو ديثثين أو اخلارجيثثة مل حيثثدث فجثثأة أو بصثثورة قويثثة كثثأي تغثثري  

 .عسكري أو خالفه

,  والعصر النبوي تدرج كما هو معروف بتدرج حياة ودعوة املصطفى 

واسثثتقراره مثثع أصثثحابه يف   وقثثد قامثثت دولثثة اإلسثثالم بهجثثرة الرسثثول 

له مساته املميثزة حتثى يف اجلوانثب     اا خاًصبشرًي ااملدينة, حيث كونوا جمتمًع

 .ط كبري ومداوالت أوسعاالقتصادية وافهوم جديد ونشا

                                                 

, دار العلثم للماليثني, بثريوت,    3, طقبثل اإلسثالم   العرباملفصل يف تاري  , جواد عل ( 2)

 .          323ص , 5, ج 5252
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ويعد العصر النبوي بداية التأسي  لدولة اإلسالم وإقامة سيادتها يف بقعثة  

من أرض اهلل, وككننا اعتبثار البدايثة الواقعيثة هلثكا اعتمثع وتأسثي  كيانثه        

املستقل من اهلجرة النبوية وتركيز قاعدته يف املدينة املنورة فمنثك ذلثو اليثوم    

 .ية قائم يسوسه الرسول  وكيان الدولة اإلسالم

كانثثت البدايثثة بسثثيطة ال تتجثثاوز املدينثثة املنثثورة بثثل ال تكثثاد تسثثيطر عليهثثا 

ا وأخك نور اهلل يثتم يف املدينثة, وأخثكت دولثة اإلسثالم متتثد خارجهثا        مجيًع

ا باجلهاد والسلم حتى صارت معظم بالد العرب خاضعة لرسثول اهلل   تدرجيًي

 (555),ال النثاس يف ديثن اهلل أفواًجث   ا بعثد فثتى مكثة حيثث دخث     وخصوًص 

 َوُقثثْل َجثثاء اْلَحثثقُّ َوَزَهثثَق اْلَباِطثثُل ِإنَّ اْلَباِطثثَل َكثثاَن َزُهوًقثثا  :وجثثاء احلثثق

 .[اإلسراء(]25)

كمثثا ال ككننثثا أن ننسثثى أن عصثثر النبثثوة املبثثارك ودولتثثه القائمثثة بقيثثادة        

قثثرن بثثني    مقدمثثة لعصثثر الراشثثدين, كمثثا أن الرسثثول       الرسثثول  

الثثكي رواه اْلِعْرَبثثاَض ْبثثَن َسثثاِرَيَة عثثن    العصثثرين فيمثثا يفهثثم مثثن قولثثه   

َعَلثْيُكْم ِبَتْقثَوى اللَّثِه َوالسَّثْمِع َوالطَّاَعثِة َوِإْن َعْبثًدا       : أنه قال رسول اهلل 

ُخَلَفثاِء  َحَبِشَيا َوَسَتَرْوَن ِمثْن َبْعثِدي اْخِتَلاًفثا َشثِديًدا َفَعَلثْيُكْم ِبُسثنَِّت  َوُسثنَِّة الْ       

                                                 

, البخثاري  ىصثحي , (هثث 303ثثث 522)إمساعيل بن إبراهيم  نحممد ب أبو عبد اهلل:البخاري( 0)

 .522ص , 53 ج, هث5252دار إشبيلياء, الرياض, 
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الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديِّنَي َعضُّوا َعَلْيَها ِبالنََّواِجِك َوِإيَّاُكْم َواْلُأُموَر اْلُمْحَدَثاِت َفثِإنَّ  

 .(552)ُكلَّ ِبْدَعٍة َضَلاَلٌة

اخللفثثثاء   إتبثثثا  بثثثاب )ا يف مسثثثنده مسثثثاه  وقثثثد وضثثثع ابثثثن ماجثثثة باًبثثث    

 (552).(الراشدين

لعصثور اإلسثالمية علثى اإلطثالق     ولكلو فإن عصر الراشدين يعثد أميثز ا  

وقد أمجعت األمة على ذلو خالل العصثور املختلفثة,     بعد عهد الن  

 .ومن ثم فإن أحداثه هلا أهميتها اخلاصة يف التشريع والقياس والتاري 

ويبتدئ عصر الراشدين ببيعة أبث  بكثر الصثديق رضث  اهلل عنثه بعثد وفثاة        

مثن ربيثع األول سثنة إحثدى عشثرة      يوم االثنني النثان  عشثر    رسول اهلل  

 وينته  باستشهاد أمري املؤمنني عل  بثن أبث  طالثب     (555).للهجرة النبوية

 (555) .يف اليوم النالث والعشرين من رمضان سنة أربعني للهجرة النبوية

يف ذلثو العصثر ألربعثة مثن املبشثرين باجلنثة كلثهم مثن          كانت القيثادة وقد 

 .أصحاب وأصهار رسول اهلل 
                                                 

, ابثن ماجثه   نسثن , (هثث 350ثثث 355)احلافظ أب  عبداهلل حممد بن يزيثد القثزويين   :ابن ماجه( 3)

مسثند  ورواه اإلمثام أمحثد يف   . 55ص , 5ج.هثث 5252حتقيق حممد فؤاد عبد البثاق , القثاهرة   

 .533ص , 2ج ,, باب حديث العرباض بن ساريةالشاميني

 .50ص , 5ء الراشدين, جسنة اخللفا إتبا , باب سننه ,ابن ماجة( 5)

, حتقيثق أكثرم    التثاري , (هثث 325ثثث 535) بن أب  هثبرية اللينث  العصثفري   : خليفة بن خياط( 2)

 .22, ص.هث5225, دار القلم ومؤسسة الرسالة, بريوت 3ضياء الُعمري, ط

 .522 ص ,تار ه ,خليفة بن خياط( 2)
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ن معهم عدد كبري مثن القثواد واملستشثارين واملخططثني جلثهم مثن       كما كا

 .أو من أبنائهم أصحاب الن  

وقد انشغل املسلمون أول خالفة أب  بكثر بالقضثاء علثى املرتثدين يف بثالد      

العرب وإةاد الفنت اليت أثاروهثا وإعثادة الوحثدة لثبالد العثرب حتثت رايثة        

ضثد فثارس     فثة أبث  بكثر   الكما كانت بدايثة الفتثوح يف خ   (553),اإلسالم

 . والروم

ضثد   اقوًيث  افكان هلكا العصر مساته املميزة, حيث خاض املسلمون جهثادً 

اعاورين لثبالد العثرب مثن اعثوس يف فثارس, والثروم وأتبثاعهم يف الشثام         

ومصر وكان جزء من هكا الصثرا  مثع نصثارى العثرب يف العثراق والشثام,       

 .لروما من وقف منهم مع الفرس أو اوخصوًص

وقد نتج عن هكا اجلهاد امتداد اإلسالم إ  أماكن جديدة وتضاعف رقعثة  

ومثن    ا يف عهثد عمثر    األراض  احملكومثة مثن قبثل الراشثدين وخصوًصث     

جثثاء بعثثده, وتبثثع ذلثثو تعثثدد الشثثعوب واللغثثات, واالخثثتالط حبضثثارات   

, ونظم كانت سائدة يف العديد من األقاليم اليت   ضمها للدولة اإلسثالمية 

كمثثثا أن الراشثثثدين اطلعثثثوا علثثثى تلثثثو الثثثنظم وعرفثثثوا ألسثثثاليب املدنيثثثة  

والعسكرية املختلفة اليت كانت سائدة فيهثا مثن دواويثن وبريثد ودور أمثوال      

وضرب للعمثالت, وتنظيمثات إداريثة وعسثكرية, وغثري ذلثو ممثا يصثعب         

                                                 

 . حتقيق, أمحد غنيم( ةحروب الرد)حول حروب الردة, الكالع  األندلس , : انظر( 55)
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حصره,  فأفادوا مما رأوه ال يعثارض جثوهر اإلسثالم وقواعثد العثدل فيثه,       

فإن هكا العصثر متيثز باالنفتثاح علثى احلضثارات القدكثة السثائدة يف         ومن ثم

سثثيطر عليهثثا املسثثلمون وغلبوهثثا, ومثثع هثثكا االنفتثثاح فثثإن      املنثثاطق الثثيت 

املسثثلمني بقثثوا علثثى ثثثوابتهم, بثثل نشثثروها يف اعتمعثثات املفتوحثثة, ومل       

جيمثثدوا علثثى مثثا يقبثثل التغثثيري والتحسثثني, فحسثثنوها إ  األفضثثل, فنمثثت 

وتطورت أسثاليبهم اإلداريثة والعسثكرية لتسثتوعب النمثو       واعتمع,ة الدول

يف رقعثة الدولثثة والزيثادة يف الرعيثثة, والثتغري يف الظثثروف فكثانوا عامثثل منثثو     

 .وانضباط عتمع وجهوه لتحقيق عبودية الناس هلل والعدل بينهم

كما حدثت الفتنة الكربى يف آخثره والثيت أدت إ  استشثهاد أمثري املثؤمنني      

, وما تلى ذلو من أحداث امتثدت طيلثة خالفثة علث       عنمان بن عفان 

لكنهثثا مل متنثثع املسثثلمني مثثن سثثد ثغثثورهم أمثثام الثثروم   بثثن أبثث  طالثثب  

 (552).وغريهم يف الرب والبحر

وعنثثد البحثثث عثثن حتديثثد زمثثين دقيثثق لبدايثثة العصثثر النبثثوي نتثثككر عثثدة  

ا بصثدد احلثديث عثن    حوادث ككن اعتبارها بداية للعصثر النبثوي, واثا أننث    

قضية تار ية اقتصادية فالشو أن األمر أوسع من أن حيثدد حبادثثة معينثة أو    

                                                 

, دار الكتثب  فتوح البلثدان , (هث355 :ت)أبو احلسن أمحد بن حييى بن جابر : البالذري( 55)

حتقيثق حممثد محيثد اهلل, معهثد      ,5 , جأنسثاب األشثراف  , هثث 5222العلميثة, بثريوت لبنثان    

 .     232 م, ص5202املخطوطات العرب  ودار املعارف, القاهرة 
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سثثنة حمثثددة, ذلثثو أن الثثتغري يف احليثثاة االقتصثثادية لثثبالد العثثرب وجتارتهثثا     

 .اخلارجية مل حيدث فجأة كأي تغري سياس  أو عسكري أو خالفه

ذلثو   ية العصر الرسول ومع هكا فإن  أميل إ  اعتبار البعنة النبوية بدا

 أنه بداية ارتباط مساوي بأهل األرض بعد نزول الوح  علثى املصثطفى   

التغثيري يف حيثاة وعقليثات العثرب والعثامل يف جوانثب لتلفثة         حيث بثدأ  

 . ومنها التجارة اليت كانت شغل عرب احلجاز قبل مبعث رسول اهلل 

, وقثد  صثطفى  والعصر النبوي تدرج كما هو معثروف بتثدرج دعثوة امل   

واسثتمرت بعثد القيثام تنمثو ومتتثد       قامت دولة اإلسالم بهجثرة الرسثول   

وتقوى حتى سيطرت على بالد العرب وغريت نظمها الدينيثة واالجتماعيثة   

يف عهد خلفائثه   واالقتصادية, وامتدت إ  مناطق أخرى بعد رسول اهلل 

 .الراشدين

 منني عل  بن أبث  طالثب   وأما نهاية عصر الراشدين فاستشهاد أمري املؤ

  (552).هث25يف رمضان سنة 

 :أهمية التجارة

تعثثد التجثثارة مثثن أهثثم احلثثرف الثثيت كتهنهثثا العثثرب يف العصثثر اجلثثاهل        

ا إال لتقرشثها  ا عرب احلجاز وبالكات قريش اليت ما مسيت قريًشث وخصوًص
                                                 

, 2, طالبدايثة والنهايثة  , (هث552:ت)عماد الدين أبو الفداء إمساعيل : ابن كنري: انظر( 53)

 .235ص , 5 ج م,5252مكتبة املعارف بريوت 
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ونزلثت عليثة آيثات     وحينمثا بعثث الثن      (550),املال والعمثل يف التجثارة  

ا منها إ  التجارة فأطول آيات القثرآن وهث  آيثة    بالتدرج أشارت كنرًيالقرآن 

ِإلَّثا َأْن َتُكثوَن ِتَجثاَرًة َحاِضثَرًة     :الدين ورد احلديث فيها عن التجارة ومنهثا 

ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم َفَلْيَ  َعَلْيُكْم ُجَناٌح َألَّثا َتْكُتُبوَهثا َوَأْشثِهُدوا ِإَذا َتَبثاَيْعُتْم َوَلثا      

ُيَضارَّ َكاِتٌب َوَلا َشِهيٌد َوِإْن َتْفَعُلوا َفِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم َواتَُّقوا اللََّه َوُيَعلُِّمُكُم اللَُّه 

  .[البقرة(323[)َواللَُّه ِبُكلِّ َشْ ٍء َعِليٌم

كمثثا ورد احلثثديث عثثن التجثثارة ومثثا يتعلثثق بهثثا مثثن كسثثاد وغثثريه يف قولثثه 

اُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكثْم َوَعِشثرَيُتُكْم   ُقْل ِإْن َكاَن َءاَب :تعا 

َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَلْيُكْم 

ِتَ  اللَّثُه ِبثَأْمِرِه َواللَّثُه َلثا     ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِف  َسِبيِلِه َفَتَربَُّصوا َحتَّى َيثأْ 

 .[التوبة (32[)َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي

َيا َأيَُّها الَِّكيَن َءاَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا : ويف قوله تعا 

َأْنُفَسثُكْم ِإنَّ اللَّثَه َكثاَن ِبُكثْم      َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعثْن َتثَراٍض ِمثْنُكْم َوَلثا َتْقُتُلثوا     

 .[النساء(32[)َرِحيًما

                                                 

, دار إحيثاء  معجثم البلثدان  , (هثث 333:ت)شثهاب الثدين أبثو عبثد اهلل     : ياقوت احلمثوي ( 52)

 (.ت.د)223ص  ,2, ج, الرتاث العرب , بريوت لبنان

 (. بعق ثم يضم بعضه إ  اوهاهن هناوهو اجلمع من القريش تصغري القرش : )وقال 
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ِرَجاٌل َلا ُتْلِهثيِهْم ِتَجثاَرٌة َوَلثا َبْيثٌع َعثْن ِذْكثِر اللَّثِه َوِإَقثاِم         : ويف قوله تعا 

 (25) الصََّلاِة َوِإيَتاِء الزََّكثاِة َيَخثاُفوَن َيْوًمثا َتَتَقلَّثُب ِفيثِه اْلُقُلثوُب َواْلَأْبَصثارُ       

 .[النور]

علثى تثأمني الطثرق     وقد عملت الشريعة اإلسثالمية الثيت طبقهثا الثن      

والبلثثدان ممثثا أثثثر بدرجثثة كثثبرية يف التبثثادل التجثثاري, فقثثد حثثارب اإلسثثالم  

اللصثثوص الثثكين كثثانوا يتعرضثثون للطثثرق ويعطلثثون التجثثارة وينهبونهثثا       

 (553).ويؤذون الناس

 :مناطق التبادل التجاري اخلارجي

زيثرة العربيثة التجاريثثة باملنثاطق اخلارجيثة كانثثت قويثة منثك زمثثن       عالقثة اجل 

طويل قبل اإلسثالم, وال يسثتطيع اإلنسثان أن يفصثل بثني فثرتات حمثددة يف        

جمال الدراسات االقتصادية التار ية, إال أن الفرتة اليت حنن بصدد احلثديث  

 ا يف عصر الراشدين متيزت بدخول شعوب كنرية يف اإلسثالم عنها وخصوًص

بعثثد مرحلثثة الفتثثوح يف بدايثثة عصثثر الراشثثدين, ممثثا زاد مثثن ارتبثثاط هثثكه       

الشعوب ببالد العرب ألمور دينيثة لتلفثة يثأت  علثى رأسثها موسثم احلثج,        

الكي جعل الكثنري مثنهم يقثدم يف مومسثه لثبالد العثرب, وكثان الكثنري مثن          

                                                 

, دار األمثم وامللثثوك   تثاري , (هثث 255:ت)أبثو جعفثر حممثد بثن جريثر      : الطثربي  :انظثر ( 52) 

, دار الكتثثب العلميثثة, بثثريوت,   5, طمشثثاهري علمثثاء األمصثثار  (. ت.ب)الفكثثر, بثثريوت  

تثب العلميثة, بثريوت لبنثان     , دار الك(تفسري الطثربي ) جامع البيان يف تفسري القرآن. ثه5255

 .023ص , 2 ج, هث5253
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هؤالء احلجاج وغريهثم مثن املسثلمني اجلثدد حيرصثون علثى االسثتفادة مثن         

ومن ثم زادت الروابط التجارية  والزيارة,اسم التجارية املصاحبة للحج املو

بني بالد العرب ومنثاطق الفثتى اإلسثالم  اجلديثد وخصوصثا بعثد اسثتقرار        

كمثثا أن مشثثاركة الكثثنري مثثن أبنثثاء القبائثثل العربيثثة يف الفتثثوح    (555),الفتثثوح

مل  ل من املختلفة وترددهم  بني مناطق الفتى وبالد العرب بأهداف لتلفة 

أهداف جتارية أخرى وتبادل للسلع بل نكاد لزم أن كثل رحلثة بثني منثاطق     

الفتى وبالد العرب مل ختل من سلع منقولة مثن أو إ  أي منهمثا بطريقثة أو    

أخرى, ولعل وجود اجلمال بني أيدي العرب ومعثرفتهم بهثا وبرتبيتهثا كثان     

املختلفثة مثن أو إ  بثالد    له أثر يف استغالهلم هلا لنقل البضائع يف موامسهم 

   (552).العرب

 تعد من أهم املناطق اليت وصلها التجار العثرب للبيثع والشثراء    :ةالد الشام

حيث كانوا يسوقون فيها جتارتهم وجيلبون منها السلع, ولعل إشارة القثرآن  

.( .قثريش إليثالف  )هلكا األمر تعد مثن أهثم مثا ورد يف ذلثو يف قولثه تعثا        

ن املراد بايفيات ما كانت تألفه قريش من رحالت جتارية حيث ذكر العلماء أ

يف الشتاء إ  اليمن ويف الصيف إ  الشام بالدرجة األو  مثع وجثود بعثق    

                                                 

ترمجة أمحد حممد رضا, . تاري  التجارة يف الشرق األدنى يف العصور الوسطى.ف: هايد( 50) 

 .2 , ص5220عز الدين فودة, اهليئة املصرية العامة للكتاب, القاهرة, . مراجعة

, دار العلثم للماليثني,   3ط ,قبل اإلسثالم  العرباملفصل يف تاري  , جواد: عل : انظر( 53)

 .235 ص, 5, ج5252بريوت, 
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العام وبالتال  فثإن أهثل مكثة أهثل سثفر       (552).الرحالت املستمرة إليها طوال

  (535).وقوافل لتلفة للتجارة يف هكه البلدان

ا يثثرتدد علثثى الشثثام عثثن طريثثق املدينثثة تثثاجًر  وكثثان هاشثثم جثثد الثثن   

 (535).وتزوج منها لرتدده عليها يف جتارته إ  الشام

وكانثثت أهثثم املراكثثز التجاريثثة يف بثثالد الشثثام الثثيت وصثثلها جتثثار مكثثة          

وصثثل إليهثثا برفقثثة عمثثه أبثث     حيثثث ذكثثر أن الرسثثول   (533),(ُبصثثرى)

 (532).طالب

إ  أسثواق العثرب    كما أن جتار الشام من الروم وغريهم يصلون باستمرار

ا ما كان علثى األطثراف الشثمالية منثل دومثة اجلنثدل وغريهثا مثن         وخصوًص

 (532).األسواق الشمالية للجزيرة العربية

                                                 

 ,33, جملثة الثدارة, السثنة    حقيقة رحلثة قثريش إ  الشثام   اهلالب ,  زعبد العزي. د: انظر( 55)

 .هث5255 ,2العدد 

 .002ص , 2, جتفسري القرآن العظيم ,ابن كنري( 52)

 .302 ص, 3ج  ,البداية والنهاية :ابن كنري. 055 ص 5, ج, تار ه ,الطربي( 52)

مثن أعمثال دمشثق يف بثالد الشثام اشثتهرت عنثد العثرب منثك القثدم            قصبة حوران:بصري( 35)

 (225ص, 5, جمعجم البلدان, احلموي)

طثثه  ق, تعليثثالنبويثثة ةالسثثري, (هثثث352ت)أبثثو حممثثد عبثثد امللثثو املعثثافري   : ابثثن هشثثام ( 35)

دالئثثل  ,األصثثبهان  .525ص , 5 ج, (ت.د)الرؤوف سثثعد, مكتبثثة شثثقرون, القثثاهرة عبثثد

 .    532 ص النبوة

 .255ص , 5, جاملفصل ,جواد عل ( 33)
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بثن  ايثا  : )كما أن عمه أبا طالب حنه على التجارة يف أموال خدجيثة بقولثه  

أخ  أنا رجل ال مال ل  وقد اشتد الزمان علينا وأحلت علينثا سثنون منكثرة    

نا مادة وال   جتارة   وهكه عري قومو قد حضر خروجها إ  الشثام  وليست ل

وخدجية ابنة خويلد تبعث رجاال من قومو يف عريها فلو تعرضت هلا وبلثم  

فكثان   (530).(خدجية ذلو فأرسلت إليه وأضثعفت لثه مثا كانثت تعطث  غثريه      

 (533).يضارب هلا يف ماهلا ويرحل به إ  الشام 

مثثع أهثثل  اأهثثل مكثثة خصوًصثثا وعموًمثثوالشثثو أن جتثثارة عثثرب احلجثثاز  

الشام مل تكن حادثة يف العصر النبوي بل كانت قدكة حيثث أكثد املؤرخثون    

وهثو يف جتثارة لقثريش    ( غثزة )تويف يف  أن هاشم بن عبد مناف جد الن  

ومل تكثثن عالقثثة قثثريش التجاريثثة مثثع الشثثام خلدمثثة  (535),إ  تلثثو املنثثاطق

يش واسطة للتجارة بني الشثام ومثا يقثع    منطقة احلجاز فقط بل اعترب جتار قر

 (532).ا اليمنجنوب احلجاز وخصوًص

هلثثثو يف جتثثثارة إ     وقثثثد ثبثثثت أن عفثثثان والثثثد عنمثثثان بثثثن عفثثثان    

                                                 

الطبقثات  , (هثث 325:ت) ثث كاتب الواقديثث  حممد بن منيع اهلامش , موالهم: سعد ابن( 32)

 .503 ص, 5ج ,(ت.ب), دار صادر, بريوت الكربى

 .323 ص, 3ج  ,البداية والنهاية ,ابن كنري( 32)

سثثبل اهلثثدى والرشثثاد يف هثثدي خثثري  ,(223:ت)حممثثد بثثن يوسثثف : الصثاحل  الشثثام  ( 30)

هث, 5222حتقيق مصطفى عبد الواحد, اعل  األعلى للشؤون اإلسالمية, القاهرة,  ,العباد

 .253ص , 5 ج

 .320ص , 5 ج ,املفصل ,جواد عل ( 33)
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 (532).الشام

ويف بداية عالقة الروم باإلسالم ثبت أن هرقل حينما وصلته رسثالة الثن    

        أخك يبحث عن جتار من احلجاز حتى وقثع علثى أبث  سثفيان بثن حثرب

ليعثثثرف  اسثثثتدعاه وأخثثثك يوجثثثه لثثثه بعثثثق األسثثثئلة عثثثن رسثثثول اهلل  ف

 (525).حقيقته

يف ابنته زينثب أنثه    وقد ورد عن أب  العاص بن الربيع صهر رسول اهلل 

خرج يف   جتارة   لقريش فاعرتضه زيد بثن حارثثة يف سثرية فقتلثوا مجاعثة      )

ار بامرأتثه  من أصحابه وغنموا العري وفر أبو العاص هاربا إ  املدينثة فاسثتج  

زينب فأجارته فأجاز رسول اهلل جوارهثا ورد عليثه مثا كثان معثه مثن أمثوال        

قريش فرجع بها أبو العاص إليهم فرد كل مال إ  صاحبه ثم تشثهد شثهادة   

 (525)(.احلق وهاجر إ  املدينة

وهثو ابثن مثثان عشثرة      صثحب رسثول اهلل    كما أن أبا بكثر الصثديق   

 (523).ان ال يفارقه يف أسفاره وحضرهسنة يف   جتارة   إ  الشام وك

                                                 

القثاهرة,   , مكتبة النقافة الدينية,البدء والتاري , (هث055:ت)مطهر بن طاهر :املقدس ( 35)

 .52 ص, 0 ج, (ت.د)

السثثرية  كثثنري,ابثثن  :وانظثثر السثثابع,احلثديث   ,, كتثثاب بثثدء الثثوح صثثحيحه ,البخثاري ( 32)

 .223 ص, 2 ج ,النبوية
 .202 ص, 3ج  ,البداية والنهاية ,ابن كنري( 32)
 .255ص , 5, جرةضالرياض الن ,احملب الطربي( 25)
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عثن وقعثة بثدر يف جتثارة لثه بالشثام        غاب)عبيد اهلل وقد ثبت أن طلحة بن 

 (522).(بسهمه  لغيبته فضرب له   وتأمل الرسول 

ممثن يثزور الشثام للتجثارة      وقد كان عبد الرمحن بن أب  بكر الصثديق  

ذلثو مثن    قبل إسالمه حتثى وقثع يف عشثق ليلثى بنثت اجلثودى فكانثت بعثد        

 . (522)نصيبه يف الس  بعد فتى دمشق يف عهد عمر بن اخلطاب 

اعثرتاض قافلثة    كما أنه من النابت أن سبب غزوة بدر حماولثة الرسثول   

 (520).لقريش قادمة من الشام

وقد ثبت دحيثة بثن خليفثة الكلث  حثني بعنثه رسثول اهلل لقيصثر صثاحب          

 (523).الروم كان معه جتارة توجه بها إ  الشام

                                                 

, سري أعالم النبالء, (هث225ت)د بن عنمان احلافظ مش  الدين حممد بن أمح: الكه ( 25)
, حتقيق حسثام الثدين القدسث     ,السرية النبوية. هث5250, مؤسسة الرسالة بريوت لبنان, 5ط

شثهاب الثدين أبثو الفضثل     : ابثن حجثر   .30ص  ,5ج , بدون تثاري   ,اهلالل, بريوت ةمكتب
السثعادة,   طبعثة , م5, طاإلصثابة يف متييثز الصثحابة   , (:203ت)أمحد بن عل  العسثقالن   

  .025ص ,2ج  ,هث5232القاهرة, 
حتقيق حممد خليل هراس,  ,كتاب األموال, (هث  332 :ت)القاسم  دأبو عبي: ابن سالم( 23)

ابثثن . 253ص , 3 ج ,سثثري أعثثالم النثثبالء ,الثثكه  .255ص ,  هثثث5223, بثثريوت, 5ط 
 .253ص , 2 , جاإلصابة ,ابن حجر. 25ص, 2ج  ,البداية والنهاية, كنري

اإلمثام أمحثد بثن     .25, صاملغثازي  ,ابثن أبث  شثيبة    .2ص , 0 , جصثحيحه  ,البخاري( 22)

, السثثرية النبويثثة ,ابثثن هشثثام .25 , صاملغثثازي ,الثثكه  .555ص , 5 , جاملسثثندحنبثل,  

 .353ص, 3ج

    .355ص , 3ج  ,تار ه ,الطربي( 22)
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اجتمثع براهثب   : )ا يككر املؤرخون يف سبب إسالم إبان بن العاص أنهكم

وهو يف   جتارة   بالشام فككر له أمر رسول اهلل فقال له الراهب ما امسه قال 

أهلثو   إ حممد قال فانثا أنعتثه لثو فوصثفه بصثفته سثواء وقثال إذا رجعثت         

 (525).(السالم فاسلم فأقرئه

 القرى ثمرثة إ  أم قرفة بوادي سرية زيد بن حا):عنوتتحدث الروايات 

سرية زيد بن حارثثة إ  أم قرفثة بناحيثة بثوادي القثرى علثى سثبع ليثال مثن          

املدينة يف شهر رمضان سنة ست من مهاجر رسثول اهلل قثالوا خثرج زيثد بثن      

حارثة يف   جتثارة   إ  الشثام ومعثه بضثائع ألصثحاب الثن  فلمثا كثان دون         

ن بثين بثدر فضثربوه وضثربوا أصثحابه      وادي القرى لقيثه نثاس مثن فثزارة مث     

وأخكوا ما كان معهثم ثثم اسثتبل زيثد وقثدم علثى رسثول اهلل فثأخربه فبعنثه          

 (522).(رسول اهلل إليهم 

ولك  نعرف حجم التبادل التجاري بني قريش يف مكثة وبثالد الشثام فإننثا     

يف   لد أنه خالل فرتة سنة ونصف قبل غزوة بدر وبعد استقرار الرسثول 

 .(522) قوافل لقريش لسرايا من رسول اهلل تعرضت سبعنورة   املدينة امل

                                                 

 .225ص , 0ج  ,البداية والنهاية ,ابن كنري( 20)

 .25 ص, 3ج  ,الطبقات الكربى ,ابن سعد( 23)

 .52 ص بريوت,, دار اليقظة, 3ط , عصر الن  ,حممد عزة: دروزة( 25)
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وهكا جيعلنا نقدر حجم جتارة قريش إ  الشام, مع العلم أنه راا وجثدت  

 .قوافل أخرى كبرية مل تتعرض هلا سرايا رسول اهلل 

وقثثد تكثثررت ضثثربات املسثثلمني ضثثد جتثثارة قثثريش وأوجعثثتهم وأضثثرت   

انابة حصار اقتصادي منع جتارة قريش وكان هكا  (525),بتجارتهم مع الشام

 . مع الشام, أثناء حربها لرسول اهلل 

وقثثد ذكثثرت املصثثادر أن إحثثدى قوافثثل قثثريش القادمثثة مثثن الشثثام والثثيت    

 (525).يف غزوة بواط تقدر بث ألفني وةسمائة بعري تعرض هلا رسول اهلل 

أو  وإذا رأوا جتثثارة)بثثاب ( تفسثثري القثثرآن )وقثثد روى البخثثاري يف كتثثاب  

عن جابر بن عبد اهلل رض  اهلل عنهمثا قثال أقبلثت عثري يثوم اجلمعثة        ,(اهلًو

َوِإَذا َرَأْوا فنثار النثاس إال اثثين عشثر رجثال فثأنزل اهلل         وحنن مع الثن   

 .(523)ِتَجاَرًة َأْو َلْهًوا انَفضُّوا ِإَلْيَها

                                                 

حممثثد بثثن عمثر بثثن واقثثد  : الواقثدي . 352 ص, 3, جالسثثرية النبويثثة ,ابثثن هشثام  :انظثر ( 22)

, 5,ج(ت .د), بثريوت , مارسون جثون  عثامل الكتثب   . حتقيق د ,املغازي, (هث  355:ت)

 .333ص , 3ج ,ري  األمم وامللوكتا ,الطربي. 52ص

 .553ص , 3, جالكامل ,ابن األثري .53ص , 5 , جاملغازي  ,الواقدي( 22)

وإذا }بثاب  ( تفسثري القثرآن  ), يف كتثاب  صحيحه :البخاري. 55من ايفية  ,سورة اجلمعة( 25)

    .2ص , 3ج ,{رأوا جتارة أو هلوا
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ويؤكثثد املفسثثرون أن التجثثارة كانثثت لدحيثثة الكلثث  قبثثل إسثثالمه, وأنهثثا   

 (522).يف زمن حاجة اوزيًت اكانت قافلة حتمل طعاًم

ونستطيع أن خنل  إ  أن أهم أسواق الشام اليت قصدها التجار من بثالد  

هثث  بصثثرى وغثثزة وبيثثت املقثثدس ودمشثثق     العثثرب يف عصثثر الرسثثول  

وقثثد زادت الصثثلة بهثثكه األسثثواق وامتثثدت    . باإلضثثافة إ  أسثثواق أخثثرى 

 .لغريها بعد الفتى اإلسالم  للشام

ا يف وقد كان بعق الصحابة يتوجهون للتجارة من بيثت املقثدس خصوًصث   

 .(522)زمن الرسول 

وبعد استقرار املسلمني يف بيت املقدس بعد فتحها كثان الكثنري مثنهم يقثدم     

ا بثثني التجثثارة والصثثالة فيثثه يف وقثثت واحثثد وقثثد دار بثثني كعثثب  إليهثثا جامًعثث

بثثو اقثثال جئثثت  مثثا جثثاء:)بثثني أحثثد هثثم حثثوار سثثأله فيثثه فقثثال األحبثثار و

جليسثو فقثال كعثب أفمثا      فقثال هثو  ألصل  يف هكا املسثجد وأل لقثى كعبثا    

جئثثت إال أن تصثثل  فيثثه قثثال نعثثم قثثال كعثثب مثثا مثثن عبثثد يقثثوم مثثن الليثثل   

فيتوضأ ويصل  ركعتني إال خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمثه ومثن جثاء    

                                                 

 .25ص , 53ج ,الطربيتفسري : انظر( 25)

 .252ص  3ج ,سري أعالم النبالء, الكه ( 23)
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ع كهيئتثه يثوم   بيت املقدس ليصل  فيه من غثري   جتثارة   وال بيثع إال رجث     إ 

 (520).(ولدته أمه

كمثثا أن النسثثاء يف عصثثر عمثثر كثثن يشثثاركن يف التجثثارة إ  الشثثام مثثع         

أوالدهثن كمثا ورد يف قصثثة هلنثد بنثت عتبثثة أم معاويثة بثن أبثث  سثفيان أنهثثا        

 (523).ذهبت يف جتارة إ  الشام يف زمن عمر بن اخلطاب

ي التجثارة  وقد ثبت أن بعق فقهاء املدينة يف عصثر الراشثدين كثانوا كثنري    

قبيصة بثن ذؤيثب اخلزاعث  الكعث  أبثو سثعيد مثن فقهثاء         : )منهم مع الشام

الشام يف   جتارة وغزو فحدينه عند  إ أهل املدينة وعبادهم كان كنري السفر 

أهل الشام واملدينة معا كان مولده عام الفتى توفى باملدينة سنة ست ومثثانني  

 (525).(التعليق

 الثثيت تتبثثادل التجثثارة مثثع بثثالد العثثرب  كانثثت إحثثدى أهثثم املنثثاطق  :مصــر

ا مع احلجاز حيث عرف عن بعضهم استرياد األقمشة وغريها من وخصوًص

 (522).البضائع املصرية إ  احلجاز

                                                 

,  وطبقثات األصثفياء  حلية األولياء , (هث 225:ت) أبو نعيم أمحد عبد اهلل : األصبهان ( 22)

 .225ص , 0 ج, بريوت

   .053ص  ,3, ج تار ه ,الطربي( 22)

 .32ص , 5ج ,رمشاهري علماء األمصا ,الطربي( 20)

 .352ص , 0 ج ,اإلصابة ,ابن حجر( 23)
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ا بعثثد اسثثتقرار أوضثثاعها كمثثا كانثثت مصثثر يف عصثثر الراشثثدين وخصوًصثث

عقب الفتى اإلسالم  من أهم مناطق التبادل التجاري مع اجلزيرة العربيثة,  

كانت البضائع تنقل منها إ  احلجاز وإ  اليمن عثرب البحثر األمحثر,    حيث 

وقد ساعد على ذلو حفر قناة أمثري املثؤمنني الثيت قربثت بثني النيثل والبحثر        

 .(522)األمحر, وه  قناة قدكة جددت يف عهد عمر بن اخلطاب 

عثوف جاءتثه مائثة راحلثة مثن مصثر عليهثا         الرمحن بثن ومما روي أن عبد 

 (505).ا بني أرامل أهل املدينة وأيتامهاجتارة فوزعه

تعد من أكنر املناطق صلة بثاجلزيرة العربيثة يف جمثال التبثادل      :البراق وفارس

وصل جتار مكة إ  احلرية ووصل جتار احلثرية إ    اإلسالم فقدالتجاري قبل 

العثثراق ونسثثبت لثثكلو بعثثق الروايثثات انتشثثار القثثراءة والكتابثثة يف مكثثة       

ا يهمنا مثن الروايثة مثا يتعلثق بوصثول التجثار إ  مكثة        والطائف, ومع أن م

قثدوم رجثل مثن    )والطائف إال أن الرواية متتد لتأثريات أخرى, حيثث ذكثر   

أهل احلرية ثم أتى مكة يف بعق شأنه فرآه سثفيان بثن أميثة بثن عبثد مشث        

                                                 

أبثو القاسثم عبثد الثرمحن بثن      : احلكثم ابن عبد : زيد من التفاصيل حول هكه القناة انظرمل( 25)

 ,الثثبالذري .533 , صم5235, اليثثدن, فتثثوح مصثر وأخبارهثثا , (هثثث305:ت), عبثد اهلل 

, (هثث 323ت)أمحد بن أب  يعقوب بن جعفر بثن وهثب    :اليعقوب   .355, صفتوح البلدان

شهاب الدين أمحد بن : النويري. 502 ص, ثه5252بريوت,  ,, دار صادرتاري  اليعقوب 

 ,, دار الكتب الوطنيثة, القثاهرة  نهاية األرب يف فنون األدب, (هث522ثث  355)عبد الوهاب 

 . 05 , صتاري  التجارة يف الشرق األدنى,  .ف :هايد .235 ص, 52, ج(ت.ب)

 .322ص , 5 , جالرياض النضرة ,احملب الطربي( 22)
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وأبو قي  بن عبد مناف بن زهرة بن كالب يكتب فسأاله أن يعلمهما اخلثط  

وسثفيان وأبثا قثي  أتثوا      اثم أراهما اخلط فكتبثا ثثم إن بشثرً    فعلمهما اهلجاء

الطثثائف يف   جتثثارة فصثثحبهم غثثيالن بثثن سثثلمة النقفثث  فثثتعلم اخلثثط مثثنهم   

 زرارة بثن وفارقهم بشثر ومضثى إ  ديثار مضثر فثتعلم اخلثط منثه عمثرو بثن          

عدس فسمى عمرو الكاتب ثم أتى بشر الشام فتعلم اخلثط منثه نثاس هنثاك     

لنالثة الطائيني أيضا رجل من طاخبة كلب فعلمه رجال من وتعلم اخلط من ا

أهثثل وادي القثثرى فثثأتى الثثوادي يثثرتدد فأقثثام بهثثا وعلثثم اخلثثط قومثثا مثثن        

 (505).(أهلها

أن عثروة الرحثال بثن عتبثة بثن      )كما تككر املصادر يف سبب حرب الفجثار  

جعفر بثن كثالب بثن ربيعثة بثن عثامر بثن صعصثعة بثن معاويثة بثن بكثر بثن              

لطيمة أي   جتثارة   للنعمثان بثن املنثكر فقثال الثرباض بثن قثي          هوازن أجاز 

كنانثة أجتيزهثا علثى كنانثة قثال نعثم        مناة بثن أحد بين ضمرة بن بكر بن عبد 

وعلى اخللق فخرج فيها عروة الرحال وخرج الرباض يطلب غفلته حتى إذا 

كان بتيمن ذي طالل بالعالية غفل عروة فوثب عليه الرباض فقتله يف الشهر 

 (503).(رام فلكلو مس  الفجارحلا

                                                 

 .205 ص, 5ج  ,ح البلدانفتو, البالذري( 22)

 .322ص , 3ج  ,البداية والنهاية ,ابن كنري( 05)
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ومن ذلو أن رستم كان حياور أحثد املسثلمني قبيثل القادسثية ويشثري هلثكه       

كنثا  :)فيهثا احلثديث عثن العثرب يف قولثه      القضية يف رواية الطربي اليت جثاء 

حنسن جوارهم ونكف األذى عنهم ونوليهم املرافق الكنرية حنفظهم يف أهل 

من بالدنا وال مننعهم من التجارة يف شث ء  باديتهم فنرعيهم مراعينا ومنريهم 

 (502).(من أرضنا وقد كان هلم يف ذلو معاش

كما وردت قصة أخرى عن جتار من قريش ذهبوا للتجثارة يف فثارس تثبني    

خرج أبو سفيان بثن حثرب يف   :)ضهم ولباقته يف احلديث مع كسرىذكاء بع

ثالثثا   مجع من قريش وثقيف يريدون بالد كسرى بتجثارة هلثم فلمثا سثاروا    

خطر ما قدومنا على ملو مل  ىمجعهم أبو سفيان فقال إنا يف سرينا هكا لعل

يأذن لنا بالقدوم عليه وليسثت بثالده لنثا اتجثر فثأيكم يثكهب بثالعري فثنحن         

ن أصيب وان يغنم فله نصف الربى فقال غيالن بثن سثلمة إنثا    إبرآء من دمه 

 :امض  بالعري وأنشده

 ُقثثثثثثثثثعنى األمور بأمر ماله طب      فلو رآن  أبو غيالن إذ حسرت  

 فقاحلياة وهول النف  والّش بُّلقال رغب ورهب أنت بينهما      ُح

 رمة         أو أسوة لو فيمن يهلو الورقثثثثأما مشف على جمد ومك

                                                 

 .255 ص, 3, ج تار ه ,الطربي( 05)
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فخرج بثالعري وكثان أبثيق طثويال جعثدا فتخلثق ولثب  ثثوبني أصثفرين            

له فثدخل عليثه وشثباك بينثه وبينثه       وشهر نفسه وقعد بباب كسرى حتى أذن

فقال الرتمجان يقول لو ما أدخلو بالدي بغري إذنث  فقثال لسثت مثن أهثل      

عداوة لو ومل أكن جاسوسا وإمنا محلت   جتارة   فان أردتها فه  لو وان 

كرهتها رددتها قال فإنه ليتكلم إذ مسع صوت كسرى فخر ساجدا فقثال لثه   

عثت صثوتا مرتفعثا حيثث ال ترتفثع      الرتمجان يقول لو ما أسجدك قثال مس 

األصوات فظننتثه صثوت امللثو فسثجدت قثال فشثكر لثه ذلثو وأمثر ارفقثة           

فوضعت حتته فرأى فيها صورة امللو فوضعها على رأسه فقال لثه احلاجثب   

إمنا بعننا بها إليو لتقعد عليها فقال قثد علمثت ولكثين رأيثت عليهثا صثورة       

طعامو يف بالدك قال اخلبز قثال  أعضائ  فقال ما  أكرمامللو فوضعتها على 

 (502) .(هكا عقل اخلبز

وقد اشتهر عن عبد اهلل بثن جثدعان وهثو أحثد أكثرب جتثار قثريش أنثه كثنري          

 (500).ا منهاالتجارة مع احلرية, حتى أحب طعامه واستقدم طباًخ

ويف الوقثثت نفسثثه فثثإن جتثثار احلثثرية انتشثثروا يف أمثثاكن لتلفثثة مثثن اجلزيثثرة   

 (503).(ال ترى يف األرض مكان لي  فيه حرييإنو :)العربية حتى قيل

                                                 

 .223 ص, 0ج  ,اإلصابة, ابن حجر( 03)
 .320 ص, 5 , جاملفصل ,جواد عل ( 02)
, دار املشثثرق, 2ط , الثثدول لتصثثر, (م5323: ت)غريغثثوس امللطثثى  : )العثثربيابثثن ( 02)

 .323 ص, 5 ج ,املفصل ,جواد عل  .305 , صم5223, بريوت
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تعد من أكنر املناطق اليت تستقبل التجثار مثن بثالد العثرب, كمثا       :احلبشة

أن العرب يستوردون منها العديد من املنتجات املختلفة, وقد كانت احلبشثة  

ترتبط بأوربا بعالقات جتارية خاصة مع الروم عن طريق أقاليمها التابعة هلثا  

ر, وكانثثت جتثثارة احلبشثثة تعثثرب البحثثر األمحثثر, كمثثا كانثثت  يف الشثثام ومصثث

 (505).ا إ  بالد الشامبعضها تنزل يف اليمن وينقلها العرب بًر

وتؤكد بعق املصادر ارتباط رحلثة الشثتاء باألحبثاش منثك بثداياتها األو       

وكان أول من :)يف تار ه يقول اليعقوب وارتباطها من جانب آخر بالشام, 

ة الشثثثتاء إ  الشثثثام ورحلثثثة الصثثثيف إ  احلبشثثثة إ   سثثثن الثثثرحلتني رحلثثث

النجاش  وذلو أن جتارة قريش ال تعثدو مكثة فكثانوا يف ضثيق حتثى ركثب       

هاشم إ  الشام فنزل بقيصر فكان يكبى يف كثل يثوم شثاة ويضثع جفنثة بثني       

يديه ويثدعو مثن حواليثه وكثان مثن أحسثن النثاس وأمجلثهم فثككر لقيصثر           

المه أعجبه وجعل يرسل إليه فقال هاشم أيها فأرسل إليه فلما رآه ومسع ك

امللثثو إن لثث  قومثثا وهثثم جتثثار العثثرب فتكتثثب هلثثم كتابثثا يثثؤمنهم ويثثؤمن      

 (502).(جتارتهم 

ابثن هشثام إال أنثه يشثكو يف كثون       يؤيثده وما أشرنا إليه يف الثن  السثابق   

 (502).هشام أول من سن الرحلة

                                                 

 . 33 , صتاري  التجارة يف الشرق األدنى, .ف: هايد (00)

 .323ص  ,5ج  ,تار ه ,اليعقوب ( 03)

 .525 ص, 5, ج السرية النبويةابن هشام, : انظر( 05)
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والشثام كانثت    ولعل قوافل قريش التجارية بثني الثيمن ومكثة, وبثني مكثة     

 .تقوم ببعق املهام يف هكا اجلانب

وقثثد لعبثثت بعثثق املثثوانئ احلجازيثثة دور الوسثثيط يف التجثثارة بثثني الثثروم    

ا قبيثل اإلسثالم, منثل مينثاء الشثعيبة قثرب مكثة        واحلبشة بشكل حمثدود جثدً  

املكرمة, الكي كانت متثر بثه بعثق سثفن الثروم املتوجهثة إ  احلبشثة, وقثد         

قبثل البعنثة    (535)سثفن بثالقرب علثى سثواحل جثدة     ذكر حتطم إحدى هثكه ال 

النبوية بقرابة ة  سنوات, وكانت هكه السفينة حتمل األخشاب وبعثق  

 (535).ا هلم يف بناء الكعبةمواد البناء اليت اشرتاها أهل مكة فكانت عوًن

إ   كمثثا تثثدل األخبثثار املتفرقثثة أن الثثكين هثثاجروا مثثن أصثثحاب الثثن   

والشو  (532),أو من سواحل اليمن (533)الشعيبة احلبشة ركبوا البحر إما من

                                                 

دم قرية على شاطئ البحثر األمحثر مقابثل مكثة املكرمثة, وهث  ميناؤهثا منثك القث         : الشعيبة( 02)

مرت  كيلو555وقد زرتها بنفس  وتبعد عن مكة قرابة  ,وقبل أن تعرف جدة يف العصور املتأخرة

 (.205 ص, 2ج ,معجم البلدان ,ياقوت احلموي: انظر)إ  الغرب على طريق الليث 

ابثن   . 22ص , 3, جالكامثل  ,ابثن األثثري  . 522 ص, 5 , جالسثرية النبويثة  ابن هشثام,  ( 02)

سثثبل اهلثثدى  ,الصثثاحل  الشثثام . 523ص , 5 , جخبثثار أم القثثرىإحتثثاف الثثورى بأ ,فهثثد

 .332ص , 3 , جوالرشاد

 .335ص , 3 , جتار ه ,الطربي( 35)

 الثروض األنثف يف تفسثري السثرية النبويثة     , أبو القاسم عبد الرمحن بن عبثداهلل : السهيل ( 35)

. 305ص, 3 ج ,. هث5222بريوت,  ,ف سعد, دار املعرفةوالبن هشام, تعليق طه عبد الرؤ

 .302ص , 5ج ,املفصل, جواد عل  ,وانظر
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أن السفن اليت استخدموها كانت مما ينقل التجثارة بالدرجثة األو  وليسثت    

 .عسكرية

كما كان لليمن نشاط حبري مع احلبشة ومع اهلند, يف عصثور لتلفثة قبثل    

 (532).اإلسالم وبعده

ا اسثتقبالً  وتعد أسواق صحار ودبا من أكنر املناطق التجارية يف بالد العرب

 (530).للتجار القادمني من اهلند والسند بل ومن الصني وما جاورها

وتعد من مناطق التبادل التجاري مع بالد العثرب, ويرتكثز تبادهلثا     :اهلند

مثثع الثثيمن والبحثثرين وعمثثان ففثث  منثثاطق اخللثثيج يف الشثثرق لثثد أن أهثثل    

ن املؤكد أن وم (533),البحرين وُعمان على دراية بالبحر منك العصور القدكة

درايتهم هكه بالبحر مثردودة للثروابط التجاريثة الثيت يعثد مثن أهثم مناطقهثا         

اهلند وما يرتبط به من جثزر  قثد ثبثت يف بعثق النصثوص الثيت راثا تكثون         

متأخرة أن إحثدى النسثاء الصثاحلات كانثت هلثا جتثارة إ  اهلنثد عثن طريثق          

ر إعجثاب عبثداهلل   البحر, وقد هلكت جتارتها فكانت صثابرة حمتسثبة ممثا أثثا    

 (535).بن عمر ا

                                                 

 .35 , صالبحرية اإلسالمية ,سعاد ماهر: انظر( 33)

 .253 ص ,5ج ,املفصل ,جواد عل ( 32)

 .     03 ص ,القاهر ,البحرية يف مصر اإلسالمية ,سعاد ماهر( 32)

 ,وة الصثفوة صثف  ,ابثن اجلثوزي   .323 ص, 3ج  ,حليثة األوليثاء  , أبو نعثيم األصثبهان   ( 30)

 .55 ص, 2ج
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يربط باهلند منك ما قبل  اا هاًمحبرًي اكما أن عدن يف جنوب اليمن تعد مركًز

واخللفثاء الراشثدين يقثول     ا بعهثد الثن    اإلسالم إ  عصور الحقة مروًر

 .…مشهورة على ساحل حبر اهلند من ناحية الثيمن     مدينة: )عنها ياقوت

اهلند والتجار جيتمعون إليثه ألجثل ذلثو فإنهثا      هكا املوضع هو مرفأ مراكب

 (532).(بلدة جتارة

وتنسب السيوف اهلندية إ  اهلند ولعل ذلو مما يثدل علثى اسثتريادها مثن     

   (532).هناك

ا مثثثن العثثثرب بثثثأنهم كثثثأنهم رجثثثال  رجاًلثثث وقثثثد وصثثثف رسثثثول اهلل  

 .بصفات أهلها مما يدل على معرفته  (555)اهلند,

: اخاًصثث ااهلنثثد ووضثثع ابثثن كثثنري عنواًنثث  بفثثتى وقثثد وعثثد رسثثول اهلل  

باهلنثد ولعثل جتثارة     مما يدل علثى معرفتثه    (555)(اإلخبار عن غزوة اهلند)

 (553).العرب معه يف تلو الفرتة من أهم أسباب هكه املعرفة

                                                 

 .22ص , 2 , جمعجم البلدان ,ياقوت احلموي( 33)

أبثثو الوليثثد حممثثد بثثن عبثثد اهلل بثثن أمحثثد    : األزرقثث  .355ص , 2, جتار ثثهالطثثربي, ( 35)

 هثث, 5222, بثريوت , حتقيق رشدي ملح , دار النقافة, 2ط , مكة أخبار ,(هث 305:ت)

 .03 ص, 2ج .222 ص, 2, جالبداية والنهاية ,ابن كنري .522 ص, 2ج

 .222 ص, 3 ج ,اإلصابة ,ابن حجر( 32)

 .22ص , 0 , جالبداية والنهاية  ,ابن كنري( 32)

 .332 ص, 3 , جالبداية والنهاية ,ابن كنري( 55)
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وقثثد اشثثتهرت بعثثق املنثثاطق يف ناحيثثة البحثثرين بأنهثثا مصثثدر للمسثثو       

 (552).قتصادية مع اهلنداعلوب من اهلند مما يدل على قوة صالتها اال

كما أن رماح القنا من أشهر ما جيلب من نواح  اهلند واشتهرت البحثرين  

 (552).وعمان بأنها مركز لتجارتها

وقد كان ميناء اأُلبلة يف مشال اخلليج يسمى ثغر اهلند, وهثو أهثم املثوانئ    

الفارسثثية يف اسثثتقبال السثثفن اهلنديثثة القادمثثة بالبضثثائع لتعثثرب مثثن هنثثاك إ   

والشو أن وصثول السثفن    (550),شام وغريها من مواقع التجارة البيزنطيةال

إ  ميناء اأُلبلة يتطلثب مرورهثا بعثدد مثن املثوانئ يف اخللثيج ممثا يتثيى اعثال          

 .للتبادل التجاري بشكل قوي سواء فيما قبل اإلسالم أو بعده

 كما اشتهرت بعق املوانئ يف عمان بكنرة السثفن الوافثدة إليهثا مثن اهلنثد     

والشثثثو يف  (553),عثثثرب العصثثثور املختلفثثثة وشثثثواهدها يف الشثثثعر اجلثثثاهل 

 .واخللفاء الراشدين استمرار هكا األمر يف زمن الرسول 

                                                 

من أمسثاء   معجم ما استعجم ,(هث225: ت)عبد اهلل بن عبد العزيز األندلس  : البكري( 55)

 .053ص , 3 , ج(ت.د), بثريوت , سقاء, عثامل الكتثب  حتقيق مصطفى ال, البالد واملواضع

 .223ص , 3ج ,معجم البلدان :ياقوت احلموي

 .255, 252ص , 3, جمعجم البلدانياقوت احلموي, ( 53)

, 5ج املفصثثل ,جثثواد علثث  . 53ص , 5, جمعجثثم البلثثدان انظثثر, يثثاقوت احلمثثوي,   ( 52)

 .325ص

 .222ص , 2, جمعجم البلدانياقوت احلموي, ( 52)
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وقثد   (555),وقد اشتهرت بعق املدن الفارسية بعالقاتها التجارية مع اهلند

, والشو أن هكا قثد سثاعد      فتى تلو املدن يف زمن عمر بن اخلطاب 

لتجثار العثرب إليهثا وراثا نقلثهم منهثا لثبعق البضثائع         على وصول بعثق ا 

ا أن األموال كانت كنرية ومتوفرة بعد الفتثوح يف  القادمة إ  اهلند, خصوًص

 .وما تاله من اخللفاء الراشدين عصر عمر 

وخلفائثثه الراشثثدين وهثثو ممثثا  ا يف زمثثن الثثن  كمثثا كثثان البخثثور معروًفثث

 (552).جيلب من اهلند

قبثل اإلسثالم يسثتوردون القسثطل اهلنثدي وهثو مثن         وكان العرب منك مثا 

أنثثوا  البخثثور ويعيثثدون تصثثديره إ  بثثالد الشثثام مثثرة أخثثرى لتسثثتفيد منثثه    

 (552).الكنائ  والقصور

 :مناطق التبادل التجاري البرةية

البلثدان   والشو أن العرب تبادلوا التجارة مع املناطق القريبة يف داخل تلث 

هرت يف العصثر اجلثاهل  يصثعب حصثرها     كما كان هلم  أسواق لتلفثة اشثت  

وحثديننا عثن األسثواق ذات العالقثة بالتجثارة اخلارجيثة والثيت اسثتمرت يف         

العصر النبوي وبق  بعضها إ  عصثر الراشثدين, حيثث كانثت بعثق منهثا       

                                                 

 .252ص , 0ج , معجم البلدانياقوت احلموي, : انظر (50)

 .25ص , 5, جأخبار مكة ,األزرق ( 53)

 .325 ص, 5 , جاملفصل ,جواد عل ( 55)
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أسثثواق مومسيثثة مرتبطثثة بثثزمن أو حثثدث معثثني وبعثثق منهثثا أسثثواق دائمثثة 

خاصثة يف أسثواق العثرب ممثا      مرتبطة بكنافة سكانية معينة, وقد ألفت كتب

ا فثثإن هثثكه األسثثواق هثث  أهثثم مثثواطن التبثثادل   يصثثعب حصثثرها, وعموًمثث 

التجثثاري مثثع السثثلع أو التجثثار القثثادمني مثثن خثثارج بثثالد العثثرب, كمثثا أن  

مواقع مضارب القبائل العربية املختلفة كانت مراكز جكب للتجثار القثادمني   

لغالثثب مثثن العثثرب أو بسثثلع خارجيثثة, وكثثان الثثكين يقصثثدون القبائثثل يف ا 

 ثث:النبط, ويأت  يف مقدمة األسواق يف العصر النبوي

كانت من األسواق املشهورة يف التبادل التجاري مع خارج   :املدينة املنورة 

املدينثثة  التجثثاري يفاجلزيثثرة العربيثثة ويف بدايثثة اهلجثثرة كثثان نشثثاط اليهثثود     

ولثثكلو فقثثد حثثرص   ا يف التجثثارة احملليثثة والتبثثادل اخلثثارج  وأسثثواقها قوًيثث

على أن يكون للمسلمني نفوذهم يف أسواق املدينة حيث ضرب  الرسول 

ا للمدينثثة وأصثثدر أوامثثره بثثأن ال يؤخثثك مثثن التجثثار فيثثه      للمسثثلمني سثثوقً 

ا هلثثم علثثى التكثثاثر يف السثثوق وذكثثر بعثثق تشثثجيًع( ضثثرائب) (525)اخراًجثث

التجثثار املثثؤرخني أن موضثثع السثثوق كثثان يف ناحيثثة مثثن املدينثثة يصثثل إليهثثا   

ممثا   (525)القادمون من الشام قبل أن يصلوا إ  سوق بين قينقا  املنثاف  هلثم  

                                                 

, 5ط ,تثاري  املدينثة  (. هثث 332:ت)أبو زيد عمر بن شبة النمريي البصري : شبةأب  ابن ( 52)

. 252ص , 5, ج.هثثثث5222حتقيثثثق حممثثثود شثثثلتوت, نشثثثر السثثثيد حبيثثثب, املدينثثثة املنثثثورة  

 . 32 , صفتوح الشام ,البالذري

, جامعثة امللثو     جمتمثع املدينثة يف عهثد الرسثول     :بثن إدريث    بن عبثد العزيثز   عبد اهلل( 52)

 .    352 ص, هث5253,سعود, الرياض 
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أغضثثب اليهثثود فقثثام كعثثب بثثن األشثثرف بقطثثع أطنثثاب القبثثة الثثيت وضثثعها 

بنقلها إ  مكان هو أغيظ لليهود وأقرب إ   للسوق , فقام  الرسول 

 .طريق القوافل التجارية

أسثواقها الثيت تسثتقطب التجثار مثن      الشو أن مكة اشتهرت ب :مكة املكرمة

داخل بالد العثرب وخارجهثا, حيثث ارتبطثت بهثا أسثواق جمنثة وذي اعثاز         

ومنى وارتبطت جتارة أسواقها اوسم احلج, والشو أن عالقة أسواق مكثة  

التجارية خبارج بالد العرب قد زادت يف عصر الراشدين عن ما كانثت عليثه   

عاجم يف اإلسالم وقثدومهم إ  مكثة   ا لدخول الكنري من األقبل ذلو, نظًر

ا مثنهم كثانوا جيلبثون السثلع املختلفثة مثن       للحج واعاورة وبالتال  فإن كثنريً 

البلثثدان الثثيت قثثدموا منهثثا خثثارج بثثالد العثثرب, ورغثثم شثثهرة مكثثة يف جمثثال 

التجارة قبل اإلسالم بسبب وجود رؤوس أموال كثبرية فيهثا وبسثبب نشثاط     

أنه بعد استقرار الدولة اإلسالمية أواخر عهثد  إال  اخلارج ,أهلها التجاري 

 النقثثل التجثثاري انتقثثل مركثثز    ويف عصثثر خلفائثثه الراشثثدين    الثثن  

بسبب انتقال كنري مثن جتثار مكثة للمدينثة,      (523),العرب  من مكة إ  املدينة

ولكون املدينة ه  قاعدة الدولة اإلسثالمية فقثد اسثتقطبت املثال والرجثال,      

تها التجارية خبارج البالد العربية أكرب مثن عالقثة مكثة,    وبالتال  كانت عالق

باإلضثثافة إ  أن احلجثثاج القثثادمني مثثن الشثثام أو مصثثر أو العثثراق كثثرون يف  

                                                 

 .253ص  ,5, جاملفصل ,جواد عل : انظر( 25)
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طريقهم على املدينة مما جعثل هلثا أهميثة خاصثة, وذلثو بعثد منثو املثال بيثد          

 .أهلها بسبب حركة الفتوح املختلفة

زيثثرة العربيثثة بلثثد مشثثهور وهثث  قصثثبة وقاعثثدة البحثثرين شثثرق  اجل  :هجــر

وقثد   ,(522)بالزراعة كانت جتلب منها قالل التمور واجلزية يف عهد الن  

 (522),عجبثت لتثثاجر هجثر وراكثثب البحثثر   قثال عنهثثا عمثر بثثن اخلطثثاب   

 .وكأنه يقصد بكلو ما يقع فيه من مغامرة وجمازفة

قصبة عمان وسوق من أسواق العرب املشثهورة, فتحهثا حكيفثة بثن     :ُدةاء

 .(520)مان يف زمن أب  بكر الصديق الي

ا ويقدم هكا السوق جتار اهلند والسند والصني, وه  واقعثة تنظيًمث   :صحار

 (523).حتت سيطرة اجللندي ملو عمان

مدينة مشهورة علثى سثاحل حبثر اهلنثد مثن ناحيثة الثيمن مثن أشثهر           : ـدن 

ة مرافئ التجارة, جيتمع بها جتار احلبشة واهلنثد وجتثار العثرب, وهث  املدينث     

 (525).ا جنوب اليمناليمنية الساحلية املشهورة حالًي

                                                 

 .222 ص, 0ج, معجم البلدان ,ياقوت احلموي( 25)
, 5, طتاج العروس من جواهر القثاموس , حمب الدين حممد مرتضى احلسثيين : الزبيدي( 23)

 .252 ص ,5, جاملفصل ,عل جواد . 353ص , 2 , ج.هث5223القاهرة, 
 .220ص , 3, ج معجم البلدان ,ياقوت احلموي( 22)
 .253ص , 5, جاملفصل ,جواد عل ( 22)
معجثم املعثامل    ,ق غيثث عثات  ,الثبالدي . 22ص , 2, جمعجم البلثدان  ,ياقوت احلموي( 20)

 .355ص ,هث5253 ,دار مكة للنشر والتوزيع ,5, طاجلغرافية يف السرية النبوية
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حضرموت إقليم مشهور من أقاليم اليمن بالقرب من عدن  :سوق حضرموت

وعمان وألهلها شهرة واسعة يف التجثارة عثرب العصثور املختلفثة, جثاء وفثد       

  (522).مسلمني  من أهلها إ  رسول اهلل 

د كانت منطقثة وصثل بثني    قاعدة اليمن املشهورة عرب العصور, وق :صنباء

 (522).جتار العرب وجتار احلبشة

بلدة تقع يف األطثراف الشثمالية للجزيثرة العربيثة وهث  بلثدة        :دومة اجلندل

ا مزدهثرة  وقد استمرت سثوقً  (525),مقصودة من جتار العرب وفارس والشام

يف العصر النبوي وعصر الراشدين وعدت خالل عصور الحقة مثن أعمثال   

 (525).املدينة

أحثثد مثثدن البحثثرين, وهثث  سثثوق يقصثثدها األعثثراب مثثن شثثرق    :املشــقر

اجلزيرة ويردها جتار فارس وغريهم من القادمني عن طريق البحر, كان هلثا  

 (523).نظام ضرائب حيث كانت قبيلة عبد القي  تعشر الناس

                                                 

 معجم األماكنعاتق غيث الثبالدي,   ,355ص , 3, جمعجم البلدان ,ياقوت احلموي( 23)

 .555ص  ,الواردة يف السرية

 عجم األماكنم غيث,عاتق , البالدي .233ص , 2, جمعجم البلدان ,ياقوت احلموي( 25)

 .552ص  ,الواردة يف السرية

, بثثريوت, دار الفكثثر ,2ط  ,يف اجلاهليثثة واإلسثثالم  أسثثواق العثثرب  ,سثثعيد األفغثثان  ( 22)

 .323 هث, ص5222

 .225ص , 3ج ,معجم البلدان ,ياقوت احلموي( 22)

 .252ص , 5 , جاملفصل ,جواد عل . 5323 ص, 3, جمعجم ما استعجم ,البكري( 25)
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وهو نف  مكثان الغثزوة النبويثة املشثهورة, وقثد نث  الطثربي علثى          :ةدر

ا من مواسم العرب جتتمع له بها در مومًسوكان ب)استمرار مومسه كل عام 

وتصل هلكا السوق بعق البضائع القادمة من احلبشثة   (522),(سوق كل عام

 (522).عن طريق ميناء اجلار البحري القريب منها

وقثد   (520),يقع بالقرب من الطائف وهو من أنشط أسثواق العثرب   : كاظ

فقثد اشثتهر   ومثع ذلثو    (523),كانت شهرته األدبية أكنر من شهرته التجاريثة 

بالنشثثثاط التجثثثاري حيثثثث يلتقثثث  فيثثثه التجثثثار مثثثن داخثثثل بثثثالد العثثثرب     

استمر نشاط السوق يف العصر النبوي وعصر الراشدين بثل   (525),وخارجها

 (522).وحتى الربع األول من القرن النان  اهلجري

 :املباهدات التجارية

يف الشثام  مل تكن بني قبائل العرب يف اجلزيرة العربية وبني املناطق اعثاورة  

والعثثراق ومصثثر واحلبشثثة معاهثثدات مكتوبثثة واضثثحة قبثثل اإلسثثالم وبعثثده  

ا للتبثثادل التجثثاري بيثثنهم,  وتشثثري بعثثق املصثثادر إ  ككثن أن تعتثثرب أساًسثث 

                                                 

 .353 ص, 3 , جهتار  ,الطربي( 25)

 .253ص , 5 ج,املفصل ,جواد عل ( 23)

 .335 , صاحملرب ,ابن حبيب( 22)

 .  352 ص, يف اجلاهلية واإلسالم أسواق العرب ,سعيد األفغان ( 22)

 .22 ص ,سوق عكاظ ,ناصر الرشيد( 20)

 .225ص  ,5ج ,املفصل ,جواد عل ( 23)
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وجود إذن خاص من قيصر الروم لتجار قريش للعمل يف الشام وبينها وبثني  

  .(522)احلبشة متكن من احلصول عليه هاشم جد الن  

احلال فإن وجود قبائل عربية يف الشام والعراق وامتدادها يف بثالد   وبطبيعة

العثثرب والعالقثثات القائمثثة بينهثثا جعثثل هنثثاك نثثو  مثثن التعثثارف والتعثثاون    

والتبادل التجاري املبين علثى األعثراف القبليثة واملصثاحل املشثرتكة, كمثا أن       

القوافثل   القبائل اليت متر بها القوافل التجارية تكثون علثى علثم بهويثة تلثو     

وبالتال  فإنها متنع االعتداء عليها وإال تعرضت للسثرقة والنهثب, والشثو    

أن اعتقاد العرب يف األشهر احلرم كان له دور يف تأمني التجارة وتنقالتهثا يف  

هثكه األشثثهر, مثثع عثثدم اعثثرتاف قطثا  الطثثرق وبعثثق القبائثثل حبرمثثة هثثكه   

 (355).األشهر

بثاإليالف  عاهدات معينة عرفثت  وقد كان بني قريش وبني بعق القبائل م 

ولعثثل سثثبب أمثثن قوافثثل قثثريش   (.قثثريش)الثثواردة يف سثثورة قثثريش   وهثث 

ا, قدوم كنري من العرب إ  مكثة يف موسثم احلثج, وإكثرام قثريش      خصوًص

وبالتال  كانثت تلثو القبائثل تثرد باملنيثل, كمثا ال يسثتبعد         ومحايتهم,هلم 

نت قريش متنع االعتثداء  وجود شركاء من هكه القبائل يف جتارة قربش, وكا

على أي من أفراد القبائل اليت متر بها جتارتها, ولكلو فقثد ثبثت أنثه عنثدما     

                                                 

 323 ص, 5ج  ,تار ه ,اليعقوب ( 25)

 .255ص , 5, جاملفصل جواد عل ,( 22)
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بالضثثرب قبثثل اهلجثثرة حثثكرهم   اعتثثدت قثثريش علثثى أبثث  ذر الغفثثاري  

ويلكم ألستم تعلمون أنثه  :)وقال هلم العباس بن عبد املطلب عم الن  

 (355).(…من غفار وأنه من طريق جتارتكم إ  الشام

فكفوا عنه مراعاة ملا ككن اعتباره معاهدة عرفية خاصة بتجارة قثريش إ   

 .بالد الشام

ويثثورد الطثثربي قصثثة وقعثثت بعثثد بيعثثة العقبثثة النانيثثة تثثبني أهميثثة العهثثود   

طلثثب القثثوم :)ن كثثرون بثثبعق بثثالد العثثرب فيقثثولواإلجثثارة للتجثثار الثثكي

بين سثاعدة بثن كعثب    فأدركوا سعد بن عبادة باحلاجر واملنكر بن عمرو أخا 

بن اخلزرج وكالهما كان نقيبا فأما املنثكر فثأعجز القثوم وأمثا سثعد فأخثكوه       

وربطوا يديه إ  عنقه بنسع رحله ثم أقبلوا بثه حتثى أدخلثوه مكثة يضثربونه      

وجيبكونه جبمته وكان ذا شعر كنري فقال سعد فواهلل إن  لف  أيديهم إذ طلثع  

شعشا  حلو مثن الرجثال قثال     عل  نفر من قريش فيهم رجل أبيق وض ء

قلت إن يكن عنثد أحثد مثن القثوم خثري فعنثد هثكا فلمثا دنثا مثين رفثع يديثه             

فلطمين لطمة شديدة قال قلت يف نفس  واهلل ما عندهم بعثد هثكا خثري قثال     

فواهلل إن  لف  أيديهم يسحبونين إذ أوى إلث  رجثل مثنهم ممثن معهثم فقثال       

 عهد قال قلت بلثى واهلل لقثد   وحيو أما بينو وبني أحد من قريش جوار وال
                                                 

يف أمسثاء   االسثتيعاب  ,(هثث  232: ت)أبو عمر يوسثف عبثد اهلل بثن حممثد     : الربابن عبد ( 22)

, اإلصثابة  ,ابثن حجثر   .32 ص, 2هثث ج 5232, , حاشية على اإلصابة, القاهرةاألصحاب

 .232ص , 3 ج ,سبل اهلدى والرشاد ,الصاحل  الشام . 32ص , 2ج



 

 

 

 

 

 

 بويةأبعاد إدارية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية الن

   

115 

كنت أجري جلبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبثد منثاف جتثارة وأمثنعهم     

ممن أراد ظلمهم ببالدي وللحارث بن أميثة بثن عبثد مشث  بثن عبثد منثاف        

قال وحيو فاهتف باسم الرجلني واذكر ما بينو وبينهما قال ففعلت وخثرج  

الكعبة فقال هلما إن رجال مثن   ذلو الرجل إليهما فوجدهما يف املسجد عند

اخلثثزرج ايفن يضثثرب بثثاألبطى وإنثثه ليهتثثف بكمثثا ويثثككر أن بينثثه وبينكمثثا    

جوارا قاال ومن هو قال سعد بن عبادة قاال صدق واهلل إن كان ليجري جتارنثا  

 (353).(وكنعهم أن يظلموا ببلده قال فجاءا فخلصا سعدا من أيديهم وانطلق

أثر كثبري   (352)الكي أشاد به رسول اهلل وقد كان حللف الفضول يف مكة 

يف تأمني التجار يف مكة وكان سببه نصرة لثبعق جتثار العثرب الثكين ظلمثوا      

من أشراف مكة, وإن كان السبب جتار من العرب قدموا من اليمن فحصثل  

إال أن النتيجثثة هلثثكا احللثثف كانثثت  (352)عمثثاء مكثثة,هلثثم ظلثثم مثثن بعثثق ز

كثثة سثثواء مثثن بثثالد العثثرب أو مثثن   محايثثة ملثثن يقثثدم بتجثثارة مثثن خثثارج م  

 .خارجها

                                                 

, 2: ج ,البدايثة والنهايثة  ابثن كثنري,    : وانظثر  .  030 – 032 ,5, ج هتار ,الطربي( 555)

 .530 ص

: ت)علثث  بثثن برهثثان الثثدين,  : احللثث . 522 ص, 5, جالسثثرية النبويثثة ,ابثثن هشثثام( 555)

, , دار املعرفةأنساب العيون, يف سرية األمني واملأمون احللبية السرية احللبية يف السرية( هث250

الصثثاحل  . 305ص , 5, جالسثثرية النبويثثة ,ابثثن كثثنري. 353ص  ,5ج, هثثث5255, بثثريوت

 .352ص , 3, جسبل اهلدى والرشاد ,الشام 

 .525ص ,0 ج ,أخبار مكة, األزرق ( 553)
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وقد سار هكا األمر بشكل طبيع  يف بدايثة اإلسثالم فنبثت مشثاركة بعثق      

 .الصحابة يف القوافل التجارية املتوجهة إ  الشام وغريها

أن القوافثثل التجاريثثة   ورغثثم األحثثالف املختلفثثة الثثيت تثثؤمن التجثثارة إال   

مادهثا الرجثال والسثالح مثن     مصحوبة حبراسة عسثكرية قويثة ع   اكانت غالًب

أصثثحاب التجثثارة أو مثثن يسثثتأجرونهم أو جيريونهثثم, ولثثكلو لثثد مجيثثع    

القوافل القرشية اليت تعثرض هلثا املسثلمون إبثان نثزاعهم مثع قثريش كانثت         

مصحوبة حبماية عسكرية قويثة, وبعثد اسثتقرار الدولثة اإلسثالمية يف عصثر       

صثثبى قطثثا  الطثثرق  الراشثثدين عثثم األمثثن يف بثثالد العثثرب وسثثاد العثثدل وأ  

ممثا كثان لثه تثأثري      العقوبثات, واملعتدون على أموال الناس يتعرضثون ألشثد   

قوي على منو التجارة وأمنها وبالتال  مل تعد هنثاك حاجثة لوجثود حاميثات     

 .عسكرية تصحب التجار وقوافلهم املختلفة

ورغم احلرص على تأمني التجارة بني بالد العرب وخارجها إال أن التجار 

هتني كانوا يتعرضثون للعقوبثة إن ظهثر مثنهم مثا يوجثب ذلثو, وقثد         من اجل

كثثان ملثثوك العثثرب يف الشثثام قبيثثل اإلسثثالم يعثثاقبون جتثثار قثثريش عنثثد مثثا     

يف من أن سعيد بثن العثاص قثد قثدم الشثام      ):ورديريدون ذلو ومن هكا ما 

 :عمرو بن جفنة ألجل عنمان بن احلارث فقال سعيد يف ذلو جتارة فحبسه

 قوم  يزيدا عنمان أو عفان           ن ثثثثث إما عرضت فبلغيا راك    

 املادحني ادحة تأت  شرودا         أو أبلم مغلغلة أسيدا فألمدحن   
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وكان حب  مع هشام بن سعيد بن عبد اهلل بن أب  قي  العامري فقال يف  

 :ذلو

  اإلعصارقوم  وقومو يا هشام امجعوا           ترك  وتركو آخر  

يف أبيات فاجتمع رأي بين عبد مش  على أن يفتثدوا سثعيد بثن العثاص      

 (350).(ب ا فافتدوه به ومات هشام يف احلا كنرًيفجمعوا ماًل

 والشو أن نشاط املسلمني التجاري خارج بالد العرب يف زمن الثن    

بشثكل فثردي وشخصث  ألسثباب عسثكرية وسياسثية,        ا وجيريحمدوًدكان 

الف واألعراف كانت تسري عليهم منل غريهثم مثن   وبالتال  فإن هكه األح

 .التجار ايفخرين

وأما يف عصر اخللفاء الراشدين فقثد ظهثرت بعثق األنظمثة اخلاصثة الثيت       

الشثثو أنهثثا أثثثرت بطريقثثة مباشثثرة علثثى التجثثارة, حيثثث نظمثثت األسثثواق 

 . وعرف نظام العشور يف عهد عمر بن اخلطاب 

إلسالمية معرفة تامة بالنظم السابقة وقد سبق ظهور هكا النظام يف الدولة ا

أنه كان له أصل يف اجلاهليثة يفعلثه   )األمم, حيث ذكر القاسم بن سالم بني 

فكانثثت سثثنتهم أن يأخثثكوا مثثن التجثثار  (353)ا ملثثوك العثثرب والعجثثم مجيًعثث

  (355).(عشر أمواهلم إذا مروا عليهم

                                                 

 .322ص , 2 ج, اإلصابة ,ابن حجر( 552)

 .322 ثث 322 , صاألموال ,ابن سالم( 552)

 .323 ص ,األموال, ابن سلم( 550)
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رائب وقد كان التجار يف معظم األسواق العربية املشثهورة يتعرضثون للضث   

ا األسثثواق الثثيت تسثثتقطب التجثثارة مثثن خثثارج بثثالد  واملكثثوس, وخصوًصثث

 العرب, وقد عرف ممن كان يأخك الضرائب من الناس ممن عاصر الثن   

واملنثكر بثن سثاوي العبثدي يف      (352),صحار ودبا يف عمان يف سوقاجللندي 

قبل إسالمهم, كما كان األبناء وهم حكام اليمن  (352)سوق هجر بالبحرين

وكثثان  (355).لفثثرس يعشثثرون النثثاس يف سثثوق عثثدن يف مطلثثع اإلسثثالم مثثن ا

 (355).أكيدر دومة اجلندل يعشر الناس يف سوق دومة

وقثثد كثثان التعشثثري للتجثثار يعثثين بطريقثثة أو أخثثرى تثثأمني النثثاس يف هثثكه    

 (353).األسواق

اثثا يتعثثرض لثثه التجثثار مثثن مكثث  وضثثرائب    وقثثد أحثث  رسثثول اهلل  

ا لتلفة للقبائثل  فة, كما كتب يف ذلو كتًبفكرهه وحكر منه يف أحاديث لتل

واألقاليم حيكرهم فيها من تعشري الناس بدون حق وأخك نسب من أمثواهلم  

أنهثثم ال حيشثثرون وال  )يشثثرتط علثثيهم   بالباطثثل وكثثان يف بعثثق كتبثثه    

                                                 

 .330ص  ,احملرب ,ابن حبيب( 553)

, صثبى األعشث  يف صثناعة اإلنشثاء    , (هثث   235:ت) أبو العباس أمحثد  : القلقشندى( 555)

, 5ج ,املفصل ,جواد عل . 255ص , 5صبى األعشى,  ,(ت .د)املطبعة األمريية, القاهرة 

 .252ص 

 .323ص , 5, جتار ه ,يعقوب لا( 552)

 .255ص , 5, جاملفصل ,جواد عل . 333ص , 5, جتار ه ,اليعقوب ( 552)

 .232ص , 5 , جاملفصل ,جواد عل ( 555)
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ملثوك البحثرين    ولعل ممن وجهت هلثم رسثائل الرسثول     (352).(يعشرون

 بل وجود ممنلني وعمال للرسول وعمان وأمراء اليمن وهم ممن أسلم وق

 .يف مناطقهم

 والشو أن التجثار القثادمني هلثكه البلثدان الثيت كتثب هلثا رسثول اهلل          

 كان فثيهم مثن قثدم مثن خثارج اجلزيثرة العربيثة فأبطثل ذلثو رسثول اهلل           

وأمن التجار, واستبدل بكلو الزكاة الشرعية علثى املسثلمني واجلزيثة علثى     

 .غريهم

ويسري ذلو على القثادمني   (352),عن تلق  الركبان وقد نهى الرسول 

بسلع إ  األسواق سواء من داخل بثالد العثرب أو خارجهثا ملثا قثد يقثع فيثه        

أولئو التجار من غرر أو ملا يقع من احتكار وكان اهلدف مثن هثكا اإلجثراء    

أن تأخك سلع التجار القادمني حقها من التقييم والثنمن حبيثث ال يظلمثون,    

فسه ال جيري ضرر على املستهلكني يف هكه األسثواق وال شثو   ويف الوقت ن

أن هكا التنظيم يسري على مجيع التجار اا فيهم القادمون مثن خثارج بثالد    

 .العرب

ويف عهد عمر كان التجار من الثبالد احملاربثة للمسثلمني يف فثارس والثروم      

                                                 

 .  323 ص ,األموال ,القاسم بن سالم( 555)

 ,جثواد علث   . 32ص , 3بثاب النهث  عثن تلقث  الركبثان, ج      ,صحيى البخاري: انظر( 553)

 .255ص , 5, جاملفصل
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يصثثلون إ  بثثالد املسثثلمني وهثثم أهثثل حثثرب ال أهثثل عهثثد فقثثرر املسثثلمون  

سماح هلم بالتجارة مع معاملتهم انل مثا يعثاملون بثه املسثلمون القثادمون      ال

للتجارة يف بلدانهم وذلو بأن يؤخك مثنهم العشثر مثن أمثواهلم مثرة واحثدة       

وقثد نثاقش العلمثاء يف     املسثلمني, على املال منيل ما كانوا يأخكون من جتار 

لصثثرحية عهثثد الراشثثدين ومثثا بعثثده ورأوا أن األمثثر غثثري لثثالف للنصثثوص ا 

 . وأن هكا معاملة باملنل الواردة من رسول اهلل 

سألت زياد بن حدير مثن كنثتم   ):فقد ورد عن عبد الرمحن بن معقل قال

قلثت فمثن كنثتم تعشثرون      اوال معاهثدً  اما كنا نعشثر مسثلمً  : تعشرونا قال

ويبثدو أن املسثلمني    (350)(.جتار احلرب, كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم. قال

من املال والبضثائع ملثن يؤخثك منثه      امعيًن اكانوا يشرتطون نصاًب عمر يف عصر

العشثثر, فقثثد كثثان أصثثحاب األمثثوال القليلثثة ال يثثدخلون يف هثثكا النثثو  مثثن 

الضثثرائب وإمنثثا هثث  علثثى التجثثار أصثثحاب رؤوس األمثثوال ذات القثثدر        

بثكلو   (355)وقد كان دافعوا العشر حيصلون على صثكوك معينثة   (353),املعني

 (352).رر اجلباية عليهمحتى ال تتك

وقد حرصت بعق نصوص املعاهثدات يف عصثر الراشثدين علثى التأكيثد      

على حرية التجثارة وضثمن ذلثو جثزء مثن معاهثدة عمثرو بثن العثاص مثع           
                                                 

 .          320 ص ,ألموالا ,القاسم بن سالم( 552)

 .322, صالاألمو ,ابن سالم: انظر( 552)

 .050ص , 3ج تار ه ,الطربي( 550)

 .325 , صاألموال ,القاسم بن سالم( 553)
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وعلى النوبة الكين استجابوا أن يعينوا بككا ) فيهابعق املصريني حيث جاء 

وال  جتثارة صثادرة  مثن  وككا رأسا وككا وككا فرسا على أال يغزوا وال كنعوا 

 (352).(واردة

وكان ضمن مفاوضات املسلمني مع الفرس قبيل القادسية مثا جثرى علثى    

يد رسثتم حيثث حثاول إغثراء املسثلمني بفثتى بثالده للتجثارة أمثام املسثلمني           

بعث رستم إ  سعد أن يبعث إليه برجل عاقثل عثامل اثا اسثأله عنثه      )حيث 

ه جعثل رسثتم يقثول لثه إنكثم      فلمثا قثدم عليث    فبعث إليه املغرية بن شثعبة  

جرياننا وكنا حنسن إليكم ونكف األذى عنكم فارجعوا إ  بالدكم وال مننع 

جتارتكم من الثدخول إ  بالدنثا فقثال لثه املغثرية أنثا لثي  طلبنثا الثدنيا وإمنثا           

 (335).(همنا وطلبنا ايفخرة

 :حجم التجارة

ملنثاطق  من الصعب على الباحث تقدير حجم التجثارة بثني بثالد العثرب وا    

ا, وككن من خالل بعق الشواهد إعطاء بعق التصور عن األخرى عموًم

توجثثد لثثدينا  املنثثالحجثثم التجثثارة اخلارجيثثة ملنثثاطق بعينهثثا, وعلثثى سثثبيل   

شواهد لتلفة عن حجم القوافل بني مكة والشام, وعثن عثددها وتقثديرها    

                                                 

ابن تغري  .22 ص, 5ج  ,البداية والنهاية, ابن كنري .050 ص, 3, جهتار  ,الطربي( 555)

يف ملثوك   النجثوم الزاهثرة   ,(هثث  252: ت)دين أبو احملاسن يوسف األتايك  مجال ال: بردي

 .30ص  5ج  , (ت.د)ارة النقافة القاهرة, , وزمصر والقاهرة

 .22ص , 5ج  ,البداية والنهاية, ابن كنري( 552)
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لقثثريش  ا يف مرحلثثة جهثثاد رسثثول اهلل   يف بعثثق السثثنوات, وخصوًصثث  

ممثا يعطينثا    عليهثا, الته املتكررة حلربها اقتصاديا وقطثع طثرق التجثارة    وحماو

 .معلومات مهمة عن حجم تلو التجارة

التعرض هلا كثان   فف  غزوة بدر ذكر أن القافلة اليت حاول رسول اهلل 

واملثال الثكي معهثا     (335),فيها عري عظيمة لقريش وقثد قثدرت بثألف راحلثة    

 (333).خبمسني ألف دينار

بقيثادة زيثد بثن حارثثة,      سثلمون مثن سثرية بعنهثا الرسثول      وقد غنم امل

 (332).قرابة مائة ألف درهم من الفضة

وكمن فيه فرتة مثن الوقثف مثع     (332)وحينما اختار أبو بصري موقع العي  

بعق املسلمني معه أنزل ضربة قوية ومؤثرة على قوافل قثريش ممثا أغاضثها    

منثثه سثثحبهم مثثن  تسثثرتمحه وتطلثثب ودفثثع قثثريش للكتابثثة لرسثثول اهلل  

 اهاًمث  امما يعطينا انطباًع  ,(330)موقعهم يف وقت هم يف عداء مع الرسول 

 .عن حجم جتارة قريش املتضررة من هكه الكمائن
                                                 

 .353ص , 3, جالسرية النبوية ,ابن هشام( 552)

 .25 ص, 55, جنهاية األرب ,النويري( 535)

 .223ص , 3ج, تار ه ,الطربي( 535)

معجثثم قوت احلمثوي,  مكثان كنيثف األشثجار علثى طريثق مكثة البحثري إ  الشثام, يثا         ( 533)

 .552 ص, 2 , جالبلدان

, املقريزي. 25 ص, 2, جتار ه ,الطربي. 232ص , 2 , جالسرية النبوية ,ابن هشام( 532)

 ,مثن األوالد واحلفثدة واملتثا       بالرسثول  إمتا  األمسثا  , (هث 220: ت)أمحد بن على 

 .250 ص , القاهرة
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وقثد كثان عبثد     ,وخارجًيثا ا ويف عصر الراشدين منى حجم التجارة داخلًيث 

مثثن أكنثثر الصثثحابة مثثاأل  الثثرمحن بثثن عثثوف يف زمثثن عمثثر بثثن اخلطثثاب 

واملطلع على ثروته يدرك مقدار النمثو املثال  والتجثاري الثكي      (333),وجتارة

حصل عنده وعند غريه من أثرياء املسلمني, وال شثو أن لثكلو تثأثري علثى     

حجم التبادل التجاري بني املدينة واملناطق األخرى ومنها ما هو خارج بثالد  

العرب حيث كانت تصل جتارة عبثد الثرمحن بثن عثوف إ  العثراق ومصثر       

, يف وقت كان يقيم فيه باملدينة املنورة, ولكنثرة جتارتثه وأموالثه فقثد     والشام

 (335).تصدق مرة بأربعني ألف دينار

 :السج  املتبادلة

ا لتلفة لي  فيهثا مثا حيظثر مثن     لقد كانت العرب قبل اإلسالم تتبادل سلًع

ا وال عثثادة, فلمثثا جثثاء اإلسثثالم ومثثد سثثلطانه يف أواخثثر عصثثر  التجثثارة ديًنثث

صثبحت هنثاك سثلع مباحثة وسثلع حمرمثة, فقثد حثرم االجتثار          أ الرسول 

ا وبالتثثال  توقثثف اسثثتريادها مثثن خثثارج بثثالد العثثرب  بثثاخلمر واألصثثنام منًلثث

حتى أن من كان حبوزته أصنام مثن فضثة أو معثادن     (332),وتصنيعها داخلها

 (332).كان يكسرها ويستعملها كمعدن مباشرة غري ممنل

                                                 

 ,ابثن عبثد الثرب    .253 ص, 3, جةاإلصثاب  ,ابثن حجثر   .2ص , 2ج,البخاريصحيى ( 532)

 .025ص , 2, جسبل اهلدى والرشاد ,الصاحل  الشام . 220ص , 3االستيعاب, ج

 3253, جاإلصابة ,ابن حجر( 530)

 .025ص, 5, جاملفصل ,جواد عل ( 533)

 .523ص  ,ألموالا ,القاسم بن سالم( 535)
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  :الصادرات

نوبيثة علثى عالقثة جتاريثة باهلنثد وبعثق اجلثزر        وقد كانت بالد العثرب اجل 

البحرية يف احمليط اهلندي واليت تنتج بعق السلع اهلامثة يف التجثارة العامليثة    

ا من معابر اهلند, وبالتال  فإنثه يعثاد   آنكاك كالبهارات واللبان كما تعد معرًب

تصثثدير تلثثو السثثلع مثثن الثثيمن عثثن طريثثق البحثثر األمحثثر إ  السثثواحل       

ا منه واألقرب لبالد الشام, وبالتال  فإنه من غثري املسثتبعد أن عثددً   الشمالية 

من التجثار العثرب يف الثيمن وغريهثا كثان يلعثب دور الوسثيط يف االسثترياد         

وإعادة التصدير مرة أخرى لكنري مثن السثلع القادمثة مثن الشثرق واملتوجهثة       

دث إ  الشام أو مصر ومن ثم إ  أسواق أخرى, بل إن بعق املصادر تتح

عن املنافسة الفارسية احلبشية قبيل اإلسالم وتضع من أسبابها احلرص علثى  

السثثيطرة علثثى املثثدخل اجلنثثوب  للبحثثر األمحثثر ألهميتثثه التجاريثثة يف تنقثثل   

 (325).ا بني الشرق والشمالالبضائع حبًر

وتأت  اجللود وما يرتبط بها من منتجات األديم وغريها من أهم ما يصثدر  

البلدان اعاورة, وقد اشتهرت الطثائف بتصثدير اجللثود    من بالد العرب إ  

إال أن هكا النو  من السلع جيد قيمة خاصة يف بعق األسواق  (325),املمتازة

ا يف احلبشثثة, وتقثثل قيمتثثه بثثل وال يسثثتحق التصثثدير إ  بعثثق     وخصوًصثث

                                                 

 .33 , صتاري  التجارة يف الشرق األدنى. ف :هايد( 532)

 .250ص , 5 , جاملفصل ,جواد عل ( 532)
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راا لوجود صناعات جلديثة   (323)األماكن األخرى كالشام والعراق وفارس

 .البالد أفضل لدى أهل تلو

ا كما يعد الصمم واملر والطيب بأنواعه املختلفة ومنه الثكرور املركثب حملًيث   

 .يف مكة واليمن مما يتم تصديره من بالد العرب إ  اخلارج

وتعد بعثق املعثادن النمينثة مثن مثا يصثدر مثن احلجثاز إ  الشثام, حيثث           

 (322).وجدت بعق منامجه يف أرض بين سليم وغريها

الثكي يثأت  مثن     (322)د لبالد العرب من اخلارج الرقيقكما أن من ما يستور

لتلثثف املنثثاطق حيثثث كانثثت لثثه سثثوق رائجثثة يف مجيثثع األسثثواق العربيثثة     

 .وغريها

 :الواردات

كانت الواردات تصل إ  املدينثة وهث  قاعثدة الدولثة اإلسثالمية يف عصثر       

كثانوا يتثاجرون يف املدينثة     (320)الراشدين وقد ثبت بنصوص لتلفة أن النثبط 

                                                 

, 3 , جسثثبل اهلثثدى والرشثثاد ,الصثثاحل  الشثثام  .552ص , 2ج ,تار ثثه ,الطثثربي( 525)

 حلرف والصناعات يف احلجاز يف عصر الرسول ا ,عبد العزيز إبراهيم. د :مريالُع .25ص

 .22ص هث,5235 ,النالنة, الرياض الطبعة

  ص   , 5 ج ,املفصل ,جواد عل ( 525)

 .253ص , 5 , جاملفصل ,جواد عل ( 523)

النبط قوم من العرب سكنوا جنوب فلسطني ومنطقة األردن اشثتهروا بالتجثارة والزراعثة    ( 522)

 . يف تلو املناطق هلم لغة خاصة وكتابة خاصة
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ويقثثدمون بالسثثلع مثثن مصثثر والشثثام وبثثالد       زمثثن عمثثر بثثن اخلطثثاب    

 (323).الفرات

ا مميثثزة الشثثو أن السثثلع املسثثتوردة مثثن خثثارج اجلزيثثرة العربيثثة تعثثد سثثلعً  

تستحق عناء النقل واملخاطر املصثاحبة هلثا, ويثأت  علثى رأس تلثو السثلع       

عراق األسلحة املختلفة كالسيوف والدرو  اليت كانت تستورد من الشام وال

 .واهلند واحلبشة وغريها

وتعد األطعمة من أهم الواردات إ  بثالد العثرب ويثأت  علثى رأس ذلثو      

الزيت الكي كان يسثتورد يف الغالثب مثن بثالد الشثام حيثث جيلبثه النثبط إ          

ويعثد  (325).ا فثاخرة مثن الثدقيق   سوق املدينة وغريها, كما أنهم جيلبون أنواًع

 (322).شام وغريهاالزيت مما جيلب لبالد العرب من ال

 (322)كمثثا كانثثت األقمشثثة املختلفثثة مثثن أهثثم مثثا يسثثتورد إ  بثثالد العثثرب   

 وكان عدد من أصحاب رسول اهلل  (325),ويسمون العمل فيها جتارة البز

ويف زمثثن الراشثثدين, ومثثنهم أبثثو بكثثر    يتجثثرون يف البثثز يف زمثثن الثثن   

                                                 

 .325 , صاألموال ,القاسم بن سالم( 522)

 .252 ص, 5 ج ,املفصل ,جواد عل : انظر( 520)

 .353 , صاألموال ,م بن سالمالقاس: انظر( 523)

,  .ت., دار إحيثاء السثنة, د  سثنن الثدارم   , أبو حممد عبد اهلل بن عبدالرمحن: الدارم ( 525)

 .335ص , 3ج

 .035 , صاألموال ,القاسم بن سالم( 522)
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رة يف البز باب التجا)ا مساه وقد وضع البخاري يف صحيحه باًب الصديق 

كما أن عمر كان من جتار البز وله شريو آخر من أهل العراق  (325),(وغريه

لثثه خثثربة يف التجثثارة يف مصثثر ولعلثثه كثثان جيمثثع جتارتثثه مثثن مصثثر والعثثراق   

كان أحد وفثد أهثل احلثرية إ  رسثول اهلل ومل     :)واحلجاز قال عنه ابن حجر

   جتثارة   البثز   يسلم واسلم زمن أب  بكثر وكثان شثريو عمثر يف اجلاهليثة يف     

 (323).(وقدم اإلسكندرية سنة ة  عشرة رسوال من عمر إ  املقوق 

ا لكلو اإلبر واخليثوط واحلبثال, وغريهثا ممثا يثرتبط      كما كانت تستورد تبًع

وال كنثع هثكا االسثترياد وجثود بعثق اإلنتثاج احمللث          (322),بأعمال اخلياطثة 

 .منها

لفثة ممثا جيلبثه التجثار لثبالد      كما كانت اعثوهرات واألعمثال املصثاغة املخت   

 (322).العرب من األماكن املختلفة

مثثن اخلثثارج لثثبالد  ةكمثثا تعثثد األوانثث  املنزليثثة مثثن السثثلع اهلامثثة املسثثتورد 

 (320).العرب

                                                 

 .522ص , 2 ج ,(فتى الباري),البخاريصحيى ( 522)

 .352 ص, 0ج  ,اإلصابة ,ابن حجر( 525)

 .030, صألموالا ,اسم بن سالمالق: انظر( 525)

 .032 ص ,األموال ,القاسم بن سالم: انظر( 523)

 .222 ,5 , جاملفصل :جواد عل ( 522)
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 وقد كان العنرب البحري وبعق اجلواهر مما ينثتج مثن البحثر يف زمثن الثن      

  (323) ولعل بعق منها كان يصدر إ  خارج بالد العرب. 

 :د املستبمجة لجتجارة اخلارجيةالنقو

الشو أن عملية ضرب النقود حتتاج إ  دول قوية ومنظمة, وكانت بثالد  

العرب قبيل اإلسالم تفتقد إ  وجود دولة ونظام يتبنى هكا األمر, وبالتال  

فقد كان العثرب عنثد البعنثة يتعثاملون بثالنقود املسثتعملة يف الثدول اعثاورة         

اء مثثع التجثثار مثثن خثثارج اجلزيثثرة العربيثثة, وقثثد ا يف البيثثع والشثثروخصوًصثث

طيلثثة العصثثر النبثثوي, ومطلثثع عصثثر    يفاسثثتمر األمثثر علثثى مثثا هثثو عليثثة    

الراشدين, وقد كان الدينار البيزنط  على رأس العمالت املتداولثة يف تلثو   

الفرتة, وهو مضروب من الكهب وعليه صورة اإلمرباطثور البيزنطث  الثكي    

  (325).ضرب يف عهده

ا من هكه الدنانري لرسول ت بعق الروايات أن هرقل أهدى بعًضوقد ذكر

 (322).أثناء غزوة تبوك اهلل 

                                                 

 .    220 ص ,األموال: انظر( 522)

وعصثر    النقثود املتداولثة يف عصثر الرسثول     ,مسثري مشثا  :  ملزيد مثن التفصثيل انظثر   ( 520)

عاملية النالنة لدراسة تاري  اجلزيرة العربيثة, جامعثة   , حبث مقدم إ  الندوة الاخللفاء الراشدين

 .هث5253الرياض, 

 .220 , صاألموال ,القاسم بن سالم( 523)
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 (322).استعمال هكه الدنانري يف اجلزية وغريها وقد أقر الرسول 

كما كان الدرهم وهو من الفضة يستعمل عند العرب قبل اإلسالم وبعثده  

ين, وكثثان وعهثثد اخللفثثاء الراشثثد واسثثتمر اسثثتعماله يف عصثثر الرسثثول  

الثثدرهم الفارسثث  املضثثروب يف الدولثثة الساسثثانية هثثو السثثائد للتعامثثل يف      

الفضة وهو قطعة من الفضة على أحد وجهيهثا نقثش كنثل امللثو الساسثان       

وقثثد كانثثت تسثثمى بعثثد ذلثثو عنثثد املسثثلمني,        (305),املضثثروبة يف عهثثدة 

دراهم وكانت الدنانري والث  (305),العتق أي دراهم طربستان العتيقة( الطربية)

تتعرض للنق  واقتطا  أجزاء منها, ولكلو فقثد سثاد بثني النثاس التعامثل      

  (303).الختالف أوزانها اا نظًرال عًد ابها وزًن

ومن خالل العديد من النصوص تبني وجود أناس متخصصني يف الصرافة 

وتبثثديل النقثثود يف العصثثر النبثثوي وعصثثر اخلالفثثة الراشثثدة, اختثثكوها مهنثثة  

عثثل هثثكا األمثثر يثثدل علثثى أهميثثة العالقثثات التجاريثثة    ول (302),جاريثثة هلثثم

                                                 

حممثد بثن   : يعلىأبو . 20, صاألموال, ابن سالم .203, صفتوح البلدان ,البالذري( 525)
دار الفكر  ,2, حممد حامد الفق  ط السلطانيةاألحكام  ,(هث 202: ت)احلسني الغراء اخليلى 

 .332هث ص 5222بريوت 
النقود املتداولة يف عصر الرسول  ,مسري مشا. 550 األحكام السلطانية, ص ,أبو يعلى( 522)

  حبثثث مقثثدم إ  النثدوة العامليثثة النالنثثة لدراسثثة تثثاري  اجلزيثثرة  وعصثر اخللفثثاء الراشثثدين ,
  .هث5253العربية, جامعة الرياض, 

 .332 , صالاألمو ,القاسم بن سالم( 522)
 .203 ,203 , صفتوح البلدان ,البالذري( 505)
 ,   احلرف والصناعات يف احلجاز يف عصر الرسول ,عبد العزيز بن إبراهيم :مريالُع( 505)

 .503 ص



 

 

 

 

 

 

 أبعاد إدراية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية النبوية

 

120 

الداخلية واخلارجية وحاجة الناس إ  العمالت املناسبة للتعامل مع املنثاطق  

 .املختلفة

والشو أن بعق املداوالت التجارية كانثت جتثري باملقايضثة أي اسثتبدال     

سلع بسلع أخرى دون احلاجة إ  استعمال النقود, وهكه الطريقة مستعملة 

 .يف مجيع العصور التار ية دون استنناء حتى يف العصر احلاضر
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 اخلامتة

مثت هلثا   من خالل البحث اتضى أن بالد العرب علثى وجثه اخلصثوص قا   

عالقات جتارية قوية مع املناطق اعاورة يف العصثر النبثوي وعهثد الراشثدين     

ا املناطق األقرب إ  طرق التجارة العاملية, واملناطق ذات النشثاط  وخصوًص

السكان  القوي يف جمال التجارة منل الثيمن وسثواحل اخللثيج باإلضثافة إ      

دينثة املنثورة مكانثة عظيمثة يف     وقثد اكتسثبت امل   املنثورة, مكة املكرمة واملدينة 

ا بعد اهلجرة النبوية, وتأصثلت تلثو املكانثة وزادت يف    تلو التجارة تدرجيًي

فرتة الفتثوح واالسثتقرار اإلسثالم  يف عصثر الراشثدين يف األقثاليم اعثاورة        

للجزيرة العربية, وقد كان للتشريعات اإلسالمية دورهثا اإلجيثاب  يف األمثن    

يم الثثيت حكمهثثا اإلسثثالم وبالتثثال  يف منثثو التجثثارة    العثثام يف لتلثثف األقثثال 

وازدهارها وتبادهلا بني املناطق املختلفة, ومنها بثالد العثرب مثع غريهثا مثن      

ا مع تلو املنثاطق  األماكن, وإن تفاوتت تلو العالقات التجارية قوة وضعًف

ا مثثع بثثالد  ا واجتماعًيثثحسثثب انتشثثار اإلسثثالم فيهثثا وقثثوة عالقتهثثا سثثكانيً   

 .العرب
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 :املصادر واملراج 

 .القرآن الكريم

 :املصادر:اأوًل

ى بثثن أبثث  الكثثرم حممثثد بثثن حممثثد  عثثز الثثدين أبثثو احلسثثن علثث : ابثثن األثثثري

 (.م5322 ثثهث 325)الكريم بن عبد الواحد الشيبان  عبد

 .هث5220, لبنان, بريوت, دار صادر, الكامل يف التاري  -

 (.هث305:ت)د أبو الوليد حممد بن عبد اهلل بن أمح: األزرق 

, بثثثريوت, دار النقافثثثة, حتقيثثثق رشثثثدي ملحثثث , 2ط, أخبثثثار مكثثثة -

 .هث5222

 (.هث225:ت) أبو نعيم أمحد عبد اهلل : األصبهان 

 .بريوت, حلية األولياء وطبقات األصفياء -

 .بدون مكان الطبع, م5255 _هث 5225, دالئل النبوة -

 (.هث303ثث522)أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم :البخاري

 .ـه4141، دار إشبيلياء، الرياض، صحيح البخاري -
 (.هث225:ت)عبد اهلل بن عبد العزيز األندلس  : البكري

, حتقيق مصطفى السثقا , معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع -

 .(ت.د)بريوت, عامل الكتب
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 (.هث355: ت)أبو احلسن أمحد بن حييى بن جابر : البالذري

 .هث5222, دار الكتب العلمية, بريوت لبنان فتوح البلدان  -

حتقيثق حممثد محيثد اهلل, معهثد املخطوطثات      , 5, جأنساب األشثراف   -

 .م5202, العرب  ودار املعارف, القاهرة

 (هث252:ت)مجال الدين أبو احملاسن يوسف األتابك  : ابن تغري بردي

د وزارة النقافثثة واإلرشثثا , النجثثوم الزاهثثرة يف ملثثوك مصثثر والقثثاهرة     -

 .(ت.د), القاهرة, القوم 

 (.هث025:ت)مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن على : ابن اجلوزي

 .هث52222, 3ط, بريوت, دار املعرفة, صفوة الصفوة  -

أبثثو جعفثثر حممثثد بثثن حبيثثب بثثن أميثثة بثثن عمثثرو اهلثثامش       :ابثثن حبيثثب 

 (.هث320:ت)البغدادي 

. ب), بثريوت , ايففثاق  دار, ايلزه ليخنت شثتيتز . حتقيق د, كتاب احملّبر  -

 (.ت

شثثثهاب الثثثدين أبثثثو الفضثثثل أمحثثثد بثثثن علثثث  العسثثثقالن   : ابثثثن حجثثثر

 (.هث203:ت)

 .هث5232, مطبعة السعادة, القاهرة, 5, طاإلصابة يف متييز الصحابة  -
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 (. هث250:ت)على بن برهان الدين : احلل 

 ,دار املعرفثة , أنسثاب العيثون  , السرية احللبية يف سرية األمني واملأمون  -

 .ثه5255بريوت

 (.هث325:ت)اإلمام أب  عبداهلل أمحد بن حممد :ابن حنبل

 .هث5222, املكتب اإلسالم , بريوت, املسند  -

 (.هث252:ت)عبد الرمحن بن حممد, : ابن خلدون

 .هث5225, , دار العلم للماليني, بريوتملقدمةا  -

 (.هث325ثث535)بن أب  هبرية اللين  العصفري : خليفة بن خياط

, دار القلثثثم ومؤسسثثثة 3, حتقيثثثق أكثثثرم ضثثثياء الُعمثثثري, طري التثثثا  -

 .هث5225, الرسالة, بريوت

 . أبو حممد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن: الدارم  

 (.ت.د)دار إحياء السنة , سنن الدارم   -

 (.هث225:ت)احلافظ مش  الدين حممد بن أمحد بن عنمان : الكه 

 .هث5250بريوت لبنان, , , مؤسسة الرسالة5, طسري أعالم النبالء  -

 (.هث5350 ثثهث 5520)حمب الدين حممد مرتضى احلسيين : الزبيدي

 .هث5223, القاهرة, 5, طالعروس من جواهر القاموس تاج  -



 

 

 

 

 

 

 بويةأبعاد إدارية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية الن

   

125 

 ثثثث كاتثثب الواقثثدي ثثثث  حممثثد بثثن منيثثع اهلثثامش , مثثوالهم    : ابثثن سثثعد 

 (.هث325:ت)

 (.ت.ب), دار صادر, بريوت الطبقات الكربى  -

 (هث332)القاسم  أبو عبيد: ابن سالم

 .هث5223, بيوت, 5ط, حتقيق حممد خليل هراس, كتاب األموال  -

 .أبو القاسم عبد الرمحن بن عبداهلل: السهيل 

البثثن هشثثام, تعليثثق طثثه   , الثثروض األنثثف يف تفسثثري السثثرية النبويثثة    -

 . هث5222الرؤوف سعد, دار املعرفةث بريوت, عبد

 (.هث332:ت)ري أبو زيد عمر بن شبة النمريي البص: ابن شبة

, حتقيق حممود شلتوت, نشر السيد حبيب, املدينثة  5ط, تاري  املدينة  -

 .هث5222, املنورة

 (.هث223:ت)حممد بن يوسف : الصاحل  الشام 

حتقيثثق مصثثطفى  , 5ج, سثثبل اهلثثدى والرشثثاد يف هثثدي خثثري العبثثاد     -

 .هث5222الواحد, اعل  األعلى للشؤون اإلسالمية, القاهرة, عبد

 (.هث255:ت)أبو جعفر حممد بن جرير : الطربي

 (.ت.ب), دار الفكر, بريوت تاري  األمم وامللوك  -
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, دار الكتثب العلميثة,   (تفسثري الطثربي  ) جامع البيان يف تفسري القثرآن   -

 .هث5253بريوت لبنان 

, بثثثثريوت, دار الكتثثثثب العلميثثثثة, 5ط, مشثثثثاهري علمثثثثاء األمصثثثثار  -

 .هث5255

 (هث232:ت)هلل بن حممد أبو عمر يوسف عبد ا: ابن عبد الرب

القثثاهرة , حاشثثية علثثى اإلصثثابة  , االسثثتيعاب يف أمسثثاء األصثثحاب    -

 .هث 5232

 (هث305:ت)أبو القاسم عبدالرمحن بن عبداهلل :ابن عبد احلكم

 .م5235, اليدن, فتوح مصر وأخبارها  -

 ( م5323: ت)غريغوس امللط : ابن العربي

 .م5223بريوت , دار املشرق, 2ط, لتصر الدول  -

 (هث202:ت)أبو يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبل  : الفراء

, بثثريوت, دار الفكثثر, 2ط, حممثثد حامثثد الفقثث  , األحكثثام السثثلطانية 

 .هث5222

 ثثث  253)النجم عمر بن فهثد بثن حممثد بثن حممثد بثن حممثد فهثد         :ابن فهد

 (.هث220

مركثز البحثث   , حتقيثق فهثيم شثلتوت   , إحتاف الورى بأخبار أم القرى  -

 .هث5252, جامعة أم القرى, م العل
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 (هث235:ت)أبو العباس امحد : القلقشندى

 (.ت.د), القاهرة, املطبعة األمريية, صبى األعشى يف صناعة اإلنشاء  -

 (.هث552:ت)عماد الدين أبو الفداء إمساعيل : ابن كنري

 .م5252, مكتبة املعارف بريوت 2, طالبداية والنهاية  -

 (.هث322:ت)يع سليمان بن موسى أبو الرب: الكالع  األندلس 

وهثو اجلثزء اخلثاص حبثروب الثردة مثن لطثط األكتفثايف         ) حروب الردة  -

دار االحتثاد  , 5ط, أمحد غنيم.حتقيق د, (مغازي املصطفى والنالثة اخللفاء

 .م5252 _هث 5222, القاهرة, العرب 

 (.هث350ثث355)احلافظ أب  عبداهلل حممد بن يزيد القزويين :ابن ماجه

 .هث5252, حتقيق حممد فؤاد عبد الباق , القاهرة ن ابن ماجهسن  -

 (.هث322:ت)أبو جعفر امحد بن عبد اهلل : احملب الطربي

, مكتبثة اخلثال   , القثاهرة , 3ط, الرياض النضثرة يف مناقثب العشثرة     -

 .هث5253

 (هث055)مطهر بن طاهر : املقدس 

 (.ت.د), القاهرة, مكتبة النقافة الدينية, البدء والتاري   -

 (هث220:ت)أمحد بن على : املقريزي

 .القاهرة, من األوالد واحلفدة واملتا   إمتا  األمسا  اا للرسول  -
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 (.هث555ت)حممد بن مكرم بن عل  : ابن منظور

 .ت. , دار صادر, بريوت دلسان العرب  -

 (.هث522ثث355)شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب : النويري

 (.ت.ب), دار الكتب الوطنية, القاهرة بنهاية األرب يف فنون األد  -

 (.هث352ت)أبو حممد عبد امللو املعافري : ابن هشام

, تعليق طه عبد الرؤوف سعد, مكتبة شقرون, القثاهرة  السرية النبوية  -

 (.ت.د)

 (هث355:ت)حممد بن عمر بن واقد : الواقدي

 (ت.د)بريوت , عامل الكتب, مارسون جون . حتقيق د, املغازي -

 (.هث333ت)شهاب الدين أبو عبد اهلل : حلمويياقوت ا

 (.ت.د), دار إحياء الرتاث العرب , بريوت لبنان معجم البلدان -

 (.هث323ت)أمحد بن أب  يعقوب بن جعفر بن وهب :اليعقوب 

 .هث5252, دار صادر بريوت, تاري  اليعقوب  -

 :املراج : ثانًيا

 . عبد اهلل عبد العزيز:ابن إدري 

, جامعثثثثة امللثثثثثو سثثثثثعود  ,  عهثثثثد الرسثثثثثول  جمتمثثثثع املدينثثثثثة يف  -

 .هث5253الرياض
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 سعيد: األفغان 

, بثثثريوت, دار الفكثثر , 2ط, أسثثواق العثثرب يف اجلاهليثثثة واإلسثثالم    -

 .هث5222

 .عاتق غيث: البالدي

دار مكثثثة للنشثثثر , 5, طمعجثثثم املعثثثامل اجلغرافيثثثة يف السثثثرية النبويثثثة  -

 .هث5253والتوزيع 

 حممد عزة: دروزة

 .هث5222, بريوت, ر اليقظةدا, 3ط, عصر الن  -

  ناصر بن سعد. د:الرشيد

دار , 5ط, سوق عكاظ يف اجلاهلية واإلسثالم تار ثه ونشثأته وموقعثه     -

 .م5255 ثثهث 5225, القاهرة, األنصار

 مسري: مشا

حبثث  , وعصثر اخللفثاء الراشثدين     النقود املتداولة يف عصر الرسثول  -

, ي  اجلزيثثثثرة العربيثثثثة مقثثثثدم إ  النثثثثدوة العامليثثثثة النالنثثثثة لدراسثثثثة تثثثثار    

 .هث, 52533جامعةالرياض

 جواد: عل 

, دار العلثثم للماليثثني, 3, طاملفصثثل يف تثثاري  العثثرب قبثثل اإلسثثالم  -

 .5252بريوت, 
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 عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري: الُعمري

, الريثاض , 2ط,  احلرف والصناعات يف احلجاز يف عصثر الرسثول   -

 .هث5235

 سعاد:ماهر

, دار الكتثثاب العربثث  , مية وأثارهثثا الباقيثثة البحريثثة يف مصثثر اإلسثثال   -

 . م5235, القاهرة

 . ف: هايد

ترمجثة أمحثد   , تاري  التجارة يف الشثرق األدنثى يف العصثور الوسثط      -

, اهليئثثة املصثثرية العامثثة للكتثثاب  , مراجعثثة عثثز الثثدين فثثودة  , حممثثد رضثثا 

 .م5220, القاهرة

 عبد العزيز:اهلالب 

, العثدد الرابثع  , 33السنة , الدارةجملة , حقيقة رحلة قريش إ  الشام -

 .هث5255

, بثريوت , مكتبثة اهلثالل  , حتقيثق حسثام الثدين القدسث      السرية النبوية -

 .بدون تاري 
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 اثر أمهات املنمن  يف اجملتم  املدني:البحث الثالث

 :دمةـــمق

احلمثثد هلل رب العثثاملني, والصثثالة والسثثالم علثثى أشثثرف املرسثثلني سثثيدنا  

 .ابه الطيبني وزوجاته أمهات املؤمنني وبعدحممد وعلى آله وأصح

 اوعطثثًر  مثثن فثثيى حممثثد    اللقثثدوة, ورحًيثث  اتعثثد أمهثثات املثثؤمنني رمثثزً  

للمجتمعات ومدرسة للرجال والنساء, وقد حتثدثت كتثب السثري والرتاجثم     

عن حياتهن يف عصثر النبثوة وعثن قصث  إسثالمهن وزواجهثن وأحثواهلن        

, ومثن املعلثوم أنثه عنثد وفثاة الرسثول        املختلفة ذات العالقة برسول اهلل  

        كان يعيش من هؤالء األمهات تسثع نسثاء, وقثد تثويف بعضثهن يف زمثن

ا يف زمن اخلليفثة معاويثة بثن    اخلالفة الراشدة, ويف عصر بين أمية وخصوًص

عاشت سبع من أمهات املؤمنني, فمنهن من عثاش ةث      أب  سفيان  

ش طيلة خالفتثه, ومثن املعثروف    سنوات من خالفة معاوية, ومنهن من عا

ا أن اخلالفة انتقلت يف أيامه من املدينة إ  الشثام, وتغثريت حثال املدينثة تبًعث     

لكلو, إال أن أمهات املؤمنني اسثتمر بقثاؤهن يف املدينثة وعشثن يف جمتمعهثا      

الطيب وكانت هلن حياتهن اخلاصة, ودورهن االجتمثاع  املميثز, واملتتبثع    

ا من أخبارهن متفرقة هنا وهناك, وإن كان حجم ًفللمصادر املختصة جيد نت

, ومع ذلو فإن هكه تلو األخبار أقل بكنري من أخبارهن يف حياة الن   
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األخبثثار ككثثن مثثثن خالهلثثا متابعثثثة حيثثاتهن اخلاصثثثة يف املدينثثة ودورهثثثن      

 . ها خالل عصر معاوية بن أب  سفيانفي االجتماع 

ينة والقيادة األدبيثة ألمهثات املثؤمنني     لقد كانت الزعامة االجتماعية يف املد

ا, كثثن حمثثل ا وجهثثدهن مشثثكوًر, كثثان دورهثثن مشثثهوًر(رضثث  اهلل عثثنهن)

أنظار وعناية اعتمع بكافة طبقاته, شاركن النثاس يف أفثراحهم وأحثزانهم,    

وجهنهم ألمور دينهم ودنياهم, ساعدن احملتاج, ووجهن إ  اخلري كل مثن  

, لقثد شثاركت أمهثات    اا أو فقثريً ا غنًيث كثبريً  أو اهو حباجثة سثواء كثان صثغريً    

املؤمنني يف تقوية العالقات االجتماعية, ويف العمل اخلريي, ويف املناسثبات  

االجتماعية فكن حبق زعيمات جمتمع املدينة يف عصر معاوية بن أبث  سثفيان    

    وهكا هو حمتوى البحث الكي تنوعت مصادره التار ية وتنثاثرت مادتثه

اسثأل اهلل أن ينفثع    ,جم والسنن وايفثثار والتثاري  والبلثدانيات   يف كتب الرتا

 .به, وأن يعني على تطويره فعليه وحده التكالن

 :أمهات املنمن 

 لقد كثان مثن سثنن اهلل يف البشثر الثزواج والكريثة, وكثان أنبيثاء اهلل           

يتزوجون وينجبون الكرية وحييون احلياة الزوجية واالجتماعية كغريهثم مثن   

: , وقد ذكر اهلل سثبحانه وتعثا  ذلثو يف كتابثه العزيثز, يقثول تعثا        الناس

 َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًلا ِمْن َقْبِلَو َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواًجا َوُذرِّيًَّة (22[)الرعد] 
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على سنة األنبياء قبله فأحل اهلل له الزواج كسائر   وقد سار رسول اهلل  

َيا َأيَُّها النَِّب ُّ ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَو َأْزَواَجَو اللَّاِت  :تعا األنبياء ايفخرين, يقول 

َءاَتْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َيِميُنَو ِممَّا َأَفاَء اللَُّه َعَلْيَو َوَبَناِت َعمَِّو َوَبَناِت 

َعَو َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َعمَّاِتَو َوَبَناِت َخاِلَو َوَبَناِت َخاَلاِتَو اللَّاِت  َهاَجْرَن َم

َوَهَبثثْت َنْفَسثثَها ِللنَِّبثث ِّ ِإْن َأَراَد النَِّبثث ُّ َأْن َيْسثثَتْنِكَحَها َخاِلَصثثًة َلثثَو ِمثثْن ُدوِن     

اْلُمْؤِمِننَي َقْد َعِلْمَنا َما َفَرْضَنا َعَلْيِهْم ِف  َأْزَواِجِهْم َوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم ِلَكْيَلا 

 .[األحزاب(05[) ًاَعَلْيَو َحَرٌج َوَكاَن اللَُّه َغُفوًرا َرِحيمَيُكوَن 

الالتث  دخثل     ويقصد بثه زوجثات الثن       ويطلق لفظ أمهات املؤمنني 

وقد كان هلثن شثرف خثاص ميثزهن بثه اهلل سثبحانه وتعثا  عثن          (302),بهن

 َحٍد ِمثَن النَِّسثاءِ  َيا ِنَساَء النَِّب ِّ َلْسُتنَّ َكَأ :سائر النساء يقول سبحانه وتعا 

(23[ )األحزاب]. 

: وقثثد مسثثاهن اهلل سثثبحانه وتعثثا  يف كتابثثه أمهثثات املثثؤمنني يقثثول تعثثا 

النَِّب ُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِننَي ِمْن َأْنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمََّهاُتُهْم (3[) األحزاب]. 

ولثكلو فقثد    (300),ويقال هلن أمهات املؤمنني بالنسبة للرجال دون النسثاء 

 أنها ردت على امثرأة نادتهثا بثث    (رض  اهلل عنها)روي عن أم املؤمنني عائشة 

                                                 

, املثؤمنني  أمهثات  مسثانيد  ,(هثث 255:ت)احلافظ جالل الثدين : السيوط  (5)

 .50 هث, ص5252 ,اهلند ,بوم الدار السلفية, , 5حممد غوث الندوي, ط حتقيق

, حتقيق وختريج حممثد  , أزواج الن , (هث223:ت)حممد بن يوسف : الصاحل  الشام  (3)
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لست لثو بثأم إمنثا أنثا أم رجثالكم, ولثكلو رأى العلمثاء أن        : يا ُأمه بقوهلا

ال مثثا يثثرتبط  ( حتثثريم نكثثاحهن علثثى التأبيثثد كاألمهثثات    )املثثراد باألمومثثة  

و مثثا يثثرتبط بثثكلو مثثن   باألمومثثة مثثن جثثواز وضثثع احلجثثاب أو املخالطثثة أ   

 (303).األحكام

أفضل النساء فهو خثري الرجثال وهثن خثري النسثاء        وقد اختار اهلل لنبيه  

إن اهلل ): قال  وأزواجه يف الدنيا أزواجه يف ايفخرة فقد ورد أن الرسول  

 (305).(أبى ل  أن أتزوج أو أزوج إال أهل اجلنة

ته وأسفاره, وأخكن يف داره وصحبنه يف تنقال  وقد عشن مع الرسول  

 .أخبار الرجال وأحكام النساء, والرجال, ونزلت املالئكة يف بيوتهن

أزواجه بني الدنيا والدار ايفخرة فاخرتن اهلل والثدار    وقد خري الرسول  

َيا َأيَُّها النَِّبث ُّ ُقثْل ِلَأْزَواِجثَو ِإْن ُكْنثُتنَّ     :ايفخرة وذلو بعد نزول قوله تعا 

َيثثثثاَة الثثثثدُّْنَيا َوِزيَنَتَهثثثثا َفَتَعثثثثاَلْيَن ُأَمثثثثتِّْعُكنَّ َوُأَسثثثثرِّْحُكنَّ َسثثثثَراًحا ُتثثثثِرْدَن اْلَح

َوِإْن ُكْنثثُتنَّ ُتثثِرْدَن اللَّثثَه َوَرُسثثوَلُه َوالثثدَّاَر اْلثثآِخَرَة َفثثِإنَّ اللَّثثَه َأَعثثدَّ  (32)اَجِميثثًل

 .(األحزاب) (32)ِلْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجًرا َعِظيًما

                                                                                                                        

 .20 ص ,هث5252كنري,  دار ابن ,نظام الدين الفتيى, دمشق

 . 20 ص,  أزواج الن  ,الصاحل  الشام  (2)

, تثراجم النسثاء  , مشقتاري  د, (هث055ثث  222)أبو القاسم عل  بن احلسن : ابن عساكر (2)

أزواج الثن    ,الصثاحل  الشثام    . 22 ص, م5223 ,, دمشثق 5حتقيق سثكينة الشثهاب , ط  

 30, ص. 
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ألزواجثثه منهثثا مثثا أورده   قثثد وردت روايثثات يف ختثثيري الثثن   ولثثكلو ف

َباب َقْوِلثِه َوِإْن ُكْنثُتنَّ ُتثِرْدَن اللَّثَه     ): يف باب طويل هو: البخاري يف صحيحه

َوَرُسوَلُه َوالدَّاَر اْلآِخَرَة َفِإنَّ اللَّثَه َأَعثدَّ ِلْلُمْحِسثَناِت ِمثْنُكنَّ َأْجثًرا َعِظيًمثا َوَقثاَل        

َواْذُكْرَن َما ُيْتَلى ِف  ُبُيوِتُكنَّ ِمْن آَياِت اللَّثِه َواْلِحْكَمثِة اْلُقثْرآِن َواْلِحْكَمثُة      َقَتاَدُة

السُّنَُّة َوَقاَل اللَّْيُث َحدََّثِن  ُيوُنُ  َعْن اْبِن ِشَهاٍب َقاَل َأْخَبَرِنث  َأُبثو َسثَلَمَة ْبثُن     

 ِّ َصثلَّى اللَّثثُه َعَلْيثِه َوَسثثلََّم َقاَلثْت َلمَّثثا ُأِمثثَر    َعْبثِد الثثرَّْحَمِن َأنَّ َعاِئَشثَة َزْوَج النَِّبثث  

َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَتْخِيرِي َأْزَواِجِه َبَدَأ ِب  َفَقاَل ِإنِّث  َذاِكثٌر َلثِو    

َقثْد َعِلثَم َأنَّ َأَبثَويَّ    َأْمًرا َفَلا َعَلْيِو َأْن َلا َتْعَجِل  َحتَّى َتْسَتْأِمِري َأَبَوْيِو َقاَلْت َو

َلْم َيُكوَنا َيْأُمَراِن  ِبِفَراِقِه َقاَلْت ُثمَّ َقاَل ِإنَّ اللََّه َجلَّ َثَناُؤُه َقاَل َيا َأيَُّها النَِّبث ُّ ُقثْل   

اَلثْت  َق ثثث  َأْجثًرا َعِظيًمثا  ثثث  ِلَأْزَواِجَو ِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اْلَحَيثاَة الثدُّْنَيا َوِزيَنَتَهثا ِإَلثى     

َفُقْلُت َفِف  َأيِّ َهَكا َأْسَتْأِمُر َأَبَويَّ َفِإنِّ  ُأِريُد اللََّه َوَرُسوَلُه َوالدَّاَر اْلآِخَرَة َقاَلْت 

 (302).(ُثمَّ َفَعَل َأْزَواُج النَِّب ِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْنَل َما فعلت

ار ايفخثرة وبالتثال  فثإنهن    لقد كانت مجيع أمهات املؤمنني يثردن اهلل والثد  

مجيعثثًا مثثن أهثثل اجلنثثة كمثثا يقثثول العلمثثاء بنثثاء علثثى هثثكا التخثثيري ونتيجثثة    

 (302).جوابهن له

                                                 

صثثحيى  , (هثثث 303-522)أبثثو عبثثد اهلل حممثثد بثثن إمساعيثثل بثثن إبثثراهيم        : البخثثاري  (0)

, 3 ج…هث, كتاب التفسري, بثاب وإن كثننت تثردن   5252, الرياض, دار إشبيلياء, البخاري

 .32ص 

 .30, ص أزواج الن  ,الصاحل  الشام ( 3)
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َواْذُكْرَن َمثا ُيْتَلثى    :الناسا من العلم مل يناله أحد من كما أنهن نلن قدًر

  (22) يًفثا َخثِبرًيا  ِفث  ُبُيثوِتُكنَّ ِمثْن َءاَيثاِت اللَّثِه َواْلِحْكَمثِة ِإنَّ اللَّثَه َكثاَن َلطِ        

 .(األحزاب)

ولكلو فقد كان هلن شرف نقثل كثنري مثن أمثور الشثريعة لألمثة بعثد وفثاة         

تنفيكًا ألمر اهلل يف ايفيثة فكثن يثنقلن مثا يتلثى يف بيثوتهن مثن          رسول اهلل  

 . وسنته  آيات اهلل وه  القرآن, ومن احلكمة وه  أحاديث رسول اهلل  

معهن تعامثل الثزوج السثام  املعلثم امليسثر          وقد كان تعامل رسول اهلل

   كما قال         فيما رواه مسلم َعْن َجثاِبِر ْبثِن َعْبثِد اللَّثِه أن رسثول اهلل   

َلا َتْسَأُلِن  اْمَرَأٌة ِمْنُهنَّ ِإلَّا َأْخَبْرُتَها ِإنَّ اللَّثَه َلثْم َيْبَعْنِنث  ُمَعنًِّتثا َوَلثا ُمَتَعنًِّتثا       ) :َقاَل

 (335).(َبَعَنِن  ُمَعلًِّما ُمَيسًِّرا َوَلِكْن

ا لكل الرجال يف اخلري مع منًل  كما أنهن مل يرين منه إال كل خري وكان  

يف احلديث الكي رواه الرتمكي َعْن َعاِئَشَة َقاَلثْت    نسائهم وأهلهم يقول  

ُرُكْم ِلَأْهِلِه َوَأَنثا َخْيثُرُكْم   َخْيُرُكْم َخْي) :َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

 (335).(ِلَأْهِل 

                                                 

, (هثث 335:ت)اإلمام أبو احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسثابوري  : مسلم (5)

كتاب الطالق بثاب أن ختثيري    .(ت.د), بريوت دار ايففاق, (صحيى مسلم), اجلامع الصحيى

 .522ص , 2 ا, جامرأته اليكون طالًق

سثنن  ) اجلثامع الصثحيى  , (هثث 352ثثث  352)بن عيسى بن سثورة   أبو عيسى حممد: الرتمكي (2)

كتثاب  (. ت.د), حتقيق أمحد حممد شاكر, بريوت لبنان, دار إحياء الرتاث العربث ,  (الرتمكي

  .552ص , 0 ج باب فضل أزواج الن    املناقب عن رسول اهلل  
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وخثري مامحثل مثن      وقد محلت أمهثات املثؤمنني مثن خثري رسثول اهلل       

ويف أيثثام   علثثم وخلثثق لسثثائر األمثثة طيلثثة حيثثاتهن يف أيثثام رسثثول اهلل      

 .   منهن لعصر معاوية بن أب  سفياناخللفاء الراشدين ومن بق

ه ومربياتثه وقادتثه يف اعثال االجتمثاع , قمثن      فكن تاج اعتمثع ومعلماتث  

يف  بدور عظيم يف كل جمال وقد زاد هثكا الثدور وتأصثل بعثد رسثول اهلل      

 . عصر الراشدين ويف زمن معاوية بن أب  سفيان 

ومن املعلوم أن من بق  منهن كن يعشن يف املدينة املنورة فيؤثرن ويتثأثرن   

هل املدينثة وروادهثا مثن ذوي الشثأن     به, حيرص عليهن بالرعاية والتكريم أ

 .   يف ذلو الزمان

 : صر مباوية

خليفة للمسلمني يف عام اجلماعة بعثد أن   (333)أصبى معاوية بن أب  سفيان

, وتوحثد املسثلمون منثك ذلثو اليثوم      متت بيعته من قبل احلسن بن عل   

 (332).للهجرة 25حتت لوائه وذلو يف سنة

                                                                                                                        

 

, ( هثث 225:ت)نمانمش  الدين حممد بن أمحد بن ع: الكه : انظر ترمجته بتوسع عند (2)

 .505ص , 2 هث, ج5250, بريوت مؤسسة الرسالة, 5, طسري أعالم النبالء

أبثثثثو جعفثثثثر حممثثثثد بثثثثن جريثثثثر   : الطثثثثربي. 352 , صتار ثثثثه :خليفثثثثة بثثثثن خيثثثثاط  (55)

 ,الثكه  . 22ص , 3 ج(.  ت.د), بريوت, دار الفكثر,   تاري  األمم وامللوك(.هث255:ت)
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يؤدي الواجبات املناطة به حيم  ثغور  وقد استمر معاوية خليفة للمسلمني

املسلمني ويقمع الفنت, ويقسم العطاء ويقثيم احلثدود وحيفثظ األمثن ويقثوم      

بأعباء اخلالفة املختلفة, كما فتحت يف أيامه مناطق جديدة يف حثدود الثروم   

ويف مشثثال أفريقيثثا وبعثثق اجلثثزر يف البحثثر األبثثيق   (332)مثثع بثثالد الشثثام,

رات فتى القسطنطينية عاصثمة الثروم إال أنثه مل    املتوسط, كما حاول عدة م

ا فثإن فثرتة خالفثة معاويثة, تعثد فثرتة اسثتقرار        وعموًمث  (330)ينجى يف ذلثو, 

ا يف احلجثثاز وبالثثكات يف  ورخثثاء يف عمثثوم األمصثثار اإلسثثالمية وخصوًصثث   

ومعاوية من خيثار امللثوك   ): املدينة املنورة, وكما قال عنه الكه  رمحه اهلل

علثثى ظلمهثثم ومثثا هثثو بثثربْي عثثن اهلنثثات واهلل يعفثثو   الثثكين غلثثب عثثدهلم  

 (333).(عنه

                                                                                                                        

عمثثثاد الثثثدين أبثثثو الفثثثداء إمساعيثثثل    : كثثثنري ابثثثن. 525ص , 2 , جسثثثري أعثثثالم النثثثبالء  

 .53ص , 2ج م, 5252 ,بريوت ,, مكتبة املعارف2, طالبداية والنهاية(.هث552:ت)

, بثريوت  3بن أب  هبرية العصثفري, تار ثه, حتقيثق أكثرم العمثري, ط     : خليفة بن خياط (55)

, وح البلدانفتأبو احلسن أمحد بن حييى بن جابر, : البالذري. 352 , ص5225 ,دار القلم

 ,الكه . 525ص , 0 , جتار ه ,الطربي .522 , ص5222 ,بريوت, دار الكتب العلمية

  .505ص , 2 , جسري أعالم النبالء

عز الدين أبثو احلسثن علث  بثن أبث  الكثرم       : ابن األثري .525ص , 0 , جتار ه ,الطربي (53)

ابثن   . 220ص , 2 ج ,هثث 5220, بثريوت لبنثان, دار صثادر    ,الكامل يف التثاري  الشيبان , 

 .23ص , 2ج , البداية والنهاية ,كنري

 .525,  2 , جسري أعالم النبالء ,الكه   (52)
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 (335).هث35يف سنة   وقد تويف معاوية بن أب  سفيان   

 :أمهات املنمن  يف  صر مباوية

وقثثد حلقثثت   (332)عثثن تسثثع مثثن أمهثثات املثثؤمنني,     تثثويف رسثثول اهلل   

بعثثد وفاتثثه وهثث  زينثثب بنثثت جحثثش سثثنة عشثثرين    أوالهثثن بالرسثثول  

مثثنهن سثثبع وهثثن علثثى النحثثو   وقثثد أدرك خالفثثة معاويثثة  (332).للثثهجرة

 .ايفت 

 :(هـ85 ــ  هـ.ق 9) ائشة ةنت أةي ةكر الصديق 

كانثثت  (355)أمهثثا أم رومثثان بنثثت عثثامر بثثن عثثوكر, مثثن املبشثثرات باجلنثثة   

اكثة وهثاجرت     عقثد عليهثا رسثول اهلل      (355),عائشة تكنى بأم عبثد اهلل 

بعد اهلجرة وعمرها تسع   ها رسول اهلل  مع والديها إ  املدينة, ودخل ب

وكانثت تفتخثر علثى     ,(353)سنوات, وه  الوحيدة البكر من بني نسثائه   

                                                 

 .323ص , 3 , جسري أعالم النبالء ,الكه  (52)

.  5 , صمسانيد أمهات املثؤمنني  :السيوط  .33ص   أزواج الن  ,الصاحل  الشام  (50)

 300ص , 0 , جالبداية والنهاية ,ابن كنري

 532, صمسانيد أمهات املؤمنني ,السيوط  (53)

الطبقثات   ,(.هثث 325:ت)ثث كاتب الواقديثث  حممد بن منيع اهلامش , موالهم: ابن سعد (55)

 .353ص , 2 ج(.ت.ب), بريوت, دار صادر,  الكربى

 .32ص , 2 , جالكربى الطبقات ,ابن سعد (52)

 .552ص , 3 ج ,(ألبكارنكاح ا)كتاب النكاح, باب ,البخاريصحيى  (52)



 

 

 

 

 

 

 أبعاد إدراية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية النبوية

 

120 

يف املدينثة وكانثت تسثافر معثه       عاشت مع رسثول اهلل    (352),نسائه بكلو

وبشرها ارافقتثه يف اجلنثة أكنثر      يف كنري من غزواته, وقد أحبها الرسول  

وهلا من العمر مثانية عشر سنة, وكانت   اهلل   من مرة, تويف عنها رسول

ا كثان أكنثر النثاس صثلة بهثا وأخثكً       حمل عنايثة املسثلمني بعثد رسثول اهلل      

للعلثثم منهثثا أبنثثاء أختهثثا أمسثثاء  ومثثن أشثثهرهم يف ذلثثو عبثثداهلل بثثن الثثزبري   

يف املدينثة يف شثهر   (رضث  اهلل عنهثا  )توفيثت  (352),وعروة بن الزبري وغريهثم 

 (350).ن وةسني للهجرة على األرجىرمضان سنة مثا

 :(هـ58  ــ  هـ.ق85)حفصة ةنت  مر ة  اخلطاب

ولثدت قبثثل البعنثة خبمثث     هث  ابنثة ألمثثري املثؤمنني عمثثر بثن اخلطثثاب      

يف السثثنة   تزوجهثثا رسثثول اهلل   (353)سثثنني, وأمهثثا زينثثب بنثثت مظعثثون,

  عاشثت معثه ونهلثت مثن علمثه وتأدبثت بأدبثه          (355)النالنة من اهلجثرة, 

وشهدت عصر الراشدين الزاهر وعاشت الفثنت الثيت     عاشت بعد وفاته  

, كما عاشت فرتة من خالفة معاويثة, كثان   جرت بعد استشهاد عنمان  
                                                 

 .22 , ص  أزواج الن  ,الصاحل  الشام  (35)
, دمشثق,دار  3ط ,نسثاء أهثل البيثت   , أمحد خليل: مجعة: انظر الرواة عن عائشة عند (35)

 .522 م, ص5223اليمامة, 
,   أزواج الثثن  ,الصثثاحل  الشثثام  . 523ص , 3 , جسثثري أعثثالم النثثبالء  ,الثثكه  (33)

 .520ص
 .525 ص , أزواج الن  ,حل  الشام الصا (32)
,         أزواج الثثن  ,الصثثاحل  الشثثام  .355ص ,  2 , جأعثثالم النثثبالءسثثري  ,الثثكه  (32)

 .522 ص
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أكنثثر النثثاس   اخوتهثثا مثثن أبنثثاء عمثثر وعلثثى رأسثثهم عبثثد اهلل بثثن عمثثر   

ا للعلثثم منهثثا, وتوفيثثت يف شثثعبان سثثنة ةثث  وأربعثثني ا بهثثا وأخثثًكالتصثثاًق

     (352).وقد بلغت ستني سنة  للهجرة

 :(هـ89ــ   هـ.ق 85)سجمة أم 

استشهد عنها زوجهثا أبثو   (352),ه  هند بنت أب  أمية بن املغرية املخزومية

يف شثوال مثن السثنة      سلمة بن عبد األسد فتزوجها من بعده رسثول اهلل   

 (325)يف كنري من املواقثف,   الرابعة للهجرة, كانت تشري على رسول اهلل  

, رحلت معه يف العديد مثن الغثزوات,   ا منزلة خاصة عند رسول اهلل  هل

وشهدت عصر الراشثدين, ومثا جثرى مثن فثنت        عاشت بعد رسول اهلل  

بعثثد استشثثهاد عنمثثان, كانثثت تربطهثثا عالقثثة خاصثثة بعلثث  بثثن أبثث  طالثثب   

وتوفيت يف أول عصر يزيد بن أبث  سثفيان, سثنة إحثدى و سثتني       (325)وبنيه

                                                 

, 3ج  , سثثري أعثثالم النثثبالء   ,الثثكه  .23ص , 2ج , الطبقثثات الكثثربى  ,ابثثن سثثعد ( 30)
 .522 , ص أزواج الن  ,الصاحل  الشام . 332ص

 اإلصثابة يف  ,(هث203:ت)شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عل  العسقالن : ابن حجر (33)
سثثري الثثكه ,  .202ص , 2 ج .هثثث5232, القثثاهرة مطبعثثة السثثعادة, 5, طمتييثثز الصثثحابة
 .355 ص, 3 , جأعالم النبالء

, 2 ج( بثاب الشثروط يف اجلهثاد   ) ,البخثاري صثحيى  انظر إ  رأيها يف صلى احلديبة عنثد   (35)
,تعليثق طثه   السثرية النبويثة  (.هثث 352:ت)أبو حممد عبد امللثو املعثافري   : هشام ابن .523ص 

أزواج  ,الصاحل  الشام  .252ص , 2 ج(ت.د)عبد الرؤوف سعد, مكتبة شقرون, القاهرة 
 .   505 , ص الن 

 .   22 , صمسند أمهات املؤمنني ,السيوط  (32)
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   (323).ااملؤمنني موًت وكانت آخر أمهات

 :(هـ85ــ   هـ.ق85)جويرية ةنت احلارث

جويرية, وه  ابنثة للحثارث بثن      كان امسها بّرة, فسماها رسول اهلل  

أب  ضرار زعيم بثين املصثطلق, سثبيت يف غثزوة بثين املصثطلق فوقعثت يف        

فاشثرتاها فأعتقهثا     سهم رجل من األنصار فجاءت تشثتك  لرسثول اهلل    

سنة ة  من اهلجرة, عاشت بقية حياتها يف كنف رسثول اهلل   ثم تزوجها 

         وقثثد شثثهدت عصثثر الراشثثدين ومثثا دار فيهثثا, وتوفيثثت سثثنة سثثت ,

  (322).وةسني للهجرة وهلا من العمر ة  وستني سنة

 (:هـ55ــ   هـ .ق85)أم حبيبة ةنت أةي سفيان 

, امسها رملة وه  ابنة ألب  سفيان صخر بن حرب زعيم قريش املشثهور 

وأمها صفية بنت أبث  العثاص بثن أميثة, كانثت مؤمنثة صثاحلة هثاجرت مثع          

املسلمني إ  احلبشة بصحبة زوجها عبيد اهلل بثن جحثش, ثثم تنصثر ومثات      

على إسالمها مع ردة زوجها, فخطبها الثن     (اهلل عنها رض )ثبتت عنها, 

  ة ا وه  يف احلبشة وتزوجها ثثم هثاجرت إ  املدينثة سثن    وبعث هلا صداًق

ست من اهلجثرة, عاشثت يف بيثت النبثوة بعيثدة عثن أهلثها املشثركني حتثى          
                                                 

. 332ص , 3 , جأعثالم النثبالء  سثري   ,الثكه  . 335ص , 2 , جاإلصثابة  ,ابن حجر  (32)
 .502 , ص أزواج الن  ,الصاحل  الشام 

. 332ص ,  , جسثثري أعثثالم النثثبالء  ,الثثكه . 333ص , 2 , جاإلصثثابة ,ابثثن حجثثر (25)

 .355 , ص أزواج الن  ,الصاحل  الشام 
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عاشثثت بعثثده عصثثر   أسثثلموا يثثوم الفثثتى, نهلثثت مثثن علثثم رسثثول اهلل   

ا من خالفة معاويثة, وهث  أخثت للخليفثة ولثكلو مسث        الراشدين, وجزًء

كانت هلثا هيبثة وجاللثة, توفيثت يف املدينثة       (322),خال املؤمنني معاوية  

 (320).وأربعني للهجرةسنة أربع 

 (:هـ88هـ  ــ  .ق85)ميمونة ةنت احلارث 

ميمونة, وه  بنت للحثارث بثن     كان امسها بّرة, فسماها رسول اهلل  

, يف عمرة القضاء سنة سبع للثهجرة   حزن اهلاللية, تزوجها رسول اهلل  

كانت خالة لعبد اهلل بن  عباس, وخلالثد بثن الوليثد, وأخثت ألمسثاء بنثت       

ونهلثت مثن علمثه, بقيثت       مهثا, عاشثت يف بيثت رسثول اهلل      عمي  أل

 ا مثن خالفثة معاويثة     بعده زمن الراشدين وشهدت أحداثثه, بقيثت زمًنث   

 (323).حتى توفيت سنة إحدى وةسني للهجرة

 :(هـ88 ــ  هـ.ق85)صفية ةنت حيي 

, كان أبوها ه  صفية بنت حي  بن أخطب من ذرية ن  اهلل هارون 

النظري, قتل عنها زوجهثا مثن يهثود خيثرب أثنثاء غثزوة خيثرب,        سيد يهود بين 
                                                 

 .333ص , 3 , جسري أعالم النبالء ,الكه  (25)

. 333ص , 3 , جسثري أعثالم النثبالء    ,لثكه  ا. 255ص , 2 , جاإلصثابة  ,ابن حجثر  (23)

 .           532 , ص أزواج الن  ,الصاحل  الشام 

. 320ص , 3 , جسثري أعثالم النثبالء    ,الثكه   .252ص , 2 , جاإلصثابة  ,حجثر  ابن( 22)

 .532 , ص أزواج الن  ,الصاحل  الشام 
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ثثم تزوجهثا يف شثوال سثنة سثبع        فصارت مع الس  فأعتقها رسول اهلل  

رغثم عدائثه ليهثود وقتلثه ألبيهثا وزوجهثا         للهجرة, أحبثت رسثول اهلل    

حتثى    وهم من زعمائهم, حيث شرح اهلل صدرها لإلسالم, ودعا هلثا   

أنها ابنة ن , وعمها نث  وزوجثة     عليه, وأخربها   ذهب ما كانت جتده

, فعاشثت زمثن الراشثدين وشثهدت أحداثثه,      ن  تويف عنها رسول اهلل  

ا مثثن خالفثثة معاويثثة وتوفيثثت سثثنة اثنثثتني وةسثثون للثثهجرة    وبقيثثت زمًنثث

  (325).الشريفة

 :أمهات املنمن  مقر

وبعد وفاتثه,      لقد عاشت أمهات املؤمنني يف املدينة أثناء حياة الرسول

فكانت سثكناهن وإقثامتهن الدائمثة فيهثا, ويف بيثوتهن الثيت خصصثها هلثن         

وكثثان ( وقثثرن يف بيثثوتكن)حيثثث كثثان قثثرارهن الغالثثب,يف   رسثثول اهلل  

كمثا خرجثت أم    (322),بعضهن  رجن للحج إ  مكة برفقة بعق حمارمهن

مل بصحبة عبد إ  العراق قبيل موقعة اجل (رض  اهلل عنها)املؤمنني عائشة  

رضث  اهلل  )وكانثت    ثث  ابن أختها أمساء رض  اهلل عنهمثث  (322)اهلل بن الزبري
                                                 

. 320ص , 3 , جالءسثري أعثالم النثب    ,الثكه   .222ص , 2 , جاإلصثابة  ,ابن حجثر  (22)

 .352 , ص أزواج الن  ,الصاحل  الشام 

, بثريوت, املكتثب   املسثند .(هثث 325:ت)اإلمثام أبث  عبثداهلل أمحثد بثن حممثد        :ابن حنبثل  (20)

 .232ص , 3 ج, .هث5222اإلسالم ,  

 ,ابثثن كثثنري . 352ص , 2, ج الكامثثل ,ابثثن األثثثري .552ص , 0 , جتار ثثه ,الطثثربي( 23)

 .325ص , 5 , جةالبداية والنهاي
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كلما ذكرت هكا اخلروج استغفرت وبكت, مما يدل على ندمها على   (عنها

وقد منثع عبثداهلل بثن عمثر أختثه أم املثؤمنني حفصثة مثن           (325),هكا اخلروج

رضث   )كمثا أن أم حبيبثة     ,(رض  اهلل عنهثا )اخلروج إ  العراق مع عائشة 

ومثع ذلثو فإنهثا آثثرت البقثاء يف       ا للخليفة معاوية  كانت أخًت  (اهلل عنها

املدينة وعدم اهلجرة إ  دمشق مقر اخلالفثة آنثكاك مثع مثا ذكثر مثن زيارتهثا        

ولعثثل أمهثثات املثثؤمنني ببقثثائهن يف   (325),لدمشثثق وسثثرعة عودتهثثا للمدينثثة 

ُتْفَتُى الشَّاُم َفَيْخُرُج ِمْن اْلَمِديَنِة ): َعَلْيِه َوَسلََّم املدينة يتككرن قوله َصلَّى اللَُّه

َقْوٌم ِبَأْهِليِهْم َيُبسُّثوَن َواْلَمِديَنثُة َخْيثٌر َلُهثْم َلثْو َكثاُنوا َيْعَلُمثوَن ُثثمَّ ُتْفثَتُى اْلثَيَمُن           

َخْيٌر َلُهْم َلْو َكاُنوا َيْعَلُمثوَن   َفَيْخُرُج ِمْن اْلَمِديَنِة َقْوٌم ِبَأْهِليِهْم َيُبسُّوَن َواْلَمِديَنُة

ُثمَّ ُتْفَتُى اْلِعَراُق َفَيْخُرُج ِمْن اْلَمِديَنِة َقْوٌم ِبَأْهِليِهْم َيُبسُّوَن َواْلَمِديَنثُة َخْيثٌر َلُهثْم    

 (323).(َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن

وقثد كثثان ألمهثات املثثؤمنني مكثانتهن املميثثزة بثني أهثثل املدينثة بعثثد وفثثاة         

, حيثثث حيثثرص أهثثل املدينثثة علثثى لقيثثاهن والتحثثدث إلثثيهن ول اهلل  رسثث

والثثتعلم مثثنهن, كمثثا أن بعثثق مثثن يثثزور املدينثثة مثثن األمصثثار اإلسثثالمية    

يقدمون اهلدايا لبيوت أمهات املؤمنني وكن من الزاهدات العابدات وبالتال  

 ,فإنهن  رجن ما يأتيهن صدقة علثى أهثل املدينثة مثن الضثعفاء واحملتثاجني      

                                                 

 .555 ص, 3 , جسري أعالم النبالء ,الكه  (25)

 .222 , صنساء أهل البيت ,مجعة.  55, صتراجم النساءتاري  دمشق,  ,ابن عساكر (22)

, 2 ج ,(الرتغيثثب يف املدينثثة عنثثد فثثتى األمصثثار  ) كتثثاب احلثثج, بثثاب  ,مسثثلمصثثحيى  (22)

 .533ص
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 .كما كان رواة احلديث يقصدون املدينة للسما  منهن وأخك علمهن 

علثى زيثثارة أمهثات املثثؤمنني يف املدينثة والسثثما      وقثد حثرص معاويثثة    

وبالتال  فإن استقرارهن باملدينة جعل هلثا ميثزة خاصثة يف تلثو      (322)منهن,

 .فيها  الفرتة ببقاء أزواج الن   

أن )فقثد روي     اهلل وأمر رسثوله   وكن رض  اهلل عنهن ممن التزمن أمر 

عائشة عليها السالم إذا قرأت هثكه ايفيثة وقثرن يف بيثوتكن بكثت حتثى تبثل        

   (322).(ةارها

 :حياته  اخلاصة

وكثن يقمثن    لقد عاشت أمهات املثؤمنني يف حجثراتهن بعثد وفثاة الثن       

خبدمة أنفسهن, كما يوجد من يقوم على خدمتهن مثن أقثاربهن وجريانهثن    

بعد أن تقدمت بهن السن,  ا, وخصوًصهن, فالكل يريد أن  دمهنوموالي

ومع ذلو فقثد كثن مضثرب املنثل للرجثال والنسثاء بالعمثل وخدمثة الثنف           

وايفخرين, فكانت إحداهن تطب  لنفسها وترقع ثوبها وتعمثل بيثدها رغثم    

قدرتها على توفري من  دمها ورغم مسارعة الناس للقيام اا حتتاجه أمهات 

 اا وطريًقث , والزهد منهًجث ا, إال أنهن كن يرين العمل عبادة وصالًحاملؤمنني

                                                 

 .523ص ,  3 , جسري أعالم النبالء ,الكه  (25)

 .25ص , 2 , جالطبقات ,ابن سعد (25)
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هلثا فقثال يثا أم     (320)أن داخال دخثل علثى عائشثة وهث  ختثيط نقبثة      )فقد ورد

املثثؤمنني ألثثي  قثثد أكنثثر اهلل اخلثثري قالثثت دعنثثا منثثو ال جديثثد ملثثن ال خلثثق    

   (323).(له

ة  كمثثا ورد حثثنهن علثثى العمثثل ولثثو ليلثثة العثثرس حيثثث يضثثرب بثثأم سثثلم 

أول العشثثاء  دخلثثت علثثى سثثيد املرسثثلني  )املنثثل بأنهثثا (رضثث  اهلل عنهثثا)

 (325).(ا وقامت من آخر الليل تطحنعروًس

وعثن   (322),وعثن مالبسثهن   (322),وقد وردت نصوص لتلفة عن أثاثهن

أو األعيثاد أو   (255),حليهن, بل وعن لباسهن يف مواقف خاصة منثل احلثج  

 .غريها من املناسبات

ى عثن طعثامهن ولباسثهن, حيثث كثن يقتثدين       كما وردت نصثوص أخثر  

تروي بنفسها عثن   (اهلل عنها رض )حفصة فهكه أم املؤمنني  برسول اهلل  

أنه كان جيعل كينه لطعامه وشرابه وثيابه, وجيعثل مشالثه ملثا      رسول اهلل  

                                                 

, إعثداد جممثع اللغثة    ملعجثم الوسثيط  ا :جمموعثة مثن العلمثاء   . نثو  مثن السثراويل   : النقبة  (23)

 .222 ص .(ت. د)العربية بالقاهرة, طبعته املكتبة اإلسالمية, استانبول, 

 .52ص , 2 , جالكربى الطبقات ,ابن سعد (22)

 .23ص , 2 , جىالكرب الطبقات ,ابن سعد (22)

 .23ص , 2 , جالكربى الطبقات ,ابن سعد (20)

 .52, 53, 55, 55ص , 2 , جالكربى الطبقات ,ابن سعد (23)

 .55ص , 2 , جالكربى الطبقات ,ابن سعد (25)
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وال شثثو أن إيرادهثثا هلثثكا احلثثديث كثثان اناسثثبة معينثثة     (255),سثثوى ذلثثو 

يف الطعثام واللبثاس وغثري      ا لسنة رسول اهلل  أرادت توجيه الناس خالهل

 .ذلو 

أما عبادتهن وتقثواهن فهث  أكثرب مثن أن يتحثدث عنهثا, فقثد اشثتهر عثن          

صثيامها وقيامهثا وقراءتهثا للقثرآن, وبكائهثا       كنثرة ( عنهثا اهلل  رضث  )عائشة 

ودعائها وإحلاحها يف الدعاء, وقد نقلت عنهثا روايثات كثنرية يف هثكا األمثر      

 (253).يصعب حصرها

كنرة صثيامها وقيامهثا, وقثد قيثل      (اهلل عنها رض )حفصة كما عرف عن 

 (252)(.عنهااهلل  رض )صائمة إنها ماتت وه  

عبادتهثا ودعائهثا, حيثث     كنثرة ( عنهثا اهلل  رض )سلمة كما اشتهر عن أم 

 (252).نقل عنها نصوص كنرية يف الدعاء

                                                 

 .355 , صأهل البيتنساء  ,مجعة (22)

وطبقثات  حليثة األوليثاء   , (هثث 225:ت)أمحثد بثن عبثداهلل    : أبو نعثيم األصثبهان   : انظر (22)

سثثري  ,الثثكه  .25ص , 3 , ج.هثثث5250, دار الكتثثاب العربثث , بثثريوت,  2, طاألصثثفياء

 .500 ص ,نساء أهل البيت ,مجعة .522ص , 3 , جأعالم النبالء

 .330ص , 2 , جاإلصابة ,ابن حجر (05)

 .    332 , صنساء أهل البيت ,مجعة (05)
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للنثاس   تنقثل  (عنهااهلل  رض )احلارث كما كانت أم املؤمنني جويرية بنت 

كمثا نقلثت سثنن    250.مثن حسثن ذكثر اهلل وتسثبيحه      ما علمها رسول اهلل  

 (253).يف الصيام وحافظت عليها  الن   

فقثثد كانثثت مثثن العابثثدات     (رضثث  اهلل عنهثثا )  أمثثا أم املثثؤمنني أم حبيبثثة  

 (255).الورعات قل أن تفارق مصالها

وهثثو مركثثز   كانثثت بيثثوت أمهثثات املثثؤمنني جمثثاورة ملسثثجد رسثثول اهلل   

املدينة وملتقثى أهلثها وزائريهثا ولثكلو كثان اتصثاهلن بالنثاس أيسثر, وكثن          

يوجهن بعق زوار املسجد من املصلني والقراء إذا لزم األمر ورأين ما حيتاج 

 (252).لكلو

 رضث  )حبيبة وكن قليالت احلديث إال حلاجة, فقد روى الرتمكي عن أم 

 له, إال األمر بثاملعروف والنهث    كالم ابن آدم عليه ال):قالت أنها( عنهااهلل 

 (252).(عن املنكر, وذكر اهلل عز وجل

                                                 

 .22ص , 2 ج( ومالتسبيى أول النهار وعند الن)باب , مسلمصحيى  (03)

أمحثد بثن   . 022ص , 3 ج ,الصثوم, بثاب صثوم يثوم اجلمعثة      تثاب ك ,البخاريصحيى  (02)

 .552ص , 5 , جالطبقات الكربى ,ابن سعد. 232ص , 3 , جاملسند ,حنبل

 .32ص , 2 , جالبداية والنهاية, ابن كنري (02)

 .00ص , 3 , جحلية األولياء ,أبو نعيم( 00)

سثنن  ) اجلامع الصحيى (.هث352-352)حممد بن عيسى بن سورة  أبو عيسى: الرتمكي (03)

, 2 , ج(ت.ب), حتقيق أمحد حممد شاكر, دار إحياء الرتاث العرب , بريوت لبنان (الرتمكي
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 : القاته  االجتما ية

مل تكن أمهات املثؤمنني غثر يبثات عثن اعتمثع فالكثل يثرى أنهثن أمهثات          

هلم, كما أنهن يرتبطن بعالقات عائلية وأسرية مثع الكثنري مثن أهثل املدينثة      

َلثا ُجَنثاَح   : والثروابط اخلاصثة  ا هلثكه العالقثة   وغريها,  يقثول تعثا  مشثريً   

َعَلْيِهنَّ ِف  َءاَباِئِهنَّ َوَلا َأْبَنثاِئِهنَّ َوَلثا ِإْخثَواِنِهنَّ َوَلثا َأْبَنثاِء ِإْخثَواِنِهنَّ َوَلثا َأْبَنثاِء         

َعَلى ُكلِّ  َأَخَواِتِهنَّ َوَلا ِنَساِئِهنَّ َوَلا َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َواتَِّقنَي اللََّه ِإنَّ اللََّه َكاَن

 .[األحزاب] (00) َشْ ٍء َشِهيًدا

وقثثد كثثان معظمهثثن مثثن قثثريش, منثثل عائشثثة وحفصثثة, وأم سثثلمة وأم    

حبيبة, كما أن بعضهن مثن العثرب ومثنهن جويريثة بنثت احلثارث وميمونثة        

 واجلميع تربطهنا, بنت احلارث, وكانت منهن صفية من يهود العرب أصًل

, وبثأمومتهن   بقثربهن مثن رسثول اهلل      باعتمع عالئق اإلكان, ويتميثزن 

منثثل حفصثثة وعائشثثة وأم سثثلمة وأم  إخثثوةللمثثؤمنني, كمثثا كثثان لبعضثثهن 

بثثنني وبنثثات وأحفثثاد وأخثثوات     اإلخثثوةحبيبثثة وغريهثثن, وكثثان هلثثؤالء    

وزوجات وأرحام, وبالتال  كان هلن عالقاتهن األسرية اخلاصثة, واملمتثدة   

كثة واألمصثار اإلسثالمية األخثرى,     جبكورها املختلفة يف جمتمع املدينثة, وم 

واصثثالت للثثرحم موصثثوالت باسثثتمرار, فكثثن  ( رضثث  اهلل عثثنهن)وكثثن  

                                                                                                                        

سثنن ابثن    (.هثث 350ثثث   355)احلافظ أب  عبداهلل حممد بن يزيد القثزويين  :ابن ماجه. 352ص 

 .5250 ص, 3 ج(.ت.د)فكر, بريوت , حتقيق حممد فؤاد عبد الباق , دار الماجه



 

 

 

 

 

 

 بويةأبعاد إدارية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية الن

   

111 

, كما يهثدي هلثن أقثاربهن مثن الرجثال,      255يهدين للنساء األقمشة وغريها

رضث   )فقد ثبت تقديم عبداهلل بن الثزبري للهثدايا خلالتثه أم املثؤمنني عائشثة       

ا من الكرية, عدا يف املدينة إمجاًل وقد حرمت أمهات املؤمنني   255(اهلل عنها

أم سلمة اليت عاش أبناؤها من زوجها السابق, الكين تربوا يف حجر رسول 

وقثد عثاش   . للنثاس علثى تلقث  علمهثا     اهلا وعوًن افكانوا عوًن ,(253)اهلل  

أبناؤها سلمة وعمر طيلة خالفة معاوية وبقثوا بعثد ذلثو عشثرات السثنني,      

من أفقه النساء يف زمانهثا وعاشثت طيلثة خالفثة      وأما ابنتها زينب فقد كانت

 (252).معاوية وبقيت بعده

بأبنثثاء أختهثثا   (رضثث  اهلل عنهثثا )وامتثثازت عالقثثة أم املثثؤمنني عائشثثة        

أمسثاء, حيثث كانثت تكنثثى بثأم عبثداهلل ويقصثدون بثثه عبثداهلل بثن الثثزبري,         

وقد نالوا  وكانوا يصحبونها يف كل سفرياتها كما كانوا يعتربونها انابة األم,

                                                 

 .55ص , 2 , جالكربى الطبقاتابن سعد, : انظر (05)

 .53ص , 2 , جالكربى الطبقات ,ابن سعد( 02)

, أسثد الغابثة يف معرفثة الصثحابة     الكثرم, عز الدين أبثو احلسثن علث  بثن أبث       : ابن األثري (02)

 أزواج الثن   :حل  الشام الصا. 225ص , 3 ج ,(ت.د)بريوت, دار إحياء الرتاث العرب , 

 ,  505 ص. 

 أزواج ,الصثاحل  الشثام    .353, 352, 353ص , 3 سثري أعثالم النثبالء, ج    ,الكه  (35)

 .535,  502 ص ,الن  
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كان أبنثاء   (252)من علمها, فكانت معظم روايات احلديث عنها بواسطتهم,

 (250),الزبري ينادونهثا بثث يثا أمثاه, وبثث يثا خالثة, ويعجبثون مثن غزيثر علمهثا           

كمثثثا كانثثثت تثثثدفع عثثثنهم (253)وكانثثثت تثثثوجههم وتثثثأدبهم عنثثثد احلاجثثثة, 

 (255).األذى

ت تصثلى بيثنهم   مثن املالزمثني هلثا, وكانث     أخوتهثا وأبنثاء   أخوتهاكما كان 

عند احلاجة, فقد وردت أخبار عن إصالح عائشة بني أخيهثا عبثد الثرمحن    

وقثد كثان بعثق أبنثاء أخيهثا عبثد الثرمحن عنثد موتهثا           (252)وبني زوجاتثه, 

وغريهثثم مثثن  كمثثا شثثهد وفاتهثثا عبثثداهلل بثثن الثثزبري    (252),مالزمثثني هلثثا

  (235).أقاربها

ا وخصوًصث   اخلطثاب    كما كانت حلفصة عالقتها املميزة بأبناء عمر بن

, حيث كان يوجهها وتسمع منه وقثد  الصحاب  اجلليل عبداهلل بن عمر  

                                                 

 :الفنيسثان . 523ص , 3 , جسثري أعثالم النثبالء    ,الثكه  : انظر الرواة عن عائشة عنثد ( 35)

يف التفسثري, مكتبثة التوبثة,     ثثث رضث  اهلل عنها ثثث   مرويات أم املؤمنني عائشثة سعود بن عبداهلل, 

 .53 , ص.هث5252الرياض, 

 .523ص , 2 , جسري أعالم النبالءالكه ,  (33)

 .522ص , 3 , جسري أعالم النبالءالكه ,  (32)

 .525 ص , أزواج الن الصاحل  الشام ,  (32)

 .25ص , 2 ج ,البداية والنهايةابن كنري,  (30)

 .525ص , 2 , جسري أعالم النبالءالكه ,  (33)

 .532 ص , أزواج الن الصاحل  الشام ,  (35)
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أوصت له عند موتها, وقد نزل يف قربهثا مثع بعثق أبنائثه ومثع عاصثم بثن        

 (235) (.رض  اهلل عنهم)عمر  

أدركثثت زمثثن خالفتثثه,  وقثثد كانثثت أم حبيبثثة أخثثت للخليفثثة معاويثثة  

والوصثل, كمثا كانثت هلثا عالقثات محيمثة        وكان يقدرها و صها بالزيثارة 

بأبناء إخوتها, كما أن مجثع مثن بثين أميثة يلتقثون بهثا ويثروون األحاديثث         

 (233).عنها

صثلتها ألرحامهثا ممثن    ( اهلل عنهثا  رضث  )صفية كما اشتهر عن أم املؤمنني 

 الف دينها حيث بق  بعق أرحامها على اليهودية ومثع ذلثو فقثد كانثت     

 (232).تصلهم

 (232).اوصت عند موتها ببعق املال البن أختها وكان يهودًيبل إنها أ 

حيرصون على زيثارة أمهثات املثؤمنني وعثدم       كما كان أصحاب الن   

                                                 

 .522, ص أزواج الن الصاحل  الشام ,  (32)

 . ,533 أزواج الن الصاحل  الشام , . 333 ص, 3, جسري أعالم النبالءالكه ,  (32)
, 3, جنثثبالءسثثري أعثثالم ال الثثكه , . 532ص , 2, جالكثثربى الطبقثثات سثثعد, ابثثن( 55)

 .332 ص , أزواج الن الصاحل  الشام , . 323ص
أبثثو حممثثد عبثثد اهلل بثثن عبثثد  : الثثدارم  .532ص , 2 , جالطبقثثات الكثثربى ,ابثثن سثثعد( 55)

كتثثاب (.دون مكثثان أو تثثاري  ), دار إحيثثاء السثثنة,  سثثنن الثثدارم   (.هثثث300:ت)الثثرمحن 
,         3 , جعيون األثثر د الناس, ابن سي .235ص , 3 ج ,(الوصايا ألهل الكمة)الوصايا, باب

 , أزواج الن الصاحل  الشام ,  .323ص , 3 , جسري أعالم النبالءالكه ,  .225ص 
 .330ص 
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االنقطثثا  عثثنهن, وكثثانوا يناقشثثونهن يف بعثثق املسثثائل الفقهيثثة والروايثثات  

وكن يف بعق األحيان يصححنهم عند احلاجة كما فعلت عائشة يف حثديث  

 (233).ويف غريه  (230).قطع الصالة

واملتتبثثع لروايثثات احلثثديث جيثثد أمهثثات املثثؤمنني يثثروين عثثن الصثثحابة         

وذلو كله مع احلفاظ على احلجاب وايفداب  (235)والصحابة يروون عنهن,

 .الشرعية الصحيحة

وهكا يدل على العالقات اخلاصة بني الصثحابة وبثني بيثت النبثوة, وعلثى      

 .أمهات املؤمنني طيلة حياتهن   منمع من بق  استمرارها بعد وفاة الن   

كما متيزت العديد من الصحابيات والتابعيات بالرواية عن أمهات املثؤمنني  

  (232).وأخك العلم منهن والرتدد عليهن

مثنهن عمثرة   (232).(رض  اهلل عنها)وقد اشتهر عدد من التلميكات لعائشة  

وموالتهثثا أم ذرة كانثثت تثثروي عثثن عائشثثة وعثثن   (225),بنثثت عبثثد الثثرمحن

 (225).ها من أمهات املؤمننيغري

                                                 

,  5 ج ,(ال يقطثع الصثالة شث ء   ), كتاب الصالة, باب مثن قثال   البخاريصحيى  :انظر (53)
 .525 ص

 .523 ص,  أزواج الن الصاحل  الشام , : انظر (52)
 .222 , صنساء أهل البيتأمحد خليل, : مجعة( 52)

 .505ص  ,نساء أهل البيت ,مجعة (50)

 .23ص , 2 ج ,البداية والنهايةابن كنري,  (53)
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رضث  اهلل  ) كما اشتهر عثدد مثن النسثاء الراويثات عثن أم املثؤمنني حفصثة       

 (223)(.اعنه

 (222) (.رض  اهلل عنها)كما اشتهر رواية مجاعة من النساء عن أم سلمة  

 (222) (.اهلل عنها رض )حبيبة كما روت مجاعة من النساء عن أم 

س يف أحكثثام الثثزواج والطثثالق  ا للنثثاوقثثد كانثثت أمهثثات املثثؤمنني مرجًعثث  

 (220).والرضا  واملعاشرة وما يرتبط بها

عنايتها اخلاصة بثاملرأة فقثد كانثت     (اهلل عنها رض )عائشة وقد اشتهر عن 

تعتين بالفتيات الصغريات وبالنسثاء املتزوجثات وتنصثحهن وتثوجههن كمثا      

ا حثدينات السثن   كانت تنصى الرجال يف كيفية التعامل مع النساء وخصوًصث 

عثن ُعثْرَوَة   )الثيت رواهثا النسثائ      منهن وتروي يف ذلو قصتها مع الن   

                                                                                                                        

بن زرارة األنصارية تربت يف حجر عائشثة رضث  اهلل    ه  عمرة بنت عبدالرمحن بن أسعد (55)

ن عبد العزيز بكتابة حثدينها,  عنها تابعية مدنية ثقة حجة, عدت من علماء زمانها, أمر عمر ب

, 2 ج ,البداية والنهايةابن كنري,  .223ص , 3 , جالطبقات الكربى, (هث553)توفيت سنة 

تهثكيب  (.هث203:ت)شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عل  العسقالن  : ابن حجر .23ص 

 .222 ص, 53 ج523,2, حيدر أباد, اهلند التهكيب

 .253ص , 53 , جتهكيب التهكيبابن حجر,  (52)

 .255ص , 53 , جتهكيب التهكيبابن حجر, ( 52)

 .303ص , 53 , جتهكيب التهكيبابن حجر, ( 25)

 .323 , صنساء أهل البيتمجعة,  (25)

 .330 , صنساء أهل البيتمجعة, ( 23)
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َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َرَأْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسُتُرِن  ِبِرَداِئِه َوَأَنا 

ا َأْسثَأُم َفاْقثُدُروا َقثْدَر    َأْنُظُر ِإَلثى اْلَحَبَشثِة َيْلَعُبثوَن ِفث  اْلَمْسثِجِد َحتَّثى َأُكثوَن َأَنث        

وكانثت حتثدث باسثتمرار     (223),(اْلَجاِرَيِة اْلَحِديَنِة السِّنِّ اْلَحِريَصِة َعَلى اللَّْهِو

مثثع نسثثائه, وعثثن مسثثره معهثثن ومزاحثثه     عثثن حسثثن تعامثثل الرسثثول   

 (225).ومالعبته هلن, ومراعاته ألحواهلن يف السفر واحلج والعمرة

تنثثادي بنثثات حثثواء إلجيثثاد املثثودة وزر   (نهثثااهلل ع رضثث )عائشثثة وكانثثت 

أميطث  عنثو األذى   ) :النساءاحملبة يف بيوتهن, وتقول يف هكا اعال ناصحة 

وتصثثنع  لزوجثثو كمثثا تتصثثنعني للزيثثارة وإذا أمثثرك فلتطيعيثثه وإذا أقسثثم     

 (222).(عليو فأبريه وال تأذن  يف بيته ملن يكره

الصغريات وتضرب املنثل  كما كانت تؤكد على حسن التعامل مع الفتيات 

هشثثام بثثن عثثروة عثثن أبيثثه عثثن  ) معهثثا فقثثد ورد عثثن  بفعثثل رسثثول اهلل  

                                                 

, السثنن الكثربى  (.هثث 252-352)أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علث    :النسائ  (22)

كتثاب  .هثث 5255, دار الكتب العلميثة, بثريوت,   5لبنداري وسيد حسن, طحتقيق عبدالغفار ا

. 520ص , 2 صالة العيثدين, بثاب اللعثب يف املسثجد يثوم العيثد ونظثر النسثاء إ  ذلثو, ج         

 .505ص , 3 , جسري أعالم النساءالكه , 

. 35ص , 2 , كتثثاب احلثثج, بثثاب وجثثوه اإلحثثرام, ج صثثحيحهانظثثر مثثا رواه مسثثلم يف  (22)

 .   22,22,555ص ,   أزواج الن  الصاحل ,
, حتقيثثق حبيثثب املصثثنف ,(هثثث355ثثثث  533)أبثثو بكثثر بثثن همثثام الصثثنعان  : عبثثد الثثرزاق (20)

 .523 ص, 2 ج.هث5252الرمحن األعظم , املكتب اإلسالم , بريوت, عبد
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عائشة قالت كنت ألعب بالبنات وجيثئن صثواحبات فثيلعع معث  فثإذا رأيثن       

 (222).(رسول اهلل انقمعن منه فكان رسول اهلل يدخلهم فيلعع مع 

هلثا دور يف   فلعثل  (225),وقد اشتهرت أم املثؤمنني حفصثة اعرفتهثا الكتابثة    

 .تعليم بعق الفتيات ذلو

كما كان لبعضهن موال  وجواري, وكن يعاملنهم معاملة حسنة, وكانوا 

 تصثثثرفهن,يشثثثهدون العلثثثم مثثثنهن ويثثثرون بأنفسثثثهم زهثثثدهن وحسثثثن     

وقد اعتقثت أمهثات   (225)ا اجلواري الآلت  كن يقضني حوائجهن,وخصوًص

 (223).ونساء امن املوال  رجاًل ااملؤمنني عدًد

 ات املثؤمنني بعضثهن مثع بعثق يف زمثن     نت العالقة قائمثة بثني أمهث   وقد كا

بثثالقوة  (اهلل عنهمثثا رضثث )حبفصثثة اخلليفثثة معاويثثة, ومتيثثزت عالقثثة عائشثثة 

ولعل من أسباب ذلو كثون بيثت عائشثة مالصثق لبيثت       (222),واخلصوصية

ا يف تلو الفثرتة مثن   والشو أن من كان حًي  (222)(رض  اهلل عنهما)حفصة  

ا ويعطثف بعضثهن علثى بعثق, حيثث       يتفقد بعضهن بعًضث أمهات املؤمنني

                                                 

 .33ص , 2 , جالكربى الطبقاتابن سعد,  (23)
 .    523 ص ,أهل البيتمجعة, نساء ( 25)
 .555ص , أزواج الن الصاحل  الشام ,  (22)
 ,23 ص ,أزواج الن الصاحل  الشام ,  .323ص , 3 , جسري أعالم النبالءالكه , ( 22)

535. 
 . 522 ص , أزواج الن الصاحل  الشام ,  (25)

, مركز طيبة 3, طبيوت الصحابة حول املسجد النبوي الشريفحممد الياس, : عبد الغين (25)

 .33 ص .هث5255 ,ملدينةللطباعة, ا
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ووردت روايثات لتلفثة عثن      .(220)ذهبت الغرية مثن بيثنهن بوفثاة الثن       

حضور بعضهن وفاة البعق من ذلو ما ورد عن دعوة أم حبيبثة ألم سثلمة   

 (223).ولعائشة حني حضرتها الوفاة واستغفارهن لبعق وسرورهن بكلو

بثالقوة فقثد اشثتهرت العالقثة اخلاصثة       ت  ل البيث آكما متيزت عالقتهن ب

وبني أبناء أمري املؤمنني علث  بثن أبث      (اهلل عنها رض )صفية بني أم املؤمنني 

 .(225) طالب

ألم  كمثا اشثثتهرت زيثثارات احلسثن واحلسثثني ابنثثا علث  بثثن أبثث  طالثثب    

 (222).وترددهما عليها (اهلل عنه رض )عائشة املؤمنني 

تغثريت تركيبتثه السثكانية يف عهثد معاويثة بثل       والشو أن جمتمع املدينة قد 

قبثثل ذلثثو منثثك بدايثثة الفتثثوح وانتشثثار اإلسثثالم وامتثثداده ملثثواطن وشثثعوب   

رحثل كثنري مثن سثكان املدينثة إ  منثاطق الفثتى, كمثا قثدم           ث, حيث جديدة

ا فقثد كانثت أمهثات املثؤمنني     الكنري من العجم واملوال  إ  املدينثة, وعموًمث  

تمثثع ويتمثثتعن اكانثثة خاصثثة بيثثنهم, وتزيثثد    علثثى صثثلة بكافثثة شثثرائى اع  

 .عالقتهن ببيوت املهاجرين واألنصار الكين بقوا يف املدينة ومل يرحلوا منها

                                                 

 .22ص , 2 , جالكربى الطبقاتابن سعد, : انظر (23)

 .  555 , ص أزواج الن الصاحل  الشام ,  (22)

 .222ص , 2 , جاإلصابةابن حجر,  (22)

 .52ص , 2 , جالكربى الطبقاتابن سعد,  (20)
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واملطلع على ما روي عن أمهات املؤمنني مثن أحاديثث يثدرك مقثدار هثكه      

ا إذا علم مناسثبات تلثو الروايثات وارتبثاط تلثو املناسثبات       الصلة خصوًص

( اهلل عنهثثا رضثث )عائشثثة فمثثا روي عثثن أم املثثؤمنني   حبيثثاة النثثاس العامثثة, 

أحاديث لكل حديث مناسبة وحادثثة, بثل راثا تكثرر احلثديث يف      ( 3355)

 .أكنر من مناسبة

وقد كان معاوية بن أبث  سثفيان حيثرص علثى زيثارة أمهثات املثؤمنني عنثد         

ومسثع منهثا    (اهلل عنهثا  رضث  )عائشثة  قدومه للمدينة, فقد زار أم املثؤمنني  

واهلل مثا مسعثت قثط أبلثم مثن عائشثة, لثي         ): خرج مثن عنثدها قثال    فلما

 ).(222)رسول اهلل  

حينثو عليثه    ا بقث  بعثد رسثول اهلل    ا فإن أمهات املؤمنني كثن رمثزً  وعموًم

اجلميع وحيبه كل الناس وتهوى إليهن أفئدة املؤمنني كما تهوي إ  األمهات 

ينظر هلن بهكه النظرة حقيقيات لكل املؤمنني ( أمهات)فكن كما وصف اهلل 

 .املؤمننيبل كن أعظم من أمهات النسب يف نظر 

 :املشاركة يف املناسبات االجتما ية

كانت أمهات املؤمنني من رواد اعتمع ولكلو كثان هلثن دورهثن املميثز يف     

املناسبات املختلفة, فأمهات املؤمنني يشثهدن األفثراح واملناسثبات ويثوجهن     

                                                 

 .522ص , 3, جسري أعالم النبالءالكه ,  (23)
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 (رضث  اهلل عنهثا  )قضايا فهثكه أم املثؤمنني حفصثة    الرجال والنساء يف هكه ال

 (205).بن عمر بالزواج بعد أن تردد يف ذلو تنصى عبداهلل

كانت النساء يستشرن أمهات املؤمنني يف قضايا الزينة واجلمال فقد ورد أن 

امرأة دخلت على عائشة وه  جالسة فسألتها عن احلناء فقالت شجرة طيبة 

 (205).وماء طهور

ات املثثؤمنني نصثثى النسثثاء عنثثد الثثزواج اثثا يضثثمن هلثثن   واشثثتهر عثثن أمهثث

لثثبعق  (ااهلل عنهثث رضثث )عائشثثة النجثثاح يف حيثثاتهن الزوجيثثة, فقثثد قالثثت 

إن كان لو زوج فاستطعت أن تنزع  مقلتيو فتصثنعيهما أحسثن   ): النساء

 (203).(مما هما فافعل 

بثه  كما اعتادت أمهات املؤمنني احلث على الزواج واليسر فيه وفيما يرتبط 

حيث يثرغع يف تيسثري الصثداق للنسثاء والوليمثة املرتبطثة        وعشرة,من مهر 

لنسثائه مثن مهثور ومثا عملثه       بالزواج ويضربن املنل اا قدمه رسثول اهلل   

 (202).من وليمة أو والئم

وقد كن يزرن املرضى ويشاركن يف وصف الدواء يف بعق األحيان, وقد 

                                                 

 .555 , صهات املؤمننيمسانيد أمالسيوط ,  (25)

 .55ص , 2 , جالكربى الطبقاتابن سعد, ( 22)

 .55ص , 2 , جالطبقات الكربىابن سعد,  (22)

 .530ص , 2 , جالكربى الطبقاتابن سعد, : انظر (555)
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شثة العالجيثة فسثأهلا يثا     مثن بعثق وصثفات عائ    عجب عروة بن الزبري  

فقالثثت كنثثت أمثثرض فينعثثت لثث  الشثث ء,   الطثثب مثثن أيثثن علمتثثها :خالثثة

وكثثثرض املثثثريق فينعثثثت لثثثه وأمسثثثع النثثثاس ينعثثثت بعضثثثهم لثثثبعق         

 (202).فأحفظه

مثا يثدل علثى     (رضث  اهلل عنهثا  )كما حفظثت لنثا الراويثات عثن أم سثلمة      

ومثثا يتعلثثق  متابعتهثثا ألمثثور اخلليفثثة واألمثثراء واألئمثثة وتقوكهثثا ألعمثثاهلم,

وذلثو ممثا يثدل علثى      (200),باإلنكار عليهم, مع اتقاء الفتنة يف وقت واحثد 

 . متابعتها لألحوال السياسة العامة يف أيام معاوية بن أب  سفيان 

 (203).وقد وردت روايات مماثلة عن أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث 

 هثا وغريهثم  أقاربوكانت أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث حتث الشباب من 

علثثى احثثرتام أمثثوال العامثثة مثثن النثثاس وعثثدم االعتثثداء علثثى أمالكهثثم          

 (205).ومزارعهم دون وجه حق

                                                 

. 23ص , 3 , جحليثة األوليثاء  أبثو نعثيم,   . 323ص , 2ج , جممثع الزوائثد  اهلينم ,  (555)

 .503 , صنساء أهل البيتمجعة, . 523ص , 3ج , سري أعالم النبالءالكه , 

 .22 , صمسانيد أمهات املؤمننيالسيوط , ( 553)

 .22 , صت املؤمننيامسانيد أمهالسيوط ,  (552)

 .323ص , 3 , جسري أعالم النبالءالكه ,  (552)
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كما أمرت بتأديب شاب من أقاربها مشت منه رائحة شراب وأكدت على 

 (202).أن يكون هكا التأديب بني مجو  من املسلمني

 :اخلرييةأمهات املنمن  واأل مال 

بثتهن لعمثثل اخلثثري, وتعلثيمهن النثثاس ذلثثو   اشثتهرت أمهثثات املثثؤمنني اح 

وكن يطبقن هكا األمر يف حياتهن, واألمنلثة علثى أعمثاهلن اخلرييثة كثنرية,      

فمن ضمن ذلو تفريق األموال بني الفقراء واحملتاجني حيث كانثت تصثلهن   

ومن بعق امرائثه فكثن يفرقنهثا علثى النثاس,        أموال كنرية من معاوية  

ئشة اائة ألثف درهثم فمثا أمسثت حتثى فرقتهثا       إ  عا  فقد بعث معاوية  

 (202).كلها يف احملتاجني والفقراء

 (235).ا لبيتها لكنها تصدقتإمنا بعث هلا املال مثًن  وقيل إن معاوية  

رأيتهثا تصثدقت بسثبعني ألفثا وإنهثا      ) :كما ورد عن عروة عن عائشة قثال 

 اهلل رضثث )زهثثدها ويف هثثكا الثثن  يثثدل علثثى   (235).(لرتقثثع جانثثب درعهثثا 

قدرتها, حيث كانت جتد املال وتتصدق به يف الوقثت الثكي ترقثع     مع( عنها

 .ثيابها كما يفعل الفقراء والزهاد

                                                 

 .322ص , 3, جسري أعالم النبالءالكه ,  (550)

 .500ص , , نساء أهل البيتمجعة .522 ص, 3, جسري أعالم النبالءالكه ,  (553)

 .30 ص ,بيوت الصحابة حول املسجد النبوي الشريفعبد الغين,  (555)

 .33ص , 2 , جالكربى الطبقاتابن سعد,  (552)



 

 

 

 

 

 

 بويةأبعاد إدارية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية الن

   

181 

بن عروة عن حممد بثن املنكثدر عثن أم     عن هشاموقد وردت رواية أخرى 

بعثث ابثن الثزبري إ  عائشثة اثال يف غثرارتني يكثون مائثة ألثف          : )ذرة قالت

لت تقسم يف النثاس قثال فلمثا أمسثت     فدعت بطبق وه  يومئك صائمة فجع

قالت يا جارية هات  فطري فقالثت أم ذرة يثا أم املثؤمنني أمثا اسثتطعت فيمثا       

أنفقثثت أن تشثثرتي بثثدرهم حلمثثا تفطثثرين عليثثه فقالثثت ال تعنفثثيين لثثو كنثثت  

 (233).(أذكرتين لفعلت

 (232).ا لتلميكة هلاقد أعطت قماًش (اهلل عنها رض )عائشة وقد ذكر أن 

مثنهن عائشثة وأم    اهلل,ا منهن أوقفثن بيثوتهن يف سثبيل    عدًد وقد اشتهر أن

 (232).سلمة وأم حبيبة وصفية

  مسثؤولة عثن أوقثاف أبيهثا عمثر      ( اهلل عنهثا  رضث  )حفصة وقد كانت 

وجود الثككور مثن ذريتثه املثؤهلني لثكلو ممثن هلثم صثحبة          م, رغبعد موته

وقف علثى  فكانت تقوم بتفريق الواردات من ذلو ال,اهلل بن عمر   كعبد

                                                 

 .35ص , 2 , جالكربى الطبقاتابن سعد, ( 552)

 .55ص , 2 , جالكربى الطبقاتابن سعد,  (555)

شكرات الكهب يف أخبار من , (هث5522:ت)الح عبد احل  أبو الف: ابن العماد احلنبل  (555)

 ,نسثاء أهثل البيثت   مجعثة,   .320ص , 5ج , هثث 5222, دار املسرية, بريوت, 3, طذهب

 ,األوقاف النبويثة ووقفيثات بعثق الصثحابة الكثرام     عبداهلل بن حممد, : احلجيل . 232 ص

فيثثة يف اململكثثثة العربيثثثة  املكتبثثثات الوق)حبثثث مقثثثدم لنثثدوة   ( دراسثثة فقهيثثثة تار يثثة وثائقيثثثة  )

 . 22 ص ,هث5235املدينة املنورة, حمرم  ,(السعودية
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 .(230)أعمال اخلري اليت حددها عمر  

أوصثت اثال هلثثا يف املدينثة يف منطقثة الغابثثة,     ( رضث  اهلل عنهثثا )كمثا أنهثا   

 .(233)رت الوص  عليه عبداهلل بن عملتكون صدقة جارية, وجعل

كمثثا عثثرف عنهثثا الكتابثثة, وأنهثثا كانثثت تشثثرف علثثى استنسثثاخ بعثثق        

 (235).جههاملصاحف بنفسها وتتابع من يقوم بكلو وتو

كما كانت بعق أمهات املؤمنني حيرصن على تربية األيتام والقيثام حبقهثم   

 (232).ا وقرابةا إذا مجعوا يتًمورعايتهم, خصوًص

رضثث  اهلل )كمثثا اشثثتهر عثثن أمهثثات املثثؤمنني حثثبهن لعتثثق الرقيثثق فعائشثثة 

 كانت تكنر من العتثق فقثد أعتقثت عثدة مثوال  عنثد وفثاة أخيهثا عبثد         (عنها

  . (232)بكر  الرمحن بن أب 

 (255).جارية هلا (اهلل عنها رض )صفية كما أعتقت 

                                                 

, 3 , جسثثري أعثثالم النثثبالءالثثكه ,  .205ص , 2 , جالكثثربى الطبقثثاتابثن سثثعد,   (553)

 .352ص , 2 , جاإلصابةابن حجر,  .522ص

 .352ص , 2 ج ,اإلصابةابن حجر, ( 552)

 .235ص , 3 , ججممع الزوائداهلينم , : انظر (552)

 .522 ص, 2 , جالكربى الطبقاتابن سعد,  (550)

 .22ص , 2 ج ,البداية والنهايةابن كنري,  (553)

 .225ص , 2 , جاإلصابةابن حجر, ( 555)



 

 

 

 

 

 

 بويةأبعاد إدارية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية الن

   

185 

وكانت بعق أمهات املؤمنني يتعمدن إرضا  أبناء مثواليهن مثن أخثواتهن    

إن وجدن حتى يكن أخواهلم من الرضثاعة فيجثوز دخثوهلم علثيهن بثدون      

بإرضثا  بعثق أبنثاء مواليهثا      (رض  اهلل عنهثا ) حجاب, كما فعلت حفصة

  .(255)بنت عمر من أختها فاطمة 

إ  زيثاد بثن    (رضث  اهلل عنهثا  )وكن يشفعن للمحتاجني فقد كتبت عائشة 

على العراق تستشفع ألحد موال  أخيهثا    ا ملعاوية  أب  سفيان وكان أمرًي

  (253).عبدالرمحن فأقطعه أرض بنواح  املوصل

كما اشتهر عنهن ترددهن علثى مكثة للحثج ولعثل مثرد ذلثو مثا ورد عثن         

قالثثت اسثثتأذنه نسثثاؤه يف جهثثاد فقثثال      ملثثؤمنني عثثن الثثن     عائشثثة أم  ا

 (252).حبسبكن اجلهاد أو جهادكن احلج

وقد كانت أمهات املؤمنني كارسن اإلصالح االجتماع  بكل أشثكاله فثأم   

باستمرار عثن االعتثداء علثى حقثوق      تنهى( عنهارض  اهلل )املؤمنني عائشة 

ب لصثفية, ولعثل هثثكا   ا مثن حثق يهثودي قريث    ايفخثرين, وقثد وقفثت موقًفث    

: املوقثثف كثثان مثثن أسثثباب إسثثالمه فقثثد أورد ابثثن سثثعد يف الطبقثثات قثثال     

ورثت صفية مائة ألثف درهثم بقيمثة أرض وعثرض فأوصثت البثن أختهثا        )

                                                 

 .552 , صمسانيد أمهات املؤمننيالسيوط ,  (552)

 .232 ص, 0 , جمعجم البلدانياقوت احلموي,  (552)

 .222ص , 53 ج ,سري أعالم النبالءالكه ,  (535)
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  فثثأبوا أن يعطثثوه حتثثى كلمثثت عائشثثة زوج الثثن    .. وهثثو يهثثودي بنلنهثثا

وثالثثون  فأرسلت إلثيهم اتقثوا اهلل وأعطثوه وصثيته فأخثك ثلنهثا وهثو ثالثثة         

كما كانت أم املؤمنني ميمونثة بنثت احلثارث تشثارك      (252) (ألف درهم ونيف

 (250).يف أعمال اخلري املختلفة تبكل النصيحة للناس

وتشدد يف الوصية بعدم اإلسثراف ومراعثاة النعمثة فقثد ورد أنهثا أبصثرت       

 (253).حيب الفساد إن اهلل ال :وقالتحبة رمان يف األرض فأخكتها 

عثن عائشثة أنهثا     نثاس بثالرفق وحسثن التعامثل فقثد ورد     كما كثن يثأمرن ال  

امثرأة قثط وال ضثرب خادمثا لثه قثط وال         مثا ضثرب رسثول اهلل    ): قالت

ضرب بيده شيئا إال أن جياهثد يف سثبيل اهلل ومثا نيثل منثه شث ء فانتقمثه مثن         

 (255).(صاحبه إال أن تنتهو حمارم اهلل فينتقم

حبثوث مسثتقلة, وككننثثا    وأمثا العلثم واإلفتثاء فموضثو  طويثل حيتثاج إ       

اإلشارة إ  أنه من املشهور ممارسة أمهات املؤمنني لدورهن العلم  املميز يف 

كثل واحثدة مثن أمهثات      تالميك وتلميكاتعلى  واإلطال اعتمع اإلسالم  

ا املؤمنني ككن أن يوضى دورهن العلم  يف جمتمع املدينة, حيث كن مرجًعث 

عثثن مسثثلم عثثن  ا يشثثهد بثثكلو مثثا وردولعثثل ممثث (رضثث  اهلل عثثنهن)لإلفتثثاء 
                                                 

 .532, 532 ص, 2 , جالكربى الطبقاتابن سعد, ( 535)

 .253ص , 2ج, اإلصابةابن حجر,  (533)

 .522ص , 2 , جالكربى الطبقاتابن سعد,  (532)

 .520 ص, 3 , جسري أعالم النبالءالكه , ( 532)
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أي والثكي  : أنه قيثل لثه هثل كانثت عائشثة حتسثن الفثرائق فقثال        )مسروق 

األكثثابر يسثثألونها عثثن   نفسثث  بيثثده لقثثد رأيثثت مشثثيخة أصثثحاب حممثثد  

ا يف موسم احلج يرجع بل إنهن حتى خارج املدينة وخصوًص (252) (الفرائق

 (252).من قضايا احلج إليهن الناس يف اإلفتاء فيما يتعلق بالنساء

وقد اشتهر عن بعق أمهات املؤمنني شهادتهن للصالة على جنثائز بعثق   

  الصحابة منل ما ورد من حضورهن الصالة على سثعد بثن أبث  وقثاص     

 (225).يف املدينة عند وفاته سنة ة  وةسني باملدينة

 :وفيات أمهات املنمن  وأثرها  جى جمتم  املدينة

ؤمنني يصثبحن حمثل عنايثة خاصثة مثن اعتمثع       عند مرض بعق أمهات املث 

جاء ابثن عبثاس يسثتأذن علثى      ا فقدخصوًص  ككل ومن أصحاب الن   

ابشري فما : يف مرضها الكي ماتت فيه فلما دخل عليها قال هلا عائشة  

إال أن خترج الروح من اجلسد كنت أحثب    بينو وبني أن تلحق  احمد  

  (225).احيب إال طيًب  ول اهلل  ومل يكن رس  نساء رسول اهلل  

                                                 

 .33ص , 2 , جالكربى الطبقاتابن سعد, ( 530)

 .  55 ص ,(تراجم النساء), تاري  دمشقابن عساكر,  (533)

 .52ص , 2 ج ,البداية والنهايةابن كنري,  (535)

اإلمام أب  عبداهلل أمحد بن حممد :ابن حنبل. 52ص, 2, جالكربى الطبقاتابن سعد,  (532)

مركثثز البحثثث , 5ط حتقيثثق وصثث  اهلل بثثن حممثثد عبثثاس, ,فضثثائل الصثثحابة, (هثثث325:ت)

. 522ص ,3, جسري أعالم النبالءالكه , . 252ص, هث5252القرى, العلم , جامعة أم 

  .25 ص, أزواج الن الصاحل  الشام , . 22ص , 2 , جالبداية والنهايةابن كنري, 
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اهلل  رض )عائشة وقد نزل يف قربها عدد من أبناء الزبري أمهم أمساء أخت 

   (223).وعدد من أبناء اخوتها (عنهم

اجتمثع جلنازتهثا أهثل     (اهلل عنهثا  رض )حفصة وحينما توفيت أم املؤمنني 

احلكثم,  مثروان بثن     املدينة وصلى عليهثا أمثري املدينثة مثن قبثل معاويثة        

 (222).وتأثر أهل املدينة اوتهاومحل جنازتها مجاعة من الصحابة  

وأما أم حبيبة بنت أبث  سثفيان فقثد مرضثت يف املدينثة فثدعت أم املثؤمنني        

ودعثت هلثا واستسثمحتها واسثتغفرت كثل واحثدة        (اهلل عنها رض )عائشة 

وماتثت   (222)(اهلل عنهثا  رض )سلمة منهما لألخرى, وككلو فعلت مع أم 

 .ة أربع وأربعني للهجرة النبويةسن

آخثثر أمهثات املثثؤمنني وفثاة, وقثثد    فكانثت ( عنهثثااهلل  رضث  )سثثلمة أمثا أم  

جتثثاوزت النمثثانني مثثن عمرهثثا, وقثثد عاشثثت طيلثثة خالفثثة معاويثثة وكانثثت   

وفاتها يف أول خالفة يزيد, وقثد صثلى عليهثا الصثحاب  اجلليثل أبثو هريثرة         

  وبعثق أبنثائهم, وكثان لوفاتهثا     كما دخل يف قربها أبناؤها عمر وسلمة

                                                 

 .22ص , 2 ج ,البداية والنهاية ابن كنري,. 25ص , 2 , جالكربى الطبقاتابن سعد,  (532)

,       3 , جالنثثبالءسثثري أعثثالم الثثكه ,  .23ص , 2 ج ,الطبقثثات الكثثربى ,ابثثن سثثعد (525)

 .350ص , نساء أهل البيتمجعة, . 332ص 

,                            3, جسثثري أعثثالم النثثبالءالثثكه ,  .555ص , 2 , جالطبقثثات الكثثربى ,ابثثن سثثعد (525)

 .233ص , نساء أهل البيتمجعة, . 253ص , 2, جاإلصابةابن حجر,   .353ص 
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ا لكونها أخر من مات مثن أمهثات املثؤمنني    وقع خاص على أهل املدينة نظًر

 (220).اا عظيًمفحزن املسلمون لكلو حزًن

أمثثا أم املثثؤمنني جويريثثة بنثثت احلثثارث فقثثد مرضثثت وماتثثت سثثنة ةسثثني 

 (223).للهجرة, وصلى عليها مروان بن احلكم أمري معاوية على املدينة

وماتثت سثنة ةسثني      (رضث  اهلل عنهثا  )ضثت أم املثؤمنني صثفية     كمثا مر 

   .(225)للهجرة وشيع جنمانها عدد من أصحاب الن   

ملا ُأبلم بوفاة إحدى أمهات املؤمنني سثجد هلل    وقد ورد أن ابن عباس  

 (222) .وكان يرى أن وجودهن بركة وذهابهن آية من آيات اهلل

زيثثثارة ملكثثثة, فمرضثثثت فقالثثثت وأمثثثا ميمونثثثة بنثثثت احلثثثارث فكانثثثت يف 

أخربن  أن  ال   أخرجون , من مكة, فإن  ال أموت بها, إن رسول اهلل  

فحملوها حتى أتوا بها َسِرف فماتت فثدفنوها هنثاك وهثو نفث      .أموت اكة

وقثثد صثثلى عليهثثا عبثثداهلل بثثن    املوضثثع الثثكي تزوجهثثا فيثثه رسثثول اهلل    
                                                 

, 3 , جسثثري أعثثالم النثثبالء الثثكه ,  .23ص , 2 , جالطبقثثات الكثثربى ,ابثثن سثثعد (523)

 .355ص , نساء أهل البيتمجعة,  .235 ص, 2, جاإلصابةابن حجر,  .353ص

, 3 , جسثثري أعثثالم النثثبالءالثثكه ,  .535ص, 2 , جالطبقثثات الكثثربى ,ابثثن سثثعد (522)

 .322ص , نساء أهل البيتمجعة,  .333ص

تثراجم  ) ,تثاري  دمشثق  ابثن عسثاكر,    .532ص , 2 , جالطبقثات الكثربى   ,ابن سعد (522)

, 2 , جاإلصثابة ابثن حجثر,   .325 ص, 3 , جسري أعالم النثبالء الكه ,  .23 ص( النساء

 .233ص , نساء أهل البيتمجعة,  .222ص 

 . 222 ص ,نساء أهل البيتمجعة, . 525ص, 2, الطبقات الكربى ,ابن سعد (520)
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فلمثا بلثم خثرب موتهثا      (222)مع عدد من أقاربها وبعق أهثل مكثة    عباس

ذهبت واهلل ميمونة أمثا إنهثا كانثت مثن     " قالت عنها (رض  اهلل عنها)عائشة 

 (225).أتقانا هلل وأوصلنا للرحم

والشثثو أن جمتمثثع املدينثثة كثثان يتثثأثر أكثثا تثثأثر عنثثد فقثثد أي مثثن أمهثثات     

املؤمنني وككننا تصور ذلو من خالل ما ورد عند ابن سعد عن وفاة عائشثة   

قثدم رجثل فسثأله    ) :عن عبد اهلل بن عبيد بثن عمثري قثال   ,(عنها رض  اهلل)

أب  كيف كان وجد الناس على عائشة فقال كان فيهم وكان قثال أمثا إنثه ال    

 (225)(حيزن عليها إال من كانت أمه

وقد دفنت أمهثات املثؤمنني يف البقيثع يف املدينثة عثدا ميمونثة بنثت احلثارث         

 (223).اليت دفنت يف موقع بني مكة واملدينة

 

                                                 

, 3ج, سثثري أعثثالم النثثبالء  كه ,الثث .525 ص, 2 ,جالطبقثثات الكثثربى ,ابثثن سثثعد (523)

 .252ص   ,نساء أهل البيتمجعة, . 320ص

, 3 , جسثثري أعثثالم النثثبالء  الثثكه ,  .522ص , 2, الطبقثثات الكثثربى  ,ابثثن سثثعد  (525)

. 350ص  , أزواج الثثن الصثثاحل , . 333ص , 2 , جاإلصثثابة ابثثن حجثثر,  .322ص

  . 252 ص ,نساء أهل البيتمجعة, 

 .52ص , 2 , جالكربى اتالطبقابن سعد, ( 522)

, 3 , جسثثري أعثثالم النثثبالءالثثكه ,  .525ص, 2 ج ,الطبقثثات الكثثربى ,ابثثن سثثعد( 522)

 .320ص

 



 

 

 

 

 

 

 بويةأبعاد إدارية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية الن

   

191 

 اخلامتة

من خالل البحث تثبني إدراك سثبع مثن أمهثات املثؤمنني للحيثاة يف خالفثة        

واتضى أن منهن من عاشت ةث  سثنوات مثن      معاوية بن أب  سفيان 

خالفته, ومنهن من بقيت طيلة خالفته, والبقية عشن معظم فثرتة حكمثه,   

ا اتضثى لنثا   ا يف املدينة املنورة واسثتقرارهن بهثا, كمث   كما تبني إقامتهن مجيًع

مل يكثثن  هلثثن مثثاكثثان  ث, حبيثثأثثثرهن يف القيثثادة االجتماعيثثة لثثكلو اعتمثثع

لألمراء والقواد من النفوذ واملكانة االجتماعية, كما اشتهرن يف تلثو الفثرتة   

بعالقاتهن املميزة بكل فئات اعتمع وشرائحه, وكن موضع احرتام وتقثدير  

دينثثة مثثن لتلثثف األمصثثار العامثثة واخلاصثثة يف ذلثثو اعتمثثع ومثثن يصثثل للم

اإلسثثالمية, وقثثد شثثاركن يف تعلثثيم اعتمثثع وتوجيهثثه, ويف خدمتثثه, كمثثا    

شثثاركن يف مناسثثبات النثثاس االجتماعيثثة اخلاصثثة والعامثثة, وكانثثت هلثثن      

ا عالقاتهن العائلية املميزة, وأثثرن يف مجيثع الفئثات االجتماعيثة وخصوًصث     

مثن أجلثه, واتضثى مثن      بني النساء, وقد متيزت حياتهن حبب اخلري والعمل

 .خاصةالبحث أنهن نكرن حياتهن للمسلمني عامة وألهل املدينة 

وقد تناق  عددهن حتى حلقت أخثراهن بثاهلل ففقثد اعتمثع املثدن  بيثت        

, فأح  الناس يف املدينة بهكا الفراق وتبني هلم النبوة بفقد آخر زوجاته 

 .عظم خسارة جمتمع املدينة بفقدهن
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مثن أخبثار ومثا يثرتبط      د أهمية ما يتعلق برسثول اهلل  وهكا البحث يؤك 

, ويدعو ملزيد من البحث يف حياة أمهات املثؤمنني  حبياته وحياة أهل بيته 

 .  وبعد موته يف حياة رسول اهلل 
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 :املصادر واملراج 

 :من الكريآالقر

 .(هث325:ت)عز الدين أبو احلسن عل  بن أب  الكرم : ابن األثري

بث ,  ر, بريوت, دار إحياء الثرتاث الع أسد الغابة يف معرفة الصحابة -

 ( .ت.د)

 .هث5220 ,, دار صادر, بريوتالكامل يف التاري  -

 (.هث303هث ثث  522)أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم : البخاري

 .هث5252 إشبيلياء,, الرياض, دار صحيى البخاري -

 .ى بن جابرأبو احلسن أمحد بن حيي: البالذري

 .هث5222 ,, بريوت, دار الكتب العلميةفتوح البلدان -

 (.هث352هث  ثث 352)أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة : الرتمكي

, حتقيثق أمحثد حممثد شثاكر, دار     (سنن الرتمثكي ) اجلامع الصحيى -

 (.ت.ب) ,إحياء الرتاث العرب , بريوت لبنان

 .أمحد خليل: مجعة

 .م5223اليمامة,  ردا, , دمشق3, طنساء أهل البيت -



 

 

 

 

 

 

 أبعاد إدراية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية النبوية

 

192 

شثثثثثهاب الثثثثثدين أبثثثثثو الفضثثثثثل أمحثثثثثد بثثثثثن علثثثثث        : ابثثثثثن حجثثثثثر 

 (.هث203:ت)العسقالن 

 .هث5232, القاهرة مطبعة السعادة, 5, طاإلصابة يف متييز الصحابة -

 .هث5232 ,, حيدر أباد, اهلندتهكيب التهكيب -

 .عبداهلل بن حممد:  احلجيل 

راسثثة فقهيثثة د) األوقثثاف النبويثثة ووقفيثثات بعثثق الصثثحابة الكثثرام -

املكتبثثات الوقفيثثة يف اململكثثة العربيثثة )حبثثث مقثثدم لنثثدوة  ,(تار يثثة وثائقيثثة

 .هث5235املدينة املنورة, حمرم ( السعودية

 (.هث325:ت)اإلمام أب  عبداهلل أمحد بن حممد :ابن حنبل

 .هث5222, بريوت, املكتب اإلسالم ,  املسند -

مركثز  , 5, طوصث  اهلل بثن حممثد عبثاس     ق, حتقيفضائل الصحابة -

 .هث5252البحث العلم , جامعة أم القرى, 

 .بن أب  هبرية العصفري: خليفة بن خياط

 .هث5225دار القلم  ,, بريوت3, حتقيق أكرم العمري, طتار ه -

 (.هث300:ت)عبد الرمحن  اهلل بنأبو حممد عبد : الدارم 

 (.دون مكان أو تاري ), دار إحياء السنة, سنن الدارم  -
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 ( هث225:ت)الدين حممد بن أمحد بن عنمان مش : الكه 

 .هث5250, بريوت مؤسسة الرسالة, 5, طسري أعالم النبالء -

 ثثثث كاتثثب الواقثثدي ثثثث  حممثثد بثثن منيثثع اهلثثامش , مثثوالهم    : ابثثن سثثعد 

 (.هث325:ت)

 (.ت.ب), بريوت, دار صادر, الطبقات الكربى -

 (هث355:ت)أبو حممد بن حممد بن حممد بن عبداهلل : ابن سيد الناس

, بثريوت دار ايففثاق   عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسثري  -

 .هث5255اجلديدة, 

 (.هث255:ت)احلافظ جالل الدين : السيوط 

 رالثدا , 5, ط, حتقيثق حممثد غثوث النثدوي    مسانيد أمهات املؤمنني -

 .هث5252السلفية, اباي اهلند 

  .(هث223:ت)حممد بن يوسف : الصاحل  الشام 

, حتقيق وختريج حممد نظثام الثدين الفتثيى, دمشثق       أزواج الن  -

 .هث 5252دار ابن كنري, 

 (.هث255:ت)أبو جعفر حممد بن جرير : الطربي

 (.ت.د), بريوت, دار الفكر,  تاري  األمم وامللوك -
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, بريوت, دار الكتب (تفسري الطربي) جامع البيان يف تفسري القرآن -

 .هث5253العلمية, 

 (.هث355ثث  533)بن همام الصنعان   أبو بكر: عبد الرزاق

, حتقيثثثثق حبيثثثثب عبثثثثد الثثثثرمحن األعظمثثثث , املكتثثثثب   املصثثثثنف -

 .هث5252اإلسالم , بريوت, 

 .حممد الياس : عبد الغين

, مركثز طيبثة   3, طبيوت الصحابة حول املسثجد النبثوي الشثريف    -

 .هث5255للطباعة, املدينة 

 (.هث055ثث 222)أبو القاسم عل  بن احلسن : ابن عساكر

, دمشق 5, تراجم النساء, حتقيق سكينة الشهاب , طتاري  دمشق -

 .م5223

 (هث5522:ت)أبو الفالح عبد احل  : ابن العماد احلنبل 

, دار املسثرية, بثريوت,   3, طشكرات الكهب يف أخبار مثن ذهثب   -

 .هث5222

 .سعود بن عبداهلل: الفنيسان

مكتبثثة  ,يف التفسثثري (رضثث  اهلل عنهثثا)  مرويثثات أم املثثؤمنني عائشثثة -

 .هث5252التوبة, الرياض, 
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 (.هث552:ت)عماد الدين أبو الفداء إمساعيل : ابن كنري

 .م5252, مكتبة املعارف بريوت 2, طالبداية والنهاية -

 (.هث350ثث  355)احلافظ أب  عبداهلل حممد بن يزيد القزويين :ابن ماجه

, حتقيق حممد فؤاد عبثد البثاق , دار الفكثر, بثريوت     سنن ابن ماجه -

 (.ت.د)

 .جمموعة من العلماء

, إعداد جممع اللغة العربية بالقثاهرة, طبعتثه املكتبثة    املعجم الوسيط -

 .ت. اإلسالمية, استانبول, د

اإلمثثثام أبثثثو احلسثثثن مسثثثلم بثثثن احلجثثثاج بثثثن مسثثثلم القشثثثريي   : مسثثثلم

 (.هث335:ت)النيسابوري 

 (.ت.ب), دار االفاق, بريوت (صحيى مسلم), اجلامع الصحيى -

 (.هث252ثث  352)و عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عل  أب:النسائ 

, دار 5, حتقيق عبدالغفار البنداري وسيد حسثن, ط السنن الكربى -

 .هث5255الكتب العلمية, بريوت, 

 (.هث225:ت)أمحد بن عبداهلل : أبو نعيم األصبهان 

, دار الكتثثاب العربثث ,  2, طحليثثة األوليثثاء وطبقثثات األصثثفياء    -

 .هث5250بريوت, 
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 (.هث352:ت)أبو حممد عبد امللو املعافري : هشامابن 

,تعليثثق طثثه عبثثد الثثرؤوف سثثعد, مكتبثثة شثثقرون,   السثثرية النبويثثة -

 (.ت.د)القاهرة 

 (.هث255:ت)عل  بن أب  بكر : اهلينم 

 .هث5255, دار الريان, القاهرة, الزوائد ومنبع الفوائدجممع  -

 (.هث333:ت)شهاب الدين أبو عبد اهلل : ياقوت احلموي

 (.ت.ب), دار إحياء الرتاث العرب , بريوت لبنان جم البلدانمع -
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 استخدامات احلاسب اآللي يف  جم السرية النبوية

 :مقـــدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد األولني وايفخثرين نبينثا   

 :حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

اَن َلُكْم ِف  َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َلَقْد َك:يقول اهلل سبحانه وتعا 

 .[سورة األحزاب]  (35)َكاَن َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِنرًيا

  [.سورة الشرح] (2)َوَرَفْعَنا َلَو ِذْكَرَك: وصدق اهلل العظيم القائل

اسثوبية الثيت تتعثرض حليثثاة    فقثد لفثت نظثري تعثدد الثربامج واألعمثال احل      

, سواء منها ما حيتوي على معلومات علمية من مصادر أصثلية   الرسول 

ختثدم السثرية النبويثة مباشثرة وغثري      , أو ما يرتبط بربامج تعليمية وتوضيحية

وككلو وجود مواقثع علثى الشثبكة العامليثة احلاسثوبية ختثدم سثرية        , مباشرة

وغريها مثن  , ها العربية واإللليزيةباللغات املختلفة وعلى رأس  الرسول 

 .اللغات

لكثين ُطويلثب علثم يف    , ولست من أهل االختصاص يف احلاسب وبراجمه

وممثثارس بسثثيط يف اسثثتخدام , ولثث  بعثثق املسثثاهمات فيهثثا سثثرية الثثن  

وحماول ملتابعة ما يستجد من برامج مرتبطثة بالسثرية النبويثة    , احلاسب ايفل 

 .والتاري  اإلسالم 
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لت جهدّا يف املتابعة واإلطال  على ما ينزل يف أسواق احلاسب مثن  وقد بك

دام مثا يقثع يف يثدي    كمثا حاولثت اقتنثاء واسثتخ    , برامج ختدم السرية النبوية

يف بعثثثق األحيثثثان بالبحثثثث يف مواقثثثع الشثثثبكة العامليثثثة  تواشثثثتغل ,منهثثثا

, بثثاللغتني العربيثثة واإللليزيثثة احلاسثثوبية عثثن مواقثثع ختثثدم سثثرية الثثن   

وباع  يف هكا األمر قصثري لكثنين دونثت هثكا البحثث اثا وقثع يف يثدي مثن          

لكنه حبث ملا تثوفر يف يثدي بعثد جهثد     , حصرًيا مشولًيا اذلو فلي  هكا حبًن

ومع هكا فثإن املسثتجدات كثنرية سثواء     , معقول وحمدث حني أعداد البحث

 أشياء فقد يكون فاتين, يف املواقع أو الربامج وغري ذلو مما يف علم احلاسب

 .مل تقع بيدي

والشثثو أن هنثثاك مثثن اشثثتغل يف دراسثثة مثثا ينثثزل يف األسثثواق مثثن بثثرامج 

تراثية, أو ما يظهر يف شبكة اإلنرتنت من ومواقع وهكه األحباث هلا مكانتها 

 .اخلاصة

وقثثد ظهثثرت بعثثق األحبثثاث الثثيت تتعثثرض لتلثثو الثثربامج ذات العالقثثة     

ض هلثثا مثثن جانثثب علمثث   ومنهثثا مثثا يتعثثر, بثثالرتاث مثثن جانثثب اقتصثثادي 

 .حتليل 

: السثلع املعلوماتيثة  )ث اليت اطلعت عليهثا حبثث بعنثوان    ومن تلو األحبا

, للدكتور حممد بن إبراهيم السحيبان ( حالة برامج كتب الرتاث اإلسالمية
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األستاذ املساعد بقسم االقتصاد جبامعة األمام حممد بن سثعود اإلسثالمية يف   

 .ا فاطلعت عليه وأفدت منهوقد أهداه ل  مشكوًر, الرياض

ومثا يتصثل بهثا مثن      ومل أقف على حبوث حمددة خاصة بسرية الرسثول  

 .برامج

تعين هيأته وطريقته ومسار حياته وما   ومن املعروف أن سرية الرسول  

وتشمل الفرتة الزمنيثة  , يرتبط بها من أحداث وما تدل عليه من فقه ومعان 

وتشثمل مقثدمات   , الثوالدة حتثى الوفثاة   بدأ من   اليت عاشها رسول اهلل 

 .تلو الفرتة وما أعقبها من أحداث مباشرة

 .وقد حظيت تلو السرية بدراسات خاصة عرفت بعلم السرية واملغازي 

قثثد اسثثتأثرت باهتمثثام املسثثلمني منثثك زمثثن       والشثثو أن سثثرية الثثن    

 كما اهتم بهثا ايفخثرون مثن غثري املسثلمني     , حتى وقتنا احلاضر  الرسول 

وسثوف يسثتمر االهتمثام    , بشتى اللغات ومن لتلثف النقافثات واألجنثاس   

 .بها إ  أن يرث اهلل األرض ومن عليها

ا ومنهثثا مثثا وقثثد تنوعثثت عثثرب العصثثور قنثثوات اسثثتيعاب املعلومثثات عموًمثث

يرتبط بعلوم السرية النبوية املؤلفة فيها وما ييسر الوصول للمعلومثة اخلاصثة   

حلاضر بعق وسائل اإليضاح مثن خثرائط وصثور    كما زادت يف وقتنا ا, بها

 .ومقاالت حدينة ربطت السرية بالواقع املعاصر
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ويشري أحد الباحنني إ  التطثور يف حفثظ املعلومثات حتثى عصثر احلاسثب       

, أو حتفثثظ يف فثث  البدايثثة كانثثت املعلومثثات تسثثتهلو يف وقتهثثا     ف:)بقولثثثه

ومع مرور  ,كان غري ممكنوسيط خارج  ن خزنها يف أي إحيث  ,الصدور

وقثثد تطثثورت . الوقثثت اكتشثثف اإلنسثثان الكتابثثة كوسثثيلة خلثثزن املعلومثثات  

تثدوينها علثى    ثثث عملية خزن املعلومات بشكل تثدرجي  مثن الشثكل البثدائ      

 دوبعث , علثى الثورق بواسثطة النسثاخ    تدوينها  إ  ثث رقا  اجللودأو  الصخور

ايفليثة,   ملطثابع على الورق بواسثطة ا النورة الصناعية أمكن خزن املعلومات 

الكتثثثب واجلرائثثثد واألشثثثرطة  أو األشثثثرطة السثثثمعية والبصثثثرية فانتشثثثرت  

ثثث   والعتثاد الربامج  ثثجان  وبعد التطور يف تقنية احلاسب ايفل  يف . واألفالم

جيعثل مثن    إلكرتونث  يف شكل مجيع أنوا  املعلومات  حفظباإلمكان  أصبى

وتتميثز السثلع   . ثثث  املعلوماتيثة وهثو مثا نعنيثه بالسثلع      ثثث إنتاجهثا  إعادة السهل 

. املعلوماتيثثة بثثأن إعثثادة إنتاجهثثا أقثثل تكلفثثة وأكنثثر دقثثة مثثن منيلتهثثا العاديثثة   

باإلضافة إ  ذلو فقد أدى تطور تقنيثة شثبكة اإلنرتنثت إلث  سثهولة توزيثع       

إ  حيث متكن هثكه التقنيثة مثن إرسثاهلا يف وقثت واحثد        ,السلع املعلوماتية

 (222).العاملي مكان من أيف عدد كبري من األفراد 

وه  أمثة اخلثري وخثري أمثة أخرجثت للنثاس قثد          وبالتال  فإن أمة حممد 

استوعبت هكا التطور عرب العصور فكانت الكتابثة يف علثم السثرية والثيت ال     
                                                 

, (حالثة بثرامج كتثب الثرتاث اإلسثالمية     )السثلع املعلوماتيثة   , حممد بن إبراهيم, السحيبان ( 5)

 .5ص
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 .أرفف املكتبات يف العامل تزال لطوطاتها متأل

    وتابعت هكا التطور احلديث يف أوعية املعلومات فاهتمثت بسثرية الثن   

وخبدمتها من خثالل احلاسثب ايفلث  ومثا يثرتبط بثه مثن بثرامج لتلفثة ختثدم           

 .  طالب العلم ودارس سرية الرسول 

 و حينما حبنت عرب شثبكة اإلنرتنثت عثن مالثه عالقثة بسثرية رسثول اهلل        

ةسمائة ألف عنوان وموقع ختدم سثرية  ( 055555)وجدت ما يزيد على 

ج اخلاصثثة الثثيت ختثثرج يوميثثُا وبأشثثكال  ناهيثثو عثثن الثثربام,  رسثثول اهلل 

 .جمملة أو جمزئة, لتلفة ومستويات متعددة

والشثثو أن هثثكا الكثثم اهلائثثل حيتثثاج منثثا لدراسثثات ومتحثثي  وتصثثحيى  

واهتمام وتزكية لبعضها ودعم ملا يسثتحق ونفثى ودفثا  عثن سثرية الرسثول       

وهثكا البحثث   , صلى اهلل عليه وسثلم بثنف  سثالح املهثامجني وأقثوى منثه      

قدم جزء من القضية وينري ش ء من الدعوة ملتابعة البحث فيما  ثدم سثرية   ي

 .ً يف جمال احلاسب وما يتصل به رسول اهلل 

 :ةداية استخدام احلاسب يف السرية

فيما يتعلق باستخدامات احلاسب يف السرية النبوية كانثت البثدايات األو    

اث اإلسثالم  ووضثعها   العناية اصادر السرية النبوية كجزء من مصثادر الثرت  

 .ا للوصول إ ليهايف قواعد وأوعية معلومات لتلفة تيسرًي
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تعترب برامج كتب الرتاث اإلسالم  من السلع املعلوماتية, حيث حتتوي )و

علثثى نصثثوص كتثثب الثثرتاث, وبرنثثامج يسثثاعد املسثثتخدم علثثى البحثثث,    

. ج يفخثر والنس , والطباعة وغريها من املزايا اإلضافية اليت ختتلف من منثت 

وكسلعة معلوماتية فإن إنتاج النسخة األو  مثن كثل برنثامج تتطلثب حتمثل      

تكاليف كبرية تتمنل يف إدخال نصوص كتب الرتاث, وكتابة الربنامج الكي 

يقثثوم اهثثام العثثرض والبحثثث والطباعثثة وغثثري ذلثثو مثثن اخلثثدمات البحنيثثة   

 (222)(.اإلضافية

ح بعثق أحثداث السثرية    كما ظهرت بعق الربامج التعليمية البسيطة لشثر 

وبعثق احلثوادث األخثرى    ,  للشباب ومنها ما يتعلثق بغثزوات الرسثول    

 .املتعلقة بالسرية النبوية

ويف ايفونة األخرية انتشر يف العامل وعثرب احلاسثب ايفلث  وغثريه اسثتخدام      

مثواد إعالميثة وتار يثة     إنتثاج يف  (multimedia)برامج الوسثائط املتعثددة   

بعثثق الثثربامج يف السثثرية النبويثثة بثثاللغتني العربيثثة      تثثاجإنوقثثد   , لتلفثثة

 .واإللليزية وبغريها وطرحها وتداوهلا بني املهتمني

 :البجوم املسا دة لجسريةاسب واحل

مثن املعثثروف أن اسثتخدم احلاسثثب انتشثر يف العثثامل بثني لتلثثف الشثثعوب     

عثرض  يتطلب أحيانثا الت   والبحث يف سرية الرسول , واعتمعات املتعلمة
                                                 

 .55ص, (ةحالة برامج كتب الرتاث اإلسالمي) السلع املعلوماتية, السحيبان ( 3)



 

 

 

 

 

 

 بويةأبعاد إدارية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية الن

   

105 

لقضثايا تار يثثة علميثثة ذات صثثلة بثأمم أخثثرى وجمتمعثثات لتلفثثة عاصثثرت   

كالفرس والثروم والقثبط واحلبشثة وغريهثا ممثن عاصثر زمثن        ,   الرسول 

وبعثثق هثثكه األمثثم الثثيت مل تثثدخل يف اإلسثثالم ال يثثزال هلثثا   , الرسثثول 

امتثثداد حضثثاري وبقايثثا حضثثارات هلثثا قواعثثد معلوماتهثثا املختلفثثة وتعثثا     

مثن وجهثة نظرهثا وبالتثال  فثأن         ا يف الفرتة املعاصثرة لرسثول اهلل   تار ه

ذات , هثثكا اجلانثثب ككثثن أن  ثثدم مثثن خثثالل مثثا صثثدر لثثدى تلثثو األمثثم   

 .التطور التقين

كمثثا أن مثثن املعثثروف وجثثود العديثثد مثثن املوسثثوعات املكتبيثثة واللغويثثة      

ختثثدم والعلميثثة املختلفثثة الثثيت أدخلثثت يف بثثرامج احلاسثثب ايفلثث  ككثثن أن    

 .الباحث يف السرية النبوية وتعينه على استكماهلا واإلفادة منها

كما توجد الكنري من املوسوعات اجلغرافية واألطال  اليت ككثن أن ختثدم   

الباحثثث يف السثثرية النبويثثة كمثثا أن هنثثاك بعثثق اخلثثرائط الثثيت صثثورت عثثن 

ط طريق االستشعار عن بعثد والثيت ككثن أن تكثون واقعيثة أكنثر مثن اخلثرائ        

 .األخرى حني يتم ربطها بأحداث السرية النبوية

ا فيفيثثد طثثالب العلثثم الشثثرع   وأمثثا اسثثتخدام الربيثثد اإللكرتونثث  عموًمثث  

ومنهم املتخص  واملستفيد من السرية النبويثة عثن طريثق تبثادل املعلومثات      

 .والصور واخلرائط بصورة أسر  وأكنر دقة ومرونة
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 :نبويةأهم استخدامات احلاسب يف  جم السرية ال

 :ا اا يل وككن إجيازها إمجاًل

 .(ومعظمها باللغة العربية. )األقراص املدجمة :اأوًل

 .مواقع اإلنرتنت :اثانًي

 اللغة العربية  (5

 .اللغات األخرى  (3

 .اخلرائط والرسومات :اثالًث

 .الربامج املساعدة يف العرض والشرح

 :األقراص املدجمة: اأوًل

ة سثثيعرض الباحثثث لصثثعوبة احلكثثم  إن أي حبثثث حثثول األقثثراص املدجمثث 

عليها والتمييز بينها وتزكية بعق األعمال على حساب الثبعق األخثر ويف   

ا أو احلاكم حمدود اإلطال  فأته الوصول هكا خطورة فقد يكون احلكم ناقًص

كمثا أن احلكثم قثد يعطث  دعايثة لثبعق       , إ  بعق الثربامج لسثبب أو آخثر   

تثثثال  ككثثثن أن تسثثثتغل يف التسثثثويق  الثثثربامج وملنثثثتجني ال يسثثثتحقونها وبال

 .حق وعلى حساب الربامج األخرى نبدو, والتجارة
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ومن املعروف أن سوق الربامج مفتوح فف  كثل يثوم ختثرج بثرامج جديثدة      

وأحيانثثُا يعثثاد إنتثثاج نفثث  الثثربامج بطريقثثة أو أخثثرى بصثثور أو      , ولتلفثثة

أكنثر   واملتابعثة ملثا يسثتجد   , والشثو أن احلصثر مسثتحيل   , مسثميات لتلفثة  

وما عرف , ولكلو فاحلكم على هكه الربامج مرتبط بزمن البحث, صعوبة

 .قبله

وقد يسثر اهلل لث  يف ايفونثة األخثرية القيثام جبثوالت لتلفثة علثى احملثالت           

املتخصصة ببيثع بثرامج احلاسثب ايفلث  الثيت ختثدم كتثب الثرتاث اإلسثالم           

يت تعثد يف تصثوري   وغريها يف أكنر من مدينة ويف مدينة الرياض بالكات والث 

أهم سوق يف العامل اإلسالم  هلكه الربامج وخثالل تلثو اجلثوالت وقعثت     

 ثث:يدي على بعق الربامج و وتعاملت مع العديد منها ومن أهمها

مثن  ( 5222هثث  5235لعثام    5,0اإلصثدار رقثم   )مكتبة السرية النبوية  (5

امج علثى  وحيتثوي الربنث  (  عمثان ثثث  األردن ) إصدار اخلطيب إلنتاج الثربامج  

 .ا من مصادر السرية األصليةأكنر من ستني مصدًر

بالقثاهرة  ( أراب سثوفت  )وهو من إنتاج  اجلامع ألوصاف الرسول  (3

 ن  من النصوص اليت تناولت وصثف الرسثول    5255ويقدم أكنر من 

 .وخلقه وعباداته وكنري من شؤونه

ار م مثن إصثد  3553هث 5232( اإلصدار األول)مسابقة السرية النبوية  (2

وحيتثوي الربنثامج علثى مسثابقة     ( عمثان ثثث  األردن ) اخلطيب إلنتاج الثربامج  
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وأسئلة خاصثة بالسثرية النبويثة مثع إمكانيثة التقيثيم املباشثر للمتسثابقني عثرب          

, الربنثثامج وهثثو يسثثاهم يف زيثثادة معلومثثات املتسثثابقني يف السثثرية النبويثثة       

شثر وينمث  التنثاف     و حيفز على التعلم غثري املبا , ا الناشئني منهموخصوًص

 .  يف معلومات قيمة يف سرية املصطفى , بني املتسابقني

ثثثث األردن ) مثثن إصثثدار اخلطيثثب إلنتثثاج الثثربامج     , أمهثثات املثثؤمنني  (2

وهو برنامج تعليم  بالصثوت والثن  خثاص بالشثباب والشثابات      (.  عمان

 .إال أن معلوماته مركزة وحمدودة, مزود ببعق األشكال والتقسيمات الفنية

معثثارك العثثرب والفتوحثثات اإلسثثالمية مثثن إصثثدار اخلطيثثب إلنتثثاج      (0

وحيتثوي الربنثامج علثى معلومثات وخثرائط عثن       ( عمثان ثثث  األردن )الربامج 

وقثثد يسثثتفيد منثثه الناشثثئة أكنثثر مثثن   ,  املعثثارك ومنهثثا غثثزوات الرسثثول  

 .غريهم

ن إصثثدار اخلطيثثب إلنتثثاج الثثربامج    السثثرية النبويثثة للبيثثت املسثثلم مثث     (3

وحيتثثوي الربنثثامج علثى مثانيثثة مصثثادر أساسثثية يف السثثرية  ( عمثثانث ثث األردن )

 .النبوية وهو حمدود املصادر مقارنة بغريه من الربامج األخرى

الصحابة ضمن املكتبة اإللكرتونية للبيثت املسثلم مثن إصثدار اخلطيثب       (5

م 3555هثثث5235لسثثنة  3,5اإلصثثدار (عمثثانثثثث األردن ) إلنتثثاج الثثربامج  

ى النصوص الكاملة ألكنر من تسعة مصادر من مصادر وحيتوي الربنامج عل

 . الرتاجم ألصحاب الن  
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م 3555 ةلسثن , من إنتاج شركة حرف العاملية. موسوعة السرية النبوية (2

وبهثكا  , وحيتوي الربنامج على ةسة كتب أصلية من مصادر السرية النبوية

 .السرية يعد الربنامج من أقل الربامج احتواء على املصادر األصلية يف

كمثثثا حيتثثثوي الربنثثثامج علثثثى جمموعثثثة مثثثن التقسثثثيمات واجلثثثداول            

ا هلثكا  الثيت أعثدت خصيًصث   , واملعلومات العامة والصور واخلرائط املختلفثة 

وقد وقعت يف يدي نسخة من إهداء مؤسسثة الشثي  سثليمان بثن     , الربنامج

 .الراجح  اخلريية زعبد العزي

عامليثثثة للشثثثباب اإلسثثثالم   مثثثن إنتثثثاج النثثثدوة ال , الغثثثزوات النبويثثثة (2

ككثثن أن يسثثاهم يف , وهثثو برنثثامج توضثثيح  خثثاص بالناشثثئة  , بالريثثاض

ا مثثثا يثثثرتبط وخصوًصثثث تعلثثثيمهم بعثثثق اجلوانثثثب مثثثن سثثثرية الرسثثثول  

 .بالغزوات

 :ةرامج أخرى ختدم السرية النبوية

تتثثوفر يف األسثثواق العديثثد مثثن بثثرامج احلاسثثب الثثيت ختثثدم البثثاحنني يف     

ة وإن كان كنري منها مدموج يف الثربامج اخلاصثة بالسثرية إال أنثه     السرية النبوي

 .البد من احلديث عنها على استقاللية

ا يف األسثواق  وتتواجثد حالًيث  : الربامج املتخصصة يف القرآن وعلومثه  (5

ويأت  يف مقثدمتها مثا أنثتج    , العديد من الربامج املختلفة يف القرآن وعلومه

واخلطيب والعثري  وغريهثا مثن     وحرف, منك زمن من قبل شركة وصخر
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, ا ما تيسر من حبث يف القرآن الكثريم الربامج اليت ختدم الباحث وخصوًص

وتفسثثري آياتثثه ومعرفثثة أسثثباب النثثزول وأزمنتثثه وربثثط ايفيثثات بأحثثداث        

و نقل لآليات بطريقة صحيحة وسليمة من األخطاء وخبط مجيثل  , السرية

وال ,   والرسثم اإلمالئث   كما تتيى االختيثار بثني الرسثم القرآنث    , ومشكل

 .شو أن شركة صخر قد سبقت الشركات األخرى يف هكا اعال

وه  برامج خاصة خبدمثة احلثديث   : برامج احلديث النبوي الشريف (3

النبثثوي الشثثريف ويثثأت  علثثى رأسثثها بثثرامج صثثخر وحثثرف واخلطيثثب         

والعري  وغريهثا مثن الثربامج املوسثوعية اخلاصثة خبدمثة احلثديث النبثوي         

وهكه الربامج تيسر عملية البحثث عثن النصثوص يف األحاديثث     , الشريف

, ومعرفثثة أسثثانيدها , واملقارنثثة بينهثثا , ويف مصثثادرها املختلفثثة ,  النبويثثة

وعلثى السثند وكثل مثا يثرتبط بعمليثة       , ورواتها وترامجهم واحلكم عليهم

وككلو شرح تلو األحاديث كما تيسثر علثى   , التخريج ودراسة األسانيد

قة ودون أخطاء مطبعية وإمالئية وخبطثوط مميثزة للحثديث    الباحث نقلها بد

والدقثة وسثهولة االسثتفادة     توتتفاوت هكه الثربامج يف اإلمكانيثا  , النبوي

حيثث متيثزت الثربامج    , منها من شركة ألخرى وإن تشثابهت يف املسثميات  

 .املنتجة من الشركات الكربى على غريها

 رية الرسثثول ا خاصثثة يف سثث والشثثو أن كتثثب احلثثديث حثثوت أبواًبثث     

مثع العلثم   , ا من تلو الربامجوبالتال  فإن دارس السرية النبوية يستفيد كنرًي
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أن كنريُا من أبواب السرية يف كتثب احلثديث أدرجثت يف بثرامج السثرية الثيت       

ومع ذلو فإن املتخصصني يف السثرية ال غنثى هلثم عثن     , سبق احلديث عنها

ث يف ثنايثا أبوابهثا املختلفثة    لسعتها ووجود أحثدا , الربامج اخلاصة باحلديث

 .ككن أن يستفيد منها الباحث يف سرية الرسول

تنافسثثثثت العديثثثثد مثثثثن الشثثثثركات :  بثثثثرامج التثثثثاري  واحلضثثثثارة (2

وعمثاد تلثو   , واملؤسسات علثى إنتثاج بثرامج خاصثة بالتثاري  اإلسثالم       

وقد تفاوتثت  , الربامج مجع املصادر التار ية األصلية يف برامج خاصة بها

ومن حيث الثربامج  , امج من حيث حمتوياتها من املصادر األصليةتلو الرب

 .املساعدة داخلها يف البحث والوصول إ  املعلومة وكيفية معاجلتها

مثثن 5,0اإلصثثدار رقثثم ( مكتبثثة التثثاري  واحلضثثارة) ويعثثد برنثثامج   (2

إنتثثاج اخلطيثثب يف عمثثان بثثاألردن مثثن أكنثثر الثثربامج اهلامثثة الثثيت حتثثوي        

ار يثة ضثخمة يف التثاري  اإلسثالم  وحتتثوي تلثو       موسوعات ومصثادر ت 

 .وعصره املصادر املدرجة على أقسام كبرية عن حياة الرسول 

إال أن حمتوياتثثه مثثن املصثثادر ال , ومنهثثا مثثا أنتجتثثه مؤسسثثة العثثري  (0

كما أن التعامل مثع  , ترقى ملستوى برنامج اخلطيب من حيث عدد املصادر

 .الربنامج فيه صعوبة للباحنني

مثن إنتثاج شثركة حثرف لسثنة      , و يأت  برنامج تاري  اإلسالموككل (3

ضثثمن هثثكه , م وزعتثثه مؤسسثثة الشثثي  سثثليمان الراجحثث  اخلرييثثة 3555
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الثثربامج املتخصصثثة يف التثثاري  والثثيت ككثثن أن, يسثثتفيد منثثه الباحثثث يف    

 .أن مصادره حمدودة مقارنة ببعق الربامج األخرى إال, السرية النبوية

من إنتاج مركز  3,0كتبة البيت املسلم اإلصدار برنامج التاري  من م (5

ويظهر أنه لتصثر مثن برنثاجمهم العثام     , يف األردن عمان( اخلطيب)الرتاث 

أنثتج بشثكل جديثد ولتصثر     , ايف التاري  واحلضارة الكي أشرنا أليه سثابقً 

 ..لغرض التسويق ضمن حزمة برامج أخرى, واصادر حمدودة

ته مؤسسة عبد اللطيثف للمعلومثات   برنامج التاري  اإلسالم  أنتج  (2

, وحيوي بعق املصادر وه  قليلة مقارنثة بغريهثا  , م5222هث 5252سنة 

 .كما يصعب التعامل معه يف حمرك الربنامج

وتتوافر يف األسواق جمموعثة مثن الثربامج    : برامج الرتاجم واألعالم (2

و مثا  أ, بعينثه  منفثرًدا  ااخلاصة بالرتاجم واألعالم سواء منها مثا  ث  كتاًبث   

وتيسثر تلثو الثربامج    , حيتوي على جمموعة من الكتب املختلفة يف الرتاجم

سثثرعة الوصثثول إ  الشثثخ  املطلثثوب واملعلومثثة املسثثتهدفة وبعثثق هثثكه 

الكتب اخلاصة بالرتاجم واألعالم مدجمة يف برامج السثرية وبثرامج التثاري     

ولثثكلو لثثن نتحثثدث عنهثثا , وبعثثق بثثرامج احلثثديث واملوسثثوعات العامثثة

لتفصيل ونضرب أمنلة لبعق ما أفرد منها يف برامج مسثتقلة ومنهثا علثى    با

 ثث:سبيل املنال
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هثثث مثثن 5252تثثاري  دمشثثق البثثن عسثثاكر اإلصثثدار األول سثثنة  أ ثثثث برنثثامج

إنتاج اخلطيب بعمان وحيتوي على مجيثع اعلثدات والرتاجثم اخلاصثة بهثكا      

ري مثن الصثحابة   الكتاب والكي حيوي تراجم موسعة وروايات مميزة لعدد كب

رضوان اهلل عليهم ترتبط بأحداث وشخصيات هامة يف السرية النبوية يسهل 

أن  اكمثث, وقثثد ال توجثثد يف غثثريه مثثن املصثثادر, تتبعهثثا مثثن خثثالل الربنثثامج

وتفثثرق تلثثو الروايثثات  , البحثثث عنهثثا يف الكتثثاب املطبثثو  أصثثعب لسثثعته  

 .وصعوبة توقع مظانها

شركة حرف  هم وقد أنتجت3555دار سنة سري أعالم النبالء إص ب ثث برنامج

والرتاجثم اخلاصثة    اعلثدات على مجيثع   الربنامج وحيتوي, للحاسب ايفل 

مثثن  كثثبريبهثكا الكتثثاب والثثكي حيثثوي تثثراجم موسثعة وروايثثات مميثثزة لعثثدد   

وقد تعاملت مع النسخة اليت وزعتها مؤسسة , الصحابة رضوان اهلل عليهم

ا يف تثثراجم هثثكا املصثثدر ثثثري جثثدً   و, الشثثي  سثثليمان الراجحثث  اخلرييثثة   

 األشثثخاص ومثثنهم الصثثحابة الثثكين ارتبطثثت حيثثاتهم حبيثثاة الرسثثول        

ا إال أنثثه مجثثع وإن كثثان املؤلثثف متثثأخًر, وشثهدوا الكثثنري مثثن وقثثائع السثثرية 

 .الكنري من الروايات املتناثرة عند غريه

ويثأت  يف مقدمثة ذلثو برنثامج مكتبثة األدب العربث        : برامج األدب (55

من إنتاج اخلطيثب بعمثان والثكي    , م5222هث 5235لسنة ( 5,5راإلصدا)
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, وتراثه العظثيم , حيتوي على كم هائل من مصادر األدب العرب  املختلفة

 .ومنها ما يرتبط بعصر الرسالة وبشخصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم

, وهثث  بثثرامج متنوعثثة خاصثثة باملعثثاجم اللغويثثة   : بثثرامج املعثثاجم  (55

ال أن الثثربامج العامثثة يف السثثرية والتثثاري  وغريهثثا     وغريهثثا إ, واجلغرافيثثة

صارت حتتوي على تلو املعثاجم وبالتثال  أمكثن االسثتغناء عنهثا كثربامج       

 .حيث وجدت يف الربامج اخلاصة مدجمة فيها, مستقلة

ثثثث ومثثا يتواجثثد منهثثا يف اللغثثة العربيثثة حمثثدود   : األطثثال  اجلغرافيثثة (53

نل اللغة اإللليزية وغريها وه  وتتوافر يف لغات عاملية م ثث حسب إطالع 

أكنر دقة فيما يتعلق اواضع جغرافية ختدم تاري  الشرق والغرب إال أن مثا  

وغثري  ,  دم منها السرية النبوية يعد شبه معدوم إال يف جمال اخلرائط العامة

وال يثثزال اعثثال فيهثثا مفتوحثثُا ملنتجثث  الثثربامج العلميثثة بالغثثة        , املفصثثلة

ختثثدم التثثاري   , ككثثن إنتثثاج أطثثال  جديثثدة ودقيقثثة   كمثثا أنثثه  , العربيثثة

ا وككثن مثن خالهلثا الرتكيثز علثى السثرية النبويثة علثى         عموًمث , اإلسالم 

ولعل النية قائمة لدى بعق اجلهات العلمية إلنتثاج هثكا   , وجه اخلصوص

ومعرفة دقيقثة  , النو  من األطال  الكي سيقدم خدمة هامة لطال  العلم

 .ألحداثللمواقع وارتباطها با

ويثثأت  يف مقدمثثة ذلثثو فتثثاوى شثثي    : املوسثثوعات العلميثثة العامثثة  (52

مثن  , م3555إصثدار سثنة   , اإلسالم ابن تيمية اليت أنتجتها شثركة حثرف  
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وككلو جممثو  مؤلفثات   , توزيع مؤسسة الشي  سليمان الراجح  اخلريية

وككلو مؤلفات تلميكه ابثن القثيم مثن اإلصثدار     , شي  اإلسالم ابن تيمية

 .م من إنتاج شركة اخلطيب بعمان5222هث 5252األول 

م الثكي أنتجتثه شثرطة    3555كما أن جامع الفقثه اإلسثالم  إصثدار سثنة     

 حرف يعد من املوسوعات العلمية العامة اليت ختثدم الباحثث يف سثرية الثن     

  وقد وزعته مؤسسة الشي  سليمان الراجح  اخلريية. 

يات وألفيثات مثن جمثامع    ومؤ, كما توجد موسوعات لتلفة لطالب العلم

ا ا ككثن أن يكثون مفصثلً   فيها إمجاًلث  دإال أن ما ور, الكتب يصعب حصرها

 .يف مواضع أخرى مما ذكر من أقسام الربامج

تعتمثثد املؤلفثثات يف السياسثثة الشثثرعية علثثى : املوسثثوعات السياسثثية (52

ويثثأت  يف مقدمثثة ذلثثو مثثادون مثثن   األدلثثة املقتبسثثة مثثن سثثنن الرسثثول  

 . أحداث سريته 

هتم الفقهاء املسلمون عرب العصور بهكا اللون من الفقه والتشريع أوقد      

وقد مجع عدد كبري مثن  , واألحكام فيما عرف عندهم باألحكام السلطانية

كتثثب السياسثثة الشثثرعية واألحكثثام السثثلطانية يف املوسثثوعة الثثيت أصثثدرها    

  واحتثثوى بثثاألردن بعنثثوان مكتبثثة الثثرتاث السياسثث( اخلطيثثب)مركثثز الثثرتاث

ويف هثكا اجلمثع   , ا من مصثادر السياسثة الشثرعية   على قرابة األربعني مصدًر

تيسثثري للبثثاحنني يف اقتنثثاء هثثكه املصثثادر العظيمثثة يف شثثريط واحثثد بثثل ويف      
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التعريف بها وبهكا العلم الشثرع  اهلثام الثكي جتاهلثه النثاس عامثة يف زمثن        

ن أن ختثثدم هثثكه وبالتثثال  ككثث, وإ  تطبيقثثه, هثثم أحثثوج مثثا يكونثثون إليثثه 

, ألحوال األمة والدولة اإلسالمية املوسوعات ما يتعلق بسياسة الرسول 

وعمثثثثوم فقثثثثه السثثثثرية النبويثثثثة يف اجلوانثثثثب القياديثثثثة واإلداريثثثثة وغريهثثثثا 

والشثثو أن اسثثتخدام الربنثثامج , واسثثتنتاجات الفقهثثاء مثثن تلثثو احلثثوادث 

 .ييسر الوصول إ  الشواهد املختلفة يف هكا اجلانب

 :اإلمكانات املتاحة يف أقراص الربامجأهم 

 .احتوائها على كم هائل من املصادر واملعلومات (5

حبيثث  , سهولة محلها والتنقل بها من مكان األخر بكل يسثر وسثهولة   (3

حمثددة آالف اعثدات توضثع يف     (دسثكات )ككن أن حيمل الباحثث يف  

 .توفر له املكان والتكلفة وسرعة الوصول إليها, اجليب

, بحث فيها والوصثول إ  املعلومثة املطلوبثة يف وقثت قياسث      سهولة ال (2

حيثث  , وتتفاوت هكه اخلدمة وإمكاناتها يف الربامج من شركة ألخرى

بثثثرزت الشثثثركات الكثثثربى وفاقثثثت غريهثثثا يف اإلمكانيثثثات املتاحثثثة يف 

 .وما حتتويه من لزون معلومات , التعامل مع األقراص

إ  احلافظثة واالسثتفادة منثه    سهولة اقتطا  أي ن  بعد حتديده ونقلثه   (2

أو العثثثرض يف احملاضثثثرات أو املراسثثثالت  , يف أثنثثثاء كتابثثثة األحبثثثاث 
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مع احلكر ومراجعة الن  عند احلاجة لوجود بعق األخطاء , وغريها

 .اإلمالئية يف عملية إدخال املصادر لدى بعق الربامج

علثى القثرص للرجثو  هلثا      جسهولة ختزين ملفثات خاصثة مثن الربنثام     (0

 .حلاجةعند ا

واستخدام أحجام وألوان , إمكانية املقارنة بني النصوص على الشاشة (3

 .لتلفة من احلروف حسب ما يريى الشخ  القارئ

سهولة الطباعة مباشرة من تلو الربامج على الطابعة واالسثتفادة منهثا    (5

يف حلظات معدودة كنصوص مطبوعة وجاهزة واالستغناء عن إدخاهلا 

 .يف معاجلة النصوص

نية اإلطال  على كتاب أو كتب حمددة بكاتها وتصفحها من خالل إمكا (2

 .الربنامج

كمثثثا أن هنثثثاك فوائثثثد أخثثثرى متعثثثددة ككثثثن أن يصثثثل هلثثثا املمارسثثثون     

 .واملستخدمون هلكه الربامج

 :مواق  اإلنرتنت املتخصصة يف السرية النبوية: ثانًيا

قثة برسثول   حينما يبحث اإلنسان عرب الشثبكة العنكبوتيثة عثن مالثه عال        

وحبياتثثه وسثثريته يعجثثب مثثن الكثثم اهلائثثل مثثن املواقثثع ذات الصثثلة      اهلل 

باملوضو  سواء منها مواقع مميزة تابعة جلمعيثات علميثة أو مكتبثات ومراكثز     

والصثثغار مثثنهم , أو مواقثثع أخثثرى خاصثثة بثثاألفراد وحتثثى الطثثالب, حبثثث
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يف  وسثثريته لدرجثثة أن الباحثثث     اسثثتحدثوها للتعريثثف حبيثثاة الرسثثول     

الشبكة العنكبوتية عن طريق أي من حمركثات البحثث سثيعنر علثى مثا يزيثد       

وهثكا يعطينثا   , ةسثمائة ألثف عنثوان ذا صثلة باملوضثو      ( 055555)عثن  

 .عرب شبكات احلاسب العاملية  ا عن حجم ما كتب عن رسول اهلل تصوًر

إن هكا الكم اهلائل من املواقع أو املوضوعات حيثوي الغثث والسثمني بثل      

أو ألصحاب بد  ,  اا أن بعق هكه املواقع يف األصل معادية للرسول ر

 . ال يلتزمون احلق يف معاجلة سرية الرسول , منسوبون لإلسالم

ويسثري علثى    كما أن بعضها األخر ممثن ينثافى ويثدافع عثن رسثول اهلل       

 .سنته وهديه

ف أن ومثن املعثرو  , وال شو أن هكه املواقثع حتتثاج إ  متابعثة ومتحثي       

الساحة مفتوحة للجميع دون استنناء وال يستطيع أحد أن يتحكم اثا يطثرح   

ومن املمكن أن تعا  املواقع , سواء يف إجياد املواقع أو اإلطال  عليها, فيها

الرئيسثثة منهثثا عثثن طريثثق تزكيثثة املناسثثب منهثثا ووضثثع الثثروابط بينهثثا وبثثني   

واقع اجليدة ويزيثد مثن اإلقبثال    املواقع اإلسالمية املميزة واملرتادة اا يدعم امل

 . عليها

أن  اإذ, ومن الصثعب يف منثل هثكا البحثث دراسثة شث ء مثن هثكه املواقثع         

األمر حيتاج إ  مزيد من الدراسات والتنقيى لكن معرفة اجلهة اليت أسسثت  

املوقع ووضعت حمتوياته يف الغالب يثدل علثى احملتثوى ألنهثم سثيقدمون مثا       
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ع احتمثثال ورود أخطثثاء حتثثى مثثن ذوي   مثث, يناسثثب تثثوجههم واعتقثثادهم 

واحتمال وجود موضوعات جيدة ومميزة عن رسول , االجتاهات الصحيحة

فشخصية الرسثول  , حتى عند أصحاب البد  بل وعند غري املسلمني اهلل 

  شدت أنظار أحبائه وأعدائه  ,      وما يطثرح يف هثكه املواقثع هثو صثدى

بكثل مثا طثرح مثن     , وسريتهوحياته  للنتاج العامل  عن شخصية الرسول 

 .ا أو إجيابياهكا النتاج سلبًي

 وقد أوردت يف ملحقات البحث بعق املواقثع اخلاصثة بسثرية الرسثول     

أو مواقثع  ,  بعق منها مواقع حتتوي على مادة علميثة خاصثة بالرسثول    

  .(220)تسوق لكتب أو مواد إعالمية عن حياة الرسول 

 :والوثائق اخلرائط والرسومات: ثالًثا

تعد جغرافية السرية النبوية وما يرتبط بهثا مثن األمثاكن ذات العالقثة علثى      

ذات صثلة مباشثرة بأحثداثها    , مستوى بثالد العثرب وعلثى املسثتوى العثامل      

, وقد توجه علماء البلدانيات املسلمون بالدراسثة والتحقيثق لتلثو األمثاكن    

احلاسثوبية  ويف الوسثائط  , وألفوا فيها مؤلفثات خاصثة يف كثنري مثن األحيثان     

, الطبيعيثة  رأو الصثو , اجلديدة من التشويق وحسن العرض سواء للخثرائط 

بل أن التقنيثة احلدينثة   , لعلم السرية النبوية أو اإليضاحية ما  دم الدراسيني

تؤهثثثل الباحثثثث لالطثثثال  عثثثرب األقمثثثار الصثثثناعية وعثثثن طريثثثق احلاسثثثب 

                                                 

 .من هكا البحث, 323ص , املالحق: انظر( 2)
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أو , مثن صثور  أو مثا يثرتبط بهثا    , واالنرتنت مباشرة علثى مواقثع األحثداث   

كمثثا أن , وثثثائق والثثيت ال يسثثتغين عنهثثا دارس السثثرية النبويثثة ومدرسثثها     

الوثائق ذات الصلة اوضوعات السرية ككن حفظها وعرضها بطثرق ميسثرة   

أن وسثثثائل العثثثرض  اكمثثث, وسثثثهلة ختثثثدم علثثثم السثثثرية والتثثثاري  عموًمثثثا

ككثن أن  احلاسثوبية   ضوالتشويق اليت تقثدم بهثا املثواد التار يثة عثرب العثرو      

 .تقدم خدمة غالية وجليلة لعلم السرية النبوية استوياته املختلفة

 :فوائد استخدام احلاسب يف السرية النبوية

سثثهولة احلمثثل حيثثث ككثثن للباحثثث أن حيمثثل يف دسثثو واحثثد ككثثن   (5

وضثثعه يف جيبثثه مثثا يزيثثد علثثى اخلمسثثمائة مصثثدر مثثن مصثثادر السثثرية  

, أن يتحمل أي مشثقة يف ذلثو   النبوية واا يزيد على لأللف جملد دون

بل أصبى بإمكثان اإلنسثان محثل قاعثدة معلومثات صثغرية ال تتعثدى        

حجثثثم اإلبهثثثام يسثثثتطيع أن حيمثثثل فيهثثثا ماليثثثني الصثثثفحات وآالف   

دون عنثثثاء وككثثثن إن يسثثثتخدمها مباشثثثرة يف أي جهثثثاز    , اعلثثثدات

 .كمبيوتر يتيسر له

ة الثثيت تعجثثز تيسثثري السثثعر حيثثث ككثثن أن يقثثتين هثثكه املصثثادر الكثثنري (3

, ا يف كثثثنري مثثثن األحيثثثاناملكتبثثثة عثثثن اسثثثتيعابها بسثثثعر مناسثثثب جثثثًد

 .ا يف الوقت احلاضر حيث نزلت أسعار العديد من الربامجوخصوًص

سرعة الوصول إ  املعلومة حيثث ككنثه عثن طريثق البحثث الوصثول        (2
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إ  املعلومة املطلوبة بلحظات بسيطة بل واجلمع بني املعلومات املتفرقة 

 .ادر متعددة واإلطال  عليها يف وقت واحد على شاشة العرضيف مص

تثثوفري الوقثثت علثثى الباحثثث واإلطثثال  علثثى مواضثثع دقيقثثة يف أمثثاكن  (2

 .متعددة بأقصر فرتة ممكنة

الوصول إ  أحدث ما كتب يف السرية من مقاالت عثن طريثق الشثبكة     (0

, والوصثثول إ  اعثثالت العلميثثة املتخصصثثة   , العنكبوتيثثة اإلنرتنثثت 

ب مقثاالت أو موضثوعات حمثددة ككثن أن تصثل خثالل حلظثات        وطل

 .عن طريق الربيد اإللكرتون 

اإلطال  على ما كتب باللغات األخرى كاإللليزية وغريها عثن سثرية    (3

 .عن طريق حمركات البحث يف الشبكة العنكبوتية العاملية  الرسول 

ة ا صثثور حيثثإمكانيثثة مشثثاهدة اخلثثرائط والصثثورة للمواقثثع بثثل وأحياًنثث  (5

ومتحركثثة سثثواء صثثور حقيقيثثة جغرافيثثة وغريهثثا أو صثثور إيضثثاحية     

 .وبألوان طبيعية أو لتارة, للتحركات العسكرية وغريها

إمكانية تكبري ما يتم عرضه عن طريق احلاسب للطالب واملتعلمني من  (2

نصوص أو صور ليشثاهدها مجهثور أكثرب عثن طريثق أجهثزة العثرض        

 (.الداتا شو)
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وترحيلثثها عثثن طريثثق الربيثثد اإللكرتونثث  مثثن    إمكانيثثة نقثثل املعلومثثة   (2

بسثثرعة كثثبرية وبدقثثة أكثثرب    , شثثخ  أو مثثن مركثثز علمثث  إ  أخثثر    

 .وعرب لتلف البلدان واألماكن, وبأشكاهلا وألوانها املختلفة

سهولة طرح احملاضثرات والثدروس يف السثرية النبويثة أو غريهثا عثرب        (55

 العثامل واملثتعلم   احلاسب إ  لتلف أحناء العامل واالتصال املباشثر بثني  

 (.اإلنرتنت)عن طريق الشبكة العاملية 

إمكانيثثة اجلمثثع بثثني املثثادة العلميثثة والصثثور التوضثثيحية والوسثثائل      (55

 . املتعددة يف التشويق واإليضاح لتعليم سرية الرسول 

 :سجبيات استخدام احلاسب اآللي يف  جم السرية

قثثراص وجثثود بعثثق األخطثثاء يف إدخثثال املصثثادر األصثثلية يف األ      (5

وبالتثثال  ضثثرورة مراجعثثة الثثن  حثثني احلصثثول عليثثه مثثن الثثربامج مثثع   

 .والتأكد من صحتها, النصوص األصلية املطبوعة

االعتماد يف البحث على احلاسب مما يقلل إمكانية التعلم غري املباشر  (3

 .العامة اليت تهدف للوصول إ  املعلومة تمن خالل القراءا

واسثتهدافها  , دوديثة معلوماتهثا  الوقو  يف سثلبية بعثق الثربامج وحم    (2

مما حيري املسثتخدم واملشثرتى   , للعناوين الكبرية بغق النظر عن مستواها

املطلعثني علثى   , إن مل يكن عنده مثن  دمثه مثن املتخصصثني    , للربامج

 .علوم السرية وعلى ما  دمها من برامج احلاسب يف وقت واحد
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عثثداء ومثثن أ, اسثثتغالل مواقثثع احلاسثثب مثثن بعثثق أصثثحاب البثثد  (2

 . اإلسالم يف إعطاء صورة غري صحيحة عن رسول اهلل 

وجود التناف  بني الشركات التجارية يف إجياد الربامج على أقثراص   (0

كمثا  , مدجمه جعلها تتجاهل أعمال بعضها البعق وتكثرر نفث  العمثل   

أن بعضثها عمثد إ  إنتثاج جزئث  لرباجمثثه يف السثرية قصثرها علثى أعثثداد        

ها بسثثعر أقثثل مثثع إبقائثثه لعنثثوان كثثبري  يثثل    حمثثددة مثثن املصثثادر ونشثثر  

ممثا  , للمشرتي أنه ال فرق بينها وبثني الربنثامج األخثر األوسثع يف السثرية     

جيعثثل املشثثرتي للربنثثامج احملثثدود اخلثثربة ال يكتشثثف هثثكا الفثثرق إال بعثثد  

 .التعامل مع الربنامج

ورغم مثا سثبق مثن سثلبيات ومثا ككثن أن يكتشثفه ايفخثرون إال أن علثم          

ة اسثثتفاد كغثثريه مثثن هثثكه التقنيثثة احلدينثثة ووعثثاء املعلومثثات املتجثثدد    السثثري

واملطلوب هو اسثتمرار االسثتفادة مثن    , والقوي و وسائل العرض املصاحبة

 .هكا الوعاء وتصحيى األخطاء والتمييز
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 أهم التوصيات

 وإنتثاج املزيثد مثن    , التوسع يف استخدام احلاسب يف تعليم السرية النبوية

لربامج التوضثيحية املدروسثة املبنيثة علثى األخبثار الصثحيحة واملراعيثة        ا

ا وخصوًصث  للقواعد الشرعية اليت تربط أبناء األمثة حبيثاة نبيهثا حممثد     

بأسثثاليب راقيثثة جتمثثع بثثني التعلثثيم     , الشثثباب مثثنهم جيثثل الكمبيثثوتر   

 .والتشويق

  عية وإبثداء  متابعة املواقع اخلاصة بربامج السرية وغريها من الربامج الشر

وتزكيثثة املناسثثب منهثثا مثثن قبثثل  , املالحظثثات عليهثثا بعثثد دراسثثة متأنيثثة 

جهات معنية مشهود هلا باإلنصاف واحلكم الشرع  والعلم  الصثحيى  

حبيثثث تكثثون تزكيتهثثا ذات قيمثثة خاصثثة عنثثد  , علثثى منثثل هثثكه املواقثثع 

 .املشتغلني بعلم السرية وبعلوم الشريعة األخرى

    ية وجغرافيثثة ألحثثداث ووقثثائع السثثرية   إجيثثاد أطثثال  وصثثور توضثثيح

يف علثم السثرية وإخراجهثا     ةوربطها بالقرآن الكريم وبالنصثوص الثوارد  

حبيثثث تفيثثد املثثتعلمني واملعلمثثني لسثثرية   ( سثث  دي)علثثى أقثثراص ليثثزر  

واثثا يسثثهل عرضثثها علثثى األجهثثزة املختصثثة يف قاعثثات        الرسثثول 

غرافيثة احلدينثة,   والرتكيز على الصثور اجل , التدري  واحملاضرات العامة

واالستفادة من صور األقمار الصثناعية وغريهثا مثن خثرائط االستشثعار      

 .واملناطق احلدينة, لربط خرائط السرية النبوية بالواقع املعاصر, عن بعد
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       احلرص على إجياد مواقع على شثبكة اإلنرتنثت ختثدم سثرية الرسثول 

ا ملثا يناسثب عقليثات    وترمجة ما هو قائم فعلًي, باللغات العاملية املختلفة

أصحاب اللغات األخرى ربطها بهيئات علمية منثا سثبة تقثوم بتوجيههثا     

 .وتقوكها باستمرار

 للثثربى تهثثدف ال الثثيت دعثثم املؤسسثثات التعليميثثة احلكوميثثة واملنظمثثات 

 من إنتاجها تشجيع أو ,براج مميزة يف السرية النبوية إنتاجوإعانة  تمويلل

 ومثن خثالل دعثم    .واملثنى  كاجلوائز واملادية ةاملعنوي احلوافز تقديم خالل

 (223).ربامجال هكه

   إجيثثاد معثثايري موحثثدة إلنتثثاج بثثرامج الثثرتاث اإلسثثالم  ومنهثثا مثثا يتعلثثق

 .يضمن صحتها وجودة استخدامها بسرية الرسول 

   اإلطال  على األساليب العاملية املختلفة يف إنتاج برامج التواري  والسثري

فادة مثثثن أسثثثاليب العثثثرض والتشثثثويق  لثثثدى األمثثثم األخثثثرى واالسثثثت 

 .واالستفادة منها فيما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

  إجياد أقراص خاصة ختدم املقررات الدراسية للسرية النبوية يف املستويات

 .مدعومة باخلرائط والصور التوضيحية, التعليمية املختلفة

 

                                                 

 .3ص , (كتب الرتاث اإلسالميةحالة برامج ) السلع املعلوماتية ,السحيبان ( 2)
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 :املالحق

  : (225)حياة الرسول سرية و املواق    أمثجة لببض : املجحق األول

 (.مع مالحظة أن إيرادها هنا اليعين تزكية هلا)

- 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://members.tripod.com/oum_abdulaziz/WhoWasMohd1.htm. 

- 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.htm. 

- http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/6808/sirah.html. 
 

                                                 

 .هث5232أمنلة املواقع  َّ إعدادها يف عام( 0)

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://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.geocities.com/Athens/Acropolis/6808/sirah.html
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 :(222)حياة الرسول سرية وكتب     مبي مواق  : املجحق 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/0913321532/

104-8215033-4259156?vi=glance .  

TheProphet 

Peace & Blessings be Upon him  

- The Prophet and the people who opposed him. 

- How to make the Prophet Muhammad come alive for your 

children. 

                                                 

 .هث5232أمنلة املواقع  َّ إعدادها يف عام( 3)

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.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
http://www.soundvision.com/info/seerah/enemy.asp
http://www.soundvision.com/info/seerah/kids.asp
http://www.soundvision.com/info/seerah/kids.asp
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- 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 . 

 

   (222) :منتجات إ المية وأفالم    حياة الرسو ل: املجحق الثالث

   :جات فيديو  رب احلاسبمنت( 8

- Muhammad: Legacy of a Prophet Video DVD. 

- Understanding the Seerah (6 video set). 

- Peace, War and Alliances in the Prophet's Life. 

                                                 

 .هث5232أمنلة املواقع  َّ إعدادها يف عام( 7)

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
http://soundvision.com/Shop/pview.asp?Item=110-176
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- 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 . 

 

 :    حياة الرسول صوتية  رب احلاسب أشرطة ( 8

- 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=110-175
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


 

 

 

 

 

 

 أبعاد إدراية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية النبوية

 

110 

- 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 . 

- The Prophet's Hands 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=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
http://soundvision.com/Shop/pview.asp?Item=710-007
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- The Prophet's Hands (cassette). 

 

 :  كتب    السرية تباع  رب شبكة احلاسب( 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://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=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
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 (255) : القة ةالسرية ملواضي  احلديث ومال  ةبض الرواةط: املجحق الراة 

- The Science of Hadith. 

- An introduction to the science of Hadith. 

- Hadith's authenticity. 

 

 الــي الرمسيــة لجشــركات املنتجــة لجــربامج  املواقــ  ةبــض: املجحــق اخلــام 

 (255) :ختدم السرية النبوية

العنثوان  . لشثركة حثرف لتقنيثة املعلومثات     الرمس املوقع (. 3555) حرف

  http://www.harf.com:  على شبكة اإلنرتنت

العنثثوان . لشثثركة العثثري  للكمبيثثوتر  الرمسثث  املوقثثع(. 3555) العثثري 

   http://www.elariss.com:  على شبكة اإلنرتنت

 ,ملركثز الثرتاث ألحبثاث احلاسثب ايفلث       الرمسث   املوقثع (. 3555) الرتاث

العنثثثثثثثثثوان علثثثثثثثثثى شثثثثثثثثثبكة  (. األردنث               عمثثثثثثثثثان), طيثثثثثثثثثباخل

   http://www.turath.com:اإلنرتنت

                                                 

 .هث5232أمنلة املواقع  َّ إعدادها يف عام( 2)

 .هث5232أمنلة املواقع  َّ إعدادها يف عام( 2)

http://www.islamicvoice.com/2001-07/hadith.htm
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العنثثثوان علثثثى شثثثبكة    . للمحثثثدث  الرمسثثث   املوقثثثع (. 3555) ثاحملثثثد 

  http://www.muhaddith.org:  اإلنرتنت

العنثثثثثثوان علثثثثثثى شثثثثثثبكة   . للشثثثثثثبكة اإلسثثثثثثالمية املوقثثثثثثع الرمسثثثثثث   

  http://www.islamweb.net:اإلنرتنت

العنوان علثى شثبكة   . اهلندسية لتطوير نظم احلاسبلشركة  الرمس  املوقع

   http://www.rdi-eg.com: اإلنرتنت
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 :املصادر واملراج 

 .القرآن الكريم

 .حممد بن إبراهيم: السحيبان 

قسثثم , حالثثة بثثرامج كتثثب الثثرتاث اإلسثثالمية    : السثثلع املعلوماتيثثة  -

حبثث غثري   , االقتصاد جبامعة األمام حممثد بثن سثعود اإلسثالمية يف الريثاض     

 منشور

( 5,5صثدار رقثم   اإل)مثن إنتثاج شثركة صثخر      برنامج القرآن الكثريم  -

 .م5225لسنة 

من إصدار اخلطيب ( 5,0اإلصدار رقم)مكتبة السرية النبوية ثث  برنامج -

 .م5222هث 5235(  عمانثث األردن ) إلنتاج الربامج 

الشثثركة )وهثثو مثثن إنتثثاج    اجلثثامع ألوصثثاف الرسثثول   ثثثث  برنثثامج -

 .م3555, بالقاهرة( اهلندسية لتطوير نظم احلاسب 

, سابقة السرية النبوية مثن إصثدار اخلطيثب إلنتثاج الثربامج     مثث  برنامج -

 .هث5232, عمانثث األردن 

األردن , أمهات املؤمنني من إصدار اخلطيب إلنتثاج الثربامج  ثث  برنامج -

 (.ت .د) ثث عمان

معارك العرب والفتوحثات اإلسثالمية مثن إصثدار اخلطيثب       ثث  برنامج -

 (.ت.د), عمانثث  ناألرد, إلنتاج الربامج
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السثثرية النبويثثة للبيثثت املسثثلم النبويثثة مثثن إصثثدار اخلطيثثب  ثثثث  برنثثامج -

 .م3555هث 5235لسنة ( 3,5اإلصدار ), عمان ثث األردن, إلنتاج الربامج

الصثثحابة ضثثمن املكتبثثة اإللكرتونيثثة لألسثثرة املسثثلمة مثثن   ثثثث  برنثثامج -

 (.ت.د( ) 3,5) اإلصدار, عمانثث األردن , إصدار اخلطيب إلنتاج الربامج

, مثن إنتثاج شثركة حثرف العامليثة     . موسوعة السثرية النبويثة   ثث   برنامج -

 زنسثثخة مثثن إهثثداء مؤسسثثة الشثثي  سثثليمان بثثن عبثثد العزيثث  , م3555سثثنة 

 .الراجح  اخلريية

من إنتاج الندوة العاملية للشباب اإلسالم  , الغزوات النبويةثث  برنامج -

 (.ت.د), بالرياض

مثن إنتثاج شثركة صثخر     , النبوي الشريف موسوعة احلديثثث  برنامج -

 .م5222لسنة 

, موسثثثوعة احلثثثديث الشثثريف مثثثن إنتثثثاج شثثثركة حثثثرف ثثثثث  برنثثامج  -

 .م3555لسنة ( 3,5) اإلصدار

مثثن إنتثثاج اخلطيثثب يف عمثثان    , مكتبثثة التثثاري  احلضثثارة  ثثثث  برنثثامج -

 . م5222هث 5235لسنة (  5,0اإلصدار رقم ), باألردن

مثن إنتثاج   , (اإلصثدار األول )البثن عسثاكر    تاري  دمشقثث  برنامج -   

 .م5222هث 5252لسنة , اخلطيب يف عمان باألردن
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, سري أعالم النبالء من إنتاج شثركة حثرف للحاسثب ايفلث      ثث برنامج -

 .م3555إصدار سنة 

للمعلومثات  من إصثدار عبثد اللطيثف    ,   اإلسالم التاري ثث برنامج -  

 .م5222-هث 5252لسنة , (اإلصدار األول)

, م3555مثن إنتثاج شثركة حثرف لسثنة      , تاري  اإلسثالم  ثث برنامج -  

 .توزيع مؤسسة سليمان الراجح  اخلريية

, عمثثثان األردن, مثثثن إنتثثثاج اخلطيثثثب, األدب العربثثث  ثثثثث برنثثثامج -  

 .م5222-هث5235لسنة ( 5,5اإلصدار)

لسثنة  , جمموعة فتثاوى ابثن تيميثة مثن إنتثاج شثركة حثرف        ثث برنامج -  

 .توزيع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجح  اخلريية, م3555

مؤلفات شي  اإلسالم ابن تيمية وكثكلو مؤلفثات تلميثكه    ثث  برنامج -  

اإلصثثدار األول لسثثنة , اخلطيثثب يف عمثثان بثثاألردن , ابثثن القثثيم مثثن إنتثثاج 

 .م5222هث 5252

لسثثنة , جثثامع الفقثثه اإلسثثالم  مثثن إنتثثاج شثثركة حثثرف   ثثثث برنثثامج -  

 . وزيع مؤسسة سليمان الراجح  اخلرييةت, م3555

اخلطيثثب يف عمثثان   مثثن إنتثثاج , مكتبثثة الثثرتاث السياسثث   ثثثث برنثثامج -  

 (ت.د) , باألردن


