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اليهر اليبوي يف موادهة مصكالت اهلذرة
دراسة حتليلية
The prophetic approach on facing the problems of
migration, an analytical study
إعداد
د .عواطف علي حمند اجليوبي
األستاذ ادلشارك باحلديث وعلومو جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن بالرياض
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املستدلص
يتناول البحث األساليب اليت سار عليهاا الناص ىالهلل ال علياو وسال يف معاجلاة ماا يناتم مان
إشااالا ت اذلجاارة وىااعوبات التاأقل والتالياام مااب البيبااة اجلدياادة علااهلل فا ااة األىااعدة وقااي العدالااة
واإلنسانية اليت مثلتها ىذه األساليب فما تناول إقارار مباد حا تشاريب احلرياات وميا بان سااليب
التخطيط دلا قبل اذلجرة ومابعدىا.
وتناولاات اخلا ااة النتاااام الاايت رف ا ت علااهلل وليااة األس االيب الاايت ااااذىا النااص ىاالهلل ال عليااو
وسل لالل ما واجهو ادلهاجر من ىعوبات اقتصادية واجتماعية و منية وىحية وبيبياة وموافباة ىاذه
التش ا اريعات دل تحل ااهلل احل ااال وجوانا ااب التمي ا ا وا بتال ااار ال ااى جا ااا ت يف اناي ااا حل ااول زم ااة اذلجا اارة
وىعوبات التاليم وا نت ال.
الكلمات المفتاحية :النهم ا النبوي ا مشالالت ا اذلجرة.
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781 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
The research deals with the strategies pursued by the Prophet (peace and
blessings of Allah be upon him) in dealing with the problems of migration and the
difficulties of acclimatization and adaptation to the new environment at all levels,
and the values of justice and humanity represented by these strategies before and
after migration.
The conclusion focused on the comprehensiveness of the strategies
adopted by the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) for all the
economic, social, security, health and environmental difficulties faced by the
migrant, to keep abreast with these legislations and the aspects of excellence and
innovation that came during the crisis of migration and the difficulties of
adaptation and transition.
Keywords:
Prophetic- Approach- Migration- Problems.
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املكدمة
اذلجاارة اقااتالع ماان اجلااذور وسلطااط بااديل ا ااطراري – يف الغالااب – ولاايا ايتياااري إذ
ؽلالن للمر ن يهاجر من األ حلل إىل األقل بل إن ىجرتو تاأ الصااً مان زماة دينياة و سياساية
و اقتصااادية و منيااة و ريفبااة يف وساان حوالااو وا رت ااا نياتااو وماان ىنااا ؽلالاان ال ااول ن ي
ىجرة بد ن تالون ذلا ىداف و من يالذلا مبتغاىا وتتجش الصعاب ألجلها.
ومبا ن اذلجرة ن ع للمر من مألو او ورحيال عان زلبوباو وإقادام ضلاو آّهاول قاال الناص ىالهلل
ممد»(ٔ) الشااأ نااو شلااا يشا علااهلل
ال عليااو وساال « اللهممح حبممي إلينمما المدبنممة ةحبنمما مكممة
النفا اتيانو ويث ل عليو بنيانو وا نساان بطبعاو م ااوم للتغياري فااره لاو وماا يساتجد علاهلل ادلار باد
ن لااو ىااعوبات يل مااو العماال علااهلل تااذليلها وراوزىااا وقااد رسا الناادوي دقااة الو ااب الااذي قباال عليااو
النااص ىاالهلل ال عليااو وساال «وىالااذا ي ينت اال رسااول ال ىاالهلل ال عليااو وساال وادلهاااجرون ماان
مدينااة -مالااة -إىل قريااة -يثاارب -باال انت اال ماان مدينااة إىل مدينااة وإن فاناات ى ا الياارى اتلاام
عن األوىل يف مظاىر فثرية للحيااة وفانات ىاغر منهاا نسابيا ولال ّان احليااة يهاا فانات فثار تع ّاداً
تنوعاً لوجود ديانات وبيبات وا ا ات سلتلفة »(ٕ).
وال حلايا اليت سيواجهها الرسول فثر ّ
وادلتأماال للهجاارة النبويااة غلااد ن النااص ىاالهلل ال عليااو وساال انااتهم العديااد ماان األساااليب الاايت
ساعدت علهلل التاليم ومواجهاة ىاعوبات ا نت اال منهاا ماا فاان قبال اذلجارة اطيطااً ذلاا ومنهاا ماا
ف ااان بع ااد اذلج اارة تثبيتا ااً ذل ااا وإرس ااا ً ل اادعاامها وو ي ا ااً ألى اادا ها وى ااذه اإلجا ارا ات ا سا ا اتيجية
سااتالون مو ااوع ىااذا البحااث ادلعنااون ب «الممنهج النبمموي فممي مواجهممة مشممكالت الهجممرة ،دراسممة
تحليلية».
وعل ااهلل ال اريف م اان ن البح ااوث ح ااول اذلج اارة النب ااوة مس اات الالث ااري م اان جوانبه ااا وتناولته ااا
با ساات را والتحلياال إ أ ي قاام علااهلل نااث تناااول اذلجاارة النبويااة ماان مالااة إىل ادلدينااة ماان زاويااة
اإلج ارا ات ال اايت س اااعلت بص ااورة ياى ااة يف التالي اام وا ن اادماج ومواجه ااة ى ااعوبات ا نت ااال عل ااهلل
ادله اااجر وفي اام س اااعلت يف ت ااأقل ادله اااجرين واطلا ارابه يف بوت ااة آّتم ااب اجلدي ااد بيس اار وسالس ااة
مشااهودة وماان ىنااا ؽلالاان استالشاااف مااا تبناااه الاانهم النبااوي ماان سياسااات تااذوب يهااا مااا يالقيااو
(ٔ) سيأ ارغلو يف انا البحث.
(ٕ) عل ا ب ااو احلساان ب اان عبااد احل ا ب اان خاار ال اادين الناادوي .الس اارية النبويااة أل احلس اان الن اادوي( ..طٕٔ
دمش دار ابن فثري ٕ٘ٗٔ ه).
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ادلهاااجر م اان عنااا اذلج اارة ومااا ينبغ ا لاادول ادلهج اار تبنيااو جلع اال اذلج اارة يط ااوة ينااتع ّٔ ااا ادله اااجر
وتسااتفيد منهااا الااديار الاايت تساات طب ادلهاااجرين .ويساالط الحلااو علااهلل الاادور الريااادي الااذي قااام بااو
اإلسااالم يف بااث قااي اإلنسااانية والعادليااة يف التالا اال والت ا زر .فااذلأ ا ن البحااث يف ىااذا ادلو ااوع
يسه يف إبراز ال
 إبراز شخصية النص ىلهلل ال عليو وسال يف التخطايط للهجارة و ولياة ىاذا التخطايط جلمياب
جوانب اذلجرة.
 الدور ال يادي للنص ىلهلل ال عليو وسل يف مواجهاة األزماات والتعامال ماب ىاعوبات التن ال
بالياسة وحالمة.
 األس اااليب الفعال ااة ال اايت تبناى ااا الن ااص ى االهلل ال علي ااو وس اال يف جع اال اذلج اارة ن ط ااة انط ااالق
التح ي ىداف الدعوة.
 إمالانية تبين السياسات النبوية يف دول ادلهجر ف نرت بالعاي ضلو اإلنسانية والعدالة.
مصكلة البشح:
تتحدد مشااللة البحاث ىناا يف ال فيام تعامال الناص ىالهلل ال علياو وسال ماب إشاالاليات
اذلجرة وفيم وظفها لصاحل ادلهاجر وبلد اذلجرة معاً؟
ومن السؤال الساب تتفرع األسبلة التالية
ٔ -ما ى مالمح التخطيط ال بل والبعدي يف اذلجرة من مالة إىل ادلدينة؟
ٕ -ما ى ى األساليب اليت ااذىا النص ىلهلل ال عليو وسل وفانت سابباً يف تااليف معحلاالت
ا يتال ات النارة عن تغيري ادلالان و دان ادلال واألىل؟
ٖ -فيم ؽلالن ا ستفادة من آلية و ي التاليم وا نسجام عند ادلهاجرة يف بلدان اذلجرة احلالية؟
ٗ -مااى ال ااي اإلنسااانية الايت تبنتهااا اخلطاوات الايت ااااذىا النااص ىالهلل ال عليااو وساال يف ىجرتااو
من مالة إىل ادلدينة؟
البشوخ والدراسات السابكة:
الدراسات حول اذلجرة النبوية استفا ت نثاً وتن يباً واستنباباً شلا يصعب حصره ومنهاا ماا
جا ت اذلجرة يف انا ه فالتب السرية ومنها ما ايتصت باحلديث عن اذلجارة النبوياة عاماة ولالان
البحوث اليت تناولت ىجرتو ىلهلل ال عليو وسل من مالة إىل ادلدينة من يالل نظرة معاىارة قليلاة
وي قاام يف م اراجعيت لتلااأ الالتابااات العلميااة ماان تناااول اس ا اتيجيات التالياام ومواجهااة ىااعوبات
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التن اال باس اات اللية وبن ااا ى ااذا البح ااث ي ااأ م اان ى ااذه ال اوي ااة ياى ااة بدراس ااة حديثي ااة قاام ااة عل ااهلل
النصااوص والاااار هااو مو ااوع جديااد يف بابااو ومااا تعر ااو الباحثااة ىنااا ماان دراسااات ذلااا اساالوب
معاىر يف عرض اذلجرة النبوية شلا يتفا ماب ىاذا البحاث يف ا رااه وؼلتلام يف ا تاوى وادلحلامون
ومن برز تلأ الدراسات نشري إىل ما يل
ٔ -دراسااة الاادفتور سااليمان باان عل ا السااعود بعن اوان « حاديااث اذلجاارة حتااب وو ي ا ودراسااة»
وتحلمنت األحاديث وردت يف اذلجرة وتتبعها يف مظاهنا دراسة حديثية هية تارؼلية.
ٕ -دراسااة س اارة الباااز بعن اوان «ادلؤاياااة باان ادلهاااجرين واألنصااار دراسااة دعويااة» وتاادور حااول
مظاااىر ادلؤاياااة ورلياتااا تش اريعياً وتارؼلي ااً والاارد علااهلل الشاابهات ا ستش اراقية واإل ااادة ماان
ادلؤاياة يف العصر احلا ر والدعوة إىل ال وادلؤاياة.
ٖ -دراسة زلماد متاوا الشاعراوي بعناوان «اذلجارة النبوياة» ؤّاا عارض بتسلسال تاارؼل ألحاداث
اذلجرة النبوية وبعض ما قام بو النص ىلهلل ال عليو وسل يف م امو يف ادلدينة.
ٗ -دراساة عمار يحاان ادلرزوقا بعناوان «ادلنظاور الشارع للتالا ال ادلعيشا بان اجلماعاة يف
وقااات األزمااات وآّاعااات» وتناولاات جانااب ادلؤاياااة باان ادلهاااجرين واألنصااار فنمااوذج
للتالا اال الااذي رساااه اإلسااالم وقاات األزمااات وى ا اس ا اتيجية ااقبااة دت إىل حاال مشاااللة
ادلهاااجرين ماان الناحيااة ادلعيشااية ول ااد اقتصاار عليهااا دون مااا ساواىا ماان سياسااات تبناىااا النااص
ىلهلل ال عليو وسل يف حل األزمات اليت حل ت بادلهاجرين.
٘ -دراسة د .زلمد عل ىاحل بعنوان «الرسول ىالهلل ال علياو وسال وتنمياة اإلباداع مان ياالل
ادلؤايااة باان ادلهااجرين واألنصااار» وىا فمااا يتحلاح ماان عنواهناا تتناااول جواناب اإلبداعيااة يف
رربة ادلؤاياة وىو نث شي ذا استنبابات جيدة.
 -ٙدراسااة  .ع يا ة جخياال ياريط بعناوان «ادلؤاياااة باان ادلهاااجرين واألنصااار ىااور ماان التالا اال
ا جتماااع » حيااث تناولاات مااا وجهااو ادلهاااجرون ماان مش ا ة يف بري ا اذلجاارة والاادعاا الاايت
قاماات عليهااا ادلؤاياااة باان ادلهاااجرين واألنصااار وساارد ألتااا ادلت ا يين وىاافات الت ااارب
بينه وموقم فالً من ادلهاجرين واألنصار من ادلؤاياة.
ميهر البشح
يعتمد البحث علهلل فثر من منهم وى
ٔ -ادلنهم األىوا وذلأ من يالل
 انت ا ادلرويات وادلتون اليت دلت علهلل ساليب مواجهة ىاعوبات اذلجارة ومشاالالتا وتادوين
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األحاديث اليت مت ا ستد ل ّٔا وارغلها.
 الرجوع دلصادر السرية والشماال يما يتصل مبو وع البحث.
ٕ -ادلنهم الوىف وذلأ بوىم األساليب اليت دعمت است رار ادلهاجر وع زت تاليفو وذللات
اإلشالاليات الناحتة عن تغري ادلالان واذلجرة عن ادلوبن.
ٖ -ادل اانهم التحليلا ا وذل ااأ بتحلي اال ى ااذه األس اااليب ودورى ااا يف ى اانب وب اان جدي ااد وفي اام
ساعلت يف أ زمة ا حتياجات ادلتعددة للمهاجرين.
خطة البشح
يسري البحث مب دمة وستة مباحث فال
عليا ااة البحا ااث مشا اااللة البحا ااث الدراس ا ااات السا اااب ة م ا اانهم
مقدمم ممة :وتشا ااتمل علا ااهلل
البحث ويطة البحث.
المبحث األ ل :التخطيط دلا قبل اذلجرة يتحلمن مخسة مطالب
ادلطلب األول و وح اذلدف وادل صد.
ادلطلب الثاأ ا يتيار األمثل لبلد ادلهجر.
ادلطلب الثالث ع د التحالفات ادلبداية اليت تنشئ ر ية موالية تدع است رار ادلهاجر.
ادلطلب الرابب ايتيار الشخص األنسب لتهيبة ادلوالن يف ادلوبن اجلديد.
ادلطلب اخلاما و ي مبد الشورى.
المبحث الثاني :إتاحة رص العمل ووساال الالسب.
المبحث الثالث :تو ري دواع األمن واألمان.
المبحث الرابع :إقرار مبد احلريات.
المبحث الخامس :و ي التالا ل ا جتماع .
المبحث السادس :الرعاية الصحية والبيبية
الخاتمة :و يها برز النتاام التوىيات.
وسأحل بالبحث الفهارس الفنية التالية
 هرس ادلصادر وادلراجب.
 هرس ادلو وعات.
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املبشح األول :التدطيط املسبل للهذرة قبل البدء بها
العما اال النا اااجح يسا ااب و اطا اايط نا اااجح وال ا ااادة ادلتمي ا ا ون يا ااخزون يف دقا ااة التخطا اايط وجا ااودة
التمهيااد .واحلاجااة إليااو ملحااة إلصلاااز ي عماال مهمااا فااان حجمااو وتا داد اارورتو نجا عليااة العماال
و اااره يف حياااة الناااس الياام ىااو يف عماال ذا ن لااة نوعيااة فاااذلجرة النبويااة الاايت فااان ماان ااار صلاااح
التخطيط ذلا هنا ىنعت مة و نشأت فياناً و قامت وبناً و رست ديناً وقيماً.
وقد جا التخطيط النبوي شامالً لالل اجلوانب يف ت امن وموازنة مراعياً الوقات وادلالاان وقاد
ن لاات لنااا الساانة النبويااة نصوى ااً فشاافت اجلوانااب الاايت باارز يهااا التخطاايط نستش اارف منه ااا األا اار
التخطيط ا ا يف إصل اااح يف اذلج اارة ادلبارف ااة .ونس ااتعرض بداي ااة التخط اايط دل ااا قب اال اذلج اارة مخ ااا ما اان
ادلطالب يما يل
املطلب األول :وضوح اهلدف واملكصد:

قال تعاىل ﱣﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇﳈﳉﳊﱢ [سورة النسا آية
ٓٓٔ].
ي وم اان يه اااجر يف س اابيل ال إلع ااال فلم ااة ال وإقام ااة دين ااو غل ااد يف األرض حل ااا فث اريا
ومتحو فبريا يتحول إليو وسعة بد من ي ماا فاان ياو مان قهار العادو ومنعاو مان إظهاار ديناو
و ساعة يف الارزق وبساطا يف ادلعيشااة اال عاذر لااو يف ادل اام يف مالاان محلاي عليااو ياو يف مار دينااو
وماان ؼلاارج ماان بيتااو مهاااجرا إىل ال ورساولو وجهاااد يف ساابيلو يدرفااو ادلااوت قباال وىاولو ااد اباات
جره ووجب علهلل ال -وجوب امتنان -ن يبلغو قصده بعد موتو وفاان ال يففاورا دلاا سالم لاو مان
عاادم ادلبااادرة رحيمااا بااو حيااث بلغااو مأمولااو(ٔ) وقااال الطااخي « ااد اسااتوجب ا اواب ىجرتااو إن ي
دار ىجرتو باي ام ادلنية إيّاه قبل بلويفو إياىا علهلل ربو»(ٕ).
يبلغ َ
ي يالاان ىاادف اذلج اارة س اراً يا ي ااً ب اال فااان عم االً مطلوب ااً ينااال عليااو ادله اااجر ج اراً واواب ااً

(ٔ) بو العباس محد بن زلمد بن ادلهدي بن عجيباة احلساين األصلاري الفاسا الصاويف .البحار ادلدياد يف تفساري
ال اارآن آّيااد ..و ي ا محااد عبااد ال ال رش ا رسااالن (باادون رق ا ببعااو ال اااىرة الناشاار الاادفتور حساان
عبااس زفا ٜٔٗٔىاا) ٔ ٔ٘٘ .وانظار زلماد باان جريار بان ي ياد بان فثااري بان يفالاب الملا باو جعفاار
الطااخي (ادلتااوى ٖٓٔى اا) .تفسااري الطااخي ادلساامهلل جااامب البيااان يف تأوياال ال اارآن ..و ي ا محااد زلمااد
شافر (طٔ مؤسسة الرسالة ٕٓٗٔ ىا  ٕٓٓٓ -م)  ٕٔٔ ٜالواحدي .الوجي للواحدي.ٕٛٗ .
(ٕ) الطخي .تفسري الطخي.ٕٔٔ ٜ .
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اذلدف األول يف حياة ادلاؤمن ىاو عباادة ال وحاده وإذا ي تتيسار عباادة ال يف الاوبن فا اذلجارة
اتساع بعد ي ورلا ً دلا امتنب.
وفااون اذلجاارة تبااه علااهلل ىاادف سااام نااو شلااا يااوبن ال لااوب ذلااا ويسااخر اجلهااود معهااا وىااو
اذلدف األفثر اراً يف نفوس ادلهااجرين الاذي د عها قتحاام الصاعاب وومال ادلشااق دون نالاوص
و تراجب بل واستعذاب لألىوال لنيال رمحاة رب العبااد .وقاد تا زرت ماب اذلادف األول ىاداف ُيار
جعلاات اذلجاارة ماراً منشااوداً وىا عا م حثيااث للنااص ىاالهلل ال عليااو وساال و ىااحابو لنشاار الاادعوة
وإقامة الدين علهلل ضلو مالن ىذا التشوف ىو ما د ب النص ىالهلل ال علياو وسال ن ي اول « رجاو
ن ؼلرج ال من ىاالّٔ مان يعباد ال وحاده يشارك باو شايبا »(ٔ) فرىاة ن ال الادين مان ا لياة
إىل العادليااة ىااو ىاادف يسااتح رش ا العنااا باال إن فاادره يهااون ويب ااهلل اذلاادف دا ااب اذلمااة جلعاال
اإلسالم ع يدة األمة.
ٍ
برسالة عادليَّة وليسات زلليَّاة
م
النص ىلهلل ال عليو وسل نَّو ماللَّ ٌ
ي ول مصطفهلل محد « ر ي ُّ
اص ىاالهلل ال عليااو وساال إىل
موحااا ِّ
ياىااا يتطلَّااب النا ُّ
و قوميَّااة و َّن ىااذه العادليَّااة لرسااالتو ي تالاان بُ ً
ِ
َو ِ ي و وىو يعلَا ُ َّن السابيل إىل ذلاأ ش ّّ
ااو ت نشار الادَّعوة دايال
ااق وعساري ق ً
ياساا مباا ل ياو مان ُزل َ
ا ايط الحلايّْ الاذي ي يتع َّاد قبيلتَااو و ال بااال ادلجاا ِورة يف َّ
مالاة وماا ُِػلاايط ّٔاا بياد َّن الناص ىاالهلل ال
ُ
ﱱﱳﱴ
ﱲ
عليااو وساال استَشا َاعر مسااؤوليَّة ماان قولااو تعاااىل ﭐﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
اص ىاالهلل ال عليااو
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﭐﱠﭐ[سااورة ادلاااادة آيااة  ]ٙٚماان ْجاال ىااذا حا َّ
اا النا ُّ
وسل َّن و ي عادليَّة رسالتو تَأِ إ َّ من ِيالل دو ٍلة تَال ُفل ذلاذه الادَّعوة َحا َّ ا نتشاار وال ُّاذيوع
اص ىاالهلل ال عليااو وساال إىل َو ِ ي ا ذلااأَث إذ ساارعان مااا
َ
وو ِم ا تباعهااا وتاُ ّْ
اؤمنه َث وماان ََّ تطلَّا َاب النا ُّ
َِصلا ا ُاده ىا االهلل ال عليا ااو وسا اال يتحا ا َّارك ىا ااوب اخلا ااروج إىل مالا ا ٍ
اان جديا ااد يَص ا الُح لصا اايايفة الطاقا ااات
َْ َ
اإلسالميَّة.)ٕ( ....
وفماا ن و اوح اذلاادف يساهل العماال يف رض اذلجارة وياؤ نارىااا ا ن عاادم و اوح اذلاادف
غلعاال ادلهاااجر يواجااو الصااعوبات الاايت تعيا مساريتو ا ن ماان يغااادر بلااده دون دا ااب ح ي ا تتالالااب
عليو ادلتغريات اليت ي ػلسب ذلا من قبل ورعل من ىجرتو زمة بدل ا نفراج.
(ٔ) زلمااد باان إتاعياال باان إباراىي باان ادلغاارية البخاااري بااو عبااد ال .اجلااامب الصااحيح ادلسااند ماان حااديث رسااول ال
ىلهلل ال عليو وسل وسننو و يامو. ..ىحيح البخاري ( ..بدون ببعة وتاريخ) ٗ ٘ٔٔ حديث رق ٖٕٖٔ.
(ٕ) محد مصطفهلل عبداحللي .م ال بعنوان اذلجرة سباب ونتااد .اس جعت من موقب
http://www.alukah.net/sharia/0/27972/#ixzz5Lpjcs3dA
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والت ا ود ّٔ اادف ح ي ا ؼل اادم دين ااو ودني اااه س اايجعلو ي اادق ا يتي ااار إىل ي اان يه اااجر؟ وم ااى؟
ودلاذا؟ فماا عال الناص ىالهلل ال علياو وسال وسايجعلو قاادراً علاهلل التخطايط اجلياد الاذي يهادف إىل
و ي ما يصبوا إليو ولو يف رسول ال قدوة حسانة إذ مالاث االااة عشار عامااً يُعاد ىاحابو إعاداداً
دايلي ااً وي ا رع الع ياادة يف نفوسااه حااى إذا مااا جااا ت اذلجاارة فااان إعااال فلمااة ىااذا الاادين ىااد اً
متمالن ااً وا ااحاً فاال الو ااوح ااأقبلوا علااهلل اذلجاارة برويااة ااقبااة وع ا م ىااادق .تح اات ذل ا م اىااد
اذلجرة وىانت عليه ىعأّا.
املطلب الجاىي :االختيار األمجل لبلد املهذر:
ي يااأت ايتيااار ادلدينااة ادلنااورة بيبااة الطيبااة بصااورة تل اايااة باال جااا بعااد دراسااة دلااا حولااو ماان
ييااارات متاحااة هناااك احلبشااة الاايت سااب للمساالمن اذلجاارة إليهااا ؤّااا ملااأ احتفااهلل بوجااودى ماان
قباال وإن فاناات تصاالح دللجااأ مؤقاات ات ااا ً حلياام ا َار ّٔا إ هنااا ليساات األنسااب لتأساايا دعااوة
وإقامة دولة إسالمية(ٔ).
والعاارب ت باال ديااول األحباااش ليالوناوا ال اعاادة الصاالبة للاادعوة وىا بااأبر ٍ
اف ماان العاارب
ودلا ى عليو من عنصرية و زالت ذفريات قريش عن احلبشة مرة منذ عام الفيل(ٕ).
ما اخلياار اليار الاذي اراو إلياو الناص ىالهلل ال علياو وسال الاان الطااام البلاد األقارب إىل
مالاة ادلالرمااة ها وإن فاناات وار ااة الظااالل يفنيااة ب راعتهااا إ ن زلاذاتااا ذلااا يُعااد ُمريفبِااً يهااا باال
عنهااا(ٖ) و ىاال الطاااام ر حل اوا الاادعوة ماان بدايااة مرىااا وناىاابوا النااص الالاار ىاالهلل ال عليااو وساال
العدا وآذوه وقد فان جلأ إىل األحالف احدى ال اوتن اللتان تتنازعاا السالطة يف الطااام ساخروا
(ٔ) زلمد البشري عبداذلادي .التخطيط يف اذلجرة النبوية إىل ادلدينة ادلنورة يف و عل احلديث ( .مرف الدعوة
وتنميااة آّتمااب جبامعااة ري يااا العادليااة  ٕٓٓٚم) ص ٖ .وقااد ذفاار الناادوي يف .الساارية النبويااة .ص ٕٕٜ
حتلة من اخلصااص اليت ميا ت ادلديناة ادلناورة عان يفريىاا وجعلتهاا ىالح مالاان ذلجارة الرساول ىالهلل ال علياو
وسل و ىحابو واااذى ذلا داراً وقراراً .تنظر ىناك.
(ٕ) من ااري زلما اد الغحل اابان (ادلتو ا ااهلل ٖ٘ٗٔىا اا)  .ا ا ااو الس اارية النبوي ا ااة( ..ط ٙاألردن ال رق ااا مالتب ااة ادلن ااار
ٔٔٗٔ ىا  ٜٜٔٓ -م) ٔ ٖ٘ٔ.
(ٖ) ادلسا ة بن مالة ادلالرماة عان الطااام  ٙٛفا و ل ارب الطااام مان مالاة ادلالرماة زلااذير وذلاأ دلاا ُؼلشاهلل
ماان ساارعة تفش ا األيبااار ون اال التحرفااات وإيصاااذلا لألعاادا ماان ق اريش يحااد ماان قاادرت علااهلل الالتمااان
والسرية اليت وتاجها الدعوة الوليدة حى ي اوى عودىاا ياىاة و ن ىال الطااام ماوالن ل اريش يف اساتعدا
زلمد ىلهلل ال عليو وسل .
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منو ولال اشتد عليو ىلهلل ال عليو وسل األي النفس من تعنته حى نو عاده ىاعب ماا واجهاو
يف دعوتو يما روتو عااشة ر ال عنها هنا قالت للنص ىالهلل ال علياو وسال « ىال تاهلل علياأ
يااوم فااان شااد ماان يااوم حااد قااال ل ااد ل ياات ماان قومااأ مااا ل ياات وفاان شااد مااا ل ياات ماانه يااوم
الع بة(ٔ) إذ عر ات نفسا علاهلل ابان عباد ياليال بان عباد فاالل لا غلباين إىل ماا ردت انطل ات
و نا مهموم علهلل وجه .)ٕ(»..
وفاان الو اب السياسا يف الطااام متشاابالاً إىل حاد فباري إذ تشاابالت عالقاة قاريش وىاوازن
من يالل األحالف وادلصاىرة لذا انحلمت ىوازن مب قريش يف ىراعها د ادلسلمن(ٖ).
لذا ي تالن الطاام ا نطالقة األو ر حظاً يف النجاح اإلعراض عنها وىل وإغلاد البديل
الذي ؼلدم ىداف الدعوة ومتطلباتا.
تارجح للناص ىالهلل ال علياو وساال ن
جاا اإلذن بااذلجرة إليهاا بتوجياو ربااأ واطاايط إذلا
ادلدينة ى األنسب روى بو موسهلل األشعري ر ال عنو عن الناص ىالهلل ال علياو وسال قاال
«ر بم فممي المنمام نممي نمماجر مم مكممة إلمل رذ بهمما نخم  ،فم ني نلممي إلمل نهمما اليمامممة
نجر ،فإذا ني المدبنة بثرب.)ٗ(»..
وقااد ساالفنا ن احلبشااة بعياادة ادل ا ار بوياال إليهااا ال ح اال يفااري عربيااة اللسااان والطاااام تالاااد
تالى ا مالااة ادلالرمااة قرب ااً ااال يااؤمن تفش ا يبااار النااص ىاالهلل ال عليااو وساال وورفاتااو دلاان ناىاابوه
العدا من ففار قريش ياىة و ن ىال الطااام ياؤازروهن يف فراىياة زلماد ومان معاو وىاذا ماا لايا
يف ادلدينااة ادلنااورة إذ ليساات بال ريبااة و بالبعياادة(٘) وبالتاااا يسااهل ا تصااال باان ىلهااا و ىاال
مالا ااة ادلالرما ااة ولا ااذلأ ؽلالا اان فا اات اخلا ااخ ونشا اار الا اادعوة با اان النا اااس دون ن ؽلسا ااها و يع ا ااها
(ٔ) زلمد بن عبد الباق بن يوسم بن محد بن شهاب الدين بن زلمد ال رقاأ ادلالال (ادلتوى ٕٕٔٔىا .شرح
ال رقاأ علهلل ادلواىب اللدنية بادلنح ا مدية( .طٔ دار الالتب العلمية ٔٗٔٚىأٜٜٙ-م) ٕ ٔ٘.
(ٕ) البخاري .ىحيح البخاري ٔٔ٘ ٗ .حديث رقا ٖٕٖٔ ومسال بان احلجااج باو احلسان ال شاريي النيساابوري
.اجلامب الصحيح ادلسمهلل (ىحيح مسل ) ( .بدون ببعة وتاريخ) ٖ ٕٓٗٔ حديث رق ٘.ٜٔٚ
(ٖ) ف اارم ا اايا العما ااري .السا اارية النبويا ااة الصا ااحيحة زلاول ااة لتطبي ا ا قواعا ااد ا ا اادان يف ن ا ااد رويا ااات السا اارية
النبوية( .ط ٙادلدينة ادلنورة مالتبة العلوم واحلال ٘ٔٗٔ ىا  ٜٜٔٗ -م ) ٕ .ٕٜٛ
(ٗ) البخاااري .ىااحيح البخاااري ٕٓٗ ٗ .حااديث رق ا ٕٕ ٖٙومساال .ىااحيح مساال ٜٔٚٚ ٗ .
حديث رق ٕ.ٕٕٚ
(٘) ادلسا ة بن ادلدينتن ( )ٗٔٙف من موقب ادلسا ات بن ادلدن السعودية بالاليلوم ات اس جعت من موقب
/https://www.magltk.com/saudi-arabia-distance
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ال رشيون .وليست بعيدة بعداً يعي اذلجرة إليها دلن راد الفرار بديناو و غلعلاو فثاري ادلشا ة تساتطيب
النسا مب بفاذلن ن يلح وا مبن ىاجروا من ذويه و ىل ادلدينة عربياو اللساان لاديه ادل ادرة علاهلل
ه ما ين ل بو ال رآن الالر .
وم اان دواع ا مالام ااة يث اارب ن اليه ااود ف ااانوا يال ااررون عل ااهلل مس ااامب األوس واخلا ا رج نب ااو ت
بظهااور نااص جديااد ساايتبعونو وينت مااون شلاان ذل ا معه ا عااداوات ماان عاارب ادلدينااة ب يااادة ىااذا النااص
ادلنتظاار ي ااول األنصاااري  .فااان يهااود ىاال عل ا وفتاااب و ىاال ادلدينااة ىااحاب واااان وفااانوا قااد
يف وى الانوا إذا فان بينه ش قالوا ذل إن نبياً يبعث الن وقاد ظلناا زماناو وسانتبعو ون اتلال
معو قتل عاد وإرم لما فل رساول ال ىالهلل ال علياو وسال ذلاأ النفار مان اخلا رج ودعااى إىل ال
قاال بعحلاه لابعض تعلمان وال إناو الناص الاذي توعاادف باو يهاود اال يساب نال إلياو أجاابوه دلااا
دعاى إليو بأن ىدقوه وقبلوا منو ما عرض عليه من اإلسالم.)ٔ(.
هذا العل ادلسب لدى ادلدنين مهد الطريا لت بال ماا دعااى إلياو الناص ىالهلل ال علياو وسال
وجعله ا يساارعون يف اإلؽلااان بااو وا سااتجابة إليااو ياىااة و ن الديانااة اليهوديااة تتف ا مااب اإلسااالم يف
التوحيااد الاناات الاارة وجااود إلااو واحااد واردة علاايه قاابالً ماان يهااود ادلدينااة الااذين تعايش اوا معه ا
(ٔ) زلمد بن إسحاق بن يسار ادلطلص بالو ادلدأ (ادلتوى ٔ٘ٔىا)  .السرية بن إسحاق .و يا ساهيل
زفااار (طٔ بااريوت دار الفالاار ٖٜٔٛىا ا ٜٔٚٛ -م) ص ٗ .ٛو بااو بالاار محااد باان احلساان البيه ا
.د ال النبوة( .بدون ببعة وتاريخ) ٕ ٖٖٗ بو نعي محد بن عبد ال بن محد بن إسحاق بن موسهلل
باان مهاران األىاابهاأ (ادلتااوى ٖٓٗىاا) .د ااال النبااوة  .ح ااو الاادفتور زلمااد رواس قلعااو جا عبااد الااخ
عباس (طٕ بريوت دار النفااا  ٔٗٓٙىا  ٜٔٛٙ -م) ٔ  ٕٜٛو بو الفدا إتاعيل بن عمر بن
فثاري ال رشا الدمشا (ادلتااوى ٗٚٚىاا) .الساارية النبويااة( .باادون ببعااة وتااريخ ماان بريا اباان إسااحاق
وقد ىرح ابن إسحاق بالتحديث) ٕ .ٔٚٙ
وزلمد بن إسحاق ىو زلمد ابن إسحاق ابن يسار بو بالر ادلطلص مو ى ادلدأ ن يل العراق إماام ادلغاازي
ىاادوق ياادلا ورم ا بالتشاايب وال اادر محااد باان عل ا باان حجاار بااو الفحلاال العس ا الأ الشااا ع .ت ريااب
التهذيب .و ي مسعد عبد احلميد السعدأ (بدون ببعة وتاريخ مالتبة ال رآن) ص.ٗٙٚ
قااال بااو عماار زلمااد باان محااد الصااوياأ يف .الصااحيح ماان حاديااث الساارية النبويااة( .طٔ الرياااض ماادار
الاوبن للنشاار ٕٖٗٔ ى ا  ٕٓٔٔ -م) ساانده حساان ص ٔٓٙااد قاال اباان إسااحاق حاادانا عاىا باان
عمر بن قتادة عن شياخ من قوماو دلاا ل ايه وىاذا يعاين ن األشاياخ ىا الاذين قاابلوا رساول ال  -ىالهلل
ال عليو وسل ي هن من الصحابة وعاى بن عمر بن قتادة األنصاري روى عن بعض الصاحابة وىاو
تابع ا ة عاي بادلغازي العس الأ .ت ريب التهذيب.ٕٛٙ ٔ .
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ويااالطوى  -وإن فاناات ىااذه الع ي اادة ي ال ااو ماان الش اوااب لتح اريفه خلصااااص اإللااو -خب ااالف
ففار قريش الذين تشربوا وانيته و نفوا اعتناق يفريىا وفان األىل يها تعدد الذلة.
ىذا عدا ن يثرب مست ر يوالو من بين النجار الذين واعدوه بالنصارة جاا يف حاديث ناا
ر ا ا ال عنا ااو « ...و رسا اال إىل با ااين النجا ااار -يوال ااو -جا اااووا مت لا اادين سا اايو ه سا ااار ضلا ااو
ادلدينة .)ٔ( »...وىذا يعين ن ايتيار يثرب يف زللو من الناحية التخطيطية إذ ن ىاذه البلادة ياىاة
لدى ساافنيها ناوع مان التهيباة الايت ػلتااج إليهاا ادلهااجر ياىاة و ن الناص ىالهلل ال علياو وسال يرياد
إقامة دولة ذلا نظمتها وقوانينها و ىال ادلديناة عنادى ت بال لاذلأ باعتباار ىاله و هنا مان حفااد
ملوك اليمن وفادوا ن ؽللالوا عباد ال بان ُ يتوجاوه ملالااً علايه وذلاأ قبيال اذلجارة لاذلأ ىا
نسب ال باال العربية لت بل ىذه الدولة اجلديدة و نظمتها وتشريعاتا عالا ال باال األيرى.
وماان ىنااا نسااتطيب ال ااول بااأن التخطاايط عنااد الع ا م علااهلل اذلجاارة بايتيااار بل اد مناسااب داع ا
للمهاااجر معين ااً لااو علااهلل راااوز الصااعوبات لااذا يتجااو النصااح إىل ماان دعتااو اذلجاارة إىل ا روااال عاان
وبنو بأن ؼلطط دلالان است راره مباا يلاص احتياجاتاو وؼلتاخ ايتياراتاو قبال اإلقادام عليهاا حاى ؼلارج
من ِ
رح األزمة إىل زمة يرى.
املطلب الجالح :التنهيد للهذرة بعكد التشالفات املبدئية اليت تيصئ أرضية موالية تدعه
استكرار املهادر (بيعة العكبة األوىل والجاىية):
د ب النص ىلهلل ال عليو وسل عرض دعوتو علهلل ال باال وحتب األنصار حولاو دلواجهاة قاريش
الاايت تحلااي عليااو اخلناااق وتشااتد يف عااداوتا لااو(ٕ) إ ن جهااوده قوبلاات بااالر ض والصااد يف يفالااب
(ٔ) البخاري .ىحيح البخاري ٜٖ ٔ .حديث رقا  ٕٗٛومسال .ىاحيح مسال  ٖٖٚ ٔ .حاديث
رق ٕٗ٘.
(ٕ ) ورد يف حديث جابر بن عبدال ر ال عنو قال فان رسول ال ىلهلل ال علياو وسال يعارض نفساو علاهلل
يشا قد منعوأ ن
.من رجل ػلملين إِىل قومو؟ يمنعين حى بلّْغ رسالة ر ِ ّن قر ً
الناس يف ادلوقم ال َ
بلغ رسالة ر ..
الس ِج ْستاأ  .سنن
يرجو بو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ّْ
داود ( .بدون تاريخ وببعة) ٗ ٖٕٗ حديث رق ٗ ٗٚٚو زلمد بن عيساهلل بان َس ْاورة بان موساهلل
باان الحلااحاك ال مااذي بااو عيسااهلل (ادلتااوى ٕٜٚى اا)  .ساانن ال مااذي( .الرياااض دار السااالم للنشاار
والتوزيب ٕٔٗٔىا) ٘ ٖٗ حديث رق ٕ٘( ٕٜوقال حسن ىاحيح و ابان ماجاة باو عباد ال زلماد
باان ي يااد ال ا ويين (ادلتااوى ٖٕٚىاا) .ساانن اباان ماجااو( .باادون ببعااة و تاااريخ) ٗ ٖٕٗ حااديث رقا
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األحاوال لا يياأس وي يتاواق وقاد ت ادم ناو ىاالهلل ال علياو وسال وا ا يف السانة احلادياة عشار ماان
البعثة ل يف موس احلم نفراً من اخل رج عرض عليه ا ستماع إىل ما يدعوا إليو أجابوه(ٔ).
وألول ماارة تساال رلموعااة فاملااة وماان بلااد تصاالح ن تالااون ساسااا ومنطل ااا للاادعوة ياىااة
وقد بدت ىذه آّموعة استعدادىا لنشر الدين اجلديد قاالة «إنا قد ترفنا قومنا و قوم بيانه مان
العااداوة والشاار مااا بياانه عسااهلل ن غلمعه ا ال بااأ ساان دم علاايه ن اادعوى إىل م اارك ونع اارض
عليه الذي جبناك إليو من ىذا الدين ن رمعه عليأ ال رجل ع منأ»(ٕ).
وفااان ماان ااار ىااذه اجلهااود ادلبارفااة ن ححلاار ااااين عشاار رجاالً يف موسا احلاام الااذي يليااو ماان
(ٖ)
الساانة الثانيااة عشاار ماان البعثااة يمااا عُاارف ببيعااة الع بااة األوىل بااايعوا النااص ىاالهلل ال عليااو وساال
وبلب اوا ن يرساال معه ا ماان يعلمه ا الاادين أرساال مصااعب باان عمااري الااذي ج ِهااد يفايااة اجلهااد يف
نشر الدعوة(ٗ) وب يف ادلدينة عامو ذاك.
ويف موس ا احلاام يف الساانة الثالثااة عشاار ماان النبااوة ححلاار ألدا مناسااأ احلاام بحلااب وساابعون
نفسا من ادلسلمن من ىل يثرب جاووا من حجاج قومه من ادلشرفن لما قادموا مالاة جارت
بينه وبن الناص ىالهلل ال علياو وسال اتصاا ت سارية دت إىل اتفااق الفاري ن علاهلل ن غلتمعاوا يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)

ٗ ٖٚ ٔ ٗٚٚوقااال زلمااد ناىاار الاادين األلباااأ يف .السلساالة الصااحيحية( .الرياااض مالتبااة ادلعااارف)
ٕ ٗ ٜ٘وىو علهلل شرط البخاري.
انظر ىامش(ٕ) ص (ٖٔ) .وقد بلغ عاددى ساتة نفار ىا مان باين النجاار باو ماماة ساعد بان زرارة
وعوف بن احلارث بن ر اعة ومن بين زري ابن عامر بن زري بن عبد حاراة ومن بين سلمة قُطبة بن عامر
بن حديدة بن عمرو بن سواد ومن بين حرام ُع بة بن عامر بن نا ومن بين عبياد جاابر بان عباد ال بان
رااااب .انظاار زلمااد باان يوساام الصاااحل الشااام (ادلت اوى ٕٜٗى اا) .ساابل اذلاادى والرشاااد يف ساارية يااري
العباد .و ي وتعليا الشايخ عاادل محاد عباد ادلوجاود الشايخ علا زلماد معاوض (طٔ لبناان باريوت
دار الالتب العلمية ٗٔٗٔ ىا  ٜٜٖٔ -م) ٖ ٘.ٜٔ
ادلرجب الساب ٔ ٗ٘ٔ .ت دم اريم احلديث.
يا اارج البخا اااري يف .ىا ااحيحو ٘٘ ٘ .حا ااديث رق ا ا ٖ ٖٜٛومسا اال يف .ىا ااحيحؤٖٖٖ ٖ .
حديث رق  ٜٔٚٓمن حاديث عباادة بان الصاامت ر ا ال عناو ناو قاال إأ مان الن باا الاذين باايعوا
رسول ال ىلهلل ال عليو وسل وقال .بايعناه علهلل ن نشرك باال شايبا و نسارق و نا أ و ن تال
النفا اليت ح رم ال و ننتهب و نعص باجلنة إن علنا ذلأ ن يفشينا مان ذلاأ شايبا فاان قحلاا
ذلااأ إىل ال .انظاار اباان فثااري .الساارية النبويااة ٜٔٚ ٕ .زلّمااد َسااعيد َرمحلااان البااوب  .ااو الساارية
النبوية مب موج لتاريخ اخلال ة الراشدة( .طٕ٘ دمش دار الفالر  ٕٔٗٙىا) ص .ٔٔٙ
سيأ يف ادلبحث الذي يليو جهود مصعب بن عمري يف ادلدينة ادلنورة ومدى مالامتو للدور الذي نيط بو.
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وس ااط ي ااام التش ا اري يف الش ااعب ال ااذي عن ااد الع ب ااة حي ااث اجلم اارة األوىل م اان م ااه و ن ي اات ى ااذا
ا جتماااع يف س ارية تامااة يف ظااالم اللياال(ٔ) .وفاناات ىااذه بيعااة الع بااة الثانيااة الاايت ع باات األوىل وقااد
زداد عدد ادلبايعن من ىل ادلدينة الانوا يف ضلو من سبعن رجالً وامر تن(ٕ).
ولااو تأملنااا يف ا تفاقااات الاايت توالاات يااالل ساانن اااالث اللهااا إرسااال مصااعب لوجاادنا هنااا
ىيأت ر ية مواتية للنص ىلهلل ال عليو وسل لغرس بذور وبن داا بد ً من مهجر يفري مالا .
املطلب الرابع :اختيار الصدص األىسب لتهيئة املوالني يف املوطً اجلديد (أسباب اختيار
مصعب بً عنري):
م اان ى ا عناى اار النج اااح يف التخط اايط اس ااتثمار ادل اوارد البشا ارية و يت ااأتهلل ذل ااأ م اااي يال اان
ايتيار الشخص متوا اً مب ادلهمة عندما يسند العمل لرجل يوا نسان تادبريه وقاوة تاأاريه وامتالفاو
(ٔ) ىف الرمحن ادلباارففوري .الرحيا ادلختاوم ( .بادون ببعاة وتااريخ) ٔ ٖٖٔ .واحلاديث يرجاو محاد مان حاديث
جااابر باان عباادال ر ا ال عنااو محااد باان حنباال بااو عبااد ال الشاايباأ .مسااند اإلمااام محااد باان حنباال( .ال اااىرة
مؤسسة الرسالة) ٕٕ  ٖٗٙو بو بالر محد بن عمرو بن عباد اخلاال ادلعاروف باالب ار (ادلتاوى ٕٕٜىاا) .مساند
الب ا ار ادلنش ااور باس ا البح اار ال ي ااار .و ي ا زلف ااوظ ال اارمحن زي اان ال وآي اارون (طٔ ادلدين ااة ادلن ااورة مالتب ااة العل ااوم
واحلال ا ٕٜٓٓم) ٕ  ٖٓٛحااديث رق ا  ٔٚ٘ٚو زلمااد باان حبااان باان محااد باان حبااان باان معاااذ باان َم ْعبا َاد
التميم ا البُساايت (ادلتااوى ٖٗ٘ى اا) .ىااحيح اباان حبااان( .باادون ببعااة وتاااريخ مؤسسااة الرسااالة) ٗٔ ٕٚ
حااديث رق ا ٕٕٗ ٙو بااو عبااد ال احلاااف زلمااد باان عبااد ال باان زلمااد باان محدويااو باان نُعااي باان احلال ا الحلااص
الطهماأ النيساابوري ادلعاروف باابن البياب (ادلتاوى ٘ٓٗىاا) يف .ادلساتدرك علاهلل الصاحيحن .و يا مصاطفهلل عباد
ال ادر عطا (طٔ بريوت دار الالتاب العلمياة ٔٔٗٔ ه ٜٜٔٓ -م) ٕ ٔ ٙٛحاديث رقا ٕٔ٘ٗ ومحاد
بن احلسن بن عل بن موسهلل بو بالر البيه ا يف .معر اة السانن والااار للبيه ا ( .بادون ببعاة وتااريخ) ٔٙ ٜ
حديث رق ٖ٘ ٔٚٚحتيعه من بري ابن ييث عن الا بري وقاال البا ار وروى يفاري واحاد عان ابان يثاي و
نعلمو يروى عن جابر إ من ىذا الوجاو وىاححو احلااف ووا او الاذىص وقاال ابان فثاري يف .الساريةٜٔٙ ٕ .
ىااذا إسااناد جيااد علااهلل شاارط مساال وبااو يعلااهلل وقااال نااور الاادين عل ا باان بالاار اذليثم ا يف .رلمااب ال وااااد ومنبااب
الفوااد( .بريوت دار الفالر ٕٔٗٔ ه)  ٗٙ ٙرواه محد والب ار ورجال محد رجال الصحيح.
ال ا بري ماادلا جعلااو اباان حجاار يف
قلاات ىااذا اإلسااناد مااداره علااهلل زلمااد باان مساال باان تاادرس ادلال ا
الطب ااة الثالثااة ماان ادلدلساان .بب ااات ادلدلساان ٗ٘ .وقااد عاانعن إ نااو ىاارح بالتحااديث عنااد البيه ا
انتفت علة التدليا .ولو شواىد ترت بدرجتو وال عل .
(ٕ) بااو الفاادا إتاعياال باان عماار باان فثااري ال رش ا البصااري الدمش ا (ادلتااوى ٗٚٚى اا) عاادى يف .البدايااة
والنهايااة .و ي ا عل ا شااريي (طٔ دار إحيااا ال ا اث العاار  ٔٗٓٛى ا ا  ٜٔٛٛ -م) ٗ ٘ٔٗ
سبعة واالاون رجالً وامر تان.
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اخلخة الالزمة وادلؤىالت ادلطلوباة ناو حصاانة للتخطايط و الان مان ادلخطاط والنتيجاة ادلتويااة ىا
تأدية ادلهمة والوىول للهدف.
ىاذا فلاو صلاده يف التخطايط ادلات ن لادى الناص ىالهلل ال علياو وسال حان ايتاار الشااب الفاايت
مصااعب باان عمااري إلعااداد ىاال ادلدينااة ادلنااورة اإلعااداد الروح ا والنفس ا ساات بال و ااود ادلهاااجرين
وإنشااا رلموعااات ال اادع يف بلااد اذلج اارة ادل اايم ش ااطرىا وادلرر ااهلل دعمهااا ومؤازت ااا(ٔ) وقااد رل ااهلل يف
ايتي ااار مص ااعب ر ا ال عن ااو دق ااة التخط اايط م اان ع اادة جوان ااب لش اابابو وحالمت ااو وس اااب ىجرت ااو
للحشبة لديو اخلخة ادلبتغاة للتعامل مب األيفراب وادل درة علهلل مفارقة األوبان وىو ماب ىاذا حاا ٌ
لل رآن و ىل ادلدينة ناجة دلعل يُ راه ال رآن.
وشلااا ياُ اد علااهلل عناىاار ال ااوة يف ايتيااار مصااعب باان عمااري ر ا ال عنااو نااو جااا بطلااب ماان
األنصار بعد بيعاة الع باة األوىل ن يرسال إلايه مان يعلمها الاان رليباو ر ا ال عناو ب يعااز مانه
وبنا ً علهلل ريفبته وليا استباقاً منو ىلهلل ال عليو وسل وىذا مثل يف إصلاح األمر.
ولعاال الف ا ة ال ياسااية الاايت اسااتطاع يهااا مصااعب ر ا ال عنااو إصلاااز العماال علااهلل ضلااو مثاااا
شاااىداً علااهلل ا يتيااار الصااااب ي ااول محااد يفلااوش «وفااان ايتيااار مصااعب باان عمااري ذلااذه ادلهمااة
ايتيااارا مو اااَث ألنااو اس اتطاع بفحلاال ال ن يااديل اإلسااالم يف فاال بيااوت ادلدينااة يااالل عااام واحااد
وىار اجلميب يهتمون مبا يتلهلل علايه مان فتااب ال تعااىل حاى عارف مصاعب ر ا ال عناو باسا
ال ارئ وادل رئ .وتل هلل األوس واخل رج مصعباً بال حيب ليؤمه »(ٕ).
ولعاال الفاااادة الاايت نساات يها ماان ىااذا الساارد ناو علااهلل ماان ساااقتو الظااروف إىل يفااري موبنااو ن
يا ا وى يف ايتي ااار م اان يتح اادث بلس ااانو ويوى اال حاجت ااو م اان شلثل اان ل ااو يف دار يفربت ااو ت حل ااهلل ل ااو
احلاجات وتتسهل الصعوبات.

(ٔ) البخاااري يف .ىااحيحو ٜ٘ ٘ .حااديث رق ا ٕٗ ٖٜماان حااديث ال اخا ر ا ال عنااو قااال  .ول ماان
قدم علينا مصعب بن عمري وابن م مالتوم قدم علينا عمار بن ياسر وبالل ر ال عنه ..
وقااال اباان إسااحاق  .لمااا انصاارف عنااو ال ااوم بعااث رسااول ال -ىاالهلل ال عليااو وساال  -معها مصااعب باان
عمري بن ىاش بن عبد مناف بن عبد الدار بن قص و مره ن ي راه ال رآن ويعلمه اإلساالم ويف هها
يف الدين ..ابن ىشام .سرية ابن ىشام.ٖٗٗ ٔ .
(ٕ) محد محد يفلوش .السرية النبوية والدعوة يف العهد ادلال ( .طٔ مؤسسة الرسالة ٕٗٗٔىإٖٓٓ-م) ص .ٜٗٓ
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املطلب اخلامس :حتكيل مبدأ الصورى:
النااص ىاالهلل ال عليااو وساال بصاادد إنشااا وباان جديااد وإدارتااو تتطلااب مهااارة ال ااااد ا نااأ
والسياس ادلسدد الذي يرس قواعد ا سات رار ولان تتاأتهلل ذلاذه الدولاة السايادة إ إذا و ات باأى
رفاهنااا و ساااس بنياهنااا وى ا و ي ا مبااد الشااورى الااذي اسااتثمر ىاالهلل ال عليااو وساال ماان ياللااو
يخات ىحابو واستس هلل آرا ى .
وو يا مبااد الشااورى هناام نبااوي وؽلثاال حجاار ال اويااة يف بنااا فيااان تتا لم يااو النفااوس ورتمااب
إليااو ال لااوب ولنااا يف رسااول ال ىاالهلل ال عليااو وساال سااوة حساانة وساارية متبعااة إذ تن اال إلينااا فتااب
الساارية واقعااً مااااالً وح ي ااة يفااري مرتابااة يف إبااالق حريااة ا يتيااار لألنصااار يف ايتيااار ن بااااه بعااد بيعااة
الع بااة الثانيااة ب ولااو ىاالهلل ال عليااو وساال لألنصااار « خرجمموا إلممي مممنكح ارنممي عشممر نقيبمما ،ليكونمموا
علمل وممومكح بممما فمميهح»(ٔ) وللحا ن ااول ن ىاذا الاانهم العااادل والتالتياأ ا سااتباق للنااص ىاالهلل ال
عليو وسل نفهلل سباب ادلشاحنة وحصل الت لم والتالاتم بن ادلهاجر ومن ىو بالديار منذ يفابر.
وادلساات رئ للساانة النبويااة غلااد ن النااص ىاالهلل ال عليااو وساال جعاال استشااارة ىااحابو يطااوة
مالزمة لالل مر ؼلاص رعيتاو مباا ثلاو ىاذ ا ستشاارة مان ت ادير ذلا وتوظيام دلاا لاديه مان قادرات
(ٔ) ىااذا احلااديث مااداره عل ااهلل زلمااد باان إسااحاق ُوروي عن ااو ماان بري ا إب اراىي ب اان سااعد ال ىااري يرجااو مح ااد يف
.مسنده ٛٛ ٕ٘ .حديث رق  ٜٔ٘ٚٚومن بري سلمة بن الفحلل و زلمد بن جرير بن ي يد بان فثاري بان
يفالب المل بو جعفر الطخي (ادلتوى ٖٓٔىا) .تاريخ الرسال وادللاوك وىالة تااريخ الطاخي( .طٕ باريوت
دار ال ا اث  ٖٕٙ-ٖٙٓ ٕ ٖٔٛٚواباان حبااان يف .ىااحيحو ٚٓٔٔ .و سااليمان باان محااد باان يااوب باان
مطاري اللخما الشاام باو ال اسا الطاخاأ (ادلتاوى ٖٓٙىاا) يف .ادلعجا الالباري .و يا محادي بان عباد آّياد
الساالف (طٕ ال اااىرة دار النشاار مالتبااة اباان تيميااة باادون تاااريخ)  ٜٔ ٜٔحااديث رق ا ٘ ٔٚماان بري ا
جرير والطخاأ يحلاً من بري يونا بن بالري  )ٔٚٗ( ٜٛ ٜٔواحلاف يف .ادلستدرك ٕٕٛ ٖ .حاديث
رقا ا ٓٓٔ٘ سلتصا اراً والبيه ا ا يف .ال ااد ال ٗٗٗٛ-ٗٗٗ ٕ .ربع ااته ع اان اب اان إس ااحاق ّٔ ااذا اإلس ااناد.
وورف اس عبيد ال بن فعب عند الطخي وابن حبان والبيه إىل عبد ال بن فعب.
وزلمد بن إسحاق -وإن فان مدلساً ت دمت ترحتتو -د ىرح بالسماع انتفت شبهة تدليساو وقاد رواه
عنااو ساالمةُ با ُان الفحلاال وقااد قااال يااو جرياار -يمااا ن لااو عنااو ابا ُان معاان -لاايا ماان لاادن بغااداد إىل ن تبلااغ
يراسان ابت يف ابن إسحاق من سلمة بن الفحلل بو عباد الارمحن بان باو حاامت زلماد بان إدرياا الارازي
.اجلرح والتعديل( .بدون تاريخ وببعة) ٗ .ٜٔٙ
وىححو ابن حبان فما يف .الفتح ٕٕٔ ٚ .و ورده اذليثم يف .رلمب ال وااد ٗ٘ ٙ .وقال رواه محد
والط اخاأ بنحااوه ورجااال محااد رجااال الصااحيح يفااري اباان إسااحاق وقااد ىاارح بالسااماع .وقااوى إسااناد محااد
وحسنو شعيب األرناووط ومن معو من .زل ادلسند ٛٛ ٕ٘ .قالوا حديث قوي وىذا إسناد حسن
وباق رجال اإلسناد ا ات رجال الشيخن يع وب ىو ابن إبراىي بن سعد ال ىري.
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ويخات ول د النت ال يادة النبوية الراشدة ّٔذه الالفا ات العالية ن تتغلاب علاهلل الصاعاب وتباين
رلتمعاً عادلياً ير ب مبد الشورى من فل ذا ر ي حصيم علت مالانتو و دنت مرتبتو.
وماان نا لااة ال ااول ن احلالومااات يف بلااد ادلهجاار إذا عطاات حريااة ا يتيااار للمهاااجر يف ماان
ينط بلسانو وؽلثلو يف رلتمعو اجلديد هنا تستثمر ىذا ادلهاجر لبنة بناا وباقاة إغلابياة يف د اب البلاد
ضلو النما والتطور.
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املبشح الجاىي :إتاسة فرص العنل ووسائل الكسب (إىصاء سوم للنهادريً واألىصار يوازي
سوم اليهود)
وحاارم
ادلهاااجر اماارو إجتااث ماان ر ااو وانتهالاات ح وقااو و درفتااو األىاوال ا ك ىلااو وموبنااو ُ
مالااو ومسااالنو أ ااحهلل بريااداً ش اريداً يتالفاام عاايش يومااو بعااد ن ساااد يف قومااو و بااد لااو ماان
مواساة مادية ومعنوية حى يست ي حالو وتنصلح حوالو.
وىاااى ادلهاااجرون يصاالون إىل يثاارب اايو اً علااهلل ىلهااا يعااوزى ادلااال وادلااأوى و ؽلالاان ن
يب وا عبباً علهلل محليفيه يطعموهن ويالسوهن بل باد ذلا مان رلاال يتالسابون مناو رزقها ياىاة
و ن ادلهاااجرين ماان ىاال مالااة ىاال يااخة يف التجااارة واشااتهروا برحلااة الشااتا والصاايم قااال تعاااىل ﭐ
ﱣﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ ﱢ [سورة قريش الياة ٔ ]ٕ-لاو تيحات
ذل رىة الالسب احلالل أليفنوا نفسه وألزاحوا عن األنصار عب مباونته ولسااعلوا يف إنعااش
اقتصاد بلد ىجرت و اروىا مبا ذل من مهارة بالتجارة وحذق ذلا.
ومن ىنا فانت من ولوياات الناص ىالهلل ال علياو وسال إنشاا ساوق بادلديناة ادلناورة وي يالان
مااا ساالفنا الساابب األوحااد إلقامااة ىااذا السااوق باال ت ا زرت سااباب ياار علااهلل اارورة وجااود ىااذه
السوق ى
ال :ارتباااط ال ااوة ا قتصااادية بالالي ااان السياس ا وقااد فان اات قباا اال اليه ااود وتال اار التج ااارة
واألسواق وبيدى عصب ا قتصاد يف ادلدينة ومثل ىذا الو ب غلعله دولة دايل دولة(ٔ).
رانيا :ن معامالت اليهود ت وم علهلل الغرر والرباا والغاش والتادليا وا حتالاار ..وىاذا زلارم يف
الشاريعة اإلسااالمية و ن تعاماال ادلساالمن يهااا يااوقعه يف احل ارام ..لااذلأ غلااب ن يالااون للمساالمن
سوقاً حرة نظيفة باىرة(ٕ).
رالثا :فانت مدينة يثرب بطبيعتها منط ة زراعيّاة وفاان فثار اعتمااد ىلهاا علاهلل الّراعاة والبسااتن
وفااان ماان ىا ّ حاىااالتا التّماار والعنااب وفااان فعملااة يتبااادل ّٔااا ىلهااا عنااد احلاجااة ىااذا ينفا وجااود
حرفة رارية يف ادلدينة ولالنّها ي تالن يف ال ّوة وا نتشار مبالانة احلرفة التجارية يف مالة.
وادلدينة – علهلل يصبها -ي تالن مالتفية يفذاايا الان ىلها يستوردون بعض ادلاواد الغذااياة
(ٔ) محااد عجاااج فرمااهلل .اإلدارة يف عصاار الرسااول ىاالهلل ال عليااو وساال ( .طٔ ال اااىرة دار السااالم ٕٔٗٚىاا)
ص .ٚٛ
(ٕ) حسن حسن شحاتو .من معا اااي اذلجرة النب ااوية إنشا السوق اإلسالمية( .بدون ببعة وتاريخ) ص ٔ.
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من اخلارج وفانوا غللبون دقي احلوار والسمن والعسل من الشام(ٔ).
لذا ن إنشا سوق يستثمر و رة بعض ادلنتجاات ال راعياة بادلديناة وياخة ادلهااجرين يف التساوي
والتج ااارة وت ااو ري م ااا ػلتاجون ااو باح ا ي ااة تاحته ااا ذلا ا ب ااول ادلمارس ااة س ااينهض باقتص اااد البل ااد ويس ااد
حاااجته باال ساانرى ن ىااذا السااوق شااالل منا س ااً قوي ااً لسااوق بااين قين اااع ت اادم عليااو ىاابح
مصاادراً ألس اواق مالااة ويفريىااا ماان س اواق العاارب ؤّااذا ىاابحت ادلدينااة ادلنااورة قااوة اقتصااادية اااربة
يرجهلل نفعها وؼلشهلل بطشها ولطادلا قيست قوة الدول وت ايدت ىيبتها و ارىا بغناىا ورواج رارتا.
رابعمما :غلااب ن يالااون للمساالمن قااوة اقتصااادية تسااتطيب ّٔااا ا ا ظااة علااهلل م اوال ادلساالمن
وتنميتهااا باااحل و ن تالااون ذل ا سااوقاً ياليااة ماان فاال ىااور الغاارر والربااا و فاال م اوال الناااس بالباباال
سوقاً ت وم علهلل الطيبات واحلالل والصدق واألمانة والتسامح وال ناعة ويالية من ا حتالار.
خامسمما :إن عليااة السااوق اإلسااالمية للمساالمن يف ادلدينااة ادلنااورة تااأ ماان اارورة وجااود فيا ٍ
اان
اقتص ااادي ق ااوي للمس االمن يف مواجه ااة الاليان ااات ا قتص ااادية ادلعاى اارة سا اوا عل ااهلل مس ااتوى ادلدينا اة
نفسها يف مواجهة اليهود م علهلل مستوى الدول وادلمالأ آّاورة (ٕ).
سادسا :فاان اليهاود -فماا عارف مان ببيعاته وتاارؼله يف ف ّال بلاد -فثار يفاه مان العارب
وفااان العاارب بطبيعااته العربيّااة البدوياّاة يف ّالاارون يف ادلساات بل فثاريا يااوّرون لااو ادلااال وفااانوا ىاال
يا ة وفرم يحلطرون إىل ا ستدانة من اليهود وفثريا ما تالون ىذه ا ستدانة بالربا والرىن(ٖ).
وىااذا الو ااب غلعاال العاارب دون اليهااود يف ادلدينااة ويب اايه واات رمحااته إن شاااووا منع اوا و
عطوا واليهود مبا هنا األقاوى مان الناحياة اإلقتصاادية ا هن يحلااً األقاوى عناد ادلنازعاات واحلاروب
دل اادرت علااهلل تسااليح نفسااه وبنااا احلصااون وقااد فااانوا ينتظاارون فمااا ساالم ظهااور النااص اجلديااد
ليسااتولوا علااهلل ادلدينااة ويتول اوا قيادىا.ول ااد تنبااو النااص ىاالهلل ال عليااو وساال إىل يطااورة ىااذه الساايطرة
ػلول ىذه السيطرة لألمة اجلديدة روى ابان ماجاو « ن
اليهودية الان بد من إجرا إداري سريب ّ
رسول ال ىلهلل ال عليو وسل ذىب إىل سوق النبايط نظار إلياو اال لايا ىاذا لالا بساوق
ذىب إىل سوق نظر إليو ال لايا ىاذا لالا بساوق رجاب إىل ىاذا الساوق طااف ياو
(ٔ) عل ا بااو احلساان باان عبااد احل ا باان خاار الاادين الناادوي (ادلتااوى ٕٓٗٔى اا) .الساارية النبويااة( .ط ٕٔ
دمش دار ابن فثري ٕ٘ٗٔ ه) ٘.ٕٙ
(ٕ) حس ااام علا ا عب اادال  .الس ااوق اإلس ااالمية يف ادلدين ااة ادلن ااورة ول س ااوق ينش اابها ن ااص نش ااأتا و ى اادا ها.
اس جعت من موقب /https://kantakji.com/economics-policy
(ٖ) ادلرجب الساب .
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قال ىذا سوقال ال ينت صن و يحلربن عليو يراج»(ٔ)(ٕ).
ونلح بأن النص ىلهلل ال عليو وسل يطط بعناية يتيار مو ب السوق وعااين فثار مان
(ٔ) يرجااو اباان ماجااة يف .ساننو ٚ٘ٔ ٕ .حااديث رقا ٖٖٕٕ والطاخاأ يف ادلعجا .الالباارئٙٓ ٜٔ .
حديث رقا  ٘ٛٙو باو بالار بان عاىا وىاو محاد بان عمارو بان الحلاحاك بان سللاد الشايباأ (ادلتاوى
ٕٛٚىا) .الحاد وادلثاأ .و ي د .باسا يصال محاد اجلاوابرة (طٔ الريااض دار الراياة ٔٔٗٔ ه-
ٜٜٔٔم) ٖ ٗ٘ٗ حااديث رق ا  .ٜٔٓٛاإلسااناد يااو إسااحاق باان إب اراىي باان سااعيد -وىااو الص اواف
ادلدأ -قال بو زرعة .منالر احلديث ليا ب وي .وقال بو حامت لن احلديث .قلت -ي ابن حجر -
وذفره ابن حبان يف الطب ة الرابعة من الث ات وقال البايفندي عنده منافري .تذيب التهذيبٕٔٗ ٔ .
وقااال اباان حجاار يف .ت ريااب التهااذيب .ص ٜٜلاان احلااديث .وقااول اباان حجاار يااو لاان احلااديث غلعاال
حديثو يف نطاق احلديث ادل بول وإن فان يف دق درجاتو.
وزلماد
ويف إسناده عل بن احلسن بان احلسان الاخاد قاال احلاا م باول .ت رياب التهاذيبَّ ٖٜٜ .
بان احلساان باان احلسان الاخاد قااال اباان حجار يف .ت ريااب التهااذيب ٗٚٗ .مسااتور والا بري باان ادلنااذر اباان
سيد قال ابن حجر يف .ت ريب التهذيب .مستور ٕٗٔ وايتلم يف إسناده فما بينو ادلا ي يف .وفاة
ِ َّ
األش اراف ٖٗٗ /ٛ .ااال يف ال حتااة رق ا [ٜٜٔٔٔق] ح ااديث ن رسااول ال َ َّ َّ
ى الهلل اللااوُ َعلَْيااو َو َس ال َ
ذىب إىل سوق النبيط نظر إليو  ...احلديث .ق يف التجارات ٓٗ ٔ عن إباراىي بان ادلناذر احل اما عان
إسحاق بن إبراىي بن سعيد عن ىفوان بن سلي عن زلمد وعل ابين احلسن بان احلسان الاخَّاد عان
اخاد عان بياو
ال بري بن ادلنذر بن سيد عن بيو بو .ز رواه احلسن بن عل بن احلسن بان احلسان ال َّ
عن ال بري بن سيد عن بياو ورواه الادراوردي عان علا بان احلسان بان احلسان الاخاد عان بياو عان
ىلَّهلل اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َ  -مرسالً.
النص َ
ال بري بن سيد عن ّ
و يرجاو ابان شاابة يف تااريخ ادلدينااة ص ٖٗٓ مان حااديث عطاا باان يساار ااال حادانا إباراىي بان ادلنااذر
قال حدانا إسحاق بن جعفر بن زلمد قال حدانا عبد ال بن جعفار بان ادلساور عان شاريأ بان عباد ال
بن ظلر عن عطا بن يساار قاال  .دلاا راد رساول ال ىالهلل ال علياو وسال ن غلعال للمديناة ساوقا تاهلل
سوق بين قين اع جا سوق ادلدينة حلربو برجلو وقال .ىذا سوقال ال يحلي و يؤياذ ياو ياراج..
وىذا إسناد يو عم إلرسالو وب ية رجالو جياد.
وىااذا احلااديث ادلرساال يرت ااهلل نااديث اباان ماجااة إىل احلساان لغااريه وىااذا علااهلل قااول اإلمااام الشااا ع يف قبااول
احل ااديث ادلرس اال ي ااول اب اان الص ااالح يف .م دمت ااو .ص ٖ٘ اعل ا ا ن حال ا ا ادلرس اال حال ا ا احل ااديث
الحلاعيم إ ن يصااح سلرجاو مبجيبااو ماان وجاو آياار فماا سااب بيانااو يف ناوع احلساان .وذلاذا احااتم الشااا ع
ر ال عنو مبرسالت سعيد بن ادلسيب ر ال عنهما هنا وجدت مسانيد من وجوه ير و ؼلاتص
ذلأ عنده ب رسال ابن ادلسيب.
(ٕ) اإلدارة يف عصر الرسول ىلهلل ال عليو وسل ص  ٚٛبتصرف.

- 333 -

النهج النبوي في مواجهة مشكالت الهجرة  -دراسة تحليلية ،د .عواطف علي محمد الجنوبي

موقااب حااى اساات ر علااهلل مو ااب يرجااو لااو بااو رواجااً شلاجعاال ىااذا السااوق ينااا ا ب ااوة سااوق اليهااود
ػلول اوا الن اااس م اان س ااوق اليه ااود إىل س ااوقه وى ااذا النج اااح
واس ااتطاع ادلس االمون نس اان تع ااامله ن ّ
للسااوق اجلديااد جعاال فعااب باان األشاارف اليهااودي يااديل إىل سااوق ادلساالمن وي طااب بنأّااا ااال
رسول ال ىلهلل ال عليو وسل «ال جرم ألنقلنّهما إلمل مو مع نمو لميم لمذ مم نم ا ،فنقلهما مم
مو ع بقيع الزبير إلل سوق المدبنة»(ٔ) .ولعل ىذا األسلوب التهجما الصاارم الاذي اتبعاو فعاب
اباان األشاارف حاان شااعر ن مصاااحل اليهااود ا قتصااادية قااد ىاابحت يف يطاار نتيجااة منا سااة السااوق
اجلديد(ٕ).
وي يالتم النص ىلهلل ال عليو وسل ب نشا الساوق بال شارع لاو ال اوانن العادلاة ليحارر ماال
ادلس االمن م اان اخلباا ااث وادلع ااامالت الظادل ااة وى ااذا مانس ااتنبطو م اان ح ااديث اب اان ماج ااة ب ااالنه ع اان
ادلحل اااي ة لبعحل ااه ال اابعض يف ادلال ااان ل ااذا ف ااان ايتي اااره دلال ااان يتس ااب للجمي ااب وهن ااهلل ع اان اارض
اإلت اااوات -الحلا ارااب والرس ااوم وم ااا يف حالمهم ااا -ب اادون ا اوابط عل ااهلل ادلع ااامالت يف األسا اواق شل ااا
(ٔ) محد بن عل بن عبد ال ادر باو العبااس احلسايين العبيادي ت ا الادين ادل ريا ي (ادلتاوى ٘ٗٛىاا) .إمتااع
األتاع مبا للنص من األحوال واألموال واحلفدة وادلتاع .و يا زلماد عباد احلمياد النميسا (طٔ باريوت
دار الالتب العلمية ٕٓٗٔ ىا  ٜٜٜٔ -م )  ٖٕٙ ٜوع اه بن شبة ال وذفر عمار بان شابة مان
حااديث رل ا ر باان جعفاار عاان ىاااحل باان فيسااان قااال  .اارب رسااول اللَّااو ى الّهلل اللَّااو عليااو وس الّ يف مو ااب
النبيط ال ىذا سوقال أقبل فعب بان األشارف اديلها وقطاب بنأّاا اال رساول اللَّاو ىالّهلل اللَّاو
عليو وسلّ جرم ألن لنها إىل مو ب ىو يفي لاو .و ااف إلياو حاديث ابان ماجاة الساالم وعا اه علا
بن عبد ال بن محد احلسين الشا ع نور الدين بو احلسن السمهودي (ادلتاوى ٜٔٔىاا) يف .و اا الو اا
بأيبااار دار ادلصااطفهلل ( .طٔ بااريوت دار الالتااب العلميااة  ٜٔٗٔىاا) ٕ  .ٕ٘ٚوي قاام عليااو عنااد
ابن شبة يف فتابو تاريخ ادلدينة.
(ٕ) ذفر الدفتور تنيحلب الفايدي ن السوق اليت نشأىا النص ىلهلل ال عليو وسل تهاا .ادلناياة .و ناو ات
ا ا ظة علية ألزمنة بويلة وحدد موقعو و بوالو ال وىو سوق ادلدينة ادلنورة الذي سسو النص ىلهلل ال
عليااو وساال بنفسااو ويطااو برجلااو وىااو ول سااوق يف األرض يؤسسااها نااص .وىااو فموقااب اقتصااادي وتااارؼل
بنفا الوقت يعتخ حد األمافن ذات العب التارؼل ادلرتبطة بالعهد النبوي ي ب يفر ادلسجد النبوي ويباد
ال مسجد الغمامة (ادلصلهلل) وؽلتد إىل ال رب من انيات الوداع ال ادلدينة ادلنورة قدؽلًا ي ػلا ّد ساوق
ادلدينة من اجلنوب مسجد الغمامة (ادلصلهلل) وؽلتد حى شرق جبل ُسلَْيب (باب الالومة)
راجب د .تنيحلب الفايدي .سوق ادلدينة ادلناية سسو رسول ال ىلهلل ال عليو -.نشار يف ىاحيفة ادلديناو
السعودية – العدد ٕٕ -ٔٛٙاجلمعة ٕٓٔٗ/ٗ/ٔٛم .اس جعت من موقب
.http://www.al-madina.com/node/500851?risala
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يؤدي إىل ارتفاع األسعار ويفريىا وىذا وا ح من قولو « ال بضرب عليها الخراج»(ٔ).
وبعااد ماادة وجي ا ة يااذت نشااطة ادلساالمن التجاريااة ت ا داد شاايباً شاايباً بااالت امن مااب اساات رار
ادلع اااش وت اي ااد ع اادد س ااالان ادلدين ااة ادلن ااورة وزي ااادة الوا اادين اجل اادد إىل ى ااذا ال اادين اجلدي ااد و ى اابح
ادلهاااجرون يعااانون ماان البطالااة وال لااة واألنصااار يتاللفااون مش ا ة الحلاايا ة الاايت وإن تيساارت يف
بادئ األمر إ هنا ستث ل فاىله مب مرور الوقت و حهلل الفري ن قوة متجانسة عاملة.
وىااذا مااا يصاابوا إليااو ادلهاااجر ن تتهيااأ لااو الفاارص العادلااة لالسااب الاارزق وفرامااة العاايش ااال
تسااند إليااو ادلهااام الشاااقة ب اأجور زىياادة ويفالب ااً مااا تالااون يف بلااد ادلهجاار ادلعونااات يف البلااد ادلحلاايم
مؤقتاة و تالفا احلاجاة عادا فوهناا ترىا اقتصاادىا تساتمر حياتاو وىاو يالااد يساد لاو الرما شلاا
يتيح آّال لتفشهلل السرقات والغش عناد وقاوع الظلا وبادوره ياؤدي إىل اىتا از اسات رار البلاد وشايوع
اجلرؽل ااة .وق ااد وج ااد الرس ااول الال اار ى االهلل ال علي ااو وس اال احلل ااول ا قتص ااادية الناجع ااة ال اايت ارت اات
بادلهاجر وادلوابن إذ سا البنية ا قتصادية األساسية و رسهلل قيمها و قيامها.

(ٔ) حس ااام علا ا عب اادال  .الس ااوق اإلس ااالمية يف ادلدين ااة ادلن ااورة ول س ااوق ينش اابها ن ااص نش ااأتا و ى اادا ها.
اس جعت من موقب  ./https://kantakji.com/economics-policyبتصرف.
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املبشح الجالح :توفري دواعي األمً واألماٌ (وثيكة املديية)
ب ااادر الرس ااول ى االهلل ال علي ااو وس اال ومبج اارد اس ااتالمو احلال ا ا يف يث اارب إىل إى اادار دس ااتور
مالتااوب وىااو الصااحيفة و مااا يساامهلل بواي ااة ادلدينااة(ٔ) وقااد شاااللت ىااذه الواي ااة وحاادة قانونيااة
متمي ا ة عاان يفريىااا وقاامااة بذاتا ااا وفاناات ىااذه الواي ااة الاايت تاانظ العالقااات باان سااالاهنا ماان عظ ا
اإلجرا ات اإلدارية اليت قام ّٔا الرسول ىلهلل ال عليو وسل بعد ىجرتاو إىل ادلديناة ال ياام وقاد فاانوا
مسلمون مهاجرون و نصار حديثوا عهد باإلسالم و رقا متشافسون ؽلاثله مان ي يُسال مان قبااال
ادلدينة واليهود وادلنا ن(ٕ).
وفاال ىااذه األبياااف الاايت تشااالل آّتمااب ادلاادأ بااد ذلااا ماان إبااار تش اريع وتنظااي سياس ا
وقانون قوي ػلم احل وق وؽلنب الع وق جا ت ىذه الصحيفة و الواي ة معج ة تشريعية يف جاوا
قابلة لالشتعال.
م ااا فوهن ااا معجا ا ة تشا اريعية لالوهن ااا اس ااتوعبت الش ااتات ال ااذي ف ااان علي ااو آّتم ااب ادل اادأ إذ
اشتملت علهلل عناىر ال وة جعلت الدين رفي ة ساسية نادت ب سا ادلسالمن وي تغفال ماا لل بيلاة
والعشرية من علية يف آّتمب العر جعلات ادلعاقلاة بان اراد فال عشارية علاهلل ماا فاان علياو حااذل
قباال اإلسااالم حا ظاات علااهلل مااا فاناات عليااو ال باااال ماان انتمااا إ نااو انتمااا لل بيلااة واات مظلااة
اإلسااالم و ىاابح للفاارد ىوي ااة وبنيااة ذات توجيااو دي ااين يااد ب بااو يفاال ااة التح ا ب والعنص ارية ال بلي ااة
والثالثااة هنااا لاات فاال بياااف ىاال ادلدينااة نصاات علااهلل « فاال ماان قاار علااهلل ىااذه الصااحيفة »
شملت علهلل فل من ي يسل من قباال العرب من قباال العرب ومن سافنه من اليهود.
وقد نصت الواي ة علهلل اليهود ياىة دلاا ذلا مان قاوة اقتصاادية ماؤارة وساطوة يف ادلديناة ودلاا
فانوا عليو من إيالف العهد النالوث بادلوااي (ٖ).
(ٔ) انظر النص الالامل للواي ة مرتبة ومرقمة حسب بنودىا يف إبراىي بن زلمد بن حسن العلا الشابل اجلنياين
(ادلتااوى ٕ٘ٗٔى اا) .ىااحيح الساارية النبويااة .ت ااد د .عماار سااليمان األش ا ر راجعااو د .علااام سااعيد
(طٔ األردن دار النفااااا للنشاار والتوزيااب ٘ٔٗٔ ىا ا  ٜٜٔ٘ -م) ٘ٗٔ  .ٔٗٛ -وانظ ار تو ي ا باان
عبااد الع يا السااديري ولاايالً ذلااا يف فتاااب .اإلسااالم والدسااتور( .طٔ الرياااض وفالااة ادلطبوعااات والبحااث
العلم وزارة الشبون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد) .ٕٔٛ - ٜٔٔ
(ٕ) س اارد د .من ااري البي ااا .د ا اال ولي ااة الواي ااة لتنظ اار ىن اااك النظ ااام السياس ا اإلس ااالم م ارن ااة بالدول ااة
ال انونية( .طٗ الرياض دار النفااا ٖٗٗٔ ه  ٕٖٓٔ -م ) ص ٖٖ.
(ٖ) جااا توقياات الواي ااة يف وقاات مالا ا ي ااول ىاااحل العلا  .والاراجح ن ىااذه الواي ااة ىاادرىا الرسااول بعااد
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وقااد جااا ت الواي ااة زل ااة لمااال ادلهاااجر وداعيااة اساات رار للم اوابن ي ااول البيااا «ؤّااذا
التنظ ااي األول لش ااؤون الدول ااة ادلدين ااة اس ااتطاعت ى ااذه الواي ااة و اإلع ااالن الدس ااتوري ن رع اال م اان
مدينااة وااوي علااهلل عاادد فبااري ماان األحيااا العربيااة ادلختلفااة ادلتنااا رة الاايت حالمتهااا الفو ااهلل و هنالتهااا
العصبية ال بلية يها األنصار و يها ادلهاجرون يف ادلشرفون الذين زالوا علهلل الشرك و يهاا قبااال مان
األقلي ا ااات الديني ا ااة مدين ا ااة موح ا ااده وإن توح ا ااد ى ا ااؤ الس ا ااالان حتيع ا ا ااً عل ا ااهلل اي ا ااتالف ديان ا ااات
ويصااصاه و عارا ه حاول إعااالن دساتوري مرفا ي ؼلحلااب لاو اجلمياب وحالومااة مرف ياة لاأ الساالطة
العليااا يف ادلدينااة للحاااف يهااا ح وقااو ومسااؤولياتو وللماوابنن ح ااوقه ومسااؤوليات ولل ااانون فلمتااو
وسيادتو»(ٔ).
وقد استطاع الرسول ﷺ ن يبين يف ادلدينة رلتمعاً جديداً روع و شارف رلتماب عر او التااريخ
و ن يحلااب دلشااافل ىااذا آّتمااب حااال تتاانفا لااو اإلنسااانية الصااعدا بعااد ن فاناات تعباات يف يفياىااب
ال مان ودياجري الظلمات(ٕ).
لااذا علااهلل ادلهاااجر ن يتااويهلل ال اوانن الاايت يُعماال ّٔااا يف مهجااره قباال اذلجاارة إن فاناات تنطااوي
عل ااهلل ال ااي اإلنس ااانية ادلش ا فة م اان ح ا ادلوابن ااة وادلس اااواة والعدال ااة وح ا العم اال والع اايش بالرام ااة
ويفريىا من ال ي اليت ثلت يف واي ة ادلدينة.
وي تالن واي ة ادلدينة ى الوحيدة بل جا ت األوىل يف سلسلة معاىدات جعلت مان ادلديناة
ادلنورة مالذا آمنا للمهاجرين وبلدا منتعشاً مبن ىاجر إليو وموبناً عاد ً لألقليات ال ابنة يو(ٖ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتصاره يف بدر ذلأ ا نتصار فان مبعث قوة معنوية فبرية للمسلمن وقد حادث يف وقات زاد ياو نشااط
اليهود إلاارة الشغب د ادلسلمن يف ادلدينة..
انظر ىاحل محد العل .تنظيمات الرسول اإلدارية يف ادلدينة( .بدون ببعة وتاريخ) ص ٖ٘ .فرم يا
العمااري .آّتمااب ادلاادأ يف عهااد النبااوة يصااصااو وتنظيماتااو األوىل( .طٔ ادلدينااة ادلنااورة آّلااا العلم ا
ُ
باجلامعة اإلسالمية ٖٓٗٔ ه ٜٖٔٛ -م) ص ٕٔٔ.
(ٔ) .النظام السياس اإلسالم م ارنة بالدولة ال انونية .ص ٖٖ.
(ٕ) موسهلل بن راشد العازم .اللؤلؤ ادلالنون يف سرية النص ادلأمون دراسة زل ة للسرية النبوية .ت اري الادفتور
زلمد رواس قلعو ج الشايخ عثماان اخلمايا ( طٔ الالويات ادلالتباة العامرياة لنعاالن والطباعاة والنشار
والتوزيب ٕٖٗٔ ىا  ٕٓٔٔ -م) ٕ .ٕٓٚ
(ٖ) مت التفصاايل يف واي ااة ادلدينااة ياىااة لالوهنااا ألوىل والاايت عاجلاات و اااع ادلهاااجرين وذللاات ىااعوبات اذلجاارة
و رست قواعد الدستور ومت ا قتصار عليها يشية إبالة البحث.
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املبشح الرابع :إقرار مبدأ احلريات (احلرية الدييية واالدتناعية)
بااد ت الصااحيفة ب ولااو ﷺ « نم ا ةتمماب مم محمممد النبممي بممي المممنمني المسمملمي مم
وربش ن بثرب م تبعهح فلحم بهمح جانمد معهمح ،إنهمح ممة احمدة مم د ن النماس ،إن
مم م تبعن مما مم م به ممود ،ف ممإن ل ممذ النم ممر األس مموة لي ممر م ل ممومي ال متنا ممر عل مميهح ،إن س مملح
(ٔ)
المنمني  ،لليهود دبنهح للمسلمي دبنهح»
ىااذا إعااالن لنيااوة اإلنسااانية ادلشا فة الاايت تبااه عليهااا احل ااوق والواجبااات .وىااو ادلبااد الااذي
ت ام عليو احلريات ومن ى ىذه احلريات حرية ادلعت د وشلارسة الشعاار الدينية.
وىااذا الاانص الااذي جااا ابتاادا ً يف ول نصااوص الواي ااة ماان ال واعااد العامااة الاايت وا اات مبااد
احلريااة الدينيااة ااال يُالااره حااد علااهلل دياان ماان األديااان وذلااأ يعااين قمااة التسااامح الااديين الااذي قااره
اإلسالم ودعا إليو.
وماان الوا ااح ماان ى ااذه ادلعاى اادة الاايت تال اارس والف ااا متينااا ب اان ادلس االمن واليه ااود ي ااوم عل ااهلل
ادلساااواة ادلطل ااة وح ااوق ادلوابنااة ادلتماالااة ن ايااتالف الاادين ي يالاان لااو ااار يف ببيعااة العالقااة باان
آّموعتن ادلتعايشتن.
بل إن ىذه ادلعاىدة ظلوذج ُػلتذى يف التعايش السالم ت اول الادفتورة نادياة العماري  .قارت
ى ااذه ادلعاى اادة التع ااايش الس االم م ااب يف ااري ادلس االمن يف ظ اال احلال ا اإلس ااالم وي يس ااب ن ع اارف

التاريخ ففالة احلريات الع يدية والعبادية قبل ن يأ اإلسالم بت ريرىا قاال تعااىل ﭐﱣﭐﱩﱪﱫﱬ

(ٔ) يرجااو بااو ُعبيااد ال اسا باان ساالّم باان عبااد ال اذلااروي البغاادادي (ادلتااوى ٕٕٗىاا) يف .األماوال .و يا
يليال زلماد ىاراس (بادون ببعاة وتااريخ باريوت دار الفالار) ص  ٕٙٙحاديث رقا  ٜ٘ٔو باو محااد
محيااد باان سللااد باان قتيبااة باان عبااد ال اخلرساااأ ادلعااروف بااابن زصلويااو (ادلتااوى ٕٔ٘ى اا) يف .األم اوال باان
زصلويو .و يا الادفتور شاافر ذياب يااض األساتاذ ادلسااعد جبامعاة ادللاأ ساعود (طٔ ادلملالاة العربياة
السعودية مرف ادللأ يصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  ٔٗٓٙىا  ٜٔٛٙ -م) ٕ  ٗٙٙحديث
رق ٓ٘ ٚوذفره زلماد محياد ال احليادر آباادي اذلنادي (ادلتاوى ٕٗٗٔىاا) يف .رلموعاة الواااا السياساية
للعهد النبوي واخلال ة الراشدة( .ط ٙبريوت دار النفااا ٔٗٓٚه) ص ٔ.ٙ
وقااد عااخ د .فاارم اايا العمااري بصااالحية ىااذه الواي ااة ألن تالااون ساسااً للدراسااات التارؼلياة لورودىااا ماان
برق عديدة يف فتابو .السرية النبوية الصحيحة زلاولة لتطبي قواعد ا دان يف ن د رويات السرية النبوية.
ٔ ٘ ٕٚودلل العل يف فتابو .ىحيح السرية النبوية  ٕٔٗ .وزلمد مصاطفهلل عبدالساالم الدبيسا يف
فتابو .السرية النبوية بن الاار ادلروية والسنة النبويةٖٔٗٔ .ه ٕٓٔٓ -م ويفريى ص .ٕٗٚ
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ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ ﱢﭐ [سا ااورة
ادلمتحنة آية .)ٔ(]ٛ
والنص ىلهلل ال عليو وسل حينما قدم علهلل ادلدينة فان بنا ادلسجد ول عمل قام بو حيت
يتاح للمسلمن من مهاجرين و نصار شلارسة شعاارى الدينية ولالنو َقر دلن فان من يفري ادلسلمن
نفا احل يف شلارسة شعااره والب ا علهلل معت ده الان اإلشباع الروح متاحاً لالل بياف آّتمب
علهلل ايتالف ديانا ت وي يطالبه ب ك الدين الذي يدينون الان ادلسل يغدو إىل مسجده
واليهودي إىل بيعتو زل اً قولو تعاىل ﭐ ﭐ ﭐﱣﭐﱜﱝﱞﱟﱢ [سورة الالا رون آية . ]ٙ
وي ت تصر احلريات ادلالفولة يف آّتمب ادلدأ اجلديد علهلل احلرية الدينية بل فانت احلرية
ا جتماعية(ٕ) محلمونة يحلاً لالل بة يف آّتمب فل حسب عاداتو وت اليده إذ ن واي ة ادلدينة ي
تشر إىل تشريب يف ال واج والطالق والتع ية عند يفري ادلسلمن وىذا يعين ن ذل السري علهلل ما لفوه
دون قس ٍر عليه بانتهاج ما جا بو الدين اجلديد(.)3
وال ول احل بأن البلدان اليت تحلطهد ىحاب ادللل األيرى وو م ح وقه الدينية
وا جتماعية سوا ً فانوا من سالاهنا و شلن رحلوا إليها يتعايش ىلها بسالسة ويسر وسهولة.

اوا علاهلل الث ا اة اإلساالمية (ط ٜمؤسساة الرساالة ٕٕٗٔى ا ٕٓٓٔ -م)

(ٔ) نادية شريم العمري
ص .ٖٖٜ
(ٕ) ادل صود باحلرية اإلجتماعية ىنا مافان عليو يفري ادلسلمن من عادات وت اليد وليا حرية ادلساواة واإلعالم
والالسب والر ي فما لدى الغربين.
( )3تعين احلرية الدينية ىنا ىحة التهود و التنصر بعد اإلسالم د يرج البخااري يف ىاحيحو ٗ ٔٙ
حديث رق  ٖٓٔٚمن حديث ابن عباس ر ال عنو مر وعاً «من بدل دينو اقتلوه».
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املبشح اخلامس :حتكيل التكافل االدتناعي (املؤاخاة بني املهادريً واألىصار)
نتاجاً للهج رة ىبح رلتمب ادلدينة ادلنورة يسالنو بتان ادلهاجرون ادلعوزون دلطع ومسالن
واألنصار األيفنيا مب ارعه وىناعته ورارت وىذا وجد نوعاً من عدم التوازن ادلعيش بن ىؤ
وىؤ حى نو ظهرت بة تسمهلل« ىل الصفة » قد عوزت الل مة وعدموا ادلن ل أسالنه
الرسول ىلهلل ال عليو وسل ادلسجد(ٔ).
والرسول ىلهلل ال عليو وسل ىو من دعاى إىل اذلجرة وندّٔ إليها وىو من يسوس
مصاعبها وع باتا .ومن وح احلاجة جا اإلبداع يف احلل ما ىو ىذا اإلبداع؟ إنو حل ابتالاري
علهلل قواعد ي يألفوىا من قبل إنو « ادلؤاياة » ماى ادلؤاياة؟ وما السبب الذي دعا إىل
وجودىا؟ وما األساس الذي قامت عليو؟ وما مراحلها؟ وماى اجلوانب اليت عاجلتها؟ وماى عوامل
ال وة يها؟ وما ىو ارىا يف التاليم ومواجهة ىعوبات اذلجرة سوا ً علهلل ادلهاجري و األنصاري؟
وىل ى ا س اتيجية األوحد اليت انتهجها النص ىلهلل ال عليو وسل يف إرسا مبد التالا ل
ا جتماع ؟ م ىناك يفريىا؟ فل ذلأ ُغلاب عليو يما يل – ب ذن ال-
بعد ىجرة النص ىلهلل ال عليو وسل بأشهر ع د ىلهلل ال عليو وسل ع د ادلؤاياة بن
الطر ن ادلهاجرين واألنصار يهلل بن فل مهاجري و نصاري مب ن األنصار تخعوا و عطوا
لالن األعداد زيادة علهلل التخعات وترتب علهلل ىذا التشريب ح وق ياىة بن ادلت يين فادلواساة
وادلواساة ى ت د حتيب وجو العون سوا فان عوناً مادياً و رعاية و نصيحة و ت اوراً و زلبة
وحى التوارث فان إذا مات األنصاري يراو ادلهاجري وإذا مات ادلهاجري يراو األنصاري يراو
(ٕ)
قال تعاىل ﭐﱣﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
بالت ي واستمر ىذا ة من ال من حى نسخ ذلأ

ﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ

ﳕﱢ ﭐ[سورة األنفال آية ٘.]ٚ
ي ول ابن ال ي «آيهلل رسول ال ىلهلل ال عليو وسل بن ادلهاجرين واألنصار يف دار
(ٔ) يرجااو البخاااري يف .ىااحيحو  ٜٙ / ٔ .حااديث رق ا ٕٕٗ .ماان حااديث ىرياارة قااال .ل ااد ر ياات
سبعن من ىحاب الصافة ماا مانه رجال علياو ردا إماا إزار وإماا فساا قاد ربطاوا يف عنااقه منهاا ماا
يبلغ نصم الساقن ومنها ما يبلغ الالعبن يجمعو بيده فراىية ن ترى عورتو..
(ٕ) م ال للشيخ ادلنجد بعنوان  .ادلؤاياة بن ادلهاجرين واألنصار .اس جعت من موقب
https://almunajjid.com/883
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نا بن مالأ وفانوا تسعن رجال نصفه من ادلهاجرين ونصفه من األنصار»(ٔ).
ي ول الشيخ زلمد الغ اا يف توىيفو ذلذه التجربة «ومعه ىذا اإليا ن تذوب عصبيات
اجلاىلية ال محية إ اإلسالمَث و ن تس ط وراق النسب واللون والوبن .ال يتأير حد و يت دم
إ مبرو تو وت واه .وقد جعل الرسول ىلهلل ال عليو وسل ىذه األيوة ع دا نا ذا لفظا اريفاَث
وعمال يرتبط بالدما واألموال وية تثرار ّٔا األلسنة و ي وم ذلا ار»(ٕ).
وفانت ىجرة ىحاب زلمد ىلهلل ال عليو وسل قسرية جلأت إليها الظروف ال هرية اليت
جالدوىا وي تالن قريش لتسمح ذل باذلجرة لو د الدعوة ومنب انتشارىا ا طروا إىل التالت
والسرية عند إرادة اخلروج ل يستطيعوا ن ػلملوا معه ما يعينه يف مأواى ف يفطنوا إليه
ومن ىنا نشأت زمة اقتصادية مؤقتة ناحتة عن ا زدحام السالاأ من حتاعة ادلهاجرين الذين ي
يهاجروا بأمواذل ليسوا بأيفنيا مبا معه بل ػلتاجون إىل من يالفله يف م ر ىجرت وػلتاجون
إ ا ة إىل الرعاية ادلادية ادلواساة ادلعنوية دلسح لم الغربة و راق األىل واألوبان.
وقد بُنيت ىذه ادلؤاياة علهلل اإليوة اإلؽلانية قال تعاىل ﭐﱣﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱢ [سورة احلجرات آية ٓٔ] قال ىلهلل ال عليو وسل
«ادلؤمن للمؤمن فالبنيان يشد بعحلو بعحلا»(ٖ).
ي ول بو عودة « هذه األيوة اليت رادىا اإلسالم ...تصمد لعوامل التم ي والتفالأ
واخلالف سيما إذا فان بن رادىا يالف يف الفالر وادلصاحل والغايات واألىداف»(ٗ).
وقد جا اطيط النص ىلهلل ال عليو وسل ملبياً حاجات الف ة متوا اً مب متطلباتا
جا ت ادلؤاياة بتنظي مرحل دقي اتس بالتدرج علهلل النحو التاا
مرحلة الحاجات ( ،ني المرحلة األ لل) :بد ت ىذه احلاجة الحلرورية ادللحة مب بداية
(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

زلمااد باان بالاار باان يااوب باان سااعد ااا الاادين اباان قااي اجلوزيااة (ادلتااوى ٔ٘ٚىاا) .زاد ادلعاااد يف ىاادي
يري العبااد( .ط ٕٚالالويات مؤسساة الرساالة باريوت مالتباة ادلناار اإلساالمية ٘ٔٗٔى ا ٜٜٔٗ-م)
ٖ  .٘ٙياارج ح اديث ادلؤاياااة البخاااري يف ىااحيحو ٖ ٘ ٜحااديث رق ا  ٕٕٜو ٔٓ٘ ٜحااديث
رق ٕ ٖٚٗٓ ٕٕٜومسل يف .ىحيحو  ٜ٘ / ٖ .حديث رق  ٕٕ٘ٛورق .ٕٕ٘ٛ
و السرية ص ٓ.ٜٔ
يرجو البخاري يف .ىحيحو ٖٔٓ ٔ .حديث رق ٔ.ٗٛ
محااد منصااور بااو عااودة .وحاادة األمااة اإلسااالمية يف الساانة النبويااة ( .رسااالة ماجسااتري م دمااة جلامعااة يف ا ة
ٖٓٗٔ ه  ٕٜٓٓ -م) ص . ٔٗٙ
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وىول ادلهاجرين إىل ادلدينة ىفر اليدين ما من بعام يطعمونو و س م يرتف ون وتو جا ت
ادلؤآياة مشارفة تامة بن األنصاري وادلهاجري يما ؽللأ سوا ً يف حياتو و بعد شلاتو.
وي ي تصر التشريب يف سد احلاجات واإليفا مبتطلبات ادلعوزين – ياىة ادلهاجرين – عل
ادلؤاياة بل اف إليها تشريعات يرى مؤقتة تعاجل األزمة وتنف سبأّا منها استثمار موال
الفئ يف سد اقة ادلهاجرين إذ ن النص حن آلت إليو موال بين النحلري واليت فانت يباً ياىاً ل
ورسولو قسمها بن ادلهاجرين ياىة وىذا العطا فان مبثابة تعويض ذل عما دوه من مال
واروة يف مالة وي يعط لألنصار منها شيبا إ االاة نفر وى  :بو دجانة تاك بن يرشة وسهل
ابن حنيم واحلارث بن الصمة(ٔ) واستمر ىلهلل ال عليو وسل علهلل ذلأ حى وسنت حوال
ادلهاجرين واست رت مورى .
وي يالن إعادة التوازن ادلاا ادلف ود وو ي التالا ل ادلعيش عند الظروف واألزمات الطاراة
موقوف علهلل موارد الفئ والغنيمة بل فان ىلهلل ال عليو وسل يبدي ريفبتو تلميحاً و تصرػلاً
إلعادة توزيب الثروات وادلوارد ألجل ليأ ادلحلطر فما وا تاج قسماً منها علهلل ساس ايتياري
وبوعاً فرىاً فما يسن من التشريعات والتوجيهات ا قتصادية العادلة ما يراه مناسبا ومنتهيا إىل
ىذه الغاية السامية والنبيلة(ٕ) .حى إنو ريفب ىلهلل ال عليو وسل فبار ادلالك من األنصار – ذات
مرة – بالتنازل إليواهن الف را من ادلهاجرين الذين يستطيعون العمل واإلنتاج عن بعض ما
ؽللالون من موارد ىبة و منحة د روي عنو ىلهلل ال عليو وسل قولو .من فانت لو رض
لي رعها و لي رعها ياه و يالرىا.)ٖ(.
مرحلة الكفابات ( ،ني المرحلة الثانية) :وبعد يف وة بدر عندما است رت األو اع
للمهاجرين وواتته سبل الالسب شلا مدى بو األنصار ويفنموه من يف وة بدر و ىبح لدى
ادلهاجرين ما ً يورث ألبنااه اقتصر الدع علهلل ادلؤاياة يف احلياة دون ادلمات أبطل التوارث
(ٔ) يرجو بو داود ٖ  ٔ٘ٙحديث رق ٖٗٓٓ ولفظو  ....أعطهلل النص ىالهلل ال علياو وسال فثرىاا
للمهاجرين وقسمها بينه وقس منها لرجلن من األنصار وفانا ذوي حاجة ي ي س ألحد من األنصار
يفريعلااا ال عاانه  ..وإسااناده فله ا ا ااات يفااري ن يااو شاايخ داود زلمااد باان داود باان ساافيان قااال اباان
حجر يف .الت ريب م بول .ص  ٗٚٚوذفر الفخر الرازي يف .التفسري الالبري ٘ٓٙ ٕٜ .ال  .روي
نو قسمها بن ادلهاجرين وي يعط األنصا ر منها شيبا إ االاة نفر فانت ّٔ حاجة وىا باو دجاناة وساهل
بن حنيم واحلرث بن الصمة ..وي يذفر لو إسناداً.
(ٕ) زلمد الغ اا .ع يدة ادلسل ( .طٔ دار هنحلة مصر ٖٕٓٓ م) ٔ.ٛ
(ٖ) يرجو مسل يف .ىحيحو ٔٔٚٚ ٖ .حديث رق .ٖٔ٘ٙ
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بن ادلهاجرين واألنصار وعاد إىل ذوي األرحام.
ومن احل ال ول بأن السياسة ا قتصادية الثاقبة للنص ىلهلل ال عليو وسل برزت يف تشريعو
للمؤاياة بن ادلهاجرين واألنصار يف احلياة وبعد ادلمات وتطورت ا اولة مبنحه م يداً من ادلال
والعطا عندما واتت رىة إلعطااه ىذا العطا لال ؼلرجوا من داارة احلاجة إىل داارة الالفاية
ويتمالنوا من مواىلة نشابه ا قتصادي والع اادي علهلل السوا وحن حصل نوعاً من التوازن
ادلعيش عاد ادلرياث لذوي الرح يف تدرج حالي يف ناجة ادلهاجر وغلعل تاليفو يف آّتمب
اجلديد موازياً دلا فان عليو قبل ىجرتو من الريا والعيش الالر .
وادلؤاياة فان ذلا األار ادلتعدي يف تالييم ادلهاجر يف ادلهجر وتع ي توا و ليا علهلل الناحية
ا قتصادية ط بل علهلل اجلوانب األيرى ونوردىا تباعاً
و ً من الناحية ا قتصادية ىبح ادلهاجرون يفنيا يشالون من اا ة العيش بفحلل
اس اتيجية ادلؤاياة ادلوافب دلدى احلاجة وما را ها من اس اتيجيات يرى ر عته من حال العوز
إىل ا فتفا وعدم احلاجة عادوا إىل ما فانوا عليو من است رار قبل ىجرت .
اانياً من الناحية النفسية وا جتماعية يأ ادلغ ب إىل دار يفربتو وقد ارق األىل واأليوان
واستوحشو ادلالان ولالن شلا غلخ الالسر ن يبدلو ال ىالً بدل األىل و يوة ي يلون ما يو من
وحشة قال اإلمام السهيل .آيهلل رسول ال ىلهلل ال عليو وسل بن ىحابو حن ن لوا ادلدينةَث
ليذىب عنه وحشة الغربة ويؤنسه من مفارقة األىل والعشرية ويشد زر بعحله ببعض.)ٔ(.
والنص ىلهلل ال عليو وسل اعته بايتيار ادلت يين وحرص علهلل ت لفه وت ارّٔ النفس
د يالون ادلؤاي لأ شخص تتوا معو يف ببعو ويرى أ موافبتو
والروح وتوجهه احليا
إ ن النص ىلهلل ال عليو وسل وىو اخلبري بالنفسيات آيهلل بن ادلتماالن يف الطبااب والصفات
من الصحابة من ى و معروف بالشجاعة ومنه من لو تات ال يادة واإلدارة ومنه من ىو
معروف بالرمو ومنه من ىو مهت بالعل والف و جعل ادلؤاياة بن من ذل ميول مش فة
و حوال متشأّة وذلأ دعهلل ألن يتفه فل منهما الير ويوا و يف سريه.
وماان ذلااأ ادلؤاياااة باان ماان اشااتهر ماان الصااحابة بالشااجاعة  -علااهلل ساابيل ادلثااال احلصاار -
آيهلل ىلهلل ال عليو وسل بان عبااد بان بشار األنصااري و حذيفاة عتباة بان ربيعاة اللاذان رزقاا الشاهادة
سااوياً يف معرفااة اليمامااة وقااد ىاااجر بااو حذيفااة اذلجارتن وشااهد باادرا وُحااداً وادلشاااىد فلهااا حااى نااو يف
(ٔ) بااو ال اسا عبااد الاارمحن باان عبااد ال باان محااد السااهيل (ادلتااوى ٔ٘ٛىاا) .الااروض األناام يف شاارح الساارية
النبوية( .طٔ بريوت دار إحيا ال اث العر ٕٔٗٔ ه ) ٕ ٖٓ٘.
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يف وة بدر ن يبارز باه وىذا دليل علهلل ىالبتو وشجاعتو وعُارف عبااد بان بشار بالشاجاعة وشاهد بادراً
وُحداً وفاان شلان شاارك يف قتال فعاب بان األشارف وشاهد ادلشااىد فلهاا ماب رساول ال ىالهلل ال علياو
وسل وفان لو باال وعناا ومباشارة لل تاال يف اليماماة حاى قتال شاهيداً وشلاا ذُفار عان عبااد بان بشار ن
النص استعملو علهلل م اس حنن وجعلو مرياً علهلل حرسو بتبوك من يوم قدم إىل ن رحل(ٔ).
وآيهلل النص ىلهلل ال عليو وسل بن العديد من الذين فانوا يلي ن باإلمارة وال يادة
ولديه قدرات إدارية يهلل بن زيد بن حاراة وُسيد بن ححلري األنصاري ر ال عنه وزيد
شلن فانت لو مهارات يف ال يادة لذا مره النص ىلهلل ال عليو وسل يما رواه سلمة بن األفوع
ر ال عنو قال  .يف وت مب النص ىلهلل ال عليو وسل سبب يف وات ويف وت مب ابن حاراة
استعملو علينا )ٕ(.وُسيد فان ذو ر ي وحالمة وقيادة وفان حد الن با يف بيعة الع بة الثانية(ٖ).
ويفريه فثري شلا يتسب آّال لذفره ىنا.
وشلا سب صلد ن النص ايتيار ىلهلل ال عليو وسل للمؤاياة ادلت اربن سلوفاً ويل اً شلا يسهل
التعايش بن ادلت يين والت لم وا نسجام يأنا ادلهاجر إىل ييو من األنصار وتسالن إليو نفسو.
ما األار ا جتماع نجده يف الت ي بعيداً عن العصبية والعنصرية والطب ية وإلغا
الفوارق الظادلة اليت ت س الناس حسب رى ويفناى و عشريت وقبااله و لوهن لذا ن م
علهلل النص ىلهلل ال عليو وسل وقد آيهلل بن سلمان الفارس و الدردا العر (ٗ) دون تفحليل
لعر علهلل عجم إ بالت وى وآيهلل بن بالل بن رباح و عبيدة عامر بن اجلراح دون يي
بلون (٘) وادلعاملة ال اامة علهلل ادلساوة والعدالة والدع ادلعنوي بالتناىح والت زر .و زال التشريب
اإلبداع يف ادلؤاياة ىاحل للتطبي يف ي مالان وزمان وبرنامم إىالح يُر ب بو الصدع ويُسد
بو اخللل.
(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

بو احلسن عل بن الالرم زلمد بن زلمد بن عبد الالر بن عبد الواحد الشيباأ اجلا ري عا الادين ابان
األاري (ادلتوى ٖٓٙىاا)  .ساد الغاباة يف معر اة الصاحابة .و يا علا زلماد معاوض  -عاادل محاد عباد
ادلوجود (طٔ دار الالتب العلمية ٘ٔٗٔىا  ٜٜٔٗ -م)  ٜٔٗ ٖ ٙٛ ٙا الدين بو عبد
ال زلمد بن محد بن عثمان بن قَ ْاؽلاز الذىص (ادلتوى ٚٗٛىا) .سري عالم النابال ( .ط بادون ال ااىرة
دار احلديث ٕٔٗٚىإٓٓٙ-م) ٖ ٕ٘ٓ.
يرجو البخاري يف .ىحيحو ٔٗٗ ٘ .حديث رق ٕ.ٕٗٚ
 .سد الغابة. ٕٗٓ ٔ .سري عالم النبال .ٜٛ ٕ .
يرجو البخاري يف .ىحيحو ٕٕ ٛ .معل اً.
سد الغابة ٔ ٘ٔٗ.
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املبشح السادس :الرعاية الصشية والبيئية (عالز املرضى وإصالح اآلبار وردو املستيكعات
وشل الطرم)
اإلنسان سللوق نيث إنو يألم البيبة ويتوا ويتاليم معها حى تصبح البيبة ج اً من
فيانو ذا انت ل إىل بيبة يرى شعر بتغري وتوعأ وادلهاجرون قدموا من مالة وى بلد جبل
دايل جاف إىل بلد زراع بو ربوبة ومستن عات ايتلم عليه ادلناخ وايتلفت عليه البيبة
وىذا ا يتالف ادلناي والبيب بن مالة وادلدينة فان لو اره ب عاف جسادى ويف األىل يف
بادلدينة مرض اتو محهلل يثرب وبعد قدومه إىل ادلدينة ىيب بعحله ّٔذه احلمهلل وقد جا يف
حديث عااشة ر ال عنها قالت  .وقدمنا ادلدينة وى وبأ رض ال قالت الان بطحان
غلري صلالً تعين ما آجنا )ٔ(.واحلديث ينب لنا ن سبب وجود ىذا ادلرض ىو وجود ادلياه السنة
وقد ىيبت عااشة ر ال عنها ّٔذه احلمهلل قال الخا  .ديلت مب بالر علهلل ىلو ذا
(ٕ)
عااشة ابنتو محلطجعة قد ىابتها محهلل ر يت باىا بل يدىا وقال فيم نت يا بنية.
و ىيب بو با بالر وبالل ر ال عنو قالت عااشة ر ال عنها  .دلا قدم رسول ال ىلهلل ال
عليو وسل ادلدينة وعأ بو بالر وبالل.)ٖ(.
ومحهلل ادلدينة ى ما يسمهلل الن نمهلل ادلالريا ي ول حد الباحثن  .يعتخ ىذا ادلرض من
األمراض احلبيسة يف األجساد و البيبة ويوجد يف البيبة يف ادلياه الرافدة مثالً اليت تصلها الالاانات
ادلمر ة ادلسببة للوبا وتسبب العدوى باحلمهلل الصفرا وادلالريا (الخدا ).)ٗ( .
وقد سعهلل النص ىلهلل ال عليو وسل إىل عالج ادلر هلل فما يف حديث العرنين الذين
استومخوا ادلدينة واجتتوا ر ها إذ جعله ؼلرجون إىل يارج ادلدينة ويتداوون بأبوال اإلبل و لباهنا
حى ىحت جسادى وزال ادلرض عنه (٘).
وي يتوقم النص ىلهلل ال عليو وسل عند عالج األمراض بل سعهلل إىل الوقاية منها
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

يرجو البخاري يف .ىحيحو ٕٖ ٕ .حديث رق .ٜٔٛٛ
يرجو البخاري يف .ىحيحو ٙٗ / ٘ .حديث رق .ٖٜٔٚ
ت دم ارغلو ىامش رق (ٔ) من نفا الصفحة.
عبااد البااديب مح ا ة زلل ا .اإلعجاااز العلم ا النبااوي يف دعااا تصااحيح ادلدينااة( .ادلدينااة ادلنااورة رللااة نااوث
ودراسات ادلدينة ادلنورة .ٛ ٕٜ
يرجو البخاري يف .ىحيحو ٕٙ / ٗ .حديث رق  .ٖٓٔٛومسل يف .ىحيحو ٕٜٔٙ ٖ .حديث
رق ٔ.ٔٙٚ
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بالتخلص من مسبباتا إذ سعهلل بأعمال دت إىل وول ادلدينة من الوبا إىل الصحة .ام ىلهلل
ال عليو وسل باستصالح البار ومنو ببر رومة إذ جا يف قولو ىلهلل ال عليو وسل  .من ػلفر
ببر رومة لو اجلنة .حفرىا عثمان.)ٔ(.
فما قام النص ىلهلل ال عليو وسل بردم البار وادلستن عات اليت فانت سبباً يف محهلل ادلدينة
حى يفدت بيبة ىحية نظيفة يستطيب ادل ام يها للمهاجر وادلوابن(ٕ).وطلص ادلهاجر بال ول ألنو
ىو من يتعرض علهلل وجو اخلصوص بصعوبات ىحية وبيبة من جرا ا نت ال وتغيري ادلناخ إ ا ة
إىل ما يالون يحلاً لديو من مراض ساب ة ليا ذلا عالقة بظروف التن ل لذا يل م ادلهاجر ن
يستعل مسب اً عن ما ت دمو البلد اليت يفد إليها من رعاية ىحية ومناخ بيب حى يصاب
باألمراض اليت تعي تأقلمو مب بيبة اجلديدة.

(ٔ) يرجو البخاري يف .ىحيحو ٖٔ ٗ .حديث رق .ٕٚٚٛ
(ٕ) جهدت البحث عن نصوص نبوية يف ش الطرق وردم البار ادلستن عات السانة وي قام إ علاهلل حاديث
عااشااة ر ا ال عنهااا ن رسااول ال ىاالهلل ال عليااو وساال قااال  .يااا عااشااة فااأن ما ىااا ن اعااة احلنااا و
فاأن ر وس طللهاا ر وس الشاايابن» قلات يااا رساول ال اال اسااتخرجتو -ي الساحر-؟ قااال قاد عا اااأ
ال الرىاات ن اااور علااهلل الناااس يااو ش اراً ااأمر ّٔااا ااد نت ..يرجااو البخاااري يف .ىااحيحؤٖٙ ٚ .
حديث رق ٖ .٘ٚٙويف ىذا احلديث إشارة إىل ردم البار السنة وإن فاان وجاود الساحر سابباً يف د نهاا
ووقفاات علااهلل م طااب مراا للاادفتور /عماارو يالااد يااذفر يااو ردم البااار وادلسااتن عات وشا الطاارق وي يااورد
دليالً علهلل قولو .اس جعت من موقب
https://www.youtube.com/watch?v=CLpJEtupUgc
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اخلامتة
ال :النتائج:
 وليااة اذلجاارة النبويااة لالاال ح اوال ادلهاااجر وادل ااي ماان رعايااة للجوانااب الدينيااة وا قتصااادية
وا جتماعية واألمنية ل ت ك جانباً دون ت د العون يو.
 ي التخطيط النبوي مبرحلتن قبلية وبعدية شلا جعل اذلجرة تؤ نارىا علهلل ضلو تام
 تو ري دواع األمن واألمان من ا س اتيجيات اذلامة اليت انتهجها الناص ىالهلل ال علياو وسال
ماان يااالل  .واي ااة ادلدينااة .الاايت نظماات عالقااة ادلهاااجرين واألنصااار وادلساالمن مااب يفااريى
وىيأت رص است رار ادلهاجرين يف ادلدينة دون إشالا ت من النواح األمنية.
 و يا ا األم اان ادلعيش ا ا وت ااو ري وس اااال الالس ااب ج ااا م اان ي ااالل إنش ااا سا اوق ادله اااجرين
واألنصار ينا ا سوق اليهود الذي جعل ادلهاجرين قادرين علهلل شلارسة التجارة وإيفنا ى ماب
الوقت من احلاجة إىل العون الذي قدمو ذل األنصار عن بيب نفا.
 ادلؤاياة بن ادلهاجرين واألنصار فانت نظام تالا ال اجتمااع يفاري مسابوق حتعها علاهلل قاي
التا اواد والا ا اح ح ااى يف اادوا معا ااً ُحلم ااة واح اادة اس ااتطاعت بتس اااندىا ن تب ااين م ااة جدي اادة
ونشرت نورىا يف قاى العاي.
 من اجلواناب الدقي اة يف تشاريب ادلؤايااة بان ادلهااجرين واألنصاار تدرجاو يف موافباة احلاال إذ
جااا بالتساااند الالاماال يف احلياااة وادلمااات با قرار التاوارث بينهمااا عنااد وجااود احلاجااة ادللحااة
إبطالو بعد يف وة بدر وو ي ا فتفا النسص من يفناا بدر.
 شلارس ااة احلري ااات الديني ااة وا جتماعي ااة شل ااا ق ااره الن ااص ى االهلل ال علي ااو وس اال بع اادم إفا اراه يف ااري
ادلس االمن عل ااهلل اإلس ااالم وحري ااة شلارس ااة ش ااعاارى الديني ااة وت اارفه عل ااهلل ع ااادات يف الا ا واج
والطالق ويفريىا من األعراف دون تديل منو مبنب و تغيري.
 ا ىتمااام بت ااو ري بيبااة ىااحية للمهاااجرين الااذين استمر اات جسااادى ماان ا اار ا نت ااال إىل
ادلدينة وتيبتها لال تالون مالامة ىحياً وبيبياً.
رانيا :التو يات:
اذلدي النبوي معينو ينحلب و ي ال بو الالثري ما غلدر بالباحثن العناياة باو وإياال ه اجلهاد
والوقاات بالبحااث إلب ارازه وإبااالع ال اااران علااهلل زوايااا جدياادة علااهلل ن تأيااذ ىااذه األناااث بااابب
ادلعاىرة مثالً تُعمل األناث يف إصلازات النص ىلهلل ال عليو وسل يف ادلدينة وم ارنتهاا باألساا
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اليت قيمت عليها إصلازات معاىرة ومنها نظام ادلؤاياة بن ادلهااجرين واألنصاار ا ذا مت دراساتو ومان
م ارنتو مبا لدى البلدان اليت تشجب علهلل اذلجرة من نظمة تالفل ح اوق ادلهااجر واخلاروج بنتيجاة
نسااتطيب ماان يالذلااا إقارار رلموعااة ماان اإلجارا ات الاايت تا اوج باان مااا فااان علااهلل عهااد النااص ىاالهلل ال
عليو وسل وما ىو موجود الن لالان مثل ىذا البحث و مثالو ذا ااادة فبارية للتعاايش السالم بان
آّتمعات وتطورىا ورقيها.
دون باحاث اافتفهلل
ويتاماً احلمد ل رب العاادلن الاذي عاان علاهلل فتاباة ىاذا البحاث وماا َ
وفاال عماال مهمااا فااان يع يااو ال صااور وي ااب يااو ال لاال و رجااو ماان ال ن يسااد اخللاال وي باال منااا
ال ليل وغلازينا عليو بالالثري
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املصادر واملرادع
.السارية النبوياة أل احلسان النادوي( ..طٕٔ دمشا دار

الندوي عل بو احلسن بان عباد احلا
ابن فثري ٕ٘ٗٔ ه).
الص ااويف مح ااد ب اان زلم ااد .البح اار ادلدي ااد يف تفس ااري ال اارآن آّي ااد ..و ي ا مح ااد عب ااد ال ال رش ا
رسالن (بدون رق ببعو ال اىرة الناشر الدفتور حسن عباس زف ٜٔٗٔىا).
الطااخي زلمااد باان جرياار .تفسااري الطااخي ادلساامهلل جااامب البيااان يف تأوياال ال اارآن ..و ي ا محااد
زلمد شافر (طٔ مؤسسة الرسالة ٕٓٗٔ ىا  ٕٓٓٓ -م).
البخاااري زلمااد باان إتاعياال .اجلااامب الصااحيح ادلسااند ماان حااديث رسااول ال ىاالهلل ال عليااو وساال
وسننو و يامو. ..ىحيح البخاري ( ..بدون ببعة وتاريخ).
عبا ا ا ااداحللي محا ا ا ااد مصا ا ا ااطفهلل .م ا ا ا ااال بعن ا ا ا اوان اذلجا ا ا اارة سا ا ا ااباب ونتااا ا ا ااد .اس ا ا ا ا جعت ما ا ا اان
موقب http://www.alukah.net/sharia/0/27972/#ixzz5Lpjcs3dA
عبااد اذلااادي زلمااد البشااري .التخطاايط يف اذلجاارة النبويااة إىل ادلدينااة ادلنااورة يف ااو عل ا احلااديث.
(مرف الدعوة وتنمية آّتمب جبامعة ري يا العادلية  ٕٓٓٚم).
ال رقاااأ زلمااد باان عبااد الباااق .شاارح ال رقاااأ علااهلل ادلواىااب اللدنيااة بااادلنح ا مديااة( .طٔ دار
الالتب العلمية ٔٗٔٚىأٜٜٙ-م).
النيسابوري مسل بن احلجاج .اجلامب الصحيح ادلسمهلل (ىحيح مسل )( .بدون ببعة وتاريخ).
العمااري فاارم اايا .الساارية النبويااة الصااحيحة زلاولااة لتطبيا قواعااد ا اادان يف ن ااد رويااات الساارية
النبوية( .ط ٙادلدينة ادلنورة مالتبة العلوم واحلال ٘ٔٗٔ ىا  ٜٜٔٗ -م).
ادلسا ة بن ادلدينتن ( )ٗٔٙف من موقب ادلساا ات بان ادلادن الساعودية باالاليلوم ات اسا جعت
من موقب / https://www.magltk.com/saudi-arabia-distance
ادلطل ااص زلم ااد ب اان إس ااحاق  .الس اارية ب اان إس ااحاق .و يا ا س ااهيل زف ااار (طٔ ب ااريوت دار
الفالر ٖٜٔٛىا ٜٔٚٛ -م).
البيه محد بن احلسن .د ال النبوة( .بدون ببعة وتاريخ).
األىاابهاأ محااد باان عبااد ال .د ااال النبااوة  .ح ااو الاادفتور زلمااد رواس قلعااو ج ا عبااد الااخ
عباس (طٕ بريوت دار النفااا  ٔٗٓٙىا  ٜٔٛٙ -م).
اباان فثااري إتاعياال باان عماار .الساارية النبويااة( .باادون ببعااة وتاااريخ ماان بري ا اباان إسااحاق وقااد
ىرح ابن إسحاق بالتحديث).
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العس ا الأ زلمااد باان إسااحاق .ت ريااب التهااذيب .و ي ا مس اعد عبااد احلميااد السااعدأ (باادون
ببعة وتاريخ مالتبة ال رآن).
الص ااوياأ زلم ااد ب اان مح ااد .الص ااحيح م اان حادي ااث الس اارية النبوي ااة( .طٔ الري اااض م اادار ال ااوبن
للنشر ٕٖٗٔ ىا  ٕٓٔٔ -م) سنده حسن.
بو داود سليمان بن األشعث  .سنن داود( .بدون تاريخ وببعة).
ال مذي زلمد بن عيسهلل .سنن ال مذي( .الرياض دار السالم للنشر والتوزيب ٕٔٗٔىا).
ابن ماجة زلمد بن ي يد ال ويين .سنن ابن ماجو( .بدون ببعة وتاريخ).
األلباأ زلمد ناىر الدين. .السلسلة الصحيحية( .الرياض مالتبة ادلعارف).
الشام زلمد بن يوسم. .سبل اذلدى والرشاد يف سرية يري العباد .و ي وتعلي الشايخ عاادل
مح ااد عب ااد ادلوج ااود الش اايخ علا ا زلم ااد مع ااوض (طٔ لبن ااان ب ااريوت دار الالت ااب العلمي ااة
ٗٔٗٔ ىا  ٜٜٖٔ -م).
البااوب زلّمااد َسااعيد . .ااو الساارية النبويااة مااب مااوج لتاااريخ اخلال ااة الراشاادة( .طٕ٘ دمشا دار
الفالر  ٕٔٗٙىا).
ادلبارففوري ىف الرمحن. .الرحي ادلختوم( .بدون ببعة وتاريخ).
محد بن حنبل بو عبد ال الشيباأ .مسند اإلمام محد بن حنبل( .ال اىرة مؤسسة الرسالة).
البا ار محااد باان عماارو. .مسااند البا ار ادلنشااور باسا البحاار ال يااار .و يا زلفااوظ الاارمحن زياان ال
وآيرون (طٔ ادلدينة ادلنورة مالتبة العلوم واحلال ٕٜٓٓم).
البُسيت زلمد بن حبان. .ىحيح ابن حبان( .بدون ببعة وتاريخ مؤسسة الرسالة).
اباان البيااب زلمااد باان عبااد ال. .ادلسااتدرك علااهلل الصااحيحن .و ي ا مصااطفهلل عبااد ال ااادر عطااا
(طٔ بريوت دار الالتب العلمية ٔٔٗٔ ه ٜٜٔٓ -م).
البيه محد بن احلسن. .معر ة السنن والاار للبيه ( .بدون ببعة وتاريخ).
اذليثم نور الدين عل . .رلمب ال وااد ومنبب الفوااد( .بريوت دار الفالر ٕٔٗٔ ه).
ابن فثري إتاعيل بن عمر. .البداية والنهاية .و ي عل شريي (طٔ دار إحيا الا اث العار
 ٔٗٓٛىا  ٜٔٛٛ -م).
يفلاوش محااد محااد. .الساارية النبويااة والاادعوة يف العهااد ادلالا ( .طٔ مؤسسااة الرسااالة ٕٗٗٔى ا-
ٖٕٓٓم).
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الطخاأ سليمان بن محد. .ادلعج الالبري .و ي محدي بان عباد آّياد السالف
دار النشر مالتبة ابن تيمية بدون تاريخ).
الرازي بو عبد الرمحن بن بو حامت. .اجلرح والتعديل( .بدون تاريخ وببعة).
فرمهلل محد عجاج. .اإلدارة يف عصار الرساول ىالهلل ال علياو وسال ( .طٔ ال ااىرة دار الساالم
 ٕٔٗٚىا).
شحاتو حسن حسن. .من معا اااي اذلجرة النب ااوية إنشا السوق اإلسالمية( .بدون ببعة وتاريخ).
الندوي عل بو احلسن .السرية النبوية( .ط ٕٔ دمش دار ابن فثري ٕ٘ٗٔ ه).
عبد ال حسام عل  ..السوق اإلسالمية يف ادلدينة ادلنورة ول سوق ينشبها ناص نشاأتا و ىادا ها.
اس جعت من موقب /https://kantakji.com/economics-policy
الحلحاك باو بالار بان عاىا . .الحااد وادلثااأ .و يا د .باسا يصال محاد اجلاوابرة (طٔ
الرياض دار الراية ٔٔٗٔ هٜٜٔٔ -م).
ادل ري ا ي محااد باان عل ا باان عبااد ال ااادر. .إمتاااع األتاااع مبااا للنااص ماان األح اوال واألم اوال واحلفاادة
وادلتاع .و يا زلماد عباد احلمياد النميسا (طٔ باريوت دار الالتاب العلمياة ٕٓٗٔ ى ا -
 ٜٜٜٔم).
الس اامهودي عل ا ب اان عب ااد ال. .و ااا الو ااا بأيب ااار دار ادلص ااطفهلل( .طٔ ب ااريوت دار الالت ااب
العلمية  ٜٔٗٔىا).
الفايدي تنيحلب. .سوق ادلدينة ادلناية سساو رساول ال ىالهلل ال علياو -.نشار يف ىاحيفة ادلديناو
الس ا ا ا ا ا ااعودية – الع ا ا ا ا ا اادد ٕٕ -ٔٛٙاجلمع ا ا ا ا ا ااة ٕٓٔٗ/ٗ/ٔٛم .اس ا ا ا ا ا ا ا جعت م ا ا ا ا ا اان موق ا ا ا ا ا ااب
.http://www.al-madina.com/node/500851?risala
عبا ااد ال حسا ااام عل ا ا  . .السا ااوق اإلسا ااالمية يف ادلدينا ااة ادلنا ااورة ول سا ااوق ينشا اابها نا ااص نشا ااأتا
و ى ا اادا ها .اس ا ا ا جعت م ا اان موقا ا ااب ./https://kantakji.com/economics-policy
بتصرف.
اجلنيااين إب اراىي باان زلمااد .ىااحيح الساارية النبويااة .ت ااد د .عماار سااليمان األش ا ر راجعااو د.
علام سعيد (طٔ األردن دار النفااا للنشر والتوزيب ٘ٔٗٔ ىا  ٜٜٔ٘ -م).
السااديري تو ي ا باان عبااد الع ي ا . .اإلسااالم والدسااتور( .طٔ الرياااض وفالااة ادلطبوعااات والبحااث
العلم وزارة الشبون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد).
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البي ااا من ااري. .د ا اال ولي ااة الواي ااة لتنظ اار ىن اااك النظ ااام السياس ا اإلس ااالم م ارن ااة بالدول ااة
ال انونية( .طٗ الرياض دار النفااا ٖٗٗٔ ه – ٖٕٔٓ م).
العلا ىاااحل محااد. .تنظيمااات الرسااول اإلداريااة يف ادلدينااة( .باادون ببعااة وتاااريخ) ص ٖ٘ .فاارم
يا العُمري .آّتمب ادلدأ يف عهد النبوة يصااصو وتنظيماتو األوىل( .طٔ ادلديناة ادلناورة
آّلا العلم باجلامعة اإلسالمية ٖٓٗٔ ه ٜٖٔٛ -م).
العازم موسهلل بن راشد. .اللؤلؤ ادلالنون يف سرية النص ادلأمون دراسة زل ة للسرية النبوية .ت اري
ال اادفتور زلم ااد رواس قلع ااو ج ا ا الش اايخ عثم ااان اخلم اايا (طٔ الالوي اات ادلالتب ااة العامري ااة
لنعالن والطباعة والنشر والتوزيب ٕٖٗٔ ىا  ٕٓٔٔ -م).
اذلاروي باو عُبيااد ال اسا  .يف .األماوال .و يا يلياال زلماد ىاراس (بادون ببعااة وتااريخ بااريوت
دار الفالر.
اباان زصلويااو بااو محااد محيااد. .األم اوال باان زصلويااو .و ي ا الاادفتور شااافر ذيااب ياااض األسااتاذ
ادلساااعد جبامعااة ادللااأ سااعود (طٔ ادلملالااة العربيااة السااعودية مرف ا ادللااأ يصاال للبحااوث
والدراسات اإلسالمية  ٔٗٓٙىا  ٜٔٛٙ -م).
احلياادر آبااادي زلمااد محيااد ال. .رلموعااة الوااااا السياسااية للعهااد النبااوي واخلال ااة الراشاادة( .طٙ
بريوت دار النفااا ٔٗٓٚه).
الدبيس ا زلمااد مصااطفهلل. .الساارية النبويااة باان الاااار ادلرويااة والساانة النبويااةٖٔٗٔ .ه ٕٓٔٓ -م
ويفريى .
العم ااري نادي ااة شا اريم . .ا اوا عل ااهلل الث ا ااة اإلس ااالمية( .ط ٜمؤسس ااة الرس ااالة ٕٕٗٔى ا ا -
ٕٔٓٓم).
ادلنجا ا ا ا ا ا ااد بعن ا ا ا ا ا ا اوان  .ادلؤايا ا ا ا ا ا اااة با ا ا ا ا ا اان ادلها ا ا ا ا ا اااجرين واألنص ا ا ا ا ا ا ااار .اس ا ا ا ا ا ا ا جعت ما ا ا ا ا ا اان موقا ا ا ا ا ا ااب
https://almunajjid.com/883

ابن ال ي زلمد بن بالر. .زاد ادلعاد يف ىدي ياري العبااد( .ط ٕٚالالويات مؤسساة الرساالة
بريوت مالتبة ادلنار اإلسالمية ٘ٔٗٔىا ٜٜٔٗ-م).
بو عودة محد منصور. .وحدة األمة اإلسالمية يف السنة النبوياة( .رساالة ماجساتري م دماة جلامعاة
يف ة ٖٓٗٔ ه –  ٕٜٓٓم).
الغ اا زلمد. .ع يدة ادلسل ( .طٔ دار هنحلة مصر ٖٕٓٓ م) ٔ.ٛ
الس ااهيل بااو ال اس ا عبااد الاارمحن. .ال ااروض األناام يف شاارح الس اارية النبويااة( .طٔ ب ااريوت دار
إحيا ال اث العر ٕٔٗٔ ه).
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الشاايباأ بااو احلساان . .سااد الغابااة يف معر ااة الصااحابة .و يا عل ا زلمااد معااوض – عااادل محااد
عبد ادلوجود (طٔ دار الالتب العلمية ٘ٔٗٔىا  ٜٜٔٗ -م).
ال ا ااذىص ا ااا ال ا اادين ب ا ااو عب ا ااد ال. .س ا ااري ع ا ااالم الن ا اابال ( .ط ب ا اادون ال ا اااىرة دار احل ا ااديث
ٕٔٗٚىإٓٓٙ-م).
زلل ا عبدالبااديب مح ا ة. .اإلعجاااز العلم ا النبااوي يف دعااا تصااحيح ادلدينااة( .ادلدينااة ادلنااورة رللااة
نوث ودراسات ادلدينة ادلنورة.
يالااد عماارو يااذفر يااو ردم البااار وادلسااتن عات وشا الطاارق وي يااورد دلاايالً علااهلل قولااو .اسا جعت
من موقب https://www.youtube.com/watch?v=CLpJEtupUgc
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