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المبحث األول
المدینة المنورة في الجاهلیة

رةلمدینةلجغرافي الموقع ال : الُمنوَّ
تقع المدینة في شبه الجزیرة العربیة، وتأتي بالمرتبة الثانیة بعد مدینة ( مكة) في 

) وخط العرض ما ٣٩/٤٠األهمیة بالنسبة لمدن الحجاز، فهي تقع على خط الطول (
، وهي شمال مكة )١(م)٦٢٥البحر األحمر حوالي ()، وترتفع عن سطح٢٤/٢٥بین ( 

.)٢(میل) حوالي٢٥٠(
حدود المدینة :

لم تكن ذات وحدات سكنیة مترابطة، إّنما كانت وحدات متعددة المدینة:
: ( المدینة َحرم ومتفرقة، یتعذر وصف حدودها بالدقة، ولذلك، فالخط البیاني، بقوله 

.)٣(ما بین َعیر الى ثور)
كم) تقریبًا، وهما َحدَّ الحرم في الطول جنوبًا ١٥بل َعیر وثور مسافة: (وبین ج

وشماًال . 
َم ما بین َالَبَتْي المدینة)أّما الجهة الشرقیة والغربیة، فكذلك حددها  .)٤(: ( ُحرِّ

: ٥(الحّرُة الشرقیة، والحّرُة الغربیة.والالبتان(.
: ة بفتح الحاء، وتشدید الراء : أرض ذات حرم واقم قدیمًا، والَحرّ الحرة الشرقیة

حجارة سود نخرة كأنَّها ُأحرقت بالنَّار، والجمع ِحراء بالكسر.
النضیر، وبشمالها لبنيوهي تحدُّ المدینة شرقًا وتنقسم باعتبار المنازل الواقعة

منازل بني قریظة، وبني ظفر، وبني عبد األشهل، الحرة الغربیة : حرة الوبر قدیمًا، تحدُّ 
حرم المدینة غربًا، وتقع منازل بني سلمة بطرفها الشمالي الشرقي وبها مسجد القبلتین، 
وبطرفها الغربي قصر عورة بن الزبیر وبئره ومزارعه، وبطرفها الجنوبي الغربي  البساتین 
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وقلعة قباء التي لم تزل شامخة، وكانت منازل بني قینقاع تمتد من هذا الطرف الى 
.)٦(قربان

 َجبل أحمر صغیر ُمدّور خلف جبل ُأحد من شماله، وهو حدُّ المدینة یر:جبل ع
كم)، ویبُعُد عن جبل َعیر، ٨من الشمال، ویبعُد عن المسجد النبوي الشریف، (

، وبهذا یمكننا تحدید خارطة المدینة.)٧(كم) تقریباً ١٥(
شائع، ألنَّه وما شاع من اطالق الحرم على المسجد النَّبوّي فقط فهو من الخطأ ال

ها، وقد یلیس هو الحرُم وحده، بل المدینة كلها َحرم، ما بین َعیر الى ثور، وما بین الَبت
، َأو ُیقتل عضاُههام ما بین الَبَتي المدینة، َأْن ُیقطع : ( إّني ُأحرِّ قال النبي 

.)٨()َصیُدها
منها عن ومن المعلوم بالذكر أّن المدینة قد اتسعت في هذا الزمن حتى خرج 

كلَّ المباني الموجودة في المدینة من الَحرم؛ ولكن ما كان الحرم، ولهذا ال یقال : إنَّ 
داخل حدود الحرم منها فهو حرم، وما كان خارج حدود الحرم؛ فإنَّه یطلق علیه أنَّه من 

.)٩(المدینة، وال یقال : إنَّه من الحرم
رة :  أسماء المدینة المنوَّ

،( ویثرب أثرب مدینة )١٠(اشتهرت به المدینة : اسم یثربول الذياالسم األَ 
وُتعدُّ یثرب (من المواضع ، )١١(، وهو یثربي، وأثربي، بفتح الراء وكسرها فیها)النبي 

وسمیت ، )١٢(التي یرجع تاریخها الى ما قبل المیالد، وقد ذكرت في الكتابات المعینیة)
رم بن عوض ابن إرم بن سام بن إئیل بن بهذا االسم : نسبة الى یثرب بن قانیة بن مهال

، وهو من العمالیق الذین نزلوها )١٣(نوح (علیه السالم)؛ ألنَّه أول من سكنها من العرب
والحقیقة أنَّ هذه التسمیة ال تشمل حدود هذه المنطقة كلّیًا، ، )١٤(بعد نوح (علیه السالم)

كثر أَ طقة، إال انَّها كانت وذلك ألنَّ یثرب واحة من الواحات المتعددة في تلك المن
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،)١٥(توسطها وغزارة میاهها، مما أدى الى تمركز السكان حولهابالواحات شهرة، بسب
، في موضع واحد، وهو )١٦(ن الكریم على لسان المنافقینآوقد جاء اسم یثرب في القر 

، كره هذا ، فكأنَّه )١٧(M 8¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~   }  |  {¦L قوله 
بب هذه الكراهة؛ ألنَّ یثرب إّما من التثریب الذي هو التوبیخ والمالمة، أو من االسم، وس

.)١٨(الثرب وهو الفساد وكالهما مستقبح
~  �  M 8 7 وقد ورد في القرآن الكریم، على لسان یوسف (علیه السالم) 

£   ¢  ¡¤L)٢٠(،( أي ال تأنیب علیكم، وال عتب علیكم الیوم ))١٩(.
االسم القدیم بأسماء جدیدة، لها میزاتها ومعانیها، فقد سماها لنبيلذا فقد غّیر ا

باسم المدینة، وبهذا بدأ میالد المدینة اإلسالمیة، بإعطائها صفة المدینة النبي
وقد وردت هذه التسمیة في القرآن الكریم، على ، )٢١(الحضاریة ولم تكن كذلك قبل الهجرة

.هذا المكان في أربع مواضع
١ .M 8 7@      ?  >  =  <AD  C  BE  H  G  F

L)٢٢(

٢ . M 8 7  V  U  T  S  R  Q   P  O  N   M  L  K
  WL)٢٣(

٣. M 8 7  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §
   ́  ³L)٢٤(

٤. M 8 7b  a           ̀ _  ^     ]  \  [  ZcL)٢٥(.
الناس بسرعة اسمها القدیم ىر، ( لینسیوأصبح اسم المدینة شائعا بعد هذا التغی

، سمى المدینة ب(طابة)، ، وورد أّن النبي)٢٦(یثرب الذي غاب في التاریخ)
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، وسبب تسمیتها قیل: لطهارة تربتها، وقیل لطیبها لساكنها وقیل: من )٢٧(وباسم(طیبة)
)٢٨(طیب النفس بها

وزكى .: الطِّیب، وطاب یطیُب طیبًا وطیبًة وتطیبًا : لذّ الطاب
.)٢٩(: المدینة النبویة كطابة والطیبة والمطیبةطیبة 

وذكر العلماء تسمیات أخرى، بین مقّل ومكثر، ومن هذه األسماء المطیّبة، 
الجابرة، المجبورة، المحببَّة، المختارة، المحفوظة، المقدسة، المحرمة، دار اإلیمان، دار 

سماء تدل على شرف الُمّسمى، ولم أجد اكثر كثرة األ، وال شكَّ أنَّ )٣٠(السالم، دار الهجرة
.)٣١(من أسماء هذه البلدة الشریفة

رة : التركیب السكاني للمدینة المنوَّ
من المحقق أنَّ المدینة منذ القرن الخامس المیالدي، كان یسكنها نفس 

.)٣٢(المجموعات التي شهدت ظهور اإلسالم وقیام الدولة العربیة اإلسالمیة في المدینة
هما: القبائل الیهودیة، والقبائل نت تتألف من مجموعتین رئیستین،وكا

.)٣٤(، ویختلف المؤرخون بمن سكن المدینة أوالً )٣٣(العربیة
فیرى األكثرون أنَّ الیهود سبقوا األوس والخزرج الى ُسكنى المدینة، ومن 

.)٣٥(المؤرخین یرى أنَّ األوس والخزرج كانوا أسبق من الیهود الى ُسكنى المدینة
وسواء كان هذا، أو ذاك، فإّن من الواضح، أنَّ سكان المدینة قبل الهجرة النبویة 

كانوا صنفین : العرب، والیهود، وسنقوم بتعریف موجز لهذین الصنفین.

أوًال: الیهود، ویتألفون من ثالثة قبائل:
. بنو قینقاع.١

ادر ـــــــــــــــیر بعض المص، وتش)٣٦(یدعي بنو قینقاع أنَّهم من ذریة یوسف(علیه السالم)
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الى أنَّهم كانوا یسكنون خارج المدینة مع بني النضیر وبني قریظة، فطردوهم فاستقروا 
.)٣٧(بالقرب من جسر وادي بطحان في المدینة

. بنو النضیر :٢
یسمي یهود بني النضیر أنفسهم بالكاهنین نسبة الى كاهن بن هارون بن 

، وقد )٣٨(غیرهم من الیهود، ویرون أنَّ لهم السیادة والشرفعمران، ولهذا یفتخرون على 
قرب قباء، وهي من المناطق الخصبة الغنیة بالنخیل ،)ُمذنب(و) ُمَذْیِنب(واديسكنوا 

، وكان من سادتهم كعب بن االشرف، وحیي بن )٣٩(ة واقم شرقي المدینةوالزروع في حرَّ 
.)٤٠(أحطب، وسالم بن مشكم، وأبو رافع األعور

و قریظة :بن.٣
ینتسبون كبني النضیر الى الكاهن بن هارون، وسكنوا شمال بني النضیر على وادي 

، )٤١(مهزور، في حرة واقم شرقي المدینة، وسمیت فیما بعد حرة بني النضیر نسبة الیهم
هناك بطون یهودیة صغیرة انتشرت محال سكناها من المدینة ومن الجدیر بالذكر، أنَّ 

لیهودیة الكبیرة، وقد ذكرت بعض المصادر أنها بلغت عشرین بطنًا، الى جانب القبائل ا
.)٤٢(منها : بنو عكرمة، بنو زید، بنو جشم، بنو عوف، بنو حارثة

ثانیًا : العرب .
د الذین قدموا من الیمن، وهم األوس والخزرج، أعظم قبیلتین عربیتین زْ ُیعدُّ عرب األَ 

استوطنت المدینة، وفیما یأتي بیانهما. 
ترجع قبیلتا األوس والخزرج الى جدهم حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو بن 

، وقد كان لحارثة بن ثعلبة ولدان هما : األوس والخزرج، وأمهما " قیلة " بنت )٤٣(ثعلبة
األرقم بن عمرو بن صفنة بن عمرو بن مزیقیاء، ولذلك عرفوا ببني قیلة نسبة الى 

،)٤٥(خمسة أوالد، نسبت الیهم بطون األوس والخزرج، وقد ُولد لكل واحد منهما)٤٤(أمهم
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وتذكر بعض المصادر عن وجود قبائل عربیة سكنت المدینة قبل األوس والخزرج.
.الحیاة الدینة والثقافیة 

آ. الحیاة الدینیة :
أنَّ للیهود في المدینة : أحبار یتعلمون منهم أمور دینهم، فضًال تشیر المصادر، 

مة، بید أنَّ معرفة هؤالء األحبار بأمور الدین، كانت ظنیة مضطربة عن شؤونهم العا
7 ، كما أشار القرآن الكریم الى هذا :)٤٦(تقوم على األماني، بدًال من العلم والتحقیق

 M 8  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  +L)وكذلك ،)٤٧
، وال لالرتزاقیلة أوضح القرآن العزیز، عن هؤالء األحبار أّنهم یتخذون من الدین وس

M 8  7 یقولیتورعون من الكذب والتزویر من أجل تحقیق مصالحهم، وفي هذا :
E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8FL)٤٨( ،

) سبعة وستین َحبرًا، یتوزعون على مختلف ٦٧وقد قدمَّ لنا ابن اسحاق قائمة بأسماء (
) ٣٠مدینة، وكان نصیب قبیلة بني قینقاع (العشائر الیهودیة التي كانت تعیش في ال

.)٤٩(ثالثین حبراً 
ّن المصادر التاریخیة لم ُتشر الى كهان أو إأّما عرب المدینة من األوس والخزرج، ف

رجال دین یرعون عبادة األصنام في المدینة، كما لم تذكر شیئًا عن وجود معبد أو بیوت 
ق أنَّ األوس والخزرج یعبدون (( ، وقد ذكر ابن اسحا)٥٠(خاصة لعبادة األصنام

، وكذلك أشارت المصادر الى وجود رجال من عرب المدینة رفضوا عبادة )٥١(مناة))
األصنام وأخذو یبحثون عن الدین الحق، دین ابراهیم الخلیل، شَأنهم شَأن، األحناف في 
مكة، ومن أولئك ( حرمة بن أبي ُأنیس) فقد ترهب ولبس المسوح، وفارق األوثان، 
واغتسل من الجنابة، وهمَّ بالنصرانیة ثم أمسك عنها، ودخل بیتًا له فاتخذ منه مسجدًا، 
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، المدینة فأسلم وحُسن اسالمه وهو شیخ وبقي على هذا، حتى قدم رسول اهللا 
، وهذا یدل على َضعف عرب المدینة بعبادة األصنام.  )٥٢(كبیر

ب . الحیاة الثقافیة :
لى أنَّ أهل المدینة قبیل اإلسالم، وفي اإلسالم یتكلمون قبل البدء، تجدر اإلشارة ا

، لكن هناك تفاوت بین )٥٣(اللغة العربیة الفصیحة، شأنهم شأن بقیة القبائل في الحجاز
سكنة المدینة على صعید القراءة والكتابة، ألنَّها لم تكن شائعة في المدینة كما كان اَألمر 

الى أّن الیهود كانوا أكثر عددًا من العرب ، ومن هنا تشیر بعض الروایات)٥٤(في مكة
ذكر البالذري : ( كان الكتَّاب بالعربیة، في األوس والخزرج قلیًال، كماقراءة وكتابة، 

وكان بعض الیهود قد علم كتابة العربیة، وكان ُیعلمه الصبیان في الزمن األول، وحین 
ید على عشرة أشخاص، منهم جاء اإلسالم كان عدد الذین یكتبون من األوس والخزرج یز 

، وال یعني هذا، أّن األوس والخزرج ال یدركون )٥٥(زید بن ثابت، یكتب بالعربیة والعبریة) 
أهمیة تعّلم الكتابة؛ بل كانت عندهم من دعائم الشخصیة، كما یقول البالذري عنهم : ( 

ي الیهود :، ولكن هناك سببان ُوجدا ف)٥٦(الكامل من یجمع الى الكتاب الرمي والعوم)
.)٥٧(األول : أنَّهم أهل كتاب، وعندهم عشرات من األحبار

.   )٥٨(الثاني : لدیهم مدارش، أي : (مدارس)، یتعلمون فیها الدراسة وأمور دینهم 
ج . الحالة االقتصادیة :

من المعلوم أنَّ موقع المدینة على طریق التجارة بین مكة والشام، األمر الذي 
، وقد كان ألهل یثرب وعي )٥٩(ریًا وسوقا للمبادالت التجاریةجعل لها مركزًا تجا

اقتصادي وتجاري عرف من خالل معرفتهم ألنواع العقود التجاریة من بیع وٕایجار  ورهن 
، ومن ذلك النشاطات الزراعیة فقد عرفنا أنَّ مناخ المدینة أفضل من )٦٠(واقراض وغیرها

، وقد تمثلت زراعة )٦١(زراعة البساتینمناخ مكة، بسبب توافر المیاه التي تساعد على
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أهل المدینة بصورة رئیسة بمزارع النخل التي كان محصولها یكفي لسداد احتیاجات 
.)٦٢(أهل  المدینة من الغذاء ویسمح ببیع الفائض

وبناًء على ما تمثل األرض على صعید االقتصاد، دفع أهل المدینة للسعي الى 
األرض من األمر المعترف بها، وتسابق الناس في تملكها، وفعًال فقد كان حق ملكیة

هذا النطاق، وجعل بعض األغنیاء یملكون ساحات تزید عن حاجاتهم، مما أفرز بعض 
صور االستغالل والظلم بین صاحب األرض وكرَّائها للعمل فیها، ومن نشاطهم التجاري 

سیما السهام معرفة أهل یثرب بالصناعة وبعض الحرف كالُحلي، وآالت الحرب، وال 
.)٦٣(الیثربیة التي اشتهرت في الجزیرة العربیة

رف أهل المدینة بعض األعمال المساعدة في مجال التجارة كالصرافة وقد عَ 
رف أهل المدینة مختلف أنواع العقود والداللة ( السمسرة) واإلقراض بالربا، كما عَ 

في المدینة هي الدرهم التجاریة من ایجار ورهن ونحو ذلك، وكانت العملة المستعملة 
نحاء شبه الجزیرة أ، والدینار البیزنطي، كما كان الحال في مكة وبقیة الساساني

.)٦٤(العربیة
ب الحیاة التجاریة في المدینة العدید من الظواهر اإلیجابیة والسلبیة. حِ وقد صَ 

المجتمع، أما سرة، و فاإلیجابیة معروفة : انَّها انتعاش اقتصادي واستقرار نفسي للفرد، واألُ 
بالنسبة للظواهر السلبیة فهي التي ینبغي معرفتها، منها : اإلقراض بالربا الذي یمارسه 
الیهود وبعض أغنیاء األوس والخزرج، على نطاق واسع، كما أساءوا استخدام بعض 
التعامالت، كمبادلة الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وكذلك تلقي القادمین من البدو 

.)٦٥(منهم، وبیعهالشراء السلع 
ومما یجدر بالذكر، أنَّ النشاط التجاري في المدینة لم یكن بمستوى النشاط 

. )٦٦(التجاري ألهل مكة، وذلك ألنَّ معظم أهل المدینة كانوا یشتغلون في الزراعة



 

١٢٢

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

د. الحالة السیاسیة :
ذا عرفنا  في حدیثنا عن الحالة االقتصادیة، أنَّ مدینة یثرب، منطقة زراعیة، ل

كان مجتمع یثرب القدیم زراعیًا بشكل رئیس، ومن الطبیعي أن تكون عالقاته السیاسیة 
الخارجیة محدودة؛ النَّ طبیعة العمل في األرض تقتضي أن یكون صاحبها بجنبها 

الحروب والغزوات على جیرانهم، نِّ مجتمع یثرب بنفسه عن شَ ى معظم أیام السنة، وینأ
ضها العمالیق، وبالخسائر التي ُأصیبوا بها، ولم یرد ذكر ولم یتأثر بالحروب التي خا

، غیر أنَّ وصول )٦٧(یثرب في المعارك التي ذكرتها األسفار، أو تناقلتها كتب األخبار
الیهود الى یثرب واستقرارهم خارجها، فالیهود بتقوقعهم على أنفسهم وتكوین تجمعات 

من التعددیة، وذلك أنَّ الیهود خاصة، بهم جعل نظام الحكم في یثرب یتجه الى مزید
كانوا یخضعون في نظامهم السیاسي واالجتماعي لرؤسائهم وأحبارهم یدفعون لهم ما هو 

.)٦٨(مفروض علیهم أوائل كل سنة
ولذلك، لم یستطع الیهود في یثرب تتویج ملك على قبائل الیهودیة  المقیمة 

بسط نفوذه یشائر الیهودیة واستطاع فیها، فكل قبیلة منهم زعیم، وٕاذا برز أحد زعماء الع
على الزعماء اآلخرین، فسرعان ما یقوم التنافس بین تلك العشائر بغیاب الشخصیة 
القویة الطاغیة، وقد أشار القرآن الكریم الى صفة التنافس والتزاحم فیما بینهم الى درجة 
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یر، وبني قریظة، وقد وقعت خصومات ظوكان بنو قینقاع في شقاق مع بني الن
ومشاجرات كثیرة وفي یوم (( ُبعات)) وقفوا مع الخزرج ضّد األوس وحلفائها الیهود 



 

١٢٣

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

ا بخسائر كبیرة اضطرتهم الى ترك بعض منازلهم وااللتجاء الى داخل األخرین، وأصیبو 
، وكان (حیي بن أخطب) یحكم للنضري من بني النضیر، دیتین، وللقرظي من )٧٢(یثرب

.)٧٣(بني قریظة دیة واحدة
: إّن النظام االجتماعي والسیاسي الذي كان یعیش في اطاره وخالصة القول

.)٧٤(الذي كان سائدًا بین القبائل العربیةیهود المدینة هو النظام القبلي
أّما القبائل العربیة التي كانت تسكن المدینة وتتألف من األوس والخزرج بصورة 

ن واالستقالل من قبل الیهود، مما الجأهم الى االستعانة بالغساسنة بْ ن بالغُ ارئیسة، فتشعر 
على الیهود في طردهم ، فتغلبوا)٧٥(في الشام الذین یمتون الیهم بصلة النسب الواحد

معهم وأصبحوا أسیاد المدینة.
وكان حریًا باألوس والخزرج بعد أن تفوقوا على الیهود في المدینة واضطروهم 
الى التحالف معهم، أن ینشئوا لهم سلطة سیاسیة موحدة تمكنهم من تنظیم أنفسهم وتدبیر 

وا في تحقیق هذا شؤون المدینة كما فعل رجال المأل في  مكة غیر أنهم لم ینجح
.)٧٦(الهدف

لقد كان الطابع العام الذي یطبع عالقات الفئات المختلفة من أهل المدینة هو 
فقدان الثقة المتبادلة بینهم، لذا فقد عمد كل بطن أو عشیرة منهم الى العیش في دائرة 
منفصلة عن البطن األخرى، وكان زعماء هذه البطون یشّیدون ألنفسهم قالعًا لإلفادة
منها في تخزین المؤن واألعتدة الحربیة واستخدامها في أوقات الحروب، وكانت هذه 

.)٧٧(الحصون تدعى (( األطام)) ومفرده (( أطم))
إّن هذا الواقع لم یسمح ألهل المدینة بتطویر الحیاة في مدینتهم لتغدو كتلة 

ة فیه متناثرة متماسكة من حیث ترابط العمران وتمسك السكان، وبقیت األحیاء السكنی
ومتباعدة بعضها عن بعض، وتفصل بینها مساحات واسعة من األرض والمزارع  ومن 



 

١٢٤

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

ثَّم فقد كانت المدینة أقرب الى القرى المتقاربة منها الى المدینة الموحدة، لذا أطلق على 
.)٧٨(أهل المدینة وصف (( أهل القرى))

–(( دولة ي تكوین، انَّ ما تقدم ذكره، یفسر أسباب اخفاق أهل المدینة ف
)) لهم على غرار ما فعل أهل مكة، على الرغم من أّن عددهم كان یفوق عدد أهل مدینة

.)٧٩(مكة كثیرًا، وأّن أرض مدینتهم كانت أفضل من أرض مكة خصوبة ومیاه

المبحث الثاني 

المدینة المنورة في عصر النبوة

أوًال ـ قیام الدولة اإلسالمیة :

ن أهـــــــم حـــــــدث سیاســـــــي أعقـــــــب الهجـــــــرة النبویـــــــة المباركـــــــة هـــــــو قیـــــــام الدولـــــــة إ
اإلســــالمیة " ومــــن أجــــل أن تعتمــــد هــــذه الدولــــة الفتیــــة علــــى ركــــائز متینــــة ودعــــائم قویــــة 

سیاســـــته العبقریـــــة المســـــتمدة مـــــن وحـــــي نبوتـــــه ورســـــالته ، فـــــأول عمـــــل قـــــام اســـــتخدم 
ــــــة الجدیــــــدة "بــــــه  ــــــي تجســــــدت فیهــــــا )٨٠( أن أقــــــام األســــــس المهمــــــة لهــــــذه الدول ، الت

ـــــــي تتـــــــألف مـــــــن اإلســـــــالم ســـــــدى ولحمـــــــة،  ـــــــًا ، و" الت القـــــــیم الســـــــماویة تأصـــــــیًال وتطبیق
ـــــق شـــــمول وعمـــــوم بحســـــب خـــــواص هـــــذه الشـــــریعة  ـــــق فیهـــــا الشـــــریعة الغـــــراء تطبی وتطب

. )٨١( ابتداًء من نظام الحكم، وانتهاًء بأبسط عمل من أعمال المسلمین "
واهم أسس هذه الدولة : 

لمسجد النبوي مركز القیادة النبویة.. بناء ا١

. المؤاخاة بین المهاجرین واألنصار.٢



 

١٢٥

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

بـــــــین المســـــــلمین وأهـــــــل المدینـــــــة -دســـــــتور المدینـــــــة –إعــــــالن الصـــــــحیفة . ٣
من الیهود والعرب المشركین.

. اإلذن بالقتال وتكوین الجیش اإلسالمي.٤

. تكامل التشریعات اإلسالمیة.٥

مركز القیادة النبویة :أوًال : بناء المسجد النبوي 

ل عمــــــل أوّ المدینــــــة المنــــــورة واســــــتقر فیهــــــا فــــــإنَّ بعــــــد أن وصــــــل رســــــول اهللا 
ومعــــه أصــــحابه مــــن المهــــاجرین واألنصــــار قــــام بــــه هــــو بنــــاء المســــجد، فقــــام بنفســــه 

ــــه ــــي بنائ ــــي بنــــاء ف ــــد ف ــــاء المجتمــــع الجدی ــــین أبن ــــت ورح الوحــــدة والتضــــامن ب ــــا تجل ، وهن
یــــانهم المّوحـــــد الــــذي یســــتعلي علـــــى الكیانــــات العشـــــائریة ،  وظهــــر فیـــــه ك)٨٢( مســــجدهم

.)٨٣( والطبقیة والمالیة 

وقد حقق هذا البناء جملة من األهداف :

.)٨٤( اتخاذ المسجد إلقامة الصلوات، وتعلیم أمور الدین، وتربیة المسلمین.أ
الممیـــــزهبســـــبب موقعـــــاتخـــــاذه مقـــــرًا للقیـــــادة اإلســـــالمیة العلیـــــا المتمثلـــــة بـــــالنبي .ب

وكــــذلك فـــي وســــط المدینـــة؛ وألنــــه آمـــن تحــــیط بــــه مســـاكن األنصــــار مـــن أخوالــــه 
ــــــة  ــــــة، فهــــــو حلق ــــــع أطــــــراف المدین ــــــاده مــــــن جمی مســــــاكن المهــــــاجرین، وســــــهولة ارتی

.)٨٥(الوصل بین المسلمین والقیادة النبویة
.)٨٦( اتخاذه مركزًا الستقبال الوفود.ت
.)٨٧( هماتخاذه مأوى للفقراء الذین ال یملكون سكنًا یؤوی.ث



 

١٢٦

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

ثانیًا : المؤاخاة :

لبنــــــــــاء المؤاخــــــــــاة إنجــــــــــاز تــــــــــاریخي غیــــــــــر مســــــــــبوق، اعتمــــــــــده رســــــــــول اهللا 
المجتمـــــع اإلســـــالمي وترصـــــینه، ومعالجـــــة كثیـــــر مـــــن اإلشـــــكاالت التـــــي واجهـــــت الدولـــــة 

أن و موا المدینـــــــة وقـــــــد تركـــــــوا أمـــــــوالهم فـــــــي مكـــــــة، المهـــــــاجرین قـــــــدِ الفتیـــــــة، وأبرزهـــــــا أنَّ 
هـــــــاجرین واالنصـــــــارنفقـــــــة ، ولتحقیـــــــق هـــــــذه الغایـــــــة دعـــــــا المأغلـــــــبهم ال مـــــــأوى لـــــــه وال 

. )٨٨( لیتآخوا في اهللا أخوین أخوین

وحققت المؤاخاة غرضها بتوكید وحدة المسلمین، وكان من سجایا األنصار 
، وقد أثنى )٨٩( وكرمهم أنهم كانوا یتنافسون في إنزال المهاجرین واستضافتهم في بیوتهم
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أهمیة المؤاخاة وفوائدها كثیرة من أهمها :إنَّ 

غــــــرس قــــــیم وتقالیــــــد جدیــــــدة فــــــي مجتمــــــع المدینــــــة، أساســــــه محبــــــة المســــــلم .أ
هـــــــذا رد عملـــــــي ومـــــــدروس علـــــــى التنـــــــاحر ألخیـــــــه المســـــــلم ، وتضـــــــحیته مـــــــن أجلـــــــه، و 

ة المنــــــورة علــــــى ینــــــالقبلــــــي الــــــذي كــــــان ســــــائدًا فــــــي جزیــــــرة العــــــرب علــــــى العمــــــوم، والمد
الخصوص .

إن األســــــاس فــــــي بنــــــاء أي دولــــــة هــــــو وحــــــدتها، وتعاضــــــد أبنائهــــــا، وهــــــذا . ب
التأخي كان من الخطوات المهمة على هذا الطریق .

ر عـــــــن هـــــــذا عـــــــدد كبیـــــــر مـــــــن ة، وعبَّـــــــیـــــــحققـــــــت األخـــــــوة أغراضـــــــها الحقیق.ت



 

١٢٧
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لمــــــا قــــــدمنا المدینــــــة قــــــال : ((الشــــــواهد منهــــــا مــــــا رواه عبــــــد الــــــرحمن بــــــن عــــــوف 
ــــع، فقــــال ســــعد بــــن الربیــــع: إنــــي أكثــــر آخــــى رســــول اهللا  بینــــي وبــــین ســــعد بــــن الربی

األنصـــــــار مـــــــاًال، فأقســـــــم لـــــــك نصـــــــف مـــــــالي، وانظـــــــر أي زوجتـــــــي هویـــــــت نزلـــــــت لـــــــك 
.)٩١( ))عنها، فإذا حلت، تزوجتها

یعــــزى نجــــاح هــــذه التجربــــة إلــــى أن " األرضــــیة التــــي أقیمــــت علیهــــا، والقیـــــادة و 
التــــي خططتهــــا ونفــــذتها، اســــتكملتا كــــل شــــروط النجــــاح فــــي مجتمــــع شــــاب یحكمــــه مبــــدأ 

.)٩٢( العطاء قبل األخذ "
بین المسلمین وأهل المدینة من الیهود والمشركین: صحیفةـ ال٣

ـــــة هـــــو " أهـــــم مـــــا قـــــام ـــــي وهـــــذا األمـــــر بالحقیق ـــــه النب ـــــق بالقیمـــــة ب ممـــــا یتعل
.)٩٣( الدستوریة للدولة الجدیدة "

ـــــد حققـــــت هـــــذه ال عـــــددًا مـــــن األغـــــراض المهمـــــة التـــــي ال بـــــد منهـــــا صـــــحیفةوق
وتتــــــألف هــــــذه الصــــــحیفة مــــــن حــــــوالي خمســــــین فقــــــرة فــــــي فــــــي بنــــــاء أي دولــــــة متینــــــة،

شـــــــتى تنظــــــیم مختلـــــــف العالقـــــــات السیاســــــیة واالجتماعیـــــــة واالقتصـــــــادیة والدینیــــــة بـــــــین 
، دون التطــــــرق وممــــــا جــــــاء فیهــــــاوحســــــبنا َأن نــــــذكر بعضـــــًا أصـــــناف مجتمــــــع المدینــــــة،

:)٩٤( الى االستنتاجات، حفاظًا على وحدة الموضوع

المســـــلمون مـــــن قـــــریش ویثـــــرب ومـــــن تـــــبعهم فلحـــــق بهـــــم وجاهـــــد معهـــــم أمـــــة .أ
واحدة من دون الناس.

ـــــــــ.ب ـــــــــائلهم یتعـــــــــاقلون بی ـــــــــى اخـــــــــتالف قب نهم، هـــــــــؤالء المســـــــــلمون جمیعـــــــــًا عل
بالمعروف والقسط بین المؤمنین.)٩٥( ویفدون عانیهم
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المؤمنون بعضهم أولیاء بعض دون الناس یجیر علیهم أدناهم. .ت

مــــــن بــــــاهللا والیــــــوم اآلخــــــر أن آو صــــــحیفةبمــــــا فــــــي القــــــرّ أُ لمــــــؤمن ال یحــــــلُّ .ث
علیـــــــه لعنـــــــة اهللا وغضـــــــبه نَّ إمـــــــن نصـــــــره أو آواه فـــــــینصـــــــر محـــــــدثا أو أن یؤویـــــــه، وأنَّ 

القیامة ال یؤخذ منه صرف وال عدل.یوم 

ـــــــى المســـــــلمین نفقـــــــتهم، و إنَّ .ج ـــــــى الیهـــــــود نفقـــــــتهم، وعل بیـــــــنهم النصـــــــر نَّ أعل
.صحیفةعلى من حارب أهل هذه ال

من خرج من المدینة آمن، ومن قعد آمن، إال من ظلم وأثم..ح

مــــــن حــــــدث أو اشــــــتجار یخــــــاف صــــــحیفةكــــــل مــــــا كــــــان بــــــین أهــــــل هــــــذه ال.خ
.، وٕالى محمد رسول اهللا-عز وجل-ه إلى اهللا مردَّ نَّ إفساده، ف

هـــــــذه الوثیقـــــــة قـــــــد وضـــــــعت أساســـــــًا دســـــــتوریًا هـــــــذه اإلضـــــــاءات تظهـــــــر أنَّ إنَّ 
ــــــــة المد ــــــــلدول ــــــــة الدســــــــتوریة، ین ــــــــل، والمرجعی ــــــــة، والتكاف ــــــــه األمــــــــن، والعدال ــــــــت فی ة، حقق

لــــــم ، وال ســــــیما إذا عرفنــــــا أنَّــــــه والنظــــــام االقتصــــــادي وغیــــــر ذلــــــك مــــــن مقومــــــات الدولــــــة
ــــي هــــو  یكــــن فــــي المدینــــة قبلهــــا مــــنهج مــــنظم لــــإلدارة أو القضــــاء فقــــد كــــان النظــــام القبل

)٩٦( السائد بنظمه وتقالیده

ـ اإلذن بالقتال و تكوین الجیش اإلسالمي :٤

ــــــي ســــــبیل اهللا،  ــــــال ف ــــــذانًا بالجهــــــاد والقت ــــــة اإلســــــالمیة كــــــان إی إن تأســــــیس الدول
ـــــــــه تعـــــــــالى  ـــــــــي قول '  )  &$  %!  "  #M وتكـــــــــوین الجـــــــــیش كمـــــــــا ف

    +   *  )L )وبـــــــدا ذلـــــــك ببعـــــــث الســـــــرایا إلـــــــى هنـــــــا وهنـــــــاك مـــــــن ارض ،)٩٧
بـــــأس وقـــــوة تالدولـــــة الجدیـــــدة أصـــــبحت ذاالجزیـــــرة إرهابـــــا لألعـــــداء، وتوكیـــــدًا علـــــى أنَّ 
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ـــــة الجانـــــب ـــــى بعـــــث ، ومهاب ـــــادة حمـــــزة ففـــــي الســـــنة األول ـــــین ســـــریة بقی فـــــي ثالث
یة عبیـــــدة بـــــن الحـــــارث فـــــي شـــــوال إلـــــى ســـــر مـــــن المهـــــاجرین یعترضـــــون عیـــــر قـــــریش، و 

.)٩٨(بطن رابغ ، وسریة سعد بن أبي وقاص في ذي القعدة إلى الخرار قرب رابغ

في هذه السرایا على إرسال المهاجرین، والحكمة من ذلك وقد اقتصر النبي 
عندما بایع األنصار في العقبة الثانیة لم یأخذ منهم عهدًا على أن یقاتلوا معهالنبي أنَّ 

ما الخروج لم یكن على نیة القتال وٕانَّ عدوًا ، وأما خروجهم في معركة بدر الكبرى؛ فإنَّ 
كان طلبًا لعیر قریش ولم یرد حربًا، لذا خرج معه األنصار ولما أراد اهللا تعالى ما أراد 

.)٩٩( M   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }L :معبرًا عن إرادته بقوله

، وكان )١٠٠( »أشیروا علَي أیها الناس « ه: أصحابه بقولهنا شاور النبي 
.)١٠١( ین النبي اهللا به عَ یقصد األنصار، فكان لهم موقفًا أقرَّ 

تكوین الجیش أمر الزم ألي دولة ، وٕاال صارت لقمة سائغة للدول األخرى، إنَّ 
فالدول ترابط وثیق،- العقدیة–الترابط بین القوة العسكریة وبین القوة السیاسیة أو وأنَّ 

القویة تحظى باحترام اآلخرین على خالف الدول الضعیفة التي تزدریها الدول القویة وال 
تأبه بها .

:ـ تكامل التشریعات اإلسالمیة٥

شهدت المدینة المنورة تكامل التشریع اإلسالمي، وشهدت مهبط الوحي، وتنزل 
MJ  L  K :اهللا تعالىاألحكام والفرائض، وفیها تبلورت السنن واآلداب، وفیها قول 

U  T  S  R  Q  P   O  N  MVL )١٠٢(.
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ثانیًا ـ التنظیم اإلداري :

سســــــه، أُ شــــــهد عصــــــر النبــــــوة بــــــدایات التنظــــــیم اإلداري الــــــذي وضــــــع النبــــــيُّ 
وقد تمثلت جوانب هذا التنظیم بما یأتي :

:مراء النبي ـ أُ ١

مدینـــــة أو یرســـــلهم نیابـــــة یســـــتخلفهم علـــــى الوهـــــم األمـــــراء الـــــذین كـــــان النبـــــي 
: أبــــو بكــــر الصــــدیق، وعلــــي بــــن نهممثــــل إمــــرة الحــــج، أو أمــــراء الجیــــوش، ومــــعنــــه 

بـــــن حارثـــــة، اأبـــــي طالـــــب، وعبـــــد الـــــرحمن بـــــن عـــــوف، وأبـــــو عبیـــــدة بـــــن الجـــــراح، وزیـــــد 
)١٠٣(وأسامة بن زید، وجریر بن عبد اهللا، وجعفر بن أبي طالب 

:ابه تَّ ـ كُ ٢

ــــــــوحي، أو كتبــــــــ ــــــــة وهــــــــم كتبــــــــة ال ــــــــوك والعظمــــــــاء، أو كتب ــــــــى المل ة الرســــــــائل إل
ــــان،  المعاهــــدات، ومــــنهم :  أبــــو بكــــر الصــــدیق، وعمــــر بــــن الخطــــاب، وعثمــــان بــــن عف

.)١٠٤( وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبید اهللا، والزبیر بن العوام 

ـ اتخاذ الختم:٣

ـــــي  ـــــهلمـــــا كتـــــب النب ـــــروم قیـــــل ل ـــــم یخـــــتم إنّ :إلـــــى ال ـــــرؤون كتابـــــًا ل هـــــم ال یق
ســـــطر : ســـــطر فیـــــه : محمـــــد، وســـــطر فیــــــه أَ خاتمـــــًا مـــــن فضـــــة فیـــــه ثالثـــــة تخـــــذ فا

.)١٠٥( رسول، و سطر فیه : اهللا، وختم به الكتاب

ـ الشرطة ومقیمو الحدود : ٤

ــــي  ــــن ســــعد اتخــــذ النب ــــیس ب ــــه. وأمــــا ق ــــین یدی ــــة صــــاحب الشــــرطة ب بمنزل
ـــــا ـــــه كضـــــرب األعن ـــــین یدی ـــــذون الحـــــدود ب ـــــذین ینف ـــــرجم، مقیمـــــو الحـــــدود، فهـــــم ال ق أو ال



 

١٣١
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ـــــن شـــــعبة،  ـــــرة ب ـــــن العـــــوام، والمغی ـــــر ب ـــــب، والزبی ـــــي طال ـــــن أب ـــــي ب وغیرهـــــا ومـــــنهم : عل
.)١٠٦( وعاصم بن ثابت، ومحمد بن مسلمة 

: ـ أصحاب أسراره ٤

.)١٠٧( (رضي اهللا عنهما)منهم أنس بن مالك، وحذیفة بن الیمان
عاته ـ رُ ٥

.)١٠٨( (رضي اهللا عنهما)ومنهم أبو سلمة، ویسار

ـ خازن داره والقائم على نفقته :٦

مباشــــرة، أي مــــن یتــــولى أمــــور اإلنفــــاق الــــذي كــــان یتلقــــى أوامــــره مــــن النبــــي 
.)١٠٩( وعلي بن أبي طالب ،وهم بالل بن رباح

: ـ حملة رایته ٧

فــــــــي المعــــــــارك ، مــــــــنهم : أبــــــــو بكــــــــر وهــــــــم الــــــــذین كــــــــانوا یحملــــــــون رایتــــــــه 
بــــن عبــــد المطلــــب، وســــعد بــــن أبــــي وقــــاص، الصــــدیق، وعلــــي بــــن أبــــي طالــــب، وحمــــزة

وأســـــید بـــــن حضـــــیر، وخالـــــد بـــــن الولیـــــد، وعبـــــد اهللا بـــــن رواحـــــة، ومصـــــعب بـــــن عمیـــــر، 
.)١١٠( والمقداد بن عمرو

: اله مَّ ـ عُ ٨

وهــــــم الــــــذین كــــــانوا یجمعــــــون الصــــــدقات ومــــــنهم علــــــي بــــــن أبــــــي طالــــــب، وأبــــــو 
بــــو هریــــرة، والمهــــاجر عبیــــدة بــــن الجــــراح، والعــــالء بــــن الحضــــرمي، وبــــالل الحبشــــي، وأ

. )١١١( بن أبي أمیة، وزیاد بن لبید، وعدي بن حاتم 



 

١٣٢
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: ـ وزراؤه ٩

ـــــــه  ـــــــي كـــــــان ل ـــــــذان ف ـــــــران فـــــــي الســـــــماء، ووزیـــــــران فـــــــي األرض، أمـــــــا الل وزی
، وأمـــــــا وزیــــــــراه فـــــــي األرض فهمــــــــا أبـــــــو بكــــــــر الســـــــماء فهمــــــــا جبریـــــــل ومیكائیــــــــل 

.)١١٢( (رضي اهللا عنهما)وعمر
: ـ قضاته ١٠

وهـــــم : علــــــي بـــــن أبــــــي طالــــــب، الــــــذین أجـــــازهم بالقضــــــاء فـــــي حیاتــــــه وهـــــم
.)١١٣( عبیدة بن الجراح، وبالل بن رباحومعاذ بن جبل، وأبو

:ـ القائم بشؤونه الخاصة ١١

صـــــاحب الســـــواد یعنـــــي ســـــّره ووســـــاده ، یعنـــــي فقـــــد كـــــان وهــــو ابـــــن مســـــعود 
ا اغتســـــل ویوقظـــــه إذا إذفراشـــــه، وســـــواكه ونعلیـــــه وطهـــــوره وكـــــان یســـــتر رســـــول اهللا 

ــــــبس رســــــول اهللا  ــــــام، وكــــــان یل ــــــى ن ــــــى إذا أت ــــــم یمشــــــي أمامــــــه بالعصــــــا حت ــــــه، ث نعلی
مجلســـــه نـــــزع نعلیـــــه فأدخلهمـــــا فــــــي ذراعیـــــه، وأعطـــــاه العصـــــا، فـــــإذا أراد رســــــول اهللا 

أن یقـــــوم ألبســـــه نعلیـــــه ثـــــم مشـــــى بالعصـــــا أمامـــــه حتـــــى یـــــدخل الحجـــــرة قبـــــل رســـــول اهللا 
 )١١٤(.

: مناؤه وخزانهـ أُ ١٢

.)١١٥( الروميوتولى هذا األمر معیقب

ثالثًا ـ التنظیم االقتصادي :

المدینــــــة المنــــــورة، ا صــــــحیفةفضــــــًال عــــــن القواعــــــد االقتصــــــادیة التــــــي تضــــــمنته
ــــد وضــــع النبــــي  ألهــــل المدینــــة أساســــًا للعمــــل التجــــاري ممــــثًال بســــوق المدینــــة، إذ فق



 

١٣٣
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ــــى ســــوق النبــــیط، فنظــــر إلیــــه، فقــــال: إنــــه  ــــیس هــــذا لكــــم بســــوق« ذهــــب إل ، ثــــم »ل
ــــال:  ــــه، فق ــــى ســــوق فنظــــر إلی ــــى هــــذا » لــــیس هــــذا لكــــم بســــوق« ذهــــب إل ، ثــــم رجــــع إل

هـــــــذا ســـــــوقكم، فـــــــال ینتقصـــــــن، وال یضـــــــربن علیـــــــه « الســـــــوق فطـــــــاف فیـــــــه، ثـــــــم قـــــــال: 
. )١١٦( »خراج

ـــــــة إجـــــــراءات اتخـــــــذها رســـــــول اهللا  لمعالجـــــــة وكـــــــان هـــــــذا اإلجـــــــراء مـــــــن جمل
إلیهـــــــا بســـــــبب مهـــــــاجریني المدینـــــــة بســـــــبب كثـــــــرة الاألزمـــــــة المالیـــــــة أو االقتصـــــــادیة فـــــــ

الهجــــــــرة ، فضــــــــًال عــــــــن المؤاخــــــــاة ، وبنــــــــاء المســــــــجد لیقطنــــــــه الفقــــــــراء، ویــــــــزاد علیــــــــه 
الـــــتخلص مـــــن هیمنـــــة الیهـــــود علـــــى أســـــواق المدینـــــة، ویفرضـــــون األســـــعار ویحتكـــــرون 

ــــد روي أنَّ  ــــي الســــلع ، فق ــــال: النب ــــیط ، فق هــــذا ســــوقكم « اتخــــذ ســــوقًا فــــي ســــوق النب
ــــدخلها، وقطــــع أطنابهــــا، فقــــال رســــول اللَّــــه ، ف»  أقبــــل كعــــب بــــن األشــــرف الیهــــودي ، ف
 » :فنقلهــــا إلــــى موضــــع » ال جــــرم، ألنقلنهــــا إلــــى موضــــع هــــو أغــــیظ لــــه مــــن هــــذا ،

.)١١٧( سوق المدینة
رابعًا ـ النشاط العمراني :

، وبنــــاء المســـــجد نشــــط العمــــران فــــي المدینـــــة المنــــورة بعــــد مقـــــدم رســــول اهللا 
الشــــریف، ثــــم بنــــاء مســــجد قبــــاء، والســــتیعاب األعــــداد الوافــــدة جــــرى التوســــع فــــي النبــــوي
وقد شمل هذا التوسع :. البناء

:ـ بناء حجرات زوجات النبي١

مــــــع زوجاتــــــه، إذ كــــــان والحجــــــرات هــــــي البیــــــوت التــــــي یســــــكن فیهــــــا النبــــــي 
ــــــد بناهــــــا  ــــــى مســــــجده الشــــــریف، وأولهــــــا لكــــــل واحــــــدة مــــــنهن حجــــــرة ، وق بعــــــد أن بن

، وهكــــذا بنــــى بقیــــة ( رضــــي اهللا عنهمــــا)رة الســــیدة عائشــــة، ثــــم حجــــرة الســــیدة ســــودةحجــــ
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.)١١٨( الحجرات

ــــى الشــــمال، وقــــد ضــــرب النبــــي  ــــة والشــــرق وال الحجــــرات مــــا بینــــه وبــــین القبل
.)١١٩( ولم یضربها في الغرب، أي غرب المسجد الشریف

وبنیـــــت مـــــن لـــــبن ولهـــــا حجـــــر مـــــن جریـــــد مطـــــرورة بـــــالطین، وفـــــي روایـــــة: أنهـــــا
، )١٢٠( كانـــــت مـــــن جریـــــد النخـــــل مغشـــــى مـــــن الخـــــارج بمســـــوح شـــــعر ومبنیـــــة مـــــن اللـــــبن

وكانـــــت كــــــل منهـــــا عبــــــارة عـــــن حجــــــرة وصـــــالة َمــــــدخل صـــــغیر وأبوابهــــــا شـــــارعة علــــــى 
.)١٢١( المسجد

:ـ بناء دور الصحابة ٢

ـــــاء دورهـــــم، التـــــي حوّ وكـــــذلك شـــــرع الصـــــحابة  ـــــوي فـــــي بن طـــــت المســـــجد النب
الشریف .

ــــت  ــــي بنی ــــت قائمــــة فــــالبیوت الت ــــي كان ــــدور الت ــــة المســــجد فضــــًال عــــن ال ــــي قبل ف
ــــاس  ــــب ، ودار العب ــــي طال ــــن أب ــــر ب ــــي وقــــاص ، ودار جعف ــــن أب ــــل : دار ســــعد ب مــــن قب

.)١٢٢( بن عبد المطلب ، ودار عبد اهللا بن عمر 

نیــــــــت فــــــــي الجهــــــــة الشــــــــرقیة : دار عثمــــــــان ودار علــــــــي ودار والبیــــــــوت التــــــــي بُ 
.)١٢٣( ، ودار عمرو بن العاص المغیرة بن شعبة ودار خالد بن الولید

أمـــــا الـــــدور التـــــي بنیـــــت فـــــي الجهـــــة الشـــــمالیة : دار عبـــــد الـــــرحمن بـــــن عـــــوف، 
ودار عبــــــــد اهللا بــــــــن مســــــــعود وكانــــــــت تســــــــّمى دار القــــــــّراء، ودار عتبــــــــة بــــــــن مســـــــــعود 

)١٢٤(.

ـــــي بكـــــر الصـــــدیق، ودار  ـــــة : دار أب ـــــت فـــــي الجهـــــة الغریب ـــــي بنی ــــــّدور الت أمـــــا ال
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عـــــــّوام، ودار حكـــــــیم بـــــــن حـــــــزام، ودار عبـــــــد اهللا ابـــــــن أبـــــــي عمـــــــر، ودار الزبیـــــــر بـــــــن ال
ــــــي ســــــفیان،  ــــــن یاســــــر، ودار أب ــــــن أبــــــي ســــــفیان، ودار عّمــــــار ب ســــــرح، ودار معاویــــــة ب

.)١٢٥( ودار المقداد بن عمرو
ـ اآلطام :٣

ـــــــت اُألُطـــــــم ـــــــإذا كان ـــــــة القصـــــــور، ف ـــــــع، وبلغـــــــة أهـــــــل المدین ـــــــُت الُمَربَّ : هـــــــو الَبْی
وتعــــــد اُألطــــــم مــــــن أبــــــرز المعــــــالم .ِه فهــــــي الُحصــــــونواســـــعًة ومســــــكونة بمالكهــــــا وَخَدِمــــــ

العمرانیـــــة قبـــــل الهجـــــرة، فقـــــد بنوهـــــا لیتحّصـــــنوا بهـــــا مـــــن أي عـــــدوٍّ یـــــأتیهم مـــــن الـــــداخل، 
ُأطمــــًا، ثــــم اقتــــدت بهــــم ٥٩أو الخــــارج، وأّول مــــن اتخــــذ اآلطــــام الیهــــود، فقــــد كــــان لهــــم 

، )١٢٦( أطمـــــاً ٧٢أطمـــــًا، فكــــان مجمـــــوع األطــــم قبــــل الهجـــــرة الشــــریفة ١٣العــــرب، فبنــــوا 
نهـــــــى عـــــــن هـــــــدم اآلطـــــــام، النبـــــــي وبعـــــــد الهجـــــــرة اســـــــتّمرت اآلطـــــــام بـــــــالظهور؛ ألنَّ 

.)١٢٧( »إنها من زینة المدینة « وقال: 

الصـــــحابة ببنـــــاء آطـــــام ، بـــــل قـــــد أمـــــر ولـــــم یقتصـــــر األمـــــر علـــــى نهیـــــه 
. أطمـــــاً ١٢٨لـــــغ عـــــدد آطـــــام المدینـــــة أطمـــــًا جدیـــــدًا ، لیب٥٦جدیـــــدة، فبنـــــى األنصـــــار 

: أطــــم  حّســــان بــــن ثابــــت ن أشــــهر هــــذه اآلطــــام التــــي بنیــــت فــــي عهــــد الرســــول ومــــ
واســــــــــمه فــــــــــارع ، وأطــــــــــم ســــــــــعد بــــــــــن عبــــــــــادة ، وأطــــــــــم عتبــــــــــان بــــــــــن مالــــــــــك، واســــــــــمه 

.)١٢٨(المزدلف
خامسًا ـ العالقات االجتماعیة :

مــــــن الطبیعــــــي أن تســــــود فــــــي المدینــــــة القــــــیم والعــــــادات التــــــي غرســــــها اإلســــــالم 
ل هـــــذا التغییـــــر الكبیـــــر جمیـــــع التفاصـــــیل الحیاتیـــــة، ســـــواء فـــــي نفـــــوس أبنائـــــه، وقـــــد شـــــم

بـــــــإقرار محاســـــــن األخـــــــالق، أو بـــــــالقیم اإلســـــــالمیة الجدیـــــــدة التـــــــي بثهـــــــا اإلســـــــالم فـــــــي 
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المجتمع .

ـــــاألموال والتفـــــاخر باآلبـــــاء، وأنَّ  ـــــف والغلـــــو، والتبـــــاهي ب ـــــد نبـــــذ اإلســـــالم التكل لق
الجتماعیـــــة، كمـــــا هـــــو اآلخــــرة هـــــي دار القـــــرار، لـــــذلك شـــــاعت البســــاطة فـــــي المظـــــاهر ا

، وانســـــــــحب هـــــــــذا علـــــــــى العالقـــــــــات الحـــــــــال فـــــــــي بســـــــــاطة حجـــــــــرات أزواج النبـــــــــي 
قـــــد ُفِرشـــــت بالرمـــــل االجتماعیـــــة ، مثـــــل الـــــزواج واألعـــــراس ، فحجـــــرة عـــــرس فاطمـــــة 

ــــــوس  ــــــٌف، ووســــــائد حشــــــوها لیــــــٌف أیضــــــًا، وٕاهــــــاب شــــــاٍة للجل النــــــاعم، وفــــــراٍش حشــــــوه لی
.)١٢٩( قربٌة صغیرة لتبرید الماءعلیه، ورحى یٍد، ومنخل، ومنشفة، وقدح، و 

سادسًا ـ الحالة الفكریة :

لقـــــد شـــــهدت المدینـــــة المنـــــورة نشـــــاطًا فكریـــــًا واســـــعًا بعـــــد الهجـــــرة النبویـــــة مثلمـــــا 
أهمها :عدة أوجهاً شهدت نشاطًا دینیًا غیر مسبوق، وقد اتخذ هذا النشاط 

ـ تعلم القراءة والكتابة :١

ـــــــدا ـــــــي جعـــــــل ف ـــــــال یظهـــــــر هـــــــذا األمـــــــر بوضـــــــوح ف ـــــــیم أطف ـــــــدر تعل ء أســـــــارى ب
.)١٣٠( المسلمین القراءة والكتابة

ـ تعلم اللغات :٢

ــــــت  ــــــول زیــــــد بــــــن ثاب أمــــــره أن یــــــتعلم : إن النبــــــي یجســــــد هــــــذا األمــــــر ق
.)١٣١( كتاب الیهود

ـ الحركة األدبیة :٣

إلـــــــى لـــــــم تتوقـــــــف الحركـــــــة األدبیـــــــة بظهـــــــور اإلســـــــالم أو بمجـــــــيء الرســـــــول 
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ســــالحًا للــــدفاع عــــن اتخــــذه األغــــراض الشــــعریة،  فقــــد المدینــــة، بــــل نشــــطت بعــــض 
ــــــد قــــــال  ــــــذب عــــــن المســــــلمین، فق مــــــن مــــــن البیــــــان لســــــحرًا، وٕانَّ إنَّ : « اإلســــــالم وال

.)١٣٢( »الشعر لحكمة، أو حكمًا 

ـــــة شـــــعراء معـــــادون لرســـــول اهللا  ـــــي المدین ـــــه بشـــــعرهم، وظهـــــر ف فكـــــانوا یؤذون
مــــا یمنــــع « إلــــیهم بقولــــه: النبــــي وكــــان فــــي المســــلمین مــــن األنصــــار شــــعراء، فأشــــار 

، ففهـــــــــم )١٣٣( »القــــــــوم الـــــــــذین نصـــــــــروا رســـــــــول اهللا بســــــــالحهم أن ینصـــــــــروه بألســـــــــنتهم 
الصـــــحابة تلـــــك اإلشـــــارة وكـــــان مـــــن بیـــــنهم حســـــان بـــــن ثابـــــت، وعبـــــد اهللا بـــــن رواحــــــة، 

.)١٣٤( وكعب بن مالك 

طبـــــة وســـــیلة لتبیـــــانیتخـــــذ الخُ وكـــــذلك ازدادت العنایـــــة بالخطابـــــة، فقـــــد كـــــان 
معـــــالم الـــــدین وأحكامـــــه ویرشـــــد بهـــــا إلـــــى فضـــــائل األعمـــــال، ویـــــأمر بـــــالمعروف وینهـــــى 

ـــــاء الوفـــــود، عـــــن المنكـــــر، وكـــــذلك اســـــتعان  ـــــة لمواجهـــــة خطب ـــــاء المدین ـــــبعض خطب ب
) .١٣٥( كما هو الحال مع وفد تمیم

ـ النشاط التعلیمي:٤
رائقه، وقد ركز اتخذ النشاط التعلیمي شكًال إسالمیُا بحتًا، سواء في مادته، أو في ط

هذا النشاط على تعلیم القرآن الكریم، ومبادئ الدین الحنیف، وقد حث اهللا سبحانه على طلب 
وحفلت السنة النبویة بعدد كبیر ،)١٣٦( M 8    3  2  1  0L العلم وأمر به نبیه، فقال

خیركم : «من األحادیث التي تحث على طلب العلم، وعلى تعلیم القرآن الكریم منها قوله 
.)١٣٧( »من تعلم القرآن وعلمه 

رك بصـــــماتها الواضـــــحة تـــــتفلـــــذلك ال غرابـــــة أن تنشـــــط الحركـــــة العلمیـــــة نشـــــاطًا كبیـــــرًا 
الذین ظهروا في المدینة المنورة .في العدد الكبیر من علماء الصحابة والتابعین 
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الخاتمة وأهم النتائج

ال بدَّ من وقفة تأمل بعد أن اكتملت صورة البحث بالشكل الذي رسمناه له،
واستذكار لما حققه هذا البحث من مقاصد، وما توصل الیه من نتائج:

االسم الذي اشتهرت به المدینة المنورة قبل االسالم، هو: (یثرب)، أما بعد هجرة .١
، إلیها، رغب في تغیر اسمها، لما یحمله من معاني التثریب واللوم، الرسول

ة، بل أطلق علیها تسمیة : ( طیبة، طابة ).: المدینفسماها رسول اهللا 
للمدینة المنورة، أسماء كثیرة، أوصلها بعض المؤرخین الى ما یناهز: ( المائة)، .٢

وكثرة االسماء تدل على شرف المسمى. 
لذا، فالمدینة المنورة هي : عمق الماضي، واصالة الحاضر، ولها مكانة عظیمة بین .٣

ها ووقعها في قلوب المسلمین، وفي القرآن الكریم، كل المدن اإلسالمیة، ولها قدسیت
والسنة المطهرة، مساحة تُبَّرز فضائلها الجلیلة.

تقع المدینة المنورة في شبه الجزیرة العربیة، و تتمتع بالمرتبة الثانیة بعد مدینة مكة .٤
المكرمة في األهمیة الجغرافیة .

والمسافة بین الجبیلین حوالي: حدود المدینة المنورة، ما بین جبلي َعیر الى ثور، .٥
كم .١٥

حدودها شرقا وغربًا، فهي بین حّرة واقم من الشرق، وحَرة الوبر من الغرب.أما

التركیب السكاني للمدینة المنورة، یتألف من مجموعتین رئیستین، هما : القبائل .٦
ع.الیهودیة المتمثلة بثالثة مجامیع، هي : بنو النضیر، بنو قریظة، بنو قینقا

القبائل العربیة، فهما قبیلتا األوس والخزرج.أّما
تشــــــــیر المصــــــــادر التاریخیــــــــة، أنَّ لیهــــــــود المدینــــــــة أحبــــــــار یتعلمــــــــون مــــــــنهم أمــــــــور .٧



 

١٣٩

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

ـــــنهم، فضـــــًال عـــــن شـــــؤنهم العامـــــة، ووصـــــل عـــــددهم الـــــى ( )، حبـــــرًا توزعـــــوا ٦٧دی
على مختلف العشائر الیهودیة القاطنة في المدینة.

المصـــــادر التاریخیــــــة الــــــى وجـــــود رجــــــال دیــــــن أو عــــــرب المدینــــــة، فلـــــم تشــــــر أّمـــــا
معابـــــد، فكـــــانوا یعبـــــدون ( منـــــاة )، ویوجـــــد مـــــن بیـــــنهم مـــــن رفـــــض عبادتـــــه، وهـــــذا یـــــدل 

على ضعف عرب المدینة بعبادة األصنام.  

لــــم تكــــن القــــراءة والكتابــــة، شــــائعة فــــي المدینــــة المنــــورة، كمــــا كــــان األمــــر فــــي مكــــة .٨
راءة والكتابـــــة، علـــــى عـــــرب المدینـــــة المكرمـــــة، وكـــــان نصـــــیب الیهـــــود أوفـــــر فـــــي القـــــ

ألّنهم أهل كتاب، ولدیهم عشرات من األحبار.
امتــــــــازت المدینــــــــة المنــــــــورة بكثــــــــرة ودیانهــــــــا، وخصــــــــوبة أرضــــــــها، وتعــــــــدد عیونهــــــــا، .٩

االمـــــــر الـــــــذي انعكــــــــس إیجابیـــــــًا علــــــــى نشـــــــاطها الزراعـــــــي، الــــــــذي ُیعـــــــّد المصــــــــدر 
ـــــــــة بعـــــــــض األعمـــــــــال الت ـــــــــد عـــــــــرف أهـــــــــل المدین ـــــــــرئیس القتصـــــــــادها، وق ـــــــــة ال جاری

كالصرافة، والداللة، واإلقراض بالربا، ونحو ذلك.
ــــــورة قبــــــل اإلســــــالم، ال تختلــــــف عــــــن أي .١٠ الحیــــــاة االجتماعیــــــة فــــــي المدینــــــة المن

مجتمــــــع قبلــــــي ُیفــــــرز مجموعــــــة مــــــن األعــــــراف التــــــي تحكــــــم العالقــــــة بــــــین األفــــــراد، 
وتُقّسم السكان الى طبقات متفاوتة في الحقوق والواجبات.

اعي والسیاســـــــــي الــــــــذي كـــــــــان یعـــــــــیش فــــــــي إطـــــــــاره یهـــــــــود إنَّ النظــــــــام االجتمـــــــــ.١١
المدینــــة، هـــــو النظـــــام القبلـــــي الـــــذي كـــــان ســـــائدًا بـــــین القبائـــــل العربیـــــة، وهـــــذا یفّســـــر 

مدینـــــة )، لهــــم علـــــى –أســــباب اخفــــاق أهـــــل المدینــــة جمیعـــــًا، فــــي تكـــــوین  ( دولــــة 
غرار ما فعل رجل ( المأل )، في مكة المكرمة.

ــــة اإلســــالمیة، إنَّ أهــــم حــــدث سیاســــي ُأعقــــب الهجــــر .١٢ ــــام الدول ة النبویــــة، هــــو : قی
متمثلة بركائزها الثالثة : 
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ــــــــاء المســــــــجد النبــــــــوي الــــــــذي حقــــــــق جملــــــــة مــــــــن األهــــــــداف، منهــــــــا : إقامــــــــة .أ بن
الصـــــــــلوات، وتعلـــــــــیم المســـــــــلمین أمـــــــــور دیـــــــــنهم، مضـــــــــافًا اتخـــــــــاذه مقـــــــــرًا للقیـــــــــادة 

اإلسالمیة بسبب موقعه الممیز في وسط المدینة.
واألنصــــار، وتجلــــت أهمیــــة المؤاخــــاة فــــي: غــــرس قــــیم المؤاخــــاة بــــین المهــــاجرین.ب

ــــــــى  المحبــــــــة والتضــــــــحیة فــــــــي مجتمــــــــع المدینــــــــة، وهــــــــذا ردٌّ عملــــــــي ومــــــــدروس عل
التناحر القبلي الذي كان سائدًا في المدینة المنورة .   

ـــــة، بـــــین المســـــلمین وأهـــــل المدینـــــة مـــــن الیهـــــود .ت إعـــــالن الصـــــحیفة دســـــتور المدین
حیفة مـــــــن حـــــــوالي خمســـــــین فقـــــــره فـــــــي والعـــــــرب المشـــــــركین، وتتـــــــألف هـــــــذه الصـــــــ

تنظـــــــیم مختلــــــــف العالقــــــــات السیاســــــــیة واالجتماعیــــــــة واالقتصــــــــادیة والدینــــــــة بــــــــین 
شتى فئات مجتمع المدینة المنورة. 

إنَّ تأســــــیس الدولـــــــة اإلســـــــالمیة كـــــــان إیـــــــذانًا بتكـــــــوین الجـــــــیش ألنَّـــــــه أمـــــــر الزم .١٣
لدى أي دولة تحظى باحترام اآلخرین.

ــــــــوة، بــــــــدایات ال.١٤ تنظــــــــیم اإلداري، وقــــــــد تمثــــــــل هــــــــذا التنظــــــــیم شــــــــهد عصــــــــر النّب
بأمور، منها : 

كتابـــــــــه، اتخـــــــــاذ الخـــــــــتم، ومقیمـــــــــو الحـــــــــدود، وزراؤه، ،ُأمـــــــــراء النبـــــــــي محمـــــــــد.أ
قضاته، ُعّماله، أصحاب أسراره، وما الى ذلك.

التنظـــــــیم االقتصـــــــادي، ومـــــــن تـــــــألق هـــــــذا التنظـــــــیم : تخصـــــــیص ســـــــوق للعمـــــــل .ب
الیـــــــة بســــــبب  كثـــــــرة المهـــــــاجرین التجــــــاري ألهـــــــل المدینـــــــة، لمعالجــــــة األزمـــــــة الم

إلیها.
)، أطمـــــًا، جدیـــــدة لألنصـــــار، لتبلـــــغ عـــــدد ٥٦النشـــــاط العمرانـــــي، وتمیـــــز ببنـــــاء (.ت

)، أطمًا.١٢٨آطام المدینة (
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العالقــــــــات االجتماعیــــــــة، التــــــــي شــــــــملت جمیــــــــع المفاصــــــــل الحیاتیــــــــة، ســــــــواء .ث
ــــــــي  ــــــــي بثهــــــــا ف ــــــــدة الت ــــــــالقیم اإلســــــــالمیة الجدی ــــــــإقرار محاســــــــن األخــــــــالق، أو ب ب

مع.المجت
ـــــم القـــــراءة .ج النشـــــاط الفكـــــري، وقـــــد اتخـــــذ هـــــذا النشـــــاط أوجهـــــًا عـــــدة، أهمهـــــا : تعّل

والكتابة، تعّلم اللغات، الحركة األدبیة، مثل : الشعر، الخطابة.

والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات.
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الهوامش

.١٥: ١محمد صالح، المدینة المنوَّرة، السعودیة، جامعة الملك سعود، (ب. ت)، ط:البلهشيینظر، )١(

هـ)، البلدان، البدوي، ٢٩٢مد بن إسحاق (أبي یعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح، (تالیعقوبي: أحینظر، )٢(
.٣١٤: ١هـ، ط١٤٢٢بیروت، دار الكتب العلمیة ،

،٨٠/ ١٧)، ٦٧٥٥رقم الحدیث : (موالیه:منتبرأمنإثمبابكتاب الفرائض،البخاري : صحیح البخاري،)٣(
تحریمهاوبیانبالبركةفیهاسلموعلیهاهللاصلىالنبيودعاءدینةالمفضلكتاب الحج، بابمسلم : صحیح مسلم، 

.١١٤٦/ ٢)١٣٧٠رقم الحدیث : ( حرمها،حدودوبیانوشجرهاصیدهاوتحریم

مسلم : ،٥٢٦/ ٤)، ١٨٦٩رقم الحدیث (المدینة،حرمبابأبواب فضائل المدینة،البخاري : صحیح البخاري،)٤(
وبیانوشجرهاصیدهاوتحریمتحریمهاوبیانبالبركةفیهاالنبيودعاءالمدینةفضلبكتاب الحج، باصحیح مسلم،

١٠٠١/ ٢)١٣٧٤رقم الحدیث: ( حرمها،حدود

هـ)، معجم البلدان، بیروت، دار صادر، ٦٢٦یاقوت : شهاب الدین بن أبي عبد اهللا الحموي، (تینظر، )٥(
هـ)، القاموس المحیط، بیروت، دار ٨١٧ن محمد بن یعقوب، (ت، الفیروز آبادي : مجد الدی٢/٢٤٥-٥/٣م، ١٩٥٧
.١/١٢٨،م١٩٨٣طالفكر، 

.١٠:١م، ط٢٠٠٣عبد الغني: محمد إلیاس، تاریخ المدینة المنوَّرة، المدینة المنوَّرة، مطابع الرشید، )٦(

، ١:٤٨٤طم، ١٩٩٠العلي: د. صالح أحمد، الحجاز في صدر اإلسالم، بیروت، مؤسسة الرسالة،ینظر، )٧(
، حمید اهللا : د. محمد، ٢:١/٢٢٧م، ط١٩٩٦العمري: د. أكرم ضیاء، السیرة النبویة الصحیحة، الریاض، مكتبة العبیكان، 

.٥٩٤: ٥، ط١٩٨٥مجموعة الوثائق السیاسیة، بیروت، دار النفائس، 

وتحریمتحریمهاوبیانبالبركةفیها، النبيودعاءالمدینةفضلبابالحج،كتابمسلم : صحیح مسلم :)٨( 
.٢/٩٩٢) ١٣٦٣رقم الحدیث : ( حرمها،حدودوبیانوشجرهاصیدها

.٨البدر : فضل المدینة المنوَّرة: )٩( 

.٥/٤٣٠یاقوت : الحموي، معجم البلدان : )١٠( 

.١/٤٠الفیروز آبادي:  القاموس المحیط : )١١( 



 

١٤٣

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

. ٤/١٢٨: ٣م، ط١٩٨٠االسالم، بیروت، دار العلم للمالیین،المفصل في تاریخ العرب قبلعلي : د. جواد،)١٢(

هـ)، مروج الذهب، بیروت، دار األندلس، ٤٣٦المسعودي : أبو الحسن علي بن الحسین المسعودي، (ت)١٣( 
.٦:١/١٥٣م، ط١٩٨٤

هد هـ)، تحقیق : د. محمد حمید اهللا، طبع، مع٢٧٩البالذري : أحمد بن یحیى، أنساب األشراف (ت)١٤( 
.١/٦م:١٩٥٩المخطوطات بجامعة الدول العربیة، 

.  ١٠١م: ١٩٨٧مؤنس: د. حسین، أطلس تاریخ اإلسالم، القاهرة، الزهراء لإلعالم العربي، )١٥(

هـ)، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار ٧٧٤ابن كثیر : أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، (ت)١٦(
. ١٣/٤٥٥: ١م، ط١٩٨٨الجبل، 

.١٣) سورة األحزاب : آیة : ١٧(

هـ)، فتح الباري شرح صحیح البخاري، بیروت، دار ٨٥٢ابن حجر: أحمد بن حجر العسقالني،(تینظر، )١٨(
.١/٢٣٥العرب/مادة:( ثرب)،،ابي منضور: لسان٤/٨٧ت)،.المعرفة، (ب

.٩٢) سورة یوسف : آیة : ١٩(

.٢/٤٧١ابن كثیر : تفسیر القرآن العظیم : )٢٠(

: ١م، ط١٩٨٨مصطفى : شاكر، المدن في اإلسالم حتى العصر العثماني، الكویت، ذات السالسل، )٢١(
١/٣٠٠.

.١٠١) سورة التوبة : آیة : ٢٢(

.١٢٠) سورة التوبة : آیة : ٢٣(

.٦٠) سورة األحزاب : آیة : ٢٤(

.٨) سورة المنافقون : آیة : ٢٥(

.١/٣٠١) مصطفى : شاكر، المدن في اإلسالم :٢٦(



 

١٤٤

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.١٠٠٧/ ٢،)١٣٨٥رقم الحدیث(شرارها، تنفىالمدینةكتاب الحج، باب: مسلمصحیح :مسلم) ٢٧(

دخولفيجاءمابابكتاب الصوم،هـ)،٢٧٩) الترمذي : أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة السلمي، (ت٢٨(
وقال : حسن صحیح.،٣/٢٢٣)،٢٠١٩رقم الحدیث (الكعبة،

، الفیروز آبادي : القاموس المحیط، فصل الطاء، باب الباء : ٤/٣اقوت، معجم البلدان :الحموي : یینظر، )  ٢٩( 
١/٩٨.

هـ)، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، القاهرة، ٩١١)  السمهودي : أبو المحاسن علي بن جمال الدین، (ت٣٠( 
.١/١٩مطبعة اآلداب، (ب . ت): 

د. عدنان علي : الحیاة الفكریة في المدینة المنوَّرة في القرنین ، الفراجي : ١/٨المصدر نفسه : ینظر،)  ٣١( 
.٢م:١٩٩٢األول والثاني للهجرة ، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، كلیة اآلداب، 

. ٢٩)  الشریف : د. أحمد، مكة والمدینة: ٣٢( 

بي، تعلیق السید محمد هـ)، تاریخ الیعقو ٢٨٤)  الیعقوبي : أحمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب، (ت٣٣( 
.٢/٤٩م : ١٩٦٤صادق بحر العلوم، النجف األشرف، المكتبة الحیدریة، 

، ابن األثیر : ابو الحسن علي بن أبي الكرم الشیباني، ٥/٨٤)  ینظر : الحموي : یاقوت، معجم البلدان : ٣٤( 
حمد سید، بنو اسرائیل في الكتاب ،طنطاوي: د. م١/٤٠١م:١٩٧٨هـ)، الكامل في التاریخ، بیروت، دار الفكر، ٦٣٠(ت

.١/٧٤: ١م،ط١٩٦٨والُسّنة، البصرة، جامعة البصرة، 

.٢:٢/١٢١١م،ط١٩٧٥)  طعیمة : صابر، التاریخ الیهودي العام، بیروت، دار الجیل،٣٥( 

.٣٠١) الشریف : د. أحمد، مكة والمدینة:٣٦( 

.٤٩٧) العلي : د. صالح أحمد، الحجاز في صدر اإلسالم: ٣٧( 

. ٦/٥٢٣) جواد : د. علي، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم: ٣٨( 

.١/٢٢٨) العمري : د. أكرم ضیاء، السیرة النبویة الصحیحة : ٣٩( 



 

١٤٥

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.٢/١٨٤هـ)، السیرة النبویة : ٢١٨) ابن هشام : أبو عبد الملك بن هشام بن أیوب النحوي، (ت٤٠( 

.١/٧٧في الكتاب والسنة :) الطنطاوي : د. محمد سید، بنو إسرائیل٤١( 

. ١/١١٢) السمهودي : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى : ٤٢( 

، ابن األثیر، الكامل في التاریخ : ١/١٧٥، الیعقوبي،  تاریخ الیعقوبي : ٤/١٢٩ابن هشام، السیرة : ،) ینظر٤٣( 
١/٤٠٠.

. الخضري بك، ٣٠٩حمد، مكة والمدینة: ، الشریف : د. أ٤/١٢٩ابن األثیر: الكامل في التاریخ : ،) ینظر٤٤(
، المباكفوري، صفي الرحمن، ١٥-١/١٤:م١٩٦٩محمد، محاضرات في تاریخ األمم االسالمیة، مصر، دار التحریر، 

.٢١: ٢م، ط١٩٨٨الرحیق المختوم، بیروت، دار القلم، 

الخضري بك، محمد، ،٤/١٢٩، علي، د. جواد، المفصل: ٤/٨١الحموي: یاقوت، معجم البلدان: ، ینظر)٤٥(
.١٥-١/١٤م: ١٩٦٩محاضرات في تاریخ األمم االسالمیة، مصر، دار التحریر،

. ٥٣١–١/٥٣٠) ابن هشام : السیرة : ٤٦( 

.٧٨) سورة البقرة : آیة : ٤٧( 

.٧٩) سورة البقرة : آیة : ٤٨( 

. ٥١٥–١/٥١٤) ابن هشام : السیرة : ٤٩( 

. ٣/٤٢١م: ١٩٦٠هـ)، الطبقات الكبرى، بیروت، دار صادر، ٢٣٠منبع البصري، (ت) ابن سعد : محمد بن ٥٠( 

. ١/٨٥) ابن هشام : السیرة : ٥١( 

. ١/٥١٠) ابن هشام : السیرة : ٥٢( 

. ٥٣م: ١٩٧١ضیف : د. شوقي، العصر الجاهلي، القاهرة، دار المعارف،ینظر، ) ٥٣( 

النبویة والخالفة الراشدة، الموصل، دار ابن األثیر للطباعة ) المالح : د. هشام، الوسیط في السیرة ٥٤( 
.٦٧م: ٢٠٠٥والنشر،



 

١٤٦

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

هـ)، فتوح البلدان، راجعه وعّلق علیه، رضوان محمد ٢٧٩) البالذري : أبو الحسن أحمد بن یحیى بن جابر، (ت٥٥( 
.  ٤٥٩م: ١٩٧٨رضوان، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

.  ٤٥٩) البالذري : فتوح البلدان: ٥٦( 

.٦/٥٥٠) جواد : د. علي، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم : ٥٧( 

.٥٥٩–١/٥٥٨) ابن هشام : السیرة النبویة : ٥٨( 

. ١١م: ١٩٦٥) أبو زهرة : محمد، تنظیم االسالم للمجتمع، القاهرة، بدون ناشر، ٥٩( 

–١/٤١٣ت، دار الكتاب العربي، (ب . ت) : الكتاني : الشیخ عبد الحي، التراتیب اإلداریة، بیرو ،) ینظر٦٠( 
، خالد : حسن ١٨٨-١٨٧: ١١م، ط١٩٩٦، الندوي : أبو الحسن علي الحسیني، السیرة النبویة، جدة، دار الشروق، ٤١٥

.٣٧- ٣٦، المالح : د. هاشم، الوسیط : ٥٠م: ١٩٦٨، مجتمع المدینة قبل الهجرة وبعدها، بیروت، دار النهضة العربیة، 

.٤/١٣١واد : د. علي، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم :  ) ج٦١( 

.٢٥م: ١٩٨٩، بغداد، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ) جواد : د. علي، الدولة في عهد الرسول٦٢( 

. ١٨٧، الندوي : أبو الحسن، السیرة النبویة:٥/٤٣٠الحموي : یاقوت، معجم البلدان : ینظر،) ٦٣( 

هـ)، تخریج الدالالت السمعیة على ما كان في عهد ٧٨٩اعي: علي بن محمد بن مسعود، (تالخز ،) ینظر٦٤( 
، من الحرف والصنائع والعماالت الشرعیة، تحقیق : د. احسان عباس، بیروت، دار الغرب اإلسالمي، رسول اهللا

.١/٤١٣الكتاني: الشیخ عبد الحي، التراتیب اإلداریة : ، ٦٠٣–٥٩٨م: ١٩٨٥

المبارك : أبو العباس زین الدین أحمد بن أحمد بن عبد اللطیف، التجرید الصریح ألحادیث الجامع ) ابن٦٥( 
.١٣٠- ١٢٨الصحیح، بیروت، دار االرشاد، (ب . ت): 

.٣٦٦) الشریف : د. أحمد، مكة والمدینة: ٦٦( 

.١/٩٦: ١م، ط١٩٩٣المنوَّرة، ) بدر : د. عبد الباسط، التاریخ الشامل، للمدینة المنوَّرة، مطبعة المدینة ٦٧( 

.٦/٥٣٣) جواد : د. علي، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم : ٦٨( 



 

١٤٧

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.٦/٥٢٤) جواد : د. علي، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم : ٦٩( 

.١٤) سورة الحشر : آیة : ٧٠( 

.٨٥) سورة البقرة : آیة : ٧١( 

.٦/٥٢٥العرب قبل اإلسالم : جواد : د. علي، المفصل في تاریخ) ٧٢( 

هـ)،  جامع أحكام القرآن الكریم، بیروت، دار ٦٧١) القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري، (ت٧٣( 
.٦/١٨٧م : ١٩٨٨الكتاب، 

.٣٦: ،) جواد : د. علي، الدولة في عهد الرسول٧٤( 

.١٧٨–١/١٧٧) السمهودي : وفاء الوفا : ٧٥( 

د. هاشم، موقف الیهود من العروبة واإلسالم في عصر الرسالة، بغداد، دار الشؤون العامة، ) المالح :٧٦( 
.١٧–١٦م: ١٩٨٩

.١٩٢-١/١٩٠) السمهودي : ابو المحاسن، وفاء الوفا : ٧٧( 

.٢٩٤) الشریف : د. أحمد، مكة والمدینة: ٧٨( 

.٢٢٩–١/٢٢٨) ابن هشام : السیرة : ٧٩( 

.٢٠١:م١٩٧٢هـ ـ٥،١٣٩٢د رمضان، فقه السیرة، دار الفكر، بیروت، طالبوطي، محمد سعی)٨٠(

.٢٠١:المصدر نفسه)٨١( 

هـ )، تاریخ معالم المدینة ١٣٨٠أحمد یاسین أحمد،(ت:، الخیاري٤٩٤/ ١:السیرة النبویة :ینظر : ابن هشام)٨٢( 
محمد بن عفیفي، :الخضري؛ ٨٠- ٧٩:م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ٦المنورة قدیما وحدیثا مطابع الثغر، جدة ، ط

هـ / ١٤٢٥ـ)، نور الیقین في سیرة سید المرسلین، تحقیق هیثم هالل، دار المعرفة، (بیروت ـ ه١٣٤٥(ت
.٢٤٣/ ١: المنورةللمدینةالشاملالتاریخالباسط،عبد: بدر،٨٦:م)٢٠٠٤

.٢٤٣/ ١: المنورةللمدینةالشاملالتاریخالباسط،عبد: بدر)٨٣( 



 

١٤٨

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

٢٢٤:م١٩٩٠ـــهـ  ـ١٤١١، ١٠اإلنسان الكامل، مطابع الرشید، المدینة المنورة ، طمحمد علوي، محمد :المالكي)٨٤( 
.

ثر التخطیط النبوي في بناء المجتمع المدني، دار ابن حزم للطباعة والنشر ، بیروت ، أمحمد صالح جواد، :السامرائي)٨٥( 
.١٥٠ــــ١٤٩:م٢٠٠٢هـ  ـ ١٤٢٣

.٢٢٤:اإلنسان الكاملمحمد :المالكي)٨٦( 

.٢٢٠:م١٩٦٨، ١٣حیاة محمد، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط:محمد حسین هیكل)٨٧( 

.١/٥٠٤:ابن هشام، السیرة النبویة )٨٨( 

.١٥٨:هـ١٤٢٤ریاض،، مطابع الحمیضي الالمباركفوري، صفي الرحمن، روضة األنوار في سیرة النبي المختار)٨٩( 

.٩:الحشر: اآلیةسورة )٩٠( 

. ٥٢/ ٣) ٢٠٤٨(الحدیثرقمتعالى،اهللاقولفيجاءماباب: كتاب البیوع،صحیح البخاريالبخاري : )٩١( 

٥٨: م١٩٨٧هـ  ـ ١٤٠٧رحلة في عصر الرسالة، مطبعة الخلود، بغداد، :عماد الدین خلیل)٩٢( 

.٢١٣:لسیرةفقه ا:البوطي)٩٣( 

هـ)، األموال، مركز الملك فیصل للبحوث ٢٥١حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبداهللا، (ت:ابن زنجویهینظر، ) ٩٤( 
عبدالرحمن :السهیلي؛ ١/٥٠٣السیرة النبویة، :؛ ابن هشام ٢/٤٦٦: م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦والدراسات، الریاض، 

نف في تفسیر السیرة النبویة البن هشام، تحقیق عمر عبد هـ)، الروض األ٥٨١بن عبداهللا بن أحمد الخثعمي (ت
، الشریف، د. أحمد، مكة ٤/١٧٦، م٢٠٠٠ــهـ ـ١٤٢١السالم السالمي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

. ١٩٩، المالح : هاشم، الوسیط في السیرة النبویة، ٣٨٧والمدینة: 

.١٥/١٠١: دة ( عنى) العاني : األسیر، ابن منظور، لسان العرب ما)٩٥( 

.٢٠٤النبویة: السیرةفيالوسیطهاشم،: المالح)٩٦( 

.٣٩:سورة الحج : اآلیة)٩٧( 



 

١٤٩

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

، ٣هـ) ، كتاب المغازي، تحقیق مارسدن جونس، دار األعلمي ، ط٢٠٧محمد بن عمر بن واقد، (ت:الواقدي ینظر، )٩٨( 
.١/٥٩٥:؛ ابن هشام، السیرة١/٩:م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩بیروت ، 

.٧:األنفال : اآلیةسورة )٩٩( 

.١٥٣١/ ٤)،٣٩٤٤رقم الحدیث،(الحدیبیة،غزوةالبخاري، كتاب المغازي، بابصحیحالبخاري:)١٠٠(

–هـ ١٤٢٥بیروت، –علي محمد، السیرة النبویة ( عرض وقائع وتحلیل أحداث )، دار ابن كثیر، دمشق:الصالبي)١٠١(
.١/٦٨٤: م٢٠٠٤

.١:دة : اآلیةالمائسورة )١٠٢(

؛ ١٧٣:م٢٠١٣یوسف بن إسماعیل، األنوار المحمدیة من المواهب اّللدنّیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، :النبهاني)١٠٣( 
، ٢مكتبة العبیكان، السعودیة، طالمغلوث، سامي بن عبد اهللا بن احمد، األطلس التاریخي لسیرة الرسول 

.٢١٨: م٢٠٠٣ـ ـهـ ١٤٢٤

هـ)، البدایة والنهایة، تحقیق عبداهللا بن عبد المحسن ٧٧٤إسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي، (ت:ابن كثیر ینظر، )١٠٤( 
محمد :؛ المالكي٣٣٩/ ٥:م٢٠٠٣ـ هـ١٤٢٤التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، السعودیة، 

:؛ المغلوث، األطلس التاریخي٤٠ـ٣٩:هـ١٣٩٧بن علوي، تاریخ الحوادث واألحوال النبویة، المدینة المنورة، 
١٢٩ .

وعصاه وسیفه وقدحه وخاتمه وما كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي: البخاريصحیح البخاري : )١٠٥( 
.٣٤٧/ ١٠،)٢٨٧٥( الحدیث:رقماستعمل الخلفاء بعده من ذلك ممَّا یتبرك أصحابه وغیرهم بعد وفاته،

.٢٢٠:؛ المغلوث، األطلس التاریخي٦٦:األنوار المحمدیة:هاني بنالینظر،)١٠٦( 

.٦٧:األنوار المحمدیة:البنهاني )١٠٧( 

.٢٢٠:األطلس التاریخي: المغلوث)١٠٨( 

.٦٨(ب.ت):ن الرسول، المكتبة األزهریة، دمشق،ذعبد الحمید جودة، بالل مؤ :السحار)١٠٩( 

.٢٢٠: األطلس التاریخي:المغلوث )١١٠( 



 

١٥٠

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.٢٢١: األطلس التاریخي:المغلوث )١١١( 

)، ٣٦٨٠كلیهما،(عنهمااهللارضيعمروبكرأبيمناقبفيباب: أبواب المناقب،الترمذيالسنن:الترمذي)١١٢( 
. "قال الترمذي : " حدیث حسن غریبالحدیث رقم،٥/٥٧٦

.٢٢١: األطلس التاریخي:المغلوث )١١٣( 

.١٥٤ـ ١٥٣/ ٣:لطبقات ابن سعد : ا)١١٤( 

.٢٢١:األطلس التاریخي:المغلوث )١١٥( 

هـ)، سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء ٢٧٥أبو عبداهللا محمد بن یزید القزویني، (ت:ابن ماجه )١١٦( 
الشیخ شعیب ، قال٢/٧٥١)، ٢٢٣٣(الحدیثرقم(ب.ت)فیصل عیسى البابي الحلبي،  مصر -الكتب العربیة 

ابنيوعليمحمَّدوجهالة:المدني؛الصوافسعیدبنإبراهیمبنإسحاقلضعفضعیف،إسنادهاألرنؤوط:
فيالمزيبینهكماإسناده،فياختالفعلىأسید،أبيابنالمنذربنوالزبیرالبراد،الحسنأبيبنالحسن

. ٣٤٤/ ٨" األشرافتحفة"

هـ)، إمتاع األسماع بما للرسول من األنباء واألموال والحفدة ٨٤٥بي العباس أحمد بن علي، (تتقي الدین أ:المقریزي )١١٧( 
.٩/٣٦٢م، ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠والمتاع، تحقیق محمد عبدالحمید النمیسي، دار الكتب العلمیة، بیروت ، 

.١٥٧:م٢٠٠٣، ٥لمنورة، طتاریخ المسجد النبوي الشریف، مطابع الرشید، المدینة ا:محمد إلیاس عبد الغني)١١٨( 

هـ)، نزهة الناظرین في مسجد سید األولین واآلخرین، المطبعة ١٣١٧جعفر بن إسماعیل المدني، (ت :البرزنجي )١١٩( 
.٦٧:م١٩١٤الجمالیة، مصر، 

.١/٣٨٣:وفاء الوفا:السمهودي )١٢٠( 

:م١٩٩٩–هـ ١٤٢٠، ٤، المدینة المنورة، طبیوت الصحابة حول المسجد النبوي الشریف:محمد إلیاس عبد الغني)١٢١( 
٢١.

فما بعدها.٦٧:بیوت الصحابة:محمد إلیاس عبد الغني )١٢٢( 

فما بعدها.٨٩الصحابة:بیوت: الغنيعبدإلیاسمحمد)١٢٣( 



 

١٥١

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

فما بعدها.١٠٩:المصدر نفسه)١٢٤( 

فما بعدها.١٢٧:المصدر نفسه)١٢٥( 

.٣٠ـ ٢٩:مدینةتاریخ معالم ال:الخیاري )١٢٦( 

الزخار، البحرباسمالبزار المنشور، مسند)هـ٢٩٢ت(العتكي،الخالقعبدبنعمروبنأحمدبكربالبزار: أبوینظر:)١٢٧( 
المدینة-والحكمالعلوممكتبةالشافعي،الخالقعبدوصبريسعد،بنوعادلاهللا،زینالرحمنمحفوظ: حققه

أبو :الطحاوي ، ١٢/٢٣٠)،٥٩٥١ن عباس(رضي اهللا عنهما)، رقم الحدیث(م: مسند اب١،٢٠٠٩المنورة، ط
تحقیق هـ)، شرح معاني اآلثار،٣٢١جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدالملك بن سلمة األزدي الحنفي، (ت

في العینيقال/٤:م ١٩٧٩هـ ـ١٣٩٩بیروت،محمد سید جاد الحق، محمد زهري النجار، دار الكتب العلمیة،
رجالهوبقیةأعرفهلمیحیى،بنالحسنالبزارإسنادفيالبیهقي:وقالصحیح،إسناد،٢٢٩/ ١٠القاري:مدةع

الصحیح.رجال

.٣١ـ ٢٩:تاریخ معالم المدینة:الخیاري )١٢٨( 

.٨/٢٠:الطبقات الكبرى :ابن سعد )١٢٩( 

.١/٣٥:الطبقات الكبرى :ابن سعد )١٣٠( 

خرجه تعلیقًا؛ أ، ٣٣/ ١واحد،ترجمانیجوزوهلالحكامترجمةباب: كتاب األحكام،حیح البخاري ص:البخاري)١٣١( 
. وقال: ٦٧/ ٥) ٢٧١٥(الحدیثرقم السریانیة،تعلیمفيجاءمابابكتاب االستئذان،سنن الترمذي،الترمذي : 

" .بن ثابتا" هذا حدیث حسن صحیح وقد روي من غیر هذا الوجه عن زید 

.٥/١٩٧٦)،٤٨٥١الحدیث(رقمالخطبة،بابكتاب النكاح،صحیح البخاري:البخاري : )١٣٢( 

هـ)، االستیعاب في معرفة األصحاب، تحقیق ٤٦٣یوسف بن عبداهللا بن محمد النمري القرطبي، (ت:ابن عبد البر )١٣٣( 
.١/٣٤٢:م١٩٩٢هـ ـ١٤١٢علي محمد البجاوي ، دار الجیل، بیروت، 

هـ)، العقد الفرید، تحقیق مفید محمد قمیحة، دار الكتب ٣٢٨أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي، (ت:ربه ابن عبد )١٣٤( 
.٦/١٣٣:م١٩٨٣ــهـ ١٤٠٤العلمیة، بیروت، 

.٤/٢٠٤:الروض األنف :السهیلي )١٣٥( 



 

١٥٢

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.١١٤:سورة طه : اآلیة)١٣٦( 

.٤/١٩١٩)٤٧٤١(الحدیثرقم وعلمه،القرآنتعلممنخیركمابالقرآن، بفضائلكتابصحیح البخاري : البخاري :)١٣٧( 

قائمة بأسماء المصادر والمراجع
.القرآن الكریم

هـ)، األموال، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات، ٢٥١ابن زنجویه : حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبداهللا، (ت.١
م .١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦الریاض، 

هـ)، أنساب األشراف تحقیق : د. محمد حمید اهللا، طبع، معهد المخطوطات ٢٧٩تالبالذري : أحمد بن یحیى، (.٢
م.١٩٥٩بجامعة الدول العربیة، 

هـ)، االستیعاب في معرفة األصحاب، تحقیق ٤٦٣ابن عبد البر : یوسف بن عبداهللا بن محمد النمري القرطبي، (ت.٣
م  .١٩٩٢هـ ـ١٤١٢علي محمد البجاوي ، دار الجیل، بیروت، 

اء واألموال والحفدة بنهـ)، إمتاع األسماع بما للرسول من األ٨٤٥ریزي : تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي، (تالمق.٤
م.١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠والمتاع، تحقیق محمد عبدالحمید النمیسي، دار الكتب العلمیة، بیروت ، 

م .٢٠١٣الكتب العلمیة، بیروت، النبهاني : یوسف بن إسماعیل، األنوار المحمدیة من المواهب اّللدنّیة، دار.٥
هـ ١٤٢٤، ٢مكتبة العبیكان، السعودیة، طحمد، األطلس التاریخي لسیرة الرسول أالمغلوث، سامي بن عبد اهللا بن .٦

م.٢٠٠٣ــ 
ثر التخطیط النبوي في بناء المجتمع المدني، دار ابن حزم للطباعة والنشر ، بیروت أالسامرائي : محمد صالح جواد، .٧

م .٢٠٠٢هـ  ـ ١٤٢٣، 
م.  ١٩٨٧مؤنس : د. حسین، أطلس تاریخ اإلسالم، القاهرة، الزهراء لإلعالم العربي، .٨
هـ)، البلدان، البدوي، بیروت، دار ٢٩٢الیعقوبي : أحمد بن إسحاق (أبي یعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح، (ت.٩

.١هـ، ط١٤٢٢الكتب العلمیة ،
هـ)، البدایة والنهایة، تحقیق عبداهللا بن عبد المحسن التركي، ٧٧٤شقي، (تابن كثیر : إسماعیل بن عمر القرشي الدم.١٠

م .٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، السعودیة، 
م.١٩٩٩–هـ ١٤٢٠، ٤محمد إلیاس عبد الغني: بیوت الصحابة حول المسجد النبوي الشریف ، المدینة المنورة، ط.١١
م.١٩٦٨، بنو اسرائیل في الكتاب والُسّنة، البصرة، جامعة البصرة، طنطاوي: د. محمد سید.١٢



 

١٥٣

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

(ب . ت).المكتبة األزهریة، دمشق، ،ن الرسولذالسحار : عبد الحمید جودة، بالل مؤ .١٣
هـ)، تاریخ الیعقوبي، تعلیق السید محمد صادق بحر ٢٨٤الیعقوبي : أحمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب، (ت.١٤

م .١٩٦٤ألشرف، المكتبة الحیدریة، العلوم، النجف ا
هـ)، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الجبل، ٧٧٤ابن كثیر : أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، (ت.١٥

.١م، ط١٩٨٨
، من هـ)، تخریج الدالالت السمعیة على ما كان في عهد رسول اهللا٧٨٩الخزاعي : علي بن محمد بن مسعود، (ت.١٦

م .١٩٨٥ائع والعماالت الشرعیة، تحقیق : د. احسان عباس، بیروت، دار الغرب اإلسالمي، الحرف والصن
، ٦هـ )، تاریخ معالم المدینة المنورة قدیما وحدیثا مطابع الثغر، جدة ، ط١٣٨٠الخیاري : أحمد یاسین أحمد،(ت.١٧

م .٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤
م.٢٠٠٣، ٥ع الرشید، المدینة المنورة، طمحمد إلیاس عبد الغني : تاریخ المسجد النبوي الشریف، مطاب.١٨
.١م، ط٢٠٠٣محمد إلیاس عبد الغني : تاریخ المدینة المنوَّرة، المدینة المنوَّرة، مطابع الرشید، .١٩
.١م، ط١٩٩٣بدر : د. عبد الباسط، التاریخ الشامل، للمدینة المنوَّرة، مطبعة المدینة المنوَّرة، .٢٠
.٢طم،١٩٧٥ام، بیروت، دار الجیل،طعیمة : صابر، التاریخ الیهودي الع.٢١
ابن المبارك : أبو العباس زین الدین أحمد بن أحمد بن عبد اللطیف، التجرید الصریح ألحادیث الجامع الصحیح، .٢٢

بیروت، دار االرشاد، (ب . ت).
هـ .١٣٩٧المالكي : محمد بن علوي، تاریخ الحوادث واألحوال النبویة، المدینة المنورة، .٢٣
لشیخ عبد الحي، التراتیب اإلداریة، بیروت، دار الكتاب العربي، (ب . ت) .الكتاني : ا.٢٤
م.١٩٦٥أبو زهرة : محمد، تنظیم االسالم للمجتمع، القاهرة، بدون ناشر، .٢٥
هـ)،الجامع المسند الصحیح المختصر ٢٥٦أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم الجعفي البخاري (تالبخاري:.٢٦

٣هـ، ط١٤٢٢وسننه وأیامه، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، من أمور رسول اهللا
هـ)،  جامع أحكام القرآن الكریم، بیروت، دار الكتاب، ٦٧١القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري، (ت.٢٧

م .١٩٨٨
م.١٩٦٨، ١٣محمد حسین هیكل : حیاة محمد، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة ، ط.٢٨
.١م، ط١٩٩٠العلي : د. صالح أحمد، الحجاز في صدر اإلسالم، بیروت، مؤسسة الرسالة،.٢٩
الفراجي : د. عدنان علي : الحیاة الفكریة في المدینة المنوَّرة في القرنین األول والثاني للهجرة ، رسالة دكتوراه، جامعة .٣٠

م.١٩٩٢بغداد، كلیة اآلداب، 
م.١٩٨٩، بغداد، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ولجواد : د. علي، الدولة في عهد الرس.٣١



 

١٥٤

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ـھ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

هـ)، الروض األنف في تفسیر السیرة النبویة البن هشام، ٥٨١السهیلي : عبدالرحمن بن عبداهللا بن أحمد الخثعمي (ت.٣٢
م .٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١تحقیق عمر عبد السالم السالمي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

.٢م، ط١٩٨٨لرحیق المختوم، بیروت، دار القلم، المباكفوري، صفي الرحمن، ا.٣٣
هـ .١٤٢٤، مطابع الحمیضي الریاض،المباركفوري، صفي الرحمن، روضة األنوار في سیرة النبي المختار.٣٤
هـ)، السیرة النبویة .٢١٨ابن هشام : أبو عبد الملك بن هشام بن أیوب النحوي، (ت.٣٥
هـ)، سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار ٢٧٥ي، (تابن ماجه : أبو عبداهللا محمد بن یزید القزوین.٣٦

.(ب . ت)فیصل عیسى البابي الحلبي ،  مصر -إحیاء الكتب العربیة 
هـ)، السنن بشرح تحفة األحوذي ٢٧٩الترمذي : أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة السلمي، (ت.٣٧
١١م، ط١٩٩٦، دار الشروق، الندوي : أبو الحسن علي الحسیني، السیرة النبویة، جدة.٣٨
م.١٩٨٧هـ  ـ ١٤٠٧عماد الدین خلیل : رحلة في عصر الرسالة، مطبعة الخلود، بغداد، .٣٩
.٢م، ط١٩٩٦العمري : د. أكرم ضیاء، السیرة النبویة الصحیحة، الریاض، مكتبة العبیكان، .٤٠
–هـ ١٤٢٥بیروت، –كثیر، دمشق الصالبي : علي محمد، السیرة النبویة ( عرض وقائع وتحلیل أحداث )، دار ابن .٤١

.١/٦٨٤م : ٢٠٠٤
هـ)، شرح معاني ٣٢١الطحاوي : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدالملك بن سلمة األزدي الحنفي، (ت.٤٢

م.١٩٧٩هـ ـ١٣٩٩اآلثار، تحقیق محمد سید جاد الحق ، محمد زهري النجار، دار الكتب العلمیة، بیروت،
صحیح مسلم، تحقیق : محمد فؤاد عبد هـ)،٢٦١ن الحجاج القشیري النیسابوري، (تمسلم : أبو الحسین مسلم ب.٤٣

.)ت. بالباقي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي(
م.١٩٦٠هـ)، الطبقات الكبرى، بیروت، دار صادر، ٢٣٠ابن سعد : محمد بن منبع البصري، (ت.٤٤
، العقد الفرید، تحقیق مفید محمد قمیحة، دار الكتب هـ)٣٢٨ابن عبد ربه : أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي، (ت.٤٥

م ١٩٨٣هـ ــ١٤٠٤العلمیة، بیروت، 
م.١٩٧١ضیف : د. شوقي، العصر الجاهلي، القاهرة، دار المعارف،.٤٦
هـ)، فتوح البلدان، راجعه وعّلق علیه، رضوان محمد ٢٧٩البالذري : أبو الحسن أحمد بن یحیى بن جابر، (ت.٤٧

م.١٩٧٨تب العلمیة، رضوان، بیروت، دار الك
هـ)، فتح الباري شرح صحیح البخاري، بیروت، دار المعرفة، (ب . ٨٥٢ابن حجر : أحمد بن حجر العسقالني، (ت.٤٨

ت).
م .١٩٧٢هـ  ـ١٣٩٢، ٥البوطي، محمد سعید رمضان ، فقه السیرة ، دار الفكر ، بیروت ، ط .٤٩
. ١١هـ ، ط١٤٣٢وزیارتها، الریاض، مطابع الحمیضي،البدر : عبد المحسن حمد العباد، فضل المدینة وآدب سكناها.٥٠
م.١٩٨٣هـ)، القاموس المحیط، بیروت، دار الفكر، ٨١٧الفیروز آبادي : مجد الدین محمد بن یعقوب، (ت.٥١
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، ٣هـ) ، كتاب المغازي، تحقیق مارسدن جونس، دار األعلمي ، ط٢٠٧الواقدي : محمد بن عمر بن واقد، (ت.٥٢
.م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩بیروت ، 

م.١٩٧٨هـ)، الكامل في التاریخ، بیروت، دار الفكر، ٦٣٠بو الحسن علي بن أبي الكرم الشیباني، (تأابن األثیر : .٥٣
م، ١٩٨٤هـ)، مروج الذهب، بیروت، دار األندلس، ٤٣٦المسعودي : أبو الحسن علي بن الحسین المسعودي، (ت.٥٤

.٦ط
م.١٩٥٧، معجم البلدان، بیروت، دار صادر، هـ)٦٢٦یاقوت : شهاب الدین بن أبي عبد اهللا الحموي، (ت.٥٥
.٥، ط١٩٨٥حمید اهللا : د. محمد، مجموعة الوثائق السیاسیة، بیروت، دار النفائس، .٥٦
.٣م، ط١٩٨٠جواد : د. علي، المفصل في تاریخ العرب قبل االسالم، بیروت، دار العلم للمالیین،.٥٧
م.١٩٩٠هـ  ــــ ١٤١١، ١٠شید، المدینة المنورة ، طاإلنسان الكامل، مطابع الر المالكي : محمد علوي، محمد.٥٨
م .١٩٦٩الخضري بك، محمد، محاضرات في تاریخ األمم االسالمیة، مصر، دار التحریر، .٥٩
م.١٩٦٨خالد : حسن، مجتمع المدینة قبل الهجرة وبعدها، بیروت، دار النهضة العربیة، .٦٠
م .١٩٨٩عصر الرسالة، بغداد، دار الشؤون العامة، المالح : د. هاشم، موقف الیهود من العروبة واإلسالم في.٦١
.١م، ط١٩٨٨مصطفى : شاكر، المدن في اإلسالم حتى العصر العثماني، كویت، ذات السالسل، .٦٢
.١البلهشي : محمد صالح، المدینة المنوَّرة، السعودیة، جامعة الملك سعود، (ب. ت)، ط.٦٣
نزهة الناظرین في مسجد سید األولین واآلخرین ، المطبعة هـ)،١٣١٧البرزنجي : جعفر بن إسماعیل المدني، (ت .٦٤

م.١٩١٤الجمالیة، مصر، 
ـ)، نور الیقین في سیرة سید المرسلین، تحقیق هیثم هالل، دار المعرفة، ه١٣٤٥الخضري : محمد بن عفیفي، (ت.٦٥

م.٢٠٠٤هـ / ١٤٢٥بیروت ـ 
الوفا بأخبار دار المصطفى، القاهرة، مطبعة هـ)، وفاء ٩١١السمهودي : أبو المحاسن علي بن جمال الدین، (ت.٦٦

اآلداب، (ب . ت).
م.٢٠٠٥المالح : د. هشام، الوسیط في السیرة النبویة والخالفة الراشدة، الموصل، دار ابن األثیر للطباعة والنشر،.٦٧
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Conclusion The most important results

After the search is complete picture of the way that we have set for him, it is
necessary to pause and recall what achievement of the purposes of this
research, and the findings
1-The name that was famous by Medina before Islam, is (Yathrib), but after
migration After the migration of the Prophet, it, wanted to change its name,
to the magnitude of the meaning Tathreeb and blame, Vsmaha Messenger of
Allah: city, before, named: a good, balls
2- Medina, many names, which some historians to approximately (per cent),
and the large number of names named in honor of the show, so make the
Arabs of the sword and the Lion, and the like many names, because of their
importance to them
3- So Medinah depth of the past, and originality of th present, and has a great
place among all Islamic cities, and its sanctity and their impact in the hearts
of Muslims, the Dar al-Hijrah, and revelation, and Mars faith, and the home
who Tbúa house and faith, which brought beloved Prophet, In Quran and the
Sunnah, the venerable space highlights the virtues
4- Medina are located in the Arabian Peninsula, and has a second place after
the city of Mecca in the importance of geography .

5- Limits Medina, between mountain Ir to Thor, and the distance between
Alajabilin about 15 km .

The east and west boundaries, they are among the neglected free from the
east, and free of lint West .

6- Demographic composition of the city of Medina, is composed of two major
grouped, namely: three Jewish tribes of aggregates, are: the sons of Nadir,
and Qurayza sons, and the sons of Kinka .
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7- Historical sources indicate, that the Jews of the city Inks them learn their
religion, as well as Hanhm public, and up to the number (67), ink distributed
on various Jewish tribes residing in the city.

The city's Arabs, not the historical sources indicate the presence of clergy or
temples, they adore (Manat), and none of them refused to worship, and this
indicates weaker city's Arabs to worship idols
8- Were not reading and writing, are common in the Medina, as it was in
Mecca, and the share of Jews are more likely to read and write, on the city's
Arabs to the people they write, and they have dozens of inks.

9- Characterized Medina frequently and valleys, and the fertility of its soil,
and the multiplicity of her eyes, which reflected positively on the activities of
agricultural, which is the main source of its economy, has been known to the
people of the city some business Kasrafah, and semantics, and lending with
interest, and so on.

10- The social life in Medina before Islam, is no different from any tribal
society produces a set of norms that govern the relationship between
individuals and the population is divided into layers of varying rights and
duties.he Arab tribes, they are two tribes of Aws and Khazraj
11- The social and political system, which had been living in which the city's
Jews, is a tribal system that had prevailed among the Arab tribes, and this
explains the reasons for the failure of the people of the city are all, in the
formation of (state - city), to them as did a man (publicly), in Mecca
12- The most important political event was followed by migration of the
Prophet, is: do the Islamic state, represented by the three Barakaúzha
A. To build the mosque, which has achieved a number of objectives,
including: the establishment of prayers, teach Muslims about their religion,
plus take the seat of the Islamic leadership because of his privileged position
Viost city
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B. Fraternity between immigrants and supporters, and demonstrated the
importance of fraternity in: Arz values of love and sacrifice in the community
of the city, and this is a practical and thoughtful response to the tribal
rivalries that prevailed in the city of Medina
T. Newspaper ad constitution of the city, between the Muslims and the
people of the city of Jews and Arabs, the idolaters, and this is the most
important thing done by the Prophet, regarding the value of the
Constitutional of the new state, and composed this newspaper from about
fifty paragraph in organizing various social and political relations and
economic His parents between the various categories of society Medina
13- The establishment of an Islamic state was ushered in the composition of
the army because it is essential to the State of respected others, and only
became up for grabs to other countries.

14- Witnessed the era of prophecy, the beginnings of EDM, may represent
this organization, inter alia
A. Lords of the Prophet Muhammad, his book, taking the seal, tapes and
evaluators border, and his ministers, judges, workers, owners of secrets, and
so on
B. Economic regulation, and the brilliance of this regulation: the allocation of
a market for the business of the people of the city, to address the financial
crisis because of the large number of immigrants

supporters, to reach number Atam City (128), Otma
W. Social relations, which dealt with all the joints of life, whether the
adoption of a moral code, and the new Islamic territories which broadcasts in
the community
C. Intellectual activity, this activity has taken many ways, Mrs. Mubarak:
literacy, learning languages, literary movement, such as: poetry, oratory


