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 العالقات االقتصادية يف زمن الرسول  
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 لرمحن الرحيمبسم هللا ا
 ملخص البحث

هذه الدراسة تتناول موضوعا يف غاية األمهية ؛وذلك للحاجة املاسة إلبرازه، والقاء 
وأثرها يف  الضوء عليه ،واظهاره لألمة وهو "العالقات االقتصادية يف زمن الرسول 

متاسك اجملتمع وتفعيله"     وقد تناولت هذه الدراسة  تعريف العالقات ، ووسائل 
، وتعريف اجملتمع ،  ميتها ، وتعريف االقتصاد وأمهيته  ووسائله يف زمن الرسولتن

والفاعلية، وتعريف الكسب ، والرتغيب فيه ، وبيان ضوابطه  ، كما قامت الدراسة 
يف الفرتة املكية وبيان العالقات االقتصادية  ابستعراض النشاطات االقتصادية للرسول

ملعاجلة القضااي  رها األخري تناولت الدراسة خطة الرسول بني املسلمني فيها ، ويف حمو 
االقتصادية العاجلة ووضع القواعد التنظيمية القتصاد مستدمي ، كما مت احلديث عن 
ايرادات الدولة وامهيتها يف  خلق اقتصاد مستقر، وخلصت الدراسة اىل جمموعة من 

 واضعة ويف فرتة وجيزة.النتائج اليت كانت وراء النجاح الذي حتقق إبمكاانت مت
 ةاملقدم

حممد ونبينا شرف املرسلني سيدان أاحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على 
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ٹ ٹ چ             بن عبد هللا 

جاء   1  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  
يصلح الفرد ا ما وموجه، جاء هاداي ومبينا ؛ ليظهر على الدين كله ابهلدى ودين احلق 

يف  تواجملتمع من خالل منظومة متكاملة وشاملة لكل مناحي احلياة ، سواء كان
 ، أو املعامالت ، أو األخالق ...  اتأو العباد اتاالعتقاد
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وسأتناول  جانبا من جوانب السرية النبوية، ذلك املعني الذي ال ينضب ، 
التأمل والرجوع إليه ؛ليجد فيه كل  والكنز اجلامع والشامل ، الذي ال حيتاج إال إىل

 طالب مطلبه ، وكل مبتغ بغيته ، وقد جاء هذا البحث بعنوان : 
 وتفعيله (  اجملتمع متاسك يف واثرها  الرسول زمن يف االقتصادية العالقات ) 

 ومن أهم أهداف هذا الدراسة :
بشقيها  ولأهنا جاءت لتبني حبول هللا وقوته اإلدارة االقتصادية يف زمن الرس -1

 النظري والعملي 
إبراز دور التخطيط يف ادارة املوارد لتحقيق األهداف والغاايت املرجوة منها   -2

 . مهما كان حجمها 
 .يف متاسك اجملتمع وازدهاره العادل االقتصاد إظهار أثر  -3

 : وقد جاءت هذه الدراسة منتظمة يف مقدمة ، ومتهيد ، وسبعة مباحث ، وخامتة
  الرتغيب يف الكسباملبحث األول : 
 املبحث الثاين : ضوابط الكسب 
  للرسول االقتصاديةاملبحث الثالث : النشاطات يف الفرتة املكية 
 املبحث الرابع :  العالقات االقتصادية بني املسلمني يف مكة قبل اهلجرة 
 املبحث اخلامس :خطة الرسول االقتصادية املستعجلة يف  قضاايملعاجلة ال

 رةاملدينة املنو 
 : االقتصادية التنظيمات املبحث السادس 
 املبحث السابع : ايرادات الدولة وأثرها يف التنمية االقتصادية 
 اخلامتة 
 فهرس املصادر واملراجع 
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 متهيد

 املفاهيم واملصطلحات:
، وتعريفها مبا والذي يهمنا هو وصف العالقات يف زمن الرسول  :العالقات -1

هو  هو داخل يف التعريف وما ف واحد دون اخلوض يف مايقرب فهمها ، وسأكتفي بتعري
 .خارج عنه

وأصحابه رضي هللا  هي : " جهود الرسول ** العالقات العامة يف زمن الرسول 
عالء كلمة هللا إقناعهم به هبدف نشره و إعالمهم ابإلسالم و وإعنهم لالتصال ابلناس 

  1تعاىل" 
يف املواءمة بني  أبهنا "جهود الرسول ،  والعالقات االقتصادية ميكن أن أعرفها

اإلمكاانت االقتصادية الفعلية وحاجيات األمة اآلنية من خالل خلق ثقافة اإلنتاجية 
 ،والشعور ابملسؤولية اجتاه كل فرد من أفراد األمة " .

 : وسائل تنمية العالقات يف زمن الرسول 
 القرآن الكرمي ) امنا املؤمنون إخوة  ( -
 اليت جتمع وال تفرق شخصية الرسول -
 :وأفعاله وتوجيهاته لالمة ، قال الرسول   اقوال الرسول -
 2"املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا "  -
ِهْم، َوتَ َعاطُِفِهْم َمَثُل اجْلََسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه  - " َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف تَ َوادِ ِهْم، َوتَ َرامحُِ

 3ئُِر اجلََْسِد اِبلسََّهِر َواحْلُمَّى " ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسا
 4" ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه "  -

                                 
 13د . مصطفى الدمريي . ص:العالقات العامة يف عصر النبوة/  1

 2585. صحيح مسلم ، رقم احلديث :  2446صحيح البخاري ، رقم احلديث : 2

 18380. مسند اإلمام أمحد ، رقم احلديث : 2586صحيح مسلم ، رقم احلديث : 3

 45. صحيح مسلم ، رقم احلديث :  13صحيح البخاري ، رقم احلديث :  4
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 . قواهلم وأفعاهلمأجهود الصحابة رضوان هللا عليهم من خالل  -
اعتماد معيار اخللق يف التفاضل ال األنساب ، فاصبح اجلميع يتسابق لألخالق  -

ر، والصدق والوفاء ، وهي صفات ثايالفاضلة كالتواضع والبذل والنصح واإل
 .جاذبة وأتثريها قوي وسريع 

يف توحيد  الشعراء  ، اخلطباء " يف زمن الرسول  "دور اجلهاز اإلعالمي  -
 صفوف األمة

 ذم الفرقة واحلث على الوحدة -
 التنافس يف اخلري ....... –توحيد االهداف والغاايت مثل .... نشر اإلسالم  -

 االقتصاد :  -2
قتصاد :  هو علم يع ى بدراسة النشا  االقتصادي )استهال،، إنتاج، توزيع، تعريف اال

تبادل(، وما ينشأ عن هذا النشا  من ظواهر وعالقات، يف ضوء أحكام اإلسالم، 
 ومنظومته القيمية.

 أمهية االقتصاد 
االقتصاد هو قوام الدول واالمم فال ميكن تقدم دولة وازدهارها بدون اقتصاد ،كما ال 

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   چ  قال تعاىل : كن ان تتقدم دولة دون محاية هذا االقتصاد مي

وكذلك محايته  1 چۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې  
بسالسة وبدون اجملتمع من السرقة ، ومن الرشوة ومن كل الوسائل اليت متنع تداوله بني 

 غنب، كاالحتكار ، والراب ، والغمار ..
ميكن لدولة ان تتقدم دون تنمية هذا االقتصاد وتفعيل مجيع افراد اجملتمع ليكونوا   وال

متت ادارته بطرق ابداعية  فاعلني ومنتجني ، ولذلك فان االقتصاد يف زمن الرسول
وما اشتمل  استهدفت أول ما استهدفت تنمية اجملتمع من خالل توجهات الرسول
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مل اخلري وترهيب من ضده ، كما بني األسس العامة عليه القرآن الكرمي من ترغيب يف ع
كله أصبح  ملا ينغي ان يكون عليه اقتصاد األمة ، فنتج عن ذلك ان اجملتمع اإلسالمي 

كل يقوم مبا ميكن ان يقوم به ،ولذلك وصلت القضااي االقتصادية اليت تؤرق ،خلية 
التساؤالت التالية اليت  األمم وتدمر اقتصا دايهتا اىل     " صفر" ، وهذا يقودان اىل

 ذكرت ، وهي: على ماإجابتها تربهن 
 هل كان من بني اجملتمع اإلسالمي من حيتكر ؟ -
هل كان من اجملتمع اإلسالمي من ميارس الراب ويستغل حاجيات الناس     إلذ  -

 الهم واستغالهلم ابلراب ؟
 ن فالن  ؟هل كان يف اجملتمع من يعني يف منصب ملكانته االجتماعية أو قربه م -
هل كان يف اجملتمع من يستويل على ممتلكات اآلخرين ابلقوة ، اوابلسلطان أو  -

 ابجلاه ،أو ابملنصب ؟
 هل كان يف اجملتمع من يبيت شبعان وجاره جائع ؟ -
هل كان يف اجملتمع من يستطيع العمل ويتكاسل ليحصل على مساعدة  -

 اآلخرين ؟
  ال ال "اجلواب عن كل هذه التساؤالت السابقة هو" ال -
 : أنواع االقتصاد يف زمن الرسولأهم 

 التجارة -1
 الزراعة -2
 التنمية احليوانية -3
ما حيصل عليه املسلمون من غريهم حراب او سلما ) اخلراج ، اجلزية ، الغنائم ،  -4

 (..عشور التجارة 
اجملتمع : مجاعة من النَّاس تربطها روابط ومصاحل مشرتكة وعادات وتقاليد وقوانني  -3

وقد تكون تدين بدين واحد ، وقد ال تكون ، أما األمة فعالقة الدين هي أساس  واحدة
 ) كنتم خري أمة أخرجت للناس (.تكوينها
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التفعيل :هو ابراز القوى الكامنة عند الفرد وتسخريها خلدمة أهدافه وحتقيق  -1
نتيجة التفعيل ، ن اجملتمع اإلسالمي أغاايته لصاحله وصاحل أمته ، وهلذا جند 

وهو أمر اندر مل يوجد يف  ،اإليثار درجة اىل وصل ستمر له من الرسول امل
  أي جمتمع إال اجملتمع الذي ترىب على القرآن وسنة خري األانم

 املبحث األول : الرتغيب يف العمل واالكتساب
الكسب الطيب ميكن ان أعرفه ، واقول أبنه: هو احلصول على املال املباح شرعا بطرق 

 .جائزة شرعا 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ٹ ٹ چوقد عرب القرآن الكرمي عن الكسب ابخلري 

قال العلماء : املراد ابخلري هنا  1 چڳ        ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ 
 القدر على الكسب

على التكسب ، وذم البطالة ، ووضع قواعد للقضاء عليها ، حىت  وحث الرسول
هم على القادر عليه ، واتفق معظم ذكر مجع غفري من العلماء ابن الكسب واجب شرعا

 على حرمة سؤال الناس ، واستدل لذلك مبجموعة من األحاديث ، ومنها : 
َأنَّ رَُجالا ِمْن اأْلَْنَصاِر »ما اخرجه أبو دود  َوالنََّساِئيُّ من حديث أنس بن مالك   -1

َل َأَما يف بَ ْيِتك َشْيٌء قَاَل بَ َلى َيْسأَلُُه فَ َقا -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أََتى النَِّبَّ 
َنْشَرُب ِفيِه ِمْن اْلَماِء قَاَل اْئِتِِن 3نَ ْلَبُس بَ ْعَضُه َونَ ْبُسُط بَ ْعَضُه َوقَ ْعٌب 2ِحْلٌس 

 بَِيِدِه َوقَالَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -هِبَِما قَاَل فََأََتُه هِبَِما فََأَخَذمُهَا َرُسوُل اَّللَِّ 
َمْن َيْشرَتِي َهَذْيِن قَاَل رَُجٌل َأاَن آُخُذمُهَا ِبِدْرَهٍم قَاَل َمْن يَزِيُد َعَلى ِدْرَهٍم َمرَّتَ نْيِ 
ْرمَهَنْيِ فََأْعطَامُهَا  ُه، َوَأَخَذ الدِ  َأْو َثاَلًثا قَاَل رَُجٌل َأاَن آُخُذمُهَا ِبِدْرمَهَنْيِ فََأْعطَامُهَا إايَّ

                                 
 33سورة النور :  1
. كتاب  .وغريه ِمْسحٍ  من املتاع ُحر ِ  حتت يُ ْبَسطُ  ما: للبيت الرحل ، واحلِْلس حتت البعري َويلَ  احللس : ما 2

 (3/142العني ، للفراهيدي )
 (1/183ِقعاٍب .كتاب العني ) على وجيمع الَغليُظ، القعب : القَدحُ  3
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َل اْشرَتِ أبََِحِدمِهَا َطَعاماا فَاْنِبْذُه إىَل َأْهِلك َواْشرَتِ اِبآْلِخِر َقُدوماا اأْلَْنَصاِريَّ َوقَا
ُعوداا بَِيِدِه ُثَّ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -فَْأِتِِن ِبِه فََأََتُه ِبِه َفَشدَّ ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ 

يَ نََّك ََخَْسَة َعَشَر يَ ْوماا َفَذَهَب الرَُّجُل حَيَْتِطُب قَاَل َلُه اْذَهْب فَاْحَتِطْب َوِبْع َواَل َأرَ 
َويَِبيُع َفَجاَء َوَقْد َأَصاَب َعَشَرَة َدرَاِهَم فَاْشتَ َرى بِبَ ْعِضَها ثَ ْوابا َوبِبَ ْعِضَها َطَعاماا 

ٌر َلك ِمْن َأنْ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  جتَِيَء اْلَمْسأََلُة  َهَذا َخي ْ
َأْو  1ُنْكَتةا يف َوْجِهك يَ ْوَم اْلِقَياَمِة إنَّ اْلَمْسأََلَة اَل َتِصحُّ إالَّ لَِثاَلثٍَة ِلِذي فَ ْقٍر ُمْدِقعٍ 

 2« .ِلِذي ُغْرٍم ُمْفِظٍع َأْو ِلِذي َدٍم ُموِجعٍ 
ِه، َعنِ  -2 النَِّبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  وعن َسِعيُد ْبُن َأِب بُ ْرَدَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِ 

، َفَمْن ملَْ جيَِْد؟ قَاَل: « َعَلى ُكلِ  ُمْسِلٍم َصَدَقةٌ »قَاَل:  يَ ْعَمُل »، فَ َقاُلوا: اَي َنِبَّ اَّللَِّ
َفُع نَ ْفَسُه َويَ َتَصدَّقُ  ِة يُِعنُي َذا احلَاجَ »قَاُلوا: فَِإْن ملَْ جيَِْد؟ قَاَل: « بَِيِدِه، فَ يَ ن ْ

، »قَاُلوا: فَِإْن ملَْ جيَِْد؟ قَاَل: « املَْلُهوفَ  فَ ْليَ ْعَمْل اِبْلَمْعُروِف، َوْلُيْمِسْك َعِن الشَّرِ 
 3«فَِإن ََّها َلُه َصَدَقةٌ 

َها: َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  -3 َعْن ُعْرَوَة، قَاَل: قَاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
َلِو »َسلََّم ُعمَّاَل أَنْ ُفِسِهْم، وََكاَن َيُكوُن هَلُْم َأْرَواٌح، َفِقيَل هَلُْم: هللُا َعَلْيِه وَ 

 4«اْغَتَسْلُتمْ 
َما َأَكَل »َعِن امِلْقَداِم َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  -4

راا ِمْن َأنْ  َيَُْكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َوِإنَّ َنِبَّ اَّللَِّ َداُوَد َعَلْيِه  َأَحٌد َطَعاماا َقطُّ، َخي ْ
 5« السَّاَلُم، َكاَن َيَُْكُل ِمْن َعَمِل يَِدهِ 

                                 
اب . غريب احلديث، للخطاِب ) وهو ْقعاءِ الدَّ  إىل به املُْفِضي الشديد الَفْقر : ُهوَ  املُدقع 1  (1/143الرتُّ
( ، ابن ماجه: رقم احلديث  262/ 7( ، سنن النسائي: كتاب البيوع، ابب: البث فيمن يزيد )1218، رقم احلديث ) 1760سنن أِب داوود ، رقم احلديث :  2

(2198) 

 1445صحيح البخاري ، رقم احلديث : 3

 2071: صحيح البخاري ، رقم احلديث 4

 2072صحيح البخاري ، رقم احلديث : 5
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رَبِ » -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -5 قَاَل َوُهَو َعَلى اْلِمن ْ
ٌر ِمْن اْلَيِد السُّْفَلى، َوُهَو َيْذُكُر الصََّدقَ  َة َوالت ََّعفَُّف َعْن اْلَمْسأََلِة: اْلَيُد اْلُعْلَيا َخي ْ

 1« َواْلَيُد اْلُعْلَيا اْلُمْنِفَقُة َوالسُّْفَلى السَّائَِلةُ 
وهذه األحاديث وغريها متثل جمموعة من احلوافز التفعيلية للفرد يف أن يكون منتجا 

راج هذه القواعد على النحو التايل حسب تسلسل من جمتمع منتج ، وميكن استخ
 األحاديث 

 احلديث األول :
 القاعدة األوىل : معرفة اإلمكانيات قبل حتديد األهداف  ) أما يف بيتك شيئ ؟ (

 القاعدة الثانية :التدبري هو التسيري )ائتيِن هبما (
 القاعدة الثالثة : جواز بيع املزايدة  ) من يشرتي هذين (

الرابعة  : التخطيط )اْشرَتِ أبََِحِدمِهَا َطَعاماا فَاْنِبْذُه إىَل َأْهِلك َواْشرَتِ اِبآْلِخِر َقُدوماا  القاعدة
 فَْأِتِِن ِبِه فََأََتُه ِبِه (

القاعدة اخلامسة  : حتديد زمن معني لتحقيق هدف معني )اْذَهْب فَاْحَتِطْب َوِبْع َواَل 
 ا (َأرَيَ نََّك ََخَْسَة َعَشَر يَ ْوما 

 القاعدة السادسة : متجيد العمل وذم السؤال واالتكالية
يساوي نتائج ، زائد ختطيط القاعدة السابعة : وجود رأس مال ولو قليل زائد إرادة 

 مبهرة
 احلديث الثاين : 

القاعدة األوىل : كل مسلم أو مسلمة مطالب ابلصدقة، والصدقة أحياان تكون واجبة ، 
 .واحياان تكون تطوعا

 . اعدة الثانية : مشولية الصدقة لكل نشا  يقوم به املسلم بشر  استحضار النيةالق
 . القاعدة الثالثة : االنسان يتصدق على نفسه ومن يعول ، كما يتصدق على غريه

                                 
 1429صحيح البخاري ، رقم احلديث :  1
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 .القاعدة الرابعة : مساعدة احملتاج يف حل مشكلته " ماليا ، أو بدنيا ، أوفكراي "
نهي عن املنكر وكف األذى عن اآلخرين من أهم لف واالقاعدة اخلامسة : األمر ابملعرو 
 .أسس التنمية البشرية املستدامة

 احلديث الثالث :
اصبحت البطالة "صفر يف املائة" الكل منخر  يف  القاعدة األوىل : يف زمن الرسول

 . األنشطة االقتصادية والرتبوية رجاال ونساء
عليه ان الينسى نفسه وال مظهره ،  القاعدة الثانية : املسلم وهو ميارس عمله جيب

 .فاملسلم نظيف مجيل 
 احلديث الرابع :

 . القاعدة األوىل : افضل ما َيكل اإلنسان هو ما اكتسبه من عمله البدين والفكري
 . شلني أصل من أصول الديناالقاعدة الثانية : االقتداء ابملتميزين ال الف

 احلديث اخلامس :
 مته ولو طنه أفضل عند هللا من اآلخذ من غريهالقاعدة األوىل : املعطي أل

يف أن  -تنافسا شريفا  -القاعدة الثانية : نتخيل ان كل فرد من أفراد اجملتمع يتنافس 
 تكون يده هي اليد العليا ، فما هو حال هذا اجملتمع ؟ 

 املبحث الثاين : ضوابط الكسب
، فاملنهي عنه واملأذون فيه ،  من أهم مميزات الدين اإلسالمي التوازن يف األمور كلها

واملرغب فيه ، واملنفر منه كل منهم له ضوابطه ، فعلى الرغم من أمهية الكسب كقيمه 
حضارية من قيم االسالم األساسية ، إال أن هذا الكسب مضبو  ومقيد ابملصاحل العامة 

يما هو ، فحرية الكسب تنتهي عندما تصل اىل اإلضرار مبصاحل اآلخرين ، أو الولوج ف
: )اَل تَ ُزوُل َقَدَما َعْبٍد يَ ْوَم الِقَياَمِة َحىتَّ ُيْسَأَل َعْن ُعُمرِِه ِفيَما حمرم شرعا، قال الرسول
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، َوَعْن َماِلِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَم أَنْ َفَقُه، َوَعْن ِجْسِمِه علمه ماذا فعل فيه َأفْ َناُه، َوَعْن 
   1أَْباَلُه(  اِفيمَ 

 ديث اشتمل على أمور نربزها يف النقا  التالية :هذا احل
حياة اإلنسان هبة من هللا جيب ان توجه فيما يرضي هللا ؛ النه هو الذي  -1
عطاها ، وحدد هلا اطار العمل واهلدف من وجودها فاذا خرجت عن هذا اإلطار أ

 . فهي ظاملة لنفسها
شاء من عباده ، فضل هللا به مين هبا على من ي، العلم نعمة من نعم هللا تعاىل  -2

ۆئ  ۈئ    ٹ ٹ چ آدم وذريته من بعده ، وفضل بعض ذريته عن بعض ابلعلم 

، واألصل يف 2  چی    ی       ی  ی  جئ    ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ
العلم ان يقرب اىل عالم الغيوب ، ولكن بعض من تعلم يستخدم العلم لتحقيق 

صورة  ملينا والرحيم بنا جيعلنا أمااحلريص ع مكاسب دنيوية ؛ ولذلك الرسول
 واضحة " ماذا عملنا بعلمنا ؟ "

دارته َيخذ منه حاجته ابملعروف ، إ املال هبة من هللا واإلنسان مستخلف يف -3
ويصرف الباقي يف وجهته اليت حددها املالك الفعلي للمال ،وهذا املال أيضا وضع 

وتوكال ، وموافقة لشرع هللا" ضوابط للحصول عليه " جهدا ، " جل وعال "املالك 
 .فاذا خرج عن هذا االطار يف الكسب واإلنفاق ، فهو حسرة وندامة على صاحبه

أودع هللا يف اإلنسان قوة فكرية وبدنية "ضعفا ، ُث قوة ، ُث ضعفا " هذه القوة   -4
ذا استخدم هذه إعمارها ، فإالفكرية والبدنية رشحت اإلنسان االستعمار األرض و 

يف التدمري بدل االعمار، والكفر بدل االميان ، والطغيان بدل االذعان أهلك القوة 
 . احلرث والنسل ، واستحق عقاب اجلبار العادل

                                 
 (11/414( وعزاه  احلافظ يف الفتح ملسلم يف صحيحه عن أِب برزة األسلمي )554( سنن الدارمي ، رقم احلديث )  2417سنن الرتمذي ، رقم احلديث : )  1

 9سورة الزمر :  2
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وخالصة القول ان االنسان مضبو  يف هذا الكون بضوابط ؛لتكون حياته وحياة 
 من حوله سعيدة

 ةيف الفرتة املكي املبحث الثالث : النشاطات االقتصادية للرسول
 يف الفرتة املكية املبحث األول : النشاطات االقتصادية للرسول

 رعي الغنم -1
 التجارة -2

 للغنم : أوال : رعيه 
بِن 2يف ابدية  ، وقد عاش  1بعد وفاة والده عبد هللا بن عبد املطلب  ولد الرسول

اربع سنوات ، كان خيرج مع أخوته من الرضاعة يف غنمهم ، وقد حدث له  3سعد 
وهو يف املرعى مع اخوته ، فكانت هذه احلادثة سببا يف اعادته ألمه  4حادثة شق الصدر

طالب  عمه أِبلاحدى عشرة سنة، وكان  آمنه بنت وهب ، وعند ما بلغ عمر الرسول
أن خيفف عن عمه ويساهم معه يف تكاليف احلياة ، فرعى  رادأعيال وماله قليل ، ف

َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعِن النَِّبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه الغنم مقابل مبلغ من املال ، ف
نَ َعْم،  »، فَ َقاَل َأْصَحابُُه: َوأَْنَت؟ فَ َقاَل: « َما بَ َعَث اَّللَُّ نَِبيًّا ِإالَّ رََعى الَغَنمَ »َوَسلََّم قَاَل: 

 1«أِلَْهِل َمكَّةَ 5ُكْنُت َأْرَعاَها َعَلى قَ َرارِيَط 

                                 
قاء هاا إىل غزة يف الشام يف قافلة هبدف التجارة أبموال قريش، ويف طريق عودهتم وأثناء مرورهم ابملدينة املنورة مرض عبد هللا، فقرر البخرج عبد هللا من مكة متوج 1

ن يف دار ُتسم ى سنة، ودف 25عند أخواله من بِن الن ج ار على أمل اللحوق ابلقافلة إىل مكة عندما يشفى من مرضه، فمكث عندهم شهراا، وتويف بعدها عن عمر 

ءه َخسة أمجال، وقطعة "دار النابغة" )وهو رجل من بِن عدي  بن الن جار(، وكانت زوجته آمنة بنت وهب يومئٍذ حامل ابلنِب حممد لشهرين. وقد تر، عبد هللا ورا

 ( 1/99غنم، وجارية حبشية امسها "بركة" وكنيتها أم أمين. الطبقات الكربى ، حممد بن سعد )

 املنطقة اآلن يف اجلنوب الشرقي ملدينة الطائف تقع هذه 2

ة يفتخر على اصحابه يف ارضاعه يف بِن سعد فيقول :  َأاَن َأْعَربُُكْم، َأاَن قُ َرِشيٌّ، واسرُتضعت يف َبِِن َسْعِد ْبِن بكر" . سري  قبيلة بن سعد بن بكر بن هوازن ، وكان  3

 ( 1/154ابن هشام )

ت األوىل يف ابدية بِن سعد ، والثانية عندماكان عمره عشر سنوا ،وعمره أربعون سنة ، وعمره َخسون سنة وأشهر . انظر: الفتح اربع مرا الرسولصدر شق  4

 (2/6، ودالئل النبوة للبيهقي )261وصحيح مسلم رقم احلديث : 3207( وصحيح البخاري رقم احلديث :20/195الرابين / الساعايت )

 جزء من النقد وقيل قراريط اسم موضع قرب جياد مبكةقراريط:  مجع قريا  وهو  5
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 للغنم دالالت ودروس : ويف رعيه 
 : " اليد العليا خري من اليد السفلى ..." فيه تطبيق لقوله  -1
اإلنسان الفاعل هو الذي يتعامل مع حميطه بواقعية ، ويستفيد من الفرص  -2

فرصة اليت يتخيلها ، وقد ال َتيت ابدا " خذ ال أتتيهاملشروعة ، فال ينتظر حىت 
انتقل من رعي الغنم  " ولذلك جند أن الرسول  املوجود واحبث عن األفضل

 اىل التجارة .
اصبحت له أسرة اخذ ما حيمل هم مساعدة عمه فلذلك جنده بعد  ظل  -3

علي ليخفف عن عمه ، وطلب من عمه العباس كذلك أن خيفف عنه فأخذ 
 جعفرا

 ن ذلك نوع من الدربة للقيادة اليتأحكما من رعي األنبياء للغنم  العلماءذكر  -4
سيتولوهنا ، فكأن مجع الغنم ومحايتها ، ومعاجلة مريضها وكسريها ، كمعاجلة 

 .طبائع البشر متاما ، فيتعلم الصرب 
 

 يف التجارة ًثنيا : عمله
 2سنة " 12طالب اىل الشام ، وكان عمره " أِبخروجه مع عمه   -1

قتصادي ، يف جمتمع قوام حياته التجارة ، فقريش قبيلة هلا وزهنا اال ولد الرسول
واالجتماعي ، والديِن يف اجلزيرة العربية ؛ لكوهنا صريح ذرية امساعيل ، وألهنم أهل 

، تقع يف اطراف مكة اشهر اسواق 3احلرم ، وألهنم اثرايء العرب واكثرهم رخاء واستقرارا 
، وقوافل أهلها كانت جتوب البالد شرقا وغراب َترة حمملة ببضائع الشرق  4العرب 

ة ببضائع الغرب ، واشهر رحالت قريش التجارية هي رحلة الشام ، ورحلة واخرى حممل
                                                                             

 (3/88صحيح البخاري )  1

 ( وقع بعض األختالف يف حتديد سنه 1/52( عيون األثر ، ابن سيد الناس )2/24)دالئل النبوة للبيهقي 2

 يف سورة قريش وقد امنت هللا عليهم بذلك 3

 ذي اجملنة ، وذي اجملاز ، وسوق عكاظ ابلطائف 4
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  چ  اليمن

كما كانت   چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
يف هذا اجملتمع التجاري الذي   1لقريش صالت جتارية اخرى ابلعراق ، ومصر ، واحلبشة 

وترىب وترعرع ،وكانت  التجارة ، ولد الرسول2ونساء كان ميارس فيه اجلميع رجاال 
: ُث إن أاب 3يف التجارة إىل بالد الشام  . قال ابن إسحاق أول رحلة قام هبا الرسول

به رسول هللا 4طالب خرج يف ركب َتجرا إىل الشام، فلما هتيأ للرحيل وأمجع السري صب 
جن به معي وال أفارقه وال يفارقِن فرق له أبو طالب وقال: وهللا ألخر  -فيما يزعمون  -

التجارة ممارسة من خالل االطالع على أساليبها  ويف هذه الرحلة تعلم الرسول  5أبدا 
، مع ما فطر عليه من الصدق ، واألمانة ، والقوة يف احلق ، والعفة ،  وهذه صفات 

 .  التاجر الناجح
 ةجتار  يتوىللله مع ماجبل عليه  ئة هتيمل تكن يف هذه الرحلة التجارة هدفا ، وإمنا جاءت 

نه خرج مع أكما تشري بعض الرواايت   –رضي هللا عنها  –السيدة خدجية بنت خويلد 
 6وكان عمره اربع عشرة سنة تقريبا عمه الزبري يف جتارة اىل اليمن 

 سنة" 25وعمره "7خروجه اىل الشام يف جتارة السيدة خدجية  -2
ابمتياز رجاال ونساء، ومن أشهر نسائها التاجرات  متاجرةتقدم معنا ان قريش قبيلة 

السيدة ، خدجية بنت خويلد أم املؤمنني ووزيرة سيد املرسلني ، وام لذريته الطاهرين ، ما 
 عدى ابراهيم

                                 
 م1969،دارالعلم للماليني، بريوت،1.،(  73،77،/4صل ىف َتريخ العرب قبل اإلسالم ، جواد علي  )جاملف 1

 السيدة خدجية مثال ولنا وقفة مع جتارهتا 2

 حممد بن اسحق 3

 فرق له واخذه معه : اىل من ترتكِن ؟ اشتاق اليه ويف بعض الرواايت ان عمه رفض يف البداية مصاحبته معه لكون الرحل شاقة ، قال حممد  4

 (1/243السرية النبوية البن كثري، ) 5

 (1/233السرية النبوية البن كثري ) 6
 سادات قريش كما كان جدها يف قصي بن كالب ، وكان والدها سيد من خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب جتتمع مع الرسول 7
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كانت للسيدة خدجية اموال طائلة ُتسريِ  القوافل مبفردها ، وكان مصادر هذه األموال 
منهم لتميمي ، وعتيق املخزومي ، حيث ورثت ارًث من أبيها ، ومن زوجيها النباش ا

ويف السبب املباشر إلختيار . 1كبرية، وكانت ترسل الرجال يف جتارهتا اىل الشام   أمواال
 للخروج يف جتارهتا أقوال : السيدة خدجية الرسول

ان يذهب إىل السيدة  : أن أاب طالب هو الذي اقرتح على الرسول القول األول
: قَاَل اْبُن إْسَحاَق: وََكاَنْت َخِدجَيُة  القول الثاينا اخلروج يف جتارهتا خدجية ويعرض عليه

ُه،  بِْنُت ُخَوْيِلٍد اْمَرَأةا ََتِجَرةا، َذاَت َشَرٍف َوَماٍل، َتْسَتْأِجُر الر َِجاَل يف َماهِلَا، َوُتَضارِبُ ُهْم إايَّ
صلى هللا عليه -جُتَّاراا، فَ َلمَّا بَ َلَغَها َعْن رسول هللا ِبَشْيٍء جَتَْعُلُه هَلُْم، وََكاَنْت قُ َرْيٌش قَ ْوماا 

َصْدِق َحِديِثِه، َوِعَظِم َأَمانَِتِه، وََكَرِم َأْخاَلِقِه، بَ َعَثْت إلَْيِه، فَ َعَرَضْت  ما بلغها: من -وسلم
َنْت تُعطي غريَه ِمْن َعَلْيِه َأْن خيرَج يف َماٍل هَلَا إىَل الشَّاِم ََتِجراا، َوتُ ْعِطيِه أفَضَل َما َكا

َها  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -التُّجَّاِر، َمَع ُغاَلٍم هَلَا يُ َقاُل َلُه: َمْيَسرة، فَ َقِبَلُه َرُسوُل اَّللَِّ  ِمن ْ
 2َوَخَرَج يف َماهِلَا َذِلَك، َوَخَرَج َمَعُه غالُمها َمْيَسَرُة، َحىتَّ قدم الشام.

هو الذي ابدر وطلب من السيدة  ن الرسولأ املباشر أن السبب القول الثالث:
سناد مهمة القيام بتجارته يف رحلتها اىل الشام فوافقت   وعلى أي كان السبب إخدجية 

وصدقه يف  فان جتارة السيدة خدجية حققت ارابحا كبرية مل تكن حتققها ؛ألمانة الرسول
، وقد ترتب على هذه الرحلة 3اهدينالتعامل مع اآلخرين ، فالتاجر الصادق يف منزلة اجمل

االقتصادية واالجتماعية، فاألجرة  الكبري يف حياة الرسول  األثراملوفقة أمور، كان هلا 
اليت جناها من هذه الرحلة كانت كبرية وان كنا النعرف مقدارها ابلضبط إال أهنا كانت 

ليت كانت تبحث عن قد وعدته إبضعاف األجرة له ، كما قربته اىل قلب السيدة خدجية ا
، األمانة ، الصدق ، الوفاء ، الرجولة ، املكانة االجتماعية ، 4زوج بصفات معينة 

                                 
 ( 1/172) هشام ابن سرية 1

 (61/ 1( حتقيق : عبد الرؤوف . السرية النبوية واخبار اخللفاء، ابن حبان )1/172شام )سرية ابن ه 2

 1209انظر اجلامع للرتمذي حديث رقم : 3

 والدليل على ذلك أهنا رفضت زعماء قريش الذين تقاطروا على ابهبا خطااب ؛ ملاهلا ، وجلماهلا ، ولنسبها ، وخللقها فكانت ترفض 4
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لتقرير املفصل الذي سلمه ميسرة ملوالته مشتمال على مالحظاته ومسموعاته ، نتيجة لو 
قتها نفسية بنت يلصد - ومشاهداته ، ابدرت إبفشاء سرها _ الرغبة يف الزواج منه 

سيدة خدجية كل العطف واملساعدة ، فوجدت فرصة ختدم هبا ال  كانت جتد من منية اليت
صديقتها فخرجت مسرعة لتستطلع راي حممد وترغبه يف الزواج من السيدة خدجية ، 

 .1فوافق لكوهنا طاهرة ، ذات نسب ووجاهة
 ه يف التجارة بعد زواجه من السيدة خدجيةر استمرا -3

 ستدل على ذلك بعدة أمور، وهي :وي
شريكا جتاراي قبل اإلسالم ، فقد  للرسول ه كان ذكرت بعض املصادر ان -1

عن السائب، أنه كان يشار، رسول هللا صلى هللا  هخرج ابن اِب شيبة يف مصنفأ
عليه وسلم قبل اإلسالم يف التجارة، فلما كان يوم الفتح، أَته فقال  مرحبا 

قال ابن هشام: السائب  2أبخي وشريكي، كان ال يداري، وال مياري، اي سائب 
بن أِب السائب، شريك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، الذي جاء فيه 
احلديث، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: نعم الشريك السائب،ال يشاري، 

  3وال مياري وكان أسلم فحسن إسالمه فيما بلغنا
سبب بعض أبِب بكر الصديق التاجر ، فال بد اهنا كانت ب عالقة الرسول  -2

 األهتمامات املشرتكة ، ومنها التجارة
إال أن يكون  اجملتمع القريشي ثقافته قائمة على التجارة ، وال ميكن للرسول -3

، ابإلضافة اىل ورثه من أبويه التجارة ، خاصة انه كان صاحب مال  قد مارس
 . أموال السيدة خدجية  اليت كانت تدفعها اىل الرجال مضاربة

                                 
 (1/187سرية ابن هشام ) 1

 (36937( رقم احلديث :)  410/ 7مصنف ابن اِب شيبة )  2

 ،(268/  3سرية ابن هشام: ) 3
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ة  رضي هللا عنها له صلى هللا عليه وسلم بقوهلا )إنك خدجي ةوصف السيد -4
ل، وتُقري الضيف، وُتكسب لتصل الرحم، وتصدق احلديث، وحتمل الكَ 

صفات تدل على ان هذه وكل   1املعدوم، وتُعني َعَلى نوائِب احلق  (
ه أنوم" وميكن أن نوجه املع ى بقولنا دمال " يكسب منه املعذا كان   الرسول

رأس املال ، أو أنه كان يهب له  ردلفقري ماال ليعمل به فاذا ربح يدفع اىل ا
 . ماكان يغنيه

 : مناذج من العالقات االقتصادية يف الفرتة املكية الرابعاملبحث 
 والتأسيس إلقتصاد تعاوين:آلايت املكية ** 

 احلث على مساعدة الفقراء: -1
وإمنا كان التعاون والتعاضد  سالمي يف مكة املكرمة قبل اهلجرة ،إمل يربز نظام مايل 

فالقوي يدافع عن الضعيف والغِن يواسي الفقري، وابلرجوع إىل السور املكية نالحظ 
 السور اشتملت ادية ،فقدبعض اآلايت القرآنية اليت تتحدث عن بعض اجلوانب االقتص

 ، مساعدته يف والرتغيب ابلفقري االهتمام على حتث اليت اآلايت من جمموعة على املكية
 ما ذلك ويف ، الغيوب عالم عند اجلليل الثواب من ينتظره وما بذلك يقوم مبن واإلشادة

 فقرائهم احوال استشعار على ئهم اغنيا وحث املسلمني األفراد بني اللحمة متتني من فيه
 الكرمي القارئ إبحالة تفسريها واتر، ، الفكرة اآلايت إلظهار تلك بعض هنا واسوق ،

 حماولة فهمه أمر تعبدي   اليت يعرفها، فالتأمل يف القرآن والتفسري كتب إىل
السائل: الذي يستجدى  2 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ   -1

 3 َواْلَمْحُروِم الذي حيسب غنيا فيحرم الصدقة لتعففه

                                 
 (160( . صحيح مسلم ،حديث رقم )3، حديث رقم : )صحيح البخاري  1

 19سورة الذارايت : 2
 (4/397الكشاف ، الزخمشري ) 3
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الصحيح أهنا حمكمة، وأن هذا احلق هو على وجه ..( َويف َأْمواهِلِْم َحقٌّ )قال ابن عطية : 
يراد به متعارف، وكذلك قيام الليل الذي  ( َمْعُلومٌ ) وجه الفرض، و الندب، ال على

وقال منذر بن  .مدح به ليس من الفرائض، وأكثر ما تقع الفريضة بفعل املندوابت
سعيد: هي الزكاة املفروضة وهذا ضعيف، ألن السورة مكية وفرض الزكاة ابملدينة. وقال 

ة، وهذا غري قوي وما شرع هللا عز وجل مبكة قوم من املتأولني: كان هذا ُث نسخ ابلزكا
                                 1أخذ األموال.  قبل اهلجرة شيئا من 

    ** وأتركك أيها القارئ الكرمي لتتأمل اآلايت التالية

 25 – 24املعارج:   چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ    
   37 - 33احلاقة:  چ  مج    جت   حت         خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حجچ 

ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چ 

 16 – 12البلد:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ 

 2 چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې  
 3 چڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱچ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  

  4ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڄڦ  ڦ

                                 
 (5/174احملرر الوجيز إلبن عطية ) 1

 11 -5سورة الليل : آايت  2
 10- 9سورة الضحى : آية  3
 44سورة اهلمزة :آية  4
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

 1 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   
نافسا كبريا ، وقد هذه اآلايت أسست قاعدة متينة عند املسلمني فتنافسوا يف ذلك ت

اروع األمثلة يف ذلك ) فقد كان يكسب املعدوم ، ويعني على نوائب  ضرب رسول 
 الدهر .....(

 القرشيني بطش من املسلمني ضعفة ختليص يف التكافل -2
صبت قريش جام غضبها على ضعفة املسلمني ، وخاصة األرقاء منهم الذين 

ك اصبح مظهرا من مظاهر توىل من كانوا يسرتقوهنم تعذيبهم ، بل إن ذل
 أبو التباهي أمام املال، فقد كانوا قساة أفظاظا نزع هللا من قلوهبم الرمحة ، وكان

 قد ابلرجل مسع إذا ، قريش من رجال يف هبم يُغري هو الذي الفاسق جهل
 منك خري وهو أبيك دين تركت   :   وقال   .   وأخزاه أنَّبه ، ومنعة شرف له ، أسلم

   :   قال َتجرا كان وإن ؛ شرفك ولنضعن ، رأيك ولَُنفيِ َلن   ، مكحل لنسفهن ،
    .   به وأغرى ضربه ضعيفا كان وإن ؛ مالك ولنهلكن ، جتارتك لُنكسدن   وهللا

وأمام هذا الظلم الكبري الذي تعرض له ضعفة املسلمني على يد القرشيني ، 
للتخفيف عنهم ولتقوية  وخاصة األرقاء ، ابدر املسلمون بدعمهم معنواي وماداي

 روح اإلميان عندهم
من الرفع من معنوايهتم وتصبريهم  ومن الدعم املعنوي ماكان يقوم به الرسول

على األذى رجاء ملا عند هللا ، فقد كان مير على آل ايسر وهم يعذبون فيقول 
 2هلم :" صربا آل ايسر فإن موعدكم اجلنة .." 

                                 
 7-1سورة املاعون : 1
 (24/303(. املعجم الكبري للطرباين )1016بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث ،حديث رقم : ) 2
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رضي هللا عنه يقوم بشراء األرقاء الذين  أما الدعم املادي فقد كان الصديق
  -يتعرضون للتعذيب ، ويعتقهم يف سبيل هللا ، وهم :   بالل بن أِب رابح  

 زنرية  –أم عبيس  -عامر بن فهرية   
 جارية بِن املؤمل  -ابنة النهدية    -النهدية  

 أرا، إين ، بِن اي   :يلومه على هذا الصنيع ويقول له    1وكان والد أِب بكر  
 مينعونك جلدا رجاال أعتقت فعلت ما فعلت إذ أنك فلو ، ضعافا رقااب تعتق

 ، أريد ما أريد إمنا إين ، أبت اي   :   عنه هللا رضي بكر أبو فقال   ؟   دونك ويقومون
 2   .   وجل عز  هلل

 احلصار يف التكافل - 3  
السرية املعدودين  وهو احد العلماء البارزين ورواة 3يربط عروة بن الزبري

 4حصار بِن هاشم  بسبب فشل عمرو بن العاص يف سفارته اىل النجاشي
هلم حبجة انه افسد ،ورفض بِن هاشم طلبا من مأل قريش بتسليم حممد 

، وملا  5جمتمعهم مقابل دية مضاعفة على ان يتوىل قتله رجل من غري قريش 
 ب إلدخال الرسولرأى أبو طالب موقف قريش دعى بِن هاشم وبِن املطل

معهم يف الشعب ومحايته ، فوافق اجلميع داينة أو محية إال ماكان من أِب هلب 
 6وأبنائه  فقدكان يفتخر مبشاركته يف قتل قومه جوعا وعطشا 

 َتريخ احلصار:

                                 
 والد اِب بكر أسلم فتح مكة أبو قحافة 1

 (1/95فضائل الصحابة لإلمام أمحد بن حنبل ) 2

  وابن عمته صفية الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالبعروة ابن حواري رسول هللا 3

 اإلمام عامل املدينة أبو عبد هللا القرشي األسدي املدين الفقيه أحد الفقهاء السبعة العابد العامل 

 (1/271دالئل النبوة/ البيهقي ) 4

 حمقق( 2/315دالئل النبوة / البيهقي ) 5

 (1/171بوة / البيهقي )دالئل الن 6
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 1بدأ مستهل حمرم من السنة السابعة من البعثة وأستمر ثالث سنوات
 أبن وحتالفوا الكعبة، جوف يف وعل قوه ميثاقاا  بواوكت" الندوة دار" يف قريش زعماء اجتمع

 التالية : االُمور على العقد هذا ونص .املوت حىت ببنوده قريش تلتزم
 .شيئاا  يبيعوهم وال وآله عليه اَّلل   صل ى النِب   أنصار من يبتاعوا أال -1
 .ينكحوهم وال اليهم ينكحوا أال -2
 .يكل موهم وال يؤاكلوهم أال -3
 .أتخذهم هبم رمحة وأن ال -4

 قريش يف البارزة الشخصيات كلُّ  القاطعة الظاملة الصحيفة هذه على وق عت وقد
 .وإصرار قوة بكل مفعوله سراين عن وأعلنت

 
 

 صور من آًثر املقاطعة:
 مبكة العيش ظلف يصيبنا قوماا  كنا: "  قال 2الصورة األوىل : عن سعد بن اِب وقاص 

 مبكة رأيُتِن ولقد ، له وصربان لذلك اعرتفنا البالء أصابنا افلم ، وشدته ، هللا رسول مع
 ورقة كأهنا   حتيت شيءٍ  بقعقعة أمسع أان وإذا ، حاجيت ألقضي الليل من خرجت حيث ،

 وشربت ، أكلتها ُث ، أحرقتها ُث ، وغسلتها ، فأخذهتا ، بعري جلد قطعة فإذا   ايبسة
 3 " أايم ثالثة عليها فقويت ، املاء عليها

                                 
 (1/38( ، املختصر الكبري / ابن مجاعه )1/149عيون األثر / ابن سيد الناس ) 1

ة يف العراق ضد سعد بن أِب وقاص بن أهيب الزهري  ، كان من أوائل من أسلم ، وأحد العشرة املبشرين ابجلنة ، واحد جماِب الدعة ، قاعدة املعركة الفصل  2

ه  ابملدينة املنورة ، وهو آخر من 55وانتصر عليهم ، اعتزل الفتنة يف خالفة علي بن اِب طالب رضي هللا عنه وتويف سنة   15القادسية سنة  جيوش الفرس ، معركة

 مات من العشرة املبشرين ابجلنة .

 (3/217، الروض األنف للسهيلي ) 194السري واملغازي البن اسحاق . ص:  3



 

 
1351 

 حوصران: "  الشعب يف ولد ممن وهو ، عنهما هللا رضي عباس ابن الصورة الثانية : قال
 فما ابلنفقة ليخرج الرجل إن حىت   القمح   املرية عنا وقطعوا ، سنني ثالث الشعب يف

 1.  بضاعة يبيع من يوجد ال ولكن مال معه   هلك من هلك حىت ، يرجع حىت يبايع
اء األطفال اجلوعاء يصل اىل مسامع قريش يف مكة فاحدث الصورة الثالثة :كان بك

 2ذلك متلمال يف بعض املواقف 
 3الصورة الرابعة : لقد جهد املسلمون حىت أكلوا أوراق الشجر 

وحاميه بعد هللا يشرف شخصيا على محاية  الصورة اخلامسة : كان عم الرسول 
تململ من اجلَهد الذي اصاهبم كل ليلة خمافة الغدر عليه من دسيسة ، أو م  الرسول 

4 
الصورة السادسة : ومما كان خيفف عنهم عناء احلصار ان بعض رجاالت قريش من امثال 

 5هشام بن عمرو بن احلارث يرسلون اليهم بعض املؤن خلسة 
 الصورة السابعة : من البيت النبوي

 ما لتؤمِ ن ماهلا ، ومكانتها زوج الرسول  -  عنها هللا السيدة خدجية رضي بذلت
 أخيها اببن األمر هلذا واستعانت  –مقاطعة  سنوات خالل   املسلمني طعام من تستطيع

 ،فكان بعد يسلم مل ، شركه على يزال ال حينئذٍ  وكان ، عنه هللا رضي حزام بن حكيم
 جهل أبو املرات إحدى يف ولقيه ، ليالا  خدجية السيدة عمته إىل ويرسله ، الطعام يشرتي

 هللا رسول عند وهي ، خويلد بنت خدجية عمَّته يريد ، قمحاا  حيمل غالم يمحك ومع ،
 بِن إىل ابلطعام أتذهب:  وقال ، به فتعلق ، الشعب يف ومعه ، وسلم عليه هللا صلى
 ابن فجاء ، مبكة أفضحك حىت وطعامك أنت تربح ال وهللا   املقاطعة خرقت   هاشم

                                 
 (377/ 2( . سبل اهلدى والرشاد ، الصاحلي )1/278) دالئل النبوة ، ألِب نعيم   1

 حمقق( 2/315دالئل النبوة / البيهقي )  2

 55نور اليقني /ص:  3

 (1/271دالءل النبوة / البيهقي ) 4

 (1/271دالئل النبوة / البيهقي ) 5
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 أبو فقال ؟ هاشم بِن إىل الطعام حيمل:  قال ؟ وله مالك:  فقال احلارث بن هشام
 هذا سبيل خلي ، بطعامها َيتيها أن أفتمنعه ، إليه بعثت لعمته كان طعامٌ :  الُبخرتي

 بعريٍ  حلى الُبخرتي أبو فأخذ ، صاحبه من أحدمها انل حىت ، جهل أبو فأىب ، الرجل
، وتذكر بعض  1 . جداا  شديدة معاانة إهنا ، شديداا  وطأا  ووطئه ، فشَّجه به فضربه

املصادر انه كانت أتتيه العري من الشام حمملة ابحلنطة فيوجهها اىل الشعب فتدخل 
  2عليهم فيأخذون ما عليها 

والشك أن هذه األموال هي أموال السيدة خدجية تركتها عند ابن أخيها ليؤمن 
ن كبريا إال أن للمحاصرين وهلا ولبيتها بعض احلاجيات الضرورية ، وإن كان عدد احملاصري

 ماكن يصل اليهم خيفف عنهم بعض املعاانة ....
 التعاون يف اهلجرة : – 4

اهلجرة تضحية ابألهل واألوطان واألموال يف سبيل هللا تعاىل ،وقد ضرب املهاجرون أروع 
األمثلة ،فالقوي كان يصطحب معه الضعيف ، والثري يصطحب معه الفقري فيشركه يف 

 3ويرتافقون (  والظهر، ابملال يرتافدون وازاده وراحلته ، )وجعل
 
 
 

 يف املدينة املستعجلة االقتصادية املشاكل ملعاجلةالرسول خطة: اخلامس املبحث
يف مكة من ابوين كرميني واسرة تسامق الثراي جمدا وعلوا، وعاش هبا يتيما  ولد الرسول

خالطه وعاشره، عرف حمفوظا تكلؤه رعاية هللا ، فقد آواه وزرع حبه يف قلب كل من 
ابلصدق واألمانة ،ومارس الرعي والتجارة ،وتزوج من خري نساء مكة اصال ونبال وطهارة 

                                 
 (1/149( . عيون األثر ، ابن سيد الناس )2/5سرية ابن هشام ) 1

 (1/66)      زياملقريامتاع األمساع /  2

 (1/257انساب األشراف / البالذري ) 3
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، ويف السبع والثالثني من عمر خري املرسلني ، حببت اليه العزلة والتأمل يف صنعة القوي 
املتني ، ويف غار حراء كان على موعد مع جربيل رسول رب العاملني ألنبيائه ورسله 
أمجيعن بعد ما اكتمل له من العمرستة اشهر يقينا ومن السنني اربعني ، يف شهر رمضان 
شهر فضله هللا تعاىل على األشهر امجعني ،لنزول كالم رب العاملني ، وعاش يف مكة 
ثالثة عشر من السنني يدعو قريشا ووافدة مكة من احلجاج واملعتمرين ، فأراد هللا ابهل 

، فكانت بيعة العقبة إيذاان إبقامة دولة  ر سيد املرسلنييثرب خريا لتكون مهاج
 اإلسالم واملسلمني ...

 : 2الثانية1البعد االقتصادي يف بيعة العقبة  -1
كانت بيعة العقبة الثانية يف أايم التشريق يف السنة الثالثة عشر من البعث ، 

على  وكانت ايذاان مبيالد جديد لدولة جديدة ، دولة اإلسالم ، دولة تقوم
احلرية املنظمة " حرية العقالء " وليست حرية اصحاب املتع واألهواء ، دولة 
تقدس اخلالق ، وتقدر املخلوق ، دولة االستخالف والبناء واإلعمار ، وليست 
دولة االستكبار واالستعالء.... جاء هؤالء املسلمون املتلهفون لرؤية 

قائلني  وا أيدهم للرسول واملتأملون ملا يلقاه من عنت وشدة ، مد الرسول
 السَّْمعِ  َعَلى تُ َبايُِعوين : "  " فَقاَل 3:" اشرت  لربك ولنفسك ما شئت ...

 اأْلَْمرِ  َوَعَلى اْلُعْسِر َواْلُيْسِر، يف  َوالن ََّفَقةِ  َواْلَكَسِل، النََّشا ِ  يف  َوالطَّاَعةِ 
 تَ ْنُصُروين  َأنْ  َوَعَلى اَلئٍِم، َلْوَمةَ  اَّللَِّ  يف  واوأال ختاف اْلُمْنَكِر، َعنِ  َوالن َّْهيِ  اِبْلَمْعُروفِ 
 َوَلُكمُ  َوأَبْ َناءَُكمْ  َوَأْزَواَجُكمْ  أَنْ ُفَسُكمْ  ِمْنهُ  مَتْنَ ُعونَ  ممَّا َعَلْيُكمْ  َقِدْمتُ  ِإَذا فَ َتْمنَ ُعوين 

 4 اجْلَنَُّة،

                                 
 العقبة : هي الطريق الضيق بني اجلبلني ، واملراد هبا هنا العقبة اليت يف م ى وهبا تعرف مجرات العقبة لكوهنا ابلقرب منها 1

يف بنودها ، أو  وتعرف ببيعة النساء لعدم وجود القتال واحلماية للرسول ‘كانت بيعة العقبة األوىل يف السنة الثانية عشر من البعثة ، وكان عدد املبايعن فيها اث ى   2

 لكوهنا جاءت موافقة ملا اشتملت عليه اية بيعة النساء . )    آية :   (

 (1/306دالئل النبوة/ البيهقي ) 3

 حمقق( -2/442دالئل النبوة / البيهقي ) 4
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هبذا  اذن كان البعد االقتصادي واضحا ومشروطا ، وقد ثبت التزام األنصار
ې  ې  ى  ى  ٹ ٹ چ الشر  ، بل جتاوزه إىل درجة اإليثار 

ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ     یېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

      1 چيئ  جب  حب   

بل  أذن الرسول 2بعد ما متت بيعة العقبة وتوثيق الشرو  ، واختيار النقباء 
رة اىل املدينة حيث إخواهنم من األنصار ينتظروهنم ، وأمر املسلمني ابهلج

والشك ان كل مهاجر على الرغم من فرحه لوجود مكان يعبد هللا فيه دون 
مضايقة من مأل قريش الظامل يسأل نفسه عن معامل حياته اجلديدة املأوى 

 واملأكل وخاصة ملن ليس هلم صالت ابجملتمع اليثرِب .
 اجرين:خطة األنصار الستقبال امله -2

قام األنصار ابستقبال املهاجرين بكل حفاوة وترحاب ، وتنافسوا على 
توفري احلياة الكرمية حىت وصل ذلك درجة اإليثار وقد اث ى املهاجرون على 

 َأْحَسنَ  َعَلْيِهمْ  َقِدْمَنا قَ ْومٍ  ِمْثلَ  رَأَيْ َنا َما اَّللَِّ  َرُسولَ  ايَ : األنصار ، فقالوا 
 يف  َوَأْشرَُكوانَ  اْلَمُؤونَةَ  َكَفْوانَ  َلَقدْ  َكِثرٍي، ِمنْ  بَْذالا  َأْحَسنَ  َواَل  ٍل،َقِلي يف  ُمَواَساةا 
ُتمْ  َما اَل،: " قَالَ  .ُكلِ هِ  اِبأْلَْجرِ  يَْذَهُبوا َأنْ  َخِشيَنا َلَقدْ  َحىتَّ  اْلَمْهَنِأ،  أَثْ نَ ي ْ
 3 ". هَلُمْ  اَّللََّ  َوَدَعْومتُُ  َعَلْيِهمْ 

                                 
 9سورة احلشرة : 1

 (2/442ة من اخلزرج وثالثة من األوس " دالئل النبوة / البيهقي )نقيبا تسع 12كان عدد النقباء "  2

 (3/364( وعزاه لإلمام امحد . سبل اهلدى والرشاد ، الصاحلي )2/328السرية النبوية ، ابن كثري ) 3
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نَ َنا اْقِسمْ : االنصار قَاَلت: قَالَ  ُهَريْ َرَة، َأِب  من حديث ويف اْلُبَخاِريُّ   َوبَ نْيَ  بَ ي ْ
: قَاُلوا .الثََّمَرةِ  يف  َوَنْشرَْكُكمْ  اْلَمُؤونَةَ  أفتكفوننا: قَاُلوا .اَل : قَالَ  .النَِّخيلَ  ِإْخَوانَِنا

ْعَنا  1 .َوَأَطْعَنا مسَِ
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : َأْسَلمَ  ْبنِ  زَْيدِ  ْبنُ  الرَّمْحَنِ  َعْبدُ  َوقَالَ 

: فَ َقاُلوا"  ِإلَْيُكمْ  َوَخَرُجوا َواأْلَْواَلدَ  اأْلَْمَوالَ  تَ رَُكوا َقدْ  ِإْخَواَنُكمْ  ِإنَّ "  ِلأْلَْنَصارِ 
نَ َنا َقطَاِئعُ  َأْمَوالَُنا رُ  َأوَ "  َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  فَ َقالَ  .بَ ي ْ "  َذِلَك؟ َغي ْ
؟ َرُسولَ  ايَ  َذا،َ  َوَما قَاُلوا  فَ َتْكُفونَ ُهمْ  اْلَعَمَل، يَ ْعرُِفونَ  اَل  قَ ْومٌ  ُهمْ : " قَالَ  اَّللَِّ

 2.نَ َعمْ  قَاُلوا ". الثََّمرَ  .َوتُ َقامِسُونَ ُهمُ 
 ابملدينة : البعد االقتصادي يف أوائل خطبه  -3

من صفر السنة األوىل من اهلجرة  28ليلة اجلمعة بعد رحلة شاقة بدأت 
من بيته يشق صفوف مقلدي اليهود يف قتل  حينما خرج الرسول

األنبياء بعد مباركة املخطط لليهود واملبار، لفكرة قريش ابليس عليه لعنة 
من بينهم وهم حماصرون لبيته ينتظرون ساعة  هللا ، خرج الرسول 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ  عاىلوهو يقرأ قول هللا ت 3الصفر

  4 چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

وتوجه اىل بيت صديقه ، وأول من آمن به ، وصهره، ومن سيكون 
صاحبه يف هذه الرحلة احملفوفة ابملخاطر املادية ؛ أِب بكر الصديق رضي 
هللا عنه وأرضاه ،ومن بيته انطلقا جنواب اىل غار ثور الذي آوامها " بقية 

/ ربيع أول خرجا اىل 1، السبت ، األحد ويف ليلة اإلثنني  ليلة اجلمعة

                                 
 (11749( . السنن الكربى ، النسائي ، رقم احلديث )2325صحيح البخاري ، رقم احلديث ) 1

 (2/329كثري )  السرية النبوية / ابن 2

 ألن بعض الشيم متنعهم من قتله أمام بناته هكذا افهم }وميكرون وميكر هللا وهللا خري املاكرين{ ينتظرون ان ينام بنات الرسول 3

 9سورة ايسني :  4
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الديلي ، ويف يوم  املدينة ، ومعهما عامر بن فهرية ، وعبد هللا بن اريقط
/ ربيع أول زواال وصال "قباء " ابملدينة  بعد قطع اكثر من " 8األثنني 

كلم " يف رحلة غريت وجه التاريخ، يف رحلة صداها يسمع يف كل 500
بقعة من الكورة األرضية } أشهد أن ال اله إال هللا وأشهد أن حممدا رسول 

 هللا{
ونزوله يف دار كلثوم بن  للرسولبعد االستقبال احلافل من أهل املدينة 

يف بِن عمر بن عوف بقباء ، واليت مكث هبا اربعة أايم وخرج  1اهلدم 
متوجها للمدينة ، فادركه  2منها ضحى اجلمعة بعد ما أسس مسجد قباء 

وهي أول مجعة يصليها ابملدينة  3وقت صالة اجلمعة يف وادي الرانوانء 
ء يف تلك اخلطبة                 ) يف بِن سامل بن عوف ، ومن ضمن ماجا

 لكم وهنج ، كتابه هللا عل مكم فقد ، هللا جنب يف تفر طوا ......... وال
 هللا أحسن كما فأحسنوا ، الكاذبني ويعلم صدقوا الذين ليعلم ، سبيله
 اجتباكم هو ، جهاده حق   هللا يف وجاهدوا ، أعداءه وعادوا ، اليكم

 ، بينة عن حي   من وحيىي ، بي نة عن هلك من ليهلك ، املسلمني ومس اكم
 4.......( .ابهلل إال   قو ة وال حول وال

خطبة أخرى غري  5ويذكر ابن هشام يف السرية ، والبيهقي يف الدالئل 
مرتبطة بصالة اجلمعة، واهنا أول خطبة ، ولعلها كانت قبل خطبة اجلمعة 

                                 
ن األوس األنصاري العويف  ، كان كلثوم بن كلثوم بن اهلدم ابن امرئ القيس بن احلارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك ب   1

( . 1/180د بن سعد ) اهلدم رجال شريفا وكان مسنا أسلم قبل مقدم النِب املدينة فلما هاجر نزل عليه ،و تويف رضي هللا عنه قبل بدر . الطبقات الكربى ، حمم

 (3/1327األستيعاب ، ابن عبد الرب )

 يف بيته ...: " من توضأ  ويف فضله يقول الرسول  2

 مسجدا ويعرف اآلن مبسجد اجلمعة وقد اقيم ابملكان الذي صلى فيه الرسول  3

 .256-255/ص2وابن جرير الطربي يف َترخيه ج/ 99-98ص  18تفسري القرطِب اجلامع ألحكام القرآن ج  4

 (2/301( . السرية النبوية ، ابن كثري )1/295) .( . االكتفاء ، الكالعي524/ 2، (ودالئل النبوة للبيهقي )501-500/ 2سرية ابن هشام ) 5
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:» هذا نصها  )وهي خمصصة يف معظمها للحث على البذل والنفقة  ، و 
 ُث أحدكم، ليصعقن وهللا تعلمن ألنفسكم، فقدموا الناس أيها بعد أما

 حاجب وال ترمجان له وليس ربه، له ليقولن ُث راع، هلا ليس غنمه ليدعن
 فما عليك، وأفضلت ماال، وآتيتك فبلغك رسويل َيتك أمل: دونه حيجبه

 فال قدامه لينظرن ُث شيئا، يرى فال ومشاال ميينا فلينظرن لنفسك، قدمت
 فليفعل مترة بشق ولو النار من وجهه يقي أن استطاع فمن جهنم، غري يرى
 سبعمائة إىل أمثاهلا، عشر احلسنة جتزى هبا فإن طيبة، فبكلمة جيد مل ومن

 1وبركاته ( هللا ورمحة عليكم والسالم ضعف،
نفاق وقد اشتملت هذه اخلطبة جمموعة من احملفزات الداعية اىل البذل واإل

ألفراد األمة ،  يف سبيل هللا ، وقد كان ذلك مسة ابرزة يف دعوته 
ابملسامهة كل حسب طاقته وما حيسنه ، فالذي حيسن القراءة والكتابة ، 
يعلم غريه ، والذي حيسن الزراعة يعمل فيها ،  وصاحب يعطي ويقرض ، 

خلية ومن عنده رحل زائد اعطاه ألخيه ،هكذا أصبح اجملتمع اإلسالمي ك
النحل كل يقوم بدوره يف بناء األمة اإلسالمية مما كان له األثر الكبري يف 
انشاء جمتمع متالحم متحاب مل يشهد التاريخ مثله، ولن يكون اال إذا سار 

 على منهجه .
 يف أتمني السكن للمهاجرين  خطة الرسول -4

هذه أوجدت اهلجرة اىل املدينة حالة خاصة حتتاج إىل معاجلة، وأن تكون 
املعاجلة سريعة وواقعية قابلة للتنفيذ الفوري ، وليست جمرد وعود تقدمها 
السلطة العليا ، وأحالم وردية يعيشها املواطن ، وقد يظل يعيشها إىل أن 

 يلقى هللا تعاىل ، وهذه األمور املستعجلة فهي :

                                 
 (1/66اإلمتاع األمساع / املقريزي ) 1
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حيث وصل اىل املدينة بعد  1أوهلا واكثرها احلاحا اسكان املهاجريني  -1
للمسلمني ابهلجرة ، وصل إىل  العقبة الثانية ، واذن الرسولبيعة 

املدينة خالل أايم معظم املسلمني الذين أسلموا خالل ثالث عشرة 
وقد تركوا مساكنهم ومعظم أمواهلم ، وقد متت معاجلة هذه  2سنة 

املسألة بطرق متدرجة وأول خطواهتا أن األنصار قاموا ابستقبال 
لرتحاب وفتحوا هلم بيوهتم وقلوهبم فكفوهم املهاجرين ابحلفاوة وا

السكن واملؤونة ، وقد كان هذا حال مؤقتا ، وًثين خطوة حلل هذه 
 املسألة اجياد سكن دائم للمهاجرين .
يف املدينة املنورة " أتسيس  إن أول منشآت معمارية بناها الرسول

مسجد قباء " ُث مسجده صلى هللا عليه وسلم، فاملسجد من ضمن 
صاصاته املتعددة االهتمام ابجلوانب االجتماعية للمسلمني ، فهو اخت

مأوى لكل املسلمني ، وفيه إبراز هلويتهم، والتعرف على أفرادهم ، 
واالطالع على أحواهلم ، ووضع احللول املناسبة للعاجل منها وغري العاجل 

خصص جزءا من املسجد للفقراء العزاب من املهاجرين   ، كما أنه 
، وعرف هؤالء ابهل  امة دائمة هلم واستمر طيلة حياة الرسولكمقر إق

" الصفة " ، وكانوا يزيدون وينقصون ، وكان منهم أبو هريرة رضي هللا عنه 
 مع الصفة إىل آوى من الذي أسلم يف السنة السابعة ، وقد جتاوز عدد

  3ذلك من أكثر كانوا قيل وقد الصحابة من أربعمائة تفرقهم
 .اَّللَِّ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  اَنساا الصُّفَّةِ  َأْهلُ  َكانَ "  دسع ابن عند و

                                 
 ، وظل األمر كذلك حىت نصر كانت اهلجرة يف بداية اإلسالم واجبة اىل املدينة ، حلماية املسلمني من اضطهاد املشركني ، ولتقوية الدولة اإلسالمية اببنها املؤمنني  1

وا  (  . صحيح البخاري ، رقم احلديث عاندين ، وحتقق النصر املبني حيث قا سيد املرسلني )اَل ِهْجَرَة، َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيٌَّة، َوِإَذا اْستُ ْنِفْرمتُْ َفاْنِفرُ هللا نبيه على قريش امل

 (1353( . صحيح مسلم ، رقم احلديث )4381) 

 مل أقف على احصائية ، ولكن اكثر من مائة شخص ابلتأكيد 2

 . مجع أمساءهم الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي يف كتابه " َتريخ أهل الصفة " 3
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 وسلم َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى - اَّللَِّ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعَلى يَ َناُمونَ  َفَكانُوا. هَلُمْ  َمَناِزلَ  ال
َرهُ  َمْأواى هَلُمْ  َما ِفيهِ  َوَيَظلُّونَ  اْلَمْسِجدِ  يف -  َصلَّى - اَّللَِّ  َرُسولُ  َفَكانَ . َغي ْ

 َأْصَحاِبهِ  َعَلى فَ يُ َفر ِقُ ُهمْ  تَ َعشَّى ِإَذا اِبللَّْيلِ  ِإلَْيهِ  َيْدُعوُهمْ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ 
ُهمْ  طَائَِفةٌ  َوتَ تَ َعشَّى  َجاءَ  َحىتَّ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى - اَّللَِّ  َرُسولِ  َمعَ  ِمن ْ

إذا أرسل اليه طعام " صدقة أم هدية " فإن   وكان  1.اِبْلِغ َى  تَ َعاىَل  اَّللَُّ 
كان صدقة وجهه إىل أهل الصفة ، وإن كانت هدية أخذها ودعا أهل 

  2الصفة لألخذ منها 
 الصفة ألهل السقف يف ويعلقوهنا الرطب كان األنصار َيتون أبقناء كما
 تونَي فصاروا رايء فعلهم مثل ليفعلوا املنافقون فذهب منها، َيكلوا حىت

 تَ َيمَُّموا َوال: "قوله فيهم تعاىل هللا فأنزل الرديء، والرطب احلشف أبقناء
 نزل وفيهم ،3.." ِفيهِ  تُ ْغِمُضوا َأنْ  ِإال ِِبِخِذيهِ  َوَلْسُتمْ  تُنِفُقونَ  ِمْنهُ  اخْلَِبيثَ 

 يف  َضْرابا  َيْسَتِطيُعونَ  الَ  هللاِ  َسِبيلِ  يف  ُأحِصُروا الَِّذينَ  ِلْلُفَقَراءِ : "تعاىل قوله
 َيْسأَُلونَ  الَ  ِبِسيَماُهمْ  تَ ْعرِفُ ُهم الت ََّعفُّفِ  ِمنَ  َأْغِنَياءَ  اجْلَاِهلُ  حَيَْسبُ ُهمُ  اأَلْرضِ 
 4" َعِليمٌ  ِبهِ  هللاَ  فَِإنَّ  َخرْيٍ  ِمنْ  تُنِفُقوا َوَما ِإحْلَافاا النَّاسَ 
 هللا رسول من الشرعية واألحكام القرآن تعلم الصفة أهل عمل ُجل وكان
-- القادر خرج غزوة جاءت فإذا بذلك، -- هللا رسول َيمره ممن أو 

 .فيها للجهاد منهم
أما ما يتعلق بتسكني املهاجرين من أصحاب األسر واليسار الذين ميكنهم 

بتوزيع األراضي عليهم وختطيطها  بناء مساكن هلم ، فقد قام الرسول 

                                 
 (1/196الطبقات الكربى إلبن سعد ) 1

 (1/197الطبقات الكربى إلبن سعد ) 2

 267سورة البقرة : 3

 273سورة البقرة: 4
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درين :  من  من مص بنفسه الشريفة ، وهي أراضي حصل عليها 
 تربعات األنصار ، ومن األراضي غري اململوكة .

 انحية يف زهرة لبِن فخط   الدور الناس أقطع املدينة  النِب   قدم فلم ا
 موضع لطلحة وجعل واسعا، بقيعا العو ام بن للز بري وجعل املسجد، مؤخ ر
 معمر، آلل صار الذي املسجد عند داره موضع بكر أِب وآلل داره،

 إن ويقال اليوم، داره موضع لعثمان وخط   داريهما، موضع وعم ار وخلالد
( وسلم عليه هللا صلى) النِب   ابب جتاه اليوم عثمان دار يف اليت اخلوخة

 1 .عف ان بن عثمان بيت دخل إذا  منها خيرج كان
 املدينة إىل هاجر حني  الرسول أن سالم: ابن ذكر أبو عبيد القاسم فقد

  2يشاء ما هبا يصنع املاء يبلغها ال أرض كل أهلها له جعل
حل مشكلة كانت من اكرب املشاكل اليت  وهبذه اإلجراءا ت استطاع 

عاان منها املهاجرون عند مقدمهم للمدينة ،فأدت اىل طمأنينة وراحة ابل ، 
 وتفرغ الناس للبناء واإلعمار

 املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار:
احلنني إىل األوطان ، وهي حالة نفسية ال يهتم هبا إال من شعر املهاجرون ابلغربة ، و 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  چ          وصفه ربه بقوله تعاىل 

فما كان     3   چڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  
: آتخوا يف هللا  إال أن أحدث صالة بني أفراد اجملتمع اإلسالمي ، فقال  منه 

حتدث يف التاريخ القدمي وال احلديث، وقد ترتبت وهذه الصالت مل  4أخوين أخوين 

                                 
 (1/181البلدان / ابن الفقيه ) 1

 ( .519، 518/ 1للسمهودي  )األموال ألِب عبيد : )          ( وفاء الوفا ،   2

 128سورة التوة :  3
 (4/1830( . معرفة الصحابة ألِب نعيم )2/673َتريخ ابن أِب خيثمة ) 4



 

 
1361 

عليها احكام شرعية كالتوارث بني املهاجري واألنصاري قبل نسخه ، وعمقت الصالة 
 االجتماعية بني أفراد اجملتمع اإلسالمي ، ورفعت احلرج عن املهاجرين ،روى اإلمام

"  َأمْيَانُكم عاقدت َوالَّذين"  َورَثَة: لَ قَا"  مواىل جعلَنا َولُكل"  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ : الُبَخاِري  
 الَّيِت  ِلأْلُُخوَّةِ  َرمِحِهِ  َذِوي ُدونَ  االنصار اْلُمَهاِجِريُّ  يَِرثُ  اْلَمِديَنةَ  َقِدُموا َلمَّا اْلُمَهاِجُرونَ  َكانَ 
نَ ُهْم، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى النَِّبُّ  آَخى  ُثَّ  نسخت"  مواىل جعلَنا لَولكُ "  نَ َزَلتْ  فَ َلمَّا بَ ي ْ
 َوَقدْ  َوالنَِّصيَحِة، َوالر ِفَاَدةِ  النَّْصرِ   ِمنَ "  نِصيبهم فآتوهم َأمْيَانُكم عاقدت َوالَّذين: " قَالَ 

 1.َلهُ  َويُوَصى اْلِمريَاثُ  َذَهبَ 
َمامُ  َوقَالَ   َبني َوسلم َعَلْيهِ  هللا َصلَّى النَِّبُّ  َحاَلفَ : قَالَ  أََنسٍ  َعنْ  َأمْحَُد: اإْلِ

 2.َداِرانَ  يف  َواأْلَْنَصارِ  املهاحرين
 بَ نْيَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َوآَخى: ِإْسَحاقَ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  َوقَالَ * * * 

 نَ ُقولَ  نْ أَ  اِبَّللَِّ  َونَ ُعوذُ  بَ َلَغَنا ِفيَما -: فَ َقالَ  َواأْلَْنَصاِر، اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  َأْصَحاِبهِ 
 3". َأَخَوْينِ  َأَخَوْينِ  هللا يف  أتخوا"   يَ ُقلْ  ملَْ  َما َعَلْيهِ 

 4وثيقة املدينة وبعدها االقتصادي : -6
خليطا من األعراق واملعتقدات )  كان سكان املدينة عند مقدم الرسول 

اليهود ،وبقيا من األوس واخلزرج مازالوا على شركهم ، وجالية صغرية من 
، وبعض األفراد من القبائل العربية األخرى ، واملسلمني مني األنصار  النصارى

واملهاجرين ..( فهؤالء مجيعا يشكلون  شعب الدولة اإلسالمية اجلديدة فكان 
البد من اجياد عقد يوثق الصلة بني مكوانت الدولة احلديثة يتعرف فيه كل فرد 

لقبلي ،وهذا نص الوثيقة على حقوقه وواجبته بغض النظر عن انتمائه الديِن وا
: 

                                 
 (2292صحيح البخاري ، رقم احلديث ) 1

2  

 (2/328السرية النبوية / ابن كثري ) 3

 قام جمموعة من الباحثني بدراسة هذه الوثيقة دراسة حتليلية  4
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 اْلُمْؤِمِننيَ  بَ نْيَ  االمي، النَِّب  حُمَمَّد ِمنْ  ِكَتابٌ  َهَذا  الرَِّحيمِ  الرَّمْحَنِ  اَّللَِّ  ِبْسمِ 
 ُأمَّةٌ  ِإن َُّهمْ  َمَعُهْم، َوَجاَهدَ  هِبِمْ  فَ َلِحقَ  تَِبَعُهمْ  َوَمنْ  َويَ ْثِربَ  قُ َرْيشٍ  ِمنْ  َواْلُمْسِلِمنيَ 

نَ ُهْم، يَ تَ َعاقَ ُلونَ  1 رِبْ َعِتِهمْ  َعَلى قُ َرْيشٍ  ِمنْ  اْلُمَهاِجُرونَ  النَّاِس، ُدونِ  نْ مِ  َواِحَدةٌ   بَ ي ْ
 يَ تَ َعاقَ ُلونَ  رِبْ َعِتِهمْ  َعَلى َعْوفٍ  َوبَ ُنو والقسط، اِبْلَمْعُروفِ 2 َعانِيَ ُهمْ  يَ ْفُدونَ  َوُهمْ 

 .اْلُمْؤِمِننيَ  بَ نْيَ  َواْلِقْسطِ  اِبْلَمْعُروفِ  يَ َهاَعانِ  تَ ْفِدي طَائَِفةٍ  وَُكلُّ  اأْلَْوىَل، َمَعاِقَلُهمُ 
 ُجَشَم، َوَبِِن  َساِعَدَة، َبِِن : َدارٍ  ُكل ِ  َوَأْهلَ  اأْلَْنَصارِ  بُُطونِ  ِمنْ  َبْطنٍ  ُكلَّ  ذََكرَ  ُثَّ 

 اَل  اْلُمْؤِمِننيَ  َوِإنَّ : قَالَ  َأنْ  ِإىَل .النَِّبيتِ  َوَبِِن  َعْوٍف، ْبنِ  َعْمِرو َوَبِِن  النَّجَّاِر، َوَبِِن 
رُُكونَ  نَ ُهمْ  3 ُمْفَرحاا يَ ت ْ  ُمْؤِمنٌ  حُيَاِلفُ  َواَل  َوَعْقٍل، فَداء يف  اِبْلَمْعُروفِ  يُ ْعُطوهُ  َأنْ  بَ ي ْ

ُهمْ  بَ َغى َمنْ  َعَلى اْلُمتَِّقنيَ  اْلُمْؤِمِننيَ  َوِإنَّ  ُدونَُه، ُمْؤِمنٍ  َمْوىَل   4 َدِسيَعةَ  ابْ تَ َغى َأوِ  ِمن ْ
يِعِهْم، َعَلْيهِ  أَْيِديَ ُهمْ  َوِإنَّ  اْلُمْؤِمِننَي، بَ نْيَ  َفَسادٍ  َأوْ  ُعْدَوانٍ  َأوْ  ِإُثٍْ  َأوْ  ظُْلمٍ   َوَلوْ  مجَِ
 ُمْؤِمٍن، َعَلى َكاِفراا يُ ْنَصرُ  َواَل  َكاِفٍر، يف  ُمْؤِمناا ُمْؤِمنٌ  يَ ْقُتلُ  َواَل  َأَحِدِهْم، َوَلدَ  َكانَ 
 ُدونَ  بَ ْعضٍ  َمَوايل  بعضعم اْلُمؤمِننيَ  َوِإن َأْداَنُهم، َعَلْيِهم جيُِريُ  َواِحَدةٌ  اَّللَِّ  ِذمَّةَ  َوِإنَّ 

رَ  َواأْلُْسَوةَ  النَّْصرَ  َلهُ  فَِإنَّ  يَ ُهودَ  َمنْ  تَِبَعَنا َمنْ  َوِإنَّهُ .النَّاسِ   ُمتَ َناَصرٍ  َواَل  َمْظُلوِمنيَ  َغي ْ
 َسِبيلِ  يف  ِقَتالٍ  يف  ُمْؤِمنٍ  ُدونَ  ُمْؤِمنٌ  ُيَساملُِ  اَل  َواِحَدٌة، اْلُمْؤِمِننيَ  ِسْلمَ  َوِإنَّ  َعَلْيِهْم،

نَ ُهمْ  َوَعْدلٍ  َسَواءٍ  َعَلى ِإالَّ  اَّللَِّ   بَ ْعضَها يعقب َمَعَنا َغَزتْ  َغازِيَةٍ  ُكلَّ  َوِإنَّ  .بَ ي ْ
 ِإنوَ  هللا، َسِبيلِ  يف  ِدَماَءُهمْ  اَنلَ  مبَا بَ ْعضاا بَ ْعُضُهمْ   يبئ اْلُمؤمِننيَ  َوِإن .بَ ْعضاا

 َواَل  ِلُقَرْيشٍ  َماالا  ُمْشِر،ٌ  جيُِريُ  اَل  َوِإنَّهُ  َوَأقْ َوِمِه، ُهداى َأْحَسنِ  َعَلى اْلُمؤمِننَي املُتَِّقنيَ 
 قَ َودٌ  فَِإنَّهُ  بَ يِ َنةٍ  َعنْ  قَ ْتالا  ُمْؤِمناا5 اْعتَ َبطَ  َمنِ  َوِإنَّهُ  ُمْؤِمٍن، َعَلى ُدونَهُ  حَيُولُ  َواَل  نَ ْفساا

 ِقَيامٌ  ِإالَّ  هَلُمْ  حيَِلُّ  َواَل  َكافَّةا  َعَلْيهِ  اْلُمْؤِمِننيَ  َوِإنَّ  اْلَمْقُتوِل، َويلُّ  يَ ْرَضى نْ أَ  ِإىَل  ِبهِ 

                                 
 (8/108لتهم اليت كانوا عليها . لسان العرب إلبن منظور )ربعتهم : حا 1
 (2/25عانيهم : العاين : األسري .الفائق يف غريب احلديث ، الزخمشري ) 2

 (2/25املفرح : املثقل ابلديون . الفائق يف غريب احلديث ) 3

 (2/25الدعيسة : الدفع والعطية . الفائق يف غريب احلديث ) 4

 (2/25ِجَنايَة . الفائق ) ِبَغرْي  لْلَقْتل فاستعاره ِعل ة ِبَغرْي  النَّْحر: االعتبا  5
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 َأنْ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  اِبَّللَِّ  َوآَمنَ  الصَِّحيَفةِ  َهِذهِ  يف  مبَا َأقَ رَّ  ِلُمْؤِمنٍ  حيَِلُّ  اَل  َوِإنَّهُ  .َعَلْيهِ 
 يَ ْومَ  َوَغَضَبهُ  اَّللَِّ  لَْعَنةَ  َعَلْيهِ  فَِإنَّ  آَواهُ  َأوْ  َنَصَرهُ  َمنْ  َوِإنَّهُ  يُ ْؤِويَُه، اَل وَ  حُمِْدًثا  يَ ْنُصرَ 

 فَِإن شئ من ِفيهِ  اختلفتم مهما َوِإنَُّكمْ  عدل، َواَل  ِمْنُه َصْرفٌ  يُ ْؤَخذُ  َواَل  اْلِقَياَمةِ 
 َمعَ  يُ ْنِفُقونَ  اْليَ ُهودَ  َوِإنَّ  .َوَسلَّمَ  َلْيهِ عَ  اَّللَُّ  َصلَّى حُمَمَّدٍ  َوِإىَل  عزوجل هللا ِإىَل  مرده

 ِدينُ ُهمْ  ِلْليَ ُهودِ  اْلُمْؤِمِننَي، َمعَ  ُأمَّةٌ  َعْوفٍ  َبِِن  يَ ُهودَ  َوِإنَّ  حُمَارِِبنَي، َداُموا َما اْلُمْؤِمِننيَ 
 نَ ْفَسهُ  ِإالَّ  1 يُوتِغُ  اَل  فَِإنَّهُ  ُِثَ َوأَ  ظََلمَ  َمنْ  ِإالَّ  َوأَنْ ُفِسِهْم، َمَوالِيِهمْ  ِدينُ ُهمْ  َوِلْلُمْسِلِمنيَ 

 َوَبِِن  ُجَشمَ  َوَبِِن  َساِعَدةَ  َوَبِِن  احْلَاِرثِ  َوَبِِن  النَّجَّارِ  َبِِن  لِيَ ُهودِ  َوِإنَّ  .بَ ْيِتهِ  َوَأْهلَ 
َبةِ  َوَبِِن  َوَجْفَنةَ  ثَ ْعَلَبةَ  َوَبِِن  اأْلَْوسِ   ِبطَانَةَ  َوِإنَّ  ،َعْوفٍ  َبِِن  لِيَ ُهودِ  َما ِمْثلَ   الشُّطَي ْ
ُهمْ  خَيُْرجُ  اَل  َوِإنَّهُ  َكأَنْ ُفِسِهْم، يَ ُهودَ   َثَْرِ  َعَلى يَ ْنَحِجزُ  َواَل  حُمَمَّد، إبِِذن ِإالَّ  َأَحدٌ  ِمن ْ

 َعَلى َوِإنَّ  َهَذا، أَبَ ر ِ  َعَلى اَّللََّ  َوِإنَّ  ظُِلَم، َمنْ  ِإالَّ  فَِبنَ ْفِسهِ  فَ َتكَ  َمنْ  َوِإنَّهُ  ُجْرٍح،
نَ ُهمُ  َوِإنَّ  نَ َفَقتَ ُهْم، اْلُمْسِلِمنيَ  َوَعَلى نَ َفَقتَ ُهمْ  ُهودِ اْلي َ   َحاَربَ  َمنْ  َعَلى النَّْصرَ  بَ ي ْ

نَ ُهمُ  َوِإنَّ  الصَِّحيَفِة، َهِذهِ  َأْهلَ  ، ُدونَ  َواْلرِبَّ  َوالنَِّصيَحةَ  النُّْصحَ  بَ ي ْ  َيَُْثَِ  ملَْ  َوِإنَّهُ  اإْلُِثِْ
 َهِذهِ  أِلَْهلِ   َجْوفُ َها َحَرامٌ  يَ ْثِربَ  َوِإنَّ  ِلْلَمْظُلوِم، النَّْصرَ  َوِإنَّ  حبَِليِفِه، اْمُرؤٌ 

رَ  َكالن َّْفسِ  اجْلَارَ  َوِإنَّ  الصَِّحيَفِة، ، َواَل  ُمَضار ٍ  َغي ْ  إبِِْذنِ  ِإالَّ  ُحْرَمةٌ  جُتَارُ  اَل  َوِإنَّهُ  آُثٍِ
 .َأْهِلَها
 فَِإن َفَساده خُيَافُ  اْشِتَجارٍ  َأوِ  َحَدثٍ  ِمنْ  يَفةِ الصَّحِ  َهِذهِ  َأْهلِ  بَ نْيَ  َكانَ  َما َوِإنَّهُ 
 الصَِّحيَفةِ  َهِذهِ  يف  َما أَتْ َقى َعَلى اَّللََّ  َوِإنَّ  هللا، َرُسول حُمَمَّد َوِإىَل  ِإىَل هللا مرده

نَ ُهمُ  َوِإنَّ  َنَصَرَها، َمنْ  َواَل  قُ َرْيشٌ  جُتَارُ  اَل  َوِإنَّهُ  َوأَبَ ر ِِه،  َدَهمَ  َمنْ  َلىعَ  النَّْصرَ  بَ ي ْ
 َويَ ْلَبُسونَهُ  ُيَصاحِلُونَهُ  ُصْلحٍ  ِإىَل  َدَعْوا َوِإَذا يَ ْثِرَب،
 َمنْ  ِإالَّ  اْلُمْؤِمِننَي، َعَلى هَلُمْ  فَِإنَّهُ  َذِلكَ  َمْثلِ  ِإىَل  ُدُعوا ِإَذا َوِإن َُّهمْ  ُيَصاحِلُونَُه، فَِإن َُّهمْ 
يِن، يف  َحاَربَ   حَيُولُ  اَل  َوِإنَّهُ .ِقبَ َلُهمْ  الَِّذي َجانِِبِهمُ  ِمنْ  تُ ُهمْ ِحصَّ  ُأاَنسٍ  ُكل ِ  َعَلى الدِ 

                                 
 (2/25نَفسه الفائق ) ِإالَّ  يْهلك اَل  : يوتغ اَل  1
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، َأوْ  ظَاملٍِ  ُدونَ  اْلِكَتابُ  َهَذا  ِإالَّ  اِبْلَمِديَنِة، آِمنٌ  قَ َعدَ  َوَمنْ  آِمنٌ  َخَرجَ  َمنْ  َوِإنَّهُ  آُثٍِ
 1 " َوات ََّقى بَ رَّ  ِلَمنْ  َجارٌ  اَّللََّ  َوِإنَّ  َأُِثَ، َأوْ  َظَلمَ  َمنْ 

 االقتصادية التنظيمات:  السادس ملبحثا
 الزراعة -1

تشتهر املدينة بكوهنا من أهم الواحات الزراعية يف اجلزيرة العربية ، حيث كانت 
  دار هجرته  فقد وصفها  متاثل هجر يف الزراعة، وملا رأى رسول هللا 

وذلك  2 «الَبَ تَ نْيِ  بَ نْيَ  لٍ نَْ  َذاتَ  َسْبَخةا  رَأَْيتُ  ِهْجَرِتُكْم، َدارَ  ُأرِيتُ  َقدْ »بقوله : 
ملرور جمموعة من األودية هبا فكانت متدها ابملياه الضرورية للزراعة ، وقد حث 

 3على الزراعة والعناية هبا حىت شبه النخلة ابملؤمن يف النفع واخلري  الرسول
 لَهُ  َكانَ  ِإالَّ  ابٌَّة،دَ  َأوْ  ِإْنَسانٌ  ِمْنهُ  فََأَكلَ  َغْرساا، َغَرسَ  مْسِلمٍ   ِمنْ  : "  َما وقال 

 4 «َصَدَقةٌ  ِبهِ 
 السوق -2

املدينة وجد أن األسواق َتبعة  لليهود ، وميارس فيها كل  عندما قدم الرسول
انواع البيوع املنهي عنها من غش ، وراب واحتكار ، يضاف اىل ذلك السيطرة 

إنشاء األقتصادية والتحكم هبا، فكان ال بد من حترير التجارة من اليهود ، و 
بتحديد موضع  سوق يعرب عن هوية املسلمني بيعا وشراء، وصدقا ، فقام 

 التكسب مصدر فهو به، إال يقوم ال االستقرار أيضا أن لعلمه ،  السوق 
 عليكم يضربن وال ينقصن فال هذا، سوقكم نعم: ) وقال واحلرف، والتجارة

                                 
 (2/25، الفائق يف غريب احلديث ، الزخمشري ) (2/329السرية النبوية / ابن كثري ) 1

 (3905صحيح البخاري ، حديث رقم : ) 2

( سنن الرتمذي ، رقم 2811( ، صحيح مسلم ، رقم احلديث )  61)  صحيح البخاري ، رقم احلديث 3
 (2867احلديث )

 (1552( صحيح مسلم ، رقم احلديث ، ) 6012صحيح البخاري ، رقم احلديث ) 4
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 االقتصادي تقاللاالس يروم الذي التوجه هذا من اليهود اغتاظ وقد 1 (خراج
 األكرم الرسول بناها اليت القبة هبدم األشرف ابن كعب كبريهم بزعامة فقاموا

 أطناهبا  وقطعوا
 منظومة من القواعد املنظمة للعمل يف السوق : وقد وضع الرسول 

 دعا اىل التسامح يف البيع والشراء -1
 البيع طلب منه حتديد االسعار فلم حيدد ؛ألنه رىب أمته على التسامح يف -2

 والشراء 
 منع من بيع البضائع الفاسدة واملضرة بصحة اجملتمع -3
 امر إبعطاء العمال حقوقهم وهنى عن تكليفهم ما اليطيقون . -4
 هنى عن األحتكار والراب والتدليس ، وتلقي الركبان . -5
 شجع التجار على ارتياد سوق املدينة من خالل اعفائهم من الضرائب . -6

 االقتصادية التنمية يف وأثرها الدولة تايرادا:  السابع البحث  
اخلراج  6 –اجلزية  5 -  الفيء 4 –األسرى  فداء 3 -الغنيمة   2 –الزكاة  -3

 الضرائب 7 –
 الزكاة: أوالا 

الزكاة : " ما خيرجه اإلنسان من حق هللا تعاىل إىل الفقراء ، وتسميته بذلك ملا يكون 
د فرضت يف السنة الثانية من اهلجرة ، وق 2فيها من رجاء الربكة ، وتزكية النفس "

على ما رجحه بعض العلماء ، على الرغم من وجود ذكرها يف السور املكية ، ومحل 
 3ذلك على أنه توجيه وارشاد وليس اجياب 

                                 
 (9/363( . امتاع األمساع ، املقريزي )19/265املعجم الكبري للطرباين ) 1
 213: ص املفردات يف غريب القرآن  / الراغب األصفهاين  2

 39نظام مصرف الزكاة / ابراهيم الشعلون ص :  3



 

 
1366 

 فرضت اليت اإلسالم أركان إحدى ،  وهي املال لبيت األول املورد والزكاة هي 
، وايصاهلا ألصحاهبا كما حدد ذلك  1افقط ، وتتوىل الدولة جبايته املسلمني على

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ    ڻٹ ٹ چ  القرآن الكرمي

   ۓہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 60التوبة:  چۇ  ۇ    ۆ  ۆ    ڭڭ  ڭ  ڭ
ومبجرد نظرة اىل اصحاب الزكاة يف هذه اآلية الكرمية جند أن هللا تبار، وتعاىل وهو 

يء ، واملقدر لكل شيء جعل فيها حال جلميع اخلالق لكل شيء ، والعامل بكل ش
املشاكل اليت قد حتدث يف اجملتمع اإلسالمي ، كما خصص جزء منها لصناعة 

 االصدقاء من خالل أتليف القلوب ، وهذه األصناف اليت ورد ذكرها ن هي  : 
 املؤلفة قلوهبم  -4العاملني عليها   - 3املساكني    -2الفقراء     -1
 ارمني  الغ - الرقاب -5 
 ( ذلك وغري وصحة تعليم من األمة يف حاجة أو عوز ويف سبيل هللا )وكل  -7 

 ابن السبيل - 8
 -املاشية –الزروع والثمار  -عروض التجارة    -:  النقدين   مصادر الزكاة

 املعادن                               
 سبيل الغلبة والقهر  الغنيمة يف الشرع : هي كل ما أخذ من الكفار على  2الغنائم 

 توزع منهم قتل من حىت املعركة، يف للمقاتلني تعطى%  80 توزيع الغنيمة : الغنيمة
  يُعطى ورثته، على حصته

 احلنفية ف بعض خال العلماء من اجلمهور عند سهم وللراجل أسهم ثالثة للفارس
  للفارس سهمان فقالوا

                                 
 ومن اييت بعد من ائمة االسالم قال تعاىل ) خذ من أمواهلد صدقة  تطهرهم وتزكيهم هبا ....( وهذا خطاب للرسول  1

 (2/455ائُِم. املصباح املنري )الغنائم يف اللغة : َغِنْمُت الشيء  َأْغَنُمُه  ُغْنماا أصبته َغِنيَمةا وَمْغَنماا واجلمع الَغنَ  2



 

 
1367 

  للراجل وسهم
% 4 .القرىب لذي% 4. األمة مصاحل يف فيصر  ورسوله هلل% 4: ماتبقى واما

 للمساكني% 4.لليتامى
 اجملموع%  20.السبيل ابن% 4

اثر الغنيمة االقتصادي على اجملتمع:اهلدف من اجلهاد ليس مجع املال وامنا ازاحة 
العوائق اليت حتول بني الشعوب واالطالع على الدين اإلسالم ، مما يتطلب من 

ائل اليصال هذ الدين الذي ارتضاه هللا تعاىل للناس  املسلمني استخدام مجيع الوس
كافة ، ومن هذه الوسائل اجلهاد ابملال ، اجلهاد ابلكلمة ، اجلهاد ابلنفس وهي 
اغلى ما ميلكه اإلنسان ) من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو جماهد ...( 

املغلوب ليعوض به والقتال بني الطرفني اما غالب أو مغلوب ، والغالب حيوز ماتركه 
ما بذله ، وليتقوى به على جهاده فقد كانت النفقة على اجلهاد ذاتية مبع ى ان 
اجملاهد جيهز نفسه ، بل ان كان عنده فضل جهز آخر ،فهذا عثمان بن عفان جهز 

 جيش العسرة ، لذلك قال صلى هللا عليه وسلم : ماضر عثمان بعد اليوم 
 من الكفار بغري قتالالفيء يف الشرع : هو كل ما اخذ 

 توزيع الفيء : 
 ذي سهم -2(. املسلمني وصاحل وزوجاته نفسه على منه ينفق) للرسول سهم -1 

  (.الرسول أقارب) القرىب
 سهم ابن السبيل 5 .للمساكني سهم  4 .لليتامى سهم -3 

 .عيةالزرا ابألراضي الرتباطه الشعوب عرفتها اليت الضرائب أنواع أقدم: اخلراج: ًثنياا 
 .األراضي؟ من نوعني على يفرض احلاصالت أو املال من مقدار: تعريفه 
 دينهم، على وظلوا املسلمون أهلها قاوم( ابلقوة) عنوه فتحت اليت األراضي -أ 

 0 عنها اخلراج دفع مقابل يزرعوهنا أصحاهبا ويظل للدولة األرض ملكية فتنقل
 هلم ملكيتها تظل دينهم على أهلها وظل صلحاا، فتحت اليت األراضي -ب 

 .عنها اخلراج دفع مقابل يتوارثوهنا
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 ضريبة غلتها عشر يؤخذ ولكن خراج عليها يفرض ال أراضي: العشرية األراضي 
 أنواع؟ ثالث وهي

 ، حرب دون أهلها أسلم أراضي -1 
 .صاحب هلا يعرف وال املسلمني الفاحتني على ووزعت أصحاهبا تركها أراضي -2 
 .ابستصالحها وقاموا ابحلرب املسلمني امتلكها اليت لبورا األراضي -3 
 محاية مقابل( ابإلسالم يدينون ال من) الذمة أهل يدفعه املال من مبلغ: اجلزية: ًثلثاا  

 القادرين الذكور على اجلزية فرضت  .دينهم على وهم هلم اإلسالمية الدولة ورعاية
 العجزة ( – الرهبان - يوخالش - األطفال - النساء) منها وأعفى العمل على
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 خامتة البحث
 املهمة النتائج من مبجموعة نرج الدراسة خالل من
 ل خال من وذلك عنده، املبادرة روح وخلق  اجملتمع تفعيلالرسول   استطاع:  أوال

 يف الكبري األثر هلا كان واليت ، اجلديد اإلسالمي اجملتمع يف القيم من جمموعة إحداث
 : هي القيم وهذه ، وتعاونه اجملتمع متاسك

  واإلنتاجية العمل قيمة -1
  اجملتمع افراد بني احملبة قيمة -2
  والشراء البيع يف التسامح قيمة -3
   اآلخرين ومساعدة البذل قيمة -4
 حقوقهم واعطائهم ابلعمال الرفق قيمة -5
 العمل اتقان قيمة -6
  الناس جةحا واستغالل واالحتكار اجلشع من التنفري قيمة -7

اظهرت الدراسة مدى ماوصل اليه اجملتمع اإلسالمي يف عصر النبوة من التسامي :  ًثنيا
على املصاحل الفردية الضيقة اىل املصاحل العامة ، حيث اصبحت بسبب توجيهات 

 اهلدف األمسى الذي يتنافس فيه املتنافسون القرآن الكرمي والرسول
 من شان بعض املهن ًثلثا : رفع 

 هبا عادة العمل العرب اينف واليت الزراعة -1
 االنسان يكون ان يف العيب وامنا ، مشروع العمل من الكسب يف ليس العيب -2

 يعمل ان يستطيع وهو عاطال
 كلية به تقوم الذي الكبري احلضاري املشروع هذا يف االستمرار أوصي : بضرورة

 للناس  وابرازها النبوية لسنةا كنوز عن التنقيب يف والعربية اإلسالمية الدراسات
 ويف اخلتام أسال هللا تعاىل ان أكون قد وفقت ، وقدمت مايفيد وينفع

 سبحن ربك رب العزة عما يصون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني
  ابراهيم آل وعلى ابراهيم على صلَّيت كما حممد آل وعلى حممد على صل ِ  اللهم
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  ابراهيم آل وعلى ابراهيم على ابركت كما حممد آل وعلى حممد على وابر، 
 ..جميد محيد انك..العاليمن يف 
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 واملراجع املصادر فهرس
 علي بن أمحد  ، واملتاع واحلفدة واألموال األحوال من للنِب مبا األمساع امتاع أ

  .  بريوت – العلمية الكتب دار ، النميسي احلميد حممدعبد: حتقيق ، املقريزي
 ه 1420: األوىل

 داهر بن حممد بن احلارث حممد ،أبو احلارث مسند زوائد عن الباحث بغية ب
 الباكري صاحل أمحد حسني. د:    حتقيق أسامة أِب اببن املعروف

 1413 األوىل،: الطبعة - املنورة املدينة - النبوية والسرية السنة خدمة مركز 
 الفقيه اببن املعرف - اهلمداين اسحاق بن حممد بن أمحد هللا عبد أبو البلدان، ب
 ه 1416 األوىل  . بريوت – الكتب عامل ، اهلادي يوسف: حتقيق –
 فتحي بن صالح: ،حتقيق خيثمة أِب بن أمحد بكر أبو ، خيثمة أِب ابن َتريخ ت

 ه 1427، األوىل   - القاهرة – احلديثة الفاروق ،دار
 امساعيل بن حممد ،"  اريالبخ صحيح0... " املختصر الصحيح املسند اجلامع ج

 ه 1422 األوىل   ، النجاة طوق دار ، الناصر حممدزهري حتقيق ، البخاري
 ، رواس حممد<  حتقيق ، األصبهاين هللا عبد بن أمحد نعيم ابو ، النبوة دالئل د

 ه 1406: الثانية  .  بريوت – النفائس دار
  علي بن احلسني نب أمحد  ، الشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل د

  البيهقي
 ه  1405 - األوىل: الطبعة بريوت – العلمية الكتب دار 
 عبد عمر ، السهيلي هللا عبد بن الرمحن عبد القاسم أبو ، األنف الروض ر

 ه 1421 األوىل  – بريوت – الرتاث احياء دار ، السالم
 ، الصاحلي يوسف بن حممد ،....  العباد خري سرية يف والرشاد اهلدى سبل س

 – العلمية الكتب دار– حممد علي والشيخ ، الوجود عبد امحد عادل الشيخ حتقيق
 ه 1414: األوىل   بريوت
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 شاكر حممد أمحد:  حتقيق ، الرتمذي سورة بن عيسى بن حممد الرتمذي، سنن س
 الباقي عبد فؤاد ،ومحد

 عبد حسن:  حتقيق  النسائي شعيب بن امحد الرمحن عبد أبو ، الكربى السنن س
 ه 1421 األوىل   بريوت، – الرسالة مؤسسة ، شلِب املنعم

: حتقيق ، املطلِب اسحاق بن حممد"  واملغازي السري كتاب" اسحاق ابن سرية س
 ه 1398: األوىل   بريوت – الفكر ،دار زكار سهيل

 الطباعة شركة ن الرؤوف عبد طه: حتقيق ، هشام بن امللك عبد النبوية، السرية س
 املتحدة فنيةال

 بريوت  الثقافية الكتب البسيت، حبان بن اخللفاء،حممد واخبار النبوية السرية س
 ه1417 الثالثة  
: حتقيق  كثري بن امساعيل الفداء ابو(  والنهاية البداية من)  النبوية السرية س

 ه 1395:  الطباعة َتريخ – بريوت – املعرفة دار ، الواحد عبد مصطفى
 ، عطا القادر عبد حممد: حتقيق ، سعد بن حممد هللا عبد أبو ، كربىال الطبقات  

 ه 1410 األوىل:   بريوت – العلمية الكتب دار
 مهدي د: حتقيق. الفراهيدي أمحد بن اخلليل الرمحن عبد أبو ، العني" كتاب" ع

  اهلالل، ومكتبة دار: الناشر - السامرائي إبراهيم د املخزومي،
 مكة ، املنارة مكتبة الدمريي، مصطفى.  ،د النبوة عصر يف العامة العالقات ع

 ه 1408:  األوىل: املكرمة، 
:  ،تعليق الناس سيد ابن حممد بن ،حممد والسري املغازي فنون يف األثر عيون ع

 ه 1414 األوىل:   بريوت – القلم دار– رمضان حممد ابراهيم
 ابخلطاِب املعروف بن هيمإبرا بن حممد بن محد سليمان أبو  ، احلديث غريب غ

  - ه 1402: األوىل  .  الفكر دار -، الغرابوي إبراهيم الكرمي عبد: حتقيق
  حنبل بن حممد بن أمحد هللا عبد ،اأبو الصحابة فضائل ف

  ه 1403 األوىل،:    ، بريوت – الرسالة مؤسسة ، عباس حممد هللا وصي. د: حتقيق
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  الزخمشري أمحد، بن عمرو بن حممود سمالقا أبو ، واألثر احلديث غريب يف ف
:    ، لبنان – املعرفة دار ، إبراهيم الفضل أبو حممد- البجاوي حممد علي: حتقيق
  الثانية

 موسى بن سليمان– اخللفاء والثالثة هللا رسول مغازي من  تضمنه مبا االكتفاء ،
 ه 1420 األوىل:    بريوت – العلمية الكتب دار ، الكالعي

 ، الزخمشري عمرو بن حممود القاسم أبو ، التنزيل غوامض حقائق عن افالكش ،
 الثالثة:    بريوت العرِب الكتاب دار

 ابن"  غالب بن احلق عبد حممد أبو ، العزيز الكتاب تفسري يف  الوجيز احملرر م
 ه 1422 األوىل   بريوت – العلمية الكتب دار_  السالم عبد:  حتقيق" عطية

 صحيح" هللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر يحالصح املسند م
 الرتاث احياء دار ، الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق النيسابوري احلجاج بن مسلم ،"مسلم
  بريوت – العرِب

 أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان  الكبري، املعجم م
  الطرباين القاسم
: الطبعة ، القاهرة – تيمية ابن مكتبة: النشر دار ، السلفي يداجمل عبد بن محدي: حتقيق
 الثانية

 بن عادل:  حتقيق ، األصبهاين هللا عبد بن أمحد أبونعيم ، الصحابة معرفة م
 ه       1419 األوىل:  . الرايض – للنشر الوطن دار العزازي، يوسف
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