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 :الممخص
يعد األنمكذج الذم خمفو الرسكؿ الكريـ محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( في 

بيف اإلسالـ كاألدياف التعامؿ مع أىؿ الكتاب مستكل راقيان مف العالقة 
األخرل ، كقد تجمى ذلؾ بأنصع صكرة في كصكؿ الرسكؿ )صمى اهلل عميو 
كسمـ( إلى المدينة ككضعو  ألىـ معاىدة تشريعية في المدينة أصبحت 
أساسان لمعيكد كالمكاثيؽ التي أبرميا النبي محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( 

 .كالخمفاء الراشديف مف بعده )رضي اهلل عنيـ( 
كفي ىذا البحث سكؼ نقـك بعرض كتحميؿ كمناقشة الرؤية اإلستشراقية   

ليذه المعاىدة كتعامميا لمركاية التاريخية العربية ، فما قدمتو المصادر 
األكلية العربية ىي الحكـ في تناكؿ النص اإلستشراقي كمناقشتو ، كيقاس 

شرقيف بعرض استنادا إلى ىذه المصادر مدل التزاـ أك انحراؼ بعض المست
الركايات في دراستو لمتاريخ اإلسالمي كتحديدان تعامؿ اإلسالـ كنبيو الكريـ 

 محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( مع أىؿ الكتاب كمنيـ الييكد 
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Abstract: 

The model left behind by the Holy Prophet Muhammad 

in dealing with the people of the book is a high level of 

relationship between Islam and other religions. This was 

manifested by the brightest picture of the arrival of the 

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) to 

the city and its status to the most important legislative 

treaty in the city. Mainly the covenants and covenants 

concluded by the Prophet Muhammad (peace and 

blessings of Allah be upon him) and the later caliphs 

(may Allah be pleased with him). 

           In this paper, we will present, analyze and discuss 

the orientalist vision of this treaty and its treatment of the 

Arab historical narrative. What the Arab primary sources 

provided is the ruling on dealing with the oriental text 

and its discussion, and based on these sources, the extent 

of the orientalists' commitment or deviation in presenting 

the narratives in its study of Islamic history, Kareem 

Muhammad (peace be upon him) with the writers, 

including the Jews. 
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 المــقــدمــة

تمثؿ معاىدة المدينة كاحدة مف أبرز األمثمة عمى التسامح في اإلسالـ كالمثالية في        
 التعامؿ مع أىؿ الكتاب .

كفحكل ىذه المعاىدة كصكؿ النبي محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( إلى المدينة كاستقباؿ        
العالقة بيف  نظمتأىميا لو في السنة األكلى لميجرة كبكصكلو كضع أىـ التشريعات التي 

 المياجريف مف المسمميف  كأىؿ المدينة مف األنصار  كالييكد ضمف معاىدة المدينة.
قدميا كؿ مف ، ر األكلية العربية الركايات مفصمة ليذه المعاىدة كقد قدمت المصاد        

سعد في الطبقات كغيرىا مف  كابفاسحاؽ في سيرة الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ(   ابف
 المصادر.
كبدأ المستشرقكف بمناقشة جكانب السيرة النبكية كمنيا عالقة الرسكؿ )صمى اهلل عميو        

ت أذىانيـ ، ككتبكا العشرات مف المؤلفات غمييكد كالنصارل(  فشلاكسمـ( بأىؿ الكتاب )مف 
 في ىذا المكضكع .

كبطبيعة الحاؿ كاف مكضكع ييكد المدينة مف المسائؿ الميمة التي ناقشكىا كمف ابرز        
كالمستشرؽ  ، مكنتجكمرم كات اإلنكميزمالمستشرؽ  كىالمستشرقيف الذيف تناكلكا ىذه المعاىدة 

 يكليكس فمياكزف كغيرىـ .األلماني 
، كمف البدييي تككف المصادر العربية ىي األساس الذم استمدكا مادتيـ منيا          

يـ ىذه المصادر كالركايات الكاردة فييا بشكؿ مغرض كالبحث عف منامؿ قسـ كبير عك 
ة كميميـ إلى تأكيؿ ما ذكرتو المصادر التاريخية بصكر ، الضعيؼ كالشاذ كتجاىؿ الصحيح 

المصادر ، بأسقاطيـ لتصكراتيـ المسبقة عف المعاىدة كمحاكلتيـ اف يجعمكا عسفة كمتحيزة تم
 العربية تقكؿ ما ال تتضمنو الركايات العربية اإلسالمية .

 أوال  :ظروف المعاهدة :
، بمثابة (ُ)الصحيفة، حسب التسميات المختمفةأك  أك الكثيقة  دستكر المدينة، يعد          

نقالن عف  (ّ)ابف ىشاـيقكؿ  إذ ،(ِ) سالـفي ظؿ اإلمف الييكد ىؿ الكتاب مع أ تعاىدكؿ أ
بيف المياجريف كاالنصار،  كتابان كتب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف  ركاية ابف اسحاؽ "

" ، لكف ابف اسحاؽ لـ يحدد تاريخ مكاليـأىـ عمى دينيـ ك ييكد كعاىدىـ، كأقرٌ الفيو  كادعى 
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 نما كاف ىذا الكتاب فيما نرل حدثا  ك "  ذلؾ بكضكح بقكلو: (ْ)بينما حدد ابف سالـ المعاىدة،
 " .سالـ كيقكلف يظير اإلأقبؿ ،  مقدـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ المدينة  عند

تناكؿ المستشرقكف الصحيفة مف زكايا مختمفة تتعمؽ بماىيتيا كتاريخ تكقيعيا،       
فالمستشرؽ البريطاني مكنتجكمرم كىات
بيف  عتفاؽ أصمي كقاتمثؿ نص "بأنيا  يذكر (ٔ()ٓ)

، أك أف يككف قد أعدىا النقباء بعد اليجرة ، فيي تعالج (ٕ)محمد كقبائؿ المدينة في العقبة
كما يقكؿ -" ، فنكاتياأثارتيا ضركرة المحافظة عمى السمـ بيف القبائؿ العربيةالمشاكؿ التي 

 قد كضع قبؿ اليجرة. -كات
لكف يستبعد كات أف تككف البنكد المتعمقة بالييكد قد كتبت في تمؾ المدة فيك يقكؿ          

" ال نجد ذكر أية مفاكضات مباشرة ، قبؿ اليجرة ، بيف محمد كالييكد كلقد أدرؾ  (ٖ)أيضان 
النبي الدكر الميـ الذم يقكـ بو ىؤالء في سياسة المدينة ، كحدد المكقؼ الذم يجب عميو 

 أتخاذه نحكىـ ...".
لسنة كفي ا حدد تاريخان لعقد المعاىدة بقكلو: "  (َُ()ٗ)برككمماف المستشرؽغير أف        

الثانية لميجرة نيض النبي بميمة اصالح ذات البيف التي كقعت عمى عاتقو بطبيعة الحاؿ ، 
ككانت الحرب مع المكييف عمى كشؾ الكقكع كذلؾ عندما عقد معاىدة مسيبة  بيف المدنييف ، 

  ".حفظ لنا التاريخ نصيا 
ـ( ، قائالن: ِّٔق/ِبعد معركة بدرس سنة ) (ُُ)أما تكقيع الصحيفة فيحدده كات       

كنجح محمد في إقناع غالبية األمة بأنو يجب قبكؿ نتائج بدر ...كىذا ىك الكقت الذم يمكف "
أف تككف كتبت فيو بنكد دستكر المدينة المكجية ضد قريش كغيرىا مف البنكد التي تظير 

ر أف ترل األنصار يقبمكف مثؿ ىذه كحدة األمة سكاء في الحرب أـ في السمـ ، كأنو لمف العسي
 " .البنكد في كقت سابؽ حيف لـ تكف القطيعة قد حدثت في مكة

 الذم يرجع تاريخ عقدىا إلى ما قبؿ معركة بدر:  (ُّ( )ُِ)فمياكزفكىذا عكس ما ذكره        
يو " كقد حفظت لنا األياـ مف العصر األكؿ بعد اليجرة ، قبؿ مكقعة بدر ، كتابان لمحمد )عم

السالـ( يبيف بعض النقط الكبرل في القانكف الذم ينظـ الحياة العامة كالسياسية ككاف معمكالن 
 بو في المدينة أكؿ األمر ".

كاف عمى محمد أف يكطد الكئاـ بيف  "نو :أيذكر  (ُٓ) (ُْ)في حيف أف المستشرؽ كاىف        
ر ( كأاٌل يغفؿ انصصحابتو مف المياجريف كبيف حمفائو المستجديف مف سكاف يثرب )كىـ األ
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بعضيـ مف غير  ماىاذلؾ مجمكعة مف العقكد كالمصالحات أسبع تبرسالتو الدينية ، فأست
  "العقيدة  تحفظ بدستكر المدينة ، ككاف يتعيف عمى محمد أف يسعى إلى تحقيؽ كحدة

فيذكر" كليس ىذا الكتاب معاىدة بالمعنى األكركبي  (ُٕ )(ُٔ)لكيسالمستشرؽ برنارد أٌما        
داريان صرفا ، كبيف طبع النبي الحذر  بؿ تصريحان مف جانب كاحد، كاف الغرض منيا عمميان كا 
كالحرص كنظمت العالقات بيف المياجريف المكييف كقبائؿ المدينة كبيف ىذيف الفريقيف كبيف 

كىي األمة كاف تطكران لمقرية الجاىمية صحبتو  الييكد كالحماية التي أقامتيا ىذه الكثيقة ،
تغيرات حيكية ككانت خطكة أكلى نحك الحكـ كاالستبدادم اإلسالمي فيما بعد ، كقد أقرت 

 .أيضان النظاـ كالعادات القبمية كذلؾ أف كؿ قبيمة احتفظت بالتزاماتيا كحقكقيا نحك الغرباء " 
، كيمضي  (ُٗ)بقدـ الكثيقة أنصؼ  حيف أقٌر  ،فقد( ُٖ)رندك أما المستشرؽ األمريكي        

عف تاريخ  في البحث في مكضكع تاريخ الكثيقة ، لكنو يشتط في الحديث كاتالمستشرؽ 
 كليةالنصكص العربية التاريخية كالمصادر األ أختالؼستغالؿ أراد  التالعب ك أفقد  ، الكثيقة
لـ تكف بينو كبينيـ عيكد  النبي عندما أتخذ أجراءاتو ضد بني النضير كبني قريظة فأإلثبات 

كأنو قتميـ بدكف عيد كال ميثاؽ ، اهلل عميو كسمـ(  لذلؾ فأنيـ لـ ينكثكا اتفاقاتيـ معو )صمى
 ، كمضمكنيا الذم ال لبسى الكثيقة كامالن  نص كردتأسالمية بينيـ ،  لكف الركاية التاريخية اإل

صار كمكادعة الييكد في المدينة فيذا كاف ثابت قبؿ نتخص المياجريف كاأليشير إلى أنيا  فيو
 ،بعد غزكة الخندؽ يامفعكل ، كانتياء (ُِ)ـِِٔىػ/ُف تاريخ الكثيقة أك ،  (َِ)مكقعة بدر الكبرل

فمـ يعد معنى ليذا الحمؼ معيـ  ةاذ أخرج الرسكؿ محمد ) صمى اهلل عميو كسمـ ( بني قريظ
 .(ِِ)ما بدر منيـ مف الغدر كالخيانة بعد

بعض عند بالدستكر  ة المعاىدةسبب تسميكترل بعض المراجع العربية أف         
جتماعي لممسمميف في المدينة كعالقتيـ أنيا قانكف سياسي ميـ ك أساس أالمستشرقيف جاء عمى 

بؿ ىك بياف ىدفو جانب كاحد كلعٌميا تصريح مف  ،(ِّ)كىذا كاضح مف نصكصيا ،بغيرىـ
سالمية ال معاىدة  مف المعاىدات التي عرضت اإلالعربية تنظيـ العالقات بيف رعايا الدكلة 

  .(ِْ)سالمي فييا لـ يكف مكتمالن ف التشريع  اإلبالكقت الحاضر أل
كلى التي سار مرحمة مف المراحؿ التشريعية القانكنية األ لذلؾ فأف ىذه المعاىدة تيعىدٌ          

 .(ِٓ)ر كشريعة ربانيةأمسالمية منبثقة مف إسالـ كذلؾ مف خالؿ سياسة يا اإلعمي
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كاف ىدؼ الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ ( إنشاء قاعدة أساسية منظمة تحت كممة          
بعادىـ عف أسباب التفرقة التي كانت سائدة في  إنشاء الدكلة العربية  اإلسالمية عمييا كا 

 .(ِٔ)ليياالمدينة قبؿ أف يياجر إ
فمـ يفكر الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( في ممؾ أك ماؿ أك تجارة بؿ تفكيره ىك تكفير         

الطمأنينة كالحرية في العقيدة لمف يتبعو النتصار الحؽ كالتي تربطو مع الككف كمو عمى نيج 
 .(ِٕ)مف االتساؽ كالمحبة كالكحدة فيي غاية عميا 

 )الشروط(  :ثانيا : بنود المعاهدة 
القبائؿ المختمفة عمى أف  تعاىد بنكد المعاىدة بقكلو: "  (ِٖ)برككمماف أكجز المستشرؽ     

تؤلؼ جماعة كاحدة في ظؿ الحماية اإلليية ، بيد أنو لما كاف المؤمنكف ىـ ركح الجماعة 
نتيكا آليان إلى أالمحركة ، كلما كانت أعماليـ بحسب عرؼ العرب القديـ ممزمة لمجميع ، فقد 

كاف عمى القاتؿ أف يدفع دمو ثمف ك أف يحتمكا مقاـ الصدارة كالغمبة كألغي  نظاـ الثأر العاـ ، 
صفان  يقفكا جريمتو ، كلكف أحدان لـ يعد يجكز لو أف ينتصر لو ، كصار عمى الجماعة أف 

نفقات الحرب ، كاحدان في كجو األعداء الخارجييف ، أما الييكد فكاف عمييـ أف ييسيمكا في 
 "دكف االشتراؾ بيا عمميان ، إاٌل في األحكاؿ التي تككف فييا المدينة نفسيا مكضع اليجكـ 

"كأف كاف الييكد ال تقع عمييـ نفس الكاجبات كليس ليـ نفس  (ِٗ)فمياكزف  يعقبك         
 الحقكؽ ... كبقيت عمى القبائؿ النفقات التي ليست ذات صبغة خاصة محضة كنصكص دفع
الدية كفداء األسرل ذلؾ أنو لـ تكف قد كجدت بعد خزانة لألمة ككذلؾ بقيت لمعشيرة كالقبيمة 
مسألة الكالء ... كاتحاد القبائؿ لٌرد العدكاف مف الخارج كعمى المؤمنيف أف ينصر بعضيـ 

 بعضان دكف الناس".
ت كثيرة لمثؿ ىذه " تـ التكحد فيما بينيـ باتفاؽ مقدس ، كىناؾ حاال (َّ)كذكر كات        

الفدراليات في التاريخ ما قبؿ اإلسالمي بقيادة أناس يمتمككف سمات شخصية مميزة ، كمع ذلؾ 
نما  كفي ىذه الحاؿ ، لـ تكف ىالة محمد العسكرية ىي مىٍف كجيت الناس لقبكلو كزعيـ عمييـ كا 

تمتمؾ أساسان دينيان  النبكة التي كاف يحتضنيا كبالتالي كانت " الجماعة" التي أخذت بالتشكؿ ،
، كمف المستحسف أف نشير إلى أنو مف شبو المستحيؿ أف يفكر العرب في زماف محمد بأم 
كحدة سياسية إال ضمف إطار كحدة سياسية مشركطة بشركط مألكفة بالنسبة إلييـ : القبيمة أك 

 مجمكعات قرابيو" 
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ىذه الحقكؽ كميا اندثرت ككانت  فيذكر " أما في داخؿ األمة فأف (ُّ)برنارد لكيسأما        
التزامات تعرض عمى النبي لمفصؿ فييا كلـ يستثني مف ىذا إاٌل قريش استثناءن خاصان ، ككاف 
ال يجكز لفريؽ بمقتضاىا أف يعقد صمحان منفصالن مع قكـ أغراب، ككاف المعتدكف عمى األمة 

 يعتبركف خارجييف عمى الجماعة "   .
" ففي ىذه الكثيقة التي تنطكم عمى أىمية تاريخية كقانكنية  (ّّ )(ِّ)برييميگكذكر         

كلغكية أعمف النبي بأف جميع سكاف المدينة المؤمنكف منيـ كالكثنيكف كالييكد أمة كاحدة ، 
كسعى جاىدان إلى تنظيـ العالقات بيف مختمؼ عناصرىا ، مكجبان إياىـ بالمحافظة عمى بعض 

راقة الدماء كالثأر ... مع الكاقع المعايير التقميدية المحددة ا لسائدة ... في حاالت الفداء كا 
الجديد ... سمي النبي كحاكـ أك قاضي لحؿ نزاعات غير محددة كنزاعات غير مخصصة 

 ...يديف الجميع إلية بالطاعة غير المشركطة ".
كاف تحالؼ  فعمؽ أيضان عمى الكثيقة قائالن "  (ّٓ( )ّْ)أما المستشرؽ الفرنسي درمنغـ       

كعيد بيف المياجريف كاألنصار كالقبائؿ الييكدية كحمفائيا كمف ظؿ مشركان مف األكس كالخزرج 
عمى التعاكف كالدفاع عف المدينة ...ليـ حرية العبادة كحؽ الحماية عمى المسمميف ، ككاف 

 الرسكؿ ". كعد مف الييكد بأف يشترككا في نفقات الحرب ... إال يخمفكا أك يحاربكا إاٌل بإذف
" كتنص ىذه الكثيقة بشكؿ جمي كبدكف لبس عمى حقكؽ  (ّٕ) (ّٔ)كيذكر مكرك        

ككاجبات كؿ أعضاء المجتمع الذيف يعيشكف في المدينة عمى الرغـ مف أف السيرة تراعي سيرة 
المتكارث كالمتفؽ عميو تقكؿ أف  (ّٖ)حياة النبي صمى اهلل عميو كسمـ بمنظكرىا األكرثذككسي

 ابة الصحيفة كقعت مباشرة بعد دخكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ بالمدينة ".كت
 أٌما الركاية التاريخية فتكضح البنكد األساسية نع الييكد كجاء فييا :          

كأف ييكد بني عكؼ أمة مع المؤمنيف ، لمييكد دينيـ كلممسمميف مكالييـ كأنفسيـ إال مف  -ُ
 .(َْ)إال نفسو كأىؿ بيتو (ّٗ)تغظمـ  نفسو كأثـ فإنو ال يك 

 .(ُْ)كأنو مف تبعنا مف الييكد فأف لو النصر كاألسكة غير مظمكميف كال ميتناصر عمييـ-ِ
كأف عمى الييكد نفقتيـ كعمى المسمميف نفقتيـ ، كأف بينيـ النصر عمى مف حارب أىؿ -ّ

 .(ِْ)ىذه الصحيفة كأف بينيـ النصح كالنصيحة كالبر دكف األثـ 
كأنو ال يىنجز عمى ثأر جيرح ، كأنو مف فتؾ فبنفسو كأىؿ بيتو إال مف ظمـ كأف اهلل عمى أبىرَّ -ْ

 ىذا.
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كأنو ال يحكؿ ىذا الكتاب دكف ظالـ اك آثـ ، كانو مف خرج آمف كمف قعد آمف بالمدينة إال  -ٓ
 . (ّْ ))صمى اهلل عميو كسمـ( مف ظمـ كأثـ ، كاف اهلل جاره لمف بىرَّ كاتقى كمحمد رسكؿ اهلل

كأنو ما كاف بيف أىؿ ىذه الصحيفة مف حدث أك اشتجار ييخاؼ فساده فأف مرده إلى اهلل  -ٔ
لى محمد رسكؿ اهلل كأف اهلل عمى ما أتقى ما في ىذه الصحيفة  )صمى اهلل عميو كسمـ( كا 

 .(ْْ)كأبىرَّ 
 كأف يثرب حراـ جكفيا ألىؿ ىذه الصحيفة.-ٕ
 كالنفس غير مضار ، كال آثـ .كأف الجار -ٖ

 . (ْٓ)كأنو ال تجار حرمة إال بأذف أىميا -َُ
كأف ييكد األكس كمف الييكد اآلخريف مكالييـ كأنفسيـ عمى مثؿ ما ألىؿ الصحيفة مع -ُُ

البر المحض مف أىؿ ىذه الصحيفة كأف البر دكف األثـ ال يكسب كاسب إاٌل عمى نفسو ، كأف 
 ىذه الصحيفة .اهلل عمى ما أحدث ما في 

كأنيـ إذا دعكا إلى صمح يصالحكنو كيمبسكنو ، فأنيـ يصالحكنو كيمبسكنو ، كأنيـ إذا -ُِ
 . (ْٔ)دعكا إلى مثؿ ذلؾ فأف ليـ عمى المؤمنيف إال مف حارب في الديف

مف ظمميـ أك التعدم عمييـ مف خالؿ  محمد )صمى اهلل عميو كسمـ(كقد حذر النبي        
ء مف كاف في المدينة مف الييكد كغيرىـ فال يكجد في القرآف أم تعصب ىذه الكثيقة سكا

 .(ْٕ)ضدىـ
أف الييكد عمييـ االسياـ في نفقات الحرب دكف االشتراؾ فييا  (ْٖ)لقد ذكر برككمماف      

مالـ تمس المدينة؛ فالثابت في الكثيقة ىك أف عمى الييكد نفقتيـ كعمى المسمميف نفقتيـ كأف 
بينيـ النصر عمى مف حارب أىؿ ىذه الصحيفة ، كأف بينيـ النصح كالنصيحة كالبر دكف 

 . (ْٗ)األثـ
؛ فكردت في نص الكثيقة بأف الييكد أمة مع  عف مبدأ )األمة( (َٓ)أما ما ذكره كات      

المؤمنيف كلمييكد دينيـ كلممسمميف مكالييـ كأنفسيـ إاٌل مف ظمـ نفسو كأثـ فأنو ال يكتغ إال 
 .(ُٓ)نفسو كأىؿ بيتو

أف الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( عاىد الييكد أال يحاربكا كال  (ِٓ)كقد ذكر الطبرم       
 نكا أحدان ضده فضالن عف العديد مف االلتزامات األخرل .يعاك 
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أما بالنسبة لفمياكزف كادعاءاتو بأف الكثيقة لـ تمنح الحقكؽ لمييكد كغيرىا مف األقاكيؿ،       
فنذكر أف التعاقد الذم قاـ بو المسممكف مع الديانات األخرل يعتبر أساسو النصر لممظمكـ 

ثـ، كىذا مثبت مف خالؿ نصكصيا الكاضحة كاعتبرت ىي كالنصح كالنصيحة كالبر دكف األ
أساس المعامالت كاعطاء الحرية عمى قاعدة االستقالؿ كىذا منح لكؿ فرد مف األفراد دكف 

 .(ّٓ)ظمـ أك تحيز آلخر
فعندما نطالع نصكص الكثيقة التي بيف الرسكؿ محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( كالييكد        

سالـ كاف عادالن في تعاممو مع أىؿ الكتاب )الييكد( فقد ذكرت الكثيقة نعمـ عمـ اليقيف أف اإل
كبذلؾ  (ْٓ )النبكية المعبرة بكممة المكادعة دكمان مع الييكد ) بأف ليـ دينيـ كلممسمميف دينيـ(

 منحيـ الحرية الدينية التي لـ تمنحيا سمطة قبمة ألم فئة مخالفة في الديف.
ذم عرؼ عنو التمحيص كالنقد، قد تجاىؿ ذلؾ عندما تكمـ عف الغريب أف فمياكزف ال        

الكثيقة كلـ يناقش أصالتيا إاٌل نادران كألنو مؤيدان أٌف النبي محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( جاء 
بيدؼ لتحقيؽ حمـ سياسي كأبتعد فمياكزف بأقاكيمو عف الحقيقة التاريخية ، كىدؼ النبي محمد 

 .(ٓٓ)جاء مف أجمو لغايةو في نفسو)صمى اهلل عميو كسمـ( الذم 
: " ككتب رسكؿ اهلل محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( كتابان بيف   (ٔٓ)فقاؿ ابف ىشاـ       

المياجريف كاألنصار ، كادعى فيو ييكد كعاىدىـ كأقرىـ عمى دينيـ كأمكاليـ كشرط ليـ كأشترط 
 عمييـ"
ىك عقد الجكار كالذمة فيي مف كقد عرؼ العرب منذ القديـ التناصر بالجكار ك        

مقتضيات العربي كشيامتو أف يحمي الجار المستجير كيقاتؿ عنو كيطمب حقو كيمنع عنو ما 
 .(ٕٓ)يمنع نفسو
فقد أكد النبي محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( عمى االعتراؼ بالييكد أنيـ أمو مع        

عرب الذم أقٌرىـ عمى حريتيـ المسمميف كذلؾ مف خالؿ أكؿ دستكر في المدينة قد عرضو ال
 .(ٖٓ)الدينية
كقد نطقت الكثيقة برغبة المسمميف في تعاكنيـ مع الييكد ، كنشر السكينة في أرض        

المدينة كالضرب عمى أيدم العاديف أيان كاف دينيـ ، فقد نصت الكثيقة عمى حرية الديف 
ت عمى نصرة المظمـك كمحاربة مكفكلة كذلؾ مف خالؿ العبارات في ىذه المعاىدة التي أكدٌ 
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المعتدم كرعاية الحقكؽ سكاء الخاصة أك العامة فأتفؽ المسممكف كالييكد بالدفاع عف المدينة 
 .(ٗٓ)كحرية الخركج كالدخكؿ لمف يحفظ تمؾ الحرمة 

يتفقاف عمى أف الرسكؿ محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( قد كادع  (َٔ)فالبالذرم كالطبرم        
يذكر نصي الكتاب  (ُٔ)الييكد ، رغـ أف البالذرم لـ يذكر نص الكثيقة ،  إاٌل أٌف ابف زنجكيو

بقكلو: "ىذا كتاب مف محمد النبي رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( بيف المؤمنيف كأىؿ 
جميع األطراؼ بالتفصيؿ كزيادة في اإليضاح كالتككيد بعيدان المدينة كمكادعة الييكد" ، إذ ذكر 

 عف الغمكض حتى ال يككف ىناؾ خطأ اك التباس تاريخي. 
في كتابو األمكاؿ بأف المؤمنيف كالمسمميف كمف لحؽ بيـ أمة  (ِٔ)كما أكٌد  ابف ساٌلـ    

حتى ذيكر حديثان طكيؿ  بينيـ معاقميـ األكلى (ْٔ)يتعاقمكف (ّٔ)كاحدة كمف الناس كعمى ربعاتيـ
 عف المعاقؿ.

أما قكؿ لكيس عف ازدكاجية لفظة )األمة( فمقد أكضح الرسكؿ محمد )صمى اهلل عميو          
كسمـ( ىذا المبدأ الجديد بأنو الغى الزعامة القبمية كدخؿ الييكد في ظؿ ىذا المفيكـ فأف 

كسمـ( أكد عمى مبدأ االحتراـ  المسمميف أمة كاحدة دكف الناس كأف الرسكؿ )صمى اهلل عميو
)رضي اهلل عنو( أسمـ بمكة فحبسو أبكه  (ٓٔ)كخاصة مع الييكد كخير دليؿ عندما أبا جندؿ

كىرب منو كقد رده الرسكؿ محمد عميو الصالة كالسالـ كأصبح يصرخ ) يا معشر المسمميف ( 
مـ( : ) يا ابا جندؿ ارد الى المشركيف يفتنكني في ديني فقاؿ رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كس

اصبر كاحتسب فأف اهلل جاعؿ لؾ كلمف معؾ مف المستضعفيف بمكة فرجان كمخرجان كاف عقدنا 
 . (ٔٔ)بيننا كبينيـ صمحان عيدان كال يككف الغدر بيـ( 

مما يشير إلى مبدأ االحتراـ اإلسالمي لممعاىدات كالمكاثيؽ المعقكدة بيو كبيف         
 . (ٕٔ)سنيف األطراؼ األخرل منذ ال

ما ذكره كات مف أف االتفاؽ المكجكد في الكثيقة كاف بيف األنصار كمحمد رسكؿ اهلل      
)صمى اهلل عميو كسمـ(  فقط دكف الييكد ، فيذا محض افتراء كال مكاف لو مف الصحة 
فاإلطار السياسي العاـ الذم يجمع أىؿ الصحيفة ىك انضماـ الييكد إلى أمة اإلسالـ فيذا 

 .(ٖٔ)ؼ األكؿ الذم راكد النبي محمد)صمى اهلل عميو كسمـ( في أكؿ قدكمو لممدينةاليد
لذلؾ فأف المسمميف عيٌدكا أٌمة كاحدة تربطيـ رابطة اإلسالـ، كلـ يعامؿ الييكد عمى          

 أنيـ أٌمة كاحدة بؿ كقبائؿ كبطكف حتى ال تؤخذ قبيمة بجريرة كخطأ قبيمة أخرل.
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في الخطكات التي أتخذىا الرسكؿ محمد)صمى اهلل عميو كسمـ( ألف  كىذا ما نجده       
الكثيقة تركت لمييكد حرية إدارة شؤكنيـ الخاصة، أما الشؤكف العامة التي تتعمؽ بالمدينة 

 .(ٗٔ)فمرجعيا لمرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( 
ـٍ سىمَّاعيكفى ًلٍمكىًذًب أىكَّاليكفى ًلمسٍُّحًت فىًإٍف  تعالى :}كجاء ىذا تأكيدان لقكلو          اءيكؾى فىاٍحكي جى

ـٍ أىٍك أىٍعًرٍض  ـٍ ًباٍلًقٍسًط بىٍينىيي ـٍ بىٍينىيي كىٍمتى فىاٍحكي ٍف حى كؾى شىٍيئنا كىاً  ٍنييـٍ فىمىٍف يىضيرُّ ٍف تيٍعًرٍض عى ـٍ كىاً  ٍنيي عى
}  .(َٕ)ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطيفى

 : نتائج المعاهدة : ثالثا  
" ارتباط الييكد بصكرة غير مباشرة بيذه األمة كحمفاء لمقبائؿ  (ُٕ)لقد ذكر كات         

" أف أطار حياة المسمميف في  (ِٕ)العربية التي تؤلؼ جزءان مف ىذه األمة "، كيذكر أيضان 
المدينة تحرر في ىذه الفترة تبعان لمختمؼ العكامؿ االقتصادية كالمادية ... ككاف محمد 
يسترشد باألفكار ، المكجكدة في القرآف المتماسكة ... لمناسبتيا لحاالت كظركؼ مختمفة ... 

التي تقتنع كحكمتو الخاصة كالبراعة كالصبر مف صفات السياسي ... رجؿ الدكلة 
بيا...كأدراؾ أىمية ىذه األفكار األساسية كالكيفية التي تـ تكييفيا تدريجيان كفقان الحتياجات 

 المدينة كمشكالتيا ".
في ذلؾ حينما قاؿ: " أستقر محمد كأستطاع أف ينظـ شؤكف  (ّٕ)كقد سبقو درمنغـ       

ديدة بعيدة عف التعصبات القبمية العبادة ...أقاـ في جزيرة العرب مجتمعان مدنيان عمى أسس ج
... لكف سمطانة لـ يتكطد إاٌل بعد انتصاراتو الكبرل ... كاف كثير التسامح نحك الييكد 

 ..." . (ْٕ)كيصكـ يـك يصكمكف ...فآمف بعض مف أجنادىـ كعبد اهلل بف سالـ
مقتضى ذلؾ إذ قاؿ  : " كب (ٕٓ)كلعؿ مرجع ىذه األفكار إلى مستشرؽ أقدـ ىك فمياكزف       

أصبح كاجبان عمى القبائؿ أف تتنازؿ عف حؽ األخذ بالثأر فيما بينيا ، أعنى مف قبائؿ المدينة 
 ".قاـ نزاع كجب أف يعرض عمى القضاءألف أكؿ غاية لألمة ىي منع الحرب في الداخؿ فإذا 

كؿ قكلو :" كقد حفظت لنا األياـ مف العصر األ في مكضع أخر (ٕٔ)فمياكزف كيضيؼ       
بعد اليجرة ، قبؿ مكقعة بدر ، كتابان لمحمد )عميو السالـ( يبيف بعض النقاط الكبرل في 

 القانكف الذم ينظـ الحياة العامة كالسياسية ككاف معمكالن بو في المدينة أكؿ األمر ".
ىذا المفيـك بأف : " ... حككمة ىذا المجتمع ليست مكمفة بغير ما (ٖٕ ()ٕٕ)كأكد سيديك       

فرضو الشريعة كيمكف لكؿ مسمـ في ىذا المجتمع أف يقيـ الصمكات كيقكـ بالكعظ في ت
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المساجد كيفكض إلى ذكم البصائر في ىذا المجتمع أف يفضكا في الخصكمات مستنديف في 
 أحكاميـ إلى القرآف ... كيككف محمد قد أتـ اشتراع العرب الحديث ".

بعض مف النتائج الدينية كاالجتماعية لكثيقة المدينة ذاكران أنو تـ  (ٕٗ)أكضح مكرك كما        
" أعتبار صحيفة المدينة مف أىـ التحؼ الثمينة لبداية الدعكة اإلسالمية كىي تسمط أضكاء 

 .كاشفة عمى أسس العقيدة اإلسالمية لحقف الدماء التي كانت تسفؾ فيما بيف أىؿ يثرب"

مع ىذا الرأم كذكر : " تنظيـ الجماعة اإلسالمية ...سيكب  (ُٖ ()َٖ)كقد أتفؽ ماسية        
 .في قالب كاحد المكييف المياجرييف كالمدنييف مف مسمميف كالغير مسمميف"

أف الييكد " يياجمكف كؿ ما بنى عميو محمد رسالتو مف أفكار  (ِٖ)كرغـ ىذا ذكر كات        
 أم البنية األساسية ألفكاره".

مع ىذا الرأم كيؤكده بأنو " كاف النبي يرجكا أف يدخؿ الييكد  (ْٖ ()ّٖ)كيتفؽ كلفنسكف       
في اإلسالـ بطريؽ المجادلة كالمناقشة ... صبر عمييـ إلى يكـ بدر حيث صارت الظركؼ 
مالئمة لمدخكؿ معيـ في حرب دمكية ... كظيرت عند األنصار سياسة جديدة حيث صممكا 

ف أف يندمج الييكد مع العرب بكاسطة اعتناؽ اإلسالـ أك يحاربكىـ حتى عمى أحد األمري
اًء فىقىٍد سىأىليكا  : بدليؿ قكلو تعالىيجمكىـ "،  ـٍ ًكتىابنا ًمفى السَّمى مىٍيًي } يىٍسأىليؾى أىٍىؿي اٍلًكتىاًب أىٍف تينىزِّؿى عى

ٍيرىةن فى  ذيكا اٍلًعٍجؿى ًمٍف بىٍعًد ميكسىى أىٍكبىرى ًمٍف ذىًلؾى فىقىاليكا أىًرنىا المَّوى جى ـٍ ثيَـّ اتَّخى اًعقىةي ًبظيٍمًمًي ذىٍتييـي الصَّ أىخى
اءىٍتييـي اٍلبىيِّنىاتي فىعىفىٍكنىا عىٍف ذىًلؾى كىآتىٍينىا ميكسىى سيٍمطىاننا ميًبيننا { مىا جى
، بعد ىذه المخاصمة (ٖٓ)

 .(ٖٔ)كالعداء حتى تمبد الجك
قيمة كال تقبؿ  ذاتي ستشرقيف لمكثيقة قائالن " تعتبر الكثيقة رؤية الم (ٕٖ)برييميگكيختتـ        

 . مية تاريخية كقانكنية كلغكية"أىالشؾ كتنطكم عمى 
كبعد الرجكع إلى الركاية التاريخية اعتبرت ىذه الكثيقة فتحان في الحياة السياسية لمنبي        

ألنيا تقرر حرية العقيدة  )صمى اهلل عميو كسمـ( كمف الكثائؽ السياسية الجديرة باألعجاب
 .(ٖٖ)كالرأم كحرمة المدينة كحرمة الحياة كحرمة الممؾ كتحريـ الجريمة 

كبانعقادىا استقرت األجكاء في المدينة كتكطد األمف كأستطاع الرسكؿ صمى اهلل عميو         
 .(ٖٗ)كسمـ التفرغ لمكاجية األخطار الخارجية بعد أف سيطر داخميا 

إذ لـ يكف ىناؾ أم اعتداء مف قريش ضد المسمميف في السنة األكلى لميجرة ككأنيـ قنعكا     
 . (َٗ)بخركجيـ مف مكة 
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، إذ كانكا يتمنكف ظيكر النبي محمد (ُٗ)كرغـ أف ىذه المعاىدة قد منحت الييكد األماف    
صدقكه ألنيـ كجدكا )صمى اهلل عميو كسمـ( مف بينيـ كذكرت صفاتو في كتاباتيـ كبظيكر لـ ي

، إاٌل أنيـ نقضكا ىذه المعاىدة  (ِٗ)نفر يسير بينما ذكر عندىـ يدخؿ الجنة معو سبعكف ألفان 
فكاف أكؿ الناقضيف لمعيد ىـ بنك قينقاعى كأكؿ أرض يفتحيا فييـ الرسكؿ )صمى اهلل عميو 

كسمـ( مف ، رغـ  ما قدمة ليـ الرسكؿ )صمى اهلل عميو (ّٗ)كسمـ( ىي أرض بني النضير 
قكلو تعالى :   (ْٗ)بمبدأ  حقكؽ كنيج المنيج العدؿ معيـ ألف دستكر الدكلة اإلسالمي التزاـ

}كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل{
عمى جميع حقكقيـ كال فرؽ بينيـ كبيف  حصكليـبالرغـ مف  (ٓٗ)

 .(ٔٗ)المسمميف 
اع تـ اجالءىـ بعد أف  قتمكا مسممان، حاصر الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( ييكد بني قينق    

أما بنك النضير فعكقبكا بالجالء عمى أثر محاكلتيـ قتؿ الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( حيف 
جاء ليـ  لالستعانة في دفع  الدية،  فتـ جالءىـ بعد حصارىـ كأمرىـ بحمؿ ما تستطيع األبؿ 

ىي األخرل بعد ما بدر منيـ مف  أف تحممو كتفرقكا بيف خيبر كقريظة التي  تمت محاصرتيا
غدر كالكقكؼ مع مشركي قريش في أحمؾ الظركؼ التي مر بيا الرسكؿ )صمى اهلل عميو 
كسمـ( في غزكة الخندؽ كبعد اف رد الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( الحكـ لسعد بف معاذ 

 .(ٖٗ)في امرىـ الذم نفذ بسبي االمكاؿ كالذرارم كقتميـ (ٕٗ)
ك  يتضح  أف بقاء الييكد في المدينة كاف  منظـ كفؽ كثيقة كمعاىدة كال تيؤخذ طائفة        

، رغـ تكرار المحاكالت التي أبداىا الييكد لمخيانة كالغدر كاستغالؿ (ٗٗ)بجريرة طائفة أخرل 
 الفرص لإلساءة لمرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( غير مباليف بما جاء بو الرسكؿ )عميو الصالة

 .(ََُ)كالسالـ( مف الرغبة في السمـ معيـ 
عمى مبدأ  كدٌ أف الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( أة كاحدة دكف الناس ك مٌ أف المسمميف أف     
، ككاف نتيجة الجتماع المياجريف كاألنصار كالييكد في  (َُُ)مع الييكد كال سيما حتراـ األ

، كقد لى الكعبة إكتحكؿ القبمة  ، خ بالقرآفالنسفي بعض المفاىيـ منيا تغير  مجتمع كاحد طرأ
أيعجب الييكد اىؿ الكتاب بتكجو الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( نحك بيت المقدس عند 
الصالة كبتغيرىا نحك الكعبة الشريفة أنكركا عميو ذلؾ ، ألنيا قبمتيـ التي يتكجيكف إلييا 

}مىا نىٍنسىٍخ ًمٍف بدليؿ قكلو تعالى : ى زيادة العداء ككقكؼ الييكد مع قريش  إلدل أمما ،(َُِ)
مىى كيؿِّ شىٍيءو قىًديره { ـٍ أىفَّ المَّوى عى ـٍ تىٍعمى ٍيرو ًمٍنيىا أىٍك ًمٍثًميىا أىلى آيىةو أىٍك نيٍنًسيىا نىٍأًت ًبخى
(َُّ). 
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، ك الكالء بنفس الكقت  لمرسكؿ  كاف ظيكر طبقة المنافقيف التي أظيرت العداكة  تارةن        
،  أثر (َُٓ ()َُْ))صمى اهلل عميو كسمـ( تارة أخرل ،  كعمى رأسيـ عبد اهلل بف أبي سمكؿ

تضميف كثيقة المدينة أحكاـ كمبادئ لمتعامؿ مع ىذه الطكائؼ كالطبقات كالجاليات كجاء فييا 
مف قعد آمفه بالمدينة ، إاٌل مف كأنو ال يحكؿ ىذا الكتاب دكف ظالـ أك آثـ كأنو مف خرج آمف ك 

ظمـ كأثـ ، كأف اهلل لجاره لمف بيرَّ كأتقى ، كمحمد رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( كبيف 
مىٍكا ًإلىى  : بقكلو تعالى (َُٔ)القرآف الكريـ دكر المنافقيف ذىا خى نَّا كىاً  نيكا قىاليكا آمى ذىا لىقيكا الًَّذيفى آمى }كىاً 

ـٍ قىالي  ـٍ ًإنَّمىا نىٍحفي ميٍستىٍيًزئيكفى { شىيىاًطيًنًي كا ًإنَّا مىعىكي
 الديف تمتعكا اختالؼك بالرغـ مف  ، (َُٕ)

 .(َُٖ)بالمكاطنة ، بشرط االلتزاـ بشركطيا الكاجبة
 النتائج
عقده الرسكؿ )صمى اهلل عميو يتضح مما ذكر أف المستشرقيف ناقشكا العيد الذم        
بالسنة األكلى لميجرة ، كأف النصكص األساسية التي عرضكىا ( مع الييكد في المدينة كسمـ

 تستند إلى ما كرد في المصادر األكلية العربية اإلسالمية .
كلـ ينصؼ بعضيـ في عرضو لتمؾ النصكص أك مناقشتيا أك االستنتاج كالبناء عمى    

ـ في نظرتيـ أساسيا ، اظيركا تحيزات كاضحة كجمية نابعة مف نظرتيـ المسبقة ، التي تتحك
 لإلسالـ في دينة كتاريخو كحضارتو .

ذ كاف ىناؾ مف المستشرقيف مف أنصؼ كأراد قكؿ الحقيقة ، فأف رؤيتو يشكبيا بعض      كا 
ك إنما عمى العكس كيجب  االستشراقيةاألخطاء ، كىذا ال يجعمنا نغفؿ االىتماـ بالدراسات 

 ذىا .كمناقشتيا كتنفي االستشراقيةعمينا استعراض الرؤل 
 

  االحاالت
 

                                                 
قاسـ ، عكف الشريؼ : دبمكماسية محمد دراسػة لنشػأة الدكلػة اإلسػالمية فػي ضػكء رسػائؿ النبػي كمعاىداتػو  (ُ) 

جمرم: الفكػػػػر السياسػػػػي ك ؛ كات ، مكنتػػػػُٔـ( ، صُُٔٗىػػػػػ/ُُّٖ-، السػػػػكداف جامعػػػػة الخرطػػػػـك ُ،)ط
، ـ( ُُٖٗىػػػػػ/َُِْ-، دار الحداثػػػػة ُاإلسػػػػالمي المفػػػػاىيـ األساسػػػػية ، ترجمػػػػة : صػػػػبحي حديػػػػدم ،)ط

؛ محمكد ، حسف احمد : الدكلة اإلسالمية األكلى عيد البعثة النبكية ، )دار الفكر العربي ، القاىرة ُُص
 .ْٔـ( ، صُٖٗٗىػ/ُُْٗ-



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)ِِٕٕ ) 
 

                                                                                                                                        
؛ العمػػرم ، أكػػـر ضػػياء : المجتمػػع المػػدني فػػي عيػػد النبػػكة خصائصػػو ُٔقاسػػـ : دبمكماسػػية محمػػد ، ص (ِ)

 –تػػػػػراث اإلسػػػػػالمي السػػػػػعكدية  ، المدينػػػػػة المنػػػػػكرة ، المجمػػػػػس العممػػػػػي أحيػػػػػاء الُكتنظيماتػػػػػو األكلػػػػػى ،)ط
 .َُٕـ(، صُّٖٗىػ/َُّْ

، دار ّالسػػػيرة النبكيػػػة إلبػػػف ىشػػػاـ ،)ط :ـ(  ّّٖىػػػػ/ُِٖأبػػػك محمػػػد عبػػػد الممػػػؾ بػػػف أيػػػكب الحميػػػرم )ت (ّ)
 .َُٔ، ص ِج ،ـ( َُٗٗق/َُُْ-الكتاب العربي ،بيركت 

كتػاب األمػكاؿ ، تحقيػؽ : خميػؿ محمػد ىػكاس ، : ( ـ ّٖٖىػ/ِِْأبك عبيد القاسـ بف عبد اهلل اليركم )ت (ْ)
  .ِٔٔص، ال . ت(  –) دار الفكر ،  بيركت 

ات : مستشػػرؽ أنكميػػزم كػػاف أسػػتاذ لمدراسػػات اإلسػػالمية فػػي جامعػػة أدنبػػرة كقػػد أىػػتـ بالكتابػػة كى  مكنتجػػكمرم (ٓ)
كالدراسة عف حياة النبي محمد ) صمى اهلل عميو كسمـ( كمف مؤلفاتو الميمة في ىذا الجانب كتاب ) محمد 

امييػػػا كأغراضػػػيا ة اإلستشػػػراقية مر كػػػ: الحر ، رشػػػيد عبػػػدالرحمف النبػػػي كرجػػػؿ الدكلػػػة( ، يينظػػػر :  العبيػػػدم 
  .ُّٓ-ُّْ، ص ـ(ََِّق/ُِْْ-،)بغداد 

ال. ت( ،  –محمػػػػػد فػػػػػي المدينػػػػػة ، ترجمػػػػػة : شػػػػػعباف بركػػػػػات ، )منشػػػػػكرات المكتبػػػػػة العصػػػػػرية ، بيػػػػػركت  (ٔ)
 .ّْٔص

العقبة : كىي مف عقاب الجبؿ كيراد بيا المكاف الذم بايع فيو األنصػار الرسػكؿ )صػمى اهلل عميػو كسػمـ( ،  (ٕ)
: ـ( ُٖٕٓق/ٖٔٗراتي ، جماؿ الػديف محمػد طػاىر بػف عمػي الصػديقي الينػدم الفىتَّنًػي )ت  يينظر : الكج

، مطبعػة مجمػس دائػرة المعػارؼ العثمانيػة  ّمجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطػائؼ األخبػار ، )ط
 .ّْٔ، صّـ( ،جُٕٔٗىػ/  ُّٕٖ -

 .ِٖٗمحمد في المدينة ، ص (ٖ)
ـ فػػػي ركسػػػتكؾ ألمػػػاني األصػػػؿ كظيػػػرت ميكلػػػو لمدراسػػػات ُٖٖٔبرككممػػػاف : كلػػػد كػػػاركؿ برككممػػػاف سػػػنة  (ٗ)

الشرقية حيث ليػذا السػبب كػاف يحضػر محاضػرات كدركس لمغػة العربيػة ككػاف ميػاالن لمكتابػة فػي التفاصػيؿ 
، دار العمػػـ  ّمكسػػكعة المستشػػرقيف،)ط: بػػدكم، عبػػد الػػرحمف الدقيقػػة ككتػػب فػػي األدب العربػػي ، يينظػػر : 

 ة اإلستشػراقية مرامييػا كأغراضػيا ،كػ؛ العبيدم: الحر ٗٗ-ٖٗ، ص ـ(ُّٗٗق/ُُْْ-لممالييف ،بيركت 
 .َُِص

، دار العمػػػػـ ٓكػػػارؿ : تػػػػاريخ الشػػػػعكب اإلسػػػػالمية ، ترجمػػػػة : نبيػػػو أمػػػػيف فػػػػارس ك منيػػػػر البعمبكػػػػي ، ) ط (َُ)
 .ْٔـ( ، صُٖٔٗىػ/ُّٖٖ-لممالييف ، بيركت 

 .ّْٓ-ّّٓالمدينة ، صمحمد في  (ُُ)
فمياكزف :  مؤرخ كمستشػرؽ المػاني، مػف أبػرز مػف كتػب عػف الييػكد كتػاريخيـ، كأنتقػد مكثكقيػة النصػكص  (ُِ)    

الييكدية المقدسة، أنتقؿ إلى دراسة التاريخ اإلسالمي كأنتج عددان مف الكتب مف أشيرىا كتاب تاريخ الدكلػة 
؛ العبيػػػدم : الحركػػػة اإلستشػػػراقية مرامييػػػا ، َْٖالمستشػػػرقيف ، صالعربيػػػة:  يينظػػػر : بػػػدكم : مكسػػػكعة 

 .ُِّ-ُِِص
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يكليػكس : تػاريخ الدكلػة العربيػة منػذ ظيػكر اإلسػالـ الػػى نيايػة الدكلػة األمكيػة ، ترجمػة : عبػد اليػادم أبػػك  (ُّ)

 .ُٓ-ُّـ( ، صُٖٔٗىػ/ُّٖٖ -، د. ـِريده ،)ط
الشػػرؽ االدنػػى فػػي عيػػد الحػػركب الصػػميبية كلػػد سػػنة كػػاىف كمػػكد  : مستشػػرؽ فرنسػػي تخصػػص فػػي تػػاريخ  (ُْ)

ـ في باريس لو رسالة في الدكتكراه بعنكاف شماؿ سكرية في عصر الحركب الصميبية ينظر : بدكم َُٗٗ
، دار الكتػب العمميػة ُمعجػـ أسػماء المستشػرقيف، ) ط: مراد ، يحيػى ؛ َْٔ: مكسكعة المستشرقيف ، ص

  .ُٔٓ-َٔٓص، ـ( ََِْىػ/ُِْٓ-، بيركت 
، ُكمػػكد : تػػاريخ العػػرب كالشػػعكب اإلسػػالمية منػػذ ظيػػكر اإلسػػالـ حتػػى بدايػػة اإلمبراطكريػػة العثمانيػػة ، )ط (ُٓ)

 .ُٔـ( ، صُِٕٗىػ/ُِّٗ-دار الحقيقة ، بيركت 
ـ ، كىػػك اسػػتاذ الدراسػػات الخاصػػة ُُٔٗبرنػػارد لػػكيس : مستشػػرؽ بريطػػاني امريكػػي: كلػػد فػػي لنػػدف سػػنة  (ُٔ)

ى في جامعة برنستكف صييكني متطرؼ نكعا ما يدعك لمعنؼ لتحقيػؽ اىػداؼ الصػييكنية فػي بالشرؽ االدن
حماس كتعصب كمعرفتو بالتاريخ االسػالمي ىػدفيا لخدمػة مصػمحة السياسػة ، ينظػر : : بػدكم : مكسػكعة 

  .ّّٔ؛ العبيدم : الحركة اإلستشراقية ، صِّٔ-ِِٔالمستشرقيف ، ص
، دار العمػـ لمماليػيف ، بيػركت ُ: نبيو أميف فػارس كمحمػكد يكسػؼ زايػد ، )طالعرب في التاريخ ، تعريب  (ُٕ)

 .ٔٓـ( ، صُْٓٗىػ/ُّْٕ-
دكنر : مستشرؽ أمريكي ، حصؿ عمى الدكتكراه مف جامعة برنستكف في الكاليات المتحدة كىك بركفيسػكر  (ُٖ)

ة فػػي جامعػػة أردلنػػؾ فػػي تػػاريخ الشػػرؽ األدنػػى فػػي جامعػػة شػػيكاغك درس العربيػػة فػػي لبنػػاف كالمغػػات الشػػرقي
ـ مػف مؤلفاتػو الكتػاب ُِٖٗألمانيا كمف ثـ قاـ بالتدريس فػي جامعػة يػاؿ كأنتقػؿ إلػى جامعػة شػيكاغك عػاـ 

 ـ ، يينظر : ُُٖٗالذم بيف أيدينا الفتكحات العربية الكبرل 
Dalton , john : Fred Donner ,Muhammed and the Believers at the Origins of 

Islam , (Eras ed12 ,issue1 , December 2010) ,p.1 .  
مكرك، جاف أندرك )ألياس إسالـ( : عيكد النبي )صػمى اهلل عميػو كسػمـ( لمسػيحي العػالـ ، ترجمػة : عمػر  (ُٗ)

 .ِٖ،صٕٔـ( ، صُُٕٗق/ُُّٗ-سالـ ، محمد الككش ،) دار الكتب العممية ، بيركت 
زاد المعػاد : ـ( َُّٓ/ُٕٓمحمػد بػف أبػي بكػر بػف أيػكب بػف سػعد شػمس الػديف )ت  إبف القٌيـ الجكزية ، (َِ)

 .ٗٓ-ٖٓ، صّـ(، جُْٗٗىػ /ُُْٓ -، مؤسسة الرسالة، بيركت ِٕفي ىدم خير العباد ، )ط
جمؿ مف أنساب األشراؼ ، تحقيػؽ :  ـ(: ِٖٗىػ/ِٕٗالبالذرم ، أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد )ت  (ُِ)

 .ِٖٔ، صُـ( ،جُٔٗٗىػ/ُُْٕ-، دار الفكر ، بيركت ُالزركمي ، )طسييؿ زكار ، رياض 
دارة فػػي عصػػر الرسػػػكؿ صػػمى اهلل عميػػو كسػػػمـ دراسػػة تاريخيػػة لمػػػنظـ الكرمػػي ، حػػافظ أحمػػد عجػػػاج : اال (ِِ)

 .َٗ، صُـ( ، جََِٔىػ/ُِْٕ-، دار السالـ ، القاىرة ُارية في الدكلة اإلسالمية األكلى ، ) طداال
؛ درادكػو، صػالح ُُٓ-َُٓت( ، ص. ال –عالـ االسالـ ، ) الزىػراء لألعػالـ الحربػي : حسيف،  مؤنس (ِّ)

–مكسػػػػػػػى  : العالقػػػػػػػات العربيػػػػػػػة الييكديػػػػػػػة حتػػػػػػػى نيايػػػػػػػة عيػػػػػػػد الخمفػػػػػػػاء الراشػػػػػػػديف ، )األىميػػػػػػػة لمنشػػػػػػػر 
 .ِّٔ-ِِٔـ( ، صُِٗٗق/ُُّْ
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، ُفػي القػرف األكؿ اليجػرم ، )ط أثر أىؿ الكتاب في الفتف كالحػركب األىميػة: المصرم ، جميؿ عبداهلل  (ِْ)

 .ٖٔ، ص ـ(ُٖٗٗ/َُُْ –مكتبة الدار، المدينة المنكرة
ـ(، ََِٖىػػ/ُِْٗ –، دار المعرفػة ٕالصالبي ، عمي محمد : السيرة النبكية عرض كقائع كتحميػؿ ،)ط (ِٓ)

 .ِّٓص
،السػػنة َُُالعػػدد: كثيقػػة المدينػػة )كتػػاب األمػػة( سمسػػمة دكريػػة تصػػدر كػػؿ شػػيريف،: أحمػػد قائػػدالشػػعيبي،  (ِٔ)

 .ّٔ، صالخامسة كالعشريف
 –، دار المعػػػػػارؼ ، القػػػػػاىرة ِٓىيكػػػػػؿ ، محمػػػػػد حسػػػػػيف : حيػػػػػاة محمػػػػػد )صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ( ، )ط (ِٕ)

 .ُٖٔـ( ، صََِٗق/ُُّْ
 .ْٔتاريخ الشعكب ، ص (ِٖ)
 .ُٓ-ُِفمياكزف : تاريخ الدكلة العربية ، ص (ِٗ)
 -بيػػػركت ،، دار التكػػػكيف، دمشػػػؽُترجمػػػة: محمػػػكد حٌمػػػكد،)ط الدكلػػػة ،جػػػؿ مٌحمػػػد النبػػػي كر مكنتكجمرم: (َّ)

 . ُِِـ(، صَُِْق/ُّْٔ
، دار العمػـ لمماليػيف ، بيػركت ُالعرب في التاريخ ، تعريب : نبيو أميف فػارس كمحمػكد يكسػؼ زايػد ، )ط (ُّ)
 .ٔٓ-ٓٓـ( ، صُْٓٗىػ/ُّْٕ-
ـ، عمػؿ ُِْٗق/ُُّٔاليا كتكفي في ركمػا سػنة مستشرؽ إيطالي كلد في كاليميرا جنكب إيطگبرييمي :  (ِّ)

أمينان لمكتبة في أكاديميػة لنشػام الشػييرة فػي ركمػا كلػو العديػد مػف المؤلفػات بمػا يخػص عمػـك العػرب سػكاء 
 .ُٕٔاألدب أك الجغرافية ، يينظر : بدكم : مكسكعة المستشرقيف ، ص

، المركػػػػز االكػػػػاديمي ُالجبػػػػار نػػػػاجي ،)طفرانشيسػػػػكك  : محمػػػػد كالفتكحػػػػات اإلسػػػػالمية ، تعريػػػػب : عبػػػػد  (ّّ)
 . ُُٓـ(، صَُُِق/ُّّْ –لالبحاث ، بغداد 

درمػػنغـ : مستشػػرؽ فرنسػػي كلػػو العديػػد مػػف المؤلفػػات حػػكؿ اإلسػػالـ كشخصػػية الرسػػكؿ )صػػمى اهلل عميػػو  (ّْ)
 .َّّص كسمـ( ، يينظر : مراد  : معجـ أسماء المستشرقيف ،

-، الشػػػػػعاع لمنشػػػػػر ّالسػػػػػيرة كالمسػػػػػيرة ، ترجمػػػػػة : عػػػػػادؿ زعيتػػػػػر ، )طأيميػػػػػؿ : الشخصػػػػػية المحمديػػػػػة  (ّٓ)  
 .ُٕٔـ( ، صََِٓىػ/ُِْٔ

 احتياجػاتمكرك : مستشرؽ كندم األصؿ أسمـ فػي عمػر السادسػة عشػر كىػك مػف المعاصػريف الػذم لبػى  (ّٔ)
سػالـ ، ىذا العصر مف خالؿ مؤلفو الميـ عيكد النبي )صمى اهلل عميو كسمـ ( لمسػيحي العػالـ ، يينظػر : 

 .ُُعمرك ، محمد الككش مترجمي كتاب عيكد النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( لمسيحي العالـ ، ص
 .ٕٔعيكد النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( لمسيحي العالـ ، ص (ّٕ)
األكرثذككسي : طائفة مف المسػيحييف تقػكؿ بالطبيعػة الكاحػدة كالمشػيئة الكاحػدة لممسػيح كىػـ أتبػاع الكنيسػة  (ّٖ)

ـ( ََِّق/ُِْْالتي ال تخضع لرئاسة البابكية ، يينظر : عمػر ، أحمػد مختػار عبػد الحميػد )ت الشرقية
 .ِٖ، صُـ( ،جََِٖىػ/ ُِْٗ، عالـ الكتب ، ُمعجـ المغة العربية المعاصرة ، )ط: 
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، ابػػك عبػػد الػػرحمف الخميػػؿ بػػف أحمػػد بػػف عمػػرك بػػف تمػػيـ البصػػرم )ت الفراىيػػدم يكتػػغ : ييمػػؾ ، يينظػػر : (ّٗ)

ال . ت( ،  –كتاب العيف، تحقيؽ: ميدم المخزكمي، إبراىيـ السامرائي،)دار كمكتبة اليالؿ : ـ(ٖٕٔق/َُٕ
 .ّْٖ، صْج
، ككالػػػػػة المطبكعػػػػػات كالبحػػػػػث العممػػػػػي كزارة الشػػػػػؤكف ُعبػػػػػد العزيػػػػػز ، تكفيػػػػػؽ : اإلسػػػػػالـ كالدسػػػػػتكر ،)ط (َْ)

 .ُُٔ، صُـ( ، جََِْىػ/ُِْٓ –شاد ر اإلسالمية  األكقاؼ كالدعكة كاال
، دار اليػالؿ ، بيػػركت  ُالرحيػؽ المختػػـك ، ) ط:  ـ(ََِٔىػػ/ُِْٕالمبػاركفكرم ، صػفي الػػرحمف )ت  (ُْ)

 .ُْٕ-ُّٕال. ت( ، ص –
األمػكاؿ إلبػف : ـ(ٖٓٔق/ُِٓزنجكية ، أبك أحمد حميد بف مخمد بف قتيبة بف عبد اهلل الخرسػاني )ت ابف (ِْ)

 -الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية، السػعكدية، مركز ُزنجكية، تحقيؽ : شاكر ذيب فياض، )ط
؛ حميػػػػػد اهلل ، محمػػػػػد  : مجمكعػػػػػة الكثػػػػػائؽ السياسػػػػػية لمعيػػػػػد النبػػػػػكم ْٔٔ، صِـ( ،جُٖٔٗق/ َُْٔ

؛ المصػػػػػرم : أثػػػػػر أىػػػػػؿ الكتػػػػػاب ، ِٔ-ٗٓـ(، صُٕٖٗق/َُْٕ-كالخالفػػػػػة الراشػػػػػدة ،)دار النفػػػػػائس 
 .ٔٔص

 .ِٔ، ص حميد اهلل : مجمكعة الكثائؽ السياسية (ّْ)
 ْٔٔ، صِزنجكية : األمكاؿ ، ج ابف (ْْ)
ابره : ييبُّره اذا قيره بفعؿ اك غيره كأبَّػر عمػييـ شػران  ، يينظػر : إبػف منظػكر ، محمػد بػف مكػـر بػف عمػي أبػك  (ْٓ)

، دار صػػادر، ّلسػػاف العػػرب، ) ط: ـ( ُُُّىػػػ/ُُٕالفضػػؿ جمػػاؿ الػػديف األنصػػارم الركيفعػػى اإلفريقػػى )ت
 .ٓٓ، صْـ( ، جُّٗٗىػ/ُُْْ-بيركت 

كالقانكف ، )دار الحرية ، بغداد : أحكاـ األحالؼ كالمعاىدات في الشريعة اإلسالمية  ، خالد رشيدالجميمي (ْٔ)
أحكػػاـ :  ؛ الجميمػػئْ-ُْ، ص ُُ؛ الشػػعيبي : كثيقػػة المدينػػة ، عّٕٓ-ّٔٓ، صـ( ُٕٖٗق/َُْٖ-

، ُت المبرمة في عصر الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( ،)طالمعاىدات في الشريعة اإلسالمية تحميؿ المعاىدا
؛ حميػػػػد اهلل : مجمكعػػػػة الكثػػػػائؽ ُْ-َْـ( ، صََِٖىػػػػػ/ُِْٗ –مركػػػػز البحػػػػكث كالدراسػػػػات اإلسػػػػالمية 

 .ِٔالسياسية ، ص
 –أمػػػػػػػيف ، ىػػػػػػػاني : سػػػػػػػماحة اإلسػػػػػػػالـ بػػػػػػػيف الثنػػػػػػػاء كالػػػػػػػدمار ،) دار طريػػػػػػػؽ لمطبػػػػػػػع كالنشػػػػػػػر ، القػػػػػػػاىرة  (ْٕ)

 .ُّص ـ( ،ُّٗٗىػ/ُُْْ
 .ْٔتاريخ الشعكب ، ص  (ْٖ)
 .ْٔٔ، صِإف زنجكية : األمكاؿ ، ج (ْٗ)
 . ُِِمٌحمد النبي كرجؿ الدكلة ، ص  (َٓ)
  .ُُٔ، صُعبد العزيز : اإلسالـ كالدستكر ، ج (ُٓ)
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تفسػير الطبػػرم ،  :ـ( ِِٗق/َُّمحمػد بػف جريػػر بػف يزيػد بػػف كثيػر بػف غالػػب اآلممػي ، أبػك جعفػػر )ت (ِٓ)

، ُـ( ،جََُِىػػػػ/ُِِْ –، دار ىجػػػر لمطباعػػػة كالنشػػػر ُعبػػػداهلل بػػػف عبػػػد المحسػػػف التركػػػي ، )طتحقيػػػؽ : 
 .ِْٓص

 .ٖٕالشعيبي : كثيقة المدينة ، ص (ّٓ)
المػػػػكاالة كالمعػػػػاداة فػػػػي الشػػػػريعة : ـ( ََِٕ/قُِْٖالجمعػػػػكد  ، محمػػػػاس بػػػػف عبػػػػد اهلل بػػػػف محمػػػػد )ت  (ْٓ)

 .ْٗٓ، صِج ، ـ(ُٕٖٗق/ َُْٕ-، دار اليقيفُاإلسالمية ، ) ط
 –، دار الكتػب العمميػة ، بيػركت ُالمالح ، ىاشـ يحيى: الكسيط في السيرة النبكيػة كالخالفػة الراشػدة ،)ط (ٓٓ)

 .ُّٖـ(، صُُٕٗىػ/ُُّٗ
 .َُٓ، صُالسيرة النبكية البف ىشاـ ، ج (ٔٓ)
 –، دار الشػػػركؽ ، القػػػاىرة  ُمكسػػػكعة الييػػػكد ك الييكديػػػة ك الصػػػييكنية، ) ط : المسػػػيرم ،عبػػػد الكىػػػاب (ٕٓ)

 .ِّٕ، صْج، ـ(ُٗٗٗىػ/ َُِْ
ـ( ََِِىػػ/ ُِّْ-زقزكؽ ، محمكد حمدم : حقائؽ االسالـ في مكاجية شبيات المشػككيف ،) القػاىرة  (ٖٓ)

 .َّٔ، ص
ـ( ََِٔىػ/ُِْٕ-دار القمـ ، دمشؽ ، ُـ( : فقو السيرة ،)طُٖٗٗىػ/ُُْٗالسقا ، محمد الغزالي )ت (ٗٓ)

 .ُْٗ، صُ، ج
؛ الطبػػػرم :  َّٖـ( ، صُٖٖٗىػػػػ/َُْٗ –فتػػػكح البمػػػداف ، )دار كمكتبػػػة اليػػػالؿ، بيػػػركت : الػػػبالذرم  (َٔ)

؛ ٕٗ، صِ، ج ـ( ُٕٔٗق/ُّٕٖ –،دار التراث ، بيركت ِتاريخ الرسؿ كالممكؾ كصمة تاريخ الطبرم ،)ط
ي الكـر محمد بف محمد بػف عبػد الكػريـ بػف عبػد الكاحػد الشػيباني الجػزرم، إبف األثير ، أبك الحسف عمي بف أب

، دار الكتػب  ُالكامؿ في التاريخ ، تحقيؽ: عمر عبد السالـ التػدمرم ، )ط :ـ(ُِِّىػ/َّٔعز الديف )ت 
حسػػػػػيف بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػف  ؛ الػػػػػديار البكػػػػػرم،ٔٗ، صِج ،ـ( ُٕٗٗىػػػػػػ/ُُْٕ –العربػػػػػي ، بيػػػػػركت 

، ُال . ت ( ، ج –ـ( : تػػاريخ الخمػػيس فػػي أحػػكاؿ أنفػػس النفػػيس ،)دار صػػادر ، بيػػركت ُٖٓٓىػػػ/ٔٔٗ)ت
 . ّّٓص

 .  ْٔٔ، صِزنجكية : األمكاؿ ، ج ابف (ُٔ)
 .ُٔٔ، ص ُكتاب األمكاؿ ، ج (ِٔ)
كلػى أم األمػر القػػديـ قػامكا عميػػو ، كأمػػكرىـ األ اسػتقامتيـربعػاتيـ : بفػتح البػػاء كقػد تكسػر عػػف الػراء ، أم  (ّٔ)

يينظػػر : الجػػكىرم: أبػػك نصػػر إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الفػػارابي  إلػػى األبػػد أنيػػـ أمػػة بػػأمرىـ الػػذم كػػانكا عميػػو ،
، ْـ( الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار،) طََُِىػ/ّّٗ)المتكفى: 

، أحمػػػد بػػػف زكريػػػا ابػػػف فػػػارس ؛ ُُِّ، صّ، ج (ـ ُٕٖٗ/   ىػػػػ َُْٕ-دار العمػػػـ لمماليػػػيف ، بيػػػركت
مجمؿ المغة العربية ألبف فػارس ، تحقيػؽ : زىيػر  :ـ( ََُْىػ/ّٓٗالقزكيني الرازم ، أبك الحسيف  ) ت 

 ابػػػػف؛ ُْٓ، صُ، ج ـ(ُٖٔٗىػػػػ/َُْٔ –، مؤسسػػػػة الرسػػػالة ، بيػػػػركت ِعبػػػد المحسػػػػف سػػػمطاف ،) ط
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ـ(، ُٕٗٗىػػ/ ُّٗٗلسػالـ محمػد ىػاركف ، ) دار الفكػر ، فارس : معجـ مقػاييس المغػة ، تحقيػؽ : عبػد ا
المحكـ كالمحيط : ـ( َُٓٔىػ/ْٖٓف ًسيدة، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ المرسي )ت با؛  ْٖ، صِج

، ِـ(، جَََِىػػػػػ/ُُِْ -، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػركتُاألعظػػػػـ، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد الحميػػػػد ىنػػػػداكم،)ط
 .َُٕ، صٖ؛ إبف منظكر : لساف العرب ، جُُْص

عطائيا ، يينظر (ْٔ) ، محٌمد بػف محٌمػد زبيدم : ال يتعاقمكف : أم يككنكف عمى ما كانكا عميو مف أخذ الديات كا 
تاج العركس مف جكاىر القامكس : ـ( َُٕٗق/َُِٓبف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض مرتضى )ت 
 .ِِٔ، صَّ، ج (ت ال . –، تحقيؽ : مجمكعة  مف المحققيف ، ) دار اليداية 

أبك جندؿ : أبك جندؿ بف سييؿ بف عمرك بف عبػد شػمس بػف عبػدك كأسػمـ قػديمان بمكػة كمنعػو أبػكه اليجػرة  (ٓٔ)
فقػدـ المدينػػة مػػع الرسػكؿ محمد)صػػمى اهلل عميػػو كسػمـ( ، فمػػـ يػػزؿ يغػزك مػػع الرسػػكؿ عميػو الصػػالة كالسػػالـ 

مػػات فػي الشػاـ فػػي حتػى مػات الرسػكؿ )صػػمى اهلل عميػو كسػمـ( فخػػرج بعػدىا إلػى الشػاـ كبقػػي يجاىػد حتػى 
، أبػك عبػد اهلل محمػد إبػف سػعدمرض الطاعكف فػي خالفػة عمػر بػف الخطػاب ) رضػي اهلل عنػو( ، يينظػر : 

الطبقػات الكبػرل، تحقيػؽ: محمػد عبػد  :ـ( ْْٖق/َِّبف منيع الياشػمي بػالكالء البصػرم ، البغػدادم )ت
ٍنػدىه ،أبػك عبػد  ابػف؛ ٕٓص، ٓ، ج (ـَُٗٗىػػ/َُُْ-،دار الكتػب العمميػة ، بيػركت ُالقادر عطا ،)ط مى

 معرفة الصحابة إلبف منده ، تحقيػؽ : ىػ( :ّٓٗاهلل محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف العبدم )ت 
ـ(  ََِٓىػػ / ُِْٔ-، مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، االمػارات ُعامر حسف صبرم ،)ط

 .ِٕٔ، ص
قسػػطالني، أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد الممػػؾ ؛ الٕٓ، صِسػػعد : الطبقػػات الكبػػرل ، ج ابػػف (ٔٔ)

رشػاد السػارم لشػرح صػحيح البخػارم ، اـ( : ُُٕٓىػػ/ِّٗأبك العبػاس شػياب الػديف )ت المصرم القتيبي
 .ِْْ، صْـ( ، جَُٓٗىػ/ُِّّ-، المطبعة الكبرل األميرية ، مصر ُ)ط

، دار الفكػر ُكالقانكف المدني دراسػة مقارنػة، )طعقد الصمح بيف الشريعة اإلسالمية : يحيى ، يس محمد  (ٕٔ)
 .ِٗـ( ، صُٖٕٗق/ُّٗٗ-العربي 

؛ الكرمػػي : اإلدارة فػػي عصػػر الرسػػكؿ ّٔزقػػزكؽ : حقػػائؽ اإلسػػالـ فػػي مكاجيػػة شػػبيات المشػػككيف ، ص (ٖٔ)
 .ٖٗ)صمى اهلل عميو كسمـ( ، ص

 .ُٔحميد اهلل : مجمكعة الكثائؽ السياسية ص (ٗٔ)
 .ِْاآلية  سكرة المائدة : (َٕ)
 ِٗٗمحمد في المدينة ، ص (ُٕ)
   .ُِٖكات : محمد النبي كرجؿ الدكلة  ، ص (ِٕ)
 .ُٕٔالشخصية المحمدية ، ص (ّٕ)
ذا سػػأؿ  (ْٕ) عبػػد اهلل بػػف سػػالـ : الػػذم كػػاف ييكديػػان كأسػػمـ مقػػدـ الرسػػكؿ )صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ( إلػػى المدينػػة كا 

فقػػالك ىػػك خيرنػػا كسػػيدنا كأعممنػػا كنعػػكذ أف يسػػمـ فخػػرج لػػو ناطقػػان الرسػػكؿ )صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ( الييػػكد عنػػو 
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ـ(: فضػػػائؿ الصػػػحابة ، ُٓٗق/َّّالشػػػيادة ، يينظػػػر : النسػػػائي ، أبػػػك عبػػػد الػػػرحمف أحمػػػد بػػػف شػػػعيب ) ت 
 .ْٔ-ْٓـ( ، صُْٖٗق/َُْٓ-، دار الكتب العممية ، بيركت ُ)ط

 .ُّتاريخ الدكلة العربية ، ص (ٕٓ)
 .ُٓ-ُّالعربية ، صتاريخ الدكلة  (ٕٔ)
سيديك : مستشػرؽ فرنسػي كلػد فػي بػاريس كىػك االبػف الثػاني لجػاف جػاؾ امكانكيػؿ تعمػـ الرياضػيات كالفمػؾ  (ٕٕ)

عمى يديو كمف االعماؿ الميمة ىي رسالة في الفمؾ البي الحسف حققيا كترجميا الػى الفرنسػية نشػرت بعػد 
  .ّْٔ-ّْٓكفاتو ، ينظر: بدكم : مكسكعة المستشرقيف ، ص

بيبػػر اكجػػيف : تػػاريخ العػػرب العػػاـ إمبراطكريػػة العػػرب ، حضػػارتيـ ،مدارسػػيـ الفمسػػفية كالعمميػػة كاألدبيػػة ،  (ٖٕ)
 .ِٖـ( ، صَُِٕىػ/ُّْٗ، مكتبة ابف سينا ، القاىرة ُترجمة :عادؿ زعيتر  )ط

 .ُٖعيكد النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( لمسيحي العالـ ، ص (ٕٗ)
ـ كتعمػػـ فػػي المدرسػػة الكطنيػػة المغػػات الشػػرقية ُٖٖٔبالفارسػػية كلػػد فػػي عػػاـ ماسػػية : فرنسػػي متخصػػص  (َٖ)

اىػػتـ بالنصػػكص العربيػػة كدقػػؽ كتػػاب )فتػػكح مصػػر( البػػف عبػػد الحكػػـ كنشػػره المعيػػد الفرنسػػي كمػػات مقتػػكال 
  .ّٔٓـ بعد اف دىستو سيارة قرب منزلو في باريس ينظر: بدكم : مكسكعة المستشرقيف ،صُُٔٗسنة 

ـ(، ُٖٖٗىػػػػػ/َُْٗ –، منشػػػػكرات عكيػػػػدات ، بيػػػػركت ّاإلسػػػػالـ ، ترجمػػػػة : بيػػػػيج شػػػػعباف، )طىنػػػػرم:  (ُٖ)
 .ْٔص

  .ُْٕمحمد النبي كرجؿ الدكلة ، ص (ِٖ)
كلفنسػػكف ، إسػػرائيؿ : الممقػػب بػػابي ذؤيػػب مػػدرس المغػػة السػػامية بػػدار العمػػـك ثػػـ بالجامعػػة المصػػرية كلػػو  (ّٖ)

األلمانيػػة ، يينظػػر : مػػراد : معجػػـ أسػػماء المستشػػرقيف ، العديػػد مػػف المصػػنفات منيػػا كتػػاب كعػػب األحبػػار ب
  .ِٕٓص

سرائيؿ )ابك ذؤيب ( : تاريخ الييكد في بالد العرب في الجاىمية كصدر اإلسالـ ،) لجنة التأليؼ كالنشػر إ (ْٖ)
 .ُِٕـ( ، صُّٕٗىػ/ُّْٓ –

 .ُِّسكرة النساء : اية  (ٖٓ)
 .ُِٕتاريخ الييكد ، صكلفنسكف :  (ٖٔ)
 .ُٗٔمحمد كالفتكحات اإلسالمية ، ص (ٕٖ)
 .ُُٗ-ُٖٗىيكؿ : محمد صمى اهلل عميو كسمـ ، ص (ٖٖ)
 .ُِٔدرادكو : العالقات العربية الييكدية ، ص (ٖٗ)
، ُـ( ، جُّٗٗق/ُُْْ-، المدينػة المنػكرة ُدر ، عبد الباسط : التاريخ الشػامؿ لممدينػة المنػكرة ،)طب  (َٗ)

 .ُْٓص
 .ُّٓ-ُِٓ، صُمؿ لممدينة المنكرة ، جدر : التاريخ الشاب (ُٗ)
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، المكتبػػة ُـ( : صػػحيح السػػيرة النبكيػػة ، )طُٗٗٗق/َُِْيينظػػر : األلبػػاني ، محمػػد ناصػػر الػػديف ) ت (ِٗ)

 ال . ت(  –اإلسالمية ، عماف 
 .ُٔالبالذرم : فتكح البمداف ، ص (ّٗ)
 .ُْالجميمي : أحكاـ المعاىدات في الشريعة ، ص (ْٗ)
 ( .ٕ: اآلية ) سكرة الزمر (ٓٗ)
 .ُْالجميمي : أحكاـ المعاىدات في الشريعة ، ص (ٔٗ)
سعد بف معاذ : كىك بف النعماف بف أمرئ القيس بػف زبػد بػف عبػد األشػيؿ كيكنػى أبػا عمػرك ، كأمػو كبشػة  (ٕٗ)

،  ّكلػػػو مػػػف األكالد تسػػػعة كثػػػالث نسػػػكة ، قتػػػؿ يػػػـك الحػػػرة ، يينظػػػر : إبػػػف سػػػعد : الطبقػػػات الكبػػػرل ، ج 
 .ُِّ-َِّص

العبر ديكاف المبتدأ كالخبر  :ـ(َُْٓىػ/َٖٖابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد بف محمد أبك زيد  )ت  (ٖٗ)
، دار الفكػر،  ِفي تاريخ العرب كالبربر كمػف عاصػرىـ مػف ذكم الشػأف األكبػر ، تحقيػؽ : خميػؿ شػحادة ، )ط

 .ُّٓ-َّٓ، ص ِـ( ، ج ُٖٖٗىػ /  َُْٖ -بيركت 
 .ُْ-َْأحكاـ المعاىدات في الشريعة اإلسالمية ، صالجميمي :  (ٗٗ)
 .ِّْالمالح : الكسيط في السيرة النبكية كالخالفة الراشدة ، ص (ََُ)
، ْشاد السارم لشرح صػحيح البخػارم ، جار ؛ القسطالني : ٕٓ، صِإبف سعد : الطبقات الكبرل ، ج  (َُُ)

 .ِْْص
 .ُٕٖ، صُإبف سعد : الطبقات الكبرل ، ج (َُِ)
 (.َُٔسكرة البقرة : اآلية)  (َُّ)
، كىػػي أـ عبػد اهلل بػػف  امػرأة اسػػـعبػد اهلل بػػف أبػي سػػمكؿ : كىػك مػػف شػيد بػػدر كسػكف المدينػػة  ، كسػمكؿ  (َُْ)

أبػػي مالػػؾ بػػف الحػػارث بػػف عبيػػد بػػف مالػػؾ بػػف سػػالـ بػػف غػػنـ بػػف عػػكؼ بػػف الخػػزرج ، يينظػػر : إبػػف سػػعد : 
 .َْٓ، صِالطبقات الكبرل ، ج

 .ُّٓ-ُِٓ، صُالتاريخ الشامؿ لممدينة المنكرة ، جدر ،: ب (َُٓ)
 .ِٔحميد اهلل : مجمكعة الكثائؽ السياسية ، ص (َُٔ)
 ( .ُْسكرة البقرة اآلية ) (َُٕ)
كالثقافيػة ،  كاالقتصػادية االجتماعيػةأبك زىرم ، خالد يػكنس : ييػكد المدينػة فػي العيػد المػدني أكضػاعيـ  (َُٖ)

 .َُٖ-َُٕـ( ، صََِْق/ُِْْ-رسالة ماجستير منشكرة ، )الجامعة اإلسالمية ،غزة 
English Reference 
 Ibn Al-Atheer, Abu Al-Hassan Ali Bin Abi Al-Karam Muhammad bin 

Muhammad (D. 630 AH / 1232 AD) 
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