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ملخ�ص البحث
عرف املجتمع العريب قبل وبعد االسالم خمتلف انواع النشاط االقتصادي من الزراعة وجتارة وصناعة فقد عرفوا

خمتلف انواع احلرف والصناعات وكذلك التخصص فيها والدليل عىل قولنا ما ورد من القرآن الكريم من آيات
تتناول هذه املواضيع (أي النشاطات االقتصادية) أي اهنا مل تكن غريبة وبمعزل عن حياة العرب فاملجتمع احلجازي

حتديد ًا (مكة واملدينة) عرف خمتلف انواع النشاط االقتصادي .فمكة عرفت واشتهرت بالتجارة واملدينة اشتهرت
بالزراعة وكال املدينتني عرفتا بمختلف انواع احلرف والصناعات وغريها من مدن احلجاز وشبه اجلزيرة العربية حيث
تداخلت انشطة القطاعات الرئيسة فيها وتنوع رؤوس االموال ونرى ان املدينة الواحدة قد تشرتك باكثر من نشاط

جتاري ما ادى اىل جتانس للبنية االقتصادية يف احلجاز.

فالبحث هنا يسلط الضوء عىل احلرف والصناعات التي امتهنها اهل احلجاز فنبدأ بتعريف احلرف باللغة

واالصطالح ثم االيات القرآنية واالحاديث النبوية التي تتناول ذلك ونشوء تلك احلرف يف الدولة العربية االسالمية
التي اقامها الرسول ﷺ يف املدينة وما تضمنته وثيقة املدينة فيام يتعلق بالنشاط االقتصادي ومن ابرز تلك احلرف

التجارة التي اشتهر هبا اهل مكة والزراعة التي اشتهر هبا اهل املدينة والصناعة التي برزت يف املدينتني وابرز تلك
الصناعات منها عىل سبيل املثال ،صناعة احلرير ،صناعة احليل ،صناعة النسيج وغريها من ِ
احل َرف حتى ان البعض

منها كانت قد مورست من قبل النساء يف املجتمع االسالمي وذلك لتشجيع عىل اقامة جمتمع اقتصادي متطور.
Abstract

Arab community have known before and after Islam, various types of economic
activity from agriculture, trade and industry have learned the different types of trades and
industries as well as the specialization Proof To say that, according to the Koran verses
dealing with these topics (ie economic activities) No it were not strange isolation from
life Arab society specifically Hijaz (Mecca and Medina) knew various types of economic
activity. Fmkh known and famous trade city famous for agriculture and both cities Arafta
different character types, industries and other cities of the Hijaz and the Arabian Peninsula,
where overlapped major where sectoral activities and diversity of the capital and see that
one city may share more than commercial activity, which led to the homogeneity of the
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economic structure in the Hijaz.
in the city and embodied in a
city with respect to economic activity
Among the most prominent of thoseρThe
search here highlights the trades and
industries that Amthnha people of Hijaz
We start defining the character language
and terminology and Quranic verses and
hadith dealing with it and the emergence
of these crafts in the Arab Islamic state,
which was brought by the Prophet ( trade,
which became famous with the people
of Mecca and agriculture, which became
famous by the people of the city and the
industry that has emerged in the two
cities and the most prominent of those
industries, such as crafts, silk industry,
jewelry industry, the textile industry
and other trades so that some of them
had been practiced by women in the
Muslim community and to encourage the
establishment of a sophisticated economic
community.

املقدمة
عرف املجتمع العريب قبل وبعد االسالم خمتلف

انواع األنشطة االقتصادية من زراعة وجتارة وصناعة،

ومارسوا خمتلف احلرف والصناعات وختصصوا فيها،

لدليله ما ذكره القرآن الكريم من آيات تتناول هذه
املواضيع أي :النشاطات االقتصادية ،وبالتايل فهي مل

تكن غريبة عنهم ،ومل تكن حياة العريب بمعزل عنها،

فاملجتمع احلجازي وحتديد ًا يف مكة واملدينة (يثرب)
عرف هذه األنواع من النشاطات االقتصادية ،فمكة

ُعرفت واشتهرت بالتجارة ،واملدينة (يثرب) اشتهرت
بالزراعة ،وكال املدينتني ُعرفتا بمختلف انواع احلرف
والصناعات وغريها من مدن احلجاز وشبة اجلزيرة
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البحوث املحكمة
العربية حيث تداخلت انشطة القطاعات الرئيسة فيها
وتنوعت رؤوس االموال ،فرتى املدينة الواحدة قد

تشرتك بأكثر من نشاط جتاري ما ادى اىل جتانس البنية
االقتصادية يف احلجاز.

ِ
فاحل ْرفة :بالكرس هي الطعمة والصناعة التي
ُيرتزق منها وكل ما َ
اشت ََغل االنسان به ُي َس ّمى صنعة

ِ
وح ْر َفة النه يتحرف اليها(.)1

وت َُعرف كذلك الصنعة وحرفة الرجل ضيعته او

وح َرف الهله واحرتف كسب وطلب وقيل
صنعتهَ ،
االحرتاف االكتساب(.)2

وت َُعرف ايضا ِ
الصنَاعة وا ُمل ْحترَ ِف الصانع(.)3

يف االصطالح تعني كل علم يامرسه الرجل حتى

صار كالصنعة او هو علم متعلق بمزاولة العمل()4
ويعرفها الفقهاء كل ما كان طريقا لالكتساب
حرفة وهي ما حيرتف به لطلب الرزق من الصنائع

وغريها(.)5

والصنعة هي حرفة الصانع ،وعمله :الصنعة.

حيث يقال :رجل حاذق يف الصنعة ِ
وعامد الصانع عىل

يديه الستعامهلا يف صنع وعمل االشياء(.)6

وتعرف يف االصطالح ايضا العلم املتعلق بكيفية

العمل( )7وهي حتويل املواد االولية اخلام الفائضة عن
احلاجة اىل سلع وحاجات اخرى افيد منها تستهلك يف

االسواق املحلية او تصدر اىل اخلارج(.)8

وقد ورد يف القرآن اشارات يف ايات عديدة تبني

معرفة العرب للحرف والصناعات كذلك تدعو
املسلمني اىل العمل وتشجيعهم عليه ،قال تعاىل:

د .زينب حممد طه
(و ُقلِ ْاع َم ُلوا َف َسيرَ َ ى هَّ ُ
الل َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َوالمْ ُ ْؤ ِمن َ
ُون
َ

َب ْأ ِس ُك ْم َف َه ْل َأ ْنت ُْم َش ِ
اك ُر َ
ون)( )21وتعني اللبوس
عند العرب السالح كله درع ًا وجوشن ًا او سيف ًا او

َو َما َر ُّب َك بِ َغ ِافلٍ َعماَّ َي ْع َم ُل َ
ون)( ،)10وكذلك العديد

والدرع والسهم والرمح ويف اصل االية اختاذ الصنائع

َو َسترُ َ ُّد َ
ون إِلىَ َعالمِ ِ ا ْل َغ ْي ِ
ب َو َّ
الش َها َد ِة َف ُي َن ِّبئ ُُك ْم بِماَ ُك ْنت ُْم
َت ْع َم ُل َ
ات ممَِّا َع ِم ُلوا
(ولِ ُك ٍّل َد َر َج ٌ
ون)( )9وقوله تعاىلَ :

رحم ًا( )22وليحرزكم من حربكم وقيل من السيف

من اآليات التي تتناول حرف وصناعات متنوعة منها

واالسباب وهو قول اهل العقول وخيربنا اهلل (عز

اصن َِع ا ْل ُف ْل َك
التجارة وبناء السفن يف قوله تعاىلَ :
(و ْ
بِ َأ ْع ُينِنَا َو َو ْحيِنَا َولاَ تخُ َ ِ
ين َظ َل ُموا إِ هَّن ُْم
اط ْبنِي فيِ ا َّل ِذ َ
(و َي ْصن َُع ا ْل ُف ْل َك َو ُكلَّماَ َم َّر َع َل ْي ِه َم أَ ٌ
ُمغْ َر ُق َ
ل
ون)(َ )11

(و َت ْن ِحت َ
ُون
ِم ْن َق ْو ِم ِه َس ِخ ُروا منه)( )12وقوله تعاىلَ :
ِم َن الجْ ِ َب ِ
(و َب َّو َأ ُك ْم
ال ُب ُيوتًا َفا ِر ِهنيَ)( )13وكذلك َ
ورا َو َت ْن ِحت َ
ض َت َّت ِخ ُذ َ
فيِ الأْ َ ْر ِ
ُون
ون ِم ْن ُس ُهولهِ َا ُق ُص ً
الجْ ِ َب َ
ال ُب ُيوتًا)( )14وكذلك عن احلديد وعمل الدروع

(و َع َّل ْمنَا ُه َص ْن َع َة َل ُب ٍ
وس َل ُك ْم لِت ُْح ِصن َُك ْم ِم ْن َب ْأ ِس ُك ْم
َ
َف َه ْل َأ ْنت ُْم َش ِ
اك ُر َ
ون)( )15وعن حرفة الغزل والنسيج

وجل) ان داود كان يصنع الدروع وكان ياكل من
عمل يده وكان آدم حراث ونوح نجار ولقامن خياط

فالصنعة يكف هبا االنسان عن نفسه( .)23وعلمنا

داود صنعة السالح ليحرزكم اذا لبستموه ولقيتم فيه
اعداكم من القتل(.)24

ض َت َّت ِخ ُذ َ
(و َب َّو َأ ُك ْم فيِ الأْ َ ْر ِ
ون ِم ْن
ويف قوله تعاىلَ :
ُون الجْ ِ َب َ
ورا َو َت ْن ِحت َ
ال ُب ُيوتًا)( .)25فهذه
ُس ُهولهِ َا ُق ُص ً
االية تتناول حرفة البناء أي معناه تبنون القصور بكل

موضع وتبنون يف اجلبال بيوت ًا( )26أي جعل لكم

(و َج َع َل َل ُك ْم ِم ْن ُج ُل ِ
ود الأْ َ ن َْعا ِم ُب ُيوتًا
قوله تعاىلَ :
َت ْست َِخ ُّفونهَ َا َي ْو َم َظ ْعنِ ُك ْم َو َي ْو َم إِ َقا َمتِ ُك ْم َو ِم ْن َأ ْص َو ِاف َها
َاعا إِلىَ ِح ٍ
ني)( )16وقوله
َو َأ ْو َبا ِر َها َو َأ ْش َعا ِر َها َأ َثا ًثا َو َمت ً

هذه االية استدالل جواز البناء الرفيع كالقصور()28

َأ ْن َت ُك َ
ار ًة َح رِ َ
اض ًة ت ُِد ُيرونهَ َا َب ْين َُك ْم)( )18وقوله
ون تجِ َ َ

فكانوا ينحتون يف اجلبال( .)30ويتخذون من اجلبال

(وممَِّا ُي ِ
وقدُ َ
ون َع َل ْي ِه فيِ النَّا ِر ا ْبتِ َغا َء ِح ْل َي ٍة َأ ْو َمتَا ٍع
تعاىلَ :
َز َبدٌ ِم ْث ُل ُه)( )17وعن حرفة التجارة قوله تعاىل( :إِلاَّ

فيها مساكن تتخذون من سهوهلا قصور ًا وتنحتون من
اجلبال بيوت ًا وكانوا ينقبون يف اجلبال بيوتًا( )27ويف

ُون ِم َن الجْ ِ َب ِ
(و َت ْن ِحت َ
ال ُب ُيوتًا
وكذلك قوله تعاىلَ :
َفا ِر ِهنيَ )( )29أي معناه النحت والنجر والبرَ ْ ي

ار ٌة َولاَ َب ْي ٌع َع ْن ِذ ْك ِر هَّ
تعاىلِ ( :ر َج ٌ
اللِ)
ال لاَ ُت ْل ِهي ِه ْم تجِ َ َ

بيوت ًا فارهني أي حاذقني بنحتها(.)31

تفاسري لاليات التي تناولت النشاط االقتصادي

َولاَ تخُ َ ِ
ين َظ َل ُموا إِ هَّن ُْم ُمغْ َر ُق َ
ون()32
اط ْبنِي فيِ ا َّل ِذ َ
َو َي ْصن َُع ا ْل ُف ْل َك َو ُكلَّماَ َم َّر َع َل ْي ِه َم أَ ٌ
ل ِم ْن َق ْو ِم ِه َس ِخ ُروا

( )19وقوله تعاىل( :لإِ ِيلاَ ِ
ف ُق َر ْي ٍ
ش إِيلاَ ِف ِه ْم ِر ْح َل َة
الشت ِ
الص ْي ِ
ِّ
ف)( )20كام وردت يف كتب التفاسري
َاء َو َّ
وانواع من احلرف والصناعات ففي تفسري قوله
(و َع َّل ْمنَا ُه َص ْن َع َة َل ُب ٍ
وس َل ُك ْم لِت ُْح ِصن َُك ْم ِم ْن
تعاىلَ :

اصن َِع ا ْل ُف ْل َك بِ َأ ْع ُينِنَا َو َو ْحيِنَا
ويف قوله تعاىلَ :
(و ْ

ِم ْن ُه)( )33أي معناه اعمل السفينة لرتكبها انت ومن

معك( )34وكلام مر عليه مجاعة من كرباء قومه
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سخروا منه ويقولون حتولت نجار ًا بعد النبوة تعمل

السفينة وكان نوح يقطع اخلشب ويرضب احلديد

وهييئ عدة الفلك من القار(.)35

البحوث املحكمة
َي ِد ِه)( )42وكذلك من االحاديث ما قيل يف اللحام
واجلزار جاء رجل من االنصار يكنى ابا شعيب فقال

لغالم له قصاب :اجعل يل طعام ًا يكفي مخسة)()43

(و َج َع َل
وما قيل عن حرفة النساجة لقوله تعاىلَ :
َل ُك ْم ِم ْن ُج ُل ِ
ود الأْ َ ن َْعا ِم ُب ُيوتًا َت ْست َِخ ُّفونهَ َا َي ْو َم َظ ْعنِ ُك ْم
َو َي ْو َم إِ َقا َمتِ ُك ْم َو ِم ْن َأ ْص َو ِاف َها َو َأ ْو َبا ِر َها َو َأ ْش َعا ِر َها

يف حاشيتها قالت يارسول اهلل اين نسجت هذه بيدي

االنعام بيوتا وهو امر منترش يف تلك الديار(.)37

انه بعث رسول اهلل ﷺ اىل امرأة سامها َس ْهل :أن

َاعا إِلىَ ِح ٍ
ني)( )36أي جعل من جلود
َأ َثا ًثا َو َمت ً

وما قيل يف النساج قال ﷺ :جاءت امرأة بربدة فقال:
اتدرون ما الربدة؟ فقيل له :نعم هي الشملة منسوج

أكسوكهاو فاخذها النبي ﷺ( )44وقيل يف النجار:

(وممَِّا
واالثاث فأنه متاع البيت( .)38وقوله تعاىلَ :
ُي ِ
وقدُ َ
ون َع َل ْي ِه فيِ النَّا ِر ا ْبتِ َغا َء ِح ْل َي ٍة َأ ْو َمتَا ٍع َز َبدٌ ِم ْث ُل ُه)

فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء
كلمت الناس
ُ

ومثله احلديد والنحاس والرصاص كذلك ما يوقد

وكذلك ما قيل يف العطار وبيع املسك مثل

( )39ويقصد بقوله تعاىل حلية الذهب والفضة
عليه النار من اجلوهر ومن الذهب والفضة ومما يثبت
االرض من املعادن فقد خالطه الرتاب(.)40

أمري غالمك النجار يعمل يل اعواد اجلس عليهن اذا

هبا فارسلتها اىل الرسول ﷺ ليجلس عليها(.)45

اجلليس الصالح واجلليس السوء كمثل صاحب

املسك وكري احلداد ال ِ
حيذ َيك من صاحب املسك

ان ورود هذه االشارات يف القرآن الكريم تبني

اما تشرتيه او جتد رحيه وكري احلداد حيرق بدنك او

يزاولوهنا ويعملون وكذلك يعني وجود طبقة الصناع

مهنة احلجامة عن العباس (رض اهلل عنه)( :احتجم

لنا معرفة العرب باحلرف والصناعات فاهنم كانوا
واحلرفيني فالقرآن الكريم خاطب العرب بام يعرفونه
وليس بغريب او بعيد عنهم وتذكر الكثري من كتب

الصحاح العديد من االحاديث املروية عن النبي

حممد ﷺ تدعو اىل التخصص يف احلرف والصناعات
وتتناول ذكر حرف متنوعة ونبذ التكاسل ففي قوله

ﷺ( :ألن حيتطب أحدكم حزمة عىل ظهره خري

له من أن يسأل أحدً ا فيعطيه)( )41وقوله ﷺ(:ما
َأ َك َل َأ َحدٌ َط َعا ًما َق ُّط َخيرْ ً ا ِم ْن َأ ْن َي ْأ ُك َل ِم ْن َع َملِ َي ِد ِه
َوإِ َّن َنبِ َّي هَّ
اللِ َد ُاو َد َع َل ْي ِه السَّلاَ م َك َ
ان َي ْأ ُك ُل ِم ْن َع َملِ

400

ثوبك او جتد منه رحي ًا خبيثة( .)46وما قيل ايضا يف
النبي ﷺ واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حرام ًا مل

يعطه)( )47واحتجم رسول اهلل ﷺ حجمه ابو طيبة
فأمر له بصاعني من طعام وقال :إِ َن أفضل ما تداويتم

به احلجامة(.)48

وكذلك ما نزل يف قوله ﷺ حيث عىل الزراعة

وغرس النباتات فقال( :ما من مسلم يغرس غرس ًا
فيأكل منه أنسان او دابة او طري اال كان له صدقة اىل

يوم القيامة)( )49وكذلك قوله () يف خطبة (طوبى

ٍ
لعبد طاب كسبه وحسنت خلقه وصلحت رسيرته)

د .زينب حممد طه
( )50هذه وغريها من االحاديث الرشيفة مجيعها
حتث املسلمني عىل العمل والكسب والتخصص يف

الصناعات.

فاملجتمع االسالمي يف عرص النبوة كان جمتمع ًا

فريد ًا ومتكامال ،فمعظم افراده اتقنوا اكثر من حرفة
وعمل وحث الرسول ﷺ املسلمني عىل العمل

فعندما هاجر الرسول حممد ﷺ اىل املدينة وكانت

نوعا من العبادة وقد ورد يف
وشجع عليه واعتربه ً

وطأت قدماه الرشيفة ارض املدينة حتى بدأ بسلسلة

وتشجع عليه ،وكذا يف االحاديث النبوية التي تدعو

اهلجرة فتح ًا عظي ًام يف تاريخ االمة االسالمية فام ان

من االجراءات والتنظيامت التي اظهرت عبقرية
الرسول العظيم وقدرته الفائقة يف تكوين الدولة
اجلديدة فأعلن عن قيام الدولة العربية االسالمية

فيها فكان اول عمل قام به هو بناء املسجد الذي
اصبح مركزا للحكومة وحمل اجتامع املسلمني ومركزا

لتشاورهم واستقبال الوفود فيه(.)51

القرآن الكريم الكثري من اآليات التي تدعو اىل العمل
اىل العمل وتشجع عليه ،وقد ذكرت يف الفصل االول.
وظهر يف املجتمع االسالمي يف صدر االسالم

نوع من التخصص والتنوع يف احلرف والصناعات
والنشاطات االقتصادية من اجل سد حاجة املجتمع

االسالمي وحددت تكامال اقتصاديا ما يؤدي اىل رقي
املجتمع.

وعمل ﷺ عىل معاجلة االوضاع يف املدينة فعمل

شهدت احلرف والصناعات تطورا ملحوظا،

الوثيقة( .)52حدد فيه العالقة بني االطراف الرئيسة

احلرف السابقة ،فاملدينة التي كانت مدينة زراعية

عىل وضع دستور للمسلمني يعرف بالصحيفة او

يف املدينة (املسلمني ،املرشكني ،اليهود) وتنظيم
العالقة بني املسلمني انفسهم وحددت شكل اجلامعة

التي يقودها الرسول ﷺ ومن مالحظة نصوص
الوثيقة نالحظ اهنا مجعت بني النصوص السياسية

والدينية واالقتصادية واالجتامعية فتناولت خمتلف
جوانب احلياة اخلاصة باملسلمني(.)53

فحدث متازج وتداخل يف احلرف .وبقيت معظم
اصبحت مدينة زراعية وجتارية وصناعية ،والفضل

يعود للتطور احلاصل فيها ،كوهنا عاصمة للدولة

العربية االسالمية.

فمث ً
ال حرفة الزراعة والتجارة والصناعة بقيت

مستمرة ،دليله :ما جاء به القرآن الكريم واألحاديث

النبوية الرشيفة من آيات وأحاديث تعالج هذه ِ
احل َرف.

اما ما يتعلق بالشؤون االقتصادية يف

وأما التجارة فاصبحت حرفة اخرى يعمل

لقريش وال نفس ًا وال حيول دونه عىل مؤمن)()54

الزراعية ،فاالسالم طهر التجارة عند العرب املسلمني

الوثيقة فقد جاء فيها ما نصه( :ال جيري مرشك ما ً
ال
معناها قطع العالقات مجيعها مع العدو ،اقتصادية
كانت او اجتامعية ،ذا قرابة او غريها(.)55

هبا اهل املدينة املنورة (يثرب) اىل جانب مواردها
مما كان يشوهبا من رواسب ال تتناسب مع اخالق
االسالم( )56وساعد عىل رفع قيمة التجارة يف نظر
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املسلمني خاصة وان النبي حممد ﷺ قد عمل هبا

ابو بكر قال :لقد علم قومي ان حرفتي مل تكن تعجز

فقد نظم القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف

ايب بكر من هذا املال(.)63

عند جتارته يف اموال السيدة خدجية قبل البعثة(،)57

التعامالت التجارية بام يتناسب مع االسالم ومبادئه
وحرم التعامالت التجارية التي ال تتفق ومبادئ

االسالم وتعاليمه كالربا واالحتكار وجتارة اخلمور،
فازداد النشاط التجاري يف املدينة لكوهنا اصبحت

مركز الدولة العربية االسالمية ،وضعفت جتارة قريش

يف مكة بسبب هتديد املسلمني هلا خاصة يف السنوات
االوىل من عمر الدولة العربية االسالمية(.)58

عن مؤونة اهيل ،وشغلت بامر املسلمني ،فسيأكل آل
واشتغل هبذه احلرفة كذلك عمر بن اخلطاب كان

يعمل باالسواق (أي اخلروج للتجارة)( )64واستمر

يعمل هبا حتى توىل امر املسلمني فانشغل عنها هبم
ُ
ففرض له العطاء لسد احتياجه(.)65

ومن الذين اشتغلوا ايضا بالتجارة عثامن بن

عفان اذ كان تاجرا قبل االسالم وبعده وكان يدفع
ماله قراضا( .)66وقد اثرى ثراء كبريا من خالل هذه

كانت التجارة يف صدر االسالم تشتمل عىل مجيع

التجارة ومتكن من مساعدة املسلمني وجتهيز جيش

وسالح ودروع وكثري من االمور التي حيتاجوهنا

وكذلك الزبري بن عوام وعبد الرمحن بن عوف(،)68

املواد التي حيتاجها العرب املسلمون من مأكل وملبس
يف حياهتم ،وعندما جاء االسالم كان الكثري من
الصحابة وحتى النبي حممد ﷺ يشتغلون بالتجارة

والبعض بقى يامرسها حتى بعد دخوله االسالم
ويرشف عليها( )59وعندما هاجروا من مكة اىل

العرسة يف غزوة تبوك حيث انفق نفقة عظيمة(.)67
وحاطب بن ايب بلتعة سفري املصطفى اىل املقوقس

الذي ترك عند وفاته ما ً
ال كثري ًا حيث كان يبع

الطعام(.)69

ومل تقترص مهنة التجارة يف االسالم عىل الرجال

املدينة محل املسلمون املهاجرون خربهتم يف التجارة

وانام كان هناك من النساء من يعملن بالتجارة ومنهن

منهم ،وقد متكن بعض الصحابة من تنمية أمواهلم

الذي جيلبه ابنها من اليمن فتبيعه باملدينة واحلوراء بنت

اىل املدينة املنورة ،فأصبحت وسيلة عيش البعض
عن طريق التجارة( ،)60فمن اشهر الصحابة الذين
كانوا يعملون بالتجارة ابو بكر الصديق والذي كان

يامرس التجارة قبل االسالم وبعده( ،)61وكان

خيرج يف جتارته زمن النبي حممد ﷺ ومنها خروجه اىل
برصى يف جتارة قبل وفاة النبي حممد ﷺ( )62وبقي

يامرس حرفته حتى توىل امر املسلمني ،وملا است َِخ ْ
لف
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السيدة خدجية واسامء بنت خمرمة كانت تتاجر بالعطر

تويب العطار ومليكة والدة السائب بن االقرع(.)70

وما نالحظه ان الكثري من الصحابة اشتغلوا

بالتجارة عىل الرغم من انشغاهلم بحركات التحرير

والفتوح فظل النشاط التجاري مزدهر يف صدر

االسالم ليس يف املدينة او احلجاز فحسب بل حتى
يف االمصار.

د .زينب حممد طه
اما عن املواد املتاجر فيها فقد تنوعت هذه

املواد حسب حاجة املسلمني اليها وتعددت املواد
التي كان يتاجر هبا املسلمون هي جتارة القامش البزازة
وجتارة املوايش واالغنام وكذلك السمن والعسل

من الشام اىل املدينة( )71واجلبنة التي تصنع يف
فارس( ،)72وجتارة القرظ وهو ورق يدبغ به كقرش

البلوط( .)73وكان الزبيب الذي يستخدم يف سقاية
احلجيج يف مكة يأيت اليها من الطائف( .)74وكذلك
العطور التي كانت ترد اىل اليمن من العطور والطيوب
اهلندية عرب البحر االمحر اىل اليمن وكانو جيلبوهنا

معهم اىل احلجاز وبالد الشام وبالد الروم(.)75
وكذلك جتارة املالبس التي كانت حتمل اليهم اصناف
البز من بالد الشام والروم واليمن وعامن وصحار

وجيعلون منها عامئهم وقالنسهم وجببهم واكسية

نسائهم ومازرهم ومتاع بيوهتم ورساويلهم(.)76

ثم نشطت وتوسعت حركة التجارة بتوسع

الدولة العربية االسالمية بعد حركة التحرير والفتوح
ودخول مناطق جديدة اىل الدولة العربية االسالمية.

اما عن حرفة الزراعة فهي االخرى كان هلا

نصيب يف الدولة العربية االسالمية شأهنا شأن باقي
احلرف االسالمية فقد كان هلا امهية كربى يف االسالم
وشجعها الرسول حممد ﷺ وحث عىل الزراعة بقوله:

(ما من مسلم يغرس غرس ًا فيأكل منه انسان او دابة او
طري اال كان له صدقة اىل يوم القيامة)( .)82ففي هذا

احلديث تشجيع كبري للمسلمني عىل غرس االرض

وزراعتها فكان النشاط الزراعي هو عامد نشاط
املدينة االقتصادي وهناك العديد من الصحابة كانت

هلم ارايض زراعية أي اموال فمنهم طلحة بن عبيد
اهلل بن عفان كان له مال (أي بستان) يف بيسان وان
غلته تبلغ الفا وافيا كل يوم وان الزبري كانت له ارض
ُ

وكانت تذكر املصادر ان الرسول ﷺ انه عندما

واسعة واموال طائلة ولعمرو بن العاص كانت ارض

انه كان يلبس القالنس حتت العامئم ويغري عامئم منها

النخيل والتي عرفت بجودة متورها املسامة الربدي

تويف ُ
وغ ِس ْل كفن يف ثالثة اثواب منها صحاريني(.)77
قالنس بيضاء شامية وكانت له جبة شامية(.)78

وحتى ان كسوة الكعبة حتمل اليها (فكسى البيت

يف اجلاهلية االنطاع ثم كساه النبي ﷺ الثياب اليامنية

ثم كساه عمر وعثامن القباطي)(.)79

زراعية بالطائف( .)83كام اشتهرت املدينة بزراعة

والعجوة(.)84

اما عن احلرف والصناعات فقد تطورت ونمت

يف املجتمع العريب االسالمي يف املدينة ،فشهدت

احلرف والصناعات تطورا ملحوظا يف عرص الرسالة

وكذلك جتارة السالح كانت رائجة وكانت

وصدر االسالم ،فعىل الرغم من كون احلرفة األساسية

جتارة الرماح ومنهم نوفل بن احلارث بن عبد

قد تطورت فيها تطورا ملحوظا ،وذلك بحكم دور

سيوف الشام واهلند تنقل اىل اجلزيرة( )80وكذلك

املطلب(.)81

يف املدينة املنورة هي الزراعة اال ان احلرف والصناعة
وعدّ املجتمع االسالمي
املدينة يف الدولة االسالميةَ ،
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ِ
احل َرف يف املجتمع رضورة البد منها ،وعمل عىل

االشجار يف احلرم اال االذخر نبات يستعمله الصياغ

وصناعات جديدة وقد اوردت كتب الصحاح الكثري

ويف حديث للرسول ﷺ :انه اختذ خامتا من

تطوير الصناعات القديمة ،واوجد نشاطات وحرف
من االحاديث املروية عىل النبي ﷺ التي حتثهم
عىل احلرف والصناعات وتذكر الكثري منها وحتث
املسلمني عىل العمل هبا وقد ورد ذكرها سابق ًا يف

البحث واحتوت كتب السرية واالدب اخبارا عن
بعض الصناعات العربية واالسالمية.
والصناعات كثرية ومتنوعة منها:

-1الصياغة وصناعة احليل:

يف صناعتهم.

كفه فاختذه الناس فرمى به
ذهب وجعل فصه مما ييل ُ
واختذ خامتا من ورق او فضة)( )87هذا دليل عىل ان

العرب املسلمني كانوا عىل معرفة بصياغة الذهب-
وان الرسول ﷺ عندما اجىل اليهود من بني قينقاع
يف السنة الثالثة للهجرة نقل هذه املهنة من اليهود اىل
املسلمني حيث اخذ آلة صياغتهم( )88وجعلها يف
ايدي املسلمني ليتعلموا هذه احلرفة.

عرف العرب املسلمون هذه احلرفة ،فامرسوا

وكذلك تذكر املصادر ان عجرفة بن سعد

العربية وقد ورد ذكر هذه احلرفة يف القرآن الكريم

انفا من ذهب( )89مما يدل عىل تقدم هذه احلرفة عند

صنعة صياغة احليل يف بعض مناطق شبه اجلزيرة

(وممَِّا ُي ِ
وقدُ َ
ون َع َل ْي ِه فيِ النَّا ِر ا ْبتِ َغا َء ِح ْل َي ٍة
بقوله تعاىلَ :
َأ ْو َمتَا ٍع َز َبدٌ ِم ْث ُل ُه)( )85وقد ذكر تفسري هذه االية
سابق ًا .فلو مل تكن هذه احلرفة معروفة يف العرب قبل
اإلسالم ما ذكرها يف القرآن الكريم ،وكذلك معرفتهم
بصناعة االواين الذهبية والفضية وكان هيود املدينة

(يثرب) حمتكري هذه احلرفة وهم هيود بنو قينقاع
والتي كانت تتطلب الدقة والصرب وقد ورد ذكرها

يف كتاب الصحاح ومنها قوله ﷺ( :ان اهلل حرم
حلت
مكة ومل حتل الحد قبيل وال الحد بعدي وانام
ّ
يل ساعة من هنار وال خيتىل خالها وال يعضد شجرها

وال ينفر صيدها وال يلتقط لقطتها اال ملعرف) ،وقال
ابن عباس( :اال االذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا فقال

اال االذخر)( ،)86ففي هذا احلديث هني عن قطع
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اصيب بانفه يوم الكالب فامره النبي ﷺ ان يتخذ

املسلمني.

 -2الصناعات احلديدية:

كانت الصناعات احلديدية وصناعة االسلحة من

الصناعات التي اهتمت هبا الدولة العربية االسالمية
ويف صدر االسالم وخاصة صناعة االسلحة

(كالسيوف والدروع والرماح والنبال) وذلك
حلاجتهم الشديدة اليها يف غزواهتم وجهادهم ابتداء

من غزوة بدر الكربى وقد اشار اليها القرآن الكريم

(و َع َّل ْمنَا ُه َص ْن َع َة َل ُب ٍ
وس َل ُك ْم لِت ُْح ِصن َُك ْم)()90
بقولهَ :
وقد ورد تفسري هذه االية سابقا وحتى ورد هلا ذكر

يف كتب الصحاح يف (باب القني واحلداد)()91

وكان هيود املدينة مشتهرين بصناعة االسلحة وهناك
من الصحابة من كان يشتغل حداد ًا فكان الصحايب

د .زينب حممد طه
خباب بن االرت حداد ًا( )92قبل االسالم وبعده

اىل نصب املنجنيق( )100كام صنع املسلمون ايضا ما

رقيق من اهل الطائف جيء به اىل رسول ﷺ عند

احلصون فيحاولون ثقبها(.)101

وكذلك ابو نافع بن االزرق عبدا روميا حداد ًا فهو

غزوة الطائف(.)93

يسمى دبابة عند حصارهم لثقيف يف حماولتهم خرق
 -3الصناعات النسيجية:

واجلدير بالذكر ان الرسول ﷺ كان حيث

وهي من احلرف التي ورد هلا ذكر يف القرآن

فتح خيرب سنة 7ه أرس فيام تأرس ثالثني قينا وكانوا

خالل حديث املرأة التي جاءت بربدة منسوجة اىل

املسلمني عىل تعلم هذه احلرفة وذلك انه ﷺ انه ملا
صناع ًا وحدادين فقال النبي ﷺ اتركوهم بني
املسلمني ينتفعون بصناعتهم ويتقوون هبا عىل جهاد

عدوهم(.)94

الكريم ويف كتب احلديث وقد ذكرت سابق ًا من

الرسول ﷺ أي ان هناك نساء كانت تشارك يف مثل
هذه الصناعة .وما يدل عىل انتشار هذه احلرفة ما ذكر

عن الزبري بن العوام وعمرو بن العاص وعامر بن

وتأيت صناعة السيوف والرماح والدروع من

عزيز من أهنم كانوا يصنعون اخلز ،وهو نسج الصوف

حيث حيتاجها املسلمون بشكل كبري يف حروهبم

حاك للرسول ﷺ جبة من الصوف وجعلت حاشيتها

الصناعات املهمة التي شجع االسالم عىل تعلمها
وعمليات التحرير وتذكر املصادر ان الرسولﷺ

عندما قدم اىل املدينة كان معه سيفان القضيب شهد

به بدر ًا وسيفه ذو الفقار غنمه يوم بدر( )95حيث

كانت قبيعة سيف رسول اهلل ﷺ من فضة( .)96كام
انه اصاب رسول اهلل ﷺ من سالح بني قينقاع درعني
يقال له السعدية ودرع يقال له فضة( )97وكان اسم

درع البني ﷺ ذا الفضول( .)98حتى الرسول ﷺ

االبريسم( ،)102وما ورد عن سنان ابن سعد انه

سوداء( .)103وارتبطت صناعة املنسوجات
بالثروة احليوانية كاالغنام واملاعز ،وكانت صناعة
يدوية(.)104

 -4اخلياطة:

وهي حرفة شأهنا شأن باقي احلرف التي شهد

صدر االسالم هلا وجود ،فهناك من الصحابة من كان
يامرس هذه املهنة ،فقد ورد أن عثامن بن طلحة الذي

كان يلبس يف غزوة ُأحد درعني (أي درع فوق درع)

دفع اليه الرسول ﷺ مفتاح الكعبة كان خياط ًا(.)105

كام ان املسلمني تعلموا صنع املنجنيق وان النبي

فيه خياط خييط فقال :اختذت مسجد رسول اهلل ﷺ

سار اىل الطائف مطارد ًا فلول ثقيف الذين اعتصموا

فاخرجهم( .)106هذه الرواية تشري اىل ان هناك من

(.)99

ﷺ كان اول من رمى يف االسالم باملنجنيق وذلك انه

بحصوهنم وطفقوا يرمون املسلمني من فوقها فاضطر

وتذكر املصادر :ان عثامن بن عفان دخل املسجد ووجد

صنعة؟ احترتف فيه بصنعتك فحصبة وحصب اصحابه
يتخذ املسجد مكان حلرفة اخلياطة فنهاهم عن ذلك.
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البحوث املحكمة
وضع حجر ًا يف قبلته ثم جاء ابو بكر بحجر فوضعه

وهي حرفة تنسب اىل النبي نوح (عليه السالم)

اىل حجر رسول اهلل ﷺ ثم اخذ الناس يف البنيان فكان

احلرفة عند صنع السفينة التي اوحى اهلل إليه هبا ،وقد

ان بيوت النبيﷺ كانت بعدها من جريد مطني

وقد ُذكرت يف االيات القرآنية التي تنسب اليه هذه
عرفها العرب قبل االسالم وكانت هلا مكانة طيبة
وكان النجارون يصنعون االثاث املنزيل كاملناضد

والكرايس واالبواب واالطباق واالقداح(.)107

مسجد قباء اول مسجد بني يف االسالم( ،)114كام

بالطني وسقفها جريد وبعضها من حجارة موضوعة
عىل بعضها البعض مسقفة باجلريد وكان لكل

بيت حجرة( .)115ويف خالفة عثامن بنى املسجد

وتذكر املصادر ان الرسول ﷺ كان له قدح نضار

باحلجارة وجعل عمده حجارة وسقفه بالساج وزاد

باخلشب( .)108وكانت بعض ادوات القتال

وهناك من الصحابة من أمتهن هذه احلرفة فكان

عريض يعرب ايضا عن االقداح املنحوتة من اخلشب

كالرماح والسهام والنبال وكان للسهام اليثربية

شهرة خاصة فكان عتبة اخو سعد بن ايب وقاص
نجار ًا( )109وكان ابو رافع موىل رسول ﷺ

فيه ونقل إليه احلصباء من العقيق(.)116

عامر بن يارس اول بناء يف االسالم وكذلك عندما بنى

الرسول ﷺ املسجد جاء اليه رجل من اهل الياممة
يقال له طلق بن حنفية ويقول (قدمت عىل النبي ﷺ

الذي كان غالم ًا للعباس بن عبد املطلب ينحت

وهو يبني املسجد واملسلمون يعملون معه وكنت

النخل وكذلك احلرص والقفاف واالطباق(.)111

الطني فقال عنه النبي ﷺ ان هذا احلنفي لصاحب

االقداح( .)110وكانت تُعمل االقفاص من جريد
 -6حرفة البناء:

هي ايضا من احلرف التي عرفها العرب قبل

االسالم وعمل هبا املسلمون ،فقد ورد هلا ذكر يف
القرآن الكريمُ ،
وذكرت سابق ًا ،وقد مارسها املسلمون
االوائل عندما امر اهلل (سبحانه وتعاىل) رسوله حممد

ﷺ ان يبني مسجده ومساكنه ،فعمل فيه رسول

اهلل ﷺ بيده لريغب املسلمني يف العمل ،فعمل فيه

املهاجرون واالنصار( ،)112واستعمل ﷺ اللبن يف

بناء املسجد ورفع اساسه باحلجارة وس ّقف باجلريد

وجعلت عمده جذوع ًا( ،)113وكان ﷺ اول من
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صاحب خلط الطني فاخذت املسحاة وخلطت
طني( .)117فكان الرسول ﷺ يشجع املسلمون عىل
اجادة صنعتهم واملحافظة عليها.
 -7الصناعات اجللدية:

وقد ساعدت الثروة احليوانية عىل وجود هذه

(و َج َع َل
الصناعة فقد ذكرها القرآن الكريم بقولهَ :
َل ُك ْم ِم ْن ُج ُل ِ
ود الأْ َ ن َْعا ِم ُب ُيوتًا َت ْست َِخ ُّفونهَ َا َي ْو َم َظ ْعنِ ُك ْم
َو َي ْو َم إِ َقا َمتِ ُك ْم)( )118وقد عرف العرب قبل

االسالم وبعده هذه الصناعة والتي منها حرفة دباغة
اجللود التي كانت منترشة يف مكة وما جياورها من

القرى( ،)119فقد كان احلرث بن جرية يعمل يف

د .زينب حممد طه
دباغ اجللود واسلم هو وابنه يف فتح مكة(،)120

املرأة التي مجلتها ومشطتها واصلحت أمرها هي ام

بن عائذ موىل لعامر بن يارس كان معروفا بسعد القرظ

الاليت كن يرافقن املصطفى يف غزواته(.)131

وكانوا يستعملون شجر القرظ يف الدباغة ،وإن سعد
ألنه كان يتجر يف القرظ فربح فيه(.)121

سليم بنت ملحان( )130وهناك النساء املمرضات
من خالل االستعراض ألبرز احلرف والصناعات

كذلك كانت تعد اجللود ذات فائدة كبرية

التي امتهنها العرب املسلمون نالحظ اهنم امتهنوا

وان ام املؤمنني زينب بنت جحش كانت امرأة

مثل هؤالء احلرفيني والصناع كام ان الدين االسالمي

للخرازين الذين يكثرون يف املدينة ومكة والطائف
صناع اليد فكانت تدبغ وخترز ،وكذلك خلية جارية

ام املؤمنني حفصة بنت عمر كانت تعمل يف االديم

الطائفي( ،)122وايضا عرفوا صناعة االواين اجللدية
حلفظ املاء والزيت والعسل والسمن واللبن(.)123

ومن جهة أخرى ظهرت العديد من املهن

والصناعات ،منها :بائع الطعام ،فكان حاطب بن ايب

بلتعة بائعا للطعام( .)124ومنها :صنع لعب الصبيان
من الطني ،فكان عبد اهلل بن جعفر يصنع لعب الصبيان

من الطني ويبيعها( .)125ومنها :اجلزار ،فامتهن كل

من الزبري وعمرو بن العاص وعامر بن كريز مهنة
اجلزارة( .)126وكان سعد بن ايب وقاص يعمل يف

اصالح النخل( )127وهناك احلجام وقد احتجم

الرسولﷺ وحجمه ابو طيبة( )128وكان ابو عبيدة
بن اجلراح حفار ًا للقبور الهل مكة يف حني كان ابو
طلحة زيد بن سهل حفار ًا الهل املدينة( )129وهناك
اعامل خاصة امتهنتها النساء مثل املاشطة التي تعمل

عىل جتميل النساء فان النبيﷺ كان يكرم املاشطة التي
كانت تأتيه ويقول اهنا كانت تأتينا ايام خدجية .وملا

أعرس ﷺ بصفية بنت حيي بن اخطب بخيرب كانت

خمتلف انواع هذه احلرف وذلك حلاجة الدولة اىل

يدعو اىل العمل وحيث عىل التخصص يف املهن
ويشجع النشاط االقتصادي ،ومل يكن العمل والنشاط

االقتصادي حكر ًا عىل الرجال ،بل كان للمرأة هي
االخرى دورها يف املشاركة والعمل من اجل ازدهار

املجتمع واحلياة االسالمية.

الهوام�ش

1.1الفريوز ابادي :جمد الدين حممد بن يعقوب ت
817ه ،القاموس املحيط ،حتقيق مكتبة الرتاث،

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط ،2،1987ص.1033

2.2ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم ت 711ه،

لسان العرب ،ج ،10الدار املرصية للتاليف والرتمجة،
القاهرة ،بال ت ،ص.389

3.3الرازي :ابو بكر حممد بن عبد القادر ت313ه،
خمتار الصحاح ،عني برتتبه حممود خاطر ،دار الكتب
املرصية (القاهرة بالت) ،ص.131

4.4االمحد نكري :عبد النبي عبد الرسول ،جامع
العلوم يف اصطالحات الفنون (امللقب دستور

العلامء) ،ج ،2مؤسسة االعلمي للمطبوعات
(بريوت ،ط ،)1975 ،2ص.253
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5.5املوسوعة الفقهية ،ج ،17ص 175وما بعدها نقال

2020سورة قريش االية 2 ،1

االسالمي يف ضوء احلديث النبوي الرشيف ،اطروحة

2222الطربي :ابو جعفر حممد بن جرير ت310ه،

من العلواين :جهاد عبد حسني ،الفكر االقتصادي
دكتوراه غري منشورة ،جامعة بغداد ،كلية االداب،

2000م ،ص.170

2121سورة االنبياء االية 80

جامع البيان يف تفسري القرآن ،جملد ،9جزء  ،17ط،4
دار املعرفة ،بريوت ،1980 ،ص.40

6.6الزبيدي :حممد مرتىض ،تاج العروس من جواهر

2323القرطبي :ابو عبد اهلل حممد بن امحد االنصاري

ص.431-430

لبنان ،1966 ،ص.321-320

القاموس ،جملد  ،5دار مكتبة احلياة ،بريوت بالت،

7.7اجلرجاين :ابو احلسن عيل حممد بن عيل ،ت816ه،

ت761ه ،تفسري القرآن ،جملد ،6دار احياء الرتاث،

2424الطربي ،تفسري ،ج ،17ص40

التعريفات ،دار الشؤون الثقافية ،العراق بالت،

2525سورة االعراف االية .74

8.8الغزايل :عيل كسار ،صناعات العرب يف اجلزيرة

 2727الطربي ،تفسري ،ج ،8ص.163

حتى عام 1ه ،كلية الرتبية بن رشد ،رسالة دكتوراه

2929سورة الشعراء االية .149

ص.76

العربية قبل االسالم منذ االلف االول قبل امليالد

غري مطبوعة  ،2001ص.86
9.9سورة التوبة االية .105

2626القرطبي ،مصدر سابق ،جملد ،4ص.239
2828القرطبي ،مصدر سابق ،ص.239
3030القرطبي ،مصدر سابق ،جملد ،7ص.129
 3131الطربي ،تفسري ،ج ،19ص.62

1010سورة االنعام االية .132

 3232سورة هود االية .38

1212سورة هود االية .38

 3434القرطبي ،مصدر سابق ،جملد ،8ص.31

1111سورة هود االية .37

 3333سورة هود االية .38

1313سورة الشعراء االية 149

3535الطربي ،تفسري ،ج ،12ص.22

1515سورة االنبياء االية 80

3737القرطبي ،مصدر سابق ،جملد ،5ص.154

1414سورة االعراف االية 74
1616سورة النحل االية 80
1717سورة الرعد االية 17

1818سورة البقرة االية 282
1919سورة النور االية 37
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 3636سورة النحل االية .80

3838الطربي ،تفسري ،ج ،14ص.104
3939سورة الرعد االية .17

4040القرطبي ،مصدر سابق ،جملد ،5ص.305

4141البخاري :ابو عبد اهلل حممد بن اسامعيل بن

د .زينب حممد طه
ابراهيم ت256ه ،صحيح البخاري ،تقديم امحد

ص.453-452

ط ،2004 ،1ص.237-236

5555طلس ،حممد اسعد ،تاريخ العرب ،ط ،2دار

حممد شاكر ،كتاب البيوع ،دار ابن اهليثم ،القاهرة،

5454املصدر نفسه ،جملد ،2ص.453

4242البخاري ،مصدر سابق ،ص.237-236

االندلس للطباعة ،1979 ،ص.85

4444املصدر نفسه

يف عرص الرسالة والراشدين ،بيت املوصل للنرش

4343املصدر نفسه
4545املصدر نفسه
4646املصدر نفسه
4747املصدر نفسه

5656ياسني ،نجامن ،تطور االوضاع االقتصادية
والتوزيع ،املوصل ،1988 ،ص.128

5757ابن هشام ،السرية ،جملد ،2ص.186
5858ياسني ،تطور ،ص.130

4848مسلم :ابو احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم

5959الغريري ،زينب نوري ،مستوى املعيشة يف

برتقيم حممد فؤاد ،كتاب املساقاة ،دار ابن رجب،

غري منشورة ،كلية االداب ،جامعة بغداد،1999 ،

القشريي ت261ه ،صحيح مسلم ،طبعة مرقمة

ط ،2املنصورة ،2002 ،ص.821
4949املصدر نفسه ،ص.810

صدر االسالم وخالفة االمويني ،رسالة ماجستري

ص.66

6060ياسني ،تطور ،ص.131

5050اليعقويب :امحد ابن اسحق بن جعفر بن وهب

6161ابن اسحق ،حممد بن اسحق بن يسار ت151ه،

ج ،2قم ،بالت ،ص.59

د.سهيل زكار ،دار الفكر ،ط ،1دمشق،1978 ،

ت292ه ،تاريخ اليعقويب ،علق عليه خليل املنصور،

سرية ابن اسحق ،كتاب السري واملغازي ،حتقيق

5151ابن هشام ،السرية ،ابو حممد عبد امللك بن

ص.140

السقا واخرون ،دار املعرفة ،ط ،4القاهرة،1936 ،

املعارف ،حققه وقدم له ثروت عكاشة ،مطبعة دار

هشام ،ت218ه ،السرية النبوية ،حتقيق مصطفى
ص.186

6262ابن قتيبة ،ابو حممد عبد اهلل بن مسلم ت213ه،
الكتب ،القاهرة ،1960 ،ص.50

5252اليوزبكي ،توفيق سلطان ،نشوء الفكر السيايس

6363البخاري ،صحيح ،البخاري ،كتاب البيوع،

العدد ،2السنة ،2املغرب ،1984 ،ص.14

6464الكتاين ،حممد عبد احلي ،الرتاتيب االدارية ،ج،2

عند املسلمني ،بحث منشور يف جملة االسالم اليوم،

5353للمزيد من التفاصيل حول نصوص الوثيقة
وموادها انظر ،ابن هشام ،السرية ،جملد،1

ص.237

ط ،2دار االرقم ،ص.24

6565الكتاين ،الرتتيب االدارية ،ج ،2ص.76
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6666الطربي :ابو جعفر حممد بن جرير ت313ه،

ت250ه ،اخبار مكة ،حتقيق رشدي الصالح ،ج،1

ابراهيم ،ط ،4دار املعارف ،القاهرة،1968 ،

بكري ،تاريخ ،ج ،1ص.119

تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،3حتقيق حممد ابو الفضل

ص.616

6767ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع ،ت230ه،

كتاب الطبقات الطربي ،حتقيق د.عيل حممد عمر،

دار االندلس ،اسبانيا ،بالت ،ص .253الديار

8181طلس ،تاريخ ،ص.165

8282الكتاين ،تراتيب ،ج ،2ص.38

8383مسلم ،صحيح ،كتاب املساقاة ،ص.821

مكتبة اخلانجي ،ج ،3القاهرة ،ط ،2001 ،1ص.57

8484ابراهيم ،حمسن خليل ،الفكر االقتصادي العريب

6969الكتاين ،الرتاتيب ،ج ،2ص.27-26

رسالة دكتوراه غري مطبوعة ،جامعة بغداد،1980 ،

6868ابن هشام ،السرية ،جملد ،2ص.439

االسالمي يف صدر االسالم ،كلية االدارة واالقتصاد،

7070ابن سعد ،الطبقات ،ج ،3ص -107الكتاين،

ص.45

7171الكتاين ،الرتاتيب ،ج ،2ص.20

يف شبه اجلزيرة قبل ويف االسالم ،رسالة ماجستري،

7373املصدر نفسه ،ص.162

8686سورة الرعد االية .17

الرتاتيب ،ج ،2ص.28

7272املصدر نفسه ،ج ،2ص.159

7474الغريري ،مستوى املعيشة ،ص.74

8585ابراهيم :حقي اسامعيل ،اسواق العرب التجارية
كلية االداب ،جامعة بغداد ،1999 ،ص.191

8787البخاري ،صحيح ،كتاب البيوع ،ص-236

7575البالذري ،ابو احلسن امحد بن حييى ،ت284ه،

.237

العلمية ،بريوت ،1978 ،ص.67

8989الطربي ،تاريخ ،ج ،2ص.481

فتوح البلدان ،حتقيق حممد رضوان حممد ،دار الكتب

8888املصدر نفسه ،كتاب اللباس ،ص.698

7676طلس ،تاريخ العرب ،ص.164

9090الكتاين ،ج ،2ص.66

7878ابن هشام ،السرية ،جملد ،2ص.556

9292البخاري ،صحيح ،البيوع ،ص.237

7777م .ن ،ص.162

9191سورة االنبياء االية .80

7979الديار بكري ،حسني بن حممد احلسني،

9393املصدر نفسه.

دار صادر ،بريوت ،ج ،1بالت ،ص ،183اطلس،

9595الكتاين ،الرتاتيب ،ج ،2ص.75

ت982ه ،تاريخ اخلميس يف احوال انفس النفيس،
تاريخ العرب ،ص.162

8080االزرقي ،ابو الوليد حممد بن عبد اهلل بن امحد
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9494البالذري ،فتوح ،ص.67

9696الطربي ،تاريخ ،ج ،2ص.177

9797السمهودي ،عيل بن عبد اهلل بن امحد ،ت911ه،

د .زينب حممد طه
الوفاء باحوال املصطفى ،حتقيق مصطفى عبد الواحد،

11111احلديثي ،دراسة ،ص.73

9898الطربي ،تاريخ ،ج ،2ص.177

11113البالذري ،الفتوح ،ص.20

جملد ،2دار املعرفة ،بريوت ،بالت ،ص.667

9999السمهودي ،الوفاء ،ص.667

10100ابن هشام ،السرية ،جملد ،2ص.59

11112ابن هشام ،السرية ،جملد ،1ص.448
11114ابن هشام ،السرية ،جملد ،1ص -446الكتاين،
الرتاتيب ،ج ،2ص.76

10101املصدر نفسه ،جملد ،2ص.410-409

11115الكتاين ،الرتاتيب ،ص.78

10103الكتاين ،الرتاتيب ،ج ،2ص.60

11117الديار بكري ،تاريخ ،ج ،1ص.344

10105اللهيبي :صالح حممد زكي ،اجلوانب السياسية

11119احلدثي ،دراسة ،ص.68

اوردها البخاري يف صحيحه ،كلية االداب ،جامعة

12121املصدر نفسه ،ص.56

10102املصدر نفسه.

10104املصدر نفسه ،ص.60

واالدارية واالقتصادية يف احاديث النبي ﷺ مثلام

بغداد ،2003 ،ص.168

10106الكتاين ،الرتاتيب ،ج ،2ص.60

11116البالذري ،فتوح ،ص.21
11118سورة النحل االية .80

12120الكتاين ،الرتاتيب ،ص.92
12122املصدر نفسه ،ج ،2ص.57-56
12123احلديثي ،دراسة ،ص.68

10107ابن شبه ،ابو زيد عمر بن شبه النمريي،

12124ابن سعد ،الطبقات ،ج ،3ص.107

شلتوت ،ج ،1ط ،1الدار االسالمية ،بريوت،

12126ابن قتيبة ،املعارف ،ص -78الغريري ،مستوى

ت173ه ،تاريخ املدينة املنورة ،حتقيق فهيم حممد

 ،1990ص.36

12125الغريري ،مستوى املعيشة ،ص.81
املعيشة ،ص.80

10108احلديثي ،مداح حسن ،دراسة يف االوضاع

12127ابن قتيبة ،املعارف ،ص.80

رسالة ماجستري غري منشورة ،معهد التاريخ العريب،

12129الغريري ،مستوى املعيشة ،ص.81

االقتصادية يف احلجاز ،خالل القرن االول اهلجري،

بغداد ،2002 ،ص.72

10109جواد ،عيل ،املفضل يف تاريخ العرب مثل
االسالم ،ج ،7مطبعة املجمع العلمي ،بغداد،

12128مسلم ،صحيح ،كتاب املساقاة ،ص.821
13130الكتاين ،الرتاتيب ،ج ،2ص.111
13131املصدر نفسه ،ص.113

 ،1980ص.55

11110الغريري ،مستوى املعيشة ،ص.80
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قائمة امل�صادر االولية
واملراجع احلديثة
أ -القرآن الكريم

ب -املصادر االولية

ابن اسحق ،حممد بن اسحق بن يسار 151هـ768/م

 .1كتاب السري املغازي ،حتقيق د .سهيل زكار،

دار الفكر ،ط ،1دمشق.1978 ،

ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع ت230ه845/م

 .2كتاب الطبقات الكربى ،حتقيق د .عيل حممد عمر،
مكتبة اخلانجي ،ط ،3القاهرة.2001 ،

ابن شبه ،ابو زبد عمر بن شبة ت262ه877/م

 .3تاريخ املدينة املنورة ،حتقيق فهيم حممد

شلتوت ،ج ،1ط ،1الدار االسالمية ،بريوت،

.1990

ابن قتيبة ،ابو حممد عبد اهلل بن مسلم ت213ه889/م

 .4املعارف ،حققه وقدم له ثروت عكاشة،

مطبعة دار الكتب ،القاهرة.1960 ،

ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم

ت711ه1311/م

 .5لسان العرب ،الدار املرصية للتاليف والرتمجة،

القاهرة بالت.

ابن هشام ،ابو حممد عبد امللك بن هشام

ت218هـ833/م

 .6السرية النبوية ،حتقيق مصطفى السقا

واخرون ،ط ،4دار املعرفة ،القاهرة.1936 ،

412

البحوث املحكمة
االمحد نكري ،عبد النبي بن عبد الرسول

ت1000ه1591/م.

 .7جامع العلوم يف اصطالحات الفنون (امللقب

بدستور العلامء) ط ،2مؤسسة االعلمي ،بريوت،
.1975

االزرقي ،ابو الوليد حممد عبد اهلل بن امحد ت

250ه837/م

 .8اخبار مكة ،حتقيق رشدي الصالح ،دار

االندلس ،اسبانيا بالت.

البخاري ،ابو عبد اهلل حممد بن اسامعيل بن ابراهيم ت
256ه870/م

 .9صحيح البخاري ،تقديم امحد حممد شاكر،

ط ،1دار ابن اهليثم ،القاهرة .2004

البالذري :ابو احلسن امحد بن حييي ت 284ه892/م

 -10فتوح البلدان ،حتقيق وتعليق حممد رضوان

حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت.1978 ،

اجلرجاين :ابو احلسن عيل حممد بن عيل ت

816هـ1413/م

 -11التعريفات ،دار الشؤون الثقافية ،العراق

بالت.

الديار بكري :حسني بن حممد احلسن ت

982هـ1574/م

 -12تاريخ اخلميس يف احوال انفس النفيس،

دار صادر ،بريوت بالت.

الرازي ،ابو بكر حممد بن عبد القادر

ت666هـ1268/م.

د .زينب حممد طه
 -13خمتار الصحاح ،عني برتتيبه حممود خاطر،

دار الكتب املرصية ،القاهرة ،بالت

الزبيدي ،حممد مرتىض ت1025ه1791/م.

 -14تاج العروس من جواهر القاموس ،دار

مكتبة احلياة ،بريوت بالت.

الطربي :ابو جعفر حممد بن جرير ت310ه922/م

 -15جامع البيان يف تفسري القرآن ،ط ،4دار

املعرفة ،بريوت .1980

 -16تاريخ الرسل وامللوك ،حتقيق حممد ابو

الفضل ،ط ،4دار املعارف ،القاهرة .1968

الفريوز ابادي :جمد الدين حممد بن يعقوب ت

817هـ1415/م

 -17القاموس املحيط ،حتقيق مكتبة الرتاث،

ط ،2مؤسسة الرسالة ،بريوت.1987 ،

القرطبي :ابو عبد اهلل حممد بن امحد االنصاري ت

671هـ1272/م

 -18تفسري القرآن ،دار االحياء الرتاث ،لبنان

.1966

اليعقويب :امحد بن اسحق بن جعفر بن وهب

ت292هـ905/م

 -19تاريخ اليعقويب ،علق عليه خليل املنصور،

قم بالت.

مسلم :ابو احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم ت
261هـ875/م

 -20صحيح مسلم ،طبعة برتقيم حممد فؤاد ،دار

ابن رجب ،ط ،2املنصورة.2002 ،

املراجع احلديثة:
ابراهيم :حمسن خليل

 -1الفكر االقتصادي العريب االسالمي يف صدر

االسالم ،رسالة دكتوراه ،كلية االدارة واالقتصاد،

جامعة بغداد.1980 ،

ابراهيم :حقي اسامعيل

 -2اسواق العرب التجارية يف شبه اجلزيرة قبل

ويف االسالم ،رسالة ماجستري ،كلية االداب ،جامعة

بغداد.1999 ،

طلس :حممد اسعد

 -3تاريخ العرب ،ط ،2دار االندلس للطباعة

.1979

احلديثي :مداح حسن

 -4دراسة يف االوضاع االقتصادية يف اجلهاز

خالل القرن االول اهلجري ،رسالة ماجستريـ معهد

التاريخ العريب ،بغداد .2002

العلواين :جهاد عبد احلسني

 -5الفكر االقتصادي يف ضوء احلديث النبوي

الرشيف ،اطروحة دكتوراه ،كلية االداب ،جامعة

بغداد 2000م.

الغريري :زينب نوري

 -6مستوى املعيشة يف صدر االسالم وخالفة

االمويني ،رسالة ماجستري ،كلية االداب ،جامعة
بغداد .1999

الغزايل :عيل كسار

 -7صناعات العرب يف اجلزيرة العربية قبل
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االسالم منذ االلف االوىل قبل امليالد حتى عام 1ه،
رسالة دكتوراه ،كلية الرتبية ،جامعة بغداد .2001

الكتاين :حممد عبد احلي

 -8الرتاتيب االدارية ،ط ،2دار االرقم.

اللهيبي :صالح حممد زكي

 -9اجلوانب السياسية واالدارية واالقتصادية يف

احاديث النبي ﷺ مثلام اوردها البخاري يف صحيحه،
كلية االداب ،جامعة بغداد .2003

ياسني :نجامن

 -10االوضاع االقتصادية يف عرص الرسالة

والراشدين ،بيت املوصل للنرش والتوزيع ،املوصل

.1988

 -3البحوث املنشورة

اليوزبكي :توفيق سلطان

 -1نشوء الفكر السيايس عند املسلمني ،بحث

منشور يف جملة االسالم اليوم ،العدد 2لسنة ،2

املغرب.1984 ،
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