
 

  ـرــَبــْيـَخ
 ( من النشأة حتى نهاية العصر األموي)

 

 حضارية تارخييةدراسة 

 

 :إعداد

 عبد اهلل بن سكات الرشيديالدكتور/ 
 

 

 
 
 
 
 



 )من النشأة حتى نهاية العصر األموي( خـيـبـر 2                  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 ء

 

 

 
 هـ1440مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة ،      ح 

 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش 

 بن عوض سكاتبن عبد اهلل ، الرشيدي

بن عوض سكات بن عبد اهلل . / العرص األموي هناية خيرب من النشأة حتى

 .هـ 1440املدينة املنورة ،  -. الرشيدي

 سم 24×17ص ؛ 608

 978-603-8256-17-6ردمك: 

 أ. العنوان         تاريخ - خيرب ) السعودية ( -1

 1440/  7237                                                       953 ,122 ديوي

 7237/1440 :رقم اإليداع

 978-603-8256-17-6 ردمك:

 

 

 

 م2019هـ /1440 األوىلالطبعة 

 مجيع احلقوق حمفوظة



 املـقـدمـــة 3                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رــَبــيـْـَخ
 (من النشأة حتى العصر األموي )

 دراسة حضارية تارخيية

 



 )من النشأة حتى نهاية العصر األموي( خـيـبـر 4                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املـقـدمـــة 5                                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 )من النشأة حتى نهاية العصر األموي( خـيـبـر 6                  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 املـقـدمـــة 7                                     

 تقديم
عيوهنا  خيرب من أهم الواحات يف جزيرة العرب، وكانت وفرة   تعد  

املواضع  ا يف االستيطان البرشي منذ القدم، وهي من أقدموينابيعها سبب  

التي سكنها اليهود يف احلجاز، ألن اليهود أهل جتارة وزراعة، وليس هناك 

تاريخ حمدد يف استيطان اليهود خيرب، فقد يكون قدومهم مرتبطا هبجوم 

الرومان عىل فلسطني، وقد يكون قبل ذلك عندما استوىل البابليون عىل 

اختذها عاصمة حني  "تيامء"ملك بابل إىل  "نبونيد"القدس، وجاءوا مع 

 له، فهاجر قسم منهم إىل خيرب وإىل نواح أخرى من احلجاز.

     ويف الوقت الذي أسعفتنا املصادر بذكر قبائل هيود املدينة، فإننا

النعرف الرتكيب القبيل ليهود خيرب، وهل ينتمون لعدة قبائل أم لقبيلة 

خ استيطان كام مل ترش املصادر لعددهم، ويمكن االستنتاج أن تاري ؟واحدة

هيود خيرب مقارب لتاريخ استيطان هيود املدينة املنورة، وأن نمط معيشتهم 

واحد، حيث عمل هيود خيرب يف زراعة األرض واستصالحها نتيجة لكثرة 

العيون ووفرة املياه. وقد اهتموا بزراعة النخيل، وكانت جتمعاهتم السكنية 

 تقديم 
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ق صخور وجبال وادي متفرقة كل حول مزارعه، وبنوا احلصون املنيعة فو

خيرب لكي توفر هلم األمن يف حالة اهلجوم عليهم من قبل األعداء، ونظرا 

لتواجد خيرب يف حدود قبيلة غطفان القوية، فقد جلأ اليهود ملحالفتهم حتى 

 يأمنوا سطوهتم، ويقوموا برد اعتداء القبائل األخرى عليهم.

، فأضحت لقد قطف اليهود ثامر هذا التحالف املهم مع غطفان

الكثري، واستحقت تسميتها بريف  خيرب واحة آمنة تنتج من التمور الكم  

 احلجاز.

، ووضعه ملسو هيلع هللا ىلصيف اجلزيرة العربية بعد هجرة النبي   العام  بدأ التغري  

اللبنة األوىل يف تأسيس الدولة اإلسالمية بمفهومها الشامل جلميع نواحي 

املدين والعالقات املتبادلة  احلياة، فقام بتنظيم العالقة بني طوائف املجتمع

بلوا عليه من حقد وحسد أخذوا بني اليهود واملسلمني، لكن اليهود بام ج  

        حييكون املكائد والدسائس، ويؤلبون عىل املسلمني ووجودهم الفتي 

يف املدينة املنورة، وأخذوا يف نقض العهود واملواثيق التي كانوا قد وافقوا 

إال حرهبم وإجالءهم عن املدينة املنورة،  ملسو هيلع هللا ىلصلرسول عليها، ومل يكن أمام ا

وا عىل خيرب وهيودها، سيلة بني النضري إىل خيرب حيث ترأ  فذهبت قب
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وأخذوا يف جتميع األحزاب لغزو املسلمني يف عقر دارهم، ومنهم قبيلة 

 غطفان التي وافقت مقابل إعطائهم منتوج خيرب من التمور يف ذلك العام.

وملا فشلت مجوع األحزاب فيام أمجعت عليه من استئصال 

     بعد عودته من عمرة احلديبية يف السنة السابعة  ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني، قام النبي 

من اهلجرة النبوية، وبتوجيه إهلي بغزو خيرب، ومتكن من فتحها بعد 

م مزارع  حمارصهتا وحرهبا، وأقر اليهود يف عملهم بالزراعة بعد أن قس 

 قام اخلليفة الراشدي عمر الفاروق  ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني، وبعد النبي  خيرب بني

بإخراج اليهود من خيرب يف عهده بعدما أصبح وجودهم خطرا  يتهدد 

 املسلمني.

ك خيرب من املسلمني تشغيل األرض واستصالحها واستطاع مال   

بام توفر لدهيم من خربات، إضافة إىل استقدامهم العامل املهرة من البالد 

توحة يف الشام، ومرص، وفارس، وظلت خيرب تتبع إلدارة املدينة، يعني  املف

 أمريها من قبل وايل املدينة.

 تقديم 
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         "األموي العرص هناية حتى النشأة من خيرب"إن هذا الكتاب: 

 ييغط   الرشيدي، سكات بن اهلل عبد: للدكتور  –تارخيية حضارية دراسة–

 العرص هناية حتى فيها البرشي والنشاط اينالسك   خيرب تاريخ من مهاًم  اجانب  

 .األموي

سأل اهلل أن ينفع هبذا الكتاب، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد ن

 وعىل آله وصحبه أمجعني.

 

 املنورة  املدينة ودراسات بحوث مركز
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 عرفانشكر و
 

   ا، ثم أشكر كل من له فضل عيل  بعد خر  آ وأشكر اهلل أوال  

            :اهلل من أساتذة تعلمت منهم وعىل رأسهم فضل

أبو مائلة املرشف عىل هذه الرسالة،  األستاذ الدكتور بريك

وأشكر األستاذ الدكتور حممد بن عبداهلادي الشيباين الذي 

كان له الفضل بعد اهلل يف اختيار موضوع الرسالة، وأشكر كل 

        باملصادرمن قدم يل العون يف هذا البحث سواء من أمدين

أو الرأي واملشورة، وكل من له جهد ودعم يف هذا املرشوع، 

 /وأشكر من قام بتصوير املواقع اجلغرافية واألثرية ابني الغايل

ل أعباء وتبعات  مشاري بن عبد اهلل، وأشكر أرسيت عىل حتم 

هذا البحث، وأهديه لكل مهتم بالتاريخ يف خمتلف عصوره، 

 للجميع.سائال اهلل التوفيق 

 

 عبداهلل  بن سكات الرشيدي
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 املقدمة
إلـها أشهد أن ال إله إال هو و ،احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم

اهلل  يعبد وربا ي قصد، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا حممد بن عبد

 وبعد:. وصحبه وسلم تسليام كثريا صىل اهلل عليه وعىل آله ،عبده ورسوله

فإن للمدن التي تقع عىل الطرق التجارية نشاطا ملحوظا يف اجلوانب 

االقتصادية والزراعية واحلرفية والتجارية، وحيث إن خيرب هي إحدى تلك 

املدن املهمة يف اجلزيرة العربية وكانت حتظى بمكانة منذ عصور اجلاهلية 

رة إنتاجها الزراعي، فهي غنية باملياه حيث كانت تسمى ريف احلجاز لوف

التي قامت عليها األنشطة الزراعية وأصبحت حمط القوافل التجارية منذ 

العصور القديمة، وكوهنا ذات نشاط اقتصادي فمن الطبيعي أن تقطنها 

فئات ثرية متتلك األرايض، وحترتف التجارة، وتصبح هلا عالقات مع املدن 

 يف شتى البقاع.والقبائل املختلفة  ىاألخر

وعىل الرغم من أن احلياة يف الدول اإلسالمية كانت غنية يف مجيع »

      -واحلضارية-مظاهرها السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية 

       إال أن أغلب املؤرخني ركزوا عىل دراسة تاريخ احلكام وأرباب الشهرة، 
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تشري بعض اآلثار و»، (1)«قاليدهمومل يوردوا لنا إال القليل من عاداهتم وت

سنة قبل امليالد، فعىل ضفاف  6000املكتشفة يف خيرب أهنا سكنت قبل 

أودية الغرس وغمرة واحلفرية والقاع آثار ترجع إىل العرص احلجري 

القديم، وهي عبارة عن فؤوس حجرية وأدوات مشحوذة وقواطع 

وهي  ،الوسيطومعاول كام عثر عىل أدوات تعود إىل العرص احلجري 

جمموعة من األنصال والشفرات املشحوذة من إحدى حافتيها ومكاشط 

وهي  ،وعثر عىل الكثري من الدوائر واملذيالت احلجرية، جانبية وأزاميل

ألواح حجرية ضخمة وضعت عىل هيئة دائرة أو مثلث يمتد من إحدى 

سري تفزواياه صفان من احلجارة عىل شكل ذيل طويل اختلف اآلثاريون يف 

ومنهم من قال إهنا  ،الغرض منها، فمنهم من رأى أهنا تستخدم للصيد

؛ ومن هنا (2)«فيام رأى آخرون أهنا أعالم للطريق ،أماكن للعبادة والدفن

                                                   
، احلياة االقتصادية واالجتامعية يف نجد واحلجاز يف العرص األمويعبداهلل حممد السيف:  (1)

 .17هـ، ص1403، 3، ط-بريوت-الرسالة مؤسسة

، صحيفة الرياض، خيرب أرض السدود واحلصون ومواطن النخيل والعيونخالد الزايدي:  (2)

 .14243هـ، العدد 8/6/1428الرياض، السبت  –اململكة العربية السعودية 
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توجه الباحث للبحث عن اجلوانب احلضارية للدول واملدن اإلسالمية 

 وإبرازها ليستفيد من يطلع عليها.

وص حصن أيب احلقيق، وأسامء حصوهنا حصن ناعم، والقم

وحصن الشق، وحصن النطاة، وحصن السالمل، وحصن الوطيح، وحصن 

ولكون هذه البقعة تشتمل  ،خيرب بلسان اليهود احلصن وقيل إنالكتيبة، 

كلها يف سنة سبع  ملسو هيلع هللا ىلصعىل هذه احلصون سميت خيابر، وقد فتحها النبي 

نشبع من مل ا فتحت خيرب قلنا: اآلن »: ، وقالت عائشة (1)للهجرة

اليهود يف مزارعهم بخيرب ألهنم هم األعرف  ملسو هيلع هللا ىلص؛ وقد أبقى النبي (2)«التمر

بأمور الزراعة ومل ي رد أن يشغل املسلمني عن اجلهاد، كام أهنم ليس لدهيم 

حينام  خربة يف الزراعة، وقد ورد عند البخاري أن عمر بن اخلطاب 

عدو غريهم، ليس لنا  فقال عمر  هاجم اليهود عبداهلل بن عمر 

وأمر بإخراجهم وأعطاهم قيمة ما كان هلم من الثمر ماال وإبال وعروضا 

                                                   
 .2/409هـ، 1397بريوت، د.ط،  –، دار الفكر معجم البلدانياقوت بن عبداهلل احلموي:   (1)

 .511(، ص4242، باب غزوة خيرب، احلديث)الصحيح البخاري:  (2)
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، وبقيت خيرب منذ ذلك الوقت مدينة (2)غري ذلكووحباال،  (1)وأقتابا

إسالمية، ناهلا اهتامم اخللفاء الراشدين، وخلفاء بني أمية عىل اختالف 

كثرية  خيرب حصن ذو نخل"ابن حوقل: فقال: وقد وصفها عصورهم، 

ثم تصري إىل  (4)وأول حد خيرب الدومة»البكري: ، وقال عنها (3)"وزرع

 ،(6)هاوكان عثامن مرص   (5)وسوق خيرب اليوم املرطة، خيرب وحصوهنا

وبه نخل  (7)ثم حصن وجدة، آلل عمر بن اخلطاب  الرئيسحصنها و

                                                   
: إِكاف البعري، وقيل: هو اإِلكاف الصغري الذي عىل َقْدِر َسنام البعري، ويف الصحاح َرْحٌل صغرٌي  1)) الَقتَب 

نام، وأَْقتََب البعرَي إِْقتابا  إِذا َشدَّ عليه الَقتََب. )ابن منظور:   (.1/660، لسان العربعىل َقْدر السَّ

، مكتبة بيت السالم "إذا شئت أخرجتك"باب إذا اشرتط يف املزارعة ، املصدر السابق البخاري: (2)

 .328هـ، ص1429، 1الرياض، ط –

 .40م، ص1992بريوت، د.ط،  –: مكتبة احلياة صورة األرض (3)

: سيأيت تعريفها يف أودية خيرب. 4))  الَدْوَمة 

: سوق (5) : حتقيق: مصطفى معجم ما استعجم يف أسامء البالد واملواضعخيرب ذكره البكري. ) املَْرَطة 

 (. وفيام يظهر أنه سوق النطاة أو جزء منه.2/521ـه، 1403، 3بريوت، ط –السقا، عامل الكتب 

َن. )حممد بن مكرم بن منظور:  (6) ن امل د  َ األَْمصاَر: أي َمد  بريوت،  -، دار صادرلسان العربَمرصَّ

 .264(. وسيأيت احلديث عنها ال حقا إن شاء اهلل ص4/22، د.ت، 1ط

َوْجَدْة: هي حصن من حصون خيرب، يقع عىل وادي وجدة، وهي اآلن إحدى قرى ذلك  7))

 (.613، صيف شامل غرب اجلزيرةالوادي. )محد اجلارس: 
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ثم ، ملسو هيلع هللا ىلصعظمها لرسول اهلل مو (1)الملثم س  ، ملسو هيلع هللا ىلصوأشجار وهو لرسول اهلل 

فيه  ،جبل فيه آطام ليهود ومزارع وأموال تعرف بالوطيحوهو  (2)األهيل

 (4)إىل خلص (3)ثم الوادي املتصل بالوطيح ،ملسو هيلع هللا ىلصطعم أزواج رسول اهلل 

 . ملسو هيلع هللا ىلصكله لرسول اهلل 

... (5)اءبَ هْ وهناك الص  ، يسمى الكتيبة والكتيبة من حصون خيرب

؛ وقد خضعت خيرب مثلها مثل مدن احلجاز لإلسالم (6)«وغريها

وأصبحت تابعة للدولة اإلسالمية، ومع كل هذا اخلضوع فهناك سؤال عن 

                                                   
َلْيلِم. )املرجع السابق:  1)) المل: حصن من حصون خيرب، ويقال له: س   (.255صس 

 (. وهو من جبال خيرب املعروفة اليوم.207-1/206معجم ما استعجم: ) (2)

: حصن من حصون خيرب. )املصدر السابق:  3))  (. وسيأيت احلديث عنه يف حصون خيرب.4/1380الَوطِيْح 

(. وقيل: هو وادي خاص املذكور يف غزوة 2/507َخْلْص: من أودية خيرب. )املصدر السابق:  (4)

(، وسيأيت احلديث عنه مفصال يف أودية خيرب،  ْير  َ وهو أحد أودية خيرب القادم من الصهباء )الُس 

 خيرب إن شاء اهلل.

معجم املعامل اجلغرافية يف : ذكرها البالدي أهنا جبل عطوة جنويب خيرب. )عاتق غيث: الصهباء (5)

(. وهنا استدراك عىل البالدي 211هـ، ص1402، 1مكة املكرمة، ط -، دار مكةالسرية النبوية

الصهباء فالصهباء: هي منطقة الثمد إىل جبل الُسير رشقي خيرب. )عبداهلل سكات الرشيدي: 

 ، بحث مل ينرش(.يف طريق ذهابه لفتح خيربملسو هيلع هللا ىلص مكان نزول النبي 

 .2/521معجم ما استعجم:  (6)
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مدى إسهامها يف جتهيز اجليوش الفاحتة، أو الوقوف مع من قام بحركات 

مناوئة للدولة اإلسالمية، وموقف اليهود من اإلسالم وما أحدثوه حتى 

، وستقف الدراسة إن شاء اهلل عىل مدى  أخرجهم عمر بن اخلطاب

إسهام خيرب بصفتها مدينة عىل طرق التجارة يف حضارة العرب واليهود 

ثم يف عهد اخلالفة الراشدة،  ،قبل اإلسالم، وكذلك حاهلا قبل الفتح وبعده

ومدى تأثريها يف احلركات التي حدثت يف احلجاز يف أوائل العرص األموي 

ة، وح يف مكة املكرمة، وما تالها  ركة عبداهلل بن الزبري مثل موقعة احلر 

من مراحل يف عمر الدولة األموية حتى سقوطها سنة اثنتني وثالثني ومائة 

 من اهلجرة النبوية. 

 أمهية املوضوع:

من عرص ما قبل اإلسالم حتى هناية خيرب "تنبع أمهية موضوع 

ن الدراسة تتناول إ، من حيث "تارخيية حضارية دراسةالعرص األموي 

خيرب من الناحية احلضارية والتارخيية بشكل عام إذ تشكل الدراسات 

احلضارية رافدا هاما من روافد التاريخ، وتبني مدى حضارة تلك املنطقة يف 

الفرتة التي تتناوهلا الدراسة، كام أهنا تنفرد بدراسة الطريق الذي سلكه 
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كل دراسة جديدة يف هذا يف طريقه لفتح خيرب، وهي بذلك تش ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

املجال، وألنني بعد البحث مل أجد دراسة علمية وافية عن خيرب من قبل 

اإلسالم وحتى هناية العرص األموي، وملا هلا من أمهية تارخيية رأيت 

 دراستها دراسة حضارية تارخيية.

وتنبع أمهية املوضوع من كونه سيتناول خيرب قبل اإلسالم من 

لتارخيية، فيتحدث عن سكان خيرب األوائل، ووصول اجلوانب احلضارية وا

اليهود إىل خيرب، ودور القبائل التي حتيط بخيرب يف إدارة شؤوهنا، كام أنه 

مثل جالء بني  غزوهتاسيتناول عالقة املسلمني يف عرص السرية بخيرب قبل 

النضري، وقتل سال م بن أيب احلقيق، وصوال إىل الغزوة وما تالها من دخول 

يف اإلسالم وبقاء اليهود عىل مزارعهم، ثم حاهلا يف ظل عهد اخلالفة  خيرب

من إجالء  وما صاحب هذا العهد ،(ـه40-11الراشدة الذي امتد من )

، ويف العرص األموي لليهود يف خالفة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

(، وما دار من أحداث وما ناهلا من تطور يف ـه132-41الذي امتد من )

حكم الدولة األموية الذي يعترب امتدادا لعرص احلضارة اإلسالمية يف ظل 

   أوج ازدهارها.
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 أسباب اختيار املوضوع:

 ثمة أسباب دعتني إىل اختيار هذا املوضوع أمهها:

كوحدة  الباحثونله كون املوضوع مل تتم دراسته من قْبل ومل يتطرق  .1

 موضوعية.

 .لعبته قبل اإلسالم وبعدهأمهية خيرب التارخيية والدور الذي  .2

 إىل خيرب. ملسو هيلع هللا ىلصكونه يشمل حتديد الطريق الذي سلكه النبي  .3

 . للمدن واألقاليم اإلسالمية التارخيية إبراز القيمة احلضارية .4

 إبراز املوقع واملعامل األثرية يف خيرب وما حوهلا. .5

 أنني أحد أبناء املنطقة. .6

 الدراسات السابقة:

من عدة جوانب منها ما هو  من الدراسات خيرب عديدتناولت 

زت كل دراسة ، خاص بالغزوة، ومنها ما هو خاص بخيرب املنطقة وقد رك 

من هذه الدراسات عىل جانب معني من تاريخ خيرب وحضارهتا، ومن 

 -أبرزها:
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، وهو عبارة عن بحث غزوة خيرب دروس وعربأمري حممد املدري:  .1

تي ب، ومن  بصنعاء يف --صغري أصدرته مكتبة خالد بن الوليد  ك 

خالل عنوانه يتضح حمتواه إذ حوى الدروس والعرب التي اشتملت 

عليها غزوة خيرب بدءا بأن النرص من عند اهلل وانتهاء بذكره لنتائج 

 .الغزوة

اب ، وهو كتوالسياحة-واملحافظة-الغزوة–خيرب تنيضب الفايدي:  .2

بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات من إصدارات كريس امللك سلامن 

تاريخ املدينة املنورة باجلامعة اإلسالمية، يقع يف ثالثامئة وسبع 

صفحات، واشتمل عىل تاريخ خيرب القديم وبعد ظهور اإلسالم، 

وتناول خيرب عند املؤرخني والرحالة، وحتدث عن أبرز معاملها 

وآثارها، وتناول خيرب من الناحية السياحية، وهو كتاب قي م مدعم 

عض امللحوظات، وختتلف هذه الدراسة بتناوهلا بالصور وال خيلو من ب

ا قبل اإلسالم وحتى هناية الدولة قبة معينة من تاريخ خيرب متتد ممحل

 األموية، دراسة حضارية تارخيية بشكل أكاديمي دقيق.
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النشاط الزراعي يف خيرب يف اجلاهلية سالم شافعي حممود شافعي:  .3

البحث يف  ، ويقعـه 23وحتى هناية عهد عمر بن اخلطاب 

صفحة، تناول الباحث من خالله خيرب ريف احلجاز، وحتدث عن 51

األودية وعوامل تطور الزراعة، وأهم املحاصيل، واملراعي وتربية 

املاشية، كام تناولت الدراسة أحوال الزراعة من عهد ما قبل الفتح 

، وقد استفدت منها من خالل وحتى هناية عهد عمر بن اخلطاب 

 ة للوضع الزراعي واألنشطة االقتصادية يف خيرب.تناول الدراس

     ون خيرب يف اجلاهلية وعرص حصسالم شافعي حممود سالم:  .4

وعقيدة احلرب والقتال  –دراسة تارخيية ألهم احلصون  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

صفحات، وتشتمل الدراسة  108، وتقع الدراسة يف عند هيود خيرب

تناولت حصون خيرب وقتها،  :عىل ثالثة فصول: الفصل األول

تناولت األسلحة ومعدات القتال، ويف الفصل  :والفصل الثاين

تناولت عقيدة احلرب وأسلوب القتال والتعبئة عند هيود  :الثالث

خيرب، وقد استفدت من هذه الدراسة من خالل تناول احلصون 

 والقتال يف غزوة خيرب.
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، وهي ملسو هيلع هللا ىلصُسر به النبي خيرب الفتح الذي عبدالرمحن الطيب األنصاري:  .5

دراسة تارخيية تناولت خيرب من عدة جوانب وعرب عصور خمتلفة، 

أعطت ملحة بسيطة عن هذه املنطقة، لكنها مل ختل من األخطاء، وقد 

استفدت منها بشكل غري مبارش، ألهنا مل تأت بجديد، وختتلف عنها 

كل هذه الدراسة باعتامد املنهج األكاديمي واستنباط املعلومات بش

 دقيق لدراسة املوضوع بشكل أدق وأوسع.

مرويات غزوة خيرب: مجع وحتقيق عوض أمحد سلطان الشهري:  .6

، رسالة قدمت إىل قسم الدراسات العليا قسم احلديث يف ودراسة

 - 1399اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، لنيل درجة املاجستري عام 

الباحث مجع مرويات هـ، وهي من الدراسات التي حاول فيها  1400

 ، ولكن يالحظ أن الباحث وقفالغزوة ودراستها وفق منهج املحدثني

 اضع واآلثار بنفسه ورغم ذلك وقع يف بعض األخطاء.عىل املو

موقف هيود خيرب وشامل احلجاز من الدولة فاضل عبداهلل رضوان:  .7

رسالة مقدمة لنيل درجة  اإلسالمية إىل إجالئهم يف عهد عمر

املاجستري يف التاريخ اإلسالمي من جامعة أم القرى كلية الرشيعة 
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والدراسات اإلسالمية قسم الدراسات العليا التارخيية واحلضارية 

هـ، وقد 1408بمكة املكرمة، إرشاف: حممد حممد زيتون، عام 

استفدت منها كثريا، وهي رسالة تبني موقف هيود شامل احلجاز 

هم هيود خيرب من الدولة اإلسالمية حتى إجالئهم يف عهد ومن

، وختتلف عن هذه الدراسة برتكيزها عىل دور اليهود دون عمر

 بقية أطياف السكان.

، وهو غزوة خيرب -من معارك اإلسالم الفاصلة حممد أمحد باشميل:  .8

صفحة، من منشورات دار الفكر، بريوت،  "352"يقع يف كتاب 

هـ، وحيتوي عىل متهيد وعدة فصول هي: موجز 1399الطبعة اخلامسة، 

املسلمني لغزو خيرب، وأحداث  ئعن تاريخ اليهود يف خيرب، وهتي

 .الغزوة، ثم النتائج

حول  عالقة القبائل العربية املقيمةحممد بن صالح بن حممد العسكر:  .9

، وهو كتاب من إصدارات ملسو هيلع هللا ىلصاملدينة بالدولة اإلسالمية يف عهد الرسول 

لك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض، وأصل مركز امل

هذا الكتاب أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمي من 
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وحيتوي عىل أربعة  ،ـه1422قسم التاريخ يف جامعة امللك سعود عام 

اشتمل عىل القبائل العربية املقيمة حول املدينة  :أبواب، الباب األول

فقد احتوى عل مواقف تلك القبائل  :وأماكن إقامتها، أما الباب الثاين

 :، وتناول الباب الثالثملسو هيلع هللا ىلصمن الدولة اإلسالمية يف عهد الرسول 

احتوى عىل أثر  :جتاه تلك القبائل، والباب الرابع ملسو هيلع هللا ىلصسياسة الرسول 

الرسالة عىل دولة اإلسالم، وقد  مواقف تلك القبائل يف عرص

 .ديد مواقع تلك القبائل ومواقفهااستفدت من هذا املرجع يف حت

، وهي عبارة غزوة خيرب دراسة دعويةبنت نارص حممد املطرود:  ةنور  .10

عن رسالة ماجستري مقدمة لكلية الدعوة واالحتساب بجامعة اإلمام 

اب، إرشاف: حممد بن سعود، كلية الدعوة واإلعالم قسم االحتس

، وتتناول غزوة خيرب من جانب ما ـه1423مصطفى الدمريي للعام 

حتمل من املعاين والدروس الدعوية اليشء الكثري، مثل: البدء 

بالتوحيد والرتكيز عليه، وفضل الدعوة إىل اهلل، واحلرص عىل هداية 

للغزو إىل الرجوع إىل  ئمن التهي تاملدعوين، فالغزوة من بدايتها ابتدأ

ملدينة، حتمل بني طياهتا دروسا ودالالت دعوية كثرية، يكفي أهنا ا
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قضت عىل الوجود اليهودي، وعىل حتركاهتم، ومنازعتهم الدعوة 

 وتأليبهم القبائل ضدها.

 خطة البحث:

 .تشتمل اخلطة عىل مقدمة ومتهيد وبابني، ثم اخلامتة والفهارس

اختياره، والدراسات أما املقدمة فتتضمن أمهية املوضوع، وأسباب 

 .السابقة، وخطة البحث، واملنهج

 والتمهيد: شمل عىل بيان جلغرافية خيرب. 

 أما الباب األول: فيشمل خيرب قبل اإلسالم، وفيه عدة مباحث منها: 

 املبحث األول: االستيطان البرشي، وفيه ثالثة مطالب: 

 .األول: العامليق

 .والثاين: اليهود

 .والثالث: العرب 

 :بحث الثاين: النشاط السيايس، وفيه مطلبانامل 
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 .األول: دور العامليق السيايس يف خيرب

 .والثاين: دور اليهود السيايس والتجاري يف خيرب

 وفيه مطلبان:. املبحث الثالث: النشاط الزراعي

 .األول: مصادر املياه

 والثاين: الزراعة وأبرز املنتجات. 

 وفيه مطلبان:املبحث الرابع: النشاط التجاري،  

 األول: الري وتربية األنعام، والثاين: النشاط احلريف والتجاري.

 ثم، : وفيها أهم النتائج والتوصياتاخلامتةثم اختتم البحث ب

 وهي كالتايل:  الفهارس

o .فهرس اآليات القرآنية 

o  واآلثارفهرس األحاديث. 

o والقبائل فهرس األعالم. 

o .فهرس األماكن والبلدان 

o واملراجع. فهرس املصادر 

o .فهرس املوضوعات 
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 منهج البحث :

يتلخص منهج الدراسة يف البحث بمشيئة اهلل باختاذ اخلطوات 

 التالية يف التعامل مع املادة العلمية:

منهج مجع املعلومات ودراستها إن شاء اهلل  تعتمد الدراسةسوف  .1

 وحتليلها وبيان اجلانب احلضاري والتارخيي فيها.

 التارخيي.. االعتامد عىل املنهج .2

 ملرويات التي تتعلقيف ا ومنهج املحدثنياعتامد املنهج التارخيي  .3

  ، ملسو هيلع هللا ىلصبغزوة خيرب وخاصة ما يتعلق منها بأمور العقيدة، أو الرسول 

 .أو الصحابة 

عزو اآليات القرآنية بذكر سورها وأرقامها مع كتابتها بالرسم  .4

 العثامين.

الصحيحني أو أحدمها عزو األحاديث النبوية، فإن كان احلديث يف  .5

اكتفيت بالعزو إليهام أو أحدمها؛ وما مل يكن فيهام عزوته إىل مظانه 

 من كتب السنة مع ذكر كالم أهل العلم يف بيان درجته.
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 توثيق النصوص والنقول من مصادرها األصلية. .6

 ترمجة األعالم غري املشهورين ترمجة موجزة. .7

 لواردة يف البحث.رشح األلفاظ الغريبة واملصطلحات العلمية ا .8

التعريف باألماكن والبلدان والقبائل والطوائف وكل ما حيتاج إىل  .9

 تعريف.

 االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط. .10

 تذييل البحث بفهارس فنية عىل النحو املبني يف اخلطة. .11

 .نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وصىل اهلل وسلم عىل
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