األستاذ الدكتىر هاشن يحيى الوالح وجهىده العلويت في كتابت السيرة النبىيت كتاب((الىسيط في السيرة النبىيت))
د.سالوت هحوىد هحود

األستار انذكتُر ٌاشم حيٍى املالح َجٍُدي انعهمٍت يف كتابت انسرية
انىبٌُت كتاب((انُسٍط يف انسرية انىبٌُت)) أمنُرجا

(*)

د.سالوت هحوىد هحود

مهخص انبحث

جهكد الدكتكر هاشـ المالح العممية في كتابة السيرة النبكية كمنهجه في كتابػة السػيرة النبكيػة
مف خالؿ كتابه (الكسيط في السيرة النبكية)،كتككف البحث مف ثالث مباحث هي:
االكؿ :سيرة الدكتكر هاشـ المالح كتككينه الثقافي.

الثاني :نشاطه العممي كاالدارم.

الثالث :منهجه في كتابة السيرة النبكية .

This research deals with the scientific efforts of Dr.Hashim
AL-Malah and his style in writing the biography of prophet
Mohammad in his book (AL-Wasset in the biography of the
)prophet Mohammad
Dr. Salima Mahmoud Mahmoud

ABSTRACT
This research consists of three sections:
The first one deals with the biography of Dr.Hashim AL-Malah .
The second one about his scientific and leadership activities .
The third one talks about his method in writing biography.

(*) هدرس في قسن السيرة والدراساث النبىيت،كليت العلىم اإلسالهيت،جاهعت الوىصل.

333

الوجلد الثاهن

هجلت كليت العلىم اإلسالهيت
العدد()2/61

6341هـ 2163-م

-املقذمت:

كانػػم مدينػػة المكالػػؿ كال تػةاؿ اةخػرة بعمما هػػا اسفامػػؿ الػػايف سػػاهمكا فػػي بنػػا الػػركح العمػػـ

كالمعرفة  ،كأثركا حمارتها بعطا هـ الكافر ،لما بػالك مػف جهػد أهمػتهـ لمكالػكؿ رلػز م اركػة الريػادة
في العطا العممي كالبحث المتمية ،االمر الام جعمهـ يتالدركف قا مة عمما ها المدينة ،كمنهـ
الرعيؿ اسكؿ مف أساتاة جامعة المكالؿ الايف كاف لهػـ الجهػد الكامػي فػي ت سػي

هػا الجامعػة،

امثاؿ االستاا الدكتكر هاشـ يحيز المالح ،الام يعد مف أكا ؿ أسػاتاتها الػايف سػاهمكا فػي رنشػا ها

منا منتالؼ ستينيام القرف العشريف.

عمؿ االسػتاا الػدكتكر المػالح مدرسػان كباحثنػا ،كمػا تقمػد الكثيػر مػف المناالػا اخداريػة المختم ػة

فػػي جامعػػة المكالػػؿ كفػػي ك اةرة التعمػػيـ العػػالي كالبحػػث العممػػي فػػي برػػداد ،كعاالػػر جميػ

ر سػػا

7644ـ رل ػػز  2تشػ ػريف الث ػػاني7644ـ  ،فتمي ػػة بم امت ػػه ب ػػيف البح ػػث العمم ػػي كالت ػػدري

كالمه ػػاـ

جامعتها  ،فمػال عػف أشػراله منالػا ر اسػة جامعػة المكالػؿ ككالػة لممػدة مػف  03كػانكف الثػاني

اخدارية المكمؼ بها ،سكا ن في كمية اآلداا أـ في ر اسة الجامعة كأماكف أخرل فيها .
كاس ػػتطاع بج ػػد كمثابرت ػػه أف يك ػػكف أح ػػد اع ػػالـ المػ ػ رخيف فيه ػػا ،خنج ػػاة البح ػػكث العممي ػػة
كالم ل ام التاريخية كفؽ المنهج العممي الراليف  ،التي احتكتها المكتبام العراقية كالعربية  ،كالتي

نشػػر م ػػف خالله ػػا أفكػػار ك ار كمنهجيت ػػه العممي ػػة ،كنظرتػػه لمت ػػاريس كلمحم ػػارة ،كفػػي الكق ػػم ن س ػػه

أسػتطاع أف يكالػػؿ خالالػػة أفكػػار كعممػػه مػػف خػػالؿ المحامػرام التػػي القاهػػا عمػػز طمبػػة الم ارحػػؿ
اسكلية كالدراسام العميػا ( الماجسػتير كالػدكتك ار ) فػي العديػد مػف اسقسػاـ العمميػة كاخنسػانية كمنهػا

قسػػـ التػػاريس فػػي كميػػة اآلداا  ،كمػػا اشػراؼ عمػػز رسػػا مهـ كاطػػاريحهـ ككنػػم مػػف مػػمنهـ  ،فمػػال
عػ ػػف مناقش ػ ػػته لمرسػ ػػا ؿ كاسط ػ ػػاريي الجامعيػ ػػة من ػ ػػا عق ػ ػػكد مػ ػػف ال ػ ػػةمف ،كال ي ػ ػةاؿ عط ػ ػػا

العمم ػ ػػي

متدفقان متجسدان بمشاركته في الم تمرام كالندكام المتعمقة بالتاريس اخسالمي كالحمارة اخسالمية.

كػػؿ الػػؾ ك يػػر ح ةنػػي بػػالت كير فػػي كتابػػة بحػػث عنػػه بهػػاا العنػكاف ،كهػػي محاكلػػة متكامػػعة

لعرض جهكد أساتاتنا كعمما نا اسجال أدامهـ ا﵀ اخ انر لمعمـ كطمبته .
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املبحث األَل

سـريتً َتكـٌُىً انثقايف
ً
أَال :أمسً ََالدتً:

ٌُ ٌاشم حيٍى حسني أمحذ املالح ،مه مُانٍذ مذٌىت املُصم احلـذبا،،

سىت  0491مه أبٌُه عراقًٍ اجلىسٍت ،مُصهًٍ االصم َاالوتما.،
ً
ثاوٍا :وسبً َعشريتً :

ينتس ػػا هاش ػػـ الم ػػالح رل ػػز عش ػػيرة (الب ػػك ش ػػاهر) م ػػف قبيم ػػة (العبي ػػد) رح ػػدل القبا ػػؿ العربي ػػة

المعركفة في المكالؿ  ،كعػرؼ ( بػالمالح )

()7

نسػبة الػز لقػا لحػؽ بجػد المػال أحمػد بػف سػمطاف

العبيػػدم ،أكاخػػر القػػرف التاسػ عشػػر المػػيالدم( ،)2ثػػـ انتقمػػم هػػا الشػػهرة رلػػز ابنػػه الحػػا حسػػيف ،
كمف بعد رلز كالد يحيز كبقية أفراد العشيرة ،عمما أف لقا المالح يطمؽ عمز أكثر مف عا مة في

مدينة المكالؿ .

ً
ثانثا :تكٌُىً انثقايف :

در الػػدكتكر هاشػػـ المػػالح فػػي مػػدار المكالػػؿ االبتدا يػػة ثػػـ المتكسػػطة كاخعداديػػة التػػي

تخر منها سنة 7625ـ ،بعدها أكمؿ دراسته في كمية الحقكؽ بجامعة برداد  ،كفي سنة 7626ـ
أسػػتطاع الحالػػكؿ عمػػز كظي ػػة فػػي مديريػػة البريػػد كالبػػرؽ العامػػة  ،ممػػا امػػطر رلػػز التحػػكؿ رلػػز
القسػػـ المسػػا ي فػػي كميػػة الحقػػكؽ  ،ككانػػم الكظي ػػة مػػف أجػػؿ ترطيػػة ن قػػام معيشػػته كد ارسػػته فػػي

برػػداد  ،را لػػـ تكػػف اسقسػػاـ الداخميػػة لمجامعػػة تقبػػؿ طمبػػة الحقػػكؽ مػػف المحافظػػام لمسػػكف فيهػػا
انااؾ  ،كهكاا جم المالح بيف الدراسة كالعمؿ الكظي ي فػي الكقػم ااتػه ( ،)0كحالػؿ عمػز شػهادة

البكالكريك

في الحقكؽ عاـ 7632ـ مف جامعة برػداد  ،بعػدها سػافر رلػز القػاهرة لاللتحػاؽ بكميػة

الحقكؽ في جامعة القػاهرة لنيػؿ شػهادة دبمػكـ الد ارسػام العميػا فػي الشػريعة اخسػالمية عػاـ7630ـ،
ثـ حالػؿ عمػز دبمكـ الدراسام العميا في القانكف العاـ في الكمية ن سها عاـ 7631ـ (.)1
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كالتػػي كانػػم عمػػز ن قتػػه الخاالػػة

حظػػي الػػدكتكر المػػالح خػػالؿ مػػدة د ارسػػته فػػي مالػػر

ب رالة التعرؼ عمز الحياة الثقافية في القاهرة  ،منها ةيارته لشخاليام أدبية كعممية كاف يق أر لهػا
مػػف قبػػؿ ،كتعرفػػه عمػػز كبػػار أسػػاتاة القػػانكف كال قػػه الػػايف در عمػػز أيػػديهـ ،فمػػال عػػف حمػػكر

الكثير مف االعماؿ ال نية المسرحية التي كانم تقدـ في مالر.

كبعػػد حالػػكؿ الػػدكتكر هاشػػـ عمػػز دبمػػكميف فػػي القػػانكف  ،سػػجؿ لد ارسػػة الػػدكتك ار باش ػراؼ

اسستاا الدكتكر أحمد كماؿ أبك المجد أستاا القانكف الدستكرم فػي جامعػة القػاهرة ،ليكتػا أطركحػة

بعنػكاف

((

حكومة الرسوو  ، )) رال أف طػكؿ مػدة الد ارسػة

سػنكام

التػي كانػم حػكالي خمػ

كالعكبة تكفير ن قاتها عمز حسابه الخاص ،جعمته يعكد رلز العراؽ  ،فكافقم جامعػة برػداد عمػز

تعينه في فرعها في المكالؿ الام سيالبي فيما بعد جامعة المكالؿ(.)2

كابتدأ الدكتكر المالح كظي ته بالمكالؿ في معهد المحاسبة العالي في سػنة 7632ـ ،كأثبػم

ك ػا ة فػي التػدري  ،كاسػػتعدادا لتحمػؿ المسػ كلية  ،فقػرر االسػػتاا الػدكتكر المهنػد
نا ػػا ر ػػي

نجيػا خركفػػة

جامعػػة برػػداد فػػي المكالػػؿ ،تعيينػػه بمنالػػا معػػاكف مػػدير معهػػد المحاسػػبة العػػالي فػػي

 72ااار7633ـ ،بع ػػدها أال ػػبي م ػػدي انر لممعه ػػد ف ػػي 25اا 7633ـ ،كعم ػػؿ الم ػػالح خ ػػالؿ ردارت ػػه
لممعهد عمز تطكير الدراسة فيه  ،فجعؿ مدة الدراسة فيه ثالث سنكام بعد أف كانم سنتيف
كبعد ت سي

()3

.

جامعة المكالؿ في اسكؿ مف نيساف 7634ـ ،دمج المعهد في هي ة الدراسام

اخنسػانية  ،كتخمػز الػدكتكر المػالح عػف ردارتػه فػي  5تمػكة7634ـ ،ليت ػرغ لتػدري

مػادة القػػانكف

فػػي هي ػػة الد ارسػػام اخنسػػانية التووأ أحووفحت بمووك فةووآل كمبووة ا آلاب كحالػػؿ فيهػػا عمػػز الترقيػػة
العمميػػة رلػػز درجػػة (مػػدر ) فػػي7تمػػكة 7635ـ كفػػي نهايػػة العػػاـ الد ارسػػي 7635ـ قػػررم جامعػػة
المكالؿ ري اد رلز بريطانيا بةمالة دراسية عمػز حسػاا مؤسسوة كولفككبوكا امرمكبوة

()4

لمحالػكؿ

عمز شهادة الدكتك ار في القانكف المقارف مف جامعة (سككت أكآلروز) في اسػكتمند  ،كفيهػا كاالػؿ

المالح دراسة مكمكعه (كظكم الحكم أ عهوآل الرسوو محموآل) )آلراسوة وأ النوككوا الآلسوتور

المنكرا) ،بعد أف أقن مشرفه البركفسكر(جكف برتف) ب همية مكمكع دراسته االن ة الاكر.

333

األستاذ الدكتىر هاشن يحيى الوالح وجهىده العلويت في كتابت السيرة النبىيت كتاب((الىسيط في السيرة النبىيت))
د.سالوت هحوىد هحود

كبعػػد ثػػالث سػػنكام حالػػؿ المػػالح عمػػز شػػهادة الػػدكتك ار  ،كعػػاد رلػػز الع ػراؽ عػػاـ 7647ـ،

كبدأ يدر مادة التاريس اخسالمي (السيرة النبكية) كبعض المكاد اسخرل  ،فمال عف تدري

مادة

القػػانكف ف ػػي كمي ػػة اخدارة كاالقتال ػػاد الت ػػي كانػػم تابع ػػة لمجامع ػػة المستنالػػرية اسهمي ػػة( ،)5ككان ػػم

د ارسػػة المػػالح لمػػدكتك ار قػػد أهمتػػه لتػػدري

المػػادتيف سنػػه جم ػ فيهػػا د ارسػػة نظػػاـ الحكػػـ فػػي عهػػد

الرسكؿ ( ،)مقارنته ب شكاؿ نظـ الحكـ المعركفة في القانكف الدستكرم.

هك ػػاا ط ػػكر ال ػػدكتكر الم ػػالح قد ارت ػػه العممي ػػة كاظه ػػر ك ػػا ة متميػ ػةة  ،كأال ػػبي أس ػػتااان ف ػػي كمي ػػة

اآلداا قسػػـ التػػاريس ،ككميػػة الحقػػكؽ فػػرع القػػانكف العػػاـ (القػػانكف الدسػػتكرم) ،كأسػػتااان مش ػرفان عمػػز

مسػػتكل الد ارس ػػام العميػػا أيم ػػا فػػي ك ػػال الكميتػػيف  ،كتخ ػػر عمػػز يدي ػػه عش ػرام الطمب ػػة مػػف حمم ػػة
شهادتي( الماجستير كالدكت ػػك ار ) في التاريس اخسالمي كالقانكف الدستكرم.

املبحث انثاوً

وشاط األستار انذكتُر ٌاشم املالح انعهمً َاإلداري
رف النشاط الام تمية به االستاا الدكتكر المالح في التدري

كالبحػث العممػي فػي جامعػة

المكالؿ جعمه يحالؿ عمز درجة (أسػتاا مسػاعد) فػي اسكؿ مػف أيمػكؿ  7642ـ ،كفػي 72كػانكف

الثػاني7640ـ ،الػػدر أمػ نػر بتعينػػه عميػػدان لكميػػة اآلداا فػي جامعػػة المكالػػؿ ،كشػػرؿ المنالػػا مػػدة
ارب سنكام حتز يكـ 1تشريف الثاني 7644ـ ،كأستطاع الدكتكر المػالح فػي هػا المػدة أف يكفػؽ
بػ ػػيف الت ػ ػػدري

كالبح ػ ػػث العمم ػ ػػي كالعم ػ ػػؿ اخدارم ،كحالػ ػػؿ عم ػ ػػز درج ػ ػػة (أس ػ ػػتاا) ف ػ ػػي اسكؿ م ػ ػػف

ايمكؿ7644ـ ،كهك أكؿ تدريسي حالؿ عمػز هػا الدرجػة فػي كػؿ مػف كميػة اآلداا كفػي الد ارسػام
اخنسانية في جامعػة المكالػؿ فػي انػااؾ( ،)6ككػاف ر ػي

جامعػة المكالػؿ فػي الػؾ الكقػم االسػتاا

الدكتكر محمد المشاط الام كجد في الدكتكر هاشـ المالح الك ػا ة اخداريػة كالعمميػة ،فاعتمػد عميػه
فكال منالا ر اسة جامعة المكالؿ ككالة أثنا

يابه  ،كحيف أالػبي ر ػي

الجامعػة كةيػ انر لمتعمػيـ

العالي كالبحث العممي ،عهد رلز الدكتكر هاشػـ تػكلي ر اسػة جامعػة المكالػؿ ككالػة لممػدة مػف 03

كانكف الثاني 7644ـ رلز  2تشريف الثاني7644ـ(.)73

333

الوجلد الثاهن

هجلت كليت العلىم اإلسالهيت
العدد()2/61

6341هـ 2163-م

ككػػاف الػػدكتكر المػػالح أيمػان قػػد شػػرؿ منالػػا عميػػد كميػػة اخدارة كاالقتالػػاد ككالػػة لممػػدة مػػف

71تشريف اسكؿ 7641ـ ،رلز  27تمكة  7642ـ ،كما تكلز مس كلية مديرية التسجيؿ العامة في
الجامعػػػة ككالػ ػػة لممػػػدة  71اا  7643ـ كلرايػ ػػة 71شػ ػػباط  7644ـ  ،كفػػػي شػ ػػهر تش ػ ػريف أسكؿ
عػػاـ7644ـ  ،الػػدر مرسػػكـ جمهػػكرم بتعػػيف الػػدكتكر المػػالح بمنالػػا مستشػػار فػػي ك اةرة التعمػػيـ
العػالي كالبحػث العممػي ،فباشػر عممػه فػي ديػكاف الػك اةرة فػي برػداد بتػاريس  2تشػريف الثػػاني7644ـ،

أال أف الدكتكر المالح أستطاع أف يقن المس كليف في الدكلة باع ا ه مف عممه في الك اةرة كاعادته

رلز جامعة المكالؿ لمت ػرغ لمتػدري

رلز جامعة المكالؿ(.)77

كالبحػث العممػي  ،كحالػؿ عمػز مػا أراد  ،كالػدر اسمػر بنقمػه

عػػاد الػػدكتكر المػػالح رلػػز جامعػػة المكالػػؿ فػػي كميػػة اآلداا كبػػن

درجتػػه العمميػػة فػػي اسكؿ

م ػػف تش ػ ػريف اسكؿ  7645ـ أس ػػتااا كباحث ػ ػان  ،ف ػػدر طمبػ ػػة الد ارس ػػام اسكليػ ػػة كالد ارس ػػام لعميػ ػػا ،
كأشػػرؼ عمػػز رسػػا ؿ الماجسػػتير ،كاطػػاريي الػػدكتك ار  ،كبػػن

الكقػػم أثبػػم تميػػة كباحػػث  ،كادارم

ك ػػك  ،فػػاختير عم ػكا عػػامال فػػي المجم ػ العممػػي الع ارقػػي فػػي عػػاـ 7663ـ كالةاؿ ،كعم ػكا فػػي
أمنا بيم الحكمة في برداد لممدة 2330 -2337ـ ،كهكػاا حتػز أحيػؿ عمػز التقاعػد فػي

مجم

اسكؿ مػػف تمػػكة  2373ـ  ،كان ػػؾ مػػف كظي تػػه فػػي  07كػػانكف اسكؿ 2373ـ ،كهػػك االف اسػػتااا
متمرسا في جامعة المكالؿ.

_انىشاطاث اإلدارٌت َانعهمٍت نهذكتُر املالح :
 -انىشاطاث اإلدارٌت:

شػرؿ اسسػػتاا الػػدكتكر المػػالح مناالػػا رداريػػة عديػػدة كمهمػػة طيمػػة مسػػيرته المهنيػػة فػػي جامعػػة

المكالؿ ،كمنها  :كاف عمك مجم

كمية اآلداا لألعكاـ ( .)7650-7657كأالبي ر يسا لقسـ

التػػاريس فػػي كميػػة اآلداا لممػػدة (27ايمػػكؿ25 -7652نيسػػاف ،)7653كعمػػؿ ممػػثال لمتدريسػػييف فػػي
مجمػ ػ

جامع ػػة المكال ػػؿ لم ػػدة ع ػػاميف ( 7654 -7652ـ) كك ػػاف عمػ ػكا ف ػػي لجن ػػة الترقي ػػام

العمميػػة المركةيػػة فػػي جامعػػة المكالػػؿ لألع ػكاـ ( 7660 -7655ـ)،كمػػا كػػاف عم ػكا فػػي مجم ػ
قسػـ التػػاريس  ،كفػػي المجنػػة العمميػػة ،كفػػي لجنػػة الد ارسػام العميػػا فيػػه ،كتػ أر
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في كمية اآلداا لألعكاـ ( 2331-7663ـ)،كت أر

لجنة الدراسام العميا في قسـ التاريس

كمية

اآلداا الز اف أحيؿ عمز التقاعد.كما شارؾ اسستاا الدكتكر المالح في العديد مف المجػاف العمميػة

كاخداريػػة فػػي جامعػػة المكالػػؿ منهػػا  :ر ػػي

لجنػػة االعت ارمػػام المركةيػػة عمػػز الترقيػػام العمميػػة

لمتدريسييف في جامعة المكالؿ  ،كعمك المجنة االستشػارية لكحػدة الد ارسػام االستشػراقية فػي كميػة
اآلداا – جامعة المكالؿ .

-انىشاطاث انعهمٍت:

اسػػتمر الػػدكتكر المػػالح فػػي التػػدري

فػػي كميػػة اآلداا قسػػـ التػػاريس منػػا عكدتػػه مػػف برػػداد حتػػز

أحيػػؿ عمػػز التقاعػػد ثػػـ عػػيف أسػػتااان متمرس ػان فػػي جامعػػة المكالػػؿ بمكجػػا اسمػػر الجػػامعي الم ػرقـ
 773/43/6كالم ػ رف فػػي  27شػػباط  2377ـ ،كاعتبػػا انر مػػف االكؿ مػػف شػػباط 2377ـ بػػدأ الػػدكاـ
مدرسان كمشرفان لطمبة الدراسام العميا ( الماجستير كالدكتك ار ) في كمية اآلداا ككمية الحق ػػكؽ(.)72
 -مشكركته أ المؤتمرات والكآلوات المحمبة والآلولبة:

كمػػف نشػػاطام الػػدكتكر المػػالح العمميػػة اسخػػرل مشػػاركته فػػي الم ػ تمرام كالنػػدكام العمميػػة
داخؿ العراؽ كخارجه ،منها ( )05م تم انر كندكة داخؿ العراؽ  ،ك( )77م تم انر كنػدكة خػار العػراؽ،
كشػ ػػممم مكمػ ػػكعام متنكعػ ػػة منهػ ػػا فػ ػػي التػ ػػاريس اخسػ ػػالمي كالسػ ػػيرة النبكيػ ػػة ،كالػ ػػنظـ اخسػ ػػالمية،

كالحمارة اخسالمية  ،فمالن عف الدراسام القانكنية .

 كشكطه أ تألبف الكتب والموسوعكت والفحوث واإلشراف:أسػػتطاع الػػدكتكر هاشػػـ المػػالح طيمػػة مسػػيرته العمميػػة كمػػف خػػالؿ بالػػه الجهػػكد الكبي ػرة فػػي

البحث العممي ت ليؼ الكثير مف الكتا في مكمكعام متعددة منها في تاريس العرا قبؿ اخسػالـ،
كالسػػيرة النبكيػػة  ،كالتػػاريس اخسػػالمي ،كالثقافػػة كالحمػػارة اخسػػالمية  ،كاسنسػػاا ،كالتالػػكؼ ،كبم ػ

عػػددها ( )72كتاب ػان )3(،منهػػا فػػي مكمػػكع السػػيرة النبكيػػة كعالػػر الرسػػالة( ،)70أمػػا مسػػاهماته فػػي
كتابة المكسكعام العممية

بالمشاركة فقد كالؿ رلز ( )23مكسكعة (.)71

أمػػا البحػػكث التػػي كتبهػػا الػػدكتكر هاشػػـ المػػالح كالتػػي نشػػرها فػػي دكريػػام عراقيػػة كعربيػػة فقػػد

بمرػ ػػم ( )707بحث ػ ػان امتػ ػػدم عمػ ػػز مػ ػػدة ةمنيػ ػػة تراكحػ ػػم مػ ػػدة أربعػ ػػة عقػ ػػكد بػ ػػيف عػ ػػامي -7642
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2370ـ،منهػػا أربعػػة بحػػكث معػػدة لمنشػػر لسػػنة 2370ـ ،شػػكمم بحػػكث التػػاريس اخسػػالمي كالسػػيرة
()72

النبكية أكثر مف ( )53بحثان

كفيمػػا يخػػص جهػػكد ال ػػدكتكر هاشػػـ المػػالح ف ػػي اخش ػراؼ العممػػي  ،يع ػػد رش ػرافه عمػػز رس ػػا ؿ

الماجستير كاطاريي الدكتك ار كبخاالة في حقؿ الدراسام التاريخية اخسػالمية كتحديػدان مكمػكعام
السػػيرة النبكيػػة أحػػد أهػػـ جهػػكد العمميػػة التػػي اسػػتطاع مػػف خاللهػػا اخش ػراؼ عمػػز جيػػؿ مػػف طمبػػة

الماجستير كالدكتك ار  ،منها ( )02رسالة ماجستير منها ( )75رسػالة فػي التػاريس اخسػالمي كالسػيرة
النبكيػػة  ،لممػػدة مػػابيف سػػنة  2372-7653ـ ،ك( )07اطركحػػة دكتػػك ار منهػػا ( )23اطركحػػة فػػي
التاريس اخسالمي كالسيرة النبكية انحالرم بيف عامي2370 -7656ـ(.)73
 -كتب الشكر والتكربم :

حالػؿ الػػدكتكر هاشػػـ المػػالح عمػػز الكثيػػر مػػف كتػػا الشػػكر كالتكػريـ كهػػي تعبػػر عػػف نشػػاطه
العممػػي كاخدارم كعطا ػػه الثػػر فػػي حقػػؿ العمػػـ كالمعرفػػة  ،كاخدارة الك ػػك ة  ،كمػػا قدمػػه مػػف نشػػاط

عممي في مجاؿ البحث كالت ليؼ ،فجا تكريمه ،عرفانان بجهد المباكؿ كالمتكاالؿ في رفػ مسػتكل

المسيرة التعميمية في جامعػة المكالػؿ  ،كرفػ شػ ف العمػـ كالعممػا كالمػ رخيف الع ارق ػ ػ ػ ػػييف ،كتعػددم
المناسبام التػي كػرـ بهػا الػدكتكر هاشػـ المػالح كتنكعػم أسػبابها كجهاتهػا فمػف ك اةرة التعمػيـ العػالي

كالبحث العممي كجامعة المكالؿ ،فمالن عف جهام أخرل منها :

تكريمه مف لدف ك اةرة الثقافة كاخعالـ مرام عديدة بمناسبة نشػاطه العممػي كالثقػافي المتميػة،

لالؾ تـ اختيار مػف لػدف مجمػ

جامعػة المكالػؿ (أسػتااان مكرمػان) تقػدي انر لخدماتػه العمميػة فػي سػنة

7655ـ،فمػػال عػػف حالػػكله عمػػز أكثػػر مػػف( )03كتػػاا شػػكر كتقػػدير مػػف جامعػػة المكالػػؿ كك اةرة

التعمػػيـ العػػالي كالبحػػث العممػػي كجهػػام أخػػرل  ،كحالػػؿ عمػػز كسػػاـ المػ رف العربػػي مػػف قبػػؿ اتحػػاد
الم رخيف العرا في عاـ 7653ـ ،كحالؿ عمز شهادة تقديرية خسهاماته المعرفية المتميةة الادرة

ع ػػف االتح ػػاد الع ػػاـ لمكت ػػاا ف ػػي العػ ػراؽ ف ػػي 7ك ػػانكف االكؿ7662ـ ،كم ػػا ش ػػمؿ بامتي ػػاةام رعاي ػػة
المالكام العممية في ك اةرة التعميـ العالي لمعاـ الدراسي 2337ـ .
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لعطا اتػػه العمميػػة كالثقافيػػة المتمي ػةة حالػػؿ عمػػز كسػػاـ العمػػـ كشػػارة العمػػـ مػػف الدرجػػة (ا) فػػي

سنة2332ـ ،كعمز شهادة تقدير كعرفاف مف عمػادة كميػة اآلداا جامعػة المكالػؿ فػي اسكؿ مػف
نيسػػاف سػػنة 2333ـ بمناسػػبة عيػػد الجامعػػة التاسػ كالثالثػػيف  ،تقػػدي ار كتثمينػػا لػػدكر ال ار ػػد فػػي بنػػا

كمية اآلداا .

كما حالؿ عمز مجمكعة مف دركع اخبداع منهػا :درع اخبػداع مػف مركػة د ارسػام المكالػؿ

جامعػػة المكالػػؿ فػػي سػػنة 2373ـ ،كمػػا حالػػؿ عمػػز درع التميػػة مػػف مركػػة الد ارسػػام اخقميميػػة

جامعة المكالؿ في سنة 2373ـ ،ك درع العمما مف قسـ التاريس كمية اآلداا جامعة المكالؿ
في سػنة 2377ـ ،فمػال عمػز حالػكله عمػز درع كم تػاح المكالػؿ مػف قا مقاميػة قمػا المكالػؿ

مػ ػ ش ػػهادة تمي ػػة كاب ػػداع ف ػػي أي ػػار س ػػنة  ،2377كك ػػالؾ ش ػػهادة تمي ػػة كاب ػػداع م ػػف قن ػػاة المكال ػػؿ
ال ما ية في سنة 2377ـ،كما مني جا ةة شػيس المػ رخيف العػراقييف الػدكتكر حسػيف أمػيف فػي سػنة
2372ـ ( ،)74كما حالؿ عمز شهادة ابداع الم رف المكالػمي مػف محػافظ نينػكل (اثيػؿ عبػد العةيػة

النج ي) في 24ااار2370ـ (،)75كالؾ حالؿ عمز شهادة تقديرية مف محافظ نينكل ايمان لجهكد

المباكلة في اقامة معرض الكتاا الدكلي الثالث في محافظة نينكل بتاريس  26ااار 2371ـ (.)76

املبحث انثانث

مىٍج انذكتُر املالح يف كتابت انسرية انىبٌُت

أَال :انذكتُر املالح َانسرية انىبٌُت:

بػػرة نشػػاط الػػدكتكر المػػالح كجهػػكد فػػي مكمػػكع السػػيرة النبكيػػة مػػف خػػالؿ التػػدري  ،كالبحػػث

كالت ػ ليؼ ،ف ػػي مجػػاؿ التػػدري

فقػػد در مػػادة السػػيرة النبكيػػة فػػي كميػػة اآلداا جامعػػة المكال ػػؿ،

لطمب ػػة الم ارح ػػؿ اسكلي ػػة م ػػدة اربع ػػة عق ػػكد م ػػف ال ػػةمف (م ػػف س ػػنة 2372 -7647ـ)  ،فمػ ػالن ع ػػف
تدريسها لطمبة الدراسام العميا فرع التاريس اخسالمي مرحمة ( الماجستير كالدكتك ار ).

كبخالكص رأيه في مكمكع السيرة النبكية ،فهك يراها مف أكثر مكامػي البحػث فػي التػاريس

اخسالمي جابان لعقكؿ الم رخيف كالمحدثيف منا القرف اسكؿ الهجرم كحتز الكقم الحامر ،كيعتقد

أف كتاب ػػام الرعي ػػؿ أسكؿ م ػػف المػ ػ رخيف المس ػػمميف  ،كتركيةه ػػا ح ػػكؿ د ارس ػػة حي ػػاة الرس ػػكؿ ()
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كأعماله  ،كأعماؿ الخم ا الراشديف(رمي ا﵀ عنهـ) مف بعد  ،كاف دافعهـ الر يسػي لمقيػاـ بهػا ،

هػػك فهػػـ الرسػػالة اخسػػالمية كظػػركؼ نشػ تها التػػي سػػاعدم عمػػز تحقيػػؽ كػػؿ مػػا أنجةتػػه مػػف أعمػػاؿ
عظيمة لألمة اخسالمية ،م ت كيد الػدكتكر المػالح عمػز اسػتحالة رقػداـ أم مػ رف ،أيػا كػاف انتمػا

القكمي كالعقا دم في دراسة تاريس اخنسانية كيتجػاكة عالػر الرسػالة كال ارشػديف  ،لمػا لػه مػف تػ ثير

كبير عمز العالكر التالية له(.)23

أما في مجاؿ البحث كالت ليؼ في السيرة النبكية فكاف لمدكتكر المالح الجهد الكامي كالمتمية

مػػف خػػالؿ الكتػػا كالبحػػكث الكثيػرة التػػي أل هػػا ككمػػا مػػر سػػابقان  ،يػػر أف أبػػرة كتبػػه كػػاف (الكسػػيط

فػي السػػيرة النبكيػػة كالخالفػػة ال ارشػدة )( ،)27الػػام اعتمػػدنا انمكاجػػا لجهػد الػػدكتكر المػػالح فػػي كتابػػة

السيرة النبكية .

و بمك بمأ تةربف فهذا الكتكب وكبفبة تألبفه:

يعد كتػاا( الوسبط وأ السوبرة الكفوبوة والة وة الراشوآلة ) أحػد الكتػا المهمػة التػي أنجةهػا

الػػدكتكر هاش ػػـ المػػالح  ،بع ػػد أف بػػدأ بت لي ػػه ف ػػي شػػهر حةيػػراف مػػف س ػػنة  7663ـ ،ككان ػػم ك اةرة
التعميـ العالي قد طمبم منه االسراع في انجاة الكتاا في مكعد ال يتجاكة السنة التقكيمية  ،كهك
ما دفعه الز باؿ جهد عممي كفكرم ممف مكنه مف رنجاة فػي مكعػد المحػدد

الظركؼ الالعبة التي كاف يمػر بهػا العػراؽ فػي الػؾ الكقػم

كعمػز الػر ـ مػف

كطبػ سكؿ مػرة فػي مطبعػة جامعػة

المكال ػػؿ س ػػنة7667ـ ،كاعتمدت ػػه الجامع ػػام العراقي ػػة ف ػػي تدريس ػػها لم ػػادة الس ػػيرة النبكي ػػة كالخالف ػػة
ال ارشػػدة فػػي أقسػػاـ كثيػرة منهػػا قسػػـ التػػاريس فػػي كميػػة اآلداا جامعػػة المكالػػؿ  ،التػػي اسػػتمرم فػػي
تدري

هاا الكتاا حتز اآلف ،كسكثر مف عقػديف مػف الػةمف ،كتكالػم طبعػام الكتػاا فػي مطبعػة

جامعة المكالؿ كفي بيركم ك يرها  ،رال أف الدكتكر المالح قاـ بطبػ الكتػاا بعػد أف فالػؿ قسػـ

السيرة النبكية عف قسـ الخالفة الراشدة  ،كأماؼ رلز مباحث جديدة في السيرة اام عالقة مباشػرة

به ػػا ،كه ػػي (:الالػ ػراع ب ػػيف المس ػػمميف كالمش ػػركيف ف ػػي مك ػػة) ،ك(طبيع ػػة هجػػرة الرس ػػكؿ ف ػػي عال ػػر
الرسالة) ،ك(امتداد دكلة المدينة كسيادة اخسالـ عمز مكػة) ،ك(المستمػع كف فػي مكػة مػف الهجػرة
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حتز ال تي ) ،ك(كحدة شبه الجةيرة العربية كسيادة اخسالـ) ك(سياسػة الرسػكؿ) )فػي التعامػؿ مػ
الم ل ة قمكبهـ ) ك (رسالـ أهؿ الطا ؼ) ك(الطبيعة القانكنية لدكلة الرسكؿ . )

كبهاا يككف الدكتكر المالح قد كس قسـ السيرة ليالبي اثني عشػر فالػالن كيكػكف كتابػا خاالػا

بها ،كر لدراسة كمعالجة جة يام كثيرة في مكمكع السيرة النبكية  ،كالتػي أسػتطاع بحثهػا بشػكؿ

مكمكعي كبر ية الم رف  ،مستعينان بكافة المالادر التي سػجمم اسحػداث المامػية أك عاالػرتها

كنقمتها ألينا كمعتمدان عمز الكاق التاريخي كاسسباا المحيطة به لت سير الحدث كعرمه ،كالكالن

رلز النتا ج المترتبة عميه.

كفيما ي تي عرض لمكتاا :

انكتاب بعىُان ((انُسٍط يف انسرية انىبٌُت )):

قػ ػػاـ الػ ػػدكتكر المػ ػػالح بتقسػ ػػيـ كتػ ػػاا الكسػ ػػيط رلػ ػػز أثنػ ػػي عشػ ػػر فال ػ ػالن ،تنػ ػػاكؿ فػ ػػي ال الػ ػػؿ

اسكؿ(:البي ػػة العربيػػة لمرسػػكؿ كالرسػػالة ) ،فػػي ثالثػػة مباحػػث ،اسكؿ جررافيػػة شػػبه الجةي ػرة العربيػػة
كأكمػػاعها االقتالػػادية فػػي مكػػة كالمدينػػة  ،كالثػػاني :الحيػػاة االجتماعيػػة كالسياسػػية عنػػد العػػرا فػػي

مكة كالمدينة  ،كالثالث  :الحياة الثقافية عند العرا في مكة كالمدينة

()22

.

بينما خالص ال الؿ الثاني( :حبكة الرسو  مكذ الومآلة وحتى الفةثة ) ،كتممف عشر

مباحث تناكلػم نسػا الرسػكؿ ) )كأجػداد  ،ثػـ كالدتػه ) )كحياتػه مػ مرمػعته  ،ثػـ مػ أمػه ،
كمػػف بعػػدها جػػد  ،كأيمػان حياتػػه مػ عمػػه  ،كةكا الرسػكؿ ( )مػػف خديجػػة (رمػػي ا﵀ عنهػػا) ،
كبنا الكعبة كتحكيـ الرسػكؿ ) ،)ككػاف المبحػث التاسػ عػف ثقافػة الرسػكؿ ) )كحياتػه الركحيػة

قبؿ البعثة النبكية  ،كأخي انر المبحث العاشر بعنكاف((نةكؿ الكحي عمز محمد.)20())

كاشػػتمؿ ال الػػؿ الثالػػث( :الووآلعوة اإلس و مبة ووأ موطكهووك ا و ) ،تسػػعة مباحػػث  ،اسكؿ:

مبػػادو كتعػػاليـ اخسػػالـ اسكلز،الثػػاني :س ػرية الػػدعكة كالم ػ منيف اسكا ػػؿ ،الثالػػث :دكاف ػ المسػػمميف
اسكا ؿ في اعتناؽ اخسالـ  ،الراب  :عمنية الدعكة كمقاكمة ةعما المشركيف لهػا ،الخػام  :عكامػؿ

مقاكمػػة المش ػػركيف لم ػػدعكة اخس ػػالمية ،الس ػػاد  :حماي ػػة بن ػػي هاش ػػـ كبن ػػي المطم ػػا لمرس ػػكؿ (،)
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الساب  :ةعما المشركيف كأساليا مقاكمتهـ لمدعكة ،الثامف :أبعاد الالػراع العقا ػدم بػيف المسػمميف

كالمشركيف  ،التاس  :انتقادام القراف الكريـ لةعما المشركيف (.)21

كج ػػا ال ال ػػؿ ال اربػ ػ بعنػ ػكاف( :الحووووراع فووووبا المسووووممبا والمشووووركبا ووووأ مكووووة) كاحت ػػكل

ستة مباحث  ،اسكؿ :اسرقـ بف أبي اسرقػـ ) ،(كالثػاني :تػاريس دخػكؿ الرسػكؿ ) )دار اسرقػـ،
الثالػ ػػث :نشػ ػػاطام الرسػ ػػكؿ ) )فػ ػػي دار اسرقػ ػػـ ،ال ارب ػ ػ  :عػ ػػدد المسػ ػػمميف عنػ ػػد رسػ ػػالـ عمػ ػػر بػ ػػف

الخط ػػاا)،)الخ ػػام  :الهجػ ػرة رل ػػز الحبش ػػة ،الس ػ ػػاد  :المقاطع ػػة االجتماعي ػػة االقتال ػػادية لبن ػػي
هاش ػػـ(.)22

كقسػـ الػػدكتكر المػػالح ال الػػؿ الخػػام ( :الفحووث عووا موووطا لآلبووآل لمووآلعوة اإلسو مبة) ،رلػػز

سبعة مباحث ككما يػ تي :اسكؿ :محاكلػة نشػر الػدعكة فػي الطػا ؼ  ،كالثػاني :عػرض الػدعكة عمػز

القبا ؿ العربية  ،كالثالث :بد انتشار اخسالـ في المدينػة  ،كال اربػ  :بيعػة العقبػة  ،كالخػام  :بيعػة

العقبة الثانية ،كالساد  :الهجرة رلز المدينة ،كالساب  :هجرة الرسكؿ ) )رلز المدينة (.)23

كخالػػص ال الػػؿ السػػاد ( :طفبةووة رلوورة المسووممبا ووأ عحوور الرسووكلة ) ،كتمػػمف سػػبعة

مباحػػث كهػػي :اسكؿ  :م هػػكـ الهج ػرة ،الثػػاني :ال تنػػة فػػي الػػديف  ،الثالػػث :الهج ػرة رلػػز الحبشػػة ،

ال اربػ ػ  :خ ػػرك الرس ػػكؿ ) )رل ػػز الط ػ ػ ػ ػ ػا ؼ  ،الخ ػػام  :مبايع ػػة أه ػػؿ المدين ػػة الرس ػػكؿ ) )عم ػػز
الهجرة  ،الساد  :الهجرة رلز المدينة ،الساب  :هؿ كانم الهجرة خركجان أك رخراجان (.)24

كتنػػاكؿ ال الػػؿ السػػاب ( :آلولووة المآلبكووة وتكظبمكتهووك ا ولووى ) ،كاشػػتمؿ عمػػز مبحثػػيف ،اسكؿ:

نش ة سمطة الرسكؿ ( )فػي المدينػة  ،كالثػاني :تنظيمػام الرسػكؿ ( )فػي المدينػة ( ،)21فػي حػيف
تممف ال الؿ الثامف ( :آلولة المآلبكوة واللهوكآل وأ سوفب ا﵀)  ،مبحثػيف  ،اسكؿ  :دكلػة المدينػة

كالجهاد  ،كالثاني  :بد الرةكام كالسرايا

()25

.

كال الؿ التاس :المعنكف (آلولة المآلبكة وحمكبة اللفهة الآلاةمبة والةكرلبة ) ،فقد قسـ الز

أربعة مباحث  ،اسكؿ  :دكلة المدينة كالتركيا السكاني فيها ،الثاني :الالراع العقا دم بػيف اليهػكد

 ،الثالث  :هكية اخسالـ المتميةة  ،الراب  :الالراع المسمي عمز الجبهة الداخمية كالخارجية (. )26
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ككػػاف ال الػػؿ العاشػػر بعنػكاف( :امتووآلاآل آلولووة المآلبكووة وسووبكآلة اإلسو م عمووى مكووة ) ،تمػػمف
اثنػػي عشػػر مبحث ػان ،اسكؿ  :الػػمي الحديبيػػة  ،الثػػاني  :المستمػػع كف فػػي مكػػة مػػف الهج ػرة حتػػز
ال ػػتي ،الثالػػث :المستمػػع كف فػػي مكػػة كتش ػري الجهػػاد  ،ال ارب ػ  :المستمػػع كف فػػي مكػػة كمعركػػة
بػػدر ،الخػػام  :مسػػممكف فػػي مكػػة كػػانكا يكتمػػكف رسػػالمهـ  ،السػػاد

 :المستمػػع كف فػػي مكػػة مػػف

معركػة بػػدر حتػػز الػمي الحديبيػػة  ،السػػاب  :المستمػػع كف فػي مكػػة مػػف الػمي الحديبيػػة حتػػز فػػتي
مكة ،الثامف  :هجرة النسا الم منام بعد المي الحديبيػة  ،التاسػ  :التكجيػه لقتػاؿ خيبػر كحم ا هػا

فػ ػػي الشػ ػػماؿ  ،العاشػ ػػر  :رخمػ ػػاع فػ ػػدؾ ككادم القػ ػػرل كتيمػ ػػا  ،الحػ ػػادم عشػ ػػر  :الال ػ ػراع م ػ ػ
اخمبراطكرية البيةنطية كمعركة م تة  ،الثاني عشر :اخسالـ في مكة (.)03

كاحتػػكل ال الػػؿ الحػػادم عشػػر  (:وحوووآلة شوووفه اللزبووورة الةرفبوووة وسوووبكآلة اإلسووو م ) :تسػػعة

مباحػػث  ،اسكؿ  :معركػػة حنػػيف كحالػػار الطػػا ؼ  ،الثػػاني :سياسػػة الرسػػكؿ ( )فػػي التعامػػؿ مػ

الم ل ػػة قمػػكبهـ  ،الثالػػث :رسػػالـ أهػػؿ الطػػا ؼ  ،ال اربػ  :تحػػدم اخمبراطكريػػة البيةنطيػػة فػػي تبػػكؾ،

الخػػام  :رسػػا ؿ الرسػػكؿ ( )رلػػز حكػػاـ الػػبالد المجػػاكرة  ،السػػاد

 :عػػاـ الكفػػكد (سػػنة 6ق) ،

السػػاب  :الب ػ ار ة مػػف المشػػركيف كسػػيادة اخسػػالـ  ،الثػػامف  :حجػػة الػػكداع  ،التاس ػ  :نهايػػة عالػػر

الرس ػػالة (.)07

اما ال الؿ الثاني عشر كاالخير كاف بعنكاف( :الطفبةة النككوكبوة لآلولوة الرسوو  ،)كهػك فػي

أربع ػػة مباحػػػث اسكؿ :الطبيعػػػة القانكني ػػة لدكلػ ػػة الرسػػػكؿ (، )الث ػػاني :التعري ػػؼ القػ ػػانكني لمدكلػػػة

االتحاديػػة  ،الثالػػث :مبػػادو اخسػػالـ كطبيعػػة دكلػػة الرسػػكؿ(  ، )ال اربػ  :طبيعػػة اسمػػة ( الدكلػػة)
بعد الهجرة (. )02

-مصادر كتاب انُسٍط :

اعتم ػػد ال ػػدكتكر الم ػػالح ف ػػي تػ ػ ليؼ الكت ػػاا عم ػػز أكث ػػؽ المال ػػادر الت ػػي أكردم أخب ػػار الس ػػيرة

النبكيػة ،كفػي مقػػدمتها القػراف الكػريـ  ،كاسحاديػث النبكيػة الالػػحيحة لمنبػي محمػػد( ،(التػي كاكبػػم
اسحػػداث ككثقتهػػا  ،أك كانػػم السػػبا فػػي نػػةكؿ اآليػػام القرانيػػة  ،أك قػػكؿ الرسػػكؿ ) )لمحػػديث،
ككانم الركايام التي ركاها التابعكف مف أبنا الالحابة (رمي ا﵀ عنهـ ) ،كعركة بف الةبيػر))
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(م61ق472/ـ) ك يػػر  ،قػػد شػػكمم مالػػد انر اخػػر لمادتػػه  ،فمػػال عػػف افػػادة الػػدكتكر المػػالح مػػف
كتػػ ػػا السػػ ػػيرة كالمرػػ ػػاةم افػػ ػػادة كبي ػ ػ ػرة فػػ ػػي ت لي ػػ ػػه لمكتػػ ػػاا  ،منه ػ ػػا كت ػ ػػاا الس ػ ػػيرة الب ػ ػػف رسػ ػ ػػحؽ

(م727ق435/ـ ) ،ككتاا السيرة النبكية لمحمد بف عبد الممؾ بف هشاـ (م نحػك سػنة 275ق/
 500ـ)  ،ككتاا المراةم لمحمد بف عمر الكاقدم (م234ق 522/ـ) ،ككتػاا الطبقػام الكبػرل

لمحم ػ ػػد ب ػ ػػف س ػ ػػعد (م203ق 511 /ـ) ،ككت ػ ػػاا فت ػ ػػكح البم ػ ػػداف  ،سحم ػ ػػد ب ػ ػػف يحي ػ ػػز ال ػ ػػبالارم

(م246ق 562 /ـ) .

كمف الكتا اسخرل التي اعتمد عميها في كتابه الكسيط في السيرة ،كتاا التػاريس لخمي ػة بػف

خيػ ػػاط (م نح ػ ػػك س ػ ػػنة 213ق 521/ـ) ،كت ػ ػػاريس الرس ػ ػػؿ كالممػ ػػكؾ  ،لمحم ػ ػػد ب ػ ػػف جري ػ ػػر الطب ػ ػػرم

(م073ق 622 /ـ) ،فمػػال عػػف كتػػا السػػيرة المت ػ خرة ،ككتػػاا عيػػكف اسثػػر فػػي فنػػكف المرػػاةم
كالش ػػما ؿ كالس ػػير  ،لمحم ػػد ب ػػف عب ػػد ا﵀ ب ػػف س ػػيد الن ػػا

(م257ق 7752 /ـ) ،كالس ػػيرة النبكي ػػة

لمحمد بف أحمد الػاهبي (م415ق ، )7014/ككثيػر مػف المالػادر االخػرل المعتمػدة كالتػي بمرػم

( )22كتابان .

كلـ يكتؼ الدكتكر المالح بالؾ  ،رنما باؿ جهد في االفػادة مػف الم ارجػ الحديثػة اام العالقػة

بمكمكع السيرة النبكيػة  ،سػكا العربيػة منهػا أك اسجنبيػة  ،لرػرض اخفػادة منهػا فػي ت سػير أحػداث
السيرة كتحميمها  ،كمف أجؿ مقارنة كتدقيؽ أخبارها  ،كبمرم كتا المراج التي اعتمد عميها ()23

كتاب ػان ،مػػف بينهػػا رسػػا ؿ ماجسػػتير متخالالػػة فػػي السػػيرة النبكيػػة  ،فم ػالن عػػف الػػؾ اعتمػػد عمػػز
مجمكعػػة مػػف البحػػكث كالمقػػاالم العمميػػة التػػي كتبػػم فػػي مكمػػكع السػػيرة النبكيػػة ،مػػف بينهػػا ثمانيػػة
بحكث له متخالالة بمكمكع السيرة ،منها بحثيف بالمشاركة م

ير .

يالحظ اف حرص الدكتكر المالح عمز المكمػكعية فػي البحػث حممػه عمػز الرجػكع الػز الكثيػر

مػػف المالػػادر كالم ارج ػ لالطػػالع عمػػز اآل ار كاالجتهػػادام المختم ػػة فػػي كتابػػة السػػيرة النبكيػػة،سف
ايتػػه مػػف ت ػ ليؼ هػػاا الكتػػاا هػػي ر بتػػه فػػي تقػػديـ الػػكرة تاريخيػػة دقيقػػة عػػف شخالػػية الرسػػكؿ

االعظـ محمد ( )كاسعماؿ التي قاـ بها .

333

األستاذ الدكتىر هاشن يحيى الوالح وجهىده العلويت في كتابت السيرة النبىيت كتاب((الىسيط في السيرة النبىيت))
د.سالوت هحوىد هحود

 مكهج الآلكتور الم ح أ كتكفه(الوسبط أ السبرة الكفوبة) :ان ػػتهج ال ػػدكتكر الم ػػالح ف ػػي تػ ػ ليؼ كتاب ػػه (الكس ػػيط ف ػػي الس ػػيرة النبكي ػػة ) ال ػػام ج ػػاكةم ع ػػدد

ال ػ حاته أكثػػر مػػف(  )213ال ػ حة  ،المػػنهج االسػػتق ار ي التحميم ػي محػػاكالن فػػي الػػؾ المكا مػػة بػػيف
المنهج الام اعتمد كتاا السػيرة اسكا ػؿ ،فػي كتابػة المالػادر االكلػز لمسػيرة  ،كبػيف المػنهج الػام

اتبع ػػه أال ػػحاا الم ارجػ ػ الحديث ػػة ف ػػي بح ػػكثهـ كد ارس ػػاتهـ التاريخي ػػة لمكم ػػكع الس ػػيرة  ،م ػػف خ ػػالؿ
اقتب ػػا

النال ػػكص اسال ػػمية  ،ث ػػـ د ارس ػػتها كتحميمه ػػا كمناقش ػػتها ،بد ارس ػػة العكام ػػؿ المس ػػببة لمح ػػدث

كالكالن رلز النتا ج المترتبة عميه ،م مقارنة النالكص بعمػها مػ الػبعض االخػر ،كأخيػ انر كمػ

أريػػه باالسػػتناد رلػػز الحقػػا ؽ التػػي تكالػػؿ رليهػػا فػػي بحثػػه  ،كقػػد حػػرص الػػدكتكر المػػالح عمػػز اف ال
يككف أسي ار لمنالكص كالركايام ،بؿ عمؿ عمز ت كيكها كنقػدها فاعتمػد أسػمكا( الجػرح كالتعػديؿ)
في تقكيـ ركايام كأخبار السيرة محاكال خمؽ تكاةف معتدؿ بيف المناهج النقميػة كالمنػاهج العقميػة بمػا

يخدـ الحقيقة التاريخية أكال كاخػ ػرا.

كنجد يبتعد ابتعادا كميا عف الركايام اخس ار يمية التي كردم في بعػض مالػادر السػيرة االكلػز

كالمبالرػػام التػػي كردم فيها.كػػالؾ اعتمػػد مبػػدأ البحػػث عػػف السػػنف كالق ػكانيف الككنيػػة فػػي التػػاريس ،
كمػػف خػػالؿ ق ار تنػػا لمكتػػاا نالحػػظ اعتمػػاد عمػػز الركايػػام العقالنيػػة كبعػػد عػػف الركايػػام المجافيػػة

لمعقػػؿ كالمنطػػؽ (الخ ارفػػام كاسسػػاطير) التػػي كردم فػػي بعػػض كتػػا السػػيرة لػػالؾ جػػا م أحػػداث
السيرة كأخبارها مقبكلة كم هكمػة فػي كتابػه ،كبمػا أف الػدكتكر اعتمػد هػا المنهجيػة فػي كػؿ كتابػه
مف ال الؿ اسكؿ حتز اسخير فس كت ي باكر نقاط عامة عف منهجيته ككاالتي :

_1اعتمكآل مكهج التوضبح والمككقشة :

منهػػا تكمػػيي العكامػػؿ التػػي أحاطػػم بمكمػػكع السػػيرة ككػػاف لهػػا الت ػ ثير الكبيػػر فػػي أحػػداثها،
فكمي العكامؿ الجررافية كاالقتالادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية  ،التػي سػادم مكػة المكرمػة

كالمدينة المنكرة قبؿ االسالـ كما في ال الؿ اسكؿ (.)00

كف ػػي المناقش ػػة  :نػ ػ ار ين ػػاقر مال ػػطمي (جةيػ ػرة الع ػػرا ) ال ػػام اقتبس ػػه ع ػػف أح ػػد الجرػ ػرافييف

العرا( ،)01كالام أطمقه عمز شبه جةيرة العرا خحاطتها بالميا مف جمي الجهػام  ،فمػف الشػرؽ
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الخمػيج العربػػي كمػف الجنػػكا بحػر العػػرا كمػف الرػػرا البحػر اسحمػػر كمػف الشػػماؿ نهػر ال ػرام ،

هنا نرل أف الم لؼ يناقر النص قا الن  :مف الكامي أف نهر ال رام ال يشكؿ حاج اة ما يػان طبيعيػا

بمستكل البحار الثالثة التي تحيط بشبه الجةيرة العربية  ،لاا فانه لي

مف الالحيي كال ها بال ة

الجةيرة  ،كقد ساعد هاا الكاق عمز قياـ تكاالؿ بشرم كحمػارم بينهػا كبػيف أطرافهػا الشػمالية فػي

العراؽ كالشاـ  ،كقد تمثػؿ الػؾ بالػكرة ر يسػية فػي هجػرام القبا ػؿ العربيػة نحػك الشػماؿ عمػز مػدار

التاريس( ،)02ككالؾ في مناقشته مكمكع مدة رقامة الرسكؿ ) )عند مرمػعته حميمػة السػعدية فهػك
يػػاكر عػػدـ ات ػػاؽ المالػػادر فػػي تحديػػدها رال انػػه يػػرجي أف مػػدة اقامتػػه كانػػم بحػػدكد خمػ

سنهػػا قػػد تركػػم أث ػ ار عميقػػا فػػي ن ػ

سػػنكام

الرسػػكؿ ) (كجعمتػػه يشػػعر تجػػا مرمػػعته حميمػػة السػػعدية

كأبنا هػػا كك ن ػ ػ ػ ػ ػه كاحػػد مػػنهـ( ،)03كهكػػاا بقيػػة المكمػػكعام التػػي ناقشػػها الم لػػؼ فػػي كػػؿ فالػػكؿ
الكتاا .

 _2امعتمكآل عمى آبكت النراا الكربم كمحآلر لتوثبق أةفكر السبرة :
كهي منهجية اتب بها كال مف االسػتاا محمػد عػةة دركةة الػام دعػا فػي مقدمػة كتابه(سػيرة

الرسػكؿ) الػز الرجػكع الػز القػراف الكػريـ مػف اجػؿ رسػـ الػكرة الػادقة لشخالػية النبػي محمػد (،)
كاالسػػتاا الػػدكتكر جػكاد عمػػي فػػي كتابػػه (تػػاريس العػػرا فػػي اخسػػالـ) ،ككػػالؾ االسػػتاا محمػػكد شػػيم

خطػػاا الػػام التػػةـ هػػاا التكج ػػه فػػي كتابػػه (الرسػػكؿ القا ػػد) .كاتم ػػحم هػػا المنهجيػػة فػػي كت ػػاا
الكس ػػيط ف ػػي ح ػػديث الػ ػدكتكر الم ػػالح ع ػػف حي ػػاة الرس ػػكؿ ) ،(رأل أف كت ػػا الس ػػيرة ق ػػد أكردم
ركايػػام متمػػاربة عػػف عمػػر الرسػػكؿ ) )حػػيف كفػػاة كالػػد ممػػا جعمػػه يػػرجي

كمعظػػـ الم ػ رخيف

مػػف اف الرسػػكؿ ) )كلػػد بعػػد كفػػاة كالػػد عبػػد ا﵀  ،معتمػػدا عمػػز مػػا أكردتػػه كتػػا السػػيرة تػػردد

المرمعام الالتي قدمف مػف الباديػة فػي أخػا مػف كالدتػه حػيف سػمعف ب نػه يتي ػ ػ ػػـ( ، )04كم يػدان الػؾ
بآيػػة قرانيػػة أشػػارم الػػز حالػػة اليػػتـ التػػي كػػاف عميهػػا الرسػػكؿ( (بقكلػػه تعػػالز ﴿ :الػػـ يجػػدؾ يتيمػػا

ف كل﴾(.)05

كيمكف لمقارو اف يرل ايام القراف الكريـ تكاد أف تككف في أ ما مكمكعام السيرة  ،كفمالن

عػػف المكم ػػكعام الت ػػي أثاره ػػا الم لػػؼ كناقش ػػها معتم ػػدان عم ػػز م ػػا جػػا
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اسحػداث كمػا فػػي مكمػكع ( أبعػاد الالػراع العقا ػدم بػيف المسػػمميف كالمشػركيف ) ( ،)06الػام بحثػػه
الػػدكتكر هاشػػـ فػػي ثالثػػة محػػاكر مسػػتعينا بمػػا جػػا فػػي ايػػام الق ػراف الك ػريـ  ،ف ػػي محػػكر التكحيػػد

كمقاكمػػة الشػػرؾ اعتمػػد عمػػز مػػا جػػا فػػي الق ػراف الك ػريـ مػػف نقػػد لممشػػركيف كمػػا أخػػا عمػػيهـ فػػي
رهمػػالهـ االسترشػػاد بهػػدم عقػػكلهـ  ،كجمػػكدهـ عمػػز تقاليػػد أبػػا هـ كأجػػدادهـ مػػف يػػر تمييػػة بػػيف

الالالي كالطالي منها ،في الػ ػػعديد مف اآليام منها ،قكله تعالزً ﴿:إذا قيل هلم اتبعٌا ما انزل اهلل قااوٌ ال
نتبع ما أوفيناا ليياو با نبناا اًواٌ ءااآ با انبىم و عيياٌآ ايتا ًو يتا ًآ ﴾( ،)13كهكػاا بقيػة المحػاكر ،كفػي
مكمػػكع (( انتقػػادام القػراف الكػريـ لةعمػػا الم ػػشركيف))(،)17الػػام تناكلػػه الػػدكتكر هاشػػـ المػػالح فػػي
سم نقاط مستندا رلز ما جا في ايام القػراف الكػريـ بحػؽ ةعمػا المشػركيف ،فػي النقطػة اسكلػز :
طريانهـ كترفهـ كاستكبارهـ في اسرض لكثرة أمػكالهـ كأكالدهػـ بػدؿ التكجػه ﵀ بالشػكر كالعبػادة ،لػاا

فقد تكعدهـ ا﵀ بالعػااا يػكـ القيامػة ،كمػا جػا فػي قكلػه تعػالزً ﴿:مان اسلاينا ق قة ات ماي ناال ة او قاال
مرتفٌىا انا مبا اسليتم و ءافةًآً قاوٌا حني اءثة امٌاو ًاًودا ًما حني مبعال ني،)12( ﴾كفي قكله تعالز﴿:
فأما مي طغَ ً اثة احليٌة او نيا فانآ احيايم ىامل اىاأًٍ ،)10( ﴾ككػاا الحػاؿ بالنسػبة رلػز النقػاط
اسخرل.

 _0مكهج التحنبق والتمحبص أ تنوبم الروابكت وا ةفكر :
اتب الدكتكر المالح منهج التحقيؽ لمتكالؿ الز الحقيقة التاريخيػة  ،معتمػدا فػي الػؾ عمػز
تكثيؽ الخبر عف طريؽ الرجكع الز المالادر االكلز  ،كالمت خرة  ،أك االتجا الز المراج الحديثة

كالمعاالرة لالست ادة منها في تقكيـ الركايام كتػرجيي بعمػها عمػز اآلخػر فمػ تميػة منػاهج كتػاا

السػػيرة اسكا ػػؿ بػػالحرص عمػػز السػػند فػػي ركايػػة اسخبػػار عمػػز طريقػػة المحػػدثيف ،كت ػ ثرهـ بمنػػاهج
اخخبارييف كالقالاص ،ير اف الؾ لـ ي ثر كثي ار عمز قكؿ الحقيقة ،كم دقتهـ كمكمكعيتهـ في

ركاية اسخبار اال اف هاا لـ يمن مف ظهكر بعض االختالفام فيما بينهـ في منػاهج نقػد الركايػام
كت سيرها كؿ الؾ دف الدكتكر المالح الز تحقيؽ كتمحيص الركايام كالكال الز الحقيقة ،كما فػي

اسمثمة اآلتية :
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عف مدة فتػكر الػكحي كانقطاعػه عػف الرسػكؿ )) كقمقػه ) )لػالؾ االنقطػاع  ،الػام لػـ تػاكر

المالػػادر االسػػالمية المبكػرة رال ابػػف سػػعد بقكلػػه (( :مكػػث أيامػان ال يػػرل جبريػػؿ))( ،)11كمػػا حددتػه
المالادر المت خرة بمدة بيف السنتيف كالنالؼ الز الثالث سػنكام ( ، )12كبعػد اطػالع الم لػؼ عمػز
هػػا الركايػػام رجػػي ركايػػة ابػػف سػػعد رال أنػػه تكق ػ أف مػػدة االنقطػػاع كانػػم أكثػػر مػػف مجػػرد بمػػعة

أيػ ػ ػػاـ ،را الب ػػد أف انقط ػػاع ال ػػكحي ق ػػد اس ػػتمر ل تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة تبػ ػػرر ال ػػؾ القػ ػ ػ ػػمؽ كالحػ ػ ػػةف الػ ػ ػ ػػام انػ ػ ػ ػػتاا

الرس ػػكؿ (. )13( )

ككػ ػػالؾ الكثيػ ػػر مػ ػػف المكمػ ػػكعام التػ ػػي كردم فػ ػػي كتػ ػػاا الكسػ ػػيط كحػ ػػاكؿ الم لػ ػػؼ تحقيػ ػػؽ

كتمح ػػيص أخباره ػػا لمكال ػػكؿ ال ػػز حقيق ػػة الخب ػػر مث ػػؿ مكم ػػكع (( ت ػػاريس دخ ػػكؿ الرس ػػكؿ ( (دار

اسرقػ ػ ػ ػ ػػـ))( ،)14كبعد اطالعػه عمػز مالػادر السػيرة اسكلػز مثػؿ ابػف اسػحؽ ،كابػف سػعد كابػف هشػاـ
كمػف بعػدهـ ابػػف حػةـ ،كابػػف عبػد البػر ،الحػػظ اف ابػف اسػػحؽ لػـ يػاكر فػػي سػيرته شػػي ا عػف الػػؾ،

بينما اكت م المالادر اسُخرل باخشارة الز اف الرسكؿ )) قػد دخػؿ دار اسرقػـ (فػي أكؿ اخسػالـ
) أك انه قػد دخمهػا قبػؿ اف (ي شػك اخسػالـ فػي مكػة) ،هنػا اسػتعاف الم لػؼ بػبعض أخبػار الركايػام
يػر المباشػرة التػػي تحػػدثم عػف رسػػالـ بعػػض الالػػحابة  ،قبػؿ دخػػكؿ الرسػػكؿ ( )دار اسرقػػـ ،

لمتعرؼ عمػز تػاريس كظػركؼ دخػكؿ الرسػكؿ ( )هػا الػدار ( ،)15ككػالؾ جػا مكمػكع المقاطعػة
االجتماعية كاالقتالادية لبني هاشـ( ،)16كمكمكعام كثيرة أخرل مكةعة عمز فالكؿ الكتاا .

 _4المنكركة فبا المحكآلر لموحو الى حنبنة الةفر :

حرص الدكتكر المالح عمز ق ار ة النالكص التاريخية  ،محاكال فهمهػا مػف خػالؿ النظػر

رليهػػا بعػػيف المامػػي ،كفػػؽ الظػػركؼ الةمانيػػة كالمكانيػػة التػػي أحاطػػم بػػالحكادث التاريخيػػة ،كمقارنػان
بيف المالادر التي عاالرم الحدث كالتي كانم اقرا رليه ليمتةـ بحقيقػة الخبػر ككاقعتػه التاريخيػة،
كالركايػػام التػػي ترتبػػم عميػػه فكػػاف البػػد مػػف متابعػػة الخبػػر حسػػا أسػػبقيته فػػي المالػػادر ثػػـ تكثيقهػػا

به ػكامر الكتػػاا حسػػا كفػػاة الم لػػؼ كهكػػاا ظهػػرم أمانػػة المػػالح العمميػػة فهػػك يكثػػؽ كػػؿ معمكمػػة
سػ ػكا كانػ ػم م ػػف المال ػػادر المبكػ ػرة أك المتػ ػ خرة مح ػػاكال المقارن ػػة بينه ػػا كالػ ػكال ال ػػز حقيق ػػة الخب ػػر
كالحته كما في اسمثمة اآلتية :
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فػػي اكػػر خبػػر عػػدد المسػػمميف عنػػد رسػػالـ عمػػر بػػف الخطػػاا ( ، )23()فقػػد أكػػد عمػػز عػػدـ

ات اؽ الركايام في هاا المكمكع  ،اا أكرد ابف سعد كحد ثالث ركايام مختم ة ( ، )27أما ابف عبد

البر فقدـ ركاية كاحدة في المكمكع( ، )22ثـ التي اعتمػدها ابػف حجػر العسػقالني( ، )20كبعػد مقارنػة
اسخبار في ها المالادر تمكف الػدكتكر اف يتكالػؿ الػز اف عػدد الالػحابة عنػد رسػالـ عمػر بػف

الخطاا ( )كاف أربعة كأربعيف الحابيا منهـ ثمانية كعشركف الحابيا اسممكا قبؿ

دخكؿ الرسكؿ( )دار اسرقػـ  ،كسػتة عشػر الػحابيا أسػممكا فػي دار اسرقػـ كهػاا العػدد قريػا ممػا
أكردته ها المالادر (.)21

كداف) كاختالؼ المالادر في تحديدها أ كانػم هػا الرػةكة
كفي مكمكع الجهاد كعف ( ةكة ّ
هي فاتحة نشاطام الرسكؿ ) (الحربية أـ سبقتها نشاطام أخرل ،كهنػا اتجػه الم لػؼ الػز ف تػيف
مف كتاا السيرة اسكا ؿ  ،ال ة اسكلز عمػز أرسػها ابػف رسػحاؽ كخمي ػة بػف خيػاط كابػف حػةـ ،كابػف

سػػيد النػػا

 ،التػػي اهبػػم الػػز اف هػػا الحممػػة كانػػم بدايػػة نشػػاطام الرسػػكؿ ) (العسػػكرية  ،فػػي

حيف اهبم ال ة الثانيػة كعمػز أرسػها الكاقػدم  ،كابػف سػعد  ،كابػف كثيػر  ،الػز أنػه قػد سػبقم ػةكة

كداف ثالث سرايا عسكرية لقتاؿ المشركيف.
كأكد الدكتكر المالح عمز أنه لي

بيف أيدينا مف النالػكص أك اسدلػة التاريخيػة مػا يسػاعدنا

عمػػز التػػرجيي القػػاط بػػيف ه ػايف ال ػرأييف ،رال أنػػه رجػػي ال ػرأم اسكؿ معتمػػدا عمػػز بعػػض اسمػػكر،

منها حرص الرسكؿ( )عمز أف يككف دا ما قدكة ستباعه كبخاالة في اسمكر الكبي ػرة

 _5اعتمكآل مكهج إثكرة التسكؤمت :

()22

.

س ػػعز ال ػػدكتكر الم ػػالح ف ػػي البح ػػث ع ػػف ت اال ػػيؿ اسخب ػػار حتػ ػػز الال ػػريرة مػ ػػنها ليحممه ػػا

كيميؼ رليها الكثير مف اخيمػاحام كاآل ار العمميػة النابعػة مػف اسػتيعاا اسحػداث التاريخيػة كمػا

يحيط بها  ،مف ظركؼ كم ثرام  ،عف طريؽ رثارة التسا الم كمناقشتها كالكالن الز اخجابة عميها

 ،كيمكف مالحظة الؾ خالؿ مكمكعام الكتاا كما في اسمثمة اآلتية:

طػػرح س ػ االن حػػكؿ هج ػرة المسػػمميف مػػف مكػػة الػػز الحبشػػة أك المدينػػة المنػػكرة ،كهك(هػػؿ كانػػم

الهجرة خركجان أك رخراجان؟ ) ،كناقر المكمكع معتمػدان عمػز اسدلػة كالبػراهيف التػي كردم فػي ايػام
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الق ػراف الك ػريـ  ،كاسحاديػػث النبكيػػة  ،كأخبػػار كتػػا السػػيرة كال ػكالن الػػز اخجابػػة عمػػز هػػاا الس ػ اؿ :
كهػي أف هجػرة المسػمميف لػـ تكػف طكعيػة كانمػا هػػي هجػرة قسػرية تحػم مػرط اك عامػؿ القػكة التػػي
مارسها المشركيف مد المسػمميف االكا ػؿ ،كقػد كالػ ها القػراف الكػريـ ب نهػا كانػم (رخ ارجػا)( ،) 23فػي

ما يقارا ( )74اية منها قكله تعالز  ﴿:اوال ي اخةجٌا مي د اسىم غري حق او اآ يٌوٌا س نا اهلل﴾(ً ،)57قٌوو
تعاىل  ﴿:إو تنصةًه في نصةه اهلل اذ اخةجو اوال ي ءفةًا ثانمل اثنني اذ مها ق اوغاس اذ يٌل وصايبو و زازآ إآ اهلل
معنا﴾ (.)25
كما أثار تسا الم عديدة حػكؿ مكمػكع رعػالف الرسػكؿ ( )الػحي ة المدينػة المنػكرة  ،كمػف
ثػػـ مناقشػػتها كاخجابػػة عنهػػا  ،كمػػف هػػا اسس ػ مة  ،طبيعػػة الالػػحي ة ؟ كتػػاريس كتابتهػػا؟ كهػػؿ هػػي

الػحي ة كاحػػدة أـ الػػحا ؼ عديػػدة ؟ ك يرهػا مػػف التسػػا الم ( ،)26كأثػػار تسػا الن اخػػر حػػكؿ مسػػاهمة

اسنالار في الرةكام كالسػرايا قبػؿ معركػة بػدر كأيمػان ناقشػه كأجػاا عميػه ،معتمػدا عمػز مػا اكرتػه

مالػػادر السػػيرة مػػف أخبػػار الرػػةكام كالمعػػارؾ التػػي شػػارؾ فيهػػا اسنالػػار رلػػز جانػػا المهػػاجريف .
فقارف بيف عدد مف شػارؾ فػي الرػةكة أك المعركػة ثػـ طػرح منػه عػدد المهػاجريف فػي المدينػة المنػكرة

الػايف اخػز الرسػكؿ ) (بيػنهـ كبػيف اسنالػار فػي السػنة اسكلػز لمهجػرة كالػام تػراكح بػيف ( 12
 )23مهاج ار حسا الركايام التي أكردها ابف هشاـ كابف سعد فظهر له عدد اسنالار فيها

()33

.

امػا ال الػؿ اسخيػر مػف الكتػاا كبعػد عػرض ا ار بعػض المػ رخيف حػكؿ ( الطفبةوة النككوكبوة

لآلولووة الرسووو  ،)تسػػا ؿ عػػف الم هػػكـ القػػانكني لمدكلػػة االتحاديػػة ؟  ،كمػػا هػػك ال ػػرؽ بينػػه كبػػيف
م هكـ الدكلة المكحدة ؟ ،كهؿ رف مثؿ ها الم اهيـ كانػم قا مػة فػي عالػر نشػ ة الدكلػة اخسػالمية
أـ أنهػػا مػػف الم ػػاهيـ الحديثػػة؟  ،كهنػػا امتةجػػم د ارسػػام الم لػػؼ القانكنيػػة فػػي اخجابػػة عمػػز هػػا

اسس مة م دراساته التاريخية في مكمكع السيرة ،كتكالؿ الز أف الدكلة التي أسسها الرسػكؿ)،)

كانم(دكلة مكحدة) تقكـ عمز أسا

كحدة السمطة بعناالرها الثالثة التشريعية كالتن ياية كالقما ية

أف اعتراؼ ها الدكلة بكجكد تنظيمام اجتماعية كالعشيرة كالقبيمة في داخؿ ها اسمة كالسماح
 ،كَ
لر سػػا ها بممارسػػة بعػػض الكظػػا ؼ االجتماعيػػة كاخداريػػة ال يعنػػي تجة ػػة السػػمطة كتقسػػيمها لخمػػؽ
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(دكلػ ػػة اتحاديػ ػػة ) ،كانمػ ػػا يعنػ ػػي كجػ ػػكد نػ ػػكع مػ ػػف ألالمركةيػ ػػة اخداريػ ػػة م ارعػ ػػاة لمظػ ػػركؼ الجررافيػ ػػة
كالحمارية التي كانم سا دة في شبه الجةيرة العػربية(.)37

 _3إتفكع التسمس التكربةأ لألحآلاث :

اتبػ الػػدكتكر المػػالح فػػي كتابػػه تسمسػػؿ اسحػػداث التاريخيػػة كمػػا كردم فػػي المالػػادر اسكلػػز،

كحسػػا اسسػػبقية الةمنيػػة لمحػػدث مكثقػػا الػػؾ بػػاكر ايػػام قرانيػػة تػػاكر الحػػدث  ،أك أف الحػػدث كػػاف
سبا نةكلها ،ككالؾ اسحاديث النبكية ،كمف ها اسحداث عمز سبيؿ المػ ػػثاؿ :فػي حػديث الم لػؼ

عػػف أحػػالؼ ق ػرير التجاريػػة(االيالؼ) فهػػك يػػاكرها فػػي المالػػادر ثػػـ يكثػػؽ كالمػػه بالسػػكرة القرانيػػة

(قػرير) التػي أشػار بهػا القػراف الكػريـ عػف هػػا اسحػالؼ  ،كهػي مػف اسخبػار التػي سػبقم اخسػػالـ
( ،)32كعف سيرة الرسكؿ(  ،(ابتدأ بنسبه ،ثػـ كالدتػه ،كحياتػػه ،مػ مرمػعته ،ثػـ مػ أمػه ،كبعػدها
م جد  ،ثـ عمػ ػػه  ،كهكػ ػ ػػاا كالكالن رلز كف ػػاته(.)30()

أمػػا حػػديث الم لػػؼ عػػف الػػدعكة اخسػػالمية ،فانػػه بػػدأ بالحػػديث عنهػػا فػػي مكػػة ،بنػػةكؿ الػػكحي

عمػػز النبػػي ( )كسػرية الػػدعكة كالم منػػكف اسكا ػػؿ ،كاسػػتمر بػػاكر كػػؿ أحػػداثها حتػػز نهايػػة عالػػر

الرسالة بكفاة الرسكؿ(  (سنة 77هػ302/ـ عف عمر ناهة اؿ  30سنة(.)31
 .4عرض فةض أراء المستشرقبا ومككقشتهك :

في الكقم الام اعتمد فيه الدكتكر هاشـ المالح عمز المالادر المبكرة كالمت خرة في السيرة

النبكية ،كالتاريس العاـ ،اتجه الز المراج الحديثة كالمعاالرة أيما لإلفادة منها في تكميي أحداث
السيرة كمنها كتا المستشرقيف التػي اطمػ مػف خاللهػا عمػز أ ار هػـ كتحمػيالتهـ فػي مكمػكع السػيرة

النبكيػػة  ،ثػػـ أخػػا منهػػا مػػا را مطابقػان لمحقيقػػة  ،كتػػرؾ مػػا كػػاف بعيػػدان عنهػػا  ،فكثيػ انر مػػا يجػػد القػػارو
كعمػػز ط ػكاؿ فالػػكؿ الكتػػاا التػػي لػػـ يخػػؿ فالػػال منهػػا مػػف االجتهػػادام التػػي تكالػػمكا رليهػػا بعػػد

د ارس ػػتهـ لمكمػػػكع السػ ػػيرة فػ ػػي المالػ ػػادر اخسػػػالمية ،ككػ ػػاف دافع ػػه فػػػي ال ػػؾ هػػػك الحػ ػػرص عمػػػز

مكمكعية البحث كعدـ ردخاؿ ما يرهؽ القارو كفيما ي تي أمثمة عمز الؾ :
لي

فػي مكمػكع مبػادو اخسػالـ تطػرؽ الػػز رأم المستشػرؽ البريطػاني مػكنتكمرم كام بقكلػه انػػه

في ايام القراف االكلػز شػي ي كػد عمػز فكػرة التكحيػد بالػكرة قكيػة ( )32اا قػاؿ  (( :كممػا هػك
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هنػػاؾ أم اكػػر لكحدانيػػة ا﵀ ،كاالسػػتثنا الكحيػػد فػػي قكلػػه تعػػالز ﴿ :وم

تلةمووا مووهلل ا﵀ امرووك اةوور﴾( ، )34()))33كػػالؾ فػي مكمػػكع سػرية الػػدعكة كالمػ منيف اسكا ػػؿ عػػرض
تسا ؿ المستشرؽ مكنتكمرم كام عف طبيعة الدكاف التي ح ةم المسمميف اسكا ؿ الز التخمي عف

ديانة ابا هـ كأجدادهـ كاعتناؽ اخسالـ كحاكؿ الدكتكر المالح اخجابة عميها كمناقشػتها بعػد د ارسػة

مست يمػة (،)35كفػػي مكمػػكع تػػاريس دخػػكؿ الرسػػكؿ( (دار اسرقػػـ كمكقػ هػػا الػػدار عمػػز الالػ ا

قرا المسجد الحراـ )36(،أدخؿ رأم المستشػرؽ ارنكلػد كهػك يتحػدث عػف مكقػ الػدار بقكلػه  :هػي ((
في مركة متكسط ي مها الحجيج كالرربا )) (. )43

ككجه االستاا الدكتكر المالح نقدا آل ار بعض المستشرقيف في بعض المكمكعام التػي

رأل فيهػػا أنهػػـ لػػـ يكفق ػكا فػػي تحميمهػػا ،كمكمػػكع هج ػرة المسػػمميف الػػز الحبشػػة كانمػػا كػػاف لمعامػػؿ
االقتالادم ك ير دكر في دف المسمميف االكا ؿ لمهجرة ،كأسبابها التػي أجمعػم المالػادر عمػز أف
السبا الر ي

كاف االمػطهاد الػام تعػرض لػه المسػممكف فػي مكػة عمػز أيػدم المشػركيف كتخػكؼ

الرسكؿ ( )مف أف ي تف المسممكف عف دينهـ بسبا الؾ.

يػػر أف المستشػػرؽ(مكنتكمرم كام ) حػػاكؿ أف يثبػػم أف االمػػطهاد كال تنػػة فػػي الػػديف لػػـ

يككنا هما السببيف الر يسػيف لمهجػرة الػز الحبشػة ،هنػا كجػه الػدكتكر المػالح نقػد لممستشػرؽ معتمػدا
عمػػز مػػا جػػا فػػي الق ػراف الك ػريـ مػػف ايػػام تػػدؿ عمػػز اف االمػػطهاد كال تنػػة كانػػا همػػا السػػببيف فػػي

الهجرة الز الحبشة منها قكله تعالز ﴿ :ثم اآ س ك ويال ي ىاجةًا مي ع ما فتناٌا ثام جاىا ًا ًااإًا إآ
س ك مي ع ىا وغفٌس سحيم﴾ ( ،)47فمػال عما اكرته مالادر السيػرة (.)42
كهكاا نالحظ اف الدكتكر المالح حاكؿ دراسة السيرة النبكية بمنهج جديد يقكـ عمز الجم بػيف

ا ار الم ػ ػ ل يف اسكا ػ ػػؿ م ػ ػ المعاال ػ ػريف م ػ ػ مػ ػػا كافقهػ ػػا مػػػف ا ار الر ػ ػربييف م ػػمف رط ػػار التالػ ػػكر
اخسػػالمي كالد ارسػػام اخسػػالمية لمسػػيرة النبكيػػة مػػف خػػالؿ اعتمػػاد عمػػز م ل ػػاتهـ فػػي السػػيرة كهػػاا

المنهج في كؿ فالكؿ الكتاا .
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 .8التوسط أ طرح الموضوعكت:
كػػاف الػػدكتكر المػػالح يطػػرح مكمػػكعام كتػػاا السػػيرة محػػاكال عرمػػها بالػػكرة تتكسػػط بػػيف

االسترساؿ كاالختةاؿ ،فهي ليسم بالطكؿ الام يشعر القارو بالممؿ  ،كال مختالرة فال يتمكف مف
فهمها ،كهاا ما ي ار القارو بكؿ فالكؿ الكتاا  ،كمنها مثالن في ال الؿ الثاني حيف طػرح مكمػكع
كالدة النبي محمد ) ،)فهك يحمؿ كيناقر ركايام المكمكع في المالادر ثـ يكتا ما تكالؿ رليه
بما ال يتجاكة الال حة الكاحدة(. )40

كفػػي مكمػػكع نػػةكؿ الػػكحي عمػػز النبػػي ) ، )عمػػؿ الػػدكتكر المػػالح عمػػز طػػرح المكمػػكع

بالػػكرة شػػاممة تمػػمنم معنػػز كممػػة الػػكحي  ،كاسػػتعداد الرسػػكؿ الركحػػي كالن سػػي لنػػةكؿ الػػكحي ،

كنػ ػػةكؿ الػ ػػكحي ،كالػ ػػكر نػ ػػةكؿ الػ ػػكحي ،ككي يػ ػػة نػ ػػةكؿ ايػ ػػام الق ػ ػراف عميػ ػػه ،كػ ػػؿ هػ ػػا فػ ػػي سػ ػػتة

ال حام( ،)41كهكاا بقية المكمكعام التي عالجها الم لؼ في كتابه الماككر ان ا.
 .6ذكر مفكآلئ اإلس م  ،وأمور الةنبآلة:

لػػـ ير ػػؿ الػػدكتكر المػػالح كهػػك يتحػػدث عػػف السػػيرة النبكيػػة أف يػػاكر كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بهػػا ،ف ػػي

ترجمته لرسػكؿ ا﵀ ) )ابتػدأ بػاكر نسػبه ككالدتػه كانتهػز بكفاتػه ك انتقالػه رلػز الرفيػؽ اسعمػز ،أمػا
الرسالة اخسالمية فاكرها مف نةكؿ الكحي عمز النبي محمد ) ) رلز انتها عالر الرسالة  ،بما
فػػي الػػؾ مبػػادو اخسػػالـ كأمػػكر العقيػػدة ،كمػػا فػػي مكمػػكع (مبػػادو كتعػػاليـ اخسػػالـ اسكلز)الػػام

اعتمػػد فػػي طرحػػه عمػػز مػػا جػػا فػػي الق ػراف الك ػريـ مػػف ايػػام بينػػام بينػػم مبػػادو الػػديف اخسػػالمي
كأكمػػحم أف رسػػالة اخسػػالـ منػػا بػػدايتها كانػػم رسػػالة دينيػػة اجتماعيػػة  ،ال يقتالػػر هػػدفها عمػػز

الجكانػػا الدينيػػة فحسػػا ،كانمػػا تسػػتهدؼ تحقيػػؽ الترييػػر االجتمػػاعي كاالقتالػػادم أيمػػا فػػي رطػػار

نظػرة كميػػة لمحيػػاة( ،)42كفػػي مكمػػكع (أبعػػاد الالػراع العقا ػػدم بػػيف المسػػمميف كالمشػػركيف ) اكػػر أف

ايام القراف الكريـ التي نةلم في مكة المكرمة في مرحمػة عمنيػة الػدعكة أشػارم رلػز تركػة الالػراع
ف ػػي ثالث ػػة مح ػػاكر كه ػػي التكحي ػػد كمقاكم ػػة الش ػػرؾ ،كعقي ػػدة البع ػػث بع ػػد الم ػػكم ،كال ػػكحي( ،)43أم ػػا
مكمػػكع (هكيػػة اخسػػالـ المتمي ػةة ) الػػام تناكلػػه مػػف خػػالؿ ايػػام الق ػراف الك ػريـ التػػي نةلػػم عمػػز

الرسكؿ ) )لت كد تمية اخسالـ عف الديانام السماكية اسخػرل كبخاالػة اليهػكد كالتػي مػف أهمهػا
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رلز الكعػػبة المشرفة  ،كاسااف كسيػ ػ ػػمة لمدعكة رلػز الالػالة  ،كفػرض

اعتمد الػدكتكر المػالح أسػمكبا يجمػ بػيف الدقػة كالمكمػكعية فػي البحػث كيعبػر عػف تمكنػه

مف المرة العربية  ،كفهمه الدقيؽ لمكمكع السيرة النبكية  ،ف لؼ كتابه بمرة كامػحة سػهمة  ،كأتقػف

الػػيا ة اسل ػػاظ  ،ككمػػكح اسفكػػار التػػي أراد التعبيػػر عنهػػا كايالػػالها لمقػػارو ،كبهػػاا جػػا أسػػمكبه

المرػػكم العممػػي بسػػيطا كبعيػػدا عػػف اسل ػػاظ المعقػػدة كالالػػعبة ،أك اسسػػمكا اسدبػػي كالخطػػابي ،م ػ

الميػػؿ نحػػك اخيجػػاة فػػي العػػرض كالمناقشػػة كالتحميػػؿ العممػػي الػػام أكػػد امتالكػػه العقميػػة التحميميػػة
المميةة .فقدـ الكرة متكاممة كمتماسكة عف سيرة حياة الرسػكؿ( )فػي مراحمهػا المختم ػة فػي رطػار
بي ته الطبيعية كاالجتماعية ،في مك ركح عالر الرسالة الام عار فيه .

االستىتاجاث

تبػػيف مػػف خػػالؿ البحػػث أف اسسػػتاا الػػدكتكر هاشػػـ يحػػي المػػالح مػػف الرعيػػؿ اسكؿ الػػايف

شارككا فػي ت سػي

جامعػة المكالػؿ ،كهػك مػف مػمف العشػرة اسكا ػؿ الػايف حػاةكا مرتبػة اسسػتااية

في تاريس جامعة المكالؿ ،كاسكؿ في حقؿ الدراسام اسدبية اخنسانية فيها.

كيعد أحد العمما البارةيف لجد كمثابرته ،كالعممػا المكسػكعييف لتنػكع نتاجاتػه ال كريػة كالعمميػة

التي تعددم مجاالتها ،فمنها في السيرة النبكية ك التاريس اخسالمي ،كال مس ة كالحمارة اخسالمية،

كالتالػػكؼ ،كاالستش ػراؽ ،فمػػال عػػف ت لي ػػه فػػي اختالػػاص القػػانكف الدسػػتكرم ،ك يرهػػا مػػف حقػػكؿ
العمـ كالمعرفة.

رال أف جهد اسكبر برة في حقؿ السيرة النبكية كما يرتبط بها ،كتجمز الؾ في البحكث الكثيرة

الت ػػي كتبه ػػا كالبالر ػػة  707بحث ػػا خال ػػص منه ػػا  53بحث ػػا لمس ػػيرة النبكي ػػة كالعال ػػر ال ارش ػػدم ،ام ػػا
مجمكع الكتا التي أل ها فهػي  72كتابػا كػاف منهػا  3كتػا عػف السػيرة النبكيػة  ،كهػك بهػاا االنتػا

الثػر يعػػد كاحػدا مػػف أهػـ مػػف أرف لمسػػيرة فػي تاريخنػػا المعاالػر كفػػي جامعػة المكالػػؿ /كميػػة اآلداا
تحديدا  ،كاف دؿ الؾ عمز شي فانما يدؿ عمز حجـ االهتماـ الكبير الام خاله الدكتكر المالح
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لمسػيرة النبكيػة خاالػة كالتػاريس االسػػالمي عامػة  ،فمػال عػف النػػدكام كالمػ تمرام التػي شػارؾ فيهػػا
كالمحامرام التي ألقاها ،كالرسا ؿ كاسطػاريي التػي أشػرؼ عميهػا كالسػيما فػي مجػاؿ السػيرة النبكيػة

كعددها ما يقارا  03رسالة كاطركحة عممية.

كيعػػد كتابػػه (الكسػػيط فػػي السػػيرة النبكيػػة) مكمػػكع الد ارسػػة كاحػػدا مػػف الكتػػا المهمػػة لمػػدكتكر

المالح كالمعتمد في الكثير مف الجامعام العراقية منا أكثر مف رب قرف كلي

الؾ فحسا بؿ هك

مػف افمػؿ الكتػا فػي مجػػاؿ السػيرة النبكيػة فػي العػالـ االسػػالمي حسػا رام كثيػر مػف البػػاحثيف ،
لتمية بالبساطة كالسالسة في عرض المادة  ،كميؿ كامي لتحميؿ كمناقشة الكثير مػف مكمػكعام

السػػيرة النبكيػػة تحمػػيال عمميػػا رالػػينا ،معتمػػدا فػػي الػػؾ عمػػز أهػػـ المالػػادر اخسػػالمية التػػي دكنػػم
السيرة النبكية المطهرة ،بعد القراف الكريـ كاسحاديث النبكية الشري ة بعيدا عف التقميد كالتكرار ش ف

بعػػض الم ارج ػ الحديثػػة التػػي تالػػدم لكتابػػة السػػيرة النبكيػػة ،كالتػػي كػػاف معظمهػػا تقميػػدا لمػػا كتبػػه

اسكا ؿ.

كبحثػي هػاا  ،خالالػته لد ارسػة سػيرة المػالح الااتيػة كالثقافيػة  ،كنشػاطاته العمميػة كاخداريػة،

كاسهاماته كمشاركته في الم تمرام كالندكام العممية ،كالتكريمام التي حالػؿ عميهػا ،فمػال عػف
عرض أفكار في دراسة السيرة النبكية ككتابتها مػ التركيػة عمػز د ارسػة منهجػه كأسػمكبه فػي كتابػة
السيرة النبكية مف خالؿ كتابه الكسيط في السيرة النبكية.

املالحق :

-اكال :ممحؽ رقـ ( :)7مساهمة الدكتكر هاشـ المالح في ت ليؼ الكتا:

 7حككمة الرسكؿ (ص) برداد. 2332 ،

 2الكسيط في السيرة النبكية كالخالفة الراشدة  ،المكالؿ7667 ،
 0الكسيط في تاريس العرا قبؿ اخسالـ  ،المكالؿ . 7661

 1دراسام في فمس ة التاريس  ،بالمشاركة م اخريف ،المكالؿ . 7655،
 2اخماـ عمي بف أبي طالا رجؿ المثؿ كالمبادو  ،برداد. 7655 ،

 3مكقؼ اليهكد مف العركبة كاخسالـ في عالر الرسالة  ،برداد. 7655 ،
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 4الكسيط في السيرة النبكية  ،لبناف. 2330 ،

 5الم الؿ في فمس ة التاريس  ،برداد. 2332 ،
 6الحسبة في الحمارة اخسالمية ،القاهرة.2333 ،

 73الكسيط في فمس ة التاريس  ،المكالؿ.2334 ،
77-the governmental system of the prophet Muhammad ،Byraut ،2335

 72طبيعة الدكلة اخسالمية  ،بيركم. 2336 ،

 70الحمارة اخسالمية كافاؽ المستقبؿ  ،بيركم. 2373 ،
 71تاريس مكة المكرمة كالدعكة اخسالمية فيها  ،بيركم (دار الكتا العممية) . 2377 ،

د ارسػػام فػػي التعمػػيـ العػػالي كتحػػديام المسػػتقبؿ

 72قمػايا كهمػػكـ جامعيػػة كمجتمعيػػة عامػػة
بيركم  ،دار الكتا العممية ،سنة .2370

ثانيا :الممحؽ رقـ (:)2مساهمة المالح في المكسكعام كالندكام كالم تمرام :

 7العراؽ في التاريس  ،برداد . 7650
 -2كقا
0

ندكة النظـ اخسالمية  ،أبك ظبي . 7651

مكسكعة حمارة العراؽ  ،برداد . 7652

 -1مكسكعة الجير كالسالح  ،برداد . 7655

 2العراؽ في مكاجهة التحديام الحمارية  ،برداد . 7655
3

مكسكعة المكالؿ الحمارية  ،المكالؿ . 7662

 4المكسكعة اخسالمية  ،عماف (7660الجة اسكؿ ).
 5الحمارة

منشكرام المجم العممي العراقي . 7665

 6الهكية العربية عبر حقا التاريس

 -73القد

منشكرام المجم العممي العراقي . 7664

في الخطاا المعاالر  ،عماف 7665

 77مكسكعة مدينة تكريم  ،ك اةرة الثقافة كاخعالـ  ،برداد . 7665
 72القكمية العربية كالمستقبؿ

المجم العممي العراقي . 7665،
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 -70مكسكعة أعالـ العرا كالمسمميف  ،تكن
 71التراث كالنهمة

. 7666

المجم العممي العراقي . 7666 ،

 72كتا اسنساا مالد ار لكتابة التاريس

المجم العممي العراقي . 2333،

 73حقكؽ اخنساف في الشريعة كالقانكف  ،جامعة الةرقا اسهمية ،اسردف . 2337،
 74المرج في تاريس اسمة العربية  ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ  ،تكن

2332

 75استشراؼ مستقبؿ التعميـ العربي  ،المنظمة العربية لمتنمية اخدارية  ،القاهرة . 2332،

 76التالكؼ في اخسالـ كالتحديام المعاالرة  ،الجامعة اسفريقية  ،الج اة ر  ،أدار سنة 2335
.

 23مكسػكعة (  ) vol.777،the spread of Islam throughout the worldتالػدرها
منظمة اليكنسكك عف انتشار اخسالـ في العالـ  ،باري

. 2377

ثالثا :ممحؽ (:)0قا مة ب سما بالبحكث التي نشرها اسستاا الدكتكر هاشـ المالح:

 7دكلة المدينة بيف أثنػا كمكػة ،مجمػة اداا ال ارفػديف تالػدر عػف كميػة (اآلداا جامعػة المكالػؿ
) ،عدد،1المكالؿ. 7642 ،

 2نش ػ ة كتطػػكر م هػػكـ الدكلػػة فػػي ال كػػر اخسػػالمي  ،مجمػػة اداا ال ارفػػديف ،عػػدد، 1المكالػػؿ ،

. 7642

 0الكحي كالمته بالقراف كالسنة  ،مجمة كمية الدراسام اخسالمية ،عدد ، 1برداد . 7642،
 1المنافقكف في مدينة الرسكؿ  ،مجمة كمية الدراسام اخسالمية ،عدد ، 1برداد . 7640
 2االجتهاد في أمكر العقيدة  ،مجمة اداا الرافديف ،العدد  ، 3المكالؿ .7642

 3كسػػا ؿ تػػداكؿ السػػمطة فػػي الدكلػػة العربيػػة السػػالمية  ،مجمػػة اداا ال ارفػػديف ،عػػدد،4المكالػػؿ،
7643.

 -4محك أمية الجماهير كأبعادها السياسية  ،مجمة اداا الرافديف ،عدد  ،73المكالؿ. 7646 ،
 5تكينبي كالكحدة العربية ،مجمة افاؽ عربية ،العدد  ،1برداد 7646.،

 6العالقة بيف العركبة كاخسالـ  ،مجمة اداا الرافديف ،عدد،71المكالؿ7657.،
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 73جهاد عمر المختار ،مجمة افاؽ عربية العدديف  ،4-3برداد.7657،
 77جامعتنا كالتقاليد  ،بحث منشكر في كتػاا  :كقػا

النػدكة العمميػة كالتربكيػة لجامعػة المكالػؿ

لممدة مف 03-25كانكف االكؿ  ،7657المكالؿ. 7652 ،

 72النشػاط ال كػرم فػي الحمػارة اخسػالمية ،بحػث منشػكر فػي كتػاا العػراؽ فػي التػاريس  ،برػداد
(ك اةرة الثقافة كاخعالـ ) . 7650

 70دكرة العقيدة اخسػالمية فػي تحقيػؽ كحػدة العػرا اسكلػز  ،مجمػة اداا المستنالػرية ،عػدد، 5

برداد. 7651

 71الخالفػػة ،مقامهػػا كتطكرهػػا  ،بحػػث منشػػكر فػػي مكسػػكعة حمػػارة العػراؽ  ،المجمػػد ، 3برػػداد
(هي ة كتاا التاريس) . 7652

 72الجامعػػام م اركػػة انبعػػاث كتجػػدد حمػػارم  ،بحػػث منشػػكر فػػي كتػػاا  :كقػػا

النػػدكة العمميػػة

كالتربكية الرابعة لجامعة المكالؿ لممدة مف  73-5ايار،7652المكالؿ. 7652 ،

 73تنمي ػػة المالك ػػام العممي ػػة ف ػػي الجامع ػػام العراقي ػػة  ،بح ػػث منش ػػكر ف ػػي كت ػػاا الن ػػدكة العممي ػػة
كالتربكية الثامنة لجامعة المكالؿ لممدة  77 -73ايار. 7652

 74الترابط العمكم بيف الدكلة كالمجتم عند ابف خمػدكف ،مجمػة اسديػا المعاالػر ،عػدد ، 03
برداد. 7653 ،

 75مكان ػػة الش ػػكرل ف ػػي سياس ػػة كادارة دكل ػػة الرس ػػكؿ (ص) مجم ػػة المػ ػ رف العرب ػػي  ،الع ػػدد، 70

برداد. 7653 ،

 76أمػكا عمػػز دكر اسنالػػار فػػي مرػػاةم كسػرايا الرسػػكؿ قبػػؿ ػػةكة بػػدر ،مجمػػة الد ارسػػام فػػي
التاريس كاآلثار ،عدد  ،0برداد .7654

 23اسبعاد العسكرية كالسياسية لمعركة تحرير خيبر  ،مجمة الم رف العربػي  ،عػدد ، 70برػداد،

. 7654

 27في بني النمير كسياسة الرسػكؿ (ص) الماليػة فػي المدينػة ( بحػث مشػترؾ مػ د نجمػاف
ياسيف ) ،مجمة دراسام في التاريس كاآلثار ،العدد،1برداد7655 ،
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 22الت سػػير الحمػػارم ككتابػػة تػػاريس اسمػػة العربيػػة  ،مجمػػة اخكميػػؿ  ،عػػدد  ،2الػػنعا (الػػيمف)،

7655.

 20اخسالـ كانبعاث اسمة العربية ،بحث منشكر في مكسكعة العراؽ في مكاجهة التحديام(هي ػة
كتاا الت ػ ػػاريس) ،المجمد اسكؿ  ،برداد . 7656

 21قيادة الرسكؿ محمد (ص) ،بحث منشكر في مكسكعة الجير كالسالح (هي ػة كتػاا التػاريس)

 ،مجمد ، 1برداد. 7655،

 22التحكالم الديمقراطية كتجربة المجم

الكطني في العراؽ (بحث مشترؾ مػ الػدكتكر سػمطاف

الجبكرم) منشكر في مجمة التربية كالتعميـ المكالؿ  ،عدد. 7655 ، 3

 23الهكية القكمية كالثقافية لألمة العربية  ،بحث منشكر في كتاا كقػا
الد

النػدكة القكميػة لمكاجهػة

الشعكبي ،الجة اسكؿ  ،برداد ( ،هي ة كتاا التاريس) 7656. ،

 24تحريػ ػػر المكالػ ػػؿ كتمالػ ػػيرها فػ ػػي عهػ ػػد ال ارشػ ػػديف  ،بحػ ػػث منشػ ػػكر فػ ػػي مكسػ ػػكعة المكالػ ػػؿ

الحمارية ،المجمد ، 2المكالؿ.7662 ،

 25المكال ػػؿ كالرس ػػالة اخس ػػالمية ،بح ػػث منش ػػكر ف ػػي مكس ػػكعة المكال ػػؿ الحم ػػارية المكال ػػؿ،

المجمد،2المكالؿ . 7662 ،

 26معمػػـ الثقافػػة العربيػػة اخسػػالمية  ،بحػػث منشػػكر فػػي مكسػػكعة المكالػػؿ الحمػػارية المجمػػد، 2

المكالؿ .7662،

 03ابف بقمية  ،بحػث منشػكر فػي مكسػكعة الحمػارة اخسػالمية ،المجمػد اسكؿ ،عمػاف (اسردف)،

7660.

 07محمد ابف رسحاؽ (الاحا السيرة)  ،بحث منشكر في مكسكعة الحمارة اخسالمية ،المجمد

اسكؿ  ،عماف.7660 ،

 02الالراع بيف الحمارام كمستقبؿ اسمة ،مجمة افاؽ عربية ،العدد ،6برداد.7660 ،
 00رشكالية الحداثة كالمكركث الحمارم ،مجمة افاؽ عربية ،العدد، 1برداد. 7661 ،
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 01المقاطع ػ ػػة االقتال ػ ػػادية كاالجتماعي ػ ػػة لبن ػ ػػي هاش ػ ػػـ ف ػ ػػي مك ػ ػػة  ،مجم ػ ػػة المجتمػ ػ ػ العمم ػ ػػي ،

العدد،10الجة  ،2برداد 7663.

 02دكر العراؽ في المدرسة اسكلز  ،مجمة المكرد  ،العدد  ، 7برداد . 7664 ،

 03الرقابة الالحية كنظاـ الحسبة في الحمارة العربية اخسالمية ،مجمة المجمػ العممػي ،الجػة
اسكؿ ،العدد  ،11برداد 7664.

 04التاريس كالحمارة  ،بحث منشكر في كتاا الحمػارة ،المجمػ العممػي الع ارقػي برػداد 7664

.

 05الهكيػػة العربيػػة قبػػؿ اخسػػالـ كعالػػر الرسػػالة ،بحػػث منشػػكر فػػي كتػػاا الهكيػػة العربيػػة عبػػر
حقا التاريس  ،المجم العممي العراقي ،المكالؿ . 7664

 06الطبيعػػة القانكنيػػة لمدكلػػة اخسػػالمية فػػي عهػػد الرسػػكؿ (ص) مجمػػة المجمػ العممػػي الع ارقػػي،
 ،1مجمد ،11برداد . 7664،

 13ح ػػركا التحري ػػر العربي ػػة كالتس ػػامي ال ػػديني ف ػػي اخس ػػالـ  ،مجم ػػة النهػ ػريف ،ع ػػدد ،64بر ػػداد،
. 7664

 17العالق ػػة ب ػػيف الحم ػػارام كمس ػػتقبؿ اخنسػ ػػانية ،مجم ػػة المكق ػػؼ الثق ػػافي  ،ع ػػدد ،73برػػػداد ،

. 7664

 12رسالـ أهؿ الطا ؼ ،دراسة في السياسػة كالدبمكماسػية اخسػالمية فػي عهػد الرسػكؿ  ،الريػاض

المممكة العربية السعكدية  ،مجمة العرا . 7665 ،7 ،

 10الجاحظ كاسهاماته الثقافية في تعةية كحدة اسمة  ،مجمة الحكمػة  ،عػدد ، 2برػداد 7665 ،

.

 11المستم ػػع كف ف ػػي مك ػػة م ػػف الهجػ ػرة حت ػػز ال ػػتي  ،مجم ػػة المجمػ ػ العمم ػػي الع ارق ػػي ،0 ،

مجمد ، 12برداد . 7665 ،

 12م هػػكـ الدكلػػة كاش ػػكاليام اسػػتخدامه فػػي ت ػػدكيف التػػاريس العربػػي اخس ػػالمي  ،مجمػػة المجمػ ػ

العممي العراقي  ، 1 ،المجمد  ،12برداد . 7665،
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 13اسس ػ

العقا ديػػة خسػػالمية القػػد

الةرقا اسهمية  ،عماف . 7665 ،

 ،منش ػكر فػػي (القػػد

فػػي الخطػػاا المعاالػػر ) جامعػػة

 14القكمية العربية  ،النش ة ،التطكر ،الخالا ص ،منشكر في كتاا القكمية العربية كالمستقبؿ ،

المجم العممي العراقي  ،برداد. 7665 ،

 15الثقاف ػػة التاريخي ػػة ف ػػي ال ك ػػر اخس ػػالمي كالح ػػديث،بحث منش ػػكر ف ػػي كت ػػاا :الثقاف ػػة المجمػ ػ

العممي العراقي ، 0 ،برداد. 7665 ،

 16رب ػراهيـ الخميػػؿ فػػي المالػػادر اخسػػالمية  ،مجمػػة بػػيف النه ػريف ،برػػداد  ،العػػدد،731-730

برداد. 7666 ،

 23الالمة بيف العركبة كاخسالـ في فقه اخماـ الشافعي  ،مجمة دراسام تاريخيػة  ،بيػم الحكمػة
عدد ،7برداد . 7665 ،

 27التقاليد الجامعية (باالشتراؾ م د عبد اخلػه الخشػاا )  ،مجمػة اتحػاد الجامعػام العربيػة ،

العدد ،00كانكف الثاني ،برداد . 7665

 22ق ػ ػ ار ة جدي ػ ػػدة فػ ػػي طبيع ػ ػػة الهج ػ ػرة ف ػ ػػي عالػ ػػر الرس ػ ػػالة  ،مجمػ ػػة المجمػ ػ ػ العممػ ػػي الع ارق ػ ػػي

،0 ،مجمد،1برداد. 7666 ،

 20م هػػكـ الت ػراث فػػي ال كػػر العربػػي ك اشػػكالياته ،بحػػث مبشػػكر فػػي كتػػاا الت ػراث كالنهمػػة ،

المجم العممي العراقي  ،برداد7665 ،

 21نظريػػة الت ػراث عنػػد فهمػػي جػػدعاف  ،منشػػكر فػػي كتػػاا الت ػراث كالنهمػػة  ،مجم ػ العممػػي

العراقي ،برداد . 7666،

 22نظريػػة ابػػف خمػػدكف كمنهجيػػه فػػي د ارسػػام اسنسػػاا ،منشػػكر فػػي كت ػاا  :كقػػا

اسنساا مالد انر لكتابة التاريس  ،برداد. 2333 ،

نػػدكة كتػػا

 23الثقافة العربية كالعكلمة  ،بحث منشكر فػي كتػاا :العػراؽ كتحػديام اقػرف الكاحػد كالعشػريف ،

المجم العممي العراقي  ،برداد. 2333،
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 24التعمػػيـ العػػالي اسهمػػي فػػي الع ػراؽ كاالتجاهػػام العربيػػة كالعالميػػة فػػي تمكيػػؿ التعمػػيـ العػػالي
(باالشتراؾ م د بسماف محجكا ) ،مجمة بحكث مستقبمية  ،عدد ،2المكالؿ . 2333 ،

 25مستقبؿ فمس ة التاريس بيف المنهج الت ممي كالمػنهج التجريبػي  ،مجمػة د ارسػام فمسػ ية عػدد،2
برداد . 2333 ،

 26االنبػػار حتػػز التحريػػر العربػػي اخسػػالمي لمع ػراؽ  ،مجمػػة د ارسػػام تاريخيػػة  ،عػػدد،1برػػداد ،

. 2333

 33الجػ ػػاكر التاريخيػ ػػة لػ ػػبعض العقكبػ ػػام اخسػ ػػالمية  ،مجمػ ػػة المجم ػ ػ العممػ ػػي الع ارقػ ػػي ،1 ،

مجمد ،14برداد . 2333 ،

 37دار اسرقـ بف أبي اسرقـ مرك اة لمدعكة اخسالمية في مكة  ،مجمة المجم العممي العراقي ،
 ،7مجمد ،14برداد.2333 ،
 32العكلمػػة بكاعثهػػا كأثارهػػا عمػػز حقػػكؽ اخنسػػاف االجتماعيػػة كالحمػػارية  ،بحػػث منشػػكر فػػي
كتاا  :حقكؽ اخنساف في الشريعة كالقانكف  ،منشكرام جامعة الةرقا ،اسردف. 2337،

 30الكتابػػام التاريخيػػة العراقيػػة المعاالػرة كشػػركط كجػػكد مدرسػػة تاريخيػػة عراقيػػة المجمػػة القطريػػة
لمتاريس كاآلثار  ،عدد ،7برداد . 2337 ،

 31ارنكلد تكينبي كالداـ الحمارام  ،مجمة دراسام فمس ية  ،عدد ،0برداد . 2337 ،
 32السببية كالتاريس  ،بحث منشكر في كقا
العممي العراقي  ،منشكرام المجم

المكسػميف الثقػافييف لعػامي 2333ك 2337لممجمػ

العممي العراقي  ،برداد. 2330 ،

 33نظريػػة التقػػدـ فػػي التػػاريس د ارسػػة نقديػػة فػػي فمس ػ ة التػػاريس  ،مجمػػة د ارسػػام فمس ػ ية  ،عػػدد،0
برداد . 2332 ،

 34ك ا ة اسدا الجامعي في التدري
 ،2المكالؿ . 2332،

 ،مجمة بحكث مستقبمية ( ،كمية الحدبا الجامعػة)  ،عػدد
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 35معػالـ الهكيػة الحمػارية لدكلػة الحمػر  ،مجمػة د ارسػام تاريخيػة  ،بيػم الحكمػة  ،العػػدد،70
برداد . 2332 ،

 36رشػػكالية القػػيـ كاسالػػؿ فػػي تقػػكيـ البحػػكث العمميػػة فػػي الجامعػػام العراقيػػة  ،مجمػػة المجم ػ

العممي العراقي  ،2 ،المجمد  ، 16برداد . 2332 ،

 43حككمة المأل في مكة منا عهد قالي بف كالا حتز ظهكر اخسالـ  ،مجمة المجم العممي

العراقي  ،1 ،المجمد  ،16برداد. 2332 ،

 47الرس ػػالة اخس ػػالمية كدكره ػػا ف ػػي نشػ ػ ة الحم ػػارة العربي ػػة اخس ػػالمية  ،مجم ػػة المجمػ ػ العمم ػػي

العراقي  ،1 ،المجمد ،15برداد . 2337 ،

 42فمسػ ػ ة اب ػػف خم ػػدكف ف ػػي الت ػػاريس ب ػػيف اخكب ػػار ك اخنك ػػار ،مجم ػػة القطري ػػة لمت ػػاريس كاآلثػ ػار ،
عدد ،0برداد . 2331 ،

 40حككمػػة المػػأل فػػي مكػػة منػػا ظهػػكر اخسػػالـ كحتػػز ال ػػتي  ،مجمػػة المجمػ العممػػي الع ارقػػي ،
 ،2المجمد  ،27برداد . 2331

 41مالم ػػي المجتمػ ػ الجدي ػػد ف ػػي عال ػػر النب ػػكة  ،مجم ػػة اداا ال ارف ػػديف الع ػػدد ،17المكال ػػؿ ،

2332.

 42التعمػػيـ العػػالي فػػي الػػكطف العربػي كالتكجهػػام الديمقراطيػػة منشػػكر فػػي كتػػاا المػ تمر العربػػي
اسكؿ "استشراؼ مستقبؿ التعميـ "  ،مف منشكرام المنظمة العربية لمتنميػة اخداريػة  ،جامعػة الػدكؿ

العربية  ،7 ،القاهرة . 2332 ،

 43الحريػػة اسكاديميػػة فػػي الجامعػػام بػػيف المثػػاؿ كالكاق ػ  ،مجمػػة نػػدا الحريػػة  ،برػػداد  ،العػػدد

اسكؿ  ،سنة . 2333

 44مبادو الحسبة كأعمالها في عالر الرسكؿ (ص) مجمػة اداا ال ارفػديف  ،العػدد ،11المكالػؿ

. 2333،

 45م هكـ الجػكار عنػد العػرا بػيف المنظػكر القبمػي كالمنظػكر اخسػالمي  ،مجمػة المجمػ العممػي

العراقي  ،7مجمد ،20برداد .2333 ،
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 46رشػػكالية البحػػث ع ػف الحقيقػػة فػػي التػػاريس  ،مجمػػة اداا ال ارفػػديف العػػدد ، ،2\14المكالػػؿ ،

.2334

 53الد ارسػ ػػام العميػ ػػا فػ ػػي قسػ ػػـ التػ ػػاريس بػ ػػيف الكاق ػ ػ كالطمػ ػػكح  (،بحػ ػػث مشػ ػػترؾ ) ،مجمػ ػػة اداا

الرافديف ،العدد،2\14المكالؿ . 2334 ،

 57رشكالية االنتما كالمكاطنة بيف ال كر القػانكني الحػديث كال كػر اخسػالمي المعاالػر  ،كقػا

الندكة العممية اسكلز كمية العمكـ السياسية \ جامعة المكالؿ ،عف المكاطنة كالديمقراطيػة كالتنميػة

،لممدة مف  73-72نيساف 2335

 52مس لة االنتما كالمكاطنة عنػد العػرا قبػؿ اخسػالـ كعالػر الرسػالة اخسػالمية ،كقػا
لممدة  21 20نيساف . 2335

كمية اآلداا جامعة المكالؿ السنكم الخام

مػ تمر

 50التالػػكؼ كالطريػػؽ رلػػز أحيػػا عمػػكـ الػػديف عنػػد الر اةلػػي  ،منشػػكر فػػي أعمػػاؿ الممتقػػز الػػدكلي
الح ػػادم عش ػػر بالجامع ػػة اسفريقي ػػة (أدرار )ف ػػي الج اة ػػر ع ػػف التال ػػكؼ ف ػػي اخس ػػالـ كالتح ػػديام

المعاالرة الام انعقد لممدة مف  77-6كانكف االكؿ . 2335

 51الجػػاكر التاريخيػػة لمحكػػـ ال ارشػػد فػػي الحمػػارة اخسػػالمية كالػػدعكام رلػػز الحكػػـ الػػديمقراطي
اخسالمي الرشيد في ال كر اخالالحي الحديث كالمعاالر قدـ فػي النػدكة العمميػة اؿ( )03لمركػة

الد ارس ػػام اخقميمي ػػة ،جامع ػػة المكال ػػؿ ح ػػكؿ (الحك ػػـ ال ارش ػػد كالتنمي ػػة المس ػػتدامة ف ػػي العػ ػراؽ كدكؿ

الجكار ) في  22شباط .2336

 52مػػنهج النقػػد العػػالي عنػػد فمهػػاةكف بػػيف الد ارسػػام التكريػػة كالد ارسػػام اخسػػالمية
مػػمف أعمػػاؿ الم ػ تمر العممػػي السػػاد

25نيساف . 2336

قػػدـ البحػػث

لكميػػة اآلداا جامعػػة المكالػػؿ عػػف االستش ػراؼ لممػػدة مػػف

 53طبيعػػة العالقػػام بػػيف االستش ػراؼ كاالسػػترراا كأفػػاؽ المسػػتقبؿ  ،قػػدـ البحػػث مػػمف أعمػػاؿ

الم تمر العممي الساب لكمية اآلداا . 2373
 54الممػػؾ كالخالفػػة فػػي فكػػر ابػػف خمػػدكف

بحػػث مشػػترؾ مػ د .محػػا محمػػكد قاسػػـ قػػدـ البحػػث

ممف أعماؿ الم تمر الساب لكمية اآلداا

كانكف االكؿ. 2373
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 55القػػيـ كالمثػػؿ اخسػػالمية فػػي ردارة المكالػػؿ فػػي الػػدر اخسػػالـ قػػدـ رلػػز نػػدكة مركػػة د ارسػػام

المكالؿ الثامنة كالثالثكف في  5كانكف الثاني . 2377

 56نش ة اسمة ( )the emergence of the ummaمنشكر في مكسكعة the spread of

) ، Islam throughout the world . vol . 777 (UNESCOانتشػار اخسػالـ فػي العػالـ
التي تالدرها منظمة اليكنسكك ،باري .2377،

 63التػػاريس الجديػػد كسػػبؿ رعػػداد الم ػ رف المعاالػػر  ،قػػدـ مػػمف أعمػػاؿ الم ػ تمر الثػػامف لكميػػة

اآلداا

جامعة المكالؿ في 5كانكف الثاني. 2377

 67الكقؼ العممي كدكر في تمكيؿ طمبة العمـ كالمدار في الحمارة اخسالمية ،قدـ فػي الحمقػة

النقاشة لمركة المكالؿ لمثقافة كالعمكـ في  74كانكف الثاني. 2377

 62مكاقػؼ كاكريػػام مػ اسسػػتاا العممػػي كمالمػػي منظػكر التػػاريخي كالحمػػارم  ،قػػدـ فػػي النػػدكة

العممية اسربعكف لمركة دراسام المكالؿ  72كانكف الثاني. 2377

 60الحمػػارة اخس ػػالمية كتح ػػديام الحمػػارة الرربي ػػة عن ػػد المػ ػ رف ال رنسػػي فرن ػػاف بركدي ػػؿ ،ق ػػدـ
المػ ػ تمر العمم ػػي اسكؿ ال ػػام عق ػػد قس ػػـ الت ػػاريس ف ػػي كمي ػػة اآلداا جامع ػػة المكال ػػؿ لمم ػػدة م ػػف

 70 72كانكف الثاني ، 2372تحم شعار (طبيعة العالقام بيف الحم ػػارام).
 61م هكـ المثقؼ كالتحكالم الحمارية المعاالرة (2370معد لمنشر) .
 62أسا

منهج الش قة كالتعاكف عند ال كر اخسالمي بدي الةماف النكرسي(2370معد لمنشر).

 63دكلػػة الق ػراف فػػي نظريػػة المنهػػا النبػػكم فػػي كتػػاا الشػػيس عبػػد السػػالـ ياسػػيف (2370،معػػد
لمنشر).

 64المػػنهج اخسػػالمي فػػي تربيػػة الشخالػػية االيجابيػػة المبدعػػة فػػي عالػػر النبػػكة (2370معػػد

لمنشر).

 65تػػدكيف الق ػراف فػػي عالػػر النبػػكة  ،كتػػاا المرج ػ فػػي تػػاريس اسمػػة العربيػػة  ،المنظمػػة العربيػػة
لمتربية كالثقافة كالعمكـ  ،تكن .
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 66السيرة النبكية  ،المرج فػي تػاريس اسمػة العربيػة  ،المنظمػة العربيػة لمتربيػة كالثقافػة كالعمػكـ ،
تكن .

 733االتجاهػػام السياسػػية كالماهبيػػة كالقبميػػة فػػي الدكلػػة اخسػػالمية حتػػز نهايػػة العالػػر اسمػػكم
،كتاا المرج في تاريس اسمة العربية  ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ  ،تكن

.

 737مجمكعػػة مػػف ت ػراجـ أعػػالـ العػػرا كالمسػػمميف فػػي مكسػػكعة أعػػالـ العػػرا كالمسػػمميف التػػي
تال ػػدرها المنظم ػػة العربي ػػة لمتربي ػػة كالعم ػػكـ

اسعالـ اآلتية :

ت ػػكن

 732عمي بف أبي طالا (رمي ا﵀ عنه) .

 ،كق ػػد م ػػمنم ه ػػا المجمكع ػػة د ارس ػػام ع ػػف

 730عا شة بنم أبي بكر الالديؽ (رمي ا﵀ عنهما ).
 731ةبد بف ثابم .

 732أبك سعيد الخدرم.

 733عطا بف أبي رباح .
 734ادـ بف ريا

.

 735عبد الرحمف بف هرمة اسعر .
 736خمي ة بف خياط العال رم.

 773محمد بف طاهر المقدسي .
 777محمد بف عمي العظيمي.

 772عمي بف هبة ا﵀ بف ماككال.

 770محمد بف عبد الممؾ الهمااني.
 771احمد بف عباد بف محمد بف يكسؼ االفقسي.
 772عمي بف احمد بف اسعد االالبحي .
 773يحي بف معيف .

 774ميمكف بف مهراف .
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 775أبك يكسؼ القامي(يعقكا بف ربراهيـ).
 776عبد الرحمف بف أبي ليمز .
 723مسمـ بف يسار

 727عكرمة (مكلز عبد ا﵀ بف عبا ).
 722يعقكا بف س ياف ال سكم.

 720محمد بف السا ا الكمبي .
 721مكسز بف عقبة .

 722أبك مخنؼ لكط بف يحيز.
 723عكانة بف الحكـ.

 724ابك اليقظاف عامر بف ح ص النسابة .
 725الهيثـ بف عدم.
726

ر النعمة بف هالؿ الالابئ.

 703بف المهاا هماـ بف ال مؿ المالرم.

 703محمد بف عمي بف عبد العةية (ابف نظيؼ).

ٌُامش انبحث
( )7سػػمي بػػالمالح سف جػػدهـ االعمػػز المػػال احمػػد كػػاف يبي ػ الممػػي  ،س ػ اؿ لمباحثػػة أجػػاا عنػػه
االستاا الدكتكر هاشـ المالح في مقابمة شخالية معه بتاريس  70ااار.2370

()2أةهػ ػػر العبيػ ػػدم :العبيػ ػػد فػ ػػي المكالػ ػػؿ ،مكتػ ػػا ري ػ ػكاف لمطباعػ ػػة كالنشػ ػػر( ،المكالػ ػػؿ،)7661 ،
ص3 773

()0أكراؽ خاالة باسستاا الدكتكر هاشػـ المػالح حالػمم عميهػا الباحثػة بتػاريس  74ااار 2370؛
عبػػد الجبػػار محمػػد الجبػػكرم :هاشػػـ المػػالح د ارسػػة فػػي سػػيرته كجهػػكد العمميػػة  ،كر يتػػه التاريخيػػة
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كالحمػػارية  ،رسػػالة ماجسػػتير يػػر منشػػكرة مقدمػػة رلػػز كميػػة اآلداا ،الجامعػػة الح ػرة (المكالػػؿ ،

 ،)2377ص . 6

( )1أكراؽ خاالة باسستاا الدكتكر المالح .
( )2الجبكرم :هاشـ المالح  ،ص. 73

()3أكراؽ خاالة باسستاا الدكتكر المالح؛ الجبكرم :هاشـ المالح  ،ص. 13

()4كهػ ػػي م سسػ ػػة كالكسػ ػػم ككلبنكيػ ػػاف القا مػ ػػة باسعمػ ػػاؿ الخيريػ ػػة كالتعميميػ ػػة كال نيػ ػػة كالعمميػ ػػة ،
ككالكسم سركي

ككلبنكيػ ػ ػ ػ ػ ػػاف( 20ااار  23-7536تمكة  )7622رجؿ أعماؿ أرمني كالاحا

أعماؿ خيريػة كػاف يتقامػز نسػبة ( )%2مػف عا ػدام الػن ط عمػز دكر فػي رنشػا حقػكؿ الػن ط فػي
الشرؽ اسكسط لالستثمار الرربي ،كممعا الشعا الدكلي في العراؽ هدية منه فمال عف مساهمته

في بنا مدينة الطا .

()5أكراؽ خاالة باسستاا الدكتكر المالح .
()6أكراؽ خاالة باسستاا الدكتكر المالح.

()73المرج ػ ن سػػه؛ انػػكف الطػػا ي " :الم ػ رف ا .د .هاشػػـ المػػالح كاسػػهاماته فػػي تػػاريس الحمػػارة
االسػػالمية " ،بحػػث منشػػكر مػػمف كتػػاا التح ػػة الالمعػػة مػػف م ػ رخي الجامعػػة  ،دار ابػػف اسثيػػر،

جامعة المكالؿ ( ،المكالؿ ، )2377 ،ص. 46-45

()77الطا ي :التح ة الالمعة  ،ص. 46-45
()72أكراؽ خاالة باسستاا الدكتكر المالح .
( )70ينظر الممحؽ رقـ (. )7
( )71ينظر الممحؽ رقـ (. )2
( )72ينظر الممحؽ رقـ (.)0

( )73أكراؽ خاالة باسستاا الدكتكر المالح.
( )74أكراؽ خاالة باسستاا الدكتكر المالح .
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( )75خبر في نشرة االخبار الر يسة لقناة سما المكالػؿ (،المكالػؿ  24ااار  ، )2370انالػام
خاص بالباحثة.

( )76قن ػػاة س ػػما المكال ػػؿ االخبػ ػ ػ ػ ػ ػارية ،النشػ ػرة االخباري ػػة الر يس ػػة لمس ػػاعة الثامن ػػة لي ػػكـ  26ااار
، 2371انالام خاص لمباحثة.

()23هاشـ يحيػز المػالح :الكسػيط فػي السػيرة النبكيػة كالخالفػة ال ارشػدة  ،مطبعػة جامعػة المكالػؿ،
(المكالؿ ،)7667 ،ص72-77؛ الطا ي :التح ة ألالمعة،ص.56-55

()27المالح :الكسيط في السيرة النبكية،ط ، 7دار الن ا

(،عماف7120،هػ2330/ـ).

()22المالح :الكسيط ،ص . 57-74
()20المرج ن سه ،ص. 723-50

()21المالح :الكسيط ،ص. 731-724
()22المرج ن سه ،ص .274-732

()23المرج ن سه ،ص . 223-276
()24المرج ن سه ،ص ص. 253 -227
()25المرج ن سه ،ص.035-257

()26المالح :الكسيط ،ص . 010-036
()03المرج ن سه ،ص. 063- 011
()07المرج ن سه ،ص .123- 064
()02المرج ن سه ،ص . 222 -230

( )00المالح :الكسيط ،ص ص. 75-74
()01المرجػ ن سػػه  ،ص 75؛ عػػف الحسػػف بػػف احمػػد بػػف يعقػػكا الهمػػداني (م نحػػك سػػنة 011ه ػ
):الػ ػ ة جةي ػ ػرة العػ ػػرا ،تحقيػ ػػؽ :محمػػػد بػػػف عم ػػي االكػػػكع ،دار الش ػ ػ كف الثقافيػػػة العام ػػة (،برػػػداد

7656،ـ)،ص . 51

()02المالح ،الكسيط  ،ص .75
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()03المالح ،الكسيط . 62،

()04المرج ػ ن سػػه 62،؛ عػػف محمػػد بػػف اسػػحؽ (م  727ه ػػ):السيرة ،تحقيػػؽ :محمػػد حميػػد ا﵀
،معهد الدراسام كاسبحاث (،الرباط  ،)7643،ص . 23

( )05قراف كريـ  ،المحز  :اآلية .4

( )06المالح ،الكسيط  ،ص . 737-722
( )13قراف كريـ  ،البقرة  :اآلية .743

( )17المالح ،الكسيط . 731-737 ،
( )12قراف كريـ ،سبا :اآليتيف . 02 01

( )10قراف كريـ  ،الناةعام  :اآليتيف . 06 – 04
()11الطبقام الكبرل ،دار الادر (،بيركم ،7 ،)7633،ص. 763

()12عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد ا﵀ السػػهيمي :كتػػاا الػػركض اآلنػػؼ ،مطبعػػة الجمالية(،مالػػر)7671،

 ،7 ،ص 737؛ محمػػد بػػف عبػػد ا﵀ بػػف سػػيد النػػا  :عيػػكف اسثػػر فػػي فنػػكف المرػػاةم كالشػػما ؿ
كالسير ،م سسة عة الديف (،بيركم ،)7653 ،

()13المالح  :الكسيط  ،ص . 722-721

،7ص .723

( )14المرج ن سه ،ص .736

()15المرج ن سه ،ص . 741-736
( )16المرج ن سه ،ص . 761

( )23المالح  :الكسيط ،ص . 746

( )27الطبقام  ، 0 ،ص . 243 -236
( )22يكسػػؼ بػػف عبػػد ا﵀ بػػف عبػػد البػػر :االسػػتيعاا فػػي معرفػػة اسالػػحاا ،مكتبػػة نهمػػة مالػػر،
(القاهرة ،د.م)  ،7 ،ص . 735

( )20احمد بف حجر العسقالني :كتاا اخالابة فػي تمييػة الالحابة(مالػر 7025،هػػ) ،7 ،ص
.25
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د.سالوت هحوىد هحود

( )21المالح  :الكسيط ، ،ص . 753-746
( )22المرج ن سه ،ص . 072

()23المالح  :الكسيط ،ص . 253-241
( )24قراف كريـ ،الحج  :االية. 13

()25قراف كريـ  ،التكبة  :اآلية .13

()26المالح  :الكسيط ،ص. 035-261
()33المرج ن سه ،ص . 025-024

()37المالح  :الكسيط  ،ص ص .222-235
()32المرج ن سه ،ص . 21

()30المرج ن سه ،ص . 723-51

()31المالح  :الكسيط، ،ص.232-724
()32المرج ن سه  ،ص . 726

( )33قراف كريـ  :الااريام :اآلية . 27

( )34مػ ػػكنترمرم كام :محمػ ػػد فػ ػػي مكػ ػػة ،تعريػ ػػا :شػ ػػعباف بركػ ػػام ،المكتبػ ػػة العال ػ ػرية (،بيػ ػػركم
،د.م)،ص .777

( )35المالح  :الكسيط ،ص . 713-706
( )36المرج ن سه ،ص . 741
( )43تكما

ارنكلد :الدعكة الز اخسػالـ ،ترجمػة :حسػف ربػراهيـ ،كعبػد المجيػد عابػديف ،رسػماعيؿ

النحراكم ،مكتبة النهمة (،القاهرة ،)7624،ص . 04

( )47قراف كريـ  :النحؿ  :اآلية .773

()42المالح  :الكسيط ،ص . 232-237
()40المرج ن سه  ،ص . 63-56

( )41المرج ن سه  ،ص .723-723
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الوجلد الثاهن

هجلت كليت العلىم اإلسالهيت
العدد()2/61

()42المالح  :الكسيط ،ص . 702-725
()43المرج ن سه  ،ص . 737-722
()44المرج ن سه ،ص . 037 -025
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