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 :عنوان الرسالة أو أألطروحة 

 دراسة حتليلية ونقدية  (صلى اهلل عليه وآله وسلم  )احلياة االقتصادية واملعيشية للرسول األعظم حممد 
 

 :ملخص الرسالة أو األطروحة 

 ملخص
تأثٌر أساسً ومصٌري فً كل الواقع الذي ٌعٌشه الناس ، وفً مختلف   (صلى هللا علٌة وآله وسلم)إن لسٌرة الرسول 

الجوانب ، السٌما فً الحٌاة االقتصادٌة ، إذ إن بعض النقول لم تصل إلٌنا سلٌمة وال قوٌمة ، بل تعرضت للتحرٌف 
والتزٌٌف عن عمد ، او عن غٌر عمد ، حٌث لم ٌقتصر الرواة على نقل خصوص ما تٌقنوة من أحداث وشؤون ، بل أضافوا 

إلٌة كثٌر من المظنونات ، أو المختلقات التً صنعتها األهواء والعصبٌات ، والمصالح الخاصة والسٌاسات ، التً رأت ان 
صلى هللا علٌه وآله )والتً منها رواٌات فقره   (صلى هللا علٌه وآله وسلم)من مصلحتها نسبة ذلك إلى الرسول األكرم محمد 

. فكانت لنا وقفة مع تلك الرواٌات لبٌان ما إذا كانت صائبة أم زائفة (وسلم
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Summar 

That the biography of the Prophet (Allah bless him and his family marking) the 
effect of a fundamental and crucial in all reality of people's lives, and in various 
aspects, especially in the economic life, as some of his quotations did not reach 
us intact and unorthodox, but was twisted and counterfeiting deliberately, or not 
baptized, where narrators not limited to the transfer especially what Tiguenoh of 

events and affairs, but they added a mechanism many Almaznont, or 
Almokhtlqat created by the fancies and partisanship, special interests and 

policies, which Muhammad (p) and which ones novels poverty Prophet was us 
pause with these stories to a statement whether correct or false 
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