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 مقـدمة
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
مـن   وانعوذ باهللا من شرور أنفسن ونستغفره ونستعينه وإن احلمد هللا حنمده 

نشهد أن ال   ، و من يضل فال هادي له     و سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له       
 على آله  و رسوله صلى اهللا عليه    و  عبده اًأن حممد  و إله إال اهللا وحده ال شريك له      

  .سلمو
   :أما بعد

فإن املكتبة اإلسالمية تزخر مبا ال حيصى من املؤلفات اليت كتبها العلمـاء             
 ،إن النظرة العلمية املتأنية يف تاريخ التأليف يف هذا العلـم    ، و حول السرية النبوية  

، تظهر أن ابتداء التدوين يف السرية كان مع كبار احملدثني من طبقـة التـابعني              
 الشيء ،منطلقه وعندما استهل التأليف يف تاريخ اإلسالم كان علم السرية نواته        و

     الذي جعل أوائل املؤرخني املسلمني يوقائع عصر املبعث   و  ألخبار ون األمهية لُو، 
منهم من اختصر أخبار األوائل مبا تضمنته من سـري   و،فمنهم من ابتدأ كتابه ا 

 مث ،مرويات الـسرية  إىل  لينتقل من تلك األخبار    ، الذين ذكرهم القرآن   ،األنبياء
  .عصر املصنف إىل ب التاريخقَبقية ِح
السرية مل ينحصر يف     جند التأليف يف     ،كتب طبقات العلماء   إىل   بالرجوعو
، ...اللغويني و الفقهاء و  بل أسهم فيه عدد من املفسرين      ،املؤرخني فقط  و احملدثني

  إال بالرجوع  ،أخبار عصر املبعث   إىل    للتوصل -بالنسبة هلؤالء مجيعاً  -ال سبيل   و
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 هي متفرقة بـني مـصنفات احملـدثني        و ،املرويات اليت تعترب مصدرا للعلم    إىل  
  . الروايةعصوروها باألسانيد خالل  الذين مجع،املؤرخنيو

 لكون الكتب    نظراً ،الرد و  لتفاوت هذه املرويات من جهة القبول      واعتباراً
 ،من مـصادر الـسرية   إذ منها ما يدخل ض   ، يف درجة واحدة   اليت نقلتها ليست  

مآخذ علم السرية النبوية      احتيج لترتيب  وهلذا ،ما يلحق مبوارد هذا العلم    منها  و
  .العلوم الشرعيةباعتبارها أحد 

وضـوع  مب إىل االشتغال وهنا تظهر أمهية توجيه البحث العلمي املتخصص        
ذلك ، و الرد و أنواعها مع ضبط مراتبها من جهة القبول       و ،مصادر السرية النبوية  

       املـؤرخني  و  آثار السرية من احملدثني    ِةلَقَلن يتأتى إال من خالل استقراء منهج ن، 
 مث االستفادة مـن تلـك الـضوابط يف          ،واياتحتديد ضوابطهم يف ختريج الر    و

لن تكتمـل  و ؛ اليت تعتمد الصحيح واحلسن من األخبار  ،الدراسة العلمية للسرية  
 ، املذكورة يف تلك الروايات    ،البلدان و ،هذه الدراسة إال بعد ضبط أمساء املواقع      

  اليت ألفها عدد من املختصني املعاصـرين،       البلدان و كتب اجلغرافيا  إىل   بالرجوع
  .كالشيخ محد اجلاسر رمحه اهللا

 اعتماد منهج   مت) املؤرخني و مصادر السرية بني احملدثني   ( :يف هذه الدراسة  و
  :يف البحث يقوم على دعامتني

 ، يف العديد من كتـب التـراجم       ،مجع املادة العلمية من خمتلف مظاا      :األوىل
 أمهات كتـب احلـديث   و،املغازي و ومصنفات السرية،تواريخ الرواة و
  ...التاريخ و،شروح السنة و عن طائفة من كتب التفسري فضالً،علومهو

 مث حتريرهـا    ، ملا تقتضيه قواعد املنـهج     ترتيبها تبعاً  و ،دراسة هذه املادة   :الثانية
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  .اًيِملْ ِعحتريراً
 يـسبقهما   ،نيقسمني رئيـس   إىل    فقد قسمت  عناصر الدراسة، أما عن   
  .مبحث متهيدي

  احلديث عن مصادر السرية بـني القـدامى         مت  التمهيدي ففي هذا املبحث  
  :ذلك من خالل ثالثة مطالب و،املؤلفني املعاصرينو

  .املراد به و مفهومه:مصطلح مصادر السرية :املطلب األول 
  .اهتمام القدامى مبصادر السرية :املطلب الثاين 
  .التأليف يف مصادر السرية عند املعاصرين :املطلب الثالث 

 
  : وفيه مباحثة، للسرية النبوياًالقرآن الكرمي مصدر: الفصل األول 

  .مناذج من دالالت القرآن على أحداث السرية النبوية: املبحث األول 
  . النبويةميزات القرآن الكرمي يف عرض أحداث السرية: املبحث الثاين 

  . النبوية من القرآن الكرمي السريةةساتنبيهات لدر: بحث الثالث امل
  . للسرية النبويةكتب التفسري مصدراً: املبحث الرابع 

  . للسرية النبويةاًكتب علوم القرآن مصدر:املبحث اخلامس 
، وفيـه   كتب احلديث النبـوي   : املصدر الثاين للسرية النبوية   : الفصل الثاين   

  :مباحث
  .النبوي  واحلديث النبويةبني السريةالعالقة  :املبحث األول 
  . النبوية للسريةكتب احلديث مصدراً: املبحث الثاين 

  . النبويةميزة كتب احلديث يف عرض أحداث السرية: املبحث الثالث 
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 الستثمار مرويات كتب    تنبيهات لدارس السرية النبوية   : املبحث الرابع   
  .احلديث

  :، وفيه مباحثشعر الدعوة اإلسالمية: املصدر الثالث: الفصل الثالث 
مناذج من إرهاصات املولـد إىل      : من شعر السرية النبوية   : املبحث األول 

  .اهلجرة
  .مصادر شعر السرية النبوية: املبحث الثاين
  .مميزات شعر السرية النبوية: الثاملبحث الث

  . النبويةتوجيهات لدارس السرية البعض: املبحث الرابع
  :، وفيه مباحثكتب السرية: املصدر الرابع : الفصل الرابع 

  .ت الشاملة يف السرية النبويةاملؤلفا: املبحث األول
  .كتب الشمائل: املبحث الثاين
  .كتب اخلصائص: املبحث الثالث

  .كتب دالئل النبوة: ملبحث الرابعا
  .كتب األنساب :املبحث اخلامس
  .كتب الصحابة: املبحث السادس
  .الطبقاتكتب  :املبحث السابع

  :مبحثان، وفيه كتب التاريخ: املصدر اخلامس: الفصل اخلامس
  . للسرية النبويةاًاريخ العام مصدركتب الت: املبحث األول

  .كتب احلرمني الشريفني: ث الثايناملبح
  : وفيه مبحثان،املصادر االستئناسية: الفصل السادس 
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  . للسرية النبويةكتب األدب مصدراً: املبحث األول
  .كتب اجلغرافيا والبلدان: حث الثايناملب


 

  : مباحث، وفيـهالتأليف يف السرية عند احملدثني: الفصل األول 
  .أوائل علماء السرية من رجال احلديث النبوي: املبحث األول
  .منهج احملدثني يف رواية أخبار السرية: ايناملبحث الث

ث من املصنفات األوىل يف الـسري       موقف حفاظ احلدي  : املبحث الثالث 
  .املغازيو

، املدارس التارخيية اإلسالمية إىل بداية القرن الرابع اهلجـري        : الفصل الثاين   
  : مباحثوفيه
  .مدرسة القصاصني: املبحث األول
  .ينيمدرسة األخبار: املبحث الثاين
  . والتاريخةمدرسة أهل السري: املبحث الثالث
  .مدرسة التاريخ: املبحث الرابع

  : مباحثهوفي، مناهج املؤرخني يف دراسة السرية النبوية: الفصل الثالث 
  .مصادر السرية عند املؤرخني :املبحث األول
  .لدراية عند أهل السرية والتاريخأصول الرواية وقوانني ا: املبحث الثاين

  .ملنتاملؤرخون ونقد ا: بحث الثالثامل
  . البحثاية أدرجناها يف ، عامةكان فصل اخلتام باستنتاجاٍتو
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ـ  البد من إشارات موجزة للصعوبات اليت ت       :يف ختام هذه املقدمة   و رض ع
 جند مادة مصادر    -خبالف أكثر العلوم الشرعية   - إذ   ،للباحث يف هذا املوضوع   

 سـواء كانـت     ،تشمل مجيع العلوم اإلسالمية    ،ة يف مظان خمتلفة   بالسرية متشع 
 مث إن هذا املوضوع ال      ،مؤلفات يف العلوم اآللية    أو   ،مصنفات يف العلم الشرعي   

مجع أشتاته حني أصـبح   إىل   قد ظهرت احلاجة  ، و زالت العديد من مباحثه بكراً    
  . دراسية باجلامعات قبل سنوات معدودةمادةً

 ،املغـازي  و ة،كثري من كتب السري    فقدان ال  :مما يزيد يف هذه الصعوبات    و
 هلـذه   حىت حماوالت مجع مـستخرجاتٍ    ، و القرون الثالثة األوىل   إىل   اليت ترجع 

 بالقواعد العلمية يف استخراج املفقود مـن        -دائماً–الكتب مل يتم االلتزام فيها      
  .املغازي وكتب السرية

أن ، ولعمـل ا والقول و التوفيق يف النية   و ،السداد و ، نسأل اهللا العون   ختاماًو
 غريه سبحانه طرفـة     أحٍد إىل   أن ال يكلنا  ، و ينفعنا مبا علمنا   و ،يعلمنا ما جهلنا  

جيعلنا ممن سـخره  ، ومن سائر عباده املسلمني صاحل الطاعات و يتقبل منا ، و عني
  .rجل خلدمة هدي املصطفى  وعز
  

∗    ∗    ∗  
  
  



  
  
  
  
  
  
  


 

  

  :وفيه ثالثة مطالب

  .مفهومه واملراد بـه   : مصطلح مصادر السرية  : ب األول لاملط
  

  .املهتمـون األوائـل مبـصادر الـسرية       :  الثاين املطلب
  

  .التأليف يف مصادر السرية عند املعاصرين     : املطلب الثاث 
  

  



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
١٠ 
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  :توطئـة

 فإن املـادة    م، وطرقه املؤلفني فيها  تنوع مناهج  و ،رغم تعدد كتب السرية   
وقائع وثيقة الـصلة حبيـاة       و أحداٍث إىل   العلمية اليت دار حوهلا التأليف ترجع     

 مث نقلوها للتابعني    ،yاألحداث عاشها الصحابة     و هذه الوقائع ، و rرسول اهللا   
 فبدأ مجـع مـادة   ، ألم مل يشهدوا عصر النبوة؛الذين كانوا يتشوفون ملعرفتها   
 ، مباشرة r عقب وفاته    ،تمام مبغازي عصر املبعث   السرية النبوية مع ظهور االه    

 الذي اكتمل ، من القرن الثاينردحاً و تدرجت عملية اجلمع خالل القرن األول     و
توثيـق تلـك     إىل    لينتقل علماء السرية بعـد ذلـك       ،يف آخره مجع املرويات   

 وكلما تقدم الزمن أبـدع العلمـاء يف         ،تبويبها و التفنن يف ترتيبها   و ،األحاديث
 واحد مـن هـذه       حىت وجدنا منهم من استفرغ جهده خلدمة جانبٍ        ،همتآليف

   .السرية
 يف   ضخماً  وجد الباحثون املهتمون بني أيديهم تراثاً      ،خالل العصر الراهن  و
، قسم آخر ينتظر التحقيق العلمي املتخصص     ، و  ال زال قسم منه خمطوطاً     ،السرية

الكتابـة   إىل   ء الباحثني يف سياق خدمة هذا التراث وحتقيقه اجته عدد من هؤال         و
  .عن موضوع مصادر السرية النبوية

∗    ∗    ∗  
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  املطلب األول
  املراد به و مفهومه:مصطلح مصادر السرية

  .يراد به أول الشيء و،يف اللغة" صدر"يطلق لفظ 
يف  و ؛)١(..".األمور بصدورها ، و  بأوله :أخذ األمر بصدره  : "قال الزخمشري 
  :الكتاب عند سيبويه

  )٢(له مطعم من صدر يوم ومأكل         د كسبا يكن كل كـسبه     مىت يف 
األمور ، و بأوله:أخذ األمر بصدره: "ويف بصائر ذوي التمييز للفريوز أبادي   

  .)٣(" مقدموهم:هؤالء صدرة القوم، وبصدورها
 أي  ، جلس يف صدر الس    : فتصدر ، صدره :يقال.. . ":يف تاج العروس  و
 :ر كتابه تصديراً   صد ،من ااز ، و ...قادمهم و  أعاليه :صدور الوادي  و ...أعاله

  .)٤(.".أوله و، عنوانه: الكتابرصد، وإذا جعل له صدراً
  : منها، فيطلق لغة على عدة معان،"السرية"أما لفظ 

  . سار الوايل يف رعيته سرية حسنة: يقال،الطريقة -
  .)٥(m  l  kZ  ]  :منه قوله تعاىل و،احلالة واهليئة -

                                                
  .٩ ص ٢ الزخمشري، أساس البالغة، جـ )١(
كتاب سيبويه، بتحقيق عبد الـسالم      : ، وانظر )أي يف أوله    : من صدر يومه  (  قال حمقق الكتاب     )٢(

  .٣٩٤ ص ٢، جـ  ه١٤٠٣، بريوت، الطبعة الثالثة،  هارون، عامل الكتب
  .،٣٩٢ ص ٣ الفريوز أبادي، بصائر ذوي التمييز، املكتبة العلمية، بريوت، جـ )٣(
  .٣٢٩ – ٣٢٨ ص ٣، جـ )صدر( الزبيدي، تاج العروس، مادة )٤(
، وقال  "لكأي ِخلْقتها اليت كانت عليها قبل ذ      : "... ١٨ ص   ٢ يف جماز القرآن أليب عبيدة، جـ        )٥(

= 
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  .انتشر و شاع:م يف الناسار الكالسو -
- والسي٦( أخبار األولني:ر(.  

  .مكانتهم أو  لشهرم،مث غلب لفظ السرية على تاريخ بعض األشخاص
  :)٧( قال خالد بن زهري:يف أساس البالغةو

   فال تغضنب من سا   ٍةنأنت سـر   
  

ـ    ةًن س فأول راضٍ    ريهاِس مـن ي  
 الـسرية    يراد به اصطالحاً   ،ديدغري أن لفظ السرية حني يطلق من غري حت          

هو حممد بن إسحاق أبـو عبـد اهللا   أول من اشتهر معه هذا املصطلح    ، و النبوية
كتـاب الـسرية واملبتـدأ      : ... وله من الكتـب   : "، قال ابن الندمي     ه٤٥١ت

  .)٨(..."واملغازي
أطلق ذلك علـى أبـواب       و ... ": قال ابن حجر   ،"ريِس"السرية مجعها   و
  .)٩(" يف غزواتهrمتلقاة من أحوال النيب  ألا ؛اجلهاد

 العلم الذي تدرس فيه حياة رسول اهللا        :ف السرية بأا  رع ت ، لذلك واعتباراً
 ،نشأته و،نسبه و، مع التعريف بأصوله ،وفاته إىل   عليه الصالة والسالم من مولده    

  .جهاده و، وأخالقه،دعوته و،معجزاته و،بعثتهو
                                                = 

والعـادة،  " الطريقة: ألن املراد بالسرية هاهنا   : "... ٢٢٣الشريف الرضي يف تلخيص البيان، ص       
  ... ".وأصل السرية مضي اإلنسان يف تدبري بعض األمور على طريقٍة حسنة أو قبيحة

، الزبيدي، تاج العـروس مـادة       ٣٩٠ ص   ٤، جـ   )سري(ابن منظور، لسان العرب، مادة      :  انظر )٦(
  .٢٨٧ ص ٣، جـ )سار(

  .٤٧٣ ص ١ الزخمشري، أساس البالغة، جـ )٧(
  .م٢٠٠٦، نشر اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ٩٢، ص١ابن الندمي، الفهرست، جـ )٨(
  .٤ ص ٦ ابن حجر، فتح الباري، جـ )٩(
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صدر  و مقدمها و إذا كان الصدر هو أول األشياء      ف ،أما املراد مبصادر السرية   
هـي   و ، مصادر السرية النبوية هي مآخذها     ؛ فإذاً ، أي منابعه  ،الوادي هو أعاله  

  :كثرية منها
  .ما قصه القرآن عن وقائع عصر املبعث -
  .أظهرهم بني r الذين عاش الرسول ،yما نقله الصحابة  -
- ٍمظْما تداوله الرواة من ني ذلك العصررض ملشاهدع .  

البحث يف وقائع    و ،النقل إىل   جع فيها ر إمنا ي  ،على أن مجيع أحاديث السرية    
 ، هذه األخبار عن طريق العقـل اختراعال ميكن ، و تارخيية ترتبط بفجر اإلسالم   

،  تعاىل ، أو عن خِرب اهللا     الرواية عن شهود الواقعة    و بل العمدة فيها ه    ،الذكاءأو  
  .)١٠(rوخِرب رسوله 

∗    ∗    ∗  

                                                
كتابنا هـذا، أن  وليعلم الناظر يف  : " قال الطربي يف مقدمة تارخيه الذي تعترب السرية أحد أقسامه          )١٠(

اعتمادي يف كل ما أحضرت ذكره فيه، مما شرطت أين رامسه فيه، إمنا هو على ما رويـت مـن                    
األخبار، اليت أنا ذاكرها فيه، واآلثار اليت أنا مسندها إىل رواا فيه، دون ما أدرك حبجج العقول،                 

ن أخبار املاضني، وما هـو      واستنبط بفكر النفوس، إال اليسري القليل منه، إذ كان العلم مبا كان م            
كائن من أنباء احلادثني، غري واصل إىل من مل يشاهدهم، ومل يدرك زمام، إال بإخبار املخـربين،          

ـ    "ونقل الناقلني، دون االستخراج بالعقول واالستنباط بفكر النفوس         ١ ، تاريخ األمم وامللوك، ج
  .١٣ ص
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  املطلب الثاين
   مبصادر السريةاملهتمون األوائل

 يعتمد على   ،الثاين للهجرة  و  األول : خالل القرنني  ،كان نقل أخبار السرية   
وقد ساعد يف اشتهار هذه األخبار اهتمام أبنـاء الـصحابة            ،السماع و الرواية

 فاستفاضـت هـذه     ، كما كانوا حيفظون أنسام    ،روايتها و ،أنفسهم حبفظها 
كما اهتم أهل السري خالل هذين القرنني برواية         و ،)١١(تداوهلا الناس  و لرواياتا

 ، جبمع آيات القرآن اليت عرضـت لوقـائع الـسرية          ، أيضاً ، اعتنوا ،األحاديث
  .)١٢(جانب مرويات سبب نزوهلا إىل ،فضمنوها كتبهم

 ألوائل الكتب املـصنفة يف  -آخر القرن الثاين  - ةرغم تداول علماء السري   و
ابـن   و ،معمر بن راشـد    و ،موسى بن عقبة   و ، مثل كتب ابن شهاب    ،ازياملغ

الرحلـة   و ،إال أن هذه الكتب مل تصرفهم عن السماع من الـرواة          .. .إسحاق
  . حىت مطلع القرن الثالث،لطلب احلديث

،   ه٢٠٧ الواقدي تـ    اهللا عبد أيب    إىل فقد أخرج اخلطيب البغدادي بسنده    
 ال موىل هلم إال   ، و أبناء الشهداء  و اء الصحابة  من أبن  ما أدركت رجالً  .. . ":قال

 فإذا أعلمـين  ؟أين قتل و، من أهلك خيربك عن مشهده      هل مسعت أحداً   :سألتهو
مـا  ، واملريسيع فنظـرت إليهـا   إىل لقد مضيت، و فأعاينه،املوضع إىل  مضيت

يف خرب آخر عند اخلطيب      و ،)١٣("املوضع حىت أعاينه   إىل    إال مضيت  علمت غزاة 
                                                

  .٢٧ ص ،١البخاري، التاريخ الصغري، جـ :  انظر)١١(
  . كان هذا صنيع ابن إسحاق مث حافظَ عليه ابن هشام من بعده)١٢(
  .٢١٥ ص ٣ اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، جـ )١٣(
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 : فقلـت ،معه ركوة ورأيت الواقدي مبكة   ":، قال عن هارون القروي  البغدادي  
  .)١٤("الواقعة وحنني حىت أرى املوضع إىل  أريد أن أمضي: قال؟أين تريد
 اجتهت حهـود    ثَممن   و بانتهاء القرن الثاين اكتمل مجع مرويات السرية      و

د  فابن سـع   ،كتب سابقيهم  إىل   -خالل القرن الثالث  -املصنفني يف هذا العلم     
 . كما روى عـن غـريه      ، أكثر االقتباس من مغازي شيخه الواقدي        ه٢٣٠ت
برواية بكـر    ،إسحاق  اعتمد يف السرية كتاب ابن       ه٢٤٠خليفة ابن خياط ت   و
 مغـازي   : منها ،ع مادته من مصادر عدة    مج    ه٢٧٩البالذري ت  و ،مانيسل بنا

مغازي عبـد الـرزاق      و ،نسب قريش للزبريي   و ،طبقات ابن سعد   و ،الواقدي
قد اجتمعت لعلماء الـسرية يف هـذا القـرن           و  هذا ،...برواية بكر بن اهليثم   

  .العشرات من مصنفات املغازي اختذوها مصادر هلم
 ،ابتداء من القرن الرابع تنوع التأليف يف السرية بتنوع أغراض املـؤلفني           و

  :ظهر أثر ذلك يف اختيارهم للمصادرو
 ذكر قبـل   "السري و تصار املغازي الدرر يف اخ  " يف كتاب      ه٤٦٣فابن عبد الرب ت   

ـ    ،سرية اليت اعتمدها  مصادر ال  إىل   كالمه عن حجة الوداع أسانيده      :ب فأورد منها كت
 إىل   باإلضـافة  ،)١٥(خيثمة أيب   أيب بكر بن   و الواقدي و ،موسى بن عقبة  و ،إسحاق ابن

  .)١٦(مصادر أخرى أحال يف معرفتها على مقدمة كتاب االستيعاب
                                                

، ٣٠٢ ص  ٥وذكر ابن سعد، يف الطبقات الكربى، جــ         . ٢١٦ ص   ٣ املصدر السابق، جـ     )١٤(
 وكيـف كـان   رجالً عارفاً باملدينة واملشاهد"أن هارون الرشيد ملا حج ورد على املدينة، فطلب         

، فدله الناس على الواقدي، فخرج معـه        "وقبور الشهداء . rنزول جربيل عليه السالم على النيب       
  ".فلم أدع موضعاً من املواضع وال املشاهد إال مررت ما عليه " رفقة حيىي ليالً، قال الواقدي 

  .٢٦٠ – ٢٥٩ ابن عبد الرب، الدرر، ص )١٥(
الزبري أيب بكار، ومـصعب الـزبريي، والتـاريخ الكـبري           خليفة بن خياط، و   : هي مصنفات و )١٦(

= 
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 ؛ل آيات القرآن الكرمي مـصدره الـرئيس        جع   ه٥٤٤القاضي عياض ت  و
 لذلك  اعتباراً و ،)١٧(حقوقه على األمة   و ،rلالستدالل على خصائص الرسول     

 اختذها مصادر ،عدد من كتب التفسري إىل الرجوع" الشفا"غلب عليه يف كتاب    
 ، التـستري  اهللا عبدسهل ابن    و ،الليث السمرقندي  أيب   : مثل تفسري  ،حييل عليها 

  .غريهم و،املاوردي و،احلسني اجلياينو
الفـصول  "تأخرون كابن كثري يف     كتب السرية اليت ألفها امل     إىل   إذا انتهينا و

 ،يقتبس منـها   و ، اليت حييل عليها   ،فإننا جند موارد املؤلف   " r سرية الرسول  يف
  ...الفقه و،التفسري و،التاريخ و،السرية النبوية و،كتب احلديث تشمل العديد من

مـا   إىل   ن اهتمام القدامى مبصادر السرية من التنبيـه       ال بد عند الكالم ع    و
 إذ حىت العلماء الذين مل يعرف عنهم        ،املشيخات و ،حوته خمتلف كتب الفهارس   

 اليت مل يصل    ،أمهات كتب املغازي   التأليف يف السرية النبوية حرصوا على مساع      
  .)١٨( وروايتها،إلينا اليوم الكثري منها

∗    ∗    ∗  

                                                = 
االسـتيعاب ص   : وانظر... للبخاري، والتاريخ البن السراج، والذيل للطربي، واملولد للدواليب،       

٢٦-٢٤.  
 املـصطفى  علم أن يف كتاب اهللا العزيز آيات كثرية مفصحة بـجميل ذكـر    ا: "ولقال يف مقدمة الباب األ     )١٧(

r، ومجعنـا   ، وتنويه قدره، اعتمدنا منها على ما ظهر وبان فحـواه          ،ظيم أمره  وتع ، حماسنه  وعد 
  .٢١ ص ، الشفا،"...ذلك يف عشرة فصول

  : على سبيل املثال:  انظر)١٨(
  .٢٠٦-١٩٨ص  ، كتب السري، واألنساب، وحنو ذلكالباب العاشر،: الفهرست البن خري
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  املطلب الثالث
  التأليف يف مصادر السرية عند املعاصرين

ارتبط االهتمام بالتأليف يف مصادر السرية خالل العصر الراهن بـاملقررات     
ففي عدد من التـآليف     ،   مث باألحباث اليت تنجز يف رحاب اجلامعات       ،الدراسية

املعاصرة يف السرية درج الباحثون والدارسون على استهالل كتبهم وأحبـاثهم           
  .وضوع املصادربالكالم عن م

باهلند ألقى السيد سليمان الندوي عدة حماضرات يف        " جامعة مدراس "يف  و
 :ذكر منـها  و ، عرض فيها ملصادر السرية    ،  ه١٣٤٤موضوع السرية النبوية عام     

 ،الـشمائل  و،الـدالئل  و، وكتـب املغـازي  ،كتب احلديث و ،القرآن الكرمي 
ات يف كتـاب بعنـوان      مجعت تلك احملاضر   و .كتب تاريخ احلرمني   و ،التاريخو
  .)١٩("الرسالة احملمدية"

معـة  اج إىل  قدمها أطروحته اليت   ه١٤٢٣حممد محيد اهللا ت   . وحني أجنز د  
" اخلالفة الراشـدة  والوثائق السياسية يف العهد النبوي    "م عن   ١٩٣٥باريس عام   

كتـاب   و، طبقات ابـن سـعد  : فذكر منها،تكلم عن مصادره للوثائق النبوية 
  .)٢٠(...rسرية النيب  و،اخلراج أليب يوسف و،يداألموال أليب عب

 عـام  -بالفرنسية-" أثره و سريته:نيب اإلسالم"محيد اهللا كتابه . ملا نشر د و
ـ  ،ضمن املدخل الذي كتبه    خصص مبحثا    ،م١٩٥٩ املـصادر   و املواد" عنونه ب

                                                
  .١٠ ص فاروق محادة، مصادر السرية النبوية وتقوميها،:  انظر)١٩(
  .يز:  الوثائق السياسية ص)٢٠(
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   :)٢١(ملصادر كالتايلاحيث رتب هذه " األوىل
  .احلديث النبوي والقرآن -١
  .ملعاصر للدعوةالشعر ا -٢
  .الدول ااورة للجزيرة العربيةتواريخ  وحوليات -٣
 ،موسى بن عقبـة   و ،إسحاق  ابن :ذكر منها و ،املغازي و كتب السرية  -٤

  .طبقات ابن سعد و،ابن هشام و،قديالواو
مـصعب   و ،الـبالذري  و ، ابن الكليب  : ذكر فيه كتب   ،تاريخ اجلاهلية  -٥

  .ابن بكار و،الزبريي
 ،املـسعودي  و ،اليعقويب و ،الطربي و ،الدينوري و ،ن حبيب مؤلفات اب  -٦

 إال أا تضمنت معطيـات      ،شرةإن كانت ال تتعلق بالسرية مبا      و هيو
  .مهمـة

 يف  ، ذكر محيد اهللا مؤلفات متقدميـه املعاصـرين        ،ويف املرتبة األخرية   -٧
  . دون أن حيدد عناوينها،الغرب و،الشرق

مـصطفى  .  كـان د    نفسها، ب السابق ف فيها الكتا  لِّوخالل الفترة اليت أُ   
 ،س مادة السرية النبوية لطلبة كلية الشريعة بدمـشق         يدر   ه١٣٨٤السباعي ت 

  :)٢٢(عرض يف مقدمات املادة ملوضوع املصادر اليت رتبها كالتايلو
  .القرآن الكرمي -١

                                                
  : انظر )٢١(

M. Hamidullah, le prophète de l'Islam sa vie et son œuvre pp 15-18; 5ème ed 
1409-1989, A.E.I.F, Paris. 

  م، ١٩٨٨ السباعي، السرية النبوية دروس وعرب، دار التوزيع والنـشر اإلسـالمية، القـاهرة،               )٢٢(
  .٢٠-١٥ ص
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  .السنة النبوية الصحيحة -٢
  .الشعر العريب املعاصر لعهد الرسالة -٣
  .كتب السرية -٤
  . ه١٣٨١ منذ عام ،تداوهلا القراء و،قد طبعت حماضرات السباعيو
 للتاريخ يف جامعة دمشق      زائراً  أستاذاً   ه١٤٠٧عمر فروخ ت  . ملا كان د  و
 كان من ضمن املواد اليت      ، مث يف جامعة بريوت العربية     م١٩٦٠-١٩٥١ما بني   

مببحـث   اليت كان يقدم هلا      ،"تاريخ صدر اإلسالم  "درسها لشعبة التاريخ مادة     
  :)٢٣(هي مرتبة عنده كاآليت و،كامل عن املصادر

  .القرآن الكرمي -١
  .احلديث الشريف -٢
  .ولنـزأسباب ال و،املنسوخ والناسخ و،كتب التفسري -٣
  .اًنثر واًاألدب اجلاهلي شعر -٤
  .كتب اللغة -٥
  .التاريخ وكتب البلدان -٦
 ، أليب الفـرج   ،األغاين و ، البن قتيبة  ، عيون األخبار  :كتب األدب مثل   -٧

  ... ابن سالمطبقاتو
 مـن التـآليف      تداول القراء عدداً   من هذا القرن،  العقود املتأخرة   خالل  و

  :أشهرها و، اليت ظهرت يف رحاب اجلامعة،املدرسية
                                                

، دار العلم للماليـني، بـريوت،     ٣٠-٢٤ تاريخ صدر اإلسالم والدولة األموية، ص        فروخ،.  د )٢٣(
  .م١٩٨٣الطبعة السادسة، 
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  .للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ،فقه السرية - 
  . للدكتور أكرم ضياء العمري،صحيحةالسرية النبوية ال - 
  . للدكتور مهدي رزق اهللا أمحد،ر األصليةالسرية النبوية يف ضوء املصاد - 
 مما  ، مقدماا ملصادر السرية بشكل موجز     يفمجيع هذه املؤلفات تعرضت     و

  . ملا يقتضيه املنهج الدراسي تبعاً،جعل مؤلفيها يقفون عند بعض املصادر فقط
 )٢٤("تقوميهـا  و مصادر السرية النبوية  "فاروق محادة عن    . يبقى كتاب د  و

قد صدرت طبعتـه    ، و  الذي أفرد هلذا املوضوع    - فيما نعلم    -املؤلف الوحيد   
 أما طبعته الثالثة فكانـت  ، باملغرب، ه١٤٠٨الثانية عام   و ،  ه١٤٠٠األوىل عام   

لقيت على طلبة    أُ ،الكتاب يف األصل حماضرات متهيدية    ، و   ه١٤٢٣بسوريا عام   
در الـسرية  قد قسم املؤلف مـصا    ، و كلية اللغة العربية جبامعة القرويني باملغرب     

  :كالتايل
   :تشمل و املصادر األصلية:أوالً

   .القرآن الكرمي -١
  .كتب احلديث -٢
  .كتب الشمائل -٣
  .كتب الدالئل -٤
  .السري وكتب املغازي -٥
  .كتب تاريخ احلرمني الشريفني -٦
  .كتب التاريخ العام -٧

                                                
  . ه١٤٠٠، ١.فاروق محادة، مصادر السرية النبوية وتقوميها، دار البيضاء، دار الثقافة، ط. د )٢٤(
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  .اللغة وكتب األدب -٨
 ،ثـر عيون األ  و ، كالشفا ،تشمل كتب بعض املتأخرين    و ، املصادر الفرعية  :ثانياً

  .زاد املعاد و،سرية ابن كثريو
 ؛مل أشأ أن أعرض لكتابات املستشرقني املعاصرين حول املوضـوع          و هذا

 مث إن من شروط التأليف يف       ، عن املوضوعية العلمية   ألنين وجدت كالمهم بعيداً   
 قبل السؤال عـن األهليـة       ،سالمة القصد  و ، صحة االعتقاد  rسرية املصطفى   

  .العلمية
  

∗    ∗    ∗  
  



  
  
  

 
 

  
  :وفيه ستة فصول   

  .القرآن الكرمي مصدراً للسرية النبويـة     :  الفصل األول 
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   للسرية النبويةاًالقرآن الكرمي مصدر

ل على قلب رسوله الكرمي     نـز امل ،القرآن الكرمي هو كالم اهللا تعاىل املعجز      
  . بالتواترإلينااملنقول  و، املتعبد بتالوته،rحممد 
قصد يف قـصص     ي ،ئقهاتدبره حلقا  و .عربة يف وزنه للحياة    و كتاب هداية  هوو
 األفكـار  و  العقول تنبيه :- حقائق و  من معان  يهفقصد  فيما ي  -الرسل   و األنبياء

  .)٢٥(ما وقع يف التاريخ البشري من غمط ظامل ألعظم حقائق احلياةإىل 
  علـى عهـد النبـوة      اإلسالميةوقد واكب القرآن الكرمي تطور الدعوة       

 أشارتو ها،كل سرية يف مراحلها  عرضت آياته لكثري من أحداث ال      و ، الرسالةو
جند فيه أخبارا     كما ،الشدة و  يف ظروف الرخاء   ، وأحواله اخلاصة  ،rمشائله  إىل  

 تعامله مع خصوم الدعوة من مـشركني       و ،yبأصحابه  عالقته   و ،عن أهل بيته  
  .غريهم ويهود ومنافقنيو

بعض جوانب إحاالت القرآن الكرمي على أحـداث         إىل   فيما يلي سنشري  و
  :من خالل العناصر التالية النبوية السرية
  . عرض مناذج من اآليات الدالة على السرية النبوية-١
  . ميزات القرآن الكرمي يف عرض أحداث السرية-٢
  . تنبيهات لدارس السرية يف تعامله مع القرآن الكرمي-٣

∗    ∗    ∗  
                                                

  .٣٨:  مناهج املؤلفني يف السرية، سعد املرصفي)٢٥(
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   األولاملبحث
  مناذج من دالالت القرآن على أحداث السرية النبوية 

قد عرض القرآن الكرمي لكثري من أحداث السرية النبوية عن طريق سـرد            ل
لفت أنظار املسلمني    و ،بيان موقفه منها   و ،عن طريق تعليقه عليها    أو   ،مشاهدها
  ... ليستفيدوا منها؛دروس و، من عرب:ما تتضمنه وقائعها إىل بعدها وزمن البعثة

صنفوها  و ،قة بالسرية النبوية   املؤلفني اآليات القرآنية املتعل     من قد تتبع عدد  و
  .)٢٦(r تكاد تكون شاملة حلياة الرسول  واستخرجوا منها سريةً،موضوعياً تصنيفاً

  :وفيما يلي مناذج من موضوعات السرية يف القرآن الكرمي
  :اجتماعياً واقتصادياً و صورة اتمع اجلاهلي دينياً-أ

االجتماعية  و االقتصادية و احلالة الدينية  إىل   يف القرآن الكرمي إشارات كثرية    
  .للعرب قبل اإلسالم

:  اهللا تعاىلهقول يفعبادة األصنام  ومظاهر الشرك إىل  القرآن أشارفقد
[   }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r

�  ~Z)م من اهللاب اعتقادهم إىل كما نبه ،)٢٧تشفع  و،أن هذه األصنام تقر
                                                

 ، حملمـد عـزة دروزة     ، وصور مقتبسة من القرآن الكرمي     ،rة الرسول   سري: احملاوالت من هذه    )٢٦(
حديث القـرآن   :  الصبور مرزوق، وكتاب    للدكتور عبد  ،وكتاب السرية النبوية يف القرآن الكرمي     

  . حملمد بكر آل عابد،rغزوات الرسول الكرمي عن 
  .١٨:  يونس)٢٧(
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 ،)٢٨(f  e     d   c  b  a  `Z]  : قوهلم كما جاء يف القرآن.هلم عنده
األكل  و،)٢٩( مثل الذبح على النصب:كثري من عقائدهم الفاسدة إىل القرآنأشار و

٣١(أنعامهم وختصيص أصنامهم جبزء من حرثهم و،)٣٠(كر اسم اهللا عليهذْمما مل ي(.  
 ،وضعية املرأة قبل اإلسالم إىل ويف اجلانب االجتماعي أشار القرآن الكرمي

A  ] : كما جاء يف قوله تعاىل،اهلوان وعرب يستشعرون حنوها العارحيث كان ال
  SR   Q  P  O  N      M  L  K  J               I  H  G  F  E  D  C   B

  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W   V  U   TZ)إىل كما أشار )٣٢ 
  .)٣٥(شيوع فاحشة الزىن و،)٣٤(اجلمع بني األختني و،)٣٣(حاالت الزواج بزوجة األب

 اعتمادهم على التجارة لكسب إىل  أشار القرآن الكرمي،يف اجلانب االقتصاديو
!  "  #  ]  : تعاىل يف قوله،الصيف و عرب رحليت الشتاء،الرزق

  0   /  .  -  ,  +  *  )  (   '  &  %  $

   5  4  3  2  1Z)أنكر على أصحابه و،انتشار الربا إىل كما أشار )٣٦ 
                                                

  .٣:  الزمر)٢٨(
  .٦:  املائدة)٢٩(
  .١٢١:  األنعام)٣٠(
  .١٣٦: ألنعام ا)٣١(
  .٥٩ – ٥٨:  النحل)٣٢(
  .٢٢:  النساء)٣٣(
  .٢٣:  النساء)٣٤(
  .٣٣:  النور)٣٥(
  .٤ - ١اآليات :  قريش)٣٦(
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  .)٣٧(z   y  x  w  v  uZ  }  |  {  ~]  :قوله تعاىلاإلنكار يف أشد 
  :نزول الوحي عليه ونشأته وr نسب النيب -ب

  {  |]  :يف قوله تعاىل r حتدث القرآن الكرمي عن نسب رسول 
  ¡  �  ~Z يف قراءة شاذة أَوكُِسفَنكذا يف قوله تعاىلو، )٣٨(م: [  \

i  h  g  f  e  d  c        b  a  `  _  ̂   ]k  j  Z)٣٩(.  
 ،حتدث عن طفولتهو، )٤٠(r  الذي تزامن مع مولده،حادث الفيل إىل وأشار

شارات ببذكر كما  ،)٤١(Z  YZ  ]  \  ]  : يف قوله،عنايته اهللا به و،يتمهو
 حيث ،لقائه األول مع جربيل عليه السالم إىل شريأ و،)٤٢(rالرسل به  واألنبياء

  M  L  KR  Q  P  O  N   W  V  U  T  S  ]  :تلقى الوحي يف قوله تعاىل

  c  b   a  `  _  ^  ]      \  [  Z  Y  XZ)أخرب عن مث بعد ذلك ،)٤٣ 
دخل على خدجية رضي  و، بعد نزول الوحي عليه يرجف فؤادهrرجوع النيب 

  مرحلةعن القرآن حتدثبعد فتور الوحي و ،)٤٤(زملوين ":هو يقولو ،اهللا عنها
                                                

  .٢٧٩:  البقرة)٣٧(
  .١٢٨:  التوبة)٣٨(
  .٣٤ – ٣٣:  التوبة)٣٩(
  .٥ – ١اآليات :  الفيل)٤٠(
  .٦:  الضحى)٤١(
  .٦:  والصف١٢٩ – ١٢٧:  البقرة)٤٢(
  .٦ – ١:  العلق)٤٣(
  .٢ - ١: مل املز)٤٤(
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 مي كما أشار القرآن الكر،)٤٥(سورة املدثرول ز ن انطلقت ب اليت،النهوض بأعباء الدعوة
ثر من كْ حيث كان ي، عليه يف نزول الوحي من شدٍةrما كان يعاجله النيب إىل 

Î  Í  Ì     ]  :يف ذلك يقول تعاىل، و يف حفظه رغبةً،حتريك لسانه به   Ë   Ê

ß   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏZ)٤٦(.  
  :rخالق الرسول  أ-ج

ج ذلك بقوله تو و،rحتدث القرآن الكرمي عن كثري من أخالق الرسول 
G    F  E   ]  :عفوه وحلمه إىل  فقد أشار،)٤٧(n  m     l  kZ  ]  :تعاىل

  K  J  I  HZ)شجاعته يف قوله إىل أشار و،)٤٨:  [  |  {
¦  ¥  ¤£     ¢  ¡  �  ~  } Z)يف قولهحيائه  إىل أشار و،)٤٩:   [    ¡

®  ¬  «   ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ Z)كما ،)٥٠ 
يف و ،)٥١(c         b  a  ̀       d  Z]  :شفقته يف قوله وحتدث عن رمحته

|  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  ] :قوله
ª  ©    ̈   §Z)٥٢(.   

                                                
  .٥ – ١:  املدثر)٤٥(
  .١٩ – ١٦:  القيامة)٤٦(
  .٤:  القلم)٤٧(
  .١٩٩:  األعراف)٤٨(
  .٨٣:  النساء)٤٩(
  .٥٤:  األحزاب)٥٠(
  .١٠٦:  األنبياء)٥١(
  .١٢٩:  التوبة)٥٢(
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  :لقرآن الكرمي عن املغازي النبوية حديث ا-د
كـثري مـن     إىل   حيث أشـار   ،rلرسول  تناول القرآن الكرمي غزوات ا    

 ،ذكر املسلمني مبا ينبغي استخالصـه مـن الـدروس         و ،مالبساا و ،تفاصيلها
ن وحـي املغـازي      مِ  ومسيت بعض السور بأمساءٍ    ،الفوائد من وقائعها   و ،العربو

  .الفتح و،األحزاب و، كاألنفال،النبوية
 غزوات الرسول   م أه ،مثانني آية  و ئتني فيما يقارب م   ،تناول القرآن الكرمي  و
r    بـين   و ،األحـزاب  و ،أحد و ، بدر :ت مثل غزوا  ، يف مرحلة احلرب الدفاعية

 ، احلديبيـة  : مثل غـزوات   ، ويف مرحلة احلرب اهلجومية    .ريبين النض  و ،ةقريظ
   .تبوك و،حنني و،الفتح و،مؤتة و،خيربو

 اليت تناوهلا القرآن الكـرمي يف       ،يكفي أن نورد منوذج غزوة بدر الكربى      و
ـ  ن، دقيقعرض أحداثها بوصٍف و، آل عمران واألنفال  سوريت دواخـل   إىل ذَفَ
 ألحداث هذه الغـزوة     م لنا تفاصيل كاملةً   قد، و املشركني على السواء   و املؤمنني
  . يوم الفرقان: اليت مساها اهللا،العظيمة

 بعد ،إصرار املشركني على عدم التراجع إىل  أشار القرآن الكرميفقد
F  E  D   ] : يف ذلك يقول و،رغبتهم يف الشهرةل ؛لةعلمهم بنجاة القاف

R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  GZ)٥٣(.   
 ،رغبتهم يف احلصول على املغامن من القافلة وخروج املسلمني إىل كما أشار

z     y  x   w  v  }   |  ]  : يف قوله،أكثر من رغبتهم يف القتال
 ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  «   ª  © 

                                                
  .٤٨:  األنفال)٥٣(
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¸  ¶         µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯   ®  ¬Z)حتدث  و،)٥٤
عدم  و،rطاعة الرسول  و،عدم التراجع و الثبات: مثل،عن مقومات النصر

يف ذلك يقول اهللا  و،الثقة به سبحانه و، عند اهللامبااليقني  إىل  باإلضافة،التنازع
Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ] :تعاىل   ¿    ¾   ½  ¼  »

 Ç  Æ    .  -     ,  +*   )(  '  &  %  $  #  "  !
   :  9  8  7  6  5  4      3  2  1  0  /

 C  B  A  @  ?  >=  <  ;Z)كما وصف القرآن الكرمي مواقع  ،)٥٥
بداية القتال  و،)٥٧(واحلكمة من لقائهم يف ذلك املوعد ،)٥٦(الفريقني يوم بدر

شهود املالئكة القتال و ،)٥٨( قريشحفنة من احلصى استقبل ا وجوه rبأخذ النيب 
 املسلمني الذي يعترب نعمة عظمى ينبغي أن يشكرواحتدث عن انتصار  و ،)٤(يوم بدر

  .يف أعقاب الغزوة )٦١(األسرى و،)٦٠(حتدث عن الغنائم و،)٥٩(اهللا عليها
  :اإلسالم حديث القرآن عن خصوم -هـ

أول  و،ية خالل مراحل الدعوة اإلسـالم ، خصوما أشداء  rواجه الرسول   
                                                

  .٨ – ٧:  األنفال)٥٤(
  .٤٧ – ٤٥:  األنفال)٥٥(
  .١٦ – ١٥:  األنفال)٥٦(
  .٤٤ – ٤٢:  األنفال)٥٧(
  .١٢:  األنفال)٥٨(
  .١٢٦ – ١٢٣:  آل عمران)٥٩(
  .٤١:  األنفال)٦٠(
  .٧١ – ٦٧:  األنفال)٦١(
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 املدينة ظهـر النفـاق     إىل   بعد انتقاله  و ،تعنتونهؤالء اخلصوم هم املشركون امل    
  .منهم اليهود و،أهل الكتاب و،املنافقونو

 ،إعنام و،rفقد ذكر القرآن الكرمي مقاالت املشركني يف رسول اهللا 
بعثهم لرسول  و، اجتماعهم عند الكعبة: من ذلك،أصحابه و،وإيذائهم لشخصه

 :ك يقول اهللا تعاىليف ذل و،طلبهم منه أشياء على جهة التعجيز و،rاهللا 
[  ̂   ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O

  k  j          i  h  g  f  e  d  c  b  a   `  _
  {  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m        l

   ̈  §  ¦¥        ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |      ¬  «   ª  ©
  °  ¯  ®Z)أيب  و،)٦٣(كما رد القرآن الكرمي على أقوال أمية بن خلف ،)٦٢

   .غريهمو ،)٦٦(أم مجيل و،أيب هلب و،)٦٥(الوليد بن املغرية و،)٦٤(جهل
وصف أبرز  و، فقد اتسم حديث القرآن عنهم بفضحهم،أما املنافقون

 ،املسلمني وإلسالمالرغبة يف الكيد ل و،سدواحل ،احلقد و، كالكذب،مسام
r  q  p   o  n  m   ]  : قوله تعاىل:منها و،أبرز مقاالم فشكَو

  y    x  w  v  u  t   sZ)كذلك وقوله ،)٦٧: [U   T  S  
                                                

  .٩٣ - ٩٠:  اإلسراء)٦٢(
  .٩ - ١:  اهلمزة)٦٣(
  .١٩ – ٩:  والعلق١٠٨:  األنعام)٦٤(
  .٣٢ – ٣١:  الزخرف)٦٥(
  .٥ – ١:  املسد)٦٦(
  .١٢:  األحزاب)٦٧(
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 ̀_  ^   ]  \  [  ZY  X  W  VZ)ما ك ،)٦٨
بقوله يف غزوة بين املصطلق  يب أُ بناهللا عبد : زعيم املنافقنيرد القرآن على مقالة

R   Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G      F  E  D  ] :عاىلت
  ̂      ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T   S
j    i   h  g  f    e  d  cb  a           `  _    

  l  kZ)يف سورة احلشركما فضح احلق سبحانه طوية املنافقني ،)٦٩ ، 
 ;      >      =  <  ?  : ]  :عندما أعلنوا تضامنهم مع يهود بين النضري

      L  K  J  I  H   G  F  E    D  C  B  A  @
    U  T  S  R  Q  P  O  N  MZ)٧٠(.  

 كره استحكام و،حقدهم إىل  إشارته:ومن حديث القرآن الكرمي عن اليهود
~    �  ¡   ¢  £     ¤  ]  : يف قوله تعاىل،رسوله يف قلوم واإلسالم

  ¨§  ¦     ¥Z)قولهو ،)٧١:  [  (  '  &  %  $      #  "  !
  76  5  4  3   2  1         0  /  .  -  ,  +   *  )

  ;  :  9  8Z)جمادلتهم لرسول اهللا  إىل أشار و،)٧٢r  عند صرف
  ,-  .  /  #  $  %  &  '  )  (  *    +"  ]  :بقوله ،القبلة

                                                
  .٦٥:  التوبة)٦٨(
  .٨:  املنافقون)٦٩(
  .١١:  احلشر)٧٠(
  .٨٢:  املائدة)٧١(
  .٨٩:  البقرة)٧٢(
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8   7   6  5  4  3  21  0Z)يشاًعندما أصاب اهللا قر و،)٧٣ 
طلب منهم الدخول يف  و،قاع اليهود يف سوق بين قينr مجع الرسول ،يوم بدٍر
يا حممد ال يغرنك " : حيث توعدوه باهلزمية قائلني، فكان ردهم عنيفاً،اإلسالم

 ،اهللاو ،نكإ ، ال يعرفون القتال،غماراًأ من قريش كانوا من نفسك أن قتلت نفراً
E  D  ]  :يف ذلك نزل قوله تعاىل و،)٧٤("نا حنن الناسألو قاتلتنا لعرفت 

  M  L  KJ      I  H   G           FZ)كما أشار القرآن  ،)٧٥
وكذا حماولتهم قتل الرسول  ،)٧٦(حماولة اليهود الوقيعة بني املسلمني إىل الكرمي
r)٧٩(وفند عقائدهم ،)٧٨( من أسئلتهمأورد كثرياًو ،)٧٧(.   

∗    ∗    ∗  

                                                
  .١٤٢:  البقرة)٧٣(
  .٢/٢٠١: سرية ابن هشام )٧٤(
  .١٢:  آل عمران)٧٥(
  .١٠٣ -١٠٠:  آل عمران)٧٦(
  .١١:  املائدة)٧٧(
  .١٨٧:  األعراف)٧٨(
  .٣١ – ٣٠:  التوبة)٧٩(
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  الثايناملبحث 
  رآن الكرمي يف عرض أحداث السرية النبويةميزات الق

 يتميز القرآن الكرمي يف عرضه ألحداث السرية النبوية بالعديد من املميزات          
  : نوجز أمهها فيما يلي،اخلصائصو
  : الصحة-أ

Z  Y  X   ]    \  [^   _  `  d  c  b  a  ]  :يقول اهللا تعاىل
  q  p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  eZ)فالقرآن الكرمي قطعي  ،)٨٠

k      j  i  h  g  ]  : بقوله تعاىل، تكفل اهللا حبفظه، املصدر رباينُّ،الثبوت
  m   lZ)ا ،السرية وفإذا كانت روايات احلديث ،)٨١قابلة لتضم بني طيا 

  آيات فإن، غري صادقاستنتاجاً أو ، فيهارواية مشكوكاً أو ، غري صحيحخرباً
 الذي ،هو وحده املرجع األعظم و،ال اضطراب و، فيها الكرمي ال شكالقرآن

  :)٨٢(رض على مقياسه السري والتواريخعت و،تصحح به املراجع
 يف القـرآن    r الرسول الكـرمي     لشخصيةن الصورة الواضحة الصادقة     إ
 ، حلقيقـة سـريته  هي أصح وصـفاً ، و نا من أخبار  لَص هي أصدق ما و    ،الكرمي

 r ملا كان عليه     هي أوثق تقرير  ، و خصائصهو ،قهأخال و ،دالئل نبوته  و ،مشائلهو
                                                

  .٤٢ – ٤١:  فصلت)٨٠(
  .٩:  احلجر)٨١(
  .٢٩ – ٢٨: عبد الصبور مرزوق السرية النبوية يف القرآن الكرمي، الدكتور )٨٢(
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  .)٨٣("يف مجيع حاالته
  :خطابه و عموم لفظه-ب

  تتعدى ظروف الزمان،إن أحداث السرية كما عرضها القرآن الكرمي
مل تكن لتقوم ذا الدور لوال  و.قيام الساعة إىل العربة و لتقدم الدرس،املكانو

 فرغم اهلدف الواضح ،مشول اخلطابو املتميز بعموم اللفظ و،أسلوا اخلاص
 ،تسليته مبا حدث إلخوانه األنبياء وrالذي ترمي إليه اآليات من تثبيت النيب 

 ، فإن هناك أهدافا أخرى ترمي إليها،تقوية عزائمهم وتثبيت الصحابة كذاو
ن طريق أخذ العربة من االرتباط باهللا ع إىل دفعهم وهي وعظ املؤمننيو

  ¿  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À              ½  ¾] : تعاىلقول اهللال ،األحداث
  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

Ô      ÓZ)٨٤(.   
   :وصف سرائرها وشخصيات السرية إىل  النفاذ-ج

شخصيات الـسرية   ل ةنفسيالحوال  األلقد عرض القرآن الكرمي لكثري من       
 ،ت املنـافقني  كـذلك شخـصيا    و ،أصـحابه  و r برسول اهللا     بدءاً ،النبوية

  . اليهودو ،املشركنيو
 مما مل يطلع عليه أقـرب      ،r من سريرة الرسول     فقد أوردت اآليات جانباً   

  .أصحابه واملقربني إليه من أزواجه
القرآن الكرمي تفرد بشيء مهم يف الـسرية      و ":يقول الدكتور فاروق محادة   

                                                
  .٧:  ودعوته يف القرآن والسنةrشخصية الرسول  )٨٣(
  .١١١:  يوسف)٨٤(
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ـ  rهو تبيان حالة النيب      و الأ ، دون املصادر كلها   ،النبوية تـصوير  ، و سية النف
لوال القرآن الكرمي ما كدنا نعرف شـيئا         و ،خلجات نفسه يف كثري من املواطن     

بني جمموع سريته الظاهرة لنتأكـد       و  نوازن بينه  ،هذا أمر مهم جداً   ، و عن ذلك 
 ممارسته يف احلياة   و ليتم الربط الصحيح بني تصرفه الظاهر      و ،نزاهته و ،من صدقه 

   .)٨٥("طنيةسريرته البا وبني طويته و،الدعوةو

 من حزنه الشديد ، القرآن الكرمي يف مطلع سورة الكهفمن ذلك ما قصهو
له  يف قو،الكفر بتشبثهم و لتركهم اإلميان،م على املشركنيالسال وعليه الصالة

 )٨٦(4Z  5  6   7  8  9  :  ;  >  =  < ]   :تعاىل

ما صور القرآن  ك)٨٧(r  q   p  o  n Z]   :قوله تعاىل مثلهو
كالم  من شيتهخ و عندما أمره اهللا بالزواج من زينبrمي نفسية الرسول الكر

;  >  =  <  ?  @  D  C   B  A  ]  :الناس يف قوله تعاىل
S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  EZ 

منها غزوة  و، كما صور القرآن نفسية الصحابة الكرام يف العديد من املواطن)٨٨(
مل تكن مستعدة  و،نت طائفة من املؤمنني ال تريد القتال حيث كا،بدر الكربى

[  ]  :يف ذلك يقول اهللا تعاىل و،طائفة كانت تريد العري دون النفري و،له
  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^

                                                
  .٢٨ – ٢٧:  مصادر السرية النبوية وتقوميها)٨٥(
  .٦:  الكهف)٨٦(
  .٨:  فاطر)٨٧(
  .٣٧:  األحزاب)٨٨(
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  z     y  x   w  v  u  t  s   r   q  p    o  n  m  l
  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  ©  ¨

  ¯   ®  ¬  «   ªZ)ابةمن ذلك قوله تعاىل يف الصحو ،)٨٩: 
[9  8  7  6  5   4             3  2  1  0 Z)قد و)٩٠ 

نواقض  و عنهم من فترة االمتناع عن املفطرات اهللا يتمنون أن خيففكانوا
  .)٩١(الصوم

 أم  مبيناً،فضحه حلقيقة حاهلم و،ومن ذلك كشفه سوء طوية املشركني
يف ذلك ، و على جهة التعجيزrلو حتقق هلم ما طلبوه من الرسول  وؤمنوايلن 

±  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   «  ¼  ½    ]  :يقول اهللا تعاىل
   Ä  Ã     Â  Á    À   ¿  ¾Z)يف سورة التوبة آيات كثرية تفضح  و)٩٢

 عن اخلروج مع الرسولد بن قيس منها ما جاء يف اعتذار اجل و،سلوك املنافقني
r 2  3  4  5  6  7  98  :  ]  : حيث يقول اهللا تعاىل،اجلهاد إىل

B  A  @  ?  >=     <  ;Z)يف كشف  و،)٩٣
h  g  f   e  d  ]  :اليهود يقول اهللا تعاىل ونفسية املنافقني

   v  u  ts  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i
                                                

  .٧ – ٥:  األنفال)٨٩(
  .١٨٧:  البقرة)٩٠(
  .٣٠:  مصادر السرية النبوية وتقوميها)٩١(
  .١٥:  احلجر)٩٢(
  .٤٩:  التوبة)٩٣(
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  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }    |  {  z  y  xw
  ª   ©  ¨   §¦  ¥ ²±  °   ¯  ®  ¬  «Z)منو ،)٩٤ 

!  "  #  $  %   &  ')  (   *  +  ]  :ذلك قوله تعاىل

  /  .  -  ,Z)ال كلها تكشف  و،)٩٥هناك آيات كثرية يف هذا ا
  ...ما تضمره القلوب و،تظهر خبايا النفوس واملستور

   : مواكبة األحداث طيلة مراحل السرية-د
قد حتدث القرآن عن أهم  وة النبوية إالال نكاد جند مرحلة من مراحل السري 

 حيث قدم لنا فكرة واضحة عـن  ، من األضواءسلط عليها كثرياً  و ،ما وقع فيها  
 شـريعة  و عرض علينا اإلسالم عقيـدة    ، و ل اإلسالم اإلنساين قب  و اتمع العريب 

 للـصراع   تصويراً و ،الغزوات و  مث تضمن وصفا للعديد من األحداث      ،اًأخالقو
بشكل عام ففي القرآن الكرمي هيكل      و "،خصومه و دي بني اإلسالم  املا و الفكري

 ،األحداث اجلزئية  و ، غري قليل من التفصيالت    عدد و ،أساسياا و ،السرية كامالً 
  .)٩٦("األعالم وإن كانت خلوا من األرقامو

   : الوصف الدقيق لألحداث-هـ
عل  جي، معجٍزميتاز العرض القرآين ألحداث السرية باستعمال أسلوٍب

 ،يشارك فيه أو ،كأنه يقع أمامه و،يعيش معه بوجدانه والقارئ يتصور احلدث
يف هذا اإلطار يأيت وصف مواقع  و،السرية وفر لكتب احلديثاهذا مل يتوو

                                                
  .٤٢:  املائدة)٩٤(
  .١٤٦:  البقرة)٩٥(
  .٣١:  مصادر السرية النبوية وتقوميها)٩٦(
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I  H  G  F   E  ]  : يقول اهللا تعاىل،املشركني يوم بدر واملسلمني
  V   UT  S  R  Q  P  ON  M   L  K  J

[  Z  Y  X    WZ)٩٧(.  
 موقع و،مواقع الفريقني و، نطلع على ساحة املعركة:فمن خالل هذا الوصف

 ،يف غزوة األحزاب و.دقيق للغاية وموجز و يف أسلوب بليغ،قافلته وسفيانأيب 
 ،حلفاؤهم و يصف القرآن الكرمي حالة املؤمنني بعد أن فاجأهم املشركون،كذلك

̂ ] :يف قوله تعاىل  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U_   ̀   
lk  j   i    h  g  f  e  d  c  b   aZ)٩٨(، 

 إىل  الذي نفذ، ال ميكن أن جنده يف غري القرآن،الوصف الرائع هلذا املشهدفهذا 
 بعد أن أحاط م ،خلجات أفئدم و،تقاسيم وجوههم و،نبضات قلوب املؤمنني
لقرآن الكرمي  ما أخرب به ا كذلكمن هذا التصوير الدقيق، و...األعداء من كل مكان

 ، الذين مل جيدوا ما يتجهزون به لغزوة تبوك،عن أحوال عدد من فقراء املسلمني
¨  ]  :حيث قال احلق سبحانه    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }

  µ  ́   ³  ²   ±    °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©Z)٩٩(.  
   :اإلملام بالواقعة من مجيع اجلوانب و تفصيل األحداث-و

 ،رمي يف عرضه لبعض أحداث السرية النبويـة بالتفـصيل         يتميز القرآن الك  
 كمـا يف قـصة      ، ال جندها يف مصدر آخـر      اليت شاراتاإل و ،إيراد اجلزئيات و

                                                
  .٤٢:  األنفال)٩٧(
  .١١ – ١٠:  األحزاب)٩٨(
  .٩٢:  التوبة)٩٩(
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لوقـائع غـزوة    كما ورد يف تسجيله      و ،)١٠٠( بزينب رضي اهللا عنها    rزواجه  
، مـا خيـتلج يف صـدورهم       و خروج املسلمني  و ، بذكر أسباا  ،بدر الكربى 

 ،شـهود املالئكـة القتـال      و ،مواقع الفريقني ، و ت النصر مقوما إىل   التلميحو
الشيء نفسه يقـال     و ،)١٠١(األسرى بعد أن حتقق النصر     و احلديث عن الغنائم  و

 حيث سجل أحداثها على حنو بـالغ        ،عن عرض القرآن الكرمي لغزوة األحزاب     
  .)١٠٢( يف سورة األحزاب،اإلبداع و،الدقة
  :جياز حلكمة أرادها اهللا سبحانهإل ا-ز

ل السمة الغالبة على طريقة القرآن يف عرض أحداث السرية النبوية هـي       لع
  .العظة واالكتفاء من عرض الواقعة بالقدر الذي حيقق العربة و،اإلجياز الشديد

 يف مفتتح سورة ،هكذا جاء حديث القرآن عن معجزة اإلسراء يف آية واحدة
(     !  "  #  $  %  &  '  )     ]  : يف قوله تعاىل،اإلسراء

  6  5  4      3  21  0     /  .  -   ,  +  *Z)من ذلك  و)١٠٣
 يف قوله ،الكرمي يف سورة التحرميا ذكر القرآن  مم،أزواجهمع  rقع للرسول و ما

 فالقرآن )١٠٤(Z!  "  #    $  %  &  '  )(  *    +  ,-  .   /    0    ]  :تعاىل
 اكتفاء بتقرير احلكم ؛م بتفاصيلهاال يهت و،يؤكد حدوثها و،الواقعة إىل هنا يشري

                                                
  .٣٨ – ٣٦:  األحزاب)١٠٠(
 ٧١، ٦٧، ٤٧، ٤٥، ٤٤، ٤٢، ٤١، ١٧، ١٦،  ١٥،  ١٢،  ٧،  ١:  راجع سـورة األنفـال     )١٠١(

  .١٢٦-١٢٣آل عمران وسورة 
  .٩:  السرية النبوية يف القرآن الكرمي)١٠٢(
  .١:  اإلسراء)١٠٣(
  .١:  التحرمي)١٠٤(
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  .اهلدف من سرد الواقعة و ألنه الغاية؛ الذي يعترب أهم من كل التفاصيل،الشرعي
  : مشاهد االعتبار من أحداث السرية التركيز على-ح

 جند ،استعمال أسلوب اإلجياز يف عرض أحداث السرية النبوية إىل باإلضافة
من  و،مواطن العربة من األحداث و،الدروس و،القرآن الكرمي يتميز ببيان احلكم

  ليكون داعياً،ذلك ما ساقه يف أعقاب غزوة أحد من تذكري بانتصار يوم بدر
 ؛ باهلزمية مع عدم االنشغال، والثبات عند القتال،rامتثال أوامر الرسول إىل  هلم

/  0  1  2      3   54  6  7  ]  :يف ذلك يقول و،ألن احلرب سجال
  9  8Z)قوله كذلك بنفس املناسبة و.)١٠٥: [   N  M  L

  Z  Y  X  W   V  U  T  SR  Q  P  O
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ÚZ)لكنه ركز على الدروس ،فالقرآن الكرمي مل يهتم بتفاصيل احلدث )١٠٧ 
يقول سيد يف هذا السياق ، ومستقبلها و اليت تفيد األمة يف حاضرها،املهمة

، جزئياا وليس غرض القرآن الكرمي سرد األحداث بتفاصيلها ":قطب رمحه اهللا
هو داللة  و،الفائدة اليت ختدم اهلدف األساس من نزول القرآن وإمنا ذكر العربةو

  .)١٠٨("علهم يرتبطون بهج و،الناس على خالقهم
  :عناية اهللا تعاىل برسوله الكرمي إىل  التنبيه-ط

العناية اإلهلية بالرسـول      ،ظهر اآليات القرآنية املتعلقة بالسرية النبوية     ت r، 
صوب ي، و يثبت فؤاده  و ،ينري طريقه  و ،حيوطه بعنايته  و ،فاهللا تعاىل يسدد رسوله   

 ه مثل كون  ، على كثري من خصائصه    رآن الق ز كما ركّ  ،حيفظه من أعدائه  و ،اجتهاداته
 كما ذكر مجلـة كـبرية مـن         ،)١١١(ختمه للنبوة و ،)١١٠(عموم رسالته  و ،)١٠٩(بشراً
  .هذا كذلك من خصائص القرآن الكرمي يف نقل أحداث السرية النبوية، ومشائله

∗    ∗    ∗  

                                                
  .١٩-١١:  النور)١٠٧(
  .١/٥٥:  يف ظالل القرآن، سيد قطب)١٠٨(
  .٢:  يونس)١٠٩(
  .١٠٧ األنبياء – ٢٠:  األنعام)١١٠(
  .٤٠:  األحزاب)١١١(
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  الثالثاملبحث 
   من القرآن الكرمي النبوية السريةةساتنبيهات لدر

 يستفيد من اآليات القرآنية حىتصدى لدراسة السرية النبوية على كل من يت   
  :صب عينيه املالحظات التالية أن يضع نrهللا املتعلقة حبياة رسول ا

 ألنـه الكتـاب     ؛القرآن الكرمي هو املصدر األول يف دراسة السرية النبوية         - أ
 ،ياباالرت و ال يتطرق إليه الشك    و ،اليقني و  القطع الثابت عن طريق   ،املتواتر

فيجب تقدميه علـى كـل       ،)١١٢(أوالها بالقبول  و فهو بذلك أوثق املصادر   
استنتاج يعارض ما جاء به القرآن ينبغـي         أو   كل رواية  و ،املصادر األخرى 

  .وضعه جانبا واالستغناء عنه
 قدر كبري    بيان  رغم توفره على   ،سرية أو    القرآن الكرمي ليس كتاب تاريخ     -ب

  فهو كتاب هداية   ،ستيعابه لكثري من مضامينها   ا، و التاريخ و قائع السرية  و من
  .احلق إىل إرشادو

 بل كان ،كتابة التاريخ ارد أو ،فالقرآن مل يقصد استقصاء أحداث السرية   
 مـن أجـل     ،الوقائع و مكامن العربة من األحداث    إىل   غرضه لفت أنظار الناس   

  .االستفادة منها
توقع ورود تفاصيل عن    ينبغي أن ال ن    ":يقول الدكتور أكرم ضياء العمري    

 بل هو دستور    ، ألنه ليس كتابا يف التاريخ     ،األحداث التارخيية يف القرآن الكرمي    
                                                

  .١٣: نبوية يف ضوء الكتاب والسنة، حممد أبو شهبة السرية ال)١١٢(
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 إما  ،وقت نزول كثري من اآليات     و  مث إن هناك صعوبة يف معرفة أسباب       ،للحياة
 ؛حتقيـق  إىل    مما حيتـاج   ،لتضارب الروايات الواردة   أو   ،ورود روايات يف ذلك   لعدم  

  .)١١٣(" إن وجد بعد ذلك، مث إزالة التعارض،لصحيحة أوالًلروايات التمييز ا
 آن إذا مل ترد يف القر     ،وعليه ال ينبغي أن نشكك يف واقعة من وقائع السرية         

 كما ، بأول مع التفاصيلأوالً r التأريخ حلياة الرسول   ألنه مل يقصد إىل    ؛الكرمي
 بعـض   موقـف  إىل   هذا يقودنـا  و ": يقول الدكتور عماد الدين خليل     .قدمنا

 ذلك أن اعتمـاد     ،املستشرقني من القرآن كمصدر أساسي من مصادر السرية       
جيـايب   اعتمد جانبـه اإل    ،القرآن يف هذا اال ميكن أن يعترب سالحا ذا حدين         

اعتمد جانبه   و ،دروزةحممد عزة    و ،العلي أمحد   صاحل و ، كجواد علي  ،مؤرخون
ذلك بنفي   و ،همغري و ،"ولفنستون و ،شربجنر و ،وات"ـ ك ،السليب مستشرقون 

كـأن القـرآن     و ،الكثري من أحداث السرية ما دامت مل ترد يف القرآن الكرمي          
  .)١١٤("...rكتاب تارخيي خاص بتفاصيل حياة حممد 

 بني العلماء أن أهم ما ينبغي الرجوع إليه لتفسري القرآن الكرمي هو القرآن              -ج
، يؤكد احلكم و ،يبني ما أم   و ،يقيد ما أطلق   و ، ألنه يفصل ما أمجل    ،نفسه

  .هذا يسري كذلك على اآليات املتعلقة بالسرية النبويةو
 من ، للسرية النبويةبعد ذلك ال بد ملن يريد اعتماد اآليات القرآنية مصدراً        و
 :سريا مثل تف  ،التفسري باملأثور كتب  خاصة   و ، املوثقة كتب التفسري  إىل   الرجوع
الطـربي حافـل     فكتاب   .حامت أيب   ابن و ،الصنعاينو ،)١١٥(ابن كثري  و ،الطربي

                                                
  .٤٨: أكرم ضياء العمري.  السرية النبوية الصحيحة، د)١١٣(
  .١٨:  دراسة يف السرية، عماد الدين خليل)١١٤(
  .٤٩:  السرية النبوية الصحيحة)١١٥(
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 ،كتب احلديث أبواب التفسري يف     و ،ث خاصة قسم املبع   ،وضوعات يف السرية  بامل
كذا ، و مهم من اهتمامها    ألا خصت التفسري جبانب    ؛ الصحاح  كتب سيماالو

غريها من كتب  و،املنسوخ و كتب الناسخ  و ،ولز  ناالطالع على كتب أسباب ال    
 املتعلقة بالسرية على وجههـا      ،يات القرآنية علوم القرآن اليت تعيننا على فهم اآل      

  .)١١٦(الصحيح
∗    ∗    ∗  

                                                
  .٣٣:  مصادر السرية النبوية وتقوميها)١١٦(
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  الرابعاملبحث 
   للسرية النبويةاًكتب التفسري مصدر

قَتمبا تلقيه من أضواء علـى       ،م كتب التفسري خدمة جليلة للسرية النبوية      د 
بساا يشرح مال  و ،لي سياقاا  مما جي  ،r املتعلقة حبياة الرسول     ،اآليات القرآنية 

 ، كما تقوم بتوثيق كثري من الروايـات الثمينـة     ،اخلاصة لدى الدارسني   و امةالع
  .التاريخ والسرية ومتكننا من تكميل الناقص منها يف كتب احلديثو

تشتمل كتب التفسري باملأثور على كثري من مرويات السرية النبوية عـن            و
يف ذلك تأكيد  و،)١١٧( عكس كتب السرية، يقل فيها ااهيل ،التابعني و الصحابة

  .rعلى أمهيتها البالغة لكل من يتصدى لدراسة حياة الرسول 
  :أثور خالل القرون الثالثة األوىل نظرة على أهم كتب التفسري بامل-١

ظهرت أوىل كتب التفسري مع طبقة كبار التابعني، فذكر الطربي ضمن جـامع             
ماء املفـسرين حممـوداً     ذكر األخبار عن بعض السلف فيمن كان من قد        (البيان باب   

هـ كتب تفسرياً للقرآن رواية عن شـيخه        ١٥٤أن جماهد بن جرب ت    ) علمه بالتفسري 
، كما أورد ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل ضمن ترمجة عطـاء بـن               )١١٨(ابن عباس 

                                                
ندوة العنايـة بالـسنة     :  الدكتور عصام احلميدان    السرية النبوية من خالل أهم كتب التفسري،       )١١٧(

  .٢٣ص : والسرية
تفسري جماهـد، راجـع طبعـة دار الفكـر     :  ميكن الوقوف على أمثلة من أحاديث السرية يف       )١١٨(

  .٩٨ – ٩٢ – ٨٠ ص ١، ج ١٩٤-١٥٨ اآليات -  ه١٤١٠اإلسالمي احلديث بالقاهرة 
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دينار اهلذيل أن التابعي سعيد بن جبري كتب تفسرياً لعبد امللك بن مـروان األمـوي                
  .ألفوا أيضاً أجزاء يف التفسري" تفاسري للقرآن"ار التابعني ؛ كما ألف كب ه٨٦ت

زيد بـن    و ،)١١٩(هـ١٣٥ عطاء اخلرساين  جزء التفسري املبكرة    أجزاءمن  و
 ،)١٢٠(هـ١٥٠مقاتل بن سليمان     :ممن ألف تفاسري   و ،هـ١٣٦أسلم العدوي   

نعـيم   أيب نافع بن و،)١٢١(هـ١٦١سفيان الثوري  و، ه١٥٩شعبة بن احلجاج   و
حيىي بن ميـان   و،)١٢٣(هـ١٧٩مسلم بن خالد الزجني  و،)١٢٢(هـ١٦٩القارئ  
 بن وهب املصري املالكي     اهللا عبد و ،  ه١٩٨وكيع بن اجلراح     و ،)١٢٤(هـ١٨٨
  .)١٢٥(هـ١٩٨سفيان بن عيينة  و ه١٩٧

مـام عبـد الـرزاق بـن مهـام الـصنعاين            اإل :مث جاء يف القرن الثالث    
 ، ه٢٢٧ر اخلرساين سعيد بن منصو و، ه٢٢٢إياس  أيب  آدم بن  و ،)١٢٦(هـ٢١١

بقي بـن خملـد    و، ه٢٤٩د الكشي يد بن محعب و، ه٢٣٨ بن راهويه   إسحاقو
                                                

مت بشري ياسني، املدينة املنـورة، مكتبـة         جزء يف تفسري عطاء اخلرساين، حتقيق ودراسة حك        )١١٩(
  . ه١٤٠٨الدار، 

  . طبعة دار احلديث بالقاهرة)١٢٠(
  .هـ١٤٠٣ طبعة دار الكتب العلمية )١٢١(
 جزء يف تفسري نافع بن أيب نعيم القارئ، حتقيق ودراسة حكمت بشري ياسني، مكتبـة الـدار                  )١٢٢(

  . ه١٤٠٨باملدينة املنورة، 
  ...د الزجني، بتحقيق حكمت بشري ياسني جزء يف تفسري مسلم بن خال)١٢٣(
  ... جزء يف تفسري حيىي بن ميان الزجني، بتحقيق حكمت بشري ياسني)١٢٤(
  . حققه الدكتور مصطفى مسلم، وأخرجه يف أربعة أجزاء)١٢٥(
 حامت، تشتمل علـى تفـسري سـوريت          امش تفسري ابن   ، خملف بنية العرف، قطعة منه      حقق )١٢٦(

  . ه١٤٢٥ر ابن حزم، طبعة دا. عمران والنساء آل
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  . ه٢٧٦القرطيب األندلسي 
ملفسرين حممد بـن جعفـر الطـربي        وعلى رأس القرن الثالث جاء إمام ا      

 الرمحن عبد و ،)١٢٧(هـ٣١٨ بن املنذر النيسابوري     إبراهيمحممد بن    و ،  ه٣١٠
تفاسري هؤالء الثالثة اسـتفادت مـن التفاسـري     و،  ه٣٢٧حامت الرازي    أيب   بن

  .تعج بكثري من مرويات السرية النبوية و،السابقة
  نـشري  ، السرية النبوية  ةملعرفة قيمة التفاسري املبكرة للقرآن الكرمي يف كتاب       و

 فعبد الرازق بن ،أن مصنفيها تتلمذوا مباشرة على كبار مدوين السرية النبوية      إىل  
كـان  ، و   ه١٥٣ كان من كبار تالمذة معمر بن راشد         ،  ه٢١١مهام الصنعاين   

 ، فسمعها منه الـصنعاين بـاليمن      ،  ه١٢٤ املغازي عن الزهري      روى معمر قد 
من املعلوم أن مغازي معمر بـن راشـد         ، و  منها يف تفسريه   ن قسما وافراً  مضو

 عن طريق الواقدي فأخرج أحاديثها ضمن القسم        ،  ه٢٣٠ابن سعد    إىل   وصلت
  .)١٢٨(ن كتاب الطبقات الكربىاألول م

 :وفيما يلي سوف نلقي نظرة على مرويات السرية يف تفـسريين مهمـني            
 لنلمس  ؛حامت الرازي  أيب    تفسري ابن  :ثانيهما و ، تفسري ابن جرير الطربي    :أوهلما

  . مدى غنامها مبرويات السرية النبويةعن قرٍب
                                                

 املوجود من األصول املخطوطة هلذا التفسري ينتهي إىل آخر سورة العنكبوت، وقـد عمـدت                )١٢٧(
جامعة أم القرى إىل تقسيمه على طلبة الدراسات العليا، وطبعت منه بعـض الرسـائل منـذ       

ـ                 ه١٤٠٨ ري ، مث طبعه أسعد حممد الطيب دون حتقيق بعد مجع القسم املفقود من بعض التفاس
  .مكتبة نزار الباز باململكة العربية السعوديةاملتأخرة ونشرته، 

ضمن حبـوث   :  مرويات أسباب النـزول مصدراً للسرية النبوية، الدكتور عبد الرزاق هرماس          )١٢٨(
  . وما بعدها١٨٢م، ص ٢٠٠٦، السنة ٥جملة السنة النبوية، العدد 
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   : مرويات السرية النبوية يف تفسري ابن جرير الطربي-٢
 فأصحها تفسري حممد بـن  ،أما التفاسري اليت بأيدي الناس  ":قول ابن تيمية  ي

لـيس فيـه     و ، فإنه يذكر مقاالت السلف باألسـانيد الثابتـة        ،جرير الطربي 
مجع العلماء املعتربون أنه مل يؤلـف يف التفـسري          أ ":قال السيوطي  و )١٢٩("بدعة
  .)١٣٠("مثله

أمهيـة قـصوى     و ،ه ذو فائدة   فإن ،مزايا هذا التفسري الكثرية    إىل   باإلضافةو
 بسبب احتفاظه بالعديد من املرويات الثمينـة ألشـهر          ،لدارس السرية النبوية  

  .املدونني األوائل للسرية النبوية
بتحقيق حممود   ، من هذا الكتاب   ، فقط ،فمن خالل جرد للجزءين األولني    

 ،)١٣١( وجدت لعروة مخس روايات    ،شاكر أمحد   تعليق و مراجعة و ،حممد شاكر 
 ،)١٣٣(حملمد بن مسلم بن شهاب اثنا عشر رواية        و ،)١٣٢(ب بن منبه روايتني   لوهو
سـفيان   أيب  مـن طريـق  : منها واحدة،سبعون رواية و ملعمر بن راشد اثنتان   و

                                                
  .٢/١٩٢:  جمموع فتاوى ابن تيمية)١٢٩(
  .٢/١٩٠:  اإلتقان)١٣٠(
، ١/٢٤، والثالثة من طريق ابـن شـها ب          ١/٤٣٧ األوىل والثانية من طريق هشام بن عروة         )١٣١(

  .١٩٣-١/١٨٧والرابعة واخلامسة من طريق سعيد اجلريري 
 بـن مهـرب   الـرمحن  عبد والثانية من طريق عمر بن     ١/٥١٨ األوىل من طريق ابن اسعاف       )١٣٢(

١/٥٢٥.  
، ٣١-١/٢٩ثنتان من طريق عقيل بـن خالـد         ، وا ٦٢-٥٤-١/٢٤ ثالث من طريق يونس      )١٣٣(

، ١/٦٣، وواحدة من طريق سفيان بن عيينـة         ٦٥-١/٥٩واثنتان من طريق عمارة بن غزية       
  .٤٩٩-٢/٤٩٩: واثنتان من طريق معمر
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 ، أي سبعون رواية   ،الباقي و ،)١٣٥( من طريق حممد بن ثور     واحدة و ،)١٣٤(العمري
   .)١٣٦(كلها عن طريق عبد الرزاق الصنعاين

واحـدة مـن طريـق       :مثان روايـات   و مائةار  بن يس  إسحاق وحملمد بن 
 بكـري من طريـق يـونس بـن         و ،)١٣٨(عبدةطريق   أخرى من  و ،)١٣٧(احملاريب

 كلها من طريق سلمة بن الفـضل    ،عشر روايات  و  أي مائة  ،الباقي و ،)١٣٩(مثانية
الن من الكتاب يتضمنان هذا العـدد مـن         فإذا كان اجلزءان األو    ؛)١٤٠(األبرش

                                                
  .، حتقيق شاكر٢/٤٩٩ تفسري الطربي )١٣٤(
  .١/٩٦ نفسه )١٣٥(
)٤٠٠،  ٣٩٦،  ٣٩١،  ٣٨٩،  ٣٥٥،  ٣٥٠،  ٣٣٥،  ٣٢٣،  ٢٦٦،  ٢٠٥،  ١٩٥،  ١/١٨٧ )١٣٦ ،

٢/٥٣،  ٥٤٦،  ٥١٤،  ٥٠٥،  ٤٩٩،  ٤٨٧،  ٤٧٩،  ٤٧٥،  ٤٧٤،  ٤٦٤،  ٤٣٧،  ٤٣٦ ،
١٩٢،  ١٧٨،  ١٧٥،  ١٧١،  ١٦١،  ١٢٨،  ١٢٥،  ١١٤،  ١١٢،  ١٠٥،  ١٠٢،  ٨٩،  ٧٦ ،

٣٢٠،  ٢٨٥،  ٢٧٥،  ٢٧١،  ٢٦٠،  ٢٥٢،  ٢٣٠،  ٢٢١،  ٢١٦،  ٢١٤،  ٢٠٤،  ٢٠١ ،
ــرر، ٣٢٦ ، ٤٩٩، ٤٨١، ٤٧٤، ٤٥٩، ٤٥٣، ٤٢٠، ٤١٦، ٣٨٣، ٣٦٣، ٣٢٩ مكـ
٥٦٧، ٥٥٣، ٥٣٨، ٥٢٩، ٥٢٥، ٥٢٤، ٥٢٠، ٥٠٤.  

  .١/٢٠٠:  نفسه)١٣٧(
  .١/٢٠٠:  نفسه)١٣٨(
  .٥٥١، ٥١٦، ٥١٣، ٤٠٠، ٣٩٨، ٣٣٤، ٢/٢٧٧، ١/٩٠:  نفسه)١٣٩(
 مكـرر،   ٢٤٩،  ٢٤٦،  ٢٤٤،  ٢٤٣،  ٢٤١،  ٢٣٦،  ٢٣٤،  ٢٣٣،  ٢٢٨،  ١/٢١٦:  نفسه )١٤٠(

ــرر، ٢٥١ ، ٣٣٠، ٣٢١، ٣١٢، ٢٩٧، ٢٩٠، ٢٨٢، ٢٨٠، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٦ مكـ
٤٦٧،  ٤٣٣،  ٤٠٩،  ٣٨٣،  ٣٧٩،  ٣٧٦،  ٣٧٠،  ٣٦٣،  ٣٥٩،  ٣٥٦ ،٣٤٦،  ٣٣٢ ،
، ٥٦٤، ٥٥٨، ٥٥٥، ٥٣٢ مكرر، ٥٣٠، ٥٢٩ مكرر،   ٥١٨،  ٥٠٧،  ٥٠٣،  ٤٧٩،  ٤٧٦
٥٧١، ٥٧٠.  

، ٩٨،  ٩٦،  ٨٦،  ٧٧،  ٦٦،  ٦٥ مكـرر،    ٦٢،  ٥٢ مكـرر،    ٥١ مكرر،   ٤٥،  ٤٠،  ٢/٧  
= 
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٥٤ 

 خاصة إذا عرفنا أن     ،جزاء تشتمل على عدد أوفر    الروايات فال شك أن بقية األ     
  .مطلع سورة البقرة ال يتضمن آيات كثرية هلا عالقة مباشرة بالسرية النبوية

 يتميز مبنهجه   ،جرير رمحه اهللا يف تفسريه للقرآن الكرمي      املهم عندنا أن ابن     و
  على مـا    حيث يفسر اآليات مستشهداً    ، كبار العلماء  له به  الذي شهد    ،الرفيع

 ،يتحفنا مبرويات غاية يف األمهية     و ،التابعني و الصحابة إىل   يقوله مبا يرويه بسنده   
 ،)١٤١(يرجح بينها و بل يتعرض لتوجيه األقوال،مث هو ال يقتصر على جمرد الرواية  

 ألنه مجع يف تفسريه لآليات املتعلقـة حبيـاة          ؛هذا مفيد لدارس السرية النبوية    و
الفهم الـسليم لتـدرج الـدعوة        و ، املختلفة  استيعاب الروايات  ني ب ،الرسول

  .تاريخ اإلسالم واإلسالمية
  :مناذج من مرويات الطربي يف السرية النبوية -٣

 إسـحاق   حدثنا ابن  : حدثنا يونس بن بكري قال     :كريب قال  أبو   حدثنا -
 بن جبري   حدثين سعيد  : قال ،حممد موىل زيد بن ثابت     أيب    حدثين حممد بن   :قال
منا مدة الدنيا سبعة آالف     إ : كانت يهود يقولون   :ن عباس قال   عن اب  ،عكرمةأو  
 مـن   واحداًإمنا يعذب اهللا الناس يوم القيامة كل ألف سنة من الدنيا يوماً، و سنة

T  S  R  Q  ]  : فأنزل اهللا يف ذلك قوهلم     ،إا سبعة أيام  ، و أيام اآلخرة 
                                                = 

١٢٥،  ١١٤،  ١١٢،  ١٠٥،  ٢٥١،  ٢٥٠،  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ٢٤٠،  ١٧٨،  ١٦٩،  ١٦١ ،
٢٣٠،  ٢٢١،  ٢١٦،  ٢١٤،  ٢٠٤،  ٢٠١،  ١٩٢،  ١٧٨،  ١٧٥،  ١٧١،  ١٦١،  ١٢٨ ،
٣٠٥،  ٣٠٢،  ٢٩٩،  ٢٨٧،  ٢٨٦،  ٢٨٤،  ٢٨٠،  ٢٧٨،  ٢٦١،  ٢٧١،  ٢٦٠،  ٢٥٢ ،
٣٩٨،  ٣٩١،  ٣٧١،  ٣٦٩،  ٣٦٤،  ٣٦٣،  ٣٤٥،  ٣٤٤،  ٣٣٣،  ٣٢٥،  ٣٢٠،  ٣٠٩ ،
  .٥٥١، ٥١٣؛ ٤٩٩، ٤٦١، ٤٦٠، ٤١٨، ٤١٧، ٤١٢، ٤٠٧، ٤٠١

  .١/٢١٠:  التفسري واملفسرون)١٤١(
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W  V     U Z  ١٤٢(اآلية(.  
 منري عن هشام بن عروة عن أبيه عـن           حدثنا ابن  :حدثنا ابن وكيع قال    -

 لبيد بن   : من يهود بين زريق يقال له       يهوديr  اهللا   ر رسولَ حس :عائشة قالت 
  .)١٤٣(فعلهما  ول إليه أنه يفعل الشيءيخ يr حىت كان رسول اهللا ،األعصم
 عن  ،سفيان العمري  أبو    حدثنا : قال ، حدثنا احلسني  :حدثنا القاسم قال   -

̀  b   a  ]  :قتادة و معمر عن الزهري     _  ̂Z كعب بن   :قال
  .)١٤٤(األشرف
 عن ،إسحاق حدثين ابن : قال، حدثنا سلمة: قال،حدثين ابن محيد -

فيهم  و،اهللا و، فينا: قالوا، عن أشياخ منهم،عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري
!  "  #       ]  :يف اليهود نزلت هذه القصة يعين و يعين يف األنصار.نزلت

 $ 0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  % Zكنا : قالوا 
 فكانوا ،ل الكتاب أهمه وحنن أهل الشرك و، يف اجلاهليةقد علوناهم دهراً

 فلما بعث اهللا ،إرم وا اآلن مبعثه قد أظل زمانه يقتلكم قتل عاد إن نبي:يقولون
1  2   ] :  يقول اهللا تعاىل،وا بهاتبعناه كفر و من قريشهتعاىل ذكره رسول

6  5  4  3 Z)١٤٥(.  
  :مرويات السرية يف تفسري ابن حامت الرازي -٤

مفـسرا   و  حمدثا ،)هـ٣٢٧-٢٤٠(حامت الرازي    أيب    بن الرمحن عبديعترب  
                                                

  .٢٧٨ – ٢/٢٧٧:  تفسري الطربي)١٤٢(
  .٢/٤٣٧:  تفسري الطربي)١٤٣(
  .٢/٤٩٩:  نفسه)١٤٤(
  .٢/٣٧٣:  اإلتقان)١٤٥(
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٥٦ 

يف جمال التفسري يعد من طبقة ابن جرير      و ،السنن و فقد عاصر أصحاب الصحاح   
" التـابعني  والصحابة وr عن الرسول تفسري القرآن العظيم مسنداً   " له   ،الطربي

 حيث احتفظ لنا    ،الذي يعترب من املصادر املهمة يف تفسري القرآن الكرمي باملأثور         
قد أثىن عليه مجع من     ، و فيه بالعديد من املصنفات اليت أصبحت يف عداد املفقود        

عبد  و  الذي قال يف تفسريه مع تفاسري الطربي       ، منهم احلافظ ابن حجر    ،العلماء
من التفسري   ذه التفاسري األربعة قل أن يشذ عنها شيء       ه ":ابن املنذر  و محيد بنا

   .)١٤٦(املقطوع على التابعني و،املوقوف على الصحابة و،املرفوع
حامت الرازي العديد من روايات السرية عن العديد مـن           أيب   لقد أورد ابن  

مـن  و .إسحاق كذا ابن  و ،ابن شهاب الزهري   و ، عروة : مثل ،وائلاملدونني األ 
 من هـذا     الزهراين اهللا عبد أمحد   القسم الذي حققه الدكتور     إىل خالل الرجوع 

 ،اجلزء األول من سـورة البقـرة       و  الذي يتضمن تفسري سورة الفاحتة     ،الكتاب
 اليت حيتفظ ا هـذا      ، نالحظ أمثلة جلية للقدر الكبري من روايات السرية        ،فقط

   .التفسري
 ،صمد بن معقل   أغلبها عن عبد ال    ، روايات  مثان :فقد أورد لوهب بن منبه    

  .)١٤٧( بن مهربالرمحن عبد والباقي عن عمرو بن دينارو
 ، بطـرق خمتلفـة  ،مد بن مسلم بن شهاب الزهري سبع روايات       حملوأورد  

أورد ملوسى بن  و،)١٤٨(غريمها و ،معمر بن راشد  و ،إسحاق  طريق حممد بن   :منها
                                                

  .١/٢٠٢:  العجاب يف بيان األسباب)١٤٦(
–٢٢٢–٢٠١–١٩٩–١٧٨–١٧٧–١٢٨–١/١٢٧:  تفسري القرآن العظيم، البن أيب حامت      )١٤٧(

٢٢٤.  
  .٣٣١ – ١/٢٨٢:  نفسه)١٤٨(
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 روى ملعمر بن راشد تـسعا      و ،)١٤٩(عقبة رواية واحدة من طريق سفيان الثوري      
  .)١٥٠(ق بن مهام الصنعاينا كلها من طريق عبد الرز،أربعني روايةو

 كلها من طريق سـلمة  ،إحدى عشرة رواية   و مائة إسحاق كما أورد البن  
  .)١٥١(بن الفضل األبرش

اجلـزء األول   و وهذا الكم من الروايات املستخرج من تفسري سورة الفاحتة        
حامت من   أيب   تفسري ابن من سورة البقرة كاف إلطالعنا على كثافة ما يوجد يف           
 خاصة منها سرية ابن    و روايات متكننا من تكملة النقص املوجود يف كتب السرية        

 الـذي  و ، الذي حذفه ابن هشام    ،أ املبتد :املسمى ،يف القسم األول منها    إسحاق
ترتيبـه   و ميكن إعـادة مجعـه     ، من هذه السورة   ١٤١ينتهي عند تفسري اآلية     

  .حامت الرازي أيب ى رأسها تفسري ابنعل و،باالستعانة بكتب التفسري
  :حامت أيب مناذج من مرويات السرية يف تفسري ابن -٥
 :إسحاق  قال حممد بن: قال،ثنا سلمة ،غسان أبو  أنبأ، حدثنا حممد بن حيىي   -١

 ، عن ابن عبـاس ،سعيد بن جبري أو    عن عكرمة  ،حممد أيب   حدثين حممد بن  
 %   &  '  )  (  *   +  !  "  #       $ ] : rاهللا لنبيه   يقول  

  1  0  /  .  -  ,Z ــاملوت علــى أي  أي ادعــوا ب
  .)١٥٢(r فأبوا ذلك على رسول اهللا ؛الفريقني أكذب

                                                
  .١/٣٠٦:  نفسه)١٤٩(
  .١/٥٧٦:  نفسه)١٥٠(
  .١/٥٥١:  نفسه)١٥١(
  . العماري الزهرايناهللا عبدأمحد : ، حتقيق١/٢٨٤:  تفسري ابن أيب حامت)١٥٢(
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 : عن قتادة يف قولـه    ، ثنا معمر  ، أنبا عبد الرزاق   ،ربيع أيب   حدثنا احلسن بن   -٢
[  Ð           Ï  Î  Í  Ì  ËZهذه يف املنافقني: قال .  

:  قتادة يف قوله، أنبا معمر، الرزاقنبا عبدأ ،الربيعأيب  بن حدثنا احلسن -٣
[0  /  .  -  ,  +   *Z:كانوا يقولون بأنه : قال 

  .)١٥٣(Z 1  2   3  4  5  6] سيأيت نيب 
 :إسحاق  قال حممد بن: قال، ثنا سلمة،غسان أبو نباأ ، حدثنا حممد بن حيىي-٤

 سعيد أو  عن عكرمة-حممد أيب يعين حممد بن-حدثين موىل زيد بن ثابت 
وريا األعور لرسول اهللا ص بن اهللا عبدال ق : عن ابن عباس قال،جبري بنا
r:تِد ما اهلدى إال ما حنن عليه فاتبع ت النصارى مثل قال و،نا يا حممد

Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î          Í  Ì     Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  ]  : فأنزل اهللا،ذلك
  Ö          Õ  ÔZ)١٥٤(.   

∗    ∗    ∗  
  

                                                
  .١/٢٧٥: نفسه)١٥٣(
  .١/٤٠٥:  نفسه)١٥٤(
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  اخلامساملبحث 
   للسرية النبويةاًكتب علوم القرآن مصدر

 مبا تضيف من ،سرية النبويةكثرية هي علوم القرآن اليت تقدم خدمة جليلة لل       
  .r املتعلقة حبياة الرسول ،إفادات مهمة تسهم يف تفسري اآليات القرآنية

   : علوم القرآن مبباحث السرية النبوية أربعة علوممن ألصِقو
  .ولز نسباب الأ -
  .فضائل القرآن -
  .وخاملنس والناسخ -
  .املدين واملكي -
  .سنحاول احلديث بتركيز عن كل واحد منهاو

  : للسرية النبويةول مصدراًز ن مرويات أسباب ال-١
   :ول بني مصادر السرية من جهتنينـزتظهر أمهية علم أسباب ال

 منذ أن أكرمه اهللا     ،rهللا   لكونه يهتم بأحوال نزول الوحي على رسول ا        :األوىل
 البد من القـول أوالً     و ... ":يف ذلك يقول الواحدي   ، و الرسالة و بالنبوة

تعهد  و rكيفية نزول القرآن ابتداء على رسول اهللا         و يف مبادئ الوحي  
القول فيها على طريق     و الكشف عن تلك األحوال    و يلز  نجربيل إياه بالت  

  .)١٥٥("اإلمجال 
                                                

  .١١: الواحدي: زول  أسباب الن)١٥٥(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٦٠ 

تـصنيف كتبـهم    وول يف ختريجنـزصنفني يف أسباب ال اعتماد امل :اجلهة الثانية 
 لذلك قال ابن حجر عند ذكر مـصادره يف          ،السري و على كتب املغازي  

 مث مبا استفدته من كـالم       ،الواحديفأبدأ غالبا بكالم     ":مقدمة العجاب 
كتـب   و  مث مبا التقطته من كتب غريمها من كتـب التفـسري           ،اجلعربي
  .)١٥٦(..".املغازي

 من مولده إىل وفاتـه      rم السرية النبوية يدرس حياة الرسول       وملّا كان عل  
زول جزءاً من     مع ما تعلق بذلك من أمور نبوته، فقد كانت أحاديث أسباب الن           

تاريخ الرسالة احملمدية؛ لذلك قال الزركشي يف بيان أمهيـة معرفـة مرويـات     
ـ          : "... أسباب نزول القرآن   رى وأخطأ من زعم أنه ال طائل حتته جلريانـه جم

  .)١٥٧("التاريخ
مما يؤيد هذه األخبار أمهية أا نقلت كيفية نزول الوحي على رسول            مث إن   

، واألحوال اليت تعِرض له عند ذلك، وهـذا جانـب يتـصل مبـسألة               rاهللا  
االستدالل على صدق النبوة؛ كما تضمنت هذه األخبار كيفية تلقي الـصحابة          

ه الصالة والسالم ممـا يـدخل يف        رضي اهللا عنهم للوحي الذي خيربهم به علي       
  .)١٥٨(موضوع علم السرية

زول ما أخرجه أصـحاب اجلوامـع احلديثيـة           وأصح مرويات أسباب الن   
كاإلمام البخاري يف كتاب التفسري، إذ أن الغالب على أحاديث أبـواب هـذا    

                                                
  .١١:  العجاب يف ذكر األسباب)١٥٦(
  .٢٢، ص١الزركشي، الربهان، جـ )١٥٧(
  .١١زول، ص  الواحدي، أسباب الن: انظر )١٥٨(
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؛ مث إن الناظر يف أخبار السرية اليت نقلت عن          )١٥٩(الكتاب أا يف حكم املرفوع    
 عليه احتفاهلم بأحاديـث     فخ كموسى بن عقبة، وابن إسحاق لن ي       املتقدمني

  .زول أسباب الن
زول ما يتعلق بضبط تواريخ       استفاده املؤلفون يف السرية من أسباب الن      ومما  

األحداث والوقائع، أو االستدالل على زمن وقوع املغازي،،،، فقد وقع عند ابن     
كانت يف شـعبان سـنة      ) عيريساملُ(إسحاق وابن هشام أن غزوة بين املصطلق        

يف شـعبان سـنة مخـس مـن         : "ويف طبقات ابن سـعد أـا      ،  )١٦٠(ست
  .)١٦١(..."مهاجره

وقد اختلف يف وقت هذه الغزاة، قيـل كانـت قبـل       : "قال ابن عبد الرب   
  .)١٦٢("اخلندق وقريطة وقيل كانت بعد ذلك، وهو الصواب إن شاء اهللا

نة ست هو اقتراا حبادثـة      أما دليل ترجيح قول ابن إسحاق أا كانت س        
اإلفك ونزول سورة النور يف هذه السنة، لذلك عمد اإلمام البخاري عند ذكر             
غزوة بين املصطلق يف كتاب اجلهاد إىل تضمني ترمجة الباب حديث النعمان بن             

  ).عيكان حديث اإلفك يف غزوة املريس: (راشد عن الزهري
 مجعـوا فيهـا هـذه       ،همةقد ألف العلماء بعد القرن الثالث مؤلفات م       و

ـ :من أشهرها و،زاد بعضهم على بعض    و ،الروايات ول للواحـدي  ز ن أسباب ال
                                                

  .٧٤٤-٧٤٣، ص ٨ابن حجر، فتح الباري، جـ: انظر )١٥٩(
  .٣٣٣، ص٣، جـrابن هشام، سرية النيب : انظر )١٦٠(
  .٢٨١، ١الطبقات، جـ: ابن سعد )١٦١(
  .١٨٩ ابن عبد الرب، الدرر، ص )١٦٢(
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لبـاب   و، ه٨٥٢ البن حجر العـسقالين    ،العجاب يف بيان األسباب    و ،  ه٤٦٨
  . ه٩١١للسيوطي  زول،  يف أسباب النالنقول

   : كتب فضائل القرآن مصدرا للسرية النبوية-٢
 يف التعامل مع كتاب اهللا      r عن هديه    باراًتتضمن كتب فضائل القرآن أخ    

من املصنفات   و ،جزئياً أو   ثواب تالوته كلياً   إىل    باإلضافة ،تعليماً و  تعلماً :تعاىل
  :األوىل يف هذا العلم

  . ه٢٠٤ لإلمام الشافعي :منافع القرآن -
  . ه٢٢٤يب عبيد القاسم بن سالم البغدادي  أل:آدابه وفضائل القرآن -
  . ه٢٢٩ خللف بن هشام بن ثعلب البزار :فضائل القرآن -
  . ه٢٤٥ هلشام بن عمار السلمي :فضائل القرآن -
  . ه٢٤٦ حلفص بن عمر الدوري :فضائل القرآن -
  . ه٢٥٧ أليب الفضل الرياشي البصري :فضائل القرآن -
  . ه٢٦٠ ليحىي بن زكرياء ابن مزين :فضائل القرآن -
  . ه٢٩٠ حنو :ل لعلي بن احلسن بن فضا:فضائل القرآن -
  . ه٢٩٤ حملمد بن أيوب ابن الضريس الرازي :فضائل القرآن -
  . ه٢٩٧شيبة  أيب مد بن عثمان ابنحمل :فضائل القرآن -
  . ه٣٠١ أليب بكر الفريايب :فضائل القرآن -
  . ه٣٠٣ ألمحد بن شعيب النسائي :فضائل القرآن -
  . ه٣٠٥ أليب احلسن العسكري :ثواب القرآن -
  . ه٣١٠ داود أيب  البن:لقرآنفضائل ا -
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  .)١٦٣(هناك مصنفات أخرى كثريةو
 كانوا يعتنون ذا العلم     ،أن أصحاب املصنفات احلديثية    إىل   نبغي اإلشارة يو

 ،هـذا صـنيع البخـاري      و ،كتب يف مؤلفـام    و من خالل ختصيصه بأبواب   
  .غريهم و،النسائي و،أيب داود و،الترمذيو

ل القرآن تفاصيل مهمة عـن مجـع     دارس السرية يستفيد من كتب فضائ     و
كيف كان   و ،هباتكُ و ،)١٦٥(قراء الوحي  و ،)١٦٤(rالوحي على عهد رسول اهللا      

r    كيف كان    و ،)١٦٦(يبني له موضع اآليات    و ، يستدعي من شاء منهمr  يلتزم 
كيف  و ،)١٦٩(عرضه على جربيل   و ،)١٦٨(أحواله عند القراءة   و ،)١٦٧(ورده اليومي 

  .)١٧٠(اآليات و نزول السورyتلقى الصحابة 
  : للسرية النبويةخ واملنسوخ مصدراً كتب الناس-٣

قـد   و، عظيم الشأن-املنسوخ و يعين الناسخ -العلم به   و ":يقول الزركشي 
أبو عبيد القاسم    و ، قتادة بن دعامة السدوسي    : منهم ،صنف فيه مجاعة كثريون   

هبة اهللا بـن سـالم      ، و أبو جعفر النحاس  ، و ود السجستاين أبو دا ، و سالم بنا
                                                

  .٢٢ – ١١: مقدمة حتقيق فضائل القرآن، لإلمام النسائي، للدكتور فاروق محادة:  راجع)١٦٣(
  .٦٧: القرآن، للنسائيفضائل :  انظر)١٦٤(
  .٦٤: نفسه:  انظر)١٦٥(
  .١/٣١٢: فضائل القرآن، أليب عبيد:  انظر)١٦٦(
  .١٠١: ، والنسائي١/٣٥٥: املصدر نفسه:  انظر)١٦٧(
  .١/٣١٤: ، وأبو عبيد١٠٣: فضائل القرآن للنسائي:  انظر)١٦٨(
  .٦١: املصدر نفسه:  انظر)١٦٩(
  .٢/٥١: فضائل القرآن، أليب عبيد:  انظر)١٧٠(
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  .)١٧١("غريهم  و،مكي و،نباريابن األ و،ابن اجلوزي، وابن العريب، والضرير
املنسوخ طائفة من أخبار السرية مثل أحاديث        و قد تضمنت كتب الناسخ   و

 ، على التخيري بعد اهلجـرة     اًجبا و ،زول تشريع الصيام  خرب ن  و ،)١٧٢(نسخ القبلة 
 ،نـسخ أحكـام اجلهـاد     و ،)١٧٣( على التعيني   بعد ذلك فأصبح واجباً    نسخهو
وقويت شوكته عقـب      حني متهد اإلسالم   ، اليت شرعت بعد غزوة بدر     ،الغزوو

  .)١٧٤(غزوة احلديبية
أخرجها  فقد ، لألحكام العملية املنسوخ تعرض غالباً   و ألن أحاديث الناسخ  و

  . كما أخرجها املصنفون يف التفسري،أصحاب السنن ضمن أبواب كتبهم
 بالنسبة للكتب اـردة      أما .ةيف هذه املصادر جند أحاديث النسخ مسند      و

 ختريج اآلثار مسندة   أو   ، فالغالب عليها حذف األسانيد    ،املنسوخ و لعلم الناسخ 
  .التابعنيإىل 

   :املدين و مرويات علم املكي-٤
 ،تدرج الدعوة اإلسالمية   و ،املنسوخ و  نعرف الناسخ  ،املدين و مبعرفة املكي 

ب دقيقة من السرية النبوية   نقف على جوان   و ،مما يعيننا على معرفة تاريخ التشريع     
مـا نـزل    وما نزل حضراً  أو   ،ما نزل اراً   و ما نزل ليالً   على هوامش مرويات  

  .غري ذلك و،املدينة إىل نقل وما نزل يف مكة و،سفراً
                                                

  .٣٥ – ٢/٣٤: لربهان يف علوم القرآن ا)١٧١(
 ١٧ – ١٦:  والناسخ واملنسوخ، للنحـاس    ،١٦ – ١٥الناسخ واملنسوخ، للزهري ص     :  انظر )١٧٢(

  .٣١ – ٣٠والناسخ واملنسوخ، أليب عبيد 
  .٢٣: ، والنحاس٤٩ – ٤٨:  عبيد، وأيب١٦:  الناسخ واملنسوخ، للزهري)١٧٣(
  .٢١:  الناسخ واملنسوخ، للزهري)١٧٤(
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 إىل  فهـو ، لدارس السرية النبويةحتديد زمن نزول اآلية القرآنية مفيد جداً    و
 يزيـل يف أمـاكن   ، صحيحاًتفسرياً هلاتفسريه  و،جانب توضيحه لآلية القرآنية  

 ترتيب اآليات عنـد تعـددها يف الواقعـة          يفكثرية ما قد يوجد من غموض       
  .)١٧٥( الرواياتتضاربيقطع دابر اخلالف عند  و،الواحدة
 ، مشكورة يف ترتيب السور القرآنيـة      قد بذل العلماء رمحهم اهللا جهوداً     و

 ،سـالمية لـدعوة اإل   لتـدرج ا   ذلك تبعاً  و ،ترتيب اآليات داخل كل سورة    و
 ،rسبيلهم يف ذلك الروايات الصحيحة اليت وردت عن أصحاب رسول اهللا            و

  .)١٧٦(الذين شهدوا نزول الوحي
كذا كتب علوم القرآن  و، وقد اهتمت ذا املوضوع كتب التفسري باملأثور   

  . )١٧٧(املختلفة
∗    ∗    ∗  

  
  

                                                
  .٦٠: حث يف علوم القرآن، مناع القطان مبا)١٧٥(
  .١٧٨:  مباحث يف علوم القرآن، الدكتور صبحي الصاحل)١٧٦(
 ١٦، ضمن دورية املورد، الد        ه٤٠٦التنبيه على فضل علوم القرآن، البن حبيب تـ         :  انظر )١٧٧(

  .٣٠٧م، ص ١٩٨٨، سنة ٣العدد 
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  :وفيه أربعة مباحث
  . النبوياحلديث و النبوية بني السريةالعالقة :املبحث األول
  : النبويةللسرية  كتب احلديث مصدراً:املبحث الثاين

 .الصحاحكتب  -
 .السننكتب  -
 .املوطأ -
  . أمحدمسند اإلمام -
  .ميزة كتب احلديث يف عرض أحداث السرية :املبحث الثالث

 النبويـة    تنبيهات لدارس الـسرية النبويـة       :بعاملبحث الرا 
  .الستثمار مرويات كتب احلديث
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   كتب احلديث النبوي:املصدر الثاين للسرية النبوية

 فتميزت بذلك عن    ،شرحاً و دراسة و  عرضاً اعتىن احملدثون مبرويات السرية   
األحكام  و  يف غالبيتها للقواعد    اليت مل ختضع   ،أخبار السرية  و ،الروايات التارخيية 

  .التعديل والصارمة ملنهج اجلرح
 مـن   خبلوهـا  متتاز مرويات السرية يف كتب احلـديث         ،ىل جانب هذا  إو

 حيث  ،السرية و  اليت رمي ا أهل التاريخ     ،الفكرية و السياسية و التأثريات املذهبية 
  .مبنهج علمي صرف ومت توثيقها بشكل موضوعي

 على مرويات السرية يف كتب احلديث من خالل        سوف نتعرف  ،فيما يلي و
  :العناصر التالية

  .احلديث وبني السرية -
  . للسرية النبويةكتب احلديث مصدراً -
  .ستثمار مرويات السرية الواردة يف كتب احلديثالتنبيهات  -
  

∗    ∗    ∗  
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  األول املبحث
   النبوياحلديث و النبويةبني السريةالعالقة 

 توضـيح   ،ائكة اليت مل تلق بعد حقها من عناية الدارسـني         من القضايا الش  
إذا كانـت    و ؟هل مها شيء واحد أم ال      و ؟احلديث و الفرق املوجود بني السرية   

  ؟تجلىت نأيفهناك فروق 
هل هلـا    و ،يترتب على هذه األسئلة فرع آخر يتعلق حبجية السرية النبوية         و

  من مصادر التـشريع    صدراًهل تعترب م   و ؟سواء بسواء  هانفسقيمة السنة النبوية    
  ؟السنة وجانب القرآنإىل 

 من rرسول اهللا   عن ثبت   ماهو  : علوم أن احلديث يف عرف احملدثني     من امل 
على هـذا التعريـف    و.سرية أو قيةلُخ أو قيةلْصفة خ  أو   تقرير أو   فعل أو   قول

 مـن   r الذي جيمع كل ما له عالقة بالرسول         ،تدخل السرية يف علم احلديث    
  .وفاته إىل  رسول من والدتهحيث هو
 ،)١٧٨( ال يتجزأ من احلديث النبوي      احملدثني تعترب السرية جزءاً    مصطلحففي  

 أبـواب املغـازي   و كتب: مثل،فردوها بكثري من األبواب يف مصنفام ألذلك  
  .السريو

 : الذي مسـى كتابـه     ، اهللا البخاري  رحم ": الدكتور حممد محيد اهللا    يقول
 :r أمور رسول اهللا     : ففيه .أيامه و من أمور رسول اهللا   اجلامع الصحيح املختصر    

                                                
  .٢٧: أبو شهبة السرية النبوية يف ضوء الكتاب والسنة، الدكتور حممد )١٧٨(
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 ، ذكر أيامـه   :فيه كذلك ، و أصحابه بالسكوت تقرير أفعال    و ،فعله و ،من قوله 
 بل أيضا   ،العرب أو    ال فقط من أحوال املسلمني     ،ما حدث يف عصره الشريف    و

  .)١٧٩("غريها وفارس والروم و مثل احلبشة،معلومات من البالد ااورة
قد يـدخل  و: "لنبوي بقولهن تيمية دخول السرية ضمن احلديث ايؤكد اب و

 حتنثـه يف    : مثل ،بعض سريته قبل النبوة    و ، بعض أخباره قبل النبوة     األحاديث يف
 مما يستدل به على أحواله اليت       ،أمثال ذلك  و ... حسن سريته  :مثل و ،غار حراء 

هلذا  و،ل النبوة كثرياً  فهذه األمور ينتفع ا يف دالئ      ،صدقه و تنفع يف املعرفة بنبوته   
مبـا   ،غري ذلك  و أقاربه و  كما يذكر فيها نسبه    ،يذكر مثل ذلك يف كتب سريته     

  .)١٨٠(خل فيما يسمى احلديثهذا أيضا قد يد و،يعلم أحواله
 حيث ال تدخل كـل  ،الفقهاء فاألمر خمتلف متاما  و أما يف عرف األصوليني   

ا صدر عن الرسـول   الذي يقصرونه على م ،السرية عندهم يف مضمون احلديث    
r  النـشغاهلم باجلانـب     ؛   ة أي ما يسمى بالـسن     ،رتقري أو   فعل أو    من قول

  .التشريعي
 شأا شأن   ،من املعلوم كذلك أن السرية خرجت من رحم علم احلديث         و

انفصلت عنـه يف وقـت   ، والفقه و، مثل التفسري،اإلسالمبقية العلوم النقلية يف     
 ،كان ذلك يف زمن التدوين و - احلديث لها أول علم ينفصل عن علم     لعو-مبكر  

أي خالل الربـع     ، نفسها حيث ظهر املدونون األوائل يف كال العلمني يف الفترة        
قد اشتهر بعض املدونني    ، و بداية القرن الثاين اهلجريني    و ،األخري من القرن األول   

                                                
  .ط: املقدمة: حتقيق حممد محيد اهللا:  سرية ابن إسحاق)١٧٩(
  .١٨/١٠:  جمموع فتاوى ابن تيمية)١٨٠(
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 ،  ه٩٣ مثل عروة بن الـزبري       ،السرية معاً  و األوائل جبهودهم يف تدوين احلديث    
  .هلما كتابان يف املغازي و،١٢٤د بن مسلم بن شهاب الزهري حممو

يف هذه الفترة مل تتحدد بعد مالمح الكتابة يف السرية النبوية حيث اقتصر             و
 ،الصحف حول وقـائع الـسرية   وعمل املدونني على مجع ما تفرق يف الصدور    

  .جزئيا أو غالبا ما كان اهتمامهم منصبا على املغازي كلياو
 ،تنتاجه عن هذه املرحلة هو أن السرية النبوية أصبح هلا رجاهلا          ما ميكن اس  و

  .مرويام اعتمد كبار العلماء يف زمن التصنيف وعلى هؤالء و،كتاباا اخلاصةو
 فمـع   ، أكثر فـأكثر   ةواتضحت الرؤي  ،يف زمن التصنيف متيزت األمور    و

مع بـروز   و،  تأليف اإلمام مالك لكتاب املوطأ تأسس منهج احملدثني يف الكتابة         
  .السري تأسس منهج أهل السري وتأليفه للمغازيو إسحاق جنم حممد بن

 إذا  ،لقد كان املصنفون يف احلديث يرتبون مرويام حسب أبواب الفقـه          
ـ   ،حسب أمساء الصحابة   أو   ،تعلق األمر باجلوامع    ،ق األمـر باملـسانيد     إذا تعل

رويـات حـسب    هو ترتيـب امل    و  آخر بينما اختذ أهل السري منحى    .. .هكذاو
 ،إيراد األشـعار الكـثرية     و ، مع االهتمام باألنساب   ،التسلسل الزمين لألحداث  

 كما وجد من أصـحاب     .التفاصيل الدقيقة عن كل واقعة     و ،القوائم و ،الوثائقو
  السري من صنالفَ إسحاق أيب مثل   ، على التبويب الفقهي   فاإلمام  شيخه و ،يراز

  .األوزاعي
  :مه عن منهج ابن إسحاقمحيد اهللا يف كال. قال د
ولكن هذا يتعلق بالفرق الذي بني احلديث والتـاريخ، فاحلـديث ال    "... 

يطلب فيه قصة مربوطة، بل شهادة كل شاهد على معرفة الوقعة، وأما التاريخ             
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فهو يبقي على احلديث، ولكن غرضه اإلخبار عن احلكاية التارخييـة، كقـصة             
كرار األسانيد، وتكرار البيانات، وليس هذا      مربوطة كاملة بدون إثقال الكالم بت     

  .)١٨١(..."من إجياد ابن إسحاق، فقد نسب مثل هذا إىل الزهري
 حيـث قـصروا     ، أشار إليها العلماء تلميحاً    ، فروق أخرى بينهما   كهناو

 ، بينما وسعوا جمـال الـسرية      ،rاحلديث على ما بعد النبوة من حياة الرسول         
 ،تاريخ العرب قبل اإلسالم    و ، تاريخ النبوءات  يتوغل يف  و ،ليشمل ما قبل البعثة   

 يقـول   ،r إذ بدون ذلك ال ميكن فهم ما جاء به الرسول            ،عادام و عبادامو
إن كـان   ، و كتب احلديث هي ما كان بعد النبوة أخص       و ":ابن تيمية رمحه اهللا   

 ،تشرع فعله قبل النبـوة  و فإن تلك ال تذكر لتؤخذ،فيها أمور جرت قبل النبوة   
العمل به هو ما جاء  و أمجع املسلمون أن الذي فرض على عباده اإلميان به     بل قد 

 اجلماعة و هلذا كان عندهم من ترك اجلمعة     و ":يضيف قائال و ،)١٨٢("به بعد النبوة  
 rزعم أنه يقتدي بالنيب     ، و ال مجاعة  و  حيث ال مجعة   ،اجلبال و ختلى يف الغريان  و
 ترك ما شرع له من العبادات        يف -لكونه كان متحنثا يف غار حراء قبل النبوة       -

 ؛ كان خمطئـاً ،اقتدى مبا كان يفعل قبل النبوة      و  اليت أمر اهللا ا رسوله     ،الشرعية
  ِمـن  أكرمه اهللا بالنبوة مل يكن يفعل ما فعله قبـل ذلـك          بعد أن  rفإن النيب   

، قد أقام مبكة بعد النبوة بضع عشرة سنة        و ،حنو ذلك  أو   ،التحنث يف غار حراء   
مل  و ،اجلعرانـة يف عمرة    و ،يف غزوة الفتح   و ، اهلجرة يف عمرة القضية    أتاها بعد و

، أحد منهم يأيت غار حراء   مل يكن    ،كذلك أصحابه من بعده    و ،يقصد غار حراء  
                                                

  .كط: محيد اهللا، مقدمة حتقيق كتاب املبتدأ، ص. د )١٨١(
  .١٠/١١:  جمموع فتاوى ابن تيمية)١٨٢(
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ال عمل أحـد منـهم      ، و اجلماعة يف األماكن املنقطعة    و خلون عن اجلمعة  ال يت و
هللا بالعبـادات    بل كانوا يعبـدون ا     ، كما يفعله بعض املتأخرين    ،خلوة أربعينية 

 ،اتباعـه  و  الذي فرض اهللا عليهم اإلميان به      ،r اليت شرعها هلم النيب      ،الشرعية
االعتكـاف يف   و،مثل الـصيام   و ،غريها من الصلوات   و ،مثل الصلوات اخلمس  

  .)١٨٣("مثل اجلهاد و،القراءة و،األدعية و،مثل أنواع األذكار و،املساجد
فهـو بـذلك    ،   قصد به التشريع   حكم السنة إذا  ك صحيح السرية النبوية     حكمو

 على املسلمني أن يأخـذوا بـه يف         ، ثابتاً  شرعياً يكون بالتايل دليالً   و ،جزء من السنة  
بعض العلماء اعتربوا معرفة السرية النبوية مما يعني الفقيـه علـى حـسن       و .أحكامهم
 خاصة عنـدما تعـوزه األدلـة الـشرعية          ،استخراج األحكام الشرعية   و ،االستنباط
 : بـشر العـامري  بـن  أمحد  حامد أيب   حيان التوحيدي يف شيخه    أبو    قال ،األخرى

 حبر ةكان يزعم أن السري، و بالسريفقيهاًحامد غزير العلم غزير احلفظ  أبو   كان"
  .)١٨٤("طالع الفقيه عليها يكون استنباطهعلى قدر ا و،خزانة القضاء و،الفتيا

 هـذا  و ،ريخ كـذلك  التا و أن السرية جتمع بني احلديث     إىل   ينبغي التنبيه و
الذي يـضم    ،إسحاق  مثل كتاب ابن   ،واضح جبالء يف كثري من الكتب املبكرة      

  هلـذا اعتـرب    ،أحـداث اجلاهليـة    و ،أخبار أهل الكتاب   و ، من القصص  كثرياً
ـ ،القنوجي  لكـن ملـا كـان ثبوـا         ، السرية من فروع التواريخ    ،  ه١٣٠٧ ت

  .)١٨٥("اآلثار ذكرها ضمن فروع احلديث وباألحاديث
                                                

  .١٨/١١:  جمموع فتاوى ابن تيمية)١٨٣(
  .٣/١٣:  طبقات الشافعية)١٨٤(
  .١/٣٢٢: العلوم أجبد )١٨٥(
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 تساهل العلمـاء يف     ،را الشتمال السرية على كثري من مرويات التاريخ       نظو
 لكنهم كانوا صارمني إذا تعلق األمر       ، كما مل يتساهلوا مع غريها     ،التعامل معها 

 ،بسبب تساهلهم هذا امتألت كتب الـسرية بالـضعيف         و .باألحكام الشرعية 
  .املوضوع من الرواياتو ،الواهيو

خيتلفان  و ،الشمول و للسرية من حيث العموم   اخلالصة أن احلديث مرادف     و
 مـن  اً كبري من السرية النبوية مصدر     يعترب جانب ، و طريقة التصنيف  و ،يف املنهج 
   . بالسنةسوةًأ تؤخذ منه األحكام ، التشريع اإلسالميمصادر

∗    ∗    ∗  
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   لثاينا املبحث
   للسرية النبويةكتب احلديث مصدراً

 ،تقريراته و ،أفعاله و ،rمع أقوال الرسول    اعتنت كتب احلديث النبوي جب    
 يف  rاشتمل بعضها على كثري من مرويات سـريته         ، و اخللقية و وصفاته اخللقية 
  .ة يف ثنايا بعض األبوابثوروايات مبث أو ،أبواب وشكل كتب

 فقد نقل   ،معتمدةًاحتوت على مادة غزيرة من السرية النبوية         هذه الكتب و
 العامـة  و اخلاصـة r التدوين كل ما يتصل حبياته  علماء احلديث يف أزمنة    إلينا

 مهمة ضمن   مبطالب مث خصوها    ، من هذا الدين    ألا تؤلف جزءاً   ،سائر أحواله و
  .كتبهم
 يف  r هلدي رسـول اهللا      نستطيع أن نستخرج من هذه املادة وصفا دقيقاً       و

 على الرجوع لكتب احلـديث      بذلك يكون دارس السرية جمرباً     و ،شؤونه كلها 
 ألا العمـدة يف     ،ر يف جلج السرية النبوية    ِحب إذ بدوا ال يستطيع أن ي      ؛النبوي
  .هج يف الدرايةنامل والرواية
 ،املوطـآت  و ،املسانيد و ، اجلوامع : فمنها ،متنوعة و كتب احلديث كثرية  و

سنحاول  و .املعاجم و ،كتب السنن  و ،األجزاء و ،املستخرجات و ،املستدركاتو
   :فيما يلي احلديث عن بعضها

  : كتب الصحاح-١
 الذي يعترب عند العلماء أصـح       ،أوهلا وأجدرها بالتقدمي صحيح البخاري    و
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 قال فيـه    ،به أصبح البخاري أمري املؤمنني يف احلديث       و ،كتاب بعد كتاب اهللا   
أمجـع  ، و  بقراءته الغمام  كتاب البخاري الصحيح يستسقى    ":احلافظ ابن كثري  

   .)١٨٦("اإلسالمصحة ما فيه أهل  وعلى قبوله
أورد فيه مرويـات     و ،قد ذكر يف كتابه هذا مجلة كبرية من وقائع السرية         و

من الكتب املهمـة املتعلقـة       و ،بعدها و  قبل البعثة  r تتعلق حبياة الرسول     ،مثينة
كتاب  و ،كتاب فضائل الصحابة   و ، كتاب بدء الوحي   :بالسرية يف مصنفه نذكر   

 .كتـاب املغـازي    و ،كتاب مناقب األنصار   و ،املناقبكتاب   و ،السري و اجلهاد
 ذات الصلة الوثيقـة مبجـال       ،داخل هذه الكتب أورد العشرات من األبواب      و

  .السرية النبوية
 تراجم أبوابـه بالرباعـة يف اسـتنباط          تشهد له  جانب صحة الرواية  وإىل  

هذه بعض   و .جانب إمامته يف احلديث    إىل   بأنه إمام يف الفقه    و ،األحكام الشرعية 
   :ازي اليت تدل على ذلكعناوين أبواب كتاب املغ

  .)١٨٧(النية وما جيب من اجلهاد وباب وجوب النفري -
  .)١٨٨( سبيل اهللاباب فضائل النفقة يف -
  .)١٨٩( مع الرجالنقتاهل وباب غزو النساء -
  .)١٩٠(عقوبة من عصى اإلمام و،احلرب االختالف يف ويكره من التنازع باب ما -

                                                
  .١١/٢٤: ابن كثري:  البداية والنهاية)١٨٦(
  .٢٧اإلمام البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب اجلهاد والسري، الباب  )١٨٧(
  .٣٧املصدر نفسه، كتاب اجلهاد والسري، الباب  )١٨٨(
  .٦٥املصدر نفسه، كتاب اجلهاد والسري، الباب  )١٨٩(
  .١٦٤هاد والسري، الباب اإلمام البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب اجل )١٩٠(
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  .)١٩١(؟ على الصيباإلسالمباب كيف يعرض  -
تكفـي   ،الـصحيحة لسرية النبوية   اما يف صحيح البخاري من مرويات       و
  بغـرض التأسـي    rتفي حباجته من االطالع على حياة الرسـول          و ،املسلم

  .االقتداء به يف شؤونه كلهاو
أما صحيح مسلم فهو كذلك من املصادر األساسية للسرية النبوية ملا يتميـز بـه    

 كمـا   ،هـا حترير ألفاظها دون تقطيع    و ،موازنة بينها  و ،صاحبه من متحيص للروايات   
  .فتاوى التابعني و عن أقوال الصحابةارد على الصحيح  مقتصراً،فعل البخاري

 معجـزة اإلسـراء    و ، روايات عن بدء الوحي    :فقد أورد يف كتاب اإلميان    
 Q  P  OZ] : ب لقوله تعـاىل   بو، و خصال املنافقني  و ،املعراجو
يف باب الطهارة بوب     و ،)١٩٢(بسببهخفيف عنه   الت و  أليب طالب  rشفاعة النيب   و

مواضع الصالة بوب البتناء مسجد      و يف كتاب املساجد  و ،)١٩٣(rلوضوء النيب   
مث أورد بعد ذلك العديد من      ،)١٩٤(الكعبة إىل   حتويل القبلة من القدس    و ،rالنيب  
آداب  و مرويات املغـازي   إىل   فيه أشار  و ،)١٩٥(السري و  السرية مثل اجلهاد   كتب

  يف التـسمية   rيف كتاب اآلداب أحاديث عـن هديـه         و ،إلسالماحلرب يف ا  
 علـى   rما فضل به     إىل   يف كتاب الفضائل إشارات    و )١٩٦(غريها و االستئذانو

                                                
  .١٧٨املصدر نفسه، كتاب اجلهاد والسري، الباب  )١٩١(
  .١٩٤ – ١٩٢ – ١٤٥ – ١٣٩ – ١/٧٨:  صحيح مسلم)١٩٢(
  .١/٢١٠:  صحيح مسلم)١٩٣(
  .٣٧٤ – ٧/٣٧٣:  صحيح مسلم)١٩٤(
  .٣/١٣٥٦:  صحيح مسلم)١٩٥(
  .٣/١٦٨٢:  صحيح مسلم)١٩٦(
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يف كتـاب فـضائل      و ،)١٩٧(rكثري من مشائلـه      و ،اخلالئق و غريه من األنبياء  
 ، فعمـر  ، بأيب بكـر   مرتبة بدءاً  و من فضل به   اهللاميزهم  ما   إىل   الصحابة إملاح 

  .yبقية الصحابة ف ، فسعد، فعلي،انفعثم
   : كتب السنن-٢

  بل أخرجـوا الـصحيح     ،مل يشترط أصحاب السنن جتريد الصحيح فيها      
جانب الصحيحني مـن أصـول       إىل   تعترب و ،بينوا ضعفه  و ،بعض الضعيف  و احلسنو

داود السجـستاين   أيب  سـنن :أوهلا و.ها من الصحيح إال اليسري  تفُ حيث مل ي   ،اإلسالم
ج مل يعر  و ،األحكام و  على السنن  قد صنفها على أبواب الفقه مقتصراً     و ،  ه٢٧٥

  . كما فعل غريه،الزهد و،األخبار و،القصص و،على ذكر املواعظ
 ،)١٩٩(يف النساء يغزون   و ،)١٩٨(قد بوب يف كتاب اجلهاد ملا جاء يف اهلجرة        و

 ،)٢٠٢(؟على ما يقاتل املـشركون  و،)٢٠١(بعث العيون و،)٢٠٠(يف الدعاء على املشركني   و
كتاب  يف و ،)٢٠٣(rبوب لصفايا رسول اهللا     فيء  ال و اإلمارة و يف كتاب اخلراج  و

  .)٢٠٤( يف التعامل مع الناسrاألدب كثري من الروايات يف هدي النيب 
                                                

  .٤/١٧٨٢:  نفسه)١٩٧(
  .٣/٣:  سنن أيب داود)١٩٨(
  .٣/١٨:  نفسه)١٩٩(
  .٣/٣٧:  نفسه)٢٠٠(
  .٣/٣٨:  نفسه)٢٠١(
  .٣/٤٤:  نفسه)٢٠٢(
  .٣/١٣٩:  نفسه)٢٠٣(
  . وما بعدها٤/٢٤٧:  نفسه)٢٠٤(
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هو أكثر كتـب     و ،  ه٢٧٩ الترمذي   جامعثاين كتب السنن يف الرتبة هو       و
ا جاء فـيمن    ففي أبواب فضائل اجلهاد بوب مل      ،)٢٠٥( للسرية النبوية  السنن ذكراً 
 لويـة ما جـاء يف األ     و ،)٢٠٧(rما جاء يف غزوات الرسول       و ،)٢٠٦(جهز غازيا 

يف أبواب اللباس عن رسول      و .)٢٠٩(ما جاء يف دفن الشهداء     و ،)٢٠٨(الشعاراتو
يف أبواب األطعمـة عـن   و .)٢١٠(r ملا جاء يف نعل رسول اهللا      عقد باباً  rاهللا  

حـب  ما جاء يف  و،)٢١١(r ما كان يأكل النيب   : بعنوان عقد باباً  rرسول اهللا   
 .)٢١٣(؟r رسـول اهللا   إىل    أي اللحم كان أحب     يف ما جاء  و ،)٢١٢(لواءاحل rالنيب  

يف أبـواب فـضائل      و .)٢١٤(؟r بوب ملا جاء يف رؤيا النيب        ،يف أبواب الرؤيا  و
يف أبواب املناقـب     و .)٢١٥(rالقرآن بوب ملا جاء يف كيف كانت قراءة النيب          

بـدء   و ،)٢١٧(مـيالده  و ،)٢١٦(rضائله   مثل ف  ،بوب لكثري من مباحث السرية    
                                                

  .٣٦: الدكتور فاروق محادة:  مصادر السرية النبوية وتقوميها)٢٠٥(
  .٣/٣ حتفة األحوذي )٢٠٦(
  .٣/٢٢:  حتفة األحوذي)٢٠٧(
  .٣/٢٣:  نفسه)٢٠٨(
  .٣/٣٦:  حتفة األحوذي)٢٠٩(
  .٣/٦٦: فسه ن)٢١٠(
  .٣/٥١:  نفسه)٢١١(
  .٣/٩٢:  نفسه)٢١٢(
  .٣/٩٥:  نفسه)٢١٣(
  .٣/٢٥١:  نفسه)٢١٤(
  .٤/٥٤:  نفسه)٢١٥(
  .٤/٢٩٢:  نفسه)٢١٦(
  .٤/٢٩٥:  نفسه)٢١٧(
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 ،)٢٢٠(ما خصه اهللا به    و ،)٢١٩(؟م كان حني بعث   ابن كَ  و ،rمبعثه   و ،)٢١٨(نبوته
ما جـاء يف     و ،)٢٢٢(rما جاء يف صفته      و ،)٢٢١(؟ل عليه ز  نكيف كان الوحي ي   و

 ،)٢٢٥(أهل البيـت   و ،)٢٢٤(مناقب الصحابة رضوان اهللا عليهم    و ،)٢٢٣(خامت النبوة 
ما جاء يف فـضل      و ،)٢٢٧(يف فضل مكة   جاء   ما و ،)٢٢٦(ما جاء يف فضل املدينة    و

   .غري ذلك و،)٢٢٨(العرب
ميتاز بأنه   و ، بعض من أبواب السرية النبوية     :)هـ٣٠٣(يف سنن النسائي    و

قد ، و قريب منها  أو   داود أيب   سننهو يف رتبة     و ، ضعيفاً أقل كتب السنن حديثاً   
  .غريهاو ،عشرة النساء و،اجلهاد و، القبلة:أورد مروياته يف السرية يف كتب
 ؛ الذي قدمه بعض العلماء على املوطـأ         ه٢٧٣أما سنن ابن ماجة القزويين      

 ، فال خيلو من روايات م كاتب السرية       ،فيه من الزوائد على الكتب اخلمسة      ملا
 ،)٢٢٩(rففي املقدمة أورد العديد من األحاديث يف فضائل أصحاب رسول اهللا            

                                                
  .٤/٢٩٥:  نفسه)٢١٨(
  .٤/٢٩٨:  نفسه)٢١٩(
  .٤/٢٩٨:  نفسه)٢٢٠(
  .٤/٣٠١:  نفسه)٢٢١(
  .٤/٣٠١:  نفسه)٢٢٢(
  .٤/٣٠٥:  نفسه)٢٢٣(
  . وما بعدها٤/٣٠٨:  نفسه)٢٢٤(
  .٤/٣٢٢:  نفسه)٢٢٥(
  .٤/٣٥٢:  نفسه)٢٢٦(
  .٤/٣٦٢:  نفسه)٢٢٧(
  .٤/٣٦٤:  نفسه)٢٢٨(
  . وما بعدها١/٣٦:  سنن ابن ماجه املقدمة)٢٢٩(
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 يف  r جاء يف صالة رسـول اهللا         بوب ملا  ،السنة فيها  و يف كتاب إقامة الصالة   و
يف كتاب اجلنائز   و ،)٢٣١( خلف رجل من أمته    rما جاء يف صالته      و ،)٢٣٠(مرضه

مـا جـاء يف      و ،)٢٣٣(ملا جاء يف كفنـه     و ،)٢٣٢(rبوب ملا جاء يف غسل النيب       
يف كتاب الصيام بوب ملا جـاء        و ،)٢٣٥(rما جاء يف ذكر وفاته       و ،)٢٣٤(مرضه

يف كتـاب    و ،)٢٣٧(األلوية و لراياتيف كتاب اجلهاد بوب ل     و ،)٢٣٦(rيف صيامه   
   الطب بوب ملا عبه النيب    ذَو r و  ما عيف كتاب اللباس بوب للباس      و ،)٢٣٨( به ذَو

  .)٢٤٠(yاع آل حممد جِض ويف كتاب الزهد بوب ملعيشة و،)٢٣٩(rالنيب 
  : املوطأ-٣

 ،الفقـه يف اإلسـالم   و  من أقدم كتب احلديث    ،  ه١٧٩ ،يعترب موطأ اإلمام مالك   
ما على األرض كتاب بعـد كتـاب اهللا أصـح مـن كتـاب                ":لشافعييقول فيه ا  

  .دراسة و،شرحاً و،اعتنوا به روايةً و،قد تلقاه الناس بالقبول و،)٢٤١(مالك
                                                

  .١/٣٨٩:  نفسه)٢٣٠(
  .١/٣٩٢:  نفسه)٢٣١(
  .١/٤٧١:  نفسه)٢٣٢(
  .١/٤٧٢:  نفسه)٢٣٣(
  .١/٥١٧:  نفسه)٢٣٤(
  .١/٥٢٠:  نفسه)٢٣٥(
  .١/٥٤٥:  نفسه)٢٣٦(
  .٢/٩٤١:  نفسه)٢٣٧(
  .٢/١١٦٣:  نفسه)٢٣٨(
  .٢/١١٧٦:  نفسه)٢٣٩(
  .١٣٩٠-٢/١٣٨٨:  نفسه)٢٤٠(
  .١٠: طآت لإلمام مالك، نذير محداناملوج، و: ص: املقدمة:  املوطأ لإلمام مالك)٢٤١(
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 تـشتمل  ،بعدها وزخر املوطأ بكثري من مرويات السرية النبوية قبل البعثة     يو
  .rفضائل أصحابه  و،أمسائه و،أوضاعه و،خصائصه و،على مغازيه

ما  و ،)٢٤٢( يف الغزو  الولدان و  للنهي عن قتال النساء    اجلهاد بوب ففي كتاب   
 ، ضـرورة   واحـدٍ  باب الدفن يف قربٍ   و ،)٢٤٣(جيوز للمسلمني أكله قبل اخلمس    

يف كتاب   و ،)٢٤٤(r بعد وفاة رسول اهللا      r رسول اهللا    ةَد عِ tبكر   أيب   إنفاذو
 من  يف كتاب اجلامع ذكر كثرياً    و ،)٢٤٥(r بوب ملا جاء يف صفته       r صفة النيب 

  . )٢٤٦(فضائل املدينة
  : أمحد مسند اإلمام-٤

 من أغزر كتب    ،  ه٢٤١ ،بن حنبل الشيباين   أمحد   يعترب كتاب املسند لإلمام   
 مل يقصد الـصحيح    و .قد روى فيه ما اشتهر    ، و احلديث مبرويات السرية النبوية   

  .)٢٤٧(ال السقيمو
يف  أمحـد    ماممنهج احملدثني الذي اعتمده اإل     إىل   باإلضافة-ا مييز املسند    ممو
 الـسرية    أحداث  مشاركة الصحابة يف    الوقوف على   أنه ميكننا من    هو -تصنيفه
  .rجانب الرسول  إىل ،النبوية

 rتفسري الـنيب     و )٢٤٨(خرب اهلجرة  إىل   شارات كثرية إبكر   أيب   ففي مسند 
                                                

  .٢/٤٤٦:  املوطأ)٢٤٢(
  .٢/٤٥١:  املوطأ)٢٤٣(
  .٢/٤٧٠:  املوطأ)٢٤٤(
  .٢/٨١٨:  املوطأ)٢٤٥(
  . وما بعدها٢/٨٨٤:  املوطأ)٢٤٦(
  .٢٤٦: ابن اجلوزي:  صيد اخلاطر)٢٤٧(
  .١٧١ - ١/١٦٦:  املسند)٢٤٨(
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 احلج للمشركني بعد    حترمي و ،خرب حترمي الطواف للعراة   و ،)٢٤٩(لكثري من اآليات  
أدعية الرسـول   و ،)٢٥٢(الوفاة النبوية  و ،)٢٥١(rاث الرسول   مري و ،)٢٥٠(فتح مكة 
r)زواج الرسـول     و ،)٢٥٤(غزوة ذات الـسالسل   و ،)٢٥٣r     حبفـصة بنـت 

  .)٢٥٥(عمر
حديث املسح  و،)٢٥٦(rحج النيب  إىل   شاراتإيف مسند عمر بن اخلطاب      و

 ،)٢٦٠(خرب احلجر األسود   و ،)٢٥٩(خرب املنافقني  و ،)٢٥٨(الصالةو ،)٢٥٧(على اخلفني 

 ،)٢٦٣(غـزوة تبـوك    و ،)٢٦٢(الوصية بالصحابة خرياً   و ،)٢٦١(مبدء نشره لإلسال  و
                                                

  .١/١٦٥:  املسند)٢٤٩(
  .١/١٦٨:  نفسه)٢٥٠(
  .١٩٨-١٩٧-١٩٦-١٧٩-١٧٢- ١٧١-١/١٧٠:  نفسه)٢٥١(
  .١٨٩-١٨٨-١٨٣-١٧٩-١٧٨-١٧٧-١/١٧٦:  نفسه)٢٥٢(
  .١٩٩-١٩١-١/١٨٠:  نفسه)٢٥٣(
  .١/١٨٤:  نفسه)٢٥٤(
  .١/١٩٦:  نفسه)٢٥٥(
  .١/٢٠١:  نفسه)٢٥٦(
  .١/٢٠٣:  نفسه)٢٥٧(
  .١/٢٠٥:  نفسه)٢٥٨(
  .١/٢٠٦:  نفسه)٢٥٩(
  .٢٣٩-١/٢٠٧:  نفسه)٢٦٠(
  .١/٢١١:  املسند)٢٦١(
  .١/٢١٥:  نفسه)٢٦٢(
  .٢٣٠-١/٢١٨:  نفسه)٢٦٣(
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أمـوال بـين     و ،)٢٦٦(موافقات عمـر   و ،)٢٦٥(فتح مكة  و ،)٢٦٤(rعطاء النيب   و
  ...هكذا و،)٢٦٩(rحج النيب  و،)٢٦٨(غزوة بدر و،)٢٦٧(النضري

ومسند اإلمام أمحد موسوعة كربى لألحاديث النبوية حيتوي علـى مـا             
حابة دون النظر إىل موضـوعها،       حديثاً مرتبة على أمساء الص     ٢٧٥١٩يقارب  

وقد اعتمد على أحاديث املسند كثري من املؤلفني يف السرية بعد القرن الثالـث،    
جعل " دالئل النبوة"هـ حيث صنف   ٤٥٨ويكفي أن نعلم أن اإلمام البيهقي ت      

  .)٢٧٠(rاملسند من أهم مصادره يف معرفة أحوال صاحب الشريعة 
∗    ∗    ∗  

                                                
  .٢٢٥-١/٢٢٤:  نفسه)٢٦٤(
  .٢٢٧-١/٢٢٦:  نفسه)٢٦٥(
  .٢٣٤-٢٣٣-١/٢٣٢:  نفسه)٢٦٦(
  .١/٢٣٧:  نفسه)٢٦٧(
  .٢٦٠-٢٥٢-٢٥٣-٢٤١-١/٢٤٠:  نفسه)٢٦٨(
  .٢٥٠-١/٢٤٩:  نفسه)٢٦٩(
  .٣٨٦ن السنيدي، السرية النبوية عند البيهقي، ص عبد الرمح: انظر )٢٧٠(
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   الثالثاملبحث
   كتب احلديث يف عرض أحداث السرية النبويةميزة

 ،وردها علماء احلديث يف مصنفام العديد من املزايا       أَملرويات السرية اليت    
  :نذكر منها

لذلك ، واية السند إىل حاديث بسلسلة رواا األإذ خترج    :اإلسـناد  اعتماد   -١
 عـن  ضبط طرق الرواية و، الوقوف على أحوال الرجال : منها ،فوائد كثرية 

 ؛ فاإلسناد وسيلة لتمييز الصحيح من الضعيف      ،أعالم مدوين السرية األوائل   
مل   ":  ه٢٧٧حامت الرازي    أبو    قال ،مما يترتب عليه معرفة األحكام الشرعية     

 أمناء حيفظون آثار الرسـل إال يف  ، منذ خلق اهللا آدم ،يكن يف أمة من األمم    
ال  و  ال أصـل لـه     ا حديثاً  يا أبا حامت رمبا روو     : فقال له رجل   ،"هذه األمة 

وايتـهم ذلـك    فر،علماؤهم يعرفون الصحيح من الـسقيم    ": فقال ،يصح
رحـم اهللا    ":مث قال " حفظوها و دهم أم ميزوا اآلثار    ليتبني ملن بع   ؛للمعرفة

  .)٢٧١("r يف حفظ آثار الرسول  جمتهداً،اهللا و، كان!با زرعةأ
نفام على منـهج     مل يؤلف أصحاب احلديث مص     : اختالف مناهج التصنيف   -٢

 الشـتغاله   ، فهناك من اعتمد التبويب على أساس موضوعات الفقه        ،واحد
 ،املوطـآت  و ،الـسنن  و ،على هذا كتب اجلوامع الـصحيحة      و ،باألحكام

                                                
  .٤٣ - ٤٢: اخلطيب البغدادي:  شرف أصحاب احلديث)٢٧١(
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 علـى هـذا    و ،هناك من صنف على أسامي الـصحابة       و .املستخرجاتو
 ، األحاديث املروية عن صحايب معني      من ألف يف   هناك و .أصحاب املسانيد 

كل  و ،مميزاا و خصائصهالكل طريقة    و .حول موضوع بعينه   أو   ،تابعي أو
شروح على كتـب     و ،مشيخات و ، مستدركات :غريها من  و هذه الكتب 

  . يستفيد منها كاتب السرية النبوية استفادة كبرية،احلديث
أما  . فقد التزم الشيخان الصحة    : ليست كل كتب احلديث على درجة واحدة       -٣

من نعم اهللا علينا أن     ، و الضعيف و احلسن و م الصحيح  ففي كتبه  ا سوامه من
 علماء جهابـذة    ، يف زمن الرواية نفسها    ، منذ وقت مبكر   ، للحديث قيض

  .غثه من مسينه و،فوا بصحيحه من سقيمهعر و فنخلوه،قاموا خبدمته
 مهتمـة   ، يف غالبيتـها   ،ملا كانت كتـب احلـديث      : وصف اهلدي النبوي   -٤

 فقـد   ،الصالح و  هي سبيل اهلداية   rة الرسول   ملا كانت متابع  ، و باألحكام
 ،حرص حفاظ احلديث على مجع خمتلف األخبار اليت صـحت يف عبادتـه          

  .وفاته إىل  منذ أن بعثه اهللا تعاىل،الليلة وعمله يف اليومو
 ذلك أننا ال جند يف كتب احلديث مـا نـصادفه يف             يعين و : عدم االستقصاء  -٥

ـ     و ،يقة من تفاصيل دق   ،املغازي و كتب السرية   اثدجزئيات حـول األح
 ، عكس كتب السرية اليت جتمع مرويات كل حـدث يف مكانـه       ،الوقائعو

 بينما كتب احلديث الـيت اهتمـت        ،فتمكننا من تكوين نظرة شاملة حوله     
مجـع   ال حترص على ، املرويات حسب شروط خاصة بكل مصنف تخريجب

على عـدة   عها  تقطي و ،تفرق األخبار  إىل    مما أدى  يف مكان واحد،  املرويات  
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 ،حجة الوداع  أو   ،فتح مكة  أو   ، فال جند مرويات غزوة بدر     ،أبواب و كتب
 ممـا   ،أماكن متفرقـة   و ، بل متفرقة على أبواب عدة     ،كاملة يف باب واحد   

  .)٢٧٢(ترتيبها ومجعها من هذه املظان إىل يدفع دارس السرية
∗    ∗    ∗  

                                                
،  ه٨من أمثلة ذلك ما قام به الدكتور فاروق محادة يف مجع أطراف خطبة الفتح األعظم سـنة         )٢٧٢(

  . ه١٤٠٤: ١ط : خطبة الفتح األعظم دار الثقافة البيضاء: فاروق محادة. د: انظر
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   الرابع املبحث
  مار مرويات كتب احلديثستثال  النبويةتنبيهات لدارس السرية

لقد خضعت مرويات احلديث النبوي ملنهج نقدي صارم من طرف علماء           
فر اهذا مل يتـو   ، و األسانيد و  مما نتج عنه متحيص شامل للمتون      ،التعديل و اجلرح

، هنـاك  و  رغم اجلهود املبذولة هنا    ،اليوم إىل   ملرويات السرية النبوية يف غالبيتها    
 للسرية  مصدراًباعتباره   تعامله مع احلديث النبوي      على دارس السرية النبوية يف    و

  :النبوية أن يضع نصب عينيه ما يلي
، وينبغي اجلمع بينها     للسرية النبوية  مصدراًتعد   إن مرويات احلديث النبوي      -١

   .حتدد سياق الكالم و تضع اإلطار العاموبني اآليات القرآنية؛ ألن اآليات
مرويات كتب احلديث على مرويـات كتـب    على دارس السرية أن يقدم     -٢

خدمها العلماء عـرب أزمنـة      قد   و ،أصح ألا   ؛التواريخ و املغازي و السرية
  .معرفة السرية النبوية إىل فيها كثري مما يفي حباجة الدارس و،مديدة

  دراسته ملرويات احلديث النبوي مصدراً     عند ، السرية النبوية  املؤلف يف  على   -٣
 ألن السرية يف حقيقتـها  ؛بفقه السنةيربط هذه املرويات    أن   ،للسرية النبوية 

فاعلـة يف    و ،هذا ما جيعل دراستها مفيدة     و ،rتطبيق عملي لسنة الرسول     
 عوض بعض الدراسات اليت تريد قصر دراسة الـسرية          ،تقومي سلوك املسلم  
قيم رمحـه  قد كان ابن ال ، و رواية القصص  و ،التسلية أو   ،النبوية على التربك  

  عندما ربط بني الفقه    ،"زاد املعاد يف هدي خري العباد     " كتابه    يف اًماهللا حكي 
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 فوق كوا تاريخ   ،أن السرية النبوية   إىل    حيث فطن  ، السرية النبوية  أحداثو
 ،حجـه  و ، من خـالل صـالته     ، جتسد أحكام اإلسالم   ،rحياة الرسول   

 تقدم لنا صورة واقعية واضحة عن اتمع املسلم يف جتلياتـه           و ،rصومه  و
 أكرم ضـياء    قال يف ذلك  و ،االقتصادية و ،السياسية و ،االجتماعية و ،الدينية

 فإن األحاديـث    ،أما عن أمهية احلديث يف دراسة السرية املطهرة       : "العمري
تبني أحاديـث األحكـام النـواحي     و،سالميةاآلداب اإل و ،توضح العقائد 

ـ   و،زكاة و،حج و ،صالة و ، من صوم  :التشريعية و ،العبادية  ،يةنظـم سياس
لكل ، و ال ميكن تكامل تصور اإلسالم إال مبعرفة احلديث        و ،إدارية و ،ماليةو

 ،االجتماعيـة  و، باحلياة الثقافيـة هذه اجلوانب اليت تناولتها األحاديث صلةٌ 
 ألن املسلمني التزمـوا     ؛ما تاله  و ،rاإلدارية يف عصر النيب      و ،االقتصاديةو

  .)٢٧٣("حد كبري إىل بتطبيق السنة يف حيام
 الـسري  و  ال توجد يف أبواب اجلهاد     ، إن مرويات السرية يف كتب احلديث      -٤

 ؛ بل يف أغلب األبواب األخـرى ،فقط املناقب وفضائل الصحابة و املغازيو
األبواب يف اسـتخراج     و فعلى دارس السرية النبوية أن يستثمر كل الكتب       

السرية إال   و  ما دمنا قد قررنا أنه ال فرق بني احلديث         ،روايات السرية النبوية  
  .طرق العلماء يف التصنيف و،يف بعض النواحي املنهجية

∗    ∗    ∗  
  

                                                
  .٤٩:  السرية النبوية الصحيحة)٢٧٣(
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  اإلسالمية شعر الدعوة :املصدر الثالث

، التـاريخ  و لقد كان الشعر عند العرب يف جاهليتهم مدونـة لألخبـار          
يف جمال الثقافـة العربيـة قبـل         مكانة فريدة    ، مع مرور األعوام   ،أصبحت له و

مساعـه   و روايته مع حرص الناس على صيانته      و حبكم سهولة حفظه  ، و اإلسالم
  .بعدها وصار له رواج عند العرب قبل البعثة النبوية

 ،املـدح  و ، ما بني الوصـف    :كانت أغراض الشعر يف اجلاهلية متنوعة     و
ـ        ،غري ذلك  و ،الغزل و ،اهلجاءو ا هجـو    فلما ظهرت دعـوة اإلسـالم ناهل

ة عن الرسـول    ب مما أثار شعراء الصحابة للمنافح     املعاندين من مشركي العر   
rالدعوة و.  

 توقفنا على كثري من     ،الرسالة و ان دراسة الشعر الذي عاصر مرحلة النبوة      و
 احتفظت لنـا ـا      ،r معرفتنا جبوانب أخرى من حياته       وتثِْري ،وقائع السرية 

  .قصائد الشعراء
تضمني  إىل   ة النبوية  عمد أوائل املصنفني يف السري     ،شعرنظرا ألمهية هذا ال   و

صحابته رضوان اهللا    و r اليت عاشها الرسول     ،ل منه يف كل املواقف    كتبهم ما قي  
  .عليهم
  : املباحث التاليةمن خاللسنتناول هذا املوضوع إن شاء اهللا و



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٩٤ 

من إرهاصات املولـد    مناذج  : من شعر السرية النبوية    :املبحث األول 
  .جرةإىل اهل

  . شعر السرية النبوية مصادر:املبحث الثاين
  .مميزات شعر السرية النبوية :املبحث الثالث
  .بعض التوجيهات لدارس السرية النبوية :املبحث الرابع

  
∗    ∗    ∗  
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  األول املبحث
  اهلجرة إىل  املولدإرهاصات مناذج من :من شعر السرية النبوية

 ،حداثاأل إيرادالذي يورده املصنفون عقب      رمن الشع  كتب السرية بالكثري   تعج
مجعـه   و ،لو مت توثيقـه    و ،هذا الشعر يكاد يشمل كل مراحل السرية النبوية       و

  .r ألمكننا أن خنرج سرية شعرية مكتملة عن حياة الرسول ؛بطريقة جيدة
  ال ميكن إمهاله مجلـة     ،حديثاً و  قدمياً ،يقال حول هذا الشعر    و رغم ما قيل  و

 مؤثراته العامـة   و  يدل على عصره   ، أدبياً كونه أثراً  إىل    باإلضافة ، فهو ،تفصيالًو
 ياتصدر عن شخ  ص و ،سجلها تسجيال دقيقاً   و  تناول أحداث السرية   ،اخلاصةو

يقدم لنا أحيانا بعض التفاصيل اليت ال تـرد يف   و،ذاك أو السرية من هذا الطرف 
  . روايات احلديث يفال و،آيات القرآن

 علـى مرحلـة     ، اليت نعرضها من شعر السرية     ،جسنقتصر يف هذه النماذ   و
  طلبـاً  ،اهلجـرة النبويـة    إىل   البعثة إىل   مرحلة ما بعد املولد    و ، املولد إرهاصات
  .إال فالنماذج كثرية يف كل مرحلة من مراحل السرية النبوية و،لإلجياز

  : قبل البعثةr حياة الرسول -١
 ، حىت قبل مولده،rاهللا  يف رسول   اب السرية ما قيل من شعرٍ     تلقد أورد كُ  

 مثل أشـعار اهلواتـف الـيت تبـشر باملبعـث            ،رهاصات النبوة إمما يعترب من    
بعد والدتـه    و  قبل ،ب شعر كثري ألمه آمنة بنت وهب      ِسكما ن  ،)٢٧٤(الشريف

                                                
 – ٥٥ – ٥٣ – ٥٢ – ٤٩ -٤٨ – ٤٣ – ٤٢أليب بكر اخلرائطـي    : هواتف اجلان :  راجع )٢٧٤(

= 
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r)٢٧٥(، للشيماء بنت احلارث أخته    و، r،  من الرضاعة )أيب  لرقيقة بنت  و ،)٢٧٦ 
 جـد  ،لفترة هو عبـد املطلـب      شعر يف هذه ا     له أكثر من روي   و ،)٢٧٧(صيفي

  :rخرب بوالدة الرسول من ذلك قوله عندما أُ و،rالرسول 
ــاين  ــذي أعط ــد هللا ال   احلم

  
  هــذا الغــالم الطيــب األردان  

  قد ساد يف املهد على الغلمـان        
  

ــان    ــاهللا ذي األرك ــذه ب   أعي
ــان     ــالغ البني ــىت أراه ب   ح

  
  أعيذه مـن شـر ذي شـنآن         

  )٢٧٨(مــن حـــاسد مــضطرب العنـــان  
  : فلم جيده، مخس سنوات من العمر وله،rمس النيب منها قوله عندما التو  

ــ الهــدا م ــيب حمم    أد راك
  

  أده إيل واصطنع عنـدي يـدا        
  أنت الذي جعلتـه يل عـضدا        

  
  ال يبعــد الــدهر بــه فيبعــدا  

ـ       )٢٧٩(داه حممــأنــت الــذي مسيتـ
  : منه قوله، شعر غزير يف هذه الفترة،r عم الرسول ،أليب طالبو  

  ابــن أمينــة الــنيب حممــداإن 
  

ــازل األوالد   ــل من   عنــدي مبث
ــه     ــام رمحت ــق بالزم   مل تقل

  
  العيس قد قلـصن بـاألزواد     و  

                                                  = 
٧٥ – ٧٤ – ٧١ – ٦٥ – ٦٣ – ٥٩ -٥٨-٥٦.  

  .١/١٠٦: ، والروض األنف١/١٠٠ طبقات ابن سعد )٢٧٥(
  .١/٣٣٦:  اإلصابة، البن حجر)٢٧٦(
  .١/٩٠:  طبقات ابن سعد)٢٧٧(
  .٢/٢٤٦، والبداية والنهاية ١/١٠٣: ن سعد طبقات اب)٢٧٨(
  .١/١١٢:  طبقات ابن سعد)٢٧٩(
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فارفض   من عـيين   دمـع  ذارف   
  

  )٢٨٠(مثل اجلمان مفرق األفـراد      
  :اهلجرة إىل  من البعثة-٢  

 اقـد ورد يف شـأ      و ة يف هذه الفترة إال    قل أن جند واقعة من وقائع السري      
فهناك أشعار أخرى كـثرية      ،)٢٨١(رقة بن نوفل   و إذا جتاوزنا أشعار   و ،كثري شعر

أحد الصحابة الشعراء مثل      أو ،rطالب عم الرسول     أبو    نظمها ،يف هذه الفترة  
  :tبكر  أيب مما قاله هذا األخري يف إسالم وحسان بن ثابت

  إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة     
  

  فاذكر أخاك أبا بكر مبـا فعـال         
ـ       ة أوفاهـا وأعـدهلا    خري الربي

  
  بعد النيب وأوالهـا مبـا محـال         

  التايل الثاين احملمـود مـشهده     و  
  

  أول الناس منهم صدق الرسال    و  
  عاش محيـدا ألمـر اهللا متبعـا         

  
بــأمر صــاحبه املاضــي ومــا   

 ،عدم ختليه عن ابن أخيه    ب خيرب فيها أشراف قومه      ،أليب طالب المية طويلة   و  )٢٨٢(انتقال
  :مطلعها و،لو هلك دونه و،أنه ال يتركه أبداًو

  ملا رأيت القـوم ال ود فـيهم       و
  

  قد قطعوا كل العرى والوسائل    و  
  وقد صارحونا بالعـداوة واألذى      

  
ــر العــدو    ــد طــاوعوا أم وق

 بعد أن ناهلم األذى     ،احلبشة إىل    يف هجرة املسلمني   ، كذلك ،أليب طالب و  )٢٨٣(املزايل
   :من قريش

                                                
  .١/٩:  تاريخ دمشق، البن عساكر)٢٨٠(
  .١٢ – ٣/١١:  البداية والنهاية، البن كثري)٢٨١(
  .٣/٢٧:  نفسه)٢٨٢(
  . وما بعدها٣/٥٣:  نفسه)٢٨٣(
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  ال ليت شعري كيف يف النـأي      أ
   جعفر

  عمرو وأعداء العدو األقـارب    و  
  هل نالت أفعال النجاشي جعفرا    و  

  
ــك      ــاق ذل ــحابه أو ع وأص

ــاغب  ااحلبشة يعاتب فيها قريش    إىل    بن احلارث أشعار كثرية يف اهلجرة      اهللا عبدلو  )٢٨٤(!شــــــــ
 طريقهم حنو اهلـدف     ااألمام ليشقو  إىل   التقدم إىل   يدعو املسلمني  و على صنيعها 

  .)٢٨٥(التمكني لدين اهللا تعاىل واإلسالمهو نشر  واألمسى
 ،كتابة الصحيفة و،أليب طالب مقطوعات شعرية يف أمر مقاطعة بين هاشم    و

   :منها قوله
  أمل تعلموا أنا وجـدنا حممـدا      

  
  نبيا كموسى خط يف أول الكتب       

ــة    ــاد حمب ــه يف العب   وأن علي
  

  وال خري ممن خصه اهللا باحلـب        
  وأن الذي ألصقتم من كتـابكم       

  
ــ كراغ حنــساًلكــم كــائن   ة ب

ــسقب  أحد الـذين سـعوا يف نقـض         ،يقول حسان يف رثاء املطعم بن عدي      و  )٢٨٦(الــــــــ
  : بعد أن عاد من الطائف حزيناً،rأجار النيب  و،الصحيفة

أيا عني فـابكي سـيد القـوم        
  واسفحي

   أنزفته فاسكيب الـدما    بدمع فإنْ   
   خيلد الدهر واحـداً دفلو كان جم   

  
  مطعمامن الناس أبقى جمده اليوم        

  ٢٨٧( وأحرما عبيدك ما لىب مهلٌّ        رسول اهللا منهم فأصبحواأجرت(  
 عندما تنازعت قبائل قريش حول وضع       ،قد أرخ هذا الشعر لبناء الكعبة     و  

                                                
  .١/٣٥٤:  سرية ابن هشام)٢٨٤(
  .١٥٥ – ١/١٥٤:  راجع سرية ابن هشام)٢٨٥(
  .٣/٩٥: البداية والنهاية: ، وراجع كذلك١/٣٧٨: ة النبوية، البن هشام السري)٢٨٦(
  .١/٢٠:  السرية النبوية، البن هشام)٢٨٧(
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حول هذا احلدث    و ،أن كادوا يقتتلون على ذلك     إىل   ،احلجر األسود من البيت   
  :طالب أبو يقول

   ال ننكره  يف احلكم والعدل الذي       إن لنـــا أولـــه وآخـــره
  قد عمرنـا خـريه وأكثـره      و    قد جهـدنا جهـده لنعمـره      و

  )٢٨٨( ففينــا أوفـره    فإن يكـن حقــاً    
  :وهب املخزومي يف قضية التحكيم قوله أيب أليب هبرية بنو

  جرت بينهم يف النحس من بعد أسعد          تشاجرت األحياء يف فصل خطة    
ـ   أوقد ناراً و    تالقوا ا بالبغض بعـد مـودة            ر موقـد   بينهم ش

     ـ  فلما رأينا األمر قد جـد   مل يبق شيء غري سـل املهنـد       و    هد ِج
  )٢٨٩(فقلنا رضينا باألمني حممـد        ففاجأنا هـذا األمـني حممـد      

هو ال يـزال     و ،rأليب طالب كذلك مقطوعة يف استسقاء قريش بالنيب         و
  :مطلعها و، فجاءهم اخلصب،غالماً

  بشيبة احلمد أسـقى اهللا بلـدتنا      
  

ذ نا احليــا واجلــوقــد فقــدو  
ــر   : اهلجرة النبوية-٣  )٢٩٠(املطــــــــ

 مـن   .yقيلت العديد من األشعار يف اهلجرة النبوية من طرف الصحابة           
  : حني قال من قصيدة له،tعبد بن جحش  أمحد  أبوذلك ما أنشده

ــين أم ــا رأت ــا  أمحــد مل   غادي
  

  بذمة من أخشى بغيب وأرهـب       
                                                   

  .١/١٩٧:  الطبقات الكربى، البن سعد)٢٨٨(
  .٩/٢١٠:  السرية النبوية، البن هشام)٢٨٩(
  .١/٩٠:  الطبقات الكربى، البن سعد)٢٩٠(
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  فإما كنت البـد فـاعالً     : تقول
   

  نا البلدان ولتنـأ يثـرب     فيمم ب   
  بل يثرب اليوم وجهنا   : فقلت هلا   

   
   فالعبد يركـب   الرمحنما يشإ   و  

  إىل اهللا وجهي والرسول ومن يقم       
  

  )٢٩١( وجهه ال خييب   إىل اهللا يوماً    
 ،جهاده يف تبليغ دعوة ربه     و ، يف مكة  rر صرمة بن قيس مبقام النيب       يذكِّو  

  :كفران يف قوله وما القاه من صدودو
   يف قريش بضع عشرة حجة     ثوى
  

   صـديقا مواتيـا    ىيذكر لو الق    
  رض فيها يف املواسم نفـسه     عيو  

  
فلم يـر مـن يـؤوي ومل يـر         

ــا   :مما ينسب أليب بكر يف أمر اهلجرة قولهو  )٢٩٢(داعيــــــــ
  فلما وجلت الغار قـال حممـد       

  
  أمنت فثق يف كل حس ومـدجل        

ــذي     ــا ال ــك إن اهللا ثالثن   برب
   

   وخمـرج  نبوء به يف كل مثـوى       
  ال حتزن فـاحلزن وزر وفتنـة      و  

   
  )٢٩٣(إمث على ذي النهية املتحرج    و  

  :من ذلك قوله يف البيت املشهورو  
  صـبع قـد دميـت     إ أنت   نْإ

  
  )٢٩٤(يف سبيل اهللا مـا لقيـت      و  

  .صبعه داخل الغار حبجرإمن شد هذا البيت عندما سال الدم ننه أإقد قيل و  
   :tبكر الصديق  أيب منها كذلك قولو
   الـنيب ومل يـزل يـوقرين       قال
  

  حنن يف سدف من ظلمة الغـار      و  
                                                  

  .٢/٤٨٣:  السرية النبوية، البن هشام)٢٩١(
  .١/٣٠٣: الئل النبوة، أليب نعيم األصبهاين د)٢٩٢(
  .٢/٣٣٦:  دالئل النبوة، أليب نعيم األصبهاين)٢٩٣(
  .٣/١٧٨:  البداية والنهاية، البن كثري)٢٩٤(
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  )٢٩٥(قد توكل يل منه بإظهـار     و     فـإن اهللا ثالثنـا     ال ختش شـيئاً   
  : بن أريقطاهللا عبدقال يف خروجهم من الغار مع و

  سد من دون ما خنشى بأسـتار      و    حىت إذا الليل وارتنـا جوانبـه      
ـ ينريقط يهـدينا وأَ   سار األُ    )٢٩٦(القرم نعبا حتت أكوار   ينعنب ب     هقُ

 ،r جهل على سراقة عودته دون أن يقبض على رسـول اهللا           أبو   عندما عاب و
  :رد عليه هذا األخري قائالً

  ألمر جوادي إذ تسوخ قوائمـه         أبا حكم واهللا لو كنت شـاهداً      
  )٢٩٧(رسول بربهان فمن ذا ينازعه     علمت ومل تشكك بأن حممـداً     

 مل تعرف قـريش وجهتـهما إال        ،به حنو املدينة  صاح و rملا انطلق النيب    و
  : يقول، كما يروى من أسفل مكة،طة رجل من اجلنابوس

  رفيقني حال خـيميت أم معبـد          جزى اهللا رب الناس خري جزائه     
فقد فـاز مـن أمـسى رفيـق          مها نـزال بـالرب وارحتـال بـه        

)٢٩٨(   : قائلني،هم ينشدون و،ملا وصل املدينة لقيه أهلهاو
ــ ــاطلـ ــدر علينـ ــوداع    ع البـ ــات الـ ــن ثنيـ    مـ

  )٢٩٩(مـــا دعـــا هللا داع     وجــب الــشكر علينــا  
∗    ∗    ∗  

                                                
  .٣/١٨٣: ، والبداية والنهاية٢/٢٣٤:  الروض األنف، للسهيلي)٢٩٥(
  .٢/٢٣٤:  الروض األنف، للسهيلي)٢٩٦(
  .٢/٢٣٣:  نفسه)٢٩٧(
  .١/٢٣١: البن سعد الطبقات الكربى، )٢٩٨(
 مع اإلشارة إىل أنّ هذا مل يأِت من طريٍق متصٍل صـحيٍح، لكـن               .٣/١٩٧:  البداية والنهاية  )٢٩٩(

  .ذكره عدد من املؤلفني يف السرية النبوية
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  الثاين املبحث
  مصادر شعر السرية النبوية

التـاريخ   و متنوعة ال تنحصر يف كتب السرية      و مصادر شعر السرية متعددة   
ـ  و العديد من املظان األخرى اليت أوردت هذا الشعر        إىل   بل تتعداها  شهدت است

  .به ألغراض خمتلفة
 تعترب كتب احلديث النبوي على قلة ما أوردت من شعر أوثق املـصادر            و

من ذلك ما أخرجه البخاري يف كتـاب املغـازي       و أوالها باالعتبار  و أصحهاو
  :هلا يقول حسان بن ثابت و:باب حديث بين النضري قال

  هاف على سراة بـين لـؤي      و
  

  )٣٠٠(حريق بـالبورة مـستطري      
حديث غزوة بين قريظة أن سعد بن معاذ انفجر           أخرجه مسلم يف   منه ما و  

  :جرحه فمات فقيل يف ذلك
  ال يا سعد سـعد بـين معـاذ        أ
   

   فما فعلـت قريظـة والنـضري        
  لعمرك إن سـعد بـين معـاذ         

  
  غــداة حتملــوا هلــو الــصبور  

  تركتم قدركم ال شـيء فيهـا        
  

  قــدر القــوم حاميــة تفــورو  
  حبـاب  أبـو    قد قال الكـرمي   و   

  
ــسريوا   ــاع وال ت ــوا قينق   أقيم

   
                                                

  .٤٠٣٢ اجلامع الصحيح، للبخاري، كتاب املغازي، باب حديث بين النضري، رقم احلديث )٣٠٠(
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  قــد كــانوا ببلــدم ثقــاالو
  

  )٣٠١(كما ثقلت مبيطان الصخور     
 على رأسها سـرية ابـن      و ، تأيت كتب السرية النبوية    ،بعد كتب احلديث  و  

شعر الـسرية     يف متحيص   الذي بذل جهداً   ،يف صورة ذيب ابن هشام     إسحاق
رغم  و ، بعضه بتعليقاته املفيدة   شكك يف صحة   و ، منه اً كثري  ورد ، وفرزه، النبوية

مـا   فقد حفظ لنا يف كتابه       ،تنقية و من حذف  إسحاق ما أجراه على نص ابن    
  .)٣٠٢(مقطوعة و ما بني قصيدة، مخسمائة نص شعري منيقرب
 ، قدر ال بأس به من شعر السرية النبوية          ه٢٠٧يف كتاب املغازي للواقدي     و

ـ ، ه٢٠٣ ت ابن سعد مث طبقا،ردةأبيات مفو مقطوعات وما بني قصائد    صاحبها ف
 يف املراثي النبويـة  اً مهم فقد روى كذلك قدراً، من رواية الشعر  إن كان مقالً  و

 الـذي   ،  ه٢٧٩ للبالذري   ،"أنساب األشراف "يلي هذه الكتب     و ،)٣٠٣(خاصة
يبلغ جمموع ما أثبتـه   و، من األشعار كثرياً، اليت أوردها  ،روى يف سياق األخبار   

  .)٣٠٤(مثانني نصاً ويفاًمن نصوص شعر السرية ن
 من أهم املـصادر التارخييـة       ، للطربي ،امللوك و كتاب تاريخ الرسل  يعترب  و

 انفرد بـإيراد    ،جانب غزارة ما أورده يف هذا اال       إىل   هو و ،لشعر هذه الفترة  
نصوص شعرية مل ي٣٠٥(بق إليهاس(.  

                                                
جلهاد والسري، باب جواز قتال من نقض العهد، احلديث رقم           اجلامع الصحيح، ملسلم، كتاب ا     )٣٠١(

  .٣/٣١٢: سرية ابن هشام: انظر. وقد نسب ابن هشام هذه األبيات جلبل بن جواد. ٦٨
  .٨٣: الدكتور شوقي رياض أمحد:  شعر السرية النبوية دراسة توثيقية)٣٠٢(
  . وما بعدها١/٤٠٩:  طبقات ابن سعد)٣٠٣(
  .٨٥: سة توثيقية شعر السرية النبوية درا)٣٠٤(
  .٨٥:  نفسه)٣٠٥(
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 اليت حفلت مبادة وفرية مـن شـعر   ،بعد كتب التاريخ تأيت كتب األدب     و
ـ     ،ثل طبقات الشعراء   م ،سرية النبوية ال  البيـان  و ،  ه٢٣١ ي البن سـالم اجلمح
 ، ه٢٧٦ البن قتيبـة الـدينوري     ،الشعراء و الشعر و ،  ه٢٥٥ للجاحظ   ،التبينيو
 البـن عبـد ربـه       ،العقد الفريد  و ،  ه٢٨٦ للمربد   ،األدب و الكامل يف اللغة  و

ما ورد يف    و ،  ه٣٥٦صبهاين  يب الفرج األ   أل ،كتاب األغاين  و ،  ه٣٢٨األندلسي  
 باملقارنة مـع مـا ورد يف        ،التمحيص و ،هذه الكتب من شعر يتطلب التحقيق     

  .)٣٠٦(ما ورد يف دواوين الشعراء الصحابة اليت حققت أو ،املصادر األخرى
هـي   و، ال تقل أمهية عـن سـابقاا      ،هناك مصادر أخرى لشعر السرية    و

 ديوان احلماسة : مثل،لعامة فيما يتعلق بالدواوين ا  ،دواوين الشعر العامة واخلاصة   
 فرغم قلة ما وورد     ،  ه٢٨١ للبحتري   ،ديوان احلماسة  و ،  ه٢٣٠أليب متام الطائي    

فنية  و  ال يقل جزالة   ،فيها من شعر السرية فهي تقدم الدليل على أن شعر السرية          
 قصائد هذه الدواوين هـو أن   ما دام أساس اختيار،لعريب العايلعن بقية الشعر ا 
  . الشعر العريبتكون من عيون

 ممـن  ،غريهـم  و، فيقصد ا دواوين الصحابة  ،أما دواوين الشعر اخلاصة   و
 :من أمهها  و ،احملدثني و قد وصلنا بعضها بصنعة األقدمني     و ،عاصروا فترة السرية  

ديوان كعب بـن     و ،متعددة و  الذي طبع طبعات خمتلفة    ،ديوان حسان بن ثابت   
 أيب  يـة بـن   ديوان أم  و ،شى البكري ديوان األع  و ،ديوان لبيد بن ربيعة    و ،زهري

ديوان كعب بـن     و ،ديوان النابغة اجلعدي   و ، الثقفي حمجن أيب   ديوان و ،الصلت
 بـن  اهللا عبـد ديـوان   و،ديوان العباس بن مرادس السلمي     و ،مالك األنصاري 

                                                
  .٧٥: شعر السرية النبوية دراسة توثيقية )٣٠٦(
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  .ىرعب بن الزاهللا عبدديوان  و،رواحة
 ةرغم أن أصحاب هذه الدواوين من املـشاركني يف أحـداث الـسري            و

 إال ، فما يوجد يف دواوينهم من شعر السرية شيء يسري جـداً  ، فيها والْمسِهمني
من حيث القيمة الفنية يف دراسة شعر        و ،أنه على قلته له أمهيته من حيث التوثيق       

  .)٣٠٧(أمية و،لبيد و، كعب: ما ورد منه يف دواوينخصوصاً و،هذه الفترة
أسباب  و،نس بكتب التفسري على دارس السرية أن يستأ   ،بعد هذه املصادر  و

 ألـا   ؛كتب البلدان  و ،كذا كتب اللغة   و ،yكتب تراجم الصحابة     و ،ولز  نال
  . إغفاله رغم قلته ال حيسن به، بأس به من شعر السريةتشتمل على قدر ال

∗    ∗    ∗  

                                                
  .٨١:  شعر السرية النبوية)٣٠٧(
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  الثالث املبحث
  مميزات شعر السرية النبوية

 ،rمن مصادر حياة الرسول      باعتباره املصدر الثالث   ،لشعر السرية النبوية  
  : من أبرزها،العديد من املميزات

  :الصحة -١
 ، فقد ورد يف كتـب احلـديث       ، بروايته حيث مل تنفرد مظان دون أخرى     

بـذل   و ،غريهـا  و ،الصحابة و ،دواوين الشعراء و ،األدب و ،التاريخ و ،السريةو
 قسط كبري منـه   ، و بيان صحيحه من سقيمه    و ، كبرية لتمحيصه  العلماء جهوداً 

 مـا كنـا     ، معارفنا جبوانب كثرية من السرية النبوية      يثري، و يصلح لالستشهاد 
 .لنتعرف عليها دونه

  : الفنية-٢
إمنا هـو    و ،س بشعر لي" بأنه   ،رغم حكم ابن سالم على بعض شعر السرية       

فهذا احلكم ال يسري علـى غالبيـة شـعر           ،)٣٠٨(" بقواف كالم مؤلف معقود  
حسبك  و ،ذي النفس العايل يف أفانني القول      ، اليت هي من النوع الرفيع     ،السرية

رسول و )٣٠٩()إن من الشعر حلكمة   ( :قوله و ، لكثري منه  rباستحسان الرسول   
                                                

  .١/٨:  طبقات فحول لشعراء)٣٠٨(
: ، فتح الباري  ٦١٤٦ صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ما جيوز من الشعر، رقم احلديث             )٣٠٩(

١٠/٥٣٧.  
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 ابن عندما أورد، ومعرفة جيده من رديئه و، هو يف تذوق الشعر   منهو   و ،r اهللا
 ،هذا ما صح يل من هـذه القـصيدة   ":طالب علق عليها بقوله أيب   هشام المية 

 قلت : بقوله،عقب عليه احلافظ ابن كثري   .علم بالشعر ينكر أكثرها   ر أهل ال  أكثو
هي أفحل مـن   و،إليه ال يستطيع يقوهلا إال من نسبت     ،هذه القصيدة بليغة جداً   

  .)٣١٠("أبلغ يف تأدية املعىن فيها مجيعاً و،املعلقات السبع
  : دقة الوصف-٣

يف خمتلـف  الوقائع  و لألحداثحيث حفظت لنا أشعار السرية وصفا دقيقاً      
 حيذر من شـرك قـريش يف        ، قيس  فهذا أعشى بين   ،rمراحل حياة الرسول    

 قليلة غالب اهتمامـام     حيمل لنا يف أبياتٍ    و ،r اليت مدح فيها الرسول    ،داليته
  :يقولالدينية 

ــها إف ــات ال تقربن ــاك وامليت   ي
  

   لتقصدا  حديداً ال تقربن سهماً  و  
  ذا النصب املنصوب ال تنسكنه    و   

   
  بد األوثـان واهللا فاعبـدا     ال تع و  

  ال تقربن حرة كـان سـرها       و  
  

ـ أَت أو    فانكحن عليك حراماً    باد  
ــدا     وذا الرحم القرىب فـال تقطعنـه         ــري املقي ــة وال األس   لعاقب

ال حتمـــد الـــشيطان واهللا و    وسبح على حني العشيات والضحى    
)٣١١( ـ      و ،أحدة  ويقول كعب بن مالك يف وصف غز      و  ،ريشكثـرة جـيش ق

  :عدته و،عدده و،مكونات هذا اجليشو
  أحابيش منهم حاسـر ومقنـع       موج من البحر وسطه     إىل   فجئنا

                                                
  .٣/٥٧:  البداية والنهاية)٣١٠(
  .٣٨٨ - ١/٣٨٧: ن هشام سرية اب)٣١١(
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ــة  ــن بقي ــة آالف وحن   ثالث
   

  )٣١٢(ثالث مئني إن كثرنا فأربع      
 )٣١٤(يف فـتح مكـة     و )٣١٣( يف بـدر   tمثل هذا كثري من شعر حسان       و  

  .غريمهاو
  :r  عرض مشائل الرسول-٤

 إىل  رض فيهـا الـشاعر    ع ال يr،   ح فيها الرسول   أن جتد قصيدة ميد    فقلَّ
   :tمن ذلك قول كعب بن زهري  و،أخالقه العالية و،r همشائل

   وعـدين أانبئت أن رسـول اهللا      
  

   العفو عند رسول اهللا مـأمول     و  
  اك الذي أعطاك نافلـة    د ه مهالً  

  
  )٣١٥(القرآن فيها مواعيظ وتفصيل     

   :rعزة يف الرسول  أيب منه قولو  
من م عين الرسـول حممـدا      ٍغِلب   

  
   بأنــك حــق واملليــك محيــد  

  وأنت امرؤ تدعو إىل احلق واهلدى        
  

  عليك من اهللا العظـيم شـهيد        
  نت امرؤ بوئت فينـا مبـاءة       أو  

  
  )٣١٦(هلا درجات سهلة وصـعود      

  : العاطفة اإلسالمية الصادقة-٥  
 ،حداثبينوا مواقفهم من األ    و ، تفاعل الشعراء إجيابيا مع الشعر      كان حيث

من ذلـك    و ،حنو اإلسالم  و ،r إسالمية صادقة حنو الرسول      عربوا عن عاطفةٍ  و
                                                

  .١٥٩:  أسباب النـزول الواحدي)٣١٢(
  .١/٦٦٤:  سرية ابن هشام)٣١٣(
  .٤/٤٤:  سرية ابن هشام)٣١٤(
  .٦٥:  ديوان كعب بن زهري)٣١٥(
  .١/٦٦٠:  سرية ابن هشام)٣١٦(
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 حني ، الذي يعترب أول من رمى بسهم يف سبيل اهللا  ،tوقاص   أيب   قول سعد بن  
  : بن جحشاهللا عبدعاد من سرية 

  أين  ال هــل أتــى رســول اهللاأ
  

  محيت صحابيت بـصدور نبلـي       
ــا دأذو    ــهم ذي ــا أوائل  اًد  

  
  زونـة وبكـل سـهل     بكل ح   

ــدو      ــد رام يف ع ــا يعت   فم
  

  بسهم يـا رسـول اهللا قبلـي         
  ذلك أن دينك ديـن صـدق      و  

  
   )٣١٧(تيت به وعـدل   أوذو حق     

 الذين أشاعوا أن    ، يرد على املشركني   ، بن جحش  اهللا عبدمن ذلك قول    و  
  :أصحابه قد أحلوا القتال يف األشهر احلرم وrالرسول 

  تعدون قتال يف احلـرام عظيمـة       
  

  أعظم منه لو يرى الرشد راشد     و  
  صدودكم عما يقـول حممـد        

  
ــه واهللا راء وشــاهدو     كفــر ب

  إخراجكم من مسجد اهللا أهله     و  
  

   لئال ي٣١٨(ى هللا يف البيت ساجد    ر(  
 يف عمـرة    rهو يقود ناقة الرسول      و ، بن رواحة  اهللا عبدمن ذلك قول    و  

  :القضاء
  سم الذي ال ديـن إال دينـه        اب

  
ـ    اب      د رسـوله  سم الـذي حمم

  و بين الكفـار عـن سـبيله       لُّخ  
  

  اليوم نـضربكم عـن تاويلـه        
  يلهنــز كما ضربناكم علـى ت      

   
  ضربا يزيل اهلـام عـن مقيلـه         

  عـن خليلـه   .يذهل اخلليـل  و  
  

  يلهنــز  يف ت  الـرمحن قد أنزل     
                                                  

  .٢/٢٤٤:  سرية ابن هشام)٣١٧(
  .٢/٢٥٦:  نفسه)٣١٨(
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  يف صحف تتلى علـى رسـوله      
  

  بــأن خــري القتــل يف ســبيله  
ــؤمن بقي   ــا رب إين مـ ــهيـ   )٣١٩(لـ

  :عر السرية النبوية غزارة ش-٦  
 rواقعة من وقائع حياة الرسـول        أو   ،اب السرية يف كل مرحلة    تأورد كُ 

الوفاة  و،الوفود و، املغازي النبوية: على الشعرأكثر وقائع السرية اشتماالً ، و شعراً
 فإننا سنحـصل علـى      ؛مت توثيقه جيداً   و ،مع شعر السرية النبوية   لو ج  و .النبوية

صـدق عاطفتـه     و  الصحيح العايل يف درجته الفنية     جمموعة ضخمة من الشعر   
 النصوص  نستعيض به يف دراسة    و ،ة النبوية  نستعني به يف كتابة السري     اإلسالمية

  احلـساب مـع اهللا     ِتمت وصفَّ  اليت عمت وط   ،ة عن النصوص احلداثية   األدبي
 متنوعـة يف املـضامني     و  ذلك أن نصوص السرية واقعية رفيعة الصنعة       ،الدينو
  ...القيم اإلسالمية وال تتعارض مع العقيدة وتاملوضوعاو

∗    ∗    ∗  
  

                                                
  .٦/٣٥٩:  تفسري ابن كثري)٣١٩(
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  الرابع املبحث
   النبويةتوجيهات لدارس السريةبعض ال
ألنه مكون مهم ضمن     ؛ عن شعر السرية   rياة الرسول   ال غىن لدارسي ح   

 مث دراسـته    ، صـحيحاً  توثيقه توثيقاً  و ، فينبغي مجع هذا الشعر    ،مكوناا العامة 
  :فيما يلي بعض التوجيهات يف هذا اال و،من مجيع اجلوانبدراسة متكاملة 

 ،معـارف متنوعـة    إىل   دراسته و ،هذا الشعر حيتاج دارس السرية يف توثيق       -١
 لكي حيكـم    ؛شروطها و ،كل ما يتعلق بالرواية    و ، الصناعة احلديثية  :أوهلا

 إلثبـات  ال يكفي    باإلسنادشعار  د األ و فور ،الرد أو   على الروايات بالقبول  
 ، بل البـد مـن التمحـيص   ، الذي ورد يف سياقه،الشعر أو  ،صحة اخلرب 

 مث طريقة النقل من حيث    ،صفام و ،أحواهلم و  الذي يبدأ بالرواة   ،التحقيقو
تقـدمي كتـب    و،املصادر إىل   كذلك النظر  و ،غريه و االنقطاع أو   االتصال
 بعد التحقق من مناهج     ، األدب  فكتب ،التاريخ و ر فكتب السرية  ،احلديث
 ما تؤثر يف روايام لشعر  اليت غالباً،السياسية و خلفيام املذهبية  و ،أصحاا
  .السرية

على درايـة    و ،اف باللغة العربية   لدارس السرية أن يكون على علم و        ينبغي -٢
 خاصـة  ،يف أطواره األوىل على معرفة دقيقة باألدب العريب و ،نون الشعر فب

دراك إ فهذه املعرفة متكنه من  ،املبعث مث مرحلة    ،اإلسالممنها مرحلة ما قبل     
 ،معرفة السرية النبوية نفـسها     إىل    باإلضافة ،الفروق اجلوهرية بني األشعار   
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   . دقيقاًالعاًاالطالع على أحداثها اطّو
 الـشعر : وقد نسب ابن إسحاق أشعاراً كثريةً إىل عصر املبعث، من ذلك          

ليه على  إينظر   و ،ئلهمشكوك يف قا  وهو   ،بعدها و ،املنسوب للجن قبل البعثة   
 حنى بالالئمـة    الذيرحم اهللا ابن سالم اجلمحي       و ،)٣٢٠(نه جمهول القائل  أ

فكتب يف الـسرية     ": عندما قال  ،يف روايته لشعر السرية    إسحاق على ابن 
 ، عن الرجال  أشعار النساء فضالً  ، و  قط أشعار الرجال الذين مل يقولوا شعراً     

منا هو إليس بشعر ، و كثريةشعاراً فكتب هلم أ   ،مثود و عاد إىل   مث جاوز ذلك  
من محل هـذا     : فيقول ،نفسه إىل    أفال يرجع  ، مؤلف معقود بقواف   كالم 
!  "  ]: لتعاىل يقو  و اهللا تبارك  و ؟ آالف السنني  من أداه منذ   و ،الشعر

%  $  #Z)٣٢١(. 
 يهـود  وسالم مـشركني  كثرية خلصوم اإل  د دارس السرية النبوية أشعاراً     جي -٣

 ،سـقاط حكم هذا الشعر هو اإل     و .r يف هجاء النيب     هابعض و ،منافقنيو
لكين و" يقول السهيلي رمحه اهللا ، يتطلب ذلك ،ييراد إال لداع قوِ   عدم اإل و

 إال  ،r اليت نالوا فيها من رسـول اهللا         ،ال أعرض لشيء من أشعار الكفرة     
قد كره كثري مـن أهـل       ، و ىرعبابن الز  و ، كضرار ،تاب و شعر من أسلم  

 ،r الذي نيل فيه من رسول اهللا        ،يف إدخاله الشعر   إسحاق ابنالعلم فعل   
على القول باإلباحة فإن    ، و  من ذلك حرام    رواية نصف بيت   :عبيد أبو   قال

 فاإلعراض عنها خري    ،قائليها يف اهللا   و ،تبغضها و ،النفس تقذر تلك األشعار   
                                                

  .١/٢٦٢:  أنساب األشراف)٣٢٠(
  .١/٨:  طبقات فحول الشعراء)٣٢١(
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  .)٣٢٢("تتبع معانيها و،من اخلوض فيها
 ،املـستغربني  و ، لدعوات املستـشرقني   ن ينصت أ ال ينبغي لدارس السرية      -٤

  بدعوى أنه منحـول خمتلـق     ؛تفصيالً و ة مجل ،ترك شعر السرية   إىل   الداعية
  .موضوعو

 حيث وقفـوا    ، مبكر  منذ زمنٍ  ، على العلماء  فانتحال الشعر مل يكن خافياً    
أشـعار   و تعقبـوا روايـات    و ،بينوا أسباب االنتحال  ف ؛حتقيق و ،وقفة متحيص 

هـشام يف     ابن :على رأس هؤالء العلماء    و ،الفرز الدقيق و ،الوضاعني بالتحقيق 
 أمام   يسرياً ال جزءاً إ ال متثل    األشعار املشكوك فيها  و .إسحاق صنيعه بأشعار ابن  

  .ر السرية النبوية اليت هي اجلزء األضخم من شع،صحيحةاألشعار ال
  

∗    ∗    ∗  
  
  

                                                
  .٢/٥٧:  الروض اُألنف)٣٢٢(
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   كتب السرية:املصدر الرابع

 أي يف عـصر    ، يف وقت مبكـر جـداً      rبدأت العناية بسرية رسول اهللا      
  .r عن مشاهدهم مع رسول اهللا حيث كان بعضهم يسألون بعضاً ،yالصحابة 

 حيث كانوا جيلبون    ،العامة و األعيان ا يف جمالسهم اخلاصة     و مث اهتم الوالة  
عدد من   و ،من حضرها  و ،يسألونه عن املغازي   و ،وايةالر و  باحلفظ  مشهوراً عاملاً

  .)٣٢٣(من حضر الواقعة إىل باإلسناد فيحدثهم ،استشهد فيها
ن أ إىل    تدرجت خالهلا  ،وقد مرت كتابة السرية النبوية بالعديد من األطوار       

 ففي طور التقييد كانت خمتلطة مع احلديث        ،أصبح هلا كياا اخلاص    و ،استقلت
 كتابة بعض عن طريق    و ،اقله الرواة عن طريق الرواية الشفوية      أغلبها يتن  ،النبوي

 مث تطور األمر يف مرحلة التدوين حيث مجع الـرواة األخبـار             ،لوقائع متفرقة ا
قد اعتمدوا يف ذلك على الصحابة املشاركني ، واملتفرقة لواقعة واحدة بأسانيدهم   

علي للـسرية عـن     يف هذه املرحلة بدأ االستقالل الف      و ،أبنائهم أو   يف األحداث 
  بينـاً  حيث جتلى منهج أهل السري واضحاً    ، مث جاءت مرحلة التصنيف    ،احلديث

طور كتابة السرية بإرسـائه      و ،الذي استفاد من سابقيه    ،إسحاق مع ظهور ابن  
أغلب املصنفات األوىل يف السرية النبوية من عهدي      و .لقواعد جديدة يف التأليف   

سناد يف  وياا حفظه علماؤنا بطريقة اإل     لكن جل مر   ،التصنيف مفقود  و التدوين
                                                

  .٨: ص:  املغازي األوىل ومؤلفوها، املقدمة)٣٢٣(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
١١٨ 

على مرويـات املـصنفات األوىل اعتمـد         و ، طبقة بعد طبقة   ،بطون مؤلفام 
  .)٣٢٤(املؤلفون يف املراحل التالية

، )٣٢٥(قد تطور التأليف يف السرية النبوية بعد ذلك ليشمل أغراضا خمتلفـة   و
ـ    و ،حيث فضل بعض العلماء الكتابة يف السري اجلامعة        رون علـى   اقتـصر آخ

  .غريها و،اخلصائص أو ،املغازي أو ،الدالئل أو ، كالشمائل،موضوعات معينة
بدايـة   إىل   كالمنا على أغراض التأليف اليت كانت مشهورة      يف  صر  تسنقو

  .القرن الرابع اهلجري
∗    ∗    ∗  

  

                                                
  .١/٦٦:  السرية النبوية الصحيحة)٣٢٤(
   :تشتمل مباحث السرية على مخسة عناصر: يقول صاحب كشف الظنون )٣٢٥(

  .خدم ومتاع من والدة ونشأة وزواج وr وهي ما يتعلق به ، يف السرية الذاتية:األول
  . ومواقف الناس منها، والدعوة، وهو ما يتعلق بالوحي، يف النبوة والرسالة:الثاين
  . والسرايا، يف الغزوات:الثالث
  . واألخالق، وهي اآلداب، يف الشمائل:والرابع

  .٢/١٠١٢ كشف الظنون ،... عن بقية اخللق،r وهي ما امتاز به ، يف اخلصائص:واخلامس
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  األول املبحث
  املؤلفات الشاملة يف السرية النبوية

مل تقتصر على موضوع     و ،ألفها املتقدمون  اليت   ،يقصد ا املؤلفات اجلامعة   
 إىل   مـن مولـده    r بل اهتمت بأخبار حياة الرسول       ،حمدد من السرية النبوية   

 .مطلع القرن الرابع إىل ،قد تطور ظهور هذه املصنفات منذ القرن األول  ، و وفاته
 حيث اسـتفاد    ،فرة هلم االسري كل املادة العلمية املتو     و استوعب علماء املغازي  و

  .)٣٢٦( على حد سواء،السرية و،التفسري و،التاريخ و،علماء احلديثمنها 
 ،)٣٢٧(املؤلفات اجلامعة يف السرية النبوية حىت مطلع القرن الرابـع كـثرية       و
نذكر فيما   و ،السري و املغازي أو   ،السرية أو   ، املغازي : مثل ،عناوين متعددة حتمل  

  :ما يلي أمهها
 .)٣٢٨(هـ٩٣مغازي عروة بن الزبري  -

                                                
بد العزيز الدوري يف الكالم عن التأليف يف السرية خالل هذه الفترة، لكـن               توسع الدكتور ع   )٣٢٦(

جانـب  : غلب عليه ختصصه يف التاريخ، مع أن التصنيف يف السرية النبوية يتجاذبه جانبـان             
حبث يف نشأة علم التاريخ عنـد       : راجع كتابه : يتصل بعلم احلديث، وآخر يتعلق بعلم التاريخ      

للنصوص : والثاين. ١٣٦ – ٧يشمل الدراسة، ص    : األول: العرب، حيث قسمه إىل قسمني    
  .٤٢٥ إىل ١٣٧: من ص

  .٧٢ – ٤٦:  مصادر السرية وتقوميها، الدكتور فاروق محادة)٣٢٧(
، وقد مجعهـا حممـد مـصطفى        ١٩: ، واملغازي األوىل ومؤلفوها   ٧/١٨٠:  ذيب التهذيب  )٣٢٨(

ل األسدي القرشي، امللقـب بيتـيم    بن نوفالرمحن عبداألعظمي، برواية أيب األسود حممد بن   
عروة، نشر مكتب التربية لدول اخلليج، كما مجعها عادل عبـد الغفـور يف رسـالته لنيـل              
= 
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  .)٣٢٩(هـ١٠٥أبان بن عثمان بن عفان األموي مغازي  -
  .)٣٣٠(هـ١١٤مغازي وهب بن منبه اليماين  -
  .)٣٣١(هـ١٢٤مغازي الزهري حممد بن مسلم بن شهاب  -
  .)٣٣٢(هـ١٤٠مغازي موسى بن عقبة  -
  .)٣٣٣(هـ١٥١ إسحاق  حملمد بن:السري واملغازي -
  .)٣٣٤(هـ١٥٣مغازي معمر بن راشد  -
  .)٣٣٥(ـه١٧٠معشر السندي  أيب مغازي -

                                                = 
  .الدكتوراه باجلامعة اإلسالمية

  .٢٧: ، واملغازي األوىل ومؤلفوها١/٩٧:  نفسه)٣٢٩(
  .٤٣: ، واملغازي األوىل ومؤلفوها١١/١٦٦:  نفسه)٣٣٠(
حماولة الدكتور سهيل زكار، وقد     : مرويات الزهري يف املغازي، منها     أُجنزت عدة حبوث جلمع      )٣٣١(

استلها من مصنف عبد الرزاق مباشرة، وفيها روايات كثرية ليست للزهري، مل ينتبه إليهـا،               
مرويات اإلمـام الزهـري يف   : وهناك حماولة علمية جادة للدكتور حممد العواجي حتت عنوان        

  .هـ، وهي منشورة١٤١٨طروحات اجلامعة اإلسالمية املغازي النبوية مجع ودراسة ضمن أُ
 أُجنزت كذلك حبوث عدة يف مجع مرويات مغازي موسى بن عقبة يف اجلامعة األردنيـة، ويف                 )٣٣٢(

اجلامعة اإلسالمية، ويؤخذ عليها عدم التزامها برواية واحدة، وطريق واحد، كما جرت العادة             
. ينها، أو ختتلط روايات احلديث بروايات املغازي      عند احملدثني؛ حىت ال ختتلط الروايات فيما ب       

راجع مغازي موسى بن عقبة مجع وختريج زميلنا الدكتور حممد باقشيش، نشر جامعـة ابـن                
  .م١٩٩٤ املغرب ، أكادير،زهر

 نشر جزءاً منها عن خمطوطتني، إحدامها باملكتبة الظاهرية واألخرى مبكتبة القرويني بفاس كل              )٣٣٣(
 هــ، ١٩٧٦محيد اهللا طبعة معهد الدراسات واألحباث والتعريب بالرباط         من الدكتور حممد    

  .١٩٧٨والدكتور سهيل زكار طبعة دار الفكر 
  .املقدمة يز: حتقيق حممد محيد اهللا:  سرية ابن إسحاق)٣٣٤(
  .١٠/٢٤٣:  ذيب التهذيب)٣٣٥(
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  .)٣٣٦(هـ١٨٦زاري الف إسحاق السري أليب -
  .)٣٣٧(هـ١٩٤مغازي حيىي بن سعيد األموي  -
 .)٣٣٨(هـ٢٠٧مغازي حممد بن عمر الواقدي  -
 .)٣٣٩(هـ٢١١مغازي عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  -
  .)٣٤٠(هـ٢١٨ عبد امللك بن هشام :إسحاقذيب سرية ابن  -
  .)٣٤١(هـ٢٢٣ الدمشقي مغازي حممد بن عائذ -
 .)٣٤٢(هـ٢٣٥شيبة  أيب بكر بن أيب مغازي -
  .)٣٤٣(هـ٢٣٨كتاب املغازي لعبد امللك بن حبيب السلمي األندلسي  -
  قرونـاً  ،مغربه و هذه املصنفات كانت متداولة يف مشرق العامل اإلسالمي       و

                                                
طـة فريـدة،   هـ، عن خمطو  ١٤٠٨ قام بتحقيق اجلزء املوجود منه الدكتور فاروق محادة عام           )٣٣٦(

  .مبكتبة القرويني، من رواية حممد بن وضاح القرطيب
  .١١/٢١٥:  ذيب التهذيب)٣٣٧(
نشراً، ودراسـة،   : ، وقد اهتم مبغازي الواقدي كثري من املستشرقني       ٩/٣٦٦:  ذيب التهذيب  )٣٣٨(

أَشهر من اعتىن ا، ونشرته هـي املوجـودة اآلن يف           " مارسدن جونس "على فترات، ويعترب    
  .تاملكتبا

  .٣/٣١١:  ذيب التهذيب)٣٣٩(
وقد طُبعت  " وستنفلد" أول من اهتم ا ونشرها هم املستشرقون، كذلك، خاصة األملان، مثل             )٣٤٠(

سعد، وحتقيـق حممـد حميـي الـدين         حتقيق طه عبد الرؤوف     : حديثاً بعدة حتقيقات، منها   
لتحقيق األخري هـو    احلميد، وحتقيق عمر عبد السالم تدمري، وحتقيق السقا واألبياري وا          عبد

  .املفضل عند كثري من دراسي السرية النبوية
  .٣٠ص :  السخاوي، اإلملام يف ختم سرية ابن هشام)٣٤١(
  .٦٨:  نفسه)٣٤٢(
  .١/٢١: الدكتور حممد يسف:  املصنفات املغربية يف السرية النبوية)٣٤٣(
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 ضـاع   ،لكـن  ،)٣٤٤(مشيخات العلماء  و  كما تدل على ذلك فهارس     ،عديدة
  .باب متعددة ألس؛البعض منها يف القرون املتأخرة

 بل توسعوا   ،كثري من هذه املصنفات مل يقتصر أصحاا على أخبار السرية         و
 ،أنـساا  و ،أخبار العرب يف اجلاهليـة     و ،يف مجع كثري من روايات بدء اخلليقة      

 ، مثل أخبار السقيفة   ، كما تناولوا بعض أخبار اخلالفة الراشدة      ،rأجداد النيب   و
التوسع الذي عرفته كتب السرية ما أشار       يدل على هذا     و ،غريها و ،الفتوحاتو

 تارك بعض ما ذكـره ابـن       و ... ": عندما قال  ،إليه ابن هشام يف مقدمة كتابه     
ال نزل فيـه مـن       و ، فيه ذكر  r مما ليس لرسول اهللا      ،يف هذا الكتاب   إسحاق

 ال شـاهداً   و ، له ال تفسرياً ، و  لشيء من هذا الكتاب    ليس سبباً ، و القرآن شيء 
  .)٣٤٥(..".من االختصار ملا ذكرت ،عليه

 إسـحاق  أيب   من توسعهم يف ذكر أخبار ما بعد الوفاة النبويـة إشـارة           و
 ،)٣٤٦(فريقيـة أ و ،فـارس  و ،سالمية يف الشام  أخبار الفتوحات اإل   إىل   الفزاري

استطراد ابن عائذ الدمشقي يف مغازيه بذكره للفتوحات كذلك حـىت وفـاة             و
قد كثر اقتباس العلماء من  و ،)٣٤٧( له كان معاصراً  و ،  ه٢١٨مون العباسي عام    أامل

                                                
، واملعجـم  ٢٠٤ – ١٩٨:  ه٥٧٥: ِفهِرست ابن خري اإلشـبيلي   : -على سبيل املثال  - راجع   )٣٤٤(

  .٨٠ – ٧٤ ، ص١ جـ:املفهرس البن حجر العسقالين
  .٣-١/٢:  ذيب السرية)٣٤٥(
  .٨١:  كتاب السري، للفزاري، مقدمة الدكتور فاروق محادة)٣٤٦(
 ٣سليمان السويكت، جملة الدارة العدد      . د: حممد بن عائذ الدمشقي ومصنفاته التارخيية     : انظر )٣٤٧(

 مكتبة التوبـة    ١ ط   –خرج كتاب الصوائف البن عائذ      مست: ، وله أيضا    ه٢٥/١٤٢٠السنة  
  . ه١٤٢٦الرياض 
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 لكـل مـن صـنف يف        هذه املصنفات بعد القرن الرابع حيث أصبحت عمدةً       
 فابن عبد الـرب     ،كتب السرية  من خالل مقدمات     يبدو ذلك واضحاً   و ،السرية
 ،rهذا كتاب اختصرت فيه ذكر مبعث النيب         ": يقول يف مقدمة درره    ،  ه٤٦٣

اختصرت ذلـك  .. .سريته فيها  و ،مغازيه و ،هأول أمره يف رسالت    و ،ابتداء نبوته و
رمبا ، و غريه و ،رواية ابن هشام   ،إسحاق كتاب ابن  و ،من كتاب موسى بن عقبة    

  .)٣٤٨("إسحاق النسق كله ما رمسه ابن، و ليس منهماذكرت فيه خرباً
استخراج نسخ من هـذه      إىل   قد اجتهت عناية الباحثني يف العصر الراهن      و

 يف العديـد مـن      ،ع مروياا من الكتب املتأخرة    ذلك جبم  و ،املصنفات املبكرة 
على اخلصوص بقسم السنة النبوية باجلامعة اإلسـالمية         و ،اجلامعات اإلسالمية 

ذلك بتوجيه طلبة الدراسـات      و ،باملدينة املنورة منذ مطلع القرن اخلامس عشر      
  .)٣٤٩(العليا إليها

∗    ∗    ∗  

                                                
  .٢٧:  الدرر يف اختصار املغازي والسري)٣٤٨(
: حكمت بـشري ياسـني    . مجلة من هذه الكتب املفقودة مع قواعد استخراجها عند د         : انظر )٣٤٩(

ألوىل مكتبـة   الطبعـة ا  : القواعد املنهجية يف التنقيب عن املفقود من الكتب واألجزاء التراثية         
  . ه١٤٢٢املؤيد الرياض 
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    الثايناملبحث
  كتب الشمائل

 ،فـضائله  و،صـفاته  و ،rئل هو أخالق الرسـول      موضوع كتب الشما  
 سلوكاً فيه آثـار     ،الناس أمجعني  و ،هأصحاب و ،أهل بيته  و ،سلوكه مع أزواجه  و

ما متعه اهللا بـه   و ،قيةلُاخلُ و قيةلْ اخلَ r ففيها جند صفات الرسول      التربية الربانية، 
 ،صـحة الفهـم    و ،قوة العقل  و ، كجمال الصورة  ،اآلخرة و من كماالت الدنيا  

  .محيد اخلصال وحماسن العادات إىل  باإلضافة،احة اللسانفصو
 ،r عن صفات رسـول اهللا       األخبار العديد من    yقد مجع لنا الصحابة     و

أخالقه العاليـة مـن      و ،سكناته و ،حركاته و ،صورته و ،فيها وصف دقيق هليئته   
  .شدة حبهم له و،r تدل على قوة تعلقهم به ،وفاته إىل مولده
 فقـد أوردهـا     ،العديد من أبواب الـشمائل    قد ضمت كتب احلديث     و

ذكرها مسلم   و ،كتاب اللباس  و ،كتاب االستئذان  و ،البخاري يف كتاب األدب   
 ،r كتاب فضائل الـنيب    و ،كتاب اآلداب  و ،الصلة و يف صحيحه يف كتاب الرب    

أوردها الترمذي يف سـننه يف      و ،الرقائق و كتاب الزهد  و ،الزينة و كتاب اللباس و
 يف سننه يف كتاب    ه كما ذكرها ابن ماج    ،أبواب االستئذان  و ،الصلة و أبواب الرب 

  .كتاب الزهد و،األدب
 ، منذ عهد مبكـر    ،قد اهتم العلماء بالتأليف املفرد يف موضوع الشمائل       و

  :من أهم هذه الكتب و، يف النصف الثاين من القرن الثاينحتديداًو
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  .)٣٥٠(هـ٢٠٠ : البختري وهب بن كثري القرشي املتوىف سنة:rصفة النيب 
 املدائين املتوىف سـنة     اهللا عبد احلسن علي بن حممد بن       أليب :rصفة النيب   

  .)٣٥١(هـ٢١٥
  .)٣٥٢(هـ٢٣٨ عبد امللك بن حبيب األندلسي :أصحابه وrفضائل النيب 

  .)٣٥٣(هـ٢٣٨ عبد امللك بن حبيب السلمي األندلسي :rمقام رسول اهللا 
  .)٣٥٤(هـ٢٥٦ الزبري بن بكار :r النيب حمزا

عيسى حممد بن عيـسى    أبو    اإلمام :اخلصائص املصطفوية  و لنبويةالشمائل ا 
 ، يلقه كتـاب يف فنـه       مل قد لقي من القبول ما     و ،  ه٢٧٩ :سورة الترمذي  بنا
من آخر الـذين   و،أيامنا هذه إىل تلخيصاً و  شرحا  بالغاً اهتم به العلماء اهتماماً   و

  .ه اهللا ناصر الدين األلباين رمححققوا أحاديثه الشيخ احملدث وخلصوه
  .)٣٥٥(هـ٢٨٢ القاضي املالكي إمساعيل :األخالق النبوية -
  .)٣٥٦(هـ٢٩٥غوي املتوىف لبن فارس ال أمحد احلسن أبو :rأخالق النيب  -
  .)٣٥٧(هـ٣٠١ القمي إبراهيم سعيد بن :rفضائل النيب  -
أصـبح   و  يف جمال الشمائل   ،بعده و ،قد تواىل التأليف خالل القرن الرابع     و

                                                
  .١٩:  الفهرست، البن الندمي)٣٥٠(
  .١٤٧:  الفهرست، البن الندمي)٣٥١(
  .١/٢٧٠:  املصنفات املغربية يف السرية النبوية)٣٥٢(
  .١/٢٧٠:  نفسه)٣٥٣(
  .١٢٣:  الفهرست، البن الندمي)٣٥٤(
  .٩١:  اإلعالن بالتوبيخ، السخاوي)٣٥٥(
  .١/١٤٨سزكني  تاريخ التراث العريب، فؤاد )٣٥٦(
  .٤/١٣٤ كشف الظنون، حاجي خليفة )٣٥٧(
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 لكثرة الكتـب    ؛أغزرها مادة  و ،شهر أغراض السرية النبوية    من أ  يشكل غرضاً 
  .غرباً واليت صنفت فيها شرقاً

االطالع على كتب الـشمائل      إىل   الباحث يف جمال السرية النبوية حباجة     و
كذلك  و ، من خالل صفاته   r الهتمامها بالتعرف على شخص الرسول       ؛النبوية

الطالع على   من ا  رض األساسي هذا هو الغ   و ،لعنايتها جبانب القدوة يف تصرفاته    
 مما ورد ا من مرويات ال جنده يف كتب الـسرية             كما أن كثرياً   ،السرية النبوية 

  .ال يف غريها و،اجلامعة
 فكثري منها ال    ،تلخيصاً و  عليها شرحاً  ما ألف  و  كثرة كتب الشمائل   رغمو

هـو   و ما طبع منها   و ،اخلاصة و  العامة ، يف رفوف خزائن املخطوطات    يزال قابعاً 
  .عناية الباحثني املتخصصني إىل حيتاج و،قليل طبعاته جتارية

∗    ∗    ∗  
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   الثالثاملبحث
  كتب اخلصائص

 ، من األنبيـاء   ، عن غريه  rتم كتب اخلصائص جبمع ما اختص به النيب         
 لكنها يف جمموعها    ،قد يشترك مع بعض األنبياء يف شيء منها       ، و والناس أمجعني 

  .rاهللا مل تكن ألحد سوى رسول 
  :وهذه الكتب تدور على موضوعات أربعة

  . دون غريه كالتهجدrما وجب عليه  -
  .ما حرم عليه دون غريه كالصدقة -
  .ما أبيح له دون غريه كاجلمع بني أكثر من أربع -

  :أن اخلصائص النبوية على قسمني إىل وقد خلص احلافظ بن كثري رمحه اهللا
  .السالم وألنبياء عليهم الصالةما اختص به عن سائر إخوانه من ا -١
  .)٣٥٨(متهأ ما اختص به من األحكام دون -٢

 يتعلق ا العلم    rوملا اشتهر عند عدد من املتقدمني أن خصائص الرسول          
ت عنايـة   فقد قلّ،ال يتصل ا حكم عملي ناجز متس احلاجة إليه   و ،دون العمل 

 ،التأليف يف الـشمائل   إىل   مال املؤلفون  و ،وىلالعلماء ا يف العصور الثالثة األ     
اتسع  و مل تنل العناية الالئقة إال مع املتأخرين حيث كثرت         و ،غريها و ،الدالئلو

  .جمال االهتمام ا
                                                

  .١٢٨  ابن كثري،rسرية الرسول  الفصول يف )٣٥٨(
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 من أقدم من ألف يف هذا العلم حيث تنـاول           -رمحه اهللا -يعترب الشافعي   و
  .)٣٥٩(الرسالة واألمجمموعة من اخلصائص النبوية باختصار يف كتابيه 

: اليت تدخل ضمن الفتـرة املدروسـة       ، يف هذا العلم   فردةاملمن الكتب   و
 : املتـوىف  ،بـن حممـد القمـي      أمحد    أليب جعفر  :آل بيته  و rخصائص النيب   

  .)٣٦٠(هـ٣٠١
حـد  أ ألـا    ؛rال يستغين دارس السرية عن معرفة خصائص الرسول         و

ل أنه رسو  و ،r بصدق رسول اهللا     يد املسلم يقيناً  ِز اليت ت  ،أغراض السرية النبوية  
  . من الناس ا أحداًدِمخصائص مل ي و أمده اهللا مبيزات،اهللا حقاً

∗    ∗    ∗  
  

                                                
الدكتور حممد أنور البكري،    :  مصادر تلقي السرية النبوية والعناية ا عرب القرون الثالثة األوىل          )٣٥٩(

  .٤١: ندوة العناية بالسنة والسرية، ص
  .٥/١٣٤:  هدية العرافني)٣٦٠(



 كتب السيرة: المصدر الرابع: الفصل الرابع: م األولالقس
١٢٩ 

  

    الرابعاملبحث
  دالئل النبوةكتب 

 لذلك تسمى دالئـل     ؛مارةاأل و ،هو يف اللغة العالمة    و ، مجع دليل  :الدالئل
  .آياا وأماراا و،عالمات النبوة و،النبوة بأعالم النبوة

 ،r على نبوة الرسـول  االستدالل :الئل النبوة هو موضوع احلديث يف د   و
  أمـر : فـاملعجزة ،هذا ما مييز الدالئل عن املعجزات، و على غري شرط التحدي   

 عليـه فالتحـدي    و .سامل عن املعارضـة    و ، مصحوب بالتحدي  ،خارق للعادة 
قد نبه على و.  خبالف الدليل ،العجز عن املعارضة شرطان ضروريان يف املعجزة      و

رغم وضوح   و ،)٣٦٢(ابن حجر  و ،)٣٦١(كثري من العلماء مثل السهيلي    هذا الفرق   
 ، يف الـدالئل    الذين ألفوا  ، مل يلتزم به أغلب العلماء     ،الدالئل و بني املعجزات الفرق  

 ،الـدالئل  و ،املعجـزات  و إرهاصات النبوة  و ،حيث أوردوا مرويات البشارات   
 لـه يف    اصـطفاء اهللا   و ،نـسبه  و ،حسبه و ،عشريته و ،rكل ما يتعلق بقومه     و

  .اآلخرةو الدنيا
يأيت على رأس الـدالئل      و ،ي مادي حس و ، معنوي :قسمني إىل   تنقسم الدالئل و

 ، مث أخالقـه الطـاهرة     ،r ألنه أعظم معجـزات الرسـول        ؛املعنوية القرآن الكرمي  
  .)٣٦٣(إيثار و،قناعة و،زهد و،شجاعة و،كرم و، من حلم:أوصافه الظاهرةو

                                                
  .١/٣٩٩: ض األنف الرو)٣٦١(
  .٥٨٢-٦/٥٨١:  فتح الباري)٣٦٢(
  .٦/٧٢:  البداية والنهاية)٣٦٣(
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نبـع   و ، انشقاق القمر  : مثل ، الواضحة  املعجزات :أما الدالئل احلسية فهي   
احلجـر   و ،تسليم الشجر  و ،تكثري الطعام القليل   و ،املاء من بني أصابعه الشريفة    

  .)٣٦٤(غريها و،عليه
 هذا صنيع  و ،هلذا اتسعت كتب الدالئل لتشمل مباحث علم السرية كلها        و

  .غريه من أصحاب املوسوعات الكربى يف السرية النبوية و،بكر البيهقيأيب 
كـثري مـن     إىل    القرآن الكـرمي يف إشـاراته      :صادر دالئل النبوة هي   مو

 كمـا   ،غريها و ،شق الصدر  و ،انشقاق القمر  و ،املعراج و  كاإلسراء ؛املعجزات
 فقد أوردها البخـاري يف بـاب   ،تعج كتب احلديث النبوي بكثري من مروياا  

 منض ،ذكرها مسلم يف كتاب الفضائل     و ، كتاب املناقب  ضمن ،عالمات النبوة 
يف بـاب يف     و ، قبـل النبـوة    ،تسليم الشجر عليه   و ،rباب فضل نسب النيب     

 كمـا   ،عصمة اهللا له من الناس     و ،يف باب توكله على اهللا     و ،rمعجزات النيب   
 أصـحاب كتـب العقيـدة      و أصحاب السري اجلامعة   و  أصحاب السنن  اذكره

  .)٣٦٥(عجاز القرآن الكرميإو
كان  و،تأليف العديد من العلماء   قد تصدى إلفراد مرويات دالئل النبوة بال      و

  :حافزهم يف ذلك
  . الرتباطها بصدق النبوة،جتريد األحداث املتعلقة بالدالئل

مث االستجابة لطلب السائلني جبمع ما تفرق من هذه املرويـات يف كتـب    
   .)٣٦٦(املغازي والسري والتفسري واحلديث

                                                
  .٥٩ – ١/٥٨:  بن سعيد عبادياهللا عبدمنتهى السول،  )٣٦٤(
  .٥: كتب دالئل النبوة، الدكتور أمحد فكري:  من مصادر السرية النبوية)٣٦٥(
  .٣٢: الدالئل: ما ذكره أبو نعيم يف مقدمة دالئله يف بيان سبب التأليف: انظر )٣٦٦(
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  :فت يف دالئل النبوةلِّمن أهم الكتب اليت أُو
  .)٣٦٧(هـ٢١٠ ، لبشر بن املعتمر املعتزيل،rإثبات نبوة النيب احلجة يف  -
  .)٣٦٨(هـ٢١٢ حملمد بن يوسف الفريايب ،دالئل النبوة -
  .)٣٦٩(هـ٢١٥ لعلي بن حممد املدائين rآيات النيب  -
  .)٣٧٠(هـ٢١٨مون أ للخليفة العباسي امل،أعالم النبوة -
  .)٣٧١(هـ٢٥٩جاين براهيم اجلوزإ ليعقوب بن ،أمارات النبوة -
  .)٣٧٢(هـ٢٦٤ أليب زرعة الرازي ،دالئل النبوة -
  .)٣٧٣(هـ٢٦٩عصفور الفراء املعتزيل  أيب  لسليمان بن،أعالم النبوة -
  .)٣٧٤(هـ٢٧٥ صاحب السنن ،داود السجستاينيب  أل،أعالم النبوة -
  .)٣٧٥(هـ٢٧٦ بن مسلم بن قتيبة اهللا عبد ل،دالئل النبوة -
  .)٣٧٦(هـ٢٧٧ أليب حامت الرازي ،أعالم النبوة -

                                                
  .٢٣٠:  الفهرست، البن الندمي)٣٦٧(
: ندوة العنايـة بالـسرية والـسنة       مصادر تلقي السرية النبوية حملمد أنور حممد على البكري،           )٣٦٨(

  .١٤٧: الفهرست. ٢هـ  ٣٩ :ص
  .١٦٣: نفسه )٣٦٩(
  .٦٣: صالح الدين املنجد: rف عن رسول اهللا لِّمعجم ما أُ )٣٧٠(
  .١٦٦:  واإلعالن بالتوبيخ٤/٢٥٩: البداية والنهاية )٣٧١(
  .١/٢٤١: املصنفات املغربية يف السرية النبوية )٣٧٢(
  .٣٠٤:  الفهرست، البن الندمي)٣٧٣(
  . وغريه١/١٣٢:  فهرست ابن خري)٣٧٤(
  .١١٥:  الفهرست، البن الندمي)٣٧٥(
  .٦٢: rف عن رسول اهللا لِّأُ معجم ما )٣٧٦(
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  .)٣٧٧(هـ٢٧٨البلدي   إلبراهيم بن اهليثم،دالئل النبوة -
  .)٣٧٨(هـ٢٨١الدنيا  أيب  للحافظ ابن،هواتف اجلان -
  .)٣٧٩(هـ٢٨١الدنيا  أيب  للحافظ ابن،دالئل النبوة -
  .)٣٨٠(هـ٢٨٥احلريب  إسحاق  بنبراهيم إل،دالئل النبوة -
  .)٣٨١(هـ٣٠١يب بكر جعفر بن حممد الفريايب  أل،دالئل النبوة -
  .)٣٨٢(هـ٣٢٢ أليب جعفر التونسي ،املعجزات -
  .)٣٨٣(هـ٣٢٣ إسحاق  بن محاد بنبراهيم إل،دالئل النبوة -
  .)٣٨٤(هـ٣٢٤يب احلسن األشعري  أل،دالئل النبوة -
  .)٣٨٥(هـ٣٢٧بكر اخلرائطي  أبو ،هواتف اجلان -
تتفـاوت يف    و ،املطبوعمنها   و ،منها املخطوط  و ،هذه الكتب منها املفقود   و

ف فيها بعد القـرن  لِّمن أحسن ما أُ و،الضعف و وياا من حيث الصحة   قيمة مر 
 بكـر  أيب   كتاب و ،  ه٤٣٠ األصبهاين   اهللا عبدبن   أمحد   نعيم أيب    كتاب :الثالث
  . ه٤٥٨بن احلسني البيهقي أمحد 

∗    ∗    ∗  
                                                

  .١٦٧: اإلعالن بالتوبيخ )٣٧٧(
  .٢/٢٠٤٧:  كشف الظنون)٣٧٨(
  .١٣/٤٠٢:  سري أعالم النبالء)٣٧٩(
  .١/٧٦٠:  كشف الظنون)٣٨٠(
  .٨: الدكتور أمحد فكري:  كتب دالئل النبوة– من مصادر السرية النبوية )٣٨١(
  .١/٢٥٤:  املصنفات املغربية يف السرية النبوية)٣٨٢(
  .٢٨٢:  الفهرست، البن الندمي)٣٨٣(
  .١٣٦:  تبيني كذب املفتري)٣٨٤(
بتحقيق الدكتور مصطفى املـسلويت، دار      : يسية، أليب شامة الدمشقي    شرح القصيدة الشقراط   )٣٨٥(

  .٢/١٤٨: احلديث احلسنية، الرباط



 كتب السيرة: المصدر الرابع: الفصل الرابع: م األولالقس
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   اخلامساملبحث
  كتب األنساب

عبها علـى  تش و،أنساب العرب و، بتتبع النسب النبويبنساتم كتب األ 
 بلدة أو   قبيلة إىل    فموضوعها هو بيان نسبة املترمجني     ،القبائل و اختالف الطوائف 

  .rإىل جانب ذلك تم بالترمجة للرسول  و،والء أو قريةأو 
 ،عنـدهم  من العلوم التليـدة    و ،يعترب علم األنساب من خصائص العرب     و

 عوا أصول العرب   حيث تتب  ،اهتم به العلماء   و ،بعد جميء اإلسالم زادت أمهيته    و
  .)٣٨٦(أجدادهم وأصوهلم إىل  فنسبوهم، ممن كان هلم شأن يف اإلسالم،غريهمو

ا جتمع بـني     أل ؛تعترب كتب األنساب من املصادر األصلية للسرية النبوية       و
الكالم علـى أحـداث      و ،أنساب أصحابه  و ،rنسب رسول اهللا     إىل   اإلشارة

  .ألخبار املتصلة باألنسابا و كما تتوسع يف ذكر األيام،السرية النبوية
 مـا  : منه:القول بأن تعلمه إىل  ه٤٥٦ألمهية علم النسب ذهب ابن حزم     و

 يقول عن ذلك يف مجهـرة       . ما هو فرض على الكفاية     :منه و ،هو واجب فرض  
 ،r ن يعلم املرء أن حممـداً  أرض من علم النسب فهو      ففأما ال  ":أنساب العرب 
 القرشي  اهللا عبدهو حممد بن    .. .ين اإلسالم  بد ،اإلنس و اجلن إىل   الذي بعثه اهللا  

أما الذي تكون معرفته من      و ...املدينة إىل   رحل منها  و ، الذي كان مبكة   ،اهلامشي
 ،فمعرفة أمساء أمهات املؤمنني   .. . على الكفاية  فرضاً و ، يف اجلميع  النسب فضالً 

                                                
  . ه١٤١٩، ١ دار الكتب العلمية بريوت، ط ١/١١مقدمة األنساب، للسمعاين : انظر )٣٨٦(
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معرفة أمساء أكـابر الـصحابة مـن         و ...املفترض حقهن على مجيع املسلمني    
  .)٣٨٧( الذين حبهم فرض-y-األنصار  وهاجرينامل

اليقظـان   أبـو     ما كتبه  :من احملاوالت األوىل يف الكتابة حول األنساب      و
ما  و ،)٣٨٨( الذي مل يصلنا من آثاره إال مقتطفات يف كتب تالية          ،  ه١٩٠النسابة  

 صاحب كتـاب    ،  ه٢٠٤ابنه هشام    و ،  ه١٤٦قام به حممد بن السائب الكليب       
  .)٣٩٠(هـ٢٠٦حماولة اهليثم بن عدي  و،)٣٨٩(مجهرة النسب

  :بداية القرن الرابع إىل من أهم كتب األنساب ذات الصلة بعلم السريةو
  .)٣٩١(هـ٢٣٦ املصعب الزبريي اهللا عبد أليب ،نسب قريش -
  .)٣٩٢(هـ٢٣٨ لعبد امللك بن حبيب القرطيب ،أنساب قريش -
  .)٣٩٣(هـ٢٥٦ للزبري بن بكار ،أخبارها ومجهرة نسب قريش -
  .)٣٩٤(هـ٢٧٩ ألمحد بن حيىي بن جابر البالذري ،اب األشرافأنس -
  .)٣٩٥(هـ٣٤٠ لقاسم بن أصبغ البياين القرطيب ،نساباأل -

                                                
، القـاهرة، دار  ٣ – ٢:  مجهرة أنساب العرب، البن حزم، بتحقيق عبـد الـسالم هـارون       )٣٨٧(

  .٦.املعارف، ط
  .٣٩: عبد العزيز الدوري:  حبث يف نشأة علم التاريخ عند العرب)٣٨٨(
  .٤١ – ٤٠:  نفسه)٣٨٩(
   .٤٢:  نفسه)٣٩٠(
  .١٩٥١ونشرته دار املعارف بالقاهرة " ليفي بروفنسال" عين بنشره املستشرق الفرنسي )٣٩١(
  .٢/٩٠: الدكتور حممد يسف:  املصنفات املغربية يف السرية النبوية)٣٩٢(
  .العروبة  يف مكتبة دار ه١٣٨١جزأه األول بعد شرحه وحتقيقه حممود حممد شاكر رمحه اهللا  نشر )٣٩٣(
م، ونـشر   ١٩٥٩ نشر جزأه األول بعد حتقيقه الدكتور حممد محيد اهللا، دار املعارف بالقاهرة              )٣٩٤(

  .هـ١٤١٩جزأه الثاين مع الفهارس الشيخ محد اجلاسر 
  .٢/٩١: نبوية املصنفات املغربية يف السرية ال)٣٩٥(
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 ألم يف   ،التاريخ معاً  و قد مجع مصنفو كتب األنساب بني علمي السرية       و
عرضهم لسالسل األنساب كانوا يقدمون معلومات مهمة عـن ذريـة مـن             

 اليت كانت هلا مكانة    مع التوقف عند بعض األمساء       ،إناثاً و  ذكوراً ،يتكلمون عنه 
 يستشهدون به على ما ، كما حتفل كتبهم بشعر غزير جداً،اإلسالم و يف اجلاهلية 

يأخبار أو لون به من أنسابد.  
 ،قد استهل مصعب الزبريي كتابه نسب قريش بنسب معد بن عـدنان           و

 أى ذكـرهم     إذْ  حىت ،أحفاده و ،فذكر أوالده  ،rرسول اهللا    إىل   حىت وصل 
  .)٣٩٦(بذلك استوىف اجلزء األول من الكتاب و،ولد العباس إىل انتقل

 فينحو حنو عمـه املـصعب       ،أما الزبري بن بكار يف مجهرة نسب قريش        و
  مع انتقـاء   ،النساء و  مع ختليله بأخبار كثرية للرجال     ،الزبريي من سوق النسب   

 ال جنـده يف     ،ري من الـشعر    احتفاظه بكث  : منها ،متيز بأشياء  و ،بعد عن التكثر  و
 كما أمدنا بكثري من الوثائق النافعة يف االستدالل على احليـاة            ،مصادر أخرى 

  .)٣٩٧(اإلسالم واالجتماعية يف اجلاهلية
يعترب كتاب أنساب األشراف للبالذري أغزر هذه املـصنفات مبرويـات     و

  بدءاً ،لنبوية بن املطلب تناول السرية ا     اهللا عبد فعندما وقف على     ،السرية النبوية 
  .)٣٩٨(...الوفاة النبوية إىل املعجزات و، فاملغازي، فاهلجرة، فاملبعث،باملولد

∗    ∗    ∗  

                                                
  .٣٤-١: مصعب الزبريي:  نسب قريش)٣٩٦(
  .٩-٨-٧:  مقدمة حممود حممد شاكر جلمهرة نسب قريش وأخبارها)٣٩٧(
  .٥٧٨ - ١/٩٢:  أنساب األشراف، البالذري)٣٩٨(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
١٣٦ 

  

   السادساملبحث
  كتب الصحابة

شهود  و ، إذ هم رجال املبعث    ؛ وثيقة الصلة بالسرية النبوية    ،معرفة الصحابة 
هم املرجـع يف    إلي و  عليهم ،مدار وقائعه  و ،قادة سراياه  و ،جنود مغازيه  و ،أحداثه

 فيما  األمةإليهم تؤول    و ،السجايا و ،الشمائل و يف الدالئل  و ،تاريخ السرية النبوية  
 ال  ،أحكامـه  و أقضيته و ،تقريراته و ،أفعاله و ،rرووا من أقوال النيب      و ،حفظوا

  عن العدل الضابط   ، برواية العدل الضابط   ،سنادهإيصح خرب منها إال إذا اتصل       
  .)٣٩٩(rول اهللا رس إىل الصحايب يرفعهإىل 

جهـادهم مـع     و ،أخبارهم و ،قد اهتمت كتب الصحابة جبمع ترامجهم     و
املشاهد  و ،مبايعته و  حيث جند فيها أحاديث عن إسالم الصحايب       ،rرسول اهللا   
  .غري ذلك و،اليت حضرها

ارتباط  إىل   -األساسيف  -مكانة كتب الصحابة بني مصادر السرية ترجع        و
 اهلجـرة  و النصرة و لذين خصهم اهللا بالسابقة    ا ، حبياة أصحابه الكرام   rحياته  

 ... ":يف ذلك يقول أبـونعيم  و،العديد من الفضائل األخرى  و ،اهللا إىل   الدعوةو
 أن يصرف   ،إرشاده و صدق رسوله يف دعوته    و ،معاده و ،حق ملن أيقن مبعبوده   و

 فيتعلم ،يراعيه حق الرعاية ، و  العناية ملعرفة شرع رسوله    ،توحيده و بعد معرفة اهللا  
 املأمورين  ،بنقل الصحابة املرضيني  .. .حيفظ شرع رسوله   و ...كتاب اهللا العزيز  

                                                
  .٢/٤:  املصنفات املغربية يف السرية النبوية، الدكتور حممد يسف)٣٩٩(



 كتب السيرة: المصدر الرابع: الفصل الرابع: م األولالقس
١٣٧ 

 املنتخبـون   ،اإلميـان  إىل    فهم السابقون  ،باإلبالغ عند من شاهدوه من املتبعني     
  .)٤٠٠("اهلجرة  وفريغب يف معرفة مراتبهم من السابقة.. .اإلحسان وللتحقق
 يف تـراجم الـصحابة    بالتصنيف،خباصة أهل احلديث  و ،قد اهتم العلماء  و
y  ،   أن الوقوف على معرفة     ،ال خالف علمته بني العلماء    و ":يقول ابن عبد الرب 

به ساد   و ،أرفع علم أهل اخلرب    و ، من أوكد علم اخلاصة    rأصحاب رسول اهللا    
  .)٤٠١(..".أهل السري

 تفاصيل ال يصادفها   أن دارس السرية جيد فيها       ،من ميزات كتب الصحابة   و
 ترتبط  ،الهتمامها جبمع مرويات مشاركة الصحايب يف أحداث       ،يف بقية املصادر  

 كعب بـن    قصة ختلف  و ،tبكر   أيب    مثل حدث اهلجرة مع    ، وثيقاً  ارتباطاً ،به
  .غريمها و،مالك يف غزوة تبوك

 على املـصنفات األوىل يف      ، يف مادم  ،قد اعتمد مصنفو كتب الصحابة    و
طبقات  و ،مغازي الواقدي و ،قإسحا  البن ،السري و  مثل املغازي  ،السرية النبوية 

  .طبقات ابن سعد و،تارخيه و،خليفة بن خياط
  :حدود بداية القرن الرابع إىل من أهم املصنفات يف معرفة الصحابةو
  .)٤٠٢(هـ٢٠٨ أليب عبيدة معمر بن املثىن :الصحابة -
  .)٤٠٣(هـ٢٣٤ لعلي بن املديين :معرفة من نزل من الصحابة يف سائر البلدان -

                                                
  .١/١٠٦:  معرفة الصحابة، أبو نعيم)٤٠٠(
  .٢٣: يعاب، ابن عبد الرب االست)٤٠١(
  .٦٢:  حبوث يف تاريخ السنة املشرفة)٤٠٢(
  .٩٨: حممد بن مطر الزهراين. نشأته، وتطوره، د:  علم الرجال)٤٠٣(
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١٣٨ 

 املعروف بدحيم   ، بن عمرو الدمشقي   إبراهيم بن   الرمحن عبدل :الصحابة -
  .)٤٠٤(هـ٢٤٥

  .)٤٠٥(هـ٢٥٦ البخاري إمساعيل حملمد بن ،تاريخ الصحابة -
  .)٤٠٦(هـ٢٦٤ أليب زرعة الرازي ،الصحابة -
  .)٤٠٧(هـ٢٦٨ ألمحد بن سيار املروزي ،الصحابة -
  .)٤٠٨( املعروف بابن الربقياهللا عبدبن  أمحد  أليب بكر،الصحابة -
  .)٤٠٩(هـ٢٧٧ أليب حامت الرازي ،الصحابة -
  .)٤١٠(هـ٢٩٧ احلضرمي مطني اهللا عبد أليب جعفر حممد بن ،الصحابة -
  .)٤١١(هـ٣٠١ أليب منصور حممد بن سعد البارودي ،الصحابة -
 ،هـوازي بن موسـى األ    أمحد    بن اهللا عبدحممد   أيب    للحافظ ،الصحابة -

  .)٤١٢(هـ٣٠٦امللقب بعبدان 
 ابـن   مث لتصبح مع ابن عبد الرب       ،توسعت و ،صحابةقد تطورت كتب ال   و
 حتفل بأدق التفاصيل عن أحـوال  ، موسوعات شاملة ،بعدمها ابن حجر   و ،األثري

                                                
  .١١٩ق /٢ جامع املسانيد، للحافظ ابن كثري )٤٠٤(
  .١/٣:  اإلصابة، البن حجر)٤٠٥(
  .٩٨: نشأته، وتطوره:  علم الرجال)٤٠٦(
  .١٤٨ق /١:  جامع املسانيد)٤٠٧(
  .٢/٥٧٠:  تذكرة احلفاظ، الذهيب)٤٠٨(
  .١٥٦ق /١:  جامع املسانيد)٤٠٩(
  .١/٣:  اإلصابة، البن حجر)٤١٠(
  .١٢/٢٧١:  ذيب التهذيب)٤١١(
  .٦٣:  حبوث يف تاريخ السنة املشرفة)٤١٢(
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١٣٩ 

  .yالصحابة 
 ،اخلاصـة  والتـواريخ العامـة   وأن كتب الطبقات  إىل   ال ننسى أن نشري   و

يف  كما اهتم بعض العلماء بالتأل     ،تواريخ البلدان ال ختلو من مادة عن الصحابة       و
 اإلمام و ،)٤١٣(هـ٢٣٨ مثل عبد امللك بن حبيب القرطيب        ،يف فضائل الصحابة  

ـ ٢٤١ النـسائي    الـرمحن  عبدأيب   و ،)٤١٤(هـ٢٤١بن حنبل   أمحد    ،)٤١٥(هـ
  .)٤١٦(هـ٣٤٣طرابلسي خيثمة بن سليمان األو

∗    ∗    ∗  
  

                                                
  .٢/٨:  املصنفات املغربية يف السرية النبوية)٤١٣(
  .١٠٤: نشأته، وتطوره:  علم الرجال)٤١٤(
  .١٠٤:  نفسه)٤١٥(
  .١٠٤: سه نف)٤١٦(
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  السابع املبحث
  كتب الطبقات

لك لـتمكني   ذ و ، مرتبة حسب الطبقات   ،تم هذه الكتب بتراجم الرجال    
هلذا الترتيب فائدته  و أتباع التابعني  و ،التابعني و الدارسني من التمييز بني الصحابة    

يف التمييـز    و ،متييزه عن احلديث املسند    و ،املنقطع أو   ،يف معرفة احلديث املرسل   
  .)٤١٧(املتشاة وبني األمساء املتفقة

ها بعض   حيث خيص  ،ترد السرية النبوية يف كتب الطبقات بأشكال خمتلفة       و
 تشتمل على قدر كبري     ، اليت تضمها  ، كما أن تراجم الصحابة    ،املؤلفني حبيز وافر  

املعلومـات   إىل    باإلضـافة  ،rجانب الرسول    إىل   ،من مشاركام يف السرية   
  .غري ذلك و،األشعار و،نساب كاأل،األخرى

  :من أشهر املصنفات يف الطبقاتو
د النقل  أكثر حممد بن سعقد و، ه٢٠٧قدي   حملمد بن عمر الوا    ،الطبقات -

  .)٤١٨(عنها يف كتاب الطبقات الكربى
  .)٤١٩(هـ٢٠٧ للهيثم بن عدي ،الطبقات -
  .)٤٢٠(هـ٢٣٠ حملمد بن سعد ،الطبقات الكربى -

                                                
  .٧٤ – ٧٣:  حبوث يف تاريخ السنة املشرفة، الدكتور أكرم ضياء العمري)٤١٧(
  .١٥١:  الفهرست، البن الندمي)٤١٨(
  .١٥٢:  نفسه)٤١٩(
 وعن هـذه  م،١٩١٨-١٩٠٤ ما بني ، وتالمذته"ساخاو"أول من نشره هو املستشرق األملاين   )٤٢٠(

= 



 كتب السيرة: المصدر الرابع: الفصل الرابع: م األولالقس
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  .)٤٢١(هـ٢٣٣ لعلي بن املديين ،الطبقات -
  .)٤٢٢(هـ٢٣٦ بن املنذر إبراهيمطبقات  -
  .)٤٢٣(هـ٢٤٠طبقات خليفة بن خياط العصفري  -
  .)٤٢٤(هـ٢٦١م بن احلجاج القشريي طبقات مسل -
  .)٤٢٥(هـ٢٧٠بكر الربقي  أيب طبقات -
  .)٤٢٦(هـ٢٧٧حامت الرازي  أيب طبقات -
  .)٤٢٧(هـ٢٨٢زرعة الدمشقي  أيب طبقات -
 ،احلـديث  و ، كالتـاريخ  ،ن كانت تتجاذا عدة علـوم     إ و هذه الكتب و

                                                = 
 مع حـذف تعليقـات    ،ير بالقاهرة  وطبعة دار التحر   ،الطبعة نقلت طبعة دار صادر يف بريوت      

 وقد قام الدكتور زياد حممد منصور بنـشر         ،ماكن كثرية أ وهذه الطبعة ناقصة يف      ،املستشرقني
القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم، كما قام الدكتور حممد بـن صـامل الـسلمي                 

 rم رسول اهللا     وهي بعنوان من تويف عنه     ،بتحقيق جزء الطبقة اخلامسة من طبقات الصحابة      
 وأصلها كذلك رسالة علمية يف جامعة أم القرى، وحقق الدكتور عبـد             ،وهم أحداث أسنان  

سلموا عند فتح مكة وما بعد ذلك، وقد قام       أالعزيز السلومي الطبقة الرابعة من الصحابة الذين        
عناية حلاقها باألصل يف طبعات جتارية مل تنل بعد         إبعض أصحاب املطابع جبمع هذه النواقص و      

  .رسني واحملققني املختصنياالد
  .٢٢٥:  فهرست ابن خري اإلشبيلي)٤٢١(
  .٧٤:  حبوث يف تاريخ السنة املشرفة)٤٢٢(
  .١٩٦٧، ١. حتقيق وتقدمي الدكتور أكرم ضياء العمري نشر دار طيبة الرياض، ط)٤٢٣(
  . م٤٣:  مقدمة حتقيق الطبقات خلليفة بن خياط، الدكتور أكرم ضياء العمري)٤٢٤(
  .٧٤: فسه ن)٤٢٥(
  .٧٤:  نفسه)٤٢٦(
  .٧٥:  حبوث يف تاريخ السنة املشرفة)٤٢٧(
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د ال أدل على ذلك من صنيع حممد بن سع         و ، فهي بعلم السرية ألصق    ،التراجمو
 فقد احتوى هذا الكتاب علـى     ،هو طبقاته الكربى   و ،يف أشهر كتاب للطبقات   

 فعرض يف اجلزأين األولني   ، صنف فيها الرواة على اختالف طبقام      ،مثانية أجزاء 
 مع التقدمي بفصل متهيدي تناول فيـه تـاريخ األنبيـاء            ،rلسرية رسول اهللا    

 جنـده   ،rاة الرسـول    يف حديثه عن حي    و ،rتاريخ أجداد النيب     و ،السابقني
 الوفـاة النبويـة    و اهلجرة فاملغازي  و املبعث إىل    من املولد   بتفصيلٍ يتناول السرية 

يف اجلـزء   و،مدنيني و مكيني:يف اجلزء الثالث بقسميه تناول البدريني و ،املراثيو
قدم مـن أسـلموا      و ،األنصار الذين مل يشهدوا بدراً     و الرابع ترجم للمهاجرين  

يف اجلزء اخلامس ترجم ألهل      و ،هم من أسلموا قبل فتح مكة      مث ذكر بعد   ،قدمياً
ن ختم اجلزء الثامن بتراجم النساء      أ إىل   هكذا و ،من بعدهم  و املدينة من الصحابة  

روين احلـديث النبـوي      و ،العامة و  اخلاصة rالاليت شاركن يف حياة الرسول      
 فمن خالل هذا العرض نالحظ أن كتب الطبقات تشتمل على كثري            ،الشريف

 كما أن ،يات ال جندها يف مصادر أخرى  اتنفرد برو  و ،من مرويات السرية النبوية   
سرية النبوية بعد زمن ابـن      ر لنا تطور الكتابة يف ال     ِهظْ ت ،منهجية تصنيفها فريدة  

  .إسحاق
∗    ∗    ∗  

  



  
  

 

 
  
  

  :وفيه مبحثان   

  . للسرية النبويةاً كتب التاريخ العام مصدر:املبحث األول

  . كتب احلرمني الشريفني:املبحث الثاين
  



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
١٤٤ 

  
  
  



 كتب التاريخ: المصدر الخامس: الفصل الخامس: القسم األول
١٤٥ 

  

 
   كتب التاريخ:املصدر اخلامس

األساس الذي بين    و ، ألا تعترب النواة األوىل    ؛ بالسرية النبوية  ناهتم املؤرخو 
 ، للمسلمني على تدوين التاريخ    هي اليت كانت حافزاً    و ،عليه تاريخ اإلسالم كله   

  .أحلته مكانة مهمة ضمنها و،اإلسالميةمصاف العلوم  إىل فعتهرو
 ، تتسع للعديـد مـن األغـراض   ، كثرية يف التاريخ  قد ألف العلماء كتباً   و

سنقتصر يف بيان اهتمام املؤرخني      و ،تتنوع مناهج أصحاا يف تناول األحداث     و
  .نيكتب تاريخ احلرمني الشريف و،بالسرية النبوية على كتب التاريخ العام

   األولاملبحث
   للسرية النبويةكتب التاريخ العام مصدراً

  :هي على نوعني و،األقوام واألمم وتعىن كتب التاريخ العام بالتأريخ للدول
 مث  ،السالم مع أقـوامهم    و كتب ابتدأ مؤلفوها بتاريخ الرسل عليهم الصالة        -أ

 مث ،بعـث عـصر امل   إىل   اإلسالم ليصلوا تناولوا بعد ذلك تاريخ العرب قبل       
  .ما تالها من أخبار دولة اإلسالم حىت زمن املصنف و،خلالفة الراشدةا
 إىل ، بتاريخ صدر اإلسـالم  مروراً ، كتب استهلها مصنفوها باملولد النبوي     -ب

  .الفترة اليت عاش فيها املؤلف
  : اليت اهتمت بالسرية النبوية،من أشهر كتب التاريخ العامو
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  .)٤٢٨(هـ٢٤٠ تيتاريخ خليفة بن خياط العصفر -
 .)٤٢٩(هـ٢٤٥ ت البن حبيب البغدادي،ربكتاب احمل -
  .)٤٣٠(هـ٢٩٢ مات بعد :تاريخ اليعقويب -
  .)٤٣١(هـ٢٧٩  ت ألمحد بن حيىي بن جابر البالذري،فتوح البلدان -
  أليب جعفر حممد بـن جريـر الطـربي         ،امللوك و الرسل و تاريخ األمم  -

  .)٤٣٢(هـ٣١٠ ت
  احلسن علي بن احلسني املسعودي      أليب ،معادن اجلوهر  و مروج الذهب  -

  .)٤٣٣(هـ٣٤٦ ت
  .)٤٣٤(هـ٣٥٥  ت البن طاهر املقدسي،التاريخ والبدء -
  اليت مجعهـا احملـدثون     ،يالحظ على هذه الكتب أا نقلت لنا املرويات       و

عبيـدة   أيب    كتب :من أهم مواردها   و ، خالل القرن الثاين   ،أهل السرية  و األخباريونو
 ، هـشام  ابنـه  و ،حممد بن السائب الكليب    و ،مد املدائين علي بن حم   و ،معمر بن املثىن  

  .موسى بن عقبةو ،إسحاق  عن مرويات ابن فضالً،سيف بن عمر التميميو
                                                

  .٨٨:  مصادر السرية النبوية وتقوميها)٤٢٨(
  .هـ١٤٠٣ نشرته دار الكتب العلمية ببريوت، لبنان )٤٢٩(
  .م١٩٦٠ تاريخ اليعقويب، بريوت، دار العراق، )٤٣٠(
  .م١٩٦٠بنان،  حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، بريوت، دار سويدان، بريوت، ل)٤٣١(
  . حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة التجارية بالقاهرة)٤٣٢(
م، مع تعليقـات بالفرنـسية باهتمـام        ١٩١٩ – ١٨٩٩ طبع الكتاب يف ستة أجزاء، ما بني         )٤٣٣(

مث أعادت طبعه باألوفست مكتبة املثىن ببغـداد، ويقـول       " كليمان هوار "املستشرق الفرنسي   
  .ما زالت خمطوطةوله بقية : الزركلي

  .م١٩١٩- ١٨٨٣باريس " كليمان هوار"طاهر بن مطهر املقدسي، نشرة :  البدء والتاريخ)٤٣٤(
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 جند خليفة بن خياط مبنهجه يف التصنيف الـذي          ،هذه الكتب  إىل   بالنظرو
 علـى   ، يكثر من إيراد األخبار املشهورة عند أهل السري        ،يعتمد على االختصار  

 ،اإلكثار من إيراد الروايات العديـدة  و الذي يعتمد على البسط    ،يعكس الطرب 
أغلـب كتـب     و ، بعضها ال يستويف شروط الصحة     ،مصادر خمتلفة  إىل   استناداً

 مما جيعل   ، يف أخبار السرية   املوضوع و الواهي و الضعيف و التاريخ تورد الصحيح  
  .متحيص هذه الروايات قبل االستشهاد ا إىل دارس السرية حمتاجاً

 ألننـا   ؛ يف هذا الفـصل     وحمتوياا هذه الكتب  حنن مل نفصل يف مناهج    و
  .سنعود إليها يف القسم الثاين بشيء من التدقيق إن شاء اهللا تعاىل

∗    ∗    ∗  
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   الثايناملبحث
  كتب احلرمني الشريفني

 الكتب اليت ألفت يف تـاريخ       :يقصد باملؤلفات يف تاريخ احلرمني الشريفني     
ركز مؤلفوها على تاريخ ما قبـل        و ،مها معاً  أو   ،املدينة املنورة  أو   ، املكرمة مكة

 ،عدد مـرات بنائهـا     و ،كما اهتموا بتاريخ الكعبة املشرفة     ،ما بعده  و اإلسالم
  .القبائل اليت سكنت يثرب و،القبائل اليت استقرت يف مكةو

 كـثرية  أن أحـداثاً  إىل  تظهر بـالنظر ،عالقة السرية النبوية ذه الكتب    و
جـيش   و ، واقعة الفيـل   : مثل ، تفيدنا يف جمال السرية    ،رتبطت بتاريخ احلرمني  ا

فهذه أحداث عاشـها    .. .أخبار السيل الذي جرف الكعبة يف اجلاهلية      ، و أبرهة
 اخلـزرج  و األوس كما أن مبادرة     ،ارتبط ا التاريخ حلياته   ، و  قبل بعثته  rالنيب  
مها إال من خـالل ربطهـا        فه  ال ميكن  ،التصديق بدين اإلسالم   و ،اإلميانإىل  

غريهم من القبائل اليهودية  والعالقات اليت كانت سائدة بني سكان يثرب    بطبيعة
  .ااورة
  :من أبرز كتب تاريخ احلرمني الشريفنيو
  .)٤٣٥(هـ٢٠٠ البن زبالة تويف قبل ،تاريخ املدينة -

                                                
مـصادر الـسرية   :  يف جرد املؤلفات يف تاريخ احلرمني الشريفني إىل بداية القرن الرابع، راجع            )٤٣٥(

  .٧٩ – ٧٧: النبوية وتقوميها



 كتب التاريخ: المصدر الخامس: الفصل الخامس: القسم األول
١٤٩ 

  .)٤٣٦(هـ٢٥٠زرقي  األاهللا عبد أليب الوليد حممد بن ،تاريخ مكة -
  .هـ٢٥٦ الزبري بن بكار اهللا عبد أليب ، املدينةتاريخ -
  .)٤٣٧(هـ٢٦٢شبة  أيب  لعمر بن،تاريخ املدينة -
  .)٤٣٨(هـ٢٨٠ للفاكهي ،تاريخ مكة -
 سريعة يف هذه الكتب نالحظ أن كتاب األزرقي حافـل باآلثـار             نظرٍةبو

عالقـة   و ،اإلسـالم  و أخبار سدنة الكعبة يف اجلاهلية     و ،املتصلة بتاريخ السقاية  
  .قبائل ااورة خبدمة الكعبة املشرفةال

 كـثرية عـن مـساجد       كما تضمن تاريخ املدينة لعمر بن شبة نصوصاً       
 عن آبار املدينة يف     تضمن أخباراً ، و األماكن اليت كان يصلي فيها     و ،r الرسول

غري ذلك مما لـه تعلـق    و،yعن مواقع منازل بعض الصحابة      ، و العهد النبوي 
  .بعصر املبعث

   :أمرين إىل نتبه دارس السرية يف شأن االستفادة من هذه الكتبينبغي أن يو
  أخبـاراً  ،وقائعهـا  و  خبصوص أحداث السرية   ، لقد تضمنت هذه الكتب    -١

 فعليه أن يعرض ، كما تضمنت أحاديث صحيحة    ،مرسلة و روايات ضعيفة و
 خاصة فيما يتـصل  ،على الروايات الصحيحة والروايات بعضها على بعض 

  .بعصر املبعث
                                                

  . حققه الشيخ رشدي صاحل ملحس)٤٣٦(
  .هـ١٣٩٩خ حبيب حممود أمحد، بتحقيق فهيم شلتوت  طبعه الشي)٤٣٧(
زياداته على األزرقي، والكتاب له خمطوطـات كـثرية يف          " وستنفلد" طبع املستشرق األملاين     )٤٣٨(

  .هـ١٤٠٧عبد امللك بن دهيش : م، وحققه١٩٦٤اخلزائن، طبع مصوراً يف بريوت، عام 
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 ، فقد طاهلا التطـور     هذه الكتب   خبصوص املعامل التارخيية اليت حتدثت عنها      -٢
الكتـب الـيت     إىل    مبا يلزم معه الرجوع    ،اجلغرافيةيف   و ،األمساءالتغيري يف   و
  .)٤٣٩(فت يف احلرمني الشريفني حديثاًلِّأُ

∗    ∗    ∗  

                                                
 لالحتفال مبرور مائة سـنة علـى تأسـيس          منها عدد من املؤلفات، اليت نشرا األمانة العامة        )٤٣٩(

  :، وأمهها ه١٤١٩اململكة العربية السعودية، عام 
  .هـ١٤١٩هـ، وأُعيد نشره ١٣٥٤  تاريخ الكعبة املعظمة، حلسني باسالمة، نشر -
هـ، وأُعيد نـشره  ١٤٠٥  تاريخ معامل املدينة املنورة قدمياً وحديثاً، ألمحد ياسني اخلياري، نشر عام  -

  . ه١٤١٩
  . ه١٤٠٢  معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، لعاتق بن غيث البالدي، دار مكة، -
  .  وكتب ومقاالت عالمة اجلزيرة محد اجلاسر، مثل املعجم اجلغرايف للبالد العربية السعودية، وغريه-



  
  
  

 

 
  

  :وفيه مبحثان  

  . للسرية النبويةدب مصدراً كتب األ:املبحث األول

  .كتب اجلغرافيا والبلدان  :املبحث الثاين
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  املصادر االستئناسية

 ،اليت ذكرناها مرتبة حسب أمهيتها     و ،بعد املصادر األساسية للسرية النبوية    
طريقة االسـتفادة    و ،مناهجها و ،حىت يكون دارس السرية على علم مبحتوياا      

على كثري من     تشتمل ،أن هناك مصادر أخرى تكميلية     إىل    أن نشري  بد ال ،منها
 ألا  ؛االستئناس ا  و ، واألخبار اليت حيسن الرجوع إليها     ،األشعار و ،املعلومات

 املعريف و تؤكد على ثرائها العلمي    و ،تضيء لنا جوانب أخرى من السرية النبوية      
 كتـب اجلغرافيـة    و ،دب كتب األ  :من أبرز املصادر االستئناسية    و ... مشوهلاو
  .البلدانو

   األولاملبحث
   للسرية النبويةكتب األدب مصدراً

، فت خالل القرون الثالثـة األوىل     لِّ اليت أُ  ،الشعر و  جماميع النثر  :املراد ا و
 ضاعت يف الغالب مصادرها لكن جيب التعامل معهـا          اليت حفظت لنا أخباراً   و

  . املتصل دائماً طاملا أن مروياا ال تنقل باإلسناد،حبذر
 ،"التبيني و البيان" كتاب   : مثل ،  ه٢٥٥ ت  كتب اجلاحظ  :من جماميع النثر  و

 العميـان  و العرجـان  و الربصـان  ":فه األشهر مؤلَّ و ،الذي يعج بأخبار السرية   
سـبب  ، و الذي يوجد به من أخبار السرية ما ال يوجد يف غريه           ،"...احلوالنو
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 حتدث  ،"املثالب الصغري " و ،"الب الكبري املث" ملا صنف    ،تأليفه أن اهليثم بن عدي    
أظهر أا من   ، و yمن الصحابة    و ،فيهما عن ذوي العاهات من أشراف العرب      

 علـى مـصادر   ألف كتابه يف الرد عليه معتمـداً      و ، فانتفض اجلاحظ  ،معايبهم
 أخباره يورد الكثري مـن      يف ثنايا  و .ابن الكليب  و ،عبيدة أيب   تب مثل ك  ،متعددة

  .)٤٤٠(صدر اإلسالم و،وقائع اجلاهلية
 كتاب  : أيضاً ، تتصل بالسرية   اليت احتفظت بأخبارٍ   ،من جماميع كتب النثر   و

من .. . ": قال عنه احلميدي، ه٣٢٨  تندلسي البن عبد ربه األ،"العقد الفريد"
كتـاب العقـد يف     " املـسمى    له الكتاب الكبري   و ،الشعر و األدب و أهل العلم 

مسع بقي بـن     ": السري ضمنيب يف ترمجته    قال عنه احلافظ الذه    و ،)٤٤١("األخبار
 ،رغم ما قيل عن كتابـه      و ،)٤٤٢(" شاعراً  نبيال بليغاً  كان موثقاً  و ،مجاعة و ،خملد

                                                
رتـك أن  وذكرت يل كتاب اهليثم بن عدي يف ذلك، وقد خب":  يقول اجلاحظ يف مقدمة كتابه  )٤٤٠(

ولو ال أن الـذي أكتبـه       ... مل أرض مبذهبه، ومل أحبه له حظاً يف حياته، وال لولده بعد مماته            
إليك جمانب لطرق اهليثم، وخارج مما يشتهيه الريض املتكلف امللول، وأنه كتاب جـد غـري                

 اهللا عبدأبو طالب، معاذ بن جبل،      : العرج األشراف : هزل، ملا كتبته لك، قال اهليثم بن عدي       
منا إ، ولكن ما معناه يف أن أبا فالن كان أعمى، إذا مل يكن     ...بن جذعان، احلارث بن أيب مشر     

اجتلب ذكر العرج والعمى، ليجعل ذلك سبباً إىل قصص يف أولئك العرجـان، وإىل فوائـد                
أخبار يف أولئك العميان، وإىل أن مجاعة فيهم كانوا يبلغون مع العرج مـا ال يبلغـه عامـة                   

كتـاب الربصـان   : انظـر ...". ، ومع العمى يدركون ما ال يدركه أكثر البـصراء    األصحاء
 وما بعدها، بتحقيق حممد مرسي اخلويل، بريوت، مؤسسة الرسالة،          ٤ص  : والعرجان والعميان 

  . ه١٤٠١، ٢. ط
  .١٠٤:  جذوة املقتبس، احلميدي)٤٤١(
  .٩/٤٦٣:  سري أعالم النبالء، الذهيب)٤٤٢(
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 ،حياة الصحابة  و ،احلديث و ، ففيه فوائد عن السرية النبوية     ،مصادره و ،حمتوياتهو
  .)٤٤٣(جيب أن تؤخذ ممحصة مدققة

 كتـاب  :اة االستئناس   اليت حيسن بدارس السري    ،من أبرز الكتب األدبية   و
  بأنه كان حبراً   جالفر أبو   صفقد و  و ،  ه٣٥٦ ت ، أليب الفرج األصبهاين   ،األغاين

رغم مـا   و ،)٤٤٤(جيد الشعر  و ،أيام العرب  و ، باألنساب بصرياً و ،يف نقل اآلداب  
 ففي رواياته ما ميكن     ،املالهي و ،الضالل و ،امتالء كتابه باهلزل   و ،قيل عن تشيعه  

 -اإلصابة و ،منهم ابن حجر يف الفتح    و-ده كثري من العلماء     قد اعتم ، و اعتماده
ميكن الرجوع إليه لدحض ما ورد  و، يف مواضع yيف استخراج أخبار الصحابة     

مرويات جترح يف سرية الـصحابة   و ،به من روايات شنيعة عن آل البيت النبوي       
   .)٤٤٥(yالكرام 

 الـسنة  و بالسرية يتعلق   فإذا ما وجدنا شيئاً    ":يقول الدكتور فاروق محادة   
 ، فلنا أخذه بـامليزان    -الفرج الكثري  أيب   ال شك أن يف كتاب    و-الصدر األول   و
   .)٤٤٦(..".،متنا و،سناداإ ،التعديل وتقوميه مبنهج علماء املسلمني يف اجلرحو

 ،  ه٢٧٦ بن مسلم بن قتبية الـدينوري        اهللا عبدال ينبغي أن نغفل كتب       و
 حملمد بن يزيد املعروف     ،األدب و ،للغةكتاب الكامل يف ا   ، و أدب الكاتب  :مثل
 : مثـل  ،  ه٣٣٥ حممد بـن حيـىي       بكر بن  أيب   كتب الصويل  و ،  ه٢٨٥د  باملرب

 حممد بـن عبـدوس      اهللا عبد  أيب كتب اجلهشياري ، و أدب الكاتب  و ،األوراق
                                                

  .١٠١: ة وتقوميها مصادر السرية النبوي)٤٤٣(
  .٣/١٢٣:  ميزان االعتدال)٤٤٤(
  .، وما بعدها٢/٢٤: مشهور بن حسن آل سلمان:  كتب حذر منها العلماء)٤٤٥(
  .١٠٠:  مصادر السرية النبوية وتقوميها)٤٤٦(
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 بن القاسـم    إمساعيلعلي   أيب   ،كتب القايل ، و الكتاب و ، الوزراء : مثل ،  ه٣٣١
  .)٤٤٧( األمايل: مثل، ه٣٥٦

ـ رطُ و ، فهذه الكتب وإن كان غرضها األساس هو األدب         البالغـة  و ،هفُ
 ،احلديث النبـوي   و ،اخلطب و ، فقد ساقت العديد من أخبار السرية      ،سحرهاو
 فإنه ال ينبغي االطمئنـان      ،رغم ورود هذه األخبار باألسانيد     و ،البالغة النبوية و

تـأخرة مـن حيـث      بعد ذلك فإا تأيت يف درجة م       و ، إال بعد متحيصها   ،إليها
  . كمصدر من مصادر السرية النبوية،االعتماد

 ،قات فحـول الـشعراء    طب : فمن ألصقها بالسرية النبوية    ،أما كتب الشعر  
 ضـمن   ، ففي كالم ابن سالم عن متمم بن نويرة        ،  ه٢٣١ ،يسالم اجلمح  البن

 إىل  ملـا وصـل    و ،)٤٤٨(r جاء بأخباره مع رسول اهللا       ،طبقة أصحاب املراثي  
 ، ذكر يف أخبار شعراء املدينة حسان بـن ثابـت        ،"ء القرى العربية  طبقة شعرا "
قـيس بـن     أيب    كما ذكر قـصة    ،)٤٤٩( بن رواحة  اهللا عبد و ،كعب بن مالك  و

قصة قيس بن    و ،)٤٥٠( بن أيب  اهللا عبد فصده   ،r الذي أقبل يريد النيب      ،األسلت
يف و ،)٤٥١(كان يعرضـها للفتنـة     و ، زوجته قبل اهلجرة   أسلمت الذي   ،اخلطيم
الـزبري  و ،أيب طالب بن عبد املطلب     و ى،رعبالز بنا اهللا عبدء مكة ذكر أخبار     شعرا

فيما يرويه من شـعر     إسحاق كما انتقد صنيع ابن   .. . غريهمو ،املطلب عبد بنا
                                                

  . وما بعدها٩٧:  نفسه)٤٤٧(
  .١/٢٠٥:  طبقات فحول الشعراء)٤٤٨(
  .٢٢٦-١/٢١٥:  نفسه)٤٤٩(
  .١/٢٢٧:  نفسه)٤٥٠(
  .١/٢٣١:  نفسه)٤٥١(
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  .)٤٥٢(السرية النبوية
 "الشعراء   و الشعر" ،  ه٢٧٦ مصنف ابن قتبية     :يأيت بعد كتاب ابن سالم    و

أحـواهلم يف   و، ذكر قبائلهم  و ،الصحابة الشعراء قد ترجم فيه بدوره لعدد من       و
   .)٤٥٣(وما يستجاد من شعرهم، ما يستحسن من أخبارهم و،الشعر

  
∗    ∗    ∗  

  

                                                
ولسنا نعد ما يروي ابن إسحاق له   : " قال ابن سالم يف كالمه على شعر أيب سفيان بن احلارث           )٤٥٢(

طبقـات فحـول   ". وال لغريه شعراً، وألن ال يكون هلم شعر أحسن من أن يكون ذلك هلـم  
  .١/٢٤٧: الشعراء

  . ه١٤٠١، ٩. بريوت، دار الكتب العلمية، ط: الشعر والشعراء: انظر )٤٥٣(
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   الثايناملبحث
  البلدان وكتب اجلغرافيا

األمـاكن يف    و ترد ضمن مرويات السرية النبوية العديد من أمساء املواضع        
 ،الطرق القدميـة   و ، من املسالك   كما يرد ضمنها وصف لعدد     ،اجلزيرة العربية 

كتب شروح أمهات كتـب      و ،احلديث قد اهتمت كتب غريب    و ،التضاريسو
  .األماكن وبيان كثري من هذه األمساء واحلديث بضبط

  تلقي ضوءاً  ،كتب اجلغرافية التارخيية  و ":يقول الدكتور أكرم ضياء العمري    
تبني مـستوى    و ،رية اليت دارت فيها أحداث الس     ،على تضاريس اجلزيرة العربية   

توضـح توزيـع     و ،حتدد املسافات بني األماكن    و ،حاصالا الزراعية  و ،املعيشة
  .)٤٥٤("العشائر
املؤلفات يف جغرافية السرية النبوية تأخرت بعض الشيء عن الفترة الـيت            و

 بل  ،حدها و  صنف يف ذلك مل يقصد التعريف مبواقع السرية         من حىت و ،ندرسها
معجم ما استعجم من    " يف   ،  ه٤٨٧عبيد البكري    أيب   هذا صنيع ، و خلطها بغريها 

 فقد ،"معجم البلدان" صاحب   ،  ه٦٢٦ياقوت احلموي    و ،"املواضع و أمساء البالد 
ما تعريف ٤٥٥(ال بأس به من مواضع السريةلقسط  ورد(.  

                                                
  .٧١، ص١ة النبوية الصحيحة، جـ السري)٤٥٤(
 كان بينـه وبـني أحـد        اًذكر ياقوت يف مقدمة معجمه أن من أسباب تأليفه للكتاب خالف           )٤٥٥(

 . قبـل بعثتـه    r وهو موضع سافر إليه النيب       ،بالشكل" حباشة" حول ضبط اسم     ،معاصريه
ا أن أخاها    رواية عن عائشة رضي اهللا عنه      ، للزخمشري ، ويف الفائق  ،١١-١/١٠معجم البلدان   

= 
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مبا أن متطلبات الدراسة العلمية للسرية النبوية أصبحت توجـب تـدقيق        و
لقيام ذه الدراسة تفرض االعتماد على الدراسـات   فإن ا ،وضبط أمساء املواضع  

ذه الدراسـات   إدماج ه املتخصصة يف جغرافية اجلزيرة العربية يف أفق         و ،احلديثة
  .ضمن مصادر السرية النبوية املعتمدة

 مـشكورة يف هـذا    جهوداً، قريبة قبل عقود  ،قد بذل العديد من العلماء    و
الـدكتور حممـد     و ،لى املـودودي  عأيب األ  و ،احلسن الندوي  أيب    مثل ،اال
رسم أشكال تقريبية للجزيرة     و ،ضبطها و ، من خالل زيارام للمواقع    ،اهللا محيد

  .السرايا وخرائط املغازي و،تضاريسها و، بقبائلها،العربية
محـد   و، حممد الشايع:ذةتااملهمة يف هذا اال أحباث األسمن الدراسات   و
  شوقي أخرياً و ، بن مخيس  اهللا عبد و ،يدلسعد بن جن   و ،هديحممد بن بل   و ،اجلاسر

   .)٤٥٦(خليل يف أطلس السرية النبويةأبو 
  

∗    ∗    ∗  
  
  

                                                = 
  .٣/٢٥ :الفائق يف غريب احلديث:  انظر. على رأس أميال من مكةي تويف باحلبشالرمحن عبد

نظرات يف معجم البلدان، وعكاظ األثر املعروف مساعـاً، واهـول           :  راجع لألستاذ الشايع   )٤٥٦(
العربيـة،  املعجم اجلغرايف للـبالد     "وبني اليمامة وحجر اليمامة، ولألستاذ محد اجلاسر        . مكاناً

  .، ومقاالته يف جملة العرب وفصلية الدارة، وغريها"ومدينة الرياض عرب أطوار التاريخ



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
١٦٠ 

  
  
  
  



  
  
  

 
 

 
  

  :   وفيه ثالثة فصول
  .التـأليف يف الـسرية عنـد احملـدثني        : الفصل األول 

  

 املدارس التارخيية اإلسالمية إىل بداية القرن       :الفصل الثاين 
  .الرابع اهلجري

  .مناهج املؤرخني يف دراسة السرية النبوية     : الفصل الثالث 
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  :وفيه ثالثة مباحث  
أوائل علماء السرية من رجال احلديث النبـوي،         :األولاملبحث  

  . ورواية، تأليفاً: السرية النبوية يف جمالمإسهاماو
السرية رواية أخبار    ملنهج احملدثني يف      عرض جممل  :واملبحث الثاين 

  .النبوية
موقف حفاظ احلديث من املـصنفات األوىل يف         :واملبحث الثالث 

  .السرية واملغازي
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 التأليف في السيرة عند المحدثين: الفصل األول: القسم الثاني
١٦٥ 

  

 
  التأليف يف السرية عند احملدثني

 فإن تطور   ،نيلسرية من طبقة التابعني كلهم حمدث     إذا كان أوائل املشتغلني با    
   :علم السرية النبوية خالل القرن الثاين للهجرة جعل هذا العلم يتجاذبه جانبان

كما أن املـصنفني يف   ،قل باألسانيد فعلم السرية ن  ، اجلانب احلديثي  :أوهلما
 ،داجلهـا  و،املغـازي  و، من كتبهم ملرويات بدء الوحي خصصوا أبواباً  احلديث

  ...فضائل الصحابة و،السريو
 ،ترتيـب الوقـائع    و ، الذي يهتم بتفصيل األخبار    ، اجلانب التارخيي  :الثاين

  .)٤٥٧( مع تسلسل ذلك على السنوات،جزئيات األحداثو
  فإننا جندها تنقسم،مناهج املؤلفني يف السرية منذ القرن الثاين    إىل   إذا نظرنا و

   :ثالثة أقسامإىل 
يف  و ،ابه على طريقة احملدثني يف قبول الروايـات        درج أصح  :القسم األول 

  ..يرالفزا إسحاق أبو و، موسى بن عقبة:من هؤالء و،التبويب لألخبار
ترتيبها علـى    و ، سلك منهج املؤرخني يف استيعاب األخبار      :القسم الثاين 

  ..البالذري و،من هؤالء الواقدي و،الرد و دون التدقيق يف القبول،احلوليات
أول من مثـل هـذا       و ،املؤرخني و  مجع بني منهج احملدثني    :القسم الثالث 

                                                
، ضمن جملة الشريعة والدراسات اإلسـالمية،       "هرماس" االجتاهات املعاصرة يف كتاب السرية،       )٤٥٧(

  .٨٧، ص ٥٥جامعة الكويت، العدد 



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
١٦٦ 

قد بلغ هذا املنـهج أوج تطـوره         و ..مث خليفة بن خياط    ،إسحاق  ابن :القسم
 ، مع احلافظ الذهيب يف القسم املخصص للسرية من تارخيـه          ،خالل القرن الثامن  

  .ايةالنه واحلافظ ابن كثري يف قسم السرية من البداية و،من سري أعالم النبالءو
  : مباحثثالثة إىل  سيتم تقسيم هذا الفصل، لذلكاعتباراًو

 مإسهاماأوائل علماء السرية من رجال احلديث النبوي، و        :األولاملبحث  
  .رواية و، تأليفاً:يف جمال السرية النبوية

  .السرية النبويةرواية أخبار  ملنهج احملدثني يف  عرض جممل:املبحث الثاينو
قف حفاظ احلديث من املصنفات األوىل يف الـسرية         مو :املبحث الثالث و

  .واملغازي
  

∗    ∗    ∗  
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  املبحث األول
  ، وإسهامام أوائل علماء السرية من رجال احلديث النبوي

  تأليفاً ورواية: يف السرية النبوية
 اهتم رواة احلـديث  ،حينما ابتدأ مجع السنة النبوية على عهد كبار التابعني   

لذلك فإننا جند يف كتب تواريخ      ، و روايتها و نقلها و ،غازي النبوية بتتبع أخبار امل  
ر على ذلك حىت منتصف القـرن الثـاين   ظل األم، وني تراجم رواة السرية احملدث

   .)٤٥٨(إسحاق  الذي تويف فيه ابن،اهلجري
  جبمعها ، أيضاً ،كما اهتم احملدثون من التابعني برواية أخبار السرية اهتموا        و

 ، خالل القرن الثاين   ،مرحلة التصنيف  إىل   تدخل السرية النبوية  تدوينها قبل أن    و
  .الذي مت فيه استيعاب مرويات هذا العلم

  املطلب األول
  م مدوين السرية من طبقة التابعنيأعال

 بل اجتهوا يف فترة     ها،رواية أحاديث والسرية   مل يكتف كبار التابعني بسماع    
حرصهم على ضبط    إىل   دوين ترجع الت إىل   كانت مبادرم  و ،تدوينها إىل   كرةبم

وجد ، و  استجابة لطلب معاصريهم   ،أيضاً و ،ما تلقوه عن شيوخهم من الصحابة     
أشـهر مـدوين    ، و من هؤالء املدونني من قصده بعض صغار الصحابة للسؤال        

   :السرية األوائل أربعة من كبار التابعني
                                                

.  دراسة منهجية يف علـوم احلـديث، د        املنهج اإلسالمي يف اجلرح والتعديل،    :  انظر يف ذلك   )٤٥٨(
  .١٢٤ – ١١٦فاروق محادة، ص 
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ابـن   و ،يمحيد الساعد  أيب   مسع من  :  ه٩٤ عروة بن الزبري بن العوام ت        -١
 روى عنه   ،... بن عمر  اهللا عبدو ،عائشة و ،املغرية بن شعبة  و ،أيب هريرة  و ،عباس

عمـرو بـن     و ،بكر بـن حـزم     أيب    بن اهللا عبد و ،يزيد بن رومان   و ،الزهري
علـم النـاس    أكان   ":عيينةحامت عن سفيان بن      أيب    أخرج ابن  ،...)٤٥٩(دينار

عمـرو بـن    و،بريعـروة بـن الـز      و ، القاسم بن حممد   :حبديث عائشة ثالثة  
لقد رأيت األكـابر مـن       ":الرمحن عبدنقل عن محيد بن     ، و )٤٦٠("الرمحن عبد

  .)٤٦١(" ذكرهاإم ليسألونه عن قصٍة و،rأصحاب النيب 
 ففي خرب   ، أنه ألف يف املغازي    ،التراجم و ،قد نقل عدد من كتب التاريخ     و

 كان فقيهـاً  "نقل ابن كثري عن الواقدي أن عروة        " النهاية و البداية"وفاته ضمن   
كـان مـن    ، و هو أول من صنف املغازي    ، و  بالسري  حجة عاملاً   ثبتاً  حافظاً عاملاً

  .)٤٦٢(" يسألونهrلقد كان أصحاب رسول اهللا  و،فقهاء املدينة املعدودين
 ضمن سري أعـالم     ، بن نوفل  الرمحن عبد حممد بن    ،األسود أيب   يف ترمجة و
ث ا بكتاب املغازي لعـروة  حد و ،األسود مصر  أبو   نزل ": قال الذهيب  ،النبالء

مغـازي  "استخراج   إىل   عظميحممد مصطفى األ  . قد عمد د  ، و )٤٦٣("الزبري بنا
طبعها مكتب التربية العريب    ومن الكتب،    "األسود عنه  أيب   عروة بن الزبري برواية   

                                                
، ذيب التهذيب، جـ    ٣٩٥،ص  ٦، اجلرح والتعديل، جـ     ٣١، ص   ٧ التاريخ الكبري، جـ     )٤٥٩(

  .١١٧ ص ٤
  .٣٩٦، ص ٦ اجلرح والتعديل ج، )٤٦٠(
  .١١٨، ص ٦ ذيب التهذيب، جـ )٤٦١(
  .١٠١، ص ٩ البداية والنهاية، جـ )٤٦٢(
  .٨٩، ص ٥م النبالء، جـ  سري أعال)٤٦٣(
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  .)٤٦٤( للهجرة عشرلدول اخلليج مبناسبة بدء القرن اخلامس
 ،زيد بـن ثابـت    و ،عن أبيه روى   :  ه١٠٥ن عثمان بن عفان ت      ب أبان   -٢

 ،)٤٦٥(...بكر أيب    بن اهللا عبد و ،أبو الزناد  و ، روى عنه الزهري   ،أسامة بن زيد  و
 ممن ن أبانَأقد نقل يف كتب التراجم    ، و )٤٦٦("كان قليل احلديث   ":قال ابن سعد  

 :"لطبقات الكربى ا" ضمن   ،الرمحن عبد ففي ترمجة املغرية بن      ،ألف يف املغازي  
 أخذها من أبـان بـن       ،rاحلديث إال مغازي رسول اهللا      ة قليل   كان ثق و..."

  .)٤٦٧("يأمرنا بتعليمها  و ما تقرأ فكان كثرياً،عثمان
د يأيب سـع   و ،روى عن زيد بن ثابـت      :  ه١٢٣ شرحبيل بن سعد ت      -٣
مالك  و ، روى عنه حيىي بن سعيد     ،...جابر و ،ابن عباس  و ،أيب هريرة  و ،اخلدري

 كان عاملاً  ":حامت أيب    قال ابن  ،)٤٦٨(...إسحاقابن   و ،ذئب أيب   ابن و ،أنس بنا
أيب  و ، روى عن زيد بن ثابت      قدمياً كان شيخاً  ":قال ابن سعد  ، و )٤٦٩("باملغازي

آخـر   إىل   بقـي ، و rعامة أصحاب رسول اهللا      و ،أيب سعيد اخلدري   و ،هريرة

                                                
حممـد  . عروة بن الزبري برواية أيب األسود عنه، مجـع وحتقيـق د           عن  : rمغازي رسول اهللا     )٤٦٤(

  .هـ١٤٠١عظمي، نشر مكتب التربية لدول اخلليج، الرياض، الطبعة األوىل مصطفى األ
ـ   )٤٦٥( ـ   ٤٥٠ ص ،١ التاريخ الكبري، ج مصار، ، مشاهري علماء األ ٢٩٥ ص ،٢، اجلرح والتعديل، ج

ـ        ٦٧ص ـ    ٢٣ص ،٢، التعريف مبن ذكر يف املوطأ البن احلذاء، ج  ،١، ذيب التهذيب، جـ
  .٦٥ص

  .١٠٨ ص ٥ الطبقات الكربى، جـ )٤٦٦(
  .١٠٨ ص ٥ الطبقات الكربى، جـ )٤٦٧(
  .٢٥١ ص ٢ التاريخ الكبري، جـ )٤٦٨(
  .٣٩٩ ص ٤ اجلرح والتعديل، جـ )٤٦٩(
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  .)٤٧٠( ..".احتاج حاجة شديدة و، حىت اختلط،الزمان
 يكن باملدينة أحد أعلم باملغـازي     مل  .. ."حامت عن ابن عيينة      أيب   نقل ابن و

مل يكن أحد أعلم    : "يف التهذيب ، و )٤٧١(" فكأم اموه  ، فاحتاج ،البدريني منه و
الرجل فلم يعطـه أن      إىل    فكانوا خيافون إذا جاء    ،أصابته حاجة  و ،بالبدريني منه 

  .)٤٧٢("يقول مل يشهد أبوك بدراً
 ، سـعد سهل بن و،روى عن أنس : ه١٢٤ شهاب ت حممد بن مسلم بن    -٤

حيـىي بـن    و،عمرو بن شعيب و، روى عنه منصور بن املعتمر   ،...أيب الطفيل و
 أول  :قال اإلمام مالـك   ، و ...إسحاقابن   و ،موسى بن عقبة   و ،سعيد األوزاعي 

كان الزهري ثقـة     ":يف طبقات ابن سعد   ، و )٤٧٣(من أسند احلديث ابن شهاب    
 :الزناد أبو    قال :هذيبيف الت ، و )٤٧٤(" جامعاً الرواية فقيهاً  و العلم و كثري احلديث 

 فلما احتيج   ،كان ابن شهاب يكتب كل ما مسع      ، و احلرام و كنا نكتب احلالل  "
قال سعد بن إبراهيم كان يأيت اـالس مـن           و ...إليه علمت أنه أعلم الناس    

 مث يأيت الدار ،لهء إال سااًال شاب  و ،لهء إال سا  ال يلقى يف الس كهالً     و ،صدورها
 ،)٤٧٥("لهء إال سـا   ال عجـوزاً   و ال كهـالً   و ،لهء إال سا   يلقى شاباً   فال ،من دور األنصار  

 حـىت  ،كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري    و :قال معمر  ":يف طبقات ابن سعد   و
                                                

  .١٥٠ ص ٥ الطبقات الكربى، جـ)٤٧٠(
  .٤٨٤ ص ٤لتعديل، جـ اجلرح وا)٤٧١(
  .، وكان شرحبيل من أوعية السرية، لكن مل يرد أنه ألّف فيها٤٨٤، ص٢ذيب التهذيب جـ )٤٧٢(
  .٧١ ص ،٨، اجلرح والتعديل، جـ ٢٢٠، ص ١ التاريخ الكبري، جـ )٤٧٣(
  .٢٢٨ ص ،٥ الطبقات الكربى، جـ )٤٧٤(
  .٢٨٧ – ٢٨٦ ص ،٥ ذيب التهذيب، جـ )٤٧٥(



 التأليف في السيرة عند المحدثين: الفصل األول: القسم الثاني
١٧١ 

 يعين من علـم   ،اب من خزانته   فإذا الدفاتر محلت على الدو     ،قتل الوليد بن يزيد   
  .)٤٧٦("الزهري
 نر التـابعني الـذي    قد وجد يف زمن هؤالء املدونني عدد كبري من كبـا          و

 وجـد   ،حبيبة موىل الزبري بن العوام     أبو   : منهم ،اشتهروا برواية أحاديث السرية   
  .)٤٧٧(حبيبة أيب أم موسى بنت و،...موسى بن عقبة

  .)٤٧٨(هـ٩٨ موىل ابن عباس تـ ،مسلم اهلامشي أيب منهم كريب بنو
 ،الزهري و ، الذي روى عنه عروة    ،  ه٩٩منهم نافع بن جبري بن معطم ت      و

  .)٤٧٩(موسى بن عقبة و،صاحل بن كيسانو

  املطلب الثاين
   ه١٤١مغازي موسى بن عقبة ت

 فكـان  ، ألفها يف جملد، باملغازي النبوية كان بصرياً  ":قال الذهيب يف ترمجته   
 ، أدرك ابن عمـر    ،موسى بن عقبة من صغار التابعني     ، و )٤٨٠("من صنف يف ذلك   أول  

 عن -أيضاً-نقل الـذهيب  ، و)٤٨١(بةهلا صح و،م خالد بن معدان أروى عن    و ،جابراًو
 فـاموه أن  ، باملغـازي   سعد عاملاً  ل ابن كان شرحبي  ":حممد بن طلحة الطويل   

                                                
  .، وكانت هذه الدفاتر قد ألفت لعمه هشام بن عبد امللك٢٢٥ ص ٥ـ  الطبقات الكربى، ج)٤٧٦(
، اجلـرح والتعـديل،     ١٤٧ ص   ٥ جـ   ، الطبقات الكربى،  ٢٤، ص   ٨ التاريخ الكبري، جـ     )٤٧٧(

  .٣٥٩ ص ،٩جـ
  .٥٩١ ص ٤، ذيب التهذيب، جـ ١٦٨ ص ٧ اجلرح والتعديل، جـ )٤٧٨(
  .٤٥١ ص ٨جـ ، اجلرح والتعديل، ١٠٥ ص ٥ الطبقات الكربى، جـ )٤٧٩(
  .٦٩ ص ٥ سري أعالم النبالء، جـ )٤٨٠(
  .١٥٤ ص ٨، اجلرح والتعديل، جـ ٢٩٢ ص ٧ التاريخ الكبري، جـ )٤٨١(
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من مل يكن ، واهلجرة و،من قتل يوم أحد   و ،يكون يدخل فيهم من مل يشهد بدراً      
 : فسمع بذلك موسى بن عقبة فقال      ، فسقط عند الناس   ،كان قد احتاج   و ،منهم

 قيد من شهد بـدراً    ، و  فدب على كرب السن    ،على هذا إن الناس قد اجترؤوا     و
 كان :قال الواقدي، و)٤٨٢("كتب ذلك ، و املدينة و احلبشة إىل   من هاجر  و ،حداًأُو

كانوا  و ،rحممد حلقة يف مسجد رسول اهللا        و أخويه إبراهيم  و ملوسى بن عقبة  
  .)٤٨٣("كان موسى يفيت  و،كلهم فقهاء حمدثني

حد الثقات مـن رواة احلـديث        أ هر مما سبق أن موسى بن عقبة كان       يظ
 بـن  فلما وقعت احلادثة اليت ذكرها ابن سعد يف ترمجـة شـرحبيل              ،باملدينة

كان ، و جة شديدة ااحتاج ح  و ، حىت اختلط  ،آخر الزمان  إىل   نه بقي أ )٤٨٤(سعد
 فصنف ،تدقيق صحيحها  و ،ب عن السرية  ذ قام موسى بن عقبة لل     ، باملغازي عاملاً

 الذي كان عمدة العلماء منذ تأليفه حىت القرون      ،rكتابه يف مغازي رسول اهللا      
 يدل على ذلك ما أورده الذهيب عن ابن املنذر أن املسور بن عبد امللك               ،املتأخرة

قـد   و، فالن كلمين يعرض عليـك ،اهللا عبد يا أبا    :املخزومي قال لإلمام مالك   
 من كان يف كتاب موسى      !؟ ال تدري ما يقولون    : فقال مالك  ،جده بدراً  شهد

 يكن يف كتاب موسى فلـم يـشهد         من مل  و ، فقد شهدها  عقبة شهد بدراً   بنا
  .)٤٨٥("بدراً

                                                
  .٧٠ ص ٥ سري أعالم النبالء، جـ )٤٨٢(
  .٧١ ص ٥ نفس املرجع، جـ )٤٨٣(
  .١٥٠ ص ٥ الطبقات الكربى، جـ )٤٨٤(
  .٧٠ ص ٥ سري أعالم النبالء، جـ )٤٨٥(
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   :أشهر الشيوخ الذين روى عنهم موسى يف املغازيو
  ،أكثر مروياته عنه و،ابن شهاب الزهري -
  .كريب موىل ابن عباس و،اهللا عبدسامل بن  و،مث نافع موىل ابن عمر -
 بـن   اهللا عبـد محزة بن    و ،ن العباس  بن الفضل ب   اهللا عبديأيت بعد هؤالء    و

 ،املرقع بن صيفي و،املنذر بن جهم  و ،أبو الزبري حممد   و ، بن دينار  اهللا عبد و ،عمر
 ،بكر بن حزم   أيب   حممد بن  و ،لبيد أيب    بن اهللا عبد و ،الرمحن عبدأبو سلمة بن    و
 ،بن وقـاص  علقمة   و ،الضحاك بن خليفة   و ،سعيد بن إبراهيم   و ،أمين بن نابل  و
  .)٤٨٦(أم موسى بن عقبة و،احبرأيب  عطاء بنو

، )٤٨٧( العلمـاء   كما تدل على ذلك فهارس     ،قد ظلت مغازي ابن عقبة تروى     و
 فنشر بعـض نـصوصها يف       "سخاو"خالل العصر الراهن اهتم ا املستشرق       و
 قدمـه   ، هلـا  حممد باقشيش مـستخرجاً   . مجع د ، و )٤٨٨(م١٩٠٤  عام "برلني"

  .)٤٨٩(اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةللحصول على درجة املاجستري يف السنة من 
  املطلب الثالث

   ه١٥٤مغازي معمر بن راشد ت
 ،التحـري  و  مع الـصدق   ،كان من أوعية العلم   و ":قال الذهيب يف السرية   

ضـمن  " تذكرة احلفاظ "ذكره يف   ، و )٤٩٠("حسن التصنيف  و ،اجلاللة و ،الورعو
                                                

  .٢٨ – ٢٦حممد باقشيش، ص .  بن عقبة، مجع ودراسة وختريج داملغازي ملوسى:  انظر)٤٨٦(
  .٧٤، املعجم املفهرس، البن حجر، ص ١٩٨فهرست ابن خري، ص :  انظر)٤٨٧(
  .٤٥٠ ص ١٢، جـ )اإلسالمية(ضمن دائرة املعارف ) سرية( مادة )٤٨٨(
  .م١٩٩٤ طبعت هذه الرسالة ضمن منشورات كلية اآلداب جامعة ابن زهر باملغرب، عام )٤٨٩(
  .٢٣٩ ص ٥ سري أعالم النبالء، جـ )٤٩٠(
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 باستثناء ،أمساء تصانيفه لكن أكثر مترمجي معمر مل يذكروا    ،)٤٩١(الطبقة اخلامسة 
  .)٤٩٢("كتاب املغازي" حيث ذكر له ،ابن الندمي يف الفهرست

 ، ابن شهاب الزهـري    : منهم ،ث معمر عن عدد من أئمة السرية      قد حد و
 ،كثري أيب   حيىي بن  و ،هشام بن عروة   و ،السبيعي إسحاق أبو و ،عمرو بن دينار  و
ستة نفر أدركهم  إىل  نادانتهى اإلس  ":حامت عن أبيه   أيب   روى ابن ، و )٤٩٣(غريهمو

 : مـن أهـل احلجـاز      ، غري معمر  ، ال أعلم اجتمع ألحد    ،كتب عنهم  و معمر
مـن   و،األعمـش و ،إسحاق  أبو:من أهل الكوفة و،عمرو بن دينار و ،الزهري
  .)٤٩٤("كثري أيب ن حيىي اب:من اليمامة و، قتادة:البصرة
ـ  ،)٤٩٥(ابن سعد أحاديث يف املغازي عن معمـر        و قد نقل الواقدي  و ن  لك

   .أوسع من استوعب هذه املرويات هو عبد الرزاق بن مهام الصنعاين
خرج عبد الرزاق عن معمر عدداً من مرويات        أ" تفسري القرآن العزيز  "ففي  

قـد  ، و )٤٩٦( تكفي جلمع مستخرج للكتاب الذي نسبه ابن الندمي إليه         ،املغازي
 مة احلديث  من أحاديث عبد الرزاق عن معمر يف املغازي كثري من أئ           روى عدداً 

                                                
  .١٤٢ ص ١ تذكرة احلفاظ، جـ )٤٩١(
  .١٣٨ الفهرست، ص )٤٩٢(
  .٥٠١ – ٥٠٠ ص ٥ ذيب التهذيب، جـ )٤٩٣(
  .٢٥٧ – ٢٥٦ ص ٨ اجلرح والتعديل، جـ )٤٩٤(
  .٣٠٠–٢٧٦–٢٧٢ ص ٢على سبيل املثال قسم املغازي من الطبقات الكربى، جـ :  انظر)٤٩٥(
 القرآن العزيز، للصنعاين، اليت نشرا دار املعرفة يف بريوت، تضمن اجلزء األول              يف طبعة تفسري   )٤٩٦(

 حديثاً، فيكون جمموع مرويات املغـازي  ٦٨ حديثا يف املغازي، وتضمن اجلزء الثاين  ٦٣منها  
  .اليت أخرجها عبد الرزاق يف تفسريه عن معمر مائة وواحداً وثالثني حديثاً
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  .)٤٩٧(التفسريو
 ،رواـا  و، الباحث الكالم إذا أراد تتبع أمساء علمـاء الـسرية       دلن يستنف  و هذا

عاشوا خالل القـرن   و ،التعديل و كتب اجلرح  و  ترجم هلم يف كتب تاريخ الرواة      نالذي
يكفي الباحـث   ، و التواريخ حافلة بأمساء هؤالء    و  إذ أن كتب الطبقات    ،الثاين للهجرة 
 خالل النـصف األول     -فقط- إسحاق  روى عنهم ابن   ن الشيوخ الذي  تصفح أسامي 

 خالل الفتـرة    ،املغازي يف الشام   و إذا أضفنا إليهم رواة السري    ، و من هذا القرن  
  .علمنا ما كان عليه االهتمام بالسرية النبوية خالل هذا القرن هانفس

  الرابعاملطلب 
   ه١٧٦عبد امللك بن حممد بن حزم ت

بكر  أيب    عبد امللك بن حممد بن     :ملغازي خالل القرن الثاين   من املؤلفني يف ا   
 ،بكر أيب    بن اهللا عبدعن   و روى عن أبيه   ":حامت أبو    قال فيه  ،عمرو بن حزم   بنا

 tيف التاريخ الكبري أن جده عمرو بـن حـزم            و ،)٤٩٨("روى عنه ابن وهب     
  .)٤٩٩(شهد  غزوة اخلندق

ترجم  و ،)٥٠٠("طاهربو  أ ": فقال كناه و فقد ذكره ابن ماكوال يف اإلكمال     
يف  و ،)٥٠١(له ابن سعد ضمن الطبقة السادسة من أهل املدينـة مـن التـابعني             

                                                
  . جامعه الصحيح، واإلمام الطربي يف جامع البيان منهم اإلمام البخاري يف)٤٩٧(
  .٣٦٩ ص ٥ اجلرح والتعديل، جـ )٤٩٨(
  .٤٣٢-٤٣١ ص ٥ التاريخ الكبري، جـ )٤٩٩(
  .٤٤٩ ص ٢ اإلكمال، جـ )٥٠٠(
  .٢٩٤ ص ٥ الطبقات الكربى، جـ )٥٠١(
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كان قاضيا ا    و ،مائة ببغداد  و سبعني و الفهرست البن الندمي أنه تويف سنة ست      
  .)٥٠٢(له من الكتب كتاب املغازي و،هلارون الرشيد

  :عمه وأشهر شيوخ عبد امللك بن حممد احلزمي أبوهو
 ،النسائي و ،حامت أبو   ثقه و ،بكر حممد بن عمرو بن حزم      أيب   مد بن فأبوه حم 

  .)٥٠٣(هـ١٣٢  تويف:قال الواقدي و،وابن حبان
قد روى   و ،بكر فهو من املشهورين برواية املغازي      أيب    بن اهللا عبدأما عمه   

ـ كان قد مسع من عروة بن  و،)٥٠٤(الكثري من األحاديث  إسحاق عنه ابن   ،زبريال
ذكره ابن سعد يف الطبقة الرابعة      ، و ....)٥٠٥(هـ١٣٥يف  تو و ،حممد ابن شهاب  و

كانت آلل حزم حلقـة يف       و ... ":قال يف ترمجته   و ،من أهل املدينة من التابعني    
  .)٥٠٦("كان ثقة كثري احلديث عاملاً، واملسجد

 ، الذي كان قاضيا يف بغداد على عسكر املهـدي         ،أما ابن أخيه عبد امللك    
كـان قليـل    "عقبة قبلـه أنـه      سى بن   فقد وصفه ابن سعد مبا وصف به مو       

  .)٥٠٧("احلديث

                                                
  .٣١٦ الفهرست، ص )٥٠٢(
  .٥٣ ص ٥ ذيب التهذيب، جـ )٥٠٣(
-٤: محيد اهللا األحاديث رقم   . د: ة ابن إسحاق بتحقيق    ميكن الرجوع يف ذلك إىل قطعة سري       )٥٠٤(

١٤٣-١١٨-٩٢-٤٨-٤٦-٤٤.  
  .١١٠ ص ٣ ذيب التهذيب، جـ )٥٠٥(
  .٢٥٤ ص ٥ الطبقات الكربى، جـ )٥٠٦(
  .٢٩٤ ص ٥ املصدر السابق، )٥٠٧(
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  اخلامساملطلب 
   ه٢١١ تينعبد الرزاق بن مهام الصنعا

: قال ابن سعد يف ترمجته ضمن الطبقة الرابعـة مـن احملـدثني بـاليمن              
 مات بـاليمن يف     ،ٍريمِح موىل لِ  ،يكىن أبا بكر   و ،الرزاق بن مهام بن نافع     عبد"

  .)٥٠٨(هـ٢١١النصف من شوال 
كـان   و ، يكىن أبا بكـر    ،مياين ثقة  ":العجلي يف معرفة الثقات فقال    ذكره  

ما حـدث مـن كتابـه فهـو         . .. ":قال البخاري يف ترمجته    و ،)٥٠٩("يتشيع
 ، فيه نظر ملن كتب عنه بآخرة      :قال النسائي  ":يف ذيب التهذيب   و ،)٥١٠("أصح

ن ذكره اب ، و حيتج به  و  يكتب حديثه  :حامت أبو   قال و .كتب عنه أحاديث مناكري   
،  على تشيع فيـه ، كان ممن خيطئ إذا حدث من حفظه       :قال و ،حبان يف الثقات  

  .)٥١١("ذاكر  وحفظ وصنف وكان ممن مجعو
ترجم له   و ،)٥١٢("احلافظ الكبري عامل اليمن    ":حاله الذهيب يف السري بقوله    و

 ،له ما ينفرد بـه     و ...ثقه غري واحد  و ":قال، و يف التذكرة ضمن الطبقة السابعة    
 ،كان رمحه اهللا من أوعية العلـم       و ، ...ما كان يغلو فيه    و ،التشيعنقموا عليه   و
  .)٥١٣("ابن مهدي وكيع ولكنه ليس يف حفظو

                                                
  .٣٥٥ ص ٦ نفس املصدر، جـ )٥٠٨(
  .٩٣ ص ٢ معرفة الثقات، جـ )٥٠٩(
  .١٣٠ ص ٦ التاريخ الكبري، جـ )٥١٠(
)٥١١(  ٤٤٦ ص ٣ذيب التهذيب، جـ.  
  .٥٩٨ ص ٦ سري أعالم النبالء، جـ )٥١٢(
  .٢٦٧ ص ١ تذكرة احلفاظ، جـ )٥١٣(
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 ، كتاب السنن يف الفقـه     :له من الكتب   و ... ":يف الفهرست البن الندمي   و
  .)٥١٤("كتاب املغازيو

 ق على كتـاب الـسنن  اإذا كان ابن الندمي قد اقتصر من كتب عبد الرز     و
 ، الـسرية  فقد عرف عن الصنعاين االهتمام جبمع أخبـار ، يذكر غريها مل و ،املغازيو
  .ظهر ذلك خاصة يف تفسريه كما تقدم عند الكالم عن شيخه معمر بن راشدو

 ،املؤمنـون  و ،احلـج  و ،التوبـة  و ،األنفال و ، آل عمران  :ففي تفسري سور  
 ،سورة حممـد   و ،األحزاب و ،السجدة و ،الروم و ،العنكبوت و ،الفرقان و ،النورو

هـذه   و، كلها تتعلق باملغـازي  ،ثالثني حديثاً  و واحداً و أخرج عبد الرزاق مائة   
   .السور أكثرها مدين

 ،كما أننا جند يف تفسريه الكثري من أحاديث السرية املتعلقة بالفترة املكيـة            
أخبـار   و ،)٥١٥(سورة اقـرأ   و ،مثل أحاديث بدء الوحي يف تفسري سورة املدثر       

تبلغ عدة أحاديـث الفتـرة      ، و ...)٥١٦(ة احلجر الصدع بالدعوة يف تفسري سور    
 موزعة على تفسري عدد من      ، رواية ةأربع عشر  و نياملكية يف تفسري الصنعاين مئت    

انتهاء  و ، يف السرية   بسورة األنعام اليت أخرج فيها تسعة عشر حديثاً         بدءاً ،السور
تصبح جبمع خمتلف هذه الروايات     ، و  واحداً  اليت أخرج فيها حديثاً    ،بسورة املسد 

 ،أربعـني حـديثاً    و مخسة و مئة عدة أحاديث السرية يف تفسري الصنعاين ثالث      
 خاصة ابن جرير    ، الذين جاؤوا من بعده    ،أخرجها من طريقه عدد من املفسرين     

                                                
  .٣١٨ الفهرست، ص )٥١٤(
 ٣١٣ ص ٢ وجــ  ٣٣٧٨ حديث  ٢٦٢ ص   ٢الصنعاين، تفسري القرآن العزيز، جـ      :  انظر )٥١٥(

  .٣٦٦٣حديث 
  .١٤٦٦ – ١٤٦٥ حديث ٣٠٣ ص ٢انظر املصدر السابق، جـ  )٥١٦(
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  .الطربي يف جامع البيان
فهؤالء الذين تقدم ذكرهم يف مطالب هذا املبحث هم أشهر املـؤلفني يف             

قد وجد يف عصرهم حمـدثون آخـرون         و ،ثالسرية من حفاظ احلدي    و املغازي
  تبعاً ؛ ال نستطيع القطع بكوم ألفوا فيها      ، لكن ،روايتها و ،اهتموا حبفظ السرية  

  .ملا بني أيدينا يف كتب التراجم
 فاجته التأليف يف املغازي ،مث إنه بانتهاء القرن الثاين اكتمل مجع مرويات هذا العلم        

 ، مثل التأليف يف دالئل النبوة     ، خاصة يف السرية   االهتمام مبوضوعاتٍ  إىل   عند احملدثني 
  :من ذلكو

  . ه٢١٥  لعلي بن املديين ت،rآيات النيب   -
  . ه٢٥٩ ليعقوب اجلوزجاين ،مارات النبوةأ  -
  . ه٢٥٩ أليب زرعة الرازي ت ،دالئل النبوة  -
  . ه٢٧٥ السجستاين ت داود أليب ،أعالم النبوة  -
  . ه٢٧٧لرازي ت  أليب حامت ا،أعالم النبوة  -
من أشهر ما صنفه احملدثون يف      ، و  التأليف يف الشمائل احملمدية    :من ذلك أيضاً  و

  :موضوعها
  ، ه٢٧٥ لإلمام الترمذي ت ،الشمائل احملمدية  -
  ، ه٢٨١الدنيا ت  أيب  البن،مكارم األخالق  -
  . ه٢٨٢ت  إسحاق  بنمساعيل إل،يةاألخالق النبو  -

∗    ∗    ∗  
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  اين املبحث الث
    النبويةنهج احملدثني يف رواية أخبار السريةعرض جممل مل

   :تتوزع أحاديث السرية اليت أخرجها احملدثون بني مصدرين
 أو ،مـسانيد  أو ، سواء كانت جوامـع ، الكتب املصنفة يف السنة النبوية :األول

  .غري ذلك أو ،مستدركات
  .السري فقط و الكتب املصنفة يف املغازي:الثاين

 للشروط اليت وضـعها      تبعاً ،هي متفاوتة فيما بينها    و ،الكتب كثرية هذه  و
 تتفاوت بني الصحيح و، تعتمد الرواية باألسانيد    لكنها مجيعاً  ،كل مصنف لكتابه  

  .احلسنو
  :وفيما يأيت حديثٌ عن السرية يف هذين املنهجني

  املطلب األول
  علماء احلديثمرويات السرية عند 

، دونوها ضمن كتبهم   و نقلوها و ،أخبار السرية اهتم رواة احلديث النبوي ب    
 مبا صح من    ، من جهة  ،مصنفات السنة جند علماء احلديث اهتموا      إىل   بالرجوعو

  أبواباً ، من جهة ثانية   ، كما أفردوا  ،...املناقب و مرويات الدالئل  و ،أخبار البعثة 
  .أحكامه التفصيلية و مجعوا فيها أخبار اجلهاد،للمغازي النبوية
  مل يترك احملدثون جانبـاً     ، الذي ال يعرض للمغازي    ،للقسم األول فبالنسبة  

 سواء تعلق األمـر     ،من احلياة النبوية الشريفة إال مجعوا ما صح فيه من أحاديث          
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 ،باملصنفات املرتبة على أمساء الـرواة      أو   ،بالكتب املصنفة على األبواب الفقهية    
  ما عظـم اهللا عـز      أثبتوا.. .إن أصحاب احلديث    ":  ه٣٦٠قال الرامهرمزي ت  

 صـنفوا أعالمـه    و ،دونوا مشاهده  و ، فنقلوا شرائعه  ،rجل من شأن رسوله     و
عربوا عن مجيع فعـل      و ..عشريته و مآثر آبائه  و ،حققوا مناقب عترته   و ،دالئلهو

 ،يقظـة  و ، من منام  :سائر أحواله  و ،إقامته و ظعنه و ،حضره و  يف سفره  rالنيب  
 ،مـشرب  و ،مأكـل  و ،ود وقع ،وض و ،نطق و ،صمت و ،تصريح و ،إشارةو
 ،القبول و اإلنكار و ،السخط و ما كان سبيله يف حال الرضا      و ،مركب و ،ملبسو

   .)٥١٧(.. ".؟حىت القالمة من ظفره ما كان يصنع ا
جتريد ما صح   إىل   قد اجته احملدثون  فأما بالنسبة للقسم الثاين املتعلق باملغازي       

قـد عـد احلـاكم      ، و  ضمن مصنفات الـسنة    ، مستقلة من مروياته يف أبوابٍ   
 ،األربعني من علوم احلديث و أبواب املغازي النوع الثامن    ه٤٠٥ النيسابوري ت 

 إىل  كتبه و ،بعوثه و ،سراياه و ،rمعرفة مغازي رسول اهللا      ":فقال يف هذا النوع   
ما أبلى كل واحد من الصحابة      ، و ما يشذ  و ما يصح من ذلك    و ،ملوك املشركني 

مـن   و،من جنب عن القتال و،من هرب و،تمن ثب و،يف تلك احلروب بني يديه 
من تدين بنصرته     و ،كرr كيف قسم رسول اهللا     ، و من نافق  وr من ، و  الغنائم
كيـف أقـام    ، و الثالثة و ب القتيل بني االثنني   لَكيف جعل س  ، و من نقص  و زاد

  .)٥١٨("هذه أنواع من العلوم ال يستغين عنها عامل، واحلدود يف الغلول
  تبعـاً  ، األول جاءت متفرقة يف كتب الـسنة       إذا كانت مرويات القسم   و

                                                
  .١٥٩دث الفاصل ص  احمل)٥١٧(
  .٢٣٨ معرفة علوم احلديث، ص )٥١٨(
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 ،الطلـب  و من مث اقتضى الوصول إليها مالزمة البحث       و ؛لرواا أو   ملوضوعاا
مرتبة على حـسب   و فإن مرويات القسم الثاين نقلت جمموعة   ،التتبع و التنقيبو

مل يكتف احملدثون بإفراد أبواب خاصة باملغـازي النبويـة ضـمن            ، و وقوعها
مـن   و ، بل ألفوا أيضا يف موضوعات جزئية هلا تعلق ذا العلم          ،مصنفات السنة 

   :ذلك على سبيل املثال
موضوعه يتعلق بالفقه    و ،  ه ١٨٦الفزاري ت  إسحاق  أليب ، كتاب السري  -

  .)٥١٩(املستنبط من املغازي
 ،)٥٢٠(هـ٢٩٤ حممد بن نصر ت    اهللا عبد أليب   ،البعوث و  كتاب السرايا  -

  .بعنيس وقد عد منها نيفاً و،ط فقrموضوعه سرايا رسول اهللا و
 قد رتب فيه البعوث    و ،  ه٤٠٥ للحاكم النيسابوري ت   ، كتاب اإلكليل  -

  .)٥٢١(عد يف ذلك زيادة على املائة، والسرايا النبويةو

  املطلب الثاين
   احملدثني يف رواية أخبار السريةمنهج

   :يقوم هذا املنهج على دعامات ثالث رئيسة
  .روايةااللتزام بقواعد علوم ال -
 .خترجيها يف أبواب خمتلفة وتقطيع األحاديث -
 .رواية األحاديث باألسانيد -

                                                
  .٧٨فاروق محادة، ص .  كتاب السري، لإلمام الفزاري حتقيق د)٥١٩(
  .٢٢ ص ٩سري أعالم النبالء، جـ :  انظر)٥٢٠(
  .٢٣٩ معرفة علوم احلديث، ص )٥٢١(
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 فمن املشهور أن كتـب      ،الرد و  بالنسبة لتحكيم قواعد الرواية يف القبول      :أوالً
 لذلك كان خالفاًو ،منقطعة أو   السرية عامة تسوق األخبار بأسانيد مرسلة     

  احلـديث   الذين مسعوا   الضابطني ل بنقل العدو  ،احملدثون يطلبون اتصال السند   
  .، هذا إذا كان الكتاب قد اشترط الصحة، وإالّ فالأدوه كما بلغهمو

إتقـان   و ،السنن و باب وجوب طلب علم احلديث    "قال القاضي عياض يف     
   :"وعيه و،حفظه وضبطه و،ذلك

ألن أصل الشريعة اليت تعبدنا اهللا ا إمنا هي متلقاة من جهـة نبينـا               .. ."
مث بعـد   . .هو القرآن  و ، إما فيما بلغه من كالم ربه      :سالمه و اهللا عليه صلوات  
 غري ذلك مـن سـننه      و ..نواهيه و ،أوامره و ،خرب به من وحي اهللا إليه     أذلك ما   

 البحـث  و الرواية و يعرف بالتطلب  و كل ذلك إمنا يوصل إليه     و ...سائر سريه و
  .)٥٢٢("...التصحيح له والتنقري عنهو

 الـيت حتكمهـا قواعـد       ،دثني قسم من علوم الرواية     السرية عند احمل   لمفِع
الشروط اليت ختضع هلا رواية السرية هي ، و مثلها مثل أحاديث األحكام   ،احلديث

أما املؤلف يف السرية    . ها يف حال اشتراط الصحة    نفس شروط رواية السنة النبوية   
  .إذا مل يشترطها فإنّ احلال خمتلفة

 قال احلـافظ    ،rذب على رسول اهللا     مما تقتضيه هذه القواعد حترمي الك     و
أن يـسأل أهـل      و ، على احملدث أن يتورع فيما يؤديه      فحق ":الذهيب يف ذلك  

   أن يـصري العـارف     إىل   ال سبيل ، و الورع ليعينوه على إيضاح مروياته     و املعرفة
الفحص عن   و ،مان الطلب  جهبذا إال بإد   -همحجير و الذي يزكي نقلة األخبار   -

                                                
  .٦ اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، ص )٥٢٢(
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 الـدين املـتني    و  مع التقـوى   ،الفهم و التيقظ و السهر و ،ةاملذاكر و ،هذا الشأن 
  .)٥٢٣("اإلنصافو

عدم امليل عنها رغبة يف      و ،من هذه القواعد كذلك االلتزام برواية العدول      و
فإذا كان  .. . ": قال اإلمام مسلم يف مقدمة جامعه الصحيح       ،مجع أكثر األخبار  

 أقدم على الرواية عنه     مث ،األمانة و  ليس مبعدن للصدق   -أي لألخبار -الراوي هلا   
 اً غاش، كان آمثا بفعله ذلك،مل يبني ما فيه لغريه ممن جهل معرفته        و ،من قد عرفه  

 أو   إذ ال يؤمن على بعض من مسع تلك األخبار أن يـستعملها            ،لعوام املسلمني 
 مع أن األخبار الصحاح ،أكثرها أكاذيب ال أصل هلا أو  لعلها، و يستعمل بعضها 

ال  و ،نقل من ليس بثقـة     إىل   أهل القناعة أكثر من أن يضطر      و من رواية الثقات  
 ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه األحاديث           ال أحسب كثرياً   و ،مقنع

 يعتد بروايتها بعد معرفته مبا فيها مـن التـوهن          و ،األسانيد اهولة  و الضعاف
  .)٥٢٤("راالعتداد ا إرادة التكث والضعف إال أن الذي حيمله على روايتهاو

إذا كانت مرويات   ، و من قواعد احملدثني أيضا احلرص على ضبط السماع       و
 فقد كان منهج احملدثني خـالل       ،الثاين و السرية قد مجعت خالل القرنني األول     

عتداد باملرويات اليت أخذت مساعا من أفـواه   اال: من تاريخ اإلسالم  ،هذه الفترة 
هـو  و-    ه١٥٦مام األوزاعي ت  قد ذكر احلافظ الذهيب يف ترمجة اإل      ، و الشيوخ

 ،ن األخـذ مـن الـصحف      أال ريـب     ": أسباب ذلك فقال   -من أئمة السري  
                                                

  .١٠ ص ١ تذكرة احلفاظ، جـ )٥٢٣(
ـ            )٥٢٤(  ،١ اجلامع الصحيح، لإلمام مسلم، املقدمة، نسخة اجلامع الصحيح مع شرح النـووي، جـ

  .١٢٧ – ١٢٣ص
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ـ  السيما يف ذلك العصر حيث مل يكن ب،باإلجازة يقع فيه خلل و عدـ  ن ال  وطٌقْ
ال يقع مثل ذلك يف األخذ من أفـواه     و ،ا حييل املعىن  مب فتتصحف الكلمة    ،لٌكْش

 خبالف الرواية من كتاب     ،فظ يقع فيه الوهم   كذلك التحديث من احل   ، و الرجال
  .)٥٢٥("حمرر
  :خترجيها يف أبواب خمتلفة و تقطيع األحاديث:ثانياً

استقصاء تفاصيل أحداث    أو   ،فكتب السنة النبوية ال تقصد تتبع اجلزئيات      
 بل يهتم املصنف باألحاديث اليت استوفت الشروط الـيت اعتمـدها يف           ،السرية
 فيأيت بأطراف احلـديث يف      ،ع الرواية جند احملدث يقطِّ  يف أحيان كثرية    ، و كتابه
بعضها  و ،السري و  قد يتعلق بعضها باملغازي    ،حتت تراجم متباينة   و ، خمتلفة أبواٍب

  .غري ذلك إىل ،الفضائل أو ،بعضها بالبيوع و،بالعبادات
خترجيه يف أبواب خمتلفة ال يعطي صورة متكاملة للحدث          و تقطيع احلديث و

ابن  و  كالذهيب ، لذلك وجدنا بعض املتأخرين    ،ع يف زمن النبوة   التارخيي كما وق  
ـ         ،كثري كتـب املغـازي     إىل   ونأ يأخذون خرب السرية من كتب السنة مث يلج

  .)٥٢٦(الستكمال وقائع ما حدث
 الذي أخرجه البخاري يف كتـاب بـدء         ،فحديث عائشة رضي اهللا عنها    

  : أخرج أطرافه يف ستة مواضع من اجلامع الصحيح،الوحي
 ،...اذكـر يف الكتـاب موسـى       و : باب ، كتاب أحاديث األنبياء   يف -

  .٣٣٩٢حديث
                                                

  .٢٩٧ ص ٥ سري أعالم النبالء، جـ )٥٢٥(
   .٥٠ ص ١أكرم ضياء العمري، جـ . السرية النبوية الصحيحة، د:  انظر)٥٢٦(
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 ٤٩٥٦ و ٤٩٥٥ و ٤٩٥٣ حـديث    ،.. سورة اقرأ  ،يف كتاب التفسري  و -
  .٤٩٥٧و

  .٦٩٨٢ حديث،r به رسول اهللا بِدئ  أول ما: باب،يف كتاب التعبريو -
 له فوائد   ،تقطيعها و ختريج البخاري ألحاديث السرية يف أكثر من موضع       و

  . استوىف احلديث عنها شراح اجلامع الصحيح،لميةع
 ،بأسانيد خمتلفـة   أو   ،فمن تلك الفوائد ختريج احلديث عن أكثر من شيخ        

فحديث حفصة بنت عمر رضي اهللا عنهما حني تأميت باستشهاد زوجها خنيس         
 حـديث   ، بدون ترمجـة   ، رواه البخاري يف كتاب املغازي     ،حذافة يف بدر   بنا

 اهللا عبدخربين سامل بن أ :ن أخربنا شعيب عن الزهري قال  اليما أيب    عن ،٤٠٠٥
  ... بن عمر حيدث عن أبيهاهللا عبدنه مسع أ

 ،أخته على أهل اخلري    أو   بنتهارواه يف كتاب النكاح باب عرض اإلنسان        و
 عن صاحل   ، حدثنا إبراهيم بن سعد    ،اهللا عبد عن عبد العزيز بن      ٥١٢٢حديث  

  ... عن ابن شهاب،كيسان بنا
 ،٥١٢٩ حديث، ال نكاح إال بـويل :قال من  :باب ه،نفسه يف الكتاب    رواو

  . حدثنا الزهري، أخربنا معمر، بن حممد حدثنا هشاماهللا عبدعن 
 من ذلك حديث ، ال يوجد يف احلديث األول   زيادة معىن  :من تلك الفوائد  و

طلحـة   أيب  عن،٤٠٦٨ حديث رقم ، بدون ترمجة ،البخاري يف كتاب املغازي   
t)  حىت سقط سيفي من يدي مراراً      ،يمن تغشاه النعاس يوم أحد    كنت ف ...( ،

طلحة  أيب    بإسناد آخر عن   ٤٥٦٢ حديث    نعاساً  أمنةً : باب ،يف كتاب التفسري  و
 قال فجعل سيفي يسقط مـن       ،حنن يف مصافنا يوم أحد     و ،غشينا النعاس  (:قال
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  . النعاس فجاء يف منت احلديث الثاين بيان اللحظة اليت تغشاهم فيها،..).يدي
 :أما جامع اإلمام مسلم فقد ذكر مصنفه يف شرطه أنه ال يكرر األحاديث            

 إسناد يقع  أو   إال أن يأيت موضع ال يستغىن فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معىن            "
 ألن املعىن الزائد يف احلديث احملتاج إليه يقوم ، لعلة تكون هناك   ؛جانب إسنادٍ إىل  

  .)٥٢٧("...مقام حديث تام
 من طريـق  . باب غزوة حنني،السري و  ما أخرجه مسلم يف اجلهاد     من ذلك 

 rنه أ t عن عباس ،يونس عن ابن شهاب عن كثري بن عباس بن عبد املطلب         
، )أمـرهم مـدبراً    و دهم كلـيالً  فما زلت أرى ج    (، أهل حنني حبصيات   رمى

 :زاد يف احلـديث    و ،خرج مسلم هذا احلديث من طريق معمر عن الزهـري         أو
 يركض خلفهم على    rالنيب   إىل   نظرأكأين   و -العباس- قال   ،هللاحىت هزمهم ا  (

  .)٥٢٨()بغلته
 ضـمن كتـاب     ،املنافقني و  من أذى املشركني   r ما لقي النيب     :يف باب و
 يف  r أخرج مسلم عن أسامة بن زيد خرب مـروره           ، من اجلامع  ،السري و اجلهاد

 أيب  بناهللا عبدما آذاه به  و ...املشركني و املدينة مبجلس فيه أخالط من املسلمني     
 :فيـه زيـادة    و ، مث أخرج مسلم احلديث عن أسامة من طريق آخر         ،بن سلول 

إال  و،اإلسـالم  أيب ظهر ابن املراد قبل أن ي   و )٥٢٩()اهللا عبدذلك قبل أن يسلم     و(
  .فقد كان معلوم النفاق

                                                
  .٤٩ – ٤٨ ص ،١ نسخة شرح النووي، جـ  املقدمة، صحيح مسلم،)٥٢٧(
  .١١٩ – ١١٨ ص ،١نسخة شرح النووي، جـ كتاب اجلهاد والسري،  صحيح مسلم، )٥٢٨(
  .١٥٩ – ١٥٧ ص،١٢نسخة شرح النووي، جـكتاب اجلهاد والسري، صحيح مسلم، )٥٢٩(
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 مل يكن   ،حفاظ احلديث النبوي حني خيرجون مرويات السرية بأسانيدهم       و
 للشروط الـيت   تبعاً، بل كانت بغيتهم مجع السنة،ذا العلم قصدهم التأليف يف ه   

 ممن ألفوا يف السرية النبوية اجتهـوا      ، فلما جاء الذين خلفوا من بعدهم      ،وضعوها
 مث  ،الوقائع و رتبوا األحداث  و ،لتجريد مرويات عصر املبعث من كتب احلديث      

  . الستكمال صورة الوقائع،املغازي وكتب السري إىل عمدوا
 فحـني عـرض     ، للـذهيب  ، يف سري أعالم النبالء    ، مثالً ،ما جنده من ذلك   

 r النيب   بدئأول ما    (:ابتدأ حبديث عائشة رضي اهللا عنها     " rذكر مبعثه   "لـ
 مث أعقبه حبديث الترمذي عنها ،هو يف الصحيح   و ،..).من الوحي الرؤيا الصاحلة   

نتخـاب  ا إىل   مث انتقـل  .. .يف سؤال خدجية رضي اهللا عنها عن تصديق ورقة        
  .)٥٣٠(إسحاق  خباصة ابن،املرويات اليت نقلها أصحاب كتب السرية

 ،"النهايـة  و البداية" من   ، ضمن قسم السرية   ،أما يف باب كيفية بدء الوحي     
 ،فقد ابتدأ فيه املصنف حبديث عائشة عند البخاري يف كتـاب بـدء الـوحي           

اختصار ىل   إ  لينتقل بعد ذلك   ، مث ذكر رواية احلديث عند مسلم      ،كتاب التعبري و
  .)٥٣١(أبو نعيم يف الدالئل و،موسى بن عقبةو ،إسحاق ما أخرجه ابن

   : يف منهج احملدثنيصحيح األخبار دون الواهي منها  استيعاب:ثالثاً
 سواء كانت   ،خمتلف املرويات  استيعاب إىل   اجته أغلب املصنفني يف السرية    

 ،ي بتمحيص األخبار   يف حني اهتم املصنفون يف احلديث النبو       ،منقطعة أو   متصلة
                                                

ـ  :  انظر )٥٣٠(  مستلّةً من تارخيـه  –، السرية النبوية، للذهيب، ٦٥ – ٦٤ ص،١سري أعالم النبالء، ج
  .٦٤ – ٦٣ ص–

  .٤ – ٢ ص ،٣لنهاية، جـ البداية وا)٥٣١(



 التأليف في السيرة عند المحدثين: الفصل األول: القسم الثاني
١٨٩ 

 أن أحاديـث    ترتب على ذلك  ، و  ألم أهل هذا الشأن    ،التدقيق يف الروايات  و
 عند احملدثني مقارنة مبا حوته مـصنفات الـسرية     -نسبياً-املغازي جاءت قليلة    

  .اجلامعة
 ؛ فإلملـامهم بـصناعة احلـديث      ؛أما اهتمام حفاظ السنة بنقد الروايات     

  .تعديالً وفتهم بأحوال رواة األخبار جرحاًملعر و؛شذوذه وختصصهم يف عللهو
 ،علم رمحك اهللا أن صناعة احلديث     او ":قال اإلمام مسلم يف كتاب التمييز     

 ألـم   ؛ إمنا هي ألهل احلديث خاصـة      ،السقيم و معرفة أسبابه من الصحيح   و
 إذ األصل الـذي يعتمـدون     ،ن ا دون غريهم   و العارف ،احلفاظ لروايات الناس  

عصرنا  إىل rعصر من لدن النيب     إىل    املنقولة من عصر   ،اآلثار و  السنن :ألديام
 ،معرفة احلديث  إىل   خالفهم يف املذهب   و ، فال سبيل ملن نابذهم من الناس      ،هذا

  األخبـار  ِةلَقَن ن  فيما مضى من األعصار مِ     ،معرفة الرجال من علماء األمصار    و
  .)٥٣٢("محال اآلثارو

 يف السرية حىت قال ابن سـعد رويام  ت م  قلّ ،ملا كان منهج احملدثني كذلك    و
  .)٥٣٣("كان ثقة قليل احلديثو" :هو من أصحاب املغازي وعقبة بن ترمجة موسى يف

 مجع يكثرون الرواية بغية     ،على عكس حفاظ السنة   كان أصحاب السري    و
، األحاديث املنقطعة  و  فدخلت عليهم من هذا اجلانب املراسيل      ؛تفاصيل الوقائع 

أن أبا حفص الفالس قال كنا عنـد         ":حامت أيب   عند ابن  إسحاق يف ترمجة ابن  و
 أيـن   : فقال ،وهب بن جرير فانصرفنا من عنده فمررنا بيحىي بن سعيد القطان          

                                                
  .١٧١ كتاب التمييز، ص )٥٣٢(
  .٢٦٧ ص ٥ الطبقات الكربى، جـ )٥٣٣(
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 يقرأ علينا كتاب املغازي عن أبيـه  :يعين– كنا عند وهب بن جرير : قلنا ؟كنتم
.. . ": قال الذهيب  ،)٥٣٤(" قال تنصرفون من عنده بكذب كثري      -إسحاق عن ابن 

من بعـض اآلثـار      و ما يف السرية من الواهي من الشعر       إىل   شار حيىي القطان  أ
  .)٥٣٥(.. ". فلو حذف منها ذلك حلسنت،املنقطعة املنكرة

قد تضمنت كتب تاريخ رواة احلديث درراً يف موضوع املقارنة بني منهج            و
، الـسرية  و منهج املصنفني يف املغـازي     و حفاظ السنة العارفني بصناعة احلديث    

  . هذه الكتب طريقة كل طائفة يف التعامل مع مرويات السرية النبويةبينتو
 ضمن ترمجة موسى بـن عقبـة        ،"سري أعالم النبالء  "من ذلك ما جاء يف      

 مسعت  ،مسعت حممد بن طلحة    ":حيث نقل احلافظ الذهيب عن إبراهيم بن املنذر       
 ليقيد  ؛ فإنه رجل ثقة طلبها على كرب السن       ، عليكم مبغازي موسى   : يقول مالكاً

هـذا   ": قال الـذهيب   ،"مل يكثر كما كثر غريه     و ،rمن شهد مع رسول اهللا      
 ،طول بأنساب مـستوفاة  وكثر إسحاق ال ريب أن ابن، وإسحاقتعريض بابن   

 مع أنـه    ،بآثار مل تصحح   و ،بأشعار غري طائلة حذفها أرجح    ، و ختصارها أملح ا
، تـصحيح  و تنقيح   إىل  فكتابه حمتاج  ،فاته شيء كثري من الصحيح مل يكن عنده       

 ، مسعناه ،أما مغازي موسى بن عقبة فهي يف جملد ليس بالكبري         و. رواية ما فاته  و
 مث  ،..".تتمة و زيادة بيان  إىل    لكنها خمتصرة حتتاج   ،مرسل جيد  و غالبها صحيح و

املغازي املدنيـة يف   وقد خلصت أنا الترمجة النبويةو ":عقب احلافظ الذهيب بقوله 
  .)٥٣٦("هو كامل يف معناه إن شاء اهللا و،ول تارخيي الكبريأ

                                                
  .١٩٣ ص ٧ اجلرح والتعديل، جـ )٥٣٤(
  .٢٦٤ ص ٥ سري أعالم النبالء، جـ )٥٣٥(
  .٧٠ – ٦٩ ص ٥ سري أعالم النبالء، جـ )٥٣٦(
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الوقـوف عنـد    و، الثابت من األخبار حفاظ السنة على استيعاب   صرِحو
 هو الذي حفز احلافظ ابن عبد الـرب يف الـدرر ألن             -غالباً-صحيح املرويات   

هذا كتاب اختصرت فيه ذكر  ": فقال يف مقدمة مصنفه   ،يسلك طريقة التلخيص  
سـريته   و،مغازيـه  و،أول أمـره يف رسـالته      و ،هابتداء نبوت  و ،rمبعث النيب   

يل يف ذلـك   و... ":قال يف موضع آخر عقب جرد مـصادره       ، و )٥٣٧(..".فيها
 روايتنـا   ،يف الفهرسـة  ، و أسانيد مذكورة يف صدر كتاب الصحابة      و روايات

  .)٥٣٨(..". تركنا ذلك ههنا خشية اإلطالة بذكره،غريه و،لكتاب الواقدي
∗    ∗    ∗  

  

                                                
  .٢٧ الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص )٥٣٧(
  .٢٦٠ – ٢٥٩ املرجع السابق، ص )٥٣٨(
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  لث املبحث الثا
  املغازي  وةموقف حفاظ احلديث من املصنفات األوىل يف السري

تراجم علماء السرية النبوية يف كتب تـاريخ رواة احلـديث            إىل   بالرجوع
   : جند أن هؤالء العلماء قسمان،النبوي
  .تلقوا مصنفام بالقبول و، علماء السرية الذين وثقهم نقاد احلديث:األول
 ،خلطوا الصحيح بالشاذ   أو   ، الذين قل إتقام   ،السرية املكثرون من رواة     :الثاين

 كانت مصنفام   مثمن  ، و ...ار القصاص فينقلوا  كانوا يأخذون أخب  أو  
  .تنقيح وذيب إىل حباجة

بن حنبـل    أمحد   مسعت: "ن عبد امللك امليموين   أخرج اخلطيب البغدادي ع   
  ."التفسري واملالحم و املغازي:ثالثة كتب ليس هلا أصول ":يقول

هو أن املراد بـه كتـب       ، و هذا الكالم حممول على وجهٍ    و ":قال اخلطيب 
 لـسوء  ؛ال موثوق بصحتها و، غري معتمد عليها،خمصوصة يف هذه املعاين الثالثة    

  .)٥٣٩("زيادات القصاص فيها، وعدم عدالة ناقليها، وأحوال مصنفيها

  املطلب األول
  مصنفات السرية اليت تلقاها احملدثون بالقبول

كتب  و ،التعديل و املصنفني فيها كثرية يف كتب اجلرح      و جم رواة السرية  ترا
  من املشهورين بالسري لكن علماء السنة أفردوا عدداً ،تاريخ رواة احلديث النبوي   

                                                
  .١٦٢ ص ٢ اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، جـ )٥٣٩(
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 فوا به من العدالة   ِص ملا و  ،تلقوا مرويام بالقبول   و ، فأثنوا على كتبهم   ،املغازيو
   :ؤالء على سبيل املثالن هِم، والتحري يف نقل األخبار و،الضبطو

  .موسى بن عقبة -
 .سليمان بن طرخان -
 .الفزاري إسحاق أبو -
  .سعيد بن حيىي األموي -

 كـانوا   ،غري أن هؤالء األئمة الذين غلب عليهم االشتغال بالسرية النبوية         
  .الصالح و عن شهرم بالفقه فضالً، أئمة يف احلديثأيضاً

  : ه١٤١مغازي موسى بن عقبة ت -١
 ، أشهر كتـاب يف الـسرية    ه١٤١وسى بن عقبة ت   ملغازي  امل عترب كتاب ي

  .أثنوا عليه و،اهتم به علماء احلديث
كان " : قال ،حامت من طريق ابن املنذر عن معن بن عيسى         أيب   أخرج ابن و

بـن  موسى   عليكم مبغازي    : قال ؟ مغازي من نكتب   :مالك ابن أنس إذا قيل له     
  .)٥٤٠(" فإنه ثقة،عقبة

 مـع  ،ليس يف املغازي أصح من كتاب موسـى   و ":البغداديقال اخلطيب   
  .)٥٤١("خلوه من أكثر ما يذكر يف كتب غريه، وصغره
كـان   و،كان مالك يثين على موسى بن عقبة و :يف التمهيد البن عبد الرب    و

كان رجـال   ون أثر يف الدينعهو ثقة فيما نقل    و ،السرية و ملوسى علم باملغازي  
                                                

  .١٥٤ ص ٨ اجلرح والتعديل، جـ )٥٤٠(
  .١٦٤ اجلامع ألخالق الراوي، ص )٥٤١(
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  .)٥٤٢("صاحلا رمحه اهللا 
 كتـاب   :كان ابن معني يقول   .. . ":خيثمة أيب   بكر بن  أيب   قل عن كما ن 

  .)٥٤٣("موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب 
  : كتاب سليمان بن طرخان-٢

 لسليمان بن طرخان التيمي     ،r سرية رسول اهللا     ، أيضاً ،من هذه الكتب  و
 ،)٥٤٤(هـ١٨٧حممد معتمر بن سليمان ت     أبو    اليت رواها عنه ابنه    ،  ه١٤٣تـ  

ابنـه   و شـعبة  و روى عنـه الثـوري    ، و ..نـساً أ و  مسع احلسن  :قال البخاري 
كـان مـن العبـاد    ، وكان ثقة كثري احلـديث   : "قال ابن سعد  ، و )٥٤٥(املعتمر

كـان مـن خيـار أهـل     ، وتابعي ثقـة .. . ":قال العجلي، و )٥٤٦("اتهدين
 عن، و  كان التيمي عندنا من أهل احلديث      :نقل عن حيىي القطان   ، و )٥٤٧("البصرة

 :ذكره الذهيب يف التذكرة فقال    ، و )٥٤٨( سليمان التيمي ثقة   :أيب حامت  و ابن معني 
قد ذكر ابن خري    ، و )٥٤٩("عاملها   و كان عابد البصرة   و ،له حنو من مئيت حديث    "

احلسن شريح بـن حممـد       أيب    أنه قرأ غري مرة على شيخه      ،  ه٥٧٥شبيلي ت اإل
                                                

  .١٥٥ ص ١٣ التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، جـ )٥٤٢(
  .٥٧٤ ص ٥ ذيب التهذيب، جـ )٥٤٣(
  .٢٦٦ ص ٦سري أعالم النبالء، جـ :  ترمجته يف)٥٤٤(
  .٢١ – ٢٠ ص ٤ التاريخ الكبري، جـ )٥٤٥(
  .١٣٠ ص ٧ الطبقات الكربى، جـ )٥٤٦(
  .٤٣١ – ٤٣٠ ص ١ معرفة الثقات بترتيب اهليثمي والسبكي، جـ )٥٤٧(
  .١٢٥ ص ٤ اجلرح والتعديل، جـ )٥٤٨(
  .١١٣ ص ١ تذكرة احلفاظ، جـ )٥٤٩(
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  .)٥٥٠( كما مسعها منه أيضاً،الرعيين سرية سليمان بن طرخان
  : ه١٨٦كتاب السري إلبراهيم بن حممد بن احلارث أيب إسحاق الفزاري ت -٣

 كتاب السري إلبـراهيم     :من مصنفات السرية اليت تلقاها احملدثون بالقبول      و
 ذكره ابن سـعد يف مـن   ، ه١٨٦الفزاري ت إسحاق أيب   بن حممد بن احلارث   

 .الشام حىت مات  قد نزل ثغر املصيصة ب     إسحاق  أبو كان، و )٥٥١(كان يف الثغور  
  مل يصنف أحد يف السري مثل كتاب       : قال يل الشافعي   :نقل اخلليلي عن احلميدي   

حيىي  و السفيانني و أكثر مروياته يف كتاب السري عن األوزاعي      ، و )٥٥٢(إسحاقأيب  
  .غريهم وسعيد بنا

هو الذي  ، و  صاحب سنة   صاحلاً كان ثقة رجالً  و ":قال العجلي يف ترمجته   
كـان  ، و إذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه     ، و م السنة علمه و أدب أهل الثغر  
   .)٥٥٣("كان له فقه وكثري احلديث

حـامت   أبـو    قال، و اًالفزاري إمام  إسحاق  أبو  كان :قال سفيان بن عيينة   
  .)٥٥٤("الفزاري ثقة مأمون إمام  إسحاق  أبو:الرازي
 حدثين الصادق   :حدث عنه األوزاعي مرة فقال     ":قال الذهيب يف التذكرة   و

يف التهذيب أن الشافعي نظر يف كتـاب        ، و )٥٥٥("الفزاري إسحاق  أبو دوقاملص
                                                

  .١٩٩ فهرست ابن خري، ص )٥٥٠(
  .٢٢٧ ص ٧ الطبقات الكربى، جـ )٥٥١(
  .٣٠٣ ص ٦أعالم النبالء، جـ  سري )٥٥٢(
  .٢٠٦ – ٢٠٥، ص ١ معرفة الثقات، جـ )٥٥٣(
  .١٢٩ – ١٢٨ ص ٢ اجلرح والتعديل، جـ )٥٥٤(
  .٢٠٠ ص ١ تذكرة احلفاظ، جـ )٥٥٥(
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  .)٥٥٦(رضيه و عن ترتبيهأملى كتاباً و،السري
  : ه٢٤٩عثمان سعيد بن حيىي األموي ت أيب كتاب -٤

عثمان سعيد بن حيىي  أيب   كتاب :من مصنفات السرية اليت حظيت بالقبول     و
سعيد بن حيىي األموي  ":فقال ذكره الذهيب يف ترمجة أبيه ،هـ٢٤٩األموي تـ  

سـم  اشبيلي يف فهرس مروياته ب    كتابه عند ابن خري اإل    ، و )٥٥٧(صاحب املغازي 
  .)٥٥٨("كتاب السري"

 قرشـي  : فقال،حامت أبو سئل عنه، وأبو زرعةو أيب روى عنه ":حامت أيب  قال ابن 
 ،روى عنه حممد بـن إمساعيـل البخـاري         ":قال اخلطيب ، و )٥٥٩("بغدادي صدوق 

إبـراهيم   و ،يعقوب بن سفيان   و ،أبو حامت الرازيان   و ،أبو زرعة  و ،حلجاجمسلم بن ا  و
  .)٥٦١("ثبت من أبيهأبن اال وأبوه من الثقات ":، قال السمعاين)٥٦٠("...احلريب

  املطلب الثاين
  مصنفات السرية اليت تكلم فيها احملدثون

صـرف   و  فمن املشتهرين بتصنيفها   ،أما املغازي و ":قال اخلطيب البغدادي  
  فأمـا ابـن  ،حممد بن عمر الواقـدي   و ،املطليب إسحاق  حممد ابن  :ة إليها العناي

                                                
فاروق محـادة   . ، وقد نشر قسم من كتاب السري بتحقيق د        ٩٩ ص   ١ ذيب التهذيب، جـ     )٥٥٦(

  .، ه١٤٠٨مبؤسسة الرسالة، بريوت، عام 
  .٣٧٧ ص ٦عالم النبالء، جـ  سري أ)٥٥٧(
  .٢٠٤ فهرست ابن خري، ص )٥٥٨(
  .٧٤ ص ٤ اجلرح والتعديل، جـ )٥٥٩(
  .٩٢ ص ٩ تاريخ بغداد، جـ )٥٦٠(
  .٢١٩ ص ١ األنساب، جـ )٥٦١(



 التأليف في السيرة عند المحدثين: الفصل األول: القسم الثاني
١٩٧ 

 ،نه كان يأخذ عن أهل الكتاب أخبارهم      أفقد تقدمت منا احلكاية عنه       إسحاق
 ،شعراء وقتـه أخبـار املغـازي      إىل    أنه يدفع  روي عنه أيضاً   و ،يضمنها كتبه و
  ...يسأهلم أن يقولوا فيها األشعار ليلحقها او

كالم أئمتهم فيه طويل     و ، فسوء ثناء احملدثني عليه مستفيض     ،ديأما الواق و
  .)٥٦٢("عريض
  :يف املصنفني يف السرية الذين تكلم فيهم نقاد احلديثو
  .إسحاقحممد بن  -
  .الوليد بن مسلم -
  .بن عمر الواقديحممد  -
  .أمحد بن حممد بن أيوب -

  : ه١٥١بن يسار ت إسحاق  حممد بن-١
كان ، و ...ألفها و r من مجع مغازي رسول اهللا       كان أول  ":قال ابن سعد  

 يف التـاريخ  ، و )٥٦٣("منهم من يستـضعفه      و ،قد كتبت عنه العلماء   ، و كثري احلديث 
، )٥٦٤(" قال الزهري من أراد املغازي فعليه مبوىل قيس بن خمرمـة هـذا           :الكبري

أشـباهه   و  أما يف املغازي   :فقال إسحاق ابن حنبل أنه ذكر ابن     أمحد   روي عن و
 ،)٥٦٥( أصـابعه  ضم و مد يده  و ،مثل هذا  إىل   احلرام فيحتاج  و أما يف احلالل   و ،فيكتب

                                                
  .١٦٤ – ١٦٣ ص ٢ اجلامع ألخالق الراوي، جـ )٥٦٢(
  .٢٨٠ ص ٥ الطبقات الكربى، جـ )٥٦٣(
  .٤٠ ص ١ التاريخ الكبري، جـ )٥٦٤(
  .١٩٣ ص ٧تعديل، جـ  اجلرح وال)٥٦٥(
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 :قـال  و"معرفة الرواة املتكلم فيهم مبـا ال يوجـب الـرد          "ذكره الذهيب يف    و
صاحب .. .العالمة احلافظ اإلخباري   ":بقوله" السري"ترجم له يف    ، و )٥٦٦(صدوق

غري واحـد   إسحاق  ابنقد أمسك عن االحتجاج بروايات    و ":قال، و "السرية النبوية 
 فأمـا   ،يدلس يف حديثه   و ،القدر إىل   نسب، و  تشيعه : منها ، ألشياء ؛من العلماء 

كـان   ":فقد قال عنه  " تذكرة احلفاظ " أما يف    ،)٥٦٧("الصدق فليس مبدفوع عنه   
 فـاحنط   ،ليس بذاك املـتقن   ، و السري و  يف معرفة املغازي    حرباً ،أحد أوعية العلم  

الذي تقرر عليـه    ، و ...وق يف نفسه مرضي   هو صد ، و حديثه عن رتبة الصحة   
،  مع أنه يشذ بأشياء    ،األيام النبوية  و إليه املرجع يف املغازي    إسحاق العمل أن ابن  

  .)٥٦٨("ال بالواهي بل يستشهد به و،احلرام وأنه ليس حبجة يف احلاللو
  : ه١٩٥ الوليد بن مسلم ت-٢

  احلـديث  كان الوليد ثقـة كـثري      ": قال ابن سعد   ،له كتاب يف املغازي   
 قـال  و ، حبـديث األوزاعـي     كان عاملاً  :قال مروان بن حممد   ، و )٥٦٩("العلمو

  .)٥٧٠( صاحل احلديث:حامت أبو
 لكنـه قـد دلـس عـن         ، ثقة :قال و ،"الرواة املتكلم فيهم  "ذكره الذهيب يف    و
  .)٥٧١( أما إذا قيل عنه فليس حبجة، احتج بها فال بد أن يصرح بالسماع إذ،الضعفاء

                                                
  .١٦٤، ص ... معرفة الرواة)٥٦٦(
  .٢٥٨ ص ٥ سري أعالم النبالء، جـ )٥٦٧(
  .١٣٠ ص ١ تذكرة احلفاظ، جـ )٥٦٨(
  .٢٢٠ ص ٧ الطبقات الكربى، جـ )٥٦٩(
  .١٧ ص ٩ اجلرح والتعديل، جـ )٥٧٠(
  .١٨٦، ص ... الرواة املتكلم فيهم)٥٧١(
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 " عامل أهل الـشام ،اإلمام ": فقال يف ترمجته،"م النبالءسري أعال"حاله يف  و
 فـإذا   ، رديء التدليس  ، لكن ، ثقة حافظاً  ، كان من أوعية العلم    :قال عنه أيضاً  و

قال مـرة   ، و )٥٧٢("أعلم و ،هو يف نفسه أوثق من بقية     ، و  فهو حجة  ، حدثنا :قال
ظ أقـوال  قد مجع احلاف  ، و )٥٧٣(" ما أظن فيها ما يبلغ جملداً      ،كتبه أجزاء : "أخرى

 :عقب عليهـا بقولـه   و ، ضمن تذكرة احلفاظ   ،التعديل يف ترمجته   و أئمة اجلرح 
 فال حيتج به إال إذا صرح       ؛إمنا الرجل مدلس   و ،علمه و نزاع يف حفظه   قلت ال "

  .)٥٧٤("بالسماع 
  : ه٢٠٧ حممد بن عمر الواقدي ت-٣

 ،حالفتـو و ،السرية و  باملغازي كان عاملاً " :قال تلميذه ابن سعد يف ترمجته     
، اجتماعهم على ما اجتمعوا عليـه      و ،األحكام و ،باختالف الناس يف احلديث   و
  .)٥٧٥("حدث ا ووضعها وقد فسر ذلك يف كتب استخرجهاو

 املدين احلافظ   اهللا عبد أبو   حممد بن عمر بن واقد     ":قال الذهيب يف التذكرة   و
 لكنه ،العلمهو من أوعية ، و ترمجته هنا التفاقهم على ترك حديثه      قس مل أَ  ،البحر

  .)٥٧٦("السري وهو رأس يف املغازي و،ال يتقن احلديث
عنـد النـسائي يف     ، و "متروك احلديث  ":قال البخاري يف الضعفاء الصغري    

                                                
  .٤١٦ ص ٦ سري أعالم النبالء، جـ )٥٧٢(
  .٤١٧ ص ٦نفسه، جـ املرجع  )٥٧٣(
  .٢٢٢ ص ١ تذكرة احلفاظ، جـ )٥٧٤(
  .٣٠١ ص ٥ الطبقات الكربى، جـ )٥٧٥(
  .٢٥٤ ص ١ تذكرة احلفاظ، جـ )٥٧٦(
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،  كان يقلب األحاديث   :بن حنبل  أمحد   قال، و )٥٧٧(املتروكني كذلك  و الضعفاء
  .)٥٧٨( متروك احلديث:حامت أبو قال و، ليس بشيء:قال ابن معنيو

 صـاحب التـصانيف  . .حممد بن عمر بن واقـد    ": يف السري  قال الذهيب و
رحوه  اطّ ،اخلرز بالدر الثمني  ، و خلط الغث بالسمني   و ،مجع فأوعى .. .املغازيو

، )٥٧٩("أخبـارهم  و أيام الصحابة  و مع هذا فال يستغىن عنه يف املغازي      ، و لذلك
 تقد تقرر أن الواقدي ضعيف حيتاج إليه يف الغزوا        و ":ختم الذهيب كالمه فيه   و
 ،...ن يذكرأما يف الفرائض فال ينبغي  أ ،نورد آثاره من غري احتجاج    ، و التاريخو

، مه بالوضعأ ألين ال ىيرو و يكتب حديثه-مع ضعفه-مع أن وزنه عندي أنه  
نه ال عـربة بتوثيـق مـن    أ كما ،قول من أهدره فيه جمازفة من بعض الوجوه   و

ن حديثـه يف عـداد   أ، و حبجةإذ قد انعقد اإلمجاع اليوم على أنه ليس    .. .وثقه
  .)٥٨٠(" رمحه اهللا،الواهي

سـري أعـالم    "قسم املغازي من السرية النبوية ضمن        إىل   بالرجوع و هذا
يسوق مرويات حممد بن عمر الواقدي يف كثري مـن        الذهيب  جند احلافظ   " بالءالن

، )٥٨١(رواه الواقدي يف مغازيـه     ما يذكر يف الواقعة الواحدة إال     قد ال ، و املواضع
                                                

  .٥٣١ ترمجة ٢٣٣، والضعفاء واملتروكني، ص ٣٣٤ ترمجة ١٠٩الضعفاء الصغري، ص :  انظر)٥٧٧(
  .٢١ ص ٨ اجلرح والتعديل، جـ )٥٧٨(
  .٥٤٣ ص ٦ سري أعالم النبالء، جـ )٥٧٩(
  .٥٥٠ ص ٦ املرجع السابق، جـ )٥٨٠(
، وخرب سرية بشري بـن      ٣٦٢، ص   ١ جـ   على سبيل املثال خرب سرية بشري بن سعد،       :  انظر )٥٨١(

ـ      ص  ١، وخرب سرية شجاع بن وهب األسدي، جــ          ٣٦٤ ص ،١سعد إىل مين وجبار، ج
  .٣٧٥ ص ١، وسرية كعب بن عمري، جـ ٣٧٤
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قد ، و "النهاية و البداية"لشيء نفسه صنعه ابن كثري يف قسم املغازي النبوية من           او
علل ابن كثري مـسلكه ذاك يف       ، و يقدم عليه الواقدي  و إسحاق يترك كالم ابن  

 :قلت ": فقال -آخر السنة األوىل للهجرة   -كالمه عن سرية عبيدة بن احلارث       
 كما سـنورده يف     ، تأمله جعفر ملن  أبو   ليس بصريح فيما قاله    إسحاق كالم ابن 

 فإنه  ،تاريخ حمرر غالباً  ، و الواقدي عنده زيادات حسنة   ، و ...أول كتاب املغازي  
 مكثار كما بسطنا القول يف      ،هو صدوق يف نفسه    و ،من أئمة هذا الشأن الكبار    

 ،ااهيل و الضعفاء و جرحه يف كتابنا املرسوم بالتكميل يف معرفة الثقات        و عدالته
  .)٥٨٢("ةاملن وهللا احلمدو
  : ه٢٢٨بن حممد بن أيوب ت أمحد -٤

قال ، و )٥٨٣("جعفر الوراق صاحب املغازي      أبو   "قال ابن حجر يف ترمجته      
 فذكر أنـه    ، يكتب للفضل بن حيىي بن جعفر بن برمك        كان وراقاً  ":ابن سعد 

  .)٥٨٤("مسع املغازي من إبراهيم بن سعد مع الفضل بن حيىي 
حيىي بن معني حيمـل   و،ل ال بأس بهبن حنبل يقو أمحد   كان :حامت أبو   قال

بكر بـن عيـاش أحاديـث     أيب    روى عن  :حامت فقال  أبو   سئل عنه ، و ...عليه
  .)٥٨٦("م مبا ال يوجب الردالرواة املتكلم فيه"قد ذكره الذهيب يف ، و)٥٨٥(منكرة

 ،كان مورق الفضل بن حيىي بن خالد بن برمـك         ":قال اخلطيب يف تارخيه   
                                                

  .٢٣٥ – ٢٣٤ ص ٣ البداية والنهاية، جـ )٥٨٢(
  .٤٨ ص ١ ذيب التهذيب، جـ )٥٨٣(
  .١١٧ ص ٧ الطبقات الكربى، جـ )٥٨٤(
  .٧٠ ص ٢ اجلرح والتعديل، جـ )٥٨٥(
  .٦٢، ص ... معرفة الرواة)٥٨٦(
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فأنكر ذلـك    ،إسحاق م بن سعد مغازي حممد بن     ذكر أنه مسع معه من إبراهي     و
  .)٥٨٧("أساء القول فيه إال أن الناس محلوا املغازي عنه و،حيىي بن معني عليه

سئل عن صاحب مغازي إبـراهيم      .. ."خرج اخلطيب عن ابن معني أنه       أو
 قال لنا يعقوب عن إبـراهيم       : فقال -بن حممد بن أيوب    أمحد   يعين- :سعد بنا

 قـال   ،" الربمكي فلم يقـدر يـسمعها      ىيتب نسخة ليح  ك أيب    كان :بن سعد 
مسع فيها مـن     و ،ن يكون ابن أيوب صحح النسخة     أقلت غري ممتنع     ":اخلطيب

قد وردت  ، و )٥٨٨(اهللا أعلم ، و ر ليحىي الربمكي مساعها   مل يقد  و ،إبراهيم بن سعد  
جر يف شرح كتاب املغازي مـن       بعض النقول من مغازي ابن أيوب عند ابن ح        

ال يف   و لكن احلافظ مل يذكر مغازي ابن أيوب يف معجم مروياتـه           ،)٥٨٩(الفتح
  .معجم شيوخه

∗    ∗    ∗  
  

                                                
  .١٥٩ ص ٥ تاريخ بغداد، جـ )٥٨٧(
  .١٦١ ص ٥ املصدر نفسه، جـ )٥٨٨(
ـ   )٥٨٩( ويف مغـازي  : " حيث قال ابن حجـر ٣٩٦١ شرح احلديث،  ٢٩٤ ، ص ٨ فتح الباري، ج

هـل هـو إال     : يقول: ما أعمد من رجل؟ قال    : أيوب، قلت البن إسحاق    ن حممد ابن  أمحد ب 
  . أيب جهل يوم بدر قتل، وذلك يف صفة"رجل قتلتموه



  
  
  

 

 
  

  :وفيه أربعة مباحث  

ــصاصني   :املبحث األول ــة القـ   .مدرسـ
  

ــاريني    :املبحث الثاين ــة األخبـ   .مدرسـ
  

  .التاريخ و ةأهل السري مدرسة   :املبحث الثالث
  

ــاريخ  :املبحث الرابع ــة التــ   .مدرســ
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  بداية القرن الرابع اهلجري إىل املدارس التارخيية اإلسالمية

  :توطئـة
 غري أنه كانت هلم اهتمامـات       ،مل يكن للعرب يف اجلاهلية تاريخ مكتوب      

 ،رواية أخبار املاضـني    و األنساب و القصص و تارخيية من خالل شغفهم باأليام    
إن مل يكـن     و - التاريخ -كما قام الشعر عندهم بدور كبري يف تقرير مفهوم          

 ،الـسلم  و مآثرهم يف احلرب   و ذلك مبا خلده من أحواهلم     إىل   للشعراء من قصد  
 سياسياً و حىت أصبح بذلك من املصادر املهمة ملعرفة تاريخ ما قبل اإلسالم عقدياً           

  .اجتماعياًو
 فقد ذكر ابن    ،التدوين إىل   مام العريب بالتاريخ الرواية الشفوية    تعدى االهت و

كـان قـدم     و ...كان النضر بن احلارث من شياطني قريش      و ":هشام ما يلي  
 فكان إذا   ،اسفانديار و أحاديث رستم  و ،تعلم ا أحاديث ملوك الفرس     و ،احلرية

بلهم من  حذر قومه مما أصاب من ق      و ر فيه باهللا   فذكّ  جملساً rجلس رسول اهللا    
اهللا يا معـشر قـريش    و أنا: مث قال  ، خلفه يف جملسه إذا قام     ،األمم من نقمة اهللا   

 فأنا أحدثكم أحسن من حديثه مث حيـدثهم عـن           ، فهلم إيل  ، منه أحسن حديثاً 
ما حديثـه إال     و ، مين حسن حديثاً أ ما حممد    :مث يقول  ،راسفانديا و ملوك فارس 

L  K  J  ]  :أنزل اهللا فيه  ها ف ت كما اكتتب  ،أساطري األولني اكتتبها  
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  R  Q  P   O  N  MZ)قول الدكتور حممد   ،  )٥٩١(")٥٩٠
هذا صريح يف أن النضر بن احلارث كـان          و : على هذه الرواية    تعليقاً ،محيد اهللا 

  .)٥٩٢("ما شاه أو يرانإعنده كتاب اكتتبه يف تاريخ 
 لتصور جديـد    أصبحت فكرة التاريخ جتسيداً    ،عندما أشرق نور اإلسالم   و

دوره يف   و ،رسـالة املـسلم يف احليـاة       إىل    قائم على النظر   ،للوجود اإلنساين 
  .عمران األرض واالستخالف

امتداد العامل   و ،اهلدف من اخللق   و لقد نص القرآن الكرمي على فكرة الزمن      
ر بالعديـد مـن الـسنن    ذكّ، وبني البعث بوصفه اية وهي اخللق وبني البداية 

اليت وضعها اهللا يف الكون ليستفيد منها        و ،ال مكان  و نالكونية اليت ال تتقيد بزما    
 مـن   و على أن كل ما يقع يف هذا الكون الفسيح من وقائع ه            زاً مركِّ ،اإلنسان

ذلك ال خيرج عن هذه السنن الكونية        و ، وفق مشيئة اهللا سبحانه    ،صنع اإلنسان 
  .هلية الكثريةاإل

 أخبار امللوك  و ،بياءقصص األن  و ،لقد ذكر القرآن الكرمي قصة اخللق األول      
قيـدة   يتماشى مع ع    بل قام بتفسريه تفسرياً    ،قدم الفائدة من التاريخ    و ،األديانو

ضع العديد من النظريات املهمـة مثـل نظريـة          و و ،عاملية اإلسالم  و ،التوحيد
  بتوجيههم ،بعث روح العلم يف حياة املسلمني      و ،نظرية عاملية التاريخ   و ،االعتبار

   .مناهج البحث القومية و،يمةطرق التفكري السلإىل 
                                                

  .٥:  سورة الفرقان، آية)٥٩٠(
  .١/٣٥٨ سرية ابن هشام، )٥٩١(
  : مقدمة حتقيق سرية ابن إسحاق)٥٩٢(
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 ،تطوره للسرية النبويـة  و يف تدوينهيبقى علم التاريخ عند املسلمني مديناً   و
اليت كانت مبثابة النواة األوىل اليت اعتمد عليها العلماء يف بداية كتابتهم للتاريخ             

  .طواراأل وما بعدها من املراحل و لالهتمام مبا قبلها فكانت سبباً،اإلسالمي
  كان االهتمام بالسرية النبوية يف القرون الثالثة األوىل للهجرة كـبرياً           قدو

 rبسنة رسـول اهللا      و ،تفسرياً و ذلك الرتباطها بالقرآن الكرمي شرحاً     و ،جداً
 مث دراستها من أجـل جتليـة        ،توثيقها و ، مما حفز العلماء جلمعها    ،تطبيقاً و هدياً

  .التأسي فيها ومواطن االقتداء
  بسبب تأسيسهم ملنهجٍ   ،رواد املدرسة التارخيية عند املسلمني    يعد احملدثون   و

 أعلـى يف    هذا املنهج يعد مثالً   ، و انتقاء املصادر  و إسالمي فريد يف توثيق الرواية    
  .الضبط العلمي و،التحقيق التارخيي

 بل نافسهم يف ذلك     ،مل يقتصر أمر االهتمام بالسرية على احملدثني وحدهم       و
 أكثر توسعاً  و ،ى أقل صرامة يف التعامل مع الروايات      علماء آخرون مبناهج أخر   

 ،ظهرت على إثر ذلك مدارس مكتملة برجاهلـا  و، يف استعمال املصادر   تساحماًو
أمهها يف املباحث التالية مـع   إىل  سوف نشري،مناهجها يف تناول السرية النبوية و

  .أبرز ميزاا
∗    ∗    ∗  
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   املبحث األول
  مدرسة القصاصني

 بسبب  ،ذلك إىل    كما سبق أن أشرنا    ،التدوين التارخيي عند املسلمني   تأخر  
قد شكلت الروايـة   و،احلديث النبوي الشريف و االهتمام بتدوين القرآن الكرمي   

 بفعل الفتوحـات   و ،الشفوية احملفوظة يف الذاكرة حمور عملية اجلمع يف الغالب        
 مثل  ،ري من اآلفات   مل تسلم هذه الرواية من كث      ،دخول أقوام جدد يف اإلسالم    و

شكلت قصص ما قبل اإلسالم املتصلة ببدء    ، و ضعف الرواة  و ،التدليس و ،الوضع
بـالد   و الروم و  مثل الفرس  ،أخبار األمم ااورة للحجاز    و تاريخ األنبياء  و اخللق
مـن   و . احملدثني ِلبن قِ ِممادة هذه األخبار اليت طُِعن فيها        ،غريها و مصر و اليمن

 ، عبيد بن شـرية    :سالمي التاريخ اإل  جمالاالسرائليات يف    و أشهر رواة القصص  
سنقتصر على هذا األخري ألنه خري من ميثل         و .هب بن منبه  و و ،كعب األحبار و

   .هذه املدرسة
   :وهب بن منبه رائد مدرسة القصص التارخيي -١

  يف ذمار بـاليمن    هـ٣٤ولد سنة    )٥٩٣(هو وهب بن منبه اليماين الصنعاين     
أيب سـعيد   وهريرة أيب  عنىرو )٥٩٤(قضاء لعمر بن عبد العزيز  يل ال ، و ا نشأ و

 ،غريهـم  و اهللا عبـد جابر بن    و  بن عمر  اهللا عبد و  بن عباس  اهللا عبد و اخلدري
                                                

  .١/٨٨ظ،  وتذكرة احلفا١١/١٦٨، "ذيب التهذيب" راجع ترمجته يف )٥٩٣(
  .٤٢٨ مرآة اجلنان، لليافعي، )٥٩٤(
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 أبـو   قد وثقه  و ،)٥٩٥(الترمذي و النسائي و أبو داود  و مسلم و أخرج له البخاري  
ان  ك :قال عنه الذهيب   و ،ذكره ابن حبان يف الثقات     و ،العجلي و النسائي و زرعة

بة أنه كان   يذكر عنه ابن قت    ،)٥٩٦(سرائليات كثري النقل من كتب اإل     ،ثقة صادقاً 
 :قال عنه ابن كثري    و ،)٥٩٧(سبعني كتاباً  و  قرأت من كتب اهللا تعاىل اثنني      :يقول

  .)٥٩٨("له معرفة بكتب األوائل"
  القصص مـصدراً   اعتمدوا و سرائلياتيعترب وهب بن منبه ممن اهتموا باإل      و

  مما كان متـداوالً ،قد مجع مروياته من القصص، و اإلسالميمن مصادر التاريخ  
أضاف إليها ما حـصله      و ، بن سالم  اهللا عبد و ،يف زمنه بروايات كعب األحبار    

  .)٥٩٩( .. نتيجة قراءته لكثري من الكتب املقدسة؛من القصص
 فابن سعد يذكر أنـه ألـف        ،تنسب لوهب بن منبه العديد من الكتب       و

الـذي   )٦٠١("املبـدأ   "نه ألف كتاب    أملسعودي يذكر   ا و )٦٠٠("أحاديث األنبياء 
ينـسب لـه حـاجي خليفـة كتـاب       و )٦٠٢("املبتدأ"بة كتاب   ييسميه ابن قت  

 ،أخبـارهم  و رسالة يف امللوك املتوجة من محـري       له كذلك و ،)٦٠٣(سرائيلياتاإل
                                                

  .١/١٠٠ تذكرة احلفاظ، )٥٩٥(
  .١/١٠١:  نفسه)٥٩٦(
  .٢٠٢ املعارف البن قتيبة، )٥٩٧(
  .٩/٢٧٦ البداية والنهاية، )٥٩٨(
  .١٨٥الدكتور رمزي نعناعة، :  اإلسرائيليات وأثرها يف كتب التفسري)٥٩٩(
  .٧/٩٧ طبقات ابن سعد، )٦٠٠(
  .٥/١٢٧ مروج الذهب، )٦٠١(
  .٤ املعارف، )٦٠٢(
  .٤/٩٤٣٦ كشف الظنون، )٦٠٣(
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 )٦٠٦(كتاب احلكمـة  و)٦٠٥("كتاب الفتوح " من كتبه كذلك  و )٦٠٤(غري ذلك و
  .غريهاو

الذي يعترب يف عداد املفقـودات       "املغازي" بن منبه    من أشهر كتب وهب   و
بني جمموعـة   Becker قد عثر املستشرق األملاين بيكر و،مثل بقية كتبه األخرى 

 إىل   يعود تاريخ نـسخها    ، على قطعة منها   "هايدلربغ"أوراق بردي حمفوظة يف     
 ،هذه القطعة ال تعطينا فكرة عن منهجه يف كتابة املغازي          و ،)٦٠٧(هـ٢٢٨سنة  

 كما أورد صاحب حلية األولياء لوهب قطعتني يف السرية   ،عن نظرته لإلسناد  و  أ
 ،rاألخـرى بوفـاة الرسـول        و ،تتعلق األوىل بفتح مكـة     ،)٦٠٨(دون إسناد 

  .)٦٠٩(مادة أسطورية و،متجيد و، فيه تصوير حاذق،أسلوما أسلوب القصاصو
  :مي مالحظات على منهج وهب بن منبه يف نقل مرويات التاريخ اإلسال-٢

 ، يف الكتابة املبكرة لتـاريخ اإلسـالم        واضحاً لقد أثر وهب بن منبه تأثرياً     
هذا واضح من خالل الروايات      و ،بإدخاله القصص ضمن مصادر املؤرخ املسلم     

  كـابن ، عند من جاء بعده من أهل الـسري   ،املأخوذة عنه لفترة ما قبل اإلسالم     
  .)٦١٠(املسعودي و،الطربي و،ابن قتيبة و، اليعقويب:املؤرخني مثلأو  ،إسحاق

                                                
  .٦/٢٢٢ معجم األدباء، )٦٠٤(
  .٢/١٧٤٧ كشف الظنون، )٦٠٥(
  .٧/٩٧ طبقات ابن سعد، )٦٠٦(
  .٥٠ املغازي األوىل ومؤلفوها، )٦٠٧(
  .٧٩ – ٤/٧٣ حلية األولياء، )٦٠٨(
رخيي ، ونشأة التدوين التـا    ١١٣ حبث يف نشأة علم التاريخ عند العرب، عبد العزيز الدوري،            )٦٠٩(

  .٣٨الدكتور حسني نصار، : عند العرب
  .١١٣ حبث يف نشأة علم التاريخ عند العرب، )٦١٠(
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 يكون االهتمام   ، ما صحت نسبة الكتب اليت ألفها وهب بن منبه إليه          إذاو
من خالل النظـر يف      و ،قع يف وقت مبكر جداً     و تدوينه قد  و اإلسالميبالتاريخ  

 ،قصص األنبياء  و ،عناوين هذه الكتب نالحظ أن أغلبها يدور حول بدء اخلليقة         
 مما يظهر أن اهتمام وهب بن منبه كان         ،غري ذلك  و ،ريمملوك حِ  و أخبار العباد و

على فترة ما قبل اإلسالم أكثر من غريهااًمنصب .  
أن حقله هـو   و،يقول الدوري بأن وهب بن منبه ال يعترب من أهل املغازي     

اله ضـمن   دخإأنه جارى يف     إىل   يشري و ،)٦١١(اإلسرائليات و يف نطاق القصص  
 يف  ،)سـرية ( كاتب مادة    "ايفي دالفيد ل" و "فتسهور"نطاق حبث علم التاريخ     

 غري مصدر يف    ما دام قد ثبت    ،هذا غري مقبول منه    و )اإلسالمية(دائرة املعارف   
ما دامت كثري من كتبه األخرى ال خترج عن          و ،تأليف وهب لكتاب يف املغازي    

  .السرية يف مفهومها العام
 ،نة من العهد القدمي منقولة بـصورة حـس        لقد روى وهب بن منبه قطعاً     

تدل بعض أخباره علـى   و ، من املزامري  ترجم قطعاً  و ،مقتبسة يف تفسري الطربي   و
أخـذ  ، و بالسريانية و شارات تدل على معرفته بالعربية    إهناك   و ،معرفته بالتلمود 

هو  و ،)٦١٢(الكتب املسيحية األخرى   و ميالده عن اإلجنيل   و معلومات عن املسيح  
عنـه   و ،التاريخ اإلسـالمي  دخل هذه الكتب يف مصادر      أبذلك يعترب أول من     
  .غريهو ،إسحاق  ابن: مثل،أخذها من جاء بعده

قد أراد بذلك تفسري بعـض       و ،اشتهر وهب بن منبه برواية اإلسرائيليات     
                                                

  .١٠٣ نفسه، )٦١١(
  .١٠٦ حبث يف نشأة علم التاريخ عند العرب، )٦١٢(
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 إىل هو فيما رواه من ذلك مل يـسنده   و ،توضيح معناها للناس   و ،اآليات القرآنية 
 يرويه بالفعل   إمنا كان  و ،مل يكذب فيه على أحد من املسلمني       و ،rرسول اهللا   

  يقول الشيخ  ،تكذيبه أو   حنن لسنا مكلفني بتصديقه    و ،لياتيسرائعلى أنه من اإل   
 - بن منبـه وهبيف أي  -بعض أهل عصرنا تكلم فيه      و ":شاكر رمحه اهللا  أمحد  

ما يف هذا بأس إذا مل       و ،عن جهل ينكرون أنه يروي الغرائب عن الكتب القدمية        
 أنه هو الذي رواه    و ،ة ما روي عنه من ذلك      مث أىن لنا أن نوقن بصح      ،يكن ديناً 

 اً،ليات عن وهـب صـحيح  يسرائعليه فليس كل ما يروى يف اإل     و ،)٦١٣("بهحدث  و
   . من األخبار تناقلها القصاص بعدهمفقد اختلق الوضاعون على لسانه كثرياً

 فكـل مـن     ،مسلم و يكفي يف توثيق وهب بن منبه أن خيرج له البخاري         
  . يلتفت ملن ضعفه ألنه مل يبني وجه التضعيفال و،أخرجا له يعترب ثقة

 فما ورد يف القطعة     ،إن مل نعثر على كتاب املغازي لوهب بن منبه بكامله         و
 ، بيعة العقبـة الكـربى  :اليت تتناول املوضوعات التالية و،"بيكر"اليت عثر عليها   

 غزوة بين و،املدينة إىل rوصول النيب  و،اهلجرة و ،حديث قريش يف دار الندوة    و
 ، كاف لتوضيح منهجه الذي يقوم على عدم ذكر األسانيد يف الغالـب            ،خيثمة

 كما هـي    ،قطع سرد احلوادث بذكر الشعر املنسوب للمشركني يف احلوادث        و
 يعترب من أوائل من وضعوا للسرية النبوية هـيكالً        ، و عادة القصاص من العرب   

 يف املغـازي   على خـالف املـؤلفني  ،عصر املبعث إىل  من بدء اخلليقة   مكتمالً
  . الذين اشتغلوا باملغازي وحدها،األوىل

∗    ∗    ∗  

                                                
  .١٩٢ نقالً عن اإلسرائليات وأثرها يف كتب التفسري، )٦١٣(
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  املبحث الثاين
  مدرسة األخباريني

،  منهج أهل املدينة   :سار التدوين التارخيي بعد ظهور اإلسالم وفق منهجني       
خبـاريون يف  هـم األ  و، مث منهج أهل العـراق ،هم يف غالبيتهم أهل احلديث و

  .البصرة والكوفة
 فيتوسعون  ، الرواة الذين ينفلتون من ضوابط احملدثني      :خبارينييقصد باأل و

 على الرواية الـشفوية      اعتماداً ،أحداث خارج هذه الضوابط    و يف رواية أخبار  
باالعتماد كذلك على كتـب      و ،على شيوخ متضلعني يف معرفة أنساب قبائلهم      

  .)٦١٤(األخبار واألنساب وحتتوي على كثري من الشعر
 الذين ظهـروا يف     ، رواة األخبار التارخيية   :خبارينيألحنن نقصد مبدرسة ا   و

 مـن أمثـال   ،مهدوا مبا دونوه من أخبار لظهور املؤرخني الكبار     و ،القرن الثاين 
  .املسعودي وابن جرير الطربي واليعقويب وابن قتيبة وخليفة بن خياط

خبـاريني  فـإن األ   ،إذا كان أهل احلديث هم أقوى فروع التاريخ اإلسـالمي         و
افـت   و ،املذهبية علـى مرويـام     و  بسبب غلبة األهواء   ن الفرع األضعف  يشكلو

 غري أم رغم ذلك يشكلون أول شكل مـن أشـكال تـدوين              ،مناهجهم يف النقل  
 rاملسلمني بعد وفاة الرسـول       و تسجيل أخبار اإلسالم   و عملوا على سرد   و ،التاريخ
  .دة منهامتحيصها من أجل االستفا وهذه األخبار ينبغي خنلها و،خاصة

                                                
  .٦٠الدكتور حممد أمحد ترحيين، :  املؤرخون والتاريخ عند العرب)٦١٤(
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  .خبارينيفيما يلي أبرز هؤالء األو
  : ه١٤٦ : حممد بن السائب الكليب-١

 خبـار األ و علماء الكوفة بالتفسري   من ،النضر حممد بن السائب الكليب     أبو   هو
 ىهناك إمجاع على أنه أول من رو       و ،هو مقدم يف علم األنساب     و ،أيام الناس و

التعديل على أنه رأس     و جلرح كما اتفقت كتب ا    ،مل يؤلف فيها   و ،يف األنساب 
   .)٦١٥(ليس بثقة وقالوا بأنه متروك احلديث و،انتقدوه بسبب تشيعه و،األنسابيف 
 : ه١٤٧ : عوانة بن احلكم-٢

 كان  ، من علماء الكوفة بالعراق    ،احلكم عوانة بن احلكم بن عوانة      أبو   هو
  األصـمعي نهروى ع ،)٦١٦( ضريراًكان فصيحاً و،النسب و  بالشعر  لألخبار عاملاً  ةراوي

عوانـة   ": بن جعفر  اهللا عبدقال فيه    ،)٦١٧(كثري من أهل العلم    و اهليثم بن عدي  و
 الفـصاحة  و الفتوح مع علم بالـشعر     و ،احلكم من علماء الكوفة باألخبار خاصة      بنا
سـرية  كتـاب    و ، كتاب التاريخ  :نسب له ابن الندمي يف الفهرست كتابني      .. .

   .احثني يف نسبة الكتاب األخري إليه بعض البكقد شكو ،)٦١٨(بين أمية ومعاوية
 لـه   ، الضرير أحد الفصحاء   احلكم أبو   خباري العالمة األ  :قال فيه الذهيب  

 ،)٦١٩( نقله يفكان صـدوقاً  و...غري ذلك و،بين أمية وكتاب معاوية  و ،كتاب التاريخ 
                                                

، وـذيب   ١/١٠١، والتاريخ الكبري، للبخـاري،      ٧/٢٧٠ابن أيب حامت،    :  اجلرح والتعديل  )٦١٥(
  .٢/٤٨٥التهذيب، البن حجر، 

  .١٣٤ الفهرست )٦١٦(
  .١٦/١٣٤:  معجم األدباء)٦١٧(
  .٦٣ – ٦٢: الدكتور حممد أمحد ترحيين:  املؤرخون والتاريخ عند العرب)٦١٨(
  .١١/٩٢ و– ٧/٢٠١:  سري أعالم النبالء)٦١٩(
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 قـل أن    ، مشهور كويف كثري الرواية عن التابعني      إخباري ":قال فيه ابن حجر   و
 ،يز  ن بن املعتز عن احلسن بن عليل الع       اهللا عبدأورد عن    و ،مسنداً يروي حديثاً 

أنه كان يضع األخبار لـبين   و، عوانة كان عثمانياً   أن :بن معني اهو من تالميذ    و
 بـن   اهللا عبد عنه حني قتل حممد بن       لكن اهليثم بن عدي يروي خرباً      ،)٦٢٠(أمية

مما  )٦٢١(ذكر فضله  و ،يهفيه أنه ترحم عل    و ،طالب باملدينة  أيب   احلسن بن علي بن   
، ولكن، هذا االام لعوانة فيـه       )٦٢٢(يدل على أنه كان يظهر العثمانية تقية منه       

 سنة يف ظل العباسـيني،      ٢٦نظر؛ إذْ حيتاج إىل دليل؛ ويرده أنّ عوانة قد عاش           
وكان بإمكانه أن يعدل يف مؤلفاته يف هذه الفترة، بعد أن زال حكم األمويني،              

  !.لو أراد
 ،r من حياة الرسـول      تتناول املقتطفات الباقية من تاريخ عوانة شيئاً      ال  و

فتح بلدان فارس  و،فتح العراق و،تصف الردة و ،بكر الصديق  أيب   إمنا تبدأ ببيعة  و
قتـل   و ،تاريخ العـراق   و ،معاوية و احلسن و معاوية و حروب علي  و ...املختلفة
قتـل   و ،وج ابن األشعت  تنتهي األخبار خبر   و ، بن الزبري  اهللا عبدثورة   و ،احلسني

  .)٦٢٣(...ابن القرية
 مات عوانـة    : قال املدائين  ،  ه١٥٨ و   ه١٤٧اختلف يف وفاته ما بني سنيت       

                                                
  .٤/٣١:  لسان امليزان)٦٢٠(
  .١٦/١٣٨:  معجم األدباء)٦٢١(
، وهذا االستنتاج غري صحيح؛ ألن دولة       ٦١: حسني نصار : تارخيي عند العرب   نشأة التدوين ال   )٦٢٢(

هــ دون أن يعـدل آراءه يف   ١٤٧هـ، وعاش بعدها عوانة إىل ١٣٦بين أمية انقرضت عام  
  .مؤلِّفاته

  .٢٢٨-٢٢٧مؤلف، نشأة الكتابة الفنية، ص أيضا لل: ، وانظر٦٢:  نفسه)٦٢٣(
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  .)٦٢٤( يف السنة اليت مات فيها املنصور،مائة ومخسني وسنة مثان
  : ه١٥٧خمنف  أبو -٣

 ،وية النـسابة ا الر،هو لوط بن حيىي بن سعيد بن خمنف الكويف األخباري الشيعي          
نـه  إقيـل   ،)٦٢٥(خبار عليه أغلباأل وأنساب و كان صاحب أخبار :بةيعنه ابن قت  قال  

  سـبعة   الـيحىي  إبـراهيم  واستخرج له الدكتور حيىي بـن        ،ثالثني كتاباً  و ألف اثنني 
 : منها كتـاب   ،البعض اآلخر يف غريهم    و ،بعضها يف أهل العراق    ،)٦٢٦(أربعني مؤلفاً و

 ،اخلوارج و ،أهل النهراوان  و ،صفني و ،اجلمل و ،فتوح العراق  و ،فتوح الشام  و ،الردة
 ،والية ابنه يزيـد    و ،وفاة معاوية ، و مقتل احلسني  و ،مقتل عثمان  و ،مقتل علي و
  .كلها مؤلفات مفقودة و،)٦٢٧(غريها و،حصار ابن الزبري و،وقعة احلرةو

 فقد قال فيه    ،ترك حديثه  و ،التعديل على تضعيفه   و قد أمجع علماء اجلرح   و
قال عنه ابن    و ،)٦٢٨( ليس بثقة  :قال يف موضع آخر    و ، ليس بشيء  :حيىي بن معني  

إمنا وصـفته لالسـتغناء عـن       ، و  صاحب أخبارهم  ، هو شيعي حمترق   :عدي
قـال   و ،)٦٢٩(له من األخبار املكروه الذي ال أستحب ذكره        و :مث قال .. .حديثه

مل  و ،)٦٣٠(غـريه  و حـامت  أبو    تركه ، ال يوثق به   ، تالف خباريأ ":فيه ابن حجر  
                                                

  .١٦/١٣٤: ياقوت احلموي:  معجم األدباء)٦٢٤(
  .٢٣٤:  املعارف)٦٢٥(
  .٥٧ – ٤٧:  مرويات أيب خمنف يف تاريخ الطربي)٦٢٦(
  .٥٧ – ٤٧:  نفسه)٦٢٧(
  .٤/١٨:  الضعفاء للعقيلي)٦٢٨(
  .٩٣، ص٦ الكامل البن عدي، جـ)٦٢٩(
  .٤/٤٩٢:  لسان امليزان)٦٣٠(
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  .)٦٣١(هم على مذهبه من التشيع و،احللي ويوثقه سوى النجاشي
 ،مخسمائة رواية  و مثانني و خمنف يف تاريخ الطربي مخسة     أيب   تبلغ مرويات و

كلها ضـعيفة ال يعتمـد    و،ظهور الدولة العباسية إىل  rمتتد من وفاة الرسول     
   .)٦٣٢(عليها

  : ه١٨٠ : سيف بن عمر التميمي-٤
 ،خباريني يعترب من أبرز األ    ،عراقال إىل   انتقل و ،ا أخذ علمه   و ،نشأ باملدينة 

 مسرية عائـشة   و اجلمل" و "الردة و الفتوح الكبري  ": له كتابان  ،أصحاب السري و
 ، نقل عنه الطربي يف مواطن  ،أخبار كتبه مستقاة من روايات قبيلة متيم       و ،"عليو
أكثر النقول عنـه     و ،)٦٣٣(صفني إىل   طالب أيب   اعتمد عليه يف خروج علي بن     و

  .الفتوحيف أخبار الردة و
 ،)٦٣٤(من أجل ذلك تركوا مروياتـه     و ،امه أئمة النقد بالوضع يف األخبار     

 ،عامتها منكرة  و ، بعض أحاديثه مشهورة   :قال و ،بن عدي مروياته  ا أقد استقر و
كانـت وفاتـه    و ،)٦٣٥(الصدق إىل   الضعف أقرب منه   إىل   هو و ،مل يتابع عليها  

  . ه١٨٠ سنة
                                                

  .٤٥: يب خمنف يف تاريخ الطربي روايات أ)٦٣١(
  .٤٨٨ – ٤٨٧:  نفسه)٦٣٢(
، وقد روى ابن خري كتابه الـردة        ٦٣:  املؤرخون والتاريخ عند العرب، د حممد أمحد ترحيين        )٦٣٣(

  .٢٠٤والفتوح لسيف بن عمر من طريق ابن عتاب، الفهرست ص 
  .٢٥٦–٢٥٥، ص٢ ميزان االعتدال، جـ)٦٣٤(
  .٣٢٦:  ذيب الكمال املزي)٦٣٥(
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  : ه١٩٠اليقظان النسابة  أبو -٥
 عـاش بالبـصرة يف      ،من موايل متـيم    ،لقبه سحيم  و ، بن حفص  هو عامر 

  .)٦٣٦(خيالف غالة الشيعة و، يكره الشعوبية،ميوله أموية و،العراق
مـن   ،)٦٣٧( ثقة فيما يرويه   ،املثالب و املآثر و نساباأل و  باألخبار كان عاملاً 

مروياته مـن   و.النسب الكبري  و "النوادر" و "أخبار متيم  ":الكتب اليت تنسب إليه   
  .)٦٣٨(خليفة بن خياط و الكتب مبثوثة عند املدائين والبالذريهذه

 مما يدل على عـدم عنايتـه        ؛التعديل و مل يترجم له أصحاب كتب اجلرح     
 رغم وجود عدد من كبار احملدثني بني شيوخه الذين ذكرهم ضمن            ،باألحاديث

   .)٦٣٩(مصادره
  : ه٢٠٤ هشام بن حممد بن السائب الكليب -٦

 : قال حممد بن سعد عنـه ،ن حممد بن السائب الكليب   املنذر هشام ب  بو  أ هو
ألـف العديـد مـن     ،"وقائعها ومثالبها وأيامها وأخبار العرب  و عامل بالنسب "

مل يبق منها سوى     و ، كلها يف عداد املفقود    ،مخسني كتاباً  و  تقارب مائة  ،الكتب
 خمطـوط يف    ،جزء من كتاب مجهرة النـسب     و ،هو مطبوع  و ،كتاب األصنام 

 مثل  ،أغلب اهتماماته التارخيية صرفها للتاريخ اجلاهلي      و ،)٦٤٠(يطايناملتحف الرب 
 فهـو  ،مصادره متنوعة و.كتاب ملوك اليمن من التبابعة و ،"كتاب ملوك كندة  "

                                                
  .٢٢: الدكتور أكرم ضياء العمري: مقدمة طبقات خليفة بن خياط )٦٣٦(
  .١٣٨:  الفهرست، البن الندمي)٦٣٧(
  .١٣٨ص :  الفهرست)٦٣٨(
  .٢٢:  مقدمة طبقات خليفة بن خياط)٦٣٩(
  .١٩٢: شاكر مصطفى:  التاريخ العريب واملؤرخون)٦٤٠(
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 كما يعتمد علـى كتـب       ،أيب خمنف  و ،عن عوانة بن احلكم    و ،يأخذ عن أبيه  
وي عن  ير و ،بعض القصص الشعبية عن تاريخ اليمن      و ،مترمجة يف تاريخ الفرس   

  .)٦٤١(أهل الكتاب يف تاريخ األنبياء
 ،التعـديل  و علماء اجلرح هشام بن حممد بن السائب الكليب متروك عند         و

 ،هشام بن حممد بن السائب الكليب من أهل الكوفـة          ": ابن حبان  فيهفقد قال   
كـان غاليـا يف    و ،األخبار اليت ال أصول هلـا      و ،يروي عن العراقيني العجائب   

  .)٦٤٢(" يف وصفهااإلغراق إىل األغلوطات أشهر من أن حيتاج أخباره يف ،التشيع
 هـشام  :يقول أيب  مسعت:قال أمحد  بناهللا عبدحدثنا  ":قال فيه العقيلي  و

ما  و،نسب و، إمنا هو صاحب مسر    !؟حممد بن السائب الكليب من حيدث عنه       بنا
  .)٦٤٣(" حيدث عنهظننت أحداً

متروك : "قال فيه الذهيب   ،)٦٤٤(املتروكني و كما أورده الدارقطين يف الضعفاء    
  .)٦٤٥("احلديث، فيه رفض

  : ه٢٠٦ اهليثم بن عدي -٧
 عـامل   ، الطائي الثعليب الكويف   الرمحن عبد بن عدي بن     الرمحن عبد أبو   هو
صنف العديـد مـن    ،)٦٤٦(األنساب واملآثر و املناقب و املثالب و األخبار و بالشعر

                                                
  .٦٩ – ٦٨:  املؤرخون والتاريخ عند العرب)٦٤١(
  .٣/٣٠٤:  اروحني، البن حبان)٦٤٢(
  .١١٠، ص٧، جـ وابن عدي يف الكامل٣٣٩، ٤ الضعفاء الكبري، جـ)٦٤٣(
  .٥٦٣رقم :  الضعفاء واملتروكني، الدارقطين)٦٤٤(
  .١٧٣، ص١العرب يف خرب من غرب، جـ )٦٤٥(
  .١٤٥:  الفهرست، ابن الندمي)٦٤٦(
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 ،"بيوتات قـريش  " و ،"عرببيوتات ال " و ،"املعمرين" و ،"املثالب ": منها ،الكتب
نزول العرب  " و ،"منازهلا و نزوهلا و افتراق العرب " و ،"هبوط آدم عليه السالم   "و

 ،"شـراف الكـبري  تاريخ األ" و،"الوفود" و،"خطط الكوفة " و ،"بالد السواد  و خبراسان
هـو  و. األخبـار  و اجلمع بني األنساب  ب ميتاز منهجه يف الكتابة التارخيية       .)٦٤٧(غريهاو

  .ي مثل الطرب، الذي سار عليه املؤرخون بعده،حلولياتمؤسس منهج ا
ولكن دعوى تأثره بثقافات الشعوب ِمن خالل ترمجتـه عـن الفارسـية             
واليونانية كالم حيتاج إىل دليل، وإسناده إىل مصدٍر أصلي معتمد، وال يـصح             

  .التسليم به مبجرد أنه ذكره مثل هذا املصدر
ال  و،ال أرضاه يف احلـديث  و،دي من الواقدي  هو أوثق عن   ":قال عنه ابن املديين   

أبـو داود    و )٦٤٩(كما كذبه حيىي بـن معـني       )٦٤٨("ال يف شيء  و يف األنساب 
  .)٦٥٢(غريه والنسائي تركه و،)٦٥١( سكتوا عنه:قال فيه البخاري و،)٦٥٠(السجستاين

  : ه٢١٢ نصر بن مزاحم -٨
تنـاول يف    ،)٦٥٣(خباري شـيعي  أ ،الفضل املنقري التميمي الكويف    أبو   هو

أخبار  و ،مقتل حجر بن عدي    و ،مقتل احلسني  و ،صفني و مروياته موقعيت اجلمل  
                                                

  .١٤٥:  الفهرست)٦٤٧(
  .١٤/١٢:  تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي)٦٤٨(
  .٩/٨٥:  اجلرح والتعديل)٦٤٩(
  .١٤/٣٣:  تاريخ بغداد)٦٥٠(
  .٨/٢١٨:  التاريخ الكبري)٦٥١(
  .١/٢٤:  الضعفاء، للنسائي)٦٥٢(
  .١٣/٢٨٢:  تاريخ بغداد)٦٥٣(
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 مؤرخو الشيعة أمثال حممـد بـن       و  أخذ عنه الطربي   ،مناقب األئمة  و ،املختار
  .احلديد أيب

 احلـوار  و الذي يتخللـه الـشعر     ،يغلب على مروياته األسلوب القصصي    
 :قال عنه الـذهيب    ،)٦٥٤(التدقيق يف التواريخ   أو   سنادهو ال يهتم باإل   ، و اخلطبو
خطـأ   و شيعي يف حديثه اضطراب    ":قال العقيلي  و )٦٥٥("رافضي جلد تركوه  "

 بقيـة النقـاد    و )٦٥٧("واهي احلديث متروك   ":حامت الرازي  أبو   قال عنه و )٦٥٦("كثري
  .)٦٥٨(أن أحاديثه غالبها غري حمفوظ و،ال مأمون و،ضعيف ليس بثقةعلى أنه 

  : ه٢٢٥ علي بن حممد املدائين -٩
 بأيـام   كـان عاملـاً  ، املعروف باملدائيناهللا عبد  بناحلسن علي بن حممد  بو   أ هو
 يف  صـدوقاً ،لـشعر ارواية  و،الفتوح و  باملغازي  عاملاً ،أنسام و أخبار العرب  و ،الناس
 أسـامة  أيب   احلارث بـن   و خيثمة أيب   أمحد بن  و  روى عنه الزبري بن بكار     ،)٦٥٩(ذلك

 ،خامتتـهم  وخبارينييعترب شيخ األ، وبغدادو املدائن و عاش ما بني البصرة    )٦٦٠(غريهمو
  .)٦٦١( متنوعة املوضوعات،أربعني كتاباً وتبلغ كتبه حوايل مائتني

                                                
  .٦٤ – ٦٣:  املؤرخون والتاريخ عند العرب)٦٥٤(
  .٢٥٤ - ٤/٢٥٣:  ميزان االعتدال)٦٥٥(
  .٤/٣٠٠:  الضعفاء الكبري)٦٥٦(
  .٦/٦٩٦:  اجلرح والتعديل)٦٥٧(
  .، وغريه٣/١٦٠: تروكني، الدارقطين الضعفاء وامل)٦٥٨(
  .١٢/٥٥:  تاريخ بغداد)٦٥٩(
  .١٢/٥٤:  نفسه)٦٦٠(
ـ    )٦٦١( ـ    ٤٠٠، ص ١٠سري أعالم النبالء، ج ، ولسان امليزان، ٤٥٤، ص ٢، واملغين من الضعفاء، ج

  .٢٥٣، ص٤جـ
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، )٦٦٢("صاحب التصانيف واملغازي واألنساب   : " بقوله -يف العرب -حالّه الذهيب   
خطب النيب  ( و ،)تسمية املنافقني (منها  : "... وأورد يف السري مجلة من مصنفاته     

أخبـار  (، وكتاب   )عهوده(، وكتاب   )فتوحه(، وكتاب   )لسالمعليه الصالة وا  
  .)٦٦٣()..."أخبار أهل البيت(، و)قريش

لـيس  : ... كره ابن عدي يف الكامل فقـال      ذ: "قال ابن حجر يف اللسان    
، ..." ما له من الروايات املسندة     بالقوي يف احلديث، وهو صاحب األخبار، قلَّ      

  .)٦٦٤("وهو على شرطه ،مل أره يف ثقات ابن حبان: "قال احلافظ
  :خباريني يف السرية النبويةات األمالحظات على مروي

همون تهم م  و ،خباريني من أصحاب مدرسة العراق    من املعلوم أن أغلب األ    
 عالمة استفهام كبرية عض مما ي ،املدلسني و الرواية عن ااهيل   و ،التشيع و بالرفض

  .خاصة ما انفردوا به عن غريهم و،حول مرويام
 جند أم أوردوا روايات كثرية عـن  ،ا نالحظ ما نقلوه من مرويات  عندمو

 مث الدولة العباسية    ،الدولة األموية  و ،اخلالفة الراشدة  و ،الفتوحات و حركة الردة 
  .ر اليسريز نمل ينقلوا من مرويات السرية إال ال و،يف عصرها األول

 إن ، ضعيفخباريني يف مرويات السرية   أن أثر األ   إىل   عليه فنحن مطمئنون  و
ألمر آخر هو أن احملدثني سـبقوهم        و ، لعدم اهتمامهم بروايتها   ،مل يكن منعدما  

نقلوها بطرق   و صوهاحم و ، فسيجوها بسياج متني   ، لسبقهم التارخيي   نظراً ،إليها
                                                

  .١٩٥، ص ١العرب يف خرب من غرب، جـ )٦٦٢(
  .١٩٦، ص٧سري أعالم النبالء، جـ  )٦٦٣(
  .٨٢-٨١، ص ٥، جـلسان امليزان )٦٦٤(
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  . متكننا من املقارنة عند أدىن شائبة،صحيحة
ـ      و ،  ه٢١٠معمر بن املثىن    أبا عبيدة   فإذا استثنينا     ،دائينعلي بن حممـد امل

خبـاريني إال    ال جند لأل   ،اللذين صنفا كراريس يف موضوعات خمتلفة من السرية       
 فقد روى الطـربي أليب  ،التاريخ وهناك يف كتب السرية والروايتني هنا  و الرواية

 .r يف حتديد بدايـة وجعـه        : األوىل :rخمنف ثالث روايات يف مرض النيب       
التاريخ الذي   و الشهر و  يف حتديد اليوم   :الثالثة و . يف اشتداد املرض عليه    :الثانيةو

ال أليب   و ،ال للهيثم بن عدي    و ، ملعمر بن املثىن   ينما مل يورد شيئاً   ب ،)٦٦٥( فيه تويف
  .)٦٦٦(اليقظان النسابة

النهاية عن سيف بن عمر التميمـي        و بينما نقل احلافظ بن كثري يف البداية      
حممد  و  اهليثم بن عدي   نقل عن  و ،r تتعلق بأزواجه    أخباراً و ، يتعلق بالوفاة  خرباً

 ومل  ،)٦٦٧(هواتف اجلـان   و ،r حول طهارة أمهاته     السائب الكليب أخباراً   بنا
  .لو رواية واحدة و،ال أليب اليقظان النسابة و،نصر بن مزاحم و،يب خمنفأليورد 
 ،الفتنـة  و ،الفتوحات و ،خباريني تم باخلالفة الراشدة   تبقى أغلب روايات األ   و

مطلع القـرن    إىل   جيول يف تاريخ العرب من اجلاهلية     بعضهم   و ،تاريخ العراق و
 عنـدنا روايـات     ،هو قليل جداً   و ،كل ما تناولوه من السرية النبوية      و ،الثالث

  . تغنينا عن كل ما أوردوه يف مرويام،مناهجهم وحملدثني على اختالف طبقاما
∗    ∗    ∗  

                                                
  .٩٢:  مرويات أيب خمنف يف تاريخ الطربي)٦٦٥(
  .٨/٩:  مرويات السرية النبوية بني مناهج احملدثني واألخباريني، ندوة العناية بالسنة والسرية)٦٦٦(
  .٩:  نفسه)٦٦٧(
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  املبحث الثالث
  التاريخ وةمدرسة أهل السري

يمبـا   ،التاريخ بني خصائص املدارس كلها     و ب مدرسة السرية  مع أصحا ج 
  .يتميزون مبيل كبري ملنهج أهل احلديث و،خبارينياأل وفيها مدرسة القصاصني

بالثقـة   صدوقون مشهود هلـم      ،أغلب رجال هذه املدرسة ثقات حفاظ     و
 إال ن بـي  طعـن طعن يف واحـد منـهم  مل ي و،السري و  يف علم املغازي   واألمانة
  . مع االعتراف له بأنه صاحب كتاب عظيم يف بابه،يالواقد

التاريخ من مناهج احملـدثني بـالتزامهم        و لقد أفاد أصحاب مدرسة السرية    
كان هاجسهم األكـرب إكمـال       و ، دون اشتراط للصحة   ، سرد األسانيد  أحياناً

جبهـودهم أمكـن    ، و  قد ال حيبذها أهل احلديث     ،صورة الواقعة مبناهج أخرى   
  .يعلو بنيانه و اإلسالمي أن يتطورلتاريخلومكّن  ، مستقالً علماًللسرية أن تصبح

سوف نقتصر يف احلديث عن أعالم هذه املدرسة على أبرزهم يف القرون            و
  .الثالثة األوىل
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  املطلب األول
  )٦٦٨(هـ١٥١بن يسار  إسحاق حممد ابن

 موىل آل قيس بـن      ، املطليب والء  ،بن يسار بن خيار    إسحاق هو حممد بن  
 رأى أنس بن مالـك      ، باملدينة   ه٨٥لد سنة    و ،ن املطلب بن عبد مناف    خمرمة ب 
t، طاف خالل رحلته    ،)٦٦٩( بن عمر  اهللا عبدنافعاً موىل    و ،سعيد بن املسيب   و 

 الـري  و احلجاز و مسع من مجع كبري من الشيوخ يف مصر        و ،عدة بلدان بالعلمية  
  .ما بينهاو

 ، التيمـي  إبراهيمحممد بن    و ،أبان بن عثمان   و ،عمه موسى  و أخذ عن أبيه  
 وابن شـهاب  ، بن عوف  الرمحن عبد سلمة بن    أيب و ،نافع العمري  و ،مكحولو

ابـن   و ،بكر بـن حـزم     أيب    بن اهللا عبد و ،عاصم بن عمر بن قتادة     و ،الزهري
  .)٦٧٠(طاووس و،املنكدر

                                                
، والتاريخ الكـبري،    ٩/٤٠١ و ٧/٣٢١طبقات ابن سعد    :  مصادر ترمجته كثرية ومتعددة منها     )٦٦٨(

، واجلرح والتعديل، البن أيب حـامت       ٢/١١، والتاريخ الصغري، للبخاري     ٦١م  رق/١للبخاري  
، وتـاريخ   ٦/١٠٢، والكامل، البن عـدي      ٧/٣٨٠، والثقات، البن حبان     ١٠٨٧رقم  /٧

، وتـذكرة احلفـاظ     ٣/٤٦٨، وميزان االعتدال    ٧/٣٣: ، وسري أعالم النبالء   ١/٢١٤: بغداد
 – ٤/٢٧٦، ووفيات األعيـان     ١٨/٥: ، ومعجم األدباء  ٩/٣٨، وذيب التهذيب    ١/١٧٢

، كما اهتم به كثري من املستشرقني، وخاصة منهم األملـان،           ١٧-١/١٠: ، وعيون األثر  ٢٧٧
، ٩١/١١١يف املغازي األوىل ومؤلفوهـا      " هورفتس"و" فيشر"، و ١٩٢٥" يوهان فوك "أمثال  

  .وغريهم" وات"واالجنليزي 
  .١/٢١٤:  تاريخ بغداد)٦٦٩(
  .كا: مقدمة الدكتور حممد محيد اهللا:  سرية ابن إسحاق)٦٧٠(
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 ،)٦٧١(يزيـد  أيب   حبيب مبصر مع قيس بـن      أيب   حدث عنه شيخه يزيد بن    
 ،هيثم و ،أبو عوانة  و ،احلمادان و ،الثوري و ،شعبة و ،سعيد األنصاري  بناحيىي  و
  .)٦٧٢(آخرون و،ةنعيي بن سفيانو

قد شهد له بذلك     و ،املغازي و مام الناس يف السري   إ إسحاق يعترب حممد بن  و
 ال  : قال الزهـري   :ة قال ن فعن سفيان بن عيي    ،من جاء بعدهم   و مجع من شيوخه  

 هذا : قال ،غازيعندما سئل عن عمل امل    ، و إسحاقيزال باملدينة علم ما بقي ابن       
 مـن أراد أن يتبحـر يف   :يقول الـشافعي  و...إسحاقعلم الناس به يعين ابن    أ

 مـدار حـديث     :قال عاصم بن عمر    و ...إسحاقاملغازي فهو عالة على ابن      
 ، فصار علم الستة عند اثين عـشر       : مث قال  ،ذكرهم و ، على ستة  rرسول اهللا   

  .)٦٧٣(إسحاق ذكر منهم ابنو
 ،حمتوياته و ،السري و أسباب تأليف كتاب املغازي      إىل فيما يلي سوف نشري   و

   :فيه إسحاق منهج ابنو
  :أسباب التأليف -١

بني  و ،على املهدي  إسحاق  دخل حممد بن   :يقول اخلطيب البغدادي بسنده   
 . هذا ابن أمري املؤمنني، نعم: قال؟إسحاق أتعرف هذا يا ابن   : فقال له  ،يديه ابنه 

 قال  ،يومك هذا  إىل   لق اهللا آدم عليه السالم     منذ خ   اذهب فصنف له كتاباً    :قال
 . اذهب فاختـصره   ،إسحاق قد طولته يا ابن      : فقال ،فذهب فصنف له الكتاب   

                                                
  .كا:  نفسه)٦٧١(
  .١٠٨٧ رقم الترمجة ،٧/١٩١:  كتاب اجلرح والتعديل)٦٧٢(
  .كب: ، ومقدمة حتقيق سرية ابن إسحاق١/٥٦، عيون األثر ٤٢ – ٩/٤١:  ذيب التهذيب)٦٧٣(
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 ...ألقى الكتاب الكبري يف خزانة أمـري املـؤمنني        ، و فهو هذا الكتاب املختصر   
  صـنف ابـن    :مسعت أبا اهليثم يقول    و : قال احلسن بن حممد املؤدب     :أضافو

 ، يعين ابن الفضل   ، مث صري القراطيس لسلمة    ، يف القراطيس  هذا الكتاب  إسحاق
على رواية غريه حلال تلـك      ) إسحاق لكتاب ابن (فكانت تفضل رواية سلمة     

  .)٦٧٤("القراطيس
كان بطلب مـن     إسحاق يستفاد من هذه الروايات أن تأليف كتاب ابن       و

 لكن من املـرجح أن      ،)٦٧٦(هـ١٤٤ و ١٣٦بني سنيت    ،)٦٧٥(خلفاء بين العباس  
قد ألف كتابه يف نسخته األوىل قبل هذا التاريخ من خـالل             إسحاق ن ابن يكو

ال تعين هذه   و ":"هورفتس" يقول   ،مجعه ملرويات يف السرية عن شيوخه املدنيني      
 بني قائمة الرواة الذين ذكـرهم  إذ ت ،الرواية أنه كتب املغازي للخليفة بعهد منه      

على أساس   و ، املدينة خاصة  أنه ألف مادته على أساس األحاديث اليت مجعها يف        
سرية فحسب الدكتور سهيل زكار      و ،)٦٧٧(األحاديث اليت مجعها يف مصر أيضاً     

 ،اإلسالميةقل فيها بني البلدان      للمراحل اليت تن   نسخ طبقاً  ثالث   هلا إسحاق ابن
 ،)٦٧٨(الثالثة للعهد البغدادي   و ،الثانية للعهد الكويف   و ،فهناك نسخة العهد املدين   

تابعه على بعضها سهيل زكار من    و "هورفتس" اليت ذهب إليها     كل التخمينات و
                                                

  .٢٢٢ – ١/٢٢١:  تاريخ بغداد)٦٧٤(
 من ابن إسحاق تأليف املغازي هو أبو جعفر          ذكر ابن قتيبة يف املعارف أن اخلليفة الذي طلب         )٦٧٥(

  .١/٢٢٢: ، وتاريخ بغداد٢٤٧ ورجحه احلافظ اخلطيب البغدادي، املعارف ،املنصور
  .١٢: املقدمة: سهيل زكار.  كتاب السري واملغازي، حتقيق د)٦٧٦(
  .٩٦:  املغازي األوىل ومؤلفوها)٦٧٧(
  .١٣: املقدمة: سهيل زكار.  كتاب السري واملغازي، حتقيق د)٦٧٨(
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حماولـة   أو   ،على كتابه إلرضاء بين العبـاس      إسحاق التغيريات اليت أدخلها ابن   
نسخة العهد الكويف    و ، نسخة العهد املدين هي رواية يونس بن بكري        بأنللجزم  

 ، احلـراين  نسخة العهد البغدادي هي رواية حممد بن سلمة        و ،هي رواية البكائي  
 كل هذه التخمينات ال   . على بعض اإلشارات الواردة يف بعض الروايات       اعتماداً

 خاصة أننا مل نعثر     ،ال ميكن االعتماد عليها    و ،تستوي على أساس علمي صلب    
 رواية سلمة   باخلصوص و ،غريها و ي من هذه الروايات   ألبعد على نسخة كاملة     

  .الفضل بنا
امات والبناء علـى مثـل هـذه الظنـون     كثرياً مثل هذه اال    وقد عِهدنا 

والتخمينات يف كثٍري ِمن الكتابات االستشراقية، حني يكون الكالم عن اإلسالم           
  !.وتارخيه

  :ات الكتاب حمتوي-٢
 ،إسحاق بكتاب سرية ابن  و ،إسحاق مبغازي ابن  إسحاق يسمى كتاب ابن  

 لكتاب واحد   كلها عناوين  و .املغازي و كتاب السري  أو   ،السري و كتاب املغازي و
التشكيك يف الكتاب    )٦٧٩(قد حاول بعض املستشرقني   و ،إسحاق من تأليف ابن  

مـع أن العلمـاء مل       ،ب املوجود يف تسميته يف املصادر     من خالل ادعاء التضار   
  .كتاب السري و، كتاب اخللفاء:ق سوى كتابنياسحإيذكروا البن 

  .املغازي و،املبعثو ، املبتدأ:ثالثة أقسام هي إىل كتابه إسحاق قد قسم ابنو
                                                

حول املوضوع يف أطروحة الدكتور مـصطفى بـن عمـر           " بالشري" راجع أقوال املستشرق     )٦٧٩(
ة مبكتبة دار احلـديث     م، مرقو ٢/٩٧دراسات املستشرقني الفرنسيني للسرية النبوية      : املسلويت

  .احلسنية بالرباط
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يشمل التاريخ السابق على عصر املبعـث، والكـثري مـن           : فقسم املبتدأ  
مرويات ابن إسحاق يف هذا القسم انتقلت إىل كتب التاريخ والسري والتفـسري             

  .اليت ألفت من بعده
  . حىت اهلجرةrفتناول حياة الرسول : أما قسم املبعث
؛ )٦٨٠(والفتـرة املدنيـة   خصصه ابن إسحاق للمغـازي      : والقسم الثالث 

هـ جنـد   ١٣٩٦محيد اهللا عام    . وبالرجوع إىل القطع املخطوطة اليت حققها د      
القطعة األوىل تتضمن مثانية عشر خرباً، بدءاً من النسب الشريف إىل خرب وفـاة    

  .)٦٨١(عبد املطلب ووصيته البنه أيب طالب
ـ      ىأما القطعة الثانية فتبتديء بقصة حبري      ن بيـت    إىل خرب صرف القبلة م

  .)٦٨٢(املقدس إىل الكعبة املشرفة، وتشمل أربعمائة وسبعة عشر حديثاً
؛ وعلـى   )٦٨٣(أما القطعة األخرية فتشمل عدداً من مرويات املغازي النبوية        

 إسحاق قد ضاع، وإن كنا جند أخبـاره         ابنذلك يكون قسم املبتدأ من كتاب       
 النسخة منقط جله باألسانيد يف الكتب اليت نقلت عنه، أما قسم املغازي فقد س     

  .املطبوعة إذا قارناها مبا يف سرية ابن هشام
  : النبويةةيف كتابة السري إسحاق  منهج ابن-٣

أن يطور كتابة السرية النبوية من خالل االستفادة ممن          إسحاق استطاع ابن 
  .الريادة يف هذا العلم و الصدارةأن يتبوأ مكنته ،إضافة أشياء جديدة و،سبقوه

                                                
  .٢٥٩حميي الدين مستو، مناهج التأليف يف السرية النبوية، ص  )٦٨٠(
  .٤٨-١محيد اهللا، ص :  إسحاق بتحقيقسرية ابن )٦٨١(
  .٢٧٩-٥٣املصدر نفسه، ص  )٦٨٢(
  .٣١٥-٢٨٣املصدر نفسه، ص  )٦٨٣(
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  :على املصادر التالية إسحاق نقد اعتمد ابو
 فهو يستشهد باآليات القرآنية التصاهلا باحلوادث       ، االستشهاد بالقرآن الكرمي   -أ

 قرابة مائة آية    ،قام بتفسري آيات كثرية تتعلق بالسرية النبوية      ، و  لصيقاً اتصاالً
 ،مثلها من سـورة التوبـة      و ،مثلها من سورة آل عمران     و ،من سورة البقرة  

  .)٦٨٤(كاملة مثل سورة النصربعض السور و
  بـن اهللا عبـد  و،عاصم بن عمر و، ما رواه عن شيوخه من أمثال الزهري       -ب

 االسكندرية زمـن  يفمسع كما  )٦٨٥(شيخ وله يف املدينة مائة  ،بكر بن حزم   أيب
 له روايات كـثرية عـن     و ،)٦٨٦(هـ١٢٨حبيب   أيب    مبصر من يزيد بن    مقامه

  .)٦٨٧(الزبرييني
 حيث يسوق أقواهلم يف املباحث املتعلقـة        ،هي قليلة جداً   و ، روايات أهل الكتاب   -ج

بعض أهل العلـم مـن أهـل         ":يشري إليهم بقوله   و ،الفرس و النصارى و باليهود
  .)٦٨٨("من يسوق األحاديث عن العجم" أو ،"أهل التوراة" و"الكتاب األول

                                                
 – ١٣٠ – ١١٠ – ٩٧سهيل زكار   . د: حتقيق:  راجع كتاب املغازي والسري، البن إسحاق      )٦٨٤(

  . وغريها٣٣٥ – ٢٠٥ – ١٤٥
حدثين حممد بـن مـسلم   :  عنه ويقول يف اإلسناد معرباً   ، أكرب أساتذة ابن إسحاق هو الزهري      )٦٨٥(

محيد اهللا لـسرية ابـن إسـحاق،        . فهارس د : انظر ، أو سألت ابن شهاب الزهري     ،الزهري
  .٣٦٢ص

 r عن سفارات الـنيب  ،بعث ابن إسحاق إىل الزهري وثيقة رواها له يزيد أيب حبيب يف مصر    )٦٨٦(
  .٤/٢٥٥ابن هشام :  كي يتحقق من صحتها،إىل األمراء املختلفني

 سبيل املثال ِعدة مرويات ابن إسحاق عن عروة بن الزبري، وعن هشام بن عـروة يف    انظر على  )٦٨٧(
  .٣٨٨ و٣٧٣محيد اهللا ضمن فهارس الكتاب، ص . الِقطع اليت حققها د

 حديثاً، يف حني مل تتعد      ٢٧محيد اهللا بلغت    . للمقارنة فإن مرويات هشام بن عروة يف حتقيق د         )٦٨٨(
= 
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 ، من ابـن النـدمي  ،قد جر عليه العديد من االنتقادات و  االستشهاد بالشعر  -د  
 إىل  هذا ما دفع ابن هشام     و ، ال نطيل احلديث بذكرها    ،ن سالم اجلمحي  ابو

   .حذف كثري من هذه األشعار عند ذيب الكتاب
كثري مـن    و ،أخبار اليمن  و ، مثل القصص العربية   : إدخال القصص الشعيب   - ه

  .)٦٨٩("قصة ": ذلك باستعمال لفظييرو و،أخبار الفترة املكية
 حسب  ،تابة بالسرد املنساب للحوادث   يف الك  إسحاق يتميز أسلوب ابن  و

إغناء  و ،تفسري غريب اللغة   و األسامي و  مع التدقيق يف التواريخ    ،التسلسل الزمين 
القوائم الدقيقة عن املشاركني يف  و،املعلومات بالكثري من الوثائق التارخيية الرفيعة     

  .األحداث
 دون  ،األخبار القدميـة   و إن كان يتساهل يف املبتدأ يف نقل القصص        و هوو

 جنـده   ،أهل الكتاب  و ،يعطي لنفسه احلرية يف النقل عن وهب بن منبه         و ،سنادإ
 ،يروي أغلب هذا القسم عن شـيوخه املـدنيني         و ،املغازي و يتشدد يف املبعث  

 ،األخبـاري  إسـحاق  يف هذا القسم يغيب ابن    ، و أغلبهم من الثقات األثبات   و
يات حيث  اكه يف الرو   يبدي ش  ،مؤرخ ناقد  و ثآخر حمد  إسحاق حيل حمله ابن  و

املتنوعة  و غري أن مادته الكثرية    )٦٩٠("اهللا أعلم  و ،فيما يزعمون  ":يقول يف بعضها  
خالل اإل و ،قبول بعض األحاديث غري املرضية     و ،توسيع دائرة رواته   إىل   اضطرته

   .)٦٩١( مما أزعج مدرسة احلديث منه،بنظام األسانيد
                                                = 

  .٣٧٩املصدر السالف، ص : انظر. ثننيالرواية عن كعب األحبار خربين ا
  .٢٢٤ – ١/٢٠٣:  البن هشام، السرية النبوية)٦٨٩(
  .٢٠٤ – ٢٠٣ – ١٩٤ – ١/١٨٦:  نفسه)٦٩٠(
  .٦٩ – ٦٨:  ونشأة التدوين التارخيي عند العرب،٦/٣٩٩:  معجم ياقوت)٦٩١(
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  املطلب الثاين
  )٦٩٢(هـ٢٠٧حممد بن عمر الواقدي 

 كان جده مـوىل     ، حممد بن عمر بن واقد األسلمي املدين       اهللا عبد أبو   وه
  .إىل جده هذا ينسب فيقال له الواقدي و، بن بريدة األسلمياهللا عبدل

 العلماء ا علـى     رتوافُ و ، اليت ساعده جوها العلمي    ،نشأ الواقدي باملدينة  
لفتوحـات مـن    مجع املعلومات التارخيية حول ا     و ،املغازي و التضلع يف السرية  

  .فرةاخمتلف املصادر املتو
 بـن أخـي     اهللا عبدحممد بن    و ،مالك بن أنس   و ،مسع من معمر بن راشد    

أسامة بن زيد بن أسـلم       و ،عبد امللك بن جريج    و ،ربيعة بن عثمان   و ،الزهري
  .)٦٩٣(آخرين وأيب معشر والثوري وعبد احلميد بن جعفر و،العدوي

  مث عاد  ،الرقة و الشام إىل   خرج و ،ه حلق ب  ٍني يف د  ،هـ١٨٠قدم بغداد سنة    
 فواله القضاء بعـسكر     ،أن قدم املأمون من خراسان     إىل   بغداد فلم يزل ا   إىل  

  .)٦٩٤(املهدي
 منـهم ابـن    و ،سعة علمه  و أخذ عنه جم غفري من العلماء بسبب شهرته       

 ،زديحـامت األ   أيب   حممد بن حيىي بـن     و ،أبو عبيد القاسم بن سالم     و شيبة أيب
                                                

 واجلـرح   ،١/١٧٨ للبخـاري    ، والتاريخ الكـبري   ،٥/٣٠١ مصادر ترمجته طبقات ابن سعد       )٦٩٢(
 ووفيـات األعيـان     ،١١١ البن النـدمي     ، والفهرست ،٣/٣ وتاريخ بغداد    ،٨/٢٠والتعديل  

 /٣ وميزان االعتـدال     ،٩/٤٥٤:  وسري أعالم النبالء   ،٢٦/١٨٠ وذيب الكمال    ،١/٥٠٦
  .٧٢-١/٦٧، وعيون األثر ١/٣٤٨، وتذكرة احلفاظ ٩/٣٦٣وذيب التهذيب  ،٧٩٩٣رقم 

  .١/٦٧:  عيون األثر)٦٩٣(
  .٣/٢٠:  وتاريخ بغداد،٧/٤٢٥ و٤/٤٦٥: ت الطبقا)٦٩٤(
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فيما يلي بيان مبكانتـه   و،)٦٩٥(حممد بن شجاع الثلجي و ، كاتبه سعد بناحممد  و
  :منهجه فيه و،حمتويات كتابه و،العلمية

  : مكانة الواقدي العلمية-١
 إىل   باإلضـافة  ،الفتوحات و املغازي و كان الواقدي عامل عصره يف السرية     

ويل ، وقدم الواقدي بغـداد    ": قال اخلطيب البغدادي   ،األحكام و الفقه و احلديث
مل خيف  ، و غرا ذكره  و هو ممن طبق شرق األرض     و ،اء اجلانب الشرقي فيها   قض

 مـن   :سارت الركبان بكتبه يف فنون العلم      و ،على أحد عرف أخبار الناس أمره     
 ،األخبار اليت كانت يف وقتـه      و ،rأخبار النيب   ، و الطبقات و ،السري و ،املغازي

كـان   و ،غري ذلك  و اختالف الناس يف احلديث    و ،كتب الفقه  و ،rبعد وفاته   و
التبحر يف العلم كـل مـن       بقد شهد له     و ،)٦٩٦(" بالسخاء  مشهوراً  كرمياً جواداً

  .)٦٩٨(تلميذه حممد بن سعد و)٦٩٧(حممد بن سالم اجلمحي
 ما وصل إليه من معرفـةٍ  إىل  مضنية من أجل أن يصل  بذل الواقدي جهوداً  

ما أدركت  " : يقول يف ذلك عن نفسه     ،تفاصيل املغازي  و ،األخبارو عالية بالسري 
 هـل مسعـت   :ال سألته إال موىل هلم    ، و أبناء الشهداء  و  من أبناء الصحابة   رجالً
املوضـع   إىل    فإذا أعلمين مضيت   ؟ين قتل أ و  من أهلك خيربك عن مشهده     أحداً

 إىل ما علمت غزاة إال مضيت و،املريسيع فنظرت إليها إىل لقد مضيت، وفأعاينه
                                                

  .٤٥٥ – ٩/٤٥٤:  سري أعالم النبالء)٦٩٥(
  .٣/٣:  تاريخ بغداد)٦٩٦(
  .٣/٣:  نفسه)٦٩٧(
  .٥/٤٦٥: بن سعدا طبقات )٦٩٨(
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  .)٦٩٩("املوضع حىت أعاينه
 ، املدينة ،وزيره خالد الربمكي   و ،عندما زار اخلليفة العباسي هارون الرشيد     و

 ،ومها على الواقـدي    فدلَّ ،قبور الشهداء  و  من يدهلما على املشاهد    حاجني طلباً 
 مـن   ال مـشهداً   و ، من املواضع   موضعاً عدمل ي  و ،الذي صحبهما يف زيارما   

انته يف علم السرية أن يـسأله  يكفي يف بيان مك    و ،)٧٠٠(املشاهد إال مر ما عليه    
 ، عندما سئل عنـها   ،rمام مالك عندما توقف يف حال املرأة اليت مست النيب           اإل

 فقـال   ، فلقي الواقـدي   ،سأسأل عنها أهل العلم    و ، ليس عندي ا علم    :فقال
 قد سألت أهل العلـم فـأخربوين أنـه          : فقال مالك  .عندنا أنه قتلها   الذي :له

  .)٧٠١("قتلها
 منها  ،عشرين كتاباً  و مثان إىل   يد من الكتب أوصلها ابن الندمي     للواقدي العد 

كتاب  و ،كتاب السرية  و ،كتاب الطبقات  و ،املبعث و ،املغازي و ،كتاب التاريخ 
  .)٧٠٢(خبار مكةأكتاب  و،كتاب التاريخ الكبري و،rأزواج النيب 

 ، رفيعة بني أهل السري    أحله مكانةً  و ، الواقدي  به هرتشالعل الكتاب الذي    و
   .منهجية متفردة والذي يتميز بأسلوب خاص ،)٧٠٣(كتاب املغازيهو 

                                                
  .٣/٦:  تاريخ بغداد)٦٩٩(
  .٥/٣٠١:  طبقات ابن سعد)٧٠٠(
  .١/٦٨:  عيون األثر)٧٠١(
  .١١١:  الفهرست)٧٠٢(
أوكسفورد  مث طبع جبامعة     ،، يف جملد واحد بالقاهرة    ١٩٤٨ة   طبع كتاب املغازي ألول مرة سن      )٧٠٣(

 وعن هـذه    ،"مارسدن جونس " بتحقيق املستشرق االجنليزي     ،م يف ثالث جملدات   ١٩٦٦سنة  
  .النشرة صورته العديد من املطابع يف بريوت وغريها
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  : حمتويات كتاب املغازي-٢
 استهله الواقدي   ،يعترب كتاب املغازي أقدم كتاب يف املغازي يصلنا كامالً        

هم  و ، ذكر فيها قائمة طويلة من الرواة الذين نقل عنهم األخبار          ،مبقدمة شاملة 
بعـضهم   و ، حدثين من هذا بطائفة    فكلٌّ ":قال بعد ذكرهم   و ،عشرون و مخسة

 فكتبـت كـل الـذي       حـدثين أيـضاً   غريهم قد    و ،أوعى حلديثه من بعض   
  .)٧٠٤("حدثوين

 مـع  ،سراياه ولغزواته واملدينة إىل r ملقدم رسول اهللا  شامالً مث قدم عرضاً  
أمساء  و ،rعدد الغزوات اليت قاتل فيها      ، و بيان عددها اإلمجايل   و ،التاريخ الزمين 
شعارات رسول اهللا    و ، أمراء على املدينة أثناء غيابه عنها      rم النيب   من استخلفه 

r٧٠٥(املسلمني يف القتال و(.  
 من سرية محزة بن عبـد  ،بعد ذلك تناول الغزوات حسب تسلسلها الزمين  

بقيـة   و ،r يذكر يف كل واحدة تاريخ خروج الـنيب          ،غزوة مؤته  إىل   املطلب
  ...التفاصيل األخرى

 أغىن يف أخبار الفترة املدنية      "سهورفت"حسب رأي   يعترب كتاب املغازي    و
  .)٧٠٦("إسحاق من كتاب ابن

  : منهجية الواقدي يف كتاب املغازي-٣
  : نذكر منها،يتميز منهج الواقدي يف كتابة السرية النبوية بالعديد من امليزات

                                                
  .١/٢:  الواقدي، املغازي)٧٠٤(
  .٢٨٧:  الدين مستوي حمي، مناهج التأليف يف السرية النبوية)٧٠٥(
  .١٢١:  ومؤلفوها املغازي األوىل)٧٠٦(
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 ، من أجل وضع القارئ يف إطـار احلـدث         ،عرض املادة بنوع من الشمول     -أ
 ،مكاـا  و، من تاريخ الغـزوة  بدءاً ، ذلك بالتفاصيل  إتباع و ،سياق السرية و
  .)٧٠٧(ما نزل فيها من قرآن كرمي و،أمريها و،شعار املسلمني فيهاو
  واحـداً  يـذكر متنـاً    و ، حيث جيمع األسانيد   ،سناد اجلمعي استعمال اإل  -ب

 حدثنا حممـد بـن      : عندما قال  ، ذكره يف غزوة أحد     ما من ذلك ، و للواقعة
 بـن   اهللا عبد و ، بن احلارث  إبراهيمموسى بن حممد بن     ، و م بن مسل  اهللا عبد

 أيب  ابن و ،معاذ بن حممد  ، و حممد بن صاحل بن دينار     و ،سربة أيب   ابن و ،جعفر
 ، بن عبد العزيز   الرمحن عبد و ،حتمة أيب   حممد بن حيىي بن سهل بن      و ،حبيبة

 ،معمر بـن راشـد   و،يونس بن حممد الظفري و ، بن قتادة  اهللا عبدحيىي بن   و
 قد حـدثين   فكلٌّ، مل أسم  يف رجالٍ  ،أبو معشر  و ،الزناد أيب    بن الرمحن بدعو

قد مجعت   و ،وعى له من بعض   أبعض القوم كان    ، و بطائفة من هذا احلديث   
سـتأيت  و ، أمحد قد أنكر عليه ذلك اإلمام     و )٧٠٨(...كل الذي حدثوين قالوا   

 .مناقشة ذلك يف الفصل املوايل
 فإنـه   ،ا كانت الغزوة قد نزلت فيها آيات      إذ و ، االستدالل بالقرآن الكرمي   -ج

 يف   كما فعل مثالً   ، يضعها يف اية أخبار الغزوة     ،يفردها وحدها مع تفسريها   
 ، فبعد أن أى مروياا عرض لآليات اليت نزلـت فيهـا  ،غزوة بدر الكربى  

  .)٧٠٩(على األخص يف سورة األنفالو
                                                

  . وما بعدها،١/١٩٩:  راجع كتاب املغازي)٧٠٧(
  .١/١٩٩:  نفسه)٧٠٨(
  .١/١٣١:  املغازي)٧٠٩(
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 ،كر أنساب من ذكرهمذ إىل  قوائمه اهتمامه باألنساب حيث يعمد يف أمساء        -د
هـي  و ،خرجت أم سعد بن معاذ    و ":من مناذج ذلك قوله    و .أمساء قبائلهم و

سـول اهللا    تعدو حنـو ر    -كبشة بنت عبيد بن معاوية بلحارث بن اخلزرج         
r."..)بن سـعد بـن      الرمحن عبدحدثين عمر بن عثمان بن       ":قوله و )٧١٠ 

غـريه   و ، األسد سلمة بن عبد   أيب    بن عمر بن   اهللا عبد عن سلمة بن     ،يربوع
  .)٧١١( "... قد حدثين من حديث هذه السرية،أيضاً

 مثل غزوة بـين     ،انفراده بذكر تاريخ بعضها    و  التحقيق يف تواريخ الغزوات    - ه
 وقعت يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً          ":قاع قال نقي

 : حيث قال  ،غزوة بين سليم   و ،)٧١٢("هالل ذي القعدة   إىل   rحاصرهم النيب   
عشرين شـهراً  و على رأس سبعة،ا وقعت لليال خلت من مجادى األوىل      إ، 

  .)٧١٣(" عشراrًغاب رسول اهللا 
 هذا ناتج عن تتبعه لآلثار و، إيراد التفاصيل اجلغرافية عن مواقع السرية النبوية -و

 قـال هـارون     ، بدراسات ميدانية واقعيـة    ،مالبساته و حتريه ألبعاد اخلرب  و
 أريـد أن    : قال ؟ين تريد أ :معه ركوة فقلت   و كة رأيت الواقدي مب   :الفروي
  .)٧١٤("الوقعة وحنني حىت أرى املوضع إىل أمضي

                                                
  .١/٣١٥:  املغازي)٧١٠(
  .١/٣٤٠:  نفسه)٧١١(
  .١/١٧٦:  نفسه)٧١٢(
  .١/١٩٦:  نفسه)٧١٣(
  .٤٢٦ – ٥/٤٢٥:  طبقات ابن سعد)٧١٤(
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 من ذلك حتديد موقـع      :قد جاء يف كتاب املغازي حتديد الكثري من املواقع        و  
 مما  ، من وراء مكة خبمس ليال من وراء الساحل        : حيث قال فيه   ،برك الغماد 
  .)٧١٥(اليمنىل  إهو على مثان ليال من مكة و،يلي البحر

 الواقدي العديد من العبارات يف فصول الكتاب        استعمل تقومي األخبار حيث     -ز
من هـذه    و ، دقيقة بأخبار السرية النبوية    على معرفةٍ  و ،تدل على حتريه الكبري   

 ،"اتمع عليه عنـدنا   " أو   ،"هو املثبت و" أو   ،"الثابت عندنا  ":العبارات قوله 
  .غريهاو

جعـل  و ": يقـول  ، يف قصة الرماة يوم أحـد      من مناذج ذلك ما ذكره    و
جبـل  - على عينني    جعل الرماة مخسني رجالً    و ، أصحابه  يصفr اهللا   رسول
 : قال ابـن واقـد  ،وقاص أيب قيل عليهم سعد بن و،بن جبري  اهللا عبد عليهم   -بأحد

  .)٧١٦(..". بن جبرياهللا عبدثبت عندنا األو
يف صاحبه من ضـعف يف   على الرغم مما قيل      ،اخلالصة أن كتاب املغازي   و

 هو حيتـاج   و املغازي و  يعترب من الكتب األساسية يف علم السرية       ،رواية احلديث 
   .فحص دقيق ملروياته و،دراسة جادةإىل 

                                                
  .١/٤٨:  املغازي)٧١٥(
  .١/٢٢٠:  املغازي)٧١٦(
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  املطلب الثالث
   ه٢٤٠خليفة بن خياط العصفري 

  :)٧١٧( ترمجته-١
  كـان  ، املعروف بشباب  ،عمر خليفة بن خياط الشيباين العصفري      أبو   هو

أيب  و ،بشر بن املفضل   و ، روى عن ابن علية    ،أيام الناس  و ،السري و ،سب بالن عاملاً
 حـدث عنـه     ،)٧١٨(يزيد بن زريع   و ،ابن مهدي  و ،ابن عيينة  و ،داود الطيالسي 

 بو يعلـى املوصـلي    أو أمحد    بن اإلمام  اهللا عبد و ،تارخيه و البخاري يف صحيحه  
  .)٧١٩(احلسن بن سفيانو

أغلـب شـيوخه     و ،ب العلم مل يرحل عنها يف طل     و ،تلقى علمه يف البصرة   
طبقـات   و،التـاريخ و ، الطبقات: ذكر له ابن الندمي مخسة كتب هي  ،بصريون

 أسـباعه  و أعـشاره  و أجزاء القرآن  و ،العميان و املرضى و ينمتاريخ الز  و ،القراء
 : هـو كتـاب  ، خامساً باشا البغدادي كتاباًإمساعيلأضاف إليها    و ،)٧٢٠(آياتهو

  .)٧٢١(املسند يف احلديث
                                                

 ،١١/٤٧٢: سري أعالم النـبالء   و ،٣/٣٧٨:  البن أيب حامت   ،عديلتاجلرح وال :  مصادر ترمجته  )٧١٧(
وفيـات  و،  ٢/٢٢:  والضعفاء للعقيلي  ،٢/٤٣٦: تذكرة احلفاظ و ،٢/٢٥٧: ميزان االعتدال و

النجـوم  و ،٢/٩٤،  البن العماد احلنبلي   ،شذرات الذهب و،  ٢/٢٤٣:  البن خلكان  ،األعيان
  .٣/١٦٠ذيب التهذيب و ،٢/٣٦٤ ى بردي تغر البن،الزاهرة

  .١٩٣:  طبقات احلفاظ)٧١٨(
  .٢/٩٤:  البن العماد، شذرات الذهب)٧١٩(
  .٢٣٨:  الفهرست)٧٢٠(
  .١/٣٥٠:  هدية العارفني)٧٢١(
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  .)٧٢٢(أربعني للهجرة وفاته سنة مائتنيكانت وو
لكنه مع ذلك مل يسلم مـن       ، أكثر نقاد احلديث يوثقون خليفة بن خياط      

 قال حدثنا ، الساجيحدثين زكرياء بن حيىي ":فقد قال فيه العقيلي   ، بعض املغامز 
ن بـن   مح قال مسعت علي بن املديين يقول يف عبد الر         ،زدي األ احلسيين بن حيىي  

 أيب  قال فيه ابن   و ،)٧٢٣(" شجر حيمل احلديث   :باب بن خياط  ش و ،عمر بن حبلة  
من  كتبت،  هو غري قوي   ،حدث عنه  ال أُ  : فقال ،عنه أيب   سألتو ":حامت الرازي 

 ،سألته عنها فأنكرهـا    و  فأتيت أبا الوليد   ،الوليد أيب   مسنده أحاديث ثالثة عن   
 فعرفـه   ، فقلت كتبتها من كتاب شباب العصفري      ، ما هذه من حديثي    :وقال

أحاديث كـان أخرجهـا يف       إىل   زرعة أبو   حممد انتهى  أبو   قال، سكن غضبه و
تركنـا الروايـة    و ،فضربنا عليها ، فوائده عن شباب العصفري فلم يقرأها علينا      

 ،أباه كانا من املتشددين يف اجلرح      و حامت الرازي  أيب   معلوم أن ابن   و ،)٧٢٤("عنه
 كما أن   ،ة بن خياط  ليس فيما ذكرناه حجة قاطعة يطعن ا يف روايات خليف         و

ملا عرف مـصدر     و ،فقد غضب يف األول   ، الوليد العديد من املخارج    أيب   لكالم
لعله وجد   و ،يف ذلك دليل على توثيقه خلليفة      و ،أا خلليفة سكن غضبه    و الرواية

قد رواها يف زمن مضى مث تبني له بعـد           أو   ،يف رجال األحاديث من ينكر أمره     
  .)٧٢٥(ذلك من أمرها ما أنكر

                                                
  .١١/٤٧٣:  سري أعالم النبالء)٧٢٢(
  .٢/٢٢:  للعقيلي، الضعفاء)٧٢٣(
  .٣/٣٧٨:  اجلرح والتعديل)٧٢٤(
  .٧، قيق سهيل زكار املقدمة حت، تاريخ خليفة بن خياط)٧٢٥(
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" ،  عنه الـذهيب     قال، أخرجوا له يف كتبهم      و ، بقية العلماء فقد وثقوه    أما
حرب  و وبقي بن خملد   ، يف صحيحه  أزيد أو   حدث عنه البخاري بسبعة أحاديث    

 عمر بن  و ،عاصم أيب   أبو بكر بن   و ، الدارمي الرمحن عبد بن   اهللا عبد و ،الكرماين
  نـسابة عاملـاً    كان صدوقاً  و ...موسى بن زكرياء التستري    و ،األهوازيأمحد  
 من متيقظي    هو صدوق  : وقال ابن عدي   ،ثقه بعضهم  و ،الرجال و األيام و بالسري
 أيب  قـول ابـن    إىل    ويف ذلك إشارة   ،)٧٢٦(بال حجة عضهم   لينه ب  : قلت ،الرواة

  .أبيه وحامت الرازي
ابن حبان يف  و،يكفي خليفة بن خياط توثيق البخاري له يف التاريخ الكبري         و
ابـن خلكـان يف      و ، النـبالء  أعالمسري   و ،تذكرة احلفاظ الذهيب يف    و ،الثقات

يف  و ،ابن حجر يف هدي الـساري      و ،بن العماد يف شذرات الذهب    ا و ،الوفيات
  .)٧٢٧(غريهم و،ذيب التهذيب

   :)٧٢٨( حمتويات كتاب التاريخ خلليفة بن خياط-٢
تكمن قيمة كتاب خليفة بن خياط العصفري يف كونه من أقـدم كتـب              

 وهو وثيقـة مهمـة      ،ليناإ اليت وصلت    ، على طراز احلوليات   التاريخ اإلسالمي 
                                                

  .١١/٤٧٣:  سري أعالم النبالء)٧٢٦(
 ،١/١٧٤:وفيـات األعيـان  و ،١٢٧-٨/١٢٦ : وسري أعالم النـبالء ،٤٣٦:  تذكرة احلفاظ )٧٢٧(

  .٣/١٦٠ وذيب التهذيب ،٥٦٥: هدي الساريو ،٢/٩٤: شذرات الذهبو
تفظ ا خزانـة القـرويني       عن نسخة فريدة من رواية بقي بن خملد حت          طبع هذا الكتاب مراراً    )٧٢٨(

  والـدكتور أكـرم ضـياء      ،  ه١٤١٤ وممن نشره الدكتور سهيل زكار عن دار الفكر          ،بفاس
 : ومصطفى وحكمت فواز عن دار الكتب العلميـة        ،م١٩٧٧العمري عن دار القلم بدمشق      

  . ه١٤١٥
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ثالثني سـنة مـن    ونيتاثن و  أورد فيه صاحبه مائتني    ،مروياا الثمينة  و مبصادرها
  . سنوات قبل وفاتهمثان إىل rسول  من هجرة الر،تاريخ املسلمني

 ، بدأه باحلديث عن الفائدة من علم التاريخ       ،الكتاب مرتب على احلوليات   و
أسباب تأريخ املسلمني باهلجرة على عهد عمر بن         و ،مال األمم السابقة له   استعو

بعدها تناول بقية أحداث التاريخ    و ،السرية النبوية  إىل   مث أشار  ،)٧٢٩(tاخلطاب  
  .اية الدولة األموية إىل اإلسالمي حسب التسلسل الزمين

يهـتم  و ،سناد كـثرياً  حيتفل باإل  خليفة بن خياط يف مروياته التارخيية ال      و
ال  و ، حيث يقف على تـراجم العلمـاء       ،العلمية و جتماعيةاال و باحلياة اإلدارية 

 ويـدقق  ،ابـه عماله وقضاته وكت  إىل    من خلفاء املسلمني إال أشار     يذكر خليفةً 
 االختـصار  إىل   مييـل  و ، ويعتين بأمساء البلدان واملواضع عناية بالغـة       ،التواريخ

  .اإلجياز يف كثري من مروياتهو
  :ة النبوية يف تاريخ خليفة بن خياط السري-٣

 يف حنو ، بفصل خمتصر من تارخيه rخص خليفة بن خياط سرية رسول اهللا        
 فإننـا  . عن اإلسناد إال قليالً ولئن كان يف فصول التاريخ مضرباً ،أربعني صفحة 

 فكـل  ،طرائق احملدثني إىل جنده يف السرية النبوية يكتب مبنهج املؤرخ الذي مييل   
 ول من يروي عنه سفيان بن عيينـة       أ و ،قائليها إىل    جندها مسندة  قريباًرواياته ت 

  . بن عليةإمساعيل وغندر ويزيد بن زريعو
وقد مشلت مادة السرية عند خليفة ابن خياط األحداث املهمة املتعلقة حبياة            

أعطـى  ، إسحاق يات خمتصرة غالبها البن بروا ،الوفاة إىل    من املولد  rالرسول  
                                                

  .١٥-١٣:  تاريخ خليفة بن خياط)٧٢٩(
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  . للسرية دون تفصيلمن خالهلا هيكالً
 ، فمنها الصحيح املوثوق به    ،مروياته من حيث الصحة متفاوتة يف درجاا      و

 ،ابن حجر العـسقالين    إىل   وقد شهد له بذلك كبار احملدثني من زمن البخاري        
  .وفيها ما دون الصحيح

 ،)٧٣٠( على رواية بكر بن سليمان     اعتمد بكثرةٍ  إسحاق يف مروياته عن ابن   و
  .)٧٣٢(وهب بن جريرو ،)٧٣١( من مرويات البكائيكان ينتقيكما 

أيب  و ،)٧٣٣(يف األنساب روى عن هشام بن حممد بن الـسائب الكلـيب           و
 على األخباريني مثل علي بن      مروياتهاعتمد يف كثري من      و ،)٧٣٤(ان النسابة ظاليق

  .)٧٣٦(وأيب عبيدة معمر املثىن ،)٧٣٥(حممد املدائين
ستشهاد  خلو مروياته من اال    :ومن مميزات خليفة بن خياط يف كتابة السرية       

 : الـذين يهتمـون باألشـعار    ،املـؤرخني  و  بذلك أهل السري    خمالفاً ،باألشعار
 ، ما يغفلها املؤرخـون     كما اهتم جبوانب من السرية غالباً      ، وسقيمها ،صحيحها

 فقد ذكر   ،املغازي و خباصة يف السرايا   و ،مثل ذكر قوائم املشاركني يف األحداث     
من استشهد  و ،)٧٣٧( ببدر rل من استشهد مع رسول اهللا        مث ،العديد من القوائم  

                                                
  .٤٣-٤١-٥٠ ٣٥-٣٥ ٣٣-٣٢ ٢٨-٢٧-٢٥:  تاريخ خليفة)٧٣٠(
  .١٧-٨: نفسه )٧٣١(
  .١٦-١٥-٣:  نفسه)٧٣٢(
  .٨:  نفسه)٧٣٣(
  .٥٣:  نفسه)٧٣٤(
  .٨:  نفسه)٧٣٥(
  .٤٥-١٣:  نفسه)٧٣٦(
  .٢٢:  نفسه)٧٣٧(
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 ومـن استـشهد يف   ،)٧٣٩(من املسلمني يف خيـرب  من قتل و ،)٧٣٨(حدأمعه يوم   
  .)٧٤٣(عماله على الصدقات و،)٧٤٢(ورسله ،)٧٤١(r وعماله ،)٧٤٠(الطائف
 من أجل   ،االقتصادية املهمة  و قد وقف على كثري من اإلفادات االجتماعية      و

 ال غىن عنه لدارس الـسرية  خ خليفة بن خياط مصدراً هذا كله يعترب كتاب تاري    
بعض األحـداث الـيت مل       إىل   ألنه أشار  و ،مؤرخ و ن صاحبه حمدث   أل ؛النبوية

  .جيازاإل و ملنهجه يف االختصار وكان وفياً، ودقق توارخيه،يذكرها غريه

  املطلب الرابع
   ه٣١٠ :حممد بن جرير الطربي

   :)٧٤٤(ترمجته -١
 ولد بآمل حاضـرة     ،مليجرير بن يزيد الطربي اآل    جعفر حممد بن     أبو   هو

أدرك األسـانيد    و ،مصر و الشام و العراق إىل   ا نشأ مث رحل    و ،إقليم طربستان 
                                                

  .٢٨:  نفسه)٧٣٨(
  .٣٨:  نفسه)٧٣٩(
  .٤٣:  نفسه)٧٤٠(
  .٤٨:  نفسه)٧٤١(
  .٤٩:  نفسه)٧٤٢(
  .٤٩:  نفسه)٧٤٣(
: ت ابـن الـسبكي    طبقاو ،١/٤٥٦: وفيات األعيان و ،٢/٣٥١: تذكرة احلفاظ :  ترمجته يف  )٧٤٤(

: سري أعالم النبالء  و ،٣/٣٥: ميزان االعتدال و ،١١/١٤٥: البداية والنهاية و ،١٤٠-٢/١٣٥
حبث و ،٤٣٧: كشف الظنون و ،٢/١٦٢: تاريخ بغداد و ،٣/٣٥: لسان امليزان و ،١٤/٢٦٧

  . وما بعدها٧٨: ، واملؤرخون والتاريخ عند العرب٥٥ :ة علم التاريخ عند العربأيف نش
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 الذي كتب عنه أكثـر مـن مائـة      ، من شيوخه حممد بن محيد الرازي      .العالية
 إبـراهيم  و ،حممد بن العالء اهلمـذاين     و ،أمحد بن محاد الدواليب    و ،)٧٤٥(حديث
  .)٧٤٦(يوسف بن عبد األعلى و،لربيع بن سليمانا و،املزين

  يف الفقـه   إمامـاً ، النسائي و  من طبقة الترمذي   د وع ،ة يف السن  كان إماماً 
  .)٧٤٧( حىت كان له مذهب فقهي مستقل وأتباع،األصولو

اخـتالف   و ،ثار وذيب اآل  ، وجامع البيان  ،من آثاره تاريخ األمم وامللوك    
  .غريها و،وآداب القضاة ،الفقهاء

 مل  ، بالقليل من العيش    راضياً ، عن أموال السلطان    مترفعاً ، زاهداً كان ورعاً 
  .)٧٤٨(هـ٣١٠تويف سنة ، يتزوج

كان أحد أئمة    ": فقد قال فيه اخلطيب البغدادي     ،أثىن عليه كثري من العلماء    
كان قد مجع من العلوم      و ،فضله و رأيه ملعرفته  إىل   يرجع و ، حيكم بقوله    ،العلماء

  .)٧٤٩("حد من أهل عصرهأفيه ما مل يشاركه 
  يف الفقـه   مامـاً إ ، يف التفسري  رأساً  حافظاً  كان ثقة صادقاً   :وقال الذهيب 

 ، بـالقراءات   عارفـاً  ،يام النـاس  أ و ، عالمة يف التاريخ   ،االختالف و االمجاعو
  .)٧٥٠(غري ذلك و،باللغةو

                                                
  .١٨/٥٠: األدباء معجم )٧٤٥(
  .٥٢-١٨/٥١:  نفسه)٧٤٦(
  .١١ ،ك، مقدمة حممد أبو الفضل إبراهيم تاريخ األمم وامللو)٧٤٧(
  .١٨/٩٤:  معجم األدباء)٧٤٨(
  .٢/١٦٣:  تاريخ بغداد)٧٤٩(
  .١٤/٢٦٧:  سري أعالم النبالء)٧٥٠(
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  :امللوك وتويات كتاب تاريخ األمم حم-٢
ريخ من أقدم كتب التـاريخ علـى        يعترب كتاب ابن جرير الطربي يف التا      

  :ما يلي إىل  وتعود أمهيته،اإلطالق
  كتابـه   مقسماً ، حيث تناول كل املوضوعات التارخيية     ،مادته العلمية الغزيرة   -

ما قبـل   إىل السرية النبوية واألنبياء و، األول ذكر فيه بدء اخلليقة:قسمنيإىل  
 ذكر فيه أصول    ،رائيلسإالعرب وبين    و تناول فيه كذلك أمم الفرس    ، اهلجرة

  . النقطاع األسانيدمل يفصل كثرياً و،احلوادث
 تناول فيه   ،  ه٣٠٢سنة   إىل   الثاين حول أحداث التاريخ اإلسالمي من اهلجرة       و -

 ، وحركة الردة  ، وعصر اخلالفة الراشدة   ،الوفاة إىل   السرية النبوية من اهلجرة   
 .زمنه  إىلالعباسيني وء األموينيتسلسل اخللفا و،الفتوحاتو

 مـن عقيدتـه     حيث ألف تارخيه انطالقاً   : كتابة التاريخ  و الربط بني العقيدة   -
على أنه صـراع بـني     للتاريخ  تفسريه   و ،حلل يف املقدمة نظرته    و ،اإلسالمية

 وأنا ذاكر يف كتايب هذا    : " يقول رمحه اهللا   .الكفر و بني اإلميان  و ،الشر و اخلري
حـال   إىل   جالله خلق خلقـه    ابتداء ربنا جل      لدن  ملوك كل زمان من    من

 ...نعمه فشكر نعمه   و  من انتهى إلينا خربه ممن ابتدأ اهللا تعاىل بآالئه         ،قيامهم
 .)٧٥١(..."هالكه وحني وفاته إىل نعم به عليهأومن كفر منهم نعمة فمتعه مبا 

 ،السري و  كتب التفسري  :أمهها و خبارهأ وقد سجلها يف أسانيد      :تعدد مصادره  -
وترمجات بعض الكتب اليت    ، ومغازي وهب بن منبه    ،إسحاق  ابن ةمثل سري 

 وكتـب   ، وهشام بن السائب الكليب    ، مثل كتب ابن املقفع    ،أرخت للفرس 
                                                

  .٤ :لوك تاريخ األمم والرسل وامل)٧٥١(
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 ،ت األوىل يف السرية النبوية     وما كتبه أصحاب املدونا    ، وقصص اليهود  ،الروم
علـي بـن     و ، سيف بن عمر التميمي    : كتاب  مثل ،الردة و ،ب الفتوح كتو

وهو بذلك يكون قـد     . )٧٥٢(عوانة بن احلكم   و ، خمنف يبأ و ،احلسني املدائين 
 ألنه احتفظ لنا مبرويات     ، وقد فعل خرياً   ، املصنفات اليت سبقته   أكثراستوعب  

   .ضاعت قبله بسبب فقد كتبها
ـ األطوار الـيت مـرت     يعرف القارئ ب   مما   ،ترتيبه على احلوليات   -   ا األمـة

  .االحنطاط وهاراالزد والتقدم و،اإلسالمية يف أحوال السلم واحلرب
 مما ميكـن  ،أصحاا يف غالب مروياته إىل قوالنسبة األ وحفاظه على اإلسناد   -

 أو  ، بعرضها على غريها مـن الروايـات       ،الدارس من التعرف على قيمتها    
ليعلم الناظر يف كتابنا هذا     و: "-رمحه اهللا -يقول  ، متوا و متحيص أسانيدها 

 إمنا هو   ،مسه فيه أا شرطت أين ر   أن اعتمادي يف كل ما أحضرت ذكره فيه مم        
 إىل  اآلثار اليت أنا مـسندها     و ،على ما رويت من األخبار اليت أنا ذاكرها فيه        

 .)٧٥٣(" فيهرواا
 فهو ال خيلو    ،السياسةتقلبات   و ،وإن كانت حماوره تعتمد على تعاقب الدول       -

دية االقتصا و االجتماعية و املذهبية و العلمية و بيان للحركة الفكرية   و من رصد 
حقائق  و اهر لكثرة ما يرصد من ظو     ،للعامل اإلسالمي يف القرون الثالثة األوىل     

 .تعكس هذه االهتمامات
 من أوثق املعلومات الـيت       تعترب تهامعلومف ،الشمولية يف النقد   و احلياد و األمانة -

                                                
  .١/٢٥٥ : شاكر مصطفى، التاريخ واملؤرخون)٧٥٢(
  .٥: تاريخ األمم وامللوك )٧٥٣(
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:  يقول املسعودي يف كتابـه     ، عليه  لذلك كان املؤرخون بعده عياالً     ،وصلتنا
 قد مجع أنـواع     ،الرائد على الكتب املصنفات    و ،ى املؤلفات إنه الزاهي عل  "

 ،ر فائدته  وهو تكث  ،اشتمل على ضروب العلم    و ،حوى فنون اآلثار   و ،األخبار
 .)٧٥٤("فع عائدتهتنو
  :السرية النبوية يف تاريخ الطربي -٣

 وقـد   ،أورد اإلمام الطربي أخبار السرية النبوية يف اجلزء الثاين من كتابـه           
 بذكر اخلرب عن    منتهياً و ، بنسب رسول اهللا    مبتدئاً ،سلسل الزمين رتبها حسب الت  

  .)٧٥٥(rالشهر الذي تويف فيهما  واليوم
 حيث نقل يف أحداث املبتدأ      ، الطربي مروياته من مصادر متنوعة     مجعقد  و
هشام بن حممد بن السائب     و ،عبيد بن شرية   و ،وهب بن منبه  و ،إسحاق عن ابن 
 ،بان بـن عثمـان    روايات أ  إىل   ث فقد استند  اث املبع  أما يف أحد   .)٧٥٦(الكليب

عاصم بن عمر بـن      و ،موسى بن عقبة   و ،شرحبيل بن سعد   و ،الزبري بناعروة  و
  .)٧٥٧(الواقدي و،ابن سعدو ،إسحاق ابن و،حممد بن شهاب الزهري و،قتادة

 ،يف أخبـار الـسرية     إسـحاق   على روايات ابن   الطربي كثرياً  قد اعتمد و
  .)٧٥٨(عنه باخلصوص رواية سلمة األبرشو

 اليت سبق   ، ما جند الطربي حييل يف أخبار السرية على كتبه األخرى          كثرياًو
                                                

  .٦٩٥، "الثروزن" ، علم التاريخ عند املسلمني)٧٥٤(
  .٣٤١ : الدين ديب مستوي حمي، مناهج التأليف يف السرية النبوية)٧٥٥(
  .٨٠:  املؤرخون والتاريخ عند العرب)٧٥٦(
  .٨٠:  نفسه)٧٥٧(
  . وغريها٨٤-٧٠-٢/٦٧:  تاريخ الطربي)٧٥٨(
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 بغرض إفراد بعض موضوعات الـسرية مبزيـد         ،اليت يعتزم تأليفها   أو   ،أن ألفها 
  .)٧٥٩(r األخبار الدالة على نبوة الرسول : مثل،الدراسة والشرح

يراد أشـعار   إالتاريخ يف و كما أنه سار على درب من سبقه من أهل السري         
  .)٧٦٠(السرية النبوية يف خمتلف الوقائع

، يتدخل بـشىت الطـرق     و ،يراد األقوال املختلفة  إ ما جنده يكثر من      غالباًو
أو ،  : "جعفـر  أبو   قال" :ترجيحه بقوله  أو   ، ينبه على رأيه يف املوضوع     فأحياناً

 rمثال ذلك ما ساقه يف خرب تزويج النيب          و ،من خالل ذلك فائدة جديدة     يقدم
ل الذي  ز  نل خدجية يومئذ امل   ز  نكان م و: جعفر أبو   قال: " حيث قال  ،من خدجية 

  فجعله مسجداً  ، فيما ذكر  ،اشتراه معاوية ف، ل خدجية ز  ن فيقال م  ،يعرف ا اليوم  
عندما أورد خرب و .)٧٦١("بناه على الذي هو عليه اليوم مل يغري  و ،يصلي فيه الناس  

هل مما ال خالف فيه بني أ     هذا  و: جعفرأبو   قال" :قال ثنني يوم اال  rوالدة النيب   
ممـن   و:جعفر أبو قال: " قبله بقوله  ن يستدرك على أقوال م    أحياناً و ،)٧٦٢("العلم

 من النساء زينب    ه أنه تزوج  rمل يذكر هشام يف خربه هذا ممن روى عن النيب           
 .)٧٦٣("هي اليت يقال هلا أم املساكني من بين عامر بـن صعـصعة       و ،بنت خزمية 

صح اخلرب عن رسول اهللا     : جعفر أبو   قال: " لتصحيح اخلرب بقوله   يتدخل أحياناًو
                                                

  .٢/٤٦:  تاريخ الطربي)٧٥٩(
  . وغريها٥٩-١٣-١٢-١١-١٠-٢/٧:  نفسه)٧٦٠(
  .٢/٢٦:  نفسه)٧٦١(
  .٢/٤٣:  نفسه)٧٦٢(
  .٤١٧-٢/٤١٦: نفسه )٧٦٣(
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r ٧٦٤("احلديث مبا حدثنا به(.  
ـ  من أكثر كُ-رمحه اهللا-يعترب الطربي  و حتقيقـاً  وتـدقيقاً التـاريخ  اب ت 

 كان بناء الكعبة بعد الفجـار       :جعفر أبو   قال" :من أمثلة ذلك قوله    و ،للتواريخ
 واختلـف   ،عام الفجار عشرون سنة    و الفيلكان بني عام     و ،خبمس عشرة سنة  

 r رسـول اهللا     ء نيب  :فقال بعضهم  ء،نيب حني   r رسول اهللا    نالسلف يف سِ  
بعدما متت له من مولـده أربعـون         و  ، بعدما بنت قريش الكعبة خبمس سنني     

  .)٧٦٥(سنة
 ، ال غىن عنه للدارسـني  السرية النبوية مصدراً قسميعد كتاب الطربي يف     و

 الـيت ميكـن مجعهـا      و ، مهم من الروايات اليت ضاعت أصوهلا      مالحتفاظه بكَ 
  .إسحاقسرية ابن  و،على اخلصوص مرويات املغازي األوىل و،ترتيبها منهو

∗    ∗    ∗  

                                                
  .٢/٤٣:  نفسه)٧٦٤(
  .٢/٤٢:  نفسه)٧٦٥(
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  املبحث الرابع 
  مدرسة أصحاب التاريخ الصرف

يغلب على أصحاب هذه املدرسة املنهج التارخيي يف التعامل مع نصوص الـسرية             
 ،تنويعهـا  و ،التساهل يف اختيار املـصادر     و ،األسانيد من حيث    ،دراية و ة رواي ،النبوية

  .غري ذلك و،بناء هيكل الكتب على احلوليات و،عات املختلفةز نوظهور ال
 يف  ،  ه٢٨٠ ابـن قتيبـة      :من أشهر املصنفني األوفياء لنهج هذه املدرسة      و
كـان  (ويب  اليعق و ،"األخبار الطوال " يف     ،ه٢٨٢ والدينوري   ،"املعارف"كتاب  

، "مـروج الـذهب   " يف   ،  ه٣٤٦املـسعودي    و ،"تارخيه" يف   ،)هـ٢٩٢ حياً
  . لالختصاروسنقتصر على دراسة كتايب هذين األخريين طلباً

  املطلب األول
   ه٢٩٢ كان حياً :اليعقويب

 :)٧٦٦(رمجتهت -١
 األخباري  ،يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب        أيب   بن أمحد   هو
كـان  ، كان جده من موايل املنصور العباسي     ،  أهل بغداد  من، املؤرخ و الكاتب

                                                
، طبعـة   مقدمـة تـاريخ اليعقـويب     و ،٥/١٥٣ :معجم األدباء :  مصادر ومراجع عن ترمجته    )٧٦٦(

 -١/٢٤٩ :خـون التاريخ العـريب واملؤر   ، و  وما بعدها  ٥١ : نشأة علم التاريخ   -أ  ،١:العراق
 ،كتب حذر منها العلمـاء     و ،٧٣: اإلسالمي، سيدة إمساعيل كاشف   مصادر التاريخ   و ،٢٥٣

  .٢/٥٦حسن آل سلمان  مشهور بن
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 وزار  ،دخـل اهلنـد    و ،أقام مدة يف أرمينية    و ،املغرب إىل    رحل ،كثري األسفار 
  .األقطار اإلسالمية

 ،خالفة املعتمد العباسـي    إىل    انتهى به  ،ه تارخي : منها ،له العديد من اآلثار   
  .)٧٦٧(ناس لزماممشاكلة ال و،خبار األمم السالفةأ و،كتاب البلدانو

أنه تـويف   " معجم األدباء "وقد اختلف يف سنة وفاته، حيث ذكر صاحب         
  .)٧٦٩(هـ٢٩٢وفاته عام : ، والراجح)٧٦٨(هـ٢٨٤

  :)٧٧٠(التعريف بتاريخ اليعقويب-٢
 مجع فيه صاحبه    ،تاريخ اليعقويب من املصنفات املبكرة يف التاريخ اإلسالمي       

ة عن خالصة وافية للتاريخ العاملي قبل       هو عبار  و ،التاريخ و اجلغرافية و بني العلم 
  . ه٢٥٩للتاريخ اإلسالمي حىت  و،اإلسالم

وقد راعى اليعقويب يف تارخيه التسلسل الزمين للوقائع فيما ذكره من تاريخ            
  .زمنه إىل السرية النبوية وبقية أحداث التاريخ واألمم واألنبياء

ـ إ و،تقدمه يف فهم املنهج التارخييوتعكس مصادره    ففـي قـسم   ،هدراك
حني يتحدث عن    و ، كالكتاب املقدس  ،املصادر األصلية  إىل   التاريخ القدمي يرجع  

بالتايل يصعب  و،سطوريةأن مادته أ إىل سى أن ينبه القارئالتاريخ الفارسي ال ين   
                                                

  . ج: مقدمة نشرة العراق، تاريخ اليعقويب)٧٦٧(
  .٥/١٥٣: معجم األدباء )٧٦٨(
  .٨٤فاروق محادة، مصادر السرية النبوية، ص . د )٧٦٩(
 مث نـشر يف النجـف       ،يف جـزأين  ) ١٨٨٣(" هوتسما"املستشرق   أول من نشر الكتاب هو       )٧٧٠(

 وعنها نشره حممد    م،١٩٥٥ وعن هذه الطبعة صدر يف بريوت بلبنان         ،بالعراق يف ثالثة أجزاء   
  . ه١٩٦٤ سنة ،صادق حبر العلوم
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  .)٧٧١( ويف جمال كتابته عن اليونان يعتمد الكتب اليونانية املترمجة،الوثوق ا
 ،جيـاز إ جنده يقتصر على ذكر األخبار ب      ،رهحني يقترب اليعقويب من عص    و

 حيث كان هاجسه هـو      ،ال بضع إشارات  حيث ال يقدم عن كثري من الوقائع إ       
  .)٧٧٢(املتباينة أمامه وكتابة تاريخ خمتصر مركز من املواد الواسعة

 بذكر أهم مصادره يف مقدمة       مكتفياً ،سانيديف تارخيه هذا جنده يهمل األ     و
 ، خاصة تلك اليت تتعلق مبا قبل اإلسالم     ،نقد مصادره ىل   إ يتجه و )٧٧٣(اجلزء الثاين 

 ألن  ؛يكتفي باإلشارة إليها يف مقدمتـه      و ،كما ميحص مصادر الفترة اإلسالمية    
  .)٧٧٤(أسانيدها معروفة

 تعصب صاحبه ضد بين أميـة علـى امتـداد           : على الكتاب  يالحظ اومم
  .)٧٧٥(عيفة هلذا كثرت فيه الروايات الض،للموايل ضد العرب ومؤلفهصفحات 

  :لسرية النبوية يف تاريخ اليعقويب ا-٣
  عـن  يقول و ،)٧٧٦(تناول اليعقويب السرية النبوية يف اجلزء الثاين من تارخيه        

أن قبـضه اهللا     إىل   rابتدأ كتابنا هذا من مولد رسول اهللا        و" :ذلك يف املقدمة  
 .)٧٧٧("أخبار اخللفاء بعده و،إليه

                                                
  .٧٧:  املؤرخون والتاريخ عند العرب)٧٧١(
  .٥٤-٥٣:  حبث يف نشأة علم التاريخ عند العرب)٧٧٢(
  .٤-٢/٣: ليعقويب تاريخ ا)٧٧٣(
  .١٣٠-١٢٩:  حبث يف نشأة علم التاريخ عند العرب)٧٧٤(
  .٢/٥٦: مان، مشهور بن حسن آل سل كتب حذر منها العلماء)٧٧٥(
  . إىل تسمية من ولدته الفواطمr من مولد رسول اهللا ٨٢-٢/٤: تاريخ اليعقويب )٧٧٦(
  .٤-٢/٣:  تاريخ اليعقويب)٧٧٧(
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  األشياخ املتقدمون من العلمـاء  مما رواه،وقد اعتمد فيه على مصادر مهمة  
 قد أشـار  و- )٧٧٨(، على حد قوله   ،التواريخ و األخبار و أصحاب السري  و الرواةو

 روينا عنه   ممنكان  و" :- حيث قال  ،مجلة من أسانيده يف مقدمة اجلزء الثاين      إىل  
 :يف هذا الكتاب

  . بن سليمان بن علي اهلامشي عن أشياخ بين هاشمإسحاق -
  .غريه من رجاله وب القرشي عن جعفر بن حممدأبو البختري وهب بن وه -
  .أبان بن عثمان عن جعفر بن حممد -
  .حممد بن عمر الواقدي عن موسى بن عقبة وغريه من رجاله -
  .املطليب إسحاق  البكائي عن حممد بناهللا عبدعبد امللك بن هشام عن زياد بن  - 
  .غريه ورجاله واملنذر الكليب أيب أبو حسان الزيادي عن -
  .يزيد بن دأبعيسى بن  -
  . بن عباس اهلمدايناهللا عبداهليثم بن عدي الطائي عن  -
  .غريه من رجاله وصاحل أيب حممد بن كثري القرشي عن -
  .سيف املدائين أيب  بناهللا عبدعلي بن حممد بن  -
  .أبو معشر السندي -
  .)٧٧٩("حممد بن موسى اخلوارزمي املنجم -

أهـم   إىل    باإلشارة تفياً مك ،االختصار و ،اإلجياز إىل   مييل أسلوب اليعقويب  و
 الوفـاة  و الـشمائل  و املغازي و اهلجرة و املبعث و  كاملولد ،أحداث السرية النبوية  

  .rخطب الرسول و
                                                

  .٢/٣:  نفسه)٧٧٨(
  .٢/٤:  نفسه)٧٧٩(
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  :يتميز منهجه كذلك مبا يليو
  .كتفاء باإلشارة إليها يف املقدمةاال وحذف األسانيد مطلقاً -
مد بن   مثل حم  ،رواا و  على بعض األخباريني وكتاب السرية     اإلحالة أحياناً  -

  .)٧٨٠(ابن هشام وغريهمو إسحاق حممد بن والسائب الكليب
  .)٧٨١(التدقيق فيها وهتمام بتحديد تواريخ أحداث السريةاال -
 ،اآلراء املرجوحة  إىل   اإلشارة و ،يراد األقوال املختلفة حول الواقعة الواحدة     إ -

ترجيح ما رواه جعفر     إىل    جنده مييل  وأحياناً ،)٧٨٢("ويقال"أو   "وقيل"بقوله  
  .)٧٨٣(حممد بنا

 قليلة يف مواضع    حيث مل يرو سوى أشعارٍ     ،عدم االهتمام برواية شعر السرية     -
ذلـك يف املقدمـة      إىل    وقد أشار  ،)٧٨٤(البيتني و  ال تزيد على البيت    ،متفرقة
  .)٧٨٥( حذفنا منه األشعار خمتصراًجعلناه كتاباً و:بقوله

نـسب   و rنـسبه    إىل    حيث أشار  ،ال يف الفصل األخري   إإمهال األنساب    -
  .)٧٨٦(إبراهيم إىل أمهاته

ائع اليت نزل فيها    على اخلصوص يف الوق    و ،ستشهاد باآليات القرآنية  عدم اال  -
  .شيء من القرآن

                                                
  .٤٣-١٩-٢/١٢: اريخ اليعقويب ت)٧٨٠(
  .٢/٨:  تاريخ اليعقويب)٧٨١(
  .٢/١٢:  نفسه)٧٨٢(
  .٢/١٣:  نفسه)٧٨٣(
  .٧٨-٢٤-١٨-١٥-١١-١٠-٨-٧-٦-٢/٥:  نفسه)٧٨٤(
  .٢/٤:  نفسه)٧٨٥(
  .٧٩-٢/٧٨:  نفسه)٧٨٦(
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الـيت   و ، اليت أوردها  ، بشرح غريب اللغة يف النصوص الكثرية      ءحتفاعدم اال  -
  .التاريخ قبله و كما فعل كتاب السرية،تفسري وشرح إىل حتتاج

  :لكتاب من خالل ما يليوضوح نزعة التشيع يف ا -
قد  و ،حممديراد أغلب الطرق اليت رويت ا السرية عن جعفر بن           إ -

 .أشار إليها يف املقدمة
 .)٧٨٧( تضارب األقوالدترجيح رواية جعفر بن حممد عن -
 يف عرض أحداث السرية أكثر مـن غـريه مـن            tظهور علي    -

يف نـصائح الرسـول      و )٧٨٨(الصحابة يف روايات أول من أسـلم      
 .غريهاو )٧٨٩(ليهإ

 : مناذج من رواية اليعقويب للسرية النبوية-٤
عشرون  و  ولعبد املطلب مائة   ، مثاين سنني  rلرسول اهللا    و تويف عبد املطلب   و -أ

 .السدر و  وغسل باملاء  ،أعظمت قريش موته   و ، وقيل مائة وأربعون سنة    ،سنة
  .)٧٩٠(وكانت قريش أول من غسل املوتى بالسدر

 فكان مبعثه يف شـهر ربيـع        ، أربعني سنة  بعث رسول اهللا ملا استكمل     و -ب
كانت سنته الـيت     و ،من شهور العجم يف شباط     و ،قيل يف رمضان   و ،األول

 .)٧٩١( ...بعث فيها سنة قران يف الدلو
                                                

  .٢/١٣:  تاريخ اليعقويب)٧٨٧(
  .٢/١٣:  نفسه)٧٨٨(
  .٢/٦١:  نفسه)٧٨٩(
  .٢/٨:  نفسه)٧٩٠(
  .١٣-٢/١٢:نفسه )٧٩١(
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 ،الغـار  إىل صار و، ولرد الودائع اليت كانت عنده   ، على فراشه  خلف علياً  و -ج
 : قـال ؟بن عمك فقالوا أين ا، فوجدوا علياً  ،أتت قريش فراشه   و ،فكمن فيه 

أعمـى اهللا    و ،فلم يقعوا عليه    األثر افطلبو ،خرج عنا فخرج عنكم   ا :قلتم له 
 ما  : فقالوا ، وقد عششت عليه محامة    ، فوقفوا على باب الغار    ،عليهم املواضع 

  .)٧٩٢( ... وانصرفوا.يف هذا الغار أحد
أصـلح   و ،سوى مجته  و له امتشط نـز إذا أراد اخلروج من م     r وكان   -د
  . )٧٩٣(إن اهللا حيب من عبده أن يكون له حسن اهليئة :يقولكان  و،شعره

 حـسن   ، متبلج الوجـه   ، ظاهر الوضاء  ، فخماً rكان رسول اهللا     و -    ه
،  به صلعة  ِرزمل ت  و ، مل تعبه جتلة   ، وأقصر من املشذب   ، أطول من املربوع   ،اخللق
  . )٧٩٤(الًإن كان املماشي له طوي و، مل مياشه أحد من الناس إال طاله، قسيماًوسيماً

  املطلب الثاين
   ه٣٤٦علي بن احلسني املسعودي 

  :)٧٩٥( ترمجته-١
 من ذرية الـصحايب     ،أبو احلسن املسعودي   و هو علي بن احلسني بن علي     

 أقام  ،حباثة من أهل بغداد    و رحالة و هو مؤرخ  و ،t بن مسعود    اهللا عبداجلليل  
                                                

  .٢/٢٤: خ اليعقويبتاري )٧٩٢(
  .٢/٥٨:  نفسه)٧٩٣(
  .٢/٧٧:  نفسه)٧٩٤(
 ،٢/٣٠٧طبقات الـشافعية   و ،٤/٢٢٤لسان امليزان   و ،٢/٤٥فوات الوفيات   :  مصادر ترمجته  )٧٩٥(

، منهج املـسعودي يف كتابـه التـاريخ       و ،٣/٧٠تذكرة احلفاظ   و ،٣/٣١٥النجوم الزاهرة   و
  . السويكتاهللا عبدالدكتور سليمان 
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  .)٧٩٦(تويف ا ومبصر
 ،  ه٣٠٩كرمان سنة    و فارس فطاف   ،أقاصي البالد  إىل   رحل يف طلب العلم   

املنصورة مث عطف على كنباية      و ملتان إىل    مث قصد اهلند   ،صطخرإحىت استقر يف    
طاف  و ،بالد الصني  إىل   من هناك ركب البحر    و ،)سيالن(فصيمور فسرنديب   

ما  إىل     ه٣١٤له رحلة أخرى سنة      و ،عمان إىل   عاد و رشقمدغ إىل   البحر اهلندي 
 . ه٣٤٥نزل الفسطاط سـنة   و استقر مبصررياًأخ و،)٧٩٧(غريها و وراء أذربيجان 

 اكتـساب العلـوم علـى اخـتالف        و ،االستقـصاء مل يفتر يف أثناء أسفاره عن       و
عرف بغزارة  ، )٧٩٨( فجمع من احلقائق التارخيية مامل يسبقه إليه أحد        ،ااعموضو
  تكشف عناوينها عـن سـعة علمـه        ،جاوزت كتبه الثالثني مؤلفاً    و التأليف

 ، أبـاده احلـدثان    نم و أخبار الزمان  و ،"مروج الذهب "ها  من أمه  و ،اطالعهو
مـا كـان يف سـالف        و ،دخائر العلوم  و ،أخبار اخلوارج  و ،اإلشراف و التنبيهو

  .)٧٩٩(غريها و،ستذكار مبا يف سالف األعصاراال و،الرسائل و،الدهور
   :)٨٠٠( التعريف بكتاب مروج الذهب-٢

 حىت خالفة املطيـع هللا       من بدء اخلليقة   ،موضوع الكتاب هو تاريخ العامل    
                                                

  .٣/٣١٥: ى بردي البن تغر،رة النجوم الزاه)٧٩٦(
  .٤/٢٧٧:  للزركلي، األعالم)٧٩٧(
  .١/٩: مقدمة حتقيق الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد:  مروج الذهب)٧٩٨(
  .٤/٢٧٧ : للزركلي، واألعالم٤٠٤: رخون التاريخ العريب واملؤ)٧٩٩(
 يف سـبعة أجـزاء،      ، وأخرجه "شارل بيال " أول من عين بنشر الكتاب حمققاً هو املستشرق الفرنسي           )٨٠٠(

وتوجد له اآلن العديد من الطبعات احملققة، بعضها يف أربعة أجزاء بتحقيق مفيد قميحـة، وحتقيـق                 
قاسم الرفاعي، وبعضها يف جملدين بتحقيق كل من حممد هشام النعسان وعبد ايد طعمـة حلـي،                 

  . ه١٤٢٥وآخر طبعة كانت باعتناء كمال حسن سرعي، بريوت، املكتبة العصرية، 
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 .ومل يرتبه املسعودي على السنني بل على املمالك . ه٣٣٤ بويع له سنة ،العباسي
لنفاسة ما  "  كما يقول يف املقدمة    ،"مروج الذهب ومعادن اجلوهر   "ـمساه ب 

 ،عظم ما اشتمل عليه من طوالع بوادع ما ضمته كتبنا السالفة يف معناه             و ،حواه
قـد   و الإ ،ال طريقة من اآلثار    و ، من األخبار  ال فناً  و ،وم من العل  مل نترك نوعاً  و

 .)٨٠١("ذكرناه جممالً أو ؛أوردناه يف هذا الكتاب مفصالً
  :قد اعتمد يف كتابه هذا على مصادر مهمة منهاو

أكثر هـذه الكتـب يف    إىل  وقد أشار،كتب العلماء الذين سبقوه بالتدوين  -
  .قيمتها يف نظره وأمهيتهابني  و،مطلع كتابه

 ما رواه يف رحالته العلمية الكثرية من معرفـة جغرافيـة           و جهده الشخصي  -
  .)٨٠٢(السؤال واجتماعية حصلها باخلربةو

تتجلـى   و بعض مالمح منهجه يف مقدمة الكتاب      إىل   قد أشار املسعودي  و
  :هذه املالمح فيما يلي

ـ بل لوحنا بالقول ا ختوفاً: " يقول يف ذلك ،االختصار و  اعتماد اإلجياز  - أ ن  م
ل البنية على ما ليس يف      إذ ليس ينبغي للعاقل أن حيم      ،اإلطالة ووقوع امللل  

 ،إمنا األلفاظ على قدر املعـاين      و ،يسوم النفس ما ليس يف جبلتها      و ،طاقتها
بعضه ينـوب عـن      و ،هذا باب كبري   و ،قليلها لقليلها  و ،فكثريها لكثريها 

  .)٨٠٣("اجلزء منه يومهك الكل و،بعض
                                                

  .١/١٨: مروج الذهب)٨٠١(
  .٤-٣:  الدين عبد احلميديمقدمة حممد حمي، ذهب مروج ال)٨٠٢(
  .٤/١٠:  نفسه)٨٠٣(
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 ففي عرضه للوقائع التارخيية يكثر مـن عـرض       ،لسابقني استيعاب أقوال ا   -ب
أقوال السابقني مع تضارا حىت تتجلى للقارئ وجهات النظر املختلفة من           

يقـول يف   . يترك ما يكون مرجوحـاً     و ، فريجح ما يكون راجحاً    ،احلادث
إمنا حكينا هذا اخلالف ليعلم من نظر يف كتابنا هذا أنا مل نفعـل              و: "ذلك
 ، لنـا ذكـره   ى ذكروه إال ذكرنا منه ما تأت      شيئاًال تركنا    و ،لوه مما قا  شيئاً

  .)٨٠٤(" لإلجيازطلباً وختصاراال إىل أشرنا إليه ميالًو
 وهـو مـن     ، إدراجه للعلوم األخرى يف اتساق تام مع احلدث التـارخيي          -ج

 هلـا ارتبـاط بـالعلوم       ،قضايا و يستجيب ملا يثريه احلدث من إشكاالت     
مل و" :-، كما سبق  رمحه اهللا - يقول   ،لطب والفلك ا و  كاجلغرافية ،األخرى

 إال أفردناه ،ثارال طريقة من اآل و، من األخبار ال فناً  و ، من العلوم  نترك نوعاً 
أشرنا إليـه بـضرب مـن        أو   ،ذكرناه جممالً  أو   ،يف هذا الكتاب مفصالً   

  .)٨٠٥("لوحنا إليه بفحوى من العبارات أو ،اإلشارات
وج الذهب من املـصادر التارخييـة ذات        ذه املنهجية أصبح كتاب مر    و

 بل ضـمنه  ، حيث مل يقتصر فيه املسعودي على التاريخ ارد ،الطابع املوسوعي 
 ممـا جعـل     ،العلمية املهمة  و جتماعيةاال و  من املعلومات اجلغرافية   كذلك كثرياً 

 املـسعودي بإمـام     ي بن خلدون يسم   الرمحن عبدفيلسوف التاريخ اإلسالمي    
هتمام بالكتـاب   اال إىل   هذا ما دفع بلفيف من املستشرقني      و ،حثنيالبا و ابتالكُ

                                                
  .١/٢٧:  الدين عبد احلميديمقدمة حممد حمي، ذهبمروج ال )٨٠٤(
  .١/١٢:  نفسه)٨٠٥(
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 "ـرودوت " الذي مسى املسعودي "فون كرمير" مثل )٨٠٦(دراسةً و نشراً و ترمجةً
 مع م١٨٦١اللغة الفرنسية سنة  إىل  الذي ترمجه كامالً"بربيي دو مينار" والعرب

 "سـربجنر "جنليزية  اإل إىل    كما ترجم جزءه األول    ،النص العريب يف تسعة أجزاء    
ـ  و ، نصاً "بيال شارل"نشره   و م،١٨٥١ م ١٩٦٢ مـا بـني سـنوات        هترمج

  .)٨٠٧(م١٩٧٣و
  :سرية النبوية يف كتاب مروج الذهب ال-٣

 يقول  ، من تارخيه  خص املؤرخ املسعودي السرية النبوية باجلزء الثاين كامالً       
ف ذلك من ما يف تضاعي  إىل  " ..عن ذلك يف املقدمة بعد أن أورد حمتويات كتابه        

 شرف برسالته حممداً وأن أفضى اهللا بكرامته إىل ،األتقياء و الرسل و أخبار األنبياء 
أوان  إىل   ،سراياه و ،مغازيه و ،هجرته و ،بعثته و ، ومنشأه ، فذكرنا مولده  ،rنبيه  
  .)٨٠٨(..."وفاته

  :أهم ما مييز منهجه يف كتابة السرية النبوية ما يليو
 ، واملولـد  ، مثل النسب النبـوي    ،كربىجياز يف حماورها ال   إعرض السرية ب   -

  .الوفاة النبوية و،املغازي و، واهلجرة،املبعثو
  .سلسل الزمين لألحداث حسب السنواتاعتماد الت -
العاملي يف إحاالته علـى األحـداث    وربط أحداث السرية بالتاريخ اجلهوي   -

                                                
 جامعة ،شراف الدكتور مصطفى املسلويت إ حبوث حتت    ، السرية النبوية يف كتب التاريخ والسري      )٨٠٦(

  .١٩٣ :الطالبة عزة نادية: منهج املسعودي يف كتابة السرية النبوية،  زهر أكاديرابن
  .١/٣٥٦:  جنيب العفيفي، املستشرقون)٨٠٧(
  .١٠-٩:  مقدمة الكتاب، مروج الذهب)٨٠٨(
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 من أمثلـة ذلـك   و،األحداث املتزامنة مع وقائع السرية  أو   ،التارخيية القدمية 
برويـز عـرش    أتاريخ اعتالء كسرى     و rربطه بني تاريخ مبعث الرسول      

 تاريخ هبوط آدم عليه السالم و بل. بني تاريخ يوم التحالف بالربدة     و ،الفرس
  .)٨٠٩(األرضإىل 

 ،إسـحاق   مثـل حممـد بـن      ،حييل يف مصادره على أقطاب علم السرية        -
 .)٨١٠(الواقديو

من األمثلـة    و ،رجيح بينها أحياناً   مع الت  ،يراد األقوال املختلفة حول الوقائع    إ -
 حيـث   ،على ذاك ما أورده عندما عرض خلالف العلماء يف أول من أسلم           

فمنهم من رأى أن أبا بكر الـصديق        ، قد اختلف يف أول من أسلم     و" :قال
مث عمـرو بـن   ، مث بالل بن محامة، أسبقهم إمياناً  و ،كان أول الناس إسالماً   

 مث خدجيـة مث  ،ن أسلم زيد بن حارثة  أن أول م   إىل   منهم من ذهب   و ،عبسة
  .)٨١١("علي كرم اهللا وجهه

وقد يرجح بني هذه األقوال كما فعل عندما عرض تضارب أقوال العلماء يف     -
 ،قد تنوزع يف مقدار عمره عليه الـسالم       و ": يقول يف ذلك   :rعمر النيب   

 ، وهو ما ذكره محاد بن سـلمة       ،قد قدمنا ما روي يف ذلك عن ابن عباس        و
 ،هريرة مثل قول ابن عباس     أيب   قد روي عن   و ، عن ابن عباس   ،محزة أيب   عن
أنزل على رسـول اهللا  " :بن املسيب يقولا بن سعيد أنه مسع    ذكر عن حيىي  و

                                                
  .٢/٢٨٢:  مروج الذهب)٨٠٩(
  : نفسه)٨١٠(
  .٢٩٠-٢٨٩-٢/٢٨٤: نفسه)٨١١(
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r باملدينة عشراً  و ،أقام مبكة عشراً   و ،أربعني سنة  و هو ابن ثالث   و ، القرآن، 
  .)٨١٢("ستني سنة وتويف وهو ابن ثالثو

يـات   ما يورد اآل    حيث جنده قليالً   ،ن الكرمي ستشهاد بالقرآ اإلقالل من اال   -
عوة مرحلـة الـد    إىل    كما فعل عندما أشار    ،القرآنية املتعلقة بالسرية النبوية   

  .)٨١٣(Q  P  OZ  ]  : حيث استشهد بقوله تعاىل،سراً
هم ضيراده لشعر بع  منها إ  و ،النماذج كثرية  و ،النبويةاالستشهاد بشعر السرية     -

  :يف حلف الفضول
ـ     ن كنا امل  حن   دلوك مـن آل جن
  

  اروومحاة الزمـان عنـد الـذم        
  منعنا احلجون من كـل حـي      و  

  
  )٨١٤(منعنا الفجار بعد الفجـار      

ذلك ألنه ذكر مصادره يف مقدمة كتابه        و ،هتمام باألسانيد إال نادراً   عدم اال  -  
حيث مل يذكر يف فصل السرية النبوية إال        ، غنت بذلك عن ذكر األسانيد    أف

  ،)٨١٥(إسنادين اثنني
جانـب النـسب    إىل  -  عندما تنـاول   ،هتمام باألنساب إال قليالً    اال عدم  -

  .)٨١٦(كذا مرضعته حليمة السعدية و،r بعض أزواج النيب -النبوي
∗    ∗    ∗  

                                                
  .٢/٢٣٠:  مروج الذهب)٨١٢(
  .٢٩٠-٢٨٣-٢/٢٨٢:  نفسه)٨١٣(
  .٢٨٨-٢٨٤-٢٨٣-٢٨٢-٢٨١-٢٨٠-٢٧٧-٢٧٥ وانظر كذلك ،٢/٢٧٦:  نفسه)٨١٤(
  .٢٩١-٢/٢٩٠:  نفسه)٨١٥(
  .٢٩٢-٢/٢٨٣:  نفسه)٨١٦(
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  :وفيه ثالثة مباحث  
ــؤرخني   :  املبحث األول ــد امل ــسرية عن ــصادر ال   .م

  

هـل  أقوانني الدراية عنـد      و  أصول الرواية  :  يناملبحث الثا
  .التاريخو السرية

ــون:  املبحث الثالث ــنت  و املؤرخــ ــد املــ   .نقــ
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  مناهج املؤرخني يف دراسة السرية النبوية

 يف الـساحة  جدتو، عندما ظهرت مدرسة التاريخ يف كتابة السرية النبوية 
  :نفوذ وع هلما أتبا،ينراجتاهني اثنني متجذ

 اليت يرويها   ،األساطري و اخليال و  من القصص الشعيب   ه أصحاب حتم ي :األول
 دون ،فتوحـام  و،القصاص يف بالد العرب عن ملوك جنوب اجلزيرة العربيـة    

خري  و ،العريب أو   ربط بنظام سرد ضمن جمرى التاريخ العاملي       أو   ،سياق تارخيي 
ثـر  يظهر فيهـا األ    و ،وهب بن منبه   و ،جتاه هو عبيد بن شرية    من ميثل هذا اال   

  .الفارسي واضحاً واليوناين
 الذين ال يرون كتابـة الـسرية        ،جتاه الثاين هو اجتاه أصحاب احلديث     االو
 مـن   يعتربون السرية فرعاً   و ،تاريخ اإلسالم خارج إطار منهج احملدثني      و النبوية

قد نشأ  و،يهالدراية ما يسري عل و يسري عليها يف الرواية،فروع احلديث النبوي
  .جتاهاتترعرع خارجها يف كل اال و مث منا،جتاه يف املدينة املنورةهذا اال
 حيـث   ، جديد يف كتابة السرية النبوية     بظهور مدرسة التاريخ بزغ فجر    و

 استفاد منها تـاريخ اإلسـالم       ،املضمون و ظهرت تغيريات كثرية على الشكل    
جتاهني  مع االجيابياًإو مل تتفاعل  ل،تتطور و مل يكن هلذه املدرسة أن تتقدم      و ،عامة

  .مل يكن التفاعل ليمر بدون آثار و،السابقني
سوة باحملدثني  أ ،دقيق و هل للمؤرخني منهج حمدد   :  سؤال مهم  ضرعهنا ي و
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ذلك ما  ؟تارخيه و رجاله و مدروس بقواعده  و الذين يتوفرون على منهج معروف    
  . شاء اهللانْإسنتعرف عليه من خالل مباحث هذا الفصل 

هنا البد من إثارة بعض اإلشكاالت اليت تواجـه الباحـث يف منـاهج              و
، من أبرزها تعريف املؤرخ الذي نتحدث عنه و ،املؤرخني يف كتابة السرية النبوية    

 لـيس منـهجاً    و ،فما مل حندد من هو املؤرخ فإننا سنكون أمام مناهج متعددة          
رسون عملية التأريخ   احملدث ميا  و املؤرخ و اإلخباري و  من القاص  إذ كلٌّ ، واحداً

  قد تتداخل بعض هذه الصفات     أحياناً و ، عن اآلخر  بشكل جيعل بعضهم متميزاً   
بعض املـؤلفني    و : يقول الدكتور أكرم ضياء العمري     ،جتتمع يف شخص واحد   و

 ،خليفة بـن خيـاط    و ،إسحاق  مثل حممد بن   ،املؤرخ و مجع بني صفيت احملدث   
هؤالء أفادوا من منهج     و ،طربيحممد بن جرير ال    و ،يعقوب بن سفيان الفسوي   و

حماولة إكمال صورة احلادث عن طريق مجـع         و ،احملدثني بالتزام سرد األسانيد   
سرد الروايات اليت تشكل وحدة موضوعية حتـت عنـاوين           أو   األسانيد أحياناً 

  .)٨١٧(ةـدال
مجـع بـني طرائـق     بأنـه   ،إن املؤرخ الذي نتحدث عنه يتميز عن غريه       

مـأل ـا    و، فاستعمل األوىل يف مكاا املناسـب  ،ثنيمناهج احملد  و خبارينياأل
حصن ا مرويات    و ،استعمل الثانية كذلك يف مكاا املناسب      و ،فجوات كثرية 

 بعمله هذا تطورت الكتابة التارخيية يف اإلسالم خالل القـرون األوىل           و ،السرية
  .أن بلغت أوجها على يد حممد بن جرير الطربيإىل 

استوفوا املـادة    و ، متسقاً  واضحاً رية النبوية عرضاً  لقد عرض املؤرخون الس   
                                                

  .١/١١:  السرية النبوية الصحيحة)٨١٧(
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وسـعوا مـن     و ،اختصار و بتلخيص،  العلمية من املصادر املختلفة اليت سبقتهم     
أفردوها مبوقع متميز ضـمن      و ،يةهلأفقها عندما وضعوها يف سياق الرساالت اإل      

ا صـاغو  و ،اعتنوا بترتيب الوقائع ترتيبـا زمنيـاً       و ،)٨١٨(أحداث التاريخ العاملي  
 إىل  أضـافوا  و ،قوا و  أعادت للوقائع حيويتها   ،األخبار يف وحدة عضوية متينة    

مـشاهدام   و  ، التمحيص و املرويات اليت نقلوها جهودهم الشخصية يف النقد      
  .اخلاصة ملواضع السرية

 من أصـحاب مدرسـة   املخالفني هلم عليهم من طرف    ذخلعل أكرب ما أُ   و
بعض املصادر غري    إىل   الرجوع و ،لروايات هو تساحمهم يف التعامل مع ا      ،احلديث
 موضـوعيتهم يف كتابـة      يفالسياسية اليت أثرت     و نوازعهم املذهبية  و ،املوثوقة

  .السرية النبوية
 التالية مناقشة بعض مميزات مناهج املؤرخني يف كتابة       املباحثسنحاول يف   و

  .السرية النبوية
∗    ∗    ∗  

                                                
  .٧٠ – ٦٩ : نشأة التدوين التارخيي عند العرب)٨١٨(
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  املبحث األول 
  ؤرخني عند امل مصادر السرية

 تعتمد على املصادر األساسـية يف       ، كلها مدارس الكتابة يف السرية النبوية    
الـشعر العـريب    و،مرويات احلديث النبـوي   و ،هي القرآن الكرمي   و ،هذا الفن 

 غري أن   ،اجتاهات و ما تفرع عن هذه املصادر من كتب       و ،املواكب لفترة السرية  
 ،مـؤرخني  و اب سري أصح و خبارينيأ و  من قصاصني  ،أصحاب مدرسة التاريخ  

  .متيزوا عن غريهم مبصادر أخرى غري مألوفة عند أصحاب احلديث
نـصوص   و ،اإلسرائيليات و ،احلكايات و ،القصص :املصادرهذه  من أبرز   و

املـشاهدة   و املعاينة إىل    باإلضافة ،أقوال أهل الكتاب   و ،اجلديد و العهدين القدمي 
  .غريها و،بيوٍت و، معارٍكاللصيقة ألماكن السرية النبوية من ساحاِت

ويف دراستنا ملصادر كتابة السرية عند املؤرخني سنقتصر على ما مييزهم عن        
  .خمافة الوقوع يف تكرار املباحث السابقة و، لالختصار طلباً،بقية املدارس

  املطلب األول
   للسريةالقصص مصدراً

 ، يف اتمـع العـريب     األخبار رواجاً  و األيام و من الطبيعي أن جتد القصص    
األيـام إمنـا     و هذه القصص  و ، وهو جمتمع قبلي   ،خالل العصر اجلاهلي خاصة   

  .أعماهلا وتتناول أخبار القبيلة
 وال  ،مشاهلـا  و  جنوب اجلزيرة العربية    تاريخ أغلب القصص حيكي وقائع   و
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  .بيزنطية و،فارسية و، حبشية:خيلو من تأثريات خارجية
 ، مبجموعهـا  ،ادر األوىل الروايات اليمنية املوجودة يف املص    يغلب على بعض    و

 حيث خيتلط القصص الشعيب باإلسرائيليات يف متجيد عرب         ،الطابع األسطوري 
 ،قد وردت أخبارهم بأسلوب القصص    و ،غري ذلك  و ،حضارياً و  عسكرياً ،اليمن

  .)٨١٩( من الشعر املوضوع لتقوية تأثري القصة كبريٍةمع نسبٍة
 منذ بدء   ،تاريخ النبوة  ل  قصصياً يعترب وهب بن منبه أول من وضع هيكالً       و

 ،اهليكـل  و تأثر به من ناحية املادة     و ،قد أخذ عنه   و ،اخلليقة حىت ظهور اإلسالم   
 فأغلب العناصر القصصية املوجودة يف قسم       ؛عليه و ،)٨٢٠(بعض املؤرخني التالني  

 ،املـسعودي  و ،الطـربي  و ،ابـن قتيبـة    و ،اليعقويبو ،إسحاق املبتدأ عند ابن  
  .عنه مأخوذة
 ، متزايـداً األخبار ازدهاراً وفت رواية القصصرخباريون ع عندما ظهر األ  و

يف أخبار ما قبـل اإلسـالم مـن           خاصة ،حيث أصبحت هي مادم الرئيسة    
  .أخبار األمم املاضية و،نبوءات
، بالعديد من القصص يف قسم املبتدإ من كتابه        إسحاق قد احتفظ لنا ابن   و

بن يـسار    إسحاق إ حملمد بن  أما قصص األنبياء ففي املبتد    و ":يقول السخاوي 
 مل ينقطع أثر القصص حىت من قـسم املبعـث          و ،)٨٢١("السرية"املطليب صاحب   

  .يرد فيه الشعر يف اية الكالم بشكل جمموع و،املغازي عندهو
                                                

  .١٥:  حبث يف نشأة علم التاريخ عند العرب)٨١٩(
  .١١٣: نفسه )٨٢٠(
  .١١: بيخ بالتونعال اإل)٨٢١(
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بعضها رواه عـن     و ،مل يسندها  إسحاق أغلب القصص اليت أوردها ابن    و
  .)٨٢٣(بعضها أسندها ألهل الكتاب و،)٨٢٢(حممد بن كعب القرظي

 ،"قصة"وى مادته عندما يعرب بكلمة      يعرب عن حمت   إسحاق كثريا ما جند ابن   و
من القـصص الـيت      و ،أثر القصص يف كتابه    إىل    مما يشري  ،يف كثري من عناوينه   

  :أوردها يف قسم املبعث
  .)٨٢٤(سطيح الكاهنني وقصة شق -
  .)٨٢٥(كرب بن تبان أسعد على ملك اليمن أيب قصة استيالء -
  .)٨٢٦(ابتداء النصرانية يف جنران وقصة ذي نواس -
  .)٨٢٧(أصحاب األخدود و بن الثامراهللا عبدقصة أمر  -
  .)٨٢٨(قصة استيالء أرياط على اليمن -
  .)٨٢٩(قتل أرياط وقصة استيالء أبرهة األشرم على ملك اليمن -
  .)٨٣٠(هرز على اليمن وملك وقصة استيالء سيف بن ذي يزن -
  .)٨٣١(ذكر أصنام العرب وقصة عمرو بن حلي -

                                                
  .١/٣١: البن هشام، السرية النبوية)٨٢٢(
  .١/٣٤:  نفسه)٨٢٣(
  .١/١٥: نفسه )٨٢٤(
  .١/١٩:  نفسه)٨٢٥(
  .٢/٣١:  نفسه)٨٢٦(
  .٢/٣٤:  نفسه)٨٢٧(
  .٢/٣٧:  نفسه)٨٢٨(
  .٢/٤١:  نفسه)٨٢٩(
  .٢/٦٢:  نفسه)٨٣٠(
  .٢/٧٦:  نفسه)٨٣١(
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ـ املالحظ على القصص أا يف أغلبها متتد على طول فتـرة املب           و ال  و ،دأت
 ، فمرة ترد عن أهل الكتـاب      ،تنضبط ملعايري الرواية كما حيددها أهل احلديث      

 كمـا أن موضـوعاا      ، ال نعرف مصدرها   مراراً و ،مرة عن بعض أهل جنران    و
والصراع الديين   ،تعاقب ملوكها  و ،أخبار اليمن  و ،رهاصات النبوة إتدور حول   
الروم من أجـل     و التنافس السياسي بني الفرس    و ،النصرانية عليها  و بني اليهودية 

كما ال ختلو من التعبري عن بعض مظاهر التـدين يف اجلزيـرة             ، ستيالء عليها اال
  .ل ظهور اإلسالمبالعربية ق
 فيمـا   ، بعنصر القصص  يعترب الواقدي أقل أصحاب هذه املدرسة اهتماماً      و

لو قدر   و ، كتابه يهتم باملغازي النبوية مبعناها اخلاص      ألن ؛دنا من آثاره  يوجد عن 
 ،البعث و املغازي و التاريخ و ،طالع على كتبه األخرى مثل التاريخ الكبري      لنا اال 

 )٨٣٢(جاخلـزر  و حـرب األوس   و ،الفيل و ،حلبشةأمر ا  و ،السرية و ،أخبار مكة و
  حنن نعرف أن مادة هذه     و  خاصة ،مصادره و ن فكرة عن اجتاهاته   ألمكننا أن نكو

  .ديين وتارخيي والكتب ال ميكن أن ختلو من قصص شعيب

  املطلب الثاين
  الروايات اإلسرائيلية

 ،تلمود و ، من توراة  : أهل الكتاب   كتب وإن منشأ الروايات اإلسرائيلية ه    
 مما تلقوه عـن     ،ما رواه مسلمة أهل الكتاب     و ،حواشيها و ،اهشروحه و ،جنيلإو

  .حوادث الزمان و من تفسريات حمرفة ألخبار األنبياءالرهبان واألحبار
                                                

  .١٣٢ – ١٣١:  املغازي األوىل ومؤلفوها)٨٣٢(
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 ،وهب بـن منبـه     و ، وقد وردت بعض هذه املرويات عن كعب األحبار       
 بن عبـاس    اهللا عبد ك ، موقوفة على بعض الصحابة     وأحياناً ، بن سالم  اهللا عبدو

ال برسـول اهللا     و ،هي على كل حال ال صلة هلا بالصحابة        و ،رضي اهللا عنهما  
r. د أصحاب احلديث أن املوقوف على الصحايب يكون له حكم          قد علم عن   و

  : بشرطنيrرسول اهللا  إىل الرفع
  .أن يكون مما ال جمال للرأي فيه -
 أو  ، باألخذ عن أهل الكتاب الذين أسـلموا       معروفاًراويه  أن ال يكون     -

 .)٨٣٣(برواية اإلسرائيليات
 ،سـرائيلية السري تعـج بالروايـات اإل   ومما ال شك فيه أن كتب التاريخ      و

تفسري العديد من اآليـات      و ،الرسل و خاصة يف قسم املبتدأ يف قصص األنبياء      و
  .القرآنية املتعلقة بذلك

ذكـر  . اب املغازي هو وهب بن منبهن كتأول من اعتىن باإلسرائيليات مِ   و
روايته " أن   -عقب احلديث عن شيوخه وتالميذه    –الذهيب يف سري أعالم النبالء      

ا غزارة علمه يف اإلسـرائيليات، وعـن صـحائف أهـل            للمسند قليلة، وإمن  
  .)٨٣٤("الكتاب

ويف تفسري ابن كثري خلرب قصة ملكة سبأ وقف على تتبع وهب بـن منبـه       
واألقرب يف مثل هذه السياقات أا متلقاة عن        : "... ملرويات بين إسرائيل، فقال   

عاىل أهل الكتاب، مما وجد يف صحفهم، كروايات كعب ووهب ساحمهما اهللا ت           
                                                

  .١٠٤وضيح خنبة الفكر، ص  ابن حجر نزهة النظر يف ت)٨٣٣(
  .٧٢٣، ترمجة ٤/٢٩٣سري أعالم النبالء،  )٨٣٤(
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فيما نقاله إىل هذه األمة من أخبار بين إسرائيل من األوابد والغرائب والعجائب،     
مما كان وما مل يكن، ومما حرف وبدل ونسخ، وقد أغنانا اهللا سبحانه عن ذلك               

  .)٨٣٥("مبا هو أصح منه وأنفع، وأوضح وأبلغ، وهللا احلمد واملنة
 اهللا عبد و ،  ه٣٢ حبارأغلب روايات وهب يف اإلسرائيليات عن كعب األ       و

 أضاف إليها ما حصله جبهده الشخصي من خالل اتصاله بأهل           ،  ه٤٤سالم   بنا
  .من قراءته للكتب املقدسة والكتاب
على بعض الروايات اإلسرائيلية يف قسم املبتدأ فيما         إسحاق قد اعتمد ابن  و

 من   رواته بعض أهل العلم    يف حيث يذكر    ،املسيحية و يتعلق باحلوادث اليهودية  
مـن يـسوق احلـديث مـن         و )٨٣٧(أهل التـوراة   و ،)٨٣٦(أهل الكتاب األول  

  .)٨٣٨(األعاجم
املسعودي من بعض الروايات اإلسرائيلية   و الطربي و ال ختلو كتب اليعقويب   و

املقدسـي   و كما أن ابن قتيبة    ،)٨٣٩(غريمهاو إسحاق ابن أو   ،عن وهب بن منبه   
األنبياء املذكورين يف    و لقدميتاريخ العهد ا   و  يف بدء اخلليقة   االقتباساتهلما بعض   

هل أ و ، لقمان : مثل ، بل حىت بعض الصاحلني    ،صاحل و  هود : مثل ،القرآن الكرمي 
  .)٨٤٠(سرائيليةإ ال ختلو من تأثريات ،الكهف

                                                
  .٣/٣٦٦تفسري القرآن العظيم،  )٨٣٥(
  .١/١٤٠:  تاريخ الطربي)٨٣٦(
  .٣١٤-١٤١-١/٢٣:  نفسه)٨٣٧(
  .١/٣٢٨:  البن هشام، السرية النبوية)٨٣٨(
  .١/٣٥: ومروج الذهب، ١/٥١:  تاريخ اليعقويب)٨٣٩(
  .٢٦:  عند العرب التاريخ علم حبث يف نشأة)٨٤٠(
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يراد هذه املرويات هو أا تتعلق بقسم       إعذر أصحاب مدرسة التاريخ يف      و
 كتابة الـسرية    يفال أثر هلا     و ،السنن و ال عالقة هلا باألحكام    و ،باألخبار فقط و املبتدإ
القصد من ذكرهـا     و ،املغازي و  يف قسمي املبعث    حيث ال جند هلا ذكراً     ،النبوية

 فهي ليست من املـصادر      أخرياً و .تكذيبها أو   ليس تصديقها  و ،هو التنبيه عليها  
  .إال فهي آخر ما يرجع إليه و،ستئناس ايرادها من أجل االإ بل مت ،األساسية

املؤرخني املعاصرين يف اإلسرائيليات املوجودة يف       و ابتبعض الكُ  دجقد و و
مـن   و، السرية النبويـة غيبياِت و للطعن يف معجزاِتالتاريخ جماالً وكتب السري 
 يقول الدكتور   .)٨٤٢(حممد عزة دروزة   و ،)٨٤١( الدكتور جواد علي   :أمثال هؤالء 

غريهم من  أو ،سابقنيا من املؤرخني اللكن أي: "عماد الدين خليل يف الرد عليهم  
  الضرورة املنهجية امللحة لـرفض اإلسـرائيليات       نَّإ مل يقل    ،املؤرخني اجلادين 

 تدعونا أن نقطع السرية عن أيـة صـلة بعـامل الغيـب              ،اخلوارق و القصصو
ألن معىن هذا   -كما يرغب دعاة التفسري املادي للتاريخ أن يكون         ،  "امليتافيزيقا"

بعامل  - عن طريق الوحي غري املرئي       -اتصاله و r لنبوة الرسول    بوضوح نكرانٌ 
 بأن  -ال أي من املؤرخني اجلادين       و - كما أم مل يقولوا      .يف السماء ) الغيب(

 قبـل   rاهللا سبحانه طمس على أعني املشركني الذين حاصروا دار الرسـول            
صاحبه  و هو خمتبئ  و ،صدهم عن إلقاء القبض عليه     أو   ، وراء قتله   سعياً ،هجرته
أنه أنزل مالئكته من السماء لتنصر القلة املؤمنة على الكثرة الكافرة            أو   ،اريف الغ 

  .)٨٤٣(...معارك أخرى تلتها و،يف معركة بدر
                                                

  .١/٧٥:  تاريخ العرب واإلسالم)٨٤١(
  .٢٦-١/٢٥: rعصر الرسول  )٨٤٢(
  .١٠:  عماد الدين خليل، دراسة يف السرية)٨٤٣(
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 عندما بني يف مقدمـة تفـسريه        -رمحه اهللا -بن كثري   اقد أحسن احلافظ    و
لكـن هـذه    و: " حني قال  ،تعاملهم معها  و أسباب ذكر العلماء لإلسرائيليات   

  :فإا على ثالثة أقسام، عتضادستشهاد ال لاليلية تذكر لالاألحاديث اإلسرائ
  .فذلك صحيح،  ما علمنا صحته مما بأيدينا مما نشهد له بالصدق:أحدها

  .علمنا كذبه مبا عندنا مما خيالفه ما :الثاينو
ال من هذا القبيل فـال       و ال من هذا القبيل   ،  ما هو مسكوت عنه    :الثالثو

  .)٨٤٤( حكايته ملا تقدمال جتوز وال نكذبه ونؤمن به

  املطلب الثالث
  نصوص الكتب السماوية السابقة

غريها  و،التاريخ العديد من نصوص التوراة واإلجنيل      و اقتبس أصحاب السري  
 أو  ،قاموا بترمجتها ترمجة حرفية يف ما يتعلق ببدء اخلليقة         أو   ،من الكتب السابقة  

  ... هذه الكتب كما وردت يف،rصفة الرسول  أو ،الرسل وقصص األنبياء
يعترب وهب بن منبه أول من اقتبس يف كتاباته مقاطع من الكتب السماوية             و
 مـن  قطعـاً  و، منقولة بصورة حسنة  ، من العهد القدمي   فقد روى قطعاً  ، السابقة
أغلب مروياته يف قصص     و )٨٤٥(تدل بعض أخباره على معرفته بالتلمود      و ،املزامري
 ، كما أن معلوماته عن املسيح     )٨٤٦(ن التوراة سرائيل منقولة ع  إأخبار بين    و األنبياء

                                                
  .٤٤-٤٣: ١ تفسري ابن كثري جـ)٨٤٤(
  .١٠٦: حبث يف نشأة علم التاريخ عند العرب)٨٤٥(
سـباط وموسـى     من أمثلة ذلك ما نقله عن إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إسـحاق واأل              )٨٤٦(

 ،سـرائيل إ وبقرة بين    ، فرعون ة وسحر ، وموسى وعصاه  ،وموسى يف الوادي املقدس   ، وهارون
= 
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  .)٨٤٧(الكتب املسيحية و إمنا أخذها من اإلجنيل،تفاصيل حياته و،ميالدهو
مـا ورد يف   و، بني معلومات وهب بـن منبـه  قد الحظ ابن قتيبة فروقاً  و

يفسر  و ،)٨٤٨( مثل سفر التكوين يف أحداث بدء اخلليقة       ،نصوص الكتب املقدسة  
ما أخذه من العهد القدمي مادة جديـدة       إىل   مبا أضاف ذلك بأن وهب بن منبه ر     

ما استنبط من كتب أهل      و ،اإلسرائيليات و ،تفاسري القرآن الكرمي   إىل   ستنادباال
  .الكتاب
ثاين مؤرخ من مدرسة أهل الـسري        إسحاق بعد وهب بن منبه يعترب ابن     و

 أورد  فقـد ،  مترمجة ترمجة حرفية   ،يقدم لنا فقرات من العهدين القدمي واجلديد      
كما أورد فقرات مـن سـفر        )٨٤٩(يف التوراة و" :فقرات من العهد القدمي بقوله    

  البـن  كامالً قد أورد ابن هشام نصاً     و )٨٥٠("يزعم أهل التوراة  و"التكوين بقوله   
قد كان فيما بلغين عمـا      و إسحاق قال ابن : "من إجنيل يوحنا كما يلي     إسحاق

 من صفة  ، ألهل اإلجنيل  ،إلجنيلكان وضع عيسى بن مرمي فيما جاءه من اهللا يف ا          
حني نسخ هلم اإلجنيل عـن عهـد         ، احلواري هلم  يحنس مما أثبت    ،rالرسول  

 من أبغضين فقـد     : إليهم أنه قال   rعيسى بن مرمي عليه السالم يف رسول اهللا         
لو ال أين صنعت حبضرم صنائع مل يصنعها أحد من قبلي مـا              و ،أبغض الرب 

                                                = 
  .١٠٩: الدوري: ووفاة موسى

  .١/١٠٢:  تفسري الطربي)٨٤٧(
  .٩-٨ : البن قتيبة،املعارف )٨٤٨(
  .١/٤١٣:  تاريخ الطربي)٨٤٩(
  .١/١٤١:  تاريخ الطربي)٨٥٠(
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 ،أيضا للـرب     و ،آلن بطروا وظنوا أم يعزونين    ولكن من ا   ،كانت هلم خطيئة  
، أي بـاطال ،  إم أبغضوين جمانا:لكن البد من أن تتم الكلمة اليت يف الناموس     و

روح القدس هـذا     و فلو قد جاء املنحمنا الذي يرسله اهللا إليكم من عند الرب          
  .)٨٥١( ..".أنتم أيضا والذي من عند الرب خرج فهو شهيد علي

اإلجنيل يف بـدء     و نصوص التوراة  إىل   ين رجعوا كذلك  ومن املؤرخني الذ  
فقد أورد ابن قتيبة نـصوصا مـن        ، اليعقويب و  ابن قتيبة  :اخلليقة على اخلصوص  

كما أن اليعقـويب     )٨٥٢(تاريخ األنبياء  و  تتعلق ببدء اخلليقة   ،العهد القدمي مباشرة  
نسب إجنيل مىت يف     إىل   نقل عنها حيث رجع    و ،كل األناجيل املشهورة   إىل   رجع
جنيـل  إإىل و )٨٥٤(جنيل مرقس يف عقائد النصارى حول املسيح      إإىل   و )٨٥٣(املسيح

إىل إجنيل يوحنـا يف      و )٨٥٥(تعميده حيىي بن زكرياء    و ،معجزاته و ،لوقا يف املسيح  
  .)٨٥٦(غري ذلك ونسب املسيح

اعتمـاد   إن كان  و ،ما يسري على اإلسرائيليات يسري على هذا املصدر       و
  .رنة مبا قبلهاملؤرخني عليه قليال باملقا

رمبـا   و ،ول هؤالء املؤرخني هلذه النصوص تدل على معرفتهم بالعربية        قُنو
 مما يدل على أم يتوفرون على األدوات الالزمة         ،غريها من اللغات   و ،بالسريانية

                                                
  .٢٣٣-١/٢٣٢:  البن هشام، السرية النبوية)٨٥١(
  . وما بعدها٧:  املعارف)٨٥٢(
  .١/٧٨:  تاريخ اليعقويب)٨٥٣(
  .١/٨٢: نفسه )٨٥٤(
  .١/٨٢: نفسه )٨٥٥(
  .١/٨٦: نفسه )٨٥٦(
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  .الرسايل وصدى للسرية النبوية يف بعدها الكوينتملن يريد أن ي
املنسوبة إىل األديان السماوية    وقد انتقد كثري من القدامى النقل عن الكتب         

السابقة والتوسع يف ذلك، ففي العواصم من القواصم قال ابن العريب اإلشبيلي يف       
وإمنـا  : "... سياق اإلنكار على املؤرخني الذين يأخذون عن هذا التراث الديين         

ذكرت لكم هذا لتحتزوا من اخللق، وخاصة من املفسرين واملـؤرخني وأهـل             
  .)٨٥٧("بالوا مبا رووا، وال تقبلوا رواية إال عن أئمة احلديث، فال ت...اآلداب

: وشيخ اإلسالم ابن تيمية تكلم عن األخذ من تراث أهل الكتاب فقـال            
فأما جمرد الرجوع إىل قوهلم، أو إىل ما يف كتبهم فال جيوز باالتفاق، والنيب              "... 
r           ا ذلك ألنه    وإن كان قد استخربهم فأخربوه، ووقف على ما يف التوراة، فإمن

ال يروج عليه باطلهم، بل اهللا سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون كما أخربه              
  .)٨٥٨(..."بكذم غري ما مرة، أما حنن فال نأمن أن حيدثونا بالكذب

  املطلب الرابع
  كتب األمم األخرى

أدخل كثري من املؤرخني ضمن مصادر السرية كتب تواريخ األمم ااورة           
ية كالفرس والروم واحلبشة، وقد يتوسعون إىل أخبار اهلند، وقـد           للجزيرة العرب 

دعاهم إىل ذلك احلديث عن الفترة اليت سبقت البعثة النبوية وما كان عليه الناس      
  .يف اجلاهلية، سواء كانوا عرباً أو عجماً

فكر الشعوبية من أبرز     إىل   عبيدة معمر بن املثىن الذي كان مييل       أبو   يعتربو
                                                

  .٢٦٠العواصم من القواصم، ص  )٨٥٧(
  .، دار املعرفة، بريوت١٧٢اقتضاء الصراط املستقيم، ص  )٨٥٨(
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،  من الكتب التارخيية   ترجم كثرياً  و ،ذين تبحروا يف التراث الفارسي    املؤرخني ال 
  .)٨٥٩("قال عنها الدوري بأا ختتلط فيها األحداث الواقعية باألساطري

اليمن على كتب أصـيلة   واهلند و وقد اعتمد اليعقويب فيما كتبه عن الفرس      
ألنبيـاء  ففي كتابته عن تاريخ ا    " يقول عبد العزيز الدوري عنه     و ،يف موضوعها 

حـني   و،هو دقيق يف ذلك بشكل يسترعي االنتباه  و ،املصادر األصلية  إىل   رجع
يتكلم عن التاريخ اإليراين يبني أن مواد هذا التاريخ قبـل العـصر الـساساين               

وهو يأخذ من مؤلفات يونانية مترمجـة حـني   ، ال ميكن الوثوق ا   و أسطورية
  .)٨٦٠("يكتب عن الثقافة اليونانية

أخبار اهلند اليت ينسبها يف كثري       إىل   الروم و اليعقويب أخبار فارس  قد جتاوز   و
زعم بعـض  "بقوله أو  )٨٦٢("بعض علماء اهلند" و)٨٦١("إىل أهل العلم  "من نقوله   

مـن   و  ذكرت الـرواة   :يف تناوله ألخبار اليمن جنده يقول      و  ")٨٦٣(علماء اهلند 
  .)٨٦٤(القبائل وأحوال األمم ويدعي العلم باألخبار

ابن جرير الطربي جنده يعتمد يف تاريخ الفرس على ترمجات مـن             إىل   اإذا انتقلن و
يف تاريخ الـروم   و،هشام بن حممد بن السائب الكليب      و ،من كتب ابن املقفع    و ،كتبهم

هذا التوسع يف املصادر يدل على تطور الكتابـة          و )٨٦٥(على ما نقله من كتبهم املعربة     
                                                

  .٤٦: حبث يف نشأة علم التاريخ عند العرب )٨٥٩(
  .٥٢:  نفسه)٨٦٠(
  .١/٩٥:  اليعقويب تاريخ)٨٦١(
  .١/١٠٢:  نفسه)٨٦٢(
  .١/١٠٨:  نفسه)٨٦٣(
  .١/٢٢٠:  نفسه)٨٦٤(
  .٨٠:  التاريخ العريب واملؤرخون)٨٦٥(
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ا كانت قيمة املعلومات اليت نقلها هـؤالء       مهم و .الثالث و التارخيية خالل القرنني الثاين   
 ،أحداثها من قريـب  و، فإا مل تلمس جوهر السرية النبوية  ،ن من هذه الكتب   واملؤرخ

 مبا سلطته من أضواء علـى حالـة األمـم            كثرياً لكنها أسدت لدارسي التاريخ خرياً    
  ...ظهور اإلسالمل  مما مهد،اجتماعياً وسياسياً و دينياً،األخرى

  اخلامساملطلب 
  اجلهود اخلاصة للمؤلفني

مرويـات احلـديث     و ،يات القرآنية  مثل اآل  ،ىل جانب املصادر الرئيسية   إ
 هنـاك   ،املصادر الثانوية اليت أشرنا إليها آنفـاً       و ،شعر السرية النبوية   و ،النبوي

 البحث عن مرويـاتٍ    و اهود الشخصي للمؤرخني من خالل زيارة األماكن      
 ، التقاطها من خالل زيارة األمصار     همظات اليت ميكن  وحاملل و ،جديدة خاصة م  

  .أحداثها وآبائهم صلة بالسرية واألشخاص الذين لذويهمو
 ،عليهاسناد ينقله من مدونات حصل      إبدون   إسحاق ا أورده ابن  من ذلك م  

  القـوائم   مـن   وقد أدخل يف عرضه كثرياً     ،شيوخه ما نقله عنهم    إىل    ما يسند  كثرياًو
 من الوثـائق     هكذا يروي كثرياً   ، منها عنهم   اليت أخذ جزءاً   ،األشعار و الوثائقو

  .)٨٦٧(حبيب املصري أيب يزيد بن و،)٨٦٦(بكر أيب  بناهللا عبدعن شيخه 
تظهـر   و ، من أجل مجع مادة مغازيـه       كبريةً أما الواقدي فقد بذل جهوداً    

يف متحيـصه    و ، ليستكمل بذلك مادتـه    ؛نظرته النقدية يف زيارته ملواقع املعارك     
ـ ويف إعـداده قـوائم أَ      و ،يف حبثه عن وثائق جديدة     و ،اد اليت وصلته  للمو ى فَ

                                                
  .٤/٢٣٩ و٢/٢٤١: ابن هشام،  السرية النبوية)٨٦٦(
  .٤/٢٤٥: نفسه)٨٦٧(



 مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية: الفصل الثالث: القسم الثاني
٢٨٣ 

  .)٨٦٨( حىت جاء منها مبجموعة طيبة،للمشاركني يف الغزوات
معرفتـه   و ما أورده يف كتاب املغازي من تفاصيل جغرافية يوحي جبهده         و

 يقول  . للعلم  طلباً ؛غرا و شرق األرض  إىل   بدقائق األخبار اليت مجعها يف رحلته     
جدير بالذكر أن هذه التفاصيل اجلغرافية الـيت أوردهـا      و ":" جونس دنمارس"

  إن مل تكن اللبنـات     ؛الواقدي تعرب عن املرحلة األوىل يف األدب اجلغرايف العريب        
 ومـن   ،البالذري و ، ابن سعد  : مثل ،األسس اليت بىن عليها كل من جاء بعده       و

  .)٨٦٩("البلدان وتالمها يف التأليف لكتب الفتوح
 عنـد  رواية األخبارم بالطربي الذي يؤكد يف مقدمة تارخيه على أمهية  خنتو
ليعلم الناظر  و" : يقول رمحه اهللا   ، لكنه قد حيتاج إىل استثمار املادة أحياناً،       املؤرخ

 مما شرطت أين رامسه     ،يف كتابنا هذا أن اعتمادي يف كل ما أحضرت ذكره فيه          
اآلثار الـيت أنـا      و ،نا ذاكرها فيه   إمنا هو على ما رويت من األخبار اليت أ         ،فيه

، إال نبط بفكر النفوساست و، حبجج العقول درك دون ما أُ   ،رواا فيه  إىل   مسندها
  .)٨٧٠("...اليسري القليل منه

عكس املـصادر    - التاريخ و قد انصبت اهودات الشخصية ألهل السري     و
ا أثرى معلوماتنا    مم ،املغازي و ، املبعث :يعلى قسم  -الثانوية األخرى اليت رأيناها   

قتصادية اال و جتماعية كما ألقت أضواء على مشاهد كثرية من احلياة اال         ،حوهلما
  .لعصر السرية ما كانت تشري إليها الكتب السابقة

∗    ∗    ∗  
                                                

  .٣١:  حبث يف نشأة علم التاريخ عند العرب)٨٦٨(
  .١/٣٢": مارسدن جونس"مقدمة ،  للواقدي ،املغازي )٨٦٩(
  .١/٥: تاريخ الطربي )٨٧٠(
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  املبحث الثاين
  التاريخ وةقوانني الدراية عند أهل السري وأصول الرواية

 فلكل منـهما    ،ألحاديث النبوية ختتلف رواية األخبار التارخيية عن رواية ا      
 إذا تعلق األمـر     ،الفروع و يشتركان يف بعض األصول    و ،منهج خاص يف النقل   

  .بالسرية النبوية
لـه   و، تنبين عليه األحكام الـشرعية rفمن املعلوم أن حديث رسول اهللا     

 حيث وضـعوا    ،لذلك تشدد العلماء يف نقله    ، أصول التشريع  و اتصال بالعقائد 
أمـا  ، تهك محاها املفسدون ن حىت ال ي ،جوا ا ميدان الرواية   ضوابط صارمة سي  

  :، فهي على قسمنيال بالتشريع و،روايات التاريخ اليت ال صلة هلا بالعقيدة
خضع لقواعد احملدثني يف قبول الروايات، واألحاديث يف هذا القسم      : األول

  . النبويةكثرية أخرجتها كتب السنة، ومنها ما يتعلق بفترة ما قبل البعثة
م تالقسم الثاين من هذه الروايات نقلته كتب السرية واملغازي والتاريخ، ويه      

 ملـا   ، يف نقلها  زئيات الوقائع وتفصيالا، وقد وقع من رواا بعض التساهل        جب
 ال متكننا  ، لتقدم صورة شاملة لألحداث    ،ألا تتكامل فيما بينها    و ،فيها من عربة  

  .منها الروايات الصحيحة وحدها
 فرب رجل   ، بقواعد احملدثني  دائماًمن أجل هذا مل يلتزم مؤرخو السرية يف         

 ،رب رواية مردودة عند احملدثني     و ، وهو ثقة عند أهل السري     ، عند احملدثني  جمرح
   .هي مقبولة عند أصحاب السري
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مجـع الروايـات    إىل التاريخ يف كتابة السرية النبوية يسعى  و إن منهج أهل السري   
 القـارئ   مع إحالـة  ،تدوينها دومنا اشتراط للصحة يف الغالب      و ،احلدثاملختلفة عن   

 ،املوضوع أو  ليتعرف بنفسه على الصحيح من الضعيف    ،املصادر و على األسانيد 
  .  إن شاء اهللامليزات األخرى اليت سوف نشري إليها الحقاً إىل باإلضافة

ـ   ،التـاريخ  و فيما يلي سوف نتحدث عن عدالة أهل السري       و تهم  مث دراس
  .طريقتهم يف نقد املتون و،لألسانيد

  املطلب األول
  التاريخ وةالقول يف عدالة أصحاب السري

رواة احلديث النبوي بعد طبقة الصحابة رضي اهللا عنهم أقسام، منهم مـن           
مجع بني العدالة والضبط، ومنهم من خف ضبطه، ومنهم من سقطت عدالتـه             

 رواة السرية أيضاً، وألن أكثـر     ، وكثري من رواة احلديث هم     ...ألحد األسباب 
املصنفني يف السرية والتاريخ مل يشترطوا الـصحة، فقـد رووا عـن العـدول        

  .الضابطني وعن من دوم
  : والتاريخة جممل التهم املتعلقة برواة السري-١

حفلت تراجم عدد من هؤالء الرواة ضمن كتب اجلرح والتعديل بأوصاف           
رد الرواية، فتكلم نقاد اآلثار يف ابن إسحاق        التجريح لسبب من األسباب اليت ت     

  .وأمحد بن حممد بن أيوب وغريمها من علماء السري واملغازي
 ينبغي أن يستحـضر  ،السري والناظر يف التهم املوجهة ملدرسة أهل التاريخ      و

أن ال   و ،التـرجيح  و  مع املقارنـة   ، وتعديالً مجيع األقوال اليت قيلت فيهم جرحاً     
  كما ينبغي أن يستحضر ريادة أصحاب هـذه         ،رحني وحدها يكتفي بأقوال ا 
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م ضرورة  ت مما حي  ، بشهادة أصحاب احلديث أنفسهم    ،املغازي و املدرسة يف السرية  
  .دراسام إىل الرجوع وعتماد عليهماال

بـن   عوانـة  و ،خباريني مثل حممد بن السائب الكليب     حنن إذا استثنينا األ   و
 الذين يكـاد يكـون   ،أضرام و،يميسيف بن عمر التم و ،نف وأيب خم  ،احلكم

 خمتلـف يف    فالبقيـة  ،)٨٧١(أم ليسوا ثقات   و ،هناك إمجاع على ترك حديثهم    
 ،املـسعودي  و ،اليعقويب و ،كالواقدي ،التجريح إىل    أقرب ون ه  منهم م  ،أمرهم
ثقة كابن إسحاق، ومن هو إمام كالطربي ون هوم.  

 ضمن أربعة نفر من     ،ابنيكذال و  أورده النسائي يف الضعفاء    ،فالواقدي مثالً 
 :قال فيـه ابـن عـدي    و،)٨٧٢( ليس بثقة:قال و،اس شهرة يف الكذب  أكثر الن 

 تركه،  سكتوا عنه:قال و،ذكره البخاري و)٨٧٣(البالء منه و،أحاديثه غري حمفوظة 
 بينما يقول فيـه     ،)٨٧٥( متروك احلديث  :غريه و  وقال مسلم  )٨٧٤(ابن منري وأمحد  

واهللا ما رأينـا  " : فقال،ريي يذكر الواقدي  الزب  مسعت مصعباً  :موسى بن هارون  
 ذاك أمـري املـؤمنني يف       :ذكر الواقدي فقال   و عن الداروردي  و )٨٧٦("مثله قط 
 عن يعقوب موىل آل     ،الفرج أيب    عن عبيد بن   ، رواها يعقوب الفسوي   .احلديث

                                                
: االعتـدال  وميـزان    ،٤/١٨:  للعقيلي ، والضعفاء ،١/٣٥١:  البن أيب حامت   ،اجلرح والتعديل  )٨٧١(

٣/٣٥٢.  
  .٥/٢٣٥:  ذيب التهذيب)٨٧٢(
  .٥/٢٣٥: نفسه )٨٧٣(
  .١/١٧٨: التاريخ الكبري )٨٧٤(
  .٥/٢٣٥:  ذيب التهذيب)٨٧٥(
  .٩/٤٥٨:  سري أعالم النبالء)٨٧٦(
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 ما  : مسعت جماهد بن موسى يقول     ،بن علي األبار   أمحد   عن و )٨٧٧(عبيد اهللا عنه  
  .)٨٧٨(حفظ من الواقديكتبنا عن أحد أ

وقد أدى تطبيق قواعد احملدثني يف نقد الرواة منذ زمن الواقـدي إىل متيـز       
روايات الثقات يف السرية، فاعتىن ا النقلة واحلفاظ، يف حني أمهلت روايـات             
ارحني خباصة من عرفوا ببدعة مذهبية أو سياسية وأمجعت أقوال أئمة احلفاظ            

  .على جترحيهم
 من رواة السري والتاريخ، الذين دونـت أمسـاؤهم يف بعـض             أما الثقات 
كابن إسحاق وأمحد بن أيوب والوليد بن مسلم وزياد بـن           : مصنفات اجلرح 

، فلم يعبأ بكالم من جرحهم من النقاد؛ ألنه تكلـم فـيهم مبـا ال            ...عبد اهللا 
  .)٨٧٩(يوجب رد مرويام

  :اريخالت وةالنوازع السياسية ألصحاب السري و املذهبية-٢
 اجنـرافهم   :التاريخ و من أكثر األمور اليت أخذ ا أصحاب مدرسة السري        

 مما حاد م يف نظر أهـل        ،اتباعهم لبعض النحل السياسية    و ،وراء الفرق الدينية  
الـسرية   و ،جانبهم احلياد أثناء كتابة تاريخ اإلسـالم       و ،احلديث عن املوضوعية  
  .النبوية على اخلصوص

ام به عدد ممن    خباصة التشيع الذي     و ،الكثريوننها  هذه التهمة مل يسلم م    و
زمن الدولة األموية علـى      و ، خالل القرن الثاين   صنفوا يف تاريخ صدر اإلسالم    
                                                

  .٩/٤٥٨: بالءسري أعالم الن )٨٧٧(
  .١/٤٥٨:  نفسه)٨٧٨(
  ".معرفة الرواة: "تراجم املذكورين عند احملدثني يف: انظر مثالً )٨٧٩(
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 احلديث عن آل البيت النبوي أثناء مشاركتهم يف أحداث          الضطراره ،اخلصوص
  .السرية النبوية

  :هذه بعض أقوال النقاد يف أصحاب هذه املدرسةو
  .)٨٨٠( وهب بن منبه بأنه كان من املتمسكني بالقدرفقد ام -
  .)٨٨١( انتقدوه بسبب تشيعه:حممد بن السائب الكليبو -
 .)٨٨٢("شيعي يظهر العثمانية تقية منه ":عوانة بن احلكمو -
إمنـا   و ، صاحب أخبـارهم   حمترقشيعي  " :يقول عنه ابن عدي   خمنف  أبو  و -

  .)٨٨٣("ستغناء عن حديثهوصفته لال
  .)٨٨٤(" وهو يف الرواية ساقط،ام بالزندقة"لتميمي سيف بن عمر او -
خيـالف غـالة     و ميوله أموية يكـره الـشعوبية     "اليقظان النسابة   أبو  و -

  .)٨٨٥("الشيعة
رافضي " و ،)٨٨٦(" يف التشيع  كان غالياً " :هشام بن حممد بن السائب الكليب     و -

  .)٨٨٧("ليس بثقة
                                                

  .٧/٢٣٢:  معجم األدباء)٨٨٠(
  .١/٣٥١: اجلرح والتعديل )٨٨١(
  .١٦/١٣٨:  معجم األدباء)٨٨٢(
  .٦/٩٣:  البن عدي،الكامل )٨٨٣(
  .٢/١٧٠: ذيب التهذيب )٨٨٤(
  .٢٢: ةمقدم:  طبقات خليفة بن خياط)٨٨٥(
  .٣/٩١:  البن حيان،اروحني )٨٨٦(
  .٤/٣٠٤: عتدال ميزان اال)٨٨٧(
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ـ  " و ،)٨٨٨("خباري شيعي أ"احم  زنصر بن م  و - ـ  ورافضي جلْ  ،)٨٨٩("وهد ترك
  .)٨٩٠("خطأ كثري وشيعي يف حديثه اضطراب"و

 قال فيهو ،)٨٩١(كان أبعد الناس عنه و،فرموه بالقدر إسحاق أكثروا على ابن  و -
قد أمسك غري   و" :قال اخلطيب البغدادي   و ،)٨٩٢("قدري معتزيل " :داودأبو  

 أنـه  : منها،ألسباب ؛إسحاق واحد من العلماء عن االحتجاج بروايات ابن     
 بـن سـعيد      يقول حيىي  :قوت يف معجم األدباء   اقال ي  و ،)٨٩٣("كان يتشيع 

 بن حممد كـل     إبراهيم و ،احلسن بن ضمرة  و إسحاق  كان حممد بن   :القطان
  .)٨٩٤( على عثمانيقدمون علياً و،هؤالء يتشيعون

 حسن ،وكان يتشيع" : بقول يف ذلك،تفرد ابن الندمي باام الواقدي بالتشيع و -
 عليه الـسالم كـان مـن        ذي روى أن علياً    وهو ال  ، يلزم التقية  ،املذهب

 وإحياء املوتى لعيسى بـن      ،كالعصا ملوسى عليه السالم   ،  rمعجزات النيب   
  .)٨٩٥("ذلك من األخبار غري و،مرمي عليه السالم

 .)٨٩٦(الكذب وورمي ابن قتيبة بالتشبيه -
                                                

  .١٣/٢٨٢: تاريخ بغداد )٨٨٨(
  .٧/٢٤: عتدال ميزان اال)٨٨٩(
  .٤/٣٠٠:  الضعفاء الكبري)٨٩٠(
  .١/٢٢٥:  تاريخ بغداد)٨٩١(
  .٣/٢١: عتدال ميزان اال)٨٩٢(
  .١/٢٢٤:  تاريخ بغداد)٨٩٣(
  .٦/٤٠٠:  معجم األدباء)٨٩٤(
  .١٤٤:  الفهرست)٨٩٥(
  ".اإلمام الورع: " بقوله١/٢٤٨، لكن حالّه يف العرب ١٣/٢٩٨:  سري أعالم النبالء)٨٩٦(
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  .)٨٩٧(تعصبه للموايل ضد العرب و،ام اليعقويب مبيوله العلويةو -
 عجائـب  و غرائب و  صاحب ملح  كان أخبارياً " : املسعودي قال الذهيب يف  و -

 حيث ترجم له املمقاين   ،)٨٩٩("ميول شيعية " وله ...)٨٩٨(كان معتزلياً  و فنونو
  .)٩٠٠(العصمة وذكر له مؤلفات يف الوصاية ويف التنقيح

 احلنابلة بسبب خالف مذهيب يف      هعادت و ، الطربي الذي ام بالتشيع    :وأخرياً -
  .)٩٠١(الفروع

 إىل   منها ال يرجـع    كثري و ،أبطلوها و  من هذه التهم    ناقش العلماء كثرياً   قدو -
قـد اتبـع     و ،بعض اإلشارات املوجودة يف كتبهم       إىل    بل ،إقرار أصحاا 

 إسـحاق  املستشرقون يف العصر احلايل نفس النهج يف دراسام ملا كتبه ابن          
ل مـا   الطربي حيث استدلوا على ميوالم السياسية من خـال         و الواقديو

ال يستوي يف ميزان     مع أن ذلك     ،)٩٠٢(تركوه من آثار   أو   ،أوردوه من أخبار  
  .البحث العلمي

  :التاريخ بالريادة يف كتابة املغازي وة اعتراف النقاد ألهل السري-٣
 روايام و ،رجاهلا و التاريخ و بالرغم من كثرة طعون النقاد يف مدرسة السري       

 جندهم يعترفون هلم بالريادة     ،السياسية و ذهبيةاتباع األهواء امل   و ،اامهم بالبدع و
                                                

  .٢/٥٦:  كتب حذر منها العلماء)٨٩٧(
  .١٥/٥٦٩:  سري أعالم النبالء)٨٩٨(
  .١٣/٢٨٢:  تاريخ بغداد)٨٩٩(
  .٢/٥٣:  مؤلفات حذر منها العلماء)٩٠٠(
  .١٤/٢٧٠:  سري أعالم النبالء)٩٠١(
  .٩٧:  يف املغازي األوىل ومؤلفوها"هورفتس"من هذا القبيل عند دعاءات ا راجع )٩٠٢(
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  عـدد مـن  على هذا األساس ينبغي أن نفسر تعديل و ،املغازي و يف علم السرية  
  .اغريمه والواقديو إسحاق النقاد البن

 : قال.إسحاق بن معني عن ابن     سألت حيىي " :من ذلك قول املفضل الغاليب    
 إسحاق ن مغازي ابن  سئل ع  و عن ابن شهاب   و ،)٩٠٣("كان ثقة حسن احلديث   "

افعي روى حرملة عن الش    و ،)٩٠٤(-إسحاقيعين ابن   -هذا أعلم الناس ا      :قال
قـال   و ،)٩٠٥("إسـحاق   فهو عيال على حممد بن     من أراد أن يتبحر يف املغازي     

 وابن" :زرعة الرازي  أبو   قال و ،)٩٠٦(" حلفظه ،أمري املؤمنني  إسحاق ابن" :شعبة
 فـرأوا صـدقاً   ، علم على األخذ عنه   رجل قد أمجع الكرباء من أهل ال       إسحاق

 إسـحاق  وحملمد ابن" :يقول ابن عدي و،)٩٠٧(" ابن شهاب له  ة مع مدح  ،خرياًو
 الفـضل إال أنـه       من لو مل يكن له    و ،قد روى عنه أئمة الناس     و ،حديث كثري 

االشتغال مبغـازي    إىل   ،صرف امللوك عن االشتغال بكتب ال حيصل منها شيء        
قد صـنفها   و،لكانت هذه فضيلة سبق إليها    ، لقمبدإ اخل  و مبعثه و rرسول اهللا   

قد فتشت أحاديثه الكثري فلم أجد ما يتهيأ أن يقطع           و ،بعده قوم مل يبلغوا مبلغه    
هو  و ،شيء بعد الشيء كما خيطئ غريه     اليهم يف    أو   رمبا أخطأ  و ،عليه بالضعف 

  .)٩٠٨("ال بأس به
                                                

  .٧/٣٥:  سري أعالم النبالء)٩٠٣(
  .٧/٣٦:  نفسه)٩٠٤(
  .٧/٣٦:  نفسه)٩٠٥(
  .٥/٣٠:  ذيب التهذيب)٩٠٦(
  .٥/٣٠:  نفسه)٩٠٧(
  .٣٢-٥/٣١:  نفسه)٩٠٨(
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 شرق األرض هو ممن طبق ذكره     : "مما قاله اخلطيب البغدادي يف الواقدي     و
 الطبقـات  والـسري  وسارت بكتبه الركبان يف فنون العلم من املغازي     و ،غراو
قال فيه   و ،)٩١٠("الواقدي عامل دهره  : "قال فيه ابن سالم اجلمحي     و ،)٩٠٩("الفقهو

 فـاطرحوه   ،اخلرز بالدر الثمني   و ،خلط الغث بالسمني   و ،مجع فأوعى " :الذهيب
 ،)٩١١("أخبـارهم  و أيام الـصحابة   و مع هذا ال يستغىن عنه يف املغازي       و ،لذلك

 قد تقرر أن الواقدي ضعيف حيتاج إليـه يف الغـزوات          و: "قال يف مكان آخر   و
  .)٩١٢(نورد آثاره من غري احتجاج و،التاريخو

عامة و أمحد مسند وفهذه الكتب الستة، أما يف الفرائض فال ينبغي أن يذكر      
  بـل  ،اءمن مجع األحكام نراهم يترخصون يف إخراج أحاديث أنـاس ضـعف           

 مع أن وزنه عندي أنـه       ،مع هذا ال خيرجون حملمد بن عمر شيئاً        و ،متروكني  و
  .)٩١٣(" ألين ال أمه بالوضع،يروى و،مع ضعفه يكتب حديثه

يف  التـاريخ  و قوال لنؤكد على أن ضعف أهل الـسري       قد أوردنا هذه األ   و
ط ال ينبين عليـه إسـقا      و ،السري و يوجب ضعفهم يف رواية املغازي     احلديث ال 

  .روايتهم باملرة
ال علـى    و ،ليس على احملدث عيب أن يزل يف اإلعراب       و: "يقول ابن قتيبة  

إمنا جيب على كل ذي علم أن يتقن فنـه إذا احتـاج     و الفقيه أن يزل يف الشعر    
                                                

  .٣/٣:  تاريخ بغداد)٩٠٩(
  .٣/٥ تاريخ بغداد )٩١٠(
  .٤٥٥-٩/٤٥٤:  سري أعالم النبالء)٩١١(
  .٤٥٥ – ٩/٤٥٤:  نفسه)٩١٢(
  .٩/٤٦٩: نفسه )٩١٣(
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املؤرخ قـد ال يكـون    و الفضل و  فالناس ال يتساوون يف العلم     ،)٩١٤("الناس إليه 
  . يف علم احلديثبارعاً

 لوجود بعـض    ،نغفل عن حماسنهم   و ،بخس الناس أشياءهم  ال ينبغي أن ن   و
الكالم يف الناس جيب    و: "-رمحه اهللا -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية      ، املساوئ  

   .)٩١٥(" كحال أهل البدع،ظلم و ال جبهل،عدل وأن يكون بعلم
 خاصة فيما يتعلق برواية سرية ،ال بأس أن حناكم املؤرخني بقواعد احملدثني    و

 الواقديو إسحاق  فأكثر ما رواه ابن،لك ال يوجب رد روايام  وذ ،rالرسول  
إذا " : يقول احلافظ ابن حجر يف الواقـدي ، إال ما شذا فيه    ،اطأمها عليه غريمها  و

 فهـو مقبـول عنـد       ،ل املغازي ال غريه من أه    و ،مل خيالف األخبار الصحيحة   
  .)٩١٦("أصحابنا

وايات بعض املؤرخني   لتفات لر من هنا يظهر افت أقوال من قال بعدم اال        
ريادة  إىل   دومنا إشارة  و ، دون ذكر املعدلني   ،ارحني بأقوال    احتجاجاً ،بإطالق

   .هؤالء يف فنهم

  املطلب الثاين
  موقف املؤرخني من األسانيد

 خاصة فيما يتعلق بالروايات     ،يتسم موقف املؤرخني من األسانيد بالتساهل     
 لعلهم يف ذلك يوافقون اإلمـام      و ،قاألخال و سوة بروايات الفضائل  أُ ،التارخيية

                                                
  .٧٨:  تأويل مشكل احلديث)٩١٤(
  .٤/٣٣٧:  منهاج السنة النبوية)٩١٥(
  .٢/٢٩١: تلخيص احلبريال )٩١٦(
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 السنن و احلرام و  يف احلالل  rإذا روينا عن رسول اهللا      " : املشهورة يف قولته أمحد  
ما ال يضع    و ،إذا روينا عنه يف فضائل األعمال      و ،شددنا يف األسانيد  تاألحكام  و

  .)٩١٧(" تساهلنا يف األسانيد،ال يرفعه وحكماً
 هو ما جيمع بـني مـدارس        ، التارخيية ولعل هذا التساهل يف رواية األخبار     

 أو ،مرسـلة  أو ، حيث يكثرون من رواية األخبار مقطوعـة     ،املؤرخني املختلفة 
 ،الطـربي  و بن خيـاط  خليفة   و الواقديو إسحاق هذا هو صنيع ابن    و ،منقطعة

 ، مهما كان ضـعفه    ، عدم التفريط يف اخلرب     الرغبة يف  لعل عذرهم يف ذلك هو    و
 مث إـم    .تضيع فائـدة بتجاهلـه     أو   ،لعلم بإمهاله خشية أن يفوم شيء من ا     

 مـن   ،ضعفه أو   ، لكي يقف القارئ على قوة اخلرب      ،راويه إىل   يسندون كل خرب  
 أو  طريقة نقله من حيث االتصال     و ،اروحني أو   ة العدول تخالل النظر يف روا   

بذلك يرون أم    و ،خمالفته هلا  أو   موافقته لألصول  و ، ومن خالل متنه   ،االنقطاع
 قبل أن حيـول     ،ذلك بتبليغ ما وصل إليهم من طرق خمتلفة        و ،قد أدوا ما عليهم   

  .بني نقله واملوت بينهم
فما يكن يف كتايب هذا من خرب ذكرناه عن بعض          " :يقول الطربي رمحه اهللا   

 يستبشعه سامعه من أجل أنه مل يعرف له وجهاً         أو   ، مما يستنكره قارئه   ،املاضني
يت إمنا أُ  و ،ناِلبن قِ نه مل يؤت يف ذلك مِ     أ فليعلم   ،قيقةال معىن يف احل    و ،يف الصحة 

 .)٩١٨( إلينايدإمنا أدينا ذلك على حنو ما أُ و،من بعض ناقليه إلينا

فلـئن  ،  مل يكن ديدم هو التساهل على الدوام         رغم ذلك فإن املؤرخني   و
                                                

  .١٣٤ : اخلطيب البغدادي، الكفاية)٩١٧(
  .١/٥:  تاريخ الطربي)٩١٨(
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 ،وجدناهم يتعاملون بتسامح كبري مع روايات ما قبل اإلسالم من بدء اخلليقـة            
 فعلى العكس ،أخبار اجلاهلية و،تاريخ اليمن يف العهود القدمية و ،تواريخ األنبياء و

التثبت فيما   و التمحيص و ، على استعمال األسانيد   من ذلك جندهم أكثر حرصاً    
  .املغازي ويتعلق بعصر املبعث

 بل كـثري    ،ة روايات املؤرخني كانت ضعيفة واهي     هذا ال يعين أن أغلب    و
 على شروط األحاديـث     حيتوي، و ه الروايات الصحيحة  منها يوافق ما جاءت ب    

 مث  ،سنتناول فيما يلي هذه الروايـات الـصحيحة        و ،املعتربة عند أهل احلديث   
 وخنـتم  ،التـاريخ  ونعقب على أسباب ورود الروايات الضعيفة عند أهل السري     

  .مبوقفنا من هذه الروايات
  :لصحيحةاالسرية على كثري من األخبار  واشتمال كتب التاريخ -١

من املعلوم أن كتب احلديث النبوي ال تشتمل علـى صـحيح األخبـار              
 فبقية الكتب األخرى ال تسلم مـن وجـود          ، فإذا استثنينا الصحيحني   ،وحدها

إذا مل تسلم كتب احلديث من آفات  و، أخرى  بل موضوعة أحياناً   ،أخبار ضعيفة 
 ، الدرايـة  علو كعبـهم يف    و ، على حذق أصحاا يف الرواية     ،القدح و الضعف

  .!فكيف بكتب السرية والتاريخ
إىل التـاريخ تنقـسم      و إذا استوعبنا ذلك تأكد لدينا أن مرويات السرية       و
  :قسمني

 الـسنن  و أورده أصحاب الصحيح  ، قسم ثابت ثبوت األحاديث األخرى       - 
 ،كام تستنبط منه األح   ،ال خالف فيه   هذا النوع  و ،املسانيد بأسانيد مقبولة  و
  .العرب وستؤخذ منه الدروو
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 أو  إرسال وأال تسلم طرقه من جهالة       و ،قسم آخر مل يثبت مبناهج احملدثني     و - 
 ،إن كان ال يصلح للعمل به يف األحكام        و هذا القسم  و ،إعضال يف األسانيد  

  .التنبيه عليه يف حالة الوضع أو ،فإنه يذكر لالستئناس به يف حالة الضعف
  :لسريأصحاب ا ومن أسباب قبول أخبار املؤرخنيو

 من اتصال   : أحاديثهم على شروط األخبار الصحيحة مبيزان احملدثني       اشتمال -
 إسـحاق   ما رواه ابن   :من مناذجه و. غري ذلك  و ،النقل عن الثقات   و ،السند

 أرسل زيد بـن ثابـت    rفيه أن النيب     و ،بإسناد رجاله ثقات يف قتلى أحد     
 .)٩١٩(يثاحلد ...به رمق و فوجده بني القتلى،يتفقد أنس بن النضر

  كتابـة : ومـن مناذجـه   .وجود شواهد ومتابعات للحديث إن كان ضعيفاً       -
  ألن ابـن   ؛فإسناده صحيح لغريه   ،)٩٢٠( يف اهلجرة   لسراقة كتاباً  tبكر   أيب

 .)٩٢١(توبع يف صحيح البخاري إسحاق
 ،الـسري  و هو كثري يف كتب التـاريخ      و ، اخلرب ملا جاء يف الصحيحني     موافقة -

قـد   و ،د يتـيم األب   ِل وr غريه من أن النيب      و دي ما ورد عند الواق    :منهو
 .)٩٢٢(صحت الرواية بذلك عند مسلم

 : كان عام الفيل قال خليفة بن خيـاط r الروايات من أن مولده    هما تفيد و
  .)٩٢٣(وهو اتمع عليه

                                                
  .٢/٤٤:  وشرح املواهب اللدنية،٢/٢٣٩:  جممع البحرين)٩١٩(
  .١٠٤ – ٢/١٠٢:  السرية النبوية)٩٢٠(
  .٢٤٨ – ٧/٢٣٠:  فتح الباري)٩٢١(
  .٣/١٣٩٢:  صحيح مسلم)٩٢٢(
  .٥٣:  تاريخ خليفة بن خياط)٩٢٣(
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 كما قـرر    ،بالسماع فحديثه حسن   إسحاق  فإذا صرح ابن   :التصريح بالسماع 
  قول ابن  : منها ،مناذجه كثرية  و .ن حجر اب و  مثل الذهيب  ،ذلك نقاد احلديث  

 عن أصحاب رسول اهللا     ، عن خالد بن معدان    ،حدثين ثور بن يزيد    :إسحاق
r... إسـحاق   فقد صـرح ابـن     ، هذا إسناد حسن   :قالوا :)٩٢٤(احلديث 

 )٩٢٥(قال ابن كثري هـذا إسـناد جيـد قـوي     و،هو صدوق  و ،بالتحديث
  . )٩٢٦(صححه احلاكم ووافقه الذهيبو

 بن الـزبري    اهللا عبد بن عباد بن      حدثين حيىي  :إسحاق ابنومنه كذلك قول    
  .)٩٢٧(اخلرب.. . من هلب كان عائفاًأن أباه حدثه أن رجالً

 ،سفيان الثقفي  أيب    بن اهللا عبدحدثين عبد امللك بن      :إسحاق منه قول ابن  و
 ،جهل أبو    فابتاعها منه  ،مكة إىل    قال قدم رجل من إراش بإبل له       ،كان واعية و

  .)٩٢٨(اخلرب ...افمطله بأمثا
إن مل يبلغ درجة  وما ينفرد به: "قائال إسحاق يدقق ابن حجر يف حال ابن    و

إمنا يصحح له من ال يفرق       و الصحيح فهو يف درجة احلسن إذا صرح بالتحديث       
هذه طريقة ابـن     و جيعل كل ما يصلح للصحة صحيحا      و احلسن و بني الصحيح 

  .)٩٢٩("من ذكر معه وحبان
                                                

  .١/١٥٩:  السرية النبوية)٩٢٤(
  .١/٢٢٩:  البن كثري، السرية النبوية)٩٢٥(
  .٢/٦٠٠:  املستدرك)٩٢٦(
  .١/١٨٠:  البن هشام، السرية النبوية)٩٢٧(
  .١/٣٨٩:  البن هشام، السرية النبوية)٩٢٨(
  .١١/١٦٣:  فتح الباري)٩٢٩(
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 ول أخبار أصحاب السري منها أن تضارب اآلثار       هناك ضوابط أخرى لقب   و
 . فإا تدل مبجموعها على أن للقصة أصالً       ،ثر ال خيلو من مقال    أإن كان كل    و
  .مناذجه كثرية يف كتب السرية والتاريخو
  : الرواية يف بعض أخبار املؤرخني أسباب ضعف-٢

 أصحاب السري يف مرويام يف اسـتعمال أسـاليب         و  مل يتشدد املؤرخون  
 ،دخول كثري من الروايـات املرسـلة       إىل    مما أدى  ،تساهلوا يف النقل   و ،احملدثني

  . كتبهم يفةق بل املوضوعة املختل،املنكرة و،الشاذة و،املنقطعةو
  : منها،عديدةأمور  إىل تعود أسباب ضعف كثري من روايامو
 خمـالفيهم، خذ عليهم من طرف هذا من أكثر ما أُ و : عدم ذكر األسانيد   - أ

 ألن سقوط السند يغين عـن       ،لذين صمتوا عن نقد الوقائع الواردة دون إسناد       ا
 ،يراد األسانيد باالختـصار   إيعتذر املؤرخون عن     و .الكالم فيما سواه من حقائق املنت     

 ، كما يقولون بأن الوقائع اليت رووها دون إسناد هي مما اشـتهر           ،اهلروب من اإلطالة  و
  .غريه وهد له يف الصحيح وله ما يش،العام وذاع عند اخلاصو

 فنحن جند   ،أصحاب السري  و ،ؤرخون ابتدعه امل  سقاط اإلسناد ليس شيئاً   إو
 دون  ،سـلوبه اخلـاص   أُيسوق اخلرب ب   أحياناً و ،الزهري يستعمل اإلسناد أحياناً   

 وجدوا  ،الواقدي و ،أبو معشر و ،إسحاق عندما جاء ابن   و ،اعتماد على األسانيد  
فتجاوزوا هذه األسانيد يف كثري من    ؛  بعض األخبار ترك اإلسناد قاعدة مقررة يف      

  .)٩٣٠(الوقائع اليت أوردوها
                                                

 نـدوة العنايـة بالـسنة       : الدكتور فاروق محادة   ،السرية النبوية يف القرن الثاين للهجرة     أعالم   )٩٣٠(
  .١٠–٩: والسرية
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 فقـد يكـون   ،ال يعين عدم ذكر اإلسناد أن احلديث ضعيف على الدوام و
 ،دون إسناد إسحاق  ما رواه ابن:مثال الصحيح و. دوما أو   ،حسناً أو   صحيحاً

ـ      و ،ملا ازم املشركون أتوا الطائف     و :قال عـسكر   و ،وفمعهم مالك بـن ع
من توجه قبل أوطاس أبا عـامر         يف آثار  rفبعث رسول اهللا    ، بعضهم بأوطاس 

 ،)٩٣١(احلـديث .. . فناوشوه القتال  ،اس بعض من ازم   نفأدرك من ال  ، األشعري
معنـاه يف   و،هو صـحيح  و،بدون إسناد  إسحاق  هكذا ذكره ابن   :قال األلباين 

  .)٩٣٢(البخاري
 ،هذا العمل معيب عند احملـدثني     و : اجلمع بني الروايات يف سياق واحد      -ب

ن أقـد روي     و :)٩٣٣(ليصهصعوبة خت  و ،الثقات ببعضه  و الختالط كالم الضعفاء  
 يشتهي احلديث    كان رجالً  :فقال إسحاق ابن حنبل ذكر حممد ابن     أمحد   اإلمام

 ، أمحـد  سألت إسحاق بنا :قال أيوب ... فيأخذ كتب الناس فيضعها يف كتبه     
اهللا إين   و ، ال :حبديثه تقبله؟ قـال    إسحاق إذا تفرد ابن   اهللا عبديا أبا    ":فقلت له 

 )٩٣٤(" وال يفصل كالم ذا من كالم ذا       ،رأيته حيدث عن مجاعة باحلديث الواحد     
 الذي يستعمل طريقة اإلسناد اجلمعي بانتظـام  ،هذا كذلك هو صنيع الواقدي  و

 ،ديـة  مث يورد بعد ذلك روايات فر، ليقدم املواد األساسية عن كل غزوة     ،تقريباً
  .)٩٣٥(روايات مباينة أو ليعطي تفاصيل أخرى

                                                
  .٤٢٥ – ٤٢٤:  للغزايل، فقه السرية)٩٣١(
  .٤٢٥: ختريج ناصر الدين األلباين:  للغزايل، فقه السرية)٩٣٢(
  .٢/٤٠٥:  ضياء العمريأكرم،  السرية النبوية الصحيحة)٩٣٣(
  .١/١١:  وعيون األثر،٢٣٠- ٢٢٩:  الكفاية)٩٣٤(
  .٣٠: الدوري،  حبث يف نشأة علم التاريخ عند العرب)٩٣٥(
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 البـد   ،أصحاب السري لإلسناد اجلمعي    و لبيان أسباب استعمال املؤرخني   و
 إىل من التذكري بأن طريقة احملدثني يف عرض أحداث الـسرية النبويـة تـؤدي            

تكـرر بعـضها بتكـرر       و ، بسبب انقطاع األحداث   ، القارئ التشويش على 
 ، يف فهمهـا   يسهم مما ال    ،رة متسلسلة عن الوقائع   عدم وضوح صو   و ،الروايات

  رأينا الواقدي يومـاً : يقولالسميت مسعت : احلريب إبراهيم قال   ،ستفادة منها االو
 ؟فقلنا أي شـيء تـدرس     ، هو يدرس    و ،اسطوانة يف مسجد املدينة    إىل   جالساً
ثنا  تقول حـد ، هذا الذي جتمع الرجال  : له قلنا يوماً  و . جزئي من املغازي   :فقال
 :فقال، نا حبديث كل واحد على حدة     تلو حدث ، جئت مبنت واحد     و فالن و فالن

فغاب عنا مجعة مث جاء بغزوة أحد عـن عـشرين           ، قلنا له قد رضينا     ، يطول  
  .)٩٣٦(األمر األول إىل  ردنا: فقلنا،جلداً

 عن صنيع املؤرخني يف مجع أسـانيد        يقول الدكتور حممد محيد اهللا مدافعاً     
 فاحلـديث ال    :التاريخ و لكن هذا يتعلق بالفرق بني احلديث     و: "دةالواقعة الواح 

أما التاريخ   و ،قعةا بل شهادة كل شاهد على معرفة الو       ،يتطلب فيه قصة مربوطة   
 كقصة ،  ولكن غرضه هو اإلخبار عن الواقعة التارخيية         ، على احلديث  يبقفهو ي

لـيس   و ، البيانات   تكرار و ، بدون إثقال الكالم بتكرار األسانيد     ،مربوطة كاملة 
 فقد نقـرأ يف  ،الزهري أيضاً إىل   سب مثل هذا  فقد ن ، إسحاق هذا من إجياد ابن   

حدثنا ): باو طبع أور  ١٥١٨ سلسلة أوىل ص     ٦يف أحوال سنة    ( تاريخ الطربي   
عن علقمة بـن    ، زهريعن ال  إسحاق قال حدثنا سلمة عن حممد بن     ، ابن محيد 

عن عبيد اهللا بن و- عروة بن الزبري  وعن - بن املسيب  وعن سعيد -وقاص الليثي   
                                                

  .٣/٧:  وسري أعالم النبالء،٣/٧:  تاريخ بغداد)٩٣٦(
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بعض القوم  و، قد حدثين بعض هذا احلديث كلٌّ: قال الزهري  - بن عتبة  اهللا عبد
 كان ابـن  و"قد مجعت كل الذي حدثين القوم        و قال، كان أوعى له من بعض    

مل يطعن طـاعن     و ، فتاله يف منهجه املنطقي    ،من أرشد تالميذ الزهري    إسحاق
لقد نقرأ يف ،  عروة بن الزبري يف نفس املنهج      بقهما مجيعاً  بل س  ،على الزهري هلذا  

 مـروان وعن عروة بن الـزبري  وعن الزهري  .. .: "بن حنبل  أمحد   مسند اإلمام 
. )..."٤/٣٢٨) "...(٤/٣٢٣.." (.يزيد أحدمها صـاحبه   ، املسور بن خمرمة  و

مروان بن احلكـم     و عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة        أخربين :قال الزهري 
  .)٩٣٧()٤/٣٢٨..."( يصدق كل واحد منهم حديث صاحبه

مما جيب لفت النظر إليـه   و،له أمثلة أخرىو: " الدكتور حممد محيد اهللا  قال
 الذي قال ما قال     ،ذلك اإلمام احملترم  ، ابن حنبل  أمحد   هو أن كل هذا يف مسند     

ال يفصل كالم ذا من     و ،حيدث عن مجاعة باحلديث الواحد    "ألنه   إسحاق يف ابن 
مع  و )٩٣٨(" بنفس املنهج من التدليس    يومع ذلك يقبل حديث عروة إذا ر       و ،"اذ

 ، إذا كان احملدث متقنـاً     ،ذلك فقد تسامح العلماء يف استعمال اإلسناد اجلمعي       
  .مل يكن غرضه هو التدليس و،اختالفهم و يعرف اتفاق شيوخه، حلديثهمميزاًو

من : "اه ابن هشام  لإلسناد اجلمعي ما رو    إسحاق بنامن مناذج استعمال    و
 ،عاصم بن عمر بن قتادة     و ، فحدثين حممد بن مسلم الزهري     :إسحاققول ابن   

غريهم من علمائنا   و  عن عروة بن الزبري    ،يزيد بن رومان   و ،بكر أيب    بن اهللا عبدو
 فاجتمع حديثهم فيما سقت     ، قد حدثين بعض هذا احلديث      كلٌّ :عن ابن عباس  

                                                
  . كط وكي: ص:املقدمة، الدكتور حممد محيد اهللا ،  سرية ابن إسحاق)٩٣٧(
  . كي:ص: املقدمة:  نفسه)٩٣٨(
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فأخربين من   إسحاق  قال ابن  :قولهو .")٩٣٩(احلديث.. .: قالوا ،من حديث بدر  
  قـاال  ، عن عروة بن الزبري    ،يزيد بن رومان   و ال أم عن عكرمة عن ابن عباس      

  .)٩٤٠(احلديث....قد رأت عاتكة بنت عبد املطلبو

 ،السري مرسلة ود كثري من الروايات يف كتب التاريخِرت : إرسال األسانيد  -ج
 غري مقبول حىت يرد     ،املرسل ناقصاً يعتربون اإلسناد    و ،احملدثون يرفضون ذلك  و

داود يف رسالته ألهـل      أبو   قال، التابعي إىل   يصح أو    من طريق أخرى   موصوالً
 ،أما املراسيل فقد كان حيتج ا العلماء فيما مضى مثل سفيان الثـوري            : "مكة

 تابعه على ذلـك    و ، حىت أتى الشافعي فتكلم فيه     ،األوزاعي و ،مالك بن أنس  و
 فلما  ،فقد كان العلماء حيتجون باملرسل قبل الشافعي       )٩٤١("هغري و بن حنبل أمحد  

فر فيها  ا اليت تتو  ،بعض املراسيل  و ،استثىن مراسيل سعيد بن املسيب     و ،جاء ردها 
  .)٩٤٢(شروط أخرى

 :إسـحاق بن   قول ا  :أهل السري للمراسيل   و من مناذج استعمال املؤرخني   و
برواية عبيد اهللا    )٩٤٣( مثان  سنة ، بقني من شهر رمضان    وكان فتح مكة لعشر ليال    

ينبغي التنبيه أن املراسيل ليست كلها       و .)٩٤٤(rمل يدرك الرسول     و ،اهللا عبد بنا
                                                

  .١/٦٠٦:  البن هشام،السرية النبوية )٩٣٩(
  .١/٦٠٧:  البن هشام، السرية النبوية)٩٤٠(
  .٢٤:  رسالة أيب داود إىل أهل مكة)٩٤١(
  .٢٣٤:  البن رجب احلنبلي، شرح علل الترمذي)٩٤٢(
  .٣/٢٨٥:  البداية والنهاية)٩٤٣(
 عـن   ،اق عن ابن إسح   ،قد وصل أبو داود وابن ماجة هذه الرواية من طريق حممد بن سلمة            و )٩٤٤(

 ،١/٢٨٠: سنن أيب داود  ، بن عباس رضي اهللا عنهما    ا عن   اهللا، عبد عن عبيد اهللا بن      ،الزهري
= 
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بعـضها يتقـوى بتعـدد    و ،)٩٤٥(سعيد بن املـسيب قويـة       فمراسيل ،ضعيفة
  .)٩٤٦(خمارجها

أهل السري روايات  و ما جند يف روايات املؤرخني  كثرياً :املبهم الرواية عن    -د
فيما يلي بعض الصيغ الـيت  و ،إسحاق هذا صنيع ابن   و ،فون ال يعر  ،فيها جماهيل 

  :يستعملها يف هذا اال
  .)٩٤٧(بعض أهل العلم -
 .)٩٤٨(بعض أهل عمر -
  .)٩٤٩(اهللا عبدبعض أهل عباس بن  -
  .)٩٥٠( بن الزبرياهللا عبدبعض أهل عامر بن  -
 .)٩٥١(رجال من قوم عاصم بن عمر بن قتادة -
 .)٩٥٢(شيخ من قريظة -
 .)٩٥٣(نفر من األنصار -

                                                = 
  .١/٣٤٢: هوسنن ابن ماج

  .٢/٤٦:  وطبقات ابن سعد،٦٤:  راجع تاريخ خليفة بن خياط)٩٤٥(
  .٤٤٣ -١٣/٤٤٢:  راجع تفسري الطربي)٩٤٦(
  .٢٩٩ -٢٢٩ – ٢٢٧ -٢١٧ -١٩٢ -١/١٥٤:  البن هشام، السرية النبوية)٩٤٧(
  .١/٢٩٩:  البن هشام، السرية النبوية)٩٤٨(
  .١/١٥٦:  نفسه)٩٤٩(
  .١/٢٧٨:  نفسه)٩٥٠(
  .١/١٩٥: نفسه)٩٥١(
  .١/١٩٦:  نفسه)٩٥٢(
  .١/١٩١:  نفسه)٩٥٣(
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 .)٩٥٤(أم من ال -
  .)٩٥٥(شيخ من األنصار -
 .)٩٥٦(رجل من أسلم -
 .)٩٥٧(حدثت -
 .)٩٥٨(ذكر يل -
 .)٩٥٩( احلديثيبعض من يرو -
 .)٩٦٠(عن فالن عن أشياخ من قومه -
  قول ابـن   :مثاله و ، يف أكثر من طبقة    راٍو مبهم قد يكون إسناد اخلرب فيه      و
 أن الـذي نـزل يف       ،ن أسلم  عن رجال مِ   ،فحدثين بعض أهل العلم    :إسحاق
 بن جندب بن يعمر بن دارم بن عمرو بـن           : ناجية r رسول اهللا    بسهم قليب
ـ    و ،حارثة أيب   بن سهم بن سالمان بن أسلم بن أخصى بن         وائلة هو سائق بن د

  .)٩٦١(rاهللا  رسول

ال هو   و ،مسه لكنه مل يشتهر بطلب العلم     ا ب قد يكون هذا اهول مذكوراً    و
                                                

  .٢٠٩-١٩٤ -١/١٠٠:  البن هشام،السرية النبوية )٩٥٤(
  .١/١١:  نفسه)٩٥٥(
  .١/٢٦٠:  نفسه)٩٥٦(
  .٢/٣ و٢٧١ -٢٢٦ -١/١٨١:  نفسه)٩٥٧(
  .٦-٢/٤: نفسه )٩٥٨(
  .١/١٩٥:  نفسه)٩٥٩(
  .٢/٢٣٣:  تاريخ الطربي)٩٦٠(
  .٣/٣١٠:  البن هشام، السرية النبوية)٩٦١(
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ن أقل ما ترتفع به اجلهالة      أل، مل يرو عنه إال راو واحد        أو   ،معروف عند العلماء  
 ما  :من أمثلة هذا النوع    و )٩٦٢( من املشهورين بالعلم    عنه اثنان فصاعداً   يأن يرو 

سفيان بعد إدبـار املـسلمني يف        أيب   يف غزوة حنني من قول     إسحاق رواه ابن 
عالثة حممـد    أبو    يف إسناده  ،)٩٦٣("ال تنتهي هزميتهم دون البحر    : "اجلولة األوىل 

  . وهو جمهول ال يعرف،عمرو بن خالد بنا
إذا : "إسـحاق شيبة مسعت ابن منري يقول عن ابـن          أيب   يقول يعقوب بن  

يت من أنه إمنا أُ  و ، صدوق ،حدث عمن مسع منه من املعروفني فهو حسن احلديث        
  .)٩٦٤(" حيدث عن اهولني أحاديث باطلة

من مناذج رواية خليفة بن خياط عن ااهيل ما رواه يف تـاريخ غـزوة               و
 بإسناد فيـه جمهـول عـن      ، للنصف من شوال   ،أا كانت يوم السبت    و ،أحد

  .)٩٦٥(يزيد بن رومان والزهري
يعتين أهل احلديث ببيان حـال أهـل         :البدع و  الرواية عن أهل األهواء    -  ه

املـذاهب يف    و  لتأثري هذه البدع   ،غريهم و املعتزلة و القدرية و األهواء من الشيعة  
القـول   و ، أهل السري متهمون بالتـشيع     داًعدقد سبق أن رأينا أن       و ،مرويام

 ، مثل حممد بن السائب الكلـيب      ،خاصة منهم األخباريون   و ،االعتزال و ،بالقدر
  ممن جند هلم روايات كثرية عنـد ابـن         ،سيف بن عمر التميمي    و ، خمنف أيبو

  .الطربي و،خليفة بن خياط و،الواقديو ،إسحاق
                                                

  .٢٠٣: مجال الدين القامسي،  قواعد التحديث يف فنون مصطلح احلديث)٩٦٢(
  .٤٤٤ – ٢/٤٤٣:  البن هشام، السرية النبوية)٩٦٣(
  .٥/٣٠:  ذيب التهذيب)٩٦٤(
  .٩٧:  تاريخ خليفة بن خياط)٩٦٥(
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 ،رواية عن أهـل األهـواء     يف ال  الفقهاء و قد اختلفت آراء علماء احلديث    و
 كما يفهم من قول اخلطيب البغدادي       ،عدم قبوهلا  و ، اجلمهور هو رفضها   رأيو

فقبـل  ، البدع املكفـرة     و فرق البعض بني البدع غري املكفرة     و )٩٦٦(يف الكفاية 
من ال يدعو    و ،بدعته إىل   بني من يدعو   و ،)٩٦٧(ردها يف الثانية   و الرواية يف األوىل  

 كل مكفـر    درالتحقيق أنه ال ي   و: " حجر عندما قال   أنصف احلافظ بن   و ،إليها
فلو ، قد تبالغ فتكفر خمالفيها    و ،ببدعته ألن كل طائفة تدعي أن خمالفيها مبتدعة       

 روايته  در فاملعتمد أن الذي ت    ، الستلزم تكفري مجيع الطوائف    ،أخذ ذلك بإطالق  
كذا من اعتقـد     و ، من الدين بالضرورة    من الشرع معلوماً    متواتراً من أنكر أمراً  

  مع ورعه  ،ذلك ضبطه ملا يرويه    إىل   انضم و ،أما من مل يكن ذه الصفة     ، عكسه
  .)٩٦٨(" فال مانع من قبوله،تقواهو

 ، مل يثبت عليهم   ،األهواء و التاريخ من البدع   و  به أهل السري   يوكثري مما رم  
 ههنا أمر  ": يقول مجال الدين القامسي رمحه اهللا      ،بل هو من ادعاءات خصومهم    

 ممن  ل عدوا يف مصنفام كثرياً    التعديو هو أن رجال اجلرح    و ،ينبغي التفطن إليه  
 أو  ،سندهم يف ذلك ما كان يقال عن أحد من أولئك أنه شيعي            و ، ببدعة   رمي

 الً تقو مع أن القول عنهم مبا ذكر قد يكون       ، غري ذلك    أو   ،ناصيب أو   ،خارجي
لتشيع من رواة الصحيحني ال تعرفهم  ممن رمي بااًن كثريمما يدل عليه أ   و ،افتراءو

 "الكـشي "قد راجعت من كتـب رجـال الـشيعة كتـاب       و. الشيعة أصالً 
                                                

  .١٢٤: كفاية ال)٩٦٦(
  .١٤٩:  مقدمة ابن الصالح)٩٦٧(
  .٢٤:  شرح خنبة الفكر)٩٦٨(
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بالتـشيع يف   – عمن سلفه     نقالً –فما رأيت ممن رماهم السيوطي      " النجاشي"و
 ...عشرون إال راويـني  وهم مخسةدعد وكتابه التقريب ممن خرج هلم الشيخان 

هي أنه ينبغي الرجوع يف املرمي       و ،دة جليلة  وفائ  مهماً قد استفدنا بذلك علماً   و
وف مـن   املعـر  و ،الـدخيل  و ها يظهر األصيل   فب ،مصنفات رجاهلا    إىل   ببدعة

  .)٩٦٩("املنكور
 وعلة ضعف املرويات الـيت      :املدلسة و املعضلة و  رواية األحاديث املنقطعة   -و

 كما يـشترط    ، عدم اتصال أسانيدها   :تدليس أو   عضالإ أو   يوجد فيها انقطاع  
  . علماء احلديثذلك

 أو  ،أكثـر  أو   ، إذا سقط منه راو واحد يف موضع       يكون اإلسناد منقطعاً  و
  .)٩٧٠(يدخل فيه املرسل و،ذكر فيه رجل مبهم

 أيب  ما رواه عن سعيد بـن      :إسحاق الروايات املنقطعة عند ابن    من أمثلة و
 من حديث مشاركة أم عمارة نسيبة بنت كعـب املازنيـة يف             ،زيد األنصاري 

 ،)٩٧٢(ما رواه يف سرية خالد بن الوليد من دفع ديات القتلـى    و ،)٩٧١(غزوة أحد 
 ألن  ؛دها منقطع اإسن و ، علي الباقر   بن جعفر حممد  أيب   هذه األخرية من مراسيل   و

  .)٩٧٣( ٩/٣٥١ كما يف ذيب التهذيب هـ٥٦ و٤٠الباقر ولد بني 
 ، كما فعل مع الزهري،عن كثري من التابعني مباشرة    إسحاق قد روى ابن  و

                                                
  .٢٠٣: القامسي،  قواعد التحديث)٩٦٩(
  .٣٤١: الدكتور حممد عجاج اخلطيب،  أصول احلديث وعلومه)٩٧٠(
  .٣/٨١:  البن هشام، السرية النبوية)٩٧١(
  .٢/٤٣٠:  نفسه)٩٧٢(
  .٢/٤٩٣:  السرية النبوية الصحيحة)٩٧٣(
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عبيـد   و ،يظحممد بن كعب القر    و ،خالد بن معدان  و ،جماهد و ،عطاء و ،وةعرو
  .)٩٧٤(عمري بنا

يزيد بـن    و ،عروة و ،الزهري و ،كما روى الواقدي عن سعيد بن املسيب      
يزيـد بـن     و ،عاصم بن عمر بـن قتـادة       و ،حممد بن كعب القرظي    و ،علي

  .)٩٧٥(رومان
 ،)٩٧٦(نيابن يزيد يف غزوة حـن      و ،كما أخرج الطربي بسندين عن السدي     

  .)٩٧٧(سعيد بن جبري يف مشاركة املالئكة يف غزوة حنني إىل بسندهو
منه  و ،بشرط التوايل  أكثر من اإلسناد   أو   نييقصد باإلعضال سقوط راوي   و

 احلـال إذا    يساويه يف سوء   و ،ملنقطع بل هو دونه    فهو كا  ،ما يرسله تابع التابعي   
  : من موضعأكثركان االنقطاع يف 

 ما رواه ابـن     : منها ،كثرية من الروايات املعضلة   مناذج   إسحاق عند ابن و
 ،األنصار وادع فيه اليهـود     و  بني املهاجرين   كتب كتاباً  rهشام من أن النيب     

اشـترط   و ، وشـرط هلـم    ،)٩٧٨(أمـواهلم  و أقرهم على دينـهم    و ،عاهدهمو
 علـى هـذه      تعليقاً -رمحه اهللا - يقول الشيخ ناصر الدين األلباين       .)٩٧٩("عليهم

                                                
  .٢/٢٦١ و٢٩٧ – ٢٧٥ – ٢٦١ – ٢١٨ -١/١٥٣:  البن هشام،ية السرية النبو)٩٧٤(
-٩١-٧٣-٧٢-٦٣-٦٠-٥٩-٥٦-٤٦-٣٨-١٨-١٥-١١-١/١٠:  مغازي الواقـدي   )٩٧٥(

١٠٣.  
  .١٠٣-١٠/١٠١:  تفسري الطربي)٩٧٦(
  .١٠/١٠٣:  نفسه)٩٧٧(
  .٣٤٠:  حممد عجاج اخلطيب، أصول احلديث)٩٧٨(
  .٢/١٨:  البن هشام، السرية النبوية)٩٧٩(
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 قـال ابـن     :فإن ابن هشام رواه يف السرية     ، ا ال يعرف صحته   هذا مم : "الرواية
 قد نقله ابن كثري عن ابن      و ، فهو معضل  ،فذكره هكذا بدون إسناد    ...إسحاق
 مما يدل على أنه ليس ، على خالف عادته ،ومل يزد عليه يف خترجيه شيئاً      ،إسحاق
  .)٩٨٠("األسانيد و عند أهل العلم بالسريةمشهوراً

حدثين يعقوب بن عتبة بـن املغـرية بـن       و :إسحاقبن   قول ا  :ومنه أيضاً 
هذا  و ،)٩٨١("اخلرب ... غالم له نصراين أعزل    اهللا عبدقتل عثمان بن    "األخنس أنه   

عنـد الطـربي    و،)٩٨٢(ة من صغار التابعني ب ألن يعقوب بن عت    ،احلديث معضل 
يف عـدد قتلـى      هنفسلسبب  ل ،رواية أخرى من طريق يعقوب بن عتبة معضلة       

  .)٩٨٣(هوزان
  .اه عنعنةيالواقدي خاصة ما روو إسحاق  فقد ام به ابن:ما التدليسأ

 ما رواه الطربي عن علي بـن        :ومن مناذج الروايات اليت ورد ا التدليس      
حدثنا الزجني بن خالد    : حدثنا حممد بن عمارة القرشي قال      :حرب املوصلي قال  

 اهللا عبـد ملا خرج عبد املطلـب ب     : عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال        
متهودة من أهل   ، طمة بنت مر  يقال هلا فا  ، عمثمر به على كاهنة من خ     ، ليزوجه

هل لـك أن    ،  له يا فىت   :فقالت، فرأت يف وجهه نوراً   ، قد قرأت الكتب  ، تبالة
   :فقال، أعطيك مائة من اإلبل و،تقع علي اآلن

                                                
  .٢٦-٢٥: األلباين، ديث النبوي والسرية دفاع عن احل)٩٨٠(
  .٣/٧٨:  والطربي،٢/٤٥٠:  البن هشام، السرية النبوية)٩٨١(
  .١/٢٢٣: ي  إبراهيم بن إبراهيم قريب، مرويات غزوة حنني وحصار الطائف)٩٨٢(
  .٣/٧٨:  تاريخ الطربي)٩٨٣(
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  ل فأستبينهـح احلـل الو        هـات دون فاملم أما احلرام
  )٩٨٤(مر الذي تبغينهفكيف باأل

   .تدليسه معيب و ابن جريجتدليس من فيه ؛وهذا اإلسناد ضعيف
   :املنكرة و رواية األحاديث الشاذة-ز

 ،التاريخ بروايات خيالفون فيها غريهـم    و  يتفرد أهل السري    أحياناً حيدثقد  
  .دثنيهو من قبيل املنكر يف عرف احمل منها ما و،منها ما هو من قبيل الشاذ

: أهل التعديل فيه وبعد أن نقل أقوال أهل اجلرح إسحاق هيب يف ابن  قال الذ 
 ففيهما تفرد به   و ،حسن احلديث صاحل صدوق    إسحاق الذي يظهر يل أن ابن    و"

  .)٩٨٥("قد احتج به األئمة و،نكارة فإن يف حفظه شيئاً
  :ما ورد يف كتب الصحاح إسحاق ومن الروايات اليت خالف فيها ابن

 أيب   بن ،أن أمريهم مرثد   و ،أصحاب الرجيع ستة نفر   ما ذكره من أن عدد       -
 قال ،)٩٨٦(هم عاصم بن ثابتأمري و،ا عددهم عند البخاري عشرة مرثد بينم 

  .)٩٨٧(ما يف الصحيح أصح و:احلافظ ابن حجر
قد انتقده احلافظ    و ، قبل وفاته  r طالب عم الرسول   أيب   ما رواه يف إسالم    -

 . ما رواه البخاري رمحه اهللا      وهو ،عارضه ما هو أصح منه     ":ابن كثري بقوله  
كلمهم به هـو علـى ملـة         كان آخر شيء  و ... :فيها و ،مث ساق روايته  

                                                
  .٢/٣٣٢:  تاريخ الطربي)٩٨٤(
  .٣/٤٧٥:  ميزان االعتدال)٩٨٥(
  .٣٨٠٨:  احلديث رقم،اب املغازيكت صحيح البخاري، )٩٨٦(
  .٢٦٦:  وراجع مناهج التأليف يف السرية النبوية،٧/٣٨٠:  فتح الباري)٩٨٧(
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  .)٩٨٨(املطلب عبد
 بينما عددهم عند    ،)٩٨٩(ما ذكره من أن أصحاب بئر معونة أربعون رجالً        و -

  .)٩٩٠(البخاري سبعون
 ،)٩٩١(معاذ بن جبل وطالب أيب  آخى بني جعفر بن rما نقله من أن النيب      و -

طالب إمنا قدم يف فتح خيرب       أيب    ألن جعفر بن   ؛رض عليه ابن هشام   قد اعت و
 مع ذلك فإن العلماء مل يردوا كل الروايـات الـيت    ،)٩٩٢(يف أول سنة سبع   

إن مل يبلـغ درجـة       و ما ينفرد به  : "ابن حجر  ابن إسحاق، قال  ا  انفرد  
  .)٩٩٣(" إذا صرح بالتحديث، فهو يف درجة احلسن،الصحيح

ذر  أيب    قوله يف قصة إسـالم     : للروايات الصحيحة  من خمالفات الواقدي  و
 وهـو  )٩٩٤(يومني أو بكر بيوم أيب أنه أسلم بعد و،الغفاري أنه كان قاطع طريق  

  .ما مل ترد به رواية صحيحة معتربة
 عمر بن اخلطاب    r روايته يف حديثه عن بين املصطلق يف أمر النيب           :منهاو

تعارضها الروايات الصحيحة   و ،)٩٩٥(اإلسالم إىل   أن ينادي بين املصطلق يدعوهم    
                                                

  .٤/٣٠٩: البن كثري،  البداية والنهاية)٩٨٨(
  .١/١٨٤ابن هشام ،  السرية النبوية)٩٨٩(
  .٢٦٦: ، ومناهج التأليف يف السرية النبوية٣٨٦٠:  صحيح البخاري، كتاب املغازي، احلديث)٩٩٠(
  .١/٥٠٥:  السرية النبوية البن هشام)٩٩١(
  .٢٦٦:  ومناهج التأليف يف السرية النبوية،٢/٣٥٩:  نفسه)٩٩٢(
  .١١/١٦٣:  فتح الباري)٩٩٣(
  .٢٢٤ -٤/٢٢٣:  طبقات ابن سعد)٩٩٤(
  .٤٠٧-١/٤٠٤:  مغازي الواقدي)٩٩٥(
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هـم   ولقط أغار على بين املص r بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب         اهللا عبدعن  
  .)٩٩٦( على املاءىسقأنعامهم ت و،غارون

  :املتروكني ولرواية عن الضعفاء ا-ح
 ، حيث نقلوا أقـوال الكلـيب     ،التاريخ بقيود احملدثني   و مل يتقيد أهل السرية   

 غريهم مـن الـضعفاء     و ، وأيب خمنف  ،سيف بن عمر   و ،يالواقد و ،ابنه هشام و
:  ما رواه الطربي قال    : ومن أمثلة ذلك   ،الوضع و املتهمني بالكذب  و املتروكنيو
 أمد اهللا نبيـه  : قال، عن سعيد،حدثنا ابن محيد ثنا جرير بن يعقوب عن جعفر "
r       هذا احلديث فيه حممد     و )٩٩٧(: يوم حنني خبمسة اآلالف من املالئكة مسومني

  .)٩٩٨( ليس بالقوي يف سعيد بن جبري،فيه جعفر بن املغرية و،محيد وهو ضعيف بنا
قـد اختلـف    و: " يقول الترمذي  ،قد اختلف العلماء يف تضعيف الرجال     و

ا اختلفوا فيما سوى ذلـك مـن         كم ،األئمة من أهل العلم يف تضعيف الرجال      
لمـاء  للعو ":ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية مثل ذلـك يف قولـه           و ،)٩٩٩("العلم

 مثل ما لغريهم من سـائر       ،االختالف و أحواهلم يف ذلك من اإلمجاع     و بالرجال
  .)١٠٠٠("أهل العلم يف علومهم

 موسى بـن عبيـدة   :أيهما أحب إليك  : " بن معني  قد سأل الدوري حيىي   و
 :فقـال  ؟إسـحاق حممد بن  أو ، بن دينار اهللا عبدالسيما يف    و ،الربذي ضعيف 

                                                
  .٥/١٩٩:  وصحيح مسلم،٣/١٢٩:  صحيح البخاري)٩٩٦(
  .١٠/١٠٣:  جامع البيان)٩٩٧(
  .٢١٧-٢١٦: ي الدكتور إبراهيم بن إبراهيم قريب، يات غزوة حنني والطائف مرو)٩٩٨(
  .٥/٧٥٦:  العلل الصغري)٩٩٩(
  .٧:  رفع املالم)١٠٠٠(
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  .)١٠٠١("حبجةلكنه ليس  و،صدوق إسحاق حممد ابن
 .لـيس حبجـة   و، ثقة:أما قول حيىيو ":وقد رد عليه ابن سيد الناس بقوله    

مالـك لقـل     و ،لو مل يقبل إال مثل العمري عبيد اهللا بن عمر          و فيكفينا التوثيق 
  .)١٠٠٢("املقبولون

 يراد أخبار املتروكني  إقد ثبت عند علماء اجلرح والتعديل أنه ال يلزم من           و
هلم صـيغ كـثرية يف    و،كتب االحتجاج اال من تدوينها يف كتاب و الضعفاءو

يذكر " :قوهلم و ،"ال حيتج به   و يروى حديثه  ":رواية حديث الضعفاء مثل قوهلم    
  .)١٠٠٣("يكتب حديثه للمعرفة ":قوهلم و،"حديثه لالعتبار

  :التاريخ و موقفنا من الروايات الضعيفة يف كتب السرية-٣
 ، مـن الروايـات الواهيـة      السري كـثرياً   و ظ الدارس لكتب التاريخ   يالِح

  هـل يتجاهلـها مجلـة   : وحيار يف أمرها ، اليت ال تبلغ درجة الوضع     ،الضعيفةو
  .؟أين ومىت و؟ أم حيتج ا؟تفصيالًو

 ال بأس من التذكري بأن روايـات الـسرية        ، هذا السؤال  نقبل أن جنيب ع   
 أي  ،ما هـو أدىن مـن الـضعيف        و ،الضعيف و ،النبوية تشتمل على الصحيح   

ال إشكال يف الصحيح الـذي   و،إن كان هذا النوع قليالً     و ،املختلق و ،املوضوع
املوضوع الـذي حتـرم       كما ال إشكال يف    ، دون خالف  ،ينبغي االحتجاج به  

 ،املـنت  أو   علل يف الـسند    أو   يبقى جزء كبري به علة     و ،االحتجاج به  أو   روايته
                                                

  .٧/١٩٢: البن أيب حامت،  اجلرح والتعديل)١٠٠١(
  .١/٦٥: البن سيد الناس،  عيون األثر)١٠٠٢(
  .٣/٧٥: عتدال ميزان اال)١٠٠٣(
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  .حول هذا القسم سوف يكون كالمناو
لكرمي والروايات الصحيحة تعطينا صـورة      وينبغي أن نعرف بأن القرآن ا     

، أما اجلزئيات والتفاصيل املتصلة بعصر النبوة فقـد       rكاملة عن سرية الرسول     
، وجاء  ...جاء بعضها يف القرآن نفسه، مثل ما تضمنته سورتا األحزاب والنور          

 خباصة يف أبواب املناقب واملغازي؛ لكن قسما        ،قسم كبري منها يف السنة النبوية     
اصيل وقائع السرية وجزئيات أحداثها مل يستوف شروط الروايـة، فلـم            من تف 

خيرجه املصنفون يف اجلوامع احلديثية لكن أخرجه أصحاب السري والتاريخ مـع            
  .ذكر األسانيد

وبالنسبة هلذا القسم األخري جند مروياته عند الطربي وخليفة ابـن خيـاط        
كن من جاء بعدهم كالذهيب     وأمثاهلما من املؤرخني مسندة مع سكوم عليها، ل       

  .وابن كثري وابن سيد الناس ميزوا ما حيتج به منها وما يرد
أكرم ضياء العمري يف طريقة التعامل مـع هـذه الروايـات            . ويذكر د 

  :ةـالضعيف
 ، مث احلـسنة   ،تقدميها و ،فاملطلوب منا هو اعتماد الروايات الصحيحة     "... 

تارخيية ألحداث اتمع اإلسالمي يف    مث ما يعتضد به من الضعيف لبناء الصورة ال        
أمـا الروايـات     و ،عند التعارض يقدم األقوى دائماً     و ...عصر صدر اإلسالم  

 الـذي ال تـسنده      ، اليت تتقوى فيمكن اإلفادة منها يف إكمال الفراغ        ،الضعيفة
 ألن  ،شـرعي  أو    على أال تتعلق جبانب عقـدي      ،احلسنة و الروايات الصحيحة 

  .)١٠٠٤("الشريعة أو يتعلق بالعقيدة التشدد فيما :القاعدة
                                                

  . بتصرف١/٤٠: لعمريأكرم ضياء ا،  السرية النبوية الصحيحة)١٠٠٤(
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 مل ،املؤرخني عندما أوردوا يف كتبهم الروايـات الـضعيفة   وإن أهل السري 
يـتم   و  لتعـرف  ،أمساء رواا  و ،إمنا دونوها بأسانيدها   و ،يقصدوا االحتجاج ا  

هذا ما فعله علمـاء احلـديث        و ،التعديل و بالتايل النظر إليها مبيزان علم اجلرح     
 ألم ،إن كان رواته فيهم مقال و ،قلوا إلينا كل ما وصل إليهم      عندما ن  ،أنفسهم

 هذا هو صنيع ابـن     و ،يعرفون أن مرحلة أخرى من الفرز تنتظر هذه الروايات        
 فقد برئـوا    ، الذين يرون أم مىت أبرزوا أسانيدهم      ،الطربي و الواقديو إسحاق

  .سلمت ذمتهم و،من العهدة
بن ا فقد أشار احلافظ     ، املؤرخني  قبل ،ملا كان هذا صنيع أصحاب احلديث     و
 على من انتقد الطـرباين يف مجعـه    تعليقاً، عندما قال،شيء من ذلك   إىل   حجر

يف  و ،املوضـوعات  و ، من النكارة الـشديدة    ا مع ما فيه   ،فراد األ  يف األحاديث
إن هذا األمـر ال خيـتص بـه         : "بعضها القدح يف كثري من الصحابة وغريهم      

 بل أكثر احملدثني يف العصور املاضية من سـنة          ،ده باللوم  فال معىن إلفرا   ،الطرباين
سناده اعتقدوا بأم قـد برئـوا مـن         إ إذا ساقوا احلديث ب    ،هلم جرا  و ،مائتني
  .)١٠٠٥("عهدته
 ، أكرب احملدثني   من هم يف الوقت نفسه    و ،املعترب عند احملققني من املؤرخني    و

 جـواز روايـة     :ابن حجر العسقالين   و ،الذهيب و ،ابن عساكر  و ،مثل ابن كثري  
   :هي وط أهل املعرفةو بشر،األحاديث الضعيفة

 ، فال جتوز الرواية عن املعروفني بالكذب      ،)١٠٠٦(أن ال يكون الضعف شديداً     -
                                                

  .٢/٧٥:  لسان امليزان)١٠٠٥(
  .٣٥١:  أصول احلديث)١٠٠٦(
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 أما من ، ألن ساقط العدالة ال حيمل عنه أصالً  ،لةاساقطي العد  و ،اروحنيو
  أو ،االخـتالط  أو   ،التغري أو   ،كثرة الغلط  أو   ،ضعف ضبطه بسبب الغفلة   
 به عند العلماء يف الترغيـب       فال بأس  ،رسالإ أو   لعلة يف السند من انقطاع    

  . التنبيه عليهعفضائل األعمال م و،الترهيبو
املعروف أن كثرياً من الروايـات      و ،)١٠٠٧(أن يندرج حتت أصل معمول به      -

 ، يف كتب الصحاح أصلهلا و ،الضعيفة تؤكدها وتعضدها روايات الصحيح    
  . التفكري يف ردهامن اخلطأ و،ة علمية جيعلها ذات قيم،اغريهو

 بل جيب عليـه أن ينبـه علـى          ،صحتها و أن ال يعتقد عند روايتها ثبوا      -
 :  ه٨٧٩ الكافيجي يقول حممد بن سليمان      ،هذا ما يفعله العلماء    و ،ضعفها

 ،الترهيب و  يف باب الترغيب    ضعيفاً ن يروي يف تارخيه قوالً    أجيوز للمؤرخ   "
ال جيوز له ذلك يف ذات البـاري        لكن   و ،على ضعفه  مع التنبيه    ،االعتبارو

  .)١٠٠٨("ال يف األحكام و،يف صفاته و،وجل عز
 قـول   : منـها  ،للعلماء أقوال كثرية يف جواز رواية األحاديث الـضعيفة        و
مل  و ،م حالالً مل حير  و اخلرب إذا ورد  : "ا زكرياء العنربي يقول   بمسعت أ : "احلاكم

 ،أغمض عنـه  ، الترهيب أو   يف الترغيب كان   و ،مل يوجب حكماً   و ،حيل حراماً 
  يف احلـالل   rإذا روينا عن الـنيب      : "البن مهدي  و )١٠٠٩("تسوهل يف روايته  و
إذا روينـا يف     و ،انتقـدنا يف الرجـال     و ،األحكام شددنا يف األسانيد    و احلرامو

                                                
  .٣٥١:  أصول احلديث)١٠٠٧(
  .٣٢٦:  املختصر يف علم التاريخ)١٠٠٨(
  .١١٧:  قواعد التحديث)١٠٠٩(
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 )١٠١٠("تـساحمنا يف الرجـال       و ،العقاب سهلنا يف األسانيد    و الثواب و الفضائل
 حىت ،تساهل فيهايأحاديث الرقاق حيتمل أن : "يموين عنهيف رواية امل أمحد   لفظو

 إسـحاق  ابن"قال يف رواية عباس الدوري عنه        و ،)١٠١١("جييء شيء فيه حكم   
احلـرام   و إذا جاء احلـالل    و ،حنوها و ، يعين املغازي  ،تكتب عنه هذه األحاديث   

  .)١٠١٢(-قبض أصابع يده األربعو-:  هكذاأردنا قوماً
∗    ∗    ∗  

                                                
  .١١٧:  نفسه)١٠١٠(
  .١١٧:  نفسه)١٠١١(
  .١١٧:  نفسه)١٠١٢(
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  الث  الثاملبحث
  املؤرخون ونقد املنت 

 مجع األخبار عـن حيـاة       ،التاريخ يف عصور الرواية    و كان هم أهل السري   
 ، خمافـة أن تـضيع     ؛نقلها بأمانة لألجيال الالحقة    و ،تدوينها و ،rرسول اهللا   

 ألم يعرفون أن مـن      ،عليها أو   مل يكن يشغلهم احلكم هلا    ، و  النسيان ويطُولُها
 لـذلك قلـت   ، فيفرز الصحيح من الـسقيم   ،املهمةسيأيت بعدهم سيقوم ذه     

التسليم مبـا   واكتفوا بإلقاء العهدة على روام، و املتون و تعليقام على األسانيد  
  .نقلوه من أخبار

مرويات احلـديث    يطُولُ مرويات السرية النبوية ما      يطُولَ أن   كان طبيعياً و
 ،املـذاهب الـسياسية   تأثرهم ب  و ،اختالطهم و ،وهم الرواة  و ،من آفات الوضع  

 بعرضـها   ،التحقق منها  و ، مما حتم على العلماء النظر يف املتون       ،الفرق الدينية و
مقارنتها بغريهـا مـن      و ،نصوص السنة الصحيحة   و ،على آيات القرآن الكرمي   

عدم اشـتماهلا    و ،النظر يف موافقتها لوقائع التاريخ الصحيحة      و ،مرويات السرية 
  .)١٠١٣(قلما خيالف الع أو ،على مناكري

 ،قد ظهرت إرهاصات نقد متون مرويات السرية النبوية يف وقت مبكـر           و
ابن  و ،الواقديو ،إسحاق املالحظات اليت تركها لنا ابن     و من خالل اإلرشارات  

 بعد ذلك على يـد      ، مث تطورت األمور أكثر فأكثر     ،غريهم و ،الطربي و ،هشام
                                                

  .٦٨ – ٦١ السلمي ، منهج نقد الروايات التارخيية)١٠١٣(
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 ، الـسهيلي  أمثـال ،بعض شـراح الـسرية   و،ابن حجر و،ابن كثري  و ،الذهيب
 مما مكننا من احلصول على أحكام علمية دقيقة حول متون           ،غريهم و ،اخلشينو

صنفت لظهر للجميع أن السرية النبويـة مل تتـرك           و  لو مجعت  ،السرية النبوية 
  بل كانت حمل تتبع،ون فيها فساداً   يعيث ،مروجي األحاديث الواهية   و ،نيللقصاص

  .متحيص من طرف جهابذة العلماء يف كل عصرو
 ،إسـحاق  رغم حديثنا عن مرحلة اإلرهاصات يف كالمنا عن عمل ابن         و

النفـاذ   و ، يتجلى يف نقد املصادر    ، فقد متيزوا حبس نقدي الفت     ،اء بعده  ج نمو
 فأسـسوا   ،الدراية و مناقشتها مبا يلزم من دراية بفن الرواية       و ،املرويات إىل   منها

  .رية النبويةالتاريخ يف نقد متون الس وبذلك ملنهج أهل السرية
 ،التمحـيص  و التاريخ الشروط الضرورية للنقد    و فرت ألهل السرية  اقد تو و

 يقـول ابـن     ،جانب الشروط األخرى   إىل   ،منها املعرفة اجليدة بالسرية النبوية    و
سئلت هل ميكن معرفة احلديث املوضوع بضابط أن ينظر يف          و: "القيم رمحه اهللا  

 ذلك من تضلع يف معرفـة الـسنن         إمنا يعلم ، و  فهذا سؤال عظيم القدر    ؟سنده
 صار له اختصاص شديد مبعرفـة الـسنن        و ،دمه و اختلطت بلحمه  و الصحيحة

 ،خيرب عنه  و ،ينهى عنه  و هديه فيما يأمر به    و rمعرفة سرية رسول اهللا      و ،اآلثارو
 ،r حبيث كأنه خمـالط للرسـول    ،يشرعه لألمة  و ،يكرهه و حيبه و ،يدعو إليه و

 ،كالمه و هديه و rعرف من أحوال الرسول      فمثل هذا ي   ،كواحد من أصحابه  
 ،هذا شأن كل متبع مع متبوعـه      ، و ما ال جيوز من غريه     و ،ما جيوز أن خيرب به    و

التمييز بني مـا   و،أفعاله من العلم ا و احلريص على تتبع أقواله،فإن لألخص به  
  .)١٠١٤(...ما ال يصح ويصح أن ينسب إليه

                                                
  .٤٤ – ٤٣ : املنار املنيف)١٠١٤(
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دهم ملتون السرية مبنهج أهـل      التاريخ متأثرين يف نق    و قد كان أهل السري   و
االكتفـاء بـضبط    ، و املنطـق  و ،التأويـل  و ،احلديث يف عدم استعمال القياس    

 فابن جرير الطربي يف مقدمة تارخيه يصرح بـأن          ،توثيق النصوص  و ،الروايات
إمنـا يـدون     و ،االستنباط و ،القياس و ،املنطق إىل   املؤرخ ال يصح له أن يستند     

يترك للقـارئ   و،صاحبها إىل يف عزو كل روايةأمانة   و ،األخبار بكل موضوعية  
ليعلم الناظر يف كتابنا هذا أن اعتمـادي يف         و: " يقول رمحه اهللا   ،احلرية يف النقد  

 إمنا هو على ما رويت من   ، مما شرطت أين رامسه فيه     ،كل ما أحضرت ذكره فيه    
دون مـا   ،رواا فيـه  إىل اآلثار اليت أنا مسندها و، اليت أنا ذاكرها فيه    ،األخبار

 إذ كـان    ،ال اليسري القليل منه   إ ،استنبط بفكر النفوس   و ،أدرك بصحيح العقول  
 إىل  غري واصل  ،ما هو كائن من أنباء احلادثني      و ،العلم مبا كان من أخبار املاضني     

 دون  ،نقل النـاقلني   و ، إال بأخبار املخربين   ،مل يدرك زمام   و ،من مل يشاهدهم  
  .)١٠١٥(كر النفوساالستنباط بف واالستخراج بالعقول

 ،التاريخ باملذاهب الدينيـة    و هناك خالف بني العلماء يف تأثر أهل السري       و
الـراجح  ، و  اليت كانت سائدة خالل القرون الثالثـة األوىل        ،الفرق السياسية و

الطربي على األقل من ذلك بشهادة ابن سـيد          و الواقديو إسحاق سالمة ابن 
  .غريه و)١٠١٦(الناس

التاريخ  و على تعامل بعض أقطاب أهل السري     فيما يلي سوف نلقي نظرة      و
   . مث الطربير وابن هشام،الواقديو ،إسحاق  مثل ابن،مع املنت

                                                
  .١/٥:  تاريخ الطربي)١٠١٥(
  .١٨-١/٨:  عيون األثر)١٠١٦(
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أسلوب املؤرخني يف كتابة السرية      و بني منهج احملدثني   إسحاق  فقد مجع ابن   -١
 أو  ، دون أي مناقـشة    ، من خالل حمافظته على نقل اخلرب كما هو        ،النبوية
 ،ثري من األحيان يبدي شكه يف بعض الروايـات         غري أنه كان يف ك     ،حتليل

  :فيما يلي مناذج من ذلكو
  .)١٠١٧( حني أحس باملوت فيما يزعمونةُام فقال س:إسحاققال ابن  -
 يف ركـب    ، فيما يزعمون  ،أما عوف بن لؤي فإنه خرج      و :إسحاققال ابن    -

  .)١٠١٨(من قريش
 احلاج قـام   إذا حضر-فيما يزعمون - كان هاشم موسراً  و :إسحاق قال ابن  -

 .)١٠١٩(...أهل بيته و يا معشر قريش إنكم جريان اهللا:يف قريش فقال
 فزعموا أنه حني    :-يف حديثه عن حفر عبد املطلب لزمزم      - إسحاق قال ابن  -

  .)١٠٢٠(... قيل له عند قرية النمل؟أين هي و:قيل له ذلك قال
ـ  و،فيما يزعمون-كان عبد املطلب بن هاشم    و :إسحاق قال ابن  -  -ماهللا أعل

لئن ولد له عشرة نفـر      -قد نذر حني لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم            
  .)١٠٢١( الكعبةد لينحرن أحدهم عن-مث بلغوا معه حىت مينعوه

أحب ولد عبـد املطلـب   -فيما يزعمون - اهللا عبدكان  و:إسحاققال ابن    -
  .)١٠٢٢(إليه

                                                
  .١/٩٧:  ابن هشام، السرية النبوية)١٠١٧(
  .١/٩٨:  نفسه)١٠١٨(
  .١/١٣٥:  نفسه)١٠١٩(
  .١/١٤٦:  نفسه)١٠٢٠(
  .١/١٥١:  نفسه)١٠٢١(
  .١/١٥٣:  نفسه)١٠٢٢(
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فيمـا  -  فمر به  ،اهللا عبد بيد    مث انصرف عبد املطلب آخذاً     :إسحاققال ابن    -
  .)١٠٢٣( على امرأة من بين أسد بن عبد العزى-يزعمون

  .)١٠٢٤(فزعموا أنه دخل عليها حني أملكها مكانه -
  .)١٠٢٥( ... فزعموا أن امرأته تلك كانت حتدث:إسحاققال ابن  -
 أن آمنة بنت وهب أم رسـول        -اهللا أعلم  و ،فيما يتحدث الناس  -يزعمون  و -

  .)١٠٢٦( ... كانت حتدثrاهللا 
 أن أمه السعدية    -اهللا أعلم  و ،فيما يتحدثون -زعم الناس   و :اقإسح قال ابن  -

  .)١٠٢٧(هي مقبلة به حنو أهله و،ملا قدمت به مكة أضلها يف الناس
 ، بن عمر بن خمزوم    اهللا عبد املغرية بن     بن فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية       -

 يا معشر قريش اجعلوا بيـنكم فيمـا         : قال ،كان عامئذ أسن قريش كلها    و
  .)١٠٢٨(فون فيه أول من يدخل من باب هذا املسجدختتل
 ،كان يتمتع حباسة نقديـة     إسحاق هذه النماذج اليت أوردنا تثبت أن ابن      و

 منقطع ، كما يالحظ،غلبهاأ و،مكنته من التشكيك يف بعض األخبار اليت وصلته      
  .تعارضه الروايات األخرى الصحيحة و،األسانيد

ال أدل على ذلك من      و ، معلوماته ميحص و ،كان الواقدي يفحص رواياته    و -٢
                                                

  .١٥٦ – ١/١٥٥:  ابن هشام،السرية النبوية )١٠٢٣(
  .١/١٥٦: نفسه )١٠٢٤(
  .١/١٥٧:  نفسه)١٠٢٥(
  .١/١٥٧:  نفسه)١٠٢٦(
  .١/١٦٧:  نفسه)١٠٢٧(
  .١/١٩٧:  نفسه)١٠٢٨(
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أنه كان يتبـع   إىل    مما يشري  ،العبارات اليت استعملها يف كثري من ثنايا كتابه       
معلوماته  و ،لعل معرفته الكبرية   و ،تنظيمها و ، يف اختيار مروياته    نقدياً منهجاً

 ،أماكن الـسرية   إىل   زيارته امليدانية  إىل   الواسعة يف جمال املغازي باإلضافة    
 األقوال عن درايـة    و  هي اليت مكنته من نقد كثري من األخبار        ،امشاهدهو
  .فهم عميقنيو
  :فيما يلي مناذج من تعليقات الواقدي على رواياتهو

 كان اخلندق الذي خندق     : قال ، عن حممد بن كعب    ،وحدثين أفلح بن سعيد    -
 - عندنااألحاديثهذا أثبت و-راتج   إىل    ما بني جبل بين عبيد     rرسول اهللا   

  .)١٠٢٩( أن اخلندق له أبواب فلسنا ندري أين موضعهاذكرواو
 ،بكر بن حـزم    أيب    بن اهللا عبدبكر عن    أيب    بن حممد بن   الرمحن عبدحدثين   -

  رواحة بن اهللا عبد وسعد بن معاذ و سعد بن عبادةr أرسل رسول اهللا :قال
  .)١٠٣٠("األول أثبت عندنا  واقد و قال ابن،ةظبين قري إىل خوات بن جبريو

 أنا آخذ لك من بـين قريظـة         :حيي بن أخطب قال أليب سفيان     يقال أن   و -
  فهم أعرف الناس بقتال حممد     ، عندك حىت خيرجوا فيقاتلوا     رهناً سبعني رجالً 

 قـال ابـن     ، إن أبا سفيان قد طلب الرهن      : فكان هذا الذي قال    ،أصحابهو
  .)١٠٣١(أثبت األشياء عندنا قول نعيم األول و:واقد

 يف اخلريق القابل الصاب     r صلى رسول اهللا     : بن عمر يقول   اهللا عبدكان  و -
                                                

  .٤٥٢ – ٢/٤٥١:  للواقدي، املغازي)١٠٢٩(
  .٢/٤٥٩: نفسه )١٠٣٠(
  .٢/٤٨٧:  نفسه)١٠٣١(



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٣٢٤ 

ويقال  ،هو اليوم موضع املسجد الذي بأسفل اجلبل      ، و على أرض بين النضري   
 قال ابن   ،إنه صلى يف تلك املساجد كلها اليت حول املسجد الذي فوق اجلبل           

  .)١٠٣٢(هذا أثبت األحاديث و:واقد
 قـال   ،ر بن حزم  بك أيب    بن اهللا عبد بن عبد العزيز عن      الرمحن عبد فحدثين -

 :جنا قـال ابـن واقـد       و كانوا ستمائة إال عمرو بن السعدى وجدت رمته       
  .)١٠٣٣(خروجه من احلصن أثبت

هذه العبارات اليت استعملها الواقدي يف التعليق على املرويات تظهر متكنـه            و
إعالن أثبت   و مل يكتف بالترجيح  ، و تضلعه يف املغازي   و القوي من فن السرية   

 بل يعلن صراحة عن خطأ ما ذهب إليـه بعـض     ،لقبولأجدرها با  و األقوال
  ،ما يتضح يف الروايتني التاليتني ك،الرواة

 عام الفتح   r دعا رسول اهللا     :قال هوذة حدثنا عوف األعرايب عن رجل قال        -
 فأنت أمني اهللا علـى     ، دونك هذا  :قال له  و ، فأعطاه املفتاح  ،شيبة بن عثمان  

املفتاح عثمان بن طلحة ابن عم شيبة        قال الواقدي هذا غلط إمنا أعطى        ،بيته
  .)١٠٣٤(شيبة يومئذ كافر و،يوم الفتح

،  تزوج مليكة بنـت كعـب      rمعشر أن النيب     أبو   حدثين و :الواقديقال   -
 أما تـستحني أن     : فدخلت عليها عائشة قالت    ،كانت تذكر جبمال بارع   و

 يا رسـول    : فجاء قومها فقالوا   ، فاستعاذت منه فطلقها   ؟تنكحي قاتل أبيك  
                                                

  .٢/٤٨٨:  للواقدي،املغازي )١٠٣٢(
  .٢/٥١٧:  نفسه)١٠٣٣(
  . وانظر تعليق الذهيب على كالم الواقدي،١٧٨-٢/١٧٧:  سري أعالم النبالء)١٠٣٤(
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 ، فـأىب علـيهم  ،هـا عِج فارت،إا خـدعت ، و ال رأي هلا   و  إا صغرية  :اهللا
قال ابن   )١٠٣٥( وأبوها قتله خالد يوم الفتح     ، فأذن هلم  ،فاستأذنوه أن يزوجوها  

 : مما يضعف هذا احلديث ذكر عائشة أا قالت هلا         : قال حممد بن عمر    :سعد
  .)١٠٣٦( يف ذلك السفرrعائشة مل تكن مع رسول اهللا  و؟أال تستحني

أما ابن هشام فإنه يعترب حبق أجدر كتاب السرية بلقب الناقد من خـالل               و -٣
فكان بذلك أول ناقد بـاملعىن االصـطالحي    ،إسحاق صنيعه يف سرية ابن  

أنا إن شاء   و ":بقوله إسحاق قد خلص عمله يف ذيب سرية ابن       و ،للكلمة
 rل اهللا   من ولد رسو   و ،اهللا مبتدئ هذا الكتاب بذكر إمساعيل بن إبراهيم       

رسـول اهللا    إىل    األول فاألول من إمساعيل    ،أوالدهم ألصالم  و من ولده 
r، وتارك ذكر غريهم من ولد إمساعيل علـى         ،ما يعرض من حديثهم    و 

 وتارك بعض مـا     ،rحديث سرية رسول اهللا      إىل    لالختصار ،هذه اجلهة 
ال  و ، فيه ذكـر   rيف هذا الكتاب مما ليس لرسول اهللا         إسحاق ذكره ابن 

 ذكرها مل أر    أشعاراً، و  ملا ذكرت من االختصار    ،زل فيه من القرآن شيء    ن
بعـض   و ،أشياء بعضها يشنع احلديث بـه      و ،من أهل العلم بالشعر يعرفها     أحداً

مستقص إن شـاء     و ،بعض مل يقر لنا البكائي بروايته     ، و يسوء بعض الناس ذكره   
   .)١٠٣٧(" بهالعلم و مببلغ الرواية له،اهللا تعاىل ما سوى ذلك منه

                                                
  .٢/٤٩٤:  سري أعالم النبالء)١٠٣٥(
 سـري أعـالم     ، وقد حكم الذهيب على هذا احلديث بأنه ساقط        ،٨/١٤٨: الطبقات الكربى  )١٠٣٦(

  .٢/٤٩٤: النبالء
  .١/٤:  السرية النبوية)١٠٣٧(
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 ،من خالل هذه القولة يتضح لنا منهجه يف التعامل مع مرويات الـسرية            و
التعليق على كثري من القضايا      و ،إضافة أخرى  و ،الذي يتجلى يف حذف أشياء    و

  .غريها و،األنساب ويف الشعر
لقد ترك ابن هشام مما كتبه ابن إسحاق قسماً كبرياً مل يكـن يف كتابتـه    "

يث ما قبل إمساعيل بن إبراهيم من بدء اخلليقـة،          من ذلك حد  ... غناء وال نفع  
 يف شيء، rوحديث أبناء إمساعيل على التفصيل، وأخبار ليست من سرية النيب         

  .)١٠٣٨("وال هي مؤدية يف مجلتها وتفصيلها إىل شيء من ذلك
 أو  ،لشكه يف صـحتها    إسحاق  من األشعار اليت أوردها ابن     حذف كثرياً و -

مـن   إسحاق  ذلك تعليقه على ما رواه ابن      من، و قائليها إىل   صحة نسبتها 
إحجامه عن ذلك حيـث      و ،مكةرغبة تبع ملك اليمن من االستيالء على        

 ،الشعر الذي فيه هذا البيـت مـصنوع  : "قال و من الشعر واحداً أورد بيتاً 
  .)١٠٣٩("فذلك الذي منعنا من إثباته

  .القوايف وختصاص من رواة الشعرحذف األشعار اليت ال يعرفها أهل اال -
ترك املشكوك فيه لذلك جنده يعقب علـى مـا           و انتقاء ما صح من الشعر     -

 ه تـرك أبياتـاً  مما يعين أن )١٠٤٠("هذا ما صح يل منها"يورده من شعر بقوله   
  .أخرى مل تثبت عنده

كذلك تضلعه   و ،النظم و التعليق على األشعار مبا يثبت معرفته اجليدة بالشعر        -
                                                

  .١/١٨: ، البن هشام، مقدمة حممد حميي الدين عبد احلميدrسرية النيب  )١٠٣٨(
  .١/٢٤:  السرية النبوية)١٠٣٩(
  . وغريها١٥٥ – ٥٣ – ١/٥٢:  السرية النبوية)١٠٤٠(
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أسامة بن معاوية بن زهري      أيب    قصيدة  فبعد أن أورد   ،يف معرفة السرية النبوية   
   :يف بدر اليت مطلعها

  ملا أن رأيـت القـوم خفـوا       و
  

  قــد زالــت تعامتــهم لنفــرو  
 على شعر   قال يف مكان آخر تعليقاً    و ،)١٠٤١("هذه أصح أشعار بدر   و: "قال  

  .)١٠٤٢("هذا أحسن ما قيل: "حلسان بن ثابت
هـي  و ،إسحاق  مل يذكرها ابن   ،إضافة معلومات جديدة تتعلق باألنساب     -

  .)١٠٤٣(كثرية جداً
  .)١٠٤٤(إسحاق إضافة معلومات جديدة يف أخبار السرية مل يذكرها ابن -
 "سـجى " لفظة   من ذلك تفسري   و االستشهاد عليه بالشعر   و  غريب السرية  شرح -

  .)١٠٤٥(M   L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  BZ]  :يف قوله تعاىل
  :الثقفيالصلت  أيب  قال أمية بن؛ سكن: سجى:قال ابن هشام

  موهنا وقد نام صـحيب    ى  إذا أت 
  

  البـهيم  بـالظالم  سجا الليل و  
 قـال جريـر بـن       ،سجا طرفها ، و  ساجية :يقال للعني إذا سكن طرفها    و  

  :يـاخلطف
                                                

  .١/٥٣ ابن هشام ، السرية النبوية)١٠٤١(
  .٣/٥٣:  نفسه)١٠٤٢(
 ٩٦ – ٩٥ – ٩٤ – ٨٠ – ٧٩ – ٧٨ – ٧٥ – ٤٧ – ١/٤١: على سبيل املثال  :  انظر )١٠٤٣(

– ١٢٠ – ١٠٧.  
  .١/٦٩:  السرية النبوية)١٠٤٤(
  .٢-١:  الضحى)١٠٤٥(
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  لقد رمينك حني رمن بـأعني     و
  

  )١٠٤٦(يقتلن من خلل السطور سواحي      
  :يف السرية ما يلي إسحاق من تعليقاته على مرويات ابنو  

  بـني أصـحابه مـن املهـاجرين        rآخى رسول اهللا     و :إسحاققال ابن    -
 آخى بني محـزة    و ، أخا له   اختذ علياً  rفقال ما مفاده أن النيب       ،األنصارو
 قال ابن   ،خلإ.. .معاذ بن جبل   و ،طالب أيب   بني جعفر بن   و ،زيد بن حارثة  و

  .)١٠٤٧(" بأرض احلبشة كان جعفر يومئذ غائباً:هشام
 حـني   rبكر أن رسول اهللا     يب   أ  بن اهللا عبدحدثين  و إسحاق قال ابن  - 

 بن رواحة آخـذ خبطـام       اهللا عبد و  دخلها ،دخل مكة يف تلك العمرة    
  :يقول ،ناقته

  خلوا بين الكفـار عـن سـبيله    
  

  خلوا فكـل اخلـري يف رسـوله         
ــه    ــؤمن بقيل ــا رب إين م   ي

  
ــه    ــق اهللا يف قبول ــرف ح   أع

  حنــن قتلنــاكم علــى تأويلــه  
  

  يلهنــز كما قتلناكم علـى ت      
  يل اهلـام عـن مقيلـه       يز اًبضر  

  
  يذهل اخلليـل عـن خليلـه      و  

آخر األبيات لعمار بـن      إىل   " على تأويله  حنن قتلناكم  ":قال ابن هشام    
الدليل على ذلـك أن ابـن رواحـة إمنـا أراد             و ،ياسر يف غري هذا اليوم    

إمنا يقتل على التأويل من أقـر        و ،يلز  ناملشركون ال يقرون بالت    و ،املشركني
  .)١٠٤٨("يلز نبالت

                                                
  .١/١٥٨:  السرية النبوية)١٠٤٦(
  .٢/٥٠٥:  السرية النبوية)١٠٤٧(
  .٣٧٢ – ٤/٣٧١: نبوية السرية ال)١٠٤٨(
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ذلك بفصل كالمه   و ،إسحاق  يف ذيبه لسرية ابن    قد كان ابن هشام أميناً    و
 مما مكننا من اإلطـالع علـى        ؛بقوله قال ابن هشام    ،إسحاق عن مرويات ابن  
  .إسحاقانتقاداته العلمية على ابن  وزياداته وتعليقاته

  موضوعياً جنده يعرض أخباره عرضاً    ،حممد بن جرير الطربي    إىل   إذا انتقلنا  و -٤
 ، غري مقتصر على ما يوافق رأيه      ،قائلها إىل    حيث ينسب كل رواية    ،حمايداً

ر أن يفضل روايـة     دن بل ي  ،إبطال أو   تفنيد أو    ما كان يعلق بترجيح    قليالًو
احلرية يف التمييـز     يترك لقارئه  و ،على أخرى إذا تساوت قوة اإلسناد لديه      

  .بني الروايات
مهاله نقد املنت يف إيراده للروايـات       قد انتقد كثري من املؤرخني الطربي إل      و

ن اماه بإيراد   ا اللذ ،ابن األثري  و ،على رأس هؤالء ابن كثري     و املختلفة دون تعليق  
  .)١٠٤٩(روايات غري معقولة

 أو  قل أن يلم جبـرح    : "مما ذكره عنه السخاوي يف اإلعالن بالتوبيخ قوله       و
ا كانت عنايته بذكر  إمن، حبيث مل يستوف أخبار واحد من األئمة     ،حنوه و ،تعديل

  .)١٠٥٠(" ال جمملة ،الفتوحات مبينة و،احلروب مفصلة
زاد  و ، لقد أورد الطربي من األقوال ما رآه صـواباً         :مع ذلك نقول  و

الـصواب يف   و: " العبارات التالية   مستعمالً ،خيالفه أو   ،على ذلك مبا يؤيده   
فيمـا يلـي     و :حنـو ذلـك    و "ما صح عندنا  " أو   "العقول من ذلك عندنا   

  :ذجان من تعليقاتهمنو
                                                

  .١/٥٢١:  فؤاد سزكني، تاريخ التراث العريب)١٠٤٩(
  .١٤٤:  اإلعالن بالتوبيخ)١٠٥٠(
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سرائيل الذي سار إليه    إ أن هذا امللك من بين       :قد زعم بعض أهل الكتاب    و
  .)١٠٥١(...كان عرجه من عرق النسا و،سنحاريب كان أعرج

  .)١٠٥٢( زاد بعضهم يف هذه القصة يف هذا املوضع:جعفر أبو قال
  

∗    ∗    ∗  

                                                
  .٢/٦:  تاريخ الطربي)١٠٥١(
  .٢/٢٤٤:  تاريخ الطربي)١٠٥٢(
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حفتـها بالرعايـة    و،rجل سرية رسوله الكرمي  ولقد تولت عناية اهللا عز 

  الذين صـانوها مـن الـضياع       ،ذلك بأن قيضت هلا أعالم احملدثني      و ،واحلفظ
 قبل أن متتد إليهـا أيـادي        ، علمياً  من خالل توثيق أصوهلا توثيقاً     ،التحريفو

 النقـصان  و بـذلك مـن الزيـادة      فسلمت   ،املؤرخني و القصاص و األخباريني
  . للوقائعءالسيالتأويل  وريفالتحو

اب من خمتلـف    ت العديد من الكُ   حديثاً و  يف السرية النبوية قدمياً    بتقد كَ و
 ،علماء نفس  و ،لغويون و ،فقهاء و ،مؤرخون و ،ثون منهم حمد  :املناهج و املشارب

 حاول بعضهم   ،مذاهب شىت  و أهواء و ذوو نزعات  و ،مستغربون و ،مستشرقونو
ن العلماء فرغوا    أل ؛ لكنهم مل يفلحوا   ،التشكيك يف قيمتها والنيل من موثوقيتها     

 ، فال خوف على السرية    ، منذ زمن بعيد   ،تصنيف حمتوياا  و ،من ضبط مروياا  
  .نزوات املنحرفني، و من عبث العابثني،إذن

 ،rهذا مـن خصائـصه       و ،إن هذه السرية ليست كبقية السري األخرى      
 فالوحي اإلهلي يشكل    ،فه به من العناية   شر و ما ميزه اهللا به من الفضل     ، و كذلك

 اليت نقلها ،r مث تأيت أحاديث الرسول  ، يف جمرياا  األساس و ،ضابطها و عامتهاد
  .املشاركون يف األحداث و، الذين هم شهود الوقائع،الصحابة الكرام

 ،من خالل مشاهد السرية النبوية نصادف مقاطع كـثرية مـن الـوحي            و
 ،اهر الغيبيـة   من الظـو   كثرياً و ، دالئل النبوة  رب من اإلعجاز اإلهلي ع    لوحاٍتو
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 ،r مما يدل داللة واضحة على صدق الرسـول اهللا           ،الرسالة و  النبوة نفحاِتو
   .ذلك كثري من العلماء إىل  كما أشار،على أن سريته من أهم معجزاتهو

 ، هي قضية املصادر اليت يعتمد عليهـا       ،إن أهم قضية تواجه دارس السرية     
املنـاهج يف    و بري بني املصادر   فهناك إذن ترابط ك    ،بعد ذلك يأيت منهج الكتابة    و

 أو  بقدر حسن تعامل الدارس معهما يكون جناحه       و ،rكتابة سرية رسول اهللا     
  .إخفاقه

 من خالل   ،هذه املسألة منذ عهد مبكر     إىل    تفطنوا ، رمحهم اهللا  ،إن علماءنا 
 ، بـالقرآن الكـرمي     بدءاً ، مرتبة حسب أمهيتها   ،املصادر األصيلة  إىل   رجوعهم

كتـب الـسري والتـاريخ     و،اإلسالمية مث شعر الدعوة   ،بويفكتب احلديث الن  
 حيث اختـار بعـضهم      ،التأليف و  غري أم اختلفوا يف مناهج الكتابة      ،بأنواعها

  .التاريخ وفضل البعض اآلخر طرائق أهل السري و،طريقة أهل احلديث
متييز  و ،rالتحري يف الرواية عن رسول اهللا        إىل   فقد اجتهت عناية احملدثني   

عرض  و ،التعديل على الرواة   و  عن طريق تطبيق علم اجلرح     ،ول من املردود  املقب
 من احلـديث   يرون السرية جزءاً   ألم   ،املرويات على قواعد احلديث الصارمة    

لكنهم من جانب آخـر     .. .يقتدي ديها  و ،تستنبط منها أحكام الدين    ،السنةو
 ،اآلخر يف مكـان   البعض  و ، مكان يفجوا بعضها    فخر ،قاموا بتقطيع الروايات  

 فحرموا بذلك دارسي السرية من تكوين نظرة        ،م ا ا ملوضوعات استشهاد  تبعاً
م بصرامتهم شطبوا على أ كما ،من مؤلفام شاملة عن احلدث يف مكان واحد       

 كاتـصال   ، لعدم توفرها على الشروط املعتربة عندهم      ؛اآلثار و كثري من األخبار  
 رغم توفر هذه األخبار     ،غريها و ،اإلرسال و ،لالعل و ،اخللو من الشذوذ   و ،السند



 خاتمـة
٣٣٣ 

  .الزيادات اليت حيسن االستفادة منها و،على كثري من التفاصيل املفيدة
 يف التعامل    كبرياً التاريخ تساحماً  و  أبدى أهل السري   ،على خالف احملدثني   و

مجع كـل   إىل  حيث عمدوا  ، دون أن يتحللوا من مناهج احملدثني      ،مع أسانيدهم 
 دون  ،عـضوية يف وحدة    و ،األخبار املتصلة باحلدث يف مكان واحد     و الروايات

 كانوا يف أغلبهم من أهل الريـادة ، ومتحيص للرواة أو   ،رويات امل تشدد يف قبول  
هلم  و ، من أصحاب احلديث   هميخمالف بشهادة   ،املغازي و التفوق يف فنون السري   و

مكانتها يف تسلسل    و ،السرية يف حقيقتها الكونية    إىل    نظرم : منها ،كثرية ميزات
العمـل   و،التسلسل الزمين لألحداث و،اعتماد طريقة السرد   و ،الرساالت اإلهلية 
 كيفما كانت   ،اجلزئيات عن كل حدث    و التفاصيل و القوائم و على مجع الوثائق  

يرون أن له قيمـة      و ، رغم ضعفه  ،ال يستغنون عن نص من النصوص     ، و قيمتها
  .قصوى عند االحتياج إليه

 ألـا   ؛أخبار املؤرخني  و ال االستغناء عن روايات أهل السري     ال ميكن حب  و
تأمكنتـها  و حتدد أزمنتـها   و ،من السرية النبوية  كثرية  م يف إضاءة جوانب     ِهس، 
هلـذا فـضل     و ، من األحداث الواردة يف كتب السنة الصحيحة       تشرح كثرياً و

 ،سـحاق إ احلافظ ابن سيد الناس اليعمري يف مقدمة سريته أن يبدأ بتوثيق ابن           
ـ توثيقه، و  ألن التشكيك فيهما يطعن يف قيمة روايتهما       ،قدياوالو ا توثيـق   م

  .األخبار الواردة فيهما وكتابيهمال
قواعدها  و ،فإذا كانت مناهج احملدثني تقدم السرية النبوية بصرامتها العلمية        

تفاصيل ال متكننـا منـها       و ، فإن مناهج املؤرخني تضيف لنا أحداثاً      ،املوضوعية
 ،انسياب أخبارها يف إيضاح الوقائع     و ، عرضها م بطريقةِ ِهست و ، احملدثني مرويات
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  .النفوس إىل حمبب و يف قالب مشوقrتقدمي حياة رسول اهللا و
تقدم يف هذه الدراسة أن املصادر الصحيحة للسرية ممثلـة يف القـرآن    وقد  

، أما تفاصـيل وجزئيـات      rوالسنة تعطينا صورة كاملة عن حياة رسول اهللا         
لسرية فقسم وافر منها صح نقله، والباقي نقلته كتب السري والتواريخ بأسـانيد       ا

 خباصة يف القرنني الثـامن      ، لكن متت غربلتها من قبل أئمة الرواية       ،فيها ضعف 
والتاسع للهجرة؛ وبعد نقد هذه اآلثار ومتييز صحيحها من مردودها من قبـل             

الين، أصـبحت مرويـات     أئمة مثل الذهيب وابن سيد الناس وابن حجر العسق        
مؤرخي السرية من أمثال الطربي جزءاً من املصادر الصحيحة مىت ثبتت صـحة          

  . أو ارتقت بتعدد طرقها،إسنادها
 ،إذا صرح بالتحـديث    ،إسحاق لقد درج العلماء على قبول روايات ابن      

االستدالل مبرويات األخباريني    و ،االستشهاد بروايات الواقدي رغم أنه متروك     و
عوانة بن   و ،ابنه هشام  و ،حممد بن السائب الكليب    و ،ف بن عمر التميمي   مثل سي 
بني الروايات األخرى الـيت      و  مع اجلمع بينها   ،ذلك يف حملها   و ،غريهم و ،احلكم

 ،تقدمي اخلـرب التـارخيي يف إشـراقته        كل ذلك من أجل      ،هي أوثق منها سنداً   
  .ختلفةامل ه أبعاديفتكوين نظرة شاملة عنه و

 قد قدموا خدمات جليلة     ،املؤرخني و  من احملدثني  أن كالً براف  ينبغي االعت و
 حيث قـام    ،مؤلفات و صنفوه من كتابات   و  من خالل ما دونوه    ،للسرية النبوية 

البحث  إىل   هذا ما يدعونا   و ،كل طرف بسد النقص احلاصل عند الطرف اآلخر       
 يزاوج  ،التفكري يف صياغة منهج جديد     و ،عن أوجه التكامل املمكنة بني اجلانبني     

 دون  ،ذلك بإعمال قواعد احملدثني    و ،يبىن على حماسن الطريقتني    و ،بني النظرتني 
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بذلك نسلك مسالك ، ودراية و منهج و استثمار مرويات املؤرخني بعلم    و ،صرامة
 قواعـد   إتقانبني   و ، الذين مجعوا بني التضلع يف علم احلديث       ،علمائنا املتقدمني 

 يف التعـاطي    جاءت كتابام منوذجاً   و ،خنيمؤر و  فكانوا حمدثني  ،النقد التارخيي 
 ؛مثل هذه الدراسات املنهجيـة     إىل   السرية النبوية اليوم يف حاجة    ، و مع املنهجني 

التقـومي يف   و من مـصادر التوجيـه     بوصفها مصدراً  ،لكي يعود إليها اعتبارها   
  .اإلسالم
 ، أن يرى املرء هذه احملاوالت املـشكورة       ،يفرح القلب  و ،مما يثلج الصدر  و

اليت كانت فاحتتها البحـوث املنجـزة باجلامعـة          و ،اليت يقوم ا علماء شباب    
نرجـو   و ،أزكى التسليم  و  على ساكنها أفضل الصالة    ،اإلسالمية باملدينة املنورة  

 لكي نعيد للسرية    ، األخرى ذا اال   اإلسالميةأن يتسع جمال اهتمام اجلامعات      
 ذلك على مهم املخلصني من أبنـاء        ما و ،ريادته و  صفاءه ،منهج و  كعلم ،النبوية

لـسائر   و لكم و أستغفر اهللا العظيم يل    و ، هذا أقول قويل  ،األمة اإلسالمية بعزيز  
  .املسلمني آمني

  .آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيو
   

∗    ∗    ∗  
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  املراجع والئحة املصادر
  : الكتب:أوال
  . دار الفكر، بريوت،يوطي جالل الدين الس:اإلتقان يف علوم القرآن -١
  . ه١٤٠٢ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ، الواحدي:ولز نأسباب ال -٢
 ، حتقيق حممد علي البجـاوي ، ابن عبد الرب  :االستيعاب يف معرفة األصحاب    -٣

 .مطبعة ضة ، القاهرة،مصر
نشر دمشق،   ، الدكتور رمزي نعناعة   :أثرها يف كتب التفسري    و اإلسرائيليات -٤

 . ه١٣٩٠ :بعة األوىلالط، دار القلم
 ،شـهبة  أبـو     الدكتور حممد  :املوضوعات يف كتب التفسري    و اإلسرائيليات -٥

 . ه١٤٠٨ ، الطبعة الرابعة،مكتبة السنة، القاهرة
 ،مطبعـة الـسعادة   ،  مصر ، ابن حجر العسقالين   :اإلصابة يف متييز الصحابة    -٦

 . ه١٣٢٨ ،الطبعة األوىل
 الطبعة  ، دار الفكر  ،خلطيب الدكتور حممد عجاج ا    :علومه و أصول احلديث  -٧

 . ه١٣٩٥ ،الثالثة
 حتقيق حممود   ، الدمشقي طولون ابن   :إعالم السائلني عن كتب سيد املرسلني      -٨

 . ه١٤٠٤ ،الطبعة الثالثةمؤسسة الرسالة،  ،رناؤوطاأل
 .طبعة دار الكتاب العريب ،بريوت ، السخاوي،اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ - ٩

  حتقيـق  ، القاضي عياض  :تقييد السماع  و لروايةمعرفة أصول ا   إىل   ملاعاإل -١٠
 . دار التراث، القاهرة،صقرأمحد 
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نـشر دار   ،  القاهرة ، حتقيق حممد محيد اهللا    ، البالذري :أنساب األشراف  -١١
 .م١٩٨٧،  الطبعة الثالثة،املعارف

 ، الطبعـة األوىل   ،دار الكتـب العلميـة     ،بريوت ، السمعاين :األنساب -١٢
 . ه١٤١٩

 .مكتبة املعارف ،بريوت ،ن كثري اب:النهاية والبداية -١٣
دار  ،بريوت ، عبد العزيز الدوري   :حبث يف نشأة علم التاريخ عند العرب       -١٤

 .م١٩٨٣ ،املشرق
كليمـان  " نشر املستعرب الفرنـسي     ، ابن طاهر املقدسي   :التاريخ و البدء -١٥

 .طبعة مكتبة املثىن ،بغداد ،"هوار
حتقيق حممـد    ،ظعمرو اجلاح  أبو   :احلوالن و العرجان و العميان و الربصان -١٦

 . ه١٤٠١ ، الطبعة الثانية،مؤسسة الرسالة ، بريوت،مرسي اخلويل
دار  ، بريوت ،الفضل أبو   حتقيق حممد  ، الزركشي :الربهان يف علوم القرآن    -١٧

 . ه١٤٠٠ ، الطبعة الثالثة،الفكر
 ،بـريوت  ،الفضل أبو    حتقيق حممد  ، الطربي :امللوك و الرسل و تاريخ األمم  -١٨

 .دار سويدان ،لبنان
 ، الطبعـة األوىل   ، دار الكتب العلميـة    ، اخلطيب البغدادي  :ريخ بغداد تا -١٩

 . ه١٤١٧
ترمجة حممـود فهمـي حجـازي        ، فؤاد سزكني  :تاريخ التراث العريب   -٢٠

 ،جامعـة امللـك سـعود    و،مام حممد بن سعود   نشر جامعة اإل   ،وآخرين
 . ه١٤٠٣
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 ،دمـشق  ، حتقيق الدكتور أكرم ضياء العمـري      ،تاريخ خليفة بن خياط    -٢١
 .لقلما دار

 ، حتقيق نشاط غـزاوي    ، قسم السرية النبوية   ، ابن عساكر  :تاريخ دمشق  -٢٢
 . ه١٤٠٤ ،دار القلم ،دمشق ،مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق

 نشر دار الـوعي     ، الزايد إبراهيم حتقيق حممود    :التاريخ الصغري للبخاري   -٢٣
 . ودار التراث بالقاهرة،حلب

 .دار الكتب العلمية ،بريوت : البخارياهللا عبد أبو :التاريخ الكبري -٢٤
نشر  ،حتقيق حممد املصري   ، البن زبر الربعي   :وفيام و تاريخ مولد العلماء   -٢٥

 . ه١٤١٠ ، الطبعة األوىل،مركز املخطوطات بالكويت
 .طبعة دار صادر ، لبنان،بريوت :تاريخ اليعقويب -٢٦
 ،دار الكتـب العلميـة     ،بـريوت  ، البن فورك  ،ويل مشكل احلديث  أت -٢٧

 . ه١٤٠٠
 دار الكتاب ، نشر حسام الدين القدسي، ابن عساكر: كذب املفتري  تبيني -٢٨

 . ه١٣٩٩ ،العريب
دار  ، لبنـان  ،بـريوت  ، املباركفوري الرمحن عبد حممد   :حتفة األحوذي  -٢٩

 .الكتاب العريب
 .حياء التراث العريبإدار  ،بريوت ، الذهيب:تذكرة احلفاظ -٣٠
حتقيق حممد   ،احلذاء البن   :النساء و التعريف مبن ذكر يف املوطأ من الرجال       -٣١

  . ه١٤٢٣ ،طبعة وزارة األوقاف ، الرباط،عز الدين املعيار
 طبعة دار احلديث ، مجع الدكتور حممد عبد الرحيم:تفسري احلسن البصري -٣٢
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 .بالقاهرة
 طبعـة دار    ،صاحل حمـابري   أمحد   :حتقيق و  مجع :تفسري سفيان بن عيينة    -٣٣

 . ه١٤٠٣ ،املكتب اإلسالمي
 ،دار ابن حـزم    ،بريوت ة، اعتناء خملف بني   :شيتفسري عبد بن محيد الك     -٣٤

 . ه١٤٢٥ ،الطبعة األوىل
 ،بريوت ، حتقيق عبد املعطي قلعجي    :تفسري عبد الرزاق بن مهام الصنعاين      -٣٥

 . ه١٤١١ ، الطبعة األوىل،دار املعرفة
 ،العمـاري الزهـراين   أمحـد   حتقيق،حامت أيب  ابن :تفسري القرآن العظيم   -٣٦

 . ه١٤٠٨ ،بعة األوىل الط،مكتبة الدار ،املدينة
 . ه١٤٠٣ ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية :تفسري مقاتل بن سليمان -٣٧
 . ه١٣٩٦ ، الطبعة الثانية، دار الكتب احلديثة، الذهيب:املفسرون والتفسري -٣٨
 ،املغـرب  ، ابـن عبـد الـرب      :األسانيد و التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين      -٣٩

 .ميةالشؤون اإلسال ومنشورات وزارة األوقاف
مطبوعـات   ،حممد مصطفى األعظمـي   . حتقيق د  ، لإلمام مسلم  :التمييز -٤٠

 . ه١٣٩٥ ،جامعة الرياض
 ، الطبعة األوىل،دار الفكر ،بريوت ، ابن حجر العسقالين  :ذيب التهذيب  -٤١

 . ه١٤٠٤
 .مكتبة القرآن ،القاهرة ، عبد السالم هارون:ذيب سرية ابن هشام -٤٢
 أمحـد    حتقيق ،حممد بن جرير الطربي    :جامع البيان عن تأويل آي القرآن      -٤٣

 . الطبعة الثانية،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،آخرين وحممد شاكر
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 ، الريـاض  ،حممود الطحان . حتقيق د  ، للبغدادي :اجلامع ألخالق الراوي   -٤٤
 . ه١٤٠٣ ،مكتبة املعارف

 ، الطبعـة األوىل   ،املكتبـة العـصرية    ،بريوت ، احلميدي :جدوة املقتبس  -٤٥
 . ه١٤٢٥

 .دار الكتب العلمية ،بريوت ،حامت أيب  ابن:لتعديلا واجلرح -٤٦
 ، حكمت بـشري ياسـني  :دراسة و حتقيق،جزء يف تفسري عطاء اخلرساين    -٤٧

 . ه١٤٠٨ ، الطبعة األوىل،مكتبة الدار ،املدينة املنورة
 دار  ، حتقيق حممد عبد السالم هـارون      ، ابن حزم  :مجهرة أنساب العرب   -٤٨

 . الطبعة السادسة،املعارف
 حتقيق حممود   ، اجلزء األول  ، الزبري بن بكار   :أخبارها و ريشجهرة نسب ق   -٤٩

 . ه١٣٨١ ، مكتبة دار العروبة،حممد شاكر
الدكتور ناصـر الـدين      و حسان عباس إ حتقيق   ، ابن حزم  :جوامع السرية  -٥٠

 .دار املعارف ،مصر ،سداأل
 صبهاين، مكتبـة اخلـاجني    نعيم األ  أبو   :طبقات األصفياء  و حلية األولياء  -٥١

 . ه١٣٥١ ،مطبع السعادةو
 الطبعـة  ، دار الثقافة البيضاء   ، الدكتور فاروق محادة   :خطبة الفتح األعظم   -٥٢

   ه١٤٠٤ ،األوىل
 املكتبة  ، ترمجة حسني نصار   "مارجليوث" :دراسات عن املؤرخني العرب    -٥٣

 . ه١٤٢٢ ، الطبعة األوىل،الثقافية الدينية
 ،ملسلويتالدكتور مصطفى ا :دراسات املستشرقني الفرنسيني للسرية النبوية -٥٤
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 . مرقونة بدار احلديث احلسنية بالرباط، الدكتوراهأطروحة
 ،مؤسسة الرسـالة   ،دمشق :دراسة يف السرية الدكتور عماد الدين خليل       -٥٥

 . ه١٤٠٦ ،الطبعة التاسعة
 ، حتقيق شـوقي ضـيف     ، ابن عبد الرب   :السري و الدرر يف اختصار املغازي    -٥٦

  . ه١٤٠٣ ،دار املعارف ،القاهرة
 ، حتقيق الدكتور عبـد املعطـي قلعجـي      ،بكر البيهقي أبو   :دالئل النبوة  -٥٧

 . ه١٤٠٥ ، الطبعة األوىل،دار الكتب العلمية ، لبنان،بريوت
 ، حتقيق الدكتور حممد رواس قلعجـي      ،نعيم األصبهاين  أبو   :دالئل النبوة  -٥٨

 . ه١٤٠٦ ، الطبعة الثانية، دار النفائس،الرب عباس عبدو
 مؤسسة ،دمشق ،صر الدين األلباين   نا :السرية و دفاع عن احلديث النبوي    -٥٩

 . ه١٤٠٥ ، الطبعة السابعة،مكتبة اخلافقنيو
 . ه١٤١٧ ،دار الكتب العلمية ،بريوت :ديوان كعب بن زهري -٦٠
 املكتـب   ، حممد الـصباغ   :تعليق و  حتقيق :أهل مكة  إىل   داود أيب   رسالة -٦١

 . ه١٤٠١ ، الطبعة الثالثة،اإلسالمي
 ،دار الكتـب العلميـة  بريوت،  ،يمية ابن ت:رفع املالم عن األئمة األعالم    -٦٢

 . ه١٤٠٣ ،الطبعة األوىل
 ، سـعيداي  إبراهيمتعليق   ، الذهيب :الرواة املتكلم فيهم مبا ال يوجب الرد       -٦٣

 . ه١٤٠٦ ، الطبعة األوىل،دار املعرفة ،بريوت
 ، السهيلي، حتقيق طه عبد الـرؤوف سـعد        الرمحن عبد :الروض األنف  -٦٤

 . ه١٣٩١ ،مكتبة الكليات األزهرية بالقاهرة
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 ، حممد حميي الدين عبـد احلميـد  :تعليق وضبط و مراجعة:داود أيب  سنن -٦٥
 .دار الفكر ، لبنان،بريوت

 ، حممد فؤاد عبد البـاقي     :تعليق و ترقيم و  حتقيق : القزويين هسنن ابن ماج   -٦٦
 .دار الفكر ، لبنان،بريوت

نشرة مكتبـة   ، و ؤسسة الرسالة نشر م  ،بريوت ، الذهيب :سري أعالم النبالء   -٦٧
 . ه١٤٢٤ ، الطبعة األوىل،ا بالقاهرةالصف

األحباث  و  طبعة معهد الدراسات   ، حتقيق حممد محيد اهللا    :إسحاقسرية ابن    -٦٨
 . ه١٣٩٦ ،للتعريب اململكة املغربية

 .مطبعة االستقامة ، مصر،القاهرة ، حممد عزة دروزة:rسرية الرسول  -٦٩
 حبوث   طبعة مركز  ، الدكتور أكرم ضياء العمري    :السرية النبوية الصحيحة   -٧٠

 .م١٩٩١، السنة جبامعة قطر والسرية
 مطبوعات جامعة اإلمام ، السنيدي الرمحن عبد :السرية النبوية عند البيهقي    -٧١

 . ه١٤٢٦ ، الطبعة األوىل،بالرياض
دار  ،شـهبة  أبـو     الدكتور حممد  :السنة و السرية النبوية يف ضوء الكتاب     -٧٢

 .م١٩٨٨ ،الطبعة األوىل ،القلم
 دار الكتـاب    ، عبد الـصبور مـرزوق     :ن الكرمي السرية النبوية يف القرآ    -٧٣

 . ه١٤٠٦ ، الطبعة األوىل، دار الكتاب اللبناين-املصري
 مؤسسة علوم   ،شليب و بيارياأل و  حتقيق السقا  ، البن هشام  :السرية النبوية  -٧٤

 .القرآن
دار  ،بريوت ،باعتناء حسام الدين املقدسي  ، للحافظ الذهيب  :السرية النبوية  -٧٥
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 . ه١٤٠١ ،ة األوىل الطبع،الكتب العلمية
 ،بـريوت  ، حتقيق الدكتور فاروق محـادة     ،الفزاري إسحاق  أليب :السري -٧٦

 . ه١٤٠٨ ، الطبعة األوىل،مؤسسة الرسالة
 ،دمشق ،حتقيق الدكتور سهيل زكار    ،إسحاق  حممد بن  :املغازي و السري -٧٧

 . ه١٣٩٨،  الطبعة األوىل،دار الفكر
 حتقيـق حممـود     ،لي ابن عماد احلنب   :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب      -٧٨

   ه١٩٨٦ الطبعة األوىل ، طبعة دار ابن كثري،األرناؤوط
 الدكتور  :حتقيق و  تقدمي ،شامة الدمشقي  أبو   :شرح القصيدة الشقراطيسية   -٧٩

  ، رسالة مرقونة بدار احلديث احلسنية بالرباط،مصطفى املسلويت
دار الطباعـة    ،مـصر  حممد عبد الباقي الزرقاين،      :شرح املواهب اللدنية   -٨٠

 ، ه١٢٧٨األمريية 
 ، ه١٤٠٢ ، دار الكتب العلمية، ابن حجر العسقالين:شرح خنبة الفكر -٨١
 . ه١٤٠٠ ،دار الفكر ،بريوت :شرح النووي لصحيح مسلم -٨٢
 ،حتقيق حممد سعيد أوغلـي     ، اخلطيب البغدادي  :شرف أصحاب احلديث   -٨٣

  .م١٩٧١ ، نشر كلية اإلهليات جامعة انقرة،دار إحياء السنة
 دار ، الدكتور شوقي ريـاض حممـد      : دراسة توثيقية  :بويةشعر السرية الن   -٨٤

  .م١٩٨٧ ، الطبعة األوىل،املأمون للطباعة
 ، ه١٤٠١ ، الطبعة األوىل، ابن قتيبة، دار الكتب العلمية:الشعراء والشعر -٨٥
دار ،  لبنـان ،بـريوت  ، زايـد إبراهيم البخاري، حتقيق :الضعفاء الصغري  -٨٦

 .املعرفة
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دار الكتب   ،بريوت، قيق عبد املعطي قلعجي    العقيلي، حت  :الضعفاء الكبري  -٨٧
 . ه١٤٠٤ ، الطبعة األوىل،العلمية

دار  ، لبنـان  ،بريوت ، حتقيق إبراهيم زايد   ، النسائي :املتروكني و الضعفاء -٨٨
 .املعرفة

طبعة دار   ،بريوت ، حممد فؤاد عبد الباقي    :تصحيح و  حتقيق :صحيح مسلم  -٨٩
 . ه١٤٠٣ ،الفكر

 الدكتور أكرم ضـياء     :حتقيق و قدمي ت :طبقات خليفة بن خياط العصفري     -٩٠
 .م١٩٦٧ ،األوىل  الطبعة،نشر دار طيبة الرياض، يالعمر

 ، حتقيق عادل نـويهض    ،بكر بن هداية اهللا احلسيين     أبو   :طبقات الشافعية  -٩١
 .م١٩٧١ ،ة األوىلع الطب،دار اآلفاق اجلديدة ، لبنان،بريوت

 ،شـاكر  حتقيق حممود    ، حممد بن سالم اجلمحي    :طبقات فحول الشعراء   -٩٢
 . جدة،نشر دار املدين

 .حياء التراث العريبإدار  ، لبنان،بريوت،  حممد بن سعد:الطبقات الكربى -٩٣
دار الكتـب    ،بـريوت ،  ابن حجر العسقالين   :العجاب يف بيان األسباب    -٩٤

 . ه١٤٢٥ ، الطبعة األوىل،العلمية
 ،صاحل العلـي   أمحد    ترمجة الدكتور  ،"الثروزن" :علم التاريخ عند العرب    -٩٥

  .م١٩٦٣ ، بغداد،النشر ومؤسسة فرانكلني للطباعة و،مؤسسة املثىننشر 
 ، دار اهلجـرة   ، حممد بن مطر الزهـراين     . د :تطوره و علم الرجال نشأته   -٩٦

 . ه١٤١٧ ،الطبعة األوىل
 حتقيق حممد العيـد     ، ابن سيد الناس   :السري و عيون األثر يف فنون املغازي     -٩٧
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 ، الطبعـة األوىل   ،اث مكتب دار التر   ،الدين ديب مستو   حمي و اخلطراوي
 . ه١٤١٣

  . املكتبة السلفية مصورة بدار الفكر، ابن حجر العسقالين:فتح الباري -٩٨
 . ه١٤٠٣ ،دار الكتب العلمية ، لبنان،بريوت ، البالذري:فتوح البلدان -٩٩

 ،مؤسسة علوم القرآن   ،دمشق ، ابن كثري  :rالفصول يف سرية الرسول      -١٠٠
 . ه١٣٩٩ ،الطبعة األوىل

 منـشورات وزارة    ،اخليـاطي  أمحـد     حتقيق :عبيدبو   أ :فضائل القرآن  -١٠١
 . ه١٤١٥ ، الطبعة األوىل،األوقاف بالرباط

 ،إعداد قاسم السامرائي   :متعلقاا و الفهرس الوصفي ملخطوطات السرية    -١٠٢
 . ه١٤١٦ ،مطبوعات جامعة اإلمام الرياض

 ، حممد مجال الدين القامسي    :قواعد التحديث يف فنون مصطلح احلديث      -١٠٣
 . ه١٤٠٧ ، الطبعة األوىل، دار النفائس،جت بيطارحتقيق حممد 

  .دار الفكر ، لبنان،بريوت،  ابن عدي:الكامل يف الضعفاء -١٠٤
 دار الـصميعي    ، مشهور بن حسن آل سلمان     :كتب حذر منها العلماء    -١٠٥

 . ه١٤١٦ ، الطبعة األوىل،دار ابن حزم
 ،سـتانبول إ ، حاجي خليفة  :الفنون و كشف الظنون عن أسامي الكتب     -١٠٦

 . ه١٣٦٠ ،بعة البهيةاملط
ادي، مراجعة عبد احلليم حممـد       اخلطيب البغد  :الكفاية يف علم الرواية    -١٠٧

  .دار الكتب احلديثة ،القاهرة ، حسن حممودالرمحن عبد واحلليم عبد
دار  ، بريوت ،باعتناء حممد املرعشلي   ، ابن حجر العسقالين   :لسان امليزان  -١٠٨
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 . ه١٤١٥ . الطبعة األوىل،إحياء التراث العريب
 ،١١ الطبعة ، صبحي الصاحل دار العلم للماليني :مباحث يف علوم القرآن    -١٠٩

 . ه١٩٧٩
 ،١٧ الطبعـة    ، مؤسسة الرسالة  :مباحث يف علوم القرآن مناع القطان      -١١٠

 .م١٩٩٠
  .دار الوعي ،حلب ، حتقيق إبراهيم زايد، ابن حبان:اروحني -١١١
طباعـة  جممع امللـك فهـد ل     املدينة املنورة،    :جمموع فتاوى ابن تيمية    -١١٢

 . ه١٤١٦ .املصحف الشريف
  .دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،ابن حبيب البغدادي :احملرب -١١٣
دار  ، حممد عجـاج اخلطيـب     .حتقيق د  ، الرامهرمزي :احملدث الفاصل  -١١٤

  . ه١٤٠٤ ، الطبعة الثالثة،الفكر
دار  ، عمـان  ،العـاين . حتقيق د  :املختصر الكبري يف السرية ابن مجاعة      -١١٥

 . ه١٤١٣ ،ىل الطبعة األو،البشري
 .مؤسسة الرسالة، بريوت ، اجلبورياهللا عبد حتقيق ، اليافعي:مرآة احلنان -١١٦
 حتقيق حممد حمـي الـدين       ، املسعودي :معادن اجلوهر  و مروج الذهب  -١١٧

 . املكتبة التجارية بالقاهرة،احلميد عبد
 ،الرياض ،يي القر إبراهيم بن    حيىي :خمنف يف تاريخ الطربي    أيب   مرويات -١١٨

  . ه١٤١٠ ،طبعة األوىل ال،دار العاصمة
 الدكتور حممد   :دراسة و  مجع :مرويات اإلمام الزهري يف املغازي النبوية      -١١٩

 ،الطبعـة األوىل   ، منشورات اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنـورة      ،العواجي



 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين
٣٤٨ 

 .م٢٠٠٤
 نشر اجلامعة   ،ي   قريب إبراهيم بن   إبراهيم :الطائف و مرويات غزوة حنني   -١٢٠

 .سالمية باملدينةاإل
 ، طبعة حيدرآباد الدكن   ، احلاكم اهللا عبد أبو   : على الصحيحني  املستدرك -١٢١

 . ه١٣٤١ ،اهلند
 ، الطبعة الثانية ، بريوت ، املكتب اإلسالمي  ،بن حنبل  أمحد    لإلمام :املسند -١٢٢

 . ه١٣٩٨
 ،دار الكتـب العلميـة    ،  بريوت ، البن حبان  :مشاهري علماء األمصار   -١٢٣

  .مصورة عن طبعة فاليشمهر
 الدار ، دار الثقافة، الدكتور فاروق محادة  :قوميهات و مصادر السرية النبوية   -١٢٤

 . ه١٤١٠ ، الطبعة الثانية،البيضاء
مطبعة  ،الرباط ، الدكتور حممد يسف:املصنفات املغربية يف السرية النبوية    -١٢٥

 . ه١٤١٢ ، الطبعة األوىل،دار املعارف اجلديدة
دار  ،مـصر  ، ثـروت عكاشـة    : حتقيق ، ابن قتيبة الدنيوري   :املعارف -١٢٦

 . الطبعة الثانية،رفاملعا
 .مونأ مطبعة دار امل، ياقوت احلموي:معجم األدباء -١٢٧
 ،دار صـادر   ،بـريوت  ، ياقوت احلمـوي البغـدادي     :معجم البلدان  -١٢٨

 . ه١٣٨٦
دار  ،القـاهرة  ، صالح الدين املنجد   :rعن رسول اهللا     معجم ما ألف   -١٢٩

 .القاضي عياض للتراث املعادي
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حتقيق عبد العلـيم     ،السبكي و  اهليثمي : بترتيب ، للعجلي :معرفة الثقات  -١٣٠
 . ه١٤٠٥ ،الطبعة األوىل، مكتبة الدار باملدينة املنورة ،البستوي

مكتبة الـدار    ،حممد راضي عثمان  . حتقيق د  ،نعيم أبو   :معرفة الصحابة  -١٣١
 . ه١٤٠٨ ، الطبعة األوىل،مكتبة احلرمني بالرياض و،باملدينة

 ،ة باملدينة املنورة   منشورات املكتبة العلمي   ، احلاكم :معرفة علوم احلديث   -١٣٢
 . ه١٣٩٧ ،الطبعة الثانية

 عـامل   ،"مارسـدن جـونس   " حتقيق   ، حممد بن عمر الواقدي    :املغازي -١٣٣
 . ه١٤٠٤ ، الطبعة الثالثة،الكتب

 ، ترمجة حـسني نـصار     ،"هورفتس" يوسف   :مؤلفوها و املغازي األوىل  -١٣٤
  . ه١٤٢١ ، الطبعة الثانية،مكتبة اخلاجني ،القاهرة

 مجـع  ،األسود عنـه   أيب   لعروة بن الزبري برواية    :rزي رسول اهللا    امغ -١٣٥
 نشر مكتب التربيـة     ، الدكتور حممد مصطفى األعظمي    :تقدمي و حتقيقو

 .م١٩٨١ ،لدول اخلليج
 نـشر   ،مالك أبو    الدكتور حممد  :ختريج و  مجع :مغازي موسى بن عقبة    -١٣٦

 .م١٩٩٤ ،جامعة ابن زهر ، أكدير،املغرب ،كلية اآلداب
 ، دار الفكـر   ، حتقيق الدكتور سهيل زكـار     ، للزهري :املغازي النبوية  -١٣٧

 . ه١٤٠٠ ،الطبعة األوىل
 حتقيق صالح بـن حممـد بـن         :مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث      -١٣٨

 . ه١٤١٦ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،عويضة
 ،دمـشق  ، الدكتور حميي الدين ديب مـستو      :مناهج التأليف يف السرية    -١٣٩
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 . ه١٤٢٠ ، الطبعة األوىل،دار الكلم الطيب ،بريوت
مطبعـة   ،املغـرب  ، حتقيق رشاد سامل   ، ابن تيمية  :منهاج السنة النبوية   -١٤٠

 . ه١٤١٩ ، الطبعة الثانية،املعارف
 ،الربـاط  ، الدكتور فاروق محادة   :التعديل و املنهج اإلسالمي يف اجلرح    -١٤١

  .ه١٤٠٢ ، الطبعة األوىل،دار املعارف
 ،بـريوت  ،ترحيين أمحد    الدكتور حممد  :العرب التاريخ عند  و املؤرخون -١٤٢

 . ه١٤١١ ، الطبعة األوىل،دار الكتب العلمية
 فـؤاد   :تعليـق و ختـريج و ترمجةو حتقيق ، اإلمام مالك بن أنس    :املوطأ -١٤٣

 .حياء الكتب العربيةإ دار ،الباقي عبد
الدار و ،بريوت ،دار القلم  ،دمشق ،نذير محدان ، إلمام مالك  ل :املوطآت -١٤٤

 . ه١٤١٢ ، الطبعة األوىل،الشامية
 ،مصر ، حتقيق حممد علي البجاوي    ، الذهيب اهللا عبد أبو   :تدالميزان االع  -١٤٥

 . ه١٣٨٢ ، الطبعة األوىل،مطبعة عيسى البايب احلليب
دار الكتـب   ، بريوت،حتقيق مصطفى عطا ،عبيد أبو  :املنسوخ و الناسخ -١٤٦

 . ه١٤٢٧ ، الطبعة األوىل،العلمية
 ،ي والزهـر  ،قتـادة  و ،ابن اجلوزي  و ، البن البارزي  :املنسوخ و الناسخ -١٤٧

 . ه١٤٠٩ ، الطبعة األوىل،عامل الكتب ،بريوت ،حتقيق حامت الضامن
 الطبعـة  ،مؤسسة الكتب الثقافيـة   ،بريوت ، للنحاس :النسوخ و الناسخ -١٤٨

 . ه١٤٠٩ ،األوىل
 ،مـصر  ، ابن تغـرى بـردي     :القاهرة و النجوم الزاهرة يف ملوك مصر     -١٤٩
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  .اإلرشاد القومي ومؤسسة الثقافة
 دار  ،"لفي بروفنسال " نشر   ،عب الزبريي  املص اهللا عبد أبو   :نسب قريش  -١٥٠

 .م١٩٥١ ،املعارف بالقاهرة
مكتبـة   ،القـاهرة  ، حسني نصار  :نشأة الكتابة الفنية يف األدب العريب      -١٥١

 . ه١٤٢٢ ، الطبعة األوىل،الثقافة الدينية
 .مكتبة دار املثىن ،بريوت ، البغداديإمساعيل :هدية العارفني -١٥٢
 الطبعة  ،العزيز عبد أمحد   يق حممد  حتق ،بكر اخلرائطي  أبو   :هواتف اجلان  -١٥٣

 . ه١٤٠٩ ،األوىل
  : املقاالت:ثانياً
 الدكتور  :مناهجهم و الثاين للهجرة مصنفام  أعالم السرية النبوية يف القرن        -١

  وزارة الـشؤون اإلسـالمية     ،الـسرية  و ةندوة العناية بالسن   ،روق محادة فا
  . باململكة العربية السعودية،اإلرشاد والدعوة واألوقافو
حممد بـن صـامل     .  د : مقاصد دراستها  ، أقسامها ، أمهيتها :السرية النبوية  -٢

  . ه١٤٢٥ ، شوال،٤٨ العدد ، جملة جامعة اإلمام،السلمي
 ، حوليات اجلامعة التونسية   ، حممد املختار العبيدي   . د :عالقة املغازي بالسري   -٣

  .م١٩٧٩ عام ،١٧العدد 
ـ .  د :مصنفاته التارخيية  و حممد بن عائد الدمشقي    -٤  اهللا عبـد ليمان بـن    س

  . ه١٤٢٠ - ٢٥ السنة ،٣ العدد ،جملة الدارة ،الرياض ،السويكت
 جملة السنة   ،عبد الزراق هرماس  .  د : للسرية ول مصدراً ز  نمرويات أسباب ال   -٥

  . ه١٤٢٦ عام ،٥ العدد ، الرباط،النبوية
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أكـرم  .  د :خبارينيروايات األ  و مرويات السرية النبوية بني قواعد احملدثني      -٦
  وزارة الـشؤون اإلسـالمية     ،الـسرية  و  ندوة العناية بالسنة   ،العمريضياء  

  .اإلرشاد باململكة العربية السعودية والدعوة واألوقافو
مسفر بن  .  د :ت األخبارين ارواي و مرويات السرية النبوية بني قواعد احملدثني      -٧

 سـالمية  وزارة الـشؤون اإل    ،السرية و ندوة العناية بالسنة   ،غرم اهللا الدميين  
 .اإلرشاد باململكة العربية السعودية والدعوة ووقافألاو

  

∗    ∗    ∗  
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