


 

 الســـيــرة النبويـــة                
 

 

1 

 
 
 
 

 تأليف

 الدكتور عطية مختار عطية حسين
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تبعو بإحساف إُف يـو اوعلى من  بلـ على نبينا ٧بمد ا٢بمد هلل رب العا٤بْب والصبلة والس

 الدين، أما بعد:
وسّبتو العطرة، وأقامِب  فإنو من توفيق اهلل ِف أف جعلِب من ا٤بشتغلْب بكتابو وسنة نبيو 

وكاف من توفيقو كذلك سبحانو أف  ،يف ذلك، فللو ا٢بمد وا٤بنة على ذلك ٞبداً كثّباً ال ٰبصيو العدد
، بعنواف: )مصادر السّبة النبوية بْب احملدثْب تابة ىذا البحث يف سّبة النيب مّن علّي بك

فازددت يقينًا على يقْب أف ىذه السّبة ما ىي إال ترٝبة صادقة لكل ما تأملو البشرية  ،وا٤بؤرخْب(
 ىذا من ناحية. .على مر عصورىا من قيم وأخبلؽ ومبادئ ومثل
قضية على درجة كبّبة من األٮبية وا٣بطورة يف كتابة  ومن ناحية أخرى فإف ىذا البحث يعاًف

وىي ا٤بنهج الذي اتبعو كل من احملدثْب وا٤بؤرخْب يف كتابة السّبة وتوثيق مروياهتا، وأٮبية ىذه  ،السّبة
القضية تنبع من شيئْب: الكشف عن سبب االختبلؼ بْب ا٤بنهجْب وآثار ىذا االختبلؼ ومظاىره. 

 سس يسَبشد هبا يف كتابة السّبة يف ىذا العصر.واآلخر: َوْضع قواعد وأ
والشك أف ىذا البحث مسبوؽ بدراستْب مهمتْب جداً، ٮبا: "مصادر السّبة النبوية وتقوٲبها" 
للدكتور فاروؽ ٞبادة، ومقدمة السّبة النبوية الصحيحة للدكتور أكـر ضياء العمري. فقد استفدت 

تكرارًا أو دورانًا يف فلك ىاتْب ٕبثي ُف، لكن َف يكن منهما استفادة كبّبة، وٖباصة الدراسة األو 
جاء ٕبثي يهتم أوؿ ما يهتم بالناحية التطبيقية العملية،  اأو إحداٮبا. وإ٭ب -على أٮبيتهما-الدراستْب 

الٍب تبْب ٔببلء ووضوح سبب االختبلؼ يف السّبة النبوية بْب احملدثْب وا٤بؤرخْب ونتائجو وآثاره. فهذا 
لذلك أوليت ىذا ا١بانب عناية كبّبة واىتمامًا فائقاً، وخاصة أف  .يرًا بالدراسة وبالبحثما أراه جد

الدكتور مسفر بن غـر اهلل الدميِب يقوؿ يف مقدمة ٕبثو: "مرويات السّبة النبوية بْب قواعد احملدثْب 
ا ٰبتاج إُف يقوؿ: )وىو موضوع شائك ٰبتاج إُف تأمل وتفكّب عميق، أكثر ٩ب .وروايات اإلخباريْب"

 كاف اىتمامي بالناحية التطبيقية يف ا٤بقاـ األوؿ، لذلك َف أستعرض . ومن مث(ٔ)مراجع ومصادر(

                              
وىػػو ٕبػػث مقػػدـ إُف نػػدوة عنايػػة ا٤بملكػػة العربيػػة السػػعودية بالسػػنة والسػػّبة النبويػػة، نظمتهػػا وزارة الشػػؤوف اإلسػػبلمية واألوقػػاؼ  (ٔ)

ـ، وقػد قػدـ الػدكتور أكػـر ضػياء ٕٗٓٓ/٘/ٙ-ٗىػػ ا٤بوافػق ٕ٘ٗٔ/ٖ/ٚٔ-٘ٔبا٤بدينػة ا٤بنػورة مػن الفػَبة  ،والػدعوة  واإلرشػاد
 أغلبو إُف الرد على ٧باوالت معاصرة للطعن يف السنة. صرؼ، لكنو العمري ٕبثاً بالعنواف نفسو
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منهج توثيق الرواية عند احملدثْب، لكوف ذلك معروفًا ومعا١بًا باستفاضة يف كتب ا٤بصطلح، فرأيت أف 
ا ا٤بنهج يف توثيق مرويات الكتابة يف ذلك نوع من التكرار، كما رأيت أف األىم ىو استخداـ ىذ

 السّبة وا٢بكم عليها لذا رأيت أنو من األنسب أف يكوف ٕبثي على النحو التاِف:
السّبة وا٤بصطلحات الٍب أطلقت عليها قدٲبًا كا٤بغازي والسّب، و٤باذا كاف وأعرؼ فيو ب التمهيد:

سّبة وا٢بديث والسّبة لفظ مصطلح ا٤بغازي أوؿ ما أطلق على السّبة، كما  عا١بت العبلقة بْب ال
والتاريخ، كما بينت أٮبية دراسة السّبة النبوية وخاصة يف عصرنا ا٢بديث الذي ازداد فيو االىتماـ 

 باإلسبلـ ورسولو وسنتو وسّبتو زيادة واضحة.
وعا١بت فيو تطور مراحل التدوين يف السّبة حٌب العصر ا٢بديث ومهدت  الباب األول:مث كاف 

الفصل التابعْب بالسّبة النبوية ومظاىر ىذا االىتماـ، مث جاء و اـ الصحابة فيو بتمهيد عن اىتم
فذكرت فيو مرحلة تدوين احملدثْب  الفصل الثانيوذكرت فيو بداية التدوين يف السّبة مث جاء  األول

فذكرت فيو مرحلة ا٤بؤرخْب ا٤بتخصصْب يف كتابة السّبة وخصصت  الفصل الثالثللسّبة، أما 
والٍب كاف من أبرز ٠باهتا مرحلة ا١بمع واالختيار مع االلتزاـ  ،ٗبرحلة القرف ا٣بامس الفصل الرابع

باإلسناد. وكاف من أبرز ا٤بصنفْب يف ىذه ا٤برحلة البيهقي حٌب ذىبت إُف أنو عبلمة فارقة يف كتابة 
، يْب منهمالسّبة، ٕبيث كاف لو تأثّب كبّب على من جاء بعده من الكاتبْب يف السّبة وخاصة ا٤بوسوع

ا٘باىاف: ا٘باه  ابعنواف: مرحلة التأليف ا٤بوسوعي يف السّبة، و قد برز فيه الفصل الخامسولذا جاء 
الفصل التنقيح والتمحيص، وا٘باه التوسع يف ا١بمع وا٢بشد والتصنيف ٙبت عناوين دالة. مث جاء 

يث واستخلصت السمات ف: الكتابة يف السّبة يف العصر ا٢بداوىو الفصل األخّب ٙبت عنو  السادس
 العامة لكتب السّبة يف ىذا العصر.

ألبْب فيو الكتب الُعَمد أو ا٤بصادر األساسية للسّبة  ؛سقت ىذا الباب بفصولو الستة وإ٭با
النبوية، وأف ىذه ا٤بصادر ىي الٍب ألفت يف ا٤براحل األوُف للتدوين، وىي مرحلة تشمل مرحلة البداية 

ف من ا٤بصادر الٍب اعتمدت بشكل  كامرحلة القرف ا٣بامس، وما عدا ذلك  واحملدثْب مث ا٤بؤرخْب مث 
بل إف بعض ىذه ا٤بصادر األساسية قد اعتمدت بدورىا على ما  ،كبّب على ىذه ا٤بصادر ا٤بتقدمة

 ر ابن إسحاؽ تأثّباً كبّباً جداً يف معظم من ألف يف السّبة بعده.فمثبلً أثّ  ،سبقها
وىو  ،وىو يشكل والباب الثالث صلب البحث للباب الثانيًا ومن مث كاف ىذا الباب ٛبهيد

ها، ومهدت لو بالضوابط الٍب ٲبكن تقسيم ىذه ا٤بصادر يف بعنواف: مصادر السّبة النبوية وتقوٲب
تقسيم ىذه ا٤بصادر إُف مصادر  وضوئها وذكرت أربعة ضوابط وانتهيت إُف الضابط الذي أرتضيو ى
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لتبعية والتكميلية مث أتبعت بعد مث يأيت بعد ذلك ا٤بصادر ا ،رٱبيةأصلية حديثية ومصادر أصلية تا
 ذلك بكلمة عن القرآف الكرٔف ومصادر السّبة النبوية.

بياف السّبة النبوية بْب منهج احملدثْب ومنهج ا٤بؤرخْب وبينت فيو بفهو يعِب  الباب الثالثأما 
على ذلك من نتائج مهمة جدًا يف مرويات النقاط ا٤بشَبكة وا٤بختلفة بْب كبل ا٤بنهجْب، وما ترتب 

 السّبة النبوية وتوثيقها.
مث ذكرت يف آخر البحث ا٤ببلمح العامة للمنهج ا٤بقَبح يف كتابة السّبة يف العصر ا٢بديث 

 وصفات من يقـو بتنفيذ ىذا ا٤بنهج، مث جاءت ا٣باٛبة تربز أىم النتائج الٍب توصل إليها الباحث.
لق ا٣باص ٗبصادر السّبة النبوية مع تصنيفها موضوعياً، وذلك إٛباماً مث كاف يف النهاية: احمل

 للفائدة.
وىو تكرار  ،ىذا وقد يبلحظ القارئ الكرٔف أف ىناؾ بعض التكرار القليل يف أثناء ىذا البحث

 و طبيعة ا٤بعا١بة وطبيعة ا٤بنهج.تاقتض
وما   ،كاف من صواب فمن اهلل  فما :إف ىذا جهد ا٤بقل :ويف هناية ىذه ا٤بقدمة البد من القوؿ

  .ا١بهد والوسع تومن الشيطاف، أبرئ إُف اهلل منو، وحسيب أٓف بذل كاف من خطأ فمِّب 
 .وآخر دعوانا أف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب وصلى اهلل على نبينا ٧بمد 
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 ٗ لػ٘ ّاطلحااً::تعسٓف الطري

تطلق على السُّنة وا٢بالة وا٥بيئة، كما أف من معانيها: الطريقة، يقاؿ: سار يف  (ٔ)السّبة يف اللغة
 .(ٕ)الناس أو بالناس سّبة حسنة أو قبيحة، والسّبة النبوية مأخوذة من السّبة ٗبعُب الطريقة

مع الناس طواؿ  @قة النيب وعلى ذلك فإف السّبة النبوية يكوف ا٤بقصود هبا كيف كانت طري
 إُف وفاتو. @حياتو من مولده 

 @من مولده  @ومن مث ٲبكن تعريف السّبة النبوية اصطبلحًا بأهنا: ذكر أحداث حياة النيب 
 وما يتعلق بذلك من أشخاص ووقائع مع ترتيبها ترتيباً زمنياً. @إُف وفاتو 

 غسح ٍرا التعسٓف:

" توضح الغرض األوؿ من @إُف وفاتو  @مولده من  @ٝبلة: "ذكر أحداث حياة النيب 
وأحداثها ووقائعها وذكر ذلك على ٫بو متسلسل ومتتابع ٕبيث تُعطي  @السّبة وىو حياة النيب 

 فكرة جلية واضحة عن حياتو من ا٤بيبلد إُف الوفاة.
 وٝبلة "ما يتعلق بذلك من أشخاص ووقائع" تُدخل ما كاف قبيل مولد النيب من أحداث ووقائع

شكلت الصورة العامة ٢بياة الناس يف شبو ا١بزيرة العربية وما حو٥با من العاَف، وكذلك ُتدخل ذكر 
 الذين آمنوا معو وكيف كاف إسبلمهم وجهادىم وببلؤىم معو يف نطاؽ السّبة. 

وىذا الذكر يكوف على ٫بو إٝباِف، وعلى ذلك تعد قصة إسبلـ سلماف الفارسي على طو٥با من 
 ك قصة إسبلـ عمرو بن َعَبسة و٫بو ذلك.السّبة، وكذل

ولعل أبرز مثاؿ يوضح ا٤بقصود ٔبملة ما يتعلق بالسّبة من أشخاص: ما اعتُب بو كتاب السّبة 
@من ذكر االختبلؼ حوؿ أوؿ من أسلم مع النيب 

(ٖ). 
رتيبًا زمنياً أما ٝبلة "مع ترتيبها ترتيبًا زمنياً" فتبْب ا٤بنهج يف ترتيب أحداث السّبة وذلك بَبتيبها ت

مع ذكر تارٱبها وعبلقتها ٗبا قبلها وما بعدىا من أحداث مع تأرٱبها بالسنْب إف أمكن ذلك كما 
يتضح ذلك جلياً يف تقسيم العهد ا٤بدٓف إُف عشر سنوات أو إحدى عشر سنة. وذكر ما وقع يف كلِّ 

 من أحداث وأخبار، ومن ىذا القبيل تسمية العاـ التاسع بعاـ الوفود.
                              

، وا٤بصػػباح ا٤بنػػّب ٚ٘-ٙ٘/ٙ/جٖ، ولسػػاف العػػرب مػػجٕٖ٘، و٨بتػػار الصػػحاح ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٖينظػػر: معجػػم مقػػاييس اللغػػة  (ٔ)
 .ٚٙٗ، والوسيط ٕٔٗ، والقاموس احمليط ٖٖ٘

 .ٚٙٗالوسيط  (ٕ)
 .ٛ٘ٙ-٘٘ٙ/ٔ، والكامل يف التاريخ البن األثّب ٖٔ-ٜٖٓ/ٕينظر على سبيل ا٤بثاؿ تاريخ الطربي  (ٖ)
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ىػ( يلخص ما قصدتو من تعريف السّبة وشرحها، يقوؿ: "وقد أتينا ٖٙٗعل كبلـ ا٤بسعودي )ول
إُف مبعثو  @يف كتابنا أخبار الزماف والكتاب األوسط على ما كاف يف سنيِّو سنة سنة من مولده 

لبعوث ومن مبعثو إُف ىجرتو ومن ىجرتو إُف وفاتو... وما كاف يف ذلك من ا٤بغازي والفتوح والسرايا وا
 .(ٔ)والطرائف واألحداث"

وبناء على ذلك فإف السّبة يغلب عليها ا١بانب التأرٱبي، ومن مث فإننا ال ٪بد السّبة ٗبعناىا 
الدقيق ىذا غّب متوافر إال يف كتب السّبة ا٤بتخصصة وكتب ا٤بؤرخْب، ولكن ىذا ال ٲبنع من أف 

ىو كائن عند ا٤بؤرخْب وكتاب السّبة. كما  بعض احملدثْب قد دونوا أحداث السّبة على ٫بو يُقارب ما
 ىو شأف البخاري يف صحيحو، كما يتضح جلياً يف كتب ا٤بناقب والفضائل وا٤بغازي منو.

 وىذا يدفعنا إُف تناوؿ األ٠باء األخرى الٍب كانت تطلق على السّبة مثل ا٤بغازي والسّب.
ى ذلك أف كتب السّبة األوُف  فقد كانت ا٤بغازي تطلق على السّبة النبوية، وأوضح دليل عل

ىػ(، يقوؿ فؤاد سزكْب عن كتب ٔٗٔكانت تسمى با٤بغازي، مثل مغازي موسى بن عقبة )٫بو 
]فحسب[ بل  @ا٤بغازي: "وموضوع تلك الكتب ال يقتصر على ا٢بمبلت العسكرية للرسوؿ 

 .(ٕ)ّبة"بصفة عامة، وىذا ما ٠بي بعد ذلك باسم الس @تتضمن أيضاً تسجيبلت ٢بياة الرسوؿ 
، قاؿ ا٤برغينآف (ٖ)يف غزواتو" @أما السّب فجمع مفرُده السّبة، والسّب تعِب ىنا: "أحواؿ النيب 

يف مغازيو"  @ىػ(: "السّب ٝبع سّبة: وىي الطريقة يف األمور، ويف الشرع ٚبتص بسّب النيب ٖٜ٘)
السّب، فتكوف لبياف من  -بكسر الفاء–ىػ(: "السّب ٝبع سّبة وىي فعلة ٕٕ٘ٔوقاؿ ابن عابدين )

ىيئة السّب وحالتو، إال أهنا غلبت يف لساف الشرع على أمور ا٤بغازي وما يتعلق هبا، كا٤بناسك على 
، ولذلك جاءت كتب السّب ٘بمع بْب أخبار السّبة والفقو وا٢بديث مع االىتماـ (ٗ)أمور ا٢بج"

 .(٘)ىػ(ٙٛٔبالتبويب الفقهي، كما ىو ا٢باؿ يف السّب أليب إسحاؽ الفزاوي )

                              
 .ٖٙبقيق ٧بمد ٧بيي الدين عبدا٢بميد، دار الفكر، بّبوت، ط ٜٕٛ/ٕمروج الذىب ومعادف ا١بوىر  (ٔ)
ور وينظػػر مصػػادر تلقػػي السػػّبة النبويػػة والعنايػػة هبػػا عػػرب القػػروف الثبلثػػة األوُف، د. ٧بمػػد أنػػ ٜٔ/ٕ/جٔتػاريخ الػػَباث العػػريب مػػج (ٕ)

 ومراجعو. ٧ٗ٘بمد علي البكري، ص 
 .ٕٙٚ/ٗأوؿ كتاب ا١بهاد والسّب ا٥بداية شرح بداية ا٤ببتدي ا٤بطبوع مع شرحها فتح القدير  ٙ/ٙفتح الباري  (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٙٔ، وينظر ا٤بوسوعة الفقهية ٖٜٔ/ٙرد احملتار على الدر ا٤بختار "حاشية ابن عابدين"  (ٗ)
، وىو الذي حقق كتاب السّب أليب ٛٗيف القرف الثآف: مصنفاهتم ومناىجهم، د. فاوؽ ٞبادة ص ينظر أعبلـ السّبة النبوية  (٘)

 ـ.ٜٚٛٔىػ/ٛٓٗٔإسحاؽ الفزاري ونشرتو مؤسسة الرسالة 
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أما إذا اجتمع اال٠باف معاً: ا٤بغازي والسّب عنوانًا ٤بصنف واحد، فا٤بقصود هبما معاً: السّبة 
ىػ(: "الدرر يف اختصار ا٤بغازي والسّب" وكتاب ابن ٖٙٗالنبوية وأحداثها كما يف كتاب ابن عبدالرب )

 .ىػ(: "عيوف األثر يف فنوف ا٤بغازي والشمائل والسّب"ٖٗٚسيد الناس )
 ولكن لنا أف نسأؿ: ٤باذا أطلق على السّبة النبوية أوؿ ما أطلق عليها لفظ ا٤بغازي؟ 

إف ا٤بغازي جزء من السّبة أو ا١بزء األخّب من السّبة، لكنو من أىم األجزاء وأخطرىا، إف َف 
مكة،  يكن أٮبها وأخطرىا؛ ففيو قامت الدولة اإلسبلمية يف ا٤بدينة بعد أف كاف ا٤بسلموف مطاردين يف

وانتشر اإلسبلـ يف شبو ا١بزيرة العربية بعد أف كاف ٧بصورًا يف بعض أىل مكة ومن حو٥بم، وتكونت 
للمسلمْب قوة عسكرية تستطيع أف تقف يف وجو القوى الكربى وقتئٍذ بعد أف كانت ىذه القوى 

 تَبفع عن غزو قبائل العرب وتعدىم أقرب ما يكونوف إُف قطاع الطرؽ.
 @اناً واسعاً ألف يبلي الصحابة رضواف اهلل عليهم الببلء ا٢بسن مع رسوؿ اهلل كل ىذا كاف ميد

يف الدفاع عن دين اهلل وإقامة دولة اإلسبلـ، ومن مث كانت ا٤بغازي ىي اجملاؿ الفسيح لسبقهم 
ألوالدىم وألحفادىم وأسرىم وأىلهم،  -وىي أعّز ما ٲبلكوف–ومفاخرىم ومناقبهم، فيحكوهنا 

 م ٰبدثوف ويفتخروف هبذه السوابق وتلك ا٤بناقب. وىؤالء بدورى
فمن ىنا جاء إطبلؽ ا٤بغازي على السّبة، وخاصة أف من معآف ا٤بغازي يف اللغة: مناقب 

، فكاف ىذا اإلطبلؽ من إطبلؽ ا١بزء على الكل، فكاف الصحابة رضواف اهلل عليهم يقصُّوف (ٔ)الغزاة
 .@ مع ذكر مناقبهم وجهادىم معو @سّبة النيب 

 والذي يرجح ما ذىبُت إليو ما يلي:
ىػ( عاصم بن عمر بن ٔٓٔارتباط ا٤بغازي ٗبناقب الصحابة: فقد أمر عمر بن عبدالعزيز ) -ٔ

ومناقب  @ىػ( بأف ٯبلس يف مسجد دمشق فيحدث الناس ٗبغازي رسوؿ اهلل ٕٓٔقتادة )
 .(ٕ)الصحابة، ففعل

من أحداث مهمة للسّبة، كاف ٥بم فيها  ما رواه أحفاد الصحابة عن آبائهم عن أجدادىم -ٕ
 مآثر ومناقب، من ذلك:

                              
 .ٕ٘ٙ، والوسيط ٖٚٔٔالقاموس احمليط  (ٔ)
 .ٕٛ٘/ٕ، وهتذيب التهذيبٚٔ/ٗهتذيب الكماؿ  (ٕ)
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ما رواه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيو الوليد عن جده عبادة بن الصامت  -أ
وكاف عبادة من االثِب عشر الذين بايعوه –بيعة ا٢برب  @وكاف أحد النقباء قاؿ: بايعنا رسوؿ اهلل 

 .(ٔ)على السمع والطاعة ويف عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرىنا...." -نساءيف العقبة األوُف بيعة ال
ىػ(: "إف عبادة بن الصامت حضر البيعتْب معاً، وكانت بيعة العقبة من ٕ٘ٛقاؿ ابن حجر )

 .(ٕ)أجّل ما يتمدح بو، فكاف يذكرىا إذا حّدث تنويهاً بسابقتيو"
ن بن عبداهلل بن كعب بن مالك أف حديث توبة كعب بن مالك رواه عنو أوالده: عبدالرٞب-ب

عبداهلل بن كعب وكاف قائد كعب حْب عمي قاؿ: ٠بعت كعب بن مالك ٰبدث حْب ٚبلف عن 
ليلة العقبة حْب تواثقنا على  @، وفيو "ولقد شهدت مع النيب (ٖ)يف غزوة تبوؾ بطولو @النيب 

 اس منها". اإلسبلـ، وما أحبُّ أف ِف هبا مشهد بدر، وإف كاف بدر أذكر يف الن
، ومن أقرهبا إُف نفسو شهوده ليلة العقبة الٍب @فكعب يعدد مناقبو ومآثره مع رسوؿ اهلل 

، و٩با يدؿ (ٗ)يفضلها على شهود بدر وإف كاف من حضر بدراً أكثر ذكراً بالفضل والشهرة بْب الناس
اف االبن األكرب يروي على اعتزازه ببيعة العقبة أف ابنْب من أبنائو غّب عبداهلل حدثا عنو هبا، وك

ىػ(: "حدثِب معبد بن كعب بن مالك أف أخاه عبيداهلل بن كعب ٕ٘ٔلؤلصغر، قاؿ ابن إسحاؽ )
 @وكاف من أعلم األنصار حدثو أف أباه كعبًا حدثو وكاف كعب ٩بن شهد العقبة وبايع رسوؿ اهلل 

 . (٘)هبا..."

                              
كتػػاب اإلمػارة، وأخرجػػو ابػن إسػػحاؽ كمػا يف سػػّبة ابػن ىشػػاـ ص   ٜٓٚٔ-ٔٗ( ومسػلم ٕٓٓٚ، ٜٜٔٚأخرجػو البخػػاري ) (ٔ)

 يف شروط البيعة يف العقبة األخّبة وىذا لفظو. ٕ٘٘
 ، ط دار الرياف للَباث.٘ٛ/ٔفتح الباري  (ٕ)
، وقػػػد رواه البخػػػاري يف عػػػدة مواضػػػع ٨بتصػػػراً، أوؿ ىػػػذه ا٤بواضػػػع ٜٕٙٚ، ومسػػػلم ٛٔٗٗا٢بػػػديث بطولػػػو أخرجػػػو البخػػػاري  (ٖ)

 .ٜٖٛٛ، ومنها ٕٚ٘ٚ
 .ٜٖٛٛ، شرح ا٢بديث ٕٔٙ/ٚينظر فتح الباري  (ٗ)
، والطػػػربي يف التػػػاريخ ٜٛٚ٘ٔ/ٕ٘)أمػػػر العقبػػػة الثانيػػػة( وأخرجػػػو مػػػن طريػػػق ابػػػن إسػػػحاؽ أٞبػػػد  ٕٚٗسػػػّبة ابػػػن ىشػػػاـ ص  (٘)

 ،ٚٗٗ-ٗٗٗ/ٕ(، والبيهقػػػي يف الػػػدالئل ٘ٚٔ-ٗٚٔ/)ٜٔ(، والطػػػربآف يف الكبػػػّب ٔٔٓٚ، وابػػػن حبػػػاف )ٕٖٙ-ٖٓٙ/ٕ
 وقاؿ ٧بققو ا٤بسند: حديث قوي، وىذا إسناد حسن.
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يروين ألحفادىن أحداث  وَف يقتصر ذلك على الرجاؿ فحسب، بل كانت الصحابيات أيضاً 
السّبة، من ذلك: ىجرة أـ سلمة وأيب سلمة إُف ا٤بدينة، فقد رواىا عنها ابن حفيدىا: سلمة بن 

 .(ٔ)عبداهلل بن عمر بن أيب سلمة
ولعل أوضح األمثلة على حرص الصحابة على ٙبديث أوالدىم بأحداث السّبة، ما أخرجو 

الزبّب بن حبيب بن ثابت بن عبداهلل بن الزبّب عن ىشاـ ا٢باكم بإسناده قاؿ: حدثِب أبو يعقوب بن 
حٌب أحّدث  بن عروة عن أبيو قاؿ: قاؿ عبداهلل بن الزبّب ألبيو: يا أبت حدثِب عن رسوؿ اهلل 

 .(ٕ)عنك. فإف كل أبناء الصحابة ٰبدث عن أبيو...
ف يكونوا ، رغبة منهم وأمنية أ@سؤاؿ التابعْب للصحابة عن مشاىدىم مع رسوؿ اهلل  -ٖ

 وفدوه بالغاِف والثمْب، فيكوف ٥بم ا٤بنقبة والفخر. @عاشوا مع رسوؿ اهلل 
قاتلت  @عن يزيد بن شريك التيمي قاؿ: كنا عند حذيفة، فقاؿ رجل: لو أدركت رسوؿ اهلل 

 .(ٖ)معو وأبليت فقاؿ حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟"
 عن رسوؿ اهلل يـو حنْب؟ قاؿ: وعن أيب إسحاؽ السبيعي قاؿ رجل للرباء بن عازب: أفررمت

بإسناده عن يزيد بن  (٘). ومن مثاؿ ذلك أيضًا ما رواه مسلم(ٗ)َف يفر..." @"لكن رسوؿ اهلل 
حباف قاؿ انطلقت أنا وحصْب بن سربة وعمرو بن مسلم إُف زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليو قاؿ لو 

و٠بعت حديثو وغزوت معو وصليت  @حصْب: لقد لقيت يا زيد خّبًا كثّباً: رأيت رسوؿ اهلل 
 .@خلفو، ولقد لقيت يا زيد خّباً كثّباً، حدثنا يا زيد ما ٠بعت من رسوؿ اهلل 

كل ىذا يفسر سبب تسمية السّبة باسم ا٤بغازي أياـ الصحابة حٌب مراحل التأليف األوُف يف 
 السّبة.

                              
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٗ، ذكر ا٤بهاجرين إُف ا٤بدينة، وينظر البداية والنهاية ٕٗٙ-ٖٕٙسّبة ابن ىشاـ، ص  (ٔ)
 .ٖٔٙ/ٖأخرجو ا٢باكم يف ا٤بستدرؾ  (ٕ)
ه ٲبشػي علػى األرض و٢بملنػاه ( وأخرجو ابػن إسػحاؽ مػن طريػق أخػرى بلفػظ "واهلل لػو أدركنػاه مػا تركنػاٛٛٚٔأخرجو مسلم ) (ٖ)

 آخر غزوة ا٣بندؽ. ٛ٘٘على أعناقنا" سّبة ابن ىشاـ 
 .ٙٚٚٔ-ٓٛ( ومسلم ٕٗٙٛأخرجو البخاري ) (ٗ)
 .ٕٛٓٗ-ٖٚ، ٖٙأخرجو مسلم  (٘)
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٤بغازي ابن إسحاؽ ىو ابن ىشاـ يف هتذيبو  -على حد علمي–وأوؿ من استخدـ لفظ السّبة 
... وأنا إف شاء اهلل مبتدئ ىذا الكتاب بذكر @فهو يقوؿ يف مقدمتو: "ىذا كتاب سّبة رسوؿ اهلل 

 .(ٔ)"@إ٠باعيل بن إبراىيم... على ىذه ا١بهة لبلختصار إُف حديث سّبة رسوؿ اهلل 
ا عبلقة وقد غّبت حياتو ٦برى التاريخ، فم @وإذا كانت السّبة ىي ذكر أخبار حياة النيب 

ىو  @السّبة با٢بديث النبوي وكبلٮبا صدرا عن النيب وتعلقا بو، وما عبلقة السّبة بالتاريخ، والنيب 
 درة تاج التاريخ.

 ىذا ما أعا١بو بإٯباز، نظراً ألٮبيتو يف التمهيد للبحث ونفياً للتداخل واللبس.
 العحاق٘ بني الطريٗ ّاحلدٓح اليبْٖ:

أو فعلو أو أقره  @ي، ألف ا٢بديث يطلق على كل ما قالو النيب السّبة جزء من ا٢بديث النبو 
، فليس كل أقوالو وأفعالو من السّبة، كما أف جزءًا كبّبًا من (ٕ)وما تعلق بوصفو خلقيًا أو ُخُلقياً 

إقراراتو خارجة عن نطاؽ السّبة، على حْب أف أخبلقو ومشائلو وصفاتو ا١بسدية يدخل قسم كبّب 
 يف نطاؽ السّبة. -هاإف َف يكن كل-منها

وبناء على ذلك فإف كتب ا٢بديث تشتمل على أحداث من السّبة قليلة كانت أو كثّبة، يوضح 
ىذا خّب توضيح اسم صحيح البخاري فهو: "ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ اهلل 

جزءاً من  -يامووىو ما قصد بأ–، فقد جعل البخاري ما صح عنده من السّبة (ٖ)وسننو وأيامو" @
الصحيح، وكاف القسم األعظم من السّبة عنده يف كتب ا٤بناقب وفضائل الصحابة ومناقب األنصار 

 وا٤بغازي.

                              
ىػ( ىو أوؿ من استخدـ لفظ السػّبة، بنػاء علػى أف ٖٗٔ، وقد يقاؿ إف سليماف بن طرخاف التيمي )ٓٔ-ٜسّبة ابن ىشاـ  (ٔ)

، لكػن ىػذا االسػم غػّب متفػق @٠ّبى مؤلفو يف ا٤بغػازي باسػم سػّبة رسػوؿ اهلل  ٖٕٔ اإلشبيلي ٠ّبى يف فهرستو ص ابن خّب
، وا٢بػػافظ ابػػن حجػػر يسػػميها باسػػم ا٤بغػػازي يف فػػتح ٓٓٙ/ٖعليػػو بػػْب أىػػل العلػػم" فػػابن القػػيم يسػػميها ا٤بغػػازي يف زاد ا٤بعػػاد 

-ٖٛ/ٕ/جٔط السػلفية. وينظػر تػاريخ الػَباث العػريب مػػج ٕٗٚ/ٖٔ ، ويسػميها باسػم السػّب يف فػتح البػاريٜٚٗ/ٚالبػاري 
. ىذا من ناحية النص ا٤بكتػوب أمػا قػواًل ولفظػاً، فقػد ورد لفػظ السػّبة يف نػص ذكػره ٜٜ-ٜٛ، ومصادر السّبة النبوية ٕٗٛ

ؿ: إُف وىػب بػن ىػػ( لعبػد اهلل: أيػن تػذىب؟ قػاٜٛٔ"قاؿ ٰبٓب بػن سػعيد القطػاف ) ٖٔٙ/ٛابن أيب حامت يف ا١برح والتعديل 
 جرير أكتب السّبة. يعِب عن أبيو عن ٦بالد. قاؿ: تكتب كذباً كثّباً...".

 .ٙٔ-٘ٔ، والسنة قبل التدوين ٚٗينظر السنة ومكانتها يف التشريع اإلسبلمي  (ٕ)
اري ـ، وقد ذكر ا٢بافظ ابن حجر يف ىدي السٜٛٚٔ-ىػٜٖٛٔ، دار الكتب العلمية، بّبوت ٖٔمقدمة ابن الصبلح ص  (ٖ)

 وسننو وأيامو". @)ط السلفية( أف ا٠بو "ا١بامع الصحيح ا٤بسند من حديث رسوؿ اهلل  ٛص 
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وا٣ببلصة أف السّبة جزء من ا٢بديث النبوي، إنو ا١بزء الذي يستطيع أف يُعطي صورة عن حياة 
 على ٫بو متسلسل ومتتابع من ا٤بولد إُف الوفاة. @النيب 

 بني الطريٗ ّالتًزٓذ: العحاق٘

جزء من التاريخ البشري، وقد درج ا٤بؤرخوف ا٤بسلموف ا٤بوسوعيوف على  -ببل شك–إف السّبة 
معا١بة السّبة النبوية يف كتبهم يف ترتيبها الزمِب بَػْعَد ذكرىم ما وقفوا عليو من األخبار ا٤بتعلقة ٗبن 

، ورٗبا كاف اسم تاريخ الطربي (ٔ)الغابرين من أخوانو األنبياء عليهم السبلـ وا٤بلوؾ @سبق النيب 
 .(ٕ)يوضح ىذا، فا٠بو "تاريخ الرسل وا٤بلوؾ"

وابن األثّب ٠بى كتابو "الكامل يف التاريخ" ابتدأ فيو من أوؿ الزماف إُف أواخر سنة ٜباٍف وعشرين 
 .(ٖ)ىػٕٛٙوستمائة 

ْب إٝبااًل والعناية بتاريخ إذف فإف السّبة والتاريخ ٯبمعها قاسم مشَبؾ وىو الَبتيب على السن
الواقعة وا٢بادثة وتفاصيلها، لكن السّبة تتميز عن أحداث التاريخ وأخبار السابقْب بكثرة تفاصيلها 
وغُب أحداثها وتنوع وقعائها وانسياب تسلسلها ووضوح مراحلها فضبًل عن الوثوؽ ٗبعظم أخبارىا، 

 وىذه ميزة ال تتوافر يف أي سّبة أخرى.
السّبة جزء من التاريخ، لكنو جزء متميز جدًا منو. يقوؿ الدكتور تقي الدين  وا٣ببلصة أف

ىي السّبة الكاملة الشاملة ١بميع أطوار ا٢بياة وال ٲبكن أف تكوف حياة  @الندوي: "إف سّبة ٧بمد 
مثااًل ٰبتذى بو إال إذا توافر ٥با عنصراف: أو٥بما: الدقة والصحة يف نقل  -كائنًا من كاف–أحد 

صيل تلك ا٢بياة، واآلخر أف يكوف صاحبها متصفًا بالكماؿ يف ٝبيع جوانب حياتو. وىذاف تفا
 .@األمراف َف يتوفرا ألحد يف التاريخ البشري ا٤بدوف كما توافرا لنيب اإلسبلـ ٧بمد 

من ميبلده إُف ساعة وفاتو معلومة للذين عاصروه وشاىدوه وحفظها  @وحياة رسولنا األعظم 
 .(ٗ)ليلها كنهارىا" @ن بعدىم ومعلومة تفاصيل حياتو التاريخ عنهم ٤ب

                              
 ، وا١بزء الثآف من اجمللد األوؿ من تاريخ الَباث العريب.ٕٙٗ-ٖٕٔ/ٔينظر مفتاح السعادة ومصباح السيادة  (ٔ)
 .ٕٔ/ٔل إبراىيم ويسمى كذلك: تاريخ األمم وا٤بلوؾ كما يف مقدمة ٧بققو ٧بمد أيب الفض (ٕ)
 .ٖٖٕ/ٔمفتاح السعادة  (ٖ)
للعبلمة شبلي النعمآف وتكملتو للعبلمة السيد سليماف الندوي عرض وٙبليػل، الػدكتور تقػي الػدين ابػن  @كتاب سّبة النيب   (ٗ)

 .ٕ-ٔبدر الدين الندوي، ص 
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 أٍنٔ٘ دزاض٘ الطريٗ اليبْٓ٘:

رٞبة للعا٤بْب، فكانت حياتو مثار اىتماـ الناس من أتباعو ومن غّبىم، وَف تتوافر  @بُعث النيب 
اَف شغل العاَف وانشغل بو الع @لغّبه من الدراسات الٍب تدور حوؿ سّبتو مثل ما توافرت لو، فإنو 

 وما يزاؿ، فكانت سّبتو ساحًة يرتادىا ا٤برتادوف، ليجنوا الثمار الطيبة وا١بِب الطيب.
 وأستطيع أف أذكر بعض الثمار اجملتناة من السّبة كما يلي:

 وتتمثل يف: ثمار يجتنيها المسلمون كلهم علماؤىم وعامتهم: -1
نيب غريبة ال تكاد ٘بد فقد بدأت دعوة ال وعلى أمتو: @معرفة فضل اهلل على النبي  -أ

كفيبًل بالقضاء عليها   -ٗبيزاف العقل-مناصراً ٥با ووضع األعداء يف طريقها من العقبات ما كاف بعضو 
يف مهدىا قضاء مربماً، وبعد أحد عشر عامًا من القياـ بالدعوة وٞبايتها َف يتمكن ا٤بسلموف من أف 

هم، بل كاف ا٢بل يف ا٥بجرة إُف أرض جديدة يكوف ٥بم مركز قوي يستطيع أف يدفع أذى ا٤بشركْب عن
حيث يستطيع ا٤بسلموف أف يكّونوا نواة لدولتهم، وىم يف سبيل ذلك خاضوا معارؾ وحروباً كانوا ىم 
دومًا القلة عددًا وعتادًا ومع ىذا كاف النصر حليفهم، بل ٤با أحسوا بكثرهتم وقوهتم يف غزوة حنْب 

 يف عدد قليل يذكر بالنبوة يقوؿ: @ثرهتم شيئاً، وثبت النيب ىزموا أّوؿ ا٤بعركة وَف تغن عنهم ك
 أناااااااااااااااااااااااا النباااااااااااااااااااااااي   كااااااااااااااااااااااا ب

 

 (ٔ)أناااااااااااااااااااا ابااااااااااااااااااان عبااااااااااااااااااادالمطلب 
 

وىذا ما وضحو العباس بن عبدا٤بطلب ٤با قاؿ لو أبو سفياف يف فتح مكة: لقد أصبح ملك ابن 
 . (ٕ)أخيك عظيماً! فقاؿ لو العباس: إهنا النبوة

ة الراشدة وما بعدىا كاف ا٤بسلموف أقل من عدوىم، لكنهم كانوا ويف عهد الفتوحات أياـ ا٣ببلف
 أكثر منهم إٲباناً، ولساف حا٥بم: ٫بن ال نغلب الناس من قلة أو كثرة ولكن نغلبهم بفضل اهلل.

ىػ( للمغّبة بن شعبة ٕٔومن أبلغ األمثلة داللة على ذلك، ما قالو قائد الفرس يف موقعة هناوند )
ليو، قاؿ قائد الفرس بنذاذ قاف: يا معشر العرب، إنكم كنتم أطوؿ الناس جوعاً، وقد بعثو ا٤بسلموف إ

وأعظم الناس شقاًء، وأقذر الناس قذراً، وأبعد الناس داراً، وأبعده من كل خّب. وما كاف منعِب أف آمر 
ذىبوا ٬بلي إال تنُّجسًا ٔبيفكم، ألنكم أرجاس، فإف ت (ٖ)ىؤالء األساورة حوِف أف ينتظموكم بالنُّشَّاب

 عنكم، وإف تأبوا نركم مصارعكم.

                              
 من حديث الرباء بن عازب. ٙٚٚٔ، ويف مواضع أخرى. ومسلم ٕٗٙٛأخرحو البخاري  (ٔ)
 .ٓٗ٘-ٜٖ٘/ٙ، والبداية والنهاية ٔٙٙسّبة ابن ىشاـ ص  (ٕ)
 .ٖٚٔالنشاب: النَّْبل، القاموس احمليط  (ٖ)
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فرد عليو ا٤بغّبة بن شعبة بعد أف ٞبد اهلل وأثُب عليو فقاؿ: "واهلل ما أخطأت من صفتنا ونعتنا 
ََ وأشد الناس جوعاً، وأعظم الناس شقاء، وأبعد الناس من كل خّب.  شيئاً. إف  كنا ألبعد الناس دارًا

النصر يف الدنيا وا١بنة يف اآلخرة، فلم نزؿ نتعرؼ من ربنا مذ جاءنا  حٌب بعث اهلل إلينا رسواًل فوعدنا
والنصر حٌب أتيناكم. وإنا واهلل نرى لكم ُملكًا وعيشًا ال نرجع إُف ذلك الشقاء  (ٔ)الفلج @رسولو 

 .(ٕ)أبداً حٌب نغلبكم على ما يف أيديكم أو نقتل يف أرضكم"
ه الناحية، أعِب مقاـ النبوة، فليست سّبة ٧بمد إذف دراسة السّبة تفيد ا٤بسلمْب كلهم يف ىذ

سّبة واحد من البشر من أصحاب الصفات ا٣بارقة والشمائل فوؽ العادية، وإ٭با ىي سّبة نيب كاف 
ٲبده اهلل بعونو وفضلو ونصره، ولوال ىذا ما كاف للسّبة ىذا ا١بانب ا٤بشرؽ والنور ا٤بضيء الذي يأخذ 

  عاُف إذ يقوؿ للنيب }باأللباب والعقوؿ، وصدؽ اهلل ت
     
    

 }(ٖ) { ولذا قاؿ اهلل عز وجل  

  }(ٗ). 
ؿ اهلل تعاُف: ولنذكر موقفًا واحدًا يدلل على صدؽ ما نقوؿ أال وىو غزوة بدر، قا

{    
     
     

    
    

    
     

    
    

   
      
     

                              
 .ٕٕٓالفلج: الظفر والفوز، القاموس احمليط  (ٔ)
( مطواًل، وقاؿ ٧بقق صحيح ابن حباف: إسناده ٙ٘ٚٗ( وابن حباف يف صحيحو )ٕٓٔ-ٚٔٔ/ٗأخرجو الطربي يف التاريخ ) (ٕ)

 (.ٜٖ٘ٔا٢بديث أصلو يف صحيح البخاري )قوي اىػ، و 
 .ٛ-ٙالضحى:  (ٖ)
 .ٖٔٔالنساء:  (ٗ)
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  }(ٔ). 

: "إف سّبة ٧بمد  ٤بن تدبرىا تقتضي تصديقو ضرورة  @ويف ضوء ىذا ٲبكن تفسّب قوؿ ابن حـز
 .(ٕ)حقاً، فلو َف تكن لو معجزة غّب سّبتو لكفى" @وتشهد لو بأنو رسوؿ اهلل 

 :@ا قتداء بو  -ب
ىم إ٭با بعث معلمًا يعلم الناس ا٣بّب وينها @وىذا جانب يبُب على ا١بانب السابق، فإف النيب 

ملتزماً بكتاب اهلل وسنتو يف  @عن الشر، وىو أوؿ من يفعل ا٣بّب وأوؿ من ينهى عن الشر، فكاف 
ٝبيع أحوالو وشؤونو حاؿ رضاه وغضبو وسروره وحزنو وحبو وبغضو، وحربو وسلمو وضعفو وقوتو 

ل ذلك ونصره وىزٲبتو وفقره وغناه وحاؿ تعاملو مع أعدائو وأصحابو وأىل بيتو وغّبىم. كاف يف ك
: ألست @ا٤بثاؿ ا٢بي النابض لتطبيق ما أمر بو وهنى؛ لذا قالت السيدة عائشة ٤بن سأ٥با عن خلقو 

 .(ٖ)كاف القرآف  @تقرأ القرآف؟ فإف خلق نيب اهلل 
 القدوة وا٤بثل األعلى للمسلم يقتدي بو يف حياتو، قاؿ عز وجل: } @إذا كاف 
      

     
    

 }(ٗ) وقاؿ الدكتور يوسف القرضاوي: "وال يوجد امرؤ من .
الناس إال وجد يف ىذه السّبة الشاملة ا١بامعة ما يأخذ منو األسوة وا٥بدى األكمل، يستوي يف ذلك 

تزوج والغِب والفقّب وا٢باكم واحملكـو وا٤بساَف واحملارب، وال يعرؼ من الشاب والشيخ والعزب وا٤ب
 .(٘)، فشموؿ سّبتو مكافئ لشموؿ رسالتو"اجتمعت لو ىذه األوصاؼ إال ٧بمد 

وناصروه وضحُّوا معو بالغاِف  @كما أف دراسة السّبة تقدـ صورًا مضيئة لرجاؿ آزروا النيب 
ع عن دين اهلل ونشره يف اآلفاؽ، ويكفي أف أذكر أف حنظلة بن أيب والنفيس وَف يدخروا وسعاً يف الدفا 

                              
 .ٕٙٔ-ٖٕٔآؿ عمراف:  (ٔ)
" -أي مػن دالئػل نبوتػو–وأخبلقو وأقوالو وأفعالو وشريعتو من آياتو  @وقاؿ ابن تيمية: "وسّبة الرسوؿ  ٜٓ/ٕا٤بلل والنحل  (ٕ)

 .ٓ٘٘-ٜٗ٘/ٛبداية والنهاية . وينظر الٖٚٗ/٘ا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح 
 .ٙٗٚأخرجو مسلم  (ٖ)
 .ٕٔاألحزاب:  (ٗ)
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔ، ٗ، دار الشروؽ، مصر، طٕٛ٘السنة مصدراً للمعرفة وا٢بضارة ص  (٘)
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، فلم يتواف (ٔ)عامر الراىب استشهد يـو أحد فغسلتو ا٤ببلئكة؛ ألنو خرج جنبًا ٤با ٠بع النداء للقتاؿ
ويقوؿ لنفسو أخرجو بعد أف أغتسل فهؤالء ٭باذج طيبة لبلقتداء ولؤلسوة ا٢بسنة ٤بن راـ أف ٰبيا حياة 

 الدنيا واآلخرة، قاؿ عبداهلل بن عمر بن ا٣بطاب عن الصحابة: "قـو اختارىم اهلل لصحبة طيبة يف
كانوا على ا٥بدى   @ونقل دينو، فتشبهوا بأخبلقهم وطرائقهم، فهم أصحاب ٧بمد  @نبيو 

 .(ٕ)ا٤بستقيم واهلل رب الكعبة"
 ثمار خاصة يجتنيها العلماء: -2

سوا السّبة النبوية، وذلك ليستفيد منها كل يف أف يدر -إف َف ٯبب–ٰبسن بعلماء األمة 
إُف العاَف تقدٲبًا وافيًا شامبلً  @، وأرى أنو من أوجب الواجبات اآلف تقدٔف سّبة النيب (ٖ)ٚبصصو

 @سهبًل واضحًا معتمداً للروايات الصحيحة وا٤بقبولة، لكي يعرؼ ىذا العاَف كم كانت سّبة النيب 
والرفق وتعظيم ا٢برمات وحفظ العهود وا٤بواثيق، ومن مثَّ ٲبكن أف نغّب مليئة ٔبوانب السماحة والرٞبة 

فبل أقل من أف يكّوف  @الصورة ا٣باطئة عن دين اإلسبلـ ونبيو، فإذا َف يؤمن القارئ منهم بو 
 .@تزيل األفكار وا٤بفاىيم ا٤بغلوطة عنو  @انطباعات طيبة عنو 

دراسة  @٤با توفروا على دراسة سّبة النيب  -ةوىم قل-ويف ىذا ا٤بقاـ يذكر أف بعض الغربيْب 
نزيهة بعيدة عن األغراض خلصوا إُف تبجيلو وتعظيمو وإعطائو بعض ما يستحق من مكانة يف تاريخ 
البشرية، ولعل أوضح مثاؿ على ذلك ىو مايكل ىارت مؤلف كتاب "العظماء مائة أعظمهم ٧بمد 

 فقد جعلو أوؿ ىؤالء ا٣بالدين. (ٗ)"@

                              
، كلهم من طريق ابن إسحاؽ بإسناده ٘ٔ/ٗ، وعنو البيهقي يف السنن ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٖ(، وا٢باكم ٕ٘ٓٚأخرجو ابن حباف ) (ٔ)

 بن الزبّب، وصححو ا٢باكم ووافقو الذىيب.إُف عبداهلل 
 (.ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٔحلية األولياء ) (ٕ)
قػاؿ ابػن كثػػّب: "إنػو ال ٯبمػػل بػأوِف العلػم إٮبػػاؿ معرفػة األيػػاـ النبويػة والتػػواريخ اإلسػبلمية وىػي مشػػتملة علػى علػػـو ٝبػة وفوائػػد  (ٖ)

 =  .ٜٙتصار سّبة الرسوؿ: ص مهمة ال يستغِب عاَف عنها وال يعذر يف الُعُروِّ منها. الفصوؿ يف اخ
وقاؿ ا٢بليب: إف سّبة ا٤بصطفى عليو أفضل الصبلة والسبلـ من أىم ما اىتم بو العلماء األعبلـ وحفاظ ملة اإلسػبلـ: كيػف  =

ال وىو ا٤بوصل لعلم ا٢ببلؿ وا٢براـ، وا٢بامل على التخلق بػاألخبلؽ العظػاـ وقػد قػاؿ الزىػري رٞبػو اهلل: يف علػم ا٤بغػازي خػّب 
 .ٖ/ٔلدنيا واآلخرة. إنساف العيوف يف سّبة األمْب ا٤بأموف، الشهّبة بالسّبة ا٢بلبية ا

ترجم الكتاب أنيس منصور وطبعػو ا٤بكتػب ا٤بصػري ا٢بػديث، وينظػر  ٕبػث: النبػوة ا١بامعػة لكػل النبػوات، الػدكتور عبػدالودود  (ٗ)
، ٚٔ-ٓٔـ، ص ٜ٘ٛٔىػ/نوفمرب ٙٓٗٔبوية الشريفة، صفر شليب، يف تقدمتو لبحوث ا٤بؤٛبر العا٤بي الرابع للسّبة والسنة الن

 ـ.ٖٜٚٔىػ/ٖٜٖٔ، ٖوكذلك ينظر السّبة احملمدية: سليماف الندوي، مكتبة دار الفتح بدمشق، ط
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أف توفّب دراسة للسّبة با٤بواصفات السابقة ىي مهمة جليلة ٯبب أف يضطلع هبا وا٣ببلصة 
، حٌب نقدـ نيب اإلسبلـ كما ىو ال كما يريد أف يراه مشوىو ا٢بقائق ومزيفو التاريخ (ٔ)علماء األمة

 ومتعصبوا الديانات األخرى.
 
 
 
 

                              
 وسوؼ أعاًف ىذه النقطة ٗبزيد تفصيل يف آخر ىذا البحث. (ٔ)
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وحياتو واىتموا بنقلها إُف من بعدىم من  @لقد اىتم الصحابة رضواف اهلل عليهم بسّبة النيب 

 نقلوىا بدورىم إُف من بعدىم وىكذا.التابعْب الذين 
 @ولقد كاف اىتماـ الصحابة بالسّبة ونقلها نابعًا من اىتمامهم ٗبعرفة كل ما يتعلق بالنيب 

 ونقلو إُف من بعدىم، ونستطيع أف نوجز اىتماـ الصحابة بالسّبة يف ثبلثة مظاىر:
 ، ومن أمثلة ذلك:المظهر األول: رواية األب واألىل لألبناء

ىػ( يعلمنا مغازي ٕٛىػ(: كاف أيب )ٖٗٔؿ إ٠باعيل بن ٧بمد بن سعد بن أيب وقاص )قا -أ
 .(ٔ)ويعّدىا علينا، وسراياه ويقوؿ: يا بِب ىذه مآثر آبائكم فبل تضيعوا ذكرىا @رسوؿ اهلل 

فإف كاف ٧بمد بن سعد من التابعْب فإنو يغلب على الظن أنو تلقى ىذه ا٤بغازي عن أبيو سعد 
بدليل قولو "ىذه مآثر آبائكم"، وقد قدمنا يف التمهيد أف الصحابة كانوا حريصْب  بن أيب وقاص،

 إُف أبنائهم. @على نقل مشاىدىم مع النيب 
ىػ(: كنا نعلَّم مغازي رسوؿ ٖٜقاؿ علي بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب، زين العابدين ) -ب

 .(ٕ)كما نعّلم السورة من القرآف  @اهلل 
 بعض الصحابة ممن شهد المشاىد والوقائع: المظهر الثاني: سؤال

من عازب رحبًل  < ولعل أوضح مثاؿ على ذلك ما رواه الرباء بن عازب قاؿ: اشَبى أبوبكر  -أ
بثبلثة عشر درٮباً فقاؿ أبوبكر لعازب: ُمِر الرباء فليحمل إِّف رحلي. قاؿ عازب: ال حٌب ٙبدثنا كيف 

ة وا٤بشركوف يطلبونكم؟ قاؿ: ارٙبلنا من مكة ... حْب خرجتما من مك @صنعت أنت ورسوؿ اهلل 
 .(ٖ)فقص حديث ا٥بجرة

 وأصحابو. @وكذلك الرؤية ا٤بيدانية ٤بواقف الرسوؿ  -ب

                              
د. ٧بمػػػود الطحػػػاف، مكتبػػػة ا٤بعػػػارؼ، الريػػػاض ، ٙبقيػػػق ٜ٘ٔ/ٕا١بػػػامع ألخػػػبلؽ الػػػراوي وآداب السػػػامع: ا٣بطيػػػب البغػػػدادي  (ٔ)

 ـ.ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ
 .ٕٔ/٘، وينظر البداية والنهاية ٜ٘ٔ/ٕا١بامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع  (ٕ)
 كذلك.  ٖ٘ٙ/ٗكتاب الزىد، وقد أخرجو ابن سعد يف الطبقات   ٜٕٓٓ-٘ٚ، ومسلم ٕٖ٘ٙأخرجو البخاري  (ٖ)
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من ذلك ما أخرجو البخاري يف التاريخ األوسط فيمن مات بْب ا٣بمسْب والستْب وساؽ بإسناد 
معاوية أرسل إُف أيب قتادة األنصاري لُّبيو  لو أف مرواف بن ا٢بكم ٤با كاف واليًا على ا٤بدينة من ِقَبل

 .(ٔ)وأصحابو فانطلق معو فأراه @مواقف النيب 
المظهر الثالث: اشتهار بعض الصحابة بتتبع أحداث السيرة ثم رواياتها بعد ذلك فيما 

 أطلق عليو: ا ىتمام التخصصي:
فيدؿ عليو قولو: كنت : فأما تتبعو ألحداث السّبة }وأوضح مثاؿ على ذلك عبداهلل بن عباس 

 @من ا٤بهاجرين واألنصار فأسأ٥بم عن مغازي رسوؿ اهلل  @ألـز األكابر من أصحاب رسوؿ اهلل 
 .(ٕ)وما نزؿ من القرآف

وأما ٙبديثو بوقائع السّبة وأحداثها فكاف عن طريق ٚبصيصو يومًا ٰبدث فيو با٤بغازي فقط، وقد 
 .(ٖ)خصص يوماً للفقو ويوماً للتأويل وىكذا

 .(ٗ)وساؽ الذىيب ا٣برب بلفظ "ولقد كنا ٫بضر عنده فيحدثنا العشية كلها يف ا٤بغازي"
و٩با ىو جدير با٤ببلحظة ىنا أف ابن عباس كاف شاباً وقت ٝبعو للحديث والسّبة فقد تويف النيب 

، ٩با مكنو من ٙبصيل أكرب قدر مستطاع من العلم بالفقو والتفسّب (٘)عاماً  ٗٔوعمر ابن عباس  @
وىذا ىو –ا٢بديث والسّبة، كما كاف لو تبلميذ كثّبوف أخذوا عنو علمو، ٩با أتاح ألحداث السّبة و 

 .(ٙ)أف تناؿ حظاً كبّباً من ا٢بفظ واالنتشار -موضوع البحث

                              
بَبتيػػػب حسػػػاف عبػػػدا٤بناف، بيػػػت األفكػػػار الدوليػػػة،  ٖٚ٘يف ترٝبػػػة أيب قتػػػادة ص ذكػػػر ذلػػػك ا٢بػػػافظ ابػػػن حجػػػر يف اإلصػػػابة  (ٔ)

 الرياض، بدوف تاريخ.
وقػػد سػػاقو بإسػػناد فيػػو الواقػػدي، وروى البيهقػػي بإسػػناده أف ابػػن عبػػاس كػػاف ٱبتلػػف إُف الصػػحايب  ٖٔٚ/ٕطبقػػات ابػػن سػػعد  (ٕ)

، وينظر البداية والنهاية ٗٔ٘-ٖٔ٘/ٕا٤بدينة، دالئل النبوة  وقدومو  @صرمة بن قيس يتعلم منو أبياتاً قا٥با يف ىجرة النيب 
ٙ/٘ٓٗ-٘ٓٙ ،٘ٔٗ. 

 .ٖٜٕ/ٖ، وفيو الواقدي. وانظر: أسد الغابة ٖٛٙ/ٕطبقات ابن سعد  (ٖ)
 .ٖٓ٘/ٖسّب أعبلـ النببلء  (ٗ)
 .ٕٖٖ/ٖينظر سّب أعبلـ النببلء  (٘)
ف يػػذكروا مػػع ابػػن عبػػاس علمػػْب آخػػرين أو أكثػػر مػػن الصػػحابة. درجػػوا أ-درج معظػػم الكػػاتبْب يف اىتمػػاـ الصػػحابة بالسػػّبة  (ٙ)

وىذاف العلماف ٮبا عبداهلل بن عمرو بن العاص والرباء بن عازب ]ينظر مقدمة مغازي عروة بن الزبّب للدكتور ٧بمد مصػطفى 
كبّباً بْب العناية   [. وا٢بق أف ىناؾ فرقاً ٖ٘/ٔ، والسّبة النبوية الصحيحة للدكتور أكـر ضياء العمري ٕٚ-ٖٕاألعظمي ص 

 بالسّبة ورواية ا٢بديث النبوي ومن ضمنو السّبة. فقد ٕبثت يف تراجم ىذين العلمْب عن إشارة  =
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وىذا من األسباب الٍب جعلت من بعض التابعْب أعبلمًا بارزين يف السّبة وىذا ما أعرض لو 
 بإٯباز فيما يلي:

 عني املَتنني بًلطريٗ:أعحاو التًب

 لقد برز من التابعْب من اىتم بالسّبة النبوية منهم:
 ىػ(.ٜٗىػ أو ٖٜعروة بن الزبّب بن العواـ ) -ٔ
 ىػ(.ٖٓٔعامر بن شراحيل: الشعيب ) -ٕ
 ىػ(.٘ٓٔ-ٔٓٔأباف بن عثماف بن عفاف )ما بْب  -ٖ
 ىػ(.ٕٓٔعاصم بن عمر بن قتادة ا٤بدٓف األنصاري ) -ٗ
 ىػ(.ٖٕٔن سعد أبو سعد ا٤بدٓف )شرحبيل ب -٘
 ىػ(.٧ٕٔٗبمد بن مسلم بن شهاب الزىري ) -ٙ
 ىػ(.ٖٓٔيزيد بن روماف األسدي ) -ٚ
 ىػ(.ٖ٘ٔعبداهلل بن أيب بكر بن ٧بمد بن عمرو بن حـز األنصاري ) -ٛ

وىؤالء ثقات إال شرحبيل بن سعد فإنو صدوؽ اختلط بآخرة، بل إف بعضهم كاف من أعبلـ 
 وة والشعيب والزىري. ويبلحظ على اىتمامهم بالسّبة ما يلي:التابعْب كعر 

أف بعضهم كاف يُقصد بالسؤاؿ عن أحداث السّبة النبوية كتابة فكاف يرد عليها كتابًة، فعل  -أ
، وفعل عروة األمر (ٔ)ذلك عروة بن الزبّب، فقد كتب إُف عبدا٤بلك بن مرواف ٯبيبو عما سألو عنو

 .(ٕ)احب الوليد بن عبدا٤بلكنفسو مع ابن أيب ىنيدة ص
بعضهم شهد لو الصحابة ٕبفظ ا٤بغازي والعلم هبا، كما شهد عبداهلل بن عمر بن ا٣بطاب  -ب

                                                                                           
= الىتمامهما بالسّبة كما ىو ا٢باؿ مع ابن عباس فلم أجده. نعم كانت لعبداهلل بن عمرو الصحيفة الصادقة الػٍب دوف فيهػا مػا 

ىذا أنػو اىػتم قصػداً بأحػداث السػّبة. والتفسػّب الػذي أرتضػيو لكثػرة مرويػات ىػذين  لكن ليس معُب @٠بعو من رسوؿ اهلل 
الصحابيْب ا٤بتعلقة بالسّبة أهنما كانا مهتمْب با٢بديث النبوي يف ا٤بقاـ األوؿ، أما االىتماـ بالسّبة قصداً واستقبلاًل فبل أجد 

 اية الٍب يلقاىا ا٢بديث النبوي باعتبارىا جزءاً منو.يف ذلك نصاً، وال ضّب يف ىذا على السّبة فإهنا كانت تلقى العن
(، ٕٖٛ/ٕط مؤسسػػة الرسػػالة(، وتػػاريخ الطػػربي ) ٕٗٚٚ٘/ٕٗطبعػػة ا٤بكتػػب اإلسػػبلمي(، ) ٕٕٔ/ٙينظػػر: مسػػند أٞبػػد ) (ٔ)

(ٖ/٘ٗ-٘ٙ.) 
 أمر ا٤بهاجرات بعد ا٥بدنة. ٗٔٙسّبة ابن ىشاـ ص  (ٕ)
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للشعيب، فقد مّر بو وىو ٰبدث با٤بغازي فقاؿ: كأف ىذا كاف شاىدًا معنا و٥بو أحفظ ٥با مِبِّ 
ا٤بهتمْب بالسّبة عن أحداثها،  . بل روى أبلغ من ىذا فقد كاف الصحابة يسألوف التابعْب(ٔ)وأعلم

قاؿ ابن إسحاؽ: وحدثِب وىب بن كيساف موُف آؿ الزبّب قاؿ ٠بعت عبداهلل بن الزبّب وىو يقوؿ 
 @ىػ(: حدثنا يا عبيد كيف كاف بدء ما ابتدئ بو رسوؿ اهلل ٛٙلعبيد بن عمّب بن قتادة الليثي )

 .(ٕ)من النبوة؟
غازي: كما طلب عمر بن عبدالعزيز من عاصم بن بعضهم طُلب منو أف ٰبّدث الناس با٤ب -ج

 .(ٖ)عمر بن قتادة أف ٯبلس يف مسجد دمشق فيحدث الناس با٤بغازي ومناقب الصحابة، ففعل
تشكل مرويات ىؤالء القسم األكرب من أحداث السّبة النبوية ووقائعها، وىذا ال ٰبتاج إُف  -د

ف صدؽ ىذا، بل إف مروياهتم للسّبة دّوهنا تدليل، فيكفي نظرة واحدة على مغازي ابن إسحاؽ لبيا
احملدثوف يف كتبهم كٌل حسب شرطو، ألف معظمهم من احملدثْب الثقات األعبلـ كأمثاؿ عروة بن 

 الزبّب والزىري.
 .(ٗ)يقوؿ الذىيب عن عاصم بن عمر: "كاف عارفاً با٤بغازي يعتمد عليو ابن إسحاؽ كثّباً"

كتابًا يف السّبة، يُقرأ ويعلم، كما ىو الشأف مع أباف بن بعضهم جاءت الروايات بأنو ألف   -ىػ
عثماف بن عفاف، فقد ذكر ابن سعد بإسناد فيو الواقدي أف ا٤بغّبة بن عبدالرٞبن بن ا٢بارث بن 

، أنو َف يكن عند خط مكتوب من ا٢بديث إال مغازي (٘)ىشاـ ا٤بخزومي )مات سنة بضع ومائة(
، كما (ٙ)اف، فكاف كثّبًا ما  تقرأ عليو ويأمر أوالده بتعلمهاأخذىا من أباف بن عثم @رسوؿ اهلل 

ذكر الزبّب بن بكار بإسناد فيو الواقدي كذلك أف أباف بن عثماف قاؿ لسليماف بن عبدا٤بلك عندما 
ومغازيو، قاؿ لو: "ىي عندي قد أخذهتا مصححة ٩بن أثق فيو"،  @أمره بأف يكتب سّبة الرسوؿ 

 .(ٚ)فأمر سلماف بنسخها

                              
 .ٕٗٙ/ٕ، وهتذيب التهذيب ٜٕ/ٗ، وهتذيب الكماؿ ٕٖٓ/ٗسّب أعبلـ النببلء  (ٔ)
 وعلى آلو وسلم تسليماً. @مبعث النيب  ٖٖٔسّبة ابن ىشاـ ص  (ٕ)
 .ٕٛ٘/ٕ، وهتذيب التهذيب ٚٔ/ٗهتذيب الكماؿ  (ٖ)
 .ٕٔٗ/٘السّب  (ٗ)
 .ٜٕٙ/ٕكما يف تقريب التهذيب   (٘)
 .ٜٜٔ/ٚ، وهتذيب الكماؿ ٕٓٔ/٘طبقات ابن سعد  (ٙ)
 .ٕٕٕا٤بوفقيات  (ٚ)
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ذكر لبعضهم أسبقية التأليف يف السّبة، مثل عروة بن الزبّب، قاؿ حاجي خليفة: "ويقاؿ أوؿ  -و
 .(ٕ)بل جـز الواقدي بذلك فقاؿ: "ىو أوؿ من صنف يف ا٤بغازي" (ٔ)من صنَّف فيها عروة بن الزبّب"

 وكذلك ا٢باؿ مع الزىري: فقد ذكر لو السهيلي يف الروض األنف لو كتاب السّب وقاؿ: "ىي
 .(ٖ)أوؿ سّبة ألفت يف اإلسبلـ"

وأيًا كاف األمر فإف ىذين الَعَلمْب: عروة والزىري قد وضعا كثّبًا من القواعد الٍب سار عليها من 
جاء بعدىم من ا٤بؤلفْب يف السّبة، من التأليف بْب األسانيد وا١بمع بينها إلخراج قصة مكتملة، ومن 

ر بدوف إسناد أحياناً، مع العناية بالَبتيب الزمِب لؤلحداث، رواية ا٤براسيل يف السّبة، ورواية األخبا
وٙبديد تاريخ ا٢بادثة كلما أمكن ذلك، وإحصاء من شارؾ يف األحداث ا٤بهمة يف السّبة كالعقبتْب 

 وبدر واالستشهاد بآيات القرآف الكرٔف ورواية الشعر و٫بو ذلك.
مْب قد أصبح ٥با قواعد معروفة التـز هبا أي إننا نستطيع أف نقوؿ: إف السّبة على يد ىذين العل

 . (ٗ)من جاء بعدىم ٩بن ألف يف السّبة سواء كانوا من تبلميذىم أو غّبىم
وسوؼ أتعرض بإٯباز لتطور مراحل تدوين السّبة يف الفصوؿ التالية مع الَبكيز على ا٣بطوط 

 العريضة يف ذلك.

                              
 (، مكتبة ا٤بثُب، بغداد بدوف تاريخ.ٚٗٚٔ/ٕلظنوف عن أسامي الفنوف )كشف ا  (ٔ)
(، عػػػاَف الكتػػب، بػػػّبوت بػػدوف تػػػاريخ، ٕٔ/ٔ، وينظػػػر مقدمػػة مارسػػػدف جػػونس ٤بغػػػازي الواقػػدي )ٙٚٗ/ٕٔالبدايػػة والنهايػػة  (ٕ)

عػروة يف ا٤بغػازي (، وقػد ٝبػع الػدكتور ٧بمػد مصػطفى األعظمػي مرويػات ٔٚ-ٓٚ/ٕ/جٔوتػاريخ الػَباث العػريب لسػزكْب )مػج
 برواية أيب األسود يتيم عروة من بطوف الكتب دوف أف يكوف عملو ىذا معتمداً على ٨بطوطة. فلينظر ولتنظر مقدمتو.

، ومصػػػادر ٜٚ-ٗٚ/ٕ/جٔ، وينظػػػر: تػػػاريخ الػػػَباث العػػػريب مػػػجٛٛ، واإلعػػػبلف بػػػالتوبيخ للسػػػخاوي ٕ٘ٓ/ٕالػػػروض األنػػػف  (ٖ)
دكتور سػػػهيل زكػػػار كتابػػػاً أ٠بػػاه ا٤بغػػػازي النبويػػػة للزىػػػري أخػػذىا مػػػن كتػػػاب ا٤بصػػػنف . وقػػػد أخػػػرج الػػٛٛ-ٚٛالسػػّبة وتقوٲبهػػػا 

 .ٓٔلعبدالرزاؽ. وىو عمل عليو مآخذ كثّبة. ينظر أعبلـ السّبة النبوية يف القرف الثآف للهجرة ص 
، والسػػّبة النبويػػة ٛٙ-٘ٙ، ومقدمػػة مغػػازي عػػروة بػػن الػػزبّب ٗٔ-ٖٔينظػػر: أعػػبلـ السػػّبة النبويػػة يف القػػرف الثػػآف ا٥بجػػري ص  (ٗ)

 .٘٘-ٗ٘الصحيحة، ص 
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من الطبيعي أف يربز رجاؿ يصنفوف يف السّبة بعد أف ُحدِّدت ا٣بطوط العريضة يف التأليف كاف 

يف عصر التابعْب وٖباصة ما قاـ بو عروة بن الزبّب والزىري، لذا ٪بد تلميذين من تبلميذ الزىري قد 
 (.ىػٔ٘ٔىػ( و٧بمد بن إسحاؽ بن يسار )ٔٗٔاشتهرا بالتأليف يف السّبة، ٮبا موسى بن عقبة )

أما موسى بن عقبة فقاؿ عنو الذىيب: "اإلماـ الثقة الكبّب وكاف بصّبًا با٤بغازي النبوية ألفها يف 
َِ فكاف أوؿ من صنف يف ذلك"  .(ٔ)٦بلٍد

ووصفوىا بأهنا أصحُّ ا٤بغازي، فقد وصفها بذلك  (ٕ)وقد أثُب كثّب من أىل العلم على مغازيو
 . (ٙ)وزكاىا أٞبد بن حنبل (٘)وٰبٓب بن معْب (ٗ)، والشافعي(ٖ)مالك بن أنس

ولكن مع ذلك ىي ٨بتصرة غّب موسعة، قاؿ الذىيب: "ىي يف ٦بلد ليس بالكبّب غالبها صحيح 
ومرسل جيد، لكنها ٨بتصرة ٙبتاج إُف زيادة بياف وتتمة. وقد أحسن يف عمل ذلك ا٢بافظ أبوبكر 

 .(ٚ)البيهقي يف تأليفو ا٤بسّمى بكتاب دالئل النبوة"
غازي موسى بن عقبة مفقودة إال أف قسمًا كبّبًا منها قد حفظ لنا يف بطوف كتب ورغم أف م

السّبة والتاريخ، وقد أكثر من االعتماد عليها ابن سعد يف الطبقات وابن عبدالرب يف الدرر وابن سيد 
 .(ٛ)الناس وغّبىم

                              
 .ٗٔٔ/ٙالسّب  (ٔ)
ىػػ( قػدـ ٥بػا وعلّػق عليهػا مشػهور حسػن ٜٛٚظهر منها أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة ٝبػع ابػن قاضػي شػهبة ) (ٕ)

، ط آف إدوارد حػديثاً وقػد ذكػر مشػهور أف ا٤بستشػرؽ األ٤بػ ٜٔـ، وعدُد أحاديثهػا ٜٜٔٔىػ/ٕٔٗٔ، ٔسلماف، دار ابن حـز
 ـ.ٜٗٓٔسخاو قد نشرىا 

 . وقاؿ البيهقي: قاؿ أىل العلم: أصح ا٤بغازي.ٚٔٔ/ٙ، والسّب ٔٓٔ/ٖدالئل النبوة للبيهقي  (ٖ)
 ـ.ٜٜٗٔىػ/ٗٓٗٔ، ٕٙبقيق د. ٧بمد عجاج ا٣بطيب، مؤسسة الرسالة، ط ٖٕٗ/ٕا١بامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع  (ٗ)
 .ٚٔٔ/ٙالسّب  (٘)
 ، دار إحياء الَباث العريب، بّبوت، بدوف تاريخ.ٛٗٔ/ٔاظ للذىيب تذكرة ا٢بف (ٙ)
 .ٙٔٔ/ٙالسّب  (ٚ)
-ٗٛ/ٕ/جٔ، وتػػاريخ الػػَباث العػػريب مػػجٖٖ-ٕٖينظػػر: تقدمػػة مشػػهور حسػػن سػػلماف لؤلحاديػػث ا٤بنتخبػػة مػػن مغازيػػو، ص  (ٛ)

 .ٛٛ، ومصادر السّبة النبوية، ص ٙٛ
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ة فارقة ىػ( الذي كاف ٕبق عبلمٔ٘ٔمث يأيت بعد موسى بن عقبة ٧بمد بن إسحاؽ بن يسار )
يف التأليف يف السّبة النبوية، فقد استوى التأليف على عوده وبلغ التصنيف على يديو الذروة، حٌب 
أصبح العمدة ٤بن جاء بعده. وال عجب يف ذلك فقد اتبع منهجًا فريداً يف تدوين السّبة ٲبكن إٯبازه 

 فيما يلي:
ة من أعبلمها ومشاٱبها ا٤بهتمْب َف يكتف ابن إسحاؽ ٔبمع أخبار السّب  أوً : جمعو لألخبار:

. (ٔ)هبا فقط بل زاد على ذلك أيضاً بأف أخذ من أىل الصحابة ا٤بشاركْب يف أحداث السّبة ووقعائها
من ذلك قولو: وحدثِب بعض آؿ أـ كلثـو بنت أيب بكر أهنا قالت: لقد رجع أبوبكر يومئٍذ وقد 

 .(ٕ)الشعرصدعوا فرؽ رأسو، ٩با جبذوه بلحيتو وكاف رجبلً كثّب 
وكذلك قولو: "فحدثِب بو بعض آؿ عياش بن أيب ربيعة أهنما حْب دخبل بو مكة دخبل بو هناراً 

 .(ٖ)موثقاً"
كما ساؽ بعض األخبار ا٤بتعلقة باليهود عن ذرية من قتلوا من اليهود، من ذلك قولو "ذكر ِف 

ـو بعاث، أخذه فجّز ناصيتو بعض ولد الزبّب ]بن باطا[ أنو كاف مّن عليو ]أي على ثابت بن قيس[ ي
 .(٘). والزبّب ىذا قُتل يف قتلى بن قريظة(ٗ)مث خّلى سبيلو"

 ثانياً: طريقة سوقو ألخبار السيرة:
قد يسػػػوؽ روايػػات ٨بتلفة للحػػدث الواحد من طرؽ ٨بتلفة كما يف إسبلـ عمر بن ا٣بطاب  -أ

>
(ٙ). 

                              
 .ٖٗ٘، ٕٔٗ، ٜٚٔ، ٖٓٔينظر: سّبة ابن ىشاـ  (ٔ)
 من قومو. @. ذكر ما لقي رسوؿ اهلل ٔٙٔالسابق  (ٕ)
 ، ىجرة عمر وقصة عياش معو.ٕٚٙالسابق  (ٖ)
 ، ٙبكيم سعد يف أمر بِب قريظة.ٗٙ٘السابق  (ٗ)
مػػن أوالد اليهػػود الػػذين أسػػلموا  @( فقػػد ذكػػر تتبػػع ابػػن إسػػحاؽ غػػزوات النػػيب ٖٖٛ-ٕٖٛ/ٚوينظػػر الثقػػات البػػن حبػػاف ) (٘)

يظػػة والنضػػّب ومػػا أشػػبو مػػن الغػػزوات عػػن أسػػبلفهم، مػػن غػػّب أف ٰبػػتج هبػػم. وينظػػر كػػذلك سػػّب أعػػبلـ وحفظػػوا قصػػة خيػػرب وقر 
بكتابػػػو يػػػدعوه إُف  @. وقػػػد فعػػػل ذلػػػك شػػػيخو الزىػػػري فقػػػد نقػػػل خػػػرباً عػػػن ىرقػػػل ٤بػػػا أرسػػػل إليػػػو رسػػػوؿ اهلل ٖ٘/ٚالنػػػببلء 

 .ٖٚٗ/ٙوالنهاية ، والبداية ٖٗٛ/ٗاإلسبلـ، نقلو عن أسقف من النصارى. ينظر دالئل النبوة 
يف  @يف ذكػػره االخػػتبلؼ يف أوؿ مػػن ضػػرب علػػى يػػد الرسػػوؿ  ٕٕ٘-ٕٔ٘، وانظػػر كػػذلك ٜ٘ٔ-ٜٗٔسػػّبة ابػػن ىشػػاـ  (ٙ)

 بيعة العقبة الثانية.
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ة من ذلك قولو: "وقد كانت لقـو نوح االستشهاد بالقرآف الكرٔف وجعلو من مصادر السّب  -ب
فقاؿ:  @قد عكفوا عليها، قّص اهلل تبارؾ وتعاُف خربىا على رسوؿ اهلل 

{     
      

   :نوح[}ٕٖ](ٔ). 
ت يف أحداث السّبة والتوسع يف ذلك حٌب إنو يفسر السور اىتمامو بذكر اآليات الٍب نزل -ج

الٍب نزلت يف وقائع السّبة تفسّباً إٝبالياً. كما ىو ا٢باؿ فيما نزؿ من اآليات من سورة آؿ عمراف يف 
وما نزؿ من اآليات من سورة الكهف بسبب سؤاؿ قريش ٧بمدًا عن بعض  (ٕ)وفد نصارى ٪براف

، حٌب إنو ليصح اعتبار سّبة ابن إسحاؽ من  (ٗ)وغّب ذلك من اآليات ،(ٖ)أخبار السابقْب وعن الروح
 من كتب أسباب نزوؿ القرآف الكرٔف.

تقدٲبو لكثّب من األحداث ٗبقدمة ىدفها تلخيص الوقائع وإعداد القارئ ٤با سيقرؤه وإعطاء  -د
 .(٘)فكرة عامة مركزة عن أحداث السّبة بعيداً عن التفصيبلت واالختبلفات

من ا١بمع بْب عدة أسانيد للحادثة الواحدة لصوغها يف قالب يعطي فكرة واضحة  إكثاره -ىػ
، من ذلك قولو "كُل حدث يف غزوة تبوؾ ما بلغو عنها، وبعض (ٙ)عن ا٢بادثة بداية وهناية ونتائج

 .(ٚ)القـو ٰبدث ما ال ٰبدث بعض"
ٕبيث تسلم كل  كما أنو كاف يعمد إُف تكوين قصة متسلسلة تعطي فكرة عامة عن ا٢بدث  -و

فقرة إُف أختها يف صياغة ا٢بدث. وخّب دليل على ذلك حديثو عن اإلسراء حينما ساقو عن ا٢بسن 
وعلو  @يدؿ على إكرامو  @البصري مث قطعو ليذكر مرسل قتادة الذي ذكر موقفاً للرباؽ مع النيب 

ل فيو من حديث وما دخ @مكانتو مث قاؿ يف هنايتو: "فهذا حديث ا٢بسن عن مسرى رسوؿ اهلل 

                              
 .ٔ٘، ٖٙ، ٖٔ، ٕٙ، ٗٔ، وينظر ٓ٘سّبة ابن ىشاـ  (ٔ)
 .ٖٓٗ-ٖٖ٘ينظر سّبة ابن ىشاـ  (ٕ)
 .ٕٚٔ-ٙٔينظر سّبة ابن ىشاـ  (ٖ)
 .ٜٗٚ-ٓٗٚ، ٓٓٗ-ٕٜٖ، ٖٕٖ-ٖٙٔ، ٖٖٔ-ٕٖٓينظر:  (ٗ)
 .ٕٜٕ، ٛٚٔينظر  (٘)
 حديث اإلفك. ٜٙ٘غزوة بِب ا٤بصطلق،  ٕٜ٘غزوة أحد،  ٚ٘ٗينظر  (ٙ)
 غزوة تبوؾ. ٕٕٚ (ٚ)
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. وكذلك ساؽ حديث أيب سعيد ا٣بدري عن ا٤بعراج مث ساؽ روايات أخرى عن غّبه مث (ٔ)قتادة"
، ويف ذكره ٝبلة السرايا والبعوث ساؽ خرباً عن غزوة (ٕ)قاؿ: "مت رجع إُف حديث أيب سعيد ا٣بدري"

 .(ٖ)مث قاؿ: "مث خرب الغزاة وعدت إُف ذكر تفصيل السرايا والبعوث"
يؤخر اإلسناد بعد سرده للحادثة والواقعة، ورٗبا كاف ذلك حٌب ال يقطع تسلسل  قد -ح

األحداث وترابطها كما فعل يف سياقو لسرية عبداهلل بن جحش فيقوؿ يف آخرىا: "وا٢بديث يف ىذا 
 .(ٗ)عن الزىري ويزيد بن روماف عن عروة بن الزبّب"

شكل صورة كاملة عن ا٢بدث كما اىتمامو بالتفاصيل الدقيقة لبعض األحداث ٕبيث ت -ط
@حدث عندما وصف طريق ىجرة النيب 

، وكذلك ذكره (ٙ)إُف بدر @، وكذلك وصفو لطريقو (٘)
 .(ٚ)ذكره أل٠باء خيل الفرساف يف غزوة ذي قرد

 فضبلً عن اىتمامو بذكر من شارؾ يف األحداث ا٤بهمة يف السّبة كالعقبة وبدر وأحد و٫بو ذلك.
إُف التخلي عن السند يف كثّب من األحياف؛ حٌب يتمكن من ذكر  وقد دفعو ىذا االستقصاء -ي

ٝبيع التفاصيل ا٤بمكنة عن ا٢بدث، كما فعل يف ٝبعو أخبار ا٤بنافقْب واليهود ونصارى وفد ٪براف يف 
معهم، فقد  @مكاف واحد مع تعدد وقائعهم وأحداثهم ونزوؿ القرآف يف أحوا٥بم وأحواؿ النيب 

أخبارىم عن السند، ألنو رٗبا عاقو عن إعطاء الصورة كاملة مفصلة ورٗبا كاف  ٚبلى يف سوقو كثّباً من
 .(ٛ)حائبلً بينو وبْب االستيعاب واإلحاطة والتسلسل والَبابط

                              
 .ٕٕ٘سّبة ابن ىشاـ  (ٔ)
 .ٕٕٛالسابق  (ٕ)
 .٘ٛٚالسابق  (ٖ)
ز. وا٢بػديث عػن امػرأة الغفػاري ومػا قالػت، ومػا ، وكذلك قاؿ عن شػأف امػرأة الغفػاري يف غػزوة ذي قػردٖٗ٘سّبة ابن ىشاـ  (ٗ)

 عن أيب الزبّب ا٤بكي عن ا٢بسن بن أيب ا٢بسن البصري. @قاؿ ٥با رسوؿ اهلل 
 .ٕٛٚ-ٕٚٚسّبة ابن ىشاـ  (٘)
 .ٜٖ٘السابق  (ٙ)
 .ٜٛ٘-ٛٛ٘السابق  (ٚ)
 ٜٕ٘قْب با٤بدينػة مػػن ص ، مث ذكػر ا٤بنػافٜٕ٘-ٕٜٕ، فقػد ذكػره األعػداء مػن يهػود ص ٖٔٗ-ٕٜٕينظػر سػّبة ابػن ىشػاـ  (ٛ)

مث  ٖٔٗ-ٖٖٖ، مث ذكر نصارى ٪براف وما نزؿ اهلل فيهم مػن ٕٖٖ-ٕٖٓمث ذكر ما نزؿ يف اليهود وا٤بنافقْب  ٕٖٓإُف ص 
 .ٖٖٗ-ٖٔٗذكر أخباراً عن ا٤بنافقْب 
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استناده يف إيراد أحداث السّبة إُف بياف مشرؽ وقلم سياؿ وتصوير بارع لؤلحداث، وقد  -ؾ
 @لكبلعي يف كتابو "االكتفا يف مغازي رسوؿ اهلل أشاد هبذا غّب واحد ٩بن ألف يف السّبة، منهم ا

: "رأيتو كثّبًا ما ٯبري مع (ٔ)والثبلثة ا٣بلفا حْب علل اعتماده على ابن إسحاؽ دوف الواقدي بقولو
ابن إسحاؽ، فاستغنيت عنو لفضل فصاحة ابن إسحاؽ يف اإليراد وحسن بيانو الذي ال يعقل معو 

 .(ٕ)استحساف ا٤بعاد"
يف السّبة إُف ثبلثة أقساـ: ا٤ببتدأ اىتم فيو بذكر ما كاف من وقائع وأحداث يف قسم كتابو  -ؿ

وما سبقو من  @، مث البعث وذكر فيو بعث النيب @ا١باىلية وذكر رسل اهلل قبل النيب ٧بمد 
وا٤بسلمْب يف مكة مع االعتناء بالَبتيب الزمِب. مث ا٤بغازي ذكر فيها  @إرىاصات بنبوتو وحياتو 

 .(ٖ)٤بدنية من السّبة وما وقع فيها من أحداث وأٮبها ا٤بغازي ورتب ذلك على السنْبالفَبة ا
كل ىذه ا٤بميزات يف منهجو جعلت عملو فريدًا رائدًا يقتدي بو من جاء بعده، ٕبيث أصبح 

فيما نورده من ذلك على ٧بمد بن إسحاؽ إذ  -كما يقوؿ ابن سيد الناس-العمدة يف بابو "فعمدتنا 
وقاؿ ابن خلكاف: "كل من تكلم يف ىذا الباب فعليو  (ٗ)يف ىذا الباب لنا ولغّبنا" ىو العمدة

كما أنو قد ألف بعده يف السّبة "قـو آخروف، فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاؽ   (٘)اعتماده وإليو إسناده"
د ، ولذلك أثُب على عملو معاصروه ومن جاء بعدىم. قاؿ ابن خلكاف: "قاؿ الزىري من أرا(ٙ)منها"

أنو قاؿ: "من أراد أف يتبحر يف ا٤بغازي فهو عياؿ  <ا٤بغازي فعليو بابن إسحاؽ، وروى عن الشافعي 
، كل ىذا جعل ابن كثّب يقوؿ: "٧بمد بن إسحاؽ صاحب السّبة الٍب ٝبعها (ٚ)على ابن إسحاؽ"

                              
 .ٗ/ٔاالكتفا  (ٔ)
 .ٖٓينظر: أعبلـ السّبة النبوية يف القرف الثآف للهجرة ص  (ٕ)
، ومقدمػة الػدكتور سػهيل زكػار للجػزء الػذي حققػو مػن ٓٔ/ٔققْب لسّبة ابن ىشاـ: السػقا واألبيػاري وشػليب ينظر مقدمة احمل (ٖ)

 .ٜٛ/ٕ/جٔ، وتاريخ الَباث العريب، مجٛٔ-ٚٔمغازي ابن إسحاؽ، ص 
 .ٔٔ/ٔعيوف األثر  (ٗ)
 .ٕٚٚ/ٗوفيات األعياف  (٘)
 ـ.ٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔ، ٔ(، دار الفكر، بّبوت، طٕٕ٘ٔ/ٙالكامل ) (ٙ)
 .ٖٙ/ٚ، والسّب ٜٕٔ/ٔ، وينظر تاريخ بغداد ٕٙٚ/ٗوفيات األعياف  (ٚ)
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افعي وغّبه فجعلها علماً يهتدى بو وفخراً يستجلى بو، والناس كلهم عياؿ عليو يف ذلك كما قاؿ الش
 .(ٔ)من أئمة اإلسبلـ"

ىػ( ٕٚٓوبعد ابن إسحاؽ يربز علم من أعبلـ ا٤بصنفْب يف السّبة، ىو ٧بمد بن عمر الواقدي )
وقد ٛبيز منهجو يف تدوين السّبة: فكاف يذىب إُف أوالد الصحابة ومواليهم يسأ٥بم، كما كاف 

أبناء الصحابة وأبناء الشهداء وال  يذىب إُف مواقع األحداث يعاينها. يقوؿ "ما أدركت رجبًل من
موُف ٥بم إال سألتو: ىل ٠بعت أحداً من أىلك ٱبربؾ عن مشهده وأين قتل؟ فإذا أعلمِب مضيت إُف 
ا٤بوضع فأعاينو، ولقد مضيت إُف ا٤بريسيع فنظرت إليها، وما عملت غزاة إال مضيت إُف ا٤بوضع حٌب 

وؿ: رأيت الواقدي ٗبكة ومعو ركوة فقلت: أين تريد؟ أعاينو.. وقاؿ ابن منيع: ٠بعت ىاروف الفروي يق
 . (ٕ)قاؿ: أريد أف أمضي إُف حنْب حٌب أرى ا٤بوضع والوقعة"

كلُّ ىذا جعل مؤلفو يف السّبة وا٤بغازي يتميز عن غّبه من ا٤بؤلفات من ناحية الدقة والَبتيب 
يل، والتفرد ٗبعلومات ليست عند والتنظيم يف تواريخ ا٤بغازي والسرايا والثراء يف ا٤بعلومات والتفاص

، وكثرة التفاصيل عن مظاىر ا٢بياة يف اجملتمع اإلسبلمي يف ا٤بدينة، إضافة إُف ٧باولتو إبداء (ٖ)غّبه
 .(ٗ)نزعتو النقدية يف األخبار والوقائع كالَبجيح بْب ا٤برويات واألخبار

الواقدي عنده زيادات كل ىذا جعل مغازيو متفردة متميزة، يدؿ على ذلك قوؿ ابن كثّب: "و 
 .(٘)حسنة وتاريخ ٧برر غالباً، فإنو من أئمة ىذا الشأف وىو صدوؽ يف نفسو مكثار"

وبسبب كثرة ٝبعو وتساىلو الشديد يف ٝبعو ىذا انتقد انتقادًا شديدًا مع االعَباؼ بإمامتو يف 
الثمْب فاطرحوه فأوعى وخلط الغث بالسمْب وا٣برز بالدر  -كما يقوؿ الذىيب–ا٤بغازي "فقد ٝبع 

 .(ٙ)لذلك، ومع ىذا ال يستغُب عنو يف ا٤بغازي وأياـ الصحابة وأخبارىم"

                              
 .ٕٗٗ/ٖٔالبداية والنهاية  (ٔ)
 .ٕٕ/ٔعيوف األثر  (ٕ)
عليهػا. وقػد  @وثنائػو  @من الروايات الػٍب تفػرد هبػا الواقػدي مػا رواه عػن أـ ُعمػارة األنصػارية يػـو أحػد ودفاعهػا عػن النػيب  (ٖ)

 .ٕٛٚ/ٕ، والذىيب يف السّب ٕٔٗ/ٛقات نقل ذلك عنو ابن سعد يف الطب
، عاَف الكتب، بّبوت، دوف تاريخ، وأعبلـ السّبة النبوية يف القرف ٗٗ-ٕٖ/ٔانظر مقدمة مارسدف جونس لتحقيقو ا٤بغازي  (ٗ)

، والسػػّبة النبويػػة مػػن خػػبلؿ أىػم كتػػب التفسػػّب، د. عصػػاـ بػػن عبداحملسػػن ا٢بميػػداف، ص ٕٙ-ٚ٘القػرف الثػػآف للهجػػرة، ص 
ٖٔ-ٖٕ. 

 .ٓٛ٘/ٗالبداية والنهاية  (٘)
 (.٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٜالسّب ) (ٙ)
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وقاؿ عنو ابن تيمية عن علمو با٤بغازي: "من أعلم الناس بتفاصيل أمورىا وأخربىم بأحوا٥با، وأما 
ها باسم االستشهاد ٕبديثو واالعتضاد بو فمما ال ٲبكن ا٤بنازعة فيو، ال سيما يف قصة تامة ٱبرب في

 .(ٔ)القاتل وا٤بقتوؿ وصورة ا٢باؿ"
ىػ(، ليدوف السّبة النبوية يف ٖٕٓمث يأيت بعد الواقدي تلميذه وكاتبو: ٧بمد بن سعد بن منيع )

وصفاتو ا٣بُُلقية  @بداية كتابو الطبقات الذي أرسى فيو االىتماـ با٤برويات الٍب تتعلق بشمائلو 
تعملها كخاٛبو ونعلو وخّفو وخدمو وإبلو و٫بو ذلك ٩با اىتم من أدوات يس @وا٣بَْلقية وما تعلق بو 

ىػ( "يف سبل ا٥بدي ٕٜٗىػ( يف "إمتاع األ٠باع"، والصا٢بي )٘ٗٛبو ا٤بتوسعوف يف السّبة كا٤بقريزي )
والرشاد" وغّبه، وكذلك اعتُب بذكر عبلمات النبوة قبل الوحي وبعده ٩با شكل النواة األوُف لكتب 

 .(ٕ)الئل أيب نعيم والبيهقي وغّبٮباالدالئل بعد ذلك كد

                              
 .ٜٛ-ٜٚىػ، ص ٜٖٛٔالصاـر ا٤بسلوؿ على شامت الرسوؿ، ٙبقيق ٧بمد ٧بيي الدين عبدا٢بميد،  (ٔ)
 .٘ٔ/ٔ، ومقدمة د. إحساف عباس للطبقات الكربى ٓٔوينظر: هتذيب ا٣بصائص الكربى للسيوطي، عبداهلل التليدي، ص  (ٕ)
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ليحفظوه ويدونوه، و٤با كانت السّبة  @إف احملدثْب ىم الذين اىتموا برواية ما أثر عن النيب 

النبوية جزءاً من ا٢بديث فقد اىتم احملدثوف بتدوين السّبة يف كتبهم حسب شرط كل ٧بدث ومنهجو 
، فمنهم من اشَبط الصحة ومنهم من َف يشَبط، لكن على كل حاؿ فإف السّبة عند يف التصنيف

احملدثْب أصحاب أمهات كتب ا٢بديث غّب الصحيحْب َف يكن فيها الكثّب من الضعيف وا٤بنكر 
وا٤براسيل والببلغات كما ىو ا٢باؿ عند كتاب السّبة وا٤بؤرخْب وتفصيل ىذا يكوف يف الباب الثالث 

ة بْب منهج احملدثْب ومنهج ا٤بؤرخْب لكن الذي يهمنا اآلف ىو استعراض السّبة يف كتب حيث ا٤بقارن
 ا٢بديث.

وىو –وذكر يف كتاب ا١بامع  (ٔ)ىػ( ذكر يف ا٤بوطأ كتاب صفة النيبٜٚٔفاإلماـ مالك بن أنس )
بعض األحاديث ا٤بتعلقة بالسّبة مثل باب أصحاب الصفة وباب أصحاب بئر  -آخر كتب ا٤بوطأ

، ولكن ا٤ببلحظ أف السّبة يف ا٤بوطأ قليلة جداً، وال عجب يف ذلك فهو كتاب فقو وآداب (ٕ)ونةمع
 يف ا٤بقاـ األوؿ. 

ىػ( ا١بامع الصحيح وا٠بو ا١بامع الصحيح ٕٙ٘مث يصنف اإلماـ البخاري: ٧بمد بن إ٠باعيل )
ة النبوية حيزًا كبّبًا يف . وفيو تأخذ السّب (ٖ)وسنتو وأيامو" @"ا٤بسند ا٤بختصر من أمور رسوؿ اهلل 

وىذا ىو –صحيحو، فهو يستشهد بأحاديث السّبة يف كتب األحكاـ واآلداب والتفسّب فضبًل 
ٚبصيصو للسّبة كتبًا وىي على الَبتيب الذي وضعو يف صحيحو: كتاب ا٤بناقب مث كتاب  -األىم

، @اب وفاة النيب فضائل الصحابة مث كتاب مناقب األنصار مث كتاب ا٤بغازي الذي ختمو بأبو 
@أسامة بن زيد. وآخر األبواب: كم غزا النيب  @وباب بعث النيب 

(ٗ). 

                              
 .ٔٙكتاب رقم وىو ال ٖ٘٘ص  (ٔ)
 .ٕٚ، وكتاب ا١بامع يف ا٤بوطأ برقم ٛٓٙص  (ٕ)
 .ٖٔمقدمةة ابن الصبلح ص  (ٖ)
 .ٗٙ، وتنتهي بالرقم ٔٙىذه الكتب يف صحيح البخاري تبدأ من الرقم  (ٗ)
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وواضح ٩با سبق ثراء السّبة النبوية يف صحيح البخاري ثراء ال يوجد يف كتب األحاديث األخرى 
 فضبلً عن توافر شرط الصحة فيها.

ة يف كتبو داخل صحيحو ىػ( فالسّبة عنده موجودٕٔٙأما صحيح مسلم بن ا٢بجاج القشّبي )
 @على النحو الذي رتبو: يف كتاب ا١بهاد والسّب وكتاب اإلمارة وكتاب الفضائل )فضائل النيب 

 ، والقسم األكرب من السّبة فيو يف كتايب الفضائل وا١بهاد.(ٔ)وفضائل الصحابة(
، (ٕ)ريوا٤ببلحظ أف السّبة عند مسلم تقل يف حجمها وأحداثها عما ىي عليو يف صحيح البخا

لكن مسلمًا ٲبتاز بأنو يسرد عادة كل الروايات للحديث يف موضع واحد، أما البخاري فقد يقّطع 
 .(ٖ)ا٢بديث يف عدة مواضع من صحيحو، ٩با ٰبتاج معو إُف التتبع واالستقصاء

ىػ( فإنو قد ذكر بعض أحداث ٕ٘ٚأما سنن أيب داود: سليماف بن األشعث السجستآف )
ىػ( فقد ذكر بعض أحداث السّبة ٖٕٚ. وأما ابن ماجو: ٧بمد بن يزيد )(ٗ)هادالسّبة يف كتاب ا١ب

@عَرضاً، وٲبكن أف نلتمسها يف باب فضائل أصحاب رسوؿ اهلل 
، ويف كتاب ا١بنائز يف بعض (٘)

 .(ٙ)أبوابو و٫بو ىذا من الكتب
هاد وكتاب ىػ( فإننا ٪بد بعض أحداث السّبة يف كتاب ا١بٖٖٓوأما النسائي: أٞبد بن شعيب )

 .(ٚ)يف كتاب الزينة @البيعة، وبعض مشائلو وصفاتو 

                              
م ، وكتػػاب الفضػػائل بػػرقٖٖ، وكتػػاب اإلمػػارة بػػرقم ٕٖىػػذه الكتػػب يف صػػحيح مسػػلم علػػى النحػػو التػػاِف: كتػػاب ا١بهػػاد بػػرقم  (ٔ)

 .ٗٗ، مث كتاب فضائل الصحابة برقم ٖٗ
 .ٕٓٔوينظر السّبة النبوية يف الصحيحْب وعند ابن إسحاؽ، د. سليماف بن ٞبد العودة، ص  (ٕ)
( على حْب ساقها كاملػة يف  ٜٚٔٗ، ٛٚٔٗمن أمثلة ذلك أف البخاري ساؽ قصة غزوة ا٢بديبية ٨بتصرة يف كتاب ا٤بغازي ) (ٖ)

 (.ٕٖٕٚ، ٖٕٔٚكتاب الشروط من صحيحو )
 يف سنن أيب داود. ٜكتاب ا١بهاد برقم   (ٗ)
 من أوؿ السنن. ٔٔىذا الباب برقم  (٘)
 @( وبػاب ذكػر وفاتػو ودفنػو ٗٙبػرقم ) @( وقػد ذكػر يف أواخػره بػاب مػا جػاء يف ذكػر مػرض النػيب ٙكتاب ا١بنػائز بػرقم )  (ٙ)

 (.٘ٙبرقم )
(، أمػا ٜٗ(، أمػا كتػاب الزينػة فػربقم )ٓٗ(، كتػاب البيعػة بػرقم )ٕ٘ىذا خػاص بالسػنن الصػغرى لػو: كتػاب ا١بهػاد فيػو بػرقم ) (ٚ)

( وكتػاب ا٣بصػائص ٛٗ(، وكتػاب ا٤بناقػب )ٓٗالسنن الكربى فنجد بعض أحػداث السػّبة يف الكتػب التاليػة: كتػاب الوفػاة )
 (.ٗ٘( وكتاب التفسّب )ٔ٘(، وكتاب عشرة النساء )ٓ٘(، وكتاب السّب )ٜٗ)
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ىػ( فقد ساؽ قدرًا ال بأس بو من أحداث السّبة ٜٕٚأما الَبمذي: ٧بمد بن عيسى بن سورة )
وذلك يف كتاب ا٤بناقب وىو آخر كتاب يف سننو، فضبًل عن بعض األحاديث يف كتايب السّب 

 .(ٔ)وفضائل ا١بهاد
سّبة يف السنن األربعة ال تشغل حيزًا كبّبًا منها، وذلك لطبيعة موضوع وعلى كل حاؿ فإف ال

ىذه السنن فهي يف ا٤بقاـ األوؿ تعُب بأحاديث األحكاـ وا٢ببلؿ وا٢براـ، كما أنو ٯبب لفت االنتباه 
أنو ال يظن أف ا٤بواضع السابق ذكرىا من السنن ىي الٍب ٲبكن تلمس أحداث السّبة فيها فقط، 

من أحداث السّبة ما ذكر يف أثناء كتب أخرى من ىذه السنن، وكذلك من البلفت  فهناؾ أيضاً 
، ولعل تفسّبي لذلك ىو تأثر (ٕ)للنظر أف سنن الَبمذي ىي أكثر السنن عرضًا ألحداث السّبة

الَبمذي بأستاذه وشيخو البخاري يف كثرة اعتنائو بالسّبة يف صحيحو، ورٗبا كاف ىذا التأثر ىو دافعو 
 ". @كتابو "مشائل النيب   لتأليف

مث بعد ذلك سار احملدثوف يف االعتناء بالسّبة من زاوية اىتمامهم با٢بديث النبوي فبل يكاد ٱبلو  
 كتاب حديث من ذكر لبعض جوانب السّبة. 

ولكن الذي يهمنا اآلف أف نذكر كتابْب، أو٥بما: ا٤بستدرؾ للحاكم أيب عبداهلل ٧بمد بن عبداهلل 
ؽ يف مستدركو ىذا ٝبلة كثّبة من أحداث السّبة، فبعد ذكره تواريخ ا٤بتقدمْب من ىػ( فقد سا٘ٓٗ)

قاؿ ٙبتو: "ذكر أخبار سيد ا٤برسلْب وخامت  @األنبياء وا٤برسلْب قاؿ: ذكر أخبار سيد ا٤برسلْب 
 .(ٗ)مث أتبعو بكتاب معرفة الصحابة (ٖ)النبيْب ٧بمد بن عبداهلل من وقت والدتو إُف وقت وفاتو"

ىػ( فقد احتوى على قدر ال بأس بو ٛ٘ٗنيهما: السنن الكربى للبيهقي: أٞبد بن ا٢بسْب )وثا
من أحداث السّبة وخاصة يف الكتب ا٤بتعلقة بالسّب وقتاؿ أىل البغي وقسم الفيء والغنيمة و٫بو 

 .(٘)ذلك من الكتب

                              
 (.ٙٗ(، أما كتاب ا٤بناقب فربقم )ٕٓوكتاب فضائل ا١بهاد برقم ) (،ٜٔكتاب السّب برقم )  (ٔ)
ومعرفػة  @، واسم سنن الَبمذي: ا١بػامع ا٤بختصػر مػن السػنن عػن رسػوؿ اهلل ٛٙ-ٚ٘وينظر مصادر السّبة النبوية وتقوٲبها  (ٕ)

. وينظػر ىػدي ٚٔٔص الصحيح وا٤بعلوؿ ومػا عليػو العمػل ىكػذا ٠باىػا ابػن خػّب اإلشػبيلي يف فهرسػت مػا رواه عػن شػيوخو 
 .ٖٗٗالساري إُف أسانيد الشيخ إ٠باعيل األنصاري، ص 

 ( من ط دار ا٤بعرفة.ٜٓٙ-ٜٙٗ/ٖ( الطبعة ا٥بندية ، )ٓٙ/ٖ-ٜٜ٘/ٕ، والسّبة يف تستغرؽ من )ٜٜ٘/ٕا٤بستدرؾ  (ٖ)
 ( من ط دار ا٤بعرفة.ٛٔٔ-ٖ/٘و) ٗ( الطبعة ا٥بندية، واجمللد ٚٛ/ٗ-ٔٙ/ٖا٤بستدرؾ ) (ٗ)
 .ٜٗٔ-ٕٗٔ/ٛ، وكتاب قتاؿ أىل البغي يف جٜ، وكتاب السّب أوؿ جٕٖٚ-ٜٕٓ/ٙقسم الفيء والغنيمة يف جكتاب   (٘)



 

 الســـيــرة النبويـــة                
 

 

34 

الئل النبوة، لكن ٩با ىو جدير بالذكر أف البيهقي أفرد السّبة بكتاب جامع شامل ىو كتاب د
 وقد هنجاً فريداً سوؼ أوضحو يف مكانو.

و٩با ىو جدير بالذكر أيضًا أف ىناؾ من كتب احملدثْب ما ٰبوي قدراً كبّباً من السّبة، لكن فيها 
أحداث السّبة متفرقة ال ٯبمعها مكاف واحد كما ىو ا٢باؿ يف الصحيحْب والسنن، وذلك بسبب 

ىػ(، وا٤بعاجم الثبلثة: الكبّب ٕٔٗمسند اإلماـ أٞبد بن حنبل ) ا٤بنهج ا٤بتبع يف تأليفها، من ذلك
ىػ( ومسند أيب يعلى ٕٜٕىػ(، ومسند البزار )ٖٓٙواألوسط والصغّب للطربآف: سليماف بن أٞبد )

ىػ(، فهي كتب تسوؽ األحاديث على ا٤بسانيد فتذكر أحاديث كل صحايب يف مكاف ٖٚٓا٤بوصلي )
 ث حسب أ٠باء الشيوخ كما يف معجمي الطربآف األوسط والصغّب.واحد غالباً، أو تسوؽ األحادي

ىػ( ٚٓٛوىذه الكتب أعِب ا٤بسانيد وا٤بعاجم ٝبع زوائدىا على الكتب الستة ا٢بافظ ا٥بيثمي )
يف كتابو ٦بمع الزوائد ومنبع الفوائد، ورتبها حسب ا٤بوضوعات فأفرد كتاب ا٤بغازي والسّب وكتاب 

 .(ٔ)ستفادة من ىذه الكتب هبذا الَبتيبعبلمات النبوة، فسّهل اال
ومن كتب ا٢بديث الٍب وردت فيها أخبار السّبة متناثرة نظرًا للمنهج يف تأليفها: صحيح ابن 

ىػ(، فقد صنفو على أقساـ وجعل ٙبت األقساـ أنواعاً، ٩با ٯبعل البحث فيها صعباً ٖٗ٘حباف )
ا٤بوضوعات، فجمع األخبار ا٤بتعلقة بالسّبة ٙبت  ىػ( إُف ترتيبو على ٩ٖٜٚبا دفع ابن بلباف ) (ٕ)جداً 

 .(ٖ)عن مناقب الصحابة @كتاب التاريخ مث أتبعو بكتاب أخباره 

                              
وا٢بػق أف ا٥بيثمػي ٝبػع زوائػد كػل كتػػاب مػن الكتػب ا٤بػذكور يف كتػاب مسػتقل رتبػػو علػى ا٤بوضػوعات وسػاقو باإلسػناد مث ٝبػػع  (ٔ)

ذكر ا٢بكػم علػى ا٢بػديث، وقػد وقػع كتػاب ا٤بغػازي والسػّب يف ىذه الكتب يف كتابو ٦بمع الزوائد وقد حذؼ فيو اإلسناد مع 
( وىنػػػاؾ ٕبػػػث بعنػػػواف السػػػّبة النبويػػػة عنػػػد ا٥بيثمػػػي ٓٗ/ٜج-ٕٗٔ/ٛ، ووقػػػع كتػػػاب عبلمػػػات النبػػػوة يف )جٕٕٗ-ٗٔ/ٙج

 للدكتور سليماف بن عبداهلل السويكت.
فػتح الربػآف يف ترتيػب مسػند أٞبػد بػن حنبػل ويف العصر ا٢بديث قاـ الشيخ الساعايت بَبتيػب مسػند أٞبػد بػن حنبػل و٠بػاه: ال 

، وقد شرح الفتح شػرحاً مػوجزاً ٠بػاه ٕٕج -ٕٓالشيبآف. وقد جاءت فيو السّبة النبوية وقد عنوهنا هبذا االسم جاءت يف ج
نبلػي "بلوغ األمآف من أسرار الفتح الربآف"، وقد ذكػر الػدكتور عبدا٢بميػد بػن علػي فقيهػي أف ابػن عػروة: علػي بػن ا٢بسػن ا٢ب

ىػػ( قػاـ بَبتيػب مسػند أٞبػد ٠بػاه: "الكواكػب الػدراري يف ترتيػب مسػند اإلمػاـ أٞبػد علػى أبػواب البخػاري" وقػد حقػق ٖٚٛ)
قسػػػم ا٤بغػػػازي منػػػو الػػػدكتور ٧بمػػػد ألبػػػاف ولػػػد ٧بفػػػوظ: ٝبهػػػور العلمػػػاء يف تصػػػنيف السػػػّبة النبويػػػة يف القػػػرنْب الثػػػامن والتاسػػػع 

 .ٕٔ-ٔٔا٥بجريْب، عرض تارٱبي، ص 
 .ٓ٘-ٛٗ/ٔنظر مقدمة صحيح ابن حباف بَبتيب ابن بلباف ي (ٕ)
 .ٙٔ، ج٘ٔ، جٗٔصحيح ابن حباف بَبتيب ابن بلباف ج (ٖ)
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٩با سبق ٲبكن القوؿ إف احملدثْب قاموا بدور كبّب جدًا يف تدوين السّبة النبوية وتتبع أحداثها 
األوؿ اإلسناد واتصالو ما أمكن ووقعائها لكن يف ضوء ا٤بنهج العاـ للمحدثْب الذي يشَبط يف ا٤بقاـ 

 .(ٔ)ٗبن يروي ىذه السّبة وينقلها -كل حسب منهجو–مع االىتماـ 
و٩با ىو جدير بالذكر أف السّبة استمر التدوين فيها من قبل ا٤بؤرخْب جنباً إُف جنب مع احملدثْب 

دوين ا٤بؤرخْب مع اختبلؼ ا٤بنطلقات وا٤بناىج، ٩با أرى أنو من ا٤بناسب أف تذكر كلمة موجزة عن ت
 للسّبة النبوية.

                              
ىػ(، فقد سػاؽ األحاديػث ا٤بتعلقػة بالشػمائل ٜ٘ٚكما أف ىناؾ كتاب كنز العماؿ يف سنن األقواؿ واألفعاؿ للمتقي ا٥بندي )  (ٔ)

مػػػػن ح  ٜٖٓٔ-ٖٔٗٔيػػػػث ا٤بتعلقػػػػة بػػػػالغزوات مػػػػن ص ، كمػػػػا سػػػػاؽ األحادٛ٘ٛٛٔ-ٙٓٛٚٔمػػػػن ح  ٖٜٓ-ٓٙٛص 
، وكنػػز العمػػاؿ اعتػػُب بػػو ٕٕٕٖٙ-ٖٔٙٚٔمػػن ح  ٘ٛٗٔ-ٗٙٗٔص  @، وكػػذلك سػػاؽ فضػػائلو ٖٖٖٚٓ-ٜٕٚٙٛ

 .ٕ٘ٓٓ، ٕإسحاؽ الطييب، بيت األفكار الدولية، ط
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إف السمة األوُف لكتابات ا٤بؤرخْب ترتيب األحداث زمنيًا على السنوات مع االىتماـ عادة بذكر 

ىذا ا٤بنطلق، مع تاريخ البشر منذ ا٣بليقة إُف عصر كل مؤرخ، فتدخل السّبة النبوية يف كتاباهتم من 
 . @اىتمامهم الشديد هبا، نظراً لكوهنا سّبة أفضل خلق اهلل تعاُف وخامت الرسل: ٧بمد 

 وقد اىتم ا٤بسلموف بالتاريخ وبرز منهم مؤرخوف كبار كانت ٥بم مؤلفات قيمة ومصنفات مفيدة.
 والذي يهمنا ىنا ا٤بؤرخوف الذين دونوا السّبة النبوية، فمن ىؤالء:

يف تارٱبو قاؿ عنو الذىيب: "كاف صدوقًا نسابة  -شيخ البخاري-ىػ( ٕٓٗياط )خليفة بن خ
والسّبة عنده ٨بتصرة اعتمد يف جّل أخبارىا على ابن إسحاؽ، فهي   (ٔ)عا٤بًا بالسّب واألياـ والرجاؿ"

أقرب ما يكوف إُف االختصار الشديد ا٤بركز ٤بغازي ابن إسحاؽ، مع الوضع يف االعتبار أنو يسوقها 
إسناده عن ابن إسحاؽ من طريق وىب بن جرير بن حاـز عن أبيو يف األغلب عن ابن إسحاؽ. ب

وكذلك مع الوضع يف االعتبار أنو يسوؽ أخبارًا أخرى من غّب طريق ابن إسحاؽ. والسّبة عنده 
 .(ٕ)أخبار موجزة أقرب ما تكوف إُف استعراض العناوين العريضة للسّبة النبوية

ىػ( كتابو "التاريخ الكبّب" ٜٕٚأيب خيثمة: أٞبد بن زىّب بن حرب )وبعد ذلك يؤلف ابن 
ا٤بعروؼ بتاريخ ابن أيب خيثمة، قاؿ عنو الذىيب: "ا٢بافظ الكبّب اجملود صاحب التاريخ الكبّب الكثّب 

 . (ٖ)الفائدة"
وقد تناوؿ السّبة النبوية من خبلؿ ذكر مكة وا٤بدينة، فيذكر مكة وما ورد يف فضلها من 

يث مث يذكر السّبة النبوية خبلؿ الفَبة ا٤بكية، وكذلك يذكر ا٤بدينة وما ورد يف فضلها مث يذكر أحاد
السّبة يف الفَبة ا٤بدنية، كل ذلك على وجو االختصار ويسوؽ ذلك مسنده. و٩با يبلحظ أنو 

تواريخ استعرض السّبة النبوية مرتبة على السنوات: السنة األوُف والثانية وىكذا، كما يهتم بذكر 

                              
 ، ط بيت األفكار الدولية.ٕٖٙٔ-ٖٔٙٔ/ٕط الرسالة،  ٕٚٗ/ٔٔالسّب  (ٔ)
 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔ، ٕد. أكـر ضياء العمري، دار طيبة، الرياض، طوالكتاب طبع بتحقيق  (ٕ)
 (.ٖ٘ٛ-ٖٗٛ/ٗط بيت األفكار الدولية، وينظر تاريخ بغداد ) ٕٛٚ/ٔط الرسالة،  ٕٜٗ/ٔٔالسّب  (ٖ)
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العبادات يف اإلسبلـ مثل نزوؿ فريضة الصـو وصـو عاشوراء مع االىتماـ ٗبن نزؿ من الصحابة 
 .(ٔ)ا٤بدف: كمكة وا٤بدينة

ىػ( كتابيو "فتوح البلداف" و"أنساب األشراؼ" ٜٕٚويؤلف الببلذري أٞبد بن ٰبٓب بن جابر )
"أنساب األشراؼ"وىو تاريخ عاـ عاًف فيهما السّبة النبوية، وقد خصص القسم األوؿ من كتابو 

 مرتب على النسنب خصصو للسّبة النبوية. 
ىػ( فيصنف كتابو "تاريخ الرسل وا٤بلوؾ"، وىو ٖٓٔمث يأيت بعد ذلك الطربي: ٧بمد بن جرير )

من أىم ا٤بؤلفات يف التاريخ اإلسبلمي نظرًا إلمامة مؤلفو يف العلـو اإلسبلمية ا٤بختلفة من حديث 
تاريخ. وقد عاًف يف كتابو السّبة النبوية وساؽ أخبارىا بإسناده، وكاف منهجو يف سوؽ وفقو وتفسّب و 

ا٤برويات ىو ا١بمع واالستقصاء ما أمكن ذلك، وىو يلقى التبعة على من نقلها عنو "فما يكن يف  
من خرب ذكرناه عن بعض ا٤باضْب ٩با يستنكره قارئو أو  -كما يقوؿ يف مقدمة كتابو–كتايب ىذا 

فليعلم أنو َف يؤت -شنعو سامعو؛ من أجل أنو َف يعرؼ لو وجهاً يف الصحة وال معُب يف ا٢بقيقة يست
 .(ٕ)يف ذلك من قبلنا وإ٭با أتى من قبل بعض ناقليو إلينا، وأنا إ٭با أدينا على ٫بو ما أدى لنا"

عمل يف  والطربي كاف يلتـز ٗبنهجو الذي يضعو وٰبدده، قاؿ عنو ياقوت ا٢بموي: "وكذلك كاف ي
 .(ٖ)كتبو أف يأيت ٖبطبتو على معُب كتابو، فيأيت الكتاب منظوماً على ما تقتضيو ا٣بطبة"

ىػ( الذي يقوؿ عنو ٖٓٙكما أنو كاف العمدة ٤بن جاء بعده من ثقات ا٤بؤرخْب، كابن األثّب )
مع علماً وصحة يف مقدمة تارٱبو: "وإ٭با اعتمدت عليو من بْب ا٤بؤرخْب، إذ ىو اإلماـ ا٤بتقن حقاً ا١با

 .(ٗ)اعتقاداً وصدقاً"

                              
 ينظػر أخبػػار ا٤بكيػْب مػػن كتػػاب التػاريخ الكبػػّب البػػن أيب خيثمػة، دراسػػة وٙبقيػق إ٠باعيػػل حسػػن حسػْب، دار الػػوطن، الريػػاض، (ٔ)

 .ٛٙ-ٗٙ، ٜٙـ، ص ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔ، ٔط
، ٔوقػػد طبػػع الكتػػاب "تػػاريخ ابػػن أيب خيثمػػة" بتحقيػػق صػػبلح فتحػػي ىلػػل، دار الفػػاروؽ ا٢بديثػػة للطباعػػة والنشػػر، مصػػر، ط 

 ـ.ٕٗٓٓىػ/ٕٗٗٔ
 .ٛ/ٔتاريخ الطربي  (ٕ)
 ـ.ٖٜٙٔ، ٙبقيق أٞبد فريد رفاعي، ط دار ا٤بأموف، مصر، ٙٙ/ٔمعجم األدباء  (ٖ)
 ـ.ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔ، ٕ( ٙبقيق د. عمر عبدالسبلـ تدمري، دار الكتاب العريب، بّبوت، طٚ/ٔ) الكامل (ٗ)
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ىػ( ويصنف تارٱبو "مروج ٖٙٗوبعد الطربي يأيت ا٤بسعودي: أبو ا٢بسن علي بن ا٢بسْب )
الذىب ومعادف ا١بوىر" وٱبصص قسمًا منو للسّبة النبوية ويتبع يف تدوينها منهج ا٢بوليات والَبتيب 

 لسّبة عنده ٨بتصرة جداً.على السنوات ويعتمد فيو على ابن إسحاؽ، وعلى العمـو ا
ىػ( فيصنف كتابو الضخم "تاريخ دمشق" ٔٚ٘مث يأيت ابن عساكر: أبو القاسم علي بن ا٢بسن )

ودالئل نبوتو ومعجزاتو  @ويزينو يف أولو بذكر السّبة النبوية، وىي عنده تتعلق يف الغالب بصفاتو 
 -على حّد علمي ا٤بتواضع–من يف أنو . وأٮبية السّبة عند ابن عساكر تك(ٔ)وذريتو وكّتابو و٫بو ذلك

آخر من روى أحداث السّبة الٍب ساقها باإلسناد، أما ا٤بؤلفات التالية لو فإف أغلبها يسوؽ ىذه 
األحداث مع اإلحالة على ا٤بؤلفات السابقة، وإف حدث وساؽ بعضها بإسناده فإنو ٰبيل على ىذه 

 .(ٕ)ا٤بؤلفات السابقة أيضاً 
ك استعراض كتاب "الكامل يف التاريخ" البن األثّب: علي بن ٧بمد بن ويكفي تدليبًل على ذل

ىػ(، فقد نص يف مقدمتو على أنو اعتمد على تاريخ الطربي. كما ذكرت ٖٓٙعبدالكرٔف ا١بزري )
 ذلك قريباً.

للنويري: شهاب الدين أٞبد  (ٖ)وكذلك استعراض السّبة النبوية يف "هناية األرب يف فنوف األدب"
ىػ(، فقد ساقها ٙبت فن التاريخ وقد جعلو الفن ا٣بامس، واستغرقت السّبة ٖٖٚىاب )بن عبدالو 

، والسّبة عنده مرتبة ترتيبًا تارٱبيًا مع االىتماـ بإفراد أزواجو ومواليو وأقربائو ٛٔ، جٚٔ، جٙٔج
بباب وبو ختم السّبة وىو ال يسوؽ  @وخدمو بباب وكذلك مشائلو وكذلك معجزاتو مث أفرد وفاتو 
 أحداث السّبة بسنده وإ٭با يعتمد على ابن إسحاؽ وغّبه.

                              
ينظػػر السػػّبة النبويػػة مػػن تػػاريخ دمشػػق، ٙبقيػػق نشػػاط غػػزاوي، دار الفكػػر العػػريب، وينظػػر كػػذلك هتػػذيب تػػاريخ دمشػػق البػػن  (ٔ)

 ـ.ٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔ، ٔ، طٔمنظور، مج
مع دراسة مقارنة ألبرز مؤرخي السّبة ا٤بعاصرين لو يف ا٤بشرؽ خبلؿ القرف ا٣بامس ا٥بجري، وينظر السّبة النبوية عند البيهقي  (ٕ)

(، ٓ٘الػػدكتور عبػػػدالرٞبن بػػػن علػػي السػػػنيدي، جامعػػػة اإلمػػاـ ٧بمػػػد بػػػن سػػعود اإلسػػػبلمية، سلسػػػلة الرسػػائل ا١بامعيػػػة، رقػػػم )
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔ

 دار الكتب ا٤بصرية.وىي نسخة مصورة من قبل وزارة الثقافة ا٤بصرية عن ط  (ٖ)



 

 الســـيــرة النبويـــة                
 

 

39 

 
ظهرت يف القرف ا٣بامس، كتب هتتم بالسّبة رأساً، مثل كتاب "شرؼ ا٤بصطفى" أليب سعد 

ىػ(، وجوامع ٖٓٗأٞبد بن عبداهلل األصبهآف )ىػ، و"دالئل النبوة" أليب نعيم: ٚٓٗالنيسابوري 
: علي بن أٞبد بن سعيد ) ىػ(، و"دالئل النبوة" للبيهقي: أٞبد بن ا٢بسْب ٙ٘ٗالسّبة البن حـز

ىػ( ٖٙٗىػ(، و"الدرر يف اختصار ا٤بغازي والسّب" البن عبدالرب: يوسف بن عبداهلل بن ٧بمد )ٛ٘ٗ)
 وغّب ذلك من الكتب. 

ب دالئل النبوة للبيهقي وذلك ألٮبيتو الكربى بْب مصادر السّبة النبوية، والذي يهمنا ىنا كتا
 وذلك لؤلسباب التالية:

 أّال:: ملًى٘ البَٔكٕ العلنٔ٘:

فإنو ذو باع طويل وقدـ راسخة يف أغلب العلـو اإلسبلمية وٖباصة يف ا٢بديث النبوي وعلومو 
يف البيهقي عظيمة القدر غزيرة الفائدة قل وما يتعلق بذلك من السّبة النبوية. قاؿ الذىيب: "تصان

 .(ٔ)من جّود تواليفو مثل اإلماـ أيب بكر"
 ثًىًٔ:: مْضْع الدالئل:

فحسب، وإ٭با ىو أيضاً يشمل  @إف موضوع كتاب الدالئل ليس قاصراً على ذكر دالئل نبوتو 
ذىيب: )وأما مغازي السّبة النبوية كلها كما ىي موجودة عند كتاب السّبة السابقْب عليو. يقوؿ ال

موسى بن عقبة فهي يف ٦بلد ليس بالكبّب ٠بعناىا وغالبها صحيح ومرسل جيد، لكنها ٨بتصرة ٙبتاج 
إُف زيادة بياف وتتمة، وقد أحسن يف عمل ذلك ا٢بافظ أبوبكر البيهقي يف تأليفو ا٤بسمى بكتاب 

ا يبلحظ أف كتب الدالئل ، ويقوؿ الدكتور عبدالرٞبن بن علي السنيدي: "و٩ب(ٕ)"دالئل النبوة"(

                              
 ، ط بيت األفكار الدولية.ٔٚٚ/ٔ، ط الرسالة، ٛٙٔ/ٛٔالسّب  (ٔ)
 (، ط بيت األفكار الدولية.ٜٖٙٛ/ٖ، ط الرسالة، )ٙٔٔ/ٙالسّب  (ٕ)
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وأعبلـ النبوة يقل اىتمامها بالعنصر التارٱبي يف الغالب سواء ما ألفو احملدثوف أو ما ألفو ا٤بتكلموف، 
 .(ٔ)بينما جاء كتاب "دالئل النبوة" للبيهقي متميزاً باالىتماـ بالتأريخ لؤلحداث والوقائع"

 ثًلجً:: ميَجُ يف كتًب الدالئل:

 بلمح منهجو يف مقدمتو، وٲبكن إٝبالو فيما يلي:قد بْب البيهقي م
تيقظو ٢باؿ ما يروى من أحاديث وٛبييزه بينها، حٌب يكوف ا٤بطلع عليها على بينة من أمرىا.  -ٔ

وإدراكو الكبّب ألٮبية ىذا األمر وخطورتو الشديدة وبياف أثر إٮبالو وعدـ االعتناء بو على السّبة 
كل حديث أوردتو فيو أردفتو ٗبا يشّب إُف صحتو أو تركتو مبهمًا وىو   النبوية. يقوؿ يف ا٤بقدمة : "إف

مقبوؿ يف مثل ما أخرجتو وما عسى أوردتو بإسناد ضعيف أشرت إُف ضعفو وجعلت االعتماد على 
غّبه، وقد صنَّف ٝباعة من ا٤بتأخرين يف ا٤بعجزات وغّبىا كتبًا وأوردوا فيها أخباراً كثّبة من غّب ٛبييز 

حها من سقيمها وال مشهورىا من غريبها وال مرويها من موضوعها حٌب أنز٥با من حسنت منهم صحي
نيتو يف قبوؿ األخبار منزلة واحدة يف القبوؿ، وأنز٥با من ساءت عقيدتو يف قبو٥با منزلة واحدة يف الرد. 

ما ال وعاديت يف كتيب ا٤بصنفة يف األصوؿ والفروع االقتصار من األخبار على ما يصح منها دوف 
يصح، أو التمييز بْب ما يصح منها وما ال يصح، ليكوف الناظر فيها من أىل السنة على بصّبة ٩با 
يقع االعتماد عليو، وال ٯبد من زاغ قلبو من أىل البدع عن قبوؿ األخبار مغمزاً فيما اعتمد عليو أىل 

يمها وساعده التوفيق السنة من اآلثار... ومن وقف على ٛبييزي يف كتيب بْب صحيح األخبار وسق
 .(ٕ)علم صدقي فيما ذكرتو"

إدراكو ووعيو أف السّبة النبوية ٙبتمل رواية األحاديث الضعيفة، ومعرفتو العميقة أف الكاتب  -ٕ
يف السّبة البد أف ٯبد نفسو أماـ فجوات يف السّبة ال يستطيع أف ٲبؤلىا إال بذكر األحاديث 

س لقائلها إسناد كما ىو ا٢باؿ مع ابن شهاب الزىري وابن الضعيفة بل باألقواؿ ا٤برسلة الٍب لي
 إسحاؽ وموسى بن عقبة وغّبىم.

ولذلك ٰباوؿ البيهقي أف يؤصل لذكر ىذه األحاديث يف السّبة فيعدد أنواع األحاديث ا٤بقبولة 
ؼ بسوء وغّب ا٤بقبولة وٯبعلها ثبلثة أنواع مث يقوؿ: "وضرب ال يكوف راويو متهماً بالوضع، غّب أنو ُعرِ 

ا٢بفظ وكثرة الغلط يف رواياتو، أو يكوف ٦بهواًل َف يثبت من عدالتو وشرائط قبوؿ خربه ما يوجب 

                              
 .ٜٖٔالسّبة النبوية عند البيهقي،  (ٔ)
 .ٚٗ-ٙٗ/ٔدالئل النبوة  (ٕ)
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القبوؿ فهذا الضرب من األحاديث ال يكوف مستعمبًل يف األحكاـ وقد يستعمل يف الدعوات 
عبدالرٞبن بن والَبغيب والَبىيب والتفسّب وا٤بغازي فيما ال يتعلق بو حكم"، مث يسوؽ بإسناده قوؿ 

ىػ( "إذا روينا يف الثواب والعقاب وفضائل األعماؿ تساىلنا يف األسانيد وتسا٧بنا يف ٜٛٔمهدي )
. كما ينقل (ٔ)الرجاؿ وإذا روينا يف ا٢ببلؿ وا٢براـ واألحكاـ تشددنا يف األسانيد وانتقدنا الرجاؿ"

كأنو يعِب –ىذه األحاديث بإسناده قوؿ أٞبد بن حنبل يف ٧بمد بن إسحاؽ: "ىو رجل نكتب عنو 
فأما إذا جاءؾ ا٢ببلؿ وا٢براـ أردنا قومًا ىكذا وقبض الراوي عن أٞبد بن حنبل  -ا٤بغازي و٫بوىا

 .(ٕ)أصابع يده األربع من كل يد وَف يضم اإلهباـ"
كما يقوؿ عن ا٤براسيل بعد تقسيمها إُف نوعْب: "واآلخر أف يكوف الذي أرسلو من متأخري 

يعرفوف باألخذ عن كل أحد، وظهر ألىل العلم با٢بديث ضعف ٨بارج ما أرسلوه، التابعْب الذي 
فهذا النوع من ا٤براسيل ال يقبل يف األحكاـ ويقبل فيما ال يتعلق بو حكم من الدعوات وفضائل 

 .(ٖ)األعماؿ وا٤بغازي وما أشبهها"
حداث كذلك كما اىتمامو وعنايتو ٗبا ىو يف الصحيحْب من أحداث السّبة ويذكر ىذه األ -ٖ

روهتا كتب السّبة، لكنو قد ينبو إُف أف االعتماد على الروايات الصحيحة وأف فيها كفاية وغنية، 
 وخاصة إذا كانت ىذه الروايات تتعارض مع الروايات الصحيحة أو كوهنا ضعيفة.

وؿ ويق (ٗ)يقوؿ يف آخر قصة سواد بن قارب: "ويف الروايات الصحيحة غنية عن ىذه الروايات"
مث يسوؽ رواية ٧بمد بن السائب الكليب وفيها  (٘)وعزوه ا٢بديث إُف الصحيحْب @عن سحر النيب 

 .(ٙ)زيادة مث قاؿ: "االعتماد على ا٢بديث األوؿ"
كما أنو ينبو على األحاديث ا٤بوضوعة مثاؿ ذلك: ما رواه من حديث حسْب بن علواف عن 

إذا دخل الغائط دخلت يف أثره فبل أرى  @يب ىشاـ بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت: كاف الن
شيئًا ... فذكرت ذلك لو فقاؿ: يا عائشة أما علمت أف أجسادنا نبتت على أرواح أىل ا١بنة... مث 

                              
 (.ٖٗ/ٔدالئل النبوة ) (ٔ)
 ابع هبذه ا٥بيئة مشهور يف عصرنا، ويدؿ على الثناء والتزكية القوية.، وقبض األصٖٛ-ٖٚ/ٔالسابق  (ٕ)
 .ٓٗ/ٔدالئل النبوة  (ٖ)
 .ٖٙٙٛوا٢بديث أخرجو البخاري ٨بتصراً دوف أف يصرح باسم سواد بن قارب، صحيح البخاري  ٕٗ٘/ٕ (ٗ)
 (.ٜٕٛٔ( ولو أطراؼ كثّبة، وصحيح مسلم )ٖ٘ٚٔوىو من حديث عائشة وىو يف صحيح البخاري ) (٘)
 (.ٕٛٗ/ٙدالئل النبوة ) (ٙ)
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قاؿ البيهقي: "ىذا من موضوعات ا٢بسْب بن علواف ال ينبغي ذكره، ففي األحاديث الصحيحة 
 .(ٔ)وا٤بشهورة يف معجزاتو كفاية عن كذب ابن علواف"

سوقو يف أوؿ كتابو ما سوؼ يذكره فيو من أحداث السّبة: فيبدأ بأبواب يف ميبلد رسوؿ اهلل  -ٗ
حٌب بعث نبياً،  @وتارٱبو وما يتصل بو من األبواب، مث ٝباع أبواب ما ظهر على رسوؿ اهلل  @

ئل النبوية وسراياه، مث ٝباع أبواب دال @مث ٝباع أبواب ا٤ببعث، مث ٝباع أبواب مغازي رسوؿ اهلل 
ووفاتو وما ظهر فيما  @سوى ما مضى ذكره ]وقد أفاض يف ذلك[ مث ٝباع أبواب مرض رسوؿ اهلل 

بْب ذلك من آثار النبوة ودالالت الصدؽ، مث ما جاء يف غسلو وتكفينو والصبلة عليو ودفنو وختمو 
{وأوالده  @بباب تسمية أزواج النيب 

(ٕ). 
يف كل مراحل سّبتو  @و االعتناء بذكر دالئل نبوتو إذف الغرض األساس من ىذا الكتاب ى

فإذا كانت ىناؾ دالئل غّب مرتبطة بأحداث السّبة خصها بباب مستقل كما ىو ا٢باؿ يف ٝباع  @
 .(ٖ)أبواب دالئل النبوة سوى ما مضى ذكره

ء بعده وقد أجاد البيهقي يف دالئلو سواًء يف ذكره للسّبة أو يف ذكره للدالئل وأصبح قدوة ٤بن جا
رٞبو اهلل -وخاصة من توسع يف التأليف يف السّبة، يقوؿ ابن كثّب: "وقد ٝبع ا٢بافظ أبوبكر البيهقي 

كتابًا شافيًا يف ذلك ]دالئل النبوة[ مقتديًا ٗبن تقدمو يف ذلك، كما اقتدى بو كثّبوف بعده   -تعاُف
 .(ٗ)رٞبهم اهلل تعاُف

نافعة جدًا َف يسبق إُف مثلها وال يدرؾ فيها من وقاؿ عنو ابن كثّب كذلك: "ٝبع أشياء كثّبة 
ذلك "السنن الكبّب" و"دالئل النبوة" و"البعث والنشور" وغّب ذلك من ا٤بصنفات الكبار والصغّب 

 .(٘)الٍب ال تسامى وال تداْف

                              
 .ٓٚ/ٙالسابق  (ٔ)
 .ٖٙ-ٜٗ/ٔدالئل النبوة  (ٕ)
 ينظر ا١بزء السادس من الدالئل. (ٖ)
، مؤسسػػػة علػػػـو ٕٙٓالفصػػوؿ يف اختصػػػار سػػػّبة الرسػػػوؿ، ابػػػن كثػػّب، ٙبقيػػػق ٧بمػػػد العيػػػد ا٣بطػػػراوي و٧بيػػي الػػػدين مسػػػتو ص  (ٗ)

 ـ.ٓٓٗٔىػ/ٜٜٖٔ، ٔالقرآف، دمشق، بّبوت، ط
 .ٜ/ٙٔالبداية والنهاية  (٘)
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أرى أنو من ا١بائز لنا أف نقوؿ: –وبناء على ما سبق كلو من ٛبيز البيهقي يف التأليف يف السّبة 
تاب دالئل النبوة عبلمة فارقة يف التأليف يف السّبة، فيكاد أغلب من ألف يف السّبة بعده قد إف ك

 تأثر بو، وخاصة تلك ا٤بؤلفات ا٤بوسوعية يف السّبة الٍب ستظهر يف القرف الثامن وما تبله من قروف.
ت يف السّبة ومن ناحية أخرى ال يعِب تربيز البيهقي يف التأليف يف السّبة أف ما ظهر من مؤلفا

يف القرف ا٣بامس قليل األٮبية وا١بدوى، ليس ىذا ما أقصد إليو، وإ٭با أردنا ٛبيز البيهقي يف تصنيفو 
الدالئل، وإال فإف دالئل النبوة أليب نعيم ذات أٮبية يف ٦باؿ السّبة فإنو يسوؽ األحاديث بإسناده 

 .(ٔ)َف يكن موضوعاً لكنو يسوقها دوف ٛبييز بْب صحيح وضعيف بل والضعيف جداً إف 
كما أف ابن عبدالرب يف كتابو "الدرر يف اختصار ا٤بغازي والسّب" يسوؽ بعض األخبار بإسناده 

مع  (ٗ)، ويرجح بْب األخبار ويدِف برأيو(ٖ)، وٲبزج بْب مرويات احملدثْب وكتب السّبة(ٕ)لكنها قليلة
 . (٘)االلتزاـ بَبتيب ابن إسحاؽ

 .(ٙ)فهو متأثر فيها بسّبة شيخو ابن عبدالرب تأثّباً كبّباً جداً أما جوامع السّبة البن حـز 
بقيت نقطة مهمة وىي: لماذا أطلقت على القرن الخامس مرحلة الجمع وا ختيار مع 

 ا لتزام باإلسناد في بعٍض منها؟
إنِب قصدت من وراء ىذا العنواف أف أبْب أف السّبة النبوية قد أصبحت مروياهتا ٦بموعة بْب 

ا٤بصنفْب، ومن مث أصبح لديهم القدرة على ٝبع ىذه األخبار من موضعها مع االختيار  يدي
 . (ٚ)والَبجيح بينها يف أحياف كثّبة أو قليلة ٕبسب منهج كل مصنف ومؤىبلتو العلمية

                              
انظػر نقػػد ابػػن ا١بػػوزي لكتػػاب حليػػة األوليػػاء يف كونػػو يػػذكر فيػػو أحاديػػث كثػػّبة باطلػػة وموضػػوعة. انظػػر ذلػػك يف مقدمػػة صػػقة  (ٔ)

، وإف كػاف ىػذا نقػداً خاصػاً بكتػاب ا٢بليػة، إال أف ىػذا ينسػحب علػى مصػنفات أيب نعػيم األخػرى، وا٤بطبػوع ٓٔ/ٔالصػفوة 
 .ٔ٘/ٔره، ينظر السّبة النبوية الصحيحة من الدالئل ٨بتص

 مثبًل. ٕٓٙ، ٔٙٔينظر ص  (ٕ)
 .ٕٛٙ-ٜٕ٘كما ىو ا٢باؿ يف ذكره ٢بجة الوداع   (ٖ)
 .ٖٕٓ، ٕٕٓ، ٕٔٓ، ٜٜٔينظر  (ٗ)
 .ٕٚينظر مقدمتو ص  (٘)
 .ٙٔ-ٗٔينظر مقدمة ٙبقيق د. شوقي ضيف لكتاب الدرر، ص  (ٙ)
 .ٗٔرر، وينظر مقدمة د. شوقي ضيف لتحقيقو الد (ٚ)
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وقد قاـ البيهقي هبذا الدور خّب قياـ وعلى أكمل وجو: فقد كانت أمامو مرويات السّبة يف 
كما كانت أمامو مرويات السّبة يف كتب ا٤بغازي والسّب؛ فجمع بْب ىذه الصحيحْب والسنن  

ا٤برويات ٝبيعاً ومّيز بينها صحًة وضعفاً فقدـ ما ىو يف الصحيحْب مث سد الفجوات من كتب السّبة 
يف ا٤بواضع الٍب ليس فيها أحاديث من الصحيحْب أو من السنن أو كانت فيها لكن كتب السّبة 

، مع استلهاـ ترتيب السّبة كما ىو عند ابن إسحاؽ، مع إضافة أبواب فيها توسع وتوضيح
 مستخلصة من كتب ا٢بديث كالشمائل والصفات واألزواج واألوالد والدالئل و٫بو ذلك. 

مع الوضع يف االعتبار أف ىذا ا٤بنهج أوضح ما يكوف عند البيهقي، لذلك كاف عبلمة فارقة يف 
 التصنيف يف السّبة النبوية.
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وأعِب بذلك أف الكاتبْب يف السّبة أصبح بْب أيديهم ما ألفو السابقوف يف السّبة، فأصبحت بْب 
أيديهم الروايات ا٤بختلفة وا٤بتنوعة ألحداث السّبة وكل ما يتعلق هبا من مشائل ودالئل نبوة وذرية 

من أسلحة وما ركبو من حيوانات و٫بو ذلك. كل ىذا  @النيب وأحفاد وأزواج وخدـ وما استعملو 
كاف بْب أيديهم فأتاح ٥بم أف يتوسعوا يف السّبة كل حسب منهجو، ٕبيث حشد بعضهم ٝبيع 

 ا٤برويات الٍب وقف عليها يف كتابو.
 ومن ىنا ٲبكن لنا أف ٭بيز بْب منهجْب يف التأليف ا٤بوسوعي يف السّبة ٮبا:

 جاه التوسع في الجمع والحشد والتصنيف تحت عناوين دالة.ا تجاه األول: ات
 وا تجاه الثاني: اتجاه الجمع مع التنقيح والتمحيص في األغلب.

 وألبدأ بكلمة موجزة عن اال٘باه األوؿ:
 ىذا اال٘باه ٲبثلو خّب ٛبثيل ثبلثة كتب ىي:

للمقريزي: أٞبد بن علي  إمتاع األ٠باع ٗبا للرسوؿ من األنباء واألمواؿ وا٢بفدة وا٤بتاع، -ٔ
 .(ٔ)ىػ(٘ٗٛ)

 ىػ(.ٕٜٗللصا٢بي الشامي ٧بمد بن يوسف ) (ٕ)سبل ا٥بدى والرشاد يف سّبة خّب العباد -ٕ
 ىػ(.ٗٗٓٔإنساف العيوف يف سّبة األمْب ا٤بأموف، لربىاف ا٢بليب: علي بن إبراىيم بن أٞبد ) -ٖ

 وما ٯبمع بْب ىذه ا٤بؤلفات وما يشاهبها ما يلي:
 من الزوجات واألوالد والكتاب واإلبل والسبلح و٫بو ذلك. @ة كل ما يتعلق بالنيب كتاب  -أ

 وضع ذلك كلو ٙبت عناوين دالة. -ب
 مع كتابة السّبة النبوية من ا٤بولد إُف الوفاة. -ج
 ودالئل نبوتو وأعبلمها. @مع العناية الشديدة بذكر خصائصو  -د

                              
 ـ.ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔ، ٔجزءاً بتحقيق ٧بمد عبدا٢بميد النميسي، دار الكتب العلمية، بّبوت، ط ٙٔوقد طبع يف  (ٔ)
وفد انتهى اجمللػس األعلػى للشػؤوف اإلسػبلمية بػوزارة األوقػاؼ ٗبصػر إُف طبػع ا١بػزء الثػآف عشػر منػو، مث ظهػر بعػد ذلػك كػامبًل  (ٕ)

 ـ.ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ، ٔطبعتو دار الكتب العلمية، ط
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اف صحيحاً أـ ضعيفاً ويف بعض األحياف الواىيات مع ٝبع ما تيسر ٝبعو فيما سبق سواء أك -ىػ
 وا٤بوضوعات.

 مع االىتماـ ببياف الغريب اللغوي. -ز
 الرد والَبجيح والتوفيق بْب الروايات ا٤بتعارضة يف بعض األحياف. -ح

ولعل ما يوضح ىذا اال٘باه خّب توضيح قوؿ الصا٢بي يف مقدمة سّبتو: "اقتضيتو من أكثر من 
من  @وٙبريت فيو الصواب ذكرت فيو قطرات من ٕبار فضائل سيدنا رسوؿ اهلل ثبلٜبائة كتاب، 

وإعبلـ أمتو ومشائلو وسّبتو وأفعالو وأحوالو وتقلباتو إُف أف نقلو اهلل  @مبدأ خلقو قبل سيدنا آدـ 
تعاُف إُف أعلى جناتو... وَف أذكر فيو شيئًا من األحاديث ا٤بوضوعات وختمت كل باب بإيضاح ما 

فيو وبعض ما اشتمل عليو من النفائس ا٤بستجادات مع بياف غريب األلفاظ وضبط أشكل 
 .(ٔ)ا٤بشكبلت وا١بمع بْب األحاديث الٍب يظن أهنا من ا٤بتناقضات"

ولذلك قاؿ عنو األستاذ ٧بمد أبو الفضل إبراىيم يف مقدمة التحقيق: "يعد أوىف كتاب يف السّبة 
لصا٢بي: "ألف ىذه السّبة الكربى وا٤بوسوعة العظمى ٝبع وقاؿ عن ا (ٕ)يشتمل على ٫بو ألف باب"

فيها أطراؼ السّبة من كل جوانبها وأَفّ بشتيت فوائدىا ومنثور مسائلها ومتشعب نواحيها وَف يدع يف 
 .(ٖ)ىذا الشأف آبدة إال قيدىا وال شاردة إال ردىا إليها وحكى فيها ٝبيع أقواؿ من قبلو"

ٯبعل ىذه ا٤بؤلفات ٙبوي الكثّب من الضعيف وا٤بنكر كما يوجد  ومن مث كاف اتباع ىذا ا٤بنهج
 .(ٗ)فيها ا٤بوضوع. لذا قاؿ السخاوي عن إمتاع األ٠باع "فيو الكثّب ٩با ينتقد"

 أما ا تجاه الثاني فهو اتجاه الجمع مع التنقيح والتمحيص في األغلب:
لمي الكبّب يف العلـو اإلسبلمية، وٲبثل ىذا اال٘باه ثبلثة كتب لثبلثة مؤلفْب من ذوي الثقل الع

 وىي على الَبتيب:
                              

يف  @( ط اجمللػػس األعلػػى للشػػؤوف اإلسػػبلمية، ومػػن ا٤ببلحػػظ أنػػو يهػػتم كػػذلك بػػذكر سػػنة النػػيب ٔ/ٔسػػبل ا٥بػػدى والرشػػاد ) (ٔ)
 @: ٝبػاع أبػواب سػّبتو ٔٗ-ٖٙ/ٔالعبادات وا٤بعامبلت، يتبْب ذلك مػن اسػتعراض األبػواب الػٍب ذكرىػا يف مقدمتػو كتابػو 

 يف صبلة العيدين، ٝباع أبواب سّبتو يف النكاح والطبلؽ واإليبلء... اٍف. @يف صبلة ا٣بوؼ، ٝباع أبواب سّبتو 
 مقدمة التحقيق ص )ط(. (ٕ)
 ا٤بقدمة ص )ز(. (ٖ)
 مع مقدمة روزنتاؿ. ٖٓاإلعبلف بالتوبيخ ص  (ٗ)
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 .(ٔ)ىػ(ٛٗٚالسّبة النبوية: للذىيب: ٧بمد بن أٞبد بن عثماف ) -ٔ
 ىػ(.ٔ٘ٚزاد ا٤بعاد يف ىدي خّب العباد: البن القيم: ٧بمد بن أيب بكر ) -ٕ

 .(ٕ)ىػ(ٗٚٚالسّبة النبوية: البن كثّب: إ٠باعيل بن عمر ) -ٖ
لثبلثة األعبلـ التضلع يف علـو ا٢بديث رواية ودراية إسنادًا ومتنًا وا٤بنهج وقد ٝبع بْب ىؤالء ا

النقدي الذي يتجاوز مرحلة ا١بمع إُف مرحلة التمحيص، وا٢بكم وبياف مكاف ىذه ا٤برويات من 
 القبوؿ وعدمو مع االعتناء بتقدٔف ا٤برويات ا٤بوجودة يف الصحيح على ما عداىا.

اختبلفًا يف التفاصيل  -الشك–٥بذه ا٤بصنفات الثبلثة، لكن ىناؾ ىذه ىي ا٤ببلمح اإلٝبالية 
بينها، لعل أبرزه أف ابن القيم يف زاد ا٤بعاد ال يكتب عن السّبة النبوية كما ىو ا٢باؿ عند صاحبيو، 

يف الصبلة والزكاة  @بل اىتم باستعراض جوانب السّبة ا٤بتعلق هبا األحكاـ الفقهية مثل ىديو 
لباسو و٫بو ذلك، فإذا تكلم عن السّبة النبوية ذكر الغزوات والسرايا والوفود مع وا٢بج والصـو و 

استنباط الفقو من ذلك، وذلك يف ا١بزء الثالث، باإلضافة إُف ذكر مولده ومبعثو وبعض ما يتعلق بو 
@ . 

كما يربز أيضًا أف ابن كثّب استفاض يف ذكر أحداث السّبة استفاضة تفوؽ ما ذكره الذىيب يف 
 سّبتو ومن مث كاف ا١بانب النقدي عنده بارزاً وواضحاً جداً.

وا٣ببلصة أف ىذه الكتب الثبلثة ال يستغِب عنها ٕباؿ من األحواؿ يف نقد مرويات السّبة 
وا٢بكم عليها، فهي ٕبق ٝبعت بْب أمرين مهمْب جداً: نقلت نصوصًا ومرويات من كتب أصوؿ 

                              
فػاء الراشػدين مػن  وىي جزء من كتابو تاريخ اإلسبلـ وقد حققها الدكتور بشار عػواد معػروؼ يف جػزأين وجعلهمػا وتػراجم ا٣بل (ٔ)

وا٣بلفاء الراشدين األربعة من تاريخ  @كتاب سّب أعبلـ النببلء، وذلك اعتماداً على أف الذىيب طلب أف تكتب سّبة النيب 
 ـ.ٜٜٙٔىػ/ٚٔٗٔ، ٔاإلسبلـ، وقد صدرت السّبة عن مؤسسة الرسالة، بّبوت، ط

سّبة حيزاً كبّباً، وقػد طبػع الكتػاب عػدة طبعػات أفضػلها طبعػة دار وىي جزء من كتابو يف التاريخ البداية والنهاية تشغل فيو ال (ٕ)
ىجػر، بتحقيػػق الػػدكتور عبػداهلل بػػن عبداحملسػػن الَبكػي بالتعػػاوف مػػع مركػػز البحػوث والدراسػػات بػػدار ىجػر، وقػػد أفػػرد الػػدكتور 

 مصطفى عبدالواحد ىذه السّبة وطبعها مستقلة فجاءت يف أربعة أجزاء.
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مر اآلخر ىو ا٤بنهج النقدي الواضح للمرويات وتلك السّبة ىي يف حكم ا٤بفقودة اآلف، واأل
 النصوص يف الغالب.

 .(ٔ)إذف ىي ٕبق ٲبكن أف يطلق عليها أهنا من مصادر السّبة ومن مصادر نقد مرويات السّبة

 *  *   *   *   * 

                              
(، وىػػػػو وإف كػػػػاف يسػػػػوؽ بعػػػػض ٖٗٚر يف فنػػػػوف ا٤بغػػػػازي والشػػػػمائل والسػػػػّب"  البػػػػن سػػػػيد النػػػػاس )ىنػػػػاؾ كتػػػػاب "عيػػػػوف األثػػػػ (ٔ)

األحاديث بإسناده إال أف ا١بانب النقدي فيو قليل جداً با٤بقارنة هبذه الكتب الثبلثة، كما أنو يعتمد اعتماداً كبػّباً جػداً علػى 
لػى الػدرر يف اختصػار ا٤بغػازي والسػّب، البػن عبػدالرب، ٩بػا ابن إسحاؽ كما نص على ذلك يف مقدمتو، ويعتمد كثّباً كػذلك ع

 ٯبعل ىذا ا٤بصنف ال يكوف على ا٤بستوى النقدي البارز يف ىذه ا٤بؤلفات الثبلثة، لذا َف أ٢بقو ىو وما يشاكلو هبا.
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نكاد ٪بد كتبًا يف السّبة ذات ٛبيز واضح أو تصنيف وبعد ىذه ا٤برحلة من التأليف يف السّبة ال 
بارز يف السّبة. ويظل الوضع ىكذا حٌب بداية العصر ا٢بديث، ويبتلي العاَف اإلسبلمي بببلء خارجي 
جديد يزيد ببلًء داخليًا أقدـ منو، أعِب االستعمار الغريب لببلد ا٤بسلمْب الٍب كانت غارقة يف سبات 

، ويفيق علماء ا٤بسلمْب على ىذه الصدمة عميق وٚبلف يكاد يشمل ٝب يع مناحي ا٢بياة والعلـو
ا٥بائلة وينظروف إُف ما وصل إليو حاؿ ا٤بسلمْب يف عصرىم وحاؿ الدولة اإلسبلمية األوُف بقيادة النيب 

وأصحابو من بعده والتابعْب من بعدىم، فيتأ٤بوف أشد التأَف ويتحسروف أشد التحسر على أف  @
ا٤بعاصروف يف معآف العزة والكرامة والريادة والسيادة والتقدـ، وقد كاف أجدادىم ىم فرط ا٤بسلموف 

أصحاب ىذه ا٤بعآف والسابقْب إليها، كما أف علماء ا٤بسلمْب ينظروف إُف قيم ا٢بضارة الٍب ٰبملها 
قر معهم ا٤بستعمروف إُف ببلدىم فتصدمهم ىذه القيم وتلك ا٤بثل الٍب تعلي من شأف ا٤بستعمر وٙب

من شأف غّبه، ومن مث تتيح لو أف يعامل أىل الببلد ا٤بستعمرة بكل أنواع القسوة والذؿ وا٥بواف إف َف 
وىو صاحب النموذج - @يكن بالتدمّب والتخريب واإلىبلؾ واإلبادة. وفوؽ كل ىذا فإف ٧بمدًا 

ياتو واىتموا َف يسلم من ألسنة معظم ا٤بستشرقْب الذين درسوا ح -الفريد يف األخبلؽ واآلداب
بسّبتو، فاهتموه باهتامات خطّبة ال ٯبوز أف يتصف هبا رجٌل من عادة الناس فضبًل عن أف يكوف نبياً 

 وخّب خلق اهلل. 
٩با سبق كلو جعل التأليف يف السّبة يف العصر ا٢بديث يأخذ يف معظمو منحى جديدًا ٱبتلف 

 ّبة يف العصر ا٢بديث:٩با سبق، وٲبكن رصد الظواىر التالية يف التأليف يف الس
االقتصار على السّبة النبوية فقط دوف االلتفات إُف ما يتعلق هبا كا٤بواِف وا٣بدـ وا٤بتاع و٫بو  -ٔ

ذلك من ا٤بوضوعات الٍب درج ا٤بصنفوف القدماء على إ٢باقها بآخر السّبة وخاصة ا٤بوسوعيْب منهم، 
 فضبلً عن عدـ االلتفات إُف األنساب والغريب اللغوي.

االىتماـ الشديد والعناية الفائقة بإبراز ا١بانب األخبلقي واإلنسآف يف السّبة النبوية، وذلك  -ٕ
 ، فضػػػبلً عن إبراز ما كػاف (ٔ)ألف ىذا ا١بانب ٰبتاجو العاَف ا٤بعاصر أشػػػد ما يكوف االحتياج

                              
ة أورخاف ٧بمد علػي، مفخرة اإلنسانية، حملمد فتح اهلل كولن وترٝب @من الكتب الدالة على ذلك كتاب: النور ا٣بالد ٧بمد  (ٔ)

 ط دار النيل ومؤسسة الرسالة.
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حي حياهتم حٌب من ا٣بلق العظيم واألدب الرفيع، ليقتدي بو أتباعو يف ٝبيع نوا @عليو النيب 
 .@يكونوا على ا٤بستوى البلئق بأتباع النيب 

إما عن سوء  @االىتماـ بتفنيد مزاعم ا٤بستشرقْب وشبهات ا٤بتغربْب الٍب وجَُّهوىا إُف النيب  -ٖ
قصد أو سوء فهم أو جهل. وخاصة أف ىذه ا٤بزاعم والشبهات أصبحت تردد كثّبًا فبل تكاد ٚببو 

السطح ويُتعامل معها من قبل طائفٍة من أىل الغرب كأهنا حقائق  حٌب تعود وتظهر وتطفو على
 مسلَّم هبا.

دراسة السّبة النبوية ٭بوذجًا لفقو ا٢بركة اإلسبلمية يف بناء اجملتمع وإقامة الدولة يف ضوء  -ٗ
يف مكة وقت  @الواقع احمليط والظروؼ ا٤ببلبسة، أعِب بذلك دراسة ا٤بنهج الذي اتبعو النيب 

ؼ ويف ا٤بدينة وقت التمكن والقوة حٌب انتهى كل ذلك إُف إقامة دولة اإلسبلـ حقيقة يف االستضعا
أرض الواقع، كما يظهر ىذا ا١بانب واضحًا يف فقو السّبة للشيخ ٧بمد الغزاِف وكذلك فقو السّبة 

 حملمد منّب الغضباف.

 *  *   *   *   * 
يأيت السؤاؿ ٤باذا ذكرت ىذه ا٤براحل مع أنو وبعد االستعراض ا٤بوجز ٤براحل التصنيف يف السّبة، 

بعيدة عن موضوع البحث يف ا٤بقاـ األوؿ، وكاف األوُف من الناحية ا٤بنطقية  -يف الظاىر–تبدو 
 الدخوؿ مباشرة ٤بصادر السّبة وبياف قيمتها؟ 

 ىذا السؤاؿ ما سأحاوؿ أف أجيب عليو يف الباب التاِف بإذف اهلل تعاُف.
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 لثانياالباب 

 مصادر السرية النبوية وتقوميها
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نستطيع أف نقرر أننا ٲبكننا أف نقسم مصادر السّبة النبوية إُف تقسيمات عدة وذلك بغرض 
تقوٲبها، وذلك باختبلؼ ضابط التقسيم الذي ٰبتكم إليو، وٲبكن إٝبااًل ذكر أربعة ضوابط بارزة 

 سم مصادر السّبة تبعاً ٥با، وذلك على النحو التاِف:تُق
فتقسم ىذه ا٤بصادر إُف قسمْب: مصادر مروياهتا مسندة، ومصادر ضًبط اإلضيًد:  -1

 مروياهتا غّب مسندة.
ىو ٛبييز ا٤برويات ا٤بسندة من غّبىا، ومن مثَّ ينصب ا١بهد على ا٢بكم  وفائدة ى ا التقسيم:

يات ٤بعرفة ا٤بقبوؿ من غّبه. أما ا٤برويات غّب ا٤بسندة فإننا ٫باوؿ قدر على ما أسند من أخبار ومرو 
الطاقة وا١بهد أف ٪بد ٥با شواىد، وإال ظلت يف دائرة االئتناس هبا والنظر إليها بعْب االعتبار، وخاصة 

 ما اتفق عليو أىل السّب وا٤بغازي أو كاف رأي األغلب منهم.
ييزه بْب ا٤بسند وغّب ا٤بسند من أخبار السّبة، ولكنو من وىذا التقسيم وال شك مفيد جداً؛ لتم

ناحية أخرى يؤدي إُف استعبد كمٍّ كبّب من مرويات السّبة؛ نظرًا ألهنا إما مرسلة أو ليس ٥با إسناد،  
كما أف ا٤بصادر األوُف للسّبة كمغازي موسى بن عقبة ومغازي ابن إسحاؽ ٙبتوي على ا٤بسند 

رة ]ا٤بنقطع و٫بوه[، ٩با يؤدي يف النهاية إُف أف تكوف السّبة النبوية متوافٌر يف وا٤برسل وغّب ا٤بسند با٤ب
 -ليست بالقليلة–مروياهتا اإلسناد لكنها تفتقد إُف الَبابط والتسلسل، نظرًا لوجود فجوات تارٱبية 

سّبة بْب أحداثها ومراحلها، وىذا ما دفع ٗبرويات ابن إسحاؽ غّب ا٤بسندة إُف التواجد يف كتب ال
 .(ٔ)من بعده كدالئل النبوة للبيهقي والبداية والنهاية البن كثّب وغّبٮبا

وىو ضابط قريب من الضابط األوؿ، لكنو يتجاوزه فإف كاف  ضًبط اغرتاط الصح٘: -2
الضابط األوؿ يشَبط اإلسناد إال أف ىذا الضابط يتجاوزه فيشَبط الصحة يف ا٤برويات، وفائدة ىذا 

                              
وينظر على سبيل ا٤بثاؿ من كتب السّبة يف العصر ا٢بديث كتاب السّبة النبوية يف ضوء ا٤بصادر األصلية للدكتور مهدي رزؽ  (ٔ)

ويػة الصػحيحية ـ، أما كتػاب السػّبة النبٕٜٜٔىػ/ٕٔٗٔ، ٔاهلل أٞبد، مركز ا٤بلك فيصل للبحوث والدراسات اإلسبلمية، ط
للػدكتور أكػػـر ضػػياء العمػري فإنػػو ال ينتخػػب مػا صػػح مػػن ا٤برويػػات، بػل إنػػو ٰبكػػم علػى مرويػػات السػػّبة مػع بيػػاف ا٤بقبػػوؿ مػػن 

 غّبه، ولذلك فهو ليس انتخاباً، وإ٭با ىو تقؤف ٥بذه ا٤برويات وا٢بكم عليها.
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على ا٤بصادر الٍب يتوافر فيها الصحة مباشرة، لكنو من ناحية أخرى يؤدي إُف  الضابط: أنو يدلنا
استبعاد مصادر ذات شأف يف السّبة النبوية، مثل مغازي الواقدي، نظرًا ألف الواقدي كما يقوؿ ابن 

 .(ٔ)حجر: "مَبوؾ مع سعة علمو"
٧برر غالباً، فإنو من زيادات حسنة وتاريخ  -كما يقوؿ ابن كثّب–لكنو من ناحية أخرى "عنده 

 ٩با ٯبعلنا نفقد جزءاً غّب قليل من أحداث السّبة وتفاصيلها. (ٕ)أئمة ىذا الشأف الكبار"
 وتبعاً لو تقسم ا٤بصادر حسب موضوعها فتقسم إُف: ضًبط التكطٔه حبطب املْضْع: -3
 غّبىا.مصادر حديثية وىي كتب ا٢بديث ودواوينو ا٤بشهورة كالصحيحْب والسنن األربعة و  -ٔ
 ودالئل نبوتو وخصائصو. @مصادر خاصة بشمائلو  -ٕ
مصادر خاصة با٤بغازي والسّب، وبعضها يعاًف السّبة النبوية كلها ٙبت مسمى ا٤بغازي كما  -ٖ

 .(ٖ)ىو ا٢باؿ يف مغازي ابن إسحاؽ وغّبىا
رٱبي من مصادر خاصة بالتاريخ العاـ، وكانت ٚبص السّبة النبوية با٤بعا١بة يف سياقها التا -ٗ

 األحداث والتواريخ.
مصادر خاصة بتاريخ ا٢برمْب الشريفْب: مكة ا٤بكرمة وا٤بدينة ا٤بنورة، فكانت ىذه ا٤بصادر  -٘

نشأ ٗبكة ودعا إُف اهلل فيها حٌب ىاجر إُف ا٤بدينة حيث أقاـ  @تعاًف السّبة النبوية ألف صاحبها 
 دولتو ونشر اإلسبلـ يف ربوع ا١بزيرة العربية.

در خاصة باألدب واللغة الٍب ذكرت بعض أحداث السّبة يف مادهتا اللغوية أو األدبية،  مصا -ٙ
ىػ(، ٕ٘ٛىػ(، و"الكامل يف اللغة واألدب" للمربد: ٧بمد بن يزيد )ٕٙٚكػ"ا٤بعارؼ" البن قتيبة )

رج ىػ(، و"األغآف" أليب الفٕٖٚو"العقد الفريد" البن عبد ربو: أٞبد بن ٧بمد بن عبدربو القرطيب )
 ىػ(.ٖٙ٘األصبهآف: علي بن ا٢بسْب بن ٧بمد )

وال شك أف ىذا التقسيم يعطي تصورًا كبّبًا عن مدى الثراء والتنوع يف كتب السّبة، كما يكوف 
 -إف جاز ىذا التعبّب-فكرة واضحة على مدى اىتماـ العلماء على ٨بتلف ٚبصصاهتم العلمية 

والسنة ٮبا مصدرا الَبقي ا٢بضاري عند ا٤بسلمْب يف بالسّبة النبوية، كما يؤكد حقيقة أف القرآف 

                              
 .ٜٗٔ/ٕتقريب التهذيب  (ٔ)
 .ٓٛ٘/ٖالبداية والنهاية  (ٕ)
 .ٓٔ-ٚظ ا٤بغازي يطلق ويراد بو ٦بموع السّبة النبوية كلها على ٫بو ما وضحت يف التمهيد ص كاف لف  (ٖ)
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٨بتلف صوره، والذي بلغتو األمة اإلسبلمية وتفوقت على غّبه بو، وأنو لوال القرآف والسنة ما كاف 
يرجى ٥بذه األمة تقدـ أو حضارة أو ازدىار، فيكفي دليبًل على ذلك أف العلـو اإلسبلمية ما قامت 

 سنة ا٤بشرفة، ويدخل ضمنها السّبة النبوية.إال ٣بدمة القرآف الكرٔف وال
كما أف ىذا التقسيم يبْب على وجو العمـو مراتب مصادر السّبة، فيجعل يف ا٤بقدمة كتب 
ا٢بديث وما يلحق هبا من كتب الشمائل والدالئل وا٣بصائص ألف الصناعة ا٢بديثية بارزة فيها، مث  

أو –ألهنا تعتمد عليها، وتأيت يف درجتها ورتبتها  كتب ا٤بغازي والسّب وما يلحق هبا من كتب التاريخ
الكُتب الٍب اىتمت بتاريخ ا٢برمْب الشريفْب، مث تأيت كتب اللغة واألدب، وذلك ألف أىلها  -بعدىا

من غّب ذوي االختصاص يف علم اإلسناد أو من غّب ذوي ا٢برص والعناية يف اختيار الشيوخ الذين 
 .(ٔ)يرووف عنهم

رى فإف ىذا التقسيم بالرغم من فائدتو الكبّبة، إال أنو ٲبكن ردُّه إُف الضابط لكن من ناحية أخ
األوؿ أو الثآف، أي ضابط الكتب الٍب احتوت على الصحيح فقط من أخبار السّبة والكتب الٍب 
اشتملت على الصحيح وغّبه، ذلك أف ىذا التقسيم ينتهي يف هناية ا٤بطاؼ إُف أف ما عدا 

يطبق عليو قواعد احملدثْب لبياف ا٤بقبوؿ من ا٤برويات من غّبه، مع الوضع يف الصحيحْب ٯبب أف 
االعتبار أف كتب ا٢بديث ا٤بتقدمة كالسنن األربعة ومسند اإلماـ أٞبد بن حنبل وصحيح ابن حباف 

لكوف ا٤بقبوؿ من  -على اختبلؼ فيما بينها يف ىذه ا٤بنزلة–تكوف يف منزلة تلي منزلة الصحيحْب 
أكثر من غّب ا٤بقبوؿ، ومن مث كاف ما احتوتو من أخبار عن السّبة لو التقدـ ويكوف ىناؾ أخبارىا 

 نوع اطمئناف إُف أنو من احملتمل أف يكوف من ا٤بقبوؿ، حٌب يثبت يف ضوء قواعد التصحيح.
العكس أي أف ىذا الضابط يكوف إُف التصنيف والتأريخ للمصادر وأصحاهبا أقرب  -والتضعيف

ف قيمة ىذه ا٤بصادر العلمية، ومدى الوثوؽ هبا واالعتماد عليها يف ا٢بكم على مرويات منو إُف بيا
السّبة. ويكفي دليبًل على ذلك أنو يف القرف الرابع أو بعده يكاد معظم من ألَّف يف السّبة قد اعتمد 

خليفة بن خياط  اعتماداً كبّباً على من سبقو سواًء أكاف من الكاتبْب يف السّبة أو من احملدثْب، فهذا
ىػ( اعتمد على ابن إسحاؽ كثّباً، كما اعتمد عليو ٕٓٗ)وىو من أىل القرف الثالث فقد تويف 

                              
قػاؿ الػدكتور أكػـر ضػياء العمػري: "لكػػن ينبغػي االنتبػاه إُف أف كتػب األدب تعػُب بالشػػاذ والغريػب والطريػف فتدونػو أكثػر مػػن  (ٔ)

 .ٔٚ/ٔما فيها"، السّبة النبوية الصحيحة عنايتها بأحداث ا٢بياة الرتيبة، ومن ىنا نتبْب خطورة تعميم 
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ىػ( يوِف مرويات السّبة يف الصحيحْب ٛ٘ٗىػ( يف تارٱبو وىكذا، كما ٪بد البيهقي )ٖٓٔالطربي )
 عنايتو الفائقة واىتمامو األوؿ، ويروي كثّباً بإسناده عن ابن إسحاؽ.

إُف وجوب النظر يف  -(ٔ)بالرغم من فوائده الكثّبة-بلصة أف ىذا الضابط يرجع يف النهاية وا٣ب
 اإلسناد حٌب تتبْب مرويات السّبة ا٤بقبولة من غّبىا.

 ضًبط األطًل٘: -4

فتقسم ا٤بصادر إُف قسمْب: مصادر أصلية ومصادر غّب أصلية. وأعِب با٤بصادر األصلية ا٤بصادر 
 ة، أما ا٤بصادر غّب األصلية فهي الٍب تنقل عن غّبىا من ا٤بصادر.الٍب يؤخذ منها السّب 

والشك أف ا٤بصادر األصلية ىي كتب السّبة األوُف كمغازي ابن إسحاؽ والواقدي وطبقات ابن 
سعد وتاريخ الطربي و٫بو ذلك، وىي أيضًا كتب ا٢بديث وما يلحق هبا من الدالئل والشمائل 

 وا٣بصائص.
أنو ٲبيز الكتب الٍب يستقي منها أحداث السّبة رأسًا عن غّبىا الٍب تنقل  وفائدة ىذا التقسيم

 بواسطة، ومن مث ُيصرؼ ا١بهد إُف ىذه الكتب األصلية دراسًة وٛبيحصاً وتنقيحاً.
لكنو من ناحية أخرى فإنو ىذا الضابط قد ٯبعل ىذه ا٤بصادر األصلية يف مرتبة واحدة مع وجود 

نها قد يصل إُف درجة كبّبة يف مدى القبوؿ وعدمو، كما أنو قد يهمل التباين واالختبلؼ فيما بي
اجملهودات الضخمة الٍب بذ٥با بعض أصحاب ا٤بؤلفات الٍب نقلت عن غّبىا يف ٛبييز ا٤بقبوؿ من غّبه، 
وا٢بكم على األسانيد وا٤بتوف، كما ىو واضح جدًا عند ابن القيم والذىيب وابن كثّب يف مؤلفاهتم يف 

لنبوية، فضبًل على أهنا ٙبتوي على نصوص من مصادر أصلية لكنها غّب موجودة اآلف بْب السّبة ا
 أيدينا ألهنا مفقودة أو يف حكم ا٤بفقود.

 إذٌ مً الضًبط الرٖ أزتضُٔ؟

إف الضابط الذي أرتضيو لتقسيم مصادر السّبة ىو تقسيمها إُف مصادر أصلية حديثية ومصادر 
 تارٱبية.

 التقسيم ما يلي: وأسباب اختياري ٥بذا
أف السّبة النبوية ٗبعناىا الدقيق أي من ا٤بولد إُف الوفاة موجودة يف كتب ا٤بؤرخْب، وقد سبق  -ٔ

إُف الكتابة والتصنيف فيها، لكن منهجهم يف ذلك ٱبتلف عن منهج  -كابن إسحاؽ–ا٤بؤرخوف 

                              
 ولذلك فإٓف سأ٢بق يف آخر الكتاب قائمة بكتب السّبة مع تصنيفها موضوعياً. (ٔ)
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رخْب، لذا كاف األمر ٕباجة إُف احملدثْب الذي تتوافر فيو ٩بيزات أعلى وأفضل ٩با تتوافر يف منهج ا٤بؤ 
 دراسة ىذين النوعْب من ا٤بصادر؛ إما للجمع بينهما أوالً وإما للَبجيح إف تعذر ا١بمع.

انصب اىتمامي على ا٤بصادر األصلية، ألهنا ىي العمد يف باهبا وما جاء بعدىا اعتمد  -ٕ
األصل تقؤف للتبع، وىكذا. عليها ونقل منها، فا٢بكم على األصل حكم على الفرع بالتبع، وتقؤف 

وإذا كانت األصوؿ يف كتب ا٢بديث مشهورة ومعروفة ومتفق عليها فإننا ٕباجة كذلك إُف األمر 
ىػ( يف مقدمة مؤلفو ٕٖٖٔنفسو يف كتب التاريخ، و٥بذا آخذ ٗبا أخذ بو العبلمة شبلي النعمآف )

يعًا تعتمد على ثبلثة أو أربعة فقد قاؿ: "ٜبة مئات من كتب التاريخ، ولكنها ٝب @سّبة النيب 
مصادر قدٲبة فقط وىي: كتاب ابن إسحاؽ والواقدي وابن سعد والطربي... إف كتب السّبة كثّبة، 

 .(ٔ)ولكن ىذه ا٤بؤلفات السابقة من أىم ا٤براجع، وكل من ألف بعد ىؤالء اقتبس من كتبهم"
رنة بْب منهج ا٤بؤرخْب ومنهج إف ىذا الضابط ىو الذي يتيح ِف بصورة موسعة ومركزة ا٤بقا -ٖ

احملدثْب يف توثيق مرويات السّبة النبوية كما ىو موضوع البحث، فقد تؤدي ىذه ا٤بقارنة إُف نتائج 
مفيدة يف تقؤف مصادر السّبة وبياف قيمتها، ومن مث وضع خطوط عريضة تُراعى مستقببًل يف التأليف 

 يف السّبة النبوية الشريفة.
نوعْب من مصادر السّبة ٮبا من أىم مصادر السّبة إف َف يكونا أٮبها، ولنبدأ  وا٣ببلصة أننا أماـ

 اآلف بتقؤف ىذه ا٤بصادر.

 أّال:: املصًدز األطلٔ٘ التًزخئ٘:

أعِب با٤بصادر التارٱبية ا٤بصادر الٍب تُرتب األحداث حسب موقعها مع االىتماـ بتحديد تارٱبها 
، وأعِب باألصلية ا٤بصادر الٍب اعتمدت عليها ا٤بؤلفات بالسنْب وبالشهر واألياـ إف تيسر ذلك

بعدىا. وقد ذكرُت أف ىذه الكتب أربعة، ىي: مغازي ابن إسحاؽ، ومغازي الواقدي، وطبقات ابن 
 سعد، وتاريخ الطربي، وسوؼ أبّْب قيمة ىذه ا٤بصادر بإٯباز.

 املػًشٖ البً إضحًق: -أ

 ّبة وعمدهتػػم، وقد اختلف يف تعديلػػو و٘برٰبػػػو اختبلفاً ٧بمد بن إسػػحػػاؽ إماـ ا٤بؤلفْب يف السػػ

                              
للعبلمة شبلي النعمآف وتكملتو للعبلمة السيد سليماف الندوي: عرض وٙبليل للدكتور  @نقبًل عن ٕبث: كتاب سّبة النيب  (ٔ)

 .ٖٔ-ٖٓ، تقي الدين بن بدر الدين الندوي



 

 الســـيــرة النبويـــة                
 

 

57 

، لكن الذي يهمنا ىنا أقواؿ العلماء الذين وقفوا على ا١برح والتعديل ووازنوا بينهما مث قالوا (ٔ)كبّباً 
رأيهم فيو، والشك أف ىذا يُعطى صورة عادلة ٤بكانة الرجل يف ميزاف ا١برح والتعديل، قاؿ ابن عدي: 

شت أحاديثو الكثّبة فلم أجد يف أحاديثو ما يتهيأ أف يقطع عليو بالضعف فيو، ورٗبا أخطأ أو "وقد فت
وىم يف الشيء بعد الشيء كما ٱبطأ غّبه، وَف يتخلف يف الرواية عنو الثقات واألئمة، وىو ال بأس 

 .(ٕ)بو"
انفرد  وقاؿ الذىيب: "فالذي يظهر ِف أف ابن إسحاؽ حسن ا٢بديث صاٌف ا٢باؿ صدوؽ، وما

وقاؿ كذلك: "لو ارتفاع ٕبسبو وال سيما يف  (ٖ)بو ففيو نكارة، فإف يف حفظو شيئاً وقد احتج بو أئمة"
السّب، وأما يف أحاديث األحكاـ فينحط حديثو فيها عن رتبة الصحة إُف رتبة ا٢بسن، إال فيما شذ 

 .(ٗ)فيو فإنو يعد منكراً، ىذا الذي عندي يف حالو"
حد أوعية العلم حربًا يف معرفة ا٤بغازي والسّب، وليس بذلك ا٤بتقن، فا٫بط وقاؿ أيضاً: "كاف أ

 .(٘)حديثو عن رتبة الصحة، وىو صدوؽ يف نفسو مرضي"
وقاؿ ا٢بافظ العراقي: "ا٤بشهور قبوؿ حديث ابن إسحاؽ إال أنو مدلس فإذا صرح بالتحديث  

 .(ٙ)كاف حديثو مقبواًل"
فهو يف درجة ا٢بسن إذا صرح  -يبلغ درجة الصحيح وإف َف–وقاؿ ابن حجر: "ما ينفرد بو 

 .(ٚ)بالتحديث"
 إذف ٬برج من ىذه النقوؿ السابقة بنتيجتْب ٮبا:

 إمامة ابن إسػػحاؽ يف ا٤بغازي والسػػػّبة، وىذا يعِب أنو حجػػة يف أحػػػداث السػػػّبة وترتيبها  -ٔ
                              

(، وتػذىيب ٕٕٚ-ٕٕٓ/ٙ(، وهتػذيب الكمػاؿ )ٜٕٗ-ٖٕٓ/ٔينظر ىذا االخػتبلؼ يف كتػب الرجػاؿ مثػل: تػاريخ بغػداد ) (ٔ)
(، وميػزاف االعتػداؿ ٘٘-ٖٖ/ٚ(، وسّب أعػبلـ النػببلء )ٚٓ٘-ٗٓ٘/ٖ(، وهتذيب التهذيب )ٕٖ-ٕٚ/ٛهتذيب الكماؿ )

(. وينظػػر  ٕٔ-٘ٔ/ٔح بػػو ابػػن إسػػحاؽ يف عيػػوف األثػػر )( وينظػػر كػػذلك رد ابػػن سػػيد النػػاس علػػى مػػا جػػر ٘ٚٗ-ٛٙٗ/ٖ)
 .ٗ٘-ٖٙكذلك رد الدكتور سليماف بن ٞبد العودة يف كتابو: السّبة النبوية يف الصحيحْب وعند ابن إسحاؽ، ص 

 .ٕٕ٘ٔ/ٙالكامل  (ٕ)
 .٘ٚٗ/ٖميزاف االعتداؿ  (ٖ)
 .ٔٗ/ٚالسّب  (ٗ)
 .ٖٚٔ/ٔتذكرة ا٢بفاظ  (٘)
 .ٕٚ/ٛب طرح التثريب شرح التقري (ٙ)
 ، ط السلفية.ٖٙٔ/ٔٔ، ط الرياف، ٚٙٔ/ٔٔفتح الباري  (ٚ)
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يبًل على ذلك استشهاد البخاري بأقوالو وٙبديد توارٱبها بدقة فضبًل عن تفاصيلها الدقيقة، ويكفي دل
يف مواضع من كتاب ا٤بغازي من صحيحو، وتقدٲبو على غّبه من أصحاب ا٤بغازي كموسى بن 

 .(ٔ)عقبة
وأنو إذا صرّح بالسماع عمن روى عنو ا٢بديث يكوف ا٢بديث من درجة ا٢بسن لذاتو ال  -ٕ
 لغّبه.

 لسماع.ومعُب ذلك أنو موثَّق يوثق بأخباره إذا صرَّح با
أما تأليفو يف السّبة وىو ا٤بغازي فقد جعلو من ثبلثة أقساـ: ىي ا٤ببتدأ وا٤ببعث وا٤بغازي، أما 
ا٤ببتدأ فيتناوؿ تاريخ ما قبل اإلسبلـ، وينقسم إُف أربعة فصوؿ: يتناوؿ أو٥با تاريخ الرساالت السابقة 

لقبائل العربية وعباداهتا، والرابع تاريخ على اإلسبلـ، وثانيها تاريخ اليمن يف ا١باىلية، وثالثها تاريخ ا
، وال يعِب ابن إسحاؽ يف ىذا ا١بزء بأسانيد أخباره إال نادراً. ويستقي من @مكة وأجداد الرسوؿ 

يف مكة، ونرى ا٤بؤلف فيو يصدر األخبار  @األساطّب واإلسرائيليات. أما ا٤ببعث فيشمل حياة النيب 
 للحوادث، كما تزداد عنايتو بأسانيد األخبار. وأما ا٤بغازي ٗبوجز حاٍو ٥با ويعُب بالَبتيب الزمِب

يف ا٤بدينة وما جرى فيها على أف يبدأ ا٣برب ٗبوجز حاٍو حملتوياتو مث يتبعو با٣برب  @فتتناوؿ حياة النيب 
 .(ٕ)ويلتـز إيراد اإلسناد والَبتيب الزمِب

"وىو صاٌف ا٢بديث، ما لو عندي أما عن االنتقادات ا٤بوجهة إُف مغازيو فيوضحها قوؿ الذىيب: 
، وكذلك قاؿ: "وال (ٖ)ذنب إال ما قد حشا يف السّبة من األشياء ا٤بنكرة ا٤بنقطعة واألشعار ا٤بكذوبة"

"وال ريب أف ابن إسحاؽ كثَّر وطوَّؿ بأنساب مستوفاة اختصارىا أملح وبأشعار غّب طائلة حذفها 
حيح َف يكن عنده، فكتابو ٧بتاج إُف تنقيح أرجح، وبآثار َف تصحح، مع أنو فاتو شيء كثّب من الص

 .(ٗ)وتصحيح ورواية ما فاتو"
                              

. ونقل ا٢بافظ ابن حجر قوؿ أيب يعلػى ٛٙ، ٕٖ، ٗٔ، ٔ، األبواب ٗٙينظر كتاب ا٤بغازي من صحيح البخاري وىو برقم  (ٔ)
هد بػو وأكثػر عنػو فيمػػا ا٣بليلػي: "٧بمػد بػن إسػحاؽ عػاَف كبػّب وإ٭بػا َف ٱبرجػو البخػاري مػن أجػل روايتػو ا٤بطػوالت، وقػد استشػ

 .ٚٓ٘/ٖويف أحوالو ويف التواريخ"، هتذيب التهذيب  @ٰبكى يف أياـ النيب 
ـ، وانظػػػر تػػػاريخ الػػػَباث العػػػريب ٜ٘٘ٔىػػػػ/ٖ٘ٚٔ، ٕ، طٓٔ/ٔمقدمػػػة ٧بققػػػي سػػػّبة ابػػػن ىشػػػاـ: السػػػقا واإلبيػػػاري وشػػػليب،  (ٕ)

غػػػازي ابػػػن إسػػػحاؽ وقػػػد ظهػػػرت يف ، وقػػػد ظهػػػرت قطعػػػة مػػػن مٕٜ-ٜٓ، ومصػػػادر السػػػّبة وتقوٲبهػػػا ص ٜٛ/ص ٕ/جٔمػػػج
، ٔـ دوف بيانػػػػات أخػػػػرى، وٙبقيػػػػق د. سػػػػهيل زكػػػػار، دار الفكػػػػر، طٜٔٛٔىػػػػػ/ٔٓٗٔٙبقيقػػػػْب: ٙبقيػػػػق د. ٧بمػػػػد ٞبيػػػػد اهلل 

 ىػ( عنو.ٜ٘ٔـ، وىذه القطعة برواية يونس بن بكّب )ٜٛٚٔىػ/ٜٖٛٔ
 .ٜٙٗ/ٖميزاف االعتداؿ  (ٖ)
 .ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٙالسّب  (ٗ)
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كما كاف إكثاره من الشعر مثار نقد شديد من أىل ا٤بعرفة بالشعر، يقوؿ ابن سبلـ ا١بمحي 
ىػ( "وكاف ٩بن ىجن الشعر وأفسده وٞبل كل غثاء ٧بمد بن إسحاؽ وكاف من أعلم الناس ٖٕٔ)

شعار، وكاف يعتذر فيها ويقوؿ: ال علم ِف بالشعر، إ٭با أوتى بو فأٞبلو، بالسّب، فنقل الناس عنو األ
وَف يكن لو ذلك عذر، فكتب يف السّب من أشعار الرجاؿ الذين َف يقولوا شعراً قط، وأشعار النساء 
فضبًل عن أشعار الرجاؿ، مث جاوز ذلك على عاٍد وٜبود أفبل يرجع إُف نفسو، فيقوؿ: من ٞبل ىذا 

  أداه منذ ألوؼ السنْب؟ واهلل يقوؿ: }الشعر ومن 
    
   :النجم[}٘ٓ-٘ٔ"](ٔ). 

ىػ( ٕٛٔىػ أو ٥ٕٖٔبذا كلو قاـ ابن ىشاـ: عبدا٤بلك بن ىشاـ بن أيوب ا٢بمّبي ا٤بعافري )
ىػ( واشتهر ىذا ٖٛٔزياد بن عبداهلل البكائي )باختصار مغازي ابن إسحاؽ وىذهبا وقد رواىا عن 

االختصار حٌب عرفت السّبة با٠بو، فقيل: سّبة ابن ىشاـ ولقيت عناية العلماء واىتمامهم من 
 بعده.

وقد بْب ابن ىشاـ منهجو يف االختصار والتهذيب يف مقدمتو فكاف من ذلك قولو: "وتارؾ 
فيو ذكر وال نزؿ فيو من القرآف  @س لرسوؿ اهلل بعض ما ذكره ابن إسحاؽ يف ىذا الكتاب، ٩با لي

شيء، وليس سبباً لشيء من ىذا الكتاب، وال تفسّب لو، وال شاىد عليو، ٤با ذكرت من االختصار، 
وأشعارًا ذكرىا َف أر أحدًا من أىل العلم بالشعر يعرفها، وأشياء بعضها يشنع ا٢بديث بو، وبعض 

ا البكائي بروايتو. ومستقٍص إف شاء اهلل تعاُف ما سوى يسوء بعض الناس ذكره، وبعض َف يقر لن
 .(ٕ)ذلك منو ٗببلغ الرواية لو والعلم بو"

، كما كثرت مبلحظاتو على (ٖ)ولذلك فإنو استدرؾ على ابن إسحاؽ وتعقبو يف بعض ا٤بواضع
 .(ٗ)الشعر الذي أثبتو يف اختصاره

                              
 ىػ.ٜٖٗٔ(، مطبعة ا٤بدٓف، القاىرة، ٛ-ٚ/ٔطبقات فحوؿ الشعراء ) (ٔ)
 .ٜٛ/ٕ/جٔ، وينظر تاريخ الَباث العريب مجٓٔسّبة ابن ىشاـ، ص  (ٕ)
، وكػذلك تعقبػو لػو يف ذكػره عػدد قتلػى ا٤بشػركْب ٜٕٚمن ذلك تعقبو البن إسحاؽ يف ذكره ُمعتب بن قشّب يف ا٤بنػافقْب ص  (ٖ)

واستشػهد بػالقرآف وبقػوؿ ابػن عبػاس  ٓٚب ابػن ىشػاـ إُف أف عػددىم قتيبًل على حػْب ذىػ ٓ٘يـو بدر فجعلو ابن إسحاؽ 
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗوسعيد بن ا٤بسيب، ص 

 .ٜٛ/ٕ/جٔوينظر تاريخ الَباث العريب مج (ٗ)
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باسيْب باعتباره عاش يف ظل دولتهم، على أنو ينبغي التنبيو إُف أف ابن ىشاـ كاف ميااًل للع
وقع أسّبًا يف غزوة  -جدىم–فحذؼ يف اختصاره ما ال يرضوف عنو، كحذفو خرب أف العباس 

 .(ٔ)بدر
 ٍـ(:217املػًشٖ للْاقدٖ ) -ب

 (ٕ)من علماء ا١برح والتعديل على ضعفو -أو شبو إٝباع–٧بمد بن عمر الواقدي ىناؾ إٝباع 
، وقاؿ ابن (ٖ)ٝباع اليـو على أنو ليس ٕبجٍة وأف حديثو يف عداد الواىي"قاؿ الذىيب: "قد انعقد اإل

، (٘)، وقولو "مع سعة علمو" إشارة إُف إمامتو يف ا٤بغازي ويف غّبىا(ٗ)حجر: "مَبوؾ مع سعة علمو"
، وقاؿ عنو ابن كثّب: "الواقدي عنده (ٙ)"فهو ال يستغُب عنو يف ا٤بغازي وأياـ الصحابة وأخبارىم"

 (ٚ)حسنة وتاريخ ٧برر غالباً، فإنو من أئمة ىذا الشأف الكبار وىو صدوؽ يف نفسو مكثار" زيادات
وقاؿ ابن سيد الناس: "وكثّباً ما أنقل عن الواقدي من طريق ٧بمد بن سعد وغّبه أخباراً، ولعل كثّباً 

 .(ٛ)منها ال يوجد عند غّبه، فإُف ٧بمد بن عمر انتهى علم ذلك أيضاً يف زمانو"
ما قالو ابن حجر: "والواقدي إذا َف ٱبالف األخبار  -على ما أراه–بلصة يف شأف الواقدي وا٣ب

 .(ٜ)مقبوؿ يف ا٤بغازي عند أصحابنا"–الصحيحة وال غّبه من أىل ا٤بغازي 

                              
خرب أسر العباس من طريق ابن إسحاؽ، ينظر مقدمة الدكتور األعظمي  ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٖقلت: وقد أخرج البيهقي يف الدالئل  (ٔ)

، وانظػػر كػػذلك مػػا كتبػػو ٜٖٔ، ومصػػادر السػػّبة النبويػػة وتقوٲبهػػا ص ٜٗة بروايػػة أيب األسػػود، ص ٤بػػا ٝبعػػو مػػن مغػػازي عػػرو 
، ولكنو قد غاُف يف نقد صنيع ابن ىشاـ مغاالة كبّبة جداً، والكتاب ٖ٘-ٜٔحسْب مؤنس يف تنقية التاريخ اإلسبلمي ص 

 فيو ٙبامل كبّب على مصادر التاريخ اإلسبلمي.
(، وهتذيب التهػذيب ٕ٘ٗ/ٙ، وهتذيب الكماؿ )ٖٕٓ-ٕٕٔ/ٖ، وتاريخ بغداد ٕٔ-ٕٓ/ٛرح والتعديل ينظر ترٝبتو يف ا١ب (ٕ)

 ( وغّبىا.ٜٙٗ-ٗ٘ٗ/ٜ، والسّب )ٙٙٙ-ٕٙٙ/ٖ، وميزاف االعتداؿ ٜ٘ٙ-ٙ٘ٙ/ٖ
( ٜ٘ٙ/ٖ(: واستقر اإلٝباع على وىػن الواقػدي. ونقػل ابػن حجػر يف التهػذيب )ٙٙٙ/ٖ(، وقاؿ يف ا٤بيزاف )ٜٙٗ/ٜالسّب ) (ٖ)

 قوؿ النووي يف شرح ا٤بهذب يف كتاب الغسل منو: الواقدي ضعيف باتفاقهم.
 .ٜٗٔ/ٕتقريب التهذيب  (ٗ)
قػػاؿ الػػذىيب: كػػاف إُف حفظػػو ا٤بنتهػػي يف األخبػػار والسػػّب وا٤بغػػازي وا٢بػػوادث وأيػػاـ النػػاس والفقػػو وغػػّب ذلػػك. ميػػزاف االعتػػداؿ  (٘)

(ٖ/ٖٙٙ.) 
 .٘٘ٗ/ٜالسّب  (ٙ)
 .ٓٛ٘/ٗالبداية والنهاية  (ٚ)
 .ٕٔ/ٔعيوف األثر  (ٛ)
 .٘ٓٙ/ٖالتلخيص ا٢ببّب  (ٜ)
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وال بأس بضرب مثاؿ تطبيقي لذلك، قاؿ ابن حجر يف ترٝبة الصحايب أيب مسعود البدري 
عن ابن  (ٔ)شهد العقبة فما ا٤بانع من شهوده بدراً؟ وما ذكره ا٤بؤلفوا٣ببلؼ يف شهوده بدراً: "فإذا 

َف يقلو من عند نفسو، إ٭با نقلو عن شيخو الواقدي، ولو قبلنا قولو يف ا٤بغازي مع ضعفو فبل  (ٕ)سعد
، ويعِب ا٢بافظ ابن حجر باألحاديث الصحيحة ما رواه البخاري يف (ٖ)يرد بو األحاديث الصحيحة"

 .(ٗ)أبا مسعود قد شهد بدراً صحيحو من أف 
 طبكًت ابً ضعد:  -ج

وىو تلميذ الواقدي وكاتبو، وقد أكثر من النقل عنو، فنصف مروياتو عنو والنصف اآلخر عن 
، وقد جاءت السّبة النبوية يف ا١بزأين األوؿ والثآف من أجزائو التسعة، باإلضافة إُف (٘)شيوخ آخرين

 يف تراجم الصحابة رضواف اهلل عليهم أٝبعْب. األخبار ا٤بتعلقة بالسّبة ا٤ببثوثة
–ىػ( من أىل التوثيق قاؿ عنو الذىيب: "ا٢بافظ العبلمة ا٢بجة ٖٕٓو٧بمد بن سعد بن منيع )

 .(ٙ)كاف من أوعية العلم، ومن نظر يف الطبقات خضع لعلمو"
وؽ وقاؿ عنو يف التقريب "صد (ٚ)وقاؿ ابن حجر: "أحد ا٢بفاظ الكبار الثقات ا٤بتحرين"

 .(ٛ)فاضل"
إذف فإف ىذا الكتاب يقّوـ تقوٲبْب: األوؿ النظر إُف ا٤برويات الٍب رواىا عن شيخو الواقدي، 

 فتأخذ حكم ا٤برويات الٍب رواىا الواقدي نفسو على ٫بو ما بيناه قريباً.
دثْب يف والتقؤف الثآف: النظر إُف ا٤برويات الٍب رواىا عن غّب الواقدي وىذه تستعمل ٥با قواعد احمل

 ا٢بكم على األحػػػاديث واألخبار: "وعلى أية حاؿ فهو كتاب غزير الفائدة، عظيم النفع يف ىذا 

                              
 .ٜٜٔ/٘أي ا٤بزي يف هتذيب الكماؿ  (ٔ)
 .ٙٔ/ٙيف الطبقات  (ٕ)
 يف ترٝبة معاوية بن أيب سفياف. ٕٕٔ/ٖ، وانظر مثااًل آخر يف السّب ٕٚٔ/ٖهتذيب التهذيب  (ٖ)
 .ٚٓٓٗأخرجو البخاري  (ٗ)
شبلي النعمآف وتكملتو للعبلمة السيد سليماف الندوي عرض وٙبليل: د. تقي الدين ابػن  للعبلمة @ينظر كتاب سّبة النيب  (٘)

. أما الشيوخ اآلخرين فأبرزىم عفاف بن مسلم وعبيػد اهلل بػن موسػى )العبسػي( والفضػل ابػن ٖٔابن بدر الدين الندوي، ص 
 دكْب وىم من الثقات.

 ( ط الرسالة.ٗٙٙ/ٓٔ، ط بيت األفكار )ٖٖٙٗ/ٖالسّب  (ٙ)
 .ٔٚ٘/ٖهتذيب التهذيب  (ٚ)
 .ٓٙ٘/ٖ، وانظر ميزاف االعتداؿ ٖٙٔ/ٕتقريب التهذيب  (ٛ)
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 .(ٔ)الباب، ومن األمهات األصوؿ للباحث يف السّبة النبوية واجملتمع اإلسبلمي يف الصدر األوؿ"
 تًزٓذ اللربٖ: -د

ىػ( من أعبلـ الفكر ٖٓٔن جرير )، والطربي ٧بمد ب(ٕ)والتاريخ ا٠بو "تاريخ الرسل وا٤بلوؾ"
، وقد اعتمد يف تدوينو ألحداث السّبة على ابن إسحاؽ بشكل كبّب جدًا مث (ٖ)اإلسبلمي ونوابغو

 الواقدي، كما أنو روى من غّب طريقهما.
وا٤ببلحظ أنو "يكثر الرواية وا١بمع يف ا٢بادثة الواحدة حٌب تشعر أنو يريد استقصاء ٝبيع األقواؿ 

وقد أحوجتو نزعة االستقصاء ىذه إُف أف يبْب أف ما قد يكوف  (ٗ) ٲبكن االستغناء عنو"... لذلك ال
يكوف يف تارٱبو من أخبار مستنكرة أو مرويات مستشنعة يف نظر الناظر يف كتابو، إ٭با ليس منو وإ٭با 
نقلو عمن حدثو بو، يقوؿ: "فما يكن يف كتايب ىذا من خرب ذكرناه عن بعض ا٤باضْب ٩با يستنكره 
قارئو أو يستشنعو سامعو من أجل أنو َف يعرؼ لو وجهاً يف الصحة وال معُب يف ا٢بقيقة، فليعلم أنو َف 
يؤت يف ذلك من قبلنا وإ٭با ُأيت من قبل بعض ناقليو إلينا، وأنا إ٭با أدينا ذلك على ٫بو ما أُدي 

 .(٘)إلينا"
ره يف سّبتو يف تارٱبو، فإف كاف أنو يرجع إُف مصاد -يف رأيي–وا٣ببلصة يف تقؤف تاريخ الطربي 

طبقنا على مروياتو ما انتهى إليو العلماء من أنو إذا صرح  -وقد اعتمد عليو كثّباً جداً –ابن إسحاؽ 
، وكذلك األمر مع الواقدي، فإنو (ٙ)بالتحديث فهو حسن ا٢بديث وإال كاف ا٣برب من قسم الضعيف

تقبل رواياتو يف ا٤بغازي بشرط أال ٱبالف  يطبق على مروياتو ما انتهى إليو ابن حجر من أنو
األحاديث الصحيحة أو غّبه من أىل ا٤بغازي. وما عدا ذلك من مرويات يطبق عليها قواعد 

 التصحيح والتضعيف الٍب وضعها احملدثوف للحكم على األخبار وا٤برويات.
 ثًىًٔ:: املصًدز األطلٔ٘ احلدٓجٔ٘ للطريٗ اليبْٓ٘:

وين أحداث السّبة من منطلق اىتمامهم بتدوين ا٢بديث النبوي، وكاف لقد اىتم احملدثوف بتد
تدوينهم ىذا يف ضوء منهج علمي متميز،ما ٯبعل كتبهم من ا٤بصادر األصلية ذات التميز وذات 

                              
 .ٜٚمصادر السّبة النبوية وتقوٲبها،  (ٔ)
 (.ٕٔ/ٔويسمى كذلك "تاريخ األمم وا٤بلوؾ"، كما يف مقدمة ٙبقيق ٧بمد أيب الفضل إبراىيم للكتاب ) (ٕ)
 ط الرسالة. ٕٚٙ/ٗٔ( ط بيت األفكار، وٖٖٙٙ/ٖينظر ترٝبتو مثبًل يف سّب أعبلـ النببلء ) (ٖ)
 .ٕٛٔمصادر السّبة النبوية وتقوٲبها،  (ٗ)
 .ٛ/ٔتاريخ الطربي  (٘)
 .ٚ٘-ٙ٘ينظر ما سبق من تقؤف مغازي ابن إسحاؽ ص  (ٙ)
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ا٤بكانة العالية يف قائمة مصادر السّبة النبوية، وٲبكن ترتيب أىم ىذه ا٤بصادر ا٢بديثية ترتيبًا تارٱبياً 
 التاِف: على النحو

 ىػ(.ٜٚٔا٤بوطأ: مالك بن أنس ) -ٔ
 .(ٔ)ىػ( وذلك يف كتايب ا٤بغازي وا١بهاد وغّبٮبإٔٔا٤بصنف: عبدالرزاؽ بن ٮباـ الصنعآف ) -ٕ
ىػ( وذلك يف كتاب ا٤بغازي والتاريخ ٖٕ٘ا٤بصنف: ابن أيب شيبة: عبداهلل بن ٧بمد ) -ٖ
 .(ٕ)وغّبٮبا
 ىػ(.ٕٔٗا٤بسند: أٞبد بن حنبل ) -ٗ
ىػ( واسم صحيحو: ا١بامع الصحيح ٕٙ٘صحيح البخاري: ٧بمد بن إ٠باعيل البخاري ) -٘

 وسننو وأيامو. @ا٤بسند ا٤بختصر من أمور رسوؿ اهلل 
 ىػ(.ٕٔٙصحيح مسلم: مسلم بن ا٢بجاج القشّبي ) -ٙ
ىػ(، وسنن الَبمذي ٖٕٚىػ( وسنن ابن ماجو )ٕ٘ٚالسنن األربعة: سنن أيب داود ) -ٚ

 ىػ(.ٖٖٓالنسائي )ىػ(، وسنن ٜٕٚ)
 ىػ(.ٕٜٕمسند البزار = البحر الزخار: البزار: أبو بكر أٞبد بن عمرو ) -ٛ
 ىػ(.ٖٚٓمسند أيب يعلى: أٞبد بن علي بن ا٤بثُب ا٤بوصلي: أبو يعلى ) -ٜ

صحيح ابن حباف: ٧بمد بن حباف بن أٞبد بن حباف أبو حامت البسٍب السجستآف  -ٓٔ
 ىػ(.ٖٗ٘)

 ىػ(، وىي الكبّب واألوسط والصغّب.ٖٓٙسليماف بن أٞبد الطربآف )معاجم الطربآف:  -ٔٔ
 ىػ(.٘ٓٗا٤بستدرؾ: ا٢باكم: أبو عبداهلل ٧بمد بن عبداهلل ) -ٕٔ
 ىػ(.ٛ٘ٗالسنن الكربى: البيهقي: أٞبد بن ا٢بسْب ) -ٖٔ
 .(ٖ)ىػ(ٙٔ٘شرح السنة: البغوي: ا٢بسْب بن مسعود الفراء ) -ٗٔ

 على ىذه ا٤بصادر ا٢بديثية:وٲبكن ذكر ا٤ببلحظات اآلتية 
                              

(، كمػػا سػػاؽ بعػػض أخبػػاره ٖٓٔ-ٔٚٔ/٘( أمػػا كتػػاب ا١بهػػاد فهػػو يف )جٖٜٗ-ٖٖٔ/٘كتػػاب ا٤بغػػازي يف ا٤بصػػنف يف )ج  (ٔ)
(، وقػػد حقػػق الػػدكتور سػػهيل زكػػار  ٓٓٙ-ٜٛ٘/ٖوعمػػر بعػػض أصػػحابو )ج @كتػػاب ا١بنػػائز يف بػػاب عمػػر النػػيب   يف @

 ـ.ٜٔٛٔىػ/ٔٓٗٔ، ٔكتاب ا٤بغازي وطبعو مستقبًل، دار الفكر، بّبوت، ط
(، وكتػػػػػػػاب ا٤بغػػػػػػػازي حققػػػػػػػو ٗٚ-٘ٗ/ٖٔ(. وكتػػػػػػػاب التػػػػػػػاريخ يف )جٜٚ٘-ٖٕٛ/ٗٔكتػػػػػػػاب ا٤بغػػػػػػػازي يف ا٤بصػػػػػػػنف يف )ج  (ٕ)

 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔ، ٕيز بن إبراىيم العمري، وطبعو مستقبًل، طبعة دار إشبيليا، الرياض، طد.عبدالعز 
 ٙبت عنواف: كتاب الفضائل، وكتاب فضائل الصحابة. ٗٔ، ٖٔوقد جاءت السّبة يف ا١بزأين  (ٖ)
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ىذه ىي أىم ا٤بصادر ا٢بديثية للسّبة النبوية، وليست كلها، فهناؾ كتب حملدثْب آخرين  -أ
ىػ( ومسند ا٢بميدي: عبداهلل بن ٕٗٓيستفاد منها يف ىذا اجملاؿ، مثل مسند أيب داود الطيالسي )

الٍب اعتنت بتدوين سنة النيب ىػ( وغّبىا من ا٤بصادر ٜٕٗىػ( ومسند عبد بن ٞبيد )ٜٕٔالزبّب )
. ولكن اقتصرنا على ا٤بصادر السابقة لكوهنا أٮبَّها وأثراىا وأغناىا كما أف ىناؾ مصادر أخرى َف @

مع أٮبيتها الشديدة لكوهنا مفقودة أو غّب موجودة بْب أيدينا اآلف مثل صحيح ابن خزٲبة: –أذكرىا 
 .(ٔ)ىػ(٧ٖٔٔبمد بن إسحاؽ بن خزٲبة )

صادر ا٢بديثية ليست على منهج واحد يف التصنيف، فمنها ما سار على منهج ىذه ا٤ب -ب
الكتب واألبواب وا٤بوضوعات كالصحيحْب والسنن األربعة وغّبىا. ومنها ما سار على منهج 

يف موضع واحد. كما ىو موجود يف مسند  -أو أغلبها–ا٤بسانيد فيذكر ٝبيع أحاديث الصحايب 
ومسند أيب يعلى وا٤بعجم الكبّب للطربآف، ومنها ما سار على منهج ذكر  أٞبد بن حنبل ومسند البزار

حديث شيخو يف موضع واحد كما ىو ا٢باؿ يف معجمي الطربآف: األوسط والصغّب، ومنها ما سار 
 على منهج األقساـ وجعل ٙبت األقساـ أنواعاً، كما ىو موجود يف صحيح ابن حباف.

تكوف فيها السّبة النبوية  -كالصحيحْب وغّبىا–وضوعات والشك أف ا٤بصادر ا٤بؤلفة على ا٤ب
٦بموعة يف كتٍب وأبواب معروفة ٧بددة بوجو عاـ، أما غّبىا من ا٤بصادر فإف األمر ٨بتلف، فأخبار 
السّبة تكوف موزعة فيها مفرقة، ليس ىناؾ رابط بينها، لكن ليس معُب ذلك أف االستفادة منها قليلة 

ترتيباً موضوعياً، ٕبيث ٝبعت أخبار  -بعد ذلك–ىا. فقد رتبت ىذه الكتب يف ٦باؿ السّبة ويف غّب 
ىػ( يف كتاب ٚٓٛالسّبة كلها يف كتاب واحد أو عدة كتب أو ٫بو ذلك، كما فعل ا٢بافظ ا٥بيثمي )

"٦بمع الزوائد ومنبع الفوائد" فقد ٝبع فيو زوائد مسند أٞبد بن حنبل ومسند البزار ومسند أيب يعلى 
الثبلثة للطربآف على الكتب الستة، ورتبها ترتيبًا موضوعيًا وٝبع أخبار السّبة يف كتابْب: وا٤بعاجم 

 .(ٕ)ا٤بغازي والسّب وعبلمات النبوة
ىػ( فجمع ٜٖٚأما صحيح ابن حباف فقد رتبو على الكتب واألبواب وا٤بوضوعات ابن بلباف )

 األخبار ا٤بتعلقة بالسّبة ٙبت كتاب التاريخ.

                              
أو الفضػائل ىػذا  أجزاء بتحقيق د. ٧بمد مصطفى األعظمػي ط ا٤بكتػب اإلسػبلمي، لكػن لػيس فيهػا قسػم السػّبة ٗطبع منو  (ٔ)

 إذا كاف ابن خزٲبة قد دّوف أخبار السّبة،والفيصل يف ىذا طبع الكتاب أو االطبلع على ٨بطوطاتو.
 .ٖٗ-ٖٓ( ينظر الباب األوؿ من ىذا البحث ص ٕ، )(ٕ)
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ا٤بصادر فيما بينها يف القدر الذي تذكره من أخبار السّبة النبوية، فبعض ىذه  ٚبتلف ىذه -ج
ا٤بصادر ال ٙبتوي على كثّب من أخبار السّبة كموطأ مالك وسنن أيب داود وابن ماجو والنسائي، 
وبعضها احتوى على قدٍر ال بأس منها كسنن الَبمذي، على حْب أف بعضها اآلخر يتضمن الكثّب 

بار كصحيح مسلم، وتزداد ىذه الكثرة ازديادًا واضحًا يف صحيح البخاري حٌب لتكاد من ىذه األخ
 .(ٕ)تشمل معظم مراحل السّبة النبوية

ليست ىذه ا٤بصادر ا٢بديثية على درجة واحدة من االعتماد والتوثيق أي توافر الصحة يف  -د
وٮبا الصحيحاف: صحيح مروياهتا وأحاديثها، بل فيها ما توافرت الصحة يف األحاديث كلها، 

البخاري، وصحيح مسلم، قاؿ النووي: "وٮبا أصح الكتب بعد القرآف، والبخاري أصحهما وأكثرٮبا 
أما ا٤بصادر األخرى فإهنا تشتمل على الصحيح وا٢بسن  (ٔ)فوائد وقيل مسلم أصح، والصواب األوؿ"

ار ا٤بقبوؿ من غّبه، ويأيت والضعيف، بل وبعض ا٤بوضوع يف بعضها، مع اختبلؼ فيما بينها يف مقد
يف مقدمة ا٤بصادر ا٢بديثية الٍب تلي الصحيحْب: السنن األربعة، وترتيبها من ناحية درجاهتا يف التوثيق 
وشدة الشروط ا٤بتوافر فيها على النحو التاِف: سنن أيب داود مث سنن النسائي مث سنن الَبمذي مث سنن 

 . (ٕ)ابن ماجو
تطبيق قواعد التصحيح والتضعيف على ا٤برويات الٍب يف غّب  وعلى العمـو فإف من الواجب

الصحيحْب. وبناًء على ىذا ما كاف من أخبار الصحيحْب من السّبة فهو ا٤بقدـ على غّبه وما كاف 
 يف غّبٮبا فإف أمكن ا١بمع بينو وبْب ما فيهما ُٝبع وإال قدـ ما فيهما على ما يف غّبٮبا.

وأخبلقو ودالئل نبوتو  @الٍب صنفت يف مشائل النيب تلحق هبذه ا٤بصادر الكتب  -ىػ
ا٣بَْلقية وا٣بُُلقية، على حْب هتتم كتب الدالئل  @وخصائصو، فكتب الشمائل هتتم بذكر صفاتو 

 @بذكر ا٤بعجزات الٍب تدؿ على أنو نيب من عند اهلل، أما ا٣بصائص فهي هتتم بذكر ما اختص بو 
 دوف سائر األنبياء ودوف أمتو.

ٯبعلِب أ٢بقها هبا أف من صنفها كانوا من احملدثْب وعلى طريقتهم ومنهجهم يف سوؽ  والذي
إسناد ا٣برب،كما أنِب َف أجعلها مصادر مستقلة ىي كوهنا تبحث يف جانب واحد من حياة النيب 

                              
دوف  ، ٙبقيػػق عبػػدالوىاب عبػػداللطيف، مكتبػػة الريػػاض ا٢بديثػػة،ٜٔ/ٔالتقريػػب للنػػووي مػػع شػػرحو تػػدريب الػػراوي للسػػيوطي  (ٔ)

 بيانات أخرى، وىي طبعة مصورة.
 .ٗٚٔ-٘ٙٔ/ٔينظر تدريب الراوي مع التقريب  (ٕ)
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دوف بقية ا١بوانب األخرى من سّبتو، وىذا ا١بانب قد عا١بو أصحاب ا٤بصادر األصلية ا٢بديثية  @
 .(ٔ)هم مع اختبلؼ يف ا٤بقدار وا٤بنهجيف كتب

وآدابو" أليب الشيخ  @ىػ(، و"أخبلؽ النيب ٜٕٚوأىم كتب الشمائل: الشمائل للَبمذي )
 ىػ(.ٜٖٙعبداهلل بن ٧بمد بن جعفر بن حياف األصبهآف )

ىػ(، ودالئل النبوة للبيهقي ٖٓٗوأىم كتب الدالئل: دالئل النبوة أليب نعيم األصبهآف )
 ىػ(. ٛ٘ٗ)

، وإ٭با أفردىا (ٕ)أما كتب ا٣بصائص فليس ىناؾ فيما أعلم كتاب مستقل فيها يروى باإلسناد
ا٤بتأخروف بالتصنيف معتمدين على ٝبع األحاديث من كتب السنة وغّبىا، وأٝبع كتاب يف ذلك  

 ىػ(: كفاية الطالب اللبيب يف خصائص ا٢ببيب، أو ا٣بصائص الكربى.ٜٔٔكتاب السيوطي )
ى ىذه الكتب التساىل يف إيراد األحاديث واألخبار حٌب َكثُر يف كتب ا٤بتأخرين وا٤ببلحظ عل

 وجود الضعيف ٔبميع أنواعو، لذا ٯبب إخضاع ما فيها إُف قواعد التصحيح والتضعيف.
 *  *    *  *   * 

ف ىذه ىي ا٤بصادر األصلية بنوعيها للسّبة النبوية، ا٤بصادر التارٱبية وا٤بصادر ا٢بديثية كما أ
ىناؾ مصادر تبعية مكملة، يستفاد منها يف معرفة أخبار السّبة وأحداثها وخاصة الكتب الٍب اىتمت 

ىػ( ٖٓٗ: مثل طبقات ابن سعد، ومعرفة الصحابة، أليب نعيم األصبهآف )@بالَبٝبة لصحابة النيب 
بة البن األثّب: ىػ(، وأسد الغابة يف معرفة الصحاٖٙٗواالستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبدالرب )

ىػ( وقد قدـ ابن عبدالرب وابن األثّب لكتابيهما بذكر السّبة النبوية على ٖٓٙعلي بن ٧بمد ا١بزري )
على وجو التفصيل يف كتاب  وجو اإلٯباز واالختصار، اعتماداً على أف كبلً منهما ساؽ سّبتو 

 امل يف التاريخ" البن األثّب. آخر، وىو "الدرر يف اختصار ا٤بغازي والسّب" البن عبدالرب، و"الك

                              
للػػدكتور صػػبلح الػػدين ا٤بنجػػد، دار الكتػػاب  @ينظػػر كتػػب الشػػمائل والػػدالئل وا٣بصػػائص يف معجػػم مػػا ألػػف عػػن الرسػػوؿ  (ٔ)

-ٚٛٔ، وا٣بصػػػػائص ٜٚٔ-ٕٜٔ، والشػػػػمائل ٘ٙ-ٕٙـ، فالػػػػدالئل مػػػن ٕٜٛٔىػػػػػ/ٗٓٗٔ، ٔالعػػػريب ا١بديػػػػد، بػػػّبوت ط
ٜٔٓ. 

وخصائصو، أليب الربيع سليماف بن سبع  @أقدـ كتاب أعرفو يف ا٣بصائص ىو كتاب: شفاء الصدور يف أعبلـ نبوة الرسوؿ  (ٕ)
ىػػػػػ(: أحاديثػػػػو عريػػػػة عػػػػن اإلسػػػػناد خاليػػػػة مػػػػن التصػػػػحيح ٗٔٛىػػػػػ( قػػػػاؿ عنػػػػو ابػػػػن النحػػػػاس )ٕٓ٘السػػػػبٍب ا٤بتػػػػوىف يف حػػػػدود )

رع األشواؽ إُف مصارع العشاؽ ومثّب الغراـ إُف دار السبلـ ]يف ا١بهاد وفضائلو[ ٙبقيق: من كتاب مشا ٗٚوالتضعيف. ص 
 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ، ٖإدريس ٧بمد علي وآخر، دار البشائر اإلسبلمية، ط
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ونقتصر من خربه وسّبتو على النكت الٍب ٯبب  @يقوؿ ابن عبدالرب: "ونبدأ بذكر رسوؿ اهلل 
الوقوؼ عليها وال يليق بذي علم جهلها، وٙبسن ا٤بذاكرة هبا، لتتم الفائدة للعاَف الراغب وا٤بتعلم 

. وقاؿ ابن األثّب: "و٫بن نذكر (ٔ)ضاً"الطالب يف التعريف با٤بصحوب والصاحب، ٨بتصرًا ذلك أي
 . (ٕ)ٝببلً من تفاصيل أموره على سبيل االختصار"

 ىػ(.ٕ٘ٛومن الكتب ا٤بهمة الٍب ترٝبت للصحابة "اإلصابة يف ٛبييز الصحابة" البن حجر )
كما أف ىناؾ أيضًا مصادر تبعية مكملة أخرى، ىي ا٤بصادر الٍب امتاز أصحاهبا بالتضلع يف 

يث رواية ودراية وكانوا أصحاب منهج نقدي يف ا٢بكم على األحاديث وا٤برويات، كما علـو ا٢بد
توافر بْب أيديهم معظم ما كتب يف السّبة قبلهم، فظهر ذلك كلو يف تصانيفهم، فأصبحت كتبهم 

 ذات فائدة كربى يف ا٢بكم على كثّب من مرويات السّبة وأخبارىا، وىذه الكتب ىي:
ىػ(، والسّبة ٔ٘ٚىػ( وزاد ا٤بعاد يف ىدي خّب العباد البن القيم )ٛٗٚ )السّبة النبوية للذىيب

ىػ( ويضاؼ إُف ذلك كل ما يتعلق بالسّبة النبوية يف "فتح الباري بشرح ٗٚٚالنبوية البن كثّب )
صحيح البخاري" البن حجر، فالكتاب موسوعة يف ا٢بديث والسّبة والفقو وغّب ذلك وال عجب يف 

ة ا٢بفاظ وقد بلغ الغاية يف شرح أحاديث صحيح البخاري، ومن ا٤بعروؼ أف ذلك فابن حجر خاٛب
السّبة يف صحيح البخاري تشكل جزءًا ال بأس بو من الصحيح، كما أف مقدار السّبة يف صحيحو 
يزيد كثّباً عن غّبه ا٤بوجود يف كتب األحاديث األخرى، لذا جاءت السّبة النبوية يف فتح الباري غنية 

 .(ٖ)ة ا٤بصادر الٍب اعتمد عليها ابن حجر فضبلً عن تضمنها حكمو على كثّب من مروياهتاثرية لكثر 
ىذا بإٯباز ما يتعلق ٗبصادر السّبة النبوية حسب ا٤بنهج الذي َأَشْرت إليو يف مقدمة ىذا الباب، 

لكرٔف لكن تبقى كلمٌة: وىي السّبة النبوية يف القرآف الكرٔف أو بعبارة أخرى، ىل يكوف القرآف ا
 مصدراً للسّبة النبوية؟ ىذا ما أعا١بو بكلمات ٨بتصرة فيما يلي:

 الكسآٌ اللسٓه ّمصًدز الطريٗ اليبْٓ٘:

                              
 .ٕٙاالستيعاب  (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔأسد الغابة  (ٕ)
اري يف كتاب "السّبة النبوية يف فتح الباري". وينظر وقد ٝبع الدكتور ٧بمد األمْب بن ٧بمد ٧بمود ا١بكِب، السّبة من فتح الب (ٖ)

 .ٕٛ-ٕ٘/ٔىػ(، ٘ٓٚمقدمتو لكتاب ا٤بختصر يف سّبة سيد البشر للدمياطي: عبدا٤بؤمن بن خلف )
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األوُف وىو كتاب حق ال يأتيو الباطل من بْب يديو  @الشك أف القرآف الكرٔف ىو معجزة النيب 
 }وال من خلفو. وقد تعهد اهلل ٕبفظو من التحريف والتبديل، فقاؿ تعاُف: 

    
   :[، وقد جاء يف القرآف الكرٔف ٜ{]ا٢بجر

يف نشأتو وكذلك العداوة الشديدة الٍب  @ذكر ٢بياة العرب يف ا١باىلية، وذكر لبعض أحواؿ النيب 
قومو على الكفر،  وأسفو الشديد إلصرار @و٘باه دعوتو، وحزنو  @بدأىا كفار قريش ٘باىو 

وكذلك ورد يف القرآف الكرٔف ذكر لبعض الغزوات كبدر وأحد واألحزاب وحنْب، كما ورد فيو ذكر 
 . (ٔ)العائلية وا٣باصة @ومكرىم بو، كما ورد ذكر عن حياة النيب  @لعداوة اليهود وا٤بنافقْب للنيب 

األخبار ا٤بتعلقة بالسّبة  وطبيعي أف تكوف ىذه األخبار يف القرآف الكرٔف، لكن ا٤ببلحظ أف
، وبياف فضلو سبحانو @جاءت يف القرآف الكرٔف ألخذ العظة والعربة وبياف فضل اهلل على رسولو 

، @على ا٤بؤمنْب والثناء على ثباهتم ودفاعهم بكل ما ٲبلكوف من نفس وماؿ عن اإلسبلـ ورسولو 
ا٤بشْب ٘باه الدعوة اإلسبلمية ورسو٥با وكذلك جاءت لتنعى على ا٤بشركْب واليهود وا٤بنافقْب موقفهم 

@. 
. (ٕ)النفسية وتصوير خلجات نفسو" @وىذا ما يفسر تفرد القرآف الكرٔف بػ"تبياف حالة النيب 

 .(ٖ)وكذلك الشأف يف األحواؿ النفسية ألصحابو
 لكن ىذا ال ٯبعلِب أف أذىب إُف أف القرآف الكرٔف ىو ا٤بصدر األوؿ للسّبة، ألف القرآف الكرٔف

ليس يف ا٢بقيقة كتاب سّبة، وإ٭با ىو دستور حياة، لذا اىتم القرآف الكرٔف ٗبا يكوف فيو العظة والعربة 
وبياف فضل اهلل على رسولو وعلى ا٤بؤمنْب، فما جاء من القرآف الكرٔف متعلقًا بالسّبة يفهم يف ضوء 

مؤرخة، وقصصًا ذات تسلسل  ما سبق، فبل ٯبوز أبدًا أف نتوقع أف ٪بد فيو أحداثًا مفصلة وأخباراً 
إف صح –خاصة بالسّبة و٫بو ذلك، وإ٭با ما ورد بو من أخبار السّبة لقطات وومضات مضيئة 

                              
(، ومصػػادر السػػّبة النبويػػة ٛٗ-ٚٗ/ٔ، والسػػّبة النبويػػة الصػػحيحة )ٜٗ-ٜٖينظػػر يف ىػػذا: مصػػادر السػػّبة النبويػػة وتقوٲبهػػا  (ٔ)

، ومصادر تلقي السّبة النبوية والعناية هبا ٛ-ٗية نقدية لبعض مصادر السّبة، د. ضيف اهلل بن ٰبٓب الزىرآف ص دراسة ٙبليل
، والسػػػّبة النبويػػػة مػػػن خػػػبلؿ أىػػػم كتػػػب ٕٙ-ٕٔعػػػرب القػػػروف الثبلثػػػة األوُف ، د. ٧بمػػػد أنػػػور بػػػن ٧بمػػػد علػػػي البكػػػري، ص 

 .ٚٚ-ٔٔالتفسّب، د. عصاـ بن عبداحملسن ا٢بميداف، ص 
 .ٖٗمصادر السّبة النبوية وتقوٲبها، ص  (ٕ)
 .ٛٗ/ٔينظر السّبة النبوية الصحيحة،  (ٖ)
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تأخذ باأللباب والقلوب فتقدـ ٥با العظة والعربة، من ذلك قولو تعاُف عن غزوة حنْب:  -التعبّب
{     

      
    

    
     

     
    

    
    

    
 :[ فإف ىذه اآليات وأمثا٥با يستشهد هبا على أحداث السّبة النبوية، ٕٙ-ٕ٘{]التوبة

وىذا يفسر يف رأيي جعل البخاري اآليات الٍب وردت يف الغزوات عناوين ورؤوسًا ألبوابو يف كتاب 
 مث ٱبرج ٙبتها األحاديث الٍب تفسرىا وتبينها. (ٔ)ا٤بغازي

"ينبغي أال يتوقع ورود تفاصيل عن األحداث التارٱبية يف يقوؿ الدكتور أكـر ضياء العمري ٕبق 
القرآف الكرٔف، ألنو ليس كتابًا يف التاريخ بل ىو دستور للحياة ... وينبغي التفطن إُف أف اإلفادة 
التامة من القرآف الكرٔف ال تتم إال بالرجوع إُف كتب التفسّب ا٤بوثقة، وخاصة التفسّب با٤بأثور مثل 

، وينبغي الرجوع إُف كتب الناسخ وا٤بنسوخ وكتب أسباب النزوؿ (ٕ)تفسّب ابن كثّبتفسّب الطربي و 
 . (ٖ)وغّبىا ٩با يتصل بالقرآف وعلومو

إذف يعود األمر إُف الرجوع إُف كتب ا٢بديث وكتب التفسّب وأسباب النزوؿ و٫بو ذلك، وىي يف 
 عد احملدثْب للحكم عليها.ا٢بقيقة مرويات سيقت باإلسناد فرجع األمر إُف االحتكاـ إُف قوا

ويقوؿ الدكتور فاروؽ ٞبادة "إف اعتماد القرآف يف مقدمة مصادر السّبة النبوية يستلـز االطبلع 
 .(ٗ)على كتب التفسّب األوُف الٍب تنقل باإلسناد، شأهنا شأف كتب ا٢بديث"

إف جاز ىذا –لكن ينبغي التنبيو إُف أنو ال يفهم من كبلمي مطلقًا عدـ عّد القرآف الكرٔف 
من مصادر السّبة النبوية، فهذا ال يكوف أبداً، وإ٭با قصدت أف أبّْب أف القرآف الكرٔف ىو  -التعبّب

                              
 (.ٗٙ، وكتاب ا٤بغازي يف صحيح البخاري برقم )ٗ٘، ٖ٘، ٕٔ، ٚٔ، ٖانظر على سبيل ا٤بثاؿ األبواب  (ٔ)
 اؿ.وتفسّب السيوطي: الدر ا٤بنثور يف التفسّب با٤بأثور، فهو كتاب ال غُب عنو يف ىذا اجمل (ٕ)
 .ٜٗ-ٛٗ/ٔالسّبة النبوية الصحيحة  (ٖ)
 .ٔ٘مصادر السّبة النبوية، ص  (ٗ)
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دستور للحياة يف ا٤بقاـ األوؿ وليس كتابًا للسّبة النبوية على ٫بو مفصل كما ىو ا٢باؿ يف كتب 
ا٤بقاـ األوؿ بياف فضل اهلل على  ا٢بديث وا٤بغازي، وإف ما جاء فيو من السّبة جاء ٦بمبًل قصد بو يف

رسولو وعلى ا٤بؤمنْب والثناء على أفعا٥بم الطيبة احملمودة، وتقؤف ما ٰبتاج إُف تقؤف. كما أف االستفادة 
ال تتم إال بالرجوع إُف كتب التفسّب   -وغّبىا من اجملاالت–من القرآف الكرٔف يف ٦باؿ السّبة 

مرويات سيقت باإلسناد فاحتاج األمر إُف  -كما قلت-ىذه با٤بأثور وأسباب النزوؿ و٫بو ذلك، و 
 تفعيل قواعد احملدثْب للحكم عليها. 

بقي بعد ذلك أف نستعرض ٧باولة األستاذ ٧بمد عزة دروزة يف تأليفو عن السّبة النبوية استناداً 
 إُف اآليات الواردة يف القرآف الكرٔف ا٤بتعلقة بالسّبة.

 @رًا على السّبة النبوية فقط، فالكتاب عنوانو "سّبة الرسوؿ فا٤ببلحظ أف الكتاب ليس قاص
، وىذا يدؿ على أف الكتاب فيو من (ٔ)صورة مقتبسة من القرآف الكرٔف وٙبليبلت ودراسات قرآنية"

التأمل والتحليل ما ليس بالقليل، والشك أف ىذا ليس ٦باؿ السّبة ٗبعناىا االصطبلحي الفِب، وإ٭با 
. وَف ٲبنعو ىذا @وٗبن لو عبلقة بو  @راسة تأملية لآليات ا٣باصة بالنيب الكتاب يف حقيقتو د

ا٤بنهج من االعتماد على الروايات الٍب وردت، وإف كاف يستخدمها ٤بقصوده وىدفو وىو االستنتاج 
 من التدبر يف اآليات، لذلك يكثر عنده تعبّبات مثل: ٰبتمل وٲبكن وال يبعد وتوحي، و٫بو ذلك.

أقْل: تدبسِ لطْز املطدمجًل علٙ مً 
(2): 

وعمو  @فهو يقوؿ: لبياف االعتماد على الروايات: ولقد ذكرت الروايات أف الصبلت بْب النيب 
 قبل البعثة كانت حسنة..

: فالذي يرد على الباؿ وينسجم مع تبكّب نزوؿ السورة ومضموهنا ومع ىذه -استنتاجاً –ويقوؿ 
أوؿ ما اتصل هبم بعد نبوتو ودعاه وأىلو يف أوؿ من دعا، اتصل بعمو يف  @ىو أف النيب –الروايات 

 بل لعلو كاف أوؿ من اتصل بو ودعاه بعد السيدة خدٯبة.
أهنا كانت تزيد نار  -عندنا–ويقوؿ استلهاماً: "ونعت امرأة أيب ٥بب ٕبمالة ا٢بطب تلهم 

ا رأت منو جنوحًا إُف ا٤بعارضة ٥بيباً، ولعل ىذا يعِب أهنا كانت تنفخ روح العداوة يف زوجها كلم

                              
 من مقدمة الشيخ عبداهلل بن إبراىيم األنصاري. ٗ/ٔكما ىو يف   (ٔ)
 .ٚٙٔ-ٗٙٔ/ٔسّبة الرسوؿ صورة مقتبسة من القرآف الكرٔف وٙبليبلت ودراسات قرآنية،  (ٕ)
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الَبوي والفتور ... وليس بعيداً أف يكوف تأثّبىا عامبًل يف شذوذ ىذا العم عن سائر أفراد عشّبة النيب 
 األقرينب. @

ومن معو  @وا٣ببلصة أف الكتاب يف ٝبلتو لوحة تأملية يف القرآف الكرٔف واآليات ا٤بتعلقة بالنيب 
، ولذلك فإف يف الكتاب استنتاجات طيبة ولفتات @النيب من ا٤بسلمْب وغّبىم ٩بن كاف لو صلة ب

ذكية وحملات وقادة تأخذ باأللباب وتأسر األفهاـ، ٩با يوحي أنو كتبو بقلم احملب الفاىم الواعي، لكنو 
 ليس بكتاب سّبة با٤بعُب ا٤بصطلح عليو.

*   *    *   *  * 
بوية بنوعيها وكذلك ا٤بصادر التبعية لقد كاف ىذا الباب منصبًا على بياف أىم مصادر السّبة الن

ا٤بكملة، وال شك أف منهج احملدثْب ومنهج ا٤بؤرخْب يف تدوين السّبة وتوثيق ا٤برويات يلتقياف يف 
نقاط وٱبتلفاف يف أخرى، وال شك أف كل منهج ترتب عليو بعض النتائج يف تدوين السّبة، وىذا كلو 

 الباب التاِف. ٰبتاج إُف معا١بة ودراسة، وىذا ما سيكوف يف
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 الثالث الباب

 السرية النبوية بني منهج احملدثني ومنهج املؤرخني
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٩با ال شك فيو أف مرويات السّبة النبوية اختلفت يف كتب احملدثْب عنها يف كتب أىل ا٤بغازي 

 ختبلؼ منهج كلِّ منهما يف تناوؿ ىذه ا٤برويات وكتابتها.وا٤بؤرخْب، وذلك تبعاً ال
و٩با الشك فيو أيضًا أف ىناؾ نقاط التقاء بْب ا٤بنهجْب ولكنها قليلة، وبينهما كثّب من نقاط 
االختبلؼ. وسوؼ أبدأ بذكر النقاط ا٤بشَبكة أواًل مث أتبعها بنقاط االختبلؼ، وبعد ذلك أبْب 

 لنقاط:النتائج ا٤بَبتبة على ىذه ا
 أّال:: اليكًط املػرتك٘ بني ميَج احملدثني ّميَج املؤزخني:

يف نقل ا٤برويات وسوقها، واإلسناد ىو  -أساساً –فكبل الفريقْب يعتمد اإلسناد  اإلسناد: -أ
خصيصة األمة اإلسبلمية، ابتكره ا٤بسلموف لنقل األحاديث وا٤برويات، وٛبيزوا بذلك عن بقية األمم 

 .(ٔ)السابقة
ذلك يقوؿ الدكتور ٧بمد ٞبيد اهلل: "اشرب٪بر ا٤بستشرؽ األ٤بآف يندىش ٥بذا، ويتحّب كيف َف ويف 

يعرؼ أٮبية الشهادة للتاريخ من كاف قبل ا٤بسلمْب من األمم ا٤بتحضرة الراقية سواًء يف الشرؽ أو 
لماً الغرب، فبدؿ الفكاىات وا٣برافات والقصص وا٢بكايات الٍب تلهي السامع، صار التاريخ ع

ومصدرًا للحقائق الٍب يعتمد عليها، وىذا بسبب ا٤بنهج ا١بديد الذي هنجو ا٤بسلموف يف ا٤بسائل 
التارٱبية، فإهنم ال يكتفوف بذكر ا٤بصدر العاِف بل سلسلة ٝبيع ا٤بصادر ا٤بتتالية من لدف ا٤بؤلف إُف 

 .(ٕ)عصر الوقعة ا٤بذكورة"

                              
 ، مكتبة ا٣با٪بي بالقاىرة.ٛٙ/ٕ ينظر الفصل يف ا٤بملل والنحل البن حـز (ٔ)
ـ، بػدوف مكػاف ٜٔٛٔىػػ/ٔٓٗٔمقدمة الدكتور ٧بمد ٞبيد اهلل يف ٙبقيقو ا١بزء الذي نشػره مػن سػّبة ابػن إسػحاؽ، ص ح،  (ٕ)

للطبع. قلت تعقيباً على ذلك: ليس ىذا فحسب وإ٭با كذلك اشَبط ا٤بسلموف أف تتوافر يف تلك السلسلة مػا يضػمن للخػرب 
ة والضػػبط والصػػيانة عػػن التحريػػف أو الػػوىم أو ا٣بطػػأ، فاشػػَبطوا لكػػي يقبػػل ا٣بػػرب أف يكػػوف الػػرواة متػػوافراً فػػيهم ا٤بنقػػوؿ الصػػح

صفة الضبط واإلتقاف والعدالة حٌب يُطمأف ٤با نقلوا. وينظر كبلـ قيم جداً يف ىذا للعبلمة شبلي النعمػآف ذكػره الػدكتور تقػي 
 .ٜٕللعبلمة شبلي النعمآف وتكملتو للعبلمة السيد سليماف الندوي ص  @النيب الدين بن بدر الدين الندوي يف ٕبثو سّبة 
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زٌء من ا٢بديث النبوي، كما أف أعبلمها البارزين  والذي صبغ مرويات السّبة باإلسناد ىو أهنا ج
كانوا من أعبلـ احملدثْب ومشاىّبىم كعروة بن الزبّب والزىري والشعيب أو كانوا من ثقات احملدثْب  
كموسى بن عقبة، كما أف من جاء بعدىم من كتاب السّبة قد تأثر ٗبنهجهم ىذا والشك، فابن 

 إسحاؽ تلميذ للزىري.
ر أف درجة االعتماد على اإلسناد ٚبتلف عند احملدثْب عنها عند ا٤بؤرخْب وكتاب لكن ينبغي التقري

السّبة، فاحملدثوف أشد عناية باإلسناد وأشد ٙبريًا لو، فبل يكاد يرووف خرباً بدوف إسناد. أما ا٤بؤرخوف 
يشَبطوا فما وجدوه مسنداً من ا٤برويات ساقوه بإسناده وما وجدوه غّب مسند أخرجوه يف كتبهم، فلم 

وجود اإلسناد إلخراج ا٣برب وسوقو يف كتبهم، لذا كثرت يف كتبهم ا٤بنقطعات وا٤بعضبلت وما ليس لو 
 إسناد أصبلً.

 ومثال ذلك قصة بحيرى الراىب:
فقد أخرجها الَبمذي وا٢باكم والبيهقي وابن عساكر من طريق عبدالرٞبن بن غزواف ا٤بعروؼ بػ 

ؽ عن أيب بكر بن أيب موسى األشعري عن أبيو قاؿ: خرج أبو "قُراد" عن أيب يونس بن أيب إسحا
 .(ٔ)يف أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراىب... ا٢بديث @طالب إُف الشاـ وخرج معو النيب 

وكذلك ساقها  (ٖ)فساقها من طريق الواقدي بإسناده عن داود بن ا٢بصْب معضبلً  (ٕ)أما ابن سعد
 . (٘)الحق بن ٞبيد مرسبلً بإسناده عن أيب ملجز (ٗ)ابن سعد

أما ابن إسحاؽ فرواىا بدوف إسناد فقاؿ: مث إف أبا طالب خرج يف ركب تاجراً إُف الشاـ، فلمػػا 
 فّرؽ لو أبو طالب وقاؿ:  -فيما يزعموف- @هتيأ للرحيل وأٝبع السػػػّب، صّب بو رسوؿ اهلل 

 .(ٔ)واهلل ألخرجن بو معي وال أفارقو... إٍف

                              
 .ٙ-ٗ/ٖ، وابن عساكر يف تاريخ دمشق ٕٙ-ٕٗ/ٕ، والبيهقي يف الدالئل ٘ٔٙ/ٕ، وا٢باكم ٕٖٓٙأخرجو الَبمذي  (ٔ)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔالطبقات  (ٕ)
-ٔٙ٘/ٕعػن الصػحابة. ينظػر ترٝبتػو يف هتػذيب التهػذيب ىػ، وروايتو عن التػابعْب وليسػت ٖ٘ٔفػ "داود بن ا٢بصْب" مات  (ٖ)

ٕ٘ٙ. 
 .ٕٓٔ/ٔالطبقات  (ٗ)
، ٖٖ٘/ٗىػ( وقيل قبل ذلك. ينظر هتذيب التهػذيب ٜٓٔأو  ٙٓٔأبو ٦بلز الحق بن ٞبيد روايتو عن الصحابة وقد مات ) (٘)

 .ٖٓٗ/ٕوتقريب التهذيب 
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ساقوا ا٣برب باإلسناد ا٤بوصوؿ وكذلك  -كالَبمذي وا٢باكم–ثاؿ أف احملدثْب فتبْب من ىذا ا٤ب
فعل ا٤بؤرخ ابن عساكر. أما ا٤بؤرخ ابن سعد فقد ساقو باإلسناد مرسبًل ومعضبًل، وأما ا٤بؤرخ ابن 
إسحاؽ فقد ساقو بدوف إسناد. كل حسب ما توفر لو من طريقة سوؽ ا٣برب. وا٤ببلحظ أف البيهقي 

دثًا قد ساؽ ا٣برب مسندًا وبدوف إسناد، ألنو يف الدالئل ىو ٧بدث ومؤرٌخ يف الوقت وإف كاف ٧ب
نفسو. وكذلك األمر مع ابن كثّب، بل إف ابن كثّب قدـ رواية ابن إسحاؽ الٍب بدوف إسناد على 

 .(ٕ)الرواية ا٤بسندة، وذلك ٤با يف الرواية ا٤بسندة من مؤاخذات على ٫بو ما سوؼ أبينو يف موضعو
ن ومنهج المؤرخين ىي: اإلسناد يالنقطة الثانية من النقاط المشتركة بين منهج المحدث -ب

 الجمعي: 
وأعِب بو: ٝبع روايات الرواة ٢بديث واحد يف إسناد واحد حٌب يظهر ا٤بًب كأهنم رووه ٝبيعاً كلو 

مع اإلشارة يف  بلفظو، مع أنو يوجد اختبلفات بْب الرواة تظهر إذا أفردت رواية كل راٍو على حدة،
 اإلسناد إُف ىذه االختبلفات.

كعروة بن   -وىم من أعبلـ احملدثْب–وا٢بق أف ىذا العمل كاف من صنيع الرواد األوائل يف السّبة 
 الزبّب والزىري.

فأما عروة فأخرج أٞبد بن حنبل: حدثنا سفياف بن عيينة عن الزىري عن عروة عن مرواف وا٤بسور 
عاـ ا٢بديبية يف بضع عشرة مائة من  @: خرج رسوؿ اهلل -على صاحبويزيد أحدٮبا –بن ٨برمة 

 .(ٖ)أصحابو... ا٢بديث
وكذلك أخرج عبدالرزاؽ ومن طريقو أٞبد بن حنبل والبخاري، عن معمر: قاؿ الزىري: أخربٓف 

، -يصدؽ كل واحد منها حديث صاحبو–عروة بن الزبّب عن ا٤بسور بن ٨برمة ومرواف بن ا٢بكم 
 .(ٗ)من ا٢بديبية... ا٢بديث @سوؿ اهلل قاؿ: خرج ر 

وأما الزىري فقد فعل ذلك يف حديث اإلفك فقاؿ: عن عروة بن الزبّب وسعيد بن ا٤بسيب 
حْب قاؿ ٥با  @زوج النيب  >وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد اهلل بن عبداهلل بن ُعتبة عن عائشة 

                                                                                           
د رواىػا مػن طريػق ابػن إسػحاؽ البيهقػي يف الػدالئل ، وقػ٘ٓٔ-ٖٓٔ، وسػّبة ابػن ىشػاـ ص ٘٘-ٖ٘سّبة ابن إسحاؽ ص  (ٔ)

، وذكرىػػا ابػػن كثػػّب يف بدايػػة الفصػػل مث ذكػػر الروايػػة ا٤بسػػندة عػػن أيب موسػػى وتعقبهػػا، مث ذكػػر الػػروايتْب ا٤بعضػػلة ٜٕ-ٕٙ/ٕ
 .ٕٗٗ-ٖ٘ٗ/ٖوا٤برسلة 

 .ٓٓٔ-ٜٜينظر ص  (ٕ)
(. وا٢بػػػػػػػديث يف البخػػػػػػػاري ٕٜٗٛٔ/ٖٔ(، )ٕٖٛ/ٗ(، )ٜٜٓٛٔ/ٖٔ( )ٖٕٖ/ٗأخرجػػػػػػػو أٞبػػػػػػػد بػػػػػػػن حنبػػػػػػػل يف ا٤بسػػػػػػػند ) (ٖ)

 ( لكن ليس فيو موضع الشاىد "يزيد أحدٮبا على اآلخر".ٛ٘ٔٗ، ٚ٘ٔٗ)
 (.ٕٖٕٚ، ٖٕٔٚ(، والبخاري )ٕٜٛٛٔ/ٖٔ(، )ٕٖٛ/ٗ(، وأٞبد بن حنبل )ٕٜٓٚرقم ) ٖٖٓ/٘أخرجو عبدالرزاؽ  (ٗ)
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م حدثِب طائفة من حديثها وبعضهم أوعى من أىل اإلفك ما قالوا، فربأىا اهلل منو، قاؿ الزىري: وكله
بعض، وأثبت لو اقتصاصاً، وقد وعيت عن كل رجل منهم ا٢بديث الذي حدثِب عن عائشة، وبعض 

 .(ٔ)حديثهم يصدِّؽ بعضاً، وإف كاف بعضهم أوعى لو من بعض
أما ابن إسحاؽ فقد فعلو مراٍت ليست بالقليلة كما فعل يف سوؽ أخبار غزوة بدر، وأحد 

 .(ٕ)حزاب وبِب ا٤بصطلق وحديث اإلفك وغزوة تبوؾواأل
 .(ٖ)وأما الواقدي فمشهور هبذا يف مغازيو

وأما ا١بمع عند احملدثْب فنجده عند البخاري يف صحيحو، من ذلك قولو: حدثنا إبراىيم بن 
موسى أخربنا ىشاـ بن يوسف أف ابن جريج أخربىم قاؿ: أخربٓف يعلي بن مسلم وعمرو بن دينار 

يد بن جبّب يزيد أحدٮبا على صاحبو، وغّبٮبا قد ٠بعتو ٰبدثو عن سعيد بن جبّب قاؿ: إنا عن سع
 .(ٗ)لعند ابن عباس يف بيتو إذ قاؿ: سلوٓف ... ا٢بديث يف قصة موسى وا٣بضر

يزيد  –وكذلك قاؿ: حدثنا ا٤بكي بن إبراىيم حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أيب رباح وغّبه 
يف  @: كنت مع النيب }عن جابر بن عبداهلل  -و كلو رجل واحد منهمبعضهم على بعض وَف يبلغ

 .(٘)من جابر ٝبلو @سفر ... ا٢بديث يف قصة شراء النيب 
وا٤ببلحظ أف ا١بمع عند ا٤بؤرخْب وكتاب السّبة كاف يف القصص الطويلة ذات التفاصيل العديدة 

دؼ منو تكوين قصة مَبابطة متسلسلة والوقائع ا٤بختلفة، فكاف ٝبعها يف مًب واحد بإسناد ٝبعي ا٥ب
واضحة البداية والنهاية، ومن ىذه الناحية دخل يف كتب احملدثْب، وإف كانوا أخرجوىا يف مواضع عدة 
باإلضافة إُف إخراجها يف كتب ا٤بغازي كما فعل البخاري يف إخراج قصة اإلفك يف عدة كتب تبعاً 

 .(ٙ)لبلستدالؿ هبا
 قليبلً يف كتب احملدثْب عما ىو موجود يف كتب ا٤بؤرخْب. ومن مث كاف اإلسناد ا١بمعي

                              
 .ٕٓٚٚ، ويف صحيح مسلم ٓ٘ٚٗ، ٔٗٔٗ، ٕٔٙٙا٢بديث يف صحيح البخاري  (ٔ)
 .ٕٕٚ، ٜٙ٘، ٕٜ٘، ٛٗ٘، ٚ٘ٗ، ٖ٘٘انظر سّبة ابن ىشاـ على الَبتيب:  (ٕ)
 .٘/ٕ، ٕٕٔ/ٔ، وينظر كذلك طبقات ابن سعد ٕٗ/ٔوينظر عيوف األثر يف فنوف ا٤بغازي والشمائل والسّب  (ٖ)
 .ٕٙٚٗ، ويف كتاب التفسّب ٕٕٚٙأخرجو البخاري يف كتاب اإلجارة  (ٗ)
دكتور ٧بمػد ٞبيػػد اهلل أف ٝبػػع األسػانيد ٤بػػًب واحػد وقػػع يف صػػحيح البخػاري أكثػػر مػػن ، وقػد ذكػػر الػػٜٖٕٓأخرجػو البخػػاري  (٘)

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٜٓٗٔعشرين مرة، مقدمة كتاب الردة للواقدي، ا٤بؤسسة العا٤بية للنشر، باريس، 
،  ٓ٘ٚٗ، ويف كتػػاب التفسػػّب ٔٗٔٗ، ويف كتػػاب ا٤بغػػازي ٕٔٙٙأخػرج البخػػاري حػػديث قصػػة اإلفػػك يف كتػػاب الشػػهادات  (ٙ)

كػػل ذلػػك مطػػواًل، وقػػد أخرجػػو مقطعػػاً يف عػػدة مواضػػع أخػػرى. ينظػػر فػػتح البػػاري ومعػػو صػػحيح البخػػاري، ط بيػػت األفكػػار 
 .ٕٔٙٙبعد ا٢بديث  ٕٖٙٔ/ٕالدولية 
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ىذا عن نقطٍب التشابو بْب منهجي احملدثْب وا٤بؤرخْب يف رواية مرويات السّبة، أما عن نقاط 
 االختبلؼ بينهما فسأعا١بها فيما يلي:

ثًىًٔ:: ىكًط االختحاف بني ميَج احملدثني ّميَج املؤزخني يف زّآ٘ مسًّٓت 

 يبْٓ٘ ّتْثٔكًَ:الطريٗ ال

 أستطيع أف أرصد نقاط ا٣ببلؼ اآلتية:
 طريقة عرض الحادثة الواحدة: -أ

إف كتاب السّبة وا٤بؤرخْب يعرضوف ا٢بادثة الواحدة يف موطن واحد ويف ترتيبها الزمِب، ٖببلؼ 
لى األمر عند بعض احملدثْب، الذين يفرقوف ا٢بادثة الواحدة يف عدة مواضع، تبعًا لبلستدالؿ هبا ع

األحكاـ واآلداب و٫بو ذلك. أكثر احملدثْب فعبلً ٥بذا البخاريُّ يف صحيحو. فمثبلً حديث توبة كعب 
. أما (ٔ)بن مالك ساقو ا٤بؤرخوف يف موضعو يف غزوة تبوؾ يف أحداث السنة التاسعة من ا٥بجرة

، ٜٕٚٗ(، ويف كتاب ا١بهاد )ٕٚ٘ٚالبخاري فقد فرقو يف عدة مواضع: يف كتاب الوصايا )
(، ٜٖٛٛ(، ويف كتاب مناقب األنصار )ٖٙ٘٘( ويف ا٤بناقب: باب صفة النيب )ٖٛٛٓ، ٜٕٓ٘

(، ويف كتاب ٛٚٙٗ، ٚٚٙٗ، ٙٚٙٗ، ٖٚٙٗ، ويف التفسّب )(ٕ) (ٔٛٗٗ، ٜٖٔ٘ويف ا٤بغازي )
 (.ٕٕ٘ٚ(، ويف كتاب التمِب )ٜٓٙٙ(، ويف كتاب األٲباف والنذور )ٕ٘٘ٙاالستئذاف )

 (.ٜٕٙٚ(، ويف كتاب التوبة )ٙٔٚعْب يف كتاب صبلة ا٤بسافرين )أما مسلم فقد فرقو يف موض
وَف يقتصر ىذا على الصحيحْب فهذا أبو داود ٱبرج قصة صلح ا٢بديبية يف موضعْب: يف كتاب 

 (.٘٘ٙٗ( ويف كتاب السنة )ٕ٘ٙٚا١بهاد )
ؽ ولعل الذي يفسر ىذا االختبلؼ بْب ا٤بؤرخْب واحملدثْب ىو غرض كل منهما، فاحملدث يسو 

ا٢بديث يف ا٤بقاـ األوؿ لبلستدالؿ على األحكاـ واآلداب وشرائع اإلسبلـ، ومن مث ينظر ألحاديث 
السّبة ىذه النظرة التشريعية، ومن مث يسوؽ منو ا٤بوضع الذي يناسب االستدالؿ مث ىو يف الغالب 

                              
(، ٜٕٚ-ٖٕٚ/٘(، ودالئل النبػوة )ٔٔٔ/ٖ، وتاريخ الطربي )ٚٙٔ/ٕ، وطبقات ابن سعد ٕٖٚينظر سّبة ابن ىشاـ ص  (ٔ)

 .ٜٛٔ-ٜٔٔ/ٚوالبداية والنهاية 
 مطواًل. ٔٛٗٗا٢بديث  (ٕ)
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اًل يف ا٤بغازي يسوقو مطواًل بكاملو يف ا٤بوضع الذي يراه مناسباً، فأخرج البخاري حديث كعٍب مطو 
 .(ٔ)وكذلك أخرجو مسلم يف كتاب التوبة

أما ا٤بؤرخوف فإهنم ينظروف إُف ا٣برب أو ا٢بديث كأنو لبنة من اللبنات ا٤بكونة للسّبة ومن مث 
توضع يف سياقها وترتيبها الزمِب حٌب تتكامل مراحل السّبة ويسلم بعضها إُف بعض فيذكروف ا٣برب يف 

 يو سياقو الزمِب بْب األحداث.موضع واحد، وىو ما يدؿ عل
 ا ىتمام بتأريخ األحداث وتحديد زمنها: -ب

اىتم ا٤بؤرخوف وىم يكتبوف السّبة بتحديد تأريخ أحداثها والزمن الذي وقعت فيو، وذلك 
، وقد برزوا يف ىذا ا١بانب بروزًا كبّبًا جداً، دفعت بعض احملدثْب أف (ٕ)ليتمكنوا من ترتيبها زمنياً 

يهم يف ٙبديد تواريخ الغزوات والسرايا كما سأذكره بعد قليل. ومن يستعرض سّبة ابن يعتمدوا عل
ىشاـ ٯبد عناية ابن إسحاؽ الفائقة بتحديد تواريخ األحداث وٖباصة يف العهد ا٤بدٓف حيث الغزوات 

. وقد تبعو يف ذلك أغلب من أ لف والسرايا الٍب كاف ٰبددىا بالسنة والشهر ويف بعض األحياف باليـو
 يف السّبة بعده إف َف يكن كلهم. وكذلك كاف األمر يف مغازي الواقدي.

من ذلك شدة ٙبريهم وكثرة  -وىم طليعة ا٤بؤرخْب–ولعل الذي مكن كتاب السّبة األوائل 
سؤا٥بم ألوالد الصحابة ومواليهم وأتباعهم وحرصهم على معرفة التفاصيل الدقيقة ووعيهم الشديد 

 سّبة.ألٮبية ترتيب أحداث ال
أما احملدثوف فمنهم من َف يهتم بَبتيب أحداث السّبة وغزواهتا، ألنو ال يقصد  أف يكتب يف 
السّبة، وإ٭با قصده إخراج ا٤برويات الٍب على شرطو، من ذلك اإلماـ مسلم يف صحيحو يف كتاب 

حاديث ا١بهاد والسّب فإنو ذكر أحاديث بعض الغزوات لكن دوف ترتيب فقدـ وأخر: فمثبًل ذكر األ

                              
مػػع الوضػػع يف االعتبػػار أف البخػػاري يكثػػر مػػن تفريػػق ا٢بػػديث الواحػػد يف صػػحيحو ٖبػػبلؼ األمػػر عنػػد مسػػلم فإنػػو يف الغالػػب  (ٔ)

 .ٜ٘/ٔيسوؽ أحاديث الباب كلها يف موضع واحد. ينظر تدريب الراوي 
م إما على السنْب وىػو األليػق بالتػاريخ، ألف ا٢بػوادث والوقػائع ٘بػيء قاؿ الصفدي: جرت عادة ا٤بؤرخْب أهنم يرتبوف مصنفاهت (ٕ)

( ١بنػػة ا٤بستشػػرقْب األ٤بانيػػة، ٕٗ/ٔفيػو مرتبػػًة متتاليػػة، ومػػنهم مػػن يرتبهػا علػػى ا٢بػػروؼ وىػػو األليػػق بػالَباجم. الػػوايف بالوفيػػات )
 ـ.ٕٜٙٔىػ/ٖٔٛٔاعتناء ىلموت ريَب، دار النشر فرانز شتايربفيسبادف، 
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( ٖٓ( باب غزوة الطائف، )ٜٕ( باب يف غزوة حنْب )ٕٛالٍب عنوف ٥با النووي العناوين التالية: )
 .(ٔ)( باب غزوة أحدٖٚ( باب غزوة األحزاب، )ٖٙ( باب فتح مكة.. )ٖٔباب غزوة بدر، )

منياً كما أما البخاري، وقد اىتم بالسّبة اىتمامًا كبّباً يف صحيحو، فإنو اعتُب بَبتيب األحداث ز 
وبعثو أسامة، وكم  @يتضح ىذا جلياً يف كتاب ا٤بغازي فبدأه بباب غزوة الُعشّبة وانتهى بوفاة النيب 

@غزا النيب 
(ٕ). 

و٤با أراد ٙبديد زمنها َف ٯبد بْب يديو من ا٤برويات الٍب على شرطو ما يعْب على ىذا، فاعتمد 
لك. وقد نقل ابن حجر قوؿ أيب يعلى ا٣بليلي يف ذ -وىم طليعة ا٤بؤرخْب-على أىل ا٤بغازي اأُلوؿ 

"٧بمد بن إسحاؽ عاَف كبّب وإ٭با َف ٱبرجو البخاري من أجل روايتو ا٤بطوالت، وقد استشهد بو 
 .(ٖ)ويف أحوالو ويف التواريخ" @وأكثر عنو فيما ٰبكى يف أياـ النيب 

 مثلْب من صحيح البخاري للداللة على ما سبق:  -لئلٯباز–وسأذكر 
أو العسّبة استشهد البخاري بقوؿ ابن إسحاؽ:  (ٗ)أوؿ كتاب ا٤بغازي: باب غزوة العشّبةففي 

األبواء مث بواط مث العشّبة. وقاؿ البخاري يف باب غزوة بِب ا٤بصطلق من خزاعة  @أوؿ ما غزا النيب 
 . (٘)وىي غزوة ا٤بريسيع. قاؿ ابن إسحاؽ: وذلك سنة ست، وقاؿ موسى بن عقبة سنة أربع

اعتماد البخاري على أىل ا٤بغازي يف ٙبديد أزمنة الوقائع والغزوات َف ٲبنعو من أف يرتب  ولكن
بعض األحداث بناًء على الوقائع التارٱبية ا٤بعروفة، فَباه يقوؿ يف باب غزوة ذات الرقاع: وىي بعد 

 .(ٙ)خيرب، ألف أبا موسى جاء بعد خيرب

                              
 (.١ٖٕبهاد والسّب برقم )كتاب ا  (ٔ)
 باباً. ٜٛ، وأبوابو عددىا ٗٙكتاب ا٤بغازي يف صحيح البخاري برقم   (ٕ)
 .ٚٓ٘/ٖهتذيب التهذيب  (ٖ)
 .ٜٜٖٗوذلك فوؽ ا٢بديث رقم  (ٗ)
( وينظر تعليػق ا٢بػافظ ابػن حجػر علػى نقػل البخػاري قػوؿ موسػى بػن ٕٖوالباب رقم ) ٜٖٔٗ، ٖٛٔٗوذلك فوؽ ا٢بديثْب  (٘)

(، والبدايػة ٕ٘ٙ/ٖ(. وينظػر زاد ا٤بعػاد )ٜ٘ٗ-ٜٗٗ/ٚنة أربػع إذ جعػل الصػواب: سػنة ٟبػس. ينظػر فػتح البػاري )عقبة: سػ
(، شرح ٕٖٛ-ٕٖٚ/ٛ، وقد رجح ا٢بافظ ابن حجر أهنا يف سنة ٟبس. ينظر فتح الباري ا٤بوضع السابق )ٔٛٔ/ٙوالنهاية 

 (.ٓ٘ٚٗا٢بديث )
ال ٲبنع ىذا من -ل ا٤بغازي والتواريخ يف ٙبديد أزمنة األحداث والوقائع وا٤بغازي ، قلت: وال ٲبنع ٛبيز أىٕٗٔٗفوؽ ا٢بديث  (ٙ)

اختبلفهم يف تواريخ بعض الغزوات ألف ذلك راجع إُف مػا تػرجح لػدى كػل واحػد مػنهم، فػاالختبلؼ بيػنهم موجػود ومشػهور 
ريخ غػزوة األحػزاب ويف تػاريخ غػزوة ذات يف ىذا اجملاؿ. لكن ىذا ال يقدح يف إمامتهم يف ىذا اجملاؿ. ينظػر االخػتبلؼ يف تػا

 ( على الَبتيب.ٜ٘ٗ، ٔٛٗ، ٗ٘ٗ/ٚالرقاع، وغزوة بِب ا٤بصطلق يف فتح الباري )
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لبخاري يف ترتيب ا٤بغازي كما ىو واضح يف وبعض احملدثْب ٩بن جاء بعد البخاري هنج هنج ا
 .(ٔ)شرح السنة للبغوي

 ا ىتمام الشديد ب كر كل من شارك في األحداث الكبرى من السيرة: -ج
من ا٤ببلحظ أف كتاب السّبة األوؿ كانوا مهتمْب بذكر أ٠باء من شارؾ يف أحداث السّبة، 

 جدوؿ يوضح ذلك: خاصة الكربى منها، واالعتناء كذلك بإحصاء عددىم، وىذا

                              
 حيث نقل كبلـ البخاري بنصو. ٔٔ/ٗٔ. وينظر ٙبديداً فيو غزوة ذات الرقاع ٗٔ، ٖٔوذلك يف ا١بزأين  (ٔ)
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فهذه ٭باذج الىتماـ ا٤بؤرخْب بذكر من شارؾ يف أحداث السّبة وخاصة ذات األٮبية الكربى 
أف ىذه األحداث كانت أجّل ما يعتز بو الصحابة وأعظم ما  -يف رأيي–منها، وإ٭با دفعهم إُف ذلك 

فتها ونقلها، ورأى يفتخر هبا أوالدىم وذرياهتم؛ لذلك شاعت بْب الناس وحرص الناس على معر 
 جامعو السّبة األوائل ىذا كلو، فحرصوا على تدوينو وذكره يف كتبهم وتبعهم من جاء بعدىم.

، (ٔ)وما يدؿ على شدة اعتزاز الصحابة ٗبشاركتهم يف أحداث السّبة وخاصة ا٤بغازي كثّب جداً 
ك الغزوة أوثق غزوة تبوؾ، تل @: غزوت مع النيب <أذكر من ذلك قوؿ الصحايب يعلي بن منبو 

ىػ[ ٕٛىػ( يقوؿ: كاف أيب ]ٖٗٔ. وىذا إ٠باعيل بن ٧بمد بن سعد بن أيب وقاص )(ٕ)عملي عندي
ويعدىا علينا وسراياه ويقوؿ: يا بِب ىذه مآثر آبائكم فبل تضيعوا  @يعلمنا مغازي رسوؿ اهلل 

 .(ٖ)ذكرىا
 عند البخاري، فإنو ذكر يف أما احملدثوف فإننا ال ٪بد مثل ىذا االىتماـ واالعتناء عندىم، إال

صحيحو يف كتاب ا٤بغازي بابًا ىو: باب تسمية من ٠بَِّي من أىل بدر يف ا١بامع الذي وضعو أبو 
 .(ٗ)عبداهلل ]أي البخاري[ على حروؼ ا٤بعجم

وما قاـ بو البخاري ىو ذكر أ٠باء الصحابة الذين ورد ذكر ٥بم يف األحاديث الٍب أخرجها 
هنم شهدوا بدراً، أي أنو استخلص ىذه األ٠باء من ٦بموع األحاديث ا٤بتعلقة البخاري يف صحيحو أ

بغزوة بدر والٍب أخرجها يف صحيحو. قاؿ ا٢بافظ ابن حجر: "وا٤براد با١بامع ىذا الكتاب ]أي 
صحيح البخاري[، وا٤براد ٗبن ٠بى: من جاء ذكره فيو برواية عنو أو عن غّبه بأنو شهدىا ال ٗبجرد 

و شهدىا، وهبذا ٯباب على ترؾ إيراده مثل أيب عبيدة بن ا١براح فإنو شهدىا، وذكر يف ذكره على أن
الكتاب يف عدة مواضع، إال أنو َف يقع فيو التنصيص على أنو قد شهد بدراً... فجملة من ذكر من 

 .(٘)أىل بدر ىنا أربعة وأربعوف رجبلً... ولكنو اقتصر على ما وقع عنده منهم"

                              
 يف ىذا البحث. ٓٔ-ٛينظر التمهيد ص  (ٔ)
 .ٗٚٙٔ-ٖٕأخرجو مسلم  (ٕ)
 ، ٙبقيق د. ٧بمود الطحاف.ٜ٘ٔ/ٕا١بامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع: ا٣بطيب البغدادي  (ٖ)
 (.ٗٙمن كتاب ا٤بغازي الذي برقم ) ٖٔ، الباب رقم ٜٖٚ/ٚفتح الباري  (ٗ)
 .ٕٖٛ-ٖٓٛ/ٚفتح الباري  (٘)



 

 الســـيــرة النبويـــة                
 

 

84 

 أحد أسباب عدـ اىتماـ احملدثْب بسرد أ٠باء الصحابة ا٤بشاركْب يف أحداث وىذا يف رأيي يبْب
السّبة ا٤بهمة، ألهنم َف ٯبدوا لذلك إسنادًا أو أسانيد يرووهنا هبا، وعمدة منهجهم اإلسناد، وإف 

 حدث ووجدوا إسناداً، فإنو قد ال يكوف على شرطهم. 
ؾ عنوانو: ذكر أ٠باء أىل الصفة رضواف اهلل ىذا أبو عبداهلل ا٢باكم يقوؿ ٙبت باب يف ا٤بستدر 

فإف أساميهم يف األخبار ا٤بنقولة إلينا  @عليهم أٝبعْب: "فأما أىل الصفة على عهد رسوؿ اهلل 
متفرقة، ولو ذكرت كل حديث منها ٕبديثو وسياقو متنو لطاؿ بو الكتاب وَف ٯبيء بعض أسانيدىا 

تلك األخبار على سبيل االختصار وىم..." على شرطي يف ىذا الكتاب، فذكرت األسامي من 
فذكرىم مث قاؿ: "علقت ىذه األسامي من أخبار كثّبة متفرقة فيها ذكر أىل الصفة والنازلْب 

ويقوؿ كذلك يف بداية كتاب معرفة الصحابة من ا٤بستدرؾ: أما الشيخاف ]أي البخاري  (ٔ)معهم"
ذكر الصحايب ٗبعرفة نسبو ووفاتو، مث ٗبا يصح ومسلم[ فإهنما َف يزيدا على ا٤بناقب، وقد بدأنا يف 

على شرطهما من مناقبو ٩با َف ٱبرجاه، فلم أستغن عن ذكر ٧بمد بن عمر الواقدي وأقرانو يف 
 .(ٕ)ا٤بعرفة

٤باذا اقتصر البخاري على ذكر ىؤالء من الذين شهدوا بدراً مع  -كما ذكرت قريباً –فهذا يوضح 
"ثبلٜبائة وبضعة عشر" وذلك ٙبت باٍب من أبواب كتاب أنو أخرج يف صحيحو أف عددىم كاف 

 .(ٖ)ا٤بغازي عنوانو: باب عدة أصحابو بدر
فالبخاري َف ٯبد نصوصًا على شرطو أزيد من الٍب أخرجها، لذا اقتصر على ما ذكر، أما 
ا٤بؤرخوف فإهنم اىتموا بذلك أشد االىتماـ ألهنم ال يشَبطوف اإلسناد أو توافر شروط معينة يف 

 إلسناد بوجو عاـ، فكانوا يذكروف ما ٝبعوه من األخبار.ا
كما ينبغي أف نذكر أف ىذا االىتماـ يكاد يكوف قاصراً على ا٤بؤرخْب، فإننا ال ٪بد من احملدثْب 
غّب البخاري فعل ىذا، بل إف البخاري نفسو قد فعل ذلك مرة واحدة يف غزوة بدر فقط وكل ىذا 

 ٤بؤرخْب واحملدثْب.بسبب االختبلؼ يف ا٤بنهج بْب ا

                              
 .ٚٔ-ٙٔ/ٖا٤بستدرؾ  (ٔ)
 .ٔٙ/ٖا٤بستدرؾ  (ٕ)
 ( من حديث الرباء بن عازب.ٜٜٖ٘ – ٜٖٚ٘( واألحاديث )ٗٙغازي برقم )( من كتاب ا٤بٙالباب برقم ) (ٖ)



 

 الســـيــرة النبويـــة                
 

 

85 

 ؤخ  عنو مرويات السيرة:تصفة من  -د
وىذه أىم نقطة خبلؼ بْب ا٤بنهجْب منهج ا٤بؤرخْب ومنهج احملدثْب، فإننا ال ٪بد للمؤرخْب 
شروطًا فيمن يرووف عنو السّبة بوجو عاـ، ٖببلؼ األمر عند احملدثْب، الذين يشَبطوف عدة شروط 

َبط الصحة يف األحاديث كالبخاري ومسلم: وا٢بديث فيمن يروى عنو ا٢بديث، فبعضهم يش
الصحيح ىو ما اتصل إسناده بنقل العدؿ الضابط عن العدؿ الضابط إُف منتهاه من غّب شذوذ وال 

. وبعضهم َف يشَبط الصحة لكن كاف ٥بم شروط يف كتبهم ٘بعلها إٝبااًل غّب موجود فيها (ٔ)علة
 .(ٕ)ن األربعة ومسند أٞبد بن حنبل ومسند الدارميالضعيف الشديد و٫بوه بكثرة، كأصحاب السن

فالسنن األربعة مصنفة على األبواب قاؿ السيوطي: "إف ا٤بصنَّف على األبواب إ٭با يورد أصح ما 
وقاؿ ابن حجر عن مسند أٞبد بن حنبل "ليس يف ا٤بسند حديث ال أصل  (ٖ)فيو ليصلح لبلحتجاج"

ؿ عن مسند الدارمي: "ليس دوف السنن يف الرتبة، بل لو ضم ، وقا(ٗ)لو إال ثبلثة أحاديث أو أربعة"
إُف ا٣بمسة ]أي الصحيحْب وسنن أيب داود والَبمذي والنسائي[ لكاف أمثل من ابن ماجو، فإنو 

 .(٘)أمثل منو بكثّب"
كما أف بعض احملدثْب سوى البخاري ومسلم اشَبطوا أال ٱبرجوا إال الصحيح يف كتبهم، كابن 

وابن خزٲبة يف صحيحو وا٢باكم يف ا٤بستدرؾ، لكن َف ُيسلَّم ٥بم ٗبا أخرجوه وفق حباف يف صحيحو 
 . (ٙ)شروطهم، فكاف يف بعض ما أخرجوه نظر ٤بن جاء بعدىم من العلماء

وا٢بق أف بعض احملدثْب َف يكن لو شروط يف كتبو، فكاف ٱبرج ما ٠بعو من شيوخو، وذلك  
 ثة: الكبّب واألوسط والصغّب. كالطربآف يف كتبو، وأشهرىا معاٝبو الثبل

                              
 .ٖٗ، وينظر تيسّب مصطلح ا٢بديث ص ٖٙ/ٔتدرب الراوي  (ٔ)
 .ٗٚٔ-ٔٙٔ/ٔينظر تدريب الراوي  (ٕ)
 .ٕٚٔ/ٔتدريب الراوي  (ٖ)
 .ٖٚٔ/ٔتدريب الراوي  (ٗ)
 .ٗٚٔ/ٔالسابق  (٘)
 .ٜٓٔ-ٚٓٔ/ٔينظر السابق  (ٙ)
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عاب على الطربآف  (ٔ)ىػ(ٖ٘٘ذكر ابن حجر أف ا٢بافظ إ٠باعيل بن ٧بمد الفضل التيمي )
"ٝبعو األحاديث باإلفراد مع ما فيها من النكارة الشديدة وا٤بوضوعات، ويف بعضها القدح يف كثّب 

: "وىذا أمر ال ٱبتص بو الطربآف، من القدماء من الصحابة وغّبىم" فقاؿ ابن حجر معقباً على ذلك
، بل أكثر احملدثْب يف األعصار ا٤باضية من سنة مائتْب  إذا ساقوا  -وىلم جرا–فبل معُب إلفراده باللـو

 .(ٕ)ا٢بديث بإسناده اعتقدوا أهنم برئوا من عهدتو"
حاف وىي الصحي–لكن يف ا٢بقيقة فإف احملدثْب أصحاب الكتب الٍب ىي دواوين السنة النبوية 

كاف ٥بم شروط يف كتبهم ىذه وخاصة الصحيحْب الذين َف ٱُبرج فيهما إال   -والسنن األربعة وغّبىا
 الصحيح من ا٢بديث.

أما ا٤بؤرخوف فإهنم َف يكن ٥بم يف الغالب شروط يف مصنفاهتم، يوضح ىذا قوؿ الطربى يف 
حضرت ذكره فيو ٩با شرطت أْف مقدمة تارٱبو: "وليعلم الناظر يف كتابنا ىذا أف اعتمادي يف كل ما أ

را٠بو فيو، إ٭با ىو على ما رويت من األخبار الٍب أنا ذاكرىا فيو، واآلثار الٍب أنا مسندىا إُف رواهتا 
فيو... فما يكن يف كتايب ىذا من خرب ذكرناه عن بعض ا٤باضْب ٩با يستنكره قارئو أو يستشنعو 

وال معُب يف ا٢بقيقة فليعلم أنو َف يؤت يف ذلك سامعو، من أجل أنو َف يعرؼ لو وجهًا يف الصحة، 
. أي أنو (ٖ)من قبلنا، وإ٭با أتى من قبل بعض ناقليو إلينا، وأنَّا إ٭با أدينا ذلك على ٫بو ما أُدِّي إلينا"

يلقى التبعة على من روى أما ىو فإنو ينقل كما ٠بع وكما نُقل إليو، فقد أبرز سلسلة إسناد ا٣برب، 
تمحيص واالنتقاء واالختيار بْب الروايات أو ا٢بكم وبياف حالتها فليس من منهجو وىذا دوره أما ال

 يف كتابو، مع أف الطربي لو أراد أف يفعل ذلك لفعل، فإنو من علماء ا٢بديث وناقديو الكبار.
لكن لنا أن نسأل: لماذا ى ا ا ختالف الكبير بين منهج المؤرخين ومنهج المحدثين في 

الخبر أو الحديث، أو بتعبير آخر: ا ختالف في توثيق الرواية بين  صفة من يُنقل عنو
 المؤرخين والمحدثين؟

ا٢بق إف اإلجابة تكمن يف غرض كل من احملدث وا٤بؤرخ: فاحملدث يسوؽ ا٢بديث الستخراج 
األحكاـ الشرعية منو: أعِب أحكاـ ا٢ببلؿ وا٢براـ وىذا من الدين، لذا كاف من الواجب أف توضع 

                              
 ط بيت األفكار. ٕٛٔٔ/ٔط الرسالة،  ٓٛ/ٕٓتو يف السّب ينظر: ترٝب (ٔ)
 ـ.ٜٜٙٔىػ/ٙٔٗٔ، ٔ( ٙبقيق خليل بن ٧بمد العريب، الفاروؽ ا٢بديثة للطباعة والنشر، القاىرة، طٚٚ/ٗلساف ا٤بيزاف ) (ٕ)
(ٖ) (ٔ/ٚ-ٛ.) 



 

 الســـيــرة النبويـــة                
 

 

87 

عينة ٛبكن من معرفة ا٤بقبوؿ من غّبه من ىذه األحاديث، بل إف بعضهم اشَبط إخراج شروط م
 الصحيح فقط يف كتبو.

فهو ٝبع األخبار ا٤بتعلقة  -وطليعتهم كتاب السّبة األوائل كابن إسحاؽ–أما غرض ا٤بؤرخْب 
الوفاة، ووجدوا من ا٤بيبلد إُف  @بالسّبة النبوية ٕبيث تعطى صورة واضحة متسلسلة عن حياة النيب 

أهنم إف اشَبطوا شروطًا يف رواة السّبة كما فعل احملدثوف ضاع عليهم جزء غّب قليل من أحداث 
السّبة، فلم يقفوا طويبًل عند صفة من يؤخذوف عنو األخبار إذا َف ٯبدوا ىذه األخبار عند العلماء 

سحاؽ: "وكانت أوؿ خطبة الثقات، مع تورعهم ىم عن الكذب واالختبلؽ يف األخبار، يقوؿ ابن إ
نعوذ باهلل أف نقوؿ على رسوؿ اهلل  -فيما بلغِب عن أيب سلمة بن عبدالرٞبن- @خطبها رسوؿ اهلل 

 .(ٔ)ما َف يقل"
ى ا في رأيي سبب ا ختالف بين المحدثين والمؤرخين في ى ه النقطة، وقد ترتب على 

 ى ا ا ختالف عدة نتائج مهمة جداً ىي:
 لضعٔف٘ يف كتب الطريٗ:ذكس األاًدٓح ا -1

ىػ(: "والٱبفى أف السّب ٘بمع الصحيح والسقيم والضعيف ٗٗٓٔقاؿ علي بن إبراىيم ا٢بليب )
 : ~ىػ( ٙٓٛوالببلغ وا٤برسل وا٤بنقطع وا٤بعضل... ومن مث قاؿ الزين العراقي )

 ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعلم الطالػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبا
 

 (ٕ)٘بمػػػػع مػػػػا صػػػػحَّ ومػػػػا قػػػػد أنكػػػػرا" 
 

و شهبة: "وروى عن أٞبد بن حنبل أنو قاؿ: ثبلثة ليس ٥با أصل: التفسّب ويقوؿ الدكتور ٧بمد أب
وا٤ببلحم وا٤بغازي، ومراده أنو يغلب فيها رواية ا٤براسيل وا٤بنقطعات والببلغات و٫بوىا وإال فقد صّح 

 .(ٖ)فيها أحاديث كثّبة"
سناد ىذا ا٢بديث وابن عبدالرب يسوؽ يف االستيعاب خربًا يف دالئل النبوة مث يعقبو بقولو: "إ

ضعيف، ولو كاف فيو حكم َف أذكره، ألف رواتو ٦بهولوف، وعمارة بن زيد متهم بوضع ا٢بديث، 
 .(ٗ)ولكنو يف معُب حسن من أعبلـ النبوة، واألصوؿ يف مثلو ال تدفعو بل تصححو وتشهد لو"

                              
 .ٖٕٛسّبة ابن ىشاـ، ص  (ٔ)
 ـ.ٜٗٙٔىػ/ٖٗٛٔ( ط مصطفى ا٢بليب، ط ٗ-ٖ/ٔالسّبة ا٢بلبية ) (ٕ)
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٛٔٗٔ، ٗ، ط دار القلم، دمشق، طٖٗ/ٔالسّبة النبوية يف ضوء القرآف والسنة  (ٖ)
ترٝبػػػة ٥بيػػب بػػػن مالػػػك اللهػػيب، وينظػػػر تعليػػػق ا٢بػػافظ ابػػػن حجػػر علػػػى كػػػبلـ ابػػن عبػػػدالرب يف اإلصػػػابة، ص  ٕٗٙاالسػػتيعاب  (ٗ)

ٔٔٗ٘. 
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اية ا٢بديث لكن ا٤ببلحظ أف ىذا َف يكن قاصرًا على ا٤بؤرخْب بل إف من احملدثْب من أجاز رو 
الضعيف ما داـ ال يتعلق بو حكم من حبلٍؿ أو حراـ، يقوؿ الشيخ عبداهلل التليدي: "يروى يف ىذا 

: ال تأخذوا ىذا العلم يف ا٢ببلؿ وا٢براـ إال من الرؤساء ا٤بشهورين بالعلم ~اال٘باه عن سفياف الثوري 
يخ. ويذىب ىذا ا٤بذىب نقاد مثل الذين يعرفوف الزيادة والنقصاف، فبل بأس ٗبا سوى ذلك من ا٤بشا

سفياف بن عيينة وابن مهدي وأٞبد، وأكده الكثّب ٩بن جاء بعدىم، وخصصت لو كتب ا٤بصطلح 
أبوابًا لنصرتو والتدليل على صحتو. لكن كل ىذا الَبخيص، وىذا ا٤بذىب الذي ال يرى يف غّب 

يف أي غّب ا٤بوضوع... وحٌب األحكاـ منعًا من األخذ بالضعيف، كل ىذا إ٭با ىو يف ا٣برب الضع
الضعيف َف يَبؾ لشأنو، بل رخصوا فيو بضوابطو وشروطو الٍب يف مقدمتها: أال يكوف الضعف 

 .(ٔ)شديداً"
يف مقدمة كتابو دالئل  -إف َف يكن رجحو–قد ماؿ إليو  -وىو من كبار احملدثْب–وىذا البيهقي 

اً على بعض ا٤بؤرخْب كابن إسحاؽ، والواقدي النبوة، وقد دفعو تأليف ىذا الكتاب إُف أف يعتمد كثّب 
يف بعض األحياف، فهو يقوؿ عن ا٢بديث الضعيف: "وضرب ال يكوف راويو متهمًا بالوضع غّب أنو 
عرؼ بسوء ا٢بفظ وكثرة الغلط يف رواياتو، أو يكوف ٦بهواًل َف يثبت من عدالتو وشرائط قبوؿ خربه ما 

ال يكوف مستعمبًل يف األحكاـ، كما ال تكوف شهادة يوجب القبوؿ. فهذا الضرب من األحاديث 
من ىذه صفتو مقبولة عند ا٢بكاـ، وقد يستعمل يف الدعوات والَبغيب والَبىيب والتفسّب وا٤بغازي 

 .(ٕ)فيما ال يتعلق بو حكم"
يَروف التساىل يف رواية  -كأٞبد بن حنبل وعبدالرٞبن بن مهدي–فإذا كاف بعض كبار احملدثْب 

و حكم شرعي أو عقيدة، فإف ا٤بؤرخْب من باب أوُف كانوا أسبق إُف ىذا التساىل ما ليس في
 والَبخص.

 ّجْد الػسٓب يف كتب املؤزخني: -2

وأعِب بالغريب ىنا ما تفرد ا٤بؤرخ بروايتو وَف يوجد عند غّبه. وأوضح مثاؿ على ذلك من 
بن عدي: أحاديثو غّب ٧بفوظة والببلء ا٤بؤرخْب، الواقدي، فقد قاؿ ابن سيد الناس مدافعاً عنو: "قاؿ ا

                              
ىػػ، وينظػر مػن كتػب ا٤بصػػطلح ٓٔٗٔ، ٕر اإلسػبلمية، ط، دار البشػائٚ-ٙمقدمػة هتػذيب ا٣بصػائص الكػربى للسػيوطي ص  (ٔ)

 ، وينظر فيو قوؿ النووي يف التقريب.ٜٜٕ-ٜٕٛ/ٔتدريب الراوي 
 .ٖٗ/ٔدالئل النبوة  (ٕ)
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منو. قلت: سعة العلم مظنة لكثرة اإلغراب، وكثرة اإلغراب مظنة للتهمة. والواقدي غّب مدفوع يف 
سعة العلم، فكثرت بذلك غرائبو. وقد روينا عن علي بن ا٤بديِب أنو قاؿ: للواقدي عشروف ألف 

على رسوؿ اهلل يف عشرين ألف حديث.  حديث َف نسمع هبا. وعن ٰبٓب بن معْب أغرب الواقدي
وقد روينا عنو من تتبعو آثار مواضع الوقائع وسؤالو من أبناء الصحابة والشهداء ومواليهم عن أحواؿ 

 .(ٔ)سلفهم ما يقتضي انفراداً بروايات وأخبار ال تدخل ٙبت ا٢بصر"
ة السادسة قبل غزوة يف السن @ومن أمثلة ما تفرد بو الواقدي ذكر السرايا الٍب بعثها النيب 

 .(ٕ)ا٢بديبية

وقاؿ  (ٖ)وقاؿ البيهقي: "باب ذكر السرايا الٍب كانت يف سنة سٍت من ا٥بجرة فيما زعم الواقدي"
وقاؿ ابن كثّب:  (ٗ)الذىيب: "وفيها ]أي السنة السادسة[: كاف من السرايا، على ما زعم الواقدي..."

ست من ا٥بجرة وتلخيص ذلك ما أورده ا٢بافظ  "فصل يف ذكر السرايا والبعوث الٍب كانت يف سنة
 .(٘)البيهقي عن الواقدي قاؿ..."

والشك أف تفرد الواقدي بأخبار ىذه السرايا دفع بعض ا٤بؤرخْب من بعده إُف متابعتو يف ذكرىا 
يف كتبهم، ألهنا تضيف معلومات ذات باٍؿ عن ا٤بغازي والسرايا يف العهد ا٤بدٓف، وتضيف لبنة إُف 

 .(ٙ)سّبة الشامخبناء ال
لفوائده العلمية من توضيح  -وىو الضعيف عنده–كما أف بعض ا٤بؤرخْب كاف يورد الغريب 

إٝباؿ أو بياف مبهم أو ٙبديد تاريخ و٫بو ذلك ٩با قد ال يوجد يف ا٣برب الصحيح. يقوؿ البيهقي عن 
لغريب إال فيما ال منهجو يف الدالئل: "االكتفاء بالصحيح من السقيم، واالجتزاء با٤بعروؼ من ا

                              
 .ٕ٘-ٕٗ/ٔعيوف األثر  (ٔ)
، ونقلها عن ابن سعد ابن سػيد النػاس يف عيػوف األثػر ٜٗ-ٗٛ/ٕ، وطبقات ابن سعد ٛٙ٘-ٕٙ٘/ٕينظر مغازي الواقدي  (ٕ)

ٕ/ٔٗٔ-ٖٔ٘. 
 .٘ٛ-ٕٛ/ٗدالئل النبوة  (ٖ)
 ، ط بيت األفكار.ٕٕٛ-ٕٕٚ/ٔالسّبة النبوية  (ٗ)
 .ٕٙٗ-ٕٓٗ/ٙالبداية والنهاية  (٘)
يف السػػنة التاسػعة. ينظػػر طبقػات ابػػن  @ومػن األخبػار الػػٍب انفػرد هبػػا الواقػدي أخبػػار كثػّب مػػن الوفػود الػػٍب وفػدت علػػى النػيب  (ٙ)

 .ٖٛٙ-ٕٖٕ/ٚىا ابن كثّب يف البداية والنهاية، ، وتابعو على ذكر ٜٖ٘-ٜٕٔ/ٔسعد 
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يتضح ا٤براد من الصحيح أو ا٤بعروؼ دونو، فأورده. واالعتماد على ٝبلة ما تقدمو من الصحيح، أو 
 .(ٔ)ا٤بعروؼ عند أىل ا٤بغازي والتواريخ"

ويقوؿ ابن سيد الناس مدافعًا عن رواية ابن إسحاؽ عن ٧بمد بن السائب الكليب النسابة 
قوؿ: "مث غالب ما يُروى عن الكليب أنساب وأخبار من أحواؿ ي -(ٕ)وىو متهم بالكذب–ىػ( ٙٗٔ)

الناس وأياـ العرب وسّبىم، وما ٯبرى ٦برى ذلك ٩با ٠بح كثّب من الناس يف ٞبلو عمن ال ٙبمل عنو 
 .(ٖ)األحكاـ"

 اً ل لك:يولنضرب مثا ً تطبيق

رقل وسؤاؿ ىرقل كتابو إُف ى  @خرب إرساؿ النيب  (٘)وابن كثّب (ٗ)فقد ساؽ البيهقي بإسناده
وكما ساقو ابن إسحاؽ يف  (ٙ)، فساقاه كما ىو يف صحيح البخاري@أليب سفياف عن النيب 

عن أيب  -وىو ضعيف–عن عبداهلل بن ٥بيعة  -وتبعو ابن كثّب–، مث ساقو البيهقي بإسناده (ٚ)مغازيو
ّب: "ففي ىذا السياؽ األسود يتيم عروة عن عروة بن الزبّب ببعض االختبلؼ يف اللفظ. مث قاؿ ابن كث

 .(ٛ)غرابة، وفيو فوائد ليست عند ابن إسحاؽ وال البخاري"
لكن ىناؾ تفردات عند ا٤بؤرخْب يعارضها ما يف الصحيح، فهذه التفردات تردُّ وال تقبل، ومثالو: 

بُعيد موت أيب طالب بأف أبا طالب  @أخرب النيب  <ما رواه ابن إسحاؽ أف العباس بن عبدا٤بطلب 
، ٩با يعِب أنو مات مسلماً. لكن ىذا ا٣برب (ٜ)"َف أ٠بع" @ق بكلمة التوحيد فقاؿ لو النيب قد نط

قاؿ بعد موت أيب طالب: ألستغفرف لك ما َف أنو عنك  @يعارض ما يف الصحيحْب من أف النيب 

                              
 .ٜٙ/ٔدالئل النبوة  (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٕينظر تقريب التهذيب  (ٕ)
 .ٕٓ/ٔعيوف األثر  (ٖ)
 .ٖٙٛ-ٖٚٚ/ٗدالئل النبوة  (ٗ)
 .ٛٙٗ/ٙالبداية والنهاية  (٘)
 .ٖٚٚٔ(، وىو يف صحيح مسلم برقم ٚكتاب بدء الوحي ا٢بديث رقم )  (ٙ)
، من طريق يػونس بػن بكػّب عػن ابػن إسػحاؽ عػن الزىػري ٗبثػل إسػناد الصػحيحْب ٖٖٛ-ٖٔٛ/ٗ الدالئل أخرجو البيهقي يف (ٚ)

 من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاؽ بو. ٙٗٙ/ٕوأخرجو الطربي 
 .ٜٚٗ/ٙالبداية والنهاية  (ٛ)
 .ٖٕ٘-ٖٕٗسّبة ابن ىشاـ  (ٜ)
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    فنزلت }
   

    
      
    :التوبة[}

ٖٔٔ](ٔ) . 
عن رواية ابن إسحاؽ: "ىذا إسناد منقطع وَف يكن أسلم العباس يف ذلك  (ٕ)وقاؿ البيهقي

ا رسوؿ اهلل ىل نفعت أبا طالب عن حاؿ أيب طالب فقاؿ... ي @الوقت، وحْب أسلم سأؿ النيب 
من النار ولوال أنا لكاف يف  (ٖ)بشيء فإنو كاف ٰبوطك ويغضب لك. قاؿ: "نعم ىو يف َضْحَضاحٍ 

 .(ٗ)الدرؾ األسفل من النار"
 ضْق األخبًز بدٌّ إضيًد إذا مل جيدّا هلً إضيًدا:: -3

ن منهجهم يف ٝبعهم أخبار السّبة ذََكر ا٤بؤرخوف يف السّبة أخباراً بدوف إسناد، وكاف ىذا نابعاً م
دوف التوقف كثّبًا عند صفة من يرويها، فإف ىذا ا٤بنهج دفعهم إُف أف يذكروا أخباراً بدوف إسناد وَف 

ة فحسب بل كاف موجوداً أيضًا يف العهد ا٤بدٓف. وأبرز ا٤بؤرخْب يف ذلك يقتصر ىذا على الفَبة ا٤بكي
ابن إسحاؽ وقد تبعو من جاء بعده من ا٤بؤرخْب على ذلك وإف حاولوا أف يسوقوا ىذه األخبار 
مسندة أو شواىد ٥با مسندة، قاؿ ابن سيد الناس: "وعمدتنا فيما نورده من ذلك على ٧بمد بن 

ىذا الباب لنا ولغّبنا، غّب أٓف قد أجد ا٣برب عنده مرسبًل، وىو عند غّبه  إسحاؽ إذ ىو العمدة يف
مسنداً، فأذكره من حيث ىو مسند، ترجيحًا حملل اإلسناد، وإف كانت يف مرسل ابن إسحاؽ زيادة 

 .(٘)أتبعتو هبا، وَف أتتبع إسناد مراسيلو، وإ٭با كتبت ذلك ٕبسب ما وقع ِف"
وىو -رىا ابن إسحاؽ يف سّبتو من غّب إسناده وتبعو ابن كثّب وىذه ىي بعض األخبار الٍب ذك

على ذكرىا يف السّبة من كتابو البداية والنهاية، وىذه  -من كبار العلماء با٢بديث إسنادًا ومتناً 
 األخبار كانت يف العهد ا٤بدٓف أو بدايتو، وىي:

                              
 ب عن أبيو.( من حديث سعيد بن ا٤بسيٕٗ( ومسلم )ٖٗٛٛأخرجو البخاري ) (ٔ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٓ/ٗوينظر البداية والنهاية البن كثّب  ٖٙٗ/ٕدالئل النبوة  (ٕ)
قاؿ ابن األثّب: الضحضاح يف األصل: ما رّؽ من ا٤باء علػى وجػو األرض مػا يبلػُغ الكعبػْب، فاسػتعاره للنػار. النهايػة يف غريػب  (ٖ)

 .ٜٖ٘ا٢بديث 
 .ٖٙٗ/ٕلنبوة للبيهقي وىو يف دالئل ا ٜٕٓ، ومسلم ٖٖٛٛأخرجو البخاري  (ٗ)
 .ٕٔ-ٔٔ/ٔعيوف األثر  (٘)
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 .(ٔ)قة من أيب بكر بالثمنمع أيب بكر يف غار ثور ثبلثة أياـ وأخذه النا @مدة لبث النيب  -أ
 .(ٕ)هبا وىو يف طريق ىجرتو @حديث أـ معبد ا٣بزاعية يف مرور النيب  -ب
 .(ٖ)إُف ا٤بدينة @خرب أداء علّي بن أيب طالب األمانات ألىلها يف مكة بعد ىجرة النيب  -ج
قتو: ٤با أرادوا أخذ زماـ نا @ا٤بدينة واستقباؿ األنصار لو وقوؿ النيب  @قدـو النيب  -د

 .(ٗ)"خلوىا فإهنا مأمورة"
 .(٘)وبْب علي بن أيب طالب @بْب األنصار وا٤بهاجرين ومؤاخاتو بينو  @مؤاخاة النيب  -ىػ
 .(ٙ)أصحابو بإخراجهم منو @اجتماع ا٤بنافقْب يف ا٤بسجد النبوي وأمر النيب  -و
علي أيها "أشّبوا  @إُف بدر ومشاورتو أصحابو يف قتاؿ قريش وقولو  @خروج النيب  -ز
 .(ٚ)الناس"
 .(ٛ)عمرو بن عبد ودِّ يف غزوة األحزاب <قتل علي بن أيب طالب  -ح

إُف بدٍر ومشاورتو  @وإذا وجد ابن كثّب ٥بذه األخبار شواىد ذكرىا، فهو يقوؿ يف خروج النيب 
 مث ذكرىا. (ٜ)ولو شواىد من وجوه كثّبة فمن ذلك..." ~ألصحابو "ىكذا ذكره ابن إسحاؽ 

 احللًًٓت الػعبٔ٘ املتداّل٘ بني اليًع:ضسد  -4

 @وىذه ا٢بكايات ليس ٥با إسناد وإ٭با يتداو٥با الناس فيما بينهم وىي غالبًا متعلقة ٗبولد النيب 
ونشأتو، فكاف الكاتبوف يف السّبة يذكروهنا يف كتبهم مع تصديرىم ٥با بقو٥بم: زعموا، أو ٫بو ذلك، 

 ناس فيما بينهم دوف أف يكوف ٥با سنٌد تساؽ بو.لكي يبينوا أهنا حكايات يتناقلها ال
 من أمثلة ذلك يف مغازي ابن إسحاؽ:

                              
 .ٛٙٗ-ٚٙٗ/ٗ، والبداية والنهاية ٕ٘ٚ-ٕٗٚسّبة ابن ىشاـ ص  (ٔ)
 .ٖٚٗ-ٕٚٗ/ٗمن طريق ابن إسحاؽ، والبداية والنهاية  ٖٜٗ-ٕٜٗ/ٕدالئل النبوة للبيهقي  (ٕ)
 .ٜٛٗ/ٗ، والبداية والنهاية ٜٕٚسّبة ابن ىشاـ ص  (ٖ)
 .ٜٔٗ-ٜٓٗ/ٗ، والبداية والنهاية ٕٓٛسّبة ابن ىشاـ ص  (ٗ)
 .ٓٙ٘/ٗ، والبداية والنهاية ٕٙٛسّبة ابن ىشاـ  (٘)
 .ٙٔ-٘ٔ/٘، والبداية والنهاية ٖٔٓسّبة ابن ىشاـ  (ٙ)
 .ٓٚ-ٛٙ/٘، والبداية والنهاية ٖٓٙ-ٜٖ٘سّبة ابن ىشاـ  (ٚ)
 .٘ٗ-ٓٗ/ٙ، والبداية والنهاية ٗ٘٘سّبة ابن ىشاـ  (ٛ)
 (.ٔٚ-ٓٚ/٘) البداية والنهاية (ٜ)
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 قد نذر حْب لقي من قريش ما لقي  -فيما يزعموف واهلل أعلم-وكاف عبدا٤بطلب بن ىاشم  -أ
، لئن ولد لو عشرة نفر مث بلغوا حٌب ٲبنعوه، لينحرف أحدىم هلل عند الكعبة...  (ٔ)عند حفر زمـز

 (ٕ) أحب ولد عبدا٤بطلب إليو... -فيما يزعموف–عبداهلل  وكاف -ب
على امرأة من بِب أسد...  -فيما يزعموف–مث انصرؼ عبدا٤بطلب آخذاً بيد عبداهلل فمر بو  -ج

فقالت لو حْب نظرت إُف وجهو: أين تذىب يا عبداهلل؟ قاؿ: مع أيب. قالت: لك مثل اإلبل الٍب 
بو عبدا٤بطلب حٌب أتى بو وىب بن عبد مناؼ... فزوجو ابنتو ٫برت عنك، وقع علّي اآلف... فخرج 

آمنة بنت وىب... فزعموا أنو دخل عليها حْب أملكها مكانو، فوقع عليها، فحملت برسوؿ اهلل 
 (ٖ)، مث خرج من عندىا فأتى ا٤برأة الٍب عرضت عليها فأعرضت...@

قدمت بو مكة أضلَّها يف الناس  وزعم الناس فيما يتحدثوف واهلل أعلم أف أمو السعدية ٤با -ىػ
 (ٗ)وىي مقبلة بو ٫بو أىلو... فيزعموف أنو وجده ورقة بن نوفل...

سلعتو الٍب خرج هبا، واشَبى ما أراد أف يشَبي، مث أقبل إُف مكة ومعو  @مث باع رسوؿ اهلل  -ز
ن إذا كانت ا٥باجرة واشتد ا٢بر يرى ملكْب يظبلنو م -فيما يزعموف–ميسرة فكاف ميسرة 

 .(٘)الشمس...
يذكروف ىذه ا٢بكايات الشعبية يف   -ويف طليعتهم ابن إسحاؽ-ولعل الذي جعل ا٤بؤرخْب 

كتبهم أهنا حكايات تداو٥با الناس فيما بينهم، فبل حرج عليهم إف ىم نقلوىا وكتبوىا مع تصديرىا 
نكر فقد بينوا مصدرىا بكلمة يزعموف، إللقاء التبعة على الناس ال على ا٤بؤرخْب، فإذا كاف فيها ما ي

 وإال فهم قد ذكروىا، يستأنس هبا. 
وقد ذكر ابن إسحاؽ يف مغازيو ما أراه يف رأيي يعلل ىذا ا٤بسلك، فقاؿ: حدثِب عبدا٤بلك بن 
راشد عن أبيو قاؿ ٠بعت السائب بن خباب صاحب ا٤بقصورة ٰبدث أنو ٠بع رجبًل ٰبدث عمر ابن 

                              
 .ٖٗٗ/ٖ، وابن كثّب يف البداية ٜٛ/ٔ، ونقلو عنو البيهقي يف الدالئل ٛٛ، وسّبة ابن ىشاـ ٓٔسّبة ابن إسحاؽ  (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٖ، وينظر البداية والنهاية ٜٛسّبة ابن ىشاـ  (ٕ)
لػػو ابػػن سػػيد النػػاس يف ، ونقٕٖٛ/ٖ، وابػػن كثػػّب ٕٓٔ/ٔ، ونقلػػو عنػو البيهقػػي ٜٔ، وسػػّبة ابػػن ىشػػاـ ٜٔسػّبة ابػػن إسػػحاؽ  (ٖ)

 ( عن الزبّب بن بكار.ٖٓ-ٜٕ/ٔعيوف األثر )
 .ٜٙسّبة ابن ىشاـ  (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٖ، وابن كثّب ٚٙ/ٕ، ونقلو عنو البيهقي يف الدالئل ٚٓٔ، وسّبة ابن ىشاـ ٜ٘سّبة ابن إسحاؽ  (٘)
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وما ٝبع من أمر قومو وإخراجو خزاعة وبِب بكر من  ا٣بطاب وىو خليفة حديث قصي بن كبلب،
 .(ٔ)مكة وواليتو البيت وأمر مكة، فلم يرد ذلك عليو وَف ينكره

للمؤرخْب أف يذكروا ىذه األخبار،  -يف رأيي–فقولو "فلم يرد ذلك عليو وَف ينكره" رٗبا سوغ 
ن فيها ما ينكر وإال فإف العهدة ال حرج يف روايتها إف َف يك -وإف كانت ٩با تتداوؿ بْب الناس–فإهنا 

 على الناس الذين شاعت بينهم وتداولوىا.
 تفسد املؤزخني بأخبًز غري مْجْدٗ عيد احملدثني: -5

 من ذلك على سبيل ا٤بثاؿ:
من مكة إُف ا٤بدينة وذكر األماكن الٍب مر هبا، فقد ورد ذلك  @وصف طريق ىجرة النيب  -أ

 .(ٗ)قدي، والوا(ٖ)، وابن إسحاؽ(ٕ)عن عروة
 .(ٙ)، وطريقو إُف غزوة بدر(٘)يف غزوة العشّبة @وكذلك وصف ابن إسحاؽ لطريقو 

فيما يعرؼ بػ"دستور ا٤بدينة" أو  (ٚ)لليهود يف ا٤بدينة وكتابتو يف ذلك كتاباً  @موادعة النيب  -ب
 .(ٛ)"صحيفة ا٤بدينة" أو "وثيقة ا٤بدينة"

 .(ٜ)وف إسنادومن ا٤ببلحظ أف ا٤بؤرخْب ساقوا ىذه األخبار بد

                              
 .٘ٚسّبة ابن ىشاـ،  (ٔ)
 ط بيت األفكار. ٘ٛ/ٔط القدسي،  ٕٕٕ-ٕٕٔ، وذكره عنو الذىيب يف السّبة، ص ٖٓٔمغازي عروة ص  (ٕ)
 ٛ/ٖ، ولكػػػِب وجػػػدت ا٢بػػػاكم يف ا٤بسػػػتدرؾ ٔٚٗ-ٓٚٗ/ٗ، ونقلػػػو عنػػػو ابػػػن كثػػػّب يف البدايػػػة ٕٛٚ-ٕٚٚسػػػّبة ابػػػن ىشػػػاـ  (ٖ)

أخرجو من طريق ابن إسػحاؽ لكػن مسػنداً إُف عائشػة لكػن يف إسػناد ا٢بػاكم مسػروؽ بػن ا٤برزبػاف، صػدوؽ لػو أوىػاـ كمػا يف 
 .ٖٕٗ/ٕتقريب التهذيب 

 .ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٔطبقات ابن سعد  (ٗ)
 .ٖٓ/٘، ونقلو عنو ابن كثّب يف البداية ٖٓ٘سّبة ابن ىشاـ ص  (٘)
 .ٜٙ-ٛٙ/٘، ونقلو عنو ابن كثّب يف البداية ٜٖ٘سّبة بن ىشاـ ص  (ٙ)
ن كثػّب ، وابػٜٕٕ-ٕٕٚ/ٔ، ونقلو عنػو ابػن سػيد النػاس يف عيػوف األثػر ٕٙٛ-ٕٗٛذكره ابن إسحاؽ، سّبة ابن ىشاـ ص  (ٚ)

ٗ/٘٘٘-٘٘ٛ. 
، ٗ، دار النفػائس، بػّبوت، طٔٗ-ٜٖينظر ٦بموعػة الوثػائق السياسػية للعهػد النبػوي وا٣ببلفػة الراشػدة، ٧بمػد ٞبيػد اهلل، ص  (ٛ)

 ـ.ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ
األثر  أما صحيفة ا٤بدينة فقد ذكر ابن سيد الناس أف ابن أيب خيثمة ساقها بإسناده إُف الصحايب عمرو بن عوؼ ا٤بزٓف، عيوف (ٜ)

 .ٜٕٕ/ٔاألثر 
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ىذا على سبيل اإلٝباؿ ما ترتب على منهج ا٤بؤرخْب يف عدـ اشَباط شروط بوجو عاـ فيمن 
 يرووف عنو السّبة فنتج عن ذلك وجود الضعيف بأنواعو يف كتبهم.

وا٢بق أف بعض احملدثْب ٤با أراد أف يكتب يف السّبة كتابة ذات تسلسل من ا٤بولد إُف الوفاة فعل 
ىػ( يصنف السّبة يف أوؿ كتابو الثقات فيقوؿ: "فأوؿ ٖٗ٘ؤرخوف، فهذا ابن حباف )مثل ما يفعل ا٤ب

، (ٔ)ومولده ومبعثو وىجرتو إُف أف قبضو اهلل تعاُف إُف جنتو" @ما أبدأ يف كتابنا ىذا ذكر ا٤بصطفى 
، كما يسوؽ ا٣برب الضعيف، يقوؿ يف خرب وصف (ٕ)، فيسوؽ كثّباً من األخبار بدوف إسناد(ٔ)جنتو"

ٱبرب بإسناد –٤بنقوؿ عن ىند بن أيب ىالة، أخربنا عمر بن سعيد عن سناف الطائي ا @وصف النيب 
. كما تربز عنده النزعة االستقصائية اإلحصائية (ٖ)ثنا سفياف بن وكيع..." -ليس لو يف القلب وقع

فيذكر أ٠باء أوائل من أسلم وأ٠باء من ىاجروا إُف ا٢ببشة وأصحاب العقبة األوُف، وتسمية من شهد 
@رًا مع رسوؿ اهلل بد

ثبلٜبائة  @. ويقوؿ: "فجميع من شهد بدرًا من ا٤بسلمْب مع رسوؿ اهلل (ٗ)
وثبلثة عشر رجبًل: ثبلثة وٜبانوف رجبًل من ا٤بهاجرين وستوف رجبًل من األوس، ومائة وسبعوف رجبلً 

 .(٘)من ا٣بزرج
ؼ كثّبًا أماـ صفة من لكن ينبغي أف نذكر أنو قد ترتب على ىذا ا٤بنهج أعِب منهج عدـ الوقو 

يروي عنو األخبار سواًء كاف ذلك من ا٤بؤرخْب أو احملدثْب الذي رأوا أف بإبرازىم سند ا٣برب قد برأت 
 . (ٙ)عهدهتم

 قد ترتب على ى ا المنهج نتائج سيئة أبرزىا:
تسرب األحاديث الشديدة الضعف بل أحيانًا ا٤بوضوعة إُف كتب السّبة وخاصة كتب  -أ

٣بصائص والشمائل، بل إف بعض ا٤بصنفْب كاف ينص على ىذا عند سوؽ األخبار، فيقوؿ الدالئل وا
من ا٤بعجزات والدالئل يقوؿ عن  @السيوطي  عن آثار ساقها ٙبت باب ما ظهر يف ليلة مولده 

آثار ساقها عن أيب نعيم يف دالئل النبوة: "ىذا األثر واألثراف قبلو فيها نكارة شديدة، وَف أورد يف  
يب ىذا أشد نكارة منها، وَف تكن نفسي لتطيب بإيرادىا لكِب تبعت ا٢بافظ أبا نعيم يف كتا

                              
 ، والسّبة عنده تقع يف ا١بزء األوؿ ونصف ا١بزء الثآف.ٓٔ/ٔالثقات  (ٔ)
 بل إف العهد ا٤بدٓف يسوؽ أخباراً كثّبة منو بدوف إسناد. ٙٚ-ٕٚ، ٗ٘، ٙٗ-ٗٗ، ٖٛ/ٔينظر  (ٕ)
 .٘ٗٔ/ٕالثقات  (ٖ)
 على الَبتيب. ٕٚٓ-ٕٛٔ، ٜ٘-ٜٗ، ٖٙ-ٛ٘، ٗ٘-ٕ٘/ٔينظر الثقات  (ٗ)
 .ٕٚٓ/ٔ الثقات (٘)
 .٘ٛ-ٗٛوما سبق ص  ٚٚ/ٗينظر لساف ا٤بيزاف  (ٙ)
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ىػ: "وقد أورد ا٢بافظ أبوبكر البيهقي حديثاً ٜ. بل إف ابن كثّب يقـو يف عاـ الوفود سنة (ٔ)ذلك"
 .(ٕ)نو"غريباً جداً بل منكراً أو موضوعاً، ولكّن ٨برجو عزيز أحببنا أف نورده كما أورده والعجب م

ىػ( ومؤلفو "الشفا": "تواليفو نفيسة وأجلها وأشرفها  ٗٗ٘ويقوؿ الذىيب عن القاضي عياض )
كتاب "الشفا" لوال ما قد حشاه باألحاديث ا٤بفتعلة، عمل إماـ ال نقد لو يف فن ا٢بديث وال ذوؽ، 

ة ألواف. ونبينا واهلل يثيبو على حسن قصده، وينفع بػ "شفائو" وقد فعل، وكذا من التأويبلت البعيد
صلوات اهلل عليو وسبلمو غِب ٗبدحة التنزيل عن األحاديث، وٗبا تواتر من األخبار عن اآلحاد، 
وباآلحاد النظيفة األسانيد عن الواىيات، فلماذا يا قـو نتشبع با٤بوضوعات؟ فيتطرؽ إلينا مقاؿ ذوي 

 .(ٖ)الغل وا٢بسد"
ا ا٤بسلك: "ا٢بقيقة أف الكاتبْب يف الرسوؿ ويقوؿ الشيخ عبداهلل التليدي موضحًا مفاسد ىذ

األعظم، عليو الصبلة والسبلـ، يف بعض مؤلفاهتم منكرات وموضوعات، يكشف عنها النقد وقواعد 
ا٢بديث، ولؤلسف فإف عدـ الشك يف مثل ىذه ا٤بصنفات واالغَبار هبا حجب عن األمة الصورة 

نبوة يف حياتو وجهاده، وتسللت إُف األمة يف صفاتو وأخبلقو ومبلمح ال @الصحيحة لرسوؿ اهلل  
الكثّب من خرافات اإلسرائيليْب وضبلالت القاصرين ومفَبيات الوضاعْب، وىاـ القراء طويبًل بْب 
أساطّب الروايات الٍب تنتقل بالرسوؿ من إنسانيتو ونبوتو ا٤بشرقة إُف رمز للغوامض ومتجمع للغرائب، 

ؿ اهلل أف يعرفو الناس وأف يؤمنوا بو. واختلط األمر فلم ىكذا تريد بعض مؤلفات ا٤بسلمْب لرسو 
 تعرؼ حقيقة من افَباء، وال معجزة من أسطورة بل واقٌع من خياؿ.

وال ٱبفى ما يف ىذا التجاوز للمعقوؿ وا٣ببط يف ا٤بنقوؿ من مفاسد تضر باإلسبلـ وبشخصية 
مستشرقْب ومستغربْب، وعاَف الرسوؿ، وخاصة يف مثل عصرنا الذي يضج ٖبصـو ا٢بق واإلسبلـ من 

خوارؽ   @غريب مثل "جوستاؼ لوبوف" ال يتواْف أف يعلن "أف ا٤بسلمْب نسبوا إُف رسوؿ اهلل 
 .(ٗ)كثّبة"
 ورود روايات دار حولها جدٌل كبير بين العلماء: -ب

                              
 ، ط دار ا٤بعرفة، بّبوت، طبعة مصورة.ٜٗ/ٔا٣بصائص الكربى  (ٔ)
 .ٕٓٗ-ٛٔٗ/٘(، وا٣برب يف دالئل النبوة ٖٖٚ/ٚالبداية و النهاية ) (ٕ)
 ، ط بيت األفكار.ٖٜٕٛ/ٕ، ط الرسالة ٕٙٔ/ٕٓالسّب  (ٖ)
 .ٚى ص مقدمة هتذيب ا٣بصائص الكرب  (ٗ)



 

 الســـيــرة النبويـــة                
 

 

97 

كاف يف ا٤بسجد يف ٝباعة من   @وأبرز ىذه الروايات قصة الغرانيق، والٍب ملخصها: أف النيب 
 لمْب وا٤بشركْب وكاف يقرأ سورة النجم، حٌب إذا قرأ }ا٤بس

    
   :النجم[}ٜٔ-ٕٓ ]

فقاؿ عن األصناـ مادحاً ٥با: "تلك الغرانيق العلى وإفَّ  @تكلم الشيطاف بصوت يشبو صوت النيب 
ا٤بشركوف بذلك وسجدوا مع النيب عند تبلوة آية السجدة يف آخر سورة  شفاعتهن لَب٘بي" ففرح

 . (ٔ)النجم
، والطربي يف (٘)،  والواقدي(ٗ)وابن إسحاؽ (ٖ)وموسى بن عقبة (ٕ)فقد رواىا عروة بن الزبّب

، (ٜ)، وابن سيد الناس يف عيوف األثر(ٛ)، ابن األثّب يف الكامل(ٚ)، والبيهقي يف الدالئل(ٙ)تارٱبو

 .(ٓٔ)ذىيب يف التاريخوال
وقد اختلف العلماء يف ىذه القصة: فهناؾ من يقويها مع تأويلها ٗبا يناسب مقاـ النبوة، وىناؾ 

 . (ٔ)من يردىا ويبطلها

                              
ىذه ىي خبلصة القصة مع اختبلؼ يف الروايات وقد وردت بألفاظ وطرؽ ٨بتلفة. وىي موجودة يف كتب التفسّب الٍب تفسر  (ٔ)

-ٔٗٗ/٘، وذكرنػػا ابػػن كثػػّب يف تفسػػّبه ٔٔٙ-ٖٓٙ/ٙٔمػػن سػػورة ا٢بػػج، أخرجهػػا الطػػربي  ٕ٘با٤بػػأثور عنػػد تفسػػّب اآليػػة 
 (.ٕٙٗ-ٔٙٗ/ٖ، والشوكآف يف تفسّبه )ٕٖ٘-ٕٗ٘/ٓٔ، والسيوطي يف الدر ا٤بنثور ٖٗٗ

 .ٙٓٔكما يف ا٤بغازي لو الٍب ٝبعها الدكتور األعظمي   (ٕ)
 من طريقو. ٜٕٔ-ٕ٘ٛ/ٕأخرجها البيهقي يف الدالئل  (ٖ)
، وقد رواىا ٖٜٕ/ٛ، وابن حجر يف فتح الباري ٖٗٗ/٘( وابن كثّب يف تفسّبه ٜٕٙ/ٕنص على ذلك البيهقي يف الدالئل ) (ٗ)

 .ٛٚٔ-ٚٚٔ، وىي موجودة يف ا٤بغازي البن إسحاؽ ٙبقيق الدكتور سهيل زكار ٖٖٚ/ٕمن طريقو يف تارٱبو الطربي 
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٔرواىا عنو ابن سعد يف الطبقات  (٘)
 من طريق ٧بمد بن إسحاؽ ومن طريق أيب معشر ٪بيح بن عبدالرٞبن السندي. ٖٔٗ-ٖٖٚ/ٕوقد رواىا يف تارٱبو  (ٙ)
 .ٜٕٔ-ٕ٘ٛ/ٕوسى بن عقبة، الدالئل أخرجها من طريق م (ٚ)
 .ٗٚٙ-ٖٚٙ/ٔالكامل يف التاريخ  (ٛ)
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٔعيوف األثر  (ٜ)
 ط بيت األفكار الدولية. ٔ٘/ٔ، ٗٔٔ-ٕٔٔالسّبة ط القدسي، ص  (ٓٔ)
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القاضي عياض يف الشفا، فقاؿ مبينًا كيف تسربت إُف   -(ٕ)وردىا ىو ا٢بق–ومن أبرز من ردىا 
ا حديث َف ٱبرجو أحد من أىل الصحة وال رواه ثقة كتب السّبة والتاريخ والتفسّب: "يكفيك أف ىذ

بسند سليم متصل وإ٭با أُولع بو وٗبثلو ا٤بفسروف وا٤بؤرخوف ا٤بولعوف بكل غريب ا٤بتلقفوف من الصحف 
كل صحيح وسقيم، ومن حكيت ىذه ا٢بكاية عنو من ا٤بفسرين والتابعْب َف يسندىا أحد منهم وال 

فيها ضعيفة واىية، وا٤برفوع فيو حديث شعبة عن أيب بشر عن رفعها إُف صاحب وأكثر الطرؽ عنهم 
كاف ٗبكة...   @أف النيب  -فيما أحسب، الشك يف ا٢بديث–سعيد بن جبّب عن ابن عباس قاؿ 

بإسناد متصل ٯبوز  @. قاؿ أبوبكر البزار: "ىذا ا٢بديث ال نعلمو يروي عن النيب (ٖ)وذكر القصة
ال أمية بن خالد وغّبه يرسلو عن سعيد ابن جبّب، وإ٭با يعرؼ ذكره إال ىذا. وَف يسنده عن شعبة إ

أنو ال يعرؼ من طريق ٯبوز ذكره  ~عن الكليب عن أيب صاٌف عن ابن عباس. فقد بْب لك أبوبكر 
سوى ىذا، وفيو من الضعف ما نّبو عليو مع وقوع الشك فيو، كما ذكرناه، الذي ال يوثق بو وال 

 .(ٗ)حقيقة معو"
ضي عياض أف حديث الغرانيق "٩با أولع بو وٗبثلو ا٤بفسروف وا٤بؤرخوف ا٤بولعوف فقد وّضح القا

 بكل غريب، ا٤بتلقفوف من الصحف كل صحيح وسقيم".

                                                                                           
اً من ، لكن كثّب ٕ٘٘/ٓٔ، و السيوطي يف الدر ا٤بنثور ٜٕٗ-ٕٜٕ/ٛمن ماؿ إُف تقويتها ا٢بافظ ابن حجر يف فتح الباري  (ٔ)

، ٜٕ٘-ٕٛ٘/ٕالعلمػػػاء يبطلوهنػػػا: ينظػػػر الناسػػػخ وا٤بنسػػػوخ يف كتػػػاب اهلل عػػػز وجػػػل واخػػػتبلؼ العلمػػػاء يف ذلػػػك، للنحػػػاس 
، وحواشػػي احملقػػق عليػػو،  وفػػتح القػػدير ٜٕٗ-ٕٗٗ/ٗٔ، وتفسػػّب القػػرطيب ٖٗٓٔ-ٖٓٓٔ/ٖوأحكػػاـ القػػرآف البػػن العػػريب 

من وضع الزنادقة. وينظر كذلك: السّبة النبوية يف الصحيحْب  حيث نقل الشوكآف قوؿ ابن خزٲبة: إف ىذه القصة ٕٙٗ/ٖ
 .ٜٕ٘-ٕ٘ٛوعند ابن إسحاؽ الدكتور سليماف بن ٞبد العودة ص 

أحسػػن مػػن وقفػػت علػػى رده إلبطا٥بػػا يف العصػػر ا٢بػػديث العبلمػػة الػػدكتور ٧بمػػد أبػػو شػػهبة يف السػػّبة النبويػػة يف ضػػوء القػػرآف  (ٕ)
، وتعليػػػػق الػػػػدكتور األعظمػػػػي علػػػػى مغػػػػازي عػػػػروة ص ٖٔٔ-ٔٔٔة للغػػػػزاِف ص ، وينظػػػػر فقػػػػو السػػػػّب ٖٗٚ-ٖٗٙ/ٔوالسػػػػنة 

 .ٕٙٓ-ٜٜٔ، والسّبة النبوية يف ضوء ا٤بصادر األصلية ص ٛٓٔ-ٙٓٔ
، وانظر الدر ا٤بنثور ٖٕٗ/ٓٔ( والضياء يف ا٤بختارة ٕٓ٘ٗٔكشف األستار(،  والطربآف يف الكبّب )  -ٖٕٕٙأخرجو البزار ) (ٖ)

ٔٓ/ٕ٘٘. 
 .ٛٚٗ-ٚٚٗ/ٕالشفا  (ٗ)
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 *  * *  *  * 
لكن مع ىذه ا٤بؤاخذات على منهج ا٤بؤرخْب يف كتابة السّبة، إال أنو إحقاقاً للحق فإف يف بعض 

با للَبجيح بْب ا٤برويات ا٤بختلفة عند احملدثْب، أو تقدـ ما دونوه من أحداث السّبة كاف يستشهد 
على بعض ما عند احملدثْب، أو تسلم من النقد الذي َف تسلم منو بعض مرويات احملدثْب، فمن 

 ذلك:
 استشهاد المحدثين بما رواه أصحاب المغازي للترجيح في المختلف فيو:  -1

ىػ ىل  ٚت ا٢بارث يف عمرة القضاء سنة ميمونة بن @مثاؿ ذلك: االختبلؼ يف زواج النيب 
 . (ٔ)تزوجها وىو ٧بـر بالعمرة أـ بعد أف أحّل منها @كاف النيب 

 (ٕ)ميمونة وىو ٧بـر وبُب هبا وىو حبلؿ( @فقد أخرج البخاري حديث ابن عباس: )تزوج النيب 
ابن عباس مث قاؿ: "وزاد ابن إسحاؽ: حدثِب ابن أيب ٪بيح وأباف بن صاٌف عن عطاء و٦باىد عن 

وقد أخرج ابن إسحاؽ ىذا ا٢بديث يف مغازيو هبذا  (ٖ)ميمونة يف عمرة القضاء" @قاؿ: تزوج النيب 
" @اإلسناد بلفظ "أف رسوؿ اهلل  . وقاؿ (ٗ)تزوج ميمونة بنت ا٢بارث يف سفره ذلك وىو ٧بـر

 .(٘)البيهقي: "رواه البخاري... واستشهد برواية ٧بمد بن إسحاؽ بن يسار"
 م ما قالو أىل السير والمؤرخون على ما ىو موجود في الصحيح:تقدي -2

٢بوقًا بو بعد وفاتو  @مثاؿ ذلك: ما أخرجو البخاري يف كوف سودة بنت زمعة أوُف نساء النيب 
@

يف  (ٔ). وىذا ا٢بديث أخرجو ابن سعد يف الطبقات مث نقل قوؿ الواقدي: "ىذا ا٢بديث وىل(ٙ)

                              
، وينظر  ٕٜٖ-ٖٛٛ/ٙ، والبداية  والنهاية ٖٖٙ-ٖٖٓ/ٗوقد جاءت بكّل الروايات الصحيحة، ينظر دالئل النبوة للبيهقي  (ٔ)

-ٚٚٛ، وشػػرح مسػػلم للنػػووي ص ٗٔٔ٘، شػػرح ا٢بػػديث ٓٚ/ٜ(، وٖٚٛٔ، شػػرح ا٢بػػديث )ٕٙ/ٗكػػذلك فػػتح البػػاري 
.، حيث ذكر النووي وابن حجٔٔٗٔ-ٜٓٗٔ، شرح األحاديث ٛٚٛ  ر مذاىب الفقهاء يف نكاح احملـر

 .ٕٛ٘ٗأخرجو البخاري  (ٕ)
يػػػا –( مػػػع أنػػػو لػػػيس علػػػى شػػػرطو يف صػػػحيحو، ولكنػػػو ٜٕ٘ٗأخػػػذ ىػػػذا التعليػػػق مػػػن معلقػػػات البخػػػاري يف صػػػحيحو رقػػػم ) (ٖ)

 خطأ قد انتشر مع أف ا٤بفروض أف الَبقيم يكوف لؤلحاديث ا٤بوصولة يف صحيحو فقط. -لؤلسف
، ونقلػػػػو ابػػػػن كثػػػػّب يف البدايػػػػة والنهايػػػػة ٖٖٓ/ٗوأخرجػػػػو مػػػػن طريقػػػػو البيهقػػػػي يف الػػػػدالئل  ٖٗٙ-ٕٗٙسػػػػّبة ابػػػػن ىشػػػػاـ ص  (ٗ)

ٙ/ٕٛٛ. 
 .ٖٖٔ/ٗالدالئل  (٘)
 .ٕٓٗٔأخرجو البخاري  (ٙ)
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٢بوقًا بو، وتوفيت يف  @حش وىي كانت أوؿ نساء رسوؿ اهلل يف سوقو، وإ٭با ىو يف زينب بنت ج
خبلفة عمر بن ا٣بطاب، وبقيت سودة بنت زمعة إُف أف توفيت يف شواؿ سنة أربع وٟبسْب با٤بدينة 

. وقاؿ ابن (ٕ)يف خبلفة معاوية بن أيب سفياف. قاؿ ٧بمد بن عمر ]الواقدي[: وىذا الثبت عندنا"
 ديث سقط منو ذكر زينت التفاؽ أىل السػػػػّب حجر: "قاؿ ابن بطاؿ: ىذا ا٢ب

 .(ٖ)"@على أف زينب أوؿ من مات من أزواج النيب 
بعض األخبار التي يرويها المحدثون قد يكون فيها أشياء منكرة على حين أنها    -3

 توجد في مرويات المؤرخين:
قي وابن عساكر من وأبرز مثاؿ لذلك خرب ٕبّبى الراىب: فقد أخرجو الَبمذي وا٢باكم والبيه

طريق عبدالرٞبن بن غزواف ا٤بعروؼ بػ"قراد" عن أيب يونس بن أيب إسحاؽ عن أيب بكر بن أيب موسى 
يف أشياٍخ من قريش فلما  @األشعري عن أبيو قاؿ: "خرج أبو طالب إُف الشاـ وخرج معو النيب 

شد الراىب أبا طالب[ حٌب ويف آخره: "فلم يزؿ يناشده ]أي ينا (ٗ)أشرفوا على الراىب..." ا٢بديث
 رّده أبو طالب، وبعث معو أبوبكر ببلاًل". 

وقد نقد الذىيب ىذه الرواية نقدًا شديدًا فقاؿ: "تفرد بو قُراد وا٠بو عبدالرٞبن بن غزواف، ثقة 
احتج بو البخاري والنسائي ورواه الناس عن قراد وحسنو الَبمذي. وىو حديث منكر جداً، وأين كاف 

ابن عشر سنْب، فإنو أصغر من رسوؿ اهلل بسنتْب ونصف، وأين كاف ببلؿ يف ىذا  أبوبكر؟ كاف
الوقت؟ فإف أبابكر َف يشَبه إال بعد ا٤ببعث وَف يكن ولد بعد، وأيضًا فإذا كاف عليو غمامة تظلو  
كيف يتصور أف ٲبيل يفء الشجرة؟ ألف ظل الغمامة يعدـ يفء الشجرة الٍب نزؿ ٙبتها، وَف نر النيب 

كر أبا طالب قط بقوؿ الراىب ]ىذا سيد العا٤بْب، ىذا رسوؿ رب العا٤بْب، يبعثو اهلل رٞبة ذ  @
للعا٤بْب: فقاؿ لو أشياخ من قريش: ما علمك؟[ وال تذكرتو قريش وال حكتو أولئك األشياخ مع توفر 

من  ٮبمهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك، فلو وقع الشتهر بينهم أٲبا اشتهار ولبقي عنده حس  

                                                                                           
 .َٓٙٓٔوِىل فيو وعنو: غلط فيو ونسيو فهو َوِىٌل وىي َوِىلة. الوسيط  (ٔ)
 .٘٘/ٛالطبقات  (ٕ)
( عن عائشة مرفوعاً بلفظ "أسرعكن ٢بوقػاً يب أطػولكن يػداً" قالػت: فكانػت ٕٕ٘ٗلم )وقد أخرجو مس ٖٖٙ/ٖفتح الباري  (ٖ)

 أطولنا يداً زينب، ألهنا كانت تعمل بيدىا وتصدؽ.
 .ٙ-ٗ/ٖوابن عساكر يف تاريخ دمشق  ٕٙ-ٕٗ/ٕ، والبيهقي يف الدالئل ٘ٔٙ/ٕ، وا٢باكم ٕٖٓٙأخرجو الَبمذي  (ٗ)



 

 الســـيــرة النبويـــة                
 

 

111 

النبوة، و٤با أنكر ٦بيء الوحي إليو... وأيضًا فلو أثر ىذا ا٣بوؼ يف أيب طالب ورده كيف كانت 
تطيب نفسو أف ٲبكنو من السفر إُف الشاـ تاجرًا ٣بدٯبة؟ ويف ا٢بديث ألفاظ منكرة تشبو ألفاظ 

 . (ٔ)... إُف آخره" الطرقية، مع أف ابن عائذ روى معناه يف مغازيو دوف قولو: "وبعث معو أبوبكر ببلالً 
وىذا ا٢بديث ساقو ا٤بؤرخوف دوف أف يكوف فيو ما يُنكر فقد ساقو ابن إسحاؽ يف مغازيو بدوف 

 .(ٕ)إسناد وصدره بلفظ "فيما يزعموف" داللة على أنو من القصص ا٤بتداولة بْب الناس
سعد بإسناده ، وأخرجو ابن (ٖ)وأما الواقدي فأخرجو ابن سعد عنو بإسناده عن داود بن ا٢بصْب

 .(ٗ)عن أيب ٦بلز الحق بن ٞبيد مرسبلً 
ولذا فإف معظم ا٤بؤرخْب ساقوا رواية ابن إسحاؽ أواًل مع أهنا بدوف إسناد مث ساقوا بعدىا الرواية 

 (ٙ)وابن سيد الناس يف عيوف األثر (٘)ا٤بسندة وذلك ٤با فيها من نكارة. فعل ذلك الطربي يف تارٱبو
، أما الذىيب فقد ساؽ الرواية ا٤بسندة أواًل ليبْب ما هبا من نكارة مث (ٚ)لنهايةوابن كثّب يف البداية وا

، (ٛ)ساؽ رواية ابن إسحاؽ بعد ذلك مث ساؽ رواية أيب ٦بلز ]وقد رواىا ابن سعد[، ورواية الواقدي
 .(ٜ)أما البيهقي فقد ساؽ الرواية ا٤بسندة مث أتبعها برواية ابن إسحاؽ

رواية ابن إسحاؽ مع أهنا غّب مسندة على رواية احملدثْب وقد توافر  والذي يفسر صنيع من قدـ
فيها اإلسناد، ىو وجود ما يستنكر يف الرواية ا٤بسندة، قاؿ ابن سيد الناس "ففي متنو نكارة وىي 

 .(ٓٔ)ببلاًل" @إرساؿ أيب بكر مع النيب 

                              
-ٓٗٗ/ٖ، والبدايػة والنهايػة ٘٘/ٔ، ط القدسي، وينظػر عيػوف األثػر ٕٛ-ٕٚالة، ص ( ط الرسٜ٘-ٛ٘/ٔالسّبة النبوية ) (ٔ)

ٗٗٔ. 
 .٘ٓٔ-ٖٓٔ، وسّبة ابن ىشاـ ص ٘٘-ٖ٘سّبة ابن إسحاؽ ص  (ٕ)
 .ٔٗٗ/ٖ، ونقلو ابن كثّب يف البداية ٕٔٔ/ٔطبقات ابن سعد  (ٖ)
 من ىذا البحث.     ، وينظر ص   ٕٕٗ/ٖ، ونقلو ابن كثّب يف البداية ٕٓٔ/ٔطبقات ابن سعد  (ٗ)
 .ٜٕٚ-ٕٚٚ/ٕتاريخ الطربي  (٘)
 .٘٘-ٕ٘/ٔعيوف األثر  (ٙ)
 ، وذكر بعد الرواية ا٤بسندة رواية الواقدي ورواية ابن سعد.ٕٗٗ-ٖ٘ٗ/ٖالبداية والنهاية  (ٚ)
 ، ط القدسي.ٖٓ-ٕٙالسّبة النبوية ص  (ٛ)
 .ٜٕ-ٕٗ/ٕالدالئل  (ٜ)
 .٘٘/ٔعيوف األثر  (ٓٔ)
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عليو احملدثوف للَبجيح  ىذه بعض النماذج واألمثلة الٍب توضح أف بعض ما يرويو ا٤بؤرخوف يعتمد
 أو يقدـ على ما رواه احملدثوف، أو ليس فيو ما ينتقد على حْب انتقدت مرويات احملدثْب.

ولكن ىذه النماذج يف ا٢بقيقة قليلة ومعدودة ال ٛبّكن من القوؿ ٕباؿ من األحواؿ بتفوؽ منهج 
هج ا٤بؤرخْب، وال يغض من ا٤بؤرخْب على احملدثْب، بل يظل األمر أف منهج احملدثْب يقدـ على من

 ذلك بعض األمثلة القليلة الٍب ذكرناىا وغّبىا ٩با َف نذكره.
وا٣ببلصة أف منهج احملدثْب أمًب وأحكم وأضبط من منهج ا٤بؤرخْب، لكن السؤاؿ ىو: ما الذي 

 ترتب على كبل ا٤بنهجْب يف مرويات السّبة؟
 ا٢بق أف منهج احملدثْب نتج عنو ما يلي:

ة ١بزء غّب قليل من مرويات السّبة كما ىو ا٢باؿ يف الصحيحْب، لكن يف الوقت توافر الصح -
 نفسو وجود فجوات تارٱبية بْب أحداث السّبة يف كتب احملدثْب.

 أما منهج ا٤بؤرخْب وكتاب السّبة فقد نتج عنو: -
عدد اكتماؿ مراحل السّبة النبوية وعدـ وجود فجوات بْب أحداثها، لكن يف الوقت نفسو وجود 

غّب قليل من ا٤برويات الضعيفة وا٤بنكرة وا٤بنقطعة والٍب ليس ٥با إسناده، بل وا٤بوضوعة يف بعض 
 األحياف.

إذف ٫بن أماـ منهجْب كل منهما فيو ما ليس يف اآلخر، وإف كاف منهج احملدثْب أقوى وأعلى 
 من ا٤بنهجْب معاً يف ذلك؟وأوثق، إذف: ما ا٤بنهج ا٤بقَبح لكتابة السّبة يف العصر ا٢بديث لبلستفادة 

البد أف أف نقرر أواًل أف السّبة النبوية كانت ٗبنأى عن التحريف والتهويل وا٤ببالغة و٫بو ذلك ٩با 
أصاب غّبىا من السّب، وذلك أف روادىا األوائل كانوا من كبار احملدثْب مثل عروة بن الزبّب والزىري، 

ميذ الزىري ومن جاء بعدىم، والشك أف ىذا أو كاف معظمهم من أىل الثقة والضبط كبعض تبل
وّفر لكتب السّبة يف ٦بملها مناىج واضحة وقواعد جادة وأسسًا قوية، ٩با نتج عنو أف السّبة عند 

تتطابق مع السّبة يف كتب ا٢بديث يف كثّب من  -وىي العمدة يف كتب السّبة–٧بمد بن إسحاؽ 
 .(ٔ)األصوؿ والتفاصيل

                              
. وينظػر تطبيقػاً لػػذلك يف: السػّبة النبويػة يف الصػحيحْب وعنػد ابػن إسػػحاؽ ٘ٙ، ٖ٘، ٗٗ/ٔنبويػة الصػحيحة ينظػر السػّبة ال (ٔ)

 دراسة يف العهد ا٤بكي. الدكتور سليماف بن ٞبد العودة.
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 السيرة مع ا ستفادة من المنهج المحدثين والمؤرخين معاً؟  ةكتابإذن ما المنهج المقترح ل
 الذي أراه أف ىذا ا٤بنهج يتلخص يف النقاط التالية:

ا١بمع بْب مرويات السّبة عند ا٤بؤرخْب وعند احملدثْب إذا توافرت الصحة أو القبوؿ يف كل  -ٔ
 .منهما بشرط أال يكوف ىناؾ تعارض بينهما ٲبنع من ا١بمع بينهما

ومثاؿ ذلك إسبلـ سلماف الفارسي: فقد ساؽ البخاري إسبلمو يف باب إسبلـ سلماف الفارسي 
من كتاب مناقب األنصار، وأخرج ٙبتو ثبلثة أحاديث منها ا٢بديثاف التالياف: قاؿ سلماف: أنو  <

ـَ ُىْرُمزَ (ٔ)تداولو بضعة عشر من رب إُف رب لبيوع: وكاف قد علق يف كتاب ا (ٕ). وقاؿ: أنا من رَا
لسلماف "كاتب" مث قاؿ البخاري:  @علق قوؿ النيب  –باب شراء ا٤بملوؾ من ا٢بريب وىبتو وعتقو 

 .(ٖ)وكاف حراً فظلموه وباعوه
. وقد قاؿ ابن حجر: "ووجو تعلق ىذه (ٗ)مطولة <وقد روى ابن إسحاؽ قصة إسبلـ سلماف 

ف األحاديث الٍب وردت يف سياؽ األحاديث بإسبلـ سلماف ]الٍب ساقها البخاري[ اإلشارة إُف أ
 .(٘)قصتو ما ىي على شرط البخاري يف الصحيح وإف كاف إسناد بعضها صا٢باً"

إذف ٲبكن ا١بمع بْب ىذه الروايات، فقد أفادت رواية البخاري عدد الذين ملكوا سلماف وكاف 
رقبتو حٌب مّن ٥بم عبداً، على حْب جاءت رواية ابن إسحاؽ تفصل كيف كاف انتقالو بْب من ملكوا 

 اهلل عليو باإلسبلـ مث العتق.
، فهي واحدة (ٕ)وعند البخاري يف صحيحو (ٔ)ومن ىذا القبيل غزوة ا٢بديبية عند ابن إسحاؽ

عندٮبا إال بعض االختبلفات البسيطة بينهما، قاؿ ابن كثّب بعد أف ساؽ رواية ابن إسحاؽ أوالً: 

                              
 .ٜٖٙٗصحيح البخاري  (ٔ)
 .ٜٖٚٗصحيح البخاري  (ٕ)
 .ٕٕٚٔىذا التعليق فوؽ ا٢بديث  (ٖ)
، وأٞبػد بػػن ٓٛ-٘ٚ/ٗرواه مػن طريػق ابػن إسػػحاؽ كػل  مػن ابػن سػػعد يف الطبقػات  ، وقػػدٕٙٔ-ٕٔٔسػّبة ابػن ىشػاـ ص  (ٗ)

، والطػػربآف يف ٕٚ٘-ٜٕٗ/ٔ، وابػػن حبػػاف يف الثقػػات ٕٓٓ٘، ٜٜٕٗ، والبػػزار يف مسػػنده ٖٖٕٚٚ/ٜٖحنبػػل يف ا٤بسػػند 
يف سػػػّب أعػػػبلـ ، والػػػذىيب ٕٜ/ٕ، ويف دالئػػػل النبػػػوة ٖٓٗ، ٕٕٖ/ٓٔ، والبيهقػػػي يف السػػػنن ٘ٙٓٙ/ رقػػػم ٙا٤بعجػػػم الكبػػػّب 

، وغّبىم. ينظر ٚبريج ا٢بديث يف مسند أٞبد بن حنبل، ط الرسالة، وإسناد ىذا ا٢بديث حسن فقد ٔٔ٘-ٙٓ٘/ٔالنببلء 
 صرّح ابن إسحاؽ بالتحديث.

 ط الرياف. ٕٖ٘/ٚفتح الباري  (٘)
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٨بالفة يف بعض  -كما سيأيت–سياؽ البخاري ٥بذه القصة، ويف  ~"ىذا سياؽ ٧بمد بن إسحاؽ 
 .(ٖ)األماكن ٥بذا السياؽ، كما سَباىا إف شاء اهلل تعاُف

وكذلك األمر يف قصة اإلفك، فقد ساقو ابن كثّب بسياؽ ٧بمد بن إسحاؽ مث قاؿ: "وىذا 
 .(ٗ)ا٢بديث ٨برج يف الصحيحْب عن الزىري، وىذا السياؽ فيو فوائد ٝبة"

٦باؿ للجمع بْب ا٤برويات عند احملدثْب وعند ا٤بؤرخْب، قدمت مرويات إذا َف يكن ىناؾ  -ٕ
 احملدثْب إذا توافر فيها الصحة أو القبوؿ.

ومثاؿ ذلك تقدٔف ما يف الصحيحْب من موت أيب طالب على الكفر، على ما يف سّبة ابن 
 .(٘)إسحاؽ من أنو نطق بكلمة التوحيد قبل موتو

 الصحيحْب أف عدد ا٤بسلمْب يف غزوة ا٢بديبية ألف وأربعمائة ومثاؿ ذلك أيضًا تقدٔف ما ورد يف
 .(ٚ)على ما ورد عند ابن إسحاؽ أهنم سبعمائة (ٙ)أو أكثر
وأما األحاديث الضعيفة ا٤بتعلقة بالسّبة سواء أكانت عند احملدثْب أو ا٤بؤرخْب فإنو ٲبكن أف  -ٖ

 نتعامل معها وفق ما يلي:
عف وال يتعلق بو حكم شرعي ويسد فجوة من فجوات إذا كاف ا٢بديث غّب شديد الض -أ

 السّبة ال يسدىا وجود حديث صحيح أو مقبوؿ، فإننا نذكره مع بياف ضعفو. 
@مثاؿ ذلك خرب إرضاع حليمة السعدية النيب 

. قاؿ ابن كثّب: "وىذا ا٢بديث قد روى من (ٔ)
 . (ٕ)غازي"طرؽ أخر، وىو من األحاديث ا٤بشهورة ا٤بتداولة بْب أىل السّب وا٤ب

                                                                                           
 .ٓٔٙ-ٖٓٙسّبة ابن ىشاـ  (ٔ)
 (.ٕٖٕٚ-ٖٕٔٚصحيح البخاري ) (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٙالبداية والنهاية  (ٖ)
، ويف سػػػّبة ابػػػن ىشػػػاـ ٕٕٓٚ، ومسػػػلم ٓ٘ٚٗ، ٔٗٔٗ، ٕٕٔٙوا٢بػػػديث يف صػػػحيح البخػػػاري  ٜٜٔ/ٙالبدايػػػة والنهايػػػة  (ٗ)

ٜ٘ٙ-ٙٓٓ. 
 من ىذا البحث. ٜٛينظر ص  (٘)
-ٙ٘ٛٔ، وصػحيح مسػلم األحاديػث ٛ٘ٔٗ-ٓ٘ٔٗصحيح البخاري: باب غزوة ا٢بديبية من كتاب ا٤بغػازي، األحاديػث  (ٙ)

ٔٛ٘ٛ. 
 .ٖٓٙشاـ ص سّبة ابن ى (ٚ)
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وقد قيدت ما سبق بأنو يسد فجوة من مراحل السّبة، وذلك تنبيهاً على ما ىو موجود يف كتب 
 -كما يقوؿ األستاذ ٧بمد عبداهلل السماف–السّبة "من اإلطناب إُف درجة ا٢بشو يف بعض األحياف 

يها إُف اإلرىاصات وما أشّب ف -صلوات اهلل وسبلمو عليو–وٖباصة يف الفَبة الٍب سبقت بعثة الرسوؿ 
 .(ٖ)الٍب نبأت ٗبولده أو بعثتو وا٣بوارؽ الٍب صاحبتو منذ أف ٞبلت بو أمو مث ولدتو..."

ومن مث كاف ىذا القيد يستبعد الروايات الضعيفة الٍب ال تسد فجوة يف السّبة النبوية، فبل داعي 
مع  -إف كانت ضعيفة–ا لئلكثار منها واألوُف عدـ ذكرىا، فإف كاف البد فمع التنصيص على ضعفه

 بياف درجة ضعفها كذلك.
وال  -وىم طليعة ا٤بؤرخْب–إذا كاف ا٢بديث الضعيف قد أٝبع عليو أىل ا٤بغازي األوائل  -ب

يعارض حديثاً صحيحًا أو حسنًا أو يعارضو يف الظاىر لكن قد ٯبمع بينهما ٝبعًا مقبواًل، فإنِب أرى 
 عليها.  أف يذكر مع ذكر صفاتو السابقة والتنصيص

ويذىب ىذا ا٤بذىب الدكتور فاروؽ ٞبادة، فيقوؿ: "إذا جاء خرب من األخبار يف مصادر السّبة 
النبوية وخاصة كتب ا٤بغازي والسّب ببل إسناد، أو كانت أسانيده ضعيفة وخاصة من جهة اإلرساؿ، 

ٍَ يف نص صحيح موثق ما يعارضو، فالذي أراه أف ىذا اإلٝباع واالتفاؽ ين هض هبذا ا٣برب وَف يأِت
من أىم  –ويقويو، وٯبعلنا نركن إليو، وإف انتشار ا٣برب يف حلقات الدرس يف العصر األوُف دوف نكّب 

 . (ٗ)مقويات ا٣برب. وقد تكرر قو٥بم يف السّب وا٤بغازي: أٝبعوا على ىذا واتفقوا عليو"

                                                                                           
، ٓٙٔ-ٛ٘ٔ/ٕ، ومن طريقو الطربي ٜ٘-ٜٗ، وكما يف سّبة ابن ىشاـ ص ٕٛ – ٕٙأخرجو ابن إسحاؽ يف سّبتو ص  (ٔ)

(، والبيهقػػػي يف ٜٗ، وأبػػػو نعػػػيم يف دالئػػػل النبػػػوة )٘ٗ٘/ٕٗ، والطػػػربآف يف ا٤بعجػػػم الكبػػػّب ٖٖ٘ٙوابػػػن حبػػػاف يف صػػػحيحو 
-ٛٓٗ/ٖمػػن طريػػق الواقػػدي. وينظػػر البدايػػة والنهايػػة  ٕ٘ٔ/ٔٔات . وأخرجػػو ابػػن سػػعد يف الطبقػػٖٙٔ-ٕٖٔ/ٔالػػدالئل 

ٕٗٔ. 
وقد ذكر احملققوف أنو يف إحدى ٨بطوطات الكتاب بعد ىذا الكبلـ ما يلي: وليس ىو يف شيء من  ٕٔٗ/ٖالبداية والنهاية  (ٕ)

 .ٛالكتب ا٤بعتمد عليها بنقل صحيح، ينظر ا٢باشية 
قدٲبة، ٧بمد عبداهلل السماف، ضمن الكتاب التذكاري للمؤٛبر العا٤بي الرابع للسّبة والسنة ٙبفظات على كتب السّبة النبوية ال (ٖ)

 .ٖ٘ٗـ، ص ٜ٘ٛٔىػ/ نوفمرب ٙٓٗٔالنبوية الشريفة، صفر 
 .ٖٕٔمصادر السّبة النبوية وتقوٲبها، ص  (ٗ)
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 طريق ىجرتو إُف هبا وىو يف @وٲبكن التمثيل ىنا بأصل قصة أـ معبد ا٣بزاعية ومرور النيب 
 .(ٕ). فقد قاؿ ابن كثّب عنها: "وقصتها مشهورة مروية من طريق يشدُّ بعضهاً بعضاً"(ٔ)ا٤بدينة
قد يكوف ا٢بديث ضعيفًا ويقـو مقامو حديث صحيح لكن يف الضعيف زيادة كتفصيل  -ج

لناحية مع ٦بمل أو تعيْب مبهم أو ٙبديد تاريخ أو ٫بو ذلك، فيذكر ىذا ا٢بدث الضعيف من ىذه ا
 التنصيص على ضعفو وبياف درجتو يف الضعف لكي يكوف مسوقاً من باب االستئناس بو. 

وقد فعل ذلك ٝباعة من ا٤بصنفْب يف السّبة كالبيهقي يف الدالئل وابن كثّب يف البداية والنهاية، 
ال وكذلك عمل ا٢بافظ ابن حجر يف فتح الباري، وىذا ا٤بسلك مشهور معروؼ منتشر يف الكتب 

 ٰبتاج إُف ضرب أمثلة.
أما األحاديث الشديدة الضعف والواىية وا٤بنكرة فبل تذكر مطلقاً، فإف كاف والبد فتذكر يف  -د

 أضيق ا٢بدود مع النص على درجتها وبياف الغرض من سوقها وذكرىا.
أما األخبار ا٤بوضوعة فبل ٯبوز ذكرىا أبداً. ومن أمثلة ىذه ا٤بوضوعات ما ذكرتو كتب  -ىػ

ٞبارًا أ٠باه يعفورًا ملكو يف فتح خيرب. قاؿ ابن ا١بوزي: "لعن اهلل  @من تكليم النيب  (ٖ)الدالئل
 .(٘)وقاؿ الذىيب: "خرب باطل" (ٗ)واضعو، فإنو َف يقصد إال القدح يف دين اإلسبلـ"

مما سبق من ضوابط المنهج المقترح لكتاب السيرة فإنني أرى أنو قد ينتج عنها ثالثة  
 كتب:
السّبة النبوية الٍب توافرت يف مروياهتا القبوؿ سواء أكانت صحيحة أـ الكتاب األول:  -1

حسنة، ويضاؼ إليها ا٤برويات الضعيفة الٍب ٲبكن هبا سد الفجوات بْب مراحل السّبة وكذلك 
ا٤برويات الضعيفة الٍب توضح ما يف ا٤برويات ا٤بقبولة من ٦بمل أو مبهم أو ٫بو ذلك مع النص على 

 ات ا٤برويات صحًة وحسناً وضعفاً. وىذا الكتاب أطلق عليو: السّبة النبوية الكاملة.درج

                              
رواىػا الواقػدي مسػندة كمػا يف طبقػات ، و ٖٜٗ/ٕقصة أـ معبد رواىا ابن إسحاؽ بدوف إسناد كما يف دالئػل النبػوة للبيهقػي  (ٔ)

وغّبٮبػا  ٖ٘ٓٙ، والطػربآف يف ا٤بعجػم الكبػّب ٕٖٕ-ٖٕٓ/ٔ، وللقصة طرؽ أخرى عند ابن سعد ٜٕٛ-ٕٛٛ/ٛابن سعد 
، وقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد وتعقبو الذىيب فقاؿ: ما يف ىذا الطرؽ شيء على ٔٔ-ٜ/ٖوعند ا٢باكم يف ا٤بستدرؾ 
 .ٖٛٛٔ-ٖٚٛٔ(، واإلصابة يف ٛبييز الصحابة البن حجر ٔٛٗ-ٕٚٗ/ٗر البداية والنهاية )شرط الصحيح ا.ىػ، وينظ

 .ٕٚٗ/ٗالبداية والنهاية  (ٕ)
 .ٖٖٛ/ٛ، وينظر البداية والنهاية ٖٗٔ/ٔ، وذكره القاضي عياض يف الشفا ٕٛٛأخرجو أبونعيم يف الدالئل  (ٖ)
 .ٜٕٗ-ٖٜٕ/ٔا٤بوضوعات  (ٗ)
 .ٜٕ٘، والفصوؿ يف سّبة الرسوؿ ص ٖٖٛ/ٛنظر البداية والنهاية ، ويٖٗ/ٗميزاف االعتداؿ  (٘)
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ويضم مرويات السّبة النبوية الٍب توافرت فيها شروط الصحة وا٢بسن: أي  الكتاب الثاني: -2
شروط القبوؿ، وفائدة ىذا الكتاب أنو يقتصر على ما كاف مقبواًل من ا٤برويات.  وىذا يفيد جداً يف 

اؿ استنباط األحكاـ واالستدالالت واستخراج العرب والعظات وا٢بكم والسنن اإل٥بية يف األمم ٦ب
والدوؿ و٫بو ذلك ٩با يعرب عنو يف العصر ا٢بديث بفقو السّبة. وىذا ال يكوف إال بعد التأكد من 

 صحة ا٤برويات وقبو٥با.
٦بااًل صا٢بًا لذلك، ألنو إ٭با إال أنو ليس  -وإف كاف موجودًا يف السّبة–أما ا٢بديث الضعيف 

 سيق من أجل االستئناس بو ال االستدالؿ بو واالستنباط منو. 
 وىذا الكتاب أطلق عليو: السّبة النبوية الصحيحة.

ويضم مرويات السّبة صحيحها وضعيفها وموضوعها، وفائدة ىذا  الكتاب الثالث: -3
ياف درجاهتا مع ترتيبها على النحو التاِف: الكتاب أنو يشمل بْب دفتيو ٝبيع مرويات السّبة مع ب

 الصحيحة مث الضعيفة مث ا٤بوضوعة. ومن مث يُتمكن من معرفة درجة ا٣برب ا٤براد ٕبثو. 
وىذا الكتاب قد يكوف ضخماً جداً، إال أنو ُٕبسن ترتيبو ودقة فهرستو وتنوعها ٯبعل البحث فيو 

 سهبلً غّب صعب.
فة وكذلك ا٤بوضوعة يف كتاب أفضل وأحسن، لكونو أسهل يف قد يقاؿ: إف إفراد ا٤برويات الضعي

معرفة درجة ا٣برب أقوؿ: ىذا أمر جيد، لكنِب أريد من الباحث عن ا٣برب أف يعرؼ ا٣برب الصحيح أو 
ا٤بقبوؿ بعد أو قبل أف يعرؼ ا٣برب الضعيف، ألنو يف رأيي ال ٰبسن االكتفاء ٗبعرفة ا٣برب الضعيف يف 

فضل أف يضاؼ إُف ذلك معرفة ا٣برب الصحيح ا٤بتعلق بو. فمثبًل ال يستحسن أف السّبة، وإ٭با من األ
ُيكتفى بأف يُعرؼ أف قصة الغرانيق باطلة وإ٭با يضاؼ إُف ذلك أيضًا معرفة ا٣برب الصحيح: وىو أف 

وأف سبب سجود ا٤بشركْب   (ٔ)سجد بالنجم وسجد معو ا٤بسلموف وا٤بشركوف وا١بن واإلنس @النيب 
 .(ٕ)أخذ القرآف بألباهبم فما ٛبالكوا إال أف ٱبروا هلل ساجدينكاف بسبب 

                              
 .ٖٙٛٗ، ٕٙٛٗ، ٔٚٓٔأخرجو البخاري  (ٔ)
، والػذي أراه أف ا٤بشػركْب سػجدوا ٤بػا رأوا ا٤بسػلمْب قػد ٕٔٔ-ٔٔٔىذا ما ذىب إليو الشيخ ٧بمد الغػزاِف يف فقػو السػّبة ص  (ٕ)

هم. وقد كانوا يتمنوف ذلك فسجدوا معهم، والذي يؤيد ما ذىبت إليو سجدوا، فظنَّ ا٤بشركوف أف ا٤بسلمْب قد سجدوا آل٥بت
أف بعػػض الروايػػات ذكػػرت أف ذلػػك حػػدث عنػػد ا٤بقػػاـ عنػػد الكعبػػة أو يف نػػاد مػػن أنديػػة قػػريش كثػػّب أىلػػو. ينظػػر الػػدر ا٤بنثػػور 

ذلػػك يف نػػاٍد مػػن  ، فػػإف كػػاف وقػػع عنػػد الكعبػػة فػػبل غرابػػة يف ذلػػك وقػػد كػػاف حو٥بػػا أصػػناـ كثػػّبة. وإف كػػافٖٓ٘، ٕٛ٘/ٓٔ
 أنديتهم فبل يستبعد أف يكوف ىناؾ بعض األصناـ منصوبة وخاصة أنو ناٍد ٯبلسوف فيو باستمرار واهلل أعلم.
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وا٣ببلصة أف ىذا الكتاب يشمل ٝبيع مرويات السّبة وألطلق عليو: ا٤بوسوعة الشاملة للسّبة 
 النبوية.

 والسؤاؿ ىنا: من الذي يقـو هبذا العمل ا١بليل الكبّب، أيكوف فرداً أـ ٝباعة؟ 
يتو يف ىذا اجملاؿ إال أنو ال يأيت بالنتائج ا٤برجوة سواء من ناحية ا٢بق إف العمل الفردي رغم أٮب

اإل٪باز أو من ناحية الزمن، فقد يستغرؽ ذلك وقتًا طويبًل والذي أراه أنسب ٥بذا وأ٪بز ىو تكوين 
وسنتو وعلـو ا٢بديث إسناداً  @ٝباعة من خّبة أىل العلم العا٤بْب: العاملْب العا٤بْب بسّبة النيب 

ا٤بلمْب بتفسّب كتاب اهلل وعلـو القرآف، والفقو وأصولو والعارفْب بالواقع الذي يعيشو ا٤بسلموف  ومتناً،
اآلف، فضبًل عن ٝبعهم إُف العلم العمل بكتاب اهلل وسنة نبيو، ألنو ال خّب يف علم ال يصدقو عمل. 

مع الفقهي التابع وليطلق على ىذا ا١بمع من العلماء "٦بمع علماء السّبة النبوية" على غرار اجمل
 ٤بنظمة ا٤بؤٛبر اإلسبلمي واجملمع الفقهي التابع لرابطة العاَف اإلسبلمي. 

ويكوف سّب العمل فيو: أف ما اتفقوا على تصحيحو وٙبسينو فهو كذلك، وما اتفقوا على تضعيفو 
مع إثبات  فهو كذلك مع بياف درجة ضعفو. وأما ما اختلفوا فيو فيؤخذ فيو برأي األغلبية واجتهادىم،

 اسم من خالف سواًء يف التصحيح أو التضعيف. 
فإذا حدث وتساوى عدد األصوات ٘باه بعض ا٤برويات أُعيد االجتهاد مرة ثانية فإف كاف ىناؾ 
أغلبية أخذ هبا وإال أعيد االجتهاد مرة ثالثة فإف حدثت األغلبية كاف هبا وإال أثبت ا٣برب مع النص 

 ُف أغلبية تصحيحاً أو تضعيفاً.على أنو ٩با َف يتوصل فيو إ
مث بعد ذلك كاف على ىذا اجملمع إصدار الكتاب الثآف على وجو السرعة، وىو السّبة النبوية 

الطيبة ومشائلو  @الصحيحة مع إ٢باؽ فصل يف آخره باألحاديث الصحيحة ا٤بتعلقة بأخبلقو 
الناس يف العاَف أٝبع ليعرفوا الصورة  الفاضلة مع االىتماـ بَبٝبتو إُف لغات العاَف ا٢بية، لتكوف بْب

 .@الصادقة للنيب ٧بمد 
 وبعد ذلك يصدر اجملمع الكتاب األوؿ مث الكتاب الثالث.

أما عن ا١بهة الٍب تتبُب ٝبع ىؤالء العلماء واالضطبلع باألعباء ا٤بالية ٥بذا العمل الطيب، فإف 
 إُف ا٤ببادرة وا٤بسارعة }اجملاؿ مفتوح ألىل ا٣بّب أفرادًا وٝباعات شعوبًا ودواًل 

  
 :ا٤بطففْب[}ٕٙ.] 
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الحدث 
 ومن شهده

مغازي 
عروة بن 
 الزبير

مغازي ابن 
 إسحاق

طبقات ابن 
سعد )مغازي 
 الواقدي(

الدرر في 
المغازي 
والسير: 
ابن 
 عبدالبر

عيون األثر 
في فنون 
المغازي 
والشمائل 
بن والسير: ا
 سيدالناس

السيرة 
النبوية 
لل ىبي 

وىي مقدمة 
كتابو تاريخ 
 اإلسالم

البداية 
والنهاية 
  بن كثير

أ٠باء السابقْب 
 إُف اإلسبلـ

سّبة ابن  -
إسحاؽ ص 

ٕٔٔ 
سّبة ابن ىشاـ 

 ٔٗٔص 

 ٓٛ-ٔٚص  ٙٔٔ-ٓٔٔ/ٔ ٜٖ-ٖٚص  -
 ط القدسي

ط  ٔٗ-ٜٖ/ٔ
 بيت األفكار

ٗ/ٖٚ 

ا٤بهاجروف إُف 
ا٢ببشة قبل 

بن أيب  جعفر
 طالب

 ٘ٓٔص 
عددىم عنده: 

ٔ٘ 

سّبة بن 
إسحاؽ 

ٔ٘ٙ-ٔ٘ٚ 
سّبة ابن ىشاـ 

 ٓٛٔص 
 ٗٔعددىم: 

طبقات ابن 
 ٕٗٓ/ٔسعد 

عددىم نقبلً عن 
 ٘ٔالواقدي: 

ط  ٔٔٔص  ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔ ٜٖ-ٖٚص 
 القدسي

ط  ٓ٘/ٔ
 األفكار

ٗ/ٔٙ٘-
ٔٙٛ 

وقد ذكر العدد 
عن الواقدي 
وعن ابن 
 إسحاؽ

ا٤بهاجروف إُف 
 ا٢ببشة صحبة
جعفر بن أيب 

 طالب

سّبة بن  -
إسحاؽ 

ٕٓ٘-ٕٓٛ 
سّبة ابن ىشاـ 

ٔٛٔ-ٔٛٙ 
وعدد ٝبيع من 

ىاجر إُف 
 ٖٛا٢ببشة: 
 رجبلً 

 ٖٛٔ-ٖٙٔ/ٔ ٕ٘-ٜٗص  -
وعددىم عنده: 

 ٛٔرجبلً ،  ٖٛ
 امرأة

َف يذكرىم 
وقاؿ: ٠بى ابن 

إسحاؽ 
ٝباعتهم ص 

ط  ٔٔٔ
 القدسي

ٗ/ٜٔٙ-
ٕٔٚ 
 ٖٛعددىم: 
 رجبلً 

نقبلً عن ابن 
 إسحاؽ

٠باء من شهد أ
العقبة األخّبة 
 من األنصار

-ٕٙٔص 
وعددىم  ٖٚٔ

 ٔٔعنده: 
وقد نقل 

الذىيب عن 
عروة قولو: 
فجميع من 
شهد العقبة 
من األنصار 
سبعوف رجبًل 

سّبة ابن ىشاـ 
-ٕٙ٘ص 

ٕٕٙ 
 ٖٚعددىم: 

 رجبلً وامرأتاف

طبقات ابن 
-ٕٕٕ/ٔسعد 
ذكر عن  ٖٕٕ

واقدي عددىم ال
فقاؿ: سبعوف 

يزيدوف رجبلً أو 
رجلْب دوف أف 
يذكر أ٠باءىم 
وإف كاف ذكر 
أ٠باء أصحاب 

 ٗٚ-ٔٚص 
 ٓٚوعددىم: 

 رجبلً وامرأتاف

ٔ/ٜٔٗ-ٜٔٚ 
وعددىم عنده: 

رجبًل  ٖٚ
 وامرأتاف

-ٕٚٓص 
ط  ٕٓٔ

 القدسي
ط  ٔٛ/ٔ

األفكار وقد 
تابع ابن 

إسحاؽ يف 
 ذلك

ٗ/ٗٔ٘-
ٜٗٔ 
 ٖٚوعددىم: 

رجبلً وامرأتاف 
نقبلً عن ابن 

 إسحاؽ
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وامرأة ص 
ط  ٖٕٓ

القدسي، 
ط  ٜٚ/ٔ

 األفكار

العقبة األوُف 
 ٕٔوعددىم: 

الحدث 
 ومن شهده

مغازي 
عروة بن 
 الزبير

مغازي ابن 
 إسحاق

طبقات ابن 
سعد )مغازي 
 الواقدي(

الدرر في 
المغازي 
والسير: 
ابن 
 عبدالبر

عيون األثر 
في فنون 
المغازي 
والشمائل 
والسير: ابن 
 سيدالناس

السيرة 
النبوية 
لل ىبي 
ة وىي مقدم

كتابو تاريخ 
 اإلسالم

البداية 
والنهاية 
  بن كثير

تسمية من 
شهد بدراً من 

 الصحابة

-ٚٗٔص 
ٔٙٓ 

وعددىم: 
ٜٔٔ 

-ٓٓٗص 
عددىم:  ٜٔٗ

ٖٔٗ 

مغازي الواقدي 
ٕٔ٘-ٕٔٚ 

-ٖٔٔص 
ٖٔٓ 

وعددىم: 
 رجبلً  ٖٚٔ

ٔ/ٖٔٛ-ٖٖٓ 
وعددىم عنده: 

وقاؿ: ىذا  ٖٖٙ
العدد أكثر من 
عدد أىل بدر، 
وإ٭با جاء ذلك 

ة ا٣ببلؼ من جه
يف بعض من 

 ذكرنا

ٔ/ٔٚٔ-
وقد ذكر  ٕٚٔ

طائفة من 
أ٠بائهم وذكر 
كذلك أف 

ا٢بافظ ضياء 
الدين ٧بمد بن 

عبدالواحد 
ا٤بقدسي قد 
ٝبع أ٠باءىم 
يف جزء كبّب، 
وبلغوا ثبلٜبائة 
 وبضعة وثبلثْب

٘/ٕٖٔ-
ٕٜٗ 

وعددىم: 
نقبلً عن  ٖٗٔ

 ابن إسحاؽ

 

 

 
 توصل إليها الباحث فيما يلي:ٲبكن إٯباز أىم النتائج الٍب 

، ومن جاء أف السّبة النبوية لقيت عناية كبّبة واىتمامًا فائقًا منذ عهد الصحابة  -ٔ
بعدىم من التابعْب وتابعي التابعْب ومن أتى بعدىم، ٕبيث َف ينقِض عهد تابعي التابعْب إال وقد 

 غازي ٧بمد بن إسحاؽ.ظهرت مصادر للسّبة النبوية أصبحت العمدة ٤بن جاء بعدىا، كم
ظهر منهجاف مبكراف يف تدوين السّبة: ا٘باه ا٤بؤرخْب وا٘باه احملدثْب، وإف كاف التمايز بْب  -ٕ

ىذين ا٤بنهجْب َف يظهر بوضوح يف ا٤برحلة األوُف من االىتماـ بالسّبة، فقد كاف أعبلـ ا٤بهتمْب 
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سرعاف ما  ٛبايز كل منهج عن اآلخر، مع  بالسّبة من كبار احملدثْب مثل عروة بن الزبّب والزىري، لكن
باإلسناد كما ىو عند احملدثْب، وإف كاف  -بوجو عاـ–الوضع يف االعتبار أف منهج ا٤بؤرخْب التـز 

 ىذا االلتزاـ عندىم ٚبتلف درجتو عما ىي عليو عند احملدثْب.
هنا عما أصاب الوثوؽ هبا والتأكد منها وصا -يف ٦بملها–وىذا ىو الذي حفظ للسّبة النبوية 

 غّبىا من السّب السابقة من مبالغات وٙبريفات وهتويبلت واختبلقات وشطحات ونزعات أسطورية.
وىذا االلتزاـ باإلسناد عند ا٤بؤرخْب جعل بْب منهجهم ومنهج احملدثْب نقاطاً مشَبكة، لكنو  -ٖ

لتباين منطلقاهتما  َف ٲبنع من وجود نقاط خبلؼ بْب ا٤بنهجْب، وقد نشأت ىذه االختبلفات؛ نظراً 
 ومقصودٮبا وطبيعة ا٤بادة العلمية ا٤براد تدوينها وكتابتها.

نتج عن التساىل يف توثيق مرويات السّبة بعض النتائج ا٣بطّبة: من وجود أحاديث ضعيفة  -ٗ
شديدة الضعف بل وموضوعة يف كتب السّبة، خاصة تلك الكتب الٍب تعتِب بذكر دالئل نبوة النيب 

 و أو ٫بو ذلك.أو مشائل 
وكذلك ورود بعض الروايات الٍب دار حو٥با جدؿ كبّب بْب العلماء، وكل ىذا ٯبب النظر إليو 

 عند كتابة السّبة يف مستقبل األياـ.
لذا قد وضعُت ضوابط معينة ٤بنهج كتابة السّبة النبوية لبلستفادة من كبل ا٤بنهجْب: منهج  -٘

ط تبْب وتوضح كيفية االستفادة من ا٤برويات الضعيفة ا٤بوجودة احملدثْب ومنهج ا٤بؤرخْب، وىذه الضواب
يف كتب السّبة، وذلك بأال ٚبالف الصحيح أو ا٤بقبوؿ من ا٤برويات، وتسد فجوة يف مراحل السّبة 

 وفَباهتا، أو تضيف جديداً أو زيادة علم، فضبلً عن كوهنا غّب شديدة الضعف.
السّبة النبوية" من أىل العلم والعمل، ويكوف  من ا٤بهم جدًا أف ُيشكَّل "٦بمع علماء -ٙ

مهمتو إخراج ثبلثة كتب للسّبة: األوؿ يتضمن السّبة الصحيحة، والثآف: السّبة النبوية الكاملة الٍب 
تضم ا٤برويات ا٤بقبولة مع ا٤برويات الضعيفة الٍب تسد الفجوات يف السّبة. والكتاب الثالث: يتضمن 

 ة مع ا٢بكم عليها صحة وضعفاً.ٝبيع مرويات السّبة النبوي



 

 الســـيــرة النبويـــة                
 

 

112 

 
 وقد اتبعت فيو ما يلي:

 َف أذكر فيو ا٤بصادر ا٢بديثية نظراً لشهرهتا فضبلً عن أٓف ذكرت أغلبها داخل البحث. -ٔ
 رتبت ىذه ا٤بصادر على النحوؿ التاِف: -ٕ

 ى واختصاصها ٗبجاؿ السّبة.أواًل: كتب ا٤بغازي والسّب نظراً ألٮبيتها القصو 
 ثانياً: كتب التاريخ، وىي ال تقل أٮبية عن كتب ا٤بغازي والسّب.

ثالثاً: كتب الدالئل والشمائل وا٣بصائص وما يلحق هبا. وىي كتب تتعلق بالسّبة النبوية يف 
ضع يف ٦بملها أو تتعرض ١بانب منها. لذا أخرهتا رغم أف معظم مؤلفيها كانوا من احملدثْب، مع الو 

 االعتبار أف بعضها عاًف جوانب السّبة كلها مثل دالئل النبوة للبيهقي.
 رابعاً: الكتب الٍب ألفت يف تاريخ مكة ا٤بكرمة وا٤بدينة ا٤بنورة.

 خامساً: كتب اللغة واألدب، وىي أقل ىذه ا٤بصادر من ناحية االعتماد عليها.
 سلكت يف ذكر ىذه ا٤بصادر مسلكْب: -ٖ

اء ا٤بؤلفْب أواًل مث أ٠باء كتبهم وىذا كاف يف ٝبيع ا٤بصادر ما عدا كتب الدالئل األوؿ: ذكر أ٠ب
 وما يف معناىا.

الثآف: ذكر الكتب مث أ٠باء مؤلفيها وىذا كاف يف الدالئل و٫بوىا، وذلك لوجود مصنفات كثّبة 
لشمائل، أو مشائل باسم واحد، فكثّبة ىي الكتب الٍب تسمى بػ "دالئل النبوة" أو "أعبلـ النبوة" أو ا

 ، و٫بو ذلك. فآثرت أف أبدأ يف ترتيبها بذكر اسم الكتاب مث مؤلفو.النيب 
ىذا ٖببلؼ كتب ا٤بغازي فلم أفعل يف ترتيبها كما فعلت يف الدالئل و٫بوىا، وذلك ألٮبيتها 

 القصوى يف ٦باؿ السّبة النبوية، فحرصت أف أذكر اسم ا٤بؤلف أوالً مث كتابو.
على توثيق نسبة كل كتاب يف ا٤بغازي والسّب إُف مؤلفو إال ا٤بشهور أو ا٤بطبوع ولذا حرصت  -ٗ

 منها يف الغالب.
وضعت خطاً ٙبت كل كتاب ٲبثل أٮبية كبّبة يف مصادر السّبة ا٤بتنوعة، فمثبلً وضعت خطاً  -٘

للغوية ٙبت كتاب األغآف وٙبت كتاب العقد الفريد، ألوضح أف ىذين الكتابْب ٮبا أىم ا٤بصادر ا
 واألدبية يف ٦باؿ السّبة النبوية.



 

 الســـيــرة النبويـــة                
 

 

113 

رتبت الكتب داخل كل قسم ترتيبًا تارٱبياً، وَف أرتبها ٕبسب األٮبية، وذلك حٌب أعطي  -ٙ
صورة عامة عن مسّبة التأليف عرب القروف واألجياؿ، فضبًل عن أف وضع ا٣بط ٙبت الكتاب يدؿ 

 على أٮبيتو يف ٦بالو، كما أشرت سابقاً.
ََ على كتاب الدكتور فاروؽ اعتمدت يف -ٚ  ترتيب ىذه ا٤بصادر وٝبعها اعتمادًا كبّبًا جدًا

ٞبادة: مصادر السّبة النبوية وتقوٲبها، مع بعض اإلضافات من كتب أخرى وكذلك بعض 
 التصحيحات وا٤براجعات ِف، وىي ليست بالقليلة، كما يتضح بعضها يف حواشي ىذه ا٤بلحق.

بعض ا٤بصادر التكليمية أو التبعية؛ نظرًا ألٮبيتها واحتفاظها أضفت إُف ا٤بصادر األصلية  -ٛ
 بنصوص من ا٤بصادر األصلية الٍب ليست موجودة بْب أيدينا اآلف.

يف أحياف قليلة جدًا أذكر ا٤بصدر أو الكتاب الواحد أكثر من مرة، وذلك تبعًا لتنوع مادتو  -ٜ
 وصبلحيتها للتصنيف ٙبت أكثر من نوٍع أو قسم.
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 .(ٔ)ىػ(: ا٤بغازيٜٗىػ أو ٖٜعروة بن الزبّب ) -ٔ
 .(ٕ)ىػ(: ا٤بغازيٖٓٔعامر بن شراحيل الشعيب ) -ٕ
 .(ٖ)ىػ(: ا٤بغازي٘ٓٔ -ىػ ٔٓٔأباف بن عثماف بن عفاف )ما بْب  -ٖ
 .(ٗ)ىػ(: ا٤بغازئٖٕشرحبيل بن سعد أبو سعد ا٤بدٓف ) -ٗ
 .(٘)ىػ(: ا٤بغازي، ومشاىد النيبٕٗٔي )٧بمد بن مسلم بن شهاب الزىر  -٘
 .(ٙ)ىػ(: ا٤بغازئٖٔأبو األسود: ٧بمد بن عبدالرٞبن يتيم عروة ) -ٙ
 .ا٤بغازيىػ(: ٔٗٔموسى بن عقبة ) -ٚ
 .(ٚ)ىػ(: ا٤بغازيٖٗٔسليماف بن َخْرخاف التيمي ) -ٛ
 .(ٛ) ىػ(٦ٔٗٗبالد بن سعيد ا٥بمدآف ) -ٜ

 .يا٤بغاز ىػ(: ٧ٔ٘ٔبمد بن إسحاؽ ) -ٓٔ
 .(ٜ)ىػ(: ا٤بغازيٗ٘ٔمعمر بن راشد ) -ٔٔ
 .(ٓٔ)ىػ(: ا٤بغازيٓٚٔأبو مْعشر السندي. ٪بيح بن عبدالرٞبن ) -ٕٔ
 .(ٔٔ)ىػ(: ا٤بغازيٙٚٔعبدا٤بلك بن ٧بمد بن أيب بكر بن عمرو بن حـز األنصاري ) -ٖٔ
 .(ٕٔ)ىػ(: ا٤بغازيٖٛٔىشيم بن بشّب بن أيب حاـز ) -ٗٔ

                              
 .ٙٚٗ/ٕٔ، والبداية والنهاية ٚٗٚٔ/ٕكشف الظنوف   (ٔ)
 .ٜٙ/ٕ/جٔ، وتاريخ الَباث العريب مجٕٕٕ/ٕٔتاريخ بغداد  (ٕ)
 .ٜٙ/ٕ/ٔ، وتاريخ الَباث العريب ٕٓٔ/٘، وطبقات ابن سعد ٕٕٕا٤بوفقيات  (ٖ)
 (.ٕٚ/ٕ/ٔتاريخ الَباث العريب ) (ٗ)
 (.ٚٚ/ٕ/ٔ، وتاريخ الَباث العريب )ٕ٘ٓ/ٕالروض األنف  (٘)
 ، وىو يرويها عن عروة بن الزبّب وقد نشأ يف رعاية عروة.ٕٛ/ٕ/ٔتاريخ الَباث العريب  (ٙ)
 .ٗٛ-ٖٛ/ٕ/ٔتاريخ الَباث العريب  (ٚ)
 ويف ا٤بوضعْب يستخدـ لفظ السّبة دوف ا٤بغازي. ٕٗ/ٗ، وهتذيب التهذيب ٖٔٙ/ٛيل ا١برح والتعد (ٛ)
 (.ٕٜ-ٜٔ/ٕ/ٔتاريخ الَباث العريب ) (ٜ)
 (.ٜ٘-ٜٗ/ٕ/ٔتاريخ الَباث العريب ) (ٓٔ)
 .ٕٕٛالفهرست البن الندٔف، ص  (ٔٔ)
 .ٓٓٔ، ومصادر السّبة النبوية ٜٛ/ٛاألعبلـ  (ٕٔ)
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 .(ٔ)ىػ أو ٫بوىا(: ا٤بغازيٖٛٔيم أبو إسحاؽ ا٤بدٓف )إبراىيم بن سعد بن إبراى -٘ٔ
ىػ(: ٙٛٔىػ أو ٘ٛٔىػ، وقيل ٛٛٔأبو إسحاؽ الفزاري: إبراىيم بن ٧بمد بن ا٢بارث ) -ٙٔ

 .السّب
 .(ٕ)علي بن ٦باىد بن مسلم بن رفيع الكابلي )تويف يف بضع وٜبانْب ومائة(: ا٤بغازي -ٚٔ

 ىػ(: ا٤بغازي.ٰٜٗٔبٓب بن سعيد بن أباف األموي الكويف )
 .(ٖ) ىػ(: السّب )ا٤بغازي(ٜ٘ٔالوليد بن مسلم الدمشقي ) -ٛٔ
 .(ٗ)ىػ(: ا٤بغازيٜٚٔعبداهلل بن وىب ا٤بصري ) -ٜٔ
 .(٘)ىػ(: ا٤بغازئٜٜيونس بن بكّب بن واصل الشيبآف ) -ٕٓ
 .(ٙ)ىػ(: ا٤بغازي النبويةٖٕٓعلي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادؽ ا٤بلقب بالرضا ) -ٕٔ
 .(ٚ)ا٤بغازيىػ(: ٕٔٔعبدالرزاؽ بن ٮبّاـ الصنعآف ) -ٕٕ
 .(ٛ)ىػ(: كتاب السّبٕٕٓسعيد بن ا٤بغّبة بن الصياد أبو عثماف ا٤بصيصي )حدود  -ٖٕ
 .(ٜ)(: ا٤بغازيٕٕ٘أو  ٕٕٗأبو ا٢بسن علي بن ٧بمد ا٤بدائِب ) -ٕٗ
 .(ٓٔ)ىػ(: السّبٕٕ٘أبو عمر ا١برمي: صاٌف بن إسحاؽ النحوي ) -ٕ٘

                              
، وقد تكوف مغازيػو ىػي روايتػو ٤بغػازي ٧بمػد بػن إسػحاؽ، فقػد كػاف أحػد ٓٓٔالسّبة النبوية ومصادر  ٓٚ/ٕا١برح والتعديل  (ٔ)

 الرواة عنو.
 .ٜٓٔ/ٖ، وهتذيب التهذيب ٜٕٚ/٘، وهتذيب الكماؿ ٙٓٔ/ٕٔتاريخ بغداد  (ٕ)

ادر السػػّبة ىػػػ( والػػراجح أنػػو البنػػو. ينظػػر مصػػٜٕٗ* ىنػػاؾ خػػبلؼ يف نسػػبة كتػػاب ا٤بغػػازي إليػػو أو إُف ابنػػو سػػعيد بػػن ٰبػػٓب )
 .ٛٓٔ-ٖٓٔالنبوية 

 (.ٜٛ/ٕ/ٔ، وتاريخ الَباث العريب )ٖٕٙ، وفهرست ابن خّب اإلشبيلي ٖٛٔ، ٜ٘ٔالفهرست  (ٖ)
 .ٕٚٗ٘/ٕ، والسّب للذىيب ٕٓ٘/ٗترتيب ا٤بدارؾ للقاضي عياض  (ٗ)
 .ٕٖ/ٚ، ٖٔٔ/ٗالبداية والنهاية  (٘)
 ، وذكر أهنا نسخة.ٖٕ٘/٘لساف ا٤بيزاف البن حجر  (ٙ)
 .ٛٛط الرسالة، واإلعبلف بالتوبيخ للسخاوي  ٖٚ٘/ٕٕ، والسّب ٖٕٙفهرست ابن خّب اإلشبيلي  (ٚ)
 ، وىو يرويو عن أيب إسحاؽ الفزاري صاحب السّب.ٜٙٛٛرقم  ٛٚٔ/ٛالسنن الكربى للنسائي  (ٛ)
، لكػن َف ٗٓٔسػّبة ص ، وتابعو على ذلك الدكتور فاروؽ ٞبادة يف مصادر الٖٔٔىكذا ذكره ابن الندٔف يف الفهرست ص  (ٜ)

َف أجد أحداً يف ا٤بصادر الٍب بْب يدي عزا لو ىذا الكتاب صراحة، وإف عزوا لو كتباً أخرى متعلقة ٔبوانب من السّبة النبوية، 
وقػػد وجػػدت أف الػػدكتور سػػزكْب ذكػػر لػػو كتابػػاً باسػػم التعػػازي، فلعػػل ىنػػاؾ ٙبريفػػاً. واهلل أعلػػم بالصػػواب. ينظػػر تػػاريخ الػػَباث 

 (.ٕٗٔ-ٜٖٔ/ٕ/ٔالعريب )
 .ٜٛٔ/ٖ، واألعبلـ ٙٛٗ/ٕوفيات األعياف البن خلكاف  (ٓٔ)
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 .(ٔ)ومغازيو وسراياه ىػ(: أخبار النيب ٕٕٚاعيل بن ٝبيع )إ٠ب -ٕٙ
 .(ٕ)ىػ(: ا٤بغازيٕٕٛأٞبد بن ٧بمد بن أيوب البغدادي أبو جعفر الوراؽ ) -ٕٚ
 .(ٖ)ا٤بغازيىػ(: ٖٕٗىػ أو ٧ٕٖٖبمد بن عائذ بن أٞبد القرشي ) -ٕٛ
 .(ٗ)ا٤بغازيىػ(: ٖٕ٘أبوبكر بن أيب شيبة، عبداهلل بن ٧بمد ) -ٜٕ
 .(٘)ىػ(: ا٤بغازيٖٕٛبدا٤بلك بن حبيب األندلسي )ع -ٖٓ
 .(ٙ)ىػ(: ا٤بغازيٜٕٗسعيد بن ٰبٓب بن سعيد بن أباف القرشي الكويف ) -ٖٔ
 .(ٚ)وسراياه ىػ(: مغازي النيب ٕٛ٘أٞبد بن ا٢بارث ا٣برّاز ) -ٕٖ
 .(ٛ)ىػ(: السّب٧ٕٙ٘بمد بن سحنوف بن سعيد التنوخي القّبوآف ) -ٖٖ
 .(ٜ)ىػ أو ٫بوىا(: مغازي النيب ٕٗٚبن خالد الربقي )أٞبد بن ٧بمد  -ٖٗ
 .(ٓٔ)ىػ(: ا٤بغازيٕٙٚعبدا٤بلك بن ٧بمد بن عبداهلل الرقاشي أبو قبلبة البصري ) -ٖ٘
 .(ٔٔ)ىػ(: ا٤بغازيٕٕٛإ٠باعيل بن إسحاؽ ا١بهضمي األزدي ) -ٖٙ
يخ ا٣بلفاء وتار  ىػ(: سّبة رسوؿ اهلل ٕٕٛأبو زرعة: عبدالرٞبن بن عامر الدمشقي ) -ٖٚ

 .(ٕٔ)الراشدين=تاريخ أيب زرعة الدمشقي
 .(ٖٔ)ىػ(: ا٤بغازيٖٕٛإبراىيم بن ٧بمد بن سعيد الثقفي ) -ٖٛ

                              
 .ٕٔٔالفهرست  (ٔ)
، وقيػػل: ىػػي نسػػخة رواىػػا عػػن إبػػراىيم بػػن سػػعد ٜٕٗ/ٚ، وفػػتح البػػاري ٕٗ/ٔ، وهتػػذيب التهػػذيب ٚٙ/ٔهتػػذيب الكمػػاؿ  (ٕ)

 الذي رواىا عن ٧بمد بن إسحاؽ، فهي مغازي ابن إسحاؽ.
 .ٗٔٔ/ٕ/ٔ، وتاريخ الَباث العريب ٛٛ، واإلعبلف بالتوبيخ ٗٔٗ/ٕر، وعيوف األثر ط األفكا ٖ٘ٙٗ/ٕالسّب  (ٖ)
 طبعت بتحقيق الدكتور عبدالعزيز بن إبراىيم العمري، دار إشبيليا. (ٗ)
 .ٕٛٔ/ٗترتيب ا٤بدارؾ  (٘)
 .ٛٛ، واإلعبلف بالتوبيخ ٘ٙٔٗ/ٕالسّب  (ٙ)
 .ٚٔٔالفهرست  (ٚ)
 .ٗٔٔالكتاب كذلك باسم ا٤بغازي، ينظر مصادر السّبة النبوية، ص  ويذكر ٖٖٗٗ/ٕسّب أعبلـ النببلء  (ٛ)
 .ٚٙ/ٔىدية العارفْب  (ٜ)
 .ٕٗٙ/ٔىدية العارفْب  (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ، واألعبلـ ٕٕ٘، وابن الندٔف يف الفهرست ص ٜٕٔ/ٗترتيب ا٤بدارؾ  (ٔٔ)
 وىو مطبوع. (ٕٔ)
 .ٓٙ/ٔاألعبلـ  (ٖٔ)
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 .(ٔ)ىػ(: ا٤بغازيٕ٘ٛإبراىيم بن إسحاؽ ا٢بريب ) -ٜٖ
 .(ٕ)ىػ(: ا٤بغازيٕ٘ٛعلي بن إبراىيم بن ىاشم القمي ) -ٓٗ
 .(ٖ)ىػ(: ا٤بغازي٧ٖٔٓبمد بن جرير الطربي ) -ٔٗ
 .(ٗ)ىػ(: ا٤بغازئٖٔبو إسحاؽ الزجاج: إبراىيم بن السري بن سهل النحوي: )أ -ٕٗ
 .(٘)ىػ(: ا٤ببعث وا٤بغازيٕٖٖإ٠باعيل بن عيسى العطار البغدادي ) -ٖٗ
 .(ٙ)ىػ(: ا٤بغازيٖ٘ٙا٢بسْب بن ٧بمد بن أٞبد ا٤باسرجسي ) -ٗٗ
 .(ٚ)ىػ(: ا٤بغازي٧ٖٛٗبمد بن عمراف بن موسى بن عبيد ا٤برزبآف ) -٘ٗ
 .(ٛ)ىػ(: سّبة الرسوؿٜٖ٘أٞبد بن فارس بن زكريا اللغوي ) -ٙٗ
ىػ(: اإلكليل )يف ٘ٓٗا٢باكم: أبو عبداهلل ٧بمد بن عبداهلل بن ٧بمد صاحب ا٤بستدرؾ ) -ٚٗ

 .(ٜ)وأزواجو وأحاديثو( أياـ النيب 
 .(ٓٔ)ىػ(: السّبة النبويةٛٔٗا٢بسْب بن علي بن ا٢بسْب أبو القاسم ا٤بغريب ) -ٛٗ
وأصحابو يف عيشهم وٚبلِّيهم  ىػ(: سّبة النيب ٖٗٗأبو ذر عبد بن أٞبد ا٥بروي ) -ٜٗ

 .(ٔٔ)عن الدنيا
: علي بن أٞبد بن سعيد ) -ٓ٘  .جوامع السّبةىػ(: ٙ٘ٗابن حـز
 .الدرر يف اختصار ا٤بغازي والسّبىػ(: ٖٙٗابن عبد الرب: يوسف بن عبداهلل بن ٧بمد ) -ٔ٘
 .(ٕٔ)ىػ(: ا٤بغازيٖ٘٘ضل التيمي األصبهآف )إ٠باعيل بن ٧بمد بن ا٤بف -ٕ٘

                              
 .ٕٚٛالفهرست  (ٔ)
 .ٛٚٙ/ٔىدية العارفْب  (ٕ)
 .ٓٔمقاتل الطالبيْب أليب الفرج األصبهآف، ص  (ٖ)
 .ٖٙ/ٔالروض األنف  (ٗ)
 .ٕٚٓىدية العارفْب،  (٘)
 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/٘ٔ، والبداية والنهاية ٘ٓ٘ٔ/ٔالسّب  (ٙ)
 .ٚٗٔالفهرست ص  (ٚ)
 .ٕٚطبقات ا٤بفسرين للسيوطي:  (ٛ)
 .ٓٗٙيث للحاكم نفسو، ص ، ويف معرفة علـو ا٢بدٔٙ٘/٘، والبداية والنهاية ٕٖٚ٘/ٖٔالسّب  (ٜ)
 .ٗٗٗ/ٕالوايف بالوفيات  (ٓٔ)
 ، ويبدو أنو ليس بكتاب سّبة، وإ٭با ىو من كتب الزىد كما يظهر من عنوانو.ٕٙٛفهرست ابن خّب اإلشبيلي، ص  (ٔٔ)
 .ٜٕٔٔ/ٔالسّب  (ٕٔ)
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 .(ٔ)ىػ(: خّب الِبَشر ٖبّب الَبشر٧٘ٙ٘بمد بن أيب ٧بمد بن ٧بمد بن ظفر الصقلي ) -ٖ٘
ىػ(: وسيلة ا٤بتعبدين يف ٓٚ٘عمر بن ٧بمد بن خضر اإلربلي ا٤بوصلي ا٤بعروؼ با٤ببلء ) -ٗ٘

 .(ٕ)سّبة خّب ا٤برسلْب
 .(ٖ)ىػ(: ا٤بغازيٗٛ٘ بن ُحبيش األنصاري األندلسي )عبدالرٞبن بن ٧بمد بن عبداهلل -٘٘
 ىػ(: االكتفا يف مغازي رسوؿ اهلل والثبلثة ا٣بلفا.ٖٗٙالكبلعي: سليماف بن موسى ) -ٙ٘
 .ىػ(: ا٤بختصر يف سّبة سيد البشر ٘ٓٚالدمياطي: عبدا٤بؤمن بن خلف ) -ٚ٘
 ية )٨بتصر ٤بغازي ابن إسحاؽ(.ىػ(: ٨بتصر السّبة النبو ٔٔٚأٞبد بن إبراىيم الواسطي ) -ٛ٘
 .عيوف األثر يف فنوف ا٤بغازي والشمائل والسّبىػ(: ٖٗٚابن سيد الناس: ٧بمد بن ٧بمد ) -ٜ٘
 .زاد ا٤بعاد يف ُىدى خّب العبادىػ(: ٔ٘ٚابن قيم ا١بوزية ٧بمد بن أيب بكر ) -ٓٙ
 :ٜىػُٕٙٚمغُلطا بن قليج بن عبداهلل ا٤بصري ) -ٔٙ

اإلشارة إُف سّبة ا٤بصطفى ومن بعده من خلفاء  -ٕ  (ٗ)سّبة أيب القاسمالزىر الباسم يف  -ٔ
 "وىو ٨بتصر الزىر الباسم".

 .الفصوؿ يف سّبة الرسوؿ ىػ(: ٗٚٚابن كثّب: إ٠باعيل بن عمر ) -ٕٙ
من األنباء واألمواؿ  إمتاع األ٠باع ٗبا للرسوؿ ىػ(: ٘ٗٛا٤بقريزي: أٞبد بن علي ) -ٖٙ

 .وا٢بفدة وا٤بتاع
 .ا٤بواىب اللدنية با٤بنح احملمدية: ٜىػٖٕٜالقسطبلٓف: أٞبد بن ٧بمد ) -ٗٙ
 .(٘)ىػ(: سبل ا٥بدى والرشاد يف سّبة خّب العباد٧ٜٕٗبمد بن يوسف الصا٢بي الشامي ) -٘ٙ

 .(٘)العباد

                              
 .ٖٕٔ/ٙ، واألعبلـ ٖٖٛٙ/ٖالسّب  (ٔ)
 .ٔٙ/٘األعبلـ  (ٕ)
 .ٕٖٛ/ٖعبلـ ، واأل٘ٛ/ٕبغية الوعاة للسيوطي  (ٖ)
 .ٖٚىػ، كما يف مصادر السّبة للزىرآف، ص ٕٔٗٔحقق ا١بزء األوؿ يف رسالة علمية ٔبامعة أـ القرى  (ٗ)
أشػػار الشػػيخ عبػػداهلل التليػػدي إُف أف ا٠بػػو: سػػبل ا٥بػػدى والرشػػاد يف ىػػدي خػػّب العبػػاد وذكػػر خصائصػػو وأعػػبلـ نبوتػػو، هتػػذيب  (٘)

 .ٕٔا٣بصائص الكربى، ص 
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ىػ: إنساف العيوف يف سّبة األمْب ا٤بأموف ٗٗٓٔبرىاف ا٢بليب: علي بن إبراىيم بن أٞبد  -ٙٙ
 "السّبة ا٢بلبية".

 ىػ(: شرح ا٤بواىب اللدنية.ٕٕٔٔالزرقآف: ٧بمد بن عبدالباقي ) -ٚٙ
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 ىػ(: الطبقات الكربى.٧ٕٖبمد بن سعد بن منيع ) -ٔ
 ىػ(: احملرّب.٧ٕٗ٘بمد بن حبيب بن أمية بن عمرو البغدادي ) -ٕ
 .(ٔ)ىػ(: ا٤بعارؼٕٙٚابن قتيبة: عبداهلل بن مسلم ) -ٖ
 .فتوح البلداف -ب أنساب األشراؼ -ىػ(: أٜٕٚبن ٰبٓب بن جابر ) الببلذري: أٞبد -ٗ
 ىػ(: التاريخ.ٜٕٚأبو جعفر: ٧بمد بن األزىر بن عيسى ) -٘
 ىػ(: األخبار الطواؿ.ٕٕٛأٞبد بن داود الدينوري ) -ٙ
 ىػ(: تاريخ اليعقويب.ٕٜٕاليعقويب: أٞبد بن جعفر بن وىب ) -ٚ
 : التاريخ.(ٕ)ىػ(ٖٛٓسن بن أيب األزىر ا٢برشي ا٤بصري )علي بن السراج بن عبداهلل أبو ا٢ب -ٛ
 .تاريخ الرسل وا٤بلوؾىػ(: ٧ٖٔٓبمد بن جرير الطربي ) -ٜ

 ىػ(:ٖٙٗا٤بسعودي: علي بن ا٢بسن بن علي ) -ٓٔ
 التنبيو واإلشراؼ -ب     مروج الذىب ومعادف ا١بوىر -أ

 من أباده ا٢بدثافأخبار الزماف و  -د االستذكار ٤با جرى يف سالف األعصار  -ج
 : البدء والتاريخ.(ٖ)ىػ(ٖ٘٘مطهر بن طاىر ا٤بقدسي )بعد  -ٔٔ
 ىػ(: التعريف بصحيح التاريخ.ٜٖٙأٞبد بن إبراىيم بن أيب خالد بن ا١بزار القّبوآف ) -ٕٔ
 : التاريخ ا١بامع.(ٗ)ىػ(٧ٖٛ٘بمد بن عبداهلل بن ٧بمد العتقي اإلفريقي ) -ٖٔ
ىػ(: تاريخ القضاعي "عيوف ٗ٘ٗبن جعفر ا٤بصري الشافعي ) القضاعي: ٧بمد بن سبلمة -ٗٔ

 ا٤بعارؼ وفنوف أخبار ا٣ببلئف".
 .تاريخ دمشقىػ(: ٔٚ٘ابن عساكر: علي بن ا٢بسن بن ىبة اهلل بن عبداهلل ) -٘ٔ

                              
 ناحية أخرى يعد من كتب األدب. كما أنو من  (ٔ)
ىػػ( أمػا الػذىيب يف السػّب فػذكر أنػو ٖٛٓىػػ( ونقػل عػن غػّبه أنػو مػات )ٖٓٓذكر ا٣بطيب البغدادي عن الدارقطِب أنو مات ) (ٕ)

ىػػػ( وتابعػػو عليػػو ابػػن حجػػر يف لسػػاف ا٤بيػػزاف. ينظػػر تػػاريخ بغػػداد ٖٛ٘ىػػػ(، ويف ميػػزاف االعتػػداؿ قػػاؿ: إنػػو مػػات )ٖٛٓمػػات )
 .ٕٕٚ/٘، ولساف ا٤بيزاف ٖٔٔ/ٖ، وميزاف االعتداؿ ٕٕٛٚ-ٕٔٛٚ/ٕوالسّب ، ٖٓٗ/ٔٔ

 .ٖٚ٘/ٚاألعبلـ  (ٖ)
 .ٕٕ٘/ٙاألعبلـ  (ٗ)
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 .الكامل يف التاريخىػ(: ٖٓٙابن األثّب: علي بن ٧بمد بن عبدالكرٔف ا١بزري ) -ٙٔ
 ىػ(:ٕٗٙبن عبداهلل بن عبدا٤بنعم ا٢بموي ) ابن أيب الدـ: إبراىيم -ٚٔ
 (ٔ)التاريخ -ب  التاريخ ا٤بظفري    -أ
 .تاريخ اإلسبلـىػ(: ٛٗٚالذىيب: ٧بمد بن أٞبد بن عثماف ) -ٛٔ
 .البداية والنهايةىػ(: ٗٚٚابن  كثّب: إ٠باعيل بن عمر ) -ٜٔ

                              
 .ٜٗ/ٔاألعبلـ  (ٔ)
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(ٔ)

 
 ىػ(.ٕٓٔ: بشر بن ا٤بعتمر ا٤بعتزِف )ا٢بجة يف إثبات نبوة النيب  -ٔ
 ىػ(.ٕٕٔدالئل النبوة: ٧بمد بن يوسف الفريايب ) -ٕ
 ىػ(.ٕٚٗ: علي بن َرَبن الطربي )الدين والدولة يف إثبات نبوة النيب  -ٖ
 ىػ(.ٜٕ٘أمارات النبوة: إبراىيم بن يعقوب ا١بوزجآف ) -ٗ
 ىػ(.ٕٗٙلنبوة: أبو زرعة: عبيداهلل بن عبدالكرٔف )دالئل ا -٘
 ىػ(.ٜٕٙأعبلـ النبوة: سليماف الفراء بن حفص بن أيب العصفور ) -ٙ
 ىػ(.ٕٓٚأعبلـ النبوة: داود بن علي األصبهآف ) -ٚ
 ىػ(.ٕ٘ٚأعبلـ النبوة: أبو داود السجستآف: سليماف بن األشعث ) -ٛ
 ىػ(.ٕٙٚ بن مسلم ): ابن قتيبة: عبداهللمعجزات النيب  -ٜ

 ىػ(.ٕٚٚأعبلـ النبوة: أبو حامت الرازي: ٧بمد بن إدريس ) -ٓٔ
 ىػ(.ٕٚٚدالئل النبوة مع غرائب األحاديث: إبراىيم بن ىيثم البلدي ) -ٔٔ
 ىػ(.ٕٔٛدالئل النبوة: ابن أيب الدنيا: عبداهلل بن ٧بمد ) -ٕٔ
 أعبلـ النبوة: ابن أيب الدنيا. -ٖٔ
 ابن أيب الدنيا.ىواتف ا١باف:  -ٗٔ
 ىػ(.ٕ٘ٛدالئل النبوة: إبراىيم بن إسحاؽ ا٢بريب ) -٘ٔ
 ىػ(.ٕٚٛدالئل النبوة: ابن أيب عاصم: أٞبد بن عمرو ) -ٙٔ
 ىػ(.ٜٕٓالدالئل: علي بن ا٢بسن بن فضاؿ الكويف الشيعي )٫بو  -ٚٔ
 ىػ(.ٖٔٓدالئل النبوة: جعفر بن ٧بمد الفريايب ) -ٛٔ
 ىػ(.ٕٖٓالسرقسطي ) الدالئل: قاسم بن ثابت -ٜٔ
 ىػ(.ٕٕٖا٤بعجزات: أبو جعفر: أٞبد بن ٧بمد بن عبدالرٞبن القصري ) -ٕٓ
 ىػ(.ٖٕٖدالئل النبوة: إبراىيم بن ٞباد بن إسحاؽ ابن أخي إ٠باعيل القاضي ا٤بالكي ) -ٕٔ

                              
 الٍب تدؿ على صدؽ نبوتو وأنو نيب مرسل من عند اهلل عز وجل. وىي الكتب الٍب ٚبتص بذكر معجزات النيب  (ٔ)
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ويدؿ عليو  ىواتف ا١بّناف وعجيب ما ٰبكى عن الكهاف ٩با يبشر بالنيب ٧بمد  -ٕٕ
 ىػ.ٕٖٚ. ا٣برائطي أبو بكر ٧بمد بن جعفر بواضح الربىاف

 ىػ.ٖٖٗدالئل النبوة: أبو ا٢بسن علي بن إ٠باعيل األشعري  -ٖٕ
 ىػ(.ٖٖ٘إثبات الرسالة: علي بن عبدالعزيز بن ٧بمد الدواليب البغدادي )يف حدود  -ٕٗ
 ىػ.ٖٖٙدالئل النبوة: القفاؿ الشاشي: ٧بمد بن علي بن إ٠باعيل  -ٕ٘
 ىػ(.ٖٗٗمن دالئل النبوة: بكر بن ٧بمد بن العبلء ا٤بالكي )ما يف القرآف  -ٕٙ
 ىػ(.ٜٖٗدالئل النبوة: ٧بمد بن أٞبد العساؿ ) -ٕٚ
 ىػ(.ٖٔ٘دالئل النبوة: ٧بمد بن علي بن إ٠باعيل الشاشي: القفاؿ الكبّب ) -ٕٛ
 ىػ(.ٖٔ٘دالئل النبوية: أبوبكر ٧بمد بن ا٢بسن النقاش ) -ٜٕ
 ىػ(.ٖٓٙبن أٞبد الطربآف )دالئل النبوة: سليماف  -ٖٓ
 ىػ(.ٜٖٙدالئل النبوة: أبو الشيخ ابن حياف ) -ٖٔ
 ىػ(.ٖ٘ٛدالئل النبوة: أبو حفص بن شاىْب ) -ٕٖ
 .(ٔ)دالئل النبوة: أبو ٧بمد: عبداهلل بن ٧بمد الفقيو -ٖٖ
 ىػ(.ٜٖ٘دالئل النبوة: ٧بمد بن إسحاؽ بن مندة ) -ٖٗ
 ىػ(.ٕٓٗالرٞبن بن فطيس بن أصبغ القرطيب )أعبلـ النبوة ودالئل الرسالة: عبد -ٖ٘
 ىػ(.ٚٓٗ: أبو سعد ا٣بركوشي النيسابوري: عبدا٤بلك بن ٧بمد )شرؼ ا٤بصطفى -ٖٙ
 ىػ(.ٜٓٗ: عبداهلل بن ٧بمد بن أيب عبلف قاضي األىواز ا٤بعتزِف )معجزات النيب  -ٖٚ
 ػ(.ى٘ٔٗتثبيت دالئل النبوة: عبدا١ببار بن أٞبد ا٥بمذآف ا٤بعتزِف ) -ٖٛ
 ىػ(.ٖٗٗدالئل النبوة: أبو ذر عبد بن أٞبد ا٥بروي ) -ٜٖ
 ىػ(.ٖٙٗأعبلـ النبوة: ابن عبدالرب ) -ٓٗ
 ىػ.ٙٙٗ: الشقراطسي: عبداهلل بن ٰبٓب بن علي اإلعبلـ ٗبعجزات النيب  -ٔٗ
 ىػ.ٖٓٗ: أبونعيم: عبداهلل بن أٞبد األصبهآف (ٕ)دالئل النبوة -ٕٗ
 ىػ(.٧ٗ٘ٓبمد بن حبيب ) أعبلـ النبوة: ا٤باوردي: -ٖٗ

                              
ىػػ، مصػادر ٜٖٛبداهلل بػن حامػد بػن ٧بمػد بػن علػي رسػتم بػن ماىػاف أبػو ٧بمػد األصػبهآف قاؿ الدكتور فاروؽ ٞبادة: لعلو ع (ٔ)

 .ٖٚالسّبة النبوية ص 
 ا٤بطبوع ٨بتصره. (ٕ)
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 ىػ(.ٛ٘ٗ: البيهقي: أٞبد بن ا٢بسْب )دالئل النبوة -ٗٗ
 ىػ(.ٛٚٗدالئل النبوة: أبو العباس أٞبد بن عمر بن أنس العذري الدالئي األندلسي ) -٘ٗ
 ىػ(.ٚٛٗأعبلـ النبوة: عبداهلل بن عبدالعزيز بن ٧بمد البكري القرطيب ) -ٙٗ
وخصائصو: أبو الربيع سليماف بن سبع  الرسوؿ شفاء الصدور يف أعبلـ نبوة  -ٚٗ

 ىػ(.ٕٓ٘السبٍب )حدود 
 ىػ(.ٖ٘٘: إ٠باعيل بن ٧بمد بن الفضل التيمي األصبهآف )دالئل النبوة -ٛٗ

 
(ٔ)

 
 ىػ(.ٕٓٓالشمائل: أبو البخَبي: وىب بن كثّب القرشي ) -ٔ
 ىػ(.ٖٕٗصفة النيب: علي بن ا٤بديِب ) -ٕ
 ىػ(.ٜٕٗ: الورّاؽ: ٧بمد بن عبداهلل )نيب أخبلؽ ال -ٖ
 ىػ(.ٜٕٗ: الربقي: ٧بمد بن عبداهلل بن عبدالرحيم )أخبلؽ النيب  -ٗ
 ىػ(.ٕٙ٘: الزبّب بن بّكار )مزاح النيب  -٘
 ىػ(.ٕٓٚ: داود بن علي الظاىري )صفة أخبلؽ النيب  -ٙ
 ىػ(.ٕ٘ٚ: أبو داود السجستآف: سليماف بن األشعث )معيشة النيب  -ٚ
 ىػ.ٜٕٚ: الَبمذي: ٧بمد بن عيسى الشمائل -ٛ
 ىػ(.ٕٔٛ: ابن أيب الدنيا: عبداهلل بن ٧بمد بن عبيد القرشي )صفة النيب  -ٜ

 ىػ(.ٕٕٛواألخبلؽ النبوية: إ٠باعيل القاضي ا٤بالكي ) صفة النيب  -ٓٔ
 ػ(.ىٖٖ٘وصفة أخبلقو: رواية أيب علي ٧بمد بن ىاروف األنصاري ) صفة النيب  -ٔٔ
: أبو الشيخ: عبداهلل بن ٧بمد بن جعفر بن حياف األصبهآف وآدابو أخبلؽ النيب  -ٕٔ

 ىػ(.ٜٖٙ)
 ىػ(.ٖٔٛالشمائل: أبوبكر ا٤بقرئ: ٧بمد بن إبراىيم بن علي ) -ٖٔ
 ىػ(.ٜٖ٘: أٞبد بن فارس صاحب التصانيف يف اللغة )أخبلؽ النيب  -ٗٔ

                              
 ا٣بَْلقية وا٣بُُلقية. ىي الكتب الٍب ٚبتص بذكر صفات النيب  (ٔ)
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 ىػ(.ٖٓٗهلل األصبهآف )ا٥بدي النبوي: أبو نعيم: أٞبد بن عبدا -٘ٔ
 ىػ(.ٕٖٗالشمائل أو مشائل النيب: ا٤بستغفري: جعفر بن ٧بمد ) -ٙٔ
 ىػ(.ٙٔ٘األنوار يف مشائل النيب ا٤بختار: البغوي: ا٢بسْب بن مسعود ) -ٚٔ
ىػ وقيل ٖ٘٘ىػ ]وقيل ٕ٘٘الشمائل: الفزاري: علي بن ٧بمد بن إبراىيم بن الضحاؾ  -ٛٔ

 ىػ[.ٚ٘٘
 ىػ(.ٗٗ٘حقوؽ ا٤بصطفى: القاضي عياض بن موسى اليحصيب )الشفا بتعريف  -ٜٔ
 ىػ(.ٜٚ٘: ابن ا١بوزي: عبدالرٞبن بن علي )الوفا بأحواؿ ا٤بصطفى -ٕٓ

 
(ٔ)

 
وخصائصو: أبو الربيع سليماف بن سبع السبٍب  شفاء الصدور يف أعبلـ نبوة الرسوؿ  -ٔ

 ىػ( وقد اختصره يف كتاب "ا٣بصائص".ٕٓ٘)يف حدود 
 ىػ(.ٖٖٙهناية السوؿ يف خصائص الرسوؿ: ابن دحية: عمر بن ا٢بسْب ) -ٕ
 ىػ(.ٓٙٙبداية السوؿ يف خصائص الرسوؿ: عز الدين بن عبدالسبلـ السلمي ) -ٖ
 ىػ(.ٗٓٛغاية السوؿ يف خصائص الرسوؿ: ابن ا٤بلقن: عمر بن علي األنصاري ) -ٗ
 ىػ(.ٕ٘ٛٓف: أٞبد بن علي )األنوار ٖبصائص النيب ا٤بختار: ابن حجر العسقبل -٘
 ىػ(.ٜٗٛاللفظ ا٤بكـر ٖبصائص النيب األعظم: ٧بمد بن ٧بمد ا٣بيضري ) -ٙ
"ا٣بصائص الكربى" جبلؿ الدين السيوطي  كفاية الطالب اللبيب يف خصائص ا٢ببيب -ٚ

 ىػ(.ٜٔٔ)
 ىػ( وشرحو للزرقآفٖٕٜ، القسطبلٓف أٞبد بن ٧بمد )ا٤بواىب اللدنية با٤بنح احملمدية -ٛ

 ىػ(.ٕٕٔٔ)

                              
٢بديثيػػة كمػػا ىػػو ا٢بػػاؿ يف السػػنن الكػػربى يف مصػػنفاهتم الفقهيػػة وا اعتػػُب فقهػػاء الشػػافعية اعتنػػاًء كبػػّباً بػػذكر خصائصػػو  (ٔ)

. وذلك بإفراد باب للخصائص يف كتاب النكاح. ينظر مقدمة ٙبقيق غاية السوؿ يف خصائص الرسوؿ ٜٙ-ٖٙ/ٚللبيهقي 
 احملقق ىو: عبداهلل ٕبر الدين عبداهلل ٘ٔالبن ا٤بلقن، ص 
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 ىػ(.ٖٕٙ: ٧بمد بن إسحاؽ ا٤بسييب ا٤بديِب )أسبلؼ النيب  -ٔ
 ىػ(.ٕ٘ٗ: ٧بمد بن حبيب بن أمية بن عمرو البغدادي )أمهات النيب  -ٕ
 ىػ(.ٖٓٙ: سليماف بن أٞبد ): الطربآفنسب النيب  -ٖ
 

 
 ىػ(.ٕٚٓا٤بولد: ٧بمد بن عمر الواقدي ) -ٔ
 ىػ(.ٖٖٕا٤بولد: أبو عبداهلل ٧بمد بن عائذ القرشي ) -ٕ
 ىػ(.ٕٚٛ: ابن أيب عاصم: أٞبد بن عمرو الشيبآف )مولد النيب  -ٖ
 ىػ(.ٖٛٓا٤بولد والوفاة: حسْب بن مفرج ) -ٗ
 ىػ(.ٖٓٔد والوفاة: أبو بشر ٧بمد بن أٞبد بن ٞباد الدواليب )ا٤بول -٘
 ىػ.ٖٙٚا٤بولد: أبو زكريا ٰبٓب بن مالك بن عايذ العايذي  -ٙ
 ىػ(.ٖٓٗالوفاة النبوية: أبونعيم األصبهآف: أٞبد بن عبداهلل ) -ٚ
 ىػ(.ٓٓٙ: عبدالغِب بن عبدالواحد ا٤بقدسي ا١بماعيلي )وفاة النيب  -ٛ
 ىػ(.ٖٖٙ مولد السراج ا٤بنّب: ابن دحية: عمر بن ا٢بسن الكليب األندلسي )التنوير يف -ٜ

: أبو العباس أٞبد بن ٧بمد بن ا٢بسْب العزيف الدر ا٤بنظم يف مولد النيب ا٤بعظم  -ٓٔ
 ىػ(.  ٖٖٙالسبٍب )

  
 
 .(ٔ)ا٤ببعث: ىشاـ بن عمار -ٔ

                              
سلمي الدمشػقي أبػو الوليػد شػيخ اإلسػبلـ، شػيخ البخػاري ، وقاؿ الدكتور فاروؽ ٞبادة: أظنو ىو الٜٔاإلعبلف بالتوبيخ ص  (ٔ)

 .ٓٔٔىػ(، مصادر السّبة، ص ٕ٘ٗ)
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 .(ٔ)ىػ(ٕٙٓبو حذيفة البخاري ا٤بعراج: إسحاؽ بن بشر )لعلو أ -ٔ
 ا٤بعراج: ٧بمد بن حساف الكويف ا٣براز )من أىل القرف الثالث(. -ٕ
 ىػ(.ٖٓٗا٤بعراج: أبو نعيم األصبهآف ) -ٖ
 

   
 

 ىػ(.ٜٜٔ: ٧بمد بن ا٢بسن بن زبالة )أزواج النيب  -ٔ
 ىػ(.ٕٚٓ: الواقدي ٧بمد بن عمر )أزواج النيب  -ٕ
 ىػ(.ٜٕٓوأوالده: أبو عبيدة معمر بن ا٤بثُب ) تسمية أزواج النيب  -ٖ
 ىػ(.ٕٙ٘: الزبّب بن بكار )أزواج النيب  -ٗ
 ىػ أو ٫بوىا(.ٕٗٚوأزواجو: أٞبد بن ٧بمد بن خالد الربقي ) بنات النيب  -٘
 ىػ.ٕ٘ٛ: أٞبد بن ا٢بارث ا٣براز أزواج النيب  -ٙ
 

  
 
 ىػ.ٕٕ٘أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد ا٤بدائِب  خطب النيب: -ٔ
 ىػ.ٖٓٗخطب النيب: أبو نعيم األصبهآف أٞبد بن عبداهلل  -ٕ
 ىػ.ٕٖٗخطب النيب: ا٤بستغفري: جعفر بن ٧بمد  -ٖ

 
 ىػ(.ٕٚٙوالسبل الٍب وجهها فيها: ٞباد بن إسحاؽ بن إ٠باعيل ) تركة النيب  -ٔ
 ىػ(.ٜٕٓوسبلحو: علي بن فضاؿ الكويف الشيعي ) أ٠باء آالت النيب  -ٕ

                              
 .ٔٓٔ-ٜٔ/ٕ/جَٔف يذكره لو فؤاد سزكْب يف تاريخ الَباث العريب، مج (ٔ)
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 .عهود النيب  -ٔ
 على الصدقات. عماؿ النيب  -ٕ
 .أمهات النيب  -ٖ
 ويسمى "رسل النيب". رسائل النيب  -ٗ
 إُف ا٤بلوؾ. كتب النيب   -٘
 .آيات النيب  -ٙ
 .دعاء النيب  -ٚ
 .سرايا النيب  -ٛ
 كتاباً وأماناً.  من كتب لو النيب  -ٜ

 الوفود. -ٓٔ
 وخرب اإلفك. أزواج النيب  -ٔٔ
 وكتابو. أمواؿ النيب  -ٕٔ
 ا٣بامت والرسل. -ٖٔ
 تسمية ا٤بنافقْب ومن نزؿ فيهم القرآف ومن غّبىم وأخبار ا٤بنافقْب. -ٗٔ
 .تسمية الذين يؤذوف النيب  -٘ٔ
 تسمية ا٤بستهزئْب الذين جعلوا القرآف عضْب. -ٙٔ
 .فتوح النيب  -ٚٔ



 

 الســـيــرة النبويـــة                
 

 

129 

 
 .(ٔ)ىػ(: رسالة يف فضل مكةٓٔٔا٢بسن البصري: ا٢بسن بن يسار ) -ٔ
 .(ٕ)ىػ(: تاريخ ا٤بدينة٧ٜٜٔبمد بن ا٢بسن زبالة ) -ٕ
 ىػ(: أخبار مكة.ٕٚٓد بن عمر )الواقدي: ٧بم -ٖ
 ىػ(: قصة الكعبة.ٜٕٓأبو عبيدة: معمر بن ا٤بثُب ) -ٗ
 ىػ(: بناء الكعبة وأخبارىا.ٕٕ٘إبراىيم بن أيب ٧بمد بن ٰبٓب ا٤ببارؾ اليزيدي ) -٘
 ىػ(: تاريخ ا٤بدينة.ٕٙٗا٢بسن بن خلف بن شاذاف الواسطي ) -ٙ
 .مكة تاريخىػ(: ٕٓ٘األزرقي: ٧بمد بن عبداهلل ) -ٚ
 تاريخ ا٤بدينة. -أخبار مكة  ب -ىػ(: إٔٙ٘الزبّب بن بكار ) -ٛ
 أخبار مكة. -ب تاريخ ا٤بدينة -ىػ(: إٕٔٙعمر بن شّبة النمّبي البصري ) -ٜ

 ىػ(: أخبار ا٤بدينة.ٕٚٚأبو ا٢بسْب ٰبٓب بن ا٢بسن بن جعفر العقيقي ) -ٓٔ
)طبع باسم أخبار مكة يف  مكة تاريخ. (ٖ)ىػٕٓٛالفاكهي: ٧بمد بن إسحاؽ بن العباس  -ٔٔ

 قدٔف الدىر وحديثو(.
 فضائل مكة ا٤بكرمة. -ب   فضائل ا٤بدينة -ىػ(: أٖٛٓا٤بفضل بن ٧بمد ا١بََندي ) -ٕٔ
 ىػ(: فضائل مكة على سائر البقاع.ٕٕٖأٞبد بن سهل البلخي ) -ٖٔ
ر ا٤بدينة ىػ: االبتغاء يف أخبا٧ٖٜٖبمد بن عبدالرٞبن بن العباس أبو طاىر ا٤بخلص  -ٗٔ
 ا٤بنورة.

 ىػ(: فضائل مكة.ٖ٘٘رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي ) -٘ٔ

                              
 : فضائل مكة.ٕٕٙ/٠ٕباىا الزركلي يف األعبلـ  (ٔ)
ىػػػ، نقػػبًل عػػن ٕبػػث مصػػادر السػػّبة ٚٔٗٔا٤بكرمػػة، ٝبعػػت نصػػوص كتابػػو وظهػػرت يف رسػػالة علميػػة يف جامعػػة أـ القػػرى ٗبكػػة  (ٕ)

 .ٜ٘النبوية للزىرآف، ص 
ىػ، لكن الذىيب ٕٕٚ( أنو بعد ٕٛ/ٙتاريخ وفاتو، أما الزركلي فذكر يف األعبلـ ) ٕٙٔىكذا ذكر الدكتور فاروؽ ٞبادة ص  (ٖ)

ىػػػػ( فليحػػػرر ىػػػذا ٘ٓٗدرؾ )ىػػػػ(، ويػػػذكر أف مػػػن تبلميػػػذه ا٢بػػػاكم صػػػاحب ا٤بسػػػتٖٖ٘يػػػذكر أنػػػو تػػػوىف ) ٜٕٛٗ/ٕيف السػػػّب 
 التاريخ.
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 .مثّب العـز الساكن إُف أشرؼ األماكنىػ(: ٜٚ٘ابن ا١بوزي: عبدالرٞبن بن علي ) -ٙٔ
 ىػ(: ٖٗٙابن النجار: ٧بمد بن ٧بمود ) -ٚٔ

 ر أـ القرىنزىة الورى يف أخبا -ب الدرة الثمينة يف أخبار ا٤بدينة -أ
 ىػ(: الِقرى لقاصد أـ القرى.٧ٙٚٗبب الدين أٞبد بن عبداهلل الطربي ) -ٛٔ
 ىػ(: التعريف ٗبا آنست ا٥بجرة من معاَف دار ا٥بجرة.٧ٚٗٔبمد بن أٞبد ا٤بطري ) -ٜٔ
 ىػ(: ٙبقيق النصرة بتلخيص معاَف دار ا٥بجرة.ٙٔٛأبوبكر ٧بمد بن ا٢بسْب ا٤براغي ) -ٕٓ
 ىػ(: ا٤بغاّف ا٤بطابة يف معاَف طابة.ٚٔٛ: ٧بمد بن يعقوب )الفّبوز آبادي -ٕٔ
 العقد الثمْب يف تاريخ البلد األمْب  -ىػ(: إٖٔٛأبو الطيب ٧بمد أٞبد الفاسي ) -ٕٕ
ٙبفة الكراـ بأخبار البلد ا٢براـ )وىو ٨بتصر شفاء  -ج خبار البلد ا٢براـ أشفاء الغراـ ب -ب
 الغراـ(.
 ٙباؼ الورى بأخبار أـ القرى.ىػ(: إ٘ٛٛعمر بن فهد ) -ٖٕ
 ىػ(: التحفة اللطيفة يف تاريخ ا٤بدينة الشريفة.ٕٜٓالسخاوي: ٧بمد بن عبدالرٞبن ) -ٕٗ
 ىػ(: ا٢بجج ا٤ببينة يف التفضيل بْب مكة وا٤بدينة.ٜٔٔالسيوطي: عبدالرٞبن بن أيب بكر ) -ٕ٘
 ىػ(:ٜٔٔعلي بن عبداهلل بن أٞبد ا٢بسِب السمهودي ) -ٕٙ

 خبلصة الوفا )وىو ٨بتصر وفاء الوفا(. -ب   لوفا بأخبار دار ا٤بصطفىوفاء ا -أ
 .(ٔ)إسحاؽ بن أٞبد ا٣بزاعي: فضائل البيت ا٢براـ ودخولو والطواؼ بو والصبلة فيو

 .(ٔ)* أبو ٧بمد عبداهلل بن أيب أٞبد ا٤برجآف: تاريخ ا٤بدينة

                              
وَف أىتػػِد إليهمػػا بعػػد البحػػث، فليبحثػػا وإف كػػاف الكتػػاب األوؿ ذكػػره ابػػن خػػّب  ٕٚٔىكػػذا ذكرٮبػػا الػػدكتور فػػاروؽ ٞبػػادة ص  (ٔ)

 .ٖٚٔ، وأما الثآف فذكره السمهودي يف وفاء الوفا، ص ٕٓٛ-ٜٕٚاإلشبيلي يف فهرستو، ص 
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(ٔ)

 
 ىػ( ومن أىم كتبو:ٕ٘٘ا١باحظ: عمرو بن ٕبر ) -ٔ
 ا٢بيواف. -البياف والتبيْب  ب -أ

 ىػ( ومن أىم كتبو:ٕٙٚابن قتيبة عبداهلل بن مسلم ) -ٕ
 أدب الكاتب. -الشعر  والشعراء  ج -ب  ا٤بعارؼ -أ

 .الكاملىػ( ولو: ٕ٘ٛا٤بربد: ٧بمد بن يزيد ) -ٖ
 .العقد الفريد( ولو: ىػٕٖٚابن عبد ربو: أٞبد بن ٧بمد بن عبد ربو بن حبيب القرطيب ) -ٗ
 ىػ( وأىم كتبو:ٕٖٛابن األنباري: أبو بكر ٧بمد بن القاسم ) -٘
 إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز وجل. -أ

 األضداد. -ب
 شرح القصائد السبع الطواؿ ا١باىليات. -ج
 ىػ(، ولو: الوزراء والكتاب.ٖٖٔا١بْهشياري: ٧بمد بن عبدوس بن عبداهلل الكويف ) -ٙ
 ىػ( من كتبو:ٖٖ٘أبوبكر الصوِف: ٧بمد بن ٰبٓب بن عبداهلل ) -ٚ
 أدب الكتاب. -األوراؽ   ب -أ

 .األغآفىػ(، من أىم كتبو: ٖٙ٘أبو الفرج األصبهآف: علي بن ا٢بسْب بن ٧بمد القرشي ) -ٛ
ىػ( من كتبو: النوادر ويسمى أماِف ٖٙ٘أبو علي القاِف: إ٠باعيل بن القاسم بن َعْيذوف ) -ٜ

 لقاِف. ا

                              
يف تصوير أحداث السّبة ويف الرد على ا٤بخالفْب ويتضح ىذا جلياً يف العهد ا٤بػدٓف مػن السػّبة، لقد كاف الشعر سبلحاً فعااًل  (ٔ)

وال عجػػػب يف ذلػػػك فػػػإف األمػػػة العربيػػػة أمػػػة شػػػاعرة بطبعهػػػا، وىػػػذا مػػػا يفسػػػر كثػػػرة الشػػػعر ا٤بوجػػػود يف كتػػػب السػػػّبة، بػػػل إف 
مػػادة ثريػػة جػػداً تصػػور الػػدوافع النفسػػية والصػػراعات الصػػحيحْب فيهمػػا بعػػض األشػػعار ا٤بتعلقػػة بالسػػّبة النبويػػة، وىػػذا الشػػعر 

الفكريػة وآمػاؿ ا١بماعػة. لػذا ٯبػب االعتنػاء بػو ؤبمعػػو، وإف كانػت ٛبػت ٧بػاوالت يف ىػذا الشػأف إال أف اجملػاؿ مػا زاؿ متسػػعاً 
 حملاوالت أخرى.
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(ٔ)

 
ىػ(، قدـ ٥با وعلق ٜٛٚأحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة، ٝبع ابن قاضي شهبة ) -

، ط  ـ.ٜٜٔٔىػ/ٕٔٗٔ، ٔعليها مشهور حسن سلماف، دار ابن حـز
ىػ(، ٙبقيق علي ٧بمد البجاوي، دار ٖٗ٘أحكاـ القرآف، ابن العريب: ٧بمد بن عبداهلل ) -

 ، ط مصورة.ا١بيل، بّبوت
ىػ(، ٙبقيق سامي مكي العآف، مطبعة العآف، بغداد ٕٙ٘األخبار ا٤بوفقيات، الزبّب بن بكار ) -

 ـ.ٕٜٚٔ
ىػ(، صححو وخرج ٖٙٗاالستيعاب يف معرفة األصحاب، ابن عبدالرب: يوسف بن عبداهلل ) -

 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ، ٔأحاديثو، عادؿ مرشد، دار األعبلـ، ط
ىػ(، دار ٖٓٙالصحابة، ابن األثّب: علي بن ٧بمد بن عبدالكرٔف ا١بزري ) أسد الغابة يف معرفة -

 الكتب العلمية، بّبوت، دوف بيانات أخرى.
ىػ(، ترتيب حساف ٕ٘ٛاإلصابة يف ٛبييز الصحابة، ابن حجر العسقبلٓف: أٞبد بن علي ) -

 عبدا٤بناف، ط بيت األفكار الدولية، الرياض، بدوف تاريخ، ٦بلد واحد.
ـ السػّبة النبويػة يف القػػرف الثػآف: مصػنفاهتم ومنػاىجهم: د. فػػاروؽ ٞبػادة، ٕبػث مقػػدـ إُف أعػبل -

نػػدوة عنايػػة ا٤بملكػػة العربيػػة السػػعودية بالسػػنة والسػػّبة، نظمتهػػا با٤بدينػػة ا٤بنػػورة وزارة الشػػؤوف اإلسػػبلمية 
 ـ.ٕٗٓٓ/٘/ٙ-ٗىػ ا٤بوافق ٕ٘ٗٔ/ٖ/ٚٔ-٘ٔواألوقاؼ والدعوة واإلرشاد، من الفَبة 

 ـ.ٜٗٛٔ، ٙاألعبلـ، خّب الدين الزركلي، دار العلم للمبليْب، بّبوت، ط -
ـّ التاريخ، السخاوي: ٧بمد بن عبدالرٞبن ) - ىػ(، ط القدسي ٕٜٓاإلعبلف بالتوبيخ ٤بن ذ

ىػ، وطبعة روزنتاؿ مع كتابو "علم التاريخ عند ا٤بسلمْب" ترٝبة الدكتور صاٌف أٞبد العلي، ٜٖٗٔ
 ىػ.ٖٜٙٔ مكتبة ا٤بثُب، بغداد،

ىػ(، ٖٗٙوالثبلثة ا٣بلفا، الكبلعي: سليماف بن موسى ) االكتفا يف مغازي رسوؿ اهلل  -
 ـ.ٜٓٚٔىػ/ٜٖٛٔٙبقيق مصطفى عبدالواحد، مكتبة ا٣با٪بي، مصر، 

                              
 نظراً لظروؼ سفري اعتمدت يف بعض الكتب على أكثر من طبعة. (ٔ)
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إمتػػػػاع األ٠بػػػػاع ٗبػػػػا للرسػػػػوؿ مػػػػن األبنػػػػاء واألمػػػػواؿ وا٢بفػػػػدة وا٤بتػػػػاع، ا٤بقريػػػػزي: أٞبػػػػد بػػػػن علػػػػي  -
 ـ.ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔ، ٔا٢بميد النميسي، دار الكتب العلمية، بّبوت، طىػ(، ٙبقيق ٧بمد عبد٘ٗٛ)

ىػ(، ٗٗٓٔإنساف العيوف يف سّبة األمْب ا٤بأموف: برىاف ا٢بليب: علي بن إبراىيم بن أٞبد ) -
 ـ.ٜٗٙٔىػ/ٖٗٛٔمصطفى ا٢بليب، مصر، 

احملسن ىػ(، ٙبقيق د. عبداهلل بن عبدٗٚٚالبداية والنهاية، ابن كثّب: إ٠باعيل بن عمر ) -
 ـ.ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔ، ٔالَبكي، دار ىجر، مصر، ط

ىػ(، ٙبقيق صبلح فتحي ىلل، دار ٜٕٚتاريخ ابن أيب خيثمة، أٞبد بن زىّب بن حرب ) -
 ـ.ٕٗٓٓىػ/ٕٗٗٔ، ٔالفاروؽ ا٢بديثة للطباعة والنشر، مصر، ط

امعة اإلماـ تاريخ الَباث العريب: د. فؤاد سزكْب، نقلو إُف العربية د. ٧بمود فهمي حجازي، ج -
 ـ.ٜٜٔٔىػ/٧ٔٗٔٔبمد بن سعود اإلسبلمية، ا٤بملكة العربية السعودية، ط 

ىػ(، ٙبقيق ٧بمد أيب الفضل إبراىيم، دار ٖٓٔتاريخ الرسل وا٤بلوؾ: ٧بمد بن جرير الطربي ) -
 سويداف، بّبوت، دوف بيانات أخرى، وىي مصورة عن ط دار ا٤بعارؼ ٗبصر.

ىػ(، ٙبقيق مصطفى عبدالقادر عطا، ٕٙٗبن علي بن ثابت )تاريخ بغدد، ا٣بطيب: أٞبد  -
 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔ، ٔدار الكتب العلمية، بّبوت، ط

ىػ(، ٙبقيق د. أكـر ضياء العمري، دار طيبة، الرياض، ٕٓٗتاريخ خليفة بن خياط ) -
 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔ
ب التذكاري ٙبفظات على كتب السّبة النبوية القدٲبة، ٧بمد عبداهلل السماف، ضمن الكتا -

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/ نوفمرب ٙٓٗٔللمؤٛبر العا٤بي الرابع للسّبة والسنة النبوية الشريفة، ص 
ىػ(، ٙبقيق عبدالوىاب عبداللطيف، ٜٔٔتدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، السيوطي ) -

 مكتبة الرياض، ط مصورة.
ء الَباث العريب، بّبوت، ىػ(، دار إحياٛٗٚتذكرة ا٢بفاظ، الذىيب: ٧بمد بن أٞبد بن عثماف ) -

 بدوف تاريخ.
ىػ(، ٙبقيق غنيم عباس غنيم وآخر، الفاروؽ ا٢بديثة ٛٗٚتذىيب هتذيب الكماؿ: الذىيب ) -

 ـ.ٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔ، ٔللطباعة والنشر، مصر، ط
ترتيب ا٤بدارؾ وتقريب ا٤بسالك ٤بعرفة أعبلـ مذىب مالك، القاضي عياض بن موسى  -

 ـ.ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ، ٕوقاؼ با٤بملكة ا٤بغربية، طىػ(، وزارة األٗٗ٘اليحصيب )
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ىػ(، ٙبقيق سامي بن ٧بمد السبلمة، ٗٚٚتفسّب القرآف العظيم، ابن كثّب: إ٠باعيل بن عمر ) -
 ـ.ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔ، ٕدار طيبة، الرياض، ط

ىػ(، ٙبقيق عبدالوىاب عبداللطيف، دار ا٤بعرفة، ٕ٘ٛتقريب التهذيب، ابن حجر العسقبلٓف ) -
 ـ، وىي ط مصورة.ٜ٘ٚٔىػ/ٜٖ٘ٔ، ٕبّبوت، ط

 ىػ(، مطبوع مع شرحو تدريب الراوي للسيوطي.ٙٚٙالتقريب، النووي ) -
ىػ(، مؤسسة ٕ٘ٛالتلخيص ا٢ببّب يف ٚبريج أحاديث الرافعي الكبّب، ابن حجر العسقبلٓف ) -

 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔ، ٔقرطبة، مصر، ط
ىػ(، اعتناء إبراىيم الزيبق وآخر، ٕ٘ٛهتذيب التهذيب: ابن حجر العسقبلٓف: أٞبد بن علي ) -

 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٔٗٔ، ٔمؤسسة الرسالة، ط
، ٕهتذيب ا٣بصائص الكربى للسيوطي: عبداهلل التليدي، دار البشائر اإلسبلمية، بّبوت، ط -

 ىػ.ٓٔٗٔ
ىػ(، ٙبقيق د. بشار عواد ٕٗٚهتذيب الكماؿ يف أ٠باء الرجاؿ: أبو ا٢بجاج يوسف ا٤بزي ) -

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٛٔٗٔ، ٔسالة، طمعروؼ، مؤسسة الر 
، ٜتيسػػػػػػػػػػػّب مصػػػػػػػػػػػطلح ا٢بػػػػػػػػػػػديث، د. ٧بمػػػػػػػػػػػود الطحػػػػػػػػػػػاف، مكتبػػػػػػػػػػػة ا٤بعػػػػػػػػػػػارؼ، الريػػػػػػػػػػػاض، ط -

 ـ.ٜٜٙٔىػ/ٚٔٗٔ
 -ىػ(، دائرة ا٤بعارؼ العثمانية ٕبيدر آبادٖٗ٘الثقات، أبو حامت: ٧بمد بن حباف البسٍب ) -

 ـ.ٖٜٚٔىػ/ٖٜٖٔ، ٔالدكن، ا٥بند، ط
ىػ(، ٙبقيق د. عبداهلل بن ٖٓٔمد بن جرير الطربي )جامع البياف عن تأويل آي القرآف، ٧ب -

 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔعبداحملسن الَبكي، دار ىجر، القاىرة، 
ىػ(، ٙبقيق د. عبداهلل بن عبداحملسن ٔٚٙا١بامع ألحكاـ القرآف، القرطيب: ٧بمد بن أٞبد ) -

 ـ.ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ، ٔالَبكي، مؤسسة الرسالة، ط
ىػ(، ٕٙٗامع: ا٣بطيب البغدادي: أٞبد بن علي بن ثابت )ا١بامع ألخبلؽ الراوي وآداب الس -

ـ، وٙبقيق د. ٧بمد عجاج ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔٙبقيق د. ٧بمود الطحاف، مكتبة ا٤بعارؼ، الرياض، 
 ـ.ٜٜٗٔىػ/ٗٓٗٔ، ٕا٣بطيب، مؤسسة الرسالة، ط

، ٔىػػػػػػػػػػ(، دائػػػػػػػػػرة ا٤بعػػػػػػػػػارؼ العثمانيػػػػػػػػػة، ا٥بنػػػػػػػػػد، طٕٖٚا١بػػػػػػػػػرح والتعػػػػػػػػػديل، ابػػػػػػػػػن أيب حػػػػػػػػػامت ) -
 ـ.ٖٜ٘ٔىػ/ٕٖٚٔ
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جهود العلماء يف تصنيف السّبة النبوية يف القرنْب الثامن والتاسع ا٥بجريْب، عرض تارٱبي، د.  -
 عبدا٢بميد بن علي فقيهي، ٕبث مقدـ إُف ندوة عناية ا٤بملكة بالسنة والسّبة النبوية.

د. ىػ(، ٙبقيق ٕٛٚا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح: ابن تيمية: أٞبد بن عبدا٢بليم ) -
 ـ.ٜٜٜٔىػ/ٜٔٗٔ، ٕعلي بن حسن بن ناصر وآخرين، دار العاصمة، الرياض، ط

ىػ(، مطبعة ٖٓٗحلية األولياء وطبقات األصفياء: أبونعيم: أٞبد بن عبداهلل األصبهآف ) -
 ـ.ٜٗٚٔىػ/ٜٖٗٔالسعادة، 

 ىػ(، دار ا٤بعرفة، بّبوت، ط مصورة.ٜٔٔا٣بصائص الكربى، السيوطي ) -
ىػ(، ٙبقيق د. عبداهلل بن ٜٔٔالتفسّب با٤بأثور، جبلؿ الدين السيوطي ) الدر ا٤بنثور يف -

 ـ.ٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔ، ٔعبداحملسن الَبكي، دار ىجر، مصر، ط
ىػ(، ٙبقيق د. شوقي ضيف، دار ٖٙٗالدرر يف اختصار ا٤بغازي والسّب، ابن عبدالرب ) -

 ، بدوف تاريخ.ٕا٤بعارؼ، مصر، ط
ىػ(، ٙبقيق عبدا٤بعطي قلعجي، دا رالكتب ٛ٘ٗن ا٢بسْب )دالئل النبوة: البيهقي: أٞبد ب -

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔ، ٔالعلمية، بّبوت، ط
ىػ(، ٙبقيق د. ٧بمد رواس قلعو ٖٓٗدالئل النبوة، أبو نعيم: أٞبد بن عبداهلل األصبهآف ) -

 ـ.ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔ، ٕجي، وعبدالرب عباس، دار النفائس، بّبوت، ط
ىػ، دار عاَف الكتب، ٕٕ٘ٔ: ابن عابدين: ٧بمد أمْب بن عمر رد احملتار على الدر ا٤بختار -

 ـ.ٖٕٓٓىػ/ٖٕٗٔالرياض، ط 
 ىػ(، ط دار الفكر، بّبوت.ٔٛ٘الروض األنف، السهيلي: عبدالرٞبن بن عبداهلل ) -
ىػ(، ٙبقيق شعيب ٔ٘ٚزاد ا٤بعاد يف ىدي خّب العباد، ابن القيم: ٧بمد بن أيب بكر ) -

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٜٜٖٔ، ٔنؤوط، مؤسسة الرسالة، طاألرنؤوط وعبدالقادر األر 
ىػ(، ط ٕٜٗسبل ا٥بدى والرشاد يف سّبة خّب العباد، الصا٢بي الشامي: ٧بمد بن يوسف ) -

، ٔاجمللس األعلى للشؤوف اإلسبلمية بوزارة األوقاؼ ٗبصر، وط دار الكتب العلمية، ط
 ـ.ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ
، ٖالفكر للطباعة والنشر، بّبوت، ط السنة قبل التدوين، د. ٧بمد عجاج ا٣بطيب، دار -

 ـ.ٜٓٛٔىػ/ٓٓٗٔ
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، ٗالسنة مصدرًا للمعرفة وا٢بضارة: د. يوسف القرضاوي، دار الشروؽ، مصر، ط -
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔ
السنة ومكانتها يف التشريع اإلسبلمي: د. مصطفى السباعي، ط ا٤بكتب اإلسبلمي، بّبوت،  -

 ـ.ٜٛٚٔىػ/ٜٖٛٔ، ٕط
ىػ(، ٙبقيق د. بشار عواد معروؼ، دار ا١بيل، ٖٕٚن يزيد بن ماجو )سنن ابن ماجو، ٧بمد ب -

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٛٔٗٔ، ٔبّبوت، ط
ىػ(، ٙبقيق عزت عبيد الدعاس، ٕ٘ٚسنن أيب داود، سليماف بن األشعث السجستآف ) -

 ـ.ٖٜٚٔىػ/ٖٜٖٔ، ٔوعادؿ السيد، دار ا٢بديث، ٞبص، ط
قيق د. بشار عواد معروؼ، دار الغرب ىػ(، ٙبٜٕٚسنن الَبمذي، ٧بمد بن عيسى بن سورة ) -

 ـ.ٜٜٛٔ، ٕاإلسبلمي، ط
ىػ(، مطبعة ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، ٛ٘ٗالسنن الكربى: أٞبد بن ا٢بسْب البيهقي ) -

 ىػ.ٕٖ٘ٔ، ٔحيدرآباد الدكن، ا٥بند، ط
، ٔسػػػػػػػػػنن النسػػػػػػػػػائي "الكػػػػػػػػػربى" ٙبقيػػػػػػػػػق حسػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػدا٤بنعم شػػػػػػػػػليب، مؤسسػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػالة، ط -

 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٔٗٔ
ىػ(، عناية عبدالفتاح أيب غدة، مكتب ٖٖٓسنن النسائي "اجملتىب" أٞبد بن شعيب النسائي ) -

 ـ.ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔ، ٕا٤بطبوعات اإلسبلمية، حلب، ط
ىػ(، ٙبقيق شعيب األرنؤوط ٛٗٚسّب أعبلـ النببلء، الذىيب: ٧بمد بن أٞبد بن عثماف ) -

 ٖاألفكار الدولية، الرياض )ـ، وط بيت ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔ، ٖوآخرين، مؤسسة الرسالة، ط
 ٦بلدات(.

صورة مقتبسة من القرآف الكرٔف وٙبليبلت ودراسات قرآنية، ٧بمد عزة  سّبة الرسوؿ  -
 دروزة، اعتُب بو: عبداهلل بن إبراىيم األنصاري، منشورات ا٤بكتبة العصرية، بّبوت.

، ٙالرياض، طالسّبة النبوية الصحيحة، د. أكـر ضياء العمري، مكتبة العبيكاف،  -
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔ
السّبة النبوية عند البيهقي مع دراسة مقارنة ألبرز مؤرخي السّبة ا٤بعاصرين لو يف ا٤بشرؽ خبلؿ  -

القرف ا٣بامس ا٥بجري، د. عبدالرٞبن بن علي السنيدي، جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية، 
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔ(، ٓ٘سلسلة الرسائل ا١بامعية، رقم )
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لسّبة النبوية يف الصحيحْب وعند ابن إسحاؽ، د. سليماف بن ٞبد العودة، جامعة اإلماـ ا -
 ـ.ٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔ، ٧ٔبمد بن سعود اإلسبلمية، الرياض، ط

، ٗالسّبة النبوية يف ضوء القرآف والسنة، د. ٧بمد أبو شهبة، دار القلم، دمشق، ط -
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٛٔٗٔ
صلية، د. مهدي رزؽ اهلل أٞبد، مركز ا٤بلك فيصل للبحوث السّبة النبوية يف ضوء ا٤بصادر األ -

 ـ.ٕٜٜٔىػ/ٕٔٗٔ، ٔوالدراسات اإلسبلمية، ط
، ٔالسّبة النبوية للزىري، إخراج الدكتور سهيل زكار، دار الفكر، بّبوت، ط -

 ـ.ٜٔٛٔىػ/ٔٓٗٔ
قيق ىػ(، ٙبٔٚ٘السّبة النبوية من تاريخ دمشق، ابن عساكر: علي بن ا٢بسن بن ىبة اهلل ) -

 نشاط غزاوي، دار الفكر العريب، بّبوت.
السّبة النبوية من خبلؿ أىم كتب التفسّب، د. عصاـ بن عبداحملسن ا٢بميداف، ٕبث مقدـ  -

 إُف ندوة عناية ا٤بملكة العربية السعودية بالسنة والسّبة النبوية.
ىػػػػ( دار ٕٛٔأو  ىػػػػٖٕٔالسػػػّبة النبويػػػة: ابػػػن ىشػػػاـ: عبػػػدا٤بلك بػػػن ىشػػػاـ ا٢بمػػػّبي ا٤بعػػػافري ) -

، ٕـ، وٙبقيػػػػػػػػػػػق السػػػػػػػػػػػقا واألبيػػػػػػػػػػػاري وشػػػػػػػػػػػليب، طٕٙٓٓىػػػػػػػػػػػػ/ٕ٘ٗٔالكتػػػػػػػػػػػاب العػػػػػػػػػػػريب، بػػػػػػػػػػػّبوت، 
 ـ.ٜ٘٘ٔىػ/ٖ٘ٚٔ
، ٔالسػػػػػػػػػػّبة النبويػػػػػػػػػػة، الػػػػػػػػػػذىيب: ٙبقيػػػػػػػػػػق د. بشػػػػػػػػػػار عػػػػػػػػػػواد معػػػػػػػػػػروؼ، مؤسسػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػالة، ط -

، ٔـ. وط حسػػػػػػػػػػػػػػاـ القدسػػػػػػػػػػػػػػي، وقػػػػػػػػػػػػػػد وصػػػػػػػػػػػػػػورهتا دار الكتػػػػػػػػػػػػػػب العلميػػػػػػػػػػػػػػة، طٜٜٙٔىػػػػػػػػػػػػػػػ/ٚٔٗٔ
 األفكار الدولية يف مقدمة سّب أعبلـ النببلء.ـ، وط بيت ٜٔٛٔىػ/ٔٓٗٔ
ىػ(، ٙبقيق زىّب الشاويش وشعيب ٙٔ٘شرح السنة، البغوي: ا٢بسْب بن مسعود الفراء ) -

 ـ.ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ، ٕاألرنؤوط، ا٤بكتب اإلسبلمي، ط
ىػ(، ط بيت األفكار الدولية، الرياض، ٙٚٙشرح صحيح مسلم: النووي: ٰبٓب بن شرؼ ) -

 خرى، )٦بلد واحد(.دوف بيانات أ
ىػ(، ط دار الفكر، ٗٗ٘الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى، عياض بن موسى اليحصيب ) -

 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔبّبوت، 
ىػ(، ٙبقيق ٧بمد ٧بيي الدين عبدا٢بميد، ٕٛٚالصاـر ا٤بسلوؿ على شامت الرسوؿ، ابن تيمية ) -

 ىػ.ٜٖٛٔ



 

 الســـيــرة النبويـــة                
 

 

138 

ىػ(، ٙبقيق ٖٗ٘حباف البسٍب ) صحيح ابن حباف بَبتيب ابن بلباف: أبو حامت: ٧بمد بن -
 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔ، ٖشعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

ىػ( مطبوع مع شرحو: فتح الباري البن ٕٙ٘صحيح البخاري: ٧بمد بن إ٠باعيل البخاري ) -
 حجر.
 ىػ( مطبوع مع شرحو للنووي.ٕٔٙصحيح مسلم: مسلم بن ا٢بجاج القشّبي ) -
ىػ(، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة ٜٚ٘لرٞبن بن علي )صفة الصفوة، ابن ا١بوزي: عبدا -

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔ، ٕا٤بكرمة، ط
، ٔىػػػػػػػػػ(، دار صػػػػػػػػادر بػػػػػػػػّبوت، طٖٕٓالطبقػػػػػػػػات الكػػػػػػػػربى: ٧بمػػػػػػػػد بػػػػػػػػن سػػػػػػػػعد بػػػػػػػػن منيػػػػػػػػع ) -

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٛٔٗٔ
ىػ(، ٙبقيق ٧بمود شاكر، مطبعة ا٤بدٓف، ٖٕٔطبقات فحوؿ الشعراء، ابن سبلـ ا١بمحي ) -

 ىػ.ٜٖٗٔالقاىرة، 
ىػ(، دار ٝبعية النشر ٙٓٛطرح التثريب شرح التقريب، العراقي: عبدالرحيم بن ا٢بسْب ) -

 ىػ.ٖٖ٘ٔوالتأليف األزىرية، 
ىػ(، دار ٖٗٚعيوف األثر يف فنوف ا٤بغازي والشمائل والسّب، ابن سيد الناس: ٧بمد بن ٧بمد ) -

 ـ.ٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔ، ٔالقلم، بّبوت، ط
ىػ(، ط ٕ٘ٛابن حجر العسقبلٓف: أٞبد بن علي ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: -

ـ. وط بيت األفكار ٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔ، ٕىػ. وط الرياف للَباث، القاىرة، طٖٓٛٔالسلفية، القاىرة، 
 ٦بلدات(. ٖالدولية، الرياض، دوف بيانات أخرى، )

 فتح القدير ا١بامع بْب فِب الرواية والدراية من علم التفسّب، علي بن ٧بمد الشوكآف -
 ـ، ط مصورة.ٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔىػ(، دار عاَف الكتب، الرياض، ط ٕٓ٘ٔ)

: علي بن أٞبد بن سعيد ) - ىػ(، مكتبة ا٣با٪بي ٙ٘ٗالفصل يف ا٤بلل والنحل، ابن حـز
 بالقاىرة.

ىػ(، ٙبقيق ٧بمد العيد ٗٚٚالفصوؿ يف اختصار سّبة الرسوؿ: ابن كثّب: إ٠باعيل بن عمر ) -
 .ٓٓٗٔىػ/ٜٜٖٔ، دار القلم، دمشق، ٔط ا٣بطراوي و٧بيي الدين مسنو،

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٛٔٗٔ، ٚفقو السّبة، ٧بمد الغزاِف، دار القلم، دمشق، ط -
 ـ.ٖٜٙٔىػ/ٕٖٛٔ، ٕىػ(، مؤسسة ا٣با٪بي، القاىرة، ط٘ٚ٘فهرسة ابن خّب اإلشبيلي ) -
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 ىػ(، نشر مكتبة خياط.ٖٛٗالفهرست، ابن الندٔف: ٧بمد بن إسحاؽ ) -
، ٛىػ(، مؤسسة الرسالة، طٚٔٛفّبوزآبادي: ٧بمد بن يعقوب )القاموس احمليط: ال -

 ـ.ٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔ
ىػ(، ٙبقيق: د. ٖٓٙالكامل يف التاريخ: ابن األثّب: علي بن ٧بمد بن عبدالكرٔف ا١بزري ) -

 ـ.ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔ، ٕعمر عبدالسبلـ تدمري، دار الكتاب العريب، بّبوت، ط
، ٔىػ(، دار الفكر، بّبوت، طٖ٘ٙي )الكامل يف ضعفاء الرجاؿ، عبداهلل بن عد -

 ـ.ٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔ
للعبلمة شبلي النعمآف وتكملتو للعبلمة السيد سليماف الندوي،  كتاب سّبة النيب   -

عرض وٙبليل، د. تقي الدين بن بدر الدين الندوي، ٕبث مقدمة إُف ندوة عناية ا٤بملكة بالسنة 
 والسّبة النبوية.

ىػ(، ٙبقيق حبيب الرٞبن ٚٓٛار، ا٥بيثمي: علي بن سليماف )كشف األستار عن زوائد البز   -
 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٜٜٖٔ، ٔاألعظمي، مؤسسة الرسالة، ط

ىػ(، مكتبة ا٤بثُب، بغداد، بدوف ٚٙٓٔكشف الظنوف عن أسامي الفنوف، حاجي خليفة )  -
 تاريخ.
الطييب، بيت ىػ(، اعتُب بو إسحاؽ ٜ٘ٚكنز العماؿ يف سنن األقواؿ واألفعاؿ، ا٤بتقي ا٥بندي )  -

 ـ.ٕ٘ٓٓ، ٕاألفكار الدولية، ط
ىػ(، دار عاَف الكتب، الرياض، ط ٔٔٚلساف العرب: ابن منظور: ٧بمد بن مكـر ) -

 ـ، وىي ط مصورة.ٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔ
ىػ(، ٙبقيق خليل بن ٧بمد العريب، الفاروؽ ا٢بديثة للطباعة ٕ٘ٛلساف ا٤بيزاف، ابن حجر ) -

 ـ.ٜٜٙٔىػ/ٙٔٗٔ، ٔوالنشر، القاىرة، ط
ىػ(، دار الكتاب العريب، بّبوت، ٦ٛٓٚبمع الزوائد ومنبع الفوائد، ا٥بيثمي: علي بن سليماف ) -

 ـ.ٕٜٛٔىػ/ٕٓٗٔ، ٖط
، ٔىػ(، دار الكتاب العريب، بّبوت، ط٨ٙٙٙبتار الصحاح: الرازي: ٧بمد بن أبوبكر )بعد  -

 ـ، وىي ط مصورة.ٜٚٙٔ
ىػ(، ٙبقيق ٧بمد ٖٙٗا٢بسن بن علي )مروج الذىب ومعادف ا١بوىر: ا٤بسعودي: علي بن  -

 .٧ٖبيي الدين عبدا٢بميد، دار الفكر، بّبوت، ط
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مرويات السّبة النبوية بْب قواعد احملدثْب وروايات اإلخباريْب: د. مسفر بن غـر اهلل الدميِب.  -
ة ا٤بنورة وزارة ٕبث مقدـ إُف ندوة عناية ا٤بملكة العربية السعودية بالسنة والسّبة النبوية. نظمتها با٤بدين

 ـ.ٕٗٓٓ/٘/ٙ-ٗىػ ا٤بوافق ٕ٘ٗٔ/ٖ/ٚٔ-٘ٔالشؤوف اإلسبلمية واألوقاؼ واإلرشاد من الفَبة 
ىػ(، الطبعة ا٥بندية، بدوف تاريخ، وط دار ا٤بعرفة، ٘ٓٗا٤بستدرؾ، ا٢باكم: ٧بمد بن عبداهلل ) -

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٛٔٗٔ، ٔبّبوت، ط
ـ، وط ٜٜٙٔىػ/ٜٖٛٔ، ٔمي، بّبوت، طىػ(، ا٤بكتب اإلسبلٕٔٗا٤بسند: أٞبد بن حنبل ) -

 ـ، بتحقيق شعيب األرنؤوط وآخرين.ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ، ٔمؤسسة الرسالة، ط
مشػػػارع األشػػػواؽ إُف مصػػػارع العشػػػاؽ ومثػػػّب الغػػػراـ إُف دار السػػػبلـ ]يف ا١بهػػػاد وفضػػػائلو[ ابػػػن  -

، ٖىػػػػػػػػػػػػ(، ٙبقيػػػػػػػػػػػق إدريػػػػػػػػػػػس ٧بمػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػي وآخػػػػػػػػػػػر، دار البشػػػػػػػػػػػائر اإلسػػػػػػػػػػػبلمية، طٗٔٛالنحػػػػػػػػػػػاس )
 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ
 ـ.ٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔ، ٔمصادر السّبة النبوية وتقوٲبها: د.فاروؽ ٞبادة، دار القلم، دمشق، ط -
مصادر السّبة النبوية، دراسة ٙبليلية نقدية لبعض مصادر السّبة، د. ضيف اهلل بن ٰبٓب  -

 الزىرآف، ٕبث مقدـ إُف ندوة عناية ا٤بملكة العربية السعودية بالسنة والسّبة النبوية.
مصادر تلقي السّبة النبوية والعناية هبا عرب القروف الثبلثة األوُف: د. ٧بمد أنور ٧بمد البكري،  -

 ندوة عناية ا٤بملكة العربية السعودية بالسنة والسّبة النبوية.
ىػػػػػػػػػ(، دار البػػػػػػػػاز، مكػػػػػػػػة ا٤بكرمػػػػػػػػة، ط ٓٚٚا٤بصػػػػػػػػباح ا٤بنػػػػػػػػّب: الفيػػػػػػػػومي: أٞبػػػػػػػػد بػػػػػػػػن ٧بمػػػػػػػػد ) -

 ـ.ٜٛٚٔىػ/ٜٖٛٔ
ىػػػ(، ط الػػدار السػػلفية، ا٥بنػػد، وطبػػع كتػػاب ٖٕ٘أيب شػػيبة: عبػػداهلل بػػن ٧بمػػد ) ا٤بصػػنف، ابػػن -

، ٕا٤بغػػػػػػػػػػػازي منػػػػػػػػػػػو بتحقيػػػػػػػػػػػق د. عبػػػػػػػػػػػدالعزيز بػػػػػػػػػػػن إبػػػػػػػػػػػراىيم العمػػػػػػػػػػػري، دار إشػػػػػػػػػػػبيليا، الريػػػػػػػػػػػاض، ط
 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔ
ىػ(، ٙبقيق حبيب الرٞبن األعظمي، ا٤بكتب ٕٔٔا٤بصنف، عبدالرزاؽ بن ٮباـ الصنعآف ) -

 ـ.ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ، ٕاإلسبلمي، ط
ىػ(، ٙبقيق أٞبد فريد رفاعي، ط دار ا٤بأموف، مصر، ٕٙٙمعجم األدباء، ياقوت ا٢بموي ) -

 ـ.ٖٜٙٔ
ىػ(، ٙبقيق ٞبدي عبداجمليد السلفي، دار ٖٓٙا٤بعجم الكبّب: الطربآف: سليماف بن أٞبد ) -

 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔ، ٕإحياء الَباث العريب، بّبوت، ط
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د. صبلح الدين ا٤بنجد، دار الكتاب العريب ا١بديد،  ،معجم ما ألف عن الرسوؿ  -
 ـ.ٕٜٛٔىػ/ٗٓٗٔ، ٔبّبوت، ط

 ـ.ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔمعجم مقاييس اللغة: ٙبقيق: عبدالسبلـ ىاروف، دار ا١بيل، بّبوت، ط  -
، ٔمغازي ابن إسحاؽ )جزء منها(، ٙبقيق الدكتور سهيل زكار، دار الفكر، بّبوت ط -

 ـ، دوف بيانات أخرى.ٜٔٛٔىػ/ٔٓٗٔيد اهلل، ـ، وٙبقيق ٧بمد ٞبٜٛٚٔىػ/ٜٖٛٔ
مغازي عروة بن الزبّب، ٝبع الدكتور ٧بمد مصطفى األعظمي، مكتب الَببية العريب لدوؿ  -

 ـ.ٜٔٛٔىػ/ٔٓٗٔ، ٔا٣بليج، الرياض، ط
ىػ(، ٙبقيق مارسدف جونس، عاَف الكتب، بّبوت، ٕٚٓا٤بغازي، ٧بمد بن عمر الواقدي ) -

 بدوف تاريخ.
سعادة ومصباح السيادة، أٞبد بن مصطفى الشهّب بطاش كربى زاده، دار الكتب مفتاح ال -

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔ، ٔالعلمية، بّبوت، ط
 ـ.ٜٛٚٔىػ/ٜٖٛٔمقدمة ابن الصبلح، دار الكتب العلمية، بّبوت،  -
 ـ.ٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔ، ٘ا٤بوسوعة الفقهية، وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية، الكويت، ط -
ىػ(، ٙبقيق د. ٜٚ٘األحاديث ا٤برفوعات، ابن ا١بوزي: عبد الرٞبن بن علي ) ا٤بوضوعات من -

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔ، ٔنور الدين بن شكري، أضواء السلف، الرياض، ط
ىػ(، اعتُب بو حساف عبدا٤بناف، بيت األفكار الدولية، الرياض، ٜٚٔا٤بوطأ، مالك بن أنس ) -

 بدوف تاريخ.
ىػ(، ٙبقيق علي ٧بمد البجاوي، دار ا٤بعرفة، ٛٗٚالذىيب )ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ،  -

 بّبوت، ط مصورة.
الناسخ وا٤بنسوخ يف كتاب اهلل عز وجل واختبلؼ العلماء يف ذلك، أٞبد بن ٧بمد النحاس  -

، ٔىػ(، ٙبقيق د. سليماف بن إبراىيم بن عبداهلل البلحم، مؤسسة الرسالة، طٖٖٛ)
 ـ.ٜٜٔٔىػ/ٕٔٗٔ
ىػ(، مصورة ٖٖٚفنوف األدب، النويري: شهاب الدين أٞبد بن عبدالوىاب )هناية األرب يف  -

 من قبل وزارة الثقافة ا٤بصرية عن ط دار الكتب ا٤بصرية.
ىػ(، دار ابن ا١بوزي، ٙٓٙالنهاية يف غريب ا٢بديث، ابن األثّب: ا٤ببارؾ بن ٧بمد ا١بزري ) -

 ىػ )٦بلد واحد(.ٕٔٗٔ، ٔالدماـ، ط
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ىػ(، وىي مطبوعة مع شرحها ٖٜ٘ا٤ببتدي: علي بن أيب بكر ا٤برغينآف )ا٥بداية شرح بداية  -
ـ، وىي ط ٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔىػ(، دار عاَف الكتب، الرياض، ط ٔٛٙفتح القدير، البن ا٥بماـ )
 مصورة عن الطبعة األمّبية.

 ىػ، ط السلفية.ٕ٘ٛىدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر  -
 ـ.ٜ٘٘ٔ، استانبوؿ، ٔشا البغدادي، طىدية العارفْب، إ٠باعيل بن با -
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔ، ٗالوسيط: ٦بمع اللغة العربية بالقاىرة، مكتبة الشروؽ الدولية، مصر، ط -
ىػػػ(، ٙبقيػػق إحسػػاف عبػػاس، دار صػػادر، ٔٛٙوفيػػات األعيػػاف، ابػػن خلكػػاف: أٞبػػد بػػن ٧بمػػد ) -

 بّبوت، بدوف تاريخ.
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 ٕ ا٤بقدمة ..................................................................
 ٘ التعريف بالسّبة النبوية وأٮبية دراستها ............................ التمهيد:

 ٚٔ تطور مراحل التدوين يف السّبة النبوية حٌب العصر ا٢بديث ..... الباب األول:
 ٛٔ الصحابة والتابعْب بالسّبة النبوية ........................... اىتماـ التمهيد:

 ٖٕ بداية التدوين يف السّبة .................................... الفصل األول:
 ٖٓ مرحلة تدوين احملدثْب للسّبة ................................ الفصل الثاني:
 ٖ٘ تخصصْب يف كتابة السّبة ................مرحلة ا٤بؤرخْب ا٤ب الفصل الثالث:
 ٖٛ مرحلة القرف ا٣بامس ...................................... الفصل الرابع:

 ٗٗ مرحلة التأليف ا٤بوسوعي يف السّبة ........................ الفصل الخامس:
 ٛٗ ...........الكتابة يف السّبة يف العصر ا٢بديث ............ الفصل السادس:

 ٓ٘ .............................. مصادر السيرة النبوية وتقويمها الباب الثاني:
 ٓ٘ الضوابط ا٤بختلفة لتقسيم مصادر السّبة ....................................
 ٘٘ ا٤بصادر األصلية التارٱبية ..................................................

 ٔٙ صادر األصلية ا٢بديثية ..................................................ا٤ب
 ٘ٙ ا٤بصادر التبعية ا٤بكملة ....................................................
 ٚٙ القرآف الكرٔف ومصادر السّبة النبوية .......................................

 يرة النبوية بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخينالباب الثالث: الس
............ 

ٚٔ 

 ٕٚ النقاط ا٤بشَبكة بْب ا٤بنهجْب .............................................
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 ٙٛ ٤بؤرخْب ..............................النتائج ا٤بَبتبة على التساىل يف منهج ا
 ٜٗ النتائج السيئة الناشئة عن عدـ استعماؿ ا٤بنهج النقدي يف رواية مرويات السّبة.
 ٜٚ ٛبيز منهج ا٤بؤرخْب عن منهج احملدثْب يف رواية بعض ا٤برويات ...............
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 ٔٓٔ ...................ا٤بنهج ا٤بقَبح لكتابة السّبة يف العصر ا٢بديث ..........

 ٘ٓٔ الكتب الثبلثة ا٤بقَبحة يف السّبة النبوية ....................................
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 : عطٔ٘ خمتاز عطٔ٘ حطني.   االضه

 .و15/9/1969عامًا، تازٓخ املٔالد:  37:    الطً

 : متصّج. احلًل٘ االجتنًعٔ٘

 املؤٍحات العلنٔ٘:

 و.1992جامع٘ القاٍسٗ  –لٔطاىظ داز العلْو -1

ماجطتري يف الدزاضات اإلضالمٔ٘ بعيْاٌ: "الصٔاو دزاض٘ حدٓثٔ٘ فقَٔ٘ -2

 و.2002مقازى٘" 

ْاشىات ّثرسِ يف الدكتْزاِ يف الدزاضات اإلضالمٔ٘ بعيْاٌ: "فقُ امل-3

 و.2006املعامالت املالٔ٘" 

 العنل:

 مدزضًا يف الرتبٔ٘ ّالتعلٔه جبنَْزٓ٘ مصس العسبٔ٘ )ضابقًا(.-1

 باحثًا يف الدزاضات اإلضالمٔ٘ )حالًٔا(.-2

 اخلربات الطًبك٘:

عنلت ضنً جمنْع٘ عنل يف حتقٔق عدد مً كتب الرتاث اإلضالمٕ، مثل: 

ٓب الساّٖ للطْٔطٕ، ّاألو للشافعٕ، ّاجملنْع شسح ىٔل األّطاز للشْكاىٕ، ّتدز

 املَرب لليّْٖ، ّغري ذلك مً الكتب.

  العيْاٌ:

مجَْزٓ٘ مصس العسبٔ٘، حمافظ٘ كفس الشٔخ، مسكص الربلظ، قسٓ٘ بسج 

 الربلظ، الربج.

 0020472491999يف مصس   اهلًتف:

 )حمنْل(. 0020126597758   

 )اآلٌ(. 0565279147داخل الطعْدٓ٘: 
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