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رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد
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مقدمة القسم
للرفعــة وطريقــاً للكمــال رب العــاملني الــذي جعــل العلــم ســلماً احلمــد هللا

           حـاة اجلهـل،    والصالة والسالم على سادة الفكر وقادة العلماء وينـابيع احلكمـة وم
.وآله األطياباًأعين حممد

:أما بعد

ا خمتلـف العلـوم، وتنـتظم يف        ـ رفداً للمكتبة اإلسـالمية الـيت تـضم بـني طيا          
مدت شعبة الدراسات يف قسم الشؤون الفكريـة يف العتبـة           رفوفها أنواع املواضيع،    

جانب الكتب اليت رفـدت ـا املكتبـة          إىلاحلسينية املقدسة يدها لتضع كتاباً جديداً       
كتاا اجلديد لتضعه بني يدي طالب احلقيقة التارخيية، اإلسالمية، وتفتح صفحات    

علـى دورهـم يف سـرد       والباحثني عن أعـالم كتـاب الـسرية والـراغبني يف االطـالع              
الوقائع واألحداث اليت حصلت يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مـن           

ملؤلفـه مساحـة الـسيد نبيـل     » الـشيعة والـسرية النبويـة   «خالل هذا االكتاب املوسـوم   
رى من خالهلا القلـم الـشيعي   دامت بركاته، آملني أن يكون نافذة ي   قدوري احلسين   

ونـسأله  » حممـد بـن اسـحاق     «ة النبوية بيد شيخ كتاب السرية       ودوره يف تدوين السري   
.نه ويل التوفيقإتعاىل أن جيعل هذا العمل املبارك ذخراً لصاحبه يف اآلخرة 
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مقدمة الكتاب
بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا أهلم، والثناء مبا قدم، من عموم نعم        احلمد هللا على ما أنعم، وله الشكر مب       «
الء أسداها، ومتام منن أوالها، جم عن اإلحصاء عددها، ونـأى           آابتدأها، وسبوغ   

.)١(»عن اجلزاء أمدها،وتفاوت عن اإلدراك أبدها

حممـد بـن عبـد اهللا     فهـام   ري األ نعلى خري األنام وجملـي الظـالم، ومـ        والصالة  
.وسلم تسليماً كثرياً،اإلسالميتالسالم ومثبِّإىلعلى آله اهلداة و

علــى صــاحبها وآلــه أزكــى الــصالة ــــ فــان احلــديث عــن الــسرية النبويــة ؛وبعــد
بـل هـو حـديث عـن         ،هو حديث عـن األمـة الـيت ولـدت بـوالدة اإلسـالم             ــ  والسالم  

.، بين آدمهفكان البناء األول حلضارة بنيعليه السالممنذ ان بعث آدم ؛احلضارة اإلنسانية

ـ  صلى اهللا عليه وآله وسلم    ديث عن سرية النيب األعظم      واحل وبغض النظـر عـن     ـ
ــ، هو حديث عن فلسفة )٢(بدء اخللق األولاملفهوم القرآين لوالدة هذه السرية حني

.الوجود وعلة اخللق وغرض البقاء
            

خطبتها االحتجاجية اليت ألقتها صلى اهللا عليه وآله وسلمهذا ما ابتدأت به بضعة النيب األعظم ) ١(
.يف جممع من املهاجرين واألنصارليه وآله وسلمصلى اهللا عيف مسجد رسول اهللا 

عن أول شيء خلقـه اهللا تعـاىل فقـال    صلى اهللا عليه وآله وسلمسأل جابر بن عبد اهللا، رسول اهللا  ) ٢(
.نور نبيك يا جابر: صلى اهللا عليه وآله وسلم
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وإمنـا هـي إطاللـة    ،إال أنّ هذه العناوين ليست ممـا احتوتـه هـذه الـصفحات           
واسـتطاعت ان جتمـع هــذه   ،ميـة الـيت ظهــرت يف املدينـة املنـورة    علـى احلركـة العل  

فبدت ألهل الفكر والدراسة والبحـث مـن األجيـال الالحقـة             ،العناوين يف أحباثها  
واآلخر مستغرباً والـبعض اآلخـر       جعلت البعض متحرياً   ،حمطة تزود وتفكر وتأمل   

:متسائالً

هذا الزحف فوازحاحلضاريوالرقي من أين حصل عرب اجلزيرة على هذا      
صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      بعد مرور مائة عام على وفاة رسول املدينة          فقدمواالعلمي  

األنبيـاء وقيـام حـضارات      وسـري    مجعت بني ثناياهـا تـاريخ اخللـق        ،موسوعة علمية 
.وأفول أخرى

صـلى اهللا عليـه وآلـه     ه املـصطفى    نبيبممثالً  ترى أيكون هذا الرقي بفعل اإلسالم       

هو بفعل مـا شـهدته اجلزيـرة مـن توافـد بعـض الـديانات الـسماوية إليهـا               أم وسلم
.؟والسيما اليهودية والنصرانية

هذا ما حاوله املستشرق االنكليزي روزنتال، أي إرجاع هذا الوعي التارخيي 
دور التـوراة واإلجنيـل يف خلـق الـوعي     إىلالذي برز يف شخصية حممد بن إسحاق      

.التارخيي عند العرب

النيب، وأن العلماء يفإنّ فكرة التاريخ يف الكتاب املقدس قد أثرت       «: لفيقو
املـسلمني قــد اســتخدموا هـذه النظــرة التارخييــة العامليـة يف إنتــاج مؤلفــات تارخييــة    
شاملة، وأم أغنـوا تلـك املؤلفـات مبـواد تارخييـة مـأخوذة عـن الكتـاب املقـدس                    

ـ  ، وأن مثة    ةاإلجنيليــ   التوراتيةواآلثار   تقـدمي  » شـكل «توازيـاً وتـشااً يف      ـــ   أخرياً  ـ
.»تلك املواد بني النصوص التارخيية التوراتية واإلسالمية
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وقد استنتج روزنتال من كل أولئك أن مثـة مكانـاً خاصـاً حتتلـه تلـك املـواد                  
.التوراتية يف علم التاريخ اإلسالمي

الفرصـة يف   وإن كانت حرمته مـن      . وأا أعطته بعضاً من أهم عناصره معىن      
.)١()أن حيقق تطوراً كبرياً يف الفكر التارخيي

إال أن روزنتال قد غفل عن أن السر يف اهتمام العرب ــ املسلمني ــ بالتوراة         
صلى اهللا عليه وآله وسلم    األكرمالنيبأطلقهااليتالتحذيراتواإلجنيل إمنا كان بسبب     

كانـت فإسـرائيل بـين والسـيما ،قةالـساب لألممالتارخييةالسنناألمةهذهتباعايف
يفجـرى ومـا ،والنـصارى اليهودتاريخمعرفةيفالعرباملؤرخنيعندقوياحمفزا

).التارخيية(اإلهليةالسننهذهمنأحواهلم

أهلمنمجاعةظهور(هوعرفيةواملالتارخييةاحلركةهذهمنوعلىساعدومما
ــ ،  املعـارف تلـك إلذاعـة مهاإسـال بعـد تتصدىواملسيحيةاليهوديةالديانة وهـم ـ
).األولالعلمأهل(بـإسحاقابنيسميهمــالذين

يفعـددها خيتلـف كتبااألنبياءكتبمنقرأأنهمنبهبنوهبعنويذكرون
.كتاباوتسعنياثننيأوبعنيوسوبضعةثالثنيبنيالروايات

والــشام وهــذا علــى األقــل يعــين تــوفر هــذه الكتــب يف منــاطق مــن اجلزيــرة  
والعراق، يف القرن األول اهلجري ولو أا كانت يف معظمها على ما يظهر بالسريانية           
والعربانية؛ وقد دخل الكثري منها يف معلومات هذه الكتب على التاريخ العريب، حـىت              

.اإلسرائيليات: لقد عرفت آثارها يف التاريخ، ويف علوم الدين باسم خاص هو
            

الـشرق األوسـط  يمـؤرخ : ، نقـالً عـن   ١٠٨ص: التاريخ العريب واملؤرخون، شـاكر مـصطفى      ) ١(
.٤٥، ص١٩٦٢أكسفورد نيويورك » نشر برنارد لويس وهولت«



 ة والسرية النبويةالشيع..................................................................................................١٢

الربدي اإلسالمي أن ترمجة هذه األمور والنـصوص إىل      ويبدو مما وجد من أوراق      
.)١()العربية قد متت يف أوائل القرن الثامن امليالدي أو أواخر القرن األول اهلجري

ــةاملعــارفدخــولوراءكانــتالــيتهــياألســبابفهــذه ــاالتارخيي ةلتوراتي
يفنـد الـذي مراألوهو،  واحلديثالتاريخوالسيما،اإلسالميةالثقافةإىلاإلجنيلية
التوراتيـة التقاليـد أثـر (عـن كتبـه حبـث يفروزنتـال املستـشرق أطلقهااليتاملزاعم

).املسلمنيلدىالتاريخيفاإلجنيلية

، الـنيب يفأثـرت قداملقدسالكتابيفالتاريخفكرةأن: (فيهيدعيوالذي
مؤلفـات إنتـاج يفالعامليـة التارخييةالنظرةهذهاستخدمواقداملسلمنيالعلماءوأن

املقدسالكتابعنمأخوذةتارخييةمبواداملؤلفاتتلكأغنواوأمشاملةتارخيية
تلـك تقـدمي ) شـكل (يفوتـشاا توازياأخريامثةوأن،  اإلجنيليةــالتوراتيةواآلثار

.)٢()واإلسالميةالتوراتيةالتارخييةالنصوصبنياملواد

اليهوديـة واآلثـار التـاريخ قـراءة إىلسلمنياملـ دفـع الـذي الدافعأنحنييف
ـــ كمـا أسـلفنا ـــ       وإمنـا ،تارخييـة مادةمنالكتبهذهحتتويهماليسهواإلجنيلية

سننأمتهتباعايفصلى اهللا عليه وآله وسـلم    األكرمالنيبأطلقهااليتالنبويةاألحاديث
الـسنن هـذه يفعالوقـو مـن اخلـوف فكـان ؛إسـرائيل ينبـ والسـيما السالفةاألمم

، اإلجنيليةالتوراتيةاآلثارهذهقراءةيفاألولزفاحملهومنهاوالنجاةجتنبهاولةاوحم
التـارخيي الـوعي مـن تأخـذ مللكنـها اإلسالمقبلموجودةكانتاآلثارهذهوإال
.روزنتاليدعيكمايذكراهتمامأيالعربعند

            
.١٠٧ص : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
.١٠٨و١٠٧ص : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
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ابــن وصـف مغــازي  يف جـب هــاملتون  كاملستــشرق يف حـني ذهــب آخـرون   
وأوسـع نطاقـاً مـن تفكـري         أا كانت مثرة تفكـري أبعـد أفقـاً        «: القول بـ  إىلسحاق  إ

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    النيب تدوين تاريخ إىلنزع فيها ال سابقيه ومعاصريه، ألنه   

.)١(»الفكر التارخيي ظاهرة فيهافحسب، بل تاريخ النبوة، بذاا فوحدة 

مغـازي ابـن إسـحاق مبوضـوعية         إىللتون قد نظر    وإن كان جب هام   : وهنا
ومتيـزه بـالوعي    ،مل يستطع أن خيفي استغرابه يف نبوغ ابـن إسـحاق          إال أنه    ،ومهنية

وهو ابن اجلزيرة اليت مل تشهد من املقومـات الثقافيـة            ،والعمل املوسوعي ،التارخيي
.كهذاس لنشأة نتاج فكريسؤاليت ت

إىلملميز دفع البعض من الكتـاب املـسلمني         هذا النتاج الفكري واملوسوعي ا    
ابــن إىل: شـيخ حممــد بــن إسـحاق املطلــيب، أي  إىلأن ينـسب الفــضل يف ظهــوره  

وانتشى مـن مـوارده املاليـة     ،يف أحضان البالط األموي    أالذي نش  ،شهاب الزهري 
صاحب الدور األول يف نشأة مدرسة      «واالجتماعية ــ كما سيمر بيانه ــ بعلة كونه         

.)٢(»يخ يف املدينة، فهو الذي وضعها على أسس راسخةالتار

إرجاع هذا النتاج العلمي واملوسوعي ــ مع ما حيـف بـه مـن مـشاعر               :مبعىن
والـسلف الـذي     ،صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       لكونه حفظ سرية نيب املسلمني       ،وجدانية

!.البالط األمويإىلارتبط ذكرهم بذكره ــ إرجاع الفضل فيه 

متاماً ملا ذهب إليه املستشرقون   اًالواقع الذي أظهره البحث خمالف     يف حني كان  
اب اإلسالميونأو الكت.

            
.٦٢، ٦١، ص٢، ج١مج: التاريخ واملؤرخون، شاكر مصطفى) ١(
.٦٧ص: الدوري، نشأة علم التاريخ عند العرب) ٢(
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الرجوع يف حبث   إىلبل قد فرض علينا منهج البحث يف إعداد هذه الدراسة           
.وحركتها مع حركة التاريخ،وتالزم مسارها،نشأة علم السرية النبوية

مــي ــــ الــذي حــاول املستــشرقون  وان الفــضل األول لــوالدة هــذا النتــاج العل 
لقـرآن  يعود ل التوراة واإلجنيل والبالط األموي ــ       إىلواملتطرفون إرجاع مكوناته وبيئته     

.عليهم السالمومدرسة أهل البيت ،صلى اهللا عليه وآله وسلموالنيب األكرم ،الكرمي

يف بيـت عـرف بـاملواالة آلل    نـشأ فهذا الرجل ــ حممد بن إسـحاق ـــ الـذي       
كان جاداً ،وألتحق مبدرستهم يف املدينة والكوفة،صلى اهللا عليه وآله وسلمل اهللا   رسو

.صلى اهللا عليه وآله وسلمومثابراً يف حفظ سرية رسول اهللا 

،البحـث يف حركـة الـسرية النبويـة عنـد املـسلمني             إىلقادتنـا الدراسـة     ؛ولذا
واجهه التدوين مـن    ومراحل تدوينها، وما     ،وعوامل تكون الوعي التارخيي لديهم    

صـلى  عقبات متثلت حبرق بعض اخللفاء للصحائف اليت دونت فيها سنة رسـول اهللا              

ومنـع  ،هـذه الـصحائف  مبحـو وقيـام الـبعض اآلخـر        !وسـريته،  اهللا عليه وآلـه وسـلم     
ويف املقابــل شــهدت مدرســة أهــل البيــت حركــة واســعة ،التحــديث ــا وروايتــها

.والسيما علم السرية النبوية،وسريعة يف التصنيف وتدوين العلوم

النبوية، ونشوء  علم السرية    البحث يف مراحل تطور   :إىلكما قادتنا الدراسة    
املــدارس اإلســالمية التارخييــة يف املدينــة والكوفــة، والتوقــف عنــد أســاطني هــذه   

.للهجرةيف تطور علم السرية يف القرنني األول والثاينأسهموااملدارس الذين 

ودوره يف تطـور علـم الـسرية النبويـة،           ،عند حممد بـن إسـحاق     لنستقر أخرياً   
والبحث يف منهجه يف التصنيف، ودراسة العوامل اليت مكنتـه مـن أن يكـون شـيخ                 

.عياالً عليهالذين جاءوا بعده وان يكون . ؟!كتاب السرية النبوية
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الزهــريمثــلأعمــالأمهيــةتكــنمهمــا: (ويف ذلــك يقــول ســهيل زركــار
بالـسرية لصيتـ فيمـا األساسييبقىإسحاقابنمثلعملفإن،عقبةبنوموسى

ويف،  شـيوخه لتجـارب اسـتيعابه يفكمـؤرخ أمهيتهوتكمنــبالتاريخماحدوإىل
نظرتـه خـالل ومـن ،  للتـاريخ اجلديـد فهمـه خـالل مـن تنظيمهـا وإعـادة تطويرها
، )التارخييـة صورةللـ (السياسيللمغزىوإدراكهالواسعةثقافتهمنالنابعةالشاملة

.)١()السريةكتابشيخإسحاقابنصارهناومن

:وقد كشفت الدراسة عن

إىلوعقائدياً، بل اضطهاده وحماربته فكريا واجتماعيا إىلاألسباب اليت أدت  
!.نفيه من املدينة وهو شاب يف اخلامسة والثالثني من عمره

واىل  ،عد وفاتـه  بكما كشفت الدراسة عن مواصلة احلرب على ابن إسحاق          
هـو  حممد بن إسحاق    أ: يومنا احلاضر، لتنتهي الدراسة بالوقوف عند سؤال مفاده       

!.أم السرية النبوية؟احملارب 
 

 
 

 

            
.من املقدمة٩ص : سرية ابن إسحاق، حتقيق سهيل زكار)١(





 
 





١٩ 

مـن فالبـد ؛بـه واهتمـامهم العـرب عندالتاريخعلمظهورعلىنقفلكي
االهتمـام مـن ذلكبعداملسلمونالعربقاموكيف،  تطورهوعواملنشأتهمعرفة
.؟وتدوينهاالنبويةبالسرية

والـنيب القـرآن دورهووما؛  للمسلمنيالتارخييالوعيمعرفةمنلناالبدمث
أولئـك عنـد نقـف أنالبـد مث؛  الوعيهذاحتفيزيفه وسلم صلى اهللا عليه وآل   مكراأل

الـيت املـؤثرات علـى الضوءونسلط؛  للسريةنيومدوننيمؤرخكانواالذيناألوائل
.وشخصيةواجتماعيةوعقائديةسياسيةأجواءمنمأحاطت

مـن لـيس إذ؛املـؤرخ علـى آثارهـا تركتاألجواءهذهأنفيهشكالفمما
ــ احلـدث تـدوين عاتقـه علـى أخـذ الذياإلنساننيكوأناملنطقي ــ يكـون أنـ ـ
اقتـضت اإذيعاصـرها اليتباألحداثيتأثرالعريباإلنسانوأنالسيما،  عنهمبعزل

بأجمـاد فيفخـرون ،أشـعارهم يفواضـح هوكما،القبليالتأثرعلىالقبليةالطبيعة
زالـت مـا األجواءهذهأنخيفىالومما.حسابباإليعرفماوهووقومهممئهآبا
تكـوين يفونافـذة بـل ،موجـودة العربيـة الـبالد مـن كـثري يفبالقليلليسحدإىل

.العربيةالشخصية

مبـا كاًومتساًجاهلياًحسبوصفهسليبمنظورمناألمرهذاالبعضيرىوقد
يـراه حـني يف؛  واحلـضاري املـدين التطـور سـرعة مـع جـوع منيسمنواليغينال
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،ضـخما رصـيدا تعـد الـيت العربيـة القـيم علـى حيـافظ فهو،اجيابياراآلخالبعض
.العربيةالشخصيةمكوناتمناًيأساسومكونا

ـ  ،  العـريب املـؤرخ كـان فهـل ،  التـارخيي الوعيهوالبحثيفيهمناوالذي ــ
ـ  حتديداواإلسالمي األسـباب عنمبعزلكانهل  أم؟لنانهدوحينمااحلدثيعيـ

.؟احلدثهذابأجواءتأثرهحجمهومامث؟ذاكأواحلدثهلذاوالدوافع

نطبـق اإلسـالمي العـريب التـاريخ نقـرأ حينمـا أنفـسنا جنـد فنحن: هناومن
إن: تقـول ،  ساكـسوين االجنلوالعامليفطويلةمدةاشتهرت(اليتكولينجودنظرية

.)١()املؤرخصنعمنكلهالتاريخ

جيـرِ ملأي،  للنقـد ختـضع ملالتارخييـة الروايـة أنإىليعـود ذلكيفوالسبب
).والتعديلاجلرح(بـيعرفماوهو،للحديثوضعماالضوابطمنعليها

: ولذا

وقواعد، احلديثأصحابعند) والتعديلاجلرح(النقدقواعدإىلعدنااإذ«
املفـاهيم ـــ   ومعرفيـا لغويـا ـــ   حللنـا إذاو،  خلـدون ابـن عندواالستحالةاإلمكان
إىلنصل، وعدالةوشهادةوخربوأثرحديثمن، املسلمنيعنداملستعملةاألصلية

يفمتخصـصني خـرباء بـذلك ونـصبح ،  ختـصص كـصناعة للتـاريخ متكاملتصور
.)٢(»متميزمعريفميدان

يفمتخصـصني رجـال وبـربوز ،التـاريخ بـصناعة يتعلـق األمـر كـان إذاهذا
.بهحييطوماالتارخييالنصميدان

            
.١٨ص : مفهوم التاريخ، عبد اهللا العروي) ١(
.٢٠ص : مفهوم التاريخ) ٢(
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،احلاضـر إىلاملاضـي مناحلدثبنقلفقطيرتبطالاإلسالميخالتاريلكن
بعقيــدةمرتبطــااإلســالمياحلــدثيعــدوإمنــا؛األوائــلاملــسلمنيســريةوتــسجيل

.وآخرتهدنياهوصالح،املسلم

للـراوي معينـة وشـروط بـضوابط التزموااحلديثأصحابأنجند: ولذلك
.ذاكأوالراويذاطأحاالذي،واملكان،والزمان،احلدثوأمهلوا

إىلفــانظر، ذاكأوالــراويهــذامــذهبعلــىمنــهمكــثرياعتمــدقــدبــل
فلنـا صـدوق ولكنه،  جلدشيعي،  التشيعيفغالياً،جماهرزائغ،  ميلفيه(؛  مصطلحام

يفحـديثا يـروي مـن بكـل حلقتاليتالكربىالطامةهياألخريةوهذه)١()اخل... صدقه
.ــبالتفصيلعليناسيمركماــإسحاقبنحممدسريةالكتابشيخوالسيماهاشمبين

إىلوالبـاحثني الكتـاب علـى مـسيطرا زالمـا احلـس هذاأنجند: هناومن
إىلاإلشــارةيفنفــسهالباحــثيكلــفملالتــاريخعلــميفدراســةمــنفكـم ، اآلن

.فقطاإلشارةبابمنولوحىت،كثرمعلىالشيعةاملسلمنيمؤرخي

التارخييالوعيعنيتحدثحينماالباحثأوالدارسأنعنكاشفذاوه
تطـور منطلـق مـن وليس،للتاريخواحلركةالنشأةمنحىويكتب،حديثهيفينحى
.ومستقبلوحضارةكأمةالتاريختعياليتالعقليةالبنية

:نذكرالشيعةاملؤرخنيفمن

كمــؤرخيعــدلــذيا) عليــهتعــاىلاهللارضــوان(طالــبأيببــنعقيــلــــ١
.)٢()املسلمنيالنسابةأوائل(منالبعضعدولذا، وأنسااالعربيةللبيوتات

            
.٥٩، ص١ج): أبان بن تغلب(سري أعالم النبالء ــ الذهيب، ترمجة «: أنظر) ١(
.٣٠، ص ١، ج ٢مج : تاريخ التراث العريب، فؤاد سزكني) ٢(
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وقـد ،  )١(اإلسـالم تاريخيفمؤلفأولصاحب،  اهلاليلقيسبنسليمــ٢
بعـض وعنـد ،الـشيعة للمـسلمني العلميةاألوساطبنيواشتهرالكتابهذاعرف
.)قيسبنسليمكتاب(باسمالعامةعلماء

.اجلعفييزيدبنجابرــ٣
).لوطبنىيحي(خمنفأبوــ٤
.الصيدأيببنسعدبنعمرــ٥
.)٢(املنقريمزاحمبننصرــ٦
).البخاريرواةأحدوهو(الرواجينيعقوببنعبادــ٧
.اجلعفيمشربنعمروــ٨
.الثقفيهاللابنــ٩

.)٣(األسكايفالكاتبــ١٠
ثداحلـ دراسـة مـن لنـا فالبـد اإلسـالمي التـاريخ نعـي أنناأردإذا: وعليه

، املــشاركةوالعناصــروالــدوافعواألهــدافواألســبابواملكــانوالزمــانواحملــدث
.املترتبةواآلثار

الـيت املأسـاوية األحـداث يفندورنبقىأنإسالميةكأمةعليناسيكتبوإالّ
، شـاؤوا مـا هلـم كتبـوا الذينمومتزلفيه،الساسةونزعات،احلكامأهواءأوجدا
.)٤(رغبواحسبمااألحداثودونوا

            
.من املقدمة، بتحقيق حممد باقر األنصاري١٢ص : بن قيسكتاب سليم ) ١(
.٣٣ص : نشأة علم التاريخ لعبد العزيز الدوري) ٢(
املصدر السابق) ٣(
.القرن األول للهجرةمر بيان ترمجة هؤالء األعالم يف مبحث تدوين السرية النبوية يف يس) ٤(
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قبل اإلسالمعند العرب نشأة التاريخ : المبحث األول

؟»التاريخ«بلفظةاملقصودهوما:األوىلاملسألة
.الوقت: مبعىناللغةكتبيف) التاريخ(لفظةوردت

مـىت أيوورخ،  كتابـك أرخومـىت ،  وأرختـه الكتابورخت: دريدابنقال
.)١(كتب

ليـوم الكتـاب أرخ،الوقـت تعريـف : خوريوالتـ التـاريخ : منظورابنوقال
.)٢(وقّته: كذا

مـن أخـذوها املـسلمني نّإوحمـضة عربيةليستاللفظةنّإ: اجلواليقيوقال
.)٣(الكتابأهل

.عربيةاإ: وقيل

) رخــا أ) (Arah) (أرخ(بــصيغةووردتوبابليــة أكديــةهــي (: وقيــل
)Arha (أرخــو)Arhu (ورخــو)Warhu (وتعــين)الــشهر) (اهلــالل) (القمــر (
.)٤()الشهرأول(

            
.٢٦٦، ص ٢ج : مجهرة اللغة البن دريد) ١(

.مادة أرخ: البن منظورلسان العرب) ٢(

.١٣٧باب التاء، ص : املعرب) ٣(

.٢١ص : دراسة مصادر السرية النبوية لسامي البدري) ٤(
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»اخلرب«و»التاريخ«معىن: الثانيةاملسألة
يفهلـا التـاريخ ملعـىن اإلسـالم صـدر يفالعـرب اسـتعملها الـيت »خـرب «كلمة

:معىنمنها، طويلةقصةالساميةاللغات

،والفحـص البحـث :معـىن ،خـرب كلمـة خـالل مـن وفيها؛والتقييدالربط«
.أيضااألخبارومعىن

ولئن؛اإلسالميةاألقالمعلىوفشتظهرتحىتتأريخكلمةترتأخوقد
أعطوهـا حـىت عروبتـها يفوشـكوا ،الكلمةهذهألصلاللغوينيتفاسرياضطربت

هـو ) ورخ(جذورهاأنواألرجح،  عنهحرفتإاقالوا) روزماه: (فارسياأصال
أو»يـرج «كلمـة عـن ولـيس ،اجلنوبيـة الـيمن لغـة مـن مـأخوذ ولكنهساميجذر

األولومعناهـا ،  اإلسالميةاملوسوعةيفوردتكما،السريانيةأو،العربية»ياريح«
.الشهرأوالقمرهوهناك

املعـاين مـن مخـسة بعيـد زمـن منـذ العربيةيفحتمل،  تاريخكلمةكانتوإذا
:هياألقلعلى

ــري.١ ــزمنســ ــداثالــ ــورأيواألحــ ــارخييالتطــ ــل، التــ ــةتقابــ كلمــ
)The History of… ( تـاريخ أواإلسـالمي التـاريخ كلمـة مـن يفهـم مـا وتعـين

.إيطاليا

).The Biography(يقابلماأوالرجالتاريخ.٢

الـيت وهي،وحتليلهالتطورووصفالتأريخأو،التارخييالتدوينعملية.٣
.)Historiography(كلمةتقابل
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كلمـة يقابـل مـا وهو،فيهاوماالتاريخوكتب،  بهواملعرفةالتاريخعلم.٤
)The History (املفردة)١(.

).The date(والسنةوالشهرباليوماحلادثأوالواقعةزمنحتديد.٥

تلـك فيهاتستقيأنقبل،عدةبأطوارالكلمةهذهمرتفقد،ذلككانإذا
.)٢(»اإلسالميفوحتملها،املعاين

ــ وضعوافقد«:ولذا ــ املختـصون أيـ ، ومتعـددة خمتلفـة تعـاريف للتـاريخ ـ
ــاريخالعامــةالتــصوراتفهنــاك، أيــضاخمتلفــةزوايــامــنلــهونظــروا وهنــاك، للت

املعاجلـات وهنا،  )واملسيحية،واإلسالم،واليهودية،كالزرادشتية(الدينيةالتصورات
.»ذلكغريإىل.. بعدهوماعشرالتاسعالقرنيفنشأتواليتللتاريخاملثالية

بأننـا ) التـاريخ (تناولـت اليتوالدراساتاملعاجلاتمجيعمننستخلصلكننا
مـن علمـا أوجـزءا ميثلمنهاواحدوكل،تعاريفثالثةللتاريخنضعأننستطيع

.وثيقةعالقاتتقومالعلومهذهوبني، التاريخعلوم

 

زمـن يفالكائنـة البشروأحوال،واألوضاع،والوقائع،باألحداثالعلمهو
يوميـة أحـداث الواقـع يفهـي الـيت واألوضـاع واألحـداث الوقـائع هذهـ ،  املاضي
.عليهاالزمنملرورالتاريخمنجزءاصارت

            
ميكن أن نضيف معىن سادسا استمر فترة حسنة خالل التاريخ اإلسالمي، وكانت : قال الدوري) ١(

: هم وكـانوا يقولـون  كلمة تاريخ تستعمل فيها مبعىن تراث القوم، ومتثيل الـشمائل األساسـية فـي    
.فالن تاريخ قومه

.٥١ــ ٤٩ص : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
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وأحـوال ،املاضـية واألوضـاع ،باألحـداث العلـم هـو ،  املفهومذاالتاريخ
مجيــعبــنيمــشهورالتــاريخمــنالنــوعهــذامثــليففوالتــأليوالكتابــة، املاضــي

.)١(واألممالشعوب

 

يأيتوهذا، املاضيةاحلياةعلىاملهيمنةوالسننوالقواننيبالقواعدالعلموهو
) النقلـي التـاريخ (مـسائل وتـشكل وحتليلـها  املاضيةوالوقائعاألحداثدراسةمن

.العلمهلذااألوليةاملواد
لكنـه ،باملاضيترتبطاألوليةموادهكانتوإن،العلميالتاريخمناجلانبهذا
وهذا.واملستقبلاحلاضرعلىتعميمهاميكناليتوالقواننيالقواعداكتشافيستهدف

.)٢(اإلنسانيةاملعرفةمصادرمنمصدرامنهوجيعل، جدامقيداالتاريخجيعلاهلدف

 

تفسريجماليفوضعتاليتالتعاريفمنآخربنوعيرتبطالعلميخالتاريإن
.االثننيبنيتداخلحيدثماوكثريا، ةيالتارخياحلركة

).التاريخفلسفة(عليهيطلقماهوذلك
موضــوع»التــاريخفلــسفةجيعــل«الــذيهــو»املــؤرخ«ال»لــسوفيالف«إن

»املـؤرخ «يقدمهوما،يقولهامعلىويعتمديلتزمفالفيلسوف،ذلكومع،  حتدياته
.)٣(اجتماعيحدثأوكروايةبهيلتزمكما،ملموسكشيءالتاريخعن

            
.٢١ص : النظرية القرآنية لتفسري حركة التاريخ حلسن سلمان) ١(
.٣٠ص : املصدر السابق) ٢(
.٣٥ص : املصدر السابق) ٣(
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)١(»احلاضراملاضيهوالتاريخ«التاريخموضوع:الثالثةاملسألة

عـوارض جممـوع أن:أي،  احلاضـر املاضـي هـو التـاريخ إن«: أيضاوقالوا
يفدائمـا تنجـز عمليـة خبـار اَألتلـك وفحـص ،)آثارها(بأخبارهاحاضرهاملاضي
.املؤرخذهنويفــ٢.بشواهدهــ١:مبعنينيحاضروالتاريخاحلاضر

وال،  باملاضـي واحلاضـر ،  باحلاضـر املاضـي مقارنـة مـن البـد : تقـرأ ماكثريا
ملتطلبـات تـستجيب إذ،  نـسبية دائمـا املاضـي معرفةأن: منهانستخلص،  نتعجب
.حاليةأسئلةعنجتيبإذليةعمدائماوأا،القائمالوضع

املاضـي أن،  معناهـا ،  هـذا مـن أبعـد تـذهب بـصددها حنـن اليتاملقولةلكن
.القائمةاآلثارمنحلظةكليفيستنبط، ذهينعاملهوالتارخيي
املقـصود ،  حاضـر هـو الـذي املاضـي هوالتاريخموضوع: أخرىبعبارةأو

فهـل ؛  احملفـوظ بالتـاريخ مسينـاه ماأو،يالتارخياملاضيوإمنا،  املاضيمتامليسهنا
.؟اخل... األشياءيف، الكالميف، الذهنيفحاضرغرييكونأنميكن

مــننــوعهــواملاضــيأحــوالعلــىالكــالمأن: التحليــلهــذاعــنينــتج
التـاريخ إن؛  لنـا واملعاصـرة عليهالدالةاألخبارإالاملاضيمنيبقملإذ،  املشاهدة

احملفـوظ املاضـي عـن األخبـار كـل ذهنـه يفحيمـل املـؤرخ إذ،  االستنباطجمالهو
جلّاقالبديهيةخالصة،  وعرباقواننيمنهاويستخلصبينهايقارنأنفيستطيع
.)٢(»وسياسةأخالقمدرسةالتاريخمنجعلواالذينالقدامىاملؤرخني

وآثـار األحـداث مـن والعـرب القـوانني استخالصهوالتاريخموضوع: إذن
.والسياسةاألخالقمدرسةــ التاريخأيــ يكونذاوهو، املاضي

            
.٣٨ص : مفهوم التاريخ لعبد اهللا العروي) ١(
.٣٩و٣٨ص : خ لعبد اهللا العرويمفهوم التاري) ٢(
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العربعندالتاريخعلم:الرابعةاملسألة
،العامواملعىناالصطالححيثمن،  التاريخحولالتعريفاتهذهخضميف
.؟العربعندالتاريخعلمهوكيف،التارخييةواحلركة،واملفهوم، واخلاص

بعلموصلته،  العامالثقايفالتطورمنجزءاًالعربدعنالتاريخعلميكون«
ظهـور إنمث،  خاصـا امامـ اهتوتـستحق ،  وثيقـة خاصـة بـصورة وباألدباحلديث
وتطـور ،  احلضاريةوالتياراتاآلراءبنيوالتصادم،  اإلمرباطوريةوتكوين،  اإلسالم

.رخييةالتاللكتابةاألوىلالتطوراتلفهمحيويةكلّهاهذه، وخرباااألمة

االسـتمرار أنإال،  اإلسـالم صدريفظهرالعربعندالتاريخعلمأنومع
.)١(»اإلسالمقبلماتراثإىلااللتفاتيوجبالثقايف

صــدريفوالتوقيــتالتقــوميمبعــىنأوالمــسرياالتــاريخكلمــةبــدأتوقــد«
سبتكـ ،  املعـىن ـذا الوقـت مـن فتـرة الكلمةاستعملتأنوبعد،  األولاإلسالم

.الزمنأساسعلىاألحداثتسجيلهوآخرمعىن
،وأخبـار ،  خـرب كلمـة : التارخييـة العمليةهذهمعىنيفمقامهايقوموكان

تطلـق وأخـذت ،  خـرب كلمةحملبالتدريجحتلتاريخكلمةبدأتمث،  وأخباري
متـصل متسلـسل بـشكل األخبـار حفـظ وعلـى ،التارخييالتدوينعمليةعلى

والعمليـة اخلـرب يفالتطـور مناجلديدالنوعهذاعلىللداللة،واملوضوعالزمن
.اإلخبارية

القـرن أطـل فمـا ،اهلجـري الثاينالقرنأواسطمنذيبدوماعلىذلكوكان
، وأخبـاره التـاريخ بأحـداث العلـم علـى تطلـق التـاريخ كلمةصارتحىتالثالث

            
.١٣ص : نشأة علم التاريخ عند العرب لعبد العزيز الدوري) ١(
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اخلـرب كلمـة حمـل ائيـا وحلـت ،  ذلـك حتـوي اليتالكتبوعلى،الرجالوبأخبار
القـرن يفاالسـتعمال مـن ختتفياأنقبلالعلميةقيمتهمااحنطتاللتنيواإلخباري

.)١(»الرابع

كانـت التاريخاسممحلتاليتاملؤلفاتأقدمأننالحظأناهلاممنولعله«
.الصددهذايفروزنتالذكرهالذيالرأيخبالفتراجمالأحداثكتب

ــ ١٤٧سـنة تـويف (الكـويف األخبـاري ماحلكبنعوانةكتبفقد أو٧٦٥) ه
القـرن يفاإلسـالمي التـاريخ أحـداث يتنـاول ،  التـاريخ كتاب: عنوانهكتابا٧٥٨
.اإلسالميفالعلمهذااسمحيملنعرفهكتابأولوهو، اهلجرياألول

٨١٩) هــ ٢٠٤سـنة تـويف (الكلـيب الـسائب بـن حممدبنهشامكتبمث
اهليثمنفسهالوقتيفوكتب،  اخللفاءأخباربعنواناباوكتالتاريخكتابأيضا

تاريخوكتاب،السننيعلىالتاريخكتاب٨٢١)هـ٢٠٦سنةتويف(عديبن
عناوينواحتلتوانتشرت،التسميةذلكبعدمنواستقرت،  الكبرياألشراف
محلتالتراجمكتبأنويبدو،  للهجرةالثالثالقرنيفالكتبمنالعشرات

قبـل مـن يـدعى كـان بعـضها أنمـع الفتـرة تلـك يفالتـاريخ عنـوان بدورها
.بالطبقات

حممـد تسميةأنإالوانتشرتاستمرتاألخريةالتسميةهذهأنمنوبالرغم
) التاريخ(باسماحلديثرجالعنلكتابه)هـ٢٥٦سنةتويف(البخاريامساعيلبن

.)٢(»واحدلمعيفواألحداثالتراجمعلمبنيماائيامزجامتثل
            

.٥١ص : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
.٥٢ص : املصدر السابق) ٢(
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العربعندالتاريخعلمتطوركيف:اخلامسةاملسألة
فـراغ منيأِتملمإلسالاقبلالعربعندالتاريخعلميفالتطورهذاأنإال

عليـه وـدلت ،غـصانه أمنـها منـت الـيت جذورهلهكانوإمنا،  صدفةحمضهوأو
.أوراقه

الـذي احلـرام اهللاتبيـ حمـل فهـي ؛الـديين مكةموقعمنمتثلتاجلذورهذه
الـديانتني علـى قدسـيته بيـضفي جعلـه ممـا ،)الـسالم عليـه (اخلليـل براهيمإأقامه

.قبلتهموأنهاملقدسببيتهمكمتسمنالرغمعلىواملسيحيةاليهودية

، وثنيتـها علـى كانـت وإن،احلـرام بالبيـت العربيةالقبائلاهتمامعنفضال
الـيت احلـضارتني بـني فيمـا التواصليفالتجارةهلعبتالذياملتميزالدورعنناهيك
.والشمالاجلنوبيفنشأت

الكتابــاتتــشري، ةزيــراجلجنــوبيف«: الــدوريالعزيــزعبــدالــدكتورقــال
. م٥٢٧و .م.ق١٢٠٠عـامي بـني مـا املـدة خـالل ممالكأربعظهورإىلوالنقوش

بثيوقراطيـة دأتبـ فهـي ،  متماثلـة اجتاهـات يفتطورهـا يفاملمالـك هذهسارتوقد
إىلتتـدرج مث،  والزمنيـة الدينيـة الـسلطتني ميارس،  )مكرب(أوكاهنأمريحيكمها
.واملالكنياحملاربنيمناألسربعضاهفيتسوددنيويةملكية

توارخيهاتتراوحكتاباتــاآلنمعلوماتناحسبــاملمالكهذهخلّفتوقد
الكتابـات تلـك وتـسجل ،  املـيالدي ابعالـس والقـرن املـيالد قبـل الثـامن القرنبني

، الـري ومـشاريع ،  اجلزيـة وتقـدمي ،  والتقـوى الـرب أعمـال مثل،  املختلفةالفعاليات
.)١(»العسكريةواحلمالتوالتحصيناتاألسوارءاوإنش

            
.١٣ص : نشأة علم التاريخ عند العرب لعبد العزيز الدوري) ١(
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يفاآلخـر بعـضها أنإال،  طبيعتـها يفدينيـة الكتابـات هـذه بعـض أنومع«
البـدء يففيهـا وجنـد . اهلامـة لألعماليدوختل،  البشريةللفعالياتتسجيلاألساس

بـسنة يبـدأ بعـد مـا يفأدخـل ثابتـا تقوميـا أنإال،  احلـوادث لتـأريخ مشوشةطريقة
األعمــالتــسجيلمــعالتطــورهــذا. للتــأريخثابــتنظــامإىلأدىممــا. م.ق١١٥

.)١(»التارخييةالفكرةمنشيءبوجوديوحيقدالبشرية

احلريةعربأخبارحتوي) كتب(املناذرةلدىانكفقد،  اجلزيرةمشاليفأما«
كـانوا أـم كمـا ،  احلـرية كنـائس يفحمفوظـة هذهوكانت،  أمرائهموسريوأنسام

هـذه منبعدمايفاملؤرخنيبعضاستفادوقد،  الفارسيةاألخبارمناًكثرينرفويع
كانـت ةاحلـري عـرب أنإىليـشري مـا جنـد الولكننـا ،  تـأليفهم يفواألخبـار الكتب
.واضحةتارخييةفكرةلديهم

،آهلتـهم عـن قـصص مـن شـفوية روايـات هلـم كانـت فقـد ،  الـشمال عـرب أما
غـزوام حـول الرواياتتلكجلّويدور،  ومآثرهماالجتماعيةشؤومعنوروايات

واملثـل وبـاآلراء االجتمـاعي بـالتنظيم تتـصل وهي،  أنساموحول) األيام(ومعاركهم
أو، النــسبوفكــرة، البدويــةالفــضائلجمموعــةأو، املــروءةطليعتــهاويف،االجتماعيــة

يعرفـوا أناألفـراد يلـزم إذ. واملـآثر األعمـال نيـل أو،  احلـسب وفكـرة ،  األصـل شرف
.القبلياتمعيفخاصةعنايةجتد) األيام(أنكما، اقاموااليتواملآثرآباءهم

الروايـات وكانـت . أعماهلـا عـن وأخبـار قـصص القبائـل لـدى كانوهكذا
يفاًيأساسـ دورايلعـب الـشعر ولكـن ؛نثريـة وبـصورة ؛شفهياتتداولهذهقبليةلا

يفشاركإذا،  الشاعردورحسبايتهايفيردأو،  القصةيتخلّل،  الشفهيةالرواية
            

.١٤ص : املصدر نفسه) ١(
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.وتأثرياحيويةيعطيهاولكنه، بالقصةيسريالالشعروهذا. يشاركملأواحلوادث

: فـارس ابـن يقـول . القـصة صـحة تعـزز الـيت الوثيقـة أصبحالزمنومبرور
تعلّمــتومنــه، املــآثروعرضــتاألنــسابحفظــتوبــه، العــربديــوانالــشعر(

.املسائيةالقبليةاالسيف) األيام(قصصنشأتوقد...)اللغة

ملـك وهـي ،  مجاعيـة قبليـة شـفوية رواياتجمموعة)األيام(قصصوكانت
حـني ،  املـيالدي الثـامن /اهلجـري الثـاين القـرن حىتكذلكبقيتو،  للقبيلةمشترك
.)١(»)وصنفتالرواياتهذهمجعت

:ذلكمننستنتجأنميكن: وعليه

ـــأ ــةاملــادةأن«ـ ــةالتارخيي أو،وثــينديــينقــصصبعــضها: نوعــاناجلاهلي
،الفارسيالتاريخمنأخبارأو؛معهموالرهباناألحبارنقله،مسيحيأو،يهودي
ومـا ،  القـرآن يفللـنيب منـه منافـسة لقـريش كلـدة بـن احلارثيرويهجلسكالذي
يتعلـق مـا والسـيما املعـارف هـذه أصداءمنشيئاوجند،  األولنيأخبارمنحيظى
.الكرميالقرآنيفالكتاببأهل

وحتمـل ،  القبليالرتاعتروياملنشأبدوية،  مجاعيةفرواياتاآلخرالنوعوأما
هـذه أنمـن وبـالرغم . للقبائـل البـدوي التـاريخ ذكريـات وتـضم ،)األيـام (اسم

فرواملعـ بـاملعىن بالتـأريخ صلتهاأنإالتارخييةجذورذاتالقصصمناألشكال
جـد فكـرة حيملأو،بالزمنالصلةمقطوعمرسلقصصأا. بعيدةصلةللكلمة
.)٢(»يةالتارخيوالواقعةاألسطورةبنيهيمسجلةبرواياتويقدم،عنهغامضة

            
.١٦و١٥ص : اريخ للدورينشأة علم الت) ١(
٥٤ص : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
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القبليـة االجتماعيةاحلاجةهلاتدعوأمساءسالسلفهياألنسابوأما«ــب
حيفـظ الـذي القـصص بعـض حوهلـا مـن تنـسج كاألعمدةاا. والتمايزللتعارف
ــاريخ: الواقــعيفهــي، تكوينــها العظمــيواهليكــلالتقليــدياالنتروبولــوجيالت
. التارخييةللفكرة

التعبريأشكالمنشكالباعتبارهاالقصصمنرخييةتاأكثرأامنوبالرغم
شفهيةبقيتاجلاهليةالنسبيةاملعلوماتأنإالالقبليالتكونإطاريسجلالتأرخيي

منـها ،  كثريةشكوكبعدمنلدينااملسجلشكلهاوحتول،  اإلسالمبعدطويلةفترة
مث،)وبائـدة ،تعربةومـس ،عاربـة (،  ثنائيـا أوثالثيـا تقـسيما أفقياالعربتقسمأا

ولكنـهم ،واحداشعباليسواالعربأنمبعىن،منفصلةأقسامإىلشاقولياتقسمهم
تفاعـل دوناملكونـة بعناصرهحمتفظاالطويلةالعصورخاللاستمرمزجيتركيب

لعـرب يـصح فلـيس املنعزلـة البدويـة القبائـل بعـض يفصـح إنوهـو ،امتزاجأو
لعربوالاإلسالمقبلقرناعشرينحوايلالستقراراحياةيفقضواالذيناجلنوب

.)١(»احلريةأوالشام

بــنياألوىلاملكانـة اإلســالموصـدر اجلاهليــةعـرب عنــدلألنـساب وكـان «
.اجلاهليالعصريفاملتداولةالكتبأمساءلألسفتذكرومل،التارخييةاهتمامام

اجتاهـات أوجـد الـذي ماإلسالمعاجلاهليبالعصرالعرباهتمامخيبملكما
وعـد ،  نسابونبأمامتازوااملرموقنيالصحابةمنفكثري،بالتاريخاالهتماميفجديدة

.)٢(»عظامانسابنيوالفتوحاملغازييفكتباألقواالذينالتابعنيقدامىمنكثري
            

.٥٥ص: املصدر السابق) ١(
.٢٧، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٢(
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ــد« ــتوق ــسابانتقل ــةاألن ــرنعــرببالرواي عــصرإىلاألولاإلســالميالق
اسـتقرارهم رغـم كـثريا ـا العـرب اهتمـام ضعفيومل. الثاينرنالقيف،  التسجيل
الـرتاع شـكل النـسب فأخـذ ركبتـها السياسةأنأوالسياسةركبتألا،احلضري

.واملركزالرزقيفوالتنافسالنفوذوتنازعلألطماعقناعاوكان، القائم
وظلـت ،يةالتارخياملادةمناًكثريمعهاحتململسجلتحنياألنسابأنإال

التـاريخ يرفـد مـستقال علمـا بعـده وماالسابعالقرنوحىت،التاليةالقرونيفحىت
ــهينــدمجاللكــن األدبإجيــاديفقلــيالإاليــسهمملالنــسبأنيعــينوهــذا، في

باالعتمـاد يقـم ملالتـاريخ وهـذا . اإلسـالمي التـاريخ صورةتكوينويف،  التارخيي
.)١(»أخرىعواملوأسسعلىباالعتمادولكنعليه

التـاريخ حلركـة ونوعيـة جديـدة صـورة أعطىالذياإلسالمأمههامنكان
التارخييةةحلركاتطوريفاإلسالمدورخضميفندخلأنقبلأنناإال.العربعند
؛ وبعـده اإلسـالم قبلالعربعنداألنسابعلمروادبعضإىلنشري،  العربعند

.التدوينحركةشوءنيفاملميزالدورهلمكانوالذي
أحـد ،  القرشـي ،  يعـد بـن مطعـم بـن جبرييِدعأبوهو(: مطعمبنجبريــ١
اخلطاببنعمروكلفهمكةفتحقبلأسلمقدكان، العربعنداألنسابعلماءمشاهري

.العرببأنسابثبتانوفلبنوخمرمة، طالبأيببنعقيلمعباالشتراكيدونأن
تلميـذه أخـذ جـبري وعـن ،  بكـر أيبعـن بكـار بنالزبريرأييفالنسبأخذ

معلومـات نقلـت وعنه،  بعدهمنونافعحممدوابناههـ٩٤املتويفاملسيببنسعيد
.)٢()م٦٧٩/هـ٥٩سنةوتويف؛ األنسابيف

            
.٥٦ص : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
.٢٩، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٢(
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أيببـن عقيـل ،  يزيـد أبـو هـو «: )عنـه اهللارضـي (طالـب أيببنعقيلــ٢
امسـه بـرز ،  منـه وأسـن ) السالميهعل(طالبأيببنعليأخووهو،  اهلامشيطالب

النـاس يتحـاكم الـذين أحـد كانألنه؛قريشبنيمكاناتواكتسبــاجلاهليةيف
.ــاملنافراتيفإليهم

الناسوكان،  منهوأسن) السالمعليه(طالبأيببنعلياإلمامأخوهووعقيل
.هاومثالبش قريأيامعنهلمحيكيوكان، املدينةمسجديفاألنسابعنهيأخذون

البـصر مكفـوف وتويف،  العربأنساببتدوينقامواعلماءثالثةأحدوكان
.)١(»م٦٨٠/هـ٦٠سنة

، القرشـي الزهريبهيأُبننوفَلبنخمرمة،  صفوانأبوهو«: مخرمةــ٣
التابعنيكبارمنيعدوكانمكةفتحبعدأسلم،  تقريباعامابستنياهلجرةقبلولد

.املخضرمنيبنيمنالقدميلعريباالشعرورواة

بأنـساب ثبـت إعـداد يفآخـرين عـاملني مـع يسهمأناخلطاببنعمركلفه
يفبـصره وكـف ،مكـة يفاحلـرام املنطقـة حـدود وضـعوا منبنيمنكان،العرب
.)٢(»م٧٦٤/هـ٥٤سنةوتويفعثمانخالفة

ذكـر عماففضالً  ،األمويالعصريفاألنسابعلماءمنواحدغريبرزوقد
:منكلعرففقد«

حكمـا اجلاهليـة يفالعـرب ساداتمنكان: التميميحابسبناألقرعــ١
.همانزيفالعربعاملكانبأنهووصف، مكةفتحوشهدأسلماملكانةمرموق

            
.٣٠، ص ٢، ج ١مج : ملصدر نفسها) ١(
.٣١، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٢(
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:ويقالواإلسالماجلاهليةيفعاش، اجلرمهي) عبيد: أو(شريةبنعبيدــ٢
.األعشرراويةوكان، معاويةحكمركأدأنإىلطويالًرعمنهإ

، القـيس عبدبينمنالعبديشراحيلبنعياشأبو،  العباسبنصحارــ٣
.ةاويمعصفوفيفصفنيمعركةوشهد،عثمانأنصارومنصحابياًكان

علماءكانواقرشينيأربعةأحدهو،  قبسأيببنعبدالعزىبنخويطبــ٤
.مكةتحفبعدأسلم،واألنسابواألخباربالشعر

ذلـك يفخـالف وقـد ،سفيانأيببأبيهمعاويةأحلقهمسيةبنأبيهبنزيادــ٥
: قالحيثصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولسنة

 
أعظـم الكلـيب ابـن رأييفوهـو ،  ونـسابة خطيبـاً كان،  سوأبنالنخارــ٦

.األنسابيفالعربعلماء

.اإلسالموأدركاجلاهليةيفولدالنسابنيأفضلمنكان، كالبأبوــ٧

.الفتحعامأسلم، حذيفةبنعمريأوعامر، جهمأبوــ٨

زعمـاء مـن كـان ،اليـشكري الكـواء بنعمروبناهللاعبد،  الكواءابنــ٩
.»هـ٨٠عامتويف«اخلوارج

.باألنسابوعاملاًخطيباًكانالبصرةمنأصله، غيالنبنمثجورــ١٠

.اإلسالمصدريفعاشانهيرجح، النحريالكيسبنزيد، الكيسابنــ١١

.األنسابمعرفةيفاملثلبهضربالعربنسابة، الشيباينبنحنظلةبندغفلــ١٢

.الكاليبكرسمبنــ بفتحهاأوعنيالبكسرــ ، عالقةــ١٣
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.الزبريبناهللاعبدأبناءأكرب، سدياألالزبريبناهللاعبدبنخبيبــ١٤

.مرشدبنسنانبناألصولمقاِتلــ١٥

.املسمعيامللكعبدبنعامر، املسمعيــ١٦

.)١(»األمويالعصريفلألنسابكعلماءهؤالءمجيعبرزوقد

لظهـور النـواة يعدالذيالعلمهذارجالمنيباسالعالعصريفبرزمنأما
:يليماهممنف«، وتدوينهوحركتههئنشويفالعواملأهمدحأوالتاريخعلم

كـان ،  العباسـي العـصر يفاألنـساب علمـاء أقدموهو: طليقبنخالدــ١
ــ ١٦٦سـنة العباسـي املهديقبلمنالبصرةعلىقاضيا ابـن لـه وذكـر ،  م٧٨٢/ه
:ةلتالياالكتبالندمي

.املآثركتابــأ

.املتزوجاتكتابــب

.ظراتاملناــج

.الربهانــد

.اجلاهليةبتاريخالعلماءكبارأحدكان:)سحيم(اناليقظأبوــ٢

ــ ٣ العــرببأخبـار املنــورةاملدينـة عالمــة: القرشـي عثمــانبـن الــضحاكـ
.وأشعارهاوأيامها

العــربوبأخبــارباألنــسابعاملــاًااهــدزكــان: الكــويفاحملــاريبلقــيطــــ٤
.وأشعارها

            
.٤٣ــ ٣١، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني: انظر يف ترمجة هؤالء) ١(
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حمـدثاً كـان ،  باملدينةولدقرشي،كبريبنوهببنوهب:ختريالبأبوــ٥
.واألخبارباألنسابالعلماءمنكانولكنه، بهيوثقالضعيفاً

.العربوتاريخبالشعرعاملاكان: صديقبنموسىبنإبراهيمــ٦

مـن كـان : )القـداح بـن حممـد بناهللاعبدحممدأبو(القداحبنعمارةــ٧
وعمـر ،  سعدوابن،  الزبرييمصعبتالميذهومن،  عصرهيفنساباألعلماءكبار
.شبةبن

وتـويف الكوفـة يفولد: )حممدبنهشام،  املنذرأبو(الكليبالسائبابنــ٨
ــ ٢٠٤سنةا الـذي والـده عـن القـدمي العـرب بتـاريخ االهتمـام ورث،  م٨١٩/ه

.امليدانهذايفمعارفهمنجزءيفالفضلإليهيرجع

تـاريخ يفيفيـد وكـان ،  القـدمي العـريب التـاريخ مـن خمتلفةمبوضوعاتشغل
كتبـاً لألمـويني تارخيـه يفاسـتخدم وقـد . الفارسـية عناملترمجةالكتبمنالفرس

.اللخمينيتاريخعلىللتعرفاحلريةكنائسنقوشمنأفادوقد؛ كثرية

.العربلبمبثاخاصاهتمامذانسابةكان: الوراقالشعويبعالّنــ٩

.وحمدثاباألنسابعاملانفسهديعكان: الزبرييمصعبــ١٠

.)١(»وأديباباألنسابعاملامؤرخاكان: عديبناهليثمــ١١

ــاريخعلــمنــشأةيفأســهمواممــنكــانواوغريهــمفهــؤالء ــدالت العــربعن
حركـة يفالفعالـة العوامـل أهـم كأحـد باإلسالمكبريبشكلثرواأتوقد،  وتطويره
.التايلاملبحثيفسنتناولهماوهو، وتطورهالتاريخ

            
تـاريخ  : (انظر يف ترمجة هؤالء وغريهم ممن برزوا يف العصر األموي كعلماء لألنساب والتـاريخ             ) ١(

.٥٨ــ ٤٥، ص ٢، ج ١مج : راث العريب لفؤاد سزكنيالت
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دور اإلسالم في حركة التاريخ: المبحث الثاني
هووالذيــبيانهمرالذيشكلهاالعربعندالتاريخحركةأخذتأنبعد

باسـم عـرف قصـصي بأسـلوب املكيـة ةيـ األنديفاملاضـني أحـوال ذكرعنعبارة
أهـل ثقافـة أفضتهمامع،  اوتفاخرهمباألنساباهتمامهمإليهيضاف؛)األيام(

ورسـول بـالقرآن ممـثال اإلسـالم جاءــللتاريخاحلركةهذهعلىوالشمالاجلنوب
بالتـاريخ اصـة خبوحديثـة مفـاهيم مـن عنـهما وردومـا صلى اهللا عليه وآله وسـلم     اهللا

هلـذا ديـدا جمنـهجا فـأعطى ،والعقيدةوالطبيعةنساباإلنوعالقتهودورهوحركته
.مكةأهلوالسيماالعربعندالتارخييةللحركةوفعاالًحيوياودفعاالعلم

:اآلتيةاملسائلخاللمنوتطورهالتاريخحركةيفالقرآندورفهموميكن

املاضيإىلالقرآننظرة: األوىلاملسألة
العـرب ذكريـات أنإىلوأشـار ،  ياضـ املإىلجديـة بنظـرة «القرآنجاءلقد

الغـابر التـاريخ أمثلـة علـى القـرآن وأكـد . اخلليقـة بـدء إىلوعـاد ،  حمدودةاضيةامل
الدينيــةالعــربعلــىللتأكيــد؛ الــسالفةوالــشعوباألمــمحــوادثوذكــر، وعظاتــه
وال،األولـني أسـاطري عـن كـثريا القرآنحتدثوقد.)١(»عليهاتنطوياليتواخللقية

لـيس أي،  النـاس لدىمكتوبسطورمهوماولكناخلرافيةاألسطورةذلكينيع
يفمـا أدركـوا قـد اجلـاهليني أنيعـين وهـذا ،  قبـل منمعروفمؤرخولكنهجبديد
وأنـه منـه بوضـوح القـرآين اجلوميألوما،السابقالديينالفكرمعصلةمنالقرآن
.رطواملسوذكرهاكتبهاهلاتارخييةوأموراقصصايروي

            
.١٧ص : نشأة علم التاريخ للدوري) ١(
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الـوثين اجلـو ومن،  القبلياإلطارمنلعرباينتزعأناستطاعالقرآنأنكما
ثقافيـا جـوا منـها هلموبـد اجلاهليـة ومبثلاألياموبقصصباألنساباستخفوهلذا
جديـدا زمنيـا بعـدا أعطـاهم أي،  للبـشرية الوجـداين التـاريخ بسلسلةربطهمآخر

مبدأذمناملتماديةعليهم السالماألنبياءسلسلةخاللمن،كلهاملاضيالتاريخقوامه
.)١(»اخللق

خاللمن«،التاريخأحداثيفالتفكريإىلادعقدالكرميالقرآنجند«:ولذا
العقليـة املـدركات فدعم،  العقيدةلتكوين،  معاالعقلوحتكيم،  املشاهدةاستعمال
االجتمـاع سـنن ومعرفـة ،  اخلليقـة أسـرار استكـشاف إىلودعـا ،  احلسيةبالشواهد

.الكونأحداثبروتد، التطوريفنسايناإل
،الـسابقة األمـم علـى جـرت الـيت وأحـداثها ،  احليـاة صـور يعرضفالقرآن

، األمـم تلـك فيهوقعتفيمايقعواأنالناسوحيذّرواحلكمالعربمنهاويستخلص
فحاق،  وفسوقوعصيان،  وجحودوتكذيب،  سياسياستبدادأو،  مايلطغيانمن
.)٢(»العذابم

الكرميالقرآنيفالتاريخعاملية: الثانيةاملسألة
مفهـوم هـو للتاريخبنظرتهواملتعلقة،الكرميالقرآناجاءاليتاملفاهيممن

حــدودهاضــمنحمــصورةكأمــةالعــربجيعــلملالقــرآننأيعــينوهــذا، العامليــة
بـل ،  القبيلـة وبيـوت األيـام قـصص يفاحملـصور ماضيهاهلاكونيواليت،اجلغرافية

.متنوعةثقافاتعلىوأطلعهممتعددةحضاراتإىلنقلهم
            

.٥٨ص : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
.٥٤و٥٣ص : النظرية القرآنية لتفسري حركة التاريخ حلسن سلمان) ٢(
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صـياغة يفاملتقدمةاملناصبلزيادةيتصدواأنمنهمأرادبلبذلكيكتِفملأنهمث
الشهوديةمبوقعالكرميالقرآنعنهعربماوهو، وتطويرها ودفعهاالسابقةاألممحضارات
.واتمعايتاإلنساين،والبناءوالتقدمالرقيبعواملالتزوديفإليهارجعاليتوالوسيطة

: تعاىلقال. أ 

>:;<=>?@ABC

ED<)١(.
املسلمنيمنكثريمنطعلىانعكستالقرآناجاءاليتللتاريخالعامليةهذه

.بعدفيماالعامليةوحركتهملعلومااكتساميفمسلوكياو
القـرآن نظـرة خـالل مـن كـان العـاملي املوقعهذايادةرلوالدافعاحلافزلكن

.السابقةاحلضاراتجبميعاإلسالمأمةوربطالتاريخلعاملية

النبـوات تـوايل خـالل مـن التـاريخ عامليةإىلالقرآنيةالنظرةهذهمتثلتوقد
لسريوعرضه،  صلى اهللا عليه وآله وسلم    حممداملصطفىاحلبيبإىلعليه السالم آدممن

؛ومهـا اإلنـسانية الـنفس علـى ومـؤثرين أساسينيمنهجنيخاللمنالنبواتهذه
.واألمثالالقصص

ففـإن العـروض القرآنيــة للتـاريخ وهـي حتـدثنا عـن مواقــ      : (فأمـا القـصص  
األفراد واجلماعات إزاء عدد من األحداث والقيم التارخيية واليت قد ميتـد بعـضها إىل       

ديون ويصل بعضها اآلخر إىل عدد مـن التجـارب الـيت مارسـها أفـراد عـا                .خلق آدم 
يتـضح ذلـك بالوقـائع اخلاصـة         ،سلبا أو إجيابا أو نفذها قـادة وملـوك وزعمـاء كبـار            

مرورا بسلسلة األنبياء الطويلـة الـيت        ،بفرعون وقارون وذي القرنني وأصحاب الفيل     
            

.١٤٣: سورة البقرة، اآلية) ١(
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بعثت ــ كل ذلك ــ لكي جتدد احلوار املوعود، منذ عهـد آدم بـني الـسماء واألرض،             
.التاريخ مبا ينسجم ومركز اإلنسان يف الكونوتسعى بأقوامها إىل صياغة حركة

، القـصص إيـراد مـن اهلـدف اآليـات مـن آخـر حـشد يفلنـا يبنيالقرآنإن
مطالعـة أيعـن يـتمخض أنميكـن الـذي نفسهاهلدفوهو،  التارخييةوالعروض

.)١()التاريخحلركةملتزمةجدية
.واالعتباراملوعظةهوــالقصصمنــالغرضأنمنالرغموعلى«. ب 

>4  3<>  `     _  ^  ]a<.
؛القــصصذلــكمــنالكــرميالقـرآن أمجلــهمــاتفاصــيلمعرفــةيفالرغبـة أنإال

شـرعي ديـين كرديـف ودخـل ،  التـاريخ منـه دخـل الدينيـة املعرفةأبوابمنبابافتحت
إىلالطريـق هذانمدخلتقداإلسرائيلياتمنكثريكانوإذا،  القرآينالتفسريلعمليات
أنذلـك مـن فـأهم ،واألجنبيـة القبليـة األخبـار مـن كثريدخلهكما،اإلسالميالتاريخ
.)٢(»للعقيدةفكريكأساسكرسته،املاضيإىلجديدةنظرةبذلكمنحالكرميالقرآن

إليهـا جلـأ الـيت النفـسية العوامـل أهـم مـن علـيهم الـسالم   األنبيـاء قصصإن(
ويف،  معـصيته مـن والتحـذير ،  اهللابرضوانوالتبشري،خمالفيهمعاجلداليف،  القرآن
األكـرم  الـنيب مـن اتبـع     قلـب تثبيتويف،  وأهدافهااإلسالميةالدعوةمبادئشرح

كلهالدينأنعليهم السالم األنبياءقصصمنالغايةأنكما.صلى اهللا عليه وآله وسلم    
املـؤمنني وأنآله وسـلم  صلى اهللا عليه و   رسول اهللا   عهدإىلنوحعهدمناهللاعندمن

.)٣(»اجلميعربالواحدواهللاواحدةأمةكلهماهللابرسل
            

.٧٣ص : لتاريخ حلسن سلمانالنظرية القرآنية لتفسري حركة ا) ١(
.٦٠ص : التاريخ واملؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
.٢٤ص: مع األنبياء يف القرآن لعفيف عبد الفتاح: ، نقال عن٧٤ص: النظرية القرآنية حلسن سلمان) ٣(
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حمـدودة جغرافيةرقعةضمناحملصورحملهمنالتاريخنقلالقرآنأنّ: مبعىن
النظـرة هـذه كانـت : بل،  خمتلفةأزمنةويفمتعددةمواقععلىنشأةحضاراتىلإ

،واملكـان الزمـان حدودخارجنساناإلنقلحينماذلكمنوأعمقأوسعالقرآنية
.السننوحتكماألفعالوعواقببالكونفربطه

>ÍÎÏÐÑ<)١(.

:تعاىلقال.القرآنيةاآلياتمنكثريعليهدلّماوهو

>!"#$&%'()*+<)٢(.

>ijklmn<)٣(.

>¹º»¼<)٤(.

>789:;=<>?@<)٥(.

>¡¢£¤¥¦§¨©ª<)٦(.

>½¾¿ÀÁÂÃ<)٧(.
            

.٢٣: وسورة الفتح، اآلية٦٢: سورة األحزاب، اآلية) ١(

.٦٢: سورة آل عمران، اآلية) ٢(

.١٠١: ، اآليةسورة األعراف) ٣(

.١٧٦: سورة األعراف، اآلية) ٤(

.١٠٠: سورة هود، اآلية) ٥(

.٣: سورة يوسف، اآلية) ٦(

.١١١: سورة يوسف، اآلية) ٧(
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>?@ABCDEFGIHJKL
MNOP<)١(.

العامليـة نظرتـه عـن للتعـبري الكـرمي القـرآن بـه جـاء الـذي األمثـال منهجأما
منـذ العامليـة ومشوليتـها ،التارخييـة احلركـة لنموخصبةمادةمنهاجعلفقدللتاريخ

دفـع آخـر جانـب ومن،جانبمنوآله وسلم صلى اهللا عليه    اخلامتإىلعليه السالم آدم
والبعيدالقريباملستقبلرسميفللتاريخالعامليةاحلركةهذهأثرإىلاإلنساينالفكر

.)٢(>012/<بوصفهااملسلمةاموالسياإلنسانيةلألمة

احليــاةيفاإلنــسانحلركــةجديــدةبنيــةأعطــىالقــرآيناملنــهجهــذاأنكمــا
مـع التفاعـل حنـو ودفعهـا ،العقليـة البنويةحتريكخاللمن،واألخرويةالدنيوية
كرميـة حياةيرسمكي،حولهمنيدورمابكلاإلنسانربطأي،  املعرفيةالقنوات

.والسالمباخلريمفعمة

وحتويلهاوتكرارهاردهااألمثالتصريف: (الطباطبائيالعالمةالسيديقول
ــ ذلـك غايـة ــأسلوبإىلأسلوبومنبيانىلإبيانمن سـبيل هلـم يوضـح أنـ

.)٣()والشكراإلميانطريقهلموميهد،احلق
: تعاىلقال

>BCDEFGHIJK<)٤(.
            

.١٢٠: سورة هود، اآلية) ١(
.١١٠: سورة آل عمران، اآلية) ٢(
.٢٠٢، ص ١٣ج : تفسري امليزان حملمد حسني الطباطبائي) ٣(
.٤١: سورة اإلسراء، اآلية) ٤(
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الكفـار وهـم ،القرآينالنهجذاعتربيالمناحنصارالكرميالقرآنيظهربل
ليـب تغخاللمن،واملهملاملتقوقعالفردياحملورإىلالعاملياحملورمنفيتحولون

املمثلـة ،املعرفيـة املناهـل هـذه يفالـتفكري عـن وعزلـه وحجـره العقـل علىاجلهل
.ألمثالاإيرادهعندالقرآنمنهجضمهااليتواحلججباألدلة

حينمـا ،واحنطـاطهم وترديهمهؤالءملستقبلاملالمحواضحةصورةفيعطي
الكتـساب ليمـي التعالنـهج وهـذا ،القرآنيـة احلضارةهذهمنالنفورعندهميتولد

.العلوم

عالقةوما؟التارخييةالسننإىلالقرآنينظركيف: الثالثةاملسألة
؟ااإلنسان

 

الـذي الوجودهذا،  احليايتالوجوديفاإلنسانيةمنالتطبيقيةالعلومختتلفال
كانـت سـواء العلـوم بتلـك اخلاصـة والقـوانني الـسنن علىالنهوضفيهوتبلورنشأ

الـيت العلـوم تلـك أو؛  مـادة كوـا الوجـداين احلـس عنجمردةأو منطقيةأو  رياضية
.اإلنسانببقاءهاؤبقافاقترناإلنساينالوجدايناحلسالوجوديةمكوناايفاختلج

يفوالـتفكري والتأمـل النظـر إىلالبـشري العقـل يـدعو حينماالكرميوالقرآن
فيزيائيـة وقواننيسننمنقيامهايفتشابكوما،واآلفاقواألرضالسمواتخلق

وخلقـه نفـسه يفوالـتفكري النظـر إىليـدعوه الوقتنفسيفهو،وغريهاورياضية
يفاألكـرب املـؤثر كانوقواننيبسننواألرضيةالسماويةالعواملوبنيهنبيارتبطوما

.والشراخلريبشقيهاإلنسانعملحتريكها
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مـن أحـدا تتعـدى الاحلياةيفقائمةكونيةبسننحمكومالعملهذاأنمبعىن
ضـمن القرآنقدمهماوهو،  الرياضيةواملنطقيةالفيزيائيةالسننحالحاهلا،البشر

:تعاىلقال.التارخييةالسننعنوان

>fghijklmnop
qr<)١(.

: سبحانهوقال

>½¾¿ÀÁÂÄÃÅÆÇÈÉÊ

ÌËÍÎÏ<)٢(.

: وجلعزوقال

>¶¸¹º»¼½¾¿
ÀÂÁÃÄÅ<)٣(.

: شأنهعزوقال

>yz{|}~¡�¢£¤¥¦<)٤(.

ــنوغريهــا ــاتم ــيتاآلي ــارأظهــرتال ــسننآث ــةال ــيفالتارخيي ــاةةسريم احلي
.اإلنسانية

            
.١٣٧: سورة آل عمران، اآلية) ١(
.٨٥: سورة غافر، اآلية) ٢(
.٢٦: سورة النساء، اآلية) ٣(
.٣٨: سورة األحزاب، اآلية) ٤(
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اآليـات مـن كـثري عـدد يفالتارخييـة للـسنن القرآنيـة الفكـرة تبلـورت (ولقد
.متباينةلسنةأو، متعددةوصور،خمتلفةبأشكالالقرآنيةقاطعوامل

فيـأيت ؛  الكليـة وصـياغتها بـشكلها الفكـرة أعطيـت اآليـات هذهبعضففي
الفكرةأعطيتاألخرىاآلياتبعضويف،  عاماجممالالفكرةحولالقرآينالتعبري

وقـع خـر اآلبعـضها ويف،  والنمـاذج املـصاديق علـى التطبيقمستوىعلىالقرآنية
التارخييـة للـشواهد العلمـي والتتبـع ،االستقرائيوالفحص،االستقراءعلىاحلث

.)١()التارخييالقانونإىلالوصولأجلمن

ــودبــنيمــنفكــان ــارخييالقــانونهــذابن ــةهــوالقــرآنيفالت ســلوكعاقب
مـة أقبـل كانـت الـيت ) األمـم (أو) األمة(بـالقرآنعنهاعرباليتالبشريةالتجمعات
.صلى اهللا عليه وآله وسلماملصطفى

غــرضالهــوالــسابقةاتمعــاتلعاقبــةالقــرآينالعــرضهــذايفوالغــرض
اتمعـات بعـض علـى ةالغالبـ والـصفات اجلماعيـة األفعـال أنمبعىن،   اإلرشادي

الرجــالواكتفــاء؛ إســرائيلبــينيفكمــاوتكذيبــهم،علــيهم الــسالماألنبيــاءكقتــل
يفكماللنذيراالستجابةوعدمالدعوةعنواإلعراض، لوطومقيفكمابالرجال

موسـى قوميفكماالسامريوإتباعوالوصياخلليفةونكران؛  عليه السالم نوحقوم
عـن ربتعكلهاالسابقةاألممسلكتهااليتاجلماعيةاألفعالمنوغريها،عليه الـسالم  

هـذه عاقبـة أنوغريهـم للمـسلمني فـأظهرت ،األمـم هذهيفجرت،تارخييةسنن
.الوقوعمجاعيةتكوناجلماعيةاألفعال

يفتفـاوت هنـاك كانوإن،استثناءدوناجلميععلىسيقعالعقابأنمبعىن
            

.٨٧ص : النظرية القرآنية لتفسري حركة التاريخ حلسن سلمان) ١(
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مـن أبعدبل،  سواءوفاعلهالظلمعنفالساكت؛الناسبعضمناألفعالصدور
.ياتاآلمنجمموعةعليهدلتكما، الظلميفإشراكالظاملفعلبالرضاذلك

: تعاىلقال

>\]^_`abcdfeghi
j<)١(.

>  s  r  q  p  o   n  m  l   k   j  i  h  g

w  v   u  tx~   }  |  {  z  y�  ¡
£  ¢<)٢(.

: وجلعزوقال

>123456789:;<)٣(.

 

الـيت التارخييـة الـسنن إيـراد يفيرشـاد اإلالغـرض الكـرمي القرآنأظهروقد
: تعاىلفقال،السابقةاألمميفجرت

>123456789:;
<=>?@ABC<)٤(.

            
.٢١: سورة األنعام، اآلية) ١(
.٤٤ــ ٤٢: سورة احلج، اآليات) ٢(
.٤٨: اآليةسورة احلج، ) ٣(
.٥٥: سورة الكهف، اآلية) ٤(
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: وقال عز شأنه

>nopqrstuvxwyz{|
}~¡�¢£¤¥¦<)١(.

: وقال سبحانه

>noqprstuvxwyz<)٢(.

حـني يف،  الواحداألجليفاألمةمعالفرداشتراككرميةالاآليةتظهر: فهنا
مـوت يفاألمـة أفـراد مجيـع اشـتراك سـبب هـو فمـا ،  بهاًخاصأجالًفردلكلأن

.؟واحدةواية

احملـدود األجـل وراءدائمـا هنـاك «: قدس سره الصدرباقرحممدالسيدجييب
للوجــودآخــروميقــاتآخــرأجــلهنالــك، الفــرديبوصــفهإنــسانلكــلاحملتــوم

العالقـات أفـراده بـني مـا ئنـش يجمتمعـا بوصفهالألمة،  األفرادهلؤالءاالجتماعي
مـن مبجموعةاملستندةواملبادئاألفكارمنجمموعةأساسعلىالقائمةوالصالت

.)٣(»والقابلياتالقوى

:آخرمبعىن

لـه ،حيـاة لـه ، مـوت له، أجلله،  باألمةالقرآنعنهيعربالذياتمعهذا«
، متـوت مثةيـ حتكـون األمةكذلك،ميوتمثحيافيكونيتحركللفردكماحركة

            
.٣٨: سورة األحزاب، اآلية) ١(

.٣٤: سورة األعراف، اآلية) ٢(

.٥٧ص : سنن التاريخ يف القرآن لسيد حممد باقر الصدر) ٣(
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ختضعاليتآجاهلمهلاأيضاًاألممكذلك،معنيلقانونخيضعالفردموتأنوكما
.)١(»معينةلقوانني

الـذي يرجعـون إليـه يف       كتامبوصفهاملسلمنيمنالقرآنأرادهالذيوهذا
يكنومل،السابقةاألممهلاخضعتاليتالقواننيتلكإىلايلتفتوأن،معرفة دينهم 

أوحييـا أنمعـني جمتمعضمنيكونحينماالفردفليس؛  سطوامنلتفتتأنهلا
.إليهاينتمياليتاألمةعنمبعزلينموأوميوت

الـيت واجلماعـات األمـم احنـراف عواقـب عـن ىأنـ مببأنهونكثرييظنقدإذ
مـن مآخـذها أخـذت قـد احلالـة هـذه أنجندلعلنا: بل،إليهاوينتميمعهايعيش
األمـم يفالـسنن هـذه إجـراء حتميةرميالكالقرآنيعرضحنييف،  احملاضرةاألمم
فيكـون ،وذريتـه مالـه يفيفـىن نـه أأال،األمـة موتقبلاإلنسانميوتفقد؛كافة

الـيت اآلثـام مـن حيملـه مـا عـن ناهيـك ،  إليهـا ينتمياليتاألمةمعماتقدحينها
.فيهااألمةشارك

 

ومـا ،التارخييةالسننتلكعنيتحدثالذيالوقتيف؛الكرميالقرآنلكن
عـن يتحـدث الوقـت نفـس يفهو،  واجلماعيةالفرديةاألعمالعواقبإليهلوتؤ

؛واملغفـرة الرمحـة منـها ،  خاصـة حلكمـة اجلماعيـة العقوبـة تأخريهي،أخرىسنن
آلـت ومـا ،الـسابقة األمـم سريةعرضيفاملنشودةالغايةوهو،)اإلصالح(ومنها

.أفعاهلاعواقبإليه
            

.٩٠ص : النظرية القرآنية لتفسري حركة التاريخ حلسن سلمان) ١(
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: تعاىلقال
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: وجلعزوقال
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يريداهللاكانلوأنهعن، الكرميالقرآنحتدث،  الكرميتنياآليتنيهاتنيففي(
ألهلكيعين،  دابةمناألرضعلىتركملا،  اوكسبومبا،  بظلمهمالناسيؤاخذأن

أنحيـث ،  القـرآين املفهـوم هـذا تصويركيفيةيفمشكلةوقعتوقد،  مجيعاالناس
، األوصـياء وفـيهم ،األئمةفيهمو،  األنبياءفيهمف،عادةظاملنيكلهماليسوسالنا
النـاس بعـض أنحـىت ؟  املـؤمنني مـن العـدول واألئمـة األنبيـاء اهلـالك يشملهل

.عليهم السالماألنبياءعصمةإلنكاراآليتنيهاتنياستغل

، يأخـرو عقـاب الدنيـوي عقـاب عـن تتحدثاناآليتنيهاتنيأنواحلقيقة
أمة عن طريـق الظلـم والطغيـان         تكسبملاالطبيعيةالنتيجةعنهناتتحدثفاآلية

هذه النتيجة الطبيعية ال ختتص حينئذ خبصوص الظاملني من أبناء ــ اتمع بل تعـم               
            

.٥٩و٥٨: سورة الكهف، اآلية) ١(
.٤٥: آليةسورة فاطر، ا) ٢(
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ــ  ) التيـه (وقعحينما،  اجتاهاماختالفوعلىهوياماختالفعلىاتمعأبناء 
سب هذا الشعب ظلمه وطغيانه وجترده، هـذا التيـه مل           نتيجة ما ك  إسرائيلبينعلى

أطهـر مشـل ،  عليه السالم موسىمشلإمنا. خيتص خبصوص الظاملني من بين إسرائيل     
عليـه  موسـى مشـل ،  والطواغيـت الظلمـة مواجهـة يفوأشـجعهم وأزكـاهم الناس

.عليه السالمموسىالتيهمشلوذا، األمةتلكمنجزءألنهالسالم
جمتمـع علـى الدنيايفيأيتحينماوالعذاب،   التاريخسننمنطقهوكلههذا

قـال وهلـذا ،  اتمـع ذلـك أبنـاء مـن الظاملنيخبصوصخيتصال،  السننهذهوفق
:أخرىآيةيفالكرميالقرآن

>ÃÄÅÆÇÈÉËÊÌÍÎ
ÏÐ<)١(.

:آخرموضعيفيقولبينما

>ÊËÌÍÎ<)٢(.

الـدنيوي العقابوأما،  مباشرةالعاملعلىبينصدائمااألخرويفالعقاب
وماالتاريخسننعنتتحدثانالكرميتاناآليتانهاتانإذن.ذلكمنأوسعفيكون
بــاملعىنالعقــابعــنال،وجهــدهاوســعيهاةألمــاكــسبنتيجــةحيــصلأنميكــن

عرضهيفالكرميالقرآنوميضي.)٣()القيامةيوممقاييسعىنمبوالعذاب،  األخروي
:فمنهاواتمعباإلنسانوعالقتهاالتارخييةلسننل

            
.٢٥: سورة األنفال، اآلية) ١(
.١٨: سورة فاطر، اآلية) ٢(
.٥٥و٥٤ص : السنن التارخيية يف القرآن حملمد باقر الصدر) ٣(
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اتمعبتغريوارتباطهاالنفسيالتغريسنة: الرابعةاملسألة
وعالقتـها اإلنـساين الـتغري سـنة هيالكرميالقرآنأظهرهااليتالتارخييةالسننمن

بـل ،  ألمـم اإصـالح يفمـؤثر قانونهيئةعلىالقرآنيظهرهااليتالعالقةهذه؛  باتمع
: مبعىن.الفرديباإلصالحاتمعايناإلصالحارتباطوهو؛ذلكمنأعممفهومايظهر

ينتمياليتأمتهتكونأنأرادمنأو،  أفرادهابإصالحتبدأملمااألمةتنهضأنميكنال
أي،  الشخصيالتغريمبشروعيبدأأنفعليه،صاحلةأمةإليهمينتسبنالذيوقومه،إليها

:تعاىلقولهعليهدلماوهو، وهكذاأقربائهمثبيتهأهلمثأوالنفسهريبتغيبدأيأن

>pqrstuvwxy{z|}~
�¡¢£¤¥¦<)١(.

ــة ــذايفوالعل ــرابطه ــذه، الت ــةوه ــوالعالق ــوى«: أنه ــداخلياحملت ــسيال النف
ــ وإنــ،  القاعدةهولإلنسانوالروحي وأن،  العلـوي ءالبنـا هـو االجتمـاعي الوضـع ـ

عالقـة عـن تتحـدث اآليـة هـذه :إذن.القاعدةلتغريوفقاإاليتغريالالعلويالبناءهذا
بـني ولإلنسانوالفكريوالروحيالنفسيالوضعبني،العلويوالبناءالقاعدةبنيمعينة

داخـل يـضعه اإلنـسان فخـارج ،  خارجـه وبـني اإلنسانداخلبني،  االجتماعيالوضع
الـيت والـروابط ،  وعالقـام ،  وضـعهم عليـه مـا تغـري القـوم بنفسماتغريذافإ،  اإلنسان

.العلويبالبناءالقاعدةربطت، التاريخسننمنسنةفهذهــولذاــ، ببعضبعضهمتربط

>.-,+*)('&%$#"!<)٣(»)٢(.
            

.١١: سورة الرعد، اآلية) ١(
.٥٣: سورة األنفال، اآلية) ٢(
.٥٨ص : السنن التارخيية يف القرآن حملمد باقر الصدر) ٣(
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علـى اهللاأحكـام وتطبيـق االسـتقامة سنةآثار: اخلامسةاملسألة
واألمةالفرد
ذكرهايفأمجلناأنناإال، الكرميالقرآنيعرضهااليتالتارخييةسننالهيكثرية

شـهدته مـا   مـع ذلكينسجمكيبعضهابواكتفيناعنوانهعنالكتابخيرجالكي
الكـرمي للقرآناملميزالدورومنها،  تطويرهاوعواملاملسلمنيعندةارخييالتاحلركة

.عامبشكلنساينواإل،خاصبشكلومنوه، العريبالفكرجتديديف

التارخييـة الـسنن هلـذه بيانـه يفالـسماوية الكتـب تـصدر قـد القـرآن كانولذا
.واتمعالفردعلىوآثارها

: منهافكان

ســنةوهـي ؛واتمـع الفـرد علـى تعـاىل اهللاأحكـام وتطبيـق االسـتقامة سـنة 
.واألمةاإلنسانمصريحتديديفمهمادوراًلعبتتارخيية

:تعاىلقال

>./0123456789
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: وجلعزوقال
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.٦٦: سورة املائدة، اآلية) ١(
.٩٦: سورة األعراف، اآلية) ٢(
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:شأنهعزوقال
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اهللاأحكـام وتطبيـق االسـتقامة بـني معينـة عالقـة عنتتحدثاآلياتهذه«
وبـني التوزيـع عدالةبني: اليوموبلغة،  اإلنتاجووفرةاخلرياتوفرةوبني،  سبحانه

.اإلنتاجوفرة

عنـها عـرب الـيت ،  التوزيـع يفالعدالـة تـسوده الـذي اتمـع أنيؤكدفالقرآن

$#"!<: بـــىخــروأ، >3456<:بـــتــارةالقــرآن

ــرى، >&% ـــوأخ ــع   >012/.<:ب ــو اتم ـــ ه ـ
.ــواالحنرافاتاملتقدم واملعاىف من األمراض 

علـى وأقامتـها ،  التوزيـع عدالـة تقريـر أجـل مـن نزلـت السماءشريعةألن
مـن ضـيق يفوقعـوا ملـا إذن،  التوزيـع عدالـة طبقـوا أملو: يقول،  عادلةأسس
أنختيلوالكنهم، والربكاتاخلرياتوازدادتالثراءالزدادبل، املنتجةلثروةاناحية
.الناسفقرتضيتقمن مثو، التقسيمتقتضيالتوزيععدالة

شـريعة تطبيـق بـأن تؤكد،  ذلكعكستؤكدالتارخييةالسنةأناحلقيقةبينما
وفـرة إىلوباسـتمرار دائمـا تـؤدي ،  التوزيـع عالقـات يفأحكامهاوجتسيدالسماء
.واألرضءاالسمبركاتالناسعلىيفتحأنإىل، الثروةزيادةوإىلاإلنتاج

            
.١٦: سورة اجلن، اآلية) ١(
.٢٢: سورة الزخرف، اآلية) ٢(
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السابقةاألمميفجرتواليتالكرميالقرآنيعرضهااليتالتارخييةالسنةفهذه
.األمةهذهيفالوقوعممكنةأيضاهي

: ولذا

لـو األمـة أن: مبعىن،  وجلعزاهللاأحكامتباعابنتائجهاقرنقدالقرآنجند
بل؛  واألرضءاالسمبركاتتلنالتعاىلاهللاأحكامواتبعتسلوكهايفتاستقام

يفوالنتـائج الوقـوع حتمـي كـان نفـسه وهـذا ،  األمـم منأمةحتيهاملحياةتيحلَ
.)١(وسلوكهاسريهايفاستقامتلوفيماالسابقةاألمم

مساحةإليهذهبكما،فقطالتوزيععدالةيفحمصورغرياألمرنإ: أقول
عدالـة يفاسـتقامت قـد األمـم أنلـو حبيـث قـدس سـره   السيد الـشهيد الـسعيد    

إىليتعـداه األمـر وإمنـا ،  املنتجةالثروةناحيةمنضيقيفوقعواملاإذنالتوزيع
كمـا عـام بـشكل الـسماء أحكـام علىاآلباءعقيدةتقدميوهو،ذلكمنأبعد
:اآليةعليهدلت

>ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ<)٢(.

الـذي هـو آبـائهم ملعتقداتتباعهماواهللاأحكاممماألواتاتمعفمخالفة
.غدقاماًءايسقوأنمنمهحرم

ديـن علىتكنملولوحىتاألمممنأمةأييفمتتنإالتوزيععدالة،نعم
بالشواهد اليت   ءوالتاريخ قدمياً وحاضراً ملي   ،  اخلرياتازديادإىلذلكيؤديمساوي

.املبحث القادمومما يدل عليه. تدل على أثر عدالة احلاكم يف منو خريات بلده
            

.٦١و٦٠ص : السنن التارخيية يف القرآن حملمد باقر الصدر) ١(
.٢٢: سورة الزخرف، اآلية) ٢(
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عليهم السالمد أهل البيت حركة التاريخ وسننه عن: المبحث الثالث

يفوالـسبب ،  علـيهم الـسالم   البيـت أهـل علـوم يفواسعاًحيزاًالتاريخيشغل
أرادملنكبريةمدرسةلكونهوثانياً،  التاريخبعلمأوالًالقرآناهتمامإىليعودذلك

.اآلخرةيفوينجوالدنيااحلياةلبناءينطلقأن

: والعترةالقرآنيعرضهكمافالتاريخ

بعثـوا الـذين عليهم السالم  والرسلاألنبياءمعاألمملتجاربخزينهو
منـاذج وهـو ،  والـشر اخلـري بـني للـصراع سـاحة هـو والتـاريخ ،  األممهذهإىل

الـسياسي الفكـر مـن ضـخم ورصـيد ،  البـشرية العقـول مـن ومتنوعةعديدة
يوسـف قـضية يفكمـا االقتـصاد يفجتـارب عنناهيك،  األممهلذهوالقيادي

.مصرخزانةتوليهأثناء

>DEFGIHJKL<)١(.

.طولكقوموفسادهرقيهوعواملاالجتماعويف
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كانــتحينمــابابــلأرضيفإبــراهيمكقــوموالفكــريالثقــايفالــوعيويف
.والنجوموالقمرالشمسعبادةبنيمتنوعةوالفكريةعقائديةالاالجتاهات

            
.٥٥: سورة يوسف، اآلية) ١(
.٨١ــ ٨٠: سورة األعراف، اآلية) ٢(
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:األصنامعبادةوبني
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،التوحيـد بعقيـدة العقـول تلـك إىلنفـوذه يفليه الـسالم  عإبراهيمقدرةوبني
.كبريهمإالفيكسرهااألصنامعبادةمعتقديعقولإىلينفذفمرة
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بآيةالفكريةمنافذهأوقفحينما،النمرودمعالعقائديحوارهيفينفذومرة
.وغريهااملغربمنايأيتأنْ وتعجيز املشرقمنالشمسخروج

            
.٧٨ــ ٧٧: يةسورة األنعام، اآل) ١(

.٧٤: سورة األنعام، اآلية) ٢(

.٦٣ــ ٥٨: سورة األنبياء، اآلية) ٣(
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.عليهم السالمهارونفستخالايفكمالألمةوالقياديالسياسياجلانبويف
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املختلفــةاــاالتيفاملتنوعــةالتجــاربمــنالــضخماخلــزينعــنناهيــك
، مزاحمبنتوآسية،  ياسنيآلومؤمن،فرعونآلكمؤمن،بأشخاصواحملصورة
.وغريها،عليها السالمعمرانابنةومرمي، وقابيلوهابيل،الكهفوأصحاب

حيزاالتاريخيشغلألنمداعاةكانبهاإلحاطةنستطعملمماوغريهذلككل
السـيما وان حركـة التـاريخ وسـننه تبـدأ           ،عليهم الـسالم  البيتأهلعلوميفواسعا
،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسـول هـو سـنامهم والـسالم علـيهم   البيـت أهلعند  

.؟عندهوسننهالتاريخحركةكانتفكيف
            

.٢٥٨: سورة البقرة، اآلية) ١(
.٣٠ــ ٢٩سورة طه، اآلية ) ٢(
.١٤٢: سورة األعراف، اآلية) ٣(
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صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولعندوسننهالتاريخحركة: األوىلاملسألة

 

وهـو ،التـاريخ حبركةعليه وآله وسلم   صلى اهللا اهللارسوليهتمأنالبديهيمن
احلركـة عـن ختـربه اليت،اآلياتمنالكبريالكمذاقلبهعلىنزلقدالوحييرى

أنخيفـى الإذ،  تعـاىل اهللاخلقهـا الـيت ،األمـم ملختلـف التارخييةوالسننالتارخيية
،آلدموسجودهاكاملالئكة، نساإلغريأخرىألممالتارخييةاحلركةيعرضالقرآن

.األمماحنرافيفدورهاووالشياطني

.عليه السالمآدمخلقمنذاحلركةهذهدأبتولذا 

كمراحل،وتطورهاهائونشوللعلومالتارخييةاحلركةعنيتحدثالقرآنبل
ــق ــسمواتخل ــشأةومراحــل، واألرضال ــةللعناصــروالتكــوينالن ــىاحلياتي عل

ممـا وغريهـا ،  واأللسناأللوانختالفوا،ةيالبشراألعراقنتكووتاريخ،  األرض
ليكـون ،عنـدها مـن وانطلـق ،منـها أنـش بدايـة ولـه إالعلممنفما،لهحصرال

أوالعلـم مـن الـصنف هلذاالتارخييةاحلركةهذهسريفيهيدونتارخيياًسجالبذلك
.تلكأواألمةوهلذه، ذاك

واسـعة عليه وآله وسلم   صلى اهللا اهللارسولعندالتارخييةاحلركةظهرت: هناومن
صلى اهللا عليـه  اهللانيبكان«: عمران بن حصنيعنأخرج أمحد يف املسند   فقد،  وعميقة

.)١(»صالةملعظمإالاليقوم إسرائيلبينعنليلهعامةحيدثنا، وآله وسلم
            

. ٣٧٩، ص٢ج: مستدرك احلاكم ــ النيـسابوري . ٤٤٤و ٤٣٧، ص ٤ج: مسند امحد بن حنبل   ) ١(
رواه أبو داود عـن قتـادة، عـن أيب حـسان،         : ، وقال ١٥٧، ص   ٢ج  : نهاية البن كثري  البداية وال 

.واحلديث رواه البزار من هذا الطريق، ومن طريق عمران بن حصني. عن عبد اهللا بن عمرو
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بـين علـى صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        األكـرم الـنيب تركيـز يفالـسبب أنويبدو
:منها، ورأملعدةإسرائيل

.إليهماهللاهملأرسالذيناألنبياءمنعددتعاقبــ١

؛همؤأنبيـا ـا بعثتاليتاألزمنةباختالفلديهماحلياتيةاجلوانبعوتنــ٢
.البشريةللحركةتارخييسجلعنعبارةهيمكانيةأوزمنية فترةكلأن مبعىن

العربيـة اجلغرافيـة نمـ جيـدة نسبةوتشكيلهمباملسلمنياليهوداختالطــ٣
والــشاموالــيمنقاوالعــراجلزيــرةيفظهــرتفقــد،املعتقــداتفيهــاتعــددتالــيت

.املعتقداتمنجمموعة

ل يـد وهـذا ،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        الـنيب بعثزمانمنزمامقربــ٤
.على استيعاب املسلمني ألثر السنن التارخيية اليت مرت ا جمتمعات بين إسرائيل

.خاصبشكلاملدينةأنديةيفوالنصرانيةاليهوديةالثقافةنفوذــ٥

.صلى اهللا عليه وآله وسلماملصطفىأمةيفالتارخييةالسننحركةيفالفاعلةالعواملجتددــ٦

وكـان ،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهللارسـول عليـه هينبكانالذياألمروهو
العديـد أنصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        األكرمنيبالالحظأنبعد،  نهماملسلمنيحيذر
حتقـق عـدم منحفظهمأرادذاول.أمتهيفتتحركبدأتالتارخييةالسننسسأُمن

.نتائجمنالسننهذهعلىسيترتبمااألمةحتصداليك،التارخييةالسننهذه

ننالـس تلـك عناملسلمنيثحيدكانصلى اهللا عليه وآله وسلم    جنده؛هناومن
. االوقوععدممن  ويأمنوامنهارهمذحي كي،  إسرائيلبينيفجرتاليتالتارخيية

التارخييـة احلركـة قيـام يفاًضويوعامالًاًتارخيياًخزينأعطىالوقتنفسيفوهو
.املسلمنيعند
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عليهمـا  ــ مـشكلة الوصـاية وتبـادل األدوار القياديـة بـني موسـى وهـارون                  ٧

والعزوف الذي عاناه هـارون وموسـى مـن بـين إسـرائيل مـع مـا                 واملعارضة   السالم
حدث يف عصر ما بعد النبوة جند أن هناك تشااً بني احملنتني، حمنة هارون وموسـى            

.السالمعليهووصيه صلى اهللا عليه وآله وسلموحمنة النيب 

 

القـرآن مهقدالذياملنهجصلى اهللا عليه وآله وسلم    األكرمالنيباظرنعنيغبمل
،اإلنـسانية احليـاة يفاإلهليـة الـسنن مـن العديـد وضـع خاللمن،األممإصالحيف

ملالـسنن فهذه؛التارخييةبالسنن؛املؤرخةاصطالحوحسب؛بعدفيماعرفتواليت
حيـدث كـان ولـذا ؛يـه وآلـه وسـلم     صـلى اهللا عل   املـصطفى احلبيـب ناظرعنبيتغتكن

،الـسالفة األمـم مـصري يفحتكمـت الـيت ،اإلهليـة القـوانني تلكهلمويبني،املسلمني
ورمبـا ،  وتعايـشا احتكاكـا واألكثـر اإلسالمبأمةعهداًاألقربإسرائيلبينوالسيما

.التارخييةالسننهذهمنهامتخضتاليتالنتائجلتلكواستيعابافهما

،والفكريــةاحلياتيــةبــاملتغرياتتتــأثر، هــيهــيالبــشريةطبيعــةالأنوحيــث
علـى لزامـا كـان ،ممـ األمجيـع يفومتناميـة متأصلةواخلريالشرعناصرأنوحيث

األمـم عاشـتها الـيت احلياتيـة والقـوانني ،التارخييـة الـسنن تلـك حتييأناألمةهذه
.السابقة

الــسنةيفوالســيما؛ه وســلمصــلى اهللا عليــه وآلــاألكــرمالــنيبجنــد:هنــاومــن
يظهـر بـل ؛التارخييـة الـسنن تلـك تبـاع امـن حيـذرهم ؛الشريفةحياتهمناألخرية
التارخييـة الـسنن سـبيل سـلكت قـد األمـة هـذه أنيـرى كانأنهالشريفاحلديث
.حمالةالالسابقةلألمم
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:صلى اهللا عليه وآله وسلمقال


 

:قال.؟اهللارسولياوالنصارىفاليهود: قالوا

)١( 
:قالصلى اهللا عليه وآله وسلمأنهآخرلفظويف


 

:قال.؟والنصارىيهودال: اهللارسولياقلنا

)٢( 
:قالصلى اهللا عليه وآله وسلمأنهلفظويف


 

:قال.؟والرومكفارس: اهللارسوليافقيل

)٣( 
هـذه تباعايفعليه وآله وسلم صلى اهللا   األكرمالنيبأطلقهااليتالتحذيراتهذه

عنـد قويـا حمفـزا كانتإسرائيلبينوالسيما،السابقةلألممالتارخييةالسنناألمة
            

.١٢٧ص : الرسائل العشر للشيخ الطوسي) ١(
.١٤٤، ص ٤كتاب بدء احللق، ج : صحيح البخاري) ٢(
.١٥١، ص ٨تاب االعتصام بالكتاب والسنة، ج ك: صحيح البخاري) ٣(
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هذهمنأحواهلميفجرىوما،والنصارىاليهودتاريخمعرفةيفالعرباملؤرخني
).التارخيية(اإلهليةالسنن

أهلمنمجاعةظهور«هوعرفيةواملالتارخييةاحلركةهذهمنوعلىساعدومما
ــ ،  املعـارف تلـك إلذاعـة إسـالمها بعـد تتصدىواملسيحيةاليهوديةالديانة وهـم ـ
).األولالعلمأهل(بـإسحاقابنيسميهمــالذين

يفعـددها خيتلـف كتبااألنبياءكتبمنقرأأنهمنبهبنوهبعنويذكرون
.تاباكوتسعنياثننيأوبعنيوسوبضعةثالثنيبنيالروايات

والــشاماجلزيــرةمــنمنــاطقيفالكتــبهــذهتــوفريعــيناألقــلعلــىوهـذا 
يظهــرمــاعلــىمعظمهــايفكانــتأــاولــواهلجــرياألولالقــرنيف، والعــراق
التـاريخ علـى الكتبهذهمعلوماتيفمنها  الكثريدخلوقد؛  ربانيةعوالبالسريانية

: هـو خـاص باسـم الـدين لـوم عويف،التـاريخ يفآثارهاعرفتلقدحىت،العريب
.اإلسرائيليات

ــدو ــنوجــدممــاويب ــالميالــربديأوراقم ــةأناإلس ــذهترمج األمــوره
القـرن أواخـر أواملـيالدي الثـامن القـرن أوائـل يفتمتـ قدالعربيةإىلوالنصوص

.)١(»اهلجرياألول

ــةاملعــارفدخــولوراءكانــتالــيتهــياألســبابفهــذه ــاالتارخيي ةلتوراتي
يفنـد الـذي األمروهو،  واحلديثالتاريخوالسيما،اإلسالميةالثقافةإىليليةاإلجن

التوراتيـة التقاليـد أثـر (عـن كتبـه حبـث يفروزنتـال املستـشرق أطلقهااليتاملزاعم
).املسلمنيلدىالتاريخيفاإلجنيلية

            
.١٠٧ص : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
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: فيهيدعيوالذي

ــاريخفكــرةأن« ــابيفالت ــدسالكت ــداملق ــرتق ــنيبيفأث ــاءنوأ، ال العلم
ةشاملتارخييةمؤلفاتإنتاجيفالعامليةالتارخييةالنظرةهذهاستخدمواقداملسلمني

واآلثـار املقـدس الكتـاب عـن مـأخوذة تارخييـة مبـواد املؤلفـات تلـك أغنـوا وأم
بـني املـواد تلكتقدمي) شكل(يفوتشااتوازياأخريامثةوأن،  اإلجنيليةــالتوراتية

.)١(»واإلسالميةالتوراتيةرخييةالتاالنصوص

اليهوديـة واآلثـار التـاريخ قـراءة إىلاملـسلمني دفـع الـذي الدافعأنحنييف
النبويـة األحاديـث وإمنـا ،تارخييـة مادةمنالكتبهذهحتتويهماليسهواإلجنيلية

لفةالـسا األمـم سـنن أمتـه تبـاع ايفصلى اهللا عليه وآله وسـلم     األكرمالنيبأطلقهااليت
جتنبـها ولـة اوحمالـسنن هـذه يفالوقـوع مـن اخلـوف فكـان ؛إسـرائيل ينبوالسيما
هـذه وإال،  اإلجنيليـة التوراتيـة اآلثـار هـذه قـراءة يفاألولزفـ احملهومنهاوالنجاة

العـرب عنـد التارخييالوعيمنتأخذمللكنهااإلسالمقبلموجودةكانتاآلثار
.لروزنتايدعيكمايذكراهتمامأي

ــ« ــالريثوي ــضروزنت ــساؤالتبع ــولالت ــوعأيح ــنن النــصوصم
اليهوديـة أواملـسيحية الفرقبعضهوأالعربيةإىلنقلاإلجنيليةــالتوراتية

، القـدمي القـصص لـذلك األهليـة النـصوص عنحمورةأشكالهوأماملعنية
ارخييةالتاملوادمعظمأناحملدثنيالباحثنيلدىعامةاملقبولمنأنهويضيف

لـدى اتـضح كمـا ) بعـد فماالثالثالقرنأواخرمنذ(املؤرخونأخذهااليت
املـدارش كتابإىلترجعإمنا،واليعقويبوالبريويناألصفهاينومحزةالطربي

            
.١٠٨و١٠٧ص : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
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ومثـل ؛  لالتعـدي مـن للكثريخضعتولكنها،  والنصارىاليهودلدى)١(واهلاغاداه
.األنبياءقصصذلك

مـسبقة حقيقـة إىلالواقعيفيرجعإمناونقالتأثرياهيعدأنروزنتالأرادوما
:جاءالقرآنأنوهي

> W  V  U  T  SX<.
اسـتمرار رفـض ولكنـه الـسابقة الدينيـة العقائـد وجودينكرملاإلسالموأن

األنبيـاء وعـرب ،األنبيـاء أيبإبـراهيم منـذ الرسـالة ووحـدة ،ظهـوره بعدااإلميان
هـذا تقتـضي كانـت إمنـا ،بـيني النآخـر ى اهللا عليه وآله وسـلم     صلحممدحىتاملتعددين

املقبـول مـن النـوع وهـذا ،واإلجنيـل للتـوراة التارخييالفكرمعالتطابقمنالنوع
.)٢()عنهاالنامجةالتارخييةللمادة

ــ اليهوديـة التارخييةاملادةبنيهباشالتيفالسببأنبل املـادة وبـني اإلجنيليـة ـ
املـدارش  «كتـايب ترمجـة خاللمنمتالذيالنقلهذاليسهوسالميةاإلالتارخيية

رسـول قـول حتققهوإمنا،اإلسالميالفكرإىلالثقافةهذهودخول،»واهلا غاداه 
بالـشرب الشربلدرجةإسرائيلبينسنناألمةهذهتباعايفصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللا

!.املسلمونلدخلهضبرحجيفأحدهمدخللوبل؛ بالذراعوالذراع
            

التفاسري األوىل للتلمود : هي) املدارش(، ١٠٨ص : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
فكتب التهجد ) اهلاغاداه(احلاخامون بعد القرن الثاين امليالدي وأما        وهي أساس املثنا الذي نسقه    

مجرة املنـاظرات والتعـاليم والتفاسـري الـيت جـرت يف املـدراش،              : وهناك اجلمارة، وهي  . والوعظ
وذلك ) دراسة ومدرسة= وجذر كلمة مدراش    (أماكن تدريس الكتاب املقدس يف الكنيس       : أي

.بعد انتهاء مجع املثنا
.١٠٨ص : لتاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفىا) ٢(
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السـيما سلمنيواملـ إسـرائيل بـين بـني التارخييةللسننالواقعياالنطباقهذا
ثـالث إىلوانقـسامهم صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولوفاةبعدذلكحتققابتداء

خلـق الـذي هـو ،بينهمفيماالتكفرييالفكروانتشار،الزمنهذايففرقةوسبعني
نـشأة يفوالبـاحثني املستـشرقني مـن وغـريه روزنتـال إليـه ذهبذيالالتصورهذا

.وحركته وتطورهواإلسالميالعريبالتاريخ

: إذن

كـذلك الـسابقة األمميفالتارخييةالسنننفوذعلىالكرميالقرآنركزالممث
.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولعندحاهلاكان

 عليه السالمعلياإلمامعندننهوسالتاريخحركة: الثانيةاملسألة
عنـد والسـيما العربعندالتارخييالوعيتطورعلىأيدينانضعلكي

أنفالبد،النبويةالسريةكتابشيخهولكون،هـ١١٥سنةاملتوىفإسحاقابن
العلـم هـذا تـدريس يفعلـيهم الـسالم   النبـوي البيـت وأهـل القـرآن دورندرك

.وتطويره

التـارخيي الـوعي هـذا خلـق يفالقرآنبعداألوللالفضأصحابإم؛بل
ابنجعلتاليتاألسبابعرضيفــعليناسيمركماــأهلهبنيوتثقيفهوتطويره
.العلمهذايفالصدارةحيتلإسحاق

مدينـة بـاب أعتابعندوبط،اإلمامةةسمدرإىلجنعرأنلزاماكانولذا
هـو كيـف لنفهمعليه الـسالم املؤمننيأمريسةمدرأروقةبنيجنلسوأن،  النبوةعلم

.؟ناًنوسةحرك، عندهالتاريخ
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كلوالـس لتقوميوسيلةالتاريخحركةمنعليه السالم املؤمننيأمرياإلماميتخذ
اللخـ مـن إاليـتم الالـذي اإلصـالح هـذا ؛  اتمعـات إلصـالح وأداةاإلنساين
.الكرميالقرآنعنهايعربكمااألمةأواتمعأفرادإصالح

ممـن غـريه عـن التـاريخ حبركـة عليـه الـسالم   املـؤمنني أمـري اإلمامعالقةومتتاز
عناصـر مـن عنـصر هوكأناحلركةهذهمعيتعايشعليه السالم بأنهبالتاريخيهتمون

عنـها حتدثحىت  األمممنةأمعلىمرأنفما،  مكوناامنوواحد،  احلركةهذه
.أمتهبأحوالاملبصرينأفرادهاأحدوكأنه

أو،القـاص الرجـل بــتلكأواألمةهذهعنيتحدثحينماــيكنملولذا
أو،وضهابعواملوالعارفاألمةهلذهاملتعايشالرجلهووإمناتسلي؛املالراوي

.وسلوكهاأخالقهايفاملتبحر،اندثارها

،واملـصلح ،املرشـد تعامـل التـاريخ مـع التعامـل علىحيثّجنده:هناومن
إىلينظـرون البـاحثني بعـض   جعـل مما؛  واألخرويةالدنيويةاإلنسانحلركةواملقوم

التاريخعنعليه الـسالم حديثهيفالغالبأنأي،  )١(وعظيةعالقةبأاالعالقةهذه
.الوعظهو

ـ   والنبـوي القـرآين املنـهج ليخـالف يكـن ملعليـه الـسالم   أنـه حنييف الـذي ــ
بـشكل مالحظتـه ميكـن الذياألمروهو،  وسننهالتاريخحركةفهميفــعرضناه
.وسننهالتاريخحركةعنوحديثهخطبهيفواضح

:عليه السالماحلسناإلمامولدهيوصيوهوعليه السالميقولالتاريخحركةففي
            

.، حممد مهدي مشس الدينعليه السالمحركة التاريخ عند اإلمام علي ) ١(



 ٦٩......................................................................النبوية   السرية  علمنشأة  :  األولالفصل





)١( 
ــوسنةةحركبالتاريخوالدقيقةوالعميقةوالشاملةالواسعةاملعرفةهذه

،املـسلمني عندالتارخييالوعيمنويفالفعالاألثرهلاكانــعليناسيمركما
قـيس بـن سـليم (ـكـ عليـه الـسالم   الطـاهرة النبويةالعترةمدرسةدرواوالسيما

) الـسري صـاحب املطلـيب إسـحاق بـن وحممـد ،  اجلعفييزيدبنوجابر،  اهلاليل
.وغريهم

 

:منهاعديدةمبيزاتالتارخييةالسننإىلعليه السالمنظرتهامتازت

صـلى اهللا عليـه     املـصطفى أمـة إىلآدمابـين منـذ السننذهاإلحاطةــ١

.وآله وسلم

عـز وجـل   اهللاطاعـة وهـو الـسنن هـذه مجيـع يفاملـشترك العامـل حتديـد ــ٢

.ومعصيته

الـيت التارخييـة للـسنن تباعهـا امـن األمـة هـذه إليـه تـؤول ماتشخيصــ٣
.السالفةاألممعليهاسارت

.اتمعإصالحيفالسننهلذهاإلرشاديالدورــ٤
            

حتـف العقـول البـن شـعبة        . ٤١، ص   ٣ج  : عليـه الـسالم   خطـب اإلمـام علـي       : ج البالغة ) ١(
.١٦١ص : كشف احملجة للسيد ابن طاووس. ٧٠ص : احلراين
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:عليه السالمقال، األوىلامليزةعلىالشواهدومن







)١( 
تبـق فلـم األمـم تلكبفعلهااوتاليتالتارخييةبالسنناحمليطةالنظرةفهذه

الوقوعمنراحلذإىلاألجيالمنبالقادمتصرخي يف الواقع هاألساطريسوىمنها
مـن األنبيـاء بـه جـاءت ومـا السماءقواننييراعواملحينما،األممتلكمهالكيف

.عيشرا

 

العامـل حتديـد : وهي،  التارخييةالسننإىلعليه السالم لنظرتهالثانيةامليزةأما
:عليه السالمفيقول، ومعصيتهعز وجلاهللاطاعةوهوالسننهذهمجيعيفاملشترك


)٢( 





            

.١٨٢، ح ١٠٨، ص ٢خطبة يف ترتيه اهللا، ج : عليه السالممام أمري املؤمنني ج البالغة لإل) ١(
.١٩٤، ص ١٢ج : مستدرك الوسائل للمريزا النوري) ٢(



 ٧١......................................................................النبوية   السرية  علمنشأة  :  األولالفصل


)١( 

األمـر سـنة هـي التارخييـة الـسنن بـني املشتركالعاملهذايفاألبرزوالسمة
وااليـار التفكـك مـن اتمعـات حفظيكون  االيتاملنكرعنوالنهيباملعروف

والـسالم نألمـا اانعـدام مـن يتلـوه ومـا األمـن وفقـدان واخليـارات الـنعم وضياع
.الفسادوعمومالفوضىوانتشار

يفالبـارزة السمةتعداليتالسنةهذهدورعلىركزقدعليه الـسالم  جندهولذا
،املعاصـي يركبـون الـذين سفهاءللبلعنهاتبعهاولذلك؛وعصيانهاهللاطاعةظهور

.التناهيلتركهمواحللماء

 

سارتاليتالتارخييةللسننأتباعهامناألمةهذههيإلتؤولماتشخيصويف
:عليه السالميقولالسالفةاألممعليها







)٢( 
            

حبـار األنـوار    . ١٥٦، ص   ٢اخلطبة القاصعة، ج    : عليه السالم ج البالغة لإلمام أمري املؤمنني      ) ١(
.٢٢٣، ص ٣٤ج : رمحه اهللاللعالمة السي 

، ٢ج : من خطبة له أول خالفته عظم فيها حق       : عليه السالم البالغة لإلمام أمري املؤمنني      ج) ٢(
ــران  ١٦٦، ح ٧٩ص  ـــ إي ــم ـ ــذخائر، ق ــيين  . ، ط دار ال ــشيخ الكل ــايف لل ، ٨ج : رمحــه اهللالك

!
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يكــنمل،قبلــهاكــانمــنســنناألمــةهــذهلــسلوكعليــه الــسالمصهيــوتشخ
اخلـبري تـشخيص وإمنا؛السابقةاألمموأحوال،التارخييةلألحداثراملنظّتشخيص
.املتمرس

:فيقول، األسباببذكرفيبدأ، نتائجوالاألسبابيظهرجندهولذا



 

تظهـر األمـة هـذه يفالتارخييـة الـسنة ركحتـ عـن تكـشف اليتالنتيجةوهذه
.ومكانزمانكليفنتائجها

مـضاعفة إليـه تـؤول مـا يظهـر وإمنـا فقـط بـذلك يكتِفملعليه الـسالم  إنهمث
لوفيمااألفضلحنوتغريهايفتتحكمأنلألمةميكنالنتيجةهذهنفسإذ،  النتائج
، احلـال لتـردي آخـر سـبب بأاعليه السالم يظهرهااليتالنتيجةهذهتغريإىلسعت
:عليه السالمفيقول




 

النتـائج فيهـا تتـضاعف األمـة ـذه املتعلقةالتارخييةالسننبعضأنهناويظهر
يكــنملإن،صــعبالنتيجــةهلــذهالتــداركأنفيهــايبــدولدرجــة،لــسريهااالرتداديــة

           "
بنـاِء الْحـربِ    وقَطَعتم اَألدنى ِمن أَهِل بـدٍر ووصـلْتم اَألبعـد ِمـن أَ            : (، وجاء فيه  ٢٢، ح   ٦٦ص

.صلى اهللا عليه وآله وسلمِلرسوِل اللَِّه
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احلـق جعلـها من،انتهجتهالذيبالنهجاألمةهذهمتسكإىليعودوالسبب؛مستحيال
،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        ورسـوله اهللامـن القريـب يأ(األدىنوقطعهـا ،ظهرهاوراء

.صلى اهللا عليه وآله وسلمورسولهاهللامنللبعيد) وأتباعهازراامؤأيووصلها

،مقــدماامــنالتارخييــةالــسننــذهاإلحاطــةهــذهكــلتكــونالفكيــف
خاصبشكلتالمذتهعندتارخييوعيتكوينمن،نتائجهاوتضاعف،ودميومتها

.؟عامشكلبالعربعندو

كتابـة يفاألولالتـصنيف صـاحب اهلـاليل قـيس بـن سليميكونالوكيف
والفكــرالتــارخييالــوعيمــنالكــبريالقــدرــذااملــسلمنيلتــاريخرآلخــاالوجــه

.املنهجي

ومـصنف والـسري املغـازي صاحباملطليبإسحاقبنحممديكونالوكيف
مبواالتـه رفعـ بيـت يفنـشأ قـد وهـو ،لتـارخيي االـوعي ذااألولالنبويةالسرية
يفجهـم فهـذا ،  عليـه الـسالم   املـؤمنني أمـري عليمدرسةيفوتتلمذ،  النبويةللعترة
اضـطهاده مـن الـرغم علـى وتدوينهاصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولسريةحفظ

.العلمهلذاقدمماعلىوحماربته

:ولذا

تناقـل ومـا ،واجلنوبالشماليفمكةبأهلاطتااحلضارتان اللتان أح  تكنمل
والسيما،العربعندالتاريختاأنشألتنيالمهاوالقياصرةاألكاسرةأخبارمنإليها

العلـم هلـذا مـادة مـن النبويةوالعترةالكرميالقرآنبهزخرمابل،سلمنياملالعرب
عنـد التـاريخ أةلنـش واملباشـر األولالـسبب هـو ،وتطويرا،ووعيا،وسننا،حركة
.وتطورهالعرب
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ــ املـسلم اتمـع إصـالح يفالـسنن هلذهاإلرشاديالدوربيانإنّ   وهـي ـ
عليـه الـسالم   اإلماميركزــالتارخييةالسننإىلعليه السالم نظرتهيفالرابعةامليزة

عاقبـة يفتنظـر وهـي النفسعلىعميقأثرمنهلوماالفعالالدورهذاعلى
كانكيفبل،  ودنوورفعةوتدهورقيرمنإليهلتآوما،السابقةاألممتلك

.أفرادهاعاقبة

:عليه السالمفيقول
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.٥٦و٥٥: سورة املؤمنون، اآلية) ١(
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)١( 

قـد عليـه الـسالم   املـؤمنني أمرياإلمامأناخلطابمنالنموذجهذايفالحظنو
الـيت الـسنن يفالتـدبر علىاحلثأسلوباملؤمننيمعاإلرشاديالدوريفاستخدم

يـدعو الـذي املنهاجوهو؛  فيهااملؤمننيأحواليفوالنظر،السابقةاألمميفجرت
:سبحانهقال، القرآنإليه

>¼   »   º   ¹   ̧   ¶   µ       ´   ³À   ¿   ¾   ½Á

Å  Ä  Ã  ÂÆË  Ê  É  È  Ç<)٢(.

عليـه  علـي املـؤمنني أمريعندكبريباهتماموسننهالتاريخحركةحظيت:إذن

وكـان ،العربعندالتارخييالوعيعلىوفعالملحوظبشكلانعكسمما،السالم
أدىالـذي األمـر وهـو ،والنهوضالتطورإىلالعلمذادفعتاليتالعواملحدأ

ووعياوسنناحركةالتاريخعنالكتابةتصدرتإسالميةشخصياتظهوريفمثاره
.وغريهإسحاقكابن،وتدوينا

لرصـد حركـة     عليه السالم ولو أردنا أن نتتبع بقية الشواهد يف خطب اإلمام علي           
،جهد أكرب يف حني وجدنا فيما استشهدنا بـه كفايـة           إىلحتاج البحث   التاريخ وسننه ال  

.يف نشأة علم السرية وتطورهعليهم السالملتكوين صورة حول أثر مدرسة أهل البيت 
            

، اخلطبة القاصعة عليه السالمخطب اإلمام علي : عليه السالمج البالغة لإلمام أمري املؤمنني ) ١(
ــة الــسي  . ١٩٢، ح ١٤٣، ص ٢يف ذم الكــرب، ج ــوار للعالم ــاب : رمحــه اهللاحبــار األن ، ٣١ب

.٣٧، ح٤٦٨، ص ١٤ج
.٣٤: سورة األنعام، اآلية) ٢(
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األعظـم الـنيب بـضعة عنـد وسننهالتاريخحركة: الثالثةاملسألة
علـى ذلـك وأثـر عليهـا الـسالم   الزهـراء فاطمةصلى اهللا عليه وآله وسـلم     

وتدوينهيالتارخييف الوعي
يلقـي واقفـاً ىتـش فانالتـاريخ علـم جـذور منهلـه علىمنتاليتالروافدمن
جبـواره اوحطو،ركامساحتهيففأناخوا،العلمهذاأهلخواصعلىبأغصانه

عليهـا الـسالم   الزهـراء فاطمـة النبويـة البـضعة كلمـات رافدهو؛ودوامقرطاسهم

.وتدوينهاإلسالميالتاريخحركةدفعيفعيةنونقلةأحدثالذي

نعـ علـيهم الـسالم   البيـت أهـل مدرسـة روادبـه يفتـرق الـذي الفارقأنإال
احلــدثكتبــواحينمــااملدرســةهــذهروادأن، األخــرىاملــدارسروادمــنغريهــم

ماجلميعواألمانةوالواقعيةوالتحليلوالنقدبالوعيحماطةكتابتهمكانتالتارخيي
.يرضهمملأماحلدثأصحابيرضيكانسواءاألمةعليهرتسا

وشـردوا واضطهدوا،ةباحملارأشدحوربواالعاملهذاجهابذةأنجندولذلك
ــ بيانـه سيمركماــصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولمدينةعنونفوا يف الفـصل    ـ
.القادم

ذكـر ففضال عمـا  ــواامتازةاحملمدياملدرسةهذهطالبأنذلكنضيف إىل 
إىلاملـؤرخني مـن التفـت مـن سواءغريهمقبلوتوثيقههوتصنيفاحلدثبتدوينــ

سعدبنسعيد(:كـصلى اهللا عليه وآله وسـلم  اهللارسولبسريةيتعلقمابعضتدوين
.وغريه)٢(الطربيجريركابناحلويلالتاريخدونمنأو)١()األنصاريعبادةبن

            
.٦٥، ص ٢ج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ١(
.١٥٩، ص ٢ج : تاريخ التراث العريب) ٢(



 ٧٧......................................................................النبوية   السرية  علمنشأة  :  األولالفصل

حولـه كتبـت اليتالدراساتأوالعلمهذايفاتالكتابمعظمجند: هناومن
اهلـاليل قـيس بنسليمكتاب: ـكاملدرسةهذهطالبفاتصنميفاخلوضجتنبت

عليـه الـصالة   لعلـي والتحـزب بالطائفيـة اامهمعنناهيك،  إليهاإلشارةحىتأو
.والعريباإلسالميالتاريخهذاأركانأحديكنملوكأنه،والسالم

احنيـاز وعـدم وأمانـة بـوعي التـاريخ كتابتهمإىليعودكلهذلكيفوالسبب
.وغربةوتشريدمستمرخطريفحيامفكانت،السياسيةواألغراضلألهواء

 


 

يفحلقهـا وعمنسبقهاعمنصلى اهللا عليه وآله وسلم    األعظمالنيببضعةتازمت
والتكوينهأالنشانطالقنقطةبتشخيصتتفردعليها السالم بأاالتاريخحلركةبياا

ومـن والـشعوب األممتاريخعنحتدثواالذينمجيعآخرمبعىن،  هاوحتديدللخلق
ــشملالتــصنيفهــذايفعســتو يــةتابوالناحليوانيــةاملخلوقــاتواعأنــمجيــعلي

.ووجودهاخلقهاطناومونشوئهايفتاريخهلااألجناسهذهكل، واجلمادات

النقطـة مـن ابتـدأت التارخييـة احلركةقدمتحينماعليها السالم  فاطمةأنإال
تـاريخ حركـة تبـدأ اللحظـة هـذه مـن ف،األشـياء فيهـا تعـاىل اهللاخلـق اليتاألوىل

.عليها السالمالنبويةالبضعةعنداألشياء

عـن باحلـديث صلى اهللا عليه وآله وسلم    األعظمالنيببضعةبدأتحينما: ولذا
فقالـت ،  لألشـياء األوىلوالنـشأة األولاخللـق مـن بـدأا للوجودةيالتارخياحلركة

:عليها السالم
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)١( 



ــرت ــولالدراســاتكث ــاريخح ــربت ــلالع ــان،اإلســالمقب ــبوبي اجلوان
قـدميا الدراسـات هـذه وتـشات ،  هلـم واالقتـصادية والدينيةةلثقافيوااالجتماعية

دورعلـى التركيـز دون،األصـعدة هـذه علـى هلماملزريللوضعبياايفوحديثا
هـذه نقـل يفهوجهادصلى اهللا عليه وآله وسـلم    األعظمالنيبوجهد،حملمديةاالرسالة
أرادتوإذا؛ واحلداثــةالتمــدنإىلاهلمجيـة ومــن، القمــةإىلاحلـضيض مــناألمـة 
.عابرامروراعليهمترفإاذلكعناحلديثالدراساتهذهبعض

تتحدثحينماسلمصلى اهللا عليه وآله و    األعظمالنيببضعةأنجندنناأحنييف
والثقافيــةاالجتماعيــةاجلوانــبوتــبني،اإلســالمقبــلالعــربتــاريخحركــةعــن

دورخـالل مـن وحركتـها   األمةهذهلسلوكاجلذريبالتغريتتبعها،هلموالعقائدية
:عليها السالمفتقول؛ لألمةاجلديدالبناءهذايفصلى اهللا عليه وآله وسلماألعظمالنيب




            
حبار األنـوار للعالمـة     . ١٣٣، ص   ١ج  : عليها السالم كتاب االحتجاج للطربسي، خطبة الزهراء      ) ١(

.١٥ص: بالغات النساء البن طيفور. ١١، الباب ٣٢١، ص ٢٩ج : رمحه اهللالسي 
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)١( 

مبنيـا كـان اإلسـالم قبلالعربعليهاانكاليتللحياةعليها الـسالم  ورصدها
واملتــصدعاملتآكــلالبنــاءهــذاأنحبيـث ،العــريبللمجتمــعالبنائيــةاألســسعلـى 

.وااليارالسقوطعلىأوشك

أنوهـو ،آخـر ببيـان علـيهم الـسالم    اتبعتـه لتارخيهمالبيانهذابعد:ولذلك
الزمنيةالفترةوهيسنةنوعشريثالثمروربعدعليهاأصبحوااليتالكرميةاحلياة
املـصطفى احلبيـب هوفيهااألولالسببكان،البعثةبعداألعظمالنيبعاشهااليت

.صلى اهللا عليه وآله وسلم

).صلى اهللا عليه وآله وسلمحممدتعاىل بأيب اهللافأنقذكم: (قالتولذا

ها عليفاطمةالسيدةعليهجتيبسؤال  ! ؟هذهاإلنقاذعمليةكانتكيف  لكن

.ةيالنبوالسرية حركةتاريخفيهتعرضآخرببيانالسالم



حلركـة عليهـا الـسالم    فاطمـة الـسيدة عـرض يفلوحظـت اليتاملالحظاتمن
هـذا يفمتـزج أـا : أي،  البـشرية تطـور مراحـل دقيـق بـشكل تتبعهـا هـو التاريخ
يكـون الـذي التـاريخ عامـل مـع ،احلركـة ملفـردة صداقمـ كالـزمن املعالعرض
.للحدثمصداقا

            
ــراء     ) ١( ــة الزه ــريب، خطب ــان املغ ــي النعم ــار للقاض ــسالم شــرح األخب ــا ال . ٣٥، ص ٣ج : عليه

ــة الزهــراء   ــوار . ١٣٦و١٣٥، ص ١ج : عليهــا الــسالماالحتجــاج للطربســي، خطب حبــار األن
.٩، ح ٢٣٦، ص ٢٩ج : رمحه اهللاللعالمة السي 
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للـسرية التارخييـة احلركـة بعرضعليها السالم األعظمالنيببضعةتقوم: وهنا
.حماورثالثةيفالنبوية

صـلى اهللا   األعظـم الـنيب شـخص يفيتمثـل التارخييـة احلركةهلذهاألولاحملور

.عليه وآله وسلم

صـلى اهللا عليـه     األعظـم الـنيب عمليفيتمثلالتارخييةاحلركةهلذهالثاينوراحمل

.وآله وسلم

األعظمالنيبحققهااليتالنتائجيفيتمثلالتارخييةاملرحلةهلذهالثالثاحملور
.صلى اهللا عليه وآله وسلم

 

:تعاىلبقولهاحملورهذابيانيفعليها السالمتبدأ

>|}~�¡¢£¤¥
¦§¨©ª<)١(.

:صلى اهللا عليه وآله وسلممن صفات النيب األكرم صفاتثالثتبني واآلية

.»بأمتهصلى اهللا عليه وآله وسلمعالقته«:األوىل

، علــيكمحــريصعنــتممــاعليــهعزيــزفهــوالشخــصيةصــفاته«:الثانيــةو
.»رحيمرءوفباملؤمنني

.»قريشومنعريبإنه«: والثالثة

:فتقولاآليةهذهبعدتنطلقمث؛ومعنوياافسينزمخايعطيهمذاتهحبدوهذا
            

.١٢٨: وبة، اآليةسورة الت) ١(
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)١( 

اهلـالك منأنقذهمالذيهوصلى اهللا عليه وآله وسـلم     األعظمالنيبأنولكون
.»كمئنسادونأيبجتدوه«: لذا قالت،واالندثارواملوت

هلـا وأن،ابنتـه حفظخاللمنأنقذكمالذيالشخصهذاحلفظبيان:هنا
.الكينونيةذهخاصةخصوصية

مـن هلامامثلفيهملهزوجهاوهو،عليه الـسالم  طالبأيببنعليعمهاابنوإن
.واالندثارواملوتاهلالكمنأنقذهمالذيالرجلهذابشخصاملرتبطةاخلصوصية

ولـنعم : (قالـت ولـذا ؛شـديدا الًلـ خاجلانـب ـذا أخلواقدوجدملكنها
احملـور هـذا   يفلوحـت قدالوقتنفسيفوهي) صلى اهللا عليه وآله وسلم    إليهزىعامل

.بيانهسيمركماالسابقةاألمميفجرتاليتالتارخييةالسننبتحرك

 

تقـوم النبويـة للسريةالتارخييةللحركةعليه الـسالم  عرضهايفالثايناحملوريفو
:فتقول، صلى اهللا عليه وآله وسلماألعظمالنيببهقامالذيالعملببيانعليها السالم

)٢(
)٣()٤(

            
.١٣٥و١٣٤، ص ١ج : عليها السالماالحتجاج للطربسي، خطبة الزهراء ) ١(
.٢٦٧، ص ٢، ج )درج(مادة : لسان العرب. معظمه وسننه: املَدرجةُ، الطريق) ٢(
).ثبج(مادة ): لسان العرب(اج أثبمعظمه، ووسطه، وأعاله، واجلمع : بج كل شيءثبج، الث) ٣(
صلى اهللا عليـه وآلـه   أخذ بكظمه فما يقدر أن يتنفس، أي أخذهم        : كروب، ويقال الكظيم، امل ) ٤(

.٣٤٥، ص ٥، ج )كظم(مادة : ، أنظر كتاب العنيافجعلهم ال يقدرون أن يتنفسووسلم
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)١()٢(
)٣( 

 

عمـلٍ مـن صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        األعظـم الـنيب بـه قـام مـا إيرادهابعدمث
:فقالت، النتائجدراإيعلىعليها السالمانعطفت

 



)٤( 




إجنازاـا وبيـان ،النبويـة للسريةالتارخييةاحلركةلبيانعليها السالم ذكرهابعد
بعـد صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     املـصطفى بضعةتنتقلحماورةثالثيفممثال،وجهادها

الـنيب ةحيـا أثناءعليهم السالم البيتوأهلالصحابةلسريالتارخييةاحلركةلبيانذلك
.صلى اهللا عليه وآله وسلماألعظم

            
).جفف(مادة : لسان العرب. شخصه: جف الطلعة وعاؤها الذي تكون فيه، وجف الشيء) ١(
فرق ما   صلى اهللا عليه وآله وسلم    أنه  : هو الدماغ، فيكون املعىن   : مهو التفريق، واهلا  : النكث) ٢(

.عليه فكرهم الضال املنحرف
ــي ) ٣( ــاج للطربس ــسي   . ١٣٥، ص ١ج : االحتج ــة ال ــوار للعالم ــار األن ــه اهللاحب ، ٢٩ج : رمح

.٢٦٣ص
.املصدر السابق) ٤(
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رينامسحتددعليها السالم الزهراءأنجند،  البيانهذامعاينيفالوقوفوعند
.النبويةالدعوةسريةرافقتاليتالتارخييةاحلركةهلذه

.رضي اهللا عنهمالصحابةملسريالتارخييةاحلركة: األولاملسار

.عليهم السالمالبيتأهلملسرييةالتارخياحلركة: الثايناملسار

 

البيـت وأهلالصحابةلسريالتارخييةاحلركةمساريفالتحديدهذانإــألف
الزمنيـة الفتـرة هـذه أنيظهـر صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    النيبحياةأثناءعليهم الـسالم  

.وأهدافهوإجنازاتهصفاتههمامنلكلوأن،جتمعنيتشهدكانت

وفـاة بعـد التارخييـة حركتـهما يفباالسـتقالل أخذانياملسارهذينإنّــباء
ولـه ،بـه اخلاصـة مدرسـته منـهما لكـل أصبحإذصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسول
.وعقائدهمأحكامهممنهينهلونالذينوتالميذهأتباعه

هـذه يفاملـسارين هـذين أعمـدة أنـصار نيبـ فيمااخلالفاتبعضظهورــجيم
.معهاالتعايشوطريقة،احملمديةالرسالةفهميفالرؤىاختالفبسبب،الزمنيةالفترة

ـــدال ــانـ ــازاتيفالتبي ــالإجن ــسريينك ــاديفامل ــدايناجله ــاحاتيف،املي س
.اجلديداتمعنشوءيفالبنائياجلهادأو،احلروب

:عليها السالمفتقول

)١(
            

ل، فـإذا اجتمعـت قيـل هلـا     البهم اسم للمذكر واملؤنث، وهي أوالد الضان، واملغري والسصخا        ) ١(
.اام وم

.»١٨٧، ص٥ج: الصحاح للجوهري«
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)١()٢(

)٣()٤(
)٥()٦()٧(

)٨(
)٩( 

ههذيفممثال،عليهم السالم البيتأهلملسارالتارخييةللحركةبياابعدمث
احلركـة لبيـان ذلـك بعـد تنتقـل عليـه الـسالم    املـؤمنني أمـري علـي بشخصالفترة

وسـري احملمديـة الرسـالة عمـر مـن الزمنيةالفترةهذهيفالصحابةملسريالتارخيية
.النبويةالدعوة

            
.ظهر وطلع: جنم) ١(

.انفتح: وه، أيف، وفغر هفتح: فغر فاه) ٢(

.اللهنة املطبقة يف أقصى سقف الفم: اللهاة) ٣(

ــي ) ٤( ــاج للطربس ــسي   . ١٣٦، ص ١ج : االحتج ــة ال ــوار للعالم ــار األن ــه اهللاحب ، ٢٩ج :رمح
.٢٢٤ص

.رجع: أانكف) ٥(

.هو األذن نفسها: خرق األذن، ويقال: الصماخ) ٦(

.يصب األرضمما دخل من باطن القدم فل: األمخص) ٧(

.»١٠٣٨، ص٣ج: الصحاح للجوهري«

،٢ج:اجلـوهري الـصحاح، «أتبعتـه   : وكددت الشيء الشدة يف العمل وطلب الكسب،    : الكد) ٨(
.»٥٣٠ص

.٢٢٤، ص٢٩ج: رمحه اهللاحبار األنوار للعالمة السي . ١٣٦، ص١ج: االحتجاج للطربسي) ٩(
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:عليها السالمفتقول


)١()٢(
)٣( 

علـى بثقلـه ألقـى املـسارين لكـال التارخييـة احلركـة يفحاضـ الوالتبـاين هذا
إىلأدىممـا ،  صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       اهللارسولوفاةبعدلإلسالمالتارخييةاحلركة
التارخييـة املدرسـة أروقـة يفمالحمهمـا تكونـت قـد خمـتلفني بوجهنيالتاريختقدمي
.للصحابةالتارخييةواملدرسةعليهم السالمالبيتألهل

صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولوفاةبعداحلاكمةالسلطاتتدخلتوقد

الفـصل يفبيانـه سـيمر كمـا ــاملسارينلكالالتارخييةاحلركةيفجذريبشكل
.ــالقادم

صـلى اهللا عليـه وآلـه       الـنيب بـضعة عنـد التارخييةاحلركةندرسوحننبناوجدير

تنقلـها ومراحـل احلركـة هـذه بيـان يفعليهـا الـسالم   عنـها جـاء مـا نستويفأنوسلم
الـيت التارخييـة احلركـة هلـذه زمنيـة حمطـات مـن عليها الـسالم  الزهراءوضعتهحسبما
وما،الدنيامرعانتهاءوإىلالوجودخلقلتاريخاألوىلاالنطالقنقطةمنابتدأا
هـذه وسـترافق الـسابقة األمـم رافقـت إهليـة سـنن مـن التارخييةاحلركةذهارتبط
.األمة

            
.»١٤٤١، ص٤ج: الصحاح«التوقع : التوكف) ١(
.»١٠٦٠، ص٣ج: الصحاح«األحجام عن الشيء : النكوص) ٢(
.١٣٦، ص ١ج : االحتجاج للطربسي) ٣(
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احلركـة صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        الـنيب بـضعة فيهـا عرضـت اليتاحملطاتمن
صـلى اهللا عليـه وآلـه       اهللارسـول وفاةأعقبتاليتالزمنيةالفترةهي،  الكونيةالتارخيية

:عليها السالمفتقول.ملسلمنياتاريخحركةفيهاتوضحواليتوسلم


)١()٢()٣(
)٤()٥(

)٦()٧(


)٨(
)٩(


 
            

.عداوته: حسكة النفاق) ١(
.صار خلقاً، واجللباب اإلزار) ٢(
.السكوت: الكظوم) ٣(
.من خفي ذكره وكان ساقطاً ال نباهة له: اخلامل) ٤(
.الفحل املكرم من اإلبل الذي ال يركب وال يهان: ترديد البعري صوته يف حنجرته، والفنيق: اهلدير) ٥(
.خطر البعري بذنبه إذا رفعه مرة بعد مرة وضرب به فخذيه) ٦(
.بعد زوال اخلوفأي ما خيتفي فيه تشبيها له بالقنفذ فانه يطلع رأسه: مغرزه) ٧(
.أي محلكم على الغضب فوجدكم مغضبني لغضبه) ٨(
.أثر الكي، وهو عالمة توضع على اإلبل لتشخيصها: الوسم) ٩(
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>BA@?>=<;:<)٢(»)١(.

التارخييـة احلركـة سـري عليها السالم الزهراءفيهتعرضالذيالبيانوهذا
الـسنن أولفيـه تـشرك صلى اهللا عليه وآله وسـلم     اهللارسولوفاةبعدللمسلمني

املقدماتهذهأعقبتاليتللنتائجبيانمع، ابقةالسممباألحلقتاليتالتارخيية
للمـسلمني التارخييـة احلركـة فيـه بـدأت الـذي الـزمن لعامـل دقيـق حتديدمع

يدفنأنوقبلصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولوفاةحنيأي، جديدةمبرحلة
منمرحلةلتبدأبالدورانعجالاانطلقتقداجلديدةالتارخييةاحلركةكانت
.السري

وســننهونتائجــهمقدماتــهعليهــا الــسالمالزهــراءشخــصتالــذيالــسريهــذا
:كاآليتوهو، ةيالتارخي

 

صلى اهللا عليه وآله وسلم    النيببضعةباهتمامحتظىالتارخييةاحلركةكانتمثلما

يفمتبعـة عليهـا الـسالم   فاطمـة عليهـا ركـزت فقـد ،  التارخييةالسننحالهوكذلك
األمـم يفعز وجـل  اهللاأجرهااليتاإلهليةالسننبيانيفوالنبويالقرآينالنهجذلك

.وتوضيحهاالسابقة

السـيما ،الـسابقة األمـم عليـه سـارت ملـا تبعـا ستـسري األمةهذهأنوحيث
صـلى اهللا عليـه     األعظمنيبالأوضحهحسبماإسرائيلينببحلقتاليتالتارخييةالسنن

هـذه يفسـتظهر بـل ؛  الـسابقة األمـم حـذو سـريها يفستحذوهذهفإن،  وآله وسلم 
            

.٤٩: سورة التوبة، اآلية) ١(
.١٣٧و١٣٦، ص ١ج : االحتجاج للطربسي) ٢(
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أوالدقتـل كـسنة ،ةبقالساماألميفتقعملاليتاجلديدةالتارخييةالسننبعضاألمة
.وغري ذلك من السنن، نتائجمنأعقبهاومااألنبياء

:ومن هذه السنن التارخيية خنتار



كنتيجـة األفعـال نتـائج مـضاعفة سـنة الدنيااحلياةيفعز وجل اهللاقدرمثلما
،الغابـات يفالنـار سـريان أو،احمليطـات يفاملـوج سـريان أو،الـثلج كـرة تدحرج
كذلكالنتائجمضاعفةيفالكونيةالسنةهذهعنتتحدثاليتالشواهدمنوغريها
بــل،واتمعــاتاألمــمســلوكياتعــنتتحــدثالــيتخييــةالتارالــسننيفاحلــال

.أيضاالفرديوالسلوك

:عليها السالمالزهراءتقولالتارخييةالسنةهذهويف

)١( 
يفالوقـوع نتـائج مـضاعفة يفستتـسارعون يب،  األمريطولنلسوف: أي

االحنـراف مـضاعفة يفالفتنـة قيـادة يـسهل مث،  ةدابـ الكنفرةةقصريبعد فترة الفتنة
.السلبيةالنتائجفتتضاعف

:فتقولالتارخييةالسنةهذهبيانيفعليها السالمومتضي




)٢(
            

.٣١٦، ص ١ج : أعيان الشيعة لسيد حمسن األمني. ١ج : االحتجاج للطربسي) ١(
.ما واراك من شجر وغريه، أي االختباء) ٢(
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>ÐÑÓÒÔÕÖ×ØÙÚ<)٢(»)١(.

ومعجـزة عـز وجـل   اهللاآيةندهمعبأنعليها الـسالم  الزهراءتذكرهم:ولذلك
سـرت قـد كانـت الفتنـة مقـدمات لكن،   والتردياللضالعنتصدهماليتالنبوة
.النتائجمضاعفةسنةمعهالتتسارعفيهم

:عليها السالمقالت





 

>¦§¨<)٣(،>?@ABCDEF

GHIJK<)٥(»)٤(.
            

.٥٠: سورة املائدة، اآلية) ١(
، ٢٩ج  : رمحه اهللا حبار األنوار للعالمة السي     . ١٣٨و ١٣٧، ص   ١ج  : االحتجاج للطربسي ) ٢(

.٢٢٦ص 
.٥٠: سورة الكهف، اآلية) ٣(
.٨٥: ل عمران، اآليةآسورة ) ٤(
، ٢٩ج  : رمحـه اهللا  ألنوار للعالمة السي    حبار ا . ١٣٧، ص   ١ج  : االحتجاج للطربسي ) ٥(

حــديث فــدك : دالئــل اإلمــام حملمــد بــن جريــر الطــربي اإلمــامي  . ١١، البــاب ٢٢٥ص
.١١٦ص
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هـذا جيرإذ،  كبرياارتباطاالنتائجمضاعفةسنةمعترتبطالتارخييةالسنةهذه
فيمـا تناسـق رةبـصو العـذاب ونزولالدمارحلولإىلالنتائجمضاعفةيفالتسارع

.األضـرار معهـا وتـضاعفت تسارعتكربتكلماالثلجككرة،السنتنيهذينبني
:عليها السالمتقول


 

>S  R    Q  P  O      N  M  L<)١(.

 

>ÊËÌÍÎÏ<)٢(.


)٣( 



بعـد النـاس انقـالب سـنة هـي الـسابقة األمـم يفوقعـت اليتالتارخييةالسننمن
إسـرائيل بـين يفوقعـت قدكانتارخييةالتالسنةهذهأنويظهر؛مموأوأنبيائها  غياب

.السنةهذهوأثرالفتنةهذهحجمعنيكشفمماعليه السالمموسىموتقبل

بــينبتــاريخصــلى اهللا عليــه وآلـه وســلم األعظــمالــنيبتــذكرييفاحلكمــةأنويبــدو
            

.٧ــ ٦: سورة اهلمزة، اآلية) ١(
.٢٢٧: سورة الشعراء، اآلية) ٢(
.١٤١، ص ١ج : االحتجاج للطربسي) ٣(



 ٩١......................................................................النبوية   السرية  علمنشأة  :  األولالفصل

ـج علـى الـسري منأمتهحيذرأنألجلكاناإلهليةالسننمنفيهموقعوماإسرائيل
.لهيتحققملصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولأرادهالذياألمرأنإال؛ إسرائيلبين

علـى انقالـا يفإسـرائيل بـين حـذو حـذت قـد األمـة هـذه أنجندولذلك
موسىنبيهاحياةيفانقلبتإسرائيلبينأمةأناألمتنيبنيالفارقأنغري،  أعقاا

والفـارق صلى اهللا عليه وآله وسـلم     نبيهاموتبعدانقلبتاألمةهذهوإن،  عليه السالم 
وذهابـه غيابـه أثنـاء بعـده سـيجري مـاذا يعلميكنملعليه السالم موسىأن: أيضا

روأمـ إليـه ستؤولمبايعلمكانصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولبينما،  ربهمليقات
.بذلكصرحولطاملا،بعدهمنأمته

:تعاىلقال، القرآنأظهرهفقدلسالمعليه اموسىعلمعدمأما

> t  s   r  q  p |  {  z  y  x  w  v  u
©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }<)١(.

يفالكـرمي القـرآن بهصرحفقدبعدهمنقومهحبالاملصطفىالنيبعلموأما
:تعاىلقوله

>CDEFGHIJKLMNOP
QRS<)٢(.

قـال : قـال عبـاس ابـن عنصحيحهيفالبخاريوىرفقد،  السنةوأظهرته
:صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسول

 
            

.٨٥ــ ٨٣: سورة طه، اآلية) ١(
.١٤٤: ن، اآليةسورة آل عمرا) ٢(
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:ــيقولأنإىلــ




)١( 
: قـال ،  اهللاعبـد عـن ،  شقيقعن،  األعمشعن،  حيحهصيفمسلموروى

:صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولقال


)٢( 

صـلى  نيبالـ عناخلدريسعيدأيبعن،  حنبلبنأمحدأخرجهآخرلفظويف

:اهللا عليه وآله وسلم

 
:قال

)٣( 
قيقـة احلعناألمركشفتفقدصلى اهللا عليه وآله وسلم    األعظمالنيببضعةأما

            
املستدرك للحـاكم   . ٥٣، ص   ٦ج  : مسند أمحد بن حنبل   . ١١٠، ص   ٤ج  : صحيح البخاري ) ١(

.٤٤٧، ص ٢ج : النيسابوري
، ٧، ج   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينـا        : صحيح مسلم ) ٢(

، ٤١٨، ص١٤ج : العمال للمتقي اهلنديكرت. ٣٨٤، ص ١ج : مسند أمحد بن حنبل. ٦٨ص
.املبعث واحلشر، احلوض

. ٨٧، ص ٨ج : صــحيح البخــاري، كتــاب الفــنت. ٣٣٣، ص ٥ج : مــسند أمحــد بــن حنبــل) ٣(
.٢٢٣، ص ١٤ج : إمتاع األمساع للمقريزي. ٢٣٣ص : االيضاح لفضل بن شاذان األزدي
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صـلى  اهللاسـول روفـاة أعقبـت اليتاللحظاتهذهعاشتألا؛والواقعيةالقرآنية

عليهـا الـسالم   خـصت وقـد ،  التارخييـة الـسنة هـذه فيهـا وجـرت ،اهللا عليه وآله وسـلم    

:قائلةإليهمفتوجهتخطاايفاألنصار
)١()٢(

)٣(
)٤( 

حيـاة يفاألنـصار ملـسار التـاريخ حركـة بنيعليها السالم الزهراءجتمع: وهنا
صـلى اهللا   وفاتـه بعـد ملـسارهم التاريخوحركة،صلى اهللا عليه وآله وسلم    األعظمالنيب

صـلى  أبيهـا أمةيفةيالتارخيالسننحتركإىلالبيانهذامنتنطلقمث؛  عليه وآله وسلم  

:فتقول، اهللا عليه وآله وسلم
)٥(


)٦()٧(

)٨(
            

.الفتية: النقيبة) ١(
.بفتح الغني املعجمة الزاي ــ ضعفة يف العمل: الغميزة) ٢(
.النوم اخلفيف: الِسنة) ٣(
.١٣٩، ص ١ج : االحتجاج للطربسي) ٤(
.مثل يضرب ملن خيرب بكينونة الشيء قبل وقته: الدسم، وسرعان ذا إهالة: بكسر اهلمزة: إهالة) ٥(
.اخلرق: وهنه الوهن) ٦(
.اتسع: واستنهر) ٧(
.قل خريها: أكدت) ٨(
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)١(




 

>CDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ[\]

^_`<)٣(»)٢(.



يــنرســنةهــيومفــصالجممــالالقــرآنعرضــهاالــيتالتارخييــةالــسننمــن
الـسنة هـذه تكونإىلتؤدياليتاألسبابالقرآنيذكراملحيثفمن،  القلوب
:تعاىلقال.بالنتائجذلكممثالوآثارها

>0123456789:;<
=>?@ABCDEFGHIJKLM

NOPQR<)٤(.
            

.داهية: بائقة) ١(
.١٤٤:سورة آل عمران، اآلية) ٢(
، ٢٩ج : رمحه اهللاحبار األنوار للعالمة السي . ١٤٠ــ ١٣٩، ص ١ج : االحتجاج للطربسي) ٣(

.٣١٧، ص ١ج : لسيد حمسن األمنيلأعيان الشيعة . ٢٢٧ص 
.١٤ــ ١٠: سورة املطففني، اآلية) ٤(
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،علـيهم الـسالم   األنبيـاء تكـذيب لنتـائج حديثهسرييفمفصالالقرآنوذكرها
هـو تكوـا يفاألساسأنالتارخييةالسنةهلذهواملفصلاملالعرضمنويظهر

بـاليوم التكـذيب فيلحقـه ،أقـوامهم إىلعليهم السالم األنبياءبهجاءتمباالتكذيب
آيـة أوحتذيرأوإنذارأوموعظةكلعناألذنحجبيفذروتهإىلليصل،  اآلخر

عنـد وموـا وصـدأها حجبـها أيالقلبلىعالرينذلكعندفيكون،معجزةأو
.هلاحياةفالذلك

ملمـا منـها وظهـر ،الظلميفمتادتاملرحلةتلكإىلالقلوبوصلتماوإذا
.باهللاوالعياذوشراسةةساوقالوحوشأشدمنيظهر

نتـائج مـن ابهيعقوماالتارخييةالسنةهلذهبياايفعليها السالم تتوجهولذلك
حمددةبفئةيتعلقملاألمرألن،  واألعرابواألنصاراملهاجرينمنناسالعامةإىل
هـذه يفوقعـت وقـد ،  الـسابقة األمـم مجيـع يفجـرت ربانيةوسنةإهليبقانونبل

:والسالمالصالةوولدها هالبعوعلىأبيهاوعلىعليهافقالت.األمة
 
>abcdefg<)١(.







)٢( 
            

.٢٤: سورة حممد، اآلية) ١(
.لنجف، ط دار النعمان، ا١٤٤، ص ١ج : االحتجاج للطربسي) ٢(
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مـن املـسلمني حتـذر عليهـا الـسالم   الزهـراء فاطمـة فيـه كانتالذيالوقتيف
يفـا فتقـذف ،املنحرفـة الـسلوكيات توجـدها الـيت التارخييةالسننفميفالوقوع
ــ أيـضا معليهـا الـسال   كانـت ــاملبنيواخلسراناهلاوية الـيت التارخييـة بالـسنن رذكتـ ـ
تثمـره وما،املقدسةالشريعةبضوابطواملنضبطةاملستقيمةالسلوكياتوليدةتكون

.واآلخرةالدنيايفوالربكةواخلريبالسروراإلنسانعلىتعودخريةنتائجمن

:عليها السالمقالت


)١()٢(

 
 

)٣()٤(
)٥()٦(


)٧(

            
.ما نكلت به غريك كائنا ما كان: النكال) ١(
.عبس وغضب: تنمر) ٢(
.سهال: سجحا) ٣(
.جرحه: هيكلم، كلم) ٤(
.يتعب: يكل) ٥(
.األبيض: النمري) ٦(
.ل ينهض به، أي مل يكن حيتمل من الدنيا حبملمحمثل الذي يعدو وعليه : النائل) ٧(
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مبنـهج الروايةال،  التاريخكتابةمناهجتعلمواقداملدرسةهذهروادأنمبعىن
.فقط)وأخربنا،حدثنا(

:هناومن

قدنواويكملوأشباههما املطليبإسحاقبنوحممداهلاليلقيسبنسليمفإن
والعتـرة القـرآن مدرسـة يفتتلمـذوا إـم بـل ،يالتـارخي الـوعي هذاإليهمأوحي
،والنقـدي التـارخيي الـوعي ـذا نمـسلحو وهـم منـها فتخرجوا،الطاهرةالنبوية
وامليـوالت األهـواء ألصحابيروقالالذياحلقيقيبوجههالتاريخاألولفكتب

مبـا النبويـة الـسرية تـدوين علـى الثاينوحرص،وحديثاقدمياواألغراضواملصاحل
عـصره ألقطـاب تـروق تكـن ملوإن؛أحواهلـا وبيـان أخبارهـا مجعمنقواهمكنته
.لذلكواضطهدروهجِّبرفحو

            
.٩٦: سورة األعراف، اآلية) ١(
.٥١: الزمر، اآليةسورة ) ٢(
، ٤٣ج  : رمحه اهللا حبار األنوار للعالمة السي     . ١٤٨ــ   ١٤٧، ص ١ج  : االحتجاج للطربسي ) ٣(

.١٦٠ص



 ة والسرية النبويةالشيع.................................................................................................٩٨

وعلمـه بدينـه فـر قداآلخرفهومنهحاالباألحسنقيسبنسليميكنومل
ــ مهتضمامظلوماغربةداريفنيةاملوافتهحىت،آخرإىلبلدمن بيانـه سـيمر كمـا ـ

.ــالحقا

أرادمنعندواحدآنيفوحاذقةجامعةرؤيةهناكيكونأنالبد:ولذلك
.واإلسالميالعريبالتاريخوالسيما،التاريخعلىيتعرفأن

اإلنـسان دراسةعلىيعتمدمنهجوقارئهالتاريخمدونعنديكونأنوالبد
،بـشرية إال صـناعة  يالتارخياحلدثفما،سلوكياتمنيبديهوماالبشريةوطبيعته
دراسـة مـن فالبـد ،أيـضا البـشر علـى آثارمنايرتبطومااعةصنالهذهوملعرفة

.التارخيياحلدثهياليت، اعةصنالهلذهواملوجودةاملكونةالبشريةالعناصر

الـذي هـو التـارخيي احلـدث إن: (بـريان هنـري الشهريالبلجيكياملؤرخقال
.)١()نتائجديولّ

: بلوكماركوقال

هـو بـل ، املتنوعـة الكثرية،  املاضيأخباركلوتكديسمجعلتاريخايعينال(
وقـائع جوهرهـا يفهـي التارخييـة األحـداث : (يوضحمث) البشريةاتمعاتعلم

.)٢()نفسانية

حــدثاليــستاملتــواترةللقــواننيمتامــااخلاضــعةالواقعــةأن: (آرونويؤكــد
.)٣()تارخييا

            
.٧٣و٧٢ص : مفهوم التاريخ لعبد اهللا العروي) ١(
.نفس املصدر) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
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:هناومن

ــ البـشرية الـسلوكيات دراسـة نفضال ع ــاملنهجهذايفرض احلـدث نقـد ـ
تكـون أنقابلـة ،  الزمـاين التيارمنخمتزلةجزئياتمبثابةاألحداث(ألن،  التارخيي

هـو القـضية هـذه يفاألمروصاحب،  أسبابإىلحاجةيفنتائجإىلجامعةأسبابا
قـضية إىلبـالنظر ،  الحقـة وهـذه سـابقة هـذه لقـو فياألشـياء يسميالذياملؤرخ

، احملفوظـة ) املرويـة (املـذكورة األحـداث جمموعيقابلالشواهدجمموعة،  مطروحة
.)١()بالنقديعرفمابالضبطهوبتلكهذهونسبة

وبنـاء سـلوكها وحتـسني األمـم تقـدم يفنتـائج يعطـي الالـذي التاريخالن
.متحركغريأنهفيهيقالأنميكنماأقلوإن،ميتتاريخهوكياا

البـشري العقـل إشـغال عـدم هوالتاريخموتأسبابأهممنأنوالظاهر
مـن الـة طـت يأحقـد الـيت األحداثرموزتتعرىأنخشيةبأحداثهومزجه،فيه

ثواملـور خيـالف فيمـا للوقوعجتنباورمباــرمباــاحلدثناقلووضعهااليتاحملاذير
.دداواألجاآلباءعند

الطـربي يقـول كمـا ،  إليهنقلكماريخالتانقلعلىاملؤرخمنحرصاورمبا
: كتابهمقدمةيف

روااإىلمسندهاأنااليتواآلثارفيهذكرهأحضرتماكليفاعتماديإن«
إذ؛منـه القليـل اليـسري إالالنفوسبفكرواستنبطالعقولحبججأدركأندونفيه

إىلواصلغريدثنياحلاأبناءمنكائنهوومااملاضنيراأخبمنكانمباالعلمكان
ــن ــشاهدهمملم ــدركومل،ي ــامي ــارإالزم ــربينبإخب ــلاملخ ــاقلنيونق دونالن

            
.٨٦ص : مفهوم التاريخ لعبد اهللا العروي) ١(
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خـرب مـن هـذا كتـايب يفيكـن فمـا ،النفوسبفكرواالستنباطبالعقولاالستخراج
يعـرف ملهنأأجلمنسامعهيتشنعهأوقارئهيستنكرهممااملاضنيبعضمنذكرناه

وإمناقبلنامنذلكيفيؤتملأنهفليعلم،احلقيقةيفىنمعوال،الصحةيفوجهاله
.)١(»إليناأدىماحنوعلىذلكأديناإمناوأناإليناناقليهبعضقبلمنأتى

: الفلـسفي التـاريخ إمامفولترييقولكماالصحائفتكثريعلىحرصاورمبا
قبـل بـار األخميحـصوا وأن،  احلفـظ علـى للعقـ ايقـدموا بـأن املؤلفـون رضيلو(

.)٢()األغاليطونشرالصحائفتسويديفمتادواملارواياا
يفوالـسعي البـشرية املـصلحة تقدميالنهجهذابأصحابينبغيكانحنييف

مشـول األقلعلىأواحلدثتدوينيفاخلوضقبلاتمعايتاإلصالححركةدفع
املختـصني مـن ثريكـ إليـه يدعوالذياألمروهو،  موجداتهوأسبابحبقائقاحلدث

.التاريخبعلم
، النـصوص نقـرأ أنيكفـي ال: (النقـدي التـاريخ لواءحاملفوستيليقول

.)٣()راسخةعقيدةآرائنامنجنعلأنقبلنقرأهاأنجيب
ــ ،  ومتحيصه: (خلدونابنويقول ــ التـاريخ : أيـ طبـائع مبعرفـة هـو إمنـا ـ

، كذامنصدقهاومتييزخباراألمتحيصيفوأوثقهاالوجوهأحسنوهو، العمران
يعلـم حـىت الـرواة تعديإىليرجعوال،  الرواةبتعديلالتمحيصعلىسابقوهو

.)٤()ممتنعأوممكننفسهيفاخلربذلكأن
            

.٥ص ، ١ج : تاريخ الطربي) ١(
.٨٨ص : مفهوم التاريخ لعبد اهللا العروي) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.٣٧، ص ١ج : تاريخ ابن خلدون) ٤(
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: نفسهاملعىنيفويقول

يفختـصه طبيعـة مـن لـه البـد ، فعـال أوذاتـا ،  احلوادثمنحادثكلفإن«
احلــوادثبطبــائععارفــاالــسامعكــانفــإذا، أحوالــهمــنلــهيعــرضايمــوفذاتــه

الـصدق متييـز علـى اخلـرب متحيصيفذلكأعانه،  ومقتضيااالوجوديفواألحوال
.)١(»يعرضوجهكلمنالتمحيصيفأبلغوهذا، الكذبمن

.)٢()الرجالأقوالمنتثبيتاأشداألشياءدالئل: (نأاجلاحظيرىبينما

أصـال تقـدم ال: (أن،  »فبنيبول«وهو،  ريبالغالفكرأعالممنغريهويرى
.)٣()املوضوعاتواختيارالنصوصنقديفالتقدمحيصلوإمنا، التاريخكتابةيف

هــذه الــدعوات الــيت دعــى إليهــا املتخصــصون يف دراســة التــاريخ مــن   إذن
املفكرين الغربيني واإلسالميني كإبن خلدون هي يف الواقع كانت منهجاً عملياً من            

والـذي كـان سـبباً يف اضـطهاد رمـوز هـذه         عليهم الـسالم  مدرسة أهل البيت    مناهج  
.األمةإىلاملدرسة وحماربتهم ملنع وصول هذا الفكر التارخيي والتوعوي 

وهــو األمــر الــذي حــرص علــى منعــه الــساسة واملتــزلفني هلــم مــن الــرواة   
.واحملدثني

            
.٣٦، ص ١ج : تاريخ ابن خلدون) ١(
).اهلامش(، ٢١٤ص : مفهوم التاريخ) ٢(
.١٩٦ص : مفهوم التاريخ) ٣(
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حركة السيرة النبوية: المبحث األول
،نفـسها هـي تكـن ملإنالتـاريخ حلركـة امتـداد هـي النبويةالسريةحركةنإ

احلوادثتسجيلمفهوممنالتاريخحيملهماجبعل،العرباملؤرخنيعندوالسيما
حركـة   علـى هو نفسه الذي ينطبق      ماديأمديينارتباطذاتكانتسواءوروايتها

الطابع الديين ملا حتاط به السرية النبوية من ارتباط بالسماء          السرية النبوية مع ترجيح     
.صلى اهللا عليه وآله وسلميف كوا ختتص بتسجيل حياة النيب األعظم 

ــرى ــاريخأنآخــرونوي ــأثرالت ــهيفت ــادئكتابت وبتكــوين،اإلســالميةباملب
بداياتـه وإن،  األقلميـة ةالرتعـ وب،لقبيلـة اوالعـصبيات وبـامليول ،عربيـة امرباطورية

ويفوالكوفــة البــصرةيفاألمــوي للحكــماملعارضــة أوســاطيفكانــتاألوىل
.جنبإىلجنباانسريتاكانتوالسريةالتاريخيتحركأن: أي، )١()املدينة

، اإلسـالم قبـل العـرب تـراث حيملالذيالتيارأن«: الباحثنيبعضويرى
صـلى  اهللارسولسريةصياغةعلىواضحااأثريتتركقد،  تارخييةالاملعرفةجمالويف

كـان فقـد ،  وغزواتـه املدينـة يفحياتهيتناولالذياجلزءالسيما،  اهللا عليه وآله وسلم   
حياكمونصلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبحياةمناملرحلةهلذهتناوهلميفاملغازيكُتاب

            
.٢٠ص : مقدمة يف تاريخ صدر اإلسالم لعبد العزيز الدوري) ١(
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صـلى اهللا   الرسـول كانورمبا،  اجلاهليةيفعربالأليامتناوهلميفالقصاصنيقدامى

يفحيتلـها البطـل كاناليتاملكانةبتلكةهشبيمكانةحيتلاملغازييفعليه وآله وسلم  
.)١(»)األيام(

فيهاإلسالمية،  العربيةلثقافةاكانتالذيالوقتأن«: البعضيرىحنييف
ابنفهو،  معهابدورهعودهويشتدينمووكانمنهاجزءاالتاريخكانوتنضجتنمو
يفاهلجـري األولالقـرن أواسـط منـذ امتـدت الـيت الواسـعة الثقافيـة احلركـة تلك

.الثالثالقرنمطلعيفاملأمونعهديفشبااوبلغت،دمشق

ومـع جهـة مـن والسريةاحلديثعلممعكانتإمناقوةالتاريخروابطوأشد
وقـد ،  ضـلعها مـن اشـتق إمناألنه،من جهة أخرى  واألدبواللغةاألنسابعلوم
.)٢(»النبويةالسريةمعخاصةاألوىلخطواتهمشى

عنـد التـاريخ حركـة علـى األسبقكانتالنبويةالسريةحركةأن: مبعىنأي
إىلوصـلت حـىت والتطـور الظهـور إىلالتارخييـة احلركـة دفعتاليتوهي،العرب

واالقتـصاد واالجتمـاع بالـسياسة تعـىن تـواريخ احلركـة هـذه منلينبثق،  احلوليات
.وغريها، واألنثروبولوجياوالثقافةواألدب

احلركتنيكاليفوالتبعيةاألسبقيةدديحتيفالنظروجهاتتعدديتضحوذا
.العربعندالتاريخوحركةالنبويةالسريةحركةأي، األخرىعلى

إىلااللتفـات يفالـوعي تشخيصهواآلراءهذهيفالبحثمناملهمواألمر
الـدين ظهـور قبـل العـرب تـاريخ أوصلى اهللا عليه وآله وسلم  اهللارسولسريةتدوين

            
.٢٧٦ص : ظرية القرآنية لتفسري حركة التاريخ حلسن سلمانالن) ١(
.٨٦، ص ١ج : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
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الـوعي هـذا خلـق يفالفعالالدورملإلسالأنفيهشكالومما،  هوبعداإلسالمي
السيما،العربعندالتارخييالوعيرفدعلىإجياباانعكسمما،وتطويرهالتارخيي

متوحـسبما اإلسـالم قبـل واالجتمـاعي والنفـسي الثقـايف ربالعحلالاملتتبعنأو
يلمـس صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        األعظمالنيببضعةعندالتارخييةالسننيفعرضه
.املسلمنيعندالوعيهذاخلقيفلإلسالمالفعالاألثربعمق

مـن نـوعني وجودبوضوحلهينكشفللنصوصاملتفحصالباحثأنكما
.املسلمنيدعنالتارخييالوعي

اردالوعيهو: األولالنوع

املعريفالوعيهو: الثاينالنوع

الفطريالوعي: األولالنوع
األعظـم والـنيب القرآندورخاللمنالعربعندنشأالذيالوعيوهو

استعرضـا الذياألمميللتاريخبيانمناالثنانمحلهوماصلى اهللا عليه وآله وسلم    
علـى عمـل ممـا واندثارهاوهلافأمث،أوجهاوبلوغنشأامنذالشعوبحياةفيه

طريـق عـن سـواء التـاريخ هـذا تـسجيل إىلااللتفاتيفالعربيةالعقليةحتريك
ملالـيت القرآنيـة اآليـات تفـسري يفالصحابةآراءطريقعنأو،الشريفاحلديث

.نبوينصفيهايرد

ومـدى ،التـارخيي احلـدث يفوالدراسةالبحثعناًجمردالوعيهذاويكون
واملذهبيـة ،والنفـسية ،السياسيةواألجواء،واملكانالزمانمدخليةومدى،واقعيته

.تكوينهيف
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املعريفالوعي: الثاينالنوع
مـع التارخيياحلدثلجيتسيفاملسلمنيبعضعندتكونالذيالوعيوهو

ومـا واملكـان الزمـان دوروبيان،لهاملوجدةواألسباباحلدثهذاواقعيةيفالنظر
.واجتماعية،ونفسية،وسياسية،مذهبيةأفكارمنيصاحبهما

علـيهم الـسالم   البيتأهلدورخاللمنتكوناملعريفالوعيمنالنوعوهذا

علـي املـؤمنني أمـري دورالسـيما ،احلـدث عناصريفالبحثياملنهجهذاتأسيسيف
ـ  وسننهالتاريخحركةبيانيفسالمعليها ال فاطمةالنيبوبضعةعليه السالم  ــمركماـ

النظرعلىاقتصرالذي،املسلمنيعندوالتعديلاجلرحمنهجلتطورالبدايةكانمما
.الروايةحلرفةاملذهيباملستوىيف

،ماخلاصةالشروطوضعيفاحلفاظمجاعةوهم؛املنهجهذاأهلأسسهحسبما
الذيناحلكامأجندةفرضتهااليتالسياسيةالتوجيهاتيفرأياجلماعةهلذهكونيأندون

خلقيفاملباشراألثرلهوكان، صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولبعدالسلطةعلىتعاقبوا
.السلطويةالتوجهاتتلكمعيتناسبمبا،بعدفيماوصياغتهاوتيسريهااألحداث

معخيتلفحديثمميرحينما،ممسلوالبخاريشراحمناًكثريجندولذا
،تلـك أوالشخـصية هلـذه العـذر يلتمـسون جنـدهم الـسليم الذوقوميجه،القرآن
وكخـروج ؛بكـر أيبعلـى واجـدة وهـي صلى اهللا عليه وآله وسلم    النيببضعةكموت
عليـه  املـؤمنني أمـري علـي حلـرب دارهـا منصلى اهللا عليه وآله وسلم    النيبزوجعائشة  

اهللارسـول دفـن موضـع يفالـصحابة وكاختالف؛فيهتوقرنأأمرتوقد،الـسالم 
منكثريوغريهاليهجرإنهدعوه:اخلطاببنعمرلكقوو؛صلى اهللا عليه وآله وسلم    

.تتبعهاالبحثيسعالاليتالتارخييةاألحداث
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علـيهم  النبـوي البيـت أهـل أوجـده مامعاألحداثهذهتركتفقد؛وعليه

روادعنـد العقليـة ويـة ينبالتكـوين   يفالفعـال اأثرهملعريفاالوعيمن منهج السالم
وفهـم ،والنتـائج األسـباب صتـشخي والتـارخيي احلـدث رصـد فتم،املدرسةهذه

.اإلسالمياحلدثخلقيفمدخليتهاومقدار،البشريةاألدوار

،التارخييـة احلقـائق مـن املئـات لـضاعت املعريفالوعيمناملنهجهذاولوال
مـن نانوعـ املـسلمني يـدي بـني فكـان ،  واقعهاعليهملامغايرةبسماتتمدقُاليت

تكـوين علـى سـاعد ممـا ؛بـالوعي ملـيء وتاريخ،الوعيمنجمردتاريخ،  التاريخ
.القارئلدىةيمعرفوعقليةويةبني

تدوين السيرة النبوية: المبحث الثاني
التـدوين أمـر فيـه ظهرالذيالوقتحتديدمنالتارخييةالدراساتتتمكنمل

املوضـوع هذاتناولتاليتالدراساتأنمنالرغمعلى،دقيقبشكلالعربعند
.عاممائةمنأكثرمنذكانت

للتـراث األخرىااالتأكثريفمتتاليتاألحباثإىلبالقياسكثريةوهي(
،متـضاربة خمتلفةتزالالاملوضوعهذايفاآلراءألنونظرا،  كلههذاومع،  العريب

، بنفـسه املوضـوع هلـذا إمجالياعرضايقدمأناملؤرخعلىمتعذرايصبحيكادفإنه
.)١()جديدمنالنقديللفحصالباحثوناليهإتوصلاليتالنتائجخيضعوأن

إىليذهب: األولاحملور، حمورينحولالتارخييةالدراساتأغلبوتدور
يفالتـدوين انعـدام : عـىن مب،  الـشفوية بالروايـة أساسـا يتـداول كاناحلديثأن

            
.٦، ص ٢ج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ١(
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تنقـل كانـت واألخباراألحاديثوأناهلجريالثاينالقرنومطلعاألولالقرن
.باألسانيد

الـيت التـدوين مرحلـة سـبقت قدميـة كتـب وجودحول: الثايناحملورردووي
األحـداث فيهـا دونـت كتـب وجـود ،  مبعىنأي،  اهلجري)١(الثاينالقرنيفظهرت

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهللارسـول حبيـاة خيتصفيماوالسيما،التارخييةوالوقائع

.وغريهالطربيعنهانقلاليتاألساساملادةكانتوأا

حتديـد مـن متكنـها وعـدم ،الدراسـات هـذه اختالفيفالسببأنوالظاهر
:رأينيإىليعودالتدوينظاهرة

بعدهواإلسالمقبلالتدوينبوجوداالعتقادهو: األولالرأي
:كاآليتوهيشواهدجمموعةإىليرجعوناالعتقادهذاوأصحاب

حـىت العـرب عنـد التدوينظاهرةوجودتؤكدشواهدجمموعةوجود: أوال
قبلالشعراءدواوينبأن(يفيدمااألخبارمنعدديفوردفقد،  اإلسالمءيجمقبل
عـن شـفهيا دردتـ كانـت لإلسـالم األوىلالـسنوات ويفقـصرية بفترةاإلسالمبدء

.)٢()مدونةمكتوبةكانتأامعالرواةطريق

إلثبـات ) الـدين (عقـد يفبالكتابةاملسلمنيتأمرقرآنيةنصوصدوور: ثانيا
:تعاىلقال؛ املالبحصاحقوق

            
؛ النجـوم الزاهـرة البـن تغـري     ٢٢٩و١٥١، ص ١ج  : تذكرة احلفـاظ لـشمس الـدين الـذهيب        ) ١(

.٢٦١ص : خللفاء جلالل الدين السيوطي؛ تاريخ ا٣٥١، ص ١ج : بردي
.٣، ص ٢ج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٢(
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يـستلزم كمـا ،  كتبونوييقرؤونالذينمنبأسالعددوجوديستلزموهذا

.املكياتمعيفالتدوينظاهرةوجود

إىلالرسـائل بعـض ببعـث صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     األكـرم الـنيب قيام: ثالثا
.الفرسوكسرىالرومكقيصر؛عاصروهالذينوامللوكاحلكام

االقتصادياحلصارفرضعلىفيهااتفقوااليتالصحيفةقريشكتابة: رابعا
شـعب يفحصارهمو،املسلمنيمنبهآمنومن،صلى اهللا عليه وآله وسلم    النيبعلى

.الكعبةجدارعلىالصحيفةهذهوتعليق،طالبأيب

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهللارسـول بـني احلديبيـة صـلح بنودكتابة: خامسا

.مكةوأهل
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسـول وصـايا الـصحابة بعـض روايـة : سادسا

رسولفيهايبنيواليت،زيدبنحزمبنعمرويرويهااليتكرسالته؛املكتوبةكتبهو
.)٢(توالدياوالزكاةالفرائضصلى اهللا عليه وآله وسلماهللا

هـو كمـا الـوالة، إىلاخللفاءأوامرحتملاليتالكتبالصحابةرواية: سابعا
.)٣(الصالةعنرياألشعموسىأيبإىلاخلطاببنعمربعثهالذيباالكتحال

            
.٢٨٢: سورة البقرة، اآلية) ١(
.١٢٦٤، ص ٢ج : ز الصحابة البن حجرياإلصابة يف متي) ٢(
.٥٩، ص ٥ج : الطبقات الكربى البن سعد) ٣(
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الـيت املـدونات بعـض عرضيفعباسابنىلإالصحابةبعضرجوع: ثامنا
.)١(لديهم

؛احلـديث ـا يـدونون ،مخاصةصحائفالصحابةبعضامتالك: تاسعا
.)٢(األنصارياهللاعبدبنجابركالصحايب

،الصحابةمنجمموعةعندوالكتبالصحائفمنكبريعددوجود: عاشرا
أبنائهممرياثمنجزءافأصبحتبسننيوفامبعدإالالظهورمنمنعتوأا

يدلومما،إليهااإلشارةستمرألسباببعدفيماكشفوهاالذينوهم،وأحفادهم
.)٣()أيبكتابيفوجدت(أو) آبائيكتابيفوجدت(: الصحابةأبناءقولعليه

الـضمري ةيأمنبعمروبنللحسنقولههريرةأيبعنروي: عشرحادي
: قـائال هريـرة أبوفأجابهصلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللارسولحديثعنيسألهوهو

مـن كـثرية كتباناافأربيتهإىلبيديفأخذ،  عنديمكتوبفهومينمسعتهكنتإن(
أخربتكقد: فقال،  احلديثذلكفوجد،  صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولحديث

.)٤()عنديمكتوبفهوبهحدثتككنتإن
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     اهللارسـول بـه أمـر ماففضال عما تقدم  : عشرثاين

رسولأحاديثالصحابةبعضكتابةعلىدليلخلريوتدوينهالعلمكتابةباملسلمني
الفـرائض يفوصـحائف رسـائل تدوينـهم مـع وسـريته صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     اهللا

.وأحكامها
            

.٨٠٩، ص ٢ج: اإلصابة البن حجر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس) ١(
.٤٦٧، ص ٥ج : الطبقات الكربى البن سعد) ٢(
.١٦٢، ص ٢ج : اإلصابة البن حجر) ٣(
.٧٤، ص ١ج : جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب) ٤(
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: صلى اهللا عليه وآله وسلمقولهظاحلفاروىوقد

 
.عدةطرقمن

صـلى اهللا   اهللارسـول قال،  العاصبنعمروبناهللاعبدعن: األولالطريق

:عليه وآله وسلم

 
:قال.؟تقييدهومااهللارسولياقلت

)١( 
رسـول قـال : قال،  جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن: الثاينوالطريق

:صلى اهللا عليه وآله وسلماهللا

)٢( 
صـلى اهللا عليـه وآلـه       اهللارسـول قـال ،  مالـك بـن أنـس عـن : الثالثوالطريق

:وسلم

)٣( 
املـسلمني تـأمر أخرىألفاظمنصلى اهللا عليه وآله وسـلم     عنهرويفضال عما 

:بالكتابة
            

.٢٧، ص ٢ج : جامع بيان العلم البن عبد الرب. ١٠٦، ص ١ج : مستدرك احلاكم) ١(

.٣٦٥ص : احلد الفاصل لرامهرمزي) ٢(

؛ مـسند   ٥٧٦ص  : ؛ ناسخ احلديث لعمـر بـن شـاهني        ٢٤٦، ص   ١ج  : الكبري للطرباين املعجم  ) ٣(
.٣٧٠، ص ١ج : الشهاب البن سالمة
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كـل أكتـب كنـت : قـال عمـرو بناهللاعبدعنماهكبنيوسففعنــ١
وقـالوا قريشفنهتينحفظهوأريدصلى اهللا عليه وآله وسلم  اهللارسولمنأمسعهشيء

صلى اهللا اهللاورسول، صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولمنتسمعهشيءكلتكتب

ذلـك فـذكرت فأمـسكت : قـال ،  والغـضب الرضـا يفيـتكلم بـشر عليه وآلـه وسـلم    
:فقال، صلى اهللا عليه وآله وسلماهللالرسول


)١( 

أنوجماهداحدثهشعيباإن: شعيببنعمروعن،  خالدبنعقيلعنــ٢
:قال؟ منكأمسعماأكتباهللارسوليا: قالأنهحدثهمعمروبناهللاعبد

 
:قال.؟والرضاالغضبعند: قلت

)٢( 
:قال، عليه السالمطالبأيببنعلياملؤمننيأمريعنرويمامنهوقريب

)٣( 
حـىت التـدوين بوجـود االعتقـاد الباحثنيلدىكونتوغريهاالشواهدفهذه

كتـب إىليرجعـون كـانوا والفقهـاء واحملـدثني املـؤرخني وأن،اإلسـالم جمـيء قبل
أنإالأصحابهوحياةوحياتهصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولأحاديثفيهامدونة

            
.١٠٦، ص ١ج : املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري) ١(
.١٠٥، ص ١ج : املستدرك للحاكم النيسابوري) ٢(
.٢٧٨ص : الثاقب يف املناقب البن محزة الطوسي) ٣(
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مـن اآلخـر الـبعض عنـد خلقـت ممـا ،عديـدة ألسـباب قرونثالثةتأخرهورهاظ
األول القرنيفتدوينالظاهرةوجودعدموهو، الرأيهلذاخمالفااعتقاداالباحثني

:منها، عدةألسباباهلجري ومنتصف القرن الثاين 

منتصفإىلالتدوينبتأخراالعتقادنشوءعوامل: ثاينالرأي ال 
ةلهجرلالثاينالقرن

االعتقـاد إىلقـادم الـشواهد مـن جمموعةالباحثنيبعضلدىظهرتلقد
:كاآليتوهي، اإلسالمعمرمناألولنيالقرننييفوظهورهالتدويننشوءبتأخر

كتابـة نعـ اخلطـاب بـن عمرصلى اهللا عليه وآله وسلم    األعظمالنيبي: أوال
حـديث كتابـة فمنـع ،اخلالفةتوىلحينمابعدفيماسلباسنعكاممااليهودأحاديث

.اجتهادهحسبصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسول

إنـا : صلى اهللا عليه وآله وسلم    للنيبلقااخلطاببنعمرإن(: األثريابنروىفقد
:صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبفقال؟ نكتبهاأنأفترى! تعجبنايهودمنأحاديثنسمع


)١( 

كتابـة نعـ صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولييفالداللةواضحواحلديث
وشـرائع التـوراة كتابمنحرفومااإلسرائيلياتتدخلالكي،اليهودأحاديث

:صلى اهللا عليه وآله وسلمقولهعللولذا،اإلسالمإىلاليهود

 
            

.٤٠٠، ص١٢ج : لسان العرب البن منظور. ٢٨٢، ص ٥ج : ية يف غريب احلديث البن األثريالنها) ١(
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يفالوقـت هـذا يفالتـدوين حالـة وجودعلىأيضايدلاحلديثأنحنييف
.اإلسالم

يفحماولـة مـن أكثـر لـه كاناخلطاببنعمرأنالرواياتمنويظهر: ثانيا
صـلى اهللا عليـه وآلـه       األعظـم والـنيب ؛  اإلسـالمية الشريعةإىلاليهودأحاديثإدخال

.ذلكمينعوسلم

الـنيب إىلالتـوراة مـن جبوامـع جـاء اخلطاببنعمرأن: (أخرىروايةففي
مـن جوامـع يلبفكتـ قريظـة يفيلأخعلـى مررت: فقالصلى اهللا عليه وآله وسلم    

.؟عليكأعرضأفالةوراالت

مـا تـرى أمـا :األنـصاري فقال،  صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولوجهفتغري
!.؟صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولبوجه

مـا فـذهب ؛  رسـوال ومبحمـد ،  دينـا وباإلسـالم ربـا باهللارضيت: عمرقال
:مصلى اهللا عليه وآله وسلفقال، اهللارسولبوجه




)١( 
شـرائع كتابـة عـن صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        األعظمالنيبييظهرفاحلديث

ماوحترميواالحنرافالظالليفالوقوعمناألمةعلىمنهخوفاتفحراليتاليهود
الكتابةحرفةعنصلى اهللا عليه وآله وسلميهيكنومل، اهللاحرمماوحتليلاهللاأحل

.اإلسالميةللعلوموالتدوين
            

.١٧٤، ص ١ج : جممع الزوائد للهيثمي) ١(
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املـسلمني أنيـرى كـان صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        األكرميبالنأنأيضاويبدو
وعقيدتـه فكرهإىليتسربنأمنهمكثريعلىالسهلومن،باإلسالمالعهدوحدث

.ذلكمنعولذا!بهاتشالأكثرومابباطل،خملوطأوباطلهوما

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهللارسولأحاديثحرقعلىبكرأيبإقدام: ثالثا

.ايتنيرويفالذهيبيرويكماصحائفعلىتكتبقدكانتاليت

مخـس وكانـت اهللارسـول عـن احلديثأيبمجع: قالتأاعائشةعنــ١
أولـشكوى لـب قتتأ:فقلـت ،  فغمـين قالت،  كثريايتقلبليلتهفبات،  ثحديمائة

.؟بلغكلشيء

:قال، أصبحفلما


 

.!؟أحرقتهامل: فقلت

:قال




)١( 
اهللارسـول حـديث تكتـب كانتالصحابةأنعلىالداللةواضحواحلديث

تكـن ملمـا هـا أبوفيحرقهـا جتمعهـا أنلعائـشة كيـف وإالصلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      
.صحائفيفمكتوبة

            
.٥، ص ١ج : تذكرة احلفاظ للذهيب) ١(
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مـن ،وتفـصيال مجلـة النبوياحلديثمنعظاهرةنشوءعلىاحلديثيدلكما
يتخـوف كانمالدفعفيهاالنظردوناألحاديثهذهمجيعحبرقبكرأيبقيامخالل

اخلليفـة بـه يثـق ملمـن بعـض علـى احتواءهاهوحرقهايفالدافعكانلومبعىن،  منه
هـذه تركـت ذلكلـ و.مجيعهاحترقأنالمقثيمنفيهااليتوإبقاءعزهلامنهللزم

تكـن مهمـا وروايتـها   الـشريفة األحاديـث بـة كتامنـع يفالـبعض عنداًشعوراحلادثة
.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولعلىمكذوبةأوضعيفةأوصحيحةرتبتها

: فقال،  نبيهموفاةبعدالناسمجعبكرأباإن«: قالمليكةأيبابنعنــ٢
، اختالفـا أشـد مدكبعوالناسفيهاختتلفونأحاديثاهللارسولعنحتدثونإنكم

، اهللاكتـاب وبيـنكم بيننـا فقولـوا سـألكم فمـن !شـيئا اهللارسـول عـن دثواحتفال
.)١(»حرامهوحرمواحاللهفاستحلوا

صـلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسـول أحاديـث لروايةاملنعتعميمعلىتدلواحلادثة

منللحداألحاديثهذهكتابةنعالناسميتنعأنيلزموهذا، اوالتحديثوسلم
تركـت احلـالتني وبكـال ،  اخلليفةبهقامملاامتثاالوحرقهاإتالفهايلزمكما،  نشرها

نشأتهوتأخر،العربعندالتدوينبانعدامالباحثنيبعضلدىشعورااحلادثةهذه
.اهلجرةمنسنةومخسنيمائةبعدماإىل

عــنوختلفهــم،العــربعنــدالتــدوينبانعــداماالعتقــادعظــموممــا: رابعــا
مجيـع حـرق مـن اخلطاببنعمربهقامماعلىاعتمادهمهولسننياهذهالكتابة
صـلى اهللا   اهللارسـول أحاديـث علىاحتوتواليت،الصحابةعندكانتاليتالكتب

:تؤكده روايات، منهاعليه وآله وسلم
            

.٣٢، ص ١ج : تذكرة احلفاظ للذهيب) ١(
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أيـدي يفظهـرت قـد أنهــاخلطاببنعمر: أيــبلغهملاأنه«:رويــ١
ظهـرت قـد أنـه بلغينقدإنهالناسأيها: وقالرههاوكاستنكرهاكتبالصحابة،  

إالكتابـا عنـده أحـد يبقنيفال،  وأقومهاأعدهلااهللاعلىفأحبها،كتبأيديكميف
.يرأيفيهفأرى، بهأتاين

.)١(»الكتابأهلكأمنيةأمنية: قالمثبالنارفأحرقها، بكتبهمفأتوه

صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول ثأحادييكتبونكانواالصحابةأنعلىيدلوهذا

: قولهبداللةوآله وسلم

 
لهبدامث،  السنةيكتبأنأراداخلطاببنعمرأن: جعدةبنحيىيعنــ٢

.)٢(فليمحهشيءعندهكانمناألمصاريفكتبمث، يكتبهاالأن

املسلمنيعنديكنملفلوالكتابةملوازمنواحملفعليكونأنالبديهيومن
ــ عنـهم عربالذينوهمــاملدينةأهلغريمن اإلسـالمية املـدن يفأي) األمـصار (ب

طلـب ملـا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     اهللارسـول أحاديثفيهامدونكتبــاألخرى
.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولأحاديثمنكتبوهماميحواأنمنهم

اهللارسـول أحاديـث تـدوين يفالـصحابة أستـشار قـد أنه«أيضارويوــ٣
مث،  شـهرا فيهـا اهللايـستخري فطفق،يكتبهابأنعليهفأشارواصلى اهللا عليه وآله وسلم    

ذكـرت وإينالـسنن أكتـب أنأردتكنتإين: فقال،  لهاهللاعزموقديوماأصبح
            

؛ سـري   ١٨٨، ص ٥ج  : ؛ الطبقات الكربى البن سعد    ٢٢١، ص   ٧ج  : تاريخ اإلسالم للذهيب  ) ١(
.٥٩، ص ٥ج : أعالم النبالء للذهيب

.٢٧٤ص: ؛ من حياة اخلليفة عمر بن اخلطاب للبكري٣٩٥ص : ؛ حجية السنة٥٣ص : تقييد العلم) ٢(
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ألـبس الوإين،  تعـاىل اهللاكتابفتركوا،  عليهافأكبواكتباكتبواقبلكمكانواقوما
.)١(»أبدابشيءاهللاكتاب

اإلسـالم جمـيء قبـل الكتـب وكتابةالتدوينحالةوجودعلىاحلديثويدل
كتبتاليتالكتبوحبرق،مرةالتدويننعمباخلطاببنعمرقياملكنالعربعند
يفاملسلمنيإىلراألميمموبتع،  رةمصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولأحاديثفيها

عنـد اعتقـادا خلـق ؛أخـرى مـرة النبويـة األحاديـث هذهوحمبكافةاملختلفةاملدن
يقـارب مـا التـدوين نـشوء وتـأخر العـرب عندالكتابةوجودبعدمالباحثنيبعض

.القرنني

بعـد التـدوين اعتماداظللحفّتسىنكيف:هوالبحثيفيردالذيوالسؤال
خطـأ هلـم تـبني أصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهللارسـول اةوفـ مـن عامـا ومخسنيمائة

إىلفعمـدوا كتابتـها ومنعصلى اهللا عليه وآله وسـلم     اهللارسولسنةحرقيفالشيخني
أحاديثكتابةإىلفعمدواالشيخنيسنةمبخالفةقامواأمأم؟اخلطأهذاتصحيح

.؟صلى اهللا عليه وآله وسلماهللالسور

.؟ذلكفعلىعلأكرهواأمأم

:عليهيدلومما

عليـه أكرهنـا حـىت العلـم كتـاب نكـره كنا: (قالأنه،  الزهريعنرويما
.)٢()املسلمنيمنأحداهعمننأالفرأينا، األمراءهؤالء

            
.٤٩: تفييد العلم) ١(
. ٧٦، ص١ج : يان العلم البن عبد الربجامع ب. ٣٨٩، ص ٢ج : الطبقات الكربى البن سعد) ٢(

.٢٥٨، ص١١ج : املصنف للصنعاين
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حلملـة األمـراء إكراههوالعلمكتابةيفالسببأنالزهريقولمنوالظاهر
سـنة علـى احلفـاظ وحـي مـن حركتتالاألمراءأنوحيث،  انهتدوييفاألحاديث

فقـد ،احلكـم كرسيعلىللحفاظتندفعمابقدرصلى اهللا عليه وآله وسلم  اهللارسول
متكـني : (هـو األحاديـث كتابـة علـى ومجاعتـه الزهـري إكـراه مـن الغرضأنابد

وهـو ) احلاكمـة أسـرم مـصاحل ختـدم وسـيلة عقيديـة مادةبتقدمياألموينياحلكام
.)١(»الزهريقولمنهريتسجولدهمفهالذياألمر

: نقولأنبقي

احلـرق إىلالـسنة تعـرض عـن أخـرب قـد كانصلى اهللا عليه وآله وسلم    النيبنإ
:قالحيثوتدوينهانشرهامنواملنعواحملو




)٢( 
:صلى اهللا عليه وآله وسلمويف لفظ آخر قال النيب األكرم 





)٣( 

            
.٧، ص ٢ج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ١(
ج : ؛ سـنن أيب داوود  ٦، ص   ١ج  : ؛ سـنن ابـن ماجـة      ١٣٣، ص   ٤ج  : مسند أمحد بن حنبل   ) ٢(

.٣٣١، ص ٩ج : ؛ السنن الكربى للبيهقي٢٠٠، ص ٤
.١٣٢، ص ٤ج : مسند أمحد بن حنبل) ٣(
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ذهبفــ، رأيــنيالبــاحثنيعنــدخلقــتقــد)وثانيــاأوال(يفالــشواهدفهــذه
جمـيء قبـل مـن العـرب عنـد التـدوين بوجـود االعتقـاد إىلاألولالرأيأصحاب
.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولأحاديثيكتبونكانواوأم،اإلسالم

مـا إىلوالتدوينالكتابةبتأخراالعتقادإىلالثاينالرأيأصحابذهببينما
.النبويةاهلجرةمنالقرننييقارب

والثـاين األولبـالقرنني املتعلقـة املوادقيمةتقديرالباحثأرادفإذا«:وعليه
مـن يتحـرر أنفعليـه ،  اإلسـناد علىاعتماداإليناوصلتاليتاملصادريفنييهلجرا

، عامـا ومخسنيمائةمدىعلىشفاهاتتداولظلتاألخبارهذهبأنالقائلةاآلراء
الثالـث القرنيفأوللهجرةالثاينالقرنايةيفاإلسناداخترعواقداحملدثنيأنأو

.ذلكبعدبهفدونتاألخبارإىل) وأضافوه(للهجرة

مدونـة مـصادر مـن جمموعـة كتبـا بوصفهااملؤلفاتهذهإىلينظرأنوعليه
ــ تعطـي دسـاني األيفالـواردة فاألمسـاء ،  أقـدم مدونـة مصادرإىلابدورهتعود يفـ

.)١(»واملؤلفالرواةمنعددأمساءأواملؤلفنيأمساءــمعظمهاأوجمموعها

مـصادر مـن روايـات نقلهإىلتشرياليتالطربيعباراتالباحثونتناولوقد
:كقولهخمتلفةبألفاظإليهاأشارمتعددة

بـن الـصقب حـدثين : قـال ،  خمنـف أيبحممـدبن بنهشامعنحدثت(ــ١
.)٢()زهري

.الكليبحممدبنهشامكتابمننقلقديكونذاوهو
            

.٨، ص ٢ج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ١(
.١٨١٠، ص ١ج : تاريخ الطربي) ٢(
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.)١()سريةأيبابنسألت: قال، الواقديعنحدثت(ــ٢

.الواقديمغازيكتابعننقلقديكونذاوهو

عـن جعفـر أيببـن هللاعبدحدثنا: قال،  احلسنبنعمارعنحدثت(ــ٣
.)٢()الربيععنأبيه

كـرى بالأنسبنللربيعالقرآنتفسريكتابعننقلقديكوناإلسنادوذا
.)٣()م٧٥٦/هـ١٣٩املتويف(

قـد منـها جمموعـة وأن،الصحابةعنكتبوجودعلىتدلالشواهدوهذه
سـيما وال؛حموهـا أوإحراقهـا يفالشيخنيدعوةإىلأصحاايستجبوملحفظت
.عليهم السالمةهرالطاالنبويةالعترةمدرسةطالبدوااليتالكتب

صـلى اهللا   اهللارسـول حيـاة منـذ املدرسـة هذهضدتشنكانتاليتاحلربأنإال

التارخييـة الـسنن يفعليها الـسالم فاطمةاألعظمالنيببضعةأظهرتهكماــعليه وآله وسلم 
جعـل ،يومبعديوماصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللاسولروفاةبعداحلربهذهوتعاظمــ

وتطـوير ،العلـوم ملختلـف التـدوين بنـشأة اإلحاطةمنفراغحالةيفالباحثنيمنكثري
إىلفـذهبوا ،املستشرقنيالباحثنيمنكثريعندسلباذلكانعكسقدبل.اهرةظالهذه

النقـل علـى يعتمـدون كـانوا وأـم ،علـومهم تـدوين عـن العـرب لـف خبتاالعتقاد
والتـداخل اخلطـأ معـرض يفاحلـديث أواألثـر أويالتـارخي احلدثجيعلمما؛الشفوي
.!ذلكعلىالشواهدأكثروما،إليهاالشريعةمنليسماونسب

            
.١٨١٢، ص ١ج : تاريخ الطربي) ١(
.٣١٥، ص ١ج : تاريخ الطربي) ٢(
.١٠، ص ٢ج : تاريخ التراث العريب) ٣(
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: فيقـول أسـلم أنبعـد جاروديروجيهالفرنسياملفكرإليهذهبمافمنها
فهمتـه قـد كنـت إنأدريوال،ةكـثري مراتقراءتهوأعدت،الكرميالقرآنقرأت(

الرسـول أنيلبـدا فقد،الأمايفهمهأناإلنسانعلىجيباليتبالطريقةاًجيد
األنبيـاء فيـه ينكـر مل،  األديـان أسـاس هـو عظـيم بدينجاءصلى اهللا عليه وآله وسلم    

يفشـرعت مث،  الـسابقة للرسـاالت ومكملـة متممـة رسـالته جـاءت بل،السابقني
بـشراء قمـت املنـورة املدينـة إىلالـسفر يلأتـيح وعنـدما ،النبويـة ألحاديثاقراءة

عنهأعربآخرشيئافرأيت،ومسلمالبخاريكتبيفاألحاديثمنجمموعةواقتناء
قراءيتمنانطباعنفسييفونشأآخردينمامأوكأنينرأيتين: الصرحيةالعبارةذه

.تقليديدينمامأنينأالشريفللحديث

صلى اهللا عليه وآله    للرسولرأيتماوكل،األحاديثكتبيفوجدتهمافكل

للمكانالدخولكيفيةأوالثياببلبسيتعلقفعلهالنيبيشريأوعنهيتحدثوسـلم 
مـن الكـرمي القـرآن يفرأيـت كمـا ال،لقبيـ الهـذا منأخرىوأشياءمنهواخلروج

.)١()اإلسالميالدينكمالعلىتدلاليتاألساسيات

مـن كـان اإلسـالمي للـدين والقـراءة الرؤيـة يفوالتحـول بلاالنطباعفهذا
نتاجهـا علـى احلـصار وفـرض ،علـيهم الـسالم   النبويـة القـرآن مدرسةحماربةأسباا

املدرسـة هذهصورةلتشويهللفتياتصدواممنكثريينوسعيبل،والعلميالفكري
.وطالا

تفـرض فتـاوى منالبعضبهأفىتماذكرناحلصرالاالستشهادسبيلفعلى
.الشيعةوطالاعليهم السالمالنبويةالعترةمدرسةعلىوحرباحصارامبجملها

            
.٣٨١، ص ٢ج : أحاديث أم املؤمنني عائشة ملرتضى العسكري) ١(
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مـن ذهبهناومن: (بالشيعةالتشبهبيانعندمنهاجهيفتيميةابنقالــ١
ــ هلـم راًاشـع صارإذ،  املستحباتبعضتركإىلالفقهاءمنذهب ــ الـشيعة أيـ ـ
منالسينيتميزفال، هلممشاةذلكإظهاريفلكن، لذلكواجبايتركملوإنفإنه

مـصلحة مـن أعظـم وخمالفتـهم هجرامألجلعنهمالتمييزومصلحة،الرافضي
.)١()املستحبذلك

اختذتـه ملـا ولكـن ،  بـاليمني التخـتم املـشروع إن: (اهلدايةمصنفوقالــ٢
.)٢()اليساريفجعلناهالرافضة

ــ املـشروع هـو القبـور تـسطيح نإالغـزايل وقالــ٣ بنـاء هلـا جيعـل أنأيـ
.)٣(التسنيمإىلعدلنا، هلاشعاراالرافضةجعلتهملاولكنــوسطح

ــ ٤ علــىأوىلوهــو، التــسطيحالقــربيفالـسنة (: الــرمحنعبــدابــنوقــالـ
.)٤()الشافعياملذهبمنالراجح

شــعاراصــارالتــسطيحنأل، أوىليمالتــسن: دمحــوأحنيفــةأبــووقــالــــ٥
علـى ةنـ املعلاحلـرب أنإالاملـشروع وهو،سنةكونهمنالرغمعلىأي،  للشيعة
.)٥(السنةعنيعدلونجعلتهمصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولآلمدرسة

            
).التشبه بالروافض(، ١٤٣، ص ٢ج : منهاج السنة البن تيمية) ١(
.٢١٠، ص ١٠ج : عالمة األميينالغدير لل) ٢(
.٢٠٦، ص٣ج : ؛ الصراط املستقيم لعلي بن يونس العاملي٤٥١ص : ج احلق للعالمة احللي) ٣(
.٢١٠، ص ١٠ج : الغدير) ٤(
: وفيهــا١٣٠، ص ٤ج : ؛ حتفــة األحــوذي٢٠٤، ص ٣ج : أنظــر فــتح البــاري البــن حجــر) ٥(

: التـسنيم؛ رمحـة األمـة للدمـشقي        علـى يرجحان التسطيح   : عوض الشيعة وأهل البدع، وقاال    
.٨٨، ص ١ج
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صـلى اهللا عليـه وآلـه       الـنيب عمـة صـفة يفاللدنيـة املواهبيفالزرقاينذكرــ٦

حـني هيـ بمنكعلـى إسـداهلا يفعليـه الـسالم   علـي روايةعلىــةمامالعأيــوسـلم 
ذلـك نإ: العراقـي احلـافظ قـول ذكـر مثصلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      اهللارسولعممه
.)١(مالتشبهلتركجتنبهينبغيماميةاإلفقهاءمنكثريشعارأصبح

واقـع لحقيقيـة غـري   صـورة إعطـاء علـى سـلبا انعكـس قـد   وغـريه ذلككل
وقـراءات وآراءرؤىتكـون عنناهيك،  ةبشريللالقياديودورهااحملمديةالرسالة

.صلى اهللا عليه وآله وسلماألعظمونبيهاإلسالمعنومشوشةسلبية

اهللارسـول كـان : قالهريرةأيبعنالبيهقيروى: الرازيالفخرقالــ٧
ــ ليعوكان)الرحيمالرمحناهللابسم(بـالصالةيفجيهر ــ عنـه اهللارضـي ـ جيهـر ـ

:يقولطالبأيببنعليوكان،بالتواترثبتوقدبالتسمية


 

اجلهريـة الصالةيفأكانتسواء،  بالتسميةاجلهرهي،  السنة: الشيعةوقالت
ان علياً كـان يبـالغ يف اجلهـر         : ن قال إإىلم ــ   السرية، ومجهور الفقهاء خيالفو    مأ

إبطاليفسعيا،  اجلهرمناملنعيفبالغواأميةبينإىلالدولةوصلتفلما،  بالتسمية
.)٢(ــعنههللارضيـعليآثار

ــ حماربتهامنالرغمعلىــالطاهرةالنبويةالعترةمدرسةاجتهت:إذن ـ
احلـديث يفاإلسـالمية العلـوم خمتلـف تمشلـ الـيت الكتـب منكثريتصنيفإىل

            
.١٣، ص ٥ج : شرح املواهب للزرقاين) ١(
.٩٠ص : مفاتيح الغيب للفخر الرازي) ٢(
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ممابكثريأقدمهيالكتبهذهوكانت،النبويةوالسريةوالتاريخوالفقهوالتفسري
الـيت التارخييـة النـصوص يفوهنـاك هنـا املقـاطع بعـض عـن البـاحثون اكتشفه
مـا أو،للواقـدي املغـازي أو،سـعد البـن الطبقاتأو،الطربيتاريخاحتواها

.وغريهيالزهرمجعه

ماهوصلى اهللا عليه وآله وسلمالرسولحياةعندونماوأبسطأقدمألن(
قـدامى عنـد أي،مباشـرة هلـم التـايل يـل اجلويف،  الـصحابة متـأخري عندجنده

باسـم بياًنـس كبريةكتبيفللكلمةاحلقيقيباملعىنالرسولسريةظهرتالتابعني
.)١()املغازي

علـيهم  البيـت أهـل مدرسـة يفبـدأت النبويـة ةالسريكتابةأنجندحنييف

اآلخرالوجهلتسجل،مباشرةصلى اهللا عليه وآله وسلماهللالورسوفاةبعدالسالم
كتـاب الكتـب هذهومن،  متغرياتمناإلسالميةباألمةنزلوماالعربلتاريخ
مـا إىلالعربعندالتدويننشوءتأخرنظريةغريالذي،  اهلاليلقيسبنسليم

املـسلمون كتبهمصنفأقدمكونهفضال عن ،  النبويةاهلجرةمنالقرننييقارب
والفلـسفي النقـدي التحليـل التارخييـة الروايـة مـع محـل فقد،النبويةالسريةيف

مـن لعديـد اإظهارهعنناهيك،  السياسيةالتوجهاتملختلفبيانمعللحدث
.اإلسالميةالعقائد

يفسـبقته الـيت صنفاتاملـ منالعديدمنواحدإالقيسبنسليمكتابوما
صـلى اهللا عليـه     األكرمالنيبعهدىلإمصنفاتهأوليعودواليت،  النبويةالعترةمدرسة

:يتاآلاملبحثيفبيانهسيمرماوهو، وآله وسلم
            

.٦٥، ص ٢ج : تاريخ التراث العريب) ١(
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في مدرسة  السيرة النبوية   تقدم تدوين   : المبحث الثالث 

سالمية كافةعلى المدارس اإلعليهم السالمالعترة النبوية 

السرية النبوية؟تدويناملسلمونبدأمىت: األوىلاملسألة
الـيت الكتببعضوجودإىلوحديثاقدمياالتارخييةالدراساتبعضأشارت

باســمعرفــتوالــيت،صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلماهللارســولحيــاةبدراســةاهتمــت
.حروبهوصلى اهللا عليه وآله وسلمالرسولغزواتوتعين، املغازي

دونـه مـا هـو اـال هذايفكتبماأقدمأنإىلأشارتالدراساتهذهفإن
).م٧٢٣ــ٧١٣/هـ١٠٥ــ٩٥بنياملتوىف(عثمانبنأبان

إالمغازيهكتبتالمذتهأحدأنومع،  املغازيدراسةإىلميللهحمدثفهو(
ــ تاريخيفإليهإشارةاستثنيناوإذاــ،  احلديثمنبأاتوصفأا فإننـا ،  اليعقـويب ـ
، احلـديث كتـب يفعنهيروىأنهحنييف،  عنهروىأونقلمناملؤرخنيبنيجندال

.)١()املغازيودراسةاحلديثدراسةبنيانتقالمرحلةميثلعثمانبنأبانأنويبدو

أبـان تـصنيف مـن املغـازي كتابوجودحولتساؤاليطرحالواقعيفوهذا
.منهانصوصنقلهموعدم،لهؤرخنياملإمهالمععثمانبن

ــ ٩٤تويف(الزبريبنعروةأن: ضلبعايرىحنييف مـن أولهـو ) م٧١٢/ه
بعـض عـن وردتمقتبـسات يفهمغازيـ مـن ئاشـي (وأن،  )٢(املغـازي يفكتابـا ألف

            
.١٩ص : نشأة علم التاريخ عند العرب للدوري) ١(
الن بالتوبيخ ملن ذم أهـل      اإلع. ١٧٤٧، ص   ٢مج  : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     ) ٢(

.٩٩ص : التاريخ لشمس الدين السخاوي
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وهـذه ،  كثريوابن،  الناسسيدوابن،  والواقدي،  إسحاقوابن،  كالطربياملؤرخني
.املغازيتاريخمنوصلما أقدمهياملقتبسات

كبـدء صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        الرسـول حيـاة مـن خمتلفـة جوانـب تتناولوهي
.)١()صلى اهللا عليه وآله وسلمبالرسولاخلاصةشؤونالوبعض، الغزواتوبعض، الوحي

الـسلطوية األجـواء فرضـته الذياحلصارحجمعنيكشفالواقعيفوهذا
ــ باألدلـة مـشفوعا بيانـه سـيمر كماــجهاعلىسارومناألموية النتـاج علـى ـ
لعلمواالفكريالنتاجهذاعلىالباحثونأطلعولو،  النبويةالعترةملدرسةالفكري

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهللارسـول سريةيفكتبتاليتالكتبمنالعديدهناكأن

.السننيبعشراتالزبريبنعروةقبل
ــاأنإال ــهيؤســفمم ــبأنل ــةالدراســاتأغل ــاالتارخيي ــتم ــةزال حمكوم
خاضـعة ظـروف يفكتبـت الـيت ةيواحلديثالتارخييةاملصادريفورثوهملا،بالتعصب

؛السلطويللتاريخالتعصبهذامنالتحررحاولواالذينوحىت،  احلاكمةللسلطة
أنمـن خوفـا إليهـا توصـلوا اليتاحلقائقحولبآرائهماإلدالءنعميتنعوناهمنر

الكــشافصــاحبحــالهــوكمــا،النبويــةالعتــرةملدرســةاالنتــسابهلــمينــسب
.صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبعلىالصالةلكيفيةبيانهيفالزخمشري

:تعاىللقولهمؤمنكلعلىالصالةجوازالقياس: (قائال

>Û  Ú   Ù  Ø<.
:تعاىلوقوله

>r  qsw  v  u      t<.
            

٢٠و١٩ص : نشأة علم التاريخ عند العرب للدوري) ١(
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:عليه وآله وسلمصلى اهللاوقوله
 
التبــعيلبســعلــىكانــتإنإــاوهــو: ذلــكيفتفــصيالللعلمــاءولكــن

مـن غـريه إفرادأرادإذاوأما،  فيهاكالمفال،  )وآلهالنيبىعلاهللاصلى: (كقولك
اهللارسـول لـذكر شعاراصارذلكألن! فمكروههويفردكمابالصالةالبيتأهل

صـلى اهللا   اهللارسـول وقـال ،  بالرفضاالامإىليؤديوألنهلى اهللا عليه وآله وسلم    ص

.)١()التهممواقفيقفنفالاآلخرواليومباهللايؤمنكانمنعليه وآله وسلم
النـاس متنـع دولـة يفحييـا الزخمشريكانفلو: البحثيفيطرحسؤالومثت

احلـرام اهللابيـت حلـج السفرأوالصياموأالصالةيتركأفكاناإلسالمدينتباعامن
التهمـة إىلجيـر البيـت أهـل علـى الـصالة ذكـر كانفإذا.مسلمبأنهيتهمأنخشية

يفمفـصل هـو كمـا والسنةالقرآنعليهانصشرعيةضرورةمنماهلامع؛بالرفض
! ؟علـيهم الـسالم   البيتأهلملدرسةوالعلميالفكريالنتاجبذكرفكيف،  الفقهكتب

صـلى اهللا عليـه      الـنيب مـنعهم وقد،البتراءالصالةاألكرمالنيبعلىيصلونباهلممامث

.؟عليهم السالمبيتهأهلعلىيصلونفالوميسكونعليهالصالةمنوآله وسلم
بـن علـي مناهلروبدرجةإىلوصلالبعضعنداخلوفهذالنجدنناإبل

:قائال، البغدادياخلطيبظافاحلروييكما،املناميفحىتعليه السالمطالبأيب
؟ صـاحبه فـسأله ،منـه الـدنو علـى جيـسر فلـم املناميفعليارأىرجالإن(

!!.)٢()بالتشيعأمأناسألهإليهقربتأنأخشى: فقال
            

فلك النجاة يف اإلمامة والصالة لعلي حممد فتح الـدين          . ٢٧٣، ص   ٣ج  : الكشاف للزخمشري ) ١(
.٣١٨ص : احلنفي

.٤٥٤، ص ١ج: للشهرستاينصلى اهللا عليه وآله وسلموضوء النيب ) ٢(
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:إذن

مدرسـة علـى افرضاللذينواحلصاراحلربحجمسبقالذيهذامنيظهر
ملالتارخييـة تاسـا الدرأغلـب أنأيـضا ويظهر.عليهم السالم الطاهرةالنبويةالعترة

الفكريـة ومـسريم العـرب تـاريخ حـول صـحيحة نتـائج إىلالوصولمنتتمكن
اإلسالمإىلنظرتألا،معلوماتأنصافهوإليهتوصلتالذيوإن،  والعلمية

.واحدةبعني

المعليهم السالنبويةالعترةمدرسةيفالتصنيفبدأمىت: الثانيةاملسألة

تدوينيفعليهم السالمالبيتأهلةدرسمأسبقيةوالقارئالباحثيعلملكي
ابدأاليتالسنةحتديديفالذهيباحلافظقولبنييقارنأنفعليه؛والكتابةالعلوم
والتـصنيف الكتابـة يفالعترةمدرسةمشروعوبني،التصنيفيفالبيتأهلخمالفو

.لعلوميف خمتلف ا
:الذهيبقال

يفالعـصر هـذا يفاإلسـالم علمـاء شـرع ومائـة وأربعنيثالثسنةيف(
) أنسابن(ومالك،  مبكةجريحابنفصنف،  والتفسريوالفقه،  احلديثتدوين
وغريمهـا سـلمة بـن ومحادعروبةأيبوابن،  بالشامواألوزاعي،  باملدينةاملوطأ

، املغـازي إسـحاق ابـن وصـنف ،  بالكوفـة وسـفيان ،  باليمنومعمر،  بالبصرة
) سعدبن(والليثهشيمصنفيسريبعدمث،  والرأيالفقهحنيفةأبووصنف

، وتبويبـه العلمتدوينوكثروهبوابنيوسفوأبواملباركابنمثهليعةوابن
كـان العـصر هـذا وقبـل ،  النـاس وأيـام والتاريخواللغةالعربيةكتبودونت
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غـري صـحيحة حفصـ مـن العلـم يـروون أو،  حفظهـم مـن يتكلمـون األئمة
.)١()مرتبة

وأنالسـيما ؛كانـت مـن عنـد املرتبـة غري  الصحفهذهىلإالذهيبيشرومل
،احلديث النبوي الشريف والسرية   تدوينومنعا،وأحرقاهاالسنةمجعاقدالشيخني

والكتابـة الروايةعلىأميةبينحكامرههمكأحىتنهجاملهذاعلىالناسزالوما
.ــالزهريعنبيانهمركماــ

مـن خـرج ممـا هـي الكتـب وبـاألحرى ،الـصحف هـذه أنعلـى يدلوهذا
إىلفعمـدت ،الـشيخني رأيتـرى الكانـت الـيت ،عليهم السالم البيتأهلمدرسة
عنـها خـذ فأُ، صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       األكـرم الـنيب عهـد منـذ والتصنيفالتدوين
بقـي مـا تـدوين يف  الذهيبهمعدالذينأولئكفذهب،والتصنيفالتدوينظاهرة

اهللاكعبـد صلى اهللا عليه وآله وسلم   اهللارسولأحاديثمنوأبنائهمنيالتابعيكرةاذيف
عـن ناهيـك العـاص بنعمروبناهللاوعبدعمربناهللاوعبد،  الزبريبنعروةبن
البيـت ألهـل املعارضـة اجلبهةأقطابهمؤآباكانالروايةنقليفالرموزهؤالءأن
.ليهم السالمع

:وعليه
النبوةعصرمنذبدأقدكانعليهم السالم البيتأهلمدرسةيفالتصنيففإن

ـ   بعـد أبـد غريهـم عندالتصنيفنإوــ   والسالمالصالةآالفوآلهصاحبهاعلىـ
.السننيهذهمروربعد)٢(صنفمنأوليففختلاقدنهإو،عاماومخسنيمائة

            
؛ النجـوم الزاهـرة البـن تغـري     ٢٢٩و١٥١، ص ١ج  : تذكرة احلفـاظ لـشمس الـدين الـذهيب        ) ١(

.٣٥١، ص ١ج : بردي
.٢٣ص : الكتب للتربيزيةمرآ) ٢(
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النبوةعصريفعليهم السالمالبيتأهلمدرسةتصانيف: الثالثةاملسألة
حيـاة يفعلـيهم الـسالم    البيـت أهـل مدرسـة يفالتـصنيف مرحلـة بـدأت لقد

.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسول

كتاباصنفمنأولهوعليه الـسالم  اًعلياإلمامأنإىلالرواياتأشارتفقد
هــذاوأن،اهللا عليــه وآلــه وســلمصــلى اهللارســولحيــاةيفذلــكوكــان،مإلســالايف

عليـه  علـي اإلمـام وخبـط صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       اهللارسولإمالءمنكانالكتاب

أرشحـىت النـاس إليـه حيتـاج مـا علـم فيهو،  املعصومنيأوالدهعندوكان،  السالم
علـيهم الـسالم   ، ويعد هذا الكتاب من حيث التصنيف يف مدرسة أهل البيت            اخلدش

.ولالكتاب األ

مـوارد يفعنـه ورووا،  عليـه شـيعتهم بعـض عليهم الـسالم  األئمةأوقفوقد
األئمـة نصوقد،  األخبارهليعدلتكمامتعددةكتبعليه السالم لهكانبل،  شىت

.واحلراماحلاللمنالناسإليهحيتاجمافيهالكتابهذاأن، عليهم السالم

ـــ أي   سـألته : قـال ،  مـسلم بـن حممـد عـن بإسنادهالبصائركتابففي
ـ   عليه السالم اإلمام الصادق    ، العلممنهوأجوامع؟  بلغماالعلممرياثعنـ

الطـالق مـن النـاس فيهـا يـتكلم الـيت األمـور هذهمنشيءكلتفسريفيهأم
.؟والفرائض
: عليه السالمفقال


)١( 

            
.١٦٤ص : بصائر الدرجات للصفار) ١(
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اهللاعبدأبامسعت: قال،  أبيهعنأيوببناهللاعبدعنبإسناده: أيضاوفيه
:يقولعليه السالم


 

:قالمث: قال
)١( 

البـصائر يفمـا عليهشيعتهمأوقفواقدعليهم السالم األئمةأنعلىيدلومما
عليـه  جعفـر بـه فجـاء عليبكتابعليه الـسالم  جعفرأبودعا: قال،  امللكعبدعن

إذاالرجـل ـار مـن هلنليسالنساءإن: فيهفإذا،  مطويالرجلفخذمثلالسالم
:عليه السالمجعفرأبوفقال.ءشيعنهاتويفهو


)٢( 

.الناسبنينشرهدونالكتابفائدةما: قيلفإن
مـن كـثريا منـه روواوقدعليهم السالم املعصومنياألئمةبنيمنشورهو: قلنا
.أوالوهذاإليهيشريواملوإنحىت، األحكام

لـم عألذاعـوا النـاس مـن أذى     عليهم الـسالم  البيتأهلأئمةنِمألو: اانيوث
علـيهم احلـرب إعـالن مـن األئمةعليهكانالذياحلالولكن،بينهمالكتابهذا

ـ  وحماصرم صـلى  حممـد آلعلومنشريفاملضيعناللبيبلتغينــبيانهمركماـ

.الناسعامةبنياهللا عليه وآله وسلم
            

.١٦٥ص : بصائر الدرجات للصفار) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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يفظهــرمــاأولالصــنفمــاأول(يفالكــالمأنذلــكإىلفينــض: ثالثــا
.)١()وشاعالناس

فيجـب وإال،  النـاس مجيـع عنـد يكونأنيلزمالالكتابشهرةإن: (رابعا
.)٢()نسختهيشتهرملماذكرعدم

قـسرا أخـذه مـن اخلـوف هوالكتابنشرمنعتاليتاملوانعمننإ: خامسا
بنيوالفرقمنهم، صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبمواريثالعباسبنوطلبماكمنهم
بئـ اغوالاألئمـة مـن املـشهور رهالظـا بـني كـالفرق املواريـث وسائرالكتابذلك
.األسبابمن وغريها، )٣()منهم

رسـول حيـاة يفعليـه الـسالم    علياإلمامكتبهالذيالكتابهذايكون؛إذن
.األولالكتابهواهللا عليه وآله وسلمصلى وبإمالئهاهللا

 

، عليـه الـسالم   طالـب أيببـن علـي املـؤمنني أمرياإلمامإمالءمنالكتابهذا
.القرآنعلومأنواعمننوعاستنيفيهذكروقد

عقـدة بـن ،  سـعيد بـن حممـد بـن أمحـد ،  العبـاس أبـو احلـافظ رواهوالكتاب
.)٤(عليه السالمالصادقاإلمامعنبسنده، )هـ٣٣٣سنةملتوىفا(لكويفا

            
.٣٣ص : مرآة الكتب للتربيزي) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
رمحـه  ؛ حبـار األنـوار للعالمـة الـسي          ٣٢١، ص   ١، القسم   ١ج  : أعيان الشيعة حملسن األمني   ) ٤(

.٣، ص ٩٣ج : اهللا
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:كاآليتوهي، اإلماميةحمدثيرلكباتعودأخرىطرقوللكتاب
تــوىفامل(القمــياألشــعريخلــفأيباهللاعبــدبــنســعدالقاســمأبــوــــ١

.)١()ومنسوخهالقرآنناسخ: (وهوآخرعنوانحتت)هـ٣٤٦
ــ ٣٦٠املتـوىف (،  يدادالبغـ الكاتـب ،  زينـب أيببـن مإبراهيبنحممدــ٢ ) ه

.)٢()النعماينتفسري: (عنوانحتت، رمحه اهللالكليينالشيختالميذأحدوهو
املتـوىف (املوسـوي احلـسني بـن علـي ،  رمحـه اهللا  املرتـضى الشريفالسيدــ٣

.)٣()القرآنيفواملتشابهاحملكم: (عنوانحتت) ـه٣٤٦

 

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسـول حيـاة يفصنفالذيالثالثالكتابأما

.األخبارعليهدلتكماعليه السالمعليلإلمامأيضاوهو) اجلامعةكتاب(فهو
مسعته: عليه السالم الصادقاهللاعبدأيبعن  أيب بصري،   عنالصفارروىــ١

:عليه السالمفقال، )٤(فتياهيفشربمةابنذكروقديقول


)٥( 
            

١٥، ص ١ج : رمحه اهللا؛ حبار األنوار للعالمة السي ٤٦٧برقم ١٧٧ص : رجال النجاشي) ١(
.٨، ص ٢٤ج : ؛ الذريعة للطهراين٣٨٢، ص ٨٤ــ  ج ٤٠، ص ٩٢ــ ج ٣٢و

.٣، ص٩٣ج : رمحه اهللا؛ حبار األنوار للعالمة السي ٣٦٥، ص ٣ج : مستدرك الوسائل للنوري) ٢(
.١٥٥و١٥٤، ص ٢٠ج : الذريعة للطهراين) ٣(
هو عبد اهللا بن شربمة بن طفيل بن حسان الضيب الكويف، فقيه العراق، وقاضـي الكوفـة املتـوىف    ) ٤(

. ٣٤٧، ص ٦ج  : سـري أعـالم النـبالء للـذهيب       . ٦٥ص  : مـشاهري علمـاء األمـصار     (١٤٤سنة  
.٢١٥، ص ١ج : شذرات الذهب

.١٤٨ص : البصار للصفار) ٥(
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:يقولعليه السالماهللاعبدأبامسعتقال، شيبةأيبوعنــ٢


)١( 

علـى الشـتماله ،األولالكتـاب هـو اجلامعـة كتـاب بـأن البعضيتوهمالو
يفعليـه الـسالم   الرضـا اإلمـام كتبـه الـذي الكتـاب منيظهرحسبما،أخرىعلوم
ضـد علىيدالنواجلامعةاجلفرأنمنعليه السالم لواليتهاملأمونكتبهالذيالعهد
.وغريهااجلامعةإىلإياهتقسيمهممسعتقدالذي، )٢(ذلك

 

علـيهم  النبويـة العتـرة أئمـة عنـد اجلفـر كتـاب وجـود يفاألخبـار استفاضت

الوعـاء علـى يطلـق تارة،  إطالقنيلجفرلأناألخبارهذهمنيفهموالذي؛  السالم
كتـب الـذي اجللـد علـى يطلـق وتارة،  املواريثبعضفيه،  وأمثالهكاجلرابالذي
.العلومعليه

ففيـه راألمحـ أما،  وأبيضأمحرهورااألخبعليهدلتكما،  األولواإلطالق
.)٣(وصحائفكتبففيهاألبيضوأما، صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولسالح

:هيالكتابهذاعنحتدثتاليتالرواياتومن

:يقولاهللاعبدأبامسعت: قال، العالءأيببناحلسنيعنــ١

 
            

.١٤٩ص : بصائر الدرجات) ١(
.٣٤ص : مرآة الكتب للتربيزي) ٢(
.٣٥ص : مرآة الكتب للتربيزي) ٣(



 ة والسرية النبويةالشيع...............................................................................................١٣٨

:لَاقَِفيِهٍءشيفَأَيقُلْتقَالَ





 

:قَالَ؟ اَألحمِرالْجفِْرِفيٍءشيوأَي:قُلْتقَالَ

)١( 
ميـأل الـذي عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الـشريف        حممدآلمهديظهورإىلةارإشأي

.وجوراظلماملئتكما،وعدالقسطااألرض

قـال ،  احلـسن اهللاعبـد مـع لهكالممجلةمن،  عليه السالم الصادقوعنــ٢
... :عليه السالماإلمام



)٢( 

أي،  كتـب فيهكاجلرابرثوجلداجلفرأنهواحلديثهذامنيفهموالذي
النـاس حيتـاج مـا علـم عليهمكتوبنفسههوأنهكما،  الكتببعضعلىحيتوي

.وحرامحاللمنإليه
            

، ٥ج: ملوىل حممد صاحل املازندراينايفشرح أصول الك. ٣، ح ٢٤٠، ص ١ج : الكايف للكليين) ١(
.٥١٩، ص ٢٨ج : شرح إحقاق احلق للسيد املرعشي. ٣، ح ٣٣٩ص 

، جامع األحاديث يف اجلـزء الثـاين، البـاب          ١٧٦ص  : بصائر الدرجات حملمد بن احلسن الصفار     ) ٢(
.٧٤، ح ٤٢، ص ٢٦ج : رمحه اهللاحبار األنوار للعالمة السي . ١٤
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وقـد ،  عليـه الـسالم   طالـب أيببـن يعلنياملؤمنأمريتصنيفمنالكتابهذا
عـن املدرسةهذهرواةهنقلماوكل،  منهبعضا،  عليهم السالم البيتأهلأئمةروى
.)٢(عليه السالماملؤمننيأمريإىلمستندفهوالدياتيف)١(ناصحبنريفظأصل

 

علـي لإلمامالصحيفةكتابذكرعلىاإلسالميةاملدارسمنكثرينصلقد
.اأيضعليه السالمعلياإلمامتصنيفمنالكتابنويكوذا، عليه السالم

: عليـه الـسالم   لعليقلت: قال،  جحيفةأيبعنبإسنادهالبخاريأخرجفقد
:قال؟ كتابعندكمهل

 
:قال؟ الصحيفةهذهيفوما: قلت، قال

)٣( 
.القضاءيفأحكامامجعقدابالكتيكونوذا

ــ  ٨٢سنةاملتوىف(ليلىأيبابنوروىــ٣ بـن احلـسن سـأل نـه أ،  )م٧٠١/ه
.؟الفضلأويل: أي، اخلياريفوالدهرأيعنعليهما السالمطالبأيببنعلي

            
أصله كويف، نشأ ببغداد، وكان ثقة يف حديثه، صدوقاً، له          «: شي يف رجاله قائالً   ترجم له النجا  ) ١(

احلـدود، اجلـامع    (كتاب الديات، رواه عدة من أصحابنا وذكر له من الكتب أيـضاً             : كتب، منها 
.»٢٩٠ص: رجال النجاشي، باب الظاء«، )للحالل واحلرام

.٥١ص : مرآة الكتب للتربيزي) ٢(
، باب ٧٣، ص ٤ج : فتح الباري البن حجر. ٣٦، كتاب العلم، ص    ١ج  : صحيح البخاري ) ٣(

.حرم املدينة
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.)١(ذلكيفعليآراءتضمصفراءصحيفةمنهوأخرجبصندوقفأمر

صـلى اهللا عليـه وآلـه       اهللارسـول ةاحيـ يفصـنفت الـيت الكتـب جمموعهوفهذا

صـنفت اليتالكتبأما،عليهم الـسالم  النبويةالعترةمدرسةنتاجمنوكانت،وسلم
علـيهم الـسالم   النبويـة العتـرة مدرسـة يفصلى اهللا عليه وآله وسـلم     اهللارسولوفاةبعد

ــ ١١(عاممنذأي،  ونصفقرنخاللكتابانيومخسثالثةفكانت ــ ١٥١إىله )ه
ابتـدأ قـد الفكـري النتـاج هـذا فيكونإسحاقابنحممدفيهاتويفاليتالسنةوهي

إسـحاق البـن واملغازيالسريبتصنيفوختمعليها السالم فاطمةمصحفبتصنيف
:اآلتيةاملسألةيفسنتناولهماوهورمحه اهللا

وفاةبعدعليهم السالمالبيتأهلمدرسةتصانيف: الرابعةاملسألة
 صلى اهللا عليه وآله وسلمهللارسول

 

، صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسـول وفـاة بعدصنفتاليتالكتبأولوهو
بـني اإلسـالمية املـدارس منكثرييفعنهاحلديثكثرعليها السالم فاطمةومصحف

.اهللاكتاببنبذواالاموالسخريةالنفي

، املصحفهذاأهلنعوردماهواملصحفهذاعنمعرفتهكنميماوخري
.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولآلعلىوجتٍنشبكيففهواءالبيانهذاعداأما

أبـا مسعـت : قـال ،  عثمـان بنمحادعنالصفاررواهمااألحاديثهذهفمن
:يقولعليه السالماهللاعبد

            
.٣١٦، ص ١ج : العلل ألمحد بن حنبل) ١(
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:قَالَ؟فَاِطمةَمصحفوماقُلْتقَالَ





 
 




)١( 
رسـول آللفـضال يرونالنممالبعضعقولعلىغريبااحلديثيبدووقد

واملرسلنياألنبياءسيدلبضعةاملالئكةحتديثواستهجانصلى اهللا عليه وآله وسلماهللا
حتـديث حـول كـثرية صورايعطيالكرميالقرآنأنحنييف.صلى اهللا عليه وآله وسلم    

.عليها السالمعمرانبنتكمرميعديدين، ألشخاصاملالئكة

>rstuvwxyz{
|}<)٢(.

 :تعاىلقالعليه السالممبراهيإزوجةويف
            

، ط منـشورات األعلمـي، طهـران ـــ     ١٨، ح   ١٤، البـاب    ١٧٧ص  : بصائر الدرجات للصفار  ) ١(
. ران ــ إيران، ط دار الكتب اإلسالمية، طه٢٤٠، ص ١ج : رمحه اهللالكايف للكليين . إيران

.٤٢: سورة آل عمران، اآلية) ٢(
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:تعاىلقالموسىأمويف

>./01<)٢(.

ملـن املالئكـة حتـديث حقيقـة عـن تتحـدث الـيت الكرميـة اآليـات منوغريها
.ومنهبفضلهاهللاخصهم


 

الـذي الروحـي اجلـاثليق خـرب يفرضي اهللا عنه  سلمانروايةيتضمنوالكتاب
.)٣(صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيببعدومالرملكبعثه

 

بتـشيعه عـرف الـذي الغفـاري ذرأبـو املنتجـب الـصحايب صنفهكتابوهو
الـيت األمـور فيهـا يـشرح ذرأليبةخطبـ علـى الكتـاب ويتضمن،  بيتهوأهللعلي

.)٤(صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولوفاةبعدحدثت
            

.٧٣ـــ ٧١: سورة هود، اآلية) ١(
.٧: سورة القصص، اآلية) ٢(
.٨٠ص : فهرست الشيخ الطوسي) ٣(
.٥٧ص : فهرست الشيخ الطوسي) ٤(
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)١(
 

: وقال، الصاحلالسلفمنالنجاشيعده
رمحـه  املطلـب عبدبنللعباسوكانأسلموامسه،  اهللارسولموىلرافعأبو«

بإسالمصلى اهللا عليه وآله وسلمالنيببشرفلما، ه وسلمصلى اهللا عليه وآلللنيبفوهبهاهللا
.أعتقهالعباس

إىلوهـاجر مبكـة قـدميا أسـلم قـد رافعأبووكان،  )إبراهيم(امسهإن: وقيل
عليه السالماملؤمننيأمريولزممشاهدهصلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبمعوشهد، املدينة

مالـه بيـت صـاحب وكـان ،  حروبـه معـه وشهد،  الشيعةخيارمنوكان،  بعدهمن
أيببـن معاويـة خـرج وملـا ؛املـؤمنني أمـري كاتبـا »وعلي،اهللاعبد«بناهاو،  بالكوفة
قام،عليه السالم طالبأيببنعلياإلماماملؤمننيأمريحلربوالزبريوطلحةسفيان

وهـو ،عليـه الـسالم   علـي املـؤمنني أمـري مـع وخرجخبيربوأرضهمرتلهفباعرافعأبو
.)٢(سنةومثانونمخسلهكبريشيخيومئذ

إسنادهوساق، والقضاياواألحكامالسننكتابرافعوأليب: (النجاشيقال
أيببـن عليعن،  رافعأيبجدهعن،  أبيهعن،  رافعأيببناهللاعبيدبنحممدإىل

إىلالكتـاب وذكـر ... الـصالة أوليفقـال صـلى إذاكـان أنـه : عليه الـسالم  طالب
، واحلج،  مووالص،  الصالةكباب،  الفقهيفعديدةأبوابعلىيشتملوهو،  آخره

.والقضاء
            

، بعنــوان ١٦٢ــــ ١٥٩، ص ١ج : قــدس ســرهأنظــر معجــم رجــال احلــديث للــسيد اخلــوئي  ) ١(
).إبراهيم أبو رافع(

.١٦٢ــ ١٥٩، ص ١ج : معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي) ٢(
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، املبـارك جعفـر بـن حممـد بـن زيـد أيـضا الكـوفيني مـن النسخةهذهوروى
بـن حـسن حـدثنا : قـال ،  احلـربي احلكـم بـن احلـسني عن)الياسأيبابن(بـيعرف
بـن اهللاعبـد نأ: (رافـع أيبزوجةسلمىعنسعدابنوروى.)١()بإسنادهحسني
صـلى اهللا عليـه     الرسـول أعمالبعضالصحايبرافعأيبزوجهاعنكتبقدعباس

.)٢()ألواحعلىوآله وسلم


 

،العقيـدة أجـل مـن اجلهـاد أعمـدة وأحـد ،)٣(التـشيع رمـوز مـن اًرمـز كان
صلى اهللارسولعلىوفد، دمشقمدينةيفاإلسالمرأس ينصب يف   وصاحب أول   

مــرجيفسـفيان أيببـن معاويـة قتلـه وشـهد معركـة القادســية  ،اهللا عليـه وآلـه وسـلم   
.يديهعلىاهللافتحهقدكانالذيعذارى

عليه طالبأيببنعليمنالرباءةمعاويةجندعليهعرضحينماالقائلوهو

وادفنـوين  ال تطلقوا عين حديداً وال تغسلوا عين دما    «:عنهراجاإلفمقابل)٤(السالم
، واهللاأمـا ،  هللاحلمـد (: ، وقـال  )٥(»هيف ثيايب، فإين الق معاوية باجلادة وإين خماصم       

            
.٦٥ــ ٦١، ص ١ج : رجال النجاشي) ١(
.١٢٣، ص ٢ج : الطبقات البن سعد) ٢(
.٨١٢، ص٢ج: ؛ الغارات للثقفي٣٣، ص٢ج: األصابة البن حجر) ٣(
.٢١٨، ص١٢ج: تاريخ مدينة دمشق البن عساكر) ٤(
: ؛ املـستدرك علـى الـصحيحني للحـاكم النيـسابوري          ١٢١، ص ٥ج: االستذكار ــ ابن عبـد الـرب      ) ٥(

؛ ٢٣١، ص١ج: ؛ االستيعاب البن عبـد الـرب  ٣٣، ص٢ج: ؛ اإلصابة ــ ابن حجر ٤٧٠، ص ٣ج
.٤٨٨، ص٣ج: ؛ الكامل يف التاريخ البن األثري١٩١، ص٤ج: تاريخ الطربي
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.)٢()مصفوداإليهااليوميبأتىمث، اهللاسبيليف)١(كالانبحمسلمألولإين

وأرسـلت   .وأصـحابه ولدهمع،شهيداربهإىلومضى،صربااهللارمحهفقتل
.معاوية بن أيب سفيان يف الشامإىلرؤوسهم 

ـ  معروفاثقةوكان عليـه  علـي اإلمـام غـري عـن يـرو ومل،  ــ والتقوىبالورعـ

.)٣(عليه السالمعليحديثفيهاصحيفةعندهوكانت، شيئاالسالم

 

،)٤(عليـه الـسالم   املـؤمنني أمـري مـن صـحبة لـه كانـت ،  الشيعةخيارمنتابعي
،والـصالة ، الوضـوء : الفقـه منفنونيفكتاباومجع،  كثرياوحفظ،  لهكاتباوكان
.)٥(األبوابوسائر

 

.)٦()اهللاعبيد(اهومس، رافعأيب،أبيهترمجةيفالنجاشيذكره
            

، )رضـي اهللا عنـه    (الضمري يعود على قرية عذارى اليت استشهد فيها حجـر بـن عـدي الكنـدي                  )١(
).٨١، ص٢ج: الغارات: انظر(

، ٦ج  : الطبقات الكربى حملمد بـن سـعد      . ٨١٠، ص   ٢ج  : الغارات إلبراهيم بن حممد الثقفي    ) ٢(
، ٢١٨، ص   ١٢ج  : تاريخ مدينة دمشق البن عساكر    . ، ط دار صادر، بريوت ــ لبنان      ٢١٩ص  

.ط دار الفكر، بريوت ــ لبنان
.٢٢٠، ص ٦ج : عدالطبقات الكربى البن س) ٣(
: نقــد الرجــال للتفرشــي. ١٥٩، ص٤ج: جممــع الرجــال. ١٠٢ص: انظــر رجــال العالمــة احللــي) ٤(

.١٠٠، ص٢ج: ف املقال لعلي الربوجرديطرائ. ٥٥١، ص ١ج: جامع الرواة لألربلي. ٢٢٥ص
.٦٢، ص ١ج : رجال النجاشي) ٥(
.٢١٤ص : نقد الرجال للتفرشي. ٦٢، ص ١ج : رجال النجاشي) ٦(
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أمـري قـضايا كتـاب (هـو األول،  كتـابني رمحـه اهللا  الطوسيالشيخلهذكروقد
.)عليه السالماملؤمنني

وصــفنياجلمــلاملــؤمننيأمــريمــعشــهدمــنتــسميةكتــاب(: والثــاين
.)١()والنهروان


 

التمـسك صورأروعضربواالذين،  عليهم السالم البيتأهلمدرسةأعالممن
عـشر الظـاملون منـه يأخـذ أندون؛العـذاب حتمـل علـى واجلـالدة والصرببالعقيدة

.خنلةجذععلىوصلبهورجليهيديهقطعهممنالرغمعلى، يأملونمامثقال

العلمطالبفكان،إيلّفليأِتحممدآلعلوميتعلمأنأرادمننادييفكان
مـن ومنـهم ،  يقولماينسخمنفمنهم،  عليهمصلوبوهواجلذعحولجيتمعون

إليـه جـاءوا الـصنيع هـذا منهالظاملونرأىفلما.يسمعماحفظعلىاملنظرأجربه
.جهعلىسارومن،هأسالفو،اهللافرمحه، )٢(برمحبطنهوبقروا،لسانهفقطعوا

والطوسـي ،  رجالـه يفالكشيعنهنقلفقداحلديثيفصنفهالذيكتابهأما
كتـاب يفوجـدت : (يقـول مـا وكـثريا ،املـصطفى بشارةيفوالطربي،)٣(األمايليف

.)٤()التمارميثم
            

.١٠٧ص : الفهرست للطوسي) ١(
بشهادة ميثم وصـلبه،     عليه السالم ، باب اخباره    ٤١ج  : رمحه اهللا حبار األنوار للعالمة السي     ) ٢(

.، ط دار إحياء التراث العريب، بريوت ــ لبنان٣٤٦ص 
.١٤٧، ص ١ج : األمايل للطوسي) ٣(
.٣٢٦ص: لرمحن ملريزا حسني النورينفس ا. ٥٢ص: الكتب للتربيزيمرآة. ٢٨٣ص: تأسيس الشيعة) ٤(
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ه عليـ علـي اإلمـام أصـحاب منيلطوساالشيخعده،  )ظاملبنظامل(وامسه

بـن ظـامل : (قـائال علـيهم الـسالم   احلـسني بـن وعلـي واحلـسني احلسنواإلمامالسالم
.)١()الدؤيلاألسودأبوويكىن، عمرو

.)٢(املسلمنيعندمعروفبالنحوصنفهالذينوكتابه


 

:يوسالطشيخوالالكشيقال
عليـه  املـؤمنني أمـري صـاحب الكـويف العـامري مثاهلـاليل قـيس بـن سليمهو

.)٣(صادقبأيبوكناه، أيضاعليه السالمالباقرأصحابمنوعده، السالم

أصحابويف،  عليه السالم املؤمننيأمريأصحابمناألولياءمنالربقيوعده
، عليهمـا الـسالم   علـي بـن احلسنياهللادعبوأيب،عليه السالم عليبناحلسنحممدأيب

.)٤(عليهم السالمبالطأيببنبن علي احلسنيبنعليوأصحاب
اهللارسـول وفـاة بعـد باإلسـالم عصفتاليتاألحداثقيسبنسليمشهد

أمـري اإلمـام مـن كـالً فيهـا وجـاور األحـداث هذهوسجل،صلى اهللا عليه وآله وسلم    
شـــهادامنودو،الغفــاري ذروأيب) الفارســي (وســلمان عليــه الــسالم  املــؤمنني 

.عصرهحكامبهيعلمأندون، أحداثمنجرىملاوتفسريام
            

.١٨٧ــ ١٨٦، ص ١٠ج : قدس سرهمعجم رجال احلديث للسيد اخلوئي ) ١(
.٤٤ص : مرآة الكتب للتربيزي) ٢(
.٢٢٧، ص ٩ج : معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي) ٣(
.املصدر السابق) ٤(
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وخباصـة ــعليه السالم عليشيعةيطاردونوأخذواأميةبنوتسلطأنوبعد(
اختفـى ،  ليقتلهمعليه السالم عليأصحابمنبقيمنيتتبعاحلجاجكانــحينما
ولـشدة ؛والبـصرة والكوفـة واملدينـة ومكةجندبنيمابلدإىلبلدمنوتنقلسليم

.أسفارهيفمعهحيملهكانكتابهعلىحرصه

أصـدقائه أحـد بيتيفوهناك،  جاننوبندإىلووصلفارسأرضإىلعربمث
بالـسر البـوح مـن البـد وكـان ،  األجـل وجـاءه املـرض بهحط»عياشأيببنأبان«

أحـداث حقيقـة لـه وكـشف ،  ميـان األأبـان علـى فأخـذ ،  أهلـها إىلاألمانةوإيصال
.أهلهإىلليوصله، عندهوأودعه، الكتابعليهوقرأ، وسجلهاوشاهدهاعاشها

علمـاء إىلسـليم وفـاة بعـد الكتـاب ومحـل ،  ةنـ األماعلـى أبـان حافظوقد
نسخهوانتشرتالصعبةالظروفتلكرغموالعلماءالرواةبعضفنسخه،  البصرة

.)١()إليناوصلحىت.. جيالاألعربمنهم

القـرن منـذ الكتـاب هـذا اشـتهر (فقـد قـيس بـن سليمصنفهالذيالكتابأما
اختـصارا عنـه يعـرب مـا وكـثريا ،  )اهلـاليل قيسبنسليمكتاب(بـهذايومناوإىلاألول

الكتابمسىمنوأول»السقيفةكتاب«و،»سليمبأصل«يسمىورمبا،)سليمكتاب(بـ
القـدماء لـسان علـى سـم اإلـذا الكتـاب ذكـر وجـرى ، عليه السالم ادقالصاإلمامبه

.رمحهم اهللا مجيعاًآشوبشهروابن، الطوسيوالشيخ، املفيدوالشيخ، كالنعماين

والقاضـي ،  دامـاد واملـري ،  الثـاين دالشهيو،  احلليكالعالمةاملتأخرينوكذلك
، حسنيحامدواملري، بحراينوال، السيوالعالمة،  العاملياحلروالشيخ،  التستري
.رمحهم اهللا مجيعاًالطهراينوالعالمة، النوريواحملدث

            
.١٣املقدمة ص : كتاب سليم بن قيس، حتقيق حممد باقر األنصاري) ١(
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السبكيكالقاضيــاجلماعةــعلماءألسنةيفسماالبنفسيعرفكانكما
.)١()مغريهو، آباديوالفيض، احلديدأيبوابن، رمحه اهللا


 

عليـه الـسالم   علـي اإلمامبناحملمدإنسعدابنأوردهااليتالروايةيفالظاهر

مهـدي بـن الرمحنعبديرويهكانماوإن،األحاديثمنجمموعةفيهصنفاكتاب
.)٢(ةواملشافهالسماعطريقعنالالكتابهذامنهوإمناعنه

 

أيببـن علياملؤمننيأمريعنرواهالذيواألحكاموالقضاياالسننكتابله
.)٣(عليه السالمطالب

فيكتب،والقلمالدواةمعهحيملكانأنه، الرواياتبعضخاللمنويظهر
:عليهيدلومما، يكتبمافسرعان،فظحيمايتركالكانأنهأو،مباشرة

أيببـن علـي املؤمننيأمريخطب: قالأنهالسبيعيإسحاقأيبعندرواهما
ومـا ،  صـفته حـسن مـن النـاس فعجب،العصربعدخطبتهيوماعليه السالم طالب

.جاللهجلاهللاتعظيممنذكر

.؟حفظتهاماأو: للحارثفقلت: إسحاقأبوقال
            

.٢١املقدمة ص : كتاب سليم بن قيس، حتقيق حممد باقر األنصاري) ١(
: ذيب التهـذيب البـن حجـر   . ٢٣٣، ص ٦وج ٧٧، ص ٥ج : الطبقات الكربى البن سعد   ) ٢(

.٩٤، ص ٦ج 
.١٧٢، ص ٥ج : معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي) ٣(
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.كتبتهاقد: قال

.)١(كتابهمنعلينافأمالها


 

زيـن احلـسني بـن علـي اإلمـامني صـحب ،  زمانـه يفالـشيعة وجوهمنكان
.عليهما السالمالباقرعليبنحممداإلماموولدهالعابدين

.)٢()التفسريكتابوله، الثقاتالنجباءمن: (فقال، الندميابنذكره


 

احلجاجقتلهممنآخروهو،الدعوةمستجابوكان،التشيعرموزأبرزمن
مـن أحـدا يقتـل الأناهللادعـا قـد وكان،  عليه السالم طالبأيببنعليشيعةمن

.دعاكمافكانفيهالهتيقاليتالطريقةبنفساجاحلجيقتلأناهللادعىكما، بعده

:فكان

>!"#$%&'(<)٣(.

أيببـن علـي املـؤمنني أمـري مـن الرباءةعلىالشهادةاختارواالذينأحدفهو
.عليه السالمطالب

            
ط منـشورات مجاعـة   ، ١، بـاب التوحيـد ونفـي التـشبيه، ح        ٣١ص  : كتاب التوحيد للصدوق  ) ١(

.املدرسني يف احلوزة العلمية، قم ــ إيران
.٣٦ص : الفهرست البن الندمي) ٢(
.٢٣: سورة األحزاب، اآلية) ٣(
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شـديد ،  عبـاس بن  اهللاعبدتالميذأبرزمنعليهتعاىلاهللارضوانكانكما
.وينهوتداحلديثبكتابةاالهتمام

:عليهلديومما

: قالأنه، رمحه اهللاعنه، سعدابنروىــ١

نعلـي يفوكتبـت ،  أمألهـا حـىت صـحيفيت يففكتبت،  عباسابنأتيترمبا(
يـسأله ال،  أرجـع حـىت حـديثا أكتبفلمأتيتهورمبا،  كفييفوكتبت،  أمألهاحىت
.)١()شيءعنأحد

يفعباسابنعندأكتبكنت(: قالأنه، عنه، سننهيفيمالداروروىــ٢
.)٢()نعلييفوأكتب، صحيفة

وكـان لـيال ،  مكةطريقيف،  عباسابنمعأسريكنت: (اهللارمحهوقالــ٣
.)٣()فأكتبهفأصبح، الراحلةواسطةيففأكتبهباحلديثحيدثين

، )٤(النـدمي ابـن ذكـر كمـا الكـرمي القـرآن تفـسري يففهوصنفهالذيكتابهأما
.)٦(اوغريمه، )٥(سعدوابن

            
.٢٥٧، ص ٦ج : الطبقات البن سعد) ١(

.٥٠٦، ح ١٠٥، ص ١ج : يمسنن الدار) ٢(

.٧٢، ص ١ج : جامع بيان العلم. ٥٠٥و٥٠١، ح ١٠٥، ص ١ج : سنن الدارمي) ٣(

.٣٧ص : الفهرست البن الندمي) ٤(

.١٨٦و١٧٩، ص ٦ج : الطبقات البن سعد) ٥(

: تقريـب التهـذيب  . ١٩٨، ص ٧ج : انظر ذيب التهذيب البن حجر، ترمجة عطاء بن دينـار         ) ٦(
.٥١٩، رقم ٢٣٧ص : جامع التحصيل للعالئي. ١٨٨، رقم ٢١، ص ٢ج 
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.)١(اإلرجاءيفكتابا: سعدابنلهذكر

احلـق إىلاهلـادي احلـسني بـن حيـىي عليـه ردوقـد ،  اجلـرب : يفآخركتابوله
بـن احلـسن علـى واالحتجـاج الـرد كتابمساهكتابيف)هـ٩٨سنةتويف(الزيدي

.)٢(عليهاردمث، مسألةكليفاحلنفيةبنحممدابنكتابنصوأوردحممد

 

بـن زيـد : وقالعليه السالم املؤمننيأمريأصحابيفرمحه اهللا الطوسيالشيخذكره
.)٣(وغريهاواألعياداجلمعيفملنابراعلىعليه السالماملؤمننيأمريخطبكتابلهوهب

عنـه روىولقد،)٤(عليه الـسالم  املؤمننيأمريأصحابيفرمحه اهللا الربقيوعده
.احلديث، عشراالثينأبوابيفاخلصاليفالصدوق


 

: وقـال ، النجاشيذكره، الصاحلنيسلفنامن: (قدس سـره  ياخلوئالسيدقال
، بعـده وعمـر ،عليه الـسالم  املؤمننيأمريخاصةمنكان،  ااشعينباتةبناألصبغ
.ابنهدمحمإىلعليه السالمووصيتهاألشترعهدعنهوروى

            
.٢٣٧، ص١ج : التراث العريب لفؤاد سزكنيتاريخ . ٣٢٨، ص ٥ج : الطبقات الكربى البن سعد) ١(
.٣٠٣ــ ١١٧، ص ٢ج : رسائل العدل والتوحيد حملمد عمارة) ٢(
.٣٠٣، رقم ٩٧ص : الفهرست للطوسي) ٣(
.٣٧٤، ص ٨ج : معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي) ٤(
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عليـه  املـؤمنني أمـري خاصـة مـن األصـبغ كان: رمحه اهللا الطوسيالشيخوقال

والهملـا عليـه الـسالم   املـؤمنني أمـري إليـه عهـده الذياألشترمالكعهدوىرالسالم
.احلنفيةبنحممدابنهإىلعليه السالماملؤمننيأمريوصيةوروى،مصر

.)١()عليه السالماحلسنياإلماممقتل(وهوــرواه عباس ــآخركتابوله

.كتبثالثةصنفقدنباتةبناألصبغنويكوذا


 

، ومناجاتـه ، عليـه الـسالم   ألدعيتـه جـامع كتـاب هـو السجاديةالصحيفةكتاب
علـى يـدأب عليـه الـسالم   وكـان ،  خمتلفـة وأوقـات مناسباتيفااهللايدعوكاناليت

.قةاحلاإلسالميةاملعارفلبابمن، رفيعةعاليةمضامنيعلىتويحتوهي، تالوا

علـى اإلمامأماله،  قبولهعلىالعلماءأمجعمماوهو،إليهاإلسنادتواتروقد
علـى الباقراإلمامالهمأوقد، عليهم الـسالم زيدوالشهيد،  الباقرحممداإلمامولديه
.)٢(عليه السالمعنهرواةالورواه، عليهما السالمالصادقاإلمامولده

فقـد ؛والعرفانيـة واألخالقيـة القرآنيـة العلـوم خمتلفعلىاحتوتولكوا
آلبزبـور فـسميت ،  العلميـة أمهيتـها لبيانالطاهرةالعترةعنأحاديثفيهاوردت
.)٣(عليهم السالم؛ وأخت القرآن؛ واجنيل أهل البيت صلى اهللا عليه وآله وسلمحممد

            
.٨٦ص : الفهرست للطوسي) ١(
رجــال . ٧٦٨، رقــم ١٩٩ص: الفهرســت للطوســي. ٣٠٣ــــ ٢ص : كفايــة األثــر للخــزاز) ٢(

.١١٤٤، رقم ٤٢٦ص : النجاشي
.٧٦ص: فتح األبواب للسيد ابن طاووس) ٣(
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وهـو ، )١(عليـه الـسالم   العابـدين زيـن اإلمـام صـنفه الـذي الثاينالكتابوهو
يتعلـق مـا كـل عليـه الـسالم   فيـه مجـع وقد  موضوعهيفويتيمنوعهمنفريدكتاب

اًمنـهج يكـون بـذاك وهـو .عليـه ومـا ،لـه ممـا اإلنـسان حـول تـدور الـيت باحلقوق
ها وضـبط هـا   وحفظواالجتماعيـة واألسـرية الشخـصية العالقـات نشأةيفمتكامالً
.للفرداإلسالميالسلوكباينوم، األخالقعلمألساسياتتقدميهعنناهيك


 

رواهـا وقـد ،  باباثالثنيمنوتتكون،  احلجأحكاممجيعضمترسالةوهي
وزيـد ،  عليـه الـسالم   البـاقر حممـد اإلمـام وهمأبنائهمنثالثةعليه السالم اإلمامعن

.رغاألصواحلسني، الشهيد


 

علـى قـرأه وقـد ،  املقـدام أيببـن ثابتالثمايلمحزةأبوعنهرواهكتابوهو
مـن ،  زهـد كـالم فيهـا صـحيفة قـرأت : (رمحـه اهللا  قال،  عليه السالم حياتهيفاإلمام
سنياحلـ بـن علـي أتيـت مث،  فيهـا مـا وكتبـت عليهمـا الـسالم   احلـسني بنعليكالم

.)٢()وصححهفعرفه، عليهاماعرضت، عليهاهللاصلوات
            

: حتف العقول . ٥٦٤ص  : اخلصال للصدوق . ٣٠٦ــ   ٣٠١ص  : ٥٩األمايل للصدوق، الس    ) ١(
.١٣١، ص١١ج : من أبواب جهاد النفس٣باب : الوسائل للحر العاملي. ٢٥٥ص 

.١٣٨، برقم ٦٧ص : الفهرست للطوسي. ١٧ــ ١٤، ص ٨ج : هللارمحه االكايف للكليين ) ٢(
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بـن األصغراحلسنيبنإبراهيمبناهللاوعبد،  الثمايلمحزةأبوعنهرواهوقد
.)١(عليهما السالماحلسنيبنعلياإلمام


 

أبـو مجعـه وقـد ،  عليـه الـسالم   العابـدين زيـن اإلمـام أحاديـث علـى ويشتمل
.)٢()بشريبنحيىيبنداود(وامسه، الكويفالدهقانسليمان




 

وقـد ،  عليـه الـسالم   صـنفها الـيت الكتـب مـن جمموعةعليه السالم الباقرلإلمام
اإلمـام ولـده عنـد رواهـا أغلبـها أنعـن ناهيـك ،  الـرواة مـن جمموعـة عنهرواها

.عليه السالمالصادق
: اخلطيبعجاجحممدقال

مسـع كـثرية كتـب ،  علـيهم الـسالم   احلـسني بـن عليبنحممداإلمامعندكان(
.)٣(بعضهاوقرأ، عليه السالمالصادقجعفرابنهمنهبعضها

:كاآليتوهي
            

.٣٠٠ص : تأسيس الشيعة لشرف الدين. ٢٩٨، برقم ١١٦ص : رجال النجاشي) ١(
.٤١٥، برقم ١٥٧ص : نجاشيلرجال ا) ٢(
.٣٥٥ــ ٣٥٤ص : السنة قبل التدوين) ٣(
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.)١(العبدياجلارودوأبو، املنذربنزيادعنهرواهوقد


 

.)٢(كرميةأيببنخالدعنهرواهاوقال، رجالهيفالنجاشيذكرهوقد

 

.)٣(الكويف، الشيباينأعنيبنزرارةعنهرواهوقد

 

.)٤(الكويفاألنصاري، القاسمبناملؤمنعبدعنهرواه

 
 

الكلــيينالــشيخعنــهرواهــاوقــد، الكوفــةبرحبــةســعدــرصــاحبوهــو
.)٥(بسندين

.)٦(رجالهيفالنجاشيذكرهااليتالكتبمنوغريها
            

إميان الشيعة حملـسن    . ٣٢٧ص  : تأسيس الشيعة لشرف الدين   . ٣٦ص  : الفهرست البن الندمي  ) ١(
.١١٢، ص ١، ق ١ج : األمني

.٢٨٦ص : تأسيس الشيعة لشرف الدين) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.٣٨٥ص : تأسيس الشيعة) ٤(
.٥٥ــ ٥٢، ص ٨ج : رمحه اهللالكايف للكليين ) ٥(
.٣٩٧، برقم ١٥١وص ٤٦٧، برقم ١٧٨ص: رجال النجاشي) ٦(
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، الواسـطي خالـد أبـو منـه مسعـه ) زيدمسند(بـأيضاالكتابهذاويعرف
الـبالد أغلـب يفمنتـشر وهـو عديـدة مـرات طبعوالكتاب،  )١(أيضاعنهورواه

.اإلسالمية

 

.)٢(رضي اهللا عنهيدالشهزيدتصنيفوهو

 

.)٣(اإلمامةيفتبحث، لزيد الشهيدصغريةكالميةرسالةوهو




 

،عمـر بـن املفـضل علـى عليه السالم الصادقاإلمامأمالهالذيالكتابوهو
عقيـدة يفمباحثعلىاحتوىكتابوهو،  املفضلبتوحيدالكتابهذامسيومنه

.)٤(التوحيد
            

.٣٧١ص : السنة قبل التدوين) ١(
.٤٠ص : تأسيس الشيعة)٢(
.طبعها ناجي حسن، مبطبعة اآلداب، يف النجف األشرف) ٣(
ــرقم ٤١٦ص : رجــال النجاشــي) ٤( ــاب الذريعــة للطهــراين . ١١٣، ب ، ٤٨٢، ص ٤ج : كت

.٢١٥٦برقم
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بعثـه وقـد ،للربوبيـة املنكـرين امللحـدين بعضىعلردوداالكتابويتضمن
.)١(عمربناملفضلإىلاإلمام


 

األهـواز وايلبعثهـا الـيت األسـئلة مـن جمموعةعلىردوداالكتابويتضمن
.)٢(أخالقيةمواضيعيفالنجاشياهللاعبد


 

اإلمــامأحاديــثمــنجمموعــةأنــهعلــىيــدلانــهوعنخــاللمــنوالكتــاب
رواهالكتـاب وهـذا ،أبـواب علـى مرتبةوهي،  الفقهأبوابيفعليه السالم الصادق

.معليه السالالكاظمجعفربنموسىاإلمامبن اإمساعيل حفيده عنه
عن،  عنهمتصلةكلهاأسانيدهأنوهيفريدةمبيزةميتازالكتابهذاأنكما

.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولعنآبائه
إمساعيـل بنموسىعن،  املصريالكويفثعاألشبنحممدأيضاعنهورواه

عليـه  الكـاظم موسـى جـده عنإمساعيلأبيهعن،  عليه السالم الكاظماإلمامحفيد

.)٣(أيضا) األشعثيات(بـالكتابمسيالسببوهلذاالمالس
            

: رمحـه اهللا  حبـار األنـوار للعالمـة الـسي         . ١٩٠١، بـرقم    ٤٨٤، ص   ٢ج  : الذريعة للطهراين ) ١(
.١٩٦ــ ١٥٢، ص ٣ج

.٤٨٥، ص٢ج: ؛ الذريعة١٤٦، ص٣ج: خامتة املستدرك للمريزا النوري) ٢(
.١٥وص٩، ص١ج: خامتة املستدرك) ٣(
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:كاآليتوهي، الرواةإليهنسبهااليتالكتبمنجمموعةعن فضال 

.)١(صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبوصيةــ١

.)٢(احلجكتابــ٢

.)٣(وفرائضهاحلجمناسكــ٣

.)٤(واحلراماحلالليفأبوابــ٤

.)٥(البصريوعيالريببروايةكتابــ٥

.)٦(العكليبرواية، النوادركتابــ٦

.)٧(اإلمامحفيدإمساعيلبنإبراهيمبنالقاسمبروايةكتابــ٧

.)٨(املدينبرواية، دروانالكتابــ٨

.)٩(املدينزيدبنعباسموالهعندرواهباكتــ٩

.)١٠(اإلمامإبراهيمبنحممدبروايةبكتاــ١٠
            

.١٣٨و٢٧٧ص : الفهرسة البن حيان األندلسي) ١(
.٩، برقم ١٤ص : رجال النجاشي) ٢(
.، ورواه من ثالثة أسانيد٧٥١، برقم ٢٨٣ص : رجال النجاشي) ٣(
.١٢رقم ، ب١٥ص : رجال النجاشي) ٤(
.، برواية عباد بن صهيب الريبوعي٧١٩، برقم ٢٩٣ص : رجال النجاشي) ٥(
.وهو خالد بن يزيد العكيلي الكويف٣٩٨، برقم ١٥٢ص : رجال النجاشي) ٦(
.٨٥٩، برقم ٣١٤ص : رجال النجاشي) ٧(
.داود بن عطاء املدين: ، والراوي هو٤١٢، برقم ١٥٧ص : رجال النجاشي) ٨(
.٧٥٠، برقم ٨٧٢: اشيرجال النج) ٩(
.٤١٢، برقم ١٥٧ص : رجال النجاشي) ١٠(
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.)١(هراسةابنروايةبكتابــ١١
.)٢(البصريرواهكتابــ١٢
.)٣(عينيةبنسفيانبروايةكتابــ١٣
.)٤(أويسأيببنارواهكتابــ١٤
.)٥(القرشيالزهريبروايةكتابــ١٥
ــ ١٤٨عامحىتالنبويةالعترةمدرسةيفتصنيفهمتماجمموعيكون:إذن ،ه

اًواحـد ،  عليـه الـسالم   الـصادق حممـد بـن رجعفـ اإلمـام فيهـا تـويف الـيت السنةوهي
حممـد أبـو وصـفهم الـذين   تالمذتـه كتبتـها الـيت الكتبعنناهيك،  كتابانيومخس
اإلمامأصحابمنلصرييفاالياسنبتابنالكويفالبجلياءشالوعليبناحلسن
عليـه  الصادقاإلمامأصحابمنشيختسعمائةأدركت: (بقولهعليه السالم الرضا

.)٦()عليه السالمحممدبنجعفرحدثينيقولكلالكوفةمبسجدمالسال
الكوفةمدرسةإنشاءبقياسيةفترةضمنعليه السالم الصادقاإلمامقامولقد

ــة ــيت،العلمي ــتال ــدرسكان ــومت ــةالعل ــةالديني والفلــككالرياضــيات، والطبيعي
الـصويف حيـان بـن جـابر )٧(الكيميـائي عـامل الهـا رمثامـن فكان،وغريهاوالكيمياء

            
.١٦، برقم ١٦ص : رجال النجاشي. إبراهيم بن رجاء الشيباين اجلحدري، ابن هراسة) ١(
.٨٤٧، برقم ٣١٠ص : رجال النجاشي. الفضيل بن عياض البصري) ٢(
.٥٠٦، برقم ١٩٠ص : رجال النجاشي) ٣(
.٥٨٦، برقم ٢٢٤ص : رجال النجاشي. ألصبحيوهو عبد اهللا بن أيب أويس ا) ٤(
.١١٣٦، برقم ٤٣٢ص : رجال النجاشي. وهو مطلب بن زياد الزهري القرشي املدين) ٥(
معجـم رجـال احلـديث للـسيد        . ١٨، ص   ٥ج  : الذريعة للطهـراين  . ٤٠ص  : رجال النجاشي ) ٦(

.٣٨، ص ٦ج : قدس سرهاخلوئي 
.أي الكيمياء) إمام يف هذه الصنعة(ه بـ، وقد مسا١١٨، ص ٢٠ج : تفسري األلوسي) ٧(
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ــ )١(الكيمياءعلميفالكثريةاملصنفاتصاحب كتـاب (و)٢()املعـادن علـل كتـاب (ك
باســمكتابــافــصنفوالنجــومالفلــكيفكــذلكوكتــب، )٣()الكيميــاءيفاحلــدود

.وغريها، )٥(الغريبةالعلوميفوصنف)٤()الفهرست(

:منهاالكتبمنجمموعةسركيسالياسلهوذكر

هـذا مـن يطبـع مل،  األسـتار وهتـك األسـرار كـشف أو،  لكيميـاء اأسرارــ١
كتـاب ضـمن العربيـة باللغـة منـه قـسم وطبـع ،  الالتينيـة باللغةترمجاتإالالكتاب
.)٣١٨٩٣ــLa Chimie au Moyen age Vol paris(املسمىبرتولوااألستاذ

.البيانكتابــ١

.احلجركتابــ٢

.النوركتابــ٣

.اإليضاحيفرسالةــ٤

.االساسطقسكتابــ٥

.الثايناالساسطقسكتابــ٦

.الثالثاالسسقاسطكتابــ٧

.اسطقسكتابتفسريــ٨
            

.٦٦٥، ص ١ج : ؛ معجم املطبوعات أللياس سركيس٤٢٠ص : الفهرست البن الندمي) ١(
.١١٦٠، ص ٢ج : كشف الظنون حلاجي خليفة) ٢(
.٢٨٨، ص ٢ج : إيضاح املكنون إلمساعيل باشا البغدادي) ٣(
.١٤٦ص : فرج املهموم للسيد ابن طاووس) ٤(
.٢٤٩، ص ١ج : شا البغداديالعارفني إلمساعيل بهدية ا) ٥(
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.التجريدكتابــ٩

.الرمحةكتابــ١٠

.األعظمومجيع هذه الكتب يف علم اإلكسري 

.٣٥ص، ١٨٩٢: مبيبحجرطبع: امللككتابــ١١

وهـو  للجلـدكي شـرحه مـع الطلـب ةهايـ بنمموسو:املكتسبكتابــ١٢
.١٣٠٧مبيبحجرطبع، الفارسيةباللغة 

اخلزانــةيفخمطــوطالــسموميفنفــيسكتــابوهــو: الــسمومكتــابــــ١٣
يفعظيمـة فائدةذات،  مقاالتعدةصروفالدكتوراملرحومعنهنقل،  التيمورية

.)١(٥٩و٥٨اجلزءاملقتطفجملة

يفرسـالة ومخسونمخسفيهاخمطوطةالتيموريةخلزانةايفيوجدكماــ١٤
اموعـة هـذه مـن إن: وقيـل ،  رسـالة سـبعون وأصـلها ،  حيانبنجلابرالكيمياء

.)٢(مصطفىبنالديننوراملرحومخزانةيفخطيةنسخة

.)٣(كتابا) ٢٣٢(جمموعهماالكتبمنحيانبنجلابرأنالبعضذكرقدبل

مـع املراسـلة عـن ينقطـع ملهأنـ إالّوتنقلـه محـه اهللا   رهفرسـ منالرغموعلى
.)٤(عليه السالمالصادقحممدبنجعفراإلمام

            
.٦٦٥، ص ١ج : سركيسسليامعجم املطبوعات العربية إل) ١(
).اهلامش(، ٦٦٥، ص ١ج : سركيسإللياسمعجم املطبوعات العربية، ) ٢(
.٢٤٩، ص ١ج : هدية العارفني إلمساعيل باشا البغدادي) ٣(
حبار األنوار للعالمة الـسي    . ٤٤٥، ص   ١٦وج   ٤٣٢، ص   ١ج  : مستدرك الوسائل للنوري  ) ٤(

.١٨٦، ص ٥٩ج : رمحه اهللا
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أيضايف الكوفة    عليه السالم ر هذه املدرسة اليت أسسها اإلمام الصادق        مثاومن
الـيت والـسري املغـازي صـاحب املطلـيب إسـحاق بـن حممدالنبويةالسريةكتابشيخ

.أثناء قدومه الكوفةعليه السالمصادق اإلمام الاطلع عليها

حـىت النبويـة العترةمدرسةيفالكتبمنتصنيفهمتماجمموعيكون؛  وعليه
اثـنني ومخـسني   ،رمحـه اهللا  إسـحاق بنحممدفيهاتويفاليتالسنةوهي،هـ١٥١عام
الـذين املدرسـة هـذه تالميـذ مـن وغـريه حيـان بنجابرمصنفاتعنناهيككتابا
سـبقه ومـا النبويـة الـسرية كتاببشيخيتعلقالبحثوألن،  التاريخهذادبعتوفوا

والتحليلـي التـارخيي الـوعي وظهـور تطـوره وعوامـل وحركتـه التـاريخ نـشأة من
علـى لفـض الصـاحبة هـي تكـون النبويـة املدرسةهذهفإن،العربعندوالنقدي

، ةيـ والطبيعيـة الدينوالعلـوم اإلسـالم حفظيفعموماواملسلمنيخصوصاالعرب
التـدوين ءبـد منـذ مراحلـها بكـل املـسلمني عنـد العلـم حركةعلىالفضلهلابل

اإلمـام روادهأولفكـان ،صلى اهللا عليه وآله وسـلم     األعظمالنيبعصريفوالتصنيف
املشرقبلوغهوإىل،اهلجريالثاينالقرنيفانتشارهأوتنوعهإىل،عليه السالم  علي

:تعاىلقولهيفاملصطفىهرسولاهللاوعدكما؛واملغرب

>124356789:;
<=><)١(.

اهللارسـول سـرية تـدوين يفاملـدارس منغريهاعلىوتقدمهااملدرسةهذهأسبقيةأما
ـلم     ـا فهو،والنقديوالتحليليالفلسفيالتاريخوكتابةصلى اهللا عليه وآله وس ـازت مم هـذه بـه امت

.اآلتيةاملسألةيفحبثهسيتمماوهوــالتدوينيفالسبقحالةتسجيلمعغريهاعناملدرسة
            

.٣٣: سورة التوبة، اآلية) ١(
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تدوينيفعليهم السالمالبيتأهلمدرسةأسبقية: اخلامسةاملسألة
والتحليليالفلسفيالتاريخوكتابةالنبويةالسرية

 

األخـرى ميةاإلسـال املـدارس أقدممنهيةناملديمدرسةأنفيهشكالمما
.)١(والشامومكةواليمنالكوفةيفتنشأاليت

ــهجإىلعــدناوإذا ــواختــذهالــذيالن حــرقيفاخلطــاببــنوعمــربكــرأب
ــ ١٤٣عـام حـىت ،  النبويـة الـسنة تدوينومنعأو حموها   والكتبالصحائف كمـا ه

.)٣(يزهرالصرحكماأميةبينحكاممنوبإكراه، )٢(الذهيبينص

قـد سـعت    الشيخنيجتعتقدالاليتعليهم السالم النبويةترةالعمدرسةفإن
املـدارس هـذه أقـدم تكـون بـذاك ، وهـي  وتدوينـها النبويـة الـسنة علـى احلفاظيف

.قاطبةاإلسالمية

 

الدراسـات هـذه أنجنـد ،  وحـديثا قـدميا التارخييةالدراساتإىلرجعناوإذا
.املدينةمدرسةهياملغازيبدراسةاهتممنأولبأنالقولىلإتخلص

.املغازييفصنفمنأولفيمناختلفواأمإال
            

املدارس اإلسالمية الـصغرى  . الفصل الثالث والرابع: راجع التاريخ واملؤرخون ملصطفى شاكر    ) ١(
.١٦٠ــ ١١٣، ص ١ج : والكربى

.٢٢٩و١٥١، ص١ج : تذكرة احلفاظ للذهيب) ٢(
.٦٥، ص ٢ج : خ التراث العريب لفؤاد سزكنيتاري) ٣(
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رسول حياةعنأشياءدونوامنأوائلمنأن(إىلالبعضذهبفقدــألف
تعـرف ملالذي) األنصاريعبادةبنسعدبنسعيد(هوصلى اهللا عليه وآله وسلم  اهللا  
.)١(تهوفاسنة

يعـرف ملالـذي ألبيـه أملـه هـي أتعرفملكتبهااليتاألشياءهذهأن؛علما
.التدوينيفشأنلهكانأنهعنه

، )٢()أبـوه كتبـه مـا معدالــاألشياءهذهأيــفيهانظرورمبا: (قوهلموهذا
سعيدحفيدهعندالعباسيالعصرأوائليفاألصليةنسختهيفموجوداكتابهوكان

بنأمحددسنممثلاملساندكتبيفإليناوصلقدكتبمماقسماوأن،  )٣(عمروبن
.حنبل

ــ ١٠٥ــ٩٥بنيتويف(عفانبنعثمانبنأبانإن: (البعضوقالــباء ) ه
أـا إال،  مغازيهكتبتالمذتهأحدأنومع،املغازيدراسةإىلميللهحمدثفهو

بـني جندالفإنناــاملؤرخــاليعقويبإشارةاستثنيناوإذا،   احلديثمنبأاتوصف
أنويبـدو ،  احلديثكتبيفعنهيروىأنهحنييف،  عنهروىأونقلمناملؤرخني

.)٤()املغازيودراسةاحلديثدراسةبنيانتقالمرحلةميثلعثمانبنبانأ

دليل) عنهروىأونقلمناملؤرخنيبنيجندالإننا(قوهلمخاللمنويبدو
السـيما ،  ةويـ األمبالـسلطة تتعلـق ألغـراض النبويـة السريةتدوينيفإقحامهعلى

            
.٦٥، ص ٢ج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.٦٩، ص ٤ج : التهذيب البن حجر) ٣(
.١٩ص : نشأة علم التاريخ لعبد العزيز الدوري) ٤(
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عنـده هـي :فأجابـه النبويـة الـسرية كتابـة عـن سـأله قدمروانبنامللكعبدوإن
.)١(بتخريقهاأمررآهافلماحاضرة

ــ مـروان بـن امللكعبدبهقاممابشاعةلىعتدلكانتوإنالروايةوهذه ـ
عـن عثمـان بـن أبـان تصريحعدمعلىتدلكذلكفاا  ــالحقانهبياسيمركما

.التدوينمنعااللذينالشيخنيجعلىوهوالسيما، السريةهلذهتصنيفه

صـلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسولبسريةحيتفظكاننهأالروايةمنفالظاهر:ولذا

حمـط كانـت أـا أيـضا والظـاهر ،  صـنفها الـذي الشخصعنيصرحملاليتوسـلم 
.املغازييفصنفمنأول هوعثمانبنأباننإ:قالمناستدالل

مؤسـس كان) هـ٩٤تويف(الزبريبنعروةنإ: (اآلخرالبعضوقالــجيم
مـن شـيء إلينـا وصلوقد،  غازيامليفكتاباألّفمنأولكانإذ،  املغازيدراسة

ــه ــساتيفمغازي ــدوردتمقتب ــضعن ــؤرخنيبع ــالطربيامل ــن، ك ــحاقواب ، إس
إلينـا وصـل ماأقدمهياملقتبساتوهذه،  كثريوابن،  الناسسيدوابن،  والواقدي

.)٢()يازاملغتاريخيف

األمـوي الـبالط أن(إىلفيعـود النبويـة والـسرية باملغـازي اهتمامهسببأما
إلينـا وصـل برسـائل ذلـك عـن فأجـاب ،  الرسـالة بفتـرة تتعلـق حوادثعنسأله

.)٣()أوثقهاومنإليناوصلتاليتالتارخييةالقطعأقدممنوهي، الطربييفبعضها

:يأيتماالقولهذامنونستظهر
            

.٣٢٣ـــ ٣٢٢ص: املوفقيات ــ الزبري بن بكار) ١(
.٢٠ــ ١٩ص : ند العرب للدورينشأة علم التاريخ ع) ٢(
.٥٥ص : نشأة علم التاريخ عند العرب للدوري) ٣(
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منلهمالهالذياألمويالبالططلبمنكانتالسريةعنةتابالكإنــ١
.عليهم السالمالبيتهلألالعداء

سـنة املتـوىف الطـربي كتابخاللمنإالمعروفةتكنملالقطعهذهإنــ٢
.التاريخهذاقبلمعروفةتكنملأاأي،هـ٣١٠

.والسريةبالتاريخاالختصاصأهلمنعروةيكنملــ٣

الطربيعنداليتأنإالالطربيعنداليتمعخمتلفةأخرىاًقطعهناكإنــ٤
.وثقهاالذيمنندريوال،األوثقهي


 

أونـصوص علـى اإلسـالمي التاريخعلميفالدراساتخاللمنحنصلمل
مـستقل لكتـاب الشيخنيجاتبعتاليت،املدينةمدرسةامتالكعلىقطعيةنتيجة

م علـيه الطـاهرة النبويـة العتـرة مدرسـة حـال هـو كما؛ةنبويالالسريةأواملغازييف

ــ والـسري املغـازي يفمـستقال كتابـا أمثـرت اليتالسالم قـيس بـن سـليم كتـاب : (ك
.البن اسحاقالسرياملغازي ووكتاب ،)اهلاليل

مـصدر لـه فلـيس ) املغازي(يفكتاباألفالزبريبنعروةبأنالقائلاخلربأما
لى اهللا عليـه    صـ الرسـول سـرية عنإجاباتهأنمنهايتضحقصةهناكــأنكماــ،  )١(قدمي

.)٢(بنفسهمجعهااليتاألحاديثعلىاعتمدتإمناــمدونةقدمهاكانواليتــوآله وسلم
            

، نقال عن كشف الظنـون      ٧١ــ   ٧٠، ص   ٢، ج   ١مج  : تاريخ التراث اإلسالمي لفؤاد سزكني    ) ١(
.١٧٤٧: حلاجي خليفة

.٧١ص ،٢ج:تاريخ التراث اإلسالمي) ٢(
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نوفـل بـن الـرمحن عبدبنحممداألسودوأباالزهريأن: (السخاويوذكر
يفبكتـا لديـه يكـن ملأي،  )١()عـروة عـن املغـازي روياقد) هـ١٣١سنةاملتوىف(

حـديث عـن عبـارة هـي امنـ وإ،  الكتـاب هـذا عـن ينقليلك،بيدهكتبهقدالسرية
وهذا يدل على عدم اتباع هذه املدرسـة منـهج التـدوين يف علـم الـسرية             .بهحدث

.عليهم السالمالنبوية كمدرسة أهل البيت 

 

الرســولســريةيفمــستقلكتــاببتقــدميالعتــرةمدرســةأســبقيةعــنفــضالً
فـإن ،رمحـه اهللا اهلـاليل قـيس بـن سليمتصنيفمنصلى اهللا عليه وآله وسلم   املصطفى

.والبيانوالنقدللتحليلخاضعوهو،احلدثبتقدميامتازتقداملدرسةهذه

، والتحليلـي التـارخيي بـالوعي املدرسـة هذهتالميذامتيازعنيكشفوهذا
وثالمثائةبألفالنقديالتاريخصاحب) فوستل(قبلالنقدياملنهجسنوامأأي

مدرسـة انتهجتـه الـذي والتعليلـي والفلـسفي التحليلـي املنهجهذاأدىوقد.سنة
يفأويلبـشكل التـاريخ فلـسفة فكرةمعهفبدأت،التارخييالتفسرينشوءإىلالعترة

.ةناملديمدرسة

ــ األمـوي الـبالط ومدرسـة العتـرة مدرسـة بنيالفرقأنإال أكرهـت الـيت ـ
صـلى  تهسـري مـن مقـاطع الزبريبنعروةمنطلبتقبلهومنالتدوينعلىالزهري

،احلدثحتللكانتالعترةمدرسةأنهوالفرقــذلكهلافكتباهللا عليه وآله وسلم
ــ تطيـا املعهـذه علـى رأيهاتبينمث،ونتائجهوأسبابهعللهوتظهر،وتنتقده كمـا ـ

.ــقيسبنسليمكتابيفبيانهسيمر
            

.٣٠٨ــ ٣٠٧، ص ٩ج : التهذيب البن حجر) ١(
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حيثيـة علـى احلـدث وفلـسفت ،التاريختلعلّاألمويالبالطمدرسةبينما
.)١(اجلربيالفكرنشأومنها، الفلسفةهذهحمورهيفكانت، تعاىلاهللاإرادة

عوانـة أعمالبعضيفواضحةاألمويونهلاروجاليتاجلربفكرةلنرىوإنا(
بعـض مـسؤولية ودفعهـم حقهـم عننياألمويبعضدفاعيثبتحيث،احلكمبن

،عليـه الـسالم   احلـسني اإلمـام بقتـل معاويـة بـن يزيـد كقيـام ،أنفسهمعناألعمال
،اإلهلـي اجلـرب مظـاهر يفإهلياأمراسلطاميفويرون،  اهللاإرادةإىلذلكوينسبون

رالبـش ومـسؤولية ،اإلرادةحريـة فكرةباملقابلوجند،شيءلكلةالغالباهللاوإرادة
بعـض يفواضـحة جندها  ــ لألموينياملعارضةاألحزابرأيوهوــ يقترفونعما

ــ عليـه الـسالم   احلـسني اإلمامــحركةعنيوردهفيمااصةخبو،خمنفأبوكتبما ـ
.)٢()التوابنيوحركة

 

األيـام ومنـذ ،بكـر أيبزمـن يفكانـت اجلـربي الفكرلنشوءذرتببذرةأولنإ
رسـول خالفـة مفهـوم األمربادئيفــاخلالفةأيــاختذتاليتاخلالفةلتوليهاألوىل

.كامحوراءمأمث ،املسلمنيخالفةمفهوماختذتمث،صلى اهللا عليه وآله وسلماهللا
            

ومفهومه عند معتقديه هو نفي الفعل عن العبد وإضافته        ) اجلرب(اجلربية، هذه اللفظة أخذت من      ) ١(
.)٨٥، ص ١ج : امللل والنحل للشهرستاين(إىل الرب تعاىل 

ونــشأ الفكــر اجلــربي عنــد بعــض املــسلمني نتيجــة لظهــور اخلــالف فيمــا بينــهم يف القيــادة الفكريــة 
ج متباينة يف املعـارف االعتقاديـة فـاختلف املـسلمون يف     فحدثت مذاهب واجتاهات ووجدت مناه    (

نظاميـة، خابطيـة، بـشرية،       هذا اال إىل معتزلة وجربيـة، وانقـسمت املعتزلـة إىل واصـلية، هذليـة              
.جهمية، جنادية، ضرارية: وانقسمت اجلربية إىل،جاحظية،خياطية،هامشية،مثامية،مرداريةمعمرية،

.٩١ــ ٩٠ص : شاكر مصطفىالتاريخ العريب واملؤرخون ل) ٢(
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إنوإنكـم إال: (بكـر أيبقـول عنـد هياجلربيالفكرلظهورالبذرةفكانت
كـان ،بـه أقـم ملصلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       اهللارسولعملمبثلأعملنأكلفتموين

مـن خبـري ولـست بـشر أنـا وإمناالأ،  بهوعصمهبالوحياهللاأكرمهعبدااهللارسول
ــاتبعويناســتقمترأيتمــوينفــإذا،فراعــوينمــنكمأحــد زغــترأيتمــوينوإن،ف

أوثـر الفاجتنبوينغضبترأيتموينفإذا،  يعترييناشيطانيلأنواعلموا،  فقوموين
.)١(ــاجللدبشرةأيــوأبشاركمــالرأسشعرأيــأشعاركميف

كـان أنـه إالوانه جمـرب علـى فعلـه       ) اهللاإرادة(حمورهيكنملوإنالقولوهذا
.لعلتنياخلليفةعنالصادرةاألفعالمسؤوليةعنالتخليفكرةلنشوءالبداية

اهللارسـول يفعلـه كـان مبـا ملـزم غـري هوولذا،إليهيوحىيكنملألنهــ١
لديـه إنأوخيطـئ الهـو ولذلك،بالوحييسددكانالذيصلى اهللا عليه وآله وسلم    

.الوحيوهووقولهفعلهيفاًمربر
أورؤوســهمقطــعيفأمــراًعووقّــغــضبفــإذايعتريــهاًشــيطانلــهإنــــ٢

هذاعنمسؤولغريفهو،)وأبشاركمأشعاركم(بلفظعنهكىنماوهو،أعضائهم
.لهالشيطاناعتراءبسببفعلهعلىجمربألنه،الصنع

بـسنة فـيكم أعمـل إينأفتظنـون : (آخـر بلفـظ عنهرويما:عليهيدلومما
صلى اهللا عليه ــاهللارسولإناأقومال: إذن؟ ــصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسول

أوثرالفاجتنبوينغضبتفإذا،  تريينيعاًشيطانيلوإن،  ملكمعهكانــوآله وسلم 
، أي التخلـي عـن مـسؤولية األفعـال ويف         )٢()فراعـوين الأ،  وأبشاركمأشعاركميف

.نفس الوقت انه جمرب على القيام ا
            

.٢١٢، ص ٣ج : الطبقات الكربى البن سعد) ١(
.١١٨، ص ٧ج : الغدير للعالمة األميين. ٥٩٠، ص ٥ج : كرت العمال للمتقي اهلندي) ٢(
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عليـه خرجحينما،عليه السالم  املؤمننيأمريخالفةيفالفكرةهذهتبلورتمث
الـيت ؛عائـشة الـسيدة حـديث يفرالفكـ هـذا تبلوروحتديدا،سفيانأيببنمعاوية
طالـب أيببـن عليحلربسفيانأيببنمعاويةخروجدعميفأساسياًدورالعبت

:عليهيدلومما، عليه السالم
، يزيدبناألسودعن، وغريهم، كثريوابن، عساكروابن، الذهيبرواهما

اهللارسـول أصـحاب ينـازع الطلقاءمنلرجلتعجبنيأال،لعائشةقلت(:قال
.؟اخلالفةيف

ملكوقد،  والفاجرالربيؤتيهاهللاسلطانهو؟  ذلكمنتعجبوما: فقالت
.)١()الكفارمنغريهوكذلك، سنةأربعمائةمصرأهلفرعون

أعطـى أنـه كمـا ،  أميـة بـين حلكامبعدفيماقويادفعاالقولهذاأعطىولقد
أنـه يبـدو الـذي ،عاويـة مبـن يزيـد حكـم يفمثرتهظهرتالذياجلربيللفكرمنوا

اإلســالمحــقيفارتكبــهاالــيتاجلرميــةمــنلــتخلصلبقــوةالفكــرهــذااســتخدم
،بيتـه وأهـل صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولبنتابنبقتلقامحينما،واملسلمني

:عليهيدلومما.وذريتهبناتهوسيب
معاويـة نبـ يزيـد عـن   قـول من،  هـ٦١سنةأحداثيفالطربيرواهماــ١

بـن علـي حيـادث وهـو ،جملـسه يفاحلاضـرين أمـام اجلـربي الفكـر بثوهو حياول   
.)٢()رأيتقدمابهاهللافصنعسلطايننازعينأبوك: (لهقائالعليهما السالماحلسني

            
ــبالء للــذهيب ) ١( ــاريخ. ١٤٣، ص ٣ج : ســري أعــالم الن ــة دمــشق البــن عــساكر ت ، ٥٩ج : مدين

: خبار للقاضي النعمان املغـريب    شرح األ . ١٤٠، ص   ٨ج  : البداية والنهاية البن كثري   . ١٤٥ص
.١٧٣، ص ١٠ج : الغدير للعالمة األميين. ١٥٩، ص ٢ج

.٤٦١، ص ٥ج: تاريخ الطربي) ٢(
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:تعاىلقولهيقرأملاحلسنيإن(: وقولهــ٢

>WXYZ[\]^_`abcd
efghijklmnopq<)٢())١(.

ممـا أيضاوالتهعندهووإمنا،معاويةبنيزيدبومل ينحصر الفكر اجلربي   ــ٣
.آنذاكاإلسالميةالساحةيفمنتشرالفكرهذاأنعلىيدل

:ذلكعلىالشواهدومن

املـؤمنني أمـري علـي بنـت زينـب للعقيلـة الكوفـة وايلزيادبناهللاعبيدقول
.؟!بيتكوأهلبأخيكاهللاصنعرأيتكيف: عليهما السالم

: عليها السالمفقالت




)٣( 
كنـت وإن،  يالمجإاليصنعالفاهللاتعاىلاهللاصنععنتسألكنتإن: أي

صـلى  ورسـوله تعـاىل اهللاوسيخاصمكالقيامةيومفستحاجقتلهمفعلعنتسأل

بـييت وأهـل بـأخي نزلالذيالفعلهذايكونملنفانظروعندهااهللا عليه وآله وسـلم    
.مرجانةيا ابنفعلكالفعلهذانأأمتزعمكماهللاأهو

            
.٢٦: سورة آل عمران، اآلية) ١(
.٤٦٤، ص ٥ج : تاريخ الطربي) ٢(
اللـهوف  .٧١ص : مثري األحـزان البـن منـا احللـي    . ١٢٢، ص   ٥ج  : كتاب الفتوح البن أعثم   ) ٣(

.٩٤ص : البن طاووس
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، األمويالبالطحكام لتتبلور يف الصحابةبعضفيهاوقعاليتالشبهةهذه
صـلى  اهللارسولخليفة(هوإمنااحلاكموإناخلالفةمبظهرالظهوربنياخللط: أي

مللكـه اختارتعاىلاهللاوإنوالسلطانامللكمبظهرالظهوروبني) اهللا عليه وآله وسلم 
مـن تفـرض اخلالفـة ألن،الـسلوك يفاالضـطراب إىلأدى،  ذاكأواحلـاكم هذا

صلى اهللا عليه وآله    رسولهوسنةاهللابكتاباملتصلالشرعيوعنوااموقعهاخالل

بـه يتـصف ملمـا وهـو ،الـشرعية احلدودضمنالسريصاحبهاعلىتفرض  وسلم
أي،  اخلليفـة هلـا خيـضع الـيت الـضوابط لتلـك خيـضعوا ملألـم ،وامللـوك احلكام
أمهـم  ملـوك أيعلمـون الفهـم مـن مث ،  عليه وآله وسلم   صلى اهللا اهللارسولخليفة
.؟خلفاء

:عليهيدلومما

بــنعمــرقــال: قــال، العوجــاءأيببــنســفيانعــنســعدابــنروىــــ١
.عظيمأمرفهذاملكاكنتفإن؟ملكأمخليفةأناأدريماواهللا: اخلطاب

والحقـا إاليأخـذ الاخلليفةفإن،  فرقابينهماأناملؤمننيأمرييا: قائلقال
هـذا مـن فيأخـذ النـاس يعسفوامللك،  كذلكاهللاحبمدوأنت،  حقيفإاليضعه

.)١(عمرفسكت، هذاويعطي

قـال عمـر أنّ،  )الفارسـي (احملمـدي سـلمان عن،  ايضاسعدابنوعنــ٢
.؟خليفةأمأناأملك: له

            
، ٥ج  : ثـور جلـالل الـدين الـسيوطي       الـدر املن  . ٣٠٧، ص   ٣ج  : الطبقات الكـربى البـن سـعد      ) ١(

.٣٠٦ص
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مث،   رأكثـ أوأقـل أودرمهااملسلمنيأرضمنجبيتأنتنإ: سلمانفقال
.)١(عمرفاستعرب؛ خليفةغريملكفأنتحقهغرييفوضعته

وكعبـا والـزبري طلحـة سألاخلطاببنعمرأن،  تفسريهيفالثعليبروىــ٣
.؟امللكمناخلليفةما: وسلمان

.ندريما: والزبريطلحةفقال

،الـسوية يفبينـهم ويقـسم ،الرعيـة يفيعـدل الـذي اخلليفـة : سـلمان فقال
.اهللابكتابويقضي،أهلهعلىالرجلشفقةليهمعويشفق

امللـك مـن اخلليفـة يعـرف اًأحـد السيفأنأحسبكنتما: كعبفقال
.)٢(وعدالوعلماحكماسلمانمألعز وجلاهللاولكن، غريي

رسـول منـرب علـى جلـسوا الذينِمنمن:البحثيفنفسهيفرضسؤالورب
سلماناجلليلالصحايبذكرهااليت،الصفاتهذهفيهانتكصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللا

.اًملككانومنخليفةكانمنهممننعلمكي؟ عليهتعاىلاهللارضواناحملمدي

منازعـة عـن يزيـد بـن األسـود سـأهلا حينمـا ،سـبق الـذي عائشةقولــ٤
طلقـاء المنوهو،صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولأصحابسفيانأيببنمعاوية

ومجيعهومكةفتحيوماألسرمنأطلقهقدصلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبنأ: أيــ
معاويـة منازعـة منمتعجبااألسودفكانــالطلقاءفأنتماذهبوا: فقال،املشركني
.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولخالفةيفالصحابة

            
الكامـل يف   . ٢٧٩، ص   ٣ج  : تـاريخ الطـربي   . ٣٠٦، ص   ٣ج  : الطبقات الكربى البـن سـعد     ) ١(

.٥٩، ص ٣ج : التاريخ البن األثري
.١٧٧، ص ١ج : تفسري الثعليب) ٢(
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وقـد ،  والفـاجر الـرب هيؤتيـ اهللاسـلطان هـو ؟ذلـك منتعجبوما: (فقالت
).الكفارمنغريهوكذلك، سنةأربعمائةمصرأهلفرعونملك

:عائشةحديثمنويظهر

وحيكـم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسـول منـرب علـى جيلـس أنإمكانية.أ
هنـاك لـيس : مـن مث ،  الكفـار مـن غريهأومصرملككفرعونيكونمناملسلمني

اهللارسولأصحاب؛الطلقاءمنوهو؛سفيانأيبنبمعاويةمنازعةيفعجبمن
.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولخالفةيفصلى اهللا عليه وآله وسلم

خالفـة مقـام بـني اإلسـالمية الرموزعندالسائدالفكريفواضحاخللط.ب
مـن كـافر يفيظهـر أنميكـن الـذي امللـك وبني،صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسول

،صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      اهللارسولخالفةعنيسألالسائلألن،  كفرعونكفارال
.امللكعنجتيبوعائشة

علىصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولصحابةبنيالرتاعمنحالةوجود.ج
.املوقعهلذافهمهحسبمنهمكالامللكأواخلالفةمقام

الـوعي مـن نـسبة ظهـر توالـيت ،الـرتاع هلـذا املعارضـة األصواتإسكات.د
عن صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولخالفةموقععلىالدخالءمتيزعلىوالقدرة
.غريهم

العنــوانمــنصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلماهللارســولخالفــةموقــعإفــراغ.هـــ
أناألمـر يلـزم كـان حـني يف،مـصر ملـك وبـني بينـها املقارنةخاللمنالشرعي

البـدء منـذ االعتقـاد ىلإيدعووهذا،  وخليفتهعليه السالم موسىبنيارنةاملقتكون
: القرآنهلاعنونكمابالسماءمرتبطةخالفةوليسملكبأنه



 ة والسرية النبويةالشيع...............................................................................................١٧٦

>%&'()<)١(.

.عليه السالمآدماهللانيبوهو

حمورهـا شـرعية بـصبغة السلطويموقعهمإصباغاحلكامأولئكحاولولذا
أسوء احلاكميكونأنفيمكنوعليه،  يشاءمنيهبهتعاىلهللامللكوأن،  اهللاإرادة
كـان ماوهو،  وتركهوفعلهويهأمرهيفالشرعيةلحدودلعالقةوال،  فرعونمن

.أمسهممنبأفضلاليومحاهلموليس،املاضيةالقرونخاللاملسلمنيحالعليه

وإمنا،فقطلتدوينايفاألسبقيةعليهم السالم البيتأهلملدرسةتكنمل:إذن
احلـدث مـع فقـدمت ،  والنقـدي والفلـسفي التحليلـي الـوعي يفاألسـبقية هلاكان

.احلدثكونتاليتوالنتائجاألسبابيوضحوبياناحتليال

عبيـد إىلالـسبق هـذا سجلفقد) املغازي(تدوينيفاألسبقيةحيثمنأما
خالفتـه مدةعلىعليه السالم طالبأيببنعلياملؤمننيأمريكاتبرافعايببناهللا
.الكوفةيف

ــ عليـه الـسالم   املـؤمنني أمـري مـع شهدمنبكتابةقامفقد اجلمـل حـروب يفـ
والــسرياملغــازييفصــنفمــنأول(وهــو،)٢(الــصحابةمــنوالنــهروانوصــفني
.)٣()سبقهمنيعرفملألنهاإلسالميفوالرجال

املنـهج بيانمعهللا عليه وآله وسـلم صلى ا اهللارسولسريةتدوينحيثمنوأما
.اهلاليلقيسبنسليمبرزفقد؛للحدثوالنقديوالفلسفيالتحليلي

            
.٣٠: سورة البقرة، اآلية) ١(
.١٧٠، ص ١ج : التاريخ العريب لشاكر مصطفى) ٢(
.١٧٠، ص ١ج : التاريخ العريب لشاكر مصطفى. ١٨١، ص ٤ج : الذريعة للطهراين) ٣(
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رمحه اهللاهلاليلقيسبنسليمكتابأمهية: السادسةاملسألة

 

مـن فمنـهم ،  اإلسـالمية املـدارس أكثـر باهتمامقيسبنسليمكتابحظي
.عليهأثىنمنومنهم، وسطامنهجااختذمنومنهم، فيهشككأوأنكره

لـدى معـروف وأنـه ،  واسـعة شـهرة نـال قـد الكتـاب أنّهذامنويظهر
خاصـيته الكتـاب قـد فيالوهـذا ،  فيـه اآلراءتفاوتـت نْإو،العلـم أهلأغلب

أنكـر مـن نورهـا الـشمس يفقـد الكمـا ،  ومنهجهموضوعهيفوتفردهالعلمية
.الشروقيهاعل



يـذكر منبعضهممنمسعتقدإين: (قالفقد،  املعتزيلاحلديدأيبابنــ١
قـيس بـن بسليميعرفأحدالدنيايفيكنملوأنه،مسمىغريعلىسماالهذاأن

بعـضهم كـان وإن،لهأصلالموضوعمنحولإليهاملنسوبالكتابوأن،  اهلاليل
.)١()الرجالاسميفيذكره

قـيس بـن سـليم : (فقـال ،  بالوضـع الكتـاب اموقد: الغضائريابنــ٢
ــ عليه الـسالم  الصادقــاهللاعبدأيبعنروى،  العامرياهلاليل واحلـسني واحلـسن ـ
أصـحابنا وكـان املـشهور الكتـاب هذاإليهوينسب، عليهم الـسالم  احلسنيبنوعلي

مـن مواضـع يفذكـره وجـدت وقد،  خربيفذكرالويعرفالسليماإن: يقولون
.عياشأيببنأبانروايةمنوالكتابهجهةغري

            
.٢١٧، ص ١٢ج : شرح ج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل) ١(
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الموضوعوالكتاب، عنهأحاديثاملؤمننيأمريرجاليفعقدةابنذكروقد
بـن مـد حمأنذكرمامنها،  ذكرناهماعلىتدلفيهعالماتذلكوعلى،فيهمرية
هذاوأسانيدذلكوغري،عشرثالثةاألئمةأننهاوم،املوتعندأباهوعظبكرأيب

بنأبانعناينعضالعمربنإبراهيمعنأذينةبنعمربروايةتارةختتلفالكتاب
أبـان يفوقـال ،  واسـطة بـال أبانعنعمرعنيروى) تارة(وسليمعنعياشأيب
.)١()إليهقيسبنسليمكتابوضعأصحابناونسب: عياشأيببن

وأمـا ): االعتقـاد تـصحيح (كتابهآخريفرمحه اهللا  املفيدالشيخقالوقدــ٣
املـضاف الكتابإىلفيهرجعالذيسليمحديثمنرمحه اهللا جعفرأبوبهتعلقما

موثـوق غـري الكتـاب هذاأنغريصحيحفيهفاملعىن،  عياشأيببنأبانبروايةإليه
،فيهمابكلالعملجيتنبأنللمتدينفينبغي،وتدليسختليطفيهحصلوقد،به

مــنتــضمنهفيمــاالعلمــاءإىلوليفــزع،لروايتــهوالتقليــدمجلتــهعلــىيعــولوال
.)٢(للصواباملوفقواهللامنهاالصحيحعلىليوقفوه،األحاديث



ـــ١ ــنـ ــدمياب ــوىف(الن ــال، )هـــ٣٨٥املت ــابوهــو:ق ــنســليمكت ــيسب ق
.)٣(املشهور
ــ ٧٦٩املتـوىف (الـسبكي الدينبدرالقاضيــ٢ صـنف كتـاب أولإن): (ه
.)٤()اهلاليلقيسبنسليمكتابهوللشيعة

            
.٥٤٠١، برقم ٢٢٨، ص ٩ج : معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي) ١(
.١٥١ص : تصحيح االعتقاد للشيخ املفيد) ٢(
.٢٧٥ص : الفهرست البن الندمي) ٣(
.١٥٣، ص ٢ج : الذريعة للطهراين) ٤(
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كتـاب أي،  الكتـابني هذينصحةكأن: (آباديالفيضعليحيدراملالــ٣
واحـد يةوأصـح ) يالقمـ تفـسري (علـيهم الـسالم   البيـت أهلوتفسري،  قيسبنسليم
الكتـابني فمحتـوى وعليه،  الشيعةحمققيعندإمجاعياخللومنعسبيلعلىمنهما

ألنوذلـك ،  النبـوي الـوحي ترمجـان لـسان عـن الـيقني بعلمصادر) الشيعةعند(
.)١()الزاخرةالبحارهذهإىلتنتهيالصادقنياألئمةعلوممجيع



عـشر اثنـا األئمـة أنيفرويمـا بـاب يفالغيبـة كتـاب يفالنعماينقالــ١
رواهـا الـيت األصـول كتـب أكـرب مـن أصلاهلاليلقيسبنسليمكتابإن: ماماإ

اشـتمل مـا مجيـع وأن،وأقـدمها علـيهم الـسالم   البيـت أهلحديثمحلةالعلمأهل
عليـه  املؤمننيوأمري،  هللا عليه وآله وسلم   صلى ا اهللارسولعنهوإمنااألصلهذاعليه

اهللارسـول شـهد ممـن جمراهمجرىومنذروأيبالفارسيوسلمانواملقدادالسالم
األصـول مـن وهـو منـهما ومسـع ،عليه الـسالم  املؤمننيوأمريصلى اهللا عليه وآله وسلم    

.)٢(عليهاوتعولإليهاالشيعةترجعاليت
الـيت الكتـب مـن : (الـشيعة وسـائل صـاحب العـاملي احلرالشيخعدهــ٢
.)٣()إليهمنسبتهاصحتوعلمت،مؤلفيهامنتواترت
مـشهور كتابوهو: (قال،  )هـ١١٠٧سنةتويف(البحراينهاشمالسيدــ٣

.)٤()كتبهميففونصناملعنهنقلمعتمد
            

.٢٩، ص ٣ج : منتهى الكالم) ١(
.٦١ص : كتاب الغيبة للنعماين) ٢(
.٣٦، ص ٢٠ج : وسائل الشيعة للحر العاملي) ٣(
.٥٤الباب ،٥٤٩ص : غاية املرام للسيد هاشم البحراين) ٤(
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كتابـه : (قال،  املستدركصاحب) هـ١٣٢٠سنةاملتوىف(النورياحملدثــ٤
.)١()كثريةطرقإليهولألصحاباملعروفةصولاألمن

هـذا سـليم كتـاب : (قـال ،  الذريعةكتابصاحب،  الطهراينبزركآغاــ٥
.)٢()والعامةاخلاصةعندالشهريةاألصولمن

مــنســليمكتــاب: (قــال، الغــديركتــابصــاحب، األمــيينالعالمــةــــ٦
.)٣()القدميةالعصوريفاملتداولةاملشهورةاألصول




الكتــابهــذاصــحةيفينــاقشقــدولكــن: قــدس ســرهاخلــوئيالــسيدقــال
:بوجوه

بـن حممـد وعظقصةعلىاشتمالهذلكوعالمةموضوعأنه: األولالوجه
، ســننيثـالث مـن أقـل نكـا وقتئـذ حممـد عمـر أنمـع ،موتـه عنـد أبـاه بكـر أيب

.عشرثالثةاألئمةأنعلىواشتماله
ــتملأنــهأوال: الوجــههــذاويــرد ــسند،ذلــكيثب ــنذكــرهمــاذلــكيفوال اب

املنـسوب الكتـاب نـسبة صـحة إثبـات إىلطريقالأنه: مرةغريتقدموقدالغضائري
والذي: قيسبنسليمترمجةيفالوسائلصاحبذكروقدكيف،الغضائريابنإىل

علـى بـه اسـتدل ممـا شـيء وال،فاسـد شـيء فيـه لـيس الكتابنسخةمنإليناوصل
).انتهى(إلينايصلومل، يشتهرملولذلك،غريهالفاسداملوضوعولعل،الوضع

            
.٧٣، ص ٣ج : مستدرك الوسائل للمحدث النوري) ١(
.١٥٣، ص ٢ج : الذريعة للطهراين) ٢(
).اهلامش(، ١٩٥، ص ١ج : الغدير عبد احلسني األميين) ٣(
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هذانسخةمنإيلوصلمانإ: الكبريرجالهيفآبادياألستراملريزاوقال
ثالثـة األئمةوأناملوتعندأباهوعظعمربناهللاعبدأنفيهاملذكورالكتاب

الوضــعييقتــضالذلــكمــنوشــيءصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلمالــنيبمــععــشر
).انتهى(

فيمـا رأيـت : األفاضلبعضقال: النقدهامشيفالتفريشيالفاضلوقال
وأنموتـه عنـد أبـاه وعـظ عمـر بـن اهللاعبدأنالكتابهذانسخةمنإيلوصل
مـع صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهللارسـول وهـم إمساعيـل ولدمنعشرثالثةاألئمة
).انتهى(هذينأحديفذورحموالعشراإلثيناألئمة

هـذا نقـل كمـا إالالكتـاب هـذا نسخمنإيلوصلمامجيعيفأجدملوإين
مـا فكأن،آخرهإىلأولهمنالكتابهذاأحاديثوجهيفمبنيوالصدق،الفاضل

).التفريشيالفاضلكالمانتهى. (االشتباهعلىحممولالغضائريابننقل

الوسـائل صـاحب ذكرهماصحةعلىيدلومما: رمحه اهللا اخلوئيالسيدقال
عنباسنادهالغيبةكتابيفروىالنعماينأن: واالستراباديشييالتفروالفاضالن

: وفيه، طويالحديثاكتابهيفقيسبنسليم

:عليه السالمعليفقال(
 
>rstuvwxyz{|}~
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.٧٨: سورة احلج، اآلية) ١(
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أنتالذينهؤالءمناهللارسوليافقالنزوهلاعندرضي اهللا عنه  سلمانفقام
الدينيفعليهمجيعلملواهللاجتباهمالذينالناسعلىشهداءوهمعليهمشهيد

:صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولفقال؟ إبراهيمأبيهمملةحرجمن


 

نـزل عليـه الـسالم    املؤمننيأمريمعصفنيمنأقبلناملا: قالعنهبإسنادهأيضا
اهليئـة حـسن الوجـه مجيـل الـدير مـن شـيخ علينـا جخـر إذ،نصراينديرمنقريبا

): قالأنإىل(.. عليهفسلمعليه السالم املؤمننيأمريأتىحىتكتابمعه،والسمت
خـري مناهللاخليلإبراهيمبنإمساعيلولدمنرجالعشرثالثةالكتابذلكويف

مـن وأحـب وسـلم صلى اهللا عليـه وآلـه    حممدامسهاهللارسول) قالأنىلإ.. (اهللاخلق
حممـد ولـد مـن رجالعشرأحدمثوأبيهألمهعمهابنعليبعدهاهللاإىلاهللاخلق

واحـد أصـغرمها ولـد منوتسعةوشبرياشرباهارونابينباسميسمىأوهلموولده
.خلفهعيسىيصليالذيآخرهم، واحدبعد

عليـه وآلـه    صـلى اهللا    اهللارسـول أنوفيهطويالحديثاعنهبإسنادهأيضاوروى

: عليه السالملعليقال، وسلم


 

 

>ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐ<)١(.
            

.٥٩: سورة النساء، اآلية) ١(
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، يلمسهـم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسولياقلت): قالأنإىل) (اآلية(
:فقال

 
.عليه السالماحلسنرأسعلىيدهووضع

 
.عليه السالماحلسنيرأسعلىيدهووضع


 

:وقالعليه السالماحلسنيعلىأقبلمث

 
).احلديث(إماماعشراثينتكملةمث

طويـل حـديث يفلطلحـة قـال ،  عليه السالم علياأنأيضاعنهبإسنادهوروى
:واألنصاراملهاجرينتفاخرعند


 

:قالأنإىل
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ليه الـسالم  عطالبأيببنعليقالفيهطويالحديثاأيضاعنهبإسنادهوروى

:قالصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولنإ


 

:قالأنإىل

 


 
:قالأنإىل


 
أيببـن أبـان عـن آخـر وبـسند صـحيحني بـسندين يعقـوب بنحممدوروى

: يقولالطيارجعفربناهللاعبدمسعت(:قال،  اهلاليلقيسبنسليمعن،  عياش
فجرىسلمةأمبنوعمرعباسبناهللاوعبدواحلسنيواحلسنأنامعاويةعندكنا
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهللارسـول مسعـت : ملعاويـة فقلتكالممعاويةوبنيبيين

:يقول
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وقـد سـليم قـال أنإىل.. احلـسني ولـد مـن تـسعة إمامـا عشراثينتكملةمث
اهللارسـول مـن ذلـك مسعـوا أـم وذكرواواملقدادذروأيبسلمانمنذلكمسعت

.)١()صلى اهللا عليه وآله وسلم
الـصدوق ورواه،  حنـوه يعقـوب بنحممدعنالغيبةكتابيفالنعماينورواه

أيببنأبانعنصحيحنيبسندين،  ٤١احلديث،  عشراالثينأبوابيفاخلصاليف
قالأبيهعن٣٨احلديثفيهأيضاوروى،  حنوهاهلاليلقيسبنسليمعن،  اشعي

بـن ادمحـ عنيزيدبنيعقوبحدثين: قال،  خلفأيببناهللاعبدبنسعدحدثنا
عبـد عـن عيـسى بنادمحعنيزيدبنيعقوبحدثين: قال،  خلفأيببنعيسى

الفارسـي سلمانعناهلاليلقيسبنسليمعنتغلببنأبانعنمسكانبناهللا
لقبـ يوهـو فخذيهعلىاحلسنيوإذاصلى اهللا عليه وآله وسلم   النيبعلىدخلت: قال

:يقولوهوفاهويلثمعينيه

 

سـليم كتـاب إىليرئالغـضا ابـن نسبهماأنيظهرذكرناهومبا: رمحه اهللا قال
الـيت النـسخة نأاألمـر غايـة ،لهصحةالعشرثالثةاألئمةأنروايةمنقيسبن

ختليطاالنسخةيفأناملفيدالشيخشهدوقد،ذلكعلىمشتملةكانتإليهوصلت
بـن أمحـد بـن اهللاهبـة ترمجـة يفالنجاشـي ذكرهفيمااحلاليظهروبذلك،وتدليسا

مـع عشرثالثةاألئمةوذكر،الزيديالعلوياحلسنيأليبكتاباعملأنهمنحممد
قـيس بـن سـليم كتـاب يفحبـديث واحـتج ،عليهمـا الـسالم   احلسنيبنعليبنزيد

            
،االثـين عـشر والـنص علـيهم        ، كتاب احلجـة، بـاب مـا جـاء يف          ١ج  : رمحه اهللا الكايف للكليين   ) ١(

.٤، ح ١٢٦ص :عليهم السالم
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ــ ويتضح من هذا إن      .عليه السالم املؤمننيأمريولدمنعشراثنااألئمةأن: اهلاليل
العلماء يف ما تضمنه إىلفيه ختليد واليفزع الشيخ املفيد مل ينف الكتاب كله بل قال    

من األحاديث ليوقفوه على الصحيح، والظاهر من عبارته عدم النفي بالكليـة بـل              
العلماء؛ وهـذا الكـالم غـري ظـاهر يف           إىلوجود الصحيح من الروايات يرجع فيها       

.، بل تأكيد ما فيه من غري الصحيح ــنفي الكتاب أصالً

عـادة يكنملوإنفهوصحفلو: موتهعندأباهبكرأيببنحممدوعظوأما
وجـه فـال ذلـك وعلـى . العـادة وخـرق الكرامـة حنـو علـى يكونأنميكنأنهإال

أمـر علـى كتـاب اشـتمال إن: وثانيـا ،  أصـال قيسبنسليمكتابوضعلدعوى
الكتـب أكثـر يفذلكويوجدكيف،  وضعهعلىيدلالموردينأومورديفباطل
.نهاقواتاحلديثكتبأمنتهوالذيلكايفاكتابحىت

وهـو عيـاش أيببـن أبـان هـو قيسبنسليمكتابراويأن: الثاينالوجه
ملأنـه العقيقيعنمرقدبل،الكتابعلىاالعتماديصحفالمرماعلىضعيف

.عياشأيببنأبانغريقيسبنسليمعنيروه

بـن سليمعنرويفقدزماجباطلالعقيقيذكرهماأنذلكعلىواجلواب
احنـصار مـن الغضائريابنذكرهماوأما،  أبانطريقغريمنوغريهالكايفيفقيس
محـاد روايـة منوالشيخالنجاشيذكرهمافريده،  بأبانقيسبنسليمكتابراوي

.كتابهعنهالصنعاينعمربنإبراهيمعنعيسىبن

وهـو عيـاش أيببـن بـان أ،  قـيس بـن سـليم كتابراويأن: الثالثالوجه
ميكــنفــال، الغــضائريابــنضــعفهوقــد، الــصنعاينعمــربــنوإبــراهيمضــعيف
.قيسبنسليمكتابعلىاالعتماد
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ابـن تـضعيف يعارضـه والالنجاشـي وثقـه عمـر بـن إبراهيمأن: واجلواب
كتـاب إىللناطريقالأنهوالصحيح،  هذاترمجتهيفالكالممرماعلىالغضائري

فإنوذلك،  عنهعمربنإبراهيمعنعيسىبنمحادبطريقاملرويقيسبنسليم
.كذابضعيفوهومسينةأباالصرييفعليبنحممدالطريقيف

بـن محـاد احدمهايفطريقنيسليمكتابإىلللشيخأنعرفتقد: الثالثةاجلهة
بـن محـاد الثـاين ويفسـليم عـن ،  عيـاش أيببنأبانعن،  عيسىبنوعثمان،  عيسى
عبارتـه يفأنفالظاهرالنجاشيوأما،  سليمعن،  اليماينعمربنإبراهيمعن،  عيسى
بـن وعثمان: (قولهبعدسقطتقد) سليمعن،  عياشأيببنأبانعن(ومجلةسقطا
الكتـاب هـذا سنداختالفمنالغضائريابنذكرهمايصحفالكانوكيف). عيسى
عيـاش أيببنأبانعن، الصنعاينعمربنيمإبراهعن،  أذينةبنعمرعنيروىفتارة
غـري أذينـة بنعمرفإنذلكلو. واسطةبالأبانعنعمرعنيرويوتارة،  سليمعن

.واسطةبالسليمعنروىعمربنوإبراهيمالطريقيفمذكور
بـال سـليم عـن عمـر بنإبراهيمروايةاستغربقد)١(الفنأهلبعضإنمث
عـن أذينـة ابـن عـن إبراهيمروايةالصحيحوأنسطةالواسقوطواستظهرواسطة

فـإن ! غريـب االسـتغراب هـذا : قـدس سـره   اخلـوئي السيدقال.)٢(سليمعن،  أبان
بـال كتابـا عنهروايتهينايفالأحياناالواسطةمعسليمعن،  عمربنإبراهيمرواية

عنروييأنفيمكن،  عليه السالم الباقرأصحابمنعمربنإبراهيمفإن،  واسطة
بـال دعوىأيضاسليمكتابعنروايةالكايفيفماأنودعوى،  واسطةبالسليم

            
.يف كتابه قاموس الرجالرمحه اهللاهو العالمة التستري ) ١(
١٦٧يف بـايب دعـائم الكفـر وصـفة النفـاق، ص     ١، كتـاب اإلميـان والكفـر   ٢ج: الكايف للكليين ) ٢(

.١،ح١٦٨و
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والـشاهد ،  كتابـه غـري منأحاديثلسليمأنالظاهربل،  الغيبعلىوخترصبينة
كتـاب لـه ،  األحاديـث صاحبأنهمنآشوبشهرابنعنقدمناهما: ذلكعلى

روى،  سـليم كتـاب عـن وايـات رعـدة روىمابعدالنعماينأن: أيضالهويشهد
مـن ويظهـر الروايـات تقدمتوقد،  سليمعنبإسنادهيعقوببنحممدعنرواية
.سليمكتابيفموجودةتكنمليعقوببنحممدروايةأنذلك

:أمرانهنابقى

عبـد أيبعـن قـيس بنسليمروايةكالمهيفذكرريئالغضاابنأن: األول
سـليم فإن! جداغريبوهذا،  عليهم الـسالم  حلسنيابنوعليواحلسنيواحلسناهللا
عـن املتقدمـة األوىلالروايـة مـن الظاهربل،  عليه السالم الصادقيدركملقيسبن

وقـد ضـعيفة الروايـة ولكـن عليهما السالم احلسنيبنعليزمنيفماتأنهالكشي
.عليه السالمالباقراملدركنيمنبأنهرجالهيفالشيخصرح

بنإبراهيمبنإسحاقرواية، املتقدمتنيالكشيرواييتيفاملذكورنأ: الثاين
وهاتـان قـيس بـن سـليم عـن عيـاش أيببـن أبانعن،  أذينةابنعناليماينعمر

فيهمـا عيـسان بـن علـي بناحلسنجهةمنأقلوال،  ضعيفتانأمامعالروايتان
البنـه اليمـاين عمـر بـن إبـراهيم هـو أذينـة ابـن عـن الـراوي فإن،  حمالةالحتريف
مـن التحريـف أنبـه املطمـئن ومـن إبـراهيم بـن إلسـحاق وجـود البل،  إسحاق
بـن إبـراهيم إسـحاق أيبعـن ،  كيـسان بنعليبناحلسنفيهوالصحيح،  النساخ

قـيس بـن سـليم كتابإىلالشيخفطريقكانوكيفما،  أذينةابنعن،  اليماينعمر
.)١(مسينةإىلالصرييفعليبندحممجهةمنأقلوالضعيفسنديهبكال

            
.رمجة سليم بن قيسمعجم رجال احلديث، ت: قدس سرهالسيد أبو القاسم اخلوئي ) ١(
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، النـصوص نقـرأ أنيكفـي ال: (النقـدي التـاريخ لـواء حامـل فوستيلقال
.)١()راسخةعقيدةآرائنامنجنعلأنقبلنقرأهاأنجيب

مـدونا سـواء التـارخيي احلدثإيرادهواملؤرخوناعتادهااليتاألساليبمن
ملـا ومتكـررة واحـدة صـورة أعطـى ممـا التحليـل أوللنقـد إخضاعهدونمروياأو

.أحداثمنالزمنشهده

اهتمـوا ممـن الكـثريين عنـد اآلنإىلمتبعـا ظـل األسـلوب هـذا وأنالسيما
ذاكأواملؤرخهذاعناحلديثسوىالدراسةهذهتتعدىالفقد،  التاريخبدراسة

.املؤرخاعتمدهالذيواملنهجوامليولوالزماناملكانإىلرالنظدون

لعدمهووغريهااحملاورهذهيفاخلوضعنالباحثنيبعضعزوفأنّويبدو
.الزمنمرورعلىاملعادةالصورهذهيفجديدشيءوجود

غـري مـن التارخييـة مادتـه دونقـد املـؤرخ يكونأناحتماليةوجودلعدمأو
املـؤرخ تدخلبعدمالقناعةتوفرمن مث و،  شخصيةأوعقائديةأوسياسيةمؤثرات

.التارخيياحلدثكتابةيف

مـن النبويـة الـسرية كتـاب وبـاألخص املـؤرخني بـني جنـد أنيندرقد:ولذا
قـاده مـا احلـدث مـع دونأنـه أو،  التـدوين قبلوالتحليلالنقدإىلاحلدثأخضع
.وعناصرهااهئونشواألحداثتكونحقيقةإىلالبحث

مـع عليهم الـسالم  البيتأهلمدرسةعندوجدالتارخيياملنهجمنالنوعهذا
.التوثيقبدقةأيضاامتيازهمومع، النبويةالسريةكتابةيفباألسبقيةامتيازهم

            
.٨٨ص : مفهوم التاريخ لعبد اهللا العروي) ١(
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الـذي احلـدث يعـرض كـان أفرادهـا أحـد أنتارخييةمدرسةأيتشهدملإذ
.دتهمايدونأنقبلمتعددةمصادرعلىمسعه

املادةوعرضالتوثيقاعتمادهمعاملؤرخأنتارخييةمدرسةأيتشهدملكما
أنإالحـديث علمـي منـهج وهـذا ،  أيـضا املصدريقينتكانمتعددةمصادرعلى

الـذي املنـهج وهـو ،  سنة١٤٠٠قبلاعتمدتهقدكانتعليهم السالم العترةمدرسة
.للسريةكتابتهيفسليماعتمده

عليـه  املـؤمنني أمـري علـي علىاحلدثيعرضقيسبنسليمكان: هناومن

) الفارسي(احملمديوسلمانالغفاريذرأيباجلليلالصحايبعلىويعرضه، السالم
اإلمـام علـى كـذلك كتابـه وعـرض ) علـيهم تعـاىل اهللارضـوان (ياسربنوعمار
وهو،  السالمعليهم  العابدينزيناإلماموولدهاحلسنياإلماموأخيهعليبناحلسن

اخـتالف معهـم ويبحـث يناقـشهم كانالعلميةاملصادرهذهعلىكتابهعرضمع
.الوقتذلكيفالناسعليهااليتوالتوجهاتوالتفسريوالرؤىاألحاديث

املـؤرخ كـان ،املنـهج هذااعتمادهفضالً عن رمحه اهللا قيسبنسليمإن: أي
صلى اهللا عليـه    اهللارسولوفاةبعدلناساعليهااليتالعامةاحلالةعايشالذياألول

.اإلسالميةاألمةشهدااليتالزمنيةالفتراتأهممنوهي، وآله وسلم

:اآليتفهوللتاريخوالفلسفيوالتحليليالنقديمنهجهعلىيدلماأما

، والــسي، والنــوري، العــامليواحلــر، والــصدوق، الكلــيينالــشيخروى
ِمـريِ َألقُلْـت (قَـالَ ِلـي الِْهالَقَـيسٍ بـنِ سـلَيمِ عـن عياٍشأَِبيِنبأَباِنعن،وغريهم

ِمِننيؤي:عليه السالم الْمِإنتِمعسانَِمنلْمادِ سالِْمقْـدأَِبـي ووئاً ذَرـيش فْـِسريِ ِمـنت
ثُـم ،النـاسِ أَيـِدي ِفيماغَيروسلمصلى اهللا عليه وآله     اللَِّهنِبيعنوأَحاِديثَالْقُرآِن
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تِمعسكِمنِديقصاتمتِمعسمهِمن ـتأَيرـِدي ِفـي وـاسِ أَياءَ النـيةً أَشكَـِثري ِمـن
همتخـاِلفُون أَنـتم صلى اهللا عليه وآله وسـلم     اللَِّهنِبيعناَألحاِديِثوِمنالْقُرآِنتفِْسِري
صـلى اهللا   اللَِّهرسوِلعلَىيكِْذبونَالناسأَفَترى،باِطلٌكُلَّهذَِلكأَنَّوتزعمونَِفيها

.؟ِبآراِئِهمالْقُرآنَويفَسرونَمتعمِدينعليه وآله وسلم

:فَقَالَ،علَيفَأَقْبلَ:قَالَ
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الـيت الفتـرة عـن املعـامل واضحةصورةيعطيونهلك،بتمامهنقلناهواحلديث
اهللارسـول منـهاج يظهـر أنـه كمـا ،صلى اهللا عليه وآله وسـلم     اهللارسولوفاةأعقبت

والنبويـة القرآنيـة العلـوم نقـل يفعليه السالم علياإلماممعصلى اهللا عليه وآله وسلم    
كتابـة علـى بـاحلفظ إليهلمصلى اهللا عليه وآله وس    النيبدعاءمعيعتمدكانوإنه،  إليه
.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولمنهميتعلكانما

األحـداث تـدوين يفالكتابـة اعتمـاد يفقـيس بـن لـسليم منـهجا أعطـى مما
.متقنعلميوبأسلوبالناسمنيسمعهكانماحقيقةعرفوأنه، والروايات

مـصادر مـن ملوثـق واوالفلـسفي والتحليلـي النقـدي التاريخفمنهج:وعليه
امتيـاز علـى دليـل ،والعلـم والـورع بـالتقوى العـصور مـر علىهلامشهودعلمية

واملقـاييس الـضوابط حسبةنهجماملاملعلومةبدقةعليهم السالم البيتأهلمدرسة
.العلميةأي،النبوية

هــذهمــنخــرجمــاهــوواإلســالميالعــريبللتــاريخاحلقيقــيالوجــهوإن
أنقبـل النـاس إىلخـرج ومنها،فيهاكانتطورهوالسريةعلمنشأةوإن،  املدرسة

.عاممائةأكثر من بواملغازيالسريلتدوينإسحاقبنحممديوفق
            

: االعتقادات يف دين اإلمامية للصدوق. ٦٤، ص ١باب اختالف احلديث، ج     : الكايف للكليين ) ١(
بــاب عــدم جــواز :وســائل الــشيعة للحــر العــاملي. ٢٥٥ص : اخلــصال للــصدوق. ١١٨ص 

.٣٤٠، ص   ١٧ج  : مـستدرك الوسـائل النـوري     . ٣٠٦، ص   ٢٧استنباط األحكام النظريـة، ج    
املـسترشد حملمـد بـن جريـر        . ٨٠ص  : كتـاب الغيبـة للنعمـاين     . ٢٦ص  : كتاب سليم بن قـيس    

.٢٣٢، ص ٢ج : رمحه اهللاحبار األنوار للعالمة السي . ٢٣١ص : الطربي اإلمامي



 

 



 





١٩٧ 

نشوء المدارس اإلسالمية التاريخية: المبحث األول
، كافـة العلومباكورةهي) اهللاأعزها(املنورةاملدينةتكونأنفيهريبالمما
.كافةالعاملإىلاحملمديةالرسالةمنطلقوإاالسيما

هـذا دراسـة تناولـت حينمـا التارخييـة الدراسـات أنلهيؤسفالذيأنّإال
لتـاريخ اعلـم نـشأة يفعلـيهم الـسالم   البيـت أهـل مدرسـة دورإىلتتعرضملالعلم
لـدور تناوهلـا يفحـىت ،  خـاص بـشكل النبويـة الـسرية وعلم،عامبشكله  روتطوي

يفمتأخرةالواقعيفهياليتاألمساءبعضحولاحلديثينحصرإذ،املدينةمدرسة
ـ  وإاالسيماعامئةاامليقاربملاالعلمهذامعرفة ـ  األمساءهذهأيـ منـهج تتبـع ـ

.النبويةالسنةباألخصو، التدوينمنعيفالشيخني

كــالعراقةيـ األقليماملراكـز بعـض يفاإلســالميةاملـدارس أنجنـد : ولـذلك 
حينمـا ظهـر يف علـم        ،ومكةواملدينة،  وأفريقياومصرفارسوبالدواليمنوالشام

السرية مل يكن ليكتب لبعضها الدوام يف هذا التخصص كمـا مل تكـن الـدوافع عنـد                  
ا علم السرية مل يكـن ليكتـب لبعـضها الـدوام يف هـذا               حينما ظهر فيه  .بعضها دينية 

صـلى  اهللارسولسريةحفظأيكما مل تكن الدوافع عند بعضها دينية،        . التخصص

وضـبط ،اإلنـسانية احليـاة لتنظـيم تـشريعي منهاجمنتشكلهومااهللا عليه وآله وسلم   
دارساملــهــذهبعــضعنــدالــدوافعكانــتوإمنــا، واجلماعيــةالفرديــةالــسلوكيات

.اإلسالميةاململكةأوالدولةملؤسساتيةوتنظيموإداريةسياسية



 ة والسرية النبويةالشيع...............................................................................................١٩٨

أرادوامطلقـا ملكـا وحولوهـا الـشام إىلأميـة بينمعاخلالفةانتقلتفحني(
ويف،  للدولـة واإلدارياملـايل النظـام يفاحتـاجوا كمـا ،السابقنيامللوكسريمعرفة
والقبائلوعهودهاالفتوحأمرفةمعرإىلالدائمةوأرزاقهوعطائهاجليشأمرضبط

،والــسياسيةوالعــسكريةاالجتماعيــةوقــيمهمواقطاعــاموالرجــال، وعالقاــا
.)١()ذلككللألموينييرويمنالشاميفجتمعوهكذا

وفيهمـا ،للعـرب واألهـم األكـرب القبلـي التجمـع كانوالبصرةالكوفةويف(
ـتم الـيت ،نيياألخبـار طبقـة هـور ظعلـى سـاعد مماالعربيةاالرستقراطيةتوطنت

.واألخبارباألنساب

عـرب مـضاهاة أرادوافقـد العريـق املاضـي تـارخيهم الـيمن ألهـل كانوملا
ذلـك روايـة يفمدرستهمهلمفكانتاجلديد،الطارقاإلسالميوتارخيهمالشمال
.اليمنيفالتاريخ

،كلـه ياسيالـس ملكهمالفرسخسرفقدللفرسبالنسبةاألمراختلفوقد
كتلـة يفموجـودين بقـوا ولكنـهم اإلسالمأماماالحنساريفالسابقدينهمبدأكما

يفأيـضا العـرب مـع وميتزجـون ،إيـران هـي مخاصةأرضعلىواحدةبشرية
مـا قـدر العربيةاللغةإىل؛أرضهميفوهم؛التارخييةمعارفهمنقلواوهلذا،  العراق

.)٢()اخلاصةالتارخييةهممدرستبذلكهلموكانتيستطيعون

: األوىل، مدرســتنييفاحنــصرقـد النبويــةالــسريةعلـم تطــورفــإن: وعليـه 
:يأيتكماوهو، كوفةالمدرسة: والثانية؛ املدينةمدرسة

            
.١١٧ص : واملؤرخون لشاكر مصطفىالتاريخ العريب ) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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النبويةالسريةعلمتطوريفالعراقمدرسةدور: األوىلاملسألة
ــ    ـــ أي الكوفـة و     العـراق مدرسةالتارخييةالدراساتبعضتصف البـصرة ـ

الـبعض وجـد وقـد واألنـساب القبيلـة بـسرية يهـتم الذي،القبليبالطابعالتارخيية
:هانم، املنهجهلذامربرات

لقـصص مباشـرا اسـتمرارا كـان يـة لالقبوالـشؤون بالفعالياتاالهتمامــ١
أو،اجلديـدة األيـام إىلموجهـا والنظـرة األسـلوب يف) األنسابياتاولرو(األيام

.اإلسالميفوالفتوحاتاملعارك

.التراثحلفظوسيلةخريفيهوجتدلوثائقهاالشعرعلىاعتمادهاــ٢

مباشـرة صـلة وعلـى ،كـربى قبليـة مراكزوهي،والبصرةالكوفةقربــ٣
.)١(واألخبارالرواياتهذهلتداولفعالةمراكزفهي ، بالصحراءومستمرة

الـبالد مجيـع يفمـشتركة عوامـل ـا أل،  هلـا مربرالاملربراتهذهأنحنييف
دورهـا هلـا القبيلـة كانتفإن،  واملدينةمكةيفوأنشطوأقومأقدمهيبل،  العربية
ــ اهتمامـا أكثـر اومهـ ،  تـأثريا أكثرمكةيف  فهيالعراقيفالفعال السـيما ) األيـام (ب
.والنصارىواليهودواجلنوبالشمالاتحضارتالقيحمطةاوإم

يفالــسبعكانـت املعلقـات   فمـا ، الـشعر علـى العـراق درسـة ماعتمـاد وأمـا 
.يف مكةوإمناالبصرةأوالكوفة

.الصحراءقلبيفهيمكةفإن، الصحراءمنالكوفةقربوأما

إىلبعيـنني لتنظـر تكـن ملالتارخييـة الدراسـات أكثرأنهذامنيظهروالذي
            

.١٠٤ــ١٠٣ص: انظر نشأة علم التاريخ عند العرب للدوري) ١(
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لهماكلطمسيفاألمويطالبالدورعينهانصبتضعملأاكما، البحثيةاملادة
مـن األولالربـع يفأصـبح الـذي بـالعراق فكيـف ،عليهم السالم البيتبأهلصلة

، صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        األعظـم الـنيب لعتـرة التـشيع حمطـة للهجرةاألولالقرن
.اإلسالميالفكرانطالقومركزاإلسالميةاخلالفةوعاصمة

الكوفـة مدرسـة علـى املدينةمدرسةبروزيفمهمعاملتسجيلميكن،  نعم
والفعـل النبـوي التحركمنبععنوالبصرةالكوفةابتعادهو،  السريةعلمتطوريف

أنإال،  ورةنـ املاملدينةهواءنسيماتاحتضنتهالذيصلى اهللا عليه وآله وسلم    احملمدي
علمتطوريفالنبويةالعترةمدرسةدورإىلنظرنالوفيمايتهافتجندهالعاملهذا

.العراقيف أماملدينةيفاملدرسةهذهكانتسواءالنبويةالسرية

بأاوالتدوينالتارخييةاحلركةوصفيفالبعضصورهماعكسعلىوهو
رمـوز أحدوهوــخمنفأيبيففنرى،  )ةيوالقبلواإلقليميةاحلزبية(بـمتأثرةسارت

ــ قيةعراوميوال،  علويةميوالــالكوفيةاملدرسة أدركـت : (الروايـة يـورد حيـث ـ
وقتـل علـي بـن احلـسني مـوت هـو الكوفةدخلذلأولأن: يقولونوهمالناس
.)١()زيادودعوةعديبنحجر

فهو،  العشرينالقرنال،  األمويةالدولةزمنيفحبثهكتبقدالباحثوكأن
مـن بكـل مـة ـــ      يـسموا ـــ كمـا     عيالتـش مةلصقيفالقدامىجعلىسائر

.عليهم السالمالبيتأهليفروايةيروي

تطـور يفالكوفـة ملدرسـة بـسيط ولـو دورأيتـسجيل ميكنكيف: ولذلك
.اليومهذاوإىلعديدةقرونمنذحتاربوهي،والسريةالتاريخعلم

            
.١٠٧ص : نشأة علم التاريخ عند العرب للدوري) ١(
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:هناومن

علـى الـستار نسدلالأنناكما،  وضوعيةاملغريالنظرياتذهنأخذالفإننا
، الـسرية علـم تطـور يفعلـيهم الـسالم   البيـت أهـل مبدرسةممثلةالكوفةمدرسةدور

.كاآليتوهي


 

بويـع حينمـا الكوفـة إىلعليـه الـسالم   علـي اإلمـام انتقـال معالدورهذابدأ
صـلى  اهللارسـول وفـاة علىعاماوعشرينمخسةمروربعدأيهـ٣٦نةسباخلالفة

كبرياعلمياامخزأعطىمما  ،  العراقإىلمعهالصحابةجلوانتقالاهللا عليه وآله وسلم   
بظهوراملرحلةهذهامتيازعنناهيك،  النبويةالسريةعلىاالطالعيفالعراقألهل

:بـممثلةعقائديةتيارات

.بعهمتاومنوعائشةوالزبريطلحةوهم: الناكثونــ١

تـشيع ومـن العـاص بنوعمروسفيانأيببنمعاويةوهم: القاسطونــ٢
.هلم

.وغريهملجمبنالرمحنعبدأشياعاخلوارجوهم: املارقونــ٣

وسـريته صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      اهللارسولألحاديثدقيقتتبعيستلزموهذا
ولذلك،  تعاىلاهللارتضاهالذيالسبيلوإتباعالنجاةمنماملسليتمكنكيوهديه

فكانـت اإلسالميةاألمةمصرييفاحلساسةاملرحلةهلذهمنهجااختذعليه السالم جنده
:اآلتيةاألمورخاللمن
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بعمـود مبتـدئاً ،  البدعـة مـن والـسنة السقيمةمنصحيحةالالروايةتنقيةأي
مجـع وفيهمالكوفةمسجديففصفهم،  جامعةالصالةفنادىالصالةوهي،  الدين

هذايفهلمحصرالممااوغريمهكعببنوأيبياسربنكعماروحننيبدرأهلمن
ذههلـ النتيجـة فكانـت ،  مفصلىالكوفةأهلمعهموصفــالبحثمناملوضع
الـشخري بـن مطـرف لـسان وعلـى هم  ومـساند املـسلمني صـحاح يفمدونةالصالة

عليـه  طالـب أيببـن علـي بنـا فـصلى بالكوفـة حصنيبنعمرانمعكنت: (قائال

صـلى : عمـران قـال فرغفلما،رأسهرفعوكلما،سجدكلمايكربجعلف،السالم
.)١()صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولمثلهذابنا

: قالأنه، روايةويف

أشـبه وكـذا كذامنذقالأوحنيمنذصليتما:عمرانقالانصرفنافلما(
رضـي علـي صالةيعين، الصالةهذهمنصلى اهللا عليه وآله وسـلم   اهللارسولبصالة

.)٢()عنهتعاىلاهللا
، مطرفعن، والنسائي، داودوأبو،ومسلم،البخاريأخرجهآخرلفظويف

: قال
إذافكـان ،عليـه الـسالم   طالـب أيببنعليخلفصالةوعمرانأناصليت(

بيديعمرانأخذسلمفلما، كربالركعتنيمنضوإذا، كربرفعوإذا،كربسجد
            

.٤٢٨، ص ٤حديث عمران بن حصني، ج : مسند أمحد بن حنبل) ١(
مـصنف الـصنعاين لعبـد    . ٤٢٩ص ، ٤حـديث عمـران بـن حـصني، ج        : مسند أمحد بن حنبل   ) ٢(

.٢٤٩٨، ح ٦٣، ص ٢باب التكبري، ج : الرزاق الصنعاين
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ذكـرين لقـد : قـال أو،  صلى اهللا عليه وآله وسلم    حممدصالةهذابناصلىلقد: فقال
.)١()صلى اهللا عليه وآله وسلمحممدصالةهذا

نـسوا قـد املـسلمون كانإذا: البحثساحةيفنفسهيفرضذيالوالسؤال
يفتصلىأااملفروضمنواليتصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولصالةهيكيف
.؟!وأقوالهوأفعالهوسريتهسنتهبقيةيتذكرونمفكيف، مراتمخساليوم

،وحميت،قترفأح،وعمربكرأبوالشيخاناأمرقدوسنتهذلكهلموأىن
يعيـد أنعليـه الـسالم  املـؤمنني أمريعليعلىلزاماكان؛ ولذا،  التدوينمنومنعت

بعـد الـصحيحة الـسرية هذهتدونوأنْ،الصحيحمسارهاإىلالنبويةوالسريةالسنة
شـيء منـها يبـق وملوبـدلت غـريت أاعلىيدلومما،  وغريتوحميتأحرقتأن

:يأيتماالناسإىليهم السالمعلالبيتأهلأخرجهااليتسواء

ــ أنسبنمالكروىــ١ ــ املـالكي املـذهب إمـام ـ بـن سـهيل عمـه عـن ـ
النـداء إالعليـه النـاس أدركـت ممـا شـيئا أعـرف مـا : (قـال أنـه ،  أبيـه عن،  مالك

.)٢()األذان: أي، للصالة
يبـدأ الزبريابنرأيت: قال،  كيسانبنوهبطريقعنالشافعيأخرجــ٢

قـد ،  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسـول سـنن كل: (قالمث،  اخلطبةقبلالةبالص
.)٣()الصالةحىتغريت

            
. ٢٠٠، ص ١ج : كتــاب مواقيــت الــصالة، بــاب املكــث بــني الــسجدتني: صــحيح البخــاري) ١(

باب متام  : سنن أيب داود  . ٨، ص   ٢باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، ج         : صحيح مسلم 
.٢٠٤، ص ٢باب االعتدال يف الركوع، ج : سائيسنن الن. ١٩٢، ص ١التكبري، ج 

.٢٢١، ص ١ج : شرح املوطأ للزركاين. ٩٣، ص ١ج : املوطأ املطبوع مع تنوير احلوالك) ٢(
.٢٠٨، ص ١ج : كتاب األم للشافعي) ٣(
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ــ النبويـة الـسرية تـدوين أوائـل إليهتنسبالذيوهوــالزهريقالــ٣ : ـ
.؟!يبكيكما: قلت، يبكيوحدهوهوبدمشمالكبنأنسعلىدخلنا(

.)١()ضيعتوقد، الصالةهذهإالأدركتمماشيئاأعرفال: قال

صـلى اهللا   اهللارسـول أصـحاب علـيكم خـرج لو: (البصرياحلسنقالــ٤

.)٢()قبلتكمإالمنكمعرفواماعليه وآله وسلم

مـن رجلنيأنلو: (قالأنه: العاصبنعمروبناهللاعبدعنورويــ٥
يعرفانوال، ماليوالناسألتيا،األوديةبعضيفمبصحفيهماخلواألمةهذهأوائل
.)٣()عليهكانامماشيئا

: قالعليه السالمالصادقحممدبنجعفراإلماموعنــ٦


)٤( 

:عليه السالمطالبأيببنعلياملؤمننيأمريوقالــ٧

)٥( 

:هوالسريةعلمتطويريفعليه السالماملؤمننيأمريبهقامومما
            

.٢٤٤، ص ٢ج : جامع بيان العلم) ١(

.املصدر السابق) ٢(

: جلعفـر مرتـضى  صلى اهللا عليه وآله وسـلم    الصحيح من سرية النيب     . ٦١ص  : الزهد والرقاق ) ٣(
.١٤٢، ص ١ج

.٩١، ص ٦٨ج : رمحه اهللاحبار األنوار للعالمة السي ) ٤(

.١٤٣، ص ١ج : جلعفر مرتضى العامليصلى اهللا عليه وآله وسلمالصحيح من سرية النيب ) ٥(
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النيبقام به   هو تذكري الصحابة مبا      عليه السالم اإلمام أمري املؤمنني    بهقاممماإنّ  
إعـادة أي، وتعلـيمهم لتغـيريهم عظيمـة جهـود منصلى اهللا عليه وآله وسلم ألعظم  ا

،الكوفـة إىلمعهقدمواالذينالصحابةوهم،الناسأذهانيفالسريةهذهتسجيل
املدينـة عـن جغرافيـا األبعـد كـانوا بوصـفهم ،بتفاصـيلها الكوفـة أهلهأخبارمع

اإلسـالم قبـل العربحبالوتذكريهنبويةالالسريةإحياءيفخطبهفكان من   ،  املنورة
:يأيتما ه وبعد

:عليه السالمقالــ١





)١( 

:عليه السالموقالــ٢



)٢( 

            
األنوار للعالمة الـسي    حبار  . ٦٦، ص   عليه السالم من خطب اإلمام علي     : ج البالغة، حممد عبده   ) ١(

.١٩، ص٢ج: شرح ج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل. ٦٨، ح ٢٢٦، ص ١٨ج : رمحه اهللا
حبــار األنــوار . ٩٥، بــرقم ١٨٦، ص ١، ج عليــه الــسالمخطــب اإلمــام علــي : ــج البالغــة) ٢(

ــد شــرح ــج البالغــة البــن أيب ا . ٥١، ح ٢١٩، ص ١٨ج : رمحــه اهللاللعالمــة الــسي  حلدي
.٩٤، برقم ٦٦، ص ٧ج : املعتزيل
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:عليه السالموقالــ٣







 

)١( 

:أسلوبنيذلكيفاختذه قدفإنصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولسريةلبيانجهويف
ه صـلى اهللا عليـه وآلـ      اهللابرسولومعرفتهوقربهمرتلتهإظهار: ولاألسلوب األ 

مـا كـل عـن والـوايف والـدقيق العلمـي املصدرإىلالناسإرجاع: مبعىنأي،  وسلم
:عليه السالمفيقول.وشريعتهصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولحبياةيتعلق






)٢( 

            
حبـار األنـوار للعالمـة      . ١٥٤، ص   ٢، ج   عليـه الـسالم   من خطـب اإلمـام علـي        : ج البالغة ) ١(

: املعتـزيل شرح ـج البالغـة البـن أيب احلديـد          . ٤٧٤، ص   ٣١، باب   ١٤ج  : رمحه اهللا السي  
.١٧٩، ص ١٣ج

شـرح أصـول   . ١٥٧، ص ٢، اخلطبة القاصعة، ج معليه السال ج البالغة، من خطب اإلمام علي       ) ٢(
.١٠ص تقدمي: العمدة البن البطريق. ٢٩٨، ص ٢ج : الكايف ملوىل حممد صاحل املازندراين
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:عليه السالموقال


)١( 

كـان أنمنذوسلم صلى اهللا عليه وآله   اهللارسولبشخصمايتعلقإظهار: ثانيا
ومـا صلى اهللا عليه وآله وسلمرسالتهتبليغهمث، بعثهمث، حراءغاريفتعبدهمث،  فطيما
:عليه السالمفيقول، املشركنيوبنيبينهجرى



)٢( 

:عليه السالموقال






 


)٣( 
            

العمـدة  . ١٥٧، ص ٢، اخلطبة القاصـعة، ج      عليه السالم من خطب اإلمام علي     : ج البالغة ) ١(
.٤١٥ص : يد ابن طاووسالطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف للس. ١١ص: البن البطريق

مناقـب  . ١٥٧، ص   ٢، اخلطبة القاصـعة، ج      عليه السالم من خطب اإلمام علي     : ج البالغة ) ٢(
.٢٤٠، ص ٣ج : الغدير للشيخ األميين. ٢٨، ص ٢ج : آل أيب طالب البن شهر آشوب

ـج  . ١٥٧، ص   ٢، اخلطبـة القاصـعة، ج       عليـه الـسالم   من خطب اإلمام علـي      : ج البالغة ) ٣(
!
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:عليه السالمفيقولالرسالةتبليغيفى اهللا عليه وآله وسلمصلالنيبداجهويف





 

 
 

 

 

)١()٢( 



 

           "
، ١٣ج : شرح ج البالغة البن أيب احلديد املعتـزيل . ١٤٥، ص   ٧ج  : لسعادة للشيخ احملمدي  ا

.٣١، باب ٤٧٥، ص ١٤ج : رمحه اهللاحبار األنوار للعالمة السي . ١٩٧ص 
إىل ما ستؤول إليه ايتـهم يف معركـة بـدر        صلى اهللا عليه وآله وسلم    البئر، وقد أشار    : القليب) ١(

  ــ  صلى اهللا عليه وآله وسـلم     ر املسلمون منهم جمموعة فأمر النيب       الكربى، فقد أس مـشركا  ) ٢١(ب
.وا يف القليب، أي البئر، ومنهم عقبة بن أيب معيطقفقتلوا وأل

.وهو أشار إىل أيب سفيان الذي حزب األحزاب يف معركة اخلندق) ٢(
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)١( 
            

ـ  ١٥٨، ص ٢ج ، اخلطبة القاصعة،   عليه السالم من خطب اإلمام علي     : ج البالغة ) ١( ، ١٥٩ــ
الطرائـف يف معرفـة مـذاهب الطوائـف للـسيد ابـن             . ، ط دار الـذخائر، قـم ـــ إيـران          ١٩٢برقم  

: رمحـه اهللا  حبـار األنـوار للعالمـة الـسي         . ، ط مطبعة اخليام، قم ــ إيـران       ٤١٥ص  : طاووس
.، ط مؤسسة الوفاء، بريوت ــ لبنان٣٣، ح ٣٢١، ص ٣٨ج
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؛ إذن

شـهدت وإمنـا ،فقـط واألنـساب القبيلـة ثقافـة متثـل الكوفـة مدرسـة تكنمل
للمـدارس ةأمفاجـ شـكل ممـا النبويـة   الـسرية علمتطورمراحلمنمتقدمةمرحلة

الشيبايناحلسنبنحممدألففحينما،الشاممدرسةوالسيما،  األخرىاإلسالمية
مـا : (ومعترضـا حمتجـا صـاح بـذلك الدمشقياألوزاعيوعلم،  السرييفالعراقي

.)١(!!)بالسريهلمعلمالفإنه؟ البابهذايفوالتصنيفالعراقألهل

يفأسـاس وهـو ،  صـغريا ) الـسري (كتابـه وكـان بالكلمةالشيباينعلموحينما
واملغــازياألخبــارالفقــهمــعحــوىالــذي) الكــبريالــسري(كتــابفكتــب، الفقــه

.)٢(الدوليةالعالقاتحبثيفكتابأوليعدأنوميكن، والفتوح

مدرســةدورحجــبيفدورهــايــةواملذهبالــسياسيةاألوضــاعلعبــتولقــد
فراغنقطةشكلمما،  السريةعلموالسيما؛العلوممجيعيفالعلميةوقدراالكوفة

.التارخييةالدراساتمنللعديدالبحثيةاملادةيف




 

تطـور يفسـريعا عليـه الـسالم   علـي اإلمـام بهقامالذياملنهجمثارجنينأننستطيع
، اـال هـذا يفعليـه الـسالم   أصـحابه ـا قـام الـيت األعمالبعضخاللمنالسريةعلم

.الكوفةيففتهخالمدةعلىعليه السالماملؤمننيأمريكاتبرافعأيببناهللاعبيدومنهم

            
.١٧١، ص ١ج : كر مصطفىالتاريخ واملؤرخون لشا) ١(
.١٧١، ص ١ج : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
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ه الثالثـة  حروبـ يفعليـه الـسالم   املـؤمنني أمـري مـع شـهد مـن ةتسميكتبفقد
.)١(رضي اهللا عنهمالصحابةمنوالنهروانوصفنياجلمل

؛اإلسـالم يفوالرجـال واملغـازي الـسري علـم يفمصنفأولبذاكيعدوهو
املـؤمنني أمـري عـصر يفكتبهوكان قد ،  )٢(التخصصهذايفسبقهمنيعرفملألنه

يف الكوفة وهو ما أعطى زمخاً كـبرياً حلركـة وتـدوين املغـازي والـسري يف                 عليه السالم 
.مدرسة الكوفة

السريةعلمتطوريفاملدينةمدرسةدور: ةالثانياملسألة 
املـؤمنني أمرياستشهادأعقبتاليتالفترةخاللمننستظهرأنلناميكن
لتطـور الـسبات مـن حالـة وجـود اهلجرياألولالقرنايةوحىتعليه السالم 

لتطـور متميـزة حركـة تـشهد ملالستني سـنة  هذهنأأي،  واملغازيالسريعلم
.السريةعلم

مـن ابتداءباإلسالمعصفتاليتاخلطريةاألوضاعإىليعودذلكيفوالسبب
لدولةاستظهارمنتبعهوماعليه السالم املؤمننيأمرياستشهادشهدتحيثالكوفة
فكريـا أوجـسديا وتـصفيتهم العلومحلملةتتبعاشهدتاليتسفيانأيببنمعاوية
بـن كحجـر عليـه الـسالم    طالـب أيببـن علـي شايعواالذينالصحابةتصفيةفتمت
عليهما السالمطالبأيببنعليبناحلسناإلماموقتل، )٣(وأصحابهالكنديعدي

            
أخبـار معرفـة    . ٤: رجـال الربقـي   . ٣ص  : رجـال النجاشـي   . ١٠٧ص  : الفهرست للطوسـي  ) ١(

.، املقدمة٣، ص ١ج : الرجال للطوسي
.١٧٠، ص ١ج : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
.٢٢٢، ص١٢ج: شق البن عساكرتاريخ مدينة دم) ٣(
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وليتـه تمث،  شـتر مد بن أيب بكر ومالـك األ      وحم اخلزاعياحلمقبنوعمرو،  مسموماً
عليهمـا  علـي بـن احلـسني اإلمامبقتلوأمر،اجليوشجهزالذيللحكم  يزيدولده

وسـبات وجهـل ظـالم مـن الفاجعـة هـذه تبعمامث،هـ٦١سنةبيتهوأهل،السالم
الـيت الرواياتبعضخاللمناملدمرةآثارهانتصورأنلناميكناليتالعلومجلميع

.األجواءهذههدتش

عليهمـا  احلـسني بـن علـي الـسجاد اإلمامزمنيفالناسإن: (رويفقدــ١

.)١()حيجونكيفوال، يصلونكيفيعرفونالكانوا، هـ٩٥سنةاملتوىفالسالم

: قالـت الـدرداء أمعـن ، اجلعـد أيببنساملعن،  حنبلبنأمحدأخرجــ٢
.أغضبكمنفقلتمغضبوهوالدرداءأبوعليدخل

ــ عليهاهللاصلىحممدأمرمنفيهمأعرفالواهللا: (فقال ــ وآلـه ـ وسـلم ـ
.)٢()مجيعايصلونأمإالشيئا

بـن امللـك وعبدالزبريبناهللاعبدبنياحلربنشوبآثاريفأيضارويومماــ٣
.احلجةفريضلتأديةمكةإىلالقدوممنالشامأهلمنعالزبريبناهللاعبدإن: مروان

صخرةفوققبةببناءأمرأناخلطوةهذهعلىبرٍدمروانبنامللكعبدفقام
املسلمنيأمرمثــاملشرفةوالكعبةاألسوداحلجرعنوبديالعوضاــاملقدسبيت

وحلقـوا ،  العيـد يـوم وحنـروا ،  حوهلافطافوااحلجلتأديةاملقدسبيتإىلبالذهاب
.)٣(رؤوسهم

            
.١٤٥، ص ١ج : جلعفر مرتضى العامليصلى اهللا عليه وآله وسلمالصحيح من سرية النيب ) ١(
.٤٤٣، ص ٦ج : مسند امحد بن حنبل، من حديث أم فروة) ٢(
.٢٨٣، ص ٨ج : البداية والنهاية البن كثري) ٣(



 ٢١٣....................والثايناألولالقرنني خاللالنبوية السريةعلمتطورمراحل: الثالثالفصل

عـن رويماهـ٦١عامعاشوراءأعقبتاليتاملرحلةذههلوصفوخريــ٤
ربهإىلشكواهيبثوهوعليهم السالم طالبأيببنعليبناحلسنيبنعلياإلمام
:عليه السالمقال، تعاىل

إىلووكلــوا،اهلــادينزمــانوســبقهم؟اآلمــرينخــالفواوقــدــموكيــف«
.)١(»الظلماتدياجرييفالضالالتيفيتنسكون،أنفسهم

وشـجرة ،الـدين أئمـة مفارقتـها بعـد األمـة هـذه منطوائفانتحلتوقد«
،العلـوم يفوتغـالوا ،الرهبانيـة خمائليفأنفسهموأخذوا،الديانةإخالص،النبوة

علـيهم طـال إذاحـىت ،الـسنة بأحـسن وحتلـوا ،صفامبأحسناإلسالمووصفوا
أعقـام علـى رجعـوا ،نيالـصادق مبحـن وامتحنـوا ،الشقةعليهموبعدت،األمد

.)٢(»النجاةوعلماهلدىسبيلعنناكصني

فتــأولوهالقــرآنمبتــشابهواحتجــوا، أمرنــايفالتقــصريإىلآخــرونوذهــب«
وديـاجري ،  الشبهاتأغماريفتحمونقي،  استحسنواممااخلربمأثورواموا،  بآرائهم

بتحذير مثبطني  ،  علمالمظانمنعلمأثرةوالالكتابمننورقبسبغريالظلمات
.غريهممنالرشدعلىأموزعموا

بالفرقـة والـدين امللـة أعـالم درستوقد؟   !األمةهذهخلفيفزعمنوإىل
:يقولتعاىلواهللابعضابعضهميكفرواالختالف

>vwxyz{|}~�<)٣(.
            

.٧٥ص : عباس احلائريجلعفر عليهما السالمبالغات اإلمام علي بن احلسني ) ١(
.٦٦ص : جلعفر عباس احلائريعليهما السالمبالغات اإلمام علي بن احلسني ) ٢(
.١٠٥: سورة آل عمران، اآلية) ٣(
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، الكتـاب أهـل إىلإال؟  احلكمـة وتأويـل ؟  احلجةإبالغعلىبهوثوقاملفمن
اخللـق يـدع ومل،  عبـاده علىماحتجالذينالدجىومصابيح،  اهلدىأئمةناءوأب

.حجةغريمنسدى
صـفوة وبقايـا ،  املباركـة الـشجرة فـروع مـن إالجتـدوم أو؟  تعرفومهل

وافتـرض اآلفـات مـن وبـرأهم ، تطهـريا وطهرهم،  الرجسعنهماهللاأذهبالذين
.)١(»وثيقهاالعاملنيحبالريوخ، الوثقىالعروةهم، الكتابيفمودم

يفالـسرية علـم تطـور علىالسباتمنحالةفرضتوغريهااألسبابفهذه
مدرسـة توجه  يعينفهذا)السباتمنحالة(نقولوحينما،  واملدينةالكوفةمدرسة

والعقائــدوالفقــهواحلــديثالقرآنيــةبــالعلومواهتمامهــا علــيهم الــسالمالبيــتأهــل
.امتراإلسالميةاألمةكانتاليتاملرحلةوخلطورةألمهيتها

مناذجخلقوإىل،األمامإىلالسريةعلمدفععنالعزوفيعينالهذاولكن
عليهم البيتأهلمدرسةعملفكان،  وتطورهالسريةعلمحركةيفوفاعلةمتميزة

الباقرمام، واإل العابدينزيناإلمام  (وهمالنبويةالعترةأئمةمنبثالثةممثالالسالم
وإىلوشريعتهاهللارسولسنةإىلاملسلمنيإرجاعيف) عليهم السالم الصادقاإلمام  و

صلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسولحبياةعالقةلهماكلهلميروونفأخذواوسريتههديه

صـلى اهللا عليـه     ورسولهاإلسالمعنشيئاالناسعرفملااملدرسةهذهولوال،  وسلم

:عليه السالمالباقراإلمامالق.وآله وسلم


)٢( 
            

.٥٢٤و٥٢٣ص : الصحيفة السجادية، مجع األبطحي) ١(
.١٩٧ص:كرت الفوائد أليب الفتح الكراجكي. ١٦٨، ص٢ج: اإلرشاد للمفيد. ٧٠٨ص: األمايل للصدوق) ٢(
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العلــومالنــاسوعلمــوااملــدارسأســسواقــدعلــيهم الــسالمجنــدهم: ولــذا
يفعليـه الـسالم   الـصادق اإلمـام مدرسـة ذلـك علـى الشواهدمنويكفي،املختلفة
الوشـاء حـسن منـهم أدرك،  شـيخ ) ٤٠٠٠(مـن أكثـر علـى احتـوت الـيت الكوفة

.)١(حممدبنجعفرحدثينيقولكلرجلتسعمائة
علـيهم  البيـت أهـل مدرسةكتبعلىاالطالعالقارئأوللباحثميكنكما

صلى اهللا  اهللارسولبسريةاملتعلقةاءاألجز) رمحه اهللا للمجلسياألنوارحبار(كـالسالم

ه وتطورالسريةعلمحفظيفعليهم السالم البيتأهلأئمةدورملعرفةعليه وآله وسلم  
،عليـه الـسالم   الصادقاإلمامعنالرواةنقلهااليتالرواياتيفاهلائلالكموالسيما

.ةوالكوفاملدينةمدرسةوضيفالثالثةاألئمةدورعنيكشفوهذا 
املغـازي بروايـة اهتمـت الـيت األمسـاء بعـض هنانسجلأنلناميكن: وعليه

علـم نشأةيفأسهمتواليتهلهجرلوالثايناألولالقرنخاللأو تدوينهما   والسري
.وتطورهالنبويةالسرية


 

يفتكمـن املدينـة مدرسـة أمهيـة أنإىل)٢(التارخييـة الدراساتبعضأشارت
:األسباببعضإىلذلكيزوع، التاريخعلميفالتخصصتصدرها

مـن فـاء لواخل،  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهللارسولعاصمةكانتاملدينةإنــ١
.بعده

            
. ٣٨، ص ٦ج : قـدس سـره  معجم رجال احلديث للـسيد اخلـوئي    . ٤٠ص  : نجاشيالرجال  ) ١(

.ترمجة احلسن بن علي الوشاء
.١٥٠، ص ١ج : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
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.الصحابةجتمعمركزإاــ٢

.والفتوحالدولةصاحباجلديدللديناألساسدالبلإاــ٣

املدينـة مدرسـة إىلاملسلمنيتوجهيفالسببأنإىلالدراسةهذهأشارتمث
واحلـديث وباألحكـام الرسـالة وصـاحب بالـدين أوسـع معرفة(إىلاحتياجهمهو

واملغـازي اهلجـرة وتفاصـيل األوىلاإلسـالمية الـدعوة وأحاديثوالتفسريوالسنن
.)١()خاصةأنفسهمالصحابةأبناءذلكإليضاحصدىتوقد

العلمفروعملختلفالعلميةاملدرسةمؤسسأن(إىلالدراسةهذهتذهبمث
).عباسبناهللاعبدهواملدينةيف

، سـنة عشرةبثالثصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولوفاةقبلولدوكان قد   
وكان،وعلماإطالعاوأوسعهم، ملدينةافقهاءأبرزوكان،بالطائف٧٨سنةوتويف
، أيـضا املاضـية األخبـار يفولكـن ،  فحـسب الفقـه يفعلمهلكثرةالالبحريسمى

.والفرائضواحلسابالقرآنوتفسريواللغةالشعرجبانب، والنسب

مـا يوماجيلسكانعباسبناهللاعبدإن: (الطبقاتيفسعدابنروىوقد
ــذكر ــهي ــاالفقــهإالفي ــلاويوم ــالتأوي ــشعرويومــا، املغــازيويوم ــاال ــامويوم أي
.)٢()العرب

تنــصفملأــاإالرمحـه اهللا عبــاسابــنأنـصفت كانــتوإنالدراســةوهـذه 
ه لزمالذيعليه السالم طالبأيببنعلياإلماموهوعلمهومصدرومعلمهأستاذه

.قرننصفمنأكثرابن عباس
            

.املصدر السابق) ١(
.١٢٢و١٢١، ص ٢، قسم ٢ج : الطبقات الكربى البن سعد) ٢(
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أوخترجـه وثيقـة هوالعلميطالبالمستوىعلىالعاقلبهيستدلماوخري
الـصدد هـذا ويف،  منـها علومهولاتعلماليتواملدرسة،معلمهعنهوحديثه

مـن وذلكالدراسةبهجاءتالذيغريآخررأيلهرمحه اهللا عباسبناهللاعبدفإن
:اآلتيةالرواياتخالل

: قـال ،  سيباملـ بـن سـعيد عـن ،  قتـادة عن،  رمحه اهللا املفيدالشيخروىــ١
إن: عبـاس ابـن لـه فقـال عليـه الـسالم   طالـب أيببنعليعنيسألرجالمسعت(

وال،  وثنـا وال،  صـنما يعبـد ومل،  يعـتني بالوبـايع القبلتنيصلىطالبأيببنعلي
.عنيطرفةباهللايشركومل، الفطرةعلىولد، قدموالبزملرأسهعلىيضرب

علـى سـيفه محلـه عـن سـألتك إمنـا و،  هـذا عنأسألكملإين: الرجلفقال
فلقـي الـشام إىلسـار مث،  ألفـا أربعـني ـا فقتـل البـصرة أتـى حىتبهخيتالعاتقه

مــسلحونوهــمالنـهروان أتــىمث، قتلـهم حــىتبــبعضفـضرم العــربمواجـب 
.؟آخرهمعنفقلتهم

.؟أنامأعندكأعلمعلي: عباسابنفقال

.!ألتكسملامنكعنديأعلمعليكانلو: فقال

علـي أمـك ثكلتـك : قـال مث،  غـضبه اشـتد حـىت عبـاس ابنفغضب: قال
صلى اهللا عليـه    اهللاورسول،  صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولمنعلمهكان،  علمين

علـي وعلـم صلى اهللا عليه وآله وسلم   النيبفعلم،  عرشهفوقمناهللاعلمهوآله وسلم 
عليـه  علـي علـم يفكلـهم حممـد أصـحاب وعلمعليعلممنوعلمي،  النيبمن

.)١()أحبرسبعةيفالواحدةكالقطرةالسالم
            

ن شــهر بــمناقــب آل أيب طالــب ال. ١٢ص : الــشيخ الطوســيمــايلأ. ٢٣٦ص : املفيــدأمــايل) ١(
!
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، عبـاس بـن اهللاعبـد عن،  مزاحمبنالضحاكعنالربعبدابنوروىــ٢
لقــداهللاوأمي، العلــمأعــشارتــسعةطالــبأيببــنعلــيأعطــىلقــدواهللا: (قــال

.)١()العاشرالعشريفشارككم

ـــ٣ ــهطــاووسوروىـ ــضاعن ــاأي ــيكــان: (لق ــدواهللاعل ــئق ــامل علم
.)٢()وحلما

عليعنالثبتأتاناإذاكنا(: قالعباسابنعن،  جبريبنسعيدوعنــ٤
.)٣()بهنعدلمل

بعـد األولمعلمهـا إىلاملدينـة مدرسـة رجـوع يفشـهادات مـن رويماأما
:منها، هيفكثريةصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسول



مـن : قالت،  صلى اهللا عليه وآله وسلم    األكرمالنيبزوجعائشةعن،  جابرعن
.؟عاشوراءبصومأفتاكم

.علي: قالوا
.)٤(بالسنةأعلمكمإنهأما: قالت

           "
حبار األنوار للعالمة السي . ٢٨٥ص : سعد السعود البن طاووس. ٣١٠، ص ١ج : آشوب

.٢١٥، ص ١ج : ينابيع املودة لذوي القرىب للقندوزي الشافعي. ٣٥٠، ص ٣٢ج : رمحه اهللا
. ٢٢ص : اإلمامــة للطــربي اإلمــاميدالئــل. ١١٠٥، ص ٣ج : االســتيعاب البــن عبــد الــرب) ١(

.٧٢ص : فتح امللك العلي للمغريب. ٣١١، ص ١ج : املناقب البن شهر آشوب
.٧٢ص: فتح امللك العلي ألمحد بن الصديق املغريب. ٤٠، ص ٣ج : االستيعاب البن عبد الرب) ٢(
.٩١، ص ٣ج : الغدير لألميين. ٧٣ص : فتح امللك العلي للمغريب) ٣(
.٧٣ص : ، فتح امللك العلي للمغريب١١٤، ص ٣ج : اب البن عبد الرباالستيع) ٤(
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املدينـة أهـل أعلـم : (مـسعود بـن اهللاعبـد قـال : قـال وهـب بنسعيدعن
.)١()عليه السالمطالبأيببنيعلضئبالفرا



سـبعة علـى أنـزل القـرآن إن(: قـال مـسعود بـن اهللاعبـد عـن ،  شقيقعن
الظاهرعلمعندهطالبأيببنعليوإن،  وبطنظهرلهإالحرفمنهاماأحرف
.)٢()نوالباط



علـي : (اخلطـاب بـن عمـر قـال : قـال عبـاس ابـن عن،  ملكيةأيبابنعن
وأقـضانا ،  اُيبأقرؤنـا : (قـال أنـه ،  عنـه البخاريأخرجهآخرلفظويف،  )٣()أقضانا

.)٥()عمرهللكعليلوال: (قولهعنهاشتهروقد، )٤()علي



علـى طالـب أيببـن علـي بويعملا: قال،  النخعييزيدبناألسودعنــ١
يـدي بـني واقـف وهـو ثابتبنخزميةقال، صلى اهللا عليه وآله وسـلم   اهللارسولمنرب
:املنرب

            
.٩١، ص ٣ج : الغدير لألميين. ٧٢ص : فتح امللك العلي للمغريب) ١(
.٧٢ص : فتح امللك العلي للمغريب. ٦٥، ص ١ج : حلية األولياء لإلصفهاين) ٢(
.، ط حيدر آباد٤٦١، ص ٢ج : االستيعاب البن عبد الرب) ٣(
.، ط بوالق١٨٧، ص ٦ج : يالبخارصحيح) ٤(
: فتح امللـك العلـي للمغـريب   . ١٩٤ص  : الرياض النظرة للطربي  . ٣٩، ص   ٣ج  : االستيعاب) ٥(

.٩١، ص ٣ج : الغدير للعالمة األميين. ٧١ص 
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ــن الفــنت    فحــــسبنااًإذا حنــــن بايعنــــا عليــــ ــاف م ــسن ممــا خن ــو ح أب

ــدنا ــه  هوج ــاس ان ــاس بالن ــاب و أوىل الن )١(الــسننبأطــب قــريش بالكت

قلت: قال،  صالعابنسعيدبنوعمربنسعيدأن: الربعبدابنذكرــ٢
.؟عليإىلالناسصفوكانملعماي، ربيعةأيببنأمحدبنعياشبناهللالعبد

يفقـاطع ضـرس مـن شـئت مالهكانعليه السالم علياإنأخيابنيا: قال
صـلى  اهللالرسـول والصهر،  اإلسالميفوالقدم،  العشرةيفالبسطةلهوكان،  العلم

.املاعونيفواجلود، احلربيفوالنجدة، السنةيفوالفقه، وسلماهللا عليه وآله 

يرتلفيمايكتبكانسفيانأيببنمعاويةأن: أيضاالربعبدابنوذكرــ٣
والعلـم الفقـه ذهـب : (قـال قتلهبلغهمالفعليه السالم طالبأيببنعليليسألبه

).طالبأيبابنمبوت
.الشامأهلمنكهذايسمعال: عتبةلهفقال

.)٢(عنكدعين: معاويةلهفقال




مؤسـس أنعلـى األدلـة مـن وغريهاالتارخييةالدراساتيفالباحثويكفي
واملرسلنياألنبياءسيدشهادةإىليرجعأنومعلمهاالعلومملختلفاملدينةمدرسة

:فقال، فيهصلى اهللا عليه وآله وسلماألولاإلنسانيةمومعل
            

: فـتح امللـك العلـي للمغـريب       . ١١٤، ص ٣ج: املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري    ) ١(
.٧٣ص

.٤٦٣، ص ٢ج : عبد الرباالستيعاب البن ) ٢(
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صـلى  األكـرم النيبنأ،  يساربنمعقلحديثمنحنبلبنأمحدأخرجــ١

:عليها السالمفاطمةالبنتهقالاهللا عليه وآله وسلم


)١( 

.؟عليه السالمعليعنلى اهللا عليه وآله وسلمصالنيبئلســ ٢

:فقال


)٢( 


)٣( 
:نفسهعنعليه السالموقوله

)٤( 
            

.٩٤، ص ١ج : املعجم الكبري للطرباين. ٢٦، ص ٥ج : مسند أمحد بن حنبل) ١(
فـيض القـدير   . ٣٧٩ص : العمدة البـن البطريـق  . ٣١٢، ص  ١ج  : املناقب البن شهر آشوب   ) ٢(

ــاوي ــريب  . ٦٠، ص ٣ج : للمن ــي للمغ ــك العل ــتح املل ــاكم  . ٦٩ص : ف ــل للح شــواهد الترتي
مطالــب . ٣٨٤، ص ٤٢ج : تــاريخ مدينــة دمــشق البــن عــساكر. ١٣٥ص ، ١ج : احلــسكاين

ينـابيع  . ٦٥، ص ١ج : حليـة األوليـاء لألصـفهاين   . ١٧٢ص  : السؤول البن طلحـة الـشافعي     
.٢١٥، ص ١ج : املودة للقندوزي

: االستيعاب البن عبـد الـرب    . ١٢٦، ص   ٣ج  : املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري    ) ٣(
: املعجـم الكـبري للطـرباين     . ١٦، ص ٢ج: ايق يف غريب احلديث للزخمشري    الف. ١١٠٣، ص ٣ج
.٧٤، ص٢ج : ينابيع املودة. ١١٤، ص ٩ج : جممع الزوائد للهيثمي. ٥٥، ص ١١ج

وأخرجه الكايف عن اإلمـام الـصادق   . ٣١٥، ص ١ج : مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب   ) ٤(
!
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املـسلمني دفعـت الـيت ألسـباب لبياـا يفالتارخييةالدراسةإليهذهبتماأما
معرفـة إىلالحتيـاجهم (هـو املـدارس مـن غريهـا دوناملدينـة مدرسةإىلبالتوجه

وأحاديـث والتفـسري والـسنن واحلـديث وباألحكاملرسالةاوصاحببالدينأوسع
ذلـك اليضاحتصدىوقد،  واملغازياهلجرةوتفاصيلاألوىلاإلسالمإىلالدعوة

.)١()خاصةأنفسهمالصحابةأبناء

الـصحابة أكثـر امتناعإىليعودذلكيفوالسبب،بدقيقليساألخريالشطرفإن
:بك من هذه احلقية املؤملة ما يلي، وحسبذلكالبعضصرحكما، الفتياعن

: يقـول ليلـى أيببـن الـرمحن عبـد مسعـت : قالالسائببنعطاءعنــ١
صلى اهللا   اهللارسولأصحابمناألنصارمنومائةعشريناملسجدهذايفأدركت

.)٢(غريهيكفيهأنأحباملسألةعنأحدهملئسإذا. عليه وآله وسلم

عونصنتـ كنـتم كيـف الشعيبسألت: قالأنه،داودعنالدارميوذكرــ٢
فـال أفتـهم لـصاحبه قـال الرجللئسإذاكانوقعتاخلبريعلى: قال؟  لتمئسإذا

.)٣(األولإىليرجعحىتيزال
           "

، ١١ج : تاريخ اإلسالم للـذهيب . ٧٣٧ص : األمايل للصدوق. ٢٣٩، ص   ١ج  : عليه السالم 
.١٠٢ص : الفضائل البن شاذان. ٢٣١، ص ١ج : ينابيع املودة. ٢٢٦ص 

.١٥٠، ص ١ج : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ١(
تـاريخ مدينـة دمـشق     . ٥٣، ص   ١ج  : سـنن الـدارمي   . ١١٠، ص   ٦ج  : الطبقات البن سـعد   ) ٢(

.٨٦، ص ٣٦ج : البن عساكر
.٣٦٦، ص ٢٥ج : تاريخ مدينة دمشق البن عساكر. ٥٣، ص ١ج : دارميسنن ال) ٣(
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.دينهمأمورإىلوإرشادهمالناستعليميفالصحابةحالهوفهذا
دينـه ورأمـ عـن ويـسأل يـتعلم لكياملسلمنيمنللمدينةيقدممنحالأما

ملـك يلقـى حـىت املدينـة إىليعودأالنفسهعلىليحرمنهإبل،  لهيرثىحالهفان  
:اآلتيةاحلادثةعليهدلتكما؟ !!املوت

لهيقالاملدينةقدمرجالأن(: يساربنسليمانعنسننهيفالدارميأخرج
عمـر إليـه فأرسل،  القرآنتشابهعنيسألفجعلــالبصرةأهلمنوهوــيعبض
.؟أنتمن: فقال، النخلعراجنيلهفأعدــاخلطاببنــ

.عمر، اهللاعبدوأنا: قال.ضبيع، اهللاعبدأنا: قال
ــ فقال،  رأسهدمىحىتفضربه ــ ضـبيع ـ فقـد ،  املـؤمنني أمـري يـا حـسبك : ـ

.)١()البصرةإىلنفاهمث، رأسييفأجدهكنتالذيذهب

دعـاه بـرئ فلمـا ،  سوطمائةضربفعمربهفأمر: (املسيببنسعيدوعن
النـاس علـى حـرم : موسىأيبإىلوكتب،  قتبعلىمحلهمث،  خرىأمائةفضربه
ــ عمـر ــوكتب(: يزيدبنالسائبوذكر.)٢()جمالسته أنيـأمره ،   موسـى أيبإىلـ

قـد اًعضـبي إن: يقـول مث،  خطيبـا النـاس يفيقـوم وإن،  جمالـسته الناسعلىحيرم
.هأفأخطالعلمابتغى

.!)٣()هلكحىتقومهيفوضيعاــالرجلــيزلفلم
            

: الدرايـة البـن حجـر   . ١١٨، ص ٣ج : نصب الراية للزيلعي. ٥٤، ص ١ج  : سنن الدارمي ) ١(
. ٣١٩، ص   ١ج  : فتح القـدير للـشوكاين    . ٧، ص   ٢ج  : الدر املنثور للسيوطي  . ٩٨، ص   ٢ج

.٤١١، ص ٢٣ج : تاريخ مدينة دمشق البن عساكر
.٣٧١، ص ٣ج : اإلصابة البن حجر) ٢(
.٢٩٢، ص ٦ج : الغدير لألميين. ٣٣٤، ص ٢ج : كرت العمال للمتقي اهلندي) ٣(
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،املختلفــةالعلــومنــشريفاملنــورةاملدينــةملدرســةدورهنــاككــانإذا:إذن
ــ اكتـسبته قـد فإاوالسرياملغازيعلموالسيما ــ الـدور هـذا : أيـ خـالل مـن ـ
املـسلمني متعلـي يفخاصـة منهجيـة هلاكانتواليتعليهم السالم البيتأهلمدرسة
علـى النـاس تثقيفعلىاملنهجيةهذهتعتمدإذ؛  ونشرهاوالطبيعيةالدينيةالعلوم
تـويل ذلـك مـع وهـي ،  املعرفـة يفوعمـق يـان باليفبـسط معوتعليمهالعلمطلب

املـشاركة علـى وحـثهم بـأحواهلم واالهتمـام تكرميهميفممثالخاصةعنايةطالا
.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولتعاليمإىلذلكيفمستندين، األسئلةوطرح

:هقولباملدرسةهذهطالبأحدصلى اهللا عليه وآله وسلمأوصىفقدــ١



)١( 

:صلى اهللا عليه وآله وسلموعنهــ٢
)٢( 

:قالصلى اهللا عليه وآله وسلموعنهــ٣
)٣( 

:عليه السالمعلياملؤمننيأمريوقالــ٤
)٤( 

            
ميـزان احلكمـة حملمـد    . ٢٥ص : العهـود احملمديـة للـشعراين   . ٧٩، ص ١ج : سـنن ابـن ماجـة   ) ١(

.٢٢٠ص : الريشهري
.١٠٠ص : منية املريد) ٢(
.١١٠ص : جامع األخبار) ٣(
.٢٣٤ص : ختصاص للمفيداال) ٤(
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:عليه السالمالباقروقالــ٥


)١( 
تعلـيم يفعليهم الـسالم  العترةأئمةمنهاجتظهراليتاألحاديثمنذلكوغري

يفظهرالعلمهذاكانسواءوالسرياملغازيعلموالسيمارها  ونشاملختلفةالعلوم
منـذ وفـاة   عليهم الـسالم إالّ أن احلرب اليت أعلنت على أهل البيت      الكوفةأواملدينة

واهلجمات الـيت تلقتـها هـذه املدرسـة مـع طالـا       صلى اهللا عليه وآله وسلم    رسول اهللا   
فـضالً عـن  السري واملغـازي، هـذا   حالت دون ظهور أمساء الذين رووا أو صنفوا يف  

علـيهم الـسالم   يف مدرسة أهل البيت     ونشرها  لسرية النبوية   اأن الذين تصدوا لرواية و    

علـيهم  وإىل اإلمـام الثـاين عـشر    عليـه الـسالم  ابتداًء من اإلمـام علـي      هم أئمة العترة    

تطاع ملـا اسـ  علـيهم الـسالم  ؛ بل لوال هذه السرية الـيت نقلـها أئمـة أهـل البيـت            السالم
.القارئ ان مييز بني الصحيح والسقيم مما كتبه املخالفون ملدرسة العترة النبوية

: وعليه
ــإف ــازي يف    انن ــسري واملغ ــوا يف ال ــذين رووا أو دون ــنورد أمســاء ال ــدارسس امل

والذي يعرف بالعصر األموي دون      للهجرةاإلسالمية األخرى خالل القرن األول      
لكثـرة مـا   ؛عنـهم ىومـن رو علـيهم الـسالم  البيـت  ذكر أمساء أئمة أهل   إىلاإلشارة  

صـلى  السيما وان العالمة السي قد أفـرد لـسرية الـنيب       . روي عنهم يف هذا الصدد    

فرد ــ مثانية أجزاء ممـا  أــ اًجزء) ١١١(موسوعة البحار البالغة يفاهللا عليه وآله وسـلم  
كـالً علـى     عليهم الـسالم  األئمة املعصومني  إىليتعذر علينا فرز األحاديث اليت تعود       

.حده
.١٦٠ص : ثواب األعمال) ١(            
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المغـازي  أسماء الذين رووا أو كتبوا فـي         :المبحث الثاني 

)١(للهجرةالقرن األول السير خالل و

عـصر إىلبـالنظر والـسري املغـازي يفمـصنف أولأنمضىفيماذكرناــ١
أمســاءيفكتابــاصــنفالــذيرافــعأيببــناهللاعبيــدكــانالعلــمهــذايفالتــدوين

حـرب يفعليـه الـسالم   طالـب أيببـن علـي املؤمننيأمريمعخرجواالذينبةالصحا
املؤمننيأمريوفاةقبلالكتابهذاندوأنهيعينوهذا،  )٢(والنهروانوصفنياجلمل

.وفاتهسنةتعرفومل. هـ٤١سنة

)٣( 

.ثعلبة بن طريف بن اخلـزرج      هو سعيد بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن          
مسع منه وكان ثقـة  يف بعض الرواية وصلى اهللا عليه وآله وسلم    أدرك النيب «: قال ابن سعد  
يف حـني  ،)٥(وقد اختلف يف صحبته والسيما عند امحد بن حنبـل         .)٤(»قليل احلديث 

            
اعتمدنا يف ذكر تسلسل هذه األمساء على سنة الوفاة لكل منهم، ومل نعتمد السبق يف الروايـة          ) ١(

تـاريخ التـراث العـريب لفـؤاد        : كما أننا اعتمدنا يف إيراد هذه األمساء علـى كتـاب          . أو التدوين 
.جة األوىل لتتبعه الدقيق والواسع، بالدر٨٦ــ ٦٥، ص ٢، ج ١مج : سزكني

. ١١٣ص : الفهرســت للطوســي: ، وجــاء فيــه٦٦، ص٢ج : تــاريخ التــراث العــريب، ســزكني) ٢(
.١٧٠، ص١ج : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى. ١٨١، ص ٤ج : الذريعة للطهراين

٤٣١و٤٢٣ص : احملبر البن حبيب . ٨١ــ   ٨٠، ص   ٥ج  : الطبقات البن سعد  : أنظر ترمجته ) ٣(
، بـاب  ٢٤، ص ٤ج : اجلـرح والتعـديل البـن أيب حـامت    . ١٣٢املعارف البن قتيبـة ص      . ٤٣٢و

.٩٨السني، برقم 
.٨١، ص٥ج: الطبقات البن سعد) ٤(
.٦٢٠، ص٢ج: االستيعاب) ٥(
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وهو ما ذهب إليه أيضاً ابـن      . )١(»صحبته صحيحة «: نص عليها ابن عبدالرب، قائالً    
.)٣(والذهيب)٢(رحج

وقد نص الشافعي على وجود كتب عند سـعيد بـن سـعد بـن عبـادة مـدون        
حينمـا روى عـن سـعيد بـن       صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      فيها شيء من سرية رسول اهللا       

وجـدنا يف كتـب   «: عمرو بن شرحبيل وهو حفيد سعيد بن سعد بـن عبـادة قـائالً            
.)٤(»قضى باليمني مع الشاهدآله وسلمصلى اهللا عليه ون رسول اهللا أسعيد بن عبادة 

كتـاب وجدتـه يف كتـب سـعيد بـن سـعد بـن        «: ويروي العيين الرواية بلفـظ    
.)٥(»عبادة

صـلى اهللا عليـه وآلـه       ن فيه سـرية رسـول اهللا        ن هذا الكتاب دو   أوهذا يدل على    

لتزمـت  االـيت    عليهم السالم فضالً عن أنه يعد من أصحاب مدرسة أهل البيت           وسلم
اًمل خيرجـا لـه حـديث       اًن البخاري ومـسلم   أواألمر امللفت يف ترمجته      ،لتدوينمنهج ا 
، وابـن   )٦(تبعهما يف ذلك الترمـذي وأبـو داود، يف حـني أخـرج لـه النـسائي                 اًواحد
!.رواية واحدة)٧(ماجة

            
.٨٦ص: اإلكمال يف أمساء الرجال للتربيزي. ٦٢٠، ص٢ج: االستيعاب)١(
.٣٥٤، ص١ج: ، تقريب التهذيب البن حجر٣٢٧٢برقم ٨٨، ص٣ج: االصابة البن حجر) ٢(
.٣٥٤، ص١ج: الكاشف يف معرفة من له حديث يف الكتب الستة، الذهيب) ٣(
.٤٠٣، ص٧ج: معرفة السنن واآلثار، البيهقي. ٢٧٤، ص٦ج: كتاب األم، الشافعي) ٤(
.٢٤٧، ص١٣ج: عمدة القاري، العيين) ٥(
، عن ابن القاسم عـن مالـك        ٢٥٠، ص ٦ج: ته األقربني إذا أوصى لعشري  : سنن النسائي، باب  ) ٦(

خرج سعد : عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال
.... .بن عبادة مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

).٢٥٧٤(، حديث ٨٥٩، ص٢الكبري واملريض جيب عليه احلد، ج: سنن ابن ماجة، باب) ٧(
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وقد علل احلاكم النيسابوري ذلك بعد أن عد سعيد بـن سـعد بـن عبـادة يف                  
هـؤالء التـابعون علـى علـو       «: لـصحيح روايـة، بقولـه     التابعني الذين ليس هلم يف ا     

حمـاهلم يف التـابعني وحمـال آبــائهم يف الـصحابة لـيس هلــم يف الـصحيح ذكـر لفــساد        
.)١(»جلرح فيهم فقد نزههم اهللا عن ذلكالطريق إليهم ال 
من إخـراج روايـة لـسعيد بـن     اًن العلة اليت منعت البخاري ومسلمأوالظاهر  

فقد كان أحد والته على عليه السالمته لعلي بن أيب طالب سعد بن عبادة هي مواال
.)٣(صلى اهللا عليه وآله وسلموهو أحد رواة حديث الغدير عن رسول اهللا )٢(اليمن

وهبـ أوكـان ، كأبيـه صحابيااملؤلفنيأكثريعده«: وقد ترجم له سزكني قائالً  
.بالكامللذلكفَلُقِّب، وخلقهبثقافتهاجلاهليةيفعرفقد

صـلى اهللا عليـه     الرسـول حيـاة عنأشياءدونوامنأوائلمنسعيداأنويبدو

.أبوهكتبهمامعدالفيهانظرورمباوآله وسلم
حفيدهعندالعباسيالعصرأوائليفاألصليةنسختهيفموجوداكتابهوكان

مثـل املـساند كتـب يفإلينـا وصـل قدكتبمماقسماأنويبدو.)٤(عمروبنسعيد
.)٦(عوانةوأيب، )٥(حنبلابندمسن

            
.٢٥٥ص: علوم احلديث، احلاكم النيسابوريمعرفة) ١(
اإلكمـال  . ١٢، ص ٤ج: سـبل الـسالم للكحـالين     . ٦٢٠، ص ٢ج: االستيعاب البـن عبـدالرب    ) ٢(

.٨٦ص: للتربيزي
ــن طــاووس  ) ٣( ــف الب ، ١ج: الغــدير. ١٨٢، ص٣٧ج: البحــار للمجلــسي . ١٤١ص: الطرائ

.٥٥، برقم ١٥١ص: الوالية للحافظ ابن عقدة. ٤٤ص
.٦٩، ص ٤ج : هذيب البن حجرانظر الت) ٤(
.٢٢٢، ص ٥ج : مسند ابن حنبل) ٥(
.١٢٢٣، ص ٢ج : انظر اإلصابة) ٦(
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.ذلكوغريالطربيعندــيبدوفيماــمنهنصوصإليناوصلتكما

قـد ) املغـازي (مـؤلفي أحدوهو،  شرحبيلابنهأنغريوفاتهسنةتعرفوال
. )١(»م٧٤٠/هـ١٢٣سنةعاماملائةناهزوقدــيقالفيماــتويف

 

، األنـصاري املـدين )٢(ةثمـ خييبأبـن سـهل وهـو «: ترجم له سزكني، قائالً   
).م٦٢٤/هـ٣(سنةولد، حممدأباأو، حيىيأباويكىن

، ومغازيـه الرسـول حيـاة عـن دونـوا الـذين الـصحابة شـباب منأنهويبدو
حفيـده حفيـد أوحفيـده أنجـالء يفإلينـا وصلتاليتالقطعبعضمنويتضح«

ــ كـثريا الواقـدي عنهروىالذيــسهلبنحيىينبحممد ممـا نـسخة ميلـك كـان ـ
نهدو.

كـان بروايتـها إجـازة علـى حيـصل ملهـذا سـهل بـن حيىيبنحممدكانوملا
.)٣()آبائيكتابيفوجدت: (يقول

لكتــابالكامــلاملخطــوطيفهــذامــنكــبرياقــسماجنــدأننــستطيعورمبــا
.)٤(الواقدي

            
.٦٦، ص ٢ج: تاريخ التراث العريب، سزكني) ١(
اجلرح والتعديل  : ، وجاء فيه  ٦٦، ص ٢ج: تاريخ التراث العريب، سزكني   : مصادر ترمجته ) ٢(

: التهـذيب البـن حجـر   . ٢٧٦ص،٢ج : اإلصابة البن حجـر  . ٢/١/٢٠٠: البن أيب حامت  
.٣٩٢، ص١ج: جامع الرواة لألردبيلي.٢٤٩و٢٤٨، ص ٤ج

، ١ج : الطبقــات الكــربى البــن ســعد. ٦٣١ــــ ٦٣٠، ص ١ج : انظــر اإلصــابة البــن حجــر) ٣(
.، ط بريوت ــ لبنان٣٣٢ص

.١٩٧و١٠٩ــ ١٠٨و٩٥ص : انظر املغازي) ٤(
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.)١(قطعبعضنهمإليناوصلتوقد

).م٦٨٠/هـ٦٠ــم٦٦١/هـ٤١(سنةمعاويةعهديفتويفأنهويروى

بنوبشري،  سليمانبنحممدأخيهوابن،  حممدابنهسهلبنحممدعنوروى
، وعروة،  مطِعمبنجبريبنونافع،  )٢(إسحاقابنعنهروىالذياألنصارييسار

مـن عنـه رواياتـه كانتفقدولذا،   مباشرةروايةعنهيرويأنالزهرييستطعومل
.املرسل

.)٣(»أحاديثمناملسنديفلهحنبلبنأمحدأخرجهما، آثارهومن

)٤( 

، بن أيب وهب بن عمـرو بـن عائـذ          حزنبناملُسيببنسِعيد،  حممدأبوهو
ومؤرخـا نـسابة كـان  و)٥(بـن اخلطـاب   لسنتني بقيتا من خالفة عمر      ولد،  املخزومي

.م٧١٣/هـ٩٤سنةباملدينةوتويف، وفقيهاوحمدثا
            

١٦٠٩و١٢٦٤، ص  ١ج  : تاريخ الطربي . ٥٠٩، ص   ١ج  : انظر أنساب األشراف للبالذري   ) ١(
١٩٠و٤٨٩و٣٣٢، ص ١ج : الطبقـــات الكـــربى البـــن ســـعد. ١٧٨٣-١٧٨٢و١٧٥٧و
.٢١٢، ص ٣وج ٥٠٢و

.٤٧٢، ص ١ج : انظر التهذيب البن حجر) ٢(
.٦٧، ص ٢ج : ، سزكنيتاريخ التراث) ٣(
. ، ط بـريوت ـــ لبنـان   ١٤٣ـــ   ١١٩، ص   ٥ج  : الطبقات الكربى البـن سـعد     : أنظر ترمجته يف  ) ٤(

حليــة . ٦١ــــ ٢/١/٥٩: اجلــرح والتعــديل البــن أيب حــامت. ٢١٠، ص٣ج: احليــوان للجــاحظ
األعالم . ٨٨ــ ٨٤، ص٤ج: التهذيب البن حجر . ١٧٥ــ   ١٦١، ص ٢ج: األولياء أليب نعيم  

.١٥٥، ص٣ج: يلللزرك
.٣٠١، ص٦ج: التمهيد البن عبد الرب) ٥(
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: قال سزكني

حنوعلىأفاد، الطربيأن، الطربيعندإليناوصلتاليتالقطعمنويتضح«
عـن كتبهومماــمغازيهدونــالرسولحياةعناملسيببنسعيدكتبهمما،  مباشر
.)١(»الفتوح

طوسي رمحه اهللا من أصحاب اإلمـام زيـن العابـدين علـي بـن             الشيخ ال عده  
: ، وقالعليهما السالماحلسني 

.)٢(»مسع منه وروى عنه«

.)٣(»من الصدر األول رباه أمري املؤمنني«: وقال ابن داود احللي

يف املعجـم وتوقـف يف أمـره،         قـدس سـره   وترجم له السيد أبو القاسم اخلوئي       
: فقال

أن الصحيح هو التوقف يف أمر الرجل لعدم متامية سـند      ص مما ذكرناه  فتخلّ«
حيث اقتصر على نقل اخلـالف يف حـال   رمحه اهللادح والقدح، ولقد أجاد السي    امل

.)٤(»الرجل يف دون ترجيح

بقرينة عدم عليهم السالم أصحاب مدرسة أهل البيت     من  ويظهر من ذلك أنه     
الـيت كـان   التقيـة فـضالً عـن منـهج    ؛لتزامه بنهج عمر بن اخلطاب يف منع التدوين       ا

.عليهم السالميعمل ا اتباع أهل البيت 
            

.٦٨، ص ٢ج : تاريخ التراث العريب) ١(
.١١٤ص: رجال الطوسي) ٢(
.١٠٣ص: رجال ابن داود) ٣(
.١٤٦ــ ١٣٨، ص٩ج: معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي قدس سره) ٤(
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)١( 

عـام بـني ولـد ،  األسـدي العـوام بـن الزبريبنعروةهو«: ترجم له سزكني  
الـزبري بـن اهللاعبـد أخووهو،  خلدجيةأخحفيدكان. ٦٤٩/هـ٢٩و،  م٦٤٣/هـ٢٣

.اجلملوقعةيفيشتركومل، تقريباعامابثالثنياهللاعبدمنغرأصوكان

اهللاعبدأخيهجانبإىلوكان،  هـ٦٥سنةإىلهـ٥٨سنةمنمصريفعاش
.املكرمةمكةاألمويونحاصرعندماالزبريبن

سنةوتويف، مروانبنامللكعبدإىلعروةاجتهالزبريبناهللاعبدهزميةوبعد
.السبعةاملدينةفقهاءأحدعروةويعدهـ٩٤

احلَـرة يـوم يفالفقهكتبمنعدداأحرقأباهأنعروةبنهشامروىولقد
.)٢(شديداندماذلكعلىندممث، هـ٦٣سنة

صـدر حـوادث عـن معارفـه أيضاهلموقدماحلديثتالميذهمعلّحمدثاكان
. اإلسالم

، والطـربي والواقـدي قإسـحا ابـن كتبيفلهكتببعضإليناوصلتوقد
.صلى اهللا عليه وآله وسلمالرسولسريةعنمدوناإليناوصلماأقدمنعدهاأنولنا

            
التـاريخ  . ١١٤املعارف البـن قتيبـة ص       . ١٣٢، ص   ٥ج  : أنظر ترمجته يف الطبقات البن سعد     ) ١(

الوفيات . ١٨٣ــ   ١٧٦، ص   ٢ج  : محلية األولياء أليب نعي   . ٣٢ــ   ٣١/ ٤/١: الكبري للبخاري 
ـ  ٣٩٨، ص   ١ج  : البن خلكان  ، ٧ج : التهذيب البن حجر. هـ١٢٩٩، ط القاهرة سنة ٤٠٠ـ

معجم رجال احلديث، السيد أبو القاسم    . ١٧، ص   ٥ج  : يلاألعالم للزرك . ١٨٥ــ   ١٨٠ص  
تـاريخ  . ٧٦ـــ   ٦١ص  : علـم التـاريخ للـدوري     . ١٤٦ـــ    ١٣٨، ص ٩ج: اخلوئي قـدس سـره    

.٧١ــ ٧٠، ص٢ج: تراث العريب، سزكنيال
.١٣٣، ص ٥ج : انظر الطبقات البن سعد) ٢(
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مـصدر لـه فلـيس ) املغـازي (يفكتابـا ألـف عـروة بـأن القائـل اخلـرب أما
.)١(قدمي

ــ الرسولسريةعنإجاباتهأنمنهايتضحقصةوهناك يقـدمها كـان والـيت ـ
أنالسخاويوذكر،)٢(بنفسههومجعهااليتاألحاديثعلىاعتمدتإمناــمدونة

ــ ١٣١سـنة املتـوىف (لنوفبنالرمحنعبدبنحممداألسودوأباالزهري ) م٧٤٨/ه
.)٣(عروةعناملغازيروياقد

.)٤(آثارهمنقطعاوالدوريهوروفتسمنكلمجعوقد

.)٥()الزبريابنعروةرجال: (مسلمفألّرواتهوحول

يفاألملانيةاللغةإىلشربجنرترمجهافقد،  )٦(مروانبنكلعبد امل ىلإهكتبأما
.)٧(»حممدوتعاليمتاريخكتابه

تطوريفإسحاقبنحممددورمبحثيفالزبريبنعروةمعأخرىوقفةولنا
.السريةعلم

            
.١٧٤٧ص : انظر كشف الظنون حلاجي خليفة) ١(
.٧٠، ص٢ج: تراث العريبالتاريخ ) ٢(
. ٢٥٥، ص   ١ج  : اإلصـابة البـن حجـر     . ٣٠٨ــ   ٣٠٧، ص   ٩ج  : انظر التهذيب البن حجر   ) ٣(

.٨٨ص : اإلعالن للسخاوي
.٨٢١، ص ٢/٨ج : اإلصابةانظر) ٤(
األوراق مـن   (٥٥جممـوع    يـة املكتبـة الظاهر  : ، وجاء فيـه   ٧٠، ص ٢ج: تاريخ التراث، سزكني  ) ٥(

.٢٢٥ص : انظر العش. هـ، خبط اخلطيب البغدادي٤٦٣و ١٤٧ــ ١٣٩
.١٢٨٨ــ ١٢٨٤و١١٨١، ص ١انظر تاريخ الطربي ج ) ٦(
. ٧١و٧٠، ص٢ج : تاريخ التراث العريب، فؤاد سزكني) ٧(
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)١( 

بـن أيب كعـب بـن القـني املـدين           مالـك بـن كَعـب بناهللاعبيدفَضالةأبوهو
أحـد وهـو  ،نـه قليـل احلـديث     إ«: وابـن سـعد وقـال      )٢(وثقه ابو زرعة  ،  األنصاري

.)٣(»ميالدهسنةعلمتالو، التابعنيقدامى

محـد  أوقـال أبـو      وغريهـم معبـد وأخـوه الزهـري عنهوروى،  أبيهعنروى
: احلاكم

بـن حممـد وصـفه ولقد«،  )٤(»ابةكان أعلم قومه وأوعاهم ألحاديث الصح     «
.)٥(»األنصارعلماءكبارأحدبأنهإسحاق

القطـع مـن ويبـدو ،  املرمـوقني املغـازي مـؤلفي أحـد بوصـفه عليهواعتمد«
ــ إسـحاق ابنمنهأفادوقد،صغرياكاناملغازييفكتابهأن)٦(الطربيعندالباقية ـ

: التايلباإلسنادألخبارهقدموقد، امسهيذكرملراٍوبروايةــالطربيعنديبدوكما

.)٧(»...اهللاعبيدعنـَّهمتيالعمن«
            

اجلـرح  . ٢٧٣، ط بـريوت ـــ لبنـان    ٢٠١، ص   ٥ج  ): ليدن(الطبقات البن سعد    : أنظر ترمجته ) ١(
ــالتهــذيب ال. ٣٣٢ــــ٢/٢/٣٣١: والتعــديل البــن أيب حــامت ـــ ٤٤، ص ٧ج : ن حجــرب . ٤٥ـ

.٦٨، ص٢ج: تاريخ التراث العريب. ٥٣٨، ص ١ج : تقريب التهذيب البن حجر

.٣٣١، ص٥ج: ياجلرح والتعديل، الراز) ٢(

.٢٧٣، ص٥ج: الطبقات البن سعد) ٣(

.٤٠، ص٧ج: ذيب التهذيب) ٤(

.١٣٦٤، ص ١ج : انظر تاريخ الطربي) ٥(

.١٥١٠ــ ١٥٠٩و١٥٠٨ــ ١٥٠١و١٤٧٩و١٤٦٣و١٣٦٤، ص ١ج : تاريخ الطربي) ٦(

.٦٨، ص ٢ج : تاريخ التراث العريب) ٧(
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)١( 

وأسـامة بـن     ،وزيد بن ثابت   ،روى عن أبيه   ،أبو عبداهللا : أبو سعيد، ويقال  
.)٢(زيد، وعنه الزهري، وعمر بن عبدالعزيز

سـنة ) اجلمـل وقعـة (يفعمـره مـن عـشرة لسادسةايفوهوعائشةمعكان«
وكان والياً لعبد امللك بن مروان على يذكر سياسيدورلهيكنومل، م٦٥٦/هـ٣٦

.)٣(»املدينة واستمرت سبع سنني

عثمانبنأبانويعدهـ١٠٥،  هـ٩٦بنيوفاتهعامحولالرواياتوتتفاوت
.)٤(املدينةفقهاءمن

.)٥(ااخلاصةواألخبار، املغازييفكتباًألّفوامنأقدممنوهو

املغـازي يفاملـؤلفني منعنهيقتبسومل،  )٦(الرمحنعبدبناملغريةعنهوروى
.اليعقويبإالاملؤرخنيأو

.)٧(»احلديثكتبعنهروتفقدهذامنالعكسوعلى
            

.٧٠ــ ٦٩، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ١(
.١٦١ص: اإلكمال، التربيزي) ٢(
.١٥٢، ص ٥ج : ابن سعدالكربى، الطبقات )٣(
.٩٧، ص ١ج : انظر التهذيب البن حجر) ٤(
، عـن مقـال يوسـف هـوروفتس        ٧٠، ص   ٢، ج   ١مـج   : تاريخ التـراث العـريب لفـؤاد سـزكني        ) ٥(

)Horovitz, Isl. Cult. ١/١٩٢٧/٥٣٦.(
، ٢ج ،١مـج  : تـاريخ التـراث العـريب لفـؤاد سـزكني     . ١٥٦، ص  ٥ج  : دالطبقات البـن سـع    ) ٦(

.٨ِفك يف كتابه عن حممد بن إسحاق باألملانية ص Fuck، عن ٧٠ــ ٦٩ص
.٢١ص: انظر علم التاريخ للدوري) ٧(
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ــث ــم  :المبحــث الثال ــي عل ــوا ف ــذين رووا أو دون ــماء ال أس

للهجرةرن الثاني المغازي والسير في الق

)١( 

ولـد ،  الـشعِبي ،  شـراِحيل بـن عامر،  مروعأبوهو«: ترجم له فؤاد سزكني   
حمـدثا كـان «. مـروان بـن امللـك بعبـد اتـصل بعدفيما،  م٦٤٠/هـ١٩سنةبالكوفة

.)٢(»لهراويةبالشعرعارفاواملغازيالفقهيفوعاملا

العزيـز عبـد بـن عمروعينه،  الرومملكىلإمروانبنلكاملعبدسفريكان
:)٣(التاليةالكتبلهذكرت.قاضيا

.)٤()املغازي(ــألف
            

، ١٠ج: معجــم رجــال احلــديث، الــسيد أبــو القاســم اخلــوئي قــدس ســره: أنظــر ترمجتــه يف) ١(
- ، بـريوت  ١٧٨- ١٧١، ص ٦ج ): ليـدن (لكربى البن سـعد    الطبقات ا . ٢١١- ٢١٠ص

ــان ــة  . ٢٥٦- ٢٤٦. لبن ــن قتيب ــارف الب ــب  . ٢٢٩ص : املع ــداد للخطي ــاريخ بغ ، ١٢ج : ت
، ٤ج : حليـــة األوليـــاء أليب نعـــيم. ٧٥١ص : ِســـمط الـــآليل للبكـــري. ٢٣٣- ٢٢٧ص
ان البن وفيات األعي. ، وما بعدها  ١٣٨، ص   ٧ج  : ن عساكر بالتهذيب ال . ٣٣٨- ٣١٠ص

التهـذيب  . ٨٨- ٧٩ص  : تذكرة احلفاظ للـذهيب   . ٣٠٧- ٣٠٦، ص ١ج): بوالق(خلكان  
األعـالم  . ٣٨٧، ص   ١ج  : تقريب التهذيب البن حجـر    . ٦٩- ٦٥، ص   ٥ج  : البن حجر 
ــي ــة . ١٩- ١٨، ص٤ج : للزركل ــؤلفني لكحال ــراث . ٥٤، ص ٥ج : معجــم امل ــاريخ الت ت

.٦٩و٦٨، ص٢، ج١مج: العريب، سزكني
.٦٩، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٢(
.٦٩، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب) ٣(
.٢٣٠، ص ١٢ج : تاريخ بغداد للخطيب) ٤(
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.)١()واجلراحاتالفرائض(ــباء

).والطاعةالعبادةيفالكفاية(ــجيم

.)٢(مسلمبنقتيبةأمامحفظهمنأمالهالفتوحيفكتابكذلكولهــدال

) املبتـدأ : (كتبـه عـن أخـذها ،  )٣(الطـربي عنـد إلينـا وصلتمنهقطعوهناك
).الفتوح(و) املغازي(و

).عثمانومقتلالشورىكتاب(ــهاء

يفوذلكخالدأيببنإمساعيلــاحلكمبنانةوعبروايةمنهكبريةقطعةوتوجد
.)٤(»خمتلفنيكتابنيمنالقطعةنصيكونوقد،احلديدأيبالبن) البالغةجشرح(

وهـو ،  عليه الـسالم  طالبأيببنعلياملؤمننيألمريهائبعدالشعيبعرفوقد
.األمويللبالطمبشايعتهأيضامعروف

: بقوله، رجالهيفقدس سرهاخلوئيالسيدلهترجموقد

ــنيعــدهأنالغرائــبمــن( الفــاجراخلبيــثوهــو، األولالقــسميفداوداب
.)٥()عليه السالمطالبأيببنعلياملؤمننيألمريبعدائهاملعلنالكذاب

يفحجـر ابنذكرفقد،  عليه السالم طالبيبأبنعليحيبمنيعاديوكان
:اهلمدايناهللاعبدبناحلارثترمجة

            
.٢٣٢، ص ١٢ج : تاريخ بغداد للخطيب) ١(
.٨٦ص : انظر تذكرة احلفاظ للذهيب) ٢(
.٢٧١ص : انظر الفهرس) ٣(
.٦٩ــ ٦٨، ص٢ج: تاريخ التراث، سزكني) ٤(
.٢١١ــ ٢١٠، ص ١٠ج : معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي) ٥(
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: احلـارث علـى الشعيبطعنيفالسرعن  ،العلمكتابيفالربعبدابنقال(
علـى عوقـب لـشعيب اأنوأظـن عليـه الـسالم   علـي حـب يفإلفراطـه عليـه نقمإمنا

.)١()كذبةمنهتنبملألنهاحلارثتكذيبه

افتـرى الـذي الـشعيب يكـون وعليـه أبـدا كذبـة منهتظهرملاحلارثنأ: أي
.الكذابهوبالكذباحلارثعلى

: الثقاتيفشاهنيابنوقال

!عليـه وأثـىن علـي عـن روىمـا أحسنوماحفظهأماثقةاألعوراحلارث«
.!؟يكذبكانلشعيباقالفقد: لهقيل

.)٢(»رأيهيفهكذبكانإمنا، احلديثيفيكذبيكنمل: قال

!.التهمةهلذهسبباكانالذيهوعليه السالمعلييفرأيهنأ: أي

: احلارثترمجةيفالذهيبوقال

ــ ،  الرجـال يفتعنتـه مـع والنسائي،  األربعةالسننيفاحلارثوحديث( أيـ
.)٣()العلمأوعيةمنوكان،...،أمرهوقوىبهحتجافقدــالنسائيتعنتمع

النبويـة الـسرية تـشويه إىلأدىاألمـوي للبالطوالتعصبالتعنتوهذا
علـم حركـة علـى سـلبا انعكـس مماطالبأيبآللعداءمنلديهممابسبب

الفـصل  يفهنـ ايبعليناسيمركماــالنبويةالسريةعلموتطويروالسرياملغازي
.القادم

            
.١٢٨، ص ٢ج : ذيب التهذيب البن حجر) ١(
.٧٢ص : تاريخ أمساء الثقات ابن شاهني) ٢(
.٤٣٧، ص ١ج : ميزان االعتدال للذهيب) ٣(
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)١( 

سـنة حـوايل ولـد ،  الصديقبكرأيببنحممدبنالقاسم،  حممدأبوهو«
.»م٦٥٧/هـ٣٧

صـحاب اإلمـامني علـي بـن احلـسني زيـن            أمـن   : عده الـشيخ الطوسـي    
وهو جـد اإلمـام الـصادق ألمـه أم     . عليهما الـسالم  العابدين وولده حممد الباقر     

.)٢(فروة
أحـد الفقهـاء الـسبعة يف    أمجعـوا علـى وثاقتـه وهـو      «: قال احلافظ النـووي   و

.)٣(»املدينة
:فقال،)٤(آثارهوقد تتبع فؤاد سزكني 

:ثالثجمموعاتإىلالطربيلهذكرهااليتطعقالتقسيمميكن«
كتـاب مـن الطـربي أخذها،  القاسمإىلترجع،  النيبسريةحولقطعــألف

.)٥()م٨١٣/هـ١٩٧املتوىف(هريالفوهببناهللالعبد
            

. ٤٨، ص ١٥ج: معجم رجال احلديث، السيد أبو القاسم اخلوئي قدس سـره         : أنظر ترمجته يف  ) ١(
: اجلرح والتعديل البن أيب حامت    . ، بريوت ــ لبنان   ١٩٤ــ   ١٨٧، ص   ٥ج  : الطبقات البن سعد  

. ٤٩، ص٢ج : ِصفَة الصفوة للجوزي. ١٨٣، ص ٢ج : حلية األولياء أليب نعيم. ٣/٢/١١٨
تقريـب  . ٣٣٥ـــ    ٣٣٣، ص   ٨ج  : التهـذيب البـن حجـر     . ٢٣٠ص  : نكت اهلميان للـصفدي   
ــن حجــر  ــراث . ١٥، ص ٦ج : األعــالم للزركلــي. ١٢١، ص ٢ج :التهــذيب الب ــاريخ الت ت

.٧٣، ص٢ج: العريب، سزكني
.٤٣، ص٤ج: نقد الرجال للتفرشي. ١١٩ص: رجال الطوسي) ٢(
.١٧٠، ص٥ج: اموع، حمي الدين النووي) ٣(
.٧٣، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب) ٤(
.٥٢٨و٣٥٠و١٧٤و١٥٣و١٥١، ص ١ج : تاريخ الطربي) ٥(
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.)١(خمتلفةقطعــباء
، املغــازييفكتــاببقايــاــا، )٢(موضــعاوعــشرونمخــسةوهنــاكــــجــيم

وقعـة وعـن ،  عفانبنوعثماناخلطاببنوعمربكرأيبعنأخباربضعيتضمن
مـن أفـاد قـد وكـان ،  عمـر بـن سـيف إىلالطـربي عندالقطعهذهوترجع،  اجلمل
عنـد جنـدها أخـرى قطـع وهنـاك ،  يالـسلم يوسفبنسهلبروايةمالقاسكتاب

.)٣(»والبالذريالواقدي

)٤( 

عـن روىتـابعي ،  عمـر أوعمـرو أبـو املـدين قَتـادة بنعمربنعاصمهو«
، الفـضل ابنـه عنـه وروى. مالـك بـن وأنساهللاعبدبنجابرمثلالصحابةبعض
، إسـحاق بـن وحممـد ) عـروة ربيب(األسودوأبوأسلمبنزيدكذلكعنهوروى

يفيقرأبأنالعزيزعبدبنعمراخلليفة وأمره. باملغازيمشهوراعاملاكان، وغريهم
.)٥(»الصحابةومناقباملغازيقصصاألموياجلامع

            
.١٨١٢و١٧٥١و١١٧٤، ص ١ج : يتاريخ الطرب) ١(
.٣١٠٦حىت ص ١٨٧٣، من ص ٤٥٧ص : فهرس تاريخ الطربي) ٢(
.٧٣، ص٢ج: تاريخ التراث العريب، سزكني) ٣(
. ٣٤٦، ص ٣ج : اجلــرح والتعــديل البــن أيب حــامت. ٢٣٦ص : املعــارف البــن قتيبــة: أنظــر ترمجتــه) ٤(

الرجـال  . ٢٣٤، ص ٥ج: الثقات البـن حبـان    . ٣٠٤٠، برقم   ٤٧٨، ص ٦ج: التاريخ الكبري، البخاري  
، ٣ج : اإلصــابة البــن حجــر. ٥٤ــــ ٥٣، ص ٥ج : التهــذيب البــن حجــر. ٣٨٣ص : للقيــسراين

، نقـالً عـن مقـال هـوروفتس يف جملـة احلـضارة              ٧٣، ص ٢ج: تاريخ التراث العريب، سزكني   . ٤٤٧ص
.Horovitz, Isl. Cult): (١٩٢٨(٢اإلسالمية عدد  انظر ما كتبه فيشر عـن التـراجم حتـت    ) ٣٣-١/١٩٢٨/٣١

A. Fischer, Biographien(رقم  .٣١٢ص: مستدركات علم رجال احلديث للشاهرودي). ٢٢..٢٢
.٧٣، ص٢ج: تاريخ التراث العريب) ٥(
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)١( 

: ابن حجر من الطبقة اخلامسة، وقالعده

روى عن أبيـه وجـده، وعنـه ابنـه عمـرو، وعبـداهللا بـن                )٢(انه من املقبولني  «
. )٣(»عقيل

: وقال سزكني

عليـه  طالبأيببنيعلعرف،  املغازيميدانيفاألوائلاملؤلفنيأحدكان«

.عاممائةجاوزأنبعدهـ١٢٣سنةتويفإنهويقال، )٤(السالم

عــرفمــنأحــسن) م٨١٤/هـــ١٩٨ســنةاملتــوىف(ةيــعينبــنســفياندهوعــ
.)٥(املغازي

، )٦(طبقاتـه يفسـعد ابـن عنـه أخذبينما،  والواقديإسحاقابنعنهيروومل
.)٧(»الرسولهجرةعنخربا

            
: أنظر ترمجته يف) ١(

. ٤٤٨، ص ٦ج: الثقـات، ابـن حبـان     . ١٤٨٩، برقم   ٣٣٩، ص ٤ج: ، الرازي اجلرح والتعديل 
؛ تــاريخ التــراث ٢٢ص : علــم التــاريخ للــدوري. ٢٦٩، ص ١ج : عجــم البلــدان ليــاقوتم

.٧٣، ص٢ج: العريب، سزكني
.٤١٥، ص١ج: تقريب التهذيب، ابن حجر) ٢(
.٤٦ص: اسعاف املبطأ برجال املوطأ، السيوطي. ٢٨٣، ص٤ج: ذيب التهذيب، ابن حجر) ٣(
.٣٢٢، ص ٤ج : التهذيب البن حجر) ٤(
.٣٢١، ص ٤ج : يب البن حجرالتهذ) ٥(
.، ط ليدن١/١/١٦٠: طبقات ابن سعد) ٦(
): ١٩٢٨(تاريخ التراث العريب، من مقال يوسف هوروفتس يف جملة احلضارة اإلسـالمية عـدد               ) ٧(

)Horovitz, Isl.Cult. ١/١٩٢٧/٥٥٣.(
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)١( 

اريخ والـسرية واحلـديث   هتمام الباحثني يف علـم التـ    امن الشخصيات اليت أثارت     
ففـي الوقـت الـذي قـدمت فيـه هـذه             .هـي شخـصية ابـن شـهاب الزهـري          ،الشريف

الرواة واحلفظة بأحاديـث  هالشخصية من رصيد علمي يف اال الروائي والتدويين فزود 
كثرية يف السنة والتاريخ والسرية فقد شغلت اهتمامهم أيضاً لكوا ارتادت املدرسـتني،             

ولـذلك احتاجـت هـذه      . علـيهم الـسالم   بة ومدرسة أهل بيـت النبـوة        أي مدرسة الصحا  
.ختصيص حيٍز أكرب من البحث ملعرفة حقيقة هذه الشخصيةإىلالدراسة 

            
ــ ٩٠، ص١٧ج: معجم رجال احلديث، السيد أبو القاسم اخلوئي قدس سره: أنظر ترمجته يف  ) ١(

٩٣ص  ): ط اهللا أبـادي   (التـاريخ الـصغري للبخـاري       . ١/١/٢٢١: التاريخ الكبري للبخاري  . ٩٣
. ٤٧٢، ط القــاهرة ــــ مــصر، ٢٣٩ص : املعــارف البــن قتيبــة. هـــ١٣٢٥، ســنة ١٤٤و١٠٤و

، ٢٤٥، ومـا بعـدها،   ٤٨، ص ٤ج ): بـوالق (األغـاين   . ٤٢٣ص  : معجم الشعراء للمرزبـاين   
: ِصـفَة الـصفوة البـن اجلـوزي       . ٣٦١ـــ    ٣٦٠، ص   ٣ج  : ياء أليب نعيم  حلية األول . وما بعدها 

ـ  ٣٤٠، ص ٩ج : البداية والنهاية البـن كـثري     . ٧٨ــ   ٧٧، ص   ٢ج غايـة النهايـة البـن    . ٣٤٨ــ
، ٥ج: تاريخ اإلسالم للذهيب. ٢٨٩ص ،٧ج : الكامل البن األثري. ٢٦٢، ص   ٢ج  : اجلزري

األعالم . ١٥١ــ ١٤٣و١٠٢ــ ٧٦و٣٢ــ ٢٠ص : علم التاريخ للدوري. ٦٥٢ــ ١٣٦ص 
، ١ج: بروكلمـــان. ٢١، ص ١٢ج : لكحالــة معجــم املــؤلفني   . ٣١٧، ص ٧ج : للزركلــي 

يف مقدمـة حتقيـق   سـاخاو  «: ، وجـاء فيـه  ٧٧، ص٢ج: ، سـزكني  تاريخ التراث العـريب   . ٦٥ص
.١٩وج، ١٣وج، ٣ج: طبقات ابنس عد

)Sachau, Einl. Zu Lbn Sa'd III, XIII, XIX. Sachau, in: MSOS As. VII, ١١ff..(
,Horovitz, Ei, IV) (األملانية(هوروفتيس، يف دائرة املعارف اإلسالمية  ١٣٤٣-١٣٤٢. ١٣٤٢/٤-١٣٤٣.(

Goldziher, in: ZDMG: (يف جملة املستشرقني األملاين: كتب عنه جولد تسيهر ٥٠/٤٧٤(
,Sachau, in: MSOS As. VII(لنييف جملة الدراسات الشرقية جلامعة بر: كتب عنه ساخاو ١١ ff.(

كتب عبد العزيز الدوري دراسة باللغة اإلجنليزية عن الزهري وبدايات التـدوين التـارخيي يف اإلسـالم يف           
.»)ABDAL'A Z ADDURL, al-Zuhri: A study on the(جملة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية 
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بـن اهللاعبيـد بـن مسلمبنحممد،  بكرأبوهو«: ترجم له ابن عبدالرب بقوله    
.الزهريبن عبداهللا بن احلارث ِشهاببناهللاعبد

بــن زهــرة بــن كــالب، هكــذا نــسبه مــصعب الــزبريي وغــريه لــيس يف ذلــك 
يف احلفـظ  اًوكان ـــ ابـن شـهاب ـــ مـن علمـاء التـابعني وفقهـائهم مقـدم            اختالف  

أنـس  : تساع، أدرك مجاعة من الصحابة وروى عنهم، منهم     واإلتقان والرواية واال  
رمحن بن أزهر الزهري وسنني أبو مجيلـة الـسلمي   بن مالك وسهل بن سعد وعبدال   

صلى اهللا عليـه وآلـه   ومنهم عبداهللا بن عمر، ومسع ابن شهاب من مجاعة أدركوا النيب      

بيع، وعبداهللا بـن عـام بـن ربيعـة وأيب الطفيـل          روهم صغار مثل حممود بن ال      وسلم
رأى عـشرة مـن أصـحاب       «: وقـال ابـن حبـان     .)١(»ب بـن يزيـد ونظـرائهم      ئوالسا

وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقاً ملتون صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 
لت خمات ليلة الثالثاء لسبع عشرة ،وكان فقيهاً فاضالً روى عنه الناس    ،األخبار

)بـدا وثغـب   (ـوقـربه بـ    ،من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة يف ناحية الـشام          
حـىت ميـر بـه      ن يدفن على قارعـة الطريـق        أشهور يزار على قارعة الطريق أوصاه     م

.)٢(»لهمار فيدعو
ومائتـان نـصفها مـسند      أعلم احلفاظ، حديثه الفان     «: ترجم له الذهيب بقوله   

كنا نطوف مع الزهري على علماء ومعـه األلـواح          : ونقل الذهيب عن ابن الزناد ــ     
.)٣(»والصحف يكتب كلما مسع

            
.١٠١، ص١٦ج: التمهيد، ابن عبدالرب) ١(
.٣٤٩، ص٥ج: الثقات، ابن حبان) ٢(
.٣٤٩، ص١ج: تذكرة احلفاظ، الذهيب) ٣(
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كـان   نهويـة هـؤالء العلمـاء الـذي       وان كان ابن الزناد مل يصرح عـن         : أقول
اننا سنوقف القارئ الكرمي على يذهب إليهم الزهري ويكتب ما يسمعه منهم، إال        

.هؤالء العلماءسري
: وترجم له سزكني بقوله

قـام أنـه حمـدثا إليـه وينـسب بالـشعر عارفـا ومؤرخـا ،  حمـدثا الزهـري كان«
:هامنيبعملني

ويتضح،)٢(احلديثدونمنأولكذلكوهو،  )١(احلديثأسندمنأولفهو
يفمعظمهـم عنـد حيتـل الزهرياسمأناألحاديثأسانيدسالسلفحصمنلنا

لـه نقـرر جيعلنـا وهذاصلى اهللا عليه وآله وسـلم   الرسولاسمبعدالثايناملكانالورود
علـيهم درسمـن عندمعروفغرياإلسناديكنومل،  احلديثتاريخيفالكبريدوره

يكـن ملالـيت األحاديـث مـن كـبري لعـدد األسـانيد بـسالسل اهـتم أنهالّإ،  الزهري
شـفوية روايـة تـروى أومدونةاألحاديثهذهوكانت،  ذلكقبلضرورياإسنادها
عـن يبحـث أنالتـابعني أحـد وهـو عليـه وكان،آنذاكاإلسالميالعامليفمنتشرة
صلى اهللا عليه وآله وسـلم    الرسولأدركواالذينالصحابةعنوكذلك،التابعنيأوائل

الزهـري عـصر يفكانتاليتاألحاديثهذهأصحابكانواأومنهأحاديثهومسعوا
.حتريرياأوشفوياتتداول

اسـتطاع وقـد ،  كالزهريلرجلنسبيااملبكرالوقتذلكيفممكناذلكوكان
.)٣(»ذلكبعدتروىجيعلهاوأن، نصوصهيفهؤالءأمساءيكتبأن

            
.٢٠ص : انظر التقدمة البن أيب حامت) ١(
.٧٣، ص ١ج : انظر جامع بيان العلم البن عبد الرب) ٢(
.Sezgin, Buh, Kayn. S(ني يف كتابه عن مصادر البخاري زكانظر س) ٣( ٢٠.(
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هلـا يثبتـوا أنأرادواأحاديـث تضمبكراريسقومإليهحضرقدفهذاوفوق
الرغبـات كـل تلـىب أنعمليـا الصعبمنكانوملا،  روايتهايستطيعواحىتأسانيد
اجتــهفقــد، مــضمواإىلاالســتماعأوفيهــاللــراغبنيالنــصوصهــذهكــلبــشأن

شـيخ لـى عمساعدونالنصيرويأنللتلميذجييزفكان،  عمليحلإىلالزهري
اإلجـازة (اسمبعدفيمااحلديثأصولعلميفعليهأطلقماوهذا،  عليهقراءةأو

، )١(هـذا يفالزهـري منهجحتوضهلذاأمثلةبعضاحلديثكتبوتذكر،  )والكتابة
أرادالزهـري أنعلـى دلـيال ذلكيف) تسيهرجولد(وجدإذ؛هذافهمأُسيءوقد

.)٢(أميةبينأسرةمصاحلختدمدينيةمادةدإجيااألموينيللحكاميتيحأنبذلك

نكـره كنـا : (اخلـرب يقـول ،   كـذلك فهمـه أسيءآخرخرباللبسذاويرتبط
.)٣(املسلمنيمنأحدامننعهأالفرأينااألمراءهؤالءعليهأكرهناحىت، العلمكتاب

العلـم تـدوين عـن رغبـوا أـم : مؤداهـا خطأترمجةالنصهذاترجموقد
.)٤(ذلكعلىأجربوهممراءاألولكن

            
.٣١٨ص : اية للخطيب البغداديانظر الكفاية يف علم الرو) ١(
.Goldziher, Muh. Study(انظر جولد تسيهر يف كتابه الدراسات اإلسالمية ) ٢( ١١ . ٣٨ .(

).Horovitz(٧٤هوروفتس يف املرجع السابق ص : وقارن
.٣٦٣، ص ٣حلية األولياء أليب نعيم ج . ١٣٥، ص ٢ج : الطبقات البن سعد) ٣(
النـهر األميـن    . ١٣٤٢، ص   ٤ج  : ارف اإلسـالمية ـــ الطبعـة األملانيـة        هوروفتس، يف دائرة املع   ) ٤(

لقد أجرب هؤالء األمـراء النـاس علـى تـدوين احلـديث      : (جولد تسيهر. ١٥ــ   ١٣ص  : األسطر
)Goldziher, Muh. Study. ١١, ٣٨ .(

Sprenger, JASB(انظر كذلك حبث شربجنر يف  ١٨٥٦،٣٢٢, Nr. ٧١(.
، على أن هوروفتس قد توصـل يف مقالـه   )Muir. The Life of Mahomet. I.P. XXXIII(وموير 

.Isl. Cult(يف  ٢, ١٩٢٨/٤٧ - .إىل رأي أفضل) ٤٨
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بطريـق األحاديـث روايـة عـن رغبنـا : معناهـا العبارةهذهأن:)١(رأييويف
أوشـيخ علىقرئتقدتكونأندونوروايتهانسخاالنصوصبنسخأي،  )٢(الكتابة
.)٣(أحدعنهذاحنجبأالفقررناذلكعلىاألمراءهؤالءأجربناحىتمنهمسعت

مرحلـة ميثلأنهبهفاملقصود،  احلديثدونمنأول: أنهفهوالثايندورهأما
يفاألحاديـث أثبـت مـن أولأنـه املقصودوليس،  احلديثتدوينمراحلمنتالية

.)٤(مكتوبةصورة
الـيت البقايـا ومـن ،  لألحاديـث تـدوين بـأول اخلاصـة املعلوماتمنويتضح

يكـن ملوأنـه ،بكـر موقـت إىليرجـع إمنااألحاديثتدوينأن: منهاإليناوصلت
والـيت خمتلفـة كراريسيفاملتناثرةاملدونةالنصوصهذهجيمعأنإالالزهريعلى
.)٥(بذلكالعزيزعبدبنعمركلفهإذ،حزمبنبكرأبوذلكإىلوسبقه، فيهانظر

ــ ٩٢سنةولد(سعدبنالليثوهوالزهريتلميذعبارة)٦(وتدلنا ) م٧١١/ه
).م٧١٩/هـ١٧٥(سنةوتويف

            
.٧٥، ص ٢، ج ١مج : فؤاد سزكني، تاريخ التراث العريب) ١(
.١٤٦ص : تدريب الراوي للسيوطي) ٢(
ومل يكـن املقـصود ـذا إال رغبـة     تعيننا احلقيقة التارخيية على فهم املعىن احلقيقـي هلـذه الكلمـة،          ) ٣(

: الــذهيب، أنظــر(اخلليفــة هــشام أن تعــد البنــه نــسخة لعــدد مــن األحاديــث بنــسخها كُتــاب لــه 
Horovitz, p. ٤٧, Fischer, Biographien, s. ٦٩.(

.١٣٤٢، ص ٤ج ): األملانية(هوروفتس يف دائرة املعارف اإلسالمية : انظر) ٤(
. ٣١، ص ١ج  : تـاريخ البخـاري   . ٥٥٣، ص   ٨ـــ ج     ١٣٤ص  ،  ٢ج  : الطبقات البن سـعد    )٥(

,Goldzriher, Muh. Stud. II: (٣٨، ص ٢ج : وجولد تسيهر، دراسات إسالمية . وسزكني) ٣٨
. Sezgin, Buh, Kay. S: (١٤مصادر البخاري  ١٤.(

.٧٦، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب) ٦(



 ٢٤٧....................والثايناألولالقرنني خاللالنبوية السريةعلمتطورمراحل: الثالثالفصل

للنـاس وضـعت لـو بكـر أبـا يا: (العبارةونص،  وضوحيفذلكلناوتثبت
).فتفرغتودونتالكتبهذه

.)١()نشريالعلمهذاالناسمنأحدنشرما: (الزهريفأجاب

ويف) املغـازي علـم (يفورائـدا مؤرخـا كـان انـه الزهريعنالطربيويقول
.)٢(والصحابةلرسولاألخبارويةاركذلكوهو، )واألنصارقريشأخبار(

.)٣(»السريةمصطلحكذلكالزهريفعروقد




حركـة علـى وتأثريهاألمويالبالطدوربيانيفالتارخييةالدراساتاختلفت
يفاألمويالبالطتلرغباامتثالهإىلذهبتمافمنها،العلميةالزهريشهابابن

:أمرينإىلذلكيفاستندواوقد.)٤()أميةبينأسرةمصاحلختدمدينيةمادةإجياد(

أوشـيخ علـى مسـاع دونالـنص يرويأنللتلميذجييزكانالزهريأنــأ  
.)٥(عليهقراءة

            
اق حتقيق فيشر لنصوص الذهيب،تراجم رجال روى عنهم حممد بن إسح: انظر) ١(

)Fischer, Biographien ٦٩.(
ــ ١٣٣٦، ط احلسينية، القاهرة ــ مـصر، سـنة          ٩٧ص  : املنتخب من ذيل املذيل   : انظر) ٢( علـم  . ه

.٨١ص : التاريخ للدوري
.٧٧ــ ٧٥، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العريب، فؤاد سزكني)٣(
: تسهريلدراسات اإلسالمية جلولد ا: ، نقالً عن٧٥، ص٢ج: تاريخ التراث) ٤(

)Goldziher, Muh. Stud. ١١ . ٣٨.(
.٧٥، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٥(



 ة والسرية النبويةالشيع...............................................................................................٢٤٨

أكرهنـا حـىت ،  العلـم كتـاب نكـره كنـا : (قولهيفالزهريبهصرحماــ ب
.)١()املسلمنيمنأحدامننعهأالفرأيناراءاألمهؤالءعليه

ةوتربئـ الزهـري عـن الدفاعاألخرىالتارخييةالدراساتبعضحاولتوقد
تأفر،  احلكمتثبيتيفومساعدااألمويةالسلطةرغباتيفاالخنراطمنساحته

:ةالدراسهذه
مـساعدة يفاإلسـالمية الدراساتكتابهيفهريتسجولدإليهذهبماأنــألف

.)٢(للنصاخلاطئةالترمجةسببهالنصفهميفلبسجمردهواألمويةلألسرةالزهري
عـن رغبنـا : (هـو الزهـري قولمعىنأنوغريهالسيوطيرأىحنييفــباء

تكونأندونوروايتهانسخاالنصوصنسخبأي،  الكتابةبطريقاألحاديثرواية
فقررنـا ذلكذكرعلىاألمراءهؤالءناأجربحىتمنهمسعتأوشيخعلىتئقرقد
.)٣()أحدعنهذاحنجبأال

لـصاحل عمـل قـد الزهـري أن: النـصوص بعـض خـالل مـن وجدناأنناحنييف
وتوجـه ،حكمهـم تثبيـت يفأسهمتاليتالدينيةاألجواءهلموفروقد،  األمويالبالط

.حياتهمنبالقصريةتليسلفترةالصنيعهذاعلىكوفئوأنه، إليهماملسلمنيمنكثري
كـان حينمـا وتعذيبـه حـىت املـوت       املـسلمني أحـد مبعاقبـة قيامهوبسبب؛ولكنه

لقـي حـىت وصـحبه بيتـه أهـل وتـرك ،هائمـا وخـرج ،الرجلنقلبا؛أميةلبينعامال
عـن فتحـول ،عليهم السالم طالبأيببنعليبناحلسنيبنعليالعابدينزيناإلمام
.عليه السالمالعابدينزيناإلمامصحبةإىلتوجهو،األمويةلامليوتلك

            
.٧٥، ص٢ج: تاريخ التراث، سزكني.١٣٥، ص ٢ج : الطبقات الكربى البن سعد) ١(
.٧٥، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب) ٢(
.٧٦، ص ٢، ج ١مج : ، تاريخ التراث العريب١٤٦ص : تدريب الراوي للسيوطي) ٣(



 ٢٤٩....................والثايناألولالقرنني خاللالنبوية السريةعلمتطورمراحل: الثالثالفصل

:يأيتمااحلقيقةهذهعلىيدلومما

الـبالط خـدمت الـيت بأعمالهويصرحاحلقيقةهذهعنالزهرييكشفــ١
يففيقـول ،  اإلسـالمية للـشريعة خمالفـة كانتأعمالأاعلمهرغمعلىاألموي
صـلى  اهللارسـول قال: قال،  عباسبناهللاعبدعنعكرمةحدثين: (ملعمرحديثه

:اهللا عليه وآله وسلم




 
عكرمـة عـن حيدثأمسعهومل،  مرضهامرضةيفالزهري) به(حدثين: معمرقال

احلـديث هـذا أكتممياينيا: يلفقالندممرضهمنبلفلماــبعدهاوالأحسبهــقبلها
!!.وذكرهعليريظقتيفاًأحديعتذرونالــأميةبينيعينــهؤالءفإندوينوأطوه

الـذي مسعـت وقـد القـوم مـع أوعبـت بالـك فمـا ): لـه فقلت: معمرقال(
.)١(»أهوائهميفهلمفاحنططناهلاهميفأشركوناماهذاياحسبكقال؟ مسعت

بعمردفعــبذلكصرحكماــأميةبينحكامألهواءالزهريواحنطاطــ٢
أحـدا جتدونالفإنكم،شهاببابنعليكم: (اآلفاقإىليكتبأنالعزيزعبدبن

.)٢()منهاملاضيةبالسنةأعلم
            

١٨٦، ح ١٤٢ص  : للحافظ ابـن املغـازيل     عليه السالم مناقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب        ) ١(
.هـ١٣٩٤ط املكتبة اإلسالمية، سنة 

: تاريخ مدينة دمشق البـن عـساكر    . ٧٢، ص   ٨ــ ج    ١٨، ص   ٢ج  : اجلرح والتعديل للرازي  ) ٢(
. ٩٧، ص   ٧ج  : األعـالم للزركلـي   . ٣٣٦، ص   ٥ج  : سري أعـالم الـذهيب    . ٣٤٤، ص   ٥٥ج  

.١٧٧، ص ٤ج : يان البن خلكانعوفيات األ



 ة والسرية النبويةالشيع...............................................................................................٢٥٠

عبـد بـن ويزيـد ،  امللكعبدبنوهشاممروانبنامللكدعبمعيزلملوأنه
.)١(استقضاهقدوكان امللك

احلكـام مـن تكـرر وقـد ،  كثرـا علـى الـبعض أعابـه الـيت ديونـه قضاءــ٣
آالفسـبعة (وأخـرى )٢()ألـف ألـف (بعـضها فبلـغ الزهـري ديونقضاءاألمويني

.)٣()دينار

منحتولهعلىالزهريشهاببنابرهنفقد،يستمرمللاحلاهذاأنإالّ
طالـب أيببـن لعلـي وعـدائهم ألهـوائهم االنقيادوعدماألمويالبالطخدمة

.عليه السالم

:عليهيدلومما

علـى يساربنسليماندخل: (قائال،  السرييفوالذهيب،عساكرابنرواهما
عبدهو: فقال؟  منهمكربهتوىلالذيمنسليمانيا: فقال،  امللكعبدبنهشام

!.عليهوكذبت: قال، سلولأيببناهللا

.؟هشامفسأله، شهابابنفدخل

أكـذب أنـا : فقال، عليهوكذبت: قال،  سلولأيببناهللاعبدهو: فقال
حـدثين ،  كذبتماالكذبأحلاهللاأن،  السماءمنمنادنادىلواهللافو،  أبالكال

عبـد كـربه تـوىل الذيأنعائشةعن،  وقاصبنوعلقمة،  وعبيد،  وعروة،  سعيد
.سلولأيببناهللا

            
.١٧٧، ص ٤ج : وفيات األعيان البن خلكان) ١(
.٣٣٩، ص ٥ج : سري أعالم النبالء للذهيب) ٢(
.٣٤٠، ص ٥ج : سري أعالم النبالء للذهيب) ٣(



 ٢٥١....................والثايناألولالقرنني خاللالنبوية السريةعلمتطورمراحل: الثالثالفصل

ــ يـسار بنسليمانــقال ــ القـوم يـزل فلـم : ـ امللـك عبـد بـن ماهـش أيـ
اهللافورحلإ: (هشاملهفقال،  هلميرضخوملرغينملأنهإالــبهيغرونوحاشيته

).مثلكعلىحنملأنلناينبغيكانما

علـى  اغتـصبتين أنتأو،  نفسيلىعاغتصبتكأنا؟  وِلم: ــالزهريــقال
.نفسي فخل عين

.ألفألفياستدنتولكنك، ال: لهفقال

املـال هـذا اسـتدنت ماأينقبلكمنوأبوك،  علمتقد: ــالزهريــفقال
.أبيكعلىوالعليك

؛ ألـف ألـف عنـه فقـضى فـأمر ،  إن ج الشيخ يهج الشيخ    إنا: ماهشفقال
.)١()عندهمنهوهذاهللاحلمد:فقال، بذلكــالزهريــفأخرب

آلوينـصرون الظلـم بوجـه يقفـون الذينيؤيدعز وجل اهللاأنالبديهيومن
.صلى اهللا عليه وآله وسلمنبيهمبيت

الـبالط تـدخل خـالل مـن وتطـوره الـسرية علـم حركـة تـأثر علىيدلومما
:أيتيماهو، وكتابتهاالسريةروايةيفالزهريشهابابنعمليفاألموي

عبـد بنخالديلقال(:قال،شهابابنوأخربين: خربهيفاملدائينقالــ١
ومـا ،  مـضر بنسبفبدأت،  النسبيلأكتب: ــأميةبينعمالأحدــالقسرياهللا

.أمتمته
.السريةيلوأكتب، أصوهلممعاهللاقطعه، اقطعه، قطعها: فقال

            
. ٣٣٩، ص   ٥ج  : سري األعـالم للـذهيب    . ٣٧١، ص   ٥٥ج  : تاريخ مدينة دمشق البن عساكر    ) ١(

.٢٤٦، ص ٨ج : تاريخ اإلسالم للذهيب
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، عليـه اهللاصـلوات طالبأيببنعليسريمنالشيءيبميرفإنه: لهفقلت
.؟فأذكره

ومنخالدااهللالعنــ قال الزهري ــ     ،  اجلحيمقعريفتراهأنإال،  ال: فقال
.)١()املؤمننيأمريعلىاهللاوصلوات، واله

علـيهم  البيـت أهـل فـضائل يفأحاديث  أميةلبينشهابابنيكتبملولذلك

ألـا ،حقيقيـة وغـري ناقـصة لسريةالزهريتقدميعلىالواقعيفيدلوهذا،السالم
اهللارسـول حيـاة مـن ومهمةكبريةفصولمعهاواختفت،  أركااأهمأحدفقدت

عليـه  طالـب أيببـن بعلـي والسـيما بيتـه بأهـل ارتبطتاليتصلى اهللا عليه وآله وسلم    

حركـة يفعليـه الـسالم  علـي وجـود مـع تالزمتاليتاالجنازاتعنناهيك،  السالم
عليهيغدوصغرهيفربيبااألكرمالنيباختذهمنذبل،  واملدينةمكةيفلنبويةاالتبليغ

صـلى اهللا    اهللارسـول غـسل تـوىل حينمااملقدسعمرهحلظاترخآحىتواراليال

.)٢(رتهفحيفراتهاومووتكفينهعليه وآله وسلم
خلفــتالــيتاملــسلمةلألجيــالتكتــبأنميكــننبويــةســريةأيفــ: وعليــه

خالــدأرادكمـا ، عليـه الـسالم  طالــبأيببـن علـي ذكـر مــنختلـو وهـي ،ريالزهـ 
.!!؟وأسيادهالقسري

: قـال ،  معمـر عـن الـرزاق عبـد روى: (قـائال ،  النهجيفاملعتزيلروىــ٢
عنـهما فسألته،  عليه السالم علييفعائشةعنعروةعنحديثانالزهريعندكان

            
: ل املهمـة البـن الـصباغ املـالكي        الفـصو . ، ط دار الفكـر    ٢١، ص   ٢٢ج  : األغاين لالصفهاين ) ١(

.٩، ص ١ج : أعالم الورى للطربسي. ٥٣، ص ١ج
عمـدة القـاري    . ١٠٧، ص ٨ج: ينفتح الباري يف شرح صحيح البخاري البن حجـر العـسقال          ) ٢(

.٢٦٣، ص٢ج: الطبقات الكربى البن سعد. ٧١، ص١٨ج: للعيين
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بــينيفمهمــاألإين، مــاأعلــمهللا! وحبــديثهمامــاتــصنعمــا: فقــال.يومــا
.؟!)١()هاشم

يفمتـهمان وعائـشة عـروة بـأن وصرحالقولهذاأحدناذكرلوالواقعويف
جعلالذيهللاحلمدلكن؟  !املسلمنيتكفريأهلمنبالتكفريعليهحلكمهاشمبين

ابنيسريوهكذا.والتابعنيالصحابةمنالسلفلسانعلىجترياحلقائقمنكثريا
بنعليذكرإخفاءفيهاعتمدالذيالنبويةالسريةكتابةيفجهيفالزهريشهاب

يـستطع ملإلـيهم والحتياجـه أميـة بـين آلرضـا بعـدم لعلمـه عليه السالم طالبأيب
كانولطاملا،  النبويةالسريةأسسمنكانتاليتاحلقائقمناكثرييدونأنالزهري
.النبويةالسريةحقيقةريتغييفوأشياعهماحلكامأولئكتدخلبيصرح

الـذي الـزمن مـن   سـخريته أوالزهـري تـذمر تظهـر اليتالشواهدمنولعل
حقـائق مـن حبقيقـة يتعلـق ماهو،  املسلمنيعلىووالةماًاحكأميةوبنفيهأصبح
ومـن التارخييـة النـصوص يفثبـت حيـث ،  احلديبيـة صلحوهيالأ،  النبويةالسرية
عليـه  طالـب يبأبـن علـي اإلمامهواحلديبيةصلحيفالكتابكاتبأنعدةطرق

، عليـه الـسالم   علـي غـري لقـالوا أميـة بينعلىعرضلواألمرهذاأنإال،  )٢(السالم
            

الفــصول املهمــة البــن الــصباغ . ٦٤، ص ٤ج : شــرح ــج البالغــة البــن أيب احلديــد املعتــزيل) ١(
حبـار األنـوار للعالمـة      . ٢٩٠ص  : لقمـي الـشريازي   لكتـاب األربعـني     . ٥٣، ص   ١ج  : املالكي
شـرح إحقـاق    . ٥١٣ص  : النص واالجتـهاد لـسيد شـرف الـدين        . ٤٠٢، ص ٣٠ج  : السي

.٥٨٤، ص ٩ج : قاموس الرجال للتستري. ٢١٩، ص ٦ج : احلق للسيد املرعشي النجفي
ــؤمنني  ) ٢( ــري امل ــسالمخــصائص أم ــه ال ــسائيعلي ــرزاق . ١٥٠ص : للن ــد ال ، ٥ج : املــصنف لعب

، ٦ج : ر املنثور للسيوطيالد. ٣٥٤، ص  ٣ج  : تفسري مقاتل بن سليمان   . ٩٧٢١، ح   ٣٤٣ص
رمحـه  حبـار األنـوار للعالمـة الـسي         . ٣٥، ص   ٤ج  : الفصول املهمة البن اجلصاص   . ٧٨ص  
.٥٣، ص ١ج : الفصول املهمة البن الصباغ. ٣٢١، ص ٣٨ج : اهللا
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األمـوي العـصر يفوتطـوره الـسرية علـم حركـة تـأثر عـن قلنـا كمايكشفوهذا
.فيهشهابابندوريفوالسيما

ــ ،  عنـه سألت: قال،  معمرأخربنا: (قائال،  املصنفيفالصنعاينروىفقد ـ
بنعليهو: وقال،  الزهريفضحك.؟ــكتبهالذيمناحلديبيةصلحكتابأي
.)١()أميةبينيعين، عثمان: قالوا، هؤالءعنهسألتولو، طالبأيب

النبويـة الـسرية علـم حبركـة ارتبطـت رأمـو عـدة عـن كشفت،  احلادثةفهذه
:وهي كاآليتموياألالعصرخاللوتطوره

يفعرفـت اليتوكتابتها  النبويةالسريةروايةيفاألمويالبالطتدخلــألف
).والسرياملغازي(بـاألمربادئ

واملواقـف احلـوادث مـن كـثري إخفـاء متاألمويـة الـسياسة هـذه بـسبب ــباء
مـن بـه طارتـب ومـا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      األعظمالنيبحياةيفوتغيريها  واألدوار

.واألنصارهاشمبينوالسيماالصحابةحياة
إلخفـاء اسـتجابته حيـث مـن الـسياسة ذهالزهريشهابابنتأثرــجيم

فـصول تكـون يفهاشـم بـين بـدور احنصرتواليتالنبويةالسريةمنكثريةجوانب
صـلى اهللا  اهللارسـول حيـاة عنكاملةسريةعلىاليومحنصلملنناأأي،  السريةهذه

ــ ةيـ قيقاحلغـري الـصور مـن كـثري علىوحتتويخملوطةسريةاإبلعليه وآله وسلم   ـ
.)٢(النبويةالدعوةسريةحقيقةوالسيماشرحهايطولواليت

            
الفـــصول املهمـــة البـــن الـــصباغ .٩٧٢٢،ح٣٤٣،ص٥ج:املـــصنف لعبـــد الـــرزاق الـــصنعاين) ١(

.٥٣،ص١ج:املالكي
حديث سرية الدعوةالنبويـة  ): ثالث من أسلم لنبيل احلسين  عليه السالم أبو طالب   (كتاب  انظر  ) ٢(

.بني حقيقة الواقع ووهم الرواة
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الـسرية معالتعامليفالزهريشهابابنانتهجهالذيالنهجهذانإــدال
،هلـم االسـتجابة وعـدم ةأميـ بينإرضاءبنيوالسنداناملطرقةبنيفجعلها؛النبوية

أهـل قائمـة أعـداء   يفيـصنفه الـبعض جعـل ممـا شهابابنشخصيةعلىانعكس
واآلخر، األمويالبالطيفهثمكوعليهأعاباآلخروالبعض، عليهم الـسالم  البيت

.املدينةيفالعلميدورهعلىركز




وعـدم الـسرية حركـة يفالزهريلدوراإلنصافمنأنوجدتأنينحنييف
آية اهللا العظمـى    مساحةكتبهماأوردأنعليهم السالم البيتألهلالتنصرعنتنازله
.الشخصيةهلذهترمجةمنقدس سرهاخلوئيأبو القاسم السيد

انتهج فيه جاً خاصاً حبيث كان يأيت بـأقوال  الذي  ــ املعجميفقدس سره فيقول
عليـه الـسالم  السجادأصحابمن،هوعد«:قدس سرهــ فيقولعلماء الرجال مث يناقشها 

عليهمـا  احلـسني بـن علـي أصـحاب مـن ،شـهاب بـن حممدالربقيوعد.الشيخرجال

كمـا ،لممسبنحممدجداًشهابفإن،اآليتالزهريمسلمبنحممدهو: أقول.السالم
فيـه كـان ومـا : قـال حيـث ،الزهـري إىلطريقهيفــسرهقدســالصدوقبهصرح

بـن القاسـم عن،اهللاعبدبنسعدعن،رضي اهللا عنـه   أيبعنرويتهفقد: الزهريعن
،الزهـري عـن ،هيـ نعيبنسفيانعن،املنقريداودبنسليمانعن،األصبهاينحممد
.عليهما السالماحلسنيبنعليعن،شهاببنمسلمبنحممدوامسه

فمـات ،رجـال فعاقـب أميـة لـبين عامالالزهريوكان(: شهرآشوبابنقال
.سننيتسعمقامهفطال،غارإىلودخل،وتوحشهائمافخرج،العقوبةيفالرجل
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بـن علـي لـه فقـال ،الزهـري فأتاهعليهما السالم احلسنيبنعليوحج: قال
،ذنبـك منعليكأخافالماقنوطكمنعليكأخافإين: عليهما السالم احلسني
فرجـت : لـه فقـال ،دينـك ومعاملأهلكإىلواخرج،أهلهإىلمسلمةبديةفابعث

بــنعلــيولـزم بيتــهإىلورجــع) رسـالته جيعــلحيــثأعلـم اهللا(ســيدييــاعـين 
مـا زهـري يـا : مـروان بـين بعـض لهقالولذلك،أصحابهمنيعدوكان،احلسني

.)١(عليهما السالم)احلسنيبنعلي(يعين،نبيكفعل

الروايـة هـذه منيظهرأنهإال،العامةعلماءمنكانوإنالزهري: )٢(أقول
.ويعظمهعليهما السالماحلسنيبنعليحيبكانأنه،وغريها

إذاالزهـري كـان : قـال ،سليمبنعمرانعن،سنادهإبالصدوقروىوقد
بـن علـي العابـدين زيـن حـدثين : قـال ،لـسالم عليهمـا ا  احلسنيبنعليعنحدث
مسعـت ألين: قـال ؟العابـدين زيـن لـه تقولومل: هيعينبنسفيانلهفقالاحلسني
:قال،صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولأنعباسابنعنحيدثاملسيببنسعيد


 
)٣( 

النـاس أزهدمن: للزهريقيل: قال،هسفيان بن عيني  عن،سنادهإبوروى
.)٤(عليهما السالماحلسنيبنعلي: قال؟الدنيايف

            
.، فصل يف علمه وحلمه وتواضعهعليهما السالم، باب إمامة أيب حممد علي بن احلسني ٤ج : املناقب) ١(
.قدس سرهالسيد اخلوئي ) ٢(
.١، ح عليه السالملة اليت مسي علي بن احلسني زين العابدين ، الع١٤٥، باب ١ج : العلل) ٣(
.٣، ح عليه السالم، العلة اليت مسي علي بن احلسني زين العابدين ١٤٥، باب ١ج : العلل) ٤(



 ٢٥٧....................والثايناألولالقرنني خاللالنبوية السريةعلمتطورمراحل: الثالثالفصل

: قـال ؟  عليهمـا الـسالم   احلـسني بـن علـي لقيـت : للزهريقلت: قال،  وعنه
.)١(منهأفضلأحدايتلقومالقيته،نعم

وعلـى ،مطـرية بـاردة ليلـة عليهما الـسالم  احلسنيبنعليالزهريرأى: قالوعنه
:عليه السالمفقال؟ هذامااهللارسولبنيا: لهفقال، ميشيوهو، وحطبدقيقظهره

 
فـإين عنـك أمحلـه أنا: قال،  فأىب،  عنكحيملهغالميوهذا:الزهريفقال

:عليهما السالماحلسنيبنعليفقال، محلهعنأرفعك

 
الـذي الـسفر لـذلك أدريلـست اهللارسـول بـن يـا : لهقال): قالأنإىل(
:قال، أثراذكرته


)٢( 
.والتهذيب، والفقيه، الكايفيفمذكورةرواياتعدةوللزهري

بـل ،  تثبـت ملالـشيخ ذكـره مـا علـى إليهوةاالعدنسبةأنيظهرذكرنامافيو
شـهاب بـن مـسلم ذكـر داودابـن أنوهـو ،  يءشـ هنـا بقي،  صحتهاعدمالظاهر

ــ بن(احلديثأئمةأحد«: قال،  األولقسمالمن) ١٥٢٩(الزهري يكـىن ) جـخ ـ
علـى شهاببنمسلمبنحممدامسهالزهريفإن،  جزماسهوذكرهوما،  »بكرأبا
.الكايفنسخبعضيفبهصرحوكذلك، الصدوقمنعرفتما

            
.٤، ح عليه السالم، العلة اليت مسي علي بن احلسني زين العابدين ١٤٥، باب ١ج : العلل) ١(
.٥، ح عليه السالمة اليت مسي علي بن احلسني زين العابدين ، العل١٤٥، باب ١ج : العلل) ٢(
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حممـد الزهريعن، راشدبنمعمرعن،  سنادهإبيعقوببنحممدروىفقد
األعمـال أي،  عليهمـا الـسالم   احلـسني بـن علـي سـئل : قـال ،  شـهاب بنمسلمبن

بـن علـي عنروى.اهللاعبيدبنمسلمبنحممدوفيه.)١(؟عز وجل اهللاعندأفضل
.)٣(»)٢(معمرعنهوروى، عليهما السالماحلسني

كنا نطوف مع الزهـري علـى       «: وذا يتضح لنا ما أخفاه ابن الزناد يف قوله        
ان سـيد العلمـاء يف زمـان    )٤(»تـب كـل مـا مسـع    علماء ومعه األلواح والصحف يك   

.عليه السالمالزهري هو سليل النبوة اإلمام علي بن احلسني زين العابدين 
أسـوة علميـة آثـار مـن الزهـري شـهاب البنمانذكرأنهنابقي: )٥(أقول

:فيما يلي)٦(وقد مجعها سزكنيالنبويةالسريةعلمرجالمنبأقرانه
)املغازي(ــألف

املغازيروىالزهريإن:السخاويوقال، )٧(خليفةحاجيذكره«: ل سزكنيقا
.)٩(عقبةبنموسىبروايةالكتابهذامنأفادقدالبخاريأنويبدو، )٨(عروةعن

            
ـــ وبـاب حـب الـدنيا         ١١، ح   ٦١، بـاب ذم الـدنيا والزهـد فيهـا           ٢ج  : الكايف للشيخ الكلـيين   ) ١(

.٨، ح ١٢٦واحلرص عليها 
ــ وباب فضل صـيام      ٤٦٣، باب عالمة أول شهر رمضان وآخره، ح         ٤ج  : التهذيب للطوسي ) ٢(

.٢٤٣، باب صوم يوم الشك، ح ٢ج : االستبصار للطوسي. ٥١١يوم الشك، ح 
.٩٣ــ ٩٠، ص ١٧ج : قدس سرهمعجم رجال احلديث للسيد اخلوئي ) ٣(
.١٠٨، ص١ج: تذكرة احلفاظ، الذهيب) ٤(
.عبارة املؤلف) ٥(
.٧٩ــ ٧٧، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٦(
.١٧٤٧ص : إستانبول) ٧(
Rosenthal, Histiry: (روزنتال. ٨٨ص : اإلعالن بالتوبيخ: انظر) ٨( ٣٢٣.(
.٧٩ص : علم التاريخ للدوري. ٨٦، ص ٥ج : صحيح البخاري) ٩(
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احلجـاج عـن روايـة ) املغازي(كتاب) السابقاملرجعيف(السخاويذكروقد
.)١()م٨٣١/هـ٢١٦سنةبعداملتوىف(مِنيعأيببن

روايـة إىلإشارةوهناك،  )٣(الدوريمجعهامنهمقتبسات)٢(إليناوصلتدوق
.)٤(الزهريتلميذإبراهيمبنإسحاقعنالكتاب

.)٥(»أ١٧٤، ٩٢جمموع، بالظاهريةحمفوظة، جمموعةيفخمطوطةلهوتوجد

)٦()قريشنسب(ــباء

ــ الزهـري معاصـري أحدوهوــالرمحنعبدبنةُرقُذكر إاليؤلـف ملأنـه ـ
.)٧(الكتابهذا

كتـاب علـى ) قـريش نـسب : (كتابـه يفاعتمدقدالزبرييمصعبأنويبدو
كـثرية مقتبـسات الكتـاب هـذا يفوصـلتنا قـد بأنـه )٩(نقولفنكادولذا،  )٨(الزهري

.)١٠(منه
            

.١/٢/٣٨٠:التاريخ الكبري للبخاري. لبنان، ط بريوت ــ١٧٥، ص٧ج: الطبقات البن سعد) ١(

.٧٩ــ ٧٧، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٢(

.١٥١ــ ١٤٣و٩٢ــ ٨٢ص : نشأة علم التاريخ) ٣(

٣٤٧، ص ١ج : لسان امليزان البن حجر) ٤(

.٧٩ــ ٧٧، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٥(

.املصدر السابق) ٦(

).Fischer, Biographien: (فيشر) ٧(

.٣ص : نسب قريش للزبريي) ٨(

.٧٩ــ ٧٧، ص ٢، ج ١مج : سزكنيتاريخ التراث العريب لفؤاد ) ٩(

.١٠٢١، ص ١ج : اإلصابة. ٥ص : اجلمهرة البن حزم) ١٠(
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)١()اخللفاءأسنان(ــجيم

.)٢(منهبقطعتنيتارخيهيفلناالطربياحتفظ، زمينسجلهو

)٣()القرآنيفواملنسوخالناسخ(ــدال

ــ ٤١٢سـنة املتـوىف (اللُّمـي حممـد بـن احلـسني هذبه ويوجـد ،  )٤()م١٠٢١/ه
.)٥(اهلجريالسابعالقرن، ورقة١٦(٤٤٥صبايزيديفخمطوطا

)٦()أحاديث(ــهاء

سـنة املتـوىف (هريواجلـ احلـسن بـن حممدبنعليبناحلسنحممدأبورواها
.)٨(الظاهريةيفخمتاراتومنه، )٧(ليبزجيفخمطوطادويوج، )م١٠٦٢/هـ٤٥٤

)٩()القرآنترتيل(ــواو

)١٠()النيبمشاهد(ــزاي

            
.٧٨، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العريب، فؤاد سزكني) ١(
.٤٢٨، ص ٢ج : تاريخ الطربي) ٢(
.٧٨، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العريب، فؤاد سزكني) ٣(
: تاريخ التراث العـريب لفـؤاد سـزكني       . فص بالتصو ترمجة احلسني بن حممد اللّمي يف اجلزء اخلا       ) ٤(

.٧٨، ص٢، ج١مج
. ٤٨، ص ١فهـرس معهـد املخطوطـات ج        . ٧٩ــ   ٧٧، ص   ٢ج   ١مج: تاريخ التراث العريب  ) ٥(

.٢٢٨، ص ٢ج : برنستون، جمموعة يهوذا
.٧٨، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العريب، فؤاد سزكني) ٦(
).هـ٤٥٤ب، ١٢٣أ ــ ٤١من (، ٣٢٠، ص ٢ج : ليبزج) ٧(
.١٥١ص،٣؛ ج٨٢١و٧٢٥و١٢١، ص٢؛ ج١٦٦،ص١ج: اإلصابة. ٨٣،ص١٠ج:اموع) ٨(
.٧٨، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العريب، فؤاد سزكني) ٩(
.٧٩، ص٢ج: املصدر السابق) ١٠(
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ــ ١٥٩سنةاملتوىف(األيلييزيدبنيونسرواه الـسخاوي وذكـره ،  )١()م٧٧٥/ه
.منهمقتبساتببعضاحتفظقدالطربيأنويبدو، )٢(بالتوبيخاإلعالنيف

ذكرهـا ،  مروانبنامللكعبدإىلترجعأبياتأربعةمنوعةطمقولهــحاء
.)٣(عراءشالمعجميفاملرزباين

)٤( 

احــتج بــه أصــحاب الــصحاح الــستة وأخــرج لــه البخــاري ومــسلم يف         
دار علم الثقات : صحيحيهما وهو أحد أعالم الشيعة يف الكوفة، وفيه قال املدايين

فأمـا اللـذان باحلجـاز      . اثنني يف احلجاز واثنني بالكوفـة واثـنني بالبـصرة         ،على ستة 
فالزهري وعمرو بن دينار واللذان بالكوفة أبو إسـحاق الـسبيعي واألعمـش وأمـا               

.)٥(صرة قتادة وحيىي بن أيب كثريباللذان يف ال

عمرو بن عبداهللا بن علي بن أمحد بن ذي حيمد بن «: وعرفه ابن سعد فقال
اهلمداين، ولد أبو إسحاق السبيعي يف سـلطان عثمـان لـثالث سـنني بقـني،              السبيع

            
.٤/٢/٤٠٦: التاريخ الكبري للبخاري) ١(
.٨٨ص : اإلعالن للسخاوي) ٢(
.٤١٣ص : معجم الشعراء للمرزباين) ٣(
الطبقـات الكـربى البـن سـعد     : وجـاء فيـه  . ٧٩، ص٢ج: تاريخ التـراث العـريب    : أنظر ترمجته ) ٤(

ــدن( ــان  ١٢٣، ص٦ج ): لي ـــ لبن ــريوت ـ ــة . ١٧٨، ط ب ــن قتيب اجلــرح . ٢٢٩ص: املعــارف الب
ـ  ١١٤ص:تـذكرة احلفـاظ للـذهيب   . ٢٤٢، ص٣ج: والتعديل البن أيب حـامت    التهـذيب  . ١١٦ــ

ــن حجــر  ـــ ٦٣، ص٨ج:الب ــن حجــر  ت. ٦٧ـ ــذيب الب ــب الته ــالم . ٧٣، ص ٢ج : قري األع
.٢٥١، ص٥ج : للزركلي

.١١، ص٩ج: تاريخ بغداد، البغدادي. ١٦٨، ص٢ج: جامع بيان العلم وفضله، ابن عبدالرب) ٥(
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بلغ أبو إسحاق مثانياً أو تـسعاً وتـسعني         : ومات وهو ابن مائة سنة، وقال أبو نعيم       
.)١(»سنة ومات سنة مثان وعشرين ومائة سنة

أبـو إسـحاق الـسبيعي بفـتح املهملـة          «: وذكره ابن حجر يف التقريـب بقولـه       
.)٢(»الثالثة-الطبقة -ة ثقة مكثر عابد من وكسر املوحد

.)٣(عليهما السالمحممد احلسن بن علي يبوعده الشيخ الطوسي من أصحاب أ

.)٤(وهو أحد رواة حديث الثقلني عن زيد بن أرقم

: ترجم له العالمة السيد عبداحلسني شرف الدين رمحه اهللا بقوله

داين الكويف الشيعي بنص كـل مـن   عمرو بن عبداهللا، أبو إسحاق السبيعي اهلم    «
وكـان مـن رؤوس احملـدثني       .والشهرستاين يف كتاب امللـل والنحـل       هابن قتيبة يف معارف   

ال حيمد النواصب مذاهبهم يف الفروع واألصـول؛ إذ نـسجوا فيـه علـى منـوال                  نالذي
الدين، ولذا قال اجلوزجاين ـــ كمـا         إىلتباعهم يف كل ما يرجع      اأهل البيت، وتعبدوا ب   

يف ترمجة زبيد من امليزان ــ كان من أهـل الكوفـة قـوم ال حيمـد النـاس مذاهبـهم هـم                
يد اليامي، واألعمش، وغريهم    برؤوس حمدثي الكوفة، مثل أيب إسحاق ومنصور، وز       

.وا عندما أرسلواقفومن أقرام، احتملهم الناس لصدق ألسنتهم يف احلديث، وت

يب إسحاق ما رواه عمرو بـن  ومما توقف النواصب فيه من مراسيل أ      : قلت
قال رسول اهللا   : إمساعيل اهلمداين ــ كما ترمجته يف امليزان ــ عن أيب إسحاق قال           

            
.٣١٣، ص٦ج: الطبقات الكربى، ابن سعد) ١(

.٧٣٩، ص١ج: تقريب التهذيب، ابن حجر) ٢(

.٩٦ص: رجال الطوسي) ٣(

.٦٧ص: لني، جنم الدين العسكريحديث الثق) ٤(



 ٢٦٣....................والثايناألولالقرنني خاللالنبوية السريةعلمتطورمراحل: الثالثالفصل

علي كشجرة أنا أصلها، وعلي فرعها واحلسن واحلـسني         : صلى اهللا عليه وآله وسلم    
مثرها، والشيعة ورقهـا، ومـا قـال املغـرية إمنـا أهلـك أهـل الكوفـة أبـو إسـحاق،                     

ــه وســلم لكومــا شــيعيني خملــصني آلل حممــد  إال. وأعمــشكم ــه وآل صــلى اهللا علي

حافظني ما جاء يف السنة من خصائص عليهم السالم، وقد كانا مـن حبـار العلـم        
قوامني بأمر اهللا، احتج بكل منهما أصـحاب الـصحاح الـستة وغريهـم، ودونـك                

، حديث أيب إسحاق يف كل من الصحيحني عن الرباء بن عازب، ويزيد بن أرقـم          
وحارثة بن وهـب وسـليمان بـن صـرد، والنعمـان بـن بـشري، وعبـداهللا بـن يزيـد             

.اخلطمي، ــ وغريهم ــ

، والثوري، وزهـري، وحفيـده يوسـف    بةروى عنه يف الصحيحني كل من شع      
.)١(»ابن إسحاق بن أيب إسحاق

مـشهورا وكـان ، صحابياًوثالثني)٢(مثانمنمسع«: سزكني بقولهله  وترجم  
.)٣(زياملغامبعرفة

:)٤(آثاره

املغازييفكتبهاستخدمأنه)٥(الطربيعندعنهوردتاليتالقطعمنيتضح
.)٦(كثريةنصوصاعنهأخذكذلكالواقديأنويبدو، مباشرااستخداماوالفتوح

            
.١٦٠ص: املراجعات، السيد شرف الدين) ١(
.وردت هكذا يف املصدر، والصحيح مثانية وثالثني صحابياً) ٢(
).ب٩، ١٣٨٩سراي أمحد الثالث سنة : فتوح مصر للواقدي) ٣(
.٧٩، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٤(
.٣٢ص :فهرس تاريخ الطربي) ٥(
.١٠٦و٩١ص: ، نقالً عن املعارف البن قتيبة٧٩، ص٢ج: تاريخ التراث) ٦(
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)١( 

: ترجم له ابن حجر

األخنس بن شـريف الثقفـي املـدين، رأى         بن  املغريةبنعتبةبنيعقوبهو«
السائب بـن يزيـد؛ روى عـن عمـر بـن عبـدالعزيز وسـليمان بـن يـسار وأبـان بـن              
عثمان، وأيب غطفان بن طريف املري وغريهم؛ وروى عنه ابنه حممـد واحلـسن بـن                

.احلر وحممد بن إسحاق وغريهم

ري كـان ثقـة لـه أحاديـث كـثرية وروايـة وعلـم بالـسرية وغـ                 : وقال ابن سـعد   
.)٢(»ذلك

:فقال)٣(آثارهوتتبع سزكني 

يفكتابـه أن)٤(الطـربي عنـد عنـه إلينـا وصـلت الـيت القطعمنلنايتضح
أخبـاره رواةيـذكر يكـن ملأنهكذلكويبدو) املغازي(يتضمنيكنمل) السرية(

ــ إسـحاق ابـن طريـق عـن يعقـوب عـن مقتبساتهالطربيأخذوقد،  نادراإال ـ
كتــابعــنمأخوذتــانأمــايبــدوتارخيــهيفالطــربياذكرمهــقطعتــانوهنــاك

.)٥(للواقدي
            

: تقريـب التهـذيب البـن حجـر       . ٣٩٢، ص ١١ج: التهـذيب البـن حجـر     : أنظر ترمجته ) ١(
، ٧ج: الثقــات البــن حبــان. ٢١١، ص٩ج: اجلــرح والتعــديل، الــرازي. ٣٧٦، ص٢ج

.٦٣٩ص
.٣٤٤، ص١١ج: ذيب التهذيب، ابن حجر) ٢(
.٨٠، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٣(
.٦٤٦ص : فهرس تاريخ الطربي) ٤(
.٨٠، ص٢ج: تاريخ التراث، سزكني) ٥(



 ٢٦٥....................والثايناألولالقرنني خاللالنبوية السريةعلمتطورمراحل: الثالثالفصل

)١( 

بـن زيـد األنـصاري      حـزم بـن عمـرو بـن حممـد بـن بكرأيببناهللاعبدهو
.املدينةيفم٦٧٩/هـ٦٠أو٥٦سنةولد، املدين

وذكر )٢(عليه السالمبن احلسني عده الشيخ الطوسي من أصحاب اإلمام علي       
.)٣(عليه السالمابن حجر انه من رواة حديث اإلمام حممد الباقر 

روى عن أبيه ومحيد بن نافع، وعبدامللك بن أيب بكر بـن            «: وترجم له قائالً  
ــ وعـروة  عليه السالمعبدالرمحن ــ واإلمام ــ أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني ــ    

وروى عنه الزهري وابن أخيه عبدامللك بن حممد وقد وثقه ابـن         . بن الزبري وغريهم  
.)٤(»كان كثري احلديث، ثقة، عاملاً: معني، وأبو حامت، والنسائي؛ وقال ابن سعد

عـن كـذلك وروى،  وفقيهـا وحمـدثا مؤرخـا أبـوه كان«: ترجم له سزكني  و
.وغريهمالكبنأنسالصحايب

اهللاعبـد وكـان ،  وغريهـم روةعـ بـن وهـشام جـريج وابنمالكعنهوروى
طغـت فقـد أبيـه حيـاة أثنـاء الظـل منطقـة يفظـل ولكنـه ،أبيهمثلوحمدثامؤرخا

إسـحاق ابـن عنـد ؛إلينـا وصـلت الـيت القطـع من؛وأخذ،  عليهاملمتازةشخصيته
مؤلـف اهللاعبـد أنهـوروفتس الحظـه مـا وغريهموالطربيسعدوابنوالواقدي

            
ــه) ١( ــن ســعد : أنظــر ترمجت ــات الب ــاريخ الكــبري للبخــاري . ٦٨، ص ٧ج : الطبق . ٣/١/٥٤: الت

ا أسـند  وفيهـ ٢٢٤و٩٦ص: رجـال الطوسـي  . ١٦٥-١٦٤، ص ٥ج  : التهذيب البن حجـر   
.٩١، ص١١ج: معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي. ٦٢، ص٢ج: تنقيح املقال. عنه

.٩١،ص١١ج:معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي. ٣١٢١، برقم٢٣٠ص:رجال الطوسي) ٢(
.١٤٤، ص٥ج: ذيب التهذيب، ابن حجر) ٣(
.املصدر السابق) ٤(
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املتوىف(القاضيحممدبنامللكعبدأخيهابنيبدوفيمارواهالذي) املغازي(كتاب
.)١(كذلك) املغازي(يفــبدورهــهذاألفوقد، )م٧٩٢/هـ١٧٦

إىلكتبـه ومنـها ،  معاصـريه إىلالرسـول كتـب بعضكذلكاهللاعبدوروى
.)٢(»ِحميرملوك

)٣( 

آلمـوىل ،  روحأبـو ،  املديناألسديرومانبنيزيدوه«: ترجم له سزكني  
حمـدثا كـان ،  الـصحابة عـن يروملولكنهالتابعنيمتأخريعاصر،  العوامبنالزبري

عنـه وروى،  والزهـري عروةعلىاألولاملقاميفيعتمدوكان،  املغازييفومؤلفا
.وغريهمعروةبنوهشامأنسبنومالك، إسحاقبنحممد

بـن حممـد بروايةمعظمهيفالواقديإىلوصلقداملغازييفكتابهأنويبدو
ــنصــاحل ــاب ــوىف(ردين ــان، )م٧٨٤/هـــ١٦٨ســنةاملت ــضاوك ــفأي ــابمؤل يفكت

.م٧٤٧/هـ١٣٠سنةوتويف، سعدالبنالطبقاتيفإليناوصلوبذلك، )٤(املغازي
يوالواقـد سـعد ابـن عـن أخـذها الطربيعندمنهمقتبساتهناك:)٥(آثاره

.)٦(»إسحاقوابن
            

.٢٢٦ص : الفهرست البن الندمي) ١(
.٨٠، ص٢ج: سزكنيتاريخ التراث، ) ٢(
. ٣٨١، ص   ٢ج  : غايـة النهايـة البـن اجلـزري       . ٥٧٣ص  : الرجـال للقيـسراين   : أنظر ترمجتـه  ) ٣(

األعــالم . ٣٢٥، ص ١١ج: التهــذيب البــن حجــر. ١٨، ص ٥ج : تــاريخ اإلســالم للــذهيب
.٢٣٤، ص ٩ج : للزركلي

.٢٢٦ــ ٢٢٥، ص ٩ج : التهذيب البن حجر) ٤(
.٨١، ص ٢، ج ١مج: تاريخ التراث العريب) ٥(
.املصدر السابق) ٦(
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)١( 

بـن نوفـل بـن الـرمحن عبـد بـن حممـد األسـود أبـو هو«: ترجم له ابن حجر   
، الـزبري بـن عـروة يتـيم ، األسديبن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى    األسود

ــ وسليمان السالمعليه ى عن عروة وعلي بن احلسني ــ     وألن أباه كان أوصى إليه، ر     
بن يسار، روى عنه الزهري وهو من أقرانه وابـن إسـحاق، ومالـك، وثقـه النـسائي             

.)٢(»بن حبان، ومات يف آخر سلطان بين أمية سنة إحدى وثالثني ومائةاحامت وووأب
عـن يروملأنهويبدو،  الزهريعمريفتابعياكان«: وترجم له سزكني قائالً   

أيببـن اهللاوعبيـد الزهـري عنهروى،  شيوخهمقدمةيفعروةوكان،  قطصحايب
روياتـه متعـد ،  وغريهـم والليـث وشعبةهليعةابناهللاوعبدــمصرمؤرخــجعفر

وصـل مـا علـى اعتمـادا دقيقاحبثاحبثهفيمكن) املغازي(يفكتابهأما،  ثقةموضع
.عروةعلىمعظمهيفيقوموهو، حجرالبناإلصابةيفاقتباساتمنإلينا

ــهمــنمقتبــساتتوجــد:)٣(آثــاره ــبالذريذكرهــا) املغــازي(يفكتاب : يفال
.)٥(والطربي)٤(األشرافأنساب

حفـظ مباحجرالبنوندين،  ثابتبنمصعببروايةالكتابهذاكانورمبا
.)٦(اإلصابةكتابهيفالكتابهذامنلنا

            
. ٣٠٨ــ   ٣٠٧، ص   ٩ج  : التهذيب البن حجر  . ١٢٠ص  : التقدمة البن أيب حامت   : أنظر ترمجته ) ١(

.١٢٠، ص٤ج: الطبقات الكربى، ابن سعد. ١٤٥، ص١ج: التاريخ الكبري، البخاري
.٢٧٣، ص٩ج: ذيب التهذيب، ابن حجر) ٢(
.٨٢، ص ٢ج ،١مج : تاريخ التراث العريب) ٣(
.٣٥١و١١٢، ص ١أنساب األشراف ج ) ٤(
.١٢٦٤و١١٩٦و١١٦٧، ص ١ج : تاريخ الطربي) ٥(
٤٤٨و ٤٣٢و ٤٠٥و ٣٢٣، ص ١ج  : اإلصـابة : وجاء يف  ٨٣، ص ٢ج: تاريخ التراث العريب  ) ٦(

!



 ة والسرية النبويةالشيع...............................................................................................٢٦٨

)١( 

تلميذكان، األموياحلسنيبنداودسليمانأبوهو«: له سزكنيترجم 
أسـتاذه مثـل وكـان ،  إسـحاق وابـن مالـك شـيخ وهـو وغريمهاونافعِعكِْرمة
جديرةبعضهمواعتربها،  رواياتهاحملدثنيبعضضعف.اخلوارجإىلمييلعكرمة

.وصحابتهالرسولحياةتدوينعلىاهتمامهقصرأنهويبدو.بالثقة
:)٢(ثارهآ

ســـنةحـــوايلاملتـــوىف(األنـــصاريعمـــارةبـــنحممـــدبـــناهللاعبـــدأفـــاد
هـذا أخـذ الواقـدي أنواملـرجح ،  )٣(خبطهسليمانأليبكتابمن) م٨١٥/هـ٢٠٠

.)٤(حبيبةأيببنإبراهيمبروايةالكتاب
عـن أخـذت أـا فيبـدو )٥(الطـربي عنـد منـه إليناوصلتاليتاملقتبساتأما

.)٦(»والواقديإسحاقبنامؤلفاتطريق
           "

١٠١٣و  ٦٥٩و  ٦٠٩و  ٦٠٨و  ٥٩٧و٥٩٦و  ٥٩٥و  ٥٧٤و  ٥٦٧و  ٥٦٤و  ٤٧١و  ٤٥٩و
٢٠٠و ١٨٩و ١٨٧و ١٤٣و ١٣٤، ص ٢ج -١٠٦٢و ١٠٦١و ١٠٥٧و ١٠٣٠و ١٠١٥و
، ٣ج -١٢٨٢و ١١٤٧و ١١٣٨و ١٠٩٠و ٨٥٩و ٨٥٧و ٧٩٧و ٧٣٠و ٦٣٥و ٢٨٣و ٢٤٥و

. ١٣٠٨و ١٢٤٥و ١٢٣٣و ١١٧٤و ١١٧٠و ٧٩٥و ٧٨٧و  ٦٠٥و  ٥٨٣و  ٥٠٢و  ٧١ص
.١٦٤و١٣٦، ص٣ج-٢١٥و٢١٣، ص١ج: الطبقات الكربى البن سعد

. ٣٨٠، ص ١ج : لل احلـديث البـن أيب حـامت   ع. ٢٣٢ص  : املعارف البن قتيبة  : أنظر ترمجته ) ١(
.١٨٢ـــ ١٨١، ص ٣ج : التهذيب البن حجر. ١٢٩، ص ١ج : الرجال للقيسراين

.٨٣، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.املصدر السابق) ٤(
.١٧٦ص : فهرس تاريخ الطربي) ٥(
.٨٣، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث) ٦(
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)١( 

موىل  األسديعياشأيببنعقْبةبنموسىهو«: ترجم له ابن حجر قائالً    
آل الزبري ويقال موىل أم خالـد بنـت سـعيد بـن العـاص زوج الـزبري، روى عـن أم                      

وقال ابن .داهللا بن عمر وغريهممه، ومحزة وسامل ابين عبوجده ألةحبخالد وهلا ص
.كان ثقة ثبتاً كثري احلديث:سعد

وعـده الـشيخ    .)٢(»عليكم مبغازي موسـى بـن عقبـة فإنـه ثقـة            :وقال مالك 
ن أسكيروذكـر اليـاس سـ      .)٣(عليـه الـسالم   الطوسي من أصـحاب اإلمـام الـصادق         

.)٤(»١٩٠٤ربا سنة وأحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة طبعت يف أ
غـالم وهـو التقـى أنـه إال،  ميالدهسنةتعرفال«: ترجم له سزكني قائالً   و

.)٥(مكةإىلحاجاطريقهيفعمربناهللابعبد، م٦٨٧/هـ٦٨سنة
الزهـري تالميذمنوهو،  )٦(هـ٥٥سنةولدتقديرأبعدعلىفإنهذلكوعلى

.درسحلقةلمصلى اهللا عليه وآله وساهللارسولمسجديفلهوكانت، املدينةيفوعاش
            

ــر ) ١( ــهأنظ ــستري . ٣٠٠ص: رجــال الطوســي : ترمجت ــاموس الرجــال، الت . ٢٨٨، ص١٠ج: ق
اجلــرح . ٤٣، ص١٣ج: معجــم املــؤلفني، عمــر كحالــة. ٤٠٤، ص٥ج: الثقــات، ابــن حبــان

: علـم التـاريخ للـدوري     . ١٤٨: تـذكرة احلفـاظ للـذهيب     . ٤/٢/١٥٥: والتعديل البن أيب حامت   
تـاريخ  . ٤٣، ص١٣ج  : لكحالـة  معجم املؤلفني . ٢٧٦، ص   ٨ج  : األعالم للزركلي . ٢٧ص

.٨٦ــ ٨٤، ص٢ج: التراث العريب، سزكني
.٣٢١، ص١٠ج: ذيب التهذيب، ابن حجر) ٢(
.٣٠٠ص: رجال الطوسي) ٣(
.١٨١٦، ص٢ج: معجم املطبوعات العربية، سركيس) ٤(
.٧٨٢، ص ٢ج : تاريخ الطربي. ٣٦٢، ص ١٠ج : التهذيب البن حجر) ٥(
.Horovitz, Isl. Cult(نقال عن هوروفتس . ٨٤، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العريب) ٦( ١٦٥-٢،١٩٢٨/١٦٤.(
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صلى اهللا عليه وآله اهللارسولمغازيإىلمتجهاــمؤرخاــاهتمامهجلوكان

دونوقـد ،  عليـه الـسالم   علـي واإلمـام وعثمانوعمربكرأيبوسريةواخللفاءوسلم
مـن ويبـدو ،  العقبـة عيتيبـ يفاملـشتركني وأمسـاء احلبـشة إىلاملهاجرينأمساءكذلك
.)١(موينياألذكرأنهمواضعبعض

قـد كـان أنـه يبـدو منـهج وهـو ،  الـسنني وفـق التارخييـة مادتهيعرضوكان
حـزم بـن بكـر أيببـن اهللاعبـد : منـهم ،  أسـالفه منعددعندذلكقبلاستخدم

.)٢()م٧٣٧/هـ١٢٠سنةاملتوىف(

.)٣(بالشعرتارخيهيفيستشهدعقبةبنموسىكانوقلما

:)٤(آثاره

)املغازيكتاب(

، الزهـري علـى أساساًاعتماداموسىاعتمدوقد،  )٥(كثريامالكماإلماقرظه
كـان فإنـه ،  الزهـري ) مغازي(بروايةإجازةيبدوفيماتلقىقديكنملموسىأنغري

مـرة وذكـره ) شـهاب ابـن زعـم (أوشـهاب ابنقال: بعبارةلذلكمقدماعنهيأخذ
ــ أنهالظنأغلبــاقتباسإىلبذلكمشريا) الزهريحدثين: (بعبارةواحدة لـيس ـ

.)٦(الزهريرواه) املغازي(يفآخركتابمنهوبل) املغازي(كتابهمن
            

.٢٨٣، ص ٥ج : الطبقات البن سعد) ١(
.Horovitz, Isl. Cult(نقال عن هوروفتس . ٨٤، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العريب) ٢( ٢/١٩٢٨ ٢٨-٢٧, ١٦٧.(
.٢٤١، ص ٣ج : الطبقات البن سعد) ٣(
.٨٥، ص ٢، ج ١مج : ريبتاريخ التراث الع) ٤(
.املصدر السابق) ٥(
.املصدر السابق)٦(
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ابـن مـوىل كُريـب كـان الـيت عبـاس بـن اهللاعبـد كتبكذلكاستخدموقد
.)١(بعريمحلوكانت، لديهأودعهاقدعباس

سنةاملتوىف(عقبةبنإبراهيمبنإمساعيلأخيهابن) املغازي(يفكتابهروىوقد
.)٣(االصفهايننعيمأيبخبطمنهنسخةياقوتاستخدموقد، )٢()م٧٧٤/هـ١٥٨

نـص مـن قطعـة وهنـاك ،   نسخمنهتبقوملضاعقدالكتابأصلأنويبدو
ــ ٧٨٩املتـوىف (شـهبة قاضـي بنعمربنحممدبنيوسفهذبهمنه يف) م١٣٨٧/ه

القطعــةهــذهاخاوســحقــقوقــد، )٧٨٢ســنة، ٧٧ــــ٧٤األوراق(١٥٥٤بــرلني
.)٤(األملانيةإىلوترمجها

.)٥(القطعةهذهأمهيةعنشاختوكتب
ســـنةاملتـــوىف(النمـــِريالـــربعبـــدبـــناهللاعبـــدبـــنيوســـفواختـــصره

وقــد، )والــسرياملغــازياختــصار/يفالــدرركتــاب(بعنــوان، )٦()م١٠٧١/هـــ٤٦٣
املتـوىف (أمحـد بـن اهللاعبيدبنحممد) معروفابنأمايل(يفمنهقطعةإليناوصلت

.)٧()م٩٩٩/هـ٣٩٠سنة
            

.املصدر السابق)١(
.القطعة الباقية يف برلني. ٢٨٣، ص ٥ج : الطبقات البن سعد) ٢(
.٨٧٢، ص ٣ــ ج ١٠٠٨، ص ٤ج : معجم البلدان) ٣(
Sachacht, in SBBA(:، نقالً عن٨٥، ص٢، ج١مج: تاريخ التراث العريب) ٤( ٤٧٠-١١/١٩٠٤/٤٤٥.(
: املصدر السابق نقالً عن) ٥(

)J. Schach, On Musa b. Oqba's K. al-M.in: Acta Or (Kopenhagen) ٣٠٠-٢١/١٩٥٣/٢٨٨ .(
Oriens: (وانظر كذلك ١٩٥٤/١٥٤/ ٧.(

.٣٦٨، ص ١ج : بروكلمان) ٦(
.٧ــ ٦، ص ٤ج : الوايف بالوفيات للصفدي) ٧(
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ــ ب٣١مـن (٣٨٧حـديث ،  الظاهريةيفخمطوطاويوجد القـرن يف،  أ٣٢ـ
ــسابع ــد).اهلجــريال ــناســتخدموق ــسخاحجــراب ــةن ــةخمتلف ــنمتباين ــابم كت
مقتبـسات فهنـاك ،  هـذا فـوق منـه كـبريا قـسما متثـل بقطعلناواحتفظ،  )١(املغازي
، عقبـة ابـن ) مغازي(منفادأالذيالناسسيدالبن) األثرعيون: (يفمنهعديدة
.)٢(»م٨٨٢/هـ١٩٧سنةاملتوىف(فُلَيحبنحممدبرواية

)٣( 

مدرسةأعالممنالبصريالقيسي) التيميطَرخانبنسليمان(املعتمرأبو
وكـان :سـعد ابـن وقـال )٤(قتيبةابنتشيعهعلىنصوقدهم السالم عليالبيتأهل

أصـحاب مـن الطوسـي وعـده ،  )٥(عليه السالم طالبأيببنعليإىلمائالسليمان
.)٦(عليه السالماحلسناإلمام

أبـو ،  اإلسـالم شـيخ اإلمـام انخـ طربـن سـليمان : بقولـه الـذهيب لهترجم
.)٧(البصريالتيمياملعتمر

            
.١٣٤٩، ص ٣ج : اإلصابة ) ١(
.٨٦ــ ٨٤، ص٢ج: تاريخ التراث العريب) ٢(
ـ  ٢٥٢، ص ٧ج : الطبقـات البـن سـعد     : أنظر ترمجته يف  ) ٣( تـاريخ  . ، ط بـريوت ـــ لبنـان   ٢٥٣ــ

اجلـرح والتعـديل البـن أيب       . ٢٤٠ص  : املعـارف البـن قتيبـة     . ٢٣ــ   ٢/١/٢٢: الكبري للبخاري 
اإلعـالن بـالتوبيخ     .٢٠٣،  ٢٠١، ص   ٤ج  : التهـذيب البـن حجـر     . ١٢٥ــ   ٢/١/١٢٤: حامت

.٨٨ص : للسخاوي
.٨٣، ص٢ج: تاريخ التراث العريب. ٦٢٤ص : املعارف) ٤(
.٢٥٢، ص ١ج : الطبقات البن سعد) ٥(
.٥٩٧الرقم ٦٦ص ٢و٢٥٥الرقم ٤٠من : رجال الطوسي) ٦(
.٩٢، برقم ١٩٥، ص ٦ج : سري أعالم النبالء) ٧(
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.)١(ثقةهو: حنبلبنأمحدوقال

.)٢(احلديثأهلمنعندناوكان: البخاريوقال

وقد،  )٣(اتهدينالعبادمنوكان،  احلديثكثري،  ثقةوكان: سعدابنوقال
.كثريةأحاديثالستةالصحاحأصحابلهأخرج

منوعددمالكبنوأنس،)٤(عليهما السالمعليبناحلسناإلمامعنوروى
، مروياتـه لدقـة ثناءموضععامةبصفةوكان،  البصرياحلسنمثلنيالتابعقدامى
.م٧٦٠/هـ١٤٣سنةبالبصرةوتويف

.)٥()املغازيكتاب(وقد تتبع سزكني آثاره، فكان من أمهها 

.)٦(بروايتهإجازةعلىدمشقيفالبغدادياخلطيبحصلوقد 

، إبـراهيم بـن وبيعقـ حدثين: (ةالتاليبالروايةمنهأفادقدالطربيأنويبدو
.)٧()أيبحدثنا: قال، التيميسليمانبنمعتِمرحدثنا: قال

يفمنـه مقتبـسات وهنـاك .)٨(الطـربي تـاريخ يفمنـه مهمتـان قطعتانوهناك
).باملغازياخلاصالقسم(اخلامسالديفوخصوصاالبخاريصحيح

            
.٥٣٩، برقم ١٢٥، ص ٤ج : اجلرح والتعديل للرازي) ١(
.٢٠، ص ٤ج : التاريخ الكبري للبخاري) ٢(
.٢٥٢، ص ٧ج : الطبقات الكربى البن سعد) ٣(
.١٧٧، ص١ج : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ٤(
.٨٤ــ ٨٣، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب) ٥(
).ب١٢٦و١٨جمموع : مشيخة للخطيب البغدادي، يف الظاهرية) ٦(
.عن ابنه معتمر٥٦٠و٢٥٠ص : يخ الطربيفهرس تار) ٧(
.٣٠٠٧ــ ٣٠٠٦و٢٩٦٥ــ ٢٩٦٣، ص ١ج : تاريخ الطربي) ٨(
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)١( 

وهـو أحـد    )٢(لشيخ الطوسي من أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم       عده ا 
واحد أصول كتاب سليم بـن قـيس        .)٣(رواة حديث الغدير يف القرن الثاين للهجرة      

مـن   يكىن أبا عروة موىل لألزد وراشد، كـان       «: ترجم له ابن سعد فقال    .)٤(اهلاليل
ومـروءة ونبـل يف   أهل البـصرة، فأنتقـل فـرتل الـيمن وكـان معمـر رجـال لـه حلـم           

ثقة رجـل صـاحل، يـروي عنـه ابـن املبـارك،             «: وترجم له العلجي بقوله   .)٥(»نفسه
.)٦(»سكن صنعاء وتزوج ا، رحل إليه سفيان الثوري ومسع منه هناك

أحد األعالم وعامل اليمن حدث عـن       «: وترجم له الذهيب يف التذكرة، قائالً     
حيىي بن معني هو من أثبـت النـاس   الزهري وقتادة وعمرو بن دينار وغريهم، وقال     

            
: معجم رجـال احلـديث للـسيد اخلـوئي قـدس سـره            . ٣٠٧ص: رجال الطوسي : أنظر ترمجته ) ١(

، ٥لبنــان، ج -، ط بــريوت ٣٩٧، ص ٥ج ): ليــدن(الطبقــات البــن ســعد . ٢٨٨، ص١٩ج
اجلـرح  . ٢٥٣ص  : املعارف البن قتيبة  . ٣٧٩-٤/١/٣٧٨: للبخاريالتاريخ الكبري   . ٥٤٦ص

ــن أيب حــامت  ــدي . ٢٥٧-٤/١/٢٥٥: والتعــديل الب ــيمن للجع ــاء ال ــذيب . ٦٦ص : فقه الته
: ميزان االعتـدال للـذهيب    . ١٧٨، ص   ١ج  : تذكرة احلفاظ للذهيب  . ١٠٧، ص   ٢ج  : للنووي

ــيين . ١٨٨، ص ٣ج  ــاري للعـ ــدة القـ ــالن. ٨١، ص ١ج : عمـ ــسخاوياإلعـ ــالتوبيخ للـ : بـ
. ٣٠٩، ص ١٢ج : معجــم املــؤلفني لكحالــة. ١٩٠، ص ٨ج : األعــالم للزركلــي. ١٤٠ص

.٣٠٥ص: مشاهري علماء األمصار، ابن حبان. ٢٩٠، ص٢ج: معرفة الثقات، العجلي

.٣٠٧ص: رجال الطوسي) ٢(

.١٩٨ص:كتاب الوالية، ابن عقدة. ٧٥،ص١ج:لشيخ عبداحلسني األميين قدس سرهالغدير، ا) ٣(

.١٩٨ص: كتاب الوالية، ابن عقدة. ٢٥١، ص٤ج: الذريعة، الطهراين) ٤(

.٥٤٦، ص٥ج: الطبقات الكربى، ابن سعد) ٥(

.٢٩٠، ص٢ج: معرفة الثقات، العجلي) ٦(
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بـن مهـام بـن نـافع، وهـو أحـد احلفـاظ واملـصنفني         ـــ   يف الزهري وقال عبدالرزاق     
كتبـت  : قـال ومن أعالم الشيعة وثقة أئمة احلديث عند أبنـاء العامـة ـــ        املشهورين  

.)١(»عن معمر بن راشد عشرة آالف حديث
ــ ١١٨املتـوىف (عامةدبنقتادةشبابهيفمسع«: املكيطالبأبووقال ) م٧٣٦/ه

مـرات عـدة البـصرة وزار،  صنعاءإىلذلكبعدرحلمث،  منبهبنومهّاموالزهري
، املكانـة مرمـوق وحمـدثا مؤرخامعمروكان،  صنعاءيفم٧٧٠/هـ١٥٤سنةوتويف

وألـف ،  الزهـري نعـ ترجـع اـاالت هذهكليفمروياتهوأكثر،  مفسراكانكما
،عقبةبنموسىمعاصرهفعلكمازمنياترتيبامادتهيرتبومل،  )املغازي(يفكتابا

.احلديثعلميففعلهماحنوعلىموضوعياترتيبارتبهابل
.)٢(»أبوابيفاألحاديثرتبواالذيناحملدثنيأوائلمنويعترب

ــ ٢١١املتـوىف (مهـام بـن الـرزاق عبدوكان«: كنيزسقال راويـة ) م٨٢٦/ه
امسهظهروهكذا، التعليقاتبعضإليهاأضافبلروايتهابيكتفومل، كتبهمعظم
.»رواهفيمامشتركاثانيامؤلفا

.J. Horovitz, Islam Cult: (هوروفتسعنهكتبو ١٦٩-٢/١٩٢٨/١٦٧.(
F. Rosenthal, History:(العرباملؤرخنيعنكتابهيفروزنتالعنهكتبو ٤٨٣.(

:العربيةاتالربديعندراساتيفعنهعبودنبيهةكتبت
)Nabia Abbott, Studies in Arabic Lit. Pap., S. ٧٦.(
:البخاريمصادرعنكتابهيفكنيزسفؤادعنهكتبو
)F. Sezgin, Buh. Kayn. ٤٣-٤١, ١٣٤-١٣٢, ٢٣٥, ٢٤٨, ٢٧٢ .(

            
.١٢، ص٧ج: سري أعالم النبالء، الذهيب. ١٩٠، ص١ج: تذكرة احلفاظ، الذهيب) ١(
.١٥٩، ص ١ج : ١٣١٠سنة فوت القلوب أليب طالب املكي القاهرة،) ٢(
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: اجلامعوكتابراشدبنومعمروبدايتهااحلديثملصنفاتدراستهيفو
)F.Sezgin. Hadis musannafatinin mebdei ve Ma mecb-Rasid, in

Gami'i, in: Turkiyat ١٢. ١()٢٣٤-١٩٥٥/٢١٥(.
:)٢(آثاره
)املغازيكتاب(ــألف
سريأيضاتناولبل، وحدهاللمغازيالكتابهذاخيصصملمعمراأنيبدو

.)٣(الكتابهذامادةنقلالطربيأنويبدو، اآلخريناألنبياء

حمفوظ،جداقدميجلدعلىمكتوبةالكتابهذانمقطعةإليناوصلتوقد
.)٤(عبودنبيهةونشرا، بشيكاغوالشرقيةالدراساتمعهديف

)اجلامع(ــباء

الفقـه أبوابعلىمبوبغري،  املوضوعاتوفقمرتباحلديثيفكتابهو
الكتـاب هـذا روىوقـد ،  ثانويـة أمهيةذاتالسنةيفقضايايتناولولكنهاألساسية

بكتابـه ملحقـا الكتـاب وجعـل ،أخـرى أحاديثإليهفأضاف،الرزاقعبدميذهتل
ــ ٣٦٤سـنة ،  ورقـة ٧٩(٢١٦٤بـأنقرة صائب: يفخمطوطاويوجد،  )املصنف( ، ه

ــ ٦٠٦سـنة ،  أ٢١٣ــأ٩٢من(٥٤١اهللافيض) ناقصةورقة١٥وبه فـيض ،  )٥()ه
ـــأ١١٢(٥٠٧/١٢اهللا ــرنب١٢١ـ ــسم، اهلجــريالتاســعالق ــطواحــدق ، )فق

            
.Horovitz, Isl(، نقال عن هوروفتس ٩٣، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لسزكني) ١( ١٦٩-٢/١٩٢٨/١٦٨.(
.املصدر السابق) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.املصدر السابق) ٤(
.Turkiyat eb S: (تاريخ التراث العريب، نقالً عن) ٥( ١٣٤-١٢٨.(
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.)١()هـ٥٥٨قبل، ورقة١٧(٣٦٧حديث، الظاهرية
)تفسري(ــجيم

.)٢(الرزاقعبدبتهذيبإليناوصل

)٣( 

.)٤(ومن فضالء حمدثي اإلماميةعليه السالممن خواص أصحاب اإلمام الصادق 
: ترجم له ابن حجر، قائالً

بـن حنيـف    عثمـان بناهللاعبدبنالعزيزعبدبنلرمحناعبدحممدأبوهو«
يباألنصاري األوسي املدين ويقال له اإلمـامي، روى عـن الزهـري وعبـداهللا بـن أ                

بكر بن حممد، وعنه فليح بن سليمان وخالد بن خملد والواقدي وغريهم وثقه ابـن               
.ة وذكره ابن حبان يف الثقاتبش

كان كثري احلـديث    : اح، وقال ابن سعد   وروى له مسلم حديثاً واحداً يف النك      
.)٥(»وكان عاملاً بالسرية وغريها

            
، ٦٠٩ــ   ٣٥٦ص  (٣٣٢الكناين بالرباط   . ٧٢، ص   ١ج  : خطوطات العربية فهرست معهد امل  ) ١(

.٦٠٣و٣١١، ص ٤ج : ومنه مقتبسات يف اإلصابة). نسخة حديثة
.٩٣، ص٢ج: تاريخ التراث العريب، سزكني) ٢(
ــه) ٣( ــه الــسالم، الشبــستري  : أنظــر ترمجت ــائق يف رواة وأصــحاب اإلمــام الــصادق علي ، ٢ج: الف

ــاريخ الكــ. ٢١٦ص ـــ ٣/١/٣١٨: بري للبخــاريالت ــن أيب حــامت . ٣١٩ـ ــديل الب : اجلــرح والتع
ــن مــاكوال . ٢/٢/٢٦٠ ــن حجــر . ٣، ص ٣ج : اإلكمــال الب . ٢٢٠، ص ٦ج : التهــذيب الب

ـ  ٩٢، ص ٢، ج ١مـج  : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني     مـستدركات علـم الرجـال،    .٩٣ــ
.٥١، ص٣ج: نقد الرجال، التفرشي. ٤٠٤، ص٤ج: علي النمازي

.٢١٦، ص٢ج: الفائق يف رواة وأصحاب اإلمام الصادق عليه السالم، الشبستري) ٤(
.١٩٩، ص٦ج: ذيب التهذيب، ابن حجر) ٥(
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.)١(عليه السالماب اإلمام الصادق حعده الشيخ الطوسي من أص

: ترجم له سزكني، قائالً
وعبـد الزهـري عنوروى،   م٧٠٨/هـ٩٠سنةحوايلولداملدينةمنأصله«

، وغريمهامرميأيببنوسعيديالواقدعنهوروى،وغريمهاحزمبنبكرأيببناهللا
.)٢(»امشهورابالسريةعاملاعصرهيفوكان

.م٧٧٨/هـ١٦٢سنةوتويف
وهنـاك الواقـدي لكتـاب األساسـية املـصادر أحـد )السرية(كتابهيعد:آثاره

.)٤(»)٣(الطربيتاريخيفمنهمقتبسات

)٥( 

.)٦(عليه السالماإلمام الصادق عده الشيخ الطوسي من أصحاب 
.)٧(هيفصنوذكر له السيد أبو القاسم اخلوئي قدس سره كتاب احلرة وهو من ت

            
.٢٢٩ص: رجال الطوسي) ١(
.٩٤ــ ٩٣، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.٣٤٩ص : فهرس تاريخ الطربي) ٤(
الفهرسـت  . ٥٢٣، ص   ٢ج  : التـاريخ لليعقـويب   . ٢٥٣ص  : املعارف البن قتيبة  : رمجتهأنظر ت ) ٥(

: األنساب للـسمعاين . ٤٦٢ــ ٤٥٧، ص ١٣ج  : تاريخ بغداد للخطيب  . ٩٣ص  : البن الندمي 
. ٢٥٦ص : املــشترك لفظــا ليــاقوت  . ١٦٦، ص ٣ج : معجــم البلــدان ليــاقوت  . ٣١٣ص 

ــر  ــن حجـ ــذيب البـ ـــ ٤١٩، ص ١٠ج: التهـ ــياأل. ٤٢٢ــ ــالم للزركلـ . ٣٢٨، ص ٨ج : عـ
.٢٠٧، ص ١ج : بروكلمان ملحق

.٣١٦ص: رجال الطوسي) ٦(
.١٤١، ص٢٠ج: معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي قدس سره) ٧(
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: العـرب املـؤرخني عـن كتابـه يفعنـه فـستنفلد كتـب : (سزكنيوترجم له   
)Wustenfeld, Geschichts. ٣٣.(

: اإلسالميةاحلضارةجملةيفعنههوروفتسكتب
)Horovitz, Isl. Cult. ٤٩٨-٢/١٩٢٨/٤٩٥.(

ــ اإلسالميةاملعارفدائرةيفعنهروزنتالكتب : الثانيـة اإلجنليزيـة الطبعـة ـ
)Rosenthal, El, ١()١/١٤٠(.

:)٢(آثاره
)املغازيكتاب(ــألف

.)٣(روايتهإجازةعلىدمشقيفالبغدادياخلطيبحصل

وكذلكاالسمبنفساملعنونالواقديالكتابهذامنقسمإليناوصلوقد
.الطربيعندماحدوإىل، سعدالبنىالكربالطبقاتكتابيف

)اخللفاءتاريخ(ــباء
.)٤(روايتهإجازةعلىالبغدادياخلطيبحصل
وذلــك،التــاريخيفكتابــهيفكــثريةإفــاداتمنــهأفــادالطــربيأنويبــدو

عـن عيـسى بنإسحاقعنذكرهعمنثابتبنأمحدحدثين: (التاليةبالرواية
.)٥(معشرأيب

            
.٩٥، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ١(
.املصدر السابق) ٢(
).ب١٢٦و١٨: انظر مسيخة، الظاهرية جمموع) ٣(
).أ١٢٧و١٨: (خة، الظاهرية جمموعمسي) ٤(
.١٣ص : فهرس تاريخ الطربي) ٥(
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)١( 

.الفزاري، احلارثبنحممدبنإبراهيمإسحاقأبوهو

.)٢(عليه السالمعده الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق 

: حجرابنقال

ثغـر يفمرابطـا األمـر آخـر واسـتقر ، بغـداد مثدمشقوقدم،  الكوفةيفولد(
.هـ١٨٦أوهـ١٨٥أوم٨٠٤/ـه١٨٨سنةويفوت، املَصيصة

ــان ــاك ــدثامؤرخ ــوقوحم ــةمرم ــتلط، املكان ــدوخي ــبعضعن ــالفزاريال ب
.)٣()الفلكي

:آثاره

.)٤(األخباريفريالسِّكتابله : قال سزكني

.)٥()م٨٣٠/هـ٢١٥سنةتوىفامل(الروميعمروبنمعاويةعمروأبورواه
            

تاريخ ابن . ٩٢ص : الفهرست البن الندمي  . ١/١/٣٢١: التاريخ الكبري للبخاري  : أنظر ترمجته ) ١(
، ط ٢٨٦ــــ ٢٨٣، ص ١ج ): ليــدن(إرشــاد األريــب ليــاقوت   . ٢٥٢، ص ٢ج : عــساكر

ــصر، ج   ــاهرة، م ـــ ٢٠٩، ص ١الق ــ. ٢١٥ـ ــثري  البداي ــن ك ــة الب . ٢٠٠، ص ١٠ج : ة والنهاي
,Rosenthal. History: (روزنتـال . ٥٥، ص ١ج : األعالم للزركلي ٣٢٣. املعـارف، ابـن   ).٣٢٣

.٩٦، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني.٥٢٤ص: قتيبة
.٦٠، ص١ج: الفائق، الشبستري. ١٤٤ص: رجال الطوسي) ٢(
.٩٠، ص ١ج : معجم املؤلفني لكحالة. ١٥٣ص ،١ج : التهذيب البن حجر) ٣(
.٩٦، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٤(
، ٢ج: يوجــد يف خمطــوط القــرويني بفــاس . ٩٢ص : ابــن النــدمي: املــصدر الــسابق، وجــاء فيــه ) ٥(

.٤٠٨، ص٣ج-٦٨٠، ص ١ج : ومنه قطعة يف اإلصابة). هـ٢٧٠ورقة، سنة ١٧. (١٣٩ص
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)١(
 

حممد بن عبداهللا األزدي من أهل البـصرة        «: ن يف الثقات فقال   ذكره ابن حبا  
يروي عن عاصم بن هالل وعبدالوهاب بن عطاء، حدث عنه احلـسن بـن سـفيان     

ان له كتاب   «: وذكر املزي .)٢(»وكان من احلفاظ  وأبو يعلى املوصلي، رمبا خالف،    
اهللاعبـد بـن حممدإمساعيلأبوهو«: بقولهسزكنيفؤادلهترجم.)٣(»فتوح الشام 

.)٤(»بالتوبيخاإلعالنكتابهيفالسخاويذكره، البصرياألزدي

)٥( 

، الكـويف األمـوي بن سعيد بن العـاص      أبانبنسعيدبنحيىيأيوبأبوهو
حيـىي بـن سـعيد األنـصاري واألعمـش          عن روى،  م٧٣٢/هـ١١٤سنةيف حنو ولد

            
، ١ج: معجم املطبوعات العربيـة، إليـاس سـركيس    . ١٩٩، ص ١٠ج: املؤلفني، كحالة  معجم) ١(

تــاريخ التــراث العــريب لفــؤاد . ١٦٧ص: مــستدركات علــم الرجــال، علــي النمــازي. ٤٢٨ص
.٩٦، ص ٢، ج ١مج : سزكني

.٨٤، ص٩ج: الثقات، ابن حبان) ٢(
.٢٧٦، ص٢ج: ذيب الكمال، املزي) ٣(
انظر حممد كُرد علي يف جملة امع العلمـي العـريب يف        . ١٢٦ص  : خاوياإلعالن بالتوبيخ للس  ) ٤(

.١٩٩، ص ١٠ج : معجم املؤلفني لكحالة. ٥٤٨ــ ٥٤٤، ص ٢٠ج : دمشق
: املعـارف البـن قتيبـة    . ، ط بريوت ــ لبنان    ٣٩٨، ص   ٦ج  : الطبقات البن سعد  : أنظر ترمجته ) ٥(

ــدادي   . ٢٥٧ص  ــب البغ ــدان  . ١٣٤ــــ ١٣٢، ص ١٣ج : تــاريخ بغــداد للخطي ــم البل معج
: التهـذيب البـن حجـر   . ٣٢٦ـــ   ٣٢٥ص  : تذكرة احلفاظ للـذهيب   . ٧٧٦، ص   ١ج  : لياقوت

تاريخ التـراث  . ٥٧، ص٢١ج: معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي   . ٢١٤ــ   ٢١٣، ص   ١١ج
.٩٧، ص ٢، ج ١مج : العريب لفؤاد سزكني
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وتـويف ،  بغـداد يفذلكبعدواستقر،  وغريهمإسحاقبنوحممد،عروةبنهشامو
.)١(وقد بلغ من السن مثانني سنة.ا

.)٢(عليه السالممن أصحاب اإلمام الصادق رمحه اهللاعده الشيخ الطوسي 

:)٣(فكانتتتبع آثاره فؤاد سزكني 

)املغازيكتاب(

وقد، )٤(باملغازياخلاصالبابيف، البخاريعندمنهكثريةقطعإليناوصلت
.)٥(مصنفهابنبروايةكانذلكأنحواملرج، الطربيمنهأفاد

-املغـازي كتـاب وكـان ،  )٦(اإلصابةيفكذلكمنهإليناوصلتقطعوهناك
ــا ــد-روىفيمــ ــصادرأحــ ــابمــ ــاءكتــ ــيللكالاالكتفــ ــوىف(عــ ــنةاملتــ ســ
.)٧()م١٢٣٧/هـ٦٣٤

            
.٥١٤ص: املعارف، ابن قتيبة) ١(
ــدس ســره  معجــم رجــال احلــد ) ٢( ــو القاســم اخلــوئي ق ــسيد أب ــائق، . ٥٧، ص٢١ج: يث، ال الف

.٤٢٧ص: الشبستري
.٩٨، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٣(
.١٧٩ــ ٧١، ص ٥ج : اجلامع الصحيح) ٤(
.٢٥٣٣، ص٣ج-١٨٠٨و١٧٦٧و١٦٥٢و١٥٩٨و١٢٢٢و٢٦٩، ص١ج: تاريخ الطربي) ٥(
٢٠٦و ١٩٩، ص   ٢ج   -٨١٨و ٧٧٠و ٦٦٥و ٤٨٨و ١٥٩، ص   ١ج  : اإلصابة البن حجـر   ) ٦(

٥٩٠و ٣٨١و ٣٧٤، ص    ٣ج    -١٢٧٥و ١٢٤٦و ١١١٤و ١٠٥٧و ٦٥٧و ٥٥٨و ٥٤٨و
١٤١٣و ١٣٣٧و ١٣٠٧و ١٣٠٢و ١١٦٦و ٩٦١و ٩٤٢و ٩٠٤و ٧٩٣و ٧٣٧و ٧١٩و ٥٩١و
.٥٩٧و٥٦، ص ٤ج -

. ٦٣٤، ص ١ج : بروكلمان ملحق) ٧(
Fariq, in Isl. Cult(ة اإلسالمية نظر ما كتبه فارق يف جملة احلضارأ ١٦٨-٣٣،١٩٥٩/١٦١.(
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.)١(املغازيكتابروايةإجازةعلىحصلواممنالبغدادياخلطيبوكان

صـلى اهللا عليـه     وقد ذكره حاجي خليفة يف من صنف يف مغـازي رسـول اهللا              

.)٢(وآله وسلم

)٣( 

) بـالوالء (األمـوي مـسلم بـن الوليـد بـاس العأبـو هـو «: الزركليترجم له   
ــ ١١٩سـنة ولد،  الدمشقي عـامل الـشام يف عـصره مـن حفـاظ            دمـشق يفم٧٣٧/ه

كتــاب(و) املغــازيكتــاب(:تــصنيفاً يف احلــديث والتــاريخ منــها٧٠احلــديث، لــه 
.)٤(»احلجمنقافال، م٨١٠/هـ١٩٥سنةوتويف،)السنن

:)٥(سزكني فقالآثارهوتتبع 

يف(البخـاري صـحيح : يفقطـع منهإليناوصلقد) املغازيبكتا(أنيبدو
.)٦(»اخلامسالداملغازيباب

            
).ب١٢٦(١٨: مشيخة الظاهرية جمموع) ١(
.١٩٩، ص١٣ج: معجم املؤلفني، كحالة. ١٧٤٧، ص٢ج: كشف الظنون، حاجي خليفة) ٢(
١٠٩ص : الفهرست البـن النـدمي    . ١٥٣-٤/٢/١٥٢: التاريخ الكبري للبخاري  : أنظر ترمجته ) ٣(

ــزان ا. ٢٢٨و ــذهيبمي ــدال لل ــن حجــر . ٢٧٦-٢٧٥، ص ٣ج : العت ــذيب الب ، ١١ج : الته
، ٩ج  : األعـالم للزركلـي   . ٣٤٤، ص   ١ج  : شذرات الذهب البـن العمـاد     . ١٥٥-١٥١ص

: خ التـراث العـريب لفـؤاد سـزكني        تـاري . ١٧٢، ص   ١٣ج  : معجم املؤلفني لكحالـة   . ١٤٣ص  
.٩٨،  ٢، ج ١مج

.١٢٢، ص٨ج: األعالم، الزركلي) ٤(
.٩٨، ص ٢، ج ١مج : اريخ التراث العريب لفؤاد سزكنيت) ٥(
,٢٢٣: (سزكني مصادر البخاري) ٦( ٢٢٥, ٢١٥, ٢١٣. Buk. Kayan .(٦٢٩ص: فهرس تاريخ الطربي.
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إن: مفادهـا نتيجـة إىلخنلـص أنتقـدم الـذي البحـث خـالل منلناميكن
سـنة سـتني خـالل ملحـوظ بـشكل تطـورت قـد والـسري املغازييفالتأليفحركة
السنةوهيللهجرةومخسني  ئةاممعاايةوحىتالنبويةللهجرة٩٠عاممنابتداء

. النبويةالسريةكتابشيخإسحاقبنحممدفيهاتويفاليت

وإن هذه احلركة أخذت طاقتها وتوجهاـا مـن خـالل اعـالم مدرسـة أهـل                 
فضالً عن الزخم    عليهما السالم البيت، أي اإلمام زين العابدين واإلمام حممد الباقر         

علم السرية منذ حياة رسول اهللا ةا يف تزويد حرك الذي قدمته مدرسة العترة لرواده    
فمن بني تلك األمساء الـيت مـر ذكرهـا خـالل القـرن األول               ؛صلى اهللا عليه وآله وسلم    

:وهمعليهم السالمكان نصفها ألصحاب أئمة العترة النبوية للهجرة

.عبيد اهللا بن أيب رافع. ١

.سعيد بن سعد بن عبادة األنصاري. ٢

.ن املسيبسعيد ب. ٣

ام أمري املؤمنني واإلمـام احلـسن       موإذا أضفنا هلا أعالم مدرسة النبوة وهم اإل       
اتىب واإلمام احلسني سيد الشهداء واإلمام زين العابدين يكون جمموع الذين رووا            

.أربعة أمساء يف مدرسة الصحابةميقابله،سبعةوصنفوا فيه يف علم السري واملغازي 

علـم  التشيع هي صاحبة األسبقية والفـضل يف نـشوء          تكون مدرسة   :وعليه
.ةلهجرلالقرن األول لخالاملغازي والسري وحركته 

مسـاًء أسـهمت بـشكل كـبري يف حركـة      ا، فقد شهد للهجرةأما يف القرن الثاين  
حممد بن هم ومناًن نفريوعشراًواحدواليت شكلت مبجموعها وتطوره، علم السرية 

.بويةإسحاق شيخ كتاب السرية الن
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أو عليهم السالمعدد الذين كانوا من أصحاب أئمة العترة إىلوإذا رجعنا 
، اًأربعة عشر نفـر   يتضح لنا ان عددهم     هذه األمساء   بني  الذين رووا عنهم    من  
:وهم

معرفتـه ألمـري     إىلشرحبيل بن سـعيد بـن سـعد بـن عبـادة، وقـد أشـار                 . ١
.ترمجته آنفاً ــابن حجر ــ كما مر يفعليه السالمعلياملؤمنني

ان، وهو نار على علم يف تشيعه ومواالته ألهل البيت          خسليمان بن طر  . ٢
.ته عند أصحاب الصحاح والرجالقوجاللة قدرة ووثاعليهم السالم

لـه كتـاب يف املغـازي       ) عمـرو بـن عبـداهللا بـن علـي اهلمـداين           (السبيعي  . ٣
. اتـه اسـتخداماً مباشـراً     يم مرو والفتوح وقد أفاد منه الواقدي إفادة كـبرية واسـتخد         

؛ وهـو  الـشيخ الطوسـي  )١(عليـه الـسالم  لإلمام احلسن اـتىب    وقد نص على صحبته     
.أحد رواة حديث الثقلني

وقد عده ابـن     صنف كتاباً يف املغازي   ) حممد بن عبدالرمحن  (األسود  بو  أ. ٤
.)٢()علي بن احلسني عليهما السالم(حجر من رواة اإلمام زين العابدين 

عبداهللا بن أيب بكر بن حممد املدين، من أصـحاب اإلمـام زيـن العابـدين          . ٥
وعـده ابـن حجـر مـن رواة          )٣(طوسـي العليه السالم؛ نـص علـى صـحبته الـشيخ           

.)٤(اإلمام الباقر عليه السالم
            

.٩٦ص: رجال الطوسي) ١(
.٢٧٣، ص٩ج: ذيب التهذيب، ابن حجر) ٢(
.٢٣٠ص: رجال الطوسي) ٣(
.١٤٤، ص٥ج: التهذيب، ابن حجر) ٤(
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؛ نـص علـى صـحبته لإلمـامني علـي بـن             القاسم بن حممد بـن أيب بكـر       . ٦
.)١(م الشيخ الطوسياحلسني وحممد بن علي عليهم السال

عليـه  ابن شهاب الزهري، وقد لزم يف آخر أيامه اإلمام علي بن احلـسني              . ٧

.كما مر بيانه سابقاًالسالم

نـص  .موسى بن عقبة، وقد صـنف كتابـاً يف املغـازي نـال شـهرة كـبرية              . ٨
.)٢(الشيخ الطوسيعليه السالمإلمام الصادق لعلى صحبته 

من أصـحاب اإلمـام البـاقر عليـه     ) اب السريةشيخ كت (حممد بن إسحاق    . ٩
.السالم كما سيمر الحقاً

معمر بن راشد، وقد نص على صحبته لإلمام الـصادق عليـه الـسالم            . ١٠
.)٤(وهو أحد رواة حديث الغدير يف القرن الثاين للهجرة.)٣(طوسيالشيخ ال

مـن خـواص أصـحاب اإلمـام الـصادق عليـه             احلُنيفي اإلمامي، وهـو   . ١١
.)٥(وحمدثيهمسالم، ومن فضالء اإلماميةال

أبو معشر السندي، عده الشيخ الطوسي من أصحاب اإلمام الـصادق           . ١٢
.)٦(عليه السالم

            
.١١٩ص: الطوسيرجال) ١(
.٣٠٠ص: املصدر السابق) ٢(
.٣٠٧ص: رجال الطوسي) ٣(
.٧٥، ص١ج: الغدير األميين) ٤(
.٢١٦، ص٢ج: الفائق يف رواة وأصحاب اإلمام الصادق عليه السالم، الشبستري) ٥(
.٣١٦ص: رجال الطوسي) ٦(
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عـده الـشيخ الطوسـي مـن       ) إبـراهيم بـن حممـد بـن احلـارث         (الفزاري  . ١٣
.)١(أصحاب الصادق عليه السالم

صـحاب الـصادق    عده الـشيخ الطوسـي مـن أ       . حيىي بن سعيد األموي   . ١٤
.)٢(عليه السالم

واإلمـام   ،وإذا أضيف إليهم أعالم مدرسة النبوة وهم اإلمام زيـن العابـدين           
سبعةعشر امساً يف مقابل     سبعة  فيكون اموع    السالم عليهمواإلمام الصادق   ،الباقر

:وهمأمساء من مدرسة الصحابة

.داود بن احلسني. ١

.يزيد بن رومان. ٢

.تبةيعقوب بن ع. ٣

.عاصم. ٤

.الشعيب. ٥

.أبو إمساعيل األزدي البصري. ٦

.أبو العباس األموي. ٧

: وعليه

:يتضح من خالل البحث
            

: م، الشبستريالفائق يف رواة وأصحاب اإلمام الصادق عليه السال. ١٤٤ص: رجال الطوسي) ١(
.٦٠، ص١ج

.٥٧، ص٢١ج: معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي) ٢(
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، خالل  وتطوره ،وحركته ،أن األسبقية والفضل يف نشوء علم السرية      : أوالً
ولرجـال الـشيعة الـذين       علـيهم الـسالم   تعود ملدرسة أهل البيت      القرن الثاين للهجرة  

.هذه املدرسةلزموا 

عليـه الــسالم يــد اإلمـام البــاقر  لـى عزمــام هـذه احلركــة قـد انتقــل   نّإ:ثانيـاً 

جر هالذي حورب و» شيخ كتاب السرية«حممد بن إسحاق  إىلوتوجيهاته املستمرة   
.حقاًعه ألهل البيت كما سيمر بيانه الواضطهد على مواالته واعتقاده وتشي

غـازي والـسري روايـة وتـصنيفاً علـى        ومن مث اعتمدت هذه احلركة يف علـم امل        
ا العلـم  ذمدرسة اإلمام جعفر الصادق عليه السالم فبلغ عدد أصحابه يف روايـة هـ        

.والتصنيف فيه سبعة نفر كلهم برزوا يف النصف الثاين من القرن الثاين

ة علـم   أيف نـش   عليهم السالم يبقى الفضل يدور مدار مدرسة أهل البيت        : إذن
عـن بقيـة العلـوم اإلسـالمية األخـرى؛ ولـيس كمـا يدعيـه           السري، فضالً املغازي و 

بعــض املستــشرقني ومتزلفــة الــسالطني يف ختلــف الــشيعة عــن هــذه العلــوم أو أن  
.الفضل يف ظهورها عند املسلمني يعود للتوراة واالجنيل وحكام بين أمية

: وعليه

خاصـا فصالً نفردنأ النبويةالسريةعلمحركةيفاجلديدالتطورهذاتطلب
.والسرياملغازيكتابه وأمهيةالتأليفيفومنهجهإسحاقابنلشخصية



 

 


 





٢٩١

عنــوالسيماــكتبتاليتالتارخييةالدراساتخاللمننستظهرأنميكن
علـيهم الـسالم    البيـت أهلمدرسةذلتهاباليتاجلهودمثرةاهللارمحهإنه: إسحاقابن

األولالقـرنني يفنـشأت الـيت التارخييةاملدرسةعصارةوأنه،  النبويةالسريةعلميف
.للهجرةوالثاين

الـشرقيني البـاحثني قبـل مـن كـبري باهتمـام غـريه دونالرجـل حظيولذلك
كتبـه ممـا أكثريهاملستشرقنيقبلمنالغربيةالكتاباتأنلنجدإننابل،  والغربيني
وهـو ملحوظـا اهتمامـا منهمتنلملبأانبالغملإن،الشخصيةهذهعن  املسلمون

.وممنهجمستقلكتابأوليفالنبويةالسريةحفظيفالفضللهيعودالذي

، التطـور يفجديدةخبطوطحنسإسحاقابنإىلنأيتحني: (الدورييقول
، املبالغـة حنـو واالجتـاه الـشعيب القـصص عنـصر وجـود الواضـحة مظاهرهـا ومن

.)١()الثانيةالدرجةمنحمدثونمث، أوالمؤرخونهمعلماءإىلانتقلنابأنناوحنس

مثـرة كانتأا(بـإسحاقابنمغازيعلى،  جبهاملتوناملستشرقويعلق
إىلالفيهـا نـزع ألنـه هومعاصـري هسـابقي تفكـري مـن نطقاوأوسعأفقياأبعدتفكري

فوحـدة ،  بـذاا النبوةتاريخبل،  فحسبصلى اهللا عليه وآله وسلم    النيباريختتدوين
.)٢()هايفظاهرةالتارخييالفكر

            
.٢٤ص : نشأة علم التاريخ لعبد العزيز الدوري) ١(
.١٦٢و١٦١، ص ١ج : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
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فإن، عقبةبنوموسىالزهريأمثالأعمالأمهيةتكنمهما: (ارزكّويقول
ــ بالتـاريخ مـا حـد وإىلبالـسرية يتـصل فيمـا األساسـي يبقـى إسـحاق ابنعمل ـ

نتنظيمهـا وإعادةتطويرهاويف،  شيوخهلتجارباستيعابهيفرخكمؤأمهيتهوتكم
ثقافتـه مـن النابعـة الـشاملة نظرتـه خـالل ومـن ،  للتـاريخ اجلديـد فهمهخاللمن

إسحاقابنصارهناومن،  )التارخييةللصورة(السياسيللمغزىوإدراكهالواسعة
.)١()السريةابتكُشيخ

ــايتبحــرأنأرادمــن(: كــلوأصــبح ــالفهــوزيباملغ ــىعي ــنحممــدعل ب
.)٢()إسحاق

موضوعاتتناولبكتاأوليعتربإسحاقابنكتابأن: ذلكإىلويضاف
صـلى اهللا عليـه وآلـه        اهللارسـول حبيـاة اهتمامـه جانبإىلالعاملتاريخيشبهحنوعلى

األنبيــاءوعــن، العــاملخلــقعــنأخبــارذكــرأيــضاأدخــلفقــد، وغزواتــهوســلم
.)٣(السابقني

يفتعلمـه ممـا هـو إسـحاق بـن حممـد انتهجـه الـذي النهجهذاأناحلقيقةويف
خطبتهايفصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولبضعةقدمتفقد،  النبويةالعترةمدرسة

بيانـا مثالتارخييةللسننعرضاصلى اهللا عليه وآله وسـلم     اهللارسولمبسجداالحتجاجية
هـذه مـن أبعـد إىلذهبـت بـل ؛األولاخللـق طـة نقمـن حينـها فبـدأت النبوةكةرحل

: عليها السالمفقالتصلى اهللا عليه وآله وسلمبعثهعلةوهي،الكونيةاللحظة
            

.من املقدمة٩ص : سرية ابن إسحاق، حتقيق سهيل زكار) ١(
ــب البغــد ) ٢( ــداد للخطي ــاريخ بغ ــن عــساكر .٢٣٥، ص ١ج : اديت ــاريخ دمــشق الب ، ٦٠ج : ت

.٤١٣، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي. ١١٧ص
.٧٨، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٣(
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)١( 

أعظـم سـرية لنـا حفـظ الـذي الرجلهلذابإجاللنقفأنلنافالبد:وعليه
مـن الشخصيةهذهحتملهماعنناهيكصلى اهللا عليه وآله وسلم الوجوديفةشخصي

الأنأشـهد : (يقـول إذالعـامل سـكان ثلثبهارتبطوإنساينوقدسيشرعيمقام
.صلى اهللا عليه وآله وسلم) اهللارسولحممداوأناهللاإالإله

علـى عونطلـ ،عليـه لنتعـرف إسحاقبنحممدمعنسريأنعليناحيتموهذا
املغــازي(بـــســابقاعرفــتالــيتالنبويــةالــسريةعلــميفومنهجــه، العلميــةمكانتــه
).والسري

اهتمـت الـيت التارخييـة الدراساتوعلى،  العلميإنتاجهعلىأيضاونتعرف
، عاصــرتهالــيتوالشخــصياتعــصرهعلــىســنتعرفكمــا،وكتاباتــهبشخــصيته

.الشخصياتذهوعالقته
،املدينـة مـن إسـحاق ابـن جـري إىلأدتالـيت سـباب األيفكثرياوسنتوقف

.الفكرينتاجهومنع، وعقائدياوإعالميافكرياوحماربتهاملنورة

، إســحاقابــنعلــىشــنتالــيتاحلــربهــذهرمــوزمــعأيــضاوســنتوقف
ومتابعـة الرجـل هذاعلىاحلربإعالنمواصلةإىلبالبعضدفعتاليتوالدوافع
هنـاك داممـا ستـستمر أـا يبدوواليت،  احلاضروقتناإىلوموتهبعدحىتاضطهاده

.االضطهادثقافةحيملونأناس

.تعاىلاهللاشاءإنالفصلهذايفسنتناوهلاوغريهاالنقاطفهذه
            

.١٤٠، ص ١ج: االحتجاج للطربسي) ١(
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رحمه اهللامن هو محمد بن إسحاق : المبحث األول

ألغــراضإســحاقابــنحــولالتــساؤالتمــنكــثريإثــارةالــبعضحــاول
أنالنـاس سـيد ابنوهوالنبويةالسريةكتابأحدادعمماــبياارسيمــ،  متعددة

حـول دارتالـيت والتـساؤالت اآلراءمجيـع تـضمنت )١(كتابـه أوليفمقدمةيضع
الـسري يفإسـحاق ابـن يرويـه ماةصحوبياناآلراءهذهدفعألجلالشخصيةهذه

.بويةالنالسريةيفعليهيعتمدالذياألصللكواواملغازي

مصنفهاحياةأثناءهجماتمنالنبويةالسريةلهتعرضتعمااحلديثوقبل
.إسحاقابنهوفمن، الشخصيةذهالتعريفمنالبد؛إسحاقابن

بشخصيتهالتعريف: األوىلاملسألة
بـن حممـد لشخـصية صـورتني الرجـال وعلماإلسالميالتاريخعلمخيتزن

:مهاو، املدينإسحاق

 

، اإلسـالمية املـدارس يفاحلفـاظ بعـض كلماتمالحمهارمستالصورةهذه
:كاآليتوهي

انتـ كوبـن يـسار بـن :وقيـل ،  خيـار بـن يـسار بن)٢(إسحاقبنحممد: هو
            

.، ط مؤسسة عز الدين٢١ــ ١٩ص : عيون األثر البن سيد الناس) ١(
. ٣٢٢ـــ    ٣٢١، ص   ٧ج  ): ليـدن (، ط بـريوت ـــ لبنـان،         ٧/٢/٦٧: سـعد  الطبقات الكـربى البـن    ) ٢(

٣٩٩، ص ٦ج: اإلرشـاد ليـاقوت   . ٩٢ص  : الفهرست البن النـدمي   . ٢٤٧ص  : املعارف البن قتيبة  
. ٢٣٤ـــ  ٢١٤، ص١ج: تاريخ بغداد للخطيـب . ٨ــ ٥، ص  ١٨ج  ): القاهرة(، ط لندن،    ٤٠١ــ  

!
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جدهوكان،  منافعبدبناملطلببنمةرخمبنقيسموىلالقرشياملطليب)١(املدين
.)٢(التمرعنيسيبمنيسار

.)٤(بكرأبو: وقيل، )٣(اهللاعبدأبو: يكىن
ــ ١١٥سـنة يةراالسـكند إىلرحلمث،  املنورةباملدينةولد( حيـث ،  م٧٣٣/ه

وعـاد ،  احلـديث علـم يف) م٧٤٥/هـ١٢٨املتوىف(حبيبأيببنيزيددروسحضر
سـفيان بـن    باحملدث،  م٧٤٩/هـ١٣٢سنةالتقىحيثرأسهمسقطإىلسنواتبعد

.)٥(بغدادإىلريهاجأنإىلذلكبعدواضطر، عينية

ــام ــرةوأقـ ــصريةفتـ ــرةيفقـ ــةويفاجلزيـ ــريويفالكوفـ ــادمث، الـ ــنةعـ سـ
كـان حـني يف،  بـاألمويني صـلة علـى يكـن ملأنهويبدو،  بغدادإىلم٧٦٣/هـ١٤٦

الـسبب العباسـيني إىلاحلكـم حتـول يكـن فلمولذا،  إليهميطمئنالزهريأستاذه
.بغدادإىلنتقالهيف ااألساسي

           "
، ٢ج  : الوايف بالوفيـات للـصفدي    . ٦١٢ــ   ٦١١ص   ،١ج  ): بوالق(وفيات األعيان البن خلكان     

، ٩ج : التهـذيب البـن حجـر   . ٢٤ـــ  ٢١، ص ٣ج : ميـزان االعتـدال للـذهيب    . ١٨٩ــ   ١٨٨ص  
معجـم  . ٢٥٢، ص   ٦ج  : األعالم للزركلـي  . ٣٠ــ   ٢٧ص  : علم التاريخ للدوري  . ٤٦ــ   ٣٨ص

، بـرقم   ٩٧٧ص  : يرجـال الطوسـ   . ١٣٤، ص ١ج: بروكلمـان . ٤٤، ص   ٩ج  : املؤلفني لكحالـة  
.٨٢ــ ٨١، ص ١٦ج: ، معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي٣٩٩٨

.٢٣١، ص١ج: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ١(
.٤٠٦، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.١٧٣، ص ١ج : تذكرة احلفاظ للذهيب) ٤(
، نقال عن هورفتس٨٨، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٥(

)Horovitz, Isl. Cult. ١٧٣-٢/١٩٢٨/١٧١.(
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يفاخليـزران مبقربةودفن، )١()هـ١٥١أو،  م٧٦٧/هـ١٥٠سنةغدادبيفوتويف
.)٢(منهاالشرقياجلانب

 

كتـب يفرمحـه اهللا  إسـحاق بـن حممـد شخـصية المـح ملالثانيةالصورةوردت
بعـض كلمـات مالحمهـا رمسـت وقـد ـــ   الـسالم علـيهم ـــ   الطـاهرة العترةمدرسة

.الشخصيةهذهبيانيفكافيةأاإالــقليلةماتالكلهذهكانتوإنــأعالمها
جعفــرأيباإلمــامنيأصــحابمــن)٣(قــدس ســرهالطوســيالــشيخعــدهفقــد

.)٥(عليهما السالمالصادقاهللاعبدوأيب)٤(الباقر
أيباإلمـام أصـحاب مـن كـان ) يـسار بـن إسـحاق (والـده نأ: أيـضا وذكر

.)٦(عليه السالمالعابدينزينعلياحلسن
            

.٨٨، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب) ١(
.٢٣١، ص ١ج : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٢(
، رئيس الطائفة، جليل    قدس سره حممد بن احلسن بن علي الطوسي، أبو جعفر، شيخ اإلمامية           ) ٣(

، صدوق، عـارف باألخبـار والرجـال والفقـه واألصـول والكـالم              القدر، عظيم املرتلة، ثقة عني    
مصنف يف كل فنون اإلسالم، وهـو املهـذب للعقائـد يف            . واألدب، ومجيع الفضائل منتسب إليه    

األصول والفروع، واجلامع لكلمات النفس يف العلم والعمل، وكان تلميذ الشيخ املفيد حممد بن 
عنه يف شهر رمضان سـنة مخـس ومثـانني وثالمثائـة وقـدم              ولد رضي اهللا    . رضي اهللا عنه  النعمان

ليلة االثنني الثاين والعشرين من احملرم رضي اهللا عنهالعراق يف شهور سنة مثان وأربعمائة، وتويف 
خالصة األقوال  . (سنة ستني وأربعمائة باملشهد املقدس الغروي على ساكنه السالم ودفن بداره          

).شر الفقاهة، ط مؤسسة ن٢٤٩ص: للعالمة احللي
.٢٣٠، ص ١ج : تاريخ بغداد للخطيب) ٤(
.، ط مؤسسة النشر اإلسالمي، قم ــ إيران٣٩٩٨، برقم ٢٧٧ص : رجال الطوسي) ٥(
.، ط مؤسسة النشر اإلسالمي، قم ــ إيران١٠٦٥، برقم ١٠٩ص : رجال الطوسي) ٦(
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إنّ: (الكـشي عـن نقالمعجمهيفقدس سره اخلوئيالقاسمأبوالسيدوأورد
.عليهم السالمالطاهرةالعترةإىلــ)١()شديدوميلحمبةلهإسحاقبنحممد

عـن ،  إبـراهيم بـن علـي عنروىرمحه اهللا الكليينأنإىل: (قدس سره وأشار
، )٢()عليـه الـسالم   جعفريبأعن،  املدينإسحاقبنحممدعن،  حمبوبابنعن،  أبيه

.لطولهقدس سرهالسيديوردهومل؛ الكايفمنالروضةيفحديثا
:وهمماميةاإلحمدثيمنجمموعةعنهروىفقدذلكفضال عن

.)٤()هـ٣٨١سنةتويف()٣(رمحه اهللالصدوقالشيخ. ألف
.)٦()هـ٤١٣سنةتويف()٥(رمحه اهللاملفيدالشيخ. باء

            
.٨٢ــ ٨١، ص ١٦ج : قدس سرهمعجم الرجال احلديث للسيد اخلوئي ) ١(
.٩٥، ص ٨ج : روضة الكايف) ٢(
).الصدوق(املشتهر لغاية ورعه وصدقه بـرمحه اهللاحممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي ) ٣(

).أنه جليل القدر، بصري بالفقه واألخبار والرجال: (وعن الفهرست
قميني مثله كان جليال حافظا لألحاديث بصريا بالرجال ناقدا لألخبار مل ير يف ال    : (وعن اخلالصة 

).يف حفظه وكثرة علمه له حنو من ثالمثائة مصنف
. ٥٠٤بـرقم    ١١٤ص  : الفهرسـت للطوسـي   . ٣٠١ص  : راجع توضيح املقال للمال علي كين     
.١١٣١٩، برقم ٣٤٤، ص ١٧ج : قدس سرهمعجم رجال احلديث للسيد اخلوئي 

.٤٢١، ص ٢، ج ١٥٩باب ال: علل الشرائع. الباب الثاين عشر يف خرب عبد املطلب: األمايل) ٤(
، تويف لليلـتني  )هـ٣٣٨(أبو عبد اهللا حممد بن حممد النعمان احلارثي البغدادي العكربي ولد سنة        ) ٥(

وقرأ على أيب جعفر بـن قولويـه وعلـى أيب القاسـم الرقـاء      ) هـ٤١٣(خلتا من شهر رمضان سنة     
له . تعاىل فرجه الشريف   عجل اهللا وعلى أيب اجليش البلخي ولقبه بالشيخ املفيد صاحب الزمان          

قريب من مائيت مصنف، منها رسالة املقنعة، األركان يف الفقه، اإليضاح يف اإلمامة، أحكام أهل 
راجـع معـامل   . اجلمل، املسائل الصاغانية، املسائل الـسروية، اإلرشـاد، أوائـل املقـاالت، وغريهـا        

.١٤٨ص : العلماء البن شهر
.٢٤٦شرون، ص الس التاسع والع: األمايل) ٦(
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.وغريهم)١()هـ٤٦٠سنةتويف(رمحه اهللالطوسياالشيخ. جيم

صـورا مالمح  وردتاليتالشخصيةهلذهبيانمنذكرتهماأنيلويبدو
ابــنشخــصيةمعرفــةيفبــالغرضلتفــي،علـيهم الــسالم البيــتأهــلمدرســةيف

الطـاهرة النبويـة للعتـرة املـواالة علـى نـشأ فقد،  فيهنشأالذيوالبيتإسحاق
.عليهم السالم

إســحاقالبـن الـبعض معـاداة يفاملباشـر الـسبب هـو األمـر هـذا أنويبـدو 
إىليـؤدي ممـا ؛  وميتـا حيـا عنـه الثقةإسقاطحماولةمثومنبهوالتشهريواضطهاده

اهللارسـول سـرية قحبـر وأبوهامللكعبدبنسليمانإليهسعىالذيالغرضنفس
.بيانهسيمركماصلى اهللا عليه وآله وسلم

،فيـه العلمـاء أقـوال ،أسـاتذته ،العلميـة مكانته: الثانيةةاملسأل
رواته،عنهاحملدثون،تالمذته

خـالل مـن العلميـة إسـحاق بـن حممدمكانةعلىيتعرفأنللباحثميكن
.أمورمخسة

 

علـم يفومنهم،الشرعيةالعلوميفمنهمعديدونأساتذةإسحاقبنحملمد
علـيهم  الطـاهرة العتـرة أئمـة فهـم الـشرعية العلـوم يفالـذين أمـا ،  والـسري املغازي

جعفـر واإلمام، عليه السالم الباقرعليبنحممداإلماممنكالًصحبفقد،السالم
.عليه السالمالصادقحممدبن

            
.١٩ص : راجع األمايل للطوسي) ١(



 ٢٩٩........................النبوية   السرية  علمتطور يفإسحاقبن حممد  دور:الرابع الفصل

عليهمـا  الـصادقني اإلمـامني ففضال عـن  والسرياملغازيعلميفأساتذتهوأما

الرجـال نعـد أنلنـا وميكـن ،  مـشاخيه أبرزمنالزهريهابالشابنعدفقدالسالم
:هم،أساتذتهضمنمنإسحاقابنعنهمروىالذين

عبدبنسلمةأبو،  عفانبنعثمانبنوأبان،  بكرأيببنحممدبنالقاسم(
بـن اهللاعبـد مـوىل ونافعـا ،  األعـرج هرمـز بـن الـرمحن وعبـد ،  عـوف بنالرمحن

.)٢(وغريهم، )١()عمر

سـعيد بـن حيـىي : (وهـم أيـضا شـيوخه بعـض إىلاملـزي احلـافظ ارشـ أوقد
.)٣()املصريحبيبأيببنيزيد، األنصاري

 



:منهم، العلماءأئمةعنهحدث: البغدادياخلطيبقال

، جــريحوابـن ، الثـوري سـعيد بـن وسـفيان ، األنـصاري سـعيد بـن حيـىي (
، زيــدوابــن، ســلمةابــن، واحلمــادان، حــازمبــنوجريــر، احلجــاجبــنبةعوشــ

، عينيـه بـن وسـفيان ،  النخعـي اهللاعبـد بـن وشريك،  الزهريسعدبنوإبراهيم
.)٤()بعدهمومن

:وهم، عنهةالروا: التهذيبيفاملزياحلافظوذكر
            

.٤١٣، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي)١(
.املصدر السابق) ٢(
.٤١١، ص ٢٤ج : ذيب الكمال) ٣(
.٢٣١، ص١ج: تاريخ بغداد للخطيب) ٤(
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خالـد بـن أمحـد ،  عـوف بـن الـرمحن عبـد بـن إبراهيمبنسعدبنإبراهيم(
بنزياد،  اجلعفيمعاويةبنزهري،احلميدعبدبنجرير،  غياثبنحفص،  الوهيب

وسـفيان الثـوري،    ،  بزيـع بـن سـعيد ،  اللخمـي حيـىي بنسعدان،  البكائياهللاعبد
حيـان بـن سـليمان خالـد وأبـو ، الـرازي الفـضل بـن سـلمة وسفيان بـن عينيـة، و     

بـن اهللاعبـد ،  إدريـس بـن اهللاعبدشعبة بن احلجاج،    ،  اهللاعبدبنشريك،  األمحر
الصلتبنيزيدبناهللاعبد،  منريبناهللاعبد،  عونبناهللاوعبدهندايببنسعيد
وأبـو ،  اخليـاط نـافع بنربهعبدشهابوأبو،  األعلىعبدبناألعلىعبد،  الشايب

سـليمان بـن وعبـدة ،  الدراورديحممدبنالعزيزعبد،  اءغرمبنالرمحنعبدزهري
أيببـن وحممـد ،  الطنافـسي عبيـد بـن وحممـد ،  احلـراين سـلمة بـن حممدو،الكاليب

بـن وموسـى ، علـي بنومندلالواسطييزيدبنوحممد،  فضيلبنوحممد،  عدي
.)١()أعني


:وهم

وأبـو ،  بـشري بـن وهيثم،  النحويموسىبنوهارون،  عيسىأيببنهارون(
ســعيدبــنوحيــىي، زائــدةأيببــنزكريــابــنوحيــىي، اهللاعبــد بــنالوضــاحعوانــة

، الـشجري هـاين بـن عبادبنحممدبنوحيىي،  األمويسعيدبنوحيىي،  األنصاري
حبيـب أيببـن ويزيـد ،  التيمييعلىبنحيىياحملياهوأبو،  واضحبنحيىيمتيلةوأبو

نسويـو ،  الطنافـسي عبيـد بنويعلى،  هارونبنويزيد،  زريعبنويزيد،  املصري
.)٢()الشيباينبكريبن

            
.٤١٠، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي) ١(
.٤١١ــ ٤١٠، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي) ٢(
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فـيهم كـان مـا جـم علـم املدينـة يفيزالال: (الزهريشهابابنقالــ١
.)١()إسحاقبنحممد

فعليهاملغازيأرادمن: (قالف،  مغازيهعن،  الزهريشهابابنسِئلَوــ٢
.)٢()إسحاقبابن

احملمـديني مجلـة يفأرمل«: بكـر أبـو الشيخقال،  البغدادياخلطيبقالــ٣
إسـنادا وأعلـى سـنا أكـرب إليهـا والـواردين أهلـها منالسالممدينةيفكانواالذين
.)٣()تهيبتسمكتايبافتتحتفيهاتمعةاالسبابوهلذه، منهموتاوأقدم

.)٤()احلديثحسنوكان، ثقةكان(معنيبنحيىيقالــ٤

.)٥()إسحاقابنأحدهمعشراثينعندالسنةعلم(:املدايينقالــ٥

ــ املذهبإمامــالشافعيقالــ٦ فهـو املغـازي يفيتبحـر أنأرادمـن : (ـ
.)٦()إسحاقبنحممدعلىعيال

حممـد عـاش مـا علمالناسيفيزالال: (قتادةبنعمربنعاصمقالــ٧
.)٧()إسحاقبن

            
.٢٣١، ص ١ج : بغداد للخطيب البغداديتاريخ ) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.٢٣٤، ص ١ج : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٤(
.املصدر السابق) ٥(
.٤٠٩، ص٥ج: وفيات األعيان البن خلكان. ٤١٣، ص٢٤ج: ذيب الكمال للمزي) ٦(
.١٥٧، ص١ج: بن معنيتاريخ ا. ١٩٩ص: البن شاهنيالثقاتتاريخ أمساء ) ٧(
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ابـن كـان : (يقـول معاويـة أبـا مسعـت : قـال معـروف بـن هـارون عنــ٨
جـاء أكثـر أوأحاديـث مخسةالرجلعندكانإذاوكان،  الناسأحفظمنإسحاق

حفظتـها قـد كنـت نسيتهافإنعليأحفظها: وقال،  إسحاقبنحممدفاستودعها
.)١()علي

فأخـذ إسـحاق بـن حممدإىلجلسناإذاكنا: (قالفايدبناهللاعبدعنــ٩
.)٢()الفنذلكيفجملسهىقض، العلممنفنيف

أهـل مـن الكـرباء أمجـع قـد رجلإسحاقبنوحممد: (زرعةأبوقالــ١٠
أختـربه وقـد ــوغريهمــعيينةوابنوشعبة،  سفيانمنهم،  نهعاألخذعلىالعلم
.)٣()لهشهابابنمدحمع، وخرياصدقاًفرأوااحلديثأهل

حممـد مسعـت : (قال،  حلافظاالبخاريخلفبنأمحدبنإسحاققالــ١١
ال،  ـا ينفردحديثألفلهيكونأنينبغيإسحاقبنحممد: يقولإمساعيلبن

.)٤()أحدفيهايشاركه

.)٥()إسحاقبنحممديتهمأحداًرأيتما: (سفيان بن عينيةقالــ١٢

ــ إدريـس بنحممدكان: قالاجلعفيسعيدأبوــ١٣ ــ الـشافعي ـ كـان : (ـ
.)٦()واحلفظواملعرفةالعلمإىلينسبه، لهالذكركثري، إسحاقبابنمعجبا

            
.٥٩٠ن ص٩ج: تاريخ اإلسالم للذهيب. ١٧، ص١ج: عيون األثر البن سيد الناس) ١(
.٤١٣، ص٢٤ج: ذيب الكمال للمزي. ٢٣٦، ص١ج: تاريخ بغداد للبغدادي) ٢(
.٤٢، ص٧ج: سري أعالم النبالء للذهيب) ٣(
.٢٤٢، ص١ج: تاريخ بغداد للبغدادي) ٤(
.٥٥١، ص٦ج:نصب الراية للزيلعي) ٥(
.١٧، ص١ج: عيون األثر البن سيد الناس) ٦(
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لـسود ، احلـديث يفأحـد سـود لـو : (قـال ،  شعبةعنهارونبنيزيدــ١٤
.)١()ــاحلديثرواةسيدكانأيــإسحاقبنحممد

إسـحاق بـن حممـد : (يقـول شعبةمسعت: يقولالعنربيكثريأيبعنــ١٥
.)٢()احلديثيفاملؤمننيأمري

إسـحاق بـن حممـد : (قالأنه،  شعبةعنبكريبنيونسيرويهآخرلفظويف
.)٣()حلفظه: فقال؟ مل: لهفقيل، احملدثنيأمري

حـديث كيـف : لـه فقيـل ،  إسـحاق بـن حممـد عناملدايينعليسئلــ١٦
.؟صحيح، عندكإسحاقبنحممد

.)٤()صحيحعنديحديثهنعم: فقال

إسـحاق بـن حممـد : أيبحدثين: (قالالعجليصاحلبناهللاعبدقالــ١٧
.)٥()ثقةمدين

عـن سـئل وقد،  )٦()احلديثيفثبتإسحاقابن: (معنيبنحيىيقالــ١٨
هـو ،  ال: قـال ؟  شـيء صـدقه مـن نفـسك يفهـل : (لهفقيل،  إسحاقابنصدق

.)٧()صدوق
            

.٤٢٥، ص٢٤ج: ذيب الكمال للمزي) ١(
.١٧، ص١ج: نصب الراية للزيلعي. ٢٤١، ص٣ج: احمللى البن حزم) ٢(
.٤١٧، ص٢٤ج: ذيب الكمال للمزي. ٤٠، ص١ج: التاريخ الكبري للبخاري) ٣(
.٤٤، ص٧ج: سري أعالم النبالء للذهيب) ٤(
.٢٣٣ص: للعجليمعرفة الثقات)٥(
.٢٤٦، ص١ج: تاريخ بغداد للبغدادي) ٦(
.املصدر السابق) ٧(



 ة والسرية النبويةالشيع...............................................................................................٣٠٤

ــ وكـان : (لهبقوله)١(الذهيباحلافظلهترجمــ١٩ ــ إسـحاق إبـن ـ أحـد ـ
عـن حديثـه فاحنطاملتقنبذاكوليس،  والسرياملغازيمعرفةيفحربا،  العلمأوعية

.)٢()يمرضنفسهيفصدوقوهو، الصحةرتبة

، وذويـه مالـك قبـل وذلـك ،  املدينةيفالعلمدونمنأولهو: (أيضاوقال
.)٣()ينبغيكماباودليسولكنهعجاباحبراالعلميفوكان

حافظـا ذكيـا ،  العلـم حبورمنحبراكان(:فيه)٤(اليافعياحلافظوقالــ٢٠
املغـازي يفوأمـا ،  العلمـاء أكثـر عنـد احلـديث يفثبتـا ،  نسابةإخبارياللعلمطالّبةً
سعيدبنوحيىيحنبلبنوأمحدمعنيبنحيىيعنيوحك؛  إمامتهجتهلفالوالسري
.)٥()حبديثهواحتجواإسحاقبنحممدوثقواأمالقطان

            
حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز بن عبد اهللا التركماين األصـل، الفـارقي، مث الدمـشقي،           ) ١(

حمـدث، مـؤرخ، ولـد بدمـشق يف ربيـع األول،            ) أبو عبد اهللا مشس الدين    (الذهيب، الشافعي   
ذي القعدة، ودفن ٣وحبلب وبنابلس ومبكة ومسع منه خلق كثري، وتويف بدمشق يف ومسع ا 

تاريخ اإلسالم، ميزان االعتدال، طبقات احلفاظ، : مبقربة الباب الصغري، من تصانيفه الكثرية
، ط مكتبة املثىن، بريوت ٢٨٩، ص ٨ج : معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة. جتريد األصول

.ــ لبنان
.، ط دار إحياء التراث العريب١٧٣، ص ١ج : احلفاظتذكرة ) ٢(
.٣٣، ص ٧ج : سري أعالم النبالء للذهيب) ٣(

عبد اهللا بن أسعد بـن علـي اليـافعي، عفيـف الـدين، مـؤرخ، باحـث، متـصوف، مـن شـافعية               ) ٤(
، من كتبه   )هـ٧٦٨(محري ومولده ومنشأه يف عدن، تويف يف مكة سنة           علىاليمن، نسبته من يافع     

. اجلنان، نـشر احملاسـن الغاليـة، الـدر النظـيم يف خـواص القـرآن العظـيم، روض الريـاحني          مرآة  
.، ط دار العلم للماليني٧٢، ص ٤ج : األعالم للزركلي

.، ط مؤسسة البعثة٥٠، ص ١ج : خالصة عبقات األنوار) ٥(
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علىذلكمننوردفيماوعمدتنا: (بقولهلهترجم)١(الناسسيدابنــ٢١
أئمــةعنــهحــدث، ولغرينــالنــاالبــابهــذايفالعمــدةهــوإذ؛إســحاقبــنحممــد

).)٢(العلماء
الـذي املديناتمعيفالعلميةإسحاقابنمكانةعنتكشفاألقوالوهذه

مـن كـلّ وإنّ؛  املطهـرة النبويـة الـسرية روايةيفإمامتهعنأيضاوتكشف؛  فيهنشأ
.يتعداهأنيستطيعالفهوالسريةعنباحلديثبعدهجاء

إمنــامماتــه،وبعــدحياتــهيفإســحاقالبــنتــصدواالــذينأنعلــىيــدلممــا
.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولسريةإىلالواقعيفيتصدون

حرقحينماحتقيقهامللكعبدبنسليمانيستطعملماحتقيقذلكيفراجني
.النبويةالسرية

 

:فكانتتارخيهيفومجعهاإسحاقابنمؤلفات)٣(سزكنيتتبع

)املغازيكتاب(ــ١

. واملغازي، واملبعث، تدأبامل: هيأقسامثالثةإىلوينقسم
            

سـيد النـاس   فتح الدين، أبو الفتح حممد بن حممد بن حممد بن عبـد اهللا بـن حممـد بـن حيـىي بـن        ) ١(
ولـد سـنة    . بـن سـيد النـاس     االشافعي، احلافظ اليعمري األندلـسي األشـبيلي املـصري املعـروف            

مسع الكثري من اجلم الغفري، وتفقـه علـى مـذهب الـشافعي، وأخـذ علـم احلـديث عـن              ) هـ٦٧١(
اًوالده وابن دقيق العبد، ووىل دار احلديث جبـام الـصاحل، وخطـب جبـامع اخلنـدق، وصـنف كتبـ          

.١٠٨، ص ٦ج : شذرات الذهب البن العماد. كثرية
.١٥، ص ١ج: عيون األثر البن سيد الناس) ٢(
.١٥، ص١ج: تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) ٣(
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واصلبنكَريبُبنيونسبروايةإليناوصلالكتابهذامنكبريقسموهناك
.)١()م٨١٥/هـ١٩٩سنةاملتوىف(الشيباين

وحنــو٥و٤و٣و٢األقــسام(٢٠٢بفــاسالقــرويني: يفخمطوطــاويوجــد
.)ةلهجرلاخلامسالقرنيفورقة١٥٠

يفمنـه أخـرى قطعةتوجدكما،  ١٧١٢الرباطيفحديثةنسخةمنهوتوجد
حيـث ،  ٤٢صالعش: انظر،  ١٧٤ــ١٥٨منقاألورا(١١٠جمموع،  الظاهرية

.)لهمؤلفااحلراينحممدبناهللاعبدالراويذكر

: جمموعـة ضـمن فينايفتوجدالعاملوخلقاهللاحولمنهقدميةقطعةوهناك
)Erzherzog-Rainer: Sammlung (٧٣٤رقم.

اادراسـ يفعبودنبيهةحققتهالذياملبتدأكتابمنالقطعةهذهتكونوقد
: العربيةالربدياتعن

)Nabia Abott, Studies in Ar.Lit. Pap) ( ديتـريش كتبـه مـا : انظـر :
)A. Dietrich, Islam ٣٤/٢٠٢((.

يفمنـه الباقيةالقطععلىاعتمادا،  الكتابهذاتكوينإعادةيتاحأنوأملنا
بكروكتاب،واألغاين،  الطربيوتاريخ،  الطربيتفسرييفوالسيمااملختلفةاملصادر
يف،  ورقة١٧٨(٦٤٩٩شرقيةخمطوطاتالربيطايناملتحف: جمهولملؤلفوتغلب
).للهجرةالثامنالقرن

بـن زيـاد مـن روايتـه إجـازة أخـذ أنبعـد الكتابهذاهشامابنبهذّوقد
). م٧٩٩/هـ١٨٣سنةىفاملتو(البكائياهللاعبد

            
.٤٦٠، ص ١ج : مرآة اجلنان لليافعي. ٤٣٤، ص ١١ج : التهذيب البن حجر) ١(
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بصفة) تدأبامل(يفانتكنصوصاالكتابهلذاذيبهيفماهشابنحذفوقد
الاليتباحلوادثاخلاصةالنصوصحذفكما،اآلخريناألنبياءسريتتناولخاصة
، الكرميالقرآنيفذكرهلايأتملاليتأوصلى اهللا عليه وآله وسلمالرسولبسريةتتصل

عدداًإليهاأضاففقد، بالشعرمرتبطةكانتماوغالبا؛اختصرهااليتاملواضعأما
.)١(املالحظاتنم

)اخللفاءتاريخ(ــ٢

، ٦ج: األريـب إرشـاد يفويـاقوت ،  ٩٢ص: الفهرستيفالندميابنذكر
نـشرا ةرللـهج الثـاين القـرن مـن منهقدميةقطعةوهناكمنهمقتبسات،  ٤٠١ص

: العربيةالربدياتيفدراساايفعبودنبيهة

)Nabia Abott, Studies in Ar.Lit. Papyri, Chicago, ١٩٥٧, S. ٨٠ - ٨١(.

بـن عمـر مقتـل القطعـة هذهوتتناول،  )٢(الدوريالعزيزعبدنشرهاأعادمث
هـذه عـددنا ولـو ،  جديـدة أشـياء الـنص ويـضم ،  االنتخابجلنةواجتماعاخلطاب
التـاريخ هـذا بأنالقائلالفرضيدعمالنصهذافإن،  كلهللكتابمنوذجاالورقة

.)٣(موضوعيادقيقاتصراخمموجزانصاليكونفألّ

)الفتوحكتاب(ــ٣

كـان ) الفتـوح كتـاب (بعنوانتاباككذلكألفإسحاقابنأناملرجحومن
            

.بقلم هوروفتسانظر حول تلك املقتبسات عنه يف الكتب التالية املقال السابق ) ١(
.١٨٣ــ ١٨٢ص: انظر علم التاريخ) ٢(
Dietrich, Islam: (يترشدكتبهماانظر)٣( وصـلت الكتـاب منأخرىقطعوهناك، )٣٤/١٩٥٩/٢٠٣

.٢٠٦. ١٩٥٠، ص ١ج : جواد علي يف جملة امع العلمي العريب. الطربيعندإلينا
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) ربيعــة أرض(و) مــصرفتــوح: (للواقــديالتاليــةللكتــباألساســياملــصدر
.)١()الفهرس(و

)وجساسكليبأخبار(ــ٤

.)٢(ببغدادرالعطاعيسىسيدآلمكتبةيفخمطوطةنسخةمنهتوجد

.)٣()قاسطبنوائلابنيوتغلببكربنيالبسوس) ؟حرب(حرابكتاب(ــ٥



ــ ١٠٧من(٥٨٣٣و ٤٨٦٨باريسيف خمطوطإسحاقالبنينسبــألف ـ
هـذه تـزال وال،  األربـع العـرب سـري كتاب: عنوانه،  )Vajadaفائداانظر،  ١٩٢
.إثباتإىلحاجةيفةالنسب

طلعـت مكتبـة يف) واملعـراج اإلسـراء حـديث (أيـضا إليـه ينـسب كمـا ــباء
ــ ١٣٠٩سنة، ٦٥ــ٣٨مناألوراق(،  ٢٩٣بالقاهرة عبـد إىلمادتـه وترجـع ، )ه

.عباسبناهللا

اصــحيفصــفنيأخبــار: (بعنــواناملؤلــفجمهــولخمطــوطوهنــاكــــجــيم
العلمــاءمــنوغريمهــاســعيدبــنوعمــرإســحاقبــنحممــدروايــةوأمتهــاالروايــة
.)٤()حالياتوبنجن(٢٠٤٠Quبرلنييفيوجد، )احملققني

            
).أ١٣ـ ب ـ١٢من (، ١٣٨٩ايا صوفيه سنة : فتوح مصر يف) ١(
.٣٢٩، ص ١ج : الذريعة) ٢(
٢١٣٤، برقم ٧٧٦، ص ٩ج : مسكوه بطهران. ٣٩٢، ص ٦ــ ج ٣٢٩، ص ١ج : الذريعة) ٣(

).هـ١٢٧٩ب سنة ٢٠٢ب ــ ١٢٢من (
.٩١ــ ٨٩، ص ٢، ج ١مج : تاريخ التراث العريب) ٤(
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والـذين إسـحاق بـن حممـد عـن حـدثوا الـذين الـرواة أمسـاء سابقاذكرنا
يفمنـهم ثالثـة واخـتص ،  ِهمعارِفدوتعدإسحاقابنعلومبينهمفيماتوزعت

وهـم ،  بالتاريخواملهتمنيواإلسالميالعريبالعاملإىلواملغازيالسريكتابهنقل
:كاآليت

.)م٧٩٩/هـ١٨٣سنةاملتوىف(البكائياهللاعبدبنزيادــ١

).م٨٠٧/هـ١٩١سنةاملتوىف(احلراينسلمةبنحممدــ٢

).م٨١٤/هـ١٩٩سنةاملتوىف(بكريبنيونســ٣

اهللاعبـد بـن زيـاد روايـة إىلأيـدينا بـني الـيت إسـحاق ابـن ةسـري وتعود
.البكائي

يعودإذ؛خمتلفةجمتمعاتإىليعودونالرواةهؤالءأنإىلالبعضذهبوقد
إىلكـري بابـن ويعـود ،  الكـويف اتمـع إىلاحلراينويعود،  املدينمعتاإىلالبكائي
علـى والـسياسية الفكريـة أجوائهـا باتمعـات هذهأفضتوقد،  البغدادياتمع
.)١(أولئكبروااإسحاقابنلسريةالثالثالنسخ

احلـافظ الـشيخ : (بقولـه البكـائي زيادبناهللالعبدالذهيباحلافظترجموقد
النبويةالسريةراوي،  الكويفالبكائيالعامريالطفيلبناهللاعبدبنزيادحممدأبو
.إسحاقابنعن

بـن وعطـاء ،  عمـري بـن امللـك وعبـد ،  الـرمحن عبـد نبـ حصني: عنثحد
.وعدة، األعمشوسليمان، األحولوعاصم، املعتمربنومنصور، السائب

            
.من املقدمة١٣ص : سهيل زكار يف حتقيقه لسرية ابن إسحاق) ١(
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بـن وعمـرو ،  حنبـل بـن وأمحد،  النحويامللكعبدبنهشام: عنهثوحد
.محويهبنوزكريا، عرفةبنواحلسن، أيوببنوزياد، الفالسعلي

.أسببهليسوغريهأمحدقال

البكـائي زيـاد مـن أثبـت إسحاقابنيفأحدما(: إدريسبناهللاعبدالوق
.)١()مرتنيعليهأملىألنه

.)٢(زرارةبنعمروعناجلهادكتابيفالبخاريلهأخرجوقد

بـاع أنـه : (هـو إسحاقابنعنالبكائييرويهماثبوتيفالسببأنوروي
.)٣()بالكتامنهمسعحىتإسحاقابنمعيدوروخرجداره

:احلراينسلمةبنحممدأما

هـشام عـن روىباهلـة بـين موىلاهللاعبدأبو: (بقولهالرازيلهترجمفقد
يزيـد أيببـن خالـد الرحيمعبدأيبوخالهإسحاقبنوحممدوخصيفحسانبن

.وغريهممعروفبنوهارونشعيبأيببنوأمحدنفيلابنعنهروى

.)٥(عندهثقةوهو، )٤()وقصدشيخ: (حنبلبنأمحدفيهوقال

.)٦(حبانابنوثقهوقد
            

.١٦٣، ص ١٢ج : تاريخ اإلسالم للذهيب. ٥، ص ٩ج : عالم النبالء للذهيبسري أ) ١(
.٦١٨، ص ٢ج : لسليمان بن خلف الباجي: التعديل والتجريح) ٢(
.٤٧٨، ص ٨ج : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٣(
.٢٧٦، ص ٧ج : اجلرح والتعديل للرازي) ٤(
.١٣٧ص : حبر الدم البن املربد) ٥(
.٤٠، ص ٩ج : حبانالثقات البن ) ٦(
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: سعدابنعنهوقال

.)١()وفتوى، وروايةفضللهعاملثقة(

.)٢(الستةالصحاحأصحابهلمأخرجالذينالرجالمنالذهيبوعده

:الكويفالشيباينبكريبنيونسوأما

بـن يـونس : (فقـالوا ،  وغريهـم ،واملـزي ،حجروابن،الذهيبلهترجمفقد
صـاحب اجلمـال الكـويف الـشيباين بكـر أبـو املـؤرخ العـامل احلـافظ واصـل بـن بكري

.املغازي

وكهمس، إسحاقوابنذربنوعمر، عروةبنوهشاماألعمشعنثحد
.اخللقبن

سـعيد وأبـو ،  منـري وابـن ،  معـني بـن وحيىيكريبوابواهللاعبدابنهعنهروى
.هموغريكرامةبنعثمانبنوحممد، األشبح

.الصدقحمله: حامتأبووقال؛ صدوقاكان: معنيبنحيىيوقال

فـال احلـديث يفأمـا : فقـال ،؟عليـه ينكـر شـيء أي: زرعةأبوعنهوسئل
.أعلمه

.)٣()البخاريبهاستشهدوقدصحيحهيف مسلملهروى
            

.١٧٥، ص ٢ج : الكاشف للذهيب) ١(
.١٠٢، ص ٣ج : الوايف بالوفيات للصفدي) ٢(
ـذيب الكمـال   . ٢٣٦، ص ٩ج : اجلرح والتعـديل للـرازي  . ٣٢٦، ص ١ج : تذكرة احلفاظ ) ٣(

ـذيب التهـذيب البـن      . ٤٧٧، ص   ٤ج  : ميزان االعتدال للذهيب  . ٤٧٩، ص   ٣٢ج  : للمزي
.٣٨٣، ص ١١ج : حجر
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إسحاقابنيفكتبتاليتوالبحوثالدراسات: الثالثةاملسألة
ــل ــبعضلع ــنال ــاحثنيم ــراءأوالب ــستغربالق ــني ــددأنم الدراســاتع
،إســحاقبــنحممــديفالتــاريخعلــميف املتخصــصنيمــنكتبــتالــيتوالبحــوث

العـرب أعـدها الـيت الدراسـات مـن بكثريأكثرهي،والسرياملغازيكتابهوالسيما
.عامبشكلواملسلمونخاصبشكل

ــ العـامل واهللاــ هـذا كتابنـا ولعل الدراسـات بـني نمـ األوىلالدراسـة هـو ـ
.رمحه اهللاإسحاقبنحممدشخصيةعناإلسالميةالعربيةالتارخيية

)١( 

:ومؤلفيهااألوىلاملغازيعندراستهيفهوروفتسعنهكتبــألف

)J. Horovitz, The Earliest Biographies of the Prophet and their

Authors. In: Isl. Cult. ٢/١٩٢٨/١٦٩ - ١٨٢.(

:احلديثةالبحوثيفالرسولسريةعندراستهيفجيومعنهكتبــباء

)A. Guillaume, The Biogtaphy of the Prophet in Research. In:

The Islamic Quarterly ١/١٩٥٤/٥ - ١١.(

:اإلسنادمنإسحاقابنإفادةعنروبسونكتبــجيم

)J. Robson, Ibn Oshaq's Use of The Isnad. In: Bull. Of the J.

Ryland's Libraru, Manchester ٣٨/١٩٥٦/٤٤٩ - ٤٦٥.(
            

املغازي والسري البن إسحاق حتقيـق سـهيل    . ٨٩و ٨٨، ص   ٢، ج   ١مج  : تاريخ التراث العريب  ) ١(
).هامش املقدمة(١٠ص : زكار
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ويـوم عاتكةحلمموضوعيفوالواقديإسحاقابنعنجونزكتبــدال
:األدبيةالسرقةوقضيةخنلة

)J. M. B. Jones, Ibn Ishaq and al-Waqidi: The Dream of Atika
and the Raid to Nakala in Relation to the Charge of Plagiarism.

In: BSOAS ٢٢/١٩٥٩/٤١ - ٥١.(

:إسحاقابنمنهاأفاداليتاملوادعنواتكتبــهاء

)W. M. Watt, The Materials used by Ibn Ishaq. In: Historians of

the Middle East, London ١٩٦٢.(

)١( 

بـن حملمـد دراستهيففكيوهانكتبهماأنظر،  الكتابرواياتحولــألف
.J. Fuck, M. Ibn Ishaq, Frankfurt/M(إسحاق ١٩٢٥,s.٣٤.(

املدينةيفاملتداولةاألناجيلنسخةعنجيوموكتبــباء
)A. Guillaume, The Version Of The Gospels usea in Medina

circa ٧٠٠ A.D. In: Andalus ١٥/١٩٥٠/٢٨٩ - ٢٩٠.(
ــ١٥/٢٣(يوحناإجنيلمنمقتبسانصااملذكورالبحثيفجيومدرسوقد

، الفلـسطينية الـسريانية الـصياغة عنمأخوذاإسحاقالبنالسريةيفيوجد) ١٦/١
مـن كتبـه الـذي القـسم يف) F. Schwally(شـفايل ذكرهـا أنسـبق الفكرةوهذه

:لهلنؤكدالقرآنلتاريخالثانيةالطبعة
)T. Noldeke: Geschichte des Koran, ٢. Ausg .(

            
.املصدر السابق) ١(
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يفمقتـبس يوحنـا إجنيـل مـن نـص عـن حبـث يفذلـك علىشاختوأشار
؛إسحاقالبنالسرية

)J. Schacht, Une Citation de I"Evangile de St. Jean dans la Sira

de Ibn Ishaq. In: Andalus: ١٦/١٩٥١/٤٨٩ - ٤٩٠.(

: إسحاقالبنالسريةعنأخرىمالحظةجيوموكتب

)A. Guillaume, A Note on the Sira of Ibn Ishaq, in: BSOAS ١٨/١٩٥٦/١ – ٤.(

.٦١٧ــ٦١٢ص، ١ج: نعيمأليبالنبوةدالئلمنقطعةهناجيومذكر

:عنوانـه ، صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم   الرسولسريةيفكتاباايضاجيوموكتبــجيم
)A. GUillaune, The Life of – Mohammed, a Translation of Ishaq's

Sirat Rasul Allah, with Introduction and Notes, London ١٩٥٥.(

، ومالحظـات مقدمـة معإسحاقالبناهللارسوللسريةترمجةالكتابوهذا
: بالشيعنهكتبهماأيضاذلكيفوانظر

)R. Blachere, in: Arabica ٥/١٩٥٨/٢٩٥ – ٢٩٦(.

:الـسرية يفالشعرصناعةفنمنجوانببعضعنعرفاتوليدوكتبــدال
)W. Arafat, Some Aspects of the Art of the forger in the Poetry

of the Sira, ٢٤. Inter. Congr. Or. ١٩٥٧, ٣١٠ - ٣١١.(

: السريةيفاملوجودالشعرألصالةاملبكرينالنقادعنحبثأيضافاتعرولوليدــهاء
)W. Arafat, Earty Critics of the Authenticity of the Poetry of the

Sira, in: BSOAS ٢١/١٩٥٨/٤٥٣ - ٤٦٣.(
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والسرياملغازيعلميفمنهجه: الرابعةاملسألة
بـه متيـز خـاص منـهج علـى املغـازي علـم تطوريفإسحاقبنحممداعتمد

.عدةمبيزاتسبقهعمن

 

إسـحاق بـن حممـد اختـاذ علـى النـصوص بعضخاللمننستدلأنميكن
يفاحلديثـة الطـرق إىلاليـوم تكـون ماأقربوهي،  املغازيكتابةيفعلميةطريقة
.وكتابتهاالبحوثإعداد

، النصوصاعليهاملدونقاتالبطاإعدادمنهجعلىإسحاقابناعتمدفقد
بـالعلو كـثريا ويكتبـه حديثـه يتبـع أيبكـان : (قـائال الطريقـة هـذه ولـده ذكـر فقد

.)١()قطحديثهأنفىرأيتهوما، املسنديفوخيرجه، والرتول
صــعوداســندهتــدوينمــعمــصدرهإىلحــديثكــلإرجــاععلــىيــدلوهــذا

يفالباحـث يتبعهااليتالطريقةنفسوهي،  وترتيبها األحاديثهذهحفظمع،  ونزوال
.املادةوترتيبالبحثخطةبوضعيقوممث، الواحدةالبطاقةعلىمعلوماتهتدوين

 

عنـها يبحـث وكـان أيـضا املدونـة الكتبعلىأيضاإسحاقابناعتمدوقد
.علومهتوثيقيفومتيزهوعيهعنيكشفوهذا

فيأخـذ احلديثيشتهيرجالــإسحاقابنــكان(: بغداديالاخلطيبقال
.)٢()كتبهيففيضعهاالناسكتب

            
.١٩، ص١ج: عيون األثر البن سيد الناس. ٢٤٥، ص١ج: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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نظرتهيفذلكأكانسواء،  املدينةمدرسةحدودمنأبعدإسحاقابنذهب(
،كتاباتــهيفوالقــصاصاحملــدثنيأســاليببــنيمجــعفقــد، أســلوبهيفأمالتارخييــة
بــنيفجمــع،األنبيــاءوتــواريخباملغــازياملختلفــةاالهتمــامنــواحيمــنواســتفاد

الشعرمنكثريمعالشعيبوالقصصواإلسرائيلياتالتارخييةوالرواياتاألحاديث
.واملوضوعالصحيح

.)١()االنتباهجيلبخليطاتكونمعلوماتهمصادرفإن: ولذا

 

دائـرة وسـع وإمنا،  العربيةباللغةاملكتوبةاملصادربإسحاقبنحممديكتفمل
النـهج هـذا أنالواقـع ويف،  الغـريب الفكرلتشملمعلوماتهيفونوع،املصادرهذه

.واملغازيالسريكتابةيفالعلميأسلوبهعلىيدلكما،املميزوعيهعنيكشف

كـان عنـها وهجـر ،ونفـي ،املدينـة يفحوربينماحمصراختيارهأنويبدو
مــنالكنانــةأرضمجعتــهالــذيالعلمــيالتــراثعلــىاالطــالعهــومنــهالقــصد

.والروميةاليونانيةواملعارفالسريانيةالكتابات

الـيت أسـرته منتوارثهاماإاليت،  السريانيةباللغةمعرفتهذلكعلىساعدهوقد«
أنوأرى،  مـصر يفوجـوده أثنـاء تعلمهـا ماإو،التمرعنييفقاالعرغربتاستوطن

علمـي ومنـهج مميـز ووعـي حافظـة قـوة منإسحاقابنبهيتمتعملااألرجحهوهذا
.)٢(»السريانيةللغةملموساظهورايشهدملالعراقغربأنعنناهيك، موسع

            
.٢٥ص : لعزيز الدورينشأة علم التاريخ لعبد ا) ١(
).املقدمة(١١ص : سرية ابن إسحاق حتقيق سهيل زركار) ٢(
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مثـرة يعـد (واملغـازي الـسري كتابةيفحاقإسابناعتمدهالذيالنهجهذا
إىلالفيهـا نزعألنهه  ومعاصريسابقيهتفكريمننطاقاوأوسعأفقياأبعدتفكري

التـارخيي الفكـر فوحـدة بـذاا النبـوة تـاريخ بـل ،فحـسب الـنيب تاريختدوين
.)١()فيهاظاهرة

 

موسـوعي عمـل بـأول قيامـه وهـ إسـحاق ابنعمليفالبارزةالسماتمن
صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       اهللارسولسريةيفاملنحصرةالتارخييةاملادةفضالً عن ضم

أيـضا ضـم كمـا ،الـشعر أوالقـصة يفسـواء األدبيةاملادةــأيضايضم،،  ومغازيه
.اخللقمببدأتتعلقعقائديةمادة

مـن ،األوللعلـم اأهـل يسميهموممنالكتبمننقلكلهذلكأجلومن(
مـع الـسرية يفليدخلهاقصائدلهوتعملالشعريصطنعكانأنهكما،  الكتابأهل

بـشرح يتعلقفنائياًشعرايكنوإن، ومثودعادقصائد من  ذكر  لقدحىت،  املناسبات
.)٢()بروايتهاالاألحداث

وأقاصـيص ،  قدميـة عربيةقصصاوروى،  العجمعنإسحاقابنأخذوقد«
.)٣(»)تدأبامل(كتابهيفخصصهماوهذا، اينميأصلمن

            
تـاريخ العـريب واملؤرخـون    : وهذا املنهج خلص إليه هاملتون يف دراسته لسري ابن إسحاق، انظر    ) ١(

.١٦٢و١٦١، ص ١ج : لشاكر مصطفى
.١٦١، ص ١ج : التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى) ٢(
.٢٧ص : م التاريخ للدورينشأة عل) ٣(
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مـع ،املدينةيفأساتذتهإىلجوهرهايففترجعالرسالةفترةعنرواياتهوأما
تكـون أنرواياتـه تتعـدى الاحلـاالت بعـض ويف،ببحوثـه عليهـا حصلإضافات

.هوعملهأوغريهعننقله، قرآنيةآلياتشرحا

دونالغالـب يفرواياتـه وردتفقـد املكيةالفترةعنالكتابةيفأسلوبهوأما
.إلخبارهعنوانا) قصة(إسناد

أوضــحوعنايــةأقــوىجــديطــابعففيهــااملــدينالعــصرعــنرواياتــهوأمــا
.باإلسناد

واملهـاجرين األنصاربنيكاملنافسةاملعاصرةالسياسيةالتياراتعنكتابتهأما
.)١(لشعراإيرادهخاللمنإسحاقابنتناوهلافقد

: ولذلك
ــازفقــد ــةمــنةعــدحقــوالًضــمإذ، باملوســوعيرمحــه اهللاعملــهامت املعرف

.والسياسة، والتفسريوالعقائدواألدب، كالتاريخ

: هناومن
صلى اهللا  اهللارسولحياةعنإسحاقابنأوردهااليتالرواياتبعضأنجند

حبثاوحبثهاعليهم السالميةالنبووالعترةالقرآنعلىعرضهاإىلحتتاجعليه وآله وسلم
ــناعتمــادبــسبب، موضــوعيا ــوععلــىرمحــه اهللاإســحاقاب ــوماملعــارفتن والعل
.واملغازيالسريكتابهيفوتعددها والثقافات

بالدرجةالباحثمهفيهيكونالذياملوسوعيالعملإشكاالتأحدوهذا
.وكيفاًكماًوالتعدد، التنوعاألوىل

            
.املصدر السابق) ١(
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اده ومحاربتهاضطه: المبحث الثاني
صـلى اهللا   األعظـم الـنيب سـرية تعـرض هوباإلسالمحلّتاليتاملآسيمنإن

حـسبما أجزائهـا بعـض فـدونت ،وأشـياعهم اخللفـاء لتدخلوسنتهعليه وآله وسلم  
الــيتبــاألجواءتأثرهــاعــنناهيــك، ذاكأواخلليفــةهلــذاالشخــصيةاملــصاحلخيــدم

إىللتتوسع،املديناتمعداخلتكتالتمنأعقبهاوما،السقيفةأحداثأضفتها
.والعراقالشام

سـواء التدخالتتلكعنمبنأىيكنملأيضاهواإلسالميالتاريخأنكما
أِخـذَ الـذين الـرواة أو،  املـصنف مـستوى علـى أو،  احلاكمـة السلطةمستوىعلى

.جداكثريةاملفجعةاحلقيقةهذهعلىوالشواهد.احلدثسريعنهم
جمموعـة لتدوينـها تصدىفقدصلى اهللا عليه وآله وسلم    األعظمالنيبسريةفأما

اتمـع تـأثر عـن يكشفماوهو،املغازيركذب،األمربادئاهتموااملؤرخنيمن
.كثريةأمورتعميقهايفتدخلتاليتاألجواءذهالعريب

:منها
بـه امتـازت الـذي القبلـي الطـابع عليـه غلـب اجتماعياموروثاكانماــ١
.اإلسالمقبلالعربيةاجلزيرةجمتمعات
صـلى اهللا   اهللارسولوفاةبعداخلالفةشهدتهملاطبيعياًتبعاكانماومنهاــ٢

عوامـل عـدة الجتماع،  األولمنأخطروهذا،  بةيعصأحداثمنعليه وآله وسـلم   
.والشخصي، والسياسي، والديين، العشائريكالعامل، ظهورهيف

والـشواهد ،  التأثريأشداتأثرالنبويةالسريةتدوينفإنّالعوامللتلكوتبعا
:اآلتيةاملسائليفهلانعرضكثريةذلكعلى
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؟النبويةالسريةحماربةأمإسحاقابنحماربة: األوىلاملسألة
يظهـر وحركتـها   اإلسـالمية املـدارس يفالـسرية علـم لنشأةالدقيقالتتبعإن

الـساحة علـى ظهـرت اليتالرموزبعضعندالنبويةللسريةاءالعدمنحالةوجود
.اإلسالمية

أجـل مـن والـسعي ،النبويـة للـسرية العداءدميومةعلى  التتبعهذايدل: بل
.صلى اهللا عليه وآله وسلماألقدسرمزهامناصقواالنتالسريةهذهتشويه

تـزال والنـت كاالنفـسية واألمـراض الـسلطوية واملصاحلالنفاقحالةنّأإذ
الـضوء نـسلط أنميكـن والـيت ،  زيـة خاملاألعمـال تلـك وراءاألسبابأهمىحدإ

:التاليةالنقاطخاللمنعليها

 

احلـاكم زمـن يفكانـت نـسخها مثومنوتدوينهاالسريةجلمعحماولةأولإن
: فقالــ، املوفقياتيفبكاربنالزبريذكرهحسبماــمروانبنامللكعبداألموي

ــ ٨٢سـنة حاجامكةإىلامللكعبدبنسليمانقدم( بـن عثمـان بـن أبـان فأمر،ه
.ومغازيهصلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبسريلهيكتبأن)١(عفان

            
أبو سعيد أبان بن عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس، كان واليا على املدينـة           ) ١(

، وقد روى عنه أبو الزناد املدنينيلعبد امللك بن مروان سبع سنني مث عزله عنها؛ عده الرازي يف             
والزهري، مات بالفاجل يف خالفة يزيد بـن عبـد امللـك عـام           وبنيه بن وهب وعبد اهللا بن أيب بكر       

ـــ ١٥١، ص ٥ج : الطبقــات البــن ســعد. هـــ١٠٥ ، ٢ج : للــرازياجلــرح والتعــديل. ١٥٢ـ
، ١ج  : تقريب التهذيب البـن حجـر     . ١١١ص  : مشاهري علماء األمصار البن حبان    . ٢٩٥ص

.٨٤، ص ١ج : ذيب التهذيب البن حجر. ٥١ص 
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سـليمان فـأمر ،  بـه أثـق ممـن مصححةأخذاقد،  عنديهي: أبانلهفقال
ذكـر فيهـا فـإذا نظـر إليهصارتفلما،  رقيففكتبوها،  بنسخهاتابالكُمنعشرة

.بدرويفالعقبتنييفاألنصار

بـييت أهـل يكـون أنفإمـا ،  الفـضل هـذا القـوم هلـؤالء أرىكنـت ما: فقال
!!.هكذاليسيكونواأنوإما، عليهمواطغم

وصـفنا مـا هـم ،  بـاحلق نقـول أنصنعوامامينعناال،  األمريأيها: أبانفقال
.هذاكتابنايفلك

لعلـه املـؤمنني ألمـري أذكـره حىتذاكأنسخأنإىلحاجيتما: سليمانفقال
بـذلك مـروان بـن امللـك عبـد أبـاه فـأخرب ورجـع ،  فخـرق بالكتابأمرمث،  خيالفه

.الكتاب
تعـرف ،   فـضل فيهلناليسبكتابتقدمأنحاجتكوما(: امللكعبدفقال

.؟!يعرفوهاأنيدنرالأموراالشامأهل

.)١()نسختهمابتخريقأمرتفلذلك: سليمانقال

تـدخل يفالداللـة واضـحة فهي،  تعليقإىلحتتاجالذكرهامراليتواحلادثة
علـى اقتـصر األمـر أنشـعري   ليـت ويـا ؛  النبويـة الـسرية تدوينيفأميةبينحكام

أيثناياهـا بـني تتضمنمللكواوإتالفهاالسريةهذهحرقبل،  كتابتهايفالتدخل
.صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبسريةاحفتاليتاخلريمواضعيفأميةلبينذكر

فكـانوا ،الـشر مـع تعاقدواقدأميةبنوكانإذاالسريةذنبهوماأدريوما
.جانبمنهذا؛ حضرأينمامعهحضورا

            
.٣٢٣ــ ٣٢٢ص : زبري بن بكاراملوفقيات لل) ١(
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ينتهيمروانبنمللكاعبدزمنيفالنبويةالسريةكانتإذا: اآلخرواجلانب
يكـون فكيـف ،مروانبنامللكعبدآللطيبذكرمنخللوهاقاخلرإىلاحلالا

.!؟عليه السالمطالبأيببنعليرأسهموعلىهاشمبينمناقبتضموهيحاهلا

عليـه الـسالم    طالـب أيببـن لعلـي ذكـر فيهحديثممرإذاكانوا: ولذلك

:اآليتالشاهدعليهادليخاصةمعاملةمعهيتعاملون

أميةبينوالةأحدوهوــ)١(القسريخالداإنّ: (فهاينصاألالفرجأبوروى
سريةمنالشيءيبميرفإنه: الزهريفقالالسريةلهيكتبأنالزهري  منطلبــ

.؟أفأذكره، طالبأيببنعلي
            

خالد بن عبد اهللا بن يزيد بن أسد بن كرزة، أبو اهليثم البجلي القـسري، أمـري مكـة للوليـد بـن                       ) ١(
. عبد امللك، وأمري العراقني هلشام بن عبد امللك، وهو من أهل دمشق

.»١٣٥، ص ١٦ج : تاريخ دمشق البن عساكر«
، )ذّب وقَتلَناصبيا ع: (قال الذهيب عنه يف الكاشف

. »٣٦٦، ص ١ج : الكاشف يف معرفة من له رواية يف كتب السنة«
كنيسة تتعبد فيها، وفيـه يقـول   ألمهكان يتهم يف دينه، بىن: (وقال يف السري نقال عن ابن خلكان  

:الفرزدق
ــة     ــر مطيــ ــرمحن ظهــ ــبح الــ ــد   إال قــ ــشق خبالـ ــن دمـ ــادى مـ ــا ـ أتتنـ
ــه   ــان أم ــاس مــن ك ــؤم الن ــف ي تــــدين بــــأن اهللا لــــيس بواحـــــد   وكي
ــصليب ألمـــه     ــة فيهـــا الـ ويهــدم مــن بغــض منــار املــساجد    بـــىن بيعـ

.»٤٢٧، ص ٥ج : سري أعالم النبالء«
رجـل سـوء   : ناصيب بغيض ظلوم، قال ابن معـني  : (وقال الذهيب يف ميزانه، ويف تاريخ اإلسالم      

). يقع يف علي
: الوايف بالوفيات للصديف  . ٨٣، ص   ٨ج: تاريخ اإلسالم . ٦٣٣، ص   ١ج  : ميزان االعتدال «

.»١٥٦، ص ١٣ج 
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خالـدا اهللافلعـن : فقـال الزهـري   ،  جهنمقعريفتراهأنإالال: خالدفقال
.)١()املؤمننيأمريعلىاهللاوصلواتوالهومن

عبـد والهوحينمـا ،  )٢(اخلنـافس بـأم زمـزم بئـر يـسمي القـسري خالدوكان
بـن سـعيد فأخـذ علـيهم الـسالم   البيتأهلشيعةتتبعالكوفةعلىمروانبنامللك
أنكرمتكأنكم: (فقالخطيبافقامذلكعليهالناسفأنكر،حبيببنوطلق،جبري
ــوأنواهللا،صــنعتمــا ــبل يعــين،حجــراحجــرالنقــضتهااملــؤمننيأمــريإيلّكت

.)٣()الكعبة

.املنورةاملدينةاسمذكرحىتيتحملواملأميةبينأنّبل

.!باخلبيثة)٤(احلكمبنحيىيامساهافقد

أيببناالطيارجعفربناهللاعبدوفد: (قالأنهبذيحعنالقريواينروىفقد
عبـد اسـتقبله عليـه دخلفلما،مروانبنامللكعبدعلىــ عليهما السالم ــ طالب
حـىت ،  املسألةفألطفسألهمث،  سريرهعلىمعهفأجلسهأخذهمث،بالترحيبامللك
خبيثـة أمـن : (احلكـم بنحيىيقالهمسائلانقضتفلما،ومشربهمطعمهعنسأله
.؟)جعفرأباوجهككان

            
، ٥٣، ص  ١ج  : الفصول املهمة البـن الـصباغ املـالكي       . ٢١، ص   ٢٢ج  : األغاين لألصفهاين ) ١(

.وقد مر ذكر احلديث سابقاً
.٤٢٩، ص٥ج: ــلذهيبــ اسري أعالم . ١٦١، ص١٦ج: ساكرتاريخ مدينة دمشق البن ع) ٢(
.١٦١، ص ١٦ج : بن عساكرتاريخ مدينة دمشق ال) ٣(
حيىي بن احلكم بن أيب العاص ابن أمية أخو مروان بن احلكم سكن دمشق وواله ابن أخيه عبـد                   ) ٤(

.امللك بن مروان املدينة مث واله محص
.»١١٩، ص٦٤ج: تاريخ دمشق البن عساكر«
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.؟)!خبيثةوما: (قال

.!منهاجئتاليتأرضك:قال

ــ صلى اهللا عليه وآله وسلم ــ   اهللارسول!!اهللاسبحان: جعفربناهللاعبدقال ـ
.)١()خمتلفنياآلخرةيفوأظنكمالدنيايفاختلفتماقد،خبيثةوتسميهاطيبةيسميها

:إذن

املواضـع حالوهذه،  أميةبينملوكعصريفالنبويةالسريةتدوينحالهذا
صـلى اهللا   دينـه أتباعمنمإيقولونمبنترتبطــ السريةهذه،أيــ وهي،  املقدسة

سـرية تكـون وكيف؟بهيعتقدونالمنسريةعندهمتكونفكيف، عليه وآله وسـلم  
.؟!!الروايةعليهدلتالذيالبغضهذاكليبغضونهمن

 

عمـره مـن الثالثنيبلغحىتفيهاونشأهـ٨٥عاماملدينةيفإسحاقابنولد
ـ  وكان،)٢(هـ١١٥عاممنهاخرجمث ـ  اهللارمحهـ رجاالـا مـن كـثريا صـحب قدـ

، الزهـري شهابوابن،  عمرابنموىلونافع،  بكرأيببنحممدبنالقاسممنهم
للعتـرة مبواالتـه عـرف وفيهـا ،  زهرمـ بـن اهللاوعبـد ،عفـان بنعثمانبنوأبان

عليهمـا  البـاقر علـي بـن حممـد اإلمـام منومسع،هلموتشيع،عليهم السالم  النبوية

.ــأسلفناكماــالسالم
،املدينـة مـن إسـحاق ابنخيرجملاذا: هو،  الباحثيستوقفالذيوالسؤال

.؟الشبابسنيفوهوعلمهوموضع،نشأتهوحمل،رأسهمسقطوهي
            

.١٧٧ص : الدرجات الرفيعة لعلي خان املدين) ١(
.٤٧، ص ٧ج :سري أعالم النبالء للذهيب) ٢(
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لوجـود إالوطنـه يتـرك الاإلنـسان بـأن تفيـد السؤالهلذااألوىلظرةالنإن
عـن واالبتعـاد للـهجرة فتدفعـه قمعيـة سـلطوية األغلـب األعمويفقهريةأسباب

.وطنه
كشفتهااليتاألسبابهلذهكانتإسحاقبنحممدخروجحقيقةأنّوالواقع

:اآلتيةالرواية
أيبعنـد بـالري كنـت : رجلالفق،  مالكعندكنت: قالإدريسابنعن(

فـإين ، مالـك علومعليأعرضواهاتوا: إسحاقابنفقال،  املهديوزيراهللاعبيد
مـن ينـاه فنحنـن (،  )١(!!)هـذا يقـول الدجاجلـة دجـال : (مالـك فقال،  بيطارهاأنا

.)٢()املدينة
:إذن


صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلماهللارســولمدينــةمــنإســحاقبــنحممــدخيــرجمل

.منهانفيوإمنا،باختياره



المبعـىن ،  والـسلطة القـدرة متتلـك مـؤثرة قـوة بفعـل إاليكـون الالنفيإن
وهو،وأتباعمجاعةلهيكنملماآخرشخٍصبنفيواحدشخصيقومأنيستطيع

).حنن: (مالكقولإليهيشريما
            

.٥٠، ص٧ج: سري أعالم النبالء) ١(
تـاريخ بغـداد للخطيـب    . ، ط دار إحياء التراث العـريب  ٢٠، ص   ١ج  : اجلرح والتعديل للرازي  ) ٢(

، ٥٠، ص   ٧ج  : سري أعالم النبالء للذهيب   . ، ط دار الكتب العلمية    ٢٣٩، ص   ١ج  : البغدادي
.ط مؤسسة الرسالة
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حمـاوالً بـه هرشوإمناإسحاقابننفيعنبالكشفأنسبنمالكيكتِفمل
أوالـسامع ذهنانصرافإىليؤديمما،  بالدجلإياهبوصفهعنهالناسثقةإسقاط
هـو إمناصلى اهللا عليه وآله وسلم  اهللارسوللسريةإسحاقابنيرويهماأنّإىلالقارئ
.والكذبالدجل: أي، الصفةهذهضمن

مـن إسـحاق بـن حممدلنفيدفعهالذيالسببيبنيملأنسبنمالكأنإالّ
مالـك دفـع الذيالسببنّأاحملققنيبعضذكروقد،  ذلكلهتسىنوكيف،املدينة

وقد،  الواحدةاحلرفةأبناءبنينزاع(هواملدينةمنإسحاقابنإخراجإىلأنسبن
ــ حجـاب املعاصـرة : يقولـون قـدميا العلماءكان ــ يزعمـه مـا أنإالـ أنـه مالـك ـ

جانبـه لـه بـل حمـضا علميااعتبارهميكنالاملدينةمنقإسحاابنأخرجواوأمثاله
.)١()السياسي

:سبباناملدينةمنإسحاقابنإخراجيفالدافعنأ: اآلخرالبعضوذكر

مـن مـوىل أنـه ويـزعم نـسبه يفمالكـا جيـرح كـان إسحاقابننأ: أحدمها
.مروةبنتيملاملوايل

ــ مالكعلميفيطعنذلكبعدكاننهأ: والثاين علـي أعرضـوا : (فيقـول ـ
.ــ)٢()بيطارهافأنامالكعلوم

مـن إسحاقابنإخراجيفاحلقيقيالدافعيكوناملالسببنيهذينأنّ: وأرى
:التاليةلألموراملدينة

            
.من املقدمة١٢ص : حتقيق سهيل زكارالسري واملغازي البن إسحاق ) ١(
.، ترمجة املؤلف٢٠، ص ١ج : السري النبوية البن هشام حتقيق حممد حمي الدين) ٢(
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إمنـا ؛املدينـة يفوهـو ،مالـك علميفيطعنإسحاقبنحممديكنملــألف
.بوضوحةالروايعليهدلتكما،بالريكانحينماذلكفعل

تـيم مـوايل مـن موىلكانبأنهمالكيفإسحاقابنقولجعلأنكماــباء
مـن كـان إسـحاق ابـن والدألن،  صحيحغريبإخراجهتسببالذيهو،مروةبن

نظـرة إلـيهم ينظـر أواآلخـرين علـى يتعـاىل كـان أنـه يتصورفال،التمرعنيسيب
.اجتماعيااملوايلطبقةمنوهو،فوقية

.إسحاقابنيفمالكقولعناملدايينعليسئلــجيم

.يعرفهوملجيالسهملمالك: فقال

.)١(؟باملدينةثحدشيءأيإسحاقابن: املدايينقالمث

،بغـداد يفاملغـازي كتـب إسـحاق ابـن ألناملـدايين مـن مهمـة التفاتهوهذه
.)٢(املدينةيفكانللمغازيحفظهأنإال، هناكاوحدث

.؟فيهعروةبنامشهقولعنأيضاسئلوقد

فـسمع غالموهوامرأتهعلىدخللعلهةحبجليسهشامقالالذي: فقال
.منها

:وعليه
بـن هـشام إعـالن يفالرئيسالسببأنإىلتشريالقرائنمنكثرياهناكفإن

ومواالتـه لتـشيعه هـو إسـحاق ابـن علـى احلـرب أنـس بـن ومالكالزبريبنعروة
:ومنهاعليهم السالمةالنبويللعترة

            
.٢٤٤، ص ١ج : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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يفالسببكانالسالمعليهمالبيتألهلتشيعه: الثانيةاملسألة
اضطهاده

الـنيب لعترةتشيعههيإسحاقابنشخصيةيفالثابتةالسماتمنإنــألف
أصـحاب مـن رمحـه اهللا كونـه مـن ــأسلفناماففضال عن ــصلى اهللا عليه وآله وسـلم     

مـن أيـضا كـان يـسار بـن إسـحاق أباهفإن،  عليهما السالم قوالصادالباقراإلمامني
واإلمـام العابـدين زيـن اإلمـام أصـحاب ومـن ،عليهم السالم النبويةللعترةاملوالني

: وهم، احلفاظمنعددعليهانصحقيقةوهي.عليهما السالم)١(الباقر

.)٢(العسقالينحجرابنــ١
.)٣(الذهيبــ٢
.)٤(املزيــ٣
.)٥(الناسسيدابنــ٤
.)٦()البغدادياخلطيبــ٥

هـو كـان إسحاقبنحممدتشيعأنالتارخييةالنصوصخاللمنظهروقد
:بـمتثلتواليتضدهشنتاليتاحلربيفاملباشرالسبب

            
. ٥٩٠، ص ١ج : قدس سرهمعجم رجال احلديث للسيد اخلوئي . ١٠٩ص : رجال الطوسي) ١(

.١٠٢، ص ٩ج : رجال للتستريقاموس ال
.١٥٣، ص١ج: أعيان الشيعة لألمني. ٥٤، ص٢ج: ب التهذيب البن حجر العسقالينتقري) ٢(
.٣٩، ص ٧ج : سري أعالم النبالء للذهيب) ٣(
.٤١٦، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي) ٤(
.٢١، ص ١ج : عيون األثر البن سيد الناس) ٥(
.٢٣٩، ص ١ج :تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٦(
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عدائهسببىعل: أيب،السبهذاعلىالتغطيةعروةبنهشامحاوللقد
خـالل مـن عنـه األنظـار وصـرف ،  علـيهم الـسالم   للعتـرة تشيعهوهوإسحاقالبن

.إسحاقابنعنهاروىحينمااملنذربنتفاطمةزوجتهعلىالغريةإظهار

بـن هـشام ذهـن عـن غـاب فقد؛الصحةمنهلاأساسالمةأاحنييف
منـها مسـع وحينمـا ،سنة)وثالثنيسبع(بـإسحاقابنتكربكانتزوجتهأنعروة
.)١(صبياكان

:عليهيدلومما

عـروة بـن هـشام طعنمنــحنبلبنأمحدــاحلنابلةإماماستغرابــألف
ــ جـاء لعله؟  !هشامينكرومل: (قائال،  فاطمةزوجتهمنمسعلكونهإسحاقبابن ـ
.)٢()لهفأذنتعليهافاستأذنــإسحاقابن

بـشكل زمامـا يفحيـصل كـان أمـر هـو النـساء عنالرجالروايةإنّــباء
مسـع مـن فمنهم،املؤمننيأمهاتمنالرواةمسعهوحديثحديثمنفكم،واسع
بواسطةمسعمنومنهم؛واسطةبالمنهن.

إسـحاق ابـن علـى حنـق عروةبنهشامأنّإما: حالتنيأمامحنن: ولذلك
خلـصماء بالتحيزعرفبيتيفنشأنهوإالسيما،  عليهم السالم النبويةللعترةلتشيعه
يفعليـه الـسالم   عليحلربالعوامبنالزبريجدهخرجفقد،عليه الـسالم  علياإلمام

            
.٢٠ص : السرية النبوية البن هشام، حتقيق حممد حمي الدين، ترمجة املؤلف) ١(
. ٤١٤، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي. ٢٣٨، ص ١ج : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٢(

.٢٠، ص١ج: ون األثر البن سيد الناسعي. ٣٦، ص ٩ج : رذيب التهذيب البن حج
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يفالــزبريوأرجعــهاجلمــلإىلخــرجقــدكــانعــروةأبــاهأنّكمــا،اجلمــلمعركــة
أخيـه فتنـة يفاشـتراكه عنناهيك،)١(سنةعشرةثالثلهوكان،الطريقمنتصف

وضعيفالرواةمنجمموعةمعاشتراكهكلههذامناألدهىبل؛  الزبريبناهللاعبد
علمـاء بعـض عليهـا نـص حقيقـة وهي،  عليه السالم علياإلماميفقبيحةأحاديث
:ومنهم، املسلمني

: االسـكايف جعفـر أيبشـيخه عـن نقال،  املعتزيلاحلديدأيبابنيقول: أوال
علـى التـابعني مـن وقومـا الـصحابة مـن قوماوضعــسفيانأيببنــمعاويةأن(

هلـم وجعـل ،منـه والرباءةفيهالطعنتقتضيعليه السالم علييفقبيحةأخباررواية
بـن وعمرو،  هريرةأبومنهم،  أرضاهمافاختلقوا،  مثلهيفيرغبجعالذلكعلى

.)٢()الزبريبنعروةالتابعنيومن؛ شعبةبنواملغرية، اصعال

روى: (فقـال ،  األحاديـث تلـك مـن منوذجااحلديدأيبابنوىروقد: ثانيا
يفعائـشة عـن عـروة عنحديثانالزهريعندكان: قال،  معمرعنالرزاقعبد

ــه الــسالمعلــي ـــفقــال، يومــاعنــهمافــسألته، علي ـــالزهــريـ مــاتــصنعمــا: ـ
.هاشمبينيفألمهماإينماأعلماهللا! وحبديثهما

ــ الـزبري بـن عـروة أن: األولاحلديثفأماالزهريقال ــ حـدثين ـ : قـال ،  ـ
ــ اهللارسولعندكنت: قالتعائشةحدثتين ــ صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        ـ أقبـل إذـ
:فقالــعليه السالمــوعليالعباس

!.ديين: قالأو، مليتغريعلىميوتانهذينإن، عائشةيا
            

.١٦٦، ص ٧ج : حجر، رواه عن ابن أيب خثيمةذيب التهذيب البن) ١(
.٦٤، ص ٤ج : شرح ج البالغة للمعتزيل) ٢(
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: الثاينواحلديث

صـلى اهللا عليـه     الـنيب عنـد كنت: قالت،  حدثتهشةعائأنّزعمعروةأنّفهو

رجلنيإىلتنظريأنسركإن، عائشةيا: فقال، وعليالعباسأقبلإذوآله وسـلم  
أيببـن وعلـي العبـاس فـإذا ،  فنظـرت ،  طلعـا قـد هذينإىلفانظريالنارأهلمن

.)١()طالب

ميكـن العلـيهم الـسالم   بيتـه وأهللعليبالبغضاملشحونةاألجواءهذهفمع
مبنـأى يكونـوا ملالرواةأنكما،  االتأثرعنمبعزلالنبويةالسريةتدوينيكونأن

.آثارهاعن

تـردد كانـت بيتيفنشأعروةبنهشامأناالعتباربعنيأخذناإذااصةخبو
.معاويةدراهمإىلايتقرباليتالرواياتبعضفيه

إسـحاق البـن عـروة بـن هـشام ماـا سـبب يفالثانيـة احلالةتكونأنوإما
بـن هـشام عليهـا أعتـاد نفـسية حالـة أـا والظـاهر ،  عليـه االفتـراء : هيبالكذب

: رويفقد، عروة

األولاحلدفكان؛  رجلنيعلىافتراهافريةبسببمرتنياحلدعليهأقيمأنه(
بـن عمـرو بـن بكـر أبـو حـده وقـد ،  مروانبنامللكعبدزمنيفعليهأقيمالذي
بينمنرجلعلىافترىقدحينهاهشاموكان. آنذاكاملدينةوايلاألنصاريحزم
.العزىعبدبنأسد

            
: قـدس سـره  شرح إحقاق احلق للـسيد املرعـشي   . ٦٤، ص ٤ج : شرح ج البالغة للمعتزيل  ) ١(

حبـار  . ٥١٣ص  : قـدس سـره   شرف الدين    نيالنص واالجتهاد للسيد عبد احلس    . ٢١٩ص   ٦ج
.٤٠٢، ص ٣٠ج : ياألنوار للعالمة الس
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بـن الـرمحن عبدأقامهوقد،امللكعبدبنالوليدحكميفكاناآلخرواحلد
رجـل علىافترىقدهشاموكان،املدينةعلىالوليدعامليومئذوهو،الضحاك

.)١()خمزومبنمرعبناهللاعبدبناملغريةبينمن

.)٢(بالكذبلهأنسبنمالكاامعنناهيك

الـسرية حملاربـة حماولـة هوإسحاقالبنعروةبنهشامتكذيبفإن: وعليه
علـيهم  طالبأيبآلوالسيما،  خاصبشكلهاشمبينوحماربة،عامبشكلالنبوية

.وواالهمشايعهمومن، السالم

 

اًحربكواتتعدىالاألخرىفهيإسحاقالبنأنسبنمالكمواجهةأما
صـلى اهللا   النبويـة العترةمنموقفهبيانيفويكفيعليه السالم عليأشياععلىتشن

، والعتـرة اهللابكتابالتمسكعلىينصالذيالثقلنيحلديثإمهالهعليه وآله وسلم  
ــةوتفــرده ــهيعلــموهــو،)٣()نبيــهوســنةاهللاكتــاب: (املوضــوعاحلــديثبرواي أن

أوردهفقـد هـذا مـع أنهإالصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولعلىفيهمكذوب
            

: حتقيـق خورشـيد أمحـد فـاروق       ) وطـة نـسخة خمط  (كتاب املنمـق حملمـد بـن حبيـب البغـدادي،            ) ١(
.٣٩٩ص

. ٣٨، ص ٧ج : سري أعالم النبالء للـذهيب . ٢٣٩، ص ١ج  : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   ) ٢(
.٤١٥، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي

، وهو حديث سنده منقطع، وعـدا   ٣ن القدر، احلديث    النهي ع : ١املوطأ، كتاب القدر، الباب     ) ٣(
عن انقطاع سنده، ركة لفظه الذي يصرخ بالوضع الذي متجـه عقـول طلبـة املـدارس االبتدائيـة                   

لقال كتاب صلى اهللا عليه وآله وسلمفكيف بأهل الفكر، إذ احلديث منقول باملعىن فلو كان عنه 
.فهذا قول مالك) وسنة نبيه: (اهللا وسنيت كما قال كتاب اهللا وعتريت أما لفظ
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ملأنهلومتىنوكم،ضاللةأحاديثبأااعترفاليتاألحاديثهذهمنكثريمع
منــهاثحــديبكــلضــربتأينوددتبأحاديــثحــدثتلقــد: (قــائاليروهــا
.)١()اأحدثوملسوطني

ــظويف ــرلف ــافظأوردهآخ ــباحل ــدادياخلطي ــهالبغ ــوعن ــصفوه ــذهي ه
.)٢()ضاللةاألحاديثهذهمنكثري: (قالأنه، األحاديث

يففقـال ،  إمامـة عليـه الـسالم   لعلـي يـرى الأنـه : (األحاديثهذهمنفكان
إمـام وكـان ،  ثابـت بـن زيـد اخلطـاب بـن عمـر بعـد عندناالناسإمامكان: ذلك

.؟!)٣()عمربناهللاعبدبعدهعندناالناس

: الـرب عبـد ابـن قـال ،  عليـه الـسالم   علـي يفتوقـف أنـه األحاديـث هذهومن
اممنـه أحـدا يفـضلوا فلـم وعثمـان علييفوالسلفالسنةأهلمنمجاعةوقف(

حـازم أيبابـن فعنبذلكمالكصرحوقد. )٤()أنسبنمالكمنهمصاحبهعلى
صـلى اهللا عليـه وآلـه       اهللارسـول بعـد متقـد نمـ ،وبينـه بيينفيمامالكاًسألت(: الق

.)٥()هذاعلىديزومل: قال، وعمربكرأبامأقدِّ: قال؟ وسلم

يـرى كـان أنـه : (مـن املغـريب النعمـان القاضيرواهماكلههذامناألدهىبل
.)٦()فينافعدلواولوناقوميفنقولأنعسىما: فقالعنهمسئلوأنه، اخلوارجرأي

            
.٣٢٥، ص١١ج: تاريخ اإلسالم للذهيب. ٦١ص: لوم احلديث للحاكم النيسابوريمعرفة ع) ١(
.٣٤ص : نصيحة أهل احلديث للخطيب البغدادي) ٢(
.٥٣٩، ص ٢ج : عابياالست) ٣(
.١٨١، ص ٢١ج: الوايف بالوفيات للصفدي. ١٠٩، ص ٥ج : االستذكار البن عبد الرب) ٤(
.١١٠، ص ٥ج : االستذكار البن عبد الرب) ٥(
الـصراط املـستقيم    . ، ط دار املعـارف    ٨٨، ص   ١ج  : دعائم اإلسالم للقاضي النعمـان املغـريب      ) ٦(

!
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ويتهمـه ،إسـحاق بـن حممـد علـى نـس أبـن مالكحينقالكيفهذاأفبعد
وهـو ،فيـه لسانهيطلقالوكيف،  عليهم السالم النبويةللعترةيتشيعوهو،بالدجل

عليـه نـص مـا وهـو ،   والتعـريض بالتجريحالصالحأهلمنكثرياتناولقدالذي
زمانـه يفالعلـم أهـل مـن مجاعـة عابـه اًمالكأن: (القائالبغدادياخلطيباحلافظ

.)١()واألمانةوالثقةوالديانةبالصالحمعروفنيقوميفلسانهبإطالق

وقد حاول احلافظ الذهيب الدفاع عن مالك بن أنس ونفي هذه التهمة عنـه مـن                 
د، جتـها القول باالإىلكثٍري من الشخصيات اإلسالمية بخالل حتويل األنظار عن طعنه     

-مـا عـام   «): أهـل العلـم  (وان هؤالء اجلماعة الذين وصفهم اخلطيب البغـدادي بــ       
مل يكونوا من أهل    : أي وهو مثاب على ذلك   -وهم عنده خبالف ذلك،      إالّ-مالك  
أهـل الـصالح والديانـة والثقـة        (ـام   اويبدو ان   .)٢(!!»، وان أخطأ اجتهاده   -العلم  

سقيطهم يف اتمـع هــو عمليـة اجتــهاد عنــد   بالكــذب والتـشهري ــم وتــ ) واألمانـة 
لـو قـدر    : ولـذلك .؟!وإن كان ذلك خمالفاً للقرآن الكرمي والسنة املشرفة       ! الذهيب؟

أن يكون مالك قد جاء بعد الذهيب وأطلق لسانه فيه ملا حق للذهيب اإلعتـراض ألنـه         
ل وهو حبسب قو   كما اجتهد يف الزهري أيضاً حيث صادر جهده العلمي        .قد اجتهد 

ولـذا قـال فيـه      ) لـيس مـن أهـل العلـم       (فضالً عـن كونـه      ) مثاب على ذلك  (الذهيب  
.)٣(»بن شهاب إال كتاب فيه نسب قومه، يعين قريشاًمل يكن مع ا«: مالك

           "
. ٦٥١ص : كتـاب األربعـني حملمـد طـاهر القمـي     . ٢٢٠، ص  ٣ج  : لعلي بـن يـونس العـاملي      

.٥٨ص : أجوبة مسائل جار اهللا للسيد شرف الدين قدس سره
.٣٨، ص ٧ج : أعالم النبالء للذهيبسري) ١(
.٣٨، ص ٧ج : سري أعالم النبالء للذهيب) ٢(
.١٣ص: االنباه على قبائل الرواة، ابن عبدالرب) ٣(
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أحاديـث رسـول اهللا      هفظـ حبطعنـه   كـذلك يف    -مالك بن أنس     -)واجتهد(
إن هـذا   «: ة، قـائالً  يف زمانه فوصـفهم بعـدم األمانـ       ورواا  صلى اهللا عليه وآله وسلم    

د هذه األسـاطني،  العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت سبعني عن      
صـلى  قال رسـول اهللا     : يقولون صلى اهللا عليه وآله وسلم    مسجد رسول اهللا     إىلوأشار  

.)١(»فما أخذت عنهم شيئاً: اهللا عليه وآله وسلم
ة البالغ عددهم السبعني    إذا كان هؤالء الروا   : والسؤال الذي يفرضه البحث   

مـن  اًفكـم نفـر  ،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        غري أمينني يف روايـة أحاديـث رسـول اهللا           
سيتم فيهـا نـشر هـذه    وكم هي املساحة اليت  .املسلمني كان يعتقد بصحة حديثهم؟    

.؟)٢()سوا من أهل هذا الشأنيل(هي يف نظر مالك تروى من أناس األحاديث اليت
ك على أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم؟          ومن أين حصل مال   

.والرواة املزيفون هذا عددهم؟
بـن حممـد دفعـت الـيت األسـباب يعرفأنأرادملنواضحابدافقد:وعليه

مالـك عنهقالالذياخلروجهذاكما بدا واضحاً ان     ؛  املدينةمنللخروجإسحاق
.ه وأسبابه ودوافعهؤما هي أجوا)!املدينةمننفيناهحنن: (أنسبن

علـى مغلوبـا مقهـورا بدينـه يفـر أنإالّابـن إسـحاق      أمـام مل يكن   : ولذلك
ومهـا ،أنـس بـن ومالـك عـروة بنهشاممعاملدينةيفيبقلوأنهيعلموهو،أمره

سـرية مـصري فـإن ؛احملمديـة للعتـرة حبـه غريعملهاجنايةدونضدهاحلربيشنان
بـن الوليـد ختريـق مـن أعظـم هيبنهايةسينتهيوسلم صلى اهللا عليه وآله   اهللارسول

.ونسخهمجعهإعادةيتمختريقهمتفما،هلاامللكعبد
            

.١٩١ص: الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسـول سـرية مـن وتكذيب ما يرويه    هتكذيبأما

فكيـف ؛اتمـع يفالنبويـة السريةهذهطمسإىلسيؤديالناسبنيذلكوإشاعة
.!!؟مالكيقولكما) الدجاجلةمندجال(عندرتصبأحاديثيحدثونس

يفــ) حنن(بقولهعنهمعبرالذينــمعهكانومننسأبنمالكأمعنلقد
:أنغفلواأمإالالنبويةالسريةضدحرم

>¯°±²³´<)١(.
املدينةخارجإىلالعلمهذانقلعمليةهوإسحاقبنحملمدإخراجهمفكان

حفظـا مجعـه اسـتطاع امـ فجمـع )٢(ومائـة وعشرةمخسسنةندريةاإلسكإىلفأتى
حبيبـه سـرية حفـظ يفالبـاري حكمةعنتكشفبنعمةعليهاهللامنفقد،وتدوينا

جبـودة النـاس بـني إسـحاق بـن حممـد عـرف إذ،  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      املصطفى
حقيقـة هـي و؛  أحـاديثهم حفظفيحملونهإليهيأتوناحلديثمحلةكانحىتحفظه

.املسلمنيحفاظعليهانص
إذاوكـان ،  الناسأحفظمنإسحاقابنكان: (وغريهالبغدادياحلافظقال

: وقـال ،  إسحاقبنحممدفاستودعهاجاءأكثرأوأحاديثمخسةالرجلعندكان
الـذي املعجـم مبرتلةكانأي،)٣()عليحفظتهاقدكنتنسيتهافإنعليأحفظها(

حفظـه جودةعنيكشفالوهذا،أحاديثهمالستذكارألحاديثامحلةإليهيرجع
            

.٤: سورة الروم، اآلية) ١(
.٤٨، ص ٧ج : سري أعالم النبالء للذهيب) ٢(
. ٤١٣، ص ٢٤ج : ذيب الكمال للمزي. ٢٣٥، ص ١ج : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٣(

عيـون  . ٣٦، ص  ٩ج  : ذيب التهذيب البن حجر   . ٣٧، ص   ٧ج  : سري أعالم النبالء للذهيب   
.١٦، ص ١ج : األثر البن سيد الناس
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، فضالً عن صدقه ومـدى أمانتـه يف         يروونهماوعددبروااوإمنا،فقطلألحاديث
.نقل اخلرب حىت دفع الرواة أن يستودعوا ما حيفظونه عنده

يفإيـداعها هـو النبويةالسريةحلفظطريقةأفضلنّأإسحاقابنوجد: ولذلك
. ضـدها تشناليتاهلجماتتلكمنحيفظهاأنْيستطيعالطريقةفبهذه،  السلطةخزانة

أبـا فـأتى (،  عليـه الـسالم   طالـب أيبوشـيخهم هاشـم ببينيتعلقالذياجلانبوالسيما
.)١()السبببذلكالكوفةأهلمنهفسمع،املغازيلهفكتبباحلريةاملنصورجعفر

حاق اقتـصرت علـى بعـض فـضائل         ان سرية ابن اس    إىلوسيوقفنا هذا األمر    
وذلك لكون الـسلطة العباسـية ال يـروق هلـا ذكـر هـذه الفـضائل،                  عليه السالم علي  

فكيف جيمع ابن اسحاق بني هـاذين املتناقـضني، حفظـه للـسرية يف خزانـة الـسلطة              
.؟عليهم السالموحراستها هلا، وبني ذكره لفضائل علي وآله 

صـرف أنـه إالالفضلمنإسحاقبناليكنمللو: (عديابنيقولذلكويف
صـلى  اهللارسولمبغازياالشتغالإالشيءمنهاحيصلالبكتباالشتغالعنامللوك

صـنفها بعدهمنمث،  اسبقفضيلةهذهلكانتاخللقومبتدأومبعثهاهللا عليه وآله وسلم   
أجـد مفلـ ،  كـثريا أحاديثـه فتـشت وقد،  منهاإسحاقابنمبلغيبلغوافلمآخرونقوم
الـشيء بعـد الشيءيفأويهمأخطأورمبا،بالضعفعليهيقطعأنيتهيأماأحاديثهمن
.)٢()بهبأسالوهوواألئمةالثقاتعنهالروايةيفيتخلفوملغريهخيطئكما

            
. ٤٨، ص   ٧ج  : للـذهيب سـري أعـالم النـبالء       . ، ط دار املعـارف    ٤٩٢ص  : املعارف البن قتيبة  ) ١(

. ٢٧٧، ص   ٤ج  : وفيـات األعيـان البـن خلكـان       . ٤٢٦، ص   ٢٤ج  : ذيب الكمال للمـزي   
.الصدر٢١٢، ص ١ج : رمحه اهللالكىن واأللقاب للشيخ عباس القمي 

ــزي  ) ٢( ــال للم ــذيب الكم  : ــبالء  . ٤٢٦، ص ٢٤ج ــالم الن ــري أع ــذيب . ٤٨، ص ٧ج : س 
.٣٩، ص ٩ج : التهذيب البن حجر
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مماتهبعدحىتإسحاقابنحماربةعلىالتعاهد: الثالثةاملسألة

 

بعـد صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        األكرمالنيبسريةعلىشنتاليتاحلملةتنتِهمل
، هـشام ابـن مـن كلاالتالعبعلىتعاقببل،إسحاقبنحممدمصنفهاوفاة

.احلاضرانوقتيفاحملققنيوبعض، احلفاظوبعض

الـرواة مـن ثالثـة عنـه روى،  ربـه جـوار إىلإسـحاق بنحممدانتقلفبعدما
:ِمنكلوهم

.بكريبنيونس. ١

.البكائياهللاعبدبنزياد. ٢

.احلراينسلمةبنحممد. ٣

ابنعنهروىوقد،  البكائياهللاعبدبنزيادإىلأيدينابنياليتالسريةوتعود
.بامسهتعرفاليومالنبويةالسريةباتتحىتهشام

، احلمـريي ،  أيـوب بـن هـشام بـن اهللاعبـد بـن   حممـد أبـو   : هـو هـشام وابن
.)١(والوفاةالنشأةواملصري، املولدالبصري، الذهلي، فرياملعا

وذا يكون قـد عاصـر اخلليفـة العباسـي           )٢(للهجرة ٢١٣ه سنة   وكانت وفات 
. هارون وابنه املأمون

            
الـوايف بالوفيـات    . ١٧٧، ص   ٣ج  : وفيـات األعيـان البـن خلكـان       : (أنظر ترمجـة ابـن هـشام      )١(

.٢٨١، ص ١٥ج : تاريخ اإلسالم للذهيب. ١٤٢، ص ١٩ج : للصفدي
.٣٠٨، ص١٠ج: البداية والنهاية البن كثري) ٢(
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ابتـداءاً مـن     عليهم السالم وما شهدته هذه الفترة من تنكيل وقتل ألهل البيت          
يف سـجن هـارون سـنني عديـدة وقتـل            عليـه الـسالم   ى بن جعفـر     حبس اإلمام موس  

وثالثة عشر من الطالبيني وقتل ابنـا زيـد بـن علـي             حسني صاحب فخ مع ثالمثائة      
.)١(وصلبهماعليه السالمزين العابدين 

فضالً عن حمنة خلق القرآن يف عـصر املـأمون وغريهـا مـن احلـوادث الـيت                 
ذف ما شاء من السرية النبويـة، ولعـل   ألقت بضالهلا على منهج ابن هشام يف ح 

علـيهم الـسالم   ما يسوء النـاس ذكـره ال يتعـدى عـن كونـه فـضائل أهـل البيـت                    

الـسلطة   االذي ال يناسب ذكرهـ    عليه السالم علي بن أيب طالب      فضائلوالسيما  
.العباسية

وقـع مـا شـرح يفوكتاب،  وملوكهامحريأنسابيفكتاب(منهامصنفاتله
فـضال  ،  التيجـان وكتـاب ،  األنبيـاء قـصص يفوكتاب،  الغريبمنريالسأشعاريف

واعترافـه قولـه عليـه دلكبريبشكلتدوينهايفتدخلاليتالنبويةالسريةمجعهعن
.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولنسبذكرحينمابذلك

ــ إبـراهيم بـن إمساعيـل بـذكر الكتـاب هذامبتدئاهللاشاءإنوأنا: (فقال ـ
وتـارك : يقـول أنإىلــصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولولدومنــعليهما السالم 

.الكتابهذايفإسحاقابنذكرهمابعض

.ذكرفيهصلى اهللا عليه وآله وسلماهللالرسولليسمما. ١

.شيءالقرآنمنفيهنزلوال. ٢
.الكتابهذامنلشيءسبباوليس. ٣

            
.١٨٨ــ ١٨٦ص : مقاتل الطالبيني أليب الفرج األصفهاين) ١(
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.لهاًتفسريوال. ٤
.عليهاًشاهدوال. ٥
االختصارمنذكرتملا. ٦
.يعرفهابالشعرالعلمأهلمنأحداأرملذكرهاوأشعارا.٧

!.بهاحلديثيشنعبعضهاوأشياء. ٨
!.ذكرهالناسبعضيسوءوبعضها. ٩

.)١()بروايتهالبكائيلنايقرملوبعض. ١٠
فحـذف النبويـة الـسرية تدوينيفهشامابنبتدخلاحلفاظمنكثريأقرولقد

.)٢()أشعارهامنمجلةوحذفنقحها: (الصفديقالفقد.شاءمامنها

وهـذا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسـول سـرية مجـع : (خلكانابنوقال
.)٣()وخلصها

،ونقحهـا ،إسـحاق ابـن صاحباهللاعبدبنزيادمنمسعها: (الذهيبوقال
.)٤()أشعارهامنمجلةوحذف

زادو،  هـذا ألنـه ،  هشامابنسريةفيقال،  إليهنسبتوإمنا: (كثريابنوقال
.)٥()أشياءواستدرك، أماكنومرر، منهاونقص، فيها

            
الـسري واملغـازي   . ، ط مكتبة حممد علـي صـبيح، مـصر    ٢، ص   ١ج  : هشامالسرية النبوية البن    ) ١(

.من املقدمة١٥ص : البن إسحاق، بتحقيق سهيل زكار
.١٤٢، ص ١٩ج : الوايف بالوفيات للصفدي) ٢(
.١٧٧، ص ٣ج : وفيات األعيان البن خلكان) ٣(
.٢٨١، ص ١٥ج : تاريخ اإلسالم للذهيب) ٤(
.٣٠٨، ص ١٠ج : ريالبداية والنهاية البن كث) ٥(
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صـلى  اهللارسـول سريةيفالواضحالتدخلهذاأفبعد: هواملطروحوالسؤال

؛قـائق احليعيوتـض ،والطمـس احلـذف مـن اهلجمةهلذهوتعرضهااهللا عليه وآله وسلم   
بيـان فيـه كـان ) ذكـره النـاس بعـض يـسوء (ممـا كثرياأنإىلاملسلمسيطمئنكيف

يفالـسلطة يـد لعبـت الـيت اإلسـالمية الشخـصيات مـن كثرينفاقأو،  إميانحلقيقة
!.؟اتمعيفإبرازها

أيبوشـيخهم ،  هاشـم بـين اجمـاد هـو ) ذكـره النـاس بعضيسوءمما(لعلأو
صـلى اهللا   اهللارسولسريةمنوحذفهتركهإىلهشامابنفعدمما،  عليه الـسالم  طالب

!.؟عليه وآله وسلم

حقيقـة إســالم أيب  إىلكيـف ينقـاد دعـاة الــسلطة دار بـاب املـصاحل      : وعليـه 
.وذكره سيسوء شانئو علي بن أيب طالب عليه السالم-رضي اهللا عنه -طالب 


 

،االامـات دائـرة ضـمن مـصنفام يفإسـحاق ابناحلفاظبعضأدرجلقد
وأخـرى ،  بالتـدليس وأخـرى ،  ةبالقدريـ امـوه فمـرة ،  التهممنعددالهفوجهوا
أنـه بل،  إسحاقابناقترفهماأعظممنــالتشيعأيــإليهينظرونالذيبالتشيع

.وميتاحياحماربتهوراءكانالذيالوحيدالسببهو

احلـافظ منـهم ،رأيـه علـى مـن سـار     وسـائر ،  البغدادياخلطيبهؤالءومن
.)١(الناسسيدوابن، واملزي، الذهيب

            
عيـون األثـر    . ٤١٦، ص   ٢٤ج  : ـذيب الكمـال   . ٣٩، ص   ٧ج  : سري أعالم النبالء للـذهيب    ) ١(

.٢١، ص ١ج : البن سيد الناس
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عــنأمــسكوقــد«): هـــ٤٦٣ســنةاملتــوىف(البغــدادياخلطيــبقــالفقــد
،تـشيعه : (منـها ألشـياء العلمـاء مـن واحـد غـري إسـحاق ابنبرواياتاالحتجاج

.)١(»)عنهمبدفوعفليسالصدقفأما، حديثهيفويدلس، القدرإىلونسب

ابنعلىيتهجمالبعضجعلالذيالوحيدالسببهوتشيعهأنالواقعويف
بالقـدر اامهوأما،  أوالالتشيعبذكرابتدأالبغداديأنذلكيفيكفيإذ،  إسحاق
:بأمرينعنهفمدفوع

قـد وكـان صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللاسولرآللبالتشيععرفمنإنّ. ١
معتقـدا سـبيلهما غـري جيـد الفإنـه عليهمـا الـسالم   والـصادق الباقراإلمامنيصحب
.عز وجلاهللاإىلبهيتقرب

بـن اهللاعبدمسعت: إسحاقبنهارونبنموسىحدثناعقدةابنقال. ٢
.)٢(منهناسالأبعدوكان، بالقدريرمىاسحاقابنكان: (يقولمنري

مسةفتلك: والذهيبالبغدادياخلطيبقالكما) عنهمدفوعغريالصدق(كونأما
:بقولهكتابهحمكميفتعاىلاهللاوصفهمالذينصلى اهللا عليه وآله وسلمحممدآلأشياع

>BCDEFGHI<)٣(.

عنـه مـدفوع غـري الـصدق كـان فمـن ،التدليسمعالصدقيستقيمكيفمث
اخلطيـب  عندآخرمفهومللصدقيكونأنإال،  عنهاًمدفوعقطعاتدليساليكون

!.؟االبغدادي والذهيب وغريمه
            

.٢٣٩، ص ١ج : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ١(
.٤٦٨، ص ٣ج : ميزان االعتدال للذهيب. ٤٣، ص ٧ج : سري أعالم النبالء للذهيب) ٢(
.١١٩: وبة، اآليةسورة الت) ٣(
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ابـن  بـه قـام ممـا بأسـوأ إسـحاق ابنشخصية)١(احملققنيبعضعرض: ألف
دجال(بـوالثاين)٢()الكذاب(بـولاألامهحينماأنسبنومالك،عروةبنهشام

،مـصنفها لشخـصية حتلـيال واملغازيللسرياحملققيقدمكانفبينما.)٣()الدجاجلةمن
،القـارئ ذهـن يفذلكتثبيتحماوال،)زنديق(أنهعلىقدمهأحداثمنصاحبهوما

مصرمنعودتهبعدإسحاقابنعناشتهرفقد،  مالكدعوىتؤيدواملصادر: (فقال
فقـد ،التهمـة ينكـر ملإسـحاق ابـن أنويبـدو ،  باملدينـة ذلكعلىوجلدبالقدرلقولا

شـيئا يقـل مللكنـه ،  امرأتـه علـى بالكـذب عروةبنهشامامهعندمانفسهعندافع
كانـت تلـك ولكـن زنـديقا كـان أنهذلكيعينوال،  بالزندقةلهمالكاامبلغهعندما
.)٤()اوغريهالبصرةعلماءمنبالقدرالقائلنيإىلةالرواحمافظويوجههااليتالتهمة

؟ املدينـة سـكان مـن أنهأمالبصرةسكانمنأنسبنمالكأكانأدريوال
مبـا مالـك عالقةمامث؛  بالزندقةإسحاقابنليتهمفيهاالرواةاعتادهمااعتادحىت

.أنسبنمالكعلىواضحتقولهذاأليس؟ البصرةأهليقوله

ابـن سـكوت فجعـل ،يريـد حـسبما احلـدث صـياغة احملققحاوللقدــباء
البـن مالـك اـام أنحـني يف؛  القدريـة مـذهب سـببه لهمالكاامعلىإسحاق
) مالـك حـديث علـي اعرضـوا : (إسـحاق ابـن قـول سـببه كـان بالدجلإسحاق
مالكاامسببفهذا،  )الدجاجلةمندجال: (فقالالقولهذامنمالكفاستاء

            
.السري واملغازي البن إسحاق بتحقيق سهيل زكار) ١(
.٤٧١، ص ٣ج : ميزان االعتدال للذهيب) ٢(
.٤٩، ص ٧ج : سري أعالم النبالء للذهيب) ٣(
.من املقدمة١٢ص : السري واملغازي، حتقيق سهيل زكار) ٤(
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)!.للقارئاحلالةاحملققصوركمابالقدريةلهعالقةالوهوإسحاقالبنأنسنب

وهـو ) مالـك حديثعليأعرضوا: (قالحينماإسحاقابنيكنملــجيم
خروجـه بعـد أي،املنصوروزيرحمضرويف،بالريكانحينماقالهوإمنا،املدينةيف

.والريغدادوبوالكوفةاإلسكندريةإىلوتوجههاملدينةمن

لـيس ولكـن ،عقائـديا كانإسحاقوابنمالكبنياخلالفأنعلىيدلوهذا
مـستدال ،القـارئ ذهـن يفذلـك تثبيـت وحـاول ،احملقـق فهمكما،بالقدريةالعتقاده
كـان وإمنـا ،  بالـدجل مالـك امـه حينمانفسهعندفاعهوعدمإسحاقابنبسكوت
والعتقـاد عليهم الـسالم  الطاهرةالنبويةلعترةلإسحاقابنلتشيعهواخلالفيفالسبب
سـنة املدينـة مـن إسـحاق ابـن إلخـراج دفعـه مماــبيانهمركماــاخلوارجبرأيمالك

والـري والكوفـة اإلسـكندرية إىلليتجـه ؛عمـره مـن الثالثنييفوهوللهجرة) ١١٥(
أنفوجـد اًكـ مالذلـك فأسـاء ) بيطارهافأنامالكحديثعليعرضواإ: (قالوهناك
يـؤمن إسـحاق بنحممدأن: الناسبنياإلشاعةهوالقولهذاإلسقاططريقةأفضل

فـال النـاس بنيالتهمةهذهوستسقطه،  مالكأحاديثميلتقييؤهلهالوهذا،بالقدرية
.الناسبنيوأحاديثهمسعتهحيفظأنمالكيستطيعمثومن، بقولهيأخذون

واضـح بـشكل إظهارهـا عـدم حاولاليتيقةاحلقهذهعناحملققتغافلوقد
لـه بـل حمـضا اًيـ علماعتبـاره ميكـن لـه آخروجهإذنللرتاعكانلقد: (قالحينما
.)١()السياسيجانبه

ىلإباإلضـافة : (فيقـول أوضـح بـشكل احلقيقـة هـذه يظهرآخرموضعويف
جماليفيعملونالذينأكثرتنالمةتلكوكانتبالتشيعاامهسرىذلك،ذلك

            
.املقدمةمن١١ص : السرية واملغازي البن إسحاق بتحقيق سهيل زكار) ١(
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أحـد يشغلمللومروانبنامللكعبدودوقدميا؛  صلى اهللا عليه وآله وسلم    النيبسرية
إىلإسـحاق ابـن كلـه هـذا فـدفع ،  ولألنـصار هاشـم لبينتقدميمنفيهاملابالسرية
.)١()حالهواشتدضاققدوكان،املدينةمغادرة

الــسريةمبــصنفاوإلــصاقهالزندقــةمــةبتثبيــتاحملقــقيكتــفملمثــــدال
جعفــرأيبإىلوتوجهــه(: فقــالبالقدريــةيــؤمنممــنكونــهتثبيــتوإمنــا؛ النبويــة
للـسلطة العباسـيني وصـول قبلالغالبيفيعرفهكانفقد،  مصادفةيتمملاملنصور

.)٢()األمرأوليفبالقدريةطيبةصالتللعباسينيكانتأنهكما
سـرى وإمنا،كلهذاإسحاقابنامامنأيضااحملققيكتِفوملكماــهاء

، بكـري بـن يـونس روايـات إىلالـشديد الـشيعي الطابعفعزى،  الثالثةلرواتهاامه
عليـا أن: (صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولعنالفارسيسلمانعنروىلكونه

.)٤()األسباطخريسبطيه(أنّكما؛ )٣()الوصينيخري
: بأنـه إسـحاق ابـن سـرية عـن فيـه دافعالذيهقولعناحملققغفلحنييف

سـرية جمـال يفيعملـون نالـذي أكثـر تنـال مةتلكوكانت،  بالتشيعاامهسرى(
.)٥()صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب

            
.١٢ص : السرية واملغازي بتحقيق سهيل زكار) ١(
.املصدر السابق) ٢(
: رمحـه اهللا  حبـار األنـوار للعالمـة الـسي         . ٢٥٣ص  : عليـه الـسالم   تفسري اإلمـام العـسكري      ) ٣(

وقــد أشــار إليــه احملقــق يف . ١٣٢، ص١ج: تفــسري الــصايف للفــيض الكاشــاين. ٢٣٣، ص١٣ج
.من املقدمة١٤ــ ١٣ص

حبـار األنـوار للعالمـة الـسي     . ٨٤ص : احملتـضر للحلـي   . ٥٩ص  : معاين األخبار للـصدوق   ) ٤(
.من املقدمة١٤ــ ١٣وقد أشار إليه احملقق يف ص . ٢٨٣، ص ٣٣ج : رمحه اهللا

.من املقدمة١٢ص : السرية واملغازي بتحقيق سهيل زكار) ٥(
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تالحقهــمفإـا ؛سـابقا النبويـة الـسرية كتـاب تالحـق التهمـة هـذه كانـت فـإذا 
ــ بكـري بنيونساتروايوصفحينمااحملققهنفسفعلكما،حاضرا التـشيع طـابع (ب
.عليهم السالموولديهعلييفصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولقوللروايته) الشديد

ــيتاألســبابعــنالواقــعيفيكــشفوهــذا ــسريةالتالعــبإىلأدتال ســيدب
احملمديـة العتـرة فـضائل كانـت واحلاضـر املاضيفبني؛  صلى اهللا عليه وآله وسلم    املرسلني

ومل،الكتـاب أذهـان علـى بـضالهلا تلقـي واألنـصار هاشموبينصلى اهللا عليه وآله وسلم   
وامليـوالت العقائديـة الرتعاتتلكمنالتحررمنالثقافاتوتعدداألزمنةتغريمينعهم
صـلى اهللا   اهللارسولسريةوحديثاقدميااألقالمأصحابينصفكيف:وعليه.النفسية

.حاهلمهذاوهم، ؟!هاشمبينبفضائل زخرتقديتالوهي،عليه وآله وسلم

: القولوخالصة

سـرية تناولـت الـيت املـصادر يفوردمـا كلةبصحنعتقدأنميكنالإننا. ١
أواحلـديث أوالتـاريخ علـم مـصادر يفكانـت سـواء صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       النيب

العلمـي البحـث مائـدة علـى ذلكيعرضملمااآلثاروأأو املغازي والسري   الرجال
علـيهم  الطـاهرة والعتـرة الكرميالكتاب: للثقلنيفقاًامومنهكانفما،واملوضوعي

.شبكيفهواءفهويوافقهماملوما، بهناأخذالسالم

وشــيعتهم ملــا عــرف املــسلمون علــيهم الــسالملــوال مدرســة أهــل البيــت . ٢
فــضالً عــن العلــوم لــه وســلم صــلى اهللا عليــه وآوغريهــم شــيئاً عــن ســرية رســول اهللا 

.اإلسالمية على الرغم من تعرضهم لالضطهاد على مر التاريخ

>Î  Í  Ì  ËÏÓ  Ò  Ñ  Ð<.
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٣٤٩

فهرس اآليات
الصفحةرقمهااآلية/ السورة 

البقرة

>%&'()<   

>EDCBA@?>=<;:<  

>=>?@ABCDEFGH< 

>!"#$%&'()+*< 

آل عمران

>WXYZ[\]^_`ab< 

>srtzyxwvu}|{< 

>!"#$&%'()*+<   

>?@ABCDEFGHIJK<   

>vwxyz{|}~�< 

>fghijklmnopqr< 

>SRQPONMLK JIHGFEDC< 



الشيعة والسرية النبوية...............................................................................................٣٥٠

الصفحةرقمهااآلية/ السورة 

النساء

>¶¸¹º»¼½¾¿ÀÁ<   

>ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐ< 

املائدة

>STUVWX<   

>ÐÑÓÒÔÕÖ×ØÙÚ< 

>./0123456789:<   

األنعام

>\]^_`abcdfeghij<   

>³´µ¶¸¹º»¼½¾¿ÁÀ< 

>"#$%&'(*)+,-./0<   

>NOPQRSTUVWXYZ[\< 

األعراف

>noqprstuvxwyz<   

>¥¦§¨©ª«¬®¯°±²< 

>!"#$%&'()*+,<   



٣٥١....................................................................................................................اآليات فهرس 

الصفحةرقمهااآلية/ السورة 

>ijklmn<   

>fghijklmnop< 

>¹º»¼<   

األنفال

>ÃÄÅÆÇÈÉËÊÌÍÎÏÐ<   

> .-,+*)('&%$#"!< 

التوبة

>124356789:;< 

> BA@?>=<;:<   

>qsrtuvw<   

>BCDEFGH I< 

>|}~�¡¢£¤¥<   

هود

>789:;=<>?@<   

>?@ABCDEFGIH< 
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الصفحةرقمهااآلية/ السورة 

يوسف

>¡¢£¤¥¦§¨©ª<   

>DEFGIHJKL< 

>½¾¿ÀÁÂÃ<   

الرعد

>pqrstuvwxy{z<   

اإلسراء

>BCDEFGHIJK<   

الكهف

>¦§¨< 

>123456789:<   

>{|}~�¡¢£¤¥¦§¨<   

طه

>»¼½¾¿ÀÁÂ<   

>~}|{zyxwvutsrqp<  



٣٥٣....................................................................................................................اآليات فهرس 

الصفحةرقمهااآلية/ السورة 

األنبياء

>!"#$%&'(<   

احلج

>ghijklmno<   

>123456789:;<   

>|{zyxwvutsr}~�¢¡<   

املؤمنون

>»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊ<   

الشعراء

>ÊËÌÍÎÏ<   

القصص

>./01<   

الروم

>¯°±²³´<٤
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الصفحةرقمهااآلية/ السورة 

األحزاب

>!"#$%&'(< 

>yz{|}~¡�¢£¤¥¦< 

>ØÙÚÛ< 

>ÍÎÏÐÑ<   

فاطر

>ÊËÌÍÎ< 

>!"#$%&'()*+,<   

الزمر

>VWXYZ[\]^_`<   

غافر

>½¾¿ÀÁÂÄÃÅÆÇÈÉÊÌË<   

الزخرف

>ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ<   



٣٥٥....................................................................................................................اآليات فهرس 

الصفحةرقمهااآلية/ السورة 

حممد

>abcdef g<   

احلشر

>pqrstuvw<   

اجلن

>345678 9<   

املطففني

>0143256987:;<=>?<   

اهلمزة

>LMNOPQRS< 





٣٥٧

فهرس األحاديث
الصفحةحديثال

ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمقال رس
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الصفحةحديثال

  
  
  
  
  
  

قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٥٩..............................................................................................................األحاديث فهرس 

الصفحةحديثال

  
  
  
  
  
  

قالت فاطمة الزهراء عليها السالم
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الصفحةحديثال

عليه السالماإلمام زين العابدينقال 
  

قال اإلمام حممد الباقر عليه السالم
  
  
  

عليه السالمالصادقجعفر االمام قال 
  
  
  
  
  
  

  
  

عليها السالمسيدة زينبقالت ال
  



٣٦١

أعالم ــ أ ــ
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المصادر والمراجع
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٣٩٣

¤
٥...............................................................................اإلهداء

٧......................................................................مقدمة القسم

٩......................................................................كتابمقدمة ال

:الفصل األول

نشأة علم السة النبوية

٢٣.....................نشأة التاريخ عند العرب قبل اإلسالم  :  المبحث األول
٢٣.................................؟»التاريخ«ما هو المقصود بلفظة : المسألة األولى
٢٤............................................»الخبر«و» التاريخ«معنى : المسألة الثانية

٢٥...........................................................................................التاريخ: ألف
٢٦..................................................................................التاريخ العلمي: باء

٢٦.................................................................................فلسفة التاريخ: جيم

٢٧.................»التاريخ هو الماضي الحاضر«موضوع التاريخ : المسألة الثالثة
٢٨.............................................علم التاريخ عند العرب: المسألة الرابعة

٣٠.............................علم التاريخ عند العربكيف تطور: المسألة الخامسة



٣٩٤ 

٣٩..............................دور اإلسالم في حركة التاريخ : المبحث الثاني
٣٩...........................................نظرة القرآن إلى الماضي: المسألة األولى
٤٠..................................عالمية التاريخ في القرآن الكريم: المسألة الثانية

كيــف ينظــر القــرآن إلــى الــسنن التاريخيــة؟ ومــا عالقــة اإلنــسان  : المــسألة الثالثــة
٤٥..........................................................................................بها؟

٤٥..................................................حقيقة سريان السنن التاريخية في األمم  : أوال
٤٨....................................تحقق الغرض اإلرشادي في عرض السنن التاريخية : ثانيا
٥٠...............................................................علّة تأخير العقوبة الجماعية : ثالثا

٥٣.................سنة التغير النفسي وارتباطها بتغير المجتمع: المسألة الرابعة
٥٤..آثار سنة االستقامة وتطبيق أحكام اهللا على الفرد واألمة: سألة الخامسةالم

٥٧........حركة التاريخ وسننه عند أهل البيت عليهم السالم                             :   المبحث الثالث     
٦٠.........حركة التاريخ وسننه عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: المسألة األولى

٦٠..................................حركة التاريخ عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : أوال
٦٢.............................السنن التاريخية عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  : ثانيا

٦٧..............حركة التاريخ وسننه عند اإلمام علي عليه السالم: المسألة الثانية
٦٨.................................................حركة التاريخ عند اإلمام علي عليه السالم  : أوال

٦٩...........................................السنن التاريخية عند اإلمام علي عليه السالم   : ثانيا
٧٠........................................ولى في نظرته عليه السالم للسنن التاريخيةالميزة األ

٧٠...........................................الميزة الثانية لنظرته عليه السالم للسنن التاريخية 
٧١.............................................................سننتشخيص نتائج ال: الميزة الثالثة

٧٤........................................الميزة الرابعة في نظرته عليه السالم للسنن التاريخية 

عليـه  حركة التاريخ وسـننه عنـد بـضعة النبـي األعظـم صـلى اهللا              : المسألة الثالثة 
وآلـــه وســـلم فاطمـــة الزهـــراء عليهـــا الـــسالم وأثـــر ذلـــك علـــى الـــوعي فـــي التـــاريخ  

٧٦.....................................................................................وتدوينه
٧٧..........................................حركة التاريخ عند فاطمة الزهراء عليها السالم : أوال

٨٧.....................................السنن التاريخية عند فاطمة الزهراء عليها السالم  : ثانيا



 

٣٩٥ 

:الفصل الثاني

السة النبوية ب الحركة والوعي والتدوين

١٠٥.......................................حركة السيرة النبوية   : لمبحث األولا
١٠٧...........................................................الوعي الفطري: النوع األول

١٠٨.........................................................الوعي المعرفي: النوع الثاني

١٠٩.....................................تدوين السيرة النبوية : المبحث الثاني
١١٠....................هو االعتقاد بوجود التدوين قبل اإلسالم وبعده: الرأي األول

عوامـل نـشوء االعتقـاد بتـأخر التـدوين إلـى منتـصف القـرن الثـاني              : الرأي الثاني 
١١٥....................................................................................للهجرة

تقــدم تــدوين الــسيرة النبويــة فــي مدرســة العتــرة النبويــة    :  المبحــث الثالــث
١٢٨...............................افة عليهم السالم على المدارس اإلسالمية ك       

١٢٨....................متى بدأ المسلمون تدوين السيرة النبوية؟: المسألة األولى

١٣١....م السالم متى بدأ التصنيف في مدرسة العترة النبوية عليه         : المسألة الثانية  

١٣٣.........تصانيف مدرسة أهل البيت عليهم السالم في عصر النبوة: المسألة الثالثة
١٣٥....................................................كتاب في علوم القرآن الكريم: الكتاب الثاني

١٣٦.....................................................................كتاب الجامعة : الكتاب الثالث

١٣٧.........................................................................كتاب الجفر: الكتاب الرابع

١٣٩.....................................................................كتاب الديات: الكتاب الخامس

١٣٩..................................................................كتاب الصحيفة: الكتاب السادس

ل اهللا تصانيف مدرسـة أهـل البيـت علـيهم الـسالم بعـد وفـاة رسـو              : المسألة الرابعة 
١٤٠..............................................................صلى اهللا عليه وآله وسلم

١٤٠....................................................مصحف فاطمة عليها السالم  : الكتاب األول

١٤٢...رضي اهللا عنه) الفارسي(كتاب الصحابي المنتجب سلمان المحمدي  : الكتاب الثاني

١٤٢............................كتاب الصحابي المنتجب أبي ذر الغفاري رضي اهللا عنه: الكتاب الثالث



٣٩٦ 

١٤٣..ب أبي رافع مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم                          كتاب الصحابي المنتج           :  الكتاب الرابع    

١٤٤..........كتاب الصحابي الشهيد حجر بن عدي الكندي رضي اهللا عنه   : الكتاب الخامس

١٤٥..............................كتاب التابعي علي بن أبي رافع رضي اهللا عنه   : اب السادسالكت

١٤٥...........................كتاب التابعي عبد اهللا بن أبي رافع رضي اهللا عنه   : الكتاب السابع

١٤٦.......) هـ ٦٠توفي سنة  (كتاب التابعي الشهيد ميثم التمار رضي اهللا عنه  : ب الثامنالكتا

١٤٧..............................كتاب التابعي أبي األسود الدؤلي رضي اهللا عنه: الكتاب التاسع

١٤٧..)هـ٧٠توفي سنة (كتاب التابعي المجاهد سليم بن قيس الهاللي رضي اهللا عنه : الكتاب العاشر

كتــاب التــابعي محمــد ابــن اإلمــام علــي أميــر المــؤمنين عليــه الــسالم     : الكتــاب الحــادي عــشر 
١٤٩.......................................................) هـ ٧٣توفي سنة  (حنفية  المعروف بابن ال

١٤٩.............................كتاب التابعي الحارث الهمداني رضي اهللا عنه               :  الكتاب الثاني عشر  

١٥٠.....................)أبو حمزة الثمالي(بن دينار  كتاب التابعي ثابت : الكتاب الثالث عشر

١٥٠..............) هـ٩٤توفي سنة  (كتاب التابعي الشهيد سعيد بن جبير   : الكتاب الرابع عشر

١٥٢......) هـ١٠٠توفي  (التابعي الحسن بن محمد بن الحنفية   كتاب : الكتاب الخامس عشر

١٥٢..............................)هـ٩٦توفي (كتاب التابعي زيد بن وهب الجهني : الكتاب السادس عشر

١٥٢....)هـ١٠٠توفي سنة (كتاب التابعي أصبغ بن نباتة المجاشعي رضي اهللا عنه : ع عشرالكتاب الساب

الصحيفة الـسجادية لإلمـام علـي بـن الحـسين بـن علـي بـن أبـي طالـب                  : الكتاب الثامن عشر  
١٥٣...................................................................) هـ٩٥توفي سنة  (عليهم السالم 

رسالة الحقوق لإلمام علي بن الحسين بـن علـي بـن أبـي طالـب علـيهم        : الكتاب التاسع عشر  
١٥٤.................................................................................................السالم

بــن الحــسين بــن علــي بــن أبــي طالــب مناســك الحــج، تــصنيف اإلمــام علــي : الكتــاب العــشرون
١٥٤.........................................................................................عليهم السالم

كتـاب الزهـد، تـصنيف اإلمـام علـي بـن الحـسين بـن علـي بـن أبـي                : الكتاب الحـادي والعـشرون    
١٥٤.................................................................................طالب عليهم السالم

الجـامع فـي الفقـه، تـصنيف اإلمـام علـي بـن الحـسين بـن علـي بـن                 : الكتاب الثاني والعشرون  
١٥٥............................................................................أبي طالب عليهم السالم 

بـي طالـب   كتاب األحاديث، لإلمـام علـي بـن الحـسين بـن علـي بـن أ             : الكتاب الثالث والعشرون  
١٥٥.........................................................................................عليهم السالم

تفسير القرآن الكريم، تصنيف اإلمام محمد بـن علـي بـن الحـسين     : الكتاب الرابع والعشرون  
١٥٥........................................) هـ١١٤توفي سنة  (بن علي بن أبي طالب عليه السالم   



 

٣٩٧ 

١٥٦...........................................تفسير القرآن الكريم: أ ـ الكتاب الخامس والعشرون

١٥٦.....وهو مجموعة من أحاديث اإلمام الباقر عليه السالم : ب ـ الكتاب السادس والعشرون

١٥٦.......................................................................ج ـ الكتاب السابع والعشرون

١٥٦.......................................................................د ــ الكتاب الثامن والعشرون

لة اإلمـام البـاقر عليـه الـسالم إلـى سـعد بـن عبـد الملـك          رسـا : هـــ ـ الكتـاب التاسـع والعـشرون     
١٥٦.................................................................................................األموي

كتاب المجموع تصنيف الشهيد زيد بن علي بـن الحـسين بـن علـي بـن أبـي          : الكتاب الثالثون 
١٥٧...............................................................)هـ ١٢٢توفي (طالب عليهم السالم 

١٥٧......................................كتاب قراءة علي عليه السالم: الكتاب الحادي والثالثون

١٥٧..........................................................كتاب الصفوة: الكتاب الثاني والثالثون

كتاب التوحيد تصنيف اإلمام جعفر بن محمد الصادق بن محمد  : الكتاب الثالث والثالثون  
١٥٧.............) هـ١٤٨توفي سنة  (بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم     

١٥٨....ب األهليلجة في التوحيد تصنيف اإلمام الصادق عليه السالم                                 كتا :  الكتاب الرابع والثالثون        

١٥٨..........كتاب األهوازية تصنيف اإلمام الصادق عليه السالم : الكتاب الخامس والثالثون

١٥٨........كتاب الجعفريات تصنيف اإلمام الصادق عليه السالم  : الكتاب السادس والثالثون

أسـبقية مدرسـة أهـل البيـت علـيهم الـسالم فـي تـدوين الـسيرة                  : المسألة الخامـسة  
١٦٤........................................النبوية وكتابة التاريخ الفلسفي والتحليلي

١٦٤.....................................................................أقدم المدارس اإلسالمية : أوال

١٦٤..............................................اإلختالف فيمن أول من صنف في المغازي  : ثانيا

ال دليل علـى امـتالك مدرسـة المدينـة التـي اتبعـت نهـج الـشيخين لكتـاب مـستقل فـي                 : ثالثا
١٦٧......................................................................................المغازي والسير

١٦٨.................................أسبقية مدرسة العترة تجليل الحدث التاريخي ونقده    : رابعا

١٦٩......................................................................نشوء الفكر الجبري: خامسا

١٧٣.............................................................الخلط بين الخالفة والملك : سادسا

١٧٧...............أهمية كتاب سليم بن قيس الهاللي رحمه اهللا: المسألة السادسة
١٧٧.......................................................أقوال علماء المدارس اإلسالمية فيه  : أوال

١٨٩........................عند سليم بن قيس الهاللي   منهج التاريخ النقدي والتحليلي   : ثانيا



٣٩٨ 

:الفصل الثالث

مراحل تطور علم السة النبوية خالل القرن األول والثاني للهجرة

١٩٧.....................المدارس اإلسالمية التاريخية   نشوء:  المبحث األول
١٩٩..............دور مدرسة العراق في تطور علم السيرة النبوية: المسألة األولى

ب عليه السالم في تطور علم السيرة النبويـة وإنعكـاس ذلـك    دور اإلمام علي بن أبي طال  : أوال
٢٠١..................................................................................على مدرسة الكوفة 

صــاحب أميــر المــؤمنين اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه   (دور عبيــد اهللا بــن أبــي رافــع : ثانيــا
٢١٠............................ك على مدرسة الكوفة  في تطور علم السيرة وإنعكاس ذل) السالم

٢١١......................دور مدرسة المدينة في تطور علم السيرة: المسألة الثانية
ونـشر العلـوم الـشرعية، فـضالً عـن علـم       دور مدرسة أهل البيت عليهم الـسالم فـي تعلـيم        : أوال

٢١٥......................................................................................المغازي والسير
٢٢٢.!!وتعذيب من يسأل عن دينه! ونفي! دور مدرسة الصحابة في حيرة الناس في معرفة دينهم: ثانياً

أســماء الــذين رووا أو كتبــوا فــي المغــازي والــسير خــالل      : المبحــث الثــاني 
٢٢٦............................................................القرن األول للهجرة 

٢٢٦............................................................ــ سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي    ٢
٢٢٩.......................................................) هـ ٤١توفي سنة  (ــ سهل بن أبي خثيمة   ٣
٢٣٠......................................................) هـ٩٤المتوفى سنة (ــ سِعيد بن المسيب   ٤
٥ يبوة بن الزر٢٣٢.........................................................) هـ٩٤المتوفي سنة (ر ــ ع
٢٣٤......................................................) هـ٩٧المتوفى سنة (ــ عبيد اهللا بن كَعب    ٦
٢٣٥..............................................) هـ٩٦المتوفى سنة (ــ أبان بن عثمان بن عفّان  ٧

أسـماء الـذين رووا أو دونـوا فـي علـم المغـازي والـسير فـي                : المبحث الثالث 
٢٣٦..........................................................القرن الثاني للهجرة 

٢٣٦................................................................) هـ١٠٣المتوفى سنة (ــ الشعبي  ١
٢٣٩............................................) م٧٢٥/هـ ١٠٧المتوفى سنة (ــ القاسم بن محمد  ٢
٢٤٠...........................................................) م٧٣٧/هـ١٢٠المتوفى سنة (ــ عاصم ٣
٢٤١..........................) هـ١٢٣المتوفى سنة   (بن سعد بن عبادة األنصاري        شرحِبيل بن سِعيد   -٤
٢٤٢........................................................) م٧٤٢/هـ ١٢٤المتوفى سنة (ــ الز ُّهري ٥



 

٣٩٩ 

٢٦١........................................................) م٧٤٥/هـ ١٢٧المتوفى سنة (ــ السِبيعي  ٦
٢٦٤...............................................) م٧٤٥/هـ١٢٨المتوفى سنة (ـ يعقوب بن عتبة  ٧
٢٦٥...........................................) م٧٤٧/هـ١٣٠لمتوفى سنة ا(ـ عبد اهللا بن أبي بكر    ٨
٢٦٦..................................................) م٧٤٧/هـ١٣٠المتوفى سنة(ـ يزيد بن رومان   ٩

٢٦٧....................................................) م٧٤٨/هـ١٣١المتوفى سنة (ــ أبو األسود ١٠
٢٦٨.............................................) م٧٥٢/هـ١٣٥المتوفى سنة (ـ داود بن الحسين   ١١
٢٦٩..............................................) م٧٥٨/هـ١٤١المتوفى سنة (ـ موسى بن عقْبة   ١٢
٢٧٢.................................) م٧٦٠/هـ١٤٣المتوفى سنة (ـ سليمان بن طرخان التيمي  ١٣
٢٧٤...............................................) م٧٧٠/هـ١٥٤المتوفى سنة (ـ معمر بن راِشد   ١٤
٢٧٧......................................................) م ٧٧٨/هـ١٦٢المتوفى سنة (ــ الحنيِفي  ١٥
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