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 قراءة تحلیلّ�ة لمنهج الزهري في �تا�ه 
 "المغازي النبوّ�ة"

   تحقیق د. سهیل زّ�ار

   ١إعداد: د. منى شع�ان
 ٢ق�س –المهتار  د. آس�ا       

 رسم لمنطقة في الجز�رة العر�ّ�ة (القرن الثامن المیالدّي)

 مةلمقدّ ا
وحامل  نبيّ المّي، فهي مرت�طة �أقوال تعتبر السیرة النبوّ�ة نقطة البدا�ة في دراسة التار�خ اإلسال

ة، لكونها تعتبر بدا�ة نشأة التار�خ�ّ الد�انة اإلسالمّ�ة مدخًال لدراسة سیرورة  دّ عَ . وتُ و�أفعاله ةالرسالة الدین�ّ 
التأل�ف عند المسلمین. في البدا�ة، �انت الكتا�ة حولها ال تجري على نهج معروف، وال قواعد مرسومة 

)، أقدم مدّوني السیرة. ١٠٥/٧٢٣(ت  ان األمويّ أبو سعید أ�ان بن عثمان بن عفّ  حال عندالكما هو 
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سحاق إمن ابن  ا واضح المعالم له مناهجه وقواعده ورّواده ومؤلَّفاته عند �لّ ف�ما �عد فن�  وأص�حت
 ).٢٣٠/٨٤٥) وابن سعد (ت ٢٠٧/٨٢٣) والواقدي (ت ١٥١/٧٦٨(ت

مغازي الرسول، �قوم بنقلها  علىالمجالس الخاّصة تدور  نشأت السیرة أّول ما نشأت أحادیَث في
. ثّم خطت خطوة �بیرة مع تدو�ن الُحّفاظ ما ورثوه عن الرسول ُحّفاظ الروا�ة مسندین الحدیث إلى صحا�ة

) أحد مؤّسَسْي تار�خ السیرة في ٩٤/٧١٣الصحا�ة. و�عتبر أ�ان بن عثمان وعروة بن الز�یر (ت 
) ١٢٣/٧٤١) وشرحبیل بن سعد (ت ١١٤اتبون فیها، أمثال وهب بن من�ه (ت اإلسالم، ثّم تواتر الك

 ).١٥١/٧٦٨د بن إسحاق (ت ) وتالمیذه على رأسهم محمّ ١٢٤والُزهرّي، موضوع دراستنا، (ت 
�األساس إلى �ونه أّول من وضع إطاًرا  �عودُ ة للقراءة التحلیل�ّ  االدافع وراء اخت�ار الُزهرّي مرجعً  �نّ و 

، تارً�ا لتالمیذه من �عده مهّمة الغوص ةالنبو�ّ  المغازي سیرة ورسم خطوطها العر�ضة في �تا�ه واضًحا لل
. حیث ساعده االهتمام الزمنيّ  ألحداثال في تدق�قه في تسلسُ  افي التفاصیل. وتكمن أهّمّیته أ�ًض 

الُزهرّي �ذلك في تحقیق واضح متسلسل. واشُتهر  وجهٍ �التوار�خ على تثبیت إطار السیرة النبوّ�ة تار�خ��ا ب
 ) حینما قال إنّ ٣١٠/٩٢٣على اإلسناد. وهو ما شهد له �ه �عض المؤّرخین أمثال الطبرّي ( األحادیث
سار خطوة مهّمًة حین اّتخذ اإلسناد الجمعّي �جمعه عّدة روا�ات في قّصة متسلسلة « الُزهرّي قد

أعلم «مفیًدا واعتبره �حًرا، و  عمًال ) حینما رأى في عمل الزهريّ ٢٤١/٨٥٥وابن حنبل (ت  »٣واحدة
 ».الناس

 طر�ق نم سواء والوصف الحكي في األدبيّ  �الطا�ع زهتمیّ  �كشف الُزهريّ  لنّص  ليّ األوّ  التحلیل إنّ 
. المواضع من عدد شعر أب�ات من قطًعا استعماله في أو التار�خّ�ة أخ�اره في الشعبيّ  القصص أثر

هّمیتها التار�خّ�ة والدینّ�ة واألدبّ�ة (كما سنتبّین في �حثنا هذا). وعلى وت�قى مغاز�ه جدیرة �الدراسة أل
اإلسالمّي. فهي تتناول  أساس هذه المغازي �مكن االنطالق نحو دراسات تار�خّ�ة جدیدة تثري التار�خ

 وجهٍ موّ�ة بة وأهلها وأسرة النبّي وح�اته ونزول الوحي والهجرة والخالفة وصوًال الى حكم األسرة األأخ�ار مكّ 
  والشأن.مفّصل ودقیق �اعتماد اإلسناد ما �جعلها وث�قة تار�خّ�ة دینّ�ة �الغة األهّمّ�ة 

ة أو ى مظاهر االستعماالت األدب�ّ مدى تتجلّ  إلى أيّ ة التال�ة: ه، توضع اإلشكال�ّ على هذا �لّ  و�ناءً 
 ؟وتوث�قها ةة اإلسالم�ّ �ّ التار�خ ألحداثَ افي وصفه  ) في المنهج الزهريّ Littéralitéاألود�ة (

ه�كلة المجتمع «ل إلى دراسة األوّ  ة، سنسعى في الشقّ على هذه اإلشكال�ّ  اإلجا�ة�هدف محاولة و 
والدور  ًال أوّ » قبل اإلسالم بن�ة المجتمع العر�يّ «بهدف تحدید » مجيء اإلسالم »عند«و »قبل« العر�يّ 
ة التوثیق والكتا�ة: ما بین قض�ّ «  إلىقُ ني، سنتطرّ الثا في الشقّ و . اثان�ً » ظهور اإلسالم« أّداه الذي 

التار�خ «من  و�دراسة العالقة القائمة بین �لّ » نزول القرآن وحفظه وقراءته�إثارة مسألة "» ةالقرآن والسنّ 
في المغازي  ة لمنهج الزهريّ دراسة تحلیل�ّ «الثالث واألخیر، سنسعى إلى تقد�م  وفي الشقّ ». والسیرة
�ات األود�ة ومظاهر ر�ط تجلّ «ن طر�ق استخراج م ثمّ » البن�ة والمنهج«طر�ق تحلیل ن م» ةالنبو�ّ 

 ».السیرة �القرآن
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 اإلسالم مجيء »عند«و »قبل«: : ه�كلة المجتمع العر�يّ ًال أوّ 

  قبل اإلسالم العر�يّ  المجتمعبن�ة . ١
ة اعتمدت على صلة القرا�ة ة هي بن�ة قبل�ّ في منطقة ش�ه الجز�رة العر��ّ  بن�ة المجتمع العر�يّ  إنّ 

ز هذا المجتمع في تحدید عالقتها �األفراد سواء داخل المنظومة أو خارجها. و�تمیّ  واالنتماء العصبويّ 
اها إلى األسرة ا حول النسب أو حول القبیلة بدرجة أكبر. فهو ال یلزم األسرة النواة بل یتعدّ �التفافه إمّ 

زات . و�ان من بین ممیّ ر االجتماعيّ على هذا التطوّ  ة �املة بناءً ة وقد �صل إلى درجة تكو�ن قبیلالممتدّ 
 القتل والثأر. حدّ إلى �ه ألفراده لدرجة تصل هذا المجتمع هو تعّص 

األمطار جعال  ة الم�اه وشحّ زة. فقلّ ة ممیَّ ًة �ظواهر مناخ�ّ ة خاّص ومكّ  ةً ة عامّ المنطقة العر��ّ  صفتتّ إ
من بالد الشام ومصر األقرب إلى  ة الهجرة والترحال نحو �لّ دینام�ّ  ي�امت�از وحر�تَ  انمط الع�ش بدو�� 
و�انت مدینة مّكة في ذلك الزمن أبرز مدن ش�ه الجز�رة العر�ّ�ة تجار��ا ودین��ا، وقد ارت�ط  مصادر الم�اه.

سلطة والدین والقبیلة تار�خها �النبّي إبراه�م و�ناء الكع�ة، �ما َعَرَفت نظاًما اجتماع��ا قائًما على الثروة وال
 في تحدید الوليّ  امع�ارً  وجعلته عرفت �التفافها حول انتمائها القر�شيّ  قدق�ائلها و  حیث �انت قر�ش أهمّ 

 .وخارجها ةعلى أمرها وفي توج�ه معاملتها داخل المنظومة االجتماع�ّ 
لق�ائل األخرى سواء �أفراد ا مقارنةً  اة �منح صاح�ه امت�ازً كان االنتماء إلى قبیلة قر�ش في مكّ 

ى في اللغة بین ق�ائل المر�ز وق�ائل حتّ  االختالف. وظهر ذلك اأو س�اس��  اأو اقتصاد��  ااجتماع�� 
اللهجات �انت  ذلك ال �عني �الضرورة أنّ  ولكنّ فصحى ة ها لغة عر��ّ أنّ من الضواحي. فعلى الرغم 

ف البّین الظاهر بین لغات أهل الحضر ولغات دة. و�ستط�ع دارسو علم اللغة أن �حّددوا ذلك االختالموحَّ 
وأن �جدوا لهذا « أهل ال�اد�ة و�ین لغة أهل قر�ش ولهجات غیرهم من الق�ائل، قبل اإلسالم و�عده؛

االختالف أس�ا�ه في انعزال �عض المواطن اللغوّ�ة عن الحضارة أو قر�ها منها. وفي نوع ودرجة الح�اة 
  ٤.»ة �ع�شونها هنا وهناكاالجتماعّ�ة التي �ان العرب عامّ 

ة من هذه الزاو�ة هو بهدف تفك�ك البیئة االجتماع�ّ  المجتمع العر�يّ  ن�ةَ في الواقع، إن مقار�تنا بُ 
 أنّ  اة. و�ظهر إذً معه رسالته الدین�ّ  د حامًال زت بها المنطقة قبل مجيء الرسول محمّ ة التي تمیّ والمح�ط�ّ 

ز هذا النسب والقبیلة. ولطالما تمیّ  علىة ة المتمحورة والملتفّ االجتماع�ّ  �اللحمة اثً متشبّ �ان  المجتمع العر�يّ 
رات) من جیل إلى ة (معتقدات وتصوّ ة (جاه وسلطة) و�ناه الفكر�ّ بنقل بناه االجتماع�ّ  النظام االجتماعيّ 
نیتین �حكم تداخل الب ،ما اة في منظومته صع�ة نوعً ة أو خارج�ّ محاولة تغییر داخل�ّ  آخر ما �جعل أيّ 

ن فصله، الشيء الذي یدفعنا للحدیث عن مرحلة مجيء اإلسالم وتفاعله مع هذه ل�س من الهیّ  تداخًال 
 ة.ة القبل�ّ البیئة العر��ّ 
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 د وظهور اإلسالممحمّ  والدة. ٢
نة َعبد هللا بِن َعبِد الُمطَِّلب في شهر ر��ع األّول من عام الفیل ما یوافق س ولد َأُبو الَقاِسم ُمَحمَّد بن

قبل أن ینتقل إلى العلن و�جهر بها أمام الجم�ع  ام في مدینة مّكة. بدأ في دعوته سر� ٥٧١م أو ٥٧٠
آنذاك لم  طب�عة النظام االجتماعيّ  ة والق�م التي تحملها. بید أنّ حیث سعى إلى نشر الد�انة اإلسالم�ّ 

 طرف قادة ق�ائل قر�ش لعلّ ة ما جعله �عاني من �عض المضا�قات من د�ّ ة الدعوة المحمّ ل عمل�ّ تسهّ 
ة إلى تحدید العالقات . في الواقع، سعت المنظومة اإلسالم�ّ ٥لبه أبو طالب بن عبد المطّ أبرزهم عمّ 

 ة الرا�ط العصبويّ ة (عالقة األفراد ف�ما بینهم). وحاولت تخف�ف حدّ ه) واالجتماع�ّ ة (عالقة العبد ور�ّ الدین�ّ 
و�قصد  ٦»بدأ ُ�ضعف من شأن القبیلة وُ�حّل محّلها فكرة األّمةف« وتكو�ن را�ط آخر أكبر جامع وشامل.

 ة هنا الجمع وااللتفاف حول الدین. �مفهوم األمّ 
سة لهذه األّمة، وجعل الناس متساو�ن في الحقوق والواج�ات ني اإلسالم �إرساء القواعد المؤسّ عُ 

ة لى توطید العالقة اإلنسان�ّ ووضع نظام الز�اة الذي أص�ح ر�ًنا من أر�ان اإلسالم والذي یهدف إ
ها على التعا�ش ف�ما ن طر�ق حثّ مشملها  وسعى إلى لمّ  ،نات المجتمع حینهامكوّ  ة بین �لّ واالجتماع�ّ 

بینها. واهتّم اإلسالم �ذلك منذ بدا�اته بتنظ�م العالقات العاّمة بین أفراد األّمة �المیراث والمعامالت 
م الزواج وُحّرم ال�غاء وُأب�ح التجارّ�ة والزراعّ�ة والصناعّ�ة �ا إلضافة إلى حقوق المرأة. فُحّرم وأد البنات وُنظِّ

الطالق الذي اعتبره الحدیث الشر�ف أ�غض الحالل عند هللا. و�ذلك �كون اإلسالم قد وّسع اإلطار 
ى الضّیق لحقوق اإلنسان ودعا إلى تحر�ر الناس من أسر العبودّ�ة وخّفف شیًئا من قسوة المجتمع عل

 المرأة.
من أجل  الم�ادئ والر�ائز، �انت تفرض مسألة التدو�ن والكتا�ة ضرورةً  بتلكمنظومة �هذه،  إنّ 

جماعة تؤمن �ه من أجل إلى ، �حتاج اتها. فإن �ان الدین، سوسیولوج�� المحافظة علیها وضمان استمرار�ّ 
 ته.إلى توثیق بهدف استمرار�ّ  االحیلولة دون نهایته، فهو �حتاج أ�ًض 

 ةنَّ ما بین القرآن والسُ  :ة التوثیق والكتا�ةقض�ّ  ا:ثان�ً 
 نزول القرآن وحفظه وقراءته .١

بدأ نزول القرآن الكر�م في شهر رمضان و�التحدید في لیلة القدر واستمّر ثالًثا وعشر�ن سنة. و�ان 
 ) وعليّ ٣٥/٦٥٦الرسول �أمر �كتا�ة �ّل ما ینزل وقت نزوله، ومن أبرز الكّتاب: عثمان بن عّفان (ت 

 ).٤٥/٦٦٥) وز�د بن ثابت (ت ٤٠/٦٦١بن أبي طالب (ت 
وعدا عن �تا�ة القرآن الكر�م عمل الصحا�ة على حفظه وتالوته على المسلمین، و�ان َحَفَظُته 

 إلى �سّمون �القّراء. وُتقسم ُسَور القرآن الكر�م إلى قسمین: قسم الُسَور المّكّ�ة، وقسم الُسَور المدنّ�ة نس�ةً 
                                                   

 �أحداث سق�فة «ى. ف�عد وفاة الرسول، حدث ما �سمّ اإلسالم قد أنهى مفهوم الرا�ط القبليّ  ذلك ال �عني �الضرورة أنّ  غیر أنّ   ٥
 ح المعط�ات في التراث أنّ ترجّ « �قول عزمي �شارة في هذا الصدد:و من س�حكم؟  :سؤال واحد علىالتي دارت » بني ساعدة
الطائفة، �شارة،  عزمي أنظر: ».ةة والقرا�ة، ول�س بلغة دین�ّ ة القبل�ّ نت موضوع خالف ص�غ بلغة العصب�ّ �ا خالفة النبيّ 
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 .٢٥ص، ١٩٦٣دار المعارف،  ،، القاهرةيّ العصر اإلسالم :الجزء الثاني، تار�خ األدب العر�يّ ض�ف،  شوقي  ٦



٥ 
 

المدینة المنّورة، وغالً�ا ما �انت السور المّكّ�ة تدعو إلى ع�ادة هللا األحد ونبذ ع�ادة األصنام، بینما غلب 
في الُسَور المدنّ�ة التشر�ع الدینّي والتشر�ع االجتماعّي، �مثل أسس المیراث والزواج والطالق والز�اة 

قرآن الكر�م، �ان الصحا�ة یرجعون إلى وتحر�ر الرقیق. ومتى دعت الحاجة إلى تفسیر �عض آ�ات ال
 إلى تفسیرها بنفسه. الرسول إن لم ی�ادر هو م�اشرةً 

ْلَنا الذِّْكَر َوِ�نَّا َلُه َلَحاِفُظوَن﴾ :في محكم تنز�له وجلّ  �قول هللا عزّ  مسألة ص�انة  . إنّ ٧﴿ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
�قول تعالى ذ�ره: « :ل الطبري في هذا الصدد�قو و ة �األساس. ان�ّ ة ر�ّ هي قض�ّ   وحفظهالمحتوى القرآنيّ 

ْكَر﴾ وهو القرآن ﴿َوِ�نَّا َلُه َلَحاِفُظوَن﴾ قال: و�نا للقرآن لحافظون من أن یزاد ف�ه  ﴿ِإنَّا َنْحُن نـزْلَنا الذِّ
�اطل مَّا ل�س منه، أو ینقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه، والهاء في قوله: ﴿َلُه﴾ 

الذي  ة. وهو النّص في المنظومة اإلسالم�ّ  ل للتشر�ع الدینيّ فالقرآن هو المصدر األوّ  ٨».�رمن ذ�ر الذ
على مبدأ "تفسیر القرآن �القرآن"  تقام �ه الصالة المفروضة و�رجع إل�ه في حاالت الل�س وعدم الب�ان بناءً 

ِط�ُعوا �ََّ َوَأِط�ُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا أَ  :وجلّ  وفي حاالت النزاع تحت قوله عزّ 
ِ َواْلَیْوِم  ِ َوالرَُّسوِل ِإن ُ�نُتْم ُتْؤِمُنوَن ِ�ا�َّ وُه ِإَلى �َّ ِلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن   ۚاْآلِخرِ ِمنُكْم ۖ َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ ذَٰ

ن طر�ق �المه في م. تبتدئ �ا� اإلسالميّ  ة في الشأن الدینيّ ت تراتب�ّ ة قد وضعَتْأِو�ًال﴾. فاآل�ة القرآن�ّ 
 ن طر�ق تفسیراتهم.مأولي األمر وهم العلماء  اته وأخیرً الرسول بواسطة سنّ  القرآن الكر�م، ثمّ 

ت في عهد دة وفي حقب مختلفة. فالمرحلة األولى تمّ ة �تا�ة القرآن عبر مراحل متعدّ ت عمل�ّ مرّ 
م بواسطة الكتا�ة في جر�د النخل أو في الحجارة المستو�ة والمصقولة. ى هللا عل�ه وسلّ صلّ  دالرسول محمّ 

ن طر�ق جمع مسعى من خاللها إلى ترتیب اآل�ات والسور  قدالمرحلة الثان�ة �انت في عهد أبي �كر و و 
فكانت في عهد  ا المرحلة األخیرةالقرآن �عد معر�ة ال�مامة التي قتل فیها �ثیر من حفظة القرآن. أمّ 

 صاح�ه ظهور قراءة جدیدة للنّص  قدو الجغرافّي ة ة اإلسالم�ّ مّ ألُ اع وسُّ تان وعرفت وقته بعثمان بن عفّ 
 . و�هدف تفادي التحر�ف أو التغییر، سعى عثمان إلى جمع حفظة القرآن وطلب منهم نسخ �لّ القرآنيّ 

 .إّ�اها اطق ال�عیدة من أجل تعل�م الناسرة من عهد أبي �كر لیرسلها إلى صحا�ة المنفِ االمصاحف المتو 
ذلك  و�لّ  ،القرآن من مرحلة الحفظ في الصدور إلى مرحلة الحفظ في السطور ف�كون �التالي قد مرّ 

 .اقرأ :ل �لمة نزلت في القرآنتحت وصا�ة أوّ 

 التار�خ والسیرة. ٢
ل شفه��ا، فكانت للمسلمین مقار�ة ُعِنَي المجتمع القبلّي �األّ�ام والروا�ات القبلّ�ة التي �انت ُتتداو 

فُعنیوا �أخ�ار األّ�ام والمعارك وشؤون القتال، فكان من « للتار�خ هي مقار�ة أهل الجاهلّ�ة نفسها،
شيء �مغازي الرسول، مشّددین على الدور الحر�ّي الذي اضطلع  الطب�عّي أن یهتّم �ّتاب السیر قبل �لّ 

الشعر دوًرا أساس��ا في الروا�ة الشفهّ�ة وتخّلل  أّدىكما  ٩».ر�هم�ه وأّدى إلى انتصار المسلمین في معا

                                                   
 .٩اآل�ة  سورة الحجر  ۷
 :، على الرا�ط التاليتفسیر الطبري ، جامعة الملك سعود، المصحف اإللكترونيّ    ۸

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya9.html 
 .١٤، ص١٩٥٦، دار بیروت للط�اعة والنشر، بیروت، فّن السیرةإحسان عّ�اس،   ۹

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya9.html
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حیوّ�ًة وزادها تأثیًرا. وال بّد من اإلشارة إلى أهّمّ�ة الشعر في المجتمع آنذاك، ف�ه ُحفظت  منحهاالقّصة و 
 اللغة وُعلَِّمت.

قصص األمم. وقد نّص جاء القرآن الكر�م ل�عّمق اإلحساس التار�خّي عند العرب ول�فتح أعینهم على 
القرآن الكر�م على أّن أقوال النبّي محّمد موحى بها وسیرته مثال للمسلمین �قتدون �ه. فشرع المسلمون 
بتدو�ن أقوال الرسول وأفعاله لالقتداء بها. وتحّولت أقواله ومغاز�ه إلى مصدر اعتمد عل�ه العلماء للتشر�ع 

 دوة لمن �عدهم في أقوالهم وأعمالهم.والتنظ�م. وسرعان ما صار الصحا�ة أنفسهم ق
بدأت دراسة مغازي الرسول في المدینة ضمن دراسة الحدیث، وُعني �عض المحّدثین بدراسة ح�اة 

ا غزوات لدعوة، �اسم المغازي، وتعني لغو�� األولى، �عد جهره �ا الرسول. وُسّمیت دراسات ح�اة الرسول
الرسالة �كامله. وتناقلت العرب األخ�ار والقصص عن  الرسول وحرو�ه، لكّنها تناولت في األصل عصر

المغازي وتوّسع فیها الُقّصاص وجعلوها أدً�ا شعب��ا إلى جانب األدب التقلیدّي الذي �عتمد الفصحى. 
أبناء المجتمع بتوفیره  جم�عواختلف أدب المغازي عن األدب الشعبّي التقلیدّي الذي �ان ملًكا شائًعا ل

، یتّم بدراستها اكتشاف الح�اة الذهنّ�ة والروحّ�ة لألسالف األقدمین، �ما هس�ولدارِ  هظ�ذخیرة واف�ة لحافِ 
 .١٠األولى من المجتمع ال�شريّ  الخاّص �المراحلُ�ض�ط عبرها التار�خ االجتماعّي 

 . فالروا�ة هي التي ُتظهر منزلة المحّدثین والرواة عنفي األدب الشعبيّ  ةً ا أهم�ّ وتكتسي الروا�ة أ�ًض 
غیرهم من الناس �ما أّنها تسّلط الضوء على أهّم�ة اإلسناد ودوره. و�دأ المسلمون �كتا�ة سیرة الرسول 

�ة �اإلسناد و�منزلة المحّدثین أو الرواة، فجاءت سیرته اأقواله وأفعاله)، فارت�طت ق�مة الحدیث أو الرو (
 تشر�ع.جزًءا من الّسّنة، لكونها مع الحدیث مصدر�ن هاّمین من مصادر ال

أّنها « تها فيمع الوقت جزًءا من األخ�ار التار�خّ�ة حیث تكمن أهمیّ  »روا�ات األّ�ام«وأص�حت 
ز] �األسلوب القصصّي ش�ه التار�خّي [الخالي] من أّي نظرة ها تتمیّ استمّرت في صدر اإلسالم، [وفي أنّ 

ن الكر�م من �عدها لیوصي �أّن ها تحكي وتصف بدون أن تؤول أو تستنتج. وجاء القرآأي أنّ  ١١».تار�خّ�ة
فقد نّص القرآن على أّن أقوال الرسول موحى « ألقوال الرسول ولسیرته مكانتهما الخاّصة بین المسلمین.

هم أصحاب رسالة جلیلة . ولقد شعر العرب في اإلسالم �أنّ ١٢بها وأّن سیرته َمَثٌل للمسلمین �قتدون �ه
م دوًرا تار�خ��ا. و�ذا استعرضنا نشأة الدراسات التار�خّ�ة الحظنا فالفتوحات الكبرى جعلتهم �حّسون �أّن له

أّن بدا�ات علم التار�خ عند العرب سارت في اّتجاهین أساسّیین: االّتجاه اإلسالمّي، أو االّتجاه الذي ظهر 
  ١٣».عند أهل الحدیث، واالّتجاه القبلّي، أو اّتجاه األّ�ام

عاّم، فهي ل�ست روا�ات متسلسلة  وجهٍ خضع ألحكام اإلسناد بواعُتبرت السیرة جزًءا من الحدیث ت
هي قائمة على سرد األحداث واإلكثار و  و�ر�ط بینها. قة �جمعها موضوع واحدها روا�ات متفرّ متتا�عة لكنّ 

في أحضان «في هذا الصدد، �قول إحسان عّ�اس في �تا�ة السیرة: و  من االستقراء بهدف الب�ان والتدقیق.

                                                   
  .٢٤-٢١، صاألدب الشعبيّ  صالح، أحمد رشدي،  ۱۰
 .١٦، ص٢٠٠٧مر�ز دراسات الوحدة العر�ّ�ة،  ،، بیروتنشأة علم التار�خ عند العربعبد العز�ز الدوري،   ۱۱
ِ َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا أَ «  ۱۲ وُه ِإَلى �َّ ُسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمنُكْم ۖ َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ َ َوَأِط�ُعوا الرَّ ُسوِل ِإن ُ�نُتْم ُتْؤِمُنوَن ِط�ُعوا �َّ َوالرَّ

ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر ۚ ِلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن َتْأِو�ًال  ِ�ا�َّ  .٥٩اآل�ة  ،سورة النساء ؛»ذَٰ
 .١٨ص  ،نشأة علم التار�خ عند العرب ،الدوري  عبد العز�ز،  ۱۳
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ت السیرة وترعرعت واّتخذت سمًتا واضًحا، تأّثرت �مفهومات الناس عنه على مّر التار�خ نشأ
و�ض�ف �ذلك أّنه لّما �انت السیرة  ١٤».العصور[...] فكانت تسجیًال لألعمال واألحداث والحروب

رة بها حّققت غا�ة تعرض للفرد في نطاق المجتمع، وتعرض أعماًال مّتصلة �األحداث العاّمة أو متأثّ 
، �ثیًرا ما ابتعدت عن األصل التار�خّي وأص�حت غایتها تعل�مّ�ة أو أخالقّ�ة، وقد غلب ١٥خّ�ة �ارزةتار�

 هذا اللون من الِسَیر على األدب األوروّ�ّي في العصور الوسطى (َكِسَیر القّد�سین).
اإلسالم �انت وفي حالة السیرة النبوّ�ة، فإّن الفتوحات في الجز�رة العر�ّ�ة التي انبثق عنها انتصار 

في حاجة إلى ُسّنة من سنن الرسول. لقد أراد المسلمون إجا�ات على ��فّ�ة التعامل مع األسرى والنساء 
أهل ش�ه الجز�رة، لذلك �ان  ندعلى ��فّ�ة التصّرف ومواجهة المستجّدات التي �انت غر��ة عو واألطفال، 

)، وابن شهاب الُزهرّي ١٤١موسى بن عق�ة (ت من المتوّقع، والضرورّي حّتى، أن تتحّول السیرة على ید 
نها من مفي �ّتاب المغازي األولى إلى تسجیل دقیق للمعارك الحر�ّ�ة وما دار فیها من فنون وما نتج 

 رات، �اإلضافة إلى �ونها مرشًدا إنسان��ا أخالق��ا.تغیُّ 

 ة"تحلیل�ة لمنهج الزهري في "المغازي النبو�َّ  دراسة ا:ثالثً 
، و�عد محاولة استجالء أ�عاد العالقة بین وفي وقته قبل اإلسالم ة للمجتمع العر�يّ سة بنیو�ّ �عد درا
األخیر من الدراسة المرت�ط  ى الشقّ ، یت�قّ منهما في تار�خ التوثیق اإلسالميّ  ة ودور �لّ القرآن والسنّ 

 .ةالمغازي النبو�ّ �ع في �تا�ه ومنهجه المتَّ  بنموذج الزهريّ 

  ّ؟من هو الزهري 
هو محّمد بن مسلم عبید هللا بن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن الحارث بن زهرة بن �الب بن ُمّرة 

 عامهـ ومنهم َمن قال ٥٠ في العاماإلمام أبو �كر القرشّي الُزهرّي المدنّي. أحد األعالم وحافظ زمانه. ولد 
وله نّ�ف وعشرون سنة. قیل إّن له هـ. طلب العلم في أواخر عصر الصحا�ة ٥٨ العام وفاة عائشة أي

 .١٦ه١٢٤ في العامُمسند. توّفي  نصُفهاحدیث  ين ومئتَ یألف
شتهر الُزهرّي �العلم و�فصاحة اللسان، وقد �كون السبب وراء ذلك هو رحاله إلى البدو "�عّلمهم إ

ئهم وعن التا�عین . وقد أدرك الُزهرّي عدًدا من الصحا�ة وأخذ علمه عن أبنا"و�فّقههم و�نظر في أحوالهم
 بن عمر (ت هللاعبد ) و٦١/٦٨٠األوائل، �ما تتلمذ على عدد من الشیوخ منهم عبد هللا بن جعفر (ت 

) وعروة بن الز�یر ٩٤) وسعید بن المسّیب (ت ٩٣) وأنس بن مالك (ت ٩١) وسهل بن سعد (ت ٧٣
 ١٧) وغیرهم.٩٤(ت 

�ان أحوجهم إل�ه خلفاء دمشق الذین توّثقت ولّما عاش في العصر األموّي احتاج الناس إلى علمه، و 
و�عد وفاته قال اإلمام مالك بن  »غدا �مثا�ة المستشار التار�خّي والثقافّي للبالط األمويّ « عالقته بهم حّتى

                                                   
 .۱٤، ص فّن السیرةإحسان عبّاس،   ۱٤
 .۱۲، ص المرجع نفسھ  ۱٥
 .٢٤٩-٢٢٧، ص٢٠٠٣، ١، ط ، دار الغرب االسالميّ تار�خ اإلسالم ووف�ات المشاهیر واألعالمالذهبّي،   ۱٦
 .٢٢ص، بنشأة علم التار�خ عند العر  ،الدوري  عبد العز�ز،  ۱۷
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وُذِكر عن  ».كت�ه حملت على ال�غال« وأضاف أنّ  ،»مات العلم یوم مات الُزهريّ « ) ف�ه:١٧٩أنس (ت 
  ١٨».مات الُزهرّي یوم مات، وما أحد أعلم �السّنة منه« ) قوله:١٩٨(ت اإلمام سف�ان بن عیینة 

و�عتبر الُزهرّي من مؤّسسي مدرسة المدینة التار�خّ�ة (مدرسة المغازي) ألّنه رسم منهجها الذي 
أهل ستسیر عل�ه، فقد قام �جمع مواّد أخ�ار المغازي. أخذ بروا�ات عروة بن الز�یر �عد أن تقّصى روا�ات 

السیرة  منحَ ، ثّم زاد علیها �التنسیق والترتیب والتمح�ص والتدقیق. و�ان الُزهرّي أّول من األخرى ینة المد
فأمكن القول إًذا إّن الُزهرّي « النبوّ�ة ه�كًال محّدًدا �ما یذ�ر سهیل زّ�ار في مقّدمة �تا�ه السیرة النبوّ�ة:

 كّونُ نبوّ�ة، و�مكن اعت�ار ما �ت�ه �مثا�ة وثائق ته یؤّرخ للسیرة ال�إجماع أهل زمنه والالحقین ألنّ ثقة 
  ١٩».مصدًرا للمعرفة ودلیًال للوصول إلى الحقائق التار�خّ�ة

 بین البن�ة والمنهج :مغازي الزهريّ . ١

 بن�ة مغازي الُزهريّ أ) 
التي  مغازي الُزهرّي مقتطفات غیر �املة، حّددت إطار المغازي وهّ�أت جّل الموادّ  �عضهم عتبرإ 

أقّدم «: المغازي النبوّ�ةق والواقدي ف�ما �عد. و�شیر سهیل زّ�ار في تحق�قه �تاب اعتمد علیها ابن إسحا 
للقارئ أصّح روا�ة مدّونة وأقدم أثر معروف حّتى اآلن من سیرة النبّي ومغاز�ه مع أخ�ار �عض الحوادث 

  ٢٠.»التي وقعت في تار�خ اإلسالم حّتى بدا�ة العصر األمويّ 
ترقى �المغازي التي وضعها « هیل زّ�ار قصر المّدة الفاصلة بین الُزهرّي ووفاة النبّي ق�مةو�عتبر س

  ٢١».إلى مقام ال �مكن أن یزاحمه عل�ه �تاب آخر في الثقافة اإلسالمّ�ة
وتنقسم سیرة الُزهرّي إلى فترتین زمنّیتین من ح�اة نبّي المسلمین، أّولهما الفترة المّكّ�ة التي یتناول 

 من آمنة هللاق �قبیلة قر�ش قبل اإلسالم و�زواج عبدأحداًثا �ثیرة تتعلّ  )ضمن �اب حفر زمزم(هرّي فیها الزُ 
یتزّوجها هذا  ... �ا نساء قر�ش، أّیتكنّ كان عبد هللا أحسن رجل ُرئي في قر�ش قطّ «: بنت وهب، ف�قول

ًة أّن أ�ا لحق�قّ�ة في ح�اة النبّي خاّص ثّم یتناول فترة الیتم ا .٢٢»الفتى، فتصطفي النور الذي بین عین�ه...
طالب �ان فقیر الحال ولد�ه عّدة أطفال. و�سّلط الُزهرّي الضوء على موقع النبّي الممّیز عند قبیلة قر�ش 
التي �انت تدعوه قبل اإلسالم �األمین وتضعه في مكانة سام�ة، �ما یر�ط بین صفات الرسول وح�اة 

لیتحّدث عن عمل الرسول مع خد�جة بنت خو�لد وعن مدح الرسول لهذه  قر�ش االجتماعّ�ة قبل أن ینتقل
جة، ما �ّنا نرجع أنا وصاحبي ما رأیُت من صاح�ة أجیر خیًرا من خد�«: السّیدة صاح�ة الصفات الحمیدة

  ٢٣».ئه لنا...وجدنا عندها تحفة من حطام تخبّ  إالّ 

                                                   
 .٣٠، مقّدمة سهیل زّ�ار، صالمغازي النبوّ�ةالُزهرّي،   ۱۸
 .٢٢، صالمرجع نفسه  ۱۹
 .٢٢، صالمرجع نفسه  ٢٠
 .٣٢ص الُزهرّي،  ٢١
  .٣٩، صالمرجع نفسه  ٢٢
 .٤٢، صالمرجع نفسه  ٢٣
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ادّي وزواج الرسول منها ووالدة بناته األر�ع االجتماعّي واالقتصخد�جة و�ذ�ر الُزهرّي ف�ما �عد وضع 
وابنه القاسم، ثّم ینتقل إلى فترة الخالء في حّراء ونزول الوحي. و�عد نزول الوحي ینتقل الُزهرّي إلى 

 إلى نبذ ع�ادة األوثان �ما یتناول أّول المؤمنین �اإلسالم، هللالحدیث عن نشر اإلسالم ودعوة رسول 
هاد قر�ش للمسلمین، و�هذا �ختم الفترة المّكّ�ة لینتقل إلى بدا�ة اإلسالم في و�توّقف للحدیث عن اضط

 المدینة.
إًذا، مع االنتهاء من الفترة المّكّ�ة یتناول الُزهرّي الفترة المدنّ�ة من ح�اة الرسول، فیبدأ �سرد أحداث 

ود إلى الرسول، ومن ثّم نظرة الیه علىالهجرة إلى المدینة وتار�خها وظروف وصوله إلیها، �ما یتوّقف 
تحو�ل القبلة إلى الكع�ة وفرض الص�ام وز�اة الفطر. وتكّر ابتداًء من هذه المرحلة س�حة الوقعات 

 :وهي �التالي ٢٤التار�خيّ  تسلسلهاوالغزوات �حسب 

 .غزوة الحدیبّ�ة 
 .وقعة بدر 
 .وقعة هذیل �الرج�ع 
 .وقعة بني النصیر 
 .وقعة أُحد 
 وقعة األحزاب و�ني قر�ظة. 
 ر.بوقعة خی 
  ّة.فتح مك 
 .غزوة الفتح 
 .وقعة ُحنین 
 .من هاجر إلى الح�شة 
 .حدیث الثالثة الذین ُخّلفوا 
 .األوس والخزرج 
 .حدیث اإلفك 
 .حدیث أصحاب األخدود 
 .حدیث الكهف 
 .بن�ان بیت المقدس 
 .بدء مرض الرسول 

                                                   
  .أنظر الملحق  ٢٤
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 �حسب التال�ة األقسام إلى متنقس التي النبيّ  �عد ما مرحلة إلى السرد ینتقل المسلمین نبيّ  وفاة ومع
 :التار�خيّ  ورودها

 .ب�عة أبي �كر في سق�فة بني ساعدة 
 .قول عمر في أهل الشورى 
 ستخالف أبي �كر (عمر).إ 
 .ب�عة أبي �كر 
 ومعاو�ة. عليّ  غزوة ذات السالسل وخبر 
  ّاج بن عالط.حدیث الحج 
  ّاس.والع�ّ  خصومة علي 
 .حدیث أبي لؤلؤة قاتل عمر 
 .حدیث الشورى 
 زوة القادسّ�ة وغیرها.غ 
 .تزو�ج فاطمة رحمة � علیها 

 فلم ،للتسلسل التار�خيّ  اتدو�ن األحداث احترامً  على الُزهريّ  حرص األقسام هذه خالل من و�ظهر
 سرد فقد. موادّ  عّدة إلى وفرزها الموضوعات تصن�ف إلى رقي بل والجمع، التدو�ن على عمله �قتصر
 اعتماد ألنّ  ،النبيّ  بدور تتعّلق لمالحظات فیها ومّهد �مح�طها ور�طها ةومتنّوع �ثیرة حوادث الُزهريّ 
 وهو واإلسالميّ  العر�يّ  التراث جمع مراحل من جدیدة مرحلة إلى �شیر التدو�ن في المنهجّ�ة هذه الُزهريّ 

 التار�خ ر�ط في الُزهريّ  أهّمّ�ة تكمن وهنا المدّونة، الروا�ة إلى الشفهّ�ة الروا�ة من االنتقال على دلیل خیر
 التسلسل على قائًما سلًسا أسلوً�ا معتمًدا األحداث الُزهريّ  ذ�ر فقد. التار�خّ�ة الروا�ة خالل من �األدب
 دقیق وتصو�ر سل�مة بلغة وذلك ،�ه المح�طة والس�اسّ�ة االجتماعّ�ة �األوضاع الرسول ح�اة را�ًطا الزمنيّ 

 .اإلسناد من و�كثار لألحداث
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 زي الزهريّ منهج مغاب) 
 مثًال  فذ�ر. حصولها �حسب األحداث تسلسل واحترم مغاز�ه في التار�خيّ  المنهج الُزهريّ  عتمدإ 
 النبيّ  ح�اة من المّكّ�ة الفترة إلى تطّرق  �ما اإلسالم، قبل وح�اته النبيّ  أسرة وأحوال وأهلها مّكة أخ�ار
 عصر نها�ة حّتى اإلسالم تار�خ عن تحّدث ثمّ  المدنّ�ة المرحلة �عدها من وذ�ر الهجرة زمن إلى وصوًال 
 خیبر، وقعة بدر، وقعة( الرسول خاضها التي المعارك �عض على الُزهريّ  توّقف وقد. الراشدین الخلفاء

 الرسول أّ�ام ٢٥والنشاطات والوفادات السفارات عن الحدیث إلى �اإلضافة ،...)األحزاب، وقعة أحد، وقعة
 في حدث ما إلى وصوًال  أكمل بل المرحلة هذه على التار�خيّ  السرد تهِ ین لم ذ�رنا، و�ما. وفاته حّتى

 .األموّ�ة األسرة حكم تأس�س إلى وصوًال  الصّدیق �كر أبي و��عة ساعدة بني سق�فة
 في وفتاوي  أسئلة عن إجا�ات عن ع�ارة الكتا�ة جاءت بل السیرة لكتا�ة خّطة الُزهريّ  �ضع لم

 ز�د قبل أسلم أحًدا علمنا ما: �الرسول آمن من أّول عن الُزهريّ  ُسئل«: ه�قول مترا�طة، تار�خّ�ة مواض�ع
في  ٢٦».هللا رحمهما وعمر �كر أبو رجلین غیر قومه أشراف من یت�عه ولم« أضاف ثمّ  ».حارثة بن

 ومن. للناس و�خراجها الحقة فترة في المواض�ع هذه بتصن�ف ،تالمیذه أحد أو رّ�ما، الُزهريّ  قامالحق�قة، 
 اسم تحت اإلجا�ات جمع الذي هو الُزهرّي، تلمیذ ،)١٥٣ ت( راشد بن َمْعَمر �كون  أن لمرّجحا
 .التوض�حّ�ة اإلضافات �عض مع» السیرة« أو» المغازي «

 ونوعّ�ة التار�خيّ  الثقافيّ  المستوى  رصد �مكن اإلسالمّي، التار�خ في األثر ال�الغة السیرة هذه وعبر
وصل  الذي المدّون  الوحید التار�خيّ  األثر وهو األموّي، العصر في سلمون الم فیها �حث التي المسائل

وحاول نقلها �ما هي. وهو ما جاء  التار�خّ�ة األحداث الُزهريّ  رصد وقد. األمويّ  العصر عن �امًال  إلینا
 هاجت... معاو�ة مكانه فأّمر سف�ان أبي بن یز�د توّفي ثمّ «: في حدیثه عن یز�د بن أبي سف�ان حیث قال

  ٢٧».معاو�ة على الناس اجتمع ثمّ ... ومعاو�ة عليّ  بین الحرب

 أسلوب الص�اغة واألداءت) 
 أو العلم على �حصل أن هّمه �ان فقد والتناسق، والتر�یز وال�ساطة �الوضوح الُزهريّ  أسلوب صفتّ إ

 أفضل �شيء هللا بدواع[...]  نجاة �السّنة االعتصام« :ودینّ�ة اجتماعّ�ة ضرورةحیث یرى ف�ه  األحادیث
  ٢٨.»قومكم �ه تسودوا تعّلموا وأ�ًضا العلم من

 ولم. الحق�قة�حث عن  �امل استقصاء على واحتوى  والتفاصیل �المعلومات مفعًما النّص  جاء وقد
 ولعه عنه عرف الذي هو ،و�وجٍه ضئیل الصح�ح منه روى  هلكنّ  روا�اته في الشعر الُزهريّ  یهمل

                                                   
 أنظر فهرست السفارات والوفادات والوقعات في آخر الدراسة.  ۲٥
 .٤٦، صلمغازي النبوّ�ةاالُزهرّي،    ۲٦
 .١٥٥-١٥٢، صالمرجع نفسه  ۲۷
 .٨٠، صنشأة علم التار�خ عند العربعبد العز�ز الدورّي،   ۲۸
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 والنفس مّجاجة األذن فإنّ  وأحادیثكم، أشعار�م من هاتوا« :الحدیث یروي  أن �عد �قول �ان فقد. ٢٩�الشعر
  ٣٠».َحْمَضة
 اعتمد بل �عده اسحاق ابن تلمیذه فعل �ما األّ�ام قصص وذ�ر الروائيّ  �األسلوب الُزهريّ  �كتفِ  ولم

 ووضع اإلسناد اعتمد ّنهأ �ما. ألحد یتحّیز فلم النادر ح�اده إلى إضافة عمله في والجّدّ�ة والمنطق العلم
 أحمد اإلمام �ه قال المنطلق هذا ومن. آخر من أكثر طرف نحو اإلسناد في �میل أن دون  من األخ�ار

  ٣١».إسناًدا الناس وأجود حدیًثا، الناس أحسن الُزهريّ «: حنبل بن
 جاء �الشعر ستشهاداال نّ إ حّتى األدبيّ  قالتأنّ  من خال�ة بل�غة عر�ّ�ة لغة �أّنها الُزهريّ  لغة وتمّیزت

 مضبوطة حوادثها قصصّ�ة الروا�ة و�انت. التنمیق في إ�غال على ینمّ  أن دون  من قلیلة مواضع في
 ؛٣٢»الفتح غزوة في َمْعَمر قال -الجزريّ  عثمان عن معمر عن الرّزاق عبد«: مثال الجمعّي، �اإلسناد

 بن الِمسور عن الز�یر بن عروة أخبرني :لقا الُزهريّ  أخبرني: الُزهريّ  قال معمر، عن الرّزاق عبد« أو
  ٣٣».صاح�ه منهم واحد �لّ  صّدق - الحكم بن ومروان مخزمة
 �العلم المؤّلف اهتمام انحصر فقد والم�الغة التفخ�م وعدم والتر�یز �الوضوح الُزهريّ  أسلوب صفواتّ 
 من فیرجع شبًرا، عندنا من ل�خرج الحدیث إنّ «: قال أّنه عنه وروي  األسانید، و�اعتماد األحادیث و�صّحة
 وال ُخُطمٌ  لها ل�س بها، �أتون  التي األحادیث هذه ما«: أضاف ثمّ   »- العراق من أي - ذراًعا عندهم
  ٣٤».َأِزّمة

 الثقافة في آخر �تاب یزاحمه أن �مكن ال نّص  أّنه في التار�خيّ  �منهجه المغازي  نّص  أهّمّ�ة وتكمن
 �الصدق النّص  تمّیز ذلك إلى �اإلضافة. الرسول لتار�خ مكتوب نّص  أقرب نهلكو  مكانته، على اإلسالمّ�ة

 منهج أصول وضعوا الذین المؤّرخین أوائل من الُزهريّ  اعت�ار �مكن هل إّنما. الحكم في والنزاهة القول في
 الكتا�ة في ُمستندةً  عشر التاسع القرن  في أوروّ�ا اعتمدته الذي الحدیث العلميّ  التار�خاألولى في  ال�حث

 ٣٥والتدقیق؟ والتمح�ص النقد طر�قعلى  التار�خّ�ة

                                                   
 أنظر فهرست األشعار في المالحق آخر ال�حث.  ۲۹
 .٦٨، ص١٩٤٩، ١مط�عة مصطفى الحلبي، ط ،، ترجمة حسین نصار، القاهرةالمغازي األولى ومؤّلفوهایوسف هوروفتس،   ۳۰
 .٣٤، مقّدمة زّ�ار، صالمغازي النبوّ�ةلُزهرّي، ا  ۳۱
 .٧٦، صنفسه المرجع  ۳۲
 .٥٠، ص نفسه المرجع  ۳۳
، ٢٠٠٠، ١دار الفكر المعاصر، ط ،دمشق - ، بیروتال�حث العلمّي أساسّ�اته النظرّ�ة وممارسته العملّ�ة ،رجاء وحید دو�دي  ۳٤

 .٣٢ص
 .٧٨و ٣٩، ص١٩٩٨، ١جامعة دمشق، ط ،، سور�ةيّ دراسة في منهجّ�ة ال�حث التار�خاغ، لیلى الص�ّ   ۳٥
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 تعر�ف المنهج التار�خيّ ث) 
 منهج اآلخر �عُضهمو  ٣٦االسترداديّ  �المنهج �عُضهم ودعاه التار�خيّ  المنهج العرب ال�احثون  عرف

 ."خيّ التار� ال�حث منهج" ظّلت شیوًعا وسعاأل التسم�ة لكنّ  التار�خانّي، أو الوثائقيّ  ال�حث
 المعرفة الّ�اتفعّ  من علمّ�ة الّ�ةفعّ  وهو ،هوتدو�ن حدث ما �لّ  روا�ة هو أو حدث، ما �لّ  هو والتار�خ

 لألحداث الموّثق التدو�ن �أّنه التار�خ ال�احثین �عض عّرف وقد. اإلنسان شؤون  لكلّ  ساحتها تّتسع ال�شرّ�ة
 لتأتي ناقدة، تحلیلّ�ة �طر�قة الماضي في صلتح التي الحقائق وصف ه�أنّ  اآلخر �عُضهم وعّرفه الماض�ة
 .٣٧التار�خيّ  المنهج عن فصله �مكن ال علم ه�أنّ  التعار�ف هذه خالصة
 على اعتماًدا الحدیث علم من فرًعا المسلمین العرب عند نشأ التار�خ علم �أنّ  التذ�یر من بدّ  وال

 .لتدو�نا مرحلة قبل خاّصةً  الشفهّ�ة الروا�ة وعلى الموثوقة المصادر
 �تا�ات أهّمّ�ة تأتي وهنا الحدیث، في �ما اإلسناد األولى اسُتخدم التار�خيّ  لتدو�نا قرون  وفي

 ت( والبالذري ) ٢٥٠/٨٦٤ ت( األزرقيّ  �عده من جاء ثمّ  األخ�ار، نقل في أمیًنا �ان الذي الُزهريّ 
) ٣٥٦/٩٦٧ ت( واألصفهاني) ٣٤٦/٩٥٧ ت( والمسعودي) ٢٨٤/٨٩٧ ت( وال�عقو�ي) ٢٧٩/٨٩٢
) ٣١٠/٩٢٣( الطبريّ  �عدهم من جاء ثمّ  والتار�خ، �الجغراف�ا اهتّموا الذین) ٣٨٤/١٠٤٧ ت( الند�م وابن

 الوثائق على اعتمدوا الذین) ٥٩٧/١٢٠١ ت( الجوزي  وابن) ٤٦٣/١٠٧١ ت( ال�غدادي والخطیب
 .مؤّلفاتهم في الرسمّ�ة
 والحّجة البّینة مفهوم أّكدت التي الكر�م القرآن آ�ات معظم بّینته فلقد العرب عند التار�خيّ  النقد أّما
 الكذب من الصدق تبّین ضرورة إلى أحادیثه في الرسول نّ�ه وقد. »الخبر من التثّبت« ووجوب والبرهان

 بین الزمنّ�ة الموازنة اّتخذوا العلماء لكنّ . «٣٨اإلضافات أو المنسو�ة األحادیث �عض ز�فمن  رغم�ال
 الزمنّ�ة والمحاكمة الموازنة من النمط بذلك] ٩٠٢/١٤٩٧ ت[ السخاوي  یذ�ر ما� فاستطاعوا خبر�ن

  ٣٩».ز�فها و�ظهروا وثائق ه�أنّ  یّدعي ما ینقدوا أن التار�خّ�ة
 الرواة  عن أو عن �عض �عضهم المؤّرخین نقل شجب الذي) ٨٠٨/١٤٠٦ ت( خلدون  ابن جاء ثمّ 

 :األخ�ار من نوعین بین وقواعدها التار�خيّ  النقد عملّ�ة في ومّیز تدقیق، أو تمح�ص دون من 
 الشرعّ�ة خ�اراأل . 
 الواقعات عن األخ�ار. 

 .الواقعة أو الخبر نقد عملّ�ة في واضحة طر�ًقا بذلك ورسم
 ألس�ابَ ا تقصیتهم في وتفاوتوا �السرد اكتفوا بل التعلیل إلى �سعوا لم هم�أنّ  العرب خون المؤرّ  همإتّ 

 بواسطة زمن��ا األحداث ض�ط حاول المؤّرخین من عدًدا أنّ  إلى اإلشارة من بدّ  ال ماإنّ . لحوادثا وتفسیرهم
 ).الكر�م لقرآنإلى ا استناًدا الُزهريّ  فعل كما( واللیلة والشهر �السنة توث�قها

                                                   
أصول أحمد بدر،  ؛٢٣٣، ص١٩٧١، ٣المكت�ة األنجلو المصرّ�ة، ط  ،، القاهرةالمنطق الحدیث ومناهج ال�حث، قاسممحمود   ۳٦

 .٢٣٨، ص١٩٩٤المكت�ة األكاد�مّ�ة،  ،، الدوحةال�حث العلمّي ومناهجه
 ..١٥١، صاته النظرّ�ة وممارسته العملّ�ةال�حث العلمّي أساس�ّ رجاء وحید دو�دي،   ۳۷
  . َلٰى َما َفَعْلُتْم َناِدِمیَن""َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَ�ٍإ َفَتَبیَُّنوا َأن ُتِصیُبوا َقْوًما ِ�َجَهاَلٍة َفُتْصِ�ُحوا عَ  :٦سورة الحجرات اآل�ة   ۳۸
 .١٥١ص، م.س.رجاء وحید، دو�دي،   ۳۹
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 ومظاهر ر�ط السیرة �القرآن �ات األود�ة في المنهج الزهريّ تجلّ . ٢

 أ�عاد األود�ةأ)  
نة للسیرة وحاول ر�ط سیرة الرسول �األحداث ّول من أعطى أفكاًرا واضحًة بیّ عتبر الُزهرّي أ�ُ 

الزمنّي.  ألحداثاتسلسل  ااالجتماعّ�ة والعسكرّ�ة التي �انت سائدة آنذاك معتمًدا اإلسناد الجمعّي ومحترمً 
اشدین. فجاءت وقد امتّد السرد في نّص الُزهرّي منذ ما قبل الوحي إلى ما �عد وفاة الرسول والخلفاء الر 

 لرسول والصحا�ة الشخصّي ومن ثّم الخلفاء.اق في تأر�خ األحداث متدّفقة ضمن سرد متعمّ 
 ٤٠وقد أعطى الُزهرّي �عض التوار�خ الهاّمة مثل هجرة الرسول ووقفة بدر وُأُحد والخندق وفتح مّكة

ألحداث والغزوات ونزول ال تسلسُ  ووفاة الرسول وغیرها. �ذلك مّیز بین الفترة المّكّ�ة والفترة المدنّ�ة ضمن
اآل�ات القرآنّ�ة، محّقًقا بذلك تداخًال متیًنا ما بین التار�خ واألدب. فجاء السرد األدبّي قائًما على تار�خ 

 حق�قّي محترًما تسلسل األحداث �حسب وقوعها.
رة ما قبل اإلسالم فت دّي. فهو �متّد من الجاهلّ�ة، أيومن صفات السرد في مغازي الُزهرّي أّنه اسِتعا

وفات النبّي، وصوًال إلى العهد األموّي. ومع تالحق أحداث هذا  إلى والدة الرسول، فنزول الوحي، ثمّ 
وتواجد  أدبّ�ة النّص السرديّ السرد نالحظ أمر�ن یتعّلقان �أدب السیرة و�عناصر الخطاب السردّي هما: 

 عناصر الخطاب السردّي.

  ّأدبّ�ة النّص السردي 
ع سرد الُزهرّي بتماسكه التار�خّي وقدرته على متا�عة تطّور األحداث على الرغم من الفجوات یتمتّ 

السردّ�ة الظاهرة. و�الحظ القارئ العودة تارًة إلى األحادیث وطوًرا إلى الغزوات أو إلى تفاصیل شخصّ�ة 
. ف�سرد الُزهرّي الكثیر من ح�اة الرسول في محاولة إلحكام بن�ة السرد واإلحاطة �األمور �حسب وقوعها

من الحوادث �طر�قة متسلسلة مع اإلكثار من اإلسناد، فیتطّرق مثًال إلى دور جبر�ل عند نزول الوحي 
بینما أنا أمشي سمعُت صوًتا من السماء فرفعُت رأسي فإذا الذي جاءني �حّراء «: و�خبر عن لسان النبيّ 

  ٤١.»جالًسا على �رسّي بین السماء واألرض
واإلحاطة �األحداث. ف�عد تناول  دبّ�ة السرد في نّص الُزهرّي عبر عوامل التشو�ق والتبئیرتظهر أ

ح�اة الرسول منذ والدته حّتى نزول الوحي، �كمل في سرده لینتقل في فترة الحقة للحدیث عن اضطهاد 
مین (وحده أبو قر�ش للمسلمین وعن اإلسراء والمعراج ورّدة فعل آل قر�ش الذین لم �صّدقوا رسول المسل

 �كر صّدقه لذلك سّمي �أبي �كر الصّدیق).

  ّعناصر الخطاب السردي 
لتها اعتماًدا على اتنطلق المغازي من نصوص الُزهرّي األساسّ�ة التي أجمع المؤّرخون على أص

ا مر�ز��ا لترس�خ ظهور اإلسالم على  َمْعَمر بن راشد الذي أخذ عنه الُزهرّي. وقد �انت سیرة الرسول نص�
ید الرسول محّمد بوحي من هللا. ومن خالل النصوص والسرد الذي تتضّمنه یتمّكن القارئ من الدخول في 

                                                   
 .أنظر المالحق في آخر ال�حث: فهرست التوار�خ والوقعات  ٤۰
 .٤٢، ص لمغازي النبوّ�ةالُزهرّي، ا  ٤۱
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صلب مجتمعات الجاهلّ�ة قبیل اإلسالم عبر الحوادث المروّ�ة والوصف العرضّي الذي یؤّطر المشهد 
 السردّي من دون أن �صیب �الملل.

التفاصیل السردّ�ة لیبدو السرد واقع��ا، وهو من  و�تساوى زمن الخطاب وزمن الحدث مع تكاثر
مؤّشرات األسلوب الروائّي المتسلسل حیث �كون التار�خ هو أساس الحر�ة وتطّور األحداث. فقد أورد 

وقعة أحد ثّم یوم األحزاب ثّم �انت الحدیبّ�ة ثّم الفتح �عد العمرة ثّم [...] «: في حدیثه ما یلي الُزهرّي مثًال 
 إلى حنین ثّم إلى الطائف ثّم رجع إلى المدینة ثّم أّمر أبي �كر على الحّج، ثّم حّج رسول هللا خرج النبيّ 

ها أب�ات شعرّ�ة ورجز �ستشهد الُزهرّي �أب�ات من الشعر ل�ست �كثیرة لكنّ   ٤٢».العام المقبل ثّم وّدع...
 ٤٣وصّحته. ة الحدثة إلث�ات تار�خ�ّ متداول في تلك المرحلة التار�خّ�ة وهي ضرور�ّ 

ة آنذاك. له عالقٌة �الوصف والحكي المرت�طین �الحق�ة الزمن�ّ  اتار�خ��  االُزهرّي �ذلك معجمً  واستخدم
المرت�طة �الكتاب، و�ذلك استعمل » مسطور«المرت�طة �القلم و» �سّطرون «مصطلح  حیث استعمل مثًال 

لتي �انت شائعة في عصره، ، عدا عن المصطلحات ا»حّدث«، »خّبر«، »قّص «أفعال اإلخ�ار نحو: 
(ال�سرة التمر والسرب القط�ع)؛ و�ذلك ». هذا في الجاهلّ�ة ل�مّر �جّر سر�ه ما ُ�طعم في �سرة« :كقوله
 (نزل آخر اللیل لالستراحة).» وقد عّرس«مثًال: 

 �القرآن السیرة ر�ط مظاهرب) 
 إلى وسعى ة،اإلسالم�ّ  ة�خ�ّ التار  ألحداثَ ا وصفه في الزمنيّ  التسلسل احترم قد الزهريّ  �ان إذا
 فیها ارتأى أخرى  زةً ممیّ  ةً خاص�ّ  على اأ�ًض  اعتمد فلقد ممنهجة، �طر�قة السنة محتو�ات و�سناد التدقیق

 مناس�ة �لّ  في ةالقرآن�ّ  �اآل�ات االستشهاد أمبد على الُزهريّ  المنهج سأسّ . القرآنيّ  �النّص  السیرة ر�ط
 شؤون  في هو ما ومنها الدین في هو ما منها متعّددة، آ�ات فوردت زمن��ا، وتأطیرها األحداث لتثبیت
 .٤٤﴾ِ�ِإ�َماِنِهنَّ  أَْعَلمُ  �َُّ  َفاْمَتِحُنوُهنَّ  ُمَهاِجَراتٍ  اْلُمْؤِمَناتُ  َجاَءُكمُ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها �ا﴿ :مثًال  الح�اة

 السرد خالل من الُزهريّ  ُ�ظهر هللا، د�ع للمسلمین الثاني الدینيّ  المرجع هو الرسول و�اعت�ار
 أزمنة على قارئه �عّرف وصًفا روا�اته وُ�ضّمن والحوارات، والمواقف الرؤى  مستوى  التار�خيّ  والخطاب

 هللا، رسول د�محمّ  عالقة لها وأحادیث ووقائع وغزوات وأّ�ام وألقاب وق�ائل أماكن وعلى لإلسالم سا�قة
 .٤٥�حثنا خاتمة في وردناهاأ التي المالحق في �ظهر ما وهو

 شیوعها، لعدم والعشر�ن الواحد القرن  قارئ  �عرفها ال قد وخطا�ات �ملفوظات الُزهريّ  �ستعین و�ذلك
 اإلسالم، فضاء في التار�خّ�ة الشخصّ�ات وصفت التي السردّ�ة الكتا�ة ممّیزات المغازي  خالل من فُتلمس
. بیته أهل مع وحّتى واألفراد والجند الصحا�ة نم غیره مع خاّص  وجهب الرسول بین الحوار و�ذلك

 إلى التعّرف �مكن خالله فمن عل�ه القرآنيّ  القصص أو الروائّ�ة صفة إطالق �مكن النّص  إلى و�العودة
 أ�عادها �كامل المتجّل�ة ةالق�اد�ّ  الرسول شخصّ�ة إهمال دون من  الحق�قيّ  والصحا�ة الرسول إسالم

                                                   
 .٧٥، ص نفسه المرجع  ٤۲
  أنظر فهرست األشعار في آخر ال�حث.  ٤۳
  .١٠سورة الممتحنة، اآل�ة   ٤٤
عراب واألنساب در اإلسالم، "و�ن حّدث عن األلم تقتصر دراسات الُزهرّي على المغازي النبوّ�ة، بل شملت األنساب وتار�خ ص  ٤٥

 .)٣٦١: ٣، ج حل�ة األول�اء وط�قات األصف�اءهذا" (األصبهاني،  لقلُت ال �حسن إّال 
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 إلى دائًما تدفع معرفّ�ة ماّدة تطرح التي الحكا�ا أو القصص ضروب نم ضرب إلى األخ�ار لتتحّول
 .النبيّ  سیرة عن وُ�كتب ُ�تب ما �لّ  في واالستقصاء ال�حث

 ف�سّلط الشر�ف والحدیث الكر�م القرآن في ظهرت التي الرسول شخصّ�ة رسم ل�كمّ  الُزهريّ  إنّ 
. الكر�م القرآن من أدنى بدرجة إّنما لمقّدسا الس�اق ضمن وتصّرفاته أفعاله وعلى الرسول على الضوء
 هؤالء تمّكن و��ف �جان�ه الحق�قيّ  دورهم و�صف له معاصر�ن أناس على یتوّقف �ما النبيّ  منزلة فیؤّطر

 .األولى سنواته في اّتخذها التي الصورة اإلسالم منح من ومؤمنین صحا�ة من جم�عهم
 ةوالوصف�ّ  ةالحكائ�ّ  لمهارته افً موظِّ  �القرآن والسیرة �األدب السیرة ر�ط قد الزهريّ  �كون  ذلك، على بناءً 

 ةً مهمّ  نقطةً  مستغال�  ،إ�حاءاته في الشعريّ  األدب على االعتماد طر�ق نم أو المعجم طر�ق نم سواء
 الصالة عل�ه دمحمّ  الرسول عهد من ازمن��  قر�ه هي والتي تهمشروعیّ  دتوأكّ  همقل ق�مة من رفعت

 .والسالم

 مةالخات
ما رأیُت أنّص للحدیث من « :نشأة علم التار�خ عند العرب�قول عبد العز�ز الدوري في �تاب 

ًما في « :على دور الُزهرّي في التأر�خ اقً قال معلّ فا الطبري أمّ  .»الُزهريّ  كان محّمد بن مسلم الُزهرّي مقدَّ
 .»العلم �مغازي رسول هللا وأخ�ار قر�ش واألنصار

للدراسة �تا�ه  مثاًال  خذَ اتّ و  ة مسألة األود�ة في المنهج الزهريّ ته المحور�ّ یّ عالج الموضوع في قض
 ل إلى أنّ في حقبتین مختلفتین وتوّص  ه�كلة المجتمع العر�يّ إلى ل ق في األوّ . وعل�ه تطرّ المغازي 

 ةَ همّ مما  اب نوعً ة ما صعّ تسود ف�ه روح القبل�ّ  على را�ط عصبويّ  هو اجتماع مبنيّ  االجتماع العر�يّ 
رات التي حصلت في الموضوع درس أ�عاد التغیّ  ة. بید أنّ لة في نشر رسالته الدین�ّ د المتمثّ رسول هللا محمّ 

 لمنطقة.اة والعالقات بین األفراد �عد دخول اإلسالم التر�ی�ة االجتماع�ّ 
ثیق والتدو�ن �التو  اارت�اطً  شدّ آخر أ إلى حلّ  ها الثاني، من الحقل االجتماعيّ في شقّ  ،ت الدراسةمرّ 

ج على بدا�ة نزول القرآن وحفظه ل إلى أن تعرّ والتأر�خ وعالقتهما �السیرة والقرآن حیث سعت في األوّ 
ا في الثاني فلقد بني التحلیل على أساس است�عاب العالقة الكامنة بین التار�خ . أمّ والكتابيّ  الشفهيّ 

 لتار�خ.والسیرة، أي، �كلمات أ�سط، معرفة دور السیرة في �تا�ة ا
ه زت نصَّ ، إلى نقط میّ لت الدراسة، �عد تفك�ك وتحلیل لمنهج الزهريّ الثالث، توّص  في الشقّ  اوأخیرً 
 :المدروس

 المنهج التار�خّي التعّددّي المتسلسل.إعتماد  •
 ر�ط األحداث االجتماعّ�ة والعسكرّ�ة �ح�اة الرسول. •
 إعطاء عّدة توار�خ هاّمة في ح�اة الرسول. •
 د الجمعّي وهو خطوة مهّمة نحو األخ�ار التار�خّ�ة المّتصلة.اإلسنا إعتماد •
اإلكثار من ذ�ر اآل�ات القرآنّ�ة المّتصلة �أخ�ار النبّي وهو عامل مهّم في ظهور الدراسات  •

 التار�خّ�ة.
 المعلومات من األحادیث النبوّ�ة. إستقاء •
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 اإلكثار من ذ�ر األشخاص، واألمكنة، والتفاصیل الواقعّ�ة. •
 ثر القصص الشعبّي: نظرة هرقل إلى الدین الجدید.أ ظهور •
 هتمام �أخ�ار األنب�اء الماضین و�أهل الكتاب.اال •
 ذ�ر �عض األب�ات الشعرّ�ة في األخ�ار �عیًدا عن أسلوب قصص األّ�ام. •
 الدخول في التفاصیل من دون اإلغراق فیها وخلق ملل. •
 .فن�ا أدب��ار�خّ�ة ال�حتة ور�طها �السیرة من إطار السیر التا المغازي توظ�ف لغة بل�غة و�خراج  •

 إلسالمَ افي الواقع، تناولت دراسات الُزهرّي في مجملها ح�اة الرسول، فبدأت ب�عض الحوادث السا�قة 
و�عضها یّتصل �الرسول وظروف والدته، ثّم ح�اته في مّكة من ثّم المدینة. ولم تقتصر خدمة الُزهرّي 

علم إلى صدر اإلسالم، بل "قّدم خدمة �برى  رته التار�خّ�ة ودراسته تار�خَ لدراسات التار�خّ�ة على نظا
ل من دّون العلم هو ابن شهاب وهذه وورد عند مالك بن أنس أّن أوّ  ،التار�خ بتدو�ن أخ�اره وأحادیثه"

منهج  الكتا�ة فتحت الطر�ق لآلخر�ن ما أّدى إلى �تا�ة الروا�ات التار�خّ�ة. و�ّتضح لقارئ الُزهرّي أنّ 
وأسلوب الكتا�ة وطر�قة عرض األخ�ار حّددت خطوط �تا�ة السیرة النبوّ�ة و�طارها. فقد أّدى  المغازي 

الُزهرّي دوًرا مهم�ا في ض�ط أحادیث المدینة وروا�اتها �ما أّسس المدرسة التار�خّ�ة في المدینة ووضع 
رّي في وضع الدراسات التار�خّ�ة على بدراساته الجّد�ة. وقد ساعدت روا�ات الُزه المغازي منهج �تا�ة 

 أساس ثابت، وأّدت إلى حفظ الروا�ات التار�خّ�ة األولى.
 األولى �اللغة العر�ّ�ة، اهتمامٍ  عنا�ة الُزهرّي بلغته نا�ع من اهتمام العرب منذ العصور اإلسالمّ�ة إنّ 

ِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِ���ا لََّعلَُّكْم َتْعِقُلوَن﴾، ﴿ :القرآن �قولها ةَ دة عر��ّ عّززته اآل�ة الثان�ة من سورة یوسف والمؤ�ّ 
العلوم وخاّصة علم التأر�خ  لّ فاعتماد القرآن الكر�م اللغة العر�ّ�ة دفع المسلمین إلى إتقان لغتهم ور�طها �ك

 وعلم �تا�ة السیرة وغیرها.
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر 

 .القرآن الكر�م .١
دار  ،، تحقیق سهیل زّ�ار، بیروتكتاب السیرة المغازي  ،محّمد بن إسحاق المطلبي بن إسحاق،إ .٢

 .١٩٧٨الفكر، 
)، تحقیق طه محّمد إل�هب نسَ (یُ  اإلمامة والس�اسة بن قتی�ة، أبو محّمد عبدهللا بن مسلم الدینورّي،إ .٣

 .١٩٨٥المنتظر،  دار ،الز�تي، بیروت
 .١٩٥٥، تحقیق األن�اري، القاهرة، لنبوّ�ةالسیرة ا بن هشام، أبو محّمد عبد الملك،إ .٤
، دار الفكر ،، تحقیق سهیل زّ�ار، دمشقالمغازي النبوّ�ة الُزهرّي، محّمد بن مسلم ابن شهاب، .٥

١٩٨١. 
د أبو الفضل تحقیق محمّ ، تار�خ الطبري: تار�خ الرسل والملوك ،عفر محّمد بن جر�رالطبرّي، أبو ج .٦
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 الملحق
 الفهرست األّول: فهرست التوار�خ

 
 رقم الصفحة

 ٣٧ عام الفیل (أصحاب الفیل)

 ٦٢ یوم الفرقان ←یوم بدر 

 ٥٧ یوم الشجرة ← صلح الحدیبّ�ة

 ٧٩ یوم الخندق ←یوم األحزاب 

 ١٦ لیلة العق�ة (ب�عة العق�ة)

 ١٧٥ یوم الیرموك

 ١٧٥ یوم أجنادین

 ١٧٥ یوم ب�سان

 ١٧٥ یوم فحل

 الفهرست الثاني: فهرست الدور

 رقم الصفحة 
 ١٠١ دار الندوة

 ١٤١-١٣٩ السق�فة: سق�فة بني ساعدة

 الثالث: فهرست األسواق الفهرست

 رقم الصفحة 
 ٣٨ مسجد الحرامإلى السوق حزورة (في مّكة)، ُضّم ف�ما �عد 

 ٤٠ سوق عكاظ (منذ الجاهل�ة)، مّكة
 ٤٢ ي تهامة)سوق ح�اشة (سوق ف
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 الرا�ع: فهرست القرى  الفهرست

 رقم الصفحة 
 ٣٨ قر�ة النمل

 ٥٠ الحدیبّ�ة
 ٦٣ یثرب) -غدیر األشطاط (القر�ب من عسفان  - ذي الحل�فة

 ٦٤ ذي �من
 ٥٧ حنین والطائف وتبوك

 ٧٧ ُأُحد
 ٧٨ أم�ال من المدینة) ٨حمراء األسد (على �عد 

 ٨٥ خیبر
 ١٥٨ ا)األذرح (درعا حال�� 

 ٩٤ نجد
 ٩٧ ة)برك العماد (على مقر�ة من مكّ 

 ١٢٥ نجران
 ١٥٤ وادي الس�اع

 : فهرست األسلحةالخامسالفهرست 

 رقم الصفحة 
 ٥٢ السهام

 ٣٨ السیوف
 ٧٠ الحراب

 ٧٢ الخناجر
 ١٠٢ الرماح
 ١٧٦ الدروع
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 الفهرست السادس: فهرست المساجد (على عهد رسول هللا)

 
 رقم الصفحة

 ٣٨ المسجد الحرام
 ٩٧ مسجد أبي �كر

س على التقوى" (بناه الرسول اإلثنین األّول من ر��ع األّول "المسجد الذي أسّ 
 مّر ذ�ره في سورة التو�ة .وساهم في عمارته)

١٠٤ 

 ١٠٨ مسجد الرسول �المدینة اشتراه الرسول �ماله

 السا�ع: فهرست المواشي الفهرست

 رقم الصفحة 
 ٣٨ ال�قر

 ٥١ خیلال
 ٨١ القردة والخناز�ر وال�غال

 ١٢٤ األسد

 الثامن: فهرست الق�ائل الفهرست

 رقم الصفحة 

 ٤٩ شنؤة

 قر�ش
٥٠-٤٢-٤١-٣٩-٣٨-
٧٢-٦٤-٦٢-٥٧-٥٢-
١٤٢-٩٠-٨٨-٨٧... 

 ٥٤ كنانة

 ٦٤ األوس والخزرج

 ٦٧ ان من هذیلبنو ح�ّ 

 ٧١ بنو النضیر (یهود)

 ٧٣ بنو قر�ظة

 ٧٥ بنو �كر

 ٨٧ (حلفاء الرسول)خزاعة 



٢٣ 
 

 ٨٩ قضاعة

 ٩١ هوازن وثق�ف

 ٩٥ بنو سل�م

 ١٠١ بنو الدئل و�ني مدلج

 ١٠٤ بنو عمرو بن عوف

 ١٥٠ بنو �لب و�نو القین و�نو فهر و�نو غّسان

 : فهرست األشعارالتاسع الفهرست

 رقم الصفحة 
 الَلُهمَّ إنَّ المْرَء َ�ْمَنُع رحله فامنْع ِرحاَلك

 یُبُهم ومحاُلُهم غدوا محالكال �غلَبّن صل
 
٣٧ 

 ٤٣ ال تزهدي خد�ج في محّمد           نجم �ضيء �ما ض�اء الفرقد
 ولست أ�الي حین أقتل مسلًما       على أّي جنٍب �ان في هللا مصرعي

 وذلك في ذات اإلله و�ن �شأ        ی�ارك على أوصال شلو ممزَّع
 
٦٨ 

 هذا أبر ر�نا وأطهر هذا الحمال ال حمال خیبر         
 اللهم إن األجر أجر اآلخرة         فارحم األنصار والمهاجره

١٠٤ 

 الفهرست العاشر: فهرست الوفادات 

 
 رقم الصفحة

 ٥٤-٥٣ أرسل الرسول وفًدا إلى ق�صر (الروم) و�سرى (الفرس) والنجاشي (الح�شة)
و�لقین وغسان  �عث الرسول �عثتین إلى الشام، قبلها أرسل �عثتین إلى �لب

 في مشارف الشام.
 نتدب النبّي في �عثته أبو عبیدة وأبو �كر وعمر (مرافقة الصحا�ة للح�شة).إ

١٥٠ 

 الفهرست الحادي عشر: فهرست األلقاب

 رقم الصفحة 
 ١٣٩ المدینة دار السّنة والهجرة

 ١٤ األنصار
 ١٤٢ الوزراء
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 ١٤٢ األمراء في القوم
 ١٥١ إمارة الجند

 ١٥٤ )موسم (أمیر الحجّ أمیر ال
 ١٥٥ حامل الرا�ة في الحرب منذ أّ�ام الرسول في بدر

 ١٥٧ شرطة الخمسین
 ١٧٥ توز�ع أقسام الج�ش في القادسّ�ة والخیل والرجالة والناس

 ٩٩ أسماء ذات النطاقین (هي أسماء بنت أبي �كر الصّدیق)
 ١٥٠ عمرو بن العاص، أمیر ال�عثین على الشام

 لثاني عشر: فهرست الكّتابالفهرست ا

 رقم الصفحة 
خد�جة بنت خو�لد  ورقة بن نوفل: �ان �كتب �اللغة العر�ّ�ة وهو ابن عمّ 

 ة فكتب من اإلنجیل)(تنّصر �الجاهل�ّ 
 
٤٤ 

 ٥٤ سهیل بن عمرة: �اتب للنبيّ 
 ٥٨ ة)بن أبي طالب (كان �اتب الكتاب یوم الحدیب�ّ  عليّ 

 ٩٧ قرآن أي أّنه �ان �كتب)یق (كان �قرأ الأبو �كر الصدّ 
 ١٠٣ عامر بن فهیرة (كان من �ّتاب الرسول)

 الثالث عشر: فهرست األحادیث الفهرست

 رقم الصفحة 
 ١٢٩-١٢٨ ِذ�ر بن�ان بیت المقدس

 ١٣٨-١٣٠ مرض رسول هللا
 ١٥٠-١٣٩ ب�عة أبي �كر في السق�فة

 ١٦١ ومعاو�ة خبر عليّ 
 ١٦١ طخبر الحّجاج بن عّال 

 ١٦١ اسوالع�ّ  خصومة عليّ ِذ�ر 
 ١٦٧ حدیث أبي لؤلؤة قاتل عمر

 ١٧٢ حدیث الشورى 
 ١٧٧ حدیث تزو�ج فاطمة
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 الفهرست الرا�ع عشر: فهرست الغزوات

 رقم الصفحة 
 ٦٢ وقعة بدر

 ٦٧ وقعة هذیل �الرج�ع
 ٧٦ وقعة أُحد

 ٧٩ وقعة األحزاب و�ني قر�ظة
 ٨٤ وقعة خیبر

 ٨٦ فتح مّكة
 ٨٧ غزوة الفتح
 ٩٢ وقعة حنین

 ١٥٠ غزوة ذات السالسل
اب أمر رسول هللا أسامة بن ز�د على ج�ش عمر بن الخطّ [غزوة القادسّ�ة 

 .]ي الرسول قبل االنطالق (في عهد أبي �كر)والز�یر وتوفّ 
١٧٤ 

 ١٧٤ ابغزوة الیرموك في عهد عمر بن الخطّ 
 


