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ABSTRACT
The Seerah of Prophet Muhammad (S.A.W) had been an interesting and attracting
topic for the scholars and researchers from the beginning of this chapter and is still,
as was in previous times. It is considered as the authentic history of Prophet
Muhammad (S.A.W) which reached to us and the reason for its authenticity is that
Qur’an has described a number of events of Prophet’s life in detail. Moreover, the
authenticity of this piece of history is that it has been saved and protected by the
companions of Prophets and transferred to the next generations, which is preserved in
the form of Hadith. The Islamic scholars and historians have described and discussed
the life of prophet (S.A.W) while using different approaches. We have a number of
Seerah Books in which life of prophet have been described comprehensively in detail.
In this study the researchers have used the book " السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية
 "دراسة تحليليةand have discussed the approach and methodology of the Mahdi Rizqullah
Ahmad in the book.
Keywords: Seerah, Mahdi Rizqullah Ahmad, original sources, seerah approaches.
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املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .وبعد:
فمنذ األايم األوىل لإلسالم شغُل املسلمون"بسرية الرسول هللا ﷺ فاعتنوا بتسجيل وقائعها ،ورغبوا على ذكرها دقيقة موثقة سواء يف
فللمحدثني
كتب احلديث النبوي أو يف كتب السرية أو كتب التاريخ العامة" .وظهرت اختالف مناهج العلماء يف عصورهم وختصصهم؛"
ِّ
منهج يتسم ابلضبط الشديد والتحري الدقيق لكل مانسب إىل الرسول ﷺ من قول أو"عمل .وللعلماء املرؤرخني وكتاب السرية النبوية
مناهج خمتلفة من مناهج احملدثني؛ وال غرابة يف هذا"فإن"دراسة التاريخ قد نشأت يف بيئة أهل العلم اليت كان قوام اهتمامها احلرص على
مجع احلديث النبوي"والسرية"العطرة املباركة .ولذا "احتكم األخباريون واملرؤرخون إىل مناهج احملدثني وأساليبهم يف نقل الوقائع واألحدا
التارخيية معتمدين على األسانيد والرواايت ،ولكن على حنو خيتلف يف تفاصيله وظروف تطبيقه ودوافعه عن مناهج أهل احلديث".1
والسرية النبوية هى من أهم"جماالت الدراسة اليت عين هبا علماء املسلمني قدميا وحديثا ،وستظل موضع عناية املسلمني إبذن هللا ألن
سريته  -عليه الصالة والسالم  -تطبيق عملي للتشريع الرابين وبيان"ألحكامه .ومن هنا"تعددت املصادر اليت نقلت السرية النبوية
وتنوعت مناهجها .وظهرت يف كل عصر دراسات يف السرية النبوية تتخذ طوابع خمتلفة فمنها ما حيرص على اختصار السرية ،ومنها ما
يعين ابلدروس الدينية والرتبوية املستقاة منها ،ومنها ما يطمح إىل التحقق من بعض الوقائع واألقوال" . .إىل غري ذلك".
"إن غىن السرية اليت تسجل حياة خري البشرية  -عليه الصالة والسالم -ذو أثر واضح يف تنوع النظرات واملناهج واالستنباطات ؛ فكل
قارئ للسرية جيد فيها من جوانب اإلعجاز النبوي ما يروقه .ولذا فسوف تظل السرية معيناً ال ينضب مها كثر عليه الواردون ،وهتل من
نبعه الناهلون".2

الدراسات السابقة:

مما يالحظ ىف هذا الصدد أن دراسة منهج السرية دراسة متوفرة ىف كتب السري خمتلفة ،غري أنىن مل أمتكن من العثور على أية دراسة
خاصة هبذا املوضوع ،ولذلك يُعد هذا املوضوع حيث فكرة ومضمونه ومادته جديداً ومثرياً.

تساؤالت البحث:

 هل كان منهج مهدي رزق هللا أمحد يف دراسة السرية النبوية يف كتابه" السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية" موافقاً ملنهاج
املرؤلفني يف السرية النبوية أوكان منهجه خيتلف عنهم؟
 ماذا مييز هذا الكتاب عن الكتب القدمية واحلديثة يف السرية النبوية؟

"1مهدي رزق هللا أمحد ،السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية ،مركز امللك فيصل للبحو والدراسات اإلسالمية السعودية" ،ط 1992، 1م ،ص 8

Mehdi Rizqullah Ahmad, al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’ asliyah, markaz lil bahoos w dirassat al
islamiyah al saudia.p8.

2املصدر السابق ،ص9

Mehdi Rizqullah Ahmad, al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’ asliyah .p9
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منهجية البحث:

تتبع الورقة البحثية منهج التارخيي التحليلي النقدي.

نبذة عن الكتاب:

وهذا الكتاب الذي يقدمه "السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية للدكتور مهدي رزق هللا أمحد"" ،يرتبط سلسلة املرؤلفات اليت تتخذ
من سرية املصطفى -عليه الصالة والسالم -جماال للدراسة واالستنباط .وهدف املرؤلف يف هذا العمل أن يكتب السرية النبوية معتمداً
على مصادرها األصيلة املتنوعة ،خمتاراً ماكان من الرواايت قواي ،ومناقشاً ماكان حمل نقاش وإن مشهوراً بني الناس .وقد حوى الكتاب
مادة علمية غزيرة استطاع املرؤلف من خالل منهجه املتميز أن جيمع شتاهتا ويدققها ،خصوصاً ماتناثر منها يف املصادر املتعددة ككتب
التفسري واحلديث والسري واملغازي والتاريخ والطبقات والرتاجم والفقه ،ورمبا ال جيد القارئ ذكراً لعبض كتب السرية القدمية شيئا ما أو
احلديثة ،وهذا األمر مرده إىل منهج امل رؤلف الذي التزم فيه ابالعتماد على الكتب األصلية اليت عنيت بنقل السرية عن الرواة األولني".3

نبذة عن حياة املؤلف:

هو األستاذ "الدكتور مهدي رزق هللا أمحد ،ابحث ومرؤلف يف السرية النبوية والثقافة اإلسالمية وعضو دائرة السنة والشمائل مبركز حبو
القرآن الكرمي والسنة النبوية جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية ،وخطيب مجعة السودان .ولد ىف السودان عام 1945م".
نشأ الدكتور مهدي رزق هللا أمحد وسط عائلة ،والتحق ابلدبة ىف الوالية الشمالية ،مث ابلدبة األمريية للمتوسط ،وبوادي سيدان أم درابن
للثانوية .بعد ذلك التحق جبامعة اخلرطوم ىف عام 1970م ،وحصل شهادة البكالوريس ،ىف عام 1974م سافر إىل مصر والتحق جبامعة
األزهر الشريف وحصل املاجستري الفسلفة مث الدكتوراه ىف عام 1977م".4
وعمل مدرس لغة إجنليزية بوازارة املعارف السعودية"،وعضو هيئة تدريس ىف "كلية الرتبية قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك
سعود""1976م حىت 2005م".والشيخ حاليا ابحث ومرؤلف يف السرية النبوية والثقافة اإلسالمية وعضو دائرة السنة والشمائل مبركز
حبو القرآن الكرمي والسنة النبوية – جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية السودان ،وأشرف على العديد من رسائل املاجستري والدكتوراه
مناقشتها ،وأعد وقدم برانجما إذاعيا إبذاعة الرايض -القسم األرويب – ابللغة االجنليزية أكثر من مائة حلقة .منح جائزة التميز العلمي
مرتني من جامعة امللك سعود  ،وتوىل رائسة قسم الثقافة والدراسات اإلسالمية (1403هـ – 1407هـ)".5

"3مهدي رزق هللا أمحد ،السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية ،ص5

al masdar al saabiq.p5.

 4املصدر السابق ،ص7

al masdar al saabiq p7

 5املصدر السابق ،ص7
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ومن أبرز وأهم مؤلفاته املطبوعة وغري املطبوعة:

ومن أهم مرؤلفاته" السرية النبوية يف ضوء املصادر االصلية .ترمجت الطبعة األوىل إىل اللغة األجنليزية وستطبع أن شاء هللا بلغات آخرى.
صفوة السرية النبوية يف سرية خري الربية (منشور ابلسعودية).
حركة التجارة واإلسالم والتعليم اإلسالمي يف غريب إفريقية قبل اإلستعمار وآاثرها احلضارية.
حقوق اإلنسان يف السرية والسنة النبوية (منشور ابلسودان)
مشائل ومعجزات وخصائص النيب  -ﷺ  -وأمته اإلسالمية (الشمائل احملمدية) .ومعه ملحق عن عدالة الصحابة يف الكتاب والسنة
وموقف أهل البيت من أيب بكر و عمر و عثمان رضي هللا عنهم .الثابتون على اإلسالم أايم فتنة الردة على عهد أيب بكر رضي هللا عنه،
ودورهم يف إمخادها.
ساليب الشيوعيني للوصول إىل أهدافهم يف البالد اإلسالمية ( منشور مبصر )".6

مفهوم السرية النبوية لغة واصطالحا:

السرية لغة :هي الطريقة احملمودة احلسنة .يقال :سار هبم سرية حسنة .واحلالة ،أو اهليئة اليت كون عليها اإلنسان ،كما يف قوله تعاىل:
«سنعيدها سريهتا األوىل ﴾ [طه ]۲۸:وتعين :الضرب (النوع) من السرية".7وسري سرية :حد أحاديث األوائل8وهبذا املعىن :السرية
النبوية يف اللغة ما أضيف إىل الطريقة والكيفية واهليئة واملذهب وأحاديث األوائل من السنة۔

واصطالحا:

يكون واضح من التعريف اللغوي للسرية"أهنا السنة والطريقة"اليت عرفها علماء احلديث النبوي الشريف أبهنا "كل ما أثر عن النيب ﷺ
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سرية ،سواء كانت قبل البعثة أو بعدها" .9والسرية تعين هنا أيضا" :أخبار أحاديث
الغزوات ،والسرااي ،إذا أضيفت إىل النيب حممد ﷺ ما يفعله الصحايب أو يقوله ،فيقره الرسول ﷺ".10السرية النبوية يف األصل هى
"الكتاب والسنة ،إن القرآن سريته ،وإن أقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته ،هى سريته ،ومن مث فإن هذا الكتاب وكتاب األساس يف التفسري
من سلسلة منهج مها يف سريته ،تسع الزمان واملكان واألشخاص فهي منهج متكامل متجدد ،فما وضع لإلنسان وللناس وللمكلفني إال
https://www.kiu.org/portal/site/%D8%A7%D9%84%D8%A3%AD%D9%85%D8%AF/?lang=ar .date 20-1-22.

6

 7إبراهيم أنيس وآخرون" ،املعجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة" ،ط2004 ،4م ،ص467

Ibrahim anees w akharoon, al’ moejim al waseet, maktaba al’sarooq al duliyah.p467.

 8اإلفريقي ابن منظور ،لسان العراب ،دار اجليل بريوت ،ط1997 ،1م ،مادة :سري ،ج ،3ص378
Ibn Manzoor al’ africi lisaan al’ arab, dar jael, beirut.p378

 9احسان عباس ،فن السرية ،دار الشروق ،عمان ،األردن ،ط1980 ،1م ،ص 63
10املصدر نفسه ،ص64

Ehsaan abbas, fan u al’ seerah, dar al’ sarooq, oman Jordan. P63
al masdr nafsuhu. 64
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والسرية النبوية تسعه".11

املبحث األول :مصادر املؤلف يف تدوين السرية
املطلب األول :القرآن الكرمي  ،وكتب التفاسري
 :-1القرآن الكرمي:
يف تدوين السرية النبوية ،اعتمد الدكتور مهدي رزق هللا أمحد كما هو واضح ىف مقدمة كتابه "السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية"

على القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة ،والقرآن هو أصل األصول للسرية النبوية ،فال بد ملن يبتغي تدوين"سرية النيب -ﷺ  -من
الرجوع إىل القرآن الكرمي كأهم وأكثر املصادر ثقة" أو كمصدر أساسي يف دراسة السرية النبوية .وقد ظهر ذلك"بوضوح خالل تدوينه
واستشهاده املتكرر ابآلايت القرآنية اليت أهتمت وأحاطت أبحدا السرية وحفظتها من الضياع والنسيان منذ بدء الدعوة اإلسالمية
ونزول الوحي أبول سورة من القرآن إىل آخر سورة فيه ،ال سيِّما وأن القرآن وثِّق الكثري من األحدا التارخيية الىت هلا عالقة وثيقة"ابلسرية
النبوية قبل البعثة وبعدها.
كانت اقتباسات الشيخ مهدي رزق هللا يف هذا السياق كثرية" ،فمنها ما يتعلق حبواد اترخيية ،سبقت اإلسالم ،وهلا عالقة مباشرة
ابلسرية النبوية ،ال سيِّما حادثة الفيل ،ورحالت قريش يف الشتاء والصيف ،فأوىل ِّأرخ هبا العرب وعرفت لديهم ب(عام الفيل) وارتبط
ميالد النيب ﷺ يف أغلب الروايت هبذا العام ،والثانية تتعلق برحالت قبيلة قريش الشتوية والصيفية ،وأحالفها التجارية ،وقد وثقهما
القرآن الكرمي ب"سورة الفيل" و "سورة قريش"كما استشهد املرؤلف ابلعديد"من اآلايت"القرآنية الىت وصفت الكثري من أحدا "السرية،
"فثلث القرآن الكرمي نزلت على النيب ﷺ يف مكة املكرمة وأوضحت سري أحدا السرية من نزول الوحي ،ووصف اهلجرة النبوية،
ونزلت قرابة ثلثي آايت الكرمي بعد اهلجرة" .12فحفظت الكثري من وقائع السرية ومنها بعض"غزوات الرسول ﷺ وما رافقها من أحدا
املعارك وما ترتب عليها من نتائج ،ولعلنا نستطيع ظهر ذلك يف تتبع آايت سور" آل عمران ،األنفال ،األحزاب ،التوبة"13.
جبانب ذلك القرآن هو دعوته وكتابه الذي أنزله هللا عليه ،واستدل منه الشيخ يف مواضع كثرية لرأيه وللرد على من خالفه ،لكن هذا ال
يعين استقصاء أحدا السرية ،أو كتابة التاريخ اجملرد ،بل كان غرضه لفت أنظار الناس إىل مكامن العربة من األحدا والوقائع ،من
11حوى سعيد ،األساس يف السنة وفقها ،السرية النبوية ،دار السالم لنشر والتوزيع ،ط،3ج،1ص.95و" احلجى عبد الرمجن على  ،السرية النبوية منهجية دراستها
واستعراض أحداثها" ،دار ابن كثري ،دمشق،ط1420 ،1ه ،ص34

Hawi saed al’ asaas fi al sunnah w fiqhiha al seerah al al nabiviyah, dar al salaam, li nashr w tauzee. al hujie abdur
rehman ali, al seerah al nabviyah manhajhu dirasathaa w isteraaz ahdaasehaa, dar ibn kathser dimasaq.p34

 12العلي حممد صاحل "الدولة يف عهد الرسول صلى هللا علية وسلم" ،مطبع اجملمع العلمي العراقي بغداد 1988م ،ج ،1ص10

al ali Muhammad saliah, al dawlah fi ehdi al saool salal allah alayeh wasalm, matba al majma al ilmi al Iraqi
bagdad.p10

13
نصار حسني "نشأة التدوين التارخيي عند املسلمني" ،دار املعرفة بريوت 1980م ،ص8
ِّ

Nassar hussain, nassait al tadveen al tareekhi endal al muslimeen, dar al amarifah Beirut.p8
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أجل االستفادة منها .يقول الدكتور أكرم ضياء العمري "ينبغي أن ال نتوقع ورود تفاصيل عن األحدا التارخيية يف القرآن الكرمي ،ألنه
ليس كتااب يف التاريخ ،بل هو دستور للحياة ،مث إن هناك صعوبة يف معرفة أسباب ووقت نزول كثري من اآلايت ،إما لعدم ورود رواايت
يف ذلك ،أو لتضارب الرواايت الواردة ،مما حيتاج إىل حتقيق ،لتمييز الرواايت الصحيحة أوالً ،مث إزالة التعارض ،إن وجد بعد ذلك".14

 :-2كتب التفسري:

جند يف القرآن الكرمي الكثري" من احلواد الىت ال بد من الرجوع فيها إىل كتب التفسري ،فقد اعتمد الشيخ مهدي رزق هللا أمحد على
كتب التفسري لتبني وتوضيح أحدا السرية الىت وردت يف آايت القرآن الكرمي فهي اليت تفسر وتشرح ما ورد خمتصرا يف القرآن"الكرمي،
كما أشار املرؤلف ىف كتابه "وحىت تكتمل االستفادة من القرآن الكرمي ملعرفة سرية الرسول ﷺ ،البد من الرجوع إىل كتب التفسري ابملأثور،
اليت ساقت األحاديث املسندة لتفسري اآلايت املختلفة"،وبينت الناسخ واملنسوخ ،وأسباب النزول ،مع مراعاة أن األحاديث اليت يستشهد
هبا املفسرون ليست كلها على درجة واحدة من حيث القبول؛ فمنها الصحيح واحلسن والضعيف والواهي واملوضوع .فإذن البد أن تقوم
مروايهتا وخيتار منها ما تث بت صحته ،أو يكون صاحلا لالحتجاج به ،وفقا ملعايري أئمة أهل اجلرح والتعديل ورجال احلديث .ومن أشهـر
وأوثق كتب التفسري ابملـأثـور تفسري اإلمام الطربي (ت 310هـ) ،واإلمام ابن كثري (ت ٧٧٤هـ) ،وابن اجلوزي (ت  ٥٩٧هـ)" .وقد
خلص اإلمام السيوطي (ت 911هـ) هذه التفاسري يف كتابه« :الدر املنثور يف التفسري ابملأثور» ،وحفظ لنا نصوص ما فقد أو أمهل من
هذه التفاسري".15

املطلب الثاين:كتب احلديث:

قصدت كتب احلديث جبمع أقوال النيب  -ﷺ -وأحكامه ،وأفعاله ،وتقريراته ،وصفاته اخلَلقية واخلُلقية ،وقضاايه ،وأفردت أبوااب ملغازيه
صلوات هللا وسالمه عليه ،وبعضها ملولده ومبعثه ،ونزول الوحي وكيفياته"،ونظرا لالرتباط القوي بني السنة النبوية والسرية النبوية ،فإننا
جند عدداً كبرياً من كتب األحاديث النبوية اهتمت بسرية الرسول  -ﷺ  ،-والذين ألفوا يف السنة مل ختل كتبهم غالباً من ذكر ما يتعلق
حبياة الرسول -ﷺ  -ومغازيه ،وخصائصه ،ومناقبه" .16حينما أمعن النظر إىل املصنفات اليت ألفت يف السنة ،واليت أعطت حيزاً كبرياً
لسرية الرسول لوجدان "أن موطأ اإلمام مالك (ت 179هـ) ،يقع على رأس تلك املرؤلفات ،فقد ذكر طرفاً من أخبار الرسول -ﷺ ،-
وأخبار غزواته وذكر طرفاً من حياته الشخصية".17وهناك الصحيحان للبخاري ( )256ومسلم (ت261ه) ،فقد ذكرا يف صحيحهما
14العمري أكرم ضياء الدكتور "السرية النبوية الصحيحة ،مكتبة العلوم واحلكم" ،املدينة املنورة ،ط1401 ،6ه ،ص480

al’umari akram zia daktoor, al’ seerah al’ nabviyah al’ saheeha, maktaba al’ uloom w al hikaam al madina al
amunawarah. P480

 15انظر" :مهدي رزق هللا ،السرية النبوية ىف ضوء املصادر األصلية" ،ص16

Mehdi Rizqullah Ahmad, al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’asliyah. P16

16املرصفي سعد  ،مناهج املرؤلفني يف السرية النبوية ،مرؤسسة الراين للطباعة والنشر مصر،ط ،1ص43

al’ marsafi saed, manahij al’ moalifin fi al’ seerah al’ nabiviyah, moasisah al rayhaan litabaat w al nashr masr.p43

 17املصدر نفسه ،ص47

al masdr nafsuhu.p47
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قدراً كبرياً يتعلق "خبصائص الرسول -ﷺ  -وفضائله ،وحياته قبل البعثة ،واجلهاد ،والغزوات ،والسرااي والبعو وغري ذلك من حياته
الشخصية -ﷺ  ، -مث ما ذكرته بقية الكتب السنة يف األحاديث الصحيحة عن سرية الرسول -ﷺ  -وهي :سنن أيب داود ،وسنن
الرتمذي ،وسنن ابن ماجه ،وسنن النسائي ،وهناك أيضا بعض كتب املسانيد اليت أولت سرية الرسول -ﷺ  -قدراً مهماً من األحاديث،
مثل :مسند اإلمام أمحد بن حنبل (ت 241هـ) ،وسنن الدارمي (ت255هـ) .وغري ذلك من املرؤلفات اليت ختصصت يف السنة النبوية
الشريفة مثل كتب الشمائل ،وكتب دالئل النبوة واملعجزات" .18إال أن األمر الذي جيب التنويه به" ،أن مادة السرية يف كتب احلديث
موثقة ،جيب االعتماد عليها ،وتقدميها على رواايت كتب املغازي ،والتواريخ العامة ،وخاصة إذا أوردهتا كتب احلديث الصحيحة؛ ألهنا
مثرة جهود جبارة قدمها احملدثون عند متحيص احلديث ،ونقده سنداً ومتناً ،وهذا النقد والتدقيق الذي حظي به احلديث مل حتظ به الكتب
التارخيية ،ولكن ينبغي التفطن إىل أن كتب احلديث  -حبكم عدم ختصصها-؛ ال تورد تفاصيل املغازي ،وأحدا السرية بل تقتصر على
بعض ذلك ،مما ينضوي حتت شرط املرؤلف أو وقعت له روايته ،وينبغي إكمال الصورة من كتب السرية املختصة ،يرؤدي ذلك إىل لبس
كبري" 19ومل يغفل الشيخ مهدي رزق هللا عن توظيف األحاديث الصحيحة يف كتابه السرية النبوية ووضع لنفسه منهجية واضحة جتاه
اإلستفادة عن كتب األحاديث يف الكتاب فقال "إن مروايت سرية الرسول -ﷺ  -كثرية جدا ،ولذا فقد يلحظ القارئ أن الباحث قد
أمهل طائفة من الرواايت الض عيفة اليت يكثر من روايتها بعض أهل املغازي والسري والتاريخ ،ألن هدف البحث ليس استقصاء مجيع
مروايت السرية النبوية ،بل اهلدف رسم هيكل للسرية يستوعب معظم الصحيح من مروايت السرية ،وإذا مل أجد الصحيح ذكرت مروايت
جيوز رواية احلديث الضعيف فيما دون املسائل العقدية
ضعيفة ،فيما ال يتعلق ابلعقيدة واألحكام ،ونبهت على ذلك ،ألن بعض العلماء ِّ
20
ورد ما
واألحكام الفقهية" .عرفنا فيما سبق كان األستاذ مهدي رزق هللا أمحد شديد احلرص على متحيص رواايت السرية نفسهاِّ ،
ضعف سنده ،أو اضطرب متنه ،فلم جنده أن يستشهد ابألحاديث واملروايت الضعيفة أو املوضوعة لتأكيد فكره أو موقفه ،ومن مثَّ مل
يقبل من الرواايت معارضا لدليل شرعي كلي.

املطلب الثالث :كتب السرية األويل:
بعد توسع الدولة اإلسالمية ابلفتوحات ،و"بُعد الزمن بني مصدر احلد ووقت وقوعه ووفاة الصحابة  -رضوان هللا عليه أمجعني-
واحلفظة من رواة السرية ،واتفاق املسلمني على القراءة بقرآن واحد يف كل بالد اإلسالم ،ظهرت احلاجة إىل تدوين كل ما ورد عن
الرسول -ﷺ  -من أقوال وأفعال"21
18املرصفي سعد  ،مناهج املرؤلفني يف السرية النبوية  ،ص 49
19أكرم العمري ،السرية النبوية الصحيحة ،ج ،1ص50

al masdr nafsuhu.p49
al’umari akram zia daktoor, al’ seerah al’ nabviyah al’ saheeha. P50

20انظر :مهدي رزق هللا" ،السرية النبوية ىف ضوء املصادر األصلية" ،ص12

Mehdi Rizqullah Ahmad, al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’asliyah.p12

21احلميدة سامل حممد  ،سرية النيب صلى هللا علية وسلم الفرتة املكية ،دار الشرؤون الثقافية ،بغداد 2001م ،ص15
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يعترب"ابن إسحاق يف مغازيه ،والواقدي يف مغازيه ،وابن سعد يف طبقاته أهم من مثِّل هذه الطريقة ،ألن كتبهم يف السرية النبوية حجر

األساس الذي بُنيت عليه فيما بعد ُك ُّل كتب السرية وأخبارها ،فما من سرية للنيب ﷺ إال وكاتبها يستمد معلوماته من كتب السرية
األوىل معتمدا عليها يف مجع مادته" 22ومنهم صاحبنا الشيخ مهدي رزق هللا أمحد ،ولعل أحسن دليل على ذلك كثرة اإلرشادات
واالستشهادات الواردة يف كتابه ،واملرؤلف قد أكثر من اإلستشهاد اببن إسحاق مث على خمتصره ابن هشام يف أثناء كان اعتماده على
الواقدي أقل من ذالك بكثري.

املطلب الرابع :كتب الرتاجم والتاريخ للعلماء املسلمني:

عدت كتاابهتم اللبنة األوىل
املرؤرخون املسلمون أفردوا جزءا مهماً من مرؤلفاهتم للحديث عن السرية النبوية ،كما أشار سعد املرصفي" :وقد ِّ
يف اتريخ اإلسالم ،وكان لتسجيل احلديث أثره الواضح يف التدوين التارخيي ،ابالستناد إىل الرواية الشفوية"،وسار املرؤرخون يف تتبع األخبار

منذ بدء اخلليقة وحىت عصر املرؤلف مروراً ابلسرية النبوية ،اليت خصصوا هلا فصال أو أكثر يف كتبهم ،متتبعني مراحل حياة النيب حممد
صلی هللا عليه وسلم وحواد السرية النبوية على أساس التاريخ الزمين ،هلذا أصبحت كتبهم مصدرا مهما ال غىن عنه يف كتابة السرية".23
والشيخ مهدي رزق هللا أمحد ممن أفادوا منها يف كتابة السرية ،فاعتمد على مرؤلفات الطربي ،واملسعودي ،وابن األثري ،وغريهم  -وهناك
كتب خاصة ألفت خلدمة السنة ،وهي كتب الرتاجم واتريخ الرجال وقد رجع الشيخ يف كتابه إليها واستفاد منها يف ذكر أحدا املتعلقة
ابلسرية وتراجم الصحابة.

املبحث الثاين :منهج املؤلف يف كتابة السرية النبوية ،وحتليله
املطلب األول :العناية ابآلايت القرآنية املتعلقة حبوادث السرية:

ملا كان كتاب الشيخ حبثا وحتقيق كما يتضح من امسه ،فقد ع ِّىن الشيخ بذكر اآلايت القرآنية املتعلقة حواد السرية الطيبة ووقائعها"،ووضح
تنحى ما عسى أن يكون بني ظواهر هذه اآلايت من توهم التعارض أو االختالف ،وتنزيل هذه اآلايت على حسب
ما خفي منها ،و ِّ
احلواد والوقائع .بل رأى كما رأى ابن إسحاق ،ومن بعده ابن هشام ،شرح اآلايت يف املوضوع الواحد شرحاً موجزاً"خاصة يف الغزوات:

Alhamidah salim Muhammad, seerat al’ nabi sallal allah alayhe wasalm al’ fatratu almakkiyah, dar shaoen al
saqafaiyah bagdad.p15

22املرصفي سعد "مناهج املرؤلفني يف السرية النبوية" ،ص .51العمري أكرم " ،السرية النبوية الصحيحة" ،ج ،1ص50

al’ marsafi saed, manahij al’ moalifin fi al’ seerah al’ nabiviyah, al’umari akram zia daktoor, al’ seerah al’ nabviyah
al’ saheeha.p50.

23املرصفي سعد "مناهج املرؤلفني يف السرية النبوية" ،ص .57والعمري أكرم  ،السرية النبوية الصحيحة ،ج ،1ص52

al’ marsafi saed, manahij al’ moalifin fi al’ seerah al’ nabiviyah, al’umari akram zia daktoor, al’ seerah al’ nabviyah
al’ saheeha. P52
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كالبدر( )24وأسراها ( )25األحزاب ( ،)26واحلديبية( ،)27وبين النضري( ،)28وكما صنع يف آايت اإلفك( .)29فهو يقول عن القرآن
الكرمي " :القرآن احلكيم عرض لكثري من أحدا السرية النبوية ووقائعها ،فهو فيما عرض إليه أصل األصول ومصدر النور ليس وراء
صه هو القاطع للخصومة ،وقوله هو الفصل"( )30فهو أوثق املصادر ،وأوالها ابلقبول.
حجته حجة ،وال مع دليله دليل ،ون ِّ

االستعانة ابلقرآن الكرمي:

من خالل قراءتنا ومتعننا يف الكتاب ،اتضح لنا أن املرؤلف لقد استفاد يف حتليل نصوص السرية النبوية من األدوات املختلفة ،وهى كثرية
أمهها االستعانة ابلقرآن الكرمي .إن بيان"القرآن الكرمي لسرية الرسول  -ﷺ  -هى أحسن ما ميكن أن يتناوله الباحثون والدارسون ألن
السرية النبوية هى التفسري العملي للقرآن الكرمي ،والتطبيق الواقعي واملثايل لإلسالم فكان النيب  -ﷺ  -هو القرآن مفسراً
واإلسالم"جمسما ،و"قد سئلت أم املرؤمنني عائشة رضي هللا عنها عن خلق النيب  -صلي هللا عليه وسلم  -فقالت :كان خلقه القرآن"31
ً
والذي يدرس"سرية الرسول  -صلى هللا وسلم"-جيد فيها "ما يعينه على فهم القرآن الكرمي وتذوق روحه ومقاصده ،إذ أن كثرياً من آايت
القرآن تفسرها وتوضحها األحدا اليت مرت برسول هللا  -ﷺ  -وموقفه من تلك األحدا ".32
اّللُ إ ْذ أ ْ َّ
صَرهُ َّ
نصُروهُ فَـ َق ْد نَ َ
يسجل القرآن الكرمي صورة اهلجرة أروع وأحسن تسجيل فيقول هللا سبحانه وتعاىل "إَّال تَ ُ
َخَر َجهُ الذ َ
ين َك َفُروا َاثينَ
َّ
ل َّ
ين َك َفُروا
اثْـنَ ْني إ ْذ ُمهَا يف الْغَار إ ْذ يـَ ُق ُ
َنزَل َّ
صاحبه َال َحتَْز ْن إ َّن َّ
اّللَ َم َعنَا * فَأ َ
ول ل َ
اّللُ َسكينَـتَهُ َعلَْيه َوأَيَّ َدهُ جبُنُود ملْ تـََرْوَها َو َج َع َل َكل َمةَ الذ َ
اّللُ َعز ٌيز َحك ٌيم".33
اّلل ه َي الْعُْليَا * َو َّ
الس ْفلَى * َوَكل َمةُ َّ
ُّ
لقد تناولت"كتب السرية أحدا اهلجرة من خارجها ،لكن بيان القرآن جيعل األحدا ممتع جداً ،فيه استنتاج حكمة احلد كله
24انظر" :مهدي رزق هللا ،السرية النبوية ىف ضوء املصادر األصلية" ،ص337
 25املصدر نفسه ،ص233

Mehdi Rizqullah Ahmad, al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’asliyah p337
al masdr nafsuhu.p233

 26املصدر نفسه ،ص443

al masdr nafsuhu.p443

27املصدر نفسه ،ص481

al masdr nafsuhu.p481

28املصدر نفسه ،ص459

al masdr nafsuhu.p459

29املصدر نفسه ،ص431

al masdr nafsuhu.p431

30املصدر نفسه ،ص12

al masdr nafsuhu.p12

31أخرجه أمحد ىف مسنده رقم احلديث" 25823 ،25302حديث صحيح ،هذا إسناد فيه انقطاع ،احلسن -وهو البصري -إمنا مسعه من سعد بن هشام،
وبقية رجاله ثقات رجال الشخني" ،وأزرده ابن حجر ىف فتح الباري ،دار املعرفة ،بريوت 1955م ،ج،6ص575

ahmad, musnad , raqmul hades, 25823, 25302, ibn hajir fath al baari, dar al’ marifah Beirut,p575

32محزة عمر يوسف " ،العرض القرآين لسرية الرسول صلى هللا عليه وسلم" دار أسامة األردن ،ط1996 ،1م ،ص7
33سورة التوبة٤٠ :

hamza umar yousef alarz al quraani leseerah al rasool salllah alaihe wasalm, dar osama Jordon.p7
32
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والداللة على موطن االعتبار فيه ،وبيان أن هذا النيب  -ﷺ  -الداعي إىل احلق منصور إبذن هللا وأتييده سواء استجاب له الناس"أو
اّللُ" ومعىن هذا أن على املرؤمنني
صَرهُ َّ
نصُروهُ فَـ َق ْد نَ َ
قاموه ،ولذا يذكر ىف اآلية اليت تتحد عن ليلة اهلجرة ليرؤكد هذا املعىن فيقول "إَّال تَ ُ
أال يتقاعسوا عن نصرته وطاعة أمره يف املكره قبل املنشط".34
وللمرؤلف طرقة خاصة يف االستعانة ابآلايت القرآنية يف حتليل أحدا السرية ونصوصها ،ميكن لنا تلخيصها يف النقاط التالية:
 . 1يعطي املرؤلف األولوية لآلايت القرآنية اليت جاءت فيها ذكر أحدا السرية مباشرة :ومن أوضح األمثلة هلا ما أورده قبل حتقيق
ك الَّذي
رواايت بدء الوحي.أورد املرؤلف مخس آايت من سورة العلق اليت بدأ هبا الوحي إىل رسول هللا ﷺ قال تعاىل﴿" :اقْـَرأْ اب ْسم َربِّ َ
َّ
َّ
َّ
نسا َن َما َملْ يـَ ْعلَ ْم ﴿ 35"﴾٥مث شرحها
نسا َن م ْن َعلَ لق ﴿ ﴾٢اقْـَرأْ َوَربُّ َ
ك ْاألَ ْكَرُم ﴿ ﴾٣الذي َعل َم ابلْ َقلَم ﴿َ ﴾٤عل َم ْاإل َ
َخلَ َق ﴿َ ﴾١خلَ َق ْاإل َ
أحسن شرحاً.
َّ
صبَةٌ ِّمن ُك ْم ۚ َال
ين َجاءُوا ابْإلفْك ُع ْ
وقصة اإلفك الىت ورد ذكرها يف سورة النور من آايت  11إىل  ،23وتبدأ بقوله تعاىل" :إ َّن الذ َ
ل
َّ
َّ
اب َعظ ٌيم" .36قد استدل
ب م َن ْاإل ْمث ۚ َوالَّذي تَـ َوَّىل ك ْ َربهُ مْنـ ُه ْم لَهُ َع َذ ٌ
َْحت َسبُوهُ َشًّرا ل ُكم ۚ بَ ْل ُه َو َخ ٌْري ل ُك ْم ۚ ل ُك ِّل ْامرئ ِّمْنـ ُهم َّما ا ْكتَ َس َ
املرؤلف هبا مث شرح اآلايت ،واستخرج منها الفوائد ،وحلِّل النصوص الواردة فيها يف ضوئها ،وأورد أقوال املفسرين مثل القرطيب وابن كثري
وغريهم37.
 .2يذكر املرؤلف اآلايت القرآنية لتقوية موقفه واستدالله من حادثة يف أحدا السرية ،ومنها على سبيل املثال ذكر املرؤلف مقاصد بناء
املسجد األعظم ابملدينة النبوية ،ويستدل لكل مقصد آبية قرانية ،ففي مقاصده يقول :االستقرار ابملدينة كان يقتضي اقتضاء الزماً أن
يكون للمجتمع موضع عام يدرس فيه العلم أبوسع وأعم معانيه ،ليشمل اإلسالم وسياسة األمة وعالقتها وأطوارها ،ألن هذا اجملتمع
ل
ت
ُخر َج ْ
مكلف أن أيخذ بيده زمام موكب احلياة ،ويقودها هبدايته ،وهذا هو منبع خريية أمة اإلسالم ألن هللا يقول " ُكنتُ ْم َخ ْ َري أ َُّمة أ ْ
للنَّاس َأتْ ُمُرو َن ابلْ َم ْعُروف َوتَـْنـ َه ْو َن َعن الْ ُمن َكر َوتُـ ْرؤمنُو َن اب َّّلل ۚ َولَ ْو َآم َن أ َْه ُل الْكتَاب لَ َكا َن َخ ْ ًريا َّهلُم ۚ ِّمْنـ ُه ُم الْ ُم ْرؤمنُو َن َوأَ ْكثَـُرُه ُم
اخلَْري َو َأيْ ُمُرو َن ابلْ َم ْعُروف
الْ َفاس ُقو َن" .38وهي اليت ُكلِّفوها يف حياهتم ضماان لتحقيق هذه اخلريية يف قوله " َولْتَ ُكن ِّمن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْد ُعو َن إ َىل ْ
34مرزوق عبد الصبور " ،السرية النبوية يف القرآن الكرمي ،رابطة العامل اإلسالمي ،مكة املكرمة" ،سلسلة دعوة احلق ،السنة األوىل1401ه رمضان ،العدد ،6
ص129

mazrooq abdul saboor, alseerah alnabiviyah fi alquran alkarim, rabitah alalimiah al islami, makkah mukaramah.p129

"35سورة العلق" :اآلية 5 -1

Surah al alaq. Ayat 1-5

"36سورة النور" :اآلية 23 -11

Surah alnoor alayat11-23

 37انظر" :السرية النبوية ،مهدي رزق هللا" ،ص440-436 :
"38سورة آل عمران" ،رقم اآلية 110 :

mehdi rizqullah Ahmad, al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’asliyah p436-440.
surah al imran al aayah 110
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ك ُه ُم الْ ُم ْفل ُحو َن" 39ويقول "وقد جعلت هلم يف املسجد األعظم ظُلِّة أيوون إليها ،وهم ضيوف اإلسالم،
َويـَْنـ َه ْو َن َعن الْ ُمن َكر ۚ َوأُولَئ َ
قال تعاىل" :واصرب نـفسك مع الَّذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي يريدون وجهه ۚ".40
َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َُّ ْ َ َ َ ْ َ ِّ ُ ُ َ َ ْ َ ُ
مث بلخص مقاصد املسجد وخيصه أبمرين  :ومها التعبد هللا تعاىل إبقامة الصلوات ،والذكر ،والتسبيح وسائر ما حتقق تقديس التوحيد
وإخالص العبودية هلل ألن هللا يقول " َوأ َّ
َح ًدا".41
َن الْ َم َساج َد َّّلل فَ َال تَ ْد ُعوا َم َع َّ
اّلل أ َ
واثنيا :البحث العلمي ودراسته ،وتعليم رواد املسجد من طالب العلم واملقيمني يف أروقته ومساكنه علوم اإلسالم الشرعية ووسائلها من
فنون اللغة ،وعلوم الكون.
وهذان اهلدفان مها اللذان ينبغي أن يضعهما نصب عينيه من يريد أن يبيت هللا تعاىل مسجداً ،يطلب به رضاءه وثوابه ،ونفع أمته وجمتمعه
املسلم42
 -3يفنِّد املرؤلف ا لرواايت الضعيفة واآلراء السخيفة وأييت ابآلايت القرآنية قبل كل شئ ،مثال ذلك ما قال املرؤلف يف الذين ينكرون
وقوع اإلسراء وجيحدوها" :إن آية اإلسراء أرفع مراتب التشريف والتكرمي حملمد ﷺ وجحودها خمرج عن ملة اإلسالم لثبوهتا بنص قراين
43
َسَرى
صريح ال يقبل التأويل وال حيتمل اجلدل"  ،ذلك هو آية اإلسراء اليت يقول هللا تعاىل يف شأهنا ممجدا ذاته املقدسة " ُسْب َحا َن الَّذي أ ْ
يع الْبَصريُ"  44ومن مث كان جحود
ب َعْبده لَْي ًال ِّم َن الْ َم ْسجد ْ
آايتنَا إنَّهُ ُه َو َّ
احلََرام إ َىل الْ َم ْسجد ْاألَقْ َ
السم ُ
صى الَّذي َاب َرْكنَا َح ْولَهُ لنُريَهُ م ْن َ
وقوع آية اإلسراء وإنكار وجودها خمرجا عن ملة اإلسالم إبمجاع املسلمني ،ألنه إنكار لنص قراين صريح .ويقول املرؤلف أبهنا وقعت
ابجلسد والروح معا ،أي ابلصورة البشرية اليت يطلق عليها لفظ (عبد) ،ويفنِّد الرواايت اليت تقول أبهنا وقعت ابلروح فقط ،أو رؤاي منامية
رآها صلى هللا هللا وسلم  ،ويستدل املرؤلف ملوقفه أبن اإلسراء حاد خارق للعادة ،وأن قدرة هللا تعاىل ال يتعاظمها شيء "إَّمنَا أ َْمُرهُ إ َذا
45
روحه ،وهللا يقول
أ ََر َاد َشْيـئًا أَن يـَ ُق َ
ول لَهُ ُكن فَـيَ ُكو ُن"  .ويف عرف الناس كافة عند التعامل يطلق لفظ (عبد) ابلذي مل يفارق جسمه َ

"39سورة آل عمران" ،رقم اآلية104 :
surah al imran al aayah 104

"40سورة الكهف" ،رقم اآلية28 :
"41سورة اجلن ،رقم اآلية".18 :
42انظر" :مهدي رزق هللا ،السرية النبوية ىف ضوء املصادر األصلية" ،ص.234

surah al jin alayah 18.

mehdi rizqullah Ahmad, al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’asliyah p234

43انظر " :مهدي رزق هللا" ،السرية النبوية ىف ضوء املصادر األصلية" ،ص.234
 44سورة اإلسراء ،رقم اآلية1:

mehdi rizqullah Ahmad, al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’asliyah p 234
surah al israa,alayaht 1.

 45سورة يس ،رقم اآلية82،
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surah yaseen, alayaht 82.
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46
ادوا يَ ُكونُو َن َعلَْيه لبَ ًدا".47
"وأَنَّهُ لَ َّما قَ َام َعْب ُد َّ
اّلل يَ ْدعُوهُ َك ُ
"أسرى بعبده" وقد جرى عرف القرآن األسلويب على ذلك فقال تعاىلَ :

املطلب الثاين :اإلهتمام ابألحاديث املتصلة مبوووعات البحث:

لقد اهتم املرؤلف أيضا بذكر األحاديث املتصلة ابملوضوعات اليت أوردها يف كتابه هلا"،وما"ذكر منها إال ما هو صاحل للحجة من حديث

صحيح ،أو حسن ،أو"مقبول ،وغض الطرف بشكل قطعي عن األحاديث املوضوعة أو"الرواايت الشديدة الضعف ،أواإلسرائيليات

املكذوبة ،إذ يف األحاديث الثابتة ما يغىن عنها ،ومما ينبغي أن يعلم أن كتب السري واملوالد فيها الصحيح والضعيف ،بل واملكذوب
املختلق ،وذلك مثل ما زعمه بعض الكاتبني"يف اإلسراء واملعراج "أن النيب ﷺ وطيء العرش بنعليه ،وأن هللا -جل جالله – قال لقد

متسح النيب صلوات هللا وسالمه عليه ابألصنام ،فكلها
شرف العرش ينعلك اي حممد ،وهو كالم ابطل .،ومن ذلك الرواايت اليت تزعم ِّ
ابطلة عقال ونقال ،والرواايت اليت رويت عن ابن عباس وغريه من الصحابة اليت ذكروا فيها عمر الدنيا ،وأهنا سبعة آالف سنة فهي
إسرائيليات مكذوبة ،وال متت إىل اإلسالم بصلة ،وعمر الدنيا أضعاف أضعاف ذلك ،فال التفت وال ذكر إىل شيء من ذلك مما قد
جنده يف بعض كتب التفسري ،واحلديث ،والتاريخ والسري".48

االستعانة ابلسنة النبوية:

إن السرية النبوية هي الىت ما جاء من حديث خاص"حبياة رسول هللا ﷺ منذ حلظة ميالده وإىل انتقاله  -ﷺ  -إىل رمحة هللا .ومع
كثرة األخبار اليت حتد تفاصيل هذه احلياة اجمليدة فإن الغالب على الكتب اليت حبثت يف سريته  -ﷺ "-أهنا "حتتم ابجلوانب الدعوية
والسياسية والعسكرية يف هذه السرية؛ ولذلك جتد أن أبواب هذه الكتب مرتِّبة حسب احملطات الكربى يف حياته ﷺ  ،فتجد مثالً:
أبواب الوحي والدعوة واهلجرة ،والغزوات الكربى :كغزوة بدر ،وأحد ،واألحزاب ،وفتح مكة .49"..
وغالب األمر"أن كتب السرية ال تنظر يف أسلوب حياته ﷺ يف بيته ،ومع أصحابه ،وال تبحث يف عبادته أو ُّ
تفكره ،وال تذكر ما قاله
عن تفاصيل الدار اآلخرة ،أو عن نظرته إىل الدنيا ،أو رؤيته للتاريخ وقصص السابقني ،كذلك ال تعرج على األحكام الفقهية اليت
شرحها ،وال على املسائل الشرعية اليت حكم فيها.إن كتب السرية هتتم يف األساس ابلشكل القصصي حلياة الرسول  -ﷺ  ،-هبدف
السنَّة النبوية املطهرة أمشل وأعم من ذلك؛ بل إنه ينبغي
ُّ
التعرف عليه ،واحلب له ،واالستمتاع أبخباره"وهذه كلها أهداف نبيلة وال شك.و ُ
يتجزأ من ال ُسنَّة النبوية ،ولن نفهم هذا املعىن الدقيق إال مبعرفة ال ُسنِّة النبوية كما
للعلماء "أن حيرصوا على جعل السرية النبوية جزءًا ال ِّ
46سورة احلن ،رقم اآلية19:
47انظر :مهدي رزق هللا ،السرية النبوية ىف ضوء املصادر األصلية ،ص340-343
48املصدر نفسه ،ص 341

surah aljin, alayaht 19

mehdi rizqullah Ahmad, al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’asliyah p 340-343.
al masdr nafsuhu.p431

49املصدر السابق ،ص 245-230

al masdr alsaabiq .p230-245
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عرفها العلماء؛ "فالسنة النبوية هي كل قول أو فعل أو تقرير الرسول هللا  -ﷺ  .50"-وما نرويه من قصص يف السرية النبوية ما هو إال
َّ
أقرها  -ﷺ  -ألقوال وأفعال الصحابة -رضي هللا عنهم.-ومل
بعض"األقوال واألفعال لرسول هللا  -ﷺ  ،-أو بعض التقريرات اليت َّ
يهتم العلماء بتوثيق السرية النبوية مثل توثيق األمور العقائدية والفقهية واألخالقية يف السنة النبوية"،ومن َمثَّ صار عندان عدد كبري من
القصص والرواايت بال سند صحيح ،أو بال سند أصال ،وهذا يتطلب من كتاب السرية النبوية يف العصر احلاضر إعادة كتابتها معتمدين
صح من رواايت ،وما صلح سنده"ومتنه ،وما هو موافق للقرآن الكرمي حىت يتبع املسلم الصحيح ويعرض عن الضعيف،
يف ذلك على ما ِّ
من هرؤالء الذين اجتهدوا يف اعادة صياغة السرية النبوية يف العصر احلاضر املرؤلف يف هذا الكتاب املميز.51

املطلب الثالث :االعتماد على كتب التاريخ والسري:

اعتمد املرؤلف بعد القرآن واألحاديث الثابتة الصحيحة يف كتب "الصحاح والسنن واملسانيد" على كتب السري والتاريخ"قدميها وحديثها،
بعد البحث والتمحيص والتخريج والتحقيق ،واملوازنة بني الرواايت ،واألخذ مبا يصلح للحجة منها ،وترك"ما خيالفه" ،وما أخذ برواية
راو ،أو قول قائل يصادم عقالً ،أو خيالف نقالً متواتراً أو صحيحاً ،أو ميس عصمة النيب  -ﷺ  ،-إال إذا كان للرواية خمرج حمتمل
معقول ،أو أتويل قريب مقبول ،من غري تكلف وال مت ِّحل".52
ومن أهم كتب السري "كتاب شيخ ُكتِّاب السري ،وإمام أهل املغازي :حممد بن إسحاق ،إال إذا عارض روايته ما هو أصح منها كرواية
يرجح ما يف الصحيح ألن ابن إسحاق على جاللته يف السرية له بعض أوهام عرض الشيخ هلا أثناء
صاحيب الصحيحني ،فإن الشيخ ِّ
الكتاب ،و ِّبني وجه احلق فيها".53

املطلب الرابع :الرد العلمي على املبشرين واملستشرقني الذين تعاملوا على النيب ﷺ :

إن كثرياً من املبشرق واملستشرقني الذين يتأكلون ابلباطل قد "حتاملوا على النيب  -ﷺ  -استجابةً لنداء الصليبية اليت ورثوها من أابئهم،
أسفوا يف ذلك غاية اإلسفاف" ،54ولكن املصنفني منهم
ورضعوها يف لبان أمهاهتم ،ورموه أبشنع الصفات اليت يتنزه القلم عن ذكرها ،و ِّ
ردوا عليهم ،و"أنصفوا النيب  -ﷺ  -بعض اإلنصاف ،وإن مل ختل كتبهم من الغمز واللمز.وقد استندوا يف طعوهنم
 وقليل ما همِّ -50ا جلرجاين على بن حممد ،التعريفات ،دار الكتب العلمية بريوت ،ط1983 ،1م ،ص  ،122ومصطفى السباعي" ،السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي"،
املكتب اإلسالمي دمشق ،ص ،47وابن عثيمني" ،مصطلح احلديث" ،مكتبة العلم ،القاهرة ،ط1994 ،1م ،ص30-5

al jurjaani ali bin muhammad, altareefat, dar alkutub al ilmiyah, beirut, p 5-30.

 51انظرو :مهدي رزق هللا ،السرية النبوية ىف ضوء املصادر األصلية ،ص17

mehdi rizqullah Ahmad, al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’asliyah p17.

" 52مهدي رزق هللا ،السرية النبوية ىف ضوء املصادر األصلية" ،ص22

mehdi rizqullah Ahmad, al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’asliyah p22.

53مهدي رزق هللا" ،السرية النبوية ىف ضوء املصادر األصلية" ،ص25

mehdi rizqullah Ahmad, al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’asliyah p25.

 54منغم إميل در  ،حياة حممد ،ترمجة زعيرت عادل ،دار الكتاب العريب ،بريوت،ط2013 ،1م ،ص ،11وهيكل حممد حسني  ،حياة حممد ،داراملعارف،القاهرة،
ط2001 ،4م ،ص 11 -10

mungm emeldr, hayaat Muhammad tarjamat zaeytr adil, dar alkitaab al arabi, Beirut p11. Haiqel Muhammad
hussain, hayaat Muhammad, dar almaarif alqahirah, p10-11
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حرفوها عن موضعها ،وإما على أوهام ختِّيلوها" .55ومن
وسفاهاهتم إما على رواايت ابطلة اعتربوها صحيحة ،وإما على رواايت صحيحة ِّ
األابطيل اليت متسك هبا بعض الكتِّاب يف السرية من الغربيني"،وأبواقهم املقلِّدون هلم قصة الغرانيق ،وزعمهم قيام اإلسالم على السيف
أسف بعضهم فجعل احلالة اليت كانت تعرتي
واإلكراه"،ومن مزاعمهم إنكارهم الوحي ابملعىن الشرعي ،وتفسريهم له ابلوحي النفسي" ،بل ِّ
الصرع ،إىل غري ذلك مما أشبع القول فيه يف هذه السرية احملققة". .56
النيب  -صلوات هللا وسالمه عليه -عند الوحي نوعا من ِّ
وقد أعان الشيخ ختصصه يف القرآن وعلومه"،والسنة وعلومها ،ورفقته هلما"ما يقرب من نصف قرن؛"أن ينقد املروايت وميحصها ومييِّز
بني صحيحها وضعيفها ،وغثِّها ومسينها ،وأن يضيف إىل ما قاله السابقون بعض ما فاهتم ،وذلك كما صنع يف إبطال قصة الغرانيق،
وفرية قيام اإلسالم على السيف" ،57وبيان حقيقة الوحي فقد استقصى فيها القول ،وكشف اللغطاء عن وجه احلق.

املطلب اخلامس :اجلمع بني اهليكل التارخيي للسرية النبوية وحتليله:
ال يقتصر دراسة الشيخ يف"السرية النبوية على السرد التارخيي فحسب ،كما عمل أكثر املتقدمني ،وبعض املتأخرين" ،وال "على التعليق

على مواقف السرية ،أو جلها ،مع إغفال اهليكل األصلي ،أو اجلانب التارخيي كما صنع بعض احملدثني ،وإمنا مجع بني احلسنيني :اهليكل
حتري احلقيقة ،والتعليق على املواقف ،وال سيما احلامسة يف اتريخ الدعوة ،وانتزاع العرب النافعة ،والدروس املفيدة"منها.58
التارخيي مع ِّ

املطلب السادس :املوقف الواوح من املعجزات احلسية :

نرؤمن مجيعا أن"القران هو املعجرة العظمى للنيب  -ﷺ  ،-واألية العقلية الباقية على وجه الدهر ،وأنه أية اآلايت ،ومعجزة املعجزات،
مع إمياننا أبن النيب  -ﷺ  -أويت من املعجزات احلسية مثل ما أويت األنبياء السابقون ،بل وأعظم ،وهذه املعجزات احلسية بعضها اثبت
ابلقرآن الكرمي نصا :كاإلسراء ،وانشقاق القمر ،أو ابإلشارة إليه ،وبعضها اثبت ابألحاديث املتواترة ،والكثري منها اثبت ابألحاديث
الصحيحة املروية يف الصحيحني وغريمها"من كتب السنن واملسانيد.والشيخ جيتهد يف ثبوت املعجزات احلسية إذا تواردت عليه األدلة
والرباهني مثل :حادثة اإلسراء واملعراج اليت ثبت يف القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الصحيحة.59

55انظر :عبد الرمحن"منهج حممد الصادق إبراهيم عرجون ىف كتابه حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" ،رسالة املاجستري الفلسفة اجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم
آابد ،ص.117

abdur rehman, manhaj Muhammad sadiq urjoon fi kitabhi Muhammad rasool ullah salallah alaihi wasalm. P 117

 56انظر" :السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية" ،ص 84
"57السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية" ،ص145
" 58السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية" ،ص 162
"59السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية" ،ص 232

al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’asliyah p84
al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’asliyah,p145
al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’asliyah, p162.
al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’asliyah, p232
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املطلب السابع :اإلملام ابألحداث املتعلقة ابلسرية ورارخيها:

ذكر الشيخ نبذة خمتصرة عن التشريعات اإلسالمية وحكمها مثل ما فعل يف"تشريع الصالة ،واألذان ،وحتويل القبلة إىل الكعبة ،والصوم،
والزكاة ،وفصل األحدا املتعلقة ابلسرية كبناء مسجد قباء" ،60و"املسجد النبوي ،وفضلهما ،ومنزلة املساجد يف اإلسالم ،ومسجد
الضرار" ،61حىت يظهر الدارس هلذه السرية املباركة بصورة مشرقة معربة عن الرسالة ،وعن الرسول  -ﷺ ۔

املطلب الثامن :نقل األشعار العربية يف حتليل النص:
ال ميكن لباحث مهما تطاول ابعه أن يقف على املعىن الدقيق للنص يف السرية النبوية دون أن يتعرف على األشعار والقصائد اليت ورد
ذكرها يف كتب السرية ،ولذلك اهتم املرؤلف بنقل القصائد واألشعار املتعلقة أبحدا السرية لتوضيح النص وتفصيل غامضه ،فهو يكتب
عن موقف أيب طالب"يذود عن النيب  -ﷺ  -وينشره وحيميه ،ويعلن ذلك يف شعره القوي الرصني ،ال يبايل غضبة مأل الشرك وهتديدهم،
وهكذا حينما حتد عن إسالم كعب بن زهري عند منصرف الرسول  -ﷺ  -من الطائف" ،62ذكر أبيات كعب الذي قاله ىف مدح
النيب  -ﷺ  ،-يقول:
"ابنت سعاد فقليب اليوم متبول متيم عندها مل يفد مكبول
إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف هللا مسلول
ببطن مكة ملا أسلموا زرلوا"63
ىف فتية من قريش قال قائلهم
وهكذا أورد املرؤلف أبياات كثرية لشاعر اإلسالم حسان بن اثبت ىف مدح اإلسالم والنيب  -ﷺ  ،-وحسان  -رضى هللا عنه  -له
مواقف يف اإلسالم من أكرم وأشرف مواقف اجملاهدين بلسانه يف نصرة الدعوة اإلسالمية منذ دخل يف ساحة اإلسالم مسلما مرؤمنا،
حمبا لإلسالم ونبيه  -ﷺ  -وأهله وآل بيته.

املطلب التاسع :استخراج الفوائد والدروس من النص:

يستخرج املرؤلف من النص فوائد ودروساً  ،ويتكلم عن مقاصد أحداثها ،ومن أمثلته حديث املرؤلف عن "بناء املسجد النبوي بعد هجرة
النيب  -ﷺ  -يف املدينة" ،مذكر سبعة دروس ومقاصد هلذا احلد العظيم ،حاصلها أن هذا املسجد "أنشيء ليكون مكاان مناسبا
لعموم الرسالة وخلودها ،ومتعبداً لصالة املرؤمنني وذكرهم هللا تعاىل ،وتقديسهم إايه حبمده وشكره على نعمه عليهم .وأنشيء ليكون
"60السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية" ،ص 298

al masdr nafsuhu.p298.

61املصدر نفسه ،ص 301

al masdr nafsuhu.p301.

62املصدر نفسه ،ص605

al masdr nafsuhu.p605.

 63املصدر نفسه ،ص 606
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ملتقى رسول هللا  -ﷺ  -أبصحابه ،والوافدين عليه؛ طلبا للهداية  ،ورغبة يف اإلميان بدعوته وتصديق رسالته ،وليكون مهبطا للوحى
وتنزيالته آبايت هللا وشرائعه وأحكامه ،وأنشيء ليكون جامعة العلوم واملعارف الكونية والعقلية ...وأنشيء ليكون مدرسة يتدارس فيها
املرؤمنون أفكارهم ومثرات عقوهلم ،ومعهدا يرؤمه طالب العلم وأنشيء ليجد فيه العريب مأوى ،وابن السبيل مستقراً ،ال تكذره منة أحد
عليه ،فينهل من رقده ،ويعب من هدايته ما أطاق استعداده النفسي والعقلي  ....وأنشئ ليجد فيه الفقري واملسكني ملجأ يلجأ إليه يف
أمن واستقرار نفسي وحسي ...وأنشئ ليكون قلعة الجتماع اجملاهدين إذا استنفروا ،تعقد فيه ألوية اجلهاد والدعوة إىل هللا".64

اخلامتة

احلمد هللا الذي ختم رسله وأنبياءه مبحمد  -ﷺ  ، -ورفع مقامه ،وأعلى قدره ،وشرفنا به ،وفتح به أبواب رمحته وجناته يوم الدين.
وبعد:
فقد كان من توفيق هللا وفضله أن يسر يل إمتام هذا البحث دراسة وحتليالً ،وقد قضيت معه وقتاً ليس ابلقصري ،اعتربه من أفضل أايم
عمري ،وذلك أين عشت فيه مع سرية املصطفى  -ﷺ  -وما حوته من اهلدى والنور.كما عشت مع علم من أعالم السرية يف العصر
احلاضر أال وهو األستاذ الدكتور مهدي رزق هللا أمحد ،واطلعت على غزارة علمه ودقة فهمه ،فضال عن إنصافه مع العلماء األجالء
السابقني۔

ومن أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي:

 .1اهتم الشيخ مهدي رزق هللا ابلسرية النبوية ،وله جهد كبري يف خدمة السرية النبوية العطرة ،إذ كتب فيها كتاابت عظيمة النفع
هي من أجل من صنف يف السرية ،كما امتازت مرؤلفاته أبهنا مل تکن حشدا لروايت أحدا السرية النبوية ،كما صنع كثري من
كتب فيها ،ولكنها كانت فكرة دراسية للحقائق واملعاين اليت تضمنتها السرية ،وقد كان للشيخ يف كتاابته يف السرية منهج
متمري إزاء األحدا والوقائع ،فقد تتبع النصوص املتعددة يف املوضوع الواحد ،وانقشها واستخلص منها الصحيح الذي يتفق
مع القرآن ،ويتفق مع حياة النيب الكرمي ﷺ منذ والدته إىل أن انتقل إىل الرفيق األعلى وهذا ما حملته من خالل كتابه (السرية
ميحص ،ويوازن وينقد ،ويعتمد على الصحيح سندا ومتنا.
يفحص و ِّ
النبوية يف ضوء املصادر األصلية) فالشيخ ِّ
 .2أراد الشيخ إبراز مالمح حياته  -ﷺ  -يف ثوب جديد لتكون طرازا من األسلوب اليت حتصل األجيال يف أعصرها املختلفة
من هديه نوراً يضيء هلا آفاق احلياة ،ويبني هلا بقدر ما يطيق كل جيل من حتمل أمانة هللا إقتداءا ابلرسول  -ﷺ .-
 .3جند يف كتاابت املستشرقني حول اإلسالم ،إهتمام زائد بسرية النيب ﷺ وشخصيته فقلبوا حقائقها ،وغريوا معاملها ،ويف املسلمني
مسِّاعون هلم عباد لصنم جحودهم وينظرون من طرف خفي إىل أساتذهتم وهم يغمزون بلذعات احلقد األسود أدمي السرية
املطهرة ،تومها منهم أهنم يستطيعون أن ينالوا من الشمس يف عليائها ،دحض الشيخ شبهاهتم أبسلوبه القوي وأدلته الدامغة۔

64السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية ،ص 325

al’ seerah al nabviya fi zawyil al’masadir al’asliyah, p325
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 .4اعتمد الشيخ على القرآن الكرمي من بني دفيت املصحف الذي يصل عدد اآلايت اليت مت االستشهاد هبا إىل  400آية مث رجع
يف تفسريها إىل كتب التفسري وعلوم القرآن لتوضيح أحدا السرية وهي  16كتاابً ،واعتىن املرؤلف يف تدوين السرية على السنة
النبوية الصحيحة ،وعند نظرة يف أرجاء مصادره احلديثية ،يتضح منها أنه استفاد من 27مصدر ومرجع.
 .5يتميز املرؤلف عن الكتِّاب السرية السابقني بتحليل الرواايت التارخيية ونقده نقدا علميا ،وحماولة توظيف السرية النبوية يف حياة
الشباب واجملتمع واألمة يف العصر احلاضر ،وكذلك بتذيليها بتحليالت علمية واستنتاجات مفيدة ودخل يف جزئيات األحدا
ومفاصلها.
 .6مل تقتصر جهود املرؤلف على مجع الرواايت وبيان الدروس منها ،بل بذل جهودا كبرية يف فهم هذه املروايت ،ودرء ما قد يكون
بينها من تعارض ابجلمع بينها ما أمكن من وقوعها ابعتبارات خمتلفة أو رد املبهم إىل املفسر واملطلق إىل املقيد ،أو وقوعها
مجيعا ،ويرؤول أحياان للفرار عن مضائق االختالف ،أو الرتجيح بينها أبحد املرجحات من الرجوع إىل احملاكمات العقلية أو
االعتبارات من جهة السند أو املنت أو موافقة مع مقاصد الشريعة ومنهجها وسياستها أو إمهاهلا إذا تعارضت مع النصوص
الشرعية األقوى منها أو مع مقتضيات العقل الصحيح.
 .7اتبع الشيخ يف كتابة السرية النبوية منهجا فريدا ،وأهم معامله العناية ابآلايت القرآنية املتعلقة حبواد السرية ،واإلهتمام
ردا علميا على املبشرين واملستشرقني الذين
ابألحاديث املتصلة موضوعات البحث ،ويعتمد على كتب التاريخ والسري ،ويرد ِّ
ويلم ابألحدا املتعلقة ابلسرية واترخيها،
تعاملوا على النيب  -ﷺ  ،-وجيمع بني اهليكل التارخيي للسرية النبوية وحتليلهِّ ،
وحيرض أشد احلرص على األمانة العلمية يف ذكر النصوص.
 .8ميكن إمجال طريقة املرؤلف يف حتليل الرواايت بوضع عناوين ذات مضامني معاصرة ومعاين متعلقة ابلنص ،ومقدمة مناسبة قبل
وذكر الرواايت املختلفة مجيعا يف احلادثة اليت يراد حتليلها ،اختيار الرواية الصحيحة سندا ومتنا للتحليل ،ونقل األشعار العربية
يف حتليل النص ،...وحتليل أحدا الرواية والبحث عن األسباب الكامنة وراء أحداثها ،االستشهاد آبايت القرآن الكرمي،
واستخراج الفوائد والدروس من النص ،وتنزيله على الواقع ،وتوظيف أحدا السرية يف واقعنا املعاصر ،إذ الغرض األساس من
عرض أحدا السرية االقتداء هبا واالستنان هبديها.
 .9يَ ْسُرد سردا مجيال ،وبعد كل قصة أو حادثة أو بعد كل موقف النبوي الشريف يذكر فوائد املستفادة واحلكم والدروس ميكن
للقارئ استفادة من هذه أو تلك القصص ،سواء كان أحكام الفقهيه أو موقف االجتماعية أو أمور األخالقية ،هذا هو ىف
احلقيقة هدف كبري من أهداف السرية النبوية عليه الصالة والسالم.
 .10إنه بدأ ببيان أمهيِّة علم السرية النبوية ،أهداف السرية النبوية الشريفة ،ما األهداف الىت هندف إليها خالل قراءتنا وتعلمنا
السرية النبوية عليه الصالة والسالم ،مث ماهى مصادر السرية النبوية الشريفة سواء كان مصادر خاصة أو عامة.
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امللخص:

هنرا متدف ًقا للعلماء والباحثني ،قدميًا وحديثًا؛ لينهلوا من معينها الصايف ،ويرتووا من مائها العذب ،ويتفقهوا
ما زالت السرية النبوية متثِّل ً
تعد السرية النبوية أصح سرية لتاريخ نيب مرسل ﷺ عرفته البشرية حىت يومنا هذا حيث وصلت إلينا أحداثها
من دروسها احلية النابضةِّ .
الثابتة من أصح الطرق ،وأقواها ثبواتً ،وذلك ألن القرآن الكرمي ذكر جانباً كبرياً ومهماً من أحداثها ،ووقائعها ،كسريته يف بعض غزواته،
وعالقاته مع أصحابه وبعض زوجاته ،كما نقلت السنة جزءاً كبرياً من أحداثها ،وحظيت بعناية فائقة من العلماء ،لتمييز صحيحها من
سقيمها ،كما أن ُكتِّاب السرية واملرؤلفني فيها اعتمدوا الطريقة املوضوعية يف تدوين أحداثها ،وهي الطريقة العلمية يف نقل األخبار القائمة
على دراسة األسانيد واملتون ونقدها ،ومل يقحموا تصوراهتم الفكرية ،أو انطباعاهتم الشخصية ،يف شيء من وقائعها.إنه من احلقيقة الثابتة
جدا من مرؤلفي السرية املعاصرين الذين كتبوا ىف جمال السرية النبوية الشريفة ،عكس املرؤلفني األقدمني الذين قاموا
أبن هناك عددا قليالً ً
يف كتب السرية النبوية يف صورة ل
كتاب مستقل.أخرتت كتاب "السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية دراسة حتليلية" للدكتور
مهدي رزق هللا أمحد ،أردت من خالل هذا البحث سأبني ما هو منهج املرؤلف ىف كتابه.
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