
هشام لبن النبوية السيرة
سعد الرؤوف عبد طه تحقيق

86-  11 صفحة من
الول المجلد

الرحيم الرحمن الله بسم
المقدمة

المحقق بقلم
وهههذه ، الرض هههذه على النإسان حركة رصد هو : التاريخ التاريخ هو ما
"الصههراع وأقههدُمها أهمههها كههثيرة الصههراعات "الصراع" وأنإههواع تسمى الحركة

للنإسههان أخيه مع النإسان صراع البشري" أي - عليههه آدم هبههوط منههذ وذلههك ، ا
َقههاَل تعههالى قههال ، الرض - على السلم َطهها { لب ْه َههها ا ْن ًعهها لم لمي ُكْم َج ْعُضهه ْعههٍض َب َب لل
ّو}ٌّ  ُد وحههواء آدُم الرضههى علههى البشههرية ممثل هبههط أن ] ومنههذ123:  [طهههَع
قتههل حادثههة فههي متمثههل وأخيههه النإسههان بيههن صدام أول  ومع ، السلم عليهما
الكههثيَر الزأمنههة عبر التاريُخ لنا سجل ، الن وإلى وبعدها ، هابيل لشقيقه قابيل

الحههداث وتطور الحوادث اختلف مع البشر بين المتزايدة الصراعات هذه من
باطل. لثبات صراعا أو الحق لحقاق صراعا يكون أن بين ،

ُة هو التاريَخ أن وبما ُة تلك البشرية، الذاكر النإسههاُن بههها تميههز الههتي الذاكر
لر على ، الرض هههذه علهى الوحيهد الكههائُن هههو النإسههاَن فهإن ، المخلوقات سائ
ذلههك ودليههل ، ومسههتقبله لحاضههره لعههبره مههن ويسههتفيد يحفظه تاريخ له الذي

. تاريخه حفظ في المذهُل التطوُر
َة يستخدم البدائّى النإساُن كان فقد لص قّص في الذاكر َقص الممتزج ال
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ٍة عههن وخاصههة ، قصههته موضههوع ُتههبرزأ التي ، والخرافات الساطير من بهال
والمجاد.  المفاخر وخاصة القصص هذا تدوين إلى تطور ثم ، أسلفه

وبعههدها ، والرسههم النقههش منههها الساليب من العديد تشمل تدوين وكلمة
وأسههاليبها المختلفههة، وطرقههها المتعههددة، ولغاتههها ، العههام بمفهومههها الكتابههة

المتميزة.
أخبارههها بههها تحفههظ التي والمم الشعوب خزانإة عن عبارة التاريخ أن وبما

إلههى يلتفتههوا لههم الجاهليههة أيههاَم العههرَب فههإن بههم التدوين طريق عن وحضارتها
لة له التاريخ أهمي ا وردت الهتي التاريخيهة المخلفات بعض بخلف الن؛ بمفهوم لن

لت خلل من لب روايا ثنايهها فههي ذكُرههها وقع  أحداٍث بعَض لنا حفظت التي النإسا
للسههلمي، الفجههر مطلههع سههبقت الههتي الفترة في هذا وكان ، النّسابين حديث ا

. الدعوة مبدأ في أجمح بصورة تجلت قد كانإت وإن
لخ مميههزات يعرفههون كههانإوا الوائههَل المسههلمين أن ورغم حفههظ فههي التاريهه
لدهم لع انإشههغلوا أنإهههم إل ، أمجهها تاريههخ وتناسههوا ، تههدوينه عههن المجههد هههذا بصههن
َة إليهه نإظهروا الهذي جاهليتهم يسهتحق ل ودينهى أخلقهى وانإحطهاط عهار نإظهر
فههي للعههرب كههان . وإن ذلههك إلههى ومهها البنههات ووأد والنهههب كالسلب التدوين
. والفروسههية العفههة و محلههها، في والشجاعة كالكرم ُتنسى ل مكارم الجاهلية

ًا لة انإشغال كان أيض أن مههن بد ل وكان الخبار جمع عن والفتوح بالجهاد الصحاب
ُة رسخت أن بعد خاصة المهمة، بهذه يقوم للهيكل الحقيقّى البنياُن وبدأ القاعد

للسلمي وضههع وأصههبح السماوية، والقوانإين السس ووضع الدعوة، وانإتشار ، ا
ّوي من تمكنهم حالة في المسلمين فريههق هههذا إلههى فههالتفت وللسههتقرار، التر

في يعتمدون كانإوا الذين التابعين من
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صههاحب وَمههْن الصههحابة من الغزوات شاهدوا َمْن سؤال على مادتهم جمع
لد في للمسلمين وقعت التي الحداَث لب عه لة صههاح عليههه اللههه - صههلى الرسههال
وسلم. 

الشههكَل : ولكههّن الوأائئئل المسلمين عند للتاريخ التقليدي الشكل
ّي لط في للتأريخ التقليد لره أبس لة تلك على ظهر صو ّي العصر في الصور ، المههو

أسههباُب إليههه دعتهههم مهها إل التأريههخ مههن يعنهههم لههم أميههة بنههى مههؤرخى أن غير
لة لن على المحافظ لة أركا ٍء : من الدول ٍء ثنا تحقيههق أو ، منهههم اشههتهر بمن وإطرا

إلههى الههدافع كههان وإن ، لههدولتهم  صالٌح فيها . يكوُن النإساب من نإسب لرواية
العطاء..  في الرغبة هو الحيان أغلب في ذلك

لخ هذا من إلينا يصل لم أنإه له ُيؤسف ومما لن في تناثر ما إل شٌئ التاري بطو
لض الضههطرابات أسههباب إلههى ذلههك يرجههع وقد الرواة، عن نإقل ، الدب كتب بع

أمية. بنى عصر في والفتن
هجههرت قههد النههاَس لعل أو ، المويين آثار إزأالَة تعمدوا قد العباسيين ولعل

. العباس بني لرأي مجاملًة وأهملتها الكتب تلك
فههي إل السههبيل لههه يتمهههد لههم ، أمره حقيقة في السلمّى التاريَخ أن على

. وإن والخاصة العامة التواريخ في التآليف بوادر ظهرت حيث ، العباّس العصر
ُع كان هههو تاريخيههٌة لمحههاٌت وفيههه ظهر كتاٍب أوَل أن إل نإشيَر أن بنا يهيب الواق

لج في ذلك تجلى  وقدالكريُم" "القرآُن لة استخرا لض مههن العههبر لث بعهه الحههواد
لت في َوردْت التي لت الله آيا . البينا

: السيرة مفهوم
ُد ، حيههاته على : التعرُف عليه وسلمه الله صلوات الله رسول بسيرة ويرا

للرهاصات ظهور من ُده سبق وما ، لرسالته مهدت التي ا من مول
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ًء ُتلقههى سههمات لق علههى رحمانإيههًة أضههوا لة طريهه ومولههده المحمديههة، الههدعو
َثه حتى ونإشأته . مبع
لة من ذلك بعد جاء وما لس دعو لن إلى النا لف الدي لل فههي لقى وما ، الحني سههبي

لم نإشر للسل ٍة من ا ُة عليههه بينههه جههرى وما ، معارض مههن و.بيههن والسههلم الصههل
رايههُة علههت حههتى لههه اسههتجاب من وذكر ، والسيف بالقول صراع من عارضوه

ّق . اليمان ُشعلُة وأضاءت الح
لفههظ عليههها غلههب وإن والسههرايا، بههالغزوات الحههروب تلههك ُعرفههت وقههد
- وسههلم عليههه اللههه - صههلى الرسههوُل فيها اشترك التي الحروب " أي المغازأي
لن مهع تطور السم هذا ولكن "، بالقتال لة تاريهَخ معنههاه شهمل حهتى ، الزمهه حيها

أن الرجههح ومن ، عليهم الله رضوان والصحابة،     وسلم عليه الله صلى النبّي
، فقههط المشههرفة المدينههة فههي النههبي حيههاة إلههى تشير " كانإت " مغازأي كلمة
المسههلمين بيههن والقتههال الغههزوات فههترة شهههدت الههتي ههى المدينة لن وذلك

ُق اتسع . ثم الشرك أهل من وغيرهم َة شمل اللفظ هذا نإطا - صلى النبي سير
. - بأكملها وسلم عليه الله

: السيرة جمع إلى الدوأاعي
ُء أخههذ عنههدما للسهلم علمها وجمهع ، وتفسههيره الكريههم القههرآن جمهع فهي ا

ٍة في أنإفسهم ووجدوا الحاديث لن تحقيق إلى حاج لل أماك وإيضههاح ، اليههات نإزو
لة وكههذلك ، جههرت الههتي الحههداث حقههائق والتشههريع ، الحههاديث لجمههع بالنسههب
لل في والحرام بالحلل لل أقوا لل وأعمهها - وأسئئلم عليئئه اللئئه صلى-  الرسههو

ًا لع في أقواله وأيض لر التشري ّد ل فكان ، والمواعظ والتفسي لع مهن ُبه إلهى الرجهو
لع لة جم ً النبوية السير ُع ، كلههه لذلك الخصُب المنبت لنإها ، أول ُق والمرجهه الصههاد
لن هذا في . الشأ
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: وأالسيرة الكريم القرآن
لم قبهَل العههرب كهان فقهد ، والتخلههَف الجههَل ليمحهى السهلم جهاء السهل
ًة بنزوله الكريُم القرآن فأحدث ، جاهليتهم في غارقين جهلهههم أعماق في . هز

َلَب حتى ، وجهلهم سباتهم هّز في واستمر ، ًا المَر َق ليضههىء ، عقب على رأس
. والمعرفة العلم نإوَر

ًا نإعرف وكما ْأ:  أمههره المّى النبّي على الوحُي نإزل ما أول أن جميع ْقههَر {ا
لم ّبههَك لباْس لذي َر ّلهه َق}ٌّ ا َلهه لة العلههم علهى  ] ويحثههه1[العلههق:  َخ : بقههوله والمعرفهه

لذي ّل ّلَم {ا لم}ٌّ َع َل َق ْل والقههراءة العلههم بنههور الجهههل محههو إلى ] إشارة4 [العلق:لبا
والكتابة.
محهو علهى المسهلمين يشهجع     وسهلم عليهه اللهه صهلى النبي كان لذلك

يعلمههوا أن يكتبههون الههذين السههرى بعههض يفههدي بههدر غههزوة في فنجده أميتهم
. الكتابة المدينة صبيان من عشرة

أساسههيين مصههدرين الشههريفة النبوية السنُة وبجواره الكريم القرآن وكان
كههان السههيرة وبجههوار النبويههة، بالسههيرة اتصههل مهها خاصههة ، السههلمي للتاريخ
لة لنا يرصد القرآن لص بعههض للعبر َقَصهه التاريههخ أن أي عامههة، بصههفة البشههري ال

والبشرية. البشر لكل تاريخا يعد القرآنإى
اليهات بعهض خلل مهن خاصههة بصههفة النههبي تاريههخ القههرآن لنها رصهد وقد
ًا القرآنإية، إلههى . تشههير النإفههال كسورة بأكملها سورة على يشتمل كان وأحيانإ

. - وأصحابه    وسلم عليه الله - صلى النبي سيرة
ً . الههدعوة تاريخ تحكي التي اليات تلك للسيرة القرآنإي التأريخ على ومثال

َد نإبيه تعالى الله أمر فقد لة الوَل - المَر الوحى نإزول - بع : تعالى بقوله بالدعو
َها ّي أ

َ َي ّثُر { ّد ْلُم ُقْم ا لذْر}ٌّ  *  َأنإ بعلنإية أمره  ]  ثم2  ،1 [المدثرَف
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لذْر:  بقوله الدعوة َأنإ َو َتَك { لشيَر لبين َع ْقَر َْل لفههْض ا َواْخ َناَحههَك *  َعههَك للَمههْن َج َب ّت ا
لنيَن}ٌّ لمههْن لم ْؤ ْلُمهه ْع]  215-214 [الشههعراء:ا َد َفاْصهه ْؤَمُر لبَمهها { لرْض ُتهه ْعهه َأ َعههْن َو

لكيَن}ٌّ لر ْلُمْش فعههل رد اليات لنا " تصف " عبس سورة في ]  ونإجد94 [الحجر:ا
من وأصحابه محمد له تعرض ما لنا وتجسد النبي إليه يدعو ما تجاه المشركين

بالصبر.  التحلي على وأصحابه النبي تحّث الكفر. واليات وتعنت الذى
معههه المسههلمين هجههرة : مههن النههبي سيرة لبعرض الكريم القرآن ويستمر

لل لهم والذن المدينة، إلى تعههالى بقوله المشركين على بالنصر ووعدهم بالقتا
لذَن:  ُأ لذيَن { ّلهه ُلوَن لل َت َقهها ُهْم ُي ّنإ أ

َ للُمههوا لبهه لإّن ظ ّلههَه َو َلههى ال لهْم َع لر لديٌر َنإْصهه َقهه لذيَن َل ّلهه * ا
لرُجوا لهْم لمْن ُأْخ لر َيا لر لد ْي َغ ّق لب ُلوا َأْن لإّل َح ُقو َنا َي ّب ّلُه... }ٌّ َر ] وهنهها40-39:   [الحجال

. المسلمين حال لنا توضح تاريخية خلفية لنا تحمل الية نإجد
" " النإفههال سههورة نإزلههت بههدر غههزوة ففيه الغزوات ترصد اليات نإزلت ثم
كيههف للمسهلمين وتشهرح ، الغنهائم بشهأن يختلفههوا بهأل للمسلمين ُنإصح وفيها
عرضههت حيث ذلك من وأكثر عليها، الخلف من وتحذرهم ، النإفال هذه تقسم

والسرى. المسلمين لحال حية صورة لنا
ًا عمران " آل سورة من مواضع ونإزلت حيههث أحد وغزوة بدر لغزوة " أيض

أمههر مههن وتشههد ، الرسههول أمههر َعصههَى َمههْن ووبخههت ، المسلمين على خففت
ُتوعد ، المناضلين ٌء بأنإهم الشهداء و ّبهم عند أحيا الجنة. لهم وأن ، ُيرزأقون ر
لهههذه حيههة كاملههة " صههورة " الحههزاب سههورة تنههزل الحههزاب غزوة وفي

ّورت حيث الغزوة لر، فترة في دار ما َص اليههود وموقهف ، الحزاب وحال الحصا
. والمنافقين

وسههلم عليه الله صلى -الشريفة حياته آخر في الخيرة الغزو مراحل وفي
"براءة".  سورة تنزل ،
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ًا " النصههر سههورة وفي َذا:  " أيضهه لإ َء { له َنإْصههُر َجهها ّلهه ْتههُح}ٌّ ال َف ْل ]1 [النصههر:َوا
لل مكههة، وفتح بالنصر المسلمون ُبشر حيث لت عصههر وحلههو السههلمية الفتوحهها

. المتوالية
الكريههم القههرآن أهميههة على الضوء للقاء محاولة المبسط العرض هذا إن
ٍر - والمسلمين    وسلم عليه الله - صلى الرسول سيرة لتاريخ أساسى كمصد

اصههطدم الههذي والمواقههف المغههازأي أو المدينة، أو مكة في سواء الصحابة من
لد أو المشركين مع المسلمون فيها ًا ، والمنافقين اليهو ُتهم التي المواقف وأيض

لم للطريق وأرشدهم خاصًة، المسلمين اللههه - صههلى الرسههول وموقههف القههوي
. وذاك ذلك - من    وسلم عليه

: البشر لكل النبوية السيرة أهمية
تنصههّب تجعلههها  بصههفاٍت - تمتههازأ    وسلم عليه الله - صلى النبي سيرة إن

تاريخيههة سههيرة أنإها الصفات تلك أهم ومن ، التاريخ سير بين الول المكان في
ّثقًة كونإها ومن ؛ العام بمفهومها مههن الباطل يأتيه ل الذي العزيز الله بكتاب مو

حميد. حكيم من تنزيل خلفه من ول يديه بين
ُة وكههون لههدى ُيقويههها - تاريخيههًة    وسههلم عليههه اللههه - صههلى محمههد سههير

ّي تلقههى ل السطورية الخرافية السيرة أن مريديها، أو السههامع لههدى اهتمههام أ
ُة . أمهها القههارئ ٌة   وسههلم عليههه اللههه - صههلى النههبّي سههير لههها يشهههد - فسههير

ًا بها يهتمون الناس نإجد لذلك الرواة، من والثقات المحققون فيههه ليس اهتمام
ٌع أو رعونإة في راسخة ثابتة حقيقًة لكونإها بها يشغفون بل ، فراغهم لوقت ضيا
. التاريخ وجدان

خللها من المسلُم يتصور أن النبوية بالسيرة الهتمام أغراض ومن
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لة في المتمثلة الكاملة السلمية الحقيقَة وسلم عليه الله - صلى النبي حيا
ُة - لنإها لم سير لم وأصلحهم البشر أعظ - وداع ومبشههر ُمنهذر فههو ، النههبيين خات

ًا وهو منير، وسراٌج لت لكّل جامع أيض تمتههازُأ سيرته جعلت التي الحميدة، الصفا
ً تكون وأن غيرها، عن أنإههه ، الصههفات تلههك جههانإب وإلى كافة، للبشر أعلى مثل
ّدى ّلغَّ المانإة أ ، العههاملين إلههى بههها وجههّل عههّز الله بعثه التي الخيرة الرسالة وب

لة فجاء َته فههإن لههذلك غيرها إلى الفرد يحتاج ل التي بالشريع اللههه - صههلى سههير
. القيامة يوَم حتى خالدة - عطرة وسلم عليه

ٍة  صفاٍت من لها - بما    وسلم عليه الله - صلى محمد شخصية وإن جامعهه
المسههلمون تعلههق لههذلك ، الخلق مكههارَم لليتمههم ُبعث فقد عالية نإبيلة وعادات
ْد:  تعالى قال أعلى ومثل حسنة أسوة من فيها لما نإبثهم بسيرة َق َل ُكههْم َكههاَن { َل

لل لفي له َرُسو ّل ٌة ال َو َنٌة ُأْس ّلَه َيْرُجو َكاَن للَمْن َحَس ْوَم ال َي ْل لخَر َوا َكَر اْل َذ ّلَه َو لثيًرا}ٌّ ال َك
] .21[الحزاب:

جههوانإب لهها السههيرة أهميهة لن ذلك من أكثر المجال ذلك في نإخوض ولن
صاحب ومكانإة وشخصية تتناسب النطاق واسعة خاصة دراسة إلى تحتاج عدة

-    وسلم عليه الله - صلى السيرة
: السلم نبي محمد

ُد وُمنههذر بالجنههة، الصههالحين ومبشههر ، وهههدايته اللههه تعههاليم علههى الشههاه
ّذر ، الغافلين الكافرين ّق  عن الضالين وداعى ، المذنإبين ومح لل الح نإور ، والعد
: تعهالى . قهال الغافلهة والقلهوب للسهائرين الظلمات في به ُيستضاء ومصباح

َها ّي أ
َ َي لبههّي { ّن ّنإهها ال َناَك لإ ْل ًدا َأْرَسهه له َبّشههًرا َشهها لذيًرا َوُم َنإهه ًيهها َو لع َدا َو َلههى *   له لإ ّلهه له ال لنإ ْذ لإ لبهه

لسَراًجا لنيًرا َو الشههمائل على الكريم القرآن شواهد ]  إن46-45:  [الحزاب}ٌّ ُم
يغفُل ول - كثيرة والسلم الصلة صاحبها - على المصطفوية والخصائل النبوية
ٌد لة إلى يشير أن منها واح لل - بيههَن    وسههلم عليه الله - صلى محمد مكانإ الرسهه
ْلَك:  تعالى يقول لت َنا الّرُسُل { ْل ُهْم َفّض ْعَض َلى َب ْعٍض}ٌّ َع لق253[البقههرة: َب ] ولخل
ًا كريمة قرآنإية إشارة النبي لإّن:  تعالى قال أيض َو ْيَر ََلْجًرا َلَك { ُنوٍن َغ ّنإَك َمْم لإ َو *
َعلى ُلٍق َل ٍم}ٌّ ُخ لظي ] .4-3:  [القلمَع

لب رقُة خصائله ومن لبَما:  تعالى قال والكرُم والرأفُة القل َف ٍة { له لمْن َرْحَم ّل ال
ْنَت ُهْم لل ْو َل َل ْنَت َو ّظا ُك لليَظ َف لب َغ ْل َق ْل َفّضوا ا ْنإ للَك}ٌّ لمْن َل ْو ] .159:  عمران [آل َح

- على    وسلم عليه الله - صلى النبي حرص إلى الكريم القرآن أشار وقد
ْد:  تعههالى بقههوله ورحمتههه عليهههم ،ورأفته قومه على الدعوة،وخوفه نإشر َقهه َل }

ُكْم َء ُكْم لمْن َرُسوٌل َجا لس ُف لزيٌز َأنإ له َع ْي َل ّتْم َما َع لن لريٌص َع ُكْم َح ْي َل لنيَن َع لم ْؤ ْلُم ُءوٌف لبا َر
لحيٌم}ٌّ  ]128:   [التوبةَر

وخصائله. وفضله النبي أخلق مكارم على شهدت التي اليات بعض هذه
ًا وهناك فههأبهرته النبويههة السههيرة وصههلته المسلمين غير من آخر وجه أيض

المهذموم التعصهب إلهى يلتفت - فلم    وسلم عليه الله - صلى محمد شخصيُة
هههؤلء - ومن وسلم عليه الله - صلى النبي مدح في به يشعر ما وقال حايد بل

- صههلى النبي عظمة إلى أشار " الذي لمارتين : " الفونإس المثال سبيل على
مهها كههل أنإقل أن هنا يسعنى " ول تركيا " تاريخ مقدمة - في    وسلم عليه الله
: لمارتين قال بعضها على الضوء ألقى لكنى كتب

ًا ً الضعيفة الوسائل هذه بمثل إنإسان يبدأ لم "أبد لة فوق عمل البشههر، طاقهه
ْد لم لنإه لسه غيَر آلًة تنفيذه في ول المقصود هذا تصميم في يج لة، نإف ول الوحيد

ًا ٍة غير أنإصار لف في البدويين من بضع الصحراء". كن
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ّداعا ، الرجل هذا " أكان ًا َخ ّدعي ًا ُم حياته درسنا بعدما هكذا نإظنه ل ؟ كاذب
َء . إن وتاريخه المعتقد إلى بالنسبة ونإفاق رياء هو الكذب ادعا
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ُة فيههه ليس والنفاق الصلى، ُء التههأمين قههو ل كمهها للغيههر، الطمأنإينههة وإيحهها
ٌة الزور قول في يوجد ّق قو ". الصداقة لح

معيههد الفكههار، فاتههح مجاهههد، ، ُمشههّرع ، رسههول ، خطيههب ، " فيلسههوف
دولههة لعشههرين مؤسههس ، أصههنام فيههها ليههس ولعبههادة المعقولههة، للمعتقههدات

-    وسههلم عليههه اللههه - صلى محمد كان ما - هذا روحانإية واحدة ودولة دنإيوية،
منههه أعظههم يكههون مههن ، النإسههان عظمة بها تقاس التي المقاييس كانإت مهما
" ؟؟؟

برجٍل يقتدون وغيرها أوربا من له والمحاربين السلم على الطاعنين لعل
للسلم فهم حاول ، بينهم من مفكر التعبير يعبر أن يستطع لم . وإن أفلح وقد ا

". " النبوة واحدة كلمة في ُيختصر الذي الصحيح
السيرة وأطبعات نسخ

مكههاتب معظههم فههي أغلبها يوجد كثيرة، السيرة من المخطوطة النسخ إن
ابههن روايههة الصههلية النسخة أما التيمورية، بالمكتبة نإاقصة نإسخة وهناك أوربا،

بيههن منههها ورقة على عثر أنإه  " يظنKarabacek " كربسيك كان فقد إسحاق
مكتبههة في  " والمحفوظةRainer " رينر بالرشيدوق الخاصة البردي مجموعة
كتههاب مههن نإسههخة أنإها ظهر  " ولكن1140 " دفتر بإستانإبول كوبريلى مدرسة

مثههل الكتههب بطههون في اليوم حتى باقيا - المغازأي كتاب يزال . ول هشام ابن
أوردههها الههتي الفقرات " وفي السلطانإية " الحكام الماوردي كتاب في جاء ما

. تاريخه في الطبري
ًا َنا وأخير لة من  قسٌم َوَصل لن سير أو  حههذٍف دوَن الصههلّى بهيكلها إسحاق اب

هذا من قطعتان وتوجد ، هشام ابُن فعل كما  تهذيٍب أو تعديٍل
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لب ًا بكير، بن يونإَس رواية من القرويين مكتبة في الكتا قطعههة توجههد وأيضهه
اعتمههد المخطوطههات وهههذه ، إسحاق ابن عن سلمة ابن رواية من دمشق في

. إسحاق ابن سيرة تحقيق في الله حميد محمد الستاذ عليها
ًا ذلك أكد وقد وابههن السههيرة عههن الههدوري العزيههز عبههد السههتاذ بحههث أيض
ًا : " وصههلنا قهال فقد ، إسحاق بصههورتها إسههحاق ابهن سههيرة مههن قسههم أخيههر
". هشام ابن تهذيب قبل الصلية

: قديمان والدمشقي الفاسي الصليين : أن الله حميد محمد الستاذ وذكر
فقههط الولى الورقة هو الناقص وكان ، الول نإاقصة فاس في الولى والقطعة

: نإصه ما آخره وفي
- إن الثههامن فههي يتلههوه إسحاق لبن المغازأي كتاب من الول الجزء " آخر

لحيرا - حديث الله شاء ". الراهب َب
تكمههل بحيرا. فهي بحديث تبتدئ ولكن ، الول من مختلفة الثانإية والقطعة

456 سنة من مؤرخة بعضها  سماعات44  إلى39 الصفحة من . وفيها الولى
. هه

والسراء. المعراج حديث في الثانإية القطعة وتنتهي
لء في فتبتدئ الدمشقية القطعة أما أثنههاء فههي وتنتهههى بههدر، غزوة قصة أثنا

أحد. قصة

نإجههد إلى لإَمر ذي غزوة ، السويق غزوة : " يتلوه المخطوطة عنوان وعلى
". ثلث سنة

رمضههان شهههر فههي الخشههوعي بركات بن طاهر : "كتبه القطعة آخر وفي
". مائة وأربع وخمسين أربع سنة من
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دمشق بمدينة " وذلك البغدادي الخطيب من السماع ثبت هناك ثم
".  هه454 سنة الحجة ذي من الول العشر في ، الجامع من

: مرات عدة هشام ابن سيرة طبعت وأقد
وسههتنفيلد : بعنايههة  م1860 سنة - بألمانإيا أصحها - وهى جوتنجن  - طبعة1

وألحقهها ، اللزأم بالشههكل مضبوطة ، مجلدين في اللمانإى المستشرق
ابههن ترجمههة صههدره وفههي ، وفهارس وملحظات تعاليق فيه ثالث بجزء

ّلكههان وابن ُقتيبة ابن عن نإقل إسحاق كتههب عههن النجههار. ونإقههل وابههن لخ
ُفري الناس سيد لبن الثر عيون : ما للهجرة الثامن القرن أهل من اليع
. الكثيرة الفوائد من ذلك . وغير الطعن على والرد فيه الطعن من قيل

ُطبعت2 ًا السيرة  - و  هه. 1295سنة أجزاء ثلثة في بولق في أيض
ُطبعت3 . ههه1229 سنة مجلدات ثلثة في مصر في الخيرية بالمطبعة - و
ُطبعت4 .  م1900 سنة بليبزج - 
الجمالية " بمطبعة النإف " الروض كتاب هامش على - طبعت5

.  م1 9 1 4/  هه1 33 2 سنة
ْدي في المعاد زأاد هامش على طبعة - وهناك6  ههههه1333 سنة العباد خير َه

.
ُطبعت7 طبعتين وأولده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة في - 

 م1955/  هه1375 سنة والثانإية ،  م1936/  هه1 35 5سنة : الولى
. وزأملئه السقا مصطفى الدكتور تحقيق . من

سنة أجزاء أربعة في التجارية للمكتبة حجازأي مطبعة في - طبعت8
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عبههد الههدين محيههى محمههد الشههيخ الستاذ تحقيق من ،  م1937/   هه1356
الحميد.

عنها. للحديث الوقت يسع لن كثيرة أخرى طبعات غير
ليدة طبعتنا وهاهي أل تعههالى منههه - وأرجههو اللههه - بعون امتازأت والتي الجد

إليها. ُسبقنا قد نإكون
بمقههدمات لههها مقدما جاءت المفيدة والتعليقات الكامل الشرح فوق فهى

التحقيقههات مههع شههارحيها وأشهر ومؤلفيها السيرة عن هامة دراسة في مفيدة
ونإعمههة، اللههه مهن فبفضل أحسنت قد كنت فإن المستوفاة، والفهارس المهمة

. أحد منه يسلم ل الذي البشري فبضعفى الخرى كانإت وإن
ّلُف {َل َك ّلُه ُي ْفًسا ال َها لإّل َنإ َع َههها ُوْس َبْت َمهها َل َههها َكَسهه ْي َل َع َبْت َمهها َو َتَسهه ْك َنهها ا ّب َل َر
َنإا ْذ لخ َؤا َنا لإْن ُت لسي ْو َنإ َنإا َأ ْأ َط َنا َأْخ ّب لمْل َوَل َر َنا َتْح ْي َل َتُه َكَما لإْصًرا َع ْل َلى َحَم لذيَن َع ّل لمْن ا

َنا لل ْب َنا َق ّب َنا َوَل َر ْل َقَة َل َما ُتَحّم َنا َطا له َل ْعُف لب ّنا َوا لفْر َع ْغ َنا َوا َنهها َل ْنإههَت َواْرَحْم َنإهها َأ ْوَل َم
َنإا َلى َفانإُصْر لم َع ْو َق ْل لريَن ا لف َكا ْل ].286:   [البقرة}ٌّ ا

السيرة كتاب من الروأاد                  
المسههلمين مههن الكههثير - شغلت    وسلم عليه الله - صلى النبي سيرة إن

خاصة مجالس تعقد كانإت فقد التابعين من فريق بها اهتم ما فأول والمؤرخين
- يسههألون     وسههلم عليههه اللههه - صههلى اللههه رسههول مغازأي عن فيها يتحدثون
مههن غههزوة عههن مثل ، عنهههم منهههم سههمع ممههن أو آبائهم من والحفاظ العلماء

؟.. . فكههان بهها المشههتركين عهدد وكههم ؟ شههدها ومهن ؟ كانإت كيف الغزواَت
منها. الصحيح وتمييز الوقائع لرصد دقيقة علمية بطريقة بذلت العالم يحدثهم
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ل صحيحة الحقائق بحفظ قامت السناد، طريقة وهي الطريقة وهذه
لة لعلمهم بذلك انإفردوا وربما افتراء، أو تشويه عليها يدخل - النبي سيرة بأهمي
لق مسئولية تحملوا - فنجدهم وسلم عليه الله صلى واختبار الرواية في الصد

لح طريق عن منها، الصحيح . والتعديل الُجر
ًا للسههيرة جمعهههم أغههراض ومن الههتي اليههات بعههض تفسههير محاولههة أيضهه
-    وسلم عليه الله - صلى النبي غزوات وقائع إلى أشارت

لع في كبرى أهميًة تلهم ومن التابعين جيل َوجد وذاك ذلك ومن سهيرة جمه
-    وسلم عليه الله - صلى النبي وأفعاَل وأقواَل روايات يجمعون فأخذوا النبي
. وحياته سيرته شملت حتى

: هم التابعين من جماعة النبي سيرة روأى من وأأوأل
: عثمان بن - أبان1

فههي كههان لنإههه بعههدها، ل  هجرية20 سنة قبل ُولد ، عثمان الخليفة ابن أبان هو
عائشههة خروج في الشتراك من مكنه ما العمر من بلغَّ قد الهجرة  من36 عام

ُتهوفي الهذي عثمهان بثهأر للطلهب والزبير وطلحة ّينهه  هجريهة35 سهنة [  ] . ع
ًا الملك عبد الخليفة  هه.75 عام المدينة على والي

أثنههاء وفههي ،  ههههه83 عههام حههتى ، سههنوات سبع عليها وليته في أبان واستمر 
أمههر إليههه يهأت لههم . ولمهها الحههج بإمههارة عهام كههل إليه يعهد الخليفُة كان وليته

للتشههرف مكههة والههى تطلههع ، بههالحرب انإشغاله بسبب  هه81 عام في الخليفة
للمههارة، بههأولويته تمسههك أبههان أن إل ، الحههج بإمههارة . وقههد وقرابتههه لنسههبه با
[ الوليههد عهههد فههي ُتوفى أنإه البخاري فذكر ، وفاته تاريخ في الروايات اختلفت

105 - 101[  الثانإي يزيد أيام في وفاته أن سعد ابن وذكر  هه] ،96 -  86
هه] .
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َته أن الروايات بعُض تذهب ] .   هه105[ الثانإي يزيد عهد نإهاية وفا
وبعههض ، أبيههه فتههاوى يحفههظ كان أنإه فيروى المدينة، فقهاء من أبان وكان
. أبيه عن الحاديث سماعه تنفى الروايات
ّى الزنإاد أبو الحديث عنه أخذ لر ْه فههي شهرته ورغم ، الرحمن عبد وابنه والّز

عنههه . روى يههذكروه لم سعد وابن والواقدي إسحاق ابن أن إل ، الحاديث كتب
ًا ُة المغازأي أيض الموضههع ذلك في سعد ابن ذكر . وقد الرحمن عبد بُن : المغير

-    وسههلم عليههه الله - صلى الله رسول مغازأي إل ، الحديث قليَل ثقًة : " كان
بتعلمها". ولمرنإا ، عليه ُتقرأ ما كثيرا فكان ، عثمان بن أبان من أخذها
الزبير بن  - عروأة2

ُد ّوام كان ، السلم إلى السابقين الشراف أح ًا عروة جد الع لخديجههة، أخهه
قائههد هههو اللههه عبد وأخوه ، السلم إلى الولين السابقين من الزبير َأبوه وكان
عههام من مكة في وحكم يزيد، خلفة يرضوا لم الذين والنإصار المهاجرين أبناء
-هه 64 يتلقههى نإجده حتى ، السنين من بكثير ُعروة أخاه يكبر الله  هه. وعبد73 
له ُيسمح لم سنه ولصغر المدينة، إلى  هه26 عام رجع عندما الصغر أخيه خبَر

بها. أبوه مات  التي[ هه36  سنة] الجمل معركة في بالشتراك
ُة كان ٍة كّل يجتمع عرو ٍم في ليل المدينههة مسههجد فههي أصههدقائه ببعههض نإظا

َع بعهد فيمها وأصبح  هه]،60 – 41[ معاوية عهد من الخيرة العوام في موضه
لة لة ثق ن ، الملك عبد الخليف لت تلهك وع ا يهروي الجتماعها روايهة لخلكهان ابهُن لن

الملههك عبههد بيههن جمع الحرام المسجد : " إن فقال الدنإيا في زأهده عن تحكي
مصعب وأخويه الزبير، بن الله وعبد ، مروان بن
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: بعضهههم . فقههال سفيان أبى بن معاوية بعهد تألفهم أيام المذكور، وعروة
ّنه هلّم َنتَم وأنإههال الحرميههن أملههَك أن : أمنيههتى الزبيههر بههن اللههه عبههد . فقههال فل

ْيهش عقيلهتي بين وأجمع العراقين أملك أن : أمنيتى مصعُب : وقال الخلفَة ُقَر
ْينة َك ُد . وقهال طلحهة بنهت وعائشة الحسين بنت : ُس ن الملهك عبه : مهروان اب
شهيء فهي : لسهُت عهروة . فقال معاوية وأخلف كلها، الرض أملك أن أمنيتي

ُد أْمنيتى ، فيه أنإتم مما لة والفهوزُأ الدنإيا، في الّزه أكههوَن وأن الخههرة، فهي بالجنه
واحههد كههل بلغَّ أن إلى ، صرفه من الدهر : فصرف . قال العلم عنه ُيروى ممن
ُه : " من يقول لذلك الملك عبد وكان ، أمله إلى منهم رجههٍل إلههى ينظر أن َسّر

لل من لة، أه َة إلى فلينظر الجن َو لن ُعْر " . الّزبير ب

ُة ترك وقد َقهام مصههَر إلههى ورحههل المدينههَة عههرو َع بهها وأ ذكههر ، سههنين سههب
لري ُذ فرأيههت بههها، وتزوجههت ، سههنين سههبع بمصر : " أقمت قوله عروة عن البل

َلها َد، أه َق عليهم ُحمل قد مجاهي وعهههد، بصههلح عمههرو فتحها وإنإما ؛ طاقتهم فو
". عليهم مفروض وشىء

روايههة منها محمد، ابنه وموت ُعروة رجل قطع خبر الروايات لنا حكت وقد
شههكت حيههن الملههك عبد بن الوليد على عروة قدم : " ثم قال عروة بن هشام
ًا. فارتفعت مني أقطع أن لكره : إنإي : اقطعها. قال له فقيل ، رجله إلى طابق

ُقطعت قتلتك الركبة في وقعت إن : إنإها له فقيل الركبة، وجهههه ُيقبض ولم . ف
ُنإسقيك يقطعها أن قبل له . وقيل ًء :  ًا، معه تجد ل دوا أن يسعني : ما فقال ألم

أذاها. . . وقانإي الحائط هذا
بههن العههاص أبههى بههن الحكههم بنههت وأمه الزبير، بن عروة بن محمد وسقط

ا فضهربته ، الملهك عبهد بهن الوليهد دواب إصطبل في سطح من أمية، بقوائمه
برجلي تعزيني كنت : إن ُعروة فقال يعزيه رجل عروة فأتى ، قتلته حتى
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ّبههره ؟ لههه :ومهها بمحمد. قههال أعزيك : بل احتسبتها. فقال فقد ، بشههأنإه فخ
: فقال

ًا أحدثن الياُم إذا # وكنُت حميمي ُيصبن لم ما شوى،   أقول هالك
ًا أخذت ، اللهم  ًا وأخذت أعضاء، وتركت عضو إن فإنإههك أبنههاء، وتركههت ابن
نإفههس في أخرى . ورواية عافيت لقد ابتليَت كنت وإن ، أبقيت لقد أخذت كنت

من قدم حين الزبير بن عروة إلى جاء طلحة بن عيسى : " إن تقول الموضوع
: اكشههف بنيه لبعض عروة فقال ، رجله ُقطعت وقد ، الملك عبد بن الوليد عند
ّله عيسى: إنإا له إليها. فقال ينظر رجلى عن اللههه عبد أبا يا ، راجعون إليه وإنإا ل

إليههه نإحتههاج كنهها مهها منههك لنا الله أبقى ولقد ، للسباق ول للصراع أعددنإاك ما ،
ُة . فقال وعلَمك : رأيك منك ". مثلك رجلي عن أحد عزانإى : ما عرو

أنإه الثقات روايات تؤكد ولكن ؛ ُعروة وفاة سنة عن يقيني خبر لدينا وليس
 هه.94 سنة توفي

تلك بالمدينة مقامه أن نإعرف وكما السبعة، المدينة فقهاء أحد عروة وكان
أبيههه مههن عرفههها ، السههلم مههن الولى اليام عن أخبار جمع من مكنته القامة

يشههتهر وكان وسؤالها، زأيارتها يقطع ل وكان غيرها، من أكثر عائشة ومن وأمه
. للحديث بمعرفته

الصههدر حههوادث عهن المعلومههات يدون ، تلميذه إلى تدريسه بجوار ونإجده
والطههبري والواقدي إسحاق ابن كتب طريق عن وصلتنا وقد السلم من الول

ٌة . وهي " " هههوروفتس ظههن كمهها الملههك عبههد الخليفههة ، إلي رسائل عن عبار
ْيدة، أبي ابن بها يخاطب وبعضها ومهها الوليههد، الخليفههة كنههف في عاش الذي ُهن

ّونإه ّونإات أقدم يعتبر عروة د لنا حكت التي المد
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ًا ، بحياته الخاصة النبّي حوادث نإههثر أقههدم كونإههها مههن أهميتههها يرجههع وأيضهه
ّلف كتاب أي على عثورنإا عدم رغم ، عربي تاريخي أنإههه إل ، المغازأي في له مؤ

وكههان والّسههير، المغازأي عن الحاديث أهم وإخراج جمع في كبير فضل له كان
ُة ًا عرو قههط شههىء في يقْل لم عروة : أن هشام ابنه ويخبرنإا ، بالحديث شغوف
ّول كان وإنإما ، برأيه َع ًا وكان الحديث على ي ًا أيض ّب لر، ُمح هوروفتس يقول للشع

الحههاديث فههي حههتى ، الحههوادث فههي المشههركين أشههعار أدخههل عههروة : " إن
فعههل كما لتلميذه رواها - التي    وسلم عليه الله - صلى النبي بسيرة الخاصة

". بعد فيما إسحاق ابن
سعد بن  - ُشَرْحبيل3

ّيهها عرف إنإه ويقال ، المدنإيين خطمة بنى مولى سعد، بن ُشَرحبيل هو ] عل
ّفى المائهة، علهى نإيههف وقههد  هههه123 عهام مهات إنإه ويقال ،[  هه40 سنة المتو

يقههف ولههم ، الخدري سعيد وأبي هريرة، وأبي ، ثابت بن زأيد عن الحديث وأخذ
ٌد عنه ُسئل وحين ، روايته على إسحاق ابن ؟! " شههرحبيل عههن ُيحههدث : " وأح

إسههحاق ابههن بجههانإب عنههه يههروي ول ، الثقههات فههي حبههان ابن ذكره ذلك ورغم
المدينههة، إلى قباء من النبي هجرة عن خبرا عنه يأخذ سعد ابن ونإجد ، الواقدي

ّي الخبر هذا في ُشرحبيل يذكر ول . إسناد أ
ُمنبه بُن  - وَأهب4

الههتي الفارسههية السههرات إحدى من فارسي، أصٍل من منبه بن وهب كان
لد جنههوب في استقرت لب بل ُيلقههب الجاهليههة، فههي العههر ّده و بالسههوار، اخههبر جهه

لن خطأ وهذا  هه10 سنة السلم اعتنق أنإه الواقدى ويذكر
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ًا ًا، ُولههد أنإههه والصههح قبلها، وليس الهجرة بعد ُولد وهب يقصههد وربمهها مسههلم
ّى ًا لن أبيه إسلَم الواقد  هه.34 عام ُولد رهب

ًة عيشًة يعيش وهب وكان سنة عشرين منبه بن وهب " لبث فيقال ؟ زأاهد
ًا. .. ولبههث والصبح العشاء بين يجعل ولم علههى يرقههد لههم سههنة أربعيههن وضههوء

". فراش
ُيعرف َوى إنإه ويقال ثقة، بأنإه المصادر في وهب و وجههابر عبههاس ابن عن َر

النههادر، فههي إل عنههه الخههذ علههى الههرواة يقبههل لم ولكن ؛ وغيرهم هريرة وأبي
لل بأحاديث خاصة عنايًة يعنى كان لنإه ذلك يرجع وربما كههان وأنإههه ، الكتههاب أههه
ّدسة، والمسيحيين اليهود كتب تحويه ما يعرف باليمنيين صلته طريق عن المق

ُيعتبر الكتاب أهل من لت من وهت و خاصههة. النإبيههاء قصص في المعتمدين الثقا
ُعباد، تاريخ إلى تطرق ولكنه الولياء. أي ال

ً تعتبر وهب كتابات إن بالرسههالت ترتبههط إنإها حيث النبي سيرة إلى مدخل
لل آخر من  وهٌب - وكان    وسلم عليه الله - صلى محمد نإبينا قبل السماوية جي

بينهههم مههن ، إسههحاق ابن شيوخ جيل وهو التابعين تابعي جيل بدأ حيث التابعين
مسههلم بههن ومحمههد قتههادة، بن عمر بن وعاصم محمد، بن بكر أبي بن الله عبد

. الزهري
حزم بن محمد بن بكر أبي بن الله - عبد ه

ًا بكههر أبههو أبههوه كان بالمدينة، ُولد محمد، بن بكر أبى بن الله عبد هو قاضههي
ًا وكان  هه86 عام من المدينة في له عالم ْق : " مالههٍك عههن  وهههٍب ابُن : قال بالف
َكن لم ٌد ي لم من عنده بالمدينة أح لء عل َد كان ما القضا لر أبههي عنهه لن بكهه ٍم بهه " َحههْز

120 عههام وتههوفي المدينة ولية وتقلد ، عثمان بن أبان عن الفقه أخذ قد وكان
ًا. هه تقريب
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. أبيه مثل المدينة في للقضاء محمد ابنه تنصب وقد
َعههة أسرة بين الله عبد نإشأ هكذا إلههى يميههل ل ولكنههه ، والعلههم المقههام رفي
ابههن أخههبرنإى مالههك عههن حجر ابن ذكر حيا. وقد أبوه كان وقد خاصة المناصب

مثل ثم : ما شهاب ابن فقال ؟ بالمدينة : من شهاب ابن لي : قال قال عنزابة
. حى وهو أبيه مكان ذكره يرتفع أن يمنعه ولكنه بكر، أبي بن الله عبد

عبههد وكههان ، زأوجتههه عمههرة من يسمع أن إسحاق لبن يأذن الله عبد وكان
بعههض إلههى تسههيء قههد ربمهها الههتي المههور بعض على إسحاق يفصحلبن ل الله

لة، ْين المدنإيين أسماء مثل له يذكر فلم الصحاب َذ نإزول أثناء النبي أوامر خالفا الل
لحجر الحجر بجوار عسكره ). ثمود ( 
لههه سههمى قد أنإه بكر أبى بن الله عبد : " حدثني ذلك في إسحاق ابن قال
". لي يسميهما أن الله عبد فأبى إياهما، استودعه ولكنه ، الرجلين العباس

ّي الههترتيَب اسههتعمل من أول هو هذا الله عبد ويعتبر نإجههده لههذلك ، السههنو
السهيرة، فهي إسحاق ابن اقتبسها وقد ، السنوات حسب مرتبة الغزوات يجمع
ًا عنه نإقل وقد الههتي والوثيقههَة لحْميههر، ملههوك إلى النبي كتبها التي الرسالة أيض

ّده النبي أعطاها حيههث ، نإجههران أهههل إلههى معههه ليأخذها حزم بن عمرو اخبر ج
.  الدين في يفقههم كان

. الحوادث بين الشعار يذكر سبقه من مثل الله عبد وكان
مههن منهههم الروايههات اختلفت فقد  هه،135 أو130 بين ما الله عبد وتوفى

. سنة سبعين ابن وهو توفى ولكنه  هه135 قال من ومنهم ،  هه130 سنة قال
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قتادة بن عمر بن  - عاصم6
ًا، المدينههة مههن قتههادة بههن عمههر بههن عاصههم كههان مههن أسههرتُه وكههانإت أيضهه
ّده السلم إلى السابقين ُة . وَج ُد قتاد ٍر فههي حههاربوا الههذين النإصههار أحهه مههع بههد

ًا - وهو    وسلم عليه الله - صلى النبي لء حامُل أيض . ُحنين في قبيلته لوا
إلههى عاصههم قههدوَم سههعد ابههن ذكههر ، بالمغازأي العلم أهل من عاصم وكان

َنه فقضى العزيز عبد بن ُعمر على : " وفد فقال دمشق يجلههس أن وأمههره ، دي
رجع ثم ، ففعل ؛ الصحابة ومناقب بالمغازأي الناَس فيحدث دمشق مسجد في
" المدينة إلى

لت بين من عمر بن وعاصم ابههن عنههه روى وقههد ، الحههديث روايههة فههي الثقا
ًا وكان ، : المغازأي والواقدي إسحاق اللههه - صلى النبي شباب أخبار يجمع أيض

.  مكة - في   وسلم عليه
لح دائُم وهو لد، التصري ًا بالسنا ًا وكان ، الحداث بيَن الشعَر ُيدخل وأيض كههثير

ُتوفي به الخاص بالرأي الحوادث تلك يحلل ما 119 عههام حههوالى الله رحمُه . و
. هه

مسلم بن = محمد - الّزْهِرّى7
ُد هو بكههر، أبهها ُيكنههى ، شهاب بن الله عبد بن ، الله عبيد بن مسلم بن محم

51  أو50 سههنة بيههن مولههده فههي الروايههاُت اختلفههت وقد بمكة، زُأهرة بني من
.  هجري58  أو57  أو56 سنة وقيل هجرية

لن عمههَر أيههام فههي يفههتي وكههان الملك بعبد الصلة وثيق الزهري كان لد بهه عبهه
لئل بعض في العزيز . الفقهية المسا

ّي اشتهر ًا، رأيههت : " مهها الرحمن عبد بن ُقرة عنه قال ، بالكرم الزهر أحههد
لر". بمنزلة عنده كأنإها ، منه عليه أهوُن والدرهُم الديناُر ْع الب
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: " خلكههان ابههُن ذكههر الملههك عبههد بههن هشام مجالس يحضر الزهري وكان
ّي وحضر ُد الزنإاد أبو وعنده ، الملك عبد بن هشام مجلس يوما الزهر اللههه وعبهه

؟ المدينههة لهههل فيه . العطاء يخرج كان شهر : أي هشام له فقال ، ذكوان بن
هشههاٌم . فقههال المحرم :. في فقال الزنإاد، أبا . فسأل أدري : ل الزهرى فقال

ّي المههؤمنين أميههر : مجلههس فقال .، اليوَم استفدته علم هذا بكر، أبا : يا للزهر
العلههم بهههذا رحههل ثههم بالمدينة الزهري درس ". وقد العلُم منه ُيستفاد أن أهل
مههن " لقههترابه العلمههة القصههر " بفقيههه ُسههمى أنإههه حههتى الخلفة عاصمة إلى

الخليفة.
اتصههل وبعدها ثعلبة، بن الله عبيد يد على قومه أنإساب بالمدينة درس وقد
ّيب بن بسعيد المدينههة علههم علههى والغالب المستفتي هو وقتها  وكان ، المسس

الناس.  عند كبير قدٌر وله
ّيب ابههن نإجههالس : " وكنا الذهبّي وذكر إنإسههان يههأتي حههتى نإسههأله ل المسهه

" فيحدث هو يبتدئ أو ، فيحدث ، ذلك فيهيجه ، فيسأله

ّي سههمعت قههال معمههر عههن قيههل كمهها الزهههري شيوخ ومن : يقههول الزهههر
ٍر أربعَة قريش من أدركت َة ، المسههيب بَن : سعيد بحو َو وأبهها الزبيههر، بههن وعههر
َد الرحمن، عبد بَن سلمة ". عتبة  بن  الله عبد بن للّه وعبي

ّع لنإههه المدينة، أهل  أعلم : إنإه مالك بن عراك عنه يقول َة. علههَم جمهه عههرو
المههويين: يقههول بالخلفههاء الوثيقههة صههلته عليه عاب ولكنه ، الله وعبيد وسعيد

لة نإفسههه  أفسد  أنإه لول ، الزهري رجل : " أي مكحول " وكههان الملههوك بصههحب
ول نإشههرى، العلههم هههذا الناس من أحد نإشر : " ما فيقول بعلمه لتلميذه يفخر
". بذلي بذله

َول بها، اشتهر، حتى المعرفة واسع وكان ًا رأيت الليث: " ما  يق عالم
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فههي يحههدث سههمعته لههو ، منههه علمهها أكههثر ول شهههاب ابههن مههن أجمههع قّط
ّدث وإن هذا، إل يحسن : ل لقلت الترغيب إل يعههرف : ل لقلههت النإساب عن ح

ًا حديثه كان والسنة القرآن عن حدث وإن هذا، ًا نإوعهه ذاكرتههه ". وكههانإت جامعهه
: " كيسههان بههن صههالح رواه ما منها كثيرة، ذلك على والمثلة الحفظ كثير قوية
ّي أنإا العلم أطلب كنت . مهها : فكتبنهها . قههال السنيَن نإكتب تعاَل ؟ فقال والزهر
ال . ثهم    وسلم عليه الله صلى – النبّي عن جاء ا نإكتهب : تعهال ق عهن جهاء م

ْعُت فأنإجح ، أكتب ولم : فكتب . قال الصحابة ّي المههويين مكتبهة ". وكهانإت وُضهه
ّي فيهها أوضهع الهتي المجلدات من الكثير تحمل بدمشق ا الزههر مهن جمعهه م
: " كنهها قال الزهري تلميذ معمر عن رواية سعد ابُن لنا ذكر ذلك وعن ، العلوم

ّي عن أكثرنإا قد أنإا نإرى علههى حملههت قههد الههدفاتر فههإذا الوليد، قتل حتى الزهر
" الزهري علم - : من - معمر يقول ، خزائنه من الدواب
عههن مههادته بعههض جمعت ولكن ، مؤلفاته من مستقل كتاب إلينا يصل ولم
مقتبسههات علههى ذلك في الزهري واعتمد ، السلم وتاريخ السيرة كتب طريق

وسلم عليه الله صلى النبي حياة تاريخ تحوي التي المادة في وخاصة سعد ابن
. الشاملة

ًا خلف فيها الزهرى ووفاة ربيعههة بههن ضههميرة : " قههال الههذهبي ذكههر أيضهه
بهن إبراهيههم وقهال ، وهم وهذا )، ومائة ( أي وعشرين ثلث سنة : مات وغيره
أربههع : سههنة وغيههره بكههار بههن الزبير . وقال وعشرين أربع : سنة وطائفة سعد
الصههدفي يههونإس ابههن . وشههذ رمضههان عشههر سابع ) في ومائة وعشرين ( أي
. أربع سنة والصحيح ومائة، وعشرين خمس سنة رمضان : في فقال

ألفوا ثلثة علمه على تتلمذ فقد علمه يمت ولم الزهري مات ولقد
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ُيعههد ، المغههازأي فههي ًة الثلثههة هههؤلء و السههير، تههأليف فههي راسههخة قاعههد
ْعمر عقبة، بن : موسى وهم الموالى من وجميعهم ابههن ومحمههد راشههد، بن وَم

. إسحاق
في إسحاق ابن ونإترك هنا ومعمر موسى من لكل باختصار نإترجم وسوف

. الصلى الكتاب هذا صاحب باعتباره به خاص مجال
ُعْقبة بن  - ُموَسى8

وبههالخص ، العههوام بن الزبير بني مولى عياش أبي بن عقبة بن موسى هو
مههن أسههرته . وكههانإت والههذهبى حجههر ابههن ذكههر كما خالد، أم الزبير زأوج مولى
لة، بعَض رأى ولكنه ميلد، تاريخ له ُيعرف الزبير. ول آل موالي فههي قال الصحاب

ّي نإجدة حج عام بمكة، عمر وابن : " حججت ذلك عههام ذلك   " وكان)1(الحرور
هه.55 عام قبل ُولد أنإه هوروفتس رّجح لذلك ،  هه68

أنإههس بن مالك قال بها، والعالمين المغازأي رواد أحد عقبة بن وأموسى
ول إلينا يصل لم موسى ". وكتاب ثقة فإنإه عقبة بن موسى بمغازأي : " عليكم

ًا نإعرف حوى بل ، الخاص بالمعنى المغازأي على يقتصر لم أنإه سوى ، عنه شيئ
ًا. وكان الهجرة ّي عن يروي موسى أيض ًا. قههال الزهر : " معيههن بههن حكههم كثير

" الكتب هذه أصح من الزهري عن عقبة بن موسى كتاب
لب أهّم من ُيعد عقبة بن موسى وكتاب لة كت لة مههن لههه لمهها السير لم صههف علهه

ان موسهى كتاب : " إن استنتاجاته في هورفتس . قال التاريخ علهى يحتهوي ك
العقبة بيعتي في والمشتركين الحبَشة، إلى المهاجرين قوائم

الخوارج قواد  أحد )1(
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ُشههَرْحبيل أعههدها الههتي مثل قوائم ؟ بدر في المحاربين ، ذلك كّل من وأهم
فقههد بههدرا شهد قد موسى كتاب في كان : " من ذلك في مالك سعد. قال ابُن

يشهدها". لم فيه يكن لم ومن شهدها،
ّد موسى وكتابات عههن سههعد ابههن منههها اقتبههس حههتى الكتابههات أهّم من ُتع

ًا عنهه وأخهذ ، الواقدي طريق ّي أيضهه قبههل مها بتاريههخ موسهى واعتنههى ، الطهبر
للسلم . الوقائع تأريخ في السنين طريقة واتبع ا

لفه مميزات ومن للسناد نإظاُم مؤل ُتههوفي خاصههة عنايههًة بههه اعتنههى فقههد ا . و
.  هه141 سنة حوالى عقبة بن موسى
راشد بن  - معمر9

َبْصهرة فهي المولههود الزأد، قبيلههة من ُحّران بنى مولى راشد بن معمر هو ال
لة فههي درس  س96 عههام حههوالي لبه منههذ البصههر دعامههة بههن قتههادة علههى شههبا

لل كثير وكان  ،[هه114 عام [ المتوفى ًا البلد في التجوا لم طلب تههزوج وقد ، للعل
لل من اش ، اليمهن أه َء، فهي هنهاك فع لة إلهى ويرتحهُل صهنعا بعهَض فهي البصهر

. الوقات
ْعمر وكان لء من راشد بُن َم : " عليكههم عنههه ُجريههج ابههن قال ، الحديث علما

ّي عنههه ". روى منههه أعلههم زأمانإه أهل من أحد يبق لم فإنإه ، الرجل بهذا الواقههد
ُد الفهرسههت لنهها سههعد. ويههذكر ابههن عنه نإقل الذي تلميذه همام بن الرزّأاق وعب
". المغازأي : " كتاب مصنفاته عن

ُتوفي و الثامنههَة العمههر مههن بلههغَّ وقههد ،  هههه154 عههام بههاليمن اللههه رحمه و
. الخمسين
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إسحاق ابن بعد وما الواقدي جيل
روايههات لنهها حفظوا فقد ، وصل حلقة بمثابة كان جيل عند نإقف أن لنا بقى

ْندي معشههر أبو الجيل هذا ومن ، إسحاق ابن وعاصروا الوائل المعلمين ، الّسهه
ّي ُعمر بن ومحمد ُد ، الواقد ، منهههم كههل أهميههة هنهها نإنكههر ول سههعد، بههُن ومحم
ٍر هنا نإترجم ولكننا ّي باختصا . السيرة في كتاباته أهمية باعتبار للواقد

 - الواقدي10
ُد هو ّي عمر بُن محم ّده لن بالواقههدي ُيلقُب الواقد ًا، ُيسههمى كههان جهه واقههد

ًا ُلقب وقد ْيدة بن الله عبد موالي من كان لنإه السلمى أيض أسههلم بنههى من ُبَر
. الله عبد أبا ويكنى

وسههمع سههعد. ودرس ابههن تلميههذه قههال كمهها  هههه130 سههنة بالمدينههة ُولههد
ّي ٍء على الحديَث الواقد ٍء علما لة. وكان في أجل العباسههيين مههع صههلة لههه المدين

َد إلى ذهب حين ابههن ذكههر وقههد الرشههيد، هارون الخليفة أيام  هه180 سنة بغدا
ّي رواههها الصههلت لهههذه نإماذج سعد عيههن الرشههيد هههارون : إن وقيههل ، الواقههد

ّي ًا الواقد راويها، نإعرف ل الرواية وهذه بغداد، من الشرقى الجانإب على قاضي
الرشههيد، هههارون عهههد فههي  هههه187 عههام في قاضيا كان : إنإه يقول آخر وخبر

. المهدي عسكر قاضي عينه المأمون أن تذكر أخرى وروايات

ّي أن الفهرسُت ويروي ًا كان الواقد لة محب مهها كههّل ينقُل نإجده لذلك للمعرف
لب من عليه وقع ُيحكههى ، الكت ًا اشههترى أنإههه عنههه و لههه وكههان دينههار، بههألفْي كتابهه

ًا،28 وهى الفهرست صاحب ذكرها كثيرة مؤلفات يههاقوت ذكرههها وكههذلك  كتاب
ًا. تقريب
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ّي ومؤلفاُت ًا والحديث ، والقرآن ، الفقه تناولت الواقد . التاريخ كتَب وأيض
" " وكتهاب والبعهث والمغههازأي " التاريهخ كتهابه إلههى نإشهير أن هنهها، ويهمنا

" و"    وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي " أزأواج مكههة و" أخبههار "، الكبير التاريخ
" و" سههيرة بكههر أبههى وبيعههة " و" السقيفة    وسلم عليه الله صلى النبّي وفاة
. ". . . الخ " و" السيرة والدار " و" الردة ووفاته بكر أبى

لث بتفصيل اعتنى أنإه هنا ونإجد للسلمي التاريخ في وخاصة الحدا وسههيرة ا
والسير. بالمغازأي الختصاص . بخلف الصحابة
، الواقههدي مؤلفههات مههن متنههاثرة روايههات المههؤرخين كتُب لنا حفظت وقد
والشههرح الفصول من متسع إلى يحتاج قد الواقدي ومؤلفات كتب عن والكلم
" وهههو المغههازأي " كتههاب موضههوعنا كتههاب وهههو الكتب تلك لهم نإرجع . ولكن
ّي كتب بين الوحيد كريمههر فههون الفريههد نإشههر وقههد كههاملًُ، وصههلنا الههذي الواقد

Alfred  Von  Kremerث " وكههانإت الهنديههة " المكتبههة فههي منههه الول  الثل
المتحههف فههي الكتههاب لهههذا الكاملههة والمخطوطههة كاملههة، غيههر مخطههوطته
ّي لنا ذكر . وقد البريطانإى أكهثر بمهن " قائمة المغازأي " كتاب بداية في الواقد

ًا، وعشرون خمسة وعددهم الرواية، عنهم أو المدينههة أهههل مههن جميعهههم اسم
بها. سكنوا

ّي وكان ّي ذكر كما الواقد : " يقههول إسهحاق لبهن التقههدير كهّل يكههّن الطبر
لل مههن وكان لم بالمغههازأي العلههم أههه لب وبأيهها لبهم وأخبههارهم العههر راويههًة ، وأنإسهها

لرهم لم غزيَر ، الحديث وكثيَر ، لشعا ًا ، له طلبة ، العل ذلك بكّل العلم في مقدم
ثقة"

ّي أن في الشّك يراودنإا ول لن كتاب من اقتبس قد الواقد الكههثير، إسحاق اب
ذكرها. التي القائمة في اسمه يذكر لم ذلك ورغم آخر شخص أي من وأكثر
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الفترة في إسحاق ابن كتاب من " أشمل المغازأي " كتاب الواقدي وكتاب
ًا الكتاب هذا ويعتبر المدنإية ًا حديث ًا، وليههس فقهي فيههه الحههديث ذكههر لن تاريخيهه

. التاريخية الرواية على غالب
ّى هوروفتس وذكر ، الحوادث تواريخ تحديد في سبقه عمن يمتازأ : والواقد

َد تاريُخه وليس ٍر مجر ٍة لحقائق تكرا ُة إنإما ، قبل من معروف مسههتقل  بحٍث ثمر
ّي أن ذلك إلى . أضف ّون الواقد لته د لل على الخاصَة ملحظا لث أصو . الحادي

ًا يعلم ل وكان فههي الحربههّى إبراهيههُم قههال ، السههلم قبل ما فترة عن كثير
ّي : " كان ذلك لس أعلَم الواقد لر النا لم بأم منههها يعلههْم فلم الجاهليُة وأما ، السل

ًا". شيئ
ّي عاش ُتههوفي  عامهها،78 الواقد إليههه عهههد أن بعههد المههأمون خلفههة فههي و

ُدفههن  هههه207 سههنة أواخههر فههي وصههيته تنفيههذ ) فههي ( الواقههدي مقههابر فههي و
سعد. ابن تلميذه كان وبعده الرشيد، هارون أم الخيزران

*  *  *

َعلههم هههذا نإنسههى فلههن نإسينا وإذا شههارحي أسههتاذ الوقههاد، والنجههم الفههرد ال
الرحمن عبد وهو أل ، بعده جاء من به يلحق ولم ، سبقوه من فذ الذي السيرة

. السهيلي
ْيلي11  )1(السيرة شراح - أحد  - الّسَه

ُد زأيد، وأبو القاسم أبو هو بن محمد أبو ، الخطيب بُن الرحمن عب

بههن سههيرة علههى تنكههر ل الههتي البيضاء بيده عرفانإا هذه بترجمته قمنا  وقد )1(
ًا كههبيرة أجزاء أربعة في شرحها فقد هشام، كتههابه فههي الوصههف، يفههوق شههرح

تحقيقنا. من النإف) انإظره ( الروض
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َبغَّ ، الحسههن أي بن أحمد ُعمر أبو ، الخطيب بن الله عبد ، ُحسههين بههن أْصهه
ّتوح بن ، رضوان بن ، سعدون ابن . النإدلس إلى الداخل وهو ف

ّي أملهَى : هكهذا لدْحيهة بن الخطاب أبو الحافُظ قال - الخثعمهى نإسهبته عل
للمام الّسهيلى ". النإدلسههّى، الههرواة " إنإبههاه : فههي القفطههي المشهههور. وزأاد ا
ّي للخباري. اللغوي النحو ا

الخثعمى أحمد بن الله عبد الرحمن : عبد قال العلم في الزركلي وذكره
. السهيلى

مختلههف رأي وهههو كههبيرة قبيلههة وهى أنإمار، بن خثعم إلى نإسبة والخثعمى
. فيه

ْيل إلى نإسبة والسهيلي َه كههبيرة " مدينههة مالقههة مههن بالقرب قرية وهي ُس
النإدلس بلد جميع في ُيرى ل " لنإه " ُسهيل الكوكب باسم " سميت بالنإدلس

لل من إل عليها. مطل جب

أهههل أغلبيههة مثههل مثلههه المههذهب مالكى كان أنإه السهيلى عن يعرف ومما
. المغرب

: وأنشأته مولده
لسههنة الموافقة هه508 سنة المراجع تشير كما السهيلى الرحمن عبد ُولد
بالعفهاف يتسهوغ السههيلى نإشهأ بمراكهش ُسهههيل قرى إحدى وفي ،  م1114
لته شتى في الكثيَر منه ونإهل ، واستحسنه العلَم وطلب ، بالكفاف ويتبلغَّ مجههال
ُكف ًا، عشَر سبعة وعمره بصُره و نإهلههه فهي زأاد فقهد ، بعائٍق ذلك يكن ولم عام
لرف للعلم ، عاليٌة مكانإٌة له أصبحت حتى ، والمعا
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لب في الناُس إليه يسعى ُته فذاع ، العلم طل  فطلبههه)1(مراكش بصاحب صي
لهه وأقبههل إليههه وأحسههن وأكرمه إليها –  هه78 سنة - حوالى لل غايههَة بههوج للقبهها ا

َء وولة ، عليه لة، قضا َقام سيرته وَحُسنت الجماع َو بمراكش فأ لة نإح ٍم ثلثهه أعههوا
بها. ُتوفى أن إل كتبه ُيصنف

ْيلي : وأالعلم الّسَه
لم في مشهور وهو لو عال لن النح لب وفنو لة  عالٌم  وحافٌظ ، الد والّسههير، باللغ
ُفه كثيرة وأشعاُره ًا هنا . ونإتناول ممتعٌة وتصانإي بههها تظهر التي أشعاره من بعض

: دحيههة ابههن . قههال السهيلّي شاعرية على دليل والدب اللغة في وعلمه بلغته
إل " حاجههًة البيهات " بههذه تعهالى اللههه سههأل مها : إنإه وقال الّسهيلي أنإشدنإى
َدها استعمل من وكذلك إياها، أعطاه ُعها الكامل بحر من " وهى إنإشا : " ومطل

لر في ما َيرى من # يا ُع الضمي َيسمه ّد أنإَتو َع ُع ما لكّل الُم ّق َو َت ُي
لئد ُيَرّجى َمن # يا ّلهههههها للّشدا َكى إليه َمن ياك َت ُع الُمْش ْفَز والَم
لقه خزائُن من # يا لل في رزأ َدك الخيَر فإّن امنْنكهـْن قو ُع عن أجَم
لبك قرعي سوى لي # ما ْدُت فلئنحيلهههٌة لبا لد ُع  باٍب فأي ُر ْقر أ

ُلك كان إنباسمههـه وأهتف أدعو الذي # ومن لرَك عن فض فقي
ُيمنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههع؟!

لدك # حاشا ًا ُتقنَط أن لمج ُع والمواهُب أجذُل الفضُلعاصيههه ْوَس أ
لروآلهههـه النبي على الصلة # ثم لم خي ُع به ومن ، النإا ُيستْشف

َنإكت كتابه في الصفدي ويقول " شههعره ومههن "، العميههان ُنإكههت في الهيمان " 
َله وقتلت ضربته قد الفرنإج وكان ، بلده " يرثي السهيلي َءه رجا . وقتلههوا ونإسهها

َله ًا وكان وأقاربه أه  دابًة، أركبه من فاستأجر ، عنهم غائب

المغرب في الموحدين إمرة تولى الذي الله عبد بن يوسف يعقوب أبو  هو) (1
هه.558 سنة
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َءه ،فوقف إليه به وأتى : وقال إزأا
! كرام علّى جيران أين أمُوالرام البيههُض أين داُر # يا

ّيا،أنإهه المنازأل من المحب # راَب ْع فلم ح ! سلُم إليه يرج
َد أم # أْخَرْسَن ُع َدى، َب لسينته الم لحَماُم المجيب كان من غاَل أمفن

!
ُههْم لم أنإني شهيدي # دمعي ّو إنأنإَس ُل حراُم المحّب على الّس

َع يلجولهم عنهم الّصدى أجابني # لما لم كلُم للحبيب المسا
َق # طارحُت لمها ُوْر ّنإمها َحما للُمتر ُع َصّب، بمقا سجاُم والدمو

ُتضاُم ليس والياُم ضامتكاليههام بك صنعْت ما داُر # يا
وإحسههاس وفيههر علههم علههى تههدل فإنإههها دلههت وإن أخههرى،  كثيرة)1(أشعار وله

َهف ُقها لها متأّملة وعقلية ُمر . الخاص مذا
: السهلي وأمؤلفات كتب

هر النإهف " الهروض كتاب صاحب السهيلى اب " أش سهيرة شهرح فهي كت
مهن مختلفههة بمنههاٍح شههامل كتاب وهو -،     وسلم عليه الله - صلى الله رسول
فقههه ومههن القههراءات وعلههم وأنإسههاب التاريخيههة والخبههار والنحو والدب اللغة

قههال " ؛ النبويههة السههيرة فههي موسوعة بحق " ويعتبر .. . الخ وحديث وتفسير
ّود جليههل كتاب ) : " وهو العميان نإكت في الهميان ( نإكت في عنه الصفدي َجهه

ّوله في وذكر شاء، ما فيه ّيٍف من استخرجه أنإه أ سوى ديوان ومائة وعشرين  َنإ
قبههل الكتاب هذا السهيلى ألف .. . " وقد فكره من ونإفحه صدره من أنإتجه ما

.)2(إملئه بدء كان إذ ، مراكش إلى رحيله

مهها إلههى فههارجع المصههادر لبعض مخالفة تجدها قد السابقة الشعار هذه إن )1(
". الطيب "نإفخ في " والمقري الهميان نإكت " في والصفدى العماد، ابن ذكره

من الكثير كان .وإن البصر كفيف كان " لنإه " إملئى كتابه مقدمة في قال  )2(
. ذكرها موضع هنا ليس لسباب أيضا يملون كانإوا المبصرين
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جمادى في منه الفراغ وكان ، هه569 عام المحرم َشهر النإف" في "الروض
. العام ذلك من الولى

: منها كثيرة كتب الكتاب هذا غير وللسهيلي
. والعلم السماء من القرآن في أبهم فيما والعلم - التعريف ا

" النظر " نإتائج أو الفكر  - نإتائج2
. الكريم القرآن تفسير من أبهم لما والتبيين  - اليضاح3
الله - صلى النبي ورؤية ، المنام في وجل عز الله رؤية  - مسألة4

-  وسلم عليه
َور في السر  - مسألة5 الدجال. َع
" الفرائض " من الوصية آية  - شرح6
- يتم - ولم الُجمل  - شرح7

ولكههن بأسههمائها المههترجمون لنهها يصرح لم مفيدة كثيرة هذه غير ومسائل
( انإظره "، النإف " الروض كتابه من أيدينا بين ما علمه سعة معرفة في يكفينا

تحقيقنا) من
: عمره وأأئمة السهيلي

بكهر أبو منهم بالنإدلس العلم رجالت وكبار عصره أئمة عن السهيلى روى
ن الملك عبد مروان أبى وعن العربى، بن الله عبد بن محمد ن سهعيد ب بونإهة ب

ليلّى، لطاهر1 بن محمد بكر  وأبي ، العبدري القرشّي لد أبا  وسمع الشب اللههه عب
ْعمر. بن َم

سههعيد، بههن يحيههى بههن سليمان داود : أبو منهم جماعة عن القراءات وأخذ
ّطراوة، ابن والدب اللغة منه أخذ وممن ، الفراوي علي أبي عن وبعضها وقد ال
. سيبويه كتاب في نإاظره

42



: وأفاته
لة : " وتوفي خلكان ابن قال ُدفههن ، الخميههس يههوَم مراكههش بحضر وقههَت و
و وثمههانإين إحههدى سههنة شههعبان مههن والعشههرين السههادس يههوم وهههو الظهههر،

" خمسمائة
. الزاهرة النجوم صاحب ذلك وأيد

وثمههانإين إحههدى سههنة بمراكههش : " وتههوفي المههذهب الديباج صاحب وقال
ًا، الله - رحمه وكان وخمسمائة " وقههد سههنة وسههبعين اثنههتين وعههاش - مكفوف

ًا ذكره " وهنهها الذهب " شذرات كتاب صاحب الحنبلى العماد ابن سبق بما أيض
ًا نإجد وأسههكنهم الجميع الله - رحم وفاته سنة على التراجم أصحاب من إجماع

المخلصههين العههاملين العلمههاء زأمههرة في وحشرنإا ، بعلمهم ونإفعنا جناته فسيح
البلهاء. الجهلة مجادلة أو السفهاء، مماراة بعلمهم يطلبون ل الذين

43



ْين ترجمة ّلف هشام وأابن إسحاق : ابن المؤ
ِلمام أوأل السيرة كاتب إسحاق ابن : ا

: وأنشأته نسبه
ُد لن إسحاق بُن محم لن يسار ب - المههدنإى كوتههان بن يسار : ابن وقيل خيار، ب

ًا ، كونإان وقيل كوثان. وأيض
ُء واختلف للمام فقال ، ُكنيته في العلما ّي ا : كنيتههه إسحاق ابَن : إن  1البخار

الخطيههُب أورده الخلُف . وهههذا اللههه عبههد أبهها : يكنههى 2سعد ابن وقال بكر، أبو
ّي منهما. كنية على ويقف المر يحسم لم ولكنه  3البغداد

ُة فاقت السههير كتابههة فههي ، وعاصره سبقه من كّل إسحاق بن محمد شهر
باسههم اسههُمه ارتبط - وبذلك     وسلم عليه الله صلى-  الله لرسول والمغازأي

لم ٍة أعظ عليههه اللههه صههلى-  الرسههول محمههد حيههاة وهههي ،  إنإساٍن لعظم سير
-     وسلم

ُد وكان َد إسحاق بُن محم لة أح إخوة. ثلث

 ".1/216 جه بغداد "تاريخ في بإسناده وانإظر ، الكبير : التاريخ البخاري  1
 " .93 ص " و" الفهرست :" الطبقات سعد ابن  2
" .216 /1 بغداد " تاريخ البغدادي الخطيب  3
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. وزأاد إسههحاق ابنهها وعمر بكر أبو هما أخوان : وله البغدادي الخطيب قال
إسههحاق ابههن محمههد " : أن الرجههال معرفة في " الكمال كتابه في الجماعيلّي

تزوج قد إسحاق أبوه وكان ، سنتين أو بسنة بعده مات أخاه عمر وأن ، أعلهم
لطب مولى صبيح بنت من ْي َو ُعّزى عبد بن ُح .1ال

"3التمر عين سبي من يسار جده : " إن 2سعد ابن قال

إلى الوليد بن خالد بهم بعث الذين التمر عين سبى : " من قتيبة ابن وزأاد
" بالمدينة بكر أبي

ْيههس " خيههار : وكههان بقههوله البغدادي الخطيب وانإفرد بههن خَرمههة بههن " لق
ابههن محمههد جههد يسههار أبهها ذكرخيههار - وهنهها  4القرشههي مناف عبد بن المطلب
هههو هههذا . وربمهها المههدائني الحسههن وأبههو عههدي بههن الهيثههم عن - رواه إسحاق

ًا موله " سماه " كوتان أسلم عندما وذلك ، الصواب ( حرب أن " وبما " خيار
بكههر أبهي خلفههة فههي  م633/  هههه12 سههنة حدثت البصرة، قريب التمر)، عين

ُولد خيار كان ويومها ، الصديق ًا. ف سهنة حههوالى مؤلفنها والهد يسهار ابنه له شاب
ُولههد–.  الزمههان ذلههك فهي أسههر يكون فكيف إذن  هه20 مؤلفنها أبهو إسههحاق  و

هههذا ونإسههتنتج  هههه83 سنة حوالى مؤلفنا إسحاق بن ومحمد هه53 سنة حوالى
أخذ الذين الرواة جميع أن  " منAugust Fischer" فيشر أوجست أشار كما

جماعههة رواتههه بين ُيذكر لم وأنإه  هه،100 عام توفرا مباشرة إسحاق ابن عنهم
. الهجرة من التسعين العام من توفوا الذين المدنإيين المحدثين أشهر من

).4/328( القسطلنإي 1
 .62:   ص7/2 الطبقات 2
 البلدان) لياقوت (معجم بالعراق الكوفة غربى النإبار من قريبة بلدة3
بالمقام. المدنإي بالولء المطلبي : يسار فيقال ثم ومن 4
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إسههحاق بههن محمههد : " كان قال التاريخ هذا مع يتفق خبرا الواقدي وروى
ًا يجلس النساء يسامر كان أنإه عنه فيروى المسجد، مؤخر في النساء من قريب
انإت المدينهة أميهر وههو هشام إلى فرفع ، رأسهه فرقهق حسهنة شهعرة لهه وك

ًا، وضربه هشههام لن تصههح ل الروايههة " وهذه هنالك الجلوس عن ونإهاه أسواط
يكههون أن إل ،  هه85سنة في إسحاق ابن  وولد86 إلى  هه82 من المدينة ولي
ابن كان وقتها هه114  إلى105 من المدينة ولي الذي هشام بن إسماعيل أراد

َثين العشرين بين ما إسحاق . عمره من والثل

ًا. كان جده أن والبلذري الطبري ويذكر مسيحي

، درسههتويه بههن جعفههر بن الله عبد : عن ويروي البغدادي الخطيب وينفرد
مههولى السههيرة صههاحب يسههار بهن إسههحاق : ابههن قههال سههفيان بن يعقوب عن

.   1فارسى

عيههن . مههادة اسههتعجم مهها ( معجم في البكري ذلك في البغدادي ويخالف
العههرب مههن الغلمههة الوليد بن خالد َوجد التمر عين : " وبكنيسة ) فروى التمر
ًا كانإوا الذين جههد منهههم والعههراق بالشههام متفرقههون كسههرى. وهههم يههد في رهن

تلههك وبسههبب المغازأي صاحب إسحاق بن محمد . . وجد النّسابة العالم الكلبى
ًا كان إسحاق ابن جد أن إلى المستشرقين بعض اعتقاد يرجع الرواية .2نإصرانإي

فههي ظهههر - كمهها للنصههرانإيات إسههحاق ابن علم فإن المر من يكن ومهما
.  عصره علماء طريق عن بل أجداده طريق عن يقتبسه - لم السيرة

ًا كان جده لن يصح ل وهذا 1 ". الفرس " ملك كسرى يدى في أسير
بههن المطلب بن مخرمة بن قيس بن الله عبد قبيلة موالي من بعدها  وأصبح 2

. القرشي مناف عبد

46



ٍة بيَن إسحاق بن محمد نإشأ ولقد قبلههه أبههوه كههان . وقههد الموالي من أسر
ًا ًا ، الحاديث بجمع شغوف ًا ، كتاباته في عنه َيْروي ما وكثير عن َيْروي كان وأيض
ْيه َنْى الرحمن وعبد موسى َعّم إسحاق بن محمد يكون أن لذلك بد يسار. فل اب

. جيله أبناء من كثيرين مثل الحديث برواية حداثته منذ اشتغل قد

ًا وجمع الحديث بدراسة اهتم فقد هنا ومن بعههد فيمهها الحههاديث مههن كههثير
بكههر، أبهي بههن اللههه وعبههد عمههر، بهن عاصههم أمثههال مههن العلمههاء أشهههر بزيارة

. والُزهري

: بقوله والمغازأي الحاديث بجمع الخاص اهتمامه الطبري ويذكر

لل - مغههازأي بالمغههازأي العلم أهل من " وكان - وبأيههام  - صههلى اللههه رسههو
لعلههم غزيههر ، الحههديث كههثير ، لشههعارهم راويههة ، وأنإسههابهم وأخبارهم العرب ال
ّدما ، له طّلبة لد اهتماُم ". ووصل ثقة ذلك بكّل العلم في ُمق إسههحاق بههن محمهه

ّد إلى بالرواية ٍو مائة قرابة يذكر أنإه ح وحدها. المدينة من را

: العلمية رحلته

فهي السهائد الههرأي أصهحاب الحهديث بأئمهة إسهحاق ابهن اصهطدم عندما
لك الخههّص وعلى حينذاك المدينة ُد سههنذكر كمهها أنإههس بههن بمالهه ابههن - تههرك بعهه
َنه المدينَة إسحاق سههنة عمههره مههن الثلثيههن أتّم قد وكان مصَر، إلى ورحل وط

َق إلههى رحل وبعدها المدينة، إلى عاد ثم  هه110 العباسههيين انإتصههار بعههد العههرا
. م749/  هه132 سنة

ًا محمد بن العباس مع كان ولما 142[ سههنة إليها ذهب الجزيرة على أمير
لع ذكر أوُل يرد  وفيها[  م760-  هه َق في عنه مغازأيه لسما . العرا

47



/  م760  هههه142[  بين الفترة في بالحيرة المنصور جعفر أبا أتى وبعدها
بهذلك الكوفهة أههُل منهه فسهمع ، المغهازأي إليهه فكتهب ] ،  م763 –  ههه146

لة من بأمر ذلك فعل يكوَن أن المحتمل ومن ، السبب قبل من أمره فقد الخليف
ًا يصنَف أن لء من كتاب ًا وكان ، يومهم إلى الخليقة بد ابنههه يدرس أن على حريص

ّي وأتى ، إسحاق ابن مغازأي ُلههها منههه فسههمع الههر ُتههه ، كههذلك أه هههذه مههن فروا
لل من عنه س روى ممن أكثر البلدان حههتى بههها فأقههام بغههداد وأتههى المدينة، أه

ّبه لقي . ر

: أساتذته

دراسهته بهدأ أنإههه الواضههح ومن المنورة، المدينة في إسحاق بن محمد ُولد
ًا، سههنة ثلثيههن مههدة هنههاك فيها وعاش مبكر، وقت في فيها خللههها جمههع تقريبهه

: " بقههوله البغههدادي الخطيههُب ذكرهههم أجلء علماء طريق عن ورواياته أحاديثه
ّيب بن - وسعيد عنه الله - رضي مالك بَن أنإَس رأى إسحاق بَن محمد إن المس

عفههان بههن عثمههان بههن وأبههاَن ، الصههديق بكر أبى بن محمد بن القاسَم وسمع ،
عبههد بههن َسههلمة وأبهها ، طههالب أبههي ابههن علههي بههن الحسين بن على بن ومحمد

َد ، عوف بن الرحمن ًا ، العرج ُهْرمز بن الرحمن وعب بههن الله عبد مولى ونإافع
" . وغيرهم الزهري شهاب بن مسلم بن ومحمد عمر،

بن الله وعبد قتادة، بن عاصم من أيضا تعلم : "أنإه فوك يوحنا عليهم وزأاد
ًا  هه135 أو130 سنة " المتوفي بكر أبي رومههان بههن يزيههد مههن تعلههم " وأيضهه

الزبير. بن عروة ومولى تلميذ

كههذلك السرة تلك ولقارب الزبير، بنى لموالي بالكثير إسحاق ابُن ويدين
َنْي ويحيى هشام مثل ، ُعَمر ؛ عروة اب عروة، أخى ابن الله عبد بن و
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لد أخههى ابن الله عبد بن عباد بن ليحيى ثم عروة، أخي ابن جعفر بن ومحم
الكبير. عروة

مههن محمد، أبى بن محمد المجال هذا في أستاذه يد على التفسير ودرس
. الموالي

ًا يريهد كهان حيهن المسهلمين غيهر إلههى يلجهأ إسحاق ابن وكان عهن أخبهار
لل " بعَض رواته بين . فيذكر والفارسية والمسيحية، اليهودية الحوادث العلم أه

لل الكتههاب أهههل من لة " أهههل " أو الو عههن الحههاديث يسههوق " مههن " أو التههورا
روى - الههذي لبيد - وقيل زأبيد أبى بن بالمغيرة ذلك في يستعين " وكان العجم
. السرائيليات عن منبه بن وهب أقوال

ًا، عدا فيما إسحاق ابن أن ويبدو ْهب مههن فقههراٍت يعطينا عربي ُمؤلف أوُل َو
. حرفية ترجمة مترجمة والجديد : القديم العهدين

ّي كان وغيرهم هؤلء كل ومن لة أكبَر الزهر مهها وغالبهها إسههحاق؛ ابههن أساتذ
ً فيقههول ؛ السناد صورة في بينهما كانإت التي العلقة عن ُيعبر : " حههدثني مثل

ُد ّي مسههلم بههُن محم ّي شهههاٍب ابههَن " سههألُت " أو الزهههر : " يقههول " أو الزهههر
ّي حدثنى ... ". الزهر

ًا العلقة هذه مظاهر ومن ّي إلى إسحاق ابن : بعث أيض رواها وثيقًة الزهر
- النبي سفارات عن مصر " في  هه128 عام " المتوفى حبيب أبي بن يزيد له

وفههد عندما ذلك صحتها. وكان من يتحقق كي ، المختلفين المراء - إلى  صلى
للسكندرية، على  هه115 عام إسحاق ابُن حبيب أبي بن يزيد من سمع وهناك ا

ًا مصر. وسمع في الحديث دراسة أدخل من أول يعد الذي اللههه عبيههد مههن أيض
ُثمامة الُمغيرة، بن َفّى، بن و ، ُقزمههان بن والقاسم جعفر، أبى بن الله وعبيد ُش

. كريمة أبي ابن والسكن
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َق ابَن أن الرجح ومن قبههل وذلههك 1المدينة زأيارة إلى مصَر من رجع إسحا
الزيههارات هههذه إحههدى فههي كههان وربما " ؛ " فيك رجح . كما العراق إلى رحيله
.  هه123 عام في للحاضرين له الزهري أستاذه إبرازأ

: عنه حدث وأمن تلمذته

لن ّدثين بيههن واسههعٌة شهرة إسحاق لب ، والمستشههرقين والمههؤرخين المحهه
السههيرة وهههي التاريخ عبر لنا خلفها أعماٍل أعظم من الشهرة تلك استمد فقد

َه خلل من الشريفة النبوية السيرة إلينا وصلت فقد العطرة، النبوية طههرق عد
ًا عليها ُعثر التي : المخطوطات منها ، ًة، إسههحاق لبههن منسههوبة مؤخر مباشههر

ُتعد للثبات البرهان بمثابة الن المخطوطات هذه و لنهها خلفههه مهها صههحة علههى وا
ُذ لن تلمي المخطوطههة القطع هذه قيمة وتكمن السيرة، عنه لروايتهم إسحاق اب

ًا كونإها من تأخيريههة، أو تقديمية أو كلمية تغيرات من السيرة على طرأ لما إثبات
ًا تهذيبية، أو للضافات وأيض َقههت الههتي الشرحية ا علههى إسههحاق ابههن بسههيرة لح

. تلميذه من بعض أيدي

لههم علمه طلبوا الذين أن ، نإوضح إسحاق ابن تلميذ عن حديثنا بداية وفي
المدينههُة هههى مههدن عههدة بيههن منتشههرين كههانإوا بههل ، بعينه  مكاٍن في ينحصروا
ُد والكوفُة المنورة، . والري والبصرة وبغدا

قال ؛ المدينة في الوحيد هه] تلميذه184 – 110[  سعد بن إبراهيم ويعد
لى  " : " وقههال42  هههه9/41"  التهذيب " تهذيب في حجر ابن ، . . قههال البخههار
َد : كان حمزة بن إبراهيم لى قال عن سعد بن إبراهيم عن

العههراق إلههى مصههر مههن سههافر بههل المدينههة إلى يرجع لم أنإه احتمال ويوجد 1
مههن إجمههاع يوجههد ل لنإههه أول؛ سههافر أيههن إلى نإعرف أن الصعب ومن وإيران،

. ذلك يثبت الثقات أو المؤرخين
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ٌو إسحاق ابن المغههازأي سوى ، الحكام في حديث ألَف عشَر سبعَة من نإح
لر من سعد بن . وإبراهيم لل أكث ًا المدينة أه لنإه في حديث .  زأما

الله عبد بن زأياد نإسخة ، إسحاق ابن تلميذ عن المروية النسخ أشهر ومن
يههرى والههتى ، هشههام ابههن عليها اعتمد " التي  هه183 سنة " المتوفى البكائى

ُق أنإها السخاوي .  الشيبانإى بكير بن يونإس رواية من أوث

ّدي إدريس بن الله عبد عنه وروى -هه 115"  الو ابههن " ويههونإس  هههه192 
ًا السهههيلي عليههه اعتمههد " الذي الكوفة في  هه199 سنة " المتوفى بكير كههثير
يونإس نإسخة من استفاد " وممن النإف " الروض كتابه ضمن للسيرة نإقله في
ًا الشيبانإي بكير بن " . الغابة " أْسد كتابه في الثير ابن العلمة أيض

ًا تلميذه ومن ُة أيض ابن الله " وعبد  هه187 سنة " توفي سليمان بُن عبد
".  هه199 – 115"  ُنإمير

؛ الحههافظ الكههوفي الموي أبان بن سعيد بن يحيى ببغداد منه سمع وممن
". هه194 – 114"  الجمل ولقبه

وكريم " بالبصرة،  هه170 - 85"  خازأم بن جرير أستاذ إسحاق ابن وكان
ًا عيسى أبي بن " وقههد بههالري  هههه191 سنة " المتوفى الفضل بن سلمة وأيض

بههن مسههلمة روايههة : " إن البغههدادي الخطيههب قههال ، نإسههخته الطههبري اعتمههد
أئمٌة علمه على ". وتتلمذ غيرها من أفضل إسحاق لبن السيرة لكتاب الفضل

مجاهد بن : على منهم ، عنه روى أجلء

بن وسعيد المختار، بن " وإبراهيم الري في  هه180 سنة حوالى " توفي
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 هه191 سنة " توفى الحرانإي سلمة بن ومحمد ، ساج بن وعثمان ، بزيع 
عبد بن وشريك ، والحمادان وشعبة، ، ُجريج وابن الثورى، " وسفيان الري في
. بعدهم ومن عيينة بن وسفيان النخعى، الله

روى الههذي هشههام ابههن هههو بالههذات المغههازأي فههي هههؤلء كههل مههن وأشهر
.  إسحاق ابن مؤلفها عن وحتى غيره عن بها واشتهر النبوية السيرة

. البكههائي اللههه عبههد بههن زأيههاد بواسطة رواها هشام ابن أن نإعلم أن ويجب
منههذ الصههلي الكتههاب علههى غطت حتى هشام ابن ملخص انإتشار سعة وفاقت

هههذبه مهها " يستخدم  هه300 سنة حوالي " المتوفي مثل بعيد. فاليعقوبى عهد
ّه من هشام ابن إسحاق ابن يذكر ولم ، السير

عليها وأالرد إسحاق ابن على مطاعن

والطعههن السههتياء مههن شههتى للوان حياته مسيرة في إسحاق ابن تعرض
وخاصههة وإسههناده علمههه فههي يشههكك مهها . منههها الذاتيههة سيرته أو لعلمه سواء

من ومنها ، منه عروة بن هشام موقف مثل عصبية إل هى ما ومنها ، بالمغازأي
ُع اللههه رضههى مالك مع خلفه مثل العلمى الصراع ذلك فيها الغضب مكمن يرج
مهن أسههاس لهها ليهس الطعهن ههذا ذكرت التي الروايات بعض أن . ومنها عنه

عليها. العتماد يمكن وُموثقة عادلة بحرفية عليها ويستند يقويها كي الصحة

والقاويههل بالوثههائق المطههاعن تلههك علههى والرد وذاك لهذا نإعرض وسوف
لء الوشايا كّل فوق تعلو التي كلمته ويقول التاريخ يحكم حتى التاريخية، والهههوا

. الزمن غباَر الدعاوى تلك عن ويجلو

َلى ُذكانإّى ذكرها ما الدعاوى هذه أو ابههن إسههحاق بههن محمههد : " كههان الّشا
ًا وكان ، يتشيع يسار ". قدري
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وأبهى إسههحاق كههابن يتشههيعون المغازأي : " أصحاب يونإس بن أحمد وقال
معشر.. . ".

ًا وقال ، القطههان بههن سعيد بن يحيى " عن الدباء معجم " في ياقوت أيض
كههل محمههد بهن وإبراهيههم ضههمرة، بهن والحسههن إسحاق بن محمد : كان يقول
ّيا ويقدمون يتشيعون هؤلء . عثمان على عل

مهها : " أمها " بقههوله الثههر " عيههون " في الناس سيد " ابن ذلك على ويرد
ّد يههوجب فل ، والتشههيع والقههدر التدليس من إسحاق ابن به ُرمى ول ، روايتههه ر
يحمههل ول ، وغيههره العدالههة في القادُح فمنه التدليس . أما وهٍن كبيَر فيها ُيوقع

لس على ، التدليس مطلق من هاهنا وقع ما العدالههة، فههي بالقههادح المقيد التدلي
ّد يقتضى ل والتشيع القدر وكذلك ٍة إل الر ْدها ولم أخرى بضميم ". هنا ها نإج

ًا وهذا فيههه يطلههب ل فالحههديث ، والتاريههخ الحديث بين بالفرق متعلق أيض
إلهى يحتههاج فهههو التاريهخ وأمها للواقعههة، شهاهد كهل شهههادة بل مربوطة، قصة

للخبار بغرض الحديث ًا. وقال أسانإيد بدون التاريخية القصة عن ا بههُن مكههّى غالب
أحهاديث فههذكر بالسههواد يخُضهب وكان إسحاق بن محمد إلى : جلست إبراهيم

لة في ْد فلم منها فنفرت الصف . حديثه : تركت مرة وقال ، إليه أع

ًا ذلك على ويرد ٍر كههبيُر ذلك في : وليس الناس" بقوله سيد " ابن أيض أمهه
تأويله إلى ُيحتاج وما ذلك من المشكل رواية في السلف من  قوٌم ترخص فقد

ًا الحديث تضمن إذا سيما ل ، ًا أو حكم مههن الحههاديث هههذه تكههون وقد آخر أمر
. القبيل هذا

لل عن الساجّي وروى وهو هارون بن يزيد : حضرت غسان بن المفّض
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عههن حدثهم حتى منه يسمعون المدينة أهل من نإاس وعنده بالبقيع يحدث
لد لن محم يزيههد فههذهب ، به أعلم نإحُن عنه تحدثنا : ل وقالوا فأمسكوا، إسحاق ب

يزيد. فأمسك يقبلوا فلم يحاولهم

ًا الموقف ذلك ويحلُل ذكههر فيههه : فليههس " بقههوله النههاس سههيد " ابن أيض
للمساك لمقتضى أن لنهها وليس ، فيه الظن يحول أن إل يبق لم ُيذكر لم وإذا ، ا

ًا. نإظنه قد بما مقبولة عدالًة نإعارض ُجرح

ّنى بن محمد موسى أبو وقال عههن يحههدث القطههان يحيى سمعت : ما المث
ًا إسحاق ابن . قّط شيئ

ّدا النههاس سههيد " ابن قال ذلههك فههي السههبب ذكرنإهها : فقههد ذلههك علههى " ر
لب عن رواية إياه وتكذيبه لن وهي فههوقه ومههن فهههو ، هشههام عن مالك عن خالد ب

للسناد هذا في لل المنفههر هههو ذلههك يكههون أن مهن ببعيد وليس ، لهشام تبع ا لههه
لة مهها قليههل بعههد نإههذكر وسوف هارون بن يزيد عن السابق الخبر في عنه المدين

. عروة بن هشام وبين بينه كان

ابههن ذكههر نإميههر بن الله عبد بن محمد : سمعت قال شيبة بن يعقوب وعن
لث حسهُن فههو المعروفيهن مهن منههه سمع عمن حدث : إذ فقال إسحاق الحهدي
ٌق صههاحُب . يقول باطلًة أحاديَث المجهولين عن يحدث أنإه من أتي وإنإما  صدو
لههم " : فلههو الناس سيد " ابُن إسحاق ابن مطاعن على الرد في الكبر الفضل

ُقه ُينقل ُله توثي لة في المُر لتردد وتعدي َنه بها التهم وأمهها ، عنههه نإقلههها من وبيَن بي
لل التوثيق مع . عليه ل إليهم المشاُر المجهولين على فيها فالحمُل ، والتعدي

عن ذلك حكى وقد فغريب المجهولين عن بروايته العالم على الطعن وأما
، وبعض حديثه بعض بين التفرقة فيه ما وأكثر ، وغيره الثوري سفيان

54



ّد . المعروفين على حمله ما ويقبل ، المجهولين عن رواه ما فيُر

ابههن يقصههد – تفههّرد ،إذا اللههه عبد أبا : يا حنبل بن أحمد السنة لناصر وقيل
ُته إنإي والله : ل، قال ؟ تقبله  - بحديٍث إسحاق بالحههديث جماعة عن يحدث رأي
ذا. كلم من ذا كَلم يفصل ول الواحد

وإن الجماعههة ألفههاظ تتحههد : وقههد بقوله ذلك على الناس سيد ابن رد وقد
عههن روينا المعنى، يتحد فقد اللفُظ يتحد ل أن تقدير وعلى ، أشخاُصهم تعددت

. فحسبكم المعنى على حدثتكم : إذا قال السقع بن واثلة

ٍة من الحديث أسمع : كنُت قال سيرين بن محمد عن وروينا اللفظ ، عشر
واحد. والمعنى مختلف

أبههو حههدثني مرة يروى ، الصدق فيه ليتبين حديثه أن المديني ابن ذكر وقد
، الكلم هههذا لمعارضههة يصههلح ومهها ، آخههره إلههى الزنإههاد أبههو ذكههر ومههرة الزنإاد،

بههن بمحمههد سههفيان اختصههاص ُعلم كما معلوم سفيان المدينى ابن واختصاص
. إسحاق

ابههن أحمد سمعت داود أبي قول إسحاق بابَن لصقت التي المطاعَن ومن
فههي فيضههعها النههاس كتههَب فيأخذ الحديث يشتهى رجل : كان فقال ذكره حنبل
. كتبه

حههتى بذلك الجرح يتم : فل فيقول الدفاع " في الناس سيد " ابن ويستمر
ّدث يكون أن ويثبت ، له مسموعة أنإها نإتيقن لة في ذلك بعد ينظر ثم بها، ح كيفي

للخبار؛ ًا، السماع تقتضى ل  بألفاٍظ كان فإن  ا ّلسين حكم فحكمه تصريح ، المد
َيههْروي كههان إن ، اللفههاظ تلههك مههدلول في النظر بعد إل معه الكلم يحسن ول

ًا عنهم ذلك ، يسمع ولم بالّسماع مصرح
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يجهد لههم إذا إل ، عليهه الحمهل يحسن ل محض واختلق ، صراح كذب فهذا
ًا للكلم . غيره مخرج

ُد : قدم عنه الله رضي حنبل بن أحمد الله عبد أبو وقال إسههحق بههن محمهه
. وغيره الكلبي عن حكى عمن يبالى ل فكان بغداد إلى

ًا ويدافع ًا : فهو فقال الناس سيد ابن أيض بالروايههة الطعن إلى إشارة أيض
لن لمحل الضعفاء، عن يخلههو ل الضههعفاء عههن والراوي ، التضعيف من الكلبّى اب

ُله لد من حا ّلسه أو ، الضعيف باسم يصرَح أن : إما أمرين أح بههه صههرح فهإن ، يد
مههن ليههبرأ بههه وصههرح علم أو ، حاله يعلم ولم شخص روى أمر كبير فيه فليس

ّلسه وإن العهدة، ًا يكوَن أن فإما د لفه عالم فههي فههالمُر يعلههم لم فإن ل، أو بضع
فاعلههها، مههن ُجرحههة فهههذه التههدليس بههذلك وقصههد بههه عههالم وإن ،  قريٌب ذلك

ٌة روايتههه يقتضههى مهها اسحاق ابن عن أحمد أخبار في وليس مرتكبها، من وكبير
اه وتدليسه الضعيف عن ع إي حهديث مهن يميهز فقهد ، الحفهظ وكهثرة العلهم م

ل ما ويترك يرضاه ما فيكتب يُرد، مما ُيقبل ما مجراه يجري مما وغيره الكلبى
يرضاه.

َلى قال وقد لههه فقيههل ، الكلبي : اتقوا الثوري سفيان لنا : قال عبيد بن يع
الكلبى عن يروى ما غالب ثم ، كذبه من صدقه أعرف أنإا فقال عنه تروي فإنإك

ذلك مجرى يجري وما وسيرهم ، العرب وأيام الناس أحوال من وأخبار أنإساب
ُحكههي وممههن ، الحكام عنه تحمل ل عمن حمله في الناس من كثير سمح مما
للمام ذلك في الترخص عنه بيههن ذلههك فههي التسههوية عنههه حكههى وممن أحمد، ا

. معين بن يحيى وغيرها الحكام

. السنن في به يحتج يكن لم : إنإه قيل آخر واتهام

التسههامح من أنإس لما يكون : فقد ذلك على الرد في الناس سيد ابن قال
طّرد والسير، المغازأي من علمه جّل هي التي ، السنن غير في

56



ّطراد غيرها، على السنن من مروياته وقاس فيه الباب ذلههك فهي البههاب وا
. عدله من تعديل يعارضه

. بحجة وليس ثقة إسحاق ابن : إن يحيى وقال

التوثيق. : فيكفينا فقال عليه الناس سيد ابن رد

إسههحاق بن محمد : " كان لياقوت واللفظ ، الواقدي عن ياقوت ذكره وما
ًا يجلس لء من قريب لر في النسا لد. فيروى مؤخ - وعند يسامُر كان أنإه عنه المسج

َء. فُرفع : يغازأُل النديم ابن لههه . وكههانإت المدينههة أميُر وهو  1هشام إلى - النسا
ًا، وضربه رأَسه فرقق حسنة شعرة لس عههن ونإهاه أسواط وكههان ، هنههاك الجلههو
". الوجه حسَن

وعلمههه شهههرتُه لههه إسههحاق ابههن مثل رجل : هل نإفسه يطرح سؤال وهنا
السههلم لداب منافي بمظهر الناس بين يظهر العطرة والسيرة الحديث يجمع

! ؟ المقدسة والماكن المساجد وحرمة قدسية الرجل يجهل ؟! وهل وتعاليمه

لل العقُل يدركه السؤال هذا على الجابة ٍة لو صههحت . وإذا النفي وهو وهل
علههى ذلههك فيدل تصح لم وإن ، ومجونإه شبابه في ذلك كان فربما الرواية هذه
. الضعيفة بالحجج عليه بالطعن له المعاصرين من الحديث غلط

أبههي ابههن عن البغدادي الخطيب قاله ما الرواية هذه ضعف من يزيد ومما
ٍم ًا : " كنا حازأ أخههرى روايههة " وفههي إسههحاق بن محمد معنا المسجد في ُقعود

إسههحاق بن محمد مجلس في " كنا : قال الدراوردي محمد بن العزيز عبد عن
" نإتعلم

 

ًا وضحنا .. كما هشام بن إسماعيل يقصد 1 ًا . لن سلف عن مبكرا مات هشام
. ذلك
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هنههاك أن مههن خاصههة، والمستشرقين المؤرخين بعض عليه أطبق ما وأما
لم من وكّل إسحاق ابن بين عداوة . أنإههس بههن ومالههك الزبير، بن عروة بن هشا
 فأول

علمههاء وقههدر يتفههق ل اللفههظ هههذا مههدلول " لن " عداوة لفظ نإمحي وأن بد ل
للسلم وليسهت العلمهاء تنهافس عليهه يطلهق مها هنهاك كهان وربما ، العاظم ا
ًا يحدث - وكما المشين بمفهومها العداوة . الواحدة المهنة أبناء مع دائم

وابنههة زأوجتههه عن إسحاق ابن رواية الزبير بن عروة بن هشام بإنإكار ونإبدأ
عدة المصادُر لنا ذكرت فقد بكر، أبى بنت أسماء عن المنذر، بنت فاطمة عمه

لن قوُل منها روايات المنذر بنت فاطمة عن يروي إسحاق ابن : " وكان قتيبة اب
ُة وهي الزبير، بن ًا ذلك ُعروة. فبلغَّ بن هشام امرأ : أهههو وقههال ، فأنإكره هشام

روايههة منههها ، الروايههات جميههع ذلههك فههي " وتشابهت ؟ امرأتي على يدخل كان
" هههو المعجههم " وفي ؟ منها سمع ومتى إليها دخل : " متى الفهرست صاحب

ّو الخطيههب رواية في " أما ذلك أنإكر كأنإه ؟ امرأتي على يدخل كان ّلههه " ألعههد ل
هشههاما : أن الناس سيد ابن " روى ؟ رآها أين من ؟ امرأتي عن يروي الكذاُب

".1وجل عز بالله لحقت حتى مخلوق رآها وما تسع بنت وهى بها : "دخلت قال

. الرؤية تصحبها وأن بد ل هشام ظن في الرواية كأن

عنه روي فقد حنبل بن أحمد منهم العلماء بعض إسحاق ابن عن دافع وقد
يعلههم لههم وهو له فأذنإت عليها فاستأذن جاء لعله ؟  هشاٌم ينكر : " وما قال أنإه
."

المنذر بنت فاطمة  " فإن146/ 4:  النساء " أعلم انإظر غلط الرؤية وهذه 1
عشرة بثلث هشام من أسن فهي  هه61 سنة ولد وهشام  هه48 سنة ولدت
. سنة
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ًا ذلك وكان التههابعين عههن كثيرة أمثلة ذلك ومن ، الحديث رواية في طبيعي
إليههها، ينظرا أن غير - من عنها الله - رضى عائشة من سمعا وعلقمة كالسود

ًا سمعا بل َتها. وأيض ً ذلك كان إسحاق ابن أيام في صو ؟ ذلك مثال ، به معمول
لن ويههدعوها عمههار، ابههن فاطمههة امرأتههه عههن يههروي بكر أبي بن الله عبد كان

ًا. وكان إسحاق ابن على تقص كههان أو سههتار، أو حجههاب وراء من يتم ذلك خبر
ًا. عنها حمل قد إسحاق ابُن يكون أن أو محّجبة وهى ، ُمحرم معهما صغير

ًا هشاما أن المحتمل : " ومن هوروفتس يوسف وقال أي يعههترض لم أيض
ًا أكبر كانإت التي ، زأوجته على اعتراض إسههحاق ابن من وأكبر زأوجها، من كثير

ًا40  أو30 من يقرُب بما نإفسه ًا هشام يكن لم بل ،1 عام مههن زأيههارة بأية عارف
ي شك ولذلك فاطمة، عن الحاديث فيها أخذ لبيته إسحاق ابن أقهوال صهحة ف
" إسحاق ابن

. وهنهها زأوجتههه أو أختههه أو أمههه طريق عن سألها قد أنإه آخر احتمال ويوجد
ً نإطرُح َته هشام يسأل لم : لماذا سؤال لة عن زأوج وأية ؟ إسحاق ابن ادعاء صح
ًا روى لنإه ذلك كل ، إسحاق ابن بها قام شنعاء فعلة ًا حديث . فاطمة عن نإبوي

عههن المنههذر بنت فاطمة عن إسحاق بن " محمد الناس سيد ابن ذكر وقد
َء لت أسما ًة : سمعت قالت بكر، أبى بن - فقههالت  - صلى النبّي تسأل وهى امرأ

: " قهال بههذلك لغيظهها يعطنيههه لههم بمها زأوجى من أتشبع وأنإى ُضرة، لى : إن
ُع ْعَط لم بما المتشب َبْي كلبس ُي ٍر ثو " زأو

ابههن في الكلم وقع أجله من الذي : الحديث القطان بن الحسن أبو وقال
 ذلك في وتبعه ، كذاب إنإه قال حتى فاطمة عن روايته من إسحاق

ًا37 بنحو منه أسن فهي  هه48 سنة ولدت 1 .  عام
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ًا بعدهم من وتابعوهم سعيد بن يحيى وتبعه ،  مالٌك " : حههديث لهههم تقليههد
. وذكههر ذلههك غيههر عنههها حههديثه مهن روينهها  وقد1فيه" ولتصل ولتنضح فلتقرصه

حهديثه قهال إسحاق ابن عن المدينى ابن سألت شيبة بن يعقوب " عن الذهبي
قههال : الههذي . قههال فيههه تكلههم قد عروة بن : فهشام . . . قلت ، صحيح عندي
حهديثه إن منهها، فسهمع ، غلم وهههو امرأته على دخل . لعله بحجة ليس هشام
". الصدق فيه ليتبين

السههير فههي الخيههر نإجههد ، إسههحاق ابههن عن عروة بن هشام قاله ما ورغم
ًا، هشام عن يروي لل وعن مرار ً يدل الزبير. وهذا بن عروة آ العلَم أن على أول

ّي قبل كان إسحاق ابن عند َق شٍئ أ عداوة. كّل وفو

- يجب ما إلى له عاد ثم واحدة، مرة ذلك كان - وإذا فيه مالك طعن وإنإما
- يزعههم النههاس بنسههب بالحجازأ من أعلم - وكان إسحاق ابن فلن العلماء بين
ًا أن ُفسها. فوقع من أنإه يزعم مالك وكان ، أصبح ذي موالى من مالك بينهمهها أنإ

ّنف فلما مفاوضة، لذلك فأنإهها به : " آتونإى إسحاق ابن " قال " الموطأ مالٌك ص
ُنقل "، بعلله " طبيب أي ، بيطاُره َدّجال فقال مالك إلى ذلك ف ّدجاجلة من :  2ال

لد. وكان عن يروي على إسحاق ابُن عزم حتى ، الناس بين يكون ما بينهما اليهو
لج َد مالك وأعطاه حينئذ . فتصالحا العراق إلى الخرو َا خمسههين الوداع عن دينههار
. السنة تلك ثمرته ونإصَف

الوضوء وكتاب  ،9 باب الحيض "كتاب صحيحه في البخاري رواه الحديث هذا 1
، المنذر بنت فاطمة عن ، عروة بن هشام عن ، مالك :" عن  :" وقال63 باب
 " بالسناد13 باب الطهارة "كتاب سنته في داود أبو أيضا ". ورواه أسماء عن

. إذن أخرى مرة "، أسماء عن ، فاطمة عن ، إسحاق ابن "عن و مرة السابق
من : هل إسحاق ابن منه سمع الذي في بل ، الحديث في ليس الخلف
من الباري فتح فهارس انإظر ؟ غيره أو هشام طريق عن أو ، مباشرة فاطمة
. تحقيقنا

ًا رأيت : " وما الراوي قال  2 ". قبله الدجال جمع أحد
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تتبعههه عليههه ينكههر كهان إنإمهها ، الحههديث أجههل مههن مالك فيه يقدح يكن ولم
لد - مههن - صههلى النبي غزوات خيههبر قصههَة وحفظههوا أسههلموا الههذين اليهههود أول

لفهم من الغرائب من ذلك غير إلى والنضير، وقريظَة . أسل

يحتهج أن غيههر مهن معرفههة ليههزداد إل لهذلك تتبعه في إسحاق ابن كان وما
. برأيهم

ًا كان هذا أن ويبدو ًا، سبب ّد الههذي الخلف ذلههك في رئيسي ًا ُيعهه ًا خلفهه علميهه
ًا يحدث لء. خاصًة بين دائم ًا استحدث قد العالم هذا كان إذا العلما ًا. شيئ جديد

ًا نإههج إسهحاق فابن ًا نإهجه ا خهالف السهيرة، وضهع فهي جديهد الطريقهَة به
مههن السههلبي المدينة أهل موقف ذلك ويوضح المدينة، في للمحدثين التقليديَة

سههعد، بههن إبراهيههم سههوى عنه المدينة في يروها لم الذي ، إسحاق ابن مغازأي
ًا وجدت أنإها العلم مع ًا انإتشار لق في واسع . وإيران العرا

إدريس ابن عن ، البغدادي الخطيب ذكره ما القصة تلك روايات . . . ومن
أنإهها إسههحاق ابههن : قههال - فقلههت المغازأي - وذكر أنإس بن لمالك : قلت " قال

حديث إلى المدينة،يلمح عن نإفيناه نإحن ؟ بيطارها أنإا لك : قال بيطارها. فقال
". الدجال المسيح يدخلها ل المدينة أن

ًا وذكر ، الماجشههون بن العزيز وعبد ، ذئب أبي ابُن : " وكان الخطيب أيض
ُد ، حازأم أبى وابن أشدهم وكان ، أنإس بن مالك في يتكلمون إسحاق بن ومحم
ًا أنإهها عيههوبه أبيههن حتى كتبه ببعض : ائتونإى يقول وكان ، إسحاق بن محمد كلم
". كتبه بيطاُر

لم أصحاُب يذكر ولم لة، لهذه تواريَخ التراج  سيد ابن ذكره فما القص
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إسههحاق ابههن يغههادر أن قبههل وقههع هذا أن على يدل مصالحتهما من الناس
. المدينة

ذلههك صح " لو المدينة عن نإفيناه : " نإحن مالك قول ، الخطيب رواية وأما
ذلك كرر قد ربما أنإه أو ، إسحاق ابن سفر بعد حدث هذا أن على سيدل القول
. القول

لر وعن سههليمان : " وكههذبه حجههر ابههن قههال هشههام وقصههة مالههك قصههة آثا
فيههه فقلههدا والقطههان وهيههب فأمهها خالههد؛ بههن ووهيب ، القطان ويحيى التيمى،
ًا، عروة بن هشام ّي يتههبين فلههم التيمى سليمان وأما ومالك ، فيههه تكلههم شههٍئ ل

" والتعههديل الجههرح أهههل من ليس سليمان لن ، الحديث غير لمر أنإه والظاهر
لربهم من سليماَن لن الزبير، بن عروة بن هشام له غار للَما غار ولكنه . أقا

مههن الكههثر فههي ومعارضة مفسرة غير فأمور الطعن من ذلك عدا .. وأما
التعديل. يقتضى بما قائلها

- وبههاقي الترمههذي عيسههى أبههو الحكههام في به ويحتج حديثه يصحح وممن
الههرد نإتكلههف ولم ، حبان بن حاتم - وأبو الله - رحمهم 1الستة الصحاح أصحاب

لئهم لههه العلمههاء تعههديل مههن عارضه لما إل فيه الطاعنين طعن عن ، عليههه وثنهها
مههن اليسههير إذ ، أخبههاره رد فههي كافيهها الجههرح هههذا من اليسير لكان ذلك ولول

اٍف المفسر وغير منه المفسر الجرح ن رد فهي  ك ولهم ، قبلهه حهاله ُجهلهت م
.  معدٌل يعدله

داود، وأبو ومسلم، ، : البخاري هم  رأي على الستة الصحاح أصحاب 1
له أخرج إسحاق. فقد ابن عن رووا ماجه. كلهم وابن والنسائي، والترمذي،

أبو له وروى يسيرة، مواضع في البخارى به واستشهد المبايعات، في مسلم
الجميع. الله رحم ماجه وابن والنسائي، والترمذى، داود،
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العلماء: عند مكانته

ُد ْبٌت إسحاق بُن محم ُته ُتجهههل ول ؛ العلمههاء أكههثر عند الحديث في  َث إمههام
والّسير. المغازأي في

. إسحاق بابن فعليه ، المغازأي أراد : من الزهري شهاب ابن - قال

عنه الله - رضي الشافعي عن وروى ، تاريخه في البخاري - وذكر

. إسحاق ابن على عيال فهو المغازأي في يتبحر أن أراد : من قال أنإه

فهي " يعنههى  1المههؤمنين أميههُر إسههحاق : ابهُن الحجههاج بههن ُشههعبة - وقهال
" . الحديث

إسحاق بن محمد إلى يلجئون كانإوا الزهري أصحاب : أن الساجي - وذكر
ّكوا فيما . بحفظه منهم ثقة ، الزهري حديث من فيه ش

. الناس أحفظ من إسحاق ابن : كان البغدادي الخطيب - روى

سههتة، - علههى - صههلى اللههه رسههول حههديث : مداُر المديني بن على - قال
. هههذا إسحاق ابن أحدهم عشر اثنى عند الستة علم : فصار قال ثم ، فذكرهم

عشههر : ثلثههة قههال أنإههه غير ، بمعناه الشروطي وحديث الصبهانإي حديث لفظ
. إسحاق ابن أحدهم

بقههى مهها علههم بالمدينههة يزال : ل الزهري قال قال ُعيينة بن سفيان - قال
. . . وقههال : لحفظههه قههال ؟ للههَم له وقيل ، المحدثين - أمير إسحاق ابن -يعني

كههان يقول معاوية أبا : سمعت قال ، معروف بن هاروُن : حدثنا خيثمة أبى ابن
لظ من إسحاق ابن لس أحف عند كان إذا فكان ، النا

لفتههح مقههدماتى الحههديث. راجههع لههرواة التوثيق من نإوع على يطلق لقب هو 1
البارى.
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: فقال ، إسحاق بن محمد فاستودعها جاء أكثر أو أحاديث خمسُة الرجل
ُتها فإن علّي احفظها علّى. حفظتها قد كنت نإسي

ًا إدريههس ابهن : كهان الجعفهي سعيد أبو - وقال كهثير إسههحاق بهابن معجبه
. والحفظ والمعرفة العلم إلى ينسبه له الذكر

: كنا قال قائد بن الله عبد : حدثنا نإفيل ابن إلى له بإسناد الخطيب - روى
فههي مجلسههه قضههى العلههم مههن فههن في فأخذ إسحاق بن محمد إلى جلسنا إذا

. الفن ذلك

يقههول : مهها قال أنإه ُعيينة ابن عن المنذر ابُن : حدثنا خيثمة أبي ابن - قال
تقههل : ل قههال ، كههذاب إنإه : يقولون قلت قال ؟ إسحاق بن محمد في أصحابك

. ذلك

لد عن ُسئل عيينة بن ُسفيان : سمعُت المديني ابن - قال إسههحاق بن محم
سهنة وسهبعين بضهع منهذ : جالسهته قال ؟ عنه المدينة أهل يرو : ولم له فقيل

ًا. فيه يقولون ول المدينة أهل من أحد يتهمه وما شيئ

صدوق. هو ؟ إسحاق بن محمد في تكلم من فقال عنه زُأرعة أبو - وُسئل

ُيكتب حاتم أبو قال  . حديثه : 

ابهن يعنهي بهها النهاس أعلهُم : ههذا فقال المغازأي عن شهاب ابن - وُسئل
إسحاق.

ُد - قال بههن عاصم : قال فقال ، عنه معين بن يحيى : سألت زُأهير بن أحم
. إسحاق بن محمد عاش ما علم الناس في يزال : ل قتادة بن عمر
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ّي : سههمعت الهههذلي بكر أبو :قال عيينة ابن - قال يههزال : ل يقههول الزهههر
. إسحاق ابُن فيهم كان ما َجم علم بالمدينة

ُد أتاه الزهري : رأيت عيينة بن سفيان - وقال فاسههتبطأه إسحاق بُن محم
مهع أحهد إليهك يصهل : وههل إسهحاق بهن محمهد لهه فقال ؟ كنت : أين . فقال
يحيههى عههن جاء. . . وُحكههى إذا تحجبه : ل له فقال حاجبه : فدعا قال ؟ حاجبك

ّثقههوا أنإهههم ، القطان سعيد بن ويحيى ، حنبل بن وأحمد ، معين بن بههن محمههد و
. بحديثه واحتجوا إسحاق

رسههول مغههازأي مههن جمههع من أول إسحاق بن : ومحمد المْرزُأبانإّي - وقال
وألفها.َ - - صلى الله

ّي وقال فيههها يشههاركه ل بههها ينفههرد حديث ألف له يكون أن : ينبغى البخار
أحد.

لم أهل من الكبراء أجمع قد إسحاق بن : محمد زُأرعة أبو - قال علههى العلهه
لذ ، المبههارك وابههن ، والحمههادان عيينة، وابن وشعبة، ، : ُسفيان منهم ، عنه الخ

ُد من عنه وروى سعد، بن وإبراهيم أهل اختبره . وقد حبيب أبى بن الكابر: يزي
ًا فرأوا الحديث ًا، صدق ْدحة مع وخير . له شهاب ابن لم

. حديثه يشتهون : الناس الجوزأجانإى يعقوب بن إبراهيم - وقال

َد وكان بالقدر ُيرمى : كان ُنإمير ابن - وقال . منه الناس أبع

ًا رأيههُت : مهها سههفيان عههن المههديني بن على - وقال َد يتهههم أحههد بههَن محمهه
إسحاق.

بشههيء عليه يطعنون : كانإوا قال مصعب : حدثنى الحربّي إبراهيُم - وقال
. الحديث جنس غير ومن
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ّود : ولههو هههارون بن يزيد - وقال ّود الحههديث فههي أحههد ُسهه ُد لُسهه بههُن محمهه
. إسحاق

: الحجههاج بههن شههعبة لههي : قههال شهههاب أبههو : حدثنا آدم بن يحيى - وروى
. إسحاق بن وبمحمد أرطاة بن بالحجاج عليك

الجعفههي وجههابر إسههحاق بههن محمههد : أمهها شههعبة : قههال ُعليههة ابن - وقال
. فصدوقان

ابههن محمههد حههديث : كيههف المههديني ابههن : سههألت شيبة بن يعقوب - قال
؟ فيههه مالههك : فكلم له . قلت صحيح عندي حديثه : نإعم قال ؟ صحيح إسحاق

. . . الخ يعرفه ولم يجالسه لم قال

. بأس به : ليس يحيى عن خيثمة أبى ابن - وروى

. : ثقة العجلي - قال

ْبت معين بن يحيى عن غسان بن المفّضل - وروى َث الحديث في : 

ْيبَة بن يعقوُب - وقال شيء نإفسك : في عنه معين بن يحيى سألت َش

. صدوق هو : ل، قال ؟ صدقه من

- أي بحههديثه " يحتههج " المههديني الله عبد بن على : رأيت البخاري - وقال
ويمكههن ، حديثين إل عليه وجدت فما كتابه في : نإظرت لي - وقال إسحاق ابن
. صحيحين يكونإا أن

صههرف أنإههه إل الفضههل مههن إسههحاق لبههن يكن لم : " ولو عدي ابن - قال
اللههه رسول بمغازأي للشتغال ، شٌئ منها يحصل ل بكتب الشتغال عن الملوك
، إسههحاق ابههُن بههها َسههبق فضيلة هذه لكانإت ، الخلق ومبتدأ ، ومبعثه -، - صلى

أخطههأ وربما ، بالضعف عليه ُيقطع ما فيها أجد فلم الكثيرة أحاديثه فتشت وقد
ّتهم يسهو. ل من غيُره. وجّل يخطئ كما الشئ بعد الشىء في وا
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: مؤلفاته

، والمغهازأي السهيرة، وفي المبتدأ، في كتب إسحاق ابن أن المصادُر تذكر
عالمهها : " وكان البغدادي الخطيب قال ؛ المنصور أيام حتى الخلفاء تاريخ وفي

َقصص المبتدأ وأخبار الناس وأيام وبالمغازأي بالسير ". النإبياء و

والسير، والطبقات التاريخ كتب داخل كتاباته مقتبسات كثرة ذلك ويوضح
ًا ألف . وهل التاريخي منهاجه لمعرفة كبيرة المقتبسات هذه وأهمية فههي كتابهه

أكثر ألف أنإه - أو والمغازأي ، ) والمبعث الخلق مبتدأ ( أو - المبتدأ أقسام ثلثة
.. ؟ للسيرة تهذيبه في هشام ابن اعتمدها كتاب من

ّلف بأنإه نإجزَم أن الصعب ومن َبه أ لة في كتا ٍم ثلث والمبعههث : المبتدأ، أقسا
. والمغازأي

ّي الخطيهُب انإفهرد وقد ُد : " دخهل بقهوله البغهداد ُن محمه علهى إسهحاق ب
لر ُنه يديه وبين المنصو ًا له فصنف : اذهْب فقال اب إلههى آدَم اللههه خلههق ُمنههذ كتاب

لمك ابههن يهها طههولته : لقههد . فقههال الكتههاب هههذا له فصنف : فذهب قال هذا، يو
المختصههر. وألقههى الكتههاب هذا فهو ، فاختصره فذهب . قال فاختصْره إسحاق
ُد .. صنف . وقال المؤمنين أمير خزانإة في الكبير الكتاب هههذا إسحاق بُن محم
ّير ثم القراطيس في الكتاب الفضههل بههن " سههلمة يعني لسلمة، القراطيس ص

". القراطيس تلك لحال غيره رواية على سلمة رواية تفضل فكانإت "،

ًا ألف إسحاق ابن أن تثبت التي الروايات ومن ًا كتاب أقسههام ثلثة في واحد
ًا النديم ابن قاله ما عنه رواه الخلفاء، كتاب الكتب من : " وله أيض
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ّي سههعد، بههن إبراهيم عنه والمغازأي. ورواه والمبتدأ السيرة . وكتاب المو
" .  1النفيلي و

ًا واحد كتاب أنإه تثبت روايات وتوجد أنإههه ذكههر سههعد ابههن روايههة مثههل أيضهه
ًا والمغههازأي المبتههدأ " كتاب ذكره " والمقدس والمبتدأ " المغازأي كتاب " أيضهه

" وابهن والسهير " المغهازأي " والمسهعودي والمغهازأي " السههير ذكهره يهاقوت
ًا " والمسعودي والمغازأي والمبتدأ " السيرة ذكره النديم الكتههاب هذا ذكر أيض

كتههاب أنإههه توضههح الروايههات هههذه كههل "، المبتدأ وأخبار والسير " المغازأي بأنإه
واحد.

ًا توجد ولكن قههاله مهها منههها كتههاب مههن أكههثر ألههف أنإههه توضههح روايات أيض
. . صههاحب إسههحاق بههن لمحمههد المبتدأ ففي النإبياء قصص : " وأما السخاوي

والسههيرة المبتدأ، وهما كتابين بين صراحة فصل أنإه نإجد وهنا ل النبوية السيرة
ًا العماد ابن ويقول " هشهام بههن الملههك عبد أخذ إسحاق ابن كتب : " ومن أيض
هنا. صريح كتب ولفظ

بههدء في ُعمل كتاب أول : " وهو بقوله المبتدأ كتاب إلى المقدسي وأشار
". الخلق

رواه المبتدأ وكتاب ، والمغازأي السير : كتاب الكتب من " له ياقوت وذكر
فسر قد هنا " ونإجده النفيلي نإمير بن الله عبد بن ومحمد سعد بن إبراهيم عنه
. الكتابين بين أكثر لنا

ًا ألف إنإه يقول ما منها ، انإقسمت قد الروايات أن لنا يتبين سبق ومما كتاب
ًا ما - ومنها والمغازأي والسير - المبتدأ أقسام ثلثة في واحد

أخطأ هه" وربما234 سنة " المتوفى النفيلي نإمير بن الله عبد بن : محمد هو 1
كل لن  والمغازأى، والمبتدأ السيرة تسبق التي كتاب كلمة في النديم ابن

ًا عنه رويا قد والنفيلي سعد ابن وإبراهيم حدة، على كتاب ًا كتاب فقط واحد
المبتدأ. كتاب وهو
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حيههاة " أي المغههازأي في والثانإي المبتدأ في أحدهما كتابين ألف أنإه يوضح
" عامة النبي

إسههحاق ابههن كتب من 1اقتبست قد التاريخ كتب أن الخلف هذا يزيد ومما
للههدل ، كتاب لكل الكامل الكيان تمزيق على هذا فعمل الكثير، أن ذلههك علههى و
فعههل معهها. وربمهها والمبتدأ المغازأي روى - قد إسحاق ابن تلميذ - وهو البكائي

. المغازأي إلى وأضاف المبتدأ من اقتبس إنإه حيث السيرة في هشام ابن ذلك

. والههدليل كتههابين ألههف قههد إسههحاق ابن بأن القائل الرأي إلى نإميل ونإحن
تههأليف فههي إسحاق ابن نإهجه نإهج الذي وهو الزهري أستاذه أن ذلك على الخر

المنههاقب كتب لنا ذكرت منفصلة. وكما كتب في ذلك ألف قد والسير المغازأي
ًا وهو خلف دون لكن آخر كتاب

كههان وقههد ، المههوي بروايههة كههان المميههز الكتههاب " وهههذا الخلفاء " كتاب
مههن قلههل قههد أنإههه فيبههدو ، الكتههاب هههذا شهرة على أثره المغازأي كتاب لظهور
. بريقه من واطفأ شأنإه

: كتبه في إسحاق ابن منهج

وضهع فهي ، منبههه بهن " وبههوهب " أسههتاذه بههالزهري إسههحاق ابن استعان
ْهههَج إسههحاق ابههن نإهههج حيههث ؛ للسههيرة الساسههية والقاعههدة المفصل الشكل َنإ
بن وهب منهج وكذلك الزمنية، الحداث وتسلسل ترتيب في الزهري

والستعاب الطبرى، وتفسير الطبرى، تاريخ في موجودة القتباسات وهذه 1
النبوة ودلئل للصبهانإي، والغانإي للواقدي، مصر فتوح وفى البر، عبد لبن
والروض لليافعي، الجنان ومرآة حجر، لبن التهذيب تهذيب وفى نإعيم، لبى

 الخ.000 للسهليي النإف
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ّون والزهههري وهب وبين "، " المبتدأ كتاب في منبه لن لههدى تكهه إسههحاق ابه
له هيكُل ". النبوية " السيرة في كتاب

ًا استعان وقد والمغههازأي المبعههث فههي مههادته جمههع فههي إسههحاق ابههُن أيض
يستعن ولم المصرية، المصادر من وقليل كثيرا، المدينية المصادر إلى والمبتدأ

. إيران أو العراق مثل الشرقية بالمصادر

لة دراسههته في المألوف عن خرج لنإه المدينة مدرسة عارضته وقد للسههير
لبها يلتزم ولم خالفها حيث لد جمههع في بأسلو مههن يقتبههس فنجههده السههيرة، مههوا

لف يستعين " فكان " بالمبتدأ الخاص الجزء وخاصة ، حَرج دوَن التجاهات مختل
المقههدس الكتههاب إلههى ورجههع ، َقصص من والمسيحيون اليهود الدباء كتبه بما

قبههل مهها الرسههالت بتاريههخ الخههاص بههالجزء وذلههك ، الحيههان بعههض فههي نإفسه
. السلم

ًا واستعان لض القرآنإيههة واليات الشريف والحديث بالشعر أيض توثيههق لغههر
التاريخية. مادته

السههيرة أول فههي خاصههة إسحاق ابن كتب ما بعض هشام ابُن عارض وقد
وهههب روايههات القسههم هذا في واقتبس ، إسحاق ابن كتب ما أضعف يعد الذي

للسههلم قبل العرب قصص يذكر فنجده ، والسرائيليات عباس وابن ، منبه بن ا
ًا وجههديس طسم . مثل روايههات ويههذكر ، وسههطيح شههق الكههاهنين قصههة وأيضهه
لب عن الوثنية انإتشار تحكي ُقَرظههي مالٍك بن كع فههي اليمههن تاريههخ ويتنههاول ، ال
َقصههص تههأثره فيههها ويظهههر ، السلم قبل ما عصر ، الكتههاب لهههل الشههعبي بال
ًا فههي واليهودية المسيحية تاريخ َيحكي الذي القرآنإي بالقصص يتأثر نإجده وأيض
" اليهههودي الملههك ُنإواس ذي قصة مثل ، الجنوب وخاصة العربية الجزيرة شبه

، مههأرب سد وقصة للكعبة، غزوه في الحبشى الًشرم " أبرهة الفيل وأصحاب
ونإجده القرنإين وذي
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.. العربههي والشعر الكريم والقرآن الشعبّى بالقصص يستعين هذا كل في
. الراهههب فيميههون يههد علههى بنجران المسيحية انإتشار قصة وهب من ويقتبس
العههاجم عن الحاديث يسوق من : فحدثني قال القرنإين ذي قصة ذكر وعندما

... " علمه من توارثوا فيما

أيهام طريقههة إلههى يكههون مها أقرب القصص هذه تأريخ في طريقته وكانإت
للسرائيليات السطورية، الجاهلية العرب . وا

ّيههم بحثههه في الدوري العزيز عبد الستاذ ويذكر أخبههاره أكههثر أن : ومههع الق
َد يعطي أنإه إل إسناد دون النصههرانإية انإتشههار قصههة . ففههي رواياته لبعض أسانإي

. حههزم بههن عمههر بن محمد بن بكر أبي بن الله عبد عن رواية يورد مثل بنجران
لمه وفي . وفههي المصههري حههبيب أبههي بههن يزيد عن يأخذ زأمزم بئر حفر عن كل

يهههود إنإههذار عههن كلمههه وفههي السههانإيد، بعَض يورد والكعبة الحج عن معلوماته
يورد الحج شعائر عن حديثه وفي عمر، بن عاصم عن رواية يورد  النبٍي بظهور
بههن هشههام روايههة يههورد الحمههس علههى كلمههه وفههي عروة بن هشام عن رواية

بعههض . ولكن أورده ما بعض في قرآنإية بآيات الستشهاد يحاول َأنإه كما عروة،
رواة طريقههة علههى ، للتوثيههق كوسههيلة الشعر إلى لجأ أنإه كما ضعيفة، أسانإيده

ًة ذلك فكان تمييز، دون منه وأكثر ، اليام بههدأ . ولقههد كتابههاته فههي خطيههرة ثغر
ًة يديه بين لن وذلك ، المبعث قسم وضع عند بالسناد إسحاق ابن اهتمام مههاد
مثل الوثائق ببعض انإفرد وقد ، والوثائق والمصادر الحاديث من لخصبًة تاريخية

ًا ، القبائههل - مههع - صلى النبي معاهدة وثيقة بأسههماء قههوائم مجموعههات وأيضهه
الهجههرة الحبشههة إلههى هههاجروا الههذين بالمسههلمين وقائمههة ، الوليههن المؤمنين

لر، من أسلم من وأول والثانإية، الولى َتههي فههي بالمشههتركين وقائمههة النإصهها َع ْي َب
لة لر بالمهاجرين وقائمة ؛ العقب وقائمة المدينة، في تلقوهم الذين والنإصا
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- وسههلم عليهه اللهه صهلى – النهبي بينههم آخى الذين والنإصار بالمهاجرين
ًا أحاديثه كانإت القوائم وبخلف المدينة. أهل أسلوب مع تتفق ل أيض

عههن يأخههذ الههوحي بههدء يههذكر : فحيههن الههدوري العزيههز الستاذ. عبد يقول
أخوذة روايهات إيراد إلى يذهب ولكنه ُعروة، ض عهن م ونإهرى ، العلهم أههل بع

َقصص لث مع يتداخل الشعبى ال ًا يبتعد . وهنا ، الحدي ّي أسههلوب عن كثير الزهههر
لء عنههد المسههلمين وضههع عن يتحدث مثل،وحين قصههص إلههى يرجههع الههدعوة بههد

لر مجالس - كههان  - صههلى اللههه رسول أن العلم أهل بعض " وذكر فيقول السم
ًا " ويههورد . . . الخ مكة شعاب إلى خرج الصلة حضرت إذا عهن محليهة قصصهه

، باليههات ويستشهههد يرجههع ثههم إسههناد، دون ، الرسههول مههن المشركين موقف
لد قصة روى وحين بها، ذكر ما ُيسند أن أراد ولعله عتبههَة أن فيه الذي قريٍش وف

للسههناد مههن خاليههة نإجههدها سههرية، بصههورة القههرآن تلوة إلههى استمع ربيعة بن ا
للسههلم فشههو عههن ومثلههه قصصى، وبشكل " ب يسههتهله ونإجههده قريههش فهي ا
ول للشههعر وأثههر والتفسير، للقرآن صدى كلمه " وفي العلم أهل بعُض حدثنى

للسناد على التأكيد أن نإلحظ ، أن لنا بد كمهها إسههحاق ابههن عصههر فههي يكن لم ا
ًا وأن بعد، فيما أصبح إسههناد دون تنقههل كانإت المغازأي عن المعلومات من كثير
أسر. أو جماعات لدى معروفٌة  لنإها

- فقههد المدينههة فههي الحربههي النبي " - تاريخ " بالمغازأي الخاص الجزء أما
ُة كانإت حيث الجزء، هذا في الحقيقى تمكنه إسحاق ابن أبرزأ الساسههية القاعد
للسهناد، هنا ى وقهد ا ، - ووفهاته  - صهلى النهبي لمهرض تنهاوله فهي الدقهَة راع

ا إسهحاق ابن واستعان ع الزههري وأهمههم ، المهدينيون أسهاتذته رواه بم واض
الذي بكر، أبى بن الله وعبد عمر، بن وعاصم ، المغازأي ودراسة السيرة هيكل

ًا وأخذه ، بالسنين التأريخ إسحاق ابن منه اقتبس عن وأكثر الزبيريين عن كثير
الزبير، بن وعروة عروة، بن وهشام ، رومان بن يزيد
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لء من جمع بما يكتف لم ولكنه ًا، هؤل أقههارب أقههوال يجمههع كههان بههل جميعهه
. الوقائع في اشتركوا الذين والنساء الرجال

ًا إسحاق ابن : ويستخدم هوروفتس ويذكر ًا منهج الغههزوات لعههرض محدد
ًا ويقدم ج الفعلية ًا ملخص لة، في للمحتويات حاوي ًا ويتبعههه المقدم ًا خههبر جماعيهه
ًا لل من مؤلف الفرديههة بالخبار الرئيسى الخبر هذا يكمل ثم ، أساتيذه أوثق أقوا
. الخرى المراجع من جمعها التي

ًا المغازأي في كثيرة والقوائم حههاربوا الههذين بأولئك قائمًة يدون فهو ؛ أيض
ٍر؛ في ، الخنههدق قتلههى أحههد،وكههذلك بقتلى وثالثة والسرى؛ بالقتلى وأخرى  بد

ْؤتة، وخيبر، . . . الخ والطائف وُم

في يتحفظ أن حاول إسحاق ابن : " إن الدوري العزيز عبد الستاذ ويقول
لره رواياته قههوله مثههل أو "، يزعمههون " فيما يقول كأن المبعث، قبل حتى وأخبا

أقال كان ذلك أي أعلم " فالله القرنإين ذي عن للرسول ينسب قول يذكر حين
: " وزأعههم كقههوله " أو قههال ما فالحق قاله فإن ل - أم صلى – الله رسوُل ذلك

حههديث مههن بلغنهها فيمهها : " فكههان قههوله " أو أعلههم واللههه يتحدثون فيما الناس
ْور " وحدثنى قوله مثل أو "، - قوله  - صلى الله رسول عن والرهبان الحبار َثهه

ًا أن الكلعي، معدان بن خالد إل أحسبه ول ، العلم أهل بعض عن يزيد بن نإفههر
ًا " ويورد .. . الخ الله رسول أصحاب من قصههة يذكر فهو ، برأيه ُيشعر ما أحيانإ

رؤيههت مهها أول أن ُحههدث أنإه عتبة بن يعقوب " حدثني يضيف ثم البابيل الطير
". العام ذلك العرب بأرض والجدري الحصبة

فههي وخاصههة الحههداث روايههة فههي القصههة أسههلوب إسههحاق ابن أتقن وقد
للسناد، قلة حيث المكية الفترة للسناد على اعتماده رغم ونإجده ا الفههترة فههي ا

الشعار يؤجل والمعلومات والوثائق المصادر كثرة حيث المدنإية
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. أعلم - والله القصاص بأسلوب تأثره يؤكد مما ، الحدث آخر إلى عادة

: وأفاته

الخلف هههذا ويههدور ، إسههحاق ابههن وفاة سنة تحديد في المؤرخون اختلف
- 150 سنة بين سهعد وابهن " البخاري وهم المؤرخين أقدم . فيحدد  هه154 

ُد فتضطرب الخرى الروايات أما ،  هه151 " سنة النديم وابن في الذهبّي فنج
يههذكر خلكههان  هههه. وابههن152 سههنة ويضعف  هه151 سنة يورد الحفاظ تذكرة

 هههه.151 سههنة يههذكر وياقوت  هه،151 سنة .ويرجح  هه153 . و  هه150 سنة
.  هه152

: قههال إسههحاق بههن محمههد ابههن أخههبرنإي سعد، ابن : " قال الطبري وروى
لفَن  هه150 سنة ببغداد أبى مات ُد الخطيههب وروى "، الخيههزران مقههابر فهي . و

ن ،  ههه152 سنة المديني عن البغدادي اط بهن الخليفهة وع  ههه153 سهنة خي
.  هه144 سنة ترجح الروايات بعض وتوجد

"  م768-   هه151"  – السنة تلك يرجحون نإجدهم الخلف هذا كل ورغم
لوفاته

" : الدبههاء " معجههم فههي ياقوت ببغداد. وقال كانإت وفاته أن على واتفقوا
احب العظهم المهام حنيفة أبى قبر عند الخيزران بمقابر ُدفن إنإه المهذهب ص

. بالعظمية معروف حنيفة أبي . وقبر المتبوع

الشههرقى. وهههى بالجههانإب الخيههزران مقههبرة فههي " ودفن خلكان ابن وزأاد
بههها. مدفونإههة لنإههها إليها نإسبت وإنإما الرشيد، هارون أم الخيزران إلى منسوبة

" . بغداد في دجلة من الشرقى، بالجانإب التي المقابر أقدم المقبرة وهذه
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كتههابه وعشههاق عامههة المسههلمين عههن وجههزاه واسههعة رحمههة اللههه رحمههه
الجزاء. خير ) خاصة ( المغازأي

ًا السيرة باسمه اشتهرت الذي هشام : ابن ثاني

: وأنسبه اسمه

ٍد هههو: أبههو ُد محمهه َيههري أيههوب بههن هشههام بههن الملههك عبهه المعههافري 1الحْم
البصري.

كههثير خلههق إليههه ُينسههب كبير قبيل يعفر، بن المعافر إلى نإسبه 2المعافري
بمصر. وعامتهم باليمن بعضهم

ُتلف وقد للي وقيل ، : عدنإانإي وقيل ، : قحطانإي فقيل نإسبته في اخ َه ُذ  :3 ،
. قحطان من لحْميري أنإه نإرجح تجعلنا بالحميرية شهرته ولكن

: وأنشأته وألدته

نإشههأته فههي العلم - وتلقى مجهول ولدته - وتاريخ بالبصرة هشام ابن ولد
ُة يذكر مصر. ول نإزل ثم بها الولى  في عاش أنإه حياته عن الروا

لن ذلههك ج الههرواة إليههها يشههير أن دون بلههد، من أكثر نإزل وربما ؛ غيرهما
ّوال بطبيعته الحديث طالب . وسماعه طلبه في البلد يطوف ، ج

: منزلته

ْيلى القاسم أبو قال َه سههيرة - شههرح النإههف الههروض كتههاب فههي عنههه الّسهه
النسههب علههم فههي متقههدم ، العلههم بحمههل مشهههور - : إنإههه - صههلى الله رسول
لحْميههر أنإسههاب فهي كتههاب ولههه البصههرة، مههن وأصههله مصههر، مهن وهههو والنحو،

لر في وقع ما شرح في وكتاب وملوكها، ابههن . وقههال الغريههب من السيرة أشعا
َة جمع الذي هو هشام : ابُن خلكان المغههازأي - مههن - صههلى اللههه رسههول سههير
بأيههدي الموجههودة وشههرحها. . . وهههى ولخصههها وهههذبها ، إسههحاق لبن والسير
. هشام ابن بسيرة المعروفُة الناس

السههيرة : " وهههذه هشام ابن " عن الرواة " إنإباه صاحب القفطي ويقول
ّذب قههد إسههحاق ابههن عههن يرويههها التي ومههرة بالزيههادة، : مههرة أمههاكن منههها ههه

فههرط بههها " وللمصههريين هشههام ابههن " بسيرة إل ُتعرف ل وصارت ، بالنقصان
. الفاق سائر إلى ُنإقلت المصريين وعن رواية، وكثرة َغرام

بطون حمير وفى قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبأ بن حمير إلى نإسبته 1
كثيرة. وأفخاذ

عمرو بن الهميسع بن أدد بن مرة بن الحارث بن مالك بن يعفر بن معافر هو  2
نإزح كثيرة بطون معافر سبأ. وفى بن كهلن بن زأيد بن عريب بن يشجب بن

".118 ص " النإباه مصر إلى بعضهم
بضم سدوس. والذهلي، إلى يردونإه وآخرون ذهل، إلى نإسبه يرد من ومنهم  3

بطن وهو مرتع، بن ثور بن معاوية ابن ذهل إلى منسوب الهاء، وسكون الذال
. كندة من
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: المؤلفين من هشام بابن اشتهر من

: " إن والنحههاة اللغههويين طبقههات فههي الوعههاة بغيههة فههي السههيوطي قههال
منههه سههقط وربمهها ثمانإيههة، أشهرهم كثيرة، وجماعة خلق هشام بابن الملقبين

: ترتيبه حسب هم فقط سبعة ذكرهم لنإه لقب

نإزيههل النحوي البصري محمد أبو ، الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبد
. .. الخ إسحاق لبن النبوية السيرة ُمهذب مصر،
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ُد وتله عبد أبو السبتي، اللغوي النحوي اللخمي هشام بن يحيى بُن محم
ّدب الله ". هه570 سنة توفي " وقيل مفيدة تآليف وله بالعربية، أ

عبههد أبههو العلمة ، الخضراوي هشام بن يحيى بن : محمد فهو الثالث أما 
ًا كان الخضراء، الجزيرة أهل من ، النإدلسى الخزرجي النإصاري الله فههي رأس

التههآليف وصنف ، الشلوبين عن وأخذها ، وغيره خروف ابن عن أخذها العربية،
.  هه646 سنة وتوفى المفيدة،

ن اللهه عبهد الهدين جمال : الشيخ هو الرابع ن يوسهف ب صهاحب هشهام ب
. وغيره المغني

الههدين محههب . العلمة هشام بن يوسف بن الله عبد بن : محمد خامسهم
النحو تحقيق في عصره أوحد كان ، النحوي ابن النحوي الدين جمال الشيخ بن

: هههو المشهههورين . سههادس  هه779 سنة توفى أبيه من أنإحى : هو فيه ويقال
ُد النحههوي ، الههدين شهههاب هشهام بههن اللههه عبههد بن الرحمن عبد بن أحمد حفيهه

.  هه885 سنة توفى وغيرها العربية في فاق ، النحوي

النحههوي الههدين شههمس الشههيخ العجيمههي، الواحههد عبد بن : محمد آخرهم
ًا كان ، هشام بن الدين جمال الشيخ سبط ، المتفنن العربيههة، معرفههة في فائق

للمههام أخههذ وعنههه ، الههدين محههب الشيخ خاله عن أخذ ، الشههمني الههدين تقههى ا
 هه822 سنة وتوفي

صههاحب هشههام ابههن كههان هشام ابن بلقب اشتهر ممن وغيرهم هؤلء كل
. أشهرهم السيرة

. الكثيرون ذلك في يقع كما ، بأحدهم مؤلفنا يختلط لئل ذكرنإاهم وإنإما
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إسحاق ابن سيرة تهذيبه في هشام ابن منهج

المنهجيههة التغييههرات مههن أحدثه ما مقدمته في لنا أوضح قد هشام ابن إن
َق ابن لسيرة تهذيبه في إلههى آدم مههن الكتههاب أهههل تاريههَخ يترك . فنجده إسحا

وذلههك ، المباشههرين النههبّي أجههداد غيههر إسماعيل سللة من يذكر ولم ، إبراهيم
الههتي الروايات من اسحاق ابُن ذكره ما بعض شرك ذلك بعد للختصار. ونإجده

ول بشههىء، القههرآن َنإههّص إليههها يشههير ل الههتي - أو - صلى النبي ذكُر فيها يرد ل
ّي آخر أمر أي تأكيد أو شرح أو مناسبة على تحتوي . إسحاق ابن كتاب في مرو

الختصار. سوى الحذف لهذا مبرر أي يوجد . ول

كههانإت بههل الختصار سبب على السيرة تهذيب في هشام ابن يقف .. ولم
ًا كتابه مقدمة في ذكر كما منها أخرى أسباب هناك ًا أر لم : " . . . وأشعار أحد

العزيههز عبههد السههتاذ بحههث إلى نإرجع يعرفها. . . " وهنا بالشعر العلم أهل من
بروايههة ومخطوطههة البكائي عن رواية هشام ابن سيرة بين قارن حيث الدورى
" فههي السههيرة مههن كههثيرا حههذف هشام ابن أن : " ليظهر ذكر 1بكير بن يونإس

- إلههى - صههلى اللههه برسههول مسههيره فههي طالب لبي قصائد مثل المخطوطة
بعث فيها يستبطئ نإوفل بن لورقة وقصيدة للزبير شعريتان . وقطعتان الشام
ْوفل بن لورقة - وقصيدتين - صلى النبي .. الخ َنإ

ًا مقدمته في عنه عبر فقد الروايات من هشام ابن حذفه ما أما بقوله أيض
. . " ومثههال ذكره الناس بعض يسوء وبعض به الحديث يشنع بعضها : "وأشياء

ن الروايات من مجموعة حذفه لذلك وأن النهبي، بظههور الكتهاب أههل علهم ع
َنإه . .. الخ أطل قد زأما

رجب في المنعقد العربية اللغة مجمع لدورة قدمها التي الدراسة انإظر 1
. له الله - شكر مفيدة قيمة دراسة فهي  ،1385
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المعلومههات مههن الكههثير : " إن بقههوله هذا على الدوري العزيز عبد ويعلق
منها القليل ولكن ، السبب لهذا حذفها ولعله أسطورية أو قصصية فيها الواردة

19 ( ص " مثل هشام ابن أثبتها التي الروايات من كثير من أفضل بأسانإيد يرد
ن عهروة بن هشام عن ) رواية ، القرشهيين طهواف حهول عائشهة عهن أبيهه ع
الصههفا بين السعي حول أبيه عن عروة بن هشام  ) عن20 ( ص أخرى ورواية

-هه 40 ( ص نإوفل بن ورقة عن روايات " وحذف والمروة  ) كمهها46 ص ،41 
)41 ص ،40 (ص البعههث - قبههل - صههلى الرسول عن مختلفة روايات حذف  
محمههد بههن الحسههن عن َمْخرمة بن قيس بن الله عبد بن محمد عن رواية منها
: " سههمعت قههال طههالب أبى بن على جده عن أبيه عن طالب أبي بن على بن

ٍء هممت : ما - يقول  - صلى الله رسول به يلهون الجاهلية أهُل كان مما بشى
للهههو محههاولتين يسههرد " ثههم فيهمهها وجههل عههز اللههه عصههمني كلتاهما ليلتين إل

).  ) ( المخطوطة8-7(  ُعرس حفلة على التفرج وهو البريء

: " .. بقههوله لههها بحههذفه علههق حقههائق هشام ابن حذف فقد قلنا كما أيضا
ذكههر الحههذف مههن النههوع ذلك على . . " ومثال ذكره الناس بعض يسوء وبعض
ًا 1هوروفتس يوسف ابههن تركههه الههذي الخبر ذلك بدر، في العباس أسر عن خبر
ًا هشام ًا الناس بعض إلى إساءته من خوف . الكعبة كنز سرقة عن خبر . وأيض

ًا هشام ابن لنا ويوضح ًا أيض بقوله أكثر للسيرة تهذيبه في منهجه من جزء
ّكائى لنا يقر لم : " . . . وبعض سههوى مهها اللههه شاء إن ومستقصى ، بروايته الب

". به والعلم له الرواية بمبلغَّ ذلك

. نإصار حسين الستاذ - ترجمة ومؤلفوها الولى المغازأي 1
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ًا كان هشام ابن أن هنا نإجد ًا معتمد عههدا مهها وحذف البكائي برواية وملتزم
. ذلك

مقدمههة ههامش فهي هشهام ابهن منهج الله حميد : محمد الستاذ ذكر وقد
ًا إسحاق ابن كتاب السيرة لتهذيب هشام ابن دعت التي السباب من آخر سبب
مهن أسهماء هناك . فمثل إسحاق ابن سيرة في وردت أسماء بعض تكرار وهي
فههي وحههتى ، مختلفيههن بههابين في مرتين إسحاق ابن ذكرها الحبشة، إلى هاجر
ًا السماء يذكر الواحد الباب داخل فههي هشههام ابههن منهههج . ومههن مرتيههن أحيانإ

ُذه للسيرة شرحه ًا وتفسيره الكريم القرآن اتخا . الروايات صحة لثبات أساس

: وأالمستشرقين العرب بين هشام ابن سيرة شهرة

للسههيرة لتهههذيبه مبكههرة فههترة منههذ عل هشام ابن صيت بأن القول يمكن
"  هههه300 سنة حوالي " توفي الذي اليعقوبي موقف في ذلك ويتجلى النبوية،

هههذبه مهها علههى اعتمههد قههد نإجده فقط  سنة87 بحوالى هشام ابن وفاة بعد أي
للسيرة. روايته في هشام ابن

إلى الحاجة قلل مما هشام ابن سيرة انإتشار إلى أدى المبكر الصيت وهذا
". الصل " وهي إسحاق ابن سيرة معرفة

" صههاحب السهههيلى عليها اعتمد فقد مراكش إلى هشام ابن شهرة وتمتد
علماء أئمة تناوله فقد هكذا المر يقف ولم للسيرة شرحه " في النإف الروض

ألفاظ شرح الذي الخشني ذر أبا منهم نإذكر عصرهم علماء بين متفردين كانإوا
فقههط العرب العلماء على هشام ابن سيرة شهرة تقف . ولم هشام ابن سيرة

مكان كل في والمسلمين المستشرقين من كثير تناولها فقد
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أنإههه ويبههدو بالنإجليزيههة، هشههام ابههن سيرة لخص الذي غليوم الستاذ منهم
مصههادر طريههق عن ويزيد يحذف نإجده لذلك ، إسحاق ابن كتبه عما يبحث كان

ًا هشههام ابن حذفه ما لتكملة منه محاولًة ، وغيره الطبري مثل متعددة . وأيضهه
العثمانإيههة الجامعههة ونإشههرتها هشههام ابن سيرة بترجمة : شاطاري الستاذ قام
أباد. حيدر في

، بالشههرح والمحققههون المؤرخههون يتعاقبههها باقية ظلت الن وإلى وبعدها
ُيستخلص " السيرة بفقه ُيسمى " فيما والفقهية الشرعية الحكام بعض منها و

وتهههذيبها السيرة برواية هشام لبن يدينون العلماء من كثيرا إن نإقول هنا ومن
وحفظها.

: وأفاته

بمصههر، الفسهطاط وهههو المكههان علههى هشههام ابهن وفاة في الرأي اجتمع
.  هههه213 سههنة قهال فريههق ، فريقيههن إلى وفاته تاريخ في الرأي انإقسم ولكن

" صههاحب سعيد أبو يونإس بن أحمد بن الرحمن عبد رأسهم " على آخر وفريق
الملههك عبههد "إن فيه قال مصر على القادمين للغرباء جعله " الذي مصر تاريخ

-  هه2 1 8"  سنة الخر ربيع شهر من خلت ليلة عشرة لثلث توفى هشام بن
. بالصواب أعلم " والله  م83 4 مايو

: آثاره

سههيرة تهههذيب بخلف فمثل علم من أكثر في مؤلف من أكثر هشام ولبن
ا نإجده وشرحها، إسحاق ابن اب ولهه النسهب فهي عالم اب فهي كت حميهر أنإس

عههن بسنده يرويه " وهو الزمان ملوك لمعرفة " التيجان كتاب أسماه وملوكها
.  هه1347 سنة بالهند أباد حيدر في طبع وقد ، منبه بن وهب
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ًا وله ًا - ويذكر النحوي عليه يطلق كان - وبذلك النحو في مؤلف أيض أيضهه
. السيرة في الغريب أخبار شرح تآليفه من

. صنعه جميل على وأكرمه هشام ابن مؤلفنا الله رحم

محققه كتبه

سعد الرءوأف عبد طه
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وأالمصادر المراجع

، وتفاسههيره الكريههم القههرآن فبعههد عليها، اعتمدنإا التي المراجع بعض هذه
: التية الكتب إلى - رجعنا وشروحها المطهرة السنة وكتب

الزركلي الدين لخير تراجم : قاموس - العلم

الرواة: القفطي - إنإباه

: البلذري الشراف - أنإساب

طبقههات أو الدبههاء بمعجههم المعههروف الديههب معرفههة إلى الريب - إرشاد
الحموي : ياقوت الدباء

كثير : ابن التاريخ في والنهاية - البداية

: السيوطي والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة - بغية

: الضبي الملتمس - بغية

زأيدان : جورجي العربية اللغة آداب - تاريخ

بروكلمان : كارل العربى الدب - تاريخ

: الطبري والملوك الرسل - تاريخ

البغههدادي الخطيههب علي بن أحمد بكر : أبو السلم مدينة أو بغداد - تاريخ
 هه]463 [ت

للنإسانإية - تراث العاشر العدد الول (سلسلة) : المجلد ا
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الذهبي : الحافظ الحفاظ - تذكرة

العسقلنإي حجر : ابن التهذيب - تهذيب

للسلمية المعارف - دائرة ا

 هه1334-1333 ،2)  : (ط النظامية المعارف - دائرة

فرحون : ابن المذهب علماء أعيان في المذهب - الديباج

الفدا : أبو الفدا أبي - تاريخ

العزيههز : عبههد إسههحاق ابههن لفها - ومش - صلى النبي سيرة في - دراسة
الدوري

) تحقيقنا ( من : السهيلي النإف - الروض

بههن : محمههد المشههرفة السههنة كتههب مشهور لبيان المستطرفة - الرسالة
الكتانإي جعفر

الله حميد محمد وتحقيق : جمع إسحاق ابن -سيرة

العماد : ابن الذهب - شذرات

للسلم - ضحى أمين : أحمد ا

سلم : ابن الشعراء -طبقات

تحقيقنا) (من حجر : ابن المدلسين - طبقات

شهبة قاضي : ابن شهبة قاضى ابن - طبقات

الجزري : لبن القراء طبقات في النهاية - غاية

النديم : ابن - الفهرست

 الناس سيد : ابن والسير والشمائل المغازأي فنون في الثر عيون0-

الذهبي : الحافظ غبر من خبر في العبر-

قتيبة : ابن - المعارف

إبراهيههم بههن محمههد الههدين : فصههح الحههبيب سههيرة فههي القريههب - فتههح
الشهيد بابن المعروف

: البلذري البلدان - فتوخ
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خليفة : حاجي الظنون - كشف

أحمههد بههن محمههد الههدين : بههدر هشههام ابن سيرة شرح في اللثام - كشف
.  هه855 ت الحنفي العيني

سعد : ابن الكبرى - الطبقات

: الجماعيلي الرجال معرفة في - الكمال

 – المرحل بن محمد بن إبراهيم : للبرهان هشام ابن سيرة مختصر0-

بهن الكريم : عبد الغني عبد سيرة على كلم في الهني العذب المورد -
الحنبلي الجماعيلي محمد

: البستي المصار علماء - مشاهير

: الذهبي الرجال تراجم في العتدال - ميزان

: المسعودي الذهب - مروج

: ياقوت البلدان - معجم

: الصفدي الهميان - نإكت

: المقري الطيب -نإفح

خلكان : ابن العيان - وفيات

: الصفدي بالوفيات الوافي0-
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