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 َكدَة ايبخح
 

ـٍ  بخرِ  كبل   أؾضؾاحلؿد هلل رب افعودغ، بعٌ   اهلل وشؾؿ ، وصَذ دي

ـبقغ، وؿوئدِ  ادحجؾغ، وظذ آفف  ر  افغُ  وبورك ظذ إموم ادرشؾغ: وختوم اف

 وصحبف أمجعغ.

، ♀ؾنن افسرة افـبقيي افعطرة ديقان حقوة كبقـو  :أمو بعد

بوع وآؿتداء فسقد افبؼ، وهل توريخ ٕزهك وهل بؿثوبي مـشقر آت  

ـَ  ر  ظصقر احلقوة وأذف مراحؾ افدظقة ظذ مَ  هقر ر  افعصقر و  ،افدُّ

قً افسرة افـبقيي مـ جفقد اجلؿع وافتدويـ، واإلحصوء ؼِ وفؼد فَ 

دؿوئؼ  آضالع ظذ مـ إكبقوء! بحقٌ إنَ  فـبل   مل يتلَت  مو وآشتؼصوء

عتز يُ  يؼقؿ برهوًكو ادعؾقموت، وكػوئس اخلطرات، ذم حقوة خر افزيوت

 .♀مـ معجزات ادصطػك  بذاتف معجزةً 

 رَ ومآثِ  ،ذيػيٍ  يزخر بجفقدٍ  -بحؿد اهلل- ومو يزال ـؾ ظك

بقيي، وظك افـوس هذا ذم تدويـ وظرض وبقون افسرة افـ مـقػيٍ 

، وجفقد ومرئقوتطفرت ؾقف مصـػوت وممفػوت، ومسؿقظوت 

أن مـ أهؿ تؾؽ  ؽرَ  :مه شبؼ وٓ ظٍك  عرف ذم ظفدٍ تُ متـقظي مل 
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إػ إبراز افسرة افـبقيي افؽومؾي،  اجلفقد وإؾؽور وادشوريع: افسعَل 

ة ، وإظود♀اددوكي افققمقي افقاؾقي بحقوة خر افبؼيي ـتوبي و

افتل تدظق إػ آهتداء، وتثر اهلؿؿ كحق  شافسـي»تؼديؿ افسرة 

آيوت و ،ودٓئؾ ـامهلو ،افـبقيي بشامئؾفو افشخصقيَ  رُ ظفِ آؿتداء! وتُ 

فف ـ أوَ واحد مِ  يقمٍ  ذم شقوِق  ًْ قَ حِص جالهلو، افتل فق أُ بقـَوت و ،مجوهلو

مـفو  يقمٍ  ؾُّ أحداثف ودؿوئؼف فؽون ـ تـضقدره، بستقى وؿوئعف وإػ آِخ 

 ظذ مثؾفو يممـ افبؼ!! معجزةً 

ـبقيي افؽومؾي»وٕجؾ تقضقح ؾؽرة  ، وحتديد معومل ذفؽ شافسرة اف

بف،  ثقن ظـف، ويبؼون افـوَس افعؾؿ افذي موزال افعؾامء ذم هذا افعك حيد  

ـوهجف:ويذـرون مـ مؼوصده ومعودف، ويبحثقن ذم ضقابطف   ٕجؾ ذفؽ وم

ٌ  ـؾف  بعـقان:جوء هذا افبح

 ش.ـبوية الؽامؾةـسرة الـلعؾم ال ي  ـجـفـــم دٍ ـديـحـكحو ت»

 ًُ ٌَ  وؿد حووف   تسؾقطَ  ظؼة مـ خالل مبوح
ٍ
 ،ظذ مػفقمف ضقء

، وحؽؿف، وؽويتف، وؾضؾف، واشتؿداده ،وكسبتف ،واشؿف ،ومقضقظف

 هلذا افعؾؿ افؼظل  و و وحتديًدا ظؾؿق  بام يؿثؾ إيضوًحو مـفجق   ومسوئؾف

ًُ افؼيػ ادبودئ افعؼة افتل كظؿفو افؽتوبي ذم تؾؽ ظذ  ، وؿد جري

 ذفؽ ؿقهلؿ:ومـ ، ظؾؿٍ  فؽؾ   وتقصقٍػ  تعريٍػ  فتؽقن أداةَ : ادتلخرون
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ـٍ  ـاااؾ   َئ مباااودِ  إنَ   ْه:َؼَ اَظااا ؾااا

 

 
 هْ رَ َؿااافثَ  ؿَ ُثاا ،وادقضااقعُ  ،احلاادُّ 

 

 ،عْ وافقاِضااا وكِْساااَبٌي، ،فُ ؾضاااؾُ 

 

 
شؿُ  شتؿ ٓا  عْ رِ افشاو حؽؿُ  ُد،ادٓا

 

 كَػاتَ ـا بوفبعضِ  وافبعُض  ،ُؾ مسوئِ 

 

 
 وؾَ رَ اافَشاا وزَ َحاا ى اجلؿقااعَ رَ دَ  ـْ وَماا

 

 ظذ افـحق افتويل: ادبودئ افعؼةوؿد جوءت 

 ادبحث إول: حد عؾم السرة الـبوية الؽامؾة. -

 ادبحث الثاين: موضوع عؾم السرة الـبوية الؽامؾة. -

 الـبوية.ادبحث الثالث: أشامء عؾم السرة  -

 ادبحث الرابع: حؽم دراشة عؾم السرة -

 ادبحث اخلامس: الواضع -

 ادبحث السادس: فضل عؾم السرة الـبوية الؽامؾة  -

 ادبحث السابع: الغاية أو الثؿرة لعؾم السرة الـبوية الؽامؾة -

 : كسبة عؾم السرة الـبوية الؽامؾةالثامنادبحث  -

 عؾم السرة الـبوية الؽامؾة: اشتؿداد التاشعادبحث  -

 ادبحث العاذ: مسائل عؾم السرة الـبوية الؽامؾة. -

ؿد أضػً إػ هذه ادبودئ مؾحؼو حقى موئي مصدر وـتوب ذم و

ن أ أشلُل  اهللَافسرة افـبقيي مـذ بدء افتصـقػ وإػ زمـ افـوس هذا، و
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ف تعوػ بلشامئف ، ـام أشلففؽتوبي مدوكي ذم افسرة افـبقيي افؽومؾي َؼ قؾ  يُ 

جمؾًسو!  ♀ـو افؼقومي مـ كبق   أن يؼربـو يقمَ  افُعالاحلسـك وصػوتف 

إكف  افعطرة: وشرتفادطفرة ف تحغ ظـ شـؾوأن يؽتبـو ذم ظداد ادـو

، وصالًة وشالًمو افعودغ واحلؿد هلل رب   ،رحقؿٌ  رٌّ رؤوٌف بَ  ـريؿٌ  ادٌ قَ َج 

 غ.ظذ كبقـو إمغ، وظذ آفف وصحبف أمجع

 

 

 

 ٖـ27/4/1437
              6/2/2016ّ
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 حد عًِ ايطرية ايٓبوية ايهاًَة
 

 تعرٓف املفردات:

: احلد لًغة: ًٓ ادـع، ومـف: احلدوُد: ٕهنو متـع مـ معوودة افذكى،  أو

ل ا  واإلحداد فؾؿرأة: ٕكف يؿـعفو ممو ـون مبوًحو هلو ؿبؾف: وُشؿ  افتعريػ حد 

 .ٕكف يؿـع مو دخؾ ؾقف مـ اخلروج، ويؿـع مو خرج ظـف مـ افدخقل

هق افقصػ ادحقط بؿعـوه ادؿقز فف ظـ  :-اصطالًحا -واحلد  

 .، أو هق افؾػظ ادػِّس  ظذ وجف جيؿع ويؿـعؽره

 وُيَسَؿك ظـد بعضفؿ بلشامء مـفو: افؼقل افشورح، أو افتعريػ.

افؼقل ادحقط بؼضويو افعؾؿ وبحقثف،  السرة يراد به:فحد  عؾم 

ظذ وجٍف جيؿع ـَؾ مو يدخؾ ؾقف، وَيؿـع افتبوَس بحقث ؽره بف، 

                                                      

 .(276ص)فؾػروز آبودي  ،افؼومقس ادحقط، و(1/124( ادصبوح ادـر، فؾػققمل )1)

 (.221فؾراؽى إصػفوين )ص ،( ادػردات ذم ؽريى افؼرآن2)

 (.1/61( ادستصػك، فؾغزايل )3)
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ٌُ ٓ يشتبف ظؾؿ افسرة بعؾٍؿ آَخَر ظـد ضوفى افعؾؿ.  بحق

ًٔا: العلُه ٍّْ اصطالًحا:   ثاى

 .شكؼؾ صقرة ادعؾقم مـ اخلورج، وإثبوهتو ذم افـػس»

 ُؼ افعؾُؿ ويراد بف:وؿد ُيطؾَ  -

إدراك افقء ظذ مو هق بف ذم افقاؿع، ويؿؽـ تعريػف بوفتؿثقؾ،   -1

 .ؾقؼول: إدراك افبصرة ادشوبف إلدراك افبوسة

ؾنن ـون اإلدراك مطوبًؼو فؾحؼقؼي ذم كػسفو ؾفق ظؾؿ صحقح، وإٓ 

ِه.  ـون بضد 

يؼقـًو  افظـ افغوفى، وهق مو تبؾغف افطوؿي مـ اإلدراك، وإن مل يؽـ -2

 جوزًمو.

وادراد: ؽؾبي  [10]ادؿتحـي: ﴾ڭ ڭ ۇ  ﴿ؿول تعوػ: 

 افظـ: إذ ٓ شبقَؾ إػ افؼطع وافقؼغ بام ذم افؼؾقب.

وبـوًء ظذ ذفؽ: ؾنن افعؾؿ هق اإلدراُك احلوصؾ بوفدفقؾ، أو 

إمورات افظوهرة، افشومؾ فؾقؼغ اجلوزم، وافظـ افغوفى، ومو بقـفام 

 ِمـ مراتى.

 مسوئؾ افعؾؿ.ؿقاظد و -3

                                                      

 (.84فؼقؿ )ص( افػقائد، ٓبـ ا1)

 (.1/68(،  ادستصػك )78-1/75افبحر ادحقط ذم أصقل افػؼف ) (2)
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 .إدراك تؾؽ افؼقاظد وادسوئؾ، وظذ مؾؽي اإلدراك كػِسفو  -4

 ثالًجا: السريٗ:

ـي، ؿول تعوػ: لغةً   ڱ﴿: افطريؼي واهلقئي واحلوفي وافسُّ

 ، أي: هقئتفو وحوفتفو. [21 :ضف] ﴾ڱ ڱ

 وقال خالد بن زهر:

َتااَفو ًَ ِِسْ ـْ ُشـٍَي أك ـْ ِم  َؾاَل دَمَزَظ
 

ـ يسااااُرَهوَؾاااالََوُل َرا  ًَي َماااا  ٍض ُشاااـا
 

ًْ ـذفؽ ٕكف   ق ـام تطؾُؼ فًغي ظذ أخبور إوائؾ وأحقاهلؿ: وُشؿ 

قَوِت، ـام ُتستعَؿُؾ ذم تسر ودمري بغ افـوس : ؾفل ُتستعؿؾ ذم افاِحس 

 ادعـقيوِت.

 وظوداُتُف افتل َدَأَب ظؾقفو حتك صورت 
ِ
وبذفؽ تدخؾ أخالُق ادرء

 ـوكً مقهقبي أم مؽتسبي.مالزمًي فف، شقاًء أ

وافسرة: احلول افتل يؽقن ظؾقفو » يؼول الراغب إصػفاين:

و ـون أو مؽتَسًبو، ؾقؼول: ؾالن فف شرة حسـي،  اإلكسون وؽره ؽريزي 

 .شوشرة ؿبقحي

هل: مو ـون ظؾقف افـبل  -بادعـى الؾغوي -فالسرة الـبوية

                                                      

 (.24( أبجد افعؾقم، فصديؼ حسـ خون )ص1)

   (.12/117(، توج افعروس، فؾزبقدي )4/389( فسون افعرب، ٓبـ مـظقر )2)

صػفوين )ص3)  .(433( مػردات افؼرآن، فؾراؽى ٕا
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 َؾي.مـ ضريؼي وهقئٍي وحوفي ذم صئقن حقوتف ـو ♀

 عله السريٗ اصطالًحا:

إػ يقم افـوس هذا ٓ يؽود ُيْعَثُر ظذ تعريٍػ جومٍع موكٍع فعؾؿ 

: وذفؽ ٓتسوع مدفقل افسرة ِمـ  افسرة افـبقيي بودعـك آصطالحل 

جفٍي وتداخؾفو مع ظؾقٍم متعددة مـ جفي أخرى، وفتػووت دٓفي 

 افؼظقي افؼيػي. بغ ادصـػغ ذم هذه افعؾقم -أحقوًكو -ادصطؾح

وكظًرا فعدم وجقد حتديد وؿققد فؾؿصطؾح مـ افـوحقي افعؾؿقي، 

وافػـقي ادتخصصي، ؾؼد تـقظً ادصـػوت وتبويـً ضريؼي تعومؾفو مع 

 افسرة افـبقيي ـعؾؿ مستِؼؾ  بذاتف، ومتؿق ٍز ظـ ؽره.

 ويؿؽـ رصد ادموهوت ذم هذا افصدد، تسوق ظذ افـحق افتويل:

 ألّل:االجتاِ ا

افَِّسد افتورخيلُّ حلؼبي صدر اإلشالم ـؾ فو، ؿبؾ افبعثي وبعدهو، »

ومو جرى ذم حقوتف، ومو ـون بعد  ♀ومو يتعَؾؼ بحقوة افـبل 

 .شوؾوتف، وؿسؿ ـبر مـ خالؾي اخلؾػوء

تَى افػفورِس »وؿد اْشَتْشَفد افؼوئؾقن هبذا ادـحك بلن  ـُ َمـ َتَتَبَع 

هوتغ افؽؾؿتغ )افسرة(، و)ادغوزي( ـوكتو  وافساجؿ َظؾَِؿ أنَ 

                                                      

 (.66-65تدويـ افسرة، د. حمؿد يِّسي شالمي )ص ( مصودر افسرة افـبقيي ومؼدمي ذم1)
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ِن ظذ معـًك واحٍد ذم افغوفى َٓ . شمسادؾتغ ذم ُظْرِف ادتؼدمغ، تد

 وِمـ ادتؼدمغ َمـ َسح هبذا ادعـك.

ذم ـتوبف آـتػوء ذم مغوزي رشقل اهلل  - ه(565)ت يؼول الؽالعي

ًُ ؾقف إػ»: -وافثالثي اخلؾػوء إيؼوع اإلؿـوع، وإمتوع  وهذا ـتوٌب ذهب

افـػقس وإشامع، وذـر كسبف، ومقفده، وصػتف، ومبعثف، وـثر مـ 

خصوئصف، وأظالم كبقتف ومغوزيف، وأيومف ِمـ فدن مقفده إػ أن اشتلثر اهلل 

 .شبف، وؿبض روحف افطق بي، صؾقات اهلل وشالمف وبرـوتف ظؾقف...

، ظؾؿ افسر وهق افعؾؿ »ؾقؼقل:  ويمكد هذا ادعـى احلسن القود 

مـ أول مبعثف إػ أن تقؾوه اهلل  ♀افبوحٌ ظـ أحقال افـبل 

 -ثؿ يبغ أشبوب تقشع هذا افعؾؿ ذم رؿعتف افتورخيقي، ؾقؼقل شتعوػ

مـ فدن وضعف،  ♀ؿد أدرجقا ؾقف أحقافف »: -ذم تتؿي ـالمف

إػ بؾ مـ فدن ـون محاًل، ثؿ ترَؿقا إػ ِذـر وافديف، وأجداده، ثؿ 

افؼبوئؾ ادتشعبي مـ ذفؽ، وِذـر بؾده افؽريؿ، وافبقً احلرام، ومـ 

ه ؿدياًم، ومـ زاده مـ ادؾقك، ومـ احسمف، وكحق  َٓ بـوه، ومـ تق

                                                      

 (.66( ادصدر افسوبؼ )ص1)

( آـتػوء ذم مغوزي رشقل اهلل وافثالثي اخلؾػوء، فسؾقامن بـ مقشك افؽالظل 2)

 (.1/3إكدفز )

( افؼوكقن ذم أحؽوم افعؾؿ وافعومل وادتعؾؿ، ٕيب ادقاهى احلسـ بـ شعقد افققد 3)

 (.280)ص
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 .شذفؽ، وؿد يزيدون شرة اخلؾػوء بعده

وأؽؾى همٓء يتقؿػقن ذم افتصـقػ ظـد افػتـي افؽوئـي زمـ ظثامن 

ـِ ظػون  ًظو ظـ خقضٍ ◙ب ، ╚ؾقام صجر بغ افصحوبي  ، تقرُّ

ٍب! ٍى أو حتزُّ  وخشقي افـسبي إػ تعصُّ

ويالحظ أن ؿؾًي مـ ادتلخريـ درجقا ظذ هذا ادـحك ذم ـتوبي 

 ـتى افسرة.

وظؾُؿ افسرة ظذ هذا افـحق صديُد افتعؾؼ بعؾؿ افتوريخ وافسـي 

 واحلديٌ وادغوزي، ظذ مو شقتبغ بنذن اهلل.

 االجتاِ الجاىٕ:

وأبقاب اجلفود وادغوزي بام  ♀ـُ أيوِم رشقِل اهلل تدوي

 .يتضؿـفو مـ وؿوِئَع وأؿضقوٍت، ومو حلؼفو مـ متؿامت ومؽؿالت

... وأضؾؼ ذفؽ »هذا آدموه بؼقفف:  ♫ وقد عؾَّل ابن حجر

ذم  ♀ظذ أبقاب اجلفود: ٕهنو متؾؼوة مـ أحقال افـبل 

 .شؽزواتف

ا: ٕن أن  ♫ ومن بعده اعتز التفاكوي ادغوزي شؿقً ِشَرً

ادغوزي أوُل أمقِرهو افسُر إػ افغزو، وأَن ادراد هبو ذم ؿقفـو: ـتى 

                                                      

 (.281 -280صدر )ص( كػس اد1)

 (.26-25( افػفرشي افقصػقي فؾسرة افـبقيي، د. حمؿد يِّسي إبراهقؿ )ص2)

 (.6/4ؾتح افبوري، ٓبـ حجر )( 3)
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 افسر، شر اإلموم ومعومالتف مع افغزاة وإكصور وافؽػور.

وظؾقف: ؾؼد ؽؾًب هذه افتسؿقي ذم آصطالح افؼظل ظذ ضريؼي 

ـ ادسؾؿغ ذم ادعومؾي مع افؽوؾريـ وافبوؽغ وؽره ؿ مـ ادستلمـغ وادرتدي

ٍ خوَصًي  غؾبي مصطؾح ادـوشؽ ظذ أمقر احل  .وأهؾ افذمي، وذفؽـ 

وربام مجعقا ظـد افتصـقػ بغ اشؿل ادغوزي وافسر، ـام ؾعؾ ابـ 

 ذم ـتوبف: افدرر ذم اختصور ادغوزي وافسر. ه(463)ت  ♫افز  ظبد

هبذا  -يًثوؿدياًم وحد -وبشؽؾ ظوم ؾؼد تلثر ـثر ممـ صـػ

 ادـحك، وإن ـون بدرجوت متػووتي.

 االجتاِ الجالح:

ـبل  افتػريؼ ذم افتصـقػ بغ افسرة افذاتقي وؽرهو: ممو فف تعؾٌُّؼ وارتبوط بوف

ـ  ♀ مـ جقاكَى متعددةٍ، وإؾراد مصـػوت مستؼؾي ذم ظؾقم مشتؼي م

بقيي.  افسرة اـف

وحٌ تشتؿؾ مب»: يؼول صاحب كشف الظـونوظـ هذا ادـحك 

 افسرة ظذ مخسي ظـوس:

مـ وٓدة  ♀ذم افسرة افذاتقي، وهل: مو يتعؾؼ بف  إول:

 وكشلة وزواج وخدم ومتوع.

ذم افـبقة وافرشوفي، وهل: مو يتعؾؼ بوفقحل وافدظقة ومقاؿع  الثاين:

 افـوس مـفو.
                                                      

 (.1/998( ـشوف اصطالحوت افػـقن )1)
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 ذم افغزوات وافِّسايو. الثالث:

 ذم افشامئؾ، وهل: أداب وإخالق. الرابع:

ـ بؼقي اخلؾؼ ♀ذم اخلصوئص، وهل: مو امتوز بف  مس:اخلا  .شظ

الم مـ ظؾقم افسرة ادػردة حاجي خؾقػة  وممو يؿؽـ أن يزاد ظذـ 

 ظؾُؿ افدٓئؾ، وهق يتـوول ادعجزات وأيوت افتل ُتزهـ صدق افـبل  

تى اهتؿًـتى ، و♀ ـ   ♀بؿقالده  ادقفد، وهل

 وكشلتف، ومو ارتبط بذفؽ مـ أحداث.

ؾتحؼ هبذا ادعـك ـتُى ؾؼِف افسرة، وهل تتضؿـ افدروس وي

 وافعز وافػقائد مـ أحداث افسرة افـبقيي.

إػ هذه افبوؿي افعؾؿقي: ـتى افساجؿ، ـؽتى  -أخًرا -ويـضؿ

 ، وهل: افتل هتتؿ بحقوهتؿ وجفودهؿ ومآثرهؿ.╚افصحوبي 

أن وٓ خالَف َظؾِْؿُتُف بغ افعؾامء » :♫ يؼول ابن عبد الز

ِمـ أوـد ظؾؿ  ♀افقؿقف ظذ معرؾي أصحوب رشقل اهلل 

 .شاخلوصي، وأرؾع ظؾؿ أهؾ اخلز، وبف شود أهؾ افسر

تى تعتـل بساجؿ افرجول -أيًضو -ومـ ذفؽ تى افطبؼوت، وهلـ  :ـ 

فتؿققز افصحوبي مـ افتوبعغ وأتبوظفؿ، وهق يشؿؾ معؾقموٍت مػقدًة ذم بوب 

 افسرة وافسـي مًعو.
                                                      

 (.2/1012( ـشػ افظـقن، حلوجل خؾقػي )1)

 (.1/19ٓبـ ظبد افز ) ،( آشتقعوب2)
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ا ظذ مو تؼَدم ؾنن تػووًتو ـبًرا ذم حد  ظؾؿ افسرة شقف يؼع، وبـوءً 

 وؾقام يع بعض افتعريػوت:

ظؾُؿ افسرة هق افعؾؿ افبوحٌ ظـ » :♫تعريف احلسن القود  

مـ أول مبعثف إػ أن تقَؾوه اهلل تعوػ، وهذا  ♀أحقال افـبل  

 ، وشرُة اإلكسون: اهلقئُي ممَدى فػظ افسرة: ٕن افسرة ؾِْعؾي مـ افَسْرِ

 . شافتل يسر ظؾقفو ذم أؾعوفف وأؿقافف وأخِذِه وترـِفِ 

 ذم مبودئ افعؾقم: وقال صاحب كتاب إقـوم

 ِظْؾاااااٌؿ بلياااااوِم افـَبِااااال  َوَحوفِااااافِ 
 

ـَااااو َوآفِااااِف    َصااااَذ َظَؾقااااِف َربُّ
 

ثٌْر ؾؼد ظَرؾفو بعضفؿ بلهنو:  ـُ مو َيتَِصُؾ »وظذ هذا ادـقال كسٍ بوحثقن 

مـذ مقفده حتك وؾوتف، أي: أهنو تشتؿؾ ظذ وؿوئَِع  ♀بحقوة افـبل  

 .شوحقاِدِث افعفديـ ادؽل  واددين  مًعو، افعومي مـفو واخلوصي

افعؾُؿ افذي تدَرُس ؾقف حقوُة رشقِل اهلل »إكف  وقال باحث معاس:

وكشلتف ِمـ مقفِدِه إػ وؾوتف، مع افتعريػ بلصقفف، وكسبِف  ♀

                                                      

عومل وادتعؾؿ، ٕيب ادقاهى احلسـ بـ شعقد افققد ( افؼوكقن ذم أحؽوم افعؾؿ واف1)

 (.281-280)ص

(، مـ خمطقضوت 25محد ِساج ؿوشؿ )ص( خمطقضي إؿـقم ذم مبودئ افعؾقم، 2ٕ)

 ها.1279(، بتوريخ ذي افؼعدة ظوم 6585برؿؿ ) ،افؼك ادؾؽل ادغريب

 (.64-65ص( مصودر افسرة افـبقيي، د. حمؿد يِّسي شالمي )3)
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 .شوبعثتف ومعجزاتف، ودظقتف وأخالؿف وجفوده

تػصقاًل  ♀ِظْؾٌؿ ُيعَرُف بف أحقاُل ادصطػك » وقال آَخُر:

 .شمـذ وٓدتف وكشلتف إػ أن حلؼ بوفرؾقؼ إظذ

وهذه افتعريػوت بجؿؾتفو ٓ ختؾق مـ مـوؿشي ومراجعي مـ 

وَل أن يضَع جفوت متعددة، وهق أمر حدا بعض افبوحثغ إػ أن حيو

وشوئر افعؾقم افتل ؿد  -ـعؾؿٍ  -تعريًػو جديًدا ُياميز ؾقف بغ افسرة

 تتداخؾ، أو تشتبف بوفسرة افـبقيي ٓ شقام افسـي وظؾؿ احلديٌ.

ـؾُّ خٍز »تعريُػ افسرة وحتديدهو بلهنو:  ومن تؾك ادحاوٓت:

ـٍ أو حودثٍي، أو دال  ظذ♀متعؾ ٍؼ برشقل اهلل   ، مرتبٍط بزم

أو تعؾٍُّؼ بلحقاِل زمـِِف ادػقدِة ذم بقوِن أحقافف  -مطؾؼٍي أو مؼَقَدةٍ  -ظودٍة فف

 .ش♀

ـٍ أو حودثيٍ »ؾؼقفف:  : ُيدِخُؾ مجقَع افقؿوئِع ادرتبطِي بف شمرتبٍط بزم

 .♀ ِمـ محؾف إػ وؾوتف

                                                      

( 13ودر افسرة افـبقيي بغ ادحدثغ وادمرخغ، د.ظبد افرزاق هرموس )ص( مص1)

 م.2007 -ها 1428، جوئزة كويػ بـ ظبد افعزيز افعودقي 1ط

 (.3)صافرصقدي( مؾخص شؾسؾي اددخؾ فعؾؿ افسرة افـبقيي، د.وفقد بـ ظثامن 2)

قث ادممتر افعودل مـ جفقد افعؾامء ذم آشتـبوط مـ افسرة افـبقيي، مـ بح :( بح3ٌ)

بـ ظؿر أكؿقذًجو، ٓ ♀ؾوت افرشقل ؾوس، تكُّ  -إول فؾسرة افـبقيي

 (.9-8اخلصويص )ص
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: ُيدِخُؾ أحقاَفُف ش-مطؾؼٍي أو مؼقدةٍ  -دال  ظذ ظودٍة فف»وؿقفف: 

 ع أخالِؿِف وصامئؾف.ـوَؾًي م

: ش♀أو تعؾٍُّؼ بلحقاِل زمـِِف ادػقدِة ذم بقوِن أحقافِِف »وؿقفف: 

ُيدِخُؾ أحقاَل اجلوهؾقي، وأحقاَل افؽػور وادـوؾؼغ، ومعومالِت أهِؾ ذفؽ 

 .♀افزمون ـوؾي، ممو فف أثٌر ذم بقون ضريؼتف 

 التعرٓف املختار لعله السريٗ اليبْٓ٘ الكامل٘:

و هق: ظؾٌؿ َيب ٌُ ذم ظِك كبقـ  وحقوتف، ووؿوئِع أيومف،  ،♀ح

ـ افعؾقِم وافػقائد. ـ مقفده إػ وؾوتف، ومو اَتصؾ هبو م وَؾًي، مرتبًي م  وأحقاففـ 

وهذا افتعريػ يشؿؾ مو شبؼ مـ تعوريػ، ويزيد ظؾقفو ظـويًي 

بحسى أيومف، ومو اَتَصَؾ  ♀بستقى أؿقافف وأؾعوفف وأحقافف 

 ودظقتف ورشوفتف. ♀وٍر ووؿوئع تتعَؾُؼ بوفـبل  بتؾؽ إيوم مـ أخب

ؿوئًدا  -♀وهذا افعؾؿ ادفؿ يؼدم صقرًة ـومؾًي فشخصف 

، ـؾُّ ذفؽ ذم  ًٓ ووافًدا، وظوبًدا وجموهًدا، زوًجو وداظًقو، كبق و ورشق

شقوق أحداث يقمف ِمـ حِغ ُيصبِح إػ أن يؿز!! ؾقـتظؿ ِظؼد شرتف 

ؼيػي، وأحقافف ادـقػي! فقغدَو ـؾُّ يقم مـ أيومف درًرا بعدد أيوم حقوتف اف

 معجزًة ربوكقي ظذ مثؾفو يممـ افبؼ، ويؾغ فعظؿتفو احلجر!

وفتبؼك افسرة بليومفو صوهَد ظدٍل وبرهوَن صدٍق ظذ كبقتف 

 ورشوفتف، مع بؼيتف وإكسوكقتف صؾقات اهلل وشالمف ظؾقف.
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 َوضوع عًِ ايطرية ايٓبوية ايهاًَة
 

ٌُ ؾقف ظـ ظقارض  :-اصطالًحا -ضوع العؾممو هق مو ُيبَح

، أي: إحقال افتل َتْعِرُض وتـشل ظـ ذات افعؾؿ، ؾنذا افعؾؿ افذاتقي

ـون مقضقع ظؾؿ افػؼف هق أؾعول ادؽؾػغ: ؾنن احلقثقي هل: مو َيعِرُض 

فتؾؽ إؾعول مـ أحؽوم ذظقي، ـوإلجيوب، وآشتحبوب، واإلبوحي، 

 فؽراهي.واحلرمي، وا

ذفؽ ادعـك ادشسك وافـطوق افشومؾ دسوئؾف  فؿوضوع العؾم:

 افتل يتخذهو دائرًة فبحثف خوًصي دون ؽره مـ افعؾقم.

ودو ـوكً افعؾقم مسوئؾفو ـثرة ؽر مـضبطي: فؽثرِة حؼوئِؼ 

 -إصقوء ذم أكػسفو، وـثرِة مو يؾحؼفو مـ أحقاٍل، وتتبعفو بوفبحٌ

ٓ شقام ذم أوائؾ افطؾى ومبودئ  -ف ادحوَل أمًرا يشب -ظذ ـثرهتو

اؿته هذا أن ُتسَؾَؽ ذم مـفجقٍي جمتؿعي متاميزة  -افدرس وافتحصقؾ

 ظـ ؽرهو: فقسفَؾ حتصقؾفو وتعؾُُّؿفو.

                                                      

 (.1/33) ،ٓبـ افـجور احلـبع ،( ذح افؽقـى ادـر1)
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و يتلَتك هذا بجؿع ادسوئؾ ادـدرجي حتً مػفقم ظؾؿل  واحٍد 

 حمَدٍد، وتسؿقتف مقضقًظو فذفؽ افعؾؿ ادستؼؾ  ظـ ؽره.

بـوًء ظذ مو تؼَدَم ؾنن مقضقع ظؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي هق: و

وزموُكُف مـ حقٌ: أحقافف، وترتقى وؿوئع أيومف ومو  ♀افـبلُّ 

 يتصؾ هبو.

وظذ هذا: ؾنن افسرة افـبقيي افؽومؾي يؿتدُّ ُرواُق مقضقظفو 

، وصػوتف ♀فقشؿؾ مو يتعَؾُؼ بوجلقاكى افشخصقي حلقوتف 

ُؾؼقي، وصامئؾف، وخصوئصف، وأظالم كبقتف، ومو يتعَؾؼ افاِخْؾؼقف واخلُ 

ِٓت  بحقوتف وحقوة اخلؾؼ ؿبقَؾ وٓدتف، وؿبَؾ افبعثي وبعَدهو، وتـزُّ

مـ أؿقال  ♀وأشبوبف، ومو وؿع فف  -ؿرآًكو وشـي -افقحل

وأؾعول مع أصحوبف وأظدائف، ذم شؾؿف وحربف، ورضوه وؽضبف، شػًرا 

فو مـ أحداث إػ تقيل أيب بؽٍر ومو حلؼ ♀ وحرًضا، إػ وؾوتف

 .◙، أو إػ ظفد ظثامن ◙
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 أمساء عًِ ايطرية ايٓبوية ايهاًَة

 

دَل ظذ مسًؿك ـزيد وظؿرو، وهق مشتؼٌّ مـ افسؿي  مو آشم لغًة:

بؿعـك افعالمي: ٕكف ظالمٌي ظذ مسامه، أو مشتؼٌّ مـ افسؿق وهق افعؾق 

 وآرتػوع: ٕكف يعؾق مسامه

أشامء افعؾؿ هل إفؼوب افتل ُأضؾؼً ظؾقف ظـد أهؾف، شقاء و

أـوكً تؾؽ إشامُء مػردًة أم مرـبًي، وـثرة أشامء افعؾِؿ تدلُّ ظذ ذؾف 

 وؾضؾف وأمهقتف.

وظؾؿ افسرة افـبقيي فف أشامء ؿديؿي معتزة، وحديثي مبتََؽرة، وؾقام 

 يع كعرض هلذه إشامء:

 أّالًا: عله املغازٖ:

قً  -أوَل مو ُأضؾؼ -هذا آشُؿ ظذ ظؾؿ افسرة افـبقيي ُأضؾؼ وُشؿ 

ا: ٕن أوَل أمقرهو افسر إػ افغزو، ـام أن ادراد بؼقهلؿ  ادغوزي ِشَرً

 .افسرة: شر اإلموم ومعومالتف مع افغزاة وإكصور وافؽػورـتوب 
                                                      

 (.151صفؾػققمل ) ،(، ادصبوح ادـر14/401ٓبـ مـظقر ) ،( فسون افعرب1)

 ( 1/998( ـشوف اصطالحوت افػـقن وافعؾقم )2)
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ومـ أهؿ ادصـػوت افتل محؾً اشؿ افسرة وادغوزي: مصـػ 

ـِ  ، وؿد كعتف ابـ ه(129)ت ♫ظؿر بـ ؿتودة إكصوري   ظوصؿ ب

بلكف صوحى افسرة وادغوزي، وؿد اتسع مػفقم   ♫ؿتقبي 

ادغوزي وافسرة فديف فقشؿؾ ـؾ أحداث افسرة افـبقيي، بام ذم ذفؽ: 

ؿبؾ افبعثي، وبعد افبعثي بؿؽي، مع ظـويي بروايي  ♀أحقافف 

 ة.إصعور افتل ارتبطً بلحداِث افسر

ومو مـ صؽ أن ِمـ أصفِر ادصـػوِت افتل مجعً ذم اشِؿفو بغ 

وـون ه( 151)ت ♫ادغوزي وافسر هق: مصـػ حمؿد بـ إشحؼ 

بعـقان: افسرة وادغوزي، وهق ممَفػ صوع خزه وذاع، واظتؿده 

ثقن!  ادمرخقن وإخبوريقن، واكتؼده ادحد 

ـِ ظؿَر وِمـ ـتِى ادغوزي ادشتفرة ظـد ادمرخغ: مغ وزي حمؿِد ب

، وادغوزي فعبد ادؾؽ بـ حبقى افسؾؿل  ه(207افقاؿدي  )ت

 وؽرهو.ه( 238)ت ♫إكدفز  

ًٔا: عله السريٗ:  ثاى

ٓ يـبغل أن خُيَتَؾَػ ظذ أن ادتؼدمغ ادصـػغ ذم ظؾؿ افسرة 

افـبقيي مل يغويروا ذم ادعـك آصطالحل فؾؿغوزي وافسر، ؾفام 

ادؾون ظذ إؿؾ ظـد ادتؼدمغ، وؿد شبؼ مو يدل ظذ مصطؾحون مس

                                                      

 .(466صٓبـ ؿتقبي ) ،( ادعورف1)
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هذا ادعـك مـ مصـػوهتؿ وظبوراهتؿ، وإذا ـون ابـ إشحؼ ؿد مجع ذم 

اشؿ ـتوبف بغ افسرة وادغوزي، وكحو كحَقُه ظدٌد مـ ادصـ ػغ، مـفؿ: 

ذم ـتوبف: افدرر ذم اختصور ادغوزي ه( 463)ت ♫ابـ ظبد افز 

ذم ـتوبف: ظققن إثر ذم ه( 734)ت ♫افـوس وافسر، وابـ شقد 

ؾـقن ادغوزي وافشامئؾ وافسر، أمو أول ـتوب بوشؿ افسرة ؾفق ـتوب 

ه(186)ت ♫أيب إشحؼ افػزاري 
 

، وؿد ريض افعؾامء ظـ هذا 

: مل يصـػ أحد ذم افسرة ♫افؽتوب واشتحسـقه، ؿول افشوؾعل 

ك ذم ممفػف هذا مل يؼت ♫، وإن ـون أبق إشحؼ افػزاري مثؾف

َر أخبوَر  ؛♀ظذ حقوة وتوريخ افـبل  ـَ بؾ زاد إػ أْن َذ

 .افػتقحوت اإلشالمقي ذم افشوم وؾورس وأؾريؼقي

ثؿ تتوبع ادصـػقن ظذ افتلفقػ بوشؿ افسرة افـبقيي، ومـ أصفر تؾؽ 

ٓبـ هشوم  ، وـتوب ادحى افطزي ه(218)تافؽتى: افسرة افـبقيي 

ـتوب افػصقل ذم اختصور  خالصي ه(674)ت ♫ شرة شقد افبؼ، و

ـثر ـ  ٓب  .ه(774)ت ♫ شرة افرشقل 

ومـ أصفر افؽتى ادتلخرة: شبقؾ اهلدى وافرصود ذم شرة خر 

                                                      

  (.1/132ٓبـ حجر ) ،( افتفذيى1)

ها، ظـ خمطقضي ؾريدة بؿؽتبي 1408ظوم  ،ؾوروق محودة. ( حؼؼ اجلزء ادقجقد مـف د2)

 ضوح افؼرضبل.ود بـ ؿافؼرويغ، مـ روايي حم

مي د. ؾوروق محودة )ػ( ـتوب افسر، فؾ3)  (.18صزاري، مؼد 
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وهق أوشُع ه( 942)ت ♫افعبود دحؿد ابـ يقشػ افصوحلل  

ـتِى افسرة افـبقيي وأصؿُؾفو وأؽزُرهو مودًة، مجعف صوحبف مـ كحق 

  بثالثامئي ـتو

 ثالًجا: فقُ السريٗ ٍّدَٓا:

ًْ بوفسرة ِمـ جفٍي  رت بف بعُض افؽتِى افتل ُظـِق هذا آشؿ ُصد 

تتعؾؼ بوٕحؽوم افػؼفقي وافسبقيي، ومـ جفي أخرى تتعؾؼ بوفقؿوئع 

افـبقيي، ؾفل ـتٌى ُظـقً بوجلقاكى افػؼفقي افتورخيقي، وذم مبدأ إمر 

لحؽوم اجلفود وافغزو وهديف ُظـقً تؾؽ افؽتُى بلحؽوم خوصي، ـ

ذم هذه ادسوئؾ، ثؿ ؿد شعً تؾؽ افؽتُى ذم دراشتفو  ♀

بوإلمومي تورًة وبوفػتقو أخرى  ♀وظرِضَفو وتتبُِّع تكؾوتِِف 

 وبوفؼضوء ثوفثًي وبوفتؼيع وافتعؾقؿ وافـبقة بشؽؾ ظوم.

ثٌر مـ ادمفػغ بِّسِد افسرة بشؽٍؾ تورخيل    وذم افعك احلورض ُظـَِلـ 

 وافتعؾقِؼ ظؾقفو بوشتـبوِط ؾقائَِد حقوتقي ودظقيي وؾؼفقي وتربقيي متـقظي.

ومـ أؿدم ممفػوت هذا افـقع مـ افؽتى ادعـقي بوفسرة افـبقيي: 

ادشفقر بوشؿ )زاد ادعود ذم هدي ه( 751)ت ♫ـتوب ابـ افؼقؿ 

                                                      

 ي وافرصود ذم شرة خر افعبود، دحؿد بـ يقشػ افصوحلل افشوملاهلد( شبقؾ 1)

، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي، ط (، حتؼقؼ ظودل ظبدادقجقد، وظع معقض1/3)

 م.1993 -ها1414
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ُػُف ببقون هدي افـبل   ذم أؽؾى  ♀خر افعبود( وؿد ُظـل ؾقف ممف 

ومغوزيف، ؾفق مجٌع فؾػؼف وافسرة مًعو، ؾضاًل افف، بام ذم ذفؽ شرتف أحق

 ظـ مقاِضَع أخرى فؾرؿوئؼ وافػضوئؾ.

ٌُ أطفر   ♫ويؿؽـ افؼقل بلكف أول ـتوب ذم ؾؼف افسرة، حق

ًٓ براظًي ؾؼفقي  شتـبوط وظؿًؼو ظؾؿق و ذم افتـوول فؾـصقص، واشتؼال ذم ٓا

 ظؾؿق و ذم افسجقح وافـظر.

ط  افعغ اهتامًمو مؾحقًطو بوجلفود وافغزوات، وافسارايو افـبقيي، وٓ خت

وتقشقًعو دعـك اجلفود فقشؿؾ جفوَد افـػِس وافشقطوِن بوإلضوؾي إػ جفود 

 افؽػور وادـوؾؼغ.

وؿد كشط افتلفقػ حتً اشؿ )ؾؼف افسرة( ذم افعك احلديٌ، وممو 

ظوة وافعؾامء ذم ربط يؾحظ مـ أشبوب هذا افـشوط: حمووٌٓت حثقثٌي فؾد

بعد تسوُرِع ظجؾِي افتغريِى واكتشوِر افعؾامكقي، ، ♀إمي بـبق فو 

 وتـحقِي افؼيعي اإلشالمقي.

بالء بوفؽتوبي ذم افسرة حتً هذا افعـقان،  ـو ُظـَِل افعؾامء وافدظوة اـف ومـ ه

ـبقيي دروس وظز دصطػك افسبوظل  ومـ أصفر تؾؽ ادصـػوت: افسرة اف

، وؾؼف ه(1416)ت ♫، وؾؼف افسرة دحؿد افغزايل ه(1384)ت ♫

ـبقيي، دحؿد شعقد افبقضل  شوس ذم ه(1434)ت ♫افسرة اف ، ٕا

ٍ ، وه(1409)ت ♫افسرة ورء مـ ؾؼففو فسعقد حقى  ادـف

، وؿػوت تربقيي ذم ه(1435)ت ♫دـر افغضبون  فؾسرة افـبقيي احلرـل
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محد ؾريد، وؽرهو مـ بقييٕ   افؽتى ادعوسة. افسرة اـف

وتظفر أمهقي ادـفٍ احلرـل ذم ـتوبي افسرة افـبقيي ذم ترـقزه ظذ »

افبعد افسبقي  ذم ؿراءة أحداثفو، واشتخالِص مو تضَؿـَْتُف ِمـ ظٍز 

ٍِ -افؼورئ حغ يؼرأ أحَد ادمفػوت وظظوٍت، َيشعر  أكف أموَم  -وؾَؼ هذا ادـف

موَم خطقٍى خيوضبف بؾغي افعؼؾ وافعوضػي، داظقٍي يعقُش افدظقة اإلشالمقي، وأ

وَيستثُر ؾقف ظقامَؾ اإليامن، وَيستجقُش مشوِظَر احلؿقي اإلشالمقي، يعؾؿ 

 .شافعؼؾ، وهيدي افؼؾى، ويؿأل اجلقاكح

ؾفق مـفٍ يرشؿ جمرى أحداث افسرة، ذم جغراؾقتفو وتورخيفو، 

ومـ ظؾقفو،  ـخورضي ضريؼ فؾدظقة إػ اهلل إػ أن يرَث اهلُل إرَض 

افؼدوة: مرة فؾحوـؿ  ♀وبوفتويل تستحرض صخصقي افرشقل 

وافؼويض، وأخرى فإلموم وادػتل وادعؾؿ، وأخرى فؼوئد اجلقش، 

ورابعًي فألب وافزوج وافسقد، وخومسًي فؾصوحى واجلور 

مل يؾتحؼ بوفرؾقؼ إظذ إٓ بعد أن  ♀واإلكسون...: ٕكف 

وكى مـ اجلقاكى افتل تتطؾبفو احلرـي أوجَد شقابَِؼ حرـقٍي ذم ـؾ  ج

و... و وثؼوؾق و وتعؾقؿق و وجفودي  و وتربقي   اإلشالمقي دظقي 

 فؼد ـوكً افسقابؼ ظذ مـتفك اجلالل، ؾسجؾً أرؾع افتضحقوت،

وأظذ أكقاع افؼدوة: وفذفؽ ذاب جقؾ افصحوبي ذم افعومل، وأظطك هذا 

                                                      

 (.173-172ؾوروق محودة ) د.( مصودر افسرة افـبقيي وتؼقيؿفو، 1)
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 .اإلشالَم دؾعَي احلقوة إػ ؿقوم افسوظي

 -وهؽذا يعقش اإلكسون مع هذا ادـفٍ صقًغو حقًَي فؾحقوة اإلشالمقي

ام أرادهو اهلل تشع بـقر ذع اهلل، وهتتدي وترصد بتقجقفوت  -بشؿقفقتفو،ـ 

توريخ ضقًي صػحوتُف بقؾوة صوحى  ـ  بقييٓ  تعوفقؿ افسامء، تؼرأ افسرة اـف

ًٍ وحٍغ: فسشؿ خطك ؾ  وؿ ـ  ؽتوب ُيػتح ذم ـ  احلبقى  افسرة، بؾ

وهق ييضء بـقر ذع اهلل ديوجَر افظالم أموَم افبؼيي، هيدهيو  ♀

؟!
ٍ
ـ َؽـوء حد ظـفو ِم  كحق شعودهتو دكقو وأخرى، ؾفؾٕ 

ويربط همٓء افؽَتوب افسرَة افـبقيَي بؿقدان احلقوة افعؿؾقي بعقدًة 

ظـ ضبوب احلقوة افعوضػقي افزائػي، مع تػووت مؾحقظ ؾقام بقـفؿ مـ 

 .هتامم بوشتـبوط إحؽوم افؼظقيحقٌ آ

ويرـزون ظذ مظوهر افػسود وآشتبداد وافظؾؿ ذم إمي، وظذ 

ر، مؼسحغ شباًل فإلصالح ظذ هدي  مؽومـ اخلؾؾ، ومظوهر افتلخُّ

 افـبقة، وهدي اجلقؾ إول مـ افسؾػ افصوفح.

افؽتوب  -وأثبتقا فؾؿسؾؿغ أكف بوفرجقع إػ ادـبع افصوذم

ـِ إػ واؿٍع َمِعقٍش ذم صَتك كقاحل  -يوافسـ يؿؽـ حتقيؾ هذا افدي

احلقوة، وأثبتقا إمؽوكقَي تطبقِؼ اإلشالِم ذيعًي وظؼقدًة، وإمؽوكقَي ؿقوِم 
                                                      

 .(1055-2/1054)سعقد حقى ف ،( إشوس ذم افسـي وؾؼففو1)

َٓ (ؾؼف افسرةهق: )واحد  وافبقضل   افغزايل   ِل ػَ ( ؾعـقان ممفَ 2) و اهتاممً  أـثرُ   أن افبقضَل ، إ

افذي يرـز ظذ ؾؼف  هلو مـ افغزايل   و، بؾ وؾفرشيً عً وأـثر تقشُّ  ،بوٕحؽوم افؼظقي

 اإلشالمقي. وافدظقة احلرـي
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جمٍد جديٍد فألمِي، وأن آشتسالم فؾحؾقل ادستقردة ٓ يمد ي بحول 

ِرَهو ِم إمي وكامئفو، بؾ يمد ي إػ تبعقتفو وتلخُّ وأثبتقا ـذفؽ  إػ تؼدُّ

مصداؿقَي احلؾ اإلشالمل، وصالحقتف هلذا افعك، وفؽؾ ظك، وأكف 

وهق افؼرآن ضبًعو،  شفـ يصؾح آِخر هذه إمي إٓ بام صؾح بف أَوُفافو»

 .╚وصحوبتف  ♀وتطبقؼوتف ذم شرة افـبل 

مي، واإلشالم كسبفو، وافرشقل   ♀ؾتوريخ اإلشالِم بدايي هذه ٕا

َٓ ُيصؾح ؽره ؽرهوؿوئدهو، ؾال يصؾِ  َْوَػ أ ـَ ٕا  .حفو ؽُرُه، وِم

: اظتامد أصحوبف فغي أدبقي صقؼي -ـذفؽ -ومـ مقزات هذا ادـفٍ

رائؼي وجذابي، وأشؾقًبو متقـًو يشد اكتبوه افؼورئ، ويتػوظؾ مع أحداث 

 افسرة، يسؾؿف ـؾ ؾصؾ فؾذي بعده مـ ؽر صعقر بودؾؾ.

 :«السريٗ السي٘»أّ  «لكامل٘السريٗ اليبْٓ٘ ا»رابًعا: 

 ً بودئ ذي بدء يتعغ افؼقل إكف َفااَم تقجد بعد هذه افدراشوت افتل محؾ

، وؿد شبؼ احلديٌ ظـ مصطؾح افسرة افـبقيي هذا آشؿ فعؾؿ افسرة

                                                      

وهى بـ ـقسون يؼعد إفقـو  ـون» :ؿول، ظـ موفؽبسـده   ابـ ظبد افزـام أخرجف  (1)

اظؾؿقا أكف ٓ يصؾح آخر هذا إمر إٓ مو أصؾح  :وٓ يؼقم أبدا حتك يؼقل فـو

 (.23/10) ، افتؿفقدشأوفف

 ظبد افرمحـ ظع احلجل ،واشتعراض أحداثفو ،مـفجقي دراشتفو ..( افسرة افـبقيي2)

 ها.1/1420ط ،دمشؼ ،، دار ابـ ـثر(230)ص

وضقابطف، دحؿد يساري إبراهقؿ،  ،مؼوصده ..افسرة افبـقيي( افتجديد ذم ظرض 3)

 .(63/64ص)
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 ♀افؽومؾي وتعريػ هذا افعؾؿ بلكف: ظؾؿ يبحٌ ذم ظك كبقـو 

وؾي، مرتبي   مـ مقفده إػ وؾوتف.وحقوتف، ووؿوئع أيومف وأحقاففـ 

وأمو مصطؾح )افسرة افسـي( ؾؼد كودى بف بعُض ظؾامء ادغرب 

ادعوسيـ حقٌ ؿول: افسرة افتل متثؾ افسـي مرتبًي ترتقًبو تورخيق و، 

احلودثي بعد إخرى فتحصؾ ظذ ؿصي صحقحي ـومؾي صومؾي فؾرشقل 

 ، ٓ ظالؿي هلو بوفؽتى وإبقاب، ـام هل مبثقثي ذم♀حمؿد 

 دواويـ افسـي ادختؾػي.

وؿد َبَغَ ذم تعؾقؾف هلذه افتسؿقي بلن افػصؾ افذي تَؿ بغ افسرة 

وافسـي إكام ـون حلوجي ادسؾؿغ فروايوت احلديٌ ذم كطوق إحؽوم 

 ♀افػؼفقي، ثؿ مو بؼل مـ تؾؽ إمقر ادتعؾؼي برشقل اهلل 

َل افسرَة.  ُشؿ 

رة معزوفًي ظـ افزمـ، وأمو وأن افسـي رتبً مقضقظق و ؾفل افس

 افسرُة ؾؾؿ َتـَْؾ حَظفو مـ افستقى افزمـل.

واحلوجي موَشٌي إلجيودهو بوجلؿع بغ افستقى افزمـل وافعرض 

. ادقضقظل ذم شقوق تورخيل  واحدٍ 
 

وافبحقث وافـؼوصوت ذم ادممترات افققم تدور حقل ـقػ يؿؽـ 

                                                      

( أمهقي افدراشي ادصطؾحقي، مـ ادعجؿ افتورخيل فؾؿصطؾحوت احلديثي ذم بـوء مشاروع 1)

 (.18ص)افسرة افسـي 
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وبػضؾ اهلل وحده ؿد صدرت ـتوبتفو بعد مجع مصودرهو ومراجعفو، 

فدار افقِّس بوفؼوهرة، وبوفتعوون مع ؿـوديؾ افعؾؿ بجدة، و بنذاؾـو 

مقشقظي افػفرشي افقصػقي فؾسرة افـبقيي ذم شتي ظؼ جمؾًدا، مجعً 

 ،مصودر ومراجع افسرة افـبقيي مـذ بدأ افتصـقػ وإػ افعك احلورض

ة ذم مؼوع ـتوبي وهذا اجلؿع ادقشقظل يؿؽـ أن يؿثؾ مصودر افسر

 افسرة افـبقيي افؽومؾي بنذن اهلل تعوػ.
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 حهِ دزاضة عًِ ايطرية

 

حؽؿ معؾقِمف، ؾنن ـون ادعؾقم ؾرًضو  يـبغل أن ُيعؾؿ أن حؽؿ افعؾؿـ 

ذفؽ، إذا تقؿػ حصقل ادعؾقم ظذ تعؾؿ ذفؽ افعؾؿ   . أو شـي ؾعؾؿفـ 

، ضؾى ظقـل ظذ ـؾ مسؾؿ وأـثر افعؾقم افؼظقي مطؾقبي افَطَؾبَ  ْغِ

ومسؾؿي، وضؾى ـػوئل مـ ؿوم بف ؾؼد رؾع احلرج ظـ ؽره، بؼط 

 حتؼؼ افؽػويي. 

ـَ افعؾؿ مو هق ؾرض : »♫ؿول ابـ ظبد افز  أمجع افعؾامء أن ِم

متعغ ظذ ـؾ امرئ ذم خوصتف بـػسف، ومـف مو هق ؾرض ظذ افؽػويي، 

 . شادقضع إذا ؿوم بف ؿوئؿ شؼط ؾرضف ظذ أهؾ ذفؽ

وإصؾ ذم حؽؿ افعؾقم افؼظقي افتخصصقي أهنو ؾرض ـػوئل، إٓ 

 مو تعغ مـفو. 

وضؾى افعؾؿ افؼظل : »♫ؿول صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي 

ؾرض ظذ افؽػويي إٓ ؾقام يتعغ، مثؾ ضؾى ـؾ  واحد ِظْؾَؿ مو أمره بف 

                                                      

 .(90ص)ترتقى افعؾقم، فؾؿرظق ( 1)

 .(1/56)جومع بقون افعؾؿ وؾضؾف ( 2)
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 . شوهنوه ظـف، ؾنن هذا ؾرض ظذ إظقون

افؼقاظد واحلدود ؾنن ؾرض افعغ مـ ظؾؿ افسرة هق وبتطبقؼ تؾؽ 

برشوفتف معرؾي تؼتيض إػ اتبوظف وحمبتف وآفف  ♀معرؾي افـبل 

 وأصحوبف ؾقق ـؾ حمبي.

 . [7]احلجرات:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ؿول تعوػ: 

 .[65]افؼصص:  ﴾ۀ ہ ہ﴿وؿول تعوػ: 

 . ﴾ۈ ۈ﴿وؿول تعوػ: 

 .[29]افػتح:  ﴾ٱ ٻ ٻٻ﴿وؿول تعوػ: 

فؾقؽن أول ما تدعوهم إلقه: صفادة أن ٓ إله »يٌ معوذ: وذم حد

 .شإٓ اهلل وأن حمؿًدا رشول اهلل

 .  شوالـبقون حق، وحمؿد حق»وذم احلديٌ أخر: 

بقصػ افرشوفي ذم  ♀وهل أدفي ظذ وجقب معرؾي افـبل 

ـ ذفؽ بغ يدي ربف يقم افؼقومي وذم ؿزه ؿبؾ ذفؽ.   افدكقو، وأن افعبد مسئقل ظ

إن العبد أول ما يسلل يف قزه: من ربك؟ وما »وذم احلديٌ: 

 .  شديـك؟ ومن الرجل الذي بعث فقؽم؟

                                                      

  .(28/80)جمؿقع افػتووى، ( 1)

 .(19)، ومسؾؿ (1458)أخرجف افبخوري، ( 2)

 .(1120)أخرجف افبخوري ( 3)

 ( مطقٓ بؿعـوه.4753(، و أبق داود)18534أخرجف أمحد) (4)
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 . [31]آل ظؿران:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿وؿول تعوػ: 

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴿وؿول تعوػ: 

 .[7]احلؼ: 

 .[12]افتغوبـ:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴿وؿول تعوػ: 

 صؾوا كام رأيتؿوين»: -أيًضو-ف ، وؾقشفعؾقؽم بسـتي»وذم احلديٌ: 

 . شأصيل

وضوظتف، وٓ يتلتك اتبوظف بغر  ♀وهل أدفي تقجى اتبوظف 

ٓ بف ؾفق واجى. ٓ يؼقم افقاجى إ ٓ شرتف، ومو  ٓ معرؾي رشوفتف و  معرؾتف و

 .[6]إحزاب:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴿وؿول تعوػ: 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿وؿول تعوػ: 

ڈ ڍڍڌڌڎڎڈ

گ گ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .[24]افتقبي:  ﴾گ گ ڳڳ

ٓ يممن أحدكم حتى أكون أحب إلقه من والده »وذم احلديٌ: 

 .شوولده...

فقه وجد حالوة اإليامن: أن يؽون  ثالث من كنَّ »وذم احلديٌ:  

                                                      

 (.4607، و أبق داود )(17144)أخرجف أمحد ( 1)

 .(631)افبخوري أخرجف ( 2)

   .(44)، ومسؾؿ (15)أخرجف افبخوري ( 3)
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 .  ...شاهلل ورشوله أحب إلقه مما شوامها

حمبي ؿؾبقي، وتدظق إػ إيثور ♀وهل أدفي تقجى حمبتف 

حمبي، وٓ تتلتك تؾؽ ادحبي افعظقؿي إٓ بوٓضالع ظذ حمبتف ظذ ـؾ 

، وأظالم كبقتف ووؿوئع شرتف، ؾَتَعَغَ مـ دراشي ♀صامئؾف 

ذم افؼؾى ؾال تزامحفو وٓ  ♀افسرة مو حيؼؼ حمبَي افـبل 

!  تتؼدمفو حمبُي َبَؼٍ َؿطُّ

ؿد رأوه وخوفطقه ؾلحبقه، ؾنن  ♀وإذا ـون أصحوبف 

ة افشامئؾ واخلصوئص وافدٓئؾ دمعؾ أحبوبف مطوفعي افسرة وؿراء

 بعققن افؼؾقب! -♀بليب هق وأمل -يروكف مـ بعده 

ـُ مـَؽ مل تَر ؿاطُّ ظقـال  وَأحس
 

 َوأمْجَااُؾ ِمـْااَؽ مَلْ َتؾِااِد افـَّسااوءُ  
 

ًَ مااز ـْ ـااؾ   أً خؾؼاا  ظقااٍى  ماا
 

ًَ ـااام تشااوءُ    ـلكااَؽ ؿااْد خؾؼاا
 

شبقؾ  بؿحبتف وآل بقتف وظظؿ حؼقؿفؿ، ؾال ♀وؿد أمر 

، ـام أمر بؿحبي ♀إػ ذفؽ إٓ بؿعرؾتفؿ مـ خالل شرتف 

أصحوبف واإلحسون إفقفؿ وحسـ آظتؼود ؾقفؿ، وٓ شبقؾ إػ ذفؽ 

 ـام ذم شرتف! ♀إٓ بؿعرؾتفؿ مـ خالل صحبتفؿ فـبقفؿ 

ُؿ مو حيؼؼ معرؾي افـبل  بوشؿف وكسبف  ♀فذا ـون َتَعؾُّ

واجًبو ظذ ـؾ -بف وآل بقتف وصخصقتف ورشوفتف واتبوظف وحمبتف وأصحو
                                                      

 .(43)ومسؾؿ (، 6941أخرجف افبخوري)( 1)
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 مسؾؿ ومسؾؿي وجقًبو ظقـق و بنمجوع إمي ظذ شبقؾ اإلمجول. 

وأمو معرؾي ذفؽ ظذ شبقؾ افتػصقؾ وافتلصقؾ مع حتصقؾ افؼدرة 

ظذ رد افشبفوت وإزافي آظساضوت وحموجي اخلصقم ؾفق ؾرض 

ُذرى افػضؾ وادؽوكي،  ♀ـػويي يرتؼل هبو افعومل بسرتف 

يقم افؼقومي! وهق مـ َأَجؾ  ؾروض  ♀ب هبو مـ حبقبف ويؼس

افؽػويي: ٕكف مـوؾحي ظـ كبل اإلشالم وظرضف ادصون ذم ـؾ زمون 

 ومؽون! وؾضُؾف ظظقؿ جؾقؾ.

ما من عبد يشفد أن ٓ إله إٓ »ؿول:  ♀وإذا ـون افـبل  

َمُه اهلل عذ الـار ؽقن ؾؽقػ ي  شاهلل وأن حمؿًدا عبده ورشوله إٓ َحرَّ

 !♀افثقاب دـ اصتغؾ بوفرد وافَذب  ظـ ظرض افـبل إـرم 

 

 

 
  

                                                      

 .(32)، ومسؾؿ (128)أخرجف افبخوري، ( 1)
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 ايــــواضــــع
 

يؼصد بقاضع افعؾؿ أول مـ ابتدأ افتصـقػ ؾقف وافتلفقػ، ؾقضع 

 أشسف، وأرشك ؿقاظده، وصقد بـقوكف، شوبًؼو بذفؽ ؽره وأؿراكف. 

يتعؾؼ  وـثًرا مو يتـوول ادصـػقن ذم افعؾؿ مراحؾ تدويـف ومو

 بـشلتف وتطقره. 

وظؾؿ افسرة افـبقيي ـعؾؿ احلديٌ شقاء بسقاء ذم آهتامم بف 

وافرظويي فف مـ فدن افصحوبي وإػ يقم افـوس هذا، وؿد اجتؿع ظذ 

ٌٍ وضقابُط، ؽر أن هـو  ُخقَن، وفؽؾ  مـف ُثقَن وُمَمر  افعـويي بف حُمَد 

اجلؿع وافتدويـ  تشوهًبو بغ ظؾؿل احلديٌ، وافسرة، ذم مراحؾ

فف ضقران أشوشقون، إول: ضقر  -ـعؾؿ–إوػ، وبوجلؿؾي ؾوفسرة 

 افروايي وضبط افصدور، وافثوين: ضقر افؽتوبي وضبط افسطقر. 

 وؾقام يع دحي ظـ افطقريـ وأهؿ مو يتعؾؼ هبام مـ معؾقموت: 

 أّالا: طْر الرّآ٘: 

مع  ╚مـفٍ افصحوبي  ♀وافروايي ٕخبوره وشره 

ضبط افصدور ٓ  ╚ـ تؾؼك ظـفؿ مـ افتوبعغ، ؾوفعؾؿ ظـدهؿ م
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 افسطقر ؽوفًبو!

يعظؿقن صلن افروايي وافتؾؼل وادشوؾفي وافسامع دون افؽتوبي أو 

وافؼرآن افؽريؿ، وإن مل خيؾ  ♀افؼراءة، وهؽذا َبَؾُغقا شـتف 

 مـ ـتوبي فؾسـي بعد افؼرآن.  ♀ظكه 

ي صلن افروايي أن افصح أمي حوؾظي، وضبُط  ôوبي افعرب وممو ُيَؼق 

ـ  ◙افَصْدِر ؾقفو أضبُط مـ َضبِْط افؽتوب، يؼقل أبق شعقد اخلدري  د

ون رشقل اهلل »اشتؽتبف حديثًو:  ـ  ٓ كؽتبؽؿ، وٓ كجعؾفو مصوحػ،

ـ كبقؽؿ ♀ ام حػظـو ظ  . ش حيدثـو ؾـحػظ، ؾوحػظقا ظـوـ 

حتدثقا ؾنن احلديٌ هيقٍ احلديٌ، أتريدون أن »وذم فػظ: 

 . ش تتخذوه ؿرآًكو؟ اشؿعقا ـام كسؿع

وإصؾ ذم أداء افعؾقم اإلشالمقي ـؾفو ادشوؾفي وافسامع، ٓ 

افؽتوبي، احساًزا ظـ افقؿقع ذم اخلطل وافتحريػ ذم افؾػظ وادعـك، 

، وحػًظو وافؾغي وافػفؿ، وحرًصو ظذ تبؾقغ افعؾؿ ـام خرج مـ مـبعف

فؾؿعرؾي مـ اخلؾؾ افذي يتطرق إػ إخذ ظـ افصحػ مـ دون أن 

يتؾؼك ظـ افعؾامء، بؾ إن إخذ ادجرد ظـ افصحػ ؿد ارتبط بؾػظٍي 

                                                      

 (.2477(، و افطزاين ذم إوشط)6393أخرجف احلوـؿ ) (1)

(، و ابـ ظبدافز ذم جومع بقون افعؾؿ 1449أخرجف ابـ اجلعد ذم مسـده) (2)

 .(339)وؾضؾف 
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ُمِشقـٍَي هل افتصحقُػ...، وذم احلػظ وادشوؾفي وافسامع ودارشي افعؾؿ 

 ؾقائد وحموشـ ـثرة ٓ تؽقن ذم افَؽْتِى. 

وزاظل ظـ  ؾؽون هذا افعؾؿ صقئًو »ذفؽ ادعـك بؼقفف: وؿد ظز ٕا

ون مـ أؾقاه افرجول  روكف بقـفؿ، وذم فػظ: إذاـ  وكقا يتؾؼقكف ويتذـا ذيًػو إذـ 

يتالؿقكف ويتذاـروكف، ؾؾام صور إػ افؽتى أو ذم افؽتى ذهى كقره وصور إػ 

 .  شؽر أهؾف

أهنؿ ـوكقا  ◙وؿد جرى افـؼؾ ظـ ظع بـ احلسغ بـ ظع 

 . تعؾؿقن ادغوزي وافِّسايو ـام يتعؾؿقن افسقرة مـ افؼرآن ي

 . ومثؾ ذفؽ ظـ إشامظقؾ بـ حمؿد بـ شعد بـ أيب وؿوص 

ر ؾعؾقف بلهؾ : »♫وُكؼؾ ظـ شػقون بـ ظقـقي  ومـ أراد افس 

 . ش افشوم

وؿد طؾً افروايي وحتؿؾفو ؿوئاًم ؾسة ضقيؾي حتك بعد ابتداء ضقر 

، ـام ظـل بعض ادحدثغ بجؿع مرويوت متعؾؼي افتدويـ وؽؾبتف

 بوفسر وادغوزي مـ ؽر أن يؽقن ذفؽ تلفقًػو فؾؽتوب أو تصـقًػو. 
                                                      

 .(371)،  و ابـ ظبد افز ذم جومع بقون افعؾؿ وؾضؾف (483)افدارمل  أخرجف (1)

 .(52-50ص)مصودر افسرة افـبقيي، د. حمؿد يِّسي شالمي ( 2)

 .(1591)اجلومع ٕخالق افراوي  أخرجف اخلطقى افبغدادي ذم (3)

 .(1590)أخرجف اخلطقى افبغدادي ذم اجلومع ٕخالق افراوي ( 4)

 (.1/329)أخرجف ابـ ظسوـر ذم توريخ دمشؼ  (5)
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 : ╚وممـ اصتفروا بروايي ادغوزي وافسر مـ افصحوبي 

 ه(. 68)ت ¶ظبد اهلل بـ ظبوس 

 ه(.73)ت ¶ظبد اهلل بـ ظؿر 

 ه(.65)ت ¶ظبد اهلل بـ ظؿرو 

 . ه(92)ت ◙أكس بـ موفؽ 

 ه(.78)ت ¶جوبر بـ ظبد اهلل 

 ه(.57)ت ▲ظوئشي 

 ه(. 59)ت ◙أبق هريرة 

تَِى حديثفؿ ذم صحػ مدوكي، شقاء ـتبقه  ـُ وهمٓء مجقًعو ممـ 

تَِى حديثفؿ ظـفؿ. ـُ  ٕكػسفؿ أو 

ومـ بعد افصحوبي جوءت ضبؼي مـ افتوبعغ ظـقا بروايي افسرة 

ادصـػغ افذيـ ومجعفو، وهؿ ـوفقاشطي بغ ضبؼي افصحوبي وضبؼي 

 دوكقا ممفػوت ذم افسرة. 

 ومـ أظالم تؾؽ افطبؼي مـ افتوبعغ: 

 ه(.94)ت ♫ظروة بـ افزبر 

 ه(.105)ت ♫أبون بـ ظثامن 

 ه(.124)ت ♫حمؿد بـ صفوب افزهري 

 ه(.127)ت ♫أبق إشحوق ظؿرو بـ ظبد اهلل افسبقعل 
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 غوزي. وؽرهؿ ـثر، وؿد ذـر ضرًؾو مـفؿ افقاؿديُّ ذم مؼدمي اد

وـؾ مو ظـ أهؾ هذه افطبؼي ـون ظـ ضريؼ افروايي مـ ؽر 

تصـقػ ـتى مػردة وممفػوت، ومو ُذـر ظـ بعض أهؾ افعؾؿ ذم ذفؽ 

 ـؼقل افذهبل ذم ترمجي ظروة بـ افزبر: 

وـون ثبًتو حوؾًظو ؾؼقًفو ظودًو بوفسرة، وهق أول مـ صـػ ذم »

 . ش ادغوزي

ترمجي شعد بـ ادـذر مـ معرؾي  وؿقل أيب كعقؿ إصبفوين ذم

 . ش مل أر فف ذـًرا ذم ـتوب افزهري»افصحوبي: 

وذـر افزهري ذم شره، وهل »وؿقل افسفقع ذم افروض إكػ: 

 . ش أول شرة أفػً ذم اإلشالم

، وذم مقضع شوذـر افزهري ذم شره»وؿقل ابـ ـثر ذم تورخيف: 

 . ش شر افزهريوهذا شقوق حسـ وهق مـ »آخر ظؼى خز: 

ؾفذا حمؿقل ـؾف ظذ افصحػ اددوكي افتل دؾعقهو إػ تالمذهتؿ 

يرووهنو ظـفؿ أو افـسخ افتل ـتبفو افطؾبي ظـفؿ ومو دوكف افتالمقذ ومجعقه 

                                                      

 .(2/1139)توريخ اإلشالم، فؾذهبل، ( 1)

 .(3/1264)معرؾي افصحوبي ٕيب كعقؿ  (2)

 .(2/155)افروض إكػ، فؾسفقع ( 3)

 .(2/367)افبدايي وافـفويي، ٓبـ ـثر ( 4)
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وفؼد هؾؽ ابـ ادسقى ومل يسك »مـ حديٌ مشوخيفؿ، وؿد ؿول موفؽ: 

 . ش ٓ ابـ صفوبـتوًبو، وٓ افؼوشؿ بـ حمؿد، وٓ ظروة بـ افزبر، و

 ؾفذا ـؾف مـ ضقر افروايي ؿبؾ افؽتوبي. 

ًٔا: طْر التدًّٓ:   ثاى

وهق افطقر افذي حتقل ؾقف ظؾؿ افسرة مـ افروايي إػ افؽتوبي، 

ومـ آختالط وآجتامع بغره إػ افتؿقز بقحدتف ادقضقظقي، ومـ 

 أظالم هذه ادرحؾي: 

)ادغوزي( ؾفق أول مـ  ذم ـتوبف ه(141مقشك بـ ظؼبي اددين )ت

صـػ ذم ادغوزي ظذ معـك متققز مرويوهتو بعد أن ـوكً خمتؾطي بغرهو 

 مـ إحوديٌ وأثور، ثؿ أخرجفو فؾـوس. 

 .شظؾقؽؿ بؿغوزي ابـ ظؼبي، ؾفل أصح ادغوزي»ؿول موفؽ: 

ؾقؽقن فف افسبؼ ذم افتصـقػ ذم ظؾؿ افسرة بوشؿ )ادغوزي(، وإن 

روى ومجع أخبورهو ثؿ جوء مـ بعده ـتوب )ادغوزي( ـون مـ شبؼف ؿد 

ومل يـؾ صفرة افؽتوب افذي ه( 143فسؾقامن بـ ضرخون افتقؿل )ت

ؿبؾف وٓ افؽتوب افذي بعده، وهق ـتوب )ادغوزي( أو )افسرة( أو 

)ادبتدأ وادبعٌ وادغوزي(، أو )افتوريخ( دحؿد بـ إشحوق 

                                                      

 (. 517)أخرجف أبق زرظي ذم افتوريخ ( 1)

 .(87-8)مصودر افسرة افـبقيي، حمؿد يِّسي شالمي ( 2)
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أن يتبحر ذم ادغوزي ؾفق مـ أراد »، وؿد ؿول افشوؾعل: ه(151)ت

 . ش ظقول ظذ حمؿد بـ إشحوق

وهق بال مداؾع أصفر ادصودر ادتؼدمي وأوشعفو، ثؿ تتوبعً 

 ادصـػوت وـثرت واكتؼت، وتـقظً مـوهٍ ادصـػغ واختؾػً. 

وبـوء ظذ مو شبؼ ؾؾق ؿقؾ: إن واضع أو مصـػ ذم هذا افعؾؿ هق 

صقاب، وفق ؿقؾ: إن ابـ اشحوق مقشك بـ ظؼبي دو ـون بعقًدا ظـ اف

 هق صوحى أصفر مصـػ متؼدم ذم افسرة دو خوفػ احلؼقؼي.

وؾًؼو دو شبؼ حتديدهو وتعريػفو -ؽر أن افسرة افـبقيي افؽومؾي  

ظؾٌؿ دََو يشتد شوظد افتلفقػ ؾقف َبْعُد بشؽؾ يشؿؾ افسرة بلِسهو  -بف

ػوت بتاممفو، وإن وجدت ممف ♀ويتعرض فتػوصقؾ أيومف 

  ومصـػوت ظرضً جلقاكى أو ؾسات أو أحقال معقـي ؿدياًم وحديًثو.

 

 

  

                                                      

ـبالء، فؾذهبل ( 1) ظقونو ،(7/36)شر أظالم اف ـبوؾقوت ٕا  (.409/  5)  خؾؽون ،ٓ 
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 فضٌ عًِ ايطرية ايٓبوية ايهاًَة
 

إن اإلحوضي افقاؾقي بػضؾ ظؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي ممو يدخؾ ذم 

حقز افتعذر وظدم اإلمؽون: ذفؽ أن ـؾ ؾضؾ ثبً فؾؿغوزي ثوبً 

فق ثوبً هلو! بؾ إن ؾضوئؾ افعؾقم هلو، وـؾ ؾضؾ ثبً ظؾؿ احلديٌ ؾ

 افـؼؾقي بلِسهو متتد إػ افسرة افـبقيي افؽومؾي بـسى وصفر. 

ون افعؾامء ؿد كصقا ظذ أن ذف افعؾؿ بؼف ادعؾقم، ؾؼف  ـ  وإذا

ـو  ؾ ذف فتعؾؼفو بلذف اخلؾؼ وحبقى احلؼ كبق ظؾؿ افسرة افؽومؾي ؾققـ 

 !♀حمؿد 

فتل بعٌ هبو فؾـوس ـوؾي! مـ جفي ذاتف وحقوتف، ورشوفتف ا

ِعْؾؿٍ –وفؾسرة افؽومؾي  ؾضؾ ظذ ـؾ ظؾقم شر إكبقوء، ؾفل  -ـَ

أصح شرة وأوثؼ توريخ فـبل أرشؾف اهلل! ؾال تداكقفو شرة أحد مـ 

 . ًٓ  افبؼ تقثقًؼو وثبقًتو وإحوضي وصؿق

هق افقحقد افذي  ♀إن حمؿًدا »حتك ؿول بعض افغربقغ: 

 . شوفد حتً ضقء افشؿس
                                                      

 .(19ص)مؼدمي افسرة افـبقيي، دصطػك افسبوظل،  (1)
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ومتك مو خرجً افسرة افـبقيي افؽومؾي بؿدوكوهتو افشومؾي 

ومقشقظوهتو اجلومعي فسقوؿوت إيوم وحقادث افؾقويل مسبقـي بلؿقافف 

ـرشقل ؿوئد، وـحوـؿ ووافد، وظومل وظوبد،  ♀وأؾعوفف 

ـبل افعظقؿ بعِغ إجالٍل مل ختؾؼ ؾنن افعومل بلِسه -وزوج وزاهد  شرى اف

الم  وأحؽومف بُلُذِن تعظقٍؿ يػقق ظذ احلد!! ف ووصويوهبعد!! وشقسؿعـ 

وحغ يؼورن افعومل بلِسه بغ شرتف وشرة ظظامء ـؾ زمون 

: ؾنن حؼقؼي اجلامل وافؽامل افبؼي ♠ومؽون مـ فدن آدم 

 تتجسد ذم واحد! 

بؾ وتظفر خريي ذفؽ افزمون افذي ظوش ؾقف وادؽون افذي حترك  

 ؾقف ؾقق ـؾ زمون ومؽون!!

ده أحى افبؼوع إػ اهلل ومفوجره إػ حرٍم َحَرمف رشقل اهلل، ؾبؾ

وأصحوبف ذم افػضؾ بعد إكبقوء، وخر افؼرون ؿركف، وأذف افزمون 

 زمون بعٌ ؾقف ؾلضوءت فف افدكقو واشتـورت بف احلقوة!

ؾوفسرة ذم حؼقؼتفو وخالصتفو ظامرة فألرض بؿؼته افقحل اإلهلل 

ٍ افربوين.  وادـف

ورة اإلكسون افذي حؼؼ أظذ مراتى افعبقديي فرب وؾقفو حض

افزيي، حضورة افؼقؿ افرؾقعي، وادثؾ افعؾقو، حضورة إمي افقشط 

ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿افشوهدة ظذ اخلؾؼ بوحلؼ، ؿول تعوػ: 

، [143]افبؼرة:  ﴾ڄڃڦڦڦڦڄڄڄ
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ؾوفسرة افؽومؾي بعؾؿفو افشومؾ مصدر فؽؾ معرؾي ومػتوح فؽؾ 

افتل تربطـو ذم أظامق افتوريخ برشوفي ادجد هنضي، إهنو تؾؽ اجلذور 

 . اإلهلل افتل جعؾً أمتـو خر أمي أخرجً فؾـوس

إن إمر افذي خيتؾػ ذم حضورة إمي اإلشالمقي افتل تؽقكً ذم 

إهنو ـوكً بقحل اهلل، ومل  ♀حقوة ممشسفو إول شقدكو حمؿد 

إمر بوفـسبي  تؽـ بساـامت اخلزة ادلخقذة بوفؼدرة افبؼيي ـام هق

 . فؾحضورات إخرى 

فؼد » :♫وظـد هذا احلد كتقؿػ فـؼرر وكؽرر ظبورة حمؿد أشد 

ـوكً افسرة افـبقيي مػتوًحو فػفؿ افـفضي اإلشالمقي مـذ أـثر مـ مخسي 

 . ش ظؼ ؿرًكو، ؾؾامذا ٓ تؽقن مػتوًحو فػفؿ اكحالل احلورض!

ثؿرات وافزـوت مو يبغ وشقليت مـ بقون ؽويي ظؾؿ افسرة مـ اف

  ؾضؾ هذا افعؾؿ، ويؿقط افؾثوم ظـ أِسار مؽـقكٍي فعؾؿ افسرة.
 

  

                                                      

 .(35ص)ادرأة بغ تؽريؿ اإلشالم، وإهوكي اجلوهؾي، د. حمؿد إشامظقؾ ادؼدم ( 1)

 .(48-47ص)افتصقر افسقود حلرـي اإلشالمقي، رؾوظل ِسور  (2)

 .(87ص)اإلشالم ظذ مػسق افطرق، ترمجي د. ظؿرو ؾروج  (3)
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 ايػاية أو ايجُسة يعًِ ايطرية ايٓبوية ايهاًَة
 

فعؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي ؽويي وأؽراض حيصؾفو دارشف، وهل 

رات بؿثوبي ثؿرات فدراشي هذا افعؾؿ وبقون فػقائده، وتتعدد تؾؽ افثؿ

بتعدد آظتبورات وجموٓت كتوئٍ تؾؽ افػقائد وافغويوت، ؿول ابـ ـثر: 

 . ش وهذا افػـ ممو يـبغل آظتـوء بف، وآظتبور بلمره، وافتفقم فف»

ؾؿـفو مو يتعؾؼ بودسؾؿ ذم ذاتف دكققيو وأخروًيو، ومـفو مو يتعؾؼ بديـ 

حضورتف، ومـفو مو اإلشالم، وإؿومتف ذم إرض وافتؿؽغ ٕهؾف، وبـوء 

 يتعؾؼ بعؾقم اإلشالم، ومـفو مو يتعؾؼ بوفبؼيي ـوؾي وبوفـوس ظومي. 

 أّالا: مثراتُ باليسب٘ للنسله: 

 حسن الػفم لإلشالم وذائعه ودعوته:  -1

ـتوب اإلشالم إول هق افؼرآن افؽريؿ، وذحف ادعتؿد هق ؿقفف 

ؼح، ، وفقس هـوك مو ُيَؼَدم ظذ هذا اف♀وؾعؾف وإؿراره 

 ♀وديقان افؼح افعؿع وبقوكف افقاؿعل إكام هق ذم شـتف 

                                                      

 .(3/297)افبدايي وافـفويي، ( 1)
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وشرتف، ؾفل اجلومعي دعوين افؼرآن وافسـي، وؾقفو تتجذ افعؼقدة احلؼي 

و ؿقياًم، وافعبودة اخلوصعي  ـً واؿًعو معقشق و، وإخالق افؼقيؿي شؾق

هلل مـفًجو متبقًظو، وافدظقة إػ اهلل ظؿاًل دؤوًبو، واجلفود ذم شبقؾ ا

 شبقاًل ؿوصًدا إػ مرضوة اهلل وإؿومي ديـف. 

وأحقافف شؾاًم وحرًبو،  ♀ومـفو تتجذ مـوهٍ افـبل 

وظالؿوتف مع إصحوب وإظداء، وؾـقن إدارتف فؾدوفي وافدظقة، 

وظـ ضريؼ افسرة افؽومؾي َيَتَبَدى ؿوكقن افســ اإلهلقي وـقػ تعومؾ 

بؾ اخلورؿي، وفقلخذ فقـتك بوفســ اجلوريي ؿ ♀معفو افـبل 

 بوٕشبوب بعد افتقـؾ ظذ رب إربوب. 

وبقون تؾؽ ادعوين اجلؾقؾي إػ افسرة افؼيػي ادحقطي بؿعوين 

 افؼرآن واحلديٌ. 

 ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ؿول تعوػ: 

، ؾبقون افؼرآن بتبؾقغ آيوتف وبقـوتف أفػوًطو وحروًؾو، وببقون [44]افـحؾ: 

سـي افسرة، أو بوفسرة افؽومؾي: ؾؽثًرا مو َؿَقَدْت معـوهو ظؾاًم وظؿاًل بوف

افعؿؾقي مو ُأْضؾَِؼ ذم افؼرآن واحلديٌ، وأحقوًكو جرى  ♀شرُتف 

 ،♀افـسخ فبعض مو تؼرر مـ تؾؽ إحؽوم بام ثبً مـ ؾعؾف 

، ثؿ بوفقضقء ممو مسً افـور  ♀ومـف ظذ شبقؾ ادثول أمره 

                                                      

 (.353أخرجف مسؾؿ )( 1)
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، ؾنمو أكف ُكِسَخ بعد يتقضلثبً أكف أـؾ ـتػ صوة ثؿ صذ ومل 

 افقجقب، أو ـون إمر ظذ آشتحبوب ٓ افقجقب. 

ثؿ َكْسُخُف بعد ذفؽ، ومثؾف  ومثؾف إمر بوفُغسؾ مـ ُؽسؾ ادقً 

، وؿد ورد أكف ذب  ♀ثؿ ذبف  افـفل ظـ افؼب ؿوئاًم 

 . ؿوئاًم مـ زمزم وذم بقً بعض افصحوبي 

 ♀افػعؾقُي وافسرُة افذاتقُي فشخصف  وهؽذا تليت افسـيُ 

ـوصػًي ظـ حؼوئؼ اإلشالم ـام ـشػً ظـ أحؽومف: وهلذا ؿول 

أحؽوم  ♀تتعؾؼ بؿغوزي رشقل اهلل »اخلطقى افبغدادي: 

ؾفل تؼرر أصقل افعؼقدة وتزز  ش.ـثرة، ؾقجى ـتبفو واحلػظ هلو

بقغ ادممـغ إوفغ وأخريـ، وتـتظؿ مجقع افـ وحدة جومعي بغ

 وادرشؾغ: إذ افديـ احلؼ هق اإلشالم!

 .[19]آل ظؿران:  ﴾ڃ ڃ چ چ چچ﴿ؿول تعوػ: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿وهل تؼرر وحدة إمي اإلشالمقي: 

ٕكبقوء:  ﴾ٿ ٿ ٿ ، وهل تؼرر وحدة افتوريخ [92]ا

                                                      

 (.354(، و مسؾؿ)207أخرجف افبخوري ) (1)

 (.993(، افسمذي)9862أخرجف أمحد ) (2)

 (.2024أخرجف مسؾؿ ) (3)

 .(2027)، ومسؾؿ (1637)أخرجف افبخوري ( 4)

 (.2027أخرجف مسؾؿ ) (5)
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 اإلشالمل، واحلضورة اإلشالمقي ظز افؼرون!

 تستطقع أن وهلذا ؿقؾ بحؼ: إن إمي افتل ٓ حتػظ تورخيفو ٓ

 حتػظ حورضهو أو تصـع مستؼبؾفو.

  حمبة الـبي ^ وتعظقم حؼوقه وادـافحة عـه وعن شـته: -2

ٓ يدخؾ أحد اإلشالم إٓ بعد افشفودة فؾـبل افعدكون بوفـبقة 

ـُ  وافرشوفي، مع حمبتف وتعظقؿف، فؽـ دراشي افسرة افـبقيي افؽومؾي مُتَؽ 

ؾقق مو حُتَىُّ إكػس وافذريي، ادحبي مـ ؿؾقب أحبوبف حتك حُيََى 

وحتك ٓ يؽقن رء مـ افدكقو أحى إػ اإلكسون مـ كػس افـبل 

 . ♀افعدكون 

أحى إفقف مـ ♀ؾال يؽؿؾ إيامن وٓ يتؿ حتك يؽقن 

ٓ يممن عبد حتى أكون أحب إلقه من أهؾه وماله »وافده ووفده 

 ش. والـاس أمجعني 

فدكقو ورؾؼتف ذم شبى حصقل حالوة اإليامن ذم ا ♀وحبف 

 .  شؾنكؽ مع مـ أحببً»فسوئؾف ادحى:  ♀أخرة، وؿد ؿول 

وهذه ادحبي تسمجفو ظالموت وتتحدث ظـفو أمورات، حتصؾ 

 بؽامهلو ُدَطوفِع افسرة افؽومؾي!

يشػؼ حغ يؼرأ أخبور شرتف  ♀ؾودحى فؾؿصطػك 
                                                      

   .(44)أخرجف مسؾؿ  (1)

 .(2639)، ومسؾؿ (6168)أخرجف افبخوري  (2)
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ق َؾَداُه ، وهق يتؿـك ف♀وَيِرقُّ ؿؾبف، وتدمع ظقـف، صقًؿو حلبقبف 

 بروحف افتل بغ جـبقف وٓ يشوك بشقـي ؾام دوهنو!!

ذم ـؾ صلكف مؼتدًيو ومفتدًيو ومتلشًقو  ♀وهق َيتَبُِع ادصطػك 

بف ذم أخالؿف افؽومؾي، وذم ظبوداتف اخلوصعي، وذم معومالتف ادـضبطي مع 

أحبوبف وأظدائف، ومـ خالل شرتف افؽومؾي يتعرف ظذ خصوئص افـبل 

كقو ؾقتشبف بف ؾقفو، ويتعؾؿ دٓئؾ كبقتف ؾقزداد هبو إيامًكو ذم افد ♀

 ويؼقـًو، ويتـوول افشامئؾ ؾقجتفد ذم مَتَثُّؾَِفو ُخؾًؼو وهدًيو وأدًبو!

ؾتتلتك افؼدوة وإشقة ذم احلبقى ادصطػك مـ مطوفعي أخبوره 

، [21]إحزاب:  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿وأحقافف: 

 .  شتؿوين أصيلصؾوا كام رأي»: ♀وهق افذي ؿول 

وافؼدوة وإشقة ـام ُجعؾً ؾقف ُجعؾً ذم أصحوبف، وذم 

 مؼدمتفؿ ؽرتو افدهر أبق بؽر وظؿر!

 .  شاقتدوا بالؾذين من بعدي أيب بؽر وعؿر»: ♀وؾقفام ؿول 

تعغ  ♀وأخًرا ؾنن دراشي افسرة افـبقيي افؽومؾي فـبقـو 

ؽريؿ، وأهؾ بقتف، ذم صخصف اف ♀ـثًرا ظذ ادـوؾحي ظـ كبقـو 

، وـام حُيتوج إػ افسرة ♀وذم افقحل ادعصقم شـتف ورشوفتف 

ورشوفتف ذم افدكقو، ؾنكف حيتوجفو ـؾ  ♀افتل تعرف بوفـبل 
                                                      

 .(631)افبخوري أخرجف ( 1)

 .(3662)(، وافسمذي 23245أخرجف أمحد ) (2)
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 . مسؾؿ ذم ؿزه وحول برزخف ؾنكف مسئقل ظـف ذم ؿزه وٓ ُبَد 

 إخذ بلشباب الػالح يف الدكقا والـجاة والثواب يف أخرة: -3

 رة فؾتسؾقي، وٓ فؾؿـوشبوت، وٓ ٕخذ افزـوت!فقسً افس

إن دراشي افسرة افؽومؾي تعؾؿ ـؾ مسؾؿ أشبوب افـجوة ذم افدكقو 

 وافػالح ؾقفو، وتؼقده إػ ثقاب أخرة وإوػ. 

ؾوفـوس ذم افدكقو تتـووصفؿ افػتـ مـ ـؾ جوكى، مـ جوكى 

ر ذم افسرة افشفقات ادفؾؽي وافشبفوت ادضؾي، واحلذُر مـفو بوفـظ

افؼيػي: ؾقفو يتعؾؿ ادسؾؿ افـلي بـػسف ظـ ـؾ مو ُيْرِديِف ذم افدكقو 

وهيؾؽف ذم أخرة، ؾفل تريب ظذ افعػوف وآشتؼومي، وهل تعؾؿ 

آظتصوم بحبؾ اإليامن وافسـي بعقًدا ظـ ادحدثوت وافبدظي، وتؼدم 

ؽؿف، إكؿقذج ذم افصز وافقؼغ، وافثبوت ظذ احلؼ وافتسؾقؿ حل

 وافتقـؾ ظذ جـوبف، مع افثؼي بقظده. 

 واحلرص ظذ شالمي افػطرة مـ ؾسودهو، ومو يعؽر صػق كؼوئفو. 

ِه ومؽوئده وخداظف: ؾوفقفقد  ـام أن دراشي افسرة تبك ادسؾؿ بَِعُدو 

أهؾ خداع وحقؾ، وادـوؾؼقن أهؾ إؾسود ومؽر، وادؼـقن أهؾ ظداوة ٓ 

 هيدأ أوارهو. 

ة ـام ُتَعؾ   َ ُؿ افسرُة أن اشتحؼوق افتليقد مـ اهلل تعوػ هلذه إمي اخلَر 

                                                      

 .(4753) (، و أبق داود18534) أخرجف أمحد( 1)
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ٓ يعـل افتػريط ذم اشتجامع أشبوب افدكقو ادؼدورة فؾـك وافسعل 

بؽؾ جفد فؾتؿؽغ، وإظداد اخلطط وافعؿؾ ظذ إكجوحفو بؽؾ مو 

 ُيؼَدر ظؾقف. 

 وأن وجفي هذه احلقوة افتل حيقو هبو ادسؾؿ ظذ طفر إرض هل

مرضوة اهلل تعوػ ذم ـؾ ؿقل وؾعؾ، ؾؽؾ ظؿؾ يؼقم بف ادسؾؿ ذم افدكقو 

يرجق بره وثقابف ذم أخرة، ويسلل اهلل تعوػ ادثقبي ظؾقف يقم فؼوه! وفق 

إن قامت الساعة »ـون مـ ظؿؾ افدكقو ؾقام يرى افـوس! وذم احلديٌ: 

 .  شوبقد أحدكم َفِسقَؾٌة فاشتطاع أٓ يؼوم حتى يغرشفا فؾقػعل

وبوجلؿؾي ؾدراشي افسرة تزيد ادممـ إيامًكو، وهتبف ؿقة ويؼقـًو، 

 وتبعٌ ذم كػسف بوإلشالم اظتزاًزا واظتداًدا!

ًٔا: مثراتُ باليسب٘ لإلسالو ّعلْمُ ّحضارتُ:   ثاى

 حػظ ثوابت اإلشالم عؾاًم وهدًيا:  -1

وإػ أن يرث  ♀اإلشالم ديـ اهلل مـ فدن آدم إػ كبقـو 

ومـ ظؾقفو، ثقابً ظؼقدتف واضحي ومعومل أحؽومف  اهلل إرض

وأخالؿف ٓئحي، وافسرة افـبقيي افشومؾي هل ديقان هذا اإلشالم 

اجلومع بعؼقدتف وذيعتف، وآدابف وأخالق أهؾف، وؾقفو توريخ افسؾؿ 

واحلرب، ودشتقر افعالؿوت مع اخلؾؼ ـوؾي، وؾقفو بقون أثر ادـفٍ 

                                                      

 .(12981)أخرجف أمحد  ( 1)
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ـ ظوؿبتف وكجوة أتبوظف: وهلذا اصتدت افربوين، وتػوصقؾ كتوئجف، وحس

احلوجي فسبؽ ؿصي افـبل وشرتف ذم أمتف، ؾفل ديقان اإلشالم اجلومع 

 فسؾقك افػرد واجلامظي، وافدوفي ظذ حد شقاء. 

 وهذا احلػظ يػقد ذم افتعؾقؿ وافعؿؾ مـ ؽر صؽ. 

 تعؾقم السرة الـبوية حيػظ عؾؿفا وعؾوم اإلشالم: -2

ة أن يتعؾؿ ادسؾؿقن ظؾؿفو، وتعؾقؿ ظؾؿفو مـ ثؿرات دراشي افسر 

 مـ أظظؿ افؼربوت، وافعؾامء ُيسلفقن ظـ تبؾقغ افعؾؿ ـام ُتسلل إكبقوء!

 ♀ؾؾق أن افعبد ظؾؿ ـؾ رء ومل يعرف ديـف وشرة كبقف 

ؾؽلكف مل يعرف صقًئو، وتعؾقؿ ظؾؿفو مـ أهؿ مو ُيَبَؾغ فؾـوصئي ـام تؼدم 

 ع أبـوئفؿ. مـ ؾعؾ افصحوبي وافتوبعغ م

ومـ ثؿرات آصتغول بنؿومي هذا افعؾؿ، إؿومي مو ظداه مـ ظؾقم 

افؼيعي وظؾقم افػروع: ٕكف افعؾؿ اجلومع فؾعؾؿ وافعؿؾ مًعو، وهق 

يؼدم مـشقًرا صودًؿو ظـ احلضورة اإلشالمقي ذم أزهك ظصقرهو، ظك 

 افـبقة وافرشوفي. 

 ثالًجا: مثراتُ باليسب٘ للبشرٓ٘: 

ـٌ فؾـؿقذج إـؿؾ إن تدويـ ظ ؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي هق تدوي

افذي جيى أن تـعؿ افبؼيي بوتبوظف فتسعد ذم افداريـ، إن افبؼيي تؼػ 

ذم هذا افزمون خوصي وهل حرى تتؾػً بوحثًي ظـ مـفٍ خيؾصفو مـ 

افؼور، ويشقع بغ أرـون افدكقو افسالم، وهل تبحٌ ظـ ضقق كجوة 
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راؾي وافؼك، وأوصول اهلوويي، وأوهوم يـتشؾفو مـ أوهوم اخل

افشبفوت اإلحلوديي، وفـ دمد كزاًشو هيدي شػقـتفو احلوئرة ذم مثؾ 

 . ♀شػقـي اإلشالم وشرة شقد إكوم 

ؾفل دفقؾ احلقورى بحؼ ذم ـؾ زمون ومؽون، تؽشػ افـؼوب ظـ 

 ظظؿي افشخصقي ادحؿديي مع إكسوكقتفو وبؼيتفو، وتؼدم اُدثَُؾ وافِؼَقؿَ 

افرؾقعي مع واؿعقتفو، وتؼدم أكؿقذج ادجتؿع ادسؾؿ ذم ُضْفِرِه وُرِؿق ِف، 

 وافدوفي ادسؾؿي ذم وطقػتفو افعؼديي وظالؿوهتو افدوفقي. 

ؾحؼ ظذ ـؾ مـ مل يعرف كبل اإلشالم ورشوفتف أن يدرس 

 شرتف، وحؼ ظذ ـؾ مسؾؿ بؾغتف افسرة افعطرة أن يبؾغفو فغره!

وإذا ـوكً شعودُة افعبد ذم افداريـ معؾؼًي : »♫يؼقل ابـ افؼقؿ 

ؾقجى ظذ ـؾ مـ كصح كػسف وأحى كجوهتو  ♀هبدي افـبل 

 . ش وشعودهتو أن يعرف هديف وشرتف وصلكف ومو خيرج بف ظـ اجلوهؾغ بف

وؿبؾ مغودرة هذه افـؼطي ٓ بد مـ بقون أن مـ اضؾع مـ ؽر 

 -ذ ضرف مـفو ؾؼطوفق ظ-ادسؾؿغ ظذ شرة احلبقى ادصطػك 

ْتُف افسرُة وأهبرْتف، يؼقل: افسقد شؾقامن افـدوي )ت  ه(: 1373َأَِسَ

مـ اهلـودك، وافسقخ، ؾنكـو كجد ذم اهلـد كػسفو ظذ اختالف مؾؾفو 

، أمو ♀، ـثًرا مـ ظؾامئفؿ ؿد َأَفُػقا ذم شرتف وافزمهق شامج

                                                      

 .(1/69)زاد ادعود، ٓبـ افؼقؿ، ( 1)
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فرشوفي ادحؿديي إوروبققن افذيـ ٓ يديـقن بوإلشالم وٓ يممـقن بو

، حتك ادبؼون مـ دظوة ♀ؾؼد صـػ مـفؿ ذم شرة افـبل 

افـكاكقي وادستؼؿقن: ظـويًي مـفؿ بوفتوريخ وإرواًء فظؿئفؿ افعؾؿل، 

 وُيَعدُّ مو أفػقه ذم ذفؽ بودئوت. 

وــً ؿرأت ذم جمؾي )ادؼتبس( افتل ـوكً تصدر ذم دمشؼ ؿبؾ كحق 

افسرة بؿختؾػ افؾغوت إوروبقي ؾبؾغ  أربعغ شـي إحصوء دو ُصـػ ذم

كحق ثالثامئي ـتوب وأفػ ـتوب! وفق أضػـو إػ هذا افعدد مو صدر مـ 

ادطوبع إوروبقي ذم افسرة افـبقيي خالل إربعغ شـي بعد ذفؽ 

 . اإلحصوء افذي كؼتف جمؾي )ادؼتبس( ٕربك ظذ ذفؽ ـثًرا 

ـدوي ذم أـثر مـ شتغ شـي وفق أضقػ مو ـتى بعد وؾوة افشقخ اف

 فزاد وؾوض. 

وؿد اظتـك اثـون مـ ادستؼؿغ بقضع ؾفرشي مصـػي دو صدر 

 .ظـ افغرب ذم افسرة افـبقيي 

 

  

                                                      

 افرشوفي ادحؿديي، فسؾقامن افـدوي. (1)

 شالمل دفقؾ ببؾققؽراؾقو، جلون شقؾوجقف، وـؾقدـوهـ،مصودر دراشي افتوريخ اإل (2)

وؿد ضبع ذم افؼوهرة بسمجي ظبد افستور احلؾقجل، وظبد افقهوب ظؾقب 

 ها.1418
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ِِ ايطرية ايٓبوية ايهاًَة  ْطبة عً
 

وهذه افـسبي ٓ  بغره مـ افعؾقم، فُ ؾتُ وِص  فُ تُ كسبي افعؾؿ هل ظالؿَ 

َسٍى، ؾنَمو أن تسادف بحقٌ ُتطَؾُؼ إشامُء خترج ظـ واحدة مـ أربع كِ 

 ادتعددة وادتػووتي ذم أفػوطفو ظذ افعؾقم ادتػؼي ذم مقضقظفو ومعؾقمفو.

وإمو أن تتخوَفَػ وتتبويـ افعؾقم بتبويـ أشامئفو ومسؿقوهتو: بحقٌ فق 

 ُكسى أحد افعؾؿغ إػ أَخِر مل يصدق ظذ رء ممو صدق ظؾقف أَخُر.

تتداخؾ بلن يؽقن أحُد افعؾؿغ أظَؿ وأَخُر أخَص: ؾنن  وإمو أن

 ـون أحدمهو داخؾ أخر بتاممف ؾفق افعؿقم واخلصقص ادطؾؼ.

وإن ـون ـؾٌّ مـ افِعؾؿغ أظَؿ ِمـ جفٍي وأخَص ِمـ جفٍي أخرى 

. ، أو افـسبلُّ  ؾفق افعؿقم واخلصقص افقجفلُّ

ظؾؿ افسرة افـبقيي وذم طؾ هذه افـسى إربع تدرس افعالؿي بغ 

 افؽومؾي ومو ظداه مـ افعؾقم.

 ؾنن ظؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي
ٍ
ظذ مو جرى حتديده  -وبودئ ذي بدء

وتعريػف بلكف يشتؿؾ ظذ اجلؿع وافعـويي وافستقى فقؿوئع أيوم وأحداث 

يبدو ظؾاًم مستؼال  مـػرًدا ٓ يشتبف وٓ يؾتبس بغره  -♀حقوتف 
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هذا ادعـك آصطالحَل ادقشقظَل فؾسرة افـبقيي  مـ افعؾقم: حقٌ إن

ٓ يـطبؼ ظذ ـتوب ؿديؿ أو حديٌ بعقـف، ـام أن هذا افتحديَد اجلديَد 

مل  -هلذا افعؾِؿ افقفقِد ذم هقئتف، إصقَؾ افؼديَؿ ذم مبودئف ومدوكوتف إوػ

ـؼوش يستؼَر ظذ افقجف افذي ٓ كؼوَش معف، وإكام هذا افطرح إويلُّ فؾ

واحلقار افعؾؿل  حتك يستقَي ويؼقَم ظذ شقؿف ذم هذا افزمون وإوان 

َؾُف افقوكعَي، وثؿراتِِف افـوؾعَي ادوتعيَ  ـُ  بنذن اهلل تعوػ. -ؾقميت ُأ

وبـوًء ظذ مو شبؼ ؾال موكَع مـ دراشي وبحٌ مو يشتبف بعؾؿ 

فؼيػ هق افسرة أو يتعَؾؼ بف مـ افعؾقم، ظذ أن اشتؿداد هذا افعؾؿ ا

 شقليت بقوهنو ؿريًبو إن صوء اهلل تعوػ. -مـ ظؾقم ـثرة

وفقام ييل دراشة تػصقؾقة لـسبة عؾم السرة الـبوية وعالقته بالعؾوم 

 الرشعقة الؼريبة مـه وذلك عذ الـحو التايل:

: ًٓ  ظالؿي ظؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي بعؾؿ ادغوزي. أو

 ي افؽومؾي بوفسـي وظؾؿ احلديٌ.ظالؿي ظؾؿ افسرة افـبقي ثاكًقا:

 ظالؿي ظؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي بعؾؿ افتوريخ. ثالًثا:

ٓئؾرابًعا:  ـبقيي افؽومؾي بوفشامئؾ واخلصوئص وافد  .ظالؿي ظؾؿ افسرة اف

 أّالا: عالق٘ عله السريٗ اليبْٓ٘ الكامل٘ بعله املغازٖ:

ل افزهري ظؾؿ ادغوزي مـ أؿدم افعؾقم اإلشالمقي ؿوضبًي، يؼق

، وروايي شذم ظؾِؿ ادغوزي ظؾُؿ أخرة وافدكقو»ه(: 124)ت ♫
                                                      

 (.3/297ٓبـ ـثر ) ،( افبدايي وافـفويي1)
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، وتدويـف ذم ظك افتوبعغ، ╚هذا افعؾؿ بدأت مـ فدن افصحوبي 

 ♫ؾفذا زيـ افعوبديـ ظع بـ احلسغ بـ ظع بـ أيب ضوفى 

وِسايوه ـام ُكعَؾُؿ  ♀ــو ُكعَؾُؿ مغوزي افـبل »يؼقل: ه( 93)ت

 .شرآنافسقرَة مـ افؼ

ـًو، يؼقل إشامظقؾ ـب حمؿد  وفؼد تتوبع افسؾُػ ظذ هذا افعؿؾ روايًي وتدوي

ـو مغوِزَي رشقِل اهلل »ه(: 134)ت ♫ـب أيب وؿوص  ـب شعد ـون أيب يعؾ ؿ

ـو -♀ هو ظؾق وِسايوه، ويؼقل: يو َبـَِل هذه مآثُِر آبوئؽؿ ؾال  -ويعدُّ

ـَْرهو  .شتضق عقا ِذ

ويي مـ ادديـي افـبقيي إػ شوئر إمصور، حتك وؿد اكتؼؾً هذه افعـ

 اصتفر أهؾ افشوم بعـويتفؿ هبو.

إذا أردَت احلدٌي افصحقح، واإلشـود »: ♫يؼقل شػقون بـ ظققـي 

اجلقد ؾعؾقؽ بلهؾ ادديـي، وإذا أردَت افـُُّسَؽ ؾعؾقؽ بلهؾ مؽَي، وإذا أردَت 

أراد ادؼوِشَؿ وأْمَر افغزِو وَمـ »: -وذم روايي-شادغوزَي ؾعؾقؽ بلهؾ افشوم

 .شؾعؾقف بلهؾ افشوم

                                                      

 (.1591أخرجف اخلطقى افبغدادي ذم اجلومع ٕخالق افراوي ) (1)

 (.1590خالق افراوي )أخرجف اخلطقى افبغدادي ذم اجلومع ٕ (2)

 (.1/329( توريخ دمشؼ، ٓبـ ظسوـر )3)

 (.330-1/329( توريخ دمشؼ، ٓبـ ظسوـر )4)
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 معيٙ كلن٘ املغازٖ:

وهل مشتؼي ِمـ ؽزا يغزو  -بػتح ادقؿ -مجع َمْغًزى ادغازي لغًة:

ؽزًوا، وأصؾف: ضؾُى افقء وَؿْصُدُه، ومغَزى افؽالم: مؼصُدُه، ومـ 

ن شور إػ ظدوه فؼتوفف ؾؼد ؽزاه، أو ؿصَدُه بوفؼتول، وادغزى مؽو

 افغزو، أو زموكف، أو ؾعؾ افغزو، وافَغَزاُة وادغَزاُة بؿعـك: افغزوة.

وؿد اشتُْعِؿَؾ مصطؾُح ادغوزي مبؽًرا وظـد إوائؾ، وبوفَتَتبُِّع افدؿقِؼ 

 ♀درادهؿ مـف يتضح أهنؿ إكام اشتعؿؾقه ؾقام يتعَؾؼ بوفـبل  

ـ أحداث ـغزو وشرتف وأيومف مع أظدائف: بؾ وربام دو شبؼ مقفَِدُه م

 أيًضو. -افؽعبي وؿصي أصحوب افػقؾ، ومو تال وؾوتف مـ وؿوئِعَ 

ـَ  ويؿؽـ افؼقل: إن هذا آصطالح افقاشع فؾؿغوزي مستعؿؾ زم

ـُ ظبوٍس ♀أصحوب رشقل اهلل  يؼقل: ه( 68)ت ◙، ؾفذا اب

ًُ أفزُم إـوبر مـ أصحوب افـبل  » ؾلشلهلؿ ظـ مغوزي  ♀ــ

 .ش♀رشقل اهلل 

 -ه(:98أو  94ظـف ظبقد اهلل بـ ظتبي بـ مسعقد اددين )تويؼقل 

 .شجيؾُس يقًمو...، ويقًمو فؾؿغوزي -أي: ابـ ظبوس -ـون»

وبعد ؾحص مرويوتف ذم افسرة تبغ أهنو مل تؼتك ظذ افغزوات 

                                                      

 (.2/371) ذم افطبؼوت ابـ شعد أخرجف( 1)

 (.2/368بؼوت )أخرجف ابـ شعد ذم افط( 2)
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. وممو يدل ؾؼط، بؾ تطَرؿً إػ ؾسة افبعثي ومو شبؼفو مـ مؼدموت

فااَم اختك مغوِزَي ه( 218)ت ♫وم ظذ هذا ادعـك أن ابـ هش

ـِ إشحؼ  ؿول ظـ مـفجف ذم آختصور: ه( 151)ت ♫وشرَة اب

ـُ إشحؼ ذم هذا افؽتوب، ممو فقس » ... وتورٌك بعَض مو ذـره اب

ؾقف ِذـر، وٓ كزل ؾقف مـ افؼرآن رء، وفقس  ♀فؾرشقل 

و ذـرُت شبًبو فقء مـ هذا افؽتوب، وٓ تػسًرا فف، وٓ صوهًدا ظؾقف، د

 .شمـ آختصور

، ظذ مثؾف شور ♫وهذا ادـفٍ افذي شور ظؾقف ابـ إشحَؼ 

ُه مقشك بـ ظؼبي  ذم ـتوبف: ادغوزي، وهق ه( 141)ت ♫معوِسُ

مـ أوائؾ مو ُأف َػ ذم ادغوزي، وؿد وَثؼف أهؾ افعؾؿ وأثـقا ظذ مغوزيف، 

ظؾقؽؿ بؿغوزي مقشك بـ »ه(: 179)ت ♫ؾؼول اإلموم موفؽ 

 .شظؼبي: ؾنكف ثؼي

ًْ ظـف يتبغ أهنو مل  وبوفـظر ذم مودة هذا افؽتوب وافؽتى افتل َكؼؾ

 تؼتك ظذ افغزوات ؾحسى، وإكام تتـوول افبعثي وادرحؾي ادؽقي وؽرهو.

                                                      

(، ط جوئزة 297يوِس كقر )ص غ، د.ِخ ثغ وادمر  ( مصودر افسرة افـبقيي بغ ادحد  1)

 ويػ بـ ظبد افعزيز.ك

 (.1/4ٓبـ هشوم ) افـبقيي، ( افسرة2)

 .(1/22)ذم اجلرح و افتعديؾ ابـ أيب حوتؿ أخرجف ( 3)
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ـِ ظؼبَي، ؾؼول:  ؿول مقشك »وؿد كؼؾ افذهبلُّ ظـ مغوزي مقشك ب

ـُ ظؼبي أول مو  -ؾغـوؾقام ب -♀: ـون رشقل اهلل -ذم ادغوزي -ب

 .شرأى أن اهلل أراه رؤيو ذم ادـوم، ؾشَؼ ذفؽ ظؾقف ؾذـرهو خلدجييَ 

ومـ صـقع ابـ إشحؼ وافقاؿدي  وؽرمهو ذم ادمفػوت افتل محؾً 

اشؿ ادغوزي يظفر جؾق و ظـويُي ادمفػغ حتً هذا افعـقاِن بجؿقع مو 

، مـ إرهوصوت مقفده إػ مو بعد وؾوتف ♀يتعَؾؼ بحقوتف 

: بؾ ويتطرؿقن ؾقشؿؾ هذا مو يطؾؼقن ظؾقف ادبتدأ وادبعٌ وادغوزي

أحقوًكو إػ أخبور افسؼقػي واخلؾػوء افثالثي، وإػ افػتـي ذم ظفد ظثامن 

، وبـدرٍة دمووزوا هذا إػ ِذـر ؾتقحوت افبؾدان، وتقاريخ ◙

 .اخلؾػوء وإمراء

ـ افزبر )توفعؾ أول مصـػ محؾ اشؿ ادغوزي هق مو مجعف ظ  ه(94روة ب

، ثؿ جوء ه(124مـ أثور وإخبور، ثؿ وَشَع ذفؽ ورَتبف افزهريُّ )ت
                                                      

 (.1/543فؾذهبل ) ،( توريخ اإلشالم1)

ـِ  صـقعُ  :( ومـ ذفؽ2) حقٌ ؿول:  (،افدرر ذم اختصور ادغوزي وافسر) :ظبد افز ذم ـتوبف اب

ٌِ  رَ ـْ ؾقف ذِ  اختكُت  هذا ـتوٌب » وابتداء كبقتف، وأول أمره ذم  ♀افـبل  مبع

ذفؽ مـ ـتوب مقشك بـ ظؼبي وـتوب ابـ  رشوفتف، ومغوزيف وشرتف ؾقفو... اختكُت 

 (.27افدرر )ص ،شؾقف خًزا فقس مـفام اشحؼ روايي ابـ هشوم وؽره، وربام ذـرُت 

ـِ  اشتطرادُ  :( مـ ذفؽ3) لمقن افعبود ظوئذ افدمشؼل فذـر افػتقحوت حتك وؾوة اد اب

وـون معوًسا فف، اكظر: حمؿد بـ ظوئذ افدمشؼل ومصـػوتف افتورخيقي،  ،ها218ظوم 

 ها.1420، ظوم 25فسـي  ،3د. شؾقامن افسقيؽً، جمؾي افدارة ظدد



   

 حنْ حتدٓد ميَجٕ لعله السريٗ اليبْٓ٘ الكامل٘ 63

ًؾو،  ه(141مقشك بـ ظؼبي )ت بؽتوبف ادستؼؾ  ترتقًبو وتبقيًبو وتكُّ

 (.ادغوزي)ومـ ثَؿ تتوبع ظؾامء افسرة ظذ افتصـقػ حتً هذا افعـقان 

ادغوزي مـ ادشورؿي وِمـ آخِر مـ صـػ ذم افسرة حتً اشؿ 

، ومـ ادغوربي ه(535اإلموم إشامظقؾ افتقؿل ادؾؼى بؼقاِم افسـي )ت

 رمحفؿ اهلل مجقعو. ه(634افؼويض شؾقامن افؽالظل إكدفز )ت

وظؾقف: ؾنن افراجح افصحقح هق أن اشتعامل ادتؼدمغ دصطؾح 

ًٓ ِمـ ِذـر افغزوات وافِّسايو افـبقيي، وأن  ادغوزي ـون أوشع مشؿق

، وظؾَؿ ادغوزي أخصُّ ٓ يصح ذم اصطالح  افؼقل بلن ظؾَؿ افسرة أظؿُّ

كغ ذم هذا افعؾؿ.  ادتؼدمغ اددو 

ـون مصوحًبو ٕوائؾ  ♀ وأن افتقشع ذم ذـر تػوصقؾ حقوتف

ون أصؾ ادعـك افؾغقي فؾؿصطؾح ؿوًسا ظذ  افتصـقػوت ذم ادغوزي، وإنـ 

 افغزو واجلفود.

ـ آضؿئـون إػ أن مصطؾَحِل )ادغوزي وافسر( وأخًرا ؾنكف يؿؽ

 مسادؾون ومـطؾِؼون ظذ ظؾؿ واحد ظـد ادتؼدمغ.

ثؿ ؽؾى ظذ ادتلخريـ افتصـقُػ حتً اشؿ افسرة افـبقيي، وهجر 

افتعبر بودغوزي: إذ صورت ـؾؿي افسرة أكسَى وأؿرَب، ٓ شقام بعد 

توب ابـ إشحؼ صققع وذيقع ـتوب ابـ هشوم افذي اختك ؾقف ـ

، حقٌ شامه افسرة افـبقيي، ظذ أن بدايوت طفقر اشؿ ه(141)ت



 

 حنْ حتدٓد ميَجٕ لعله السريٗ اليبْٓ٘ الكامل٘ 64

 افسرة ـون بنضالق اشؿ )ادغوزي وافسر( ظذ ـتوب ابـ إشحَؼ كػِسِف.

وـام صوظً تسؿقي )ادغوزي( ظـد ادشورؿي، صوع مصطؾح 

ون بؽتى ادشوهد ظـ ـتى ادغوزي. ُ  )افاَؿشوِهد( ظـد ادغوربي، َؾقُعز 

ؽـ يتبؼك أن كؼرر أن افعـويي بجؿع إحداث وافقؿوئع افققمقي ف

رون وادعوسون مـ حترير اددوكي  وترتقبفو ظذ كحق مو اظتؿده ادتلخ 

رة!  افققمقي مل ُيْعَرْف ذم مصـػوت ادغوزي وافسر ادتؼدمي: بؾ وٓ ادتلخ 

ُه ـوَؾًي ممو ؾوت ذم ـتِى افسرة ِذـرُ  ♀ـام أن ِذـر أحقافف 

ذم حرضه وشػره، وَطْعـِِف  ♀ؾؾؿ َيعتـقا بـؼؾ مجقع ؾعؾف 

ًٍ وكطٍؼ، وملـٍؾ  وإؿومتف، وشوئر أحقافف مـ يؼظٍي ومـوٍم، وصؿ

ومؼٍب، ومؾبٍس ومرـٍى، وكحق ذفؽ ممو هق مؼصقُد مـ أراد 

َف ظذ يقمف افؼيِػ  ، اظتامًدا ظذ تدويـ ذفؽ ذم ♀افتعرُّ

 يز بغ افسرة افؽومؾي وبغ ادغوزي.ـتى افسـي وؽرهو، وهذه جفي متو

ًٔا: عالق٘ عله السريٗ اليبْٓ٘ الكامل٘ بالسي٘ ّعله احلدٓح:  ثاى

ظؾؿ احلديٌ ذم جوكى افروايي وافدرايي ؿد اظتـك بوفسرة افـبقيي 

ومرويوهتو، وتبدأ افعالؿي وثقؼًي بقـفام مـ ادعـك افؾغقي  ادسادِف فؾسـي 

 .: بؿعـك: افطريؼي، حمؿقدًة ـوكً أم مذمقمًي -فغيً  -وافسرة: إذ ـالمهو

ـ  - ♫وأمو ذم آصطالح، ؾقؼقل افعالمي مجول افديـ افؼوشؿل  ظ
                                                      

 (.159،155)ص (، خمتور افصحوح13/225( فسون افعرب )1)
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مـ ؿقل أو ؾعؾ أو تؼرير أو  ♀مو أُثَِر ظـ افـبل  : »-تعريػ افسـي

 .شأو شرة شقاء أـوًك ؿبَؾ افبعثي أو بعَدهو -َخْؾؼقي أو ُخُؾؼقي -صػي

ُيقِؿُع افسرَة افـبقيي بتاممفو  ♫افؼوشؿل  وهذا افتعريػ مـ

 داخَؾ ظؾِؿ احلديٌ بتاممف.

بران مـ أهؾ احلديٌ ذم  وهق ذم هذا ادـحك يمـد مو ؿوفف إمومونـ 

وأظامفف مـ وؿوئع أحقافف  ♀جوكى اشتقػوء مو خيصُّ ادصطػك 

 احلديٌ. افؼظقي وافبؼيي، إضوؾي إػ جوكى ادغوزي، وارتبوضفو بعؾؿ

إن »: ه(360)ت ♫اجلوكى إول ؿول افرامفرمزي وظـ 

، ♀ِمـ صلن رشقفف  أصحوب احلديٌ َأثبتقا مو ظظؿ اهلل 

مشوِهَدُه، وَصـَُػقا أظالمف ودٓئؾف، وحَؼُؼقا مـوؿَِى ؾـؼؾقا ذاِئَعُف، ودَوكقا 

 ♀وظَزوا ظـ مجقِع ؾعِؾ افـبل   ظستف، ومآثَِر آبوئف وظشرتف...

، وَطْعـِِف وإؿومتف، وشوئر أحقافف: مـ مـوم ويؼظي، ذم شػره وحرضه

ًٍ وكطؼ، وهنقض وؿعقد، وملـؾ ومؼب،  وإصورة وتكيح، وصؿ

ومؾبس ومرـى، ومو ـون شبقؾف ذم حول افرضو وافسخط، واإلكؽور 

 .شوافؼبقل، حتك افؼالمي مـ طػره مو ـون يصـع هبو

ثقن إػ أمو بوفـسبي فؾؼسؿ افثوين ادتعؾ ؼ بودغوزي ؾؼ د ادمف ادحد 

                                                      

 (.38)ص( ؿقاظد افتحديٌ ذم ؾـقن مصطؾح احلديٌ، جلامل افديـ افؼوشؿل 1)

 .(1ص)( ادحدث افػوصؾ 2)
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دمريد مو صَح مـ مرويوتف ذم أبقاب مستؼَؾي، ضؿـ مصـػوت افسـي، 

أبقاَب ادغوزي افـقَع ه( 405)ت ♫وؿد ظَد احلوـُؿ افـقسوبقريُّ 

ـَ وإربعغ مـ ظؾقم احلديٌ، ؾؼول معرؾُي »: -ذم هذا افـقع -افثوم

مؾقك  وـتبف إػوِسايوه، وبعقثف،  ،♀مغوِزي رشقِل اهلل 

ؾُّ واحد مـ افصحوبي ذم  ، ومو أبذـ  ادؼـغ، ومو يصح مـ ذفؽ ومو يشذُّ

ـ  ـَ ظـ افؼتول، وَم تؾؽ احلروب بغ يديف، وَمـ ثبً، وَمـ هرب، وَمـ َجُب

ـَ بـكتف َر، وَمـ تدَي وَمـ كوَؾَؼ، وـقػ ؿسَؿ رشقُل اهلل  ♀ ـَ

ؼتقِؾ افغـوئَؿ، وَمـ زاد وَمـ كؼص، وـقػ جعؾ َشَؾَى اف ♀

بَغ آثـغ وافثالثِي، وـقػ أؿوم احلدوَد ذم افغؾقل، وهذه أكقاع مـ 

 .شافعؾقم ٓ َيستغـل ظـفو ظوفِاؿٌ 

وإذا ـوكً مرويوُت افؼسؿ إول جوءت متػرؿًي ذم ـتى افسـي، 

تبًعو دقضقظوهتو أو فرواهتو: ومـ ثؿ اؿته افقصقل إفقفو مالزمي 

بع، ؾنن مرويوت افؼسؿ افثوين ُكؼؾً افبحٌ وافطؾى، وافتـؼقى وافتت

ثقن بنؾراد أبقاب  جمؿقظي ومرتبي ظذ حسى وؿقظفو، ومل يؽتِػ ادحد 

ذم  -أيًضو -خوصي بودغوزي افـبقيي ضؿـ مصـػوت افسـي، بؾ أَفػقا

 :-ظذ شبقؾ ادثول -مقضقظوت جزئقي هلو تعؾٌُّؼ هبذا افعؾؿ، ومـ ذفؽ

، ومقضقظف ه(186)تـتوب افسر، ٕيب إشحوق افػزاري  -1
                                                      

 .(320ص)( معرؾي ظؾقم احلديٌ 1)
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 .يتعؾؼ بوفػؼف ادستـبط مـ ادغوزي 

ه(294ـتوب افِّسايو وافبعقث، ٕيب ظبد اهلل حمؿد بـ كك )ت -2
 

، 

 ؾؼط، وؿد ظَد مـفو كقًػو وشبعغ. ♀ومقضقظف ِسايو رشقل اهلل 

، وؿد رَتى ؾقف ه(405ـتوب اإلـؾقؾ، فؾحوـؿ افـقسوبقري )ت -3

 .وظَد ذم ذفؽ زيودًة ظذ ادوئيافبعقَث وافِّسايو افـبقيي، 

ثقن ذم روايي أخبور افسرة بؼقاظد ظؾقم  - وؿد افتزم ادحد 

افروايي ذم افؼبقل وافرد: حقٌ يتعومؾقن مع افسر تعوُمَؾفؿ مع افســ: 

... وـؾ ذفؽ إكام »: ♫إذ إمر ظـدهؿ ـام ؿول افؼويض ظقوض 

وافتـؼر ظـف، يقصؾ إفقف ويعرف بوفتطؾُّى وافروايي، وافبحٌ 

 .شوافتصحقح فف

ـام أهنؿ َكَحقا إػ تؼطقع إحوديٌ وخترجيفو ذم أبقاب خمتؾػي إذ  -

افروايي بعضفو ؿد يتعَؾؼ بودغوزي وافسر، وبعضفو بوفعبودات، وبعضفو 

 بوفبققع وؽر ذفؽ.

ـام افتزمقا روايي إحوديٌ بوٕشوكقد حتك يـتفل اخلز إػ  -

                                                      

   .(78ص)( ـتوب افسرة، فإلموم افػزاري، حتؼقؼ د. ؾوروق محودة 1)

 (.321معرؾي ظؾقم احلديٌ )ص (2)

 .(321ص)( معرؾي ظؾقم احلديٌ 3)

 (.7أصقل افروايي وتؼققد افسامع )ص معرؾي ( اإلدوع إػ4)
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، ╚ؿعف أو صفده مـ افصحوبي ، أو مـ ش♀رشقل اهلل 

 ؾنن وؿع خؾؾ ذم هذا اإلشـود ـون ظَؾي يقَهـ هبو ظـد أهؾ احلديٌ.

وهذه افؼقاظد افثالث ـون هلو أثر ذم مـفٍ ادحدثغ افذيـ ـتبقا 

 ذم افسرة ؾورؿقا بف مـفٍ ادمرخغ وإخبوريغ ممـ ـتبقا افسرة.

افعالؿي وافـسبي بغ وبـوًء ظذ مو شبؼ ؾنذا أردكو أن كخؾص إػ 

 ظؾؿل افسرة افؽومؾي وافسـي: ؾنهنو ؿد تؽقن ظذ ثالثي أؿقال:

 الؼول إول: العؿوم واخلصوص ادطؾق:

، وؿد بون هذا  ؾوفسـي وظؾؿ احلديٌ أظؿُّ مطؾًؼو وافسرة أخصُّ

ادعـك مـ ـالم احلوـؿ افـقسوبقري، ومـ صـقع افبخوري وشوئر 

زي واجلفود وافسر مع بدء افقحل ادحدثغ، حغ جعؾقا ادغو

وافتػسر وادـوؿى وؽرهو مـ افؽتى ضؿـ افصحوح وادسوكقد، 

ُر أحقاَل افـبل  ـُ  ووؿوئع حقوتف. ♀إضوؾًي إػ أبقاب ـثرة َتذ

وهذا ادـحك ذم افعالؿي ؿد يـوَؿُش ؾقؼول: إن افسرة افـبقيي أظؿُّ 

ذم تكؾوتف  ♀ـبل  وأوشُع: ٕهنو تشتؿؾ ظذ ـؾ مو فف تعؾٌُّؼ بوف

وأحقافف افؼظقي وافبؼيي ـوؾي، وهذا يشؿؾ ظبوداتف ومعومالتف 

وظوداتف وؽر ذفؽ، ؾال يشذُّ ظـ هذا ادعـك رء مـ أؿقافف، أو أؾعوفف، 

أو أحقافف، مـ يقم مقفده إػ وؾوتف، ؾفل أوشُع دائرًة مـ أن تؽقن 

 واؿعًي بتاممفو داخَؾ ظؾِؿ احلديٌ بتاممف.
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:الؼول   الثاين: العؿوم واخلصوص الوجفيِّ

إن افسـي ؿد ُتعـَك ذم مقضقظفو بوفعؼوئد وإحؽوم افػؼفقي وكحق 

ذفؽ مـ إبقاب وافؽتى: ؾفل مـ هذا افبوب أظؿُّ مـ افسرة افتل 

ِر ♀تعتـل بـؼؾ أخبور مو ؿبؾ زموكف  ـْ ، وإرهوصوت وٓدتف، وِذ

ورف، ؾفل مـ هذه كسبف افؼيػ، ومو يتصؾ بذفؽ مـ إخبور وادع

 أظؿُّ مـ احلديٌ. -أيًضو -اجلفي

 : ؾبسبى مـ اختالف مقضقَظِل افِعؾؿغ يؼع هذا افتبوـي اجلزئلُّ

ؾوحلدٌي مقضقظف ظؼدي وؾؼفل تؼيعل، وافسرة مقضقظفو تورخيل، ثؿ 

وأحقافف،  ،♀مهو جيتؿعون ذم ذِـر ضرف واشع مـ أؿقافف، وأؾعوفف 

بل ثؿ إن مودة افسـي هل احلدٌي ا ٍ  ♀دـؼقل ظـ اـف وافصحوبي بؿـف

توبي افسرة ظـد ادمرخغ ؿد  مريض معتز ظـد أهؾ افػـ ذم حغ أن مـفٍـ 

ًٓ وروايوٍت وأشوكقَد ؽر مؼبقفي وٓ معتؿدة ظـد ادحدثغ، ظالوًة  يعتؿد أؿقا

دب وافشعر، وتوريخ اددن، وتراجؿ افصحوبي،  تى ٕا ـ  ظذ مصودَر مـ

ٕكسوب، وـتى  افتوريخ افعوم، وؽر ذفؽ. وـتى ا

ـام أن ـتى افسرة تتضؿـ تكؾوٍت وظبوراٍت مـ ممفػقفو تعتؿد 

ظذ اجتفود واشتـبوط ذم ترتقى أحداث أو تقاريخ أو معوجلي ثغرات 

زموكقي، أو شبؽ ؿصي بؿتؿامهتو ممو ٓ يرد ؽوفًبو ذم ـتى احلديٌ افتل 
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 تتعومؾ مع روايوت حديثقي ؾؼط.

وَؿش بلن هذه افػروق إكام هل ذم مـفٍ افؽتوبي وهذا افؼقل ؿد يـ

وافتدويـ، ٓ ذم حؼوئؼ افعؾؿغ، ومو يصدؿون ظؾقف: ؾنن معـك ـقِن ظؾِؿ 

افسرِة ظؾاًم تلرخيق و أكف ُيعـَك بوفستقى افزمـل فؾقؿوئع واحلقادث، افتل 

تشؿؾ اجلوكى افػؼفل وافعؼدي وإخالؿل وافسؾقـل ٕؿقافف وأؾعوفف 

  جيعؾف ؿوًسا ظـ كؼؾ افعؼوئد وإحؽوم افػؼفقي.، وهذا ٓ♀

ٍَ وؿقاظَد خوَصٍي ذم ؿبقل  ومو ُذـَِر ِمـ اختصوص احلديٌ بؿـوه

افروايي واظتامدهو ؾفذا مع افتسؾقؿ بف مل خُيِرْج ـتبًو صؿؾً افضعقَػ 

بلكقاظف مـ ادرشؾ وادـؼطع وؽره ظـ ـقهنو مـ ـتى احلديٌ، وؽويي مو 

ؾقؼبؾ مـفو وُيرد، وهذا جوٍر ذم افسرة ومرويوهتو، ظذ أن مـ  ؾقفو أن ُتـتؼدَ 

مرويوت افسرة مو ٓ تعؾَُّؼ فف بوفعؼقدة وافػؼف، وهذا مو اتػؼ افعؾامء ظذ 

 افتخػقػ ذم ضقابط ؿبقفف.

وأمو مو ُكؼؾ مـ ـقن ـتى افسرة افتورخيقي تتضؿـ اجتفوداِت 

ذفؽ: ؾفذا يعتز َؿْدًرا ممفػقفو ذم افعبورة، وترتقى إحداث، وكحق 

زائًدا ظـ احلديٌ، فؽـف يػقد ذم اظتبور دائرة ظؾؿ افسرة أوشَع مـ 

.  دائرة ظؾؿ احلديٌ، وفقس يدل ظذ افعؿقم واخلصقص افقجفل 
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 الؼول الثالث: التطابق والسادف:

إذا مل يؽـ ِظؾُؿ افسرة افؽومؾي أظَؿ مطؾًؼو مـ ظؾؿ احلديٌ  

قن مطوبًؼو ومرادًؾو هلام، ؾؽام أهنام متطوبؼوِن مـ وافسـي: ؾنكف شقف يؽ

، ؾنن  جفي ادعـك افؾغقي  ؾفام ـذفؽ مـ جفي ادعـك آصطالحل 

ؿبؾ بعثتف داخؾي ذم افسرة ؽر داخؾي ذم  ♀ؿقؾ: إن أخبوره 

... وؿد َيدخؾ ؾقفو بعُض أخبوره ؿبؾ افـبقة، وبعُض »افسـي: ؾوجلقاب 

ـُّثِِف بغور ِحراء، ومثؾ: حسـ شرتف: ٕن شرتف ؿبؾ افـبقة، مثؾ: حت

احلول ُيستػود مـف مو ـون ظؾقف ؿبَؾ افـبقة مـ ـرائؿ إخالق وحموشـ 

إؾعول... ومثؾ: ادعرؾي بلكف ـون أمق و ٓ يؽتى وٓ يؼرأ، وأكف ـون 

معروًؾو بوفصدق وإموكي، وأمثول ذفؽ، ممو ُيستدلُّ بف ظذ أحقافف افتل 

ذم ادعرؾي بـبقتف وصدؿف، ؾفذه إمقر ُيـتػع هبو ذم دٓئؾ تـػع افـوس 

ُر مثُؾ ذفؽ ذم ـتى شرتف... وهذا يدخؾ ـَ  -افـبقة ـثًرا: وهلذا ُيذ

 .شذم مسؿك احلديٌ -أيًضو

ٌن أصقٌؾ فؾبـقي ادعرؾقي فؾحديٌ وافسـي   .ؾامدُة افسرة مؽق 

ًمو  مـ أهؿ  ادؼقموت افتل وظذ افصعقد ادـفجل  تعتز افسرة مؼق 

ٍُ أصقِل احلديٌ ومصطؾحف.  ُيبـَك ظؾقفو مـف

                                                      

 (.64ذم متقن مصطؾح احلديٌ، فؾؼوشؿل )ص ( ؿقاظد افتحدي1ٌ)

 (.494( مصودر افسرة افـبقيي، د.يوِس كقر )ص2)
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وفعؾؿ افسرة أمهقي بوفغي ذم احلديٌ وظؾقمف، ُكْجِؿُؾ ذفؽ ذم 

 افـؼوط افتوفقي:

ِف ظذ افسـد ورجوفف مـ افصحوبي  -1 ُتَعدُّ افسرُة مـ أهؿ شبؾ افتعرُّ

ـ إمهقي بؿؽون ذم معرؾي اتصول اإلشـود مـ ظ╚  دمف.، وهذا م

مـ أهؿ  مؼويقِس كؼِد متقِن افسـي، وافؽشػ ظـ  -أيًضو -وافسرة -2

اخلطل أو افؽذب وافقضع ذم متـ احلديٌ. وـؿ مـ حديٌ ُحِؽَؿ 

 .ظؾقف بوفقضع بسبى جفؾ واضعف بوفتوريخ 

وافسرة ظؾقفو ادعَقُل ذم معرؾي افـوشخ مـ ادـسقخ ذم احلديٌ،  -3

افسخوويـام بَغ احلوؾظ 
 

ٓ  ُيصوُر إفقف بوٓجتفود، وإكام أَن ا فـَْسَخ

 .افتوريخ ُيصوُر إفقف ظـد معرؾي

4-  ٌِ  .وافسرة أهؿُّ مصودِر معرؾِي أشبوِب وروِد احلدي

ؾٌي فِااَم أُوِجَز مـ أحوديٌ افـبل  -5 وافسرة صورحٌي فِااَم أمُجَِؾ، ومػص 

اخلوصي بؿقضقظوت افسرة، وادغوزي، وافػتـ، وؿد  ♀

ٕبقاب َظَقَل  ثًرا ظـد ذح تؾؽ ا  .افشورُح فؾحدٌي افـبقي ظؾقفوـ 

ٌٍ بغ افسرة وافسـي:  وأخًرا: ؾنن احلوجي موَشٌي ْٕن جُيَرى دم

                                                      

 (.2/251)(، 1/413)( يراجع فألمثؾي: ادقضقظوت ٓبـ اجلقزي 1)

 (.4/53( ؾتح ادغقٌ، فؾسخووي )2)

 (.327-326( يراجع فألمثؾي: أشبوب ورود احلديٌ افؼيػ، فؾسققضل، )ص3)

 (.153-8/3) (،519-7/279ي: ؾتح افبوري )( يراجع فألمثؾ4)
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ٌُ ؾقفو ترتقًبو  ♀فتخرَج أيوُمُف  ًِ إحداُث وإحودي وؿد ُرَتب

تورخيقو بؾ وترتى ؾقف أيوت بحسى تلريخ وزمون كزوهلو وافقؿوئع 

فــتفل إػ شرة متؽومؾي  -مو أمؽـ إػ ذفؽ شبقؾ -بطً هبو افتل ارت

بقؿوئعفو، وفقس بلحوديٌ  ♀إجزاء، حُتَؽك ؾقفو شرتف 

 مػَرؿي ظذ أبقاب مقضقظقي، أو ظز دراشوت مقضقظقي أو كقظقي!!.

 ثالًجا: عالق٘ عله السريٗ اليبْٓ٘ الكامل٘ بالتارٓخ:

 اإلظالم بوفقؿً. :-لغة -التاريخ

ٌُ ؾقف ظـ افزمون وأحقافف،  ؾم التاريخ اصطالًحا:وع ظؾؿ ُيبَح

  وظـ أحقال مو يتعؾؼ بف مـ حقٌ تعقغ ذفؽ وتقؿقتف.

 شاإلكسون وافزمون» وموضوعه:

يتـوول إخبوَر واحلقادَث ومو يتعَؾؼ هبو  -ـعؾؿ -وافتوريخ ذم طوهره

ؾ فؾؽوئـوت وذم بوضـف كظٌر وحتؼقؼ وتعؾق»مـ ؿقوم افدول وشؼقضفو، 

ومبودهيو دؿقٌؼ، وظؾٌؿ بؽقػقوت افقؿوئع وأشبوهبو ظؿقٌؼ: ؾفق فذفؽ أصقٌؾ 

، ؾوفتوريخ شذم احلؽؿي وظريٌؼ، وجدير بلن ُيَعَد ذم ظؾقمفو وخؾقٌؼ 

ام  ًٓ وؿًكا،ـ  يتضؿـ حتديًدا زمـق و فؾحقادث وافقؿوئع واحلؼى افزمـقي ضق

                                                      

    (.1/418فؾجقهري ) ،( افصحوح1)

 (.32فؾؽوؾقجل )ص ،( ادختك ذم افتوريخ2)

 (.7افتوريخ، فؾسخووي )ص ( اإلظالن بوفتقبقخ دـ ذمَ 3)

 (.6( مؼدمي ابـ خؾدون )ص4)
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ظز افعصقر ادتعوؿبي، وتػوظؾ يتضؿـ تسجقاًل خلزات اإلكسون افشومؾي 

اإلكسون معفو ذم جموٓت شقوشقي، واجتامظقي، وثؼوؾقي، وحضوريي، ومو 

 يعؼى هذا مـ اشتـبوِط مػوهقَؿ وؿقٍؿ ُيـتَػُع هبو ذم افقاؿع وادستؼبؾ.

ؾؼد  -ذم معـك افسرة -وبـوًء ظذ مو ُذـر، ومو تعورف افعؾامء ظؾقف

 ذهى مجفرٌة مـفؿ إػ أن افسرة 
ِ
افـبقيي ظالؿتفو بوفتوريخ ظالؿي اجلزء

، وأهنو أخصُّ ِمـ ظؾؿ افتوريخ مطؾًؼو.  بوفؽؾ 

ومو مـ صؽ  أن ـتًبو ـثرًة ذم افتوريخ ؿد شؾؽً افسرة ذم مودهتو، 

وهل مو يمرخ فبدء اخلؾقؼي حتك  -وأن مو يسؿك بؽتى افتوريخ افعودل

ًْ  -ظك ممفػ افؽتوب بوفسرة افـبقيي،  -ذم إؽؾى إظؿ   -ؿد ُظـق

 ومصدِر أحداثِفو بوظتبورهو حؼبًي مـ حؼى افتوريخ افعودل.

مـ  -ويذهى بعُض افبوحثغ إػ أن ابـ إشحَؼ هق أوُل َمـ وضع

، بؾ إن موَدَتُف ذم  -ادمرخغ ادسؾؿغ كقاَة مو ُيسَؿك بوفتوريخ افعودل 

، وتلشسً  افسرة افـبقيي هل افتل َتشَؽَؾ مـفو كؿُط افتوريخ افعودل 

 .ظؾقفو بـقُتُف ظـد ادسؾؿغ

 : ومـ أهؿ  مدوكوِت افتوريخ افعودل  أو افتوريِخ اإلشالمل  افعوم 

، ؿول ه(310)ت ♫توريُخ افرشؾ وادؾقك، ٓبـ جرير افطزي 

ـون ثؼًي ذم كؼؾف، وتورخيف أصحُّ »ه(: 681)ت ♫ظـف ابـ خؾؽون 

                                                      

 (.240( مصودر افسرة افـبقيي، د. يوِس كقر )ص1)
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ـون ؿد ُشبؼ ببعض افؽتى افتورخيقي ـتوريخ  وإن شافتقاريخ وأثَبُتفو

، وافتوريخ افؽبر ٓبـ أيب خقثؿي ه(240)ت ♫خؾقػي بـ خقوط 

َظٌي.ه(299)ت ♫  ، ثؿ جوءت ـتٌى بعد افطزي  ـثرٌة ومتـق 

تَِى ذم افسرِة ِمـ هذه افؽتى، وُأظقَد ضبُعُف  ـُ وؿد جرى ؾصُؾ مو 

: ٕمهقتف وتسفقاًل فالض الع ظ  ؾقف.مستؼال 

مبودئ افعؾقم وظالؿوهتو َيذهبقن مـ افبوحثغ ذم  ـثرٍ  ومع ـقنِ 

َٓ أن افسرة افـبقيي  إػ أن افسرَة افـبقَيَي جزٌء وؾرٌع مـ ظؾؿ افتوريخ، إ

افؽومؾي تبدو أظَؿ ذم مودهتو مـ وجف: حقٌ إهنو ٓ تستـد إػ أحداث 

تؼيعقٍي، وظؿؾقٍي  زمـقي مرتبي ؾحسى، وإكام متتدُّ إػ شقوؿوٍت ظؾؿقيٍ 

شقوشقٍي، وتكؾوٍت بؼيٍي، وصامِئَؾ وخصوئَص ودٓئَؾ كبقَيٍي، وؾؼٍف 

!  حضوري  ظؼدي  مـفجل 

وتكؾوتف  ♀ؾفل أظؿُّ مـ جفي اشتؼصوئفو جلؿقع أحقافف 

ومو يستػود وُيستـَبُط ِمـ أداب افـبقيي وافػقائد ادصطػقيي، ـام أن 

ٌَ وأشبوَب اشتؿداَد مودِة افسرِة َيس تقِظُى افؼرآَن وأشبوَب كزوفِِف، واحلدي

تَُى افشامئؾ واخلصوئص وافدٓئؾ وؽرهو. ـُ  وروِدِه، و

ٌُ امتداده افزموين  وادؽوين   مـ  -ـام أن ظؾؿ افتوريخ أظؿُّ ِمـ حق

.  ؽر صؽ 

                                                      

 (.4/191بـ خؾؽون )( وؾقوت إظقون، 1ٓ)
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ّالدالئل: ّاخلصائص  ٘ بالشنائل  ٘ الكامل ٓ ٗ اليْب ٘ عله السري  رابعًا: عالق

ؿ َيعتـل بذـر ادرويوت ذم بقون أوصوف افـبل  افشامئؾ ظؾ

وأخالؿف افؽريؿي، وظوداتف وآدابف اجلؾقؾي، وشؾقـف افشخيص   ،♀

، وهديف وشؿتف ذم مجقع صلكف زوًجو، وأًبو، ؿوئًدا، وجموهًدا،  -اخلوص  وافعوم 

 ظوفااًم، ومعؾاًم، أًخو، وصوحبًو.

تِى أحوديثف  ـُ ثغ شبٌؼ وفؾؿ ♀وافشامئؾ مصـََػٌي ذم  حد 

توُب وهى بـ مـب ف  ـ  وؾضٌؾ ذم افتصـقػ ؾقفو، وِمـ أوائِِؾ مو ُصـ َػ:

توًبو مجع ؾقف افشامئَؾ وأشامه: ه(200)ت ♫ ـ  ، ؾفق أوُل َمـ صـََػ

ذم ه( 270)ت ♫(، ثؿ ظع بـ حمؿد اددائـل ♀)صػي افـبل 

ت♀ـتوبف: )صػي أخالق افـبل   تُِى افشامئِؾ:ـ  ـُ وُب (، وِمـ أصفِر 

 )افشامئؾ افـبقيي واخلصوئص ادصطػقيي(.ه(: 279)ت ♫افسمذي 

ثؿ تتوبعً بعد ذفؽ ـتٌى ـثرٌة ـؽتوِب )افشػو( فؾؼويض ظقوض 

، وـتوب: )افقؾو بتعريػ ؾضوئؾ ادصطػك( ٓبـ ه(544)ت ♫

، وـتوب: )افشامئؾ افؼيػي( فؾسققضل ه(597)ت ♫اجلقزي 

 ه(.911)ت ♫

ع مشسـًي بغ ظؾؿ احلديٌ افؼيػ وهذه افؽتى ذم افشامئؾ تؼ

مـ جفي، وظؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي مـ جفي أخرى، وهل جزء ِمـ 

 ـؾقفام، وظالؿتفام اخلصقص وافعؿقم ادطؾؼ مع افعؾؿغ.

وأَمو اخلصوئص ؾفق: افعؾُؿ افذي َيعتـل بذـر مو تػَرَد بف افـبلُّ 
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افـبقة بف،  ظـ ؽره، شقاًء ظـ إخقاكف إكبقوء، مثؾ: ختؿ ♀

وفزيودة ظذ أربِع أو ظذ صعقد إحؽوم  افتل اختَص هبو دون شوئر أمتف،ـ 

مؿ، مثؾ: ِحؾُّ افغـقؿِي هلو، وأهنو  ًْ بف أَُمتُُف دون شوئر ٕا زوجوٍت، أو مو اختَص

مؿ، وكحق ذفؽ. ـ شبؼفو مـ ٕا  صوهدٌة ظذ م

ـتوب: ) ًْ بوخلصوئص:  ـِق ؽويي افسقل ذم ومـ أهؿ تؾؽ ادصـػوت افتل ُظ

ـ ♀خصوئص افرشقل  ٓـب ادؾؼ  ، وهق مقَجٌز مؼَسٌؿ ه(804)ت( 

 ظذ أشوس ؾؼفل.

)ـػويي افطوفى افؾبقى  ه(911)ت ♫ومـفو: ـتوب افسققضل 

 ذم خصوئص احلبقى(، وادعروف بوشؿ: )اخلصوئص افؽزى(.

و بغ ظؾقم احلديٌ  -أيًضو -وظؾؿ اخلصوئص ـً يؼع مشس

 َتَصَؾ بعؾؿ افػؼف وإحؽوم بسبٍى.وافسرة، ورَبام ا

وأمو ظؾؿ افدٓئؾ ؾفق ظؾُؿ ظالموِت افـبقِة وآيوِت صدِق افرشقِل 

، وهق: ظؾؿ يتضؿـ افبشوراِت بـبقتف مـ افؽتى افسوبؼي، ومو ♀

ْهبون مـ أمورات زموكف، وظالموت مؽوكف، ومو ورد  َأخز بف افُؽَفون وافرُّ

 .♀ذم زموكف، وبعد زموكف  ظذ فسوكف مـ ادغقبوت افتل حدثً

، ه(301)ت ♫ومـ أهؿ ـتى افدٓئؾ: )دٓئؾ افـبقة( فؾػريويب 

، ومـفو: )دٓئؾ افـبقة ه(450)ت ♫ومـفو: )أظالم افـبقة( فؾاموردي 

، وهق ه(458)ت ♫ومعرؾي أحقال صوحى افؼيعي( فؾبقفؼل 

 أوشعفو وأصؿؾفو وأؽزرهو مودًة.
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ذم ـتى احلديٌ وافسرة،  وافدٓئؾ ـعؾؿ كجده مبثقَث ادودةِ 

ظذ  -وهق -أيًضو -ورَبام اتصؾ بعؾؿ افعؼقدة وـتوب افـبقات بسبٍى 

 ـسوبؼقف أخصُّ ِمـ ظؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي! -ـؾ  حولٍ 

وأخًرا ؾنن صػقة افؽالم ذم هذا ادبحٌ افذي يـوؿش ظالؿي ظؾؿ 

ٓ يتؿسؽ بوظتبور افسرة افـبقيي افؽومؾي بعؾؿ ادغوزي وؽرهو أن صوحبف 

ظؾؿ افسرة افؽومؾي ظؾاًم مستؼال ظـ ادغوزي وافسرة، بؼدر مو يتؿسؽ 

توبي ظؾؿ افسرة ومـفجقي ظرضفو بام يؼقؿ احلجي  بتجديد حؼقؼل ذم ضريؼيـ 

امٓتف، ودمؾقي  ♀ظذ اخلؾؼ، ويعظ ؿ ؿدر كبقـو ادصطػك  بنطفورـ 

احلؼ، وشبقؾ افدظقة إػ اهلل  بقـوتف مـ حقوتف فتؽقن مػتوح هدايي اخلؾؼ إػ

 ظذ بصرة، ومـفوج احلضورة افراصدة افذي ترومف افبؼيي.
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 اضتُداد عًِ ايطرية ايٓبوية ايهاًَة
 

ا،  َيستِؿدُّ ظؾُؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي موَدَتُف ِمـ َمِعٍغ َثِري  جد 

قٌ إكف يعتز صديِد اخلصقبي، متـقِع إصقل وافرواؾد وادقارد: بح

ًٓ بغره.  مـ أـثر افعؾقم افشارظقي اشتؿداًدا واتصو

 وؾقام يع ظرٌض دقارد ظؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي:

 أّالا: القرآٌ الكرٓه:

افؼرآن افؽريؿ هق احلؼ ادطؾؼ وهق اخلز افصودق ادحػقظ، 

ؾوحلؼقؼي افتورخيقي افتل يؼررهو افؼرآن هل افتل ٓ يعقزهو ذم ذاهتو 

 رهون! ؾفل حؼقؼي مطؾؼي ؿطعقي افثبقت ٓ حموفف.ب

ث ظـ كبقـو  وؿد أؾرد افؼرآن افؽريؿ ؿساًم ـبًرا مـ آيوتف حيد 

وصخصف وصامئؾف وأوصوؾف، ـام تـوول ضرًؾو مـ أحداث  ♀

حقوتف ؿبؾ افبعثي وبعدهو، وؿدم صقرًة ـومؾي فؾؿجتؿع اجلوهع ديـق و 

و واجتامظق و، وؾَصؾ ذم ـثر مـ ادغوزي افـبقيي، وتـوول  واؿتصودي 

وأظداَء دظقتف، ممـ خوفػقه ذم أصؾ ديـف مـ  ♀خصقَم افـبل  

ادشارـغ، وأهؾ افؽتوب، وظرض جلداهلؿ افػؽري  وحمووٓهتؿ فؾـقِؾ 
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.ـام حتدث ظـ ادـوؾؼغ وؾضح ِسائرهؿ ذم ♀ِمـ افـبل  

 مقاضع ـثرة.

أحداِث افسرِة مـ أمهفو: ومتقز افؼرآُن بؿؿقزاٍت ظديدة ذم ظرِض 

 مو يليت:

 الصحة والصدق والثبوت: -1

 ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ظـ افؼرآن: ؿول اهلل تعوػ 

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: -أيًضو -، وؿول[42]ؾصؾً:

: ؾفق [105]اإلِساء: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: -أيًضو -، وؿول[9]احلجر:

 .و بوفؼبقلأوثُؼ مصودِر افسرِة وافتوريخ وأثبتفو ظذ اإلضالق وأوٓه

 اكػراده بتصوير إحداث بوصف الرسائر والضامئر:-2

ؾؼد اكػرد افؼرآن بحؽويِي مو ذم افؼؾقب وافبقاضـ، وذِح حوفِي 

ِر مو ذم ضقيتف وِسيرتف مـ ادشوظر. ♀افـبل   ـْ  وأصحوبف، وِذ

ڃ ڃ چ چ ﴿: -♀فـبق ِف  -ؾتورة يؼقل اهلل تعوػ

 :-♀فـبقف  -تعوػ وتورًة يؼقل .[37]إحزاب: ﴾چ چ

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿

  .[6]افؽفػ:

ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿وتورًة يصقر حول أصحوبف، ؾقؼقل تعوػ: 
                                                      

 (.13ص)صفبي  دحؿد أيب ،افؽتوب وافسـي ءقض ظذ( افسرة افـبقيي 1)
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ڑ ک ﴿، وأخرى يؼقل هلؿ: [187]افبؼرة: ﴾ٿ ٿ

، [5]إكػول: ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

، [7]إكػول:﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿ويؼقل: 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ويؼقل: 

ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ُث ظـ خػويو كػقس أظدائف، [152ظؿران: ]آل ﴾ڳ ڳ : بؾ وحُيَد 

ۅ ۅ ﴿ويؼقل:  ،[9]افؼؾؿ: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿ؾقؼقل: 

ائ ائ ەئ ەئ وئ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

 .[15-14]احلجر: ﴾وئ ۇئ ۇئ

 اإلجياز مع الدقة واإلعجاز: -3

فؼد واـى افؼرآن افؽريؿ مراحؾ افسرة افـبقيي ـوؾًي، وشؾط 

، واإلجيوِز ؽِر  ظؾقفو أضقاء ـوصػي، ظذ وجف مـ افتػصقِؾ ؽِر ادؿؾ 

، وافسـقز ظذ دؿوئَؼ ووؿوئَع مفَؿٍي، واإلصورة إػ مقضع افػوئدة  ادخؾ 

ؿٍي ذم مـفو وافعزة، واإلظراض ظـ تػوصقَؾ ٓ ؾوئدَة ِمـ ِذـرهو، مع د

وصِػ مو ُيقَصُػ وتصقيِر مو وؿع مـ إحداث ادمثرة، ـؼقفف تعوػ: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿

ڳ ڳ ڳ  ک ک گ گ گ گ

فقس ظذ ﴿، وؿقفف تعوػ: [11-10]إحزاب: ﴾ڳ ڱ ڱ
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ افضعػوء وٓ ظذ ادرىض وٓ 

ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ 

 .[91]افتقبي: ﴾ھ

 :♀ لـبيِّ العـاية بشخص ا -4

 ♀وتؾؽ افعـويي بوديي ذم أيوت افتل تـووفً مؼوَم افـبل  

وؾضوئَؾُف، وخصوئَصُف وصامئَؾُف، ومعجزاتِِف، وارتبوَضُف بنخقاكف افـبقغ 

ظؾقفؿ افصالة وافسالم، وأكف امتداُد مقـِبِفؿ، وختوُم شرهِتِؿ، ؾال َؽْرَو 

 خطقاتف.أن يعتـَل افقحل بتسديده، وأن يلخذ بقده ويـؼؾ 

توَب شرٍة ذاتقي أو  ومع مو ُذـَِر ِمـ خصوئَص ؾوفؼرآن افؽريؿ فقسـ 

، وإكام هق مستقِظٌى فؽثر مـ أحداثفو ♀توريٍخ صخيص  فؾـبل 

، وذفؽ بحسى اتصوهلو بؿفؿي ♀ ومضومقـفو ادتعؾ َؼِي بحقوتف

 .افؼرآن افعظقؿ، واهلدايي فؾتل هل أؿقم

ًٔا: علْو القرآٌ الكرٓه:   ثاى

ثرة متعددة، ظذ رأشفو: ظؾؿ افتػسر، وهق ؽويي  يتصؾ بوفؼرآن ظؾقمـ 

 ذم إمهقي إلدراك معوين افؽتوب افعزيز وافقصقل إػ مرامقف ومغوزيف.

ؾ مو ؾقف مـ  ُ افؼرآَن هق افؼرآُن كػُسُف! وأهؿ مو ُيػص  وأول مو ُيَػِّس 

ُص مو ؾق ف مـ ظؿقم هق افؼرآُن جمؿؾ، أو ُيَؼق ُد مو ؾقف مـ مطؾٍؼ، أو خيص 
                                                      

 (.48صد. أـرم ضقوء افعؿري ) ،افصحقحي( افسرة افـبقيي 1)
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، ثؿ افصحوبي ♀كػُسف، ثؿ مرويوُت افتػسر ادلثقرة ظـ افـبل 

وـتُى افتػسر بودلثقر زاخرٌة بؿرويوِت  ،ôوافتوبعغ  ،╚

رجوِٓت افسرة ورواهتو ادعتزيـ، ومـ أهؿ تؾؽ افؽتى: تػسر ابـ 

 جرير افطزي، وابـ أيب حوتؿ افرازي، وؽرمهو.

ؾقم ذم معرؾي افسرة: ظؾؿ أشبوب افـزول: وذفؽ ومـ أهؿ تؾؽ افع

ٓهتامم افعؾؿ بلحقال كزول افقحل وتقؿقتوتف افزموكقي وادؽوكقي، وفعؾامء 

 افسرة اظتـوٌء بلشبوب افـزول فؽقهنو جزًءا مـ توريخ افرشوفي افـبقيي.

وأخطل َمـ زظؿ أكف »: -ذم ؾوئدة ذفؽ افعؾؿِ  -وهلذا قال الزركم  

 .شتف جلريوكف جمَرى افتوريخٓ ضوِئَؾ حت

ـتوب تػسر  زول، وـام مل خَيُْؾ  ـتوٌب حديثلٌّ ِمـ ذـِر أشبوب اـف ومل خَيُْؾ 

ٓإ أن ظدًدا مـ افعؾامء أؾردوهو بوفتصـقػ ؿدياًم وحديثًو، ومـ أصفرهو: مـفو، 

زول فؾقاحدي  شبوب ه(468)ت ♫أشبوُب اـف ، وافعجوُب ذم بقون ٕا

 وؽرهو. ،ه(852)ت ♫فؾعسؼالين 

ومـ افعؾقم افـوؾعي ذم افسرة: ظؾؿ افـوشخ وادـسقخ: وذفؽ 

، ومتققز افـوشخ ٓظتامده ظذ افـؼؾ وافتوريخ، دون افرأِي وآجتفودِ 

وادـسقخ مـ أيوت يتطؾى بحًثو دؿقًؼو وإدوًمو ـبًرا بوفظرف افتورخيل  

                                                      

 (.1/22) ـقر( افزهون، فؾز1)

 (.3/81فؾسققضل ) ،م افؼرآنقتؼون ذم ظؾ( اإل2)
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ًبو ذم افـوشخ ادرتبط بتؾؽ أيوت، وؿد وضع أحد رواِد افسرة ـتو

، وؿد تقاترت ظـويي ه(123)توادـسقخ، وهق اإلموم افزهريُّ 

ُؿ هذا ادعـك افعـويُي  ╚افصحوبي  ؾَؿـ بعَدهؿ هبذا افعؾؿ، وممو ُيتؿ 

، يؼقل ظع  واهلل مو كزفً آيي إٓ وؿد »: ◙بعؾؿ ادؽل  واددين 

ًْ ظؾؿً ؾقام أُ  و م»: ◙، وؿول ابـ مسعقد شكزفً، وأيـ أكزف

 ًْ  .شُأكزفً شقرٌة مـ ـتوب اهلل إٓ أكو أظؾُؿ أيـ كزَف

ًُ أفزُم إـوبَر مـ أصحوب »: ◙ويؼقل ابـ ظبوس  ــ

ـَ  ♀رشقل اهلل  ًُ أشلُل ُأيَبَ ب مـ ادفوجريـ وإكصور، ؾجعؾ

ظام كزل مـ افؼرآن  -وـون مـ افراشخغ ذم افعؾؿ -ـعٍى يقًمو

 .شون شقرة وشوئرهو بؿؽيبودديـي، ؾؼول: كزل هبو شبع وظشار

بقضِع مصـٍَػ ؾقف بعـقان: تـزيؾ  -أيًضو -وؿد ُظـَِل افزهريُّ 

 .افؼرآن بؿؽي وادديـي

بجقاكَى دؿقؼٍي مـ معرؾي افـفوري  وافؾقع  مـ  ôـام اظتـقا 

.  افؼرآن افؽريؿ، بعد ظـويتفؿ بودؽل  واددين  مـف، وافَسػري  واحلرضي 

                                                      

 (.68 -1/67) أخرجف أبق كعقؿ ذم احلؾقي( 1)

 .(5002افبخوري ) خرجفأ (2)

 .(2/371)أخرجف ابـ شعد ذم افطبؼوت ( 3)

 .م1988 -ها1408ظوم  ،حوتؿ افضومـ، ممشسي افرشوفي، بروت :ؼ بتحؼقؼ( كُ 4)
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يتضح أن افتػسر وظؾقم افؼرآن ذات ؾوئدة مفؿي  وهبذا افعرض

ذم إمداد افسرة افـبقيي بتػوصقَؾ دؿقؼٍي، وؽـقٍي بودودة افتورخيقي فؾسرة 

افـبقيي، وهذا مـ حقٌ وؾرِة ادودة افتورخيقي وأمهقتفو، أَمو مـ حقٌ 

تؼقيِؿ مودِة افسرِة افتل حقهتو ـتُى افتػسر وظؾقم افؼرآن ؾعـفو يؼقل 

مقن ذم ذفؽ وأوظقا، إٓ أن ـتبفؿ »: ♫ـ خؾدون اب وؿد مجع ادتؼد 

ٌَ وافسؿَغ، وادؼبقَل وادردودَ  ، وادعَقُل شومـؼقٓهتؿ تشؿؾ افغ

مو صَح مـفو ٓ مو  -ٓ شقام ظـد اختالف افروايوت وتضورهبو -ظؾقف

 َضُعَػ، ومو ثبً ٓ مو مل يثبً.

 حُ ّعلْمُ:ثالًجا: احلدٓح اليبْٖ الشرٓف ّشرّ

تؼدم أن افعالؿي وثقؼي بغ افسرة واحلديٌ، وأكف ذم مصطؾح 

ثغ ؿد ُتعتز افسرُة جزًءا ٓ يتجزأ مـ احلديٌ افـبقي    .بعض ادحد 

ادغويرُة أو افعؿقُم واخلصقُص  -فسبٍى أو َٔخرَ  -ؾنذا اختِرَ 

ي مـ جفي وافقجفَقوِن بغ احلديٌ وافسـي مـ جفي، وبغ افسرة افـبقي

ِمـ أهؿ  وأوػ مقارد  -وٓ بد -أخرى: ؾنن ظؾؿ احلديٌ وافسـي

ل ـتوبف: اجلومَع »افسرة ومصودرهو  ورحؿ اهلُل افبخورَي افذي ُيسؿ 

ادسـَد افصحقَح ادختَك مـ أمقر رشقل اهلل وشــف وأيومف، ؾػقف أمقُر 

                                                      

 .(1/554)ابـ خؾدون  توريخ( 1)

 (.27صفبي )ص دحؿد أيب ،ضقء افؽتوب وافسـي ظذ( افسرة افـبقيي 2)
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مـ ؿقفف، وؾعؾف، وتؼرير أؾعول أصحوبف  ♀رشقِل اهلل 

قت، وؾقف ـذفؽ: ِذـُر أيومف، ومو حدث ذم ظؿره افشاريػ، بوفسؽ

معؾقموت مـ  -أيًضو -مـ أحقال ادسؾؿغ أو افعرب، بؾ -ؾؼط -ٓ

 .شافبالد ادجوورة، مثؾ: احلبشي وافروم وؾورس وؽرهو

ٌَ وافتوريَخ ذم موَدهتو، ؾفل  وهذا يدل ظذ أن افسرة تشؿؾ احلدي

توريخ، وظـد بعضفؿ مـ ؾروع ظؾؿ ظـد بعض ادحؼؼغ مـ ؾروع اف

احلديٌ، وإن ذهى آَخرون إػ أن احلديٌ وافسرة مسادؾون مـ 

حقٌ افعؿقم وافشؿقل، وإن اختؾػو ذم مـفٍ افتلفقػ وافتدويـ، 

 .وضريؼي افتصـقػ وافتبقيى

 
ِ
وبوفـظر إػ مودة بعض ـتى احلديٌ يتحؼؼ افبوحٌ مـ َؽـوء

ومتقكف، وِصحوحف، وجقامعف، ومسوكديف، موَدِة افسرة ذم ظؾؿ احلديٌ 

ومقَضآتف، ومستدَرـوتف، ومستخرجوتف، وأجزائف، وشــف، ومعومجف، 

!
ٍ
 ظذ حد  شقاء

افذي ُيستسَؼك بؼراءتف  -ؾؽتوب افبخوري: اجلومع افصحقح

مـ  دُ قرِ يُ  -اإلشالم مو ؾقف أهُؾ  يؿبقفف وصحافغامُم، وافذي أمجع ظذ 

ٌغ ٓ َيـُضُى مـ مودة افسرة، ويؽػل ؽتى وإبقاب مو هق َمعِ اف

                                                      

 (.19: ص)حمؿد محقد اهلل  :شحؼ، حتؼقؼإ( مـ مؼدمي شرة ابـ 1)

 (.75-71ص)ظبد افرزاق اهلرموس . ( مصودر افسرة افـبقيي، د2)
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إلدراك ذفؽ أدكك مطوفعٍي ٕبقابف وؾصقفف، وصحقح مسؾؿ بـ 

ذم هذا ادضامر مع زيوداٍت وممقزاٍت ذم ِسد  -صـق افبخوري -احلجوج

افروايوت، مع اؿتصور ظذ افصحقح ادجَرِد مـ أؿقال افصحوبي، 

 افتسعي ادشفقرة. وؾتووي افتوبعغ، ثؿ تليت بعدمهو شوئر افؽتى

ذم  -ؽوفبًو -ومودة افسرة احلديثقي تعتؿد اإلشـود، وهذا مو ٓ يقجد

ثغ ؾؼد أَدُوا إموكيَ   -ظذ وجففو -مودة افسرة افتورخيقي، ؾرِحَؿ اهلل ادحد 

 بـؼؾ إشوكقد حمؽقًمو ظؾقفو تورًة، ومسوـًي دـ يؿقزهو تورًة أخرى.

ٌُ افتصـقػ وافتلفقػ، ومودة افسرة احلديثقي متـقظ ٍِ ِمـ حق ُي ادـوه

ؾتورًة تليت افروايوُت ظذ أشامء افصحوبي وافصحوبقوت، وأخرى تقضع 

 بستقى افػؼف ذم ادقضقظوت، وفؽؾ  ضريؼٍي خصوئُص وممقزاٌت.

مودة معتـقي بقصػ اهلدي افـبقي  وفؽـ ظذ  -بعد ذفؽ -وهل

فو بحسى تتوبع ؽر جفي آشتؼصوء ذم ترتقى إحداث وتصـقػ

 وؿقظفو، وهق مو متتوز بف ـتُى افسرِة ؽوفًبو.

وبوجلؿع بغ مصدرِي افقحل ذم تدويـ افسرة افـبقيي تتحؼؼ 

مصوفُح مرظقٌي مـ حتديد اإلضور افعوم، واكضبوط شقوق افروايي 

إضوؾًي إػ مـفٍ  -افتورخيقي، وبوفعـويي بوهلدي وافَسؿً افـبقي  

دمتؿع اجلقاكى افثؼوؾقي، وآجتامظقي،  -وة بلِسهواإلشالم ذم إدارة احلق

وافسقوشقي، وآؿتصوديي، إػ اجلوكى افديـل واإليامين ذم حقوة خر 
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افزيي، ؾتجتؿع أوصول افسرة افـبقيي كزاًشو ييضء ديوجَر احلقوة، 

ُم افؼدوَة ٕجقول إمي: مو امتدت هبؿ ظذ إرِض احلقوُة.  ويؼد 

 افسرة افـبقيي ديٌ راؾًدا أصقاًل ذم مودةوـام ـون ظؾؿ احل

ٍِ  -أيًضو -ومقاردهو: ؾنن ظؾؿ افسرة افـبقيي ـون أحَد أهؿ  أدواِت مـف

ٌِ ومصطؾِحِف افتل ُيَعَقُل ظؾقفو ذم افتؿققز بغ ادؼبقِل  أصقِل احلدي

 وادردوِد مـ إحوديٌ وافروايوت ظذ صعقد افسـد وادتـ.

ـ مـ أ -وؿد شوق افعؾامء ٌِ وتقهقـف مو اشتػودوه م شبوِب إظالِل احلدي

ٕثر ذم كؼِد إشوكقد  -افسرة افؼرآكقي وافـبقيي افؼطعقي ون فف أـُز ا ـ  مو

 .مًعو وادروَيوت

وٓ صَؽ أن ظؾاًم ـعؾؿ أشبوب ورود احلديٌ يؼػ جـًبو إػ جـى 

افقؿوئع  مع ظؾؿ أشبوب افـزول ذم أيوت افؼرآكقي، ذم بقون أمهقي معرؾي

بؾ إن افسرة افـبقيي خوصي  -ؿرآًكو وشـي -وإحداث ادرتبطي بوفقحل

 .هل ادرجع ذم بقون ومعرؾي أشبوب ورود احلديٌ افـبقي افؼيػ

ٔثور:  حودٌي وا ومثؾ هذا افؼقل يتلَتك ذم ظؾؿ افـوشخ وادـسقخ مـ ٕا

ٓ يصور إفقف بوٓجتفود، وإكام يصور إفقف ظـد م  .عرؾي افتوريخإذ افـسخ 

                                                      

 (.2/251) ٓبـ اجلقزيضقظوت ق: اد-ظذ شبقؾ ادثول -( يراجع1)

 كد. حيق :بتحؼقؼ ،فؾسققضل ،: أشبوب ورود احلديٌ-ظذ شبقؾ ادثول -( يراجع2)

 (.327-326ص)دار افقؾوء، ط: إشامظقؾ، 

 (.4/53ؾتح ادغقٌ، فؾسخووي ) (3)
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ـِ  -ـام أن افسرة بؿرويوهتو وـتبفو ادستؼَؾي ـؿرويوِت ظروَة ب

افزبر، وابـ صفوب افزهري، ومقشك بـ ظؼبي، وابـ اشحوق، 

بعد افؼرآن  -ُتعَتَزُ ادعَقَل إهؿَ  -وافقاؿدي، وافطزي، وؽرهؿ

 .ذم ذح ادرويوت ادتعؾؼي بوفسرة ذم ـتى احلديٌ -وافسـي

ِّٕ العاوِّ ّتارٓخ املدٌ ِّٕ ّاإلسالم  :رابًعا: عله التارِٓخ العامل

ؿبؾ اإلشالم وبعد  -ـتى تـووفً افتوريِخ افعودل  فألمؿ

ضرًؾو مـ أحداث افسرة افـبقيي بقء مـ افبقون ومجع  -اإلشالم

ادعؾقموت، وؽوفًبو مو بدأت تؾؽ افؽتُى اجلومعُي ببدء اخلؾقؼي، واكتفً 

 ِػفو، وهل ظذ هذا افـحق ـتٌى دَمَؿُع بغ افسرة وافتوريخ.بزمـ ممف  

ـقي مزيد  ًْ هذه افػسة افزم ـتبفو مسؾؿقن أَْوَف ـتى افتوريخ افعوم  افتل  و

ـويٍي وبقوٍن.  ظ

توريخ إمؿ وافرشؾ »: -ظـد ادسؾؿغ -وِمن أصفر تؾك الؽتب

ٌث ه(310)تفإلموم ابـ جرير افطزي  شوادؾقك ؾؼقٌف، ، وهق حمد 

، وـتوبف جومٌع فِااَم صَح مـ إخبور ومو ثبً، ومو فقس  ٌ وجمتِفٌد مػِّس 

ـذفؽ: فذا ؾفق بحوجي فتحؼقٍؼ وتدؿقٍؼ ِمـ أهؾ آختصوِص 

 .احلديثل  

                                                      

 (.7/279،519افبوري ) ؾتح: -ظذ شبقؾ ادثول -( يراجع1)

 (.129-128مصودر افسرة افـبقيي وتؼقيؿفو، د. ؾوروق محودة )ص( 2)
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 ه(240)تتوريخ خؾقػي بـ خقوط  :-أيًضا -وِمن تؾك الؽتِب 

ـتى ظـ افسرة ؾصاًل وؿد بدأه   ؿصًرا ذم بوفؽالم ظذ افتوريخ اهلجري، ثؿ 

 كحق اخلؿسغ صػحي.

، وافتوريخ ه(256)تافتوريخ افؽبر فؾبخوري  :-كذلك -ومـفا

، وافبدايي وافـفويي ٓبـ ـثر ه(279)تافؽبر ٓبـ أيب خقثؿي 

، وؽرهو ممو َيْرِوي ه(748)ت، وتوريخ اإلشالم فؾذهبل ه(774)ت

ـَ وافضعقَػ بلكقاظف  .افصحقَح واحلس

اددن َؾقُؼصد هبو توريخ احلرمغ افؼيػغ )مؽي وأمو ـتى توريخ 

وادديـي( ومو ورد ؾقفام مـ أخبور وآثور، وؿد ُظـَِل ادسؾؿقن بتوريخ 

ادديـتغ: فِااَم هلام مـ مؽوكي ذظقي خوصي، ؾفام احلرموِن افؼيػوِن، 

 ومتـََزُل افقحِل وافؼرآِن، ومؽُي ِؿبؾُي ادسؾؿغ، وادديـُي مفوجُر افـبل  

 افؽريِؿ، وؾقفام ُجؾُّ أحداث افسرة ادؼؾي.

ؾال ظجَى أْن َأَفَػ ادسؾؿقن ذم تورخيفام ؿبؾ اإلشالم وبعده، 

 ومن أهم تؾك ادملػات:

 .ه(207أخبور مؽي، فؾقاؿدي  )ت -

 .ه(250أخبور مؽي، فألزرؿل  )ت -

 .ه(246توريخ ادديـي، فؾحسـ بـ خؾػ افقاشطل  )ت -
                                                      

 (.39-37افسرة افـبقيي ذم ضقء ادصودر إصؾقي، د. مفدي رزق اهلل )ص( 1)
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 .ه(262بـ صبي )تأخبور ادديـي، فعؿر  -

ؾضوئؾ مؽي ادؽرمي، وؾضوئؾ ادديـي ادـقرة، وـالمهو  -

ِث مؽَي )ت ، وأؽؾى تؾؽ ادمفػوت ه(308فؾؿػضؾ اجلـدي، حمد 

 .مطبقظٌي وحمَؼؼيٌ 

 .ه(643توريخ مؽي ومو جوء ؾقفو مـ أثور، ٓبـ افـجور )ت -

 وؿد كظؿً مـظقموت ذم تورخيفام وؾضؾفام مًعو.

تفو مدًدا مفام  فؾبوحثغ ذم افسرة، وتوريخ احلجوز وهل متثؾ بجؿؾ

 ؿبؾ اإلشالم وبعده.

 :╚ خامًسا: علْو الطبقات ّتراجه الصحاب٘

 ♀فعؾقم افطبؼوت وافساجؿ وإكسوب فصحوبي افـبل  

أثُرَهو ذم إمداد افسرة برواؾد معؾقموت ُتثري مصودَر افسرة افـبقيي 

ٌُ إَن مـوِؿَى افصح وبي وذيَػ مآثِِرهؿ هل بوٓرتبوط افؽومؾي: حق

 .♥بوإلشالم وكبق ِف 

وـثًرا مو تليت ـثر مـ تػوصقؾ افقؿوئع افـبقيي ذم شقوق مو ُيرَوى 

ظـ افصحويب وشرتف، وتوريخ إشالمف، وككتف فديـف وكبقف، ومو وؿع 

ُحفو، أو  ُد معؾقموِت افسرة، أو تقض  ـ  فف ذم أثـوء حقوتف مـ أحداث تم
                                                      

وافسرة (، 75 -74ص)عد ادرصػل ش .د ،مـوهٍ ادمفػغ ذم افسرة افـبقيي (1)

 ( .36-35افـبقيي ذم ضقء ادصودر إصؾقي، د. مفدي رزق اهلل )ص
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ُدهو، أو ُتـَب ُف ظذ أمٍر مـفو، وهذه افػقائد ٓ ُيستغـَك ظـفو حَغ ُيراُد ُتَؼق  

 ♀فؾسرة افؽومؾي أن ُتؽَتَى، وأن ُتسَبَؽ ؾقفو مقاؿُػ افـبل  

 وأصحوبف معف رضقان اهلل ظؾقفؿ.

 :╚ التي ُعـِقْت بالصحابة ومن أهم كتب الطبؼات والساجم

، وؿد أـثر ه(207افطبؼوت، دحؿد بـ ظؿر افقاؿدي  )ت -

 .حمؿد بـ شعد افـؼَؾ ظـفو ذم ـتوب افطبؼوت افؽزى

 .ه(207افطبؼوت، فؾفقثؿ بـ َظِدي  )ت -

 .ه(230افطبؼوت افؽزى، دحؿد بـ شعد )ت -

                                                      

 (.128افػفرشً، ٓبـ افـديؿ )ص( 1)

  (.129افػفرشً، ٓبـ افـديؿ )ص (2)

-م1904أول َمـ كؼه هق ادستؼق إدوين )شوخوو( وتالمذتف، مو بغ ) (3)

بعي دار صودر ذم بروت، وضبعي دار افتحرير م(، وظـ هذه افطبعي كؼؾً ض1918

ـَ ـثرةٍ،  بوفؼوهرة، مع حذف تعؾقؼوِت ادستؼؿغ، وهذه افطبعي كوؿصي ذم أموـ

ؿ فتوبعل أهؾ ادديـي وَمـ  وؿد ؿوم افدـتقر زيود حمؿد مـصقر بـؼ افؼسؿ دتؿ 

سي مـ بعدهؿ، ـام ؿوم افدـتقر حمؿد بـ صومؾ افسؾؿل بتحؼقؼ جزء افطبؼي اخلوم

َ ظـفؿ رشقُل اهلل  وهؿ  ♀ضبؼوت افصحوبي، وهل بعـقان: َمـ ُتقذم 

رشوفي ظؾؿقي ذم جومعي أم افؼرى، وحَؼؼ افدـتقر  -ـذفؽ -أحداُث أشـوٍن، وأصؾفو

ظبد افعزيز افسؾقمل افطبؼي افرابعي مـ افصحوبي افذيـ أشؾؿقا ظـد ؾتح مؽي، ومو بعد 

ع هذه افـقاؿص، وإحلوؿفو بوٕصؾ ذم ذفؽ، وؿد ؿوم بعض أصحوب ادطوبع بجؿ

 ضبعوت دموريي، مل تـؾ بعُد ظـويَي فدارشغ وادحؼؼغ ادختصغ. 
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ـِ ادديـل )ت -  .ه(233افطبؼوت، فعع  ب

 .ه(236ضبؼوت إبراهقؿ بـ ادـذر )ت -

ـِ خقوط افعصػري  ) -  .ه(240تضبؼوت خؾقػَي ب

 .ه(261ضبؼوت مسؾؿ بـ احلجوج افؼشري  )ت -

 .ه(270ضبؼوت أيب بؽر افزؿل  )ت -

 .ه(277ضبؼوت أيب حوتؿ افرازي  )ت -

 .ه(282ضبؼوت أيب زرظَي افدمشؼل )ت -

وٓ خيػك أَن ظدًدا مـ افؽتى ؿد ُأْؾِرَدْت ذم مـوؿى افصحوبي 

ـَ وجمتِؿِعَغ: ـوٕربعي اخل ، مـػرِدي ـَ ي  افراصديـ، وافعؼِة ادبَؼِ
ِ
ؾػوء

. ـَ  وإكصوِر، وادفوِجِري

 :سادًسا: عله اجلغرافٔا ّكتب معاجه البلداٌ

ادمفػوت ذم جغراؾقي افسرة افـبقيي تلَخَرْت بعَض افقء ظـ 

                                                      

 (.193ؾفرشً ابـ خر اإلصبقع )ص( 1)

 (.74بحقث ذم توريخ افسـي ادؼؾي )ص( 2)

 م.1967، 1حتؼقؼ وتؼديؿ، د. أـرم ضقوء افعؿري، كؼ دار ضقبي، افريوض، ط( 3)

 (.43ؼ افطبؼوت، خلؾقػي بـ خقوط، د. أـرم ضقوء افعؿري )مؼدمي حتؼق( 4)

 (.74) مؼدمي حتؼقؼ افطبؼوت، خلؾقػي بـ خقوط، د. أـرم ضقوء افعؿري ( 5)

 (.74ادصدر افسوبؼ )( 6)

 (.75بحقث ذم توريخ افسـي ادؼؾي )ص( 7)
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افػسة افتل كدرشفو، وحتك َمـ َصـََػ ذم ذفؽ مل َيؼِصِد افتعريَػ 

خؾطفو بغرهو، وهذا صـقُع أيب ظبقد بؿقاؿع افسرِة وحَدهو، بؾ 

، ذم )معجؿ مو اشتعجؿ مـ أشامء افبالد ه(487)تافبؽري  

، ذم )معجؿ افبؾدان(، ؾؼد ه(626)توادقاضع(، ويوؿقت احلؿقي 

 .ورد هبام تعريٌػ فؼسٍط ٓ بلَس بف مـ مقاضع افسرة

ِجُى وبام أَن متطؾبوِت افدراشي افعؾؿقي فؾسرة افـبقيي أصبحً ُتق

 ادقاضِع: ؾنن افؼقوم هبذه افدراشي َتػرض آظتامَد 
ِ
تدؿقَؼ وَضْبَط أشامء

ظذ افدراشوت احلديثي، وادتخصصي ذم جغراؾقي اجلزيرة افعربقي ذم 

ـَ مصودِر افسرِة افـبقيي ادعتؿدة.  أؾِؼ إدموِج هذه افدراشوِت ضؿ

مشؽقرًة  جفقًدا -ؿبَؾ ظؼقٍد ؿريبيٍ  -وؿد بذل افعديُد مـ افعؾامء

 ، ، وأيب إظذ ادقدودي  ذم هذا ادجول، مثؾ: أيب احلسـ افـدوي 

وافدـتقر حمؿد محقد اهلل، ِمـ خالل زيوراهتؿ فؾؿقاؿِع، وَضْبطِفو، 

ورشِؿ أصؽوٍل تؼريبَقٍي فؾجزيرة افعربقي، بؼبوئؾفو، وتضوريسفو، 

 وخراِئِط ادغوِزي وافِّسايو.
                                                      

 ذـر يوؿقت ذم مؼدمي معجؿف: أن مـ أشبوب تلفقػف فؾؽتوب: خالًؾو ـون بقـف( 1)

وبغ أحد معوسيف، حقل ضبط اشؿ )حبوصي( بوفشؽؾ، وهق مقضع شوؾر 

(، وذم افػوئؼ، 1/10)بعثتف. معجؿ افبؾدان ؿبؾ  ♀إفقف افـبلُّ 

أَن أخوهو ظبَد افرمحـ ُتقذم  بوحلبَشك »: ▲فؾزخمؼي، روايي ظـ ظوئشي 

  (.3/24، اكظر: افػوئؼ ذم ؽريى احلديٌ )شظذ رأِس أمقوٍل ِمـ مؽيَ 
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أبحوُث إشوتذة: حمؿد  جال:ومن الدراشات ادفؿة يف هذا اد

افشويع، ومحد اجلوِس، وحمؿد بـ بؾقفد، وشعد بـ جـقدل، وظبد اهلل 

 .بـ مخقس، وأخًرا: صقؿل أبق خؾقؾ ذم أضؾس افسرِة افـبقييِ 

 :سابًعا: عله الشعر ّاألدب يف صدر اإلسالو

ًْ بامدة وؾرة تُِى افتوريِخ تليت ـتُى إدِب، افتل َحِػَؾ ـُ مـ صعر  بعَد 

، ه(231)تضبؼوت افشعراء، ٓبـ شالم اجلؿحل   مثل:افسرة افـبقيي، 

، وافشعر وافشعراء، ٓبـ ؿتقبَي ه(255)توافبقون وافتبغ، فؾجوحظ 

، ه(286)ت، وافؽومؾ ذم افؾغي وإدب، فؾؿزد ه(276افديـقري  )ت

، ، وـتوب إؽوينه(328)توافِعؼد افػريد، ٓبـ ظبد ربف إكدفز  

، ومو ورد ذم هذه افؽتِى ِمـ صعٍر ه(356)تٕيب افػرج إصبفوين 

َيَتَطَؾُى افتحؼقَؼ، وافتؿحقَص، بودؼوركي مع مو ورد ذم ادصودر إخرى، 

 ًْ َؼ  .أو مو ورد ذم دواويـ افشعراء افصحوبي افتل ُحؼ 

وهـوك مصوِدُر أخَرى فشعر افسرة، ٓ تؼؾُّ أمهقًي ظـ شوبؼوهتو، 

 دواويـ افشعر افعوَمي واخلوَصي. وهل

                                                      

راجع فألشتوذ افشويع: كظرات ذم معجؿ افبؾدان، وظؽوظ.. إثر ادعروف  (1)

شامًظو وادجفقل مؽوًكو، وبغ افقاممي. وفألشتوذ محد اجلوِس: ادعجؿ اجلغراذم 

فؾبالد افعربقي، ومديـي افريوض ظز أضقار افتوريخ، وـذا مؼوٓتف ذم جمؾي 

 افعرب، وؾصؾقي افَدارة، وؽرهو.

 (.75ة افـبقيي.. دراشي تقثقؼقي، د صقؿل ريوض أمحد )صصعر افسر (2)
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ِة، يب متوم افطوئل   مثل: فقام يتعؾَُّق بالدواويِن العامَّ  ٕ ديقان احلامشي،

، ؾرؽؿ ؿَِؾِي مو ورد ؾقفو ه(281)ت، وديقان احلامشي، فؾبحسي  ه(230)ت

ُم افدفقَؾ ظذ أن صعر افسرة، ٓ َيِؼؾُّ جزافًي وؾـق ًي مـ صعر افسرة: ؾفل ُتَؼد 

ظـ بؼقي افشعر افعريب افعويل، مو دام أشوس اختقور ؿصوئد هذه افدواويـ هق: 

ـ ظققن افشعر افعريب.  أن تؽقن م

ُة، ا دواويُن الشعِر اخلاصَّ َؾُقؼَصُد هبو دواويـ افصحوبي،  وأمَّ

وؽرهؿ، ممـ ظوسوا ؾسَة افسرة، وؿد وصَؾـَو بعُضفو بصـعِي 

ـِ ثوبً، افذي ُضبِاَع  ن أمهفا:ومإؿدِمَغ وافاُؿْحَدثَِغ،  ديقاُن حسوِن ب

ـِ  ـِ زهٍر، وديقاُن َفبِقِد ب َدًة، وديقاُن ـعِى اب ضبعوٍت خمتؾػًي ومتعد 

ـِ أيب  ، وديقاُن أمقَي اب ، وديقان إظشك افبؽري  ربقعَي افعومري 

، وديق ، وديقاُن افـوبغِي اجلعدي  ـٍ افثؼػل  ، وديقاُن أيب ِماْحَج
ًِ اُن افَصؾ

 ، َؾِؿل  ـِ ِمْراَدٍس افسُّ ، وديقاُن افعبوِس ب ـِ موفٍؽ إكصوري  ـعِى ب

بِْعَرى ـِ رواحَي، وديقاُن ظبِد اهلل بـ افز   اِي افزَ  بؽِِّس  -وديقاُن ظبِد اهلل اب

 .مؼصقرةٌ  هو راءٌ بعدَ  ،ادفؿؾيِ  وشؽقنِ  ،وادقحدةِ 

ورؽؿ أن أصحوب هذه افدواويـ مـ ادشورـغ ذم أحداث 

سرة، وافاُؿْسِفِؿَغ ؾقفو، ؾوفذي ؾام يقجد ذم دواويـفؿ ِمـ صعر اف

ٌُ افتقثقؼ،  ا، إٓ أكف ظذ ِؿَؾتِِف فف أمهقتف ِمـ حق افسرة رٌء يسٌر جد 

ٌُ افؼقؿي افػـقي ذم دراشي صعر هذه افػسة، وخصقًصو مو ورد  وِمـ حق
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: ـعٍى، وَفبِقٍد، وُأَمَقَي  ـِ  .مـف ذم دواوي

هذه ادصودِر، ظذ دارِس افسرِة أن يستلكَِس بؽتِى افتػسر، وبعَد 

، وـذا ـتى افؾغي، ╚وأشبوِب افـزول، وـتِى تراجِؿ افصحوبي 

وـتى افبؾدان: ٕهنو تشتؿُؾ ظذ ؿدٍر ٓ بلس بف ِمـ صعِر افسرِة، ٓ 

ـُ إؽػوُفُف رؽَؿ ِؿَؾتِِف.  َياْحُس

إػ وؾوتف ؿَؾ أن  ♀وصػقة افؼقل إن افػسة افزمـقي مـ بعثتف 

 تقجد مـفو واؿعي ٓ أثر فؾشعر ؾقفو، ومشورـي فؾؼريض هبو، ومـ ذفؽ:

افشعر ديقان افعرب، ومدوكي افتوريخ واحلضورة، وـتى إدب 

وافشعر تعٍ بوٕصعور افتل حؽً حقوهتؿ ذم جوهؾقتفؿ إوػ، ومو 

 معّؾؼوهتؿ إٓ فسون صدق يعز ظـ حقوهتؿ ويسجؿ ظـ أحقاهلؿ. 

وػ حتؿؾ صقئًو  دب افتل صـػً خالل افؼرون افثالثي ٕا وـتى ٕا

 ـثًرا مـ ذفؽ. 

وـتى افسرة ومدوكوهتو مألى بلصعور تؽود تشؿؾ مراحؾفو ـوؾي، 

ممو يعتز  ♀ حقٌ أوردت تؾؽ افؽتى أصعوًرا ؿبؾ مقفده 

وتورًة ظـ  ،إرهوًصو دقفده، وأصعوًرا تستبؼ بقٓدتف، تـؼؾ تورًة ظـ أمف

ف أيب ضوفى. ج  ده، وأخرى ظـ ظؿ 

ٓ  ♀أمو مو يتعؾؼ بوفػسة مـ بعثتف إػ وؾوتف  ؾؼَؾ أن كجد واؿعًي 

                                                      

 (.81صعر افسرة افـبقيي.. دراشي تقثقؼقي )ص( 1)
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أثر فؾشعر ؾقفو وٓ مشورـي فؾؼريض هبو، وهذه دحوت خمتطػي، وبوؿوت 

ـ أمثؾي فؾتذـر هبذا ادصدر افثري.   مؼتطػي م

 :♀ظـف ظـد ورود اخلز بقٓدتف  ىؾفذا ظبد ادطؾى يرو

 ْؿاااااُد هلل اَفاااااِذي َأْظَطاااااويناحلَ 

 َؿااْد َشااوَد ذم ادَْفااِد َظااَذ افِغْؾاااَمنِ 

 حَتااااااك َأَراُه َبااااااوفَِغ افُبـَقااااااونِ 
 

 َهاااَذا اْفُغاااالَم افَطقاااَى إَْرَدانِ  

اااونِ  ـَ ًِ ِذي إَْر  ُأِظقاااُذُه بِوْفَبْقااا

اااؾ  ِذي َصااااـْآنِ  ـُ ـْ   ُأِظقاااُذُه ِمااا
 

ـْ َحوِشٍد ُمْضَطِرِب اْفِعـَونِ   ِم

 أمر افتحؽقؿ ذم وضع احلجر إشقد بعد إظودة بـوء افؽعبي وذم

 ؿول أبق هبرة بـ أيب وهى ادخزومل: 

َتَشاااوَجَرِت إَْحَقاااوُء ذم َؾْصاااِؾ 

 ُخَطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٍي 

 

ـْ بَْعِد أَْشاَعدِ   َْحِس ِم  َجَرْت ضْرُهْؿ بوـف

 َتالَؿااْقا هلَااو بِااوفُبْغِض َبْعااَد َمااَقَدةٍ  

 

 ُفْؿ َذُّ ُمقِؿاااادِ َوَأْوَؿااااَد َكااااوًرا َبْقااااـَ  

ُه    َؾَؾاااَم َرَأْيـَااو إَْمااَر َؿااْد َجااَد ِجاادُّ

 

ٌء َؽاااْرُ َشاااؾ  ادَُفـَااادِ    َومَلْ َيْباااَؼ َرْ

 َرِضْقـَو َوُؿْؾـَو اْفَعاْدُل َأَوُل َضاوفِعٍ  

 

ـْ َؽاْرِ َمْقِظادِ    ِما
ِ
ـَ اْفَبْطَحوء  جَيِلُء ِم

 دٌ ـَااو إِٓ إَِمااْغُ حُمََؿااَؾَؾااْؿ َيْػجَ  

 

 َؾُؼْؾـَاااو َرِضاااقـَو بِاااوَِٕمِغ حُمََؿااادِ  

                                                       

ـ شعد ذم ( 1)  .(1/103افطبؼوت افؽزى )أخرجف اب

 (.2/172) ( شبؾ اهلدى وافرصود2)
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يؼ دو دخال افغور:  وؿول افّصد 

ُريِن   َؿااوَل افـَبِاالُّ َومَلْ َأْجااَزْع ُيااَقؿ 

 

ـْ ُطْؾَؿاِي افَغاورِ   ـُ ذم ُشاَدٍف ِما  َوَكْح

 ٓ خَتْااَش َصااْقًئو َؾاانَِن اهللَ َثوفُِثـَااو 

 

ااااَؾ يِل ِمـْاااُف بِنِْطَفااااورِ   ـَ  َوَؿاااْد َتَق

  يذـر هجرة افصحوبي:◙وؿول ظبد بـ جحش  

 دََااااو َرَأْتـِاااال ُأمُّ َأمْحَااااَد َؽوِدًيااااو

 

ـْ َأْخَشاك بَِغْقاٍى َوَأْرَهاُى     بِِذَمِي َم

ًَ ٓ ُباَد َؾااوِظاًل   ـْا ـُ  َتُؼاقُل: َؾنَِماو 

 

ْؿ بِـَاااو افُبْؾاااَداَن َوْفُتـْاااَل َيْثاااِرُب    َؾاااَقؿ 

ًُ هلَااو: َباااْؾ َيْثاارِ   ُب اْفَقاااْقَم َؾُؼْؾاا

 َوْجُفـَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو

 

ااُى  لِ َوَمااو َيَشاا   ـَ ـُ َؾوْفَعْبااُد َيْر  افااَرمْحَ

ـْ   إَِػ اهلل َوْجِفاال َوافَرُشااقِل َوَماا

 ُيِؼاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْؿ 

 

َقاااُى    إِػ اهلل َيْقًماااو َوْجَفاااَف ٓ خُيَ

صعور   ـ فوهؽذا بعد اهلجرة دوًك ٕا حداث وظزت ظـفو أحس تؾؽ ٕا

ذم ـتى افسر وافتوريخ، ومدوكوت  ومظون هذا افشعرتعبر وأمجؾف، 

وفبقون وافتبقغ فؾجوحظ  ـ  احلديٌ، وذوحف، وـتى إدب، وؾروظف،

، وافشعر ه(231)ت، وضبؼوت افشعراء ٓبـ شالم اجلحؿل ه(255)ت

، وافؽومؾ ذم افؾغي وإدب ه(276)توافشعراء، ٓبـ ؿتقبي افديـقري 

 ، وؽرهو.ه(286)تفؾؿزد 

 ؿؾي بصحتف، وإن ـون ٓ يزال ؿسؿ مـف ويؿتوز هذا افشعر بوجل
                                                      

 (.3/224(، افبدايي وافـفويي، ٓبـ ـثر )4/106( افروض إكػ، فؾسفقع، )1)

 (.1/473افـبقيي، ٓبـ هشوم ) ( افسرة2)
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بحوجي إػ كؼد ومتحقص، وهذا ٓ يؿـع مـ وجقد جفقد ؿديؿي ذم هذا 

هذا »افصدد، ومـ ذفؽ ؿقل ابـ هشوم ظـدمو أورد ٓمقي أيب ضوفى: 

، شمو صح يل مـ هذه افؼصقدة، وأـثر أهؾ افعؾؿ بوفشعر يـؽر أـثرهو

ا، ٓ دة ظظقؿي بؾقغي جد  هذه افؼصق»وظّؼى ظؾقف ابـ ـثر بؼقفف: 

يؼقهلو إٓ مـ كسبً إفقف، وهل أؾحؾ مـ ادعؾؼوت افسبع، أن يستطقع 

 . شفو مجقًعومـوأبؾغ ذم تلديي ادعـك 

  وممو متتوز بف تؾؽ إصعور دؿي افقصػ وضبط إظداد، ومـ

 ، وهق يصػ ؽزوة أحد: ◙ذفؽ ؿقل ـعى بـ موفؽ

ـَ اْفبَ  ْحاااِر َؾِجْئـَاااو إِػ َماااْقٍج ِمااا

 َوْشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَطُف 

 

 َأَحااوبِْقُش ِمااـُْفْؿ َحااوِِسٌ َوُمؼـَااعُ  

ـُ َكِصااااَقيٌ    َثالَثااااي آٍٓف َوَكْحاااا

 

ُثْرَكااو َؾااَلْرَبعُ  َثااالُث ِمِئااْغٍ   ـَ  إِْن 

 . وؾتح مؽي وؽرهو  ومثؾ هذا صعر حسون ذم بدر 

وبقون حموشـ  وهذا افشعر ؿد ظـل ـثًرا بعرض صامئؾ افـبل 

 : ◙يـف، ومـ ذفؽ ؿقل ـعى بـ زهر أخالؿف ود

ًُ َأَن َرُشااْقَل اهلل َأْوَظااَديِن   ُكب ْئاا

 

 َواْفَعْػااُق ِظـْااَد َرُشااقِل اهلل َمااْلُمقُل  

                                                       

 (.3/74( افبدايي وافـفويي )1)

 (.2/134( شرة ابـ هشوم )2)

 (.23-2/16شرة ابـ هشوم )(3)

 (.424-2/421( شرة ابـ هشوم )4)
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َمْفاًل َهَداَك اَفِذي َأْظَطوَك َكوؾَِؾاَي 

 اْفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 اُؼْرآِن ؾِْقَفاو َماَقاِظقٌظ َوَتْػِصاقُؾ  

  حلامشي، ومـ أوائؾ ذفؽ وأخًرا ؾنكف صعر مػعؿ بوفعوضػي متلجٍ بو

وـون  ،حغ رمك بلول شفؿ ذم شبقؾ اهلل◙ؿقل شعد بـ أيب وؿوص

 ذم ِسيي ظبداهلل بـ جحش: 

 َتاااك َرُشاااقَل اهلل َأين  اَأٓ َهاااَؾ 

 

ًُ َصاااَحوَبتِل بُِصاااُدوِر َكاااْبِع    مَحَْقااا

اااااو َأَواِئَؾُفاااااْؿ ِذَياااااوًدا   َأُذوُد هِبَ

 

 بُِؽااااؾ  ُحُزوَكااااٍي َوبُِؽااااؾ  َشااااْفؾِ  

 َؾااااااااَم يْعَتااااااادُّ َراٍم ذِم َظاااااااُدو   

 

 بَِساااااْفٍؿ َياااااو َرُشاااااقَل اهلل َؿاااااْبِع  

ـُ ِصااْدٍق    َوَذفِااَؽ َأَن ِدْيـَااَؽ ِدْياا

 

 

ًَ بِاااِف َوَظاااْدلِ    َوُذو َحاااؼ  َأَتْقااا

 ذم ظؿرة افؼضوء ويؼقل:  يؼقد كوؿي افـبل ◙وهذا ابـ رواحي 

ـْ َشابِقؾِفِ   َخؾُّقا َبـِل اْفُؽَػاوِر َظا

 

اااقا َؾُؽاااؾُّ اخْلَاااْرِ ذِم َرُشاااقفِفِ    َخؾُّ

ـٌ بِِؼقؾِااااافِ    َياااااو َرب  إيِن  ُماااااْمِم

 

 َأْظااااااِرُف َحااااااَؼ اهلل ذِم َؿُبقفِاااااافِ  

 

 

ْؿ َظاااَذ َتْلِويؾِااافِ  ـُ ـُ َؿَتْؾـَاااو  َكْحااا

 

 

ْؿ َظاااااَذ َتـِْزيؾِااااافِ   ـُ ااااااَم َؿَتْؾـَاااااو  ـَ

 

 

ـْ َمِؼقؾِاافِ  ًبااو ُيِزيااُؾ اهلَااوَم َظاا  رَضْ

 

ـْ َخؾِقؾِااافِ َوُيااْذِهُؾ اخْلَ   قاااَؾ َظاا
 ؾِ

 

 

                                                      

 (.2/510( شرة ابـ هشوم )1)

 (.1/595( شرة ابـ هشوم )2)

 (.2/371( شرة ابـ هشوم )3)
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 ثامًيا: الدراسات اليْعٔ٘ يف السريٗ اليبْٓ٘:

 ٍِ ٍُ متعددٌة، أصفرهو: مو ُيَسَؿك بودـف ذم ـتوبي افسرة افـبقيي مـوِه

افتورخيل  افذي َيؽتُى افسرَة بحسى ترتقِى أحداثِفو ترتقًبو تورخيق و، 

ُر حقادَث افسـي إوػ، ثؿ افثوكقي. ـُ . وهؽذا حتك افسـي احلوديَي َؾَتْذ

ظؼَة مـ اهلجرة، بقد أن هـوك دراشوٍت حتؾقؾقًي ذم افسرة افـبقيي ٓ 

َتؽتِػل بِّسد إحداث، وإكام ُتعـَك بوشتـبوِط دروٍس وظٍز وؾقائَد 

متعددٍة: ؾتورًة ُتسوُق ؾقائُد دظقيٌي وتربقيٌي، وأخَرى ؾقائُد شقوشقٌي 

 ــقٌي!وحرـقٌي، وثوفثٌي تؼيعقٌي وش

 .ه(751)تـؽتوب زاد ادعود ذم هدي خر افعبود، ٓبـ افؼقؿ 

وذم ـتوبف هذا دمتؿُع ؾقائُد ُتثُِر آؿتداَء وآهتداَء بسـِي وشرِة َشق ِد 

 ، وؾقف اشتـبوٌط فألحؽوم افتؼيعقي ٓ شقام اجلفوديي.♀إكوِم 

شتـبوِط وافسرة زاخرة بلمثؾٍي ـثرٍة، وتطبقؼوٍت حقٍي صوحلٍي فال

 ٍِ مـفو، وفؾتػريِع ظؾقفو، وتـبقٍف طوهٍر ظذ رظويِي ادآِٓت، ومراظوِة كتوئ

وحتؼقٍؼ فؾؿؼوصِد افؼظقِي وافغويوِت افؽؾقِي فؾؼيعي افتكؾوِت، 

تٌُى  ـُ ُتزز ُرًؤى حتؾقؾقًي  -ذم افعك احلدٌي -اإلشالمقي، وؿد صدَرْت 

سؾسؾي افشقخ ذم افدظقة وافسبقي، وافسقوشي وا مـفجقيً  جلفود، وؽرهو:ـ 
                                                      

: حموور  -فؾتقشع -يراجع( 1) ٌَ وظـوس افتجديد ذم ظرض افسرة افـبقيي، بح

د. خوفد حـػل، ضؿـ بحقث ادممتر افعودل افثوين دـظؿي افـكة افعودقي 

 (.139-117)ص
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تٍُى  ـُ ٍِ احلرـل  ذم افسرة افـبقيي، ومو يتبعفو ِمـ  مـر افغضبون، بعـقاِن: ادـف

 ذم بؼقي ادجوٓت افسقوشقِي، وآجتامظقي، وافسبقيي وؽِرهو.

ًْ دراشوٍت مقضقظقًي ذم افسرة افـبقيي،  وهـوك دراشوٌت كقظقٌي ؿَدَم

ع مقضقع واحد، ومجِع مو يتعَؾُؼ بف ِمـ معؾقموٍت وذفؽ بجؿِع صتوِت وؿوئ

ـَ مـ إظطوء ؾؽرٍة  ذم افسرة، وإظودِة كظِؿفو ووضعفو ذم شؾؽ واحد: فِقَُؿؽ 

، أو  متؽومؾي صومؾي ظـ هذا ادقضقع، فقػقَد مـف أهُؾ آختصوص افدظقي 

. ، أو افػؽري  ، أو آجتامظل  ، أو آؿتصودي   افسقود 

تٌى ذم افساتقى اإلداريي ذم دوفي افـبل  وؿد ُصـ ػَ  ـ  ًْ♀- 

، ه(789)تـؽتوب ختريٍ افدٓٓت افسؿعقي، فؾخزاظل   -ؿدياًم وحديثًو

 .ه(1382)توـتوب افؽتوين  

ـَ  ًْ ـتٌى ذم افعبؼريي افعسؽريي ذم افغزوات افـبقيي بعـووي وُصـ َػ

 افدـتقر حمؿقد صقً خطوب، وافدـت
ِ
قر حمؿد متعددٍة ـؽتِى افؾقاء

، وافدـتقر ظقن افؼيػ ؿوشؿ ذم أيب ؾورس، وإشتوذ حمؿد ؾرج

( إػ ♀ـتوبف )كشلة افدوفي اإلشالمقي ظذ ظفد افرشقل 

دة ومتـقظي ذم جقاكَى ـثرٍة.  دراشوت ظكيي متعد 

ـام تتـَقُع تؾؽ افدراشوُت افـقظقي ادعوِسة إػ دمديٍد ذم أدواِت 

فو: ـام ذم: أضؾس افتوريخ اإلشالمل  ؿدياًم َظْرِضفو وأشوفقِى تؼديؿِ 
                                                      

 (.71-70افسرة افـبقيي.. دراشي حتؾقؾقي، د. حمؿد أبق ؾورس )ص( 1)
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َحٍي  وحديًثو، واختصوص افسرة بخرائَط مصقرٍة ورشقموٍت مقض 

 .ٕحداثفو 

أن َتصُدَر ـتٌى أخرى ذم جمول افسرة  -إن صوء اهلل -وُيـَْتَظرُ 

بسرِة َمـ ظويشقا  ♀ادؼوركي، افتل ُتعـَك بؿؼوركِي شرِة افـبل  

ؽؿقا ومؾؽقا مـ إـوِسة وافؼقوسة وؽرهؿ: فُِتؼوِرَن زموَكُف ممـ ح

هذه افؽتُى حوَل افدوفِي اإلشالمقي، واحلقوِة افسقوشقِي، وآجتامظقِي، 

بحوَفتِفو ذم افدوِل ادقجقدِة ذم ذفؽ  ♀وافديـقِي ذم ظفِدِه 

 ♀افزموِن: فَِقَتَبَدى افػرُق افقاشُع، وافبقُن افشوشُع بغ حقوتف 

 ه.وحقوة ؽر

ـ  -ـذفؽ -وتؼوِرنَ  بغ دظقتف ودوفتف مـ جفٍي، ودظقة ودوفي ؽِره م

 جفٍي أخرى.

ٓئؾ واخلصوئص، وهل بال  ـتى افسرة وادغوزي وافشامئؾ وافد توشًعو: 

ـتى تستؿد مودهتو مـ ادصودر افسوبؼي مجقعو، وتتؿقز بؽقهنو أهؿ مو تستؿد  صؽ 

ـبقيي افؽومؾي مودهتو وترتبط هب ـف افسرة اف ً كامذج فتؾؽ م و ارتبوضو وثقًؼو، وؿد تؼدم

ـبقيي ومو يتصؾ بصوحبفو  ٕفقان وافؽتى ادصـػي ذم افسرة اف   .♥ا
 

  

                                                      

ـ خؾقؾ، وؽرمه( 1) ـ هذا د. حسغ ممكس، ود. ظامد افدي  و.وؿد ؾعؾ ـثًرا ِم
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 َـطـائـًــ٘ 
 

مسوئؾ ظؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي هل ـؾ إحقال افعورضي 

ووؿوئعفو وأحداثفو ظذ افـحق افذي شبؼ تػصقؾف ذم  ♀حلقوتف 

ف، وهل ظذ هذا افؼدر مـ آشتقعوب مقضقع افعؾؿ وتعريػ

وافشؿقل، بحقٌ تستقظى تػوصقؾ ـثرة وتتـوول مقضقظوت 

ظديدة بحسى توريخ وؿقظفو وترتقى حصقهلو، وإػ أن يليت افعؿؾ 

افؽبر افذي جيؿع صتوت إحداث ـؾفو ويمفػ بقـفو ويظفر ترتقبفو 

اؿػ ذم شقوق ؿصي حقوة مؽتؿؾي تتـوول إحداث وإصخوص وادق

وافزمون وادؽون ومو وجد ؾقفام: ؾنكـو كؼدم مؾحًؼو بؿصودر خمتورة مـ 

  ـتى افسرة ؿدياًم وحديًثو !
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 ًَخل 

 َصادز خمتازة َٔ نتب ايطرية ايٓبوية قدمًيا وحديجـًا
 

فيما ييل قائمة بطائفة من مصاار  مماجعاو مب ال جة ا   

جةعناياة باة ايةييف    جةنبوية قديًما محديثًاا، ب دةيل عىل عظيم

عميو أنوجع جملصار ، مبيان عناية جألمل مجآلخا ب ا   جةببيال 

 ، مجملصار  ماتبة تا يخيا بيسبقية مفا  جملصنيف.♀

 

 (املػاشي وايطري) ضرية ابٔ إضخام املطُاة بهتاب املبتدأ واملبعح واملػاشي -1
 ه(151ادملف: ابن إشحاق: حمؿد بن إشحاق بن يسار ادطؾبي )ت

 دحؼق: حمؿد الػادا

 الـاذ: مطبعة حمؿد اخلامس

 الرباط -الدولة / ادديـة: ادغرب 

 م1976-هـ1396تاريخ الـرش: 



 (املػاشي وايطري)ايطري  -2
 ه(188ادملف: الػزاري: أبو إشحاق إبراهقم بن حمؿد بن احلارث بن خارجة )ت

 ادحؼق: فاروق محادة

 الـاذ: ممشسة الرشالة

 بروت -ديـة: لبـان الدولة / اد

 م1987-هـ1448تاريخ الـرش: 

 إوىلرقم الطبعة: 
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 (تازيذ اذتسَني) أخباز املديٓة املٓوزة -3
 ه(199ادملف: ابن زبالة: حمؿد بن احلسن بن زبالة )ت

 صالح عبد العزيز زين شالمة )مجع وتوثقق(: ادحؼق

 الـاذ: مركز بحوث ودراشات ادديـة ادـورة

 ادديـة ادـورة -دديـة: السعودية الدولة / ا

 هـ1424تاريخ الـرش: 

 



 (ايتازيذ ايعاّ) األصٓاّ -4
 ه(244ادملف: ابن الؽؾبي: هشام بن حمؿد بن السائب )ت

 وأمحد حمؿد عبقد -ادحؼق: حمؿد عبد الؼادر أمحد 

 الـاذ: مؽتبة الـفضة ادنية

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 



 (املػاشي وايطري) خباز األئُةايطرية وأ -5
 ه(247ادملف: الواقدي: أبو عبد اهلل حمؿد بن عؿر بن واقد إشؾؿي )ت

 ادحؼق: عبد الرمحن أيوب

 الـاذ: الدار التوكسقة لؾـرش

 توكس - الدولة / ادديـة: توكس

 م1985تاريخ الـرش: 



 (املػاشي وايطري) ايطرية ايٓبوبة -6
 ه(213دؾك بن هشام بن أيوب ادعافري احلؿري )تادملف: ابن هشام: عبد ا

 ادحؼق: حمؿد حمقي الدين عبد احلؿقد

 الـاذ: ادؽتبة العنية

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1934تاريخ الـرش: 
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 (ايطبكات) ايطبكات ايهربى -7
 ه(234ادملف: ابن شعد: حمؿد بن شعد بن مـقع الزهري )ت

 ل السؾؿيادحؼق: حمؿد بن صام

 الـاذ: مؽتبة الصديق

 الطائف -الدولة / ادديـة: السعودية 

 م1993-هـ1412تاريخ الـرش: 

 إوىلرقم الطبعة: 



 (ايتازيذ اإلضالَي) تازيذ خًيفة بٔ خياط -8
 ه(244ادملف: خؾقػة بن خقاط: خؾقػة بن خقاط بن أيب هبرة العصػري )ت

 ادحؼق: أكرم ضقاء العؿري

 ضقبة الـاذ: دار

 ادديـة ادـورة -الدولة / ادديـة: السعودية 

 م1986-هـ1445تاريخ الـرش: 

 الثاكقةرقم الطبعة: 



 (ايطبكات) ايطبكات -9
 ه(244ادملف: خؾقػة بن خقاط: خؾقػة بن خقاط بن أيب هبرة العصػري )ت

 ادحؼق: أكرم ضقاء العؿري

 الـاذ: دار ضقبة

 الرياض -الدولة / ادديـة: السعودية 

 م1982-هـ1442تاريخ الـرش: 

 الثاكقةرقم الطبعة: 



 (تساجِ ايصخابة) فضائٌ ايصخابة -10
 ه(241ادملف: أمحد بن حـبل: أمحد بن حمؿد بن حـبل الشقباين )ت

 ادحؼق: ويص اهلل بن حمؿد عباس

  إوىل :طبعةرقم ال
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 الـاذ: مطبعة الرشالة

 رمةمؽة ادؽ -الدولة / ادديـة: السعودية 

 م1983-هـ1443تاريخ الـرش: 

 

 (دالئٌ ايٓبوة) أَازات ايٓبوة -11
 ه(259ادملف: اجلوزجاين: إبراهقم بن يعؼوب بن إشحاق اجلوزجاين )ت

 ادحؼق: عبد العؾقم عبد العظقم

 الـاذ: دار الطحاوي

 الرياض –الدولة / ادديـة: السعودية 

 هـ1411تاريخ الـرش: 

 هـ 1411 :لطبعة: إوىلا

 

 (تازيذ اذتسَني) أخباز َهة يف قديِ ايدٖس وحديج٘ -12
 ه(272ادملف: الػاكفي: حمؿد بن إشحاق بن العباس ادؽي )ت

 ادحؼق: عبد ادؾك بن عبد اهلل بن دهقش

 الـاذ: مؽتبة ومطبعة الـفضة احلديثة

 مؽة ادؽرمة -الدولة / ادديـة: السعودية 

 م1986-هـ1447تاريخ الـرش: 

 ٕوىلالطبعة: ا



 (ايػُائٌ ايٓبوية) ايػُائٌ احملُدية -13
 ه(279ادملف: السمذي: أبو عقسى حمؿد بن عقسى بن شورة السؾؿي )ت

 شقد اجلؾقؿي -ادحؼق: شقد بن عباس اجلؾقؿي 

 الـاذ: مؽتبة السـة

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م2413-هـ1434تاريخ الـرش: 
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 (ايتازيذ اإلضالَي) تازيذ أبي شزعة ايدَػكي -14
 ه(284ادملف: أبو زرعة الدمشؼي: عبد الرمحن بن عؿرو بن عبد اهلل بن صػوان )ت

 ادحؼق: لطػي حمؿود مـصور

 الـاذ: دار الػؽر

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م2448-هـ1429تاريخ الـرش: 

 الطبعة: إوىل



 (املػاشي وايطري) ^تسنة ايٓيب  -15
 ه(282ي: إشامعقل بن إشحاق ابن محاد إزدي ادالؽي )تادملف: اجلفضؿ

 ادحؼق: أكرم ضقاء العؿري

 الـاذ: مؽتبة ادديـة

 ادديـة ادـورة -الدولة / ادديـة: السعودية 

 هـ1444تاريخ الـرش: 

 إوىلرقم الطبعة: 

 

 (غعس) شي واملساثياايتع -16
 ه(286ادملف: حمؿد بن يزيد ادزد )ت

 اهقم اجلؿل إبر :حتؼقق

 دار هنضة الـاذ: 

 منالدولة/ ادديـة: 

 م1984تاريخ الـرش: 



 (دالئٌ ايٓبوة) دالئٌ ايٓبوة -17
 ه(341ادملف: الػريايب: أبو بؽر جعػر بن حمؿد بن احلسن )ت

 ادحؼق: عامر حسن صزي

 الـاذ: دار حراء

 مؽة ادؽرمة -الدولة / ادديـة: السعودية 
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 م1986-ـه1446تاريخ الـرش: 

 إوىلرقم الطبعة: 



 (ايتازيذ ايعاّ) تازيذ األَـِ وايسضٌ واملًوى -18
 ه(314ابن جرير الطزي: حمؿد بن جرير بن يزيد أميل )ت :ادملف

 ادحؼق: حمؿد أبو الػضل إبراهقم

 الـاذ: مطابع دار ادعارف

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1961تاريخ الـرش: 

 

 (تساجِ ايصخابة) خابةَعجِ ايص -19
 ه(351ادملف: ابن قاكع: أبو احلسن عبد الباقي بن قاكع بن مرزوق إموي )ت

 ادحؼق: صالح بن شامل ادنايت

 الـاذ: مؽتبة الغرباء إثرية

 ادديـة ادـورة -الدولة / ادديـة: السعودية 

 هـ1418تاريخ الـرش: 



 (ايػُائٌ ايٓبوية) ^ صفة ايٓيب -20
 ه(353ف: ابن صعقب: حمؿد بن هارون بن صعقب أبو عيل إكصاري )تادمل

 ادحؼق: أمحد الززة 

 الـاذ: دار ادلمون لؾساث

 دمشق -الدولة / ادديـة: شوريا 

 م2414-هـ1435تاريخ الـرش: 



 (دالئٌ ايٓبوة) دالئٌ ايٓبوة -21
 ه(356ادملف: أبو الػرج إصػفاين: عيل بن حسني إموي )ت

 حؼق: حمؿد رواس قؾعجياد

 الـاذ: دار الـػائس
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 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م2414-هـ1435تاريخ الـرش: 



 

 (ايػُائٌ ايٓبوية) وآداب٘ ^أخالم ايٓيب  -22
 ه(369بن جعػر بن حقان )ت ادملف: أبو الشقخ إصبفاين: عبد اهلل بن حمؿد

 ادحؼق: عصام الدين شقد الصبابطي

 ار ادنية الؾبـاكقةالـاذ: الد

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1993-هـ1413تاريخ الـرش: 

 

 (تازيذ اذتسَني) أخباز َهة -23
 ه(374ادملف: أمدي: أبو الؼاشم احلسن بن برش )ت

 ادحؼق: رصدي الصالح مؾحس

 الـاذ: ادطبعة اداجدية

 مؽة ادؽرمة -الدولة / ادديـة: السعودية 

 هـ1352لـرش: تاريخ ا



 (املػاشي وايطري) ادتاَع يف ايطٓٔ واآلداب واملػاشي وايتازيذ -24
 ه(386ادملف: الؼرواين: عبد اهلل بن أيب زيد الؼرواين )ت

 عثامن بطقخ -ادحؼق: حمؿد أبو إجػان 

 الـاذ: ادؽتبة العتقؼة

 الدولة / ادديـة: توكس

 م1983-هـ1443تاريخ الـرش: 

 الثاكقةرقم الطبعة: 

 

 (املػاشي وايطري) أوجص ايطري رتري ايبػس -25
 ه(395ادملف: ابن فارس: أمحد بن فارس بن زكريا الرازي )ت
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 الـاذ: مطبعة احلرية

  بغداد -الدولة / ادديـة: العراق 

 م1973-هـ1393تاريخ الـرش: 



 (تساجِ ايصخابة) َعسفة ايصخابة -26
 ه(395حمؿد إصبفاين )تادملف: ابن مـده: حمؿد بن إشحاق بن 

 ادحؼق: عامر صزي

 الـاذ: ادؽتبة اإلشالمقة لؾـرش والتوزيع

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م2412-هـ1433تاريخ الـرش: 



 (تساجِ ايصخابة) َعسفة ايصخابة -27
 ه(434ادملف: أبو كعقم إصبفاين: أمحد بن عبد اهلل بن إشحاق )ت

 حاج عثامن ادحؼق: حمؿد رايض بن

 الـاذ: مؽتبة الدار

 ادديـة ادـورة -الدولة / ادديـة: السعودية 

 م1988 - هـ1448 ضبعة أوىل:



 (دالئٌ ايٓبوة) دالئٌ ايٓبوة -28
 ه(434ادملف: أبو كعقم إصبفاين: أمحد بن عبد اهلل بن إشحاق )ت

 ادحؼق: مساعد احلؿقد

 الـاذ: دار العاصؿة لؾـرش والتوزيع

 الرياض -لة / ادديـة: السعودية الدو

 هـ1412تاريخ الـرش: 

 إوىلرقم الطبعة: 



 (دالئٌ ايٓبوة) أعالّ ايٓبوة -29
 ه(454ادملف: اداوردي: أبو احلسن عيل بن حمؿد بن حبقب البني الشافعي )ت

 ادحؼق: حمؿد ادعتصم باهلل البغدادي
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 الـاذ: دار الؽتاب العريب

 بروت -ـان الدولة / ادديـة: لب

 م1987-هـ1447تاريخ الـرش: 

 الطبعة: إوىل



 (ايتازيذ ايعاّ)عيوٕ املعازف وفٓوٕ أخباز ارتالئل  -30
 ه(454)ت الؼايض بن حمؿد بن شالمة بن جعػر الشافعي الؼضاعيادملف: 

 مجقل حمؿد عبد اهلل ادنيادحؼق: 

 مركز البحوث وإحقاء الساث اإلشالميالـاذ: 

 مؽة -السعودية ادديـة: الدولة / 

 هـ1415تاريخ الـرش: 

  الطبعة: إوىل

 

 (دالئٌ ايٓبوة) دالئٌ ايٓبوة -31
 ه(458ادملف: البقفؼي: أمحد بن احلسني بن عيل الشافعي )ت

 الـاذ: دار الريان لؾساث

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 هـ1448تاريخ الـرش: 

 إوىلرقم الطبعة: 



 (تساجِ ايصخابة) ب يف َعسفة األصخاباالضتيعا -32
 ه(463ادملف: ابن عبد الز: يوشف بن عبد اهلل الـؿري الؼرضبي )ت

 ادحؼق: عيل حمؿد البجاوي

 الـاذ: مؽتبة هنضة من

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1964تاريخ الـرش: 
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 (املػاشي وايطري) ايدزز يف اختصاز املػاشي وايطري -33
 ه(463ابن عبد الز: يوشف بن عبد اهلل الـؿري الؼرضبي )ت ادملف:

 م( 2445ادحؼق: صوقي ضقف )ت

 وزارة إوقاف -الـاذ: ادجؾس إعذ لؾشئون اإلشالمقة 

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1966-هـ1386تاريخ الـرش: 



 (ايػُائٌ ايٓبوية) األْواز يف مشائٌ ايٓيب املدتاز -34
 ه(516البغوي: احلسني بن مسعود بن حمؿد الشافعي )ت ادملف:

 حمؿد القعؼويب )تؼديم( -ادحؼق: إبراهقم القعؼويب 

 الـاذ: إبراهقم القعؼويب

 دمشق -الدولة / ادديـة: شوريا 

 م1995-هـ1416تاريخ الـرش: 



 (دالئٌ ايٓبوة) دالئٌ ايٓبوة -35
 ه(535إصبفاين )ت ادملف: قوام السـة: إشامعقل بن حمؿد بن الػضل

 ادحؼق: مساعد بن شؾقامن الراصد

 الـاذ: دار ضقبة

 الرياض -الدولة / ادديـة: السعودية 

 م1988-هـ1449تاريخ الـرش: 



 (املػاشي وايطري) املبعح واملػاشي -36
 ه(535ادملف: قوام السـة: إشامعقل بن حمؿد بن الػضل إصبفاين )ت

 ادحؼق: حمؿد خؾقػة الرباح 

 الـاذ: دار ابن حزم

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م2414-هـ1431تاريخ الـرش: 
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 (ارتصائص ايٓبوية) ايػفا بتعسيف حكوم املصطفى -37
 ه(544ادملف: الؼايض عقاض: أبو الػضل عقاض بن موشى بن عقاض القحصبي )ت

 الـاذ: مركز الساث الثؼايف ادغريب

 الدار البقضاء -الدولة / ادديـة: ادغرب 

 م2412-هـ1433تاريخ الـرش: 



ايسوض األْف يف غسح )تفطري( ايطرية ايٓبوية )ايسوض األْف واملػسع ايسوى يف تفطري  -38
 (املػاشي وايطري) َا اغتٌُ عًي٘ حديح ايطرية واحتوى(

 ه(581ادملف: السفقيل: عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد اخلثعؿي )ت

 الؽوباكـجي ادحؼق: عبد الرصقد

 الـاذ: دار ابن حزم

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م1999-هـ1424تاريخ الـرش: 

 

 (املػاشي وايطري) تًكيح فٗوّ أٌٖ األثس يف فٓوٕ املػاشي وايطري -39
 ه(597احلـبيل )ت ادملف: ابن اجلوزي: أبو الػرج عبد الرمحن بن عيل بن حمؿد البغدادي

 لؾطباعة والـرش والتوزيع الـاذ: مؽتبة أداب

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1984تاريخ الـرش: 

 

 (ايتازيذ ايعاّ) املٓتظِ يف تازيذ املًوى واألَِ -40
 ه(597ادملف: ابن اجلوزي: أبو الػرج عبد الرمحن بن عيل بن حمؿد البغدادي احلـبيل )ت

 كعقم زرزور -طا مصطػى عبد الؼادر ع -ادحؼق: حمؿد عبد الؼادر عطا 

 الـاذ: دار الؽتب العؾؿقة

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م1992-هـ1412تاريخ الـرش: 
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 (املػاشي وايطري) وأصخاب٘ ايعػسة( ^ايدزة املضية يف ايطرية ايٓبوية )ضرية ايسضوٍ  -41
 ه(644ادملف: ادؼدد: عبد الغـي بن عبد الواحد بن عيل اجلامعقيل )ت

 عيل حسني البواب ادحؼق:

 الـاذ: دار اخلاين

 الرياض -الدولة / ادديـة: السعودية 

 م1992-هـ1412تاريخ الـرش: 

 

 (غعس) جصء أحاديح يف ايػعس -42
 ه(644ادملف: عبد الغـي بن عبد الواحد ادؼدد )ت

 إحسان عبد ادـان اجلبايل :حتؼقق

 شالمقةادؽتبة اإلالـاذ: 

 عامنالدولة/ ادديـة: 

 هـ1414تاريخ الـرش:

 

 (ايتازيذ ايعاّ) بٗاَػ٘ نتاب عجائب اآلثاز يف ايرتاجِ واألخباز ..ايهاٌَ يف ايتازيذ -43
 ه(634ادملف: ابن إثر: عز الدين عيل بن حمؿد أبو احلسن الشقباين اجلزري )ت

 الـاذ: مطبعة بوٓق

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1873-هـ1294تاريخ الـرش: 



 (تساجِ ايصخابة) أضد ايػابة يف َعسفة ايصخابة -44
 ه(634احلسن الشقباين اجلزري )ت ادملف: ابن إثر: عز الدين عيل بن حمؿد أبو

 حمؿد أمحد عاصور - ه(1418حمؿود عبد الوهاب فايد )ت -ادحؼق: حمؿد إبراهقم البـا 

 الـاذ: مطابع دار الشعب

 ةالؼاهر -الدولة / ادديـة: من 

 م1974تاريخ الـرش: 
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 (ايػُائٌ ايٓبوية) َٔ املعجصات ^اآليات ايبيٓات يف ذنس َا يف أعضاء زضوٍ اهلل  -45
 ه(633ادملف: ابن دحقة الؽؾبي: عؿر بن احلسن بن عيل بن حمؿد إكدلز )ت

 ادحؼق: مجال عزون

 الـاذ: مؽتبة العؿريت العؾؿقة

 الشارقة -حدة الدولة/ادديـة: اإلمارات العربقة ادت

 م2444-هـ1424تاريخ الـرش: 

 إوىلرقم الطبعة: 



 (ايػُائٌ ايٓبوية) ^أمساء ايٓيب  -46
 ه(633ادملف: ابن دحقة الؽؾبي: عؿر بن احلسن بن عيل بن حمؿد إكدلز )ت

 ادحؼق: أمحد فريد ادزيدي

 الـاذ: دار الؽتب العؾؿقة

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م2447لـرش: تاريخ ا

 



 (اذتديح) االبتٗاج يف أحاديح املعساج -47
 ه(633ادملف: ابن دحقة الؽؾبي: عؿر بن احلسن بن عيل بن حمؿد إكدلز )ت

 ادحؼق: رفعت فوزي عبد ادطؾب

 الـاذ: مؽتبة اخلاكجي لؾطباعة والـرش والتوزيع

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1996-هـ1417تاريخ الـرش: 



 (املػاشي وايطري) االنتفاء مبا تضُٓ٘ َٔ َػاشي زضوٍ اهلل وايجالثة ارتًفاء -48
 ه(634ادملف: الؽالعي: أبو الربقع شؾقامن بن موشى بن شامل إكدلز )ت

 الـاذ: ادجؿع العؾؿي

 دمشق -الدولة / ادديـة: شوريا 
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 (تازيذ اذتسَني) ايدزة ايجُيٓة يف أخباز املديٓة -49
 ه(643حمب الدين ابن الـجار: حمؿد بن حمؿود بن احلسن بن هبة اهلل البغدادي )تادملف: 

 ادحؼق: كشلت بن كامل ادني

 الـاذ: دار ادميد

 الرياض -الدولة / ادديـة: السعودية 

 هـ1426تاريخ الـرش: 



 (ايتفطري وعًوّ ايكسإٓ) ْوز املطسى يف تفطري آية اإلضسا -50
 ه(665الرمحن بن إشامعقل بن إبراهقم ادؼدد الشافعي )ت ادملف: أبو صامة: عبد

 ادحؼق: عيل حسني البواب

 الـاذ: مؽتبة ادعارف

 الرياض -الدولة / ادديـة: السعودية 

 م1986-هـ1446تاريخ الـرش: 





 (املػاشي وايطري) خالصة ايطري يطيد ايبػس -51
 ه(694د الشافعي )تادملف: حمب الدين الطزي: أمحد بن عبد اهلل بن حمؿ

 ادحؼق: زهر بن إبراهقم اخلالد

 الـاذ: وزارة إوقاف

 الدوحة -الدولة / ادديـة: قطر 

 هـ1343تاريخ الـرش: 



 (املػاشي وايطري) املدتصس يف ضرية ضيد ايبػس -52
 ه(745ادملف: الدمقاضي: ذف الدين عبد ادممن بن خؾف الدمقاضي )ت

  والتوزيعالـاذ: دار البخاري لؾـرش

 ادديـة ادـورة -الدولة / ادديـة: السعودية 

 هـ1416تاريخ الـرش: 
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 (ايتازيذ ايعاّ) أخباز قبائٌ ارتصزج أخي األوع -53
 ه(745ادملف: الدمقاضي: ذف الدين عبد ادممن بن خؾف الدمقاضي )ت

 ادحؼق: عبد العزيز بن عؿر البقتي

 الـاذ: اجلامعة اإلشالمقة

 ادديـة ادـورة -ادديـة: السعودية الدولة / 

 هـ1429تاريخ الـرش: 

 

 (املػاشي وايطري)( عيوٕ األثس يف فٓوٕ املػاشي وايػُائٌ وايطري)ايطرية ايٓبوية  -54
 ه(734ادملف: ابن شقد الـاس: حمؿد بن حمؿد بن حمؿد القعؿري أبو الػتح )ت

 ادحؼق: حمؿود الرشقاوي

 واإلعالم الـاذ: دار احلقاة لؾصحافة

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1993تاريخ الـرش: 

 

 (ايتازيذ اإلضالَي) تازيذ اإلضالّ ووفيات املػاٖري واألعالّ -55
 ه(748ادملف: الذهبي: صؿس الدين حمؿد بن أمحد بن عثامن الدمشؼي )ت

 ادحؼق: بشار عواد معروف

 الـاذ: دار الغرب اإلشالمي

 بروت -لبـان الدولة / ادديـة: 

 م2443-هـ1424تاريخ الـرش: 

 إوىلرقم الطبعة: 

 

 (ايطبكات) ضري أعالّ ايٓبالء -56
 ه(748ادملف: الذهبي: صؿس الدين حمؿد بن أمحد بن عثامن الدمشؼي )ت

 ادحؼق: صعقب إركاءوط وآخرون

 الـاذ: ممشسة الرشالة

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م1985-هـ1445تاريخ الـرش: 
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 (ايدزاضات ايٓوعية) شاد املعاد يف ٖدي خري ايعباد -57
 ه(751ادملف: ابن الؼقم اجلوزية: صؿس الدين حمؿد بن أيب بؽر بن أيوب الدمشؼي )ت

 ادحؼق: صعقب إركاووط وعبد الؼادر إركاووط

 الـاذ: ممشسة الرشالة

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م1979-هـ1399تاريخ الـرش: 

 إوىلرقم الطبعة: 



 (املػاشي وايطري) خمتصس ايطرية ايٓبوية -58
 ه(762ادملف: عالء الدين مغؾطاي: ابن قؾقج بن عبد اهلل ادني البؽجري )ت

 ادحؼق: حمؿد زيـفم حمؿد عزب

 الـاذ: مطابع دار ادعارف

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م2441-هـ1422تاريخ الـرش: 



 (دالئٌ ايٓبوة) الئٌ ايٓبوةد -59
 ه(774ادملف: ابن كثر: أبو الػداء إشامعقل بن عؿر بن كثر الؼرر الدمشؼي )ت

 ادحؼق: حمؿد بن عبد احلؽقم الؼايض

 الـاذ: دار الؽتاب ادني

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1999-هـ1424تاريخ الـرش: 



 (ايتازيذ ايعاّ) ايبداية وايٓٗاية -60
 ه(774ادملف: ابن كثر: أبو الػداء إشامعقل بن عؿر بن كثر الؼرر الدمشؼي )ت

 ادحؼق: عبد اهلل بن عبد ادحسن السكي

 الـاذ: دار هجر

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1999-هـ1424تاريخ الـرش: 

 إوىلرقم الطبعة: 
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 (املػاشي وايطري) املكتفى َٔ ضرية املصطفى -61
 ه(779لف: بدر الدين احلؾبي: احلسن بن عؿر بن احلسن بن حبقب )تادم

 ادحؼق: مصطػى حسني الذهبي

 الـاذ: دار احلديث

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1996-هـ1416تاريخ الـرش: 

 إوىلرقم الطبعة: 



ايعُـالت  ختسيج ايدالالت ايطُعية عًى َا نإ يف عٗد زضوٍ اهلل َٔ اذتـسف وايصـٓائع و   -62
 (ايدزاضات ايٓوعية) ايػسعية

 ه(789ادملف: اخلزاعي: عيل بن حمؿد بن أمحد بن موشى الػاد التؾؿساين )ت

 ادحؼق: إحسان عباس

 الـاذ: دار الغرب اإلشالمي

  بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م1985-هـ1445تاريخ الـرش: 

 

 (ايػُائٌ ايٓبوية) َٔ ايفعٌ وايوصف ^ايسصف ملا زوي عٔ ايٓيب  -63
 ه(797ادملف: ابن العاقويل: حمؿد بن حمؿد بن عبد اهلل الواشطي )ت

 ادحؼق: حمؿد حسن الشافعي

 الـاذ: دار الؽتب العؾؿقة

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 هـ1417تاريخ الـرش: 



 (ارتصائص ايٓبوية) ^غاية ايطوٍ يف خصائص ايسضوٍ  -64
 ه(844ر بن عيل بن أمحد إكصاري الشافعي )تادملف: ابن ادؾؼن: عؿ

 ادحؼق: عبد اهلل بحر الدين عبد اهلل

 الـاذ: دار البشائر اإلشالمقة

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م1993-هـ1414تاريخ الـرش: 
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 (املػاشي وايطري) أيفية ايطرية ايٓبوية )ْظِ ايدزز( -65
 ه(846الرمحن ادني )ت  بن عبدادملف: العراقي: عبد الرحقم بن احلسني

 ادحؼق: حمؿد بن عؾوي ادالؽي احلسـي

 الـاذ: دار ادـفاج لؾـرش والتوزيع

 جدة -الدولة / ادديـة: السعودية 

 م2414-هـ1435تاريخ الـرش: 

 

ايعرب وديوإ املبتدأ وارترب يف أياّ ايعسب وايعجِ وايرببس ؤَ عاصسِٖ َٔ ذوي ايطًطإ  -66
 (ايتازيذ ايعاّ) األنرب

 ه(848ادملف: ابن خؾدون: عبد الرمحن بن حمؿد بن حمؿد )ت

 الـاذ: دار الػؽر لؾطباعة والـرش

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 



 (اذتديح) ضفس ايطعادة يف ايطٓٔ ايٓبوية وايػُائٌ احملُدية -67
 ه(817ادملف: الػروز آبادي: حمؿد بن يعؼوب بن حمؿد الشرازي )ت

 ادحؼق: عبد العزيز عز الدين السروان

 الـاذ: دار لبـان

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م1988تاريخ الـرش: 

 إوىلرقم الطبعة: 



 (تازيذ اذتسَني) ايعكد ايجُني يف تازيذ ايبًد األَني -68
 ه(832ادملف: التؼي الػاد: حمؿد بن أمحد بن عيل احلسـي )ت

 فماد شقد -حمؿود حمؿد الطـاحي  -لػؼي ادحؼق: حمؿد حامد ا

 الـاذ: مطبعة السـة ادحؿدية

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1958تاريخ الـرش: 
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 (دزاضات أدبية) ضًوة ايهئيب بوفاة اذتبيب -69
 ه(842)تابن كاس الدمشؼي حمؿد بن عبد اهلل ادملف: 

 الدكتور صالح يوشف معتوق :حتؼقق

 بحوث والدراشات دار الالـاذ: 

 ديبالدولة/ ادديـة: 

 م 2442تاريخ الـرش: 

 

 (ايػُائٌ ايٓبوية) اء واألَواٍ واذتفدة واملتاعٓإَتاع األمساع مبا يًسضوٍ َٔ األب -70
 ه(845تادملف: ادؼريزي: أمحد بن عيل بن عبد الؼادر ادني )

 ادحؼق: حمؿود صاكر

 لـرشالـاذ: مطبعة جلـة التللقف والسمجة وا

  الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1941تاريخ الـرش: 



 (ارتصائص ايٓبوية) األْواز خبصائص ايٓيب املدتاز -71
 ه(852بن عيل بن حجر ادني )تاادملف: ابن حجر العسؼالين: أبو الػضل أمحد 

 ادحؼق: يوشف عبد الرمحن ادرعشيل

 الـاذ: دار ادعرفة لؾطباعة والـرش والتوزيع

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م2448تاريخ الـرش: 



 (اذتديح) اإلضساء واملعساج -72
 ه(852ادملف: ابن حجر العسؼالين: أبو الػضل أمحد بن عيل بن حجر ادني )ت

 ادحؼق: حمؿد عبد احلؽقم الؼايض )مجع وحتؼقق(

 الـاذ: دار احلديث

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1989ـرش: تاريخ ال
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 (تساجِ ايصخابة) اإلصابة يف متييص ايصخابة -73
 ه(852ادملف: ابن حجر العسؼالين: أبو الػضل أمحد بن عيل بن حجر ادني )ت

 ادحؼق: ضه حمؿد الزيـي

 الـاذ: مؽتبة الؽؾقات إزهرية

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

  م1969تاريخ الـرش: 



 (ايػُائٌ ايٓبوية) ح ايػُائٌأقسب ايوضـائٌ يف غس -74
 ه(942ادملف: السخاوي: حمؿد بن عبد الرمحن بن حمؿد )ت

 الـاذ: ادطبعة الرشققة

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 الشامئل. بقاكات أخرى: عذ هامش الؽتاب ذح ادال عيل الؼاري عذ



 (ارتصائص ايٓبوية) االْتٗاض يف غسح ايػفا يًكاضي عياض -75
 ه(942دملف: السخاوي: حمؿد بن عبد الرمحن بن حمؿد )تا

 الـاذ: دار البشائر اإلشالمقة

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 



 (تازيذ اذتسَني) خالصة ايوفا بأخباز داز املصطفى -76
 ه(911ادملف: السؿفودي: عيل بن عبد اهلل بن أمحد احلسـي الشافعي )ت

 ادحؼق: عيل عؿر

 بة الثؼافة الديـقة لؾـرش والتصديرالـاذ: مؽت

  الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م2446-هـ1427تاريخ الـرش: 



 (ارتصائص ايٓبوية) ارتصائص ايٓبوية ايهربى -77
 ه(911ادملف: السقوضي: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بؽر اخلضري )ت

 -عبد اهلل فرغيل  -ؿقد مصطػى عبد احل -عبد احلػقظ فرغيل  -ادحؼق: عبد احلؿقد مصطػى 

 محزة الـرشيت
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 الـاذ: ادؽتبة الؼقؿة

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م2413-هـ1434تاريخ الـرش: 



 (املػاشي وايطري) املواٖب ايًدْية باملٓح احملُدية -78
 ه(923ادملف: الؼسطالين: صفاب الدين أمحد بن حمؿد بن أيب بؽر )ت

 الشامي ادحؼق: صالح أمحد

 الـاذ: ادؽتب اإلشالمي

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م1991-هـ1412تاريخ الـرش: 



 (املػاشي وايطري) ضبٌ اهلدى وايسغاد يف ضرية خري ايعباد -79
 ه(942ادملف: الصاحلي الشامي: حمؿد بن يوشف بن عيل الدمشؼي )ت

 ادحؼق: مصطػى عبد الواحد وآخرون

 وزارة إوقاف -ٕعذ لؾشئون اإلشالمقة الـاذ: ادجؾس ا

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1994-هـ1414تاريخ الـرش: 



 (ايػُائٌ ايٓبوية) ^أشواج ايٓيب  -80
 ه(942ادملف: الصاحلي الشامي: حمؿد بن يوشف بن عيل الدمشؼي )ت

 ادحؼق: حمؿد كظام الدين الػتقح

 الـاذ: دار ابن كثر

 دمشق -ديـة: شوريا الدولة / اد

 م2414تاريخ الـرش: 

 السابعةرقم الطبعة: 



 (ايػُائٌ ايٓبوية) األْواز ايباٖسة بفضائٌ أٌٖ ايبيت ايٓبوي وايرزية ايطاٖسة -81
 ه(954ادملف: التؾقدي: عبد اهلل بن عبد الؼادر ادغريب )ت
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 الـاذ: مؽتبة اإلمام الشافعي

 دؽرمةمؽة ا -الدولة / ادديـة: السعودية 

 م1997-هـ1417تاريخ الـرش: 

 إوىلرقم الطبعة: 

 

 املػاشي وايطري() إعالّ ايطائًني عٔ نتب ضيد املسضًني -82
 ه(953ادملف: ابن ضولون: حمؿد بن عيل بن أمحد الدمشؼي )ت

 الـاذ: دار زاهد الؼدد

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م2442تاريخ الـرش: 



 (ايػُائٌ ايٓبوية) ىل فِٗ ايػُائٌأغسف ايوضائٌ إ -83
 ه(974ادملف: ابن حجر اهلقتؿي: أمحد بن حمؿد بن حمؿد ادؽي الشافعي )ت

 ادحؼق: أمحد فريد ادزيدي

 الـاذ: دار الؽتب العؾؿقة

  بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م1998-هـ1419تاريخ الـرش: 



 (تازيذ اذتسَني) ًوى وارتًفاءاألزج املطهي يف ايتازيذ املهي وتساجِ امل -84
 ه(1474ادملف: الطزي احلسقـي: عيل بن عبد الؼادر بن حمؿد بن حيقى احلسقـي )ت

  ادحؼق: حمؿد بن صالح الطاشان

 الـاذ: جامعة أدكزة

 الدولة / ادديـة: اشؽتؾـدا

 م1979تاريخ الـرش: 

 

 (املػاشي وايطري) ^خمتصس ضرية ايسضوٍ  -85
 ه(1146ن عبد الوهاب بن شؾقامن آل مرشف التؿقؿي )تادملف: حمؿد ب

 ادحؼق: عيل أمحد آل كايل
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 الـاذ: مؽتبة الرصد لؾـرش والتوزيع

 الرياض -الدولة / ادديـة: السعودية 

 هـ1425تاريخ الـرش: 



 (ايطبكات) مسط ايٓجوّ ايعوايي يف أبٓاء األوائٌ وايتوايي -86
 ه(1111ادؾك الشافعي )ت  بن عبدادملف: العصامي: عبد ادؾك بن حسني

 الـاذ: ادطبعة السؾػقة ومؽتبتفا

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1984-هـ1444تاريخ الـرش: 

 

 (ايػُائٌ ايٓبوية) املواٖب احملُدية بػسح ايػُائٌ ايرتَرية -87
 ه(1244ادملف: اجلؿل: شؾقامن بن عؿر بن مـصور العجقيل )ت

 أمحد ادزيدي -ي ادحؼق: فتحي حجاز

 الـاذ: دار الؽتب العؾؿقة

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 



 (ايتازيذ ايعاّ) ضبائو ايرٖب يف َعسفة قبائٌ ايعسب -88
 ه(1246ادملف: أبو الػوز السويدي: حمؿد أمني بن عيل بن حمؿد البغدادي )ت

 الـاذ: دار الؽتب العؾؿقة

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م2442تاريخ الـرش: 



 (تساجِ ايصخابة) دز ايطخابة يف َٓاقب ايكسابة وايصخابة -89
 ه(1254ادملف: الشوكاين: حمؿد بن عيل بن حمؿد الصـعاين )ت

 ادحؼق: حسني بن عبد اهلل العؿري

 الـاذ: دار الػؽر

 دمشق -الدولة / ادديـة: شوريا 

 م2414-هـ1435تاريخ الـرش: 
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 (املػاشي وايطري) ضرية ضيد املسضًني ْوز اييكني يف -90
 ه(1345ادملف: اخلرضي: حمؿد بن عػقػي الباجوري )ت

 الـاذ: ادؽتبة التجارية الؽزى

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1934-هـ1349تاريخ الـرش: 

 العاذةرقم الطبعة: 

 

 (ايدزاضات ايٓوعية) حياة حمُد -91
 ه(1376ادملف: حمؿد حسني هقؽل )ت

 الـاذ: اهلقئة ادنية العامة لؾؽتاب

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م2412تاريخ الـرش: 



 (ايػُائٌ ايٓبوية) َٓية ايطائٌ خالصة ايػُائٌ -92
 ه(1382ادملف: الؽتاين: عبد احلي بن عبد الؽبر بن حمؿد اإلدريز )ت

 ادحؼق: عبد ادجقد اخلقايل

 ايف ادغريبالـاذ: مركز الساث الثؼ

 الدار البقضاء -الدولة / ادديـة: ادغرب 

 هـ1426تاريخ الـرش: 

 إوىلرقم الطبعة: 



ايرتاتيب اإلدازية وايعُاالت وايصٓاعات واملتاجس واذتاية ايعًُية ايـ  ناْـت عًـى عٗـد      -93
 (ايدزاضات ايٓوعية) تأضيظ املديٓة اإلضالَية يف املديٓة املٓوزة ايعًية

 ه(1382ؽتاين: عبد احلي بن عبد الؽبر بن حمؿد اإلدريز )تادملف: ال

 ادحؼق: عبد اهلل اخلالدي

 الـاذ: دار إرقم

 بروت -الدولة / ادديـة: لبـان 

 م1996-هـ1416تاريخ الـرش: 

 الثاكقةرقم الطبعة: 
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 (تساجِ ايصخابة) حياة ايصخابة -94
 ه(1384ادملف: حمؿد يوشف الؽاكدهؾوي )ت

 حمؿد عيل دولة ادحؼق:

 الـاذ: دار الؼؾم

 دمشق -الدولة / ادديـة: شوريا 

 م1969تاريخ الـرش: 



 (تساجِ ايصخابة) إحتاف ذوي ايٓجابة مبا يف ايكسإٓ وايطٓة َٔ فضائٌ ايصخابة -95
 ه(1394ادملف: حمؿد العريب بن التباين ادغريب )ت

 الـاذ: مطبعة إكوار

 اهرةالؼ -الدولة / ادديـة: من 

 هـ1379تاريخ الـرش: 

 الثالثةرقم الطبعة: 



 (ايدزاضات ايٓوعية) دزاضات يف ايطرية ايٓبوية -96
 ه(1411ادملف: حمؿد الطقب الـجار )ت

 الـاذ: مؽتبة اجلامعة إزهرية

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م1974تاريخ الـرش: 

 

 (ايدزاضات ايٓوعية) فك٘ ايطرية -97
 ه(1416الغزايل )ت ادملف: حمؿد

 ادحؼق: حمؿد كاس الدين إلباين

 الـاذ: دار السالم لؾطباعة والـرش والتوزيع والسمجة

 الؼاهرة -الدولة / ادديـة: من 

 م2444تاريخ الـرش: 
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 (املػاشي وايطري) ضرية خامت ايٓبني -98
 ه(1424احلسـي )ت احلي بن فخر الدين ادملف: أبو احلسن الـدوي: عيل أبو احلسن بن عبد

 الـاذ: دار ابن كثر

  دمشق -الدولة / ادديـة: شوريا 

 م2449تاريخ الـرش: 



 (اذتديح) اإلضساء واملعساج.. وذنس أحاديجٗا وختسجيٗا وبيإ صخيخٗا َٔ ضكيُٗا -99
 ه(1424ادملف: إلباين: حمؿد كاس الدين )ت

 الـاذ: مؽتبة ادعارف

 الرياض -ية الدولة / ادديـة: السعود

 م2414-هـ1435تاريخ الـرش: 

 

 (املػاشي وايطريايسحيل املدتوّ ) -100
 ه(1427ادملف: صػي الرمحن بن عبد اهلل ادباركػوري )ت

 الـاذ: مجعقة إحقاء الساث اإلشالمي

 الدولة / ادديـة: الؽويت

 م2448-هـ1429تاريخ الـرش: 

 اخلامسةرقم الطبعة: 



 (ايتفطري واذتديح) ٕ ايهسيِ وايطٓة ايصخيخةضرية ايٓيب َٔ ايكسآ -101
 ه(1431ادملف: عبد احلؿقد حمؿود ضفامز )ت

 الـاذ: دار الؼؾم

 دمشق -الدولة / ادديـة: شوريا 

 م2414-هـ1435تاريخ الـرش: 

 

 (املػاشي وايطري) ^خمتصس ايطرية ايٓبوية يًُصطفى  -102
 ه(1432ادملف: رساج الرمحن الـدوي الؼايض اهلادي )ت

 ادحؼق: أبو احلسن عيل احلسقـي الـدوي )تؼديم(
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 الـاذ: دار كـوز إصبقؾقا

 الرياض -الدولة / ادديـة: السعودية 

 م2444-هـ1424تاريخ الـرش: 

 

 (دزاضات أدبية) حسنة اذتياة األدبية بني ادتاًٖية واإلضالّ -103
 لدكتور شعقد حسني مـصوراادملف: 

 : دار الؼؾمالـاذ

 الؽويت ديـة: الدولة/ اد

 رقم الطبعة: إوىل. 

 م1981تاريخ الـرش: 



 (دزاضات أدبية) دزاضة األدب ايعسبي يف عصس صدز اإلضالّ زؤية جديدة -104
 ادملف: شعقد حسني مـصور

 مؽتبة الدوحةالـاذ: 

 م1984تاريخ الـرش: الدوحة 



 (غعسديوإ أوع بٔ حجس ) -105
 الدكتور حمؿد يوشف كجم :حتؼقق

 دار صادر : الـاذ

 م1974 تاريخ الـرش:



 ( غعس) ديوإ حطإ بٔ ثابت -106
 ولقد عرفات  :حتؼقق

 دار صادرالـاذ: 

 م1974تاريخ الـرش: 



 ( غعس) بي ضًُىأديوإ شٖري بٔ  -107
 ادملف: برشح ثعؾب
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 دار الؽتب والوثائق الؼومقة ادنيةالـاذ: 

 هـ1423تاريخ الـرش: 



 ( غعس) ديوإ عًي بٔ أبي طايب -108
 عيل مفدي زيتون  :حتؼقق

 دار اجلقل الـاذ: 

 بروت الدولة/ ادديـة: 

 هـ1416تاريخ الـرش: 



 ( دزاضات أدبية) األدب يف عصس ايٓبوة وايساغدئ -109
 لدكتور صالح الدين اهلاديادملف: ا

 مؽتبة اخلاكجي الـاذ: 

 الؼاهرةالدولة/ ادديـة: 

 هـ1447تاريخ الـرش: 



 (غعسّ وايػعس)اإلضال -110
 لدكتور شامي مؽي العاينادملف: ا

 شؾسؾة عامل ادعرفة الؽويت الـاذ: 

 م1996أغسطس تاريخ الـرش: 



 (غعسحطٔ ايصخابة يف غسح أغعاز ايصخابة) -111
 لعيل ففؿي ادوشتاريادملف: 

 دار شعادات الـاذ: 

 اشطـبول الدولة/ ادديـة:

 هـ1324تاريخ الـرش: 



 (غعسْصازي)ٔ َايو األديوإ نعب ب -112
 شامي مؽي العاين  :حتؼقق 
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 مـشورات مؽتبة الـفضة الـاذ: 

 بغداد الدولة/ ادديـة: 

 هـ1386تاريخ الـرش: 



 (غعسضالّ في٘)ثس اإلأاملدضسَني و غعس -113
 لدكتور حيقي اجلبوري ادملف: ا

 مؽتبة الـفضة الـاذ: 

 بغداد الدولة/ ادديـة:

 م1964تاريخ الـرش: 



 (ايدزاضات ايٓوعية)َوضوعة ايفٗسضة ايوصفية ملصادز ايطرية ايٓبوية  -114
 (فؽرة وإذاف)ادملف: الدكتور حمؿد يرسي إبراهقم 

 الـاذ: دار القرس

 الدولة/ ادديـة: الؼاهرة 

 م2415-هـ1436تاريخ الـرش: 



 (جػسافيا)ايٓبوية  ايطرية يف ادتػسافية املعامل َعجِ -115
 البالدي قثغ بن ادملف: عاتق

 والتوزيع لؾـرش مؽة دار: الـاذ

 م1982 - هـ1442: الـرش شـة 
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B 

 

 يتؾخص البحث بـتائجه يف الـؼاط أتقة:

: لتعريف عؾم السرة الـبوية اجتاهات ثالثة: ًٓ وافتعريػ ادختور  أو

 ♀ظؾؿ يبحٌ ذم ظك كبقـو »فعؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي هق: 

أيومف وأحقافف ـوؾي، مرتبًي مـ مقفده إػ وؾوتف! ومو وحقوتف، ووؿوئع 

 .شاتصؾ بحقوتف مـ افعؾقم وافػقائد

 ♀افـبل  ثاكًقا: موضوع عؾم السرة الـبوية الؽامؾة هو:

 وزموكف مـ حقٌ أحقافف وترتقى وؿوئع أيومف.

ظؾؿ ادغوزي، وؾؼف  ثالًثا: لعؾم السرة الـبوية أشامء متعددة أمهفا:

و، افسرة افـبقيي افؽومؾي، أو افسرة افسـي، وآشؿ افسرة وهدهي

 إخر مستجد ٓظتبورات ظؾؿقي وؾـقي مؼصقدة.

وؿد يرتبط  رابًعا: عؾم السرة الـبوية الؽامؾة عؾم مستؼل بذاته:

 بغره ببعض افعالؿوت افعؾؿقي، بقوهنو ـوفتويل:

رة ظؾؿ ادغوزي يرادف ظؾؿ افسرة ظـد ادتؼدمغ، فؽـ ظؾؿ افس -1

افـبقيي افؽومؾي بوصطالح ادعوسيـ افققم يتؿقز ظـ ادغوزي 
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بؿحووفي ذـر وؿوئع إيوم، وكؼؾ أحقال شقد إكوم ظذ أـز ؿدر 

 مـ اإلحوضي وافتامم.

 فعالؿي ظؾؿ احلديٌ وافسـي بوفسرة افـبقيي افؽومؾي ثالثي أؿقال: -2

 إول: أن ظؾؿ افسـي واحلديٌ أظؿ مطؾًؼو وافسرة أخص.

افثوين: أن بقـفام ظؿقًمو وخصقًصو وجفق و، ؾوحلديٌ أظؿ مـ جفي 

مقضقظف وافسرة أخص، وافسرة أظؿ مـ جفي ضقابط تدويـفو 

 وـتوبتفو واحلديٌ أخص.

افثوفٌ: أن ظؾؿل افسرة افـبقيي افؽومؾي واحلديٌ متطوبؼون أو 

مسادؾون فغي واصطالًحو، مع ؾروؿوت يسرة ٓ تمثر ذم هذا 

ور: وهلذا ؿد يسؿك ظؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي بوشؿ بجؿع آظتب

 بغ افعؾؿغ ؾقؼول: افسرة افسـي. 

ظؾؿ افتوريخ أظؿ مـ ظؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي مـ حقٌ   -3

امتداده ادؽوين وافزموين مـ ؽر صؽ، وافسرة افـبقيي افؽومؾي 

افعؾؿقي  ♀أظؿ مـ جفي اشتؼصوئفو جلؿقع أحقافف 

، وافعؾؿقي افسقوشقي، وإخالؿقي، وافتكؾوت افتؼيعقي

افبؼيي، وخصوئصف وصامئؾف ودٓئؾ كبقتف، وؾؼفف احلضوري 

افعؼدي ادـفجل، ؾال ُيَسَؾؿ أهنو ظالؿي إصؾ بوفػرع: بؾ هل 

 أؿرب إػ افعؿقم واخلصقص افقجفل.
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ظؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي أظؿ مطؾًؼو مـ ظؾقم اخلصوئص  -4

 ئؾ، وهل كػس ظالؿتفو مجقًعو بعؾؿ احلديٌ وافسـي.وافشامئؾ وافدٓ

خامًسا: يستؿد عؾم السرة الـبوية الؽامؾة مادته الثَّرية من معنٍي  

 ذيف إصول مـقف ادرتبة متـوع الروافد وادوارد.

 وؾقام يع ظرض دقارد ظؾؿ افسرة افـبقيي افؽومؾي:

و تصقيًرا افؼرآن افؽريؿ: وهق أصح، وأشؾؿ مقاردهو وأصدؿف -1

ٕحداث افسرة، ووصػو فقؿوئعفو، ورشاًم خلؾجوت ادشوظر ؾقفو، 

 .♀مع إجيوز وإظجوز ذم افعـويي بشخصف 

ظؾقم افؼرآن افؽريؿ: ؾوفتػسر ٔيوت افؼرآن ومو شطره مـ  -2

أهداف افسرة مـ أهؿ تؾؽ ادقارد، ومثؾف أشبوب كزول أيوت، 

افسػري واحلرضي، وظؾؿ افـوشخ وادـسقخ، وادؽل واددين، و

 وكحقهو مـ افعؾقم ادفؿي.

احلديٌ افـبقي وذوحف وظؾقمف: احلديٌ أوشع مقارد افسرة  -3

وأؽزرهو مودة، وهق أظؿ مـفو أو يرادؾفو ظالؿي، وذوحف كوؾعي 

مػقدة، ومـوهجفو متعددة متـقظي، واحلديٌ بؼوحف وافؼرآن 

 افؽومؾي.بعؾقمف يؿثالن مـظقمي حمؽؿي ذم كظؿ افسرة افـبقيي 

وفبعض ظؾقم احلديٌ أثٌر ٓ يـؽر ذم إمداد افسرة افؽومؾي ـعؾؿ 

 أشبوب ورود احلديٌ، وافـوشخ وادـسقخ مـ إحوديٌ.
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ظؾقم افتوريخ افعوم وتوريخ اددن: ؾوفسرة يؼع جزؤهو إـز  -4

 -داخؾ ظؾؿ افتوريخ افعودل واإلشالمل افعوم، وتوريخ مؽي وادديـي 

  ثري ذم إمداد افسرة افـبقيي افؽومؾي.معغ-ذؾفام اهلل 

: وهل تعطل افسرة ╚ظؾقم افطبؼوت وتراجؿ افصحوبي  -5

 افؽومؾي مزيد تػوصقؾ دؿقؼي فروايوهتو، وتصقير خوص فقؿوئعفو.

ف ـثًرا  -6 ظؾؿ جغراؾقي اجلزيرة وـتى معوجؿ افبؾدان: وهل تعر 

ووؿوئع بلموــ افسرة، وربام ورد كزر يسر ذم ثـويوهو ظـ أحداث 

 تتعؾؼ بوفسرة ورجوٓهتو.

صعر وأدب صدر اإلشالم: افشعر ديقان افعرب شجؾقا ؾقف  -7

أخبورهؿ وأيومفؿ ومآثرهؿ ؾال ختؾ واؿعي أو حودثي مفؿي ذم 

 افسرة افـبقيي مـ تسجقؾ صعري هلو.

افدراشوت افـقظقي ذم افسرة افـبقيي: وهل تتضؿـ أكقاًظو ـثرة  -8

فسرة افتحؾقؾقي أو ادقضقظقي أو تدخؾ ؾقام يؿؽـ أن يسؿك بو

 ادؼوركي، وهل دراشوت ذم إمداد افسرة مفؿي وكوؾعي.

وبطبقعي احلول ؾنن ـتى ادغوزي وافسر واخلصوئص وافشامئؾ  -9

وافدٓئؾ مـ ـتى ظؾؿ افسرة افتل متثؾ افراؾد إهؿ ذم ـتوبي 

 افسرة افـبقيي افؽومؾي أو افسرة افسـي.
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ة تـتظر من يتصدى درشوع رائد يف السرة شادًشا: ما تزال إم

الـبوية يؽتب أيامفا فرصف أية بجوار احلديث واخلز، وجيؿع بني 

اهلدي والؼدوة، وبني العؾم والسبقة، ويؼرن بني العبادة واجلفاد، 

 . ♀والسقاشة والزهادة، واحلؽم والترشيع يف شقاق حقاته 

وع من لخؾص الـقة فقه، واهلل تعاىل ادسئول أن يؼقّض هلذا ادرش

ويصدق يف بذل أشبابه وتوفر إمؽاكاته، وأن يسؾؽـا يف عداد العامؾني 

 يف إكجازه، إكه ويل ذلك والؼادر عؾقه، واحلؿد هلل رب العادني. 
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