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 :كتابةالصيغ وأشكال ودوافعهم يف تنويع املؤرخون 

 مثااًل السرية النبوية 

:خلص امل

يركز هذا البحث على جهود املؤرخني يف كتابة السرية النبوية املختصرة، وكذلك 

املستقلة، أي اليت أفردت هلا كتبًا خاصة، ومفرداتها، أي املؤلفات اليت تركز على جوانب 

ة كتب خمتصرة حمددة من السرية. ذلك أن عددًا من املؤرخني والكتاب اجتهوا إىل كتاب

تعرض املعلومات على حنو مكثف وخمتصر وسريع، وذلك ألسباب عدة؛ إما ألن املؤرخني  

كانت لديهم الرغبة يف أن تالقي مؤلفاتهم رواجًا أكرب بني الناس لذا البد من اختصارها 

ت وختفيفها لتكون سهلة متاحة لعموم املتلقني فيتحقق املراد بنشر السرية، أو ألن الناس ليس

لديهم القدرة املطلوبة وال املطاولة على القراءة املطولة املعمقة واستيعاب النصوص املسهبة؛ لذا 

اضطر العلماء واملؤرخون لعمل املختصرات. أو ألن بعض اخللفاء واألمراء أرادوا التعرف على 

لسرية. املعلومات بأقل وقت وأوجز عبارة، فطلبوا من بعض املؤرخني كتابة خمتصرات هلم يف ا

ويسعى البحث حلل مشكلة مفادها، هل كتابة خمتصرات للسرية هو تطور يف حد ذاته يف 

كتابة السرية النبوية، وهل هذا التطور يف الكتابة قادنا ملدخل جديد يف الكتابة له رجاله 

ومصنفاته. كما أن الباحث يسعى من خالل البحث إلبراز جهود املؤرخني يف الكتابة ضمن 

تقلة، وكذلك الكتابة عن جوانب حمددة من سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم مصنفات مس

وهو ما يعرف بـ "املفردات".

السرية النبوية؛ أمناط السرية، مؤرخو السرية؛ مصنفات السرية؛ الكخلمات املفتاحية: 

املفردات.
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This research focuses on the efforts of historians in writing the short 

biography of the prophet, as well as those who focused on certain aspects 

and devoted books for those aspects. Some historians have turned to write 

short versions that discusses the prophet’s biography briefly, and quickly. 

They wanted to see their works become more popular, so they shortened it 

and wrote it in simple and easily way. Moreover, some of the caliphs and 

princes wanted to identify the information in less time. The research seeks 

to solve the following problem: Is the writing of short biography of the 

prophet is an evolution in itself? and whether this development in writing 

led us to a new type of writing that has its own writers and works? This 

research also aims to highlight the efforts of historians to write in 

independent type of works, as well as writing about specific aspects of the 

biography of the Prophet, which is known as al-Mufradāt. 
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 :ةمقدامل

وكذلك  املختصرة على جهود املؤرخني يف كتابة السرية النبويةث هذا البح يركز

تركز على جوانب  ملؤلفات اليتأي ا، خاصة، ومفرداتها فردت هلا كتبأي اليت ُأ ،املستقلة

ذلك أن عددًا من املؤرخني والكتاب اجتهوا إىل كتابة كتب خمتصرة  .حمددة من السرية

إما ألن املؤرخني كانت لديهم  ؛وذلك ألسباب عدةوموجز. تعرض املعلومات على حنو مكثف 

ا وختفيفها لذا البد من اختصاره ،ا أكرب بني الناسالرغبة يف أن تالقي مؤلفاتهم رواًج

لتكون سهلة متاحة لعموم املتلقني فيتحقق املراد بنشر السرية، أو ألن الناس ليست لديهم 

القدرة املطلوبة وال املطاولة على القراءة املطولة املعمقة واستيعاب النصوص املسهبة؛ لذا اضطر 

تعرف على العلماء واملؤرخون لعمل املختصرات، أو ألن بعض اخللفاء واألمراء أرادوا ال

 فطلبوا من بعض املؤرخني كتابة خمتصرات هلم يف السرية. ،املعلومات بأقل وقت وأوجز عبارة

ا تارخيية قدمية ظهرت مع املصنفات األوىل لسرية الرسول الختصار السرية النبوية أسًسو

. وقفت على " :، وكما سيأتي يف الصفحات القادمةويف هذا اجملال يقول ابن سيد الناس

ومغازيه وأيامه إىل غري ذلك مما  ا من اجملاميع يف سري النيب ا وحديًثمجعه الناس قدمًي ما

واملطيل إما معنت باألمساء  .اا بأكثر املقاصد خملًّأو خمتصًر اًلمم اًليتصل به، مل أَر إال ُمطي

 شعار واآلداب، أو آخر يأخذ كل مأخذ يف مجع الطرق والروايات ويصرف إىلواألنساب واأل

يعدو املنهج الواحد ومع ذلك فالبد أن يرتك  واملقصد ال. ماتصل إليه القدرة من العنايات ذلك

ا مما فيه من الفوائد". وهذا ماميكن الوقوف عنده ومالحظته عند اختصار ابن هشام كثرًي

 ، وهو ما يعد أول خمتصر للسرية النبوية.للسرية اليت كتبها حممد بن إسحاق

حد كتابة خمتصرات للسرية هو تطور يف  هل؛ مفادها شكلةحلل مالبحث  ويسعى

له  ملدخل جديد يف الكتابة قادناهذا التطور يف الكتابة  وهل، ذاته يف كتابة السرية النبوية

براز جهود املؤرخني يف الكتابة ضمن مصنفات مستقلة، إليهدف كما  رجاله ومصنفاته.

، كأن وهو ما يعرف بـ)املفردات(، ل وكذلك الكتابة عن جوانب حمددة من سرية الرسو

لظهور هذا أو صفاته أو أخالقه وحنو ذلك، و ا بشمائله يكون الكتاب املؤَلف خاصًّ

سعي اإلخباريني للكتابة عن وقائع حمددة من السرية مبعزل عن  املنحى عوامل عدة منها

ملؤرخني يف جمريات األحداث األخرى من حوهلا إلعطائها أهمية خاصة، وكذلك لرغبة ا

والنغفل هنا دور  .وية وفصلها عن كتب التاريخ العامعرض جوانب حمددة من السرية النب
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ا لقواعد احلديث، وكانوا يعدون هذه اجلوانب جزًء من احملدثني الذين كتبوا السرية وفًق

 األحاديث النبوية الشريفة.

وضع مصنفات  إبراز جهود املؤرخني يفهو البحث  أن هدف هذايتبني مما تقدم و

خاصة بالسرية مستقلة ووكذلك أسباب إفراد كتب ومؤلفات  ،خمتصرة للسرية النبوية

، والسبب الذي دفع لكل هذا والفوائد ومنها اليت تتناول مفردات متعلقة بالنيب  ،النبوية

اليت بنيت عليه، وأمثلة عن أبرز الذين اشتغلوا بهذا اجملال والذي متخض عن جهودهم، مع 

وسيتم االعتماد يف البحث على مجلة من املصادر األولية واملراجع  ة حتليلية هلذه اجلهود.دراس

لعمار عبودي حممد  "تطور كتابة السرية النبوية" من أبرزهاو السابقة، والدراسات احلديثة

 .احلميد بن علي الفقيهيعبدل "جهود العلماء يف تصنيف السرية النبوية"وحسني نصار، 

 املصتصرة: ةحخلة التارخيية اليت ظهرت فيها كتب السرياملر :أواًل

ا اتبعه عدد من الكتاب واملؤرخني قدمًي اتعد كتابة خمتصرات السرية النبوية منهًج

: (م2741/هـ347 الناس )تابن سيد  ا يف قولجنده جليًّ وهذا ما، الذين اعتنوا بكتابة السرية

وأيامه إىل  ومغازيه جملاميع يف سري النيب ا من اا وحديًثوقفت على ما مجعه الناس قدمًي"

ما ، واملطيل إبأكثر املقاصد خمالًّ اأو مقتصًر ممالًّ اًلغري ذلك مما يتصل به، مل أر إال مطي

داب أو آخر يأخذ كل مأخذ يف مجع الطرق والروايات باألمساء واألنساب واألشعار واآل معنت

يات، واملقصر ال يعدو املنهج الواحد ومع ذلك ويصرف إىل ذلك ما تصل إليه القدرة من العنا

وهذا هو الدافع من وراء كتابة ابن هشام  ،(2)"ا ما فيه من الفوائدبد أن يرتك كثرًي فال

وهذا ما عّد أول خمتصر كتب للسرية  ،(1)خمتصر للسرية اليت صنفها حممد بن إسحاق

ه ابن إسحاق من روايات ا ملا كتبالنبوية، إذ خرج بذلك هذا الكتاب من كونه خمتصًر

بذاته، حتى أطلقت عليه بعض  اًلا مستق، إىل كونه مصنًفلأمساء ال دخل هلا يف سرية الرسوو

لذا الميكن  .(7)املصنفات اليت أشارت إليه بعبارة السرية النبوية البن إسحاق بتهذيب ابن هشام

 .(4)ظةتسمية الكتاب باملختصر مع حجم الكتاب الذي خيالف داللة هذه اللف

 دوافع املؤرخني الختصار كتب السرية: :ثانيًا

، منها املختصرة بأشكاهلا املتعددة وال سيماتعددت الدوافع لكتابة كتب السرية 

وميكن إمجاهلا بالتالي
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كما فعل حممد بن إسحاق حني  ،الدافع العلمي والرغبة يف تدوين التاريخ واالطالع عليه:اًلأو

ونلمسها أيضًا يف قيام ابن هشام بتهذيب  (5).فر املنصور ذلكطلب منه اخلليفة أبو جع

هذه السرية اليت صنفها ابن إسحاق من األشعار والروايات اليت ال دخل هلا يف سرية 

الرسول 
وهو ذات الدافع الذي حرك ابن اجلوزي لكتابة السرية بعد أن رأى  ،(6)

لسنا نبعد : "سرية ابن حزم بقوهلم ووهذا ما يشري إليه حمقق .(3)جهل فئة من الناس بها

وضع  كان يرمي إىل عن احلق حني نفرتض أن ابن حزم يف كتابة سرية الرسول 

خمتصر قريب املأخذ سهل املتناول يف أيدي طالبه كما فعل يف كثري من رسائله 

وأنه كان يف هذا املختصر يضع األصول اليت ال يستغين عن تذكرها أو التأرخيية

وقد تكون هذه الغاية  ،ها كل من اشتغل بالسرية النبوية من طالب العلماستظهار

.(8)ا مثل ابن حزم إىل كتابة السرية النبوية"ا حيدو عامًلا أكيًدالتعليمية باعًث

، واالعتناء بها الدافع الديين، ذاك أن نصرة الدين والشريعة وختليد سرية النيب  :اثانًي

الرب: عبدة السرية، فيقول ابن لى الشروع يف كتابكان من أبرز ما حفز الكتاب ع

فذكرت مغازيه وسريه على التقريب واالختصار واالقتصار على العيون من ذلك دون "

احلشد والتخليط، وإىل اهلل أرغب على األمل فيه والتوفيق ملا يرضيه فهو حسيب ال 

وعدل السرية واحتواء  من أراد خري اآلخرة وحكمة الدنياويقول ابن حزم: " .(9)شريك له"

 على حماسن األخالق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتد مبحمد رسول اهلل 

وقد أوضحت كتاباتهم مكانة سرية الرسول  .(20)وليعتمد أخالقه وسريه ما أمكن"

وأثرها يف تهذيب النفوس واألخالق حتى كانت السَِّير اليت صنفوها قد محلت يف 

اليت بينت أثر هذا احلافز يف كتابتها، وهذا الدور يعد األكثر  جنباتها بعض األقوال

 .(22)ا يف جمال كتابة السريةا ودفًعأثًر

 أبرز املؤرخني والعخلماء الذين كتبوا خمتصرات لخلسرية، دراسة حتخليخلية ألعماهلم: :ثالثًا

هم ساهم مؤرخون وعلماء كثر يف كتابة السَِّير النبوية املختصرة، وقد تنوعت أساليب

ا يف الكتابة ومنحى له أسلوبه اخلاص، ومناهجهم يف الكتابة واالختصار، والذي يعد تطوًر

 ومن هؤالء:
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  ":أوجز السري خلري البشر"وكتابه  (،م2005/ـه795 محد بن فارس )تأ  .2

 (21)هو العامل النحوي واللغوي املعروف الذي عرف بكتابته يف السرية ومؤلفاته هي

وتعد السرية النبوية املوجزة  "أخالق النيبو" ،"تفسري أمساء النيب"و ،"البشرأوجز السري خلري "

 ولذلك .(24( )27)اليت كتبها ابن فارس يف بضع وريقات من أصغر وأقل ما كتب يف السرية

ي هذا ذكر ما حيق على املرء املسلم حفظه وجتب على ذأسباب يوضحها ابن فارس بقوله: "

ومولده ومنشئه ومبعثه وذكر أحواله يف مغازيه ومعرفة   اهللالدين معرفته من نسب رسول 

وقد أتينا يف أمساء ولده وعمومته وأزواجه، فإن للعارف بذلك رتبة تعلو رتبه من جهله

كتاب  بالوقوف على أبرز مكوناته وميكن حتليل هذا ال .(25)خمتصرنا هذا من ذلك ذكرى"

  كما يلي:

فمن ذلك إثباته لتأريخ مولد  ،(26)التوثيق باليوم والشهر والسنة استخدام املنهج احلولي يف أ.

ن خلون من ربيع األول"، عام الفيل لثمايف  لد رسول اهلل ُو، بقوله: "الرسول 

 جده وملا أتت له مثاني سنني ]يقصد الرسول[ وشهران وعشرة أيام تويفوقوله: "

 ،ا فاطمةا زوج عليًّنان وعشرون يوًمفلما أتت هلجرته سنة وشهر واثاملطلب"، وقوله: "عبد

 .(23)رضي اهلل عنهما"

إال يف نطاق ضيق جدًا،  ،ملوارد اليت استقى منها معلوماتهغفاله اإلشارة ملصادره واإ  .ب

 (28)،ويبدو أنه اعترب ذلك من اإلطالة وإخراج للكتاب عن املقصد الذي كتب ألجله

 .(29)سيما وأن جل املعلومات متواترة ومعروفة

امتازت السرية املختصرة البن فارس بروايات مل يسبق إيرادها عند غريه، منها مثاًل   .ج

كذلك عّده  .(10)من خدجية إيراده للخطبة اليت قاهلا أبو طالب يف زواج الرسول 

ا بذلك رأي ، خمالًفمن أكرب أوالد الرسول  رضي اهلل عنهافاطمة الزهراء 

 . (12)العلماء بأنها أصغر أوالده

شعار يالحظ على هذا الكتاب املختصر شحة الشواهد من اآليات واألحاديث واأل  .د

ويبدو أن السبب هو أن الكاتب سعى للبقاء ضمن معنى  .واألقوال املأثورة وحنو ذلك

االختصار دون الذهاب لإلسهاب واإلطناب بأي شكل من األشكال مما قد خيرج 

 .(11)الكتاب عن مقصده

ومن أصغر ما صنف يف السرية ومنهم الصفدي الذي قال: "على هذه العلماء  ىوقد أثن
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وألهمية هذه السرية  .(17)ذلك ]يقصد به السرية[ جزء لطيف البن فارس صاحب اجململ يف اللغة"

فقد عكف بعض العلماء على شرحها، ومن ذلك الشرح األول للحسن بن علي بن باديس 

، "الدرر وفوائد الفكر يف شرح خمتصر السريفرائد "، ومساه (م2763/ـه368 القسنطيين )ت

 .(14)(م2310/ـه2271ا سنة ين بن أمحد بن حممد الفاسي )الذي كان حيًّن مدوالثاني الب

الدرر يف اختصار املغازي "(، وكتابهم2032/هـ467 الرب )تعبدأبو عمر يوسف بن   .1

 :"والسري

فضل الذين كتبوا يف مام عصره ومن أإالرب القرطيب األندلسي اإلمام ابن عبد

من األندلسيني، ذلك أننا الجند مؤلفات  وهو من أوائل املصنفني لسرية الرسول  (15)السرية

، لذا يعد كتابه العاشر امليالدي /أندلسية متخصصة بالسرية حتى نهاية القرن الرابع اهلجري

والذين جاءوا من بعده من  ا لتالمذتها علميًّا لغريه من علماء األندلس يف هذا اجملال، وفتًحسبًق

هذا ومل تكن كتب السرية ومروايات الشيوخ املعنيني بها بغائبة عن أهل  .(16)األندلسيني

سيما وأنهم على مذهب إمام دار اهلجرة مالك، كما وأن رحلتهم إىل املشرق  ،األندلس

يقطع الشك وتلقيهم العلم وحصوهلم على اإلجازات واألسانيد من علمائها وحمدثيها يدل مبا 

وقد  .(13)الرب كان السباق يف هذا اجملالعبدعلى درايتهم بالسرية بشكل جيد، لكن ابن 

 امتاز نهجه بأمور عدة منها

غلبة الوازع الديين على باقي الدوافع يف تأليفه هلذا الكتاب، فقد أراد منه حفظ سرية  .أ

فيه ذكر مبعث النيب : "هذا كتاب اختصرت النيب، وهذا ما أكده يف مقدمته إذ يقول

 وإىل اهلل أرغب على رسالته ومغازيه وسريته فيها وابتداء نبوته وأول أمره يف

 .(18)األمل فيه والتوفيق ملا يرضيه فهو حسيب ال شريك له"

.(19)جلأ للمنهجية العلمية وألسلوب التوثيق بذكره للمصادر اليت استقى منها معلوماته .ب

ح بني الروايات املتعارضة وإبداء رأيه من خالل مجلة التحليالت جلوئه ملبدأ الرتجي .ج

الرب على كتابة عبدهذا وقد عمل ابن  .(70)واالستنتاجات اليت يوردها على بعض الروايات

إذ  (72)؛ا به لكتابه االستيعابمقدًم ا يف سرية الرسول ا بسيًطالسرية بكتابته موجًز

وبدجمهما مع بعضهما  ني عن سرية الرسولجبمع الروايات الواردة يف هذين الكتاب

.(71)وأحوالهيتشكل لنا كتاب موسع عن سرية الرسول 
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 :"جوامع السرية"(، وكتابه م2064/ـه456 أبو حممد علي بن أمحد بن حزم الظاهري )ت .7

يعد ابن حزم األندلسي، وهو اإلمام العلم الذي كتب يف فنون وعلوم عدة وبرع فيها، 

من أشهر الكتب يف هذا  "جوامع السرية"كتبوا يف السرية النبوية، وكتابه من أبرز الذين 

اجملال، وعلى الرغم من االختالف حول التسمية الدقيقة للكتاب، لكن الذي يعنينا هو 

ومهما  .(77)أهمية املادة العلمية اليت حواها الكتاب، واألسلوب واملنهجية اليت أتبعها املؤلف فيه

عن هذا املوضوع فالذي يهمنا اتفاق مجيع املصادر اليت ترمجت البن حزم يكن من كالم ُأثري 

 ومن أهم ما مييز كتاب جوامع السرية:  ،ا يف سرية الرسولحول تصنيفه كتاًب

الرب يف السرية اليت كتبها، بل نقل عبدأنه حاكى يف أسلوبه ويف جوانب عدة أسلوب ابن   .أ

لكن ابن حزم مل  ،(74)واالستنتاجات اخلاصة فقرات ومجل بالكامل، وحتى بعض اآلراء

 .(75)يشر إىل هذه النقوالت يف كتابه

تكرار العديد من املعلومات والوقائع اليت وردت يف كتب السرية األخرى فجاءت بعض  .ب

 ينتقص من القيمة العلمية للكتاب. لكن هذا ال ،(76)املعلومات مكررة

ن حزم، حيث يتضح أن الدافع الديين كان وراء النزعة الدينية بقوة يف كتابات اب ظهور .ج

كتاباته وهذا ما نلمسه يف أماكن عدة من كتابه، كما أنه يربز امليل للمذهب 

.(73)لظاهري يف أكثر من موقع من كتابها

 مناذج ملصتصرات السرية النبوية: :رابعًا

ار للسرية فضاًل عما تقدم من مناذج ألبرز املختصرات اليت كتبها مؤرخون وعلماء كب

 هنا مجلة من املختصرات اليت كتبت يف القرنني الثامن والتاسع يورد الباحثالنبوية س

 :(78)على سبيل املثال / الرابع عشر واخلامس عشر امليالدينياهلجريني

( حقق، ويسّمى أيضـًا  م2706/هـ305 لشرف الدين الدمياطي )ت "خمتصر السرية النبوية" .2

."املختصر يف سرية سيد البشر"

(.4154) 2/734( طهران م2743/ـه308 لعلي بن حممد القادوسي )ت "السرية النبوية" .1

.(م2708/هـ308 لعلي بن حممد اخلالطي )ت "ملخص السرية النبوية" .7

( م2722/ـهـ 322 لعمـاد الـدين أمحـد بـن إبـراهيم الواسـطي )ت       "خمتصر سرية ابـن هشـام  " .4

.2894شهيد علي  1392أمحد الثالث  861ليدن 

لسـابقه، ويف فهـرس بغـداد لبـدر      "ختصر الكبري يف سرية سيدنا حممد رسـول اهلل  امل" .5
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( لعلــها نسـخة املؤلــف،  م2777/ـهـ 377 الـدين حممـد بــن إبـراهيم بـن مجاعــة الكنـاني )ت     

( أوقــاف بغــداد. األزهــر 953) 2274 44نسـخة قدميــة نفيســة علــى حاشـيتها تصــويبات، ق   

اريخ.ت 7163، دار الكتب 993رواق املغاربة 

لبـدر الـدين حممـد بـن إبـراهيم بـن مجاعـة         "املختصـر الكـبري يف سـرية سـيدنا رسـول اهلل     " .6

ــاني )ت ــ377 الكنـ ــداد  م2777/ـهـ ــاف بغـ ــى    44، ق 2274( أوقـ ــة علـ ــة نفيسـ ــخة قدميـ نسـ

(.  953حاشيتها تصويبات، املظنون أنها نسخة املؤلف )

س حممـد ابـن حممـد اليعمـري     البـن سـيد النـا    "نور العيون يف تلخيص سرية األمني املـأمون " .3

ـــ374 )ت ــرلني م2774/هــ ــب  9580( بــ ــام  11852دار الكتــ ــة عــ ، 6094، 4735ب ظاهريــ

.6010أ 1801طوب قبو  002801أمحد الثالث 

ــي )ت    "خالصـــة الســـرية النبويـــة " .8 ــزة بـــن علـ ــى بـــن محـ ــد بـــاهلل حييـ ـــ343 للمؤيـ ( م2746/هـ

.2009: 25خداخبش، بانكيبور 

ــه أ " .9 ــل الصـــالة والســـالم اإلعـــالم بســـرية الـــنيب عليـ ــن يوســـف )ت   "فضـ ــد بـ  للزََّرْنـــدي حممـ

 .4525 -788( جامعة برنستون، جاريت يهودا م2746/هـ343

، "تـــاريخ اإلســـالم"( ضــمن كتابـــه املشـــهور  م2743/هــــ348 للـــذهيب )ت "الســرية النبويـــة " .20

 حمقق.

ــف  " .22 ــن الــــروض األنــ ــى مــ ــافظ الــــذهيب )ت  "املنتقــ ـــ348 للحــ ــنة  م2743/هــ ــه ســ ــره منــ ( فــ

. والكتـاب خمتصـر   "بلبـل الـروض  " وذكره السـخاوي باسـم   9565برلني  خ م2729/هـ329

(.م2285/هـ582 للسهيلي )ت "الروض األنف"من 

ــدة القصــص احملمديــة     " .21 ــة وزب ــن اهلــادي )ت     "خالصــة الســرية النبوي ــداهلل ب ــي محــزة عب  ألب

 68-25/66( وهــي خمتصــر لســـرية ابــن هشــام. خــداخبش، بـــانكيبور      م2748/هـــ 349

(2009.)

( خ فـاتح  م2750/هـ352 ألمحد بن يلبغ احملسين )ت "جلوهر الثمني يف خنب سرية األمنيا" .27

، خبط املؤلف.7425، 7424

(. الربـــاط م2762/هــــ361 ملغلطـــاي عـــالء الــدين بـــن قلـــيج )ت  "تلخــيص ســـرية املصـــطفى " .24

.6403اخلزانة امللكية تاريخ 

 غلطـــاي ابـــن قلــــيج )ت  مل "اإلشـــارة إىل ســـرية املصـــطفى وتـــاريخ مـــن بعــــده مـــن اخللفـــاء       " .25
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، والكتاب مطبوع.2009( أوقاف بغداد م2762/ـه361

( يف كتابــه م2767/هـــ364 لصــالح الــدين الصــفدي، خليــل بــن أيبــك )ت  "الســرية النبويــة" .26

، اجلزء األول، مطبوع. وله مصنف يف املولد."الوايف بالوفيات"

عيــون "يف كتابــه  (م2767/هـــ364 البــن شــاكر الكــتيب الدمشــقي )ت   "الســرية النبويــة " .23

 ."التواريخ

( وهـو املختصـر   م2766/هــ 363 لعبدالعزيز بن حممـد بـن مجاعـة )ت    "خمتصر سرية النيب" .28

.  1466أولو جامع  160بغداد كشك  6029أ 1396 – 6018ب 160الصغري، طب قبو 

 البــن مجاعــة عــز الــدين عبــدالعزيز بــن حممــد الكنــاني )ت   "املختصــر يف الســرية النبويــة" .29

، مكتبـة جامعــة برنسـتون )جمموعــة   23س:  58( عـدة نســخ، أقـدمها؛ ق:   م2766/هــ 363

ــاة املصــنف. وأخــرى نســخت يف ســنة    م 2773/هـــ373ســخت يف ســنة  ُن 2787يهــودا(  يف حي

.(228، 223هـ. )392

(، والكتـاب  م2737/ـهـ 334 للحـافظ ابـن كـثري )ت    "الفصول يف اختصـار سـرية الرسـول   " .10

 مطبوع.

( خ م2733/ـهـ 339 ألمحـد بـن مالـك بـن يوسـف الـرعيين )ت       "النبويالسرية النبوية واملولد " .12

.494دار الكتب، جماميع 

( خ م2738/ـهـ 380 حملمد بن أمحد بن جـابر األندلسـي الضـرير )ت    "السرية النبوية واملولد" .11

ُعِرف الضرير بالشعر فكـان يـنظم، وعـرف صـاحبه الـرعيين      ، جماميع 494دار الكتب 

بة، وكانـا رفـيقني طـوال حياتهمـا، وكـان ابـن جـابر الضـرير         السابق ذكره آنفًا بالكتا

 ينظم، والرعيين يكتب.  

حملمد بن آيبك بن ألفافـا، أبـي عبـداهلل     "حتفة األخيار يف فضل الصالة على النيب املختار" .17

، اخلزانـــة 1/7262، 113ــــ  235(، شســـرتبييت ق: م2746/ـهـــ381ناصـــر الـــدين )ت بعـــد 

 .2160العامة، الرباط 

 البــن شــاهني غـــرس الــدين خليــل اهلل الظـــاهري )ت     "املضــيئة يف الســرية املرضـــية   الــدرة " .14

(.  م2782/ـه387

الـدين أبـي حممـد الشـافعي املقدسـي      لشهاب  "املمتع املقتضب يف سرية خري العجم والعرب" .15
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، قـال يوسـف   3خ ظاهريـة، سـرية    "/ الرابـع عشـر املـيالدي   من أهل القـرن الثـامن اهلجـري   "

.د بن عبدالرمحن الظاهريالعش: ولعله أمح

ألبـي الفضـل احلـافظ عبـدالرحيم بـن احلسـني        "احلاوية للمقصد مـن سـرية الـنيب األجمـد    " .16

 جماميع. 725م( عارف حكمت 2404هـ/806 العراقي )ت

 البن دقماق إبـراهيم بـن حممـد )ت    "واخللفاء الراشدين  اجلوهر الثمني يف سرية النيب" .13

 .42/677( عاشر أفندي م2406 /هـ809

ــة " .18 ــن احلســني اخلزرجــي )ت    "الســرية النبوي ــي ب ــاريخ   م2409/ـهــ821 لعل ــه عــن ت ( يف كتاب

اليمن.

( خ م2426 /ـهـ 829 للسهيلي حملمـد بـن أبـي بكـر بـن مجاعـة )ت       "خمتصر الروض األنف" .19

 .662تيمور، تراجم 

( م2418 /ـهــ872 لشــمس الــدين حممــد بــن أمحــد الكــثريي الدمشــقي )ت  "زهــر الــروض" .70

روض.  وهو خمتصر ال

لشــمس الــدين الربمـاوي حممــد بــن   "خمتصـر الســرية النبويــة علـى صــاحبها أفضــل التحيـة   " .72

(.م2418/هـ872 عبدالدائم )ت

، اجلـزء  "العقـد الـثمني  "( يف كتابه م2419/هـ871 لتقي الدين الفاسي )ت "السرية النبوية" .71

األول، مطبوع.

(.م2448/هـ851 للَمْنِزلي حممد بن حممد )ت حياة النيب  .77

 التطور التارخيي لكتابة السَِّير املستقخلة واملفردة: :خامسًا

ت كتابة السرية النبوية بتطورات ونقالت عدة، من اجلمع العام إىل التداخل مع مرَّ

غريها من الكتب إىل االختصار، إىل كتابة السري املستقلة واملفردة، وامتازت كل من هذه 

يت كتبت فيها، واخللفيات الفكرية للُكّتاب املراحل مبيزات وخصائص تبعًا للظروف ال

والعصر الذي كتبت فيه، ومنهجية الكاتب وغري ذلك من املؤثرات اليت امتازت بها العملية 

  .(79)الكتابية للسرية

رف باملغازي ظهر ما ُع / السابع والثامن امليالدينيففي القرنني األول والثاني اهلجريني

، وهذا املعنى ، ثم توسعت لتشمل مجيع حياة النيب اليت كانت ُتعنى مبغازي النيب 
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جدت روايات كثرية منها يف املصنفات يتبني من حمتويات هذه املصنفات اليت ُفِقد معظمها وُو

 الزهري )ت ومن هؤالء األوائل الذين اهتموا بتدوين بعض أحداث السرية: الالحقة.

( م368/هـ252 بن إسحاق )ت( وحممد م358/ـه242 ( وموسى بن عقبة )تم341/هـ214

( وغريهم، إال أنهم بقوا ينقلون الروايات بأسانيدها وفقًا م332/هـ254ومعمر بن راشد )ت

 ملنهج احملدثني يف الرواية.

إىل كتب املرويات  / التاسع امليالديوقد اجتهت الكتابة يف القرن الثالث اهلجري

( على م845/هـ170 اد ابن سعد )تجبمع مادتها واستقصاء أخبارها كما هو واضح من اعتم

على ابن  (م854/هـ140 ( واعتماد خليفة بن خياط )تم811/هـ103 مغازي شيخه الواقدي )ت

 )ت ( واعتماد البالذري على طبقات ابن سعد ومغازي الواقديم368/ه252إسحاق )ت

أليف يف تنوع الت / العاشر امليالديومع بداية القرن الرابع اهلجري ( وغريها.م811/هـ103

السرية وتعددت أغراضه ومصادره وروافده فظهر االعتماد على القرآن الكريم وكتب السنة 

 .(40)النبوية وكتب الشروح والتفسري وغريها

وألهمية مصنفات هذه الفرتة فقد اجتهت بعض الدراسات املعاصرة إىل مجع روايات 

مغازي عروة، الذي قال هؤالء الرواد، ممن فقدت مصنفاتهم يف عصرنا، فُجمعت كل من 

مغازي "باسم  ميمجعها حممد مصطفى األعظ "،وهو أول من صنف يف املغازي" اقدي:عنه الو

أبي األسود حممد بن  من طريق يتيم هو طريق عروة "لعروة بن الزبري رسول اهلل 

ومجعها على حنو أفضل عادل عبدالغفور يف رسالته  عبدالرمحن بن نوفل األسدي القرشي.

، مجعها ونشرها سهيل زكار، "مغازي الزهريو" درجة الدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية. لنيل

، اليت قال عنها "مغازي موسى بن عقبة"و .لى حنو أفضل حممد العواجيومجعها كذلك ع

وأما مغازي موسى بن عقبة فهي يف  ..".وقال عنها الذهيب:  "،ملغازي.. أصح ا: ".اإلمام مالك

، مسعناه، وغالبها صحيح، ومرسل جيد، لكنها خمتصرة، حتتاج إىل جملد ليس بالكبري

وغري ذلك من املصنفات األّولّية املهمة  ، وقد مجعها باقشيش حممد،"تمةزيادة وبيان وت

ا، واعتمد عليها العلماء يف وهذه املصادر األساسية أغلبها يف حكم املفقود حاليًّ. (42)النافعة

مباشرة وصرحوا  / الرابع عشر واخلامس عشر امليالدينيجرينياهل القرنني الثامن والتاسع

 .ا من مواردهمقل منها، وكانت جزًءبالن

استمرت تأثريات مدرسة اإلخباريني من حيث الرغبة يف الكتابة مبعزل عن مؤثرات 
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هذا وقد . (41)وهو ما ولد لنا السري املفردة واملستقلة، كما يرى بعض الباحثني ،البيئة واحمليط

يف أحيان عدة لكتابة مؤلفات مستقلة ومفردة يف جوانب حمددة من سرية النيب رت احلاجة ظه

، وقد جند  .دته، أو آبائه وأمهاته وحنو ذلككتب يف مشائله، أو أخالقه، أو والكأن ُي

هذا النوع من كتابات السرية يف مؤلفات احمَلِدثني حيث يفردون لكل جانب من جوانب 

 (47).ا به العتبارات منهجية يف الكتابةا خاصًّالسرية باًب

 اشتغال املؤرخني واإلخباريني بكتابة السري املستقخلة واملفردة: دوافع :سادسًا

عدة وراء اشتغال املؤرخني واإلخباريني واهتمامهم بكتابة السري املستقلة  دوافعتقف 

 :(44)واملفردة ومنها

واملؤلفني لكتابة السرية كتاب الذي كان له أكرب األثر يف دفع ال، العامل الديين .2

فالقرآن الكريم يشري إىل أن الذي يريد الفالح واهلداية فعليه اتباع القدوة  ؛النبوية

واملسددة بالوحي، لذا مشر الكتاب  ة ذات األبعاد واملالمح الربانيةواألسوة احلسن

شاردة وال  والعلماء عن ساعد اجلد ليخلدوا هذه السرية ملن أراد االتباع، فلم يرتكوا

 واردة إال أوردوها.

الذي هو من مثار اتساع الدولة اإلسالمية يف  ،كان للتمازج احلضاري واالنفتاح الثقايف .1

بالغ األثر يف كتابة السرية؛ ذلك أن املسلمني كانوا حباجة إلبراز  ،عصر الفتوحات

دميها واملؤسسة لدولته، وتق للشخصية النموذج املمثلة لإلسالمالصورة احلقيقية 

الكثري من هذه اجملتمعات أمم هلا  للمجتمعات اليت انفتح عليها املسلمون، سيما أنَّ

حضارة وتعنى بالتاريخ وتقدس الشخصيات الرمزية، فكان لكتب السرية أثر عميق يف 

 هذا االجتاه.

وجود الرغبة لدى اخللفاء املسلمني بكتابة السرية النبوية؛ وذلك لتعليم أبنائهم السرية  .7

إذ تشري املصادر إىل أن . ستند إليه يف أمور قيادة الدولةلنبوية واإلفادة منها كتاريخ ُيا

( طلب من حممد بن م354335/هـ258 276جعفر املنصور ) ااخلليفة العباسي أب

إىل  عليه السالم آدم ا منذ خلق اهلل تعاىلإسحاق أن يصنف البنه حممد املهدي كتاًب

258هدي العباسي الشيء نفسه عندما تسلم مقاليد اخلالفة ). وقد اتبع امليومه هذا

( إىل بغداد م383/هـ230)ت وذلك باصطحابه ألبي معشر السندي (م335386/هـ269

ليعلم أوالده بعدما عرف فضله وعلمه وتبحره بأحداث اإلسالم وذلك عند التقائه به يف 
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230انتهج هارون الرشيد ) ومل يقتصر األمر على هذين اخلليفتني بل .(45)موسم احلج

وأحواله ومغازيه وتقريب  ( نهج آبائه يف تعّرف أخبار الرسول م383809/هـ297

العلماء املهتمني مبعرفة ذلك، إذ أشارت املصادر اليت ترمجت حملمد بن عمر الواقدي إىل 

ا يف أنه قد حظي مبكانة بالغة يف بالط الرشيد وابنه املأمون من بعده الذي جعله قاضًي

ومغازيه واألماكن  بغداد، وذلك بعدما عرف األول فضله وتبحره بأحوال الرسول 

وذلك عند زيارته مع حييى الربمكي لبيت اهلل  ،اليت حصلت فيها حوادث عصر الرسالة

 احلرام، واطلعهما الواقدي على تلك األماكن. 

ا سرية نبوية متكاملة استقرار املادة العلمية اليت ميكن للُكّتاب أن يكتبوا من خالهل .4

ونقوالت إلخباريني،  ول الكتابات عبارة عن مجع رواياتغري منقوصة، بعد أن كانت أ

 .(46)فظهرت لنا الشمولية يف الكتابة، واالتزان يف املنهج، والدقة يف التفاصيل

بروز ما ميكن تسميته بثقافة التخصص وأدب املعرفة، الذي امتاز به الكتاب حبسب  .5

ويوضح الذهيب ذلك عند  ة.ا جمموعة من كتاب السرية النبويفظهر لن ،ختصصاتهم

، فيقول: "ويف هذا العصر شرع / الثامن امليالديسرده لبعض حوادث القرن الثاني اهلجري

علماء اإلسالم يف تدوين احلديث والفقه والتفسري، فصنف ابن جريج التصانيف مبكة، 

غريهما بالبصرة، وصنف األوزاعي وصنف سعيد بن أبي عروبة، ومحاد بن سلمة و

بالشام، وصنف مالك املوطأ باملدينة، وصنف ابن إسحاق املغازي، وصنف معمر باليمن، 

وصنف أبوحنيفة وغريه الفقه والرأي بالكوفة، وصنف سفيان الثوري كتاب اجلامع، ثم 

سف بعد يسري صنف هشيم كتبه، وصنف الليث مبصر وابن هليعة ثم ابن املبارك وأبو يو

ونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس. وابن وهب. وكثر تدوين العلم وتبويبه، وُد

ون العلم من صحف وقبل هذا العصر كان سائر األئمة يتكلمون عن حفظهم أو يرو

.(43)"صحيحة غري مرتبة

ء تراجع املنحى العقلي الذي حناه املعتزلة بعد حتجيم املتوكل العباسي لنشاطهم وإحيا .6

االجتاه النقلي الذي مثله أهل احلديث، إذ متثل ذلك بالعودة إىل ما ألفه املسلمون من 

تقصي وتتبع ألخبار وأحوال عصر الرسالة واخلالفة الراشدة بعدما استحوذت العلوم 

بعد أن فسح املأمون اجملال لذلك برتمجة الكتب  ،العقلية على أفكار الناس ومعتقداتهم

الفكرية لألمم والشعوب اجملاورة، وتبين املعتزلة مهمة نشر أفكار  الفلسفية والنتاجات
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ألجل ما ذكرناه نشأت فكرة متمثلة بتخصيص مصنفات  .(48)هذه األمم والشعوب

مستقلة جيمل فيها احملدث ما وصل إليه من روايات تبني للمسلمني طريقة عيش الرسول 

 .(49)اجملاميع احلديثيةوتصرفاته بعدما أثبت عدد غري قليل من الروايات يف 

ومن خالل ما تقدم ميكننا القول بأن دوافع كتابة السرية النبوية قد تعددت، وهلا 

أكثر من حمرك، لكنها عمومًا كانت تهدف ملقصد ديين قيمي ورسالي كما هو مالحظ 

وقد تكون هناك دوافع أخرى  .تبت يف هذا اخلصوصمن أغلب مقدمات الكتب اليت ُك

ومهما يكن من أمر فإن اجلهد املبذول من العلماء  ا من بعض السري واملغازي.اجهتميكن استن

ا، وليس أدل على ذلك من كثرة املؤلفات يف هذا واملؤرخني يف هذا اجلانب كان كبرًي

  اخلصوص، وتنوع األساليب واملناهج، وتعدد الفوائد من كل ذلك.

 ملستقخلة واملفردة:دراسة حتخليخلية لنماذج خمتارة من السَِّير ا :اسابًع

 :(50)الشمائل ) الطباع والسجايا واألخالق( (2)

تعد الشمائل النبوية واحدة من أهم األسباب اليت دفعت املؤرخني واحملدثني واملهتمني 

بكتابة السرية النبوية لالجتاه حنو كتابة مؤلفات تربز السجايا واألخالق واخلصال الربانية 

قد أشار هلا يف القرآن الكريم  عز وجل، سيما وأن اهلل الراقية اليت حتلى بها النيب 

(، 4)القلم:َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم ؛خلصال والسجاياا هذه اويف مواضع عدة ممتدًح

ِباْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف رَِّحيٌم :؛وطلب من املسلمني التأسي بها(، 218)التوبة  لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفي

 ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّه (،12)األحزاب: َحَسَنٌة اللَِّه ُأْسَوٌة َرُسوِل

 .(72)آل عمران:

تبت من قبل احملدثني الذين أولوا السري املستقلة لذا جند أن أغلب كتب الشمائل ُك

ذلك جزًء من عملهم يف ختليد السنن  واملفردة اهتمامًا بالغًا من خالل كتبهم، حيث عدوا

َخلقية أو ُخُلقية. ومن خالل تتبعنا  تالنبوية سواء كانت أقوااًل أو أفعااًل أو تقريرات أو صفا

للسري املستقلة واملفردة سنجد التفاصيل الدقيقة اليت كتب فيها مؤلفو هذه السري، فلم يدعوا 

هذا املنطلق بدأ الرواة واحملدثني سعيهم  من إال تناولوها. شاردة وال واردة ختص النيب 

 "ةـيل النبوـالشمائ" اـال ومنهـذا اجملـات يف هـة مصنفـتابلتخليد هذه السجايا والشمائل بك

اإلمام الرتمذي من أئمة احلديث وكبارهم، له ، و(م891/ـه139 حملمد بن عيسى الرتمذي )ت

ا أن له مؤلفات عدة أبرزها كتاب كمالعديد من التالميذ الذين هم من العلماء األعالم، 
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ويعد كتابه هذا وكما  .والورع يضرب به املثل يف احلفظ واإلتقانان ، وُك"اجلامع الصحيح"

ومن أحسن ":ويصفه آخر  بالقول .(52)يؤكد السخاوي أول املؤلفات يف جمال الشمائل النبوية

يث أن مطالع هذا كتاب الرتمذي املختصر اجلامع حب ما صنف يف مشائله وأخالقه 

 .(51)الكتاب كأنه يطالع طلعة ذات اخلباب، ويرى حماسنه الشريفة يف كل باب"

تبت له الشروح واملقدمات فُك ،لقد اعتنى العلماء املسلمون بهذا املؤلف أشد االعتناء

وقد انربى أحد  .ئل اليت تؤكد أفضلية هذا الكتابوالتعليقات واإلشادات وحنوها من الدال

أمساؤهم يف  املتأخرين إىل ختصيص مصنف مستقل للحديث عن الرواة الذين وردتالعلماء 

 .(57)"بهجة احملافل وأمجل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل"كتاب الشمائل أمساه 

االهتمام الذي ناله هذا الكتاب راجع إىل منهجيته  أنَّ يرى الباحث مما سبق ذكره

عن وجود جوانب أخرى  اًل، فضمن حياة الرسول  الدقيقة وريادته يف كتابة هذا اجلانب

ا. ومن أبرز أسهم بها الرتمذي يف تطور كتابة الشمائل خصوصًا والسرية النبوية عموًم

 امللحوظات على كتاب الرتمذي هذا هي

برع اإلمام الرتمذي يف كتابه هذا جبمع الشمائل النبوية ضمن مجلة من األحاديث اليت   .أ

فجاء كتابه  ،هج احملدثني، وأخضعها ألصول وقواعد التحديثساقها وفقًا ملن

 .(54)اا وحمبوًكمسبوًك

تتجاوز الشمائل والسجايا  تطرق اإلمام الرتمذي ملوضوعات عدة ختص النيب   .ب

 واألخالق، سعيًا منه لرسم صورة متكاملة يف جوانب معينة دعت إليها الضرورة.

ا له يف كتابه، وهذا الذي سيسري املؤلف وفًق عدم وجود مقدمة للكتاب تبني املنهج .ج

ا من قبل مجلة من احملدثني واملؤلفني يف ذلك العصر، رغم وجود األسلوب كان متبًع

 .(55)مؤلفني خالفوا هذا املنحى وكتبوا مقدمات ووضحوا منهجهم يف الكتابة

: حممد الرسول نبوة ودالئل أعالم يف املؤلفات (1)

مية ودخول العديد من األقوام واألجناس اإلسالم، وانفتاح املسلمني كان للفتوح اإلسال

على األديان األخرى بالغ األثر يف ظهور حتديات جديدة تستدعي وقفة علمية وفكرية من نوع 

، كما تطلبت الدعوة إلقناع غري املسلمني خاص، حيث ظهر املشككون بنبوة حممد 

 .(56)عالمات النبوةوجود مؤلفات يف دالئل و بشخص النيب 
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دالئل  كتب"أو  "كتب أعالم النبوة"تارة تسمى وقد اختذت هذه الكتب أمساء عدة، ف

، مع العلم أن كال اللفظني )أعالم ودالئل( هلما املعنى نفسه الذي يقصد به: " كل دليل "النبوة

ويربهن على صدقه دون تقييده بشروط معينة فيشمل حتى السماة ، يثبت نبوة حممد 

لكن . (53)كخامت النبوة، وكذلك تبشري الكتب السماوية ببعثته" اخَللقية اخلاصة به 

دخلت هي األخرى يف هذه األعالم والدالئل ختالف يف معناها ومدلوهلا ما عنته املعجزات اليت ُأ

أمور خارقة للعادة مقرونة بالتحدي، فاملعجزة أخص من الدليل صفت بأنها: "واليت ُو، الكتب

من ذلك أن األعالم والدالئل مل تكن تهدف إىل حتدي الناس بل يرى الباحث مة، إذ والعال

عن  اًلمن قبل أتباعه، فض خ فكرة النبوة يف شخص النيب حممدكان اهلدف منها هو ترسي

.(58)"كون املعجزات هي األخرى دلياًل على صدق نبوته؛ ألنها تثبتها وتأكدها

 ألبي بكر جعفر بن حممد بن احلسن الفريابي )ت "دالئل النبوة"املصنفات هذه ومن 

، وقد عّد كتاب الفريابي هذا من الكتب املهمة يف دالئل نبوة الرسول وي (م924/ـه702

 امتاز الكتاب بأمور عدة منها

كثرة النقول عن هذا الكتاب من مجلة العلماء واملؤرخني الذين جاءوا بعد هذا  أ.

 ة.مما يكسبه أهمية خاص (59)العامل

ا سبق الفريابي غريه من العلماء يف الكتابة بدالئل النبوة مما يعطي هذا الكتاب أبعاًد ب.

 وأهمية مل تكتسبها الكثري من الكتب يف هذا اجملال.

 تكراره للروايات يف أماكن عدة وبألفاظ خمتلفة. ج.

عدم حكمه على الروايات اليت يوردها وكما فعل اإلمام الرتمذي. د.

 ن أبرز املصنفات يف السَِّير املستقخلة واملفردة:م :ثامنًا

 يورد الباحثا، وستب يف السرية النبوية على شكل مستقل أو مفرد كثري جدًّإن ما ُك

تب يف القرنني ا ما ُكعلى سبيل املثال، وحتديًد ا مما خيص والدته ووفاته وخصائصه بعًض

 :(60)مليالديني/ الرابع عشر واخلامس عشر االثامن والتاسع اهلجريني

 :أمساء املصنفات يف مولده  أ.

 الواحد الزملكاني )تعبدلكمال الدين أبي املعالي حممد بن علي بن  "مولد النيب " .2

ا. أيًض وله مصنف يف اخلصائص أو مناقب النيب  .(9513( برلني )م2713/هـ313
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عليه تلميذه احلافظ ابن  ا، ملا سيأتي بيانه. وكتابه هذا أثنىا واحًدورمبا يكونان كتاًب

إسحاق وغريه، وأنه ذكر يف آخره  كثري، وذكر أن شيخه اختصره من سرية اإلمام ابن

وعقد فصاًل يف هذا الباب أورد فيه أشياء حسنة ونبه  ،ا من فضائل رسول اهلل شيًئ

على فوائد مجة ومهمة، وترك أشياء أخرى حسنة، وقال إنه مل يستوعب الكالم إىل 

وذكر ابن كثري أن بعض  علل ذلك إما بأنه سقط من خطه، أو أنه مل يكمله.آخره؛ و

لذلك، وعقد  فنشط ،وترتيبه وتهذيبه والزيادة عليه أصحابه طلب منه تكميله وتبويبه

مماثلة  )البينة على ذكر معجزاٍت لرسول اهلل  " بابالبداية والنهاية"يف كتابه 

منها خارجة عمَّا اختصَّ به من املعجزات العظيمة  ملعجزات مجاعة من األنبياء قبله وأعلى

دالئل "وقد مجعه من مولد ابن الزملكاني و ،( ،اليت مل يكن ألحد قبله منهم

وكان  .داهلل بن حامد، ومن شعر الصرصريألبي نعيم والبيهقي وأبي حممد عب "النبوة

 كتاب الزملكاني املذكور هو الذي دفعه لعقد الباب املذكور. 

 للكازروني سعد الدين حممد بن مسعود بن حممد )ت" يف مولد النيب املصطفى " .1

( ق: 2467سرية، ويف احلرم النبوي ) 25احلرم املكي  17س:  160( ق: م2753/هـ358

 والكتاب أصله بالفارسية، وعربه ولده احملدِّث املسند عفيف الدين. .17س:  717

لحافظ صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي ل "الدرة السنية يف مولد خري الربية" .7

.4/9543م( برلني 2760هـ/362 الدمشقي )ت

( م2762/هـ361 ملغلطاي بن قليج )ت "وسلم  ،الرد على من أنكر القيام عند والدته" .4

و(.464) 2/194السعيدية، حيدر آباد 

 (. م2737/هـ334 للحافظ ابن كثري )ت " ،ذكر مولد رسول اهلل" .5

حملمد بن أمحد األندلسي اهلوَّاري أبي  "ارتشاف الطرب يف مولد سيد العجم والعرب" .6

( شهيد 289) 22س 10ق ،م(2738هـ/380 )ت عبداهلل مشس الدين املعروف بابن جابر

 .762علي 

68( ظاهرية، جماميع م2418/هـ872 الدائم الربماوي )تعبدحملمد بن  "آباء النيب " .3

 نف.، لعله خبط املص82

( برلني م2470/هـ877 حملمد بن حممد بن اجلزري )ت "التعريف باملولد الشريف" .8

9/9543. 
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وهو خمتصر  20/9543لسابقه، برلني، جمموع  "عرف التعريف يف املولد الشريف" .9

  كتابه السابق.

مد حملمد بن حم "الرسالة البيانية يف حق أبوي النيب "، أو " ،رسالة يف أبوي النيب" .20

 (.م2470/هـ877 بن اجلزري )ت

( مكتبة م2479/هـ841 البن ناصر الدين الدمشقي )ت "مورد الصادي يف مولد اهلادي" .22

وقرئت على املؤلف. ونسختان يف احلرم  ،م2415/هـ818تبت سنة ُك، 9تشسرتبييت ق: 

/سرية. وذكر له 241، 23س  13، عارف حكمت ق: 78/1و  51/1املكي، برقم 

مورد "يف ثالثة أسفار، و "لد النبوياملو" بن حجر، مصنفات حسان، منهاافظ ااحل

 ."الصادي يف مولد اهلادي

( الظاهرية م2479/هـ841 البن ناصر الدين الدمشقي )ت "جامع اآلثار يف مولد املختار" .21

 .22/9543سرية، برلني، جمموع  41

 اللؤلؤي الدمشقي )ت حملمد بن عثمان "الدر املنظم يف مولد النيب املعظم" .27

 /ع(.2220) 9/205( طهران 9543) 9/218( برلني م2467/هـ863

إلبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أبي الوفا العراقي  "حسيب أبي الوفا يف مولد املصطفى" .24

 .24/9543( برلنيم2431/هـ833 )ت

 ن الشريازي )تألصيل الدين عبداهلل بن عبدالرمج "درج الدرر يف ميالد سيد البشر"  .25

 .27/9543( برلني م2439/هـ884

لربهان الدين إبراهيم بن  "كنـز الراغبني العفاة يف الرمز إىل املولد احملمدي والوفاة"  .26

 حديث. 204( سوهاج م2495/هـ900 حممد الناجي الدمشقي )ت

  : ،املصنفات يف وفاته ب.

( الرباط م2416/هـ819 حلصين )تألبي بكر بن حممد ا "سلوة الكئيب بوفاة احلبيب" .2

 (.1694الكتاني ) 205

البن ناصر الدين حممد بن عبداهلل بن حممد القيسي  "سلوة الكئيب بوفاة احلبيب" .1

مكتبة احلرم ( و60  75)ورقة  5563اهرية عام (. الظم2479/هـ841تالدمشقي )

. 11، س: 3: ن عمر اهلامشي املكي قخبط ابن فهد، حممد ب 21/206املكي جماميع 
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آخر األخبار بوفاة "ولكن امسه الذي مساه به املؤلف، كالذي جاء يف آخره وهو قوله: 

."املختار

( احلرم املكي م2479/هـ841 البن ناصر الدين الدمشقي )ت "خبار بوفاة املختاراإل" .7

-29/هـ8/20/904سخت يف ُن 14-23تشرتبيت ق  5563الظاهرية عام  206جماميع 

 .5/7195رقم  م،52499

، وموضوعه يف وفاة (م2479/هـ841تالبن ناصر الدين الدمشقي ) "جملس يف السرية" .4

من املراثي اليت رثاه بها أصحابه، واليت مل يوردها ابن هشام  النيب وأتى مبا قيل فيه 

 يف السرية.

بن داود لزين الدين عبدالرمحن بن أبي بكر  "اإلنذار بوفاة النيب املصطفى املختار" .5

 (.4514، 115) 789يهودا  ( جامعة برنستون م2451/هـ856 الصاحلي الدمشقي )ت

 ألبي بكر عبدالرمحن بن حممد البسطامي )ت "الكواكب الدرّية يف وفاة خري الربية" .6

النفوس الزكية  تسلية"؛ وقد ُذكر هذا الكتاب باسم 12/5943( برلني م2454/هـ858

 ."بوفاة خري الربية

 (.م2467/هـ863 حملمد بن عثمان اللؤلؤي الدمشقي )ت "فة األبرار لوفاة املختارحت" .3

 : ،هاملصنفات يف خصائص ج.

 تلعبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني ) " ،رسالة يف خصائص النيب" .2

( إن مل 94لعله جد املصنف يف ) ،(512)جماميع  2/229م( دار الكتب 2157هـ/652

لناسخ أو املفهرس.يكن هناك خطأ من ا

م(. 2706هـ/305 املؤمن بن خلف الدمياطي )تعبدل " ،ترمجة أزواج النيب" .1

البن الزملكاني كمال الدين حممد بن علي  "عجالة الراكب يف ذكر أشرف املناقب" .7

وهو شيخ احلافظ ابن كثري، عارف  ،م(2713هـ/313 الواحد الدمشقي )تعبدبن 

له مصنف يف املولد.، وم(2856هـ/2131)تبت سنة سة ُكسرية، )نسخة نفي 82حكمت 

صاحب املؤلف املشهور م( 2774هـ/374 البن العديم عمر بن حممد )ت " ،ختان النيب" .4

للكمال حممد بن طلحة  " ،ختان النيب"وهو رد على كتاب  ".بغية الطلب"يف التاريخ 
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 18/2نسخته يف الظاهرية  ا. وكتاب ابن طلحة،خمتوًن لد م( أنه ُو2154/ـه651 )ت

 جماميع.

 لتقي الدين عبدالرمحن بن عبداحملسن الواسطي )ت "مع شرحها  ،أمساء النيب" .5

  (.22/9526) 9/224تاريخ، برلني  1/6840م( ظاهرية 2747هـ/344

 . 7650م( خ: امللكية بالرباط2762هـ/361 ملغلطاي )ت " ،خصائص النيب" .6

 حلسن بن حممد احلسين النسابة احلليب )ت "ل خري البشرنفائس الدرر يف فضائ" .3

 .2965م( كشف 2765هـ/366

م( 2766هـ/363 لعبدالعزيز بن حممد بن مجاعة )ت " ،رسالة يف معراج النيب" .8

 (.2159/4) 189األوقاف، حلب 

 ألبي الفداء بن كثري )ت "مشائل الرسول ودالئل نبوته وفضائله وخصائصه" .9

 ، مطبوع.م(2737هـ/334

 ليوسف بن حممد بن مسعود العبادي الدمشقي )ت "خصائص سيد العاملني" .20

 .9451م( خ: الظاهرية 2734هـ/336

  ولعله السابق. ،م(2734هـ/336 ليوسف بن حممد الُسـرََّمرِّي )ت "خصائص سيد العاملني".22

م( 2733هـ/339 حلسن بن عمر بن حبيب احلليب )ت "املقتفى يف ذكر فضائل املصطفى" .21

م، دار 2422هـ/824مقابلة على أصل املصنف ُكتبت سنة ، 1202دامادا إبراهيم الله لي 

 تاريخ. 884تاريخ رواق األتراك باألزهر  709الكتب 

 اهلل العاقولي )تعبدل "من الفعل والوصف الرصف ملا روي عن النيب " .27

 م(، مطبوع.2795هـ/393

زركشي بدر الدين أبو عبداهلل حممد بن بهادر الشافعي لل ، ،صفة قميص النيب" .24

 جمموع( 178) 3م( احلرم املدني 2791هـ/394 املصري )ت

 9/224م( برلني 2795هـ/393 حملمد بن عبدالدائم ابن بنت امَلْيلق )ت " ،أمساء النيب" .25

 ،م( أمساء النيب2176هـ/677 حلسن )تخلص فيه كتاب ابن دحية عمر بن ا ،(9526)

وهو املستوفى.

لإلسكندري سعيد بن حسن )تويف قبل  "يف التوراة واإلجنيل والزبور أمساء النيب " .26
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  .5( /4033) 22/83الرابع عشر امليالدي( املرعشي، رقم  القرن الثامن اهلجري/

م( خ: دار 2401هـ/804 لعمر بن علي األنصاري الوادي آشي )ت خصائص النيب " .23

 م(.2484هـ/889خ )كتبت سنة تاري 460الكتب 

 لسراج الدين عمر بن علي ابن امللقن )ت "، غاية السول يف خصائص الرسول" .28

 م(، حقق الكتاب.2401هـ/804

م( خ: 2421هـ/825 البن اهلائم أمحد بن حممد )ت "تعاليق على اخلصائص النبوية" .29

اخلالدية بالقدس الشريف.

 لعبدالكريم اجليلي )ت "ة بني كتفي النيب عليه السالمرسالة يف أسرار مهر النبو" .10

، ويف فهرس آل البيت، سرية 213219من ق  2815م( خ بايزيد، جمموع 2419هـ/871

( جملهول.2172) 2/745

ألبي بكر بن علي بن حجة  "أمان اخلائفني من أمة سيد املرسلني يف معجزات النيب " .12

 .9/14اف املوصل م( مكتبة أوق2474هـ/873احلموي )ت

 لسبط ابن العجمي إبراهيم بن حممد )ت "بلغة السائل عن مقاصد الشمائل" .11

م( وهو شرح للشمائل احملمدية للرتمذي.2478هـ/842

لعبدالرمحن  "إلبريز اخلالص عن الفضة يف إبراز خصائص املصطفى اليت يف الروضةا" .17

، والروضة 17/2العامة، الرياض  م( خ: املكتبة2479هـ/841 بن عمر الُبْلقيين )ت

 (.م2133/هـ636 للحافظ النووي شارح مسلم )ت

 البن ناصر الدين الدمشقي )ت "الروض الندي يف ذكر احلوض احملمدي" .17

م(. 2479هـ/841

 حملمد بن أمحد بن عثمان بن مقدم مشس الدين البساطي )ت "شرح التائية" .14

 ."شرح الربدة"، وله م(2479/هـ841

 م(.2447هـ/843 البن نور الدين حممد بن عفيف بن حممد )ت "شرح الشمائل النبوية" .15

(. وانظر يف م2448/هـ851 للحافظ ابن حجر )ت "ألنوار خبصائص النيب املختارا" .16

 ، تأتي يف املنظومات. ،املنظومات له؛ قصيدة يف مدح النيب

بن حممد لعبدالرمحن ا "سر األسرار"أو  "الشفاء املختار يف أمساء النيب املختار" .13
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 له مصنف يف الوفاة، يأتي يف الوفاة. .م(2454هـ/858 البسطامي )ت

للثعاليب أبي زيد عبدالرمحن بن حممد بن  "األنوار يف آيات ومعجزات النيب املختار" .18

د( وامللكية بالرباط 785) 1/2/85( الرباط م2432أو  2469/هـ835أو  837 خملوف )ت

1882. 

البن احمللي جالل الدين حممد بن أمحد بن علي السهنودي  "شرح تائية السبكي" .19

 5/436، األزهرية 15، س 260، ق 2464( احلرم املدني م2485/هـ890 الرفاعي )ت

(7384.) 

 حملمد بن حممد بن عبداهلل اخليضري )ت " ،اللفظ املكرم خبصائص النيب" .70

 (، وهو مطبوع.م2483/هـ891
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 اخلامتة:

املختصرة  ؛ملؤرخني يف كتابة السرية النبويةفيه جهود ا حبثناويف ختام هذا البحث الذي 

تبني من خالله أن كتابة السرية النبوية مرت بأدوار وأطوار متعددة واملستقلة واملفردة، 

ختلفت ومتنوعة أدت لظهور هذا الكم املتنوع من املؤلفات اخلاصة بالسرية النبوية واليت ا

أساليبها وطرائقها حبسب كل مؤلف وطبيعة الكتاب وأسلوب العصر الذي ُكتب فيه 

 جلملة نتائج ميكن أن جنملها مبا يلي: ت الدراسةتوصلوالغرض الذي ُألف ألجله، و

أظهرت ف ،ية يف كتابة السرية النبويةخيتنوع أساليب املؤرخني املسلمني عرب العصور التار .2

، وتبني من خالهلا املنحى ة واملستقلة واملفردة واملختصرة واملدجمةالسري املسهب الدراسة

 .واملنهجية املتبعة فيها واليت متيزها عن غريها ،واألسلوب اخلاص بكل واحدة منها

ني أسباب دينية وقوف عدة أسباب ودوافع وراء اجتاه املؤرخني ومنحاهم يف الكتابة ب .1

وأدت إىل انتهاج املؤلفني ملنهجية  الدوافع وقد أثرت هذه .اجتماعية وسياسيةوفكرية و

.وأسلوب خاص بهم يربز من خالله اجتاههم الفكري والثقايف

بالتنوع والتمايز بني  ،بالسرية النبوية ومن سواهم ممن اهتموا ،اتسمت أساليب املؤرخني .7

الوجهة  ، حبيث ميكن أن نلمس الفروق والتباين بني كتاب وآخر حبسبامل وآخرع

.وغالبًا ما يشري املؤلف هلذا األمر صراحًة من تأليف كل كتاب.والقصد 

كان للسرية النبوية وأسلوب كتابتها أثر واضح يف احلياة الفكرية ونشر الدين  .4

؛ لذا كان إقبال املؤلفني على الولوج يف هذا اإلسالمي، من حيث أثرها يف نفوس الناس

ا جند للمؤلف الواحد عدة كتب يف امليدان والكتابة فيه قوي وله مربراته، حتى أنن

.السرية النبوية

اهتمام اخللفاء املسلمني بكتابة السرية النبوية وألسباب خمتلفة مما شجع وحفز  ظهور .5

فنجد أن الكتابة يف السرية النبوية أخذت  ؛الكثري من املؤرخني وغريهم على الكتابة

ر اجلهود لتغطية كافة ستنفاامنحى تصاعدي يف بعض العصور حيث الرتكيز الكبري و

  التفاصيل اخلاصة بها.
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قائمة املصادر واملراجع

الصحيح، إشراف مكتب  :م(830هـ/156 اهلل حممد بن إمساعيل )تعبدأبو  ،البخاري-

 م.2993هـ/2428بريوت، ، البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 ،علي حممد القادرعبد حتقيق البلدان، توحف :م(891هـ/139 )ت حييى بن أمحد ،البالذري-

 م.1000م/2412 ،بريوت العلمية، الكتب دار

 دار، حتقيق ماهر الفحل ، النيب مشائل :م(891هـ/139 حممد بن عيسى )ت ،الرتمذي-

 د.ت ،بريوت اإلسالمي، الغرب

 .م2948هـ/2763 القاهرة، ،يافا يف العربي النادي ،املعتزلة :زهدي ،اهلل جار-

 به اعتنى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف :م(2653هـ/2063 )ت خليفة حاجي-

 د.ت. بريوت، ،الفكر دار ،يالتقايا الدين شرف حممد

 إحسان حتقيق ،السرية جوامع كتاب مقدمة :م(2064هـ/456 )ت أمحد علي حزم، ابن-

  م2958هـ/2733 ،القاهرة ف،املعار دار ،األسد الدين وناصر عباس

 تصحيح األخالق، وتهذيب النفوس مداواة :م(2064هـ/456 )ت أمحد بن علي ،حزم بنا-

  ت د. القاهرة، ،البسيت أدهم حممد

 إبراهيم حتقيق املقتبس، جذوة :م(2095هـ/488 )ت نصر أبي بن حممد ،احلميدي-

 .م2989/هـ2409 ،القاهرة ،املصري الكتاب دار ،1ط األبياري،

 تاريخ :م(2032هـ/467 )ت املعروف ثابت بن علي بن أمحد بكر أبو ،البغدادي اخلطيب-

  م.2993هـ/2428 بريوت، ،العلمية الكتب دار ،عطا القادرعبد مصطفى حتقيق بغداد،

 الرتمذي لإلمام احملمدية الشمائل بشرح الربانية اإلحتافات :اجلوادعبد أمحد ،دومي-

 م2962م/2782 الكربى، التجارية املكتبة :)القاهرة

 النبالء، أعالم سري :م(2743هـ/348 )ت عثمان بن أمحد بن حممد اهللعبد أبو الذهيب،-

 .م2993هـ/2428 بريوت، ،الفكر دار ،العمروي الدين حمب حتقيق

 عمر حتقيق اإلسالم، تاريخ :م(2743هـ/348 )ت أمحد بن حممد اهللعبد أبو ،الذهيب-

 م.2990هـ/2420 وت،بري ،العربي الكتاب دار ،1ط تدمري، السالمعبد
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 املعارف، دار ،بروفنسال ليفي حتقيق قريش، نسب :م(848هـ/177 )ت مصعب ،الزبريي-

 م.2957هـ/2731 القاهرة،

 والنشر، للدراسات العربية الدار عربية، قضايا جملة ،"العرب عند التأريخ" :سهيل ،زكار-

 .م2987هـ/2407 شباط، ،7 السنة ،1 العدد بريوت،

 يف األثر عيون :م(2774هـ/374)ت حممد بن حممد الفتح أبو الدين فتح لناس،ا سيد ابن-

 اجلديدة، اآلفاق بدار العربي الرتاث إحياء جلنة حتقيق والسري، والشمائل املغازي فنون

  .م2933هـ/2793 ،بريوت ،اجلديدة اآلفاق دار ،2ط

 مكة حراء، دار للفريابي، النبوة دالئل كتاب حتقيق )حمقق(: حسن عامر  صربي،-

 م.2986هـ/2406 ،املكرمة

 حتقيق األصحاب، معرفة يف االستيعاب :م(2032هـ/467أبو عمر يوسف )ت  ،الربعبدبن ا-

 م.2995هـ/2426 ريوت،ب ،العلمية الكتب دار ،املوجودعبد وعادل معوض علي

 ،والسري املغازي اختصار يف الدرر :م(2032هـ/467 )ت يوسف عمر أبو الرب،عبد ابن-

  .م2966هـ/2786 اإلسالمي، الرتاث إحياء جلنة :)القاهرة ضيف شوقي حتقيق

 م.2937هـ/2797 حلب، ،النصر دار ،القرآن يف حممد نبوة الدين، ضياء حسن ،عرت-

 اهلجري/الرابع القرن نهاية حتى األندلس يف التارخيي التدوين تطور :حسن كريم ،عجيل-

 م2996هـ/2423 بغداد، جامعة اآلداب، كلية دكتوراه، رسالة امليالدي، العاشر

 ماجستري رسالة والسري، الرتاجم كتابة يف املسلمني املؤرخني مقاصد :حممد ،اهلل عطا-

 .م2996هـ/2423 بغداد، جامعة اآلداب، كلية منشورة، غري

 حتقيق: ،"البشر خلري السري "أوجز هـ(:795 )ت أمحد احلسني أبي الرازي، فارس ابن-

 ،1 جملد ،4 عدد بغداد، واالعالم، الثقافة وزارة املورد، جملة جي،نا هالل

 258 246ص ،2937هـ/2797

جهود العلماء يف تصنيف السرية النبوية يف القرنني الثامن  ي:احلميد بن علعبدالفقيهي، -

الرابع عشر واخلامس عشر امليالديني عـــرض تارخيي، خمطوط  والتاسع اهلجريني/

  لة الكاتبة.مطبوع على اآل

النجف، ، مطبعة القضاء ،شيخ اإلخباريني أبو احلسن املدائين :بدري حممد ،فهد-

 م.2935هـ/2795



 السرية النبوية مثااًل :املؤرخون ودوافعهم يف تنويع صيغ وأشكال الكتابة

56 

 دار :)دمشق 7 ط املشرفة، السنة مشهور لبيان املستطرفة الرسالة :جعفر حممد ،الكتاني-

 .م2964هـ/2784 الفكر،

 مصر، العربية، املخطوطات دمعه جملة ،"السرية جوامع كتاب نقد" :الدين صالح ،املنجد-

 .م2956هـ/2735 ،1 جملد 2 ج ، األوىل، السنة

 .م2967هـ/2787 دمشق، ،الفتح دار ،1ط احملمدية، الرسالة سليمان، ،الندوي-

 حتى املسلمني املؤرخني عند النبوية السرية كتابة تطور :حسني حممد عبودي عمار نصار،-

 م.1005هـ/2416 بغداد، ،العامة فيةالثقا الشؤون دار ،العباسي العصر نهاية

 طه حتقيق النبوية، السرية :م(881هـ/127 )ت امللكعبد حممد أبو الدين مجال هشام، بن-

 .د.ت ،بريوت اجليل، دار ،سعد الرؤوفعبد

رابطة العامل ، مقاصده وضوابطه :التجديد يف عرض السرية النبوية :حممد ،يسري-

 .، د.تمكة الكرمة، اإلسالمي
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 املغازي فنون يف األثر عيون ،م(2774هـ/374 )ت الناس سيد بن حممد بن حممد الفتح أبو الدين فتح (2)

 اآلفاق دار :)بريوت 2ط اجلديدة، اآلفاق بدار العربي الرتاث إحياء جلنة حتقيق والسري، والشمائل

 ومابعدها. 4ص ، 2ج م(،2933هـ/2793 اجلديدة،

 الرؤوفعبد طه حتقيق النبوية، لسريةا م(،818هـ/127 )ت هشام بن امللكعبد حممد أبو الدين مجال (1)

 بعدها. وما 7ص ،2ج ،د.ت( اجليل، دار :)بريوت  سعد

 الفكر، دار :)دمشق 7 ط املشرفة، السنة مشهور لبيان املستطرفة الرسالة الكتاني، جعفر حممد (7)

 203ص ،م(2964هـ/2784

 العصر نهاية حتى املسلمني ؤرخنيامل عند النبوية السرية كتابة تطور نصار، حسني حممد عبودي عمار (4)

 ومابعدها. 256ص ،م(1005هـ/2416 العامة، الثقافية الشؤون دار :)بغداد العباسي

 حتقيق بغداد، تاريخ م(،2032هـ/467 )ت البغدادي باخلطيب املعروف ثابت بن علي بن أمحد بكر أبو (5)

 .172ص ،2ج ،م(9329هـ/2428 العلمية، الكتب دار :بريوت ) عطا القادرعبد مصطفى

 .4ص ،2ج السرية، هشام، ابن (6)

 ومابعدها. 234ص السرية، كتابة تطور نصار، (3)

 وناصر عباس إحسان حتقيق ،السرية جوامع كتاب مقدمة م(،2064هـ/456 )ت حزم بن أمحد بن علي (8)

 5ص ،م(2958هـ/2733 املعارف، دار :)مصر األسد الدين

 ضيف شوقي حتقيق والسري، املغازي اختصار يف الدرر م(،2032هـ/467 )ت عبدالرب بن يوسف عمر أبو (9)

 19ص ،م(2966هـ/2786 اإلسالمي، الرتاث إحياء جلنة :)القاهرة

 أدهم حممد تصحيح األخالق، وتهذيب النفوس مداواة م(،2064هـ/456 )ت حزم بن أمحد بن علي (20)

 27ص ،ت( د. )القاهرة، البسيت

 نصار، ؛93202ص ،م(2967هـ/2787 الفتح، دار :دمشق1ط احملمدية، الرسالة الندوي، سليمان (22)

 بعدها. وما 234ص السرية، كتابة تطور

 حمب حتقيق النبالء، أعالم سري م(،2743هـ/348 )ت الذهيب عثمان بن أمحد بن حممد اهللعبد أبو (21)

 .789ص ،2ج ،م(2993هـ/2428 الفكر، دار :بريوت ) العمروي الدين

 ،4 عدد بغداد، واالعالم، الثقافة وزارة املورد، جملة ناجي، هالل حتقيق: ،"البشر خلري السري أوجز" (27)

 258 246ص ،2937هـ/2797 ،1 جملد
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 شرف حممد به اعتنى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف م(،2653هـ/2063 )ت خليفة حاجي (24)

 .324ص ،2ج ،د.ت( الفكر، دار :بريوت ) يالتقايا الدين

بعدها. وما 258ص السرية، كتابة تطور نصار، ؛246 ص ،"السريأوجز" (25)

 252 ،250 ،249 ،243ص ،"السري أوجز" (26)

 246ص ،"السري أوجز" (23)

 243ص ،"السري أوجز" (28)

 248ص ،"السري أوجز" (29)

 ومابعدها. 260ص السرية، كتابة تطور نصار، (10)

 املعارف، دار القاهرة:) بروفنسال ليفي حتقيق قريش، نسب م(،848هـ/177 )ت الزبريي مصعب (12)

 .17 12ص ،م(2957هـ/2731

 بعدها. وما 260ص السرية، كتابة تطور نصار، (11)

 نفسه. املصدر (17)

 245ص السري، جزء أو كتاب حتقيق مقدمة ،هالل (14)

 1ط األبياري، إبراهيم قحتقي املقتبس، جذوة م(،2095هـ/488 )ت احلميدي نصر أبي بن حممد (15)

 .744ص ،م(2989م/2409 املصري، الكتاب دار القاهرة:)

 العاشر اهلجري/الرابع القرن نهاية حتى األندلس يف التارخيي التدوين تطور ،عجيل حسن كريم (16)

 61ص م،2996هـ/2423 بغداد، جامعة اآلداب، كلية دكتوراه، رسالة امليالدي،

 بعدها. وما 261ص رية،الس كتابة تطور نصار، (13)

 19ص الدرر،  (18)

 183 ،77 ص الدرر، (19)

 184 ،67ص ،دررال (70)

 معوض علي حتقيق األصحاب، معرفة يف االستيعاب ،م(2032هـ/467الرب )ت عبدأبو عمر يوسف بن  (72)

 بعدها. وما 50ص ،2ج ،م(2995هـ/2426 العلمية، الكتب دار :)بريوت املوجودعبد وعادل

 بعدها. وما 264ص السرية، كتابة تطور نصار، (71)

 األوىل، السنة مصر، العربية، املخطوطات معهد جملة ،"السرية جوامع كتاب نقد" املنجد، الدين صالح (77)

 290ص ،1 جملد 2 ج م،2956هـ/2735

 بعدها. وما 263ص السرية، كتابة تطور نصار، (74)
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 40 ،78 ،76 ،77ص السرية، جوامع (75)

 292ص "،السرية جوامع لكتاب نقد" املنجد، (76)

 164 ،121 ص السرية، جوامع (73)

احلميد بن على الفقيهي، جهود العلماء يف تصنيف السرية النبوية يف القرنني الثامن والتاسع عبد (78)

اهلجريني/ الرابع عشر واخلامس عشر امليالديني عـــرض تارخيي، خمطوط مطبوع على اآللة الكاتبة، 

 ها.وما بعد 70ص

 وما بعدها. 3جهود العلماء، ص الفقيهي، (79)

رابطة العامل  :مقاصده وضوابطه )مكة الكرمة :حممد يسري، التجديد يف عرض السرية النبوية (40)

 .14اإلسالمي، د.ت( ص

.3جهود العلماء، ص الفقيهي، (42)

، م(2935هـ/2795، مطبعة القضاء :شيخ اإلخباريني أبو احلسن املدائين )النجف ،بدري حممد فهد (41)

.926ص

م(، الصحيح، إشراف مكتب البحوث 830هـ/156 )ت اهلل حممد بن إمساعيل البخاريعبدأبو  (47)

.87، 35، ص1ج، م(2993هـ/2428دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  :)بريوت 2والدراسات، ط

 بعدها وما 90ص السرية، كتابة تطور نصار، (44)

 منشورة، غري ماجستري رسالة والسري، الرتاجم كتابة يف املسلمني املؤرخني صدمقا ،اهلل عطا حممد (45)

 56ص م،2996هـ/2423 بغداد، جامعة اآلداب، كلية

 العدد بريوت، والنشر، للدراسات العربية الدار عربية، قضايا جملة ،"العرب عند التأريخ" زكار، سهيل (46)

 .22ص م،2987هـ/2407 شباط، ،7 السنة ،1

 السالمعبد عمر حتقيق اإلسالم، تاريخ م(،2743هـ/348 )ت الذهيب أمحد بن حممد اهللعبد أبو (43)

 .21ص ،9ج ،م(2990هـ/2420 العربي، الكتاب دار :)بريوت 1ط تدمري،

 .258297ص ،م(2948هـ/2763 يافا، يف العربي النادي :)القاهرة املعتزلة اهلل، جار زهدي (48)

 بعدها. وما 192ص ة،السري كتابة تطور نصار، (49)

 بعدها. وما 722ص السرية، كتابة تطور نصار، (50)

 .727ص السرية، كتابة تطور نصار، (52)

 املكتبة :)القاهرة الرتمذي لإلمام احملمدية الشمائل بشرح الربانية اإلحتافات دومي، اجلوادعبد أمحد (51)

 28ص ،م(2962م/2782 الكربى، التجارية

 .725ص السرية، كتابة تطور نصار، (57)
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 الغرب دار :بريوت) حتقيق ماهر الفحل ، النيب مشائلم(، 891هـ/139حممد بن عيسى الرتمذي )ت  (54)

 299 ،45ص ،د.ت( اإلسالمي،

 .بعدها وما 726ص السرية، كتابة تطور نصار، (55)

 دار :)بريوت ليع حممد القادرعبد حتقيق: م(،891هـ/139 )ت البالذري حييى بن أمحد البلدان، فتوح  (56)

 بعدها. وما 76ص ،2ج ،م(1000م/2412 العلمية، الكتب

 .175ص ،2 ق م(،2937 هـ/2797 النصر، دار :)حلب القرآن يف حممد نبوة عرت، الدين ضياء حسن (53)

 بعدها. وما 749ص السرية، كتابة تطور ،رنصا (58)

 حراء، دار :املكرمة )مكة ربيص حسن عامر حتقيق للفريابي، النبوة دالئل كتاب حتقيق مقدمة (59)

 م(.2986هـ/2406

 وما بعدها. 41جهود العلماء، ص الفقيهي، (60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


