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 �سم الله الرحمن الرحیم
 
 

 .)١( في الصدر األول لإلسالمو�تابته  الـَمغازي علم العنا�ة �  محكم �عنوان :�حث 
 

 شمسینمحمد الناصر  عبد  الباحث :سم ا
 

 د�توراه في التار�خ اإلسالمي العلمیة :الرتبة 
 

 ٢٠١٨�انون األول  التحكیم :تار�خ 
 
 

 في عهد الصحا�ة رض الله عنهم)�علم الـَمغازي و�تابته الجزء األول: (العنا�ة 
 

 المقدمة 
 ه ومن وااله، و�عد،الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وآله وصحب

كتــب فــي هــذا المبحــث أمــور عــدة، ن أألإنــه ممــا دعــاني أقــول و�اللــه التوفیــق وعلیــه معتمــدي، 
�المغـــازي والســـیر  التـــي ارتبطـــت لماجســـتیرلعلمیـــة التـــي انتهجتهـــا فـــي رســـالتي لأبرزهـــا الضـــرورة ا

�بیر من أئمة السیرة  بدراسة منهج ومساهمة إمام الد�توراه التي اهتمتوالفتح اإلسالمي، و�التالي 
 ؛لكتا�ة وأشدد فیهاوالمغازي وهو اإلمام الواقدي، رحمه الله تعالى، �ما إنه مما حدا بي أن أجدد ا

زت علـى الطعـن فـي قضـیة تـدو�ن السـنة وشـككت فیهـا، الدراسات اإلستشراقیة القد�مة التي ر�ّ هو 
ضــائیات وظهــور �تا�ــات جدیــدة ونفــت عنهــا التبكیــر فــي الشــروع فیهــا، ومــا یتــداول اآلن علــى الف

ظهــور العدیــد ممــن تلــبس �ــالعلم زورًا  إضــافًة إلــىالمضــمون اإلستشــراقي القــد�م إحیــاًء لــه، تتبنــى 
ذا العلـم الشـر�ف، وجـدت لزامـًا و�هتانًا مما �ات �عرف �العلماء المتصهینین، و�اتوا �شككون في ه

م والفهم لهذا اإلطار الهام، وردًا على تلك من العل مباركٍ  شيءٍ � �عد أن أنعم الله عليَّ  على نفسي

                                                           
إن موضوع تدو�ن المغازي مـرتبط �شـكل مباشـر بتـدو�ن السـنة، ولكـن مـع ذلـك اجتهـدت علـى أن أخصـص هـذا  )١

�عضـــها مـــرتبط المبحـــث فیمـــا یتعلـــق �علـــم المغـــازي قـــدر اإلمكـــان فـــي محـــل االسشـــتهادات، ولكـــن �ـــان هنالـــك 
�االثنین معًا فكان ال بد من ذ�ره، وألن موضوع تدو�ن السنة أو الحدیث �تب فیه الكثیـر وأغنـوه، و�التـالي فـإن 
الخوض فیه �حتاج إلى �م �بیر من الصفحات. �ما و�نـه ورد توثیـق علـم المغـازي فـي القـرآن الكـر�م فـي سـور 

 للمبحث. فاقتضى األمر التنو�ه.  عدة وثقت األحداث ومجر�اتها،لم أدخل بها إختصاراً 



 

 

۲ 

 

المزاعم الخبیثة، وقیامًا �الواجب الشرعي من األمر �المعروف والنهـي عـن المنكـر، وقیامـًا بواجـب 
الجهاد �القلم، فطورت الموضوع ووفقني الله تعالى إلى خیر �بیر فیه أسأله تعالى أن یتقبله منـي 

ومحــب للــه تعــالى ورســوله الكــر�م صــلى اللــه علیــه وســلم، قبــوًال حســنًا و�یســر وصــوله لكــل غیــور 
 وغــادرٍ  ومنــافقٍ  كٍ ومشــكّ  فــي وجــه �ــل نــاعقٍ  قو�ــةً  حتــى �كــون صــفعةً وللحــق والحقیقــة واإلنصــاف 

 متصهینین، وعلى الله قصد السبیل.من أولئك ال وماكرٍ 
حیــــاة ة أو التار�خیــــة فــــي الســــیرة النبو�ــــ �ن موضــــوع الكتا�ــــة والتــــدو�ن وتوثیــــق الروا�ــــاتكمــــا و 

محاولـة م �فتـر أعـداء اإلسـالم عـن و�المقابـل لـالصحا�ة شغل العدیـد مـن البـاحثین، قـد�مًا وحـدیثًا، 
 و�التـالي ،الطعن فیه، و�ث الشكوك حوله �اذلین �ل جهد وطاقة للطعن في ثبـوت السـنة المطهـرة

انتهت إلیـه ر التدو�ن، فیما آل إلیه أملما في القرآن الكر�م، إال أن الوقائع التار�خیة الثابتة  لطعنل
عنــد ظهــور  هحیــث إنــتــدحض �ــل ادعــاء لهــم مهمــا �ــان،  وهــي  ،هاآلثــار الصــحیحة فــي األمــر �ــ

الـــذین ســـرعان مـــا تحولـــوا إلـــى حفظـــة للعلـــم ة، َبـــمـــن الكتَ  ســـتهان �ـــه�ـــان هنـــاك عـــدد ال �ُ اإلســـالم 
یاء تهم وحفظهــم لألشــة ذاكــر النــاس �عتمــدون علــى قــوّ  فــي وقــت �ــان، والمشــاهد قین لألحــداثمــوثِّ و 

ومـا  فـإن العـدد الـذي �ـان موجـودًا ال ُ�سـتهان �ـه، أو سماعًا،  ،أو مشاهدة أو روا�ة ،أو نثراً  شعراً 
 م﴾َلـقَ الْ حیث �انت آ�ات القرآن الكـر�م فـي سـورة ﴿ن وَ اقرأ،  ةُ مّ أُ معه ظهرت إال و  أن ظهر اإلسالم

، من أشد اآل�ـات دفعـًا للنـاس للـتعلم فمـن تعلـم ة العلق][سور  ﴾كَ �ِّ رَ  مِ اسْ �ِ  أْ رَ ، وسورة ﴿اقْ [سورة القلم]
اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْیِه  شد في أزر ذلك َقوُل َرُسولِ �ما ومن تبحر صنف ولف، ومن قرأ �تب،  ،قرأ

وأنشــأ المجــالس للتعلــیم، وخصــص للنســاء منهــا  .)٢(»َطَلــُب اْلِعْلــِم َفِر�َضــٌة َعَلــى ُ�ــلِّ ُمْســِلمٍ «َوَســلََّم: 
زاد العــدد �شــكل وعنــدما أمــر بتقییــد العلــم و�تابتــه، �مــا ســیمر معنــا فــي محلــه، ممــا صــة هامــة، ح

ا مــن وســع فــي تــدو�ن وتوثیــق مـــا و یبــذلون �ــل مــا أوتــر، ثُــ�تبــة �ُ الصــحا�ة  فأصــبح فــي  .كبیــر
ـمنهم �سمهونه أو �شاهدونه، وأصبح  وقـد بلغـوا ثمانیـة  ون �كتا�ـة وحـي القـرآن الكـر�م،عدد مختصُّ

النبــيِّ وضــع  ظـلقین، فــي و عــدا عـن المئــات مــن الحفظـة المتقنــین الموثـ ،موثوقـون  ر�ن �اتبــاً وعشـ

                                                           
، ٥٨: ١، ومـنهم علـّي، �مـا فـي المعجـم الصـغیر للطبرانـي، مـن الصـحا�ة، رضـي اللـه عـنهمالحدیث رواه جمع  )٢

، ت: طارق بن عوض الله بن محمد، عبـد المحسـن بـن ٢٤٥: ٤وعن ابن عباس، المعجم األوسط للطبراني، 
حرمین/القـاهرة. [بـدون تـار�خ]، وعـن أبـي سـعید الخـدري، فـي معجـم ابـن األعرابـي، إبراهیم الحسـیني، ن: دار ال

، ت: د. ز�ــاد محمــد منصــور، ن: مكتبــة ٦٥٢: ٢، تــرقیم آلــي، مــن الشــاملة. ومعجــم اإلســماعیلي، ٣٠٥: ١
، ت: إرشـاد ٢٥٧، وعن ابن مسعود، �ما في معجم أبـي �علـى، ١٤١٠. ١المدینة المنورة، ط -العلوم والحكم 

، ت: ٤٢: ٩، والمعجــم الكبیــر للطبرانــي، ١٤٠٧، ١ط، فیصــل آ�ــاد -ن: إدارة العلــوم األثر�ــة ، لحــق األثــري ا
، وعن جابر، ٩٦: ٦، بدون تار�خ. واألوسط، ٢حمدي بن عبد المجید السلفي، ن: مكتبة ابن تیمیة/القاهرة، ط

بــة الرشــد، الر�ــاض، شــر�ة . ت: أبــي عبــد الــرحمن عــادل بــن ســعد، ن: مكت٢٤٧: ٢فــي معجــم ابــن المقــرئ، 
 م.١٩٩٨ه/ ١٤١٩، ١الر�اض للنشر والتوز�ع، ط



 

 

۳ 

 

ُثوا َبلُِّغـوا َعنِّـي َوَلـْو آَ�ـًة َوَحـ: «�قولـهللنقـل عنـه حاسمًا جازمًا مخیفـًا ضا�طًا َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  دِّ
ًدا َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ  ، َوَمْن َ�َذبَ َعْن َبِني ِإْسَراِئیَل، َوَال َحَرجَ    .)٣( »َعَليَّ ُمَتَعمِّ

واألحـداث نقـل العلـم  إلـىم، و�كـل تحفـظ ومسـؤولیة َرِضَي اللُه َعْنهُ الصحا�ة الكرام  سارععندئٍذ 
ارتبطـــت و تنافســـوا فیهـــا، و ، و�تا�ـــةً و�مـــالًء وروا�ـــة حفظـــًا واألحكـــام التـــي ارتبطـــت بهـــا؛ والمشـــاهد 
 الـــذي �ـــان یوثـــق الكثیـــر مـــن المشـــاهدكتـــاب اللـــه تعـــالى، العلمیـــة �شـــكل مباشـــر وقـــوي �الحر�ـــة 
الفر�ـد مـن  وسـیرته �كامـل محتواهـا التر�ـوي الفـذّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلََّم حدیث النبي ثم �، واألحداث

للتشـر�ع، الـذي �المصدر الثاني ل االهتمام قبل، حیث شكّ  نْ دها البشر�ة مِ لم تعهَ  نوعه، في سا�قةٍ 
لالقتداء بها أساسًا راسخًا وتقر�راته وأفعاله َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  بيّ أقوال النّ ة التي تحوي هو السنّ 

اللََّه  َلَقْد َ�اَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َ�اَن َیْرُجو اللََّه َواْلَیْوَم اْآلِخَر َوَذَكرَ ﴿لقوله تعالى: 
عتــزاز یتناقلــه النــاس تتــرًا، االفخــر و اهتمــام الــى جانــب ال هــا محــلّ ] فكانــت �لّ ٢١[األحــزاب،  ﴾َكِثیــًرا

، حیــث �ــان لََّى اللــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ َصــصــدر منــه  شــرعيٍّ  كــمٍ لالقتــداء بهــا، أو االعتمــاد علیهــا فــي حُ 
اس �كـل مـا فیهـا مـن حیـاة الّنـو شـئون اري لمـع التنظـیم اإلدمتدرجًا، التشر�ع الوحي منجمًا، و ل یتنزّ 

 ورة مباشرة وطبیعیة لدى أهل العلم.لت ضر احتیاجات، شكّ 
وقـــد اختصـــرت هـــذه الدراســـة قـــدر اإلمكـــان، وأتیـــت فقـــط �مـــا یتطلـــب مـــن األدلـــة وحجمهـــا �مـــا 
یتناسب مع طبیعتها، من غیر الدخول في التفاصیل التي �مكـن ذ�رهـا فـي غیـر هـذا المكـان، فلـم 

�ما اقتصرت في ، الضرور�ة طل في التراجمأقت المشاهد، ولم إلى اآل�ات القرآنیة التي وثَّ  أتطرق 
ولـم استرسـل فـي إحضـار النمـاذج الكثیـرة جـدًا �عضها على ذ�ر االسم وسنة الوفاة واسـم الكتـاب، 

ر قدَّ �تا�ًا تفصیلیًا إن ها �لها لمكان آخر ر�ما �كون من روا�ات الصحا�ة رضي الله عنهم، وتر�ت
 الله لي الحیاة.

 
  : لحفظ العلم وأمره بها في الكتا�ةو َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم إذن النبي المبحث األول: 

حتـى ال �طـول �حثنـا فـي هـذا الموضـوع، وال �خـرج عـن مضـمونه المحـدد، ال أجـد داعیـًا و  بدا�ةً 
نـع أوًال والـذي لـم �سـتغرق سـوى ، مـن حیـث المتـهوأدلّ  تـدرج التـدو�ن احـلمر مناقشـة أن أخوض في 

�عد وضوح الفرق بین الوحیین عند مرحلة قصیرة من الزمن، ثم ما استقر علیه أمر اإل�احة آخرًا، 
 َصــلَّى اللــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم،اللــه رســول أمر �ــالتــدو�ن ت الكتا�ــة و ظهــر مــع ظهــور اإلســالم فالصــحا�ة، 

                                                           
 -، ن دار الشــــعب٢٠٧: ٤ه)، الصــــحیح حســــب تــــرقیم فــــتح البــــاري، �تــــاب بــــدء الــــوحي، ٢٥٦البخــــاري (ت  )٣

واســتدل البغــوي فیــه �ــاألمر �الكتا�ــة فقــال:  ، �تــاب بــدء الــوحي، ورواه أصــحاب الســنن.١٩٨٧، ١القــاهرة، ط
التبلیغ إ�احــة الكتبــة ، والتقییــد ، ألن النســیان مــن طبــع أكثــر البشــر ، ومــن اعتمــد علــى حفظــه ال وفــي األمــر �ــ

یــؤمن علیــه الغلــط ، فتــرك التقییــد یــؤدي إلــى ســقوط أكثــر الحــدیث ، وتعــذر التبلیــغ ، وحرمــان آخــر األمــة عــن 
 . ٢٩٥: ١معظم العلم. البغوي، سرح السنة، 



 

 

٤ 

 

حـین ، النبو�ة المطهرةالسنة الـَمغازي والسیر و  تشمل القرآن الكر�م، ثم سرعان ما� بدا�ةً  تفاختّص 
َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم النبـي  ن لهـمذِ أالقرآني والحدیث الشر�ف، فـ ّصِ ن النَّ زون بیصار الناس �میّ 

مرفوعـًا  ي و مـا رُ  بدا�ـةً  ولعـل أبرزهـا ،والمشـاهد حـداثواأل مـن األحادیـث فـي عـددٍ  كتا�ة ما �قولـه،�
: َصـلَّى اللـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َرِضَي اللُه َعْنهُ اللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص،  َعْبدُ عن 

ــُدوا« ــمَ  َقیِّ ــا َتْقِییــُدُه؟ َقــاَل: »اْلِعْل ــهُ «، ُقْلــُت: َوَم ــٍك (ت مرفوعــًا وموقوفــًا و  .)٤( »ِكَتاَبُت ــِن َماِل َعــْن َأَنــِس ْب
 َقیِّـُدوا: «لََّى اللـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ َصـَقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه ففـي المرفـوع ، للُه َعْنـهُ َرِضَي ا م)٧١١ه/٩٣

َصلَّى ، ِفي َرُجٍل ِمَن اْألَْنَصاِر َشَكا ِإَلى النَِّبيِّ َرِضَي اللُه َعْنهُ وَعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة  . )٥( »اْلِعْلَم ِ�اْلِكَتابِ 
 َوَأْوَمَأ ِبَیـِدِه ِلْلَخـطِّ » اْسَتِعْن ِبَیِمیِنكَ «َفَقاَل: ِإنِّي َأْسَمُع ِمْنَك اْلَحِدیَث َوَال َأْحَفُظُه َفَقاَل: َم اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّ 

. )٧( قــال القرطبــي: وهــذا نــص. وعلــى جــواز �تــب العلــم وتدو�نــه جمهــور الصــحا�ة والتــا�عین. )٦(
َقاَل: ُ�ْنُت َأْكُتُب ُ�لَّ َشْيٍء َأْسَمَعُه ِمْن َرُسوِل َي اللُه َعْنُهما َرِض َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمٍرو فیما ُروي و 

َوُأِر�ُد ِحْفَظُه، َفَنَهْتِني ُقَرْ�ٌش َعن َذِلَك وَقاُلوا: َتْكُتُب ُ�لَّ َشْيٍء َتْسَمُعُه ِمْن َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم اللِه 
 ؟!َیـَتَكلَُّم ِفـي الرَِّضـا َواْلَغَضـبِ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َوَرُسـوُل اللـِه َوَسـلََّم َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َرُسوِل اللِه 

الَّـِذي  اْكُتْب َفـوَ «َفَأَشاَر ِبَیِدِه إَلى ِفیِه َفَقاَل: َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل: َفَأْمَسْكت َفَذَكْرت َذِلَك ِللنَِّبيِّ 
  .  )٨( »ِه: َما َ�ْخُرُج ِمْنُه إالَّ َحقٌّ َنْفِسي ِبَیدِ 

                                                           
، ٤١٧، والمدخل إلى السنن الكبـرى، للبیهقـي، ١٨٨: ١لحاكم في المستدرك، الحدیث بهذا اللفظ صحیح، رواه ا )٤

، عــن أنــس مرفوعــًا، ت: حمــدي بــن عبــد المجیــد الســلفي، ن: ٦٣٧ح٣٧٠: ١والقضــاعي فــي مســند الشــهاب، 
: ١، ومثلــه ابــن عبــد البــر، جــامع بیــان العلــم وفضــله، عــن أنــس١٤٠٧/١٩٨٦، ٢بیــروت، ط-مؤسســة الرســالة

ـــ٣١٦ ـــن الجـــوزي، المملكـــة العر�یـــة  .٣١٩و، ٣١٧: ١ه ، وعـــن عبدالل ت: أبـــي األشـــبال الزهیـــري، ن: دار اب
 -، ن: المكتـــــب اإلســـــالمي٤٤٣٤م، وانظـــــر األلبـــــاني، صـــــحیح الجـــــامع: ١٩٩٤ه/ ١٤١٤، ١الســـــعود�ة، ط

موقوفًا وروي بلفظ آخر . وعند �عضهم بلفظ: "الكتاب" .٢٠٢٦والصحیحة: ، م١٩٨٨هـ. ١٤٠٨، ٣بیروت، ط
 �بار الصحا�ة فیما �أتي.عن �عض 

، والخطیـــب، الجـــامع ألخـــالق ٢٩٦: ١، والمعجـــم الكبیـــر للطبرانـــي، ٣٧٠: ١القضـــاعي فـــي مســـند الشـــهاب،  )٥
: ١. ت: د. محمــود الطحــان: ن: مكتبــة المعارف/الر�ــاض، وابــن رجــب، جــامع بیــان العلــم، ٢٢٨: ١الــراوي، 

٣٠٦. 
الخطیـب: تقییـد، العلـم، ، و ١٣٧: ١٩والطبراني فـي الكبیـر،  ،٣٨٣: ١٥، ومسند البزار، ٣٩: ٥سنن الترمذي،  )٦

. ٤١٨البیهقي، المـدخل الـى السـنن الكبـرى، ، و ١٢٦، وعن أنس ص١٢٤و، ١٢٣و ١٢٢عن أبي هر�رة ص 
  .ت: د. محمد ضیاء الرحمن األعظمي، ن: دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي/الكو�ت

 . ﴾�تاب قال علمها عند ر�ي في﴿تفسیر القرطبي، اآل�ة  )٧
، ومســند ١٤٠٩، ١ط، ن: مكتبــة الرشــد/الر�اض، ، ت: �مــال یوســف الحــوت٣١٣: ٥مصـنف ابــن أبــي شــیبة،  )٨

، ت: محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، ن: المكتبـــة العصـــر�ة، ٣٥٦: ٣، وســـنن أبـــي داود، ١٩٢: ٢أحمـــد، 
بیــروت،  –تــب العلمیــة ، ت: مصــطفى عبـد القــادر عطــا، ن: دار الك١٨٧: ١صـیدا، والحــاكم فــي المســتدرك، 

. ٣١٠: ١، واالشـبیلي، األحكـام الشـرعیة، ٣٨٣: ٣، والخطیب، الجامع ألخـالق الـراوي، ١٤١١/١٩٩٠، ١ط
 م٢٠٠١ه/١٤٢٢. ١ط، الر�اض -ن: مكتبة الرشد ، ت: أبو عبد الله حسین بن عكاشة



 

 

٥ 

 

ــَرَة مــا ُروي والتأكیــد علیهــا الكتا�ــة �مــر األعلیــه  مــا اســتقرَّ و�ــان آخــر  َرِضــَي اللــُه عــن َأبــي ُهَرْ�
النَّـاِس َفَحِمـَد  اَم ِفـيَمكََّة َقـَصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  َلمَّا َفَتَح اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َرُسوِل اللَّهِ  :َقالَ َعْنُه، 

ِإنَّ اللَّــَه َحـَبَس َعــْن َمكَّــَة اْلِفیـَل َوَســلََّط َعَلْیَهـا َرُســوَلُه َواْلُمـْؤِمِنیَن َوِ�نََّهــا َلــْن «: اللَّـَه َوَأْثَنــى َعَلْیـِه ثُــمَّ َقـالَ 
َهـا َلـْن َتِحـلَّ َألَحـٍد َ�ْعـِدى َفـَال ُیَنفَّـُر َصـْیُدَها َساَعًة ِمْن َنَهـاٍر َوِ�نَّ  َوِ�نََّها ُأِحلَّْت ِلي َقْبِليَتِحلَّ َألَحٍد َ�اَن 

اْلـَیَمِن  . َفَقـاَم َأُبـو َشـاٍه َرُجـٌل ِمـْن أَْهـلِ ... الـخ الخطبـةَوَال ُ�ْخَتَلى َشْوُ�َها َوَال َتِحلُّ َسـاِقَطُتَها ِإالَّ ِلُمْنِشـدٍ 
َقـاَل ». اْكُتُبـوا َألِبـى َشـاهٍ «: لََّى اللـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ َصـ للَّـهِ ا َ�ـا َرُسـوَل اللَّـِه. َفَقـاَل َرُسـولُ  َفَقاَل: اْكُتُبوا ِلـي

ــُت ِلَألْوَزا  :اْلَوِلیــدُ  ــهُ  ِعــيّ َفُقْل ــوا ِلــي :َمــا َقْوُل ــهِ  اْكُتُب ــا َرُســوَل اللَّ ــالَ  ؟َ� ــَة الَِّتــي :َق ــْن  "َهــِذِه اْلُخْطَب َســِمَعَها ِم
 .)٩( "لََّى اللُه َعَلْیِه َوَسلَّمَ َص  َرُسوِل اللَّهِ 

 
 المبحث الثاني: وصیة الصحا�ة �الكتا�ة:

ـمضـّیًا علـى منهـاج النبـوة  وصیة �بار الصحا�ة �الكتا�ـة:أوًال:   ، وحفاظـًا علیـه،�ـأوامره كاً وتمسُّ
ونظــرًا ألهمیتــه العظیمــة ولمــا نــزل فــي القــرآن الكــر�م مــن اآل�ــات التــي ذ�ــرت مكانــة وتطبیقــًا لــه، 

وأبــرزهم الخلفــاء  الصــحا�ة،كبــار  حــرصســم اللــه تعــالى �ــالقلم، الكتا�ــة وشــرفها العظــیم عنــدما أق
 د علـــى ذلـــك أمیـــر المـــؤمنین ُعَمـــُر ْبــــنُ شـــدَّ  علـــى الوصـــیة �الكتا�ـــة حفظـــًا للعلـــم، فقـــد الراشـــدون،
ــاِب،  ــهُ اْلَخطَّ ــُدوا: «ِ�َقولــه َرِضــَي اللــُه َعْن ــابِ  َقیِّ ــَم ِ�اْلِكَت ــا النَّــاُس : «و�قولــه .)١٠( »اْلِعْل ــَأیَُّه ــنَِّعَم  ُدواَقیِّ ال
ْكِر، وَ   .)١١( »اْلِعْلَم ِ�اْلِكَتابِ  َقیُِّدواِ�الشُّ

وحـذر واستنسـاخه، د علـى تقییـده فقـد شـدّ  َرِضـَي اللـُه َعْنـهُ عثمـان بـن عفـان  وأما أمیر المـؤمنین
 وهُ خُ ِسـنْ تَ مـوا واسْ مـوا وتعلَّ علِّ  :قـال ؟ومـا تقییـده :قلنـا !العلـم َقیِّـُدوا :قـالمن إهمالـه أو االسـتهتار �ـه، ف

                                                                                                                                                                      
ـــَتِمس،   ـــِة اْلُمْل هــــ/  ١٤٠٥، ١بیـــروت، ط -لكتـــب. ت: حمـــدي عبـــد المجیـــد الســـلفي، ن: عـــالم ا٨٧والعالئـــي، ُ�ْغَی

 م. وغیرهم.  ١٩٨٥
، ن: دار الجیــل بیــروت، ١١٠: ٤، بــدء الــوحي، ومســلم، الصــحیح، ١٦٥: ٣متفــق علیــه، البخــاري، الصــحیح،  )٩

 بیروت و�تب السنن.-ودار األفاق الجدیدة 
: دار المغنــي ، ت: حســین ســلیم أســد الــداراني، ن١٣٨: ١، وســنن الــدارمي، ١٠٦: ١الحــاكم فــي المســتدرك،  )١٠

، ت: ٢٩٥: ١م، والبغـوي، شـرح السـنة،  ٢٠٠٠هــ/  ١٤١٢، ١للنشر والتوز�ـع، المملكـة العر�یـة السـعود�ة، ط
، ٢ط، دمشــــــــــق _ بیــــــــــروت -ن: المكتــــــــــب اإلســــــــــالمي ، محمــــــــــد زهیــــــــــر الشــــــــــاو�ش -شــــــــــعیب األرنــــــــــاؤوط 

 م١٩٨٣ه/١٤٠٣
، وابــن رجــب، جــامع بیــان العلــم، ٤١٦ ، والمــدخل الــى الســنن الكبــرى، للبیهقــي،٣١٣: ٥ومصــنف ابــن أبــي شــیبة، 

 . ٢٠٢٦, والصحیحة:  ٤٤٣٤، وانظر صحیح الجامع: ٣٠٨
، وقال: وقد صحت الروا�ـة عـن أمیـر المـؤمنین ١٨٧: ١صحیح أخرجه الحاكم في المستدرك، تعلیق الذهبي،  )١١

، ٣٤٠: ٥اء، . وأبـو نعـیم، حلیـة األولیـ١٨٨: ١عمر بن الخطاب أنه قال: وقال: وصح مثلـه مـن قـول أنـس. 
 م.١٩٧٤ه/١٣٩٤�جوار محافظة مصر،  -ن: السعادة 



 

 

٦ 

 

�ـذلك ورد التشـدید و  . )١٢( أحـدهم تراقیـه ال �جاوز قراءةُ  اءُ و�بقى القرّ  العلماءُ  یذهبَ  أنْ  كُ وشِ فإنه یُ 
ــُدوا: «هلــ�قو  َرِضــَي اللــُه َعْنــهُ  ،بــن أبــي طالــب علــيأمیــر المــؤمنین عــن علــى ذلــك  ــُدواالعلــم،  َقیِّ  َقیِّ
  .   )١٣( »تینالعلم، مرّ 
 مضـىالكتا�ـة، فقـد �ه �بار الصحا�ة من ما أوصى وعلى نهج  �ة:ة صغار الصحاوصیَّ ثانیًا: 

َرِضـَي اللـُه روى ُثَماَمـُة ْبـُن َعْبـِد اللـِه ْبـِن َأَنـٍس َأنَّ َأَنًسـا، م مـن األبنـاء وتـا�عوهم علـى ذلـك فـرهاصغ
  . )١٤( ِ�اْلِكَتابِ  َهَذا اْلِعْلمَ  َقیُِّدواَكاَن َ�ُقوُل: ِلَبِنیِه َ�ا َبِنيَّ  َعْنهُ 
. و�ـان البـن عمـر )١٥( َهـَذا اْلِعْلـَم ِ�اْلِكتَـابِ  َقیِّـُدواَأنَُّه َقاَل:  َرِضَي اللُه َعْنُهماَعِن اْبِن ُعَمَر جاء و 

َكـاَن َال َ�ْخـُرُج ِمـْن  َرِضـَي اللـُه َعْنـهُ َنـاِفٍع، َأنَّ اْبـَن ُعَمـَر �مـا أخبـر �تبها بیده  كتب َرِضَي اللُه َعْنهُ 
َأْخَرَج ِإَليَّ َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْبِد اللَِّه ِ�َتاً�ا، «وَعْن َمْعٍن، َقاَل:  .)١٦( ى َیْنُظَر ِفي ُ�ُتِبِه"َبْیِتِه ُغْدَوًة َحتَّ 

وقـد ورد عـن عـدد �بیـر مـن الصـحا�ة صـغارهم و�بـارهم أنهـم  .)١٧( »َوَحَلَف ِلي َأنَُّه َخطُّ َأِبیـِه ِبَیـِدهِ 
 كانت لهم صحف �كتبون فیها.

َبِنیـِه َوَ�ِنــي َأِخیـِه َفَقــاَل: مـا َرِضـَي اللــُه َعْنهُ ِبیَل َأِبــي َسـْعٍد، َقـاَل: َدَعــا اْلَحَسـُن ْبــُن َعِلـيٍّ وَعـْن ُشـَرحْ 
َلـْم َ�ْسـَتِطْع َ�ا َبِنيَّ َوَ�ِني َأِخي ِإنَُّكْم ِصَغاُر َقْوٍم ُتوِشُكوَن َأْن َتُكوُنوا ِ�َباَر آَخِر�َن َفَتَعلَُّموا اْلِعْلـَم َفَمـْن «
ْحَیـى ْبـِن َأِبـي َ�ِثیـٍر َقـاَل: َقـاَل وَعـْن �َ . )١٨( »ْنُكْم َأْن َیْرِوَ�َه َأْو َ�ْحَفَظـُه َفْلیْكُتْبـُه َأْو ِلَیَضـْعُه ِفـي َبْیِتـهِ مِ 

ــُدوا: مــاَرِضــَي اللــُه َعْنهُ  اْبــُن َعبَّــاسٍ  ــَم ِ�اْلِكَتــابِ  َقیِّ ــِد ْبــِن َعْبــِد الــرَّْحَمِن اْلُمــرَ و  .)١٩( اْلِعْل ، َعــْن ُمَحمَّ اِديُّ
وقد جـاء فـي . )٢٠( »ِل اْلِكَتابِ َما ُقیَِّد اْلِعْلُم ِ�ِمث« :، َ�ُقولُ ماَرِضَي اللُه َعْنهُ  َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ 

عنــد الحــدیث عــن  مــن الكتــب وســیأتي تفصــیل ذلــكالروا�ــات عــن علمــه أنــه �ــان لــه حمــل وقــر 
 . اهتمامه وجهوده المبار�ة في تدو�ن العلم

 
                                                           

 –ت: عبــد الــرحمن عمیــرة، ن: دار الجیــل ، ١٧٤: ١الحكــیم الترمــذي، نــوادر األصــول فــي أحادیــث الرســول،  )١٢
 بیروت، بدون تار�خ.

 .٢دار إحیاء السنة النبو�ة، ط -١٨٧الخطیب، تقیید العلم،  )١٣
، وســـــنن الـــــدارمي، ٢بیـــــروت، ط –. المكتـــــب اإلســـــالمي ٢٩ه) ص ٢٣٤(تالعلـــــم ألبـــــي خیثمـــــة النســـــائي،  )١٤

، ٢٩٦: ١والمعجـــــم الكبیـــــر للطبرانـــــي،  ،١بیـــــروت، ط -، دار الكتـــــاب العر�ـــــي١٣٧: ١ هــــــ)٢٥٥(المتـــــوفى: 
 . ٤١٧، والمدخل إلى السنن الكبرى، البیهقي، ١٠٦: ١والحاكم في المستدرك، 

 ]٥٦٧٢١، ت الغمري، [اإلتحاف:١٩٠سنن الدارمي،  )١٥
 ٤٦٢والخطیـب (ت ،٦١٨، ح ٤٢٠، والمدخل إلى السنن الكبـرى، البیهقـي، ٣٢٥البخاري في التار�خ الكبیر،  )١٦

ـــراوي،  ـــذهبي، الســـیر، ٧٢: ٢ه) الجـــامع ألخـــالق ال ـــؤوط، ن: ٢٣٨: ٣، مـــن طـــر�قین، وال . ت: شـــعیب االرن
 مؤسسة الرسالة.

 .٣١٣: ٥مصنف ابن أبي شیبة،  )١٧
 .٤٢٠لكبرى، البیهقي، المدخل إلى السنن ا )١٨
 ،٣١٠، وابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضله، ٤٩: ٩مصنف ابن أبي شیبة،  )١٩
 ٤١٦المدخل إلى السنن الكبرى، البیهقي،  )٢٠



 

 

۷ 

 

 والسرا�ا والبعوث روا�ة الصحا�ة وتدو�نهم للمغازي : الثالثالمبحث 
 : والبعوث والسرا�ا الـَمغازي تعر�ف أوًال: 

ـــَمغازي  ــاُل: َغــَزا َ�ْغــُزو َغــْزًوا َوَمْغــًزى َواْألَْصــُل َغــْزًوا،  :ال َجْمــُع َمْغــزًى، والواحــدة َغــْزَوة وغــزاة، ُ�َق
ْزِو اْلَقْصُد. من غزا: َغـَزا الشـيَء َغـْزوًا: َأراَده وَطَلَبـه. وَغـَزوت والِغْزَوة: َما ُغِزي وُطِلَب. َوَأْصُل اْلغَ 
َصــلَّى اللَّــُه ُهَنــا َمــا َوَقــَع ِمــْن َقْصــِد النَِّبــيِّ  الـــَمغازي َواْلُمــَراُد �ِ  .)٢١(ُفالنــًا أَْغــُزوه َغــْزوًا. و�ــذلك الَغــْوُز 

ـــاَر ِبَنْفِســـِه َأْو ِ�َجـــْیٍش ِمـــَعَلْیـــِه َوَســـلََّم  ـــِه َوَقْصـــُدُهْم أََعـــمُّ ِمـــْن َأْن َ�ُكـــوَن ِإَلـــى ِبَالِدِهـــْم َأْو ِإَلـــى اْلُكفَّ ْن ِقَبِل
ثین وأهـل السـیر  . )٢٢(اْألََماِكِن الَِّتـي َحلُّوَهـا َحتَّـى َدَخـَل ِمْثـُل ُأُحـد َواْلَخْنـَدق  "وقـد جـرت عـادة المحـدِّ

ـــِه َوَســـلََّم َصـــلَّى اللَّـــ ره النبـــيُّ حَضـــ واصـــطالحهم غالبـــًا أن ُ�َســـمُّوا �ـــل عســـكرٍ  بنفســـه الكر�مـــة ُه َعَلْی
بین قد و  . )٢٣(وما لم �حضره بل أرسل �عضًا من أصحا�ه إلى العدو (سر�ة) أو (�عثًا)"  ،(غزوة)

إذا لــم �خــرج �عــث الســرا�ا" َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم : "كــان رســول اللــه فقــالوا الفــرق بینهــا أهــل العلــم
وسـرا�ا  إلـى غـزوات عامـةالمغـازي الصـطالحي للمغـازي، انقسـمت من خالل هـذا المعنـى اف .)٢٤(

  و�عوث. لذا وجب تعر�ف السر�ة والبعث، من خالل واقع الحدث التار�خي لها.
ــر�َّة: فهــي طائفــٌة مــن الَجــیش یبلــُغ أقصــاها أرَ�عمائــة غالبــًا، ُتْبعــث إلــى الَعــدّو وجمُعهــا  أمــا السَّ

َرا�ا، ُسمُّوا بذلك ألنهم �كونُ  ِرىِّ النَِّفیس. وقیل ُسمُّوا السَّ يء السَّ ون ُخالصَة العْسكر وخیاَرهم من الشَّ
 . )٢٥(بذلك ألنهم یْنفُذون سّرًا وُخْفیة 

ُمْشَخُصوَن، وَ�َعــَث ـوالَبْعــُث: َ�ْعــُث الُجْنــِد ِإلــى الَغــْزو. والَبَعــُث: القــوُم الَمْبُعوثُــوَن الــ وث:ُعــالبُ أمــا و 
َهُهْم، َوُهـَو ِمـْن َذِلـَك، َوُهـَو الَبْعـُث والَبِعیـُث، َوَجْمـُع الَبْعـِث: ُ�ُعـوث، والُبُعـوُث: الُجْنَد َیْبَعُثهم َ�ْعثًا:  وجَّ

                                                           
، القاموس المحیط، غـزا، والنها�ـة البـن األثیـر ١٢٤: ١٥ابن منظور، لسان العرب، فصل الغین المعجمة، غزا )٢١

 . ٢٧٩: ٧وابن حجر، فتح الباري، ، ٦٥٢: ٢الوسیط،  ، والنجار، المعجم٣٦٦: ٣
ت: الشـــیخ عـــادل أحمـــد عبـــد  .١٣: ٤، والشـــامي، ســـبل الهـــدى والرشـــاد، ٢٧٩: ٧ابـــن حجـــر، فـــتح البـــاري،  )٢٢

 م.١٩٩٣ه/ ١٤١٤، ١بیروت: ط-الموجود، الشیخ علي محمد معوض، ن: دار الكتب العلمیة
 م.١٩٩٦هـ/١٤١٧، ١ط، ن: دار الكتب العلمیة .٣٨٧: ١الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنیة،  )٢٣
ت: محمـد زهـري النجـار، ن، المؤسسـة السـعد�ة �الر�ـاض،  .٧١١ابن الجوزي، الوفـاء �ـأحوال المصـطفى ص  )٢٤

١٩٧٦. 
 -، ت: طاهر أحمـد الـزاوى ٣٦٠: ٢ه/) النها�ة في غر�ب األثر، �اب السین مع الراء، ٦٠٦ابن األثیر (ت  )٢٥

: ٢، و٩٣: ٢م وجـــامع األصـــول، ١٩٧٩ه/١٣٩٩بیـــروت،  -طنـــاحي، ن: المكتبـــة العلمیـــة محمـــود محمـــد ال
مطبعـة  -التتمة ت �شیر عیـون: ن: مكتبـة الحلـواني  -، وعدة مواضع أخرى، ت: عبد القادر األرنؤوط ٥٨٧

لكتـاب ن: دار ا ، والخـوارزمي، المغـرب فـي ترتیـب المعـرب، البـاء مـع العـین،١مكتبـة دار البیـان: ط -المالح 
، ن: دار ٣٨٣: ١٤تار�خ، وابن منظور، لسان العرب، فصل السین المهملة، ال بیروت، بدون طبعة و -العر�ي
 هـ.١٤١٤ ،٣بیروت، ط-صادر



 

 

۸ 

 

. وقــد جعـل �عـض أهـل العلــم السـرا�ا والبعـوث شــیئًا )٢٦(الُجیـوش، وهـم الُجُنـوُد ُیْبَعثُــون ِإلـى الثُُّغـور 
والحقیقة أنه ال معنى  . )٢٧(عثًا" فقال: "ما افترق من السر�ة �سمى �واحدًا، و�عضهم فرق بینهما. 

ورغـــم �ـــل مـــا ذ�ـــر فـــإنني وجـــدت العدیـــد مـــن للتفر�ـــق بینهمـــا �حســـب مـــا أبـــدوه مـــن معـــاٍن لهمـــا. 
الواقـدي و  ابـن إسـحاق ومـنهمذ�روا سرا�ا �ثیرة �اسم الغزوة. لم یتقیدوا بهذه التعر�فات، فالمصنفین 
وســرا�اه و�عوثــه لَّى اللَّـُه َعَلْیــِه َوَسـلََّم َصــكمـا ضــبطت ذلــك فـي �تــابي "معـازي النبــي . مــافـي مغاز�ه

 وأثرها في تحقیق السلم األهلي". 
ح فیهـا �صـرِّ  ة روا�ـاتٍ ر�ة والبعث فـي عـدّ لح التفر�ق بین الغزوة والسّ صطَ وقد جاء التعبیر عن مُ 

َمـَع النَِّبـيِّ فـي حـدیث ُأَسـاَمة ْبـُن َزْ�ـٍد: "َغـَزْوُت  وردالصحا�ة رضوان الله علیهم �الغزوة، ومنهـا مـا 
 .)٢٨(َسْبَع َغَزَواٍت، َوَخَرْجُت ِفیَما َیْبَعُث ِمَن الُبُعوِث ِتْسَع َغَزَواٍت" َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم 

َســْبَع َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم َغــَزْوُت َمــَع َرُســوِل اللــِه : «َرِضــَي اللــُه َعْنــهُ  وَعــْن َســَلَمَة ْبــِن اَألْكــَوعِ 
 »اَمةُ َزَواٍت، َوَخَرْجــُت ِفیَمــا َیْبَعــُث ِمــَن اْلُبُعــوِث ِتْســَع َغــَزَواٍت، َمــرًَّة َعَلْیَنــا َأُبــو َ�ْكــٍر، َوَمــرًَّة َعَلْیَنــا ُأســَغــ
)٢٩(. 

                                                           
، بتصرف، وابن سیده، المحكم والمحیط األعظـم، ط ١١٦: ٢ابن منظور، لسان العرب، فصل الباء الموحدة،  )٢٦

. ت: مجموعـة مـن المحققـین، ١٦٨: ٥ز�یـدي، تـاج العـروس، �عـث، ، وال٩٦: ٢بیروت،  -دار الكتب العلمیة
 ن، دار الهدا�ة. األردن.

ور�مـا مـن األدق أن �قـال: إن مـا فتـرق مـن الغـزوة  أقـول: (عبدالناصـر)، ٥٨: ٨بن حجـر: فـتح البـاري نظر اا )٢٧
. ومــع ذلــك �ســمى �عثــًا، �مــا حصــل فــي �عــض مغــازي رســو اللــه صــلى اللــه علیــه وســلم، �غــزوة خیبــر وغیرهــا

  یبقى األمر غیر دقیق قیاسًا على ما ورد من التسمیة في الكتب.
ت: دار الفــالح للبحــث العلمــي، وت: التــراث، ن:  ،٣٣: ٢ابــن قرقــول، مطــالع األنــوار علــى صــحاح اآلثــار،  )٢٨

ـا َذَكـَرَه م، وقـال ابـن حجـر: َفَوَقْفَنـا مِ  ٢٠١٢ه/ ١٤٣٣، ١دولة قطـر، ط -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة  مَّ
ــذِ  ــَر الَّ ــْذُكُروا َغْی ــْم َی ــِإنَُّهْم َل ـــَمغازي َف ــِل ال ــَتْدِرْ�َها َعَلــى أَْه ــٌع َفْلَیْس ــْت َأْرَ� ــِس َســَراَ�ا َوَ�ِقَی ــِع َعَلــى َخْم ــَد التََّتبُّ ــُه َ�ْع ي َذَكْرُت

َواَ�ـاِت ِلْلُبُعـوِث  "َغْیُرُهَما َوَمرًَّة َعَلْیَنا"َوُ�ْحَتَمُل َأْن َ�ُكوَن ِفیِه َحْذٌف َتْقِدیُرُه  ،اْلَباِلغِ  َوَأْ�ًضا َفِإنَُّه َلْم َیْذُكْر ِفي َ�ْعِض الرِّ
 .١٣٧٩بیروت.  -ن: دار المعرفة  .٥١٨: ٧ابن حجر، الفتح، . َعَدًدا

، �اب عـدد غـزوات النبـي صـلى اللـه علیـه ٢٠٠: ٥، ومسلم، الصحیح، ١٨٣: ٥البخاري، �تاب بدء الوحي،  )٢٩
، ١٩٦٨، ١بیــــروت، ط،-، ت: إحســــان عبــــاس، ن: دار صــــادر٤٥: ٣ســــعد، الطبقــــات،  وســــلم، وانظــــر ابــــن

، وقال ابن حجر في الفتح: َوَقْد َتَتبَّْعـُت َمـا َذَكـَرُه أَْهـُل الــَمغازي ِمـْن َسـَراَ�ا َزْ�ـِد ٣٠: ٧والمعجم الكبیر للطبراني، 
فـذ�رها وقـال: وهـذه الخمسـة ، َ�اَن َ�ْعُضُهْم َذَكـَر َمـا َلـْم َیـْذُكْرُه َ�ْعـُض  ْبِن َحاِرَثَة َفَبَلَغْت َسْبًعا َ�َما َقاَلُه َسَلَمُة، َوِ�نْ 
ن: ، ٣٨٦: ٦القسـطالني، إرشـاد السـاري لشـرح صـحیح البخــاري،  ذ�رهـا أهـل السـیر و�قیـت أر�ـع لـم یـذ�روها.

دار ن:  .٢٧٣-٢٧٢: ١٧عمــدة القــاري،  هـــ، وانظــر العینــي،١٣٢٣، ٧المطبعــة الكبــرى األمیر�ــة، مصــر، ط
بیــروت وانظــر روایتــه فــي وصــف تفصــیلي عــن مشــار�ته فــي غــزوة هــوازن، فــي مســند -إحیــاء التــراث العر�ــي

 م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩. ١بیروت، ط-. ت: السید أبو المعاطي النوري، ن: عالم الكتب٤٩: ٤أحمد، 



 

 

۹ 

 

 
 والسرا�ا: الـَمغازي عدد : المبحث الرا�ع

 �ــــةروا اعتمـــدوا قـــول عمـــادي معظمهـــموالســـرا�ا إال أن  الــــَمغازي فـــي عـــدد  أهـــل العلـــم اختلـــفو 
َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه : َقــاُلوا: َ�ــاَن َعــَدُد َمَغــاِزي َرُســوِل اللَّــِه ومــن وافقهــم ابــن إســحاق والواقــدي المغــازي 

ِتْسـَع َغـَزَواٍت: َبـْدُر  الــَمغازي . َوأَن َما َقاَتـَل ِفیـِه ِمـَن )٣٠(الَِّتي َغَزا ِبَنْفِسِه َسْبًعا َوِعْشِر�َن َغْزَوًة َوَسلََّم 
ا اْجُتِمَع ، َوُأُحٌد، َواْلُمَرْ�ِسیُع، َواْلَخْنَدُق، َوُقَرْ�َظُة، َوَخْیَبُر، َوَفَتُح َمكََّة، َوُحَنْیٌن، َوالطَّاِئُف، َفَهَذا مَ اْلِقَتالِ 

 .)٣١(َلَنا َعَلْیِه 
قـال و  .)٣٢(َقـاَل اْبـن ِإْسـَحاق �عوثـه وسـرا�اه َثَماِنَیـة َوَثَالثُـوَن عـوث، فَ را�ا والبُ ا في عـدد الّسـو واختلف

َغـَزا َرُسـوُل اللـِه «وَعـْن َقتَـاَدَة، َقـاَل:  .)٣٣( الواقدي:َ َ�اَنْت َسَراَ�اُه الَِّتي َ�َعَث ِبَها َسـْبًعا َوَأْرَ�ِعـیَن َسـِر�َّةً 
َغـْزَوًة، َفَجِمیـُع  ِتْسَع َعْشَرَة َغْزَوًة، َواَقَع ِمْنَها ِفي َثَمـاٍن، َوَ�َعـَث َأْرَ�ًعـا َوِعْشـِر�نَ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم 

، َقــاَل:  .)٣٤(» َوَســَراَ�اُه َثــَالٌث َوَأْرَ�ُعــوَن َغــْزَوةً َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم َغـَزَواِت َنِبــيِّ اللــِه  وَعــِن الزُّْهــِريِّ
َقـاَل: » َثَمـاَن َعْشـَرَة َغـْزَوةً  َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسـلَّمَ َغَزا َرُسوُل اللِه «َسِمْعُت َسِعیَد ْبَن اْلُمَسیِِّب، َ�ُقوُل: 

 . )٣٥(َوِعْشِر�َن َغْزَوًة، َفَال َأْدِري َأَكاَن َذِلَك َوْهًما َأْو َسـِمَعُه َ�ْعـَد َذِلـَك  اً رًَّة ُأْخَرى، َ�ُقوُل: َأْرَ�عَسِمْعُتُه مَ 
ه نیفت علـى اْلِماَئـة َمـا َبـین َغـْزَوة وسرا�اَصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َوَقاَل َصاحب التَّْلِو�ح غزوات النَِّبي 

وهذا القول في نظري أقرب إلـى الصـحة والواقـع بنـاء علـى مـا أقول أنا عبد الناصر: . )٣٦(وسر�ة 
 قمت �ـه شخصـیًا مـن �حـث وتمحـیص وتحقیـق فیهـا فـي دراسـة خاصـة عـن مغـازي النبـي وسـرا�اه

                                                           
بـن سـعد، م، وا١٩٨٤ه/١٤٠٤، ٣بیروت، ط -ت: مارسدن جونس، ن: عالم الكتب ، ٨: ١مغازي الواقدي،  )٣٠

 .راجع مغازي الواقدي في تفصیل الغزوات والسرا�ا وعددهاو، ٥: ٢الطبقات، 
، ت: مصــطفى ٦٠٩: ٢، وســیرة ابــن هشــام، ت الســقا، ٥: ٢وابــن ســعد، الطبقــات، ، ٨: ١مغــازي الواقــدي،  )٣١

الده �مصـر، السقا و�براهیم األبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، ن: شر�ة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأو 
، ت: عمـــر عبـــد الســـالم الســـالمي، ن: ٥٢٠: ٧م، والســـهیلي، الـــروض، ت الســـالمي، ١٩٥٥ه/١٣٧٥، ٢ط

، ت: مصطفى عبـد ٤:٤٣١م، وابن �ثیر، السیرة، ٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١، ١بیروت، ط -دار إحیاء التراث العر�ي
 .١٣٩٦/١٩٧١لبنان -الواحد، ن: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوز�ع ـ بیروت

، وابــــن �ثیــــر، الســــیرة، ٥٢٠: ٧، والســــهیلي، الــــروض، ت الســــالمي، ٦٠٩: ٢ســــیرة ابــــن هشــــام، ت الســــقا،  )٣٢
٤:٤٣١. 

 . ٥: ٢وابن سعد، الطبقات، ، ٨: ١مغازي الواقدي،  )٣٣
  .٣٥٣: ٢وابن �ثیر، السیرة النبو�ة، . ٤٦٢: ٥البیهقي، الدالئل،  )٣٤
: ١٣هـ، والبغوي في شرح السـنة،  ١٤٠٥ - ١بیروت، ط-علمیة، ن: دار الكتب ال٤٦١: ٥البیهقي، الدالئل،  )٣٥

، ٢ط، دمشــــق _ بیــــروت -ن: المكتــــب اإلســــالمي ، محمــــد زهیــــر الشــــاو�ش -، ت: شــــعیب األرنــــاؤوط ٣٧٦
 .٢٨١: ٧م، وانظر شرح ابن حجر على هذا الحدیث، وفیه �الم نفیس. ابن حجر، الفتح، ١٩٨٣ه/١٤٠٣

  .٧٩: ١٨العیني، عمدة القاري،  )٣٦



 

 

۱۰ 

 

و�ذا أضــفنا  .)٣٧(یــر الغــزوات مــن غ و�عــث ثالثــًا وتســعین ســر�ةعنــدي ، حیــث بلــغ عــددها و�عوثــه
 إلیها عدد المغازي ثماني وعشر�ن، تكون مائد و�حدى وثالثون. 

اختالفهم في عدد �ل مـن الغـزوات والسـرا�ا علـى أن المسـألة اعتبار�ـة، وهـي ممـا تختلـف  و�دلّ 
 "الفـتح"فـي م) ١٤٤٩ه /٨٥٢(تار. ذ�ر في تحر�رها ابن حجـر ظّ �جتهد فیها النُّ و فیها األنظار، 

فیــه بــین الروا�ــات الصــحیحة الــواردة عــن ز�ــد بــن أرقــم وجــابر، وقــول ســعید بــن  قَ فَّــالمــًا نفیســًا وَ ك
المسیب، و�ین من أفرد �عض الغزوات عن �عضها أو جمع بینها، �مكن الرجـوع إلیـه للتوسـع فـي 

 . )٣٨(الموضوع 
�ســـمونها  أنهـــم �ـــانوافیهـــا الصـــحا�ة رضـــوان اللـــه علـــیهم ح ة �صـــرّ عـــدّ  ت روا�ـــاتوردفـــي حـــین 

علـــى ســـبیل أو جوا�ــًا علـــى أســـئلة الســـائلین، ومنهـــا  ،(غــزوة) و�ـــذ�ر �عضـــهم عـــددها، ابتـــداًء منـــه
َصلَّى اللَّـُه َ�ْم َغَزا َرُسوُل اللَِّه م) ٦٨٧ه/٦٨(ت ، َرِضَي اللُه َعْنهُ وي عنَ َزْ�ُد ْبُن َأْرَقَم ما رُ المثال 

وَعـْن  .)٤٠(وما روى َأُبو ِإْسَحاَق، َعـِن اْلَبـَراِء،  . )٣٩(َعْشَرَة َغْزَوًة  ِمْن َغْزَوٍة؟ َقاَل: ِتْسعَ َعَلْیِه َوَسلََّم 
. وهو مـن )٤١(�المدینة وهو ابن ثمانین سنة) م ٦٩٣ه/ ٧٤(ت َرِضَي اللُه َعْنُه َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع 

                                                           
انظــر د. عبدالناصــر شمســین، مغــازي النبــي صــلى اللــه علیــه وســلم وســرا�اه و�عوثــه وأثرهــا فــي تحقیــق الســلم  )٣٧

 األهلي في الجز�رة. 
 .٢٨١: ٧انظر ابن حجر، الفتح،  )٣٨
، ن: الَجاِمَعـــة ١١٨: ٨، ومســـتخرج أبـــي عوانـــة، ١٩٩: ٥، ومســـلم، الصـــحیح، ٢٢٣: ٥البخـــاري، الصـــحیح،  )٣٩

ـــُعود�ة، طاإلســـالمیَّة، الم دار ، ٦٤٤: ٢١م. وابـــن الملقـــن، التوضـــیح،  ٢٠١٤ه/ ١٤٣٥، ١مَلكـــة اْلَعَر�یَّـــة السَّ
م  ٢٠٠٨ -هــ  ١٤٢٩سور�ا، الطبعة: األولـى،  –الفالح للبحث العلمي وت: التراث، ن: دار النوادر، دمشق 

للــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم َســْبَع َعْشــَرَة َغــْزَوًة َغــَزْوُت َمــَع َرُســوِل اللــِه َصــلَّى ا« ،١٨٩: ٥، وفــي المعجــم الكبیــر للطبرانــي، 
وروى عنـه أبــو إسـحاق السـبیعي وأبـو عمــرو الشـیباني �محمـد بـن �عــب وأبـو حمـزة طلحـة بــن  »َسـَبَقِني ِ�َغـَزاَتْینِ 

ن: ، ت: عمــرو بــن غرامــة العمــروي  .٢٦١: ١٩یز�ــد فــي الـــَمغازي وغیــره، انظــر ابــن عســاكر، تــار�خ دمشــق، 
 .م١٤١٥/١٩٩٥اعة والنشر والتوز�ع، دار الفكر للطب

، ت: أ�مــن علــي أبــو ٩٦، ومســند الرو�ــاني، ص٣٥٢: ٧، ومصــنف ابــن أبــي شــیبة، ٢٩٢: ٤مســند أحمــد،  )٤٠
، والبغـــوي، ٤٥٩: ٥والبیهقـــي، دالئـــل النبـــوة، ١٤١٦القـــاهرة، الطبعـــة: األولـــى،  –�مـــاني، ن: مؤسســـة قرطبـــة 

الكو�ـــت، الطبعـــة:  –د الجكنـــي، ن: مكتبـــة دار البیـــان ت: محمـــد األمـــین بـــن محمـــ ،٧٥: ١معجــم الصـــحا�ة، 
َغـَزْوُت َمـَع النَِّبـيِّ َصـلَّى اللـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َخْمـَس َعْشـَرَة َغـْزَوًة َوَأَنـا َوَعْبـُد «م، وفیـه َقـاَل: ٢٠٠٠/ ١٤٢١األولى، 

 ».اللَِّه ْبُن ُعَمَر ِلَدةٌ 
: ٧والمعجـــم الكبیـــر للطبرانـــي،  .١٨٠٦، الصـــحیح، حمســـلم، و ١٨٤و ١٨٣: ٥البخـــاري، �تـــاب بـــدء الـــوحي،  )٤١

. واللفـــظ للبخـــاري ٥٤: ٤، ومســـند أحمـــد، ٣٠٥: ٤وانظـــر ابـــن ســـعد، الطبقـــات،  وزاد فـــي روایتـــه "أحـــد"،. ٣٠
ْبَع َغـَزَواٍت وهو: َعْن َیِز�ـَد ْبـِن َأِبـي ُعَبْیـٍد َعـْن َسـَلَمَة ْبـِن اَألْكـَوِع َقـاَل َغـَزْوُت َمـَع النَِّبـيِّ صـلى اللـه علیـه وسـلم َسـ

ـــا َ�ِقیَّـــُة َفـــَذَكَر َخْیَبـــَر َواْلُحَدْیِبَیـــَة َوَ�ـــْوَم ُحَنـــْیٍن َوَ�ـــْوَم اْلَقـــَرِد َقـــاَل َیِز�ـــُد: َوَنِســـیُت َ�ِقیَّـــَتُهْم. وعلـــق علیـــه ابـــ ن حجـــر: َوَأمَّ
َفِإنَُّهَمـا َوِ�ْن َ�اَنـا ِفـي َسـَنِة َغـْزَوِة ُحَنـْیٍن َفُهَمـا َغْیُرُهَمـا  اْلَغَزَواِت الَِّتي َنِسَیُهنَّ َیِز�ُد َفُهـنَّ َغـْزَوَة اْلَفـْتِح َوَغـْزَوَة الطَّـاِئفِ 

َواَ�اتِ  َواَ�ُة اْألُوَلـى  َوَغْزَوَة َتُبوَك َوِهَي آِخُر اْلَغَزَواِت النََّبِو�َِّة َفَهِذِه َسْبُع َغْزَواٍت َ�َما َثَبَت ِفي َأْكَثِر الرِّ َوِ�ْن َ�اَنِت الرِّ
ْیَبـَر َوَعـدَّ َحـاِتِم ْبـِن ِإْسـَماِعیَل ِبَلْفـِظ التِّْسـِع َمْحُفوَظـًة َفَلَعلَّـُه َعـدَّ َغـْزَوَة َواِدي اْلُقـَرى الَِّتـي َوَقَعـْت َعِقـَب خَ  َوِهَي ِرَواَ�ةُ 

ـَل ِبَهـا التِّْسـَعةَ  َم ِمـْن َصـِنیِع اْلُبَخـاِريِّ َفَكمَّ ، ٥١٨: ٧حجـر، فـتح البـاري، ابـن ، َأْ�ًضا ُعْمَرَة اْلَقَضاِء َغْزَوًة َ�َما َتَقـدَّ
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ِسـتَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم اللَِّه  َغَزا َمَع َرُسولِ  :صغار الصحا�ة. وما رواُه اْبُن ُبَرْ�َدَة َعْن َأِبیِه َقالَ 
ــهُ أبــو بــرزة األســلمي مــا صــرح �ــه �ــذلك . و )٤٢( َعْشــَرَة َغــْزَوةً  وعــن جــابر بــن  .)٤٣( َرِضــَي اللــُه َعْن

 .)٤٤(عبدالله أ�ضًا 
 :لغزوات والسرا�ا والبعوثمسألة في تحر�ر االختالف حول تار�خ ا

ــيُّ َســَببَ  ــیََّن اْلَبْیَهِق ــْد َب وَن التَّــاِر�َخ ِمــَن  َوَق ــدُّ ــَلِف َ�ــاُنوا َ�ُع ــَن السَّ ــَذا اِالْخــِتَالِف َوُهــَو َأنَّ َجَماَعــًة ِم َه
ــى ِل َوَعَل ــَك ِإَلــى َرِ�یــٍع اْألَوَّ ــَل َذِل ــَد اْلِهْجــَرِة َوَ�ْلُغــوَن اْألَْشــُهَر الَِّتــي َقْب ــَع َ�ْع ــِذي َوَق ِم الَّ ــَك َجــَرى  اْلُمَحــرَّ َذِل

َنِة اْألُوَلـى)٤٥( اَن ِفي َتاِر�ِخهِ ْبُن ُسْفیَ  َ�ْعُقوبُ  َوَأنَّ َغـْزَوَة  ،. َفَذَكَر َأنَّ َغْزَوَة َبْدٍر اْلُكْبَرى َ�اَنْت ِفي السَّ
اٌء َوَهَذا َعَمٌل َصِحیٌح َعَلى َذِلَك اْلِبَناِء َلِكنَُّه ِبنَ  ،َوَأنَّ اْلَخْنَدَق َ�اَنْت ِفي الرَّاِ�َعةِ  ،ُأُحٍد َ�اَنْت ِفي الثَّاِنَیةِ 

ِم َسَنَة اْلِهْجـَرِة َوَعَلـى َذِلـَك َتُكـو  ُن َبـْدٌر ِفـي َواٍه ُمَخاِلٌف ِلَما َعَلْیِه اْلُجْمُهوُر ِمْن َجْعِل التَّاِر�ِخ ِمَن اْلُمَحرَّ
 . )٤٦(الثَّاِنَیِة َوُأُحٌد ِفي الثَّاِلَثِة َواْلَخْنَدُق ِفي اْلَخاِمَسِة َوُهَو اْلُمْعَتَمُد 
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ــعِ لقــد �ــان لِ  ــُه َعــْنهُ حا�ة الكــرام عنــد الّصــ الـــَمغازي  مِ ْل أهمیــًة  هُ تْ بَ م، مكانــًة عظیمــًة أكَســَرِضــَي الل
كبـرى، فـأعلوا مكانتـه ورفعـوا قـدره، وحرصـوا علـى خدمتـه، وتبلیغـه حمـًال و�تا�ـة وروا�ـة، وحرصـوا 

ـــُه َعـــ ـــاة النبـــي ْنهُ َرِضـــَي الل ـــلََّم م �عـــد وف ـــِه َوَس ـــُه َعَلْی علـــى مـــذاكرة الســـیرة النبو�ـــة العطـــرة، َصـــلَّى اللَّ
التــي عاشــوها وشــار�وا فیهــا ألنهــا تشــكل مصــدر اهتمــام واعتــزاز عنــد المســلمین، و�ــان  الـــَمغازي و 

، اى اشــتهر عــن عــدد مــنهم االهتمــام بروایتهــا والحــدیث عنهــذ�رهــا فــي مجالســهم محببــًا لهــم، حتــ
خبـر عنـه ابـن عن سبعین سـنة، وهـو الصـحابي الـذي م) ٦٥٩ه/ ٣٨ومنهم صهیب الرومي (ت 

ــِه ســعد فــي الطبقــات أنــه شــهد بــدرًا وأحــدًا والخنــدق والمشــاهد �لهــا مــع رســول اللــه  َصــلَّى اللــُه َعَلْی
ْثُكْم َعْن َمَغاِز�َنا،َوَسلَّمَ  ـا َأْن َنُقـوَل: َقـاَل َرُسـوُل اللـِه  ،تُ دْ هِ ماشَ و  ، وَ�اَن ُصَهْیٌب َ�ُقوُل: َهُلمُّوا ُنَحدِّ َفَأمَّ

َبلُِّغـوا «في حدیث: ُذِكر ي الحذر الذي توخّ هذا جوا�ه . و�ظهر في )٤٧( َفالَ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم، 
                                                                                                                                                                      

البخــــاري، الصــــحیح،  ولــــه روا�ــــة أخــــرى فــــي .٢٧٢: ١٧العینــــي: عمــــدة القــــاري، ، وتا�عــــه العینــــي علــــى ذلــــك
  .٤١٢٧ح

  .٢٠: ٦البخاري، �تاب بدء الوحي،  )٤٢
دیث قال البخـاري: نـزل البصـرة، وذَ�ـَر لـه حـن: دار المعراج الدولیة للنشر، ، ٤٧٧: ٦ذخیرة العقبى، الولوي،  )٤٣

 "غزوت مع النبي صلى الله علیه وسلم سبع غزوات".
  .٣٢٩: ٣، ومسند أحمد، ١٩٩: ٥مسلم، الصحیح،  )٤٤
 الشاملة.. ت: خلیل المنصور .٢٨٥: ٣�عقوب بن سفیان، المعرفة والتار�خ،  )٤٥
 .٣٩٣: ٧، وانظر قول ابن حجر، فتح الباري، ٥٦: ٦البیهقي، السنن الكبرى،  )٤٦
، ت: ســهیل ١٨٣: ١، والـبالذري األنســاب، ٤٠١: ٣الحـاكم فــي المســتدرك، ، و ٢٢٩: ٣ات، ابـن ســعد، الطبقــ )٤٧

: ٢٤م، وابــن عســاكر، تــار�خ دمشــق، ١٩٩٦ه/ ١٤١٧، ١بیــروت، ط-ز�ــار ور�ــاض الزر�لــي، ن: دار الفكــر
أبـو  -، ت: أبو عبد الرحمن عادل بـن محمـد ٧:٧، ومغلطاي، إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال، ٢٣٦



 

 

۱۲ 

 

، ثین حدیثاً بلغت ثال َأَحاِدْیَث َمْعُدْوَدةً  الـَمغازي له في غیر  يَ وِ رُ لذا  ق الذ�ر. الساب» َعنِّي َوَلْو آَ�ةً 
َسیِِّب، َوُعَبْیـُد بـُن ُعَمْیـٍر، َواْبـُن َأِبـي ُعَمـَر، َوَجـاِبٌر، َواْبـُن الــمُ  اْبـنُ َرَوى َعْنُه و  ا َلُه ِفي الُكُتِب.هَخرَُّجو 

، َوَحْمـَزُة، َوَسـْعٌد، َوَعبَّـاٌد، َوَحِبْیـٌب، َوَصـالِ  ـٌد. و�عـب َلْیَلى، َوَ�ُنْوُه الثََّماِنَیُة: ُعْثَمـاُن، َوَصـْیِفيٌّ ٌح، َ�ُمَحمَّ
َ�ْیــرِ   . )٤٨(األحبــار وأبــو الســلیل وعبــد الــرحمن بــن حاطــب  ، َعــْن وَعــْن َعــاِمِر ْبــِن َعْبــِد اللــِه ْبــِن الزُّ

ُث َعــْن َرُســوِل اللــِه َأِبیــِه، َقــالَ  ــي َال َأْســَمُعَك ُتَحــدِّ َ�ْیــِر ِإنِّ ُث َ�َمــا ُ�َحــَصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم : ُقْلــُت ِللزُّ دِّ
 »وَّْأ َمْقَعـَدُه ِمـَن النَّـارِ َمـْن َ�ـَذَب َعَلـيَّ َفْلَیَتَبـ«: َسـِمْعُتُه َ�ُقـولُ  ُفَالٌن َوُفَالٌن َقاَل َأَما ِإنِّي َلـْم ُأَفاِرْقـُه َوَلِكـنْ 

)٤٩(. 
َثُكْم َحِدیًثا َ�ِثیًرا أَ  :وَعْن َعْبِد اْلَعِز�ِز َقاَل َأَنٌس  َصلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم نَّ النَِّبيَّ ِإنَُّه َلَیْمَنُعِني َأْن ُأَحدِّ

َصـلَّى اللَّـُه وسـمع أنـس و�تـب مـن النبـي  .)٥٠( »َمْن َتَعمََّد َعَليَّ َ�ِذً�ا َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ « :َقال
 . )٥١(وعرضها علیه َعَلْیِه َوَسلََّم 

 الــــَمغازي أخبـــار والتـــا�عین بتعلـــیم أبنـــائهم  الصـــحا�ة)كبـــار ( ونســـبة لمـــا �ـــان مـــن اهتمـــام اآل�ـــاء
لیتناقلها جیل من �عد جیل، فقد درج األبناء على نهجهم واستمروا علیه فها هـو علـي بـن الحسـین 

م) (هو ز�ـن العابـدین...) فیمـا َرَوى اْلَواِقـِديُّ َعـْن َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن ٧١٢ه/ ٩٤(ت ما َرِضَي اللُه َعْنهُ 
َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه ْن َأِبیـِه: َسـِمْعُت َعِلـيَّ ْبـَن اْلُحَسـْیِن َ�ُقـوُل: ُ�نَّـا ُنَعلَّـُم َمَغـاِزَي النَِّبـيِّ ُعَمَر ْبِن َعِليٍّ َعـ

ــوَرَة ِمــَن اْلُقــْرآنِ َوَســلََّم  ین، فیمــا َقــاَل .  وهــو األمــر الــذي أدرك أهمیتــه �بــار التــا�ع)٥٢( َ�َمــا ُنَعلَّــُم السُّ
 : ــي الزُّْهــِريَّ َ�ُقــوُل: َســِمْعُت مُ اْلَواِقــِديُّ ــِد اللَّــِه َ�ُقــوُل َســِمْعُت َعمِّ ــَد ْبــَن َعْب ــُم  الـــَمغازي ِفــي ِعْلــِم «َحمَّ ِعْل

ْنَیا ــِد ْبـِن َســْعٍد بـن أبــي وقـاص، َقــاَل: " َ�ــاَن . )٥٣( »اْآلِخـَرِة َوالــدُّ و�ـذلك ممــا روى ِإْسـَماِعیَل ْبــِن ُمَحمَّ
َها َعَلْیَنــا، َوَســَراَ�اُه َوَ�ُقــوُل: َ�ــا َبِنــيَّ َهــِذِه َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم ِه َأِبــي ُ�َعلُِّمَنــا َمَغــاِزَي َرُســوِل اللَّــ َوَ�ُعــدُّ

                                                                                                                                                                      
م، وما بین الحاصرتین  ٢٠٠١/هـ ١٤٢٢، ١ط، ن: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، مد أسامة بن إبراهیممح

ــاة الصــحا�ة،  ت: الــد�تور �شــار عــّواد معــروف، ن: مؤسســة الرســالة . ٢٤٠: ٣مــن روایتــه. والكانــدهلوي، حی
 .م١٩٩٩هـ /١٤٢٠لبنان، الطبعة: األولى،  –للطباعة والنشر والتوز�ع، بیروت 

 .بتصرف ١٩: ٢، والذهبي، سیر، ٢٠٩: ٢٤ابن عساكر، تار�خ دمشق،  )٤٨
 .٣٨: ١البخاري، الصحیح، �تاب بدء الوحي،  )٤٩
، یتوافــق مــع طبعــة الــدار الســلفیة ٥٧٢: ٨ه) ٢٣٥البخــاري، الصــحیح، نفســه. وُمصــنف ابــن أبــي شــیبة، (ت  )٥٠

هــ) ٢٧٣م الكتـب، بیـروت، وابـن ماجـه، (ت، ط عـال١٦٥: ١ه) فـي مسـنده، ٢٤٠الهند�ة القد�مة. وأحمد (ت 
 -، مكتبــة العلــوم والحكــم ١٨٦: ٣هـــ)،  ٢٩٢، والبــزار، (ت ٢٤: ١الســنن، مكتبــة أبــي المعــاطي، والرســالة، 

 ، ١المدینة المنورة، ط
 بدون طبعة وال تار�خ.. ن: عالم الكتب .٨٥: ٢ه) اآلداب الشرعیة، ٧٦٣ابن مفلح، (ت  )٥١
، نقلـه عـن الواقـدي، والخطیـب، الجـامع ألخـالق الـراوي وآداب ٢٩٧: ٣البدا�ـة والنها�ـة، الكالم البـن �ثیـر فـي  )٥٢

 ١٩٥: ٢السامع، 
ـــــــــراوي وآداب الســـــــــامع،  )٥٣ ـــــــــة ١٩٥: ٢الخطیـــــــــب، الجـــــــــامع ألخـــــــــالق ال ، ت: د. محمـــــــــود الطحـــــــــان: ن: مكتب

 المعارف/الر�اض
 ٢٩٧: ٣وابن �ثیر في البدا�ة والنها�ة، 



 

 

۱۳ 

 

الَخِطیـُب الَبْغـَداِديُّ هـا هـو وأكـد علـى ذلـك �بـار أهـل العلـم. ف .)٥٤( َمآِثُر آَ�اِئُكْم َفَال ُتَضیُِّعوا ِذْ�َرَهـا"
: َتَتَعلَّـُق أدرك �حسه المرهف وسـعة أفقـه تلـك األهمیـة �قـول الذي م)١٠٧١هـ /٤٦٣َرِحَمُه اللَُّه (ت

ــِه َوَســلََّم ِ�َمَغــاِزي رُســوِل اللَّــِه  �ــذلك و  . )٥٥(أْحَكــاٌم َ�ِثیــَرٌة، َفَیِجــُب َ�ْتُبَهــا والِحْفــُظ َلَهــا َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی
 علـم المغـازي" علـم القـرآن أحسـن مـن : ال أعلـم �عـدالـذي �قـول )٥٦( عبـد الـرحمن بـن مهـدياإلمـام 

ـا َیْنَبِغـي اِالْعِتَنـاُء ِ�ـِه  .)٥٧( ثم �أتي ابن �ثیر لیضیف نتاج خبرته العلمیة فیقـول: "إن َهـَذا اْلَفـنُّ ِممَّ
ـــُه" ـــُؤ َل ـــَأْمِرِه َوالتََّهیُّ ، َعـــْن  ، واســـتدل لـــذلك فیمـــاَواِالْعِتَبـــاُر ِ� ـــِديُّ ـــُن ُعَمـــَر اْلَواِق ـــُد ْب ـــيٍّ َرَوى ُمَحمَّ ـــَن  َعِل ْب

ـُة ِبهـا عَنا�ـًة َفاِئَقـًة، )٥٨(الزُّْهِريَّ  وقول ،ْینِ اْلُحسَ  یَرِة النََّبو�َِّة فقْد َعِنیت اُألمَّ یِة �السِّ . وَألْجِل َهِذه اَألهمِّ
ِل.  واْشَتَغلْت ِبها ُمْنُذ الَقْرِن اَألوَّ

 
 المبحث السادس: �تا�ُة الصحا�ة و�مالؤهم على الناس و�تابتهم عنهم: 

مـا اشـتهر  تثبـتصـحیحة  قـد جـاءت روا�ـات وآثـار عـدةل ؤهم علـى النـاس:أوًال: صحفهم و�مال
و�عقدون لذلك مجالس �ملون و�تب �حدثون منها، صحف حا�ة أنهم �انت لهم عن �ثیر من الص

وسـرا�اه و�عوثـه، وسـننه ومـا �ـان فیهـا  لى اللـه علیـه وسـلم،فیها مغازي رسول اللـه صـعلى الناس 
�ــان و ســمعوها مـن صـحا�ة آخـر�ن، وقــد دونوهـا واهتمـوا بهـا، و مـن تفصـیالت عاشـوها �أنفسـهم، أ

�ان م) أنه ٧٠٤ه/  ٨٥اثلة بن األسقع، (ت ما جاء عن و  ومن أمثلة ذلك عنهم، ونها�كتبالناس 
َث َمْعــُروٌف   .)٥٩( ملــي علــى النــاس األحادیــث وهــم �كتبونهــا بــین ید�ــهعــن الفتــوح، و�ُ  ثُ دِّ َحــ�ُ  وَحــدَّ

ُ�ِملُّ َعَلى النَّاِس اْألََحاِدیَث َوُهْم َ�ْكُتُبوَنَها َبـْیَن  َرِضَي اللُه َعْنهُ ْیُت َواِثَلَة ْبَن اْألَْسَقِع َرأَ "الَخیَّاُط، َقاَل: 
ُكنَّـا َنْكتُـُب ِعْنـَد َزْ�ـِد ْبـِن َثاِبـٍت «وَعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسیِر�َن، َعْن َأِبي َأْفَلَح َ�ْعِني َ�ِثیًرا، َقـاَل:  .)٦٠( َیَدْ�ِه"

 .  )٦١( »ِضَي اللُه َعْنهُ رَ 

                                                           
 .٢٤٢: ٣، وابن �ثیر، البدا�ة والنها�ة، ١٦١٥. ح ١٩٥: ٢لراوي وآداب السامع، الخطیب، الجامع ألخالق ا )٥٤
، وفــي ٢٤٢: ٢، وابــن �ثیــر فــي البدا�ــة والنها�ــة، ١٩٥: ٢الخطیــب، الجــامع ألخــالق الــراوي وآداب الســامع،  )٥٥

م و�عـدها : قال: �ان أبـي �علمنـا مغـازي رسـول اللـه صـلى اللـه علیـه وسـل١٠: ٤لفظ الشامي في سبل الرشاد، 
علینـــا وســـرا�اه، و�قـــول: �ـــا بنـــي هـــذه شـــرف آ�ـــائكم فـــال تضـــیعوا ذ�رهـــا. والمرصـــفي، الجـــامع الصـــحیح للســـیرة 

 الكو�ت. -، مكتبة ابن �ثیر٥١: ١النبو�ة، 
هــو أبــو ســعید عبــد الــرحمن بــن مهــدي بــن حســان العنبــري البصــري، مــن �بــار حفــاظ الــدنیا، حــدَّث ببغــداد ولــه  )٥٦

هـــ. ترجمتــه فــي: ١٩٨قــال الشــافعي: ال أعــرف لــه نظیــرا فــي الــدنیا، تــوفي ببغــداد ســنة تصــانیف فــي الحــدیث، 
 .٢٧٩: ٦، وتهذیب التهذیب ٣: ٩، وحلیة األولیاء ٢٤٠: ١٠تار�خ �غداد 

 .٢٩٧السبكي، النكت ص:  )٥٧
 .٣٥٥: ٢هـ) البدا�ة والنها�ة، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوز�ع بیروت، ٧٧٤ابن �ثیر، (المتوفى:  )٥٨
 ٣٨٦-٣٨٥: ٣، والذهبي: السیر، ٤١٩المدخل إلى السنن الكبرى، البیهقي،  )٥٩
 .٣٨٦: ٣، والذهبي: السیر، ٦١٦، ح٤١٩المدخل إلى السنن الكبرى، البیهقي،  )٦٠
 .٤٢١المدخل إلى السنن الكبرى، البیهقي،  )٦١



 

 

۱٤ 

 

مـا، فـي اهتمامـه وروایتـه َرِضـَي اللـُه َعْنهُ بـن عبـد اللـه بـن حـرام،  جـابرُ  الجلیلُ  و�ذلك الصحابيُّ 
ُث فیهــا وُ�ؤَخــُذ عنــه، وقــال هشــام بــن  الـــَمغازي للســیر و  والفتــوح، و�ــان لــه حلقــة فــي المســجد ُ�َحــدِّ

 وشــهد لــه بــذلك أئمــة �بــار، .)٦٢( ُیؤَخــُذ عنــه"عــروة: رأیــت لجــابر بــن عبــد اللــه َحلقــًة فــي المســجد 
وَعْن .  )٦٣(و�ان من المكثر�ن الحفاظ للسنن، وهو آخر من مات �المدینة من الصحا�ة في قول" 
ْكتُـُب َعْنـُه نَ  َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعِقیٍل، َقاَل: ُ�ْنُت َأْخَتِلُف َأَنا َوَأُبو َجْعَفٍر ِإَلى َجاِبِر ْبـِن َعْبـِد اللَّـهِ 

ِ�یــِع ْبــِن َســْعٍد َقــاَل: )٦٤( ِفـي َأْلــَواٍح" .  )٦٥( »َرَأْیــُت َجــاِبًرا َ�ْكتُــُب ِعْنــَد اْبــِن َســاِ�ٍط ِفــي َأْلــَواحٍ «.  وَعــِن الرَّ
َ�ْیِر َأنَُّه َسِمَع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَّهِ  َصـلَّى ُسـوِل اللَّـِه َ�ُقـوُل: َغـَزْوُت َمـَع رَ  َرِضَي اللُه َعْنهُ  وَأْخَبر َأُبو الزُّ

ـا ُقِتـَل َعْبـُد اللَّـِه اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  ِتْسَع َعْشَرَة َغْزَوًة َقاَل َجاِبٌر: َلْم َأْشَهْد َبْدًرا َوَال ُأُحـًدا َمَنَعِنـي َأِبـي، َفَلمَّ
.  وفـي روا�ـة للَواِقـِدّي )٦٦( ِفـي َغـْزَوٍة َقـطُّ  َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ َیْوَم ُأُحٍد َلْم َأَتَخلَّْف َعْن َرُسوِل اللَِّه 

ا سبق فقال: َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهْیُم بـُن َجْعَفـٍر، َعـْن َأِبْیـِه، فه عمّ عند الذهبي: تفصیل و�یان السبب في تخلُّ 
ِستَّ َعْشَرَة َغْزَوٍة، َلْم َسلََّم َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه وَ ، َقاَل: َغَزْوُت َمَع َرُسْوِل اللِه َرِضَي اللُه َعْنهُ  َعْن َجاِبرٍ 

َل َمـ ا َغـَزْوُت َأْقِدْر َأْن أَْغُزَو َحتَّى ُقِتـَل َأِبـي ِ�ُأُحـٍد، َ�ـاَن ُ�َخلُِّفِنـي َعَلـى َأَخـَواِتي، َوُ�ـنَّ ِتْسـعًا، َفَكـاَن َأوَّ
 .  )٦٧( َمَعُه َحْمَراُء اَألَسدِ 

ث فیــه عــن ممــا جــاء عــن البــراء بــن عــازب َرِضــَي اللــُه َعْنــ�ــذلك و  ُه: "أنــه �ــان لــه مجلــس �حــدِّ
َرَأْیُتُهْم «الـَمغازي وغیرها، و�نه �ان عنده من �ستمع له و�كتب عنه، فَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َحَنٍش، َقاَل: 

ــَأْطَراِف اْلَقَصــِب َعَلــى َأُكفِِّهــمْ  ــوَن ِ� ــَراِء َ�ْكُتُب ــَد اْلَب ــ)٦٨(» ِعْن ــَالُث ماَئ ٍة َوَخْمَســُة .  وقــد بلــغ (ُمْســَنُدُه): َث
ِحْیَحْیِن): اْثَناِن َوِعْشـُرْوَن َحـِدْیثًا  .  ومـنهم أ�ضـًا أنـس بـن مالـك َرِضـَي )٦٩(َأَحاِدْیَث. جاء ِفي (الصَّ

                                                           
لطان لألعمــــال الخیر�ــــة ت: محمــــد مصــــطفى األعظمــــي، ن: مؤسســــة زایــــد بــــن ســــ، ٣٩: ٦مالــــك، الموطــــأ،  )٦٢

والمدخل الـى السـنن الكبـرى للبیهقـي، ، م٢٠٠٤ه/١٤٢٥اإلمارات، الطبعة: األولى،  –أبو ظبي  -واإلنسانیة 
بیــروت، والــذهبي، (ت -، ط دار الكــر٢٣٣: ١١م)، تــار�خ دمشــق، ١١١٦ه/ ٥٧١، وابــن عســاكر (ت ١٥٨
ــــتح٨٥٢. وابــــن حجــــر (ت١٠٧: ٢ه) تــــذهیب تهــــذیب الكمــــال، ٧٤٨ : ١، وتهــــذیب التهــــذیب، ٤٣: ٢، ) الف
٢٨٢ . 

ن: إدارة البحـــوث العلمیـــة والـــدعوة . "، ٢٩٤: ١المبـــار�فوري: مشـــكاة المصـــابیح مـــع شـــرحه مرعـــاة المفـــاتیح،  )٦٣
  م١٩٨٤هـ/  ١٤٠٤، ٣بنارس الهند، ط -الجامعة السلفیة  -واإلفتاء 

 ٤٢٢المدخل إلى السنن الكبرى، البیهقي،  )٦٤
 ، ٣١٠: ١، والخطیب، جامع بیان العلم، ٣١٣: ٥ مصنف ابن أبي شیبة، )٦٥
 ، �اب عدد غزوات النبي صلى الله علیه وسلم١٩٩: ٥ه) في صحیحه، ٢٦١مسلم (ت )٦٦
، ومنهــــا: مــــا رواه ٤٣: ٢، وابــــن حجــــر فــــي الفــــتح، ١٩٤و ١٩١: ٣م)، الســــیر، ١٣٤٨ه/٧٤٨الــــذهبي (ت  )٦٧

ْعِبّي، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللِه رضـي اللـه عنهمـا َقـاَل: َغـَزْوُت َمـَع النَِّبـيِّ صـلى اللـه علیـه وسـلم، َقـاَل: "َكْیـَف  الشَّ
 ٣٠: ١٢َتَرى َ�ِعیَرَك؟ َأَتِبیُعِنیِه". ُقْلُت: َنَعْم. َفِبْعُتُه ِإ�َّاُه... ابن �طال، 

 ٤٢٢المدخل إلى السنن الكبرى، البیهقي،  )٦٨
َحاَق، َقـاَل: َسـِمْعُت اْلَبـَراَء ْبـَن َعـاِزٍب، َ�ُقـوُل: َغـَزْوُت َمـَع و�حـدث عنـه سـماعًا َأُبـو ِإْسـ .١٩٧: ٣الذهبي، سیر،  )٦٩

سـنن سـعید بـن منصـور، ، و ٢٠: ٦البخـاري، الصـحیح، ". َرُسوِل اللِه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َخْمَس َعْشـَرَة َغـْزَوةً 
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. )٧٠(  مــن �تــب....اللــُه َعْنــُه وذ�ــر الخطیــب، عنــه: أنــه �ــان إذا �ثــر علیــه المجلــس أخــرج مجــاالًَّ 
 ومـنهم أ�ضـاً . )٧١(دیثـه ألـف وسـتمائة وسـتین حـدیثًا وحدَّث عنه ابُنـه وحفیـده �ثیـرًا، وقـد بلغـت أحا

 .  )٧٢( المغیرة بن شعبة و�ان له مولى َ�اِتٌب �كتب له، اسمه َورَّاد
ُب بــُن م)، وأخــوه َحِبْیــ٦٦٣ه/٤٣و�ــذلك مــنهم محمــد بــُن َمْســَلَمَة بــِن َماِلــٍك الُقَرِشــيُّ الِفْهــِريُّ (ت 

ــُد . )٧٣( �انــت َلُهمــا: ُصــْحَبٌة، َوِرَواَ�ــٌة َ�ِســْیَرةٌ ا مــَرِضــَي اللــُه َعْنهُ  )٦٦٢ه/٤٢َمْســَلَمَة (ت  وَقــاَل ُمَحمَّ
ـا  َرِضَي اللُه َعْنهُ ْبُن ُعَمَر: َقْد َرَوى اْلُكوِفیُّوَن َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي َأْوَفى  َما تَـَرى ِفـي َمَشـاِهِدِه، َوَأمَّ

ُل َمْشَهٍد َشِهَدُه ِعْندَ  . وقـول الواقـدي رحمـه اللـه هنـا �فیـدنا )٧٤( َنا َخْیَبُر َوَمـا َ�ْعـَد َذِلـكَ ِفي ِرَواَیِتَنا، َفَأوَّ
ث فیـه، وروا�ـة أخـذها عنـه الكوفیـون ورووهـا عنـه �أن َعْبِد اللَِّه ْبـِن َأِبـي َأْوَفـى �ـان لـه مجلسـًا �حـدِّ 

)٧٥( . 
ي أبفــي المســاجد للحــدیث، �ــلس المجــخــذ الــبعض مــنهم مــن اإلــى ذلــك مــا �ــان یتّ �ضــافة و هــذا  

و�ـان النـاس یتواعـدون لینطلقـوا إلیـه فیسـمعوا حدیثـه عـن الرسـول ع، هر�رة َرِضـَي اللـُه َعْنـُه، المتنـوّ 
َتَواَعــَد النَّـاُس َلْیَلـًة ِمــَن اللََّیـاِلي ِإَلـى ُقبَّــٍة ِمـْن ِقَبــاِب «َقـاَل:  �مـا روى َمْكُحــولُ ، لََّى اللـُه َعَلْیــِه َوَسـلَّمَ َصـ

َثُهْم َعْن َرُسوِل اللَِّه ُمَعاِوَ�َة َفاْجَتَمُعوا فِ  » َحتَّـى َأْصـَبحَ َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلََّم یَها، َفَقاَم َأُبو ُهَرْ�َرَة َفَحدَّ
الصـحیح عـن أبـي ُهر�ـرة قـال: فـي روي مـا المغـازي، عـن نفسـه فـي  ومن أمثلة مـا حـدث �ـه .)٧٦(

فــي َ�ْعــٍث، فقــال: "إن وجــْدُتم ُفالًنــا وُفالًنــا فَأحِرُقوهمــا  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم  -َ�َعَثَنــا رســوُل اللــه 

                                                                                                                                                                      
والطبرانـي فـي م، ١٩٨٢هــ /١٤٠٣، ١ط، الهنـد –ن: الـدار السـلفیة ، ت: حبیب الرحمن األعظمـي، ٣٦١: ٢

َم ، ١١٨: ٥المعجم الكبیر،  وقال ابن حجر في الفتح: َخَتَم اْلُبَخـاِريُّ ِ�تَـاَب الــَمغازي ِبَنْحـِو َمـا اْبتَـَدأَُه ِ�ـِه َوَقـْد َتَقـدَّ
ِل الـَمغازي َعَلى َحِدیِث َزْ�ِد ْبِن َأْرَقَم َوَزاَد ُهَنا َعْن َأِبي ِإْسـَحا َق َحـِدیَث اْلَبـَراِء َقـاَل َغـَزْوُت َمـَع النَِّبـيِّ اْلَكَالُم ِفي َأوَّ

َزَواِت النَِّبـيِّ َصـلَّى َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َخْمَس َعْشَرَة َغْزَوًة َوَ�َأنَّ َأَ�ا ِإْسـَحاَق َ�ـاَن َحِر�ًصـا َعَلـى َمْعِرَفـِة َعـَدِد َغـ
وهـذا دلیـل علـى أنهمـا  .١٥٣: ٨قـم والبـراء َوَغیرهَمـا َقْولـه. ابـن حجـر، الفـتح، اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َفَسـَأَل َزْ�ـَد ْبـَن َأر 

 كانا �حدثان الناس.
 .٩٥الخطیب، تقیید العلم،  )٧٠
َث ِإْسَحاُق ْبُن ُعْثَماَن، َقاَل: ُقْلُت ِلُموَسـى ْبـِن َأَنـٍس: َ�ـْم َغـَزا النَِّبـيُّ َصـلَّى  .٥٧٥: ٣الحاكم، المستدرك،  )٧١ وقد َحدَّ

 َغـَزا َأَنـٌس َمـَع النَِّبـيِّ ُه َعَلْیِه َوَسلََّم؟ َقاَل: َغَزا َثَالًثا َوِعْشِر�َن َغْزَوًة، َوَثَماَن َغَزَواٍت ُ�ِقیُم ِفیَها اَألْشُهَر، ُقْلُت: َ�ـمْ اللَّ 
 .َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم؟ َقاَل: َثَماَن َغَزَواتٍ 

 ٧٢٩٢ رقم ١١٧: ٩�ما في البخاري، الصحیح،  )٧٢
 ١٨٨: ٣الذهبي، السیر،  )٧٣
 ٣٠١: ٤ابن سعد، الطبقات،  )٧٤
 . ٤/١٨١٩، واإلصا�ة ٨٧٠وانظر ترجمته في: االستیعاب ص:  )٧٥
، وقد أخرجه البخاري في " تار�خه " والبیهقي في " المدخل "، انظر " فتح الباري ٤٤٤: ٢سیر أعالم النبالء،  )٧٦

، و " الجــامع ٨جـــ  ١٠٦وانظــر " البدا�ــة والنها�ــة ": ص  ٢جـــ  ٤٣٢، ســیر أعــالم النــبالء ": ص ٢٢٥: ١" 
 ١١٣ألخالق الراوي وآداب السامع ": ص 
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ُقـوا  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  -�النَّاِر". ثم قاَل رسوُل الله  ـي أمـرُتكم أن ُتَحرِّ ِحین أرْدَنـا الُخـروَج: "ِإنِّ
ُب بها إال الله عز وجل، فإْن وجَ ُفالًنا وُفالًنا، وِ�ّن الناَر ال �ُ    . )٧٧( فاْقتُلوُهما" ْدُتُموُهَماعذِّ

ُمْسِلٍم اْلَخْوَالِنيِّ َقاَل: َأَتْیُت َمْسِجَد أَْهِل ِدَمْشَق، َفِإَذا َحْلَقٌة ِفیَها ُ�ُهوٌل ِمْن َأْصـَحاِب  مما روى َأبوو 
وُه  ، َوِ�َذا َشابٌّ ِفـیِهْم َأْكَحـُل اْلَعـْیِن َبـرَّاقُ ْیِه َوَسلَّمَ َصلََّى اللُه َعلَ النَِّبيِّ  الثََّناَ�ـا ُ�لََّمـا اْخَتَلُفـوا ِفـي َشـْيٍء َردُّ

، َقاَل: ُقْلُت ِلَجِلیٍس ِلي: َمْن َهَذا؟ َقاَل: َهَذا ُمَعاُذ ْبُن َجَبلٍ   . )٧٨( ...ِإَلى اْلَفَتى، َفًتى َشابٌّ
�یـع و طر�ـق �ر الحـدیث البغـوي وغیـره مـن غیـر ذفـ�ان لعـدد مـن الصـحا�ة مجـالس أخـرى  كما

ــِه فیــه قــال: "أَ  ــْن َأْصــَحاِب َرُســوِل الل ــوَن َرُجــًال ِم ــا َثَالُث ــٍة ِفیَه ــُت َمْســِجَد ِحْمــَص، َفَجَلْســُت ِإَلــى َحْلَق َتْی
و�ذلك روى ابن عساكر عن اجتماع النـاس علـى مجـالس الصـحا�ة  ،)٧٩(" َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم 

. وممـا ال شـك فیـه )٨٠(ر عن نفسـه في مسجد دمشق لتلقي العلم عنهم، فیما رواه القاسم بن مخیم
وسرا�اه، التـي �انـت محـل َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم أن یتضمن الحدیث �عضًا من مغازي َرُسوِل اللِه 

  فخر واعتزاز.
وقــد انضــم مــن صــغار الصــحا�ة ابــن عبــاس وهــو حبــر األمــة إلــى قافلــة أولئــك الصــحا�ة الــذین 

مـون شـأن المغـازي، و�ـدر�ون أه ـص أوقاتـًا للحـدیث عـن المغـازي، فقــد روى �عظِّ میتـه، فكــان �خصِّ
َناِد، َعْن َأِبْیِه، َعْن ُعَبْیِد اللِه بِن َعْبِد اللِه، َقاَل: َ�اَن اْبـُن َعبَّـاٍس َقـدْ  : عن اْبِن َأِبي الزِّ  َفـاَت الَواِقِديُّ

ِه ِمــْن َرْأِ�ــِه، َوِحْلــٍم، َوَنَســٍب، َوَناِئــٍل، َوَمــا َرَأْیــُت النَّــاَس ِ�ِخَصــاٍل: ِ�ِعْلــِم َمــا َســَبَق، َوِفْقــٍه ِفیَمــا احِتــیَج ِإَلْیــ
َوَال ِ�َقَضـــاِء َأِبــي َ�ْكـــٍر َوُعَمـــَر َصـــلَّى اللَّــُه َعَلْیـــِه َوَســلََّم َأَحــدًا أَْعَلـــَم ِ�َمــا َســـَبَقُه ِمــْن َحـــِدْیِث َرُســْوِل اللـــِه 

ــ ــَم ِ�َمــا َمَضــى، َوَال َأثَق ــُه، َوَال أَْعَل ــَدُه، َوُعْثَمــاَن ِمْن ــا َنحُضــُر ِعْن ــْد ُ�نَّ ــُه، َوَلَق ــِه ِمْن ــیَج ِإَلْی َب َرْأ�ــًا ِفیَمــا احِت
ْعرِ  ُثَنا الَعِشیََّة ُ�لََّها ِفي الـَمغازي، َوالَعِشیََّة ُ�لََّها ِفي النََّسِب، َوالَعِشیََّة ُ�لََّها ِفي الشِّ  . )٨١( َفُیَحدِّ

                                                           
 ."زاد البخاري في روا�ة: "لرجلین من قر�ٍش سّماهما، و ٧٥، و٦٠: ٤، الصحیح، البخاري ُمتََّفٌق َعَلْیِه،  )٧٧
، والمعجــم الكبیـــر ٥٠٢: ٣حـــاد والمثــاني، ، واللفـــظ لــه ورواه الشــیباني فــي اآل٢٣٦: ٥رواه أحمــد فــي مســنده،  )٧٨

 .٨٧: ٢٠للطبراني، 
، وفــي اآلحــاد والمثــاني البــن ٣٤١: ٣، والطبرانــي فــي مســند الشــامیین، ٣٧: ١٠البغــوي، شــرح مشــكل اآلثــار،  )٧٩

�اسم فیصـل أحمـد الجـوابرة، ن:  ت: د. ، ولكن �سند الذي قبله عن أبي مسلم الخوالني.٤١٦: ٣أبي عاصم، 
 .١٤١١/١٩٩١/الر�اض، الطبعة: دار الرا�ة

 .٢٢١: ٢٩، ومختصر تار�خ دمشق، ٩٧: ٦٨ابن عساكر، تار�خ دمشق،  )٨٠
، ت: د. عمـــر عبــــد الســــالم ١٥٧: ٥والتــــار�خ، ، ٣٥٠: ٣، والــــذهبي، ســـیر، ٣٦٨: ٢ابـــن ســــعد، الطبقـــات،  )٨١

كنـــا «رحمــه اللـــه: وقــال عبیداللـــه بــن ُعتبـــة م. ١٩٨٧ه/١٤٠٧، ١بیـــروت، ط -تــدمري. ن: دار الكتـــاب العر�ــي
ــه بــن عبــاس فیحــدثنا العشــیة �لهــا فــي المغــازي و�ــان قــد خصــص جــزءًا مــن یومــه لتــدر�س  نحضــر مجــالس عبدالل

). وســیرة األمــین ٩٣: ٨). و�تــاب شــعاع مــن المحــراب، ٢١انظــر: مغــازي عــروة بــن الز�یــر (ص ( ».المغــازي 
 المأمون.



 

 

۱۷ 

 

قي فأصبح دیدن العلماء وقالوا في الحث علیه وهكذا تنامى هذا الفن من الكتا�ة والتدو�ن والتل
َعْن و. )٨٢(» الجائي إلى العالم بال ألواح �الجائي إلى الحرب بال سالح«أقواًال فقال: الحسن: 
ُت َأْحَمَد وقال َأُبو ُزْرَعة: َسِمعْ  .)٨٣(» َمْن َلْم َ�ْكُتِب اْلِعْلَم َلْم ُ�َعدَّ ِعْلُمُه ِعْلًما«ُمَعاِوَ�َة ْبِن ُقرََّة، َقاَل: 

 .)٨٤(»ُكلُّ َمْن َال َ�ْكُتِب اْلِعْلَم َال ُیْؤَمُن َعَلْیِه اْلَغَلطُ «ْبَن َحْنَبٍل، َوَ�ْحَیى ْبَن َمِعیٍن، َ�ُقوَالِن: 
وقال القرطبي: وأ�ضًا فإن العلم ال ُ�ضبط إال �الكتاب، ثم �المقابلة والمدارسة والتعهد والتحفظ  

 .  )٨٥(الناقلین والثقة �ما نقلوا والمذاكرة والسؤال والفحص عن 
 هم ما �تبوا:عرُض ًا: ثانی

ْسـَمُعُه واشتهر عنهم أنهم �انوا �عرضون ما �تبوا، فَعْن َ�ِشیِر ْبِن َنِهیـٍك، َقـاَل: ُ�ْنـُت َأْكتُـُب َمـا أَ  
ــا َأَرْدُت َأْن ُأَفاِرَقــُه َأَتْیُتــُه �ِ  ِمــْن َأِبــي ُهَرْ�ــَرَة َرِضــَي اللــُه َعْنــُه، ِكَتــاِبي، َفُقْلــُت: َهــَذا َمــا َســِمْعُتُه ِمْنــَك؟ َفَلمَّ

 . وما مر معنا آنفًا من اآلثار.)٨٦( »َنَعمْ «َقاَل: 
 عن اآل�اء:  األبناءِ  روا�ةُ : اً ثالث

َأبــو َنْصــٍر ف وألَّــ ،ة التــي وثقــت هــذا العلــممــن الوســائل الهاّمــتعتبــر روا�ــة األبنــاء عــن اآل�ــاء و 
ــاب "ِروَ  ــَواِئِليِّ ِفیــِه ِ�َت . َوُهــَو َنْوَعــاِن: اْل ــُه َمــا َلــْم ُ�َســمَّ ِفیــِه اْألَُب َواْلَجــدُّ اَ�ــُة اْألَْبَنــاِء َعــْن آَ�ــاِئِهْم"، َوأََهمُّ

ِه َ�َعْمـِرو ْبـِن ُشـَعْیِب ْبـِن َعْبـدِ   اللَّـِه َأَحُدُهَما: َعْن َأِبیِه َفَحْسُب، َوُهَو َ�ِثیٌر. َوالثَّاِني: َعْن َأِبیِه َعْن َجدِّ
ِه، َلــُه َهَكــَذا ُنْســَخٌة َ�ِبیــَرٌة َأْكَثُرَهــا ِفْقِهیَّــاٌت ِجَیــادٌ ْبــِن َعْمــرِ  َواْحــَتجَّ ِ�ــِه  ،و ْبــِن اْلَعــاِص َعــْن َأِبیــِه َعــْن َجــدِّ

ــٍد التَّــاِ�ِعيِّ  ــِه ُدوَن ُمَحمَّ ــِد اللَّ ِه َعَلــى َعْب ِثیَن َحْمــًال َلَجــدِّ ــُر اْلُمَحــدِّ . ذ�ــر ابــن ســعد �اتــب )٨٧(َهَكــَذا َأْكَث
َقــْد َرَوى �عضــًا منهــا فوعلــى ســبیل المثــال ال الحصــر أســوق ي فــي الطبقــات الكثیــر منهــا. لواقــدا

ُر ْبُن َأِبي ُهَرْ�َرَة َعْن َأِبیِه، َوَ�اَن َقِلیَل اْلَحِدیِث    .)٨٨(ُمَحرَّ
،  روا�ــة و�ــذلك َ�ْیــرُ ُعــرْ روا�ــة و  .)٨٩( َعــْن َأِبیــهِ ُعــْرَوُة ْبــُن اْلُمِغیــَرِة اْبــِن ُشــْعَبَة الثََّقِفــيُّ ْبــُن  َوُة ْبــُن الزُّ

م المـؤمنین عائشـة رضـي اللـه ، وخالتـه أأمه أسماء ابنـة أبـي �كـر الصـدیقعن و عن أبیه،  ،اْلَعوَّامِ 
وروا�ــة أبنــاء  .)٩١(َیِز�ــُد ْبــُن اْلَبــَراِء ْبــِن َعــاِزِب ْبــِن اْلَحــاِرِث اَألْنَصــاِريُّ َعــْن َأِبیــِه روا�ــة و  .)٩٠(عنهــا 

                                                           
 ،٢٨٨: ٤الخطیب، الجامع ألخالق الراوي..،  )٨٢
 ، ٣٢١: ١جامع بیان العلم، النمري: ، و ٢٦٤: ١، والخطیب، تقیید العلم، ٣٠١: ٢نعیم، الحلیة، أبو  )٨٣
 .٣٣٠: ١النمري: جامع بیان العلم،  )٨٤
 .]٥٢[طه:  ﴾قال علمها عند ر�ي في �تاب ال �ضل ر�ي وال ینسى﴿القرطبي: تفسیر اآل�ة:  )٨٥
 ٤٢٠كبرى، البیهقي، ، والمدخل إلى السنن ال٣١٤: ٥مصنف ابن أبي شیبة،  )٨٦
 .. ت: أبو قتیبة نظر محمد الفار�ابي، ن: دار طیبة٧٢٩: ٢ه) تدر�ب الراوي، ٩١١السیوطي (ت  )٨٧
 .٢٥٤: ٥ابن سعد، الطبقات،  )٨٨
 .٢٧٠: ٦ابن سعد، الطبقات،  )٨٩
 .١٣٦: ٥ابن سعد، الطبقات،  )٩٠
 .٢٦٩: ٦ابن سعد، الطبقات،  )٩١



 

 

۱۸ 

 

َرِضـَي لـد عتبـة بـن غـزوان مـن روا�ـة عـن و و�ذا مـا ورد .  )٩٢( عن أبیهم َیةُ الثََّمانِ صهیب الرومي 
 . )٩٤(ي غزوة هوازن: وقد ذ�ر ابن سعد أن اْبُن َعبَّاٍس، روى َعْن َأِبیِه ف.  )٩٣( اللُه َعْنهُ 

وهكــذا رأینــا مــن خــالل �تــب الســیرة والتــار�خ والتــراجم والطبقــات �یــف أن هــذا العلــم ظــل ینمــو 
قب األجیال حیث یتناقله األبناء عن اآل�اء، واألحفاد عـن األبنـاء، وطلبـة العلـم عـن و�كبر مع تعا

شــیوخهم، �ــالتواتر واتصــال الســند، وهــو مــا بــرز فــي �ثیــر مــن األمثلــة فــي روا�ــات اإلمــام البحــر 
 محمد بن عمر الواقدي.

غار عن الكبار: اً را�ع  : َتَلقِّي الصِّ
وتدر�سـها انتقـل مـن  الــَمغازي دینا �أن االهتمام بنقل أخبـار وتفیدنا الروا�ات األخرى التي بین أی

مـن بلغ كبار الصحا�ة الذین شار�وا فیها إلى صغارهم من الذین لم �ستطیعوا المشار�ة فیها، وقد 
ثوا بهـا عـنهم، و�ـان مـن  اهتمامهم أنهم �انوا یبحثون عمَّن شارك فیها لیسـألوه عنهـا، ومـن ثَـمَّ �حـدِّ

ـــة عبــد اللــه بـــن عبَّــاس َرِضـــَي اللــُه َعْنُهمـــا، أبــرز هــؤالء الشـــبا (ت ب الصــحابي الجلیـــل َحْبــُر اُألمَّ
فیقـول: مـا صـنع َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم �ان �أتي أ�ا رافع مـولى رسـول اللـه  الذيم) ٦٩٧ه/ ٧٨

 .  )٩٥( ما �قول" یوم �ذا و�ذا؟ ومع ابن عبَّاس ألواح �كتبَصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم النبيُّ 
وقد شهَدْت بهذا الصحابّیُة الجلیلة َسْلَمى موالُة رسول الله َصلََّى اللـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم، فقالـت: رأیـت 

َصــلَّى اللَّــُه عبــد اللــه ابــن عبــاس معــه ألــواح �كتــب علیهــا عــن أبــي رافــع شــیًئا مــن فعــل رســول اللــه 
 .  )٩٦( "َعَلْیِه َوَسلََّم 

ُقْلـُت ِلَرُجـٍل ِمـَن اَألْنَصـاِر: َصلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َقاَل: َلمَّا ُقِبَض َرُسوُل اللِه  هَعنِ  وروى ِعْكِرَمَة،
َفِإنَُّهُم اْلَیـْوَم َ�ِثیـٌر، َفَقـاَل: َواَعَجًبـا َلـَك َ�ـا اْبـَن َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َهُلمَّ َفْلَنْسَأْل َأْصَحاَب َرُسوِل اللِه 

َمـْن َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم بَّاٍس، َأَتَرى النَّاَس َ�ْفَتِقُروَن ِإَلْیَك َوِفي النَّاِس ِمْن َأْصـَحاِب َرُسـوِل اللـِه عَ 
َیْبُلُغِني  ، َوِ�ْن َ�انَ َصلَّى اللُه َعَلْیِه َوَسلَّمَ َقاَل: َفَتَرْكُت َذاَك َوَأْقَبْلُت َأْسَأُل َأْصَحاَب َرُسوِل اللِه  ؟!ِفیِهمْ 

�ُح َعَلـيَّ [مـن القیلولـة] اْلَحِدیُث َعِن الرَُّجِل َفـآِتي َ�اَ�ـُه َوُهـَو َقاِئـٌل  ـُد ِرَداِئـي َعَلـى َ�اِ�ـِه َ�ْسـِفي الـرِّ َفَأَتَوسَّ
 َمــا َجــاَء ِ�ــَك َهــالَّ َم َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّ ِمــَن التُّــَراِب َفَیْخــُرُج َفَیَراِنــي َفَیُقــوُل: َ�ــا اْبــَن َعــمِّ َرُســوِل اللــِه 

                                                           
 .بتصرف ١٩: ٢، والذهبي، سیر، ٢٠٩: ٢٤ابن عساكر، تار�خ دمشق،  )٩٢
) وروا�ـة األحفـاد عـن أبـي دجانـة رضـي اللـه عنـه، (ابـن سـعد، الطبقـات، ٢٢٩، و٩٩: ٣ابن سعد، الطبقـات،  )٩٣

١٣٣: ٤. 
 .١٥٤: ٢ابن سعد الطبقات،  )٩٤
ـــم،  )٩٥ : ١٢، ومحتصـــر تـــار�خ دمشـــق، ١٨٤: ٧٣، وابـــن عســـاكر، تـــار�خ دمشـــق، ٩٢-٩١الخطیـــب، تقییـــد العل

 للمز�د. ٤٦وانظر منهاج المحدثین في القرن األول ص  ٣٣٢: ٢صا�ة، ، واإل٣١٠
 ١٢٣: .٢ابن سعد، الطبقات،  )٩٦



 

 

۱۹ 

 

الرَُّجــُل  َأْرَســْلَت ِإَلــيَّ َفآِتَیــَك؟، َفــَأُقوُل: َال، َأَنــا َأَحــقُّ َأْن آِتَیــَك، َقــاَل: َفَأْســَأُلُه َعــِن اْلَحــِدیِث، َفَعــاَش َهــَذا
 .  )٩٧( ْلَفَتى َ�اَن أَْعَقَل ِمنِّياَألْنَصاِريُّ َحتَّى َرآِني َوَقِد اْجَتَمَع النَّاُس َحْوِلي َ�ْسَأُلوِني، َفَیُقوُل: َهَذا ا

، َقــاَل: َســِمْعُت اْبــَن َعبَّــاٍس َرِضــَي اللــُه َعْنُهَمــا، َ�ُقــوُل:  وروى الواقــدي َعــْن َأِبــي َســَلَمَة اْلَحْضــَرِميِّ
ِجِر�ِن َواَألْنَصاِر َفَأْسَأَلُهْم ِمَن اْلُمَهاَصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ُكْنُت َأْلَزُم اَألَكاِبَر ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه 

َوَمــا َنــَزَل ِمــَن اْلُقــْرآِن ِفــي َذِلــَك، َوُ�ْنــَت َال آِتــي َأَحــًدا َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم َعــْن َمَغــاِزي َرُســوِل اللَّــِه 
، َفَجَعْلـُت َأْسـَأُل ُأَبـيَّ ْبـَن َ�ْعـٍب ِه َوَسـلََّم َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِمْنُهْم ِإالَّ ُسرَّ ِ�ِإْتَیاِني ؛ ِلُقْرِ�ي ِمْن َرُسوِل اللَِّه 

ــا َنــَزَل ِمــَن اْلُقــْرآِن ِ�اْلَمِدیَنــِة َفَقــاَل: َنــَزَل ِبَهــا َســْبٌع وَ  ِعْشــُروَن َیْومــًا، َوَ�ــاَن ِمــَن الرَّاِســِخیَن ِفــي اْلِعْلــِم َعمَّ
 .)٩٨(ُسوَرًة َوَساِئُرَها ِ�َمكََّة 

اس ِ�سأُلُه عن �تَب إلى ابِن عبّ  -هو: ابُن عامر الحروريّ  -َة دعن یز�د بِن ُهْرُمَز؛ أن نجو 
. �تَب إلیه نجدُة: أّما �عُد: أكُتَم علًما ما �تبُت إلیه فقال ابُن عباٍس: لوال أنْ َخْمِس ِخَصاٍل. 

ُب لهّن �غُزو �النِّساِء؟ وهل �ان �ضرِ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  -فأخبْرِني هل �اَن رسوُل الله 
بیاَن؟ ومتى ینَقِضي ُیْتُم الیتیم؟ وعن الُخْمِس: ِلَمْن هو؟ إلیه ابُن فكتَب  �سهٍم؟ وهل �اَن �قِتُل الصِّ

وقد �ان  �غُزو �النساِء؟ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  -هل �اَن رسوُل الله عباس: �تبَت تسأُلِني: 
. داِو�ن الجرحى، وُ�ْحَذْینَ �غُزو بهّن، فیُ  وأنَّ رسوَل الله  من الَغِنیَمِة، وأّما سهٌم فلم �ضِرْب لهنَّ

بیانَ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  بیاَن، فال َتْقُتل الصِّ   . )٩٩( ....-لم �ُكْن �قُتُل الصِّ
 : لََّى اللُه َعَلْیِه َوَسلَّمَ َص من ُ�ُتُب النَِّبيِّ  أثر ما �ان مكتو�ًا عند القبائلًا: خامس

ومن تلك الوسائل التـي تضـیف إلـى موضـوعنا مـادة هامـة فـي توثیـق األخبـار تلـك الكتـب التـي 
لألشخاص أو القبائل الذین وفـدوا إلیـه، مـن عهـود أو عطا�ـا أو َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم كتبها النبي 

أو عهد، أو  اقتطاعات مكتو�ة، حیث �انوا �حتفظون بها �ابرًا عن �ابر، إما من أجل حفظ حق،
مفخــرة لهــم، ومــا إلــى هنالــك مــن أســباب، و�ــذلك مــا �ــان محفوظــًا مكتو�ــًا عنــدهم مــن مــآثرهم فــي 
الغـــزوات �مـــا نقـــل أصـــحاب الســـیرة والمـــؤرخین وهـــو جلـــيٌّ فـــي �تـــبهم. وقـــد رأینـــا الكثیـــر مـــن هـــذه 

َصـلَّى نبـي الروا�ات التي توثق ذلك، ما ذ�ره عبد الله بن أبي �كر بن حزم من مشاهدته لكتـاب ال
یِر َقـاَل: َأَتاَنـا )١٠٠( لجـده عمـرو بـن حـزماللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  ـخِّ . وِمـْن َحـِدیِث َیِز�ـَد ْبـِن َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن الشِّ

 َلُهــْم: ِفــي ِقْطَعــِة ِجــَراٍب، َ�َتَبــهُ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم َرُجــٌل ِمــْن ُعْكــٍل، َوَمَعــُه ِ�َتــاٌب ِمــْن َرُســوِل اللَّــِه 

                                                           
 ١٠٦: ١الحاكم، المستدرك،  )٩٧
 ، وعنده لفظ "أكرم" بدل "ألزم". ١٨٤: ٧٣وابن عساكر، تار�خ دمشق، ، ٣٧١: ٢ابن سعد، الطبقات،  )٩٨
الــد�تور ســمیر بــن أمــین الزهیــري، الناشــر: مكتبــة المعــارف ، ت: ٤٩٧: ١المقدســي: "عمــدة األحكــام الكبــرى"  )٩٩

 م. ٢٠٠٩هـ /  ١٤٣٠المملكة العر�یة السعود�ة، الطبعة: األولى،  -للنشر والتوز�ع، الر�اض 
، و�تـــب النبـــي صـــلى اللـــه علیـــه وســـلم عنـــد ابـــن ســـعد، ١٨٥: ٥، و١١٨: ٢اإلمـــام مالـــك، الموطـــأ، مكنـــز،  )١٠٠

 ٤٠٣ -٢٦٣: ١الطبقات، 



 

 

۲۰ 

 

ــَس ِإَلــيَّ َشــْیٌخ ِمــْن َبِنــي َتِمــیٍم ِفــي َمْســِجِد .  )١٠١( ــاَل: َجَل ــو النَّْضــِر، َق ــَة َأُب ــُن َأِبــي ُأَمیَّ َث َســاِلُم ْب وَحــدَّ
ــَرى َهــذَ  ــِه، َأَت ــَد الل ــا َعْب ــي: َ� ــاَل ِل ــاِج َفَق ــاِن اْلَحجَّ ــي َزَم ــاَل: َوِف ــِدِه َق ــي َی ــُه ِف ــُه َصــِحیَفٌة َل ا اْلَبْصــَرِة، َوَمَع

ــْلَطاِن؟ َقــاَل: َفُقْلــُت: َوَمــا َهــَذا اْلِكَتــاُب؟ َقــاَل: َهــَذا ِ�َتــاٌب  ــي َشــْیًئا ِعْنــَد َهــَذا السُّ ِمــْن اْلِكَتــاَب ُمْغِنًیــا َعنِّ
 . )١٠٢( ى َعَلْیَنا ِفي َصَدَقاِتَناَ�َتَبُه َلَنا: َأْن َال ُیَتَعدَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َرُسوِل اللِه 
م) و�انــت لــه صــحبة ٧٠٤ه/٨٥ج ابــن ســعد َعــْن َأِبــي َعْمــِرو ْبــِن ُحَرْ�ــٍث اْلُعــْذِريِّ (ت ومــا أخــر 

ِفـي َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلََّم .   َقاَل: َوَجْدُت ِفي ِ�َتاِب آَ�اِئي َقاُلوا: َقِدَم َعَلى َرُسوِل اللَِّه )١٠٣(وروا�ة 
، َوُســَلْیٌم... وعــد أســماءهم َصـَفٍر َســَنَة ِتْســٍع َوْفـُدَنا اْثَنــا َعَشــَر رَ  ُجــًال، ِفـیِهْم َحْمــَزُة ْبــُن النُّْعَمــاِن اْلُعـْذِريُّ

. وقد ذ�ـر ابـن سـعد عـن الواقـدي الكثیـر )١٠٤(َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم وما �ان منهم مع رسول الله 
ئــل واألبنــاء مــن هــذه الروا�ــات فیمــا نســخه الواقــدي عــن الكتــب األصــلیة التــي �ــان �حــتفظ بهــا القبا

 واألحفاد وغیرهم. 
 : بینهم ًا: أثر المراسالت المكتو�ةسساد

وساهم أ�ضًا في تنمیة ذلك ما �ان یتم من المكاتبـات والمراسـالت بـین الصـحا�ة أنفسـهم �شـأن 
أحادیــث وروا�ــات رووهــا، وأحــداث عاشــوها، أو ســمعوا بهــا مــن �عضــهم ممــن ســبقهم �الشــهادة أو 

مـا عنـده  كتـبفي بلد آخر، أو انتقل إلى بلد آخر، حیث �ان الواحـد مـنهم � الوفاة، أو ما زال حیاً 
إلـى بلـد آخـر، ومـن هـذه المكاتبـات اإلسـالمیة في مسألة ما إلى صحابي آخر انتقل �سبب الفتوح 

َأَنـِس ى إلـَكتَـَب َزْ�ـُد ْبـُن َأْرَقـَم "فیما جاء َعْن َأِبي َ�ْكِر ْبِن َأَنـٍس َقـاَل: على سبیل المثال ال الحصر، 
�ِه ِ�َمْن ُأِصـیَب ِمـْن َوَلـِدِه َوَقْوِمـِه َیـْوَم اْلَحـرَّةِ  . ومنـه مـا جـاء َعـْن َ�ْحَیـى )١٠٥( "، �المدینـةْبِن َماِلٍك ُ�َعزِّ
لة وهنالك أمث.  )١٠٦(ي ُسْفَیاَن َعاَم اْلَحَكَمْیِن ْبِن َسِعیٍد، َقاَل: َ�َتَب َزْ�ُد ْبُن َثاِبٍت، ِإَلى ُمَعاِوَ�َة ْبِن َأبِ 
  نن، وابن حجر، والذهبي في �تبهم. كثیرة من هذا ذ�رها أحمد وأبو داود، وأصحاب الس

 ًا: مراسالت األمراء: �عسا
كمـــا وتعتبـــر المراســـالت التـــي �انـــت تـــتم بـــین الصـــحا�ة وحكـــام زمـــانهم مـــن الـــوالة، ومـــا �ـــانوا 

یمـا یتعلـق بتبیـان األحكـام عرفة الدقیقة لتفاصیل أحداث مـا، خاصـة فم�سألونهم عنه دلیًال هامًا �ال
                                                           

، وهناك أمثلة �ثیرة من ذلك عند ابن سعد، وذ�ـر أبـو عبیـد فـي األمـوال أنـه رأى ٣٩: ٧عد، الطبقات، ابن س )١٠١
، وصـحیفته ١٥٢، و�تـاب عمـر ص ١٤٤، و�تاب أبي �كـر ص ٢٠٥�عض الكتب ونسخها حرفًا حرفًا، ص 

كتـــاب ، ١٥٧و ١٥٤، وفـــي ســـؤال شـــیخ مـــن القـــدماء ص ٢١٧و ٢٣٦و ٢٠٧، و�تبـــًا أخـــرى، ص ٣٩٣ص 
 بدون تار�خ. بیروت. -ت: خلیل محمد هراس، ن: دار الفكر  وال:األم

، ط دار القبلــــة، وقــــال الشــــیخ شــــعیب ٣١٣: ١، وأبــــو �علــــى فــــي مســــنده، ١٦٣: ١رواه أحمــــد فــــي مســــنده،  )١٠٢
 األرناؤوط: إسناده حسن، وقال الشیخ أحمد شاكر: إسناده صحیح.

 ٤١٩-٤١٧: ٣ترجمته عند ابن سعد، الطبقات، والذهبي، السیر،  )١٠٣
 .٣٣١: ١، ١٩٦٨، ١بیروت، ط-ه/)، الطبقات، ن دار صادر٢٣٠ابن سعد (ت  )١٠٤
 ٣٩٤: ٣، وابن حجر في التهذیب، ٣٧٤-٣٧٠: ٤رواه أحمد في مسنده،  )١٠٥
 .٢٨٨، ص١٩٩٦، ١ه/) دار ابن الجوزي، السعود�ة، ط١٩٧الجامع في الحدیث البن وهب (ـ  )١٠٦



 

 

۲۱ 

 

َرِضــَي والفتــوح وغیرهــا، ومــن أمثلــة ذلــك مــا �تبــه أســید بــن الحضــیر األنصــاري  الـــَمغازي المتعلقــة �
م) من أحادیث تضمنت معلومـات عـن قضـاء أبـي �كـر وعمـر وعثمـان ٦٤٠ه/٢٠، (ت اللُه َعْنهُ 

 . )١٠٧( م، جوا�ًا ألسئلة مروان بن الحكمَرِضَي اللُه َعْنهُ 
َثِني َرَجـاُء ْبــُن َحْیـَوَة َقـاَل: َ�تَـَب ِهَشـاُم ْبـُن َعْبـِد اْلَمِلـِك َ�ْســَأُلِني َأْخبَ  ـاِئِب َقـاَل: َحـدَّ َرِنـي اْبـُن َأِبـي السَّ

 .)١٠٨( مكتو�اً َعْن َحِدیٍث، َفُكْنُت َقْد َنِسیُتُه َلْوَال َأنَُّه �ان عندي 
مـثًال �مـا ورد الخلفـاء الراشـدین: ت في عهـود وقد استفادوا في مصادرهم من المكاتبات التي تمّ 

ـادٍ  َأَخـْذُت ِمـْن ُثَماَمـَة ْبـِن َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن َأَنـٍس ِ�َتاً�ـا َزَعـَم َأنَّ َأَ�ـا َ�ْكـٍر َ�َتَبـُه َألَنـٍس َوَعَلْیـِه  :َقـالَ  عن َحمَّ
ًقا وَ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َخاَتُم َرُسوِل اللَِّه   .   )١٠٩( َ�َتَبُه َلُه...ِحیَن َ�َعَثُه ُمَصدِّ

أمیـر المـؤمنین معاو�ـة مـن ولعل من أبرز تلك المراسالت التي �انت تتم بین األمـراء، مـا �ـان 
حیث �ان �كثر من مراسـلته لـبعض الصـحا�ة �سـألهم مـا عنـدهم ما َرِضَي اللُه َعْنهُ بن أبي سفیان 

جـاء فـي فیه ما مثال ما ورد و  ،من األثر في شئون مختلفة ولعل أكثرها �ان مع المغیرة بن شعبة
ــْعِبيّ ، و لمغیـرة �ســأله... : �تــب معاو�ــة إلــى االصـحیحین َثِني َ�اِتــُب اْلُمِغیــَرِة ْبــِن ُشــْعَبَة َعــِن الشَّ ، َحـدَّ

ى اللَّــُه َعَلْیــِه َصــلَّ َقــاَل َ�َتــَب ُمَعاِوَ�ــُة ِإَلــى اْلُمِغیــَرِة ْبــِن ُشــْعَبَة َأِن اْكُتــْب ِإَلــيَّ ِ�َشــْيٍء َســِمْعَتُه ِمــَن النَِّبــيِّ 
.  و�تـب معاو�ـة إلـى )١١١(ا َرِضـَي اللـُه َعْنُهـ.  �ما �ان مع غیره �أم المؤمنین عائشة )١١٠(َوَسلََّم 

. وَ�تَـَب ُمَعاِوَ�ـُة )١١٣( و�تب معاو�ـة إلـى عبـد الـرحمن بـن شـبل... .)١١٢( عماله �مروان بن الحكم
  و�تب إلى غیرهم. . )١١٤( ِإَلى َزْ�ِد ْبِن َثاِبٍت...

 ًا: رحلتهم في طلب العلم: ثامن
ومنه ما �ان یتمثل فـي رحلـة الصـحا�ة إلـى �عضـهم فـي طلـب الروا�ـة فقـد َرَحـَل َجـاِبُر بـُن َعْبـِد 

َوُ�ـْرَوى: َأنَّ َجـاِبرًا َرَحـَل اْنَصَرَف ِإَلـى الَمِدْیَنـِة.  اللِه ِفي آِخِر ُعُمِرِه ِإَلى َمكََّة ِفي َأَحاِدْیَث َسِمَعَها، ُثمَّ 
                                                           

 َعاِوَ�ُة ِإَلى َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم ِإَذا ُسِرَق الرَُّجُل...، ما َ�َتَب مُ ٢٢٦: ٤أحمد في مسنده،  )١٠٧
اَد ْبَن َزْ�ٍد َواْبَن ُعَلیََّة، َوَأنَّ  -، وقال: َسِمْعُت َأَ�ا ُنَعْیٍم ١٦٠)، التار�خ، ه ٢٦٤(ت  أبو زرعة )١٠٨ َوُذِكَر ِعْنَدُه: َحمَّ

اًدا َحِفَظ َعْن َأیُّوَب، َواْبن ُعَلیََّة �تُ  فقـال: َضـَمْنُت َلـَك َأنَّ ُ�ـلَّ َمـْن َال َیْرِجـُع ِإَلـى اْلِكتَـاِب، َال ُیـْؤَمُن َعَلْیـِه  -ب َحمَّ
َلُل. ص    .١٠٩: ١٨وابن عساكر، تار�خ دمشق، . ٢٢٢الزَّ

، ت: ٢١٦: ٣، والبیهقـي فـي معرفـة السـنن واآلثـار، ٣٩٠: ١، والحـاكم فـي المسـتدرك، ٢:٦سنن أبي داود،  )١٠٩
قلعجــي، ن: جامعــة الدراســات اإلســالمیة، �راتشــي بباكســتان. ودار والــوعي، حلــب. ودار  عبــد المعطــي أمــین
م، وأصــحاب الســنن، وقــد تا�عــه ابــن حجــر فــي الفــتح، ونفــى تعلیــل مــن ١٩٩١هـــ /١٤١٢، ١قتیبــة، دمشــق، ط

 أعله، وهو صحیح. وهذا مما احتفظ �ه األبناء عن اآل�اء.
، ١٣١: ٥، و٩٦: ٢، وفــــي صــــحیح مســــلم، ١١٨-١١٧: ٩، و١٥٨: ٨، و١٥٣: ٢البخــــاري، الصــــحیح،  )١١٠

 وغیرها في �تب السنن.
 .٦٠٩: ٤�ما في سنن الترمذي، ت شاكر،  )١١١
 ٤١: ٢، وعند الحاكم في المستدرك، ٢٢٦: ٤مسند أحمد،  )١١٢
 ٣٣٥: ١، والسنن الصغرى للبیهقي، ٢٠٧: ٢، وعند الحاكم في المستدرك، ٤٤٤: ٣�ما في مسند أحمد،  )١١٣
 ٤٣١: ٦، والسنن الصغرى للبیهقي، األعظمي، ٥٠: ١عید بن منصور، سنن س )١١٤



 

 

۲۲ 

 

الخ من األمثلة الكثیرة التي  .)١١٥( ي َحِدْیِث الِقَصاِص ِإَلى الشام، ِلَیْسَمَعُه ِمْن َعْبِد اللِه بِن ُأَنْیسٍ فِ 
 ساقها ابن عساكر والخطیب والذهبي وغیرهم.

 ًا: سبب تفاوتهم في الروا�ة:تاسع
السـنن، مـن األحادیـث و وا �ـل مـا عنـدهم أن البعض من الصحا�ة لـم یـروُ  و�رجع سبب ذلك إلى

ــِه َوَســلَّمَ تحرُّجــًا وخوفــًا مــن الخطــأ �حــق النبــي  وذ�ــر البخــاري ســببًا آخــر وهــو أن ، َصــلَّى اللــُه َعَلْی
البعض �ان �كتفي �حفظه، والبعض اآلخر �ان �حفظ و�كتب، فیما ذ�ر َوْهُب ْبُن ُمَنبٍِّه َعْن َأِخیِه 

َأَحــٌد َأْكَثــَر َحــِدیًثا َعْنــُه َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم اِب النَِّبــيِّ َقــاَل: َســِمْعُت َأَ�ــا ُهَرْ�ــَرَة َ�ُقــوُل َمــا ِمــْن َأْصــحَ 
وعلـى الـرغم مـن ذلـك  .)١١٦( ِمنِّي ِإالَّ َما َ�اَن ِمْن َعْبـِد اللـِه ْبـِن َعْمـٍرو، َفِإنَّـُه َ�ـاَن َ�ْكتُـُب، َوَال َأْكتُـبُ 

األخبـــار عـــن الســـیرة  غطیـــة تفاصـــیل ُجـــلِّ م �ـــان �افیـــًا لتالَكـــمَّ الكبیـــر الـــذي رواه الـــرواة مـــنه فـــإن
. وهـــي تكشـــف �شـــكل �بیـــر و�ـــاٍف عـــن االهتمـــام الكبیـــر الـــذي �لهـــا الســـنن واســـتوعب ،الــــَمغازي و 

م والتا�عین لهم من َرِضَي اللُه َعْنهُ ، والفتوح عند الصحا�ة الكرام الـَمغازي حظیت �ه أخبار السیر و 
هـذا األمـر  شـرح و�ـّینمـام والتـدو�ن، ولعـل أفضـل مـن األبناء واألحفـاد وغیـرهم، مـن العنا�ـة واالهت

 .)١١٧( هو اإلمام محمد بن عمر الواقدي الذي قال عنه الذهبي: هو إمام المؤرخین
َواَ�ُة و  : ِإنََّما َقلَِّت الرِّ �جمل المسألة في ما نقله عنه ابن سعد �قوله: َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر اَألْسَلِميُّ

َألنَُّهْم َهَلُكوا َقْبَل َأْن ُ�ْحَتاَج ِإَلْیِهْم، َوِ�نََّما َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه َعِن اَألَكاِبِر مِ 
ــاِب َوَعِلــيِّ ْبــِن َأِبــي َطاِلــٍب َألنَُّهَمــا َوِلَیــا َفُســِئَال َوَقَضــَیا َبــْیَن النَّــاِس، وَ  لُّ ُ�ــَكُثــَرْت َعــْن ُعَمــَر ْبــِن اْلَخطَّ

ـًة ُ�ْقَتــَدى ِبِهـْم َوُ�ْحَفــُظ َعَلـْیِهْم َمــا َ�ـاُنوا َ�ْفَعُلــوَن َصـلَّى اللَّــُه َعَلْیـِه َوَســلََّم َأْصـَحاِب َرُسـوِل اللَّــِه  َ�ـاُنوا َأِئمَّ
ْوَها َفَكاَن اَألَكاِبُر ِمـْن َأْصـَحاِب َرُسـوِل اللَّـ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه ِه َوُ�ْسَتْفَتْوَن َفُیْفُتوَن، َوِسِمُعوا َأَحاِدیَث َفَأدَّ

َ�ْیِر َوَسْعِد ْبِن َأِبـي َوقَّـاصٍ َوَسلََّم  َوَعْبـِد  َأَقلَّ َحِدیًثا َعْنُه ِمْن َغْیِرِهْم ِمْثُل َأِبي َ�ْكٍر َوُعْثَماَن َوَطْلَحَة َوالزُّ
ْبِن َعْمـِرو ْبـِن ُنَفْیـٍل َوُأَبـيِّ ْبـِن َ�ْعـٍب َوَسـْعِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف َوَأِبي ُعَبْیَدَة ْبِن اْلَجرَّاِح َوَسِعیِد ْبِن َزْ�ِد 

ـاِمِت َوُأَسـْیِد ْبـِن اْلُحَضـْیِر َوُمَعـاِذ ْبـِن َجَبـٍل َوُنَظـَراِئِهْم، َفَلـْم َ�ـْأِت َعـ ْنُهْم ِمـْن ْبـِن ُعَبـاَدَة َوُعَبـاَدَة ْبـِن الصَّ
ِمْثـُل َجـاِبِر َصلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم ْصَحاِب َرُسوُل اللَِّه َكْثَرِة اْلَحِدیِث ِمْثُل َما َجاَء َعِن اَألْحَداِث ِمْن أَ 

ــاِب، َوَعْبــدِ  ، َوَأِبــي ُهَرْ�ــَرَة، َوَعْبــِد اللَّــِه ْبــِن ُعَمــَر ْبــِن اْلَخطَّ  اللَّــِه ْبــِن ْبــِن َعْبــِد اللَّــِه، َوَأِبــي َســِعیٍد اْلُخــْدِريِّ
ِن اْلَعبَّــاِس، َوَراِفــِع ْبــِن َخــِد�ٍج، َوَأَنــِس ْبــِن َماِلــٍك، َواْلَبــَراِء ْبــِن َعــاِزِب، َعْمــِرو ْبــِن اْلَعــاِص، َوَعْبــِد اللَّــِه ْبــ

َوَ�اُنوا َیْلَزُموَن َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َوُنَظَراِئِهْم، َوُ�لُّ َهؤَُالِء َ�اَن ُ�َعدُّ ِمْن ُفَقَهاِء َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه 
                                                           

، ٣١، والخطیـب فـي الرحلـة فـي طلـب العلـم، ٩٧٠، والبخـاري فـي األدب المفـرد، ٤٩٥: ٣أحمد فـي مسـنده،  )١١٥
، ٣/١٩٢، وعنـده مصـر بـدل الشـام، و�ـذلك عنـد الـذهبي فـي السـیر، السـیر، ٤٧٠: ٢والحاكم في المسـتدرك، 

 ٤٥٧: ١٣ووافقه الذهبي فیه، وحسنه ابن حجر في الفتح،  وصححه الحاكم
، ورواه ٢٦٦: ١البخــاري، الصــحیح، �ــاب الزجــر عــن �تبــة المــرء الســنن مخافــة أن یتكــل علیهــا دون الحفــظ،  )١١٦

 �عض أصحاب السنن.
 .٢٦٨: ٣الذهبي، السیر،  )١١٧



 

 

۲۳ 

 

ــِه  ــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم َصــلَّ َرُســوَل اللَّ ــِن َعــاِمٍر ى اللَّ ــُل ُعْقَبــَة ْب ــْن ُنَظــَراِئِهْم، َوَأْحــَدُث ِمــْنُهْم ِمْث ــِرِهْم ِم َمــَع َغْی
ِبــي ُســْفَیاَن اْلُجَهِنــيِّ َوَزْ�ــِد ْبــِن َخاِلــٍد اْلُجَهِنــيِّ َوِعْمــَراَن ْبــِن اْلُحَصــْیِن َوالنُّْعَمــاِن ْبــِن َ�ِشــیٍر َوُمَعاِوَ�ــَة ْبــِن أَ 

َرِقـيِّ َوَرِ�یَعـوَ  اِعِديِّ َوَعْبـِد اللَّـِه ْبـِن َیِز�ـَد اْلَخْطِمـيِّ َوَمْسـَلَمَة ْبـِن َمْخَلـٍد الزُّ َة ْبـِن َ�ْعـٍب َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ
ــا َ�ْخــُدَماِن َرُســوَل اللَّــِه  ــَة اَألْســَلِمیَّْیِن، َوَ�اَن ــَد َوَأْســَماَء اْبَنــْي َحاِرَث ــِه َوَســلََّم  َصــلَّىاَألْســَلَميِّ َوِهْن اللَّــُه َعَلْی

َواَ�ـِة َواْلِعْلـِم ِفـي َهـؤَُالِء َوُنَظـَراِئِهْم ِمـْن َأْصـَحاِب َرُسـوِل اللَّـِه  َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَ�ْلَزَماِنِه، َفَكاَن َأْكثَـُر الرِّ
  َألنَُّهْم َ�َقْوا َوَطاَلْت أَْعَماُرُهْم َواْحَتاَج النَّاُس ِإَلْیِهْم.َوَسلََّم 

َقْبَلــُه َوَ�ْعــَدُه ِ�ِعْلِمــِه َلــْم ُیــْؤَثْر َعْنــُه َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم َوَمَضــى َ�ِثیــٌر ِمــْن َأْصــَحاِب َرُســوِل اللَّــِه 
َصـلَّى ِل اللَّـِه . َشـِهَد َمـَع َرُسـو َصلَّى اللُه َعَلْیِه َوَسـلَّمَ ِ�َشْيٍء َوَلْم ُ�ْحَتْج ِإَلْیِه ِلَكْثَرِة َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه 

َتُبوً�ا َوِهَي آِخُر َغَزاٍة. َغَزاَها ِمـَن اْلُمْسـِلِمیَن َثَالثُـوَن َأْلـَف َرُجـٍل، َوَذِلـَك ِسـَوى َمـْن َقـْد اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم 
ا َمَعُه َتُبو�ًا، َفَأْحَصْیَنا ِمـْنُهْم َمـْن َأْسَلَم َوَأَقاَم ِفي ِبَالِدِه َوَمْوِضِعِه َلْم َ�ْغُز، َفَكاُنوا ِعْنَدَنا َأْكَثَر ِممَّْن َغزَ 

َراَ�ا َوَما ُذِكـَر ِمـْن َمْوِقـٍف َوَقَفـُه، َوَمـِن اْسُتْشـِهَد ِمـْنُهْم  الـَمغازي َأْمَكَنَنا اْسُمُه َوَنَسُبُه َوُعِلَم َأْمُرُه ِفي  َوالسَّ
َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َدُه َوَمْن َوْفـَد َعَلـى َرُسـوِل اللَّـِه َوَ�عْ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ِفي َحَیاِة َرُسوِل اللَِّه 

ــْن َقــْد ُعــِرَف َنَســُبُه َوِ�ْســَالُمُه، َوَمــْن َلــْم �ُ  ْعــَرْف ُثــمَّ َرَجــَع ِإَلــى ِبــَالِد َقْوِمــِه، َوَمــْن َرَوى َعْنــُه اْلَحــِدیَث ِممَّ
َم َمْوتُـُه َقْبـَل َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ْن َرُسوِل اللَِّه ِمْنُهْم ِإالَّ ِ�اْلَحِدیِث الَِّذي َرَواُه عَ  ، َوِمْنُهْم َمـْن َقـْد َتَقـدَّ

َر َمْوتُــُه َ�ْعـَد َوَفــاِة َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیــِه َوَسـلََّم َوَفـاِة َرُسـوِل اللَّــِه  َوَلـُه َنَســٌب َوِذْ�ـٌر َوَمْشـَهٌد، َوِمــْنُهْم َمـْن تَـَأخَّ
َث ِ�ِه َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ِه َرُسوِل اللَّ  َصلَّى َوُهْم َأْكَثُر َفِمْنُهْم َمْن ُحِفَظ َعْنُه َما َحدَّ

ْث َعْن َرُسوِل اللَِّه اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  ُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َصلَّى اللَّـ، َوِمْنُهْم َمْن َأْفَتى ِبَرْأِ�ِه َوِمْنُهْم َمْن َلْم ُ�َحدِّ
َث َعْنـُه، َوَلِكنَّــا َحَمَلَنــا اَألْمـرَ   ِفــي َذِلــَك َشـْیًئا َوَلَعلَّــُه َأْكثَـُر َلــُه ُصــْحَبًة َوُمَجاَلَسـًة َوَســَماًعا ِمــَن الَّـِذي َحــدَّ

َصــلَّى اللَّــُه َأْصــَحاِب َرُســوِل اللَّــِه  ِمــْنُهْم َعَلــى التَّــَوقِّي ِفــي اْلَحــِدیِث. َأْو َعَلــى َأنَّــُه َلــْم ُ�ْحــَتْج ِإَلْیــِه ِلَكْثــَرةِ 
َوَعَلــى اِالْشــِتَغاِل ِ�اْلِعَبــاَدِة َواَألْســَفاِر ِفــي اْلِجَهــاِد ِفــي َســِبیِل اللَّــِه َحتَّــى َمَضــْوا َوَلــْم ُ�ْحَفــْظ َعَلْیــِه َوَســلََّم 

 َشْيٌء. َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َعْنُهْم َعِن النَِّبيِّ 
َوُلِقـیِِّهْم ِإ�َّـاُه، َوَلـْیَس ُ�لُُّهـْم َ�ـاَن َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َحاَطِت اْلَمْعِرَفُة ِ�ُصْحَبِتِهْم َرُسوَل اللَّـِه َوَقْد أَ 

ُ�لََّهـا، َوِمـْنُهْم َمـْن  ، ِمْنُهْم َمْن َأَقـاَم َمَعـُه َوَلِزَمـُه َوَشـِهَد َمَعـُه اْلَمَشـاِهدَ َصلَّى اللُه َعَلْیِه َوَسلَّمَ َیْلَزُم النَِّبيَّ 
َفْیَنـِة ِمـْن َمْنِزِلـِه َقِدَم َعَلْیِه َفـَرآُه ثُـمَّ اْنَصـَرَف ِإَلـى ِبـَالِد َقْوِمـِه، َوِمـْنُهْم َمـْن َ�ـاَن َ�ْقـِدُم َعَلْیـِه اْلَفْیَنـَة َ�ْعـَد الْ 

 ِ�اْلِحَجاِز َوَغْیِرِه. 
 الــَمغازي ُ�لَّ َمِن اْنَتَهـى ِإَلْیَنـا اْسـُمُه ِفـي ى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َصلَّ َوَقْد َ�َتْبَنا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه 

ِمـَن اْلَعــَرِب، َوَمـْن َرَوى َعْنـُه ِمـْنُهُم اْلَحـِدیَث، َوَ�یَّنَّــا َصــلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َمـْن َقـِدَم َعَلـى َرُسـوِل اللَّـِه 
ــْیَس ُ�ــلَّ اْلِعْلــِم َوَعْیَنــا. ُثــمَّ َ�ــاَن التَّــاِ�ُعوَن َ�ْعــَد َأْصــَحاِب ِمــْن َذِلــَك َمــا َأْمَكــَن َعَلــى َمــا بَ  َلَغَنــا َوَرَوْ�َنــا َوَل

ِمـــْن َأْبَنـــاِء اْلُمَهـــاِجِر�َن َواَألْنَصـــاِر َوَغْیـــِرِهْم ِفـــیِهْم ُفَقَهـــاُء َوُعَلَمـــاُء َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْیـــِه َوَســـلََّم َرُســـوِل اللَّـــِه 



 

 

۲٤ 

 

ُد َ�ُة اْلَحِدیِث َواْآلَثاِر َواْلِفْقِه َواْلَفْتَوى، ُثمَّ َمَضْوا َوَخَلـَف َ�ْعـَدُهْم َطَبَقـٌة ُأْخـَرى ثُـمَّ َطَبَقـاٌت َ�ْعـَوِعْنَدُهْم ِرَوا
ْلَنا َذِلَك َوَ�یَّنَّاهُ   . )١١٨( ِإَلى َزَماِنَنا َهَذا، َوَقْد َفصَّ

 
 : ما ترتب علیها من فوائدو  لـَمغازي ل روا�اتهمطبیعة : اً اشر ع
هنا نضیف أمثلة أخرى لمجموعة من الصحا�ة تبین اهتمامهم بروا�ة المغازي، ومـا نـتج عنهـا و 

قـــد توزعـــت روا�ـــاتهم علـــى مســـائل تفصـــیلیة هامـــة، اتخـــذت أشـــكاًال وأمـــورًا عـــدة منهـــا مـــن فوائـــد، ف
ُث براو�ـات  وأ ، أو عدد، أو نتیجة،الفقهیة، أو وصف حال غیر ذلك، ور�ما �ان العـدد مـنهم �حـدِّ

مفردة عمَّا شهده من المشاِهِد، �ما ورد عن عدد �بیر من الصحا�ة الكـرام روا�ـات عامـة یـذ�رون 
عــدد مــا شــار�وا فیــه مــن الغــزوات، و�ــروون عــن أنفســهم، أو عــن ســماعاتهم أو مشــاهداتهم فیهــا 

عـن �كیـر أغنت مرو�ـات الــَمغازي، بتفاصـیل هامـة جـدًا، فـأذ�ر روا�ـات منهـا علـى سـبیل المثـال: 
امِ بن عبد الرحمن بن األشج،  عن اْبـَن اْلُمَسـیِِّب َفَقـاَل َلـُه: َ�ـا َأَ�ـا  [مـن أهلـي] َأَتى َرُجٌل ِمْن أَْهِل الشَّ

َثِني َمـا َ�ـاَن النَِّبـيُّ  ُثَك ِ�َما َنْصَنُع ِفي َمَغاِز�َنا؟ َقاَل: َال َقاَل: َفَحـدَّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم ُمَحمٍَّد، ُأَحدِّ
ِإَذا َحـلَّ ِ�اْلَقْرَ�ـِة َدَعـا أَْهَلَهـا ِإَلـى َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َكـاَن َرُسـوَل اللَّـِه «ْصَحاُ�ُه َ�ْصَنُعوَن؟ َقاَل: َوأَ 

ْســَالِم، َفــِإِن اتََّبُعــوُه َخَلَطُهــْم ِبَنْفِســِه َوَأْصــَحاِ�ِه، َوِ�ْن َأَبــْوا َدَعــاُهْم ِإَلــى ِإْعَطــاِء اْلِجْزَ�ــ ِة، َفــِإْن أَْعَطْوَهــا اْإلِ
 .)١١٩( »َمُعونَ َقِبَلَها ِمْنُهْم، َوِ�ْن َأَبْوا آَذَنُهْم َعَلى َسَواٍء، َوَ�اَن َأْدَناُهْم ِإَذا أَْعَطاُهُم اْلَعْهَد َوفَّْوا َلُه َأجْ 

َغَزْوُت َمَع َرُسوِل . َقاَلْت: )١٢٠(روته َحْفَصُة ِبْنِت ِسیِر�َن َعْن ُأمِّ َعِطیََّة اَألْنَصاِر�َِّة  ما ن ذلكمو
َســْبَع َغــَزَواٍت َأْخُلُفُهــْم ِفــي ِرَحــاِلِهْم َفَأْصــَنُع َلُهــُم الطََّعــاَم َوُأَداِوى اْلَجْرَحــى َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم اللَّــِه 

التـي �انـت  المهمـةنـوع ، و فـي المغـازي  بیان عـدد مشـار�تهاوهذا فیه . )١٢١( »َوَأُقوُم َعَلى اْلَمْرَضى
من حیث الفقه جواز مشار�ة النساء في الحرب إذا أمن علیهنَّ الفتنة �مـا هـو ُمَبـّین نوطة بها، و م

َعــْن َعْبــَد اللَّــِه ْبــَن َأِبــي َأْوَفــى مــا ورد ســماعًا و یــث أخــرى ردَّ فیهــا �عــض النســاء.  تفصــیُله فــي أحاد
ــُه (ت  ــِه  ه/ �الكوفــة) َ�ُقــوُل: َغــَزْوُت َمــَع َرُســولِ ٨٧َرِضــَي اللــُه َعْن ــِه َوَســلََّم اللَّ َســْبَع َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی

وعــن  جــواز أكـل الجـراد.ضـیق حـال، و وصـف و  ،بیـان عــددوفیـه . )١٢٢( َغـَزَواٍت َنْأُكـُل َمَعـُه اْلَجــَرادَ 

                                                           
 ٣٧٧: ٢ابن سعد، الطبقات،  )١١٨
 . ٢٢١: ٥دالرزاق، ، ومصنف عب٢١٥: ٢سنن سعید بن منصور،  )١١٩
ــَالة  )١٢٠ ــه، َعَلْیــِه الصَّ ــَع َرُســول الل ــت أم عطیــة: تغســل اْلَمــْوَتى وتمــرض المرضــى وتــداوي اْلَجْرحــى وتغــزو َم َوَ�اَن

َالم. ا. ه و�انت من بین عشر�ن امرأة خرجن للجهاد في غزوة خیبر  .٢٧٣: ١٧العیني، عمدة القاري،  .َوالسَّ
. والمعجـــــم الكبیـــــر ١١٧: ٤�ـــــاب النســـــاء الغاز�ـــــات، وســـــنن ابـــــن ماجـــــه،  ،١٩٩: ٥رواه مســـــلم، الصـــــحیح،  )١٢١

 . ٥٥: ٢٥للطبراني، 
، �ـــاب ٧٠: ٦، ومســـلم، الصـــحیح، ١١٧: ٧وهـــو فـــي البخـــاري، الصـــحیح، ، ٣٠١: ٤ابـــن ســـعد، الطبقـــات،  )١٢٢

جـه ، وأحمـد وابـن ما٢٦٨: ٤، وسـنن الترمـذي، ٤٢١: ٣إ�احة الجراد، ورواه أصحاب السنن، سنن أبـي داود، 
 .٤١٩: ٥وغیرهم. والشافي في شرح مسند الشافعي، 



 

 

۲٥ 

 

ْلَفْجـُر َأْمَسـَك َحتَّـى َفَكـاَن ِإَذا َطَلـَع اَصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َغَزْوت َمَع النَِّبّي نُّْعَمان ْبن ُمَقرِّن َقاَل: "ال
ـْمُس َفـِإَذا َزاَلـِت ال ْمُس َفـِإَذا َطَلَعـْت َقاَتـَل َفـِإَذا اْنَتَصـَف النََّهـاُر َأْمَسـَك َحتَّـى تَـُزوَل الشَّ ـْمُس َتْطُلَع الشَّ شَّ

ُ�َقاُل ِعْنَد َذِلَك: َتِهیُج ِرَ�اُح  َقاَتَل َحتَّى اْلَعْصِر، ُثمَّ َأْمَسَك َحتَّى ُ�َصلَِّى اْلَعْصَر ُثمَّ ُ�َقاِتُل. َقاَل: َوَ�انَ 
فضیلة تحین وقت الدعاء بیان حال و  وفیه. )١٢٣( النَّْصِر، َوَ�ْدُعو اْلُمْؤِمُنوَن ِلُجُیوِشِهْم ِفي َصَالِتِهمْ 

للَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َصلَّى اوَعْن َ�ْعَلى ْبِن ُأَمیََّة َرِضَي اللُه َعْنُه َقاَل: َغَزْوُت َمَع النَِّبيِّ  واإلجا�ة والبر�ة.
وَعــْن  وفیــه اعتــزاز الصــحابي �غزوتــه. .)١٢٤(َجــْیَش الُعْســَرِة َفَكــاَن ِمــْن َأْوَثــِق أَْعَمــاِلي ِفــي َنْفِســي... 

 ُمؤتَـَة ِإْسَماِعیَل َعْن َقْیِس ْبِن َأِبى َحاِزٍم َقاَل َسِمْعُت َخاِلَد ْبَن اْلَوِلیِد َ�ُقوُل َلَقِد اْنَقَطَعْت ِفي َیـِدى َیـْومَ 
ــِدَي ِإالَّ َصــِفیَحٌة َ�َماِنَیــٌة. وفیــه وصــف حــال. وفــي هــذا وصــف شــدة  ِتْســَعُة َأْســَیاٍف، َفَمــا َ�ِقــَى ِفــي َی

وعــن المقـداد قــال غــزوُت مــع النبـي یــوم بــدٍر علـى فــَرٍس لــي ُأنثــى  المعر�ـة ومــا أفنتــه مـن العتــاد. 
ال األنثــى مــن الخیــل وقــد ذ�ــر جــواز اســتعممشــار�ته فــي بــدر، وعلــى وفــي هــذا دلیــل علــى  .)١٢٥(

 �عض أهل العلم فضائل �ثیرة، وفوائد جمَّة عنها في المعارك. 
َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم وَعْن َأِبي ُبْرَدَة، َعـْن َأِبـي ُموَسـى َرِضـَي اللـُه َعْنـُه َقـال: َخَرْجَنـا َمـَع النَِّبـيِّ 

َ�ِعیــٌر َنْعَتِقُبـُه، َفَنِقَبــْت َأْقـَداُمَنا َوَنِقَبــْت َقـَدَماَي َوَســَقَطْت َأْظَفـاِري، َوُ�نَّــا  ِفـي َغـَزاٍة َوَنْحــُن ِسـتَُّة َنَفــٍر َبْیَنَنـا
َقــاِع، ِلَمــا ُ�نَّــا َنْعِصــُب ِمــَن اْلِخــَرِق َعَلــى َأْرجُ  َیْت َغــْزَوَة َذاِت الرِّ ِلَنــا... َنُلــفُّ َعَلــى َأْرُجِلَنــا اْلِخــَرَق، َفُســمِّ

ة والحاجة وسبب تسمیة الغـزوة. ُقوُه مَن الشِّ وفیه شرح حال ما ال .)١٢٦( َوَعـْن ِعْمـَراَن ْبـِن ُحَصـْیٍن دَّ
ــُه َقــاَل: َغــَزْوُت َمــَع النَِّبــيِّ  ــِه َوَســلََّم َرِضــَي اللــُه َعْن ــَة َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی ــاَم ِ�َمكَّ ــْتَح، َفَأَق َوَشــِهْدُت َمَعــُه اْلَف

َوِفیــِه َدِلیــل ». َ�ــا أَْهـَل اْلَبْلــَدِة َصــلُّوا َأْرَ�ًعــا َفِإنَّــا َســْفرٌ «الَّ َرْكَعَتــْیِن َ�ُقــوُل: َثَمـاِنَي َعْشــَرَة َلْیَلــًة َال ُ�َصــلِّي إ
َعـْن َنـاِفٍع، َعـِن اْبـِن ُعَمـَر و  وفیه حكم قصر الصالة فـي السـفر. .)١٢٧(َعَلى َأنَُّه َلْم َ�ْجَمْع إَقاَمًة... 

 . )١٢٨( »َهَة، َواْلَعَسَل َفَنْأُكُلُه، َوَال َنْرَفُعهُ ُنِصیُب ِفي َمَغاِز�َنا اْلَفاكِ «َقاَل: ُ�نَّا 

                                                           
، ت األرناؤوط، مختصرًا، وقال إسـناده صـحیح. رجالـه رجـال مسـلم غیـر علقمـة بـن ٢: ٥صحیح ابن حبان،  )١٢٣

ـنن، وهـو ثقـة. وأخرجـه ابـن أبـي شـیبة  -٥/٤٤٤، وأحمـد ٣٦٩-٣٦٨/ ١٢عبد الله، فقد روى له أصحاب السُّ
 ،  ٤٨٧: ٢١، وعمدة القاري، ٣١٨: ٧وعون المعبود،  .١٥٩: ٤، وسنن الترمذي، ٤٤٥

، والتوضـیح لشـرح الجـامع الصـحیح، ٤٠٣: ١١، وشـرح ابـن �طـال، ٢٢٦٥البخاري، �تاب بـدء الـوحي، رقـم  )١٢٤
، ٣٤٣: ١٣، وابــن حبــان، الصــحیح، ذ�ــر إســقاط القــود عــن األســنان، ٣٣٤: ٤وفــي مســند أحمــد، ، ٤٢: ١٥

 وغیرهم.
 .٣٢٨: ٢١، وعمدة القاري، ٤٢١٣، رقم، ٤٨٧ :٩سنن الدار قطني،  )١٢٥
 .٢٥١: ٢١التوضیح لشرح الجامع الصحیح،  )١٢٦
، و�ســـتان ٧٠: ٣، وصـــحیح ابـــن خز�مـــة، ٤٧٥: ١، وســـنن أبـــي داود، ٤٠٢، و٢٩٩: ١مالـــك فـــي الموطـــأ  )١٢٧

 .٧٩٦: ٤، ومشكاة المصابیح، ١١٤: ٢األحبار مختصر نیل األوطار، 
، ت: ١٨٣: ٨هــــ) شـــرح مشـــكل اآلثـــار" ٣٢١. والطحـــاوي: (ت ١١٦: ٤البخـــاري، الصـــحیح،  ٧٥٥٨تحفـــة  )١٢٨

ـــــؤوط، ن: مؤسســـــة الرســـــالة، ط ، ١٢٠: ١١م، والبغـــــوي: شـــــرح الســـــنة، ١٩٩٤هــــــ /  ١٤١٥، ١شـــــعیب األرن
 .ومصادر أخرى من �تب السنن



 

 

۲٦ 

 

نهــا أصــحابها  ورووهــا وأملوهــا علــى النــاس، الــذین شــار�وا فیهــا أو عاشــوها، و�ــل هــذه اآلثــار دوَّ
َنْت عنهم، ئِ وسُ  �ما مر معنا من اآلثار السا�قة، حتى وصلتنا �صورة وراجعوها معهم، لوا عنها فُدوِّ

 لله تعالى.نقیة موثقة. والحمد 
وهنا نكون قد اختتمنـا حقبـة هامـة ممـا یتعلـق �عنا�ـة الصـحا�ة رضـوان اللـه تعـالى علـیهم، �علـم 
المغــازي وتــدو�نهم لــه، واالهتمــام بروایتــه، وتبلیغــه لمــن �عــدهم مــن األبنــاء واألصــحاب والتــا�عین 

إلـى الحقبـة الثانیـة الذین سـمعوا ووعـوا و�تبـوا عـنهم، وراجعـوا معهـم مـا �تبـوه عـنهم، لننتقـل �عـدها 
من اهتمامات التا�عین وتا�عیهم �علم المغازي وما طوروا فیه وخدموه، �الله المستعان على إتمامه 

 �حقه. 
 

 الجزء الثاني: (عنا�ة التا�عین وتا�عیهم إلى اكتمال مرحلة التصنیف) الحقًا :یتبع 
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