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 مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية

 ملخص البحث
وأصحابه.  السرية النبوية بوقائعها املختلفة متثل حياة النيب 

ودراستها مبنهجية علمية أمٌر مهٌم لكل مسلم فضاًل عن املربني 
واملعلمني، إذ هي مادة سلوكية تربوية ذات أهداف اعتقادية 
وأخالقية، وهذا البحث حماولة لبيان ضوابط ملنهج دراسة السرية 

 خالل عرض بعض املسائل املهمة، وهي سبع مسائل: النبوية من
 : املصادر اليت تستقى منها أخبار السرية النبوية ووقائعها.األوىل
 : التأصيل الشرعي ملن يشتغل بعلوم السرية النبوية.الثانية
 : تفسري أحداث السرية النبوية.الثالثة
 ة.: ضوابط استخراج الدروس والفوائد الرتبوية من السري الرابعة
 : االهتمام ابلسنن الرابنية وإبرازها.اخلامسة
 .: معرفة مواضع االقتداء من فعله السادسة
 .: صدق العاطفة والوفاء حبقوق املصطفى السابعة

وهذه املسائل إذا جرى مراعاهتا من قبل املربني والباحثني؛ فإهنا 
رها تنهض بعون هللا بدراسة السرية يف مدارسنا وجامعاتنا، ويظهر أث
 على سلوكيات املتلقني، وهي الثمرة األساس لدراسة السرية النبوية.
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 مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية

 املقدمة 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على البشري النذير 
والسراج املنري، رسول رب العاملني، الرمحة املهداة، والنعمة املسداة، 

حسان حممد بن عبد هللا، وعلى آله وأصحابه أمجعني، ومن تبعهم إب
 إىل يوم الدين.

وبعد: فهذه نبذة يسرية يف موضوعاٍت مهمة ومسائل جليلة يف 
سرية املصطفى عليه الصالة والسالم،متثل املنهج الذي ينبغي أن يُتبع 
ويسلك يف دراسة السرية النبوية وتدريسها حىت تؤيت مثارها، وحنصل 

قف على فوائدها،وندرك مقاصدها، ونعترب بعربها، ونقتدي مبوا
صاحبها عليه الصالة والسالم، ونتأسى أبحواهلا، وذلك أن السرية 
النبوية ليست ضراًب من التاريخ فحسب؛ إمنا هي منهج متميز، وعرب 
متجددة وسلوك يقتفى، فالسرية النبوية متجددة العطاء؛ ألهنا سرية 
الرسول األسوة، واإلمام القدوة الذي ال يصح عمل وال عبادة إال 

سريته معيار تقاس إليه مجيع السري واملواقف واألحداث، ابتباعه، و 
وهي صاحلة لكل زمان، متسعة جلميع القدرات البشرية، وقد مجع هللا 
فيه مجيع الكماالت البشرية حىت يتمكن من االقتداء به مجيع 
املسلمني على خمتلف أزماهنم وأوطاهنم ومواقعهم اإلدارية والسياسية 

 الرتبوية...إخل.واالقتصادية والعلمية و 
والسرية النبوية مادة تربوية وسلوكية ينبغي أن تتلقى، ويتعلمها 
املتعلمون هبذا اهلدف الرتبوي الذي يؤدي إىل تنمية السلوك البشري 

 وتقوميه وفق اهلدي النبوي الثابت يف الكتاب والسنة.
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 مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية

ودارس السرية النبوية حباجة إىل التعرف على املنهج العلمي 
دراستها من حيث املصادر؛ ومنهج التلقي وضرورة الصحيح يف 

التأصيل الشرعي لعلومها، وااللتزام  بنصوص الوحي وفهم السلف 
الصاحل أهل السنة واجلماعة؛ مع الوعي لقضااي العصر ومستجداته، 
مع مراعاة السنن االجتماعية والشرعية واالهتمام هبا حىت جندد يف 

أهم األسس والدعائم يف بناء  دراسة السرية وتدريسها وجنعلها من
 النهضة واحلضارة اإلسالمية املعاصرة.

إن املشكلة الواقعة يف دراسة السرية أهنا جتري على الطريقة 
التقليدية يف سرد احلوادث وحفظ الوقائع دون التنبيه إىل أمهيتها 
الرتبوية السلوكية؛ وأثرها يف تقوية اإلميان وترسيخه؛ ويف بناء اجليل 

 وفق السنن الشرعية واالجتماعية. واألمة
ونظرًا لربوز هذه املشكلة يف مناهجنا الدراسية أحببت أن أسهم 
يف إجياد بعض احللول هلا من خالل مناقشة جمموعة من املسائل 
املتعلقة مبنهج دراسة السرية النبوية اليت ينبغي االهتمام هبا من قبل 

حث لسبع مسائل ذات الدارسني والباحثني ، وقد تعرضت يف هذا الب
 صلة وثيقة مبنهج دراسة السرية النبوية، وسرتاها مفصلة يف البحث.

وأسأل هللا العلي القدير أن ينفع هبا الباحث والسادة القراء 
 واحلمد هلل رب العاملني.
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 مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية

 املسألة األوىل 
 املصادر اليت ُتستقى منها أخبار السرية النبوية ووقائعها

نهج دراسة السرية النبوية؛ ألن حترير هذه املسألة مهمة يف م
املصادر املوثوقة والرجوع إليها مما يساعد على الفهم الصحيح للسرية 
النبوية، خبالف من أتسره املصادر املنحرفة، اليت كتبتها نوابت الضالل 
واالحنراف من أهل األهواء والبدع ليؤيدوا ضالهلم واحنرافهم، واحلديث 

ة النبوية من حيث أنواعها وترتيبها التارخيي هنا ليس عن مصادر السري 
، إمنا هو عن مصادر السرية من حيث التوثيق، ومن حيث (1)

 االجتاهات الفكرية للمصنفني، واليت ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام: 
 مصادر أصلية وموثوقة وهي:  -1

: وهو رأس املصادر وأساسها، وثبوته ابلتواتر القرآن الكرمي -أ
، وعرضه (2)أمر مسلم ال مرية فيه،وحديثه عن السرية كثري القطعي 

منوع، ومنهجه يف عرض األحداث والوقائع يتميز ابلشمول يف حتليل 

                                                

مدددن البددداحثني يف مقددددمات كتدددبهم عدددن مصدددادر السدددرية النبويدددة مثدددل: مصدددطفى  ( حتددددث كثدددري1)
السددددباعي: السددددرية النبويددددة دروس وعددددرب، وأكددددرم ضددددياء العمددددري: السددددرية النبويددددة الصددددحيحة. 
ومهدددي رزق هللا أمحددد: السددرية النبويددة يف ضددوء املصددادر األصددلية. وقددد أفردهددا فدداروق محددادة 

ة النبويدددة وتقوميهدددا. الطبعدددة الثانيدددة، دار الثقافدددة الددددار بكتددداب مسدددتقل بعندددوان: مصدددادر السدددري 
 البيضاء.

صددور مقتبسددة مددن القددرآن الكددر ، يف جملدددين نشددر مطبعددة  ( كتددب حممددد عددزة دروزة: سددرية الرسددول 2)
وبيئتدده قبددل  هددد ، وكددان قددد أصدددر كتددااًب آخددر عددن: عصددر الندديب  1384عيسددى البددال احللدديب سددنة 
، كمدا أعدد الباحدث د.حممدد بدن 1366اآلايت القرآنية، ونشر بدمشق سدنة  البعثة. واعتمد فيه على

بكددر آل عابددد، رسدداليت املاجسددتري والدددكتوراه ابجلامعددة اإلسددالمية بعنددوان: حددديث القددرآن الكددر  عددن 
 ، يف جملدين، نشر دار الغرب اإلسالمي.غزوات الرسول 
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 مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية

احلدث ومعاجلته، ويالحظ األهداف والغاايت،ويركز على اآلاثر 
والنتائج، وينتزع الصورة املوحية من احلدث مث يربزها، غري ملتزم 

لتارخيي؛ ألن القرآن الكر  كتاب هداية بتسلسل احلدث يف سياقه ا
وتربية وأحكام، ال كتاب اتريخ، فهو يهتم ابلقيم واألخالق، ومن 

 مميزات النص القرآين وخصائصه: 
عرض املشاعر  واخلواطر وما جيول يف النفوس حىت جيعلها  -

 مكشوفة كأهنا رأي العني.
من العليم  وذلك ألنه صادر (1)بيان العواقب واملآالت للوقائع  -

اخلبري،والسميع البصري، واحلكيم القدير، الذي أحاط بكل شيء 
 علًما.

 فالنص القرآين يتميز ابلصدق من جهتني: 
 : جهة النقل والثبوت.األوىل
 : من حيث الوصف للواقعة التارخيية.الثانية

فهو يصف الصورة الظاهرة للحدث كما يصف الصورة الباطنة 
عر والنفوس كما يكشف اخلواطر واألمنيات، له، ويوضح أثره يف املشا
 عامل الغيب والشهادة. حيث يستوي يف علمه 

ويلحق هذا املصدر كتب التفسري وأسباب النزول، ففيها كم كثري 
من األخبار املتعلقة ابلسرية النبوية، لكن رواايهتا حباجة إىل نقد ومتييز 

 ملعرفة الصحيح من غريه.
ابألسانيد يف مصنفاهتم  من  ما دونه علماء احلديث -ب 

                                                

 .533-1/467، لسيد قطب ( انظر فصالً ممتًعا حول هذا املعىن يف ظالل القرآن1)
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 أحداث السرية وأخبارها. 
فإن مصنفات احملدثني وما فيها من األخبار والرواايت قد 
خضعت لنقد ومتحيص من علماء اجلرح والتعديل، ونصوا على 
صحيح األخبار وحسنها، وميزوها عن ضعيفها وموضوعها، كما 

اجملهولني والكذابني نصوا على الرواة الثقات العدول، والرواة الضعفاء و 
 مما سهل على الباحثني القدرة على النقد ومعرفة الصحيح من غريه.

ما مجعه علماء السرية ورواهتا األوائل، من أمثال عروة بن  -جد 
هد( وموسى  124هد ( وحممد بن مسلم الزهري )ت  93الزبري )ت 

هد(، وأضراهبم وكذا 151هد( وابن إسحاق )ت 141بن عقبة )ت 
ن يف املصادر التارخيية العامة من احلوادث والرتاجم، وهذا النوع ما دو 

حيتاج إىل نقد ومتييز ملعرفة الصحيح من غريه قبل أن أنخذ الدرس 
 الرتبوي والعربة من احلدث، وقبل االستدالل به على احلكم الشرعي.

واملنهج املتبع يف نقد الرواايت التارخيية هو منهج احملدثني، لكن 
قد ختتلف من رواية إىل أخرى حبسب مضمون الرواية،وما النتيجة 

يتعلق هبا من أحكام، فإذا كانت الرواية متعلقة حبكم شرعي أو أدب 
نبوي، فال بد من اتباع منهج احملدثني وشروطهم يف الرواية الصحيحة 
واحلسنة، أما إذا كانت الرواية  متعلقة أبخبار ليست من هذا النوع  

كانه أو عدد املشاركني فيه أو أمسائهم أو ما كتاريخ احلدث أو  م
يكون  من أخبار التاريخ  واحلضارة فإنه يتساهل يف قبول الرواية حىت 

، وهذا منهج سائغ وطريقة مسلوكة (1)ولو مل  تستجمع شروط القبول
                                                

 .1/39( انظر: أكرم ضياء العمري، السرية النبوية الصحيحة 1)
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حيث يتشدد العلماء يف االستدالل على الفرائض وأحكام احلالل 
 يرفع حكًما أو يضعه من أحاديث واحلرام ويتساهلون يف رواية ما ال

. كما أن نقد املنت هو خطوة (1)الرتغيب والرتهيب والقصص واملواعظ
نقدية بعد نقد السند، وهي مشرتكة بني احملدثني واملؤرخني ويستطيع 

 الباحث إذا أتقنها ومترس هبا متييز الرواايت الصحيحة من غريها.
 املؤلفات بعد عصر الرواية واإلسناد: -2

ن بداية القرن اخلامس اهلجري تقريًبا توقفت الرواية والتحديث م
يف السنة والسرية النبوية ابإلسناد حيث صارت املؤلفات تغفل 
اإلسناد، ويرجع املصنفون إىل الكتب واملؤلفات بداًل من التلقي 

هبا  (2)املباشر من الرواة والشيوخ، وصار اإلسناد إىل الكتب واإلجازة
وظهرت يف تلك  (3)هبذا الطريق، أو بطريق الوجادةوحتمل روايتها 

الفرتة مؤلفات يف السرية النبوية تغفل اإلسناد، وإذا وجد اإلسناد فهو 
إىل املصنفات األوىل  يف عصر الرواية، وهذا النوع من املصادر ينظر 
إليه حبسب اجتاهات مصنفيه الفكرية والعقدية، وكذا حبسب 

اشرتاط الصحة فيما يذكرون أو  مناهجهم يف التصنيف، من حيث
عدم اشرتاطها، وهؤالء تسرب طريقتهم بواسطة املقارنة والنقد الباطين 
 للنصوص، أما إذا أسندوا فينقد اإلسناد حىت مييز الصحيح من غريه.

 واملصادر يف هذا القسم أنواع:
                                                

 .212( اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية ص 1)
 .121( اإلجازة: هي إذن الشيخ لغريه أبن يروي عنه مروايته ومؤلفاته، الباعث احلثيث ص 2)
حف والكتدب مدن غدري مسداع وال إجدازة، املصددر ( الوجادة: هي ما أخذ من العلم بواسطة الص3)

 .128نفسه 
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منها: مصادر كتبها علماء ثقات من أهل السنة واجلماعة وعلى  
االعتقاد، ومنهج التلقي واالستدالل،  من أمثال: طريقة السلف يف 
(، والنووي )ت 597هد( ، وابن اجلوزي )ت 463ابن عبدالرب ) ت 

(، وابن القيم 742هد( والذهيب )ت 728هد(، وابن تيمية )ت 676
هد( 852هد( وابن حجر )ت 774هد(، وابن كثري )ت 751)ت 

يها ويهتم هد( فهذه مصادر يعتمد عل1206وابن عبد الوهاب )ت 
بدراستها مع مالحظة اجتناب  ما قد يقع فيه بعضهم من خطأ إذ ال 

 .عصمة ألحد من اخلطأ، فكل يؤخذ من قوله ويرد إال رسول هللا 
ونوع من املصادر كتبها علماء يغلب عليهم أو تنزعهم اجتاهات 
ونزعات فكرية خمالفة لطريقة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة، 

زيل ، أو شيعي، أو صويف ... ( إخل، وتلك املصنفات ال )اجتاه معت
ختلو من التأويل الفاسد، أو األخبار الضعيفة، أو املكذوبة، وكذا 
احلكاايت، واملنامات، والرؤى وادعاء حاالت وصور وأخبار عن 

وسريته  السرية النبوية يكون مؤداها ومآهلا إخراج شخصية الرسول 
به،  حيث تضفي تلك األخبار املزعومة، عن جمال االقتداء والتأسي 

واحلكاايت واملنامات، على السرية النبوية وصاحبها عليه الصالة 
والسالم هالة من املبالغة والتبجيل الكاذب مما خيرجها عن قدرة البشر 

عملًيا، مما جيعل  وطاقتهم فال يستطيعون التأسي واالقتداء به 
الية، وإشباع روحي، غري جمرد إعجاب، وانبهار ومث حظهم منه 

قابل  للمتابعة والتطبيق الواقعي، وأكثر ما يربز هذا يف الفكر 
الشيعي، والفكر الصويف اللذان يعتمدان شخصيات بديلة عن 
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ويزعمون ألتباعهم أن هلا خصوصية ولديها   شخصية الرسول 
ملا هلا من الوسائل واخلصائص  القدرة على التأسي واالقتداء به 

زة، مثل األئمة عند الشيعة، والسادة واألولياء عند الصوفية، أما املمي
األتباع فدورهم التربك هبؤالء الوسطاء واالعتقاد فيهم ومتابعتهم من 
غري سؤال عن دليل أو برهان، وهذا غاية يف الضالل واإلساءة إىل 

 -وحرمان لألمة من االقتداء والتأسي به كما أمرهم هللا  رسول هللا 
ولذا فإنه ينبغي جتنب تلك املصادر واملراجع خاصة  -نه وتعاىل سبحا

من قبل الدارسني املبتدئني، أما الباحث املتخصص فإنه يستطيع 
االستفادة منها يف اجلوانب اليت أحسنوا فيها،وحيذر من املزالق 

 واألخطاء اليت وقعوا فيها.
 الدراسات املعاصرة عن السرية النبوية: -3

ج بكثري من األفكار واالجتاهات املختلفة، وقد هذا العصر ميو 
أتثر بعضه ببعض بسبب تيسري نقل املعلومات وسهولتها وسرعة 
االتصاالت وتقدم الوسائل اإلعالمية حىت صار العامل يوصف أبنه 

 قرية واحدة.
والدراسات عن السرية النبوية يف هذا العصر كثريٌة، وعلى 

ة كثرية، مثل القومية مستوايت خمتلفة، ومن اجتاهات فكري
واالشرتاكية، والشيوعية، والعقالنية، والعلمانية، ويغلب على كثري منها 
استخدام أسلوب التحليل للنصوص، وهو أسلوب انجح ومفيد يف 
دراسة السرية النبوية إذا كان املؤلف أو الباحث ميلك املرجعية 

ة اليت نزل الشرعية، فيفهم حقيقة اإلسالم ومنهجه الكامل، وفقه اللغ
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هبا القرآن، مع االعتقاد أبنه الدين احلق واملنهج اخلالد الذي ال يقبل  
هللا من أحد سواه، وال يصلح هلذا العامل غريه، وأن له احلاكمية 
واهليمنة على األداين كلها، وهو شامل يف أحكامه لكافة مناحي 

 احلياة وأنشطتها السياسية والفكرية واالقتصادية واالجتماعية.
أما إذا كان الباحث ال يؤمن هبذه املعاين أو تنقصه املعرفة 
الشرعية؛ فإن الغالب أن ال تكون نتائج دراساته صحيحة وإن أتقن 
طرائق املنهجية املعاصرة ، مثل أسلوب التحليل النفسي، والتحليل 

وتصرفاته ليست  االجتماعي، وبيان أثر البيئة؛ ألن شخصية النيب 
نابع، إمنا هو عليه الصالة والسالم مرسل من هللا، انبعة من هذه امل

ويبلغ ما أوحي إليه، ولذا فإنه ال بد يف دراسة السرية النبوية من 
املتعلقة ابلتعبد وإبالغ  مالحظة أثر الوحي والنبوة يف تصرفاته 

الوحي، وال بد أيًضا من فهم مقاصد الشريعة وغاايهتا حىت يكون 
 لها وفًقا لنصوص الوحي ومقاصد الشريعة.تفسري أحداث السرية وحتلي

وهلذا ال نستغرب أن جند يف الدراسات املعاصرة عن السرية النبوية 
أثر االجتاهات الفكرية السائدة، فالقوميون العرب يفسرون حوادث 

، إذ هو يف نظرهم زعيم السرية حسب الفكر القومي عن الرسول 
لواء دولة واحدة جامعة قومي وحد العرب ألول مرة يف التاريخ حتت 

ومستقلة. واالشرتاكيون يفسرون حوادث السرية تفسريًا خيدم منهجهم 
وفكرهم، والشيوعيون يفسرون الغزوات النبوية تفسريًا اقتصاداًي حسب 
نظرهتم للتاريخ البشري وأن الصراع فيه هو على املواد االقتصادية 

القائد واحلاكم   وألجلها، وكذا العلمانيون يفرقون بني شخصية النيب
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وبني شخصيته كنيب وزعيم ديين، ففي األول يتصرف بكونه حاكًما  
من غري النظر إىل النبوة والدين ألهنم يفصلون بني الدين واحلياة. 
وهكذا تسري كل فرقة يف دراستها عن السرية النبوية حسب منهجها 

هذه الفكري، ولذا فإن على الباحث والقارئ املسلم احلذر من مثل 
املؤلفات، ومعرفة اجتاهات الباحثني والكتاب حىت ال ينخدع  
إبحسان بعضهم لطرائق التحليل املنهجي للنصوص، والذي يستخدم 

 وسيلة لتسويغ الفكر املنحرف وتسويقه.
ولكن ليست هذه هي الصورة الوحيدة يف الدراسات املعاصرة 

دة وانفعة، عن السرية النبوية، وإمنا توجد وهلل احلمد دراسات جا
مجعت بني أسلوب التحليل للنصوص، وأسلوب القدامى من العلماء 
يف حشد النصوص وتصحيحها واالستدالل هبا، مع امتالك القدرة 
العلمية واملرجعية الشرعية اليت تالحظ أثر النبوة والوحي، وتدرك 
مقاصد الشريعة وخلودها وتفردها ابملنهج املصلح للحياة البشرية وأنه 

هج غريه يصلح إلنقاذ البشرية وإيصاهلا إىل نيل رضى هللا والفوز ال من
 جبناته.

فعلى سبيل املثال ُأجنز يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
وجامعة أم القرى مبكة املكرمة، وجامعة اإلمام حممد بن سعود 

اليت  -ماجستري ودكتوراه  -ابلرايض عدد وفري من الرسائل اجلامعية 
ت دراسة املغازي والسرااي النبوية دراسة توثيقية ونقدية للنصوص استوف

والرواايت مع الدراسة التحليلية الستنباط الدروس واألحكام والعرب 
 الرتبوية.
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كما أجنز يف مواقع أخرى من اجلامعات العربية واإلسالمية  
دراسات يف السرية النبوية هلا نصيب وافر من العلم الشرعي واألهداف 

بوية، ومثل هذه الدراسات  واألحباث العلمية حنن حباجة إىل الرت 
تنميتها ونشرها بني طالب العلم ، بل والعامة من املسلمني ليستفاد 
منها، فإن السرية النبوية مصدر مهم يف معرفة وسائل الدعوة 
ومناهجها، وما يقع يف بعض الدراسات من نقص أو اجتهادات 

من االستفادة منها ما مل يكن  خاطئة ال ينبغي أن تكون مانعة
صاحب الدراسة متعمًدا خمالفة منهج السلف الصاحل وراغًبا عن 

 طريقتهم.
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 املسألة الثانية
 التأصيل الشرعي ملن له اشتغال بعلوم السرية النبوية

املشتغل بعلوم السرية النبوية ال بد له من دراسة الشريعة من 
جه الكامل، وفقه أحكامه، مصادرها حىت يفهم حقيقة اإلسالم، ومنه

ودراسة منهج االستدالل عند علماء الشريعة، كما جيب عليه االلتزام  
مبصطلحاته الشرعية،وفقه لغته اليت نزل هبا القرآن، واالعتقاد أبنه 
الدين احلق واملنهج اخلالد الذي له احلاكمية واهليمنة على األداين  

 كلها.
لكافة مناحي احلياة  فمن ال يفهم حقيقة اإلسالم ومشوليته

وأنشطتها السياسية واالقتصادية والفكرية واالجتماعية، تكون أغلب 
تفسرياته وحتليالته خاطئة وخمالفة لكثري من قواعد الشريعة وأحكامها، 
والقاعدة املنطقية تقرر أن احلكم على الشيء فرع عن تصوره، فال بد 

وإال وقع  من تصور حقيقة اإلسالم من مصادره تصورًا صحيًحا
 الباحث فيخلط، وقرر نتائج غري صحيحة.

ومما ينبغي االلتزام به املصطلحات الشرعية، فإهنا اليت يتعلق هبا 
الثواب والعقاب، واملدح والذم مثل:مؤمن،مسلم،منافق، كافر، أولياء 
الرمحن، أولياء الشيطان. فالواجب االلتزام ابلتسميات الشرعية، وال 

لناس والدول إىل تقدمي ورجعي، ومييين يعدل عنها يف تقسيم ا
ويساري، ووسط، ودول متقدمة، ودول متأخرة أو انمية، فإن هذا 
خلط يسبب التضليل ومتييع األحكام الشرعية اليت تستلزم احملبة 
والبغض، والوالء والرباء، وترتتب عليها اآلاثر الشرعية واملواقف 
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تب عليها جمرد مدح الصحيحة، أما املصطلحات غري الشرعية فال يرت  
أو ذم يف الشرع، وهذه املصطلحات وافدة من بيئة غري البيئة 
اإلسالمية ومن ثقافة أمم غري األمة اإلسالمية، فال ميكن تطبيقها أو 
استخدامها يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية الختالف املنشأة الفكري 

جعي، وكذا والبيئة والرتاث الثقايف، فالتقدمي يف عرفهم أفضل من الر 
اليساري ابلنسبة لليميين، أما يف الشرعية اإلسالمية فإنه ال ينظر إىل 
جمرد املصطلح والوصف الذي يطلق، وإمنا ينظر إىل موقف من 
يوصف بذلك املصطلح من الشرع والتزامه  بذلك أو عدمه، فرمبا 
يكون الرجعي الذي هو وصف ذم عندهم أفضل وأتقى عند هللا 

ملطهر، فيكون ممدوًحا، وإطالق مثل هذا املصطلح لتمسكه ابلشرع ا
 يكون من ابب التنابز ابأللقاب املنهي عنه شرًعا.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
16 

 

 مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية

 املسألة الثالثة
 تفسري أحداث السرية النبوية

إن تفسري أحداث السرية النبوية واستخالص فوائدها هو مثرة 
دراستها ومقصدها األمسى، وهذه السرية هي سرية نيب ورسول اختاره 

واصطفاه، وهللا أعلم حيث جيعل رسالته، وقد كمله ابلوحي الذي  هللا
 .هو امليزة العظمى واخلصيصة الكربى لرسول هللا 

ولذا فإنه عند تفسري حوادث السرية النبوية ال بد من مالحظة 
، وإن تفسري حوادث السرية النبوية أثر الوحي يف تصرفاته ومواقفه 

الشرعية اليت متكن من ذلك حيمل   من غري امتالك لألدوات والوسائل
كثريًا من املخاطر واحملاذير؛ ألن تفسري احلوادث خيضع يف الغالب 
للفلسفة الفكرية واالجتاهات العقدية عند الدارسني، والتجرد من هذه 

 النوازع غري ممكن لتحكمها يف فكر املرء وقيادته.
قاد واإلنسان ال ينفك عن تصوره واعتقاده إال إذا ترك االعت

خيضع للتصور  -والسرية جزء منه  -ونبذه، وتفسري حوادث التاريخ 
االعتقادي والفكري، فإذا كان الباحث حيمل تصورًا اعتقادايا 
صحيًحا، كانت نتائج دراسته صورة لفكره وفلسفته يف احلياة، وهذا 
األمر يستلزم منا معرفة اجتاهات الباحثني واملؤلفني لنعرف مشارهبم 

مآخذهم االعتقادية، وسنجد أن دراساهتم وأحباثهم صورة الفكرية و 
ألفكارهم وعقائدهم، وهبذا امليزان نرفض نتائج أحباث األوربيني 
واملستشرقني يف السرية النبوية؛  فهم ليسوا أهاًل ألن حيمل عنهم علم 

وال يؤمنون بنبوته ورسالته  السرية احملمدية ما داموا يكفرون مبحمد 
ري صحيح، وكذا جيب رفض الدراسات املتأثرة إال على وجه غ
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أبفكارهم واملعتمدة عليها جيب رفضها حىت ولو كان الباحث مسلًما،  
فقد رفض علماء احلديث النبوي الرواية عن من اشتهر ابألخذ عن 
أهل الكتاب ورواية اإلسرائيليات، وهؤالء أوىل ابلرفض؛ ألهنم 

وأفكار املستشرقني ينقلون لنا  بتحليلهم ألحداث السرية املتأثرة بعقائد
وحيرفون فيها القول  احنرافاهتم مسوغة ابستنتاجات من سرية الرسول 

عن مواضعه، وحياكمون نصوص الوحي حماكمة عقلية غري مهتدية 
ابلشريعة، والعقل وحده ال يستقل بفهم نصوص الوحي. وخاصة يف 

شور، واملالئكة أمور الغيب مثل احلديث عن اجلنة والنار و البعث والن
واجلن، واملعجزات ودالئل النبوة، ومما ينبغي التنبه له يف تفسري  
أحداث السرية النبوية أن ال جنعل الواقع الذي نعيشه مقياًسا، وحناول 
أن نؤول نصوص السرية ووقائعها لتوافقه، فنسوغ للواقع الذي نعيشه 

السرية النبوية،  وجنعله األصل حىت لو كان فيه احنرافًا، ونستدل له من
وهذا األمر حيدث نتيجة للضغوط النفسية والسياسية وروح االهنزام 
أمام العدو واحلضارة املعاصرة املسيطرة، واالنبهار مبنجاهتا املادية، كما 
حيدث لضعف اإلميان بسمو الرسالة احملمدية واستمرارها وعلوها 

 وظهورها على مجيع امللل واألداين.
ى الباحث عدم االنسياق وراء املنطق ولذا فإنه جيب عل

التسويغي، وعليه التحرر من الروح االهنزامية عند حتليل أحداث السرية 
النبوية، وأن يعظم وحيرتم األحكام الشرعية املقررة ويلتزم هبا بكل 

 وضوح مع االعتزاز مبعطياهتا.
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 املسألة الرابعة
 ةضوابط استخراج الدروس والفوائد الرتبوية من السري 

إن استخراج الدروس والعرب واألحكام  من حوادث السرية النبوية 
من أهم أهداف الدراسة هلا وأعظم فوائدها، لكن هذا األمر ال 
يستطيعه كل ابحث أو قارئ للسرية؛ ألنه حيتاج إىل مرجعية شرعية، 
وإىل ضوابط تضبط طريقة االستنتاج،  وابلنظر إىل مناهج االستدالل 

علماء املسلمني فإنه ميكن معرفة ضوابط استخراج واالستنباط عند 
الدروس والفوائد  الرتبوية من خالل طريقتهم يف البحث واالستدالل 

 وفًقا للخطوات التالية:
التأكددددد مددددن صددددحة اعدددددث أو الواقعددددة التار يددددة حدددد  يصدددد   -1

 االستدالل هبا:
وذلك أن جوانب كثرية من السرية النبوية بعد البعثة هي جزء من 
السنة النبوية اليت هي أحد مصادر األحكام الشرعية فال بد من 
التثبت من صحة احلادثة، لذا جند أن العلماء يسلكون يف منهج 
التوثيق ألحداث السرية منهج علماء احلديث النبوي، لكنهم يفرقون 
يف النتيجة بني األحداث والوقائع اليت تبىن عليها أحكام شرعية 

داث اليت ال تؤخذ منها األحكام مثل: واعتقادية، وبني األح
الفضائل، وأخبار احلضارة والعمران، فيتشددون يف األوىل ويتساهلون 
يف النوع الثاين من األخبار، كما روي ذلك عن اإلمام أمحد، وابن 

 ، وأمثاهلم.(1)مهدي، وابن املبارك 
                                                

 .212( اخلطيب البغدادي، املصدر السابق 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
19 

 

 مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية

 
 بذل اجلهد يف مجع األخبار الواردة يف املوضوع الواحد: -2

الطريقة العلمية الصحيحة حيث حييط الباحث جبميع وهذه هي 
األخبار الواردة يف املوضوع، بل جيمع الطرق واأللفاظ لكل نص حىت 
يستطيع أن خيرج حبكم صحيح وتصور واضح، ويعرف املتقدم من 
املتأخر، والعام من اخلاص، واأللفاظ يفسر بعضها بعًضا، وهبذا 

املتعارضة، أو ترجيح أحدمها يتمكن من اجلمع بني النصوص واألخبار 
 على اآلخر على وجه صحيح.

مثال ذلك: لو احتج بعض الباحثني أنه ال جيوز الدعاء على  
ملا قال له بعض الصحابة رضي هللا عنهم ادع  الكفار؛ ألن الرسول 
 .(1)«اللهم اهد ثقيًفا»هللا على ثقيف قال: 

ليهم؛ ألن واحتج آخر أبنه ال جيوز الدعاء للكفار بل يدعي ع
اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم  »قال:  الرسول 

 فكيف العلم ؟ (2)«كسين يوسف
نقول: إن احلديث األول ضعف بعض أهل العلم إسناده، لكن 
ملعناه شاهد من حديث أل هريرة عند مسلم قال: قدم الطفيل 

هللا  وأصحابه فقالوا: اي رسول هللا، إن دوًسا قد كفرت وأبت. فادع
« اللهم اهد دوًسا َوْأِت هبم»عليها، فقيل: هلكت دوس. فقال: 

                                                

، وقدددال: حسدددن صدددحيح 3942( أخرجددده الرتمدددذي يف سدددننه، كتددداب املناقدددب، حدددديث رقدددم: 1)
 غريب.

 : رواية الرتمذي ضعيفة لعنعنة أل الزبري.7قال الشيخ األلباين يف دفاع عن السرية ص 
 .395، وانظر احتجاج البوطي به يف : فقه السرية له ص 3/343أمحد يف املسند وأخرجه 

 ( متفق عليه من حديث أل هريرة.2)
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. وهبذا نلجأ إىل اجلمع بني اخلربين، فيقال:إنه جيوز يف بعض (1)
األحوال الدعاء للكفار الذين ترجى هدايتهم، ومن ال ترجى هدايته 

 مع كثرة أذاه للمسلمني فيدعى عليه.
 معرفة حدود العقل يف نقد األخبار: -3

املنهج النقدي الذي اتبعه العلماء املسلمون يف نقد األحاديث 
واألخبار النبوية يتناول نقد السند ونقد املنت، فلم يكتفوا ابلنقد 
اخلارجي للنص )نقد السند( وإمنا نظروا إىل داخل النص، وقرروا 

 ضوابط يف نقد املتون منها: 
 عرض احلديث على القرآن، وعرض نصوص السنة بعضها على
بعض، وعرض رواايت احلديث الواحد بعضها على بعض حىت تتبني 

 األلفاظ الشاذة واملنكرة واإلدراج والوهم.
كما أن من الضوابط سالمة النص من التناقض،وعدم خمالفته 
للوقائع واملعلومات التارخيية الثابتة، وانتفاء خمالفته لألصول الشرعية ، 

، (2)، وركاكة لفظ احلديثوعدم اشتماله على أمر منكر أو مستحيل
ورغم تطبيقهم ملثل هذه املقاييس الدقيقة إال أهنم حيرتمون النصوص 
الثابتة سنًدا، ويعرفون حدود العقل يف نقد األخبار، ويبتعدون عن 
اجملازفة، فإن يف أمور الشرع ومسائله ما ال يستطيع العقل إدراكه، بل 

إلهلية، وأمور الغيب، هو فوق طاقته، مثل البحث يف كيفية الصفات ا

                                                

 .2524( صحيح مسلم، كتاب الفضائل، حديث رقم: 1)
، وحممددد السددلمي، مددنهج 184-77( انظددر: مسددفر الدددميين، مقدداييس نقددد متددون السددنة، ص 2)

 .68-61نقد الرواايت التارخيية ص 
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ودالل النبوة ومعجزاهتا، وهلذا جيب الوقوف عند النصوص الثابتة  
وعدم معارضتها ابملقوالت العقلية، أو متابعة الفكر املادي 
والفلسفات الوضعية اليت أشاعها املستشرقون ومن أتثر هبم. فقد أنكر 

، وهو شاب يف ابدية بين سعد، بينما بعضهم حادثة شق صدره 
، وقد أفادان راوي احلديث أنس بن (1)اخلرب اثبت يف صحيح مسلم 

بعد اهلجرة، ودخول  مالك رضي هللا عنه والذي خدم رسول هللا 
أنه رأى أثر املخيط يف صدره  -العقد السادس من عمره  الرسول 

 وهذا نص واضح يلغي أي حماولة لتأويل النص والقول أبنه تطهري ،
 معنوي.

 راحل اليت مرت هبا السرية النبوية ونزول التشريع:مالحظة امل -4
من املعروف أن األحكام والتشريعات قد نزلت على مراحل 

انقطع الوحي  وابلتدريج حىت استقرت واكتمل التشريع، وبوفاته 
 وثبتت األحكام، فمثالً حتر  اخلمر جاء على مراحل.

َيْسأَُلوَنَك َعِن : بيان أن فيها إمثًا كبريًا كما قال تعاىل: أوالً 
اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْْثُُهَما َأْكََبُ ِمْن 

، مث يف مرحلة اثنية جاء النهي عن شرهبا قرب [219]البقرة:  نَدْفِعِهَما
ْم ُسَكاَرى اَل تَدْقَربُوا الصَّاَلَة َوَأنْدتُ أوقات الصلوات، كما قال تعاىل: 

، ويف املرحلة الثالثة: جاء [43]النساء:  ... َح َّ تَدْعَلُموا َما تَدُقوُلونَ 
ََي أَيدَُّها الَِّذيَن األمر بتحرميها هنائًيا ويف كل وقت، كما قال تعاىل: 

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل  َآَمُنوا ِإَّنَّ
                                                

 . 261( كتاب اإلميان، حديث رقم: 1)
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، وهذا هو احلكم [90]املائدة:  لشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُدْفِلُحونَ ا
الثابت واملستقر، وهو حتر  اخلمر وأهنا من الكبائر وأم اخلبائث، ومن 
األمثلة اليت قد يطرحها البعض وجيادل فيها: مسألة تغيري املنكر ابليد، 

ر ابليد، ومل يكسر شيًئا من يف العهد املكي مل يغري املنك وأن النيب 
أصنام املشركني يف مكة، وحيث إن الدعوة قد أييت عليها زمان وحالة 
من الضعف تشبه احلالة املكية وهلذا فإنه يرتك تغيري املنكر حبجة 

 مشاهبة احلال للحال.
نقول: إن هذا االستدالل غري صحيح ومعارض لنصوص شرعية، 

فليغريه بيده، فإن مل يستطع من رأى منكم منكًرا : »مثل قوله 
 .(1)«فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

فتغيري املنكر كما نص عليه احلديث هو حبسب القدرة والتمكن 
من التغيري، ونص أهل العلم على ضابط يف ذلك وهو أن ال يرتتب 

، فليست العلة يف ترك (2)على تغيري املنكر املعني منكرًا أعظم منه 
تغيري املنكر ألجل النظر إىل املرحلية ودعوى مشاهبة احلال ابلعهد 
املكي، ولكنها عدم التمكن ،ومن متكن من تغيري املنكر بضابطه 

 الذي ذكره أهل العلم فالواجب عليه القيام بذلك.
وكذلك اجلهاد يف سبيل هللا قد جاء تشريعه على مراحل،واستقر 

وب قتال الكفار كافة ابتداًء احلكم على املرحلة األخرية وهي وج
وطلًبا، ولكن هذا منوط ابلقدرة عليه والتمكن منه، فال جيوز إيقاف 

                                                

 (.78( رواه مسلم، كتاب اإلميان حديث رقم )1)
 (.28/129( انظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى )2)
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اجلهاد وتعطيله بدعوى مشاهبة احلال للعهد املكي الذي كان اجلهاد  
َأملَْ تَدَر ِإىَل الَِّذيَن ِقيَل ََلُْم ُكفُّوا َأْيِدَيُكْم فيه ممنوًعا كما قال تعاىل: 

ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفرِيٌق َوَأِقيُموا ا لصَّاَلَة َوَآُتوا الزََّكاَة فَدَلمَّ
ُهْم َ َْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اَّللَِّ َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوقَاُلوا رَبدََّنا ملَ َكتَدْبَت  ِمندْ

َنا اْلِقَتالَ  بل جيب على املسلمني [77]النساء: اآلية  ...َعَليدْ
د وتكوين القدرة على اجلهاد اليت حيصل هبا النكاية يف العدو االستعدا

 ومحاية املسلمني من شره، وتتحقق هبا أهداف اجلهاد وغاايته.
وهبذا يتضح الفرق بني املرحلية يف التشريع وسري الدعوة يف عهد 

، وبني املرحلية يف اكتساب القدرة واالستعداد للجهاد مبا النيب 
 مث البدء ابملواجهة وتغيري املنكر. يستطاع من عدته، ومن

قددد ا ددذ بعددق املواقددف، وعقددد بعددق  مالحظددة أن الرسددول  -5
 املعاهدات مبوجب ما أوحى هللا إليه:

قد أُمر من هللا ابختاذ  الدارس للسرية النبوية جيد أن الرسول 
أبن مآل هذا سيكون  موقف حمدد يف بعض احلاالت، وقد أعلم 

بعض  يف حني أن ظاهره غري ذلك، مثل: قبوله  خريًا على املسلمني
، (1)الشروط يف صلح احلديبية اليت ظاهرها احليف على املسلمني 
 ولذلك أنكر بعض الصحابة القبول هبا وجاءوا إىل رسول هللا 

مستغربني ومستفسرين، فلما علموا أنه قد أهلم فيها وحًيا من هللا 
ن احلديبية، أن هذا األمر  رضوا، مث حتقق بعد الصلح واالنصراف م

كان فتًحا عظيًما بتقدير هللا عز جل حيث نزلت سورة الفتح ومست 
                                                

 .320-2/316( ابن هشام، السرية النبوية 1)
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صلح احلديبية فتًحا مبيًنا، مث صار األمر أن تنازل املشركون عن 
شرطهم الظامل حيث انقلب ضد مصلحتهم وجاءوا إىل رسول هللا 

 .(1)يطلبون موافقته على ذلك 
لشرط قريش اجلائر وغري املكافئ   وهبذا يتضح أن قبول الرسول 

كان بوحي من هللا، وأن هللا قدر أن مآله إىل خري املسلمني. ولكن 
الذي يوحى إليه، أما وايل أمر املسلمني  هذا خاص برسول هللا 

وخليفتهم فيجب عليه االجتهاد يف مصلحة املسلمني وعدم مهادنة 
مني أو تفريط العدو أو عقد الصلح معهم على شروط فيها ذل للمسل

حبقوقهم وقضاايهم، أو قبول شروط  فيها ضياع دينهم وعقيدهتم كما 
حيدث اآلن يف فلسطني حيث إن من أسس املصاحلة نبذ الدين 
واالحتكام إىل القوانني الوضعية،وقيام نظام علماين حيكم املسلمني يف 

 فلسطني.
ا فددال هندداأ أمددور يف السددرية النبويددة وقددع ًديدددها قدددرًا واتفاقًدد -6

 يقاس عليها: 
مثال ذلك: كون الفرتة املكية ثالث عشرة سنة،وهي فرتة اإلعداد 
والرتبية والصرب على األذى وعدم املواجهة، فال يلتزم ابملدة يف اإلعداد 

هذا خيتلف حبسب  والرتبية، ألهنا ليست شرطًا وال مقصودة وإمنا
 األزمنة واألمكنة واألحوال احمليطة.

طائفة من أصحابه الغرابء  إبنزال النيب  ومثل االستدالل
 والفقراء يف صفة املسجد على مشروعية بناء الزوااي الصوفية.
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وهذا استدالل غري صحيح، والغرابء الذين نزلوا الصفة من  
كانوا من العزاب والفقراء الذين ال يستطيعون تدبري   أصحاب النيب 

ار ضيافة وال نزل، يف أول األمر د سكن هلم، ومل يكن عند النيب 
ولذا كأن إنزاهلم يف املسجد حل ملشكلة ، وتوظيف لكان موجود، 
وبيان لبعض وظائف املسجد، وهم ليسوا منقطعني عن العمل بل 
يعملون إذا تيسر هلم ذلك ويبادرون إىل اخلروج يف السرااي والغزوات، 
ويتعلمون القرآن واألحكام طيلة مكثهم يف املسجد، وجمرد نزوهلم 
الصفة ال يعطيهم فضيلة أو منزلة يتميزون هبا عن بقية الصحابة، 
فليس منقبة ألحدهم أنه نزل يف الصفة كما يقال يف مناقب 
الصحابة: مهاجري، بدري، عقيب، ابيع حتت الشجرة ... إخل، من 

 .املناقب واملشاهد العظيمة مع رسول هللا 
وهبذا يتضح الفرق بني الصفة النبوية ومن نزهلا، وبني الزوااي 

وأنه ال ميكن  (1)الصوفية البدعية املخالفة يف األصل واهلدف والغاية 
االستدالل ابلصفة النبوية على جواز بناء الزوااي الصوفية اليت متثل 

 احنرافًا عن املنهج النبوي يف التعبد والسلوك واجلهد والدعوة.

                                                

لألسددددتاذ صدددداحل الشددددامي  ، وانظددددر حبثًددددا لطيًفددددا56، 44، 11/40( انظددددر: جممددددوع الفتدددداوى 1)
 بعنوان: أهل الصفة بعيًدا عن الوهم واخليال.
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 لة اخلامسةاملسأ
 االهتمام ابلسنن الرابنية وإبرازها

إن هللا سبحانه وتعاىل خلق الكون وما فيه حلكمة وغاية ألنه 
احلكيم اخلبري، وأجراه على سنن وقوانني منها الثابت ومنها املتغري، 
وهو كله خاضع حلكمه ومشيئته النافذة، وهذه السنن تنقسم إىل 

 ثالثة أقسام:
سنة هللا يف تعاقب الليل والنهار والشمس سنن طبيعية، مثل  -1

 والقمر، والرايح ... إخل.
سنن شرعية، متعلقة ابألوامر و النواهي الواردة يف الشريعة  -2

 ومدى االستجابة هلا أو خمالفتها.
سنن اجتماعية، متعلقة بنشوء الدول وقيام احلضارات  -3

 الفكرية.وسقوطها، واجتاهات اجملتمعات السلوكية واالقتصادية و 
والذي يهم الباحث يف السرية النبوية مالحظته هو القسمني 
األخريين من السنن، والسنن الشرعية املتعلقة ابألمر والنهي الرابين، 

 والسنن االجتماعية.
 وسوف نعرض لثالث سنن مهمة يف هذا اجلانب: 

 سنة االبتالء:  -أ
د أوذي وهي سنة جارية وملحوظة يف أحداث السرية النبوية، فق

، وابتلي أصحابه ووقع عليهم بالء عظيم خاصة يف رسول هللا 
املراحل األوىل من الدعوة،فصربوا وصابروا حىت أجناهم هللا ونصرهم، 
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ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوَلمَّا َيَِْتُكْم َمَثُل الَِّذيَن يقول تعاىل:   َأْم َحِسبدْ
ُهُم  تدْ اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوزُْلزُِلوا َح َّ يَدُقوَل َخَلْوا ِمْن قَدْبِلُكْم َمسَّ

 الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه َمَ  َنْصُر اَّللَِّ َأاَل ِإنَّ َنْصَر اَّللَِّ َقرِيبٌ 
 ..[214]البقرة: 

امل * َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَُكوا َأْن يَدُقوُلوا َآَمنَّا ويقول تعاىل: 
يُدْفتَدُنوَن * َوَلَقْد فَدتَدنَّا الَِّذيَن ِمْن قَدْبِلِهْم فَدَليَدْعَلَمنَّ اَّللَُّ الَِّذيَن َوُهْم اَل 

فاالبتالء سنة رابنية   [3-1]العنكبوت: َصَدُقوا َولَيَدْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبيَ 
كما تقرر اآلايت، ويبتلي الصاحلون، بل األنبياء، فعن سعد بن أل 

ت: اي رسول هللا أي الناس أشد بالء ؟ وقاص رضي هللا عنه، قال: قل
األنبياء، ْث األمثل فاألمثل، فيبتلى الرجل على حسب »قال: 

دينه، فما يَبح البالء ابلبعد ح  يرتكه ميشي على األرض ما عليه 
 .(1)«خطيئة

فهكذا جرت سنة هللا يف ابتالء املؤمنني لتمحيصهم ورفع 
ذا االبتالء تربية على درجاهتم، ومتييز الصادق من غريه، ويكون ه

الثبات يف احملن واملواقف الصعبة، بل وحىت يف السراء وإفاضة اخلريات 
والنصر تكون ابتالًء وفتنًة، ليتميز الصادق وامللتزم بدينه ممن تبطره 
نشوة النصر، وتنسيه نعمة السراء فضل هللا عليه، فيتجاوز أمر هللا 

ُلوُكْم اِبلوينساه، قال تعاىل:  َنا تُدْرَجُعونَ َونَدبدْ َنًة َوِإلَيدْ رْيِ ِفتدْ  شَّرِ  َواخلَْ
َسَناِت َوالسَّيِ َئاِت َلَعلَُّهْم ، وقال تعاىل:[35]األنبياء:  َوبَدَلْوََنُهْم اِبعَْ

                                                

، وانظدر: سلسدلة األحاديدث الصدحيحة رقدم: 174، 1/172، وأمحدد 2/64( رواه الرتمدذي 1)
143. 
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. وقد جنح املؤمنون األوائل يف أنواع [168]األعراف: يَدْرِجُعونَ 
لبالء، االبتالءات، وقاموا مبا أوجبه هللا عليهم من الصرب على ا

واملدافعة لألعداء، وبذل األسباب املشروعة يف رفع البالء وعدم 
االستكانة والرضى ابلواقع حىت يسر هللا هلم اخلروج من احملنة كما  
كانت فتنة السراء والنصر بعد اهلجرة إىل املدينة وظهور الدين ميدااًن 
آخر فنجحوا يف اجلميع وهلل احلمد، فتحقق هلم بذلك التمكني يف 
األرض ونشر الدين حىت أظهره هللا على الدين كله،  وكان هذا بعون 
من هللا مث جبهد منهم وعمل، وأخذ ابألسباب املعنوية واملادية املؤدية 
إىل ذلك، فما أحوج املسلمني اليوم وهم جياهبون أعداءهم إىل فقه 

صر هذه السنة الرابنية حىت جيتازوا الفتنة واالبتالء بنجاح، وحيققوا الن
على عدوهم يف الواقع، لكن لن حيصل ذلك حىت تنتصر املبادئ، 
وتستجيب النفوس لداعي احلق، وحتصل عندهم الرغبة واإلرادة 
للنصر، والتمكني للدين الذي قدر هللا أنه سيظهر على الدين كله لو  
كره املشركون، لكن ال بد من جهد وعمل وأخذ ابألسباب وإرادة 

 لرابنية والوعد اإلهلي.قوية حىت تتحقق السنة ا
 سنة املدافعة للباطل وأهله: -ب

إن الصراع بني احلق والباطل سنة رابنية جارية كما قال تعاىل: 
 وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِ  َنِب ٍّ َعُدوًّا ِمَن اْلُمْجِرِمَي وََكَفى ِبَربِ َك َهاِدًَي

ق وأعدل اخللق وجد ، فاألنبياء وهم أكرم اخلل[31]الفرقان:  َوَنِصريًا
 هلم أعداء ومضادون، جيادلون ابلباطل ليدحضوا به احلق.

وقد أمر هللا املؤمنني ابلقيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
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وقتال املشركني حىت يكون الدين كله هلل، وتضعف شوكة الباطل  
وتنكسر، وحىت تكون كلمة هللا هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، 

الَِّذيَن َآَمُنوا يُدَقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َكَفُروا ال تعاىل: ق
يُدَقاتُِلوَن يف َسِبيِل الطَّاُغوِت فَدَقاتُِلوا َأْولَِياَء الشَّْيطَاِن ِإنَّ َكْيَد 

 .[76]النساء:  الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا
ها قبل، إشارة إىل ففي هذه اآلية وآية سورة الفرقان اليت ذكران

ضعف الباطل وأهله إذا قام أهل احلق بواجبهم يف مدافعتهم وقتاهلم، 
وََكَفى ِبَربِ َك َهاِدًَي ألن هللا مع الذين اتقوا، فقوله يف اآلية األوىل: 

إشارة  ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا، ويف اآلية الثانية: َوَنِصريًا
ن الذي يتواله الكفار واملشركون، فإذا كان إىل ضعف كيد الشيطا

، وهذا يعطي املؤمن قوة على (1)وليهم ضعيًفا فهم أضعف وأذل 
العمل مبا أوجبه هللا عليه من مدافعة الباطل وأهله، كما يعطيه ثقة يف 
نصر هللا له،ومن مث يعتز بدينه ويتمسك به، وهذا هو الذي قام به 

د املكي، فقد وقع عليهم االضطهاد الصحابة رضي هللا عنهم، يف العه
الشديد من املشركني يف مكة، ومل يكن مبقدورهم املواجهة العسكرية 
ومل يؤمروا ابجلهاد بعد، وإمنا أمروا ابلصرب والتحمل، فصربوا رضي هللا 
عنهم وحتملوا تلك املرحلة،ولكن مع الصرب والتحمل كانوا يسعون 

اءت اهلجرة األوىل إىل احلبشة، إلزالة هذا الواقع وعدم استمراره، فج
إىل الطائف مث العرض على القبائل يف املواسم، كلها حبث  مث ذهابه 

عن خمرج من ذلك الواقع حىت قيض هللا طائفة من األوس واخلزرج 
                                                

 .152، وتفسري ابن سعدي ص 5/212( انظر: تفسري املنار 1)
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، وأعقب ذلك (1)لقبول دعوة احلق، مث املبايعة على النصرة ليلة العقبة 
االضطهاد ونصرهم هللا اهلجرة إىل املدينة، فخرج املسلمون من 

إبخواهنم يف املدينة عندما قاموا ابألسباب املوجبة لذلك، واملالحُظ أن 
الصحابة حتملوا مرحلة االضطهاد وواجهوها ابلصرب ولكن مع عدم 
االستكانة والرضى ابلواقع، فأخذوا يعملون إلزالة ذلك الواقع حىت 

فهمه  املسلمون متكنوا من رفعه وإزالته، وهو درس ابلغ ينبغي أن ي
اليوم فهم حباجة إىل الصرب ملواجهة الواقع الذي يعيشونه، غري أنه ال 
ينبغي أن يتحول صربهم إىل استكانٍة ورًضا ابلواقع واستسالم له فإن 

 هذا خالف سنة هللا يف املدافعة بني احلق والباطل.
 ُسنة التمكي: -جد 

ل على نشر هذا وهذه السنة حباجة إىل فقه املسلمني هلا، والعم
الفقه بينهم؛ ألنه وسيلتهم يف االنتصار على العدو إذا أخذوا أبسباب 
التمكني والثبات على املنهج الرابين، فالتمكني يف األرض هبة من هللا 

قُِل وفق مشيئته ملن سلك األسباب الشرعية املؤدية إليه، قال تعاىل: 
 َمْن َتَشاُء َوتَدْنزُِع اْلُمْلَك ِمَّْن َتَشاءُ اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُدْؤِت اْلُمْلكَ 

رْيُ ِإنََّك َعَلى ُكلِ  َشْيءٍّ  َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَأ اخلَْ
 .[26]آل عمران:  َقِديرٌ 

 
فالتمكني بيد هللا سبحانه وتعاىل وحتت مشيئته، وقد قضى بعدله 

ألهل طاعته، لكن ال حيصل إال بتحقق  ورمحته أن التمكني الدائم هو
                                                

 اية.( املراد: بيعة العقبة الكربى حيث ابيعوه على النصرة واحلم1)
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َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن شروط والقيام بواجبات، وانتفاء موانع، قال تعاىل:  
َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِعَاِت لََيْسَتْخِلَفندَُّهْم يف اأْلَْرِض َكَما 

ُهُم الَِّذي اْرَتَضى ََلُْم اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَدْبِلِهْم َولَُيَمكِ َننَّ ََلُْم  ِديندَ
ًئا َوَمْن  ُهْم ِمْن بَدْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يَدْعُبُدوَنيِن اَل ُيْشرُِكوَن ِب َشيدْ لَندَّ َولَيُدَبدِ 

 .[55]النور:  َكَفَر بَدْعَد َذِلَك فَأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 
فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات، هم الذين صححوا معتقدهم 

، وطريقة أقاموه على وفق ما جاء يف كتاب هللا وسنة رسوله و 
السلف الصاحل وفهمهم، مث قاموا بعمل الواجبات الشرعية وااللتزام 
هبا، وابتعدوا عن الشرك وتوابعه، هؤالء قد وعدوا من هللا وعًدا ال 
خيلف، أبنه يستخلفهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم من 

م السالم، وميكن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وهو أتباع الرسل عليه
اإلسالم. ومتكني الدين يكون: بتمكينه يف القلوب، وبنشره وتعليمه، 
وبتمكينه من تصريف أمور احلياة واهليمنة عليها، وذلك مبراعاة 
أحكامه وتنفيذها يف الواقع، فإذا فعلوا ذلك فقد اكتسبوا شروط 

الف، وانتفى عنهم اخلوف، مث  التمكني وحصل هلم األمن واالستخ
كرر سبحانه الشرط األساسي يف االستخالف وأكد عليه بقوله: 

ًئا مث قال سبحانه وتعاىل يف اآلية اليت  يَدْعُبُدوَنيِن اَل ُيْشرُِكوَن ِب َشيدْ
َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوَآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم بعدها: 

 .[56]النور:  ونَ تُدْرحَُ 
فهذه هي عدة النصر ومتطلبات التمكني، كما قال جل شأنه: 

 الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم يف اأْلَْرِض َأقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتَدُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا
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ذا . فه[41]احلج:  اِبْلَمْعُروِف َوََنَْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوَّلِلَِّ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ 
هو واجب من مكنه هللا وأعطاه سلطة وقدرة أن يقوم بتنفيذ شرع هللا 
وحراسته ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر حىت يستمر متكني هللا له، 
فإن األمور كلها بيد هللا ويعطيها سبحانه وتعاىل من يستحقها ممن 
قام بعبادته وحده، ونفذ شرعه يف واقع حياته، فالتمكني ليس من 

احلكم وامللك والغلبة وقهر اآلخرين واالستئثار ابلدنيا إمنا هو من  أجل
أجل استخدامه يف اإلصالح والبناء، وحتقيق املنهج الذي ارتضاه هللا 

 لعباده، ودفع الظلم والفساد وحتقيق العدل بني العباد.
وقد حيصل التمكني املؤقت ملن ميتلك أسبابه املادية، لكنه لن 

ا ولن يكون مستمًرا بل تنتابه الشرور واملنغصات، يكون متكيًنا اتما 
ولن يكون فيه األمن احلقيقي وال الربكة يف األرزاق واألوالد قال 

َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوََنُْشُرُه يَدْوَم تعاىل: 
 .[124]طه:  اْلِقَياَمِة َأْعَمى

ء، املدافعة للباطل، التمكني( بينها وهذه السنن الثالث )االبتال
ترابط فإن أهل اإلميان احلق يُبتلون يف أنفسهم وأهليهم، ويعاديهم أهل 
الباطل من املشركني واملنافقني والعصاة، فإذا ثبتوا على احلق ودافعوا 
أهل الباطل وسعوا يف كشفه، وأمروا ابملعروف وهنوا عن املنكر، كتب 

، وأبدهلم بعد خوفهم أمًنا، ومن بعد شدهتم هللا هلم التمكني والنصر
رخاء، وهذه السراء من البالء الذي خيتربون به، فال بد من مراعاة 
حق هللا، وحق عباده، والقيام بذلك يف كل األحوال، يف السراء، ويف 
الضراء، حىت يستمر هلم التمكني والنصر يف الدنيا، ويستحقون اجلزاء 
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هم أعرضوا وأخلوا بشروط التمكني  األخروي يف جنات النعيم وإن 
فإن سنة هللا األخرى تنتظرهم وحتيق هبم، وهي سنة االستبدال عندما 

َوِإْن تَدتَدَولَّْوا َيْستَدْبِدْل تفقد األمة صالحية االستمرار قال تعاىل: 
، واملتأمل يف وقائع [38]حممد:  قَدْوًما َغرْيَُكْم ْثَّ اَل َيُكونُوا َأْمثَاَلُكمْ 

ة النبوية وسري الدعوة يرى التعامل مع هذه السنن والوعي هبا السري 
 واضًحا حىت كتب هللا هلم النصر والتمكني.
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 املسألة السادسة
 معرفة مواضع االقتداء من فعله 

منها ما يفعله حبسب جبلته وطبيعته البشرية  إن أفعال الرسول 
ة والنوم... مثل: القيام والقعود واألكل والشرب، وقضاء احلاج (1)

إخل، فهذه أفعال مباحة مل يقصد هبا التشريع يف أصلها، لكن هلا 
آداب وقواعد عامة يف ممارستها والقيام هبا فهذه اآلداب: يُتأسى به 

 .فيها، ويبتعد عن ما هنى عنه منها 
هبا، مثل:اجلمع بني  وهناك أفعال وأحكام ثبت اختصاصه 

وأبيح له الوصال يف الصيام دون أكثر من أربع نساء، وأنه ال يورث، 
غريه من األمة، ومل حيسن الكتابة وحيرم عليه تعلمها، والكذب عليه 
ليس كالكذب على غريه فإنه يوجب دخول النار، ومن سبه وجب 
قتله رجاًل أو امرأة، والتربك آباثره مثل شعره وثيابه، وتنام عيناه وال 

.. إىل غري ذلك من ينام قلبه، ولذلك ال ينتقض وضوءه ابلنوم .
 .(2)اخلصائص الثابتة واليت ذكرها أهل العلم وأفردها بعضهم مبؤلفات 

فهذه األفعال واألحكام خاصة به وحيرم االقتدادُء والتأسي به 

                                                

( انظدددر عبدددد اللطيدددف  احلسدددن: أصدددول وضدددوابط يف دراسدددة السدددرية النبويدددة، جملدددة البيدددان عددددد: 1)
 هد. 1420، ذو القعدة 147

( للسدديوطي كتدداب كبددري يف ثالثددة جملدددات مسدداه: اخلصددائص الكددربى، لكددن فيدده مددن األحاديددث 2)
الددين األلبداين، وهدو الضعيفة واملوضوعة الشيء الكثري كما قال العالمة احملددث الشديخ انصدر 

شددامل للخصدددائص والدددالئل والفضدددائل؛ لكددن أحسدددن مددا وقفدددت عليدده يف ترتيدددب اخلصدددائص 
واالقتصددار علددى مددا صددح منهددا، مددا ذكددره احلددافظ ابددن كثددري يف آخددر كتابدده: الفصددول يف سددرية 

 ، فراجعه فإنه انفع جداا.الرسول 
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فيها، وقد اهتم أهل العلم ببياهنا؛ حىت ال يغرت اجلاهل إذا وقف عليها  
 واالقتداء. يف أخبار السرية النبوية فيعمل هبا على أصل التأسي

وهناك أفعال بيانية يقصد هبا بيان التشريع مثل: أفعال الصالة، 
وأفعال احلج، فهذه األفعال اتبعة ملا بينه؛ فإن كان الفعل املبني واجًبا،  
كان الفعل املبني له واجًبا، وإن كان الفعل املبني سنة كان الفعل 

باب الواسع يف هو ال املبني له سنة، وهكذا، وهذا النوع من أفعاله 
حىت  االقتداء والتأسي به، والواجب معرفة هذه األنواع من أفعاله 

 حيصل االقتداء والتأسي به على علم وبرهان.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
36 

 

 مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية

 املسألة السابعة
 صدق العاطفة والوفاء حبقوق املصطفى 

عند دراسة السرية وحتليل نصوصها ال يلزم أن هتيمن على 
تة فقط، فتتسم دراسته ابجلفاف، الباحث النظرُة ) األكادميية( البح

إميان  بل ال بد من ظهور صدق العاطفة من غري غلو؛ ألن حبه 
وعقيدة ال ميكن التجرد مها والتخلي عنها حلظة واحدة، والواجب 
على الباحث أن يربز خصيصة النبوة والرسالة وأثرها يف حياته 

لألنبياء  ، يقول الشيخ أبو احلسن الندوي: )القرآن يطلبوتصرفاته 
اإلجالل املنبعث من أعماق القلب والتوقري والتبجيل العميق، واحلب 
العاطفي، وال يكتفي ابلطاعة اجملردة من كل عاطفة وحب وإجالل  
كطاعة الرعية والسوقة للملوك وكثري من قادة اجلنود وزعماء 

 .(1)األحزاب( 
]الفتح:  رُوُه َوتُدَوقِ ُروهُ لِتُدْؤِمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوتُدَعز ِ قال تعاىل: 

بعد اإلميان به وتصديقه، التوقري والتعظيم كما قال  ، فحقه [9
فَالَِّذيَن َآَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتدَّبَدُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل تعاىل: 

ه ، وقد هنى سبحان[157]األعراف:  َمَعُه ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
ََي َأيدَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل وتعاىل عن رفع الصوت فوق صوته فقال: 

تَدْرفَدُعوا َأْصَواَتُكْم فَدْوَق َصْوِت النَِّبِ  َواَل ََتَْهُروا َلُه اِبْلَقْوِل َكَجْهِر 
ًََْبَط َأْعَماُلُكْم َوَأنْدُتْم اَل َتْشُعُروَن * ِإنَّ الَّذِ  يَن بَدْعِضُكْم لِبَدْعقٍّ َأْن 

يَدُغضُّوَن َأْصَواََتُْم ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ ُأولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اَّللَُّ قُدُلوهَبُْم 
                                                

 .95( النبوة واألنبياء يف ضوء القرآن الكر  ص 1)
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هذا هو األدب  [3، 2]احلجرات:  لِلتدَّْقَوى ََلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيمٌ  
حبضرته، ومع شرعه وسنته بعد وفاته،  الواجب مع رسول هللا 

 بع سنته فال تزاحم أو تضاد بغريها.فيعظم أمره وهنيه، وتت
َنُكْم َكُدَعاِء بَدْعِضُكْم وقال تعاىل:  اَل ََتَْعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل بَديدْ

، أي ادعوه بوصف الرسالة والنبوة فقولوا: اي [63]النور:  بَدْعًضا
وإيثاره  رسول هللا، اي نيب هللا. والنصوص يف طلب حب الرسول 

ال يؤمن أحدكم ح  : »لد كثرية منها قوله على النفس واألهل والو 
 .(1)«أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعي

ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان، أن : »وقوله 
، وهذه (2)احلديث « ...يكون هللا ورسوله أحب إليه ِما سوامها 

دعوة إليه وال العاطفة وصدق اإلميان هي الباِعُث على املتابعة هلديه 
 واجلهاد يف سبيل ذلك.

وليس املنهج العلمي منافًيا للحب واإلميان، وإمنا املنهج العلمي 
يدعو إىل العدل واإلنصاف وقول احلق، ومن العدل واإلنصاف وقول 

واحرتامه وحمبته وإظهار ذلك، والعمل ابلشرع  احلق، الوفاء حبقوقه 
، (3)يف البحث وغريه الذي جاء به، والصالة عليه كلما ذكر امسه 

 واتباع سنته والدعوة إليها.
                                                

 .44، وصحيح مسلم رقم : 15صحيح البخاري، كتاب اإلميان حديث رقم: ( 1)
 .43، وصحيح مسلم حديث رقم: 16( صحيح البخاري،كتاب اإلميان حديث رقم: 2)
 ( بسددددبب دعددددوى اتبدددداع املددددنهج العلمددددي احلددددديث جنددددد ابحثًددددا يكتددددب كتددددااًب يف سددددرية الندددديب 3)

صدددف ابلنبدددوة والرسدددالة، مث ال جتدددد يف ويسدددميه: حيددداة حممدددد، هكدددذا ابالسدددم اجملدددرد مدددن أي و 
الكتدداب ذكددًرا للصددالة والسددالم علددى رسددول هللا، ولددو مددرة واحدددة، وقددد ذكددر يف مقدمتدده أنددده 

 يكتب هذا الكتاب على وفق املنهج العلمي احلديث !!
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، كما أن الغلو خالف العدل وتعد على احلق الذي جاء به 
ال تطروين كما أطرت النصارى »وهلذا هنى صراحة عن ذلك بقوله: 

 .(1)«عيسى ابن مرمي، فإَّنا أَن عبد فقولوا عبد هللا ورسوله
ال غلو، وإمنا وفاء فالتوازن هو منهج الوسطية احلق، فال جفاء و 

ابحلق والعدل وفق امليزان الشرعي. ويف أحداث السرية مناذٌج ومواقٌف  
، فكانوا أحرص الناس كثرية من حمبة الصحابة العالية لرسول هللا 

على طاعته، وأسرعهم إليها، وأنشطهم فيها، وأصربهم عليها، وهلم يف 
 .(2)ةذلك القدح املعلى، والنصيب األوفر إىل يوم القيام

منها قصة الصديق رضي هللا عنه ملا ضربه املشركون عندما دافع 
َأتَدْقتُدُلوَن رَُجاًل َأْن يَدُقوَل َرِبِ َ اَّللَُّ َوَقْد وهو يقول:  عن رسول هللا 

فضربوه حىت أغمي  [28]غافر: اآلية  َجاءَُكْم اِبْلبَديِ َناِت ِمْن رَبِ ُكمْ 
؟ به أن قال: ما فعل رسول هللا  عليه، وبعد إفاقته كان أول ما تكلم

فلما أخرب حباله قال: إن هلل علي أن ال أذوق طعاًما وال شرااًب، حىت 
 . (3)آيت رسول اله 

 
رضي هللا عنه ملا أخرجه املشركون إىل  (4)ومنها قصة زيد بن الدثنة

                                                

 .3445( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األنبياء حديث رقم: 1)
 .96اء ص ( أبو احلسن الندوي، النبوة واألنبي2)
( أصدددل القصدددة يف الصدددحيح، انظدددر: البخددداري، كتددداب مناقدددب األنصدددار، ابب مدددا لقدددي النددديب 3)

 .34- 3/33، وانظر البداية والنهاية 3856وأصحابه من املشركني حديث رقم: 
( زيدددد بدددن الدثندددة بفدددتح الددددال وكسدددر املثلثدددة بعددددها ندددون، بعددددها ندددون، ابدددن معاويدددة بدددن عبيدددد 4)

هد بدددًرا وأحدددًدا، وأسددر يف سددرية الرجيدددع، وقتلتدده قدددريش يف التنعدديم هدددو األنصدداري البياضددي شددد
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التنعيم ليقتلوه، وسأله املشركون ننشدك هللا اي زيد، أحتب أن حممًدا  
ن يف مكانك تضرب عنقه، وأنك يف أهلك ؟ قال:وهللا ما عندان اآل

أحب أن حممًدا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وأان 
جالس يف أهلي، فضحكوا., قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس 

 .(1)أحًدا حيب أحًدا كحب أصحاب حممد حممًدا 
قتل زوجها وأخوها  ومنها قصة املرأة األنصارية من بين دينار اليت

وأبوها يف معركة أحد وأبوها يف معركة أحد، فلما نعوا هلا، قالت: ما 
؟ قالوا: خريًا اي أم فالن، هو حبمد هللا كما حتبني، فعل رسول هللا 

قالت: أرونيه حىت أنظر إليه ؟ فأشاروا إليه حىت إذا رأته قالت: كل 
 ، تريد صغرية.(2)مصيبة بعدك جلل 

وأمثاهلا توضح مقدار حب الصحابة رضي هللا فهذه القصص 
، احلب اإلمياين الذي أمر هللا به، والذي يتبعه عنهم لرسول هللا 

 العمل والتأسي وااللتزام ابلشرع الذي جاء به.

                                                                                                     

 .2/604وخبيب بن عدي. اإلصابة 
، وقد ذكره ابدن إسدحاق مدن غدري إسدناد، وانظدر: مغدازي 2/172(  ابن هشام، السرية النبوية 1)

 ، وأصل القصة يف الصحيح، كتاب املغازي، ابب قصة الرجيع.177عروة ص 
 ، وصرح ابن إسحاق ابلتحديث، لكن سنده منقطع.2/99سرية النبوية ( ابن هشام، ال2)
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 اخلامتة
بعد هذه اجلولة يف مسائل من منهج دراسة السرية النبوية يتضح 

ية به، وأن املنهج يتعدى لنا أمهية املنهج يف الدراسة ، وضرورة العنا
ترتيب املسائل العلمية وذكر النصوص إىل التحليل  واستخراج العرب 
والفوائد والتوجيهات الرتبوية، وفق منظور منهجي يسعى إىل ترتيب 
األفكار، وبناء السلوك، وإاثرة االهتمام،وزرع اجلدية والرغبة يف 

دم يف جمال البناء الدراسة والتعلم، وإخراج اجليل من مشكالته، والتق
 احلضاري لألمة املسلمة اليت تقتفي أثر نبيها حممد بن عبد هللا 

 وتعتز لذلك فكرًا وواقًعا.
واحلمد هلل الذي وفق وهدى، وصلى هللا وسلم على حممد وآله 

 وصحبه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
41 

 

 مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية

 املصادر واملراجع 
 هد(: 1420األلباين حممد انصر الدين بن نوح جنايت )ت  -1
النبوية ضد جهاالت البوطي، املكتب  دفاع عن السرية -

 اإلسالمي، بريوت.
 سلسلة األحاديث الصحيحة، املكتب اإلسالمي، بريوت.-
 هد(:256البخاري، حممد بن إمساعيل )ت  -2
 م.1979اجلامع الصحيح، املكتبة اإلسالمية، تركيا، سنة  -
 البوطي، حممد سعيد رمضان:  -3
 هد.1393، 5فقه السرية، دار الفكر، بريوت، ط  -
 هد(: 279الرتمذي، حممد بن عيسى )ت  -4
 سنن الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر، دار إحياء الرتاث العرل. -
 هد(:728ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم احلراين )ت  -5
 ، مكتبة ابن تيمية ابلقاهرة.2جمموع الفتاوى، ط -
 هد(:852ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين )ت -6
ة يف معرفة الصحابة، حتقيق علي حممد البجاوي، دار اإلصاب -

 هنضة مصر.
 هد(:241ابن حنبل، أمحد بن حممد الشيباين )ت  -7
 املسند، دار صادر، بريوت. -
 هد(:463اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن اثبت )ت  -8
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 الكفاية يف علم الرواية، دار الكتب احلديثة ابلقاهرة. -
 هد(.1404ت دروزة، حممد عزة ) -9
 هد. 1366وبيئته قبل البعثة، دمشق،  عصر النيب  -
، صورة مقتبسة من القرآن مكتبة البال احلليب، سرية الرسول  -
 هد.1384مبصر، 
 الدميين، مسفر بن غرم هللا. -10
 هد.1404، 1مقاييس نقد متون السنة، ط -

 هد(.1354رشيد رضا، حممد رشيد بن علي رضا )ت  -11
 م.1972املنار، اهليئة املصرية العامة للكتاب تفسري  -

 (.1376السعدي، عبد الرمحن بن انصر )ت  -12
تيسري الكر  الرمحن يف تفسري الكالم املنان، مؤسسة الرسالة،  -
 هد.1418بريوت، 
 السلمي، حممد بن صامل. -13
منهج نقد الرواايت التارخيية، مكتبة الصديق ابلطائف،  -
 هد.1420
 هد(.1377بن قطب بن إبراهيم )ت سيد  -14
 هد.1400يف ظالل القرآن، دار الشروق القاهرة،  -

 هد(. 1377شاكر، أمحد بن حممد )ت  -15
 ، مكتبة3الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث، ط  -

 حممد علي صبح ابلقاهرة.
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 الشامي ، صاحل بن أمحد .  -16
القلم ، دمشق ، أهل الصفة بعيًدا عن الوهم واخليال، دار  -
 هد. 1412
 آل عابد ، حممد بن بكر .  -17
، دار الغرب اإلسالمي  حديث القرآن عن غزوات الرسول  -

 ، تونس . 
 عبد اللطيف احلسن .  -18
أصول وضوابط يف دراسة السرية النبوية ، مقالة يف جملة البيان  -

هد،  1420، شهر ذو القعدة ، 147اإلسالمي، لندن ، عدد 
 عن املنتدى .  تصدر

 العمري ، أكرم بن ضياء.  -19
السرية النبوية الصحيحة، مكتبة دار العلوم واحلكم ابملدينة ،  -
 هد. 1412
 فاروق محادة:  -20
، دار الثقافة ، الدار  2مصادر السرية النبوية وتقوميها ، ط  -

 هد. 1410البيضاء ، 
 د(. ه751ابن القيم ، حممد بن أل بكر الزرعي )ت  -21
أحكام أهل الذمة ، حتقيق صبحي الصاحل ، دار العلم  -

 هد. 1380للماليني ، بريوت ، 
 هد(. 774ابن كثري ، إمساعيل بن عمر القرشي )ت  -22
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، سنة  3البداية والنهاية، مكتبة دار املعارف ، بريوت ط  -
 م. 1980
 هد(. 261مسلم بن احلجاج القشريي )ت  -23
قيق حممد فؤاد عبد الباقي ، دار صحيح اإلمام مسلم، حت -

 إحياء الرتاث العرل ، مبصر . 
 هد(. 1420الندوي، أبو احلسن علي احلسين )ت  -24
 النبوة واألنبياء يف ضوء القرآن، الدار السعودية للنشر جبدة.  -

 هد(. 218ابن هشام، عبد امللك بن هشام احلمريي )ت  -25
قا ، مطبعة احلليب ، مبصر السرية النبوية ، حتقيق مصطفى الس -
 هد. 1375، سنة 
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 الفهرس

 
 2 ................................................................. ملخص البحث

 3 ......................................................................... املقدمة
 5 ................ املصادر اليت ُتستقى منها أخبار السرية النبوية ووقائعها: املسألة األوىل

 5 ............................................. مصادر أصلية وموثوقة وهي: -1
 8 ....................................... املؤلفات بعد عصر الرواية واإلسناد: -2

 8 ................................................. واملصادر يف هذا القسم أنواع:
 10 ................................... الدراسات املعاصرة عن السرية النبوية: -3

 14 ................. التأصيل الشرعي ملن له اشتغال بعلوم السرية النبوية: املسألة الثانية
 16 ...................................... تفسري أحداث السرية النبوية: املسألة الثالثة
 18 ................ لسريةضوابط استخراج الدروس والفوائد الرتبوية من ا: املسألة الرابعة

 18 ..... التأكد من صحة احلدث أو الواقعة التارخيية حىت يصح االستدالل هبا: -1
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