التوثيق الحديثي لغزوة بدر
د  /مصطفى عمار منال
ابحث ورئيس قسم املخطوطات

يف مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة

تعددد العيةيدد بأحةديدد غددزوار رلددو

البدايدد التوثيةيدد الحديثيدد

لللدديرة اليبوي د حي د تعددود ىلددق الةددر األو  ،عهددد الاددحةب والتددةبعي  ،الددني
جمعوا روايةتهة وم ثم أفردوا لهة كتبة ملدتةل  ،وتدنكر ذدنا الكتدس ألدمةد عددد
م التةبعي كةيوا م أبدرز مد اعتيدق بأحةديد المغدةزي جمعدة وروايد  ،وأذدم
ثالث أئم ذم:
 .1عروة بن الزبير :ت (94هـ)(: )1
عددةلم المدييدد  ،أحدددد اللةهددةد اللدددبع  ،حدد عد عدد أبيددد  ،وعدد

ةلتددد أم

المؤميي عةئشد  ،وأمد ألدمةد بيدر أبدي بكدر  ،وذدو مد رجدة الكتدس اللدت
وكة اةحس ميهج علمي دقيق  ،يعتمد علق التوثيق والتدقيق .
فكة يكتدس كد روايد يلدمعهة  ،ثدم يملدي علدق تالمنتد المرويدةر  ،ثدم
يعةرضددهة لهددم بعددد الكتةب د علددق األا د الددني يل د وا مي د  ،لددنا أاددب قدددوة
يحتنى في كتةب اللير  ،فةلعددا الزذدري  ،وابد ىلدحةو  ،ومولدق بد عةبد ،
وذم أئم ذنا الل .
ويحد اليدوم ن يملدع لعدروة كتةبدة ملددتةال فدي المغدةزي ،لكييدة يجدد مةدتد
مبثوثد فددي روايددةر كثيددرة حوتهددة كتددس الحدددي  ،ويكلددي أ يي ددر مثددةن علددق
نلع مةرواا اإلمةم الب ةري فدي ادحيح عد عدروة فدي كتدةس المغدةزي الدني
يضم تلدعي بةبدة  ،فةدد روى فدي ذدنا األبدواس التلدعي

ملدة وأربعدي حدديثة

( )1اي ر ترجمت في :اب لعد  ، 178/5جمهرة يلس قريش ص ، 262المعرف والتةريخ . 364/1
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ويبدو أ عروة ذو أو م جمد روايدةر عددة فدي المغدةزي  ،وبدي ألدةييدذة
أون  ،ثم مزج متويهة ليؤلف ميهة حدثة كةمال .
أقرت أم المؤميي عةئش رضي
وقد ع

عيهة علق ذنا المديهج ،فةدد روى

ذشةم ب عدروة عد أبيد قدة  :قةلدر لدي عةئشد رضدي
يبلغيي أيع تكتس عيي الحدي

عيهدة  :يدة بيدي ىيد

ثم تعود فتكتبد  ،فةلدر لهدة  :ألدمعهة ميدع علدق

شديد ،ثددم أعددود فألددمع علدق غيددرا  ،فةةلددر  :ذد تلدم فددي المعيددق الفددة ؟
قلر  :ن  .قةلر  :ن بأس بنلع .
 .2موسى بن عقبة  :ت(141هـ)(: )1
التةبعي الجلي مولق آ الزبير ب العوام  ،كة بايرا بةلمغةزي اليبوي  ،ألعلهدة
في مجلد  ،فكة أو م ايعف في نلع .
حد

م احف ابد عبدةس التدي أودعهدة ىيدةا كُ َريْدس مدولق ابد عبدةس.

وأحةديث في الكتس اللت  ،قة عي اب حجر :ثة فةي ىمةم في المغةزي.
كددة مةلددع ىنا قيد لد  :مغددةزي مد يكتددس ؟ قددة  :علدديكم ب د مغةزي مولددق ب د
عةبد  ،فهيد ثةد  ،ويبدددو أ (( مغااي م مى ا قا ) قا

كددة موجددودا ىلددق

الةدر الثددةم  ،وقدد نكددر الدنذبي أيد قدرأا فةددة  :مغدةزي مولددق بد عةبد فددي
مجلد ليس بةلكبير  ،لمعيةذة  ،وغةلبهة احي  ،ومرل جيد .
ولم تالية يل

كةمل م أاد الكتدةس  ،وىيمدة وادلية قمعد مد تهدنيس ابد

قةضددي شددهب (789ذ د ) وا تاددر الكتددةس اب د عبددد البددر (463ذ د ) فددي كتددةس
الدرر في ا تاةر المغةزي واللير  ،وكنا اقتبس مي اب لديد اليدةس ياوادة
في كتةب  :عيو األثر .

( )1اي ر ترجمت في :مبةةر ليل ص ، 267تةريخ الب ةري . 292/7
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 .3محمد بن إسحاق بن يسار(151هـ)

()1

العالمد الحدةف اإل بدةري  ،ادةحس اللديرة اليبويد  ،قدة ابد لددعد :
كة ابد ىلدحةو أو مد جمد مغدةري رلدو

( ولعلد يةادد علدق وجد

انلتةاددةد ) وىن فةددد لددبة عددروة ومولددق بدد عةبدد  ،روى الب ددةري نبدد
فدي

ىلحق تعليةة  ،وروى ل مللم ،وأاحةس اللي األربع  ،قة عي الحةف
التهنيس :ىمةم بةلمغةزي ،ادوو يدلس.

وقدة ابد عدددي  :وقدد فتشددر أحةديثد كثيدرا  ،فلددم أجدد مد أحةديثد مدة
يتهيأ أ يُةم علي بةلضعف  ،وربمة أ مأ  ،أو يهم بةلشيد بعد الشيد .
وىيمة أ ن علي المحدثو أمري :
 -1أي كة يحد ع الجمةع بةلحددي الواحدد ون يلاد كدالم نا مد

كدالم

نا .
 -2واألمر الثةيي نَ َكرا يحيق الةمدة فأشدةر ىلدق مدة فدي لديرة ابد ىلدحةو مد
الواذي م الشعر وم بعض اآلثةر الميةمعد الميكدرا فلدو حدنف ميهدة نلدع
لحلددير  ،وث د عم أحةديث د جم د فددي الاددحةم والملددةييد ممددة يتعلددق بةلمغددةزي
ييبغي أ تضم ىليهة وترتس .
وقددد فعد غةلددس ذددنا اإلمددةم البيهةددي (458ذ د ) فددي كتةب د دنئ د اليبددوة ،
فكة بحق جةمعة للليرة والمغةزي وفق ميهج المحدثي وأذ اللير .
وفدددي ميتادددف الةدددر الثدددةيي الهجدددري بددددأر ت هدددر الكتدددس الجةمعددد
كةلموم د ر  ،ثددم تلتهددة الاددحةم واللددي والمادديلةر  ،وذددي التددي الددتوعبر
مع م أحةدي رلو

 ، فضمر أبوابة كةملد عد مغدةزي رلدو

( )1اي ر ترجمت في  :المعرف والتةريخ  ، 27/2الجرم والتعدي . 191/7
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لك ايتةق ك ىمةم م المايلي مة يةلس شرم في التدأليف  ،ولد أد د فدي
تلةاي شرومهم فهنا يحتةج ىلق وقلةر مويل .
وأذم ذنا الكتس هي الكتب ال ت  :احي الب ةري ،ومللم  ،واللي
األربع  :أبو داوود  ،الترمني  ،اب مةج  ،اليلةئي .
وذنا الكتس اللت لم تغةدر م األحةديد الادحيح ىن اليد زر اليلدير ،
لددنا قددة اإلمددةم اليددووي  :لددم يلددر األاددو ال مل د

الددتثيق اب د مةج د

ىن

اليلير .
وقددة أيضدددة  :ن ي دددرج عددد الكتدددس ال ملدد التدددي ذدددي أادددو اإللدددالم مددد
الاحي ىن اليلير .

وكتمبيدددق عملدددي علدددق التوثيدددق الحدددديثي لغدددزوة بددددر قماااد قسةا ااا
ألحيسيث غ ىة قسة في الكتب ال ت  ،ثم قيةنتهي مع كتيب سالئا النقاىة
للقيه ي الني جم في بي ميهجي أذ الحدي واللير.
نكرر الكتس اللت المىضى)يد التيلي :
 تلمي م ل عمي م أذ بدر في الجةم (أي احي الب ةري ) . المشةورار قب المعرك م األياةر والمهةجري (مللم  ،أبو داود) . ممةردة قةفل أبي للية (مللم) . رواي جةمع ألذم أحدا المعرك وفيهة  :عدد اللريةي ،انلتعداد ،دعةداليبي  قا األلرى وفداؤذم ( .مللم  ،الترمني) .
 بأس المللمي في المعرك وواف مرية قتةلهم ( .الب ةري) . دعةد اليبي  وحةلد قبد المعركد علدق وجد التلادي فدي عددة روايدةر(الب ةري ،أبو داود  ،الترمني) .
 -بعض ألمةد م التبعد م المعرك لاغر لي ( .الب ةري) .
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م بداي المعرك ( .الب ةري  .أبو داود ) .

 -وادددف حدددة المشدددركي و دددوفهم مددد لةدددةد اليبدددي ( أميددد بددد

لدددف

يمونجة)(الب ةري).
 واف شدة الةتدة فدي المعركد وبدأس الملدلمي فيهدة  ،وبيدة حدة قتلدقالمشركي (الب ةري).
 -حةدث قت أبي جه علق وج التلاي

(الب ةري  .مللم ) .

 م قت أبة جه ( .الب ةري  ،مللم  ،أبو داود ) . -الحوار بي أبي جه وذو اري م عبد

بد ملدعود رضدي

عيد

(الب ةري .أبو داود ) .
 واف المبةرزة قب المعرك ( .أبو داود) . دنئ د يبوت د  به بددةرا ع د أمددةك ماددةرع المشددركي قب د المعرك د .(مللم .اليلةئي ) .
 بعدددض ألدددمةد قتلدددق بددددر مددد المشدددركي و مدددةس اليبدددي  لهدددم بعددددالدف (.مللم) .
 ألرى بدر ( .الب ةري  .أبو داود  .الترمني ) .(اللداد  ،الةت  ،يزو آيةر م لورة األيلة  ،الم عليهم ) .
 تلةاي قا اللداد ( .الترمني) . الغيةئم ( .الترمني) . حة ألرى المشركي ( .أبو داود) . مةدار اللداد ( .أبو داود) . نكدددر بعدددض ميدددةز جددديش الملدددلمي فدددي المريدددق ىلدددق بددددر ( .ملدددلم .الترمني  .أبو داود . ) .
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وعيدمة قةرير ذنا الروايةر جميعهة وجدر البيهةدي قدد جمعهاي ىثثقتهاي
جميعي في كتيقه سالئ النقىة  ،ثم أضةف ىليهة مة يكم الحد  ،م لديرة ابد
ىلحةو  ،ثم أفدرد بةبدة أورد فيد لديةو قاد بددر مد مغدةزي مولدق بد عةبد
ووض عيواية لنلع قة في  :فهيهة فيمة قة أذ العلدم أاد المغدةزي  ،وليدأر
علق مة لةم م تلع الةا عمة نكرية ميهة في األ بةر المتلرق .
فجددةد واددف غددزوة بدددر فددي كتةب د جةمعددة بددي ميهجددي أذ د الحدددي وأذدد
اللير  ,لنلع أقو  :ى مايلي الحدي اليبوي وثةوا قدرا مهمدة مد غدزو بددر،
غيدددر أيهدددم عرضدددوذة وفدددق ميدددةذجهم فدددي لدددرد األحةديددد وألدددةييدذة ،ولدددم
يعرضوذة قا متلللل األحدا علق يحو مة فعل مايلو الليرة ،وقد اعتمدد
مايلو الليرة علق تلع األحةدي والتوعبوذة في مؤللةتهم.
ىفي خيتم ىةقتي هذه :

أدعددو ىلددق ىيشددةد قي)ااسة قييناايد تجمااع قااي مااي ىةس فااي كتااب الحااسيث
ىالمغااي م علددق وجدد انلتةاددةد التددةم  ،فةددد يلددر

ليددة فددي ذددنا العاددر

ماةدر وولةئم لم تكد متةحد أللدالفية  ،ووضد ذدنا الةةعددة بعدد نلدع علدق
الشبك العةلمي لتمكي البةحثي لاللتلةدة ميهة في أي وقر ومكة .
ىآخة س)ىاني ث الحمس هلل ةب العيلمي .

