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 تقديم

 

يعد السند والرواية املتصلة من أعظم مفاخر علامء املسلمني، كام أن 

علم اجلرح والتعديل للرواه من أعظم انجازات هذه األمة يف حتري 

 الصدق وأخذه، ونفي الكذب وطرحه.

 :لقد رشع اهلل لألمة التثبت من الرواية، ومعرفة عدالة الراوي فقاىل تعاىل

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿزب

 .[6: احلجرات] ربڦ  ڦ

 ،[2: الطالق]  ربڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کزب وقاىل تعاىل:

 [.59: املائدة] ربەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ زب :تعاىل وقال
رضوان اهلل عليهم فيام ينقل  وتثبت اخللفاء الراشدون والصحابة

 كنَّا إنَّا»:باس إليهم من أخبار أو أحكام، وقال حرب األمة عبد اهلل بن ع

 أبصاُرنا، ابتدرْته - ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رسول قال: يقول رجالا  سمْعنا إذا مرة

 الناس من مل نأخذْ  والذلول؛ الصعب الناس ركب فلامَّ  بآذاننا، إليه وأصَغْينا

 .«نعِرف ما إلَّ 

وفق هذه الضوابط الصارمة تطور علم الرواية يف علوم الرشيعة، 

واألنساب جزءا من التاريخ فقد سار عىل نفس وكانت املغازي النبوية 

 النسق من التطور يف الرواية والضبط.
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وكتب بعض شباب الصحابة رضوان اهلل عليهم بعض املدونات يف 

عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وعبد اهلل بن عباس، وسهل » املغازي مثل:

 .«بن أيب حثمة 

هـ( شغوفاا 59ه املتوىف سنة )لقد كان أنس بن مالك ريض اهلل عن

بالتحديث عن مناقب األنصار ومشاهدهم، وكان حيث عىل كتابة العلم 

 ، وكان يويص أبناءه بأن:«كنا ل نعد علم من ل يكتب علمه علاما » بقوله:

 .«يقّيدوا العلم بالكتاب»

أما جيل التابعني ومن خلفهم فقد أخذت الرواية التارخيية عىل 

أيدهيم بعداا آخر، وبدأ التصنيف عىل احلوادث التارخيية، أو باحلوليات مع 

 العناية باإلسناد.

الفكر التارخيي باملدينة املنورة يف القرنني اهلجريني » إن هذا الكتاب:

بع بشكل ُمسهب تطور الرواية ملؤلفة د. يارس أمحد نور يتت «األول والثاين

التارخيية وتطورها يف املدينة املنورة، مع البحث عن اجلذور التارخيية 

ملجتمع املدينة قبل اإلسالم، موضحاا املؤثرات السياسية، والقتصادية، 

والدينية، والشخصية عىل تشكل وهدف الرواية التارخيية يف املدينة املنورة 

 ين اهلجريني.خالل القرنيني األول والثا

 وعىل حممد نبينا عىل وسلم اهلل وصىل الكتاب، هبذا ينفع أن اهلل أسأل

 .أمجعني وصحبه آله

 املنورة املدينة ودراسات بحوث مركز 
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 قدمةمال

 

 باهلل  ونعوذ ،ونستغفره ونستهديه ،نحمده ونستعينه ،هللحمد ـإن ال

 ومن يضلل  ،من هيده اهلل فال مضل له أعاملنا،وسيئات  أنفسنامن رشور 

 اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا   إالال اله  أن أشهدو ،فال هادي له

 :بعد أما، عبده ورسوله

 عن تساؤٌل يعِّب  ؟تاريخ عند املسلمنيوكيف نشأ علم ال ..امذاـلف

وهذا إشكالية كّبى مل حتظ بعناية الدارسني املحدثني عىل النحو املرجو، 

كثري من جوانب تأريخ التاريخ عند املسلمني، وما حال بيننا وبني فقه األمر 

يرتبط بذلك من قضايا تتعلق باألصول املكونة هلـذا العلم، وما أمل به من 

 تصنيفال أنامط صعيد م عىلأ والرؤى،املناهج  مستوىعىل سواء  ،تطور

إننا » عندما قال: اد الدارسني كان حمق  وهلذا فإن أح ،وصوره التارخيي

نفهم سبب نشأة الكتابة التارخيية عند العرب، لنرى دوافع  إىل أنبحاجة 

كتابة التاريخ واجتاهات املؤرخني، وآرائهم التارخيية، وأسلوهبم يف متحيص 

الكتابة، ونظرهتم إىل أمهية التاريخ ودوره يف احلياة الثقافية  يفو ،الروايات

«العامة احلياةو
(1)

  . 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، 1891( عبد العزيز الدوري: بحث يف نشأة علم التاريخ عند العرب، بريوت، دار املرشق، 1)

 .8ص
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مدينة يف ـوجهـته ِقَبل ال الباحث لكي يويل ىذلك باعثا  لد ضوقد هنـ

هـذا التساؤل عن هـ(، لينقب يف بيئتهـا الثقافية عن إجابة 2و1القرنني )

األوىل التي تشكل من خالل مفرداهتا  البيئة االكبري؛ وذلك لكوهن

الذي  موئلـوال بلعند املسلمني،  ينواة الفكر التارخي الثقافية ومقوماهتا

 احتضن أول ممارسات الكتابة التارخيية لدهيم. 

هـ( كإطار تارخيي لدراسة هذا املوضوع؛ فيعود 2و1أما عن حتديد القرنني )

ومراحل تطوره ونضجه،  ،هذا الفكرنشأة  احلقبةإىل أن املدينة شهدت يف هذه 

اهلجري، نتيجة لعوامل سياسية  الثاينحتى خبت جذوته مع هناية القرن 

إطار ظاهرة عامة شملت العلوم  يفواقتصادية ومذهبية، وقد كان ذلك 

للسخاويمقولة  يفعىل ذلك  الوقوف يمكنواملعارف الدينية األخرى، و
(1)

 

ة، فالعلم كام كان هبا وافرا  زمن الصحابة فأما املدينة دار اهلجر» هـ(:802)ت

زمن التابعني كالفقهاء السبعة، ومن صغار  يفمن القرآن واحلديث والسنن، و

 . «ثم تالشى.. ،التابعني.. ثم تناقص العلم جدا  يف الطبقة التي بعدهم

 ،ال توجد دراسة وافيه سّبت أغوار هذا املوضوعأوجدير بالذكر 

كانت إىل أسلوب  التيهم إال بعض املحاوالت ووقفت عىل أبعاده، الل

وبطريقة الفهارس أشبه ،الرتاجم أقرب
(2)

لذا فام متخض عنها من نتائج  ؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .151، صبن سينااخشت، القاهرة، مكتبة ـاإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ، حتقيق: حممد عثامن ال ( 1)

، اممة بالتاريخ عند العربـبادي: إلاحلميد العلدراسات يف هذا الصدد، دراسة عبداولعل من أبرز  ( 2)

ة علم التاريخ عند العرب، عبد العزيز الدوري: بحث يف نشأو: موارد تاريخ الطّبي، جواد عيلو

  = : التاريخ العريب واملؤرخون،ىالعزيز سامل: التاريخ واملؤرخون العرب، شاكر مصطفعبدو
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ودقة النتائج، وعىل هذا كان  ،عمق الرؤية ىلإافتقرت يف كثري من األحيان 

البد من أن ُيتناول هذا املوضوع من خالل رؤية مغايرة ومنهجية خمتلفة، 

لن تكون  ومن ثم،  هنفس دراسة مسار الدراسات السابقةكي ال تأخذ ال

 بأفضل منها حاال  فيام ستصـل إليه من نتائج. 

وقد واجهت الباحث جمموعة من العقبات واإلشكاالت، إىل أن متكن 

 ويمكن إمجاهلا يف اآليت:  ،صورهتا النهائية يفمن إخراج هذه األطروحة 

بغية  ،الدراسة وضوعم طبيعةلأوال : صعوبة اختيار املنهج املالئم 

من  لعددعىل تفسريات علمية  قوفللو وطلبا   ،ألفضل النتائج إىل الوصول

مازال يكتنفها الغموض، وهلذا ُارتئي أن ُيعالج  التيوالقضايا  االتاإلشك

 املكان مقوماتإطار  يفهذا املوضوع من خالل تناول رأيس يتم إجراؤه 

يف  أثرهاو ،تكوين هذا الفكر يف هاحماولة للكشف عن دور ومفرداته،

 منجزه التارخيي. صياغة

املدينة ي ياملنجز التارخيي وصوره إلخبار أنامط تعددالرغم من عىل ثانيا : 

فام وصل إلينا  ،(، إال أن ُجلها ما زال مفقودا  ـه2و1) قرننييف ال يهاومؤرخ

التنقيب جري  شكلال يتجاوز أصابع اليد الواحدة، والستيعاب هذا امل منها

 املفقودة.نقلته من مرويات عن هذه املؤلفات  اماملصادر ع ونيف بط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممد وحسن: التاريخ عند املسلمني،  يحممد عبدالغنوملغازي األول ومؤلفوها، اهورفتس: = و

ي: حممد أمحد ترحينو عبدالكريم الوايف: منهج البحث يف التاريخ والتدوين التارخيي عند العرب، 

 .املؤرخون والتاريخ عند العرب
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 ،هذا وقد عولنا عىل عدد من املناهج واآلليات إلعداد هذا البحث

 لعل من أمهها:  ،واستيعاب مشكالته

فيام نشب  للفصلقواعده  بعضتفعيل  وتم: «اجلرح والتعديل» منهج

 تارخيية. بعض القضايا ال بشأنمن تضارب وخالف 

التي  ،عن البواعث اخلفية للكشف به اسُتعني وقد: «الرسدية» منهج

 كانت سببا  فيام أصاب بعض الكتابات التارخيية من وضع وتزييف. 

 مدى التطابق  عليه الدراسة لتعرف واعتمدتة: بلاملقا منهج

أو االختالف بني ما ورد من اقتباسات نقلت يف املصادر عن كتب مؤرخي 

من كتب نسبت إىل بعض هؤالء  حديثا   رشة املفقودة، وبني ما نُ املدين

طرق الرواية لبعض هذه  بني بلةهذا املنهج يف املقا ظفكام وُ  ،املؤرخني

 املصنفات التارخيية .

املعرفية  الظواهرعليه الدراسة يف حتليل  اعتمدت: لتحلييلا املنهج

ووصف هـ( 2و1القرنني ) يفحواها الواقع الثقايف باملدينة  التيواملنهجية 

أصول احلديث، ومناهج الكتابة  نظريةمثل:  ،خصائص كل منها وبيان

 ..تالتارخيية، والرتاث اجلاهيل واإلرسائيليا

الباحث  ه: وهو املنهج الذي وضع قواعده وآلية عمل«منهج سزكني »

أجل التنقيب والكشف عن مادة  منالدراسة  اتوسلت هب وقدفؤاد سزكني، 

 ت املفقودة ملؤرخي املدينة يف بطون املصادر املختلفة.املصنفا
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 ادثمة جمموعة من املصادر والدراسات أف أنجتدر اإلشارة إىل  كام

بعض  معاجلةو ،من اإلشكاالت عددحل  يف كبرية، إفادة الباحثمنها 

 من أبرزها:  لموضوع الدراسة، لعباملتصلة  القضايا

 «أمية بنيعهد  يفرسائيليات السيادة العربية والشيعة واإل»كتاب 

ملحمد حسني  «التفسري واحلديث يفاإلرسائيليات » وكتاب ،فلوتن( فان)ـل

 ملحمد  «كتب التفسري يفاإلرسائيليات واملوضوعات » وكتابالذهبي، 

أبو شهبة، فعىل الرغم من عدم تعرض هذه األعامل لدراسة اإلرسائيليات 

ت الدراسة عىل املدلول احلقيقي هلذا عىل نحو خاص، إال أهنا أوقف نةباملدي

الصدر األول من اإلسالم، وهو ما ساعد عىل حتديد املعارف  يفاملصطلح 

 تسنىومن ثم  ،هـ(2و1القرنني ) يفالتي شملها هذا املدلول باملدينة 

تكوين الفكر التارخيي  يفللدراسة الكشف عن حقيقة دور هذه املعارف 

 . احلقبةباملدينة يف تلك 

علم  يفالكفاية »احلديث، ويأيت يف مقدمتها كتاب  حمصطل بكت

البن  «مقدمة علوم احلديث»و ،هـ(311للخطيب البغدادي )ت «الرواية

تصور واضح عن  تكوينمن خالهلا  أمكنوقد  ،(هـ131الصالح )ت

 القرنني  يفأصول احلديث باملدينة  نهجاملقومات واخلصائص املميزة مل

، احلقبةم طبيعة املنهج التارخيي باملدينة يف تلك هـ(، وهو ما أتاح فه2و1)

 وجه الدقة.   عىلوأدواته  قواعدهوحتديد 

البن النديم  «الفهرست» كتاب أبرزها، منولعل  ،كتب الفهارس

تعرف األعامل التارخيية  يفبشكل أسايس  عليه مداعتُ  الذي ،هـ(195ت)
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عليه يف بعض  خذوإن أُ السيام املفقود منها، و ،صنّفها مؤرخو املدينة التي

 ومعبعض املصنفات التارخيية،  ءأسام حتديد يف لدقةإىل ااألحيان افتقاره 

 نمعاجلة هذا اجلانب، يليه م يف هبا عنياستُ  التي صادرامل يفأو يظلذلك 

حيث  ،للسخاوي «ملن ذم التاريخ لتوبيخاإلعالن با» كتابحيث األمهية 

 هذا الشأن. يفمعلومات منه ما فات ابن النديم من  كِملاستُ 

الكشف عن مادة  املصادركثري من ناحية أخرى أمكن من خالل  ومن

إماطة اللثام عن املوضوعات واملجاالت  يفضافية ثرية، اعُتمد عليها 

ولكنها ُفِقدت،  ،عنى مؤرخو املدينة بالتصنيف والتدوين فيها التيالتارخيية 

ولعل من أبرز هذه  الكشف عن بعض مؤرخي املدينة املغمورين، بل

 هذا الشأن : يفاملصادر 

هـ(: وعىل الرغم 251للزبري بن بكار )ت «األخبار املوفقيات»كتاب 

أمد الدراسة بنص غاية يف  فإنهمن كون هذا الكتاب متعلقا  باألدب، 

 األمهية، ُحسم به إشكالية إسهام أبان بن عثامن يف جمال املغازي. 

هذا الكتاب  ىهـ(، وقد حو218للبالذري )ت «فتوح البلدان»كتاب 

األمر أفاد وهذا مصنف الواقدي يف الفتوح،  منمادة ثرية وضافية اقتبسها 

عن  فضال   ،يف تكوين تصور ال بأس به عن منهجه التارخيي يف هذا املصنف

املنشور واملنسوب  «فتوح الشام»االعتامد عىل هذه املادة يف إثبات أن كتاب 

عليه. كام تم الكشف من خالل هذا  مكذوبموضوع و لواقديإىل ا

املصنف عن مادة ثرية لبعض أعامل الواقدي املفقودة، مثل: كتابه عن 
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وضع عمر للدواوين، وكتابه عن رضب الدنانري والدراهم، وكتابه عن 

 بكر باخلالفة يوم السقيفة.  بيعة أيب

 ىلع انطوىهـ(، وقد 210البن سعد )ت «الكّبىالطبقات » بكتا

عن مقدمات نمط اخلطط واآلثار  الكشفأمكن من خالهلا  ،ثرية مادة

عن املصنفات املتعلقة  باملدينة، وكذا نمط الرتاجم والطبقات، فضال  

 نصوصهإغفال فضل  يمكن ال كام ،واألنساب يبموضوع السرية واملغاز

نسب » املفقودوكتابه  «ابن القداح» دينعرفت بالنسابة امل يالت همةامل

 يمرويات الواقد عن مادتهكشفت  ياملصادر الت ىفكام كان أو ،«نصاراأل

مرويات جل كّتاب إىل إضافة  ي،جمال املغاز يفسيام  الو ،ومنهجه التارخيي

بن الزبري، والزهري، وموسى بن عقبة، وعاصم  عروة: مثلباملدينة  ياملغاز

 بن عمر، وابن إسحاق. ا

هذا  احتوىوقد  ،هـ(212تلعمر بن شبة ) «أخبار املدينة» كتاب

 من خالهلا عن نشأة نمط التاريخ املحيل شفكُ  ،الفائدة عظيمةالكتاب مادة 

املدينة املغمورين مثل: عبد  مؤرخي بعض أعامل)املدن( باملدينة من خالل 

باإلضافة إىل ما تضمنه من  ،بن عمران، وأيب غسان حممد بن حييى العزيز

 دمات نمط اخلطط واآلثار باملدينة.مق عنيف الكشف  أفادتمادة ثرية 

 هـ(، وقد قدم أيضا  110للطّبي )ت «تاريخ الرسل وامللوك» كتاب

ابن إسحاق والواقدي املفقودين يف  ن كتايبممادة ثرية وضافية مقتبسة 

ن مصنفات ابن مواملقتبسة  ،جمال الفتوح. وكذا املتعلقة بتاريخ اخللفاء

إضافة إىل املادة الثرية املقتبسة عن  ،دةمعرش، والواقدي املفقو إسحاق، وأيب
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وهو ما أتاح الوقوف عىل الرؤى  ،أعامل معظم كّتاب املغازي املدنيني

 واملناهج التي عول عليها هؤالء املؤرخون يف معاجلة هذه املوضوعات.  

 ،(هـ952البن حجر العسقالين )ت «متييز الصحابة يفاإلصابة » كتاب

خالله  من شفاألمهية كُ  يفا الكتاب، نص غاية وكان أهم ما قدمته مادة هذ

بامدة  كام أمد الدراسة أيضا   توح،الف يف أن ابن إسحاق صنّف كتابا   عن

كتاب »أن  إثبات يف اوقد اعُتمد عليه ي،للواقد «كتاب الردة»ثرية عن 

 . أيضا   يمكذوب عىل الواقد الدارسني يدي بني اآلن املتداول «الردة

لص منه مادة وقد اسُتخ ،هـ(251تللفاكهي) «أخبار مكة» كتاب

صياغة مؤلفه  يفوأسلوبه  يتعرف طبيعة منهج الواقدثرية، تم يف ضوئها 

 .املكرمة عن تاريخ مكة

وقد  ،هـ(811)ت مهوديللس «وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى»كتاب 

 ،املفقودة التي أرخت للمدينة لكتبأمد الدراسة بامدة ضافية عن بعض  ا

 هـ(. 200البن زبالة )ت «أخبار املدينة» بن أمهها كتالعل م

 الدراسة عىل مقدمة ومتهيد ومخسة فصول وخامتة وملحق. وتشتمل

والدراسات  ه،اختيار مسّوغاتأمهية املوضوع  تتناول :املقدمة

منها البحث، والعقبات التي  أفاد يالت املراجعو املصادروأهم  ،السابقة

هذا املوضوع، مع  دراسة يفلتي عول عليها واجهت الباحث، واملناهج ا

 .دراسةبيان اخلطة التي عوجلت من خالهلا موضوعات ال
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الواقع الثقايف باملدينة قبل اإلسالم، ثم أتبعنا  لسامت يعرض :التمهيد

ذلك باحلديث عن مفردات هذا الواقع بعد اإلسالم حتى هناية القرن الثاين 

تشكل من  التيتمل عن البيئة حلصول تصور مك اهلجري، وذلك طلبا  

 خالهلا الفكر التارخيي ومنجزه .

التارخيي  لفكرتكوين ا يفببيان دور العلوم الدينية  ُيعنى الفصل األول:

تعرف ماهية العلوم الدينية باملدينة يف من خالل  ،املنورة باملدينة ومنجزه

، ثم الكشف عن إسـهام كل من القرآن وعلومه، واحلديث املدةتلك 

يف  املنورة باملدينة تارخييوأصوله، والفقه وأدواته يف النهوض بالفكر ال

 هـ(، عىل صعيد املنهج وأنامط الكتابة التارخيية. 2-1القرنني )

التارخيي  الفكرتكوين  يفالرتاث اجلاهيل  أثر يناقش الثاين: الفصل

، وحقيقة امهية الرتاث اجلاهيل وتكوينهـ، فعرضنا من خالله لاملنورة باملدينة

والصحابة من بعده،  ملسو هيلع هللا ىلص ذلك يف فعل الرسول موقف اإلسالم منه ممثال  

ثم مناقشة كيفية هنوضه كجزء من  ا ،تارخيي فكرا   بوصفهوتبع ذلك تقويمه 

 بنية الفكر التارخيي باملدينة، ومظاهر ذلك عىل صعيد املنجز التارخيي.

صطلح خالله حقيقة مدلول م منالدراسة  تأوضح الثالث: الفصل

القرنني  يفضوء الواقع الثقايف باملدينة  يف كوناته، وحتديد م«إلرسائيلياتا»

عالقة كل مكون بالفكر التارخيي باملدينة  يانيف ب الرشوعثم  ،هـ(2و1)

 يف تكوين هذا الفكر ومنجزه. رسائيلياتإسهام اإل حقيقة ملعرفةاملنورة 
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ط الكتابة التارخيية الوقوف عىل أنام يفيتمثل مطلبه  الفصل الرابع:

هـ(، مع حماولة استكشاف أثر 2و1القرنني ) يفأنجزها مؤرخو املدينة  التي

 القواعداملناهج و إبراز مع ،التارخيية عند املسلمني الكتابة يفهذا املنجز 

صياغة هذه األنامط من الكتابة  يفالتي اعتمدها مؤرخو املدينة  العلمية

 التارخيية.

السياسية  العواملبمناقشة مدى تأثري  يعنى الفصل اخلامس:

الفكر التارخيي ومنجزه  يفمذهبية والذاتية، ـواالقتصادية والقبلية وال

 هـ(.2و1يف القرنني )املنورة باملدينة 

 النتائج التي توصلت إليها الدراسة.  همأل عرضت مـة:ـاخلات

فيه أسامء مؤرخي املدينة، وأعامهلم  مبني دولج قوامه :امللحق

 املفقودة. مسواء املنشورة أ ،تارخييةال

 .التوفيق ويل واهلل


