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املدينة  ودراسات  بحوث  ملركز  حمفوظة  والنرش  الطبع  حقوق 
املنورة، وال جيوز طبع أي جزء من الكتاب أو نقله عىل أية هيئة 
دون موافقة كتابية من النارش إال يف حاالت االقتباس املحدودة 

بغرض الدراسة مع وجوب ذكر املصدر.
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تقديم

ت���م���ث���ل ال����س����ي����رة ال���ن���ب���وي���ة أه���م���ي���ة ق����ص����وى ف�����ي وج���������دان ال���م���س���ل���م���ي���ن، ألن����ه����ا ت��ع��د 
ال����ت����ط����ب����ي����ق ال����ح����ق����ي����ق����ي ل�������إس�������ام، ف������ال������رس������ول ملسو هيلع هللا ىلص ه������و ق�����ائ�����د ال����ص����ح����اب����ة رض������������وان ال���ل���ه 
ع������ل������ي������ه������م، ي������وج������ه������ه������م ن������ح������و ال�����������ص�����������واب ال��������م��������واف��������ق ل�����ل�����ت�����ش�����ري�����ع ال��������رب��������ان��������ي ل��������ه��������ذه األم������������ة، 
وكانت اآليات القرآنية تنزل لتوضح المسار الصحيح لمن يعتنق هذا الدين 
ال����ع����ظ����ي����م، ف����أض����ح����ت ب�����ذل�����ك ال�����س�����ي�����رة ال����ن����ب����وي����ة ن������ب������راس������ًا وم�������ن�������ارة ل�����أج�����ي�����ال ال����اح����ق����ة 
ل��م��ع��رف��ة أح�����وال، وج��ه��اد نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص، وص��ح��ب��ه ال���ك���رام رض����وان ال��ل��ه ع��ل��ي��ه��م، في 

سبيل إرساء دعائم دين اإلسام ونشره.

ل���ق���د ع����ال����ج ال�����ق�����رآن ال����ك����ري����م م����ا ي�������ق�������ارب)42( ق���ض���ي���ة رئ���ي���س���ي���ة ي����ن����درج ت��ح��ت��ه��ا 
)322( م�����وض�����ع�����ًا م���خ���ت���ل���ف���ًا م������ن م�����وض�����وع�����ات ال�����س�����ي�����رة وال������م������غ������ازي ف������ي ال����ج����وان����ب 
ال����ع����ق����ائ����دي����ة، واألخ������اق������ي������ة، واالج����ت����م����اع����ي����ة، وال����س����ي����اس����ي����ة، وال����ع����س����ك����ري����ة، وال���م���ال���ي���ة 

وغير ذلك، مما ارتبط بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وأصحابه الذين شاركوا معه.

اه�����ت�����م ال����ص����ح����اب����ة رض������������وان ال�����ل�����ه ع���ل���ي���ه���م ب����س����ي����رة ال�������رس�������ول ملسو هيلع هللا ىلص، وك����������ان ال���ف���خ���ر 
ي���ص���ل ب���ه���م إل�����ى ال���غ���اي���ة، ح��ي��ن��م��ا ي���خ���ب���رون غ���ي���ره���م ب��م��س��ؤول��ي��ات��ه��م وم���ه���ام���ه���م ال��ت��ي 
كانوا يقومون بها خال مسيرة تثبيت دعائم اإلسام، وتوثيق ركائزه، وكان 
أب�����ن�����اؤه�����م ي����ن����ق����ل����ون ع������ن اآلب�����������اء ت����ل����ك ال�����س�����ي�����رة ال�����ع�����ط�����رة، وال�����ف�����خ�����ر ال����ع����ظ����ي����م ب����آب����ائ����ه����م، 

وانجازاتهم مع المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص.
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وب�����دأ ف���ي ال���ق���رن األول ال��ه��ج��ري ت���دوي���ن ب��ع��ض ال����ح����وادث ع���ن س��ي��رة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وحينما أدرك العلماء في القرن الثاني الهجري أهمية تدوين 
ع�������ل�������وم اإلس���������������ام م��������ن ح�������دي�������ث وف��������ق��������ه، وت�����ف�����س�����ي�����ر، ول�������غ�������ة وآداب، وأن��������س��������اب، 
ك���ان���ت ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة ح���اض���رة ب��ي��ن ه����ذه ال��ع��ل��وم وال���م���ع���ارف، ف���ؤل���ف ع��دد 
ك��ب��ي��ر م����ن ال���ك���ت���ب ت���ت���ف���اوت ف����ي أح���ج���ام���ه���ا وأه���م���ي���ت���ه���ا ودق���ت���ه���ا ت���ب���ع���ًا ل���ق���درات 

ومناهج المؤلفين.

وه���ذا ال��ك��ت��اب: »ع��ل��م ال��م��غ��ازي ب��ي��ت ال���رواي���ة وال��ت��دوي��ن ف��ي ال��ق��رن األول 
والثاني للهجرة« لسعادة د. محمد أنور محمد البكري يعرض فيه المراحل 
ال�������ت�������ي م����������رت ب�����ه�����ا ت�����آل�����ي�����ف ال������س������ي������رة ال������ن������ب������وي������ة، وي������ن������اق������ش ب�����ت�����وس�����ع وع��������م��������ق، ال������ب������داي������ات 
 األول���������������ى ف��������ي ال������ت������أل������ي������ف، وم������ن������اه������ج م�����ؤل�����ف�����ي�����ه�����ا، اب���������ت���������داء ب��������ع��������روة ب��������ن ال�������زب�������ي�������ر، وم�������������رورا 
ب������������������ أبان بن عثمان، وشرحبيل بن سعد الخطمي، ومحمد بن شهاب الزهري، 
وع����اص����م ب����ن ع���م���ر ب����ن ق�����ت�����ادة، وع����ب����د ال����ل����ه ب����ن أب�����ي ب���ك���ر األن������ص������اري، وم����وس����ى ب��ن 
ع����ق����ب����ة، وان�����ت�����ه�����اء ب���ش���ي���خ م����ؤل����ف����ي ال����س����ي����رة ال����ن����ب����وي����ة م���ح���م���د ب�����ن إس������ح������اق، وذل��������ك م��ن 
خ���ال س��ب��ر رواي�����ات ه����ؤالء األع�����ام وم��ع��رف��ة م��ن��اه��ج��ه��م، وط����رق ك��ت��اب��ات��ه��م في 

السيرة النبوية. 

أس�����أل ال���ل���ه أن ي��ن��ف��ع ب���ه���ذا ال���ك���ت���اب، وص���ل���ى ال���ل���ه وس���ل���م ع��ل��ى ن��ب��ي��ن��ا م��ح��م��د، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                                 مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة



صحيح البخاريبخ ...
الجامع الصحيح لمسلممس ...
دالئل النبوة للبيهقي هق ...

السيرة النبوية البن هشامهش ...
مغازي الواقديقد ...

تاريخ الطبريطب ...
تقريب التهذيبتق ...

تهذيب الكمالالكمال ...
اسم السريةس ...

اسم الغزوةغ ...

الرموز المستعملة





ص����ح����ي����ح ال������ب������خ������اري، ال�����ج�����ام�����ع ال����ص����ح����ي����ح ل����م����س����ل����م، س��ن��ن الكتب المختارة ...
اب�����������ن م��������اج��������ه، ال������ف������ت������ح ال��������رب��������ان��������ي، م�����ج�����م�����ع ال������������زوائ������������د، ال�����ك�����ن�����ز، 

تاريخ الطبري.
م�����������غ�����������ازي ال����������������واق����������������دي، ال���������س���������ي���������رة الب��������������ن ه�����������ش�����������ام، دالئ������������������ل ال������ن������ب������وة الكتب المضافة ... 

ل����ل����ب����ي����ه����ق����ي، ال�������������درر ف�������ي اخ�����ت�����ص�����ار ال������م������غ������ازي وال������س������ي������ر، ع����ي����ون 
األثر، البداية والنهاية، مغازي الذهبي، تاريخ اإلسام.

كل ما روي عن الصحابة من أقوال وأحوال وتدخل المروية ...
في عصر النبوة، فهو مما تشمله كلمة ))مرويات((.

أصحاب المائة. المكثرون ... 
أصحاب العشرات.المتوسطون ...

أصحاب العشرة - وأصحاب الواحد.المقلون ...
ه���������������و ال��������ت��������ق��������س��������ي��������م ع����������ل����������ى أس�������������������������اس ال���������������س���������������ن، ك�������������ب�������������ار ال��������ص��������ح��������اب��������ة الصنف ... 

وال��������ت��������اب��������ع��������ي��������ن، م������ت������وس������ط������ي ال�������ص�������ح�������اب�������ة وال��������ت��������اب��������ع��������ي��������ن، ص�����غ�����ار 
الصحابة والتابعين.

على أساس الرواية، أو التدوين.الفئة...
على أساس من أسند، ومن لم يسند.

المصطلحات المستعملة
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شيوخ الرجل.المشيخة.. .
تاميذ الرجل.القنوات ...
يعني الطبقة.المسار ...
شيوخ الرجل أيضا.المصار ...

الصحابة أهل المغازي.المرحلة األولى ...
كبار التابعين )عروة، أبان، شرحبيل( ومجموعة أهل المرحلة الثانية ...

الرواية.
ابن شهاب الزهري )تثبيت اإلسناد(المرحلة الثالثة ...

ع���������اص���������م ب����������ن ع�������م�������ر ب����������ن ق������������ت������������ادة، وع��������ب��������دال��������ل��������ه ب����������ن أب��������������ي ب�����ك�����ر. المرحلة الرابعة ...
)امتداد مرحلة اإلسناد(.

موسى بن عقبة )مرحلة التصنيف(.المرحلة الخامسة ...

ابن إسحاق )هيكلة التصنيف(.المرحلة السادسة ...



ال���ح���م���د هلل ال������ذي ج���ع���ل ال�����ف�����ردوس ن���ه���اي���ة ل���ل���ش���ه���داء وال���ص���ال���ح���ي���ن، وال��ج��ن��ة 
دارا للمتقي�����ن وال��ص��اة وال��س��ام ع��ل��ى أش���رف المرسلين س��ي��دن��ا ونبينا محمد 

وعلى آله وصحبه والتابعي������ن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ،

فإن المصادر الثابتة بالنسبة لموضوع السيرة والمغازي، هما:

أوال: ال����������������ق����������������رآن ال������������ك������������ري������������م: ال����������������������ذي س���������ج���������ل ف�������������ي أح����������������������دى م�����������ق�����������اص�����������ده ال��������ج��������ان��������ب 
التاريخي ل��أم��ة اإلس��ام��ي��ة، وك���ان البعد العملي التطبيقي، لفهمه م��ن طريق 
ال���������رس���������ول ملسو هيلع هللا ىلص، ث��������م م��������ن ط����������رق ال�����ص�����ح�����اب�����ة وال�����ت�����اب�����ع�����ي�����ن م��������ن ب������ع������ده������م، ال��������ذي��������ن أظ����ه����ر 
سلوكهم وأنشطتهم االجتماعية على النحو ال���ذي حفظه لنا عنهم التاريخ، 
فجاء مطبوعا بالطابع اإلسامي لفهم النص القرآني ووعيهم للسنة النبوية 
ال��ش��ري��ف��ة، م��ن خ���ال م��ا أظ��ه��رت��ه ل��ن��ا ص��ي��اغ��ة ال��س��ل��وك ال��م��أث��ور ع��ن��ه��م ف��ي ال��س��ي��رة 

التي تركوها لنا.

ث��ان��ي��ا: ال��س��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة: ال��ت��ي ه���ي ال��ف��ه��م ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف وال��ت��وج��ي��ه ال��راش��د 
ال����������ذي ي����ع����ك����س ف������ي م����ن����ط����وق����ه وم����ف����ه����وم����ه ت����رج����م����ة ال�������ق�������رآن ال�����ك�����ري�����م م����ع����ت����ق����دا وخ���ل���ق���ا 
����ح ه�����ذا ق�����ول ع���ائ���ش���ة أم ال���م���ؤم���ن���ي���ن  ع���ن���دم���ا س���ئ���ل���ت ع��ن  وت���ش���ري���ع���ا، ي����وضِّ
خ���ل���ق���ه؟ ق����ال����ت: »ك�������ان خ���ل���ق���ه ال������ق������رآن« م����ن ه���ن���ا ف������ان ال�����ق�����رآن وال���س���ن���ة ال���ن���ب���وي���ة م����ادة 
أس����اس����ي����ة ل���ل���ب���اح���ث ف�����ي م�����وض�����وع ال�������غ�������زوات، ال����ت����ي ه�����ي ج����ان����ب ه������ام م�����ن ج���وان���ب 

بين يدي البحث
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ال��ت��اري��خ اإلس��ام��ي ع��م��وم��ا، وإذا ص��ح ل��ي تسمية ه���ذا ال��ع��ل��م ب���أدب ال��م��غ��ازي، 
ف�����ا أخ����ال����ن����ي ب�����ال�����غ�����ُت، ل����م����ا ع�������رف ع�����ن ص���ان���ع���ه���ا وب���ط���ل���ه���ا األول، ورج������ال������ه ال����ذي����ن 
ت������������أدب������������وا ب������������آداب������������ه وت���������ح���������ّل���������وا ب���������أخ���������اق���������ه، م�������م�������ن ش�����������������ارك م�������ع�������ه ف����������ي ب�������ع�������ض أو ك����������ل ت����ل����ك 
ال����������غ����������زوات وال��������م��������ع��������ارك، م��������ن ش������ه������ام������ة، وأدب، وأخ�����������������اق، وت�����ض�����ح�����ي�����ة، واح��������ت��������رام 
ل����ل����م����ب����ادئ، وال�����ع�����ه�����ود وال�����م�����واث�����ي�����ق، وع���������دم ال���ت���ن���ك���ي���ل وال�������غ�������در، وال�����رح�����م�����ة ب���ال���ط���ف���ل 
والمرأة والشيخ، وكلها معان رسخها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في معاركه ومغازيه، إنه 

بحق أدب المعارك والحروب.

وي�����ك�����ف�����ي ه����������ذه ال�����ص�����ف�����ح�����ات م�������ن ت�������اري�������خ ال�����ب�����ش�����ري�����ة ف�������خ�������را، أن ع����������دد ال�����ش�����ه�����داء 
وال���ق���ت���ل���ى ل���ك���ا ال���ج���ان���ب���ي���ن ف����ي ج��م��ي��ع ب���ع���وث���ه وس�����راي�����اه وم����غ����ازي����ه ل����م ي���ت���ج���اوز ف��ي��م��ا 
رصدت المصادر أكثر من )1100( رجل كان شرف المسلمين فيها تقديم 

)264( شهيدا، و)915( قتيا لخصومهم وأعدائهم.

ولي هنا أن أسأل صفحات التاريخ اإلنساني، كم خسرت البشرية من 
ض���ح���اي���ا، وق���ت���ل���ى، وم����ذاب����ح ج��م��اع��ي��ة ف���ي ال���ق���رن ال���ح���ال���ي؟؟ ول���ي���س ع��ب��ر ال��ت��اري��خ 
اإلنساني ال لسبب وغاية كغاية اإلس��ام، نشر التوحيد، وتحرير العبيد، بل 

لمجرد القهر والظلم واالستعمار واالستعاء.

لقد كانت خسائر الحرب العظمى األولى )5( َمايين، وبلغت خسائر 
الحرب الثانية ما يقرب من )25( مليون قتيل، وبلغت خسائر الثورة البلشفية 
قرابة )30( مليون قتيا، ناهيك عن األسرى، والجرحى والخراب واإلبادة 
والتدمير التي عانت منها البشرية ومازالت تعاني حتى اليوم، وما نتج عنها 

من استعمار وإذالل وحصار ...



15 بين يدي البحث

ف��م��اذا ك��ان��ت إًذا ث��م��ار م��غ��ازي ال��رس��ول ملسو هيلع هللا ىلص؟؟ يكفي ل��ل��ج��واب أن أهمها 
ت���ح���رر اإلن����س����ان م���ن ع���ب���ادة األص����ن����ام واألوث��������ان واألش����خ����اص وال���ط���واغ���ي���ط، إل��ى 

عبادة إله واحد هو رب العالمين.

وماذا كانت ثمار معارك وحروب غير المسلمين؟؟ ال أقول عبر تاريخ 
اإلنسانية الطويل، ولكن خال قرن مازلنا نعيشه، ونحن أهله وشهود عيانه 

ومعاصريه.

إن��ن��ي أش��ع��ر بالفخر واالع���ت���زاز وأن���ا أؤرخ ل��ت��اري��خ ال��م��غ��ازي وم��روي��ات��ه��ا ال 
ل��ش��يء إالّ ألن���ي ع��ش��ت ف��ت��رة ك��ان��ت ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ي أح��ل��ى ح��ل��م ق��ّض��ي��ت��ه ف���ي رح���اب 
��م��ُت م��ن��ه��م أدب ال���ج���وار  أدب ال���م���غ���ازي ع��ش��ت م���ع أص��ح��اب��ه وأص��ح��اب��ه��م ف��ت��ع��لَّ

وأدب الحوار.
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أوال: إشكالية البحث:

ات��ض��ح ل���ي أث���ن���اء ت��دري��س��ي ل���م���ادة ال��س��ي��رة وال���م���غ���ازي ب��ي��ن ع��ام��ي )1400-
1405( وج����ود ص��ل��ة وع���اق���ة ب��ي��ن م��درس��ت��ي ال��ح��دي��ث وال���م���غ���ازي، وأن األم���ر 
ل���ي���س ك���م���ا ك����ن����ُت أظ������ن ب������أن ال����م����غ����ازي ع�����ب�����ارة ع�����ن ت�����اري�����خ ل����ب����ط����والت ط���غ���ى ع��ل��ي��ه��ا 

الخيال.

�������ن ل����������ي م����������ن خ�������������ال اس��������ت��������ع��������راض��������ي ل��������م��������روي��������ات��������ه��������م، ط�������رق�������ه�������ا ال����م����خ����ت����ل����ف����ة  ك�������م�������ا ت�������ب�������يَّ
وم��س��ارات��ه�����������������������������ا ال��م��ت��ع��ددة إل����ى زم����ن ال��ص��ح��اب��ة وف����ق س��اس��ل إس���ن���ادي���ة ي��ع��رف��ه��ا أه��ل 

الحديث، في الج���داول والخرائط المرفقة مع هذا البحث.

ه���������ذه اإلش�����ك�����ال�����ي�����ة ال������ت������ي ك�����ث�����ي�����را م�������ا وق���������ع ال������ت������ض������ارب ح�����ول�����ه�����ا ل���������دى ال����ب����اح����ث����ي����ن، 
الس���ي���م���ا م�����ن ذه������ب م���ن���ه���م إل������ى أن ال����م����غ����ازي ج�������اءت م����ت����أخ����رة إل������ى أواخ���������ر ال���ق���رن 
ال���������ث���������ان���������ي، ف��������رك��������ب ل�������ه�������ا ال����������م����������ؤرخ����������ون األس����������ان����������ي����������د، ل������رف������ع������ه������ا إل�������������ى م�������س�������ت�������وى م��������روي��������ات 
ال�������ح�������دي�������ث، دف�����ع�����ت�����ن�����ي إل�����������ى م������ح������اول������ة ال�����ت�����ث�����ب�����ت وف�������ح�������ص وت������ت������ب������ع م������روي������ات������ه������ا ل����م����ع����رف����ة 
ب��داي��ات��ه��ا ف���ي م��ظ��ان��ه��ا وم���ص���ادره���ا األس���اس���ي���ة، وت��ح��ل��ي��ل م��ع��ط��ي��ات��ه��ا ل��ل��ت��ع��رف على 
ط��ب��ي��ع��ة ال����ع����اق����ة ب��ي��ن��ه��ا وب����ي����ن م�����روي�����ات ال����ح����دي����ث، ال����ت����ي ك����ان����ت أس����اس����ا ل����ه����ا، ح��ت��ى 
انفصلت عنها في بداية النصف الثاني من القرن األول الهجري على أيدي 
بعض كبار التابعين كعروة بن الزبير، وأبان بن عثمان، وشرحبيل بن سعد، 
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ووه���ب ب��ن منبه، وسعيد ب��ن المسيب، وع��ام��ر الشعبي، وال��ق��اس��م ب��ن محمد، 
ونافع مولى ابن عمر وغيرهم.

وإيمانا مني بأن أسلط األضواء على عنصر المغازي الذي يمثل حجما 
ال يستهان ب��ه م��ن المكتبة اإلس��ام��ي��ة وميراثها العظيم، س��أب��رز أث���ره اإليجابي 
ف���ي ت��ث��ب��ي��ت ع��اق��ت��ه م���ع ب��ق��ي��ة ع��ن��اص��ر ال��م��ع��رف��ة اإلس���ام���ي���ة ف���ي م���ص���ادره���ا ال��ي��ق��ي��ن��ي��ة 

القرآن الكريم والسنة المطهرة.

ثانيًا: األسباب التي دعت الختيار هذا الموضوع:

من دافع التجربة المتواضعة التي أشرت إليها تجلت أمامي عدة أسباب 
دعتني الختيار هذا الموضوع أذكر منها ما يأتي:

السبب األول:

إع���ج���اب���ي ب���م���درس���ة ال���ح���دي���ث ودور ال���ص���ح���اب���ة ف����ي ح���ف���ظ ال���س���ن���ة ورواي���ت���ه���ا 
وم���������ا ق������دم������ه ع�����ل�����م�����اء ال�����ح�����دي�����ث م�������ن ع������ل������وم وف�������ن�������ون ش�����ت�����ى ل�����خ�����دم�����ة ال�����س�����ن�����ة ال����م����ط����ه����رة 
ع��ب��ر ال��ع��ص��ور المختلفة وذل����ك ع��ن��دم��ا ك��ن��ت أق����ارن ب��ي��ن ال���رواي���ات المختصرة 
ال����م����وج����ودة ف����ي ك���ت���ب ال���ح���دي���ث وب���ي���ن ال���ن���ص���وص ال���ت���اري���خ���ي���ة ع����ن ال���م���غ���ازي ف��ي 
ك����ت����ب ال�����س�����ي�����رة ال���م���خ���ت���ل���ف���ة خ�����اص�����ة م���ن���ه���ا ال�����ق�����دي�����م ك����س����ي����رة اب��������ن إس�������ح�������اق، وال����س����ي����رة 
النبوية الب��ن هشام، والسيرة في تاريخ الطبري، ومغازي ال��واق��دي، وعيون 
��د ل��دي اقتناع أن هناك  األث���ر، وال���روض األن���ف، وس��ي��رة اب��ن كثير، عندها ت��ولَّ
 ح����ل����ق����ة وص��������ل ب����ي����ن م�����درس�����ت�����ي ال�����ح�����دي�����ث وم�������درس�������ة ال�����س�����ي�����رة وال�������م�������غ�������ازي، ب��ح��ي��ث 
ال ي�����م�����ك�����ن ل��������ه��������ذه ال������ح������ل������ق������ة أن ت������ظ������ل م�������ف�������ق�������ودة ح������ت������ى ال���������ي���������وم ف���������ي ظ���������ل ال�����������دراس�����������ات 

المنهجية المتطورة.
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السبب الثاني:

إم��ك��ان��ي��ة إب����راز دور ال��ص��ح��اب��ة وري��ادت��ه��م ف��ي م��ي��دان ع��ل��م ال��م��غ��ازي وحفظ 
م���روي���ات���ه���ا، ألن ك����ل ال����م����ح����اوالت وال������دراس������ات ال���س���اب���ق���ة ك���ان���ت ت���ب���دأ ب��ال��ح��دي��ث 
والتاريخ من طبقة التابعين وتنّوه بجهودهم التي كان لها الفضل في تدوين 
أخبار السيرة والمغازي من أمثال )عروة بن الزبير، وأبان بن عثمان، ووهب 
ب��ن م��ن��ب��ه، وش��رح��ب��ي��ل ب��ن س��ع��د، واب���ن ش��ه��اب ال���زه���ري، وع��ب��دال��ل��ه ب��ن أب���ي بكر، 
وع����اص����م ب����ن ع���م���ر، وم���ح���م���د ب����ن إس�����ح�����اق(. وال ي��رف��ع��ون��ه��ا إل�����ى ط��ب��ق��ة ال��ص��ح��اب��ة 
ال����ذي����ن ك����ان����وا ال���م���ص���در ال���رئ���ي���س���ي ل��م��ع��ظ��م ه������ذه ال�����م�����روي�����ات، وأن ق�������درا ك���ب���ي���را ق��د 

رصد في كتب األحاديث بأسانيد صحيحة.
السبب الثالث:

إن ج�������ل ت�����ل�����ك ال����������دراس����������ات ال�����س�����اب�����ق�����ة أغ�����ف�����ل�����ت ك�����ث�����ي�����را م�������ن أع������������ام ه���������ذا ال���ع���ل���م 
ورجاالته األوائل، الذين كان لهم دور بارز في وضع حجر األساس لروايته 

وتدوينه وحفظه.
السبب الرابع:

إن����ه آن األوان ألن ت��س��ت��ف��ي��د م���درس���ة ال���ت���اري���خ ع��ل��ى وج����ه ال��ع��م��وم وم���درس���ة 
ال����س����ي����رة وال�����م�����غ�����ازي ع����ل����ى وج�������ه ال����خ����ص����وص م�����ن ج�����ه�����ود م�����درس�����ة ال����ح����دي����ث وم����ا 

مته من فنون في ميدان علومه المختلفة. قدَّ
السبب الخامس:

إن ال���رأي ال��ق��ائ��ل ب��ع��دم ال��رج��وع إل��ى أخ��ب��ار ال��س��ي��رة وال��م��غ��ازي واالع��ت��م��اد 
ع��ل��ي��ه��ا ق����ول غ��ي��ر ص��ح��ي��ح وغ���ي���ر م��ن��ط��ق��ي ألن ف��ي��ه إغ���ف���اال ل���م���ادة ت��اري��خ��ي��ة عظيمة 
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في محتواها وفي معناها وفيها العبر والدروس التي يمكن أن تستقى منها، 
السيما وأنها تتعلق بسيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وفي سيرته العبرة والدرس في شتى 

نواحي الحياة اإلنسانية.
السبب السادس:

إن ال��م��ح��دث��ي��ن وال��م��ؤرخ��ي��ن م��ت��ف��ق��ون ع��ل��ى أن ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة ه���ي تجسيد 
حي للتاريخ اإلسامي في عصر النبوة من الناحية العملية، ألن كل حوادثها 
ارتبطت بشخص النبي ملسو هيلع هللا ىلص من حيث )النسب، والمولد والعشيرة، والنشأة، 
وال��������ب��������ي��������ئ��������ة، وب������������داي������������ة ال������������وح������������ي، وال����������������دع����������������وة، وت�������ح�������م�������ل األذى، وم������������راح������������ل ال�����������دع�����������وة، 
وال����ه����ج����رت����ان إل�������ى ال����ح����ب����ش����ة، وال�����ه�����ج�����رة إل�������ى ال����م����دي����ن����ة، وم������راح������ل ت����أس����ي����س ال����دول����ة 
فيها، وال��ص��راع م��ع اليهود والمنافقين، والجهاد وال��غ��زوات، وال��ع��اق��ات مع 

األصدقاء، والخصوم واألعداء(.

إن واقعنا اليوم أكثر من ذي قبل يحّتم علينا أن ال نغفل تلك األخبار أو 
نغض الطرف عنها بسبب دعوة ه مغرضة ال تقوم على أساس علمي منهجي 
صحيح، بدعوى أن تلك األخبار لم ترو بالسند المتصل إلى الصحابة وإلى 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص. لقد ضمت السيرة مادة تاريخية عظيمة يمكن أن تشكل موسوعة 
ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا )م���وس���وع���ة ال���س���ي���رة وال���م���غ���ازي( ل���و ج��م��ع��ت ف���ي س��ف��ر واح�����د يضم 

صحاح األخبار.
السبب السابع:

م�����ب�����ال�����غ�����ة ب�����ع�����ض ال����م����س����ت����ش����رق����ي����ن ل����ل����ت����ش����ك����ي����ك ف��������ي س������ي������رة ال���������رس���������ول ملسو هيلع هللا ىلص ب���ح���ي���ث 
أجهدوا أنفسهم بالتشبث بكل ما هو ضعيف وشاذ وطرحوا خلف ظهورهم 
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كل ما هو متواتر وصحيح، »حتى بلغ بهم أنهم أث���اروا الشك حتى في اسم 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ولو تمكنوا ألثاروا الشك حتى في وجوده«.

والحقيقة أنني ل��م أقصد ف��ي ه��ذه ال��دراس��ة أن أف��نّ��د آراء المستشرقين أو 
أرّد ع���ل���ي���ه���م، إن����م����ا أردت وص������ل ال���ح���ل���ق���ات ب���ي���ن م�����راح�����ل ه������ذا ال���ع���م���ل وال���ت���ع���رف 
ع�����ل�����ى أج�����ي�����ال�����ه ال����م����خ����ت����ل����ف����ة، وك������ي������ف ان�����ت�����ق�����ل م�������ن ط����ب����ق����ة إل���������ى أخ�������������رى، ألض�����ع�����ه�����ا أم�������ام 

المحدثين والمؤرخين والمستشرقين على السواء، ألعرف رأيهم فيها.

فبالنسبة للمحدثين هي قريبة من منهجهم في كثير من ُأُسسها وفروعها 
وهي بالنسبة للمؤرخين محاولة جديدة، قربت فيها المدرسة التاريخية من 
ال���م���درس���ة ال��ح��دي��ث��ي��ة، وه����ي ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��س��ت��ش��رق��ي��ن ط��ري��ق��ة ج���دي���دة ج��م��ع��ُت فيها 
ب�����ي�����ن ال����م����ن����ه����ج����ي����ن اإلس���������ام���������ي وال�������ح�������دي�������ث ف��������ي ب�����ع�����ض رك������ائ������زه������م������ا ل�����ت�����وض�����ي�����ح ك���ي���ف���ي���ة 
ان����ت����ق����ال م������روي������ات ال����م����غ����ازي ع���ب���ر ال����م����راح����ل ال���م���خ���ت���ل���ف���ة واألج������ي������ال ال���م���ت���ع���اق���ب���ة ع��ب��ر 
مسارات وقنوات صحيحة ووفق طرق التحمل التي يوثق بها ويطمأن إليها.

ثالثا: أهم الصعوبات التي واجهتني في هذا التأليف:

كانت الصعوبات كثيرة ومتنوعة، وذلك ألن المغازي ذات صلة كبيرة 
ب��ال��ح��دي��ث م��ن ج��ه��ة وب��ال��ق��رآن م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ث��م ألن م��وض��وع��ات��ه��ا أدرج���ت 
ض���م���ن م����ؤل����ف����ات ال����س����ي����رة ال���ن���ب���وي���ة وه������ي ك���ث���ي���رة وم����ت����ن����وع����ة، ث�����م ل���ت���وظ���ي���ف���ي أك����ث����ر م��ن 
منهج في ه��ذه ال��دراس��ة، لكن يمكنني أن ألخص بعض ه��ذه الصعوبات في 

الموضوعات اآلتية:
أوال: دقة الموضوع:

ي���ب���دو ل��ل��ك��ث��ي��ري��ن أن ال���ب���ح���ث وال�����دراس�����ة ف����ي ق���ض���اي���ا ال���س���ي���رة وال����م����غ����ازي أم���ر 
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ق������د ان����ت����ه����ى وال ي����م����ك����ن ل����ل����م����ؤل����ف أن ي�����أت�����ي ب�����ج�����دي�����د، ذل��������ك الن أم������ره������ا ق������د اس���ت���ق���ر 
ح���س���ب ه�����ذا ال�������رأي م���ن���ذ ال����ق����رن ال���ث���ان���ي ل���ل���ه���ج���رة، ول���م���ا ل���ه���ا م����ن م��ص��ن��ف��ات ك��ب��رى 
ي���ع���ت���م���د ع���ل���ي���ه���ا ل����ي����س ف����ح����س����ب ف������ي ت������اري������خ ال�����س�����ي�����رة وال������م������غ������ازي ب������ل ل����ك����ون����ه����ا ت��م��ث��ل 
البدايات األولى للتاريخ اإلسامي المدّون، وكونها أقدم ما كتب في تاريخ 
ال����ح����ض����ارة اإلس����ام����ي����ة ع���ل���ى م���س���ت���وى ال���ت���ص���ن���ي���ف، ول����ه����ذا ذه������ب ال���ب���ع���ض إل������ى أن 
كل المحاوالت بعد ابن إسحاق، والواقدي، وابن سعد، ومحاوالت أهل 
الحديث من بعدهم كأبي داود، واإلمام البخاري، واإلمام مسلم، ال يجدي 
ب����ع����ده����م، أي ع����م����ل وال ي����ق����ف أم����ام����ه����م أي ج����ه����د، ف����ق����د ح����ف����ظ����وا ت����راث����ه����ا وم����ادت����ه����ا 
ف������ي م���ص���ن���ف���ات���ه���م، ف���ك���ي���ف إذا أض����ي����ف����ت إل����ي����ه����ا ج�����ه�����ود األج�������ي�������ال م������ن ب����ع����ده����م م��م��ن 
صها أو ش��رح��ه��ا، أو اخ��ت��ص��ره��ا ك��اب��ن ع��ب��دال��ب��ر ف��ي ال����درر، واب���ن ع��س��اك��ر في  لخَّ
تاريخه، والسهيلي في ال��روض األن��ف، واب��ن األثير في الكامل في التاريخ، 
وسليمان بن موسى الكاعي في االكتفاء، وابن سيد الناس في عيون األثر، 
وال�����ذه�����ب�����ي ف�����ي ال�����ت�����اري�����خ ال����ك����ب����ي����ر، وال����ك����ت����ب����ي ف�����ي ع�����ي�����ون ال������ت������واري������خ، واب���������ن ك���ث���ي���ر ف��ي 
البداية والنهاية، والقسطاني في المواهب اللدنية، والديار بكري في تاريخ 
الخميس، وكيف يكون األمر إذا تطرقت أيضا إلى المؤلفات الصغرى التي 

جاوزت المئات، وقد تستوعب عمل معجم خاص بها.

إن ك�����ل ه�������ذه ال����ح����ق����ائ����ق ت���ج���ع���ل ال������ق������ارئ ي���ش���ع���ر ألول وه�����ل�����ة أن ال����ب����ح����ث ف��ي 
السيرة ه��و م��ن ب��اب تحصيل ال��ح��اص��ل، لكن العكس ه��و الصحيح، فالسيرة 
وم��وض��وع��ات��ه��ا م���ازال���ت ب��ح��اج��ة إل���ى ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���دراس���ة وال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ق��ي��ق، 
وال��ت��م��ح��ي��ص وال��ن��ق��د وال��ت��ح��ل��ي��ل، وه���ذه حقيقة طالعنا ب��ه��ا ال��ق��رن ال��ع��ش��رون من 
خال دراسات الكثير من المحدثين الذين تناولوا موضوعاتها من جوانب 
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ج��دي��دة، فألقوا أض���واء كاشفة، حلَّلوا بها موضوعات السيرة وال��م��غ��ازي من 
زواي�����ا ج���دي���دة، وف���ق م��ن��اه��ج ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��ح��دي��ث، ف��ط��ال��ع��ون��ا ب��أب��ح��اث في 

غاية األهمية، شملت بعض جوانبها وموضوعاتها المتعددة.

ففي الجانب العسكري، أبرز محمود شيت خطاب »الرسول القائد«، 
وم���ح���م�������د ف���������رج »ال���ع���ب�������ق���ري���ة ال��ع��س�����ك��ري��ة ف����ي غ�����������زوات ال����رس���������ول«، وم���ح���م���ود أح��م�����د 

عواد »الجيش والقتال في صدر اإلسالم«.

وفي الجانب السياسي كتب محمد رواس قلعة جي »التفسير السياسي 
للسيرة النبوية«.

أم�������ا ف����ق����ه ال����س����ي����رة ف����ق����د أب���������دع ف����ي����ه م���ح���م���د ال������غ������زال������ي، وم����ح����م����د س���ع���ي���د رم����ض����ان 
البوطي. وإذا أخ�ذنا الج�انب التح�ليلي فا ننسى كت�ابات عماد الدين خلي�ل 
»دراس�ة في السيرة« ومنتجمري وات في »محمد في مكة والمدينة« وغيرهما 

من البحوث الكثيرة التي ال يتسع الوقت لذكرها أو حتى اإلشارة إليها.

ه������ذه ب���ع���ض ال���ح���ق���ائ���ق ال����ت����ي ج���ع���ل���ت ال����م����وض����وع س���ه���ا ل���ك���ن���ه م���م���ت���ن���ع���ا، ألن 
ال�����ب�����ح�����ث ف�����ي�����ه الب���������د أن ي������أت������ي ب�����ج�����دي�����د وأن ي����ث����م����ر ع�������ن أش�������ي�������اء م���خ���ت���ل���ف���ة ت�����م�����ام�����ا ع���م���ا 
ع�������ه�������دن�������اه، الس������ي������م������ا ف��������ي ظ��������ل ت�������ط�������ور ال������ع������ل������وم وال������م������ن������اه������ج ال����م����خ����ت����ل����ف����ة ف��������ي ال����ب����ح����ث 
ال�����ع�����ل�����م�����ي، وأي�������ض�������ا ف�������ي ظ�������ل اإلش������ك������ال������ي������ات ال�����م�����ع�����اص�����رة ال�����م�����ط�����روح�����ة وال����م����وج����ه����ة 

بالذات نحو السيرة والمغازي.
ثانيا: ضرورة اإللمام بموضوعات المغازي في القرآن:

ق����ل����ت ف�����ي ال�����ب�����داي�����ة إن ه�������ذه ال�������دراس�������ة ت����رت����ك����ز أس�����اس�����ا ع����ل����ى ال������ق������رآن ك���م���ص���در 
م����ن م����ص����ادره����ا، وذل������ك ن���ظ���را ألن ال����ق����رآن ال���ك���ري���م ق����د ت��ض��م��ن ال��ك��ث��ي��ر م����ن أخ���ب���ار 
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ال���م���غ���ازي وب���ع���ض ال���س���راي���ا ب���اإلي���ج���از أح���ي���ان���ا وب��ال��ت��ف��ص��ي��ل أح���ي���ان���ا أخ������رى، ول��ه��ذا 
ك��ان م��ن ال��ض��روري ال��رج��وع إليه لمعرفة ك��ل م��ا ل��ه عاقة بموضوع المغازي 
م��ن أج���ل ح��ص��ره وج��م��ع��ه، وم���ن ث���ّم ال��ت��ع��رف ع��ل��ى أق����وال المفسرين المختلفة 
ل���ت���ح���دي���د آي��������ات ال�����م�����غ�����ازي اب������ت������داء ون����ه����اي����ة ل����ل����وق����وف ع����ل����ى ب����ع����ض ال���ت���ف���اص���ي���ل ال���ت���ي 

تفيد البحث وتثريه.
ثالثا: ضرورة التعرف على أكبر قدر من كتب السيرة والمغازي القديمة:

ك���ان ال��وق��وف ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذه ال��ك��ت��ب وال��م��ص��ادر ال��ق��دي��م��ة خ��اص��ة ال��ت��ي لم 
تشتهر بين ال��ن��اس رغ��م أهميتها أم��ر ف��ي غاية األهمية، فمغازي اب��ن سعد في 
طبقاته ومغازي البيهقي في دالئله، ومغازي ابن عسكر في تاريخه، ومغازي 
ال��ك��اع��ي ف���ي االك���ت���ف���اء، وم���غ���ازي ال��ذه��ب��ي ف���ي ت���اري���خ اإلس������ام، ت��ض��م��ن��ت م���ادة 
عظيمة ال يمكن إغفالها أو عدم الرجوع إليها، وهذا في حد ذاته أمر يتطلب 
ج���ه���دا ووق���ت���ا إض���اف���ي���ان، وذل�����ك ك���ي ي��ت��س��ن��ى م��ع��رف��ة اإلط������ار ال��م��ش��ت��رك ف��ي��م��ا بينها 
ج��م��ي��ع��ا م����ن ح���ي���ث ال�����م�����ادة ك����ّم����ا وك���ي���ف���ا، وم���ق���ارن���ت���ه���ا ب���م���ا ورد ف����ي ك���ت���ب ال���ح���دي���ث 
وكتب السيرة الرئيسية خاصة سيرة ابن إسحاق، ومغازي الواقدي، وسيرة 
ابن هشام، ثم معرفة حجم كل تلك المادة هنا وهناك إلى ما رواه الصحابة 
والتابعين م��ن م��روي��ات حسب ال��ج��دول المرفق ف��ي ه��ذه ال��دراس��ة للتأكد من 

أن المادة كانت مصادرها ومنابعها واحدة.
رابعا: متابعة نشاط المؤتمرات الخاصة بالسيرة والسنة:

طالعنا القرن الخامس عشر بجهود كبرى للمحافظة على السنة ومنها 
ت��راث السيرة والمغازي التي نالت قسطا كبيرا من هذه الجهود، خاصة من 
خال مؤتمرات السيرة النبوية التي انعقدت في القاهرة، وباكستان، وقطر، 
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وما انبثق عنها من دراسات وبحوث حول قضاياها وموضوعاتها المختلفة، 
م��م��ا أك���د وي��ؤك��د أن��ه��ا م��ا زال���ت ق��اب��ل��ة ل��ل��دراس��ة وال��ب��ح��ث وال��ن��ظ��ر، ول��ه��ذا وج��ب 
االط��اع على آخر هذه البحوث، حتى ال يكون هذا التأليف ُمكررًا لتأليف 

آخر مشابه له.
خامسا: استخدام أكثر من منهج في لهذا التأليف:

إن خ��ل��ف��ي��ت��ي ف����ي أس���اس���ه���ا ت���اري���خ���ي���ة وك�����ل دراس����ت����ي ال���س���اب���ق���ة اع���ت���م���َدت ع��ل��ى 
ال����م����ن����ه����ج ال�����ت�����اري�����خ�����ي ال����ب����ح����ت ال���������ذي ي����رت����ك����ز ع����ل����ى ال����م����ن����ه����ج  االس����������ت����������ردادي، ال������ذي 
ي��غ��ط��ي ال���ع���ل���وم ال���ت���اري���خ���ي���ة واألخ����اق����ي����ة، وال�����ت�����راث وال����ح����ض����ارة، ورغ������م أن�����ه س��ب��ق 
لي أن اعتمدت المنهج الجدلي في أطروحة الماجستير، إال أني لم أتجاوز 
ذلك، ولهذا عمدت في هذه الدراسة إلى تبني أكثر من منهج ألن الموضوع 
ن������ف������س������ه ي�����ق�����ت�����ض�����ي ذل����������������ك، ف������ل������ق������د ع��������ول��������ت ع�������ل�������ى م������ن������ه������ج ال�������م�������س�������ح ك��������ث��������ي��������را، ث����������م ال����م����ن����ه����ج 
االس�����ت�����ق�����رائ�����ي، ث�����م ال���م���ن���ه���ج ال���ت���ح���ل���ي���ل���ي، وح����ص����ل����ت ب���ف���ض���ل ذل�������ك ع����ل����ى ن����ت����ائ����ج ف��ي 
غ�����اي�����ة األه����م����ي����ة ت�����ع�����رض ع����ل����ى ه�������ذا ال����ن����ح����و ألول م�������رة ف������ي م����ث����ل دراس������������ات ال���س���ي���رة 
والمغازي، كما جمعت بين المنهج اإلسامي والمنهج الحديث في بعض 

جوانب دراسة السند والمتن.
سادسا: تطوير بعض الجداول والخرائط:

دع����ا اس���ت���خ���دام أك���ث���ر م���ن م��ن��ه��ج، وخ���اص���ة اإلح���ص���ائ���ي وال���م���س���ح ت���وف���ر ق��در 
ال يستهان به من المعلومات والنتائج المفيدة، والتي تتطلَّب تطوير العديد 
م�����ن ال�������ج�������داول وال�����ب�����ي�����ان�����ات، وع����م����ل ال�����خ�����رائ�����ط ال����ت����ي م�������رت ب����م����راح����ل ك����ث����ي����رة ح��ت��ى 
أصبحت معقولة ومفهومة ل��ل��ق��ارئ، فعلى سبيل المثال م��ر ج���دول م��روي��ات 
ال��ص��ح��اب��ة ب��أك��ث��ر م���ن س��ب��ع م���راح���ل ح��ت��ى أص��ب��ح ف���ي ش��ك��ل��ه ال��ن��ه��ائ��ي وم����ر ج���دول 
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مرويات التابعين بخمس مراحل حتى أصبح في شكله النهائي أيضا، وكل 
ذل�����������ك اس������ت������غ������رق وق�������ت�������ا وج��������ه��������دا إض�������اف�������ي�������ان ع������ل������ى ح�������س�������اب ال��������وق��������ت ال������م������ح������دد ل����ه����ذه 
األط�����روح�����ة، ك���م���ا أن���ن���ي اس���ت���ع���ن���ت، ب���ال���ح���اس���ب اآلل������ي ألول م�����رة إلخ�������راج ب��ع��ض 

هذه الجداول وهذا فضل من اهلل أوفق إليه.

سابعا: كثرة المتطلبات لتحقيق التقارب بين مدرستي الحديث والتاريخ:

ك�������ان ل����ف����ك����رة ت����ق����ري����ب م������درس������ة ال�����ت�����اري�����خ م������ن م������درس������ة ال����ح����دي����ث أع������ب������اء ك���ث���ي���رة 
ل������م أك��������ن أت������ص������ور ح���ج���م���ه���ا ال���ح���ق���ي���ق���ي ف������ي ب������داي������ة األم�����������ر، وك���������ان ك������ل ظ����ن����ي أن ه����ذا 
التقريب سيعتمد على دراسة وحصر هذه المرويات من كتب الحديث التي 
خ���ص���ص���ت ك���ت���ب���ا ل����ل����م����غ����ازي ف����ي����ه����ا، ول�������م أدر أن األم��������ر ب����ه����ذه ال����ص����ع����وب����ة إال ع���ن���دم���ا 
ان�����ت�����ه�����ي�����ت م�������ن ع�����م�����ل�����ي�����ات ال������م������س������ح، ح�����ي�����ث وج������������دت ن����ف����س����ي أم������������ام م����ت����ط����ل����ب����ات ك����ث����ي����رة 
ت����ق����ت����رح����ه����ا م������درس������ة ال�����ح�����دي�����ث وت����ع����ت����ب����ره����ا ش�����رط�����ا أس�����اس�����ي�����ا ل����م����ن ي�����رغ�����ب أن ي���ط���رق 
بابها ويدخل في عالمها الواسع، المتشعب المحكم األطراف، المتنوع في 
العلوم والمعارف، ولهذا كان علّي أن أقف وقتا طويا ألتعرف الماما بشتى 
علوم الحديث، وفنونه، ورجاله، وكتبه، ومصنفاته، وتاريخه، ومناهجه كي 
أوظف بعض هذه األسس لصالح مدرسة التاريخ، التي أنتمي إليها، والتي 
أردت أن تستفيد أساسا من جهود مدرسة الحديث وما خلفته من إنجازات 
ع���ظ���ي���م���ة ف������ي ش����ت����ى ال����م����ي����ادي����ن ال������م������ذك������ورة ح����ت����ى ي���م���ك���ن ل������ي أن أدع���������ي أن�����ن�����ي ج��ئ��ت 

بشيء جديد في هذه الدراسة.
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رابعا: منهج البحث:

أ( اعتمد هذا البحث منذ اللحظة األول��ى، وباألخص في البابين األول 
وال��ث��ان��ي منه على منهج المسح، كعنصر أس��اس��ي لحصر وجمع ك��ل م��ا يتعلق 
بالمغازي في القرآن الكريم، وبعض كتب السنة، وقد شمل المسح ما يلي:

مسح وحصر آيات المغازي في القرآن الكريم.  -1

مسح وحصر آيات المغازي في بعض كتب السيرة ومقارنتها بما ورد   -2
في القرآن.

مسح وحصر مرويات الصحابة في مجموعة الكتب المختارة.  -3

مسح وحصر التابعين رجال أول السند ممن رووا تلك المغازي.  -4

ث���م ت���ا ذل����ك ال��ق��ي��ام ب���ع���دة ع��م��ل��ي��ات أخ�����رى اع��ت��م��دت أس���اس���ا ع��ل��ى ال��م��س��ح 
ل����ح����ص����ر ال�����م�����ت�����ك�����رر م����ن����ه����ا وت����ص����ف����ي����ت����ه����ا، وإع����������������داد ال������ق������وائ������م ال������خ������اص������ة، ب�����ال�����م�����روي�����ات، 
وب���ال���ص���ح���اب���ة، وب�����ال�����غ�����زوات وال�����س�����راي�����ا، إلع��������داد ج���دول���ي���ن رئ���ي���س���ي���ي���ن ه���م���ا ج����دول 

مرويات الصحابة والتابعين.

ك������ذل������ك اع������ت������م������دت ع�����ل�����ى م����ن����ه����ج ال�����م�����س�����ح ف�������ي ب����ق����ي����ة األب����������������واب األخ��������������رى ف���ي���م���ا 
ي�������ت�������ع�������ل�������ق ب�������ح�������ص�������ر م���������������روي���������������ات ب���������ع���������ض أش�����������ه�����������ر أع���������������������ام ال�������������ت�������������دوي�������������ن، م���������م���������ن أؤرخ ل�����ه�����م 
وتصنيفها حسب ط��رق تحملها وأدائ��ه��ا ف��ي مجموعات، وتهيئتها الستنتاج 
المنهج الذي صيغت في أطره وأسسه معظم مرويات المغازي في كل فترة 

على حدة.
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ب( منهج التحليل:

�����������������َرت ع�����م�����ل�����ي�����ات ال�����م�����س�����ح ك�����م�����ي�����ات ك�����ب�����ي�����رة م�������ن ال�������ق�������وائ�������م، وال�����������ج�����������داول ل������ل������رواة  وفَّ
بأنواعهم، والشيوخ، والتاميذ، والمرويات، وفرضت كلها تبنّي منهج التحليل 
للخروج بمعطيات ونتائج جديدة في تاريخ تطور علم مرويات المغازي على 
ع��������دة م�����س�����ت�����وي�����ات، أخ��������ص م����ن����ه����ا، م����س����ت����وى ال����ط����ب����ق����ة، وال���������درج���������ة، وال�����ص�����ن�����ف، وال����ف����ئ����ة، 

والتحمل، واألداء، وتنظير المنهج، وأذكر منها على سبيل المثال:

1( التحليل على مستوى الرواية:

أ - الصحابة المكثرون في الرواية.

ب- الصحابة المتوسطون في الرواية.

ج�- الصحابة المقلون في الرواية.

2( التحليل على مستوى الفئة:

أ - فئة أهل الرواية.

ب- فئة أهل التدوين.

3( التحليل على الصنف:

أ- صغار الصحابة وعلماؤهم )الرواة(.

ب- كبار الصحابة )المشاركون(.

ج�- الصحابة الجند )غالبيتهم(.

4( التحليل على مستوى التحمل:
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ب- القراءة. أ - السماع .   

د- الوجادة. ج�- اإلجازة    

5( التحليل على صحة الرواية أو عدمها:

متصلة، مرسلة، منقطعة، موقوفة، بسند جمعي.

ج�( المنهج االستقرائي:

س���اع���د ت���وف���ر ع����دد ه���ائ���ل م���ن ال���م���روي���ات وال��ق��ط��ع ض�����رورة ال���وق���وف ع��ن��ده��ا 
لقراءتها قراءة جيدة الستنتاج المنهج الذي صيغت في قوالبه وأطره معظم 
تلك المرويات، وقد وّفقت وبحمد اهلل في عمليات تنظير المنهج وتحديد 
الطرق التي حملت بها تلك المرويات في كل مرحلة من مراحل تطور علم 

المغازي.

د( ت��وظ��ي��ف ب��ع��ض ع��ن��اص��ر ورك���ائ���ز م���ن ال��م��ن��ه��ج��ي��ن اإلس���ام���ي وال��ح��دي��ث 
لدراسة ونقد السند والمتن، كدراسة عصر المؤلف، ونقد المصدر والراوي، 
وخ��اص��ة ل���أب���واب، ال��ث��ال��ث، وال���راب���ع، وال��خ��ام��س، وال���س���ادس، ل��غ��رض ال��ت��أك��د 
من قضايا الصدق، واألمانة، والضبط، وعمليات النقد الباطني والخارجي 
للرواية التاريخية وقد تم كل ذلك في إطار تزاوج منطقي بين المنهجين يتم 

ألول مرة حسب علمي.

ه��������( اس���ت���ع���ن���ت ك����ث����ي����را ب���ال���م���ن���ه���ج اإلح������ص������ائ������ي، ب�����ه�����دف ت����ق����ري����ر درج�����������ات ال����دق����ة 
ل�������ل�������ب�������ي�������ان�������ات واالس���������ت���������ن���������ت���������اج���������ات ال���������خ���������اص���������ة ب����������ال����������م����������روي����������ات ورج����������ال����������ه����������ا م������������ن ال������ص������ح������اب������ة 
والتابعين، كما استعنت باإلحصاء لوصف بعض البيانات إلظهار مزيد من 

الدقة ولرسم بعض األشكال اإلحصائية.
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خامسا: نقد المصادر:

ف������رض������ت ق����ض����ي����ة ارت��������ب��������اط ال������م������غ������ازي ب������ال������ق������رآن وال������س������ن������ة، االع������ت������م������اد ع�����ل�����ى ن�����وع 
معين من المصادر والمراجع، جاءت حسب أهميتها كما يلي:

ك����ت����ب ال������ح������دي������ث، ب����اع����ت����ب����اره����ا ض����م����ت ن����س����ب����ة ك����ب����ي����رة م������ن م�������روي�������ات ال����م����غ����ازي   )1
بأسانيد صحيحة اخترت منها ما خصص كتبا وأبوابا للمغازي والسير 
ك��ال��ب��خ��اري، وم��س��ل��م، واب����ن م��اج��ه، وال��م��س��ن��د ب��ت��رت��ي��ب ال��ش��ي��ب��ان��ي، ومجمع 
ال�����زوائ�����د، ول�����م أدرج ب��ق��ي��ة ك���ت���ب ال���س���ن���ة، ألن ال�����دراس�����ة اخ����ت����ارت م��ج��م��وع��ة 

محددة من المصادر.

ك���ت���ب ال���س���ي���رة وال�����م�����غ�����ازي، وق�����د اع���ت���م���دت ع���ل���ى س���ي���رة اب�����ن ه���ش���ام ك���ث���ي���را ف��ي   )2
ع�����م�����ل�����ي�����ات ال��������رب��������ط وال�������م�������ق�������ارن�������ة ب������ي������ن آي��������������ات ال��������م��������غ��������ازي، ث��������م م��������غ��������ازي ال��������واق��������دي 
ب�������اع�������ت�������ب�������اره أدق ك��������ت��������اب ت�����خ�����ص�����ص ف���������ي ال���������م���������غ���������ازي، ك������م������ا أف���������������دت م���������ن م������غ������ازي 
ال���ذه���ب���ي، ال���ت���ي خ���ّرج���ت أخ���ي���را م���ن ك��ت��اب��ه ت���اري���خ اإلس�������ام، ب��ت��ح��ق��ي��ق محمد 
م��ح��م��ود ح��م��دان، ال���ذي وف���ق ف��ي عمليات ال��ف��ه��رس��ة وت��خ��ري��ج األح��ادي��ث 
م������ن ال�����ص�����ح�����اح، ك����م����ا اس�����ت�����ف�����دت م������ن ك�����ت�����اب م������غ������ازي ال����ك����الع����ي ل���ت���ت���ب���ع ب��ع��ض 
رجال السند المشهورين كموسى بن عقبة، ويأتي بعد هذه المجموعة، 
ع��ي��ون األث�����ر، الب���ن س��ي��د ال���ن���اس، وال������درر الب���ن ع��ب��دال��ب��ر، وال���وف���اء ب��أح��وال 
ال����م����ص����ط����ف����ى، ل����ع����ب����دال����رح����م����ن ب������ن ال�������ج�������وزي ب����اع����ت����ب����ار أن ال������م������غ������ازي، ش��غ��ل��ت 

حيزا يوازي النصف فيها.

ك����ت����ب ال�����ت�����راج�����م وال���������رج���������ال، وي������أت������ي ف������ي م���ق���دم���ت���ه���ا اإلص��������اب��������ة، وأس���������د ال����غ����اب����ة،   )3
وتهذيب األسماء واللغات، لمعرفة الصحابة المشاركين في الغزوات 
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وال����������س����������راي����������ا، ث���������م ج�����������اء ك�������ت�������اب ت�����ه�����ذي�����������ب ال��������ك��������م��������ال، ال�����ن�����س�����������خ�����ة ال�����م�����خ�����ط�����وط�����ة ف���ي 
ال���م���رت���ب�������ة ال���ث���ان���ي�������ة ل���م���ع���رف�������ة ش�������ي���وخ ال�����������رواة وت����ام����ي����ذه����م، ودرج�����ات�����ه�����م، ورأي 
المحدثين فيهم وك��ل ه��ذه عناصر رئيسية في ه��ذا البحث، ثم ج��اء بعد 
ذلك التاريخ الكبير، والصغير، وصفة الصفوة، وتذكرة الحفاظ، وسير 
أع�����ام ال���ن���ب���اء، وال��ح��ل��ي��ة ل��أص��ف��ه��ان��ي، وذل�����ك ل��ل��ت��أك��د م���ن أص����ل ال������راوي، 
ب�����ي�����ئ�����ة ال��������������������راوي، ت��������اري��������خ م��������ي��������اده ووف����������ات����������ه، وع�������ص�������ر ال��������������������راوي، وك�����ل�����ه�����ا ع����ن����اص����ر 

أساسية في تحديد عصر المؤلف، ونقد الراوي.

4(  ك��ت��ب ع��ل��وم ال��ح��دي��ث وم��ص��ط��ل��ح��ه، وم��ن��ه��ا ك��ت��اب م��ع��رف��ة ع��ل��وم ال��ح��دي��ث، 
ل����ل����ح����اك����م، وم����خ����ت����ص����ر ع�����ل�����وم ال�����ح�����دي�����ث الب��������ن ك����ث����ي����ر، وال����ت����ق����ي����ي����د واإلي�������ض�������اح، 
وف��������ت��������ح ال������م������غ������ي������ث، وال�������ت�������ب�������ص�������رة وال����������ت����������ذك����������رة، وال��������ك��������ف��������اي��������ة، وت����������دري����������ب ال�����������������راوي، 
وكلها أفادتني في معرفة المرسل، والمتصل، وال��م��وق��وف، والتابعين، 
وس���������اس���������ل إس��������ن��������اده��������م ال�����م�����خ�����ت�����ل�����ف�����ة، وأن��������������������واع ال�������������رواي�������������ة، وذل��������������ك ،ب�������اع�������ت�������ب�������ار أن 

المغازي كان أصلها في الحديث.

ك��ت��ب ال��ط��ب��ق��ات: ك����ان ج���ل اع���ت���م���ادي ع��ل��ى ال��ط��ب��ق��ات ال��ك��ب��رى الب����ن س��ع��د،   )5
وب�����األخ�����ص ال����ج����زء ال���م���ت���م���م ال�������ذي ع���ث���ر ع���ل���ي���ه أخ�����ي�����را، وق�������ام ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه )زي�����اد 
م��ح��م��د م���ن���ص���ور( وق����د ض���م ه����ذا ال���ج���زء ط��ب��ق��ات ال�������رواة م���ن أه����ل ال��م��دي��ن��ة، 
كالزهري، وعاصم، وعبدالله، وم��وس اب��ن عقبة وكلهم أص��ل في هذه 
ال������دراس������ة. ك���م���ا أف�������دت م����ن ط���ب���ق���ات خ��ل��ي��ف��ة ب����ن خ���ي���اط ل���م���ع���رف���ة ت����اري����خ وف����اة 
ال�����������رواة وط���ب���ق���ات���ه���م، ل���م���ق���ارن���ت���ه���ا م�����ع اب������ن س����ع����د، وم���ق���اب���ل���ت���ه���ا ب���م���ا ف�����ي ط��ب��ق��ات 

الحفاظ للسيوطي.

ك���������ت���������ب ال������������ت������������اري������������خ ال���������������ع���������������ام: ج�����������������اء ال����������ط����������ب����������ري ف�������������ي م�������ق�������دم�������ت�������ه�������ا ألن�����������������ه ض�������������م م�������������ادة   )6
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ع�����ظ�����ي�����م�����ة م���������ن م����������روي����������ات ال��������م��������غ��������ازي ف���������ي ال���������ج���������زء ال�������ث�������ان�������ي وب�������ع�������ض ال������ث������ال������ث، 
وخ����اص����ة ت���ل���ك ال���ق���ط���ع ال���ك���ب���ي���رة ال����ت����ي ك��ت��ب��ه��ا )ع��������روة ب����ن ال����زب����ي����ر، وع���اص���م 
ب�����ن ع����م����ر، وع����ب����دال����ل����ه ب�����ن أب����������ي(، ي����أت����ي ب����ع����ده ال�����ب�����داي�����ة وال����ن����ه����اي����ة الب������ن ك��ث��ي��ر 
الح������ت������وائ������ه ع����ل����ى ث����������روة ه����ائ����ل����ة م������ن ال�������م�������روي�������ات، ك����ن����ت أق������������ارن م����ت����ون����ه����ا ب��م��ا 
ف������ي م�������روي�������ات اب��������ن ه������ش������ام، وال����ب����ي����ه����ق����ي، وال������ذه������ب������ي، وع������ي������ون األث������������ر، ع��ل��ى 
اع�����ت�����ب�����ار أن اب���������ن ك����ث����ي����ر ك���������ان م�����ح�����دث�����ا، وم���������ؤرخ���������ا، وم�����ف�����س�����را ف�������ي آن واح���������د، 
أف��������اد ذل�������ك ال�����م�����روي�����ات وال����ت����ح����ق����ق م����ن����ه����ا، ك����م����ا أف��������دت م�����ن ك����ت����اب أن����س����اب 
األش�����راف ل���ل���ب���الذري، ل��م��ع��رف��ة أن���س���اب ب��ع��ض ال������رواة، وك���ت���اب األغ��ان��ي 
لألصفهاني، والموفقيات للزبير بن بكار، وم��روج ال��ذه��ب، لتحديد 

الدولة وأمرائها ممن عاصروا الرواة.

كتب الوفيات: ويأتي في مقدمتها الوافي بالوفيات للصفدي، وفوات   )7
ال�����وف�����ي�����ات ل���ل���ك���ت���ب���ي، ووف������ي������ات األع������ي������ان الب�������ن خ����ل����ك����ان، وك����ل����ه����ا أف�����ادت�����ن�����ي ف��ي 
معرفة تاريخ وفاة الراوي لتحديد من عاصر من الشيوخ ومن أخذ عنه 

من التاميذ.

كتب الثقات والضعفاء: احتجت كثيرا إلى هذا النوع من المصادر،   )8
ل�����م�����ع�����رف�����ة ال�������ث�������ق�������ات وال������ض������ع������ف������اء وه��������������ذا ي�������دخ�������ل ف��������ي ق�����ض�����ي�����ة ه�������ام�������ة ه��������ي ن���ق���د 
ال���������������������������راوي، وت�������ت�������ع�������ل�������ق ب�������ق�������ض�������اي�������ا ه���������ام���������ة ك���������ال���������ع���������دال���������ة، وال����������ض����������ب����������ط، وال�����������ص�����������دق، 
واألم���ان���ة، وال��ت��ح��ري وك��ل��ه��ا ع��ن��اص��ر م��ه��م��ة ل��ق��ب��ول ال��م��روي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
وم����������������ن ه����������������ذه ال����������ك����������ت����������ب، ت������������اري������������خ ال����������ث����������ق����������ات ل�������ل�������ع�������ج�������ل�������ي، وال���������ض���������ع���������ف���������اء ال�����ك�����ب�����ي�����ر 
ل���ل���ع���ق���ي���ل���ي، وال����ك����ام����ل الب������ن ع��������دي، وك����ت����اب����ي م���ش���اه���ي���ر ع���ل���م���اء األم�����ص�����ار، 
وال����م����ج����روح����ي����ن، ل��م��ح��م��د ب����ن ح����ي����ان ال���ب���س���ت���ي. ول���ح���س���ن ال����ح����ظ أن ج��ل 
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ال����������رواة م����ن ط���ب���ق���ات ال���ت���اب���ع���ي���ن )األول�����������ى، وال����ث����ان����ي����ة، وال����ث����ال����ث����ة، وال����راب����ع����ة، 
والخامسة( كانوا من الثقات، إال القليل النادر، كما هو موضح في 

الجداول المرفقة.

��������ل ع������ن������ص������رًا  9(  ك�������ت�������ب ال����������ج����������رح وال��������ت��������ع��������دي��������ل: ج��������ان��������ب ال����������ج����������رح وال��������ت��������ع��������دي��������ل ش��������كَّ
أس�����اس�����ي�����ا ف������ي ه��������ذا ال�����ب�����ح�����ث، ول������ه������ذا رج�����ع�����ت إل��������ى ك����ت����ب����ه، خ������اص������ة، ال����ج����رح 
وال�������ت�������ع�������دي�������ل ل������������ل������������رازي، وت��������ق��������ري��������ب ال�������ت�������ه�������ذي�������ب، الب�������������ن ح��������ج��������ر، وال��������ك��������اش��������ف، 

وميزان االعتدال للذهبي.

ال���������م���������ص���������ادر األج��������ن��������ب��������ي��������ة: ل�����������م أق��������������ف ع�������ل�������ى م�����������ن اع�������ت�������ن�������ى ب��������ت��������اري��������خ ال���������م���������غ���������ازي م����ن   )10
ال�����م�����س�����ت�����ش�����رق�����ي�����ن س������������وى )ه����������وروف����������ت����������س( ال������������������ذي، ي�����ع�����ت�����ب�����ر ع�����م�����ل�����ه ف���������ي ال������م������غ������ازي 
األول������������ى ع����م����ا رائ������������دا ع����ل����ى م����س����ت����وى االع��������ت��������دال واإلن��������ص��������اف ف����ق����د وف��������ق ف��ي 
رسم لوحة تاريخية موجزة ألهل المغازي، بدأت وانتهت بابن سعد، 
دون ال������ت������ع������رض ألص�����������ل ال���������م���������روي���������ات، وب�������داي�������ات�������ه�������ا، وط�������������رق ت����ح����م����ل����ه����ا ودور 

الصحابة وبقية التابعين، فيها.

ك���ذل���ك وق���ف���ت ع���ل���ى م����ا ك��ت��ب��ه )ف����ران����ز روزن�����ت�����ال( ف����ي ك���ت���اب���ه ال��ك��ب��ي��ر ع����ن ع��ل��م   
ال����ت����اري����خ ع���ن���د ال���م���س���ل���م���ي���ن واس���ت���خ���ل���ص���ت رأي��������ه ف�����ي ال����ت����اري����خ ال������ع������ام، وال������ذي 

ليس له عاقة بهذا الموضوع.

ك����������م����������ا ق�������������������������رأت ك����������ت����������اب����������ي م���������ح���������م���������د ف���������������ي ال����������م����������دي����������ن����������ة وم���������������ك���������������ة، ل��������م��������ن��������ت��������ج��������م��������ري وات،   
وك�����اه�����م�����ا ت���ح���ل���ي���ل ل����ل����س����ي����رة ول�����ي�����س ل����ه����م����ا ع�����اق�����ة ف������ي ال������م������غ������ازي وم����روي����ات����ه����ا 
م������������ن ح��������ي��������ث ال������������ب������������داي������������ات وال����������ن����������ه����������اي����������ات وأش������������ي������������ر ه��������ن��������ا إل����������������ى أن م�������ع�������ظ�������م ك�������ت�������اب�������ات 
ال������م������س������ت������ش������رق������ي������ن ب������م������خ������ت������ل������ف م�����������دارس�����������ه�����������م ل������������م ت��������ت��������ع��������رض ل���������م���������وض���������وع ب�������داي�������ات�������ه�������ا 
وم��������س��������ارات��������ه��������ا، وف���������ئ���������ات ال������ص������ح������اب������ة وال��������������������������رواة، وال�������ت�������اب�������ع�������ي�������ن، وط��������������رق ت���ح���م���ل���ه���ا 
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وأن�������������واع�������������ه�������������ا، ك��������م��������ا ف�������ع�������ل�������ت ف�����������ي ه���������������ذه ال�����������������دراس�����������������ة، ب�����������ل أن م�������ع�������ظ�������م دراس���������ات���������ه���������م 
 ات���ج���ه���ت ن���ح���و اإلس���������ام ع����م����وم����ا، ث�����م رك��������زت ع���ل���ى ش���خ���ص���ي���ة ال������رس������ول ملسو هيلع هللا ىلص 

وسيرته في مؤلفات متنوعة.

ب��ق��ي��ة ك��ت��ب ال��س��ي��رة وال���م���غ���ازي ال��م��خ��ت��ل��ف��ة: وت��ض��م م��ك��ت��ب��ت��ي ع����ددا ك��ب��ي��را من   )11
ه����ذه ال���م���ص���ادر وال���م���راج���ع، ال��م��ت��أخ��ر م��ن��ه��ا وال���ح���دي���ث، وّف������را ل���ي االط����اع 
ع���ل���ي���ه���ا خ���ل���ف���ي���ة ع����ري����ض����ة ع�����ن ال����س����ي����رة وال�����م�����غ�����ازي وم�����روي�����ات�����ه�����ا، وم�����ص�����ادره�����ا، 
وأعامها، وإن كنت لم أستشهد بها في هذا الموضوع، إال أنها أثرت 

حصيلتي في جانب التدريس ومقدرتي في عرض المادة.

سادسا: خطة البحث:

رأي����������ت م������ن األن������س������ب ت���ق���س���ي���م ال�����ك�����ت�����اب إل��������ى ج������زءي������ن ب����ع����د أن ظ����ه����ر ل������ي خ��ط 
يمكن أن تفصل عنده المادة العتبارين، هما:

األول: اعتبار مستوى الرواية والتدوين، ثم مستوى التصنيف.

ال������ث������ان������ي: ب���������دا ل�������ي ع�����ل�����ى ال������خ������ارط������ة أن ال��������زه��������ري ي����م����ث����ل خ�������ط ال�������وس�������ط األول، 
وم�������وس�������ى ب�������ن ع����ق����ب����ة ي����م����ث����ل خ�������ط ال�������وس�������ط ال������ث������ان������ي، ف������ال������ج������زء األول ي������ب������دأ م�������ن ع���ه���د 
ال�����ص�����ح�����اب�����ة )م������رح������ل������ة ال�����������رواي�����������ة( وي�����ن�����ت�����ه�����ي ع�����ن�����د م����ح����ط����ة ال���������زه���������ري م�����رح�����ل�����ة ال�����ت�����دوي�����ن 
ال�����ح�����ق�����ي�����ق�����ي ل������ل������م������غ������ازي. أم�����������ا ال��������ج��������زء ال�������ث�������ان�������ي ف������ي������ب������دأ م��������ن ع�������اص�������م وع������ب������دال������ل������ه م�����������رورا 
ب����م����وس����ى ب������ن ع����ق����ب����ة خ������ط ال������وس������ط ال�����ث�����ان�����ي، وي����ن����ت����ه����ي م������ع اب��������ن إس������ح������اق ال����������ذي أع������اد 

الهيكلة والتصنيف.

ويضم الجزء األول، المقدمة وأربعة أبواب أستعرضها بإيجاز كما يلي:
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الباب األول: نشأة علم المغازي على أيدي الصحابة، وفيه أربعة فصول.

y .الفصل األول: أثر القرآن الكريم في اعتناء الصحابة بالتاريخ

y .الفصل الثاني: أشهر كتب السنة ومرويات مغازي الصحابة فيها

y .الفصل الثالث: ترتيب الصحابة حسب عدد مروياتهم في المغازي

y  الفصل الرابع: فئات الصحابة المشاركين في المغازي وخصائص 
مدرستهم.

الباب الثاني: أجيال التابعين ممن روى المغازي، وفيه أربعة فصول:

y .الفصل األول: التعريف بالتابعين

y .الفصل الثاني: مرويات مغازي التابعين

y .الفصل الثالث: التابعون من حيث الرواية والتدوين

y  .الفصل الرابع: أسبقية التدوين بين كبار التابعين وخصائص مدرستهم 

الباب الثالث: المغازي ودور أشهر أهل التدوين، وفيه ثالثة فصول:

y .الفصل األول: عروة بن الزبير بن العوام باعتباره رائدا في التدوين

y  الفصل الثاني: أبان بن عثمان بن عفان باعتباره الرجل الثاني لمرحلة 
التدوين.

y  من حفظه  ما  باعتبار  الخطمي  سعد  بن  شرحبيل  الثالث:   الفصل 
أسماء البدريين والمهاجرين.
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ال������ب������اب ال��������راب��������ع: ال������م������غ������ازي ودور ال�������زه�������ري ف������ي ت���ث���ب���ي���ت اإلس��������ن��������اد، وف�����ي�����ه س��ت��ة 
فصول:

y .الفصل األول: التعريف بعصر المؤلف

y .)الفصل الثاني: مصادر الزهري )مشيخته

y .)الفصل الثالث: قنوات الزهري )تاميذه

y .)الفصل الرابع: ميراث الزهري )مروياته وقطع من مغازيه

y .)الفصل الخامس: نقد المصدر )منهجه وطريقة التحمل في مغازيه

y .)الفصل السادس: نقد الراوي )مكانته العلمية ورأي المحدثين فيه

أما الجزء الثاني فيتألف من ثالثة أبواب:

الباب الخامس: المغازي وامتداد مرحلة اإلسناد، وفيه فصالن:

y  بداية باعتباره  األنصاري،  قتادة  بن  بن عمر  األول: عاصم   الفصل 
خط التزويد.

y  امتداد لخط باعتباره  بكر بن حزم،  أبي  بن  الثاني: عبدالله   الفصل 
التزويد.

الباب السادس: المغازي وبداية مرحلة التصنيف، وفيه ستة فصول:

y .)الفصل األول: التعريف بعصر المؤلف )الراوي

y .)الفصل الثاني: مصادر موسى بن عقبة )مشيخته

y .)الفصل الثالث: قنوات موسى بن عقبة )تاميذه
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y .)الفصل الرابع: ميراث موسى بن عقبة )مروياته وقطع من مغازيه

y .)الفصل الخامس: نقد المصدر )منهجه وطريقة التحمل في مغازيه

y .)الفصل السادس: نقد الراوي )مكانته العلمية ورأي المحدثين فيه

الباب السابع: المغازي وهيكلة التصنيف عند ابن إسحاق.

y .الفصل األول: مصادر ابن إسحاق

y .الفصل الثاني: أسانيد ابن إسحاق

y .)الفصل الثالث: نقد المصدر )منهجه وطريقة التحمل في مغازيه

ث�������������م اخ��������ت��������ت��������م��������ت ه�����������������ذا ال���������ب���������ح���������ث ب��������خ��������ات��������م��������ة وض�����������ح�����������ت ف�������ي�������ه�������ا ط�����������������رق وم�������������س�������������ارات 
ال��رواي��ة اب��ت��داًء م��ن مرحلة الصحابة م���رورا بكبارهم ومتوسطيهم وصغارهم 
وح���ت���ى م���رح���ل���ة ال��ت��ص��ن��ي��ف ع���ل���ى ي�����دي م���وس���ى اب�����ن ع���ق���ب���ة، وم���ح���م���د ب����ن إس���ح���اق، 
ك���م���ا رس���م���ت ص������ورة واض����ح����ة ل��ع��م��ل��ي��ة ان���ت���ق���ال ال���م���روي���ة م����ن ج���ي���ل إل�����ى آخ�����ر وف���ق 
ي والتثبت  طرق التحمل واألداء الموثوق بها، وأكدت على ضرورة التحرِّ
واع�����ت�����م�����اد م����ن����اه����ج ال����م����س����ح وال����ت����ح����ل����ي����ل واالس������ت������ق������راء واإلح�������ص�������اء ف������ي ال�������دراس�������ات 

اإلسامية قبل إصدار أي حكم عليها.
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