
على ال��رغ��م م��ن كثير ال��دراس��ات ف��ي م��ي��دان ال��س��ي��رة وال��م��غ��ازي، وتنوعها 
ب�������أش�������ك�������ال ك�������ث�������ي�������رة، ك�������االخ�������ت�������ص�������ار، وال������������ش������������رح، وال�������ت�������ه�������ذي�������ب، وال������ت������ح������ل������ي������ل، إال أن�����ه�����ا 
م����ازال����ت ب���ح���اج���ة إل�����ى أن�������واع أخ������رى م����ن ال�����دراس�����ات أك���ث���ر م����ن أي وق�����ت م��ض��ى، 
ن�������ظ�������را ل�����ح�����ج�����م ال������ت������ح������دي������ات وع�������م�������ق خ������ط������ورت������ه������ا، الس������ي������م������ا م��������ا ت������ع������رض������ت ل��������ه أخ������ي������را 
م���ن م����ح����اوالت ال��ت��ش��ك��ي��ك ف���ي أص���ول���ه���ا وب���داي���ات���ه���ا، وذل�����ك ب���إق���ح���ام ال���ت���ص���ورات 
الفكرية، واالنطباعات النفسية والمألوفات البيئية إلى وقائع السيرة النبوية.

����������زا ع������ب������ر ق���������ن���������وات م���������ح���������ددة ع������ل������ى ق���ض���ي���ت���ي  ل�������ه�������ذا رأي��������������ت أن أل�������ق�������ي ض��������������وءا م����������ركَّ
األص��������������ول وال��������ب��������داي��������ات ل����ع����ل����م ال�������م�������غ�������ازي وم������روي������ات������ه������ا ال������ت������ي ان����ت����ق����ل����ت وع�������ب�������رت م���ن 
خ������الل ق�����ن�����وات وم����س����ال����ك ص���ح���ي���ح���ة ف�����ي رح����ل����ة ط���وي���ل���ة ب���ي���ن األج������ي������ال م�����ن ال��������رواة 
ح��ت��ى اس��ت��ق��ر ق��ط��اره��ا ف��ي المحطة النهائية ع��ن��د اب���ن إس��ح��اق ش��ي��خ ال��م��ؤرخ��ي��ن، 
وأمير المحدثين، وعَلم أعالم المصنفين فيها، فحصلت على نتائج في غاية 

األهمية ألخصها فيما يلي:

)1(
أم����ك����ن ت����ح����دي����د ال����ح����ي����ز ال����ك����م����ي ل����م����ي����راث ال�����م�����غ�����ازي ف�����ي ال������ق������رآن ال����ك����ري����م م��ن 
خ������الل اس����ت����ج����الء األث�������ر ال���م���ب���اش���ر آلي�����ات�����ه ف�����ي ت���ن���م���ي���ة ال����ح����س ال����ت����اري����خ����ي س�������واء م��ن 
واق������������ع اآلث���������������ار ال������ب������ع������ي������دة، أو اآلث���������������ار ال������ق������ري������ب������ة، أو ب����ق����ي����ة ال�����ق�����ض�����اي�����ا ال������ت������ي ت������ع������رض ل���ه���ا 

الخاتمة
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ب��إي��ج��از ك��ال��ج��ان��ب ال��ن��ف��س��ي، وال��ع��س��ك��ري، واالج��ت��م��اع��ي، واإلن���س���ان���ي. وق���د تم 
ه����ذا ال��ح��ص��ر ف���ي إط�����ار ال��م��ق��ارن��ة ال��م��وض��وع��ي��ة م���ع ق��ض��اي��ا ال���س���ي���رة ال��م��خ��ت��ل��ف��ة في 
ال����م����ص����ادر ال���رئ���ي���س���ي���ة ال���م���ت���ن���وع���ة ل��ك��ت��ب ال���ح���دي���ث وك���ت���ب ال����س����ي����رة، وف�����ي م��ق��دم��ت��ه��ا 

سيرة ابن إسحاق التي لخصها وهذبها ابن هشام. 

)2(
اتضحت لي معالم مدرسة الصحابة من خالل مروياتهم المستخرجة 
م����ن م����ص����ادر ح��دي��ث��ي��ة رص������دت م���روي���ات���ه���ا ب���أس���ان���ي���د، وق�����د ط��ب��ق��ت ع��ل��ي��ه��ا ع��م��ل��ي��ات 
النقد الخارجي والداخلي، فحصلت على رصيد بلغ )00))( مروية جاءت 
م��ن ط��ري��ق )9))( ص��ح��اب��ي��ا أم��ك��ن تصنيفهم ح��س��ب ال���رواي���ة إل���ى )ال��م��ك��ث��ري��ن، 
وال�����م�����ت�����وس�����ط�����ي�����ن، وال�����م�����ق�����ل�����ي�����ن( ان��������ض��������ووا ت�����ح�����ت ث���������الث ف������ئ������ات ه�������م )ال������م������ش������ارك������ون، 

والرواة، والمجندون(.

كما تجلت خصائص هذه المرحلة )وهي األولى( في مسيرة هذا العلم 
غلبة الجانب الشفوي، فأشهرهم في مدرسة الحديث هم األشهر في مدرسة 
ال��م��غ��ازي م��ع اخ��ت��الف ف��ي ال��ت��رت��ي��ب، فعبدالله ب��ن ع��ب��اس ج���اء ترتيبه األول في 
مدرسة المغازي، بينما كان ترتيبه الخامس في مدرسة الحديث، وأبو هريرة 
ص���اح���ب ال���م���رت���ب���ة األول�������ى ف����ي م����درس����ة ال���ح���دي���ث ج�����اء ت��رت��ي��ب��ه ال���ث���ام���ن ف����ي م���درس���ة 

المغازي، وهكذا بالنسبة لبقية الصحابة )انظر الجدول رقم )))).

ه�����ذا وق�����د أش������رت إل�����ى أن ه�����ذه األرق���������ام، ك�����ان ب���اإلم���ك���ان أن ت�������زداد وت��رت��ف��ع 
وتتغير نسبة المثبت منها لو اتسع البحث واالستقراء لمصادر أخرى، األمر 

الذي يعزز ارتباط مدرسة المغازي بالحديث بداية ونهايًة.
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ك��م��ا ظ��ه��ر ب���وض���وح أن ع����بء ال����رواي����ة وق����ع ع��ل��ى ص���غ���ار ع��ل��م��اء ال��ص��ح��اب��ة، 
ال���ذي���ن ن���ش���أوا ف���ي رح�����اب اإلس������الم م��م��ن ول������دوا ق��ب��ل ال���ه���ج���رة أو ب��ع��ده��ا ب��ق��ل��ي��ل، 
ك�����اب�����ن ع������ب������اس، واب����������ن ع�����م�����ر. وال���������ب���������راء، وج�������اب�������ر، وأن������������س، وع�����ائ�����ش�����ة أم ال����م����ؤم����ن����ي����ن، 
وال����م����س����ور ب�����ن م����خ����رم����ة، وغ����ي����ره����م، ف����ت����أخ����رت وف����ات����ه����م إل������ى ن���ه���اي���ة ال�����ق�����رن األول، 
ف�����ك�����ان�����وا م�������ص�������درا ث������ري������ا ل�����م�����ي�����راث ال������م������غ������ازي وق���������د ع�����اص�����ره�����م ج�����ي�����ل ك������ب������ار ال���ت���اب���ع���ي���ن 

ومتوسطيهم، وصغارهم، فأخذوا عنهم الميراث وحفظوا لنا الدين. 

)3(
تتبعُت رج��ال أول السند من كبار التابعين، وصغارهم، ممن حمل 
م�������ي�������راث ال�������م�������روي�������ات ع�������ن ال�����ص�����ح�����اب�����ة م�������ن واق�����������ع ج�����������دول ال�������م�������روي�������ات ال�����س�����اب�����ق، 
ت���ع���رف���ت ع���ل���ى أج����ي����ال ل��ل��ت��اب��ع��ي��ن ان����ح����ص����روا ب���ي���ن ال���ط���ب���ق���ة األول����������ى، وال����س����ادس����ة 
وقد اقتضى هذا التتبع معرفة كل شيء عن التابعين وأجيالهم المختلفة، 
ثم التعرف على طبقاتهم، ودرجاتهم، وأصنافهم، وفئاتهم، فخصصت 
ب������اب������ا م����س����ت����ق����ال، ع�������ّرف�������ت ب�����ه�����م ف�����ي�����ه ت����ع����ري����ف����ا ي������خ������دم ه���������ذا ال������م������وض������وع ب������ق������در ك���ب���ي���ر، 
ويعتني عناية خاصة بمن له صلة بالمغازي، ولم أخرج عن هذا الهدف 

إال في القليل.

)4(
أف����رزُت عمليات التتبع السابقة ال��وق��وف على م��روي��ات للتابعين روي��ت 
ع������ن ال����ص����ح����اب����ة أه�������ل ال�����م�����غ�����ازي ب���ل���غ���ت ))98( م������روي������ة، رواه�����������ا ))7)( رج������ال، 
ات���������ص���������اال وان��������ق��������ط��������اع��������ا، ت���������وزع���������ت ب������ي������ن ال������ط������ب������ق������ات األول������������������ى وال����������س����������ادس����������ة، وق������������د ت�����أت�����ي 
حصرها وتنظيمها في جدول خاص بالتابعين، رتبته حسب عدد المرويات 
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وال��ط��ب��ق��ات ليسهل ع��ل��ى ال��ب��اح��ث ق��راءت��ه وال��ن��ظ��ر إل��ي��ه، وحللته فحصلت على 
العديد من الحقائق والنتائج الهامة ألخصها كما يلي:

أ- على مستوى الطبقات:

روت الطبقات األرب��ع األول��ى ما م��ق��داره ))88( م��روي��ة، وه��ذا يساوي 
ما نسبته )).90٪( من أصل المرويات، وهذه نسبة عالية تعتز بها مدرسة 
المغازي ألن جل رج��ال الطبقات األرب��ع المذكورة من الثقات ك��ان نصيب 
ال���ط���ب���ق���ة ال����ث����ال����ث����ة وح������ده������ا )).))٪( م������ن أص�������ل ال������م������روي������ات، وه���������ذا أم�������ر ي���وض���ح 
ال���������دور ال��������ذي اض���ط���ل���ع ب�����ه رج��������ال ال����ث����ال����ث����ة، ال�����ذي�����ن ش���ك���ل أه������ل ال������رواي������ة وال����ت����دوي����ن 

منهم أعلى نسبة في حفظ مرويات المغازي.

ب- على مستوى الدرجة: 

ب���ل���غ���ت ن���س���ب���ة أع����ل����ى ال������درج������ات ل����رج����ال ج�������دول م����غ����ازي ال���ت���اب���ع���ي���ن م����ا ن��س��ب��ت��ه 
)98.0٪( م���ن إج��م��ال��ي ال����درج����ات، وه�����ذه ح��ق��ي��ق��ة ت���وض���ح ص��ح��ة ال��م��س��ارات 
ال�������ت�������ي م�����������رت ب������ه������ا ال��������م��������روي��������ات ف��������ي رح�����ل�����ت�����ه�����ا م��������ن ج������ي������ل ال������ص������ح������اب������ة إل�����������ى ج������ي������ل ك����ب����ار 
التابعين، ومتوسطيهم، وصغارهم، عبر طرق وقنوات التحمل واألداء التي 

يطمأن إليها ويوثق بها وفق معايير ومقاييس أهل الحديث الدقيقة.

جـ- على مستوى الرواية: 

ج��اء ال��ت��اب��ع��ون على مستوى ال��رواي��ة على ث��الث ف��ئ��ات، ال��م��ك��ث��رون ولهم 
))))( م�����روي�����ة، وه�������ذا ي���ع���ن���ي أن����ه����م ح���ف���ظ���وا م����ا ن��س��ب��ت��ه )8.))٪( م����ن إج���م���ال���ي 
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ال���م���روي���ات، وال��م��ت��وس��ط��ون ول���ه���م ))))( م���روي���ة وه�����ذا ي��ع��ن��ي أن���ه���م ح��ف��ظ��وا ما 
نسبة )).))٪( من إجمالي المرويات، والمقلون ولهم ))))( وهي أنهم 

حفظوا ما نسبته )).))٪( من إجمالي المرويات.

د- على مستوى التدوين: 

بلغ إجمالي عدد رجال هذه الفئة )7)( رجال لهم ))0)( مروية، وهذا 
م��ع��ن��اه أن��ه��م ح��ف��ظ��وا م���ا ن��س��ب��ت��ه )).))٪( م���ن ج��م��ل��ة ال���م���روي���ات، وب��ج��م��ع ه��ذه 
ال��ح��ص��ص ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ت��ك��ون ال��ن��س��ب��ة )99.9٪( وه���ي أص���ل م���روي���ات التابعين 

التي وزعت بين الفئتين.

)5(
ظهر من خالل مناقشة اآلراء المختلفة لقضية األسبقية في التدوين بين 
ك���ب���ار ال��ت��اب��ع��ي��ن م���ن ال��ط��ب��ق��ت��ي��ن ال��ث��ان��ي��ة وال���ث���ال���ث���ة، أن ال���م���ح���اوالت األول������ى ل��ل��ك��ت��اب��ة 
ال�����ت�����ي اح����ت����اج����ه����ا ال������ن������اس، ك�����ان�����ت ب����ي����ن س���ن���ت���ي ))7، )7/)9)، )9)( ع����ل����ى ي��د 
ع������روة ب����ن ال���زب���ي���ر اب�����ن ال�����ع�����وام، وس���ن���ة ))8/)70( ع���ل���ى ي����د أب������ان ب����ن ع���ث���م���ان ب��ن 
ع��ف��ان، وب��ي��ن سنتي )0))، )))/ 7)7، 8)7( ع��ل��ى ي��د شرحبيل ب��ن سعد 
ال��خ��ط��م��ي ع��ل��ى أن ه���ذا ال يمنع م��ن أن ي��ك��ون ش��رح��ب��ي��ل أس��ب��ق��ه��م ل��ل��ك��ت��اب��ة، وأن 
أب�����ان س��ب��ق ع�����روة ب��اع��ت��ب��ار ق��ص��ة ال��ص��ح��ف ال���ت���ي ق��دم��ه��ا ل��س��ل��ي��م��ان ب���ن ع��ب��دال��م��ل��ك 
ع���ن���دم���ا ح�����ج س���ن���ة ))8 ه�������( ع���ن���دم���ا ك������ان ول�����ّي�����ا ل���ل���ع���ه���د. ب���ق���ي أن أذك�������ر أن ال��ح��ق��ي��ق��ة 
ال���ت���ي ال أت������ردد ف��ي��ه��ا، وأق���ول���ه���ا وأن�����ا م��ط��م��ئ��ن، أن ه����ذه ال���ت���واري���خ ال���ت���ي اف��ت��رض��ت��ه��ا، 
كبدايات للتدوين ال��ذي احتاجه ال��ن��اس وف��ي مقدمتهم أه��ل العلم واألم���راء، 
ف��ق��ب��ل ه���ذه ال��ف��ت��رة ك��ان��ت ه���ذه ال��ص��ح��ف م��ل��ك��ا ل��أش��خ��اص، أم���ا ف���ي ه���ذه ال��ف��ت��رة 
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فهي ملك لجميع المسلمين والبد من نشرها وتوزيعها على المسلمين وفي 
مقدمتهم أهل العلم، كما فعل عبدالملك مع عروة بن الزبير، وسليمان بن 

عبدالملك مع أبا بن عثمان ابن عفان.

أن ال����ش����واه����د وال����ن����ص����وص ال����ت����ي وق����ف����ت ع���ل���ي���ه���ا ون���اق���ش���ت���ه���ا، ت����وض����ح أن ه���ذه 
الصحف أو القطع الموجودة سواء عند عروة بن الزبير، أو أبان بن عثمان بن 
عفان، أو شرحبيل ابن سعد، أو غيرهم من األقران، كانت موجودة منذ فترة 
مبكرة سابقة لما ذك���رت، لكن الحاجة إليها بعد ات��س��اع رقعة ال��دول��ة ودخ��ول 
الناس أفواجا في دين هلل دعا أهل االختصاص للبحث عنها وتعليمها للناس، 

كما فعل الخليفة عمر بن عبدالعزيز مع عاصم بن عمر بن قتادة فيما بعد.

)6(
بدأت المغازي مع اإلمام الزهري الذي جّسد المرحلة الثالثة بكاملها، 
عهدا جديدا، رغ��م محافظته على اإلس��ن��اد، وتثبته في ال��رواي��ة عن الصحابة، 
وك�������ب�������ار ال����ت����اب����ع����ي����ن إال أن���������ه أدخ�����������ل ع����ل����ي����ه����ا ن����ف����س����ا ون�����س�����ق�����ا ج������دي������دي������ن، ب�����م�����ا ح����ف����ظ����ه م���ن 
م�������ي�������راث ت�������ج�������اوز ح�����س�����ب اإلح�����ص�����ائ�����ي�����ة )99)( م�������روي�������ة م�������ا ب�����ي�����ن ك�����ب�����ي�����رة وم����ت����وس����ط����ة 

وصغيرة أّوال، ثم البتداعه طريقة اإلسناد الجمعي في مقدمة الخبر ثانيا. 

بهذا المستوى والجهد نقل ال��م��غ��ازي م��ن ط��ور الموضوعات المتفرقة 
إل����ى ط����ور ال���ش���م���ول، ف��ع��ل��ى ي��دي��ه ك��ان��ت ب���داي���ة م��رح��ل��ة االس���ت���ق���الل ع���ن ال��ح��دي��ث 
بالشكل وليس بالمضمون كما يظن، ولهذا فإنه يعد بال منازع راف��ع أساس 
ع������ل������م ال�������م�������غ�������ازي ع������ل������ى ق��������واع��������د ث������اب������ت������ة وض������ع������ه������ا ق�����ب�����ل�����ه أه�����������ل ال�����م�����رح�����ل�����ت�����ي�����ن ال����س����اب����ق����ي����ن 

الصحابة وكبار التابعين.
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ول����ي����س غ���ري���ب���ا إذا ع�����ّد ال�����زه�����ري م���ح���ط���ة ه����ام����ة ف����ي م���س���ي���رة ق����ط����ار ه�����ذا ال���ع���ل���م، 
فإليه انتهى علم )))( من أشهر وأعلم الصحابة، و ))))( من كبار التابعين 
وص�����غ�����اره�����م، وي���ك���ف���ي���ه أن ش���ي���وخ���ه م�����ن ال���ص���ح���اب���ة ح���ف���ظ���وا م�����ا ن���س���ب���ت���ه )7.))٪( 
م���ن أص����ل ك��ام��ل م���روي���ات م��ش��ي��خ��ت��ه، ك��م��ا ش��ك��ل ش��ي��وخ��ه ال���ذي���ن ات��ص��ف��وا ب��أع��ل��ى 

الدرجات ما نسبته )98.7٪( من كامل الدرجات.

ل���ق���د أرس��������ى ال������زه������ري ق�����واع�����د ال����م����درس����ة وف������ق م���ن���ه���ج ع���ل���م���ي واض��������ح ارت���ك���ز 
على عناصر وأسس أذكر منها على سبيل المثال: اإلسناد، الضبط، التأريخ، 
ال����ت����ع����ل����ي����ق ع�����ل�����ى األخ����������ب����������ار، ال�����ج�����م�����ع ب�����ي�����ن ال������������رواي������������ات، ت�����رت�����ي�����ب ال����������م����������ادة، ال�������م�������ع�������اودة، 
ال��������م��������ذاك��������رة، االس������ت������ش������ه������اد ب����ال����ش����ع����ر وال�����������ق�����������رآن، وق������ط������ع ش������وط������ا ك�����ب�����ي�����را ف�������ي ع���م���ل���ي���ات 
المناظرة، والطواف، والرحلة في طلب العلم وجمع المادة ودّون كل ذلك، 
ح���ت���ى ف������اق أق������ران������ه، ب�����ل ح���ت���ى ب���ع���ض ش����ي����وخ����ه. ول������م ي���ق���ت���ص���ر ال������زه������ري ف�����ي ت��ح��م��ل��ه 
ع��ل��ى ط��ري��ق��ة واح�����دة، ب���ل ج����اءت ع��ل��وم��ه ب��ط��رق م��خ��ت��ل��ف��ة، ك��ال��س��م��اع، وال���ق���راءة، 
وال������ع������رض، اإلج������������ازة، وي���م���ك���ن أن أض����ي����ف ال������وج������ادة وإن ل�����م ت���ك���ن م����ع����روف����ة ف��ي 

زمانه، فقد وجد كتبا كثيرة نقل عنها في المغازي بدون شك.

)7(
��ل��ه��ا ال���زه���ري ورف���اق���ه ب��ال��م��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة  ات��ص��ل��ت ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة، ال��ت��ي م��ثَّ
����ل����ه����ا خ����ي����ر ت���م���ث���ي���ل رج���������الن ه����م����ا ع�����اص�����م ب������ن ع����م����ر ب������ن ق�����ت�����ادة،  ع����ن����د ح���ل���ق���ة وص�������ل م����ثَّ
وع���ب���دال���ل���ه ب���ن أب����ي ب��ك��ر ب���ن م��ح��م��د ب���ن ح����زم األن���ص���اري���ي���ن، ف��ق��د دخ����ال ال��م��درس��ة 
وف���ي رص��ي��ده��م��ا م��ع��ا )))))( م��روي��ة م��ن ط��ري��ق غ��ي��ر م��ب��اش��ر و ))))( م��روي��ة 
م���ن ط���ري���ق م���ب���اش���ر، وك�����ان ل��ه��م��ا م��ش��ي��خ��ة ف���ي ال��ص��ح��اب��ة ع���دده���ا ))( رج�����ال وف��ي 

التابعين وكبارهم ومتوسطيهم وصغارهم )8)( رجل.
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أك��ث��ر م���ن ذل���ك ف��ق��د ك���ان ل��ه��م��ا ات���ص���ال م��ب��اش��ر ب��ال��م��راح��ل ال���ث���الث ال��س��اب��ق��ة، 
األول���ى م��ن خ��الل بعض الصحابة، والثانية م��ن خ��الل ع��روة ب��ن الزبير وأب��ان 

بن عثمان، والثالثة من خالل الزهري.

وت�������أت�������ي أه�����م�����ي�����ة ه����������ذه ال�����م�����رح�����ل�����ة أوال ك�����خ�����ط ل������الت������ص������ال ب�����ي�����ن خ�������ط ال�������ب�������داي�������ة - 
ال�������ص�������ح�������اب�������ة وك����������ب����������ار ال������ت������اب������ع������ي������ن - وب��������ي��������ن خ����������ط ال����������وس����������ط األول - ال�������������زه�������������ري، وب�����ي�����ن 
خ����ط ال����وس����ط ال���ث���ان���ي - م����وس����ى ب����ن ع���ق���ب���ة )ان����ظ����ر ال����خ����ارط����ة رق�����م - 8 -( وث���ان���ي���ا، 
ب���اع���ت���ب���ار أن���ه���م���ا م����ن م����ص����ادر اب������ن إس����ح����اق ال���رئ���ي���س���ي���ة ال����ت����ي أس����ن����د ع���ن���ه���ا ق�������درا ك��ب��ي��را 
من المرويات وكانا من م��ص��ادره األول��ي��ة، فقد بلغ رصيدهما معا من القطع 
وال�������م�������روي�������ات ال����ك����ب����ي����رة وال����م����ت����وس����ط����ة وال�����ص�����غ�����ي�����رة )77)( م������روي������ة ج����������اءت ب���ط���رق 
تحمل غلب عليها السماع والقراءة من التالميذ وفي مقدمتهم ابن إسحاق 

الذي كان يقدم لإلسناد عنهما:

حدثني عبد اهلل

حدثني عاصم

)8(
ات����ص����ل م����س����ار ال������رواي������ة ع���ب���ر ال����م����راح����ل ال���م���خ���ت���ل���ف���ة، ح���ت���ى وص������ل إل������ى م��ح��ط��ة 
»م�������وس�������ى ب�������ن ع�����ق�����ب�����ة« ال�����������ذي م������ّث������ل ب�������داي�������ة ال�����م�����رح�����ل�����ة ال�����خ�����ام�����س�����ة، وم���������ا اع�����ت�����ب�����رُت�����ه خ���ط 
ال������وس������ط ال�����ث�����ان�����ي ع����ل����ى ال������خ������ارط������ة. ف����ات����ص����ال����ه ب���م���ش���ي���خ���ة ال����ص����ح����اب����ة ك�������ان ع������ن ط���ري���ق 
))( ص���ح���اب���ة ل���ه���م رص���ي���د م����ن ال����م����روي����ات ي��ب��ل��غ )79)( م����روي����ة م��ث��ل��ت م����ا ن��س��ب��ت��ه 
)).))٪( م���������ن إج�������م�������ال�������ي م�����������روي�����������ات ش�������ي�������وخ�������ه، وك���������������ان ات�������ص�������ال�������ه ب�����م�����ش�����ي�����خ�����ة ك�����ب�����ار 
ال����ت����اب����ع����ي����ن وص������غ������اره������م ب����ل����غ ع������دده������م )8)( رج����������ال، ل����ه����م رص�����ي�����د م������ن ال�����م�����روي�����ات 
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���ل���ت م����ا ن��س��ب��ت��ه )).))٪( م����ن إج���م���ال���ي ال����م����روي����ات، ي��ض��اف  )9))( م����روي����ة م���ثَّ
إلى هذا رصيد من المرويات بطريق غير مباشر بلغ ))))( مروية لم أدرجه 

ضمن العدد اإلجمالي لمرويات المشيخة.

وعليه فلو جاز لي أن أعتبر »عروة بن الزبير« المحطة الرئيسية األولى 
التي وقف عندها قطار هذا العلم طويال، »وال��زه��ري« هو المحطة الرئيسية 
ال��ك��ب��رى ال��ث��ان��ي��ة، ف���إن »م��وس��ى ب��ن ع��ق��ب��ة« ب��ال ش��ك ه��و المحطة الرئيسية الثالثة 

بين خط البداية - الصحابة، وخط النهاية - ابن إسحاق.

فالمروية التي بدأت عند جابر بن عبد اهلل - ينقلها موسى بن عقبة بعدة 
طرق كاآلتي: 

إما أن يرويها موسى بن عقبة عنه مباشرة باعتباره شيخه.   -(

أو يرويها عن عروة بن الزبير باعتبار أنه شيخه وجابر شيخ لهما.  -(

أو يرويها عن الزهري باعتبار أنه شيخه وجابر شيخ لهما.  -(

أو يسقط منها راو أخذ عن جابر، وجابر شيخ لهما أيضا.  -(

أو قد يوقفها عنده لتأكد سماعه منهم جميعا باعتباره ثقة.  -(

وهذه المروية بحكم الطرق التي تنتهي إليه نسبة الحديث تكون:

في الحالة األولى تسمى )الموقوف( ألنها انتهت إلى صحابي.  -(

في الحالة الثانية والثالثة تسمى )المقطوع( ألنها أضيفت إلى التابعي.  -(
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وتكون بحكم حال الرواة:

في الحالة الرابعة تسمى )المعلق( لحذف راو من أول اإلسناد.  -(

)-  وف�������ي ال����ح����ال����ة ال����خ����ام����س����ة ت���س���م���ى )ف�������ي ح����ك����م ال�����م�����رس�����ل( ل����ح����ذف ال���ص���ح���اب���ي 
والتابعي ثقة. وفي كال القسمين سواء:

أ- باعتبار الطرق الذي تنتهي إليه نسبة الحديث.

ب- أو باعتبار حال الرواة

فالمروية التاريخية هي في حكم الصحيح عند المحدثين.

)9(
كانت الطريقة التي حملت بها المرويات بينها الصحابة وأجيال التابعين 
ه��ي السماع ف��ي المرحلة األول���ى، ألن ك��ل ع��ب��ارات األداء بأنواعها المختلفة 
)كحدثني، وحدثنا، وسمعت، وأخبرنا، وأخبرني، وقال، وعن، وأن، وبقية 
ال���ع���ب���ارات ال���ت���ي ت��ف��ي��د اإلرس��������ال( ك��ل��ه��ا ك���ان���ت ف���ي ت��ل��ك ال���ف���ت���رة ال��م��ب��ك��رة م��ح��م��ول��ة 
على السماع والقراءة، فلم تخصص العبارات وقتئذ وتوفرت شروط )اللقيا، 

والثقة، وعدم التدليس( وهذه في مجموعها تمثل شروط السماع. 

ف���ع���روة ب���ن ال���زب���ي���ر س��م��ع م���ن ع���ائ���ش���ة، وال���ت���ق���ى ب���ه���ا، وس���م���ع م���ن اب����ن ع��ب��اس، 
وأبيه الزبير، وأخيه عبدالله، والمسور بن مخرمة، فكتب ما سمع، وخطط 
ما سمع، كما سمع ممن سمع من جابر، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة، 
وغ�����ي�����ره�����م خ����ل����ق ك����ث����ي����ر م������ن ال�����ص�����ح�����اب�����ة، م����م����ن ك������ان������وا م����ع����اص����ري����ن ل������ه وك����ل����ه����م ث���ق���ات 

عدول، فحفظ ودّون وكتب.
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ي القرنين 
ت المختلفة ف

اإلطار العام لمسيرة المروية وانتقالها عبر األجيال والطبقا
ي الهجري

األول والثان
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وك�������������ذا أب�������������ان ب��������ن ع������ث������م������ان، وش������رح������ب������ي������ل، وال������ش������ع������ب������ي، وس�����ع�����ي�����د ب��������ن ال����م����س����ي����ب، 
وع�����ط�����اء، وع����ك����رم����ة، وغ����ي����ره����م م���م���ن س���م���ع وح����ف����ظ ول������م ي����������دّون، وم������ن دّون ك��م��ا 

فعل عروة، وإبان، وشرحبيل.

أم��������ا إذا ك��������ان األخ����������ذ ب����ي����ن ت����اب����ع����ي ك����ب����ي����ر، وآخ����������ر ص����غ����ي����ر، ف��������إن ال����ت����ح����م����ل ي���أخ���ذ 
أشكاال أخرى إلى جانب السماع، كالقراءة، والمناولة، واإلجازة، فالزهري 
مثال سمع سعيد بن المسيب، وجالسه وسمع عروة بن الزبير وجالسه وهو 
م������ن ش����ي����وخ����ه ال�����م�����ب�����اش�����ري�����ن، ف�����أخ�����ذ ع���ن���ه���م���ا س����م����اع����ا وك�����ت�����ب ودّون، وك����������ذا ع����ط����اء، 
وال�����ق�����اس�����م ب�����ن م����ح����م����د، وس�����ال�����م ب�����ن ع����م����ر، وغ����ي����ره����م س����م����ع م���ن���ه���م ف���ك���ت���ب ودّون، 
فالرواية في ه��ذا المستوى، إم��ا أن تكون سماعا، أو أخذها مكاتبة في حال 
أخ��������رى، أو إج���������ازة، وال ي���م���ن���ع أن ت����ك����ون م����ن����اول����ة، ف��ك��ل��ه��ا ط������رق ع���رف���ه���ا ال����زه����ري 

حتى قبل تخصيصها وتعيينها فالمرويات وأنواعها تشهد له بذلك.

وق����������د ت������ك������ون ك������ت������اب������ا، ك�����م�����ا ف�������ي ح������ال������ة أب������������ان ب�������ن ع�����ث�����م�����ان م�������ع ت�����ل�����م�����ي�����ذه، ال����م����غ����ي����رة 
ب�����ن ع���ب���دال���رح���م���ن اب������ن ال�����ح�����ارث ب�����ن ه�����ش�����ام، ال�������ذي ل�����م ي���ك���ن ع����ن����ده خ�����ط م��ك��ت��وب 
إال م����غ����ازي رس������ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أخ����ذه����ا م����ن إب������ان اب�����ن ع���ث���م���ان، ك�����ان ق����د اط���ل���ع ع��ل��ي��ه��ا 

سليمان بن عبدالملك في حج عام ))8 للهجرة(.

وقد تكون كتبا وصحائف كما في حالة شرحبيل بن سعد، وموسى بن 
عقبة الذي عكف على تدوين أسماء أصحاب الهجرتين وأهل بدر، وأحد، 

فكان العمدة فيها بشهادة األئمة واألعالم.

)10(
وف��ق��ت ف���ي ك���ل ذل���ك ب��ف��ض��ل ع��م��ل��ي��ة ال���ت���زاوج ال��ت��ي أج��ري��ت��ه��ا ب��ي��ن منهجين، 
م�����ن�����ه�����ج أه������������ل ال�������ح�������دي�������ث وال������م������ن������ه������ج ال�������ح�������دي�������ث ف���������ي م������س������ت������وي������ات وم����������ح����������اور م������ح������ددة 
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ف��ات��ض��ح ل��ي أن ع��ل��م��اء المسلمين، ك��ان��وا ق��د س��ب��ق��وا غ��ي��ره��م ب��ف��ت��رة زم��ن��ي��ة ليست 
بالقصيرة لبلورة منهج ن��ق��دي علمي دق��ي��ق لعلوم الحديث رواي���ة ودراي����ة، ثم 
ق��م��ت ب��ع��رض ال��م��روي��ات ب��ع��د جمعها وتصفيتها ودراس��ت��ه��ا ع��ل��ى ه���ذا المنهج 

الجديد في المحاور اآلتية:
يقابلها محور النقد الخارجي، ويشملأوال: البحث عن مصدر الخبر، ويشمل

)-  م���ع���رف���ة ال���������راوي وم�����ن روى ع���ن���ه م���ول���دا 
ونشأة ووفاة.

)-  درجة اتصال الرواة بعضهم ببعض 
)-  ال�������م�������ن�������ه�������ج ال������������������ذي ال�����������ت�����������زم ب�����������ه ال�������������������������راوي ف����ي 

الرواية. 

)-  معرفة مؤلف الوثيقة معرفة دقيقة 
���������������������واردة  )-  م��������ع��������رف��������ة ت�����������اري�����������خ ال��������م��������ع��������ل��������وم��������ات ال�

فيها 
)-  معرفة طريقة صياغتها.

)-  ال��ت��أك��د م��ا إذا ك��ان ال��م��ؤل��ف معاصر أو 
نقل عن غيره. 

يقابلها محور النقد الداخلي، ويشملثانيا: عمليات نقد الراوي، وتشمل

)- هل هو صالح للرواية 
)- هل هو غير صالح للرواية 

)- التأكد من عدالته 
)- مراعاة الضبط واألمانة في الراوية. 

ي����������ق����������ص����������د  أو  ������������������������������������������������������������������راوي  ال� ي������������������������ك������������������������ذب  ) -  ه�����������������������������ل 
الكذب.

) - إلى أي مدى نثق بالراوي 
) – معرفة الكيفية التي أخذ بها المروية 

ف������الح������ظ������ُت أن س�����م�����ة ال������ت������ح������ري ف�������ي ال������خ������ب������ر، وال�����ت�����ث�����ب�����ت ف�������ي ال����������رواي����������ة، وأم������ان������ة 
ال��ن��ق��ل، وال��ض��ب��ط ف���ي ال���ع���ب���ارة، ك���ل ذل����ك ش���ائ���ع ف���ي أوس�����اط أص���ح���اب ال��م��غ��ازي 
ب���م���راح���ل���ه���ا ال���م���خ���ت���ل���ف���ة، ب����م����ا ي�����ؤك�����د ح����رص����ه����م ال����ش����دي����د ع����ل����ى ال������ت������زام ال���م���وض���وع���ي���ة 
واألمانة قدر المستطاع حتى اتصفوا بما يتصف به أهل الحديث من الضبط 
وال���ع���دال���ة، وك���ان���ت أع��م��ال��ه��م ت��ق��اس م��م��ا ي��ق��اس ب���ه أع���م���ال ال��م��ح��دث��ي��ن، ب��اع��ت��م��اد 
موازين الدقة التي يكّون فيها الحرص منهجا لسالمة الخبر وصدقه وصفائه 
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من الشوائب، وما النسب الكاملة في أعلى الدرجات اال دليل واضح على 
سالمة المسار علوا ونزوالً.

)11(
ث����م ج�����اء أخ����ي����را اب�����ن إس����ح����اق ف��م��ث��ل ال���م���رح���ل���ة ال���س���ادس���ة واألخ�����ي�����رة، ف��وق��ف 
وخ����ل����ف ت����راك����م����ا ت����راث����ي����ا ه����ائ����ال اح����ت����وت����ه م�����درس�����ة ال����م����غ����ازي ب���ل���غ )))0)( م���روي���ة 
وم�����ج�����م�����وع�����ة م�������ن ال�����ك�����ت�����ب ال�����م�����ت�����ن�����وع�����ة خ����ل����ف����ت����ه����ا األج���������ي���������ال ال������س������اب������ق������ة، ت���������راوح���������ت ف���ي 
ح�����ج�����م�����ه�����ا )ب��������ي��������ن ال�������ك�������ب�������ي�������ر، وال��������م��������ت��������وس��������ط، وال��������ص��������غ��������ي��������ر(، ل�������ك�������ل م����������ن ع�������������������روة، وأب����������������ان، 
وش���رح���ب���ي���ل، وال�����زه�����ري، وع����اص����م، وع���ب���دال���ل���ه ب���ن أب����ي ب���ك���ر، وم���وس���ى ب���ن ع��ق��ب��ة، 
وأقرانهم في كل طبقة ممن أشرت إليهم وممن لم تأت عليهم هذه الدراسة 

من طبقات الثقات، والصدوق، والمقبول، وحتى الضعيف.

فاغترف من هنا وهناك، من ينابيع شتى ومصادر متنوعة مباشرة وغير 
م��ب��اش��رة ع��ل��وا ون����زوال، فاستوعبها جميعا واخ��ت��زل��ه��ا اخ��ت��زاال عجيبا ف��ي ات��ج��اه 
الزمان والمكان بروح الرجل المبدع، فأعاد هيكلة المغازي من جديد وفق 
أسانيد في أغلبها صحيحة وفي بقيتها ال غبار عليها طالما أنها في المغازي 

وأخبرها كما أكد الخلف والسلف بذلك. 

)12(
إن دراس�������������ة ال�������م�������روي�������ات وال�����ح�����ك�����م ع����ل����ي����ه����ا، ف�������ي ال�������وق�������ت ال�����ح�����اض�����ر وف���������ي ظ���ل 
المناهج العالمية المتطور واإلم��ك��ان��ات ال��م��ت��ع��ددة، ال يمكن أن تتم إال وفق 
ال�����ع�����دي�����د م������ن ال������خ������ط������وات، ال�����ت�����ي ت���ت���ط���ل���ب ال����ج����ه����د وال������ص������ب������ر، ك������ي ي����ت����م م������ن خ���الل���ه���ا 
القيام بعمليات المسح والحصر، والتصفية، ثم التقييم بالجرح والتعديل، 
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ث�����م ال����ق����ي����ام ب���ع���م���ل���ي���ات االس�����ت�����ق�����راء وال����ت����ح����ل����ي����ل، ل���ل���ح���ص���ول ع����ل����ى ال����ن����ت����ائ����ج وم�������ن ث����ّم 
تنظير المنهج الذي يعد غاية من الغايات لمثل هذه الدراسات.

ول����ك����م ك������ان ب��������ودي أن ت����ك����ون ال����م����وس����وع����ة ال���ح���دي���ث���ي���ة ج�����اه�����زة ح���ت���ى أس��ت��ف��ي��د 
م���ن���ه���ا ف����ي ت���ت���ب���ع ال����م����روي����ات ت��ت��ب��ع��ا دق���ي���ق���ا م����ن ب���داي���ت���ه���ا وح����ت����ى م��ن��ت��ه��اه��ا أو ب��ال��ع��ك��س 
ألقف على مسارها وطريقها األصح عبر المراحل المختلفة طبقة بعد طبقة 

وجيال بعد جيل. 

غ��ي��ر أن���ي واث����ق م���ن أن م���ا ت��وص��ل��ت إل��ي��ه م���ن ن��ت��ائ��ج س��ت��زك��ي��ه��ا االس���ت���ق���راءات 
ال���م���وّس���ع���ة وال����ت����ي ق����د ت��م��ن��ح��ه��ا ال���م���وس���وع���ات ال���م���ن���ت���ظ���رة ب���م���ا ال ي���ت���وف���ر م����ن خ���الل 
ال�����ن�����ظ�����رة ال����م����ؤس����س����ة ع����ل����ى ن������م������اذج وج������زئ������ي������ات م������ح������ددة إالّ أن��������ه ش������ع������ورا م����ن����ي ب���ه���ذا 
ال��م��ل��ح��ظ ق���د أس���س���ت م���ا اس��ت��ن��ت��ج��ت��ه م���ن آراء ون��ت��ائ��ج ع��ل��ى ع��ي��ن��ات وأم��ث��ل��ة ل��م��ادة 
ال�����م�����غ�����ازي وال�����س�����ي�����رة ب����ص����ف����ة ع�����ام�����ة وم��������ن ه����ن����ا ف�����إن�����ي أن����ت����ظ����ر ت�����أي�����ي�����دًا وت������أك������ي������دًا ب����م����ا ق��د 

يستجد من بحوث لما توصلت إليه في هذا المؤلَّف. 

وف����������ي ال������خ������ت������ام الب����������د م�������ن إث�������ب�������ات ح����ق����ي����ق����ة ه������ام������ة وه����������ي أن ه����������ذه ال�������م�������راح�������ل ل���م 
ت�����س�����ت�����غ�����رق ب���������ال���������ض���������رورة ك���������ل رج�����������������االت ال��������������������رواة ال��������ث��������ق��������ات، ف���������ي ال���������م���������وض���������وع، وإن������م������ا 
س�����ج�����ل�����ت ف������ق������ط ال��������ذي��������ن ت��������م ال������ن������ق������ل ع�����ن�����ه�����م وال���������وع���������ي ب������ه������م ف��������ي م�����ج�����م�����وع�����ت�����ي ال����ك����ت����ب 
ال�����م�����خ�����ت�����ارة وال�����م�����ض�����اف�����ة. وه����������ذا ال ي����ف����ي ب�������ال�������ض�������رورة، أن ال����ن����ق����ل ف������ي أف�����ق�����ه ال�����واس�����ع 
انحصر في حدود من ذكر، بل إن أعالما آخرين، قد ساهموا بال جدال في 

ترسيخ ونقل المرويات من السابقين والالحقين. 

ف��������ه��������ذه ال���������ف���������ت���������رات، وه���������������ذه ال������������ج������������داول وال���������خ���������رائ���������ط واألش��������������ك��������������ال، ق���������د أب������������رزت 
متصال زمنيا تنامت فيه الرواية وانتشرت مكانا في آفاق عريضة مثل انتقالها 
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زم��ن��ي��ا ع��ب��ر ق���ن���وات وم���س���ارات م��ت��ن��وع��ة ص��ح��ي��ح��ة ي��وث��ق ب��ه��ا، وب��ك��ث��اف��ة ت��ج��ع��ل من 
المستحيل اإلص��غ��اء إل��ى ادع����اءات التوهين والتضعيف التي ج��اءت متأخرة 
وغ�����ال�����ب�����ا م�������ا اش������ت������د وط�����أت�����ه�����ا ف�������ي ع������ص������ور االن������ح������ط������اط ب�������األم�������ة اإلس�������الم�������ي�������ة، ف���ق���وي���ت 

وتقدمت كأسلوب من أساليب الغزو التي عرفتها أمتنا في تلك العصور.

والغريب أنها تسعى إل��ى حجب مثل ه��ذه الحقائق التاريخية المتقدمة 
ب���ال���ت���ع���ت���ي���م ع����ل����ي����ه وإث��������������ارة ال�����غ�����ب�����ار وض������ب������اب ال�����ش�����ك ب����م����ا ت���ل���ق���ي���ه م������ن أس����ئ����ل����ة م��ص��ط��ن��ع��ة 
وموجهة لزعزعة مصادر المعرفة األساسية لهذه األم��ة، التي تعتبرها ركيزة 
م���ن رك���ائ���ز ال���ق���وة ال���ت���ي ت���رج���ع إل��ي��ه��ا وت���ل���وذ ب��ه��ا ع��ن��د اش����ت����داد ال��م��ح��ن وع���ن���د إرادة 

النهوض، وتحدي العوائق، عوائق التفرق والتمزق، والضعف والوهن.

ل����ذل����ك ك���ل���ه ي���ت���ح���ت���م إزال���������ة ال����غ����ب����ار ودف��������ع ت���ل���ك ال����ش����ك����وك ب���ت���وض���ي���ح ال���ح���ق���ائ���ق 
وال��������ب��������راه��������ي��������ن ب�����م�����ن�����ه�����ج ال������ع������ق������ل ال�����س�����ل�����ي�����م ب������م������ا ي�����س�����م�����ح ل�����ل�����م�����ع�����رف�����ة م���������ن أن ت��������ك��������ون ن�����ي�����رة 
واض�����ح�����ة غ����ي����ر م���ت���م���ي���زة وال م���ت���ع���ص���ب���ة، وف�������ق روح ال���م���ن���ه���ج اإلس������الم������ي وإرش����������اده 

القويم. »الحق أحق أن يتبع« صدق اهلل العظيم.


