


 التوثيق احلديثي لغزوة بدر
 منل د / مصطفى عمار                                             

 ابحث ورئيس قسم املخطوطات                                                                                          
 ة يف مركز حبوث ودراسات املدينة املنور                   

الحديثيةةة البدايةةة الثوقيةيةةة  غزوات رسول اهلل  بأحاديث  تعد العناية  

 الةةني   والثةةابعي ،عهد الصةةحابة    األول،تعود إلى الةرن  للسيرة النبوية حيث  

، وتنكر هنه الكثب أسماء عةةدد مسثةلة ًاوم  قم أفردوا لها كثب ارواياتهجمعوا  

ازي جمعةةًا وروايةةة، وأهةةم م  الثابعي  كانوا م  أبرز م  اعثنى بأحاديث المغةة 

 قالقة أئمة هم:

 (1)  

عالم المدينة ، أحد الفةهاء السبعة ، حّدث ع  أبيةة، ، وعةة  هالثةة، أ  

وهو م  رجةةال الكثةةب السةةثة   ،المؤمني  عائشة ، وأم، أسماء بنت أبي بكر  

 .وكان صاحب منهج علمي دقيق ، يعثمد على الثوقيق والثدقيق 

ها ، قم يملي على تالمنت، المرويةةات ، قةةم عفكان يكثب كل رواية يسم       

يعارضها لهم بعد الكثابة على األصل الني نسخوا منةة، ، لةةنا أصةةب  قةةدوة 

يحثنى في كثابة السير ، فةّلده الزهري ، واب  إسحاق ، وموسى ب  عةبة ، 

 .وهم أئمة هنا الف  

لكننا نجةةد مادتةة،  سثةاًل في المغازي،مونح  اليو  ال نملك لعروة كثابًا   

 ويكفي أن ننظر مثااًل على ذلكالحديث،  حوتها كثب  روايات كثيرة  في    بثوقةم

مارواه اإلما  البخاري في صحيح، ع  عروة في كثاب المغةةازي الةةني ي ةةم 

ويبةةدو فةد روى في هنه األبواب الثسعي  همسًا وأربعي  حديثًا    ،  تسعي  بابًا
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أواًل ، قم   أسانيدهاوبي   يات عدة في المغازي ،  ام  جمع روأول  عروة هو    أن

 مزج مثونها ليؤلف منها حدقًا كاماًل . 

فةةةد   المةةنهج،على هةةنا  رضي اهلل عنها    ت، أ  المؤمني  عائشةوقد أقّر

ن، إروى هشا  ب  عروة ع  أبي، قال : قالت لي عائشة رضي اهلل عنها : يا بني 

قم تعود فثكثب، ، فةلت لها : أسمعها منك على يبلغني أنك تكثب عني الحديث  

 ؟شيء، قم أعود فأسمع، على غيره ، فةالت : هل تسمع في المعنةةى هالفةةًا  

 ال بأس بنلك .  :قالت  .قلت : ال 

 (1) 

الثابعي الجليل مولى آل الزبير ب  العوا  ، كان بصيرًا بالمغازي النبوية ، أّلفها 

 لد ، فكان أول م  صّنف في ذلك . في مج

. مةةولى ابةة  عبةةاس  ُكَرْيبحدث م  صحف اب  عباس الثي أودعها إياه  

 . وأحاديث، في الكثب السثة ، قال عن، اب  حجر: قةة فةي، إما  في المغازي

كان مالك إذا قيل ل، : مغازي م  نكثب ؟ قال : عليكم بةمغازي موسى ب  عةبة 

كان موجةةودًا إلةةى الةةةرن  ) مغازي موسى ب  عةبة (()ويبدو أن  ،، فإن، قةة 

الثام  ، وقد ذكر النهبي أن، قرأه فةال : مغازي موسى ب  عةبةةة فةةي مجلةةد 

 ليس بالكبير ، سمعناها ، وغالبها صحي  ، ومرسل جيد . 

ولم تصلنا نسخة كاملة م  أصل الكثاب ، وإنما وصلنا قطعة م  تهةةنيب ابةة  

هة( في كثاب الدرر 463الكثاب اب  عبد البر )  ( واهثصرهة789)  شهب،قاضي  

اب  سيد الناس نصوصةةًا فةةي في اهثصار المغازي والسير ، وكنا اقثبس من،  

 عيون األقر . كثاب، : 
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)1 (    

العالمة الحافظ اإلهباري ، صاحب السيرة النبوية ، قال اب  سةةعد : 

)ولعل، يةصةةد علةةى وجةة،   مغاري رسول اهلل    أول م  جمع  إسحاقكان اب   

روى البخاري الب  إسحق   ،االسثةصاء ( وإال فةد سبة، عروة وموسى ب  عةبة

قةةال عنةة، الحةةافظ  فةةي   ،ى ل، مسلم، وأصحاب السن  األربعةتعليةًا ، ورو

 الثهنيب: إما  بالمغازي، صدوق يدلس.

ا مةة م  أحاديث،  وقال اب  عدي : وقد فثشت أحاديث، كثيرًا ، فلم أجد  

 يثهيأ أن ُيةطع علي، بال عف ، وربما أهطأ ، أو يهم بالشيء بعد الشيء . 

 وإنما أهن علي، المحدقون أمري  : 

كةةال    أن، كان يحدث ع  الجماعة بالحديث الواحد وال يفصل كال  ذا م     -1

 ذا . 

مةة    ره يحيى الةطان فأشار إلى ما في سيرة اب  إسةةحاقَكَذواألمر الثاني    -2

فلو حنف منهةةا ذلةةك   هلمنكرالواهي م  الشعر وم  بعض اآلقار المنةطعة ا

لحسنت ، وقّم أحاديث، جمة في الصحاح والمسانيد ممةةا يثعلةةق بالمغةةازي 

 ينبغي أن ت م إليها وترتب . 

هة( في كثاب، دالئةةل النبةةوة ، 458وقد فعل غالب هنا اإلما  البيهةي ) 

 ي وفق منهج المحدقي  وأهل السير . فكان بحق جامعًا للسيرة والمغاز

الجامعةةة الكثةةب   الةةةرن الثةةاني الهجةةري بةةدأت تظهةةر  وفي منثصف  

قم تلثها الصحاح والسن  والمصةةنفات ، وهةةي الثةةي اسةةثوعبت   ،  كالموطآت

 ،  رسول اهلل ف مت أبوابًا كاملة ع  مغازي   ،    رسول اهلل أحاديث  معظم  
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سب شرط، في الثأليف ، ول  أدهل في لك  انثةى كل إما  م  المصنفي  ما نا

 تفاصيل شروطهم فهنا يحثاج إلى وقفات طويلة . 

صةةحي  البخةةاري ،ومسةةلم ،   :السةثةهي الكثب  وأهم هنه الكثب           

 األربعة : أبو داوود ، الثرمني ، اب  ماجة ، النسائي . والسن  

وهنه الكثب السثة لم تغادر م  األحاديث الصحيحة إال النةزر اليسير ،  

لنا قال اإلما  النووي : لم يفت األصول الخمسةةة ة اسةةثثنى ابةة  ماجةةة ة إال 

 اليسير . 

وقال أي ًا : ال يخرج ع  الكثب الخمسة الثي هي أصول اإلسال  م  الصحي  

 . إال اليسير

قمت بدراسة ألحاديث   غزوة بدريق الحديثي لالثوقوكثطبيق عملي على           

 غزوة بدر في الكثب السثة ، قم قارنثها مع كثاب دالئل النبةوة للبيهةةي

 .  منهجي أهل الحديث والسيربيالني جمع في، 

  الموضوعات الثالية :ذكرت الكثب السثة 

   تسمية م  سّمي م  أهل بدر في الجامع )أي صحي  البخاري ( . -

 ل المعركة مع األنصار والمهاجري  )مسلم ، أبو داود( . المشاورات قب -

 مطاردة قافلة أبي سفيان )مسلم( .  -

، هةةا : عةةدد الفريةي ،االسةةثعدادرواية جامعة ألهم أحداث المعركة وفي -

 . )مسلم ، الثرمني( .  ؤهمقصة األسرى وفدا   دعاء النبي

 ( . بأس المسلمي  في المعركة ووصف طريةة قثالهم . )البخاري -

على وج، الثفصيل فةةي عةةدة روايةةات   وحال، قبل المعركة    دعاء النبي   -

 أبو داود ، الثرمني( . )البخاري، 

 ( .البخاريبعض أسماء م  اسثبعد م  المعركة لصغر سن، . ) -

 ( .  أبو داود.  البخاريهطة بداية المعركة . ) -
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)أميةةة بةة  هلةةف     وصف حال المشركي  وهوفهم مةة  لةةةاء النبةةي   -

 (.البخاري)وذجًا(نم

وصف شدة الةثال في المعركة وبأس المسلمي  فيها ، وبيان حال قثلةةى  -

 (.البخاريالمشركي  )

 ( .  مسلم.  البخاريحادقة قثل أبي جهل على وج، الثفصيل   ) -

 ( .  أبو داود،  مسلم،  البخاري). م  قثل أبا جهل  -

ي اهلل عنةة، رضةة   الحوار بي  أبي جهل وهو صريع مع عبد اهلل ب  مسعود -

 ( .  أبو داود.البخاري )

 ( . أبو داود)وصف المبارزة قبل المعركة .  -

رع المشةةركي  قبةةل المعركةةة . بإهباره ع  أمةةاك  مصةةا    دالئل نبوت، -

 ( .  النسائي.مسلم )

لهةةم بعةةد   بعض أسماء قثلةةى بةةدر مةة  المشةةركي  وهطةةاب النبةةي   -

 ( .مسلم)الدف  .

 ( .  الثرمني.  أبو داود.  البخاريأسرى بدر . ) -

 ( .  م)الفداء ، الةثل ، نزول آيات م  سورة األنفال ، الم  عليه

 ( . الثرمني) تفاصيل قصة الفداء . -

 ( . الثرمنيالغنائم . ) -

 ( . أبو داودحال أسرى المشركي  . ) -

  ( . أبو داودمةدار الفداء . ) -

.  مسةةلمذكر بعض منازل جةةيش المسةةلمي  فةةي الطريةةق إلةةى بةةدر . ) -

 . ( .  أبو داود.  منيالثر

جمعها وأقبثها وعندما قارنت هنه الروايات جميعها وجدت البيهةي قد          

، قم أضاف إليها ما يكمل الحدث ، مةة  سةةيرة   في كثاب، دالئل النبوة  ًاجميع
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  مغازي موسى ب  عةبة م، قم أفرد بابًا أورد في، سياق قصة بدر  سحاق  إاب   

فإنها فيما قال أهل العلم أص  المغازي ، ولنأت ، :  ووضع عنوانًا لنلك قال في

 على ما سةط م  تلك الةصة عما ذكرنا منها في األهبار المثفرقة . 

 ,فجاء وصف غزوة بدر في كثاب، جامعًا بي  منهجي أهل الحديث وأهل السير   

لنلك أقول: إن مصنفي الحديث النبوي وقةوا قدرًا مهمًا م  غةةزو بةةدر، غيةةر 

وها وفق مناهجهم في سرد األحاديث وأسةةانيدها، ولةةم يعرضةةوها أنهم عرض

فعل، مصنفو السيرة، وقد اعثمد مصةةنفو   قصة مثسلسلة األحداث على نحو ما

 السيرة على تلك األحاديث واسثوعبوها في مؤلفاتهم.

 ي هنه :ثوفي هاتمة ورق 

قاعدة بيانات تجمةع بةي  مةا ورد فةي كثةب الحةديث أدعو إلى إنشاء   

على وج، االسثةصاء الثا  ، فةد يسر اهلل لنةةا فةةي هةةنا العصةةر   ازيوالمغ

علةةى بعد ذلك  وضع هنه الةاعدة  ، ووسائط لم تك  مثاحة ألسالفنا  مصادر و

 .منها في أي وقت ومكان لالسثفادةالشبكة العالمية لثمكي  الباحثي  

 . وآهر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمي   


