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حليما رايحرا -ثحم
بسم اهلل ،والحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل -صلى اهلل عليه ،وعلى آله وصححهه وسحلم لس ك

أما بعد:

متصال -أبهتحي فحي
فأهال ومربها بمم -أبهتي في اهلل -مع دورة بصائر على موقع "الطريق إلى اهلل" ومازال الحديث ك
ك
حدور بحول مصحادر السحيرة
اهلل -بول التأصحي لدراسحة السحيرة النهويحة ولقاؤنحا -بحذن اهلل عحو و ح  -فحي هح ا الحلقحة ي ل
النهوية ومناهج التأليف فيها.

لمانا ندرس مصادر ومناهج السيرة؟؟
فينهغححي علححى دارس السححيرة النهويححة أ يمححو عنححدا عنايححة ومعرفححة بمصححادر التححي رتهححج السححيرة النهويححة ومنححاهج المح ل ي
ال ي أل وا
 لي هم طهيعة التأليف. وريف يست يد م المتب الم ل ة في السيرة النهوية.فيستطيع اإلنسا أ يعرف ما هي المتب التي يست يد منها في سيرة رسحول اهلل –صحلى اهلل عليحه وسحلم -مح الحالل
معرفة المناهج يستطيع اإلنسا أ يتعرف على ما يأال وما يترك ،ريحف يسحت يد مح هح ا المتحا ومحا يأالح ا منحه ومحا
يترك ،وريف يست يد م ه ا المتا وما يأال وما يترك هم ا.
اإللمام بجميع الجوانب أمر هام
حاال بعححا المح ل ي رتهححوا بطريقححة سححردية بحتححة فاإلنسححا يأالح منهححا هح ا السححرد ،ويعححرف مححا يأالح ومححا يتححرك مح هح ا
مح ك

السححرد ثححم بعححد نلححت يق حرأ فححي رتححب أالححر عنح حوا بمسححألة التحلي ح وااسححت ادة م ح النصححور أو الطريقححة المو ححوعية
للنصحور فحذنا بحه ياحع النصحور فحي إطحار مو حوعي ب هحم العلمحا  ،وي حت مجحال لل هحم فحي أ يسحتطيع اإلنسححا أ
يستنهط الدروس والعهر م سيرة النهي –صلى اهلل عليه وسلم.-
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أهمية دراسة سيرة النهي –صلى اهلل عليه وسلم-
فممححا لحححدثنا قه ح نلححت أ دراسححة سححيرة الرسححول –صححلى اهلل عليححه وسححلم :-هححو الهيححا للمححنهج العملححي التطهيقححي
هتمام ححا رهي ح كحرا لنس ححتطيع أ نقت ححد به ححد النه ححي –ص ححلى اهلل علي ححه وس ححلم -ف ححي
لإلس ححالم وه ححو ينهغ ححي علين ححا أ نولي ححه ا ك
المواقف المختل ة ونتأسى به

 .1وه ا له أثر رهير في لنمية فمر اإلنسا .
 .2وفي لو يه فمر اإلنسا .
 .3ور لت في فهم سن اهلل المونية.
 .4ور ح لت فححي فهححم النححوابي التربويححة وااقتصححادية والعسححمرية والسياسححية التححي فعلهححا النهححي –صححلى اهلل عليححه
وسلم.-
 .5وريف نقتد به ،ن هم الاوابط العامة لدي اهلل ،المقاصد العامة لشريعة اهلل -عو و .-
نستطيع أ نقف مع ر نلت م الالل دراسة متأنية لسيرة النهي –صلى اهلل عليه وسلم -بطريقة مناهطة منهجية.
ل
السيرة ليسج مجرد قصص وسرد لألبداث
إل بعا الناس واالد دراسحة السحيرة علحى أنهحا قحوية قصحص لتقحرأ قهح النحوم وقحوية بواديحج ونحمحي القصحة وقحي
لسححجيلي وفقححط ،وسححرد لألبححداث دو ااسححت ادة م ح نلححت وبعححا النححاس يسححتنهط أبححداثكا م ح نصححور ا لاهححج وا
يعرف ما هحي النصحور التحي يصح أ يسحتنهط منهحا ال وائحد والعهحر والنصحور التحي ا ينهغحي لمونهحا حعي ة ،هح ا أمحر

غاية في األهمية
مصادر رتابة السيرة
 -1القرآ المريم
أوا نتحدث ع مصادر السيرة النهوية التي رتهج سيرة رسول اهلل–صلى اهلل عليه وسحلم -المصحدر األول -رمحا
إ كنا ك
أقحرنا قهح نلححت أبهتححي فححي اهلل -هحو القححرآ المحريم الح

اقححتم علححى المايحر مح أبححداث الرسححول –صححلى اهلل عليححه

وسلم -أو أبداث السيرة :سيرة النهي –صلى اهلل عليحه وسحلم -فحي العهحد الممحي وفحي العهحد المحدني واألمالحة علحى
ه ا أرار م أ لحصى منها على سهي الماال:

بديث القرآ ع بعا الغووات وما ر فيها :رغووة الخندق وغيرها م الغووات.
ل

 -2رتب السنة واألباديث النهوية الشري ة
اا -م المصادر لدراسة سيرة رسول اهلل–صلى اهلل عليه وسلم -رتب السحنة واألباديحث النهويحة الشحري ة
ر لت –أي ك
التي لحدثج ع أقواله –صلى اهلل عليه وسلم -وأفعاله ،ولقريراله ،وص اله الخلقية ،وال لخ لقية
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 -3أقوال الرسول
لما نقول بديث الرسول–صلى اهلل عليه وسلم -لحدث ع أقوال الرسول يعني المالم اللي الملم بيه النهي
 -4أفعال الرسول
األعمال التي فعلها الرسول ونتأسى بها رما و حنا ه ا في اللقا السابق في مسألة أ اإلنسا يعرف األفعحال التحي
فعلها الرسول –صلى اهلل عليه وسحلم -للهيحا ون حرق بينهحا وبحي األفعحال التحي فعلهحا علحى سحهي الخصوصحية أو علحى
سهي العادة
 -5السنة التقريرية
طب لما نقول لقريرات الرسول يعني إيه؟؟
أقيا فلعلج أمام النهي والنهي أقرها ،يعني سمج عليها؛ فذنا فلع فع أمام النهي وسمج بنسميه سنة لقريرية.
لقريرية :النهحي أقحر هح ا ال عح  ،ألنحه لحو غلحط؛ ا يقحرا الرسحول –صحلى اهلل عليحه وسحلم -ومح هنحا يتهحي أ فحي با حة
اسمها سنة لقريرية
 -6ر لت األباديث التي لهاينج ع ص ات الرسول في أالالقه ور لت في اللقته
–صلى اهلل عليه وسلم -ه ا مصدر م مصادر السيرة النهوية.
 -7ما بولهل رتب الحديث

رتب الحديث التي عنج بأباديث الرسول –صلى اهلل عليه وسلم– فيهحا أبحوا الجهحاد وفيهحا أبحوا للسحير وأبحوا

للمغححاز التححي لسححرد أباديحث المصححط ى – فيمححا يتعلححق بححالغوو وبالجهححاد وبالححدعوة إلححى اهلل واألن ال ح

لحححق النهححي

اا مصدر م مصادر معرفة السيرة رتب األباديث النهوية.
صلى اهلل عليه وسلم -وم معه وهم ا؛ فه ا أي ك
 -8رتب الشمائ
مح المصححادر رتححب الشححمائ ؛ الشححمائ أ المتححب التححي لاححمنج أالححالق الرسححول –صححلى اهلل عليححه وسححلم -وهححد
النهي –صلى اهلل عليه وسلم -وص اله ،وعاداله ،وفاائله.
وأقهر رتب الشمائ :
رتا الشمائ المحمدية لإلمام الترم

-عليه ربمة اهلل لعالى -وثم لحقيق محالع لهح ا المتحا لمختصحر الشحمائ

له ا المتا -للعالمة الشيخ األلهاني عليه ربمة اهلل -يست يد منه طالب العلم است ادة عظيمة.
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 -9رتب السير والتاريخ
بيث صنف بعا الم ل ي والم رالي رتهكا مستقلة معج أبداث السيرة.
ثم رتب السير والتاريخ ل
ل ررة بما سهق م بعا مصادر رتابة السيرة
يهقى أنا عايو آالد السيرة
 األول عندنا القرآ المريم. عندنا ما ورد في رتب الحديث الشريف. ما ورد في الحديث ع قمائ النهي –صلى اهلل عليه وسلم -وأالالقه وص اله رتصني ات مستقلة . ر لت معرفة رتحب التحي عنحج بجمحع أبحداث سحيرة الرسحول ،وغحووات النهحي ،وبعحوث النهحي ،سحرايا النهحي ومحار معه –صلى اهلل عليه وسلم -م أبداث الالل مراب دعوله وبياله –صلى اهلل عليه وسلم.-
وم أوائ عشا نعرف التصنيف اللي صنف في السيرة مستق
م أوائ م اهتم بمتابة السيرة النهوية م الرواة:
عروة ب الوبير.
 ل وأبا ب عاما . وراو اسمه وهب ب منهه. واإلمام الوهر -عليه ربمة اهلل.- وعاصم ب عمر ب قتادة. وموسى ب عقهة. ومحمد ب إسحاق.محمد ب إسحاق
محمد ب إسحاق م عندا؛ م أوسع م رتب في سيرة النهي –صلى اهلل عليحه وسحلم -بيحث رتحب فحي السحيرة التحي
ماال عروة أو ما قابه يمتب قي ع الغحووات ،ورحا المعظحم ي لحف
رواها الرسول بشي م التوسع ،يعني را قهله ك
في الغووات في سرايا النهي –صلى اهلل عليه وسلم ،-غووات الرسول –صلى اهلل عليه وسلم -لما حا عصحر محمحد
اب إسحاق فذنا به ابتدأ يمتب محمد ب إسحاق رتا في السيرة النهوية رتا واسع.
اب هشام
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سححيرة ابح إسحححاق؛ إل سححيرة ابح إسحححاق معمولححة بطريقححة فيهححا نححو مح

التوسع المهير فألى وه بها وأصهحج لٌعرف بسيرة اب هشام.
ور لت رتب م المصن ي اللي صن وا السيرة وابد اسمه
الواقد
الواقد رتحب رتابكحا فحي السحيرة معحروف بمغحاز الواقحد ثحم حا الم رالحو المسحلمو وابنحا هنتححدث عح الواقحد

ودر ته في علم الحديث .ابنا دلوقتى لعريف عام بالمتب في السيرة.
الم رالو المسلمو ورتابة الموسوعات

ححا الم رال ححو المس ححلمو بع ححد نل ححت الح ح ي دون ححوا الموس ححوعات التاريخي ححة اإلس ححالمية المش ححهورة يهق ححى دول ص ححن وا
لدوينات في سيرة النهي –صلى اهلل عليه وسلم .-حه بعحد نلحت مح بسحط بسحطكا رهي كحرا راإلمحام الطهحر -عليحه ربمحة
اهلل واإلمام اب األثير ،واإلمام ال ههي اعتنوا بتسجي السيرة م سرة ،م سرة باعتهارها بداية التاريخ اإلسالمي.

وأول مح وصححلنا رتابححه فححي هح ا المجححال هحو الت صححي المهيححر رتححاريخ للمسححلمي  ،ول صححي رهيححر رتححا اإلمححام الطهححر
اسمه "لاريخ الرس والملوك" اسم المتا لاريخ الرس والملوك.
اإلمام ال ههي
وأدق م ح رتححب به ح ا الطريقححة؛ الطريقححة ل صححيلية؛ علححى اعتهاره حا لححاريخ اإلسححالم اإلمححام ال ح ههي وهححو عححالم م ح علمححا
الحححديث وم ح را وعححالم رهيححر صححنف رتابكححا اسححمه "لححاريخ اإلسححالم" المتححا دا  52مجلححد أالر ححه فححي اثنححي والمسححي

مجل كدا -عليه ربمة اهلل -فه ا م ال ي عنوا بالت صي في رتابة لاريخ اإلسالم والسيرة بشي م الت صي .
العالمة اب راير والنقلة النوعية في رتابة السيرة

لم العالمة اب راير وهو عحالم م سحر وعحالم بحديث ،وهحو للميح لشحيخ اإلسحالم ابح ليميحة -عليحه ربمحة اهلل -بقحق
نقلة نوعية في رتب السيرة أو في التأليف فحي السحيرة النهويحة بمتابحه أو موسحوعته التاريخيحة المسحماة "الهدايحة والنهايحة"
بيححث بححرر علححى أ يمححو رتابححه موسححوعة غيححر مسححهوقة فححي السححيرة ،لححيف فقححط م ح بيححث التوسححع فححي مححع معظححم
الروايحات الحواردة بشحأ السحيرة مح قححتى رتحب الححديث والسحيرة ،يعنحي أالح رح محا يتعلحق بالسحيرة مح رتحب الحححديث
اححا مح بيححث التوسححع فححي لحقيححق الروايححات ونقححدها ولهيححي
ورتححب السححيرة ومححا رتهححه المتقححدمو إلححى غيححر نلححت ولمح أي ك
صحتها مح حع ها وإ رحا لحم يسحتوعب؛ لمنحه بحدأ ينقحد هح ا الروايحات ،وإ رحا لحم ي عح نلحت فحي رح الروايحات؛
ألسها لتعلق بمنهج عصرا ليف ه ا مقام مجال قربها.
يعني اإلمام اب راير بدأ في فمرة نقد الروايحات وإنحه محم مجحرد سحرد أل؛ الروايحة د يجحب نشحوف هح هحي ثابتحة وا
مم ثابتة ولقه وا متقهلم بمعايير أه السير ،ودراسة اإلالهحاريي  ،وفحي أمحور يلتسحاه فحي سحردها وعر حها بتحى لحو
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فيها بعا عف ،وأمور ا يص التسحاه فيهحا؛ فهحدأ ي عح نلحت بحط محنهج أو لهنحة لهح ا وإ رحا لحم يسحتوعب فحي
رتابه "الهداية والنهاية" لم اد فمرة ريف لد لرس السيرة ،ريف لقرأ ،ريف نستطيع أ ننتقد متو السيرة النهوية.
ميع ه ا المتب لرسم لنا بياة الرسول –صلى اهلل عليه وسلم-

وا قت أ أ رتا م ه ا المتب التي ألل ج في بيا سحيرة الرسحول –صحلى اهلل عليحه وسحلم -محا رحا ليلغنحي عح
بقيحة المتحب؛ فالمح لحه منهجحه الح

يلسحت اد منحه؛ فجميححع هح ا المرا حع والمصححادر لدراسحة السحيرة ححا ت لترسحم لنححا

صححورة بيححة واقعيححة لمححا رححا يتمتححع بححه النهححي –صححلى اهلل عليححه وسححلم -مح صح ات ليلححة والصححال بميححدة؛ لتمححو لنححا
ونورا نقتد به .
نهر ك
اسا ك
لمانا ندرس السيرة؟
لم م المهم كدا أ ندرس السيرة:
 .1استنهاط األبمام.
 .2واستلهام الدروس والعهر ،ومحاولة لطهيقها وربطها بالواقع.
 .3وليف الغرض هو مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية أو أ لسرد سرد قصصي وفقط.
ل لت ينهغي علينا أ نعرف
ريف نست يد م رتب السيرة التي لحدثنا عنها -أبهتي في اهلل-
وه ح ا نسححتطيع أ نقححف عليححه م ح الححالل الحححديث ع ح منححاهج لححأليف السححيرة النهويححة له ح ا المصححادر التححي أقححرنا إلححى
بعاححها والححى أهميتهححا وإلححى لناولهححا لجوانححب مختل ححة م ح سححيرة النه حي –صححلى اهلل عليححه وسححلم -ه ح ا المتححب وه ح ا
المصححادر أصحححابها لهححم منححاهج؛ فينهغححي أ نتعححرف علححى مححنهج الم لححف لنعححرف ريححف نسححت يد هح ا التححأليف وريححف ومححا
ال

نأال  ،وما ال

ند  ،وما إلى غير نلت.

اإلسناد م الدي
ل
فأوا :عندنا م المناهج في التأليف في السيرة منهج المحدثي
ك
م هم الحدثو ؟

ولما نقول المحدثي يهقى إن هم :م التوم بقواعد علم التحديث في رتابة السيرة النهوية
حناد مح الحدي ولحوا اإلسحناد لقحال
يعني إيه قواعد التحديث؟؟ المحدثي بيعتمدوا عندهم قاعدة فحي هح ا اسحمها اإلس ل
م قا ما قا  .اللي عاوز أ با ة يقولها يقولها.
سهب اللجو لإلسناد

مناهج التأليف في السيرة والتاريخ – دورة بصائر 2

( صفحة  6من ) 02

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

را الصحابة بهساطة قديدة رلهم عدول ورحا األمحور مهناهحا علحى الصحدق والعحدل؛ لمحا وقعحج ال تنحة بعحد نلحت بحي
معاويححة -ر ححي اهلل عنححه -وبححي علححي -ر ححي اهلل عنححه -وبححدثج ال ححت وأهححر أصحححا المنححاهج المنحرفححة مح الشححيعة
الروافا رقسم م أقسام الشيعة ،والخوارج بدأوا بعد نلت يم بوا في سرد األبداث أو في الروايات،
علشا الاطر يألي بما يلعاد منهجه فذنا به يقحع فحي أالطحا فمح هنحا لمحا وقعحج ال تنحة قحالوا :سحمو لنحا ر حالمم ،قلنحا
بقى انج ايب المالم دا مني ؛ ما هو وابحد مهطح عحاوز ينصحر عقيدلحه ،محم اقحي مح النصحور الشحرعية الاابتحة محا
ينصحر الهاطح اللحي هححو عليحه أو ال هحم المعحوج اللححي هحو فيحه يعمح إيححه؟؟ يختحر بحديث يقحول الححالر قحال النهحي رح ا.
قالت بقى أل ،انج سمعته مني ؟؟
اهلل عو و

لم

بح ظ ه ا الدي

وه ح ا العلححم -أبهتححي فححي اهلل -م ح العلححوم التححي ب ظححج علححى األمححة ديححنهم -ب ا ح اهلل سححهحانه ولعححالى -أل اهلل -
سهحانه ولعالى -لم

بح ظ ه ا الحدي فوفحق هح ا األمحة لعلحم الححديث ،هح ا العلحم الح

فيحه اعتنحى بمح محا صحدر

ع النهي –صلى اهلل عليه وسلم .-وم لملم في األباديث.
رح راو لملححم فححي أباديححث النهححي–صححلى اهلل عليححه وسححلم -أو رو بححديث عنححد المسححلمي سححيرله وبيالححه وأالالقححه،
ومي مشايخه ،ومي لالم له ،ورا در ته في الصحدق ،إيحه بح أبعحد مح رحدا؛ لمحا بيحتملم بحيغلط وا مهحيغلطم ،طحب
لما بيغلط أالطائه رتير وا أالطائه قليلة؟ يعني فيه وابد يأالد بديث ينقله يوود رلمحة ووابحد لحاني مجموعحة بيسحمعوا
وهما فيغلط ،إلى غير نلت.
بديث وابد يش يسمع با ة غلط أو يايف با ة م عندا ك

فجا علما الحديث بددوا ر راو عشا نعرف نست يد منه ازا ؛ وناالد رواية وا ما نخدش فو حعوا لحت قواعحد

طهعا -لدرسو في ه ا الحدورة قحياكا مح قواعحد الححديث ومصحطل الححديث محع
اسمها قواعد علوم الحديث وأنتم – ك
الدرتور محمد -بارك اهلل فيه.-
فالشاهد م هنحا قواعحد الححديث ب ظحج علحى األمحة دينهحا -ب اح اهلل سحهحانه ولعحالى -فمح هنحا محنهج المححدثي
هو منهج أواك لما لرو با ة أرويها بذسناد؛ اإلسناد م الدي .
قاعدة :م أسند فقد أبالت
وعنححدهم قاعححدة لانيححة اسححمها م ح أسححند فقححد أبالححت ،علشححا نعححرف بر ححه نسححت يد م ح المتححب ازا ؛ م ح أسححند فقححد
أبالححت يعنححي إيححه؟؟ يعنححي مححادام أنححا هتلححت اإلسححناد أنححا بأبيلححت علححى اإلسححناد ،بأقولححت ال ح المححالم دوت لمححا يمححو
اإلسناد دا صحي .
اإلسحناد اللحي هحو إيحه اللحي هحو سلسحلة الر حال الموصحلة للمححت يقولحت اللحي هحو بحدثني مالحت عح نحافع عح بح عمححر
مالت نافع ب عمر ع رسول اهلل.
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إنكا دول اسححمهم اإلسححناد الححرواة اللححي رووا األباديححث بعاححهم عح بعححا النهححي اد للصحححابة ،الصحححابة ادوا للتححابعي

التابعي ادوا أللها التابعي إلى أ لدونحج فحي أمهحات المتحب –ب اح اهلل -فحي صححي الهخحار ومسحلم ،أبحو داوود
الترم  ،النسائي ،اب ما ه ،وغيرهم م أئمة الحديث.

الشاهد إ دا اسمه اإلسناد إ أنا الطريقة اللي الححديث دا أو الموقحف دا النقح مح النهحي للصححابة للتحابعي أللهحا
التابعي لغاية المتا اللي دو فيه ه ا النص -ب اح اهلل سحهحانه ولعحالى -هح ا اإلسحناد بقحى يقولحت مح أسحند فقحد
أبالت يعني إيه؟؟ را زما الناس عندها علم رهير بمسألة اإلسناد فما بيمت ي مم ز دلوقتي.
ماال يقولت إيه في بحديث رح ا رح ا والححديث صححي أو مو حو أو حعيف أو حعيف ح كدا أو قحان بحديت
دلوقتي ك

بممحه المشحتغلي بالححديث يحدوا بممحه للنححاس ،لمح زمحا رحا يمت حي بذنحه يقولححت اإلسحناد وهحو مح الحالل اإلسححناد
ي هم المالم اللي وراا دا ص  ،يعني يقهله رله وا ميقهلوش وا يقه بعاه وا ميقهلم.
لمانا رويج األباديث الاعي ة وغيرها؟؟
حاال -أو راو
طب وابد يجى يسحألني ويقحولى طحب لحو هحو اإلسحناد فيحه راو رح ا –م ك

حعيف هحو ليحه بيرويحه؟؟ محا

را ميرويهوش م األص ا دا هنا مهم كدا.

عشا با تي :

 .1لححو ال حراو ر ح ا بيهتححد يححرو األباديححث اللححي هححو رواهححا علشححا يح ح ر منهححا ،يهقححى انححج لهقححى فححاهم إ
النصور د علشا بعد رحدا النحاس بتيجحي لختصحر فيقولحت النصحور د منشحأها مح الحراو دا هحو يعنحي
ماال في رتب السيرة بال ات اللي رتهوا في السيرة ،في راو اسمه ابحي مخنحف ،ابحي مخنحف دا را ح قحيعي
ك
رافاي ر ا بيحاول يدال مهادئ ما يلعاد منهج الرافاي في أثنا الروايات ويم

ويداللها ردا.

حاال إمححام ز اإلمححام الطهححر يححرو أبادي حث أبححي مخنححف هح ا هححو بيرويهححا ليححه؟؟ علشححا لهتححد
طيححب هنححا لمححا يجححي مح ك

لجمعها ولسردها ولعرف إ د بتاعحج أبحي مخنحف علشحا أمحا ليجحي األسحانيد لتحح ف بعحد رحدا ميقحولمم دا رحا
فحي السححيرة يقولححت آا دا رححا محرو فححي السححيرة بححف اللحي بالححت إ الحراو أبححي مخنحف ،بيهقححى دا لسححجي ولمحححيص
لرواياله علشا لتعرف رواياله فنح ر منه آد أول قي .
 .2الشي التاني
لحو الحراو

حعيف بحف الاحعيف دا مممح وابحد لححاني يحرو ن حف المحرو ويمحو

حعيف فيعاحدا ،يرلقححي

م الاحعف للحسح فهحو بيحرو اإلسحناد الاحعيف حايو يمحو فيحه عحالم لحاني عنحدا إسحناد لحاني فيهقحى ب حظ
اإلسناد على األمحة؛ لقينحا إسحناد يرقيحه يهقحى الحمحد هلل ،مالقنحاش إسحناد يرقيحه يهقحى هنسحيهه حعيف ز محا هحو
يهقى هو رويه؛ لأدية ألمانة العلم ،ب ظكا للعلم ،بيا للعلم دا أص م األصول.
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إل بعا الناس بيسأل هي ليه المتب ديه فيها األباديث ديه أو األسانيد ديه؟
ا ديه مهم إنها لمو مو ودة:
 علشا أعرف الصحي م الغلط. لدوي أباديث الم ابي ؛ لمي نح ر منها. لدوي العلم ن سه بأسانيدا علشا أعرف إيه اللي آالدا وإيه اللي ألرره ،ب وممم بادثة لمو مروية بذسنادعيف نالقي لها إسناد عيف في رتا آالر يرقيها؛ فوا ب على العالم إ هو ي ع دا علشا هو يهرأ عهدله
عم با ه اسمها ايه؟
نصا أو ما قابه يرويه
اسمها م أسند فقد أبالت ،يعني را بريص إ لما يجي يحمي قصة أو موقف أو يرد ك
باإلسناد ،ديه اسمها طريقة المحدثي .
يهقى طريقة المحدثي
هي عهارة ع إ هو اآل هيلتوم في أبداث السيرة إ هو ي رر األسانيد سوا رانج األسانيد صحيحة أو رانج
األسانيد عي ة أو مرسلة أو مو وعة أو ما قابه ،هو بيرويها ويحيلت إلى اإلسناد فانج لعرف م الالل اإلسناد
إيه اللي لاالدا وإيه اللي مالخدوش فه ا هي طريقة المحدثي .
م استخدم طريقة المحدثي ؟
وم المحدثي ال ي فعلوا نلت
اإلمام الهخار -عليه ربمة اهلل -م صحيحه عم قسم اسمه قسم المغاز فالمغاز وال اائ وما إلى غيره ا ،ه ا نو م السيرة.
 ور لت اإلمام مسلم -عليه ربمة اهلل لعالى -فع نلت في صحيحه؛ فالهخار ومسلم رووا بف االتل وا عغيرهم إنهما التوما الصحة.
أنوا المحدثي
 -1آا يهقى فيه محدثي لما رووا التوم اإلسناد وبف.
 -2وفيه محدثي لما رووا إنه يحيلت على اإلسناد وانج م الالل اإلسناد لعرف ايه اللي لاالدا وايه اللي
مالخدهوش.
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 -3فيه بعا محدثي لما رووا قالت ا أنا هلتوم الصحة في الروايات؛ فابتد األباديث اللي أسانديها عي ة
يسيهها واللي أسانيدها ثابتة ي ررها ز الهخار ومسلم -عليهما ربمة اهلل لعالى -يهقى إن اإلسناد له قأ عظيم
ه ا باالتصار قديد كدا هو منهج المحدثي في عرض السيرة النهوية.
ب ا اهلل سهحانه ولعالى -اعتنى أصحا مدرسة الحديث بالسيرة بالتأليف المستق أو بتخصيص بعا األبوافي المسانيد والسن ما :
 الشمائ . والدائ . والمغاز  .رما لحدثنا عنها قه نلتولقد لقيج السيرة النهوية في رتب الحديث عناية رهيرة م النقد والتحقيق ألنها نلقلج باألسانيد ومادام فيه أسانيد
بنقدر نعرف إ هي صحيحة وا ثابتة وا أل ،نستطيع ناالدها وا نستطيع ا ابنا مانخ هاش ولم ينهغي مالبظة
منهج المحدثي عند التعام مع الرواية التاريخية الرواية التاريخية غير الرواية المروية في الحالل والحرام فالمحدثي
به ا يتساهلو في رواية األالهار التاريخية رما بدث نلت عند اللي ة ب الياط وعند الطهر وعند محمد اب
اسحاق؛ فأبيانكا ينق ويحي لإلسناد؛ وبه ا الحالة يحي لإلسناد وانج م الالل اإلسناد لعرف لعرف ا هنا في
نصور.
طب ليه بردوا نرر األباديث واألسانيد الاعي ة بردوا ز اب اسحاق ردا بتى المقاطيع والمراسي رواها؟ إل
انج لو يج اعتمدت على األسانيد الصحيحة بف؛ مم بتعرف لجيب األبداث التاريخية متصلة؛ لم م
الالل رله ا األبداث متصلة؛ وانج ل هم لستنهط الدروس وال وائد والعهر م الالل األباديث الاابتة الصحيحة
األسانيد الصحي ؛ة طيب ما يتعلق بمجرد إالهار وبماية ووصف األمار ووصف األقخار؛ اهو دا يهقى م با
السرد التاريخي فقط ا برج فيه؛ هم ا لمو مراعاة عند النظر في ه ا الها

يهقى المحدثي لساهلوا في رواية

عاما ،لم ااستنهاط بيمو م األباديث الاابتة الصحيحة.
فهما ك
األالهار م با لمملة الوقائع وفهمها ك
يهقى ديه اسمها منهجية طريقة المحدثي ااعتماد على األسناد ونقد األسانيد والمتو ور لت م الالل اإلسناد
يتهي ما ي ال وما يترك وإ و د لساه في األالهار التاريخية عند بعاهم.
يهقى دا المنهج األول في مناهج طريقة التأليف.
المنهج الااني في مناهج التأليف :منهج الم رالي
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عندنا المنهج الااني في مناهج التأليف منهج الم رالي  .الم رالي سلت الم ل و في التاريخ منهجي متقاربي في
لرليب رتههم اللي هو على سهي التأريخ بف مم بطريقة المحدثي اللي هو بيسموا اإلالهار  ،اإلالهار دا يعني
ايه؟
منهج اإلالهار
لو عايوي نهسط مسألة ااالهار بن رض ماال قهيه لمسألة الصح ي نازل في مما بص بادثة أو المما فيه
قئ مشهور ينول يسمع م الناس ايه اللي بص ؟ يقوله ر ا ر ا؛ فال قال ر ا ر ا؛ وقي ر ا ر ا؛ وفال قال ر ا
ور ا؛ وقي ر ا ر ا؛ بغا النظر مي اللي قال هو بيحمي اللي القال ع الحادثة المشهورة ديه .فم الالل اللي
القال في الحادثة المشهورة ديه بيجمع ر اللي القال فيها .م الالل مع ر اللي القال فيها بيستطيع إ هو
يتهي األقر م اللي القال بغا النظر ع قائله.
ماال معظم الناس قالوا با ه وابد لاني قال با ه مختل ة الالص دا بيعتهرا إ دا هو اللي مخالف
يعني ك
ماياالدهوش ،مع إنه محددش األقخار اللي قالوا الحا ه ديه ،دا اسمه طريقة اإلالهار .
ل لت في الحا ات اإلالهارية المحاة اللي مم مستن هط منها أقيا في العقائد أو في التربية أو المنهج أو ردا
أوا
ممم إ ابنا ناال ما أ مع عليه أه التواريخ ،أما ما وص وا أه التاريخ بالش ون أو ما قابه مايخدوش ثقة ك
في الم را ن سه إنه ثقة عدل أمي وإ هو مع نلت وإ هو وافقه فال ووافقه فال ووافقه فال في بماية
األقيا  ،لم هآ ي استنهط بمم قرعي ازم يمو إسناد صحي ثابج ،لم علشا ن هم ازا نست يد م مناهج
الم ل ي وناال ااست ادة القصو  .إل بعا الناس بيحارم ر النصور سوا رانج لاريخية أو وص ية على طريقة
رما رهيرا م السير ،ويهم إ المحدثي ن سهم لساهلوا في ه ا الجوئية ،وبعا الناس بيهم
المحدثي فيهدر ك

اا يحمي أقيا غير ثابتة
الجوئية ديه رلها ور اللي القال في رتب السير يحميه مادام بماا الم ل ي  ،فأي ك
ويتسنهط منها فوائد ونصور فه ا ا ينهغي ،فالزم ن هم المنهجية وازا نست يد م ر منهج به ا اإلسلو .
طريقة التنظيم المو وعي
إن منهجية الم رالي األ سلموا الم رالي اللي ماعتمدوش على األسانيد أنما بماية ر ما قي أو معظم ما قي
طريقة االهارية متقاربة طائ ة الخ ت با ة اسمها التنظيم المو وعي مع مراعاة الترليب الومني في سوق
المو وعات سوا را نلت في لواريخ األمم السابقة أو التاريخ اإلسالمي بعد الهعاة النهوية يهقي هم ا اد طائ ة
ماال بادثة ال ي اد مو و ويقولت األبداث التي وردت لحته هم ا،
برر على التنظيم المو وعي .يقولت ك
ماال قصة ب ر بار زموم ،هم ا قصة عهد المطلب مع أبرهة ويحمي لحتها ،ديه اسمها طريقة مو وعية لهم ا ،
ك
بيجيب الموا يع وبيراعي الموا يع بالترليب الومني؛ اللي بدث األول بيجيهه األول؛ واللي بدث الااني بف

بيديلها لهويب مو وعي .طب فيه طائ ة الهعج التنظيم المو وعي في لاريخ ما قه الهعاة النهوية لعدم و ود لاريخ
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زمني يهقى الحا ه اللي قه بعاة النهي صلى اهلل عليه وسلم يعملوها بطريقة مو وعية موا يع ويحمي اللي بص
لحج المو و دا.
طريقة التاريخ الحولي
لم لما يألوا للتاريخ اإلسالمي رلهوا األبداث بسب السنوات الهجرية وهو المعروف بالتاريخ الحولي بيث يسرد
بوادث ر سنة ،بوادث السنة األولى م الهجرة؛ ايه اللي بص فيها بقى يجيب ر اللي بص في السنة األولى
م الهجرة ،بوادث السنة التانية م الهجرة ويحمي ر اللي بدث في السنة الاانية م الهجرة ،وهم ا ،مرلهة
لرليهكا زمنيكا.

يهقى فيه طريقة
باالتصار بيألف م الم رالي طريقة اإلالهاريي غير المحدثي بطريقة مو وعية ،وفيه اللي بيألف بطريقة سردية
لحسب السنوات والتسلس الومني لألبداث.
م الهع منهج الترليب المو وعي والترليب الحولي؟
م ال ي الهعوا منهج الترليب المو وعي عالم اسمه أبو بني ة الدنوار ه ا هو ال

ألف بطريقة لرليب

مو وعي ،اللي مشى بطريقة لرليب بولي يعني بالسني الحادثة األولى التانية ،اإلمام اللي ة ب الخياط واإلمام
محمد اب

رير الطهر وهو م أعظم م أل وا في السيرة في التواريخ في رتابه لاريخ األمم والملوك الشاهد ه ا

بالنسهة لطريقة الم رالي .
الطريقة الاالاة في مناهج التأليف :منهجية م

مع بي ص تي الم را والمحدث

طب عندنا طريقة ثالاة في مناهج التأليف والتدوي لسيرة النهي صلى اهلل عليه وسلم وهو منهجية م

مع بي

ص تي الم را والمحدث؛ مع بي الطريقيتي .
يهقى عندنا وابد دو لنا السيرة بطريقة المحدثي أسانيد ،ووابد لاني طريقة إالهاريي -بالطريقتي اللي ابنا
نررناهم لرليب بولي أو لرليب مو وعي -وعندنا منهجية في م
فهعا الم ل ي

مع بي ص تي الم را والمحدث.

مع بي نلت ما محمد ب اسحاق ،واللي ة ب الياط ،ويعقو ب س يا ال اسو  ،ومحمد ب

رير الطهر  ،أفادوا م منهج المحدثي بالتوام سرد األسانيد -دا منهج المحدثي  -ومحاولة إرمال صورة
الحادث ع طريق مع األسانيد أو سرد الروايات التي لشم وبدة مو وعية في مما وابد.
يهقى سلموا مو ع بدأ يجيب األسانيد ويجمع الروايات وال جوات الومنية اللي مم واردة في األسانيد ياالدها م
اإلالهاريي وياعها ويعووها لإلالهار اللي هو رواها ،بحيث إنه يخلي الصورة متماملة في السرد التاريخي.
يهقى المنهج اللي سلمه اب اسحاق باول أ يجمع فيه بي المحدثي أو منهج المحدثي يعني القائم على
صال والتي رانج سمة العلم
األسانيد لغرض التوثيق العلمي؛ وبي منهج اإلالهاريي المتحرري م االتوام باألسانيد أ ك
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المعروفة في نلت العصر ،رانوا يرووا األالهار يرووا بدو إسناد؛ يعني اإلالهار  .ولعله را يهدف يعني ليه عم
ردا؟ يهدف إلى إالراج السيرة النهوية في صورة مترابطة األ وا متسلسلة األبداث ليسه على الناس ب ظها.
عاما عند عامة المسلمي الاصة بعد الته يب وااالتصار ال
وقد لقيج سيرله ك
قهوا ك
فأصهحج سهلة الح ظ والتلقي للطلهة والمهتدئي وللعوام.

أ راا اإلمام اب هشام

و ا بعد نلت بعد اب إسحاق الواقد واب سعد ،أما الواقد فقد لقدم الطوة على اب اسحاق أنه ابتعد قويتي
عتمادا على طريقة اإلالهاريي
ع طريقة المحدثي  ،يعني أبيانكا يجيب أسانيد؛ وأبيانا ماي ررش وماي ررش أرتر ا ك
وفع نلت فه ا ما بدث منهم.
نوعا ما في نق
فالواقد إن صاغ المغاز في نسق وابد مترابط في األسلو وصاغ أل اظ الرواة ،لمنه لساه ك

األسانيد الواردة في ه ا الها .

وب ا اهلل سهحانه ولعالى به ا الطرق التي يعني اعتمدها العلما أال وا أو بافظوا على ر ما رو في لاريخ
اإلسالم وأصه لنا ب ا اهلل سهحانه ولعالى منهج متمام أمامنا نعرف مانا نأال ومانا ند م الالل األسانيد
التي انتهج أه الحديث ،ور لت ريف نست يد م رتب اإلالهاريي في مسألة عرض األقيا الوص ية دو ما
يستنهط في النوابي ال قهية أو العقدية أو التربوية أو ما قابه فه ا بالنسهة له ا الطريقة.
إن الواقد ر ما نررنا وما قابهه ز اب اسحاق معوا بي الطريقتي ونهج م لف ه ا المتب التي معج بي
طريقة المحدثي وطريقة اإلالهاريي إنا بهم نهج مأل وا ه ا المتب مناهج المحدثي في الرواية م نرر األسانيد
والنظر في الرواة ،وإ لم يلتوموا ما الت ومه المحدثو م مسألة التعدي والتجري ومسألة الروايات ،ف رروا روايات
مرسلة وروايات معالة وما إ لى غير نلت أ

عي ة فيها سقط في األسانيد هم ا فليه؟ إل غرض أه السير

نوعا ما؟ غرض المحدث هو نرر األباديث
يختلف ع غرض المحدثي  .ليه أه السير اللي به ا الطريقة لساهلوا ك

التي هي مناط معرفة الحالل والحرام وم ثم را ابد م التشدد في الرواية ،وغرض الم لف في السير والتواريخ

نرر أالهار أو أالهار ليسج مناط الحالل والحرام غالهكا ،لم فيها بردوا متعلق ل لت قلنا ما رو بطريقة اإلالهاريي
ماين عم نستهط منه أبمام في الحالل والحرام أو في العقائد لم رأقيا وص ية أو لاريخية فقط فل لت بماية
أالهار فقط فتساهلوا في نلت .وو دت نرر أالهار ليسج مناطا للحالل فم ثم لساهلوا ،فو دت في رتههم
الروايات المرسلة والاعي ة وما إلى غير نلت.
إن يمم اإلفادة بصورة واسعة م رتب الحديث في دراسة عصر السيرة النهوية والخالفة الراقدة.
واألص عايوي نقول إ األص المر

للروايات هو طرق المحدثي ؛ ه ا هو األص المر

لمعرفة المقهول م

المردود .إل عندنا قواعد ازا نقه بها الرواية م عدمها ،دا بالنسهة له ا ايه المقهول وايه المردود ،المقهول دا
اللي نستنهط منه األبمام ه ا هو سوا عقدية او فقهية أو ما قابه طيب المردود انا را مجرد قئ إالهار أو
وص ي أو ما قابه ما في مانع م بمايته أو بيا لسلس الحادث ،لم استنهط يهقى ينهغي أ استنهط م
األباديث المقهولة على قواعد المحدثي المعلومة .إل بعا الناس يتساه في ه ا الها
مناهج التأليف في السيرة والتاريخ – دورة بصائر 2

أمورا عقدية
ويستهنط ك
( صفحة  13من ) 02

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

مورا فقهية م أقيا رواها اإلالهاريي أو رويج بطريقة مو ودة في رتب السير بطريقة اإلالهاريي
وأمورا لربوية وأ ك
ك
بدو إسناد أو بأسانيد واهية أو عي ة ه ا ا يستنهط منه بمم .إن اإلسناد م الدي لم قئ وص ي هو ال
مح لساه واهلل لعالى أعلى واعلم ه ا باالتصار قديد أهم ما يتعلق به ا المنهج.
الخالصة
يهقى انكا عندنا منهج األول منهج المحدثي  :منهج مهارك طيب وهو األص في قهول الروايات م عدمها.

منهج اإلالهاريي  :عرفنا امتي نست يد منه وامتى مانست دش وماين عم نأال منه است ادة في األبمام والعقائد إنما
في رواية األالهار.
مع بي طريقة المحدثي وبي طريقة اإلالهاريي  :إنه بيمم الخل الوارد بيجيب

منهج بعد نلت المنهج ال

األسانيد ويمم الخل  ،دا نست يد منه ازا ؟ المتب ديه؟ نست يد إنه مروية باإلسناد نعرف إنه مقهول وا مم
مقهول ،ما رو م غير إسناد بنعرف إ دا بف لسرد إالهار ؛ لم ما بستنهطم منه بمم فقهي أو عقد أو ما
قابه .ه ا منهج بردوا م مناهج التأليف .علشا اعرف اللي ألف دا منهجه ايه واعرف است يد منه ازا .
المنهج المو وعي
ر لت عندنا منهج م المناهج المنهج المو وعي؛ المنهج المو وعي دا في السيرة هو عهارة ع إيه؟ هو أال
مو و وابد م موا يع السيرة والمتابه عنه ،رم يمتب في الدائ ؛ دائ النهوة؛ يجمع ر النصور التي فيها
دالة على نهوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،أو الشمائ المحمدية؛ ر ما يتعلق باألمور الحيالية وقمائ الرسول
والصال النهي صلى اهلل عليه وسم الخلقية وال لخلقية يجمعها في با وابد ،ياالد مو و وابد ويألي بم ما ورد
في السيرة نحوا أو في نصور السنة في المتابي والسنة نحوا.

العظات والعهر أو دراسة غووة م الغووات الى آالر ه ا يهقى دا اسمها الطريقة

ماال م يأال با
ر لت ك
المو وعية؛ بيأ ال مو و ويتناوله م ر ما ورد فيه في رتا اهلل وسنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،ب ورتب
السير .وأما أ يسند المالب بطريقة مو وعية ما رتهه أو ا يسندا.
م الم ل ات في الدائ :
وم الم ل ات في الدائ رتا

دائ النهوة لإلمام أبي نعيم ودائ النهوة ألبي زرعة الراز ودائ النهوة لإلمام

الهيهقي وم الم ل ات في الشمائ رتا اإلمام الترم

عليه ربمه اهلل وهو مرو بطريقة المحدثي .

اا:
وم الم ل ات على طريقة المنهج المو وعي أي ك
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 رتا الرسول –صلى اهلل عليه وسلم- -في العصر الحديث يعني" -الرسول -صلى اهلل عليه وسلم-
واليهود و كها لو ه" للدرتور /سعد المرص ي.
 ورتا "سيرة النهي –صلى اهلل عليه وسلم "-لشهلي نلعما .

اا وهو راير في العصر الحديث ،رتابة السيرة بطريقة
وغير نلت م المتب والم ل ات ،ه ا باالتصار منهج أي ك

مو وعية.

قديما وبدياكا.
وه ا باالححتصار أهم المناهج التي رتهج وأل ج في السيرة النهوية ك
المنحرفححة فححي رتابححة السححيرة ،دا إبنححا بنححتملم علححى منححاهج
بقححي لنححا أ نتعححرف -أبهتححي فححي اهلل -علححى بعححا المنححاهج ل
المنحرفحة فحي المتابحة لمحي يحح ر اإلنسحا
األص وإزا نست يد منهحا وهمح ا ،مح المهحم إ اإلنسحا يعحرف المنحاهج ل

منها أو يعلم ريف يتعام مع ه ا المتب ،التي رتهج بمنهجية لمنحرفة في السيرة.

ر ح ح ححمنهجية ال لحم حسحتحشرقحي  ،والتغريب ،ومنهجية المدرسة اإلصالبية ،والرافح ح ححاة ،وال لحمتصوفة ،وغير نلت . . .
فمنهج المستشرقي –رذقارة سريعة في ه ا الها في رتابة السيرة:
المالم على منهج المستشرقي يقتاي لتهع رتابات ال لحمستشرقي ولحليلها ،والتدلي على نلت بالمقوات؛ لمي
نعرف منهجهم . .
منهجا سدي كدا مو وعيكا يسير بول مهابث النقد العلمي والطريقة المو وعية والمتابة المو وعية
 ه را
ك
في العلم؟
 أم أنها رانج طريقة لمنحرفة مهنية على عقيدة فاسدة ولررا لنهي اإلسالم؟ –م بعاهم -وليف م رلهم
فاإلنصاف مطلو .

فهنحا أبححب أ أسحج بعححا الملحوأحات المنهجيححة
فمح هنحا ينهغححي أ نلراعحي هح ا ونعحرف الطريقححة التحي سحاروا عليهححا ،ل

ع دراسة ال لمستشرقي  ،وبعد نلت نحاول أ نلشير إلى أصول مناهجهم؛ لنعرف طريقتهم في ما ه ا.

الجاها واب كدا ..هم ا ،فهناك االتالفات بينهم في طريقة
طيب ..المستشرقو يمتهو ع اإلسالم ونهححيحه ا يلمالو
ك
ال مر ،في طريقة بههم لإلسالم م لررههم لإلسالم ،بههم لنهي اإلسالم م لررههم ،لمحايد أو غير لمحايد  . . .وما
إلى غير نلت.

ومح العسححير علححى الح لحمستشرق أ يحلحدرك أثححر ال مححرة الدينيححة وبررتهححا فححي التححاريخ ولأثيرهححا علححى الححن ف الهشحرية رححذدراك
حالم را غيححر المسححلم يتعام ح بمححنهج مححاد
المسححلم ،يختلححف إلنححه مهححواش مسححلم والححدوافع اإليمانيححة عنححدا مختل ححة ،فح ل
ل
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يتملم عنه ،فيغ

دوافع الحن ف وروامنهحا فحي الححدث؛ ألنحه

،معجحوة ديحه بالنسحهة لحه قحي الحارق للعحادة ،هحو لمعتمحد العقح  ،طحب إبنحا عنحدنا
يتعام محع بحدث غريحب عنحه لمعجحوة ل

نح م بححأ النهححي لم يحد مح قهح اهلل – لسحهحانه ولعححالى ،-وإ فححي الحوارق للعححادات يلجريهححا اهللل –عحو و ح  -علححى أيححد
للمستشح حرق الالدين ححي العقالن ححي العلم ححاني إل ححى غي ححر نل ححت ق ححئ
حهارا لمح حرامتهم ،دا بالنس ححهة ل
الر لسح ح ل ح ح ححأيي كدا لله ححم وإأح ح ح ك
مستغر  ،فممم ليرد ه ا لمطل كقا وا يتعام معه باألسحاس ..وهمح ا ،يهقحى بيتعامح محع بحدث غريحب ا يت اعح معحه،
ا يأالح ا بذنححه قحي بقيقححي ،مممح يجيهححه علححى إنحه وهححم أو محا قححابه ،أو يح لحردا أو ا يح لررا مح األسحاس ،ف ححي الغالححب
يغ لححوا وانححب اإلعجححاز ،وبيتحححدثوا ع ح الجوانححب الهش حرية فق حط ،ودا قححي بيخلححي السححيرة لخلححو م ح منطححق اإليمححا

ومنطق التعلق باهلل –سهحانه ولعالى -بأ معجواله الحارقة  . . .وما إلى غير نلت.
طاغ لنمونج يلقاس عليه
ورحنمونج له ا الها  ،عندنا بعا المستشرقي في ه ا الها ا لخلو دراستهم م باوٍر ٍ
المهيم في أ العالقة العدائية بي اإلسالم والغر  ،فم نل ح ح ح ححت:
بقية النمونج الغربي ل
 ع ح ححدم و ح ح ح ح ح ححود المو وعي ح ححة في دراس ححة السح ح ح ح ح ححيرة النهوي ح ح ح ححة.

وه ا ..م الصعب لحققها في دراسات المستشرقي لما لتسم به العالقة بي اإلسالم والغر م م ثرات نات
وهم في ه ا الها ا يلتوموا المو وعية.
علمق في الحرو الصليهية وغيرها والعدائية ،وا قت أ ه ا ع م ل ل
الجوئية.
ه ا بالنسهة له ا ل

رايرا ع أ بحث آال ححر.
 ر لت الهحث في اإلسالم يختلف ك
أل الهابح ح ححث غيححر المسححلم سيصححطدم بقاححية "الوبح ح ححي" و"المعجح ح حوات" وغيححر نلححت ،فهححو إ رححا مم ح ينتمححو إل حى
االجححاا الححديني اليهححود أو المسححيحي فهححو مهححتم ابتححدا ك بححأ يححرو مححا ا يلخححالف عقيدلححه ،فهححو لمحتحهم بححالتحيو لموق ححه
العقد الرافا ااعتراف بنهحوة النهحي مالمحا بحدث محع " لرمحوير" و"رورونحام" و"ميشحيه بوديحه" الح ي أرحدوا علحى صحلة
اإلسالم –هو بيحمي -بالنصرانية واليهودية ،وأنه استلهم لعاليم منهما ،على الرغم م أ النهي م لر مح سحطر فحي

التاريخ يعلم أ النهي لم يطلع على لرتلههم ولم ي لم يقرأ وا يتلو ه ا ال لمتلب .
الشح ح ح ح ح ح ححاهد :لمح هح ا لمححا أل ححوا فححي نلححت لمححوق هم العححدائي ولعقيححدلهم ..بححاولوا أ يجعلححوا اإلسححالم فححي بمححايتهم
السيرة والتاريخ رأنه لمستلهم م مواعظ عححندهم فحي لرتلحههم  . . .ومحا إلحى غيحر نلحت ،ويهتعحد عح لهيحي الموا حع التحي

أفسد فيها النهي –صلى اهلل عليه وسلم -عقائدهم ال اسدة أو بي لحري ح ح ح ح ح ححهم لديانتهم ،فه ا مما بدث.

المستشححرقي  . .فعلينححا أ نعححرف رح ححيف نق حرأ؟ ول ححمح ح نق حرأ؟ ونعلححم أ –بعاححهم-
فالشححاهد :ه ح ا مححنهج م ح منححاهج ل
يحاول أ يدرس السيرة بطريقة عقدية لمعينة فيلحرف فيها م بيث يدر أو ا يحدر  .فح لت الح لحمستشرق إللحي عنحدا

عقيدة لمعينة.

الح لحمستشرق الح ا يح م بقاححية نهححوة لمحمح ححد  ..سيسححعى منح الهدايححة إلححى لأويح أو ل سححير أححاهرة الحوب ححي ومححا ينححتلج
حدا م ح أ يلهححي أنهححا وبح ٌحي م ح اهلل
حيال ماديكححا بح ك
عنهححا بمححا يخاححع للمقححاييف الماديححة التححي يتهناهححا هححو ،فسححيلحللها لحلح ك
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حويال دو درس مصحادر اإلسحالم فحي أوروبحا
ومعجوة م اهلل – لسهحانه ولعحالى ،-فلقحد بالحج األوهحام واألباطيح زمنكحا ط ك
ل
دراسة علمية ،ثلم د في الهححث العلمحي بعحا العللمحا فحي القحر التاسحع عشحر ومحنهم :روسحا  ،ومحويير ،وغيحرهم مح
عللما ال لحمستشرقي في نلت الوقج ،إنا بهم أال وا يدرسحو دراسحات اإلسحالم ومحنهج اإلسحالم بطريقحة لحتلخص فيمحا
يلي ،طريقتهم هم ا:

 بحث ما قررال العر بول م سف اإلسالم بحاكا نقديكا ،وعول الوسائ التاريخية الموصوف بها م األساطير
المتأالرة.
ومشر كعا ،دو الوقو لحج أسر م ههه.
 بحث طهيعة النهي –صلى اهلل عليه وسلم -بوص ه إنسانكا ،ونهيكا ل

مويجا لمختلف األلوا م األناقيد والصلوات – ب ح ححوعح ححمهم -والعقائد
أاليرا ..لرليب القرآ ال يلما

ك
ك
اهم في مسألة المتابة وفي السيرة ،ويلحاول
والمواعظ والقواني والمنظومات لرليهكا زمنيكا ،فه ا ما فعله بع ل
لقويم لرتلب السير بما ه ا الو ع ،فيقول بعاهم:

"ر المتب ع بياة لمحححححمد نلت الوقج ا لوال لستند باستمرار –بدر ة لق أو لمالر -علحى رتحا " حا
ال

أهحر قهح نلحت القحر  ،ولمح

حا

انييحه"

انييحه لحم ياحع لن سحه مهمحة وصحف م حلححححم ححد –صحلى اهللل عليحه وسحلم -رمحا

رححا ؛ بح رححا يمت ححي بتر مححة المصححادر العربيححة وياححعها بهسححاطة بجححوار بعححا المصححادر األالححر ويحمححي ،ويهتعححد عح

طريقة الوبي ع طريقة ل سير المعجوات ويدرسها بطريقة بشرية محاة ،وم هنا سار على ه ا الحنهج ح غم غ يحر مح

المستشححرقي بعاححهم لححه مححآر فححي التشححميت فححي دي ح اهلل –عححو و ح  ،-وبعاححهم أال ح يعتمححد علححى فمرلححه الماديححة
ويهتعد ع غير نلت".
فه ا يعني بالنسهة رنو م الت صي لعمدت أ أنرر بعاه ،وإ را الت صي في ه ا أعلحى مح نلحت؛ لحنعلم طريقحة
المستشححرقي فححي المتابححة فححي دي ح اهلل –عححو و ح  ،-وريححف أنهححم وقعححوا فححي أالطححا به ح ا الطريقححة ،وأنهححم بححاولوا أ
يهتعدوا ع الوبي وما قابه في ه ا الها .
حريعا:
الجوئية س ح ك
مما يتعلق به ا ل

رايرا في لموي الوعي الغ ح حربي وفق الصورة التي رسمتها ع ال حشح ححرق،
 أ طريقة المستشرقي سحاهمج ك
ورسمتها ع نهي اإلسالم ،وع بماية سيرة اإلسالم.

وه ا ال

أثر في الوعي الغربي ومح لحأثحر بحه ودرس علحى طحريقتهم فحي هح ا الهحا  ،فأالح وا يجردوهحا ويجعلوهحا

طريقححة بشحرية رححاملة ،طريقححة عهقريححة بعيححدة عح الححوبي والصححلة بححاهلل – لسححهحانه ولعححالى -والح لحمعجوات ومححا إلححى غيححر
نلت؛ ب بعاهم بحث فيه بعا السموم التي لشمت في دي اإلسالم ،ما :

إللي يجع إ السيرة النهوية والتشريعات اإلسالمية إللي وردت في بياة النهي رأنها لمستلهمة ،ويلو علنلق النصور

رأنها لمستلهمة م المتب السابقة الواردة عند اليهود وعند النصار !

ولقد را لها أثر رهير في التعويق الغربي ولحصينه د اإلسالم؛ علشا لحو اطلعحوا علحى اإلس ح ححالم بصح ح ححورله الصح ح ححافية

رححا هيححدال عححدد أرهححر –ب اح اهلل ،-ورح مح اطلححع مححنهم علححى اإلسححالم بطريقتححه الصححافية يح ح حلح ححسلم –ب اح اهلل-؛
مناهج التأليف في السيرة والتاريخ – دورة بصائر 2

( صفحة  17من ) 02

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

لم ه ا الطريقة التي قام بها المستشحرقي رحا لهحا أثحر فحي مسحألة لحصحينه حد اإلسحالم ،و علحوا يلعطحو أوصحاف..
طهعحا بيحنهم وبححي الخالفحة اإلسححالمية ومحا إلحى غيححر نلحت ،فححي الحالل رتحههم يصح و اإلسحالم بأقححيا
إل رحا فحي عححدا ك

لمنح رة فيقول :ديح األلحراك ،أو العقيحدة الترريحة أو يقولحو عح النهحي :نهحي األلحراك!! -رمحا هحي عهحارات ميشحي بوديحه
وغيرا م المستشرقي .-

الش ححاهد :أ ه ا الطريقة ينهغي علينا أ ن هم فمر م لملم بها ،والطريقة التي لحدث بها لنحح ر م نلت،
ويجحب علحى قح ح ح ح ححها األمح ح ح ح ح ححة وعلحى الح لحمتعلمي مح األلمحة وعلحى أهح اإلسحالم أ يلهحي ححنوا محا فيهحا مح الححع ححور ،وي حلحهحيححنوا
وماق وهححا ويمححو نلححت سححههكا ف ححي
اإلسححالم و السححيرة بطريقتهححا الص حافية؛ رححي لعرفهححا أوروبححا علححى الطريقححة الصحححيحة ل

ه ح ح ح ححدايتهم.

لأثر ب لت وبطللرق المستشرقي بعا المسلمي في منهج "المدرسة اإلصالبية":
منهج المدرسة اإلصالبية العقلية التحي ادعحج التنحوير ،وسحارت علحى طريقحة الح لحمستشرقي ووقعحج فحي بعحا أالطائهحا،

طهعا ه ا لم يمونوا يحملوا العدا لإلسالم رهعا المستشرقي ال ي رتهوا نلت مح دافحع عحدائي أو عقحد لمعحي ،
ك
لم ه ا لم ي لم عندهم ه ا العدا ؛ لمنهم لأثحروا ب مرة "لقديم العق علحى رح قحي وااعتمحاد علحى المحادة علحى

ر قي "؛ فذنا بهم أل وا به ا الطريقة فأالطأوا ووقعوا في أالطا م ه ا الها .

يهقى را م نتائج ابتماك العر بالغر وأبحاث المستشرقي ؛ أ بدث دل واسع أثحار المايحر مح اإلقحماليات
في بق العلوم اإلسالمية ،منها:
قاحايا الححوبي ،والح لحمعجوات ،وغححير نلححت ،الح

وقححع فيهحا بعححا مح يسحير علححى ااعتمحاد علححى العقح أراحر مح غيححرا،

"الطريقحة اإلصحالبية" أو أصحححا المدرسححة اإلصحالبية لمححا لححأثروا بححالغر وبطريقححة الت ميحر الغربيححة فححي ااعتمححاد علححى
العق واألمور المادية ولقديمها على ر قي ؛ بدث لهم مشار فحي مسحألة الححديث عح الحوبي والمعجحوات وغيحر
نلت.

حأثرا
ورا أ بحرز الشيخ "محمد عهدا" –ربمه اهلل -وباول أ يحنها بحالتعليم األزهحر والعلحوم علحى أ ل
لسحف بدياحة لمت ك
طهعحا مح
بالنهاة الغربية ،وهو لم يمتلب في السيرة لمنه لعرض في ل سحيرا وغيحرا لقاحية الحوبي والمعجحوات -وهمحا ك

ررائو السيرة النهوية وأساس النهوة -ورا أ لأثر به عدد م علما عصحرا ماح  :رقحيد ر حا ،وأبمحد أمحي  ،ومصحط ى
المراغححي ،ومحمححد بسححي هيمح  ،ومحمححد فريححد و ححد  ،ومحمححد قححلتوت ،ومحمححد ال لخاححر  ،ومحمححد الغوالححي . . .
وغيرهم.
قصدت إ أنا أبي األسما  ..ه ا لأثروا بالطريقة العقلية الغربية؛ فنشأ عنهم ما لسمي بح حح"المدرسح ححة اإلص ح ح ححالبية".
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حخص فحي ن سحه" همح ا! ،واسحتقر لعري حه عنحد العلمحا أنحه:
ويلعرف الشيخ محمد عهدا الوب ححي بأنه" :عحرفا يجحدا الش ل

حالم اهلل –لحعححالى -أبححد اللقححه بشححي " ،فلمححا أقححول "إعححالم يجححدا الشححخص م ح ن سححه" قح ححص ححر الححوبي علححى مسححألة
"إعح ل
اإللهام أو ما قابه.

الشاهد اآل  :إ هو ع المعرفة ال الية فقط هحي عهحارة عح الحوبي؛ فحي بحي يحر العلمحا أ معرفحة الحوبي الار حة
ع نات النهي –صلى اهلل عليه وسلم-؛ إنما هي بوبي م اهلل –سهحانه ولعالى،-
فالشاهد ه ا م طللرق المدرسة اإلصحالبية فحي هح ا الهحا التحي اعتمحدت الهحديهيات العقليحة واعتهرلهحا قحي ثابحج ا
يتخلف ،وم هنا علوها أص في التحا لرم إلى النصور الشرعية.

حاال ال لخاححر أ يمي ح إلححى ال حرأ القائ ح " :إ اإلس حرا والمع حراج رححا بححالرو فقححط
ودا إلححى ع ح قححيخ ز الشححيخ مح ك
ولححيف بالجسححد"! علححى اعتهححار أ نلححت قححي يتنححافى مححع األمححور الماديححة و"لقححديم العق ح علححى النق ح " ،والعق ح يهححي
اا م األالطا التي وقعوا فيها.
استحالة الس ر بالجسد في ه ا الوقج فجعله قي روباني فقط ،فه ا أي ك
اا بالمستشرقي "هيم " ووافقهم في بعا آرائهم وم نلت:
فالشاهد :لأثر أي ك

أنه يررو في رتابه "بياة محمد" على الجانب اإلنساني الهشر فقط مح بيحاة النهحي –صحلى اهلل عليحه وسحلم ،-واسحم
احا رتابكحا اسحمه "بيحاة محمحد" واعتهرهحا
ألحف بحدورا أي ك

طهعا م "بياة محمد" ويليحام محوير ،وهحو الح
المتا مستعار ك
أقيا بشرية محاة ولم يتحدث ع وانب الوبي  . . .فه ا م األمور التي وقع فيها ه ا .
إن  . .الح ح حل ححالصة القححول –أبهتي في اهلل:-

أ السيرة النهوية لطهيق عملي لإلسالم ،ينهغي أ ن همها ب هم علما اإلسحالم ،ب هحم محنهج اإلسحالم ،ب هحم أ الحوبي
منححاهلل – لسححهحانه ولعححالى ،-بأنهححا م حلحجححس ححدة لحيححاة النهححي –صححلى اهلل عليححه وسححلم ،-ليسححج عهححارة ع ح أقححيا بش حرية
محاة؛ لمي نعرف األالطا التي وقع فيها المستشرقي ووقع فيها م لأثر بطريقة المستشرقي في الت سير.

لهح ا أنححا قصححدت أ أوسححع فيححه وأ أبينححه وأنرححر األسححما ؛ لمححي نعححرف إنا قرأنححا ألبححد مح ه ح ا نعلححم أنهححم متححأثرو
بتقديم الطريقة العقلية المنهجية ،وأنهم يقدمونها على ر قحي  ،وهح ا محنهجهم لقحديم العقح علحى النقح ؛ فوقعحوا مح
لعارض بي العق والنق .
نلت في أالطا  ،وه ا أنكا منهم أنه قد يو د ل

أصال بي العق والنق ؛ فاإلسالم أعلى قيمة العق  ،لم العق له بدود ينهغي علينا أ نلراعيها .
لعارض ك
وا يو د ل
فدراسة السيرة به ا الطريقة فيها م األالطا ما فيها؛ ألنها اعتهرلها وانب بشرية مادية فقط ،والسحيرة فيهحا وانحب
بشرية مادية وفيها وانب روبية ..وانب م الوبي ..وانب مح المعجحوات ،الرسحول –صحلى اهلل عليحه وسحلم -ا
ينطح لحق عح الهححو "إ لهححو إا وبح ٌحي يحلحوبى" الححنجم ،4:فعلينححا أبهتححي فححي اهلل أ نسححير وفححق هح ا الطريقححة ،وأ نعلححم أ
طريقة الحسلف أرححم فحي دارسحة السححيرة ،وأ نسحير علحى منحاهج أهح الححق مح أهح السحنة والجماعحة الح ي اعتمحدوا
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المحححدثي ؛ ال ح ي اعتهححروا الصحححي م ح الاححعيف ليسححتنهطوا منححه
علححى المصححادر التححي نررناهححا ،واس حتحقوا منهححا بطريقححة ل
األبمام الشرعية ،وما را غير نلت عهحارة عح إالهحار ،وأعطحوا الرسحول بقحه –صحلى اهلل عليحه وسحلم -دو إفحر ٍ
اط أو
ل ريط.
ف ه ح ح ح ح ا أهم المن ح ح ح ححاهج في الت ح ح ح ح ححأليف والمح ح ح ححتابة في الس ح ح ح ح ححيرة.
دعا الخالمة
الهد والرقاد والتوفيق
أسأل اهلل –سهحانه ولعالى -أ يجعلنا مم يستمعو القول فيتهعو أبسنه ،وأ يرزقنا ل
والسداد.
سهحانت اللهم ربنا وبحمدك ،أقح ححهد أ ا إله إا أنج ،أستغ رك وألو ل إليت.

لم بحمد اهلل
قاهدوا الدرس للنشر على النج في قسم ل ريغ الدروس في منتديات الطريق إلى اهلل ول الوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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