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 السيرة النبوية من خالل أهم كتب التفسير
 : تمهيد

يتفب  العلاببال رلببأ أ  أهببم مببا ينبغببي الرجببوا إليببا لتفسببري القببرآ  ال ببر  هببو 
، ويقيد ما أطل ، ما أمجلوذلك أ  القرآ  ال ر  يفصل  ،(1)القرآ  ال ر  نفسا

 .(2)ويؤاد احلَدث واحل م، ويبني ما أهبم
و يتفبب  العلاببال أيعبباأ رلببأ أ  املرحلببة الثانيببة للتفسببري بعببد الن ببر يف القببرآ  

قببال ، وموضِّببحة لببا، ألهنببا رببارحةق للقببرآ ، هببي الرجببوا إس السببنة النبويببة، نفسببا
 ".فهو مما فهاا من القرآ  ال ما ح م با النيب  " اإلمام الشافعي رمحا اهلل

من  ما قال النيب " ": اإلرراد يف تفسري القرآ  " يف( 3)وقال ابن برَّجا 
وراا رنا من ، فهاا من فهاا، قرب أو بعد، وفيا أصلا، ريل فهو يف القرآ 

ا قال اهلل تعاس، راا ء    ِمن ۡلِكَتَٰبِ ٱ ِف  فَرَّۡطَنا مَّ  .[33: ]األنعام ََشۡ

وإمنببا ، وح اببا رلببأ طرقببا البل أتبب  رليببا،  ببم مجيببا قعبائا.... وه ب ا ح
ويبلغ منا الراغب فيا حيث ، يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاد  وب ل وسعا

 بببببببببببببب
( واإلتقبا   2/171 ( والربهبا  لل راشبي ) 1/3 ( وتفسبري اببن اثبري ) 13/363 جمابوا فتباوا اببن تيايبة ) (1)

أصبببببولا : تفسبببببري القبببببرآ  ال بببببر  " رلبببببأ ذلبببببك د. رلبببببي العبيبببببد يف ( ونقبببببل اإلمجببببباا 2/1117 للسبببببيوطي )
 .( 33 ) " وضوابطا

( وتفسببري القببرآ   04 – 1/33 التفسببري واملفسببرو  للببداتور البب هيب ): ان ببر أنببواا تفسببري القببرآ  للقببرآ  يف( 2)
 .( 00 – 31 أصولا وضوابطا للداتور رلي العبيد ): ال ر 

وروا رنبببا ، روا رببن ابببن من ببور .أيب الرجببال اللياببي األفريقببي ي اإلربببيلي ربدالسببالم بببن ربببدالرمحن بببن( 3)
تببببويف سببببنة  ". رببببرمس األاببببال احلسببببى " لببببا .مببببن رلاببببال القببببرالات واحلببببديث والتصببببو   .ربببببداحل  اإلربببببيلي

 .( 1/346: طبقات املفسرين للداودي ).ه136
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 .(1)" ومقدِّر القسم، ألنا واهب النعم ؛بلَّغا ربا تبارك وتعاس
، فهبي تفصبيل جمالبا، السبنة راجعبة يف معناهبا إس ال تباب " وقال الشباطيب

فبال دبد يف السبنة أمبراأ إ  ، وذلبك ألهنبا بيبا  لبا، وبسب  تتصبر ، لاوبيا  مشب 
 .(2)" والقرآ  قد دل  رلأ معنا  د لة إمجالية أو تفصيلية

النقببل : األول: أمهاهتببا أربعبة، لطالببب التفسبري م خبب  اثبرية " وقبال ال راشبي
ل ن جيبب احلب ر مبن العبعيه فيبا ، وه ا هو الطراز األول، رن رسول اهلل 

 ..فإنا اثري، املوضواو 
: ثببالث اتببب لببيص  ببا أصببول: اعبب  أمحببد بببن حنبببل يقببول: قببال املياببوين

ومببراد  أ  الغالببب أهنببا : قببال اقققببو  مببن أصببحابا( 3)املغببازي واملالحببم والتفسببري
 .وإ  فقد صح  من ذلك اثري ،(0)ليص  ا أسانيد صحامس متصلة

 بببببببببببببب
 (. 0/166 لفقا لا أيعاأ )( والبحر اقي  يف أصول ا 134، 1/121 الربها  لل راشي )( 1)
ألنبا  ؛دو  األخببار اخلارجبة ربن ذلبك، ( ي قيَّد ذلك بالسنن الت ليفية والتفسريية للقرآ  0/12 املوافقات )( 2)

، ومثَّبببل لبببا ألبببديث األقبببرا واألرابببأ واألببببر ، وإمنبببا أنببب ل القبببرآ  للت ليبببه، أمبببر زائبببد رلبببأ مواقبببا الت ليبببه
 (. 0/11 لنبوية )وحنو ذلك من القصص ا، وحديث جريج

وهبب ا ال ببالم : ( ورقَّببب رليببا بقولببا 2/220 ) " اجلبباما ألخببالق الببراوي وآداب السبباما " روا  اخلطيببب يف( 3)
و  موثبببوق ، وهبببو أ  املبببراد ببببا اتبببب تصوصبببة يف هببب   املعببباين الثالثبببة غبببري معتابببد رليهبببا، حمابببول رلبببأ وجبببا

ونقلبببا رنبببا السبببياوي يف  .زيبببادات القصَّبببا  فيهببباو ، وربببدم ردالبببة ناقليهبببا، بصبببحتها لسبببول أحبببوال مصبببنفيها
 (. 011 ) " الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة " ( والسيوطي يف خامتة 031 ) " املقاصد احلسنة " خامتة

( وتفسببري  أوس مببن  13/306: جماببوا الفتبباوا ) " مقدمببة التفسببري " هب ا قببول رببيال اإلسببالم ابببن تيايببة يف (0)
، املغببببازي: فقببببال،   إس اتبببباب معببببنيَّ ، أل  اإلمببببام نسببببب العببببعه إس نببببوا الفببببن   ؛تقببببدمتفسببببري اخلطيببببب امل

أ  مقولبببة اإلمبببام أمحبببد تنطبببب  رلبببأ رامبببة اتبببب : وثانيببباأ  .ولبببو أراد اتبببباأ معينبببة لسببباَّاها .واملالحبببم، والتفسبببري
أ  الغالببب رلببأ هبب    –لببم واهلل أر –أ  مببراد اإلمببام أمحببد : وثالثبباأ  .و  ختببص  اتببباأ معينببة، املغببازي والتفسببري
بل أراد إثبات أ  ، ومل يرِد أ  ه   األنواا من ال تب ضعيفة .ليص  ا إسناد: ااا روي رنا،  الفنو  املراسيل

 واملرسل إذا تععَّد بغري  مل يبَ  ضعيفاأ.، غالب رواياهتا مرسلة
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ِ ٱفان ذلك تفسري ال لم بالشرك يف قولا تعاس  يَۡلبُِسٓوا   َولَمۡ  َءاَمُنوا   ينَ ّلَّ
َلَٰٓئَِك  بُِظۡلم   إِيَمََٰنُهم و 

ُ
ۡمنُ ٱ لَُهمُ  أ

َ
ۡهَتُدونَ  وَُهم ۡۡل ، [32:]األنعام ٨٢ مُّ

 .(1)روامها البياري، وتفسري احلساب اليسري بالعرض
وا  وتفسري القوة يف ِعدُّ

َ
ا لَُهم َوأ ِن ۡسَتَطۡعُتمٱ مَّ ة   م  َِباطِ  َوِمن قُوَّ  ۡۡلَۡيلِ ٱ ر 

ِ ٱ َعُدوَّ  ۦبِهِ  تُۡرهُِبونَ   َتۡعلَُموَنُهمُ  َل  ُدونِِهمۡ  ِمن َوَءاَخرِينَ  وََعُدوَُّكمۡ  ّللَّ
ُ ٱ ء   ِمن تُنفُِقوا   َوَما َيۡعلَُمُهۡم   ّللَّ ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  ََشۡ نُتمۡ  إََِلُۡكمۡ  يُوَفَّ  ّللَّ

َ
 َوأ

 .(2)روا  مسلم، بالرمي [64:]األنفال ٦٠ ُتۡظلَُمونَ  َل 
ۡسَتِجۡب  ۡدُعوِنٓ ٱ َربُُّكمُ  َوقَاَل واتفسري العبادة بالدرال يف قولا: 

َ
 أ

ِينَ ٱ إِنَّ  لَُكۡم   ونَ  ّلَّ  َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ  َسَيۡدُخُلونَ  ِعَباَدِت  َعنۡ  يَۡسَتۡكِِبُ
٦٠ (0)"( 3)[64:]غافر. 

مبببن قببول أو فعبببل أو تقريبببر أو  مببا أثبببر ربببن النببيب : وتعريففالسنةففف  ل ففف 
 .(1)وصه

 بببببببببببببب
( وروا  مسبلم  باب ظلم دو  ظلم/ اتاب اإلميا األول روا  البياري رن ربداهلل بن مسعود رضي اهلل رنا )( 1)

والثببباين روا  البيببباري ربببن أم املبببؤمنني ، ( بببباب صبببدق اإلميبببا  وإخالصبببا/اتببباب اإلميبببا  يف صببحيحا أيعببباأ )
وروا  مسبلم يف ، ( باب من اا ريئاأ فلم يفهاا فراجا فيبا حبي يعرفبا/اتاب العلم رائشة رضي اهلل رنها )
 (. باب إثبات احلساب/نعياها وأهلهااتاب اجلنة وصفة  صحيحا أيعاأ رنها )

 .( باب فعل الرمي واحلثِّ رليا/اتاب اإلمارة روا  مسلم يف صحيحا رن رقبة بن رامر رضي اهلل رنا )( 2)
 روا  أمحد وأصحاب السنن رن النعاا  بن بشري رضي اهلل رنهاا.( 3)
 (. 117، 1/116 الربها  )( 0)
 (. 07 د. مصطفأ السباري )/ميالسنة وم انتها يف التشريا اإلسال( 1)
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لب ا فإنبك دبد روايبات ، األقبوال واألفعبال والسبرية والشباائل: فالسنة تشال
 .ذلك الا يف اتب السنة املتعددة اصحيح البياري وغري 

فهي ج ل من السبنة النبويبة ، هي م هر ه   التطبيقات العالية وسريتا 
ئشبببة وبببب ا يمفهبببم قبببول أم املبببؤمنني را، البببل جيبببب الرجبببوا إليهبببا يف تفسبببري القبببرآ 

ابببببا  خملمقمبببببا  " فقالببببب ، رضبببببي اهلل رنهبببببا حبببببني سبببببئل  ربببببن خملببببب  النبببببيب 
 .(1)" القرآ 

ما  ااا أ  يف أقوالا ،  العالية للقرآ  تفسريق لا فتطبيقات الرسول 
بني  جيب أ  يمعلم أ  النيب  " قال ريال اإلسالم ابن تياية، هو تفسريق لا

ِ  ولا تعاسفق، ألصحابا معاين القرآ  ااا بني  م ألفاظا بُرِ  ٱوَ  ۡۡلَي َِنَٰتِ ٱب  لزُّ
 ٓ نَزۡۡلَا

َ
ِۡكرَ ٱ إََِلَۡك  َوأ َ  ّل  ِ َِل  َما لِلنَّاِس  ِِلُبَي  ُرونَ  َولََعلَُّهمۡ  إََِلِۡهمۡ  نُز   َيَتَفكَّ
٤٤(2)" يتناول ه ا وه ا [00:]النحل. 

بيببا  نفببص الببوحي : أحببدها: أقسببام البيببا  مببن النببيب  " وقببال ابببن القببيم
بيا  معنا  وتفسري  ملن احتبا  إس : الثاين .أ لسانا بعد أ  اا  خفياأ ب هور  رل

بيبا  : الراببا .بيانا بالفعل ااا بنيَّ أوقات الصالة للسائل بفعلبا: . الثالث.ذلك
 .(3)" . إخل.فنب ل القرآ  ببياهنا، ما سئل رنا من األح ام الل ليس  يف القرآ 

  :(0)رلأ وجو للقرآ   إ  بيانا : ولتوضيح ه ا أقول
 بببببببببببببب
 (. باب جاما صالة الليل/اتاب صالة املسافرين وقصرها روا  مسلم يف صحيحا مبعنا  )( 1)
 (. 13/331 جماوا الفتاوا )( 2)
 (. 216 ،2/211 إرالم املوقعني )( 3)
والتفسبري واملفسببرو   ( 123 ( وأصبول التفسببري وقواربد  خلالبد العببك ) 11 الرسبالة لممببام الشبافعي ) :ان بر( 0)

 (. 17 – 1/11 لل هيب )
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وهب ا ي بو  ، ما أوضح با معى مجلبة أو مفبردة مبن مفبردات القبرآ : سألول
اتفسبببببببري املغعبببببببوب رلبببببببيهم بببببببباليهود والعبببببببالني : فبببببببالقول، ببببببببالقول وبالفعبببببببل

وتفسري الشاهد واملشهود بيوم  ،(2)وتفسري الصالة الوسطأ بالعصر ،(1)بالنصارا
 .(3)ويوم ررفة، اجلاعة

الصبح بعد طلوا الشاص رندما نام رنها يف  صالة والفعل اصالتا 
نَاوتالوتا قولا تعاس:، أحد أسفار 

َ
تَُك ٱ َوأ  ١٣ يُوَحَٰٓ  لَِما ۡسَتِمعۡ ٱفَ  ۡخََتۡ

يصلي تطوراأ حيثاا توجه  با راحلتا يف  وااا اا   ،(0)[10:]طا
ِ وهو توضيح معى قولا سبحانا: ،(1)السفر ۡيَنَما لَۡمۡغرُِب  ٱوَ  لَۡمۡۡشُِق ٱ َوّلِلَّ

َ
 فَأ

ِ  ٱ وَۡجهُ  َفَثمَّ  تَُولُّوا   َ ٱ إِنَّ  ّللَّ وأ  مما يشالا  [111:]البقرة١١٥ َعلِيم   َوَِٰسع   ّللَّ
يف راورا وسجود   وااا يقول ، النوافل ولو ما القدرة رلأ التوجا للقبلة

يتأوَّل قولا  "اللهم اغفر يل، سبحانك اللهم ربنا وألادك" يف الصالة
ِ سبحانا َۢا ََكنَ  ۥإِنَّهُ  ۡسَتۡغفِۡرهُ  ٱوَ  َرب َِك  ِِبَۡمدِ  حۡ فََسب  ابَ : ]النصر ٣ تَوَّ

 بببببببببببببب
 (.2/7: روا  أمحد والرتم ي وحسَّنا وابن حبا  رن ردي بن حامت رضي اهلل رنا )جاما األصول( 1)
ولبا طبرق أخبرا ، وروا  مسبلم ربن اببن مسبعود رضبي اهلل رنبا، روا  البياري ومسبلم ربن رلبي رضبي اهلل رنبا( 2)

 (. 14، 2/01: جاما األصول )
فعبائل  وأخرجبا البيهقبي رنبا أيعباأ بسبند حسبن )، روا  الرتم ي رن أيب هريبرة رضبي اهلل رنبا بسبند ضبعيه (3)

 (. 301: األوقات للبيهقي
: ومسببلم، ببباب مببن نسببي صببالة/اتبباب مواقيبب  الصببالة: البيبباري روا  الشببييا  رببن أنببص رضببي اهلل رنببا ) (0)

 (. 1/131: لجاما األصو : باب قعال الصالة الفائتة/اتاب املساجد
ببباب صببالة التطببوا رلببأ /اتبباب تقصببري الصببالة: البيبباري روا  الشببييا  رببن ابببن راببر رضببي اهلل رنهاببا )( 1)

ببباب جببواز صببالة النافلببة رلببأ الدابببة يف السببفر /اتبباب صببالة املسببافرين: ومسببلم، الدابببة وحيثاببا توجَّهبب  بببا
 (. 1/076: جاما األصول: حيث توجَّه 
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 .وهو توضيح لوق  ه ا التسبيح وصيغتا ،(1)[3
اتفسري  ال لم بالشرك ،  ما أزال با اإلر ال رن فهٍم مغلوط لآلية: سنثاني

ِينَ ٱيف قولا سبحانا ِ  إِيَمََٰنُهم يَۡلبُِسٓوا   َولَمۡ  َءاَمُنوا   ّلَّ َلَٰٓئَِك  ُظۡلم  ب و 
ُ
 لَُهمُ  أ

ۡمنُ ٱ
َ
ۡهَتُدونَ  وَُهم ۡۡل  .لئال يفهم هنا مطل  ال لم ،(2)[32:]األنعام٨٢ مُّ

لئال يفهم  ،(3)وتفسري  اخلي  األبيض واخلي  األسود بسواد الليل وبياض النهار
 .منها اخلي  القطين

بببد ببببا معبببى قرآنيببباأ : سنثانففف  : القولفببب، وهببب ا ي بببو  ببببالقول وبالفعبببل، مبببا أا 
، (6)وفعبببل الببب ار ،(1)ووجبببوب الصبببالة وال اببباة ،(0)اتأايبببد  أمهيبببة اإلميبببا  بببباهلل

 بببببببببببببب
بباب التسببيح والبدرال /اتباب صبفة الصبالة: البياري املؤمنني رائشة رضي اهلل رنها ) روا  الشييا  رن أم( 1)

 (. 0/111: جاما األصول: باب ما يقال يف الراوا والسجود/اتاب الصالة: ومسلم، يف السجود
 .وقد تقدم قريباأ ، روا  الشييا  رن ابن مسعود رضي اهلل رنا( 2)

بُوا  ٱوَ  َوُُكُوا  باب قول اهلل تعاس /اتاب الصوم: البياري اهلل رنا ) روا  الشييا  رن ردي بن حامت رضي( 3)  ۡۡشَ
 َٰ َ  َحّتَّ ۡبَيُض ٱ ۡۡلَۡيُط ٱ لَُكمُ  يَتََبيَّ

َ
ۡسَودِ ٱ ۡۡلَۡيِط ٱ ِمنَ  ۡۡل

َ
اتاب : ومسلم،  ۡۡل

 (. 2/23: جاما األصول: باب بيا  أ  الدخول يف الصوم حيصل بطلوا الفجر/الصوم
. .أ  تببببؤمن ببببباهلل ومالئ تببببا واتبببببا ورسببببلا " يف حببببديث جربيببببل رليببببا وآلببببا وصببببحبا وسببببل م صببببلأ اهللاقولببببا ( 0)

 .متف  رليا رن رار رضي اهلل رنا " احلديث
روا  مالببك وأببببو داود  " مخببص صبببلوات اتبببهن اهلل رلببأ العبببباد " صببلأ اهلل رليبببا وآلببا وصببحبا وسبببل ماقولببا ( 1)

وصببببلوا ، اتقببببوا اهلل " وقولببببا، ( 6/00: جبببباما األصببببول والنسبببائي رببببن ربببببادة بببببن الصببببام  رضببببي اهلل رنببببا )
جباما  ).روا  الرتم ي وصححا رن أيب أمامة رضبي اهلل رنبا " وأدوا زااة أموال م، وصوموا رهرام، مخس م
 (. 1/101: األصول

ومبببببببا املفبببببببرِّدو  يبببببببا رسبببببببول اهلل  : قبببببببالوا " سببببببب  املفبببببببرِّدو  " صبببببببلأ اهلل رليبببببببا وآلبببببببا وصبببببببحبا وسبببببببل ماقولببببببا ( 6)
بباب /اتباب الب ِّار والبدرال روا  مسبلم ربن أيب هريبرة رضبي اهلل رنبا ) " الب اارو  اهلل اثبرياأ والب اارات " الق

 (. 076، 0/071: جاما األصول: احلث رلأ ذار اهلل تعاس
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 .(1)وحتر  الربا
 .والفعل اتطبيقا العبادات واملعامالت واألخالق القرآنية

حيل  اإلر ال الواقا بني ، القويل والفعلي: وبفهم ه ين النورني من التفسري
وي بببو   ،(2)القبببرآ  ألمتبببا مبببن تفسبببري نبببا الفبببريقني امليتلفبببني يف مقبببدار مبببا بيَّ 

 .واهلل أرلم، هب ا ا رتبار يتناول أاثر آيات القرآ  ال ر  تفسري  

 بببببببببببببب
روا  الرتمببب ي  " لعبببن اهلل آابببل الرببببا وموالبببا وااتببببا ورببباهديا " صبببلأ اهلل رليبببا وآلبببا وصبببحبا وسبببل ماقولبببا ( 1)

 (. 1/102: جاما األصول وأولا يف صحيح مسلم )، ا رن ابن مسعود رضي اهلل رناوصحح
حمابببد /( والتفسببري النبببوي خصائصببا ومصببادر  1/01 ( والتفسببري واملفسببرو  للبب هيب ) 2/1231 اإلتقببا  )( 2)

 (. 3 ربدالرحيم حماد )
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 المبحث األول: اآليات القرآنية المتعلقة بالسيرة النبوية
 :مدخل

وت هر أمهيتا مبا يتايب  ، القرآ  ال ر  مصدر مهم  من مصادر السرية النبوية
 : وهو، با رن بقية املصادر

ِينَ ٱ إِنَّ  أنا ح ٌّ الا .1 ِ  َكَفُروا   ّلَّ ِۡكرِ ٱب ا ّل   ۥِإَونَّهُ  َجآَءُهۡم   لَمَّ
تِيهِ  لَّ  ٤١ َعزِيز   لَِكَتَٰب  

ۡ
 ۦ  َخۡلفِهِ  ِمنۡ  َوَل  يََديۡهِ  َبۡيِ  ِمنَۢ  ۡلَبَِٰطُل ٱ يَأ

ِنۡ  تزَنِيل   فال جمال للشك  يف ، [02، 01: ]فصِّل  ٤٢ ََحِيد   َحِكيم   م 
وبالتايل فإ  مجيا املصادر األخرا ، أو احتاال املبالغة يف أحداثا، اتامعلوم

 .جيب أ  حت َّم رلأ ضوئا
بل هو للناس اافة ، أو قبيلة أو جيالأ واحداأ ، أنا   خياطب جنساأ معيناأ  .2

 [:37 ،33]  ل ا جند  يرب  سرية رسول اهلل  بسري األنبيال السابقني
 .الة الواحدة اخلالدة املشرتاة بينهمويوضِّح الرس، رليهم السالم

وإمنببا ، أنببا   يهببتم  بببالعرض التببارخيي لغببرض التوثيبب  أو التسببلية فحسببب .3
 : يورد القصص لغرضني أساسيني

  وتسليتا مبا حدث إلخوانا من قبل، تثبي  رسول اهلل : سألول
 َوُُك ٗ

ۢنَبآءِ  ِمنۡ  َعلَۡيَك  نَُّقصُّ 
َ
ِ  نُثَب ُِت  َما لرُُّسلِ ٱ أ  َهَِٰذهِ  ِف  وََجآَءكَ  فَُؤاَدَك   ۦهِ ب

 .[124:]هود١٢٠ لِۡلُمۡؤِمنِيَ  َوذِۡكَرىَٰ  َوَموِۡعَظة   ۡۡلَقُّ ٱ
لت يد ارتباطهم باهلل ، وأخ  العربة منها، اتعاظ املؤمنني مبا فيها: سنثاني
وتنبههم ملا قد حيدث  م مبا فيا َرَباق مبن ، وتمعد هم لمميا  احل   ، سبحانا
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 ِعِۡبَة   قََصِصِهمۡ  ِف  ََكنَ  لََقدۡ والتاريال يعيد نفسا، واأليام دَول، قبلهم
ِل  و 
ُ
ِ ۡلَبَِٰب  ٱ ۡل 

َ
ىَٰ  َحِديٗثا ََكنَ  َما ۡۡل ِيٱ تَۡصِديقَ  َوَلَِٰكن ُيۡفََتَ  َبۡيَ  ّلَّ

ء   ُك ِ  َوَتۡفِصيَل  يََديۡهِ   يُۡؤِمُنونَ  ل َِقۡوم   َورََۡحَةٗ  وَُهٗدى ََشۡ
١١١[111:]يوسه. 
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استعراض اآليات القرآنية المتعلقة بالسيرة : لب األولالمط
 : النبوية

 يعببرِّ  الببباحثو  السببرية النبويببة بأهنببا األحببداث املتعلقببة أليبباة رسببول اهلل 
 .(1)من  مولد  حي انتقالا إس ربا ر  وجل

 :(2)ول لك فإ  مباحث السرية النبوية تشتال رلأ مخسة رناصر
، وخبَدم، وزوا ، ونشبأة، مبن و دة ما يتعل  با  وهي: السرية ال اتية: سألول
 .ومتاا
 .ومواقه الناس منها، والدروة، وهو ما يتعل  بالوحي: النبوة والرسالة: سنثاني
 .الغ وات والسرايا: سنثان 
 .وهي اآلداب واألخالق: الشاائل: سنرسبع

 .رن بقية اخلل  وهي ما امتاز با : اخلصائص: سنخامس
ومفصَّبلةأ يف اتبب السبري ، وردت جمالبةأ يف القبرآ  ال بر  وابل هب   العناصبر

فسببأتناول مببا ورد ، وللتعببر  رلببأ حببديث القببرآ  رببن سببرية النببيب ، واملغببازي
ل: يف القرآ  ال ر  رن ال رنصر من ه   العناصر اخلاسة السابقة

 بببببببببببببب
 (. ه/1 د لسرية ابن هشام )( ومقدمة طا ربدالرلو  سع 13 منري حماد غعبا  )/فقا السرية النبوية( 1)
 (. 1412حارية /2 اشه ال نو  )  (2)
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 : السيرة الذاتية: أولا 
سنم ض عسآلي لأولسآلياتلسنقرآني سنة رة

رشريتا111البقرة
 أااؤ  100 آل رارا 
رشريتا160آل رارا 
أمِّيَّتا117 ،113األررا 
بشريتا2يونص
رربيتا143النحل
رربيتا37الررد
رربيتا0إبراهيم
بشريَّتا13اإلسرال
 بشريتا 114 ال هه
قصة اإلفك11 – 16 ،22 – 26النور

رربيتا111الشعرال
تارشري 210الشعرال
أمِّيَّتا03العن بوت
أزواجا6 ،23–30 ،37،33،14–11 ،11األح اب

أبوَّتا04األح اب
 أااؤ  04 األح اب

61ردم قولا الشعر 
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 0رشريتا
رربيتا23ال مر
رربيتا7الشورا
رشريتا23الشورا
 أااؤ  2 حماد
 أااؤ  21 الفتح
 2رشريتا

 أااؤ  6 الصه
أمِّيَّتا2اعةاجل

تعاملا ما أزواجا1 – 1التحر 

يتاا6العحأ
راا أبو  ب 1 – 1املسد

وزوجتا


 : النبوة والرسالة: ثانياا 
سنم ض عسآلي لأولسآلياتلسنقرآني سنة رة

 سؤال قريش املعج ات 113 البقرة
 إثبات رسالتا 111 البقرة

 إثبات رسالتا 160، 31 آل رارا 
 أذا املنافقني 61 النسال
 إثبات رسالتا 174، 166، 71 النسال
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 إثبات رسالتا 11، 11 املائدة
 أذا املنافقني 01 املائدة
 سؤال قريش املعج ات 111، 141، 37، 3 األنعام
، 17، 31، 33، 26، 21 األنعام

66 ،103 ،114 
 ت  يب قريش

 اهتاما بالتعلُّم من غري  141 األنعام
 ثبات رسالتاإ 113 األررا 
 سؤال قريش املعج ات 243 األررا 
 إثبات رسالتا 33 التوبة
 أذا املنافقني 70، 61، 13 التوبة
 ت  يب قريش 01، 31، 11 يونص
 سؤال قريش املعج ات 24 يونص
 سؤال قريش املعج ات 12 هود
 سؤال قريش املعج ات 27، 7 الررد
 ت  يب قريش 03 الررد
 املعج اتسؤال قريش  7 احلجر
 اجلهر بالدروة 10 احلجر
 ت  يب قريش 113، 143 النحل
 سؤال قريش املعج ات 13 – 14 اإلسرال
 سؤال قريش املعج ات 133 طا

 ت  يب قريش 6، 1، 3، 2 األنبيال
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 سؤال قريش املعج ات 1 األنبيال
 أذا املنافقني 11 النور
 ت  يب قريش 0 الفرقا 
 املعج اتسؤال قريش  3، 7 الفرقا 
 ت  يب قريش 03 القصص
 سؤال قريش املعج ات 14 العن بوت
 ت  يب قريش 3 السجدة
 ت  يب قريش 13، 03، 3، 7 سبأ
 ت  يب قريش 02، 0 فاطر
 3 إثبات رسالتا 
 76 ت  يب قريش 

 ت  يب قريش 174، 36، 12 الصافات
 0 – 3 ،63 ت  يب قريش 
 ت  يب قريش 60 ال مر
 ت  يب قريش 1، 0 فصِّل 
 ت  يب قريش 20، 13 الشورا
 صور الوحي 11 الشورا
 ت  يب قريش 33، 13، 17، 34، 20 ال خر 
 ت  يب قريش 10 الدخا 
 ت  يب قريش 14، 3، 7 األحقا 
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دروتا اجلن21 – 32األحقا 

 إثبات رسالتا 2 حماد
 إثبات رسالتا 23 الفتح
 2 ت  يب قريش 

 حيالو  13 – 1 النجم
 ت  يب قريش 03 – 34 الطور
 ت  يب قريش 3، 2 القار
 ردَّة الوحي 1 امل مِّل
 ت  يب قريش 13 املدَّثِّر
دروتا اجلن1 – 17اجلن

 أذا املنافقني 3 املنافقو 
 ت  يب قريش 3 القلم
 ت  يب قريش 37، 36 املعار 
 ت  يب قريش 6، 1 ربص
 الوحي 23 الت وير
 يش املعج اتسؤال قر  1 البينة
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 : الغزوات والسرايا: ثالثاا 
سنغزوةلأولسنةري سآلي لأولسآلياتلسنقرآني لسنة رة

سرية ربداهلل بن جحش217 البقرة

، 121 ،122 ،104 ،103آل رارا 
112 – 111 ،161 – 163

أحمد

بدر13 ،123 – 123آل رارا 
 محرال األسد 171 – 172 آل رارا 
 ةاحلديبي 2 املائدة
 بيعة العقبة 7 املائدة
 ،ذات الرقاا11املائدة

بنو النعري 

 – 1 – 10 ،36 – 00 ،07األنفال
11 ،67 – 71

بدر

ا جرة34األنفال
 حجة الوداا 3 – 1 التوبة
حنني21 – 27التوبة
ا جرة04التوبة
، 01–66،31– 33،14– 16التوبة

117–121
تبوك

 بدر 11 احلج
 ا جرة 31 القصص
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األح اب1 – 21األح اب

بنو قري ة26 ،27األح اب

ا جرة13حماد
صلح احلديبية1 – 23الفتح

خيرب11الفتح
 فتح م ة 27 - 20 الفتح
بدر01القار
بنو النعري2 – 6 ،11 – 10احلشر

 فتح م ة 1 – 1 املاتحنة
 ا جرة 12 – 14 املاتحنة
 ملصطل بنو ا 3 - 1 املنافقو 
 فتح م ة 1 النصر
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 :الشمائل: رابعاا 
سنم ض عسآلي سنة رة

ثباتا يف القتال113آل رارا 

 رمحتا 111 آل رارا 
نور 11املائدة
 رمحتا 61 التوبة
رمحتا123التوبة
رمحتا147األنبيال
نور 06األح اب
حياؤ 13األح اب
 صدقا 33 ال مر
 يمخملمقا الع0القلم
 رقلا 22 الت وير
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 :الخصائص: خامساا 
سنم ض عسآلي سنة رة

القبلة100البقرة
أخ  امليثاق رلأ األنبيال 31آل رارا 

باإلميا  با

أمتا خري األمم114آل رارا 

ختم الرسا ت با100آل رارا 

 نصر  بالرُّرب 111 آل رارا 
هيانة اتابا رلأ ال تب 03املائدة

بقةالسا
هو أول املسلاني10 ،163األنعام

 راوم رسالتا 14 األنعام
ذار  يف التوراة واإلجنيل117األررا 

راوم رسالتا113األررا 

 نصر  بالرُّرب 12 األنفال
  تع َّب أمتا وهو حي  33األنفال

إحالل الغنائم لا61األنفال

 راوم رسالتا 33 التوبة
 تاراوم رسال 143 يونص
حفظ دينا واتابا1احلجر

السبا املثاين والقرآ  37احلجر
 الع يم
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اإلسرال واملعرا 1 ،64اإلسرال

املقام اقاود71اإلسرال

 وجوب التهجُّد رليا 71 اإلسرال
 راوم رسالتا 147 األنبيال
 راوم رسالتا 01 احلج
راوم رسالتا1الفرقا 

ننيأزواجا أمهات املؤم6األح اب
ختم الرسا ت با04األح اب

وهب النسال أنفسهن لا14األح اب

آداب دخول بيوتا13األح اب

صالة اهلل ومالئ تا رليا16األح اب

راوم رسالتا23سبأ

هو أول املسلاني12ال مر

 راوم رسالتا 01 ال مر
مغفرة مجيا ذنوبا2الفتح

 راوم رسالتا 23 الفتح
ار  يف التوراة واإلجنيلذ 21الفتح

ردم اجلهر لا بالقول  2احلجرات
اسائر الناس

املعرا 13 – 13النجم
تقد  الصدقة بني يدي 12 ،13اجملادلة

جنوا 
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 راوم رسالتا 12 القلم
 وجوب التهجُّد رليا 2 امل مِّل
 وجوب التهجُّد رليا 26 اإلنسا 
 راوم رسالتا 27 الت وير
ل يف م ةالقتا2البلد

رفا اهلل ذار 0ا نشرامس

إرطاؤ  ال وثر1ال وثر

 

: وأهم مالمحها، دراسة اآليات: المطلب الثاني
 : نالحظ من خالل دراسة اآليات ما يلي

ونالحببظ احلببديث رنببا ، آيببة( 30هبب ا القسببم حيببوي): سنةففيرةلسنتستيفف :لأولال
 يبببة واملدنيبببة حيتبببا  للتعريبببه ببببا دائاببباأ   وذلبببك أنبببا، تعريفببباأ ببببا يف السبببَور امل ِّ

رد اأ رلبببأ مبببن يببب رم أ  هنببباك مبببن هبببو أوس ببببا يف ، احامبببٍل للرسبببالة دو  غبببري 
 .وذلك ال رم ت رر يف م ة واملدينة، الرسالة

ونشبببببأتا األوس ، نالحبببببظ أ  احلبببببديث يف السبببببور امل  يبببببة ربببببن لغتبببببا وأيعببببباأ 
 .واحلديث يف السور املدنية رن زواجا، ورشريتا
 آيببة وهببو أاثببر األقسببام( 132هبب ا القسببم حيببوي): وسنرسففان لسن بفف ة:لثانيففاال

وهبو أنبا غببرض ، وسبببب ال ثبرة فيبا واضببح - إذا اسبتثنينا تفصبيالت الغب وات –
 .القرآ  الرئيص

وذلك أ  إثبات النبوة وتأايبدها ، ونالحظ أيعاأ أ  أاثر ه ا القسم م ِّي  
 .حيتا  إليا يف م ة أاثر من املدينة
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ألهنببم إمنببا  ؛ديث رببن املنببافقني اببا  يف السببور املدنيببةونالحببظ أيعبباأ أ  احلبب
 .وجدوا يف املدينة

وهو أاثر األقسبام ، آية( 137ه ا القسم حيوي): سنغزوستلوسنةرسيا:لثانثاال
 بسبب التفصيالت الل تقتعيها ح اية أحداث الغ وات. ؛ردداأ من اآليات

هبباد إمنببا وذلببك أ  اجل، ونالحببظ أ  أغلببب الغبب وات ذاببرت يف سببور مدنيببة
ل بن مل ، وإ  اان  هناك إرارات إس غ وة ببدر يف سبور م ِّيبة، رمرِا يف املدينة

 .يتبني معناها إ  بعد وقورها
 وذلبك أ  أببرز ئائبل النبيب ، آية فقب ( 11وهي يف ): سنشمائل:لرسبعاال

ورمببا ابا  لقلبة اآليبات يف هب ا ، وقد استقصي يف قسبم آخبر، هو النبوة والرسالة
وهببو أ  القببرآ  ال ببر    يريببد أ  يعلِّبب  النبباس بشببيص ، ببق رقببدي  القسببم سبب

ل ا أسهب يف موضبوا النببوة دو  ، وإمنا يريد ربطهم باملنهج والرسالة، النيب 
 .واهلل تعاس أرلم، ه ا

 .بني م ِّي  ومدين  ، آية( 12ه ا القسم يتعان ): سنخصائص:لخامةاال
 

 : وية لهذه اآلياتتناول كتب السيرة النب: المطلب الثالث
مغبببازي ربببروة ببببن الببب بري : سبببت و  الدراسبببة مبببن خبببالل اتبببب السبببرية التاليبببة

ل.ه(247، و مغازي الواقدي )ته(114، و سرية ابن إسحاق )ته(10)ت
 :مغازي عروة بن الزبير: أولا 

حببدَّث رببن أبيببا وأمبببا  ،(1)أحببد الفقهببال السببببعة، رببروة بببن البب بري ببببن العببوَّام
و زم خالتببا أم املببؤمنني رائشببة رضببي اهلل ، رضببي اهلل رنهاببا أاببال بنبب  أيب ب ببر

 بببببببببببببب
وأبببو ب ببر بببن ربببدالرمحن بببن ، وخارجببة بببن زيببد، والقاسببم بببن حماببد، سببعيد بببن املسببيب: الفقهببال السبببعة هببم (1)

إضببافة لعببروة بببن البب بري ، وربيببداهلل بببن ربببداهلل بببن رتبببة بببن مسببعود، وسببلياا  بببن يسببار، احلببارث بببن هشببام
 (. 1/23: د. وهبة ال حيلي/الفقا اإلسالمي وأدلتا ).هللرمحهم ا
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، وال هببري، روا رنببا بنببو  حيببا ورثاببا  وهشببام وحماببد .وروا رببن غببريهم، رنهبا
، جمتنببباأ للفببن، ورربباأ ، اببا  قانتبباأ   .وابببن املن ببدر وغببريهم، وأبببو األسببود يتببيم رببروة

مصبببر رببببدة  بعبببد أ  رببببا  يف( ه10وتبببويف هبببببا سبببنة)، باملدينببببةه 23ولبببد سبببنة 
 .(1)سنوات

حسبببب ربببهادة ، و يعبببد  ربببروة ببببن الببب بري أقبببدم مبببن اتبببب يف السبببرية النبويبببة
بببل إنببا يعببد  مؤسببص رلببم  ،(3)(ه142والسببياوي)ت  ،(2)(ه247الواقببدي)ت 

 .(0)التاريال اإلسالمي العام
 ،(1)(ه331اببببن النبببد  )ت: وممبببن أثبببب  اتاببببا يف السبببرية سبببوا مبببن تقبببدم

 وحبببببببببباجي خليفببببببببببة ،(7)(ه312بببببببببببن حجببببببببببر )توا ،(6)( ه703والبببببببببب هيب)ت 
 .(3)(ه1467)ت

 (: (1)وه ا ررضق لآليات يف مغازي رروة )حسب ترتيب ال تاب
 بببببببببببببب
 (. 037 – 0/021 سري أرالم النبالل )( 1)
 (. 1/141 البداية والنهاية )( 2)
( و السببرية النبويببة  17 املقدمببة ): اتبباب املغببازي لعببروة بروايببة أيب األسببود: ( وان ببر 03 اإلرببال  بببالتوبيال )( 3)

د. مارسبد  /للواقبدي " املغبازي " ( ومقدمبة 26 د. سلياا  محد العودة )/يف الصحيحني ورند ابن إسحاق
 (. 21 جونص )

 (. 21 د. حماد ماهر محادة )صلأ اهلل رليا وآلا وصحبا وسل م/مراجا تتارة رن حياة رسول اهلل ( 0)
اد سببب اني ببببأ   ( وهببب ا أصبببح  مبببن قبببول د. فبببؤ  17 املقدمبببة ): اتببباب املغبببازي لعبببروة بروايبببة أيب األسبببود: ان بببر( 1)

 (. 74"/ 2 " 1":  التدوين التارخيي " تاريال الرتاث العريب ليص لا مصدر قد  ) " املغازي " اتاب
 (. 6/114 سري أرالم النبالل )( 6)
 (. 1/333 فتح الباري )( 7)
 (. 2/1707 اشه ال نو  )  (3)
م تبب الرتبيبة العبريب لبدول اخللبيج  ونشبر ، اتاب املغازي لا، مجا وحتقي  البداتور حمابد مصبطفأ األر ابي( 1)

 .ه1041يف جملد سنة 
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لسنصفح لسنحَدث/سنغزوةرقملسآلي سنة رة
 144 بدل الوحي 2، 1 النجم
 141 بدل الوحي 1 – 1 العل 
 141 - 146 قصة الغراني  13، 12 احلج
 123 بدر ال ربا34األنفال
 121 بدر ال ربا04التوبة
 233، 101 -،137 بدر ال ربا02 ،03األنفال
101،230-،131 بدر ال ربا07 – 01األنفال
، 1 – 12األنفال

17 – 27
100، 133 بدر ال ربا

101 بدر ال ربا14 – 13األنفال
101 بدر ال ربا67 – 61األنفال
106 بدر ال ربا74 ،71األنفال
آخر  – 70 لاألنفا

 السورة
 106 بدر ال ربا

106 بدر ال ربا17 – 11النسال
166 ،167بنو النعري1 – 6احلشر

170محرال األسد173آل رارا 
134بئر معونة123آل رارا 
113احلديبية20الفتح
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224تبوك01 – 11التوبة
221تبوك61 – 63التوبة

 

 :النتائج
 : إس نتيجتني بعد ه ا العرض نصل

وتبرك ، أ  رروة اقتصر رلأ إيراد اآليات القرآنية يف بعبض الغب وات: سألونى
 .اغ وة أحد،  بععها ما رهرهتا واثرة اآليات الواردة فيها

أو حي ، أنا   يستطرد يف تفسري اآليات ببيا  معاين مفرداهتا: سنثاني 
ن خالل احلَدث ال ي ن ل  وإمنا يقتصر رلأ بيا  معناها م، املعى اإلمجايل  ا

بعد احلج بقية  وم ث رسول اهلل  " :قال رمحا اهلل، ورلأ سبيل املثال، فيا
ي إ  مشراي قريش أمجعوا أمرهم وم رهم حني ، وصفر، واقرم، ذي احلجة

، ورلاوا أ  اهلل قد جعل لا باملدينة مأوا ومنعة، خار  ظنوا أ  رسول اهلل 
فأمجعوا أمرهم رلأ أ  ، من خر  إليهم من املهاجرينو ، وبلغهم إسالم األنصار

أو ، أو خيرجو ، أو حيبسو ، أو يسجنو ، فإما أ  يقتلو  يأخ وا رسول اهلل 

ِينَ ٱ بَِك  َيۡمُكرُ  ِإَوذۡ فقال تعاس، فأخرب  اهلل ر  وجل مب رهم، يوثقو   ّلَّ
وۡ  َِلُثۡبُِتوكَ  َكَفُروا  

َ
وۡ  َيۡقُتُلوكَ  أ

َ
ُ  ٱ َوَيۡمُكرُ  َيۡمُكُرونَ وَ  ُُيۡرُِجوَك   أ ُ ٱوَ  ّللَّ  ّللَّ

 .(1)[34:]األنفال٣٠ ۡلَمَِٰكرِينَ ٱ َخۡيُ 

 بببببببببببببب
 (. 123 املغازي )( 1)
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   :سيرة ابن إسحاق :ثانياا 
 ،باملدينببة( ه31املولببود سببنة ) ،حماببد بببن إسببحاق بببن يسببار املطلببيب مببو هم

وروا ربن نبافا وال هبري واببن ريينبة وراصبم  ،رأا أنص بن مالك رضبي اهلل رنبا
 .اهلل بن أيب ب ر بن ح م وغريهمبن رار وربد

وهشببيم واحلاببادا   ،روا رنبا ي يببد ببن أيب حبيببب وحيببا ببن سببعيد التابعيبا 
 .ورعبة والثوري وغريهم

إ  أنا اضطر لرتاها خلالٍ  بينبا وببني اإلمبام  ،اا  مستقراأ يف املدينة املنورة
السببببرية ي ربببباد إس املدينببببة وحببببدَّث ب ،فهبببباجر إس مصببببر ،مالببببك رضببببي اهلل رنببببا

تببويف  .والتحبب  مبجلببص اخلليفببة أيب جعفببر املنصببور ،ي اسببتقر يف العببراق ،النبويببة
 .(1)ببغداد( ه114سنة )

وإمنببا نقبببل ربببدامللك ببببن  ،إ  أنبببا مل يصببل إلينبببا ،واتابببا يف املغبببازي مشببهور
باأ   .(2)وروا  رن تلاي  ابن إسحاق زياد الب ائي ،هشام األنصاري اتابا مه َّ

  يعبين  وذلبك ،(3)وضعَّفا بعبض اقبدِّثني ،إسحاق يف ضبطا وقد انتقد ابن
  :لألسباب التالية ؛ضعفا يف السرية واط رامس رواياتا الل نقلها

 بببببببببببببب
السببرية النبويببة يف الصببحيحني ( و  06 – 1/33 ( وهتبب يب التهبب يب ) 11 – 7/33 سببري أرببالم النبببالل )( 1)

وآلببا صببلأ اهلل رليببا ( ومراجببا تتببارة رببن حيبباة رسببول اهلل  31 ورنببد ابببن إسببحاق/د. سببلياا  محببد العببودة )
 (. 32 د.حماد ماهر محادة )وصحبا وسل م/

صببلأ اهلل ( و مراجببا تتببارة ربن حيبباة رسببول اهلل  33 ،37"/2" 1) "التبدوين التببارخيي" تباريال الببرتاث العببريب( 2)
وممبن  ،( والسرية النبوية  بن هشام طبعب  مبرات رديبدة 01 د.حماد ماهر محادة )رليا وآلا وصحبا وسل م/

وممبن اختصبرها إمبام البدروة الشبيال حمابد اببن رببدالوهاب  "،الروض األنمه " السهيلي يفررحها أبو القاسم 
 .التاياي

 (. 01 ،1/00 :هت يب الته يب ).والقطا  ،والنسائي ،وابن معني يف رواية ،ضعفا مالك( 3)
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 ،فقد وثقا حيا بن معني ،مل يتف  اقدِّثو  رلأ تععيفا يف احلديث :األول
وأثببى  ،واببا  سببفيا  ببن ريينببة ورببعبة أمبري اقببدِّثني ،وحسَّبن اإلمببام أمحببد حديثبا

 ،ووثقببببا أبببببو زررببببة والبيبببباري واحلبببباام والببببدارقطين وابببببن خل ببببا  ،رليببببا ال هببببري
 .(1)وغريهم

 ،فلببيص بالعببرورة أنببا ضببعيه يف غببري  ،أنببا مببن يعببعَّه يف احلببديث :الثبباين
وهببم  ،بببدليل أ  العلاببال ضببعفوا بعببض قببرَّال القببرآ  ال ببر  يف روايببتهم للحببديث

اعاصبم ببن أيب النجبود   ؛نهم العلابال بغبري ن بريوتلقاها ر ،أئاة الدنيا يف القرالة
 .(3)وحفص بن سلياا  بن املغرية راوية راصم ،(2)ال ويف

فقبببد وصبببفا ال هبببري بأنبببا أرلبببم  ،واببب لك اببببن إسبببحاق رمحبببا اهلل يف مغازيبببا
مبن أراد أ  يتبحبر يف املغبازي فهبو ريبال رلبأ  :وقبال اإلمبام الشبافعي ،الناس هبا

ووثقا فيها ال هيب وابن   ،م أمحد يعتاد رلأ مغازياواا  اإلما ،حماد بن إسحاق
 .(0)اثري

أ  أاثبببر مبببا روا  اببببن إسبببحاق واطبببأ  رليبببا غبببري  مبببن أهبببل السبببري  :الثالبببث

 بببببببببببببب
حبا صبببلأ اهلل رليبببا وآلبببا وصببب( مراجبببا تتبببارة ربببن حيببباة رسبببول اهلل  06 ،00 ،1/02 هتببب يب التهببب يب )( 1)

السبببرية النبويبببة يف الصبببحيحني ورنبببد اببببن إسبببحاق/د. سبببلياا  محبببد ( و  04 د.حماد مببباهر محبببادة )وسبببل م/
 (. 13 – 01 العودة )

وقبال  .لبيص ألبافظ :وقبال النسبائي .صبدوق يهبم ،وهو يف احلديث دو  الثب  ،ثب  يف القرالة :قال ال هيب( 2)
 (. 2/317 :مي ا  ا رتدال ).يف حفظ راصم ريل :الدارقطين

ميب ا   ).ترابو  :وقال البياري .ليص بثقة :وقال ابن معني .اا  ثبتاأ يف القرالة واهياأ يف احلديث  :قال ال هيب( 3)
اإلقنبباا يف  وإ  اببا  ضببعيفاأ يف احلببديث ) ،ثقببة يف القببرالة :( وقببال ابببن الببباذ  1/113 :ا رتببدال للبب هيب

 (. 1/117 :القرالات السبا  بن الباذ 
 (. 10 ،13 رية النبوية يف الصحيحني ورند ابن إسحاق/د. سلياا  محد العودة )( الس0)
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املراسببيل  " قببال رببيال اإلسبالم ابببن تيايببة ،وهببو مببا يعطيهببا قبوة وصببحة ،واملغبازي
 اانببب   ،أو ا تفببباق بغبببري قصبببد ،إذا تعبببددت طرقهبببا وخلببب  ربببن املواطبببأة قصبببداأ 

وقببد رلببم أ   ،. فببإذا اببا  احلببديث جببال مببن جهتببني أو جهببات.صببحيحة قطعبباأ 
ورلببم أ  مثببل ذلببك   تقببا املوافقببة فيببا اتفاقبباأ  ،امليببربين مل يتواطبب  رلببأ اختالقببا
ويبببب ار  ،مثبببل ربببيص حيببببدث ربببن واقعبببة جبببرت ؛ببببال قصبببد رلبببم أنببببا صبببحيح

مل يبواط  ويأيت ريص آخر قبد رلبم أنبا  ،تفاصيل ما فيها من األقوال واألفعال
فبيعلم قطعباأ أ   ،في ار مثل ما ذار  األول من تفاصيل األقبوال واألفعبال ،األول

ببل  ،وأهنبا قببل أحبد ،. و  ا ثبت  بالتواتر غ وة ببدر.تلك الواقعة ح  يف اجلالة
وأ  رليبباأ قتببل  ،يعلببم قطعبباأ أ  محبب ة ورليبباأ وربيببدة بببرزوا إس رتبببة و رببيبة والوليببد

 .ي يشك يف قرنا هل هو رتبة أو ريبة ،قرنا وأ  مح ة قتل ،الوليد
فإنا أصلق نافا يف اجل م ب ثبري مبن املنقبو ت  ،وه ا األصل ينبغي أ  يعر 

ومببببا ينقببببل مببببن أقببببوال النبببباس وأفعببببا م وغببببري  ،واملغببببازي ،والتفسببببري ،يف احلببببديث
 .(1)" ذلك

وأنبببا أحبببد األئابببة  ،وبببب لك نصبببل إس ثقبببة اببببن إسبببحاق يف املغبببازي والسبببرَي 
 .وممن قدَّم للاسلاني تراثاأ مهااأ يف التاريال اإلسالمي ،هافي

نصفللل،(2)وع دلسستعرسضلسآلياتلسنقرآني لسن سردةلفيلسيرةلسبف لسسفحا 
ل:سنىلسن تائجلسنتاني 

ومنهبا مائبة آيبة  ،أ  ابن إسحاق فسَّر اثرياأ من آيات القرآ  ال ر  :سألونى

 بببببببببببببب
 (. 301 – 13/307 جماوا الفتاوا )( 1)
 (. 1 ان ر امللح  )( 2)
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و حنبو مائبة آيبة مبن سبورة  ،ابرا وحنبو مائبة آيبة مبن سبورة آل ر ،من سورة البقبرة
 .اسورة النصر  ،وبعض السور ااملة ،التوبة

وهو بب لك يتايب  ربن ربروة يف مغازيبا يف ايفيبة تناولبا آليبات القبرآ  ال بر  
 .يف مناسباهتا
أ  اببببن إسبببحاق تنببباول ابببل  السبببور القرآنيبببة البببل تعرضببب  حلبببوادث  :سنثانيففف 

للسبببرية ممبببا مل يتناولبببا ربببروة يف وهبببو بببب لك يعبببيه ميببب ة جيبببدة  ،السبببرية النبويبببة
 .مغازيا

 ،أ  ابببن إسببحاق اهببتم  بالقسبباني الثبباين والثالببث مببن أقسببام السببرية :سنثانثفف 
دو   ،وهبببببو السبببببرية ال اتيبببببة ،إضبببببافة إس بعبببببض األول ،والغببببب وات ،النببببببوة :ومهبببببا

 .فلم يتعرض  اا إ  ملاماأ  ،اخلصائص والشاائل
 .ريلق اثري - با صطالمس العلاي - وب لك فقد فاتا من السرية النبوية

  :مغازي الواقدي :ثالثاا 
ولبببد سبببنة  .حمابببد ببببن رابببر ببببن واقبببد أبورببببداهلل مبببوس ببببين سبببهم مبببن أسبببَلم

وويل القعببال  ،واسببتقر  فيهببا ،ه134ي نبب ل بغببداد سببنة  ،باملدينببة النبويببةه 134
 .(1)للاأمو 

يبببد روا ربببن ربيعبببة والعبببحاك ببببن رثابببا  ومعابببر واببببن جبببريج وثبببور ببببن ي  
  .ومعاوية بن صاحل وترمة وابن أيب ذئب ومالك

وسبببلياا   ،وحمابببد ببببن ربببجاا ،واببببن أيب ربببيبة ،روا رنبببا اببببن سبببعد ااتببببا
 .وغببريهم ،واحلببارث بببن أيب أسببامة ،وأبببو ربيببد ،وأبببو ب ببر الصبباغاين ،الشبباذاوين

 بببببببببببببب
 (. 144"/ 2 " 1 ( وتاريال الرتاث العريب ) 1/021 الطبقات ال ربا )( 1)
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 .(1)ه247تويف سنة 
 تفبببي وابببا    ي ،ابببا  رمحبببا اهلل حريصببباأ رلبببأ معرفبببة املغبببازي منببب  رببببابا

فصببار مرجعبباأ يف هبب ا  ،حببي يراهببا ،بببل يبب هب بنفسببا إس م ببا  الغبب وة ،بالروايببة
 .(2)الباب

و  رببك  أنببا اسببتفاد  ،واببا  معاصببراأ  بببن إسببحاق إ  أنببا أصببغر منببا سببناأ 
 .(3)ول نا مل يِشر إليا يف اتابا أبداأ  ،منا

 .(0)سبعدوقد ارتاد رليا الطربي واببن  ،واتابا من أوائل ما اتب يف السرية

يف  ،تطبيقببا املببنهج العلاببي التببارخيي :منهببا ؛ويتايبب  اتبباب الواقببدي بعببدة ميبب ات
ي رببببعار  ،وم اهنببببا ،أليببببث يبببب ار تبببباريال الغبببب وة ،ترتيببببب النصببببو  واألحببببداث

مببا فصببل اببل غبب وة  ،ي مببا نبب ل فيهببا مببن القببرآ  ال ببر  ،وأمريهببا ،املسببلاني فيهببا
 .رلأ حدة
 ،اغبب وة اخلببرار  ، تببرد رنببد ابببن إسببحاقِذاببر  بعببض الغبب وات الببل مل :ومنهببا
 ،وذات أطالمس ،وال ديد ،والغار ،وقطن ،ودومة اجلندل ،والقرطال ،وبين قينقاا

 .. إخل.واخلب 
 ،وهببببو الثاببببب  رنببببدنا :ترجيحببببا للروايببببات أليببببث يقببببول يف بععببببها :ومنهببببا

 بببببببببببببب
 (. 011 ،1/010 ( وسري أرالم النبالل ) 7/331 الطبقات ال ربا )( 1)
 (. 1/6 مقدمة املغازي للواقدي )( 2)
 (. 06 د.حماد ماهر محادة )صلأ اهلل رليا وسل م/مراجا تتارة رن حياة رسول اهلل ( 3)
 ،( وقبد حقب  جب لاأ مبن املغبازي للواقبدي الباحبث األملباين الفبرد فبو  ارميبر 1/10 مقدمبة املغبازي للواقبدي ) ( 0)

 :د. حمابببد مببباهر محبببادةصبببلأ اهلل رليبببا وسبببل م/ربببن حيببباة رسبببول اهلل  مراجبببا تتبببارة ) ،م 1311ونشبببر  ربببام 
ونشببرتا جامعببة أواسببفورد بربيطانيببا رببام  ،ي حققببا مارسببد  جببونص ا جنليبب ي يف ثالثببة جملببدات ابببار ،( 01

 .وهي النسية الل ارتادت رليها يف البحث .م 1166
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 .(1)والقول األول أثب  رندنا
  :ردة أجوبة و  ا، (2)وقد انتقد رلأ الواقدي ضعفا يف احلديث

الواقببدي ثقببة  :قببال مصببعب بببن ربببداهلل ،أ  مببن اقببدثني مببن وثَّقببا :سألول
أمبني رلبأ  ،إمبام اببري :وقبال إببراهيم احلبريب .ثقبة :وقبال ي يبد ببن هبارو  .مأمو 

 .أمبري املبؤمنني يف احلبديث :وقبال البدراوردي .ثقبة :وقال أبو ربيد .أهل اإلسالم
 .(3)ثقة :وقال الصغاين
و  يلبب م مببن ضببعفا يف  ،أنببا يف املغببازي إمببام متفب ق رلببأ إمامتببا فيهبا :سنثفاني

 .ااا تقدم القول يف ابن إسحاق  ،احلديث ضعفا يف املغازي
وقببببال  .اببببا  راملبببباأ باملغببببازي واخببببتال  النبببباس وأحبببباديثهم  :قببببال ابببببن سببببعد
وسبارت ب تببا الراببا   ،ممبن طبب  ذابر  ربرق األرض وغرهببا :اخلطيب البغبدادي

 .لعلم من املغازي والسري والطبقات والفقايف فنو  ا
 :وقبال -املتفب  رلبأ ضبعفا–العالمة اإلمام أحد أورية العلم  :وقال ال هيب

ومبا  ،فباطرحو  لب لك ،واخلرز بالدر الثاني ،وخل  الغث بالساني ،مجا فأورأ
 .فال يستغى رنا يف املغازي وأيام الصحابة وأخبارهم ،ه ا

ونببورد  ،ضببعيه حيتبا  إليببا يف الغبب وات والتبباريال قببد تقببرر أ  الواقببدي :وقبال

 بببببببببببببب
د. صبببلأ اهلل رليبببا وسبببل م/ن حيببباة رسبببول اهلل ( و مراجبببا تتبببارة رببب 30 – 1/31 مقدمببة املغبببازي للواقبببدي )( 1)

 (. 07 حماد ماهر محادة )
والسبرية النبويبة يف ضبول املصبادر  ،1/360 :هتب يب التهب يب ضعَّفا البياري والرازي والنسبائي والبدارقطين )( 2)

 :وهتببب يب التهببب يب ،063 ،1/062 :سبببري أربببالم النببببالل ( واهتابببا بعبببض األئابببة بالوضبببا ) 31 :األصبببلية
1/360، 367 .) 

 (. 26 ،21 حماد بن رزق بن طرهوين )/( و صحيح السرية النبوية 1/361 هت يب الته يب ) (3)
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 .(1)آثار  من غري احتجا 
نصففللل،(2)وع ففدلسسففتعرسضلسآليففاتلسنقرآنيفف لسنفف سردةلفففيلمغففا  لسن سقففد 

لل:سنىلسن تائجلسنتاني 
أو  ،أو اخلصبائص ،اخلاصبة أ  الواقدي مل يتناول ريئاأ من حياتبا  :أولال
ربدا زوا  زيبد ببن حارثبة رضبي  .واتأو ما ابا  مبن أحبداث غبري الغب   ،الشاائل
 .اهلل رنا

 .تتعل  بالسرية النبوية ،وب لك فقد فاتا ذار آياٍت اثرية
أنببببا مل يسببببتورب اآليببببات النازلببببة يف بعببببض الغبببب وات ممببببا ذاببببر  ابببببن  :ثانيففففاال
وبعببض األحببداث انببب ول آيببات يف وفببد  ،وبببين قري ببة ،فببتح م ببة :مثببل ،إسبحاق
 .لأ املنافقني واملشرانيوالرد ر ،ونصارا جنرا  ،النجاري
ببر اآليببات القرآنيببة الببل يوردهببا فياببا يتعلبب  باملغببازي يف سببياق  :ثانثففاال أنببا يفسِّ

 ،وسورة املنبافقو  الهبا ،وسورة احلشر الها ،فقد فسَّر سورة األنفال الها ؛واحد
.ونصه سورة آل رارا  ،وأغلب سورة التوبة ،وسورة الفتح الها

 .(3) القرآنيةوه ا يعد  من أقدم التفاسري

 بببببببببببببب
(  23 ،27 حماببد بببن رزق بببن طرهببوين )/( و صببحيح السببرية النبويببة 061 – 1/010 سببري أرببالم النبببالل )( 1)

 (. 1/34 ومقدمة املغازي للواقدي )
 .140(. :  2 ان ر امللح  )( 2)
( ول بن مل  11/16 :ومعجبم املبؤلفني ل حالبة ،6/14 :هديبة العبارفني ينسب للواقبدي اتباب يف التفسبري )( 3)

( ولبببب ا مل يبببب ار  السببببيوطي  141"/ 2 " 1 :تبببباريال الببببرتاث العببببريب لسبببب اني يثببببب  وجببببود  بطريبببب  رلاببببي )
 والداودي يف طبقات املفسرين.
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 المبحث الثاني: تناول كتب التفسير للسيرة النبوية
 :مدخل

الببل يطلبب  رليهببا اصببطالحاأ   -رنببدما نتحببدث رببن اتببب التفسببري األصببلية 
حيبببث   ،فإننبببا نعبببود بالببب اارة إس القبببر  ا جبببري األول - اتبببب التفسبببري باملبببأثور
وي يبد ببن هبارو   ،وربعبة ببن احلجبا  ،ووايا ببن اجلبرامس ،اتب سفيا  بن ريينة

مبا  ،وابن أيب ربيبة رمحهبم اهلل ،وربد بن محيد ،(1)وربدالرزاق الصنعاين ،السلاي
خببببال  مبببا  ،جيابببا أقبببوال الصبببحابة والتبببابعني ،يعبببد  تأليفببباأ مسبببتقالأ يف التفسبببري
وإمنبا قبد  ،الل   تعد  تأليفباأ مسبتقالأ يف التفسبري ،سبقهم من ال تابات التفسريية

 .(2)أو ضان روايات أخرا يف احلديث ،بعض اآلياتت و  تفسرياأ ل
 ،(0)وتفسببببري ابببببن مسببببعود ،(3)ومببببا يوجببببد مببببن تفاسببببري اتفسببببري ابببببن رببببباس

 ،(6)وتفسببببببببببببببببريقتادة ،جماهببببببببببببببببد وتفسببببببببببببببببري ،(1)البصببببببببببببببببري احلسببببببببببببببببن وتفسببببببببببببببببري

 من خالل اتب التفسري واحلديث. ألقوا م مجاق  هو فإمنا وغريها،
جبببباما البيببببا  رببببن تأويببببل آي  " وبعببببد هببببؤ ل اتببببب الطببببربي اتابببببا اجلبببباما

 بببببببببببببب
 .جا يف أربعة أج الو أخر  ،حق  الداتور مصطفأ مسلم تفسري ربدالرزاق( 1)
 (. 2/1231 اإلتقا  للسيوطي )( 2)
وارتابد يف  "، تنبوير املقبباس مبن تفسبري اببن ربباس " مجا الفريوزابادي تفسري ابن ربباس رضبي اهلل رنهابا يف( 3)

ومجا رارد الرج ال صحيفة رلي ببن أيب طلحبة ربن  ،وهو ضعيه جداأ  ،روايتا رلأ حماد بن السائب ال ليب
 ." تفسري ابن رباس ومروياتا يف التفسري يف ال تب الستة " ومجا د. ربدالع ي  احلايدي ،جملدابن رباس يف 

 .وأخرجا يف جملدين ،مجعا حماد أمحد ريسوي( 0)
 .مجعا د. حماد ربدالرحيم يف جملدين ( 1)
 .مجعا د. ربداهلل أبو السعود بدر يف ج ل صغري( 6)
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 ،واحلببباام ،واببببن ماجبببا ،(2)واببببن أيب حبببامت اتاببببا اجلببباما يف التفسبببري ،(1)" القبببرآ 
 ومجيا ه   ال تب باألسانيد. .(3)وابن املن ر ،وأبو الشيال ،وابن مردويا

والتنببوُّا يف  ،مببا اختصببار األسببانيد ،وبعببد هببؤ ل اثمببرت ال تابببة يف التفسببري
وه ا ما  ،وغري ذلك ،والتفسري اللغوي ،االتفسري الفقهي  ،املوضورات التفسريية
 .(0)يعر  بالتفسري بالرأي

حيببث  ،ومببن نافلببة القببول أ  مببا ينصببب رليببا اهتاامنببا هببو التفسببري باملببأثور
توجد األسانيد الل تروي رن الصحابة والتابعني األحداث التارخيية الل حبدث  

 .ا ب تب السرية املسَندة، وبالتايل مي ن مقارنتهيف رهد النيب 
تفسببري ابببن جريببر  :وهببي ،وسببي و  حببديثي رببن ثالثببة مببن التفاسببري باملببأثور

وسبببأتناول مرويبببات  ،وتفسبببري اببببن اثبببري ،وتفسبببري اببببن أيب حبببامت البببرازي ،الطبببربي
أل  اتببهم يف املغبازي  ؛وابن إسبحاق ،وال هري ،الطربي وابن أيب حامت رن رروة
 .(1)أهم اتب املغازي يف اإلسالم

 بببببببببببببب
يف  ،ابود ابنببا حماببد رباار األجبب ال األوس منببا حبي سببورة إبببراهيموحقب  الشببييا  أمحببد وحم ،طببا رببدة مببرات( 1)

 .ستة رشر ج لاأ 
وحق  د. أمحد ال هبراين قسبااأ  .وفيها أخطال   حتصأ ،طبا يف رشرة جملدات بغري حتقي  من نشر دار الباز( 2)

 .ود. ح ا  بشري ياسني قسااأ من سورة آل رارا  يف جملد ،من سورة البقرة يف جملد
 .وأخرجا يف جملدين ،حق  د. سعد بن حماد السعد األج ال األوس منا حي سورة النسال( 3)
 (. 2/1231 اإلتقا  للسيوطي )( 0)
وأمبا مغبازي ال هبري فيقبال إهنبا أول سبرية أقلِّفب  يف  ،فقبد تقبدم القبول فيهابا ،واببن إسبحاق ،أما مغازي رروة( 1)

وقببد قببررت  ،( 27 :د. سببلياا  بببن محببد العببودة/ابببن إسببحاقالسببرية النبويببة يف الصببحيحني ورنببد  اإلسببالم )
ولعبببل  هببب ا القبببول مبعبببى أنبببا أول مبببن دوَّ  السبببرية ضبببان  ،سبببابقاأ أ  مغبببازي ربببروة هبببي أول مغببباٍز يف اإلسبببالم

 :د. سببب اني/تببباريال البببرتاث العبببريب ) .أل  احلبببديث مل ي بببن مبببدوَّناأ حينئببب ٍ  ؛تدوينبببا للحبببديث النببببوي الشبببريه
 .قد روي  سريتا مفرَّقة يف اتب املغازي والتفسري( و  70"/ 2 " 1
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لل:السيرة النبوية في تفسير ابن جرير الطبري :المطلب األول
وبببدأ  ،ب مببله 220ولببد سببنة  .حماببد بببن جريببر بببن ي يببد أبببو جعفببر الطببربي

حياتا العلاية يف آممل بطربستا 
ي رباد  ،ي الشام ومصر ،ي رحل إس العراق ،(1)

 إس العراق بعد ستني سنة قعاها يف طلب العلم.
ويبونص  ،والربيبا ببن سبلياا  ،وإبراهيم امل ين ،محيد الرازي اا من حماد بن

 وغريهم. ،بن ربداألرلأ
إمامببباأ يف الفقبببا  ،ورمبببد  مبببن طبقبببة الرتمببب ي والنسبببائي ،ابببا  إمامببباأ يف السبببنَّة

 ،إمامببباأ يف التفسبببري ،حبببي ابببا  لبببا مببب هبق فقهبببيٌّ مسبببتقل  ولبببا أتبببباا ،واألصبببول
إمامباأ يف اللغبة  ،واتاببا يبدل رلبأ ذلبك ،الإماماأ يف التباري ،واتابا يدل  رلأ ذلك

 العربية.
وهتبب يب  ،وجبباما البيببا  رببن تأويببل آي القببرآ  ،اتببب تبباريال األمببم وامللببوك

 ،ولطيببه القببول يف أح ببام الشببرائا ،وآداب القعبباة ،واخببتال  الفقهببال ،اآلثببار
 .وغريها ،واملسند

مل  ،يل من العبيشراضياأ بالقل ،مرتفعاأ رن أموال السلطا  ،زاهداأ  ،اا  ورراأ 
 .ه314تويف سنة  .يت وَّ 

قبال ربيال اإلسبالم اببن  .والب هيب ،بشهادة النبووي ،وتفسري  مل يصنَّه مثلا
 ؛أمبا التفاسبري البل بأيبدي النباس فأصبحها تفسبري حمابد ببن جريبر الطبربي :تياية

 :وقبال السبيوطي .ولبيص فيبا بدربة ،فإنا ي ار مقا ت السله باألسبانيد الثابتبة

 بببببببببببببب
 .-ألر اخل ر قدمياأ  -وحياذيا من الشاال ألر ق وين  ،إقليم واسا يف ئال إيرا ( 1)
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 .(1)لعلاال املعتربو  رلأ أنا مل يؤله يف التفسري مثلاأمجا ا
 :مرويات عروة بن الزبير :أولا 

رقملسنة رة
سآلي 

لسنصفح سنجزءسنحَدث/سنغزوة

0342سرية ربداهلل بن جحش217البقرة
0311سرية ربداهلل بن جحش213البقرة

7133بدر121آل رارا 
7311أحمد110آل رارا 

 7042محرال األسد172رارا آل 
043

14203قصة العرنيني33املائدة
14143النجاري33املائدة
 6 بدر 7 األنفال

13 
 

236 
310 
313 
311 

 13131بدر31األنفال
102

13161بدر01األنفال
 بببببببببببببب
 .0/213اإلتقا  ( 1)
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 13173بدر07األنفال
171

103بدر03األنفال
الرد رلأ اجلالس بن 70التوبة

سويد
10 


361 
362 
363

10072مسجد العرار147التوبة
 10071مسجد قبال143التوبة

033
 -10احلجر

16
1003استه ال املنافقني

 – 11النور
22

 - 1361قصة اإلفك
31

 – 1األح اب
27

2132، 33األح اب

1172، 71الدروة اجلهرية210الشعرال
2217 من خصائص النيب1األح اب
2221احلجاب11األح اب
2727ابتدال الوحي1، 2النجم
231قصة اجملادلة1اجملادلة
2300، 01ا متحا  بعد الصلح14املاتحنة



 31 

3432ابن أم م توم1ربص
34103إبطال الوحي1 – 3العحأ
34161ابتدال الوحي1 – 1العل 

 
  :ب الزهريمرويات محمد بن شها :ثانياا 

لسنصفح سنجزءسنحَدث/سنغزوةرقملسآلي سنة رة
 343 0 سرية ربداهلل بن جحش 217 البقرة
 161 7 أحمد 121 آل رارا 

162 
163 

 242 7 الدرال رلأ املشراني 123 آل رارا 
 230 7 أحمد 112 آل رارا 
 343 7 أحمد 113 آل رارا 
 373 7 أحمد 167 آل رارا 
 143 14 جاريالن 33 املائدة
 31 13 حنني 133 األررا 
 310 13 بدر 7 األنفال

311 
 006 13 بدر 17 األنفال
 011 13 بدر 11 األنفال
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 132 13 أحمد 36 األنفال
 171 13 بدر 07 األنفال
 141 10 إمهال املشراني 2 التوبة
 132 10 حنني 21 التوبة
 342 10 تبوك 13 التوبة
 237 10 تبوك 01 التوبة
 043 10 الصالة رلأ املنافقني 30 التوبة
 012 10 تبوك 142 التوبة
 063 10 مسجد العرار 147 التوبة

072 
071 

 – 107 10 تبوك 113 التوبة
117 
 

 1 11 اإلسرال 1 اإلسرال
 ، 11 13من خصائص النيب  71 اإلسرال

11 
 13-11 21 غ وة بين قري ة 26،27 األح اب
  21 141ئص النيب من خصا 23،21 األح اب
  22 27،21من خصائص النيب  11 األح اب



 01 

 – 1 احلشر
17 

 11 23 بنو النعري

 00،01 23 امتحا  النسال 14 املاتحنة
 
  :مرويات ابن إسحاق :ثالثاا 

لسنصفح سنجزءسنحَدث/سنغزوةرقملسآلي السورة
 170 7 بدر 120،121 آل رارا 

171 
176 

 214 7 أحمد 103 آل رارا 
 231 7 أحمد 112 آل رارا 
 311 7 أحمد 113 آل رارا 
 323 7 أحمد 110 آل رارا 
 321 7 أحمد 111 آل رارا 
 371 7 أحمد 167 آل رارا 
 041 7 محرال األسد 172 آل رارا 
 041 7 محرال األسد 173 آل رارا 
 310 13 بدر 1 األنفال
 026 13 بدر 12 ،11 األنفال
 010 13 بدر 34 األنفال
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 112 13 بدر 33 األنفال
 171 13 بدر 07 األنفال
 3 10 بدر 03 األنفال
 73 10 بدر 74 األنفال
 16 10 إن ار املشراني 1 التوبة
 231 10 تبوك 07 التوبة
 321 10 تبوك 61 التوبة
 362 10 تبوك 70 التوبة
 337 10 تبوك 71 التوبة
 043 10 الصالة رلأ املنافقني 30 التوبة
 000 10 تبوك 141 التوبة
 067 10 تبوك 146 التوبة
  10 111من خصائص النيب  143 النحل
 77 13 قصة اإلفك 12 النور

 11 21 غ وة بين قري ة 26 األح اب
  21 141من خصائص النيب  23 األح اب
 11 27 ايد املشراني 34 الطور
 1 23 ال هار 3 – 1 اجملادلة
 12 23 النسالامتحا   14 املاتحنة
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 النتائج:
( موضببببعاأ مببببن تفسببببري  فياببببا يتعلبببب  23أ  ابببببن جريببببر روا رببببن رببببروة يف ) .1

 ،مخسبة منهبا فقب  هبي املب اورة يف مغبازي ربروة املطبوربة ،بالسرية النبوية
روايبببببة ربببببن ربببببروة يف التفسبببببري مل تببببب ار يف ال تببببباب  23وهببببب ا يعبببببين أ  

 . ال هبا ال تابيمست ،وه   إضافة مثينة إس مغازي رروة ،املطبوا
فلبم يبرِو رنبا ربيئاأ  ،أ  ابن جرير أغفل اثرياأ مما ذار  ابن إسبحاق يف سبريتا .2

 ،اإلسبببرال ،احلجبببر ،األربببرا  ،األنعبببام ،املائبببدة ،النسبببال ،البقبببرة :يف سبببور
 .. وغريها.احلجرات ،الدخا  ،لقاا  ،الفرقا  ،الشعرال ،ال هه

ق مببن السبببرية وارد يف يف حببني أ  مجيببا مببا روا  ابببن جريببر رببن ابببن إسببحا
 .- بعد التتبا –سرية ابن هشام 

ومما ي ار هنا أ  ابن جرير يروي ربن اببن إسبحاق تارخييباأ مبن طريب  سبلاة 
ولبيص مبن طريب  زيباد ببن رببداهلل الب بائي وغبري  مبن  ،بن الفعبل األببر 

 رواة سرية ابن إسحاق.
 
 
 

 :السيرة النبوية في تفسير ابن أبي حاتم :المطلب الثاني
 .أبو حماد بن أيب حامت الرازي ،ربدالرمحن بن حماد بن إدريص احلن لي

 ،فحصَّببل رلببو  اإلسببناد ،ورحببل مببا أبيببا لطلببب العلببم ،بببالري  ه 204ولببد سببنة 
وحماببد بببن  ،ويببونص بببن ربببداألرلأ ،وال رفببراين ،وتتلابب  رلببأ أيب سببعيد األرببج  

 .وخل  ،وأيب زررة ،وسعدا  ،وإبراهيم امل ين ،وابن زجنويا ،إااريل األمحسي
وإبراهيم ابن  ،وأبو أمحد احلاام ،وأبو الشيال بن حيا  ،روا رنا ابن ردي



 00 

 .وغريهم ،ورلي القصار ،حماد النصرآبادي
 .ومعرفة الرجال ،اا  ألراأ يف العلوم

 .والعلل ،وال ى ،وال هد ،واملسند ،والتفسري ،اتب يف اجلرمس والتعديل
 ه.327ويف سنة ت .وأاثر العبادة ،زهد يف الدنيا

مبن أحسبن  ،رامَّتبا آثبار بأسبانيد  :قبال الب هيب ؛وتفسري  من أجل  التفاسري
حمابد ببن جريبر الطبربي مجبا رلبأ  :(2)" الربهبا  " وقال ال راشي يف .(1)التفاسري

 وا لك ربدالرمحن بن أيب حامت الرازي. ،وقرَّب البعيد ،الناس أرتات التفاسري
ين يف الطبقة األوس بعد ابن جرير الطبربي، ابن حجر العسقال احلافظ ورد  
 .(3)وابن املن ر

  :مرويات عروة بن الزبير :أولا 
سنصفح سنجزءسنحدث/سنغزوةرقملسآلي سنة رة

القسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم أحد110آل رارا 
رارا  آل/األول

617

3311محرال األسد172آل رارا 
 01131وفد النجاري33املائدة
11661بدر11األنفال

11671بدر11األنفال

61711ا جرة04التوبة

 بببببببببببببب
 (. 237 – 1/231 ( وطبقات املفسرين للداودي ) 261 – 13/263 سري أرالم النبالل )( 1)

 (. 2/111 الربها  يف رلوم القرآ  )( 2)

 (. 1/242 العجاب يف بيا  األسباب ) (3)



 01 

الرد رلأ اجلالس 70التوبة
ابن سويد

61306

 61334مسجد العرار147التوبة
 – 11النور

22
-32131قصة اإلفك

2103 
2100 
2110

13110التوارث6األح اب

من خصائص النيب 14األح اب


143100

143302ادلةقصة اجمل1اجملادلة

143301غ وة بين النعري1احلشر
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  :مرويات محمد بن شهاب الزهري :ثانياا 
سنصفح سنجزءسنغزوةلأولسنحدثرقملسآلي سنة رة

القسم األول أحد123آل رارا 
آل رارا 

133

11673بدر17األنفال

11613بدر36األنفال

61701حجة الوداا1التوبة

61711ا جرة04بةالتو 

61331تبوك66التوبة

61303تبوك70التوبة

الصالة رلأ 30التوبة
املنافقني

61317

32131قصة اإلفك11النور

13127ختيري أزواجا 23األح اب

143301بنو النعري1احلشر

 
  :مرويات ابن إسحاق :ثالثاا 

رقفففففففففففففففففففففملسنة رة
سآلي 

سنسنحَدث/سنغزوة
جزء

سنصفففففف
لفح 

17  1 الرد رلأ اليهود   36 البقرة 
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2  
16  1 ا جرة  34 األنفال 

36  
16  1 بدر  36 األنفال 

11  
17  1 بدر   02 األنفال

47  
17  1 بدر   07 األنفال 

13  
17  1 بدر   03 األنفال 

11  
17  1 بدر   01 األنفال 

16  
13  6 تبوك  01 التوبة 

41  
13  6 تبوك   14 التوبة 

14  
13  6 تبوك  61 التوبة 

26  
14 التوبة 

6  
13  6 تبوك

73  
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14 التوبة 
7  

13  6 تبوك
71  

1 امتحا  النسال   14 املاتحنة
4  

33
11  

 النتائج:
أ  ابن أيب حامت روا رن رروة يف تفسري  فياا يتعل  بالسرية النبوية يف  .1

مما يعين أ   ،ازي لعروةمخسة منها يوجد يف اتاب املغ ،( موضعاأ 13)
وهي إضافة جيدة ل تاب  ،هناك روايات مل ت ار يف ال تاب املطبوا

 .ااا تقدم يف نتائج البحث يف تفسري الطربي  ،املغازي
لييببر   ،ولعببل هبب ا يببدرو الببباحثني إس اسببت اال الببنقص يف مغببازي رببروة

 .ال تاب بصورة أقرب إس وضعا األصلي
 ،مت رن ابن إسبحاق مب اور يف سبرية اببن هشبامأ  مجيا ما روا  ابن أيب حا .2

 .ما أ  ابن أيب حامت أغفل أاثر ما روا  ابن إسحاق يف التفسري
يروي رن ابن إسبحاق مبن غبري  –اابن جرير   –ويالحظ هنا أ  ابن أيب حامت 

 ،وحيبا األمبوي ،فريوي رن سبلاة األببر  ،طري  زياد الب ائي راوي السرية
 .ص وغريهموابن إدري ،ويونص بن ب ري

 
 :السيرة النبوية في تفسير ابن كثير :المطلب الثالث

 .أبو الفدال القيسي القرري ،إااريل بن رار بن اثري بن ضول
ورحبل إس دمشب  واسبتقر هببا  ،بإحدا قرا بصرا بالشامه 744ولد سنة 
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 .ه770حي وفاتا سنة 
بببن  وااببال الببدين ،وابببن قاضببي ربهبة ،تلقبأ العلببم رببن القاسببم ببن رسبباار

 ،وئبص البدين الب هيب ،ومجال الدين امل ِّي ،والقاسم بن حماد الربزايل ،ال مل اين
 وغريهم.

وحماببد بببن هبببادر  ،وحماببد بببن اجلبب ري ،أخبب  رنببا رببهاب الببدين بببن حجببي
 وغريهم. ،ال راشي

ثاأ  ،اا  فقيهاأ   والرتاجم. ،راملاأ بالتاريال ،من قرَّال القرآ  ،مفسِّراأ  ،حمدِّ
واملببدخل إس  ،والبدايببة والنهايببة ،واألح ببام الصببغري ،ال بببريصببنَّه األح ببام 

 ،ومسببببند راببببر ،وجبببباما املسببببانيد والسببببنن ،وطبقببببات الشببببافعية ،سببببنن البيهقببببي
 وغريها. ،وقصص األنبيال

مل يؤلَّببه رلببأ  :قببال فيببا السببيوطي ؛واتابببا يف التفسببري مببن أجببود التفاسببري
 .(1)هو من أحسن التفاسري :منطا مثلا، وقال الشوااين

دو   ،ون بببراأ أل  اببببن اثبببري يعتابببد يف منهجبببا تفسبببري القبببرآ  ال بببر  مجيعببباأ 
لب ا فبإ  مبن الطبيعبي  - غالبباأ  -ويفسر اآليبات دو  إسبناد  ،حتديد آيات معينة

 أ  يتناول تفسري ال آيات السرية النبوية الل سردهتا يف أول البحث.
ايفيببة   ،ة النبويببةوسببأبنيِّ مببن خببالل جببداول اآليببات الببل حتببدث  رببن السببري 

مبقارنتبا ب تبب التفسبري املسبندة البل هبي  ،تناول ابن اثري رمحا اهلل  ا يف تفسبري 
  ،واتببب السببرية النبويببة املسببندة ،ومهببا اتبباب الطببربي وابببن أيب حببامت ،مببدار ألثنببا

 ،وسبببرية اببببن إسبببحاق ،والواقبببدي ،واألمبببوي ،وموسبببأ ببببن رقببببة ،ااغبببازي ربببروة

 بببببببببببببب
 ابن اثري الدمشقي للداتور حماد ال حيلي. (1)
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  :للبيهقي وأيب نعيم والد ئل ،وسرية ابن هشام
 
  :السيرة الذاتية :أولا 

لتفةيرلسب لكثيرسنم ض عسآلياتلسنقرآني سنة رة
 مل يفسِّرهارشريتا111البقرة

 فسَّرها بغري رشريتا160آل رارا 
 العشرية

 مل يفسِّرهاأمِّيَّتا117، 113األررا 
 فسَّرهابشريتا2يونص
 فسَّرهارربيتا37الررد

 فسَّرهارربيتا0براهيمإ
فسَّرها رن ال هري وابن رربيتا143النحل

 إسحاق والطربي
 مل يفسِّرهابشريَّتا13اإلسرال
 مل يفسِّرها بشريتا 114 ال هه
 11 – 16، 22النور

– 26
فسَّرها رن ال هري وابن قصة اإلفك

 ،والواقدي ،إسحاق
وابن أيب  ،والطربي

 حامت
 فسَّرها رن ابن أيب حامتتارربي111الشعرال
 فسَّرها رن ابن إسحاقرشريتا210الشعرال
 فسَّرهاأمِّيَّتا03العن بوت
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 ،6، 23 – 30األح اب
37، 33، 14 
– 11، 11

وابن  ،فسَّرها رن ال هريأزواجا
وابن  ،والطربي ،إسحاق

 أيب حامت
 فسَّرهاأبوَّتا04األح اب

61ردم قولا الشعرا رن فسَّره 
 السهيلي

0رشريتافسَّرها بالبشرية 
 فسَّرهارربيتا23ال مر
 مل يفسِّرهارربيتا7الشورا
 ،فسَّرها رن الطربيرشريتا23الشورا

 وابن أيب حامت
 ،فسَّرها رن ابن إسبحاقدروتا اجلن21 – 32األحقا 

والبيهقببببببببي يف  ،والطببببببببربي
وأيب نعببببببببيم يف  ،الببببببببد ئل
 الد ئل

2ريتارشفسَّرها بالبشرية 
 فسَّرها بالعربيةأمِّيَّتا2اجلاعة
تعاملا ما 1 – 1التحر 

أزواجا

 ،فسَّرها رن ال هري
وابن أيب  ،والطربي

وأيب نعيم يف  ،حامت
 الد ئل

فسَّرها رن ابن أيب دروتا اجلن1 – 17اجلن
 حامت
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 فسَّرهايمتاا6العحأ
راا أبو  ب 1 – 1املسد

اوزوجت
 فسَّرها

ل
 :النبوة والرسالة :ثانياا 

لتفةيرلسب لكثيرسنم ض عسآلياتلسنقرآني سنة رة
سؤال قريش  113 البقرة

 املعج ات
فسرها رن ابن 
 إسحاق والطربي

فسرها رن ابن أيب  إثبات رسالتا 111 البقرة
 حامت والطربي

فسرها رن ابن  إثبات رسالتا 31 آل رارا 
 إسحاق

 فسرها ثبات رسالتاإ 160 آل رارا 
 فسرها أذا املنافقني 61 النسال
 فسرها إثبات رسالتا 71 النسال
فسرها رن ابن  إثبات رسالتا 166 النسال

إسحاق وابن أيب 
 حامت

 فسرها إثبات رسالتا 174 النسال
 فسرها إثبات رسالتا 11 املائدة
 فسرها إثبات رسالتا 11 املائدة
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رن ال هري  فسرها أذا املنافقني 01 املائدة
والطربي وابن أيب 

 حامت
سؤال قريش  3 األنعام

 املعج ات
 فسرها

فسرها رن الطربي  ت  يب قريش 26، 21 األنعام
 وابن أيب حامت

فسرها رن ال هري  ت  يب قريش 33 األنعام
وابن إسحاق 

والطربي وابن أيب 
 حامت

 فسرها ت  يب قريش 31 األنعام
سؤال قريش  37 األنعام

 عج اتامل
 فسرها

 فسرها ت  يب قريش 17 األنعام
 فسرها ت  يب قريش 66 األنعام
اهتاما بالتعلم  141 األنعام

 من غري 
 رن الطربي فسرها

سؤال قريش  141 األنعام
 املعج ات

 رن الطربي فسرها

سؤال قريش  111 األنعام
 املعج ات

 فسرها
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 فسرها ت  يب قريش 103 األنعام
 فسرها ب قريشت  ي 114 األنعام
 فسرها إثبات رسالتا 113 األررا 
سؤال قريش  243 األررا 

 املعج ات
 فسرها رن الطربي

 فسرها إثبات رسالتا 33 التوبة
 فسرها رن ال هري أذا املنافقني 13 التوبة
 فسرها أذا املنافقني 61 التوبة
رن ال هري  فسرها أذا املنافقني 70 التوبة

ورروة وموسأ بن 
وال بري بن ب ار رقبة 

والطربي واألموي يف 
مغازيا والبيهقي يف 

 الد ئل
 فسرها ت  يب قريش 11 يونص
سؤال قريش  24 يونص

 املعج ات
 فسرها

 فسرها ت  يب قريش 31 يونص
 فسرها ت  يب قريش 01 يونص
سؤال قريش  12 هود

 املعج ات
 فسرها

فسرها رن الطربي سؤال قريش  7 الررد
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 أيب حامتوابن  املعج ات
سؤال قريش  27 الررد

 املعج ات
 فسرها

فسرها رن الطربي  ت  يب قريش 03 الررد
 وأيب نعيم يف الد ئل

سؤال قريش  7 احلجر
 املعج ات

 فسرها

فسرها رن رروة وابن  اجلهر بالدروة 10 احلجر
 إسحاق

فسرها رن ابن  ت  يب قريش 143 النحل
 إسحاق والطربي

 مل يفسرها ت  يب قريش 113 النحل
سؤال قريش  13 – 14 اإلسرال

 املعج ات
فسرها رن ابن 
 إسحاق والطربي

سؤال قريش  133 طا
 املعج ات

 فسرها

فسرها رن ابن أيب  ت  يب قريش 6 ،2 األنبيال
 حامت

سؤال قريش  1 األنبيال
 املعج ات

 فسرها

فسرها رن ال هري  أذا املنافقني 11 النور
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ورروة وابن إسحاق 
وابن أيب والطربي 
 حامت

 فسرها ت  يب قريش 0 الفرقا 
سؤال قريش  3، 7 الفرقا 

 املعج ات
 فسرها

 فسرها ت  يب قريش 03 القصص
سؤال قريش  14 العن بوت

 املعج ات
 فسرها

 فسرها ت  يب قريش 3 السجدة
 فسرها ت  يب قريش 3، 7 سبأ
 فسرها ت  يب قريش 03 سبأ
 فسرها ت  يب قريش 13 سبأ
 فسرها ت  يب قريش 0 فاطر
 فسرها ت  يب قريش 02 فاطر

   3 فسرها إثبات رسالتا 
 فسرها ت  يب قريش 12 الصافات
 فسرها ت  يب قريش 36 الصافات
 فسرها ت  يب قريش 174 الصافات

 0 – 3 فسرها رن الطربي  ت  يب قريش
 وابن أيب حامت
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 63 فسرها ت  يب قريش 
 ها رن ابن أيب حامتفسر  ت  يب قريش 60 ال مر
 فسرها رن ابن إسحاق ت  يب قريش 1، 0 فصِّل 
 فسرها ت  يب قريش 13 الشورا
 فسرها ت  يب قريش 20 الشورا
 فسرها صور الوحي 11 الشورا
 فسرها ت  يب قريش 20 ال خر 

 فسرها ت  يب قريش 34 ال خر 
رن ابن  فسرها ت  يب قريش 13، 17 ال خر 

بن إسحاق والطربي وا
 أيب حامت

 فسرها رن ت  يب قريش 33 ال خر 
 الطربي 

 فسرها ت  يب قريش 10 الدخا 
 فسرها ت  يب قريش 3، 7 األحقا 
رن الطربي  فسرها ت  يب قريش14األحقا 

 وابن أيب حامت
رن ابن إسحاق  فسرهادروتا اجلن21 - 32األحقا 

 والطربي وابن أيب حامت
وأيب نعيم يف الد ئل  
 لبيهقي يف الد ئلوا

 فسرها إثبات رسالتا 2 حماد
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 فسرها إثبات رسالتا 23 الفتح
 2 فسرها ت  يب قريش 

فسرها رن ال هري  ت  يب قريش 03 – 34 الطور
 وابن إسحاق

 فسرها رن ابن إسحاق  الوحي 13 – 1 النجم
 والطربي وابن أيب حامت

 فسرها ت  يب قريش 3، 2 القار
فسرها رن ال هري  املنافقني أذا 3 املنافقو 

وراصم بن رار ورروة 
وموسأ بن رقبة يف 
املغاري وابن إسحاق 
والبيهقي يف الد ئل 

 وابن أيب حامت
 مل يفسرها ت  يب قريش 3 القلم
 فسرها رن الطربي ت  يب قريش36 ،37املعار 
فسرها رن الطربي دروتا اجلن 17 – 1 اجلن

 وابن أيب حامت
فسرها رن رروة  ة الوحيردَّ  1 امل مل

 والطربي
 فسرها ت  يب قريش 13 املدثر
فسرهارن رروة  ت  يب قريش 6، 1 ربص

 والطربي وابن أيب حامت
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 فسرها الوحي 23 الت وير
سؤال قريش  1 البينة

 املعج ات
 فسرها

 
 

  :الغزوات والسرايا :ثالثاا 
ليرتفةيرلسب لكثسنغزوةلأولسنةري سآلياتلسنقرآني لسنة رة
سرية ربداهلل بن 217البقرة

جحش
وابن  ،فسرها رن رروة

 ،وابن هشام ،إسحاق
 ،وابن أيب حامت

 والبيهقي يف الد ئل
 ،121، 122آل رارا 

104، 112 – 
111، 161 – 

163

 ،فسرها رن رروةأحمد
وابن  ،والواقدي
 ،والطربي ،إسحاق

 والبيهقي يف الد ئل
 – 13، 123آل رارا 

123
وابن  ،ها رن رروةفسر بدر

 والطربي ،إسحاق
فسرها رن ابن  محرال األسد 171 – 172 آل رارا 

وابن أيب  ،إسحاق
 حامت

 ،فسرها رن ال هريبنو  ،ذات الرقاا11املائدة
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 وابن إسحاقالنعري
 1 – 10، 36األنفال

– 00، 07 – 
11، 67 – 

71

فسرها رن رروة بدر
 ،والواقدي ،وال هري

 ،ياواألموي يف مغاز 
 والطربي ،وابن إسحاق

وابن  ،فسرها رن رروةا جرة34األنفال
 إسحاق

 ،فسرها رن ال هري حجة الوداا 3 – 1 التوبة
 والطربي ،وابن إسحاق

فسرها رن ابن حنني21 – 27التوبة
 والطربي ،إسحاق

 فسرهاا جرة04التوبة
 ،01 – 66التوبة

31 – 33، 
14 – 16، 
117 – 121

 ،رها رن ال هريفستبوك
 ،وابن إسحاق

وابن أيب  ،والطربي
 حامت

فسرها رن ابن أيب  ا جرة 31 القصص
 حامت

فسرها رن ابن األح اب1 – 21األح اب
 والسهيلي ،إسحاق

 فسرهابنو قري ة26، 27األح اب
فسرها رن ابن أيب ا جرة13حماد
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 حامت
فسرها رن ابن صلح احلديبية1 – 23الفتح

 ،والطربي ،قإسحا
  ،وابن أيب حامت

 والبيهقي ،وابن هشام
 فسرهاخيرب11الفتح
 ،فسرها رن رروة فتح م ة 27 - 20 الفتح

وابن  ،وال هري
 والطربي ،إسحاق

فسرها رن ابن أيب بدر01القار
 حامت

 ،فسرها رن ال هريبنو النعري2–6،11–10احلشر
 ،وابن إسحاق ،ورروة

 هقيوالبي ،وابن أيب حامت
 فسرها رن رروة فتح م ة  1 – 1 املاتحنة

 

 
 :الشمائل :رابعاا 

لتفةيرلسب لكثيرسنم ض عسآلي لسنة رة
 فسرهاثباتا يف القتال113آل رارا 
 مل يفسرهانور 11املائدة
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 مل يفسرهارمحتا123التوبة
 فسرهارمحتا147األنبيال
 فسرهانور 06األح اب
 فسرهاحياؤ 13األح اب
 فسرها صدقا 33 ال مر
 مل يفسرها رقلا 22 الت وير
 فسرهاخملمقا الع يم0القلم
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 :الخصائص :خامساا 
ببببرها مجيعبببباأ رببببدا آيببببل آل راببببرا )  ،يف خببببتم الرسببببا ت بببببا ( 100فسَّ

 .يف راوم رسالتا( 14واألنعام)
  :النتائج

آيببات السببرية مببن خببالل العببرض نسببتنتج أ  ابببن اثببري رمحببا اهلل يتعامببل مببا 
  :النبوية رلأ ضول املنهج التايل

 .فسَّر ابن اثري أغلب آيات السرية النبوية :أولال
يعتاد اببن اثبري يف تفسبري آيبات السبرية النبويبة رلبأ املصبادر األصبلية  :ثانياال
ببرَي واملغببازي ،املسببندة واتببب  ،إضببافةأ ل تببب السببنة االصببحيحني ،مببن اتببب السِّ
 .(1)السنن

وغالبببببباأ مبببببا يبببببرجِّح قبببببول اببببببن إسبببببحاق رنبببببد ا خبببببتال  ببببببني أهبببببل السبببببري 
 .(2)واملغازي
وينقبل اختيبار  يف تفسبري  ،يغفل ابن اثري ذار املصادر األصلية أحياناأ  :ثانثاال

أي أنبا مل يب ار مصبادر   " فسَّبرها " وهو مبا أربرت إليبا يف قبويل ،اآليات جماالأ 
 .سري املتقدمةأو اتب التف ،أو السرية ،من اتب السنن

أو أ  املفسرين  ،ولعل ه ا يف املواضا الل يرا أهنا   حتتا  إس م يد توثي 
 .متفقو  رلأ معناها

 بببببببببببببب
بببر اآليبببات التاليبببة مبببن السبببرية ربببن اتبببب السبببنن( 1) القابببر  ،( 61 )(،  23 الشبببورا ) ،( 11 الشبببعرال ) :فسَّ

 (. 147 األنبيال ) ،( 26 األح اب ) ،( 01 )
 (. 0/163 ،3/077 ،317 ،342 ،212 ،231 ،2/233 ،1/314 ااا يف املواضا التالية )( 2)
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المبحث الثالث: مقارنة بين كتب السيرة النبوية وكتب 
 التفسير

  :مدخل
 ،واتببب السببري واملغببازي للسببرية النبويببة ،بعببد اسببتعراض تنبباول اتببب التفسببري

حبي نقبه رلبأ مقببدار خدمبة ابلن مبن النببورني  ،قارنبة بينهابباحيسبن أ  نقبوم بامل
ببالن ر إس اختصبا    ،ونتوصَّل إس جماٍل جديد لالستفادة منهاا ،للسرية النبوية
 .الن يف جمالا

وتوثيببب   ،فبببإذا اانببب  اتبببب التفسبببري ختبببدم السبببرية النبويبببة يف تفسبببري اآليبببات
ازي والسري تعيه أحبداثاأ فإ  اتب املغ ،وت ايل الناقص منها ،بعض الروايات

 .ورمبا أسها  يف إيعامس معى اآلية القرآنية ،  توجد يف اتب التفسري
 

  :الناحية التوثيقية :المطلب األول

لل:كتب السيرة :الفرع األول
نالحظ من خالل استقرال اتب السرية األصلية أهنا تعتاد رلأ املراسيل يف 

  :ااا يلي  ،رواياهتا
وبالتبايل  ،وإمنبا يرويهبا هبو ، بري يف مغازيبا   يسبند األخبباررروة ببن الب :أولال

 .ألنا تابعي مل يدرك الوقائا ؛روايتا مرسلة
وذلبببك ملبببا قبببدَّم م مبببن أ  املرسبببل  ؛ول بببن لبببيص بالعبببرورة أ  روايتبببا ضبببعيفة

 .(1)يتقوَّا بغري 
 ،يروي أاثبر أخببار  مقطوربة دو  إسبناد :حماد بن إسحاق يف سريتا :ثانياال

 بببببببببببببب
 .21-27و 20-23يف    .راجا احلديث رن مغازي رروة وابن إسحاق وقياتهاا العلاية( 1)
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 ،ويؤلفهببببا ممببببا اعببببا ورلاببببا مببببن رببببيوخا ،األحببببداث بصببببياغتا اخلاصببببةفيح بببي 
أو بعبض  ،(2)وبعبض أهبل رابر ،(1)اببعض أهبل العلبم  ،وأحياناأ يروي رن جماهيل
أو رجبال  ،(0)أو بعض أهل ربامر ببن رببداهلل ببن الب بري ،(3)أهل رباس بن ربداهلل

مببببن  أو نفببببر ،(6)أو رببببيال مببببن قري ببببة ،(1)مببببن قببببوم راصببببم بببببن راببببر بببببن قتببببادة
ببم ،(7)األنصببار أو  ،(14)حببدِّث م  :أو يقببول ،(1)أو رجببل مببن أسببلم ،(3)أو مببن   أهتَّ
 .(11)ذمِار يل

 ،(10)وجماهبببد ،ورطببال ،(13)ورببروة ،(12)وأحيانبباأ يببروي رببن التببابعني اببال هري
وحماببببد بببببن اعببببب  ،(16)وحماببببد بببببن رلببببي بببببن احلسببببني ،(11)وخالببببد بببببن معببببدا 

 بببببببببببببب
(1 )( 1/110، 112، 217، 227، 221، 211 .) 
(2) ( 1/211 .) 
(3 )( 1/116 .) 
(0 )( 1/273 .) 
(1 )( 1/111 .) 
(6 )( 1/116 .) 
(7) ( 1/111 .) 
(3) ( 1/110 .) 
(1 )( 1/264 .) 
(14 )( 1/131، 271، 2/3 .) 
(11 )( 2/0، 6 .) 
(12 )( 1/271 .) 
(13 )( 1/271 .) 
(10 )( 1/217 .) 
(11) ( 1/113 .) 
(16) ( 1/246، 220، 213 .) 
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وربببداهلل بببن أيب  ،(3)بببداهلل بببن البب بريورببباد بببن ر ،(2)وربيببد بببن راببري ،(1)القرظببي
 .(0)ب ر بن حماد بن رارو بن ح م

 وأم ،(1)وأحيانببباأ يبببروي ربببن الصبببحابة رضبببي اهلل ربببنهم ابببأم املبببؤمنني رائشبببة
 ،(14)وأاببال ،(1)وابببن راببرو بببن العببا  ،(3)وابببن راببر ،(7)وابببن رببباس ،(6)سببلاة 

( 13)الفارسبببيوسبببلاا   ،(12)وسبببلاة ببببن سبببالمة ببببن وقبببش ،(11)وجببببري ببببن مطعبببم

 .رضي اهلل رنهم
 ؛  خيتلبه الواقبدي ربن سبابقيا يف روايتبا للسبرية :الواقبدي يف مغازيبا :ثانثاال

يف أول   –مببببببببثالأ  –فقببببببببال  ،ذلببببببببك أنببببببببا يببببببببروي مغازيببببببببا راببببببببن دو  التببببببببابعني
 ،حببدثين راببر بببن رثاببا  بببن ربببدالرمحن بببن سببعيد بببن يربببوا املي ومببي " اتابببا

وموسبأ ببن  ،وحمابد ببن رببداهلل ببن مسبلم ،وموسأ بن حماد بن إببراهيم التيابي
وربببداهلل بببن جعفببر بببن ربببدالرمحن بببن  ،يعقببوب بببن ربببداهلل بببن وهببب بببن زمعببة

 بببببببببببببب
(1) ( 1/261 .) 
(2 )( 1/213 .) 
(3 )( 1/160 .) 
(0) ( 1/111 .) 
(1 )( 1/227 .) 
(6 )( 1/231 .) 
(7 )( 1/271 .) 
(3 )( 1/213 .) 
(1 )( 1/211 .) 
(14 )( 1/243 .) 
(11) ( 1/133 .) 
(12 )( 1/116 .) 
(13) ( 1/113 .) 
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وسعيد ببن رثابا   ،وأبو ب ر بن ربداهلل بن حماد بن أيب سربة ،املسَور بن تَرمة
 ،ورائبب  بببن حيببا ،ويببونص بببن حماببد ال فببري ،بببن ربببدالرمحن بببن ربببداهلل التياببي

 ،وحيببا بببن ربببداهلل بببن أيب قتببادة ،ومعبباذ بببن حماببد األنصبباري ،راببرووحماببد بببن 
 ،وابببن أيب حبيبببة ،وربببدالرمحن بببن ربببدالع ي  بببن ربببداهلل بببن رثاببا  بببن حنيببه

وحمابببد اببببن  ،وربداحلايبببد بببن جعفبببر ،وحماببد ببببن حيبببا ببببن سببهل ببببن أيب حثابببة
ن أيب ويعقببوب بببن حماببد ببب ،وربببدالرمحن بببن حماببد بببن أيب ب ببر ،صبباحل بببن دينببار

 ،ومالببببك بببببن أيب الرجببببال ،وأبببببو معشببببر ،وربببببدالرمحن بببببن أيب ال نبببباد ،صعصببببعة
وربداحلايبد  ،وربداحلايد بن رارا  بن أيب أنبص ،وإااريل بن إبراهيم بن رقبة

وبععبببهم أوربببأ حلديثبببا مبببن  ،ف بببلٌّ قبببد حبببدَّثين مبببن هببب ا بطائفبببة ،ببببن أيب رببببص
 .(2)".. إخل.قالوا ،حدَّثوين ، ف تب م ال ال ي(1)بعض، وغريهم قد حدَّثين أيعاأ 

فيقببببول يف بدايببببة فقببببرات  ،ي يسببببري يف ال تبببباب الببببا يف الروايببببة رببببن هببببؤ ل
  " .. ا ا:قالوا " ال تاب

وإمنببا ممببن  ،وواضبحق أ  هببؤ ل البب ين تلقببأ رببنهم الواقببدي ليسببوا مببن التببابعني
 .فالرواية مقطورة ،تلقأ رن التابعني

بببن سبببب ول نبببا يعببباِّن الروايبببة ال لِّيبببة املس روايبببات بإسبببناد  إس  ،رتسبببلة را 
 ،(1)ورببروة ،(0)وال هببري ،(3)ااببا روا رببن سببعيد بببن املسببيب  ،التببابعني رمحهببم اهلل

 بببببببببببببب
 .هنا جماهيل مل ي ارهم( 1)
 (. 2 ،1/1 املغازي )( 2)
(3 )( 1/14، 11، 06، 64، 143 .) 
(0 )( 1/11، 11 .) 
(1 )( 1/13، 16، 63 .) 
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وي يبد  ،وراصبم ببن رابر ببن قتبادة ،(2)وحماد بن اعب القرظبي ،(1)وزيد بن رلي
 .(3)بن روما 

ااببا روا رببن سببعد بببن أيب   ،ويسببند ابب لك رببن الصببحابة رضببي اهلل رببنهم
وح يم  ،(7)ورفارة بن رافا ،(6)وأيب بردة بن نيار ،(1)واملقداد بن رارو ،(0)وقا 

واملسببببور ابببببن  ،(14)وراببببرو بببببن رببببو  املبببب ين ،(1)وترمببببة بببببن نوفببببل ،(3)بببببن حبببب ام
ورببببدالرمحن ببببن  ،(10)وجبببابر ،(13)وخفبببا  ببببن إميبببال ،(12)واببببن ربببباس ،(11)ترمبببة
 .رضي اهلل رنهم( 16)والربيا بن  معوِّذ ،(11)رو 

ه   ال تبب البثالث يف احلبر  رلبأ توثيب  الروايبات ربن الصبحابة وتشرتك 
وقببد  ،أو اببا ممببن رببهدها ،خصوصبباأ ممببن رببهد احلادثببة ،والتببابعني ومببن دوهنببم

 بببببببببببببب
(1 )( 1/72 .) 
(2 )( 1/73 .) 
(3 )( 1/13، 11، 63 .) 
(0 )( 1/11، 16، 26، 01، 141 .) 
(1 )( 1/11، 27 .) 
(6 )( 1/13 .) 
(7 )( 1/21، 71، 30 .) 
(3 )( 1/30، 61، 34 .) 
(1 )( 1/23 .) 
(14 )( 1/04 .) 
(11 )( 1/02 .) 
(12 )( 1/10، 74 .) 
(13 )( 1/64 .) 
(10 )( 1/37 .) 
(11 )( 1/33 .) 
(16 )( 1/31 .) 
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 .ول ن إذا اتفق  أرطاها ذلك قوَّةأ وثقة ،ختتله فياا بينها يف بعض التفاصيل
 ،هم هبباوإحباطت ،فإذا أضيه إس ذلك م انة أولئك املؤلفني يف رلم السبرية

 .يتحصل لدينا أ  اتاباهتم  ا قياة ابرية يف توثي  روايات السرية النبوية
  :كتب التفسير :الفرع الثاني

سبببوال  ،يالحببظ أ  اتبببب التفسبببري األصبببلية تعتاببد رلبببأ اإلسبببناد يف رواياهتبببا
  .أو غريها ،فياا يتعل  ب يات السرية النبوية

ن أيب حببببامت مسببببندة رببببن وببببب لك فببببإ  مجيببببا روايببببات اتببببايب ابببببن جريببببر واببببب
  :رلأ التفصيل التايل ،الصحابة والتابعني

  :تفسير الطبري :أولا 
إذا أخببب نا مثبببا أ مبببن تفسبببري الطبببربي يف آيبببات سبببورة األنفبببال املتحدثبببة ربببن 

جنبد أغلبب مروياتبا ربن  ،وآيات سورة التوبة املتحدثبة ربن غب وة تببوك ،غ وة بدر
وأيب  ،(2)ك رببن سببعد بببن أيب وقببا ويببروي ابب ل ،(1)ابببن رببباس رضببي اهلل رنهاببا

واعببب  ،(7)وابببن مسببعود ،(6)ورلببي ،(1)وراببر ،(0)وأيب أيببوب األنصبباري ،(3)أسببيد
 .رضي اهلل رنهم( 3)بن مالك

 بببببببببببببب
(1 )( 13/367، 363، 373، 310، 311، 043، 014، 023، 020، 021، 10/11، 63، 73، 

70، 76، 363، 044، 040، 026، 074، 101، 102 .) 
(2 )( 13/372، 373 .) 
(3 )( 13/370 .) 
(0 )( 13/041، 046 .) 
(1 )( 13/041 .) 
(6 )( 13/017، 022 .) 
(7 )( 13/172، 10/61 .) 
(3 )( 10/027، 107 .) 
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وراصم ببن رابر اببن  ،وال هري ،ويروي ا لك رن التابعني اي يد بن روما 
بببدِّي ،(2)وربببن ربببروة وحبببد  ،(1)وربببروة جمتاعبببني ،قتبببادة محن اببببن ورببببدالر  ،(3)والسُّ
وحماببببد بببببن اعبببببب  ،(7)وجماهببببد ،(6)والعبببببحاك ،(1)وسببببعيد بببببن املسببببيب ،(0)زيببببد

 .(14)وابن إسحاق ،(1)وقتادة ،(3)القرظي
ومنهجببببا يف تفسببببري اآليببببات املتحدثببببة رببببن السببببرية يف السببببور األخببببرا مثببببل 

 .ذلك
  :تفسير ابن أبي حاتم الرازي :ثانياا 

تببببببببا يف سببببببببوريت يتفبببببببب  ابببببببببن أيب حببببببببامت مببببببببا الطببببببببربي يف أ  أغلببببببببب مرويا
ويببببروي   ،(11)رببببن ابببببن رببببباس رضببببي اهلل رنهاببببا - ااثببببال – والتوبببببة ،األنفببببال
بببببن  وح ببببيم ،(1)أيببببوب وأيب ،(13)وراببببر ،(12)وقببببا  أيب بببببن سببببعد رببببن ابببب لك

 بببببببببببببب
(1 )( 13/310، 311، 171، 10/063 .) 
(2 )( 13/313، 161، 173، 10/063 .) 
(3 )( 13/042، 011، 020، 173 .) 
(0 )( 13/041، 10/073 .) 
(1 )( 13/023 .) 
(6 )( 13/026، 131 .) 
(7 )( 13/160 .) 
(3 )( 13/131، 10/331، 044، 023 .) 
(1 )( 13/134، 10/76، 330، 360، 073، 101، 106 .) 
(14 )( 13/311، 317، 011، 026، 171، 10/362، 044 .) 
(11 )( 1/1601، 1664، 1667، 1673، 1746، 1732، 1730، 1737، 6/1303، 1314، 

1313، 1363، 1372، 1373، 1371، 1334 .) 
(12 )( 1/1601، 1614 .) 
(13 )( 1/1662، 1663، 1734 .) 
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 ،(6)وابببن راببر،(1)الصببام  بببن وربببادة ،(0)هريببرة وأيب ،(3)مسببعود وابببن ،(2)حبب ام
 .رضي اهلل رنهم( 3)وأنص ،(7)واعب بن مالك
وسببببببعيد بببببببن  ،(11)وال هببببببري ،(14)وقتببببببادة ،(1)بعني رببببببن م حببببببولومببببببن التببببببا

وهشببام بببن  ،(16)وابببن إسببحاق ،(11)والربيببا ،(10)وجماهببد ،(13)ورببروة ،(12)املسببيب
 ،(24)والسبدِّي ،(11)ورببدالرمحن ببن زيبد ،(13)ورباد بن ربداهلل بن ال بري ،(17)رروة

 .(21)والعحاك
 ببببببببببببببببببببب =
(1 )( 1/1611، 1664، 1661 .) 
(2 )( 1/1672 .) 
(3 )( 1/1714، 1731 .) 
(0 )( 1/1736 .) 
(1 )( 1/1613 .) 
(6 )( 6/1321، 1334 .) 
(7 )( 6/1321، 1311 .) 
(3) ( 6/1314 .) 
(1 )( 1/1610 .) 
(14 )( 1/1661، 1661، 1667، 6/1334، 1303، 1311، 1140 .) 
(11 )( 1/1660، 1667 .) 
(12 )( 1/1661، 1673 .) 
(13 )( 1/1661، 1666، 6/1300، 1306، 1334 .) 
(10 )( 1/1661، 6/1301، 1314 .) 
(11 )( 1/1663 .) 
(16 )( 1/1747، 1714 .) 
(17 )( 1/1743 .) 
(13 )( 1/1747، 1743، 1714 .) 
(11 )( 1/1731، 6/1312 .) 
(24 )( 6/1360، 1361 .) 
(21 )( 6/1371 .) 
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اللغويبة رابن سبب    ه ا إضافةأ إس أهناا يسندا  تفسبري اآليبات مبن الناحيبة
 .وليص من الناحية التارخيية فحسب ،ا لك

 ؛وب لك فإ  اتب التفسري األصلية تتاي  رن اتب السرية بأهنا أاثر توثيقباأ 
  :ملا يلي
وروايبببة اتبببب السبببرية  ،أ  أغلبببب رواياهتبببا ربببن الصبببحابة رضبببي اهلل ربببنهم .1

 .أغلب رواياهتا رن التابعني
روايببةق رببن  - يببات السببرية النبويببةيف آ - لببيص يف اتببب التفسببري األصببلية .2
 .خبال  اتب السرية الل يوجد فيها ذلك ،جماهيل
 ،وابببببن إسببببحاق ،اتببببب التفسببببري تببببروي رببببن رواة املغببببازي الهببببم اعببببروة .3

برين ،والواقدي وغريهم  ،فنجبد أ  ربروة ،يف حني   تروي اتب السرية رن املفسِّ
ببببرو  اآليببببات دو  إسببببنادها إس ،وابببببن إسببببحاق ببببرين اببببابن والواقببببدي يفسِّ  املفسِّ

 .أو غريهم ،أو تالمي   ،رباس
 

 :الناحية الموضوعية :المطلب الثاني
  :ختتله اتب التفسري رن اتب السرية من الناحية املوضورية يف أمرين

وابب لك  ،أ  اتببب املغببازي والسببرية النبويببة هتببتم  بالسببرية دو  غريهببا :سألول
يف حببني أ  اتببب التفسببري هتببتم   ،يببةتتعببان تفسببري اآليببات املتعلقببة بالسببرية النبو 

 .بتفسري اآليات املتعلقة بالسرية وغريها
 ،وآبائببببا ،فنجببببد يف اتببببب السببببري واملغببببازي احلببببديث رببببن نسببببب النببببيب 

ودومبببببة  ،والطبببببائه ،ومؤتبببببة ،وغببببب وة ببببببدر األوس ،وا جبببببرة إس احلبشبببببة ،ودارتبببببا
 .وغريها مما مل يم ار يف القرآ  ال ر  ،وذات السالسل ،اجلندل
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وهو أ  اتب السرية تتحدث رن التفاصيل املتعلقبة  ،ما يقابل ذلك :سنثاني
أل  غرض اتب السرية توثي   ،بالغ وات واألحداث الل ذارت يف القرآ  ال ر 

األحداث والوقائا. يف حني أ  اتب التفسري هتتم  مبا ورد ذار  يف القرآ  ال بر  
.ارجة رن ذلكدو  التفاصيل التارخيية اخل ،رن تلك الغ وة

وأرببببار إس بعببببض  ،فببببإذا اببببا  القببببرآ  ال ببببر  قببببد ذاببببر غبببب وة بببببدر ال ببببربا
وحتسُّبص  ،اعبدد املسبلاني واملشبراني  ،فإنا مل ي ار اثرياأ من تفصيالهتا ،أحداثها
وإلقال املشراني يف  ،واستشارة الصحابة ،األخبار رن قريش قبل الغ وة النيب 
 .القليب

تشابا ملحوظ ببني ال تاببة يف السبرية العطبرة  هناك " قال يوسه هوروفيتص
إ  أ  هنبباك فرقبباأ  ،ول ببن رلببأ الببرغم مببن التشببابا بينهاببا ،وبببني اتابببات التفسببري

ذلك أ  أدب السرية ميثبل الروايبات املفبردة  ،مهااأ بني ه ين النورني من ال تابة
رلبأ حبني أ  اتاببات التفسبري تعبرض  ،للحوادث املعروضة بش ل تسلسل زمين

   احلببوادث رلببأ ربب ل تعليقببات ورببرومس رلببأ آيببات القببرآ  ال ببر  حسببب هبب
 .(1)" ورودها

والسببببرية النبويببببة مببببن  –وهبببب ا راجبببباق إس مببببنهج القببببرآ  ال ببببر  يف قصصببببا 
أل   ؛حيبث إنبا   يب ار التفصبيالت البل   تفيبد يف القصبة - القصص القبرآين

الفوائبد البل ختبدم ا بد  وإمنا العرب و  ،غرض القرآ  ال ر  ليص السَّرد القصصي

 بببببببببببببب
وصبببحبا صبببلأ اهلل رليببا وآلبببا مراجبببا تتببارة ربببن حيبباة رسبببول اهلل  :( نقببالأ ربببن 1/131 الثقافببة اإلسبببالمية ) (1)

 (. 23 د. حماد ماهر محادة )وسل م/
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 .(1)وربطهم با ،وهو تعريه اخلل  خبالقهم ال ر  ،األساسي للقرآ  ال ر 
 ،وقببد يوجببد يف بعببض التفاسببري املتببأخرة اسببتطرادق فياببا يتعلبب  بالسببرية النبويببة

 :وأيعباأ  ،ول بن   جنبد ذلبك يف التفاسبري املسبندة ،ولو مل ي ن يف القبرآ  ال بر 
 .مصدر  غالباأ اتب السري واملغازيفإ  ه ا ا ستطراد 

فإننبببا جنببببد  ،ورنبببدما نطبِّببب  املقارنبببة املوضببببورية رلبببأ املصبببادر حمببببل  الدراسبببة
  :املالح ات التالية

أ  اتبببب السببرية تتفببباوت فياببا بينهبببا يف نقببل بعبببض الروايببات البببل  :سألونففى
فنجببد مغببازي رببروة نقلبب  نبب ول اآليببات  (2)وردت فيهببا آيبباتق مببن القببرآ  ال ببر 

 .ومل ينقلها املصدرا  اآلخرا  ،وبئر معونة ،يف قصة الغراني 
 ،وسببببرية أيب قتببببادة ،وجنببببد مغببببازي الواقببببدي نقلبببب  نبببب ول اآليببببات يف خيببببرب

 .يف حني مل ينقلها املصدرا  اآلخرا  ،وبعث الوليد ،والوفود ،وحنني
وجند اببن إسبحاق نقبل روايبات اثبرية يف نب ول آيبات مبن القبرآ  مل تنقبل يف 

 ،وفببرتة الببوحي ،وميثبباق األنبيببال ،إس اجلببن   ابعببث النببيب   ،ين اآلخببريناملصببدر 
 ،وا جبرة ،ونصبارا جنبرا  ،وحتويبل القبلبة ،والرد رلأ اليهود ،والرد رلأ املشراني

 .وغري ذلك
أ  اتب التفسري تتفاوت فياا بينهبا اب لك يف نقبل بعبض الروايبات  :سنثاني 

 بببببببببببببب
( 21د. فعبببل حسبببن ربببباس )/إحيببباؤ  ونفحاتبببا :( والقصبببص القبببرآين 1/11 سبببيد قطبببب )/يف ظبببالل القبببرآ ( 1)

 (. 04 ،31 د. حماد بيومي مهرا  )/ودراسات تارخيية من القرآ  ال ر 
ممببا استشببهد فيهببا ال اتببب ب يببات مببن  اببا  مببنهج الدراسببة اإلرببارة إس املواضببا الببل وردت يف اتببب السببرية( 2)

القرآ  ال ر ، أما الروايات الل مل تنب ل فيها آيات من القرآ  ال ر ، فلم ترِد يف الدراسة، وبالتبايل فلبيص مبن 
 موضوا الدراسة املقارنة بينها.
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وختيببري أزوا   ،وا ابببن أيب حببامت خببرب ا جببرةفبيناببا ر  ،(1)التارخييببة رببن رواة السببرية
 .وحجة الوداا رن رواة السرية مل يرِوها الطربي رنهم ،النيب 

حيث روا رن رواة السرية خرب  ؛واا  نصيب الطربي أاثر يف ه ا اجلانب
 ،واجملادلببة ،واألحبب اب ،ومسببجد قبببال ،وخببرب العببرنيني ،سببرية ربببداهلل بببن جحببش

ومل يروهبا  ،وفبرتة البوحي ،وابتبدال البوحي ،وبين قري ة ،روال ها ،واإلسرال ،وحنني
 .ابن أيب حامت رنهم

أ  اتببببب التفسببببري متتبببباز رببببن اتببببب السببببرية بأهنببببا تببببروي مببببا يتعلبببب   :سنثانثفففف 
ممبا   جنبد  يف اتبب السبرية حمبل  ،ودروتبا ،وحياتبا اخلاصبة ،خبصائص النيب 

 .الدراسة
 

  :الناحية التاريخية :المطلب الثالث
واتبببب املغبببازي والسبببرية ببببأ  ال تاببببة فيهابببا ببببدأت يف  ،تبببب التفسبببريتتفببب  ا

ف اا أ  التفسري اا  ي تب رلبأ يبد الصبحابة  ؛رهد الصحابة رضي اهلل رنهم
ااببا نقببل ذلببك   ،ابب لك املغببازي اببا  ي تبهببا بعببض الصببحابة  ،رضببي اهلل رببنهم

 املؤرِّخو .
ضبببي اهلل ومبببن أوائبببل َمبببن اتبببب التفسبببري مبببن الصبببحابة رببببداهلل ببببن ربببباس ر 

 .(2)وسعيد بن جبري رمحهاا اهلل ،ومن التابعني جماهد ،رنهاا

 بببببببببببببب
 ،دو  غببريهم اببا  مببنهج الدراسببة نقببل الروايببات الببل رواهببا الطببربي وابببن أيب حببامت رببن رواة السببرية فحسببب( 1)

دو  مجيببا مببا  ،لبب ا فاملقارنببة بببني التفسببريين سببت و  ألسببب هبب ا املببنهج ،وابببن إسببحاق ،وال هببري ،وهببم رببروة
 .رويا  يف السرية النبوية

 (. 11 ،13"/ 1 " 1 تاريال الرتاث العريب )( 2)
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وسبهل اببن  ،ومن أوائل َمن اتب املغازي من الصبحابة العبالل ببن احلعبرمي
 ،ومببن التببابعني سببعيد بببن سببعد بببن ربببادة اخل رجببي ،أيب حثاببة رضببي اهلل رنهاببا

 .(1)ورروة بن ال بري رمحهم اهلل ،وأبا  بن رثاا 
جنببد أ  اتببب  ،تطبيبب  املقارنببة التارخييببة رلببأ ال تببب حمببل  الدراسببةوإذا أردنببا 

 ،وذلك ببالن ر إس وفيبات املبؤلفني ،السرية متقدمة رن اتب التفسري يف التأليه
 (ه247 ،ه114 ،ه10والواقدي ب ووفياهتم رلأ الرتتيب) ،وابن إسحاق ،فعروة

 .( ه327(، وابن أيب حامت)تويف  ه314أسب  من الطربي)تويف  ب
ذلببك أ  هنبباك مببن املببؤلفني األقببدمني يف التفسببري  ؛وهبب ا   يعببين رببيئاأ اثببرياأ 
فاملقارنبببة  ،فلبببم نطَّلبببا رلبببأ مبببا روو  يف السبببرية النبويبببة ،مبببن مل تصبببل إلينبببا اتببببهم

  .التارخيية ت ل  قاصرةأ   ا السبب

 بببببببببببببب
 (. 27 ( ومقدمة مغازي رروة بن ال بري ) 66 ،61 ،22 ،24"/ 2 " 1 تاريال الرتاث العريب )( 1)
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الخاتمة

 :وبعد ،احلاد هلل ال ي بنعاتا تتم الصاحلات
سبل بنبا البحبث لبيبا  البراب  والعالقبة ببني رلابي فليص من الغريبب أ  يسرت 

ويسبببد   ،حيبببث خيبببدم ابببلٌّ منهابببا اآلخبببر ،والسبببرية النبويبببة ،تفسبببري القبببرآ  ال بببر 
وطبببرمس مشبببروٍا  ،وهببب ا يبببدرو إس الن بببر يف أوجبببا الت امبببل ببببني العلابببني ،نقصبببا

بر ،جديد ل وجية الن رة رند التطرق إس مبواطن العالقبة بينهابا  أليبث ين بر املفسِّ
وين بببر املبببؤرِّس يف تفسبببري  ،يف املصبببادر التارخييبببة رنبببد تفسبببري آيبببات السبببرية النبويبببة
 القرآ  ال ر  رند احلديث رن السرية النبوية الشريفة.

و يبببببقأ للبحبببث  ،وهببب ا البحبببث يفبببتح البببباب ملثبببل ذلبببك املشبببروا العبببيم
وحتديببد ال تببب اخلادمببة لبب لك مببن   ،وتأصببيل الف ببرة ،ت الببة يف وضببا العببواب 

 واتب التفسري باملأثور. ،تب السرية األصليةا
وقببد تبببني لنببا مببن خببالل البحببث النقبباط املشببرتاة بببني اتببب التفسببري واتببب 

وا رتابببباد رلببببأ روايببببات املببببؤرخني  ،مببببن ا ستشببببهاد باآليببببات القرآنيببببة ،السببببرية
وا هتاببببام هببببب   الفببببرتة التارخييببببة مببببن التبببباريال  ،األقببببدمني مببببن السببببله الصبببباحل

 اإلسالمي.
لعلهبببا  ، خامتبببة البحبببث أود  أ  أقبببدِّم مقرتحببباٍت للبببباحثني يف هببب ا اجملبببالويف

 تسهم يف إثرال امل تبة القرآنية والتارخيية رلأ حدن سوال:
 ،والواقببدي يف تفسببري القببرآ  ال ببر  ،أ  تستقصببأ أقببوال ابببن إسببحاق :أولال

قببدم مببن أ ،لييببر  ببب لك تفسببريا  للقببرآ  ال ببر  ،وغريمهببا ،مببن خببالل سببريهتاا
 ويوجد من ذلك مقدار اثريق مبارك. ،التفاسري القرآنية

أ  يست ال النقص يف سرية ابن إسحاق من خالل تفسبريي الطبربي  :ثانياال
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 وابن أيب حامت الرازي وغريمها من اتب التفسري باملأثور.
وأ  ينفبا ببا  ،واهلل تعاس أسأل أ  جيعبل هب ا البحبث خالصباأ لوجهبا ال بر 

وهببو  ،وأ  ي تببب األجببر واملثوبببة ملببن اببا  سبببباأ يف إرببداد  ،نياإلسببالم واملسببلا
وصلأ اهلل وسلم رلأ املبعوث رمحة  ،جماا امللك فهد لطبارة املصحه الشريه

، وأصبببحابا النجببببال  وآلبببا الطيببببني ،نبينبببا حمابببٍد ورلبببأ إخوانبببا املرسبببلني ،للعببباملني
 ،،،،واحلاد هلل رب العاملني ،امليامني
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 المصادر والمراجع
 

 .ه1011د. حماد ال حيلي، دار القلم، ط األوس  ،ابن اثري الدمشقي (1

، تعلي  د. مصطفأ ديب ه(111اإلتقا  يف رلوم القرآ  للسيوطي)ت  (2
 ه.1047البغا، دار ابن اثري، ط األوس 

 ه 1046أصول التفسري وقوارد ، خالد ربدالرمحن العك، ط الثانية  (3

قيم حماد بن أيب ب ر ربداهلل، إرالم املوقعني رن رب العاملني  بن ال (4
 حماد حميي الدين ربداحلايد، دار الباز، دو  تأريال. :حتقي 

 اإلقناا يف القرالات السبا  بن الباذ  أيب جعفر أمحد بن رلي (5
، حتقي  د. ربداجمليد قطامش، مرا  البحث العلاي وإحيال ه(104 )ت

 ه.1043الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرا، ط األوس 
 .ه1014مام الطربي، د. حماد ال حيلي، دار القلم، ط األوس اإل (6

م تبة  ،(ه770البداية والنهاية  بن اثري إااريل بن اثري القرري)ت (7
 م. 1177ط الثانية  ،املعار 

حتقي   ،ه(710الربها  يف رلوم القرآ  لل راشي حماد بن هبادر)ت  (8
تصوير رن ه 1044حماد أبو الفعل إبراهيم، دار الف ر، ط الثالثة 

 ه.1376الطبعة األوس 
تاريال الرتاث العريب للداتور فؤاد س اني، تعريب د. حماود فهاي  (9

حجازي ومراجعة د. ررفة مصطفأ ود. سعيد ربدالرحيم، جامعة اإلمام 
 ه.1043حماد بن سعود اإلسالمية 

تاريال بغداد لليطيب البغدادي أمحد بن رلي بن ثاب )ت  (11
 ه.1430ية، تصوير رن طبعة دار ال تب العلا (،ه063
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تدريب الراوي يف ررمس تقريب النواوي للسيوطي، حتقي  ربدالوهاب  (11
 ه.1311ربداللطيه، دار إحيال السنة النبوية، ط الثانية 

دار إحيال  (،ه703ت ارة احلفاظ لل هيب حماد بن أمحد بن رثاا )ت  (12
ة با ند الرتاث العريب، تصوير رن مطبعة مطعبة دائرة املعار  العثااني

 ه.1367سنة 

(، ه327 تفسري ابن أيب حامت ربدالرمحن بن حماد بن إدريص الرازي)ت (13
 ه.1017حتقي  أسعد حماد الطيب، م تبة ن ار الباز، ط األوس 

بتحقي  د. أمحد  " القسم األول من سورة البقرة " تفسري ابن أيب حامت (14
حتقي  د.  " القسم األول من سورة آل رارا  " العااري ال هراين، و

القيم، ط األوس ابن ح ا  بشري ياسني، م تبة الدار ودار طيبة ودار 
 .ه1043

، دار الف ر،  بن اثريتفسري ابن اثري املساأ تفسري القرآ  الع يم  (15
 دو  تأريال، وهي تصوير رن طبعة مطبعة بو ق مبصر.

قاد بن  " جاما البيا  رن تأويل آي القرآ  " تفسري الطربي املساأ (16
، حتقي  حماود حماد راار وختريج أمحد حماد ه(314)ت  جرير

 ه.1370راار، دار املعار ، ط الثانية تصوير رن الطبعة األوس 
تفسري الطربي وهبامشا تفسري غرائب القرآ  ورغائب الفرقا  للنيسابوري  (17

تصوير رن الطبعة ه 1313، دار الف ر ه(046احلسن بن حماد)ت 
 بتصحيح نصر العاديل.ه 1334ية ببو ق مصر األوس باملطبعة األمري 

خصائصا ومصادر ، حماد ربدالرحيم حماد، م تبة  :التفسري النبوي (18
 ه.1013ال هرال، ط األوس 
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، دار ه(1317التفسري واملفسرو  للداتور حماد حسني ال هيب)ت  (19
 ه.1316ال تب احلديثة، ط الثانية 

، ط ه(312ت ي)أمحد بن رلهت يب الته يب  بن حجر العسقالين  (21
 ه.1321األوس مبطبعة جملص دائرة املعار  الن امية با ند 

جاما األصول يف أحاديث الرسول أليب السعادات املبارك بن حماد بن  (21
، حتقي  وتعلي  وختريج ربدالقادر األرناؤوط، م تبة ه(646األثري)ت 

 ه.1331احللواين ومطبعة املالمس وم تبة دار البيا  
 :الراوي وآداب الساما لليطيب البغدادي، حتقي اجلاما ألخالق  (22

 ه.1041د.حماد رأف  سعيد، م تبة الفالمس، ط األوس 

دراسات تارخيية من القرآ  ال ر ، د. حماد بيومي مهرا ، جامعة اإلمام  (23
 .ه1044حماد بن سعود اإلسالمية، 

حتقي  أمحد حماد راار، دو   (،ه240الرسالة لممام الشافعي)ت  (24
 ريال.نارر وتأ

يف التشبببببببببريا اإلسبببببببببالمي، د. مصبببببببببطفأ السبببببببببباري  السبببببببببنة وم انتهبببببببببا (25
 ه.1316امل تب اإلسالمي، ط الثانية  (،ه1330)ت

السرية النبوية يف الصحيحني ورند ابن إسحاق، د. سلياا  بن محد  (26
 ه.1010العودة، جامعة اإلمام حماد بن سعود اإلسالمية، 

، ه(213)ت املعافريالسرية النبوية  بن هشام ربدامللك بن هشام  (27
 م. 1170م تبة ربدالسالم رقرو   ،تعلي  طا ربدالرؤو  سعد

السرية النبوية يف ضول املصادر األصلية، مهدي رزق اهلل أمحد، مرا   (28
 .ه1012امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط األوس 
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سري أرالم النبالل لل هيب، حتقي  رعيب األرناؤوط وجماورة، مؤسسة  (29
 ه.1042سالة، ط الثانية الر 

صحيح السرية النبوية، حماد بن رزق بن طرهوين، م تبة العلم جبدة، ط  (31
 ه.1014األوس 

 .ه1041 - الطبقات ال ربا، حماد بن سعد البصري، دار الف ر (31

 .ه1043طبقات املفسِّرين للداودي، دار ال تب العلاية، ط األوس  (32

حتقي  ودراسة  –ينالعجاب يف بيا  األسباب  بن حجر العسقال (33
 ه.1013ربداحل يم حماد األنيص، دار ابن اجلوزي، ط األوس 

فتح الباري بشرمس صحيح البياري  بن حجر العسقالين، تصحيح  (34
 ،حمب الدين اخلطيب وربدالع ي  بن باز وترقيم حماد فؤاد ربدالباقي

 ه.1314امل تبة السلفية تصوير رن طبعة املطبعة السلفية 
نري الغعبا ، مرا  البحث العلاي وإحيال الرتاث اإلسالمي فقا السرية، م (35

 ه.1014جبامعة أم القرا، ط األوس 

القصص القرآين إحياؤ  ونفحاتا، د. فعل حسن رباس، دار الفرقا ، ط  (36
 .ه1047األوس 

اشه ال نو  رن أسامي ال تب والفنو  حلاجي خليفة مصطفأ بن  (37
تصوير رن طبعة واالة  (، دار العلوم احلديثة،ه 1467ربداهلل)ت 

 م. 1101املعار  اجلليلة العثاانية 
ال فاية يف رلم الرواية لليطيب البغدادي، تصحيح هارم الندوي  (38

وجماورة، نشر امل تبة العلاية تصويراأ رن طبعة مطبعة دائرة املعار  
 ه.1317العثاانية با ند سنة 

م احلراين أمحد بن ربداحلليجماوا فتاوا ريال اإلسالم ابن تياية  (39
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ط  ،(، مجا وترتيب ربدالرمحن بن حماد بن قاسم وابنا حماده723 )ت
 ه.1313الثانية 

صلأ اهلل رليا وآلا وصحبا مراجا تتارة رن حياة رسول اهلل  (41
 ه.1042حماد ماهر محادة، دار العلوم،  وسل م،

مجا وحتقي  د. حماد مصطفأ  (،ه13مغازي رروة بن ال بري)ت  (41
 ه.1041بية العريب لدول اخلليج، ط األوس األر اي، م تب الرت 

مارسد  جونص،  :حتقي  (،ه247املغازي للواقدي حماد بن رار)ت  (42
 م. 1166مطبعة جامعة أاسفورد، 

املوافقات يف أصول الشريعة للشاطيب إبراهيم بن موسأ اللياي  (43
 ربداهلل دراز، دار املعرفة. :حتقي  (،ه714الغرناطي)ت 

رلي حماد البجاوي، دار  :د الرجال لل هيب، حتقي مي ا  ا رتدال يف نق (44
 ه.1332املعرفة، ط األوس 
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  :(: اآليات القرآنية في سيرة ابن هشام1ملحق)
سنجزءلوسنصفح سنحدث/سنغزوةرقملسآلي سنة رة

1/133إبطال رادات احلماص111البقرة
1/133إبطال رادات احلاص31األررا 
1/131اجلن  بعثا إس 1 – 14اجلن  

 ،1/111موقه اليهود من الرسالة31البقرة
2/136

1/216ميثاق األنبيال31آل رارا 
1/221مبتدأ الوحي1 – 1العل 
1/221فرتة الوحي1 – 11العحأ
1/237الدروة اجلهرية10احلجر
 ،210الشعرال

211
1/237الدروة اجلهرية

1/200ليد بن املغريةالرد رلأ الو 11 – 21املد ثِّر
1/200موقه بعض املشراني14 – 13احلجر
1/266الرد رلأ أسئلة قريش1 – 26ال هه
1/274الرد رلأ أسئلة قريش33 – 13ال هه
1/271الرد رلأ أسئلة قريش31اإلسرال
1/271الرد رلأ اليهود27لقاا 
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سنجزءلوسنصفح سنحدث/سنغزوةرقملسآلي سنة رة

1/271الرد رلأ املشراني31الررد
1/271الرد رلأ املشراني7 – 24الفرقا 
1/272الرد رلأ املشراني14 – 13اإلسرال
1/273الرد رلأ املشراني34الررد
1/273الرد رلأ املشراني1 – 11العل 
1/270الرد رلأ املشراني31املدثر
1/271الرد رلأ املشراني114اإلسرال
1/276الرد رلأ املشراني01 – 11اإلسرال
2/3، 1الرد رلأ أيب  ب1 – 1املسد
2/6الرد رلأ أمية بن خله1 – 1ا ا ة
2/7الرد رلأ العا  بن وائل77 – 34مر 
2/7الرد رلأ أيب جهل143األنعام
الرد رلأ النعر بن 1الفرقا 

احلارث

2/7

2/3أ ابن ال بعراالرد رل141األنبيال
2/1الرد رلأ ابن ال بعرا17 – 60ال خر 
الرد رلأ األخنص بن 14 – 13القلم

رري 
2/1

2/1الرد رلأ الوليد بن املغرية31، 32ال خر 
2/14الرد رلأ أيب بن خله27 – 21الفرقا 
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سنجزءلوسنصفح سنحدث/سنغزوةرقملسآلي سنة رة

2/14رلأ املشرانيالرد 1 – 6ال افرو 
2/14الرد رلأ أيب جهل03 – 03الدخا 
2/12الرد رلأ الوليد بن املغرية1 – 10ربص
2/21وفد النجاري12 – 11القصص
2/21الرد رلأ املشراني12 – 10األنعام
2/34الرد رلأ العا  بن وائل1 – 3ال وثر
2/31الرد رلأ املشراني3، 1األنعام
2/32الرد رلأ املشراني01بيالاألن

2/30اإلسرال64اإلسرال
2/00سؤال خالد بن الوليد273البقرة
1 – 7دروة أيب طالب2/07

2/01وفد جن  نصيبني21 – 31األحقا 
املستععفو  مب ة من 13 – 11ال مر

املسلاني

2/36

2/12ا جرة34األنفال
2/12ا جرة34الطور
2/124اجلالس بن سويد70وبةالت

2/124سويد بن صام 36آل رارا 
2/121نبتل بن احلارث61التوبة
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سنجزءلوسنصفح سنحدث/سنغزوةرقملسآلي سنة رة

2/121معتب بن قشري110آل رارا 
2/121معتب بن قشري12األح اب
2/123أوس بن قي ي13األح اب
2/120املنافقنيمجارة من 64 – 63النسال
 – 11احلشر

 16
2/120مجارة من املنافقني

2/127اليهود واملنافقو 1 – 144البقرة
2/130الرد رلأ اليهود34البقرة
 – 17البقرة

144
2/137الرد رلأ اليهود

2/131مجارة من اليهود7آل رارا 
2/104استفتامس اليهود31البقرة
2/104الفطيوينأبو صلوبا 11البقرة
2/104حيي بن أخطب وأخو 143البقرة
2/101اليهود ونصارا جنرا 113البقرة
2/102رافا بن حرميلة113البقرة
2/102ربداهلل بن صوريا131البقرة
2/102حتويل القبلة102البقرة
2/103اتاا  اليهود111البقرة
2/103مجارة من اليهود174البقرة
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سنجزءلوسنصفح سنحدث/سنغزوةرقملسآلي ة رةسن

2/100يهود بين قينقاا12، 13آل رارا 
2/100مجارة من اليهود23، 20آل رارا 
2/100اليهود ونصارا جنرا 61 – 63آل رارا 
2/100مجارة من املشراني71 – 73آل رارا 
2/101أبو رافا القي ي71، 34آل رارا 
 – 13آل رارا 

141
2/106، 107تنازا األوس واخل ر 

2/107الرد رلأ اليهود113آل رارا 
2/103موا ة املسلاني لليهود113آل رارا 
2/103فنحا  اليهودي131آل رارا 
2/101اليهود37 – 31النسال
رفارة بن زيد بن التابوت 00 – 06النسال

اليهودي

2/114

2/112بنو النعري11املائدة
2/112مجارة من اليهود13املائدة
2/112مجارة من اليهود11املائدة
إقامة حد ال نا رلأ 01، 02املائدة

يهودي

2/112، 113

حتاام بين قري ة وبين 01، 02املائدة
النعري

2/110
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سنجزءلوسنصفح سنحدث/سنغزوةرقملسآلي سنة رة

2/110مجارة من اليهود01املائدة
2/111مجارة من اليهود11املائدة
2/111مجارة من اليهود63املائدة
2/111مجارة من اليهود11األنعام
رفارة بن زيد و سويد ابن 17 – 61املائدة

احلارث

2/111

جبل بن أيب قشري وئويل 137األررا 
ابن زيد

2/116

2/116مجارة من اليهود34التوبة
2/117ة من اليهودمجار33اإلسرال
2/117مجارة من اليهود1 – 0اإلخال 
2/113مجارة من اليهود67ال مر

2/164وفد نصارا جنرا 1 – 33آل رارا 
 ،217البقرة

213
2/134سرية ربداهلل بن جحش

 - 2/220غ وة بدر ال ربا1 – 71األنفال
232

2/231غ وة بدر ال ربا61األنفال
3/1بنو قري ة12آل رارا 
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سنجزءلوسنصفح سنحدث/سنغزوةرقملسآلي سنة رة

ربادة بن الصام  11 – 16املائدة
وربداهلل بن أيب  

3/6

3/10غ وة أمحمد36األنفال
3/04غ وة أمحمد126النحل

 – 121آل رارا 
171

3/07 – 13غ وة أمحمد

3/17غ وة أمحمد161آل رارا 
 – 172آل رارا 

176
3/13محرال األسد

3/17سرية الرجيا240البقرة
 – 3/114بنو النعري2 – 17احلشر

112
3/127سؤال قريش لليهود11 – 11النسال
3/123اخلندق62 – 60النور

 – 3/101بنو قري ة1 – 27األح اب
113

3/130بنو املصطل 1 – 11املنافقو 
3/137رقبةبعث الوليد بن 6احلجرات
3/112قصة اإلفك11 – 22النور
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سنجزءلوسنصفح سنحدث/سنغزوةرقملسآلي سنة رة

3/241صلح احلديبية1 – 21الفتح
3/241ا متحا  بعد الصلح14املاتحنة
3/214ا متحا  بعد الصلح11املاتحنة
0/3رارة القعال110البقرة
0/21فتح م ة1 – 6املاتحنة

0/113تبوك01توبةال
0/111تبوك31التوبة
0/121تبوك61التوبة
 – 147التوبة

141
0/123تبوك

 – 117التوبة
111

 – 0/134تبوك
130

 – 0/104تبوك1 – 121التوبة
107

0/112الوفود1 – 3النصر
0/113الوفود0احلجرات
0/242سرية ابن أيب حدرد10النسال
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  :: اآليات القرآنية في مغازي الواقدي(2ملحق)
سنجزءلوسنصفح سنحَدث/سنغزوةرقملسآلي سنة رة

1/13سرية ربداهلل بن جحش217البقرة
 – 1/131غ وة بدراألنفال الها

136
 ،176الصافات

177
1/133غ وة بدر

1/136غ وة بدر10الدخا 
1/136غ وة بدر77الفرقا 
1/136درغ وة ب11احلج
1/136غ وة بدر60، 77املؤمنو 
1/136غ وة بدر01القار
1/137غ وة بدر34اإلسرال
1/137غ وة بدر23إبراهيم
1/137غ وة بدر21السجدة
 – 121آل رارا 

آخر السورة

 – 1/311غ وة أمحمد
321

 ،172آل رارا 
173

1/326محرال األسد
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سنجزءلوسنصفح سنحَدث/زوةسنغرقملسآلي سنة رة

 – 1/334بنو النعرياحلشر الها
333

املنافقو   
الها

  الرد رلأ ربداهلل بن أيب2/024

2/030حادثة اإلفك11، 12النور
2/002اخلندق11النسال
2/011اخلندق1 – 20األح اب
2/141توبة أيب لبابة142التوبة

 – 2/613صلح احلديبيةالفتح الها
623

2/631صلح احلديبية14 – 12املاتحنة
2/630خيرب24الفتح
2/717سرية أيب قتادة10النسال
2/713فتح م ة1املاتحنة
2/311أبو برزة األسلاي1، 2البلد
3/331حنني21التوبة
3/111حنني20النسال
3/171وفد بين متيم2 – 1احلجرات
3/134ليد بن رقبةبعث الو 6احلجرات
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سنجزءلوسنصفح سنحَدث/سنغزوةرقملسآلي سنة رة

آخر  – 33التوبة
السورة

 – 3/1422تبوك
1421، 1403، 
1411، 1416، 
1464 –1476

1464تبوك16الشورا

 1126زوا  زيد بن حارثة36األح اب
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