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  مالمح العالقة يف تدريس السرية والسنة النبوية بني علم التاريخ والعلوم االسالمية 
  يف إطار الرتبية الدينية

  ١فتح الرمحن الطاهر عبد الرمحن محد الدكتور
  

  ملخص البحث
، )عليه الصالة والسالم( السرية النبوية هي ذلك النموذج التارخيي االمثل لسيد اخللق املصطفي 

مة اإلسالمية من آداب وسلوك وقيم وجمموع ما ورد من وقائع حياته وصفاته اخللقية وما ورثته اال
وهي تلك اجلذور املستقاة من الكتاب والسنة ومن أقوال ، اسالمية ارتبطت بتلك السرية العطرة

د االهلي اليت جعلت من  الصحابة والتابعيني اليت تربط االمة اإلسالمية يف اعماق التاريخ برسالة ا
لسرية النبوية وطرق تدريسها هدفت هذه الدر.هذه االمة خري امة اخرجت للناس اسة إيل التعريف 

عتبار أن تدريسها من خالل تلك  يف التاريخ والعالقة يف تدريسها بني التاريخ والعلوم اإلسالمية 
العالقة ال بد أن يكون من منطلقات منهجية حتقق الغاية اليت تؤكد خصوصيتها وأمهية صياغتها 

ا حتمل ، املية بني الدراسات اإلسالمية والتاريخ اإلسالميضمن املقررات اجلامعية يف عالقة تك أل
ج مستنري يف كل مناحي احلياة ومن هنا . مناذج ومضامني تربوية كاملة لإلنسان مبا حتويه من هدي و

يت امهية الدراسة اليت تقدم دراسة علمية تنبع من امهية تدريس السرية النبوية الن القيمة املرجوة 
لسرية النبوية علما وتعليما ليزداد إجنازهم يف دراستها ويعمق فهمهم للدارسون و ًاملربون هو تبصريهم  ً

ويكون األثر املراد من ذاك النبع األصيل ، فتكون املشاركة الفعالة من جانب العامل واملتعلم،  بدرايتها
واليت حتمل ) صالة والسالمعليه ال(هو القدوة اليت ال متاثلها وال تنافسها قدوة من خالل سرية النيب 

ا كل ما حيتاجه اإلنسان ٌلقد كان لكم يف رسول ا أسوة حسنة ﴿: لذلك يقول هللا تعايل، بني طيا ََ َ َ ٌَُ ْ ُ َِّ ِ َ ِْ ُ َ ََ ْ َ
ًلمن كان يـرجو ا واليـوم اآلخر وذكر ا كثريا  َ َ ْ َِ َِ َ ََ ْ ََّ َ ََّ َ َ ْْ َ َ ُ َ َْ يه صلي هللا عل(ويقول الرسول الكرمي ، ﴾) ٢١(ِ

كتاب هللا وسنة ، وقد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به، فلن تضلوا أبدا: (يف حجة الوداع) وسلم
اتبعت الدراسة منهج البحث التارخيي الوصفي والتحليلي يف مجع املعلومات من املصادر ).نبيه

                                                             
fatah.conce@yahoo.com السودان/ك جبامعة البحر األمحر استاذ مشار1
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، م اإلسالميةومقارنة التباينات حول طرق وأساليب تدريس السرية النبوية بني التاريخ والعلو، واملراجع
اية الدراسة وتوصلت .ومن مث مناقشتها وحتليلها واخلروج من خالهلا بنتائج وتوصيات ضمنت 

الدراسة إيل عدد من النتائج من بينها هو أنه ال يوجد عرب مناهج اجلامعات أي تفريق بني السرية 
عتبار أن السرية يف ، ريسهاالنبوية والسنة النبوية يف العالقة بني التاريخ والعلوم اإلسالمية يف تد

التاريخ تقدم املعلومات التارخيية حلياة الرسول من مولده وحيت مماته ولكنها ال تشمل تفاصيل اقواله 
عتبارها منهج حياة ومصدر ، وافعاله واقراره اليت متثل السنة النبوية َّوال تضمن كجزء من السرية 

جلامعاتللتشريع االسالمي يف مجيع مناهج التاريخ و وخرجت الدراسة .مناهج العلوم اإلسالمية 
بعدد من التوصيات من بينها تطوير منهجية معرفية عرب صياغة وبناء مفردات جديدة للسرية النبوية 
ًتعتمد يف بناءها علي العالقة السليمة والوطيدة بني التاريخ والعلوم االنسانية عموما والعلوم اإلسالمية 

ك عرب مقرتح لنموذج جديد قدمه الباحث يشتمل علي وضع منهج جديد وذل، ًوفروعها خصوصا
حيمل يف حمتواه دمج السرية النبوية والسنة النبوية يف منهج واحد ومتكامل يدرس كمنهج للتاريخ 
وللعلوم اإلسالمية كذلك وذلك لتحقيق الغاية الكربي وهي تكوين افراد هلم خصائص تؤهلهم 

  .قدم علي أساس من فضائل السلوكلإلسهام يف تكوين جمتمع مت
  

  :ًتعريف السرية لغة واصطالحا
لناس سرية سار يف الناس أ: الطريقة، يقال: ُّ تطلق على السنة واحلالة واهليئة، كما أن من معانيها)١(السرية يف اللغة و 

ا . )٢(حسنة أو قبيحة، والسرية النبوية مأخوذة من السرية مبعىن الطريقة وعلى ذلك فإن السرية النبوية يكون املقصود 
ًومن مث ميكن تعريف السرية النبوية اصطالحا . ل حياته من مولده إىل وفاتهكيف كانت طريقة النيب مع الناس طوا

ًذكر أحداث حياة النيب من مولده إىل وفاته وما يتعلق بذلك من أشخاص ووقائع مع ترتيبها ترتيبا زمنيا: ا ً.  
ا أخبار الزمان والكتاب وقد أتينا يف كتابن: "يلخص تعريف السرية وشرحها، فيقول) هـ٣٤٦(  ولعل كالم املسعودي 

وما كان ... ِّاألوسط على ما كان يف سنيه سنة سنة من مولده إىل مبعثه ومن مبعثه إىل هجرته ومن هجرته إىل وفاته
  .)٣("يف ذلك من املغازي والفتوح والسرا والبعوث والطرائف واألحداث

وتشتمل ميالده ونسبه، ومكانة عشريته، وطفولته وشبابه، ووقائع بعثته، ونزول الوحي عليه، :" ويقول البكري
. ملدنية، وجهاده وغزواتهوأخالقه، وطريقة حياته، ومعجزاته اليت أجراها هللا تعاىل على يديه، ومراحل الدعوة املكية وا

                                                             
ض، ط لسان العرب؛ )هـ٧١١(دمحم بن مكرم ابن منظور )١(  .٥٧ -٥٦م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، دار عامل الكتب، الر
لقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط: الوسيط املعجم)٢(  .٤٦٧ص ،م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٤جممع اللغة العربية 
 .٢٩٨ص ، ٣دار الفكر، بريوت، ط،  حتقيق دمحم حميي الدين عبداحلميد، مروج الذهب ومعادن اجلوهر؛ )هـ٣٤٦(علي بن احلسن بن علي املسعودي )٣(
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. وقد تكون السرية مرادة ملعىن السنة عند علماء احلديث، وهو ما أضيف إىل النيب من قول أو فعل أو تقرير أو صفة
ا تعين أخباره ومغازيه   .كما تعين عند علماء العقيدة وأصول الدين طريقة النيب وهديه، أما عند علماء التاريخ فإ

سرية يغلب عليها اجلانب التأرخيي، ومن مث فإننا ال جند السرية مبعناها الدقيق هذا غري وبناء على ذلك فإن ال
متوافر إال يف كتب السرية املتخصصة وكتب املؤرخني، ولكن هذا ال مينع من أن بعض احملدثني قد دونوا أحداث 

بخاري يف صحيحه، كما يتضح كما هو شأن ال. ُالسرية على حنو يقارب ما هو كائن عند املؤرخني وكتاب السرية
  .ًجليا يف كتب املناقب والفضائل واملغازي منه

فقد كانت املغازي ، وهذا يدفعنا إىل تناول األمساء األخرى اليت كانت تطلق على السرية مثل املغازي والسري
ملغازي، مث ل مغازي موسى تطلق على السرية النبوية، وأوضح دليل على ذلك أن كتب السرية األوىل كانت تسمى 

وموضوع تلك الكتب ال يقتصر على احلمالت العسكرية : "، يقول البكري عن كتب املغازي)هـ١٤١حنو (بن عقبة 
سم السرية   .)١("ًللرسول فحسب بل تتضمن أيضا تسجيالت حلياة الرسول بصفة عامة، وهذا ما مسي بعد ذلك 

): هـ٥٩٣(، قال املرغيناين )٢("أحوال النيب يف غزواته: "ُأما السري فجمع مفرده السرية، والسري تعين هنا
): هـ١٢٥٢(وقال ابن عابدين " وهي الطريقة يف األمور، ويف الشرع ختتص بسري النيب يف مغازيه: السري مجع سرية"
ا غلبت يف لسان  من السري، فتكون لبيان هيئة السري وحالته، - بكسر الفاء–السري مجع سرية وهي فعلة " إال أ

ا، كاملناسك على أمور احلج ، ولذلك جاءت كتب السري جتمع بني أخبار )٣("الشرع على أمور املغازي وما يتعلق 
لتبويب الفقهي، كما هو احلال يف السري أليب إسحاق الفزاوي السرية والفقه وا   .)١()هـ١٨٦(حلديث مع االهتمام 

ما معا: ًأما إذا اجتمع االمسان معا ًاملغازي والسري عنوا ملصنف واحد، فاملقصود  السرية النبوية وأحداثها : ً
عيون ): "هـ٧٣٤(وكتاب ابن سيد الناس " غازي والسريالدرر يف اختصار امل): "هـ٤٦٣(كما يف كتاب ابن عبد الرب 

  ".األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري
ا جزء من السرية أو اجلزء األخري من السرية، لكنه من أهم  وحينما أطلق لفظ املغازي علي السرية النبوية ال

 هاجر املسلمون من مكة حينما ضيق عليهم األجزاء وأخطرها، ففيه قامت الدولة اإلسالمية يف املدينة بعد أن كان
ًكفار قريش اخلناق، وانتشر اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية بعد أن كان حمصورا يف بعض أهل مكة ومن حوهلم، 
                                                             

ط ، ٢جة، اململكة العربية السعودية،مود فهمي حجازي، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمينقله إىل العربية حم، ريخ الرتاث العريبفؤاد سزكني؛ )١(

 )١ (.٤٥ص، م١٩٩١/هـ١٤١١
ن للرتاث القاهرة،  ،٢، طفتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ )هـ٨٥٢(أمحد بن علي ابن حجر العسقالين )٢(  .٢٧٦ص، م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الر

ض، ط رد احملتار على الدر املختاره؛ـ ١٢٥٢ ابن عابديندمحم أمني بن عمر ) ٣(  .١٩٣ص ، م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، دار عامل الكتب، الر
م ومناهجهم: أعالم السرية النبوية يف القرن الثاينفاروق محادة؛ )١( لسنة والسرية، نظمتها مصنفا ، حبث مقدم إىل ندوة عناية اململكة العربية السعودية 

 .٤٨ص ، م٦/٥/٢٠٠٤-٤هـ املوافق ١٧/٣/١٤٢٥-١٥ون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، من الفرتة ملدينة املنورة وزارة الشؤ
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ًكل هذا كان ميدا واسعا ألن يبلي . وتكونت للمسلمني قوة عسكرية تستطيع أن تقف يف وجه القوى الكربى ً
ليهم البالء احلسن مع رسول هللا يف الدفاع عن دين هللا وإقامة دولة اإلسالم، ومن مث كانت الصحابة رضوان هللا ع

ا وهي أعز ما ميلكون ألوالدهم وألحفادهم وأسرهم  ال الفسيح لسبقهم ومفاخرهم ومناقبهم، فيحكو ّاملغازي هي ا
  .وأهلهم

، فكان )٢(مناقب الغزاة: ملغازي يف اللغةفمن هنا جاء إطالق املغازي على السرية، وخاصة أن من معاين ا
ُّهذا اإلطالق من إطالق اجلزء على الكل، فكان الصحابة رضوان هللا عليهم يقصون سرية النيب مع ذكر مناقبهم 

  :ديد من االمثلة والنماذج علي ذلك فمنهاوهنالك الع. وجهادهم معه
ن ) هـ١٢٠(عاصم بن عمر بن قتادة ) هـ١٠١(فقد أمر عمر بن عبدالعزيز :  ارتباط املغازي مبناقب الصحابة- ١

  .)١(جيلس يف مسجد دمشق فيحدث الناس مبغازي رسول هللا ومناقب الصحابة، ففعل
ئهم وأجدادهم من أحداث مهمة للسرية، كان هلم فيها مآثر ومناقب، من ذلك- ٢   : ما رواه أحفاد الصحابة عن آ
ن الصامت وكان أحد النقباء  ما رواه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه الوليد عن جده عبادة ب- أ

يعوه يف العقبة األوىل بيعة النساء على ، يعنا رسول هللا بيعة احلرب: "قال وكان عبادة من االثين عشر الذين 
  .)٢(...."السمع والطاعة ويف عسر ويسر ومنشطنا ومكرهنا

ّإن عبادة بن الصامت حضر البيعتني معا، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح ): "هـ٨٥٢(قال ابن حجر  ً
ًبه، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقتيه ّ")٣(.  

عبدالرمحن بن عبدهللا بن كعب بن مالك أن عبدهللا بن كعب : الك رواه عنه أوالدهحديث توبة كعب بن م-ب
، )١(مسعت كعب بن مالك حيدث حني ختلف عن النيب يف غزوة تبوك بطوله: وكان قائد كعب حني عمي قال

ا مشهد بدر، ) ص(ولقد شهدت مع النيب "وفيه  ُّليلة العقبة حني تواثقنا على اإلسالم، وما أحب أن يل 
  ". وإن كان بدر أذكر يف الناس منها

  

                                                             
دي )٢(  .٦٥٢، م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٨مؤسسة الرسالة، ط، القاموس احمليط؛ )هـ٨١٧(دمحم بن يعقوب الفريوزآ
 .١٧ص ، م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١، حتقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط أمساء الرجالذيب الكمال يف؛ )هـ٧٤٢(أبو احلجاج يوسف املزي )١(
 يف شروط البيعة يف العقبة ٢٥٥ا يف سرية ابن هشام ص  كتاب اإلمارة، وأخرجه ابن إسحاق كم١٧٠٩-٤١ ومسلم) ٧٢٠٠ ( البخاريأخرجه )٢(

 .األخرية

 .٨٥ص،  مصدر سابقفتح الباري) ٣(
 .٣٨٨٩، ومنها ٢٧٥٧ع ً، وقد رواه البخاري يف عدة مواضع خمتصرا، أول هذه املواض٢٧٦٩ ومسلم، ٤٤١٨ أخرجه البخارياحلديث )١(
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ا إىل نفسه شهوده ليلة العقبة اليت يفضلها على شهود بدر ، فكعب يعدد مناقبه ومآثره مع رسول هللا ومن أقر
لفضل والشهرة بني الناس ًوإن كان من حضر بدرا أكثر ذكرا  ، ومما يدل على اعتزازه ببيعة العقبة أن ابنني من )٢(ً

ا، وكان االبن األكرب يروي لألصغر، قال ابن إسحاق  حدثين معبد بن ): "هـ١٥٢(أبنائه غري عبد هللا حد عنه 
ه كعبا حدثه وكان كعب ممن شهد كعب ً بن مالك أن أخاه عبيد هللا بن كعب وكان من أعلم األنصار حدثه أن أ

ا يع رسول هللا    . )٣(..."العقبة و
ًومل يقتصر ذلك على الرجال فحسب، بل كانت الصحابيات أيضا يروين ألحفادهن أحداث السرية، من 

سلمة بن عبدهللا بن عمر بن أيب : عنها ابن حفيدهاهجرة أم سلمة وأيب سلمة إىل املدينة، فقد رواها : ذلك
سناده ولعل أوضح األمثلة على حرص الصحابة على حتديث أوالدهم .)٤(سلمة حداث السرية، ما أخرجه احلاكم 
بت بن عبدهللا بن الزبري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال قال : حدثين أبو يعقوب بن الزبري بن حبيب بن 

فإن كل أبناء الصحابة حيدث عن . ّ أبت حدثين عن رسول هللا حىت أحدث عنك: عبدهللا بن الزبري ألبيه
  .)١(...أبيه
رغبة منهم وأمنية أن يكونوا عاشوا مع رسول هللا وفدوه ،  سؤال التابعني للصحابة عن مشاهدهم مع رسول هللا- ٣

أفررمت عن رسول : وعن أيب إسحاق السبيعي قال رجل للرباء بن عازب.لفخرلغايل والثمني، فيكون هلم املنقبة وا
سناده عن يزيد بن )٣(ًومن مثال ذلك أيضا ما رواه مسلم. )٢(..."لكن رسول هللا مل يفر: "هللا يوم حنني؟ قال  

لقد : وحصني بن سربة وعمرو بن مسلم إىل زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حصنيحبان قال انطلقت أ 
ًلقيت  زيد خريا كثريا ًرأيت رسول هللا ومسعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، ولقد لقيت  زيد خريا : ً

  .ًكثريا، حدثنا  زيد ما مسعت من رسول هللا
  

                                                             
 .٣٨٨٩، شرح احلديث ٧/٢٦١ فتح الباريينظر )٢(
، وابن حبان ٣٦٢-٢/٣٦٠، والطربي يف التاريخ ٢٥/١٥٧٩٨وأخرجه من طريق ابن إسحاق أمحد ) أمر العقبة الثانية (٢٤٧سرية ابن هشام ص )٣(
 .حديث قوي، وهذا إسناد حسن: ، وقال حمققو املسند٤٤٧-٢/٤٤٤، والبيهقي يف الدالئل )١٧٥-١٧٤/(١٩، والطرباين يف الكبري )٧٠١١(
، ٢م، ط٢٠٠٦/هـ١٤٢٥دار الكتاب العريب، بريوت، ، السرية النبوية؛ )هـ٢١٨هـ أو ٢١٣(ابن هشام عبدامللك بن هشام احلمريي املعافري )٤(

 .٢٦٤-٢٦٣ص .م١٩٥٥/هـ١٣٧٥
ريخ، دار املعرفة، بريوت، ط، املستدرك؛ )هـ٤٠٥( دمحم بن عبدهللا احلاكم .٣/٣٦١ يف املستدرك ماحلاكأخرجه )١(  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١بدون 
 .١٧٧٦-٨٠ومسلم ) ٢٨٦٤(أخرجه البخاري )٢(
 .٢٤٠٨- ٣٧، ٣٦أخرجه مسلم )٣(
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م الصحابة حىت مراحل التأليف األوىل يف السريةلذلك فقد اطلق الناس علي السرية اسم ا ويرجح . ملغازي أ
ذيبه ملغازي ابن إسحاق   .)٤(ان أول من استخدم لفظ السرية هو ابن هشام يف 

  
  :مصادر دراسة السرية والسنة النبوية

  الكرميالقرآن ). ١
  الصحيحان ويف مقدمتها الكتب الستة:  كتب احلديث وشروحها ومن أمهها). ٢
ويل آي القرآنجامتفسري القرطيب، تفسري ابن كثري، :   كتب التفاسري وأسباب النزول ومن أمهها). ٣  ع البيان يف 

  . للشوكاينفتح القديرللطربي، 
الناسخ واملنسوخ لعبد القاهر البغدادي، الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي :   ومن أمههاالناسخ واملنسوخكتب ). ٤

سخ القرآن ومنسوخه للبارزيالبن ح  .زم، نواسخ القرآن البن اجلوزي، 
 اباالستيعاب يف معرفة األصح البن سعد، ربىالطبقات الك:  كتب الرجال والرتاجم والطبقات ومن أمهها). ٥

  . البن األثرية الصحابةأسد الغابة يف معرفالبن عبد الرب، 
الكامل يف  العصفري، ريخ خليفة بن خياط، الطربي لإلمام ريخ األمم وامللوك:  كتب التاريخ ومن أمهها). ٦

 .للذهيبريخ اإلسالم، البن كثريوالنهايةالبداية ، البن األثري التاريخ
  .كتب االدب واللغة والشعر).  ٧
  

  :مؤلفات السرية عرب العصور
 :مؤلفات القرنني األول والثاين اهلجريني

ن بن عثمان بن عفانوصحف ). مفقودة) (هـ٩٢ت  (عروة بن الزبريصحف  السرية ). مفقودة) (هـ١٠٥ت  (أ
) هـ ١٥١ت  (سرية ابن اسحاق).  هـ١٤١ت  (موسى بن عقبةمغازي ). مفقود) (هـ١٢٠ت  (البن شهاب الزهري

  ).مجعها ابن هشام(
 

                                                             
 هو أول من استخدم لفظ السرية، بناء على أن ابن خري) هـ١٤٣(وقد يقال إن سليمان بن طرخان التيمي . ١٠-٩ص ، مصدر سابق، سرية ابن هشام)٤(

سم سرية رسول هللا٢٣١ّاإلشبيلي مسى يف فهرسته ص  فابن القيم يسميها املغازي " لكن هذا االسم غري متفق عليه بني أهل العلم، ّ مسى مؤلفه يف املغازي 
سم املغازي يف فتح الباري ٣/٦٠٠يف زاد املعاد  سم السري يف فتح الباري ٧/٤٩٧، واحلافظ ابن حجر يسميها  ريخ . ١٣/٢٧٤، ويسميها  وينظر 

حية النص املكتوب أما قوال ولفظا، فقد ورد لفظ السرية يف نص ذكره ابن . ٩٩- ٩٨، ومصادر السرية النبوية ٢٨٤-٢/٨٣ج/١الرتاث العريب مج ًهذا من  ً
يعين عن أبيه عن . ن جرير أكتب السريةإىل وهب ب: أين تذهب؟ قال: لعبد هللا) هـ١٩٨(قال حيىي بن سعيد القطان  "٨/٣٦١أيب حامت يف اجلرح والتعديل 

ًتكتب كذ كثريا: قال. جمالد ً."... 
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  مؤلفات القرن الثالث اهلجري
دمحم بن عمر :  ومغازي الواقدي).  هـ٢١٨ت ( بن أيوب احلمريي املصري عبد امللك بن هشام:  سرية ابن هشام

  ). هـ٢٠٧ت  (الواقدي
 

 :مؤلفات القرن الرابع اهلجري
علي بن : مروج الذهبوالسرية من كتاب ). ه٣١٠ت  (دمحم بن جرير الطربي:  ريخ األمم وامللوكالسرية من كتاب 

أمساء ).  هـ٣٥٤ت (دمحم ابن حبان التميمي البسيت : السرية النبوية وأخبار اخللفاء).  هـ ٣٤٦ت  (املسعودياحلسني 
  ). هـ٣٩٥ت (أمحد بن فارس : رسول هللا ومعانيها

 
  :فات القرن اخلامس اهلجريمؤل

جوامع ).  هـ٤٦٣ت (َ النَّمري  عبد الربابنأبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم :  الدرر يف اختصار املغازي والسري
  ). هـ٤٥٦ت  (ابن حزمن سعيد ، أبو دمحم علي بن أمحد بالسرية

 
 :بعض مؤلفات القرون من السادس وحيت اخلامس عشر اهلجري

). هـ٦٣٤ت ( األندلسي الكالعيأبو الربيع سليمان بن موسى : االكتفاء يف مغازي رسول هللا والثالثة اخللفاء
إمتاع األمساع مبا للرسول من األبناء واألموال واحلفدة ).  هـ٧٤٨ (الذهيبأبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان : املغازي
اقتباس االقتباس حلل ). هـ٨٥٢ (ابن حجر العسقالين: خمتصر السرية).  هـ٨٤٥ت  (املقريزيأمحد ابن علي : واملتاع

علي بن : ن يف سرية األمني املأمونإنسان العيو). هـ٩٠٩ت  (يوسف بن حسن احلنبلي: مشكل سرية ابن سيد الناس
  ). هـ ١٢٨١ت (أمحد املرزوقي املالكي : عصمة األنبياء).  هـ١٠٤٤ت (إبراهيم بن أمحد احلليب 

 
  :امهية دراسة السرية النبوية بني التاريخ والعلوم االسالمية

ا تعني على للسرية النبوية أمهية عظيمة يف مسرية احلياة البشرية بشكل عام، ويف حياة املس لم بشكل خاص وذلك أل
  : أمور عديدة، منها
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 : فهم القرآن: ً أوال
ً نزل منجما، تعقيبا على األحداث، أو تبيينا إلشكال، أو ردا على استفسار، أو حتفالقرآن ً ً ًُ ًليال ملوقف من مواقف ّ

 وغريها من وحادث اإلفك، صلح احلديبيةوكما حدث يف ، وتبوكواألحزابُوأحدبدرالسرية، كما حدث يف مواقع 
ريخ السرية النبوية تساعد املسلم يف فهم مالبسات احلدث، وخلفيات . احلوادث واملشاهد  وقراءة هذه املواقف من 

  .املوقف، وطبيعته من الناحية الزمانية واملكانية
 

 :ُّّفهم السنة:  ًنيا
ُ  أحيا ترد كثري من مواقف السري ُ َ ً بشكل مقتضب جدا، وأحيا يذكر أصحاب املتون موقفا أو ُكتب احلديثِة يف ً ُ ً ً

ريخ السرية النبوية للوقوف على موقفني يف غزوة كاملة دون تفصيل، األمر الذي يد فع إىل الرجوع إيل كتب 
  .مالبسات احلدث وخلفياته وزمانه ومكانه مجيع تفاصيله، مما يعني على فهمه وبيان صورته احلقيقية

 
 :فهم العقيدة اإلسالمية:  ًلثا

ريخ السرية النبوية لفهم ما ورد من السلوك العملي للنيب واليت ،  يف موقفه من املقرضنيالبد من الرجوع إيل كتب 
تعرب عن مسريته احلافلة مبواقف اإلميان والثبات يف مواجهة احملن واإليذاء واملساومات من اعداء االسالم من املشركون 
ا حول توحيد األلوهية، والبعث بعد املوت،  م اليت كانوا يثريو واملنافقون يف تشكيكهم حول العقيدة وتفنيد ادعاءا

  .والنار، والوحي والنبوة، وغريها من احملاور العقدية العظمى، اليت تناولتها السرية النبوية بشكل جامع ومفصلواجلنة 
 

لنيب وحمبته وفضل اصحابه:   ًرابعا  :َالتأسي 
لرسول الكرمي  لوكه ومجيع أحواله مع أهله وأصحابه ومع يف أخالقه وس) ( دراسة السرية تعني املسلم على االقتداء 

ًكان لكم يف رسول ا أسوة حسنة لمن كان يـرجو ا واليـوم اآلخر وذكر ا كثريا ﴿: ًأعداءه أيضا، قال هللا تعاىل َ َ ْ َ َ ِْ َِ َ َ ٌ ََ ْ ََّ َ َّ ََّ َ ََ ْْ َُ َ ُ َ ْ َ َُ َِ َِ ٌَ ْ ُ ِ ِ َ
هي من ) (وحمبة الرسول . يد اخللق جتعل احملبة يف نفوس من يطلع عليهاولذلك فان دراسة سرية س. )١(﴾)٢١(

ؤكم وأبـناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقـتـرفـتموها وجتار﴿: االميان، قال تعاىل َقل إن كان آ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َِْ َِ ُ َْ َْ ْْ ٌ َ َْ َْ َ َُ ُ ُ َُ َ ُْ َْ َُ ِ ُِ ُ َ ُُ ُ َة ختشون َ ْ َ َْ ٌ
مره وا ال يـهدي  يت ا  ِكسادها ومساكن تـرضونـها أحب إليكم من ا ورسوله وجهاد يف سبيله فـتـربصوا حىت  ِ ٍ ِ ِْ ََ َ َ َ ُ َ ََ َّ َّ َّ َُّ ُ َْ َ َ َ َ ْ ْ ُ َِِ ْ َْ َِ ِ َِ ِ ِْ ُ َ َََّ َ َََ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َّ ََ َ َ َ

                                                             
 .٢١اآلية : سورة االحزاب)١(



 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, Selangor. 
Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 978-967-44741-6-4 

659 

َالقوم الفاسقني  ِ ِ َ َْ َْ ْال يـؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من : "ال الرسول عليه الصالة والسالموقد ق. )٢( ﴾)٢٤(ْ َ َ َ ُِ ِ َِْ ِ َّ ُ ُ ََ َ ََ َّ ْ ُُ ْ
َوالده وولده والنَّاس أمجعني َِ ْ َ ِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ")٣( .  

ريخ السرية النبوية أن نتعرف علي فضل صحابة رسول هللا صلي هللا  عليه ًنستطيع أيضا من خالل دراسة 
، وحلم معاوية، وشجاعة علي، وبذل عثمان بن عفان، وبالء عمر، فنتعرف علي فضل وقدر ايب بكر الصديق، وسلم

كذلك فضل امهات . وذكاء سلمان الفارسي، وحفظ ايب هريرة، وقرآنية ابن مسعود، وفقه معاذ، وثبات بالل
وفضل نسيبة بنت كعب يوم أحد . يوم اهلجرةوفضل امساء ، وفضل سودة، يف سبق خدجية وعلم عائشة، املؤمنني

  .وغري ذلك من افضال صحابة رسول هللا صلي هللا عليه وسلم
 

  :العالقة بني التاريخ والعلوم االسالمية يف تدريس السرية النبوية
لسرية النبوية   :عالقة التاريخ 

والسرية النبوية . سات وظروف هذه التجربةالتاريخ هو دراسة التجربة االنسانية يف مشوليتها والبحث عن اسباب ومالب
فهي احملور الذي تدور حوله حركة التدوين لتاريخ اإلسالم . متثل جزء اساسي من دراسة وتدريس التاريخ اإلسالمي

م ومذاهبهم، لذا كان أول ما دونه املسلمون بعد  ّوجذوره، ذلك التاريخ الذي يعتز به املسلمون على اختالف قوميا ّ
ريخ االمم اإلسالمية إيل يومنا هذا)ملسو هيلع هللا ىلص(الكرمي، سرية نبيهم دمحم القرآن  ومن  . ، مث األحداث اليت تسلسلت عرب 

لتاكيد تعني املسلم على فهم كتاب هللا تعاىل وتذوق روحه  ّخالل ما تقدم من اهداف دراسة السرية النبوية فهي  َ ُ
ت القر ا رسول هللا ّومقاصده، إذ إن الكثري من آ ّآن الكرمي إمنا تفسرها وتوضحها األحداث اليت مر  وموقفه ) ملسو هيلع هللا ىلص(ّ

ريخ السرية النبوية ميثل التطبيق العملي لكل ما دعا له االسالم عرب سرية املصطفي . منها ّكما أن تدريس  عليه "ّ
  . من قول وفعل" افضل الصالة والتسليم

عرب التاريخ االسالمي من خالل النصوص القرآنية ينبئنا عن سري األنبياء، وعن قصص وتدريس السرية النبوية   
م ألن العاقل يعترب بغريه، ويقيس واقعه وحياته وجمتمعه وأمته على واقع  ُاألمم السابقة لقصد االعتبار واالتعاظ  ّ

َوكال نـقص عليك من أ: األنبياء واألمم السابقة، يقول تعاىل ْ ِ َ ََْ ُّ َُ ُّنـباء الرسل ما نـثـبت به فـؤادك وجاءك يف هذه احلق َُ َ ََ َ َ ُ َْ ِ ِ َ ِ َ َ َ َُ ِِ ُ َُِّ ُِّ ِ ْ
َوموعظة وذكرى للمؤمنني  ِِ ِْ ُ َ َِْ َِ ْ ٌَ ْ رهم َألول : وقال تعاىل. )١()١٢٠(َ ِهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من د َّ َِ ِ ِ ِ ِْ َِ َ ْ ِْ ِ ِِ َ ْ ِ ْ َْ َُ ََ َّ ََّ َ ُ

                                                             
 .٢٤اآلية : سورة التوبة)٢(
 .اخرجه البخاري عن انس)٣(
 .١٢٠اآلية : سورة هود)١(
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م َْاحل هم ا من حيث مل حيتسبوا وقذف يف قـلو ُشر ما ظنـنـتم أن خيرجوا وظنُّوا أنـهم مانعتـهم حصونـهم من ا فأ ُ ُِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َّ َّ َ َُ َ َ َِ َ ُ َْ َ ْ ْ ْ َ ُْ َ ْ ُ َ ُ ََ ُ ُْ ْ ُ ُ ُ َ ُُ َْ ُ ُ َ ْ َْ َ ََ ِ َّ ْ ِ
يديهم وأيدي المؤمنني فاعترب ُالرعب خيربون بـيوتـهم  ُ َ ْ ْ ََِْ ْ َْ ََ ِ ِ ْ ِ ِْ َْ َِ ِ ُ َ ُُْ ُِ ُ ِوا  أويل األَبصار ُّ َ ْ ْ ِ ُ َ)٢()٢( .  

ريخ السرية النبوية نشاطا قدميا له أعالمه يف البيئة اإلسالمية، وقد كان ممن عين به أولئك  ًوتعد الكتابة يف  ً
م التارخيية سرية نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من ميالده إىل    .وفاتهالعلماء الذين ضمنوا موسوعا

  
 :ومن بني املصنفات اليت مجعت بني التاريخ والسرية

ريخ األمم وامللوك، لإلمام ابن جرير الطربي - ١  ). هـ٣١٠ت ( 
ريخ اإلسالم، لإلمام الذهيب - ٢  ). هـ٧٤٨ت ( 
  .)٣() هـ٧٧٤ت ( البداية والنهاية، للحافظ ابن كثري - ٣
   

والسرية التارخيية هي سلسلة من األحداث أو األعمال أو الوقائع التارخيية املرتبطة بصاحب السرية، وبذلك 
فان االمتداد الزمين للسرية هو العمر الذي عاشه صاحبه من مولده إىل مماته، أما امتدادها التارخيي فهو الزمن الذي 

وقائعها التارخيية، وقد يتسع هذا االمتداد التارخيي إىل ما بعد العمر الزمين لصاحب السرية طاملا ظلت متتد خالله 
قية ، وهذا مايفسر  االمتداد التارخيي لسرية الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وقائعه التارخيية مؤثرة على مدى األجيال واألزمان فهي 

 . ما بقي العمر
ملالح   لرسالة واجلدير  ريخ السرية النبوية هو ذلك التاريخ الذي ارتبط  ظة كما يري الباحث هو أن 

احملمدية يف كل تفاصيلها وهو بذلك حيمل بني طياته مسئولية هذا الدين االسالمي وهذه الرسالة اليت هي خامت 
ريخ السرية ال. الرساالت السماوية ت الغربية اليت تتحدث عن  ا تراث ماضي هي يف ولذلك فان الكتا نبوية 

فتاريخ االمة اإلسالمية كما يري الباحث هو التاريخ املرهون بعالقة الناس  . احلقيقة رؤية ال حترتم العقل االنساين
م وبعدهم عن هللا ريخ السرية النبوية هو ذلك التاريخ املستمد من مقتضيات الرسالة احملمدية ، وبقر وعلي هذا فان 

ريخ هذه االمة املسلمةومن ع ًفهو بذلك ماضيها وحاضرها ومستقبلها الذي ال يندثر وال ميكن أن يصبح ترا ، مق 
م   .يف يوم من اال

 
  

                                                             
 .٢اآلية : سورة احلشر)٢(
 ). هـ٣٤٦ت (للمسعودي ) وج الذهبمر(ومن املصنفات اليت مجعت بني التاريخ والسرية )٣(
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ريخ السرية النبوية بعلوم القرآن الكرمي   :عالقة 
ًترتبط السرية النبوية ارتباطا وثيقا بعلوم القرآن الكرمي وتفسريه، وبيان أسباب النُّزول ً حداثهاَّ ت املتصلة  وال ،  لآل

ت املتصلة  لسرية من خالل شرح وتفصيل اآل َّشك يف أن التفاسري القرآنية حتمل كما هائال من املوضوعات املتصلة  َّ ًَّ َّ
ًويري املفسرين أن دراسة السرية متثل جانبا مهما من . والسرية حتمل كل املواقف واألسباب اليت نزل الوحي فيها. ا ً

ٍفالقرآن هو أيضا أصدق مسجل ألحداث السرية ووقائعها، وما دار فيها من غزوات وأحداث، ، تفسري القرآن الكرمي ِّ ِّ ُ ُ َ ً
َّوأسباب نزول، وأساليب دعوة وأصوهلا، وأسس التشريع والتوجيه الذي بينه رسول هللا  َّ ًوطبقه تطبيقا عمليا جمس ً ًدا َّ

تمع املسلم  .يف حياته ويف اقع ا
ملسلمني يف شؤون احلرب    وقد جاء يف السرية النبوية الشريفة أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يواجه املشاكل اليت حتل 

ره ينتظر كلمة والسلم، وكانت املشكلة تتفاعل يف واقعهم حىت تتحول إىل قلق ينتظر كلمة النيب ملسو هيلع هللا ىلص الذي كان بدو
هللا، ورمبا متتد القضية إىل وقت غري قصري، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص ينتظر، واملسلمون ينتظرون معه، ورمبا يبدو من بعض املسلمني 
الرأي الذي حيلو لآلخرين فيتحركون للتنفيذ، ويهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص مبوافقتهم على ما يريدون، فينزل الوحي بعد ذلك 

  .ليصحح اخلطأ الذي وقعوا فيه، أو يبارك اخلطوة اليت ساروا عليها، وهكذا
ت القرآن موقف الرسول يف دعوته إيل قومه، وموقف املشركني وموقف املنافقني وأساليبهم يف    وقد بينت آ

ُ َ
ا وجهادها يف مواجهة الباطل، هذه َمواجهة الدعوة اإلسالمية، وصرب اجلماعة املسلمة وثبا ُ َ ْ  املواقف وغريها واليت َ

ٌلذلك فان السرية إذا تعترب بيان للقرآن . واجهت الرسول الكرمي ودعاة االسالم حيملها القرآن الكرمي ويبني تفاصيلها ً ِّ
َّوتفسري له، ودراستها دراسة للتفسري من هذه الوجهة ٌ ٌ. 

َّمن هذا يبدو واضحا أن فهم اإلسالم مرتبط بفهم السرية النَّبوي    ِّ ُِ َّ ََّة الشريفة، فهي اليت بيـنت لنا املواقف ً
وهي بذلك تبني ، َّواألحكام الشرعية من خالل سرية املصطفي يف اقواله وأفعاله وما ورد من نصوص عرب سرية حياته

ألحكام الشرعية، وتقدم لنا تربية اسالمية متكاملة اجلوانب َّلنا امهية االلتزام  ِ. 
  

  :ث والسنة النبويةعالقة علم التاريخ بعلم احلدي
إلسناد الذي ميثله احلديث  ا ال تستقيم إال  يتبني للباحث من خالل دراسة السرية النبوية أن موضوعها وماد

سناده وهذا ما يربط العالقة بني التاريخ واحلديث ، ًالصحيح، ولذلك اصبح لزاما التحري يف إثبات أي حدث منها 
لسرد التارخيي . يف دراسة وتدريس السرية النبوية كما يربز دور التاريخ يف حتقيق ذلك االسناد عرب تواتره الصحيح 

انه ، وبناء عليه يري فاحل الصغري. للرواة وبذلك تكون العالقة تكاملية بني علم التاريخ وعلم احلديث كما يري الباحث
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لسرية أن يقحم نزعته الذاتية أو اجتاهه ال َال ينبغي للمؤرخ الذي يعىن  فكري والديين أو السياسي يف تفسري األحداث ُ
 ).١(واملواقف يف سرية املصطفي دون التمحيص والتدقيق والتعليل عرب اثبات سندها وإصحاحه 

بت ُمل تكن وظيفة ك: يقول البوطي م حول أحداث السري إال تثبيت ما هو  َّتاب السرية وعلماؤها يف كتا
منها، مبقياس علمي يتمثل يف قواعد مصطلح احلديث املتعلقة بكل من السند واملنت، ويف قواعد اجلرح والتعديل 

م هذه القواعد العلمية إىل أخبار وو لرواة وترامجهم وأحواهلم، فإذا انتهت  َّقائع، وقفوا عندها، ودونوها، دون املتعلقة 
ي تالعب أو  م البيئية، إىل شيء من تلك الوقائع  م النفسية، أو مألوفا م الفكرية، أو انطباعا أن يقحموا تصورا

  .)٢(حتوير
  

لسنة النبوية   :عالقة السرية 
يه كما ذكر عن اللحياين، وسننها هللا للناس: َ الطريقة، وسنَّة هللاللغةُالسنَّة يف  وسن هللا سنة . بينها: أحكامه وأمره و

ًبني طريقا قوميا، قال هللا تعاىل: أي ُما كان على النَّيب من حرج فيما فـرض ا له سنَّة ا يف الذين خلوا من قـبل  ﴿: ً ْ َُ َْ ُ َ ْ َِ ِْ َُ َّ َّ ََ ََ َِ ِ َِّ ِ َ َ َ ََ ٍَ ِّ ِ َ
ًوكان أمر ا قدرا مقدورا  ًُ َْ َ ََ َِّ ُ ََْ فقوا األنبياء : نة هللا على إرادة الفعل أي، نصب س)١(﴾)٣٨(َ سن هللا ذلك يف الذين 

م أن يقتلوا أين ثقفوا أي وجدوا : السرية، حسنة كانت أو قبيحة ومن ذلك قوله تعاىل : َوالسنَّة أيضا مبعىن. وأرجفوا 
َسنَّة من قد أرسلنا قـبـلك من رسلنا وال جتد لسنَّتن﴿ َ َِ ِ ُِ ِ ُِ َ َ ََ ُُ ْ َ ْ ْ َ َُ َْ َْ َ ْ ًا حتويال َ ِ من سن يف اإلسالم سنة حسنة : (وقوله ملسو هيلع هللا ىلص، ﴾)٧٧(َْ

ا وال ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعمل  ا بعده كتب له مثل أجر من عمل  فعمل 
ا وال ينقص من أوزارهم شيء ا سننَّا، وسننتها سننته: ويقال. رواه مسلم ) ا بعده كتب عليه مثل وزر من عمل 

م ويف القرآن: مبعىن ا، وسنة األولني سري ْوما منع النَّاس أن يـؤمنوا إذ جاءهم اهلدى ويستـغفروا ربـهم إال أن ﴿: سر َْ ََِّ ِْ َ ْ َ َ َُ َّ ُ ُِ ْ َ َْ َ ُ َ َ ََُ ُْ ْ ُ َِ َ
تيـهم العذاب قـبال  ًتيـهم سنَّة اَألولني أو  ُ َ َ ْ ُ َُ َُّ َ ُ َُ ْ ُ ِ ِْ َْ َ ِ ْ ُ ْ َ)٢(﴾)٥٥(. 

ى عنه وندب إليه قوال وفعال ًتطلق السنة على ما أمر به النيب ملسو هيلع هللا ىلص و وقد تطلق السنة على ما كان عليه . ً
، واجتهدوا فيه، وأمجعوا عليه، وذلك كجمع املصحف، وتدوين الدواوين، قال ملسو هيلع هللا ىلص عليكم : ( عمل الصحابة 

  .)٣(رواه الرتمذي وغريه) يت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني بسن

                                                             
 .٢٤ص ، م٢٠٠٢-ه١٤٢٤، دار املسلم للطباعة والنشر والتوزيع،  السرية النبوية؛ فاحل الصغريفاحل بن دمحم بن )١(
 .٢٠م، ص ١٩٩١، ١٠ط،  لبنان–بريوت ، دار الفكر، فقه السرية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة؛ البوطيدمحم سعيد )٢(
 .٣٨االية : سورة االحزاب)١(
 .٥٥اآلية : فسورة الكه)٢(
 .٧٣_٧١ص،  م٢٠٠١-ه١٤٢٢، ٥ط، مكتبة وهبة،ريخ التشريع اإلسالمي؛ القطانمناع خليل )٣(
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ا مبعىن" السنة: "ر كلمة ذكاحلديثوقد تكرر يف    الطريقة والسرية، وقال : وما تصرف منها، واألصل فيه أ
ى عن: "ابن منظور ا ما أمر به النيب، و ًه وندب إليه قوال وفعال مما مل ينطق به وإذا أطلقت يف الشرع فإمنا يراد  ً

  .)١(القرآن واحلديث: الكتاب والسنة أي: يف أدلة الشرع: وهلذا يقال، الكتاب العزيز
عتبارها املصدر الثاين للتشريع، مت التأكيد عليها مرارا وتكرارا يف القرءآن القرآنتعترب سنة النيب كما أوضح   ً ً

َ أيـها الذين آمنوا أطيعوا ا ورسول ﴿: قال تعاىل. الكرمي ُ َ ََ َ َََّ ُ َِ َ َُ َ ِ َّ َه وال تـولوا عنه وأنـتم تسمعون ُّ ُ َ ْ ْ َ ََ ََُْ ُ َُْ ََّْ  ﴿: ، وقال تعاىل)٢(﴾)٢٠(َ
ُوأطيعوا ا وأطيعوا الرسول فإن تـوليـتم فإمنا على رسولنا البالغ المبني  ِ ِ ُِ َ ْ َ َْ ُْ َ ََ ُ َُِ َ ََّ َّ َ َََُّْ َ ْ َ َّ ُ ُِ َِ ََّقل أطيعوا ا  ﴿: ، وقال تعاىل)٣(﴾)١٢(ََ ُ ِ َ ْ ُ

َوأطيعوا الرسول ُ َّ ُ ِ بصاحب السنن، ولذا كان يف القرن االسالمي الثاين ولذلك فان الذي يتبع السنة النبوية يسمي . )٤(﴾ََ
ذا االسم صاحب السنة واجلماعة لتايل فان التقاليد اإلسالمية تربط ، بعد أن ألفت علوم احلديث كان يسمي  و

لسنة تركت فيكم ما إن متسكتم : ( وقد ورد يف خطبة حجة الوداع أن النيب دمحم صلي هللا عليه وسلم قال. القرءآن 
 ).ه لن تضلوا بعدي أبدا كتاب هللا وسنيتب

  
  :الفرق بني السرية والسنة النبوية

ٌّهناك خلطا عند بعض الناس يف الفرق بني السرية والسنَّة، وهذا اخللط كان له أثر سليب كبري على كتابة كتب السرية،  ُّ ً ْ َ
بني السرية النبوية والسنة النبوية إن السرية فالعالقة . َِمث على دراستها وفقهها من قبل املسلمني، وخاصة طالب العلم

ّالنبوية هي ما جاء من قصص خاص حبياة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منذ حلظة ميالده وإىل موته ملسو هيلع هللا ىلص ٍَ ومع كثرة األخبار اليت . َ
يدة فإن الغالب على الكتب اليت حبثت يف سريته ملسو هيلع هللا ىلص جلوانب الدعوية تناولت تفاصيل هذه احلياة ا تم  ا  ُّ أ

َّولذلك جتد أن أبواب هذه الكتب مرتبة حسب احملطات الكربى يف حياته ، والسياسية والعسكرية يف هذه السرية
 .. فتح مكة، واألحزاب، وأحد، وبدركغزوة :  الكربىالغزواتأبواب الوحي والدعوة واهلجرة، و: ًملسو هيلع هللا ىلص، فتجد مثال

  .)١(اخل
ُّكما أن كتب السرية ال تنظر يف أسلوب حياته ملسو هيلع هللا ىلص يف بيته، ومع أصحابه، وال تبحث يف عبادته أو تفكره، وال تذكر 

َما قاله عن الدنيا والدار اآلخرة، كذلك ال تـع ِّرج على األحكام الفقهية اليت شرحها، وال على املسائل الشرعية اليت ُ
  .حكم فيها

                                                             
 .٢٨١ -٢٨٠ص ، مصدر سابق، لسان العرب؛ )م٢٠٠٣ (ابن منظور)١(
 ٢٠اآلية : سورة االنفال)٢(
 .١٢اآلية : سورة املائدة.)٣(
 .٥٤اآلية : سورة النور)٤(
 .٧٨ص ، مناع القطان؛ مرجع سابق)١(
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َّبل إنه ينبغي للعلماء أن حيرصوا على جعل السرية النبوية جزءا ال يتجزأ ، ُّفالسنَّة النبوية أمشل من ذلك وأعم ً
ُّمن السنَّة النبوية، ولن نفهم هذا املعىن الدقيق إال مبعرفة السنَّة ال قول " كل"ُّفالسنَّة النبوية هي ، َّنبوية كما عرفها العلماءُّ

َّال يـؤمن أحدكم حىت حيب : " هو كل ما نطق به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مثل قولهفالقول. )٢(أو فعل أو تقرير لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُ ُ َِ َِّ َ َ ُْ ُُ َ ْ
َِألخيه ِ ما حيب لنـفسهِ ِ ِْ ُّ َُِ خليار ما مل يـتـفرقا، فإن صدقا وبـيـنا بورك هلما يف بـيعهما، وإن كذ : "ومثل قوله". َ َالبيعان  َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِْ ِ ِ ُِ َ َّ َ َ ْ َ َّ َّ َ َ ْ ِ ْ

َوكتما حمق بـركة بـيعهما َِ ِ ِْ ََ َُ َُ ََ َ ل". َ ب من ُّفاتباعنا هلذه القواعد هو اتباع للسنَّة، والتزام  دين، وهكذا كل أقواله ملسو هيلع هللا ىلص يف 
  .ٍّأبواب الفقه أو العقيدة أو املعامالت أو احلياة بشكل عام

، ونقلوا لنا أنه كان يفعل ذلك، مثل ما نقلته الصحابة فهو ما فعله ملسو هيلع هللا ىلص ورآه الفعل ، حيث  عائشة 
َْكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا قام من الليل ليصلي افـتـ: "قالت ََ ّ ُِ ِ َِ َُ ُِ َّْ َ َِ َ َِ ِتح صالته بركعتـني خفيفتـنيَ ِْ َْ َ ََ ِ َ َ ََِْ ََُ أو كما فعل عثمان بن . )١("َ
ً حيث توضأ وضوءا كامال مث قال  عفان ً َرأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تـوضأ حنو وضوئي هذا: "َّ َ ِ ُ ُ َ ََ ََْ ََّ ََ ِ َ ُ ُ أو كما قال أبو قتادة . )١("ْ

ِرأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصلي للنَّاس وأمامة بنت أيب العاص: " األنصاري َِ َْ َِ ُ َُ ُْ ُِ َ َ ُ َُ َ َِ ِ ِّ َ َعلى عنقه، فإذا سجد وضعها  ْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُُِ فهذه . )٢("ََ
، وصارت بذلك سنَّة لنا ينبغي تقليدهاكلها أفعال فعلها رسول هللا   .ُ ملسو هيلع هللا ىلص، ونقلها عنه الصحابة 

ً فهو أن يكون أحد الصحابة قد فعل فعال أمام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أو وصل خربه إليه ملسو هيلع هللا ىلص، وبلغنا أنه التقرير
ألنه ملسو هيلع هللا ىلص ال يسكت على منكر، فسكوته ، مدحه، أو ضحك أو ابتسم، أو حىت سكتملسو هيلع هللا ىلص رضي ذلك منه، أو 

ا ذا يصبح فعل الصحايب هذا سنَّة نبوية ينبغي االقتداء  ًإقرار بفعل الصحايب، و ُ ُ.  
َّ من أن النَّيب ملسو هيلع هللا ىلص قال للصحايب   وذلك مثل ما رواهابو هريرة ح باللَّ ُ بالل : " عند صالة الفجربن ر َ ِ َ

ِْحدثين ِّ رجى عمل عملته يف اإلسالم، فإين مسعت دف نـعليك  بـني يدي يف اجلنَّةَ  ِ َِ َ َ َ ِْ ِ َِّ َ ََ ُْ َ ّ َ ََ َْ ْ َُ ْ َْ َّ ِ َِ َِ ِ ْ ِ ٍ َ ًما عملت عمال أرجى : "قال". َ ُ ْ ِ َ
ار، إال صليت بذلك الطهور ما كتب يل أن أصلي، عندي َأين مل أتطهر طهورا، يف ساعة ليل أو  ِّ َ َُ ُ ُّ َّ ٍ ُِ ْ َّ ٍ ً َّ فصارت . )١("ّ

ُالصالة اليت يصليها بالل  بعد الوضوء سنَّة للمسلمني   .َّألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أقرها، ُ
ذا فان أقوال الرسول  وكل ، وأفعاله وقراراته) ص(فالسرية النبوية هي مصدر من مصادر التشريع االسالمي و

ِنا عليها يف سريته ملزمة للمؤمننيَّتفاصيل حياته اليت اطلع ٍوما كان لمؤمن وال مؤمنة ﴿: وهذا ما نفهمه من قوله تعاىل. ُْ ِ َِ ْ ُْ َََ ُ ٍَ ِ َ َ
ِإذا قضى ا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخليـرة من أمرهم ومن يـعص ا ورسوله فـقد ضل ضالال مبي ُِ ُ َ ْ َ ْ َ َ ًُ َّ َ ََّ َ َ ََّ ْ َ ََ ُ ْ ْ َُ َُ َ َ ْ َََ ُِ ْ ُِِ َ َ َِ ُِ ْ ََ ُ ًْ ُ   .)٢(﴾ )٣٦(ًنا َ

                                                             
 .٤٦ص ، مرجع سابق، دمحم سعيد البوطي)٢(
 .اخرجه مسلم )١(
ب السواك الرطب وال: البخاري)١(  ).١٨٣٢(يابس للصائم، كتاب الصوم، 
 .نفس املصدر)٢(
 .بخاري؛ مصدر سابقال)١(
 .٣٦اآلية : سورة االحزاب)٢(
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  :مقرتح منوذج لتدريس السرية النبوية بني علم التاريخ والعلوم اإلسالمية
لعديد من الفروع اليت تسعي لتكوين الشخصية اإلسالمية القومية واملتكاملة من حيث  تذخر العلوم اإلسالمية 

 النبوية كأحد هذه الفروع اليت يتم تدريسها مع العلوم اإلسالمية هي والسرية. العقيدة واملعرفة الدينية واألخالقية
كذلك فان تدريس السرية النبوية يف علم التاريخ يؤكد امهية وضعها كمنهج . لتأكيد مكملة لتلك الغاية السامية

: ل هللا تعايللذلك يقو، اساسي حلياة البشرية كلها ملا حتويه من فضائل ومشايل ومواعظ وقدوة ألويل األلباب
َفاقصص القصص لعلهم يـتـفكرون﴿ َُ َّ َ َََ َْ ُ َ َ َُّ َ ْ ِ ْ)٣(﴾)١٧٦(.  

ويري الباحث أن العالقة يف تدريس السرية النبوية بني علم التاريخ والدراسات اإلسالمية جيب أن يراعي فيه 
عتباره منهج حياة ومصدر للتشريع االسالميالفرق بني السرية النبوية كتاريخ وبني السنة النبوية كجزء    . من السرية 

احملتوى، واخلربات التعليمية، وطرائق ، األهداف: ّوجيب أن ندرك أن املنهج يتكون من عناصر أساسية، وهي  
ت التدريس، واألنشطة، والوسائل التعليمية املصاحبة، والتقومي، وحىت تكتمل الصورة العلمية للتدريس وحتقيق الغا

املنشودة منه فانه ال بد من وضع تلك الفروق بني السرية النبوية  والسنة النبوية وتدريس السرية النبوية بني علم التاريخ 
الن دراسة سرية ، والعلوم اإلسالمية يف كل ختطيط اسرتاتيجي يتبين تدريس السرية النبوية يف مناهج التعليم اجلامعي

لقيم اإلميانية، ويهذب أخالقهم ويغرس وسنته تسهم يف إكساب) ص(الرسول   املتعلمني القدوة الصاحلة املتخلقة 
م ويعمق فيهم قيم العدل واألمانة والشورى والشجاعة واحلكمة والتواضع ، القيم السامية يف نفوسهم وحيكم تصرفا

  .والتسامح وحتمل املسئولية والصدق وغريها من الصفات الواجب توفرها يف املسلم احلق
ومن خالل ما سبق جيب أن يتم وضع منهج جديد للسرية النبوية تكون مفردات حمتواه تشمل كل تفاصيل   

إلضافة إيل   حىت يتحقق دمج املعرفة املتكاملة بني السرية والسنة يف وإقراره وأفعاله اقوالهحياة الرسول يف سريته 
الغاية املرجوة يف خلق القدوة احلسنة كأحد أهم وتتحقق بذلك ، تدريس منهج التاريخ ومنهج العلوم اإلسالمية

  .خمرجات هذه التجربة
  

  : وهذا املنهج اجلديد جيب أن يراعي اآليت
 .ال بد من حتديد االهداف املرجوة من ذلك املنهج بوضوح )١
حيت يتم التعرف علي املداخل ، البد من رسم منوذج حمدد للشخصية اليت جيب أن يتحقق عربها هذا املنهج )٢

تمعات هناك شخصية ال تبايل ، يحة هلذه الشخصية وتقدمي ما يناسبها من مناهجالصح ألننا جند يف بعض ا
 .وهناك شخصية حمافظة وغريها مستهرتة وكذا

                                                             
 .١٧٦اآلية : سورة االعراف)٣(
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ا  )٣ حداث ومواقف واقعية حتمل يف طيا أن يشتمل املنهج اجلديد علي دمج املعلومات التارخيية للسرية النبوية 
حىت يتم الربط بني السرية والسنة يف ، )(السنة النبوية عرب تفاصيل حياة الرسول التشريعات واألحكام يف 

  .منهج واحد متكامل
ت يف كل افعال وأقوال الرسول  )٤ لتحليل للظروف واألحداث وعقد املقار مع ، الصحابةومواقف ) (االهتمام 

ا وما ورد من أحكام  صدرت من خالل اتباعهم للرسول أو خمالفتهم له وما ، بيان ما نزل من القرآن يف شأ
ا   ".وقد كان لكم يف رسول هللا قدوة حسنة"، ميكن االقتداء به من اجيابيا

رة احلماسة يف نفوس الناشئة والصحابة يف الغزوا) (سرد مواقف الرسول  )٥ م الفريدة إل ت اإلسالمية وبطوال
ت الصليبية اليت تواجه العامل االسالمي ، والشباب حىت ينتفضوا لقيادة اجلهاد يف سبيل هللا وملواجهة التحد

 .واإلنسان املسلم يف أي مكان
 املواقف اخللقية يف شخصية الرسول عرض دروس السرية النبوية بصورة قصصية سلسة مع الرتكيز علي ابراز  كل )٦

 .الكرمي وبطريقة مؤثرة جتذب انتباه  الدارسني وتغرس فيهم القيم اإلسالمية القومية
ًالن القرآن تناول جانبا ، االهتمام بدراسة القرآن الكرمي والعقيدة اإلسالمية يف كل مراحل تدريس السرية النبوية )٧

لذلك فانه ال بد من تقدمي النماذج من القرآن . كان خلقه القرآن)  (والن الرسول، ًكبريا من السرية النبوية
لتشريع االسالمي والقدوة احلسنة خالق االسالم وآدابه، لكل ما له صلة   .حىت يتخلق الدارسون 

 االتصال املختلفة كوسيلة للتشويق وبث وعرب وسائط، استخدام التقنيات احلديثة ووسائل التكنولوجيا املتنوعة )٨
الن معظم الشباب املسلمني اليوم اصبحوا مرتبطني وبشدة ، االفالم واملسلسالت وكل املعلومات من خالهلا

ستخدام هذه الوسائل ، ذه الوسائط وبرامج التواصل االجتماعي لذلك ال بد من استغالل هذا االرتباط 
م وإقناعهم فيما  . ينفعهم يف دينهم ودنياهماحلديثة جلذ

يتم بث برامج مسابقات حتمل معلومات حول املنهج اجلديد للسرية النبوية ويبث عرب وسائل التواصل  )٩
 .االجتماعي جلذب وإشراك اكرب عدد من الشباب املسلم وتقدمي املعلومات هلم بصورة ممتعة ومسلية

يدرس " كمطلوب جامعة"ل للسرية والسنة النبوية يقرتح الباحث بفرض تدريس املقرتح اجلديد للمنهج الشام )١٠
ا وان يتم تدريسه علي حنو مقررين توزع يف فصلني دراسيني  ًاجبار جلميع كليات اجلامعات مبختلف ختصصا

  .منفصلني
 ًواهم ما جيب مراعاته وكثريا ما يغفل عنه الرتبويني هو عدم احتواء املناهج علي اسس للرد علي املقرضني وأعداء )١١

ولذلك يوصي الباحث ، )(الدين الذين يشككون يف االسالم والرسالة احملمدية ويسيئون إيل الرسول الكرمي 
ت الغربية والصليبية اليت  بضرورة صياغة ووضع االدلة والرباهني يف حمتوي منهج السرية املقرتح ملواجهة كل التحد

  . ورسولنا الكرمي عليه افضل الصالة والسالمتستهدف االسالم
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  اخلامتة
تبني من خالل املقارنة والدراسة أن هنالك فرق بني السرية ، توصلت الدراسة إيل عدد من النتائج من بينها هو أنه

 العالقة بني وانه ال يوجد عرب مناهج اجلامعات أي تفريق بني السرية النبوية والسنة النبوية يف، النبوية والسنة النبوية
عتبار أن السرية يف التاريخ تقدم املعلومات التارخيية حلياة الرسول من مولده ، التاريخ والعلوم اإلسالمية يف تدريسها

َوال تضمن كجزء من السرية ، ولكنها ال تشمل تفاصيل اقواله وافعاله واقراره اليت متثل السنة النبوية، وحيت مماته َّ ُ
جلامعاتعتبارها منهج حياة   . ومصدر للتشريع االسالمي يف مجيع مناهج التاريخ ومناهج العلوم اإلسالمية 

وتفرتض الدراسة أن من بني النتائج اليت توصلت إليها هو أن دراسة السرية النبوية تعد من اعظم الدراسات 
ا تتناول سرية الرسول الكرمي  وهي جزء مهم من دراسة التاريخ إال أن ، ته وخلقه واالهتداء بنهجهوصفا) (أل

ا متداخلة بطبيعتها بتة غري منفصلة أل والن أن الغاية من ، العالقة بينها وبني العلوم اإلسالمية وفروعها هي عالقة 
جلامعات كما ان مناهج السرية النبوية ا. دراستها واحدة وهي تكوين الشخصية اإلسالمية املتكاملة ليت تدرس االن 

ا تعيد هلا مكانتها الصحيحة وذلك  بغض النظر عن دجمها يف املقرتح اجلديد فهي حباجة إيل صياغة جديدة ملفردا
ا ويل خاطئ أو فهم مغلوط قد حلق  مع مراعاة وضع االسس املنهجية ، بتنقيتها ومتحيصها وتنقيحها من كل 

   . لتدريس هلاالصحيحة واحلديثة لطرق وأساليب ا
  

  : التوصيات
خرجت الدراسة بعدد من التوصيات من بينها تطوير منهجية معرفية عرب صياغة وبناء مفردات جديدة للسرية النبوية 
ًتعتمد يف بناءها علي العالقة السليمة والوطيدة بني التاريخ والعلوم االنسانية عموما والعلوم اإلسالمية وفروعها 

رتح لنموذج جديد قدمه الباحث يشتمل علي وضع منهج جديد حيمل يف حمتواه دمج السرية وذلك عرب مق، ًخصوصا
النبوية والسنة النبوية يف منهج واحد ومتكامل يدرس كمنهج للتاريخ وللعلوم اإلسالمية كذلك وذلك لتحقيق الغاية 

.  أساس من فضائل السلوكالكربي وهي تكوين افراد هلم خصائص تؤهلهم لإلسهام يف تكوين جمتمع متقدم علي 
ت الغربية اليت تواجه  رخيي يتالءم مع التحد لتعليم اجلامعي يف إطار منهج  وان يقدم املنهج اجلديد السرية النبوية 

  .االسالم واملسلمني وتسيئ بشكل خاص إيل الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم
منهج الشامل للسرية والسنة النبوية كمطلوب جامعة ًوتوصي الدراسة أيضا بفرض تدريس املقرتح اجلديد لل

ا وان يتم تدريسه علي حنو مقررين توزع يف فصلني دراسيني  ًيدرس اجبار جلميع كليات اجلامعة مبختلف ختصصا
  .منفصلني
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قامة املؤمترات والندوات والورش والسمنارات يف كل ال دة االهتمام  عامل وتوصي الدراسة بناء علي ما سبق بز
تمع اإلسالمي، اإلسالمي ، وتشجيع العلماء ألداء دورهم يف صياغة تلك السرية الرتبوية الزاخرة لتلبية حاجات ا

  .ولتصب كلها يف خدمة املعاين االميانية النبيلة والقيم اإلسالمية السامية والسلوك االسالمي القومي
  

  املصادر واملراجع
  .القرآن الكرمي )١(
  .اديث النبويةاالح )٢(
ن للرتاث  ،٢؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط)هـ٨٥٢(أمحد بن علي ابن حجر العسقالين  )٣( الر

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧القاهرة، 
ذيب الكمال يف أمساء الرجال، حتقيق بشار عواد معروف، مؤسسة )هـ٧٤٢(أبو احلجاج يوسف املزي  )٤( ؛ 

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١الرسالة، ط
لقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط: املعجم الوسيط )٥(  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٤جممع اللغة العربية 
ض، ط )هـ٧١١(دمحم بن مكرم ابن منظور  )٦(  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤؛ لسان العرب، دار عامل الكتب، الر
دي  )٧(   .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٨مؤسسة الرسالة، ط، ؛ القاموس احمليط)هـ٨١٧(دمحم بن يعقوب الفريوز آ
ريخ، دار املعرفة، بريوت، ط، ؛ املستدرك)هـ٤٠٥( احلاكم دمحم بن عبدهللا )٨(  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١بدون 
ض، ط ١٢٥٢دمحم أمني بن عمر ابن عابدين  )٩( ه؛ـ رد احملتار على الدر املختار، دار عامل الكتب، الر

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣
دار الكتاب العريب، ، بوية؛ السرية الن)هـ٢١٨هـ أو ٢١٣(عبدامللك بن هشام احلمريي املعافري ابن هشام  )١٠(

 .م١٩٥٥/هـ١٣٧٥، ٢م، ط٢٠٠٦/هـ١٤٢٥بريوت، 
حتقيق دمحم حميي الدين ، ؛ مروج الذهب ومعادن اجلوهر)هـ٣٤٦(علي بن احلسن بن علي املسعودي  )١١(

 .٣دار الفكر، بريوت، ط،  عبداحلميد
 :ًنيا املراجع

م ومناهجهم، حبث مقدم إىل ندوة عناية اململكة مصنفا: فاروق محادة؛ أعالم السرية النبوية يف القرن الثاين )١(
ملدينة املنورة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، من  لسنة والسرية، نظمتها  العربية السعودية 

  .م٦/٥/٢٠٠٤-٤هـ املوافق ١٧/٣/١٤٢٥-١٥الفرتة 
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٤، للطباعة والنشر والتوزيعدار املسلم ،  فاحل بن دمحم بن فاحل الصغري؛ السرية النبوية )٢(
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ريخ الرتاث العريب )٣( نقله إىل العربية حممود فهمي حجازي، جامعة اإلمام دمحم بن سعود ، فؤاد سزكني؛ 
 .م١٩٩١/هـ١٤١١ط ، ٢اإلسالمية، اململكة العربية السعودية،ج

، ١٠ط،  لبنان–بريوت ، كردار الف، دمحم سعيد البوطي؛ فقه السرية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة )٤(
 .م١٩٩١

ريخ التشريع اإلسالمي )٥(  .م٢٠٠١- ه١٤٢٢، ٥ط، مكتبة وهبة،مناع خليل القطان؛ 
 


