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سبل اهلدى والرشاد يف سرية  يف كتاب هثوبعو الرسول سرايا 

  م1536هــ/ 942حملمد بن يوسف الشامي املتوفى  خري العباد

 دراسة يف مصادره

  هناء سامل ضايعم.د. 

19/2/2014 تأريخ القبول: 7/11/2013 تأريخ التقديم:  

 الخالصة:
 ،وحضارية رورة إيمانيةضكانت وال زالت وستبقى   دراسة سيرة الرسول إن

ة هذه السيرة التي امتازت على الدوام ساعلى در  ومما يثبت ذلك اهتمام المؤرخين والكتاب
وأنه   غيرها من السير بأنها حظيت بالنقد الممحص لكل ما أضيف إلى الرسولعن 

لم يكتب عن هوى، وال عن حقد وسوء قصد إال ما ندر من كتابات المستشرقين 
اَل ُتْطُروِني َكَما َأْطَرِت النََّصاَرى ِعيَسى ْبَن َمْرَيَم، لذلك فقال وقد نبه وأعقابهم،

نََّك فكان في ذلك كما وصفه ربه سبحانه وتعالى:   (1)َوَلِكْن ُقوُلوا: َعْبُد اهلِل َوَرُسوُلهُ  َواِ 
ى صحيح الثقة وم درسها علويق  والسيرة إذ تتصل بالنبي، . (2)َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ 

ولما تهيأ لمصادرها من النقل  ,وتباين المنهج لما يتوافر لها من أسباب الحيطة والتوثيق
بداية القرن األول الهجري حتى القرن  ذوهذا ما سار عليه مؤرخو السيرة من (3)الصحيح.
 الحالي. 

                                                 

 لموصل ./ جامعة اآلدابكلية ا /قسم التاريخ 
مصطفى ديب البغا، دار ابن  تحقيق: ،الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل ،البخاري ((1

أبن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد، إطراف الُمْسِند المعَتِلي ؛3/1271(، 1987،)بيروت: 3،طكثير
؛ ألحميدي، محمد بن فتوح، الجمع بين 5/44، )دمشق: ب:ت(، 2بأطراف المسَند الحنبلي، دار ابن كثير، ط

 .1/30(، 2002حسين البواب، دار ابن حزم،)بيروت:  عليتحقيق:الصحيحين البخاري ومسلم، 
 .4( سورة القلم، اآلية (2
محمد بن يوسف ألصالحي، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق: عادل احمد عبد  ( الشامي،(3

 المقدمة. 3-1،(1993، )بيروت: 1وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط الموجود،



م 1536هــ/ 942يف كتاب سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد حملمد بن يوسف الشامي املتوفى  هوبعوث الرسول سرايا  

 م.د. هناء سامل ضايع                                                                                                                          دراسة يف مصادره

 322 

قسم البحث إلى مقدمة ومبحثين، ضمت المقدمة عرض مبسط لكتاب الشامي 
، وعلمه ,حياتهو  اسمه، ونسبه، وكنيته، ومولده،اته، وشمل المبحث األول، مع محتوي

ضمن المبحث الثاني، مصادر المؤلف في توفاته، بينما و مؤلفاته، و  تالميذه،و شيوخه، و 
حسب  مصادره قسمتوطريقته في عرض الروايات، وقد  سرايا وبعوث الرسول 

 وانهينا البحث بخاتمة.، الكتب
 المقدمة:

 هذه المؤلفات اختلفت كثيرة تناولت السيرة النبوية المطهرة, وقد مؤلفات ظهرت
ومن هذه  ،المختصرة والمبسطةمنها منها الطويلة و عرض هذه السيرة ف في طريقة
، م1535هـ/942 سنة الشامي المتوفى الصالحيكتاب اإلمام محمد بن يوسف المؤلفات 

اد(، تحقيق وتعليق عادل احمد عبد المسمى)سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبو 
الموجود وعلي محمد معوض، وهو من كتب السيرة النبوية المطولة، لما يحتوي من 

بأنه أوسع كتب السيرة األخرى, فقد ذكر  مميزات قل إن توجد في كتب السيرة النبوية
ألف  وفي مقدمته يذكر انه اقتضبه من (1)النبوية اقتضبه مؤلفه من بين ثالثمائة كتاب،

مشى من مثل هذا الكتاب  وال يوجد في تراث هذه األمة الذي يعد من ذخيرتها (2)كتاب،
جمع ما تناثر في كتب السيرة التأليف في السيرة النبوية كما مشى فيها الشامي، فقد  في

خرج أسانيدها، وفصل وشرح غريبها، و نظم و ، والسنة عن كل ما كتب عن الرسول
الكتاب كشجرة يانعة، جمعت منكرها وموضوعها، وبذلك اخرج ضعيفها، وقدح  صيويتق

 (3).أطايب األزهار والثمار
البشرية وحياة أزواجه وحياة   تناول هذا الكتاب كل جوانب حياة المصطفى

أوعى  أجمع والولم نر (4)بنيه وحياة صحابته، وتعبده وصالته وصفاته الخلقية والخلقية.
                                                 

 .25/ 1(،1943مصطفى، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى،)بغداد: خليفة، حاجي ( (1
"بأنه أوسع كتب السيرة النبوية اقتضبه مؤلفه من  ، مقدمة المحقق؛ بينما ذكر خليفة3/ 1الشامي، سبل الهدى، ( (2

غم مما ذكره المؤلف في وال ندري السبب في ذكر هذا الرقم، بالر .25/ 1،الظنون كشف بين ثالثمائة  كتاب".
 مقدمته المشار إليها أعاله، فهل أحصى خليفة أعداد الكتب تلك.

 مقدمة المؤلف. 4/ 1الشامي، سبل الهدى، ( (3
 المقدمة. 17-1( الشامي، سبل الهدى،(4
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والعمل ظاهر بالرجوع إلى كتب السنة على اتساعها، يمن هذا الكتاب في سيرة النب
وكان الكتاب كما قال مؤلفه في مقدمته " تحريت فيه الصواب، ذكرت فيه قطرات من 

وأعالم نبوته  من مبدأ خلقه قبل خلقه سيدنا آدم بحار فضائل سيدنا رسول اهلل 
إلى أعلى جناته،  -تعالى  -اهلل  وشمائله وسيرته وأفعاله وأحواله وتقلباته، إلى أن نقله

 ( 1)وما أعده له فيها من اإلنعام والتعظيم، عليه من اهلل أفضل الصالة وأزكى التسليم ".
في اختصار السيرة وترك  سألهاحد األشخاص  " إن(2)وذكر ابن العماد الحنبلي

عت في ألفاظ غريبها وان يحكي السيرة على وجهها كما فعل ابن سيد الناس، فقال: شر 
ونرى التسلسل والترتيب الواضح في  "اختصارها. إال إننا لم نعثر على هذا االختصار

 عرضه للسيرة النبوية الشريفة.
ئة صفحة أو أكثر اوشمل مؤلفه على اثنا عشر جزءا كل جزء يتكون من أربعم

احتوى على مواضيع كل وهذه األجزاء مقسمة من قبل المحقق وليس المؤلف. وكل جزء 
( جماعا، ففي الجزء األول 112وبلغ عدد الجماع ) (3)(جماعوع اطلق عليه تسمية)موض

(، والسابع 2(، والسادس )1(، والخامس )2(، والرابع )6(، والثالث )4(، والثاني )6)
(، والثاني 13(، والحادي عشر )18(، والعاشر )16(، والتاسع )18(، والثامن )16)

(، 50( بابا لكل الجموع، ففي الجزء األول )1493(، وبلغ عدد األبواب)11عشر )
(، 182(، والسادس )11(، والخامس )19(، والرابع )54(، والثالث )90والجزء الثاني )

(، والحادي عشر 357(، والعاشر )143(، والتاسع )122(، والثامن )107والسابع )
 ( بابا. 169(، والثاني عشر )193)

 
 
 

                                                 

 .المقدمة 1-1،الهدى ( الشامي، سبل(1
 .247/ 7(،1979يروت: ، )ب2عبد الحي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار المسيرة، ط( (2
ابن سيده، علي بن إسماعيل، . ُجمَّاع خْلِق اإلنسان، رأُسه وُجمَّاع كّل شيٍء مجتَمع خلقه  وتعني ( (3

وهنا قصد به .1/71م(، 1996،)بيروت: 1تحقيق: خليل إبراهيم جمال، دار إحياء التراث العربي، ط المخصص،
 المؤلف ابواب او فصول واهلل اعلم.
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 المبحث األول: سيرة المؤلف
مولدهو كنيته، ولقبه،و  نسبه،و اسمه،  أوال:

، الشافعي، لصالحياهو اإلمام محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الدمشقي، 
ولد  (4) وكنيته أبو عبد اهلل.  (3)، الملقب شمس الدين الشامي، (2)المصري (1)القادري،

ته وال دمشق وال يعرف تاريخ والدته وال يعرف عن أسر بجبل صالحية الاإلمام الشامي في 
 (5)وسكن البرقوقية لى مصرنشأته شيًا، وكل ما ذكر انه نشأ في دمشق ثم أنتقل إ

 نتقل إلى مكةاو (7)،هامحدث الديار المصرية عندما كان في اصبحو (6)بصحراء القاهرة، 
بلده مصر ايام حكم العثمانيين لها  وعاش في (8)عالما بالتاريخ بعدها، ووصف بكونه

عهد كل من السلطان سليم االول بن بايزيد سالمي على لم االوسواها من مناطق العا
هـ/ 982سليمان القانوني )ت  السلطان م(، و 1520هـ/ 926)ت الثاني بن محمد الفاتح 

 (9)م( .1566
                                                 

عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان، طبع إحياء المعارف صرح ألشامي نفسه بذلك في كتاب  كما( (1
 .412هـ(، 1394العثمانية، )حيدر أباد الدكن، الهند: 

، دار واالثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالتالكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير، فهرس الفهارس ( (2
 .1/1062،وت: ب:ت(الغرب اإلسالمي،)بير 

كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب ؛ 978/ 2،الظنون خليفة، كشف نسبه إلى الشام. ((3
 .12/131 ،(1957العربية، مطبعة الترقي،)دمشق: 

الكتاني، محمد بن جعفر، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، مكتبة الكليات األزهرية، ( (4
 .2/978، كشف الظنونخليفة، ؛ 100(، 1995القاهرة: )

هيحارة: قديمة من حواري الجمالية في القاهرة االن. (5)  
http://almogaz.com/news/politics/2013/11/22/1197618 

وس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، الزر كلي،خير الدين، اإلعالم قام( (6
 .131/ 12، كحالة، معجم المؤلفين، 150/ 7،)ب: ت(، 3ط

 100؛ الكتاني، الرسالة ،3/153الزر كلي، اإلعالم، (7)
 .100الكتاني، الرسالة، (8)
، 1520 -1512السلطان سليم االول  للمزيد انظر: العدول، جاسم محمد حسن، الدولة العثمانية ابان حكم (9)

(؛ الهستياني، طارق احمد شيخو، الدولة العثمانية والمشرق 2004اطروحة دكتوراه، كلية التربية )جامعة الموصل: 
م، رسالة ماجستير، كلية التربية،)جامعة الموصل: 1566-1520العربي في عهد السلطان سليمان القانوني 

 . 217،231،عوامل النهوض وأسباب السقوط الدولة العثمانية ،د(؛ الصالبي، علي محمد محم2008

http://almogaz.com/news/politics/2013/11/22/1197618
http://almogaz.com/news/politics/2013/11/22/1197618
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 :ثانيا: حياته وعلمه
حلو المنطق مهيب النظر كثير الصيام والقيام عزبًا، وصف االمام الشامي بكونه 

أنه إذا قدم  "في ذيله على طبقاته (2)الشعراني بعبد الوهااد عن كما نقل ابن العمو (1)
ذا مات أحد من طلبة العلم وخلف أوالدًا قاصرين، عليه الضيف يعلق القدر ويطبخ له، وا 

وله وظائف، يذهب إلى القاضي ويقرر فيها ويباشرها ويعطي معلومها لأليتام حتى 
راه ينام الليل إال قليال وكان مترفعًا بنفسه بت عنده الليالي فما كنت أ يصلحوا للمباشرة، 

، يعف نفسه عن معن االختالط باألمراء والوالة، وأعوانهم، يرفض قبول مال من أحده
 (3). "األكل من طعامهم

مضى وقتًا من حياته في بالد أبذل اإلمام الشامي جهودًا في طلب العلم فقد 
ثم رحل إلى مصر واخذ من علمائها  الشام حيث ولد فيها وأخذ العلم من بعض شيوخها،

الزمه كثيرًا،  الذيالسيوطي و في طلب العلم والتعلم على يديه جالل الدين  وكان رفيقه
وعرف بتنوع مؤلفاته في  أيضا، لمائهاوسمع من عالمكرمة إلى مكة االمام الشامي  ورحل

 (4)فنون شتى.
 ثالثا: شيوخه:

 منهم:يوخ في بالد الشام ومصر ومكة و تلقى اإلمام الشامي العلم عن عدد من الش
 (5)ـ أحمد بن محمد بن علي الرملي الدمشقي الشافعي.1
 (6) هـ(.923ـ عالء الدين الصيرفي )ت 2
 
 

                                                 

، علي بن عبد العزيز، دراسة تحليلية لكتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن الراجحي (1)
 .1ص //:www.almeshkat.nethttp.1/4يوسفبنعلي بي يوسف الدمشقيالصالحي،الجزءالرابع، )ب:ت(،

 م( عبد الوهاب بن احمد بن علي بن محمد بن موسى الشعراني، فقيه ومحدث1565هـ/ 973الشعراني، )ت (2) 
 .218/ 6؛ كحالة، معجم المؤلفين، 374-372/ 8، شذرات الذهب،صوفي. ابن العماد الحنبلي

 .250/ 8ابن العماد الحنبلي،  شذرات الذهب،  ((3
 .1/4دراسة، ، الراجحي( (4
 .7/122، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب( (5
 .91/ 7ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ( (6

http://www.almeshkat.net/
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(1)هـ(.923 -836ـ إبراهيم بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن شريف المقدسي الشافعي )3

 (2)ه(.928- 841)قاضي عجلونتقي الدين بن  أبو بكر بن عبد اهلل بن عبد الرحمن،ـ 4
 (3)ـ محمد بن عيسى العجمي الحنفي. 5
 (4)ـ عبد العزيز بن عمر بن فهد المكي. 6
 (5)هـ(. 926 -826ـ  زكريا بن محمد األنصاري)7
 (6) ه(. 922 - 831)القلقشندي. إبراهيم بن العالمة أبي الفتوح 8
 (7).ـ عبد الرحيم بن محمد األوجاقي المصري الشافعي9

 (8) ه(. 947 - 860)ـ محمد بن محمد بن محمد الدلجى الشافعي10
 (9)ـ شاهين بن عبداهلل الخلوتي المصري.11
 (10)ـ عمر بن عبداهلل الخلوتي المصري. 12
 (11)ه(. 923 - 851)ـ أحمد بن محمد القسطالني13

 يذه:رابعا: تالم
ب العلم كان فان من تلقى عليه العلم من طالعلى الرغم من شهرة اإلمام الشامي 

 عددهم قليال منهم:

                                                 

المدينة ، )1، طمكتبة العلوم والحكم، األدنروي،أحمد بن محمد،طبقات المفسرين، سليمان بن صالح الخزي( (1
 .346(،1997 :المنورة

 .66/  2الزر كلي، األعالم، ؛  39/ 8ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،  ((2
 .1/5، دراسة،الراجحي( (3
 .1/4،5، دراسة،الراجحي( (4
 .4/182، معجم المؤلفين، ؛ كحالة2/26الزر كلي، األعالم، ( (5
 .62-1/61، معجم المؤلفين، كحالة( (6
، http://www.almeshkat.net، موقع شبكة مشكاة اإلسالمية،السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع(7(
 .1/5، دراسة،الراجحي؛53/ 7
 .7/56 الزر كلي، األعالم، ((8
 .1/5 ، دراسة،الراجحي( (9

 .1/5 ، دراسة،الراجحي( (10
 .1/232 الزر كلي، األعالم،( (11

http://www.almeshkat.net/
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 (1)(.ه 917تـ محمد بن محمد بن أحمد الفيشي المالكي1
 (2)ـ محمد الكلبي. 2
 (3)هـ(. 911أجل تالميذه )ت يعد من. عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي و 3

 : خامسا: مؤلفاته
لوم من المؤلفات في علقد أثرى اإلمام الشامي المكتبة اإلسالمية بذخائر ونفائس 

 ومنها:القران الكريم والسنة النبوية المطهرة وسير الصحابة االجالء وعلوم اللغة العربية 
 ـ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. ويعرف بالسيرة الشامية.  1
 ـ عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان. 2
 ـ مطلع النور في فضل الطور وقمع المعتدي الكفور. 3
 حاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف. ـ اإلت 4
 ـ عين اإلصابة في معرفة الصحابة. 5
 ـ الجامع الوجيز الخادم للغات القرآن العزيز. 6
 ـ مرشد السالك إلى ألفية ابن مالك. 7
 ـ تفصيل االستفادة في بيان كلمتي الشهادة.  8
 ـ إتحاف الراغب الواعي في ترجمة األوزاعي. 9

 اهر النفائس في تحبير كتاب العرائس. ـ الجو 10
ـ الفضل المبين في الصبر عند فقد البنات والبنين أو النكت المهمات في الكالم على 11

 األبناء والبنات. 
 ـ الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة. 12
 ـ الفتح الرحماني في شرح أبيات الجرجاني. 13
 ـ شرح األجرومية. 14
 ب بخالصة األعاريب. ـ إتحاف األري15

                                                 

 . 7/59(، األعالم، 972؛ وعند الزر كلي، ذكر وفاته سنة )11/186كحالة، معجم المؤلفين، ( (1
 .1/5 ، دراسة،الراجحي( (2
 .3/301الزر كلي، األعالم،( (3
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 ز األمرين. اـ وجوب فتح همزة إن وكسرها وجو 16
 ـ الفصل الفائق في معراج خير الخالئق.17
 . رفع القدر ومجمع الفتوة في شرح الصدر وخاتم النبوة.18
 . كشف اللبس في رد الشمس.19
 . مختصره المسمى باآليات البينات.20
 . النكت على األلفية.21
 (1)اهرة في معراج سيد أهل الدنيا واآلخرة.. اآليات الب22

 :سادسا: وفاته
أن الشامي كانت وفاته يوم االثنين الرابع  (3)والكتاني،(2)،الحنبلي ذكر ابن العماد

 (4)هـ في مكان سكنه بمصر بالبرقوقية بصحراء القاهرة. 942عشر من شهر شعبان عام 
 المبحث الثاني

 وطريقته في عرض الروياتول مصادر المؤلف في سرايا وبعوث الرس
تنوعت مصادر الشامي في كتابه الذي ضم مختلف المؤلفات التي تناولت سيرة 

من مبداء خلقه وأعالم نبوته وشمائله وأفعاله وأحواله وكل ما يتعلق بسيرته الرسول 
، وأعطت لسيرته ميزة عظيمة جمعت كل ما ذكر عن إلى أن توفاه اهلل تعالى

القران الكريم وكتب التفسير والسنة النبوية الشريفة وكتب المسانيد وكتب  فيالرسول
، المغازي والسير وكتب التاريخ والطبقات وغيرها مما له عالقة بسيرة الرسول 

ولكثرتها ارتأينا ان نذكر اسم المؤلف الذي ورد ذكره مع إشارة إلى الصفحات التي جاءت 
 ر.في الجزء السادس ومن هذه المصاد

 

                                                 

البغدادي، إسماعيل باشا، هدية العارفين أسماء المؤلفين واثأر المصنفين، دار إحياء التراث العربي،)بيروت: ( (1
 .6-5/ 1، دراسة، حيالراج؛ 131/ 12كحالة، معجم المؤلفين،  ؛7/155؛ الزركلي، االعالم، 448/ 4(، 1951

 .250/ 7،شذرات ( (2
 .1063/ 1 فهرس الفهارس، ((3
 .39/ 1، سبل الهدى، شاميأل( (4
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 أوال: القران الكريم:
نستطيع القول ان كل المؤلفات في السيرة كان اعتمادها األول على القران الكريم 
لما جاء فيه من معلومات قيمة ودقيقة ال يأتيها الباطل فهي موثقة من رب العزة أوال، 

سب اآليات القرآنية حالشامي أورد قد وكذلك لما له أهمية في نفوس المسلمين ثانيا، ف
 (1)نزولها وبين أسباب النزول.

 ثانيا: كتب التفسير:
 (3)( مرات. 3ذكر )  (2) م(.922هـ/ 310، عبداهلل بن محمد)ت البغويتفسير -1

 (5) مرات(. 8ذكر ) (4)هـ/(327، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي )تأبي حاتمتفسير -2
 ثالثا: كتب السنة النبوية:

 (7)مرات( 3ذكر)  (6) م(795هـ/ 179مالك بن انس االصبحي )ت موطا  -1
 (9)مرات(5ذكر )  (8) (م 849/  ه235، عبداهلل بن محمد)ت أبي شيبةمصنف  -2

 
 
 
 
 

                                                 

 .243، 233، 230، 190، 179، 145، 118، 47،49، 46/ 6ألشامي، سبل الهدى، ( (1
رنؤوط، الذهبي،محمد بن احمد،سيراعالم النبالء،حقق نصوصه وخرج احاديثه، مامون الصاغرجي، وشعيب اال (2)

؛ ابن كثير،اسماعيل بن عمر، البداية والتهاية، مكتبة 457 -440/ 14مؤسسة الرسالة، )بيروت: ب:ت(، 
 .215/ 2؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 163،164/ 11(، 1977،)بيروت: 2المعارف، ط

 .234، 64، 39/ 6( الشامي، سبل الهدى، (3
 .269 -13/251( الذهبي، سير،(4
 .233،234،234، 193، 190، 190، 129، 77/ 6امي، سبل الهدى، ( الش(5
 .213-1/207؛تذكرة،72 -48/ 8( الذهبي، سير، (6
 .157، 118، 9/ 6( الشامي،سبل الهدى، (7
، 66/ 10، احمد بن علي، تاريخ بغداد اومدينة السالم،دار الكتاب العربي،)بيروت: ب:ت(الخطيب البغدادي،( (8
 .315/  10؛ ابن كثير، البداية، 433، 432/  2؛ تذكرة، 11/122؛ الذهبي، سير، 71
 .246، 234، 233، 7، 6/5( الشامي، سبل الهدى،(9
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 . (2)(32ذكر )( 1) هـ/(241بن حنبل، احمد)تالمسند ال -3
 (4)مرة(53ذكر )( 3) م(869هـ/ 256البخاري، محمد بن إسماعيل )ت صحيح  -4
 (6)مرة(34ذكر ) (5) م(874هـ/261مسلم بن الحجاج القشيري)تصحيح  -5
 (8)ذكر )مرة واحدة( (7) م(886هـ/ 273، محمد بن يزيد القز ويني)ابن ماجةسنن  -6
 (10)مرة(13ذكر )  (9) م(892هـ/ 279، محمد بن عيسى ) ت الترمذيسنن  -7
 (12)مرة(17ذكر )  (11) م(895هـ/ 282، سليمان بن األشعث)أبو داؤدسنن  -8
 (14)ذكر )مرتين(  (13)(907هـ/294زي )ابن الحجاج المرو محمد بن نصر مسند  -9

 
                                                 

؛ الذهبي، سير، 355، 354/  7(، 1238ابن سعد، محمد، الطبقات الكبير، صححه: ادوارد سخو، )ليدن: ( (1
177- 359. 
، 147، 145، 137، 115، 92، 61، 16،27،60، 9، 6، 5،5، 5، 3/ 6( الشامي، سبل الهدى،(2

151،151 ،152 ،156 ،168 ،185،170 ،185 ،187 ،190 ،192 ،200 ،201 ،235 ،236 ،241. 
 .557-555/ 2؛ الذهبي، تذكرة، 43-4/ 2( الخطيب البغدادي، تاريخ، (3
، 71، 60، 60، 59، 57، 57،  49، 48، 48، 48، 46، 45، 40،43، 6/29( الشامي، سبل الهدى،(4

104 ،105 ،105 ،105 ،105 ،105 ،109 ،115 ،115 ،117 ،117 ،118 ،119 ،119 ،128 ،144 ،
149 ،152 ،153 ،154 ،156 ،158 ،171 ،176 ،177 ،180 ،180 ،181 ،193 ،193 ،193 ،

193،193 ،200 ،203 ،229 ،233 ،235، 
 .145 -144 /2، الذهب؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات 590-588/ 2( االذهبي، تذكرة، (5
، 151، 151، 119، 119، 119، 116، 116، 115، 92، 71، 29، 7، 6/6،6( الشامي، سبل الهدى،(6

171 ،171 ،176 ،177 ،181 ،187، 
 .637-636/ 2؛ تذكرة، 281 -277 -13( الذهبي، سير، (7
 6/9( الشامي، سبل الهدى،(8
 .67-66/ 11؛ ابن كثير، البداية، 277ة-270/ 13( الذهبي، سير، (9

 .235، 235، 235، 233، 190، 157، 154، 147، 7، 7، 6، 5، 4، /6( الشامي، سبل الهدى،(10
 .593 -591/ 2؛ تذكرة، 221-203/ 13( االذهبي/ سير، (11
، 157، 156، 151، 149، 137، 118،128، 84، 40، 36،  7، 6،7، 4 /6( الشامي، سبل الهدى،(12
170 ،187 ،192. 
؛ ابن العماد 653 – 2/650؛ تذكرة،14/33؛ الذهبي، سير،318 – 315/  3 ،تاريخ ( الخطيب البغدادي،(13

 .217 - 2/216، الذهب الحنبلي، شذرات
 .6/3،3( الشامي، سبل الهدى،(14
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 (2)مرة(12ذكر )  (1) م(915هـ/ 303، احمد بن علي )ت النسائي،سنن  -10
 (4)ذكر )مرتين( (3)م(919 هـ/307)ت احمد بن علي أبو يعلى، مسند  -11
ذكر )مرة  (5) م(938هـ/ 327، محمد بن جعفر)تلخرائطيمكارم االخالق ل -12

 (6)واحدة(
 (8)مرات(3ذكر ) (7) م( 965ه / 354 )تابن حبان البستي صحيح -13
  (9) م(970هـ/ 360، سليمان بن احمد اللخمي)طبرانيالتاريخ الكبير واالوسط لل -14

 (10)مرة( 24ذكر )
ذكر (11) (م 995ه /  385 )ت، عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهينالمسند ال -15

 (12)مرات(3)
  (13) م(1014هـ/ 405)ت محمد بن عبداهلل الحاكمالمستدرك على الصحيحين ل -16

 (14)مرة( 15ذكر )
                                                 

 .701-698/ 2؛ تذكرة، 135-125/ 14( الذهبي، سير، (1
 .235، 233، 201، 201، 200، 192، 154، 153، 145، 119، 16، 6/9( الشامي، سبل الهدى،(2
 .130/ 11؛ ابن كثير، البداية،708-707/ 2؛ تذكرة، 14/174الذهبي، سير، ( (3
 ,5، 6/4( الشامي، سبل الهدى،(4
 .190/  11؛ابن كثير، البداية، 140 -139/ 2الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،( (5
 .6/190( الشامي، سبل الهدى،(6
/ 2(، 1961، )فيسبان: 2اعتناء: هلموت ريتر، فرانز شتايتر، ط ( الصفدي، خليل بن ايبك، الوافي بالوفيات،(7

 . 259/ 11، ابن كثير، البداية، 317-318
 .175، 171، 165، 145، 119، 118، 117، 11، 6/4،14( الشامي، سبل الهدى،(8
 .270/ 11؛ ابن كثير، البداية، 130-119/ 16( الذهبي، سير، (9

، 171، 168، 168، 151، 150، 116، 115، 92، 92، 18، 17، 5، 6/5،5( الشامي، سبل الهدى،(10
190 ،190،201 ،206 ،208 ،233 ،233 ،234 ،243 ،247. 
؛ اليافعي، عبداهلل بن اسعد، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة 268 -11/265الخطيب البغدادي، تاريخ،( (11

، ابن كثير، 426/  2(، 1970،)بيروت: 2ت، طما يعتبر من حوادث الزمان، منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعا
 .317 -11/316البداية،
 .215، 64، 6/42( الشامي، سبل الهدى،(12
 .177-162/ 17؛ الذهبي، سير، 281 -280/ 4( ابن خلكان، وفيات، (13
، 215، 202، 180، 168، 157، 153، 152، 151، 84،  71، 39، 29، 6/3( الشامي، سبل الهدى،(14
216 ،233. 
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 18ذكر ) (1) م(1038هـ/ 430ألصفهاني، احمد بن عبداهلل )ت دالئل النبوة ل -17
 (2)مرة(

مرات في 3و رةم 37ذكر ) (3) م(1065هـ/ 458احمد بن الحسين )تالبيهقي، سنن  -18
 (4)(الدالئل

 (5) م(1374هـ/ 676، محيي الدين بن شرف )ت لنوويل تهذيب االسماء واللغات -19
 (6)مرات(7)ذكر 

ذكر  (7) م(1287هـ/ 686، محمد بن احمد القسطالني)ت لقطبالمورد ل -20
 . (8)(6)مرات

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

؛ ألسبكي، عبد الوهاب بن علي، طبقات 45/ 12؛ابن كثير، البداية، 76-75/ 1ابن خلكان، وفيات،  ((1
 .11-7/ 3، )بيروت: ب:ت(،2الشافعية الكبرى، دار المعرفة،ط

 .234، 222، 213، 190، 128، 36،36، 6/19( الشامي، سبل الهدى،(2
 .1133-1132/ 1؛ الذهبي، تذكرة، 59-57/ 1( ابن خلكان، وفيات/ (3
، 112، 85، 71، 60، 60، 60، 60، 60، 58، 57، 57، 39، 36،36، 6/11( الشامي، سبل الهدى،(4

115 ،115 ،123 ،133 ،145 ،149 ،153 ،135 ،135 ،156 ،158 ،158 ،158 ،170 ،171 ،172 ،
190 ،196 ،220 ،220 ،222 ،223 ،226 ،234 ،235. 
؛ السيوطي، عبد الرحمن بن ابي بكر، طبقات الحفاظ، 167/ 5 ،ت؛ السبكي، طبقا250/ 4( الذهبي، تذكرة، (5

 . 1/106(، 1987، )القاهرة: 5تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم،دار المعارف، ط
 .194، 180، 172، 172، 119، 48، 6/9( الشامي، سبل الهدى،(6
،)بغداد: 1احياء التراث االسالمي،ط( االسنوي،عبدالرحيم بن الحسن،طبقات الشافعية،تحقيق:عبداللهالجبوري، دار (7

 . 397/ 5، الذهب ؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات327و326/ 2(، 1970
 .208، 176، 84، 32، 19، 6/11( الشامي، سبل الهدى،(8
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 : كتب المغازي والسير:رابعا
 (2)مرة(33) ذكر (1) م(758هـ/ 141)ت موسى بن عقبةمغازي  -1
 (4)ذكر )مرة واحدة( (3) م(760هـ/ 143سليمان بن طرخان التميمي)ت  مغازي -2
 (6)مرة(133ذكر ) (5) م(768هـ/ 151، محمد بن يسار)ت بن إسحاق السيرة النبوية أل -3
 (7) م( 804ه/  188، إبراهيم بن محمد بن الحارث )ألبي إسحق الفزاري ة النبويةالسير  -4

 (8)ذكر )مرة واحدة(
 (10)ذكر )مرة واحدة( (9)م(814هـ/199)ت س بن بكيرنو السيرة البن اسحاق برواية ي -5

 

                                                 

؛ ابن حجر العسقالني، تهذيب التهذيب، دائرة المعارف النظامية حيدر اباد الدكن، 148/ 1(الذهبي، تذكرة، (1
 .360/ 10هـ(، 1325، )الهند: 1ط
، 60، 58، 57،57، 44،44، 42، 42، 40، 39،39، 36،36،37، 25، 6/11( الشامي، سبل الهدى،(2
61 ،77 ،83 ،83 ،85 ،102 ،104 ،105 ،106،117 ،147 ،148 ،151،151 ،153 ،155،155 ،

156 ،167. 
 .212/  1ب، ؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذه18/  7 ؛294/ 5( ابن سعد، الطبقات، (3
 .6/88( الشامي، سبل الهدى،(4
، 5( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، تحقبق: محمد ابو الفضل ابراهيم، دار المعارف، ط(5

 .222-219/ 1؛ الخطيب البغدادي، تاريخ، 415/ 3(، 1987)القاهرة: 
، 41، 41، 40، 39، 39، 32، 32، 27، 26، 25، 23، 16، 15، 11، 11، 3 /6( الشامي، سبل الهدى،(6
42 ،42 ،43 ،45 ،45 ،45 ،46 ،52 ،57 ،57 ،58 ،59 ،59 ،61 ،61 ،61 ،63 ،64 ،65 ،71 ،71 ،
83 ،83 ،83 ،83 ،84 ،84 ،85 ،88 ،88 ،88 ،93 ،93 ،94 ،96 ،100 ،102 ،104 ،111 ،115 ،

117 ،117 ،124 ،124 ،133 ،136،137 ،137 ،137 ،140 ،141 ،145،145 ،147،147،147 ،
148 ،148 ،149 ،149 ،149 ،150،150،150،150 ،152 ،154 ،155 ،156 ،157،157 ،162 ،
163 ،167،167 ،169 ،170،170 ،172،172 ،172،172، 176 ،185 ،186 ،191 ،192 ،192 ،
192 ،193 ،196،196،196 ،197 ،200 ،201،201 ،202 ،203 ،203،203 ،206 ،207 ،

207،207 ،208،208،208 ،211 ،216 ،220 ،222 ،226 ،234 ،236. 
 .117؛ االسنوي، طبقات، 151/  1ابن حجر، تهذيب،  ( (7
 .6/12( الشامي، سبل الهدى،(8
، ميزان االعتدال في نقد الرجال، تحقيق: 326/  1؛ الذهبي، تذكرة، 193/  4ابن حجرالعسقالني، تهذيب، ( (9

 .477/  4(،  1963،)القاهرة: 3، طعلي محمد البجاوي، دار احياء الكتب العربية
 .6/232( الشامي، سبل الهدى،(10
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 (2)مرة( 137ذكر) (1) م(822هـ/ 207)ت عمرلواقدي، محمد بن مغازي ا -6
 28ذكر ) (3) م(833هـ/ 218، عبد الملك بن هشام)ت بن هشامالسيرة النبوية ال -7

 (4)مرة(
 (6)مرة( 19ذكر )  (5) م(847هـ/ 233، محمد)ت بن عائدالمغازي ال -8
 (8)مرات( 8ذكر ) (7) م( 859ه /  245ثوبان بن إبراهيم)، بن الكلبياالصنام ال -9

ذكر)مرة  (9) م(1064هـ/ 456بن حزم، علي بن احمد)تالسير ال جوامع -10
 (10).واحدة(

 

                                                 

 .21-3/ 3؛ الخطيب البغدادي، تاريخ، 7/77( ابن سعد، الطبقات، (1
، 42، 41، 39، 39،39، 36، 36،36، 32ن 25، 23، 15، 13، 11، 11، 3/ 6( الشامي، سبل الهدى،(2
43 ،43،43 ،43 ،44 ،45 ،57،57 ،59،59،61 ،62 ،62،62 ،65 ،71،71،74 ،77،81 ،81  ،

79،83،83،83،83،83 ،84،84 ،84 ،85،85 ،87 ،88 ،89،93 ،97 ،99،99 ،100 ،102 ،104104 ،
105 ،111،115،115،115 ،116،116،116 ،117 ،117 ،130 ،131 ،132 ،137 ،138 ،140،141 ،
142 ،143،143 ،144 ،144 ،146 ،147،147،147 ،148 ،148 ،151 ،151 ،152،152 ،167 ،

169،170 ،171 ،176،176،176 ،177،177 ،178،178 ،185،185،185 ،187،187،187 ،190 ،
190 ،192 ،196 ،196،196 ،198 ،202 ،202 ،206 ،208 ،212 ،213 ،213 ،214 ،215،215 ،
216 ،220 ،221 ،221 ،222 ،226 ،238 ،250 ،251. 
 .1979ط 45/ 2ات الذهب، ؛ ابن العماد الحنبلي، شذر 10/429( الذهبي، سير، (3
، 123، 104، 96، 96، 84،84، 72، 64، 61،61، 58،58، 42، 41، 6/32،32( الشامي، سبل الهدى،(4

145 ،148 ،149 ،154 ،175 ،200 ،202 ،206 ،206،206 ،208،208. 
 .2/82، الذهب؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات 312/ 10( ابن كثير، البداية، (5
، 151، 151، 111، 100، 78،99، 77، 71، 61، 26،26، 17، 13، 11، 6/7هدى،( الشامي، سبل ال(6

155 ،156 ،206 ،207. 
، ابن 287/  19الحموي، ياقوت بن عبداهلل، معجم االدباء، دار احياء التراث العربي،)بيروت: ب:ت(،  ((7

 .84، 82/  6خلكان، وفيات،
 .195، 194، 155، 154، 106، 106، 77، 63/ 6( الشامي، سبل الهدى،(8
(، 1966، )القاهرة: 2( ألحميدي، محمد بن فتوح، جذوة المقتبس في ذكر والة االندلس، الدار المصرية، ط(9

 .211-184/ 18؛ الذهبي، سير، 308
 .6/170( الشامي، سبل الهدى،(10
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 (1) م(1071هـ/ 463بن عبد البر، يوسف )تالدرر في اختصار المغازي والسير ال -11
 (2)مرات( 8ذكر )

 6ذكر) (3) م(1185هـ/ 581، عبد الرحمن بن عبداهلل)ت لسهيليالروض االنف ل -12
 (4)مرات(

لكالعي، سليمان بن ل الخلفاء والثالثة اهلل رسول ازيمغ من ماتضمنهاالكتفاء ب -13
 (6)ذكر )مرة واحدة(  (5) م(1236هـ/634موسى  )

 6ذكر)(7) م(1305هـ/ 705،عبد المؤمن بن خلف)تلدمياطيالسيرة النبوية ل -14
 (8)مرات(

 (10)ذكر )مرة واحدة(  (9) م(1360هـ/ 762، بن قليج)تمغلطايمختصر السيرة ل -15
عبد الرحيم بن  بو الفضل العراقيأل  منظومة في السيرة النبوية نظم الدرر الُسّنية -16

 .(12)مرات(6ذكر )  (11)م(1403ه/ 806)ت الحسين بن عبد الرحمن
 
 
 
 

                                                 

 .163-153/ 18؛ سير، 306/ 3؛  الذهبي، تذكرة، 334( ألحميدي، جذوة، (1
 .107، 63، 63، 59، 45، 25، 11، 6/3هدى،( الشامي، سبل ال(2
 .1350 -1348/ 4؛ الذهبي، تذكرة، 144-143/ 3( ابن خلكان، وفيات، (3
 .158، 102، 66، 65، 47، 6/31( الشامي، سبل الهدى،(4
 .164/ 5، الذهب ؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات1419-1417/ 4( الذهبي، تذكرة، (5
 .6/23( الشامي، سبل الهدى،(6
 .40/ 14؛ ابن كثير، البداية، 1479-1477( الذهبي، تذكرة، (7
 .106، 105، 65، 46، 29، 6/11( الشامي، سبل الهدى،(8
 .534( السيوطي، طبقات، (9

 .6/106( الشامي، سبل الهدى،(10
ابن قاضي شهبة،ابو بكر بن احمد بن محمد، طبقات الشافعية، تحقيق: عبد العليم خان، عالم الكتب، ( (11
بن حجر العسقالني، االصابة في تميز الصحابة، تحقيق:عادل أحمد ؛ 33-29(، 1986)بيروت: ،1ط

 .3/344؛ الزر كلي، االعالم، 806/ 1تب العلمية،)بيروت: ب:ت(، عبدالموجود واخرون، دار الك
 .178،195، 84 ،3، 3 ،6/3( الشامي، سبل الهدى،(12
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 : كتب التاريخ والطبقاتخامسا
 (2)مرة( 101ذكر ) (1) م(844هـ/ 230، محمد)ابن سعدطبقات  -1
 (4)مرات( 8ذكر ) ( 3) م(854هـ/ 240، خليفة)ت ابن خياطتاريخ  -2
 (6)مرة( 17ذكر )  (5) م(922هـ/ 310بن جرير)، محمد الطبريتاريخ  -3
 (8)مرات( 6ذكر ) (7) م(795هـ/ 279، احمد بن يحيى)ت لبالذريفتوح البلدان ل -4
 (10)ذكر )مرتين( ( 9) م(1070هـ/ 463، احمد بن علي)ت بن الخطيبتاريخ بغداد ال -5
 5ذكر) (11) م(1175هـ/ 571، علي بن الحسن)ت بن عساكرتاريخ دمشق ال -6

 (12)مرات(
 

                                                 

 .351/ 4خلكان، وفيات، ؛ ابن 322-321/ 5( الخطيب البغدادي، تاريخ، (1
، 42، 39، 39، 32، 32، 29، 28، 27، 25، 23، 19، 17،17، 6/11،11،11( الشامي، سبل الهدى،(2
42 ،42 ،63 ،88 ،88 ،92 ،92 ،97 ،99 ،100 ،102 ،104،104،104،104 ،105 ،117 ،117 ،

119 ،124 ،124 ،130 ،131 ،132 ،133 ،133 ،134 ،136 ،137 ،137 ،137 ،140،140 ،149 ،
150 ،150 ،155،155،155 ،158 ،167 ،170 ،172،172،172،172 ،176 ،176 ،179 ،179 ،
190 ،192 ،192،192 ،193،193 ،196،196،196،196 ،197 ،198 ،200 ،200 ،201 ،206 ،
208 ،208 ،210 ،212 ،214 ،215 ،216 ،216 ،218 ،218 ،219 ،232 ،234 ،236 ،238 ،231 ،
250 ،251،251. 
 .161-160/ 3، تهذيب، العسقالني؛ ابن حجر 436/ 2؛ الذهبي، تذكرة، 2/15ابن خلكان، وفيات االعيان، ( (3
 .195، 194، 155، 154، 106، 106، 77، 6/63( الشامي، سبل الهدى،(4
/ 1/ 1؛ ابن خلكان، وفيات، 96 -94/ 18؛ الحموي، معجم، 165 -162/ 2( الخطيب البغدادي، تاريخ، (5

577-578. 
، 193، 192، 190،190،190، 155، 115،115،115، 100، 84، 63/ 6( الشامي، سبل الهدى،(6

233،233 ،234،234،234. 
 .66-65/ 11؛ ابن كثير، البداية، 163 -162/ 13( الذهبي، سير، (7
 .196، 168، 155، 93، 84، 6/71( الشامي، سبل الهدى،(8
 .1140-1135/ 3؛ تذكرة، 297-270/ 18( الذهبي، سير، (9

 .48، 4/  6( الشامي، سبل الهدى،(10
 .274-273/ 4؛ ألسبكي، طبقات،1031-1328/ 4( الذهبي، تذكرة، (11
 202، 172، 21، 6، 6/3( الشامي، سبل الهدى،(12
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 (2)مرات( 6ذكر )( 1) م(1232هـ/ 630ابن األثير، علي بن محمد )ت الكامل  -7
 (4)مرات( 8ذكر ) ( 3) م(1372هـ/ 774ابن كثير، إسماعيل بن عمر)ت البداية  -8
 : كتب اللغة:دساسا
 (5) م(1003هـ/ 393)تإسماعيل بن حماد أبو نصر الفارابي،لجواهريالصحاح ل .1

 (6)رات(م 6ذكر)
 (8)ذكر )مرة واحدة(  (7) م(1004هـ/ 395، احمد)ت بن فارسمقاييس اللغة ال .2

 : طريقته في عرض الروايات:سابعا
 يتمثل في: (9)األسلوب الذي اتبعه الشامي في عرضه لروايات الجزء السادس إن

ويبين اآليات القرآنية إذا كان في الرواية أية قرآنية يذكرها في موضعها الذي نزلت فيه  -
 أسباب النزول ويفسر ما جاء فيها.

األحاديث النبوية الشريفة، عند ذكر الحديث يسند الحديث إلى أكثر من راوي ليعزز  -
 ذلك، ويبين إذا كان الحديث متصل أو مرسل أو منقطع.

اإلشارة الى المصادر، يشير إلى المصادر ويذكر اسم الكتاب والمؤلف، أو يشير إلى  -
ماذكره في مقدمته، وبين طريقة ذكر المؤلف سواء كانت كنية أم اسم أم المؤلف فقط وهو 

ذا كان مشهور اسمه الصريح.    نسب وا 
عرض الروايات، يكمن في ذكر الخبر ثم يذكر الروايات التي قيلت فيه وبين االختالف  -

في تلك الروايات وبين قول الراوي وعلى ماذا استند في قوله وما يقصد في ذكر هذه 

                                                 

 .137/ 5، الذهب؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات 1400-1399/ 4( الذهبي، تذكرة، (1
 .241، 172 ،171، 166، 106، 6/4( الشامي، سبل الهدى،(2
، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، حققه: محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، العسقالني( ابن حجر (3
 . 232، 231/ 6، الذهب ؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات400-399(، 1966،)القاهرة: 2ط
 .178، 159، 156، 155، 152، 138، 133، 6/3( الشامي، سبل الهدى،(4
؛ الفيروز ابادي، محمد بن يعقوب، البلغة في تراجم ائمة النحو واللغة، تحقيق: محمد 253/ 1( الحموي، معجم، (5

 .30/ 7؛ الزركلي، االعالم، 10(، 1407،)الكويت: 1المصري، جمعة احياء التراث االسالمي، ط
 .214، 198، 172،172، 157، 6/90( الشامي، سبل الهدى،(6
 .120- 118/  1ت، ابن خلكان، وفيا( (7
 .6/157( الشامي، سبل الهدى،(8
 لم نشر الى الصفحات الن ذكرت سابقا.( (9
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لومة ويسند إلى الكتاب الذي يعده اصح الروايات بعد ان يناقش ويفند اآلراء وينتهي المع
 إلى الخبر األخير محاوال الى الدقة في الرواية. 

دره استيعابا يدل على معرفة تامة بقيمة كل مصدر من هذه ااستوعب الشامي جميع مص -
ن الكتب المصادر، ووفق في استخدامها واستخالص المعلومات واألخبار م

المتخصصة، فيورد الخبر من المصدر األول ثم يبين قول أصحاب السير والمغازي ثم 
أصحاب الحديث وأصحاب الطبقات وكتب التاريخ وغير ذلك من الكتب التي تحدثت 

 عن السيرة. 
يعرض السرايا والبعوث وفق التسلسل التاريخي وتتابعها الزمني التي حدثت فيه ويحرص  -

 في الرواية ويعرض اقوال اهل العلم فيها. على ذكر الخالف
طريقته في النقل في بعض االحيان ينقل النص كامال ثم يبين صحيح الخبر بعد  -

االنتهاء من النص ويعلق عليه وفي البعض االخر ينقل النص بتصرف وايضا يعلق 
 على الخبر ويبين االراء التي ذكرت عن الخبر. 

إلى الرأي الذي يراه األكثر صوابا وصحة في الروايات  قناعتهيرجح بين الروايات ويسند  -
 الواضح. أيهأشارة إلى ر  يبعد استعراض بعض ماقيل في الرواية. ويقول )قلت( وه

يعطي تنبيهات عن الخبر وبين الحكمة ويشرح غريب األلفاظ ويبين معاني الكلمات  -
 ويعرف األماكن والشخصيات ويذكر الفوائد المتعلقة بالرواية.

شهد الشامي باالبيات الشعرية وبما يناسب الخبر فيذكر اإلشعار في مواضعها التي است -
 .قيلت فيها

ومن االمثلة على ذلك اخترنا شعر خبيب بن عدي )رض(حين بلغه ان القوم قد جمعوا 
 ه. 3لصلبه في يوم الرجيع سنة 

 قبائلهم واستجمعوا كل مجمع لقد جمع االحزاب حولي والبوا
 علي الني في وثاق بمضيع لعداوة جاهدوكلهم مبدي ا

 وقربت من جذع طويل ممنع وقد جمعوا ابنائهم ونسائهم
 وقد هملت عيناي من غير مجزع وقد خيروني الكفر والموت دونه
 ولكن حذاري جحم نار ملفع وما بي حذار الموت اني لميت
 وما ارصد االحزاب لي عند مصرعي الى اهلل اشكو غربتي ثم كربتي
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 فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطعمي ذا العرش صبرني على مايراد بيف
 يبارك على اوصال شلو ممزع وذلك في ذات االله وان يشا
 على اي جنب كان في اهلل مصرعي لعمرك ما اسي اذا مت مسلما

 (1)وال جزعا اني الى اهلل مرجعي.  فلست بمبد للعدو تخشعا
 الخاتمة:

في أواخر القرن العاشر الهجري الذي كتب في السيرة يعد اإلمام الشامي من مؤل
النبوية الشريفة وتعد سيرته خاتمة السير المطولة في ذلك القرن، وهي تحتوي على منهجية 
قائمة على الشمولية واالتساع لكثرة المصادر المتعددة والمتنوعة، فجمع كل ما كتب عن 

، وتناول السيرة بصورة تشد القارئ الهجريحتى القرن الثامن  السيرة من القرن االول الهجري
جده في غيرها من السير نمن المعلومات واالضافات ما لم  نارغم كثرتها، ورأي اءتهاالى قر 

بما قدمه من جهد كبير سواء في كتابته للسيرة او في المصادر التي رجع اليها  حتى التعجب
هذه السيرة النبوية  ىالبد ان تلق الذ كم من الوقت استغرق في تاليفها، ر الىلكثرتها، ولم يش

الماضي والحاضر. ولوان التفاوت حاصل بين المؤلفين  الباحثين والدارسين في واهتمامعناية 
بحسب قدراتهم  وتخصصاتهم العلمية. لذا اقتصر البحث على مصادر الجزء السادس لنبين 

 (2) للقارئ تنوعها.
 
 
 
 
 
 

                                                 

؛ ونرى تقديم وتاخير في ابيات الشعر وتغيير في بعض الكلمات اختلف عن ابن 6/45( الشامي، سبل الهدى،(1
، 1مطبعة المعارف، طهشام، فمثال:لعمرك ما اسي، هي )فواهلل، ما ارجو(، عبد الملك، السيرة النبوية، 

 .476(، 2004)بيروت:
هـ والمسماة عيون األثر في 734مطلوب، ناطق صالح، دراسة في السيرة النبوية البن سيد الناس المتوفى سنة ( (2

 .198، 1982(، لسنة 15فنون المغازي والشمائل والسير، مجلة آداب الرافدين، العدد )
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The Prophetic (PBUH) Detachments and Delegations in 

Mohammad bin Yousif Al-Shami's Book "Subulul-Huda 

wal-Rashad fii Sirat Khayril Ibad", Died in 

942A.H./1536A.D. 

Lect. Dr. Hanaa Salim 

Abstract 

 The study of the Prophet Sira (PBUH) is a civilized and 

faithful necessity. The proof for this is West comes to study 

nations history so as to show their merits and defects. The 

prophet Sira is characterized by, in comparison with other 

Siras, close scrutiny of what is ascribed to the Prophet 

(PBUH)and its writing has not been based on subjective 

judgment, malice or ill-intentions except some rarely writings 

by orientalists and their followers. 

   

 


