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 إسهام عروة بن الزبري يف تدوين السرية النبوية

 –قراءة يف أهمية مؤرخ إسالمي رائد  -

 حممد جنمان ياسني عباسم.م.

3/1/2018 تأريخ القبول:   2/10/2017 تأريخ التقديم:  
  -المقدمة :  

قت تعد مدرسة المدينة المنورة في تدوين التاريخ اإلسالمي ، الينبوع األول الذي تدف       
تؤشر الجذر األول   منه مياه المعرفة التاريخية الصافية في حقل التاريخ اإلسالمي ، وهي

والتأسيس والتأصيل في هذا األمر ، فضاًل عن كونها المرتكز األساس في تطور التدوين 
لى هذا فإن مدرسة المدينة المنورة تؤشر بجالء ساطع  التاريخي في الفترات الالحقة ، وا 

نتقل بالمسلمين والعرب من االل اإلسالم الجامع الموحد الذي بتاريخها من خوعي األمة 
 94التجزئة والتشظي إلى التوحيد الشامل في كافة مفاصل الحياة ، ولعل عروة بن الزبير 

العناية بالتاريخ اإلسالمي م ، خير من يمثل مدرسة المدينة المنورة في بواكير  712هـ / 
ألول الهجري الذي يمثل فترة وضع األسس ورسم الخطوط لبناء نطلقت في القرن ااالتي 

 المجتمع العربي اإلسالمي وتكوين الحضارة العربية اإلسالمية . 

أدرك عروة بن الزبير ، أن الجماعات الداخلة في اإلسالم ، كي تصير أمة ، 
جراءات  –سنة  –البد لها من مثال ونموذج  وأن هذا المثال قد وجد في شخصية وا 

كي تكون قدوة  ()، ولذا ال مناص من معرفة أفعال وأقوال الرسول  ()الرسول محمد 
تحاكى ونموذجًا يعتمد عليه ، ولذا ركز على جمع األخبار والروايات الخاصة بحياة 

، األمر الذي يشير إلى أنه يؤمن بأن التاريخ اإلسالمي األول ، يقترن  ()الرسول 
وتشير الرسائل التي تتعلق بفترة الرسالة والتي كتبت  ()رسول بالتوثيق والتسجيل لحياة ال

أجوبة عن أسئلة وجهها إليه األمويون ، ووصل إلينا بعضها في تاريخ الطبري ، وهي من 
أقدم النصوص التاريخية  ، إلى أنها دقيقة ومن أوثق الروايات التاريخية المعنية بعصر 

                                                 

 نينوى/ معهد إعداد المعلمين . 



 م.م.حممد جنمان ياسني عباس      –قراءة يف أهمية مؤرخ إسالمي رائد  - لنبويةإسهام عروة بن الزبري يف تدوين السرية ا 

 620 

دثين في رواياته ًا ثقة ، نهج طريقة واسلوب المحالرسالة ، وان عروة بن الزبير كان محدث
لى هذا كان  جتماعية وقربه من األحداث نسبيًا ، وأخذه عداده العلمي وقيمته االستا، وا 

علمه من مصادره القديمة األولى ، عائشة ) رضي اهلل عنها ( مثاًل ، من العوامل التي 
ذا أضفنا إلى ذلك واقعيته عززت الثقة وبثت الطمأنينة بشأن مروياته التاريخية  ، وا 

وأسلوبه الصافي السلس البعيد عن التهويل والمبالغة ، وتركيزه على فكرة التواصل 
التاريخي في روياته ، أدركنا القيمة العلمية العالية المنجزة في التدوين التاريخي في القرن 

 األول الهجري . 

ذا كان عروة بن الزبير ، قد ركز على المغازي وق دم تفصيالت غنية وخصبة وا 
تتوفر على الحياد والموضوعية ، فإنه قد تناول بعض أحداث فترة الراشدين ، وقد فصل 
في أخبار الردة متبعًا طريقته ذاتها في تدوين المغازي ، وكل هذا يشعر بضرورة معرفة 

 السيرة ودورها في بناء األمة .

اريخ اإلسالمي وبين العناية بحياة ثمة عالقة وطيدة وراسخة بين نشأة أصول الت      
بوصفه الهادي والمكون لألمة ، ذلك أن حياته تؤشر الفعل العظيم الذي  ()الرسول 

جعل األمة تنتقل من واقع الشعوب والقبائل إلى الوحدة الجامعة ، ومن هنا برز االهتمام 
نهما في امور ستنارة بهما ، أو االنطالق مقتداء وااللال ()بأقوال وأفعال الرسول 

الشريعة والعقيدة والتنظيمات اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية ، وكل ما يمس حياة 
وغزوات أصحابه ، مبعث المسلمين في شؤونهم الخاصة والعامة ، فضاًل عن أن مغازي 

 ()عتزاز المسلمين ، وال شك أن اإلسهام في مغازي الرسول اهتمام وفخر و اومصدر 
جراء رتقاء بالمنزلة االجتماعية للمسلم نت سببًا قويًا في االرساته والقرب منه ، كاته وممااوا 

، فضاًل عن كونها عاماًل يحدد األسبقية في اإلسالم ويقرر العطاء للمسلمين الذين أدرجوا 
 .  (1)في الديوان 

                                                 

 2الدوري ، عبد العزيز : نشأة علم التاريخ عند العـرب ، لبنـان ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ،  ط  (1)
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رتبطت بالعناية بالحديث اقد  –بالمغازي  –بتداء أن عناية مدرسة المدينة اويالحظ 
عتنوا العناية بالمغازي ، إال أنهم نشغلوا بااالمحدثين األوائل راسته ، وعلى الرغم من أن ود

في مختلف المفاصل الحيوية ، ولم يقتصروا على دراسة  ()بدراسة حياة الرسول 
التشريع لوحده ، ويتضح أثر االسناد في أعمال المحدثين والذي أثمر فيما بعد ظهور 

 نظرة نقدية للرواة . 

 ()طلقت على الروايات المبكرة التي تناولت حياة وأفعال وأقوال الرسول محمد ا
نما شملت األوضاع ا سم )) المغازي (( والحق أنها لم تقتصر على المغازي ، وا 

والتطورات العامة في عصر الرسالة ، وقد إضطلع بهذه المهمة الجليلة العديد من بعض 
 أبناء كبار الصحابة . 

م ( يعد  712 -هـ  94ـفقيه والمحدث البارز عروة بن الزبير ) ت : والحق أن ال
في هذا المجال ، بحيث  –السبق  –المؤسس األول في العناية بالمغازي ، وله الريادة 

 .  (1)يحق القول أنه أول من كتب في المغازي وألف كتابًا فيها 

جمع وتـحقيق  إن كتـاب عـروة بن الزبـير في المغازي قـد وصلنا مـن خـالل
مروياته المبثـوثة في العـديد مـن المـصادر التاريخية ، وقد إضطلع بهذا العـمل العلمي 

م ، فجاء عمله ليكشف لنا عن  1981الرصين الدكتـور محـمد مصطفى األعظمي عام 
لى هذا فقد وقفنا أمام بعض مروياته في  (2)القيمة العلمية التاريخية لمرويات عروة  وا 

                                                 

بـار الموفقيـات ، تحقيـق : سـامي مكـي العـاني ، م ( : األخ869هــ  /  256الزبير بن بكـار ) ت :    (1)
 902؛ السـخاوي ، شـمس الـدين محمـد بـن عبـداهلل ) ت : 332م ، ص1972بغداد ، مطبعة العاني ، 

م ، 1930 -هـــ 1349م ( : االعــالن بــالتوبيخ لمــن ذم أهــل التــاريخ ، دمشــق ، القدســي ، 1496هـــ / 
ـــداهلل )ت :  99ص  م ( : كشـــف الظنـــون عـــن 1656هــــ / 1067؛ خليفـــة حـــاجي ، مصـــطفى بـــن عب

 2أسامي الكتب والفنون ، عني بتصحيحه وطبعه : محمد شرف الدين بالتقايا ورفعت بيلكة الكليسـي ، 
 . 1747/ ص  2مج ، اسطنبول ، تركيا ، وكالة المعارف ، ) د . ت ( ، مج 

 ، روايــة ابــي االســود م ( : مغــازي رســول اهلل 712هـــ /  94ينظــر كتــاب : عــروة بــن الزبيــر ) ت :   (2)
عنه ، جمع وتحقيق : محمـد مصـطفى االعظمـي ، الريـاض ، مكتـب التربيـة العربـي لـدول الخلـيج ، ط 

  م . 1981،  1
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بن سيد الناس ابن إسحاق والواقدي والطبري ، و ا، كالتي أوردها مؤرخون الحقون  المغازي
بن كثير ، وتشكل هذه المرويات المقتبسة عن عروة أقدم المرويات التي بين أيدينا ا، و 

مور الخاصة بحياة ، وقد تطرق فيها إلى كثير من اال حتى األن ، عن تاريخ المغازي
،  ()وبعض الغزوات ، واألحوال الحياتية للرسول  كبدايات الوحي ، ()الرسول 

وعمومًا فإن عروة ال يسهب في إيراد المعارك في هذه المغازي، فضاًل عن أن بعض 
 .  (1)مروياته المدونة ، كانت تمثل أجوبة على أسئلة موجهة إليه من ِقبل الدولة االموية 

، ويالحظ أنه يستند إلى  عتمد عروة على اإلسناد بما ينسجم ومرحلته التاريخيةا
نتباه إلى أنه يروي قصة من مويين ، مع االالحديث في بعض مروياته المكتوبة أجوبة لأل

يذكر  ()دون أن يسند أحيانًا ، ولكنه في تناوله للوقائع الحاسمة في تاريخ الرسول 
ه ، االسناد ويهتم به ، ولعل قربه من عصر الرسالة وعدم بروز شروط االسناد في عصر 

 إذ لم تكن موجودة بعد األمر الذي يفسر لنا مرونته في هذا المجال . 

بتعاد عن بالحيوية والبساطة والسالسة واال سلوب عروة بن الزبير ،اويتسم 
الحشو واإلنشاء ، وهو يمتلك فهمًا ، واقعيًا ومباشرًا لألحداث من دون أن تعوزه الصراحة 

لى هذا فهو يتحاشى المبالغات وت خلو مروياته من اإلسرائيليات ، وهو أمر بليغ ودقيق ، وا 
سالمياً  ، قد  ()يرتبط برؤيته العقلية لحياة الرسول  وال شك أن اصوله الرفيعة عروبيًا وا 

أتاحت له أن يضع اليد على معلومات تاريخية ثرية وخصبة مستقاة من المصادر 
دة عائشة ) رضي اهلل عنها ( وعن والينابيع األولى ، سيما مروياته عن أم المؤمنين السي

ذا كان يشير الى َايات قرَانية اعن أسرته َال الزبير ، فضاًل  متالكه بعض الوثائق ، وا 
كما أنه  (2)تتصل بالحوادث ، فإنما ليحقق العالقة بين الحدث التاريخي وأسباب النزول 

                                                 

م ( : تــاريخ الرســل والملــوك ، تحقيــق : دوغويــه ، 922هـــ /  310الطبــري ، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر ) ت : (1)
    .   1634، ص  1284، ص 1180/ص1م ، ج1901 –م 1879ج ، ليدن ، مطبعة بريل ، 15

م ( : فتــوا البلــدان ، تحريــر : دوغويــه ، ليــدن ، 892هـــ /  279الــبالذري ، أحمــد بــن يحيــى بــن جــابر ) ت :    (2)
؛ وأنســاب األشــراف ، حققــه وقــدم لــه : الــدكتور ســهيل زكــار والــدكتور ريــاض  79م ، ص  1866مطبعــة بريــل ، 

م ، 1996،  1، مكتــب البحــوث والدراســات ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر ، ط  ج ، بيــروت ، لبنــان13زركلــي ، 
 . 1888، ص1181ص -1180/ ص1؛ الطبري : المصدر نفسه ، ج 443، ص442/ ص 9ج
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الشعر جزء من وهو أمر يؤشر أن  (1)كان يستعين بالشعر في بعض الوقائع واألحداث 
 عنايته بوصفه عاماًل مؤثرًا في تكوين الثقافة العربية . 

نصبت عنايته على ابل ولم يقف عروة عند المغازي في تدوينه التاريخي ، 
أحداث تاريخية مهمة في عصر الخالفة الراشدة ، اذ قدم مروياته في الردة ، وعن 

هتمام المبكر بأحداث الالذي يشير الى ااألمر  (2)القادسية فـي العراق واليرموك في الشام 
 .  (3)األمة 

إلى أن مرويات عروة بن الزبير قد وردت في أماكن متناثرة  (4)ذهب الدوري 
ومبعثرة من مصادرنا التاريخية ، وهي قليلة عمومًا ، وال تتيح لنا رسم صورة كاملة 

ال يمكننا من الحصول  لمروياته ، فضاًل عن إنها لم تصلنا في كتاب مدون ، األمر الذي
نتظمت فيه رواياته إن وجد ، وهذا اعن مغازيه ، أو عن الهيكل الذي  على فكرة واضحة

الرأي سليم عندما تم اإلفصاا عنه في حينه إبان الستينات ، إال أنه ال يصمد أمام ظهور 
م والتي أظهرت لنا بجالء  1981محققة من ِقبل األعظمي عام  ()مغازي رسول اهلل 

لتي تتيح لنا رسم الهيكل إمكانية تكوين فكرة واضحة عن المغازي التي دونها عروة ، وا
نضمت فيه مدرسة المدينة المنورة أول مدرسة في حقل المعرفة التاريخية المعنية االذي 

بدراسة المغازي وهي تستمد أصولها من إسهام عروة بن الزبير والزهري وقد كان لعروة 
 .  السبق في هذا األمر

وعروة من وجوه وأشراف قومه قريش ، والده الزبير بن العوام ، وأمه أسماء بنت 
أبي بكر ) رضي اهلل عنها ( وخالته ام المؤمنين عائشة ) رضي اهلل عنها ( وجدته 

، وزوجته أم يحيى  خديجة بنت خويلد ، ومن إخوته عبداهلل بن الزبير ومصعب بن الزبير
خت مروان ، وكان يفخر ويعتز بنسبه من جهة األب واألم بنة الحكم بن أبي العاص أا

                                                 

   .  2348/ ص1؛ الطبري : المصدر نفسه ، ج 242/ ص9البالذري : أنساب االشراف ، ج (1)
   .   1242، ص 1199ص  -1185/ ص 1الطبري : المصدر نفسه ، ج (2)
   .  20الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب ، ص  (3)
  .  21المرجع نفسه ، ص  (4)
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أنه تزوج عدة نساء شريفات فضاًل عن أم ولد ، وال شك أن هذه  (2)ويذكر البالذري  (1)
 البيئة قد أثرت في تكوينه وفي مروياته . 

م ،  643هـ /  23ختالف في والدته ، إال أن أرجح الروايات أنه ولد سنة اوثمة 
هـ ، كان ثالث عشرة سنوات ، ويرسخ ذلك 36عمره في وقعة الجمل سنة يعزز ذلك أن 

 .  (3)قوله عن نفسه إنه أعيد وأبعد عن المشاركة لصغر سنه 

هـ و 58نتقل إلى مصر ليقيم فيها سبع سنين بين او عاش عروة في المدينة ، 
وسيع ومن ثم قام بزيارات عدة إلى دمشق ، وهذا من عوامل ت (4)هـ  وفيها تزوج 65

خبرته ومداركه ، لم يكن عروة منغمسًا وال معنيًا بأمور السياسة كما فعل والده الزبير 
) وأخواه عبداهلل ومصعب ، إذ كان قد كرس نفسه للعلم والمعرفة والزهد في متاع )

الدنيا ، وهذا ما جاء عنه في قوله :  )) أمنيتي الزهد في الدنيا والفوز في ااَلخرة وأن 
والحق أنه أفلح في أن يكون ممن يؤخذ ويروى ويدون  (5)يروى عنهم العلم (( أكون ممن 

                                                 

م ( : البيــــان والتبيــــين ، تحقيــــق : 868هـــــ /  255الجــــاحظ ، أبــــو عثمــــان عمــــرو بــــن بحــــر ) ت :   (1)
/ 1م ، ج1950 –م 1948عبدالســــالم محمــــد هــــارون ، القــــاهرة ، لجنــــة التــــأليف والترجمــــة والنشــــر ، 

؛ الذهبي ، شمس الـدين أبـو عبـداهلل  452،ص434/ ص9؛ البالذري : أنساب األشراف ، ج 180ص
م ( : تـــراجم رجـــال روى محمـــد بــن إســـحاق رئـــيس المغـــازي 1347هـــ /  748محمــد بـــن احمـــد ) ت : 

  .   40م ، ص1890عنهم ، نشر : إوغست فيشر ، ليدن ، مطبعة بريل ، 
   .  444/ ص 9نفسه ، جالبالذري : المصدر  (2)
م ( : الطبقـات 844هــ /  230بن سعد ، أبو عبداهلل محمـد بـن منيـع بـن سـعد كاتـب الواقـدي ) ت : ا (3)

؛ إبـــن حجـــر العســـقالني ، أبـــو  184ص -183/ ص7م ، ج1957الكبـــرى ، بيـــروت ، دار صـــادر ، 
ج ، حيــدر 12ب ، م ( : تهــذيب التهــذي1448هـــ /  852الفضــل شــهاب الــدين احمــد بــن علــي ) ت : 

    .  184ص -183/ ص7م ، ج1907 -هـ 1325الدكن ، الهند ، دائرة المعارف النظامية ،  -َاباد 
هــورفنتس ، يوســف : المغــازي االول ومؤلفوهــا ، ترجمــة : حســين نصــار ، القــاهرة ، مطبعــة البــابي   (4)

  .  13م ، ص1949الحلبي واوالده ، 
م ( : وفيات االعيان وأنباء ابنـاء 1282هـ /  681بن محمد ) ت : ابن خلكان ، شمس الدين احمد   (5)

م ، 1988هــ / 1299ج ، القـاهرة ، مطبعـة بـوالق ، 2الزمان ، ويليه فوات الوفيـات للصـالا الكتبـي ، 
  . 421/ ص2ج
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العلم عنه ، ولعل شهادة ابنه هشام عنه ، تشير بجالء ووضوا إلى تدينه العميق ، إذ 
 .  (1)قال عن أبيه : كان يصوم الدهر كله إال يوم الفطر ويوم النحر ، ومات وهو صائم 

رفة في قول ولده هشام : أحرق أبي يوم الحرة ويتضح تعطش عروة للعلم والمع
كتب فقه كانت له ، فكان يقول بعد ذلك ألن تكون عندي أحب من أن يكون لي مثل 

وهذا األمر يشكل خسارة علمية كبيرة ، فلو لم تحرق هذه الكتب ، لكنا قد  (2)أهلي ومالي 
 وقفنا على إسهام عروة بشكل أوسع . 

بنفسه عن الفتن ،  ىوب ومشاكل السياسة وأن ينأب الحر ستطاع عروة أن يتجنا
فقد عرف بالصالا وتحاشي السـياسة ، وعلى الرغم مـن معارضته لسـياسـة الـدولة االمـوية 

 .  (3)رتأى أن يعـتزل أهل الجـور والظالمـين اه إال أنـ

كرس عروة حياته للعلم درسًا وتدريسًا ، وقيد ودّون الحديث والعلم الديني ، 
نت مروياته رصينة ، سليمة ، أمينة ، حيث أخذ علمه عن كبار الصحابة من الرجال وكا

سامة () والنساء ، فقد روى عن أم المؤمنين عائشة ) رضي اهلل عنها ( وابن عمر  ، وا 
وقد عد من  (4)بن زيد ، وعبداهلل بن عمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وعبداهلل بن عباس 

وأعجب به تلميذه الفقيه العالم  (5)السبعة ومن أعالم محدثيها فقهاء المدينة المنورة 
وقد أدرك عروة قيمة العلم  (6)المحدث الزهري فقال عنه : كان عروة بحرًا ال يدركه الدالء 

جتماعية رفيعة تعوضه عن خسائر ابروا وعقل اإلنسان ويمنحه قيمة  الذي يرتقي
ن كنتم صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار قوم السياسة فأوصى بنيه : تعلموا العلم فإنكم إ

                                                 

  .  134/ ص5ابن سعد : الطبقات الكبرى ، ج  (1)
  .  133/ ص5المصدر نفسه ، ج  (2)
  . 135/ ص5، جالمصدر نفسه   (3)
  .  133/ ص5المصدر نفسه ، ج  (4)
  .  55الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب ، ص  (5)
؛ أبــو الفــرج االصــفهاني ، علــي بــن 46ص -45وص 134/ ص5ابــن ســعد : المصــدر الســابق ، ج  (6)

 –م 1927ج ، القـــاهرة ، دار الكتـــب المصـــرية ، 24م ( : األغـــاني ، 966هــــ / 356الحســـين ) ت : 
  .  93، ص 89/ ص8م ، ج1974
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وهذه الرؤية تفصح عن ان العلم هو األبقى واألرفع وأن اإلنسان يسمو به عن  (1)أخرين 
 إدراك ومكاسب السياسة الزائلة . 

ويشير أكثر من مصدر تاريخي إلى صلة عروة بالدولة االموية ، فقد كان يرتبط 
في المدينة في مرحلة الَصبا ، وقد جمعه معه مسجد  بعالقة ومعرفة بعبد الملك بن مروان

المدينة المنورة ، فضاًل عن وفادته عليه في دمشق بعد مصرع أخيه عبداهلل بن الزبير ، 
وكانت له وفادة على الوليد بن عبد الملك ، ولعله كان يواجه بعض المتاعب مع 

ن كانت الدولة االم مور خاصة عن عصر اه عن وية تحترم وتقدر علمه وتسألالشاميين وا 
الرسالة ، وكان يجيب عن أسئلتها برسائل تضم مروياته ونقلها الطبري ، وتعد من أقدم 
المرويات التاريخية وأدقها وأكثرها ثـقة ، مع اإلشارة إلى أن الحذر والتوجس والحيطة ، 

 .  (2)كانت تحكم عالقته بالدولة االموية 

لى الخطوب والرزايا والمكاره ، وقد تمثل عرف عروة بن الزبير بعفته وصبره ع
بشعر معن بن أوس وردده عندما قطعت رجل عروة ورفض أن يشرب خمرًا لتخفيف ااَللم 
عنه ألنه لم يشأ أن يستعين بحرام اهلل ما يرجو فيه العافية ، إذ هلل وكبر وهم يقطعون 

 رجله ، وأنشد : 

 

 

 

 

 

                                                 

    .  14، هامش  55الدوري : المرجع السابق ، ص (1)
ــــرج األصــــفهاني : المصــــدر الســــابق ، ج  (2) ــــو الف / 16، ج147/ ص9، ج 123، ص  118/ ص4أب

   . 421ص – 420/ ص2؛ ابن خلكان : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، ج 45ص – 44ص
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 ملْتني نحَو فاحشٍة ِرْجليلَعمُرك ما أهويُت كفي لريَبٍة ... وال حَ 
 وال قادني سمعي وال َبصري لها ... وال دلَّني ِديني عليها وال عقلي
 (1)وَأعلُم أني لم ُتصْبني ُمصيبٌة ... مَن الدهر إال قد أصابت فتًى قبلي 

بن سافر معه اوهنالك دليل أخر على صبره ورضاه بقدر اهلل تعالى ، فقد كان له 
سم الناس ، فرفسته دابة فخر صريعًا ، ولم يتطير عروة إذ قال : لقد إلى الشام ، وكان أو 

ن بتليت لقد عافيت اكنت  لقينا من سفرنا نصبًا ، اللهم إن كنت أخذت ، لقد أعطيت ، وا 
بتعد عن أدران السياسة ، وويالتها في أواخر اعتزل الناس ، و اويتضح أن عروة ، قد  (2)

ن : كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أيامه ، فقد قال عبداهلل بن الحس
بعد العشاء االخرة ،  ()يجلس كل ليلة هو وعروة بن الزبير في مؤخر مسجد رسول اهلل 

فكنت أجلس معهما فتحدثنا ليلة ، فذكر جور من جار من بني امية والمقام معهم وهم ال 
: يا علي ، فقال عروة لعلي  يستطيعون تغيير ذلك ، ثم ذكر ما يخافان من عقوبة اهلل لهم

عتزل أهل الجور ، واهلل يعلم منه سخطه ألعمالهم ، فإن كان منهم على ميل ثم امن 
أصابتهم عقوبة اهلل رجي له أن يسلم مما أصابهم ، وقال : فخرج عروة فسكن العقيق ، 

لعروة : وأورد هشام بن عروة أن الناس قد قالوا  (3)قال عبداهلل وخرجت أنا فنزلت سويقة 

                                                 

م ( : حليــــة األوليــــاء ، القــــاهرة ، 1038هـــــ / 430: أحمــــد بــــن عبــــداهلل ) ت :  أبــــو نعــــيم األصــــفهاني(1)
؛ سبط ابن الجوزي ، شمس الدين أبو المظفر يوسف بن  180/ ص2م ، ج1932مؤسسة الخانجي ، 

ج ، تحقيــق 23م ( : مــر ة الزمــان فــي تــواريخ األعيــان ، 1256 -هـــ 654ِقْزُأوعلــي بــن عبــد اهلل ) ت : 
ل جـزء تفصـيل أسـماء محققيـهم : محمـد بركـات، كامـل محمـد الخـراط، عمـار ريحـاوي، وتعليق: ]بأول ك

محمد رضوان عرقسوسي، أنور طالـب، فـادي المغربـي، رضـوان مـامو، محمـد معتـز كـريم الـدين، زاهـر 
هــ  1434،  1سوريا ، دار الرسالة العالمية ، ط  –إسحاق، محمد أنس الخن، إبراهيم الزيبق ، دمشق 

هــ / 764؛ الصفدي ، صـالا الـدين خليـل بـن أيبـك بـن عبـد اهلل ) ت :  34/ ص  4ج م ، 2013 -
، تحقيـــق : أحمـــد األرنـــاؤوط وتركـــي مصـــطفى ، بيـــروت ، دار  29م ( : الـــوافي بالوفيـــات ، ج1362

   .   362/ ص 19م ، ج2000 -هـ 1420إحياء التراث ، 
حجـر العسـقالني : تهـذيب التهـذيب  ؛ ابـن 443ص  – 442/ ص9البالذري : أنسـاب األشـراف ، ج (2)

   .  183/ ص7، ج
   .  135/ ص5ابن سعد : الطبقات الكبرى ، ج (3)
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فأجابهم عروة : اني رأيت مساجدهم الهية وأسواقهم الغية ،  ()جفوت مسجد رسول اهلل 
 .  (1)والفاحشة في فجاجهم عالية ، فكان فيما هنالك عماهم فيه عافية 

 (3)وهو ابن سبع وستين  (2)هـ في أمواله بناحية الفرع 94وقد توفاه اهلل عام 
جتمع في الحجر ا إذرد مايعزز علم عروة بذلك وكان عروة كأنه خلق للعلم حيث و 

مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبداهلل بن الزبير وعبداهلل بن عمر ، فقالوا : تمنوا ، 
فقال عبداهلل بن الزبير : أما أنا فأتمنى الخالفة ، وقال عروة : أما أنا فأتمنى أن يؤخذ 

العراق ، والجمع بين عائشة بنت طلحة عني العلم ، وقال مصعب : أما أنا فأتمنى إمرة 
: أما أنا فأتمنى المغفرة ، قال : فنالوا  ()وسكينة بنت الحسين ، وقال عبداهلل بن عمر 

ستمد أصوله اقلنا من قبل أن علم عروة ، قد  ،(4)كلهم ما تمنوا ، ولعل ابن عمر غفر له 
بن حجر اوالحق أن  بيات ، وذكرنا بعضهم ،من الكثيرين من كبار الصحابة والصحا

قد قدم قائمة دقيقة بأسماء مشايخ عروة ، اذ قال : روى عن أبيه الزبير  (5)العسقالني 
وأخيه عبداهلل ، وامه اسماء بنت أبي بكر ، وخالته عائشة وابن عمر وابن عباس وابي 
سامة بن زيد وأبي أيوب األنصاري ، وابن حمي د هريرة وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وا 

الساعدي وعبداهلل بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص ومعاوية بن ابي سفيان 
والمسور بن مخرمة وعمر بن ابي سلمة وعبداهلل بن رفعة وحكيم بن حزام وقيس بن سعد 
بن عبادة وزيد بن الصلت وأم هانئ بنت أبي طالب وزينب بنت سلمة وخلق أخرين ، 

 علمية . األمر الذي يشير إلى صفاء مناهله ال
                                                 

   .   180/ ص2أبو نعيم األصفهاني : حلية األولياء ، ج (1)
  .  443/ ص9؛ البالذري : أنساب األشراف ، ج 44عروة بن الزبير : مغازي رسول اهلل ، ص  (2)
م ( : 1247هــ / 645بن أبي بكر بن عبـد اهلل بـن موسـى األنصـاري ) ت : بعـد  التِّلمساني ، محمد  (3)

الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة ، نقحها وعلق عليها: د محمد التونجي، األستاذ بجامعة حلـب 
 303/ ص  2م ، ج 1983 -هــ  1403،  1، الرياض ، دار الرفـاعي للنشـر والطباعـة والتوزيـع ، ط

.  
/ ص  2؛ التِّلمســاني ،: المصــدر نفســه ، ج 176/ ص6نعــيم االصــفهاني ، حليــة األوليــاء ، جأبــو   (4)

304.   
  .   181ص  – 180/ ص7تهذيب التهذيب ، ج  (5)
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تالمذة عروة الذين رووا عنه فقال : روى عنه بنوه :  (1)كما ذكر إبن حجر العسقالني 
بنه عمر بن عبداهلل بن عروة ، وروى عنه ابن اى وعثمان وهشام ومحمد وعبداهلل و يحي

كذلك الزهري وصفوان بن سليم وأبو سلمة بن عبدالرحمن ، وعلي بن زيد بن جدعان 
وأبو األسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل بن يتيم عروة ، وحبيب وسليمان بن يسار ، 

مواله ، وزميل مواله ، وابو بردة بن أبي موسى ، وعبيداهلل بن عبداهلل بن عقبة ، وتميم بن 
سلمة السلمي ، وسعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف ، وسعيد بن خالد بن عمرو 

بن محمد بن عمر بن حزم ، وأبو الزناد ، وابن وصالح بن كيسان ، وعبداهلل بن أبي بكر 
أبي مليكة ، وعبداهلل بن بنار بن مكرم األسلمي ، وعبداهلل البهي ، وعراك بن مالك ، 
وعطاء بن أبي رباا ، وعمر بن عبدالعزيز ، وعمرو بن دينار ، ومحمد بن ابراهيم 

ن ، وهذا يشير إلى التميمي ، ومحمد بن المنكدر ، ويحيى بن أبي كثير ، وخلق كثيرو 
 تأثيره الكبير في الرواية وتطور المعرفة في أمور الشريعة والتاريخ وعلوم عصره . 

كما  (2)وصف عروة بن الزبير بأنه كان ثقة كثير الحديث فقيهًا عاليًا مأمونًا ثبتًا 
كان عروة يتمتع بذائقة علمية عالية  (3)وصف بأنه من أفاضل أهل المدينة وعقالئهم 

هفة ، وشغف بالعلم واألحاديث واألخبار منذ يفاعته ، وقد روى عن أم المؤمنين ومر 
عائشة ) رضي اهلل عنها ( الكثير من األحاديث ، وجاء أن عائشة ) رضي اهلل عنها ( 
قالت له : يابني أنه يبلغني إنك تكتب عني الحديث ثم تعود فتكتبه ، فقلت لها ) القول 

، ثم أعود فأسمعه على غيره ، فقالت : هل تسمع في  يء: اسمعه منك على شلعروة ( 
مما يؤشر حسه النقدي وتدقيقه ،  (4)المعنى خالفًا ؟ قلت : ال ، قالت : ال بأس بذلك 

                                                 

   .  182/ ص 7المصدر نفسه :  ج (1)
؛ التلمساني : الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشـرة  133/ ص5ابن سعد : الطبقات الكبرى ، ج  (2)

  .  303/ ص2، ج
   .  185ص  – 184/ ص7ابن حجر العسقالني : المصدر السابق ، ج (3)
م ( : الكفايـة ، الهنـد 1070هــ /  463الخطيب البغدادي ، أبو بكر أحمد بن علي بـن ثابـت ) ت :   (4)

  .  205م ، ص1938هـ  / 1357، حيدر َاباد ، 
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ويظهر أنه جمع كمية كبيرة من الكتب ، وأحرق إما بعضها أو كلها ، تحت مؤثرات شتى 
 .  (1)، وكان يتألم بعد ذلك على ما فعل 

حسب األبواب الفقهية ويتألف الناس على حديثه ويعتمد التدريس وكان يدرس 
واإلمالء واالستذكار مع طالبه فيستعرض الكتاب ويحث طالبه على المعارضة بعد 

، والجدير بالذكر أنه أحب الشعر ونظم فيه مقطعات ، بيد أنها التقع ضمن  (2)الكتابة 
وال تسطع بالحكمة ورجاحة الرأي وسعة عيون الشعر ، ويتمتع بمقدرة بالغية كبيرة وله أق

في تدوين المغازي فهو تسم منهج عروة بالرصانة والتنوع ا، و (3)األفق والورع العميق 
ستعانته قلياًل بالشعر مثلما ا، فضاًل عن (4)يات القرَانية في ذكره لغزوة بدر يستشهد باآل

و رثاء ورقة بن نوفل لزيد فعل في روايته عن غزوة مؤتة ، وعمرة القضاء ، وفتح مكة ، أ
لى هذا كان يولي أهمية كبيرة لألنساب ، مع مالحظة ذكره (5)بن عمرو بن نفيل  ، وا 

لألسانيد غالبًا ، وغياب االسناد أحيانًا وفي الحالتين تتمتع مروياته باألمانة والثقة 
رة والموضوعية ، ويتضح أن عروة بن الزبير أول من جمع روايات عدة في كتابة السي

 .  (6)وبين أسانيدها ، ثم خرج متونها ليؤلف منها حادثة متكاملة 

لعروة بن الزبير في التدوين التاريخي ، تأثيرًا  ()لقد أثرت مغازي رسول اهلل 
بليغًا وكانت قد أرست أصول المغازي ومنحت مدرسة المدينة السبق في هذا األمر ، فقد 

ته ، ومنهم ابن شهاب الزهري ، وموسى بن عقبة تأثر كل من جاء بعد عروة بكتابه وكتابا

                                                 

   .  48عروة بن الزبير : مغازي رسول اهلل ، ص  (1)
  .  49ص  – 48المصدر نفسه ، ص  (2)
  .  52ص  – 51نفسه ، ص المصدر  (3)
ـــن الحســـين ) ت :   (4) ـــوة ومعرفـــة أحـــوال 1065هــــ / 458البيهقـــي ، أبـــو بكـــر احمـــد ب م ( : دالئـــل النب

هـ 1389صاحب الشريعة ، تحقيق : عبدالرحمن بن محمد عثمان ، المدينة المنورة ، المكتبة السلفية ، 
   . 393ص – 372/ ص2، جم 1969/ 

م ( : مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ، القــاهرة ، 1406هـــ / 807الهيثمــي ، علــي بــن أبــي بكــر ) ت :  (5)
   . 201ص – 157/ ص6م ، ينظر : ج1933هـ / 1352مكتبة القدسي ، 

   . 86عروة بن الزبير : مغازي رسول اهلل ، ص (6)
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، ولكل منهما شهرة في هذا الميدان ، والذي يهمنا في هذا المكان هو صلة مغازي موسى 
بن عقبة برواية أبي األسود لمغازي عروة ، لقد أثنى الباحثون والمحدثون كثيرًا على 

كثيرة في كتب السيرة قتباسات من مغازي موسى لنقول واالمغازي موسى بن عقبة ، وا
بن كثير س أو البداية والنهاية البن سيد النابن عبد البر أو عيون األثر الكالدرر ال

قتباسات الكثيرة والطويلة من ، وعندما نراجع في هذه الكتب اال ومجمع الزوائد للهيثمي
تمد عاناد عند الزهري ، والزهري نفسه مغازي موسى بن عقبة ، نجد غالبًا ما يقف اإلس

عتمادًا يكاد يكون كليًا على عروة ، األمر الذي يشير إلى أن األصول بدأت من عروة ، ا
مغازي عروة برواية أبي وهي تتفق في مغازي موسى بن عقبة عندما نقارنها بما جاء في 

ال يرد في فقرة أو فقرتين تفاقًا يقترب أن يكون حرفيًا وهذا االتفاق في النصوص ا، األسود
لتقاء الى في عشرات الصفحات ، فضاًل عن أو صفحة أو صفحتين بل يسطع ويتج

، وهما خرون ، فهما يلتقيانا أورده عروة خالفًا لما ذكره اآلتفاق موسى بن عقبة مع ماو 
 .  (1)يتفقان مع بعضهما ، بينما يخالفان ما قاله غيرهما من رواة السيرة 

لعروة بن الزبير ، التي جمعت وحققت وقدم  ()زي رسول اهلل إن نصوص مغا
لها من قبل األعظمي ، توقفنا أمام النظرة الشمولية لعروة في التدوين التاريخي وترسيخ 
لى هذا فهي تراعي الزمن وتولي عناية للمكان ، وتقدم لنا  أصول الكتابة في المغازي ، وا 

عروة المغازي بذكر بدء الوحي ، وذكر صالة على وفق تسلسل تاريخي رصين ، اذ يبدأ 
قومه وغيرهم إلى االسالم ، لينتقل إلى  ()في بداية بعثه ، ودعاء الرسول  ()النبي 

الهجرة األولى إلى الحبشة ، وعودة بعض المهاجرين من الحبشة وفتنة تلك الغرانيق العلى 
في شعب أبي طالب ، وحديث  ، والهجرة الثانية إلى الحبشة ، ويروي لنا دخول بني هاشم

إلى  ()نفسه على القبائل ، وخروج الرسول  ()نقض الصحيفة ، وعرض رسول اهلل 
الطائف ، وذكره حديث اإلسراء والمعراج ، ويتناول العقبة األولى والثانية وتسمية من شهد 

هجرته إلى المدينة ، و  ()العقبة األخيرة من األنصار ، ويروي لنا هجرة أصحاب النبي 
لى هذا يركز على المغازي فيحدثنا بكثير من التفصيل عن غزوة بدر ،  إلى المدينة ، وا 
ويشير إلى رؤيا عاتكة ، وتسمية من شهد بدرًا ، ومن لم يشهدها وضرب له بسهمه ، ثم 

                                                 

   .  77ينظر : المصدر نفسه ، ص (1)
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يؤرخ لغزوة ذات السويق ، وقتل كعب بن األشرف ، وغزوة بني النضير ، وغزوة احد ، 
ستشهد يوم احد ، وغزوة حمراء األسد ، وبعث ا، وتسمية من  ()والبكاء على حمزة 

ستشهد يوم بئر معونة ، وغزوة بدر االخرة ، ا، وغزوة بئر معونة ، وباب فيمن  الرجيح
وغزوة الخندق ، وحفر صخرة الخندق ، وغزوة بني قريظة وغزوة المريسيع وغزوة الحديبية 

خيبر االولى وسرية إلى بشر بن رزام وكتابة الصلح ، فضاًل عن روايته عن غزوة 
ستشهد افصل في أمر غزوة خيبر وتسمية من اليهودي ، وحديث هرقل مع أبي سفيان ، لي

بن جبل ليعلم القرَان بمؤتة ، وغزوة ذات السالسل ، ليصل إلى فتح مكة وتعيين معاذ 
وة حنين من صفوان بن امية األسلحة ، ويؤرخ لغز  ()ستعارة رسول اهلل االكريم ، و 

ثم  ()وتسمية من إستشهد يوم حنين وغزوة تبوك ، وحجة الوداع ، ومرض رسول اهلل 
إلى ذرعة أهل نجران ، وذرعة أهل ثقيف وأهل هجر  ()كتب العهود التي كتبها الرسول 

 ، وأهل أيلة ، وأهل خزاعة ، وذرعة بن ذي يزن . 

ر ، يقدم لنا معلومات ويمكن القول بكثير من الطمأنينة ، أن عروة بن الزبي
 ()تفصيلية شديدة الثراء ، تتوفر على الدقة والرصانة واألمانة في مغازي رسول اهلل 

في ترسيخ الرسالة  ()معتمدًا لغة رشيقة ، سهلة تصدر عن عقلية مدركة لدور الرسول 
فهو بتعاده عن الخرافات واألساطير في مروياته ، اعن االسالمية وتكوين االمة ، فضاًل 

محكوم بنظرة واقعية أمينة تسعى لتقديم الحقائق التاريخية بكثير من الحياد والموضوعية ، 
لى هذا  األمر الذي أكسب مروياته الثقة من قبل معاصريه ومن قبل األجيال الالحقة ، وا 

ومغازيه ، تعد أقدم واوثق ما وصلنا من نصوص في  ()فإن مروياته عن الرسول 
 ألم من تاريخ االمة . دراسة هذا الحقل ا

عروة بن الزبير  رتأينا ، أن نقدم عدة نصوص من مروياتاوفي ضوء ما سبق ، 
 سلوبه ومنهجه في اإلسناد من عدمه ، وترينا دقته وعلميته العالية : ا، لتكشف لنا عن 

 نزول الوحي : 

عن عروة عن عائشة ) رضي اهلل عنها ( قالت : كان أول ما بدئ به رسول اهلل 
()  : من الوحي الرؤيا الصادقة ، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ، قالت
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أحب إليه منها ، وكان  ءشيفمكث على ذلك ما شاء اهلل ، وحببت إليه الخلوة ، فلم يكن 
يخلو بغار حراء ، يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ، ثم يرجع إلى 

 .  (1)مثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء خديجة ، فيتزود ل

قال : ياخديجة إني أرى ضوءًا وأسمع صوتًا ، لقد  ()عن عروة أن رسول اهلل 
خشيت أن أكون كاهنًا فقالت : إن اهلل ال يفعل بك ذلك يا ابن عبداهلل ، إنك تصدق 

 .  (2)الحديث ، وتؤدي األمانة ، وتصل الرحم 

اهلل عنها ( : أن الحارث بن هشام قال : يا رسول  عن عروة عن عائشة ) رضي
أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو  ()اهلل كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول اهلل 

أشده علي ، فيفصم عني وقد وعيت ما قال ، وأحيانًا يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما 
اليوم الشديد البرد فيصم عنه ، وأن يقول ، قالت عائشة ، ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 

 .  (3)جبينه ليتفصد عرقًا 

 الهجرة إلى الحبشة : 

عن عروة أنه كتب إلى عبدالملك بن مروان : أما بعد فإنه ، )) يعني رسول اهلل 
()  لما دعى قومه لما بعثه اهلل له من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه ، ))

ا يسمعون له ، حتى ذكر طواغيتهم ، وفد ناس من الطائف من أول ما دعاهم وكادو 
شتدوا عليه وكرهوا ما قال وأغروا به من أطاعهم فا او قريش لهم أموال نكروا ذلك عليه 

ما قدر اهلل نصفق عنه عامة الناس فتركوه إال من حفظه اهلل منهم وهم قليل فمكث بذلك 
ه عن دين اهلل من أبنائهم واخوانهم مرت رؤوسهم بأن يفتنوا من تبعاأن يمكث ، ثم 

من أهل االسالم فافتتن  ()تبع رسول اهلل اكانت فتنة شديدة الزلزال على من وقبائلهم ، ف
أن  ()فتتن وعصم اهلل منهم من شاء ، فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول اهلل امن 

رفاغًا ) سعة ( من يخرجوا إلى أرض الحبشة متجرًا لقريش يّتجرون فيها يجدون فيها 
                                                 

   . 192/ ص2ابن سعد : الطبقات الكبرى ، ج (1)
  المصدر نفسه ، نفس المكان .  (2)
  .  198/ ص2المصدر نفسه ، ج (3)



 م.م.حممد جنمان ياسني عباس      –قراءة يف أهمية مؤرخ إسالمي رائد  - لنبويةإسهام عروة بن الزبري يف تدوين السرية ا 

 634 

فذهب اليها عامتهم لما قهروا بمكة  ()الرزق ، وأمنًا ومتجرًا حسنًا فأمرهم بها رسول اهلل 
وخاف عليهم الفتن ومكث هو فلم يبرا فمكث بذلك سنوات ، يشتدون على من أسلم منهم 

 .  (1)ثم أنه فشا االسالم فيها ودخل فيها رجل من أشرافهم 

 وقعة بدر الكبرى : 

كتب إلى عبد الملك بن مروان : أما بعد ، فإنك كتبت إلي في ابي سفيان         
ومخرجه تسألني كيف كان شأنه وكان شأنه أن أبا سفيان بن حرب أقبل من الشام في 
قريب من سبعين راكبًا من قبائل قريش كلها كانوا تجارًا بالشام فأقبلوا جميعًا معهم أموالهم 

وأصحابه ) رضي اهلل عنهم ( ، وقد كانت الحرب بينهم  ()رسول وتجارتهم ، فذكروا ال
قبل ذلك فقتلت قتلى وقتل ابن الحضرمي في ناس بنخلة وأسرت أسرى من قريش فيهم 
بعض من بني المغيرة وفيهم ابن كيسان موالهم عبداهلل بن جحش وواقد حليف بني عدي 

 بن جحش ، وكانت تلك بعثهم مع عبداهلل ()بن كعب في ناس أصحاب رسول اهلل 
وبين المشركين وأول ما أصاب به بعضهم  ()الواقعة هاجت الحرب بين رسول اهلل 

وبين قريش .... ثم أن أبا سفيان أقبل بعد ذلك  ()بعضًا من الحرب بين رسول اهلل 
ومن معه من ركبان قريش مقبلين من الشام فسلكوا طريق الساحل ، فلما سمع بهم رسول 

ندب أصحابه وحدثهم بما معهم من األموال وبقلة عددهم ، فخرجوا ال يريدون  ()اهلل 
إال أبا سفيان والركب معه ال يرونها اال غنيمة لهم ، ال يظنون أن يكون كبير قتال اذ 

فلما سمع أبو سفيان أن أصحاب  (2) ية كريمة لقوهم وهي التي أنزل اهلل عز وجل فيها
أجيروا تجارتهم فلما أتى قريشًا الخبر وفي عير أبي معترضون لكم ف ()رسول اهلل 

سفيان من بطون كعب بن لؤي كلها نفر لها أهل مكة ، ولم يسمع بنفرة قريش رسول اهلل 
()  وال أصحابه ) رضي اهلل عنهم ( حتى قدم النبي()  بدرًا ، وكان طريق ركبان

عن بدر ، ولزم طريق  قريش من أخذ منهم طريق الساحل إلى الشام فانفض أبو سفيان
حتى عّرس قريبًا من بدر ، وبعث  ()الساحل ، وخاف الرصد على بدر ، وسار النبي 

                                                 

ج ، 13م ( : تــاريخ الرســل والملــوك ، 922هـــ /  310الطبــري ، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر ) ت :  (1)
   . 211/ ص2م ، ج1917القاهرة ، المطبعة الحسينية ، 

  .  7فال ، ااَلية سورة األن  (2)
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الزبير بن العوام في عصبة من أصحابه إلى ماء بدر ، وليس يحسبون أن  ()النبي 
قائم يصلي إذ ورد بعض روايا قريش ماء بدر وفيمن  ()قريشًا خرجت لهم فبينا النبي 

مع  ()روايا غالم لبني الحجاج أسود فأخذه النفر الذين بعثهم رسول اهلل ورد من ال
الزبير إلى الماء ، وأفلت بعض أصحاب العبد نحو قريش فأقبلوا به حتى أتوا به رسول 

وهو في معرسه فسألوه عن أبي سفيان وأصحابه ال يحسبون إال أنه معهم فطفق  ()اهلل 
 .  (1)ها وعن رؤوسهم ويصدقهم الخبر العبد يحدثهم عن قريش ومن خرج من

 أمر الحديبية : 

قال ابن اسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير : 
عام الحديبية يريد زيارة البيت ال يريد قتااًل ، وساق معه الهدي  ()خرج رسول اهلل 

فر ... وخرج رسول سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة ن
حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي ، فقال يا رسول اهلل هذه قريش  ()اهلل 

قد سمعت بمسيرك ، فخرجوا معهم العوذ المطافيل ، قد لبسوا جلود النمور ، وقد نزلوا 
دموها بذي طوى يعاهدون اهلل ال تدخلها عليهم أبدًا ، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد ق

: يا ويح قريش لقد أهلكتهم الحرب ماذا  ()إلى كراع الغميم ، قال فقال رسول اهلل 
ن  عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا ، وا 
أظهرني اهلل عليهم دخلوا في االسالم وافرين ، وان لم يفعلوا قاتـلوا وبهم قـوة فما تـظن 

 ال أزال أجاهد على الـذي بعثـني اهلل به حتى يـظهره اهلل أو تـنـفرد هـذه السالفة قريـش فو اهلل
(2)  . 

 الخاتمة : 

ستطاع عروة بن الزبير أن يضع األسس األولى الرصينة لدراسة التدوين ا
التاريخي اإلسالمي في المدينة المنورة وكان رائدًا في حقل المعرفة التاريخية في زمنه 

                                                 

   .  1288ص –1284/ ص1الطبري ، المصدر السابق ، ج (1)
م ( : الســــيرة النبويــــة ، تحقيــــق : فردينالــــد 833هـــــ / 218ابــــن هشــــام ، محمــــد بــــن عبــــدالملك ) ت :  (2)

   .   220/ ص 2وستنفلد ، غوتنغن ، ) د.ت( ، ج
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تسـمت بدقة انتقاء لرواياته التي ان دوينه للتاريخ عـن ذائـقة عالية وحسـوصدر في ت
 واألمانـة واإلسناد وتـوفرت على موضوعية عالية . 

وفي مغازيه معنى  ()ولقد وجد بحكم تكوينه العقيدي والعلمي في سيرة الرسول 
ساسة عن عصر مور حاياته ال تخلوا من تدوين لمسائل و التاريخ اإلسالمي ، بيد أن مرو 

الراشدين ، فضاًل عن إشارات مكثـفة وخاصة بالتاريخ األموي ، ونظرًا لما تمتعت به 
مروياته من ثراء وخصوبة ، فقد أثرت في الكثير من مدوني التاريخ اإلسالمي في زمنه 
وفي الفترات الالحقة ، حيث وجدوا فيها منطلقًا لتدوين التاريخ اإلسالمي سيما عصر 

والمتفحص الناقد الحصيف لمرويات عروة بن الزبير يجد فيها سالسة في الرسالة ، 
دراكًا لقيمة التصنيف ، فضاًل عن واقعي بتعادها كليًا عن اتها و التعبير وطراوة في اللغة وا 

ها من الخرافة سرائليات ، بحيث يحق لنا أن نصف كتاباته الرائدة بنقائها وخلو اإل
خنا نطلقت من جذور حية لتارياه األصالة والفرادة ، و بت كتاباتكتساواألساطير ، ولذا 

قتدار يصدران عن إحساس اعنها بحياد و نطلق منها وعبر ااإلسالمي أبان المرحلة التي 
 تاريخي مرهف وطهور . 

Contribution of Erwa bin Zubair in the biography of the 

Prophet 

- Reading the importance of a leading Islamic historian  
 Assist. Lect.Mohmeed Njmaan Yaseen 

Abstract 

The efforts exerted  by Urwa Ibn Al-Zubair to register the Prophet’s 

(PBUH)  biography have been described as “dangerous” as he 

paved  the way for the historical study that worked as a starting 

point to collect many historical events related specifically and 

basically to the raids .  He also endeavored to establish some bases 

in this respect. He disclosed the meaning of the nation’s 

experiences; a matter that has made him of the most distinguished 

pioneers of historical registration in the first century A.H. He was 

one of the prominent figures who had set the basics and the origins 

and possessed a historical sense. To him is due the credit of pushing 

later Islamic studies forward and the contribution to the 

development of Islamic historical registration. 


