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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي
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الع عليها عند  بحثه بمجموعة من ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11رف / الهوامش: بح14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار إِ 
َ
ليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . ر يذكر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصد

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلم
ً

و الرفض، فضال
َ
ي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 يت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثب

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



6-  
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

و )ِإشكال
َ
ة البحث( .البحث( أ  ي 

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

 ن ي
َ
كون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب عل
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
ى الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الوارد
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متو             
َ
ر جميع األ ِ

ن البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 م( يف تدوين السرية النبوية1505هـ/911منهجية السمهودي )ت

 (  )خبار دار املصطفى َأبيف كتابه وفاء الوفا 

    القادر ساملة حممود حممد عبدم.د..أ

 10/5/2020 تأريخ القبول:           2/4/2020 تأريخ التقديم:
 المستخلص:-

: سيرة حياة السمهودي: أسمه حث األولتناول المبتضمنت الدراسة ثالث مباحث أساسية:     
 ونسبه ووالدته، وحياته العلمية ، وأبرز مؤلفاته ، ووفاته.

: لعرض محتويات كتاب وفاء الوفا وما حواه من مادة علمية وخصص المبحث الثاني   
 حسب ترتيب المؤلف لألبواب والفصول .

النبوية التي ابتدأها مع ابتداء : منهجية السمهودي في تدوين السيرة وشمل المبحث الثالث   
( بأهل المدينة المنورة، عندما عرض نفسه في مواسم الحج عندهم على عالقة الرسول )

القبائل، ومنها قبيلة األوس والخزرج، وما كان من العقبة األولى، والثانية ثم أستمر بعرض 
 ل اليه البحث .(، والحق البحث بخاتمة لما توصالسيرة النبوية حتى وفاة النبي  )

 المقدمة:-
تعد المدينة المنورة من أشرف بقاع األرض ، وقد جذبت اليها العلماء من كل البالد     

( ومركز دولته، وشكلت دافعًا للمؤلفين للكتابة عنها اإلسالمية ، فهي مهاجر النبي محمد )
ب وفاء الوفا بأخبار ، ومنهم اإلمام السمهودي الذي الف أكثر من كتاب عنها ، ومن كتبه كتا

( موضوع البحث وهو موسوعة علمية في تاريخ المدينة المنورة ومعالمها دار المصطفى )
 الحضارية .

 قسم البحث إلى ثالثة مباحث :    
المبحث األول : خصص لترجمة السمهودي ، اسمه ونسبه ، وحياته العلمية ، ومؤلفاته ، 

 ووفاته.

                                                 

 موصل/ جامعة الكلية العلوم اإلسالمية . 
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ء الوفا ، وما تضمنه من مادة علمية حسب فصوله التي المبحث الثاني: عرض لكتاب وفا
 قسمها المؤلف .

المبحث الثالث: تضمن منهجية السمهودي في تدوين السيرة النبوية التي ابتدأها مع ابتداء 
( بأهل المدينة،عندما كان يعرض نفسه في المواسم على القبائل، ومنها عالقة الرسول )
ن األوس والخزرج ، وما كان من العقبة األولى ، واستمر (على أهل المدينة معرض نفسه )

 (.بسرد السيرة النبوية حتى وفاة النبي )
 ثم أهم االستنتاجات التي توصل إليها البحث .   

  :سيرة السمهودي وحياته العلمية :ولالمبحث األ
 :اسمه وكنيته ولقبه ونسبه: أوال

سن علي بن عيسى بن محمد بن عيسى بن حمد بن أبي الحأعلي بن عبد اهلل بن  هو     
بن الحسن المثنى بن الحسن األكبر ، أاهلل محمد بن شرف الدين بن الروح عيسى.. آبي عبد

ويعرف بالشريف  ،الحسن نور الدين بن الجمال الحسني أبو ،ببن علي بن أبي طال
 .(2)لشرف نسبه الهاشمي ،(1)السمهودي

 ثانيًا: والدته ونشأته:

                                                 

وبيتتت الستتمهودي :نستتبة إلتتى ستتمهود: بفتتت  الستتين وقيتتل ستتمهوط ، وهتتي قريتتة بمصتتر تقتتع علتتى شتتاط    ( 1)
م(: معجتتم  1228هتتت   626غربتتي النيتتل فتتي الصتتعيد. يتتاقوت الحمتتوي ،أبتتو عبتتد اهلل يتتاقوت بتتن عبتتد اهلل )ت 

هتتتتت   847ثعلتتتتب )ت؛ األدفتتتتوي ،كمتتتال التتتتدين جعفتتتتر بتتتن 255،ص3البلتتتدان، دار صتتتتادر،)بيروت، د.ت (،ج
م(: الطالع السعيد الجامع ألسماء الفضالء والرواة بأعلى الصعيد ،تحقيق :سعد محمد ، مراجعة : طته 1443

 . 18م(، ص 1966الحاجري ،الدار المصرية،)مصر، 
، 1م(:التحفة اللطيفة في تاريخ المدينتة الشتريفة ط1496هت    902السخاوي، محمد بن عبد الرحمن)ت  ( 2)

؛ كتتذلت ترجمتتته فتتي الضتتوء الالمتتع ألهتتل القتترن التاستتع، 280،ص2م( ،ج1993كتتتب العلميتتة،)بيروت،دار ال
؛ابتتتتتن العمتتتتتاد ،أبتتتتتو الفتتتتتالح عبتتتتتد الحتتتتتي الحنبلتتتتتي،  245،ص5د.ط، دار مكتبتتتتتة الحيتتتتتاة، )بيتتتتتروت، د،ت(،ج

،دار 1م(، شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذرات التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذهب فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي أخبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ذهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب،ط1678هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  1089)ت
م(: البتتتتدر الطتتتتالع 1834هتتتتت   1250ي، محمتتتتد بتتتتن علتتتتي،) ت؛الشتتتتوكان50،ص8م(،ج1979الفكر،)بيتتتتروت،

 . 470، ص1، دار المعرفة، )بيروت ، د . ت(، مج 1بمحاسن من بعد القرن التاسع، ط
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نه ولد في شهر صفر سنة أربع وأربعين أ ه،لب المصادر التاريخية التي ترجمت لغأتجمع     
قضاها تحت رعاية والده  ،ونشأ وترعرع فيها ،م( في سمهود1440هت  844وثمانمائة للهجرة )

القاضي عفيف الدين عبد اهلل بن أحمد الحسني، وعندما بلغ الرابعة عشرة من العمر سافر مع 
لغرض الدراسة على أيدي األساتذة من الشيوخ  ،إلى القاهرة  (م1454  هت 858)سنةوالده 

 وكبار العلماء المعروفين في القاهرة يومذات.
 ثالثًا:  جانب من حياته العلمية :

 ،بتعليمه منذ طفولته عتنتفأسرته ا ،حد العلماء الذين ولدوا في بيت علمأ مهودييعد الس    
 الزم القاهرة وفي ،(1)والزمه مدة من الزمن عفيف الدين، وأول ما تعلم على يد والده القاضي

والشيخ الشرف المناوي..  ،(2)منهم: الشيخ الشمس الجوهري مجموعة من شيوخ عصره،
  .(3)وغيرهم
والحديث،  صول،واأل الفقه، ودرس على يد هؤالء الشيوخ _بعد حفظه للقرآن الكريم_     

قراء بالتدريس واإلاجازته وبعد  لم الفرائض والتفسير،دراسته لع، عن والتاريخ والسير، فضالً 
وحتى ،م(1481هت  886التي استقر فيها منذ سنة) المدينة المنورة_ أهلكثر تالميذه، وقل من 

 .(5)و يأخذ عنهأمن لم يقرأ عليه  _(4)وفاته
 رابعًا: وفاته:

                                                 

 .280،ص  2؛التحفة اللطيفة ،ج 245،ص  5السخاوي : الضوء الالمع ،ج ( 1)
هتت 821هة دمياط، ولد فيها ستنة محمد بن عبد المنعم بن محمد ، والجوهري نسبة إلى بلدة جوهر من ج ( 2)
م ،نحتوي ومتتن فقهتاء الشتتافعية، ونتاب فتتي 1484هتت   889م ثتم انتقتل إلتتى القتاهرة، وتتتوفي فيهتا ستتنة 1418  

 .123،ص  8القضاء. السخاوي: الضوء الالمع، ج 
خبتاري، نشتأ بالقتاهرة ،والمنتاوي نستبة إلتى مدينتة ( 3) فتي  يحيى بن محمد بن أحمد، فقيه أصتولي، ومحتدث واب

الصتتتعيد ، تتتتولى قضتتتاء التتتديار المصتتترية ،وتصتتتدر لجقتتتراء واإلفتتتتاء وتختتترج علتتتى يديتتته الكثيتتتر، ودرس الفقتتته 
هتتتتتت  911م .الستتتتتيوطي ،عبتتتتتد التتتتترحمن بتتتتتن أبتتتتتو بكتتتتتر )ت  1466هتتتتتت  871الشتتتتتافعي ،تتتتتتوفي بالقتتتتتاهرة ستتتتتنة 

ر إحيتتاء الكتتتب م(:حستتن المحاضتترة فتتي أخبتتار مصتتر والقتتاهرة، تحقيتتق ،محمتتد أبتتو الفضتتل إبتتراهيم ، دا1505
 . 253،ص  1(، ج 1967العربية ،)القاهرة ،

؛ الشتوكاني: البتدر  51،ص 8؛ابتن العمتاد :شتذرات التذهب ،ج247، ص5السخاوي :الضتوء الالمتع ،ج ( 4)
 .471، ص 1الطالع ،مج 

 .284،ص  2السخاوي: التحفة اللطيفة ،ج ( 5)
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نها كانت سنة ألى غلبهم اتفق عأن أاال وفاته،  راء المؤرخين في تاريخأمع اختالف     
في يوم الخميس هت _" 911الذي قال: وفيها_ يقصد سنة  ،م، منهم العيدروسي1505هت 911

بو الحسن علي..، ويعرف أالدين  نورمام اإلدة : توفي عالم المدينة قعثامن عشر ذي ال
 . (1)" ..ومؤرخها ،ومدرسها ،وعالمها ومفتيها ،نزيل المدينة الشريفة بالسمهودي،

وفيات سنة  وذكره أخر ضمن، (2)م1505هت 911وفاته سنة  ،وأورد حاجي خليفة كذلت      
نزيل  ،ويعرف بالسمهودي ،بو الحسن..أنور الدين توفي  وفيها.." فقال:للهجرة  911

الحجة  ،االمام القدوة ،الشافعي ،ومؤرخها ،ومدرسها ،ومفتيها ،المدينة المنورة وعالمها
ي عليه للهجرة، وصل   911توفي سنة ..: "نهورد أ عالم،في كتاب األو ،(3)"،..المفنن

 ،(4) "..يامأبعد مرض لم يتجاوز ثالثة ، بعد صالة العصر، ودفن بالبقيع ،بالروضة الشريفة
 )قوال تؤكد وفاتهكثر األأن أاال  ،(5)للهجرة 912سنة  نحونه توفي أوذكر غيره من المؤرخين 

 .م1505هت 911كانت في سنة  (،رحمه اهلل
 : مؤلفاته:خامساً 
ن تنوع العلوم التي درسها السمهودي تجلت في التراث العلمي الذي تركه لنا، والذي تمثل إ    

والتي تنوعت موضوعاتها، فقد كانت له بعض المؤلفات التي  في الكتب والرسائل العلمية،
دينة المنورة من وله كتب في تاريخ الم صول،فضاًل عن علم األ تحمل آراؤه في الفقه الشافعي،

بارها، ومساجدها، ومنازل األوس والخزرج، وتاريخهما، واستطاع أسمائها، ومن سكنها، و أحيث 
الذي ،عاش بعد السخاوي  وقد، له و كتابأما بين رسالة  ( مصنفاً 38) حصين يأالسخاوي 

                                                 

م(:تتتاريخ النتتور الستتافر عتتن أخبتتار القتترن 1638ه   1038العيدروستتي ،محيتتي التتدين عبتتد القتتادر،)ت  ( 1)
 .55-54م(، ص ص 1985،دار الكتب العلمية، )بيروت، 1العاشر، ط

حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد اهلل :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، تصحي  وطبع :محمتد  ( 2)
 . 2016،ص2شرف الدين ، ورفعت بيلكة ،منشورات مكتبة المثنى، )بيروت ،د.ت(،مج

م(:هدايتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتارفين بأستتتتتتتتتماء المتتتتتتتتتؤلفين وآثتتتتتتتتتار 1920هتتتتتتتتتت 1339إستتتتتتتتتماعيل باشتتتتتتتتتا)ت البغتتتتتتتتتدادي، ( 3)
 .740،ص1م(،مج1967،المكتبة اإلسالمية، )طهران،3المصنفين،ط

 .307،ص4،)د.م،د.ت(، ج3الزركلي ،خير الدين :االعالم،ط ( 4)
 .471-470،ص 1الشوكاني :البدر الطالع ،ج ( 5)
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ته ن الكثير من مؤلفاأومع  ،مصنفات أخرىثنائها الف أربما  ،لذام1496هت 902توفي سنة 
ن ما تبقى منها يعد أاال  م،1481  هت886ثناء احتراق المسجد النبوي الشريف سنة أحترقت ا

 وبخاصة ما يتعلق بتاريخ المدينة المنورة. ،ثروة فكرية وعلمية عظيمة
عتمد عليها المؤرخون والعلماء أمن المصادر المهمة التي  ،كتبه فيما بعدأصبحت و      

  ومن مؤلفاته: بقيت مخطوطات في المكتبات،، و منها مالم يطبعو  ،طبع والفقهاء، فمنها ما
قوال المسفرة عن دالئل واأل ،)وهو من الكتب المفقودة(،(1)يضاحفصاح في شرح اإلاإل 
 لفها في تاريخ المدينة المنورة: أومن الكتب التي  ،(2) خرة،)وهو كتاب في الفقه(آلا

تاب احترقت مسودته مع الكتب التي احترقت هذا الك(،اقتفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) 
 .(3)م1481هت 886في حريق المسجد النبوي الشريف سنة 

 .(4)م بعد الحريق مباشرة1481هت 886كتبه عام  ذروة الوفاء بأخبار دار المصطفى، 

ن يؤلف كتابه )وفاء الوفا( في ربيع الثاني ألفه قبل أوقد  ،لحضرة المصطفى يجب الوفاء بما 
 .(5)ليه في مواضع كثيرةإم،لهذا نراه يحيل 1471ت ه876سنة 

سلمت مسودة الكتاب و ،وهو مختصر لكتاب)اقتفاء الوفا( ،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 
لهذا سلم من من حريق المسجد النبوي،ألنها كانت بحوزته في مكة المكرمة أثناء الحريق، 

 .(6)الحريق
 هو مختصر)وفاء الوفاء(.و  ،(7)خالصة الوفاء بأخبار دار المصطفى 

                                                 

 .471،ص1؛الشوكاني:البدر الطالع،ج247،ص5المع،جالسخاوي: الضوء ال ( 1)
 (.7072 1وهو مخطوط في مكتبة االوقاف المركزية في بغداد برقم ) ( 2)
 .740،ص1؛البغدادي:هداية العارفين ،ج51،ص  8أبن العماد :شذرات الذهب ،ج ( 3)
 .740،ص 1البغدادي: هداية العارفين ،مج ( 4)
 . 601،621،ص 2السمهودي :وفاء الوفا ،ج ( 5)
؛الزركلتتتي 740،ص 1؛البغتتتدادي :هدايتتتة العتتتارفين ، متتتج 125،ص 4ابتتتن العمتتتاد : شتتتذرات التتتذهب ،ج ( 6)

 .307، ص 4:األعالم ، ج
 . 307،ص 4؛الزركلي : االعالم ،ج 740،ص 1البغدادي :هداية العارفين ،مج ( 7)
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 المبحث الثاني: التعريف بكتاب وفاء الوفا:-
 

والصالة على سيدنا  ،موضوع البحث بالبسملة ابتدأ السمهودي كتاب )وفاء الوفا..(      
 (بكتاب اهلل) وهو اقتداءً  صحابه، وهذا نهج المؤلفين المسلمين،أله و آ( وعلى محمد)

ن حمد اهلل وصلى أوبعد ،عدها بدأت خطبة المؤلف)المقدمة(( بوسنة نبيه) القرآن الكريم،
نه قد سئل اختصار مؤلفه) اقتفاء الوفا أو  ،ذكر سبب تأليفه الكتاب،(على نبينا محمد)

 .(1)بأخبار المصطفى( ففعل 
كل جديد حدث  ،ضاف اليهاأو  ،نه قد استوعب الكتب التي كتبت عن المدينة قبلهأوذكر      

نه حظي بالوقوف على أو  ومشاركته فيه،، عادة بنيان الحجرة الشريفةإ وأفي بناء المسجد 
وعزى ذلت ، رضها الشريفةأواكتحلت عينيه برؤية  عادة بنيانه،إوتشرف بالخدمة في ، عرصتها

ومن ، برارتحفة لمحبي دار األ ،ن يكون كتابه هذاأنه من مهمات الدين، بعدها رجا أإلى ، كله
وفاء الوفا نه سماه)أو ، في تهذيبه وتقريبه نه قد بذل جهداً أبعدها ذكر  ووفد عليها ،،سكن بها 

 .(2) ( بأخبار دار المصطفى
 : التعريف بكتاب وفاء الوفا:أوالً 

وهو كتاب في تاريخ المدينة ،) وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى  :عنوان الكتاب هو      
(  قتفاء الوفا بأخبار دار المصطفىإن )خر له بعنواأالمنورة، وقد اختصره مؤلفه من كتاب 

 ذكر ذلت في خطبة الكتاب او مقدمته.و  ،مع توسط غير مفرط ،اختصاراً 
وقد استوعب كل ، ثارهاأو  ،ومعالمها ،وتاريخها ،والكتاب موسوعة في أخبار المدينة المنورة  

اال ويرجع  ،لنبويةو في السيرة اأذ ال يمكن لباحث في تاريخ المدينة المنورة إما كتب قبله، 
التي تخص المجتمع  الغنية بالمعلوماتعن احتوائه على المعطيات الحضارية  فضالً  ليه،إ

والتي  ،ناحي الحياةموكافة  ،والدينية ،والعلمية ،واالدارية ،حواله السياسيةأو ، واقتصاده ،المدني
 محور اهتمام المؤرخين.ما كانت غالبا 

                                                 

 .7،ص 1،ج1السمهودي : وفاء الوفا،مج ( 1)
 .8، ص 1،ج1المصدر نفسه،مج ( 2)
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بحسب المادة  ،وكل باب على عدد من الفصول ،بوابأانية قسم السمهودي الكتاب على ثم   
 ي :أتوكما ي ،التي احتواها

 سماء هذه البالد الشريفة.أ: في الباب األول-
وفيه ستة  ،وما يتعلق بذلت ،مرهاأوما يؤول اليه  ،وبدء نشأتها ،: في فضائلهاالباب الثاني-

 عشر فصاًل.
مره بها أوما كان من  ،ليهاإ( ومقدمه) ،الزمانسكانها في سالف  أخبارفي  :الباب الثالث-

 ثنا عشر فصاًل.اوفيه  ،في سني الهجرة
وما كان مطيفا بها  ،عظم والحجرات المنيفات: فيما يتعلق بأمور مسجدها األالباب الرابع -

وفيه سبعة وثالثون  ،واتخاذ السور ،ومنازل المهاجرين ،وسوق المدينة ،من الدور والبالط
 فصاًل.

التي  ،وغير ذلت من مساجد المدينة ،عياد( في األ: في مصلى النبي)الباب الخامس -
ومن سمي ممن دفن  ،وفضل مقابرها ،و جهتهأت عينه ممما عل،(فيها النبي) جلس أوصلى
 وفيه سبعة فصول . ،حد والشهداء بهأوفضل  ،بها
( ات التي هي للنبي)والصدق ،والعين والغراس ،بارها المباركاتآفي  الباب السادس: -

وفيه خمسة  ،وما يعزى اليه من المساجد التي صلى فيها في األسفار والغزوات ،منسوبات
 فصول.

ومشهور ما  ومضافاتها، ها،عمالأو  ،وجبالها ،وبقاعها ،واحمائها ،وديتهاأفي  الباب السابع: -
 ه ثمانية فصول .وفي ،ماكن المتعلقة بذلتسماء األأوضبط  ،وديةفي ذلت من المياه واأل

 ربعة فصول .أوفيه  ،(في زيارته ) الباب الثامن: -
ذ قام بتحقيقه الشيخ محمد إ، 1955منها في سنة   ،كثر من مرةأ طبع كتاب )وفاء الوفا(    

طبع بثالث  1984سنة في  مث ،طبعة اخرى 1971محي الدين عبد الحميد، ثم طبع سنة 
وطبع في المدينة المنورة في  العلمية في بيروت، كل ذلت في مطابع دار الكتب ،مجلدات

 ،خرى في مجلدينأوطبع في لبنان في مطبعة دار الكتب العلمية في بيروت مرة  ،جزاءأربعة أ
ونشر  ووضع حواشيه خالد عبد الغني محفوظ، ،احتوى كل مجلد على جزأين، واعتنى بالكتاب

 .دراسةتمدة في كتابة هذه الوهذه هي النسخة المع ،ة األولى منهعالطب 2006 ةسن
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ن كتاب السمهودي )وفاء الوفا..(موضوع البحث من الكتب التي اختصت بالمدينة أبما      
وكان ذلت في الباب الثالث من الكتاب وهو  ،فكان البد للمؤلف من دراسة سكانها ،المنورة

مره بها في أمن وما كان ، ليهاإ()مقدمه، ثم في أخبار سكانها في سالف الزمانبعنوان: 
من  248إلى الصفحة  125وشغل عنده من الصفحة ، وفيه اثنا عشر فصالً ، سنين الهجرة

 .المجلد األول الجزء األول منه
في سكانها بعد الطوفان ،وما ذكر في سبب نزول اليهود وكان الفصل األول بعنوان :    
، (منورة بعد طوفان نوح)ذكر أول من سكن المدينة الب هابتدأ في، وبيان منازلهم ،بها

رم بن عبيل بن أيثرب بن قاينة بن مهالئيل بن  ،أول من سكن المدينة عند التفرق ..فقال:"
سترسل في ذكر من أ، ثم (1) "..وبه سميت يثرب (،رم بن سام بن نوح )أعوص بن 

وعمر  بها  ،واتخذ بها النخل ،كان أول من زرع بالمدينة..فقال: "  ،سكن المدينة من العماليق
رفخشد بن سام بن أبنو عمالق بن  :العماليق وهم ،واتخذ بها الضياع ،الدور واآلطام

 .(2) "..نوح
 ،في سبب سكنى األنصار بها ،قصة مأربوجاء في الفصل الثاني الذي بعنوان:         

وهي التي ذكرت في القرآن الكريم في  ..،سبأ هي مأربأن أرض وقال : "..، وسيل العرم 
، .."طيبهاأخصب البالد و أنها  كانت أو ،لى:] بلدٌة طيبٌة[ا، بقوله تع15ورة سبأ : اآلية س

عمى فنقب عليهم أالمطر الشديد ،وقيل جرذ  العرم:.." فقال: ،بعدها تحدث عن سيل العرم
من كان منكم يريد  ..فقال:" ، لقومه مدينة.."، ثم ذكر وصف عمرو بن عامر الكاهن ال السد

فكان الذي سكنوها  ق بالحرة ذات النخل،لحي الوحل، المطعمات في المحل ، فليالراسخات ف
 . (3)" .. األوس والخزرج

( فقال: " في نسبهموكان عنوان الفصل:)  ،ول نسب األنصاراوفي الفصل الثالث تن     
زد بن الغوث بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن وهما من ولد ثعلبة بن مازن بن األ 

وأم األنصار في قول الكلبي: قيلة .. فقال:" ،ونسبها ،م األنصارأ"، ثم ذكر بن قحطانيعرب 
                                                 

 .125،ص 1،ج1المصدر نفسه ،مج ( 1)
 .126للمزيد ينظر تفاصيل الخبر عند: المصدر نفسه ،ص  ( 2)
 .136 -132للمزيد ينظر: المصدر نفسه ، ( 3)
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 رقم بن عمرو بن جفنة بن عمرو مزيقياء،هي بنت األ  بنت عمرو بن جفنة، وقال ابن حزم:
 .(1) .."األنصار ببني قيلة واشتهرت هل بن عذرة من قضاعة،اويقال: بنت ك

وظهورهم على اليهود، وما اتفق  ،في تمكنهم بالمدينة نوان:وكان بع، ما الفصل الرابعأ     
منهم في عاليتها  ،وكيف انتشروا فيها ،فذكر قدوم األوس والخزرج إلى المدينة ،لهم مع تبع

ماكن خاصة بعيدة عن العرب الذين أومنهم من نزل في  ،ومنهم من نزل مع اليهود ،وسافلتها
وكان  ،على عشرين قبيلة ن اليهود كانوا نيفاً أثم ذكر  ،همنفسأو مع اليهود أ ،تآلفوا مع اليهود

 .(2)لهم قرى بنو بها اآلطام
في منازل قبائل األنصار بعد اذالل اليهود وشيء من ما الفصل الخامس فكان بعنوان: أ  

 ،وبطونها ،كل قبائل األوس والخزرج وذكر فيه ،آطامهم ، وما دخل بينهم من الحروب
 .(3)واآلطام التي بنوها ،ا بهاماكن التي نزلو واأل
، ذكر في هذا الفصل (4) ( فيما كان بينهم من حرب بعاثوجاء الفصل السادس بعنوان:)     

"، ثم نشبت حروب كثيرة  ..األوس والخزرج لبثوا بالمدينة ما شاء اهلل وكلمتهم واحدة.." ن:أ
ء األوس والخزرج قتل فيها زعما ،خرهاأوهي كانت  ،حرب بعاث وذكر منها:، بينهما

صح وقيل: وكان يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنين على األ..: " قالوعنها  ورؤسائهم،
وهو اليوم الذي تقول فيه عائشة )رضي اهلل عنها(، كما في ،بأربعين سنة، وقيل بأكثر

 .  (5)((..(الصحيح)) كان يوم بعاث يومًا قدمه اهلل لرسوله )
                                                 

 140-138للمزيد  ينظر:المصدر نفسه، ص ص  ( 1)
أخوذ متتن اآلطتتام :جمتتع أطتتم، وهتتي الحصتتون، واكثتتر متتا يستتمى بهتتذا االستتم حصتتون المدينتتة ، واالستتم متت ( 2)

ائتطم ،إذا ارتفع وعال، وقد أطلق اليهتود علتى الحصتن، استم األطتم، وكتان  بممكتانهم  أن يقفلتوا أبوابته ونوافتذه 
من الخارج، وتفت  من الداخل، وذلت للتحصين من األعداء. ابتو شتهبة، محمتد بتن محمتد : الستيرة النبويتة فتي 

 .      496، ص 1(، ج2011، دار القلم ،)دمشق، 11ضوء القرآن والسنة ،ط
 .169-151ص  1،ج1للمزيد ينظر: السمهودي :وفاء الوفا ،مج ( 3)
بعتتاث :موضتتع متتن نتتواحي المدينتتة المنتتورة كانتتت بتته وقتتائع بتتين االوس والختتزرج فتتي الجاهليتتة . يتتاقوت:  ( 4)

، وبعاث : اسم حصن لألوس، ابن منظور أبو الفضتل جمتال التدين محمتد بتن 535، ص 1معجم البلدان ، ج
م(، لستتتتتتان العتتتتتترب ، اجتتتتتتزاء عديتتتتتتدة ،مطبعتتتتتتة التتتتتتدار المصتتتتتترية ، )القتتتتتتاهرة ،د.  1311هتتتتتتت 711مكتتتتتترم )ت  

 .117،ص2ت(،ج
 .172 -170،ص ص  1،ج1للتفاصيل ينظر: السمهودي :وفاء الوفا ،مج ( 5)
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وما  ،زمانمنذ سالف األ ،سمهودي عن سكان المدينة المنورةن كل ما تقدم من حديث للإ   
كان بمثابة تمهيد للحديث عن سيرة النبي  ،ثم األوس والخزرج ،ونزول اليهود ،بعد الطوفان

 52وتضمنت  ،فصول 6وشغلت  (،منذ دخوله المدينة المنورة وحتى وفاته) (محمد)
وانتهت في الفصل ، 173لث في الصفحة موضوعًا، ابتدأها في الفصل السابع من الباب الثا

 كتابه: منصفحة  75نها شغلت أ، أي 248الثاني عشر في الصفحة 
 : السيرة النبوية أخبار -ثانياً 
بحكم تخصص  ،خرج السمهودي عن التقليد السائد في ذلت الوقت في كتابة السيرة النبوية    

خذ حياة أفي  ،وائلككتاب السيرة األ فهو لم يبدأ كتابتها ،كتابه في أخبار المدينة المنورة
وحتى  ،من والدته ،ما قبل البعثة النبوية ي أخبار، أ(عندما كان في مكة المكرمةالرسول)
( نما ابتدأ ذكر سيرة الرسول)اب سنة ،و 13ثم أخبار ما بعد البعثة في مكة والتي دامت  ،البعثة

في مبدأ اكرام اهلل لهم بهذا  بعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم حجهم وتحت عنوان:
 .     (1) وذكر العقبة الصغرى،(النبي)
كان البد من االعتماد على كتب  ،ولغرض توثيق المعلومات التي أوردها السمهودي     

واالعتماد على  ،والكتب التاريخية، ى والمصادر السابقة لعصره من كتب المغازيولالسيرة األ
وفيما يأتي عرض للموضوعات التي أوردها في سيرة النبي  رة ،وحتى المعاص ،الكتب الالحقة

 (.محمد)
ن تلك أعلم أ.." بقوله:، نفسه على قبائل العرب ،(ابتدأ كالمه عن عرض الرسول)    

( نه )أوذلك  ،(كرمهم اهلل باتباعه)أحتى  ،الحروب المتقدمة لم تزل بين األوس والخزرج
ويقول: اال رجل يحملني إلى  ،اسم العرب على قبائلهمكان يعرض نفسه في كل موسم من مو 

 "..علم بهأويقولون: قوم الرجل  ،فيأبونه بلغ كالم ربي،أ  ن أن قريشًا قد منعوني أف ،قومه ؟
(2). 

                                                 

 .173،ص 1،ج1السمهودي: المصدر نفسه مج ( 1)
م(:الستيرة النبويتة 828هتت 213لملتت)ت ؛أبن هشام ،محمتد بتن عبتد ا173،ص 1،ج1المصدر نفسه ،مج ( 2)

 .285، ص 1(،ص ج1992،دار الفكر)بيروت، 1بشرح الوزير المغربي، تحقيق: سهيل زكار،ط
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الذي قال  ،وبني حنيفة ،وكلب ،نفسه على قبائل كندة (ثم ذكر عرض النبي محمد)   
تى غسان في أنه أو  وبني عبس، "،..عليه منهم قبح رداً أحد من العرب أولم يكن ..عنهم: "

، شهل من األوس إلى مكةثم ذكر قدوم وفد من بني عبد األ وبني محارب،، منازلهم بعكاظ
 .(1)( لهمودعوة الرسول الكريم)، يطلبون الحلف

كانت لديهم  ،نفار من الخزرجأ( بستة ول خبر التقاء الرسول)اوفي الموضوع الثاني تن    
( فلما كلمهم  الرسول).. بحكم سكناهم مع يهود المدينة عن قرب ظهور نبي:" معلومات

فال تسبقنكم  نه للنبي الذي توعدكم به يهود،أتعلموا  قال بعضهم لبعض: ،ودعاهم إلى اهلل
 (.شخاص الذين قابلهم الرسول)سماء األأ، ثم ذكر (2) "..ليهإفأجابوه فيما دعاهم  ،ليهإ
(اثنا عشر رجاًل من انتقل إلى خبر لقاء الرسول) ،داث السيرة النبويةحأوطبقاً  لتسلسل   

فبايعهم .. "فقال: ،سلموا على يديه وبايعوهأوالذين  ،أهل المدينة فيما عرف ببيعة العقبة األولى
التي نزلت بعد  ،ي على وفق بيعة النساءأعند العقبة على بيعة النساء : () رسول اهلل

خر آإلى  َّ..حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  لى:ابقوله تع ،الفتح
نها كانت في السنة الحادية عشرة للبعثة أ،علمًا  (3) ".. مر بالقتال بعدأاآلية ،ولم يكن 

في حين كان بقية  ،رجال من قبيلة األوسالم ،وكان اثنان من 621الموافقة لسنة ،النبوية
  .(4)الرجال من قبيلة الخزرج 

 ،الثالثة دهاوع، طلق عليها اسم العقبة الكبرىأوالتي    ،العقبة الثانية ثم تطرق لموضوع      
فهي  :أما الثانية، المدينة أهلبالرجال الستة من  (هي لقاء الرسول): ىولأن األ معتبراً 
وبعضهم يسميها العقبة الثانية، .. وهذه هي الثالثة فقال:" ،عشر رجالً  باالثني( لقائه)

                                                 

 .286، ص 1؛أبن هشام : السيرة ،ج175-174،ص 1،ج1السمهودي: وفاء الوفا،مج ( 1)
متتتد بتتتن محمتتتد ؛أبتتتن االثيتتتر، علتتتي بتتتن ابتتتي الكتتترم مح175،ص 1،ج1الستتتمهودي: المصتتتدر نفستتته ،متتتج ( 2)

،دار الكتتتتب العلميتتتة،)بيروت، 4م( ،تحقيتتتق عبتتتد اهلل القاضتتتي ومحمتتتد التتتدقاق،ط1232هتتتت  630الشتتتيباني )ت
 .610،ص 1(،مج2006

،ص 1؛ أبتتن هشتتام : الستتيرة النبويتتة ،متتج176،ص 1،ح1للمزيتد ينظتتر: الستتمهودي: المصتتدر نفستته ،متتج ( 3)
291. 

(، 2009،مكتبتتتتة العبيكتتتان، )الريتتتتاض،1ة الصتتتحيحة ،طالعمتتتري، اكتتترم ضتتتتياء العمتتتري : الستتتتيرة النبويتتت ( 4)
 436، ص 1؛ أبو شهبة: السيرة النبوية ،ج197،ص 1ج
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 (بعدها تحدث عن لقاء األنصار برسول اهلل) ،(1) "..تسمى الثالثةومقتضى ما قدمناه أن 
ومبايعته ،(من المسلمين للقائهم النبي) ،وخرج من خرج من األنصار.. :" فقال ،ومبايعته

العقبة من أوسط أيام  (فواعدوا رسول اهلل)، الشرك أهلمن  ،في الموسم مع حجاج قومهم
 .(2)"اد .. حين أراد اهلل بهم ما أر  التشريق،

مامة أسعد بن أفبنو النجار يزعمون أن أبا .. فقال:"،(بعدها ذكر أول من بايع الرسول)    
 شهل يقولون: بل أبو الهيثم بن التيهان،ضرب على يده ،وبنو عبد األ كان أول من ،زرارة

 ،عةأما عن عدد أهل البي ،(3) "..ثم بايع القوم أنه البراء بن معرور،، وفي حديث كعب..
ونحن سبعون ،(أتينا رسول اهلل)، فلما كان العام المقبل :قال عبادة بن الصامت.." فقال:

جاء رسول  ،فلما توافينا عنده،(..) من قومنا فواعدنا رسول اهلل، رجاًل وامرأتان
بالحديث عن إسالم عمرو بن  ،انتقل بعدها السمهودي،(4) "..ومعه عمه العباس،((اهلل

 .(5)وأشرافهم  ،خ وسادات بني سلمةحد شيو أالجموح 
( بموضوع رؤيا النبي) ،إلى المدينة المنورة (وابتدأ الفصل التاسع في هجرة النبي)     

رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها )) روينا في الصحيحين حديث  ".. دار هجرته فقال:
 .(6).." ((يثرب ،أو هجر، فإذا هي المدينة ،نخل، فذهب وهلي إلى اليمامة

                                                 

 . 179،ص1،ج1السمهودي : وفاء الوفا،مج ( 1)
؛ ؛ 150تتت148،ص1،ق1؛أبتن ستتعد: الطبقتات ،ج 181تتت179،ص1،ج1الستمهودي : المصتتدر نفسته،مج ( 2)

 .561،ص1الطبري : تاريخ مج
 613،ص1؛أبتتتتن االثيتتتتر ،الكامتتتتل فتتتتي التتتتتاريخ،مج 181،ص1،ج1مصتتتتدر نفستتتته ،متتتتجالستتتتمهودي : ال ( 3)
 .199،ص1؛العمري: السيرة النبوية،ج614ت
؛الطبتتتتتتري:  150،ص1،ق1؛أبتتتتتتن ستتتتتتعد :الطبقتتتتتتات ،ج182،ص1،ج1السمهودي:المصتتتتتتدر نفستتتتتته،مج ( 4)

 .562،ص1تاريخ،مج
 308،ص1النبويتتتة متتتج؛أبتتتن هشتتتام: الستتتيرة  184ت 183،ص1،ج1الستتتمهودي : المصتتتدر نفستتته ،متتتج ( 5)
 . 454ت453،ص1؛أبو شهبة: السيرة النبوية،ج309ت
وجاء أيضًا في الحديث الشريف: ))أريُت دار هجرتكم سبخًة بين ظهراني َحرة ،فمما أن تكونَ هجرًا، أو   ( 6)

،المكتتتتب 3تكتتون يثتتترب((. األلبتتتاني ،محمتتتد ناصتتر التتتدين :ضتتتعيف الجتتتامع الصتتغير وزيادتتتته)الفت  الكبيتتتر(،ط
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( ذن النبي)اٌثم .. (ألصحابه في الهجرة فقال:" بعدها انتقل للحديث عن إذن النبي)     
ثم ذكر أول  "،..ألصحابه في الهجرة إلى المدينة، وأقام بمكة ينتظر أن يؤذن له في الخروج

 إال ،(في مكةولم يبقى مع الرسول) ،وكيف خرج المسلمون أرساالً ، من هاجر من المسلمين
ومن لم يستطع الخروج من المسلمين ،(بو بكر الصديق)أو  (،بي طالب)أعلي بن 

ليأتمروا في أمر ، واجتماع قريش بدار الندوة وافتتان بعضهم،، لسجنهم من قبل المشركين
إلى المدينة المنورة،  مهاجراً  () بي بكر الصديقأ(مع (،وكيف خرج الرسول)رسول اهلل)
 . (1)ثم يلحق بهم إلى المدينة المنورة ،ليرد األمانات إلى أهلها ،شه نائماً في فرا (وترت عليًا)

وأبو بكر ،(موضوع نزول الرسول)، ألخرى التي ذكرهاامن الموضوعات و     
 فقال:"،)بي بريدة الستقبال الرسول)أبعدها تطرق لخروج  (في خيمة أم معبد،الصديق)

 . (2).." في سبعين من قومه بني أسلم ،سلمية األ( المدينة لقيه بريدلما شارف النبي)..
ثم تأسيسه مسجد ، رض المدينة المنورةأ (ول دخول الرسول)اوفي الفصل العاشر تن    
فكانوا  ،(قد سمعوا بمخرج رسول اهلل) ،كان المسلمون بالمدينة المنورة.." فقال: ،قباء

ن أفبعد ، يردهم اال حر الشمس فما ،فينتظرونه ،يخرجون كل يوم إلى الحرة أول النهار
فبصر برسول  ليه،إطم من آطامهم ألمر ينظر أوفى رجل من اليهود على أ ،رجعوا يوماً 

ن قال بأعلى صوته: يا بني قيلة _يعني أصحابه مبيضين ،فلم يملك اليهودي أ( و اهلل)
 ."لحرة.بظهر ا (فتلقوا رسول ) فثار المسلمون إلى السالح،، هذا جدكم..، األنصار_..

(3). 

                                                                                                                         

، نقتتاًل عتتن الطبرانتتي فتتي الكبيتتر ؛العمتتري :الستتيرة  790،رقتتم الحتتديث114ص (،1990ستتالمي، )بيتتروت،اال
 .201، ص1النبوية ،ج

 153تتت 152،ص1،ق1؛أبتن ستعد :الطبقتات،ج 188تتت 184،ص1،ج1السمهودي : المصدر نفسه ، متج ( 1)
 .332،ص 1؛ابن هشام: السيرة النبوية ،مج

؛أبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 190؛ 189-188،ص ص1،ج1جالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمهودي: المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر نفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ،متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ( 2)
 .570، ص 1؛ الطبري : تاريخ ، مج156-155،ص1،ق1سعد:الطبقات،ج

؛أبن هشتام 158-1،157،ق1؛ أبن سعد :الطبقات ،ج191،ص 1،ج1السمهودي: المصدر نفسه ،مج  ( 3)
 .343:السيرة النبوية: ص 
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 ،(إلى المدينة المنورةبعدها تطرق إلى موضوع اختالف العلماء في تاريخ قدوم الرسول)     
ومنها هل دخلها  ،و يوم الجمعةأ ،ثنيننه وصلها يوم األأ :وطرح فيه الكثير من اآلراء منها

وما ،و التاريخ أ في الحديث: على الكثير من المصادر اإلسالمية منها باعتمادهو نهارًا، ألياًل 
وذلك يوم ، بظهر الحرة.. (فتلقوا رسول اهلل) وفي الصحيح:..فقال:"  ،أوردته من روايات

وهو المعتمد، وشذ من قال يوم الجمعة،  قال الحافظ ابن حجر: ،كثرثنين نهارًا عند األ األ 
 وقيل :لثمان بن شهاب،أعلى ما رواه موسى بن عقبة عن ، وكان ذلك أول ربيع األول

 .(1) "..خلون منه
 تحت عنوان ابتداء التاريخ من الهجرة فقال: ،بعدها ذكر لقاء رسول اهلل بأهل المدينة      

صابت الشمس أحتى  ،با بكرأفطفق  من جاء من األنصار يحي ، (..وجلس رسول اهلل )"
ما في ،أ"..(فعرف الناس رسول اهلل) ،ل عليه بردائهبو بكر حتى ظل  أقبل أف، (رسول اهلل)

دى أحتى ، يامًا..أ (بعد مخرجه) (قام علي)أو  ..فقال:"، ()ي حديثه عن هجرة عل
( ثم خرج فلحق رسول اهلل) وخلفه لردها،، () للناس ودائعهم التي كانت عند النبي

 .(2) "..بقباء
فلبث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة .. ثم تحدث عن تأسيس مسجد قباء فقال:"    

يجمع  ،، وكان أول مسجد في اإلسالم(3) "..سس على التقوىأ  الذي  ،سس المسجدأليلة ،و 
 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  :لىاوهو المراد بقول تع، المسلمين في مكان يصلون فيه

 .(4) َّ يت ىت نت  متزت رت يب ىب نب مبزب رب يئ

                                                 

،ص 1،ق1قتتتتات،مج؛ أبتتتتن ستتتتعد: الطب193-192،ص 1،ج1ينظر:الستتتتمهودي : المصتتتتدر نفستتتته ،متتتتج ( 1)
  .  218-217،ص 1؛ العمري: السيرة النبوية ،ج 159-161

؛ أبتتتو 344،ص 1؛ أبتتتن هشتتتام: الستتتيرة النبويتتتة ،متتتج194،ص1،ج1الستتتمهودي: المصتتتدر نفستتته ،متتتج  ( 2)
 . 497 -496، ص1شهبة: السيرة النبوية، ج

  .  344،ص 1مج؛ أبن هشام : السيرة النبوية ،194، ص 1،ج1السمهودي : المصدر نفسه ،مج  ( 3)
     108قرآن كريم ، التوبة:   ( 4)
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، خالد يوبأبي أوسكناه بدار  ( باطن المدينة،قدمه)موجاء في الفصل الحادي عشر في     
فجاؤوا متقلدين  رسل إلى مأل بني النجار،أ (ن رسول اهلل)أثم  ..فقال:"، األنصاري بن زيد

 .(1)"...منيين مطاعينأركبوا أ( فقالوا لرسول اهلل ) بالسيوف..،
ن تنافس أهل المدينة أيوب األنصاري، بعد أبي أ( في دار وعن خبر نزول الرسول)    
قبل يسير أ( نه): أوفي البخاري من حديث عائشة. .( فقال:"يهم ينزل الرسول)أعلى 

بو أخوال جده، فقال أي أ ،؟..قربأي بيوت أهلنا أ يوب، فقال:أبي أحتى نزل جانب دار 
ثم تحدث ، (2) "..قال: فانطلق فهي لنا مقيالً  نا يا نبي اهلل، هذه داري، وهذا بابي،أيوب: أ

  وآخى.. فقال:" ،ة بين األنصار والمهاجرينالمؤاخا :ومنها ،في المدينة)عمال الرسول)أعن 
خوين أفقال فيما بلغنا: تآخوا في اهلل  ،صحابه من المهاجرين واألنصارأ( بين رسول اهلل)

 .(3)" ..خيأفقال: هذا  ،بي طالبأخذ بيد علي بن أثم  ،أخوين
اه ن توفأفي سني الهجرة إلى  (عمال الرسول)أفكان عن  :ما الفصل الثاني عشرأ    
وقد لخصه رزين من تاريخ .." وقال في بدايته:، حداث حسب السنواتول األاوقد تن،(اهلل)

 .(4) "..علم(أ)واهلل  ،خرهاأ)قلت( وفي ،بي حاتم ،فزدت فيه نفائس ميزتها، فأقول في أولهاأ
كان فيها بناء  ..ثم قال:" ،فتكلم عن بناء مسجد قباء ،وبدأ بأخبار السنة األولى للهجرة   

فكان أول من دفن بالبقيع من  والمسجد يبنى، ،زرارة بن سعدأالمسجد النبوي، ومات 
ثم زيد في صالة ..فقال: " ،"،ثم تحدث عن الزيادة في عدد ركعات صالة الحضر ..المسلمين

فقال:"  ،" ، ثم ذكر أول راية عقدت في اإلسالم..بعد مقدمه المدينة بشهر ،الحضر ركعتين
وكانوا من  "،..بواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين رجالً وصل إلى األ ( لمان النبي)أ..

                                                 

 .158،ص 1،ق1؛ أبن سعد : الطبقات ،ج198،ص 1،ح1السمهودي: المصدر نفسه ،مج  ( 1)
؛ أبتن هشتام 160،ص 1،ق1؛ أبن سعد : الطبقات ،ج203،ص 1،ح1السمهودي: المصدر نفسه ،مج  ( 2)

 . 346-345،ص1:السيرة النبوية ،مج
؛ أبتتن هشتتام 1،ص 2،ق1؛ أبتتن ستتعد : الطبقتتات ،ج207،ص 1،ح1مصتتدر نفستته ،متتجالستتمهودي: ال  ( 3)

 .354، ص1:السيرة النبوية، مج 
 .209،ص 1،ح1السمهودي: المصدر نفسه ،مج  ( 4)
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، رضي اهلل عنهما((بي بكرأمن عائشة بنت  (بعدها أورد أخبار زواج الرسول) ،المهاجرين
 .(1)( من سودة بنت زمعة ثم زواجه)

من  عقد لواء لعمه حمزة على ثالثين..(،"ن الرسول)أ :منها ،ثم ذكر البعوث األخرى   
بي أ..ثم عقد لواء لسعد بن .." ،"قيل: ومن األنصار، ليعترض عير قريش المهاجرين ،

، ثم ذكر (2).." ، بعدها ذكر اسالم عبد اهلل بن سالموقاص في عشرين يريدون عير قريش
ذان ،وقيل: كان ذلك في زيد بن ثعلبة بن عبد ربه اآل بن رى عبد اهللأو ذان فقال:".. األ

 . (3) .. "صحابه فيما يجمعهم به للصالةأ (عندما شاور) ،السنة الثانية
فلما جاء العشر من ..ذكر صوم عاشوراء فقال: " ،ومن أخبار السنة الثانية من الهجرة   

ثم ذكر زواج  "،..حق بموسى من اليهود(أوقال:)نحن  بصومه، (مر رسول اهلل)أالمحرم 
فقال: "  ،و ودانأبواء عدها ذكر غزوة األ( بفاطمة)رضي اهلل عنها(، ببي طالب)أعلي بن 

ثم ..فقال:"  ،بعدها أوردها خبر بدر األولى ،(4)"بواء( بنفسه إلى األثم غزا رسول اهلل ).. 
هاجرين مثره في الأ( في كرز بن جابر الفهري، فخرج رسول اهلل) ،غار على سرح المدينةأ

ثم ، "..وهذه بدر األولى اته كرز،وف ،بي طالب ،فانتهى إلى بدرأ،وحامل لوائه علي بن 
وهم الذين قتلوا في الشهر  ( عبد اهلل بن جحش في سرية،ثم بعث رسول اهلل )..  قال:"

                                                 

؛ أبتتن هشتتام: 2،ص1؛ الواقتتدي: المغتتازي،ج211-210،ص ص1،ج1الستتمهودي: المصتتدر نفستته ،متتج ( 1)
،ص ص 2؛الطبتتتتري: تتتتتاريخ،مج7،ص 2،ق1لطبقتتتتات ، ج؛ ابتتتتن ستتتتعد : ا356،ص 1الستتتتيرة النبويتتتتة ، متتتتج

  .173(، ص 2003،دار المعرفة،)بيروت، 1؛ المباركفوري، صفي الرحمن: الرحيق المختوم،ط12_11؛10
؛ أبتن هشتام : 2،ص1؛ الواقتدي: المغتازي،ج212 -211، ص1،ج1السمهودي : المصدر نفسه ،متج   ( 2)

، دار 1أحمتتتد بتتتن محمتتتد األمتتتين : البعتتتوث والغتتتزوات،ط؛ الشتتتنقيطي،  365-364،ص 1الستتتيرة النبويتتتة ،متتتج
 .28(، ص 2006األفاق العربية ،)القاهرة ،

؛العباستتتي، أحمتتتد بتتتن عبتتتد الصتتتمد،)ت: فتتتي القتتترن 212،ص 1،ج1الستتتمهودي: المصتتتدر نفستتته ،متتتج  ( 3)
، مكتبتتتتة الشيمي،)االستتتتكندرية 1العاشتتتر(:عمدة األخبتتتتار فتتتي مدينتتتتة المختتتتتار ،تصتتتحي : محمتتتتد األنصتتتاري،ط

 . 393،ت.ن(، ص 
؛ النتووي، أبتي زكريتا يحيتى 11،ص 1؛ الواقدي: المغتازي،ج212،ص 1،ج1السمهودي: وفاء الوفا،مج  ( 4)

 .313(، ص 2003، دار السالم، )القاهرة، 1م(: رياض الصالحين ، ط1277هت  676بن شرف )ت 
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فقال  ،(إلى العشيرةوخروج الرسول) أول غنيمة في اإلسالم، ،وذكر السمهودي، (1) الحرام.."
ثم ذكر  "،..هم، ثم رجعفوادع بني مدلج وحلفائ ( إلى العشيرة،ثم خرج رسول اهلل).. :"

 ،التوجه في الصالة إلى الكعبة بعد أن كانت لبيت المقدس، ونزول فريضة الصوم، وغزوة بدر
ثم ذكر غزوة ، وزكاة األموال ،التي كانت في شهر رمضان، ثم تحدث عن فرض زكاة الفطر

 . (2)بني قينقاع في شهر شوال
( وصالة الرسول) اة عثمان بن مظعون،ووف، غزوة السويق ،ومن األخبار التي أوردها    

ثم ذكر خبر وفاة رقية ابنة  وزواج علي بفاطمة في ذي الحجة، ،ضحيةصالة العيد، واأل
ثم قال .." :شرف فقالذكر مقتل كعب بن األ ،ومن أخبار السنة الثالثة للهجرة ،(3)(الرسول)

"، وغزوة ..له، ثم قتلهنا أ فقال محمد بن مسلمة:، شرف؟(()من لكعب بن األرسول اهلل)
، ومقتل (4)(أبي بن خلفوقتل رسول اهلل) حد،أ، وغزوة دةَ ر  وسرية القَ  ،رذي آم وغتتتزوة ر،الكد
 .(5)وتحريم الخمر حي،مبو عزة الجأ

ذكر أخبار حادثة بئر معونة التي ذهب ضحيتها سبعين من قراء  ،وفي السنة الرابعة للهجرة   
ثم ذكر غزوة بني  ع الذي ذهب فيه عشر قراء غدرًا أيضًا،وبعث الرجي المسلمين غدرًا،

                                                 

: البعتتتتتتوث ؛الشتتتتتتنقيطي 13-12،ص1؛الواقتتتتتتدي :المغتتتتتتازي ،ج213الستتتتتتمهودي :المصتتتتتتدر نفستتتتتته،ص  ( 1)
 . 34والغزوات،ص

؛الواقتدي: 294؛ أبن إستحق: الستيرة، ص  215-213،ص ص1،ج1السمهودي ، المصدر نفسه ،مج  ( 2)
 .113؛  الشرابي: مغازي رسول اهلل، ص 4-3،ص 2،ق1؛ أبن سعد : الطبقات ،ج176المغازي، ص 

كامتتتتل فتتتتي التتتتتاريخ ؛ أبتتتتن األثيتتتتر: ال216  -215، ص ص1،ج1الستتتتمهودي : المصتتتتدر نفستتتته ، متتتتج  ( 3)
، الناشتتر: 1؛؛ابتتن أبتتي خثيمتتة، أبتتي بكتتر أحمتتد :التتتاريخ الكبيتتر، تحقيتتق: صتتالح بتتن فتحتتي ،ط13،ص 2،ج

 .388،ص 1(،مج2004الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، )القاهرة، 
؛ أبتتن ستتيد النتتاس، فتتت  التتدين محمتتد بتتن يحيتتى )ت 216،ص1،ج1الستتمهودي ، المصتتدر نفستته ،متتج  ( 4)

،دار 2م(: عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير، تحقيق لجنة احياء التتراث العربتي،ط1333هت 734
؛ الواقتتتتتتتتتتدي: 297- 290؛أبتتتتتتتتتتن إستتتتتتتتتتحق: الستتتتتتتتتتيرة، ص 22،ص 2(،ج1980األفتتتتتتتتتتاق الجديتتتتتتتتتتدة،)بيروت، 

 .193،ص 1المغازي،ج
؛ أبتتتتتتتتن الجتتتتتتتتوزي ،عبتتتتتتتتد التتتتتتتترحمن 222-216،ص ص 1،ج1الستتتتتتتتمهودي : المصتتتتتتتتدر نفستتتتتتتته ،متتتتتتتتج  ( 5)

،المطبعتتة النموذجيتتة،)القاهرة، 1م(: تلقتتي  فهتتوم أهتتل األثتتر فتتي عيتتون المغتتازي والستتير ، ط1204هتتت 597)ت
 .352، ص 2؛ أبو شهبة : السيرة النبوية ،ج 58،ص 2؛ الطبري: التاريخ،مج44د.ت(،ص 
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 ،(1)وغزوة ذات الرقاع،مية أبي أهند بنت  ،( بأم سلمةالنضير، ثم ذكر خبر زواج الرسول)
سلمان الفارسي من الرق، ثم خروج  (من أخبار السنة الخامسة للهجرة أورد فت رسول اهلل)و 

ية آونزول ، المريسيع (ثم غزو الرسول) يدًا فرجع،ولم يلق ك إلى دومة الجندل، () الرسول
 .(2) وغزوة بني قريظة شجعي،سالم نعيم بن مسعود األاب و  التيمم، بعدها ذكر غزوة الخندق،

، وقتل (3)ومن أخبار السنة السادسة للهجرة أورد كسوف الشمس، ونزول حكم الظهار       
بي طالب إلى فدت أوسرية علي بن  غيره، التي لم ينج منهم ،المشركون سرية محمد بن مسلمة

فصلى  جدب الناسأثم  في مائة رجل، ثم سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل،
 .(4)زيد بن حارثة في سرية (رسل الرسول)أفسقوا، ثم  االستسقاءصالة  (رسول اهلل)

زاري على لقاح غار عيينة بن حصن الفأكانت الحديبية، وفيها  ،وفي السنة نفسها       
سلم أالذين  و الغابة، ثم ذكر قصة العرنيين،أوكانت غزوة ذي قرد  ،ستنقذهااف ،(رسول اهلل )
بل، ثم كانت وسرقوا األ، فقتلوا راعيها ،(إلى لقاحهثم مرضوا فبعثهم الرسول) ،منهم ثمانية

وتزوج  التيمم، اً أيضوالتي كان فيها  وفيها كانت قصة االفت، غزوة بني المصطلق )المريسيع(،

                                                 

-346،ص ص1؛ الواقتتتدي: المغتتتازي،ج232-229،ص ص 1،ج1الستتتمهودي: المصتتتدر نفستتته ،متتتج  ( 1)
 .43، ص 2؛ابن سعد : الطبقات ،ج395؛ 363؛ 354

؛الواقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي: 236-235؛232،ص1،ج1الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمهودي: المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر نفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ،متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتج  ( 2)
 . 53؛  47؛ 45؛44،ص2؛أبن سعد: الطبقات، ج496؛480؛440؛402،ص1المغازي،ج

؛ الظهتتار لغتتة: متتأخوذ متتن الظهتتر.. واصتتطالحًا: هتتو 240،ص1،ج1الستتمهودي: المصتتدر نفستته ،متتج  ( 3)
هتت (: الجتامع ألحكتام 671ه أنت علتي  كظهتر امتي. القرطبتي، محمتد بتن أحمتد األنصتاري)تقول الرجل ألمرات

.حتتول حكتتم الظهتتار 118،ص 14(،ج1952القتترآن ،مطبعتتة األوفستتيت، دار احيتتاء التتتراث العربتتي، )بيتتروت،
،للمزيتتتتتتتتتد ينظتتتتتتتتتر: أبتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتبة، أبتتتتتتتتتي زيتتتتتتتتتد عمتتتتتتتتتر 2؛: وستتتتتتتتتورة المجادلتتتتتتتتتة: 4ينظتتتتتتتتتر: ستتتتتتتتتورة األحتتتتتتتتتزاب: 

،ص 1(، ج 1996،دار الكتتتب العلميتتة، )بيتتروت، 1م(:كتتتاب تتتاريخ المدينتتة المنتتورة،ط875هتتت 263النمتتري)ت
 .227-223ص  

؛ أبتتتتتتن 563-551،ص1؛ الواقتتتتتتدي: المغتتتتتتازي،ج240،ص 1،ج1الستتتتتتمهودي: المصتتتتتتدر نفستتتتتته ،متتتتتتج  ( 4)
 .45الجوزي: تلقي  فهوم أهل األثر، ص 
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ن الحج فرض في هذه أجورية بنت الحارث رئيس بني المصطلق، ثم ذكر  (الرسول)
 .(1)السنة
رسله إلى الملوت  (ذكر لنا بعث الرسول) ،فيما يخص أخبار السنة السابعة من الهجرة   

نت صفية ب (ثم استصفى الرسول) ،(2)"..ثم كانت خيبر.. بكتب تدعهم لجسالم، ثم قال:"
 غلته دلدل،بو  ،مارية القبطية هدية هثم جاءت عتقها وتزوجها،أف ،خطب من المغنمأحيي بنت 

ثم ذكر خبر زينب بنت الحارث زوجة سالم بن مشكم التي سمت ، بو هريرةأسالم اب و 
عصم وقصة سحر اليهودي لبيد بن األ (إلى وادي القرى،(،ثم خبر خروج الرسول)الرسول)
(من وزواجه) ثم كانت عمرة القضية، بي سفيان،أ بنت م حبيبةأمن  ()هوزواج (،للنبي)

فقال:" ،فقد أورد لنا من أخبارها  ،ما السنة الثامنة من الهجرةأ ،(3)ميمونة بنت الحارث الهاللية
وتألف المؤلفة من  فيها كانت مؤتة، ثم كان الفتح، ثم غزوة هوازن، ثم غزوة الطائف،....

براهيم من مارية القبطية، ووفاة زينب ابنة إ( ر والدة ابنه)"، ثم ذكغنائم هوازن..
 .(4)(الرسول)

                                                 

؛ الواقتدي: 245الستيرة، ص  ؛ أبتن استحق:242؛ 240،ص ص1،ج1السمهودي: المصدر نفسته ،متج  ( 1)
؛أبتتن القتتيم ،محمتتد بتتن ابتتي بكتتر الدمشتتقي 760،ص 2؛ أبتتن هشتتام :الستتيرة ،ج571-426،ص1المغتتازي، ج

-122،ص 2(،ج1928م(: زاد المعاد فتي هتدي خيتر العبتاد، المطبعتة المصترية ،)القتاهرة،1350هت 751)ت
(متتن األحتتوال واألمتتوال للنبتتي ) م(:امتتتاع األستتماع بمتتا1441هتتت   845؛المقريتتزي، أحمتتد بتتن علتتي)ت 127

، ص ص 1هتتتت( ، متتتج1420،دار الكتتتتب العلميتتتة، )بيتتتروت، 1والحفتتتدة والمتتتتاع، تحقيتتتق: محمتتتد النميستتتي،ط
255. 

؛ الطبتري: 633،ص2؛ الواقتدي: المغتازي،ج243-243،صتص 1،ج1السمهودي: المصدر نفسته ،متج  ( 2)
 .135-128، ص ص 2التاريخ، مج

-246؛ أبتتتتتتتن إستتتتتتتحق: الستتتتتتتيرة ،ص ص  244-242،ص ص 1،ج1،مجالستتتتتتتمهودي: وفتتتتتتتاء الوفتتتتتتتا  ( 3)
؛ 5-4، ص2،ق2؛ أبتتن ستتعد: الطبقتتات ،ج1061-1060، ص ص2؛أبتتن هشتتام: الستتيرة النبويتتة ، متتج266

 231؛ الشنقيطي : البعوث والغزوات ،ص 138، ص2الطبري: التاريخ،مج
؛ أبتتتتن إستتتتحق: 780244،ص2؛الواقتتتتدي:المغازي،ج244،ص1،ج1الستتتتمهودي: المصتتتتدر نفستتتته ،متتتتج  ( 4)

؛ 177،ص 2؛ الطبتتري: تتتاريخ،مج108؛ 99،ص ص 1،ق2؛ أبتتن ستتعد: الطبقتتات،ج251-250الستيرة ،ص
 .315الشنقيطي: البعوث والغزوات ، ص 
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نساءه شهرًا، وتتابع  (هجر الرسول)لنا، أورد ، من الهجرة ومن أخبار السنة التاسعة   
(،ثم با بكر)أ(،على الحج وفيها أمر الرسول اهلل) ثم ذكر فرض الحج، (،)يه الوفود عل

لينبذ إلى الناس عهدهم، وفيها كانت غزوة   (علي) () اهلل  سل رسولر أف نزلت سورة براءة،
فأورد لنا من أخبارها الوفود  ،ما السنة العاشرة من الهجرة، أ(1)() خر غزواتهأوهي  ،تبوت

ثم وفد نجران  ثم وفد غسان، ووفد بني حنيفة، (، ومنها وفد طي،التي قدمت إلى الرسول)
 تبوكًا، (ثم غزا رسول اهلل) هلة، ثم جاء جبريل يعلم الناس دينهم،االذين كانت فيهم قصة المب

 . (2)ووفاته (ثم مرض الرسول) ثم كانت حجة التتتتتوداع،
( من اتصاله باألنصار ن ينقل لنا أخبار عن سيرة الرسول)أ ،ع السمهوديابهذا استط     

بحكم  ،وهذا كما ذكرت سابقاً  ،وهي كل حياته في المدينة المنورة ،(في العقبة إلى وفاته)
وسنأتي على تفصيل منهج السمهودي في تدوين  كون الكتاب مختص بأخبار المدينة المنورة،

 التالي. مبحثوحتى وفاته في ال ،من دخوله المدينة المنورة (أخبار سيرة الرسول)
 

 منهج السمهودي في تدوين السيرة النبوية: المبحث الثالث:
ا مالحظة المنهجية العامة نيمكن، كما أوردها في كتابه، السيرة النبوية بعد عرض هيكلية  

 عتمد عليها في تدوينها ومنها:أالتي 
( من ذلت خبر عرض الرسول) :ايراده روايات مختلفة من مصادر متعددة للخبر الواحد-1

نبي كذلت قصة مبيت ال ولقائه وفود األوس والخزرج، ،نفسه على القبائل في مواسم الحج
كذلت خبر  بي بكر في الغار في طريق هجرتهم إلى المدينة المنورة،أوصاحبه ،(محمد)

كذلت في  وفي أي يوم، ،(إلى المدينة المنورة وعلى من نزل ومتى وصلوصول الرسول)

                                                 

؛أبتن 120،ص 1،ق2؛ أبن سعد: الطبقات،ج245-244،ص ص1،ج1السمهودي: المصدر نفسه ،مج ( 1)
؛ أبو شهبة: الستيرة النبويتة ، 255،ص 1ألسماع، مج؛المقريزي: امتاع ا945،ص 2مج هشام: السيرة النبوية،

  .  317،ص 2ج
؛ الطبتتري: 48-10،ص2،ق2؛ أبتتن ستتعد: الطبقتتات،مج245،ص1،ج1الستتمهودي: المصتتدر نفستته ،متتج ( 2)

 . 234-224،ص 2تاريخ،مج
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ويمكننا مالحظة هذا المنهج في  ،(1)() وخبر استقبال القبائل للرسول، خبر الناقة المأمورة
 رة النبوية عنده. كل أخبار السي

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: .. :" للتوضيح: منها قوله االعتراضيةاستعمال الجمل -2
، كذلت قوله: (2) "..ي التي قبل الهجرة_ يعرض نفسه على القبائلأفكان في تلك السنين _

 سيد بن حضير_ وهما يومئذ سيدا قومهما بني عبدأو  ،ما سمع بذلك سعد بن معاذفل  .. "
من  فلما كان الموسم _ يعني :" ، وفي حديثه عن العقبة قال:"  ..شهل _وكالهما مشركاأل

مرت بقرية تأكل أني أ قال: ..( من قباء قال:"_" ، وفي موضوع خروجه )العام المقبل
( "، وفي موضوع نزوله)..( من قباءي الناقة_ فأنها مأمورة فخرج )أفخلوها_  القرى،

ذا مرت بدار عدي بن النجار إحتى  ،نطلقتاف ..: "ما نصه أورد ،ع ناقتهوموضو  ،في المدينة
في موضوعات السيرة  االعتراضيةوهكذا نالحظ مثل هذه الجمل  ،(3)"..خواله دنيا_أ_وهم 
 لغرض التفسير والتوضي  . ،المختلفة

ة العقبة من ذلت عند حديثه عن بيع اعتماده اآليات القرآنية التي رافقت الحدث التاريخي:-3
أي على وفق بيعة  (عند العقبة على بيعة النساء:فبايعهم رسول اهلل)..قال السمهودي:"

 حم جم يل ىل مل خل  ُّ قوله تعالى:  كما جاء في ،(4)النساء التي نزلت بعد الفتح
َّ..حن جن  يم ىم مم خم

 ،سالم سعد بن معاذإفي قصة  ،ومن ذلت أيضاً ، إلى أخر اآلية (5)
  مث زث رث يت ىت نت مت زت رتُّ : لىاقوله تع (6)ميرحين قرأ عليه مصعب بن ع

                                                 

 . 202-174،ص ص1،ج1السمهودي: المصدر نفسه ،مج ( 1)
 .174،ص1،ج1المصدر نفسه،مج ( 2)
 .199 -176، ص1،ج1،مجالمصدر نفسه  ( 3)
 .176،ص 1،ج1المصدر نفسه ،مج ( 4)
 . 12قرآن كريم: الممتحنة:  ( 5)
 .177،ص 1،ج1السمهودي: المصدر نفسه ،مج ( 6)
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َّ ىث نث
: لىافنزل قوله تع.." : قال ،(2)(ة األنصار للرسول)عوفي خبر مباي"،(1)

 . إلى أخر اآلية (3) .."َّ..خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث ُّ 
ليأتمروا  ،واجتماع قريش بدار الندوة ،إلى المدينة المنورة(وفي موضوع هجرة الرسول)      

 لى:افأنزل اهلل على نبيه قوله تع، (4)(خبر جبريل النبي)أف.. فقال:" ،(رسول اهلل)في أمر 
 .."َّري ٰى ين ىننن  من زن رنمم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك ُّ 

 مس خس ُّ  لى:انزل اهلل تع،أ(6)فساد بين األوس والخزرجولة اليهود اإلاوفي موضوع مح ،(5)

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص

َّحم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك
(7) . 

( لمصعب بن : منها في حديثه عن ارسال الرسول)استخدام كلمة قيل لعدم ذكر المصدر-4
وقيل : بعثه اليهم بعد ذلك بطلبهم ليعلمهم ويقرئهم القرآن ،فكان عمير مع األنصار فقال:" 

م أبن أبعث اليهم مصعب بن عمير و  وقيل:، من سمي به.. أوليسمى )المقرئ( وهو 
 "،..وقيل: لثمان خلون منه.. المدينة قال:" إلى () وفي خبر وصول الرسول "،..مكتوم

نه كان يصلي الجمعة في أوقيل: "..، ( بالمدينة،وفي أول صالة جمعة صالها رسول اهلل)
وقيل: كان ذلك في السنة .." ذان قال:"، وفي حديثه عن األ ..قامته هناكإمسجد قباء في 

وقيل في الثالثة، وقيل في  ،وقيل في أول شوال...." أورد:، الفطر."، وعن زكاة الثانية.
 .(8)" ..وقيل: قبل الهجرة الرابعة،

                                                 

 . 3 – 1قرآن كريم: الزخرف:  ( 1)
 .181،ص 1،ج1السمهودي: المصدر نفسه ،مج ( 2)
 .111قرآن كريم: التوبة:  ( 3)
 .185،ص 1،ج1مجالسمهودي: المصدر نفسه ، ( 4)
 . 30قرآن كريم: األنفال:  ( 5)
 .209،ص 1،ج1السمهودي: المصدر نفسه ،مج ( 6)
 . 99-98قرآن كريم: آل عمران : ( 7)
 .214 -176،ص1،ج1للتفاصيل ينظر:السمهودي: وفاء الوفا،مج ( 8)
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 : مثال ذلت في حديثه عن العقبة الثانية او الكبرى قال:"عطاء رأيهإمن منهج السمهودي -5
 وفي موضوع "،..ن تسمى الثالثةأومقتضى ما قدمناه ، وبعضهم يسميها العقبة الثانية..

نه منهم أف ،نقيبًا ثانيًا لبني عبد االشهل، بو الهيثمأفيكون  قلت:.." قال:، نقباء األنصار
 .."نشاد هذه األبيات قبل ذلكإقرب ما تقدم من قلت واأل..كذلت قوله:" و  "،.،وقد صرحوا به.

(1) . 
مؤاخاة قلت: كانت هذه ال..:" قال ،وعن موضوع تاريخ المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار    

 ن ابتدائها كان فيها،أوالظاهر ، وقيل ثمانية اشهر.. ( بخمسة اشهر،بعد مقدمه )
وعن والدة  "،..و يحضر، كما يلم من تفاصيلهاأعلى حسب من يدخل في اإلسالم  واستمرت

، (2) "براهيم من مارية القبطية..إقلت: وفي هذه السنة ولد .." قال: ،براهيمإ(بن الرسول)أ
 ه في التعليق على بعض الروايات التي وردت في موضوع السيرة .وهذا منهج

فيما ذكر لي ستة نفر .. : من ذلت قوله في اصحاب العقبة األولى:"عدادعتماده ذكر األإ-6
ما كان الموسم _ فل  .. كذلت قوله في العقبة الثانية:" ،سمائهمأثم يذكر  ،(3) "..من الخزرج

أهل  دسمائهم، وفي عدأمع ذكر  "،..منهم اثنا عشر رجالً يعني : من العام المقبل_ وافاه 
وفي موضوع المؤاخاة بين  "،..وامرأتان ن أهل العقبة كانوا سبعين رجالً إ..قال:" ، البيعة

وقيل  من كل طائفة خمسة واربعون،،وكانوا تسعين رجاًل ..قال:" ، المهاجرين واألنصار
 .(4) "..مائة
من ذلت في أخبار غزوة  ،ياهاوسر  (قاتلين في غزوات الرسول)عداد المأوكثيرًا ما ذكر     

، (5) "..ربعة االفأالمسلمون ثالثة االف_ وقيل: كان المسلمون الفًا، والمشركون "..الخندق 
 وهذا المنهج موجود في كل أخبار وموضوعات السيرة .

ني عبد اهلل بن قال ابن اسحق: وحدث: من ذلت قوله:" نقل األخبار من المصدر مع سندها-6
كفالة الحواريين  ،نتم كفالء على قومكمأ قال: للنقباء:،(ن رسول اهلل): إبي بكر بن حزمأ
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، (من األنصارمن بايع الرسول) أولوفي حديثه عن  "،..قالوا: نعم لعيسى بن مريم،
( بن عباس: كان البراء بن معرور أول من بايع رسول اهلل)أوفي المستدرك عن  ..قال:"

ن أ ،بن شهاب في الحديث المتقدمأوذكر موسى بن عقبة عن ..قوله: "و  .."،عة العقبةبي
 .(1).."(عليًا رقد على فراش رسول اهلل)

نس أبي داود عن وأل..( بين األنصار والمهاجرين قال:" وفي موضوع مؤاخاة الرسول)     
.." ، وفي موضوع معركة ( بين المهاجرين واألنصار في دارنابن مالك : حالف رسول اهلل)

( وعن بي وقاص قال: رأيت عن يمين رسول اهلل)أحمد عن سعد بن أوروى ..قال:"  ،حدأُ 
ا قبل وال متهأير  يقاتالن عنه كأشد القتال، ما ،حد رجلين عليهما ثياب بيضأيساره يوم 

 .(2) " ..بعد
 ،واسم مؤلفه ،ر: ففي بعض األخبار يذكرها مع ذكر المصداختالف طرق ذكره للمصادر-7

وفي .." ،"..بن دريد في الوشاحأزعم ".. و "،..كليلوعند الحاكم في اإل .. مثل ذلت قوله:"
" ، وقد .مراء المدينة اليومأأخبار المدينة ليحيى الحسيني جد  بن دحية"، وفي"..المولد أل

" قوله" ،و ..قال رزين ..،وذكر رزين.. يذكر اسم المؤلف دون ذكر كتابه من ذلت قوله:"
 .(3) "..سحقإبن أوفي رواية ..
 من ذلت قوله: ،وال مؤلف ،ال كتاب ،دون ذكر أي مصدر لكالمه، خرىأبينما يذكر أخبار    
قوله في موضوع الناقة و " ،..وسعد بن عبادة ،ن الرجلين هما المنذر،أوالذي ذكره غيره .."

ن تكون أحب أ( نه )أم_ فاد بعضهأ_كما ( للهجرة إلى المدينة:" التي ركبها الرسول)
 . (4)" ..اال من مال نفسه ،هجرته

إلى المدينة  (: ففي موضوع هجرة النبي)حاديث النبوية الشريفةتأييده لألحداث باأل-8 
 إلىرض بها نخل، فذهب وهلي أ إلىهاجر من مكة أرأيت اني .. ":ذكر حديث ،المنورة
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سبخة بين  ،ريت دار هجرتكمأ.."له: قو و  "،..يثرب ،فاذا هي المدينة و هجر،أاليمامة 
 .(1) "..و يثربأن يكون هجر أفأما  ظهراني حرتين،

روى يحيى عن عبد ..قال:"  ،هاأهل( في المدينة المنورة مع وفي أول حديث للرسول)    
 أيهاقال: ، فكان أول شيء سمعته يتكلم، نظر..أفجئت ،(اهلل بن سالم:  قدم رسول اهلل)

تدخلون  ،رحام ،وصلوا بالليل والناس نيامطعموا الطعام ،وصلوا األ أو  ،سالمفشوا ال: أالناس
 . (2) "..الجنة بسالم

( إلى :من ذلت في قصة هجرة الرسول) استشهاده بالشعر في بعض القصص التاريخية-9
 وسماعهم صوتًا يقول: ،وعدم معرفة قريش طريق هجرته ،المدينة المنورة

 مد         من األمن ال يخشى خالف المخالففإن يسلم الس عدان يصبح مح
 وسماعهم لهاتف يقول: ،م معبدأبو بكر خيمة أ( و كذلت في قصة نزول الرسول )

 م معبــــدأجزى اهلل خيرًا والجزاء بكفه     رفيقيـــــــــن قاال خيمتــــــــي 
 .(3)مسى رفيق محمد أنتزال به      فقد فاز من أهما رحال بالحق و 

 دون ذكر اسم قائل هذه األبيات . ،خر القصيدةأ إلى
( الذي جاوب بها الصوت الذي ال ثم أورد قصيدة حسان بن ثابت شاعر رسول اهلل )   

 يعرف صاحبه فقال:
 ليهم ويفتدىإلقد خاب قوم زال عنهم نبيهم        وقدس من يسري 

 ـــــور مجـــددترحل عن قوم فضلت عقولهم       وحل علــــــى قــــــوم بنـ
 .(4)خر القصيدة أإلى 
وهم  :كان يقول ،ن عبد اهلل بن رواحةأ ،بن شبة أيضاً أروى وفي بناء مسجد قباء قال: "     

 يبنون في مسجد قباء:
 فلح من يعالج المساجداأ

 (:) المساجدا (فقال رسول اهلل )
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 فقال عبد اهلل:
 ويقرأ القران قائمًا وقاعدا

 (:)وقاعدا(فقال رسول اهلل )
 فقال عبد اهلل:

 وال يبيت الليل عنه راقدا
 .(1)(: )راقدا ( فقال رسول اهلل )

السمهودي هذه  أورد ،( من لدن سكان المدينة المنورةوفي موضوع استقبال الرسول )
 األبيات: 

 من ثنيــــــات الوداع    طلع البدر علينا  
 ـه داعمـــــا دعـــــا للـــ    وجب الشكر علينا 

 .(2)جئت باألمر المطاع    أيها المبعوث فينا      
أورد هذه األبيات التي قالها  ،ولما حرق رسول اهلل نخلهم ،وفي أخبار غزوة بني النضير  

 حسان بن ثابت يعير قريشًا بها:
 وهان على سراة بني لؤي       َحريٌق بالب ويَرَة م سَتطير  

 سلم حينئذ:أعبد المطلب، ولم يكن بو سفيان بن الحارث بن أفأجابه 
 دام اهلل ذلك من صنيع      وَحِرَق في نواحيها السعيرأ

 .(3)رضينا تضير  أي أسَتعلم  أي نا ِمنها بنـــــــــــزِه       وَتعــَلم 
 ذكره القصص التاريخية:-10
ستقبال وا ،(المدينة المنورةوقصة وصول الرسول) م معبد،أوقصة  من ذلت قصة سراقة،   

 . (4)المسلمون له، وقصة العرنيين 
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برز أو  ،: فهو يذكر كل سنةاعتماده المنهج الحولي في تدوين أخبار سنوات الهجرة-11
جات اوزو  ،و من آل البيتوالداتهم، أ أوثم يذكر من مات من المسلمين فيها ،حداثهاأ

 فقال:، كره السنة األولىمثال ذلت ذ ه،وهذا مر  بنا في فصل هيكلية السيرة عند ،(الرسول)
السنة األولى: وقد تقدم  بعض ما فيها من بناء مسجد قباء وغيره..، كان فيها بناء .."

ثم عقد رسول  ثم زيد في صالة الحضر ركعتين..، ،سعد بن زرارة..أالمسجد النبوي، ومات 
حمزة..، ثم ه مثم عقد لواء لع بن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب..،( لواء ألاهلل)

سالم عبد اهلل بن إ بي وقاص..،أثم عقد لواء لسعد بن  بعائشة..، (بنى رسول اهلل )
 .     (1) "..ذانمر المنافقين..، وخبر األأبتداء اثم أورد خبر عن  سالم..،

و أ ،ذكر أخبار والدات،ف(حتى وفاة الرسول) ،وهكذا نالحظ أخبار السنوات األخرى    
 و وفاة بناته ..أ ،جات الرسولازو 
 ،والتنظيمية ،داريةن يذكر االعمال اإلأ ولاح (:منهجه في ذكر غزوات الرسول)-12

يذكر الشخص الذي  :من ذلت مثالً ، ثناء خروجه للغزواتأ (للنبي محمد) ،والعسكرية
ثم يذكر اسم حامل لوائه، والمكان الذي  مورها بغيابه،أ(على المدينة ليدير ستخلفه الرسول)أ
، يذكر عدد من شارت في الغزوة ،وفي بعض الغزوات ،وبعده عن المدينة ،صده في غزواتهق

( .. ثم غزا رسول اهلل):"ولهمنهما معًا. مثال ذلت ق وأ ،م األنصارأواذا كانوا من المهاجرين 
واستخلف على  ،مما يلي المدينة.. ،ميالأوهي من ودان على ستة  ،بواءبنفسه إلى األ
ثم غزا في مائتين من  ،بي وقاص..أوكان حامل لوائه سعد بن  ،بن عبادةالمدينة سعد 

ستعمل على المدينة أو  بي وقاص..،أصحابه إلى ناحية رضوى، وحامل لوائه سعد بن أ
كرز بن جابر الفهري، فخرج  ،غار على سرح المدينةأثم  ،السائب بن عثمان بن مظعون..

ونالحظ هذه ، (2) "..بي طالبأمل لوائه علي بن وحا ،ثره في المهاجرينأ( في رسول اهلل )
وكان ، ثم كانت غزوة بدر.... قال:"، (ففي غزوة بدرالمنهجية في كل غزوات الرسول)
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ولم تكن قبل ذلك  فيها، (وخرجت األنصار معه) المسلمون ثالثمائة وبضعة عشر..،
 .(1) .."خرجت معــــه

: ور التي ركز عليها في أخبار السيرة النبويةمألمن ا :مور الشرعأو  ،ركان اإلسالمأذكره -13
ثم زيد في صالة ..فقال: " ،ما يذكره عن الصالة :مثلة ذلتأمن ،  اإلسالم  ركانأ تبيان

ن ذلك كان بعد الهجرة إ قلت: قال السهيلي: بعد مقدمه المدينة بشهر..، ،الحضر ركعتين
 .(2) "..علمأواهلل  مر،تمامها من بدء األصالة نزلت بالن إ ،كثروالذي عليه األ  ،و نحوهأبعام 
وقيل كان في  ثعلبة بن عبد ربه االذان، بنعبد اهلل بن زيد ير أو .. ذان قال:"وعن األ    

ذ كان اجتماعهم إ ،.."صحابه فيما يجمعهم به للصالةأ( عندما شاور)  ،السنة الثانية
( ن رسول اهلل)إ.." قال: ،لكعبة)الصالة جامعة(، وعن التوجه في الصالة إلى ا بمناد   ،قبل

براهيم إ(: يا رسول اهلل لو اتخذت مقام فقال عمر) ن يوجه إلى الكعبة ،أكان يحب 
 ييىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من ُّ  لى:انزل قوله تعألى، فافدعا اهلل تع ،مصلى

 مج حج مث  هت مت ختحت جت هب مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ

 .(3) َّ خص حص  مس خس حس جسمخ جخ مح جح
وعن  "،..ثم نزلت فريضة الصوم في شعبان، فصاموا رمضان.." ل:فقا ،ثم ذكر الصوم   

( قبل الفطر بيومين يعلم الناس زكاة ثم خطب رسول).. قال:"، زكاة الفطر واألموال
"، وعن ..وفي أول شوال، وصلى صالة الفطر، وفيها فرضت زكاة األموال أيضاً ، الفطر..

 .(4) .."لعيد، ثم ضحى بكبش( صالة اثم صلى رسول اهلل ) قال:".. ،ضحيةاأل
قال:"  ،.." ، وعن التيمموفي هذه السنة أيضًا حرمت الخمر.." قال: ،وفي تحريم الخمر    
ذكره في أخبار ، وعن حكم الظهار ،"..ية التيممآنزلت أوفيها  سيع في شعبان،يثم غزا المر ..

وفي هذه ..ج فقال: "، كما ذكر الح "..وفيها نزل حكم الظهار..فقال: "  ،السنة السادسة
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ثم كسف القمر ..قال: " ،، وعن صالة كسوف الشمس وخسوف القمر(1) .."السنة فرض الحج
جدب أثم .. قال:" االستسقاء،"، وعن ..خرة ،فصلى بهم كصالة كسوف الشمسفي جمادي األ

 .(2) "..في موضع المصلى فسقوا ،( في رمضانستسقى رسول اهلل)اف ،الناس
عند دخول  :مثال ذلت ،: كانت سمة بارزة في منهجهماكنلتفسير وايضاح األالتعليل وا -14 

 ،وما كانوا يقولون له ،وترحيبهم به ،واستقبال قبائل األنصار له ،(المدينة المنورةالرسول )
يا رسول اهلل نحن ..قالوا له: "  ،فعندما مر ببني عدي بن النجار ،(وبماذا كان يجيب )

نهم اقاربه أل  ،خوالكأقلت وقول بني عدي بن النجار نحن .." مهودي :"، قال الس ..خوالكأ
م جده عبد أكانت  ،النجاربن حد بني عدي أمومة، ألن سلمى بنت عمرو من جهة األ

 .(3) .."المطلب
جعفر بن محمد  دار فاستناخت راحلته بين ،( قدم المدينةن رسول اهلل)أ.. وكذلت أورد:"   

قلت : دار جعفر بن محمد هي التي في قبلة دار .."، فقال:"  ..زيدبن علي ودار الحسن بن 
"، ..بينهما شارع يوب مالصقة لها، ودار الحسن بن زيد تقابلها من جهة المغرب،أبي أ

كثر زاد أألنه كان  ،قلت سميت به.. فقال:" ،سبب تسمية غزوة السويق ،وض أكذلت 
والرجيع : موضع .. قال:" ،زوة الرجيعوفي موضع غ ،(4) "..وغنمه المسلمون، المشركين

 ،دبر جبريل ومن معه من المالئكةأف.. وفي خبر غزوة بني قريظة، قال:" "،..ببالد هذيل
قلت: زقاقهم هو عند موضع الجنائز في  نم من األنصار،حتى سطع الغبار في زقاق بني غ  

 .(5) "..شرقي المسجد
: مثال ذلت في حديثه عن زواج ن غيرهاومن منهجه ترجيح وتأييد بعض الروايات دو -15

 ، "..صحفي رجب على األ وذلك قبل بدر،: قلت.. قال:"، علي بفاطمة )رضي اهلل عنها(
 في رمضان ألثتني عشرة ليلة خلت منه، ،ثم كانت غزوة بدر.. قال:"  ،وعن غزوة بدر
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الراجح  ربع وعشرين منه، قلتأوقيل: صبيحة  صبيحة سبع عشرة منه، ،وقيل: يوم جمعة
 نه ال يذكر سبب الترجي .أ،اال (1) "..القول الثاني

سحق أبن أ( خاصة، ووافق موالهم له)أفكانت ..فقال:"  ،ما في غزوة بني النضيرأ     
جمعوا أنهم إ ،بسند صحيح ،بن مردويهأما رواه  ،صح منهأعلى ذلك جل أهل المغازي، و 

وهو  سحق،أبن أقلت: هكذا ذكره .."" ، وفي أخبار غزوة الخندق قال: ..على الغدر
( لنفسه من واصطفى رسول اهلل)قال:"  ،، وعن أخبار غزوة بني قريظة(2)"..المعتمد
فكانت عنده حتى  ،حدى نساء بني عمرو بن قريظةإ ،ريحانة بنت عمرو بن خناقه ،نسائهم

حجة مرجعه من  ،نها ماتت في حياتهأو  ،عتقها وتزوجهاأ(ن النبي)إوقيل:  توفي..،
 .(3)"ثبت عند الواقديوهذا األ  ،الوداع
 ،مانة العلميةاأل :: والغرض منها هواستعماله كلمة )انتهى( بعد نقله من المصادر -16

وهذا ما نراه في الكثير من  ،وتحديد النصوص المنقولة من بدايتها إلى نهايتها ،والدقة في النقل
قال المطري: ..فقال:"  ،ل فيها عن المؤلفينالتي نق :تيةمثلة اآلوكما في األ ،أخبار السيرة

( الجمعة بالمدينة، وغدا صبح يوم السبت فنزلوا برومة من وادي العقيق وصلى النبي)
 فعقد ثالثة الوية..،، رماحأ( دعا بثالثة ) نه: أقشرينقل األ ".." ، و..انتهى ،حدأإلى 

ن أ االكتفاء:وفي .." " ،..انتهى بي بثلث الناس،عبد اهلل بن أ   ، انخذلفلما بلغوا الشوط
 "..انتهى،(:)مخيرق خير يهود(حبار يهود ..،وفيه قال رسول اهلل )أمخيرقًا كان من 

"، ..كانت قبل الحديبية، انتهى دَ ر  ن غزوة ذي قَ أ ،ال يختلف أهل السير وقال القرطبي:..،"
هي المختلف : والثانية، رر..تك دَ ر  ن الخروج إلى ذي قَ اإلكليل: أن الحاكم ذكر في أ"..وأورد: 
 . (4) ."انتهى. ،فيها..
ن توفي أ إلى: من السنة األولى منهج السمهودي في نقل أخبار سنوات الهجرة -17

وقد لخصه رزين من تاريخ حاتم ،فزدت فيه نفائس .. (، وكما ذكره بقوله:"الرسول)
                                                 

 214؛ 212ص ص ،1،ج1المصدر نفسه ،مج  ( 1)
 232؛ 230،ص ص 1،ج1المصدر نفسه ،مج  ( 2)
 . 239،ص1،ج1المصدر نفسه ،مج  ( 3)
 . 241؛219؛218،ص ص 1،ج1المصدر نفسه ،مج  ( 4)
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يه اعتمادًا على أنه يعطي ر أي ،أ.."علم (أخرها )واهلل أوفي  ميزتها، فأقول في أولها )قلت(،
إلى الصفحة  209من الصفحة  ،وهذا ما نراه في صفحات الكتاب ،وثقافته الواسعة ،قراءاته
 مثلة على ذلت .أوفيما يأتي  ،248
بو حاتم : كان فيها بناء المسجد النبوي ومات أوقال .. قال:" ،وفي أخبار السنة األولى  

يه أعطى ر أ.."، ثم  ن أول من دفن بالبقيع من المسلمينفكا ،عد بن زرارة والمسجد يبنىسأ
جمعاً  هاجرين،من عثمان بن مظعون أول من دفن به من ال، أقلت: ومن هذا يعلم.." فقال:

 ،سعد بن زرارة ، فهو أول من مات من األنصارأبين النقلين، ومات كلثوم بن الهدم قبل 
 . (1)" (..علمأواهلل )الثانية،  سعد بن زرارة فيأ(،وقيل: توفي بعد مقدم النبي)

، ويمكننا (واهلل اعلم )نما يكتفي بقولهاب و  ،عطاهاأوهو ال يذكر مصدر لمعلوماته التي    
(، وفي أخبار مالحظة ذلت في كل خبر أورده من أخبار السنوات الهجرية إلى وفاة الرسول)

فقيل:  ختلف في وقته،أقلت قد ..السنة التاسعة من الهجرة، وعن موضوع فرض الحج قال: "
قبل الهجرة، وهو غريب، والمشهور بعدها، فقيل: سنة خمس، وجزم به الرافعي في 

وقيل  ،خر، وكذا النووي، وقيل سبعأموضوع، وقيل: ست، وصححه الرافعي في موضوع 
 .(2) "(..علمأواهلل ) ،ثمان، وقيل تسع، وصححه عياض

 :  سلوبه ولغتهأ -18
نتيجة دراساته وخبرته في  ،وتمكنه من اللغة العربية ،متلكهااة التي العالي ةثقافالن إ    
وسهلة  ،راقية رصينة، وتسطير أخبارها بلغة عربية، ساعدته على تدوين السيرة النبوية ،ليفأالت

، نسان العربي في كل زمان ومكانيستطيع اإل ،بعيدة عن المحسنات اللفظية والسجع ،مبسطة
 ها لغة سليمة واضحة العبارات والجمل .ألن ،ن يقرأها ويفهمهاأ

للتوضي  والتفسير، ويستعمل  ،فهو يستعمل الجمل االعتراضية :وكما ورد في منهجيته    
من سالح بني  (صاب)أو .. مثال ذلت:" ،لكي تلفظ بصورة صحيحة ،ضبط حروف الكلمات

ة )بالسين السغدي: واألخرى تسمى ،فضة :حدهما تسمى، أسياف ودرعينأقينقاع ثالثة 
( التي لبسها درع داود ) :غين المعجمة(، قال بعض الحفاظ: وكانت السغديةلالمهملة وا
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وهي السن التي  والمراد بكسر الرباعية_.."قوله: ، وكذلت (1) "..علمأواهلل  حين قتل جالوت،
 ، وهذا كله(2) "..صلهاأولم تقلع من  فذهب منها فلقة، ،نها كسرتإ_ تلي الثنية والناب

 سهل على القارئ اللفظ والفهم .يُ 
 : موضوعات جانبية هطرح -19 

وعرضها مع ، دخل السمهودي بعض الموضوعات الجانبية في موضوع السيرة النبويةأ    
وكما  ،نه يصح  الموضوعأثم نالحظ  ،لتي أوردت األخبارأعلى المصادر  واالعتمادالشرح 

وطرح موضوع بداية  ،(إلى المدينةوم الرسول)يلي :في موضوع اختالف العلماء في تاريخ قد
رواه الحاكم  فكتب من حين الهجرة، ،( بالتاريخمر النبي)أو .. فقال:" ،التاريخ عند المسلمين

وهو .. فيقول :" ،ول تصحي  المعلومةاويح ،، ثم يرد على هذا الكالم(3) "..كليلفي اإل 
مر قال: الهجرة فرقت بين الحق ن عأو ،(ن ذلك كان في خالفة عمر)أوالمشهور  ،معضل

، (4) "..وعثمان رضي اهلل عنهما بذلك ،وابتدأ من محرم بعد اشارة علي ،فأرخ بها والباطل،
ن الصحابة رضي ألي يفاد السهأو .." فقال: ،السبب في ذلت، لييثم أورد السمهودي عن السه

 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّ :لىامن قوله تع ،خذوا التاريخ بالهجرةأ ،اهلل عنهم

 َّ يت ىت نت  متزت رت يب ىب نب مبزب رب
(5)"(6). 

طرح موضوع زمن قدوم  ،من الموضوعات األخرى: في خبر بناء مسجد قباء       
 ولم أر من نبه على تعيين زمان قدوم عثمان من الحبشة،.. فقال:" ،( من الحبشةعثمان)

 ،و محتمل أيضاً أخبار تقتضي حضور عثمان له، وه ،( لمسجد المدينةتي في بنائه)أوسي
قبل مقدم  ،عد عثمان فيمن قدم المدينة، والثاني، وسبق في الفصل قبله ولللبناء األ 

وقال .. فيقول:" ،خراً أ"، ثم يورد كالمًا ..سحاقإبن أفي كالم  ،ليها، وهو كذلكإ( النبي)

                                                 

 . 215،ص1،ج1المصدر نفسه ،مج ( 1)
  . 225،ص1،ج1المصدر نفسه ،مج ( 2)
 . 193،ص1،ج1المصدر نفسه ،مج ( 3)
 . 193،ص1،ج1المصدر نفسه ،مج ( 4)
      108قران كريم: التوبة:   ( 5)
 . 194،ص1،ج1المصدر نفسه،مج  ( 6)
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 ،و بعدهاأ ،(ن قدوم عثمان من الحبشة كان قبل هجرة النبي)أالمحب الطبري: الظاهر 
متخلفًا في المدينة على زوجته رقية بنت  ،نه كان في وقعة بدرأألنه صح ، وقبل وقعة بدر

كثر مهاجري الحبشة في أوكان قدوم  ،وكانت مريضة، ووقعة بدر الثانية ،(رسول اهلل )
 .(1)" (..علمأواهلل ) ،تيأكما سي ،السابعة

منها في  ،كثر من مرةأطرحه الذي  ،موضوع تغيير القبلة ،خرى منهاأوهنات موضوعات     
، والخبر في كل موضوع يختلف (3)وفي موضوع التوجه إلى الكعبة ،(2)خبر بناء مسجد قباء

خرى في الفصل الثالث من الباب الذي يلي أنه سيطرح الموضوع مرة أخر، ويذكر عن األ
 موضوع السيرة .

، حين هاجر (4)_األنصارييوب أبو أأي دار  _(كذلت خبر البيت الذي نزل به الرسول)    
واستمر  ،لما مر  بالمدينة ،نه البيت الذي بناه تبع األولأفبدأ بالقول ، المدينة المنورة إلى

الملت المظفر شهاب الدين  اهن اشتر أ إلى ،وله المالتاوكيف تد ،زمنه إلىبالحديث عن الدار 
يوب هذه أبي أة دار صعر  ،يوب بن شاديأبي بكر بن أ ،غازي بن الملت العادل سيف الدين

في ميافارقين  ،ت على المدرسةفوقأوقاف التي ربعة، ثم ذكر األ، وبناها مدرسة للمذاهب األ
 ،وسكنها بعض نظارها ،ثم يصف المدرسة ،ثم تعطلت المدرسة ،ودمشق، والمدينة الشريفة

، فيما وفي ايوان الصغرى الغربي خزانة صغيرة جداً  ،نها قاعتان كبرى وصغرى..أويقول:" 
 . (5)"..(نها مبرك ناقة النبي)أيقال  قال المطري: فيها محراب،، يلي القبلة

 استنتاجات:-
 تبين لي من ثنايا البحث مجموعة من االستنتاجات ، لعل من أهمها:  

ال تقل كتب السمهودي أهمية عن غيرها من الكتب التاريخية المتعلقة بالمدينة المنورة، وما     
تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، منذ ما قبل البعثة المباركة ولحد  طرا عليها من

تاريخ وفاته، وذلت ألنه اعتمد على الكثير من المصادر التاريخية التي لألسف لم تصل الينا 
                                                 

 .196،ص1،ج1المصدر نفسه ،مج  ( 1)
 .197،ص1،ج1المصدر نفسه ،مج  ( 2)
 .213،ص1،ج1المصدر نفسه ،مج  ( 3)
 .205،ص1،ج1جالمصدر نفسه ،م  ( 4)
  .206،ص1،ج1المصدر نفسه ،مج  ( 5)
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،مما يعني أنه حفظ لنا معلومات مهمة عما مر على المدينة الشريفة من معطيات حضارية 
 باحث في تاريخها أو في السيرة النبوية العطرة إغفالها أو إهمالها .متنوعة ، ال يمكن لل

دون السمهودي السيرة النبوية بمنهجية خاصة به ، دون غيره من المؤرخين ، اذ نجده    
( ( ، وابتدأها بخبر عرض الرسول )يتحدث عن تاريخ المدينة المنورة ، فذكر سيرة النبي)

م حجهم ، ثم لقاءه األوس والخزرج ، ثم بيعة العقبة ، وهكذا نفسه على قبائل العرب في مواس
 (. استمر بذكر أحداث السيرة النبوية إلى وفاته )

عكست منهجية السمهودي في تدوين تاريخ المدينة ، ثقافته وقدرته العالية على استيعاب   
من تقديم دراسة المعلومات التاريخية للعديد من الكتب والمؤلفات السابقة لعصره، ما مكنه 

وافية، ومهمة عن تاريخ المدينة المنورة ، فضاًل عن تقديم رؤى مهمة عن السيرة النبوية 
 الشريفة.

تميزت كتابات السمهودي ببساطة اللغة وسهولة األسلوب، البعيد عن السجع والمحسنات    
ستيعاب اللفظية المملة، األمر الذي سهل على الجميع من مختلف المستويات من فهم وا

 كتاباته على مر العصور.
Al-Samhudi's (D 911 H\ 1505AD) Methodology  in  Biography  

Writing of the Prophet Mohammad (PBUH) in his book: 
"  Wafaa Al –Wafa Fi Akhbar Dar Al-Muostafa( PBUH) 

"Asst.Prof.Dr.Salama Mahmoud Mohamed Abd 
 Abstract  

           The study includes three sections; The first section deals with the 

biography of Al-Samhudi his name ,ratios ,birth ,scientific life, writings 

and his death.The second section presents the content of the book 

Wafaa Al –Wafa according to the writer's order to the chapters of the 

book .The third section points to Al-Samhudi's approaches in writing 

the biography of the prophet Mohammad (pbuh) which he started it 

with the prophet's relationship with the people of Al-Medina, when the 

prophet introduced himself to Arab tribes, in al-hajj seasons, amony  

them Al-Aus and Al-Khazrag.He continued presenting the biography of 

the prophet Mohammad(pbuh) till his death.Finally, the study ends with 

the conclusions that study finds out.     


