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ملخص:
تناول هذ� �لبحث تعريًفا بابن حزم �لأندل�سي، وهو )�أبو حممد 
علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم �لظاهر �لأندل�سي(، و�أ�سهر موؤلفاته 
كتابه جو�مع �ل�سرية �لنبوية؛ �إذ قّدم من خالله ر�سالة موجزة لكنها 
�آبائه  �ساملة عن ن�ساأة �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- ون�سبه وذكر 
�أبلو� معه يف �إقامه �لدين، وما ر�فق هذه  و�أجد�ده و�أ�سحابه �لذين 
�إىل  ومعاهد�ت...وما  و�تفاقاٍت  وحروٍب  ومغاٍز  �أحد�ٍث  من  �لدعوة 
ذلك،  يف  �لرو�يات  كرثة  عن  �لبتعاد  �هلل-  رحمه   - حماوًل  ذلك، 
لإير�ده  �إ�سافة  و�لأخبار،  �ملرويات  من  و�ل�سو�ذ  �لغر�ئب  ومتجنبًا 
لنا  ي�سوق  كاأمنا  جذَّ�ب،  وتر�بط  خالب  بت�سل�سل  �لزكية  �ل�سرية  تلك 
ق�سة متكاملة، ذ�ت تنا�سق و�ن�سجام وحلقات يكمل بع�سها بع�سًا، 
بكل  مو�سوعاته  ويعي�ش  معه،  ي�سري  �لكتاب  لهذ�  �لقارئ  وجتعل 
ُم�سلمًا  �أن يدعه حتى ياأتي عليه جملة وتف�سياًل،  كيانه، فال ي�سعه 
مبا فيه - على �لغالب- ور�غبًا مبعاودة قر�ءته و�لتعمق باأخباره 
�لكمال  �أن  �إل  �لقلب لها ول يكاد يرف�ش �سيئًا منها...  �لتي يطمئن 
ينتقد  قد  معه مما  قلياًل  �سنقف  وتعاىل- حيث  تبارك   - وحده  هلل 
عليه، وهو على �أيِّ حال، نزٌر ي�سري �إىل جانب ما فيه من خرٍي كثرٍي 
وعلٍم وفري، وكان منهجنا بذلك �لعتماد على �ملنهجني �ل�ستقر�ئي 
و�لتحليلي �لنقدي بعد رجوعنا �إىل �مل�سادر �لأ�سيلة؛ ملا يف �ل�سرية 
. بر�عة �لإمام �بن  �لنتائج  �أهم  �أهمية بعد كتاب �هلل وكان من  من 
فيما  �نتقائه،  وح�سن  �طالعه،  و�سعة  �هلل-  –رحمه  �لظاهري  حزم 
يخت�ش مبرويات �ل�سري و�ملغازي، حيث ثبت لدينا �عتماده لل�سحيح 
يقا�ش  ل  �لذي  �لنادر  �لقليل  يف  �إل  غريها  على  لها  وتقدميه  منها 
�هلل-  –رحمه  �بن حزم  �لإمام  للغالب. ودقة منهج  �حلكم  �إذ  عليه، 
قلَّ  مبا  �متاز  و�لذي  جو�معه  �سمن  �ل�سرية  ملجريات  تناوله  يف 
ودلَّ، و�إظهاره حلكمه على بع�ش ما روي يف �ل�سري و�ملغازي كعدم 

�حتجاجه باملر�سل فيما ن�ش عليه بنف�سه يف ثنايا كتابه ذ�ك.
الكلمات املفتاحية: منهج �بن حزم �لأندل�سي يف كتابة جو�مع 

�ل�سرية �لنبوية عر�ش ونقد

Ibn Hazm Al-Andalusi Appraoch in Composing 
(the Compilation of the Prophetic Biography): De-

scription and Criticism 

Abstract :

This research is conducted on Ibn Hazm Al-
Andalusi. He is Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin 
Sa'ed bin Hazm Al-thaher Al-Andalusi. One of his most 
popular writings is his book (The Compilation of the 
Prophetic Biography). Ibn Hazm Al-Andalusi  presents 
in his book a summarized text but comprehensive 
one about the upbringing and life of the prophet 
Muhammad (Pbuh), in addition to the prophet’s 
lineage,  father, grandfathers, and companions, who 
helped him establish the religion. Moreover, Ibn Hazm 
Al-Andalusi presents in his book the battles, forays, 

wars, agreements, and treaties that happened during 
the time of the prophet. Ibn Hazm Al-Andalusi  tried 
to avoid the diversity of narrations as well as oddities, 
and irregular quotations and narrations. He cites 
this splendid prophetic biography with a charming 
sequence and coherence and harmony, also with written 
chapters that complement each other. Therefore, the 
book is enjoyable to read and convincing. However, 
although the book is enriched with information, the 
researcher criticizes some of the points in the book. 
The researcher’s method of criticism is based on 
induction and the analytical methods , returning to the 
original resources; as the prophetic biography comes 
second in importance after The Holy Quran. The most 
important result of the study is that Al-Iman Ibn Hazm 
is witty ,knowledgeable, and accurate regarding the 
narration of the biography and battles. He also added 
his own judgment on some of the battles and biography. 

Keywords : Ibn Hazm Al-Andalusi,  Appraoch in 
Writing,  (the Compilation of the Prophetic Biography), 
Description and Criticism 

املقدمة
�خللق،  �سيد  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني  رب  هلل  �حلمد 

وبعد...    
رو�ية  يف  يت�ساهلون  �أنهم  يجد  �ملحدثني  ملنهج  �ملتتبع  �إن 
بال  و�ملوقوف منها  و�ملنقطع  �ملر�سل  �لتاريخية، فريوون  �لأخبار 
حتّرج، وقد لحظنا ذلك عند )حممد بن �إ�سحاق، وخليفة بن خياط، 
و�بن جرير �لطربي( وكذ� من جاء بعدهم- رغم ما عرف عنهم عن 
�لت�سدد يف كثري من �أحكامهم و�رشوطهم- )كابن حزم �لظاهري(- 
رحمه �هلل تعاىل- �لذي كتب يف �ل�سرية هو �لآخر، وخ�سها م�سنف 
�لنبوية" �لذي �خرتناه ليكون مو�سع  �ل�سرية  "جو�مع  لطيف �سّماه 
�لرغبة  فيه:  �لبحث  لكتابة  �ختيارنا  �سبب  وكان  ودر��ستنا  بحثنا 
يف  فاأردنا  �جلانب،   هذ�  يف  �هلل-  حزم-رحمه  �بن  جهد  �إبر�ز  يف 
لل�سرية  كتابته  يف  �أ�سلوبه  على  �حلديثي  منهجه  �إنز�ل  �لبحث  هذ� 
�لبحث  خالل  و�جهتنا  عقبات  ثمة  هنالك  فكان  �ملطهرة،  �لنبوية 
و�ملر�جعة ملا جاء يف جو�معه، ولعلَّ من �أبرز تلك �مل�سكالت: خلو 
كتاب �بن حزم جو�مع �ل�سرية من �لأ�سانيد، فكان  ل بد من توجيه 
نقدنا مل�سمونه بعر�سه على مرويات �لكتب �ل�سحاح وكتب �ل�سري 
و�ملغازي و�لتاريخ، فما و�فق �لر�جح �أيدناه فيه، وما خالف - وهو 

قليل جد�ً- نبهّنا �إليه وبيّناه.
وجود  عدم  يف  تكمن  هنا،  و�جهتنا  �أخرى  م�سكلة  وهنالك 
در��سة م�ستقلة �أو حتى حتقيق جيد لهذ� �لكتاب، �إذ مل نعرث �إل على 
�قت�رش  �لذي  �جلندي(  �لكرمي  )عبد  و�سححها  �سبطها  منه  ن�سخة 
عمله -بكل �أ�سف-على �ملر�جعة �لإمالئية فقط، و�رشح معنى كلمة 

معينة يف مو��سع حمددة.
لبن  �لنبوية  �ل�سرية  )جو�مع  عنو�ن:  حتت  هذ�  بحثنا  فجاء 
�لكتاب،  هذ�  م�سامني  عن  للك�سف  ونقد(  عر�ش  �لأندل�سي:  حزم 
وتعرف مدى تطبيق �بن حزم لبع�ش قو�عده �حلديثية على �ل�سرية، 
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خمتلف  يف  �ملحدثني  عند  �لو�ردة  �ل�سحيحة  باملرويات  و�لتز�مه 
مو�سوعاته...، وكانت خطة هذا البحث فيما هو اآت:

ف�سل  كل  يف  ف�سلني،  �إىل  �لبحث  ق�سمنا  �ملقدمة  هذه  بعد 
منا�سبتها  بح�سب  عدة،  ثالثة وحتت كل مبحث مطالب  �أو  مبحثان 
�أبرز  فيها  �سجلنا  �لتي  �خلامتة  كانت  ثم  �لف�سول،  تلك  لعناوين 
�إليها - بف�سل �هلل ومنته - ثم  �لتي تو�سلنا  �لنتائج  �لنقاط و�أهم 
ثم  و�ملر�جع،  �مل�سادر  قائمة   ذكرنا  �لعلمية  �لأبحاث  عادة  على 

فهر�سنا �ملو�سوعات لي�سهل �لرجوع �إليها يف �سفحات هذ� �لبحث.
التمهيدي، وجعلناه حتت  ● الف�صل  الف�صول هو  فاأول هذه 

عنوان: التعريف بابن حزم الأندل�صي وكتابته يف ال�صرية، وي�صتمل 
على ثالثة مطالب:

�ملطلب �لأول: ترجمة �بن حزم وبيان مكانته �لعلمية. ♦
�ملطلب �لثاين: كتابته يف �ل�سرية �لنبوية. ♦
�ملطلب �لثالث: مالمح منهجه يف كتابه )جو�مع �ل�سرية(. ♦

واأما الف�صل الأول؛ فجعلناه حتت عنوان: مو�صوعات جوامع 
ال�صرية قبل الهجرة اإىل املدينة وفيه ثالثة مباحث:

عليه  ♦ �هلل  -�سلى  �لنبي  ن�سب  يف  جاء  ما  �لأول:  �ملبحث 
��ستمل  وقد  و�ل�سالم،  �ل�سالة  عليه  ووفاته  ومبعثه  ومولده  و�سلم- 

هذ� �ملبحث على �أربعة مطالب:
�ملطلب �لأول: ن�سب ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-. �
�ملطلب �لثاين: مولده -�سلى �هلل عليه و�سلم-. �
�ملطلب �لثالث: مبعثه -�سلى �هلل عليه و�سلم-. �
�ملطلب �لر�بع: وفاته -�سلى �هلل عليه و�سلم-. �
�أما �ملبحث �لثاين فهو: معجز�ته و�سفاته -�سلى �هلل عليه  ♦

و�سلم-، وفيه �أربعة مطالب:
�ملطلب �لأول: معجز�ت ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-. �
�ملطلب �لثاين: �سفاته -�سلى �هلل عليه و�سلم- و�أ�سماوؤه. �
�ملطلب �لثالث: �أخالقه -�سلى �هلل عليه و�سلم-. �
�ملطلب �لر�بع: ن�ساوؤه و�أولده -�سلى �هلل عليه و�سلم-. �
و�أما �ملبحث �لثالث فهو: بيعتا �لعقبة، وفيه مطلبان فقط: ♦
�ملطلب �لأول: بيعة �لعقبة �لأوىل. �
�ملطلب �لثاين: بيعة �لعقبة �لثانية. �
مو�صوعات  ● عنوان:  حتت  فجعلناه  الثاين؛  الف�صل  اأما 

جوامع ال�صرية بعد الهجرة اإىل املدينة وفيه ثالثة مباحث:
�ملبحث �لأول: �لغزو�ت �لو�ردة يف جو�مع �ل�سرية �لنبوية  ♦

وي�ستمل على مطلبني:
�ملطلب �لأول: �لغزو�ت �لتي قاتل فيها ر�سول �هلل -�سلى  �

�هلل عليه و�سلم-.
�ملطلب �لثاين: �لغزو�ت �لتي مل يلق �لنبي -�سلى �هلل عليه  �

و�سلم- عدو�ً ومل يقاتل فيها.
�ل�سرية  ♦ جو�مع  يف  �لو�ردة  �لبعوث  �لثاين:  �ملبحث  �أما 

�لنبوية، وي�ستمل على مطلبني:
بدر  � غزوة  قبل  كانت  �لتي  �لبعوث  فهو:  �لأول:  �ملطلب 

�لكربى. 
�ملطلب �لثاين: �لبعوث بعدها. �
�لتي  ♦ �لبارزة  لالأحد�ث  فخ�س�سناه  �لثالث:  �ملبحث  �أما 

ذكرها �بن حزم بعد �لهجرة، وي�ستمل على ثالثة مطالب:
�ملطلب �لأول: �رشف �لقبلة. �
�ملطلب �لثاين: حجة �أبي بكر �ل�سديق)9ه(. �
�ملطلب �لثالث: حجة �لود�ع... �
�لبحث، �سائلني �هلل  ♦ �أهم نتائج  اخلامتة وفيها  ثم جاءت 

�سبحانه �لإخال�ش يف �لنية، و�لتوفيق و�ل�سد�د يف �لقول 
و�لعمل.

التمهيد: التعريف بابن حزم األندلسي، وكتابته يف 
السرية ويشتمل على ثالثة مطالب:

املطلب األول: ترمجة ابن حزم، وبيان مكانته العلمية:

هو �أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم �لظاهر �لأندل�سي، 
ولد بقرطبة ليلة عيد �لفطر �سنة �أربع وثمانني وثالث مائة، يف بيئٍة 
ثريٍة يف �ملجتمع �لقرطبي، �إذ كان و�لده وزير�ً يف �لدولة �لعامرية، 
ومن وجوه قرطبة و�أعيانها، ويعد يف �سلك علمائها وكبار �سيوخها.
َف نف�سه بالوفاء و�لتدين، وكان مّما جاء عنه يف ذلك،  وَو�سَ
قوله: )ولقد منحني �هلل عز وجل من �لوفاء لكل من ميتُّ �إيلَّ بلقية 
و�حدة،... وما �سيٌء �أثقل عليَّ من �لغدر()1(. وقال يف بع�ش م�سنفاته: 

)فيعلم �هلل �أين بريء �ل�ساحة، �سليم �لأد�م، �سحيح �لب�رشة...( )2(.
تلقى �لعلم على يد و�لده وعدد كبري من �سيوخ ع�رشه، مثل: 
�بن �جل�سور )401ه(، و�بن �لفر�سي )403ه(، و�بن نبات )429ه(، 
و�بن �ل�سفار )429ه(، وغريهم، ومن �أ�سهر تالميذه: ولده �أبو ر�فع 
)479ه(، و�حلميدي )488ه(، و�بن �لعربي �لأب )493ه(، و�رشيح 

)439ه(، ... وغريهم.
و�لفروع،  و�لأ�سول  �ملحلى،  فهنالك:  موؤلفاته  �أهم  و�أما 
�أ�سول  يف  و�لإحكام  و�لنحل،  �مللل  وخمت�رش  �لإجماع،  ومر�تب 
�لأحكام، وجمهرة �أن�ساب �لعرب... وغريها كثري، حيث تزيد موؤلفاته 
و�سفه  وقد  و�لفنون،  �ملعارف  خمتلف  يف  موؤلف  �أربعمائة  عن 
�حلافظ �بن �لقطان �لفا�سي بقوله: )برع يف �لفقه و�حلديث و�لتاريخ 
و�لأدب(، وقال �بن خلكان: )كان حافظًا عاملًا بعلوم �حلديث و�لفقه 
و�ل�ستنباط لالأحكام من �لكتاب و�ل�سنة()3(، وقال �بن تيمية: )�إمنا 
)�لإمام  �لذهبي:  �حلافظ  وقال  و�حلديث(  �ل�سنة  مبو�فقة  ي�ستحمد 
و�لأديب  �ملتكلم  �لفقيه �حلافظ  �لفنون و�ملعارف  ذو  �لبحر  �لأوحد 
و�لوزير �لظاهري، �ساحب �لت�سانيف... و�أرجو له �لعفو و�مل�ساحمة 
رحمه   - علومه(...)4(.تويف  و�سعة  ذكائه  لفرط  ُع  َو�أَْخ�سَ للم�سلمني 

�هلل- �سنة �ست وخم�سني و�أربعمائة للهجرة)5(.

املطلب الثاني: كتابته يف السرية النبوية:

�أ�سهم �بن حزم �لأندل�سي - رحمه �هلل- يف �لكتابة يف �ل�سرية 
�لنبوية �لعطرة، من خالل كتابه �ملخت�رش  �لذي و�سعه حتت عنو�ن: 
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جو�مع �ل�سرية �لنبوية، �إذ �أر�د من خالله تقدمي ر�سالة موجزة لكنها 
�آبائه  �ساملة عن ن�ساأة �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- ون�سبه وذكر 
�أبلو� معه يف �إقامة �لدين، وما ر�فق هذه  و�أجد�ده و�أ�سحابه �لذين 
�إىل  �أحد�ٍث ومغاٍز وحروٍب و�تفاقاٍت ومعاهد�ت...  وما  �لدعوة من 
ذلك،  يف  �لرو�يات  كرثة  عن  �لبتعاد  �هلل-  رحمه   - حماوًل  ذلك، 
لإير�ده  �إ�سافة  و�لأخبار،  �ملرويات  من  و�ل�سو�ذ  �لغر�ئب  ومتجنبًا 
لنا  ي�سوق  كاأمنا  جذَّ�ب،  وتر�بط  خالب  بت�سل�سل  �لزكية  �ل�سرية  تلك 
ق�سة متكاملة، ذ�ت تنا�سق و�ن�سجام وحلقات يكمل بع�سها بع�سًا، 
بحيث جتعل �لقارئ لهذ� �لكتاب ي�سري معه، ويعي�ش مو�سوعاته بكل 
ُم�سلمًا  �أن يدعه حتى ياأتي عليه جملة وتف�سياًل،  كيانه، فال ي�سعه 
مبا فيه - على �لغالب- ور�غبًا مبعاودة قر�ءته و�لتعمق باأخباره 
�لتي يطمئن �لقلب لها، ول يكاد يرف�ش �سيئًا منها... �إل �أن �لكمال 
ينتقد  قد  معه مما  قلياًل  �سنقف  وتعاىل- حيث  تبارك   - وحده  هلل 
�أيِّ حال نزٌر ي�سري �إىل جانب ما فيه من خرٍي كثرٍي  عليه، وهو على 

وعلٍم وفري.

املطلب الثالث: مالمح منهجه يف كتابه "جوامع السرية":

قبل �ل�رشوع ببيان مالمح منهج �بن حزم - رحمه �هلل- يف 
كتابه هذ�، ل بد من �لتنويه �إىل �أن �لكتاب خال من مقدمة للموؤلف، 
على �رشوطه  �لأقل  على  نقف  �أو  فيه،  منهجه  لنا من خاللها  يبني 
)باب  بقوله:  مطلعه  يف  با�رش  فنجده  �لعموم،  على  فيه  و�أهد�فه 
ن�سب ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-()6(.علمًا باأنه مل يذكر بقية 
كلمة  عنده  يوجد  فال  �أبو�ب،  حتت  هذ�  كتابه  مو�سوعات  عناوين 

)باب( غري ما ذكره يف هذ� �ملو�سوع.
وثمة �أمر �آخر نود �لإ�سارة �إليه وهو: �أن ذكره لالأحد�ث ولكل 
م�سامني �لكتاب خال كذلك من �لأ�سانيد، فال يكاد يوجد �إ�سناد و�حد 
�أن له �سولت وجولت يف  �لنبوية( مع  �ل�سرية  يف كتابه: )جو�مع 
�لتي ينفرد بها عن كثري من  �آر�وؤه �حلديثية  هذ� �مليد�ن، وله فيها 
�سار  �لدر�ية، ولعله  �أم  �لرو�ية  �سو�ء كان ذلك يف  �لنقاد،  �ملحدثني 
على طريقة بع�ش �مل�سنفني يف �ل�سرية ها هنا، �أو �أنه تكفل لنا مبا 
ذكره يف ثنايا م�سنفه هذ� بح�سب معرفته و�طالعه، �سيما و�أنه كثري�ً 

ما يقول عقب فقر�ته: )وهو �ل�سحيح �لذي ل �سك فيه(.
�سعة  جانب  �إىل  و�لتاريخ،  بال�سرية  معرفته  �أن  يف  ريب  ول 
جتعلنا  �لرجال  و�أحو�ل  �ملرويات  يف  مالحظاته  وح�سن  �طالعه 
نثق مبا �أورده لنا يف كتابه، �سيما و�أنه مو�فق يف غالبيته ملا جاء 
�إىل  يحيلنا  كان  ما  ونادر�ً  �ملعتربة،  و�لأخبار  �ل�سحيح  كتب  يف 
ح�سان  و�أبي  خياط  و�بن  كالو�قدي  و�ملغازي  �ل�سري  كتاب  بع�ش 
�لزيادي)7(... �إذ مل ينقل عن كل منهم �إل يف مو�سعني �أو ثالثة على 
لأحد�ث  رو�ياته  يف  هوؤلء  على  �عتمد  �أنه  �أبد�ً  جنزم  ل  لذ�  �لأكرث، 
�ل�سرية وما جاء فيها، وح�سبنا �سهادة �أهل �لعلم له بذلك، كال�سيوطي 
�لذي قال عنه: )�بن حزم �لعالمة �لفقيه... �أجمع �أهل �لأندل�ش قاطبة، 
و�ل�سعر  و�لبالغة  �لل�سان  علوم  يف  تو�سعه  مع  معرفه،  و�أو�سعهم 

و�ل�سري()8(. 
النقاط  يف  اإجمالها  فيمكننا  منهجه،  مالمح  اأبرز  عن  واأما 

الآتية:
اأولً: بالن�سبة لرتتيب �لكتاب، جند �بن حزم- رحمه �هلل-  �

رتب كتابه بح�سب �لت�سل�سل �لتاريخي لالأحد�ث، من بد�ية حديثه عن 

ن�سب �لر�سول -�سلى �هلل عليه و�سلم- ومولده ومبعثه... حتى وفاته 
كفر�ش  �لأحكام  بع�ش  نزول  يف  حتى  عليه  و�سالمه  ربي  �سلو�ت 
�لزكاة مثاًل، فاإنه ل يذكرها عر�سًا �أو جمرد ذكر بانها فري�سة، لأنه 
ل يتحدث عن �أحكام �رشعية، و�إمنا يوردها بح�سب نزول فر�سيتها 
زمانًا ومكانًا... �إل �أنه ذكر بع�ش �لق�سايا على �سكل تعد�د دون ذكر 
تاأريخاتها و�إن كان رتبها بح�سب وقوعها، كذكره ملعجز�ت ر�سول 
و�سنة  ومبعثه  مولده،  بعد حديثه عن  و�سلم-  عليه  �هلل  �هلل -�سلى 
وفاته -�سلى �هلل عليه و�سلم-، وكذ� وذكره لبعوثه -�سلى �هلل عليه 

و�سلم- و�أنها �سبعة و�أربعني بعثًا... وغريها قليل)9(.
�هلل-  � رحمه   - جنده  �لأخبار،  �رشده  يخ�ش  فيما  ثانياً: 

خا�سة  لنا،  يخطه  ما  بع�ش  يف  طوياًل  ل  ويف�سِّ كثري�ً  ي�سهب  تارًة 
ون�سبه  �لرجال  �أو  �لرجل  �أحيانًا  يذكر  �إذ  بالأن�ساب،  يتعلق  فيما 
و�سلته بغريه كما جاء ذلك عند حديثه عن �لنبي -�سلى �هلل عليه 
و�سلم- وقر�بته ومن يجتمع معه من �لقبائل يف كل جد من �أجد�ده... 
)10(، وكذ� عند حديثه عن �سحابة ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- 

وقتالهم  �مل�رشكني  عن  حديثه  عند  وحتى   ،)11( غزوته...  و�سهد�ء 
ا...)12(، وتارة جند - رحمه �هلل- يخت�رش  و�سالتهم ببع�سهم بع�سً
مثاًل:  كقوله  �ملو�سوع،  حول  عامة  فكره  باإعطاء  ويكتفي  كثري�ً 
)وكان �سلو�ت �هلل و�سالمه عليه له ر�سل كثري �إىل قبائل �لعرب()13(. 

وذلك بعد �أن ذكر ع�رشة منهم )ر�سو�ن �هلل عليهم(.
�لأ�سخا�ش، جنده مرة  � ببع�ش  تعريفه  فيما يخ�ّش  ثالثاً: 

وهذ�  كاماًل  ون�سبه  لقبه  �أو  وكنيته  ��سمه  بذكر  بال�سخ�ش  يعرف 
�لغالب عنده، لدرجة �أنه يبهر �لعقول من �سدة حفظه، ول عجب يف 
ذلك، فهو �ساحب كتاب )جمهرة �أن�ساب �لعرب( وله �هتماماته يف 
هذ� �جلانب، ملا لذلك من �أهمية باأحو�ل �لرجال ومكانتهم... و�أحيانًا 
جنده يعرف بال�سخ�ش باأهم �أفعاله كقوله عن: )عبد �هلل بن �سعد بن 
ثم  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �هلل  لر�سول  يكتب  )فكان  �ل�رشح(.  �أبي 

حلق مبكة فاختفى... وهو �لذي غز� �إفريقية( )14(.
يف  � ترد  �لتي  �لألفاظ  بع�ش  ملعاين  �رشحه  �أما  رابعاً: 

ثنايا �سياقه لالأحد�ث؛ قد يورد �ملعنى للفظة غريبة، �أو غري �سائعة 
�ل�ستعمال يف بع�ش �لأمكنة �أو �لأزمنة، وهذ� يدلنا �أي�سًا على �سعة 
علم هذ� �لرجال وعظيم مطالعته، ول غر�بة �إذ� عرفنا �أنه من جملة 
ما �سنف: كتاب يف )�لغريب، و�آخر بعنو�ن بيان �لف�ساحة و�لبالغة( 
�أمثلة  �لعلماء قدميًا وحديثًا ب�سعة �ملعرفة بذلك، ومن  وقد �سهد له 
 ...( قوله:  �ل�سري  جو�مع  كتابة  يف  �لألفاظ  بع�ش  ملعاين  تو�سيحه 

وحلد له يف قربه، وهو �حلفرة حتت جرف �لقرب()15(.
�لتعريف مبو�قع بع�ش �ملناطق و�لبلد�ن، كقوله  � خام�صاً: 

�سحاري  �لبلدين  وبني  مكة،  غربي  يف  )وهي  �حلب�سة:  �أر�ش  عن 
�ل�سود�ن و�لبحر �لآخر من �ليمن �إىل �لقلزم()16(.

�أن  � �سك  لنا بال  �لرو�يات، يظهر  ترجمته بني  �أما  �صاد�صاً: 
�لإمام �بن حزم- رحمه �هلل- كان ذ� �طالع و��سع برو�يات �ل�سرية 
�لنبوية وما يرتبط بها، �إذ جاء كتابه �ملخت�رش هذ� وكاأنه �نتقاًء لها، 
وترجيحًا على �سو�ها، مما ورد يف م�سنفات من �سبقه من �ملحدثني 
و�ملوؤرخني على حد �سو�ء، ولذ� تر�ه يورد �خلرب �لذي �عتمده، ثم �إن 
�لتمري�ش:  ب�سيغة  �أردفه  بع�سه  يغاير  �أو  يخالفه  ما  هنالك  كان 
روي �أو قيل �أو نحوه... ورمبا حكم على �لرو�ية بال�سحة �أو �لتو�تر، 
منه بكون ما ذكره م�سبقًا هو  �إ�سعار�ً  �لر�وي،  �أو وهم  �أو بال�سعف 
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�ل�سحيح وما �سو�ه دون ذلك، ولرمبا ��ست�سهد بقول �أ�سحاب �ل�ساأن 
�لعطرة وحكم  �ل�سرية  �أخبار  �أمثلة ما ذكره من  يف ما يورده، فمن 
عليه بال�سحة بل زعم �لتو�تر يف ما ن�ش عليه من عالمات �لنبوة - 
هي �ملعجز�ت- وقد عّدد منها �سبعًا وثالثني معجزة، ثم قال بعدها: 
و�إمنا  و�سلم-،  عليه  �هلل  �آياته ومعجز�ته -�سلى  ذلك من  )�إىل غري 

�أتينا بامل�سهور �ملنقول نقل �لتو�تر، وباهلل �لتوفيق()17(.
ومن �أمثلة ما رو�ه ب�سيغة �لتمري�ش، م�سعر�ً ب�سعفه بعد ذكره 
للخرب عامة، ما جاء يف حديثه فيمن دخل قرب �مل�سطفى -�سلى �هلل 
و�لف�سل وغريهما،  �أن ذكر عليًا ر�سي �هلل عنه  عليه و�سلم-، فبعد 

قال: وقد قيل: )�إن �ملغرية بن �سعبة نزل يف قربه بحيلة()18(.
وقال فيمن �سهد بدر�ً: )وقد قيل �أي�سًا �إن عتبة بن ربيعة بن 

خالد بن معاوية �لبهر�ين... �سهد بدر�ً()19(.
ومن �أمثلة ما حكم عليه بالوهم وعدم �ل�سحة، قوله يف قتال 
و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه  �إنه  )وقيل:  و�سلم-:  عليه  �هلل  -�سلى  �لنبي 
�أ�ساًل...()20(،  �سائرها  يف  يكن  ومل  و�لغابة،  �لقرى  و�دي  يف  قاتل 
وقال يف وفاة �أم �سلمة ر�سي �هلل عنها: )ماتت �سنة ت�سع وخم�سني... 
وقال عطاء: �آخرهن موتًا �سفية وهذ� وهم()21(. لأنه ملا ذكر وفاة �أم 
�سلمة ر�سي �هلل عنها قال: )�أنها �آخرهن موتًا - �أي من ن�ساء �لنبي( 

)�سلى �هلل عليه و�سلم(.
�صابعاً: كان من منهجه - رحمه �هلل- �لإكثار من �لدعاء  �

�ل�سرية �سلو�ت �هلل  �لفقر�ت و�ملو�سوعات �سيما ل�ساحب  يف ثنايا 
له و�عرت�فًا بعظيم ف�سله، كدعائه حني قال:  و�سالمه عليه، توقري�ً 
�أمره، و�لتاأ�سي به يف  )وفقنا �هلل لطاعته عليه �ل�سالة و�ل�سالم يف 
ذكر  بعد  �مل�سلمني  من  مات  من  كل  على  ترحمه  وكذ�  فعله...()22(. 

وفاتهم و��ست�سهادهم.

الفصل األول: موضوعات جوامع السرية قبل اهلجرة إىل 
املدينة

املبحث األول: ما جاء يف نسبه - صلى اهلل عليه وسلم - 
ومولده ومبعثه ووفاته

املطلب األول: نسب رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم -:

��ستهل �بن حزم - رحمه �هلل - كتابه )جو�مع �ل�سرية( بذكر 
�هلل  ر�سول  ن�سب  )باب  فقال:  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �لنبي  ن�سب 
�أبو �لقا�سم حممد بن عبد �هلل بن عبد  -�سلى �هلل عليه و�سلم-، هو 
�ملطلب - و��سمه �سيبة �حلمد - بن ها�سم - و��سمه عمرو - بن عبد 
مناف - و��سمه �ملغرية - بن ق�سي - و��سمه زيد - بن كالب بن 
مرَّة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن �لن�رش بن كنانة 
بن خزمية بن مدركة بن �إليا�ش بن م�رش بن نز�ر بن معد بن عدنان(، 

ثم قال: )ههنا �نتهى �لن�سب �ل�سحيح �لذي ل �سك فيه()23(.
قلت: �أ�ساب �بن حزم - رحمه �هلل - بذكره هذ� �لن�سب للنبي 
�لأكرم -�سلى �هلل عليه و�سلم- و�أح�سن �إذ توقف عند معد بن عدنان، 
�لإمام  فاإن  �ل�سحيح...،  �لن�سب  �نتهى  ههنا  قال:  حيث  و�سدق 
�كتفى بذكر ن�سبه -�سلى �هلل عليه و�سلم-  �لبخاري -رحمه �هلل- 
عند هذ� �حلد، ومل يزد عليه)24(، وما و�سله �بن �إ�سحاق �إىل �آدم عليه 
�ل�سالة و�ل�سالم فيه نظر، حيث نقله �بن ه�سام عنه دون �إ�سناد)25(، 

وهو حمل �ختالف بني �لعلماء و�أ�سحاب �ل�سري، ومعظمهم يرى عدم 
�لنبي  �أن  عنهما  �هلل  ر�سي  عبا�ش  �بن  طريق  من  روي  فقد  ثبوته، 
-�سلى �هلل عليه و�سلم- كان �إذ� �نت�سب مل يتجاوز يف ن�سبه معد بن 
عدنان بن �أدد ثم مي�سك ويقول: )كذب �لن�سابون(، قال �هلل عز وجل: 
رو�ية:  ويف   ،)38 �لفرقان،�آية  })�سورة  كثرياً  ذلك  بني  {وقرونا 
)كان �إذ� بلغ معد بن عدنان �أم�سك()26(. قال �ل�سهيلي: )و�لأ�سح يف 
هذ� �حلديث �أنه من قول �بن م�سعود ر�سي �هلل عنه()27(، وقال عروة: 

)ما وجدنا �أحد�ً يعرف ما ور�ء معد بن عدنان()28(.
�أنه  يتعلق بكنيته -�سلى �هلل عليه و�سلم-، فقد �سحَّ  �أما ما 
-�سلى �هلل عليه و�سلم- �أنه يكنَّى )�أبو �لقا�سم( كما ذكر �بن حزم – 
رحمه �هلل-، فقد جاء ن�ش ذلك يف �سحيح �لإمام �لبخاري – رحمه 
و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �لنبي  ف�رشها  كما  �لكنية  �هلل-)29( وهذه 
تعني: �أنه بعث قا�سمًا يق�سم بينهم()30(، وكان عليه �ل�سالة و�ل�سالم 
يقول: )�أنا قا�سم �أ�سع حيث �أمرت()31(، ولهذ� نهى �لنبي -�سلى �هلل 

عليه و�سلم- عن �لتكني بها، على حني �أباح �لت�سمية با�سمه)32(.
�إل �أن �بن حزم رحمه �هلل مل يتطرق يف كتابه �جلو�مع ل�سم 
�أم �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- ون�سبها كما ذكر غريه ممن كتب 
�لنبي  )و�أم  فنقول:  عليه  ن�ستدرك  هنا  ونحن  و�لتاريخ  �ل�سرية  يف 
حممد -�سلى �هلل عليه و�سلم- هي �آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كالب، وبنو زهرة ع�سرية من قري�ش()33(. كما مل يذكر �بن 
حزم – رحمه �هلل-مر�سعاته ول حا�سنته بركة �أم �أمين ر�سي �هلل 
عنها، ونحن نقول: )لقد �سح �أن ثويبة مولة �أبي لهب �أر�سعته)34(، 
و�أما  �لر�ساعة)35(،  من  �أخوه  �ملطلب  عبد  بن  حمزة  عمه  �أن  وثبت 
خرب �إر�ساع حليمة �ل�سعدية له يف ديار بني �سعد، وما ظهر عليه من 
�لربكة فهو خرب م�ستفي�ش يف كتب �ل�سرية قدميًا وحديثًا، و�أقدم من 
�أورده من كتاب �ل�سرية �بن �إ�سحاق – رحمه �هلل- و�إن كان يف ذلك 
�ل�سعدية يف  و�سلم- من حليمة  عليه  �هلل  ر�ساعه -�سلى  فاإن  �سك 

بني �سعد ثابت من طرق �أخرى()36(.

املطلب الثاني: مولده - صلى اهلل عليه وسلم -:

�أورد �بن حزم رحمه �هلل ذكر مولد ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه 
�إذ�  �لغر�بة،  �إىل  يدعو  ما  هذ�  �إجماله  ويف  �لإجمال،  على  و�سلم- 
يقول: )ولد ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- مبكة، وعا�ش يتيمًا، 
�إذ مات �أبوه عليه �ل�سالم ومل يكمل له ثالث �سنني، وماتت �أمه وهو 

مل ي�ستكمل �سبع �سنني، وكفله جده عبد �ملطلب...( )37(.
-�سلى  �هلل  ر�سول  فيها  ولد  �لتي  �ل�سنة  حتديد  عدم  �إن  قلنا: 
�هلل عليه و�سلم- عند �بن حزم - رحمه �هلل - يتفق مع ما جاء يف 
و�لذي  ذلك،  حول  �سيئًا  يجد  فيهما  �ملطلع  يكاد  ل  �إذ  �ل�سحيحني، 
�أنه -�سلى  وذلك  )�لإثنني(  بيوم  فيه  ولد  �لذي  �ليوم  جنده: حتديد 
�ل�سالة  عليه  فقال  �لإثنني؟  يوم  �سوم  عن  �ُسئل  و�سلم-  عليه  �هلل 
�أقوى �لرو�يات  و�ل�سالم: )ذلك يوم ولدت فيه...()38( �حلديث. وتفيد 
�بن حزم -  فكان  �لفيل)39(.  �أن مولده كان عام  �إلينا  �لتي و�سلت 
-�سلى  �لنبي  مولد  حددت  �لتي  �لرو�يات  جميع  �أعلَّ   - �هلل  رحمه 
�هلل عليه و�سلم- باليوم و�ل�سهر و�ل�سنة ومل يرجحها، يف حني ذكر 
�بن �إ�سحاق �أن ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- ولد لثنتي ع�رشة 
ليلًة خلت من �سهر ربيع �لأول عام �لفيل - وهو �ملو�فق للعام 570 
�بن  قول  فهو  �ل�ستغر�ب  �إىل  يدعو  ما  �أما  �مليالدي)40(-   571 �أو 
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حزم �إن �أبا �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- مات وهو -عليه �ل�سالة 
يف  �لثابت  لأن  نظر؛  هذ�  ففي  �سنني  ثالث  له  يكمل  مل  و�ل�سالم- 
�أن ولدته -�سلى �هلل عليه و�سلم- كانت بعد وفاة و�لده  �ل�سحيح 

عبد �هلل حيث كان حمال يف بطن �أمه حني تويف �أبوه)41(.
و�أما قول �بن حزم �أن �أمه ماتت وهو مل ي�ستكمل �سبع �سنني، 
عمره  �أن  تقول:  �لتي  �لرو�يات  من  �مل�سهور  ذلك  فيه  خالف  فقد 

-�سلى �هلل عليه و�سلم- كان �آنذ�ك �ست �سنني)42(.
حيث توفيت بالأبو�ء بني مكة و�ملدينة بعد زيارتهم لأخو�ل 

حممد -�سلى �هلل عليه و�سلم- من بني عدي بن �لنجار)43(.

املطلب الثالث: مبعثه - صلى اهلل عليه وسلم -:

جتاوز �بن حزم - رحمه �هلل - كثري�ً من �لأحد�ث �لتي مرت 
بالنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- بعد وفاة و�لديه وكفالة جده عبد 
�ملطلب ثم عمه �أبي طالب - مثل حادثة �سق �سدره -�سلى �هلل عليه 
و�سلم-)44(، و�سهوده -�سلى �هلل عليه و�سلم- حلف �ملطيبني �لذي 
كان بني بني ها�سم وبني �أُمية وبني زهرة وبني خمزوم يف د�ر عبد 
�هلل بن جدعان، وهو �لذي يعرف بحلف �لف�سول)45(، وغري ذلك من 
�لأحد�ث، ثم ذكر مبعثه -�سلى �هلل عليه و�سلم- حني قال: )و�أتته 
-عليه �ل�سالم- �لنبوة من عند �هلل عز وجل، وهو يف غار حر�ء وهو 
�بن �أربعني �سنة، فاأقام مبكة ثالث ع�رشة �سنة �أ�سلم فيها رجال من 

�أ�سحابه ون�ساٌء...( )46(.
قلنا: قد و�فق يف ذلك ما جاء يف �ل�سحيحني وغريهما ممن 
روى مثل ذلك بالأ�سانيد �ملعتربة، فاأما كون �لنبوة �أتته يف حر�ء، 
فهو ما �أورده �لإمامان �جلليالن �لبخاري وم�سلم يف �سحيحيهما، 
وقد جاء �للفظ يف �لبخاري: )... حتى فجئه �حلق وهو يف غار حر�ء(

)47(. وعند م�سلم: )جاورت بحر�ء �سهر�ً...()48( �حلديث.

وهذ� يعد من قبيل خرب �لعامة �لذي ل تكاد جتد له خمالفًا، 
و�أما حتديده �سن �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- حني بعثه باأنه كان 
يف �لأربعني من عمره -�سلى �هلل عليه و�سلم-، فهو �أي�سًا و�رد يف 
و�أربعون  ثالث  �آنذ�ك  عمره  �أن  تفيد  رو�ية  و�سذَّت  �ل�سحيحني)49(. 

�سنة)50(.
عليه  �هلل  -�سلى  �إقامته  مدة  حول  حزم  �بن  ذكره  ما  و�أما 
و�سلم- يف مكة و�أنها ثالث ع�رشة �سنة، فهذ� هو �مل�سهور، وهو عند 
�لبخاري وم�سلم - رحمهما �هلل- ولكن هنالك رو�يات �أخرى تخالف 
�ل�سحيح، وبع�سها يف غريهما، ففي  �لقول، وبع�سها يف كتب  هذ� 
ع�رش  مبكة  )�أقام   : و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �أنه  �أي�سًا  �ل�سحيحني 
�هلل  -ر�سي  عبا�ش  �بن  عن  رو�ية  ويف  �لقر�آن(،  عليه  ينزل  �سنني 
بع�ش  وقد حاول  �سنة()51(،  �أقام مبكة خم�ش ع�رشة  )�أنه  عنهما-: 
ترجيح  �إىل  بع�سهم  ومال  حمتملة،  باأوجه  بينهما  �جلمع  �لعلماء 

بع�سها على بع�ش)52(.

املطلب الرابع: وفاته - صلى اهلل عليه وسلم -:

بعد ذلك حتدث �بن حزم عن وفاة ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه 
�ملنورة-  باملدينة  �أي   - بها  �ل�سالم  عليه  )مات  فقال:  و�سلم-، 
وقربه فيها، يف �مل�سجد، يف بيته �لذي كان بيت عائ�سة �أم �ملوؤمنني 
ر�سو�ن �هلل عليها، وفيه دفن -�سلى �هلل عليه و�سلم-()53(. وتكلم 
- رحمه �هلل- عن وجعه -�سلى �هلل عليه و�سلم- ومتري�سه يف بيت 

عائ�سة ر�سي �هلل عنها، ثم �سالة �لنا�ش عليه �أفذ�ذ�، وتكفينه، ومن 
دخل قربه -�سلى �هلل عليه و�سلم-، وحّدد بعد ذلك �أن هذ� كان يوم 
خالف  بال  �لأربعاء   يوم  ودفن  �لأول  لربيع  خلون  لثماٍن  �لإثنني 
-ح�سب قوله- لكنه عاد وقال: )وقيل: وقيل يوم �لثالثاء()54(. كما 
ع�رش  �ثني  كانت  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  علته  �أن  حزم  �بن  ذكر 

يومًا، وقيل: �أربعة ع�رش يومًا)55(.
�بن حزم ههنا خمالفة  قاله  ما  رو�يات تخالف  قلنا: وردت 
ي�سرية، ففي حني حّدد �بن حزم �أن وفاة ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه 
و�سلم- كانت لثماٍن خلون من ربيع �لأول، حّدد غريه �أن ذلك كان 

يف �لثاين ع�رش من ربيع �لأول)56(.
ويف حني ذكر �بن حزم �أن علته -�سلى �هلل عليه و�سلم- كانت 
��ستمرت  �أنها  غريه  رجح  يومًا،  ع�رش  �أربعة  وقيل  يومًا،  ع�رش  �ثني 
ذلك  يف  و�لرو�يات  فقط)57(،  �أيام  ع�رشة  وقيل  يومًا،  ع�رش  ثالثة 

متقاربة كلها، ول ت�رش خمالفة بع�سها لبع�ش، و�هلل تعاىل �أعلم.

املبحث الثاني: معجزاته وصفاته -صلى اهلل عليه وسلم-

املطلب األول: معجزات رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم -:

رتب �بن حزم - رحمه �هلل- معجز�ت �لنبي -�سلى �هلل عليه 
�ل�سالة  عليه  وبعوثه  غزو�ته  بينها  وجعل  �سفاته،  قبل  و�سلم- 
دون  �رشد�ً  هنا  ها  ذكرها  جاء  و�لبعوث  �لغزو�ت  وهذه  و�ل�سالم، 
حيث  �لتايل،  �لف�سل  �إىل  عنها  �حلديث  نرجئ  هنا  ونحن  تف�سيل، 
خ�س�سنا هذ� �لف�سل للمو�سوعات �لو�ردة يف كتابه قبل �لهجرة �إىل 
�ملدينة، وهذه �لغزو�ت و�لبعوث �إمنا كانت بعد �لهجرة - بال ريب-.
�أما عن معجز�ت خامت �لنبيني -�سلى �هلل عليه و�سلم-- كما 
�لنبوية- فقد ذكر �مل�سنف - رحمه  �ل�سرية  جاء يف كتاب جو�مع 
�هلل- حتت عنو�ن: )�أعالم ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-()58(؛ 
�أي عالمات �لنبوة، وهي �ملعجز�ت على نحو ما �أ�سلفت، فعّد �بن حزم 
منها �سبعًا وثالثني معجزة �بتد�ًء باملعجزة �خلالدة �إىل يوم �لدين: 
)�لقر�آن �لعظيم( مرور�ً باملعجز�ت �حل�سية؛ كان�سقاق �لقمر، و�إطعام 
�أ�سابعه �ل�رشيفة،  �جلي�ش �لكثري من متر ي�سري.. ونبع �ملاء من بني 
�لذي  �لعدو بقب�سٍة من تر�ب فعميت عيونهم... وبكاء �جلذع  ورمي 
يديه..�إلخ،  بني  �لطعام  لت�سبيح  �لنا�ش  و�سماع  �إليه،  يخطب  كان 
و�نتهاًء بدعوته -�سلى �هلل عليه و�سلم- على )�أمامة بنت �حلارث( 
بالرب�ش بعد �أن خطبها فا�ستكرب �أبوها وقال: )�إن بها بيا�سًا(، فقال 
-�سلى �هلل عليه و�سلم-: )لتكن كذلك(، فرب�ست من وقتها)59(. ثم 

زعم �بن حزم �أن ما �أتى به هو �مل�سهور �ملنقول نقل �لتو�تر)60(.
�أن  فبع�ش تلك �ملعجز�ت مل ينقلها �سوى عدد حم�سور، كما 
بع�ش ما عّده �بن حزم -رحمه �هلل-من عالمات �لنبوة قد يقع لغريه 
-�سلى �هلل عليه و�سلم-، فال ي�سح جعلها يف �ملعجز�ت، كا�ستجابة 

�هلل تعاىل لدعائه عليه �ل�سالة و�ل�سالم، ونحو ذلك.
يذكر  مل  �هلل-  رحمه   - حزم  �بن  �أن  �إىل  هنا  �لإ�سارة  ونود 
�لتي  �ملعجز�ت  هذه  �سمن  �ل�رشيفتني  و�ملعر�ج  �لإ�رش�ء  معجزة 
-�سلى  �هلل  ر�سول  �أعالم  عنو�ن:  حتت  �ملو�سوع  هذ�  يف  �ساآتيها 
�هلل عليه و�سلم-، ولكنه �أفرد �حلديث عنها بعد �أن ذكر جمموعة من 
�لأخبار حتت عنو�ن )جمل من �لتاريخ( �لذي جاء حتته: حديثه عن 
جربيل  ونزول  حر�ء،  غار  يف  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �لنبي  تعبد 
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يف  �لأو�ئل  و�أ�سماء  �لعلق،  �سورة  من  باآيات  عليه  �ل�سالم  عليه 
�لإ�سالم، و�أمور �أخر... ثم قال: )و�أ�رشي بر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه 
و�سلم- بج�سده �إىل بيت �ملقد�ش، وعرج به جربيل �سلو�ت �هلل تعاىل 
و�سالمه عليهما �إىل �ل�سماو�ت، فم�سى يف �ل�سماو�ت �سماًء �سماًء...(

�لذين  ت�سليمًا كثري�ً  )61(. وذكر ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- 

لقيهم ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- يف كل �سماء، و�أن �ل�سالة 
فر�ست عليه يف تلك �لليلة، ثم دعوته عليه �ل�سالة و�ل�سالم لقبائل 

�لعرب فال جميب... ليهيئ �هلل تعاىل �لأن�سار لذلك... )62(.
�إ�سحاق على   قلنا: يتفق �بن حزم مع �ل�سيخني وكذ� مع �بن 
�أو�خر �لعهد �ملكي)63(، و�إن  تاأخري حادثة �لإ�رش�ء و�ملعر�ج �أي يف 
كان �بن حزم - رحمه �هلل- قد �أوجز �لكالم يف ذلك وقد عجب �بن 
كثري - رحمه �هلل- ل�سنيع �لبخاري هذ� حيث �أخر حادثة �لإ�رش�ء 
على موت �أبي طالب)64(، وقد تردد �بن حزم - رحمه �هلل- بخ�سو�ش 
ثم  �ل�ساد�سة  �ل�سماء  يف  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �هلل  ر�سول  روؤية 
�ل�سابعة من �لأنبياء، فقال: )ور�أى يف �ل�سماء �ل�ساد�سة مو�سى، وقيل: 
�إبر�هيم، ور�أى يف �ل�سماء �ل�سابعة �أحدهما()65(. و�ل�سحيح �أنه عليه 
 - �إبر�هيم  �ل�سابعة  ويف  مو�سى  �ل�ساد�سة  يف  ر�أى  و�ل�سالم  �ل�سالة 
بال �سك- كما يف �لبخاري - رحمه �هلل-)66(. وهي كذلك يف �إحدى 

رو�يات م�سلم - رحمه �هلل- من طريق ثابت �لبناين)67(.
فهو  �خلم�ش(  �ل�سلو�ت  فر�ست  �لليلة  تلك  )ويف  قوله:  و�أما 
�ل�سالة خم�سني �سالة  علّي  )فر�ست  �ل�سحيح:  �حلديث  من  ماأخوذ 
�إن  فقال:  عمر�ن،  بن  مبو�سى  فمررت  �ل�ساد�سة  �ل�سماء  �إىل  فنزلت 
�إىل  فرجعت  �لتخفيف،  و��ساأله  ربك  �إىل  فارجع  ذلك  تطيق  ل  �أمتك 
ربي فحط عني خم�سًا وما زلت بني ربي ومو�سى حتى �نتهيت �إىل �أن 

و�سعت �إىل خم�ش يف �لعدد وخم�سني يف �لأجر(.

املطلب الثاني: صفاته وأمساؤه - صلى اهلل عليه وسلم -:

ر�سول  �سفات  من  جمموعًة  �لعنو�ن  هذ�  حتت  حزم  �بن  ذكر 
�هلل  )�أنه -�سلى  قاله:  �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-، ومن جملة ما 
عليه و�سلم- كان لي�ش بالطويل �لبائن ول بالق�سري، ول بالأبي�ش 
�لأَمهق)�أي: �سديد �لبيا�ش( ول �لآدم، ول باجلعد �لقطط ول �ل�سبط، 
رجل �ل�سعر، �أزهر �للون، م�سوبًا بحمرة يف بيا�ش �ساطع، كاأن وجهه 

�لقمر ح�سنًا...()68(.
�أ�سمائه -�سلى �هلل عليه و�سلم- فقال:  �أعقب ذلك بتعد�د  ثم 
�لكفر، و�حلا�رش؛ يح�رش  )وهو حمّمد، و�أحمد و�ملاحي؛ ميحو �هلل به 
�لنا�ش على عقبيه، و�لعاقب؛ لي�ش بعده نبي، و�ملقفى، ونبي �لتوبة، 

ونبي �مللحمة، و�سماه �هلل تعاىل )روؤوفًا رحيمًا(()69(.
قلنا: �أغلب ما �أورده �لإمام �بن حزم ها هنا �سحيح ل غبار 
بالطويل  لي�ش  �هلل-  رحمه   - فقوله  يلي؛  فيما  ذلك  و�إثبات  عليه، 
و�لبائن ول بالق�سري �سح عن طريق �لبخاري - رحمه �هلل- باإ�سافة 
د�ً()70(. وكذ� عند �لإمام م�سلم - رحمه  )بل كان مربوعًا وكان مق�سّ
�هلل-)71( وقوله: ل بالأبي�ش �لأمهق ول �لآدم، �أزهر �للون �أي�سًا يف 
�ل�سحيحني.. )72(.وقال �أبو هريرة ر�سي �هلل عنه: )مل �أَر بعده مثله(

.)73(

و�أما فيما يتعلق باأ�سمائه -�سلى �هلل عليه و�سلم- �لتي ذكرها 
�بن حزم - رحمه �هلل- فقد �تفق �لبخاري وم�سلم - عليهما رحمة 
�هلل  -�سلى  )�أ�سمائه  يف  �سحيحيهما  يف  عقد�هما  بابني  يف  �هلل- 

عليه و�سلم-( على خم�سة �أ�سماء للنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- وهي: 
حممد، و�أحمد، و�ملاحي؛ ميحو �هلل به �لكفر، و�حلا�رش؛ يح�رش �لنا�ش 
على قدميه، �أو على عقبيه، و�لعاقب؛ �لذي لي�ش بعده نبي )74(. و�أما 
�أ�سمائه -�سلى �هلل عليه و�سلم- وهي:  بقية ما ذكره �بن حزم من 
�ملقفى ونبي �لتوبة ونبي �مللحمة، وروؤوف رحيم، فكلها يف �سحيح 

م�سلم �إل �أنه قال: نبي �لرحمة بدل نبي �مللحمة)75(.

املطلب الثالث: أخالقه - صلى اهلل عليه وسلم -:

�لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم-  �أن ذكر �بن حزم �سفات  بعد 
�خللقية و�أ�سمائه �لطيبة، حتدث قلياًل عن �أمر�ء �لنبي وكتابه ور�سله 
ثم ن�سائه و�أولده -�سلى �هلل عليه و�سلم- كاأنها ف�سول معرت�سة، 
حيث عاد بعد ذلك وحتدث عن �سفات �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- 
�خللقية، فكان من جملة ما ذكره حتت عنو�نه هذ�: )كان ر�سول �هلل 
تعاىل،  ربه  و�سفه  كما  عظيم،  خلق  على  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى 
وكان �سلو�ت �هلل عليه و�سالمه: �أحلم �لنا�ش و�أ�سجع �لنا�ش و�أعدل 
�لنا�ش و�أعف �لنا�ش، مل مت�ش قط يده �مر�أة، ل ميلك رقها �أو ع�سمة 
نكاحها، �أو تكون ذ�ت حمرم... يخ�سف �لنعل، ويرقع �لثوب، ويخدم 
يف مهنة �أهله، ويقطع �للحم معهن، �أ�سد �لنا�ش حياًء، ل يثبت ب�رشه 
يف وجه �أحد...، ول يغ�سب لنف�سه ويغ�سب لربه، وينفذ �حلق و�إن عاد 

ذلك بال�رشر عليه وعلى �أ�سحابه...()76(. 
ثم ذكر �بن حزم - رحمه �هلل- �أ�سياء كثرية تدل يف جمملها 
و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �لكرمي  للنبي  �لعظيم  �خللق  هذ�  �أن  على 
ديدنه مع كل �أحد ياأتيه �أو يتعامل معه، وح�سبنا �سهادة ربنا تبارك 
وتعاىل فيه �إذ يقول جل جالله: )..و�إنك لعلى خلق عظيم()77(، ور�سي 
�هلل عن �أن�ش بن مالك �إذ يقول: )خدمت ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه 
و�سلم- ع�رش �سنني، و�هلل ما قال يل قط �أف، ول قال ل�سيء: مل فعلت 

كذ�؟ وهال فعلت كذ�؟!()78(.

املطلب الرابع: نساؤه وأوالده - صلى اهلل عليه وسلم -:

�لنبي -�سلى �هلل  ن�ساء  �بن حزم - رحمه �هلل- حول  حتدث 
عليه و�سلم- ون�سبهن ر�سي �هلل عنهن ورتب ذلك بح�سب زو�ج �لنبي 
-�سلى �هلل عليه و�سلم- منهن، فقال: )�أول �أزو�جه -�سلى �هلل عليه 
و�سلم- خديجة بنت خويلد... فلما ماتت خديجة تزوج عليه �ل�سالم 
�سودة بنت زمعة ثم تزوج ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- عائ�سة 
بنت �أبي بكر... ثم حف�سة بنت عمر بن �خلطاب... ثم تزوج زينب بنت 
خزمية... وتزوج �أم �سلمة و��سمها هند بنت �أبي �أمية... وتزوج زينب 
بنت جح�ش... ثم تزوج ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- جويرية 
بنت �حلارث... ثم تزوج �أم حبيبة و��سمها رملة وقيل هند بنت �أبي 
ثم  �أخطب...  �بن  حيي  بنت  �سفية  خيرب  فتح  �إثر  وتزوج  �سفيان... 
عليه  �هلل  -�سلى  تزوج  من  �آخر  وهي  �حلارث  بنت  ميمونة  تزوج 

و�سلم-...()79(.
ثم حتدث عن �أولد �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم-فذكر �لقا�سم 
–ر�سي �هلل عنه-ثم قال: )ولد�ن �آخر�ن �ختلف يف ��سم �أحدهما، �إل 
�أنه ل يخرج �لرو�ية يف ذلك عن عبد �هلل و�لطاهر و�لطيب()80(. وقال: 
)ورويا من طريق ه�سام بن عروة عن �بنه �أنه كان له ولد ��سمه عبد 
�لعزى قبل �لنبوة، وهذ� بعيد و�خلرب مر�سل ول حجة يف �ملر�سل()81(. 
ثم ذكر �إبر�هيم وبناته: زينب ورقية وفاطمة و�أم كلثوم، وذكر جماًل 

مفيدًة من حياتهن ر�سي �هلل عنهن )82(.
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قلنا: �أما ترتيبه لن�ساء �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- بح�سب 
زو�جه منهن ر�سي �هلل عنهن فاأغلبه �سحيح، �إل �أن عامة كتب �ل�سري 
تقدم زو�جه -�سلى �هلل عليه و�سلم- من جويرية بنت �حلارث على 

زينب بنت جح�ش)83(.
�آخرين  ولدين  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  للنبي  �أن  ذكره  و�أما 
كون  عن  تخرج  ل  ذلك  يف  �لرو�يات  و�إن  و�إبر�هيم  �لقا�سم  غري 
�إن  فاأقول  و�لطيب،  و�لطاهر  �هلل  عبد  �لأ�سماء:  هذه  �سمن  ��سميهما 
�ل�سحيح - و�هلل �أعلم- �أن �لطيب و�لطاهر لقبان لولده -�سلى �هلل 

عليه و�سلم- )عبد �هلل( )84(.
      و�أما ما �أنكره من �لرو�ية �لتي تذكر �أن للنبي -�سلى �هلل 
رده  يف  �أح�سن  فقد  �لعزى،  عبد  ��سمه  �لنبوة  قبل  ولد  و�سلم-  عليه 
�بن  فيه  ��ستند  �لرد  وهذ�  منقطع،  خرب  لكونه  به  �لحتجاج  وعدم  
حزم على كونه ل يحتج يف �خلرب �ملر�سل، و�ملر�سل عنده هو ذ�ته 
�ملنقطع �أو ما كان فيه جهالة، حيث قال يف تعريف له: )�ملر�سل من 
�حلديث هو �لذي �سقط  منه �أحد رو�ته، وبني �لنبي -�سلى �هلل عليه 
و�سلم- ناقل و�حد ف�ساعد�ً وهو �ملنقطع(، وقال مّرة: )�ملر�سل هو 

ما كان بني �أحد رو�ته  من ل يعرف()85(.                            
ويف هذين �لتعريفني يدخل �بن حزم يف �ملر�سل جميع �أنو�ع 
�لنقطاع من �أع�سال وتعليق وجهالة، وهو بذلك يقرتب من تعريف 
�لأ�سوليني، وهو ممن يكرث من �لتقيد بالإر�سال، ولذ� رد تلك �لرو�ية، 

ناهيك عن �سقوطها عند �ملحدثني وكثري من �أ�سحاب �ل�سري)86(.
و�أما ترتيب �بن حزم لأ�سماء بنات ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه 
عند  �مل�سهور  هو  �أعلم-  و�هلل   - و�ل�سو�ب  فيه  �أخطاأ  فقد  و�سلم-، 
�لعلماء �ملتقدمني وبع�ش �ملتاأخرين، وهو على �لنحو �لآتي: زينب 

و�أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية ر�سي �هلل عنهن جميعًا)87(.

املبحث الثالث: بيعتا العقبة

املطلب األول: بيعة العقبة األوىل:

بعد �أن تكلم �بن حزم - رحمه �هلل- عن مقتطفات ي�سرية من 
رحلة �لإ�رش�ء و�ملعر�ج �ل�رشيفتني �للتني علقنا على ما جاء فيهما 
�لأن�سار  �إميان  يف  �أ�سهمت  �لتي  �لأحد�ث  بع�ش  بني  قبل)88(،  من 
وهياأتهم ل�ستقبال ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- حبًا وكر�مًة، 
يطلبون  �لأن�سار  قدوم  عن  �هلل-  رحمه   - حزم  �بن  حتدث  حيث 
لهم،  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �هلل  ر�سول  ولقاء  قري�ش،  من  �حللف 
عليه  �هلل  -�سلى  �هلل  ر�سول  لقيه  من  ف�سمى  �لإ�سالم،  �إىل  ودعاهم 
و�سلم- ومنهم عند �لعقبة يف �ملو�سم، وذكر �أنهم �آمنو� به جميعًا بعد 
�أن يقولو�: )هذ� و�هلل �لنبي �لذي يتهددكم به �ليهود فال ي�سبقونا �إليه 
فاآمنو� و�أ�سلمو�...()89(. ثم ذكر - رحمه �هلل- �أنهم عادو� �إىل �أقو�مهم 
فدعوهم �إىل �لإ�سالم حتى ف�سا فيهم، فلما كان �لعام �ملقبل قدم من 
�لأن�سار �ثنا ع�رش رجاًل وبايعو� ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- 
على بيعة �لن�ساء، �إل �أن �بن حزم - رحمه �هلل- مل يذكر على ماذ� 
بايعوه عليه �ل�سالة و�ل�سالم... ولكن ذلك مل يفت كبار �ملحدثني ملا 
يف هذه �لبيعة من �أمور ذ�ت �أهمية عظيمة، فقد روى �ل�سيخان يف 
�سحيحهما، عن )عباده �بن �ل�سامت( - ر�سي �هلل عنه- �أنه -�سلى 
ول  �سيئًا  باهلل  ت�رشكو�  ل  �أن  على  )بايعوين  قال:  و�سلم-  عليه  �هلل 
ت�رشقو� ول تزنو� ول تقتلو� �أولدكم ول تاأتون ببهتان تفرتونه بني 

فاأجره  منكم  وفى  فمن  معروف،  يف  تق�رشو�  ول  و�أرجلكم  �أيديكم 
على �هلل، ومن �أ�ساب من ذلك �سيئًا ثم �سرته �هلل، فهو �إىل �هلل �إن �ساء 

عفا عنه و�إن �ساء عاقبه(، قال: )فبايعناه على ذلك()90(.

املطلب الثاني: بيعة العقبة الثانية:

بذكر  �لبيعة  �هلل- حديثه عن هذه  �بن حزم - رحمه  ��ستهل 
عنه  جاء  ما  عك�ش  على   - �سيء  كل  قبل  م�سمونها-   - �أركانها 
�هلل  ر�سول  )فبايعو�  �ملقام:  هذ�  يف  قال  فاإنه  �لأوىل-  �لبيعة  يف 
-�سلى �هلل عليه و�سلم- عندها - �أي عند �لعقبة- على �أن مينعوه 
�إليهم  هو  يرحل  و�أن  و�أزرهم،  و�أبناءهم  ن�ساءهم  منه  مينعون  مما 

و�أ�سحابه()91(. 
ثم ذكر �أن عدد �ملبايعني لر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- 
و�سلم-  عليه  �هلل  �لنبي -�سلى  و�أن  و�مر�أتني  رجاًل  و�سبعني  ثالثة 
�ختار منهم �ثني ع�رش نقيبًا... �سماهم �بن حزم ذ�كر�ً - رحمه �هلل 

- �أن�سابهم)92(.
تتفق  �لبيعة:  هذه  بنود  تذكر  عديدة  رو�يات  وردت  قد  قلنا: 
يف �أغلبها مع رو�يات �ل�سحيحني، مع تفاوت بينها يف ذكر بع�ش 
�لأحد�ث، �سيما من قبل �أهل �ل�سرية �لذين درجت عادتهم على تتبع 
�حلادثة و�لتعر�ش جلزيئاتها، لكن خري من يطمئن �لقلب �إليهم يف 
ذكر �لأخبار على �جلملة هما: �ل�سيخان �جلليالن �لبخاري وم�سلم - 
رحمهما �هلل تعاىل- وهذ�ن �لإمامان �لفا�سالن مل يفتهما ذكر بنود 
هذه �لبيعة مما مل يجده يف �سرية �بن حزم - رحمه �هلل- فقد �أخرجا 
يف �سحيحهما ب�سنديهما عن عبادة بن �لوليد، قال: �أخربين �أبي عن 
عبادة بن �ل�سامت قال: )بايعنا ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- 
على �ل�سمع و�لطاعة يف �لع�رش و�لي�رش و�ملن�سط و�ملكره، وعلى �أثرة 
�أينما  باحلق  نقول  �أن  وعلى  �أهله،  �لأمر  ننازع  ل  �أن  وعلى  علينا، 

كان، ل نخاف يف �هلل لومة لئم()93(. 
ثم �أعقب �لإمام �بن حزم -رحمه �هلل- ذلك بت�سمية من �سهد 
�لنقباء - ر�سو�ن �هلل عليهم ورحمته- منبهًا على  �لعقبة من غري 
عدد �ملبايعني من كل قبيلة، �بتد�ًء بالأو�ش ثم �خلزرج... حتى �نتهى 
�إىل �ملر�أتني: ن�سيبة بنت كعب من بني �لنجار و�أ�سماء بنت عمرو من 

بني �سلمه ر�سي �هلل عنهما و�أر�ساهما)94(. 
�إل  �لعقبة  �أ�سحاب  �أ�سماء  من  يذكر�  مل  �ل�سيخني  �أن  و�حلق 
�أربعة، و�لباقي �أخذ �بن حزم �أ�سماءهم من كتب �ل�سري وبالأخ�ش من 
�إ�سحاق - رحمه �هلل- كما ر�أيته يف �سرية �بن ه�سام - رحمه  �بن 

�هلل-)95(.  

الفصل الثاني: موضوعات جوامع السرية بعد اهلجرة 
إىل املدينة

املبحث األول: الغزوات الواردة يف جوامع السرية 
النبوية

عليه  اهلل  - صلى  اهلل  فيها-رسول  قاتل  اليت  الغزوات  األول:  املطلب 
وسلم - كما صرح ابن حزم:

عدد  �هلل-  �بن حزم-رحمه  �أن  �ل�سابق)96(  �لف�سل  ذكرنا يف 
عليه  �هلل  -�سلى  �لكرمي  �لنبي  عهد  على  و�لبعوث  �لغزو�ت  �أ�سماء 
و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �هلل  ر�سول  �سفة  عن  حديثه  قبل  و�سلم-، 
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غز�  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �لنبي  �أن  حزم  �بن  ذكر  �إذ  و�أ�سمائه، 
خم�سًا وع�رشين غزوة، قاتل يف ت�سع منها)97(، وبعث �سبعة و�أربعني 
بعثًا كان �آخرها بعث �أ�سامة بن زيد ر�سي �هلل عنهما �لذي �أنفذه �أبو 
�لغزو�ت  �ملطلب  هذ�  يف  ونعر�ش  عنه)98(،  �هلل  ر�سي  �ل�سديق  بكر 
�لتي قاتل فيها ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- وبع�ش �أحد�ثها 
�هلل  �ساء  هذ�-�إن  بحثنا  به  عنونا  مبا  �لتز�مًا  �لنقد  من  �سيء  مع 

تعاىل-.
�لغزو�ت وعددها حينما قال:  �أ�سماء تلك  ن�ش �بن حزم على 
)قاتل منها يف ت�سع وهي: بدر �ملعظمة وهي بدر �لقتال وهي بدر 
�أُحد و�خلندق وقريظة  و�سلم- يف  عليه  �هلل  وقاتل -�سلى  �لبط�سة، 
ذلك  بعد  قال  ثم  و�لطائف(،  وحنني  و�لفتح  وخيرب  و�مل�سطلق 
�لقرى  و�دي  يف  قاتل  �ل�سالم  �ل�سالة  عليه  �إنه  )وقيل:  مبا�رشة: 

و�لغابة، ومل يكن يف �سائرها �أ�ساًل...( )99(.
وقد �أجاد �بن حزم حقيقة يف ت�سويره هذه �لغزو�ت وغريها، 
ب�سكل  �لكتب على �ختالفها، مركز�ً  وجمع فيها ما تفرق يف بطون 
و��سح جلي على �لت�سل�سل �لتاريخي لأحد�ثها، ومنّبهًا بطريقٍة بارعٍة 
�إىل �أ�سماء �ل�سحابة �لذين ��ست�سهدو� يف  كل غزوة من تلك �لغزو�ت، 
وباملقابل �أ�سماء �لقتلى من �مل�رشكني  يف كّل منها بعد �أن يذكر ��سم 
�أقرب �لنا�ش لهم من �مل�ساهري، كاأن يقول  قبيلة كل منهم و�أحيانًا 
مثاًل: )وقد قيل: �إن �بنني لعبد �هلل �لأ�سغر بن �سهاب بن عبد �هلل بن 
يومئذ  وقتال  �مل�رشكني،  مع  بدر�ً  �سهد�  بن كالب  زهرة  بن  �حلارث 

كافرين، وهما عما م�سلم و�لد �لفقيه حممد بن م�سلم �لزهري()100(.
هذه  لأحد�ث  �رشده  يف  �هلل-  حزم-رحمه  �بن  وجدنا  وقد 
�ل�ساأن،  هذ�  يف  �لو�ردة  �ل�سحيحة  �لرو�يات  كثري�ً  يو�فق  �لغزو�ت 
ما  خرب  بذكر  �أو  خفي،  طرف  من  بع�ش  على  بع�سها  رجح  ورمبا 
وعدم �لتطرق ملا يخالفه �أو ل يتفق معه متامًا مما جاء يف �لرو�يات 
بدر  غزوة  يف  �مل�سلمني  لعدد  ذكره  ذلك:  �أمثلة  من  ولعل  �لأخرى، 
فقط( رجاًل  ع�رش  وب�سعة  ثالثمائة  )..وكانو�  قال:  حيث  �لكربى، 
)101(. فهو بذلك يتفق مع ما ذكره �ملحدثون، ويرجح ما عندهم على 

�لبخاري- �ل�سري، فقد ذكر  ما عند غريهم من �ملوؤرخني و�أ�سحاب 
)ب�سعة  يومئذ  وعددهم  بدر  �إىل  خرجو�  �مل�سلمني  �هلل-�إن  رحمه 
ع�رش وثالثمائة()102(. يف حني ورد عند غريه �أنهم كانو� )ثالثمائة 
�ل�سري  �أ�سحاب  و�أما  �لتحديد)103(،  وجه  على  رجاًل(  ع�رش  وت�سعة 
–وبع�سهم من �أهل �حلديث كابن كثري- فقد ورد عندهم  و�لتاريخ 
�لعدد غري ذلك، �إذ جاء يف بع�ش �مل�سادر ثالثمائة و�أربعون �أ�سمًا 
من �ل�سحابة �لكر�م ممن �سهد بدر�ً، ومرد ذلك-و�هلل �أعلم- �لختالف 
بينهم يف تعيني من �سهد �لغزوة من �سحابة ر�سول �هلل -�سلى �هلل 

عليه و�سلم- ور�سي �هلل عن �سحبه و�آله يف �لدنيا و�لآخرة()104(.
ومثال �آخر: حتديده لزمان غزوة �خلندق و�نت�سار �مل�سلمني، 
حيث  ذلك،  بخ�سو�ش  �ملغازي  �أ�سحاب  دون  �ملحدثون  �أثبته  ملا 
�ل�سنة  من  �سو�ل  يف  �خلندق  غزوة  كانت  )ثم  �هلل-:  قال-رحمه 
�أنها  و�لثابت  �ملغازي،  �أ�سحاب  قال  هكذ�  �لهجرة،  من  �خلام�سة 
�لر�بعة  يف  كانت  �أنها  فرتجيحه  قلنا:  �سك...()105(.  بال  �لر�بعة  يف 
بن  ومو�سى  �أن�ش  بن  ومالك  �لزهري  عن  نقل  ما  مع  يتفق  �سك  بال 
عقبة �أنها �سنة �أربع)106(. ول يتفق مع ما قاله �بن �إ�سحاق و�لو�قدي 
ومن تابعهم �أنها �سنة خم�ش، و�حلق �أنه ل �ختالف بني �لقولني، لأن 
�لقائلني �أنها �سنة �أربع كانو� يعدون �لتاريخ من �ملحرم �لذي وقع 

بعد �لهجرة، فتكون بدر عندهم يف �لأوىل و�أحد يف �لثانية و�خلندق 
يف �لر�بعة، و�لقائلون �أنها �سنة خم�ش يجعلون �لتاريخ من �ملحرم 
�سنة �لهجرة)107(، ورمبا وهم �بن حزم حني �أ�ساف بعد ذلك قائاًل: 

)�أنه مل يكن بني �أحد و�خلندق �سوى �سنة و�حدة(!.
ومثال ثالث يدلُّ على �سعة �طالع �بن حزم-رحمه �هلل- على 
مرويات �ل�سرية �لنبوية وعدم �قت�ساره على �رشد �لأحد�ث و�لكتفاء 
�آر�ءه  بنقل �لأقو�ل عن �لآخرين، و�إمنا يرجح ويوجه ويعلل ويبدي 
�أورده يف كتابه  –وهو م�سيب يف ذلك- ما  بكل قوة، وبثقة تامة 
�جلو�مع فيما روي من عدد �مل�سلمني يوم غزوة �حلديبية �لتي �أخرب 
جمهور  ذلك  يف  مو�فقًا  �لهجرة  من  �ل�ساد�سة  �ل�سنة  يف  كانت  �أنها 
�لعلماء، فقد قال-رحمه �هلل-: )وخرج �أي ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه 
تزيد  �آلف وخم�سمائة ل  يقول:  �ألف رجل ونيف، �ملكرث  و�سلم- يف 
�أ�ساًل، و�ملقلل: �ألف وثالثمائة، و�ملتو�سط: يقول �ألف و�أربعمائة، وقد 
، و�ل�سحيح بال �سك  قال بع�سهم: كانو� �سبعمائة، وهذ� وهم �سديد 

بني �لألف و�لثالثمائة و�لألف وخم�سمائة()108(.
قلنا: ذكر �سهود �لبيان من �ل�سحابة: وهم: جابر بن عبد �هلل، 
و�لرب�ء بن عازب ومعقل بن ي�سار، و�سلمة بن �لأكوع، و�مل�سيب بن 
حزن �أنهم كانو� �ألفًا و�أربعمائة)109(. وقال جابر يف رو�ية: �أنهم �ألف 
وخم�سمائة)110(، وروي عن �ل�سحابي �جلليل عبد �هلل �بن �أبي �أوفى 
�أنهم �ألف وثالثمائة)111(، و�لقول باأنهم �ألف و�أربعمائة �أوىل �لأقو�ل 
لوروده عن �سهود عيان –و�هلل �أعلم- وعلى �أي حال فاإننا جند �أن 
�بن حزم �أ�ساب هنا بذكره �أن �لقوم ما بني �لألف وثالثمائة و�ألف 
وخم�سمائة، فكاأنه مل يرد رد ما جاء يف ذلك عن �أكرث من و�حد من 
�أ�ساب  �أنه  كما  �أعلم-  هذه-و�هلل  �حلديبية  �سهدو�  �لذين  �ل�سحابة 
حني حكم على �لرو�ية �لتي ذكرت �أنهم �سبعمائة رجل فقط بالوهم 
�ل�سديد ورمبا كان ذلك فيما مل ي�سح �أ�ساًل ولو برو�ية �سعيفة جد�ً، 
�إذ مل �أجد من ذكر ذلك من �أهل �حلديث، �للهم �إل �أن يكون �بن حزم 

قر�أها يف بع�ش كتب �ملغازي �أو تاريخ ممن ل يعتمد به.
وجملة �لقول يف هذ� �ملطلب، �أن �بن حزم-رحمه �هلل تعاىل-
�أ�ساب يف �أغلب ما �سمنه كتاب جو�مع �ل�سرية فيما يتعلق باأحد�ث 
تلك �لغزو�ت، وقدم يف كثري منها ما �سح عند �ملحدثني على ما ذكر 
لدى �ملوؤرخني، على نحو ما �رشبنا من �أمثلة يف هذ�، �إل �أنه-رحمه 
�هلل- �أ�سهب كثري�ً يف ذكر �أ�سماء �مل�رشكني يف كل غزوة، مكرر�ً ذكر 
و�أبيه وجده من  و��سم  �لرجل  ��سم  ما يكتفي بذكر  �أن�سابهم، ونادر�ً 

بعد.. )112(.

املطلب الثاني: الغزوات اليت مل يلق النيب - صلى اهلل عليه وسلم - 
عدواً أو يقاتل فيها أحداً: 

ذكر �بن حزم - رحمه �هلل- �أن �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- 
غز�ً خم�سًا وع�رشين غزوة، مل يقاتل -عليه �ل�سالة و�ل�سالم- �إل يف 

ت�سع منها، كما �أ�رشنا من قبل)113(. 
ولئال نغفل ذكر تلك �لغزو�ت �لتي رمبا تهياأ ر�سول �هلل -�سلى 
�هلل عليه و�سلم- فيها للقتال، ثم مل يتم ذلك، �إذ كان �لعدو يجنب عن 
�لقائد  يعقد �سلحًا مع  �أو  �جلي�سني،  �لتقاء  قبل  �للقاء فيويل هاربًا 
ذلك  �أو غري  عليه  و�سالمه  ربي  �هلل( �سلو�ت  بن عبد  �لقدوة )حممد 
نخ�س�ش هذ� �ملطلب باإذن �هلل لذكر تلك �لغزو�ت بح�سب ما جاء عن 

�بن حزم يف كتابه هذ� مو�سع بحثنا، وهذه �لغزو�ت هي:
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من . 1 �ثنتني  �سنة  �سفر  يف  �لأبو�ء(  )وهي  َوّد�ن  غزوة 
�لهجرة، حيث و�دع فيها �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- )بني حمزة 
بن عبد مناف بن كنانة ورجع �إىل �ملدينة، كانت �أول غزوة يغزوها 

ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- بنف�سه( )114(.
غزوة بو�ط من ناحية ر�سوى، ومل يلق منها �لنبي -�سلى . 2

�هلل عليه و�سلم- كيد�ً ول حربًا)115(.
غزوة �لع�سرية من بطن ينبع، وو�دع فيها -�سلى �هلل عليه . 3

و�سلم- )بني مدلج(، ومل يلق حربًا)116(.
غزوة بدر �لأوىل، حيث خرج -�سلى �هلل عليه و�سلم- يف . 4

طلب ) كرز بن جابر �لفهري( ففاته كرز )117(.
غزوة بني �سليم، حيث خرج -�سلى �هلل عليه و�سلم- يريد . 5

بني �سليم فلم يجدهم فعاد للمدينة )118(.
غزوة �ل�سويق.. 6
غزوة ذي �أمر.. 7
غزوة بحر�ن.. 8
غزوة بني قينقاع )119(.. 9

غزوة حمر�ء �لأ�سد، حيث �أقام بها -�سلى �هلل عليه و�سلم- . 10
ثالثة �أيام ثم رجع �إىل �ملدينة ومل يقتل يف هذه �لغزوة �إل )معاوية 
بن �ملغرية بن �لعا�ش بن �أمية( باأمر �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم-

.)120(

غزوة بني �لن�سري وقال �بن حزم �إن �أن�ساريًا رمي فيها . 11
�أثناء �سالته، لكنه مل يقطعها  من قبل رجل م�رشك، فنزف دمًا يف 

ر�سو�ن �هلل عليه)121(.
غزوة بدر �لثالثة )122(.. 12
غزوة دومة �جلندل )123(.. 13
غزوة بني حليان )124(.. 14
غزوة ذي قرد)125(.. 15
هذه . 16 �أن  و�ل�سحيح   .)126( )�لربيع(  �مل�سطلق  بني  غزوة 

�لغزوة وقع فيها قتال لكنه حمدود.
غزوة �حلديبية)127(.. 17
غزوة موؤتة، وحدث فيها قتال لكن �لنبي -�سلى �هلل عليه . 18

و�سلم- مل ي�سهدها )128(.
غزوة تبوك )129(.. 19

املبحث الثاني: البعوث الواردة يف جوامع السرية 
النبوية

املطلب األول: البعوث اليت كانت قبل غزوة بدر الكربى:

عهد  يف  �لبعوث  بع�ش  �هلل-حول  -رحمه  حزم  �بن  حتدث 
�لبعوث  من  جمموعة  وهنالك   ، �ل�سرية  جو�مع  كتابه  �سمن  �لنبوة 
و�ل�رش�يا �لتي كان ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- ير�سلها لتنفيذ 
مهمات معينة مل يوردها �بن حزم بتاتًا، �سنذكر عدد�ً منها �إن �ساء 

�هلل تعاىل فيما بعد.

عبد  بن  حمزة  بعث  ذكرها:  �لتي  �لبعوث  هذه  �أو�ئل  ومن 
�ملطلب بن ها�سم ر�سي �هلل عنه، وبعث عبيدة بن �حلارث ر�سي �هلل 
عنه، وقد جاءت حتت عنو�ن و�حد هو ما ذكرنا �آنفًا، �أما بعث حمزة 
ر�سي �هلل عنه، فقد بني �بن حزم -رحمه �هلل-�أنه كان بعد �ن�رش�ف 
�لأبو�ء، حيث  �ملدينة من غزوة  �إىل  �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- 
بعثه -�سلى �هلل عليه و�سلم- يف ثالثني ر�كبًا من �ملهاجرين لي�ش 
فيهم من �لأن�سار �أحد �إىل �سيف �لبحر من ناحية �لعي�ش، فلقي �أبا 
جهل يف ثالثمائة ر�كب من كفار قري�ش �أهل مكة فحجز منهم جمدي 
بن عمرو �جلهني وكان مودعا للفريقني، فلم يكن بينهم قتال)130(.

و�أما بعث عبيدة بن �حلارث -ر�سي �هلل عنه-فكان متز�منًا 
مع بعث حمزة، و�ختلف يف �أيهما �أ�سبق، وقد بعثه �لنبي -�سلى �هلل 
عليه و�سلم- يف �ستني ر�كبًا من �ملهاجرين �أو ثمانني لي�ش فيهم من 
�أبي  �أحد، ملالقاة جمع من قري�ش كان عليهم )عكرمة بن  �لأن�سار 
جهل(، وقيل: بل مكرز بن حف�ش بن �لأحنف فلم يكن بينهم قتال، 
�إل �أن �سعد بن �أبي وقا�ش ر�سي �هلل عنه وكان يف ذلك �لبعث رمى 
�إىل  يومئذ  �لكفار  وفر من  �هلل  �سبيل  �سهم رمي يف  �أول  فهو  ب�سهم؛ 

�مل�سلمني: �ملقد�د بن عمرو وعقبة بن غزو�ن)131(.
�ل�سري  �أهل  جممع  �لأخبار  هذه  يف  حزم  �بن  و�فق  قلنا: 
و�أ�سحاب �ملغازي، لكن بع�سها ذكر �أن �لذي حجز بني بعث حمزة 
ذلك  ولكن   ، �جلهني(  عمرو  بن  )جمدي  �أ�سمه  �مل�رشكني  وجماعة 
�لرو�ة  بع�ش  على  �ل�سم  ت�سحف  فرمبا  �ل�سحيح،  لرو�ية  خمالف 
�أعلم- تعاىل  –و�هلل  �لعمري  �أكرم  �لفا�سل  �لدكتور  ذكر  قدميًا كما 

.)132(

و�أما ما ذكره �بن حزم من كون �سعد�ً -ر�سي �هلل عنه-�أول 
�سحيح  يف  و�رد  �سحيح  خرب  فهذ�  �هلل،  �سبيل  يف  �سهمًا  رمى  من 
�لبخاري -رحمه �هلل-)133(؛ مما يوؤكد �أن �بن حزم – رحمه - �هلل 
كان ينتقي �لأخبار �ل�سحيحة د�ئمًا، ويقدم ما عند �ملحدثني على 

ما عند غريهم كما �أ�سلفنًا من قبل يف غري مو�سع.
ثم ذكر �بن حزم -رحمه �هلل -بعث �سعد بن �أبي وقا�ش ر�سي 
من  رهط  ثمانية  و�سلم- يف  عليه  �هلل  بعثه -�سلى  عنه، حيث  �هلل 
�ملهاجرين فبلغ )�خلر�ر( ثم رجع �إىل �ملدينة ومل يلق حربًا، وقيل: 
�إمنا بعثه ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- يف طلب كرز بن  �إنه 

جابر وكان ذلك يف خالل غزوة بدر �لأوىل)134(.
�لذين كانو� مع �سعد يف  قلنا: و�فق �بن حزم يف عدد �لرهط 
هذه �ملهمة �بن �إ�سحاق، وخالف �بن �سعد و�لو�قدي �للذين ذكر� �أن 
عددهم كان يرت�وح ما بني �لع�رشين و�لو�حد و�لع�رشين فرد�ً)135(. 
وقد رجح بع�ش كتاب �ل�سرية من �ملعا�رشين رو�ية �بن حزم و�بن 
من  �أر�سلو�  �لتي  �ملهمة  ه�سام-لأن  �بن  عنه  نقل  فيما   – �إ�سحاق 

�أجلها ل تتطلب عدد�ً كبري�ً من �لقو�ت. )136(.
جح�ش  بن  �هلل  عبد  بعث  مبا�رشة  ذلك  بعد  حزم  �بن  ذكر  ثم 
ر�سي �هلل عنه �لذي كان يف ثمانية رجال من �ملهاجرين �أي�سًا، من 
عنهما  �هلل  ر�سي  بن حم�سن  وعكا�سة  وقا�ش  �أبي  بن  �سعد  بينهم: 
�أول  على  �مل�سلمني  ح�سول  خاللها  مت  �أنه  بينها  ما  �أهم  �أن  وذكر 
غنيمة يف �لإ�سالم، و�أول �أ�سريين �أ�رش� من �مل�رشكني، و�أول قتيل قتل 
منهم – وهو)عمرو بن �حل�رشمي( و�أما �لأ�سري�ن فهما: )عثمان بن 
عبد �هلل( وقد مات فيما بعد مبكة كافر�ً، و)�حلكم بن كي�سان( وقد 
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�أ�سلم، و��ست�سهد فيما بعد يوم بئر معونة)137(.
قلنا: لقد �أذهلت �لعملية �لتي قام بها بعث عبد �هلل بن جح�ش 
�هلل  -�سلى  �لنبي  �أن  ببالها  يخطر  مل  �لتي  قري�ش  عنه  �هلل  ر�سي 
عليه و�سلم- و�أ�سحابه ر�سي �هلل عنهم ي�ستطيعون �لتوغل �إىل هذه 

�لدرجة يف منطقة نفوذها.
حزم  �بن  ومنهم  و�ملغازي  �ل�سري  �أ�سحاب  �أملح  هنا  ومن 
�جل�رش  �عتربوها  لكاأنهم  �ل�رشية، حتى  �أهمية هذه  �إىل  يف جو�معه 
�لذي �جتازه �رش�ع �ملناو�سات بني �لإ�سالم و�لوثنية �سوب �لقتال 
�ملنظم �ملك�سوف �لذي بد�أته معركة بدر، ذلك لأن هذه �ل�رشية ك�سفت 
ب�سبب توغلها مدى خطورة �لدولة �لنا�سئة على جتارة مكة خا�سة، 
ووجودها �لوثني عامَّة، لذ� �أعطاها �بن حزم م�ساحة يف كتابه �أكرث 

من غريها.

املطلب الثاني: البعوث اليت كانت بعد غزوة بدر الكربى:

�قت�رش �بن حزم –رحمه �هلل- على ذكر �أربعة بعوث لر�سول 
�ل�سالة و�ل�سالم هو  �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- بعد خو�سه عليه 
و�أ�سحابه ر�سو�ن �هلل عليهم جميعًا غزوة بدر �لكربى، حيث حتدث 
�أن عدد  –رحمه �هلل- ذكر يف بد�يات كتابه  �أنه  باإيجاز، مع  عنها 
�أي تف�سيل  �لبعوث كان �سبعة و�أربعني بعثًا، عدها باأ�سمائها دون 
يذكر عن �أي منها)138(، وهذه �لبعوث �لتي �نتقاها �بن حزم ليتحدث 
�لدو�م،  على  وتاريخهم  �مل�سلمني  �أهمية يف حياة  ذ�ت  كانت  عنها 

وهي:
معونة،  بئر  بعث  �لرجيع،  بعث  �لأ�رشف،  بن  كعب  �إىل  �لبعث 
بعث عبد �هلل بن �أبي عتيك �إىل قتل �سالم، وفيما يلي طريقة عر�سه 
لها مع �لتعليق عليها؛ فاأما �لبعث �إىل كعب بن �لأ�رشف، فقد �أخرب 
و�أنه  �لن�سري،  بني  من  �أمه  و�أن  طيء  من  كان  �أنه  �بتد�ًء  حزم  �بن 
فح�ش  و�سلم-،  عليه  �هلل  -�سلى  ولر�سوله  تعاىل،  هلل  عدو�ً  كان 
بن  حممد  لذلك  و�نتدب  قتله،  على  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �لنبي 
م�سلمة، و�سلكان بن وق�ش )�أبو نائلة( وهو �أخو كعب بن �لأ�رشف من 
�لر�ساعة، وعبادة بن ب�رش بن وق�ش، و�حلارث بن �أو�ش و�أبو عي�سى 
�أن  �أذن لهم ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-  بن جبري)139(. وقد 
برب�عة،  �ملهمة  بتنفيذ  وقامو�  �حلرب خدعة،  فاإن  �ساءو�  ما  يتولو� 
و�أ�سلم حينئذ كل من: حمي�سة بن م�سعود وحوي�سة بن م�سعود وهما 

من بني حارثة)140(.
�لأ�رشف من  بن  لكعب  �أخًا  كان  نائلة  �أبا  �إن  قيل:  كما  قلنا: 
�لر�ساعة، كذلك قيل عن �لفار�ش �ملغو�ر حممد بن �سلمة ر�سي �هلل 

عنه، �أنه كان �أخًا لكعب هذ� من �لر�ساعة )141(. 
ت�سميتهم،  يف  �مل�سادر  �ختلفت  فقد  �لأ�سماء  بقية  و�أما 

و�جلمهور على ما ذكر عند �بن حزم)142(.
باإ�سهاب  مب�سوط  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �لنبي  وبعثة 
يف  لأ�سلوبه  عائد  منها  جزيئات  على  �قت�ساره  و�سبب  غريه،  عند 
�لأخبار  على  فقط  لعتماده  وكذ�  �ل�سرية..  كتابه  يف  �لخت�سار 

�ل�سحيحة �ملروية عند �ملحدثني كما ذكرنا من قبل. 
�أنه  –رحمه �هلل-  �بن حزم  فقد ذكر  �لرجيع)143(،  و�أما بعث 
كان يف ن�سف �سفر يف �آخر عام �ل�سنة �لثالثة من �لهجرة، و�أن هذ� 
�لذين جاوؤو� يطلبون من  �لنفر  فيها غدر  تعليمي بحت، ومت  �لبعث 

يفقهونهم  نفر�ً  يبعث معهم  �أن  و�سلم-  عليه  �هلل  �هلل -�سلى  ر�سول 
يف �لدين، فا�ستجاب -�سلى �هلل عليه و�سلم- لطلبهم، وبعث معهم 
�ستة رجال من �أ�سحابه كان من بينهم )خبيب بن عدي –ر�سي �هلل 

عنه-( �لذي �سلبوه بالتنعيم، وهو �لقائل �إذ قرب �سلبه: 
ول�صت اأبايل حني اأقتل م�صلماً

على اأي جنب كان يف اهلل م�صجعي  
وذلك يف ذات الإله واإن ي�صاأ 

يبارك على اأو�صال �صلو ممزع)144(.   
قلنا: رجح �بن حزم –رحمه �هلل- �أغلب �أحد�ث هذ� �لبعث ما 
جاء عن �ملحدثني على ما جاء عن �أهل �ملغازي �مل�سهورين، �سو�ء 

كان ذلك متعلقًا بتحديد تاريخه، �أو مهمته، �أو غري ذلك.
�لرجيع  بعث  ذكر  بعد  معونة  بئر  بعث  حزم  �بن  ذكر  ثم 
عليه  �هلل  -�سلى  �هلل  ر�سول  )و�أقام  قائاًل:  عنه  فاأخرب  مبا�رشة، 
و�سلم- باملدينة بقية �سو�ل وذ� �لقعدة وذ� �حلجة و�ملحرم، ثم بعث 
�أ�سحاب بئر معونة يف �سفر يف �آخر عام �ل�سنة �لثالثة من �لهجرة 

على ر�أ�ش �أربعة �أ�سهر من �أحد...()145(.
وذكر �أن �سبب ذلك طلب عامر بن مالك )�أبي بر�ء( من ر�سول 
�هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- �أن يبعث رجاًل من �أ�سحابه لتعليم �أهل 
جند، فقال ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-: )�أين �أخ�سى عليهم �أهل 
جند( فقال �أبو بر�ء: )�أنا جارهم(، وكان عدد من يف �لبعث )�أربعني 
رجاًل( وقيل )�سبعني رجاًل( من خيار �مل�سلمني... وكانت �لنتيجة �أن 
غار عليهم عامر بن �لطفيل ووقفت معه ع�سية ورعل وذكو�ن وهم 
قبائل من بني �سليم فاأحاطو� بهم فقتلوهم كلهم ر�سو�ن �هلل عليهم 
�إل كعب بن زيد �أخا بني دينار بن �لنجار فاإنه ترك يف �لقتل وفيه 
رمق )146(  فارتث من �لقتلى فعا�ش حتى قتل يوم �خلندق ر�سو�ن 

�هلل عليه)147(.
�لو�قدي،)148(  من  كاًل  �هلل-  –رحمه  حزم  �بن  و�فق  قلنا: 
�إ�سحاق)150(  لبن  خالفًا  �لبعث  هذ�  تاريخ  يف  �سعد،)149(  و�بن 
�لر�بعة، وقال �بن كثري  �ل�سنة  �أنها يف  �للذين ذكر�  و�لبالذري)151( 
�أنها كانت  –رحمه �هلل- حيث قال  –رحمه �هلل-: )و�أغرب مكحول 

بعد �خلندق()152(.
�أربعني  كانو�  �أنهم  �إ�سحاق  �بن  جزم  فقد  عددهم  عن  و�أما 
�رش�ح  �عتمد  حني  يف  �لعددين،  بني  �لو�قدي  وتردد  رجاًل)153(، 
�حلديث على مرويات �ملحدثني باأن عددهم كان �سبعني رجاًل)154(، 
وهي �لرو�ية �لتي �أ�سعر �بن حزم بعدم �عتمادها حني قال: )وقيل: 
حزم  �بن  فيه  خالف  �لذي  �لنادر  �لقليل  من  وهو  رجاًل(  �سبعني 
�ملحدثني �لنقاد –رحمهم �هلل جميعًا- و�أما �سببه فو�فق فيه كبار 

�ملحدثني وكذ� يف معظم �أحد�ث هذ� �لبعث)155(.
و�أما بعث عبد �هلل بن �أبي عتيك �إىل قتل �سالم بن �أبي �حلقيق 
�أنه كان على يد رجال  –رحمه �هلل-  �بن حزم  )�أبو ر�فع( فقد بنيَّ 
من �خلزرج �لذين رغبو� يف مثل ما فعله �لأو�ش بكعب بن �لأ�رشف 
تزيد�ً يف �لأجر و�لغناء يف �لإ�سالم، حيث طلبو� ذلك من ر�سول �هلل 
-�سلى �هلل عليه و�سلم- فاأذن لهم، على �أن ياأتوه فيقتلوه دون �أن 
�أن يقتلو� زوجة �سالم  يتعر�سو� لقتل �لن�ساء و�ل�سبيان، وقد كادو� 
لول �أنهم تذكرو� نهي �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- عن قتل �لن�ساء، 
ثم نفذو� �لعملية بكل بر�عة، وعادو� �إىل ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه 



51

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (2) - آذار 

و�سلم- –وكان عددهم خم�سة نفر- يتد�عون يف قتله، فقال -�سلى 
�هلل عليه و�سلم-: )هاتو� �سيوفكم(، فاأروه �إياها، فقال عن �سيف )عبد 

�هلل بن �أني�ش(: )هذ� قتله...()156(.
��سم  �أن  رجح  �هلل-  –رحمه  حزم  �بن  �أن  �بتد�ًء  نالحظ  قلنا: 
ذلك �ليهودي �سالم ولي�ش عبد �هلل كما قال بع�سهم)157( وهو بذلك 
ذكر  يف  �لأكرثية  كذلك  وو�فق  �ملغازي)158(،  �أهل  معظم  مع  يتفق 
فيما  عليهم-  �هلل  –ر�سو�ن  �لأن�سار  تناف�ش  من  �لبعث  هذ�  �سبب 
حيث  و�سلم-،  عليه  �هلل  -�سلى  �هلل  ر�سول  خدمة  يف  تفانيًا  بينهم 
من  �لأو�ش  به  قام  ما  مبثل  بالقيام  رغبتهم  يف  للخروج  ��ستجاب 
عمليات �لقتل �ملحمود لكبار �أعد�ء �لإ�سالم من يهود وغريهم)159(. 

)ويف ذلك فليتناف�ش �ملتناف�سون()160(. 
من  �حلديث  هذ�  )ويف  �لعمري:  بريك  �لدكتور  ف�سيلة  قال 
وقتل  و�أ�رش،  �لدعوة  بلغته  �لذي  �مل�رشك  �غتيال  جو�ز  �لفو�ئد: 
�أو  �أو ماله  بيده  �هلل عليه و�سلم-  ر�سول �هلل -�سلى  �أعان على  من 

ل�سانه...()161(.

املبحث الثالث: األحداث البارزة اليت ذكرها ابن حزم 
بعد اهلجرة إىل املدينة

املطلب األول: صرف القبلة:

قال �بن حزم –رحمه �هلل-: )و�رشفت �لقبلة عن بيت �ملقد�ش 
حينئٍذ، على �سبعة ع�رش �سهر�ً من مقدم ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه 
و�سلم-، وقد روي �أن �أول من �سلَّى نحو �لكعبة �أبو �سعيد بن �ملعلى 
ياأمر بتحويل  �لأن�ساري، �سمع ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- 
�لقبلة، ف�سلى ركعتني �إىل �لقبلة، وقيل: بل �رشفت على ثمانية ع�رش 

�سهر�ً، وقيل على �ستة ع�رش �سهر�ً، مل يقل �أحدهم �أكرث ول �أقل()162(.
قلنا: قوله: مل يقل �أحد �أكرث من ذلك ول �أقل فيه نظر، فهنالك 
رو�يات �أخرى –و�إن كانت �ساذة- جاء فيها �أن حتويل �لقبلة كان 
عليه  �هلل  -�سلى  �هلل  ر�سول  مقدم  من  فقط  �سهر�ً  ع�رش  ثالثة  بعد 
وع�رشة،  �أ�سهر  ت�سعة  بل  �آخرون:  وقال  �ملنورة،  �ملدينة  و�سلم- 

و�سهرين فقط، وقيل �أي�سًا: �سنتني)163(.
و�ملالحظ �أن �بن حزم �عتمد يف قوله )على �سبعة ع�رش �سهر�ً...( 
�لقبلة  �أن �رشف  �للذين ذكر�  �لو�قدي  �إ�سحاق وكذ�  على تاأريخ �بن 
كان يف رجب على ر�أ�ش �سبعة ع�رش �سهر�ً من قدومه -�سلى �هلل عليه 
و�سلم-)164(. وهو بذلك يخالف ما ورد يف �ل�سحيحني وتاريخ �بن 
خياط من �أن ذلك كان بعد �ستة ع�رش �سهر�ً، مع �لإ�سارة �إىل �أن رو�ية 
ما  وكذ�  �ل�سك،  على  �سهر�ً  ع�رش  �سبعة  �أو  ع�رش  �ستة  تذكر:  �لبخاري 
كان  �لتحويل  �أن  يف  قيل  ما  و�أما  خياط)165(.  �بن  تاريخ  يف  جاء 
يف �سعبان على ر�أ�ش ثمانية ع�رش �سهر�ً من �لهجرة فهو �ساذ �أي�سًا 
ومذكور يف �سرية �بن ه�سام بال �إ�سناد)166(. يقول �لدكتور �لعمري: 
)و�إذ� �أ�سقطنا �لرو�يات �ل�ساذة، فاإن ظاهر �لتعار�ش بني )�ستة ع�رش 
باأن  �لقولني:  بني  باجلمع  �إز�لته  ي�سهل  �سهر�ً(  ع�رش  و)�سبعة  �سهر�ً( 
يكون من جزم ب�ستة ع�رش �سهر�ً لفق من �سهر �لقدوم و�سهر �لتحويل 
�لز�ئد، ومن جزم ب�سبعة ع�رش �سهر�ً عدهما معًا، ومن  �سهر�ً، و�ألغى 

�سك تردد يف ذلك()167(.

املطلب الثاني: حجة أبي بكر الصديق - رضي اهلل عنه - 

�لنا�ش  على  يقروؤها  بر�ءة  ب�سورة  عنه  �هلل  ر�سي  على  وبعث 

يف �ملو�سم:
قال �بن حزم –رحمه �هلل-: )وحّج بالنا�ش عام ت�سع من ذي 
�حلجة �أبو بكر �ل�سديق؛ �أمري�ً على �لنا�ش يف �حلج، وبعث ر�سول �هلل 
-�سلى �هلل عليه و�سلم- علي بن �أبي طالب ر�سو�ن �هلل عليه ب�سورة 
عهده،  عهد  ذي  كل  نابذ�ً  �ملو�سم،  يف  �لنا�ش  على  يقروؤها  بر�ءة، 
ومبطاًل كل عقد �سلف، على ما ن�ش يف �ل�سورة من �لأحكام...( )168(.
من  �إل  بالإ�سالم  مذعنة  �لعرب  وفود  �أن  تو�تر  )ثم  قال:  ثم 

خذله �هلل تعاىل...( )169(. 
وذكر� عدد�ً منهم ممن �أهلكه �هلل، كما �سمَّى �لوفود و�أ�رش�فها 

ل تطول)170(.
قلنا: �أ�ساب �بن حزم فيما ذكره ها هنا من �أحد�ث، فقد ن�ش 
على تاريخ حجة �أبي بكر ر�سي �هلل عنه �بن �سعد باإ�سناٍد �سحيٍح �إىل 

جماهد، وكذ� روي عن �بن �إ�سحاق يف �سرية �بن ه�سام)171(.
و�أما بعث علي -ر�سي �هلل عنه-ب�سورة بر�ءة، فقد ورد �أي�سًا 
عن �بن �إ�سحاق باإ�سناد ل باأ�ش به)172(، وله �سو�هد يتقوى بها عند 

�بن كثري - رحمه �هلل-)173(.
هذ� وقد ذكر �بن حزم –رحمه �هلل-يف ثنايا ذكره لتلك �لوفود 
�أن ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- بعث معاذ بن جبل ر�سي �هلل 
عنه �إىل �ليمن، وخالد بن �لوليد ر�سي �هلل عنه �إىل بني �حلارث بن 

كعب بنجر�ن، فاأ�سلمو�)174(.
�لبخاري  �لإمام  عند  �ل�سحيحة  �لأحاديث  يف  جاء  ما  وهذ� 
)�لبد�ية  �لبديع  كتابه  يف  كثري  �بن  ذكره  وكذ�  �هلل-)175(  –رحمه 
�جلو�مع  كتب  يف  �سحيحة  رو�يات  وردت  فحيث  و�لنهاية()176(. 
�ل�سحاح ذكرها، وحيث مل ترد جلاأ �بن حزم –رحمه �هلل- �إىل �ل�سنن 
�أ�سحاب  �أخذ عن  و�إل  �سيئًا،  فاإن كان فيها  و�مل�سانيد و�مل�سنفات 
�ل�سري و�ملغازي كما هو و��سح من �سيغه ها هنا �إل يف �لقليل �لنادر 

كما �أ�سلفنا.

املطلب الثالث: حجة الوداع:

قال �بن حزم –رحمه �هلل-: )ثم حج عليه �ل�سالم حجة �لود�ع، 
َبَقني  ل�سٍت  �خلمي�ش  يوم  �لظهر  �سلى  �أن  بعد  �ملدينة  من  لها  خرج 
لذي �لقعدة، وبات بذي �حلليفة، و�أهلَّ منها قارنًا بني �حلج و�لعمرة 

وكان معه �لهدي...( )177(. �لخ.
غالبية �لرو�يات �لتي ذكرت توقيت خروج ر�سول �هلل -�سلى 
�هلل عليه و�سلم- للحج، تذكر �أن ذلك كان خلم�ٍش بقني من ذي �لقعدة، 
�لفرق  –رحمه �هلل-)178( ولي�ش  �بن حزم  ولي�ش �ستًا كما جاء عند 
�ل�سرية، وحتدث �بن حزم حتت  �أحد�ث  �أثر يف  �أهمية وذي  هذ� بذي 
هذ� �لعنو�ن حول ما �أمر به ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- �لنا�ش 
باإيجاز �سديد فلم يذكر خطبة �لود�ع)179(، ومل يتعر�ش لعدد �جلمع 
�لذي �سهد ذ�ك �ملو�سم)180(، و�أنهى حديثه حول ذلك بقوله:  �لغفري 
)ثم رجع �إىل �ملدينة من �أ�سفل مكة قبل طلوع �ل�سم�ش يوم �لأربعاء 

�لر�بع ع�رش لذي �حلجة()181(.
�ليوم  �لعودة كانت يف  �أن  �إىل  �لرو�يات ت�سري  وهنالك بع�ش 
عليه  �هلل  -�سلى  �لر�سول  خطب  حيث  �حلجة،  ذي  من  ع�رش  �لثامن 
علي- ف�سل  مبينًا  �جلحفة  من  قريبًا  خم  غدير  يف  �لنا�ش  و�سلم- 
– منه  �ل�سكوى  من  �جلند  بع�ش  لينتهي  عنه-ومكانته،  �هلل  ر�سي 
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ر�سي �هلل عنه-)182( وهذه �حلادثة مل يتطرق �إليها �بن حزم –رحمه 
�هلل- �لبتة.

عن  بحديثه  �جلو�مع  �هلل-كتابه  –رحمه  حزم  �بن  ختم  ثم 
)وفاة ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-()183(. وذكر بع�ش �لأحد�ث 
�ملتعلقة بذلك، وقد �أ�رشنا �إىل بع�سها يف �لف�سل �لأول من بحثنا هذ� 
يف مطلب م�ستقل، فلم ن�ساأ �لتكر�ر لها ها هنا)184(... وكان �آخر كالم 
�بن حزم بهذ� �ل�سدد: )ن�ساأل �هلل تعاىل، م�ست�سفعني به -�سلى �هلل 
و�أن  بيننا وبينه،  �أن يجمع  ثناوؤه،  �إىل �هلل تعاىل جل  و�سلم-  عليه 
يحجبنا بربكِة متابعته عن �لنار، و�أن ي�سلِّى عليه، و�أن يغفر لأمته 

�أجمعني، و�أن يجعلنا من �أمته... �آمني()185(.

اخلامتة وأهم نتائج البحث:
اأهم النتائج التي تو�صلنا اإليها بعد هذه الدرا�صة الـُم�صنية، 

فنجمل احلديث يف كل ذلك يف النقاط الآتية:
فيها، . 1 و�لكتابة  �لعطرة،  �لنبوية  �ل�سرية  در��سة  �أهمية 

عليه  �هلل  -�سلى  �هلل(  ر�سول  )حممد  �لأكرم  ب�ساحبها  و�لقتد�ء 
و�سلم-.
�رشورة �لوقوف على كل ما كتب يف �ل�سرية، وعر�سه على . 2

�لرو�يات �ل�سحيحة، وتنقيته من �ل�سو�ئب �لتي علقت باأحد�ثها، ول 
يليق ذكرها، و�لتز�م �لدقة و�ملو�سوعية يف ذلك كله.

و�سعة . 3 �هلل-  –رحمه  �لظاهري  حزم  �بن  �لإمام  بر�عة 
�طالعه، ودقة منهجه، وح�سن �نتقائه، فيما يخت�ش مبرويات �ل�سري 
و�ملغازي، حيث ثبت لدينا �عتماده لل�سحيح منها وتقدميه لها على 

غريها �إل يف �لقليل �لنادر �لذي ل يقا�ش عليه، �إذ �حلكم للغالب.
�خت�سار �بن حزم -رحمه �هلل-بع�ش �لأحد�ث رغم ذكره . 4

و�سلم-،  عليه  �هلل  -�سلى  �لنبي  بعوث  يف  كما  ملعظمها  باجلملة 
حيث �قت�رش �حلديث على ثمانية منها من �أ�سل )47( بعثًا ذكر يف 
كتابه، ولعله ق�سد �أهم �لبعوث لئال يطول �لكتاب �سّيما �أنه �خت�رش 
�أ�سانيد �لأحد�ث كلها، فجاء كتابه بال �أي �إ�سناد يذكر، مع �أنه كان 

يحيل نادر�ً.
لبن حزم -رحمه �هلل-بع�ش �لأخطاء و�لآر�ء �لتي تفرد . 5

بها �أو خالف غريه فيها، وهذ� ل يعيبه �أبد�ً، فاإنها �لطبيعة �لب�رشية، 
و�لكمال هلل وحده.

و�أخري�ً فهذ� هو جهد �مُلقل، فما كان فيه من �سو�ب فبتوفيٍق 
من �هلل، وما كان من غري ذلك فمنا ومن �ل�سيطان ون�ستغفر �هلل. 
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و�لأعالم للزركلي، 4 /254 - 255.

�بن حزم، جو�مع �ل�سرية، �ش9.. 6
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و�أبو ح�سان �لزيادي: مل �أقف على ترجمته، ونقل عنه �بن حزم يف مو�سعني 
فقط؛ يف وفاة �أم حبيبة ووفاة �سفية ر�سي �هلل عنهما، �ش26، 28.

طبقات �حلفاظ، �ش436 - 437.. 8

31...(، حيث �رشد جماًل من . 9  ،19  - 17  ،16 ر�جع: �جلو�مع، )�ش12 - 
�لتاريخ دون ترتيب.

�نظر: جو�مع �ل�سرية، )�ش9 - 10(.. 10

�ملرجع �ل�سابق، )�ش67( وما بعدها.. 11

�ملرجع �ل�سابق، )�ش88 - 91(، على �سبيل �ملثال ل �حل�رش.. 12

�ملرجع �ل�سابق، )�ش24(.. 13

�ملرجع �ل�سابق، )�ش138(.. 14

�ملرجع �ل�سابق، )�ش11(.. 15

�ملرجع �ل�سابق، )�ش37(.. 16

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش16(.. 17

�ملرجع �ل�سابق، )�ش11(.. 18

�ملرجع �ل�سابق، )�ش80(... و�نظر �أي�سًا: )�ش39( يف ��سم )جهم(.. 19

�ملرجع �ل�سابق، )�ش17(.. 20

�ملرجع �ل�سابق، )�ش25(.. 21

�ملرجع نف�سه، )�ش31(.. 22

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش9(.. 23

�سحيح �لبخاري، كتاب مناقب �لأن�سار، باب مبعث �لنبي -�سلى �هلل عليه . 24
و�سلم- ، )4/238(.

�نظر: �ل�سرية لبن ه�سام،)1/1(.. 25

�نظر: طبقات �بن �سعد، )1/56(.. 26

�لرو�ش �لأنف، )1/66(.. 27

�لطبقات، )1/58(.. 28

ر�جع: �سحيح �لبخاري، كتاب �ملناقب، باب وفاة �لنبي -�سلى �هلل عليه . 29
و�سلم- ، حديث)3272(،)4/163(، وكذ� م�سلمًا، كتاب �لأدب، باب �لنهي 

عن �لتكني باأبي �لقا�سم، حديث)5708(، )3/1682(.

�سحيح �لبخاري، كتاب فر�ش �خلم�ش، َباب َقْوِل �هللَّ َتَعاىَل{ َفاأَنَّ هلِلَِّ ُخُم�َسُه . 30
�لنَّْهِى  باب  �لأدب،  كتاب  وم�سلم،   ،)4/49( حديث)2882(،  َوِللرَّ�ُسوِل} 



53

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (2) - آذار 

،حديث)5711(،  �لأَ�ْسَماِء  ِمَن  ُي�ْسَتَحبُّ  َما  َوَبَياِن  �ْلَقا�ِسِم  ِباأَِبى  �لتََّكنِّى  َعِن 
.)3/1683(

�ملرجع �ل�سابق، �ملو�سع نف�سه.. 31

م�سلم، كتاب �لأدب، باب �لنَّْهِى َعِن �لتََّكنِّى ِباأَِبى �ْلَقا�ِسِم َوَبَياِن َما ُي�ْسَتَحبُّ . 32
ِمَن �لأَ�ْسَماِء، حديث)5710( )3/1682(.

�مل�ستدرك، . 33 و�حلاكم،   ،)3/149( �لكبري،حديث)2917(،  �ملعجم  �لطرب�ين، 
كتاب معرفة �ل�سحابة ر�سي �هلل تعاىل عنهم، حديث)4877 (،)3/601(، 

كما ذكر د. �لعمري يف �ل�سرية �لنبوية �ل�سحيحة، )1/94(.

ْعَنُكْم}، . 34 �أَْر�سَ �لالَِّتي  َباب{َو�أُمََّهاُتُكْم  �لنَِّكاِح،  ِكَتاب  �لبخاري،  �سحيح 
حديث)4711(، )9/143(.

�ملرجع �ل�سابق، )9/140(، �سحيح م�سلم ب�رشح �لنووي، )10/23، 24(.. 35

عتبة . 36 حديث  من   ،)185  ،4/184( �أحمد،حديث)17685(،  م�سند  ر�جع: 
�لأنبياء  من  �ملتقدمني  تو�ريخ  كتاب  �حلاكم،  وم�ستدرك  �لرب،  عبد  بن 
رحمه   - �لألباين  وح�سنه   ،)617  ،2/616( و�ملر�سلني،حديث)4230(، 

�هلل - يف �ل�سل�سلة �ل�سحيحة برقم )373(.

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش10(.. 37

يَّاٍم ِمْن ُكلِّ �َسْهٍر، . 38 يَاِم َثاَلَثِة �أَ �سحيح م�سلم، كتاب �ل�سيام، باب ��ْسِتْحَباِب �سِ
حديث)2804(، )2/819، 820(.

�نظر: �حلاكم، �مل�ستدرك، كتاب تو�ريخ �ملتقدمني من �لأنبياء و �ملر�سلني، . 39
عبا�ش  �بن  �إىل  باإ�سناده  ذلك  يف  حديثًا  �ساق  حيث   )2/603(،)4180(
"�ل�سرية"  و�بن ه�سام  �ل�سبيعي، وقد عنعن،  �إ�سحاق  �أبي  تدلي�ش  وفيه علة 
بع�سهما  ت�سد�ن  فالرو�يتان  خمرم،  بن  قي�ش  �إىل  باإ�سناده   )2/155(

فرتقيان �إىل �حل�سن لغريه.

نقاًل عن �ل�سرية لبن ه�سام، )1/117( وقد ذكره �بن �إ�سحاق دون �إ�سناد.. 40

�ل�سرية �لنبوية لبن كثري، )1/102(، و�ل�سهيلي، )2/160(، و�لذهبي يف . 41
�ل�سرية �لنبوية، )�ش22( رو�ية عن �لطرب�ين على �ل�سحيح.

�نظر: �ل�سرية �حللبية، )1/123(، ودلئل �لنبوة لأبي نعيم، )1/118(.. 42

�ملرجع �ل�سابق، �ملو�سوع نف�سه.. 43

مرتني، . 44 له  وقت  و�سلم-   عليه  �هلل  -�سلى  �سدره  �سق  حادثة  �أن  �لر�جح 
ليلة  و�لثانية  م�سلم،  �سحيح  يف  كما  عمره  من  �لر�بعة  يف  كانت  �لأوىل 

�لإ�رش�ء، و�نظر: �لعمري يف �ل�سرية، )1 /103 – 105(.

يف . 45 قتيبة  و�بن   ،)367  -  366/  6( �لكربى،  �ل�سنن  يف  �لبيهقي  �نظر: 
�ملعارف، )�ش604(.

جو�مع �ل�سرية �لنبوية،)�ش11(.. 46

�سحيح �لبخاري، بدء �لوحي، باب َبْدِء �ْلَوْحِى �إِىَل َر�ُسوِل �هللَِّ، حديث)427(، . 47
.)1/3(

�سحيح م�سلم، كتاب �لإميان، باب َبْدِء �ْلَوْحِى �إِىَل َر�ُسوِل �هللَِّ ، حديث)427(، . 48
.)1/144(

َعَلْيِه . 49 �هللَُّ  لَّى  �سَ �لنَِّبيِّ  َفِة  �سِ َباب  َناِقِب،  �مْلَ �لبخاري، كتاب  ر�جع: �سحيح 
باب  �لف�سائل،  م�سلم،كتاب  و�سحيح   ،)6/564( حديث)3283(،  َو�َسلََّم، 
َو�ِسنِِّه،حديث)6235(،  َوَمْبَعِثِه  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �لنَِّبىِّ  َفِة  �سِ ِفى 

.)1827 ،4/1824(

�نظر: �لطربي، تاريخ �لأمم و�مللوك، )2/292، 384( ورو�ها �بن حجر يف . 50

�لفتح، )7/230(.

َعَلْيِه . 51 �هللَُّ  لَّى  �سَ �لنَِّبيِّ  َمَقاِم  َباب  �ملغازي،  كتاب  �لبخاري،  �سحيح  �نظر: 
كََّة َزَمَن �ْلَفْتِح، حديث)3959(، )4 /164، 5 /1044(. َو�َسلََّم مِبَ

د. �سلمان �لعودة، �ل�سرية �لنبوية، )�ش184(.. 52

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش11(.. 53

�ملرجع �ل�سابق، �ملو�سع نف�سه.. 54

�ملرجع �ل�سابق، �ملو�سع نف�سه، وقد ذكرنا من قبل �أن لفظة )قيل( تدل على . 55
�لتمري�ش - كما هو م�سهور -، فكان �خلرب �ملعتمد عند �بن حزم هو �لأول، 

ثم يردفه باأقرب �لأقو�ل �ملحكية يف ذلك.

على . 56 �عتماد�ً   - �هلل  رحمه   - �لع�سقالين  حجر  �بن  �حلافظ  رجحه  ما  هذ� 
�لبخاري  �سحيح  ل�رشح  �لباري  فتح  يف  عنه  جاء  كما  خمنف،  �أبي  قول 

.)8/130(

جزم به �سليمان �لتميمي، و�أخرجه �لبيهقي باإ�سناد �سحيح، و�لأكرث على . 57
 ،)8/129( �لفتح  يف  حجر  بن  �حلافظ  ذكر  كما  يومًا،  ع�رش  ثالثة  �أنها 
ومما جاء يف هذه �لفرتة �لع�سيبة �أن عائ�سة �أم �ملوؤمنني ر�سي �هلل عنها 
كانت مت�سح بيدها جبينه �ل�رشيف، ومت�سك بيده عليها لربكتها، وتقر�أ عليه 
�ملعوذتني �سلو�ت ربي و�سالمه عليه، وجز�ه عن �أمتنا خري �جلز�ء، و�نظر 

�إن �سئت فتح �لباري لبن حجر �لع�سقالين )8/131(.

�نظر: جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش12(.. 58

�ملرجع �ل�سابق، )�ش15(.. 59

�ملرجع �ل�سابق، )�ش16(.. 60

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش44(.. 61

�نظر: �ملرجع �ل�سابق، �ملو�سع نف�سه.. 62

�نظر: �لبخاري، كتاب مناقب �لأن�سار، باب حديث �لإ�رش�ء،حديث)3598 . 63
�هلل  بر�سول  �لإ�رش�ء  باب  �لإميان،  كتاب  وم�سلم،   ،)4/247-249(  ،)
�ل�سرية، لبن  ، حديث)324()1/150(، ور�جع:  و�سلم-  �هلل عليه  -�سلى 

ه�سام، )212(.

�ل�سرية �لنبوية، لبن كثري، )2/107(.. 64

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش44(.. 65

�سحيح �لبخاري، كتاب مناقب �لأن�سار، باب �ملعر�ج،حديث)3598(، )4 . 66
.)250 - 248/

عليه . 67 �هلل  -�سلى  �هلل  بر�سول  �لإ�رش�ء  باب  �لإميان،  كتاب  م�سلم،  �سحيح 
و�سلم-  �إىل �ل�سماو�ت، حديث)320(، )1/145(.

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش19-20(.. 68

�ملرجع �ل�سابق، )�ش20(.. 69

اَلِئَكِة، حديث)3000(، )4 /164 . 70 ْلِق ،َباب ِذْكِر �مْلَ �لبخاري، ِكَتاب َبْدِء �خْلَ
�لنَِّبىِّ -�سلى �هلل عليه  َفِة  ِفى �سِ �لف�سائل، باب  165(، وم�سلم، كتاب   -

د: �ملعتدل وغري �جل�سيم. و�سلم-، حديث)6210(، )4/1818( و�ملق�سّ

َو�َسلََّم، . 71 َعَلْيِه  �هللَُّ  لَّى  �سَ �لنَِّبيِّ  َفِة  �سِ َباب  َناِقِب،  �مْلَ ِكَتاب  �لبخاري، 
�لنَِّبىِّ  َفِة  �سِ ِفى  باب  �لف�سائل،  كتاب  وم�سلم،   )7/57( حديث)3284(، 
 )4/1824( حديث)6235(،  َو�ِسنِِّه،  َوَمْبَعِثِه  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى 

و�لّزهر: �لبيا�ش �لنري وهو �أح�سن �لألو�ن.
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�حلديث . 72 غريب  يف  �لنهاية  و�نظر:  نف�سها.  �ملو��سع  �ل�سابقان،  �ملرجعان 
و�لأثر، )4/67(.

ْعِد، حديث)5455(، )7/58(.. 73 �لبخاري، ِكَتاب �للَِّبا�ِش، َباب �جْلَ

لَّى �هللَُّ َعَلْيِه . 74 �لبخاري،كتاب �ملناقب، َباب َما َجاَء يِف �أَ�ْسَماِء َر�ُسوِل �هللَِّ �سَ
َو�َسلََّم، حديث)3268( )4/162(، وم�سلم، كتاب �لف�سائل، باب ما جاء يف 

�أ�سمائه -�سلى �هلل عليه و�سلم- ، حديث)6251(، )4/1838( 

و�سلم، . 75 عليه  �هلل  �سلى  �أ�سمائه  يف  باب   ، �لف�سائل  كتاب  م�سلم، 
حديث)2355(، )4/1829(.

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش29 - 31( باخت�سار.. 76

�سورة �لقلم: �آية )4(.. 77

عند �لبخاري يف �سحيحه عن �أن�ش: )خدمت �لنبيَّ -�سلى �هلل عليه و�سلم-  . 78
ع�رش �سنني، فما قال يل �أف، ول مِلَ �سنعت؟ ول �أل �سنعت؟!( ،كتاب �لأدب، 

باب ح�سن �خللق و�ل�سخاء، حديث)5578(، )7/82(.

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش27-24( باخت�سار.. 79

�ملرجع �ل�سابق، )�ش27 - 28(.. 80

�ملرجع �ل�سابق، �ملو�سع نف�سه.. 81

�ملرجع �ل�سابق، �ملو�سع نف�سه.. 82

�نظر: د. �لعمري، �ل�سرية �لنبوية �ل�سحيحة )2/649(.. 83

�ملرجع �ل�سابق، )1/114( بت�رشف.. 84

ذلك، . 85 على  و�أمثلته   ،)2/2( �لأحكام،  �أ�سول  يف  �لإحكام  كتابه:  �نظر 
)3/39( و )4/16(، وكتابه �لآخر: �لـُمحلَّى، )1/51(، و�أمثلته على ذلك 

)1/81( و )2/11( و )6/31، 35(.

�ملنهج �حلديثي عند �بن حزم �لأندل�سي، )�ش163، 250( بت�رشف.. 86

ر�جع : م�سعب �لزبريي، ن�سب قري�ش، )�ش231(، وكذ� د. �أكرم �لعمري يف . 87
�ل�سرية �لنبوية �ل�سحيحة )1/114(.

ر�جع: )�ش17( من بحثنا هذ�.. 88

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش45(.. 89

اِر، . 90 �ْلأَْن�سَ ُحبُّ  �ْلإِمَياِن  َعاَلَمُة  َباب  �لإميان،  كتاب  �لبخاري،  �سحيح 
 ، �لأن�سار  �ملناقب،مناقب  كتاب  ويف   )1/10( حديث)17(، 
َكفَّاَر�ٌت  ُدوُد  �حْلُ باب  �حلدود،  كتاب  وم�سلم،  حديث)3603(،)4/251( 

لأَْهِلَها، حديث)4558(، )3/1333(.

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش47(.. 91

�نظر: �ملرجع �ل�سابق )�ش47 - 48(.. 92

ِرمِيَها . 93 َيٍة َوحَتْ م�سلم: كتاب �لإمارة ، باب ُوُجوِب َطاَعِة �لأَُمَر�ِء ِفى َغرْيِ َمْع�سِ
َيِة حديث)4874 (، )3/1470( . ْع�سِ ِفى �مْلَ

�نظر: جو�مع �ل�سرية، )�ش48 - 52(.. 94

ر�جع: �ل�سرية لبن ه�سام )�ش64 - 74( من ج)2( وقد �ساق �لأ�سماء بال . 95
�إ�سناد.

ر�جع: �ملطلب �لأول من �ملبحث �لثاين يف �لف�سل �لأول من بحثنا هذ� .. 96

�نظر: جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش16 - 17(.. 97

�ملرجع �ل�سابق، )�ش17( بت�رشٍف ي�سري.. 98

�ملرجع �ل�سابق، �ملو�سع نف�سه.. 99

�أ�سماء �ل�سهد�ء، . 100 �ملرجع �ل�سابق، )�ش65(، و�نظر: �إن رغبت مبعرفِة 
 ،88  -  67( �لتالية:  �ل�سفحات  �جلو�مع  �مل�سلمني يف  �لقتلى من غري  ثم 
 -  143  ،132  ،130  -  128  ،118  -  117  ،105  -  100  ،91  ،88

.)145

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش66(.. 101

102 . ، َبْدٍر  َحاِب  �أَ�سْ ِعدَِّة  َباب  َغاِزي،  �مْلَ ِكَتاب  �لبخاري،  �سحيح  �نظر: 
حديث)3662(، )7 /290 - 292(.

�رشح �لنووي على �سحيح م�سلم، )12/84(.. 103

بدر . 104 غزوة  مرويات  و�نظر   ،)3/260(، و�لنهاية  �لبد�ية  كثري،  �بن 
 2( للعمري  �ل�سحيحة  �لنبوية  �ل�سرية  وكذ�:   ،)419  -  365( للعليمي 

.)355 - 354/

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش111( باخت�سار.. 105

�لو�قدي، . 106 ومغازي   ،)4/93( و�لنهاية،  �لبد�ية  كثري:  �نظر:�بن 
.)2/440(

�حلديث . 107 ونقد   ،)2/418( للعمري  �ل�سحيحة  �لنبوية  �ل�سرية  �نظر: 
للعكايلة، )�ش115( وما بعدها.

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش123(.. 108

ِعْنَد . 109 ْي�َش  �جْلَ �لإَِماِم  ُمَباَيَعِة  ��ْسِتْحَباِب  باب  �لإمارة،  م�سلم،كتاب 
َت �ل�سََّجَرِة. ،حديث)4914، 4918،  َو�ِن حَتْ �إَِر�َدِة �ْلِقَتاِل َوَبَياِن َبْيَعِة �لرِّ�سْ

.  )6/25(،)4921

ُمَباَيَعِة . 110 ��ْسِتْحَباِب  باب  �لإمارة،  كتاب  �ل�سابق،  �ملرجع 
�ل�سََّجَرِة  َت  حَتْ َو�ِن  �لرِّ�سْ َبْيَعِة  َوَبَياِن  �ْلِقَتاِل  �إَِر�َدِة  ِعْنَد  ْي�َش  �جْلَ �لإَِماِم 

،حديث)4919(،)6/27(

ْي�َش . 111 �نظر: �ملرجع �ل�سابق، كتاب �لإمارة، باب ��ْسِتْحَباِب ُمَباَيَعِة �لإَِماِم �جْلَ
حديث)4922(. �ل�سََّجَرِة  َت  حَتْ َو�ِن  �لرِّ�سْ َبْيَعِة  َوَبَياِن  �ْلِقَتاِل  �إَِر�َدِة  ِعْنَد 

.)6/27(

�عتربنا ذلك من �ملاآخذ �لنادرة جد�ً على �بن حزم يف كتابه هذ� لأنه . 112
كان يخت�رش جد�ً يف ذكر �أحد�ث �لغزوة ويطيل يف ذكر �أ�سماء �مل�ساركني 

فيها، ول ريب �أن �لأحد�ث هنا �أكرث �أهمية!.

�نظر: بحثنا هذ�، )�ش14(.. 113

�نظر: جو�مع �ل�سرية، )�ش59 - 60(.. 114

�ملرجع �ل�سابق، )�ش60(.. 115

�ملرجع �ل�سابق، )�ش61(.. 116

�ملرجع �ل�سابق، �ملو�سع نف�سه.. 117

�ملرجع �ل�سابق، )�ش91(.. 118

�ملرجع �ل�سابق، )�ش92(.. 119

�ملرجع �ل�سابق، )�ش106(.. 120

�ملرجع �ل�سابق، )�ش110(.. 121

�ملرجع �ل�سابق، )�ش110 - 111(.. 122

�ملرجع �ل�سابق، )�ش111(.. 123
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�ملرجع �ل�سابق، )�ش119 - 120(.. 124

�ملرجع �ل�سابق، )�ش120 - 121(.. 125

�ملرجع �ل�سابق، )�ش121 - 123(.. 126

�ملرجع �ل�سابق، )�ش123 - 126(.. 127

�ملرجع �ل�سابق، )�ش131 - 132(.. 128

�ملرجع �ل�سابق، )�ش148 - 151(.. 129

) ( جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش60( بت�رشف.. 130

�ملرجع �ل�سابق، �ملو�سع نف�سه بت�رشف طفيف.. 131

�ل�سرية �لنبوية �ل�سحيحة، حا�سية )�ش86(.. 132

َغاِزي، َباب َغْزَوِة �لطَّاِئِف يِف �َسوَّ�ٍل . 133 �نظر: �سحيح �لبخاري، ِكَتاب �مْلَ
�َسَنَة َثَماٍن، حديث)3982(،)13/221(.

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش61( بت�رشٍف.. 134

و�أما . 135  .)2/7( �سعد،  �بن  وطبقات   ،)1/11( �لو�قدي،  مغازي  �نظر: 
رو�ية �بن �إ�سحاق ففي �سرية �بن ه�سام، )2/600(.

"�ل�رش�يا . 136 �لقيم  كتابه  من  )�ش196(  �لُعمري،  بريك  �لدكتور  ر�جع: 
و�لبعوث �لنبوية حول �ملدينة ومكة".

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش61 - 62( باإيجاز.. 137

ر�جع: جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش17 - 19(.. 138

�ملرجع �ل�سابق، )�ش92 - 93(.. 139

�ملرجع �ل�سابق، )�ش93( باإيجاز.. 140

قال �لنووي و�لزرقاين: ذكر �أهل �ل�سري �أن �أبا نائلة كان ر�سيعًا لبن . 141
�ملنهاج ب�رشح  و�نظر:  نائلة ر�سع ملحمد وكعب،  �أبا  �أن  ل  م�سلمة، فتح�سّ

م�سلم بن �حلجاج )12/163(.

�سرية . 142 �إ�سحاق،  و�بن   ،)12/162( �لنووي،  ب�رشح  م�سلم  �نظر: 
)�ش298(، و�لو�قدي، �ملغازي )1/187(، و�بن �سعد، �لطبقات )2/32(، 
 -  3/197( �لنبوة،  دلئل  يف  و�لبيهقي   ،)374( �لأن�ساب  و�لبالذري، 
�إن عددهم ثالثة فقط، ثم رجح رو�يات  �لفتح  �بن حجر يف  198(، وذكر 
فتح،  خم�سة،  ومرة  ثالثة  كانو�  مرة  باأنهم  �جلمع  وحاول  �ملغازي،  �أهل 

.)7/338-339(

�جلو�مع، . 143 �نظر:  بالهد�أة،  �حلجاز  بناحية  لهذيل  ماء  ��سم  �لرجيع: 
)�ش106(.

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش93( بت�رشف.. 144

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش107(.. 145

�أرتث: ُرفع وبه جر�ح، وتقول: �أرتث �لرجل �إذ� رفع من �ملعركة وفيه . 146
بقية حياة.

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش108(.. 147

�لو�قدي، �ملغازي، )2/346(.. 148

�بن �سعد، طبقات، )2/51(.. 149

�بن ه�سام: �سرية )3/183(.. 150

�لبالذري، �أن�ساب، )375(.. 151

�بن كثري يف �لبد�ية و�لنهاية، )4/73(.. 152

�بن ه�سام، �سرية، )3/183(.. 153

154 . ،6/18( �لباري،  فتح  يف:  حجر  �بن  عند  �لبخاري  رو�يات  �نظر: 
يف:  و�لبنا   ،)13/47( م�سلم،  على  و�لنووي   ،)389  -  386  -  7/375

�لفتح �لرباين، )3/397، 21/63-64(.

�نظر: �ملر�جع �ل�سابقة، �ملو��سع نف�سها.. 155

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش119(.. 156

قال �بن حجر رحمه �هلل: )و�لذي �سّماه عبد �هلل هو عبد �هلل بن �أني�ش، . 157
�لباري  فتح  مطوًل(،  حديثه  من  �لإكليل،  يف  �حلاكم  �أخرجه  فيما  وذلك 
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�مل�سند، )2/204(، و�لهيثمي، جممع �لزو�ئد )6/197(.

�نظر:�بن ه�سام، �سرية، )3/273(، و�بن �سعد، �لطبقات، )2/91(.. 158

�لنبوية، . 159 �ملغازي  يف  �لزهري  عند  وغايته  �لبحث  هذ�  �سبب  �نظر: 
�ملغازي،  يف  و�لو�قدي   ،)3/274( �ل�سرية،  يف  ه�سام  و�بن   ،)113(
�لدلئل،  يف  و�لهيثمي   ،)2/91( �لطبقات،  يف  �سعد  و�بن   ،)1/391(

.)4/33(

�سورة �ملطففني: �آية )26(.. 160

د. بريك حممد بريك �لُعمري: �ل�رش�يا و�لبعوث �لنبوية حول �ملدينة . 161
ومكة، )�ش178(، و�نظر: د. �سالح عبد �لفتاح �خلالدي: �سور من جهاد 
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جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش63(.. 162

�نظر: �بن حجر، فتح �لباري، )1/97(، وتف�سري �لطربي، )2/403(، . 163
وتاريخ خليفة، )64 - 65( وهو مروي عن �حل�سن �لب�رشي مر�ساًل.
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�بن ه�سام، �ل�سرية، )2/243(.. 166

د. �أكرم �لعمري، �ل�سرية �لنبوية �ل�سحيحة، )3/350(، نقاًل عن �بن . 167
حجر �لع�سقالين، )1/96(.

جو�مع �ل�سرية �لنبوية، )�ش153(.. 168
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