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الىاقدي ومنهجه يف كتابت سرية النبي حممد ()
أ .د .رياض هاشم هادي

( *)

ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة المتواضعة الى عررض عممرو وأدرمد مو لمروهح وانرد مر اعظر
دتررمب الس ر ر والم ررمزي دالوااررديك والررذي دتررب الس ر رة الو و ررة

رردب عممررو دا ر

ررو دتررمب

سممه دالم مزيك و قع و ثالثة اجزاء نققه العالمة المست ر ممرسد جووس.

ررو هررذه الد ارسررة نمولوررم تقررد مرروهح هررذا المررؤرخ ررو استقمررمء الروا ررمت وتقررد مهم

لعمو الومس خمل ة م االضم مت ال ر م ررة.

Abstract
This simple study aimed to show scientific show and
Academic to a broach of one of the most famous and great one
of the Al-Syra writers and Al-Magazi (Al-Wagidy) who wrote
the prophets syra with a scientific and accurate way by a book
which he called (Al-Magazi) having three chapters for the
orientalist erudite Marsdn Gons and for this kind of study we try
to offer this writer by returned the tales and offered it to all
people emty as much as possible of additions which is not
necessary.

د*ك أستمذ الس رة الو و ة ،دم ة العمو اإلسالم ة ،جممعة المومب.
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متهيد:

ا هررذه الد ارسررة منمولررة جد رردة م ر ال منررث لتسررم ط الضرروء عمررى وانررد م ر ا ررهر

مؤرخو التمر خ والس رة الو و ة ،هو منمد

عمرر ر واارد ،ومرع ا الد ارسرمت العمم رة عوره

تعددت وتووعت موذ العمر الند ث والمعممر إال ا هورم مرعو مت ال مدر بي منرث
عممررو ادررمد مو تخط هررم تنرروب دو الومرروب الررى وتررمأح طمرر ،ال هررم ،و خممررة ا المررمدة
التررو اعتمررد عم هررم ررو هررذه الد ارسررمت ام مررة ول ررر ام ر مة تمممررم ،وذل ر ا جم ررع مررم دت رره

الواادي ل مب ال وم

دب دممرب ،رب ومرب جرزء ممرم دت ره و قرد القسر االعظر موره ،وهرذا

نررد ذاترره عررد اد ررر م رردمة تواجرره ال منررث عورردمم رلررب ررو تقررد د ارسررة ع ر مرروهح هررذا

المر ررؤرخ والر ررذي عر ررد م ر ر الممر رروة

ر ررو دتم ر ررة الس ر ر رة الو و ر ررة و خممر ررة دددتر ررمب

ال ر ررمرز

الم مزيكك.

اسررتهب الواارردي دتم رره ددالم ررمزيكك عرررض ررممب لمقررد الرسرروب دك الررى المد وررة

ول زواتره وسر ار مه مرع تث ررت التر،ر خ الزموررو و رم العرردد االجمرملو وعرردد ال رزوات التررو امتررب
هررم الرسرروب دك واسررممء مر اسررتخمةه دعم رره المررالة والسررال ك ام رراءا عمررى المد وررة اثوررمء

ل م ه عوهم.
و عمرات الرسوب دك ومنم ته رو المعرمر  ،ثر
ع سر ة نمزة

ررع م تردأ رو النرد ث تةمر ال

ع دالمطمب دك وخت ند ثه ملدال ع لزوة مؤته.

م ر اولررى المالنظررمت التررو وسررجمهم عمررى دتررمب الم ررمزي لم ر خ الواارردي ،هررو اورره

ااتمررر ررو ند ثرره ع ر الةت ررة المد وررة م ر ن ررمة الرسرروب دك دو ذدررر ا ررة مالنظررمت او
ا مرات ع المرنمة المد ة عمى الررل مر اهم تهرم رو ن رمة الرسروب دك ودعوتره دمرم اوره

ل نموب ا

قد لوم تةس ار لهذا االهممب وم المؤدد ا الوااردي دمورت لره م ر ارتره لتنم رو

هذه المرنمة إال اوه عزف ع ذدرهم.
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املقدمت:

ا الت،ل ف و ت،ر خ امة او مده خممرة ال عورو إال ر أم وانردا هرو اظهرمر تطرور

الةدرة الت،ر خ ة لدى مؤرخو تم المدة او ابمة وتطور معملجته العمم ة 1ودم عمر الترمر خ
عوررد العرررب ج رزءا م ر التطررور الثقررم و العررم ومررمته عم ر النررد ث و ررمبدب مررورة خممررة
وث قة وتستن عوم ة خممة .ومع ا هرذا العمر ظهرر رو مردر االسرال  ،إال ا االسرتمرار
الثقررم و وجررب االلتةررمت الررى ترراث مررم ا ررب االسررال  .وعمررى الرررل مر ا مررم ا ررب االسررال لر
تر أد م مدتو م قد دموت الثقم ة ه ةه ة .ومرع ا تراثهرم عمرى العمرو ادى الرى اسرتمرار
االهتمر ررم مال ر ررم  ،وابوسر ررمب والر ررى قر ررمء اسر ررموب الروا ر ررة .وهر ررو االسر ررموب القممر ررو ر ر ه
الترر،ر خو ،إال اورره خمررو م ر ا ررة وظ ررة تمر خ ررة موضرروع ة .و ظهررور االسررال رردأت وظ ررات
جد رردةق قررد جررمء الق ر ار الدررر وظ ررة جد ررة الررى الممضررو .وا ررمر الررى ا ذدر ررمت العرررب
الممضر ر ة من رردودة .وع ررمد ال ررى رردء الخم ق رره .واد ررد القر ر ار الد ررر عم ررى امثم ررة الت ررمر خ ال ررم ر
وعظمترره .وذدررر ن روادث االمر ر وال ررعوب السررملةة لمت،د ررد عم ررى الع ررر الد و ررة والخمق رره التررو

توطوي عم هم ،وهدذا ؤدد الق ار الدر وظررة عمل رة الرى الترمر خ تمثرب رو تروالو الو روءات،
وهو و االسمس رسملة واندة جمءت م ممدر واند هرو ا دك الرى عمرو ال رر

رر

هر ررم او ر ررمء عد ر رردو ودر ررم الرسر رروب منمر ررد دعم ر رره المر ررالة والسر ررال ك خر ررمت ه ر رؤالء االو ر ررمء

والمرسم

جم عم ودم لهذه الوظرره اثرهرم رو االلتةرمت الرى ترمر خ االو رمء والرسرب  3و مررور

الوات رعر العررب عرد دخروله االسرال  ،رموه امرنمب رسرملة جم مرة واوهر مررو
مهمررة م ر ن ررمته  ،دمررم ا نررروب التنر ررر والةتونررمت جعمررت العرررب رردردو

مرنمرة

ررم له ر دو ار

تمر خ ررم عظ مررم ،وهررذا دررم لرره اثررر ارروي عمررى تطررور الد ارسررمت التمر خ ررة واررد وجررد المسررممو

عممة والعرب خ ممة و مواضرع دث ررة مر ترمر خه معوو رمته المةقرودة ،تعرود الرى وةوسره
الثقة التو تدو عممال مهمم م عوامرب تقردمه

المس ررمم

اسمسر ر

ا ررد س ررمرت ررو اتج ررمه

4

 .ودمورت ردا مت عمر الترمر خ عورد العررب

االتج ررمه االس ررالمو ال ررذي مثم رره اه ررب الن ررد ث،

واالتجررمه الق مررو او اتجررمه اال ررم الررذي مثمرره القمممررو وهررذا االتجمهررم
الد ر

و مجتمع مدر االسال

5

عدسررم الت ررمر

ودمورت ال دا رة هرو االهتمرم رماواب الرسروب منمرد دك

وا عمل رره لالهت ررداء ه ررم او االعتم ررمد عم ه ررم ررو الت ررر ع ،و ررو التوظر ر االداري و ررو ررؤو
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الن مة ،ضرورة م م رة لدى اهب العم  ،دمم ا م مز ه وسر ار م امرنم ه دمورت ممردر اهتمرم
واعتزاز لدى عمو المسمم
المررنم ة ارردوة لم ر

و دم ة ارجمء دار االسال

عررده م ر المسررمم

6

وسرعم مم مرمرت اارواب وا عرمب

مررمرت هررذه م ررمولة ملنررد ث دالسرروة الو و ررةك

وهدذا اتسع االهتمم خالب القر االوب الهجري ل مب الةعمل مت النضمر ة لالمة دمممهم.

واهرت عممررمء النررد ث ملم رمزي اهتمممررم مأقررم وادخموهررم رو د ارسررة النررد ث ،وتنررري
و جم ع الرو مت ودوورت عورده اسمسرم مت ورم رو عررض الم رمزي ،و رو جمورب اخرر تووامرت
االخ مر والقمص ع الم مزي وتوسع هرم القمممرو وجعموهرم اد رم رع م وامر نت عرد
مرردة الررزم جررزءا م ر ن روادث الس ر رة الو و ررة ودررم م ر ا رررز ه رؤالء الررذ

دت روا ررو انررداث

الس رة الو و ة وعمى وجه الخموص "الم مزي" الواادي والذي س دو موضوع نثوم رو هرذه

الدراسة ،ن ث عد الواادي م ا رز الذ

دت وا و لزوات الرسوب دك

دب متخمص.

خطة البحث (الدراسة):

ا هررذه الد ارسررة تنررموب ،تسررم ط الضرروء عمررى س ر رة هررذه المررؤرخ م ر ن ررت تررمر خ

الر روالدة والو رر،ة والوس ررب والدو ررة ودخول رره االس ررال  ،وم ررم تعمر ر

المجتمررع اوررذا ومرروه

عموم رره ومدموت رره العمم ررة ررو

ر وخه وتالمذترره ،وموااررف العممررمء مورره ررو عم رره .ث ر العمررب عمررى

دراسة موهجه و دتم ه الس رة قط ب المب الدراسمت تومولت الواادي دمؤرخ اسرالمو عرم
ون

تنموب هذه الدراسة ا راز خموم ته و مجمب الس رة الو و ة.

وم هوم تر،تو هرذه الد ارسرة المتواضرعة لتقرف عمرى المروهح العممرو الرذي سرمر عم ره

الواادي واد دتم ه ددالم مزيكك والذي نققره المست رر االلمرموو ممرسرد جرووس والرذي قرع
و ثالثة اجزاء .مع اعطمء لمنة سر عة عمى مؤلةمته العممة دو الواوف عمرى وانرد موهرم.

وو،مب ا ودو مو ق

و تنق

هدف هذه الدراسة ا

4

مء ا تعملى.

جملة كلوة العلوم اإلسالموة
اجمللد الثالث

الواقدي اسمه وكنيته:
هو :ا و ع دا منمد

وامه :وت ع سى

العدد السادس

عمر

جعةر

 4763هـ  5339 -م

وااد ،مولى ع دا

8

ع دا

9

ر دة االسممو

سمأب خمثر .

والدته ونسبه:

ر

ولررد ا ررو ع رردا منمررد ر عمررر الواارردي سرروة 131ه رر ،ررو اخررر خال ررة مررروا

منمد ،أي و وهم ة الند االموي وذهب تمم رذه الرى القروب ا اسرتمذه الوااردي ولرد رو اخرر

خال ره مررروا الثررموو ، 11و وتسررب الواارردي الررى وررو اسررم المرردو
11

ر ده االسممو

وااد االسممو ،مولى ع دا

هررو اذ منمررد ر عمررر

.

وا ررب هررو مرردوو االمررب ،رردادي المسررد والو ررمة واررد اطم ر عم رره لةررظ االسررممو،

الوه دم مولى لألسمم
ذهب تمم ذه ا

الع مس

م

اسم  ،وا ب اوه دم مولى ل ورو هم ر  ،رو نر

وو سه

سعد الى القوب :ا الوااردي هرو مرولى النسر
12

ع د المطمب

.

وا ب ا ضم ،جمء جده وااد مع ا ه عمر الى المد وة م
ر ده م

ولقب جده وااد مالسممو وذل لوالأه لع د ا

ر ع ردا

ر

ر ع رد ا

الد مرس د،سررى نررب،

وو اسم المدو

.13

اسالم الواقدي:

ذدررر انررد السررمدة ال ررمنث  -ا وااررد جررد منمررد ر عمررر اررد اسررم ا ررب دخرروب الو ررو

14

منمد دعم ه المالة والسال ك دار االرا  ،ودم اد هد مواعتو ردر وانرد والم رمهد دمهرم

 ،ل ر اووو ل اعثر عمى مم ؤد ذل

و جم ع دتب التراج والس ر

15

.

و  ،الواادي و المد وة الموورة و دورف ا ره وجرده والرذي اخرذ عوهمرم ر أم مر عمرومه رو
االسررال  ،دمررم اورره دررم عمررى اتمررمب ر عض ا وررمء المررنم ة الد ر ار الررذ

ا مأه .

5

ورث روا العم ر ع ر
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عصر الواقدي:

تم ررز العمررر الررذي عررمش رره الواارردي مورره عمررر ررمع رره تمقررو العمررو ال رررع ة

والمعررمرف االسررالم ة العممررة والعمررو االخرررى دملر مض ر مت والطررب والهودسررة والةم ر والةوررو

المعممر ررة ،ضررال عر الثقم ررة العممررة ررو العمررو المختمةررة .وظهررور نردررة الوقررب مر الم ررمت
ل ررر العر ررة ال ررى العر ررة .د ررم عمر رره عمر ر ار مم ر ر از ررو الثقم ررة والعم ررو المتووع ررة ،وه ررذا

ط عررو مقررد دموررت الدولررة الع مس ر ة ررو م ارنررب و رروأهم ،دررم هوررم اس رتقرار س مسررو ن ررث
سط الخمةمء الع مس و س طرته عمى دار االسال  ،وع ووا لالمممر العممب والروالت والقرمدة

واالمرراء الترم ع

لهر وامر نت الرنمرة داخررب دار االسرال مسر رة امورة .دمرم دررم عمرره اررد
عمررب ررو تجررمرة

ررهد ازدهررم ار لالاتمررمد االسررالمو ،ودررم هررو وةسرره تررمج ار دنومطررمك دررم

النوطة ،إال ا هذه التجمرة والمهوة ل تموعه م نضور الدروس وموما ة ال ر وخ والعممرمء.
و ندثوم الواادي عر وةسره موره درم ترمج ار لمنوطرة رذدر ا ر الخط رب ال ردادي عورد اولره:

دددوت نومطم ملمد وة ،و دي ممأة الف دره لمومس اضمرب هم تمةت الردراه
16

العر كك
الى ا

خمرت

عموم الواقدي:

تمقررى الواارردي عمومرره عمررى اعررال و ر وخ و قهررمء المد وررة الموررورة ،ودررم لرره نضررور

داأر لنمقررمت الرردرس والوقررمش التررو دموررت تنمررب ررو المسررمجد دمررم عمررى اتمررمب داأر م وررمء

المنم ة الد ار م التم ع
دمررم اورره دررم

والذ

ورثوا العم ع آ مأه الرذ

عممرروا الو رو منمرد دك.

ر و م نررب العمر والمعر ررة ،وهررذا النررب جعمرره عررد ذلر

المعررمرف العممررة ،الررذ

مر

مر امررنمب

دت روا ررو نقرروب المعر ررة المتعررددة مقررد دتررب ررو التررمر خ االسررالمو

واعموت االنواب التو عم هم الواادي و المد ورة واوتقملره الرى االممرمر االسرالم ة رو طمرب
العمر الررى توس ر ع مداردرره العمم ررة والةقه ررة ،التررو مدوترره عررد ذلر مر ا
و نق

هرة عظ مة ،وممم ال

دتررب

رردب واسررع

ه ا الواادي استةمد دث ار م مقممه رو مد ورة الرسروب

دك موه استمع الى ا هر راح الند ث الو وي اوذا
عالقة الواقدي بالبرامكة:

6

17
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جررمءت معظ ر الرررنالت التررو اررم ه رم الواارردي لألممررمر االسررالم ة عمررى مررم رردو
اوورة وأخررى ممرم جعمره وتقرب مر ممرر

س ب الضمأقمت الممل ة التو دموت تنمب لره ر

الى اخر ،واد ع ر الواادي وةسه ع هرذه الررنالت ،وارد وقرب المسرعودي عضرم مر اخ رمره

تمر وال س ر مم عورردمم خسررر دررب اموالرره س ر ب ا ررت مله ملتجررمرة والمض رمر ة قرروب :دو عررد ا
ثقررب عم رره الررد

املررت لرره زوجترره  :امررم ون ر

18

م ر مووم ه رؤالء قررد اطع روا ام ررو رنمررة له ر ك

ررو اوةسرروم وم ر ر عمررى ال ررؤس وال رردة .وامررم
دررم اخت ررمره لمد وررة ررداد ر ار ار م ر الضررمأقة

الممل ررة ،و نثررم ع ر ممرردر رز جد ررد .دموررت هررذه دا ررة لعالاررة جد رردة لمواارردي مررع خمةررمء
وررو الع ررمس ،الررذ

د رة ،دم

وجرردوا رره ضررملته م ر ن ررث اورره اد ررب ودمتررب ومررؤرخ لرره سررعة در ررة

مالمدم االستةمدة موهم و س مسته تجمه االمة لمتقرب ال ه .
وتنرردثوم الممررمدر ودت ررب الس ر ر والتر رراج ع ر عالاررة الواا رردي ملخال ررة الع مسر ر ة،

تررروي اورره ررو سرروة 171هجر ررة نررح ام ررر المررؤمو
خملررد ر

هررمرو الر ر د دك قررمب :ل نررى ر

رم ر  .ارتررد لررو رجررال عمر ررم ملمد وررة والم ررمهد ود ررف دررم وررزوب الررونو ج ر ررب

دك عمررى الو ررو منمررد دك وم ر أي وجرره دررم
س،ب ن ى دلوه عمى الواادي .عث الخم ةة م

،ت ررها وا ررور ال ررهداء والمررنم ة .ممررم

وره طم ه ،ولمم جرمءه طمرب موره ا

و عممرره ملم ررمهد دمهررم ،دموررت هررذه رمررة عظ مررة لمواارردي .ا

ار قره

م ررو طمررب الخم ةررة هررمرو

الر ر د و نق ر رل ترره ررو عرررض الم ررمهد واالنررداث التررو رلررب الخم ةررة ررو معر تهررم ،وهررو
المعررروف دو س رواه ،طالعرره عمررى هررذه المقممررمت دررم الواارردي خ ررر دل ررب لمخم ةررة الررذي

اعجب ه وادرمه ع رة االف دره
المررؤمو

19

نرردثوم الواارردي وةسرره ع ر هررذا المقررمء المم ررز الررذي اوتهررى عمررى عجررب رر ،ام ررر

هررمرو اررمب لرره :دوال عم ر ا تمقموررم ن ررث دوررم واسررتقرت وررم الرردار ،ا

ورنرب ام رر المرؤمو

وات ررت موزلرو ومعرو ذلر المرمب .قضر وم موره د وررم درم عم ورم وزوجررت

21

عض الولد واتسعومك
و دو ا

ررمء ا ،

ر خوم الوااردي درم تعر س النرظ دث رر االزمرمت ةرو سروة 181ه ر نردثت

له ضمأقة ممل ة جد دة ممم د عه الى الذهمب الى رداد ،وموهرم الرى الرارة ن رث درم الخم ةرة
21

همرو الر د دك هوم  ،ذل الوات.

7

الواقدي ومنهجه يف كتابة سرية النيب حممد ()
أ .د .رياض هاشم هادي

رردب مةمررب مرو ررة ع ر

واررد نةررظ لوررم تمم ررذه ا ر سررعد خ ررر هررذه الرنمررة

ر خه

الواا رردي ق رروب دثر ر ا ال رردهر عض رروم قمل ررت ل ررو ا ع رردا زوج الواا رردي ودمو ررت دو ت رره أ ررم
ع رردا  :د ررم ع رردا  ،مررم اعررود وهررذا وز ررر ام ررر المررؤمو
22

ن ث استقرت ه الدار كك.

اررد عر ر وسرر،ل ا تمر ر ال رره

ورنب الواادي الى داد ن ث الخم ةة همرو وعوردمم ومرمهم دخرب عمرى ن رى ر
خملد .قوب ا

سرعد :ودرم

رو نملره خس سرة ودرم ذلر

رو وهم رة رهر رمضرم  .ممرم رأه

ن ى و تم النملة المزر ة ل دث ار واستمء وار ه م مجمسره وندثره ارمأال :اذهرب ووظرف
23

وةس ومال س ث ااد عم وم واعطمه عض الممب ل مم نمله

و سررتمر ا ر سررعد نرردثوم عر
مب ن ى

.

ر خه قرروب وقررال عورره د ته رر،ت منسر ه أررةث نضرررت الررى

خملد ممم رأوو النمجب ام الو، ،ذ لو ،ردخمت عمرى ن رى ممرم أرورو رو

تم النمب ،وظرت الى السرور و وجهه جمست رو جمرس ،ثر ا تردأت النرد ث الرذي درم
ذادروو ه والجواب ه ودم الجواب عمى ل ر مم دم

ج ب ه القو ك.24

و ض ف الواادي مندثم ع عم عالاتره مرع ن رى ر خملرد ر

رمر ود رف اوره

درم ار رم موره واوره اجرزب لره العطرمء وار ره مر مجمسره الرى نرد ث رر ره التسرمؤب هرب دررم

الواادي اوذا واندا م ات معه  ،ال ط عة العالاة التو ندثوم عوهم الوااردي تردب عمرى اوره
دم عوده ذو مدموة خممة ال نظى هم إال االت مع.

نرردثوم قولرره ع ر تمر العالاررة العم قررة قرروب  :د ممررم نضرررت المررالة تقررد ن ررى

مرمى .ثر انضرر الطعرم تع ر وم ثر مرمى ورم ن رى الع رمء االخرر .واخرذوم مجملسروم .مر

وررزب ررو مررذادرة ،وجعررب ن ررى سرر،ب عررض القررو  .وقطررع .ممررم دررم واررت اوم رراف القررو
واومر ت معه  ،مذا الرسوب ارد لنقورو .قرمب ا الروز ر ر،مر ا تمر ر ال ره رو درب رو

و الوات الذي جأت ه وم هذا وومولوو د سم .م أزب اتو ن ى ر خملرد رو درب ل مرة

ررو الواررت ذاترره ،ودممررم أروررو ازاد سرررو ار مر ررزب ررد ع لررو دررب ل مررة خمررس مأررة د وررمر ،نتررى
درم ل مررة الع ررد ،قررمب لررو :ررم ع رردا ترز لرردا بم ررر المررؤمو
واعترض له، ،وه س،لوو ع خ ر
ثالث

،نسر زي مر زي القضررمة

،خ ره… واو الرجب الذي سممرته تم الم مة وامرر لر

الف دره واوم موجزهم ل لدا ا

مء ا ك.25
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ولمم رلب الواادي رو العروده الرى المد ورة المورورة ن رث االهرب واالوالد واالمردامء،
خملرد وذدرره نرمب ال ر رة وال رو الرى الزوجرة والمر م امرر لره ثالثر

دخب عمى ن ى

26

الف دره وه أ ت له نرااه

جم ع مم هم وامر ا

مع ررو ال ررى المد و ررة .وام ررر ود م رره ررملع ار ا

د ررري ال ررى المد و ررة ،ال ادم ررف وةق ررة د و ررمر وال

27

دره .

و دوا ا الواادي دم

ترى لرو مر ط ارأرف ال رم بنممره

د د االخالص والنب ل ن ى

خملد هو ع رر عر

ن ه له قوله د وا مم أر ت م مثب اخالمه  ،د ف اال عمى ن و ل ن ى
عرضه ردوا ا ال ر خ الوااردي درم

ممم س

وجه الخموص ،هذا ع ردا

ر ع ردا

رد د

28

خملدك

رد د االعجرمب والنرب ل ن رى عمرى

قروب دورت عورد الوااردي جملسرم ،اذ ذدرر ن رى ر

خملد .امب :ترن عم ه الواادي ،دثر الترن

29

دمررم قررد لوررم ررو مدوومترره تةممر ب مسرره ة عر ط عررة عالاترره ن ررى ر خملررد ر

رم  ،واوه د ف دم

ذدر امممه.31

سموده و دث ر م المومس مت ،ممرم نممره عمرى ا

نسر ذدرره دممرم

عالقة الواقدي بالخالفة العباسية:

دو ا عالاة الواادي مع خمةمء الدولة الع مس ة دموت ج ردة جردا ،ودمورت عمرى مرم

دو ت،ث ر ن ى
الررذي ت ر مررم ر

خملد الذي دم عمى مقر ة د دة موره ،وو ر،ت هرذه العالارة عرد المقرمء
الواارردي والخم ةررة الع مسررو هررمرو الر ر د درنمرره ا ك عورردمم زار المد وررة

ومدة لر نح واعجرب مر ت رخ ص الوااردي لمم رمهد الترو طمرب التعررف عم هرم ،اثورمء مدوثره
31

همم وامره عودهم ع رة االف دره .

ولمررم رنررب الواارردي الررى ررداد جعمرره الخم ةررة هررمرو الر ر د امض ر م عمررى الجموررب

ال راو مر

32

رداد.

عرد ا زدرمه ن رى .واسرتمر الوااردي امضر م عمرى الجمورب ال رراو مر

ررداد نتررى عهررد الخم ةررة المرر،مو ن ررث تررولى القضررمء لممرر،مو
33

سووات.

و نر

لر تنردثوم الممرمدر ر ،الوااردي ر ب أي مومرب عوردمم ترولى االمر

الخال ة ممم دب عمى اوه دم
هم االم

ال الد.

معسرردر المهرردي لمرردة ار ررع

ع دا ع

الط االم

9

عمى الرل م امر المردة الترو ندر

الواقدي ومنهجه يف كتابة سرية النيب حممد ()
أ .د .رياض هاشم هادي

و رردوا ا الواارردي اس ررتةمد م ر نممررة الدعم ررة الد ررة التررو امده ررم الخم ةررة الع مسررو

الم رر،مو لرعم ررة العمم ررمء والمةد ررر واالد ررمء ررو عه ررده .ق ررد نظ ررى جمو ررب د ررر مر ر ه ررذه
الدعم رة ،دررم المر،مو
34

رعم ته.

نسر لقمأره وو مدترره و درمرره لم رة االدر ار ونترى اورره درم

ررو

ررمل

ولقب الواادي و عهد الخم ةرة الع مسرو المر،مو د قمضرو ردادك والترو عرمش هرم
ا ار ة ر ع ار م 217-181هجر ة ،وهو مدة طو مة سمعدته دث ار عمى االطالع عمى مرم
ادمه م س قه م الدتمب والمةدر والمندث
الو و ة دالم مزيك ،وال است عد ا

ممم اعموه دث ار عمى دتم ة مؤلةه رو السر رة

دو الخم ةة همرو الر د اد ا مر ال ه دتم رة ر أم عر

سر رة الرسرروب دك دمررم عررب جررده المومررور عورردمم طمررب مر ا ر اسررنم دتم ررة رروء عر
ن مة الرسوب منمد دك ،دتب الوااردي دالم رمزيك اسرتدممال لمرم ادمره ا ر اسرنم
35

المجمب

رو هرذا

وا اعم .

شيوخ الواقدي:
تنرردثوم الممررمدر ودتررب الس ر ر والت رراج م ر ا الواارردي الررذي عررمش ررو العم ررر

الع مسو ابوب واوتقب مم ر

النجرمز والرارة و رداد ،دمورت لره مرالت واسرعة وعر ضرة مر

دث ررر م ر الةقهررمء والعممررمء والمنرردث
العالمه ال خ ا و نو ةره الوعمرم

وم ر الررذ

عممررروه ررو هررذه المرردة ،وعمررى أرسرره

ر ثم رت وتمم رذه ا رو وسرف االومرمري وا رب ا الخم ةرة

36

ه ررمرو الر ر ر د د ررم ا ررد استقض ررى ا ررم وس ررف ود ررم ه ررو م ررمنب ا ررو نو ة رره والواا رردي.

ودموت داد ومهم مقمد طالب العمر نرح ال هرم العممرمء والةقهرمء وطرالب العم ،وجمعرت
دار الندمررة التررو او رر،هم الخم ةررة المررممو رجررمب العم ر م ر دررب مدررم و ررو دررب اختمررمص
دموررت ررداد ن ر مقمرردا لم ررمنث

والمةدررر والعممررمء .الررذ

متووهررم م ر دررب ررح عم ر

والواادي وةسه عمش هذا العمر الرذه و لنردرة العمرو والثقم ره  ،جمرع لوةسره مدت ره عظ مره
ضرمت جم رع ورو المعر رة والعمرو االسرالم ة وال ررع ة واالد رة والثقم رة نترى ا رب اوره لمررم

اوتقررب م ر الجموررب ال ر ررو م ر

ررداد الررى الجموررب ال ررراو نممررت دت رره عمررى ع ررر وممأررة
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وار،و ق رروب ا ررو نذا رره :د ررم لمواا رردي س ررتممأهددامطردتبكك موه ررم نم ررب رجمر ر
لالمم مممودم
ممررم سر

دت م

37

.ود ررم ل رره

ملم ب والوهمر وا ب دذل اوه ا ترى دت م ملةو د ومر

عرضرره رردو ا ال ر خ الواارردي دررم

ر و م ملدتررب ر ةم عظ مررم ،نتررى

ا ب عوه اوه لمم تو و ل د لد ه دة  .عث ال ه الخم ةة الم،مو

38

،دةموه.

ا امررتال الواارردي لهررذا الد ر الهمأررب م ر الدتررب المتووعررة مونرره و ررال ر القرردرة

الد رة عمى التر،ل ف رو نقروب المعر رة االوسرمو ة المتعرددة و خممرة التر،ر خ االسرالمو نترى
ا ر ررب عور رره د ر ر خ المر ررؤرخ ك ودتر ررب در ررذل

واالخ مر .ممم جعب له مدموة مم زة م

ر ررو النر ررد ث الو ر رروي ال ر ررر ف والةقر رره واالندر ررم

م مه ر العمممء المسمم

ميول الواقدي ومكانته العممية:

ذدر مرمنب دترمب الةهرسرت ا الوااردي درم

39

.

ت ر ع ،نسر المرذهب ،مرز التق رة،

وهو الذي روى ا عم م دك دم م معجزات الو و دك دملعمرم لموسرى دك وان رمء
الموتى لع سى ا

مر دك  ،وعده ا

مذا دم الواادي عد م المت ر ع

عمو

الود م المت ع

المعتدل . 41

دمرم ذهرب الرى ذلر ا ر الورد بوره ذدرر مدمورة االمرم

ا رو طملرب دك عورد الرسروب منمرد دك ممرمذا ال رذدر ال ر اسرنم الرذي ذدرر

و تعظ مدموره االمرم عمرو دك عورد رسروب ا دك عوردمم ذدرر دا رال ترضرى رم عمرو
ا تدو مورو موزلرة هرمرو مر موسرىك ضرال عر ذلر ذدرر ا ر اسرنم لمرم اراد الرسروب
منمددعم ه المالة والسال ك اخ رمر الم رد  .سرورة رراءة ارمب دال رؤدي عورو االرجرب مر
41

اهب توك

 .هب عوو مم امله ا

اسنم

،وه مت ع او له م وب عمو ةا والممةرت لموظرر

و هذا الموضوع ا الواادي و دتم مته نذف مثب هذه الع مرة التو س قه هم ا ر اسرنم ،

عمب ا

الورد ذلر

ر ،الوااردي درم

مرز التق رة ،أي اوره درم

درت م مره لمت ر ع ،رو نر

اووررم ورررى ا الواارردي ررو مواضررع عد رردة د ررف عر عررد تن رزه ،ررذدره عررض االارواب التررو
42

تجموب االمم عمودك مثب اوله و مة الو و دك و نجر عمو دك

.

ضال عر ذلر وجرد ا ا ر الورد هرو اوب مر ومرف الوااردي ملت ر ع ،رو نر
الرجرمب عوررد ال ر عه ال تذدره.عررد الوااردي وررد دث رر مر عممرمء المسررمم

ا دترب

،وره ر خ المررؤرخ

نتى امب عوره الرذه و داوره رأس رو الم رمزي والسر رك 43وارمب ره ا رو الةردا داوره درم عمر رم
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ررو النررد ث والةقرره واالندررم واالخ ررمر ،ودررم اررد اسررتخرج هررذه العمررو مر الدتررب والممررمدر

التو ندث همك . 44وذدره ا

العممد ول ره م عمممء المسمم

د ،وره درم ذا عمم ره واسرعة

ررو دتم ررة السر ر ر والم ررمزي نت ررى ا ررب او رره ان ررد اوع ررة العمر ر ك . 45ررو نر ر

ذدر رره الخط ررب

ال ردادي داوره اعمر الورمس رر،مر االسرال ك .46امررم رماوت النمروي قررمب ره اورره دامر

عمى اهب االسال ك.47

ا اهتمررم الواارردي تررمر خ االسررال ومعط مترره النضررمر ة عطررو لم ررمنث
داللرة عظ مررة عمرى اورره درم

الوررمس

والدارسر

مثررب موسروعة عمم ررة ،ل ررر اوره مررع رد د ابسررف لر هررت ا رردا

ملتررمر خ العر ررو ا ررب االسررال وال قررد لوررم الواارردي سر ب ذلر  ،ومررع ذلر ورررى ا الواارردي اررد

ذاع مر ر ته ررو العد ررد مر ر االمم ررمر االس ررالم ة رررام ولر ررم وس ررمرت الرد ررم
انت رروت ض ررال عر ر الم ررمزي والسر ر ر و ررو العمر ر و الط ق ررمت

48

دت رره الت ررو

نت ررى د ررع ه ررذا االوت ررمر

لممؤلةررمت الررى ا عررده العالمررة ا ر س ر د الوررمس قولرره د ،ورره عررمل ده ررهك . 49وهدررذا ورررى ا

ال خ الواادي عد م الموسوعمت االسالم ة الةرد ة الترو اردمت عمومهرم و وووهرم الرى عمرو

المسمم

الدارس

عمى مدى ومف ارر وال ازلرت اثرمره امأمرة الرى ال رو  ،وهرب موهرم طرالب العمر مر

وال منث .

موقف عمماء الحديث من الواقدي:

عمى الرل م هذه المدموه المرمواة التو وملهم الوااردي عورد جمهرور المسرمم

عممرمء و رمنث

ودارسر  ،إال ا اهررب النرد ث واةروا موره مواةررم م رم ار نترى ا
51

اد ضعةه واتهمه.

ون

51

دعم اخرو الى ترر ند ثره.

مر

عضرم مرروه

وذهرب اسر ثملرث مر العممرمء
52

الى ند اتهممه ملدذب ووضع الند ث ،ممم ندا الى تجر ده م الثقة.
رو نر

ال ه عض المندث

رذهب انرد ال رمنث

المعمهرد

الرى القروب دا مر المنتمرب ا مرم ذهررب

م تضرع ف لموااردي وتجر مره ،و اخرتال ه معره رو االوتمرمء المرذه و

والعقمأرردي داللررة ا أخررر اررد ومررةوه ،ومررمف م ررم ره متوماضررة ،دمهررم ت ر ر الررى التعررد ب

والوثماةك 53نتى ا ب اوه دام ر المؤمو

54

و الند ثك
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واررد رجررع السر ب ررو عررداء عررض العممررمء المسررمم
رره مر منمسر هررو مالزمترره ل ن ررى ر خملررد ر

لمواارردي عمررى الرررل ممررم ا ررب

رم ر  ،الررذي اسررتنوذ عمررى مقمل ررد الدولررة

دو الخم ةررة هررمرو الر ر د ،ولمررم اررم الخم ةررة م عررمد ال رامدررة ع ر السررمطة والوةرروذ اوعدسررت
تم الوهم رة عمرى مدمورة الوااردي عورد الورمس والترو تتر،ثر عرمدة ت رر االنرواب الس مسر ة الترو
تندث و الدولة وتروعدس تمر االنرواب ملدرجرة االولرى عمرى المقرر

مر السرمطة امرم سرم م

او إ جم م ،عمى الرل م ذل وجد ا الواادي ظب عود عض عممرمء المسرمم

عمرى جمورب

د ر م االنت ار والثقة و ذدر انده الواادي قوله دمم أر ت اندا انةظ لمند ث موهك.55
ون

ذهب ر ثملث م عممرمء المسرمم

ررو الواارردي ،وال هررو
انررده  :دامررم ا

الرى القروب ملن رمد ،رال هرو طعر

ر د رره وهدررذا وال س ر مم عورردمم اسررتخدموا عم ر الجرررح والتعررد ب قررمب

دررو دالوااررديك امررد الوررمس وأمررم ا

دررو ادررذب الوررمسك

56

ودموررت

روادر الن ررة مط وعرة عمررى عضرره ن ررث ذهررب الررى القرروب دلررأ دررم دررذا م مررم ررو الرردو م

مثمه وا دم ممدام مم و الدو م مثمهك

57

ا هذه الموااف المت م وة والمتوماضرة ان مورم مر ال ر خ الوااردي والترو واةهرم عممرمء

المسررمم

ررو عمرره تجعررب ال منررث المعممررر واالدررمد مو الموضرروعو تسرمءب عر اسر مب

هذا االختالف و الموااف ومهمم دموت هرذه االختال رمت رد دة او سر طة وقروب ا الوااردي
دعم ر م ر اعررال الةدررر االسررالمو اررد لالمررة االسررالم ة اررد مم ونررد ثم ،تمر خهررم ممررثال رو
العد د م المؤلةمت الج دة ،وممم ؤسف له نقم ا الم هم اد قردت ومرم قرى موهرم إال ال ر
ال سر ر ،مررو دموررت هررذه المؤلةررمت موجررودة ال ررو واررم ر ر مر ال ررمنث

والدارسر

وطررالب

العم ر د ارسررتهم السررتطمعوا نتمررم و ررال ادوررى ر نررب هررذا التوررماض ،والوارروف مررورة جم ررة

عمى خمة ة الواادي العمم ة والموهج ة وون ال و جب عم ورم ا وثورو عمرى مؤرخورم الوااردي
بوه تر لوم سة ار عظ مم مهمم دة ره ا

درو لره خر ار و رر م هرو دترمب دم رمزي رسروب ا

دك والذي م م س قه و هذا المجمبك.

واذا دررم االمررم انمررد ر نو ررب درنمرره ا ك مر الررذ

ا االمم درنمه ا ك دم م العرمدة
ا الخرالف مرم ر

ذه روا الررى الطعر

رره ،ورررى

عمرى ارراءة مرم دت ره الوااردي ،و عمر عم ره .58و ردو

االمرم انمرد ر نو رب درنمرره ا ك وال ر خ الوااردي دهررو جمعره االسررمو د
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59

ومج أه ملمت وانداك.

وا مثب هذا االختالف ال دعوا الرى التدرذ ب والطعر واومرم رجرع

الى اختالف و وجهمت الوظر و المسمأب الةدر ة وموهم خم الق ار الذي اخذ هرم الوااردي
دوهو مخط نتممك ور ضهم االمم انمد

نو ب درنمه ا ك وهو مم ب ا

مء ا .

و ردو ا هرذا االخرتالف الةدرري نروب مسر،لة خمر القر ار  ،والرذي رمع ر

عمرو

مةدري االمة عمى عهد الخم ةة الم،مو  ،اثرر عمرى س مسرة الدولرة الع مسر ة والترو وجردت رو
ت وررو مررذهب المعتزلررة القمأررب خم ر الق ر ار تون ررد االمررة ور ررض جم ررع االراء المخملةررة ل ررأي
السمطة.
الم،مو

و ظهر ا الواادي دم مر امرنمب الررأي القمأرب خمر القر ار  ،ممرم جعرب الخم ةرة
قر ه و ثوو عم ه و ن

خم الق ار ممم ادى ه ذل الرى ا

اضطهد االمم انمرد ر نو بدرنمره ا ك الر ار ض لةدررة
رزج ملسرج و ضررب ملسر مط .مر المؤدرد ا تالم رذ

االمررم انمررد درنمرره ا ك اتخررذوا مر الواارردي مواةررم مت ررددا ار ضررم ال دررمره ومقوالترره .ومسرر،لة

اختالف العمممء م موااف مع وة هو مس،لة دموت موجودة وهو امر ط عو ل رر ا المهر
و االمر هو مم قدمه ذل العرمل او المةدرر االسرالمو مر اثرمر لألمرة وتخردمه ع ردا عر

التعم ر

ررو د ارسررة الم رروب او االتجمهررمت عمررى رررط ا تدررو دتم مترره ع رردة ع ر التنررزب

والتطرف وال مو والخالف ممم ؤدي الى راة االمة ،رمذا دمورت درذل
دموت تؤدي الى تمز االمة ال نمجة لممسمم

رال ر،س هرم ،امرم اذا

دراستهم واالهتمم هم.

و ردو ا هرذا الخرالف الةدرري نروب مسر،لة خمر القر ار والرذي رمع ر

مةدرري االمرة عمررى

عهررد الخم ةررة المرر،مو اثررر عمررى س مسررة الدولررة الع مسر ة والتررو دموررت رال ررة ررو ت وررو مررذهب

المعتزلة القمأب خم الق ار واضطهمد جم ع االراء المخملةة لذل .
شيوخ الواقدي:

ممم ال

ه ا العمر الرذي عرمش ره ال ر خ الوااردي اهرت المسرممو

ره دث ر ار

،خ ررمر الرس رروب منم ررد دك وا ط ررالب العمر ر ل رره د ررمووا عد ررد  ،إال ا القم ررب م رروه رررز

دمخرتص رو دتم رة السر رة وتردو وهم ،والوااردي ومأررذ امر

عممرم مم ر از مرم دت ره عر ن ررمة

الرسوب منمد دك و دتم ه المسمى د ملم مزيك والذي هرو موضروع د ارسرتوم هرو وانرد مر
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اهتموا س رة الرسوب دك ودت وا هم ،ودمم هو معهرود عوره ارد لورم امأمرة مر

ادثر عوه الروا ة وتت،لف م خمسة وع ر اسمم ،و ذدر تمم ذه ا ر سرعد درذل اندع رر
موه ،وه رواة الواادي الرأ س و
و رردو ا

رردا مت الترردو

61

و الم مزي.

عوررد الواارردي دموررت ررو المد وررة وهررو ال تجررموز الخممسررة

والع ررر م ر عم رره ،وا جم ررع رواترره دررمووا م ر اهررب المد وررة ،او عم روا هررم وعم رره مد ر

اعت مر الواادي ن وذا ممثال لمدرسة المد وة ،و ررز مر

هرؤالء الررواة الم م رر ول رر

ر

الم م ر وم مؤلةو الم مزي و و مقدمته :
 .1الزهررري :هررو منمررد ر مسررم ر ع ررد ا
ار ش المط

 ، 61عد الزهري واندا م
62

عوه ،وه نر ال وزف

ر

وررو زهررة انرردى ع ررمأر

ررهمب وهررو مر

نرور ارر ش الخمسرة رو العمر ولزارتره نترى ا رب

.

لقررد ألررف الزهررري مجموعررمت عد رردة م ر المرردوومت السررتعممله الخررمص ،ودتررب ررو

الس رة الو و ة ولد ل تمب ال وم مدوومته هذه مورة دترمب موةررد ،واومرم توجرد رو مجموعرة
مر االنمد ررث المسررممة ب دالزهر ررمتك التررو رواهررم وجمعهررم دتررمب مترر،خرو وعرردد د ررر مر
الةق ر ررات التر ررو اسر ررتعمرهم دتر ررمب ومترجم ر روا س ر ر رة الرسر رروب دك

الم م ر لمزهري ا

63

اسنم .64

ودر ررم م ر ر

رر

الطم ر ررة

الررذي دتررب ررو س ر رة الرسرروب منمررد دك دتم ررم سررممه الس ر ر والم ررمزي والررذي ومررموم ع ر

طر ا

ه م

65

و عتمد الزهري مورة عممة رو مؤلةمتره عمرى االنمد رث الو و رة المسرودة ،ولدوره ارد

نررذف االسررومد ون ومررم جمررع عرردة روا ررمت تتعم ر

نمدثررة وانرردة و ر م ر هررذه الروا ررمت

المختمةة خ ار جممع م مدره ،سممء الرواة مجتمعر  .و ردخب رو اخ رمره رو ال ملرب ا رعمر
الممثم

66

و م مل عر ذواام له.

و النوادث المومو ة واد دم

و رردو ا الزهررري دررم م ر الرررواة الم ررهور عوررد الواارردي وهررو سررتخد االسررموب

وةسه و عرض نوادثه الت،ر خ ة والتو دم
وهمرم رملزهري درنمره ا ك ولرد مرم ر

67

عتمدهم الزهري

عمى الرل م تةرموت الرزم

 51او  58هجر رة ،رو المد ورة والوااردي ولرد دررذل
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ررو المد وررة عررم  131هجر ررة ،وعمررى الرررل مر ا الةررر
68

 71الى  81عم  .وجد الواادي عده م ا رز رواته

.

وهمررم ررو الروالدة نرردود مررم ر

 .2ابو معشرالسندي:

اختمف و اس ووسب ا و مع ر إذ ترذدر دترب الترراج والسر ر ا أ رم مع رر لقرب ملسرودي

وس ة الى الد السود ،69و ردو مر لق ره اوره هرو وةسره او انرد ا مأره جرمء مر السرود الرى رالد
العرب ،واذا دم ا و وع منقم نر

قروب دو ا

هررذا عوررو ا ا ررم مع ررر ولررد م ر ا ررو
العر ررو المق ر

رذدر مراجعرة ددا ا رم مع رر السروديكك

ل ررر عررر

 ،ولقررب السررودي مد ر اطالارره عمررى

ررو السررود ب السررود دموررت مر وال ررمت الخال ررة االسررالم ة موررذ العهررد االمرروي

و قرروب جررد ا ررو مع ررر داؤد ر منمررد ا امررب جررده دررم مر ال ر م  .ممررم جعموررم وظ ر ا

والد ا و مع ر هرمجر مر الر م الرى السرود .و ؤدرد الجرد ا ا رم مع رر وةسره درم مر ا مرة
نوظمه

مملر مر جمورب امره .ودرم اسرمه رو االمرب ع ردالرنم

اخر له النس  ،وامب هو ا و در النس

منمد

ا و مع ر.

ر الول رد ،وسرممه جرد

71

وذدررر لوررم ا ر نجررر ومررم وقمرره ع ر انررد ا وررمء ا ررو مع ررر  :داررمب داؤد ر منمررد ر ا ررو

مع ر ندثوو ا و :اوه دم اممه م ال م …… ودم ا ر ض ازر سرم وم ،و ضر ف ا ر
نجر ز مده عمى ذل

قوله :دموت ال مرة ا ضم طم عم هم و عرض االن رم اسر السرود،

لمنم رة دموررت هررذا االس ر  ،و رررج اورره دررم

سرردوهم دث ررر مر ه رؤالء السررود

الذي خرج موه المسم ر الى مده ر مم وسب ا و مع ر ال همك .71
و دو ا ا م مع ر اد خطف و م مه و رع درا ر

ددوج نمكك ث مرمر عرد ذلر

رو المد ورة سرممه موال ره مر

ورو اسرد

رو رد ا موسرى ورت مومرور النم رري زوج الخم ةرة الع مسرو

المومررور وا الخم ةررة الهررمدي ،عتقترره ا موسررى وام ر

م ر م روالو الع مس ر

ممة او ة مل ت الع مسو نتى ط ت عمى وس ه و وو نوظمة.72
الع مس ر

بوهررم الم وررمء

ومررمرت لرره

ا ن ررمة ا ررو مع ررر القر ررة مر ال ررت الع مسررو جعررب لرره مررالت ج رردة مررع الخمةررمء
عورردمم ذهررب الخم ةررة المهرردي الررى النجررمز بداء ر ضررة النررح ررو مدررة وز ررمرة

الرسوب منمد دك استمنب معه ا م مع ر و هرذه الز رمرة ولمرم عرمد الرى رداد ار ره موره
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نضرر عورده و ةقره مر نولره مر عم رة القرو  .وظرب عمرى ذلر

نتى اختمط عقمه ،وتو و ا و مع ر سوة  171هر وممى عم ه همرو ود ر
و داد.73

رملمق رة الد ررة

ا ال ررهرة الد ررة التررو وملهررم ا ررو مع ررر جررمءت م ر عوم ترره الد ررة ،خ ررمر الس ر رة

الو و ررة ،نتررى ا االمررم انمررد ر نو ررب ددرنمرره ا كك ومررةه ،ورره د م ر ر ررو الم ررمزيك
ررو العم ر والتررمر خ ،وت،ر خرره انررتح رره االأمررة ،ضررعةوه ررو

وومررف مدموترره قررمب :دل ره مدررم

النررد ثك .74و مررةه ا ر سررعد قولرره :ددررم دث ررر النررد ث ضررع ةمك ،75و ررذدر ا ررو نجررر:
دجمهو ار م االندم ضده ،ولد روا ته لمم رمزي مق ولرةك ،76وامرم االمرم ال خرمري قرمب ،وره
77

د خملف و ند ثهك

و قوب عوه ا

الود

رو الةهرسرت ،ا ا رم مع رر دترب دت رم رو الم رمزي .وتوجرد

عدة اطع م ذل الدتمب و ددتمب الم مزيك لمواادي الذي ذدره خممة رو االنرواب الترو
قررو

هررم بنررد الةمرروب اسررومدا

ررمب جم ررع الرررواه ،واررد اسررود الواارردي الررى مررم ادمرره ا ررو

مع رر ررو دتم رره لمم رمزي قررد م ررت اسرتخداممت الواارردي لمررم ادمره ا ررو مع ررر نروالو د19ك
78

استخدا .

واخ ر ار مدووررم القرروب ا دتررب الت رراج والس ر ر اررد ذه ررت الررى القرروب رر ،أ ررم مع ررر

السودي دم عمر م ملم مزي ودم د سم نم ظم.79
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 .3معمر بن راشد:

هررو معمررر ر ار ررد االزدي ،مررولى ل وررو النررداوو ،مرواله ا ررو عررروه ر ا ررو عمررر

وال مررري .قررر اسررمه الررى اسررممء الم روالو م ر دتررمب الس ر رة ،درر،
السودي والواادي ول ره م الذ
ولد معمر

اسررنم وا ررو مع ررر

81

تولوا التطو ر ابخ ر لمس رة الو و ة.

ار د و مد ورة الدو رة جوروب رداد عمرى الررل مر ا دترب الترراج

والس ر سدتت ع ذدر ا ة ممة لعمر ملمد وة ،قد روى اخ م ار عر ال ر خ الزهرري وعممر
ر عمرر ر اترمدة .وهررو وةسره دررم نمقرة رو السمسررمة االخ مر رة التررو دمورت مررم ر

والواادي ول س ثمة

اوه سم ر الى ال م  ،قد ذدر ا
81

الزهررري

نجر و ترجمرة معمرر اوره مرمت

و موعمء ،عم 154هر.

وذدرت المممدر ا معمر

والم رمزي .اررمب عوره عقرروب ر

ار د هو مر الرجرمب الرذ

وثقهر امرنمب النرد ث

ر ة :ا معمررر ثقرة ومررمل ث رت ،واررمب عوره الوسررمأو ،ثقررة

مرر،مو  ،واررمب عورره االمررم انمررد ر نو ررب درنمرره ا ك وقررال عر الزهررري عر ع رردالر از

ا و جر ح :عمر د هرذا الرجرب ،وره لر
82

و الثقمت

وذدره ا

الود

ر أنرد مر اهرب زمموره اعمر موره .وذدرره ا ر ن رم

و الةهرست  ،لره دتم رم رو الم رمزي ،إال اوره لر مرب ال ورم

إال وتررف مورره وردت عوررد الواارردي وتمم ررذه ا ر سررعد.
84

وهو ندث.

83

وذدررر دررذل ا معم ر ار طمررب العم ر
85

وامب عوه اند العمممء دا معم ار رب العم ،وةع ،واوه ثقرهك.

وسعة عممره ارمب عوره ه رم ر
عوو دم

ر

86

ندثه م نةظه.

وعر نةظره

وسرف :داارم معمرر عوردوم ع رر سروة مرم ار ورم لره دتم رمك.
و ت مدر الرى اذهموورم وونر وتنردث عر الوااردي سرؤاال :لمرم

دررم ا ر اسررنم هررو مر االواأررب الررذ

دت روا ررو السر ر والم ررمزي ،وال عررد دث ر ار عر زمر

ال واارردي لمررمذا وجررد تجررمهال ممنوظررم ب ر اسررنم عوررد الوااررديا وهررو ال عررده مر الرررواة لرره،
ررو نر

وجررد ا الط ررري لمررم اررد ترجمررة الواارردي ررو دتم رره دتررمر خ الرسررب والممررو ك مرررح

رر ،الواارردي دررم معج ررم رر،

اسررنم  ،و قرروب عورره دودررم مر اهررب العمر ملم ررمزي-م ررمزي

رسرروب ا دك – و  ،ررم العرررب واخ ررمره واوسررم ه  ،روا ررة ب ررعمره  ،دث ررر النررد ث ،لز ررر
العم  ،طال ه له ،مقدمم و العم دب ثقةك.
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ا مررم ادمرره الواارردي ررو دتررمب دالم مزيكومررم ادمرره ا ر اسررنم

ررو دتررمب دالس ر ر

والم مزيك ت م ه الى ند د ر ممم ونو  ،الواادي اد اعتمد عمرى مرم ادمره ا ر اسرنم .
واررد ادررد ذل ر المست ررر ول رروس مهرروز عورردمم و ررر دتم رره دمنمررد ررو المد وررةك مثررب هررذه

النقرمأ ودررذل مررم ادمرره المست رر اوجسررت
ا

اسنم

مم ادمه و الم مزي.

وم خالب المطم قرة مرم ر

ررر م مررو

السر ر والم رمزي ب ر اسرنم  ،والم رمزي لموااردي وجرد

هوم توا قرم د ر ار وت رم هم رو النروادث واالرارم واالسرممء،
اعتمررد

رملقوب الررى اعتمررمد الواارردي عمررى

87

ممرم ردب عمرى ا الوااردي ارد

رردب م م ررر او ل ررر م م ررر عمررى مررم ادمرره ا ر اسررنم  ،ادثررر ممررم اخررذه م ر أي

ممدر اخر ولعرب تجرموز الوااردي ب ر اسرنم د،نرد رواتره هرو خ ر ته عمرى خمر ته مر
ا تترر،ثر جعررب ا ر اسررنم ممررد ار لرره ررو روا ترره .إال ا هررذا ال عوررو ا الواارردي اات ر س
م ا

اسنم جممة وتةم ال هو اد اختمف عوه وات ع موهجم م م ار لمم ادمه ا ر اسرنم
وررى المرؤرخ

رو عررض ممدتره .رو نر

الرذ

معموممته اعتمدت و الم مزي عمى مم ادمه ا

جرمؤا مر

اسنم .

اررد دررو الواارردي ل ررر مودررر بهم ررة ا ر اسررنم
وجد و استخدامه موهجم م م ار لمم ادمه ا

عرد الوااردي ذدرروا ر ،ممرمدر
ررو الس ر ر والم ررمزي ،إال اورره اررد

اسنم ل س ملضرورة اعتممده د،ند رواته.

وعمى الرل ممم ذهب ال ه دب م هور تس و مهوز م أ الوااردي ارد سرطم عمرى
مم ادمه ا

اسنم م دو ذدره د،نرد رواتره،

88

إال ا هرذا ال رد عوم الرى مسرم رته بوره

لدب نث ومؤرخ طر قه خممرة ره رو عررض ممدتره وا جرمءت مت رم هة مرع ل رره هرذا ال
عوررو ا التررملو اررد سررطم عمررى وتررمج االوب .ررب ا هررور تس ذهررب الررى نررد القرروب ا ع ررمرة

داررملواك التررو ررذدرهم الواارردي عوررد ذدرره عررض االنررداث هررو داللررة عمررى ا الواارردي اررد سررطم
89

عمررى مررم ادمرره ا ر اسررنم .
عود الواادي ا

ررو ن ر

وال مدر الجررز ررذل ب ع ررمرة اررملوا ل سررت ملضرررورة تعوررو

اسنم اد تعوو ل ره م المؤخر او الرواة.

ورررى ا المست ررر ممرسررد جررووس الررذي نق ر دتررمب الم ررمزي لمواارردي،

وةو هذه الته ع الواادي قروب ا نجرح هرور تس واه رة ال تقرو عمرى سرود عممرو و ررر
89

جرووس ر،عراض الواارردي عر روا ررة ا ر اسررنم وظر ار لعررد توث ر عممررمء المد ورة.
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أ .د .رياض هاشم هادي

ررو ذلر

اب ا

و القرو
ررو ن ر

ررملقوب دولدر الررأي الرراج عورردوم ررو هررذا التررر هررو ا ا ر اسررنم تررر المد وررة

ولد الواادي .ودم المقمء ال خمو ر
91

الررواة مر ااروى المظرمهر رو تطرور السر رة

االوب والثموو لمهجرةك.

ورررى ا هررذه النجررة التررو سررماهم االسررتمذ جررووس ل سررت مقوعررة ملوس ر ة لم ررمنث

المعممر الذ

وجردوا ا دث ر ار ممر جرمؤا مر

عرد ا ر اسرنم وقمروا عوره ولر ردردوه ممرم

دب عمى ا المقمء لر س ضررور م عورد الوقرب عر ا ر اسرنم
جمؤا م

عده مثب ال عقو و ،وا

س د الومس ،وا

مقرد وقرب عوره دث رر مر الرذ

نجر ،وا ر االث رر ،والمرموردي ،والط رري ،والرذه و ،وا ر

سعد ،وا ر دث رر ووقرب عوره اخررو

91

ومر دو ا

درو لهر هرذا الرتنةظ

ا ر اسررنم ودررذل ضررعةوا الواارردي ،مقررد اررمب عورره عممررمء المسررمم

مثررب االمررم ال خررمري

الذي ذدره االستمذ جووس مر ضررورة المقرمء ر

الررواة .رو نر

والترمررذي والوسررمأو والرردار اطوررو اورره موررزوب النررد ث وا دررم

االخر ترده .دمم عموا م

اسنم .

وررى ا المنردث

ضرعةوا

عضرره اخررذ عورره وال ر عض

عم ه مدووم القروب ا اسرت عمد الوااردي ب ر اسرنم مر ارواأ رواتره ارجرع الرى اوره

ل د رال م و االستومد ولمم ادمه ا

اسنم الختالف الموهج ة الترو ات عهرم الوااردي مر

تقد اخ مره المتعمقة منداث الس رة ،ممم د عه الرى عرد اال رمرة ال ره مر ار رب او ع رد وا
دموت هذه المس،لة متعمرف عم هم اوذا ومعموب هم إال اوهم ل ر عمم ة.
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أخررذو عورره عممه ر  ،إال ا عررددا مرروه و ر

دتمم ذ له ودم م ا هره عممم ومعر ة ونمب اخ مر استمذه.
ابن سعد:

هو منمد

سعد

مو ع ،وهرو ا رو ع ردا ال ردادي النرم ظ دمترب الوااردي .ولرد

و ال مرة عم د168هرك وطمب العم و م مه .سرمع مر عممرمء عمرره وروي عر الد رمر
م العمممء نتى ام

م اوع ة العم

92

 ،ترو و عرم 231هرر .وهرو مؤلرف دترمب الط قرمت

الررذي ا ررتهر رره وا ررد ط ررع ررو ع ر ررة مجم رردات خمررص االوب والث ررموو مو رره لد ارس ررة السرر رة

الو و ررة الم ررر ة ،ودمو ررت ق ررة االجر رزاء لع رررض تر رراج الم ررنم ة والت ررم ع

مر ر

ع ررده مر ر

العمممء ،وخمص الجزء الثمم لتراج الوسمء.
و عررد ا ر سررعد مر ا ررهر تالم ررذ الواارردي عمررى االطررال

عوه و الم مزي والس ر هو ال

مقررد دررم دمت رره وهررو وقررب

دثر ع استمذه ولمم دم عم الجرح والتعد ب ارد ورمب

استمذه موه نموب سمو موهح م م ر الستمذه الواادي ممرم جعمره تجورب عممرمء النرد ث الرى
نررد مررم ،ولهررذا ررم ا ر سررعد دررم عوررد عممررمء الجرررح والتعررد ب ثقررة وا دررمووا اررد عررم وا عم رره
روا مت رره عر ر اس ررتمذه الواا رردي والدم ررو واالدث ررمر موهم ررم ،و رره ا ررمب ا ر ر نج ررر درنم رره ا ك

دمدو

مضبك وا ب عوه دذل دالنم ظ العالمةك.93

و عررد ا ر سررعد اوب مؤلررف عررد ا ر اسررنم ومررمت ال وررم مورره ترجمررة دمممررة لن ررمة
الو رو منمرد دك و عط وررم رو عررض المواضر ع تةممر ب او ررى مر ا ر اسرنم

94

و خممررة

ررو االنر رواب المتعمق ررة رر،خال الو ررو دك وعمدات رره ومرض رره وو مت رره .وه ررو اوب مر ر جم ررع

دعالمررمت الو رروةك دموررت دا ررة لظهررور مؤلةررمت ع ر دالأررب الو رروة .دمررم دررم لةمررمه مررةمت

الو و داخرال رسروب ا ك سر م رو ظهرور مؤلةرمت مرم سرمى دادب ال رممأب المنمد رةك مرم
95

عد.

ررم

سررعد اررد اسررتةمد عمررى مررم رردو م ر دتررب الممرروة

ا مرره ،وامتررمز دتم رره عرروه

رر،مور ررو لم ررة ابهم ررة مثررب اطملررة القرروب ررو ند ثرره ع ر رسررب الو ررو دك الررى الممررو
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الواقدي ومنهجه يف كتابة سرية النيب حممد ()
أ .د .رياض هاشم هادي

والندررم ررو عهررده وتوا ررد الو ررود ال رره وهدررذا وجررد ا ا ر سررعد تم ررز ع ر الررذ

الدتم ة ع س رة الرسوب منمد دك .96
دم ا

سعد عود جمهور المنردث

س ر قوه ررو

وعممرمء الجررح والتعرد ب ثقرة مرم رو ره وعردب

ونجررة مررم ررورده و سرروده ،ووسررتط ع القرروب اورره م ر خررالب دتم رره دالط قررمتك تررر

رره مررمدة

وة سة و عمو الند ث واالوسمب والت،ر خ ووقد الرجمب .ووتممس ره مرمدة عمم رة موثقرة تردب
عمى خم ة ا

سعد و ،وره درم عملمرم متمرسرم رو عمرو القر ار والنرد ث واوره متظمرع رو

االطررالع عم ررى االخ ررمر والسر ر ر واالوس ررمب ،ووق ررد الرجررمب ومتق ررد ررو عم ررو الةق رره ،وال ر ررب
والم ة والونو ،ممم مو ا

سعد مرةة العرمل المنردث ال رمولو رو ثقم تره ومعمر ره .وهرذا

جعب دتم ه عمدة و عمل الترراث االسرالمو وخمرد اسرمه رو سرجب العممرمء المرؤلة

م م مه ر المموة

97

وامر

ن ث ط ت هرته عمى ل ره م تالم ذ الواادي.

منهج الواقدي:

عد مم دت ه الواادي مر خرالب اسرمو ه وموهجره رو دالم رمزيك ،وره اوثر دترمب تر،ر خو رو

المدت ة االسالم ة العممرة .ن ث لطت موله ن مة الو و منمد دك

ا مراجعر ررة دا قر ررة لدتر ررمب دالم ر ررمزيك والر ررذي ط ر ررع ر ررو القر ررمهرة ،بوب م ر ررة سر رروة
1367هر 1948/و مجمد واند ،والذي نققه عد ذل الددتور ممرسد جرووس وط عره رو
جممعة ادسةورد سوة  1966و ثالثرة اجرزاء والرذي ال ر ا ردا رو وسر ة دترمب دالم رمزيك
الرى مؤلةرة .ملدتررمب روي ووقرب مسررودا وموثقرم رملقراءة والسررممع ،دمرم ادررد العممرمء الممرروةو

الذ

ترجموا له ذدروه

98

دت ه

.

دمررم عرررف الواارردي داترره ررو تقمررو اخ ررمره هررو دؤوب النردررة ال مررب .ودررم اررد

استقم رى ممدترره العمم ررة لدتم رره دالم ررمزيك م ر خررالب ر وخه اوال وم ررمهدته الم داو ررة ثمو ررم،
ولذل دم

ستقمو االخ مر التو درم

سرمعهم وةسره و قروب هرمرو القرروي :أر رت الوااردي

مد ررة ومع رره رد رروه .قم ررت ا ر ر تر رردا ا ررمب :ار ررد ا امض ررو ال ررى نور ر

نت ررى ارى الوض ررع

تمب عورد تدو وره بخ رمره رذوي الخ ررة مر المسرمم

و دترب عروه ممدتره

99

والوااعة.

ودم

الت،ر خ ة ،نتى ذدر اوه امب :مم ادردت رجال م ا ومء المنم ة وا ومء ال رهداء ،وال مرولى

22

جملة كلوة العلوم اإلسالموة
اجمللد الثالث

العدد السادس

111

إال وس،لته هب سمعت اندا م اهم
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خ ر ع م هده وا ر اترب.

وهرذا دل رب عمرى ا

ستقم ررو ممدت رره الت،ر خ ررة عر ر طر ر ر الس ررممع والم ررمهدة او القر رراءة .ود ررم
وخه الذ

ستدمب ممدته م

ذدره و مقدمة دتم ه وه ندود خمسة وع ر م اهرب

العم ر ه انرد ع رر مر اأمرة النرد ث ،مروه االو ازعرو وال ر خ ا ر ا رو الرذأب وا ر جرر ح
111

ول ره .

وم المالنظمت المهمة التو تسجب عمى مرم دت ره الوااردي رو دتم ره الم رمزي هرو
الس رة الو و ة ،و د رف ره درذل عمرى مردى تر،ثره

اوه مثب مرنمة متطورة و مرانب تدو

ملمد ورة 112.دمرم عرد دتم ره الم رمزي امرة تمرمو ةه قرد جمرع هرم ،م رمزي

مدرسة المندث

113

رسوب ا دك عد مج أه الى المد وة.
ودم

اخ مره قو عمى اسرتخدا االسرومد الجمعرو لممرت الوانرد،

وموهح الواادي و تدو

دخب و ان م دث رة اخ م ار وروا مت رد ة وذدر اسمو دهم الخممة ممرم ردب عمرى ا
114

القمأم ررة لمم ررمدرة االول ررى رأ سر ر ة.

وعم ررى ال رررل مر ر ذلر ر ال عو ررو ا الواا رردي ا ررد الت ررز
115

مالسومد .ب وجده و دث ر م االخ رمر ال رذدر إال دممرة وانردة هرو دارملوا…ك.

الع مرة ند ذاتهم د عرت العد رد مر المست ررا
مم ادمه ا

اسنم

مثرب هرو تس الرى اتهممره ،وره ارد سرطم عمرى

116

و دتم ه الس ر والم مزي.

 .وهرذه

ل رر ا انرد ال رمنث

المنم رد

ال ؤ رد

مم ذهب ال ه المست ر هرور تس مر ا الوااردي ارد سرطم عمرى مرم ادمره ا ر اسرنم
دوهررو ررال ر زع ر مطررب ،هررو ررو تقررد ري ع ررمرة داررملواك عمأرردة الررى رواترره الرأ س ر

قروب
او

عضرره  .واررد تت عررت عررض هررذه الموااررع التررو وردت هررم دممررة داررملواك ورجعررت الررى روا ررمت

ا

اسنم

م اجد أي

117

ه تدب عمى السراة والسطوك.

وعمررى الرررل م ر اهتمررم الواارردي مالسررومد والت،د ررد عم رره ررو م مز رره ادثررر م ر ا ر

اسرنم ن رث اورره جمرع االنمد رث ررو ترت رب متومسر هررو ا ر ه مرم دررو

طر قرة المنرردث ،

م عمممء الند ث و المد وة الموورة عم وا عم ه اهممب االسرومد ،واسرتخدا االسرومد الجمعرو

لمخ ررر الوانررد ،ث ر الروا ررة ع ر رجررمب مجهررول  ،ررب ذهررب عضرره الررى نررد اتهممرره ملدررذب
118

واختراع االسمو د.
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الواقدي ومنهجه يف كتابة سرية النيب حممد ()
أ .د .رياض هاشم هادي

ملواارردي اذ عوررد اهررب النررد ث ضررع ف ووقم روا عم رره بورره ات ررع اسررمو م جد رردا وهررو

سررو الروا ررمت ذات االسررمو د العد رردة س ر م وانررد و رردمجهم ررو عضررهم .واررد اررد لوررم

ا

ررذل السر ر رة الو و ررة عم ررى اس ررموب القم ررة الممتع ررة ع رردا عر ر التدم ررف والتق ررد .واو رره ات ررع

االسررموب الةمر

المرسررب وتجوررب التراد ررب المعقرردة او المتدمةررة مقتة ررم ملدتررمب والسرروة ،دمررم

اوه ا تعد دث ار ع استعممب المةردات والنوا و والتو اد تد ع ملقمرئ الى الممب.
إ اراءة متمعوة لمرم دت ره الوااردي رو دتم ره دالم رمزيك مدر مالنظرة اوره تضرم
رردب عممررو موطقررو مرروظ  ،ن ررث جعررب القررمرئ

ذدررر جم ررع لررزوات وس ر ار م الرسرروب دك

المخررتص د ارسررة الس ر رة الو و ررة ول ررر المخررتص هررم ،ررمدر الررى الند ر رر ،الواارردي رجررب
موهجو ودا  ،ن ث دأ مستعراض ممب لجم رع الم رمزي والسر ار م .ثر عرمد رذدرهم الوانردة

تمررو االخ ر رى نرردد اسررمهم وت،ر خهررم ومواعهررم الج ار ررو وام رهررم اذا دموررت سررر ة ،واذا دررم
الرسرروب دك اررد خرررج عمررى أرسررهم
الذ

هدوا ال زوة واسممء الذ

مر الم ررد

ررذدر مر اسررتخمةه عمررى المد وررة ،دمررم اورره عرردد اسررممء

است هدوا هم م المسمم  ،او نترى مر الرذ

ونترى مر ترولى ارتمه مر المسرمم

119

اتمروا هرم

 .درب هرذا ردلب لورم عمرى ا الواارردي

دم رجال مدردم تمممم لمم دتب م اخ مر ،هرو مرؤرخ ج رد ن رث درم الت ازمره هرذه القواعرد
مرردعمة عمررى ظهررور مرروهح سررم سررمده ررو دتم ررة الم ررمزي ول رره ،دمررم ا ومررةه لمتةمم ر ب

الج ار رة لموااررع ال رزوات عررد معم وتهرم هررذا هرمرو القررروي رروي لوررم د رف دررم الواارردي ال
دو معمومة إال عد الت،دد موهم قوب :د أر ت الواادي مدة ومعه ردروه قمرت ا ر تر رد .ارمب

ار ررد ا امض ررو ال ررى نور ر

الوااردي وموهجرره السرم
111

نتى اعم وهك.

111

نت ررى أرى الموض ررع والوااع ررةك.

ومر ر ال رردالأب عم ررى عمم ررة

ررو وقررب اخ رمره مررم ذدرره دومرم عممرت لرزاة إال مضر ت الررى الموضررع

و ض ف دذل

112

قوله :دولقد مض ت الى المر س ع وظرت ال همك
تمس ر

وم ر االمررور المهمررة التررو دررم

هررم الواارردي ررو وقررب اخ ررمره هررو االهتمررم

تسج ب دامأ الموااع الج ار ة ورسومهم ممم نمب عض العممرمء ا
113

ثملثة قولو  :اوه موطقو موظ وممف

ضر ةوا لموااردي مرةة

.

واذا مم ومموم ند ثم تقمو مروهح الوااردي رو دتم رة الم رمزي ضرال الرى مرم سر
عرضه وجرده اسرتخد ادوات ال نرث العممرو رو اسرمو هم ال سر ط هرو عوردمم قرد روا تره عرد

24

جملة كلوة العلوم اإلسالموة
اجمللد الثالث

دب التنق

الذي دم

العدد السادس

قو ه نموب ا
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تممس النق قة عورد ذدرهرم و نرموب ا

ر

لمقرمرئ

العمدي والمختص أر ة هم ومدى منتهم م سقمهم عودمم روي روا ة دا قة وسرم مة عمرى
114

االاررب م ر وجهررة وظ رره قرروب :دوال اخررتالف عورردومك

115

او قرروب  :دالمث ررتك

واذا دموررت

هوررم روا ررمت متعررددة نرروب المسرر،لة ررذدر جم عررم مررع الترد ررز عمررى انرردهم و نررددهم قولره:

دواث ررت ذل ر عورردومك . 116واذا دموررت هررذه الروا ررمت متعررددة ول ر نررموب تند ررد انرردهم قرروب:
دواررد جمعررت دررب الررذي نرردثوووك . 117او دواررد جمعررت الررذي نرردثوووك 118واذا اراد ا
119

نرردد

اندى تم الروا مت قوب  :دو عض القو دم اوعرى لره مر

عرضك

ن رردثووك .121وام ررم اذا د ررم ال رررواة لمروا ررة المس ررتقمه عد رردو

تر رراه ق رروب دول ررره ممر ر لر ر

عور ررده تنتر ررمج الر ررى تنق ر ر

121

قر رروب :داخ رور ررمك

واذا دمورت الروا رة

 .واذا دمور ررت الروا ر ررة م م ر ررة قر رروب  :د مر ررم

اسر ك 122واذا دمورت الروا رة هرم اخرتالف عورد الررواة قروب :د دالهمرم ارد نردثوم هرذا النرد ث
واندهمم ز د عمى ممن هك 123واذا دم الراوي ل ر معرروف لد ره او لمأرب عوره او اوره أي
ل ر ذلر و خممرة اذا درمووا عردة رواة قروب :دوارملواك . 124وهدرذا وجرد ا المروهح الرذي

س ررمده الواا رردي ررو تق ررد اخ ررمره عر ر سر ر رة الرس رروب منم ررد دك تق ررو عم ررى اس ررس عمم ررة
وموهج ة وهو ذل

دو ارأردا لوضرع هرذه االسرس عمرى الررل مر ا ا ر اسرنم ارد سر قه

و استخدا مثب هذه االدوات  125إال ا الواادي تم ز و اسرتخدامهم ،درم موهجره موطق رم

عمم ررم موضرروع م ررو عرررض ممدترره االخ مر ررة إال ا هررذا ال عوررو اورره ل ر قررع ررو اخطررمء
عمم ة موهج ة والتو سو،تو عمى ذدرهم النقم.

25

الواقدي ومنهجه يف كتابة سرية النيب حممد ()
أ .د .رياض هاشم هادي

الواقدي وابن اسحاق:

واذا مم نمولوم عقد مقمروة،

اسنم

مم ادمه الواادي و دتم ه دالم مزيك ومرم ادمره ا ر

لوم ا الواادي اد ز مدة و معموممتره ،ن رث عورو

و دتم ه دالس ر والم مزيك لت

مالنمد ث الو و ة واالندم الةقه رة عورد عررض ممدتره االخ مر رة عر سر ار م ولرزوات الرسروب
دك ومعررز از تم ر الروا ررمت ا ضررم مررم نضررر عوررده م ر اال ررعمر التررو ا مررت اثوررمء ال ررزوة او
126

السر ة.

عض م هذه اال عمر ل ر موجرودة و رجرع سر ب

قوب المست ر هور تس ا

اختةمأهررم امررم اوهررم ل ررر موجرروده ررو المخطوطررمت او ب الواارردي وةسرره تردهررم ،او ا انررد

تالم ررذه تردهررم 127 ،إال اورره ل ر

مر مررم م رره ا ر اسررنم

والتررو زادت عمررى عرردة االف ،ررو نر
ع ممأة وخمس

128

129

ررو اسررتخدامه لأل ررمت ال ررعر ة

ورررى الواارردي ل ر ررزد ررو است ررهمده لأل ررمت ال ررعر ة

تم.

ودمم دو ا الواادي دم مقتم ار و عرض روا مته عمى المة د السرم  .مقرد درم
والج ررد موهررم .ومررع ذلر ل ر

تنرررى الرردا

مر مقرردار مررم اورده ا ر اسررنم دمررم ا الواارردي

نررموب االست ررهمد مب ررمت القراو ررة التررو لهررم عالاررة وث قررة مبنررداث التررو ر ررد عرضررهم ررو
131

انررداث ال ررزوة.

مقررد ا رررد ررو وهم ررة دررب لررزوة م ررم خمرره لمررم وررزب مر القر ار الدررر ررو

هذه ال رزوة مضر ةم ال هرم االندرم والت رر ع دمرم درم

عتورو ان مورم تةسر ر هرذه اال رمت موثقرم

روا ررمت واخ ررمر سرروده عر المررنم ة او التررم ع

اختم روا ررو عمررو التةسر ر

ذلر

131

والند ث

مر الررذ

وعمى ا ة نمب قرد ترمتو رو م رمزي الوااردي روا رمت تخرملف مرم ادمره ا ر اسرنم ،

دمم نمب هذا و لزوات الو و دك التو امترب هرم ،ر،

اسرنم

ررى اوهرم تسرع لرزوات

والواارردي رررى اوهررم انرردى ع ررة لررزوة .واررد اتةقررم عمررى اورره عم رره المررالة والسررال امتررب ررو

ال زوات االت ة در ،وأند ،والخورد  ،وار ظرة ،وخ رر ،والةرت  ،ونور  ،والطرمأف ،وت رو
.

132

وزاد الواا رردي او رره عم رره الم ررالة والس ررال امت ررب ررو وادي الق رررى ،وذلر ر ا لالم رره

المعروف مدع رمو سه قترب ،وامترب رو رو ال م رة ،قترب مر الم ررد

واتب ومأذ منرز

133

وضمة .

26

وأرذ سرتة وةرر

جملة كلوة العلوم اإلسالموة
اجمللد الثالث

ا هذا الخالف مم
ال

الواادي وا

العدد السادس

اسنم
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و دتم همم ع السر ر والم رمزي لمرسروب دك

دب ند ذاته م دمة د رة ،واذا مم عمموم ا ا ر اسرنم ونترى الوااردي الرذي جرمء رو

عررده نرردود دثمررمو

سرروةك ل ر د ر هوررم ممررمدر او م ارجررع او نتررى روا ررمت مدووررة مد ر

االستومد ال هم و تث ت الوامأع دموت ممرمدره رو الروا رة رةه ة .ول عرد الةتررة الزمو رة مرم
واوع الندث وتدو وه تز د عمى ار وومف عود الواادي ونوالو ار عورد ا ر اسرنم ،

ادردو ررم عظر ر الم رردمة الت ررو د ررم

عمو ه ررم مر ر

االسررالمو مررم عررد .دررم م ر الط عررو جرردا ا

عرض الرو مت لدب موهمم.

وونر ر ال ررو عو رردمم ومتمر ر

دت ررب ررو ت ررمر خ السر ر رة الو و ررة او الت رر،ر خ
نمررب مثررب هررذا االخررتالف الجز أررو ررو

وس ررمأب وادوات ال ن ررث العمم ررو عم و ررم ا وق رردر وو ررثم

جهررود ا ر اسررنم والواارردي ول رره مر العممررمء والمةدررر االسررالم

ارردموا لوررم مررمده

 ،الررذ

عمم ررة دررر ،ررال مدت ررمت لررد ه وال مرردوومت عوررده وال وسررمأب ط معررة موجررودة لررد ه دررم

االستوسررمخ الوس ر مة الون رردة ررو نةررظ المرردوومت وهررو منمررورة عوررد الخمةررمء او الرروزراء او

االمراء وهدذا .ال نمجة لوم ال و وعمب عمى ذ هذا وتجر ذا مر هرؤالء العممرمء اال رذاذ
ووتر الجدب و هب دمووا عمى درجة م الرمموة ا اوهر درمووا ل رر جرد ر  .مرمذا عمرت
االدوات ال و عمرى الررل مر االدعرمء ملموهج رة العمم رة والموضروع ة هرذا جررح ذا وهرذا
سررطو عمررى جهررد ذا هدررذا ونر ال ررو  .عم رره توجررب عم وررم وونر المعممرررو و ا وثوررو
عمى جهود دب م س قوم م العمممء دو تنةرظ طملمرم درمووا ال خرجرو عر القواعرد الترو

اسسهم االسال ورسوله و دف االذى ع المسمم .
،

اسنم والواادي وا

سرعد والر الذري ول رره جرزاه ا خ ر ار نةظروا لورم سر رة

الرسوب منمد دك وهذا ند ذاته دة ه
لقررد دررم مواررف عممررمء المسررمم

ر م و خرا.

مر الواارردي ج رردا عمررى الرررل مر اخررتال ه معرره

ملررذه و درنمرره ا ك قرروب عورره هررو درأس ررو الم ررمزي والسر رةك ،و ض ر ف دررذل
134

الواادي :ددوا دم ال وزاع و ضعةهو هو مرمد المسرم  ،د رر القردركك
ا

قولرره عر

وامرم العالمرة

دث ر قوب ره  :ددعورده ز رمدات نسروة ،وتر،ر خ منررر لمل رم ،وره مر اأمرة هرذا ال ر،

الد ررمر ،وهررو مرردو

135

ررو وةسرره مدثررمركك

و نرردثوم الواارردي عر

27

عررض مر موااررف العممررمء

الواقدي ومنهجه يف كتابة سرية النيب حممد ()
أ .د .رياض هاشم هادي

مورره قرروب  :ددواذا جررمء الواارردي مررم خررملف المررن

تررر ل عرروب عمررى االسررمو د المررن نة

مررم جررمء عر الوااررديكك و ررتد عم رره ررو موضرروع اخررر قرروب :ددوهررو ال نررتح رره اذا اوةرررد
136

د ف اذا خملفكك.
ررو نر

ترررى ا المست ررر هررور تس رررى ا الواارردي سررتخد الررى جموررب دتم ررمت

مر تقدمرره مر العممرمء السررم ق

لرره ،ورراه متم عرم لمومرروص التررو ذدرهرم اولأر العممررمء ان موررم

واالمرروب التررو اختمرهررم وةسرره ان موررم رردو الواارردي ررو دتم ره الم ررمزي عررض اوامررر الو ررو
منمررد دك ومعمهداترره ،و عتمررد الةمررب الررذي خممرره ا ر سررعد لرسررمأب الو ررو دك وادثررر
137

اعتممده عمى مجموعة الوثمأ التو جمعهم الواادي عمى اسمس جهود م تقدمه.
و ضر ف هررور تس رملقوب مضر ةم الررى مررم سر

عرضرره قولرره عر الواارردي دداورره ال

رتدم عر وةسرره رو دتم ررة اال وررمدرا ،المهر إال ررو االسررومد قولره ونرردثت دررذا ودرذا ومررع ذلر
ل س الواادي جممعم وموظمم م الدرجة االولرى لممرمدة الترو رو هرم لره االخررو

نسرب هرو

ةو م تقدمه و تند د توار خ النوادث ول س مجرد تدرار لنقرمأ معرو رة مر ا رب واومرم
138

ثمرة نث مستقبكك.

و قوب انرد ال رمنث

المعممرر  :ددودرم الوااردي رو عرض الومروص رورد ادثرر

م انتممب دو ترج  ،او مم هو اارب الى المرنة هرو عورد ا رراده مرثال لو رمة الو رو دك
ررذدر ،ورره تررو و وهررو ررو نجررر الس ر دة عمأ ررةكك ا المررؤمو

عمو

ا و طملب دك

139

او ررو نجررر ام ررر المررؤمو

واذا دررم الواارردي اررد واررع ررو اخطررمء عمم ررة او موهج ررة عورردمم اررد روا ترره هررذا ال

عررد وق مررة عم رره ،ررمل و مررع مررم متم ر ال ررمنثو المعممرررو
ووسمأمه ،إوه دث ار مم قعو

م ر ادوات ال نررث العممررو

و اخطمء عمم ة وموهج ة د رة ال اند عمب عمى الت ره ر

ه ر او رد اعمررمله  ،بوه ر نممررمو عمررى درجررمت عمم ررة تنرروب دو النررم الضرررر ه ر ،
ون

ورى طرونمته اد تمب الى ند النرم االذى مرمنب الردعوة منمرد دك وتو رر

مؤلةمته وتترج وت مع و معمرض الدتب العملم ة.

28

جملة كلوة العلوم اإلسالموة
اجمللد الثالث

 4763هـ  5339 -م

العدد السادس

مم واع ه الواادي او ل ره م الج رب االوب مر دترمب السر رة مالمدرم معملجتره.
وذل

ملتث ت م منة الروا ة وتعد ب الخط ،هم ملمقمرورة مرع ل رهرم واعتمرمد السرم موهرم

نتى تعرف نق قته.

وعم ه م س م الواجب ا وقوب  ،ا

او دررذل

اسرنم درم ل رر دا ر

رو وقمره بخ رمره

عررب الواارردي ،هررذه مسرر،لة جررب التعممررب معهررم عمررى اعت ررمر ا هررذا الج ررب ابوب

دم ج ال متةوام  ،ه الذ

دوووا لوم االخ رمر ودرمووا ال متمدرو وسرمأب ال نرث العممرو رو

ن وهررم والتررو تررو ر اسررمم موهررم عررده قم ررب مثررب مررومعة الررور واوت ررمر المرردوومت وظهررور

المدت ررمت والمؤسسررمت العمم ررة مثررب الجممعررمت ودور الترر،ل ف والترجمررة مثررب د ررت الندمررةك
دموررت جررب اخ ررمره موقولررة م ر دتررب مخطوطررة وررمدرة ودث ر ار مررم قررع الومسررخ ررو االخطررمء
الم و ة او الوقم رة وعمومرم ا المرب اخ رمره درمووا نمرمو عم هرم ضرال عر مرم سر

طر ر الم ررم هة ،وال خةررى عر الجم ررع د ررف تنررور النرردث مر

عر

ررخص الررى اخررر ودموررت

هررذه االخ ررمر مرهووررة عدالررة ال رراوي ووزاهترره ،ضررال ع ر العوامررب الس مس ر ة والمذه ررة التررو
لع ررت دو ار ررمر از ررو م ر ملة الخ ررر ،وهررذا اررد ررؤدي ال ررى ظهررور تضررمرب او المررمط نرر

بو ررمس د ررم لهر ر دور ررو م ررومعة ه ررذا الن رردث وهد ررذا ،ومر ر هو ررم ت رررى ا ا ر ر اس ررنم او
الواادي نمولوا جمهرد

و خممرة الوااردي ات رمع مروهح دا ر مر تقمرو الخ رر وا رراده سرم مم

معم ى م االخطمء والتضمرب إال ا هذا ال عوو اوه اد م الدممب و ذل .
مم ررم وا ررع رره الواا رردي ررو دتم رره الم ررمزي وث ت رره عم رره منقر ر دتم ر ره المست ررر

االلمررموو ممرسررد جررووس ال مد ر ا

عررد مثم ررة عم رره ق ردر مررم دررو عررذ ار لرره عمررى تقررد

الروا ة دمم ارأهم أو سمعهم ،و جب ا و،خرذ وظرر االعت رمر ا النردث الرذي دووره الوااردي

موذا دم اد مضى عم ه مم ز د عمى القر ، ،وه جب عم وم وون ووتقد الوااردي او ل رره
م ارعرمة هرؤالء العممرمء الررذ
االطررال

وال منث

دووروا لورم سر رة الو رو منمرد دك وهرو ا ضررب سر رة اردمت عمررى

ملواارردي وا ر اسررنم م ر ا مرره وا ر سررعد م ر

عررده وم ر تاله ر م ر المررؤرخ

دمووا ن ج ال ذا درنمة ا عم ه اجمع ك واثم ه ا عمى جهوده .
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ررو ن ر

مررةه الررددتور ع رردالعز ز الرردوري د ،ورره مررر

ررو روا مترره ،ومررع وجررود

م ر رروب عمو ر رره لد ر رره ،إال اور رره ع ر ررد ع ر ر التنر ررزب وار ررد مر ررر ور ررم سر ررم قم النر ررد ث ع ر ر م ر رروب

الوااديك.141

المآخذ المسجمة عمى الواقدي:

عمى الرل م المدموة العمم ة والموهج ة الج ردة الترو تمترع هرم الوااردي رو تردو

اخ ررمره ،والق رردرة عم ررى ررد الق ررمرئ ال رره .إال ا هو ررم العد ررد مر ر الممخ ررذ الت ررو س ررجمت عم ررى
موهجرره وهررو رردو اخ ررمره وروا مترره ،ممررم رردب عمررى اورره ل ر سررم مر الهةروات التررو واررع هررم

ل ره سواء م س قه مثب ا
دب م

اسنم او م جرمء عرده مثرب تمم رذه ا ر سرعد او الر الذري او

دتب و نقوب المعر ة االوسمو ة ونتى العمم ة ملواوع و الخط ،وارد.

والوارروع ررو الخطرر ،ال ع ررب عمررى ال منررث مدموترره ررو ترردو

اعمملرره وا عملرره واخ ررمره ،هوررم

خطرر ،متعمررد جررب ر ضرره ،اذا دررم مررمن ه معررروف م ولرره ضررد الررد

النملة جب الرد عم ه ث

او ال رررع ررو هررذه

م اخطمءه.

واذا م ررم عرض رروم الروا ررمت الت ررو ا رردمهم المست ررر ممرس ررد ج ررووس دم،خ ررذ عم ررى م ررم ادم رره

الواادي و دتم ه الم مزي وهو-:
 -1االختالف رو ورص تر،ر خ مقترب دعرب ر اال ررف ،اذ ارمب :ا منمرد ر مسرممة خررج
الررى دعررب ررو ل مررة ار ررع ع ررة مر ر ررع االوب عمررى رأس خمسررة وع ررر
141

رره ار مر الهجررة

وم ى معه الو و دك نتى اتى ال ق ع.

 -2و ررو امررة ذي امررر ،قرروب الواارردي :ددا الو ررو دك اررد خرررج مر المد وررة الررى لطةررم
142

و الخم س لثوتو ع ر ن ث خمت م ر ع االوبكك.
وعم ه ورى اوه ال مد لمرسوب دك ا

و الطر

143

ار

منمد

مسرممة درضرى ا عورهك

عد خروجه وم .

 -3ذدر الددتور منو الرد
ررو مخطرروط

وقرال عر مرم رسرد جرووس ا الوااردي ذدرر تر،ر خ

ررو الم ررمزي ل ررزوة ن ر ار

جممدى االولى عمى رأس س عة وع ر

مختمةر

ررذدرهم ررو االوب اوهررم دموررت ددلم ررمب خمررو م ر
144

هرا ،لمب رسوب ا دك ع راكك.
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و و الثمو ة اوهم دموت و جممدى االخرر مر دو ا

145

المةنة،

ون

ورى ا المنقر عمرى الررل مر اوره ذدرر رو الهرممش هرذا االخرتالف
146

إال اورره ث ررت الروا ررة االولررى واهمررب الثمو ررة.
مد العودة ال هم لم

نرموب التنقر مر الجرزء او

147

ر د المز د.

وهوررم اختال ررمت اخرررى واررع هررم الواارردي

عمررى الرررل مر هررذه االخطررمء التررو نمررمت عوررد الواارردي ررو دتم رره دالم ررمزيك ،ال

مد ر ا تدررو مثم ررة عم رره او ترروقص م ر عممرره وموضرروع ته ،هررو دمررم اررمب عورره المنق ر

لدتم ررهدد ،ووم وج رردهم اد واث ررت عمم ررة ررو وظممه ررم مر ر التر روار خ المممثم ررة ررو دت ررب السر ر رة

ابخررى ،هرذا ضرال عمرم اوةرررد ره الوااردي نر

عررض ررو م مز ره االخ رمر الدث ررة التررو ال

وجرردهم عوررد ل رره ،مثررب ومررةه لمسررر ة االولررى الررى ذي القمررة 148وسررر ة ا ررو دررر المررد

دك الررى وجررد149.كك وسررر ة الم ةعررة الررى وررو ع ررد ر ثعم ررة عم هررم لملررب ر ع رردا
رمضم سوة س ع
151

ثمم .

151

وسر ة اطالح ام رهم دعب

عم ر دك و رهر ر رع االوب سروة

دمم اووم والنرظ عورد ارأتورم لدترمب الم رمزي ضرال عمرم سر

عرض روا ته مالسهمب والتةم ب والداة عودمم دم

ررو

ر ،الوااردي تم رز رو

عرض االنداث المهمة و دتم ره مثرب

لررزوة انررد ،ولررزوة الطررمأف ،ن ررث تم ررزت دث ر ر ار عمررم ادمرره ا ر اسررنم

ررو دتم رره السرر ر

والم مزي ول ره مم دتب و الس رة الو و ة.
مؤلفات الواقدي:

عررد الواارردي نجررة ررو الترردو

مقررد دو

والترر،ل ف ررو العد ررد م ر نقرروب المعر ررة االسررالم ة.

ررو الس ر رة والم ررمزي واجررمد والترر،ر خ والةقرره والنررد ث  ،رردع ،ود ررةت مؤلةمترره ع ر

عمم ررة واسررعة واضررطالع د ررر ررو العمررو التررو دو

هررم .واررد نررددهم ا ر الوررد

ررو دتم رره

الةهرسررت ثممو ررة وع ررر دتم ررم ،ج ررمء الم هررم نرروب العه ررد االسررالمو ،مم ررم رردلب عم ررى ا

الوااردي لر در لرره اطررالع ررملعهود السررم قة لألسررال سرواء العر ررة او ل ررر العر ررة ،او لر مررم
اوه لر در ل هرت هرم ،دمرم عرب مر ا مره ا ر اسرنم الرذي دمورت لره معر رة واسرعة واطرالع

د ر تمر خ العرب واالم السم قة لألسال .
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واذا مم نمولوم تقس مؤلةمت الواادي ،وه مد تقس مهم الى الموضوعمت ابت ة:

الس ر والم مزي:

 -1دتمب الس رة.

 -2دتمب الم مزي.
 -3دتمب امر الن ة والة ب.
 -4دتمب اخ مر مدة.
 -5دتمب ازواج الو و دك.
 -6دتمب و مة الو و دك.

ا هذه المؤلةمت اد تودرج جم عهرم رو دترمب السر ر والم رمزي و ردو اوره درم عمرى

اجزاء متعددة ،و قدت عض االجزاء موهم و قى االخر موهم المعروف لد وم.
مدونات آل البيت:

رردو ا الواارردي دررم مهتمررم ملدتم ررة ع ر ان رواب اب ررت الو ررو منمررد دك وهررو

مس،لة ذات اهم ة خممة ،م س دب م دتب ع اب ال ت الو روي اسرتطمع ا
و اعطمأه نقه  ،مقرد درم االهتمرم ملنرد ث والتردو

نقر هد ره

عر ن رمة الرسروب دك واب ال رت

االطهمر عد تقر م الى ا والى رسوله ،جم ع العممرمء المسرمم

اهتمروا هرذا الجمورب ودت روا

ه واسهموا ،ودم الواادي مم دتب ودو واسه نمله نمب جم رع مر سر قه وعممرره ن رم

وتقر ررم وتعظ مررم الب ررت الو ررو منمررد دك ،وم ر العوامررب المسررمعدة لمواارردي ررو االهتمررم

مب ال رت الو روي هرو معممررته لالمرم الجم رب جعةرر المرمد دك وتعررف مر خرالب او

م خالب ااواله او دروسه عمى انواب ال ت الو وي وهذا د عه الى الدتم ة عروه

ردب ج رد

مقرد وسر ت ال رره العد ررد مر المقررمالت او مررم طمر ال ررو دد ررمل نوثكك واطمر عم هررم تسررم مت
دب واندة موهم تخص ندث مع
 -1دتمب مقتب النس

وسووردهم دمم سممهم ا

دك.

 -2دتمب مولد النس والنس

دعم همم السال ك.

 -3دتمب السق ةة و عةا و در المد

دك.
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 -4دتمب س رة ا و در وو مته دك.
 -5دتمب الجمب.
 -6دتمب الرده والدار.
 -7دتمب مة .

 -8دتمب الت،ر خ الد ر وض الند ث
 -9دتمب وضع عمر دك الدواو

دب مطوب تمر خ الخمةمء نتى عم 179هر.

واسممء الق مأب واوسم ه .

واررد وردت اطررع م ر دتررمب دمررة ك ررو رررح وهررح ال اللررة لألمررم عمررو ر ا ررو
152

طملر ررب دك.

دمر ررم وردت اطعر ررم م ر ر دتر ررمب دالر ررردة والر رردارك عور ررد االمر ررم ا ر ر نجر ررر

العسررقالوو ررو دتم رره االمررم ة ،ن ررث اورد رره النررد ث ع ر ارتررداد العرررب وظهررور االو ررمء
الدذا

153

.

عموم القران وعموم الحديث:

عد الواادي م اواأب الم ت م

رو التةسر ر وعمرو القر ار  .مقرد ذدرر ا لره تةسر ار

دممال و عمو الق ار  154دمم دم له مؤلةمت و الند ث الو وي وعمومه وهو دمالتو:
 -1دتمب تةس ر الق ار .
 -2دتمب الترل ب و عمو الق ار .
 -3دتمب ذدر الق ار .

 -4دتمب توح الق ار .

 -5دتمب لمط الند ث.
 -6دتمب السوة والجممعة وذ الهوى وتر الخوارج والةت .
التراجم والطبقات:

ذد ررر ا الواار رردي دتر ررب ررو عم ر ر الرجر ررمب الةقهر رمء والمنر رردث

والط قمت ولقد استةمد م هذه المؤلةمت تمم ذه ودمت ه ا
 -1دتمب تمر خ الةقهمء.
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 -2دتمب لمط الرجمب.

 -3دتمب مدعو ار ش واالوممر و القطمأع.
 -4دتمب الط قمت واختص هذا الدتمب و المندث

م اهب الدو ة وال مرة.

وت،تو اهم ة هذا الدتمب دالط قمتك مرم د رف مر عالارة النرد ث الو روي ملترمر خ

وو وأه هو اارد دترمب مروظ رو الط قرمت وعمرى مووالره الرف دتم ره منمرد ا ر سرعد ددترمب
الط قمتك المعروف  155واد اسمم دتمب الواادي دالط قمتك ع طر دتم ه 156
مؤلةمت و الةتوح والتنر ر م

واد ر التمل ف االسالمو العرم  ،مقرد سر

ه ررذا المجر ررمب ودتر ررب ع ر ر الةتر رروح االسر ررالم ة

االمدمو مت الد رة لمواادي وم هذه المؤلةمت.

الوااردي ل رره رو

ر رردب عممر ررو موهجر ررو مر رروظ ممر ررم ر رردب عمرررى

 -1دتمب ت ا ر ق م.
 -2دتمب ت العج .

 -3دتمب ت ممر واالسدودر ة.
 -4دتمب توح ال مدا واد نق وو ر م ا ب الددتور مالح الد
 -5دتمب توح ال م .

ررد

قرروب االسررتمذ الررددتور نس ر الند ر

ال ررم ك الررى الواارردي ،ولدورره ررو الواررت وةسرره .دررم

ضموه الدث ر م س ر الخمةمء ال ار د

عررض ال ررمنث

الموجد.

ررو وس ر ة دتررمب د ترروح

ض ر نقررمأ ال توجررد عوررد ل رره .واررد

درضو ا عوه اجمع ك157

 -6دتمب توح الع ار .

 -7دتمب نرب االوس والخزرج.
وله ضال عمم س

عرضه مؤلةمت و الةقه والعمو االوسمو ة .مقد دترب الوااردي رو الةقره

وجم ررع ا وا رره ودتررب ررو االدب ول رهررم م ر العمررو االوسررمو ة وم ر ا ررهر مررم دتررب ررو هررذا

المجمب.
 -1دت ررمب االخ ررتالف :ن ر ررث تو ررموب ر رره المس ررمأب الخال ر ررة م ررم ر ر

مدرس ررتو الدو رررة

والمد و ررة ررو ال ررةعة والم ررداة والعم ررري والرا ررو والود ع ررة وال ض ررمعة والمض ررمر ة

34

جملة كلوة العلوم اإلسالموة
العدد السادس

اجمللد الثالث

 4763هـ  5339 -م

وال مررب والسررراة والنرردود وال ررهمدات ودموررت هررذه المؤلةررمت عمررى وسر دتررب الةقرره
عود امنمب المذاهب االسالم ة.
 -2دتمب المومد .

 -3دتمب ضرب الدومو ر والدراه .
 -4دتمب االداب.

عمرى الررل مر ا معظر هررذه الدترب تعرد مةقرودة لر

دموت موجودة لدرم

الت،ر خ ررة التررو دو

ر موهرم سروى اسرممأهم ،ولررو

مالمدرم د ارسرتهم وتنق قهرم و ملترملو ارد تسرمط اضرواء عد ردة عمرى الةتررة
هررم الواارردي اخ ررمره ،ول ر مررموم دررممال معررم ى موهررم سرروى دالم ررمزيك

والذي جمءوم ع طر تمم ذه ودمت ه ا

سعد .المتو و 231هر.

ا الررذي ؤدررد ررم الواارردي الررف جم ررع هررذه المرردوومت مررم وقمرره عورره العد ررد م ر

العمممء والمندث

والمرؤرخ

الرذ

جرمؤا مر

عرده .مرو استعرضروم المدت رة الت،ر خ رة لوجردوم

هورم العد ررد مر االات مسررمت عورد العد ررد مرروه ترجررع ررو امرولهم الررى الواارردي .وعمررى سر ب

المثمب ال النمر:

 -1وقررب عو رره ا ر ات ررة المتررو و  276ه ر ر ررو دتم رره المع ررمرف العد ررد مر ر الوم رروص
المتعمقة ن مة المنم ة واومم ه وتوار خ و مته 158.
 -2وقررب عورره الط ررري المتررو و 311هر ر ررو دتم رره دالرسررب والممررو ك م ر دتم رره دالترر،ر خ
الد رك ومومم وروا مت نتى عم 179هر159.

 -3ااتر س الر الذري المتررو و 279ه ر ررو دتم رره اوسررمب اال رراف العد ررد مر الومرروص
التو ذدرهم الواادي و اسمم م دت ه.

 -4وق ررب ا ر ر ن ر ر ش المت ررو و  584ه ر ر عر ر الواا رردي عو رردمم دت ررب ال ررزوات .وموم ررم
عد دة ع دتمب الرده والدار161.
 -5وقررب عورره ا ر س ر د الوررمس المتررو و  597هر ر ررو دتم رره ع ررو االثررر عرردة ومرروص
موقولة ع دمت ه ا

 -6قرروب انررد ال ررمنث

سعد162.

المعممررر لقررد ادثررر ا ر الجرروزي مقوالترره م ر الواارردي عورردمم

دتب دتم ه دالموتظ و تمر خ الممو واالم ك نتى م ت د113ك ومرم موهرم د42ك
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ومررم مر ر عمررر الرس ررملة و د28ك وم ررم م ر العم ررر ال ار رردي و د38ك وم ررم مرر

العمر االموي و د5ك وموص م العمر الع مسو163.

وم ر ر هور ررم ور رررى ا الواار رردي در ررم موسر رروعة عمم ر ررة ور ررمدرة ار رردمت لممدت ر ررة العر ر ررة

االسالم ة العد د مر المؤلةرمت ال درر والترو عردت مر

رواد ر هرذه المدت رة ،والترو اسره عرد

والعممرمء المسرمم

نترى امر نت نر وموذجرم لمثقم رة

و الومءهم العد د مر ال رمنث

ذل

العر ررة االسررالم ة الةر رردة مر ووعهررم عمررى دم ررة المسررتو مت جررزي ا الزهررري وا ر اسررنم
والواارردي وا ر سررعد والر الذي والط ررري والمسررعودي وال عقررو و عمررى هررذا الجهررد المم ررز الررذي
نةظوا ه تمر خ االمة.
هىامش البحث:

 -1روزوث ررمب ،ارو ررز ،عمر ر الت رر،ر خ عو ررد المس ررمم  ،ترجم ررة ،د .م ررمل انم ررد العم ررو ،د/ط
د داد1963 :ك11.-9
الق مأ ررب العر ررة او داخ ررب الق م ررة اال  .وا ررد

 -2اال ررم  :ه ررو الن ررروب الت ررو دمو ررت تق ررع ر ر

تستمر لسووات عد دة ،ل ر اوهم تقع ب م متةراة ،لممز د اوظر ا ر االث رر ،ا رو النسر ،

ع ازلررد  ،الدممررب ررو الترر،ر خ ،د/ط د ررروت1965:ك  ،659-658/1اوظررر دررذل جررمد
المولى ،منمد انمد ،ا م العرب و الجمهم ة ،د/ط د روت1961:ك المقدمة11.-
 -3ال رردوري ،ع ررد العز ررز ،نررث ررو و رر،ة عم ر التررمر خ عوررد العرررب د/ط د ررروت1961:ك
21.-18

-4ممجد ،ع د الموع  ،مقدمة لدراسة الت،ر خ االسالمو ،ط 2دالقمهرة1964:ك 13.-12
-5الدوري ،ع د العز ز ،نث19،21.-18 ،
 -6وظر الدوري ،المدم وةسه.
 -7وظر الدوري ،المدم وةسه.
-8ا

سعد ،الط قمت ،77/321،7/5 ،ا

الود  ،الةهرست.

 -9وظ ررر ا ر ر خرداذ رره ،ا ررو رررج االم ررةهموو ،االل ررموو ط ق ررة ر روال  .188/7 ،ا ررمب ا ر ر
الدم ررو :سررمأب ر خررمثر هررو اوب م ر لوررى ملعر ررة ال و رمء الثق ررب وقررال ع ر هررور تس،
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قرروب االسررتمذ نس ر ومررمر و رده عمررى هررذا القرروب قرروب :ال

اسرتط ع موا قره االسرتمذ وسرف هررور تس عمرى أر ره هرذا ررو سرمأب خرمثر ،هرو لر س اوب
م لوى القممأد العر رة ،واومرم هرو اوب مر ا تدرر ووعرم خممرم مر ال ورمء رو النجرمز

وا دموررت الروا ررمت تختمررف عر ذل ر الورروع ،وادتةررى خرروف التطو ررب ،ات ررمس ،ذد رره ا ررو
الةرررح ررو االلررموو .188/7 ،ررو نر

ذدررر ا ر الدم ررو وا ررو لسررم ول رهمررم :هررو اوب

م ر عمررب العمررود ملمد وررة ولوررى رره ،وهررو اوب مرروت لوررى رره ررو االسررال ررو ال وررمء

العر و المتق الموعة ،وظر هور تس.112-111 ،

 -11وظر نوب ذل ا
-11ا

سعد ،الط قمت.

سعد ،الط قمت ،تنق  ،ز مد منمد مومور ،ط1425،هر61./1،

 -12وظر ا

 -13وظر ا

سعد ،الط قمت364./7 ،
ات ة ،ا و منمد ع دا

مسم  ،المعمرف ،تنق  ،د .ثرروت عدم رة ،ط2

دممر1969:ك518.

 -14وظررر الند ر  ،نس ر عمررو ،الواارردي وموهجرره ررو الس ر ر والترر،ر خ ،د نررث مو ررور ررو
مجمة دراسمت اسالم ة ،ت الندمة ،داد211 ،ك 45.-37 ،6
-15وظررت ررو ا ر اسررنم  ،السر ر والم ررمزي ،الواارردي ،الم ررمزي ،وا ر سررعد ،الط قررمت ولر
تقر ع وو ممذدره االستمذ ال منث.
-16الخط ب ال دادي ،تمر خ داد. 4/3 ،
 -17وظر هور تس ،الم مزي113.-112 ،

 -18وظر نوب ذل المسعودي ،مروج الذهب ومعمد الجوهر34./3
 -19وظر ا

سعد ،الط قمت78.-77/7،

-21ا

سعد ،المدم وةسه.

-21ا

سعد ،المدم وةسه.

 -22وظر ا

سعد ،الط قمت315./5 ،

 -23وظر ا

سعد ،المدم وةسه.

 -24وظر ا

سعد ،المدم وةسه.
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 -25وظر ا

سعد ،المدم وةسه.

-26النرااة :المردب او السة وة الم رة.
-27لممز د وظر هور تس ،الم مزي111.-119 ،
 -28وظر هور تش ،المدم وةسه.
-29هور تش ،المدم وةسه.
 -31وظر ا

سعد ،الط قمت78177./71 ،

 -31وظر ا

سعد ،المدم وةسه.

-32ا
-33ا

و مت االع م .

خمدم

ات ة ،المعمرف518. ،

-34النموي ،ماوت معج ال مدا 577. ،
-35النموي ،موهح الواادي38. ،

-36االر مو ،خالمة الذهب الم سو .
-37ا

س د الومس ع و االثر18./1.

-38المةدي ،الوا و ملو مت.
-39نوب ذل
-41ا

-41ا

وظر ا

الود  ،الةهرست141.،

الود  ،الةهرست142.-141 ،

ه م ا و منمد ع دا  ،س رة الو و ،ت  ،منمرد منرو الرد  ،د/ط د رروت :د/تك

1963./4

 -42وظر ا

سعد ،الط قمت78.-77/7،

-43الذه و ،تذدرة النةمظ349.-348/1،
-44ا و الةداء عممد الد
-45ا

اسممع ب ،المختمر و اخ مر ال ر دط عة روتك 28./2

العممد ا و الةالح ع دالنو ذرات الذه و دط عة روتك28./21

-46الخط ب ال دادي تمر خ داد5./3،
 -47ر ررماوت ،ا ر ررو ع ر رردا النمر رروي معج ر ر االد مء ،عوم ر ررة د.سر ررمرجم وث،ط ، 2روت ر ررد /ت
55./7
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-48الخط ب،تمر خ داد3./3،
-49ا

س د الومس ،ا و الةت ،ع و االثر،ت ،لجوة التراث العر و،ط18./1981،1 ،2

-51ا ر االث ررر عررز الررد

ا ررو النس ر  ،الدممررب ررو التررمر خ د ررروت1965،ك  ،385/6ا ررو

الةدا  ،المختمر. 58/2 ،

-51المةدي ،الوا و ملو مت238/4 ،
ا

مع

التمر خ532/2 ،

-52الخط ب ،ال دادي ،تمر خ داد ،14/3 ،ا
-53الند  ،موهح الواادي39 ،

س د الومس ،ع و االثر . 21/1،

-54الذه و ،م از االعتداب. 665/3،
-55ا

س د الومس،ع و االثر. 1/1 ،

-57ا

نجر،الدم وةسه.

-59ا

س د الومس ،المدم وةسه.

 -56وظر ا
-58ا

نجر ،تهذ ب التهذ ب. 366-365/9 ،

س د الومس ،ع و االثر21.-21/1 ،

 -61وظر ا

سعد ،الط قمت. 77/7 ،

-61الز ر ر ر ر ررري ،ا ر ر ر ر ررو ع ر ر ر ر رردا  ،الممر ر ر ر ررعب وسر ر ر ر ررب ار ش،تنق ر ر ر ر ر أ.ل ةر ر ر ر ررو رو وسر ر ر ر ررمب
دالقمهرة1958،ك.257

 -62وظر نوب ذل الذه و ،س ر525.-522/4 ،
-63العمررو ،مررمل انمررد ،منمضررات ررو تررمر خ العرررب ،ط1دمومررب1981:ك 249-248
.

 -64ن ر رروب ذلر ر ر

وظ ر ررر ه ر ررمدي ،ر ر ررمض هم ر ر ر  ،م ر رروهح ا ر ر ر اس ر ررنم

ط1دمومب2114:ك . 31-25

 -65وظر الى اي ط عة لس رة ا
-66همدي ،موهح ا

ه م دالمقدمةك.

اسنم 31.-28،

-67همدي،المدم وةسه.
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-68همدي موهح ا

اسنم 31.-28،

-69ا

نجر ،التهذ ب421./11 ،

-71ا

نجر المدم وةسه.

-71ا

نجر المدم وةسه.

-72وقال ع هور تس99.-98 ،
 -73وظر هور تس99.-98 ،
-74ا

نجر ،التهذ ب411./1 ،

-75ا

نجر المدم وةسه.

-76ا

نجر ،التهذ ب412.-411/1 ،

 -77وظر ال خمري ،تمر خ199. ،
 -78وظر ر ر ررر الم ر ر ر ررمزي،384،414، 19،149،152،154،199،334،346 ،412 ،2/1
731،761،786،885،922./571،633،3/2

 -79وظر الذه و ،س ر اعال 472.-471/5،
 -81وظر العمو ،منمضرات.
 -81التهذ ب245./11،
 -82وظر نوب ذل ا

نجر ،التهذ ب246.-245/11،

 -83وظر دتم و الم مزي لمواادي ،الط قمت ال

سعد.

-84الذه و ،س ر اعال 239./5 ،
-85الذه و ،المدم وةسه.

-86الذه و ،س ر اعال 242.-241/5 ،
 -87وظر الس ر والم مزي ال

اسنم والم رمزي لموااردي سروف وجرد هورم ت رم ه وتتطرم

د ر.
-88هور تس ،الم مزي ،موضوع الواادي ودمت ه ا
 -89وظر الواادي ،الم مزيدالمقدمة31/ك.
-91الواادي ،المدم وةسه.
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اسنم  ،الهوامش.

 -92وظر الذه و ،المدم وةسه.
 -93وظر ا

نجر ،التذدره425./2 ،

 -94وظر هور تس ،الم مزي128.،
 -95وظر هو تس ،المدم وةسه.

-96نممدة مممدر الس ر الو و ة.
-97مستو،مومهح الت،ل ف317.،
-98مستو،مومهح الت،ل ف281.،
-99مستو ،المدم وةسه.
 -111وظر مستو  ،مومهح ،المدم وةسه.
 -111وظر مستو  ،مومهح ،المدم وةسه.
-112مستو،مومهح التمل ف 387.

 -113وظر الند  ،موهح الواادي45.،
-114مستو،مومهح التمل ف 288. ،
 -115وظر هور تس  ،الم مزي ابولى 121.-119 ،
 -116وظر هور تس ،الم مزي االولى123.-121،
 -117وظر مستو،مومهح التمل ف 289.-288
-118مستو ،المدم وةسه.

-119لممز د وظر الواادي ،الم مزي جم ع االجزاء.
-111الخط ب ال دادي ،تمر خ داد7.-6/3 ،
-111الخط ب،المدم وةسه.
-112الخط ب ،المدم وةسه.

-113مستو،مومهح التمل ف 291.
 -114وظر الواادي ،الم مزي27./1 ،
 -115وظر الواادي ،الم مزي11./1 ،
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 -116وظر الواادي ،الم مزي247./1،
 -117وظر الواادي ،الم مزي346./1،
 -118وظر الواادي ،الم مزي354،363./1 ،
 -119وظر الواادي ،الم مزي346./1 ،
 -121وظر الواادي،الم مزي41./1 ،
 -121وظر الواادي ،الم مزي38./1،
 -122وظر الواادي،الم مزي384./1،
 -123وظر الواادي ،الم مزي212./1،

 -124وظر الواادي ،الم مزي415./1 ،
 -125وظر همدي ،موهح ا

اسنم 55.-54 ،

 -126وظر الواادي ،الم مزي ،الةهرست1312.-1311/3 ،
 -127وظر هور تس ،الم مزي122.،
 -128وظر ا

ه م  ،الس رة الو و ة االجزاء االر ع.

 -129وظر الواادي ،الم مزي1161/495،3 ،494/319،381،2/1 ،
-131مستو ،مومهح التمل ف291. ،
 -132وظر نممدة ،مممدر96.-95 ،

-133لممز د وظر الواادي ،الم مزي547.-546/2 ،
-134تذدرة النةمظ348./1 ،

-135ال دا ة والوهم ة324./2 ،
-136نوب ذل

وظر الذه و ،م از االعتداب362./3 ،

-137هور تس ،الم مزي121. ،
-138هور تس ،الم مزي123. ،

 -139وظر هو تس  ،الم مزي . 125-121 ،
 -141نث و و ،ة عم التمر خ31. ،
 -141وظر الم مزي193./1 ،
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 -142وظر الم مزي193./1 ،
 -143وظر الواادي ،الم مزي ،المقدمة.
 -144وظر الواادي ،الم مزي196./1 ،
-145مستو ،مومهح التمل ف291. ،
 -146وظر الم مزي ،المقدمة32. ،

 -147وظر الواادي ،الم مزي ،المقدمة35.-33 ،
-148الواادي ،الم مزي551./2 ،
-149الواادي ،الم مزي722./2 ،
-151الواادي ،الم مزي726./2 ،
-151الواادي ،الم مزي752./2 ،

 -152وظر الند  ،موهح الواادي41. ،
 -153وظر ا

خمدم  ،و مت348./4 ،

 -155وظر ا

سعد ،منمد ،الط قمت الد رى ،ط1د روت1968 ،ك ع رة اجزاء.

-154المدر ،ال عة و تو االسال  25 ،وقال ع الند  ،موهح الواادي.
-156الدوري ،و ،ة عم التمر خ33.-32 ،
 -157وظر الند  ،موهح الواادي43.-42 ،
 -158وظر ا

ات ة ،المعمرف258،313،314،341. ،

 -159وظر الط ري ،تمر خ الرسب والعموب431./3 ،248/2 ،
 -161وظر ال الذري ،االوسمب17.-16/5 ،
 -161وظر الند  ،موهح الواادي43.،
 -162وظر ا

سع د الومس ،ع و االثر7./1،

 -163وظر الند  ،موهح الواادي.45-43 ،
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