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 أمهية دراسة السرية النبوية ومعرفتها 
فإذا كان العظماء والقادة   . لدراسة السرية النبوية أمهية عظيمة يف مسرية احلياة البشرية

ً                                                                       دائم ا حيرصون على كتابة مذكراهتم وسريهم الذاتية حىت يتلمس الناس يف تلك السرية        
 هي أوىل السري   كذلك فإن سرية النيب حممد   مواطن االقتداء واالستفادة، إذا كان األمر  

 : بالدراسة، وتكمن أمهية دراسة السرية النبوية يف النقاط األساسية اآلتية 
 التثبت والتوثق من سرية الرسول 

       ً               تعد رمس ا لطريقه اليت   ألن سريته  التثبت والتوثق من سرية الرسول -1
ان ال بد من توثيق وإثبات كل ما ينسب إىل سلكها، وقد أمرنا اهللا تعاىل باتباع هديه، فك

لذلك امتأل القرآن الكرمي بذكر سري      .  ألن ذلك أصل من أصول الدين    سرية النيب 
األنبياء السابقني، وقد ذكر اهللا تعاىل احلكمة من ذلك يف كثري من اآليات من ذلك قوله         

yξ {{{: تعاىل ä.uρ Èà)¯Ρ y7 ø‹n= tã ôÏΒ Ï!$ t6 /Ρr& È≅ ß™ ”9$# $ tΒ àMÎm7sVçΡ Ïµ Î/ x8yŠ# xσèù 4 x8u!% y ùρ ’ Îû Íν É‹≈ yδ ‘,ys ø9$# 

×π sàÏã öθ tΒ uρ 3“ tø.ÏŒuρ tÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊄⊃∪{{{ )1(      بعد أن ذكر اهللا تعاىل تسعة عشر رسول ا يف آيات               ً                                 

y7 {{{:  باالقتداء هبديهم فقالورة األنعام، أمر الرسول    سمتتالية يف  Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# 

“ y‰ yδ ª! $# ( ãΝ ßγ1 y‰ ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰ tF ø% $# 3{{{ )2(  

                                                 
 . 120: سورة هود آية ) 1(
 . 90: سورة األنعام آية) 2(
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 معرفة تفاصيل سرية الرسول 
 ميكن االقتداء به يف مجيع شئون احلياة، حيث   حىت معرفة تفاصيل سريته -2

               ً     ً                                                         كانت سريته تطبيق ا عملي ا ألحكام اإلسالم وشريعته، حىت ال يظن ظان أن هذه األحكام       
%ô‰s)©9 tβ {{{: غري قابلة للتطبيق، وقد قال اهللا تعاىل x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym yϑ Ïj9 tβ% x. 

(#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅz Fψ$#{{{ )1( }}}  وملا سئلت عائشة رضى اهللا عنها عن خلق الرسول  

 . )2( }}}قرآن كان خلقه ال: قالت

  دعم صدق نبوة حممد 
 إن تقدمي السرية النبوية املوثقة بأسانيدها املتصلة إىل مصادرها األصلية املتضافرة،       -3

 جبميع تفاصيلها سواء كان يف شئونه اخلاصة أو العامة،      واليت تبني كل ما يتعلق حبياته 
 اليت صاحبت تلك  مهما بلغت تلك التفاصيل من خصوصية، وسرد احلوادث التارخيية    

احلقبة مع وجود اآلثار املادية اليت تؤكد البحوث العلمية صحتها ومطابقتها للمذكور يف       
 ألنه مهما بلغ املرء من عظمة، فإن        احلوادث التارخيية كل ذلك يدعم صدق نبوة حممد     

من العسري أن تتوافر له الظروف اليت متكن من متابعة مجيع مسرية حياته حىت من قبل  
الدته إىل وفاته، فإذا مت ذلك لشخص، وتضافرت املصادر املتعددة على رصد وتسجيل   و

مسرية حياته، دون أن ختتلف تلك املصادر على شيء ذي بال، إال يف أمور يسرية حتتمل         
                                       ً      ً                                   التأويل بيسر، دل ذلك على أن هذا ليس أمر ا طبيعي ا بل هو أمر خارق للمعتاد مما يؤكد  

 .  لنبوته                 ً  رعاية اهللا له تصديق ا 
 معرفة عظمة اإلسالم وقوته 

 معرفة عظمة اإلسالم وقوته، عندما ندرك أن هذا الدين قد أرسى قواعده -4
وأحكامه، وقلب موازين القوى السياسية واالجتماعية والثقافية ألجزاء كبرية من 

                                                 
 . 21: سورة األحزاب آية ) 1(
 الدارمي الصالة ، )6/216(أمحد ، )1342(أبو داود الصالة ، )1601(النسائي قيام الليل وتطوع النهار   ) 2(
)1475 .( 
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ً       ً     ً                 ً                الكرة األرضية، مث قدم منوذج ا حضاري ا قوي ا ظل عطاؤه مستمر ا حىت يومنا هذا،                         
ظهر لنا هذه العظمة جلية إن علمنا أن هذا البناء الضخم قد مت تشييده يف فترة وت

 .  بعد الرسالة اليت مل جتاوز ثالثا وعشرين سنة فقطوجيزة هي مدة حياته 
 أهم مزايا السرية النبوية 

 أوال التوثيق املعتمد على الرواية املسندة املتصلة
 فترات حياته مث التابعني الذين  لرسول   عن طريق الثقات األثبات الذين شاركوا ا 

 وشاركوا يف   فالصحابة عاشوا مع النيب   . عاصروا الصحابة ومسعوا منهم ومحلوا عنهم  
 فعاشوا مع صياغة سريته مث امتدت حياة الكثريين منهم لفترة طويلة بعد وفاة النيب   

ة إىل سنة مائة أو بعدها  التابعني فترة طويلة، فلو علمنا أن من الصحابة من امتدت به احليا   
99هـ وحممود بن الربيع 101بقليل من اهلجرة فقد توىف أبو الطفيل عامر بن واثلة عام 

وقد  . هـ رضى اهللا عنهم93هـ وأنس بن مالك 96هـ وعبد اهللا بن بسر املازين 
ـ إذا      )101(نة                     ً                                                                            أن تدوين السنة رمسي ا قد بدأ يف عهد عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا وكانت وفاته س                       علمنا  ه

علمنا ذلك كله ثبت لنا أن تتابع التلقي للسنة والسرية مل ينقطع قط، ومل تكن هناك فترة فاصلة بني التدوين                              
 .  مث الصحابة مث التابعني      والتلقي عن الرسول       

  :ثانيا التدوين املبكر للسرية النبوية
ت مبكر يف حياة                                      ً                فقد بدأ تدوين السنة والسرية النبوية جنب ا إىل جنب منذ وق

  وذلك بكتابة األحاديث اليت تتعلق باحلوادث اليت وقعت يف زمنه الرسول 
 وبداية نزول الوحي عليه وما لقيه مبكة قبل اهلجرة مث هجرته إىل املدينة،      مثل بعثته 

 وغزواته وأسفاره وغري ذلك من   وهجرة بعض أصحابه إىل احلبشة قبل ذلك، وزجياته    
فكل هذه األمور مثبتة يف السنة    . علق بشخصه وسلوكه يف حياته كلها  األمور اليت تت

 . وكتبها

 حيث كان   أما التدوين الشامل للسرية فقد بدأ منذ عهد معاوية بن أيب سفيان     
 ومغازيه   يدرس تالميذه نسب النيب هـ ) 68(عبد اهللا بن عباس املتوىف سنة 
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 بن عمرو بن العاص رضى اهللا عنهما   وكان تالميذه يدونون ذلك، وكذلك فعل عبد اهللا    
هـ حيث كان ) 74( املتوىف سنة هـ ومثلهما الرباء بن عازب  ) 63(املتوىف سنة 

 . ميلي تالميذه مغازي رسول اهللا 

 بدأ التأليف يف السرية    -الذين عاصروا الصحابة وأخذوا عنهم    -ويف عصر التابعني 
هـ وهو ابن الصحايب اجلليل ) 93(توىف سنة فقد ألف كتاب عروة بن الزبري بن العوام امل

 ) مغازي رسول اهللا ( ألف كتاب -الزبري بن العوام 

هـ    ) 105(وكان أهم تأليف للتابعني هو كتاب أبان بن عثمان بن عفان املتوىف سنة
هـ مث  ) 83( وقد أمت كتابه يف السرية واملغازي قبل سنة  وهو ابن خليفة رسول اهللا 

يف مدينة  ) املغازي(هـ وتوجد قطعة من كتابه  ) 110(به املتوىف سنة كتاب وهب بن من
ً           هـ وتوجد أيض ا نسخة    ) 141(وكذلك موسى بن عقبة املتوىف سنة . بأملانيا ) هيد لربغ(            

                ً                            بأملانيا وهؤالء مجيع ا عاصروا الصحابة وأخذوا    ) مكتبة برلني(يف ) املغازي (من كتابه 
 . عنهم

 )151(سنة  حملمد بن إسحاق املتوىف  ) السري واملغازي  (:وأمشل كتابني يف السرية مها
ـ، هـ وكال املؤلفني قد عاصر   ) 213(البن هشام املتوىف سنة ) السرية النبوية ( و ه

 . التابعني وأخذ عنهم 
 ثالثا الشمول والوضوح 

 بصورة شاملة وواضحة يف مجيع مراحلها منذ زواج أبيه فقد ثبتت تفاصيل سريته 
 بكل ما مر به قبل ذلك، مث     مث إىل بعثته آمنة بنت وهب إىل والدته عبد اهللا بأمه 

 يستطيع ذلك  فكل من أراد أن يعرف تفاصيل حياته  من نشر دعوته إىل وفاته  
بيسر ومن مصادر متعددة ثابتة النسبة إىل مؤلفيها، موثوقة البيانات التارخيية بصورة علمية،   

هو الوحيد الذي ولد يف ضوء        (-الغربيني كما قال أحد الناقدين  - فالرسول 
 فقد تضمنت كتب السنة والسرية النبوية إضافة إىل القرآن الكرمي، تضمنت      -)الشمس

 العامة واخلاصة، فنحن اآلن نعرف بدقة تامة مجيع صفاته اخللقية       كل تفاصيل حياته 
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خره، وشكل  لون بشرته وشكل أنفه ومن: واخللقية والسلوكية، فنعرف على سبيل املثال 
فمه وأسنانه، ولون شعره وطوله وهيئة مشيته وجلسته، وكيفية كالمه وضحكه، وأحب      

بل أبعد  ! الطعام إليه، وكيفية أكله وشربه بل حىت عالقاته الزوجية وسلوكه مع أزواجه     
 الصفات  من ذلك إن آثار بيته وبقاياه، وقربه الذي دفن فيه موجود حىت الساعة، وباإلمكان التأكد من كل   

 من احلفظ والصون ما مل يتهيأ لبشر من قبله ولن     فقد توفر لسريته . املنسوبة إليه بالوسائل العلمية احلديثة 
وهذه املزايا الثالث جتعلنا على يقني تام بصحة هذه السرية وأهنا سرية      . يتوفر لكائن من كان من بعده   
 الذي  ا على أساس علمي منهجي بأنه رسول اهللا            ً     ً  ونوقن يقين ا مبني نيب خامت هو حممد بن عبد اهللا 
 . أرسله اهللا تعاىل إىل الناس كافة

 مصادر السرية النبوية 
تعد ميزة التوثيق صفة أساسية يف كل التراث اإلسالمي، وهذه خصيصة خص هبا اهللا  
                                                                        ً    تعاىل الرسالة اخلامتة وذلك من متام حكمته، ذلك أن الدين اخلامت جيب أن يكون حمظوظ ا   
:    ً                                                                   مصون ا حىت تتعاقب عليه مجيع أجيال البشرية إىل قيام الساعة، لذا قال اهللا تعاىل

}}} $ ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ï e%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m: ∩∪{{{ )1( وهو - ومن متام حفظ الذكر 

 سرية من جاء به، لذا قدر اهللا تعاىل أن حتفظ سرية       حفظ-سنة                ً    شريعة اإلسالم كتاب ا و
 :  يف مصادر موثوقة متعددة، وأهم هذه املصادر ثالثة وهي  رسوله 

 القرآن الكرمي 
 فقد ذكر اهللا تعاىل  فقد جاء يف القرآن الكرمي كثري من سريته     :  القرآن الكرمي  -1

$ †öΝs9r& x8ô‰Égs {{{:  منذ صغره يف قوله تعاىل   حال النيب   VϑŠ ÏKtƒ 3“ uρ$ t↔ sù ∩∉∪ x8y‰y ùρ uρ ~ω !$ |Ê 3“ y‰yγ sù 

∩∠∪ x8y‰y ùρ uρ Wξ Í←!% tæ 4 o_ øîr'sù ∩∇∪{{{ )2(        وذكر حاله بعد بدء نزول الوحي عليه حني خاف 

$ {{{: ، فأنزل اهللا تعاىل}}}ملوين دثروينز{{{: وذهب إىل زوجه خدجية يقول هلا   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

                                                 
 . 9: سورة احلجر آية) 1(
 . 8 - 6: سورة الضحى آية) 2(
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ã≅ Ï iΒ ¨“ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ ÉΟ è% Ÿ≅ ø‹ ©9 $# ω Î) Wξ‹ Î= s% ∩⊄∪ ÿ… çµ x óÁ Ï oΡ Íρ r& óÈ à)Ρ $# çµ ÷Ζ ÏΒ ¸ξ‹ Î= s% ∩⊂∪ ÷ρ r& ÷Š Î— Ïµ ø‹ n= tã È≅ Ï o? u‘ uρ 

tβ# u ö à) ø9 $# ¸ξ‹ Ï? ö s? ∩⊆∪ $ ¯Ρ Î) ’ Å+ ù= ãΖ y™ š ø‹ n= tã Zω öθ s% ¸ξ‹ É) rO ∩∈∪{{{ )1(كما أنزل عليه  :}}} $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

ã Ï oO £‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊄∪ y7−/u‘ uρ ÷Éi9 s3sù ∩⊂∪{{{ )2(    وذكر قصة زواجه من زينب بنت جحش 

$ {{{:  فقال تعاىل  بعد طالقها من زوجها زيد بن حارثة             tΒ uρ tβ% x. 9 ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ 

# sŒ Î)  |Ó s% ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ # · øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ø: $# ô ÏΒ öΝ Ïδ Ì øΒ r& 3  tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s) sù 

¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $ YΖ Î7 •Β ∩⊂∉∪ øŒ Î) uρ ãΑθ à) s? ü“ Ï% ©# Ï9 zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# Ïµ ø‹ n= tã |M ôϑ yè ÷Ρ r& uρ Ïµ ø‹ n= tã ô7 Å¡ øΒ r& y7 ø‹ n= tã y7 y_ ÷ρ y— 

È, ¨? $# uρ ©! $# ’ Å∀ øƒ éB uρ ’ Îû š Å¡ ø tΡ $ tΒ ª! $# Ïµƒ Ï‰ ö7 ãΒ  y´ øƒ rB uρ }¨$ ¨Ζ9 $# ª! $# uρ ‘, ym r& β r& çµ9 t± øƒ rB ( $ £ϑ n= sù 4 |Ó s% 

Ó‰ ÷ƒ y— $ pκ ÷] Ï iΒ # \ sÛ uρ $ yγ s3≈ oΨ ô_ ¨ρ y— ö’ s5 Ï9 Ÿω tβθ ä3 tƒ ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# Ól t ym þ’ Îû Æl≡ uρ ø— r& öΝ Îγ Í← !$ u‹ Ïã ÷Š r& # sŒ Î) (# öθ ŸÒ s% 

£ åκ ÷] ÏΒ # \ sÛ uρ 4 šχ% x. uρ ã øΒ r& «! $# Zωθ ãè ø tΒ ∩⊂∠∪ $ ¨Β tβ% x. ’ n? tã Ä c É< ¨Ψ9 $# ô ÏΒ 8l t ym $ yϑŠ Ïù uÚ t sù ª! $# … çµ s9 ( sπ ¨Ζ ß™ 

«! $# ’ Îû t Ï% ©! $# (# öθ n= yz  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 tβ% x. uρ ã øΒ r& «! $# # Y‘ y‰ s% # ·‘ρ ß‰ ø) ¨Β ∩⊂∇∪{{{ )3(         وقد اشتملت هذه 

 مع أزواجه وأصحابه         فاصيل سرية النيب    على كثري من ت  - سورة األحزاب     -السورة    
 . كما تضمنت تفاصيل كثرية عن غزوة األحزاب        

اآليات النازلة عقب سؤال الصحابة أو غريهم عن           : ومما تضمنه القرآن من السرية        
 عن الروح فأنزل اهللا          أمر من األمور، كما حدث حني سألت اليهود رسول اهللا                     

 {{{: تعاىل tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”9 $# ( È≅ è% ßyρ ”9 $# ô ÏΒ Ì øΒ r& ’ Î n1 u‘ !$ tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z Ï iΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ω Î) 

WξŠ Î= s% ∩∇∈∪{{{ )4(                           ومن أخص ما تضمنه القرآن من السرية حادثة اإلفك املفترى على

        ّ                                                      عنها فف صل تلك احلادثة يف أكثر من عشر آيات من سورة              عائشة رضى اهللا  زوجه   
  )26 إىل  11من  ( النور يف اآليات   

                                                 
 . 5 - 1: سورة املزمل آية ) 1(
 . 3 - 1: آية سورة املدثر  ) 2(
 . 38 - 36: سورة األحزاب آية ) 3(
 . 85: سورة اإلسراء آية) 4(
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 السنة النبوية 
وقد سبق أن بينا أن السنة النبوية قد حوت جل تفاصيل السرية                    : السنة النبوية   -2

وقد    .  عن نفسه أو ما رواه عنه أصحابه رضوان اهللا عليهم أمجعني                      مما رواه النيب       
 ما يتعلق بثبوت هذا املصدر، واملنهج العلمي الدقيق الذي وضعه العلماء لدراسة                               ذكرنا

 . السنة ومصادرها   
 الكتب املؤلفة يف السرية 

وقد تتبعنا تسلسل التدوين هلذه الكتب، وذكرنا بأنه                 : الكتب املؤلفة يف السرية        -3
       ً          ان حتديد ا بدأ     بدأ منذ عهد الصحابة رضوان اهللا عليهم، ويف عهد معاوية بن أيب سفي                

التأليف الفعلي واستمر حىت عصر التابعني ومن بعدهم وميكن مراجعة الفقرة املتعلقة                          
 . مبميزات السرية النبوية للوقوف على تفاصيل ذلك              
  نسب النيب 

 اجلذور األوىل للنسب الفاضل
ون عليهم     ليكون النيب اخلامت الذي بشر به األنبياء السابق                     ً  لقد اختار اهللا تعاىل حممد ا 

 ذا نسب شريف يف قومه، إذ إنه كان من أعرق قبيلة        فقد كان رسول اهللا   . السالم
 عربية وهي قريش ومن أشرف بيت يف تلك القبيلة، وهو بيت بين هاشم، كما قال 

 كنانة من بين آدم، واصطفى قريًشا من كنانة، واصطفى بين هاشم من     إن اهللا اصطفى  {{{

 وكان هلذا االصطفاء أمهية، إذ    )1( }}}قريش، واصطفاين من بين هاشم، فأنا خيار من خيار 

 لذا حفظت    واملتمثل يف هاشم اجلد األعلى للنيب كانت األنظار حتيط ببيت النيب 
أن انتقلت الزعامة إىل هاشم حيث توىل سقاية     سرية ذلك البيت وأحداثه التارخيية منذ  
 . احلاج ورفادهتم، فأصبح قبلة وفخر قريش

بعد وفاة هاشم تتبع الناس بأبصارهم ووالئهم انتقال الزعامة إىل أخيه املطلب، الذي    

                                                 
 ). 4/107(أمحد ، )3606(الترمذي املناقب  ، )2276(مسلم الفضائل  ) 1(
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ً                كان رجل ا عظيم ا مطاع ا ذا فضل يف قومه       ً وكان ألخيه هاشم زوجة باملدينة من بين    .        ً     
م طفل وضعته بعد موته ومسته عبد املطلب، فلما شب الطفل ذهب النجار، وهلا من هاش

مث إن املطلب مات بردمان   . إليه عمه املطلب فأخذه من يثرب إىل مكة حيث ترىب هبا
بأرض اليمن، فوىل الزعامة بعده ابن أخيه عبد املطلب، فأقام لقومه ما كان يقيمه آباؤه   

             ً                            رف يف قومه شرف ا مل يبلغه أحد من آبائه،     من السقاية والرفادة ووالية شئون الناس، فش 
                                       ً                                            وكان أعظم ما حدث له أنه رأى يف املنام آمر ا يأمره حبفر بئر زمزم، وتكررت له هذه         
الرؤيا ثالث ليال، فعرف أن األمر حق، ففعل كما أمر، إذ حفر بئر زمزم اليت ال يزال    

 . ماؤها ينضح حىت اليوم

نني، منهم عبد اهللا، وهو أحب أبنائه إليه،    مث إن عبد املطلب ولد له عشرة من الب  
وكان لعبد اهللا هذا واقعة مهمة مع أبيه جذبت أنظار قريش إليه، ذلك أن عبد املطلب            
                               ً                     ً                              كان نذر أن يذبح أحد أبنائه قربان ا هللا تعاىل إن رزقه عشر ا من البنني، فلما بلغوا عشرا   

 عليه مرة أخرى، فذهب به إىل   أقرع بينهم، فوقع السهم على عبد اهللا، فأعاد ذلك فخرج 
                ً                                                              الكعبة ليذحبه وفاء  نذره، فمنعته قريش من ذلك ملا كان هلا من حب لعبد اهللا، مث إن عبد  
ً                                               املطلب جلأ إىل عرافة لترى له خمرج ا من نذره، فأخربته أن يقرع مرة أخرى فإذا خرج                                

لسهم على عبد  السهم على عبد اهللا جعل حمله عشرة من اإلبل، مث يعيد ذلك كلما خرج ا        
اهللا، ومل خيرج السهم على اإلبل حىت بلغت املائة عندئذ خرج عليها، فنحرها عبد املطلب  

 .   ً                             مجيع ا فداء البنه، ففرحت قريش بذلك

                          ً                                            وقد كانت هذه الواقعة تقدير ا من اهللا تعاىل، إذ إن عبد اهللا هذا هو والد النيب 
ذلك إىل قصة     يشري ب}}}أنا ابن الذبيحني{{{:  لذلك بقوله وقد أشار حممد 

جده إبراهيم اخلليل عليه السالم حيث أمره اهللا تعاىل بذبح ابنه يف رؤيا رآها، وقصة جده      
 . عبد املطلب هذه مع أبيه عبد اهللا 

 جعلت أحداثها حتظى باالهتمام  هبذه النبذة اليسرية يتبني أن مكانة أسرة النيب 
ة تامة، حىت زواج عبد اهللا من آمنة بنت وهب واملتابعة، مما جعل أهم تفاصيلها معلومة بدق



  السرية النبوية

 10

بن عبد مناف ابن زهرة بن كالب، ووفاة عبد اهللا بعد هذا الزواج الذي خلف لعبد اهللا     
ابنه الوحيد من آمنة والذي ولد بعد وفاته بقليل وكان هذا املولود هو حممد بن عبد اهللا      

 . بن عبد املطلب، رسول اهللا 
  نسب النيب 

 العرب باالهتمام باألنساب ومعرفتها متصلة متسلسلة بدقة تامة، لذا لقد اشتهرت
               ً                                                             حفظ التاريخ كثري ا من التراث النسيب يف مؤلفات كثرية تذكر أنساب القبائل وفروعها،  

 بال  إذ اتفقت مجيع املصادر على سلسلة نسببه ومما حفظته املصادر، نسب النيب 
حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هشام بن :  هوخالف يذكر رواية وكتابة، فنسبه  

 وهو امللقب  -عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر     
 ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس    -بقريش، وإليه تنسب القبيلة   

 . بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان
 الطفولة والصبـا 

 املراجع التارخيية املروية بأسانيد متصلة إىل مجيع املصادر الثابتة منذ عهد      لقد سجلت
 وما مر هبا من أحداث خالل    تفاصيل نشأة النيب - وأصحابه رضى اهللا عنهم النيب 

 بعد والدته تولت إرضاعه حليمة    فترة الطفولة والصبا، فذكرت تلك املصادر أنه 
 تدفع بأطفاهلا إىل نساء البوادي ليقمن بإرضاع   السعدية، حيث كانت عادة العرب أن  

 . األطفال يف البادية حىت ينشأوا على الفصاحة، والفطرة السليمة، والقوة البدنية   

وقد روت املصادر اإلرهاصات اليت حدثت حلليمة وزوجها منذ أن حل هبم الطفل    
اهتم العجفاء  إذ حتول حاهلما من العسر إىل اليسر، فقد أصبحت ش-  حممد -اجلديد 

 وغري ذلك مما  دارة للنب، وحىت حليمة ذاهتا أصبح ثديها مدرارا للنب ألهنا رضيع النيب 
 . روته حليمة فيما ذكرته املصادر

وقد بقى الصيب مع حليمة حىت بلغ اخلامسة من عمره، وما أعادته إال أهنا خافت عليه  
 وهو بني ملكني جاءاه {{{ذلك أن . من واقعة حدثت له، وهي حادثه شق الصدر
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صبية يلعبون فأخذاه وشقا صدره وأخرجا قلبه وغساله يف طست مث أعاداه موضعه فالتأم   
 وزوجها    هذه احلادثة حلليمة، فلما حكى الصبية وفيهم )1( }}}اجلرح كأن شيئًا مل يكن

             ً      ً                                                                 خافا عليه خوف ا شديد ا فقررا إعادته إىل ذويه مبكة، ولكن ما بلغ الصيب السادسة من عمره     
حىت توفيت أمه آمنة، فتوىل تربيته جده عبد املطلب فلما بلغ الصيب مثاين سنني وشهرين 
وعشرة أيام توىف جده عبد املطلب فانتقلت رعايته إىل عمه أيب طالب، فبقى بكنفه حىت 

 يف أول شبابه عمل يف رعي أغنام قريش على دراهم يعطوهنا وكان .  أربعني سنةبلغ
 . إياه على ما هي عليه سنة األنبياء من قبله

                                                 
 ). 3/288(أمحد ، )452(النسائي الصالة ، )162(مسلم اإلميان  ، )7079(البخاري التوحيد  ) 1(
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 الزواج والرجولة 
    ً                                                                   مميز ا يف شبابه كما هو مميز يف طفولته وصباه، فقد برزت فيه أمسى الصفات      كان 

نده أماناهتا، فلما كانت هذه حاله يف  اخللقية حىت إن قريش لقبته باألمني، وكانت تضع ع 
قومه فقد جذبت هذه اخلصال إليه سيدة قريش وصاحبة التجارة واملال فيهم خدجية بنت     
خويلد، فأوكلت إليه االجتار يف ماهلا فكان نعم التاجر األمني فجرى على يديه لتجارهتا 

 الزواج من نفسها منو كبري، فلما رأت مهته وصدقه وأمانته وخصاله احلسنة عرضت عليه
                                                                      ً    ً      وهي بنت األربعني وهو ابن اخلامسة والعشرين فأجاهبا ومت الزواج، وبقى معها زوج ا وفي ا    

 . حىت بلغ األربعني من العمر

ً                                    وكان أعظم ما مر به مع قريش قبل النبوة، أن قريش ا أرادت أن تعيد بناء الكعبة بعد                                                  
ألسود، وهو حجر معظم فيها   أن هتدم جزء منها ففعلت حىت إذا بلغت موضع احلجر ا    

اختلفت قريش فيمن يكون له شرف وضع ذلك احلجر يف موضعه واشتد خالفهم حىت   
ّ                   أوشكوا أن يفتتنوا، إال أهنم رضوا برأي من أشار عليهم بتحكيم أول مار  هبم، فكان أول                                                                     

ً         من مر  هبم هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب، فلما رأوه هللوا مجيع ا فرح ا            ً                                                       ّ ا رضين:     
                             ً                                     فعرضوا عيه األمر، فطلب منهم ثوب ا وضع عليه احلجر األسود وطلب من       .          ً باألمني حكم ا

                    ً                           ً                                  كل فريق أن يرشح واحد ا منهم، فرشحت كل قبيلة واحد ا منها، وطلب منهم أن يأتوا        
 فوضعه يف مكانه، فازداد           ً                                               فريفعوه مجيع ا، حىت إذا بلغوا به موضعه من الكعبة أخذه هو    

 . ند قريش وغريهمهبذا احلدث ذكره ع 
 الوحي والنبوة 

 مما جيدر ذكره قبل التعرض للوحي والنبوة، واقعة مهمة حدثت يف حياة حممد         
 خرج به عمه أبو طالب يف رحلته التجارية إىل      -             ً    أو يزيد قليل ا  -ذلك أنه ملا بلغ العاشرة    

هب يدعى حبريا،  الشام، حىت بلغوا بصرى، وهي بلدة يف الطريق إىل الشام، التقوا فيها برا 
وامسه جرجيس، نزل عنده الركب، فأكرمهم وأحسن ضيافتهم، مث إنه رأى معهم الصيب           

هذا سيد : حممد بن عبد اهللا، فعرفه بوصفه املذكور يف كتبهم، فقال وهو آخذ بيد الصيب 
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: رياالعاملني، هذا يبعثه اهللا رمحة للعاملني، مث سأل عن أبيه، فقال أبو طالب أنا أبوه، فقال حب    
 .                           ال ينبغي أن يكون أبوه حي ا  

هذا هو النيب الذي بشر به عيسى، وإنا جند    : فأخربه أبو طالب بقصته فقال له حبريا 
                        ً      مبكة حىت بلغ األربعني متميز ا    وقد شب  . احذره من يهود  : صفته يف كتبنا، مث قال

ة، سليم  خبصاله اليت هبرت من حوله، فقد كان قوي الفطنة، طيب املعشر، مجيل السري  
السريرة، كامل اخللق واخللق، تام املروءة، عايل اهلمة طويل الصمت يف التأمل والتفكري،      
 ً               ً                   ً                                               حمب ا للخلوة معتزل ا للهو والعبث، هاجر ا لألوثان، مطمئن القلب، سامي النفس، حىت إذا      

ّ             كان قريب عهد من النبوة حبب  إليه اخلالء   فكان خيلو بنفسه الليايل ذوات العدد خيلد   .                          
 .                                  ً       ً  فيهن إىل غار حراء يتحنث فيه، متأمل ا متدبر ا 

                                                                           ً   مث توالت آثار النبوة تلوح عليه، وكان أعظم ذلك الرؤيا الصادقة، فكان ال يرى شيئ ا  
يف منامه إال كان مثل فلق الصباح يف حتققه حىت مضى على ذلك ستة أشهر، مث نزل عليه         

هر رمضان يف السابع   الوحي بالقرآن الكرمي وهو متحنث يف غار حراء، وذلك ش     
 فيما روته عنه عائشة زوجه رضى اهللا   وقد ذكر النيب - على األرجح  -والعشرين منه 
، فكان  من الوحي، الرؤيا الصادقة يف النومأول ما بدئ به رسول اهللا {{{: عنها قالت

مث حّبب إليه اخلالء، فكان خيلو بغار حراء يتحنث   . ال يرى شيئًا إال جاء مثل فلق الصبح
 الليايل ذوات العدد قبل أن يرتع إىل أهله ويتزود لذلك، مث يرجع إىل            - أي يتعبد فيه-فيه 

:  فيتزود ملثلها، حىت جاءه احلق وهو يف غار حراء، فجاءه امللك فقال -زوجه -خدجية  
اقرأ : ما أنا بقارئ فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال :  فقلتقال . أاقر

%ù&tø {{{: فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين فقال    . ما أنا بقارئ: فقلت $# 

ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ∩⊇∪ t,n= y{ z≈ |¡Σ M}$# ôÏΒ @,n= tã ∩⊄∪ ù&tø% $# y7 š/u‘ uρ ãΠtø.F{$# ∩⊂∪ “ Ï% ©!$# zΟ̄= tæ ÉΟn= s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ 

zΟ̄= tæ z≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷è tƒ ∩∈∪{{{ )1(        فرجع هبا رسول اهللا يرجف فؤاده، فدخل على خدجية
                                                 

 . 5 - 1: سورة العلق آية  ) 1(
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بنت خويلد، فقال زّملوين زملوّني، فزّملوه حىت ذهب عنه الّروع، فقال خلدجية وأخربها     
كال واهللا، ما خيزيك اهللا أبًدا، إنك لتصل  : لقد خشيت على نفسي، فقالت خدجية : اخلرب

 .  الكّل وتكسب املعدوم، وتقرى الضيف وتعني على نوائب الدهر الرحم وحتمل 

 وكان  -، ابن عم خدجية  -فانطلقت به خدجية إىل ورقة بن نوفل بن عبد العّزى  
امرءا تنصر يف اجلاهلية، وكان يكتب الكتاب العرباين، فيكتب من اإلجنيل بالعربانية ما شاء  

يا ابن عم، امسع من ابن : قالت له خدجيةف-اهللا أن يكتب، وكان شيًخا كبًريا قد عمى 
فقال له   .  خرب ما رأى يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخربه رسول اهللا    : أخيك، فقال له ورقة 

 يا ليتين جذًعا، ليتين أكون  - عليه السالم -هذا الناموس الذي أنزل على موسى  : ورقة
، مل يأت رجل قط نعم:  أو خمرجي هم؟ قالفقال رسول اهللا . حًيا إذ خيرجك قومك

مث مل ينشب ورقة أن     . مبثل ما جئت به إال عودي وإن يدركين يومك أنصرك نصًرا مؤزًرا    
  .}}}تويف، وفتر الوحي

 مبكة ثالثة    بعد هذه الواقعة استمر نزول الوحي بالقرآن الكرمي على رسول اهللا   
لقرآن، فكان هو   عشر سنة، مث باملدينة النبوية بعد اهلجرة عشر سنني، حىت اكتمل نزول ا

 يف لغته ومضمونه ومعانيه، مبا حواه من أخبار وآيات يف الكتاب املتضمن ملعجزة النيب 
اآلفاق واألنفس، وحقائق علمية معجزة جبانب كونه الكتاب املتضمن لشرائع اإلسالم    

 . وأحكام به

ا  سنني بعثته األوىل وهي ثالث عشر سنة مبكة اليت اضطهده فيه  وقد قضى النيب 
                        ً                                                               أهلها وأخرجوه منها مهاجر ا إىل املدينة املنورة اليت أنشأ فيها دولة اإلسالم وتكاملت هبا         
تشريعات اإلسالم وتوسعت دائرته إىل خارج اجلزيرة العربية حىت توفاه اهللا تعاىل يف السنة     

 . العاشرة للهجرة
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 8........................................................................................وربك فكرب

 2.........................وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك يف هذه احلق

 8..................................وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم

 7...............................................................................ووجدك ضاال فهدى

 8...............................ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال
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 8.........................................................................................ثرياأيها املد

 8........................................................................................ياأيها املزمل
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 فهرس األحاديث
 10......................إن اهللا اصطفى كنانة من بين آدم، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بين

 14..........................أول ما بدئ به رسول اهللا من الوحي، الرؤيا الصادقة يف النوم، فكان ال

 12...................ملكني جاءاه وهو بني صبية يلعبون فأخذاه وشقا صدره وأخرجا قلبه وغساله

 3......................كان خلقه القرآن{عائشة رضى اهللا عنها عن خلق الرسول قالت وملا سئلت 
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 الفهرس
 2......................................................أمهية دراسة السرية النبوية ومعرفتها

 2.....................................................التثبت والتوثق من سرية الرسول

 3.........................................................معرفة تفاصيل سرية الرسول

 ..........................................................3دعم صدق نبوة حممد 

 3.........................................................سالم وقوتهمعرفة عظمة اإل

 4.................................................................أهم مزايا السرية النبوية

 4........................................أوال التوثيق املعتمد على الرواية املسندة املتصلة

 4...................................................:ثانيا التدوين املبكر للسرية النبوية

 5.............................................................ثالثا الشمول والوضوح

 6...................................................................مصادر السرية النبوية

 6......................................................................القرآن الكرمي

 8.......................................................................السنة النبوية

 8............................................................الكتب املؤلفة يف السرية

 .........................................................................8نسب النيب 

 8.......................................................اجلذور األوىل للنسب الفاضل

 ...................................................................10نسب النيب 

 10......................................................................الطفولة والصبـا

 12......................................................................الزواج والرجولة

 12.........................................................................الوحي والنبوة

 15.........................................................................فهرس اآليات

 17......................................................................فهرس األحاديث

 18..............................................................................الفهرس

 


