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ABSTRACT
ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (ISJ ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (ISJ)

Dr. Riad I. Khalil

Ibn Abd Al-Barr and his Approach to Writing Down
the Prophet’s Biography Through his Book (Al-Durar
fi Ikhtasht Al-Maghazi and Al-Siyar)
The research deals with the study of the life of Ibn Abd
Al-Barr and his method in writing the biography of the Prophet
through his book (Al-Durar fi Takhsat Al-Maghazi wa Al-Siyar).
The most important advantages are his approach to writing the
biography of the Prophet.
As the study of the biography of the Messenger, may Allah’s
prayers and peace be upon him, and his conquests is the most
attractive topic of historical research that attracts the attention of
historians and modernists since the first century AH until the
present time, therefore, the study of Ibn Abd al-Barr's approach is
important because of his high determination and great ability in the
comprehensive historical codification of the Prophet's biography.
Although it represents a historical period in the fourth century AH,
the approach of Ibn Abd Al-Bar was distinguished for shortening
the biography of Ibn Ishaq with the narration of Ibn Hisham and the
book of Musa Ibn Uqba, and by limiting it to the important
incidents only without mentioning fillers and errors in it.

 Corresponding author: E-mail: gopssgop2019@gmail.com
289

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol (12) Issue (8): 289-308

أبن عبد البر ومنيجو في تدوين السيرة النبوية من خالل كتابو (الدرر في اختصار المغازي
والسير)

م  .د .رياض إبراىيم خميل

مديرية تربية صالح الدين ,وزارة التربية  ,العراق.

الخالصة:
يتناول البحث دراسة حياة ابن عبد البر ومنيجو في تدوين السيرة النبوية من خالل كتابو (الدرر في

اختصار المغازي والسير )  ,واىم مزاياه منيجو في كتابة السيرة النبوية .

إذ كانت دراسة سيرة الرسول صمى اهلل عميو وسمم وغزواتو ىي اكثر مواضيع البحث التاريخي جذباً الىتمام
المؤرخين والمحدثين منذ القرن االول اليجري وحتى الوقت الحاضر  ,لذا ان دراسة منيج ابن عبد البر ميمة لما

اظيره من ىمة عالية ومقدرة فائقة في التدوين التاريخي الجامع لمسيرة النبوية  ,عمى الرغم انو يمثل حقبة تاريخية
في القرن الرابع اليجري  ,فقد تميز منيج ابن عبد البر عمى اختصار سيرة ابن اسحاق برواية ابن ىشام وكتاب

موسى بن عقبة  ,وباالقتصار عمى الحوادث الميمة فقط دون ذكر الحشو والغمط فيو.

الكممات الدالة :أبن عبد البر  ,السيرة النبوية ,الدرر ,المغازي والسير ,حياة.
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المقدمة

حفل التاريخ االسالمي عامة والتاريخ االندلسي خاصة بأعالم ومشاىير ساىموا في رفع

صرح الحضارة االسالمية  ,وتركوا بصماتيم في ىذا التاريخ  ,الذي ال زال يحفظ مكانتيم الى
يومنا ىذا  ,كل عمى حسب اختصاصو فمنيم الشاعر واالديب والفقيو  ,وابن عبد البر القرطبي

واحداً من ىؤالء الذي تشعبت مجاالتو العممية  ,ونبغ في عموم كثيرة فكان من اكبر الشخصيات
العممية التي ظيرت بقرطبة خالل القرن الخامس اليجري والحادي عشر ميالدي  ,كما كان لو
اثر عممي في اواسط المدن االندلسية وىو موضوع بحثنا الذي اندرج تحت عنوان ابن عبد البر

ومنيجو في تدوين السيرة النبوية .

ولمموضوع اىمية كبيرة لما يكتسبو من قيمة عممية  ,حيث انو يؤرخ الحد عمماء االندلس الذي

ظير بقرطبة خالل الحقبة المذكورة آنفاً  ,وكان لو اسيام كبير في اثراء الحركة العممية باألندلس

 ,وصاحب تصانيف كثيرة  ,منيا كتابو )الدرر في اختصار المغازي والسير) موضوع البحث ,

وقد ساعده في انجاز ىذا الكتاب ما تمتع بو من عمم وثقة ونزاىة وورع وصالح في الدين  ,فيو

إمام عصره في فقو الحديث واألثر والعربية واألخبار .

وقد اجتمعت عدة اسباب دفعت بنا الى دراسة ىذا الموضوع وجعمتنا نقبل عميو بيمة دون

االكتراث بالعقبات التي قد تقف في طريق أي باحث  ,ويمكن ان نجمميا فيما يأتي :

 االعجاب بيذه الشخصية التي قدمت لنا اعماالً جميمةً . -العودة لألجالء من الفقياء والعمماء .

 -اثراء المكتبة بدراسة اكاديمية عممية .

وجاء اىتمامي باختيار موضوع السيرة النبوية ضمن تخصصي بدراسة التاريخ االسالمي  ,إذ

شغمت ىذه المادة عند ابن عبد البر حي از كبي ار من كتابو الدرر .

تألف البحث من ثالثة مباحث وخاتمة وثبت المصادر  ,تناول المبحث االول حياة ابن عبد البر

 ,اسمو ونسبو وكنيتو واسرتو ونشأتو ووفاتو  ,وشكل المبحث الثاني تدوين السيرة النبوية عند

ابن عبد البر والذي تضمن ىيكمية السيرة النبوية عند ابن عبد البر اوال  ,والمصادر االساسية في
تدوين السيرة النبوية عند ابن عبد البر ثانيا  ,فيما تطرق المبحث الثالث منيجية ابن عبد البر

في تدوين السيرة النبوية واىمية كتاب الدرر بالنسبة لمن جاء بعده .

آمل اني قد وفقت في دراستي ىذه وساىمت في تقديم بعض االضاءات عن منيجية ابن عبد

البر في تدوين السيرة النبوية  ,واهلل من وراء القصد .
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المبحث األول :حياة ابن عبد البر الشخصية

المطمب االول  :سيرتو

()1

الن َمري
اسمو  :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم َ
()2

االندلسي المالكي

القرطبي

.

نسبو  :من خالل الروايات في كتب التراجم واالنساب ان البن عبد البر اكثر من نسب عمى
ضوء الواقع االجتماعي التي تفرضو الظروف المحيطة آنذاك وىي كما مبين ادناه :

 -1النمري  :ينتيي نسب ابن عبد البر الى النمر بن قاسط بن ربيعة بن نزار  ,وىي قبيمة
()3

مشيورة كبيرة

.

 -2القرطبي  :نسبة الى موطن نشأتو قرطبة  ,فيو نشأ وتفقو بيا  ,وكان لذلك االثر الكبير في
()4

تكوينو العممي

.

 -3االندلسي  :نسبة الى موطنو االندلس

()5

.

()6

 -4المالكي  :نسبة الى الفقو الذي اختص بو  ,فكان اولو ظاىريا  ,ثم صار مالكيا

.

( )1ابن خمكان  ,شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر(ت 681ه1282/م)  ,وفيات االعيان وانباء ابناء
الزمان  ,تحقيق  :احسان عباس  ,دار الثقافة  ( ,بيروت 1968 ,م) . 71/7,
( )2ابن خمكان  ,وفيات االعيان  66/7 ,؛ ابن العماد الحنبمي ,ابو الفالح عبد الحي (ت 1889ه1678/م),

شذرات الذىب في اخبار من ذىب  ,دار المسيرة  ( ,بيروت 1979 ,م)  314/3 ,؛ السالوي  ,ابو العباس

احمد بن خالد الناصري ( كان حيا سنة 1258ه1834/م )  ,االستقصاء الخبار دول المغرب  ,تحقيق  :جعفر
الناصري  ,ط , 1الدار البيضاء  ( ,المغرب 1997 ,م ) . 487/2 ,
( )3عياض  ,ابو الفضل عياض بن موسى بن عمرون (ت 544ه 1149 /م )  ,ترتيب المدارك وتقريب
المسالك لمعرفة اعالم مذىب مالك  ,تحقيق  :احمد بكير محمود  ,دار مكتبة حياة  ( ,بيروت 1967 ,م) ,

 258/3؛ ابن خمكان  ,وفيات االعيان  71/7 ,؛ ابن ناصر الدين الدمشقي شمس الدين محمد بن عبد اهلل بن
محمد القيسي(ت 842ه1438/م)  ,توضيح المشتبو في ضبط أسماء الرواة وأنسابيم وألقابيم وكناىم  ,تحقيق :
محمد نعيم العرقسوسي  ,ط , 1مؤسسة الرسالة  ( ,بيروت 1993 ,م ) . 35/2 ,
( )4ابن بشكوال  ,ابو القاسم خمف بن عبد الممك القرطبي (ت 586ه1163/م)  ,الصمة في تاريخ عمماء
االندلس  ,الدار المصرية  ,مطابع سجل العرب ( ,القاىرة 1967 ,م) . 641/2 ,

( )5الفتح بن خاقان  ,أبو نصر محمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل القيسي اإلشبيمي (ت 529ه1134 /م) ,
مطمح األنفس ومسرح التأنس في ممح أىل األندلس  ,تحقيق  :محمد عمي شوابكة  ,ط , 1مؤسسة الرسالة ,
( بيروت 1983 ,م)  ,ص. 146
( )6الحميدي  ,ابو محمد بن ابي نصر فتوح (ت 488ه1895/م)  ,جذوة المقتبس في ذكر والة االندلس ,

تحقيق  :روحية عبد الرحمن  ,ط , 1دار الكتب العممية  ( ,بيروت 1997 ,م )  ,ص 332؛ عياض  ,ترتيب
المدارك  352/2 ,؛ ابن بشكوال  ,الصمة  221-228/1 ,؛ الذىبي  ,محمد بن أحمد بن عثمان=
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()1

كنيتو  :تشير المصادر التاريخية ان ابن عبد البر تكنى بكنية واحدة وىي أبو عمر
()2

لو كنية أخرى  ,ولم تذكر لنا المصادر انو تكنى بأحد ابنائو عبد اهلل أو زينب

()3

والدتو  :ولد في قرطبة  ,يوم الجمعة  5 ,ربيع االخر سنة 368ه978/م

ولم تعرف

.

 ,وكانت قرطبة

احدى الحواضر في االندلس  ,تنقل وجال في غرب األندلس  ,فرحل الى دانية وبمنسية

وشاطبة في أوقات متعددة  ,طمباً لمعمم ومن ثم تدريسو(.)4

المطمب الثاني  :اسرتو

أوالً  :زوجتو  :لم تذكر المصادر التاريخية اسم زوجتو  ,التي شاركتو في رحمتو من قرطبة الى
اشبيمية عند وقوع الفتنة التي حمت بقرطبة (422 – 399ىـ )  ,واقامت معو في اشبيمية ,
()5

وعمى الرغم من توتر العالقة بينو وبين ابن عباد

ومحاولتو لمرحيل ,اال ان زوجتو ابدت

معارضتيا لمسفر اول االمر  ,ولم يكن ذلك الموقف ُيرضيو ويتبين ذلك من خالل المحاورة التي
صاغيا في االبيات اآلتية :
ص ْو واسمعي القول مجمال
مرحالً
ُ
وقائمة مالي اراك ّ
فقمت َ
تنكر من َّ
َّ
نسر بقربو  ...وعاد زعافاً بعدما كان سمسال
كنا ُّ
وحق ٍ
َّ
لجار لم يوافقو جاره  ...وال الء متو الدَّار أن يترحَّال
ٍ
ٍ
مخمق يورث البال
ببمدة  ...طويالً لعمري
بخفض والمقام
بميت
ٌ
حر عند ٍ
قوم أتاىم  ...ولم ينأ عنيم كان أعمى وأجيال
إذا ىان ٌ

=(ت 748ه1347 /م)  ,تذكرة الحفاظ  ,دراسة وتحقيق :زكريا عميرات ,ط , 1دار الكتب العممية ( ,بيروت ,
1419ىـ1998 -م ) . 1123/3 ,

( )1الحميدي  ,جذوة المقتبس  ,ص 332؛ عياض  ,ترتيب المدارك . 352/2 ,
( )2الحميدي  ,جذوة المقتبس  ,ص 268؛ ابن بشكوال  ,الصمة . 168/1 ,
( )3ابن خمكان  ,وفيات االعيان . 17/7 ,

( )4ابن خمكان  ,وفيات االعيان  67-66/7 ,؛ الذىبي  ,العبر في خبر من غبر  ,تحقيق  :صالح الدين
المنجد  ,ط , 2مطبعة حكومة الكويت  (,الكويت 1948 ,م ) . 316-315/2 ,
( )5المعتمد ابن عباد  :محمد بن عباد بن محمد المخمي  ,أبو القاسم  ,المعتمد عمى اهلل  ,صاحب اشبيمية
وقرطبة وما حوليما  ,ولد في باجة في االندلس وولي أشبيمية بعد وفاة ابيو سنة 461ه وامتمك قرطبة  ,واتسع
سمطانو الى ان بمغ مدينة مرسية  ,توفي سنة 484ه  ,ينظر :المراكشي ,عبد الواحد بن عمي ( ت 647ه /

1249م)  ,المعجب في تمخيص اخبار المغرب  ,دراسة وتحقيق  :صالح الدين اليواري  ,ط , 1المكتبة
العصرية  ( ,بيروت 1426 ,ه2886/م)  27/1 ,؛ ابن خمكان  ,وفيات االعيان.178-177/6 ,
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ولم تضرب األمثال إالَّ ٍ
لعالم  ...وال عوتب اإلنسان إالَّ ليعقال

()1

وىكذا تجمت شخصية الرجل في التزامو بعزة نفسو وترفعو عن الوقوع في مواطن الذل واليوان.

ثانياً  :ابنائو :

 -1عبد اهلل  :خمف اإلمام ابن عبد البر خمفا صالحا من أوالد ,كان ليم شأن و مكانة

مرموقة ,ذاع صيتيم في األندلس و الغرب وفي مقدمتيم ابنو عبداهلل ابو محمد  ,الذي سمع من
()2

ابيو  ,وكان اديباً بميغاً بارعاً  ,في إنشاء الرسائل مما جعل المعتضد بن عباد
يقربو إليو ,فكان يكتب لو  ,توفي سنة 458ىـ1865/م

()3

.

يستميمو و

 -2زينب  :التي كانت من أىل العمم و اإلصالح سكنت شاطبة مع أبييا وسمعت منة كثي ار و

روت عنو  ,ورحمت مع ابييا عندما حمت الفتنة في قرطبة  ,فحمت معو في اشبيمية وبمنسية ,

وتزوجت من محمد بن احمد بن عمي المخمي  ,فرزقت منو زينب بولد

()4

.

ولم تورد لنا كتب التراجم تفصيالت عن جوانب حياة زينب  ,اال عمى ترجمة فقيرة جداً اوردىا

ابن االبار في تكممتو وىي بضعة سطور  ,قال في مجممتيا  ((:وال ادري ىل توفيت في حياة

ابييا  ,ام بعده ))

()5

.

( )1ابن عبد البر  ,ابو عبداهلل يوسف بن عبداهلل (ت463ه1878/م)  ,بيجة المجالس وانس المجالس وشحذ
الذاىن والياجس  ,تحقيق  ,محمد موسى الخولي  ,مراجعة د .عبد القادر القط  ,ط , 1الدار المصرية لمتأليف
والترجمة 1382 ( ,ه1967/م ) 243/1 ,؛ الفتح بن خاقان  ,مطمح االنفس  ,ص. 148-147

( )2المعتضد بن عباد  :عباد بن محمد بن إسماعيل المخمي  ,المممقب بالمعتضد باهلل  ,ولد سنة 484ه
صاحب اشبيمية في عيد مموك الطوائف  ,كان في أيام ابيو يقود جيشو لقتال بني االفطس  ,وولي االمر بعد
وفاتو سنة 433ه وتمقب بالحاجب  ,توفي في اشبيمية بالذبحة الصدرية سنة 461ه  ,ينظر  :الكتبي  ,محمد
بن شاكر  ( ,ت 764ه1362 /م)  ,فوات الوفيات  ,تحقيق  :احسان عباس  ,ط , 1دار صادر  ( ,بيروت ,
1974م) .147/2 ,

( )3الحميدي  ,جذوة المقتبس  ,ص 268؛ ابن بشكوال  ,الصمة . 168/1 ,
( )4الحميدي  ,جذوة المقتبس  ,ص 332؛ عياض ترتيب المدارك  352/2 ,؛ ابن بشكوال  ,الصمة ,
 221-228/1؛ الذىبي  ,تذكرة الحفاظ . 1128/3 ,
( )5ابن االبار  ,ابو عبد اهلل محمد بن عبداهلل بن ابي بكر ( ت 658ه1259/م )  ,التكممة لكتاب الصمة ,
صححو ووقف عمى طبعو عزت العطار الحسيني  ,مكتبة نشر الثقافة االسالمية  ( ,القاىرة 1984 ,م ) ,

. 821/2
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المطمب الثالث  :نشأتو
ولد بقرطبة  ,وكان والده من فقياء قرطبة ومحدثييا  ,توفي والده وىو اليزال في الثالثة عشرة من
()1

 .وبعد وفاة

عمره  ,وتوجو ابن عبد البر بعد وفاة والده الى دراسة الحديث والسير والمغازي

والده يبدو ان والدتو تحممت العبء االكبر في تربيتو ورعايتو  ,وىيأت لو الظروف المناسبة

لالستمرار في طمبو العمم  ,وقد اغفمت المصادر الكالم عن والدتو  ,الن كتب التراجم لم تكن
تترجم اال لمشييرات من النساء الالئي لين دور ميم في الحياة السياسية  ,او العممية  ,او

االجتماعية  ,فطمب العمم وىو في قرطبة  ,وتفقو عمى أيدي عدد من العمماء واجازوا لو الرواية

في الحديث

()2

 ,ثم ترك قرطبة وتجول في غرب االندلس  ,فسكن دانية وبمنسية وشاطبة في
()3

اوقات مختمفة  ,وتولى قضاء االشبون وشنترين  ,في ايام ممكيا المظفر بن االفطس

.

وانتيى مع امامتو عمو االسناد  ,وكان يتبع المذىب الظاىري في بداية حياتو  ,ثم صار مالكياً ,

عالم بالقراءات  ,والحديث النبوي والرجال
وىو عمى درجة عالية من عموم الفقو  ,وكثير الحفظ ُ ,
 ,كثير الميل الى أقوال الشافعي(. )4

المطمب الرابع  :وفاتو

توفي الحافظ ابن عبد البر عن عمر ناىز الخمس والتسعين سنة  ,وكانت وفاتو في يوم الجمعة
آخر يوم من شير ربيع اآلخر سنة 463ه 1878 /م  ,في مدينة شاطبة شرق االندلس

()5

.

المبحث الثاني  :تدوين السيرة النبوية عند ابن عبد البر

المطمب االول  :ىيكمية السيرة النبوية عند ابن عبد البر

كان البن عبد البر طابعو الخاص في الكتابة التاريخية  ,وال سيما ما يتصل بالمنيج والييكمية

التي اتبعيا في كتابة التاريخ عامة  ,والسيرة النبوية خاصة  ,وذلك تطمب الوقوف عندىا .
فابن عبد البر ألَّف كتابا خاصا في السيرة النبوية  ,وعالج موضوع السيرة حيث قال في مقدمة

كتابو  (( :ىذا كتاب اختصرت فيو ذكر مبعث النبي صمى اهلل عميو وسمم وابتداء نبوتو واول

()1

الحميدي  ,جذوة المقتبس  ,ص 332؛ عياض ,ترتيب المدارك 352/2,؛ابن بشكوال ,الصمة ,

. 221-228/1

()2

الحميدي ,جذوة المقتبس,ص 332؛ابن بشكوال ,الصمة 228/1,؛ابن العماد ,شذرات الذىب,

. 315-314/2
( )3ابن العماد  ,شذرات الذىب . 315/2 ,
( )4الحميدي  ,جذوة المقتبس  ,ص 332؛ الذىبي ,تذكرة الحفاظ1128/3 ,؛ابن العماد  ,شذرات الذىب ,
. 314/2

( )5ابن خمكان  ,وفيات االعيان  72/7 ,؛ الذىبي  ,العبر  257/1 ,؛ ابن العماد  ,شذرات الذىب ,
. 314/3
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امره في رسالتو ومغازيو وسيرتو فييا  ,ألني ذكرت مولده وحالو ونشاتو  ,وعيونا من اخباره

صدر كتابي في الصحابة  ,وافردت ىذا الكتاب لسائر خبره في مبعثو  ,واوقاتو صمى اهلل عميو
وسمم  ...فذكرت مغازيو وسيره عمى التقريب واالختصار  ,واالقتصار عمى العيون من ذلك

دون الحشو والتخميط ))

()1

.

ورتب الكتاب عمى ثمانية ابواب  ,يحتوي كل باب عمى المادة التاريخية التي تخصو  ,وقسم

بعض االبواب الى عناوين فرعية .

وكان معتمداً في تنظيم مادة الكتاب وتسمسميا الزمني عمى كتاب ابن اسحاق

()2

وكانت

االبواب عمى التسمسل اآلتي :

 باب خبر مبعثو صمى اهلل عميو وسمم ._ باب دعاء الرسول قومو وغيرىم الى دين اهلل والدخول في االسالم وذكر بعض ما لقى من

االذى وصبره في ذلك عمى البموى صمى اهلل عميو وسمم  .ويحتوي ىذا الباب عمى :

 -1دعوة الرسول قومو وغيرىم الى االسالم .
 -2اول الناس ايماناً باهلل ورسولو

 -3ذكر بعض ما لقي الرسول واصحابو من اذى قومو وصبرىم عمى ذلك .
 -4المجاىرون بالظمم لرسول اهلل ولكل من آمن .
 -5المستيزئون .

 باب ذكر اليجرة الى ارض الحبشة  -باب ذكر دخول بني ىاشم بن عبد مناف وبني المطمببن عبد مناف في الشعب وما لقوا من سائر قريش في ذلك  -ذكر من انصرف من ارض

الحبشة الى مكة  -ذكر اسالم الجن  -ذكر خروج الرسول الى الطائف وعودتو الى مكة -
اسالم الطفيل بن عمرو الدوسي – حديث االسراء والمعراج مختص اًر  -العقبة االولى  -العقبة

الثانية  -العقبة الثالثة  -تسمية من شيد العقبة من االنصار مع االثني عشر نقيباً  -باب ذكر

اليجرة وحياة الرسول في المدينة  -خروج رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لميجرة  -بناء مسجد

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم -مؤاخاة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بين المياجرين
واالنصار  -فرض الزكاة  -الييود والمنافقون  -مغازي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وبعوثو

 غزوة ودان ويقال ليا غزوة االبواء  -باب بعث حمزة وبعث عبيدة  -فرض صوم رمضان -غزوة بواط  -غزوة العشيرة  -غزوة بدر االولى  -بعث عبداهلل بن جحش  -صرف القبمة .

( )1ابن عبد البر  ,ابو عبداهلل يوسف بن عبداهلل (ت463ه1878/م)  ,الدرر في اختصار المغازي والسير ,

تحقيق  :شوقي ضيف  ,ط ,2دار المعارف  ( ,القاىرة 1483 ,ه )  ,ص. 27
( )2ابن عبد البر  ,الدرر  ,ص. 29
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 -غزوة بدر الثانية وىي اعظم المشاىد فضالً لمن شيدىا  -تسمية من استشيد ببدر من

المسممين  -تسمية من قتل ببدر من كفار قريش  -تسمية من اسر ببدر من كفار قريش -
تسمية من شيد بد اًر من المياجرين  -تسمية من شيد بد ًار من االنصار  -فصل في بعث

مشركي العرب الى النجاشي  -غزوة بني سميم  -غزوة السويق  -غزوة ذي أمر  -غزوة بحران

 -غزوة بني قينقاع  -البعث الى كعب بن االشرف  -غزوة احد  -ذكر من استشيد من

المياجرين يوم احد  -تسمية من قتل من االنصار يوم احد  -تسمية من قتل من كفار قريش

يوم احد  -غزوة حمراء االسد  -بعث الرجيع  -بعث بئر معونة  -غزوة بني النضير  -غزوة
ذات الرقاع  -غزوة بدر الثالثة  -غزوة دومة الجندل  -غزوة الخندق  -غزوة بني قريظة -
ذكر من استشيد من المسممين يوم الخندق  -ذكر من قتل من المشركين يوم الخندق  -شيداء

يوم قريظة -بعث عبداهلل بن عتيك الى قتل ابي رافع  ,سالم بن ابي الحقيق الييودي  -غزوة
بني لحيان  -غزوة ذي القرد  -غزوة بني المصطمق من خراعة  -عمرة الحديبية  -غزوة خيبر

 تسمية من استشيد من المسممين يوم خيبر  -قدوم بقية المياجرين الى الحبشة  -فتح فدك -فتح وادي القرى  -عمرة القضاء  -غزوة مؤتو  -تسمية من استشيد بمؤتو  -غزوة فتح مكة -
غزوة حنين  -تسمية من استشيد من المسممين يوم حنين  -غزوة الطائف  -تسمية من استشيد

من المسممين في حصار الطائف  -باب في قسمة غنائم حنين وما جرى فييم  - :اعطيات

المؤلفة قموبيم  -موقف بعض االنصار  -عمرة رسول اهلل من الجعرانة  -غزوة تبوك  -بعث
خالد بن الوليد الى اكيدر دومة  -العودة من تبوك  -مسجد الضرار  -حديث كعب بن مالك

وصاحبيو المتخمفين  -اسالم ثقيف  -حجة ابي بكر الصديق .

 باب وفود العرب عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من بالدىا لمدخول في االسالم :حجة الوداع  -حديث جابر في حجة الوداع  -باب ذكر وفاة النبي صمى اهلل عميو وسمم .

ىكذا وردت محاور ىيكمية السيرة النبوية عند ابن عبد البر والتي شغمت حي از كبي ار في كتاباتو

المطمب الثاني  :موارد ابن عبد البر:

نيل ابن عبد البر شأنو شأن المؤرخين العرب والمسممين من مصادر السيرة الرئيسية بما فييا
القرآن الكريم  ,والسنة النبوية الشريفة  ,فضالً عن المصادر التاريخية المختمفة  ,وىنا سأعرض

المصادر االساسية التي اعتمدىا ابن عبد البر في كتابتو لمسيرة :

 -1القرآن الكريم

البد لمن يبتغي تدوين سيرة النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم من الرجوع الى نصوص القرآن
()1

الكريم كاىم واكثر المصادر ثقة

 ,فالقرآن الكريم ىو كالم اهلل عز وجل انزلو عمى رسول اهلل

( )1مستو  ,محيي الدين ديب  ,مناىج التأليف في السيرة النبوية  ,دار الكمم  ( ,دمشق 2888 ,م)  ,ص.77
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صمى اهلل عميو وسمم  ,فقال اهلل تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭼ

()1

 ,فالقرآن الكريم ىو االصل في معرفة الكثير من سيرة النبي محمد

صمى اهلل عميو وسمم  ,لذا نجد ابن عبد البر يستشيد ببعض اآليات القرآنية والتي بمغت تقريبا

ستة وثالثين آية التي ذكرىا في كتابو والتي تدل عمى بداية بعثتو صمى اهلل عميو وسمم ,
()2

.

واستيزاء قوميم بو وتكذيبيم لو  ,ودعوة الجن  ,وخبر بعض غزواتو

 -2كتب الحديث الشريف

لم يغفل ابن عبد البر عن توظيف ما توفر لديو من كتب الحديث في كتابة السيرة  ,لما وفرتو
ىذه الكتب من اخبار عن الرسول صمى اهلل عميو وسمم واقوالو  ,وما حوتو من معمومات قيمة
()3

عن سيرتو صمى اهلل عميو وسمم

 ,ومن المعموم ان عبد البر كان من كبار الحفاظ لمحديث

النبوي الشريف  ,ومن الذين اشتيروا بالدقة والتحري والتثبت في دراسة الحديث  ,كما انو كان
عارفا بعمم االنساب ومعرفة صحابة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من حيث ضبط اسمائيم
()4

وصحة سندىم

 ,لذا نجده وقد اورد الكثير من ىذه االحاديث في صفحات كتابو

()5

 ,وكان

يختصر سند الحديث والخبر فال يذكر سمسمة رواتيما كاممة  ,بل يكتفي بان يقول  :روى عن

عبادة بن الصامت( , )6او قال  :ان شياب الزىري
()18

 ,أو روى سفيان الثوري

()7

()8

 ,أو قال معمر
()11

 ,أو قال ابو داود الطيالسي

( )9

 ,أو ذكر ابن جريج

()12

 ,أو قال سنيد

,

( )1سورة النساء  ,اآلية ( . )163
( )2ابن عبد البر  ,الدرر  ,ص.197 , 196 , 189 , 166 , 68 , 47 , 43 , 36 , 35 ,29 , 28
( )3مستو  ,مناىج التأليف ,ص. 81-88

( )4القرالة  ,احمد عطا اهلل ممحم  ,تدوين االندلسيين لمسيرة النبوية  ,دار مؤتو  ( ,االردن 2887 ,م) ,
ص. 173
( )5ابن عبد البر  ,المصدر السابق  ,ص, 178 , 98 , 77 , 72 , 63 , 43 , 35 , 31 , 38 , 28
.197

( )6المصدر نفسو  ,ص.188
( )7المصدر نفسو ,ص. 256 , 243 , 226 , 287 , 283 , 171 ,131 , 63 , 59 , 53 , 37
( )8المصدر نفسو ,ص. 251 ,48 , 36 , 35 , 31
( )9المصدر نفسو ,ص. 251 , 161 , 38
( )18المصدر نفسو ,ص. 269 , 151 , 61
( )11المصدر نفسو ,ص. 89 ,29

( )12المصدر نفسو ,ص . 161 , 98
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()1

أو قال وكيع

.

 -3كتب السيرة االولى
وبعد الزمن بين مصدر الحدث ووقت وقوعو ووفاة الصحابة
بعد توسع الدولة االسالميةُ ,
والحفظة من رواة السيرة  ,ظيرت الحاجة الى تدوين كل ما ورد عن الرسول صمى اهلل عميو
()2

وسمم من اقوال وافعال

 ,وخير من مثل ىذه الطريقة ابن اسحاق(ت 151ه768/م) وموسى

بن عقبة(ت141ه758/م) الذين ُع ّدت كتبيم في السيرة حجر االساس الذي بنيت عميو فيما
بعد كل كتب السيرة واخبارىا ومنيم ابن عبد البر الذي استشيد كثي ار بابن اسحاق  ,وكذلك
موسى بن عقبة ,فقد ذكر ابن عبد البر في خطبة كتابو انو اختصر كتابو الدرر من كتاب

موسى بن عقبة كما سبقت االشارة الى ذلك

()3

 ,ويذكر ابن عبد البر عدة روايات لموسى بن

عقبة في كتابو  ,فيذكر في رواية لو أن خديجة بنت خويمد وىي الزوجة االولى لمرسول صمى اهلل
()4

عميو وسمم كانت اول من آمن باهلل ورسولو

 ,وفي رواية ثانية لو يذكر فييا أمر رسول اهلل

صمى اهلل عميو وسمم لممؤمنين الذين آمنوا برسالتو ان يخرجوا الى ارض الحبشة  ,ألن فييا
النجاشي وألنو اليظمم عنده احد وكان ذلك عند دخول بني ىاشم في الشعب اثناء فترة مقاطعة
()5

قريش ليم

 ,وكذلك يذكر رواية اخرى عن صحيفة المقاطعة التي اتفقت عمييا قريش  ,حيث

يقول موسى بن عقبة ومعو آخرون أن من القوم من ندم عمى ىذه المقاطعة فقالوا  (( :ىذا بغي
منا عمى اخواننا وظمم ليم  ,فكان اول من مشى في نقض الصحيفة ىشام بن عمرو بن

الحارث ))

()6

 .وفي رواية عن خروج رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الى الطائف يدعو الى

االسالم فمم يجيبوه فعاد الى مكة في جوار المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف

()7

 .ورواية

اخرى عن تقسيم مغانم خيبر قال  ,قال موسى بن عقبة ((:حاصر رسول اهلل صمى اهلل عميو

وسمم حصون خيبر بضعة عشرة ليمة وكان بضعيا صمحاً واكثرىا عنوة ))(.)8

( )1المصدر نفسو ,ص . 269 , 194
( )2الحميدة  ,سالم محمد  ,سيرة النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم الفترة المكية  ,دار الشؤون الثقافية ,
( بغداد 2881 ,م )  ,ص. 15

( )3ابن عبد البر ,المصدر السابق  ,ص. 27
( )4المصدر نفسو ,ص. 38-37
( )5ابن عبد البر  ,الدرر  ,ص. 54-53
( )6المصدر نفسو ,ص. 56

( )7المصدر نفسو  ,ص. 59
( )8المصدر نفسو ,ص. 288
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()1

واما ابن اسحاق فالمعروف انو (( كان أحد اوعية العمم حب اًر في معرفة المغازي والسير))

((والذي تقرر وعميو العمل ان ابن اسحاق اليو المرجع في المغازي وااليام النبوية  ,مع انو كان

يش ُذ بأشياء  ,وانو ليس بحجة في الحالل والحرام  ,نعم وال بالواىي بل يستشيد بو))

()2

فاخذ ابن

ابن عبد البر من كتاب السيرة البن اسحاق وذكر في خطبة كتابو أنو اختصر كتابو الدرر ايضاً

عن كتاب ابن اسحاق رواية ابن ىشام وغيره

()3

.

يذكر ابن عبد البر عدة روايات عن ابن اسحاق اشترك بيا مع موسى بن عقبة  ,مثل رواية أول

من آمن باهلل ورسولو  ,ورواية الصحيفة ونقضيا من قبل نفر من قريش

()4

 ,كما يذكر ابن عبد

البر روايات البن اسحاق  ,منيا اسالم زيد بن حارثة بعد اسالم عمي بن ابي طالب  ,قال ابن
اسحاق  (( :ثم اسمم زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب الكمبي  .ثم اسمم ابو بكر بن ابي

قحافة ))

()5

 ,وفي رواية اخرى يذكرىا ابن عبد البر البن اسحاق حول أول بعث بعثو رسول

اهلل صمى اهلل عميو وسمم فيقول  :قال ابن اسحاق  (( :وبعض الناس يزعمون ان راية حمزة أول

راية عقدىا رسول اهلل ))

()6

 ,ويروي ابن عبد البر رواية اخرى عن ابن اسحاق فيقول  :قال ابن

ابن اسحاق (( :وكان اول من نقض العيد بينو وبين رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وغد من
ييود بني قينقاع  ,فسار الييم رسول اهلل وحاصرىم في حصونيم  ,وقذف في قموبيم الرعب

فنزلوا عمى حكمو))

()7

 ,وغيرىا من الروايات التي يذكرىا ابن عبد البر عن ابن اسحاق(. )8

ىذا وقد وردت روايات اخرى بشكل غير مباشر البن اسحاق في كتاب الدرر

()9

.

كذلك كان من مصادر ابن عبد البر كتاب ابي بكر بن ابي خيثمة ( ت 279ه892/م )

()18

,

فيقول ابن عبد البر  :قال  :حدثنا عبد الوارث بن سفيان  ,قال حدثنا قاسم بن اصبغ  ,قال:
( )1الذىبي  ,تذكرة الحفاظ . 138/1 ,
( )2ابن عماد الحنبمي  ,شذرات الذىب . 148/1 ,
( )3ابن عبد البر ,المصدر السابق  ,ص. 27
( )4المصدر نفسو ,ص. 56 , 37
( )5المصدر نفسو ,ص. 37
( )6المصدر نفسو  ,ص. 97-96

( )7ابن عبد البر  ,المصدر السابق . 142 ,
( )8المصدر نفسو ,الصفحات . 283 , 197 , 62 ,
( )9المصدر نفسو  ,ص, 199 , 198 , 198 , 188 , 175 , 178 , 161 , 158 , 111 , 188
. 235 , 231 , 221 , 289 , 282
( )18احمد بن زىير بن حرب بن ابي خيثمة  ,الحافظ الحجة االمام ابو بكر بن الحافظ النسائي ثم البغدادي ,
صاحب التاريخ الكبير سمع من ابيو وابي نعيم وآخرون  ,قال الدارقطني عنو ثقة مأمون وقال عنو الخطيب ثقة
عالم متقن  ,حدث عنو البغوي  ,ينظر  :الذىبي  ,تذكرة الحفاظ . 138/2 ,
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حدثنا احمد بن زىير بن حرب  ,قال  :حدثنا محمد سعيد االصفياني وىارون بن معروف قاال :

حدثنا حاتم ب ن اسماعيل  ,قال  :حدثنا جعفر بن محمد عن ابيو  ,قال  (( :دخمنا عمى جابر بن
عبداهلل وىو يومئذ فقد بصره ...فقمت اخبرني عن حجة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فعقد

تسعاً ثم قال  :ان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مكث تسع سنين لم يحج  ,ثم أ ًذن في الناس

بشر كثير كميم يمتمس أن
في العاشرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حاج  ,فقدم المدينة ٌ
يأتم برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ويعمل بمثل عممو . )1( ))...
ّ
يقول الدكتور شوقي ضيف محقق كتاب الدرر يبدو أن ىناك كتاب البن ابي خيثمة في السنن
بجانب كتابو التاريخ الكبير في تعديل الرواة وتجريحيم  ,أخذ منو ابن عبد البر

()2

.

كما كانت من مصادر ابن عبد البر كتب الواقدي ,ونص عمى ذلك في خاتمة كتاب الدرر
()3

ولكنو لم ينقل عنو في الكتاب اال نصاً واحداً

 .ولم يورد لنا سند روايتو عن الواقدي في الدرر

 ,وانما أحال الى االستيعاب خشية االطالة بذكره في الدرر مما يخرجو عن خطتو في

االختصار.

وىناك مصدر آخر أخذ منيم ابن عبد البر وىم شيوخو امثال عبداهلل بن محمد حيث يقول عنو :
()4

حدثنا عبداهلل بن محمد  ,أو حدثنا عبداهلل  ,أو اخبرنا عبداهلل بن محمد

.

وروى لسعيد بن نصر عدة روايات قال فييا  :وحدثنا سعيد بن نصر  ,او حدثنا سعيد(.)5

وخالصة ما تقدم  ,فإن ابن عبد البر حرص عمى تقديم كتاباً في المغازي والسير مختص اًر منوع

المصادر  ,موثقاً في مادتو  ,شأنو شأن المؤرخين السابقين او المعاصرين لو  ,فمم يبخل
بتوظيف كل ما طالتو يده من المصادر خدمة لقممو في تدوينو لمسيرة النبوية .

المبحث الثالث  :منيجية ابن عبد البر في تدوين السيرة النبوية :

اثرت غ ازرة عمم ابن عبد البر الموسوعية التي اتسم بيا في الحديث والفقو واالدب والتاريخ عمى

منيجو في تدوين السيرة النبوية  ,ويمكننا من خالل مالحظة المصادر التي اعتمدىا ابن عبد
البر  ,تحديد مالمح منيجيتو في عدة أمور ىي :

الم َّ
حدثين والمؤرخين فاألمر واضح فكان ييتم باألسانيد ,ولكنو ال يتقيد بيا
 -1مزجو بين اسموب ُ
في كثير من المواضيع  ,مع االحتفاظ بوحدة الموضوع والمحافظة عمى تسمسل االحداث  ,لذلك

( )1ابن عبد البر ,المصدر السابق  ,ص. 263
( )2المصدر نفسو ,ص. 9
( )3المصدر نفسو  ,ص. 39

( )4ابن عبد البر  ,الدرر  ,ص. 63 , 31 , 38 , 29
( )5المصدر نفسو ,ص. 263 , 199 , 91 , 98 , 81
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كان يداخل بين االسانيد احياناً ليعطينا صورة متكاممة من مجموعة من الروايات  ,كما في
()1

حديث فترة الوحي

.

 -2الحكم عمى االسانيد تضعيفاً وتصحيحاً  ,كما في رواية عبداهلل بن مسعود عن ذكر اسالم
ِ
الج ّن(. )2
 -3الحكم عمى النصوص  ,فكان يكثر من ذكر اصطالحات االحكام القاطعة او المرجحة لنص
()3

آخر  ,مثال ذلك في حديث تسمية من شيد بد اًر من االنصار

.

 -3تناولو بعض المسائل الفقيية من خالل احداث السيرة وناقش ما يحتاج لممناقشة عمى ان ال
يخرج من خطتو في االختصار واالّ فيحيل القارئ الى كتبو التي عالج فييا المسألة بتوسع  ,كما

في الحديث عن فتح مكة المكرمة ىل فتحت عنوة او صمحاً(. )4

َ -4ي ُّ
بث ابن عبد البر آراءه في كتاب الدرر ويناقش االحداث ويرجح ما يراه موافقاً لما تحصل
لديو من معمومات عند ورود االختالف  ,مثال ذلك في مقاسم خيبر وامواليا(. )5
 -5ال يغفل أىمية القرآن الكريم في البناء التاريخي لمسيرة وخاصة االحداث التي كانت سبباً في
نزول القرآن الكريم  ,كما في رواية المجاىرين بالظمم لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ولكل من

آمن بو

()6

.

 -6يستعين بالشعر في استكمال التعبير عن الحدث مراعياً االختصار  ,مثال عمى ذلك في
()7

رواية غزوة الخندق وغزوة خيبر

.

 -7التفاعل مع الحدث بحيث يدعوه ذلك الى التصريح برغبتو في افراد موضوع الحدث بمؤلف
يدرسو بتفصيل كما حدث في موضوع تعذيب الصحابة والمحنة التي تعرضوا ليا في مكة

المكرمة(.)8

 -8لقد كان ابن عبد البر في نقمو لبعض االحداث يذكر اكثر من رواية لمحدث  ,ويقيم االدلة
والبراىين لكل منيا  ,مع ذكر سمسمة الرواة وذكر وجو االختالف بين الروايات  ,ومن ثم يذكر

( )1ينظر :المصدر نفسو  ,ص. 44 , 43 , 48 , 39 , 38,35
( )2المصدر نفسو  ,ص. 64 , 35

( )3المصدر نفسو ,ص , 213 , 212 , 282 , 281 , 288 , 199 , 186 , 176 , 178 , 118
. 245 , 235 , 231 , 216 , 215
( )4ابن عبد البر  ,الدرر  ,ص . 287 , 246 , 232 , 238 , 221 , 217 , 214 , 218 , 176
( )5ص . 282 , 281 , 186 , 54
( )6المصدر نفسو  ,ص . 289 , 281 , 175 , 159 , 116 , 188 , 83 , 49 , 48 , 45 , 38
( )7المصدر نفسو ,ص . 213 , 212 , 173 , 172 , 169 , 168 , 115
( )8المصدر نفسو  ,ص . 49 , 47
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رواية ابن اسحاق ويترك القارئ بعد ذلك يميز اقرب الروايات لمصحة  ,كما في رواية أول من
()1

آمن باهلل وصدق رسولو صمى اهلل عميو وسمم

.

 -9لقد اضاف ابن عبد البر بعض االخبار والروايات من مصادر اخرى وان كانت قميمة كما في

رواية اول نزول الوحي عمى النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم  ,ومحاولة زوجتو السيدة خديجة
بنت خويمد رضي اهلل عنو طمأنتو وتثبيتو قائمة  ((:ابشر فواهلل ال يخزيك اهلل ابداً انك لتصل

الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين عمى نوائب الحق))

الحق))

()2

()3

 ,إذ لم يرد عند ابن ىشام ذكر ىذه المقولة

()2

.

اعتمد ابن عبد البر الرواية الشفوية في تدوينو لمسيرة وعماده في ذلك الرواية المسندة  ,وىذا ما

غمب عمى التدوين التاريخي في القرنين االول والثاني اليجري  ,وكذلك اعتمده الطبري في أوائل
()4

القرن الرابع اليجري

.

لقد اوضح ابن عبد البر منيجو في كتابة السيرة النبوية في مقدمة كتابو ( الدرر في اختصار

المغازي والسير)

()5

 ,إذ ذكر فيو أن ىذا الكتاب قد جاء اختصار لسيرة ابن اسحاق  ,إذ

اختصر فيو ذكر مبعث النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم  ,وابتداء نبوتو  ,واول أمره في رسالتو

ومغازيو وسيرتو دون ذكر ما دونو ابن ىشام من سيرة ابن اسحاق من تاريخ مكة المكرمة واجداد

الرسول محمد صمى اهلل عميو وسمم  ,مبر اًر ذلك االختصار بانو قد ذكر مولد النبي محمد صمى

اهلل عميو وسمم واجداده وحالو في نشأتو وعيوناً من اخباره في صدر كتابو( االستيعاب في معرفة
االصحاب)  ,وانو قد اتبع ىذا النيج في االختصار عمى وجو التقريب  ,وباالقتصار عمى
()6

االحداث الميمة دون ذكر الحشو والخمط فيو

أىمية كتاب الدرر :

.

من خالل التعرف عمى مالمح منيج ابن عبد البر في كتابو الدرر اكتسب ىذا الكتاب اىميتو ,
يضاف الى ذلك كونو من اوائل ما ألف االندلسيون في السيرة النبوية  ,وألن مؤلفو إمام من

االئمة المؤرخين المحدثين  ,وبالتالي فقد كان ىذا الكتاب مصد اًر ميماً بين يدي من ألف في ىذا
( )1المصدر نفسو ,ص. 31
( )2الدرر  ,ص. 37

( )3ابن ىشام  ,عبد الممك بن ىشام بن ايوب الحميري (ت 218ه 833 /م)  ,السيرة النبوية  ,تحقيق :
مصطفى السقا واخرون  ,مطبعة مصطفى البابي  ( ,القاىرة 1955 ,م ) . 245/1 ,
( )4عبد الحميد  ,صائب  ,عمم التاريخ ومناىج المؤرخين  ,الغدير لمدراسات والنشر  ( ,بيروت 2881 ,م ) ,
 ,ص. 151

( )5خطبة الكتاب .
( )6المصدر نفسو ,ص. 27
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الفن أمثال ابن حزم والسييمي  ,والكالعي من االندلسيين  ,وابن سيد الناس وابن كثير والصالحي
 ,وغيرىم من أىل المشرق .

بل إن محققي كتاب جوامع السيرة البن حزم اكد بأن ابن حزم نقل عن كتاب الدرر البن عبد

البر وذلك بمالحظتيم نقول ابن سيد الناس عن ابن عبد البر وبعد النشر الدرر تبين صدق ذلك
وبما أن عبد البر كان حجة االندلس في حفظ الحديث في عصره  ,ولقب بحافظ المغرب  ,لذا

فقد قدم لنا سيرة موثقة  ,وحرر فييا مواضع الخالف  ,وبث آراءه في بعض الوقائع في طياتيا ,

مستخدماً المصادر بحس تاريخي مرىف في انتقاء مادتو  ,ونقمو عن مؤلفات اصيمة كثير منيا

في حكم المفقود  ,ليضع بذلك بناء متكامالً موثقاً لسيرة المصطفى محمد صمى اهلل عميو وسمم ,
وقد اىتم الذين جاءوا بعد ابن عبد البر من االندلسيين وغيرىم بكتابو الدرر  ,وقد ذكر ابن حجر

العسقالني في كتابو فتح الباري مصد اًر من مصادره عنوانو ( شرح السيرة البن عبد البر )(,)1
ومؤلف ىذا الكتاب ىو العالمة ابن المنير (.)2

الخاتمة

لقد سمط ىذا البحث الضوء عمى حقائق عديدة يمكن استثمارىا في دراسة تدوين المغازي والسير

في التاريخ االسالمي  ,وذلك من خالل دراسة حياة مؤرخ كبير من كتاب السيرة في التاريخ
االسالمي وىو (ابن عبد البر ومنيجو في تدوين السيرة النبوية )  ,واىم مزايا منيجو في كتابة

السيرة النبوية  ,وىي من اكثر موضوعات البحث التاريخي جذباً لعقول المؤرخين والدارسين منذ

القرن االول اليجري وحتى الوقت الحاضر .
ومن اىم الحقائق التي تم التوصل الييا :

 -1إن مؤرخنا ابن عبد البر ىو من المؤرخين الذي غمر كتاباتو في ظل كتب االولين ,
يتناوليا بالشرح أو االختصار أو االضافة  ,ناقل من اخبار الروايات ما يراه اكثر قرباً لمحق ,
فكانت كتاباتو لمسيرة النبوية المباركة جديدة في اسموبيا نقية من المغو والخمط .

 - 1ابن حجر العسقالني  ,احمد بن عمي (ت 852ه1448 /م)  ,فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ,تحقيق :
الشيخ عبد العزيز بن باز  ,ط , 1المطبعة السمفية 1388 ( ,ه1968/م ) . 283/7 ,

 - 2ابن المنير  :ىو احمد بن منصور بن ابي القاسم المنعوت بناصر الدين المعروف بابن المنير الجروي
الجذامي االسكندري  ,كان إماماً بارعاً برع في الفقو وفي فنون شتى  ,كان عالمة االسكندرية وفاضميا ولى

القضاء فييا سنة 652ه  .قال عنو العز بن سالم  :الديار المصرية تفتخر برجمين في طرفييا ابن دقيق العبد

بقوص  ,وابن المنير في االسكندرية توفي سنة 683ه  .ينظر  :ابن فرحون  ,ابراىيم بن عمي بن محمد

اليعمري ( ت799ه1396/م)  ,الديباج المذىب في تراجم اعيان المذىب  ,تحقيق  :د .االحمدي ابو النور ,
ط , 1مكتبة دار التراث  ( ,القاىرة 1396 ,ه1976/م) . 246-243/1 ,
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 -2افاد ابن عبد البر ممن سبقو من المؤرخين الذين استطاع باطالعو الواسع عمى ما طالتو
يده من كتبيم بما حوت من عموم ان يفيد منيا افادة تركت آثارىا الواضحة عمى اسموبو ومنيجو

في تدوين السيرة النبوية .

 -3اتضح من منيجية ابن عبد البر في تدوينو لمسيرة ىو محاولتو صياغة احداث السيرة بما
ينسجم واسموبو ومنيجيتو الخاصة بو  ,بعد اخذه لنصوصيا ممن سبقو  ,مع محاولة طرح رأيو

في الموضوع .

 -4اعتمد عمى المنيج الروائي في تدوينو لمسيرة الذي كان سائداً في القرنين األول والثاني
اليجري .

وفي الختام ارجو اني قد وفقت في تقديم صورة عامة وشاممة عن المنيج الذي اتبعو ابن عبد

البر في تدوين السيرة النبوية  ,وما كان من صوابو فيو من فضل اهلل تعالى  ,وما كان من خطأ

وسيو فحسبي فيو اني بشر  ,وفوق كل ذي عمم عميم  ,واهلل من وراء القصد .
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