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 مقـــــــــــدمة

 : رض منها سرد األحداث التارٌخٌة والولائع والمصص التًإن دراسة السٌرة النبوٌة لٌس الؽ الغرض من دراسة السيرة  ًّ إنما ( ، و) مرت بالنب

أي أن دراسة  –أحكام وئ الحمٌمة مجردة فً صورة مباد ( بعد أن فهم هذهالؽرض منها أن ٌتصور المسلم حمٌمة هذا الدٌن متجسدة فً حٌاته )

 (دمحم ) منه تجسٌد اإلسالم لً مثله األعلىعمل تطبٌمً ٌُراد  ىالسٌرة لٌست سو

 : أهمية دراسة السيرة-      

 (فهم شخصٌة الرسولمن خالل حٌاته والظروؾ الت )ً عاش فٌها للتأكد من أنه (لم ٌكن عبمر )لبل  هلكنّ ، و سمت به عبمرٌته بٌن لومه ًٌّا
 ده هللا بوحى من عنده ، وتوفٌك من لدنهأٌّ   ول من عند هللارس ذلن

 لذا جعله هللا  ٌتمسن به وٌسٌر علٌه اكً ٌجعل منه دستور  ،  ه صورة للمثل األعلى فً كل شأن من شئون الحٌاةٌأن ٌجد المسلم بٌن ٌد ،  لدوة
 ِ  ()األحزابأُْسَوةٌ َحَسنَةٌ "  لإلنسانٌة كلها ..إذ لال: " لَمَْد َكاَن لَكُْم فًِ َرسُوِل َّللاه

 هأن ٌجد المسلم فً دراسة سٌرت (ما )  ا األحداث التً مرت برسول من آٌات المرآن إنما تفسرها وتجلٌّه ان كثٌر  أٌُعٌنه على فهم كتاب هللا ، إذ
 ( وموالفه منهاهللا )

 العمٌدة أو األحكام أو األخالق والصفات ، ب اسواء ما كان منها متعلم   ، أكبر لدر من الثمافة والمعارؾ اإلسالمٌة الصحٌحة أن ٌتجمع لدى المسلم
 اإلسالم وأحكامه ئ( كانت صورة مجسدة لمباد)فحٌاته 

 والتعلٌم فمد كان  ةوالتربٌالصحٌحة لطرق الدعوة  ًّ لهذا الدٌن نموذج ح ةالداعٌو أن ٌكون لدى المعلم()  ُا فاضال  بٌ  رَ مُ ا وناصح  ا وعلم  م 

 ا:لينا نموذج  إتقدم  ()فحياته 

 ، األمٌن مع لومه وأصحابه  للشباب المستمٌم فً سلوكه -
 ى الطالة والجهد فً سبٌل إبالغ رسالتهللداعً إلى هللا بالحكمة والموعظة الحسنة ، الباذل منته -
   وس األمور بحكمة بالؽة وذكاء نادرسُ لرئٌس الدولة الذي ٌَ  -
ًّ وللمائد الماهر  -  ن َحنّ الصادق المُ  السٌاس
 صحابهأة اللطٌفة ألهله وهَ لمعاشرة الفكِ ا، و التبتل لربهد وللمسلم الجامع بٌن واجب التعبّ  -
 للزوج المثالً فً حسن معاملته ألهل بٌته -
 عاطفته على بناته وأبنائه فً حنوّ  لألب الحنون -

 صورة تمّ أفع نموذج وأر جسدة فًكلها م ةا لهذة الجوانب اإلنسانٌفدراسة السٌرة النبوٌة لٌست إال إبراز

 :نبذة تاريخية 

من هنا  -العمل به و لكٌفٌة تطبٌمه المفتاح األول لفهم كتاب هللا وأٌضا هما النموذج األسمى ته همانّ سُ ( و) أدرن المسلمون األوائل أن سٌرة النبً 

ال ٌشوبه وهٌم وال ٌتخلل إلٌه خلط أو افتراء وخاصة بعد ته تدوٌنا صحٌحا تدوٌن سن( و) وجدوا أنفسهم أمام ضرورة دٌنٌة تحملهم على تدوٌن سٌرته

من فظهر المنهج العلمً ) رة ،السنة النبوٌة الُمَطهّ دلٌك تُحصهن فٌه حمائك السٌرة و، فنهض بهم الجهد فً سبٌل الوصول إلى منهج علمً  نتشار الفتنا

الرواٌة" ألحداث  " فنّ  لذلن امتلن -كانت السٌرة النبوٌة لاعدة لها  طهرة التًتعدٌل( لتدوٌن الُسنة المالوعلم الجرح و لواعد مصطلح علم الحدٌث ،

ة السٌرة النبوٌة هً البوابة كتاب تكان، و لم ٌملن مثله ؼٌرهم ، تمٌٌز الصحٌح منهانهجا علمٌا دلٌما لرصد الولائع وخ عند العرب المسلمٌن مٌالتار

 راسة التارٌخ وتدوٌنهها المسلمون إلى دأول ما دخل من ًالعرٌضة الت

  :تطور كتابة السيرة 

طمأن إلى أن وذلن بعد أن ا ،بأمر منه و (خر حٌاة النبً )آفالسنة بدأت كتابتها فً   -النبوٌة كانت أسبك فً كتابة السٌرة النبوٌة  كتابة السنة 

 والحدٌث النبوي البلٌػالمرآن المعجز ،  :ًسلوبأأصحابه لد تنبهوا إلى الفرق بٌن 

 ...إلخ(طًّأ اإلمام مالنُموَ ، و الصحاح ةفعاله وسٌرته )مثل الستأتهتم بألواله و ًالت ةكتب السنكتاب هللا وفً  ان الكثٌر من أحداث السٌرة مذكورك -
فكان أول  ، عن بدء كتابة السنة اجاء متأخر  ه بصورة عامة فمد ٌمؽازؽازٌه شفاهة ، أما كتابة حٌاته ومَ كان الصحابة ٌهتمون بنمل سٌرته و -

 : هتم بكتابة السٌرةامن 
 

 بٌل بن َرحْ ثم شُ  هـ( 550ه )الُمتوفى ، وْهب بن ُمنَبّ  هـ( 501بان بن ُعثمان )الُمتوفى أ، هـ( 29ٌر )الُمتوفى بَ ة بن الزُ ُعروَ  : ىالطبقة األول

 هـ(  591 ى)الُمتوف يّ هاب الُزْهرِ بن شِ اهـ( ، و 591الُمتوفى )سعد 

البعض اآلخر بعضها الطبرّي( و ) روى ة، ولم ٌبك منه إال بماٌا ُمتناثرًء جمٌع ما كتب هؤالء باد وتلؾ مع الزمن ولم ٌصلنا منه ش  -

 مدٌنة هاٌدلبرج بألمانٌا ًمحفوظ ف ه(جزء مما كتبه وْهب بن ُمنَبّ )

ـ  الس   ـ  ب  الن   ةـــر  يــ ةي  ـــو  ـ  
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 :الطبمة :  هوكان فً ممدمة هذ –ه إلٌنا بفضل هللا وتوفٌمه ، ووصل معظم نتهدوّ و ىتلمفت كل ما كتب من الطبمة األول  الطبقة الثانية 

 عد من أوثك ما كتب فً ذلن العهدحاق فً كتابه "المؽازي" ٌُ بن إساعلى أن ما كتبه ء تفك العلماا     هـ(  519الُمتوفى دمحم بن إسحاق ) -
هً وصها لخّ بها وهذّ بن إسحاق وٌَر الالسِّ من "المؽازي"و (هشام"      جمع سٌرة رسول هللا )بن ا"بـ دمحم بن عبد الملن المعروؾ وأب -

 "بن هشاماسيرة سم "االسٌرة الموجودة بٌن ٌدٌنا والمعروفة ب

  :مصادر السيرة 

 خ، وُمْسنَد أحمد بن حنبل...إل طهأ اإلمام مالن، ُموَ  الستة الصحاح :ُكتب السٌرة النبوٌة ) األحادٌث( مثل  -2            كتاب هللا   -1
 هتم بذلنافمد كان من الصحابة الكثٌر ممن  ، حٌاتهو (هتموا بسٌرة الرسول )االرواة الذٌن  -3

  : منهج كتابة السيرة 

 من تلن  ًءنطباعتهم النفسٌة فً شاوولائعها دون أن ٌُمحموا تصوراتهم الفكرٌة أو  ها: فٌه ٌموم ُكتَاب السٌرة بسرد أحداثالمذهب الموضوعي

على هذا  -أحوالهم( مصطلح علم الحدٌث ، علم الجرح والتعدٌل المتعلك بالرواة وتراجمهم و من لواعدالدلٌمة )ار المواعد العلمٌة ، فً إط األحداث

     (      ٌرة المصطفى )الدلٌمة وصلت إلٌنا س ة، وفً إطار تلن المواعد العلمٌ األساس من النظرة الموضوعٌة المجردة ألحداث السٌرة

 : سٌرة ابن هشام ( ) مثال    

 ةتراجم( من أن ٌُمحم نزعته الذاتٌالالتارٌخ والسٌر و ًٌرى ألطاب هذا المذهب أن ال مانع للمؤرخ ) كاتب ف (:ي) المذهب العلم يالمذهب الذات 

د" من ٌُعد "فروٌواجب المؤرخ ، و بعض منهم أن هذاالحكم علٌها ، بل رأى اللٌلها وعتلتفسٌر األحداث وتجاهه الفكري أو الدٌنً أو السٌاسً اأو 

ء ظلموا تحت سلطان آَخت وأحداث نُّكَست وأمجاد ُدثرت وبُرَ ما لهذا المذهب كم من حمائك ُمسِ طب المتحمسٌن له.أكبر الدعاة لهذا المذهب و

جدٌدة فً كتابة السٌرة النبوٌة  هذا المذهب أصبح أساسا لمدرسة -السلطان و ىلهواعصبٌات النفس وتجاهات الفكرٌة وواال ةت الذاتٌالنزاعا

فصل ( وةبٌنهم إلى فصل الدٌن عن الدولة )العلمانٌفتنادوا فٌما ، رن مإلى بداٌة هذا ال تعود نشأتها المستشرلٌنوالباحثٌن فهمها عند طائفة من و

د كل ما خالؾ المألوؾ مما كما تنادوا باستبعا،  ال ٌتم التوفٌك بٌنهما إال بإخضاع األول للثانًو ،آخر ًءوالعلم ش ًءفالدٌن ش ، الدٌن عن العلم

     اإلسراء ، دريج) فطٌر أبابٌل      ظمة والبطولةالعجون له صفة العبمرٌة وراحوا ٌروّ و (ه )والمعجزات من سٌرت الخوارقباب  ًٌدخل ف

ظلم من فمر و ةلتصادٌة بحتاضد ٌمٌن ألسباب  ة ٌسارثور      الفتح اإلسالمً، النبوة وي دعم معنو     ؼزوة بدر ً، المالئكة ف سٌاحة روحٌة

سالم من تفرٌػ اإل أنو، لد ؼاب عن هؤالء أن الدٌن الصحٌح ال ٌحتاج إلى إصالح سم " حركة اإلصالح الدٌنً" ، واعرؾ بفظهر ما ...إلخ( 

ه التً تعتمد على تدمٌر عمٌدتً خلخلة هذا الدٌن والحدٌثة ٌعن ختالفها مع الموانٌن العملٌةازات بُحجة معجحمائمه الؽٌبٌة من وحً وخوارق و

لجنة ، النار، المٌامة ...إلخ( ارفض كل ما جاء به من ؼٌبٌات ) ًنأن رفض الوحً ٌع، و الحملئك الؽٌبٌة(ٌُعد لمة الخوارق و يوالذالوحً اإللهً )

 وأحكام وعمائد

عترؾ بوجود ا يك تتضح مع تطور العلم الحدٌث الذالحمائٌاء تتمٌز وخذت األشأالمدرسة اآلن ، وه انحسرت هذ المدرسة اليوم: همصير هذ

 مع حمائك العلم ال ٌتنافىإمكان حدوث تلن الخوارق خوارق ومعجزات و

  :كيف ندرس السيرة النبوية 

 هذه تخذ مننأن  ًلمنطك ٌمتضن اأ، و ُمرسل من لِبَل هللا  ًمن أنه نب، ( نفسه من خاللها ) الرسول عرؾ ًالت و الهوٌةهمحور دراسة السٌرة 

 (فً حٌاته ) ى التاكد من نبوته ، وإلى إظهار حمٌمة الوحً اإللهًلإالسٌرة ُسْلما للوصول 

 

 

 


