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 بسم هللا الرمحن الرحيم
له وصحبه آصلى هللا عليه وعلى  -عبده ورسوله  اال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد  إله إأشهد أن ال 

 :وبعد – لموس
 

سبوع سنبدأ بدروس السرية النبوية ونتكلم أذن هللا من كل ن شاء هللا تعاىل ويف كل ثالاثء إبإففي هذا اليوم 
كتب   - عليه الصالة والسالم - ن النيبأفمما ال شك فيه وال ريب  - عليه الصالة والسالم - عن سريته

ن أوال بد  - صلى هللا عليه وسلم - ايمه وسريتهأو  جادوا وتكلموا عن حياتهأحسنوا و أالعلماء يف سريته و 
 .وكذلك ما هي املصادر اليت استقوا منها السرية ،نتكلم عن شيء ومقدمة يف طرائق العلماء يف كتابة السرية

ن شاء هللا تعاىل سيكون يف هذا اليوم كمقدمة للكالم حول السرية وحول مصادرها وكذلك حول ما  إفدرسنا 
ن إن العلماء قد كتبوا يف هذا كله فسيكون حديثنا بعد هذا إخلصائص والشمائل والدالئل فكتبوا فيه من ا

عن مولده عن رضاعه  - عليه الصالة والسالم - ن نتكلم عن هذه املقدمة سنتكلم عن حياتهأشاء هللا بعد 
وكفالة جده  ه  ئ  وعن منش ،وكذلك ما عرض له هنالك من شق الصدر وغريه ،قامته يف بين سعدإعن فصاله 

هان خبار الك  أوما وقع له يف ذلك السفر مث نتكلم عن  ،الشام ورجوعه إىلوكذلك نتكلم عن سفره  ،مث عمه
وعن مبدأ البعث والنبوة  ،عن تزوجه خبدجية يضا  أوسنتحدث - عليه الصالة والسالم  - هبان عن نبوتهوالر  

سالم وكذلك ما حصل من ولني الذين دخلوا لإلصحابه السابقني األأونتكلم عن ذكر  ،ونزول الوحي
عليه الصالة  - ايت واملعجزات اليت حصلت للنيبنشقاق القمر واآلاوكذلك من  ،رض احلبشةأىل إاهلجرتني 
مر أوعن  ،عن ما حصل له من الشعب وما دار من حصار من كفار قريش يضا  أونتكلم  - والسالم

 يضا  أنصار ونتكلم سلم األأوكيف  ،ىل مكة وذكر العقبة وبيعة العقبةإىل الطائف ورجوعه إالصحيفة وخروجه 
ونزوله  - النيب عليه الصالة والسالم - ىل املدينة ودخولإخبار اهلجرة أسراء واملعراج وفرض الصالة و عن اإل

الصالة عليه  - عليه الوحي وعمره  ىل مغازيه وسريه وبعوثه وكيف نزلإوكذلك ننتهي  ،فيها وبناء املسجد
 عليه الصالة والسالم  - سالم الوفود وكذلك سنتكلم عن حجة الوداع مث وفاتهإىل امللوك و إوكتبه  - والسالم

-. 
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 تكلم عن املصادر اليت نستقي منها السرية:أن أريد أقول قبل هذا كله أف
 التاريخ كما تكلموا يف و تكلم الناس عربأتكلم العلماء  نسان  إسريته ال جتد  - صلى هللا عليه وسلم -النيب 

زمنة تكلم الناس يف عرب التاريخ واأل بدا  أ نسان  إال جتد  ،ويف حياته - عليه الصالة والسالم-النيب   سرية
نسان تكلموا  إال جتد  - عليه الصالة والسالم -ايمه ويف سننه بل ويف كل ما خيصه يف حياته أويف  تهحيا

النيب عليه الصالة  - ول هذه املصادر اليت تكلمت يف حياةأو  - ليه وسلمالنيب صلى هللا ع - كما تكلموا يف
ن أو يبحث يف السرية أن يصنف أو يتكلم أي ابحث يريد فال بد أل ،ويف سريته هو القرآن الكرمي - والسالم

الصحيحة خبار ن القرآن الكرمي فيه القدر العظيم من األساسي ملاذا ؟ ألجيعل القرآن الكرمي هو املصدر األ
عز  - ن هللاأليه الظن هلذا جند إن الشك وال يتطرق آلقر إىل اوال يتطرق  - عليه الصالة والسالم - يف سريته

ىل القرآن الكرمي يرى إفالناظر  [9]احلجر :  ﴾إ نا َنحْن  ن حزاْلنحا الذ  ْكرح وحإ نا لحه  حلححاف ظ ونح ﴿قد حفظ القرآن  - وجل
ويذكر الشيء الكثري من ذلك وهلذا  - النيب عليه الصالة والسالم - ىل سريةإ شارات كثرية بل تصريحإ

خالقه بل وخصائصه بل ويتكلم عن دالئل نبوته أمثلة كثرية على ذلك  فيتكلم عن مشائله و أسأضرب لكم 
ْدكح يحت يما  فحآوحى ﴿ :تمه قالعن ي   - عز وجل - يقول هللا وتكلم  [6:  7]الضحى : ﴾ىوحوحجحدحكح ضحاال   ف حهحدح  أحَلْح جيح 

ْسم  رحب  كح الاذ ي خحلحقح ا﴿نزول الوحي عليه فقال  ءعن بد عليه  - وتكلم كذلك عن حالة النيب [1]العلق :  ﴾ق ْرحْأ اب 
عداء وتكلم عن عداوة األ[16]القيامة : ﴾الح ُت حر  ْك ب ه  ل سحانحكح ل ت حْعجحلح ب ه  ﴿عند تلقيه الوحي  - الصالة والسالم

فقال عز من  - عليه الصالة والسالم -لرسول هللا  اهتامهمخصومة املشركني والكافرين له وتكلم عن و 
ان وا إ ذحا ق يلح هلح ْم الح إ لحهح إ الا اَّللا  يحْستحْكرب  ونح وحي حق ول ونح أحئ ناا لحتحار ك وا آهل حت نحا ل  ﴿قائل  [36:  35:]الصافات﴾شحاع ٍر َّماْن ونٍ إ َّنا ْم كح

ثْ ل ك ْم ي وححى إ لحا ﴿بل تكلم كذلك عن بشريته فقال سبحانه  عز  - وقال هللا[110]الكهف : ﴾ق ْل إ َّناحا أحنح بحشحٌر م  
ن وْا إ ْذ جحاءه م  اهْل دحى إ الا أحن قحال وْا أحب حعحثح اَّلل   بحشحرا  راس وال  ﴿ – وجل وُتدث [94]اإلسراء : ﴾وحمحا محنحعح النااسح أحن ي  ْؤم 
ن ْه ْم ي حت ْل و ﴿ :مية قال سبحانهأمة أن الناس الذي بعث فيهم أميته و أعن  ه وح الاذ ي ب حعحثح يف  اأْل م  ي  نيح رحس وال  م  

ت ه  وحي  زحك  يه ْم وحي  عحل  م ه م  اْلك تحابح وحاحلْ ْكمحةح  ذ ينح الا ﴿وُتدث القرآن كذلك عن الذين اتبعوه  [2]اجلمعة :  ﴾عحلحْيه ْم آايح
يل   ا األ م  يا الاذ ي جيح د ونحه  محْكت واب  ع ندحه ْم يف  الت اْورحاة  وحاإل جنْ  وتكلم عن غزواته  [157]األعراف :  ﴾ي حتاب ع ونح الراس ولح النايب 

كما مشل التصريح ببعض   ،وفتح مكة الفتح العظيم خيربحد واخلندق واحلديبية و أكالغزوات الكربى )بدر و 
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ن يف القرآن ما يقارب املائتني أهل العلم أعداء بل قال بعض نه واجه اخلصوم واألأاجلهاد وكيف  قضااي
ساليب أعن الكالم عن  وافيا كبريا   القرآن الكرمي قدرا   يضا  أوخصص  ،ية هي كلها يف الغزواتآوالثمانني 
حلْ ْكمحة  ا﴿كيف يدعو الناس   - عليه الصالة والسالم - ساليب دعوة النيبأالدعوة و  دْع  إ ىل  سحب يل  رحب  كح اب 

نحاكح  فحاْصدحْع ِب حا ت  ْؤمحر  وحأحْعر ْض عحن  اْلم ْشر ك نيح ﴿ :وقال له [125]النحل : ﴾وحاْلمحْوع ظحة  احلْحسحنحة   إ نا كحفحي ْ
ُّ جحاه د  اْلك فاارح ايح ﴿ :وقال له [94:  95 احلجر:]﴾اْلم ْست حْهز ئ نيح  وقال  [73]التوبة :  ﴾وحاْلم نحاف ق نيح وحاْغل ْظ عحلحْيه مْ  أحي ُّهحا النايب 

ل هلا مْ ﴿له  ْ كحمحا صحربحح أ ْول وا اْلعحْزم  م نح الرُّس ل  وحالح تحْست حْعج  ييده وعن وتكلم سبحانه عن أت [35]األحقاف : ﴾فحاْصرب 
مة يعين ما ترك هذه ذكر هذه األوتعرضوا له بل القرآن  والكافرونن يؤذيه به املشركون أراد أنصرته فيما 

لنبيه ورعايته له يف دعوته  - عز وجل - ييد هللامهية وهو أتمور يف غاية األأىل إشياء فقط بل تعدى األ
ْلم ْؤم ن نيح ﴿وجهاده فقال له   [62ألنفال : ]ا﴾وحإ ن ي ر يد وْا أحن خيحْدحع وكح فحإ نا ححْسبحكح اَّلل   ه وح الاذ يح أحيادحكح ب نحْصر ه  وحاب 

ح اثْ نحنْي  إ ْذ مه حا يف  اْلغحار  إ ْذ ي ح ﴿وقال  ب ه  الح ُتحْزحْن إ الا تحنص ر وه  ف حقحْد نحصحرحه  اَّلل   إ ْذ أحْخرحجحه  الاذ ينح كحفحر وْا اثحِن  ق ول  ل صحاح 
تحغ  غحرْيح اإل ْسالحم  د ينا  ف حلحن وح ﴿داين ن دينه كذلك نسخ جلميع األأوبني القرآن [40]التوبة : ﴾إ نا اَّلل ح محعحنحا محن ي حب ْ

ر ينح  رحة  م نح اخلْحاس  ْنه  وحه وح يف  اآلخ   [19]آل عمران :  ﴾إ نا الد  ينح ع ندح اَّلل   اإل ْسالحم  ﴿وقال  [85]آل عمران :  ﴾ي  ْقبحلح م 
وما  - ه الصالة والسالمعلي - العالقة اليت كانت بني النيب يف قضيةمن جهة السرية  يضا  أوتكلم القرآن 

ق ْل ايح أحْهلح ﴿هل الكتاب أهل الكتاب فقال عن أحصل مع املشركني وما حصل مع املنافقني وما حصل مع 
ْيئا   نحك ْم أحالا ن حْعب دح إ الا اَّلل ح وحالح ن ْشر كح ب ه  شح ن حنحا وحب حي ْ اب  وحالح ي حتاخ   اْلك تحاب  ت حعحالحْوْا إ ىلح كحلحمحٍة سحوحاء ب حي ْ ذح ب حْعض نحا ب حْعضا  أحْرابح

ايح أحْهلح اْلك تحاب  قحْد جحاءك ْم رحس ول نحا ي  بحني    لحك ْم عحلحى فحْْتحٍة م  نح ﴿ :وكذلك قال [64]آل عمران :  ﴾م  ن د ون  اَّلل   
ت  نحا ب ح ﴿وتكلم عن املشركني وما حصل  [19]املائدة :  ﴾الرُّس ل   ي  نحاٍت قحالح الاذ ينح الح ي حْرج ونح وحإ ذحا ت  ت ْلحى عحلحْيه ْم آايح

ا أحْو بحد  ْله   َّلل   شحه يدا  ﴿وقال  [15]يونس :  ﴾ل قحاءنح اْئت  ب ق ْرآٍن غحرْي  هح ذح وحي حق ول  الاذ ينح كحفحر وْا لحْستح م ْرسحال  ق ْل كحفحى اب 
نحك مْ  ول الذي تكلم عن حياته وتكلم عن سريته وفضائله ذا  القرآن الكرمي هو املصدر األإ [43]الرعد :  ﴾ب حْيين  وحب حي ْ

ن أبل  - سبحانه وتعاىل - خالقه ورمحته بل وتكلم عن هتجده ودعائه وذكره وتسبيحه كل هذا تكلم عنهأو 
الباطنية اليت تصور لنا حالته اليت   - عليه الصالة والسالم - هل العلم قالوا حىت تكلم عن حالة النيبأبعض 

ا احلْحد يث  أحسحفا  ﴿ل له كان يشعر هبا فقا ر ه ْم إ ن َلْا ي  ْؤم ن وا هب حذح ٌع ن اْفسحكح عحلحى آاثح خ  وقال  [6]الكهف :  ﴾ف حلحعحلاكح ابح
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الصالة  - ايت الكثرية اليت بينت كذلك حالته عليهفهذه اآل ﴾فحالح تحْذهحْب ن حْفس كح عحلحْيه ْم ححسحرحاتٍ ﴿له 
ول الذي نتلقى  جتدها بشيء من املصادر وعلى كل حال هو املصدر األقد انفرد هبا القرآن وال - والسالم

ما املصدر الثاِن فهو كتب احلديث كتب السنة كتب احلديث الشريف اليت قد شغلت السرية أ ،منه السرية
قسام  أىل إلفوا الكتب اليت قسموها أقد  - عليهم رمحة هللا-ن العلماء أوهلذا جند  ،النبوية منها احليز الكبري

 ،عن مغازيه عن حياته عن سريته - عليه الصالة والسالم - عن جهاده وكتبا   بوااب  أو  قساما  أكثرية فخصصوا 
 ،بواب على ذلكواستمر هذا املنهج عند احملدثني يف كتبهم يذكرون بعثته وهجرته ومولده ويبوبون األ

وائل من العلماء واليت نثق هبا واليت كتبها األخبار اليت ذكرها احملدثون يف كتبهم ن نقول هذه األأونستطيع 
 – عليه رمحة هللا - مام مالكقدم هذه الكتب هو كتاب اإلأشهر هذه الكتب و أن أفقد اتفق العلماء على 

ورد مجلة أو  - عليه الصالة والسالم - من سريته ورد فيه شيئا كثريا  أو  ألف كتابه املوطأمام مالك اإل ،أاملوط
مسائه وبعده العلماء استمروا على هذا فها هو البخاري يكتب  أوصافه و أليت تتعلق بسريته و حاديث امن األ

 ،وهكذا مسلم ،يف املغازي خاصا   من سريته وفضائله وجهاده وجيعل كتااب   كثريا    كتابه الصحيح ويورد شيئا  
 ،تدرك احلاكم وهكذاو صاحب املسأمحد واملستدرك أد والْتمذي وابن ماجة والدارمي و و بو داو أوكذلك 

قسام كثرية أىل إفصلوها  يضا  أ - رمحة هللا - هذه الكتب اليت كتبها العلماء عليهم ،العلماء استمروا على هذا
وكل هذه الكتب  ،ومنها كتب اخلصائص ومنها كتب الدالئل وكذلك كتب الفضائل ،فمنها كتب الشمائل

ن لكل أن نعلم ألفت على هذا التقسيم فيجب أتب عندما مساء ومنها املفقود وهذه الكمطبوعة هبذه األ
تقسيم ولكل نوع مع من خيصه فالشمائل هلا معىن والدالئل هلا معىن وكذلك اخلصائص والفضائل وسنتطرق 

سانيد وهو قد ي أبأهل العلم مسند أوسع كتاب ملا ذكر بعض أفنقول هنا  - عز وجل - ذن هللاىل هذا إبإ
وسع الكتب املسندة اليت ذكرت الشيء الكثري أمحد لعله من أمام السرية هو مسند اإل ذكر الشيء الكثري من

يت بعد ذلك كما ذكرت لكم ايمه مث أتأومن حياته وكذلك من سننه و  - عليه الصالة والسالم - من سريته
م  من قسم منه - عليه الصالة والسالم - و كتبوا يف احلديث الشريف يف سريتهأن العلماء الذين ذكروا أ

 .هذه الكتب فمنهم من جعل كتب اخلصائص وكتب الشمائل
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ف يف ل  أول من أختصار فكتب الشمائل ماذا تعين الشمائل؟ ومن ونتكلم عن هذه املعاِن ولو ابال وال  أ أفنبد 
عليه  - حوال النيبأي كتب الشمائل على أقول الشمائل عند العلماء يقولون هي اليت تشتمل أهذا العلم؟ 

و تتكلم منذ ميالده أ أوتبد ،العملية يف عبادته يف هديه يف دله يف معاملته وغري ذلك - صالة والسالمال
و هذا الصنف أوهذا العلم  - سبحانه وتعاىل - على جنتهأيف   - تبارك وتعاىل -ىل هللا إىل نقله إته أونش

عليه  - يب عيسى الْتمذيأاب ول كتاب هو كتألف فيه ولعله أعظم الكتب اليت أمن كتب الشمائل من 
بو عيسى أكتابه الشمائل احملمدية مث هذا الكتاب كما هو معروف كتاب مسند فقد ساق   - رمحة هللا

خذت عليه بعض أن كان هذا الكتاب قد إسانيد وكذلك من هذه الكتب كتاب الشفاء للقاضي عياض و األ
وتكلم عن حقوقه  - عليه الصالة والسالم - لنيبمور لكن يف اجلملة هو كتاب مجع فيه كثري من مشائل األا

هل أمور اليت انتقدها وهذا الكتاب كتاب الشفاء للقاضي عياض فيه بعض األ - الصالة والسالم - عليه
ما كتب أمام ابن اجلوزي وهذا على سبيل التمثيل حول املصطفى لإليت كتاب الوفاء أبمث بعد ذلك أي ،العلم

 - ايت واملعجزات اليت جعلها هللاعالم النبوة هذه الكتب هي اليت ختتص يف ابآلأالدالئل وكذلك يقولون 
و معنوية وهي اليت تظهر احلجة أيف حق نبيه سواء كانت هذه املعجزات معجزات حسية  - تبارك وتعاىل

 ما كتبأ ،- عز وجل - ولفضله وعلو منزلته عند هللا - عليه الصالة والسالم - للتصديق هبذا النيب
يب كتب الدالئل كثرية ونضرب مثال على ذلك ومن ذلكم دالئل النبوة أل  طبعا   ،اخلصائص فهي اليت حوت

يب الشيخ براهيم احلريب ودالئل النبوة أليب الدنيا ودالئل النبوة إلأيب بكر بن داود السجستاِن ودالئل النبوة أل
يب ذر صبهاِن ودالئل النبوة أليب نعيم األد وكذلك دالئل النبوة ألو يب داو وبعضها مفقود يعين دالئل النبوة أل

كتابه   - عليه رمحة هللا - محد بن احلسنيأمام البيهقي هو كتاب اإل اإلطالقوسع هذه الكتب على أاهلروي و 
ما كتب اخلصائص فهي اليت قد حوت املسائل اليت أو  ،وسع هذه الكتب هو كتاب البيهقيأدالئل النبوة من 

 - ي اليت فضلت رسول هللاأفيها مزااي خاصة من الناحيتني من الناحية التشريعية ومن الناحية التفضيلية 
 : األنواعنواع فمن هذه أنبياء والعلماء قسموها على من األ على غريه - صلى هللا عليه وسلم

ي يف الدنيا يف ذاته أفقط  يف الدنيا خيتص به - عليه الصالة والسالم - ول فيما خيتص ابلنيبالنوع األ -1
عليه  - فضل النبيني واختصهأ - عليه الصالة والسالم - جعل حممدا   - عز وجل - ن هللاأفمن ذلكم 
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ن أدم ومن بعده آنبياء ي هللا تبارك وتعاىل على األأخذ امليثاق أنه أوالدليل على ذلك  - الصالة والسالم
توا ن أيأخذ هللا امليثاق عليهم أحياء فقد أوهم  - ة والسالمعليه الصال - يؤمنوا به وينصروه لو ظهر حممد

حممدا  -اختص به هللا  - عليه الصالة والسالم - ليه ويبايعوه وينصروه ويؤمنوا به فهذا اختص به حممداإ
 . - عليه الصالة والسالم

من نعته ومن نعت  كثريا    كذلك التبشري به يف الكتب السابقة فقد بشرت به الكتب السابقة وذكرت شيئا  
مور اليت سراء واملعراج من هذه األويت كمال احلسن وذكروا كذلك اإلأو  رجح الناس عقال  أنه من مته وأبأ

 - نبياءوكذلك صالته ابأل واتاللسم اخْتاقوما تضمنته من  - عليه الصالة والسالم - اختص هبا النيب
على اجلنة  اط العهايت الكربى وكذلك يها من اآليف بيت املقدس وكذلك رؤيته ف - عليه الصالة والسالم

   الدنيا.يف ذاته يف  - عليه الصالة والسالم - والنار كل هذا من اخلصائص اليت اختص هبا النيب
مته وهذه اخلصائص يف الشرع أوكذلك  - عليه الصالة والسالم - ما النوع الثاِن فيما اختص به هوأ -2
 - صلى هللا عليه وسلم - قد اختص النيب - عز وجل - ليس هللاأذلك ي يف شرعه يف الدنيا فمثال أ

 رض مسجدا  نبياء الذين سبقوه كذلك جعلت له األلأل أوقوام السابقني حالل الغنائم؟ ما كانت ُتل لألإب
جابة الكعبة وابلصفوف يف الصالة كصفوف املالئكة وابجلمعة ويف ساعة اإل ابستقبالوكذلك  وتربتها طهورا  

صلهم  أيست بعدوٍ مم وال يهلكون ابجلوع وال خر األأمم وجعلت مته خري األأ ليلة القدر وجعلت كذلك ويف
واختص  - صلى هللا عليه وسلم -النيب - تبارك وتعاىل - اليت اختص هللا هبا يضا  أكل هذا من اخلصائص 

 مته يف شرعه يف الدنيا.أ
 نواع اليت ذكرت يف اخلصائص.و من األأ هبا - عز وجل - وكذلك من اخلصائص اليت اختص هللا

خرة مثال ذلك لكن هذا يكون يف اآل - صلى هللا عليه وسلم - النوع الثالث هو فيما خيتص به يف ذاته -3
 - عليه الصالة والسالم - اختص النيب - تبارك وتعاىل - هللا أنمثلة من ذلك أضرب العلماء على ذلك 

ول من يؤذن له يف الشفاعة فهو أنه أمن يفيق من الصعقة وكذلك قالوا  ولأو  األرضول من تنشق عنه أنه أب
بشفاعات خاصة بعد  - عز وجل - واختصه هللا ،- عليه الصالة والسالم - ول مشفعأول شافع و أ

 - عليه الصالة والسالم - نه كذلك صاحب املقام احملمود وبيده لواء احلمدأالشفاعة العظمى فمن ذلك 
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على منزلة أب اجلنة وخصه هللا ابلكوثر وابملقام احملمود وابلوسيلة وهي ابول من يقرع أالصراط و ول من جييز أو 
 خرة .لكنه يف اآل - عليه الصالة والسالم - ذا  هذا من خصائصه اليت اختص هبا يف ذاتهإ ،يف اجلنة

مته كما أن ن ذلكم ألخرة ممته يف اآلأهبا  - تبارك وتعاىل - نواع اخلصائص ما خص هللاأكذلك من   -4
ول من أ يضا  أَّنم أاثر الوضوء وجاء يف بعض الرواايت آحمجلني من  را  تون غ  َّنم أيأجاء يف بعض الرواايت 

املقحمات  ي ِبن ال يشرك ابهلل شيئا  أهلم قبل اخلالئق وتغفر هلم  يمم ويقضرض بني األتنشق عنهم األ
 خرة.مة يف اآليف كتب اخلصائص وهو خاص يف هذه األ يضا  أالذنوب والكبائر وغري ذلك مما هو معروف 

بقي  ،ىل القسم الثالث وهو كتب الفضائل َنن تكلمنا عن كتب الشمائل وكتب اخلصائصإن ذا  ننتقل اآلإ
 .معنا كتب الفضائل

 و ما يتكلم به العلماء يف الفضائل ماذا يقصدون به؟ أفنقول كتب الفضائل  
ن كانت احلقيقة إعلى سائر األنبياء و  - صلى هللا عليه وسلم - النيب – ك وتعاىلتبار  - املراد به ما فضل هللا

هي مندرجة ُتت الشمائل وُتت اخلصائص لكن العلماء منهم من ألف يف هذا وجعلها كتب خاصة فقبل 
تكلم عن اخلصائص محن م ن العلماء ألف يف اخلصائص؟ كثري من العلماء ألف يف اخلصائص أذلك أريد أن 

كتابه غاية السول يف )وسع هذه الكتب لعلها كتاب السيوطي اخلصائص الكربى وكذلك ابن امللقن يف أ من
وكثري من أهل العلم من ألف يف اخلصائص يعين ذكروا أيضا  ( - الرسول صلى هللا عليه وسلم - خصائص

وكذلك  ( والسبكيكتاب شفاء الصدور يف أعالم نبوة الرسول وخصائصه أليب الربيع سليمان ابن سبع )
كفاية الطالب اللبيب )وكذلك  ( كتاب بداية السول يف تفضيل الرسول وهذا الكتاب للعز ابن عبد السالم)

كفاية )هو كتاب السيوطي اخلصائص الكربى امسه  وهو الكتاب الذي ذكرته أنفا   ( يف خصائص احلبيب
يف خصائص النيب املختار البن حجر  األنوار) كتب   وهناك أيضا   (الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب

وكذلك كتاب بعضها مفقود أي هذه الكتب منها هذا الكتاب كتاب احلافظ ابن حجر غري  ( العسقالِن
لفها العلماء يف اخلصائص والفضائل كما ذكرت لكم ما فضل هللا عز أذا  هذه كتب إموجود وعلى كل حال 

ائر األنبياء لكنها يف حقيقة األمر هي مندرجة ضمن على س - صلى هللا عليه وسلم - وجل هبا النيب
الوثيق بني هذه الكتب وهي تشكل  االرتباطمباحث الشمائل والدالئل واخلصائص ومن هنا ندرك 
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ِبجموعها أي اخلصائص وكتب الفضائل وكتب كذلك الدالئل تشكل وحدة كاملة متكاملة تتعلق بدراسة 
نية مستفيضة تتناول مجيع اجلوانب من خالل حياته احلميدة أراسة متد - النيب عليه الصالة والسالم - حياة

وقد يقول قائل ِباذا َّنيز هذه الكتب لو تلخص لنا الكالم يف متييز   - عليه الصالة والسالم - وشيمه املرضية
حىت نلخص الكالم السابق متتاز  ابختصار؟ نقول وكتب الشمائل الدالئل؟ميز هذه الكتب ؟ كتب أ  كيف 

يراد أي تورد كل ما إكتب الدالئل واليت يقال هلا أيضا أعالم النبوة هذه متتاز يف   هذه الكتب أبشياء فمثال  
ليه النفس من األخبار إدخال ما تطمئن إايت و يرشح مركب النبوة ويقوي دعوى النبوة من املعجزات من اآل

مته هذه األوصاف كلها أومن نعت  - معليه الصالة والسال - الواردة يف الكتب السابقة من نعته وصدقه
يعين هذه الكتب ال تغفل عن هذه األشياء  - عليه الصالة والسالم - بفضله الظاهرة والباطنة والعناية أيضا  

 - عليه الصالة والسالم - ية ودليل على نبوتهآئل ختتص نضرب مثال انشقاق القمر فيها ذا  كتب الدالإ
حن هذا اجلذع وبكى  ،ىل املنرب حنإو عندما ترك اجلذع وانتقل أا تركه وقس على ذلك يعين املنرب عندم

؟ تستوعب الشمائل ِباذا متتاز كتب الشمائل ،وهذه من الدالئل وقد تكلم العلماء يف كتب الدالئل عن هذه
من أدلة  - معليه الصالة والسال - اخلحلقية واخل لقية وتورد من نعوته  - النيب عليه الصالة والسالم -أوصاف 

 – عليه الصالة والسالم - الكتاب والسنة وكذا ما مثل عن الصحابة من أوصافه
أما كتب اخلصائص متتاز ببيان أمور ما خيتص به يف شريعته عليه الصالة والسالم وهذه األمور خاصة أي  

ن أجل فوئد اخلصائص قتداء هبا أو به عليه الصالة والسالم فيها وهذه يعين متساء واإلِبعىن ال يسوغ اإل
حيل له أن يتزوج أكثر من أربع نساء قد كان  - النيب عليه الصالة والسالم -وأقوى مميزاهتا يعين نضرب مثاال  

حدى عشر امرأة فهل جيوز ألمته أن تفعل إمتزوج يعين كما جاء يف بعض الرواايت تسع ويف بعض الرواايت 
هذا قد اختص هللا عز وجل به نبيه عليه الصالة والسالم هذا على جيوز الزايدة على أربعة نسوة ألن  ال هذا؟

من اخلصائص يف كتب احلديث بعضها  اكثري   - عليه الصالة والسالم - وقد ذكرت للنيب ،سبيل ضرب املثال
ذا  هذا الفروق أو هذه الفروق هي إقد ال يصح وبعضها قد يصح يف كتب الفقه يف أبواب النكاح وهي كثرية 

كرها العلماء بني كتب اخلصائص والدالئل والشمائل وهذا ال شك وال ريب له تعلق كبري تعلق كبري اليت ذ 
 . - عليه الصالة والسالم - ِباذا ؟ حبياته
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ليه يف مبحث السرية أو يف مقدمة السرية وهو يعين قضية احملاوالت إ أتطرقبقي األمر األخري الذي أريد أن 
فبعض هذه  - عليه الصالة والسالم - سلم به أن العلماء كتبوا يف سرية النيبيف كتابة السرية املعروف وامل

 - فاملسلمون أولوا أحاديث النيب وبعض هذه املؤلفات أتيت ضمنا   االستقاللاملؤلفات جاءت على سبيل 
يف وكذلك سننه وأايمه ومغازيه عناية فائقة فكتبوا املروايت واألخبار وحفظت  - عليه الصالة والسالم

النيب عليه  - الصدور وكتبت يف الكتب وكان القارئون والكاتبون منهم يدونون اخلصائص من لدن عهد
ومغازيه  - عليه الصالة والسالم - ىل عهد التدوين وابألخص ما كان يتعلق أيضا بسريتهإ - الصالة والسالم

ىل إىل التصنيف إواية الشفوية فحصلت هناك أطوار ومراحل مر هبا علم السرية النبوية يعين من طور الر 
العلماء يكتبون يف الطبقات ويؤلفون فيما كتب أو  بدأ دقف وطول الفْتة الكتابة لكن لكثرة األمساء واألعالم

 ،وبعض العلماء يعين كتاب الطربي أيضا يف التاريخ ،ي ابلطبقات ومن ذلك الطبقات الكربى البن سعدمس  
وبعضهم يكون ضمنا  - عليه الصالة والسالم - يف السرية يف سرية النيب وبعض العلماء يفرد كتااب خاصا  

 - عليه الصالة والسالم - يعين مثال كتاب التاريخ للطربي الكتاب املشهور الكبري َل خيصه يف سرية النيب
ىل إوتطرق  - النيب عليه الصالة والسالم - ىل سريةإوضمن هذا التاريخ تطرق  كبريا    عظيما   َّنا ذكر اترخيا  إو 

خر فمثال بعضهم ممن خيص املغازي فيكتب يف املغازي فقط آمثال كتاب  - عليه الصالة والسالم - حياته
كذلك ممن خص السرية النبوية مثل ابن   - النيب عليه الصالة والسالم - يف مغازي كتااب    ألفمثل الواسطي 

 ألفتهشام هلا مث بعد ذلك من الكتب اليت  يف كتابه العظيم السرية النبوية مث تلخيص وهتذيب ابن إسحاق
ىل حياة إىل حياة الصحابة مث يتطرق إمث يتطرق  - عليه الصالة والسالم - يف السرية ما يذكر سرية النيب

عالم النبالء فقد ذكر حياة النيب عليه الصالة أمام الذهيب سري شهر هذه الكتب كتاب اإلألماء ومن الع
ىل بعض الصحابة أو كثري من الصحابة إىل حياة اخللفاء الراشدين مث إابه مث تطرق ول كتأوالسالم وسريته يف 

ذا  هكذا كان التدوين والكتابة يف السرية منهم من يفرد إ - رمحة هللا - ىل زمنه عليهإىل كثري من العلماء إمث 
هذا التقسيم منهم  خاصا ومنهم من أييت ضمنا لكن كما ذكرت لكم األصل يف كتب السرية أَّنا على شيئا  

ومنهم من كتب يف الدالئل ومنهم من كتب يف  ،ومنهم من كتب يف اخلصائص ،من كتب يف الشمائل
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مام أمحد وفيها من حياته وسريته ومغازيه األسانيد كمسند اإل تسندأ  َّنا إالفضائل وبعض الكتب املسندة 
 . الشيء الكثري

بوية يف ذلكم الزمن ال سيما القرون الثالثة مر ِبراحل املرحلة األوىل ذا  خنتصر ونقول : التأليف يف السرية النإ 
رضاهم أو  - رضي هللا عنهم - هي قال العلماء تسمى مرحلة الرواية الشفوية وهذه ميثلها طبقات الصحابة

وفيما أيضا يروي الراوي يروي خرب حادثة مفردة حفظتها ذاكرته يف سياق مثال حدث حصل سواء كان 
زوة بدر أو هجرة أو واقعة معينة هذه كانت املرحلة األوىل أن أييت الصحايب ويذكر هذه املرحلة لغزوة غ

هذه املرحلة األوىل ميكن أن نطبق عليها كل  ،ويشاهد التابعي ويقول حصل له كذا وكذا هذه املرحلة األوىل
مغازيه وما حصل له فهذه يف حياته و  - عليه الصالة والسالم - ما ورد يف الصحيحني من أصحاب النيب

 ،املرحلة قد يقول قائل ِباذا متتاز وِباذا ختتص ؟ أَّنا جاءت من طريق الصحابة أَّنا مروايت قد تكون قصرية
قد يكون أبحكام شرعية أما أكثرها من القسم  ارتباطهاأَّنا أيضا قد تكون خلت من ذكر التفاصيل أما يعين 

مث  ،وهكذا بدأت هذه املرحلة - عليه الصالة والسالم - ول هللااملرفوع أي الذي يرويه الصحايب عن رس
املرحلة الثانية يف الكتابة والتقييد وكان هذا على شيء يسري وقليل مع سياقة األسانيد مث املرحلة الثالثة وهو 

تب يف به قد يك التوسع يف كتابة سرية النيب عليه الصالة والسالم وكما ذكرت لكم ال يكون هذا شيء خاصا  
كتاب )  مثل كتاب هو من أشهر الكتب يف هذا  - عليه الصالة والسالم - التاريخ مث أييت ويذكر سرية النيب

ىل حياته وتكلم إىل ذكر ما قبل النيب عليه الصالة والسالم حىت وصل إوقد تطرق  ( البداية والنهاية البن كثري
زمنه عليه رمحة هللا أي يف زمن  إىلرون املتالحقة عن سريته ومغازيه حىت بعد ذلك تكلم عن ما حصل يف الق

َّنا كانت مقدمة تكلمنا فيها عن املصادر يف السرية وعن إذا  هذه املقدمة يف هذا اليوم إ ،ابن كثري رمحه هللا
ذن هللا سنبدأ يف األسبوع ن شاء هللا تعاىل إبإيف هذا الفن و  أيضا   ألفتطريقة أهل العلم وعن الكتب اليت 

وعن نسبه الشريف وهبذا القدر كفاية ووفق هللا اجلميع  - عليه الصالة والسالم - دم نتحدث عن سريتهالقا
 . ملا حيبه ويرضاه

 .وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد 
 


