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 كتب السرية النبوية
 

 كتب السرية: أوالً
دومن األنبياء كما دونت سرية مل ت نبينا صـلى اهللا  ن سرية لنيب

عليه وسلم، فقد كانت موضع اهتمام املسلمني من عصر الصـحابة إىل  
 ،، وتأيت أمهية السرية يف أا النموذج العملي التطبيقي لإلسـالم هذا يومنا

وتعني علـى   ،هم يف كل شؤون احلياةتنري الطريق للمسلمني ليقتدوا بنبي
إىل غري  وجهادهم من أجل هذا الدين ف بقدر الصحابةفهم القرآن وتعر

 .ذلك، ولقد بدأ التأليف يف السرية منذ عهد التابعني إىل وقتنا هذا
 :ومن املؤلفات يف السرية على كثرا

 

١- املبتدأ واملبعث واملغازي(ى السري واملغازي املسم(  
وهو من أشـهر كتـب    ،بن إسحاقحممد مام السري واملغازي إل

السرية وأوثقها، وهو عمدة املؤرخني من بعده، صنفه نزوالً على رغبـة  
ف البنه تارخياً، على خالف يف ثبوت ذلكاملنصور يف أن يصن .م وقد قس
سري األنبياء قبل نبينا صلى اهللا عليـه  : املبتدأ ويشمل: كتابه ثالثة أقسام

. وسلم، وتاريخ اليمن ومكة، وأجداد الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم  
 . حياته باملدينة: واملغازي ويشمل. حياة الرسول يف مكة: واملبعث ويشمل
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 ومل يصل إلينا من كتابه إال قطعة اشتملت على حفر عبـداملطلب 
وقد طبع بدار الفكر . طبعت بتحقيق حممد محيد اهللا ،لزمزم إىل غزوة أحد

 .وهي طبعة جيدة
به أهـل العلـم،    وألمهية كتاب ابن إسحاق اجلامع يف بابه اهتم

 .ابن هشام النحوي وعلى رأس هؤالء
 

 السرية النبوية -٢

وهو ليس ابن هشام  )هـ٢١٣: ت( عبدامللك بن هشامللنحوي 
إمام اللغة، فذاك امسه عبداهللا بن يوسـف وهـو متـأخر عـن هـذا      

ها باختصار، والسرية النبوية املعروفة بسرية ابن هشام قام )هـ٧٦١:ت(
سرية ابن إسحاق اليت يرويها عن زياد البكائي عن ابـن إسـحاق،    من 

واالختصار وتناول ابن هشام هذه الرواية اليت وقعت له بكثري من التحرير 
واإلضافة، والنقد أحياناً، واملعارضة بروايات أُخر لغـريه مـن العلمـاء    

صدقال ابن هشام(ر كالمه بـ وي.( 
واستبعد ابن هشام من كتاب ابن إسحاق تاريخ األنبياء مـن آدم  
إىل إبراهيم، ومل يذكر من ذرية إمساعيل إال أجداد النيب صلى اهللا عليـه  

ومن الشعر ما مل يثبت لديه إىل  ،خبار ما يسوءوسلم، كما حذف من األ
نه يف مقدمتهغري ذلك، مما بي. 

 :عدة طبعات وقد طُبعت سرية ابن هشام
بتحقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبـداحلفيظ   طبعة  -

 .دار اخلري  ببريوت، وقد اهتموا بتحقيق النص وشرح الغريببشليب، 
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مهام عبدالرحيم وحممد عبداهللا وقـد  مبكتبة املنار بتحقيق طبعة  -
  .اهتما بتخريج األحاديث مع إضافة شرح اخلشين يف اهلامش

وقد اعتىن أهل العلم بسرية ابن هشام شرحاً واختصاراً ونظمـاً،  
 :فمن أهم شروحه

 

يف تفسري مـا اشـتمل عليـه     ىالروض األنف واملشروع الرو •
 حديث السرية واحتوى 

وأعـرب   ،ن غريبـها وبيّ ،فيه السريةأليب القاسم السهيلي شرح 
فهـو   ،وأمت ما اعتراه من نقـص  ،ه على ما فات ابن هشامونب ،غامضها

كتاب تاريخ وعربية ال سيما علم النحو، وطبع مبكتبة ابن تيمية بالقاهرة 
 .وحققه عبدالرمحن الوكيل

 

 :ومن شروحها أيضاً
 .لبدر الدين العيين ،كشف اللثام •
 شرح أيب ذر اخلشين •

 .شرح غريبه وأوضح معانيه باختصار غري خملٍّ
 :ومن أهم خمتصراته

 .البن املرحل ،الذخرية يف خمتصر السرية •
 أليب العباس الواسطي ،خمتصر سرية ابن هشام •

 لعبدالسالم هارون ،ذيب سرية ابن هشام •

 :وممن نظمها
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 .أبو حممد الدمريي •
 .جنم الدين اخلضراوي •
 .)الفتح القريب(ابن الشهيد يف  •
 .أبو إسحاق التلمساين •

 

 الدرر يف اختصار املغازي والسري  -٣

 ر فيه السرية مـن كتـاب  ـاختص ،للحافظ ابن عبدالرب النمري
بن إسحاق برواية ابن هشـام  واملغازي ال والسريموسى بن عقبة  مغازي

وغريه على سبيل االختصار دون احلشو والتخليط، وطُبع بتحقيق شوقي 
 . ضيف بدار املعارف مبصر

 

 عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري  -٤
اً وأتبعه بذكر معجزات وقد رتبه تارخيي ،أليب الفتح بن سيد الناس

ائل وغري ذلك باختصار مع تـرك  النيب وأوالده وأزواجه وخدمه والشم
 .التكرار وحسن االختيار، وطُبع مبنشورات دار اآلفاق اجلديدة بريوت

 

٥- ة باملنح احملمدية املواهب اللدني 

ـ  ،القسطالين حممدأليب العباس أمحد بن  رة ـوقد رتبه على عش
مقاصد، األول والثاين عن أحداث السرية، وبقيته يف الكالم على الشمائل 

 .النبوية، وطُبع باملكتب اإلسالمي ببريوت
 

 السرية النبوية  -٦
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 ،)البدايـة والنهايـة  (وهي مستلة من كتابـه   ،للحافظ ابن كثري
) الفصول يف اختصار سرية الرسول صلى اهللا عليه وسـلم (واختصرها يف 

 .وطُبع مبؤسسة علوم القرآن بدمشق
 

 حدائق األنوار ومطالع األسرار يف سرية النيب املختار  -٧

سرية (و) املوطأ(و) السنن(و) الصحيحني(خلصه من  ،البن الديبع
ذكر فيـه السـرية إىل   : األول: وقسمه إىل قسمني) الشفا(و) ابن هشام

فمن اهلجرة إىل : وأما القسم الثاين. اهلجرة مقدماً بباب فيه خمتصر السرية
بفصول يف اإلمامة وخالفة اخللفاء األربعة وشيء من فضائل  الوفاة مذيالً

وأحوالـه   صلى اهللا عليه وسـلم   وختم الكتاب بأخالق النيب. الصحابة
وعبادته ومعاشه ومرضه إىل غري ذلك، وطُبع الكتاب باملكتبة املكية مبكة 

 .املكرمة
 

 سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد  -٨

لة جداً املطوالنفيسة و وهو من الكتب ،يحملمد بن يوسف الصاحل
بعض املؤاخذات، وقد طبعه الس األعلى للشؤون اإلسالمية مبصر  وعليه

 .حققه مصطفى عبدالواحد وآخرون ،جملدا) ١٢(يف 
 

 إنسان العيون يف سرية األمني املأمون املعروفة بـالسرية احللبية  -٩

السرية (و) عيون األثر(من صها وخلَّلعلي بن برهان الدين احلليب، 
ؤاخذات، وطُبع بدار البـاز  بعض املعليه  لكن ،مفيد والكتاب) الشامية

 .مبكة املكرمة
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 خمتصر سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم   -١٠

حممد بن عبدالوهاب وقد ضمنه بعض االستنباطات املفيدة للشيخ 
 .مع بيان حال أهل اجلاهلية اعتقاداً وسلوكاً

 

 خمتصر سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم  -١١

لعبداهللا بن الشيخ حممد بن عبدالوهاب وهو قريب من سابقه، إال 
، ولقد طُبع الكتابان يف جملد واحد يف دار العربية للطباعـة  منه أنه أوسع

 .والنشر
 

سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم صور مقتبسة من القـرآن   -١٢
 الكرمي

 طُبع مبنشورات املكتبة العصرية ببريوتحملمد عزة دروزة، و
 

 الرحيق املختوم -١٣

يتناول دراسة للسرية النبوية بأسلوب  ،لصفي الرمحن املباركفوري
عصري موجز، وقد حاز على املركز األول يف مسابقة السـرية النبويـة   

وطُبع الكتاب بدار . هـ١٣٩٦العاملية برعاية رابطة العامل اإلسالمي عام 
 .الوفاء مبصر

 

 :ومن الكتب املعاصرة اليت اهتمت بتصحيح الروايات
 

 املصادر األصليةالسرية النبوية يف ضوء  -١٤

ملهدي رزق اهللا، مجع فيه مادة علمية غزيرة من مصادر متعـددة  
ككتب التفسري واحلديث والسري واملغازي والتاريخ والطبقات والتراجم، 
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كما تنـاول    ،إىل ذلك نقد الروايات ومتييز صحيحها من سقيمها وضم
فيصـل  وطُبع مبركز امللك . بعض الدروس واحلكم والعرب من األحداث

 .للبحوث والدراسات اإلسالمية
 

 السرية النبوية الصحيحة -١٥
ملؤلفه أكرم ضياء العمري، قام بدراسة تطبيقية لقواعد احملدثني يف 

وطُبع مبكتبة العلـوم واحلكـم باملدينـة    . نقد املرويات يف السرية النبوية
 .املنورة

 

 صحيح السرية النبوية -١٦

إلبراهيم العلي، مجع فيه مرويات السرية النبوية، مـع دراسـتها    
واحلكم عليها، مرتبا لألحداث، وقد مشلت الدراسة أكثر من تسـعمائة  

 .وطُبع بدار النفائس بالكويت. حديث
 

 صحيح السرية النبوية -١٧

حملمد رزق طرهوين، مجع فيه ما جاء يف القرآن وما جاء يف كتب 
مهما حسب مراحل السرية، ليس ذلك فقط بـل  احلديث والسرية وقس

ذكر حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الربزخ واآلخرة وقد قام بتخريج 
إىل اهلجرة، والكتاب طُبع مبكتبـة   واملطبوع منهالروايات واحلكم عليها، 

 .ابن تيمية بالقاهرة
 

 السرية النبوية يف الصحيحني وعند ابن إسحاق -١٨
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ن فيه األحداث على مـا جـاء يف   العودة، دوسليمان للدكتور 
الصحيحني أو أحدمها، واعترب ذلك أصال مع املقارنة مبا جاء يف سرية ابن 

 .وطُبع الكتاب بدار طيبة بالرياض. إسحاق
 

  صحيح السرية النبوية -١٩
وهو خمتصر لسرية ابن كثري اقتصـر فيـه علـى     ،أللبايناللشيخ 
 . ومل يكملهوقد تويف رمحه اهللا ،الصحيح فقط

 

  السرية النبوية كما جاءت يف األحاديث الصحيحة -٢٠
 .طُبعت مبكتبة العبيكان بالرياض ،اينحملمد الصوي

 

 )املغازي(الغزوات : ثانياً
فقـد   ،املغـازي  ؛وسـلم  إن من أهم جوانب سرية النيب صلى اهللا عليه

والتضحيات اليت ن مدى اجلهد تبيِّفهي  ،استغرقت جانباً كبرياً من حياته
، وفيهـا مـن الـدروس والعـرب     العظيم بذلت من أجل نشر هذا الدين

ايـة كـبرية ـا    واألحكام ما يفيد منه املسلمون، ولذا كان للسلف عن
م مغازي نيب اهللا صلى اهللا لَّعكنا ن:  ((، وكانوا يقولونفتناقلوها ودونوها
عليه وسلم كما نالسورة من القرآن  ملَّع((. 

 :املتعلقة باملغازي هذه الكتبومن 
 مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -١
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ف يف السرية، وقـد قـام علـى    وهو أول ما أُلِّ ،لعروة بن الزبري
وطُبع مبكتـب التربيـة   . استخراج مادته ومجعه حممد مصطفى األعظمي

 .العريب لدول اخلليج
 

 املغازي  -٢

فقد مجع غزوات الرسول  ،يف املغازي من أشهر الكتب ،للواقدي
صلى اهللا عليه وسلم وسراياه وتفاصيل ذلك، وطبعته دار الكتب العلمية 

الواقدي وكتابـه  (ومن الدراسات عليه كتاب  .)ماردن جونس(بتحقيق 
عبـدالعزيز  للـدكتور  ) رسالة دكتـوراه ) (منهجه ومصادره -املغازي

 .يف جملدين ،السلومي أصدرته اجلامعة اإلسالمية
 

 كتاب املغازي  -٣

إنه مصنف مستقل : من مصنفه، وقيل وهو مستلٌّ ،البن أيب شيبة
وطُبع بدار . البن أيب شيبة، حققه الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العمري

 .إشبيليا
 

 السرايا والبعوث النبوية حول املدينة ومكة -٤

لربيك حممد بريك، أصله رسالة ماجستري، مجع فيـه مرويـات   
البعوث النبوية حول املدينة ومكة مع دراسة األسانيد ونقدها رايا وـالس

ثني، وحتليل املتون ومناقشتها وفق املنهج التـارخيي،  على ضوء منهج احملد
عرضاً مـوجزاً   التمهيدم املؤلف كتابه إىل متهيد وبابني، ذكر يف وقد قس

للسرايا والبعوث النبوية، وتناول يف الباب األول السرايا والبعوث النبوية 
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داخل وخارج املدينة، كما تناول يف الباب الثاين السرايا والبعوث النبوية 
 .حول املدينة ومكة، وطُبع الكتاب بدار ابن اجلوزي بالدمام

 وسلمحديث القرآن عن غزوات الرسول صلى اهللا عليه  -٥
أليب بدر حممد بن بكر آل عابد اقتصر فيه على الغـزوات الـيت   

مستعرضـا   ،ذكرت يف القرآن مستعينا بكتب السـرية  والتفاسـري  
 وطُبع بدار الغرب اإلسالمي ببريوت. لآلداب واألحكام املستفادة

 

رسائل جامعية اهتمت بدراسة غـزوات معينـة دراسـة     -٦
 :منهاحديثية وننصح باقتنائها كلها، 

 

وطُبع مبكتبة طيبـة باملدينـة   ، ألمحد باوزيرمرويات غزوة بدر  •
 .املنورة

وطُبـع باجلامعـة   ، إلبراهيم املـدخلي مرويات غزوة اخلندق  •
 .اإلسالمية باملدينة

وطُبـع باجلامعـة   ، إلبراهيم قرييبمرويات غزوة بين املصطلق  •
 اإلسالمية باملدينة

وطُبع باجلامعة ، احلكميحلافظ بن حممد  ،مرويات غزوة احلديبية •
 .اإلسالمية

وطُبـع   ،إلبراهيم قـرييب مرويات غزوة حنني وحصار الطائف  •
  .إلسالميةاباجلامعة 

لعبـدالقادر  الذهب املسبوك يف حتقيق روايات غـزوة تبـوك    •
 .كتبة املعال بالكويتمبوطُبع ، السندي
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 :الشمائل واخلصائص النبوية: ثالثاً
 

 النبوية الشمائل -١
 

مشائل النيب صلى اهللا عليه وسـلم متـأل القلـب مبحبتـه      معرفة
وتعظيمه، وتدعو إىل االقتداء به يف أخالقه، والشمائل النبويـة تنـتظم   

قية، وتعتـرب  لْقية واخلَلُمعرفة صفات النيب صلى اهللا عليه وسلم اخلُ: أمرين
 :ومن هذه الكتبمن مصادر السرية النبوية،  كتب الشمائل مصدراً مهماً

 

 النيب صلى اهللا عليه وسلم  صفة •

وهو أول من أَلَّف يف الشمائل على ، )٢٠٠:ت(ه بنوهب بن مل
 .وجه االستقالل 

 

 صفة أخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم •

 ،وهو ثاين من ألف يف الشمائل بعد ابن منبه ،احلسن املدائين يبأل
 .مث تتابع التصنيف فيها

 

 الشمائل احملمدية   •

بلغت أحاديثه مـا  . حققه ماهر فحل ،عيسى الترمذيأيب لإلمام 
ـ ابتدأها مبا جاء يف خ) بابا ٥٦(عة علىموز) حديث ٤٠٠(يزيد على ق لْ

وختمه بباب ما جاء ) أوصاف بدنه: أي(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقد قيدت عليه شروح مطولة وخمتصـرة،  . يف رؤية رسول اهللا يف املنام
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وممـن  . فممن شرحه اإلسفراييين، وابن حجر اهليتمي، واملُناوي وغريهم
 .األلباينالشيخ اختصره 

 

 الشفا بتعريف حقوق املصطفى صلى اهللا عليه وسلم  •
قسم فيه بيان قدر النيب : أربعة أقسامإىل مه وقس ،للقاضي عياض

وما ومنزلته، وقسم فيه حقوقه، وقسم فيه ما جيوز يف حقه وما يستحيل 
ه أو يصح وما ميتنع من األمور البشرية، والقسم األخري فيه أحكام من سب

ج أحاديثه السـيوطي يف  صه، والكتاب شرحه عدد من العلماء وخرتنقَّ
 .هشام علي حافظ اعتىن بنشره). مناهل الصفا(

 

 مشائل الرسول  •

 ).البداية والنهاية(من تارخيه  وهو جزء مستلٌّ ،للحافظ ابن كثري
 

 األنوار يف مشائل النيب املختار  •
وطبع بدار الضياء . حديثا) ١٢٥٧(للحسني بن مسعود البغوي وفيه 

 .ببريوت
 

 الصحيح املسند من الشمائل احملمدية •

ومن كتاب ) الصحيحني(ألم عبداهللا الوادعية، مجعت أحاديثه من 
 للوادعي، وطُبع بدار احلـرمني ) الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني(

 .بالقاهرة
 

 اخلصائص النبوية -٢
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إن الوقوف على ما اختص به صلى اهللا عليه وسلم دون من سواه 
ليشعر النفوس بعظمة هذا احلبيب ومكانته عند خالقه عز  ،من سائر اخللق

وتشـتمل  ، فتقدره حق قدره وتنزله املنزلة الالئقة مبقامه الشريف، وجل
خصائصه على ما اختص به يف الدنيا واآلخرة وما اختصـت بـه أمتـه    

كتب احلـديث  وقد ذكرت خصائصه مفرقة يف كتب كثرية ك، كذلك
 :منهاو ،ض الكتب بذكر خصائصهفردت بعوأُ، والتفسري وغريمها

 

 غاية السول يف خصائص الرسول  •

وطريقته أنه ، ابن امللقناملشهور بعمر بن علي األنصاري للحافظ 
إال أنـه مل   ،مع حسن ترتيـب ، يذكر الدليل عليها يذكر اخلصيصة مث 

 .وطُبع بدار البشائر اإلسالمية ببريوت. يستوعب كل اخلصائص
 

 اخلصائص الكربى  •
ر على ـومل يقتص، استوعب فيه األخبار ،السيوطي الدينجلالل 

وفيه من اخلرب الضـعيف   ، بل مشل التاريخ والسرية والشمائل ،اخلصائص
 . وقد حققه حممد خليل هراس، واملوضوع أكثر من نصف الكتاب

ذيب اخلصائص (اه ومسّ، به وخرج أحاديثه عبداهللا التليديوهذَّ
وللسيوطي أيضـا  ، وطُبع بدار البشائر اإلسالمية ببريوت) النبوية الكربى

صه مؤلفه من وهو أمنوذج لطيف خلَّ) أمنوذج اللبيب يف خصائص احلبيب(
 ).اخلصائص الكربى(كتابه 
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 صلى اهللا عليه وسلماللفظ املكرم خبصائص النيب  •
اخليضري استعرض فيه جانباً كبرياً من اخلصـائص   الدينلقطب 

 .التفصيليٍء من ـبش
 

لعمر بن احلسن بـن دحيـة   اية السول يف خصائص الرسول  •
  .الكليب

 

املختصر من خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم وما خصه اهللا  •
 عز وجل به دون سائر البشر 

اقتصر فيه على عـدد قليـل مـن     ،أليب الربيع سليمان بن سبع
 .كما أدخل فيه جانباً من الشمائل، اخلصائص

 

 مرشد احملتار إىل خصائص املختار  •

ـ  ،حملمد بن طولون ص وهو أمجع كتاب صنف يف اخلصائص؛ خلَّ
، وابن البلقيين، ريـوكتاب اخليض، للسيوطي) اللبيبأمنوذج (فيه كتاب 
 .وابن امللقن

 

• مة ببيان خصائص رسول اهللا واألمةكشف الغ  
واستوعب  ،ذكر فيه ما صح من اخلصائص، ملصطفى بن إمساعيل

 .وطبع مبكتبة ابن تيمية  بالقاهرة. أكثرهافيه 

******* 
 


