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 ممخص:
 ودوره فممميتيممدف ىمممذه الدراسممة إلمممى تسممميط الضممموء عمممى شخصمممية عممروة بمممن الزبيممر 

تأسمممميس مدرسممممة المغممممازي_ المدنيممممة. كونيمممما تفممممتح البمممماب أمممممام بحممممث بدايممممة التممممدوين 
التمماريخي لممدى العممرب المسممممين، ونافممذة عممممى الجيممود التممي ُبممذلت فممي القمممرن األول 

جممممة شخصمممية لمممو نسمممبو، مولمممده ووفاتمممو، اليجمممري فمممي ىمممذا المجمممال. حيمممث تتنممماول تر 
نشأتو، صفاتو الُخمقية والَخمقية، زوجو وبنوه. كما تتطرق إلى دوره السياسي ومكانتو 
العمميمممة. وتسمممتعرض الدراسمممة ىيكميمممة رواياتمممو قبمممل اإلسمممالم، ثمممم مبعمممث النبمممي )ص( 

دراسمة أسمموبو والفترة المكية، والفترة المدنية. وأيضًا فتمرة الخمفماء الراشمدين. وتنماقش ال
ومنيجممو. وتبممرز دوره فمممي تأسمميس مدرسمممة المغممازي _ المدينممة، وتنممماقش حممول ممممدى 

 تأليفو في المغازي. وتقدم الدراسة في النياية مجموعة من النتاصج والتوصيات.
وقد اسمتخدمت الدراسمة المنيجمين التماريخي، والوصمفي التحميممي. واسمتندت عممى     

 ديثة لتحقيق اليدف.المصادر األولية والدراسات الح
Abstract: 

This study sheds lights on the personality of Orwa bin Al-Zubir 

and his role in  the establishment of Al-Maghazi school –Al-

Madina which will usher the door to dig the beginning of  the 

historical writing of the Arab Muslims and  shed light on the 

efforts that were done in the first Hijri century in this field.  

The study shows his biography, ancestry, birth and death, early 

life, nature and character, wives and sonship. Moreover, it 

deals with his political role and scientific status. It describes 

the structure of his narratives before Islam, the Mohammad 

mission in Mecca (Mecca era), the Madina period, and the the 

rightly - guided caliphs. 

The study discusses his style and methodology. It focuses also 

on his role in the establishment of the Maghazi school- al-

Madina and the extent of his writings there.  

Finally, the research presents a set of findings and 

recommendations. The research uses several   critical 
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approaches, including: the historical, descriptive and analytical 

method.  It also relies on primary sources in addition to 

secondary sources that are related to the topic and help in 

achieving the goal.                                                                                   

 مقدمة:
تكتسمممب دراسمممة شخصمممية عمممروة بمممن الزبيمممر ودوره فمممي مدرسمممة المغمممازي المدنيمممة      

أىميمممة كبيمممرة، كونيممما تفمممتح البممماب أممممام بحمممث بدايمممة التمممدوين التممماريخي لمممدى العمممرب 
المسممين، ونافذة عمى الجيود التي ُبذلت في القرن األول اليجمري فمي ىمذا المجمال، 

لتي تمثل االتجماه اإلسمالمي فمي تنماول ويبرز عروة كراصد ومؤسس لمدرسة المغازي ا
أحداث صدر اإلسالم، كونيا استندت عمى األحاديث النبوية التمي يراعمي فييما الدقمة 
فمممي اإلسمممناد إلمممى حمممد بعيمممد، وقمممد جمممد عمممروة فمممي جممممع روايمممات المدينمممة ممممن منابعيممما 
األصمممية، أي مممن الصممحابة وأبنمماصيم رضمموان هللا عمممييم، السمميما مممن خالتممو عاصشممة 

 عنيا، التي مثمت  معظم مصادره، واتجو عروة بيذه الروايات نحو مفيوم رضي هللا
أولممي شممبو واضممح لممغممازي والسمميرة، واُعتبممرت مدرسممة المدينممة فممي ذلممك ممموطن ىممذه 

فمي المغمازي والسميرة قبمل القمرن  بالتدوين والكتابمةالدراسة. إذ لم يختص أحد خارجيا 
 الثاني لميجرة.

ايمممة دراسمممتو ترجممممة شخصمممية عمممروه ممممن أجمممل اإلحاطمممة وتنممماول الباحمممث فمممي بد     
بظروفو من حيث الزمن والمكان والنشأة، وميولو واتجاىاتو ومكانتو، إلبمراز العواممل 
التي أثرت عمى تكوين شخصيتو العممية، وااعطماء صمورة واضمحة عمن قيممة مما نقممو 

 من روايات.
واياتو من أربعة مصادر ثم نفذ الباحث إلى دراسة آثاره التاريخية، من خالل جمع ر 

مبكرة تناولت موضوع المغازي )السيرة(، تمك المصادر التي اعتمدت في مادتيا 
من روايات عروة، ولم يغفل الباحث عن اإلحاطة برواياتو من  قسم كبيرعمى 

مصدرين متأخرين تناوال السيرة بشكل مستقل من أجل إعطاء صورة أوفى وأكثر 
وتم  والمتأخرة.ي جمعيا عروة لمؤلفات السيرة المبكرة شمولية عن أىمية المادة الت
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بناًء عمى ذلك رسم الخطوط األساسية لييكمية مغازي عروة، واتبع الباحث رسم 
الييكمية بتحميل منيج عروة وأسموبو، وتمثل آثار عروة التاريخية ومنيجو وأسموبو 

 جل جيوده ودوره في مدرسة المغازي.
األولية عند تناول الترجمة الشخصية لعروة، وخاصة  واعتمد الباحث عمى المصادر

كتاب الطبقات الكبرى البن سعد، كونو من أقرب المصادر وأكثرىا حديثًا عن عروة  
ورواياتو، وعند حديثنا عن منيجو وأسموبو تم االعتماد عمى المصادر األولية في 

 تحميل والتعميقتناول الروايات، وتم االستناد إلى المراجع الحديثة في مجال ال
بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب(، الذي وخاصة كتاب عبد العزيز الدوري )

ُيعد أفضل الدراسات الحديثة عن الموضوع، مع إدراك الباحث أن ىذا الموضوع 
بحاجة إلى دراساٍت مستقبمية جادة تميط المثام بشكل واضح جمي عن الكثير من 

 جوانبو المختمفة.
 : ترجمة شخصيةالمبحث األولً 

 -نسبو: - أ
ىو عروة بن الزبير بن العوام بن خويمد بن أسد بن عبد العزيز بن قصي بن 

. وكنيتو "أبو عبد هلل". ونسب إلى المدينة مكان مولده، وأضاف بعض )1(كالب
. وينتسب إلى بيت من أشرف بيوت العرب )أسبقية وخدمة )2(المؤرخين )المدنِّي(

ابنة أبي بكر الصديق رضي هللا عنو، وىي ذات النطاقين، لإلسالم(. فأمو أسماء 
حدى المبشرات بالجنة، وأبوه الزبير بن العوام أحد الصحابة العشرة المبشرين  واا

(3)(، ومن أصحاب الشورىبالجنة، وحوارّي رسول هللا )
وىو أخ عبد هللا بن ، 

                                                           

ج، بيروت، دار 8مم: الطبقات الكبرى، 844ه/ 230ت  -ابن سعد، أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع(1) 
 .178، ص2صادر، د ت، ج

ج، تحقيق أحمد عبد الوىاب، 14: البداية والنياية،م1372ىم/ 774ت  -(  ابن كثير، أبو الفدا إسماعيل بن عمر2)
 .108، ص 9م، ج 1،1992ج، القاىرة، دار الحديث، ط14
: حجرة النسب، تحقيق ناجي حسين، بغداد، مكتبة -مم819ه/ 204ت  –( الكمبي، ىشام بن محمد بن الساصب 3)

 .70م، ص1986النيضة العربية،
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ة أم المؤمنين، الزبير، بخالف أخييما مصعب فمنو لم يكن من أميما، وخالتو عاصش
 .(1)وجدتو ) عمة أبيو( خديجة بنت خويمد_ زوجة رسول هللا وأول من أسمم

 مولده ووفاتو: - ب
اختمفممت الروايممات حممول سممنة مولممده، كممما اختمفممت فممي سممنو وفاتممو. فيممرى بعممض      

. فيممما يممرى آخممرون أن (2)م643ه/  23المممؤرخين أن تمماريخ مولممده يعممود إلممى سممنة 
. وأقممدم روايممة فممي ذلممك تممرد لممدى ابممن مسممعود عمممى (3)م646ه/26سممنة مولممده ىممي 

لسممان ىشممام بممن عممروة قممال فييمما عممروة: " ُرددُت أنمما وأبممو بكممر بممن عبممد الممرحمن بممن 
. كما تمرد روايمات أخمرى تمرى أن مولمده (4)الحارث بن ىشام يوم الجمل، استصغرونا

 (6)م649ه/ 29.  وذكممر الممذىبي أن سممنة مولممدة ه ي (5)م642ه/ 22كممان سممنو 
ولكممن المممرجح أن سممنة ثممالث وعشممرين ىجريممة ىممي سممنة مولممده، وذلممك اعتمممادًا عمممى 

م(، والسميما أن يحمي بمن 656ىمم/ 36رواية ابنمو ىشمام بأنمو كمان صمبيًا يموم الجممل )
 . 7معين قال: " وكان عمره يومصذ ثالث عشرة سنة"

وكمان  (8)ممم712ه/ 94ذكمرت أنيما سمنة  الروايات قمدأما سنة وفاتو فمن معظم      
. ومممن الجممدير بالممذكر أن (9)يقممال ليممذه السممنة سممنة الفقيمماء لكثممرة مممن مممات مممنيم فييمما

                                                           

 .17، ص2( ابن سعد، ج1)
ج، تحقيق سييل زكار، القاىرة، وزارة الثقافة 2مم: تاريخ خميفة بن خياط،854ه/ 240ت  ( خميفة بن خياط2)

 .159، ص 1م، ج1967والسياحة واإلرشاد القومي، 
مم: وفيات األعيان وأنباء 1282ه/ 681ت  -( ابن خمكان، أبو العباس شمس الدين أبو العباس أحمد3)

 .258، ص3م، ج1970در،ج، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صا8الزمان،
 .178، ص 5( ابن سعد، ج4)
 .258، ص3( ابن خمكان: ج5)
ج، تحقيق مأمون 25م: سير أعالم النبالء،1347ىم/ 748ت –( الذىبي، شمس الدين محمد بن أحمد 6)

 .423، ص 4م، ج 1982، 2الصاغرجي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
المشاىير واألعالم، تحقيق عمر تدمري، بيروت، دار الكتاب ( الذىبي، شمس الدين: تاريخ اإلسالم، ووفيات 7)

 .425، ص 6م، ج1،1990العربي، بيروت، ط
 .182، ص5( ابن سعد، ج8)
 .182، ص5( ابن سعد، ج9)
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م. وممنيم 717ه/99سمنة البستي أورد روايات مختمفة عمن سمنة وفاتمو، وأنيما كانمت 
م، وتمموفي عممروة " فممي أموالممو 718ه/100م، وقيممل سممنة 719ه/101مممن قممال سممنة 

 .(1)مكة، بينيما وبين المدينة أربع ليال"بمَجاح في ناحية الفرع من نواحي 
 -ج: نشأتو:

نشأ عروة في بيت حسب وعمم وفضل ودين، وأخذ منمو ُجمّل عمممو، وتمقمى أول      
عمومو عن أبيو الزبير، وحّدَث عنو بشيء يسمير لصمغره عنمدما قتمل أبموه فمي معركمة 

يما، وعمن م(. وروى عن أمو أسماء بنت أبي بكمر رضمي هللا عن656ىم/ 36الجمل )
أخيو عبد هللا بن الزبير، وأخذ أكثمر عمممو عمن خالتمو عاصشمة رضمي هللا عنيما، وقمال 
فممي ذلممك: "لقممد رأيتنممي مقبممل ممموت عاصشممة بممأربع حجممج، وأنمما أقممول لممو ماتممت اليمموم ممما 

 عمروة كمان. وروى قبيصمة بمن ذؤيمب أن (2)ندمت عمى حديث عنمدىا إال وقمد وعيتمو"
وقال عروه حول عاصشة: " ما رأيت أحدًا أعمم بفقو وال ، (3)يغمبنا بدخولو عمى عاصشة

طمب وال شممعر ممن عاصشممة"، ولممم تمرو امممرأة وال رجممل غيمر أبممي ىريممرة عمن رسممول مممن 
. وربممما فممي قممول عممروة عممن عمممم عاصشممة رضممي هللا عنيمما (4)األحاديممث بقممدر روايتيمما

 بعمممض المبالغمممة، السممميما حمممول الشمممعر، ولكمممن يشمممير ذلمممك إلمممى سمممعة عمميممما. وكمممان
. وىممذا يظيممر قمموة الصمممة بينيممما، (5)ُأّمممو، وكانممت تناديممو يممابني ياأممماه، ويمماينادييمما " 

. وكانت المنزلة االجتماعية واالحترام (6)وُعرف عن عروة تمنيو لمعمم وأن يحمل عنو

                                                           

ج، حيدر آباد، داصرة المعارف 9مم: كتاب الثقات ،965ه/ 354ت  -( البستي، محمد بن حبان أحمد التميمي1)
 .182، ص 5؛ ابن سعد: ج195، ص 5م، ج1979العثمانية، 

 .424( الذىبي، سير األعالم، ج ع، ص 2)
 .424( الذىبي، سير األعالم، ج ع، ص 3)
: عيون األثر في فنون المغازي الشماصل -م 1333ىم/ 734ت  -( ابن سيد الناس، محمد بن محمد اليعمري4)

 .301، ص2م، ج1992، 1التراث، طج، تحقيق محمد الخطراوي، المدينة المنورة، مكتبة دار 2والسير 
 .406، ص 1( ابن سعد، ج5)
، تحقيق محمد باقر المحموري، 5،ج3مم: أنساب األشراف، ج892ه/ 279ت  -( البالذري، أحمد يحي بن جابر6)

 .285، ص 5بغداد، مكتبة المثنى، ج
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المذان يتمتع بيا العممماء ممن المدوافع لطمبمو العممم، ولقمد حمث أبنماءه عممى طممب العممم 
 أيضًا.
وة فممي المدينممة المنممورة التممي اسمتأثرت بدرجممة كبيممرة فممي الحيمماة العمميممة. ونشمأ عممر      

(، والخمفماء الراشمدين ممن بعمده، ومركمز تجممع الصمحابة وكانت عاصمة الرسول )
فمياوزن" أن المدينة  ((Wellhausenرضوان هللا عمييم. ويرى المستشرق األلماني 

الخاصممة بصممدر اإلسممالم "السممير كانممت نممواه الجماعممة اإلسممالمية، ومصممدر الروايممات 
والمغازي". وظمت المدينة المركز الروحي لمثقافة اإلسمالمية إلمى أن حممت بغمداد ممن 

. وكممما أخممذ عممروة عممممو مممن كبممار الصممحابة وأبنمماصيم، وسمماعده (1)ىممذا الوجممو محميمما
عمممممى ذلممممك مكانتممممو االجتماعيممممة. وجممممالس عممممروة المحممممدثين والعمممممماء مممممن الصممممحابة 

تقى بيم في حمقات في المسجد، وفي ذلك قال قبيصة بن ذؤيب: " كنا والتابعين، وال
لى آخرىا نجتمع في حمقٍة بالمسجد لياًل أنا ومصعب وعروة ...  في خالفة معاوية واا

شمميخ معممين درس عميممو، بممل أخممذ عممن  إشممارة إلممىتوجممد  ، وال(2)وكنمما نفتممرق بالنيممار"
سممف القمول: "إنمو تمقمى معظمم ، ولكن يبدو وكما أ(3)كثيرين، وىذا طبيعي في عصره

عممو عن عاصشة رضي هللا عنيا". وحرص عروة عمى طممب العممم فقمال: " لقمد كمان 
يبمغني عن الرجل من المياجرين من أىل الحديث فأتيو فأجده قد قال، فأجمس عممى 

 (4)بابو، فأسأل عنو يعنى إذا خرج".
وقممد ذىممب عممروه إلممى مصممر، وتممزوج بيمما امممرأة مممن بنممي وعمممة، وأقممام بيمما سممبع      
ىممموروفتس" أن فتمممرة مكوثمممو فمممي مصمممر " (Horovitz). ويمممرجح المستشمممرق (5)سمممنين

                                                           

لقاىرة،  لجنة التأليف والترجمة ( فمياوزن، يوليوس: تاريخ الدولة العربية، ترجمة محمد عبد اليادي أبو ريدة، ا1)
 م، مقدمة ص خ.1958والنشر، 

 .424، ص 4( الذىبي، سير األعالم ،ج 2)
أول سيرة في اإلسالم، بيروت، المؤسسة العربية لمدراسات  -( الطاىر، سموى مرسي: عروة بن الزبير بن العوام 3)

 .33م، ص 1995، 1والنشر، ط
 .426، ص 6( الذىبي: تاريخ اإلسالم، ج4)
ج، بيروت، دار 12مم: تيذيب التيذيب، 1448ه/ 852ت  –( ابن حجر العسقالني، شياب الدين أبو الفضل 5)

 .185، ص 7صادر، د.ت، ج



 مؤسس مدرسة المغازي_ المدينة -عروة بن الزبير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ
 

96 

. ويبممدو أن "ىمموروفتس" قمممد أخطممأ فمممي (1)م684-677ه/ 65-58كانممت بممين سمممنة 
اذ تشمير  (2)يموم الحمرةترجيحو، بدليل روايمة ىشمام بمن عمروة أن أبماه أحمرق كتمب فقمو 
م. ويرى 682ىم/63ىذه الرواية إلى وجود عروه في المدينة في ذلك الوقت أي سنة 

الباحث أن ىذه النقطة تبقى مثار خالف بمين الممؤرخين، حيمث قمال ابمن سمالم: "لمما 
، ولكن كتب المؤرخين ال تذكر (3)خمع ابن الزبير يزيد بن معاوية كان عروة بمصر"

 مصر، ومكوثو فييا ىذه الفترة الطويمة.سبب ذىابو إلى 
 -د: صفاتو الَخمقية والُخمقية:

"إن أبماه كمان يصموم المدىر كممو إال  عمروة:اشتير عروة بعبادتو، فقال ىشمام بمن     
، وكمان عمروة يقمرأ ربمع القمرآن كمل يموم (4)يوم الفطمر ويموم النحمر، وممات وىمو صماصم"

إال ليمممة قطعممت رجمممو، ثممم عمماوده مممن  نظممرًا فممي المصممحف، ويقمموم بممو الميممل فممما تركممو
، وربممما ال (6)،  وفممي روايممة أخممرى أنممو ممما تممرك قممراءة القممران تمممك الميمممة(5)الميممل المقبمممة

يخمممموا ىمممذا الكمممالم ممممن مبالغمممة، ولكنمممو يتضممممن دالالت واضمممحة عممممى حرصمممو عممممى 
. واتصمف (7)العبادة، وكان متواضعًا، وقال فمي ذلمك: "التواضمع أحمد معمايير الشمرف"

إنمممي أتركمممك رفعمممًا لنفسمممي وقمممال: "التسمممامح " فممممذا أسمممرع إليمممو رجمممل بشمممتم لمممم يجبمممو" ب

                                                           

، مصر، شركة ومطبعة مصطفى 1( ىوروفتس، يوسف: المغازي األولى ومؤلفوىا، ترجمة حسين نصار، ط1)
 .35م، ص 1949، 1الحمبي، ط

 .179، ص 5( ابن سعد، ج2)
مم: طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود شاكر، 845ه/ 231ت  –( ابن سالم، محمد بن سالم الحجمي 3)

 .153، ص 1م، ج1974مصر، مطبعة مصطفى المدني، 
 .180، ص 5( ابن سعد: ج 4)
ج، تحقيق أكرم العمورى،  3مم: المعرفة التاريخ،890ه/ 277ت  –( البسوى، أبو يوسف يعقوب بن سفيان 5)

 .552، ص 1م، ج1981، 2، مؤسسة الرسالة، طبيروت
ج، بشار 35مم: تيذيب الكمال في أسماء الرجال، 1341ه/ 742( المزي، جمال الدين أبى الحجاج يوسف ت 6)

 .21، ص 20، ص 20م، ج1992، 1عواد معروف، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
ج، تحقيق يوسف عمى 2يون األخبار، ع -مم: 880ه/ 267ت  –( ابن قتيبة، عبد هللا بن مسمم الدينوري 7)

 .377، ص1، ج1986، بيروت، دار الكتب العممية،1الطويل، ط
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، وكممان يقممول: "إذا رأيممت الرجممل يعمممل الحسممنة فمماعمم أن ليمما عنممده أخمموات، (1)عنممك"
ن  ذا رأيتو يعمل السيصة فاعمم إن ليا عنده أخوات، فمن الحسنو تدل عمى أختيا، واا واا

عنو ابنو ىشام:" مما سممعت أحمدًا ممن أىمل األىمواء . وقال (2)السيصة تدل عمى أختيا"
 .  (3)يذكُر عروة إال بخير"

وُعممرف عممروه بالصممبر والجمممد، وقممد تجمممى ذلممك عنممدما كممان فممي إحممدى زياراتممو        
ممم كونمو ممات 705ه/ 86لمخميفة لموليد بن عبد الممك، ويرجح أن ذلك تم فمي سمنة 

، إذ أصمابت رجممو اأَلَكمَمة (4)ن خمكمانبعد ىذا الحادث بثماني سنوات حسمبما ذكمر أبم
(، وتمممم قطعيممما فمممي 173، ص7) قرحمممة داء فمممي العضمممو، نقممماًل  عمممن ابمممن حجمممر/ج

مجممممس الوليممممد، ورفمممض شممممرب المرقمممد حتممممى ال يمممذىب بعقمممممو، وطممممب قطعيمممما أثنمممماء 
وذلممك تحممت  –صممالتو. وُقتممل فممي سممفره ىممذا ابنممو محمممد الممذي كممان أحممب ولممده إليممو 

لوليممد، فقممال عممروة: " لممصن كنممت أخممذت لقممد أبقيممت، ولممصن أرجممل الممدواب فممي  إسممطبل ا
ــا َلقَممدْ  تعممالى:. وردد قولممو (5)كنممت ابتميممت لقممد عافيممت" ممَذا َســَفِرَنا ِمممن َلِقيَن . (6)َنَصــًبا ىََٰ

 . (7)وقال الوليد بن عبد الممك في ذلك:" ما رأيت شيخًا قط أصبر من ىذا"
واتصمممف عمممروة بمممالجرأة، ويبمممدو ذلمممك واضمممحًا فمممي رده عممممى الحجممماج بمممن يوسمممف     

ممممع عبمممد المممممك بمممن ممممروان فقمممال لمممو:   رآه قاعمممداً الثقفمممي، وتمممرد الروايمممة " أن الحجممماج 
"أنا ال أم لمي وأنما ابمن  عروة:"أتُقعَد ابن العمشاء معك عمى سريرك؟ ال أم لو". فقال 

ممممن ال أم لمممو يممما أبمممن المتمنيمممة". فقمممال عبمممد عجممماصز الجنمممة، ولكمممن إن شمممصت أخبرتمممك 

                                                           

 . 402، ص 1( ابن قتيبة، ج 1)
 .21، ص20( المزى، ج 2)
 .21، ص20( المزى، ج 3)
 .256، ص 3( ابن خمكان: ج4)
 .74، ص2( ابن قتيبة، ج5)
 .62( سورة الكيف: أية 6)
 .430، ص 4ج( الذىبي، سير األعالم، 7)
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. كممما تجمممت جرأتممو فممي رده عمممى عمممر (1)الممممك: "أقسممم عميممك أال تفعممل فكممّف عممروة"
بن عبد العزيمز عنمدما اتيممو بالكمذب عممى قولمو فمي أخيمو عبمد هللا وعالقتمو بعاصشمة: 

كممل  "لقممد كممان عبممد هللا بممن الزبيممر منيمما بحيممث وضممعتو الممرحم والمممودة التممي ال تشممرك
عمممروة إنَّ أكمممذب الكممماذبين لممممن كمممذَّب  "، فقمممالواحمممد منيمممما فييممما غيمممر صممماحبو أحمممد

. وكان عمروة كريممًا، فممذا جماءت أيمام الرطمب ثممم حماصط نخيممو، فيمدخل (2)الصادقين"
 .(4)، وُاحتفر بصر في المدينة منسوب إليو(3)الناس، فيأكمون ويحممون

 -ه: زوجو وبنوه:
وجة بينيم حراصر، وأم ولد. فتزوج فاختة بمن األسمود بمن تزوج عروة بأكثر من ز      

، واألسمود. أمما عبمد هللا فكمان أسمن بنيمو وبمو هللا وعمرأبي البخترى، فأنجبت لو عبد 
، وتمزوج عمروة أم يحمي أصمغر (6)، وقد قتل عمر مع عمو عبد هللا بن الزبيمر(5)يكنى

ب ممع البيمت األمموّي. ولد الحكمم بمن أبمي العماص بمن أميمة، وبمذلك ارتمبط بعالقمة نسم
، وقمممد قتمممل محممممد (7)وولمممدت لمممو يحيمممى ومحممممدًا وعثممممان وأبممما بكمممر وعاصشمممة وخديجمممة

. (8)بدمشمممق كمممما أسممممف القمممول، وكمممان عثممممان بمممن عمممروة ممممن وجممموه قمممريش وسممماداتيا
وتزوج عروة أم ولد، وأنجبت لو ىشام وصفية. وكمان ىشمام أكثمر أبنماءه روايمة عنمو، 

ثبتممًا، كثيممر الحممديث حجممة، ووفممد عمممى أبممي جعفممر  ثقممةوقممال عنممو ابممن سممعد: " وكممان 
                                                           

ج، دار البشير لمنشر والتوزيع، 19تاريخ مدينة دمشق، -م: 1175ىم/ 571ت  –( ابن عساكر، عمى بن الحسن 1)
، ص 11صورة عن نسخة المكتبة الظاىرة بدمشق، مركز الوثاصق والمحفوظات في الجامعة األردنية )مخطوط(، ج

580. 
 .580، ص 11( ابن عساكر، ج2)
 .552، ص 1( البسوي: ج 3)
 .257، ص 3( ابن خمكان: ج 4)
 .178، ص5( ابن سعد: ج 5)
مم: نسب قريش، تعميق إليفي بروفنسال، دار 850ه/ 236ت  –( الزبيري، مصعب بن عبد هللا بن مصعب 6)

 .245، ص 1951المعارف لمطباعة والنشر، 
 .178، ص 5( ابن سعد، ج7)
وأخبارىا، تحقيق محمود شاكر، القاىرة، مطبعة مم: جميرة نسب قريش 869ه/ 256( الزبير بن بكار ت 8)

 .304م، ص1961المدني،
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. كما قاتل مع عمو عبد هللا عبد هللا بمن الزبيمر (1)المنصور بالكوفة ولحق بو ببغداد"
في حربو بمكة، وتوفي بمدينة السالم عند أميمر الممؤمنين أبمو جعفمر المنصمور وفمي 

ر عمممن . وأخمممذ أىمممل الكوفمممة وممممنيم سممميف بمممن عمممم(2)م763ه/ 146صمممحابتو سمممنة 
، (3)، والسممميما روايمممات عاصشمممةفمممي المغمممازيىشمممام، حيمممث أخمممذوا عنمممو روايمممات عمممروة 

وتزوج عروة أسماء بنت سممة بن عمر بن أبي سممة الذي عاتمب عمروة فمي عزوفمو 
عن الحراصر، وزوجو أبنتو، فأنجبت لو عبيد هللا، وقمد كمان صمغيرًا عنمدما ممات أبيمو، 

عروة أم ولد تدعى واصمة التي أنجبت لو ، ومن أزواج (4)ولم يحفظ من حديثو شيء
مصممعب وأم يحممي وكممان مصممعب أصممغر ولممده. وتممزوج عممروة كممذلك سمموده بنممت عبممد 

 .(5)هللا بن عمر، وولدت لو أسماء
وعنّى عروة بتعميم أبناصو، وكان يحثيم عمى التعميم، فقال ابنو ىشام: " قال أبمي     

، فمو هللا مما يسمألني النماس حتمى لقمد تعمموا العمم تسمودوا بمو قمومكم، ويحتماجون إلميكم
سمماعيل أخموتي، فيقمول: "ال  نسيت"، وكان يمدعوني وعبمد هللا بمن عمروة، وعثممان، واا
َتْغشوني ممع النماس، ولكمن إذا خمموت فسمموني". وكمان يحمدث بأحاديمث فمي الطمالق، 
ثمم الخمممع، ثمم الحممج، ثمم كممذا وكمذا، ثممم يقمول كممرروا عممي، وكممان يعجمب مممن حفظممي. 

. فمي ىمذه الروايمة (6): "وهللا ما تعممنا منو جزءًا من ألفي جزء ممن أحاديثمو"قال ىشام
ذكممر ىشممام أسممم أحممد إخوتممو )إسممماعيل( الممذي ال تممذكره المصممادر، وقممال عممروة لبنيممو 
فممي روايممة أخممرى:" تعمممموا العمممم فمممن تكونمموا صممغار قمموم فعسممى أن تكونمموا كبممار قمموم 

. وقال في روايمة أخمرى أيضمًا: " يمابني (7)آخرين. فيا سوءتا ما أقبح من جيٍل لشيخ"
                                                           

 .321، ص7( ابن سعد: ج1)
 .245( الزبيري: ص2)
 .164م، ص1951( جواد عمي: "موارد تاريخ الطبري"، مجمة المجمع العممي العراقي، بغداد، العدد الثاني 3)
 .245( الزبيري: ص4)
 .178، ص5( ابن سعد: ج5)
ج، بيروت، دار الكتب العممية، 8م: التاريخ الكبير، 869ىم/256ت -إسماعيل بن ابراىيم الجعفى ( البخاري،6)

 .32، ص4د.ت، ج
 .316، ص 2( ابن قتيبو: عيون األخبار، ج 7)
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ىممموا فتعمممموا، فمممن أزىممد النمماس فممي عممالم أىمُممو، وممما أشممد عمممى أمممريء أن يسممأل مممن 
، وتشير ىذه الروايات إلى المكانة االجتماعية العظيمة لمعممماء، (1)أمر دينو فيجيمو"

حمث أبنماءه وما يتمتعموا بمو ممن االحتمرام والتبجيمل، وليمذا حمرص عمروة عممى العممم، و 
 عميو.

 -و: دوره السياسي:
سمك عروة في حياتو منيجًا مختمفُا عما سمكو بعض أفمراد عاصمتمو المذين سماىموا     

بدور فعال في األحداث السياسية التي شيدتيا تمك الفترة، فمم يبمد نشماطًا سياسميًا أو 
مممن أن األجممواء كانممت مييممأة لممذلك، فيممو لممم يحمممل سمميفًا، ولممم  بممارزًا، بممالرغمعسممكريًا 

يتبع حزبًا، ولكنو أبدى تعاطفًا سياسيًا ممع أخيمو عبمد هللا أثنماء ثورتمو ضمد األممويين، 
. ولمممم (2)م(692-683إذ الزم أخممماه فمممي مكمممة طيممممة فتمممرة حركتمممو وىمممي تسمممع سمممنين )

. وذكمرت (3)ممم692ه/73سنويبايع عبد الممك بن مروان إال بعد مقتل أخيو عبد هللا 
مممم _بعممد مقتممل 688ه/69بعممض الروايممات أن عبممد هللا بممن الزبيممر أرسممل عممروة عممام 

إلى محمد بن الحنفية والذي كان ينازع عبد هللا السمطة ليتوعمده ويأخمذ لمو  -المختار
بيعمممة، وقمممد كممماد عمممروة أن ُيقتمممل عقمممب المحادثمممة التمممي جمممرت بينيمممما، والتمممي ثمممار ليممما 

منمو  النصمح طالبماً فية، وعاد عروة إلى أخيو وأخممص عمروة ألخيمو أصحاب ابن الحن
 .(4)ترك محمد بن الحنفية لامويين ليقتموه أو يأسروه

وربما انطمق موقف عروة من عدم االشمتراك فمي قتمال، أو اتبماع حمزب إلمى كونمو    
فقييمممًا ومحمممدثًا، وأنمممو كمممان يحمممرص عممممى وحمممدة الجماعمممة، وأنمممو بمممذلك لمممم يقمممف موقفممما 

بًا تجاه طرف من األطراف. فُيرى حرصمو عممى الوحمدة عنمدما طممب ممن أخيمو متصم
عبد هللا أثناء حصاره في مكة أن يكتب إلى عبد الممك ليعطيو األمان، أي أن يخمع 

                                                           

 .19، ص20( المزى: ج1)
 .433، ص 4( الذىبي، سير االعالم، ج2)
 .371، ص5( البالذرى، أنساب األشراف، ج3)
 .288، ص3أنساب األشراف، ج( البالذرى، 4)
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نفسو ويبايع عبد الممك، وذّكره بالحسن بن عمي الذي خمع نفسو وبايع  معاوية فرفع 
عمن السمرير رافضمًا طمبمو، وقمال لمو: "إن  عبد هللا رجمو، وضرب بيا عروة حتى ألقاه

. وقمد أسممرع إلمى مبايعممة عبمد الممممك )1(ضمربة سميف فممي عمز خيممر ممن لطمممٍة فمي ذٍل"
بعممد مقتممل أخيممو مباشممره. ووقممف برأيممو موقفممًا محايممدًا فممي قضممية عمممي وعثمممان، فكممان 

ُيعممين  أي -يقممول إذا ذكممر مقتممل عثمممان: " كممان عمممٌي أتقممى هلل مممن أن يقتممَل عثمممان
. وأشمار ىموروفتس " أن عمروة 2قتمو، وكان عثممان أتقمى هلل ممن أن يقتممو عمّمى" عمى

. (3)لممم يكممن يميممل إلممى إذكمماء نممار الخصممومة بممين اآلراء الداخميممة لمجماعممة اإلسممالمية
 .(4)وقال عنو العجمي: " كان رجاًل صالحًا، لم يدخل في شيء من الفتن"

بممد الممممك بممن مممروان، فقممدم إليممو قبممل ع هللا إلممىووفممد عممروة بعممد مقتممل أخيممو عبممد      
  -البريد، وقبل أن يصل إليو الخبر، وعندما سألو عبد الممك بن مروان عن أبي بكر

قمممال لمممو عمممروة: "قتمممل رحممممة هللا، فنمممزل المممممك عمممن سمممريره  –أي عبمممد هللا بمممن الزبيمممر 
وسجد". وكتب الحجاج إلى عبمد المممك أن عمروة قمد خمرج واألمموال عنمده، فقمال عبمد 

ممك لمحرس خذ بيده، وكان قد أّمن عروة.  فقال عروة: "ما عمى ىذا أتيتك، ال بمد ال
"لميس المذليل ممن قتمتمموه ولكمن المذليل  يقول:أن الحجاج أبمغك بشيء"، ونيض وىو 

من ممكتموه"، فاستحيا عبد الممك وقمال لمحمرس: "خمل عنمو". وكتمب لمحجماج " أتماني 
فمممال تعمممرض لمممو وال ُترادّنمممي فيمممو، وعممماد عمممروة  مبايعمممًا، وقمممد أمنتمممو وحممتمممُو ممممما كمممان،

 . (5)لمكة"

                                                           

ج، تحقيق محمد سعيد العريان، بيروت، دار 8م(: العقد الفريد، 939ه/ 328( ابن عبد ربو، أحمد بن محمد )ت 1)
 .153، ص5الفكر، د.ت، ج

ج، تحقيق محمد أحمد الوالي، بيروت، 3م: الكامل،896ىم/ 285ت  -( المبرد، أبى العباس محمد بن يزيد2)
 .446، ص 1م، ج1986مؤسسة الرسالة،

 .135( ىوروفتس، المغازي األولى ومؤلفوىا، ص3)
مم: تاريخ الثقات، تعميق عبد المعطي 872ه/ 261ت  -( العجمي، أحمد بن عبد هللا بن صالح بن أبي الحسن4)

 .331، ص 1984، بيروت، دار الكتب العممية،1تمعجي، ط 
 .371، ص 370، ص 5( البالذري، أنساب األشراف، ج5)
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لمممى       وتشمممير الروايمممة السمممابقة إلمممى جمممرأة عمممروة وحرصمممو عممممى وحمممدة المسمممممين، واا
صمالتو القويممة ممع عبممد الممممك، وترجمع ىممذه الصممالت إلمى فتممرة وجممود عبمد الممممك فممي 

م إال قبيمل توليمو المدينة المنمورة التمي مكمث فييما معظمم حياتمو، ولمم يغادرىما إلمى الشما
الخالفممة، وكممان يجممالس عممروة فممي المسممجد وغيممره. ووردت روايممات عديممدة عممن ذلممك 
حممداىا ذكممرت " أن المسممجد الحممرام جمممع بممين عبممد الممممك بممن مممروان وعبممد هللا بممن  واا
الزبيممر، وأخويممو مصممعب وعممروة أيممام تممألفيم فممي عيممد معاويممة بممن أبممي سممفيان فقممال 

د المممك بمن ممروان: "منيتمي أن أمممك األرض كميما بعضيم: ىمم فمنتمنى... وقال عبم
وأخممف معاويمة، وقممال عمروة: "لسمت  فممي شميء ممما أنممتم فيمو منيتمي الزىممد فمي الممدنيا 
والفوز بالجنة في اآلخرة"،  وأن أكون ممن ُيروى عنو العمم. قال فصرف المدىر ممن 

"ممن سمره  صرفو إلى أن بما كل واحد منيم إلمى أمممو، وكمان عبمد المممك لمذلك يقمول:
،  وىممذا يشممير (1)أن ينظممر إلممى رجممٍل مممن أىممل الجنممة فمينظممر إلممى عممروة بممن الزبيممر"

أنيما كانا أقرانًا. وقد وفد عروة عمى الوليد بن عبد الممك  كما وفد عمى معاوية من 
 .(2)قبل

وكان عروة يبدي كرىًا لامويين، بمالرغم ممن احتفاظمو بعالقمات جيمدة شخصمية      
من ناحية القرابة والنسب إضافة إلى الصالت العممية، وذكر جور  من ناحية وأيضا

بنمممي أميمممة، وأبمممدى اعتمممزال أىمممل الجمممور، وفمممي ذلمممك قولمممو لعممممي بمممن الحسمممين بمممن أبمممي 
طالممب: "يمما عمممي إن مممن اعتممزل  أىممل الجممور وهللا يعمممم سممخطو ألعممماليم فمممن كممان 

بيم"، واعتمزل عمروة منيم عمى ميل ثم أصابيم عقوبة هللا ُرجى لو أن يسممم ممما أصما
( قممال: " ، وعنممدما عوتممب لمجافاتممو مسممجد رسممول هللا )(3)ونممزل فممي قصممرة بممالعقيق

إني رأيت مساجدىم الىية، وأسواقيم الغية، والفاحشة في فجاجيم عالية، فكان فيما 

                                                           

 .565، ص.3( ابن خمكان: ج1)
 .18، ص11( ابن عساكر: ج 2)
 .18، ص5( ابن سعد: ج3)
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. وقممال عنممدما تممولى أبممان بممن عثمممان المدينممة أيممام عبممد (1)ىنمماك عممما ىممو فيممو عافيممة"
أكبر جاء في الحديث أن ىالك بنى أمية عند والية رجل أحول، وأرجو الممك: " هللا 

، وربمممما فمممي ىمممذه الروايمممة إشمممارة إلمممى سممموء عالقتمممو بأبمممان بمممن (2)أن يكمممون ىمممذا ... "
عثمان، ولذلك لم ترد أي إشارة إلى أي صالت عممية بينيما رغم قول إبان الحديث 

 والمغازي.
ن لم يكن      لو نشاط عسكري وسياسي واضح، إال أنو ويبدو مما سبق أن عروة واا

لم يحجم عن اتخاذ مواقف محددة من القضايا العامة، ولم يمتنع عن اإلفصماح عمن 
 رأيو بوضوح وجرأة وصراحة.

 -ز: مكانتو العممية:
تبّوء عروة مكانة عممية عالية. فقال عنو ابن سعد: " "كان كثير الحمديث، فقييمًا     

، وفممي روايممة مممن فقيمماء (4)، واُعتبممر مممن فقيمماء المدينممة السممبعة(3)عاليممًا، مأمونممًا ثبتممًا"
. وُعممرف عممن عممروة سممعة العمممم، فقممال الزىممري: "أربعممة مممن قممريش (5)المدينممة األربعممة

وجدتيم بحورًا،  سمعيد بمن المسميب، وعمروة بمن الزبيمر، وأبمو سمممو بمن عبمد المرحمن، 
ي أيضممًا: " كنممت إذا حممدثني . وفممي روايممة أخممرى  قممال الزىممر (6)وعبيممد هللا بممن عبممد هللا

عممروة بممن الزبيممر ثممم حممدثنني َعْمممرة، يصممدق عنممدي حممديث َعْمممره، فمممما تبحرتيممما إذا 
، وكمان عمروة ممن فقيماء (8). وفي لفظ آخر بصرًا ال تكدره المدالء(7)عروة بحر الينزف"

. وقال سفيان بن عيينة: " كان أعمم النماس بحمديث (9)المدينة الذي ينتيي عند قوليم
                                                           

 .427، ص4الذىبي: سير األعالم، ج  ) 1)
 .120، ص5( البالذري: أنساب اإلشراف، ج2)
 .179، ص5( ابن سعد، ج3)
 .182، ص 7( ابن حجر: ج4)
 .17، ص 2( المزي: ج5)
 .479، ص 1( البسوي: ج6)
 .181، ص 5( ابن سعد: ج7)
 .551، ص 1( البسوي: ج8)
 .108، ص9( ابن كثير: البداية والنياية، ج9)
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عاصشة رضي هللا عنيا ثالثة، القاسم بن محممد، وعمروة بمن الزبيمر، وَعْممرة بنمت عبمد 
نيمم . وقال حميد بن عبد الرحمن: " لقد رأيت أصمحاب رسمول هللا )(1)الرحمن" ( واا

نيم ليسألون عن عروة" . وحث عروة الناس عمى إتيانو وسمؤالو، فعمن سمفيان بمن (2)واا
. وَشممَجَع أبنمماءه عمممى سممؤالو بقولممو: " يمما (3)عمممرة أن عممروة قممال: " أتيتمموني فتمقمموا منممي

ني ألسأل عن الحديث فيفتح حديث  بني سموني، فمقد تركُت حتى كدُت أن أنسى، واا
 . (4)يومي"
وكان أىل المدينة يحتاجون إلى رأيو، فقال عيسمى بمن طمحمة لعمروة بعمد قدوممو      

 مما أعمددناك لمصمراع وال من الشام في رحمتو التي ُقِطعْت فييا ساقو: " يا أبا عبد هللا
. وكان يتألف الناس (5)لمسباق، لقد أبقى هللا لنا منك ما كنا نحتاج إليو رأيك وعممك"

. ولم يقتصر عمم عروة عمى الفقمو والحمديث، فقمد أبمدى اىتماممًا (6)الناس عمى حديثو
بالشممممعر، فقممممال عبممممد الممممرحمن بممممن أبممممى الزنمممماد: " ممممما رأيممممت أحممممدًا أروى لمشممممعر مممممن 

حقيقمة اىتممام  إشارة إلىربما ال يخمو ىذا القول من مبالغة، ولكنو يحمل . و (7)عروة"
اىتمام عروة بالشمعر ورواياتمو. كمما شمممت اىتماممو العمميمة دراسمة األحمداث المتعمقمة 

( الخاصمممة والعاممممة. وكمممان عمممروة يحمممدث عمممن عممممم ولممميس بنمممواحي حيممماة الرسمممول)
برأيمو، وربمما ُسمصل  ابنو ىشام: "ما سممعت أبمي يقمول فمي شميء قمط رأيو، فقالحسب 

، ومممما يشممير إلممى مكانممة (8)عممن الشمميء مممن ذلممك فيقممول: "ىممذا مممن خممالص السمممطان"
عمممروة العمميمممة لجممموء عبمممد المممممك بمممن ممممروان وابنمممو الوليمممد إلمممى سمممؤالو واستفسممماره عمممن 

                                                           

 .18، ص20( المزي: ج1)
 .426، ص 6( الذىبي، تاريخ اإلسالم، ج2)
 .552، ص1( البسوي: ج3)
 .179، ص5( ابن سعد: ج4)
ار أحياء التراث ج، مكتب تحقيق د24م: األغاني،966ىم/ 356( األصفياني، أبو الفرج عمى بن الحسين ت 5)

 .156، ص17م، ج1994العربي، بيروت، دار إحياء التراث العربي،
 .425، ص 4( الذىبي: سير األعالم، ج 6)
 .550، ص 20( المزي: ج 7)
 .550، ص 1البسوي: ج  (8)
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تاريخيممة ىامممة، وسمميتم الحممديث عممن ذلممك الحقمما، إذ أن لجمموؤىم إليممو قضممايا وأحممداث 
 يدل عمى مبما الشيرة التي بمغيا.  

 -المبحث الثاني: ىيكمية رواياتو:
يحممماول الباحممممث ىنممما وضممممع الخطمممموط األساسمممية لييكميممممة الروايمممات عنممممد عممممروة      

ك لموصممول إلممى صممورة شممبو واضممحة عممن الموضمموعات التممي طرقيمما فممي مغازيممة، تممم
الروايممات التممي تمثممل آثممار عممروة  التاريخيممة، والتممي وردت إلينمما مممن خممالل المؤلفممات 
التي تناولت السيرة النبوية، و قد تم البحث والتنقيمب عمن رواياتمو فمي أربعمة مصمادر 
رصيسممة مبكممرة اعتمممدت فممي جممزء لمميس بقميممل مممن مادتيمما عمممى الروايممات التممي جمعيمما 

،  التمي ىمذبيا ابمن ىشمام فألحقمت بمو –إسمحاق عروة، وىذه  المصادر ىي سميرة ابمن 
م(، والطبقمممممممات الكبمممممممرى البمممممممن سمممممممعد 822ه/207وكتممممممماب المغمممممممازي لمواقمممممممدي )ت 

لمطبمممري )ت  –فمممي أجزاصمممو األولمممى  -م(، وتممماريخ الرسمممل والممممموك844ه/ 230)ت
وىمما كتماب عيمون  متأخرين قمميالً م(. وتم الرجوع كذلك إلى مصدرين 922ه/ 310

مممم(، والسمميرة 1333ه/ 734ازي والسممير البممن سمميد النمماس )تاألثممر فممي فنممون المغمم
م( ممن أجمل إعطماء  صمورة أشممل عمن روايمات 1372ىمم/774النبوية البن كثير )ت

لممى أىميممة مادتممو حتممى لممصممادر المتممأخرة نسممبيًا، ويمكممن النفمماذ مممن خممالل  عممروة، واا
حمث ال يمدعي ىيكمية رواياتو إلى أسموبو ومنيجو ودوره، ومن الجمدير بالمذكر أن البا

ن كممان حمماول جاىممدًا  اإلحاطممة  الكاممممة بجميممع روايممات عممروة فممي ىممذه المصممادر، واا
تحقيمق ذلمك، ولكمن ذلمك ال يمنمع السميو. ولكمن ممما وصمل إليمو يمكمن أن يسمتنار بممو 
في تنظيم ىمذه الييكميمة، وسميتم التطمرق فقمط إلمى إبمراز الموضموعات والعنماوين دون 

 -يم ىيكل رواياتو إلى:الخوض في التفصيالت. ويمكن تقس
 -أواًل قبل اإلسالم:

 .(1)عدم معرفة أحد لمعد بن عدنان -1
 

                                                           
 .58، ص3ابن سعد: ج   (1)
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 .(1)أصل أسم قريش -2
 (2)المرأة التي عرضت نفسيا عمى عبد المطمب -3
 .(3)( وانتكاس األصناممولد النبي ) -4
 .(4)( من خديجة بنت خويمدزواج النبي) -5

 ( والفترة المكية:مبعث النبي ) ثانيًا:
. أول (5)( عنممد مبعثممو، وأنممو كممان فممي  األربعممين مممن عمممرهعمممر الرسممول ) -1

( من الوحي الرؤيا الصادقة، وُحبب إليو الخالء حتمى جماءه ما بدأ النبي)
الحممق فمممي غممار حمممراء، وأول ممما نمممزل عميمممو مممن القمممرآن، وعودتممو خاصفمممًا إلمممى 
خديجة، وذىابيا بو إلى ابن عميا ورقة بن نوفل، وقول ورقة ىذا الناموس، 

( عميمو، وطمأنمو جبريمل (، وحمزن محممد )تور الموحي عمن محممد )ثم ف
( مممن نبوتممو، وذكممر . وأورد عممروة كيممف تأكممد الرسممول)(6)عميممو السممالم لممو

خبممممر الممكمممممين الممممممذين لقيمممماه ببطحممممماء مكمممممة وشممممقا بطنمممممو، و أخرجممممما مغممممممز 
 .(7)الشيطان، وعمق الدم من جوفو، وجعميما خاتم النبوة بين كتفيو

  

                                                           
ج، تحقيق مصطفى عبد الواحد،  4م: السيرة النبوية،1372ىم/ 774ت  –ابن كثير، أبو الفدا إسماعيل بن عمر  (1)

 .88، ص1م، ج1964بيروت، دار إحياء التراث العربي،
 .96-95، ص 1ابن سعد: ج (2)
 .358، 355، ص 1ابن كثير: السيرة، ج  (3)
 .132، ص 1ابن سعد: ج (4)
ج، تحقيق أبو الفضل إبراىيم، 10م: تاريخ الرسل والمموك، 922ه/ 310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير ت (5)

 .291، ص 2م، ج1967القاىرة، دار المعارف، 
 .35-33؛ ابن عبد البر: الدرر، ص 298 -297، ص2الطبري: ج (6)
 .230، ص1ابن كثير: السيرة، ج (7)
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 -الحبشة:اليجرة إلى  -2
وتممرد فممي رسممالة مممن عممروة إلممى عبممد الممممك بممن مممروان يتحممدث فييمما عممن بدايممة 

(. ليفتنمممموا أصممممحابو. وعنممممد ذلممممك أمممممرىم الممممدعوة، وتممممآمر قممممريش عمممممى النبممممي)
 .(1)( باليجرة إلى الحبشةالنبي)

 -اليجرة إلى المدينة: -3
وبدأ عروة بالتمييمد لميجمرة بحديثمة عمن الظمروف المؤديمة لمذلك، وحمدوث بيعمة       

( وأبمي بكمر إلمى ( لممسمممين بماليجرة إلييما ثمم ىجمرة النبمي )العقبة، وأمر النبي)
، واعتبر" ىوروفتس" أن ىذه الرواية ىي قطعة من كتابمات عمروة إلمى عبمد (2)المدينة
ا بما في القطعة األولى، فبدأ القطعمة بماليجرة إلمى فيي يتصل ما ىذه القطعةهللا ألن 

الحبشمممة التمممي سمممببتيا الفتنمممة األولمممى، ثمممم تضممميف إلمممى ذلمممك قصمممة ىجمممرة الصمممحابة 
 .(3)(. إلى المدينة التي سببتيا الفتنة الثانيةوالنبي)

 -ثالثًا: الفترة المدنية:
س ، وبنممماء المسممجد الممذي أسممم(4)( إلممى المدينممةوتبممدأ بوصممول رسمممول هللا ) -1

 . (5)عمى التقوى
. ثم سرية عبمد هللا بمن جحمش، وتمرد فمي ىمذه (6)سرية حمزة بن عبد المطمب -2

(  لمصممحابة باالشممتراك فييمما، الروايممة تفاصمميل إنفمماذ السممرية، وتخييممر الرسممول )
وعممدم إكممراه أحمممد. ومقابمممة قافممممة قممريش، واسمممتيالء المسممممين عممممى العيممر، ومقتمممل 

 .(7)بعد ذلك حول القتال في األشير الحرماثنين من القرشيين، وما أثير 
                                                           

 .329-328، ص2الطبري: ج (1)
 .379-366،377، ص 2طبري، جال (2)
 .20ىوروفتس، المغازي األولى ومؤلفوىا، ص (3)
ج، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، مصر، 4مم: السيرة النبوية، 828ه/ 213ابن ىشام، جمال الدين الممك، ت  (4)

 .137، ص2م، ج1936مطبعة مصطفى الحمبي،
 .303-302، صص 1ابن سيد الناس: ج (5)
 .355، ص 1جابن سيد الناس،  (6)
 .413-410، ص 2الطبري: ج (7)
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غزوة بدر: وترد روايات عروة ضمن الرسالة التي بعث بيما إلمى عبمد المممك  -3
بمن مممروان، وىممي روايممة طويممة متسمسمممة يميممد فييمما عمروة لمغممزوة بقولممو: " وكانممت 

( لقافممة قمريش، وَبْعمث الحرب بينيم قبل ذلك"، وحول اعتراض أصحاب النبي)
سواًل إلى قريش يسمتنجدىا، وسمموك أبمي سمفيان طريقما أخمرى بالقافممة أبي سفيان ر 

إلنقاذىا، والتقاء الجمعين في بدر، وانتصار المسممين، وال يتحدث عروة بيا عن 
 . (1)تفاصيل القتال

 غزو قينقاع:  -4
ــاَفنَّ  وفييمما إظيممار بنممي قينقمماع الحسممد والغممش، ونممزول اآليممة " ــا َتَخ مَّ ــْوم   ِمممنْ  َواِ  َق

 .(3)( ليم. وخروج النبي)(2)ِخَياَنةً 
( عمممى أن ُيْعمممل وفييمما أخممذ أبممو دجانممة سمميفًا عرضممو النبممي) غــزو ُأحــد: -5

 .(5). وذكر عروة عن شيداء المسممين، وعدد قتمى المشركين فييا(4)بحقو
 -غزوة الخندق: -6

(، وتحريضمميم قريشممًا محاولممة نفممر مممن الييممود تخريممب األحممزاب عمممى رسممول هللا )
 .(6)( خندقًا حول المدينةوغطفان، وضرب الرسول)

. (7)( إلممييم بعممد أن أمممره  جبريمملذىمماب الرسممول )  -غــزوة بنــي قريظــة: -7
وقبوليم تحكيم سعد بن عبادة، وحكمو بيمنيم بمأن ُيقتمل مقماتموىم، وتسمبى ذرارييمم 

 .(8)ونساصيم، وتقسم أمواليم
                                                           

 .316، ص 2ابن ىشام: ج (1)
 .58سورة األنفال: أية  (2)
ج، تحقيق مارسون جونس، مطبعة جامعة أكسفورد، 3: المغازي،-ىم/207الواقدي، محمد بن واقد ت  (3)

 .177، ص1م،ج1966
 .510، ص2الطبري: ج (4)
 .92، ص3ابن كثير: السيرة، ج (5)
 .566-565، ص 2الطبري: ج (6)
 .224، ص3ابن كثير: السيرة، ج (7)
 .426، ص3ابن سعد: ج (8)
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وفييمممما ذكممممر لتوزيممممع سممممبايا بنممممي   -غــــزوة بنــــي المصــــطمق أو المريســــيع: -8
عتمماق المسممممين ممما المصممطمق، وزواج النبممي ) ( مممن جويريممة بنممت الحممارث، واا
 .(2). وذكر خبر اإلفك في ىذه الغزوة(1)( منيابأيدييم بعد زواج النبي )

ـــة: -9 ( لمحمممج، ونزولمممو الحديبيمممة، ثمممم دعممموى خمممروج النبمممي) -صـــمح الحديبي
 .(3)الموادعة والصمح

 .(4)تاريخ الغزوة وقيادتيا، وعدد المشاركين بيا  -غزوة مؤتة: -10
وفصمل عمروة أسمبابيا فمي رسمالتو إلمى عبمد المممك، والتقماء  -فتح مكة: -11

رسممممل قممممريش وىممممم أبممممو سممممفيان، وحكمممميم بممممن حممممزام، وبممممديل بممممن ورقمممماء ومبممممايعتيم 
( وبعممممثيم إلممممى قممممريش يممممدعوىم إلممممى اإلسممممالم،  وقتممممال خالممممد بممممن الوليممممد النبممممي)

 . (5)ه عمييماألحابيش وانتصار 
وذكر أسبابيا وظروفيا، وخروج ثقيف وىموازن إلمى وادي  غزوة ُحنين: -12

 .(6)( وىزميم( مكة، فأتاىم النبي )ُحنين بعد سماعيم بدخول الرسول)
( إلمى الطماصف بعمد حنمين، وحصمارىم  توجمو النبمي) -غزوة الطائف: -13

( فمي الجعرانمة، بعد أن قاتموه من وراء الحصن، ثم قدوم وفد ىوازن إلى النبي)
 .(7)وقدوم وفد ثقيف إليو في المدينة

 -( إلممى جيممات مختمفممة، ومنيمما رسممالتو إلممى أىممل ىجممررسمماصل النبممي) -14
 .(9)ورسالتو إلى زرعو بن ذي يزن ممك اليمن (8)البحرين

                                                           
 .307، ص3ابن ىشام: السيرة، ج (1)
 .616، ص 611، ص 2الطبري: ج (2)
 .336-329، ص 3ابن كثير: السيرة، ج (3)
 .38-36، ص ص 3الطبري: ج (4)
 .56-55، ص ص3الطبري: ج (5)
 .627-625، ص3وية، جابن كثير: السيرة النب (6)
 .83، ص3الطبري: ج (7)
م: م فتوح البمدان، تحقيق عبد هللا أنيس الطباع وعمر أنيس 892ه/ 279ت -البالذرى، أحمد بن يحيى بن جابر (8)

 .109م، ص 1957الطباع، بيروت، دار النشر لمجامعيين، 
 .94نفس المصدر السابق: ص (9)
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 .(2)، ثم وفاتو(1)( وتجييزه حممة أسامةمرض الرسول ) -15
وفي رسمالتو إلمى  ذكر بعض صفاتو وعاداتو وشماصمو، وولده وزوجاتو، -16

( لممم يتممزوج أخممت األشممعث، وال الوليممد بممن عبممد الممممك بممين عممروة أن الرسممول )
 .(3)تزوج ِكْندّية، بل تزوج أخت بني المجون، ولكنو لم يبِن بيا وطمقيا

 -رابعًا: فترة الخمفاء الراشدين:
حمول مغممازي  اىتماممو تمحمورتطمرق عمروة إلمى فتمرة الخمفماء الراشممدين بمالرغم ممن أن 

ن كمممان روايتمممو ليمممذه الفتمممرة تمتممماز بالقصمممر واإليجممماز، وال تمممزد عمممن الرسمممول، ) ( واا
 -إشارات عابرة ومن الحوادث الذي ذكرىا:

نفمماذه بعثممة أسممامة إلممى بممالد الممروم كممما أمممر رسممول  -1 ذكممر خالفممة أبممي بكممر، واا
 .(5). كما أورد عروة أخبار الردة(4)(هللا)

 .(6)الشام، وتعيين قوادىا، ورسم وجيتياتجييز أبى بكر الجيوش إلى  -2
وقعممة أجنممادين فممي سممنة ثالثممة عشممرة لميمتممين بقيتمما مممن جمممادي األولممى ومممن  -3

 .(7)قتل فييا من المسممين
 .(9). ووالية عمر(8)وفاة أبي بكر -4
وقعممة القادسممية، وتممرد فممي إشممارة عممابرة، وذكممر فييمما عممدد جنممود الفممرس تحممت  -5

 .(10)قيادة رستم

                                                           
 .300-299، ص4ابن ىشام: ج (1)
 .234-233، ص 2سعد: جابن  (2)
 .145، ص 8ابن سعد: ج  (3)
 .68-67، ص 4ابن سعد: ج (4)
 .242، ص 3الطبري: ج (5)
 .417، ص 3الطبري: ج  (6)
 .417، ص 3الطبري: ج  (7)
 .201، ص 3ابن سعد: ج (8)
 .308، ص3ابن سعد: ج (9)
 .505، ص 3الطبري: ج  (10)
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 .(1)خطاب، ووفاتوَطْعْن عمر بن ال -6
 .(2)حصار عثمان، وعدم قتالو محاصريو ومقتمو -7
 .(3)خبر وقعة الجمل، ومقتل الزبير بن العوام -8

ن كانمت ىمذه الروايمات قميممة،  وترد لدى عمروة بعمض الروايمات عمن الفتمرة األموّيمة، واا
وتحمل إشارات عابرة، وتنحى أن تكون روايات عاصمية عمن أخيمو عبمد هللا بمن الزبيمر 

. وروايمة عمن مقتمل (4)وحكمو، فذكر معارضة المختار لعبد هللا بمن الزبيمر فمي الكوفمة
 (5)عبد هللا بن الزبير

(، واألحداث التي ممر ويبدو مما سبق أن اىتمام عروة انصب عمى مغازي النبي)
بيا بعد مبعثو في مكة ممع إشمارات عديمدة إلمى مما قبمل البعمث، وتركمز ىمذه الروايمات 

(. ثممم تتضمماصل فممي فتممرة الخمفمماء الراشممدين، مدنيممة حتممى وفمماة النبممي )عمممى الفتممرة ال
وتكمماد تنقطممع فممي الفتممرة األموّيممو. ويممرجح المممؤرخ العراقممي خميممل إبممراىيم فممي مقالممو أن 
السمممبب فمممي ذلمممك يعمممود إلمممى أن اىتممممام عمممروة بالفقمممو و الحمممديث أكثمممر ممممن اىتماممممو 

و يتعمذر عمينما ممن الروايمات المتعمقمة ، بينما رأى المؤرخ العراقي الدوري أنم(6)بالتاريخ
توجمد ممادة أكثمر  التاريخيمة، ولكمنبفترة الخمفاء الراشدين تكوين فكرة عن نظمرة عمروة 

 .(7)في مغازيو يمكن من خالليا أخذ فكرة تقريبية عن ذلك
 -المبحث الثالث: أسموبو ومنيجو:

كممان عممروة محممدثًا، واتبممع أسممموب أىممل الحممديث فممي رواياتممو، ومكنتممو منزلتممو وصممالتو 
االجتماعية من أخذ الروايات من منابعيما. وكمان أسمموبو فمي اإلسمناد نمابع ممن بيصتمو 

                                                           
 .305، ص3ابن سعد: ج  (1)
 .70، ، ص3ابن سعد: ج (2)
 .113، ص3ابن سعد: ج (3)
 .100-98، ص5ابن سعد: ج (4)
 .157، ص5ابن عبد ربو: ج (5)
إبراىيم، خميل: " عروة بن الزبير"، المورد، المجمد الخامس، العدد الرابع، بغداد، دار الحرية لمطباعة، شتاء  (6)

 .79م، ص1976
 .73الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص  (7)
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إذ أن ثقافة المدينة المنورة وتبمور عمم الحديث فييا، وكونيما كانمت عاصممة الرسمول 
(،والخمفمماء الراشمممدين مممن بعمممده )  ومركمممز تجمممع الصمممحابة والتممابعين المممذين اىتمممموا

( وأفعالمممو، وتفسمممير القمممرآن، وبمممذلك فممممن عمممروة بمتبممماع ىمممذا بجممممع أقممموال الرسمممول)
األسمممموب عكمممس ثقافمممة عصمممره. وذكمممر عمممروة اإلسمممناد فمممي بعمممض رواياتمممو، ولمممم يريمممد 

ذلمك بوضموح فمي أجوبتمو المكتوبمة إلمى عبمد المممك  أخمرى، وبمرزاإلسناد في روايمات 
أورد عدة أحاديث في رواية متسمسممة لمم يمذكر بيما أي إسمناد.  فبمدأت  مروان، إذبن 

ىممذه الرسمماصل بعبممارة عممن عممروة أنممو كتممب إلممى عبممد الممممك بممن مممروان " كممما بممرز فممي 
. وكذلك بعبارة أنو كتب إلى عبد الممك بمن ممروان: (1)اليجرة إلى الحبشة روايتو عن

"، كممما ورد فممي أجوبتممو بالنسممبة لغممزوة بممدر "أممما بعممد فمنممك كتبممت إلممّي فممي... تسممألني
. ويظيممر مممن مواضمميع ىممذه الروايممات أنيمما تتعمممق بالبيممت األممموّي " أبممو (2)وفممتح مكممة

بمدر وفممتح مكممة، وىممذا عكممس سممبب اىتمممام  حممول غممزوةسمفيان ال سمميما فممي الممروايتين 
 عبد الممك في االستفسار عن ذلك، كما كتب عروة إجابًة أخرى إلمى عبمد المممك ردا

عممروة  وكتممب. (3)عمممى سممؤالو بشممأن تمماريخ وفمماة خديجممة بنممت خويمممد رضممي هللا عنيمما
( أخممت أجابمو أخممرى إلممى عبممد المممك حممول استفسمماره بشممأن "ىمل تممزوج رسممول هللا )

الممممك بشممأن  بممن عبممد. ورسممالة أخممرى إلممى ىبيممرة صمماحب الوليممد (4)األشممعت بممن قمميس
ــوا ِإَ ا َجــاَءُكُم اْلُمْؤِمَنــاُت ُمَيــاِجرَات  َيــا َأيَُّيــا الَّــِ يسممؤالو فممي سممبب نممزول اآليممة " َن آَمُن

 . (6). وجاءت ىذه الرسالة عن الحديبية(5)اَّللَُّ َأْعَمُم ِبِإيَماِنِينَّ ۖ  َفاْمَتِحُنوُىنَّ 
وقممد نقمممت جميممع ىممذه الروايممات عممن عممروة عممن طريممق ابنممو ىشممام باسممتثناء الروايممة 
األخيرة فقد نقميما الزىمري. وربمما ممن الطبيعمي أال يمرد إسمناد فمي ىمذه األجوبمة كونيما 

                                                           
 .329-328، ص 2الطبري: ج (1)
 .424-421، ص 2الطبري: ج (2)
 .164-163، ص 3الطبري: ج (3)
 .145، ص 8ابن سعد: ج (4)
 .10سورة الممتحنة: أية (5)
 .12، ص 8ابن سعد: ج (6)
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عمروة، وال تمرد عممى صمورة روايمة، ويمرى المدوري أن  موجيمة إلمىإجابات عن رسماصل 
مممن جممل التممابعين، وأن قواعممد اإلسممناد لممم  إىمممال عممروة لإلسممناد يعممود إلممى " أن عممروة

.  وأن (1)تتبممممور، وأن الروايمممة المباشمممرة وخاصمممة التاريخيمممة عمممن تمممابع سمممبيل موثممموق"
. (2)التدقيق في نقد الحديث بدأ في المتن وتركز تدريجيًا وبمرور الزمن عمى اإلسمناد

تممو عممن وذكممر "ىمموروفتس" بأنممو غالبممًا ممما تكممون رواياتممو عممن عاصشممة إلممى جانممب رواي
( أنممو عرفيمما غيرىمما، وأنممو جعمنمما نفيممم فممي المواضمميع الممذي ذكممر فييمما أقمموال النبممي)

م( قمممد ظيمممر 694ىمممم/ 75بتممممك الطريقمممة، وأن اإلسمممناد كمممان فمممي ذلمممك العيمممد )حممموالي 
. وأن (3)بصمممورتو البسممميطة، وأنمممو قمممد أصمممبح عمممادة فمممي عصمممره ولمممم يكمممن ضمممربة الزم

يمروى خبمرًا سمواء تعممق بمنص دينمي أم غيمر ميمة اإلسناد في البداية تتعمق بمأن ممن 
 .(4)ذلك أن يذكر شاىدًا أو أكثر

وتبدو دقة عمروة فمي رواياتمو، فقمد قمال " كمان ُيتحمدث" وذلمك فمي رواياتمو عمن عاصشمة 
. (5)م( كممان ُيتحممدث أنممو ال يممزال يممرى عمممى قبممره نممور630ه/9"لممما مممات النجاشممي )

( ي مكممة )وكممان رسممول هللا )( فمموفممي روايتممو عممن عظممماء المسممتيزصين بممالنبي )
إلمى السمماء بعمد مقتممو  فييمرة ورفعمو. وكمذلك فمي روايتمو عمن عمامر بمن (6)فيما بمغنمي

، حيممث يشممير (8). وقولممو: " يزعمممون" فممي رواياتممو عممن السممبي يمموم الجعرانممة(7)"يممرون"
بممداء الشممك  ذلممك إلممى عممدم اطمصنانممو إلممى ممما يقممال. ويمثممل ذلممك بدايممة منيجيممة النقممد واا

                                                           
 .74الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عن العرب، ص (1)
الدوري، عبد العزيز: "نشأة الثقافة العربية اإلسالمية"، مجمة مجمع المغة العربية، األردني، العدد األول، المجمد  (2)

 .61م، ص1978األول، 
 .23-22ىوروفتس: ص (3)
ج، ترجمة محمد فيمي حجازي، الرياض، إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، 8سوزكين، فؤاد: تاريخ التراث العربي،  (4)

 .6، ص2م،ج1991جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
 .364، ص 1ابن ىشام: ج (5)
 .51-50، ص 2ابن ىشام: ج (6)
 .54، ص 2ابن سعد: ج (7)
 .82، ص3الطبري: ج (8)
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التأليف بسيط، بعيد عن اإلنشماء،  عروة فيروى. ويقول الدوري: " إن أسموب فيما ي
. ولكممن يممممس الباحممث أن فممي (1)فممي حممين إن نظرتممو صممريحة وخاليممة مممن المبالغممات

بعض رواياتو السيما روايتمو عمن ورقمو بمن نوفمل وأصمحابو، وانتكماس الصمنم وحديثمة 
تبماع اإلسمالموتمثمو بأبيات من الشمعر يمدعوىم فييما الرجموع عمن ضم نوعمًا  (2)الليم واا

مممممن المبالغممممة وعممممدم المنطقيممممة ال سمممميما وأن ىممممذا الحممممديث قممممد وقممممع فممممي يمممموم مولممممد 
 ( كما زعم عروة.النبي)

ويرى المحقق والمؤرخ حسين نصار أن ذلك جاء بسبب خموف عمروة ممن إبمداء رأيمو 
نممما اتبممع المممأثور والحممديث كممما قممال ابنممو ىشممام ولعممل ىممذا  ىممو الممذي فممي الحمموادث، واا
. ومممن (3)جعمممو يممروى فممي تاريخممو بعممض األخبممار التممي ال ُيسممتطاع تصممديقيا بسمميولو

الجممدير بالممذكر أن عممروة روى الروايممة السممابقة بممدون إسممناد، وأغمممب الظممن أنممو رواىمما 
عممن ابممن عبمماس الممذي عممرف بمثممل ىممذه الروايممات. ولكممن ىممذا ال يشمموب كونممو عممروة 

تأكيمممد عمممروة عممممى المحمممدث أدى إلمممى وجمممود ثقمممة، وأنمممو أخمممذ رواياتمممو ممممن ثقمممات. وأن 
 . (4)صدى ضعيف لمقصص الشعبي فيما روى

ويمتمماز أسممموب عممروة بأنممو مباشممر فيممو حيويممة وسالسممة، وىممو يميممد لمحادثممة بمقدمممة 
. فقد ميد لميجرة (5)تضعيا في موضعيا التاريخي، وتجعل الحديث متسمساًل متصالً 

يعممممذبونيم ويممممؤذونيم، مممممما دفممممع  إلممممى الحبشممممة بمقبممممال كفممممار قممممريش عمممممى المممممؤمنين
. وكمذلك تمييمده ليجمرة المسمممين (6)( إلى دعوة أصحابة لميجرة إلى الحبشةالنبي)

لممدينمممة بروايتمممو عمممن رجممموع بعمممض ممممن ىممماجر إلمممى الحبشمممة إلمممى مكمممة، وزيمممادة أىمممل 
                                                           

 .57الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص  (1)
 .358-355، ص 1ابن كثير: السيرة، ج (2)
 .31نصار، حسين: نشأة التدوين التاريخي عند العرب، القاىرة، مطبعة النيضة المصرية، د.ت، ص  (3)
 .75الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص  (4)
 .76-75الدوري: ص  (5)
سير، م: الُدرُر في اختصار المغازي وال1070ه/ 463ابن عبد البر، الحافظ يوسف بن عبد البر النمري _ت  (6)

م، ص 1966تحقيق شوقي ضيف، القاىرة، المجمس األعمى لمشؤون اإلسالمية )لجنة إحياء التراث اإلسالمي(، 
38. 
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( بمكمة، وسممعى قمريش إلممى اإلسمالم، وقمدوم بعممض سمكان المدينمة إلممى رسمول هللا )
 . (1)مكة المكرمة إثر ذلك ثم بيعة العقبة فتنة المسممين في

كما ميد عروة في حديثو عمن وقعمة بمدر باإلشمارة إلمى بمدايتيا ممن انتمداب رسمول هللا 
( المسممممين لمالقمماة أبممي سممفيان القممادم مممن الشممام، وقولممو فممي البدايممة: "وقممد كانممت )

( بممما ، كممما ميممد عممروة فممي نممزول المموحي عمممى النبممي )(2)الحممرب بيممنيم قبممل ذلممك"
 . (3)بدىء بو من الوحي بالرؤيا الصادقة والخموة

ويالحظ اختالف رواية عروة لنفس الخبر، فيمو أحيانمًا تنماول الخبمر بروايمات قصميرة 
تعممنا بتفاصيل متعددة، ثم يقدم خبرًا طوياًل متصاًل حمل فيو األوضماع بطريقمة أعمم 

ى عبممد الممممك حممول وأشمممل، وعرضمميا فممي تسمسممل زمنممي، وبممرز ذلممك فممي رسممالتيو إلمم
اليجرة إلى الحبشة، وغزو بدر، إال أن إيراد عروة الخبر المتصل ىنما يشمير إلمى أن 

. وقمد روى (4)متطمبات المراسمة ىي التمي دفعتمو إلمى ىمذا النموع ممن الكتابمة والتحريمر
فممي حديثممو عممن الحديبيممة روايممات متفرقممة مثممل الحممديث عممن توقيتيمما، وأنيمما كانممت فممي 

. وقيامو بعد ذلك بجمع ىذه الروايات نصًا في (5)م628ه/ مارس 6ذي القعدة سنو 
خبمممر طويمممل متصمممل. وىمممذا يظيمممر أنمممو كمممان يحمممدث عمممن نفمممس الخبمممر فمممي مناسمممبات 

 . (6)مختمفة
واسمتخدم عممروة الحمموار مممما أفضممى عمممى رواياتممو الحيويممة، فصمميغة السممؤال فممي سممبب 

وفمي  (7)يش قريشمًا؟"تسمية قريش قريشًا فمي قمول معاويمة البمن عبماس" فممم سمميت قمر 
إجابتمممو لرسممماصل عبمممد المممممك "فمنمممك كتبمممت إلمممّي  فمممي أبمممي سمممفيان تسمممألني كيمممف كمممان 

                                                           
 .366، ص 2الطبري: ج (1)
 .424 -421، ص 2الطبري: ج (2)
 .299 -297، ص2الطبري: ج (3)
 .53الطاىر: عروة بن الزبير، ص  (4)
 .312، ص 3ابن كثير: السيرة، ج (5)
 .53الطاىر: عروة بن الزبير، ص  (6)
 .88، ص 1ابن كثير: السيرة، ج  (7)
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تجذب انتباه القارئ أو السامع. وذكر الحوار بين ورقة بمن نوفمل والنجاشمي  (1)شأنو؟
 ، يبرز أىمية الحدث، ويسير في تداخل وانسجام وتتابع.(2)(عن ليمة مولد النبي )

اىتماممًا بالشمعر فقمال عنمو ابمن أبمي الزنماد: "مما رأيمت أحمدًا أروى لمشمعر وأبدى عروة 
مممن عممروة"، فقيممل لممو ممما أرواك يمما أبمما عبممد هللا ! فقممال وممما روايتممي فممي روايممة عاصشممة 

. ويقمول "ىموروفتس" (3)رضي هللا عنيا، ما كان ينزل بيا شيء إال أنشمدت فيمو شمعراً 
رناه إنما ذكرىا ليدلل عمى إباحمة االقتبماس ، واعتباقتداءه بعاصشةوحتى إذا لم نصدق 

. وتمثمممل (4)مممن الشممعر فممي المغممازي، فمننمما ال نشممك فممي أن عممروة كممان محبممًا لمشممعر
عروة بالشعر في مناسبات خاصة كثير، من ذلك أنو تمثل بشعر لمعن بن أول بعد 

، وتمثل بشعر لمنابغة الذبياني عندما تعرف عمى سيف أخيو عبد (5)أن قطعت ساقو
. وورد عمى لسانو بيتًا عن الحرب التي دارت بين (6)هللا عند إحضاره من عند الممك

، أممما فممي رواياتممو فأنممو لممم يتوسممع فممي إيممراد الشممعر، فممأورد (7)أخيممو عبممد هللا والحجمماج
ن كان قمد ذكمر شمعرًا مطمواًل لزيمد بمن عممرو (8)شعرًا في سبب تسمية قريش قريشاً  . واا

ربما جاء ذلك لتوضيح عقيدتيما. أما ما ذكره عروة ممن  (9)بن نفيل، وورقو بن نوفل
شعر عمن فتمرة الرسمالة فيمو عممى لسمان المشمتركين فمي األحمداث، وممن ذلمك مما قالمو 

. وكمذلك البيمت المذي (10)عبد هللا بن رواحة عندما خرج في بعثة مؤتة التي قتل فييما

                                                           
 .424، 421، ص2الطبرى: ج (1)
 .312، ص 3ابن كثير: السيرة، ج (2)
 .19، ص 20المزى: ج (3)
 .24ىوروفتس: ص (4)
ج، بيروت، 10ه/ :م حمية األولياء وطبقات األصفياء،430ت  -األصبياني، الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد هللا (5)

 .178، ص2م، ج1،1986دار الكتب العممية، ط
 .257، ص 3ابن خمكان، ج (6)
 .375، ص 5البالذزى: أنساب األشراف، ج (7)
 .88، ص 1ابن كثير: السيرة، ج (8)
 .163،164، ص1ابن كثير: ح (9)
 .16-15، ص ص4ابن ىشام: السيرة، ج (10)
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روة أبيمات الشمعر التمي . وقمد حفمظ عم(1)قالو الوليد بن الوليد أثناء ىجرتو إلى المدينة
. وقال ابن شياب في ذلك " لم يبمغنما فمي (2)( أثناء بناء مسجد قباءأنشدىا النبي)

. ويبمدو ذكمر (3)( تمثل ببيت شعر تام غير ىمذه األبيماتاألحاديث أن رسول هللا )
قبل اإلسالم عنو في فترة الرسالة، وأن ذلك ربمما يعمود  فترة ماعروة لمشعر أكثر في 

إلممى نقمممو الشممعر ضمممن الروايممات التممي أوردت فممي مممادة قبممل اإلسممالم والتممي ال تخممموا 
إلممى حمممد مممما مممن أسمممموب قصمممص األيممام. ويمممرى المممدوري أن إيممراد عمممروة لمشمممعر كمممان 

. وفي قول (4)ارطبيعيًا في بيصتو المدينة إذ أنو عنصر أساسي في الثقافة وفي األخب
آخر:" ومع أنو يورد الشعر في بعض األحيان، إال أن ىذا ليس نتيجة ألثمر أسمموب 

. ولكن يمكن القول: إنو (5)األيام، بل أنو يعكس حبو لمشعر ودور الشعر في الثقافة"
عمى الرغم من إيراد عروة لمشعر في بعض رواياتمو إال أن ذلمك ضمصياًل إذا مما قمورن 

سحاق في سيرتو، ويعتبر قميل ما عمرف ممن حمب عمروة لمشمعر، كمما بما أورده أبن إ
 أن عروة لم يخرج من نطاق بيصة وثقافتو التي كانت تقتضي مثل ذلك.

وأكثر عروة من االستشياد باآليات القرآنية، ويبدو اىتمامو بالتفسير نوعا من        
ظيممار . وأورد اآليممات المتصمممة باألحاديممث التاريخيممة (6)دوافممع روايتممو كشمماىد إثبممات واا

التممرابط القمماصم بممين القممرآن الكممريم والسمميرة النبوّيممة. وقممد ذكممر سممبب نممزول آيممات معينممة 
. كمما تنماول مما (7)( عمن ابمن مكتموممثل نزول سورة عمبس بسمبب إعمراض النبمي )

يترتممب عمممى آيممات قرآنيممة مممن نتمماصج مثممل اآليممة التممي نزلممت فممي بنممي قينقمماع فممي قولممو 
ـــاتعمممالى:"  مَّ ـــاَفنَّ  َواِ  ـــى ِممممنْ  َتَخ ـــْيِيْم َعَم ـــْ  ِإَل ـــًة َفاْنِب ـــْوم  ِخَياَن ـــبُّ  َسمممَواءٍ  َق ِإنَّ اَّللََّ ال ُيِح

                                                           
 .133، ص4ابن سعد: ج (1)
 .187-186، ص 1ابن سيد الناس: ج (2)
 .187-186، ص 1ابن سيد الناس: ج (3)
 .75الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص (4)
 . 22الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص  (5)
 .52الطاىر: ص  (6)
 .208، ص، 4ابن سعد: ج (7)
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. وذكممر عممروة (2)( ليممذه الغممزوة. فكانممت ىممذه اآليممة سممبب خممروج النبممي)(1)اْلَخــاِئِنينَ 
. وعنمدما سمألو ىبيمرة صماحب (3)( من القرآن سمورة العممقأول ما نزل عمى النبي )

َيـا َأيَُّيـا الَّـِ يَن آَمُنـوا ِإَ ا َجـاَءُكُم اْلُمْؤِمَنـاُت ُمَيـاِجرَات  الوليد عن معنى قولمو تعمالى:" 
. (5).  شممرح لممو الظممروف التاريخيممة التممي نزلممت فييمما األيممة وفسممرىا لممو(4)َفــاْمَتِحُنوُىنَّ 

ا التمماريخي. وفممي ذلممك يقممول وىكممذا فمممن عممروة قممد وضممع اآليممات القرآنيممة فممي إطارىمم
، وقممممد صممممار (6)الممممدوري: " وىممممذا يشممممير إلممممى الصمممممة المبكممممرة بممممين التفسممممير والتمممماريخ

 .(7)االستشياد في المغازي وجية مألوفة"
وعنى عروة بالوثاصق المكتوبة بجانمب الروايمات الشمفوية، فمذكر جمممة ممن كتمب      

  -إلمممممى أىمممممل ىجمممممر( ( إلمممممى جيمممممات مختمفمممممة، منيممممما رسمممممالة الرسمممممول)الرسمممممول)
 .(8). وكتابة إلى زرعة بن ذي يزن ممك اليمن -البحرين
وأبدى عمروة اىتماممًا بالتوقيمت، وحمرص عممى ذكمر تمواريخ الحموادث إلمى جانمب      

سمممرده لرواياتمممو فمممي تسمسمممل زمنمممي. فمممذكر أن بنممماء الكعبمممة كمممان قبمممل المبعمممث بخممممس 
ء،" وعممرض لممو جبريممل ( فجممأه الحممق وىممو فممي غممار حممرا. وأن النبممي)(9)عشممرة سممنة

ليمة السبت وليمة األحد، ثم أتاه بالرسالة يوم االثنين لسبع عشرة ليمة خمت من شير 
. كممما روى تمماريخ عممدد مممن الغممزوات (10)( أبممن أربعممين سممنةرمضممان، ورسممول هللا )

ه/ كممانون 5منيمما غممزوة بنممي المصممطمق أو المريسمميع، وأنيمما كانممت فممي شممعبان سممنة 

                                                           
 .58سورة األنفال: آية  (1)
 .480، ص 2الطبري: ج (2)
 .35، 33ابن عبد البر: ص  (3)
 .10سورة الممتحنة: آية (4)
 .12، ص 8ابن سعد: ج (5)
 .74الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص (6)
 .74الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص (7)
 .109، 94البالذري: فتوح البمدان، ص  (8)
 .274ابن كثير: السيرة، ص، (9)
 .105، ص 1البالذرى، أنساب األشراف، ج (10)
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ني قريظة وأنيا كانت في لياٍل من ذي القعدة، ولياٍل من ذي ، وغزوة ب(1)م626أول 
. وأرخ عمروة لمبعض الغمزوات بربطيما بغيرىما مثمل (2)م626ه/ نيسمان 5الحجمة سمنة 

. والتفت عروة ألىميمة (3)قولة:" كانت بنو النضير بعد بدر، قبل ستة أشير قبل ُأحد
ايمة" فأسممم أىمل مكمة، عنصر الزمن فمي الممدة التمي اسمتغرقتيا األحمداث وذلمك فمي رو 

( عنممدىم نصممف شممير لممم يممزد عممن ذلممك، حتممى جمماءت ىمموازن وثقيممف وأقممام النبممي)
 . (4)فنزلوا بحنين

وحاول عروة أن يحمل األحداث ويربط بينيما أحيانما، فيمو رأى فمي قتمل واقمد بمن      
بممن الحضممرمي سممببًا فممي ىيمماج وقعممة بممدر وسمماصر الحممروب  التميمممي لعمممروعبممد هللا 

( بجويريمة . وربمط بمين زواج النبمي)(5)( ومشمركي قمريشالتي كانت بمين النبمي )
طالق المسممين لسبي بني المصطمق  . (6)واا

ويممرى الممدوري أن االتجمماه نحممو الجبريممة فممي تفسممير الحمموادث وىممو اتجمماه شممجعو     
( ذاتيما تعمرض أحيانمًا األمويون ال يبدو واضحًا لدى عروة، بل إن أعممال النبمي )

عمى أنيا موحى بيا، وتعتبر في بعض الحاالت مجرد تدابير بشرية كما فمي حمادث 
 .(7)الخندق

 تأسيس مدرسة المغازي_ المدينة دور عروة في -الرابع: المبحث 
المدينممممة، "والمغممممازي أسممممم سممممميت بممممو  –بممممرز دور عممممروة فممممي مدرسممممة المغممممازي      

( وحروبمو، ولكنيما غمزوات الرسمول ) وتعنى لغويماً الدراسات األولى لحياة الرسول، 
. وأُعتبمممر عمممروة مؤسممس ىمممذه المدرسمممة، (8)تناولممت فمممي الحقيقممة فتمممرة الرسمممالة بكامميمما"

                                                           
 .73، ص 3ابن كثير: السيرة، ج  (1)
 .426، ص 3ابن سعد: ج (2)
 .73، ص2ابن سيد الناس: ج (3)
 .56-55، ص3الطبري: ج (4)
 .420، 2الطبري: ج  (5)
 .307، ص 3ابن ىشام: السيرة، ج (6)
 .25-24الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص  (7)
 .21الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب ص (8)
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األول، ىممذه المدرسممة التممي ارتبطممت فمممي نشممأتيا ووجيتيمما بجيممود اثنممين ممممن وراصممدىا 
. وىممو محمممد بممن مسمممم بممن عبيممد هللا  بممن (1)الفقيمماء المحممدثين، عممروة وتمميممذه الزىممري

مممم(، وقممد تممرجم لممو أبممن سممعد فممي طبقممة 741ه/ 124عبممد هللا بممن شممياب الزىممري )ت
ن بيا ابن شياب عمى الدواب ممن رجال اإلفتاء بالمدينة. وقد ُحممت الدفاتر التي دو 

وأتممى الزىممري بعممد ىشممام بممن  ،(2)خممزاصن الوليممد عنممد مقتمممو )أي الوليممد بممن عبممد الممممك(
 (. 203عروة في الرواية عنو )أنظر ىامش رقم 

ونحى عروة بدراسة المغازي من كونيا ضمن دراسة الحديث إلى منحى تجاوز      
( بشمكل يقتصمر عممى التشمريع، وأنمو ) فيمو مما كمان سماصدًا ممن دراسمة حيماة الرسمول

خطممى بيمما بعيممدًا عمممما بممدأه أبممان بمممن عثمممان الممذي يمثممل مرحممممة انتقاليممة بممين دراسمممة 
. وأكسمممبيا عمممروة اسمممقاللية واضمممحة عمممن عممممم الحمممديث، (3)الحمممديث ودراسمممة المغمممازي

بالرغم من أن أسموب الحديث قد بقي ممن حيمث الشمكل والمبنمى ممن خمالل اإلسمناد. 
ن القول إن عروة يمثل بداية الكتابة التاريخية. أي أن جيود عمروة تجممت وبذلك يمك

فممي كونممو جعممل لمدراسممات التاريخيممة ممثمممة بمدرسممة المغممازي فممي ذلممك الوقممت بممدايتيا 
القاصمممة بممذاتيا مممن خممالل جمعممو الكثيممر مممن األحاديممث الّنبويممة مممن منابعيمما األصمممية 

ليمذه الدراسمة، وعبمر عمن فكمرة عمى أساس سندي في المغازي، ورسم بعمض األسمس 
 تاريخية ليا أثرىا. 

وظير ممن خمالل رواياتمو ممدى الجيمد المذي بذلمو فمي جممع الروايمات التمي كانمت     
تتداول في المدينة وحفظيا. وشكمت جيوده حصيمة جيد جماعي في تقصمى أخبمار 

ة الروايات من أصموليا ممن الصمحاب جمع ىذه،  وخاصة أن عروة (4)اإلسالم األولى
وبالتمالي اكتسمبت رواياتمو أىميمة  ،-أم الممؤمنين –وأبناصيم السميما ممن خالتمو عاصشمة 

                                                           
 .61الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب ص  (1)
 .389، ص2ابن سعد: ج  (2)
 .21الدوري: نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص (3)
 .155، ص1م، ج1979، بيروت، دار العمم لمماليين،2ج، ط 2مصطفى، شاكر: التاريخ العربي والمؤرخون، (4)
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كبيممرة، وزادتيمما أىميتيمما اعتممماده عمممى الثقممات فممي رواياتممو. وبممرز دور عممروة فممي جمممع 
تمك الروايات التي شكمت فيما بعمد النبمع األساسمي المذي اسمتمد منمو مؤلفمو المؤلفمات 

يرة النبوية مادتيم التاريخية مثل ابن إسحاق، والواقدي، التاريخية، وخاصة ُكتاب الس
والممبالذري، والطبمري وآخممرين ممممن تمبعيم مثممل ابممن كثيمر، وابممن عسمماكر،  سممعد،وأبمن 

 وابن سيد الناس...إلخ.
وقد ُنقمت روايات عروة إلى الكوفة والعراق عن طريق ابنو ىشام الذي كان أحمد     

ىذه الروايات السيما رواياتو التي نقميا عمن  مصادر سيف بن عمر. وأخذ العراقيون
إلمممى  جممممع الروايمممات.  وفممماق عمممروة أبنممماء جيممممو فمممي محاولمممة االتجممماه ممممن (1)عاصشمممة

ن بدأت كما يقول المدوري خطمة غيمر  محاولة أولى لترتيبيا ضمن خطة أو منيج، واا
أو . بممالرغم مممن أن المنتظممر أال يتضممح مممنيج الدراسممات التاريخيممة (2)واضممحة  لمسمميرة

. وأوضمحت المؤرخمة سمموى الطماىر بعمد دراسمتيا لييكميمة (3)ىيكميتيا فمي ىمذه البدايمة
روايمات عممروة أن المواضميع التممي تطمرق ليمما إلمى جانممب طريقمة تناولممو ليما تممدل عمممى 
أن لديمممو مفيممموم شمممامل واضمممح لمسممميرة، ولمممما كمممان ىمممو أقمممدم ممممن وصممممتنا عنمممو آثمممار 

 . (4)من وضع الييكل األساسي لمسيرة تاريخية بيذه السعة أمكن القول بأنو أول
لممغممازي إال  وضمع ىيكميممةويمرى الباحممث أنمو بممالرغم ممن أن عممروة كمان أول مممن     

أن المؤرخة سموى الطاىر في كتابيا قد أعطت ذلك بعدًا مبالغًا فيمو، وجماء ذلمك فمي 
الوقممت الممذي قمممل فيممو الممدوري مممن شممأن ىيكميممة رواياتممو. وخاصممة وأن الممدوري لممم يقممم 
بجمع جميع أو معظم روايات عروة ألخمذ صمورة واضمحة ومتكامممة لييكميمة مغازيمو. 
ويبممدو ذلمممك واضمممحًا فمممي حممديث المممدوري بمممأن عمممروة لممم يمممأت إال بمشمممارة واحمممدة عمممابرة 

، في الوقت الذي يتوفر عنيما عمدة روايمات تفاوتمت فمي القصمر والطمول. ويمرى (5)ليا
                                                           

 .164جواد عمي: ص  (1)
 .73الدورى، بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص (2)
 .76لعرب، ص الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند ا (3)
 .56الطاىر: عروة بن الزبير، ص (4)
 .73الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص  (5)
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ن ممروان وابنمو الوليمد عممى أنيما تمثمل "ىوروفيتس" أن كتابات عروة إلى عبد الممك ب
( كممما تمثممل أقممدم المممدونات التممي حفظممت لنمما عممن حمموادث خاصممة فممي حيمماة النبممي)

 . (1)أقدم نصوص النثر التاريخي العربي
وتجمى دور عروة وتأثيره في مدرسمة المغمازي فمي أن أسمموبو ومنيجمو قمد شمكال      

سميما تمميمذه الزىمري المذي أخمذ قسممًا أسس الكتابة التاريخيمة لممن تبعمو ممن روادىما ال
. ذلممممك األسممممموب الممممذي ذكممممر سممممابقًا، والمتسممممم بالوضمممموح (2)كبيممممرًا مممممن روايممممات عممممروة

والبسممماطة واالبتعممماد عمممن اإلنشممماء والمبالغمممة بسمممبب اعتمممماده عممممى الحمممديث بالدرجمممة 
األولى، في الوقت الذي ذىب ابن إسحاق فمي روايمات إلمى المبالغمة كونمو اعتممد فمي 

يس بقميمممل ممممن مادتمممو عممممى اإلسمممراصيميات، وأن حمممَذر عمممروة فمممي االقتبممماس ممممن جمممزٍء لممم
الشممعر بممالرغم مممن حبممو لممو، واستشممياده باآليممات القرآنيممة  شممكمت وجيممو مألوفممة فممي 
مدرسممممة المدينممممة،  وأن اعتممممماد عممممروة عمممممى اإلسممممناد عمممممى الممممرغم مممممن إبداصممممو بعممممض 

د أحمممد أسمممس مدرسمممة التسممماىل بسمممبب طبيعمممة بمممدايات اإلسمممناد فمممي ذلمممك الوقمممت، أوجممم
المغازي المتمثل في االىتمام باإلسناد عمى طريقة أىل الحمديث، ىمذا األسماس المذي 
امتمد ليشمممل معظمم المؤلفممات التاريخيمة التممي ألفيما المؤرخممون المحمدثون مثممل الطبممري 
وغيره، وىذا جعمل عمروة بحمق كواضمع ألسمس التمييمز بمين مدرسمة المغمازي ومدرسمة 

التي اتجيت في اىتماميا ومادتيما نحمو الفعاليمات  -سة القبميةالمدر  -الكوفة والبصرة
 القبمية.
وبرز االىتمام المبكر لدى عروة بأحداث األمة، وذلك من خالل امتداد اىتماممو     

. وذلمك (3)(فترة الخمفماء الراشمدين، متجماوزًا بمذلك إطمار مغمازي النبمي) بالتاريخ إلى
بمممالرغم ممممن أن رواياتمممو فمممي ىمممذا الشمممأن كانمممت قصممميرة ومممموجزة. فتنممماول ممممثاًل المممردة، 

                                                           
 .22ىوروفتس: ص (1)
. ويذكر في 61م، ص 1992عناب، محمد: المغازي النبوية عند ابن شياب الزىري، عمان، الجامعة األردنية،  (2)

 رواية عن عروة. 133رسالتو عن أخذ الزىري 
 .22الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص  (3)
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إشمارات عمابرة عمن الفتمرة  إضمافة إلمىوواقعتي أجنادين والقادسية وواقعة الجمل، ىمذا 
 االىتمممام بأحممداثوبممذلك وضممع عممروة أيضممًا بدايممة  -انظممر ىيكميممة رواياتممو -األمويممة

ى ذروتممو فممي القممرن الثالممث اليجممري. ويعتبممر المممؤرخ األمممة وخبراتيمما الممذي وصممل إلمم
. وأن عممروة (1)سممييل زكممار عممروة مممن مؤسسممي كتابممة التمماريخ العممام لامممة اإلسممالمية

بحممق ىممو راصممد مدرسممة المغممازي، ووضممعت جيمموده أسممس ىممذه المدرسممة التممي وصمممت 
تابممة الكمممداىا فممي جيممود مممن تبعممو، وكممما يقممول الممدوري:"إننا إذا أردنمما أن نفيممم تطممور 

، أعمممااًل جماعيممةيمزمنمما أن نالحممظ أن الدراسممات حتممى فممي المغممازي كانممت  التاريخيممة
وأن فعاليمممات األفمممراد تكمممون جمممزءًا ممممن مدرسمممة، فكمممل واحمممد ممممن حمممممِة العممممم يضممميف 
دراساتو وبحوثو إلى دراسات أساتذتو، وبذلك يحفظ عمم المدرسة التمي ينتممي  إلييما، 

عممروة شممكمت مدرسمممة المدينممة _ممموطن دراسمممة . وبجيممود (2)ويضمميف ممما وصممل إليمممو"
 .(3)وأن ما بدأه عروة أتمو الزىري بصورة تستدعي االنتباه -المغازي وميدىا

 المبحث الخامس: ىل ألف عروة في المغازي؟
أختمممف المؤرخممون قممديمًا وحممديثًا فممي اإلجابممة عممن ىممذا السممؤال، وكممون المصممادر     

و عممروة فممي المغممازي، فمممن ذلممك أبقممى ىممذا التاريخيممة القديمممة لممم تممذكر أي كتمماب ألفمم
التساؤل المثير لمجدل واالجتيادات المختمفة، فمابن النمديم فمي كتابمو الفيرسمت، المذي 
يعد أول كتاب في مصنفات القرون اليجرية األولى لم يذكر أي إشارة إلى ذلك، بمل 

والنسابين. وال إنو لم يشر إلى عروة في المقالة الثالثة التي تناولت أخبار اإلخباريين 
يرد في كتابو عن عروة بن الزبير سوى إشارة بسيطة ذكر فييا أن أبا حسان الحسن 
بممممممن عثمممممممان الزيمممممممادي الممممممذي كممممممان قاضممممممميًا وأدبيممممممًا وعمممممممل بالكتمممممممب، ومممممممات سمممممممنة 

                                                           
زكار، سييل: التأريخ عند العرب نشأتو وتطوره وأثر المذاىب السياسية والدينية فيو، بيروت، دار الفكر، د.ت.  (1)

 .124ص
 .22الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص (2)
 .77، 76العرب، ص الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند  (3)
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. وتثيممر ىممذه اإلشممارة (1)قمد وضممع كتابممًا فممي مغممازي عممروة بممن الزبيممر -م857ه/243
لزيممادي فممي كتابممو الممذي يبممدو أنممو فقممد، وىممل فممي الممذىن تسمماؤاًل عممن مصممادر دراسممة ا

 اعتمد في ذلك عمى كتاب لعروة في المغازي أم ال؟
وقبل أن يحاول الباحث اإلجابة حول دور عروة في المغازي ينبغي اإلجابة عن     

سممؤال أخممر، وىممو ىممل دون عممروة رواياتممو؟ وبممالطبع ال يقصممد ىنمما رسمماصمو إلممى عبممد 
تممو بصممورة عامممة. وقممد ورد حممول ذلممك روايممات متناقضممة، الممممك وابنممو الوليممد بممل روايا

فالروايمات التمي أشمارت إلمى تدوينمو جماءت أواًل فمي قمول ابنمو ىشمام عنمو: "إنمو أحمرق 
. وبمالرغم ممن (2)كتبًا لو فييا فقو، ثم قال: "لوددت لو أنى كنت فديتيا بأىمي وممالي"

خممرى عمممق عمييمما أو أنمو ال توجممد ىنمما أشممارة سمموى عممن كتممب الفقممو، ولممم يممذكر كتممب أ
 . (3)وجدت عنو

وورد فممي روايممة أخممرى نقميمما أبممن أبممي الزنمماد عممن عممروة أنممو قممال: "كنمما نقممول ال      
أن كتبمي عنمدي، وأن كتماب  هللا لموددتنتخذ كتابمًا ممع كتماب هللا فمحموت كتبمي، فمو 

. وتحمممل ىممذه الروايمات إشممارات واضممحة إلمى تممدوين عممروة (4)هللا قمد اسممتمرت مريرتمو"
ألحاديثو، ىذا إضمافة إلمى مما تمم ذكمره سمابقًا ممن قيمام عمروة بمميراد الروايمات القصميرة 

فمي حمديث متصمل طويمل، ومما فمي ذلمك  إعادتيما نصماً عن الحادث مثمل الحديبيمة ثمم 
عمممدم قياممممو ىنممماك روايممات أخمممرى تحمممل إشمممارات إلممى  تدوينمممو، ولكممنمممن إشمممارة إلممى 

بالتدوين، وفي ذلك قول ىشام بن عمروة عمن أبيمو: "يما بنمي سمموني فمقمد تركمت حتمى 
نمي ألسمأل عمن الحمديث فيفمتح لمي حمديث يمومين" . وقمول عمروة فمي (5)كدُت أنسى، واا

                                                           
، 3: الفيرست، تحقيق رضا المازنوراني، ط-م995ه/ 385ت  -ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب (1)

 .123م، ص 1988طيران، دار المسيرة، 
 .426، ص 4الذىبي، سير األعالم، ج  (2)
 .19ىوروفتس: ص  (3)
 .19، ص20المزي: تيذيب الكمال، ج  (4)
 .413، ص 4الذىبي: سير األعالم، ج  (5)
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.  تشمير ىاتمان الروايتمان إلمى (1)رواية أخرى: " فو هللا ما سمألني النماس حتمى نسميت"
كان يشجع أبناءه والناس عمى سؤالو حتى ال ينسى.  عدم تدوين عروة الحديث، وأنو
، ولكمن يممرجح الباحمث أن عممروة كممان ألحاديمث أخممرىوأن فمي سممؤالو اسمتدراك وتممذكر 

يدون أحاديثو وما يؤكد ذاك إعطاء ىشام بن عروة إلى عبمادة بمن حممزة بمن عبمد هللا 
ممما فيممو بممن الزبيممر أحاديممث أبيممو وقممال لممو: " فممي ىممذا أحاديممث أبممي صممححتو، وعرفممت 

أن أسموب عروة  ويدعم ذلك. (2)(، وال تقل كما يقول ىؤالء حتى أعرضو)عنيفخذه 
في إجابتو عمى أسصمة عبد الممك والوليد تشير بوضوح إلى تموفر أسمموب واضمح فمي 

 التدوين وطريقتو.
أما حول تصنيف عروة لكتاٍب في المغازي، فيناك من قال بأن عمروة أول ممن      

. وقال حماجي (5)، والصفدي(4). وابن كثير(3)ومن ىؤالء الذىبي صنف في المغازي،
، ويقممممال أول مممممن صممممنف فييمممما عممممروة بممممن بممممن إسممممحاق أوالً خميفممممة " جمعيمممما محمممممد 

 السمخاوي أقمل. وورد كممة يقال في النص توحي بالشمك وعمدم التأكمد. وبمدأ (6)الزبير"
المتمممموفى  ىممممو إممممما عبممممد هللا -ابممممن لييعممممةوضمممموحًا فممممي ذلممممك حيممممث قممممال: وقممممد روى 

عممممن أبممممي األسممممود عممممن عممممروة بممممن الزبيممممر  (7)مممممم أو أخمممماه عيسممممى764ه/ 147سممممنو
. ويبمدو عمدم الدقمة فمي روايمة (8)المغازي، وكذا الزىري عن عروة بن الزبير عمن أبيمو

                                                           
 .16، ص 20المزي: ج (1)
 .823، 822، ص2البسوي: المعرفة والتاريخ، ج  (2)
 .426، ص6الذىبي: تاريخ اإلسالم، ج (3)
 .108، ص9ابن كثير: البداية والنياية، ج (4)
م:م الوافي بالوفيات ، تحقيق فرانز رضوان السيد، 1362ه/  764 –الصفدي: صالح الدين خميل بن أيبك  (5)

 .549، ص 19م،ج1993شتوتجارت، دار نشر فرانو شتايز، 
م(: كشف الظنون عن أسامي الكتب 1657ه/1067حاجي خميفة: كشف الظنون، مصطفى بن عبد هللا )ت  (6)

 .1747، ص 2م. ج1982روت، ج، دار الفكر، بي4والفنون،
 مم.790ه/ 174المقصود ىنا عبد هللا المتوفى سنو  (7)
م: اإلعالن بالتواريخ لمن ذم التاريخ، تحقيق فرانز روزنتال؛ ترجمة 1497ه/ 643السخاوي، شمس الدين ت  (8)

 .159صالح أحمد العمي، بيروت، دار الكتب العممية، د.ت، ص 
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أخممذ عممروة عممن أبيممو، وىممذا يممدفعنا إلممى الشممك فممي  ورد ذكممرالسممخاوي، ففممي عباراتممو 
تل أبوه كما أن الرواية تتحدث أنو روى رواية السخاوي  بسبب صغر عروة عندما  قُ 

وليس صنف. ويقمول المدوري عمن عمروة: "كمان مؤسمس مدرسمة المغمازي إذ كمان أول 
. وذكر "ىوروفتس" "تمثل كتابمات عمروة أقمدم الممدونات (1)من ألف كتابًا في المغازي

(، كمما تمثمل أقمدم نصموص التي حفظت لنا عن حموادث خاصمة فمي حيماة النبمي )
التاريخي العربي عمى الرغم من أننا ال نجمد فمي أي مرجمع قمديم أن عمروة ألمف النثر 

كتابًا حقيقيًا في المغازي، فأننا واثقون أنو جممع وأخمرج مجموعمة  أحاديمث عمن  أىمم  
الحمموادث فممي حيمماة النبممي، بممل يتضممح مممن الفقممرات التممي وصمممت إلينمما أن عممروة بنممي 

 . (2)بنفسوأجوبتو المدونة عمى األحاديث التي جمعيا 
مقدممة كتماب الواقمدي" بأنمو" لميس  فمي (Jonse)ويرى المحقق مارسون جونس      

(، ولكمن كثمرة المنقمول لدينا دليل عمى أن عروة قد كتب كتابًا خاصًا بسميرة النبمي)
عنو عند ابن إسحاق والواقمدي تمدل بصمورة قاطعمة عممى أنمو، أي عمروة ىمو أول ممن 

. وتمرى سمموى الطماىر فمي نتماصج دراسمتيا (3)يما بعد"دون السيرة بشكميا الذي عرف ف
 (Hamilton. وبممرز(4)" أن ىنماك دالصممل  كافيممة تممرجح أنممو ألمف كتابممًا فممي المغممازي

(Gibb   مخالفمًا ليمذا المرأي إذ كتمب " وقمد أدى الجيمل الثماني )ىماممتون كمب" )جمب"
موعمات سمبق من المسممين إلى ىذا التقدم ما ىو أعمق بالمصادر والمراجع منمو بمج

تكوينيمما، ومممع ىممذا فمممن اثنممين مممنيم وىممما: أبممان بممن عثمممان، وعممروة بممن الزبيممر ورد 
ذكرىما عمى اعتبار أنيما مصنِّفان في المغازي، ولكن مصنفاتيما لم تذكر قط عمى 

                                                           
 .21التاريخ عند العرب، صالدوري: بحث في نشأة عمم  (1)
 .22ىوروفتس: ص (2)
 .20الواقدى: المغازي، مقدمة المحقق، ص  (3)
 .13الطاىر: عروة بن الزبير، ص  (4)
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)جب( أن عروة كان  حديث كب. ويفيم من (1)لسان المصنفين الذين جاءوا بعدىما"
 لمروايات وليس مصنفا.  جامعًا ومصدر

"كارل بروكممان" " إن أول من صنف في غمزوات  Carl Brockelmanوقال      
عمروة  يتجاىمل بروكمممان. وبمذلك (2)( ىو إمام المغمازي موسمى بمن عقبمةالرسول )

ن قممام بتممدوين أحاديثممو  الباحممث أنحممول التممأليف فممي المغممازي، ولكممن يممرجح  عممروة واا
ذلك يبقى غير جازم تمامًا _ويقصد تدوينو بخالف أجوبتو  ورواياتو، وبالرغم من أن

إلى عبد الممك والوليد_ فممن ىمذه األجوبمة ربمما تشمير فمي نفمس الوقمت إلمى أن عمروة 
ال لكمان قمد دفمع بمذلك إلمى عبمد المممك والوليمد  لم يقم بتدوين  أحاديثو فمي مصمنف، واا

ذلمممك: " دخمممت عممممى بممدل أخممذ مراسمممالتو طممابع السمممؤال والجممواب. وقممال الزىمممري فممي 
،  وىممذا يشممير (3)الزبيممر وىممو يكتممب ليبيممرة  صمماحب الوليممد بممن عبممد الممممك" عممروة بممن

إلى أنو يكتب من  أحاديث جمعيا، ولكنيا لميس ضممن كتماب مصمنف. وخاصمة أن 
فترة حكم الوليد استمرت إلى فترة وفاة عروة بن الزبير، فمن ىذا ربما يؤكمد أن عمروة 

ف كتابمًا فمي المغمازي. ويمأتي عمدم ذكمر مصمنفات الكتمب حتى وفاتو لمم يكمن قمد صمن
يمثل مرحمة الجمع لمروايات، وأن تدوينو الذي  برز  األولى فمنوفي القرون اليجرية 

عمى نطاق أوسع ما سبقو ال يخرج عن نطاق التدوين غير المرتب. والمذي ال يرقمى 
صممممل إلممممى مرحمممممة أن يكممممون تصممممنيفًا مبوبممممًا أو كتابممممًا مصممممنفًا، وأن جيممممد عممممروة لممممم ي

تصنيف مؤلفًا في المغازي. ومع ذلك فمن ىذا الموضوع يبقى مثارًا لمخالف والجمدل 
نظمممرًا لمغمممموض المممذي ال يمممزال يرافمممق مرحممممة التمممدوين عنمممد العمممرب فمممي القمممرن األول 

عمن الكثيمر ممن  تميط المثاماليجري، وأن ذلك في حاجة إلى دراسات مستقبمية جادة 
 ة.التساؤالت حول ىذه الفتر 

                                                           
إبراىيم فور خورشيد وآخرون، بيروت، دار  –كب )جب(، ىاممتون: عمم التاريخ، لجنة داصرة المعارف اإلسالمية  (1)

 .54، ص 1981الكتب المبناني،
، 3، ج1974، 3كممان، كارل: تاريخ األدب العربي، ترجمة عبد الحميم النجار مصر، دار المعارف، طبرو  (2)

 .10ص
 .12، ص8ابن سعد: ج (3)
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 نتائج الدراسة:
 يعد عروة بن الزبير مؤسس وراصد مدرسة المغازي_ المدينة. -
إن عروة قمد أخمذ معظمم رواياتمو ممن مصمادرىا األصممية ممن الصمحابة وخصوصمًا  -

 خالتو عاصشة رضي هللا عنيا..
 إن عروة قد جمع روايات المغازي، ووضع بذلك ىيكمة تاريخية ليا. -
 المغازي أىم روايات مدرسة المدينة عن الرسول ومغازيو.تعد روايات عروة عن  -
شمممكمت روايمممات عمممروة مصمممدرًا ميممممًا ممممن مصمممادر ابمممن اسمممحق والزىمممري والطبمممري  -

 وغيرىم في الكتابة 
 التاريخية.  
إن عمممروة لمممم يصمممنف كتابمممًا فمممي المغمممازي، رغمممم أنمممو كمممان يمممدون األحاديمممث التمممي  -

 جمعيا.
 توصيات الدراسة:

عن الكثيمر ممن التسماؤالت حمول  تميط المثاممستقبمية جادة  دراساتإجراء ضرورة  -
 حالة التدوين والتصنيف في المغازي األولى، وحول نشأة عمم التاريخ عن العرب.

العممل عمممى زيممادة البحممث فمي مجممال عالقممة عمممم التماريخ بعمممم الحممديث فممي مراحممل  -
 الجمع والتدوين األولى.

المغممازي_ ودورىمما فممي كتابممة تمماريخ المغممازي،  إجممراء دراسممات أوسممع حممول مدرسممة -
 والتأسيس لكتابة تاريخ األمة اإلسالمية.
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 قائمة المصادر والمراجع: 
 القرآن الكريم

 أواًل قائمة المصادر المخطوطة
ج، 19تماريخ مدينمة دمشمق،  -ممم: 1175ه/ 571ت  –ابن عساكر، عمى بن الحسمن  -1

دار البشممير لمنشممر والتوزيممع، صممورة عممن نسممخة المكتبممة الظمماىرة بدمشممق، عمممان، مركممز 
 الوثاصق والمحفوظات في الجامعة األردنية)مخطوط(.

 ثانيًا: قائمة المصادر المطبوعة
م:مم حميمة األوليماء 1038ه/ 430ت  -األصبياني، الحافظ أبي نعيم أحممد بمن عبمد هللا -1

 م.1،1986ج، بيروت، دار الكتب العممية، ط10ت األصفياء،وطبقا
ج، بيممروت، 24م: األغمماني،966ىممم/ 356األصممفياني، أبممو الفممرج عمممى بممن الحسممين ت  -2

 م.1994مكتب تحقيق دار أحياء التراث العربي، دار إحياء التراث العربي،
ج، 8م:ممممم التمممماريخ الكبيممممر، 869ه/ 256ت -البخمممماري، إسممممماعيل بممممن ابممممراىيم الجعفممممى -3

 بيروت، دار الكتب العممية، د.ت.
ج، 9ممممم: كتممماب الثقمممات ،965ه/ 354ت  -البسمممتي، محممممد بمممن حبمممان أحممممد التميممممي -4

 م.1979حيدر آباد، داصرة المعارف العثمانية، 
ج، 3التممماريخ، مممم: المعرفممة890ه/ 277ت  –البسمموى، أبممو يوسمممف يعقمموب بممن سمممفيان  -5

 م.1981، 2تحقيق أكرم العموري، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
، 5، ج3ممممم: أنسممماب األشمممراف، ج892ه/ 279ت  -المممبالذري، أحممممد يحمممي بمممن جمممابر -6

 تحقيق محمد باقر المحموري، بغداد، مكتبة المثنى، د.ت.
أنمميس الطبمماع، بيممروت، دار النشممر  وعمممرفتمموح البمممدان، تحقيممق عبممد هللا أنمميس الطبمماع  -7

 م.1957لمجامعيين، 
م(: كشممممف الظنممممون عممممن 1657ه/1067حمممماجي خميفممممة: مصممممطفى بممممن عبممممد هللا )ت  -8

 م.1982ج، دار الفكر، بيروت، 4أسامي الكتب والفنون، 
مممممم: تيممممذيب 1448ه/ 852ت  –ابممممن حجممممر العسممممقالني، شممممياب الممممدين أبممممو الفضممممل  -9

 ج، بيروت، دار صادر، د.ت.12التيذيب ،
ممم: وفيمات 1282ه/ 681ت  -ابن خمكان، أبو العباس شمس الدين أبو العبماس أحممد -10

 م.1970بيروت،  دار صادر،  عباس،ج، تحقيق إحسان 8وأنباء الزمان، األعيان
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ج، تحقيمق سمييل زكمار، 2مم: تماريخ  خميفمة بمن خيماط،854ه/ 240 خيماط تخميفة بن  -11
 م.1967القاىرة، وزارة الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي، 

م: تمماريخ اإلسممالم، ووفيممات 1347ه/ 748الممذىبي، شمممس الممدين محمممد بممن محمممد ت  -12
م، 1990، بيممروت دار الكتمماب العربمممي،1المشمماىير واألعممالم، تحقيممق عممممر تممدمري، ط

 .425، ص 6ج
ج، تحقيممممق مممممأمون الصممممماغرجي، بيممممروت، مؤسسممممة الرسمممممالة، 25سممممير أعممممالم النمممممبالء، -13

 م.2،1982ط
نسمممب قمممريش وأخبارىممما، تحقيمممق محممممود  م: جميمممرة869ىمممم/  256الزبيمممر بمممن بكمممار ت  -14

 م.1961شاكر، القاىرة، مطبعة المدنى،
م: نسممب قممريش، تعميممق 850ىممم/ 236ت  –مصممعب بممن عبممد هللا بممن مصممعب  الزبيممري، -15

 م.1951إليفي بروفنسال، دار المعارف لمطباعة والنشر، 
م: اإلعالن بالتواريخ لممن ذم التماريخ، تحقيمق 1497ه/643السخاوي، شمس الدين ت  -16

 مية، د.ت.فرانز روزنتال؛ ترجمة صالح أحمد العمي، بيروت، دار الكتب العم
مم: الطبقات الكبمرى، 844ه/ 230ت  -أبن سعد، أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع -17

 ج، بيروت، دار صادر، د ت.8
مممم: طبقممات فحممول الشممعراء، 845ه/ 231ت  – سممالم الحجممميابممن سممالم، محمممد بممن  -18

 م.1974تحقيق محمود شاكر، مصر، مطبعة مصطفى المدني، 
: عيمون األثممر فممي -م 1333ىممم/ 734ت  -ليعمممريابمن سمميد النماس، محمممد بممن محممد ا -19

ج، تحقيممق محمممد الخطممراوي، المدينممة المنممورة، مكتبممة 2فنممون المغممازي الشممماصل والسممير 
 م.1،1992دار التراث، ط

تحقيمق  بالوفيات،الوافي  م: م1362ه/  764 –الصفدي، صالح الدين خميل بن أيبك  -20
 م.1993ايز، فرانز رضوان السيد، شتوتجارت، دار نشر فرانو شت

ج، 10م: تمماريخ الرسممل والمممموك، 922ه/310الطبممري، أبممو جعفممر محمممد بممن جريممر ت -21
 م.1967تحقيق أبو الفضل إبراىيم، القاىرة، دار المعارف، 

م: الممُدرُر فممي 1070ه/ 463ابمن عبممد البمر، الحممافظ يوسممف بمن عبممد البممر النممري _ت  -22
مجممممس األعممممى لمشمممؤون اختصمممار المغمممازي والسمممير، تحقيمممق شممموقي ضممميف، القممماىرة، ال

 م.1966اإلسالمية )لجنة إحياء التراث اإلسالمي(، 
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ج، تحقيمممق محممممد 8: العقمممد الفريمممد، 939ه/ 328ابمممن عبمممد ربمممو، أحممممد بمممن محممممد ت  -23
 سعيد العريان، بيروت، دار الفكر، د.ت.

ممممم: تممماريخ 872ه/ 261ت  -العجممممي، أحممممد بمممن عبمممد هللا بمممن صمممالح بمممن أبمممي الحسمممن -24
 م.1984، دار الكتب العممية،، بيروت1الثقات، تعميق عبد المعطي تمعجي، ط 

ج، 2عيممون األخبممار،  -م: 880ىممم/267ت  –ابممن قتيممة، عبممد هللا بممن مسمممم الممدينوري  -25
 م.1986، 1ة، طتحقيق يوسف عمى الطويل ، بيروت، دار الكتب العممي

ج، 14ممم: البدايمة والنيايمة،1372ه/ 774ت  -ابن كثير، أبو الفدا إسمماعيل بمن عممر -26
 م.1،1992الحديث، ط القاىرة، دارج، 14تحقيق أحمد عبد الوىاب، 

ج، تحقيمممممممق مصممممممطفى عبممممممد الواحمممممممد، بيممممممروت، دار إحيمممممماء التمممممممراث 4السمممممميرة النبويممممممة، -27
 م.1964العربي،

: حجممرة النسممب، تحقيممق -مممم819ه/ 204ت  –صب بممن السمما بممن محمممدالكمبممي، ىشممام  -28
 م.1986ناجي حسين، بغداد، مكتبة النيضة العربية،

تحقيممق محمممد  ج،3مممم: الكامممل،896ه/ 285ت  -المبممرد، أبممى العبمماس محمممد بممن يزيممد -29
 م.1986أحمد الوالي، بيروت، مؤسسة الرسالة،

ل في أسمماء م: تيذيب الكما1341ىم/742المزي، جمال الدين أبى الحجاج يوسف ت  -30
 م.1992، 1ج، بشار عواد معروف، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط35الرجال، 
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