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 :الملخص
يهدف هذا البحث إىل التعريف بعَلم من أعالم املغرب األقصى ومنارة من منارات العلم املتأللئة أنوارها يف 

العلمية ومنائها مبختلف فنوهنا وفروعها املعرفية يف مسائه منذ القرن السادس اهلجري الذي كان له الفضل يف ازدهار احلركة 
 .أال هو اإلمام ابن دحية السبيت األندلسي ، وذلك من خالل إبراز إسهاماته يف السرية النبوية. املغرب واملشرق

 ..جهود، ابن دحية، السرية النبوية: الكلمات المفتاحية
 

The Efforts of Imam Al-Hafiz Ibn Dihya Al-Kalbi, The Andalusian 

SSibbti in the Prophet’s Biography 

Prof. Rachid Kohouss 

Professor, Faculty of Fundamentals of Religion, Tetouan, Abdel Malek 

Saadi University, Morocco 

Rachid1433@yahoo.com 
 

Abstract :  

This research aims to introduce one of the flags of the Far Maghreb and a beacon 
of the beacons of knowledge that sparkle in its sky since the sixth century AH, 
which has been credited with the flourishing of the scientific movement and its 
development in its various arts and branches of knowledge in the Maghreb and the 
Levant. Is that Imam Ibn Dihya al-Sabti al-Andalus, by highlighting his 
contributions to the Prophet’s biography. 
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 :مقدمة
وبمممه أسمممتعد، احلممممد ل رب العممماملد، والصمممالة والسمممالم علمممى سممميدنا بسمممم ال المممرحن المممرحيم 

حيممل همذا العلمم ممن كممل  »: وحبيبنما وموالنما دممد سميد األمم  أبعمد املبعموع بالشمريعة السممحة القائممل
، وعلمى للمه الطيبمد الطماهرين، «خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالد وانتحال املبطلد وتأويل اجلماهلد

 .الذين نقلوا لنا شرعه فاستقام بذلك أمر الدين،  وعلى التابعد هلم بإحسان إىل يوم الدينوصحبه 
أما بعد؛ فلقد لقد كان ألهل سبتة فضل السب  والتصنيف يف خمتلف فنون الشريعة روايةً ودرايًة، 

حلماف  الرحممال، عمما  ومممن همماالع األعمالم الشممي  اهلمممام ا. ممما جعلهممم يتبمموأون املنللمة الرفيعممة يف هممذا ا مال
األدباع، وأديب العلماع، أبو اأطاب عمر بن احلسن ابمن دحيمة اليبلمل السمبيت امللقمب بمذي النسمبد ابمن 
دحية واحلسد، وهو أحد أساطد سبتة ودهاقينها المذي ييملت أعالق مه النفيسمة وتهليفمه النمادرة بالتصمنيف 

الفقه، واألدب والشعر، فضال عن معرفته الواسعة مبختلف يف السنة النبوية، والتاري  واألنساب، والعقيدة و 
 ..العلوم اإلسالمية والعربية وتنوع إنتاجه فيها

وقد أسهمت البيئة العلمية اليت نشأ فيها بسبتة واألندلس ورحالته إىل املشرق يف بناع شخصيته 
مصمممر والشخصممميات وصممقل مواهبمممه، وتنمموع مشممماربه، وعلممو كعبمممه، ولممذلك لفمممت أن ممار أعيمممان الدولممة يف 

العلمية إليه، فاستأدبه امللك العمادل البنمه، واسمتدعامل امللمك اليباممل إىل  لسمه، فقربمه وأدنمامل، ونمال عنمدمل 
 .أرفع ح وة، وبىن له دار احلديث املنسوبة إليه بالقاهرة وجعل مشيختها بيدمل

ن منارات ذلك، ويهدف هذا البحث إىل التعريف بعَلم من أعالم املغرب األقصى ومنارة م
العلم املتأللئة أنوارها يف مسائه منذ القرن السادس اهلجري الذي كان له الفضل يف ازدهار احلركة العلمية 

 .ومنائها مبختلف فنوهنا وفروعها املعرفية يف املغرب واملشرق
كما يهدف البحث أيضا إىل إبرازمل جهود اإلمام ابن دحية يف السرية النبوية من خالل مالفاته 

 .تنوعة فيهاامل
 فما هي إسهامات اإلمام ابن دحية يف السرية النبوية؟ وكيف ييلت تصانيفه السريية عن غريها؟

هذا، وستحاول هذمل الصفحات املختصرة أن تقدم تربة مركلة هلذا العلم الفذ وإسهاماته 
 :العلمية من خالل مبحثد رئيسد
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مولدمل، ونسبه، ونشأته، ووفاته، : ومعا ؛ وسأتناول فيهملع : سرية اإلمام ابن دحية: املبحث األول
 .وشيوخه، وتالميذمل، وثناع العلماع عليه

سأحاول رصد بيع مصنفاته املطبوعة واملخطوطة يف بيع الفنون الشرعية، )لثارمل العلمية : املبحث الثاين
 (.مع تقدمي نبذة موجلة عن الاليت برز فيها

 المبحث األول
 ُلَمٌع ومعالم: دحية سيرة اإلمام ابن

 .مولده ونسبه ووفاته: المطلب األول
كانت والدته يف م ْستهل ذي القعدة سنة أربع : "-رحه ال-(هم186: املتوىف)قال ابن ِخلِّيبان :مولده

، أخربين بذلك ولدمل؛ وأخربين بعض أصحابنا املوثوق بقوهلم أنه سأل ولدمل (هم455)وأربعد ومخسمائة 
مسعت عمي : يف ذي القعدة من سنة مثان وأربعد، وأخربين ابن أخيه قال: د أبيه، فقالاملذكور عن مول

 .(1)"ولدت يف مستهل ذي القعدة سنة سٍت وأربعد ومخِسمائة، وال أعلم: أبا اأطاب غري مرٍَّة يقول
ابن دحية اليبلل اإلمام العالمة احلاف  اليببري  د الدين أبو اأطاب عمر بن حسن بن علي بن  :نسبه

صاحب رسول )دمد اجل َميِّل بن فَمرْح بن خلف بن ق وِمس بن َمْلالل بن َمالَّل بن بدر بن أحد بن دحية 
 . األندلسي الداين األصل السبيت, بن خليفة بن فَمْرَوة اليبلل( ال 
يذكر أن أمه أَمة الرحن بنت أيب عبد ال ابن أيب البسام موسى بن عبد ال بن احلسد بن جعفر بن  كان

علي بن دمد بن علي بن موسى بن جعفر بن دمد بن علي بن احلسد بن علي بن أيب طالب، رضي 
سبط "ييبتب أيضاً وكان " ذو النسبد دحية واحلسد، رضي ال عنهما"ال عنه، فلهذا كان ييبتب خبطه 

 .(2)إشارًة إىل ذلك" أيب الَبسَّام
بالقماهرة، ( همم166)تمويف يف يموم الثالثماع الرابمع عشمر ممن ربيمع األول سمنة ثمالع وثالثمد وسمتمائة  :وفاته

 .عاش بضعا ومثاند سنة. (3)ودفن بسفح املقطم، رحه ال تعاىل
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 .شيوخه: المطلب الثاني
مسع اإلمام ابمن دحيمة ممن بمع غفمري ممن العلمماع يف الغمرب والشمرق اإلسمالمي، فسممع بمالغرب 
اإلسممالمي مممن أيب بيبممر ابممن ميمممون العبممدري املراكشممي، وأيب القاسممم عبممد الممرحن بممن دمممد املممروي، وأيب 

لسبيت، وأيب دمد احلسن ابن حند اليبناين، وأيب عبد ال ابن خليل القيسي، وأيب دمد الرُّعيين احلجري ا
ابن شقري  الرعيين السبيت، وأيب بيبر ابن خري، وأيب احلسن األموي، وأيب عبد امللك ابن مروان، وأيب دمد 
عبد ال بن دمد التاديل الفاسي، وأيب احليبم اللخمي، وأيب احلسن علي ابن امللجوم، وأيب عبد ال دمد 

مد ابن الفرس، وأيب العباس ابن اليتيم، وأيب احلسن بجبمة بمن بن عياض، وأيب بيبر ابن أيب العافية، وأيب د
،وأيب احلسمن ابمن أيب حيُّممون، وَأيب َبيْبمر بمن اجلَمدِّ الفهمري، وأيب القاسمم بممن (4)حيم،، وأيب جعفمر ابمن مضماع

َواَل، وأيب عبمد ال بمن ا اهمد، وأيب دممد ابممن مغيمث القمرطل، وأيب بيبمر ابمن اجلنمان املراكشممي،  وأيب بَْشميب 
القاسم السهيلي، وأيب احلسن اللوايت الفاسي، وأيب عبد ال بن َزْرقم ْوَن، وأيب القاسم بن ح بَمْيش، وأيب دمد 

عمن طائفمة، وروع عمن لخمرين ممنهم " صمحيح مسملم"وحمدع بتمونس بمم. بمن عبيمد ال، وأيب دممد بمن ب ون مه
َواَل،  َناِصممِف، وأبممو القاسممم بممن "الصِّممَلةِ : "مسعممت منممه: وقممال-أبممو عبممد ال بممن بَْشمميب 

 
، وأبممو عبممد ال بممن امل

مرََة،  َدْحَاَن، وصاحل بن عبد امللك، وأبو إسحاق بن قم ْرقم ْول، وأبو العباس بمن ِسمْيدمل، وأبمو عبمد ال بمن َعِميمْ
، وأبمو بيبمر بمن م غَماوِ  ، وأبمو عبمد ال الق بَماِعيب ٍر، أمما يف وأبمو خالمد بمن رِفَاَعمَة، وأبمو القاسمم بمن رشمد المَورَّاق 

الشرق اإلسالمي فقد مسع ببغداد من بعض أصحاب ابن احلصد، ومسع بواسط من أيب الفتح دمد ابمن 
أحد بن امليداين، ومسع بأصبهان من أيب جعفر الصيدالين، وبنيسابور من منصور بن عبد املنعم الفمراوي، 

الندائي، ومسع معجم الطمرباين كلمه  ومسع مبصر من البوصريي وطبقته، ومسع مسند اإلمام أحد بواسط من
إىل غمري ذلممك ممن شمميوخه . (5)ممن الصمميدالين، وأدرب أبما جعفممر الصميدالين واحلمماف  أبما الفممر  بمن اجلمموزي

 .الذين أخذ عنهم ومسع
 .تالميذه: المطلب الثالث

قدممه،  ن را إىل رحالت ابن دحية اليبثرية إىل املشرق واملغمرب، فقمد أخمذ عنمه جمم غفمري يف كمل بلمد تطمأمل
 .ِعالوة على من أخذ عنه أثناع تدريسه باملدرسة اليباملية
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كمل ذلمك يف طلمب احلمديث : " عن رحمالت ابمن دحيمة إىل املشمرق واملغمرب -رحه ال-قال ابن خليبان 
 .(6)"...واالجتماع بأئمته واألخذ عنهم، وهو يف تلك احلال ياخذ عنه، ويستفاد منه

. حيتا  األمر إىل حبث مستقل، ليبن ييبفي من القالدة ما أحاط بالعن ولتتبع كل من أخذ عن ابن حية 
 :لذلك سأقتصر على بضعة من تالميذمل األعالم، وهم

الفقيه الشافعي املارخ الواسطي العالمة أبو عبد ال دمد بن أيب املعاىل سعيد بن أيب طالب حي، بن  -
، صماحب  (همم166: ت)بمابن المدُّبمَْيثي، أيب احلسن علي بن احلجا  بن دمد بن احلجا ، املعمروف 

 .(7)(التاري  املذيل على تاري  بغداد)كتاب 
اإلممام احلمماف  اليببممري أبممو َعْمممرو عثمممان ابممن املفمميت صممالح الممدين عبممد الممرحن بممن عثمممان بممن موسممى  -

، أحد علماع احلديث النبوي الشريف، وصاحب املقدمة الشهرية (هم156: ت)الکردي الشَّْهر ز ْورِي  
 .يف علوم احلديث

  .(8) بعيد سنة ست مائة" املوطأ"وقد مسع منه أبو عمرو بن الصالح 
الشمي  العالمممة املممارخ أبممو العبمماس أممس الممدين أحممد بمن دمممد بممن إبممراهيم بممن أيب بيبممر ابممن خليبممان  -

 .(9) (وفيات األعيان)صاحب كتاب ( هم186: ت)الربميبي اإلربلي 
 :وممن روع عن باإلجازة

  .(10) مة أبو احلسد شرف الدين اليونيينالشي  العال -
الشي  العالمة شرف الدين أبو حفص عمر بن دمد بن عمر بن حسن بن خواجا إمام الفارسي ُث َّ  -

 .(11)شي  احلديث بال اهرية بدمش   (هم607: ت)الدبمشقيب 
شمامة املقدسمي الشي  احلاف  املارخ شمهاب المدين أبمو دممد عبمد المرحن بمن إمساعيمل املعمروف بمأيب  -

تمممممراجم رجمممممال القمممممرند السمممممادس والسمممممابع املعمممممروف بالمممممذيل علمممممى "قمممممال يف كتابمممممه (. همممممم114: ت)
ففيها تويف أبو اأطماب عممر بمن دحيمة ابمدع بالمديار املصمرية ويل منمه . هم 166سنة ": "الروضتد
 .(12)"إجازة
 .وغريهم كثري
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 .ثناء العلماء عليه: المطلب الرابع
دحيمممة اليبثمممري ممممن العلمممماع، ثنممماًع عليمممه، وعرفانممما ،همممودمل، وتقمممديرا مليبانتمممه، وذكمممرا  ثمممارمل لقمممد شمممهد البمممن 

 .وسأقتصر هنا على بعضهم إذ ييبفي من القالدة ما أحاط بالعن ... وفضائله
وقد كان أبو اأطماب همذا عالممة أقرانمه، ووحيمد زمانمه تفننما يف املعمارف، (: "هم116ت)قال ابن مسدي 

املعممارف، جممال شممرقا وغربمما، وقممرب ب عممدا، وبَمع ممَد قربمما، واحتمملَّ بممأخرة ديممار مصممر، فيبممان يف  ممل وتلينمما يف 
 .(13)"مليبها أسا ضاحيًة بفليبها، و  يلل هبا م َتعرِّفا كمال احل وة واجلامل إىل أن توفامل ال

الفضمالع، كمان أبمو اأطماب املمذكور ممن أعيمان العلمماع ومشماهري (: "همم186ت)قال فيمه ابمن خليبمان * 
متقنمماً لعلممم احلممديث النبمموي وممما يتعلمم  بممه، عارفمماً بممالنحو واللغممة وأيممام العممرب وأشممعارها، واشممتغل بطلممب 
احلممديث يف أكثممر بممالد األنممدلس اإلسممالمية، ولقممي هبمما علماعهمما ومشمما ها، ُث رحممل منهمما إىل بممرِّ الع ممدوة 

ىل المممديار املصممرية ُث إىل الشمممام والشمممرق ودخممل ممممراكش واجتمممع بفضمممالئها، ُث ارحتممل إىل إفريقيمممَة ومنهمما إ
والعراق؛ ودخل إىل عراق العجم وخراسان وما واالهما ومازنمدران، كمل ذلمك يف طلمب احلمديث واالجتمماع 

 .(14)"...بأئمته واألخذ عنهم، وهو يف تلك احلال ياخذ عنه، ويستفاد منه
ييمدمل، ميبباما علمى مساعمه، حسمن اأمط، وكان بصريًا باحلمديث، معتنياما بتق(: "هم658ت)قال فيه الذهل * 

 .(15)"معروفًا بالضبط، له حٌ  وافر من اللغة ومشاركة يف العربية وغريها
وهمو مغممريب ممن أهممل سمبتة وأ نممه كمان قاضمميها، : "(هممم847ت )قمال فيمه اإلمممام ابمن حجممر العسمقالين * 

 .مالك فاضل له معرفٌة حسنٌة بالنحو واللغة وأَنََسة باحلديث والفقه على مذهب
 .(16)"أحف  صحيح مسلم وقرأته على بعض شيوخ املغرب من حف ي: وكان يقول 
كان معتنيما بمالعلم، مشماركا يف فنونمه، ذاكمرا للتماري  واألسمانيد (: "هم608ت)وقال ابن اللبري الغرناطي * 

 .(17)..."والرجال واجلرح والتعديل، س نيبا  انبا ألهل البدع، سريا نبيال
كان من أعيان العلماع، ومشاهري الفضالع، مْتِقناً لعلم احلديث وما : "مام املقري التلمساينوقال فيه اإل* 

 .(18)"يتعلب  به، عارفاً بالنحو واللبغة وأيبام العرب وأشعارها
كان من كبار ابدثد، وممن احلفماا الثبقمات األثبمات (: "هم665ت)وقال فيه اإلمام أبو العباس الِغرْبِيين 

َحَصلِ 
 
د، استوطن ،اية يف مدة أيب عبمد ال ابمن يرممور، وروع هبما، وأمسمع، وكمان ممن أحفم  أهمل زمانمه امل
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باللغمة، حمما صممار حوشمميب اللغمة عنممدمل مسممتعمالً غالبمماً، وال حيفمم  اإلنسمان مممن اللغممة حوشمميبها إالب وذلممك 
 .(19)"به دون غريمل أن ينفرد بنوع يشتهر -وال تعاىل أعلم-أضعاف دفو ه من مستعملها، وكان قصدمل 

 المبحث الثاني
 رصدها ووصف أهمها: آثاره العلمية

 .آثاره العلمية: المطلب األول 
لقد اهتم ابن دحية بالتصنيف، فرتب مالفات قيمة دلت على سعة اطالعه وحف ه، وتنوع معارفه العلمية، 

املالَّف الواحد فوائد كثرية و هر ذلك جليا يف مسلك االستطراد الذي َغلب على تواليفه، حبيث جيمع يف 
إىل غري ذلك من أمور هلا صلةٌ وثيقة ... يف علوم شا من تفسري وحديث وتراجم وتاري  وفقه ولغة وشعر

حبياتممه العلميممة، كاحلممديث عممن شمميوخه ورحالتممه ومروياتممه وممما صليبممه مممن كتممب مممع وصممف دقيمم   لممدا ا 
  -رحه ال–ليبامل الذي صيبننا القول إن اإلمام ابن دحية وأجلائها، و    ِْل ذلك من احلديث عن امللك ا

كتب أغلب مالفاته إجابة لرغبة هذا امللك الشغوف بالعلم وأهله، ومما يدل على هذمل الرغبة حرصه على 
 .مساع مالفات ابن دحية، كما ذكر غري  واحٍد يف تربته له

شما، ح مي الغالمب  منهما باحلمديث عمن  عما  فيهما موضموعاتٍ . لقد جاوزت مالفات ابمن دحيمة الثالثمد
مولمِدمل، ونسممبه، وأمسائمه، وخصائصممه، وفضمائله، وأخالقممه، ودالئمل نبوتممه، : سميد ولممد لدم سميِدنا دمممد 

وإسمرائه ومعراجممه، وعصممته، وشممرف أعضممائه، وحوضمه، وشممرح بعمض أحاديثممه، وفضممل ممن يسممك بسممنته 
مممذب عليممه، والقسمممم   ا خممر  عمما  فيمممه بعممض القضمممايا العقديممِة والشمممرعية  ومنهاجممه، والتحممذيِر ممممما و ضممع وك 

والعلمية واللغوية واألدبية واأ لقية والتار يمة والسياسمية و مو ذلمك؛ ممما ياكمد بشميبل  ماهر املوسموعية الميت  
كان يتصف هبا احلاف  ابن دحية، وهي موسوعية   تقتصمر علمى املمادة العلميمة املتنوعمة يف كتماب واحمد، 

 .(20) ألت عناوين كتبه اليبثرية ليبنها تعدت حا
 :وصيبن تقسيم مالفات ابن دحية على األبواب التالية
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 العقيدة: 
 .(21) جلٌع يف دبة ال لعبدمل -
 .(22) جلع يف ثبوت رؤية أهِل اجلنة ل جل جالله يف ا خرة -
 .(23)عصمة األنبياع -
 .(24) دليل املتحريين يف مسألة عصمة األنبياع من اليببائر والصغائر -
 . (25) جلع يف أحاديث احلوض -
 . (26) الردُّ على الالغي يف تفضيل الباغي -
 التاريخ: 
 .(27)التبيد يف التفاضل بد أهل صفد -
 .(28)استيفاع املطلوب يف تدبري احلروب -
 .(29)النرباس يف أخبار خلفاع بين العباس -
 األنساب: 
 .(30)تاري  األمم يف أنساب العرب والعجم -
 .(31) على اليبندي الصارم اهلندي يِف الربد -
 الحديث الشريف وعلومه: 
 .(32)الَعَلَم املشهور يف فضل األيام والشهور -
 .(33)أنوار املشرقد يف تنقيح الصحيحد املشرقد -
أداع  ما وجب من بيان وضِع الوضَّاعد يف رجب -

 (34). 
 .(35)اإلرشاد يف احلض على طلب الرواية واإلسناد -
 .(36)تأليٌف يف بالغات مالك -
 .(37) ((إمنا األعمال بالنيات: ))العلوم اليبليات يف قولةبع  -
املنتَخب  من املعجم اليببري للطرباين -

 (38). 
 . (39) الصحيح املنتخب -
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 . (40) تصنيف يف رجال احلديث -
 .(41) تعليٌ  على كتاب الشهاب للق ضاعي -
 . (42) االرتقا إىل أفضل الرقى -
 .(43) فوائد  الرحلِة وتقييد  علوم امللة -
  العطرة وعلومهاالسيرة: 
 . (44)صاحِب املعجلات ا يات البينات يف شرف أعضاع النل  -
 .(45)االبتها  يف أحاديث املعرا  -
 .(46)التنوير يف مولد السرا  املنري -
 (.وهو كتاب يف األنساب كذلك. )(47)سلسلة الذهب من نسب سيد العجم والعرب -
شرح أمساِع النل  -

(48). 
املستوىف يف أمساع املصطفى  -

(49). 
َمرَ   البحرين يف فوائد املشرقد واملغربد -

البشارات : )8/762ومسامل املراكشي يف الذيل والتيبملة  (50)
 (.واإلنذارات املتلقاة من أصدق الربيات

 . (51)من أ لقَم احلجَر إذ كَذَب وفَجَر وأسقط عدالَة من قال من الصحابة ما لَه، أَهجر؟ -
 .(52) البشرنثر الدرر يف فضل من يسك بسنة سيد  -
هناية السول يف خصائص الرسول  -

(53).  
 التراجم: 
 .(54) التحقي  يف مناقب أيب بيبر الصدي  -
 .(55)الوفيات -
 .(56) أجلاٌع يف تسمية أوالد فاطمة وأصهارِها، وتسميِة أوالد علي من غريها -
 .(57) معجم شيوخ ابن مضاع -
 الشعر واألدب: 
 . (58)املطرب من أشعار أهل املغرب -
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 .(59)بليغةخطٌب  -
 . (60) رسائٌل وخماطبات -
 واألثبات الفهارس: 
 .(61) الِفهرِست -
 الفقه: 
 .(62) جلع يف بيان الراجح من اختالف الفقهاع يف احلج -
تنبيه  البصائر يف أمساع أم اليببائر -

(63). 
َوْهج  اجلَْْمِر يِف حَتْرمِِي اْأَْمرِ  -

 (64). 
 .(65) جلع يف التيمم -
 .(66) املسائل املوصلية -
 .(67) املفيدةاملسائل  -
 (.وهي مسائل فقهية أمالها بشرياز)( 68) الشريازيات -

 .ُلمٌع من آثاره العلمية في سيرة خير البرية: المطلب الثاني
إن ممن أهممم العلمموم الشمرعية المميت بممرز فيهما احلمماف  ابممن دحيممة علمم السممريِة النبويممة العطمرة؛ ذلممك بأنممه اعتممىن 
بالتمأليف يف السممرية العطمرة عنايممة كبمرية، وسممعى يف ذلمك سممعيا حثيثما، فممألف تمهليف بارعممة مفيمدة ونافعممة، 

ا كلبه درر، غاية يف التحرير، والتقرير أغصاهنا بالدر يانعة، وأنوارها ساطعة المعة، روضها كلبه زهر، وسليبه
والتحبممري، راقيممًة يف  تالهمما و تباهمما، يف احلسممن واإلحسممان لف همما ومعناهمما، جممديرة باالعتبممار، عنممد ذوي 

امتممازت حبسممن التوصمميف، وجممود الرتصمميف؛ حيممث مممل  يف تهليفممه يف السممرية بممد خمتلممف العلمموم . األن ممار
شمريعة واللغممة معروفمما إال نَمَهمَل منممه وتممرب بصمماتِه يف تهليفممه، بممد فوائممد الشمرعية؛ فلممم يممرتب فنبما مممن فنممون ال

فقهية وحديثية، وأخرع لغوية وشعرية وغري ذلك، كيف ال وقد كان مشاركا يف كل العلوم الشرعية، ومتقنا 
 .هلا
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تحمت ورود ومن هذمل األعالق النفيسة، والدرر الثمينة، والتصانيِف البديعة اليت فاحت أزهار رياضها، وتف
، لذلك سأقتصر يف هذا البحث على ذكمر مضمموهنا، ووصمف حدائقها، مصنفاته يف سرية خري الربية 

 :دتويا ا، وهي كما يلي
 .(69)االبتهاج في أحاديث المعراج -4

أما بعد؛ حدا ل علمى نعممه الميت ال حتصمر وال حتصمى، وصملواته علمى َعلَمم هدايتمه : "قال يف مقدمة كتابه
: المذي أممر باتباعمه وطاعتمه وهنمى عمن أن  مالف ويعصمى، ودل علمى شمرف منللتمه بقولمه تعماىل دمٍد ولله

مْبَحاَن الَّممِذي َأْسممَرع ِبَعْبمِدمِل لَممْياًل ِمممَن اْلَمْسمِجِد احْلَممرَاِم ِإىَل اْلَمْسممِجِد اأْلَْقَصمى   ، ورضمموانه (6: اإلسممراع)﴿س 
 .قصىعلى أهل بيته وأصحابه الذين مناقبهم أكثر من أن تست

فممإن هممذا اليبتمماب ي سممِفر عممن وجممومل احلقممائ ، وَييبشممف عممن قنمماع الممدقائ ، وي وضِّممح مسممتقيم املنهممما ، يف 
أحاديث املعرا ، على  و ما جاراين يف ميدانه   َاٍر، وال باراين يف مضمارمل م باٍر، فرَّقت فيه بد الصحيح 

الت، ورددت بممالرباهد الشممبهات، والسممقيم، وسممليبت منهاجمما هممو صممفة املسممتقيم، وحللممت ع َقممد املشمميب
وبينت أن ذلك كان بالروح واجلسد، وكشفت حقيقة األمر يف غاية املدع ويسمري األممد، وهمو علمى ذلمك  
دد، وأحسنت اليبالم يف مذهب ابقد، وأحسبت يف المرد 

 
كبري الفوائد واملدد، كثري اإلفادات يف يسري امل

 .(70)"على املبطلد
فإن موضوع اليبتاب أحاديث اإلسمراع واملعمرا ، بعما وبيانما ملعانيهما، ونقمدا لمبعض ويف ضوع هذمل املقدمة 

 .روايا ا، ومناقشة لقضاياها
وقد تناول املالف يف هذا املصنف الفريد أحاديَث معجلة اإلسراع واملعرا ، وشرح معانيها، وبد غامضها،  

يف معراجه من  كما بد احليبمة من اإلسراع إىل بيت املقدس، واحليبمَة من املعرا  ليال، وما رلمل النل 
إلسراع واملعرا ، كش ِّ صدر رسول ال ا يات البينات واملعجلات الباهرات، ُث عر  على قضايا هلا صلة با

  وغسل قلبه يف ِطْسٍت من ذهب، ورؤيته رببه ليلمة اإلسمراع، ورؤيمة املمامند ل تعماىل يف ا خمرة، وانتهمى
إىل فوائد هذمل املعجلة اليت أوصلها إىل إحدع وستد فائدة، إضافة إىل قضايا أخرع هلا صلةٌ حبيبمة كون 

 ..ليال، واجتهادمل يف العبادة ليال وغري ذلك وليلة النحر وسفر النل  املعجلة ليال كليلة القدر
 .كما أغىن كتابه بالفوائد احلديثية واألصولية والفقهية واللغوية والبالغية واألشعار وغريها من الفوائد
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 .(71)من المعجزات اآليات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول اهلل  -0
سيدنا  تناول فيه اإلمام ابن دحية ما جاع من ليات وأحاديث وأخبار ولثار يف مدح أعضاع سيد الوجود  

، وعينيمممه، ولسمممانه، وشممفتيه، وأسمممنانه، ويديمممه، وصممدرمل، وأذنيمممه، وشمممعرمل، وقلبممه، و همممرمل، ودممممه، دمممد 
 .ة من جوارحه ونفخه، ونَمْفِثه، وريقه، وتَمْفله، وَعرَِقه، وطوله، ومشيته وخصائص كلب جارح

، وأنه تعاىل كسامل من نور اجلالل حلبة اببة واجلمال، وتناول كما تناول مدح ال جل وعال خ ل  نبيِّه 
أيضا طائفة مباركة مما خصبه ال تعاىل به من خصائص ومعجلات، كالنصر بالربعب، وليلة القدر، وتسليم 

لقمرلن اليبمرمي، واملقمام ابممود، واحلموض املمورود، وغمري احلجر عليه، واستجابة الشجرتد لدعوته، ومعجملة ا
، وخمتم تأليفمه باحلمديث عمن ذلك، مما جعل مالفه الفريمد يثمري بمه، كمما حتمدع عمن فضمائل الصمحابة 

 :املدينة املنورة وأمسائها وفضائلها، ُث جعل مسك اأتام قصيدة يف مدح خري األنام استهلها بقوله
 فهمممممممممممممممممممممممممممممو الممممممممممممممممممممممممممممممذي أعَلَمنممممممممممممممممممممممممممممما ربُّنمممممممممممممممممممممممممممممما

  
 أن اأطيئممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه ت غَفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر  

   
 قمممممممممممممممد طمممممممممممممممماب يف الممممممممممممممممدنيا ِطيممممممممممممممممب امِسممممممممممممممممه

  
 فهمممممممممممممممممممممممممو بممممممممممممممممممممممممممذاب الطبيممممممممممممممممممممممممممب  األطهممممممممممممممممممممممممممر  

   
 :وختمها بقوله

 أنممممممممممممممممممممممممممممممممممت الممممممممممممممممممممممممممممممممممذي َتشممممممممممممممممممممممممممممممممممفع  يف لدمٍ 
  

 والنمممممممممممممممممممممممممماس  قممممممممممممممممممممممممممد ضمممممممممممممممممممممممممممهم ابشممممممممممممممممممممممممممر  
   

 صمممممممممممممممممممممممملى عليممممممممممممممممممممممممك ال ممممممممممممممممممممممممما غممممممممممممممممممممممممردَّت
  

 ق ْمريمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممٌة يف أْييبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممٍة تَمْلَهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر  
   

وفرائمد بمة وعلمم غليمر، ممع اسمتطرادات يف اللغمة، وشمرح إن هذا اليبتماب روضمة معمارف فيمه فوائمد وكثمرية 
للغريب، والفقه املستنبط من النصوص املستمدة ممن اليبتماب العليمل واحلمديث النبموي الشمريف بعمد  رجيمه 

 .له، مع ذكر أقوال األئمة اليببار، واملذاهب الفقهية ملسائل عديدة
ائل وفقه السرية العطرة، فيبان متميلا يف بابه، وقلَّ فجمع مالفه بد اأصائص النبوية ودالئل النبوة والفض

 .أن جتد مصنفات على هذا املنوال
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 ممممد ال حمممدا نسمممتعجل بمممه مليمممد قبولمممه : ))وقمممد أشمممار يف مقدممممة كتابمممه إىل الغمممرض ممممن تصمممنيفه فقمممال
ممة النممل ورضموانه، ونسمتقبل جديمد َرْوحممه ورحيانمه، ونتوكمل علممى َسمعة رحتمه وغفرانمه، ونبممذل الوسمع يف خد

الذي أعلمنا برفع شانه، ونستعمل ألسنتنا يف مدحه الدال على حبه الذي هو  صلى ال عليه وسلماألمي 
أحد واجبات املرع يف إصانه، وندخل بع يم بركته وصن منقبته يف أمن ال وأمانه، و صل يف الدنيا يف رضامل 

ذكمر خماا النبيمد وسميد املرسملد مبما يطماب  ممن سممر ويف ا خمرة يف غ ر فمات ِجنانمه، وبجعمل خايمة عمرنما يف 
 .الذكر وإعالنه، صلى ال عليه وعلى لله صالة ييببنه من درجة الوسيلة يف رفيع ميبانه

ْرَسل، فإهنما األصمالن اللمذان 
 
أما بعد فإن الواجب االشتغال بيبتاب ال املنلل، ومبا صح من سنة النل امل

ل والعمل، وقد ألبفت  يف ذلك كتبما عديمدة، قطعمت  هلما ممن الع م مِر ممدًة مديمدة، يقربان إىل ال تعاىل بالقو 
رجوت  فيها ثواَب ال تعاىل يف األخرع وما يم َقرِّب منه يوم اللبلفى، وقد رأيت  ا ن أن أختَم ذلك مبا خصب 

سِندة الطرق والروايات ال به أعضاع رسولِه، وما مدحها به يف ديبم تنليله، وما  هر هلا من املعجلات امل
مما استفدت ه شرقا وغربا من ذوي الدرايات، لينفعين ال به والقارئد له يف ابيا واملمات، فهو كتماب يلهمو 

 .(72)..((على املصنفات،   يأت أحد مبثله وال لت
ومن قول املالف يف مقدمة كتابه السالف الذكر يتبمد أن هدفمه ممن توليفمه خدممة سمرية سميدنا رسمول ال 

 .، وتعريفا هبا، وكشفا عن ملاياها، وبيانا ألحيبامها صلى ال عليه وسلم
 .نهاية السول في خصائص الرسول  -6

فممإين ذاكممر يف هممذا اليبتمماب بممإذن ال الممذي ال : أممما بعممد: "يقممول يف كتابممه مبينمما موضمموعه وممما تناولممه فيممه
تسممقط ورقممة إال بعلمممه، وال ي لفمم  بيبلمممة إال بإذنممه وحيبمممه، ممما ي سِّممر يل حف ممه وعلمممه، وقممدِّر يل شممرح ه 

خملموق، ومما أوجمب ال عمل الميت   جتتممع قبمل يف  صملى ال عليمه وسملموفهممه، ممن خصمائص رسمول ال 
أكثر من أن حتصى، بل  صلى ال عليه وسلموجل له على بيع َخلقه من احلقوق، وإن كانت خصائص ه 

تليد عداا على  موع احلصى؛ فقد مدحه ال عل وجل يف غري موضع من ديبم كتابه، ووصفه يف اليبتب 
ته قرلنا يتلى على مر الدهر وتعاقب أحقابه، وقدبممه املتقدمة بأمسائه األعالم وصرح بأنسابه، وأنلل يف قبيل

قبل جدبمل نموح عنمد أخمذ امليثماق وَعْقمد أسمبابه، ُث أخمذ العهمد علمى سمائر األنبيماع باإلصمان بمه ونصمرمل حمد 
ِلف  أوصى به وزكى جوارحه املطهرة من ذامب القول وعابه، وأثىن على خ ل قه ولدابه، ورفع له ذكرمل وهو ال   

يف خطابه، وأفضل على من لمن به وصدبق واتببع َصْوب صوابه، بأن جعل هلم من النبعيم ما  وعدا حققه
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ال عٌد رأت وال أذٌن مسعت مع أحببته وأحبابه، ويطوف عليهم ولمدان خملمدون كمأهنم اللالما امليبنمون وكملب 
أو نابِه، ومسرية ما بد  واحد لمن يف غرفته ودرابه، وقطع دابر عدومل وجعل ِغْلَ  ِضْرَس اليبافر مثل أ ح د

ْسرِع يف ذهابه، هو لخر املرسلد وخايهم وأوهلم يف دِتد القدر ونصابه، صلى 
 
منيببيه ثالثة أيام للراكب امل

ال عليمممه وعلمممى للمممه الطيبمممد الطممماهرين ممممن دنمممس المممرِّجس وأوصمممابه، ورضمممي ال عمممن املهممماجرين واألنصمممار 
بإحسمان إىل يموم ممههِبم ومهبمه، مما طلعمت أمٌس هنمارًا أو طلمع بجمٌم  والتابعد من أصحابه، ُث التابعد هلم

ليال بضوع شهابه، فليم ْفَخر هبذا اليبتاب من يأخذمل عين؛ إذ ال أعلم ا ن أحمدا أعلمم بالصمحيح والسمقيم 
مين، فهو حبر علم تلمتطم باليبتماب والسمنة أمواجمه، وتتقماذف بمدرر ا داب واإلعمراب واألنسماب أثباجمه، 

وع، فتتنمافس فيمه البلمدان، ت نقل م نه ا ثار  الصحيحة وت روع، وتسقى من حياضه النرية الشبفامل ال امئة فرت 
وتتعاطمممامل خراسمممان وبَمْغمممدان، وتصمممغي إليمممه القلمممموب  وتسمممتمع إليمممه ا ذان، وتمممرددمل األلسمممن اسمممتطابًة كأنممممه 

 .(73)"األذان
يف زوجاتمه  صملى ال عليمه وسملمإضافة إىل ما جاع يف املقدمة السابقة، فإن كتابه اشتمل على خصائصمه 

وحترصهن على غريمل، وإن ال تبارب وتعاىل نادامل بالنبوة والرسالة، وهنى عن خماطبته بامسه، وأقامه مقام ذاته 
انمت يف أعنماق العبماد، وأوجمب تقدصمه علمى يف البيعة، وبدأ بالعفو قبل التأنيب، ووضع به األغمالل الميت ك

ممم بمممه، وخصَّممه بمماليبوثر، والشممفاعة، ُث عممر  علممى بعممض معجلاتمممه  الممنفس، وتمموىل ال اجلممدال عنممه فيممما ا ُّ
، وفضائله، وما أباحه ال  له من النساع، وما -عليهم السالم–واأصائص اليت انفرد هبا على سائر األنبياع 

صلى ال وجبه ال تعاىل عليه زيادة يف كرامته، وشجاعته وكرمه، ُث ختمه بقيامه خ صب به دون أمته، وما أ
 .لليل عليه وسلم

 .(74)التنوير في مولد السراج المنير -1
وقممدم مدينممة ِإرْبِممَل يف سممنة أربممٍع وسممتِّمائة، وهممو متوجممه إىل : "وعممن سممبب تأليفممه يقممول ابممن خليبممان وغممريمل

م َ فََّر الدين بن زيد الدين، رحه ال تعاىل، مولعا بعمل مولمد النمل  خراسان، فرأع صاحبها امللك املع بم
( كتاب التنوير في مولد السـراج المنيـر)، ع يم االحتفال به فعمل له كتاباً مسمامل  صلى ال عليه وسلم

وقممرأمل عليمممه بنفسممه، ومسعنمممامل علممى امللمممك املع مممم يف سممت  مممالَس يف بممادع ا خمممرة سممنة مخمممٍس وعشمممرين 
 .(75)"مائةوست
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يف  -رحممه ال–( هممم665: املتمموىف)وتتضممح ميبانممة اليبتمماب العلميممة، فيممما قممد ذكممرمل عنممه اإلمممام ابممن كثممري 
 .(76)"وقد وقفت على هذا اليبتاب وكتبت منه أشياَع حسنًة مفيدة: "البداية والنهاية حيث قال

، "التلخيص احلبري"كتابه   كما تتجلى قيمته يف نقل بعض العلماع منه كاإلمام ابِن حجر العسقالين يف
َلقِِّن يف 

 
قنع يف علوم احلديث"واإلمام ابِن امل

 
، واإلماِم جالل الدين عبد الرحن بن أيب بيبر السيوطي "امل

ْلِهر يف علوم اللغة وأنواعها، وغريهم( هم266: ت)
 
 .يف امل

صلى ال عليه ا رسول ال هذا، والتأليف يف فن املولد النبوي قد يقتصر على مرحلة معينة من حياة سيدن
وقد يتسع ليشمل مرحلة شبابه .. ، كوالدته وطفولته ونشأته وما سب  ذلك من إرهاصات مبَْقدمه وسلم

من والدته إىل التحاقه بالرفي   صلى ال عليه وسلمحا بعثته املباركة، وقد يستوعب حياة رسول ال 
 .األعلى

 :عدة أبوابوقد قسبم اإلمام ابن دحية كتابَه إىل 
، وقد حتدع فيه عن نسبه ولبائه  صلى ال عليه وسلمخصص الباب األول لذكر شرف رسول ال 

وأجدادمل، وِكراِم العرب ومضٍر وكنانة وقريش، وفصل القول يف كل قبيلة من جهة اللغة والفضل سائرا يف 
 .ذلك على هنج كتب األنساب

ه ما بانت به قريش على غريها من القبائل العربية أو اخَتصات أما الباب الثاين فقد أفردمل للنسب، وبد في
 .إىل عدنان حيث انتهى النسب الصحيح الذي عليه إباع األمة صلى ال عليه وسلمبه، ورفع نسبه 

يف عبد املطلب،  صلى ال عليه وسلمأما الباب الثالث فقد بد فيه اجتماع القبائل العربية مع رسول ال 
أمساع لبائه وأجدادمل من جهة االشتقاق، ذاكرا بعض مناقبهم، ُث سرد أمساع القبائل اليت فتحدع عن 

 .جتتمع معه يف كل جد من أجدادمل، إىل أن انتهى إىل عدنان، ُث إىل إبراهيم األيل عليه الصالة والسالم
يف حد عقد الباب الرابع ملولد خري األنام عليه الصالة والسالم، وهو اجلمهور األع م من املتاب، حتدع 
فيه عن السرية النبوية من املولد إىل الوفاة، مراعيا يف ذلك ترتيب األحداع حسب تار ها وموضوعها، 

صلى ال عليه ر بعض خصائصه مع يييلمل بد الروايات من حيث صحت ها أو َضعف ها، ُث ختم الباب بذك
وصفاته ومعجلاته، و   ل تأليفه من بلة من الدرر واألحيبام واحليبم، والنيبت العلمية وجالل  وسلم

 .الفوائد الدقيقة
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  .المستوفى في أسماء المصطفى  -5
قال ( بويةاألمساع الن)قال ابن دحية يف تصنيٍف له مفرد يف : "-رحه ال-قال اإلمام ابن حجر العسقالين

ولو حبث عنها : عدد أمساع ال احلسىن تسعة وتسعون امسا، قال صلى ال عليه وسلمأمساع النلب : بعضهم
وذكر يف تصنيفه املذكور أماكنها من القرلن واألخبار، وضبط ألفا ها، وشرح . باحث لبلغت ثالمثائة اسم

 صلى ال عليه وسلممعانيها، واستطرد كعادته إىل فوائد كثرية، وغالب األمساع اليت ذكرها وصف هبا النل 
 .(77)"يرد اليبثري منها على سبيل التسمية و 

أمساع املصطفى صلى ال عليه وسلم من مصادر شا مع شرحها  -رحه ال–لقد بع اإلمام ابن دحية 
وبيان معانيها وما يتعل  هبا من فوائد واستطرادات، وجعلها يف أبواب مرتبة على حروف املعجم، فيبان 

يف استفادة من أتى بعدمل منه من العلماع؛ حيث نقل منه ابن القيم  بذلك كتابا ماتعا ومفيدا، جتلى ذلك
الرياض األنيقة يف أمساع خري "، والسيوطي يف "سبل اهلدع والرشاد"زاد املعاد، والصاحلي الشامي يف "يف 

 .، وغريهم"القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع"، والسخاويب يف "األيقة
 .كَذَب وفَجَر وأسقط عدالَة من قال من الصحابة ما َله، أَهجر؟من أُلقَم الحجَر إذ   -3

موضوع هذا اليبتاب هو شرح حلديث يتعل  حبدع من أحداع السرية النبوية العطرة يف لخر حياة رسول 
إىل أن يمأتومل مبما ييبتمب هلمم  وقد اشتد به مرض املوت حينما دعا الصمحابة . ال صلى ال عليه وسلم

مما لمه، أهجمر؟ وبمرأ الصمحابة اليبمرام ممن : ضلوا بعدمل أبمدا، فتنمازعوا واختلفموا، وقمال بعضمهمفيه كتابا لن ي
 مة إطالق اهلجر على النل صلى ال عليه وسملم ، وهمو اهلمذيان، ملما فيمه ممن تعمارض ممع مبمدأ العصممة 

، فإن ذلك  رجهم من دائرة اإلصان، وإذا ثبت هذا يف حقهم فال النبوية، ومع عدالة الصحابة األبرار 
أن يتمممالاوا علممى أمممري املممامند علممي بممن أيب طالممب كممرم ال وجهممه ويسمملبوا  -كممما ذكممر املالممف–يسممتبعد 

وقد ذكر أبو اأطاب ابن . وجترحيهم وذلك أكرب متعل  الروافض يف الطعن يف الصحابة اليبرام . حقه
شمرحه للحمديث والممرد علمى المروافض بعمض األحمداع المميت واكبمت املسمألة، وذكمر بعممض دحيمة يف معمرض 
 ، وقصمة مبايعمة األيفمة الصمدي  رضمي ال عنمه-رضمي ال عنهمما-وخاصمة الشميخد مناقب الصحابة 

(78). 
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إن موالنممما السممملطان املالممممك اليباممممل الفاضمممل سمممملطان : "... أمممما عمممن سممممبب توليفمممه، فيقمممول يف مقدمتممممه
جرع على منهاجه يف إحياع العلوم، وخصين بسااله الذي هو طراز التشريف املعلوم، وذلمك ... املسلمد

 ما له، أهجر؟: عن قول الصحابة رضي ال عنهم يف مرض رسول ال صلى ال عليه وسلم
وهذمل مسألة ع يمة اجلدوع حتتا  إىل شرح وبيان يف الفتوع، وهي أكرب متعل  الروافض يف ذم الصحابة 

علمى النمل املعصموم عليمه أفضمل الصمالة وأشمرف  -وهمو اهلمذيان–اليبرام، وقوهلم فميهم إهنمم أطلقموا اهلجمر 
 ...السالم، وفيه من اعتقاد ذلك فيهم إبطال لعدالتهم، وخرو  عن قانون ديانتهم، وربقة أمانتهم

هذمل املسألة، وحيل بيمد أن يادي فرضا ،واب ... وقد رأع مملوب املقام األمسى السلطاين املليبي الناصري
 ...البيان ما تضمنته من املشيبلة

 .(79)"اليبالم يف هذمل املسألة يتعل  بسندها ُث بلف ها ُث معناها: فأقول وبال التوفي 
 .(80)البحرين في فوائد المشرقين والمغربين مرج: كتاب اإلنذارات الموسوم بـ -7

حيث بع بد الفند ( دالئل النبوة)ويف فن ( البشارات)ويعترب هذا اليبتاب من اليبتب اليت ألفت يف فن 
الميت أخمرب هبمما النمل صمملى ال عليمه وسمملم ،  املسممتقبليةمعما، وموضموع هممذا اليبتماب البشممارات واإلنمذارات 

﴿َوَمما يمَْنِطم   َعمِن : ودالئلهمافوقعت بعمد وفاتمه صملى ال عليمه وسملم كمما أخمرب، وهمذا ممن معجملات نبوتمه 
 (.النجم) (5)ِإْن ه َو ِإالَّ َوْحٌي ي وَحى ( 6)اهْلََوع 

كمممما أن همممذا اليبتممماب ممممن كتمممب احلمممديث النبممموي الشمممريف؛ وذلمممك باعتبمممار بمممِع األحاديمممث الممممواردة يف 
ال عليمه  البشارات واإلنذارات النبوية، كما أن اليبتاب عقديب كذلك ليبونمه يتنماول معجملات النمل صملى

 .وسلم وما أخرب به من املغيَّبات
 :خاتمة

كانت هذمل خالصة مركلة عن سرية اإلممام احلماف  الرحمال ابمن دحيمة اليبلمل السمبيت ولثمارمل العلميمة القيممة 
املاتعة واملفيدة، والذي وسم العهد الذي عاش فيمه بفرائمدمل وفوائمدمل وأعالقمه النفيسمة، ومالفاتمه املتنوعمة يف 

ولعل جهود الباحثد تتضافر لليبشف عن جوانب اإلشعاع العلمي والفيبري . ة النبوية املختلفةفنون السري 
هذا المذي تنتفمع بمه األممة، وتسمتفيد ممن لثمارمل النافعمة . واملنهجي لدع هذمل املعلمة املغربية الفريدة املغمورة

 .ودررمل الغالية، وتلخر بتواليفه امليبتبة اإلسالمية



 م11/00/2021.بتاريخ  01.العدد  02جملة أحباث يف العلوم الرتبوية واإلنسانية واآلداب والّلغات، اجمللد 

ISSN: 2708-4663 DNNLD :2020-3/1128 

328 

 

**** 
 :راجعثبت المصادر والم

: ت)، البمممن دحيمممة اليبلمممل السمممبيت مـــن المعجـــزات اآليـــات البينـــات فـــي ذكـــر مـــا فـــي أعضـــاء رســـول اهلل  .6
 .م7000-هم6570: 6بال علون، ميبتبة العمرين العلمية، الشارقة، ط: ، حتقي (هم166

القمماهرة، رفعممت فمموزي عبممد املطلممب، ميبتبممة اأممابجي، : ، البممن دحيممة السممبيت، تممحاالبتهــاج فــي أحاديــث المعــراج .7
 .م6221-هم6566: 6ط
، أنس وجا ، الرابطة ابمدية للعلمماع، مركمل الدراسمات أبو الخطاب ابن دحية الكلبي السبتي الحافظ الرحال .6

 . م7060-هم6566: 6، ط(6)واألحباع وإحياع الرتاع، سلسلة مشاهري علماع الغرب اإلسالمي 
دمممد الراونممدي، منشممورات وزارة األوقمماف : راسممة وحتقيمم ، دحياتــه وآثــاره وتحقيــت أجوبتــه: أبــو الفــتي اليعمــري .5

 .م6220-هم6560: 6املغربية، ط–والشاون اإلسالمية 
، دار العلمممم (همممم6621: ت)، خمممري الممدين بمممن دممممود بممن دممممد بممن علمممي بمممن فممارس اللركلمممي الدمشممقي األعــالم .4

 .م7007مايو : 64للماليد، ط
-، ميبتبة املثمىن، بغمداد(هم207ت)دمد بن عبد الرحن السخاوي  ، أبو اأرياإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ .1

 .م6216العراق، 
، أبو عبد ال عالع الدين مغلطاي بن قليج بن عبد ال البيبجري إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال .6

راهيم، الفاروق أبو دمد أسامة بن إب -أبو عبد الرحن عادل بن دمد :  ، تح(هم617: ت)املصري احليبري احلنفي 
 .م7006-  هم6577: 6احلديثة للطباعة والنشر، ط

، أبمو العبمماس تقمي الممدين أحمد بممن علمي بممن إمتـاع األسـماع بمــا للنبـي مــن األحـوال واألمــوال والحفـدة والمتــاع .8
: 6ت، طدممد عبمد احلميمد النميسمي، دار اليبتمب العلميمة، بمريو : ، تمح(همم854: ت)عبد القادر احلسيين العبيدي املقريملي 

 .م6222-هم6570
علممي : ، تمح(هممم665: ت)، أبممو الفمداع إمساعيممل بمن عممر بممن كثمري القرشممي البصمري ُث الدمشمقي البدايـة والنهايـة .2

 .م6288-هم6508: 6شريي، دار إحياع الرتاع العريب، ط
ملقدسمي ، أبمو القاسمم شمهاب المدين عبمد المرحن بمن إمساعيمل بمن إبمراهيم االباعث علـى إنكـار البـدع والحـواد  .60

 .م6268 -ه6628: 6القاهرة، ط –عثمان أحد عنرب، دار اهلدع : ، تح(هم114: ت)الدمشقي املعروف بأيب شامة 
، دار اليبتمب (همم658: ت)، أس الدين أبو عبد ال دمد بن أحد بن عثمان بن َقاْصماز المذهل تذكرة الحفاظ .66

 .م6228-هم6562: 6لبنان، ط-العلمية بريوت
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شمهاب المدين أبمو دممد عبمد المرحن  لقرنين السادس والسابع المعـرو  بالـذيع علـى الرونـتين،تراجم رجال ا .67
دمممد زاهممد بممن احلسممن اليبمموثري، : ، بعنايممة وتصممحيح(هممم114: ت)بممن إمساعيممل املعممروف بممأيب شممامة املقدسممي الدمشممقي 

 .م6265: 7علت العطار احلسيين، دار اجليل، بريوت، ط: راجعه
بشممممار عمممموباد معممممروف، دار الغممممرب : ، أممممس الممممدين الممممذهل، تمممحفيــــات المشــــاهير َواألعـــالمتـــاريخ اإلســــالم َووَ  .66

 .م7006: 6اإلسالمي، ط
: ، تمح(همم166: ت)، املبارب بن أحد بن املبارب بن موهوب اللخمي اإِلربلي، املعروف بابن املستويف تاريخ إربع .65

 .م6280يد للنشر، العراق، سامي بن سيد مخاس الصقار، وزارة الثقافة واإلعالم، دار الرش
، أبو الفضل أحد بن علي بمن حجمر العسمقالين الشمافعي التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .64
 .م6282هم6562: 6، دار اليبتب العلمية، ط(هم847: ت)

ال  ، أبمو بيبممر أمس المدين دممد بمن عبممدتونـيي المشـتبه فـي نـبط أسـماء الــرواة وأنسـابهم وألقـابهم وكنـاهم .61
دممممد نعممميم : تمممح( همممم857: ت)بمممن دممممد ابمممن أحمممد بمممن  اهمممد القيسمممي الدمشمممقي الشمممافعي، الشمممهري بمممابن ناصمممر المممدين 

 . م6226: 6بريوت، ط –العرقسوسي، ماسسة الرسالة 
، أبمو دممد ديمي المدين عبمد القمادر بمن دممد بمن نصمر ال القرشمي احلنفمي الجواهر المضية في طبقات الحنفية .66
 .كراتشي  –مري دمد كتب خانه : ، الناشر(مه664: ت)

 .م7001-هم6576القاهرة،  -، الذهل، دار احلديثسير أعالم النبالء .68
ــابعة ببجايَـة .62 ، أحمد بممن أحمد بمن عبممد ال بمن دممد، أبممو عنـوان الدررايـة فــيمن ُعـر  مـن العلمــاء فـي المائـة السي

 .م6262: 7عادل نويهض، منشورات دار ا فاق اجلديدة، بريوت، ط: ، حققه وعل  عليه(هم665: ت) العباس الِغرْبِيين
، رقممم كتبممه وأبوابممه 6662، ابممن حجممر العسممقالين، دار املعرفممة، بممريوت، طفــتي البــاري شــر  صــحيي البخــاري .70

عبممد : أطيممب، عليممه تعليقمماتدممب الممدين ا: دمممد فممااد عبممد البمماقي، قممام بإخراجممه وصممححه وأشممرف علممى طبعممه: وأحاديثممه
 .العليل بن عبد ال بن باز

: ت)، كممممال المممدين أبمممو الربكممات املبمممارب بمممن الشمممعار املوصممملي قالئــد الجمـــان فـــي فرائـــد شـــعراء آخــر الزمـــان .76
 .م7004-ه6571: 6كامل سلمان اجلبوري، دار اليبتب العلمية، بريوت، ط: ، حتقي (هم145
ومعـه كتـاب صـلة الصـلة ألبـي جعفـر أحمـد بـن إبـراهيم الغرنـاطي  (هــ575: ت)كتاب الصلة البن بشكوال  .77
 .م7008-هم6572: 6شريف أبو العال العدوي، ميبتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط: حتقي ، (هـ725: ت)

، مصممطفى بممن عبممد ال كاتممب جلممل القسممطنطيين املشممهور باسممم كشــف الونــون عــن أســامي الكتــب والفنــون .76
 .م6256بغداد،  –، ميبتبة املثىن (هم6016: ت)ليفة حاجي خليفة أو احلا  خ

 .م7007: 6عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية، ط: ، ابن حجر العسقالين، تحلسان الميزان .75
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: ت)الفارسممي  ، أبمو دممد احلسممن بمن عبمد المرحن بممن خمالد الرامهرممليالمحـد  الفاصـع بـين الــراوي والـواعي .74
 .هم6505: 6بريوت، ط –دمد عجا  اأطيب، دار الفيبر : ، تح(هم610
إبممراهيم األبيمماري وحامممد عبممد ا يممد وأحممد أحممد بممدوي، : ، البممن دحيممة، تممحالمطــرب مــن أشــعار أهــع المغــرب .71
 .م6244-هم6665املطبعة األمريية، : طبع-دار العلم للجميع، بريوت: طه حسد، الناشر: راجعة
أبممو اأطمماب عمممر بممن ألقــم الحجــر إذ كــذب وفجــر وأســقط عدالــة مــن قــال مــن الصــحابة مالــه، أهجــر؟ مــن  .76

أحممد حممدادي، كتمماب : عبممد العليممل فممارح، مراجعممة وتقممدمي: ، دراسممة وحتقيمم (هممم166: ت)حسممن بممن دحيممة اليبلممل السممبيت 
 .املغرب-م، مطبعة فضالة، ابمدية7007/ه6576، 65دعوة احل ، العدد 

، شممهاب الممدين أحممد بممن ب مــن نصــن األنــدلي الرطيــب وذكــر و يرهــا لســان الــدين بــن الخطيــبنفــي الطيــ .78
 .م6226: 6بريوت، ط -إحسان عباس، دار صادر: ، تح(هم6056: ت)دمد املقري التلمساين 

: ت)، أبمو عبمد ال بمدر المدين دممد بمن عبمد ال بمن هبمادر اللركشمي الشمافعي النكت على مقدمـة ابـن الصـال  .72
 .م6228 -هم 6562: 6الرياض، ط –زين العابدين بن دمد بال فريج، أضواع السلف : ، تح(هم625
، علم  عليممه ووضممع (هممم615: ت)، صممالح المدين خليممل بممن أيبمك الصممفدي نكـث الهميــان فــي نكـت العميــان .60

 .م7006-هم6578: 6لبنان، ط –مصطفى عبد القادر عطا، دار اليبتب العلمية، بريوت : حواشيه
عبممد ال عبممد القممادر الشممي  دمممد نممور الفممادين، : ابممن دحيممة، حتقيمم  ،لســول فــي خصــائص الرســول نهايــة ا .66

دمممد ديممي الممدين األصممفر، مطبوعممات إدارة الشمماون اإلسممالمية، بمموزارة األوقمماف والشمماون اإلسممالمية بدولممة قطممر، : راجعممه
 .مم6224-ه6561: 6ط
: ت)مساعيمل بمن دممد أممد بمن ممري سمليم البابماين البغمدادي ، إهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصـنفين .67

 .لبنان-، دار إحياع الرتاع العريب بريوت6246، طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول (هم6622
ابمن خليبمان  ، أبو العباس أس المدين أحمد بمن دممد بمن إبمراهيم بمن أيب بيبمروفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .66

 .م6200بريوت، ط-إحسان عباس، دار صادر: ، تح(هم186ت)الربميبي اإلربلي 
أحممد األرنمماؤوط : ، تممح(هممم615: ت)، صممالح الممدين خليممل بممن أيبممك بممن عبممد ال الصممفدي الــوافي بالوفيــات .65

 .م7000 -هم6570بريوت،  –وتركي مصطفى، دار إحياع الرتاع 
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 :الهوامش**
                                                           

 .6/540وفيات األعيان وأنباع أبناع اللمان، ابن خليبان،  (1)
تاري  اإلسالم َوَوفيات املشاهري وَاألعالم، . 552-6/558وفيات األعيان، . 5/656تذكرة احلفاا، الذهل،  (2)

 .77/768الوايف بالوفيات، الصفدي، . 65/666الذهل، 
 .6/540وفيات األعيان،  (3)
وصفحات متفرقة من  . وما بعدها 64أبو اأطاب ابن دحية اليبلل السبيت احلاف  الرحال، أنس وجا ، ص: ين ر (4)

 .املطرب من أشعار أهل املغرب، البن دحية: كتاب
 .6/758الصلة ومعه صلة الصلة، . 5/656تذكرة احلفاا، . 61/768سري أعالم النبالع، الذهل،  (5)
 .6/552وفيات األعيان،  (6)
 .61/768سري أعالم النبالع،  (7)
 .61/780سري أعالم النبالع،  (8)
 .6/552ان، وفيات األعي (9)
 . 61/780سري أعالم النبالع،  (10)
 .61/780سري أعالم النبالع،  (11)
 .616الذيل على الروضتد، ص (12)
 .7/756دمد الراوندي، : حياته ولثارمل وحتقي  أجوبته، دراسة وحتقي : أبو الفتح اليعمري (13)
 .6/552وفيات األعيان،  (14)
 .5/656تذكرة احلفاا،  (15)
 .1/80لسان امليلان، ابن حجر العسقالين،  (16)
 .1/80لسان امليلان،  (17)
 .7/605نفح الطيب،  (18)
ابعة ببجايَة، الِغرْبِيين، ص (19)  .760عنوان الدبراية فيمن ع رف من العلماع يف املائة السَّ
 .16-17عجلات، صمن امل ا يات البينات يف ذكر ما يف أعضاع رسول ال : ين ر قسم الدراسة من كتاب (20)
 (.التنوير يف مولد السرا  املنري)نسبه إىل نفسه يف  (21)
 .66االبتها  بأحاديث املعرا ، ص (22)
 .405هناية السول يف خصائص الرسول، ص: ين ر (23)
 .21االبتها  يف أحاديث املعرا ، ص (24)
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 .614، ص"هناية السول"ذكرمل ابن دحية يف  (25)
 .ذكرمل ابن دحية يف كتابه العلم املشهور (26)
 .61/768سري أعالم النبالع، . 7/605نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، املقري،  (27)

أعالم النصر : )بعنوان. م6228نشرته دار الغرب اإلسالمي ببريوت، سنة , طبع هذا اليبتاب بتحقي  الدكتور دمد أدلون
 (.أَْهَلْي صفداملبد يف املفاضلة بد 

 .405هناية السول يف خصائص الرسول، ص: ين ر (28)
 .7/605نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، املقري،  (29)

عباس العلاوي، ضمن منشورات وزارة املعارف العراقية، جلنة الرتبة والتأليف والنشر بغداد، : واليبتاب مطبوع بتحقي 
 .م6251-هم6614مطبعة املعارف ببغداد، 

 .405هناية السول يف خصائص الرسول، ص: ين ر (30)
 (.احلسام اهلندي)باسم ( 7/67: توضيح املشتبه)وأوردمل اإلمام ابن ناصر الدين يف . 6/681هدية العارفد،  (31)

يف هذا اليبتاب الذي كان نتيجة منا رة بد ابن دحية وزيد بن احلسد اليبندي الذي أنيبر نسب ابن دحية إىل الصحايب 
 . ليل دحية رضي ال عنه، فصنف هذا اليبتاب وبدَّ فيه صحة نسبه إىل الصحايب املذكوراجل
 .7/605نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، املقري،  (32)
 .405هناية السول يف خصائص الرسول، ص: ين ر (33)
 .47الباعث على إنيبار البدع واحلوادع، أبو شامة، ص (34)
 ".العلم املشهور"ه ذكرمل ابن دحية يف كتاب (35)
 .املصدر نفسه (36)
 .4/625قالئد اجلمان،  (37)
 .67نسبه إىل نفسه يف النرباس يف تاري  خلفاع بين العباس، ص (38)
 ".وهج اجلمر"نسبه إىل نفسه يف  (39)
 (.767ص" )قد رأيت له تصنيفا يف رجال احلديث ال بأس به: "فقال( عنوان الدراية)نسبه له الغربيين يف  (40)
 .6/681هدية العارفد،  (41)
 .4/625علامل إليه ابن الشعار يف قالئد اجلمان،  (42)
 (.التنوير يف مولد السرا  املنري)نسبه إىل نفسه يف  (43)
 .405هناية السول يف خصائص الرسول، ص. 7/605نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، املقري،  (44)
 .60، ص(ي  ملن ذم التاري اإلعالن بالتوب)ذكرمل السخاوي يف كتابه  (45)
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 . 7/650نفح الطيب، : ، ين ر"شرح أمساع النل : "وأوردمل املقري باسم
 .وتوجد نسخة من املستوىف مبتورة ا خر يف امليبتبة الناصرية يف ليبنو باهلند

 .1/448فتح الباري، : ، ين ر"األمساع النبوية: "وأوردمل اإلمام ابن حجر باسم
 .7/605نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، املقري،  (46)
 .4/625علامل إليه ابن الشعار يف قالئد اجلمان،  (47)
 .7/605نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، املقري،  (48)
ل إكما. 7/668من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، املقريلي،  إمتاع األمساع مبا للنل : هيبذا ورد امسه يف (49)

اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، ابن نصر ال القرشي احلنفي، . 60/706 ذيب اليبمال يف أمساع الرجال، مغلطاي، 
6/68. 

 . 7/650نفح الطيب، : ، ين ر"شرح أمساع النل : "وأوردمل املقري باسم
 .وتوجد نسخة من املستوىف مبتورة ا خر يف امليبتبة الناصرية يف ليبنو باهلند

 .1/448فتح الباري، : ، ين ر"األمساع النبوية: "وأوردمل اإلمام ابن حجر باسم
 .405هناية السول يف خصائص الرسول، ص: ين ر (50)
، ونشرته وزارة -رحه ال–الدكتور أحد حدادي : الدكتور عبد العليل فارح، بتقدمي ومراجعة: حق  هذا اليبتاب (51)

 .م7006سنة املغرب -األوقاف والشاون اإلسالمية
إنين ال أدري كيف أصنف هذا اليبتاب يف جنس معد، أهو  : "عن هذا اليبتاب -رحه ال-قال الدكتور أحد حدادي 

كتاب يف سرية النل صلى ال عليه وسلم وأائله، أم هو كتاب يف غريب احلديث الشريف، أم هو كتاب يف غريب اللغة 
الرد على أولئك الذين يف قلوهبم شيع من الشك والريب، وليبن لسنا يف واألدب، أم هو كتاب يف علم اليبالم حبيبم 

حاجة إىل هذا اجلواب، ألن اليبتاب يشتمل على كل ذلك بالرغم من قلة عدد صفحاته وليس العربة بيبثرة األوراق وليبن 
 .60، ص"من ألقم احلجر"ان ر تقدصه ليبتاب " العربة مبا أفاد ابن دحية وأحتف

 .46ب النرباس يف تاري  خلفاع بين العباس، صذكرمل يف كتا (52)
 .5/126كشف ال نون، . 707الرسالة املستطرفة، ص. 4/55األعالم لللركلي،  (53)

واليبتاب حققه الدكتور عبد ال عبد القادر الفادين يف رسالته للدكتورامل، ونشرته وزارة األوقاف والشاون اإلسالمية بدولة 
 .قطر

 ..6/681هدية العارفد،  (54)
توضيح املشتبه يف ضبط أمساع الرواة وأنساهبم وألقاهبم "نسبه له اإلمام ابن ناصر الدين يف مواضع متفرقة من كتابه  (55)

 ".وكناهم
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 (.التنوير يف مولد السرا  املنري)نسبه إىل نفسه يف  (56)
 .5/726، (لسان امليلان)نسبه له ابن حجر العسقالين يف  (57)
الدكتور طه حسد، : هيم األبياري والدكتور حامد عبد ا يد والدكتور أحد أحد بدوي، وراجعهحققه األستاذ إبرا (58)

 .ونشرته دار العلم للماليد بلبنان
 .405هناية السول يف خصائص الرسول، ص: ين ر (59)
 .7/22نفح الطيب، . 760عنوان الدراية، ص (60)
 (.نريالتنوير يف مولد السرا  امل)نسبه إىل نفسه يف  (61)
 .املصدر نفسه (62)
 .405هناية السول يف خصائص الرسول، ص: ين ر (63)
كما علامل إليه ابن . 5/702التلخيص احلبري يف  ريج أحاديث الرافعي اليببري، : ذكرمل ابن حجر العسقالين يف كتابه (64)

 .4/625الشعار يف قالئد اجلمان، 
 (.التنوير يف مولد السرا  املنري)نسبه إىل نفسه يف  (65)
 .21، ص"نيبث اهلميان يف نيبت العميان"نسبه له الصفدي يف  (66)
 .6/740، "النيبت على مقدمة ابن الصالح"نسبه له اإلمام ابن هبادر اللركشي يف  (67)
 (.التنوير يف مولد السرا  املنري)نسبه إىل نفسه يف  (68)
 .م6221/هم6566: 6حققه الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب، ونشرته ميبتبة اأابجي بالقاهرة، ط (69)
 .4، ص(قسم التحقي )االبتها  يف أحاديث املعرا ،  (70)
وقد أفردنا كتابا حيتوي على  لدين جلميع ما : "حيث قال" هناية السول"وقد أشار اإلمام ابن دحية إىل كتابه هذا يف  (71)

 .682م، ص"هناية السول يف خصائص الرسول " ،"به أعضاعمل خص ال
 م7000/هم6570: 6حق  هذا اليبتاب الدكتور بال علون، ونشرته ميبتبة العمرين العلمية باإلمارات العربية املتحدة، ط

 .700-622ا يات البينات، ص (72)
 .66-65، صهناية السول يف خصائص الرسول  (73)
 .787: ، ورقم خاص726: توجد منه نسخة خمطوطة بامليبتبة األحدية حبلب برقم عام (74)
كشف ال نون عن أسامي اليبتب والفنون، حاجي . 7/714تاري  إربل، ابن املستويف، . 6/552وفيات األعيان،  (75)

 .6/407خليفة، 
 .66/612البداية والنهاية، ابن كثري،  (76)
 .1/448فتح الباري،  (77)
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 .45ن ألقم احلجر، مقدمة ابق ، صم (78)
 .66-18من ألقم احلجر، ص (79)
 .كذا مسامل يف العلم املشهور  (80)


