
  

  

  

  لــاملدخ

  إىل علم الشمائل النبوية

  

  

  الدكتورالدكتور  داددادإعإع  

  م الرداديم الرداديــالد بن قاسالد بن قاســخخ
  األستاذ املساعد بقسم فقه السنة ومصادرها األستاذ املساعد بقسم فقه السنة ومصادرها 

  يف كلية احلديث باجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية يف كلية احلديث باجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية 
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 .المدخل إلى علم الشمائل النبوية

  خالد بن قاسم الردادي

 - يـــــة احلـــــديث، اجلامعـــــة اإلســـــالمية يف املدينـــــة النبويـــــةقـــــسم فقـــــه الـــــسنة ومـــــصادرها ،كل

 السعودية

  gmail.com@kraddrdd٢:  اإللكتروني البريد

  امللخص

يهــــدف البحــــث إىل التعريــــف بعلــــم الــــشمائل النبويــــة، وبيــــان موضــــوعه : أهــــداف البحــــث

وأمهيتــــه ونــــشأة التــــدوين فيــــه واملــــصنفات فيــــه وبيــــان منهــــاج مؤلفيهــــا، والدراســــات حوهلــــا، 

ســــلك الباحــــث املــــنهج التحليلــــي : مــــنهج البحــــث .الفــــرق بينــــه وبــــني العلــــوم املقاربــــة لــــهو 

تعريـف علـم الـشمائل النبويـة، : خـرج بعـدة نتـائج، مـن أمههـا: أهم نتائج البحـث. الوصفي

مث التعريــف بنــشأة التــدوين فيــه، وبيــان أمهيتــه، مث بيــان الكتــب املــصنفة فيــه فكــان التعريــف 

النـــيب لإلمـــام الرتمـــذي مـــن حيـــث امســـه وموضـــوعه ونـــسخه اخلطيـــة تفـــصيالً بكتـــاب مشائـــل 

وطبعاته، ومنهج مؤلفه، وعناية العلماء به والدراسات عنه، مث التعريـف بأشـهر وأهـم كتـب 

حباجــة ملزيــد مــن " الــشمائل النبويــة"أوصــي بــأن موضــوع  .الــشمائل وبيــان منــاهج مؤلفيهــا

فــة فيــه وتــوفري نــسخها اخلطيــة ومــن مث العنايــة الدراســات حولــه؛ وذلــك حبــصر الكتــب املؤل

حتقيقها ودراسـتها وطباعتهـا علـى هيئـة متقنـة، وكـذلك كتابـة األحبـاث يف منـاهج مـصنفات 

  .هذا العلم

الــــشمائل، الرتمــــذي، الــــدالئل، اخلــــصائص، ، طبعــــات الكتــــاب، : الكلمــــات المفتاحيــــة

  .جهود العلماء
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Introduction to The Science Of Prophetic Merits. 

 Khaled Bin Qassim Al-Radadi 

Department of Sunni Jurisprudence and Its Sources, Hadith 

College, Islamic University in the Prophet's City 

Email: kraddrdd٢@gmail.com 

Abstract 
The objectives of the research: the aim of the research is to 
introduce the science of prophetic smiles, to indicate its 
subject and importance and the origin of blogging in it and 
the works in it and the statement of the curriculum of its 
authors, studies around it, and the difference between it and 
the sciences approaching it. Research methodology: The 
researcher took the descriptive analytical approach. The 
most important results of the research: came out several 
results, the most important: the definition of the science of 
prophetic smiles, then the definition of the origin of 
blogging in it, and the statement of its importance, and then 
the statement of the books classified in it, the definition was 
detailed in the book of The Prophet's Shimal imam in terms 
of his name and subject and his written copies and his 
editions, and the approach of its author, and the attention of 
the scholars in it And studies about it, and then to introduce 
the most famous and important books of al-Shamal and the 
statement of the curricula of its authors.I recommend that 
the theme of "prophetic shamals" needs more attention and 
studies around it, by limiting the books written in it and 
providing them with written copies and then achieving 
them, studying and printing them in a perfect form, as well 
as writing research esthesis in the curricula of the works of 
this science. 
Keywords: shamals, sands, directories, characteristics, book 
copies, book editions, scientists' efforts. 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

�.احلمدهللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني �

  :أّما بعد

هتمــام البــالغ علــى امتــداد تــأريخ األمــم اإلنــسانّية، إن املتأمـل لــسري وتــاريخ العظمــاء يــرى اال

بــــذكر وتــــدوين ســــريهم وأخبــــارهم، واحلــــديث عــــن حيــــا�م وأوصــــافهم ومشــــائلهم، وترســــم 

  .أخالقهم وحماسنهم ومآثرهم حىت تناقلها الناس كابرا عن كابر

 املـصطفى -–وال مراء أّن أعظم عظماء اإلنسانّية وأفضلهم على اإلطالق، نبينا حممـد 

املختار، فبه أنقذ اهللا  البشريّة من الّضاللة والعمى إىل اهلداية والرشاد؛ فهو الّرمحـة املهـداة، 

  .والنعمة املسداة ومن ختم اهللا به الّرساالت الّسماويّة

وهلــذا فقــد اعتــىن العلمــاء منــذ فجــر اإلســالم كــابرا عــن كــابر؛ بــذكر كــل مــا يتعلــق بأوصــافه 

ســـبيل االســـتيعاب واالستقـــصاء،  فقـــاموا بتـــصنيف الكتـــب احلميــدة ومشائلـــه الـــشريفة علـــى 

واألجزاء وعقد جمالس العلم والتحديث عن هـذا، فعطـروا بيـوت اهللا وجمالـسهم ودور العلـم 

بـــذكر مشائلـــه املنيفـــة وشـــنفوا األمســـاع بـــذكر صـــفاته اخللقّيـــة واخللقّيـــة، ومستـــه وهديـــه، وأمـــره 

  .سنته وهديهتباع ولزوم و�يه؛ لتكون نرباساً ومنهجاً يف التأسي واال

 وترســم خطــاه، بيــد -–وال ريــب أنَّ دراســة الــشمائل النبويــة والعنايــة �ــا تزيــد يف حمبتــه 

أين مل أجــد مــن قــام بــالكالم عــن هــذا العلــم والتعريــف بــه وذكــر تــأريخ نــشأة التــدوين فيــه 

نـاثرة يف  وسرد املصنفات فيه مع بيـان منـاهج مؤلفيهـا يف كتـاب مفـرد وإمنـا هـو معلومـات مت

  .كتب السرية النبوية والشروح احلديثية خاصة املصنفة يف أحاديث الشمائل النبوية

ورغبـــة يف حتقيـــق الفائـــدة واإلســـهام يف خدمـــة العلـــم، قمـــت بتـــدوين هـــذه الدراســـة العلميـــة 

ـــه ونـــشأته ومظـــان وجـــوده  ـــان ماهيتـــه وأمهيت وذلـــك بكتابـــة حبـــث مفـــرد عـــن هـــذا العلـــم وبي
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��������������������������������: (اصـــة بـــه ومنـــاهج مؤلفيهـــا، ومسيتـــهوالتعريـــف بالكتـــب اخل

، وقــد جعلــت البحــث علــى فــصلني وخامتــة، وكانــت خطــة البحــث علــى النحــو )���������

  :التايل

������������  

������������������� �

  .تعريف علم الشمائل لغة واصطالحاً : املبحث األول

  .أمهية علم الشمائل: املبحث الثاين

  :تدوين علم الشمائل ومظانه، وفيه مطلبان: الثاملبحث الث

  .نشأة التأليف يف علم الشمائل: املطلب األول

  .مظان الشمائل: املطلب الثاين

�.الفرق بني كتب الشمائل واخلصائص والدالئل: املبحث الرابع  �

�������������� �

�������������������������������������������������� �

  :يف بكتاب الشمائل لإلمام الرتمذي، وفيه سبعة مطالبالتعر : املبحث األول

  .حتقيق اسم الكتاب ونسبته للمؤلف: املطلب األول

  .نسخ الكتاب اخلطية وأماكن وجودها: املطلب الثاين

  .ثناء العلماء عليه، واستفاد�م منه: املطلب الثالث

  .موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه: املطلب الرابع

  .ف بطبعات الكتابالتعري: املطلب اخلامس

  . جهود العلماء والباحثني يف خدمة الكتاب: املطلب السادس

  .تعريف موجز بأشهر كتب الشمائل األخرى: املبحث الثاين
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  . وفيها أهم النتائج والتوصيات������

  .فهرس املراجع واملصادر، فهرس املوضوعات ��������

هه، ولست أدعي الكمال وال مقاربته،  أسأل اهللا أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجوختاماً 

  .وحسيب أن بذلت جهدي يف إخراج هذا البحث، واهللا املوفق واملعني

  

� �
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������������������������������� �

������������������������������������������� �

، وهو فـرع مـن فـروع )مشائل(، وكلمة)علم(مركب وصفي؛ مكون من كلمة) علم الشمائل(

باعتبــــار : الــــسرية النبويــــة، وحــــىتَّ يتَّــــضح معنــــاه ال بــــدَّ مــــن تعريفــــه باعتبــــارين؛ األولعلــــوم 

  .باعتباره لقًبا على هذا الفن اخلاص: ، والثَّاين)مشائل(، وكلمة)علم(كلمة: مفرداته؛ وهي
  : تعريفه باعتبار مفرداته-أوالً 

 عرف��ھ - أَي - ِعلًم��ا َعلَِم��ھ َتق��ول. اْلَجْھ��ل نق��یض :اللغ��ة ف��ي العل��م 

ْنِزیل َوِفي اْلمعرَفة حق وآَخـِريَن ِمـْن ُدِوِهنـْم َال َتْعَلُمـوَهنُُم اهللاَُّ ﴿ : التَّ

 أَن: ُیعلم�ھُ  أَن َوأح�ب َخبره،: الرجل َوعلم]. ٦٠:األنفال[ ﴾َيْعَلُمُهمْ 

 ِبَخَب��ر علم��ت َم��ا: ُیَق��ال. ودرى ِب��ھِ  ش��عر: بال��شَّْيء َوعل��م. ُیخب��رهُ 

  .)١(أتقنھ: وتعلمھ اْألَمر لمَوع. َشعرت َما: أَي قدومك،

  . )٢("معرَفة اْلَمْعُلوم على َما ُهَو بِهِ : "عرف بتعاريف َكِثريَة، من أمجعها: َوِيف اِالْصِطَالح

 تعریف الشمائل لغة: 
ُهَمــا ِيف : ")٣(قـال ابــن فـارس َقاَســاِن ُمطـَّرَِداِن، ُكــلُّ َواِحـٍد ِمنـْ ُم َأْصـَالِن ُمنـْ  الــشُِّني َواْلِمـيُم َوالــالَّ

  .َمْعَناُه َوبَابِهِ 

                                                           

 ).٢/٦٢٤) (علم(مادة " املعجم الوسيط"، و)علم(مادة)١٢/٤١٨"(لسان العرب: "ينظر) ١(

" إرشــــاد الفحــــول"، و)١/٧٦"(العــــدة يف أصــــول الفقــــه"، و)٩٥/ص(للبــــاجي " احلــــدود: "ينظــــر) ٢(

)١/١٩.( 

 ).  مشل(مادة) ٢١٦-٣/٢١٥" (معجم مقاييس اللغة) "٣(
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َلُهـُم : ِمـْن َذلِـَك قـَـْوُهلُمْ . فَاْألَوَُّل يَـُدلُّ َعلَـى َدَورَاِن الـشَّْيِء بِالـشَّْيِء َوَأْخـِذِه إِيـَّاُه ِمـْن َجَوانِبِـهِ  مشَِ

َوَمجَــَع . بِــِه َويـُـْشَتَملُ َوِمْنــُه الــشَّْمَلُة، َوِهــَي ِكــَساٌء يـُــْؤتـََزُر . َوَهــَذا أَْمــٌر َشــاِملٌ . اْألَْمــُر، ِإَذا َعمَُّهــمْ 

ُهَما بِاْآلَخرِ    ...اللَُّه َمشَْلُه، ِإَذا َدَعا َلُه بَِتأَلُِّف أُُمورِِه، َوِإَذا تَأَلََّفِت اْشَتَمَل ُكلُّ َواِحٍد ِمنـْ

َماُل، َوِمْنـــُه اْليَـــُد الـــشِّ : ِمـــْن َذلِـــكَ . َواْألَْصـــُل الثَّـــاِين يـَــُدلُّ َعَلـــى اْجلَانِـــِب الَّـــِذي ُخيَـــاِلُف اْلَيِمـــنيَ 

َلــــِة  َهــــا ِمــــْن نَاِحَيــــِة ِقبـْ َلــــِة ِإَذا اْســــتَـَنَد اْلُمــــْسَتِنُد إِلَيـْ الــــرِّيُح الــــشَِّماُل ِألَنـََّهــــا تَــــْأِيت َعــــْن ِمشَــــاِل اْلِقبـْ

  ".اْلِعرَاقِ 

  :ِثيُّ ، وقاَل َعْبُد يـَُغوُث اْحلَارِ )٢(َمشاِئلُ : الطَّْبُع، واخلُُلُق، ج: والشِّمالُ : " )١(وقال الزبيدي

الَمَة نـَْفُعها 
َ
  قَليٌل َوَما َلْوِمي َأِخي ِمْن ِمشَالَِيا... َأَملْ تـَْعَلَما أَنَّ امل

َجيُـــوُز أَن َيُكـــوَن َواِحـــًدا، َأي مـــن طَْبِعـــي، َوأَن يكـــوَن َمجْعـــاً، ِمـــن بـــاِب ِهَجـــاٍن وِدَالٍص، أَو 

  :ِمْن َمشائِِلي، فَقَلَب، وقاَل آَخرُ : تـَْقِديرُهُ 

ُهْم ُهُم قـَْومِ  ُلوَها ِمْن ِمشاِيل ... ي َوقد أَْنَكْرُت ِمنـْ   َمشاِئَل بُدِّ

ِقيــَل لِْلَخِليَقــِة ِمشَــاٌل، َلَكْونِــِه ُمــْشَتِمالً علــى اِإلنْــساِن، اْشــِتماَل الــشِّماِل علــى : وقــاَل الرَّاِغــبُ 

: وِمـَن ا�ـازِ . َماِيل لـيَس ِمـْن َمشـائِِلي وِمشـايل، أَن أَْعَمـَل بِـشِ : الَبَدِن، وِمن َسـَجعاِت اَألسـاسِ 

َر الشُّْؤِم، َكما ِيف اَألساسِ  َر الشِّماِل، َأي طَيـْ   .َزَجْرُت َلُه طَيـْ

ـــٌر : َأي. وَمل َأْجَعــْل ُشـــُؤوَنَك بالــشِّمالِ : واَنْــَشَد ابْــن اَألْعــراِيبِّ  مل َأَضــْعها َمْوِضــَع الــشُُّؤِم، وطَيـْ

ـا أتـاُه عـِن :  غُـراُب ِمشَـالٍ ِمشَاٌل، ُكلُّ َطٍري يـَُتَشاَءُم بِـِه، وَجـَرى لَـهُ  َأي َمـا َيْكـرَُه، كـاَنَّ الطـَّائَِر ِإمنَّ

  :الشِّماِل، قاَل أَبُو ُذَؤْيبٍ 

                                                           

، ) ٢٦٤/ ص" ( املفردات يف غريب القرآن: "وينظر). مشل(مادة)٢٨٥-٢٩/٢٨٤" (تاج العروس) "١(

 ).١١/٣٦٤" (لسان العرب"، و)١/٥٢٢" (األساس"و

" مشائـل"أن ): "٢/١٢٣٦" (معجـم اللغـة املعاصـرة"، وعنـه )٢/١٦١" (دسـتور العلمـاء"جاء يف ) ٢(

هـــو مـــا ذكـــر أنَّ يف كتـــب اللغـــة ومعامجهـــا املعتـــربة، وإمنـــا " مشيلـــة: "ومل أعثـــر علـــى". مفردهـــا مشيلـــة

 .-بكسر الشني–مفردها ِمشال 



      
  

 

 
 
  

  ٤٥٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

  ".َهواَك الَِّذي تـَْهَوى ُيِصْبَك اْجِتناُ�ا... َزَجْرُت َهلا َطَري الشِّماِل فَِإْن َيُكْن 

  :ومما سبق يتبنيَّ لنا أنَّ داللة املادة لغة تنحصر فيما يأيت

  . الشمول واإلحاطة بالشيء-١

  . اجلانب واجلهة-٢

  . الطبع والسجية-٣

  . اخلُُلق-٤

األمـور الـيت تـشمل اإلنـسان مـن حيـث الطِّبـاُع واألخـالُق : وعليه فتكون الـشمائل لغـة هـي

  .وما عليه من سجايا

  

  : تعريفه باعتباره لقًبا على فن خاص-ثانًيا

 علــى --ديث الـّشمائل يف أخالقــه الـّشريفة قـد اســتعمل علمـاء احلــ : ")١(قـال النبهــاين

  ".أصلها، ويف أوصاف صورته الظّاهرة أيضاً على سبيل ا�از، فاعلم ذلك

  ":علم الشمائل"وميكن القول بأن 

 اخلِْلقيـــة واخلُُلِقيـــة، وأحوالـــه الـــشريفة يف تعبـــده، --هـــو علـــم يبحـــث يف أوصـــاف النـــيب 

  .أصحابه والناس أمجعنيوزهده، وسريته يف نفسه، ويف أهله، ويف 

� �

                                                           

 ). ٤٠/ص" (وسائل الوصول) "١(



      
  

 

 
 
  

  ٤٥١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

�������������������������������� �

 وأحوالــه الــشريفة، وال ريــب --ســبق معنــا أن علــم الــشمائل يبحــث يف أوصــاف النــيب 

قــد بلغــت الغايــة يف الفــضل واحلــسن والكمــال،  --أن أخــالق وخــصال ومشائــل النــيب 

، وطلعتـه النـرية النقيـة، وصـفاته  قد خصه بأمجل الصفات يف هيئتـه البهيـة-عزَّ وجلَّ -فاهللا 

َلَقـْد  ﴿ : الرفيعة الزكية، ومشائلـه الّرضـّية، وجعلـه أسـوة وقـدوة للخلـق أمجعـني، قـال اهللا تعـاىل

َكـاَن َلُكـْم ِفــي َرُسـوِل اللَّــِه ُأْسـَوٌة َحـَسَنٌة ِلَمــْن َكـاَن يـَْرُجــو اللَّـَه َواْليَــْوَم اْآلَِخــَر َوذََكـَر اللَّــَه  

  . ]٢١:حزاباأل[  ﴾ َكِثيًرا

 يف أقوالــه --هــذه اآليــة الكرميــة أصــل كبــري يف التأســي برســول اهللا : ")١(قــال ابــن كثــري

 يـوم األحـزاب، يف صـربه ومـصابرته --وأفعاله وأحواله؛ وهلذا أمر الناس بالتأسـي بـالنيب 

 ، صــلوات اهللا وســالمه عليــه دائمــاً -عــزَّ وجــلَّ -ومرابطتــه وجماهدتــه وانتظــاره الفــرج مــن ربــه 

  ".إىل يوم الدين

وهلـــذا كـــان متعّينـــاً العنايـــة مبعرفـــة مشائلـــه وأوصـــافه الـــشريفة، ومـــن هنـــا جيـــدر بنـــا أن نـــذكر 

ونتلمس الفوائد العظيمة من دراسة الشمائل، ومن خالهلا يتبني لنا أمهيتهـا وضـرورة العنايـة 

  :�ا، وهي كما يأيت

ـــة -١ ترغـــب وحتـــث علـــى ا  أ�ـــ-كمـــا ســـبق– مـــن أعظـــم فوائـــد دراســـة الـــشمائل احملمدي

، ولـــزوم ســــنته، وترســــم خطـــاه، واتباعــــه، فهـــي مبيِّنــــة ألحوالــــه --االقتـــداء برســــول اهللا 

وأخالقه مع أهله ومع صحبه ومع عدوه، وتشرح هديه وأخالقـه وأوصـافه ومقامـه وخـصاله 

  الشريفة، ولن يتحقق االهتداء والتأسي به إال مبعرفة أوصافه ومشائله وأحواله الشريفة

 معرفـــــة مشائلـــــه وخـــــصاله -– ريـــــب أن مـــــن مقتـــــضى شـــــهادة أن حممـــــداً رســـــول اهللا وال

  .--وأحواله الشريفة، فهي باعث على التأسي واالقتداء به واتباع منهجه ولزوم سنته 

، وحُبه من الدين، وحبه من اإلميان، وقـد -– ومن فوائدها أ�ا تُزيد من حمبة النيب -٢

ـــــآؤُُكْم َوِإْخـــــَوانُُكْم َوَأْزَواُجُكـــــْم قُـــــْل ﴿ : -جـــــل وعـــــال–قـــــال  اهللا  َن ِإن َكـــــاَن آبَـــــاؤُُكْم َوأَبـْ

ــِشيَرُتُكْم َوَأْمــَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَهــا َوِتَجــارٌَة َتْخــَشْوَن َكــَساَدَها َوَمــَساِكُن تـَْرَضــْونـََها َأَحــبَّ  َوَع
                                                           

 ). ٦/٣٩١" (تفسريه) "١(



      
  

 

 
 
  

  ٤٥٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

 َحتَّى يَْأِتَي الّلُه بِـَأْمرِِه َواللّـُه الَ يـَْهـِدي ِإلَْيُكم مَِّن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه فـَتَـَربَُّصواْ 

ـــْوَم اْلَفاِســـِقيَن  الَ يـُـــْؤِمُن َأَحـــدُُكْم َحـــىتَّ « : -–، وقـــد قـــال خـــري الربيـــة ]٢٤:التوبـــة[﴾ اْلَق

  . )١(»َأُكوَن َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأْمجَِعَني 

بيــه فعليــك مبعرفــة أوصــافه ومشائلــه، وإذا أردت أن تعــرف قــدره فــإذا أردَت أن تكــون مــن حم

  .فعليك بدراستها والعناية �ا، فهي تلهب مشاعرك حنوه، وتوثق قلبك به

 فاخلـــصال املكتـــسبة مـــن األخـــالق احلميـــدة، -- ومنهـــا التخلـــق بـــأخالق الرســـول -٣

 كماهلـا، واالعتـدال  على االنتهـاء يف--واآلداب الشريفة، مجيعها قد كانت خلق نبّينا 

 .إىل غايتها

ـــالَ --وأخالقـــه  ـــِن َعـــاِمٍر، َق ـــِن ِهـــَشاِم ْب ـــُت :  مـــصدرها القـــرآن الكـــرمي، فَعـــْن َســـْعِد ْب أَتـَْي

َكـــاَن ُخُلُقـــُه : " ، قَالَـــتْ --يَـــا أُمَّ اْلُمـــْؤِمِنَني، َأْخِربِيـــِين ِخبُلُــِق َرُســـوِل اِهللا : َعائِــَشَة، فـَُقْلـــتُ 

: القلـــم[ ﴾ َوِإنـَّـَك َلَعلَـــى ُخلُــٍق َعِظــيمٍ ﴿ : -عــزَّ وجــلَّ -رَأُ اْلُقــْرآَن، قـَـــْوَل اهللا اْلُقــْرآَن، أََمــا تـَْقــ

٢("]٤( .  

ـَـا بُِعثْــُت ِألَُمتِّــَم َصــاِلَح « : --قــال رســول اهللا :  قــال-رضــي اهللا عنــه–وعــن أيب هريــرة  ِإمنَّ

  . )٣(»اْألَْخَالقِ 

هم هـذا النـيب الكــرمي والرسـول العظــيم  ومنهـا معرفـة نعمــة اهللا علـى عبـاده بــأن أرسـل فــي-٤

-- ،صـــاحب الـــشمائل املنيفـــة واألوصـــاف الـــشريفة، فهـــو نعمـــة مهـــداة وِمنَّـــة ُمـــْسَداة ،

أنقـذنا اهللا بــه مــن ظلمــات اجلهــل والــّضالل إىل أنــوار الــسنة واهلــدى، ومــن الــّشقاوة األبديـّـة 

 يقــدر علــى املكافــأة عليهــا إىل الــّسعادة الــّسرمديّة، وهــذه نعمــة كــربى ال يقابلهــا شــيء، وال

  .إّال اهللا تعاىل

                                                           

 ).  ٤٤(، ومسلم، رقم)١٥(أخرجه البخاري، رقم) ١(

 ). ٧٤٦(�ذا اللفظ، وأخرجه مسلم بلفظ مقارب، رقم ) ٢٤٦٠١(أخرجه أمحد رقم) ٢(

  -٢٤٧٠(، والبـــزار رقـــم)٢٧٣(رقـــم" دب املفـــرداأل"، و البخـــاري يف )٨٩٥٢(أخرجـــه أمحـــد رقـــم) ٣(

شـرح مـشكل "، والطحـاوي يف )١٣(رقـم" مكارم األخـالق"،  وابن أيب الدنيا يف )كشف األستار

". ورجالـــه رجـــال الـــصحيح): " ٨/٣٤٣" (جممـــع الزوائـــد"قـــال اهليثمـــي يف ). ٤٤٣٢(رقـــم" اآلثـــار

 ).٤٥(رقم" السلسلة الصحيحة"وصحَّحه األلباين يف 



      
  

 

 
 
  

  ٤٥٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

جــزاه اهللا عنـــا أفـــضل مــا جـــزى مرســـالً عـــن مــن أُرســـل إليـــه؛ فإنـــه أنقــذنا بـــه مـــن اهللكـــة، ف"

وجعلنــا يف خــري أمـــة أخرجــت للنـــاس، دائنــني بدينــه الـــذي ارتــضى، واصـــطفى بــه مالئكتـــه 

نــا �ــا حظــاً يف ديــن فلــم ُمتــس بنــا نعمــة ظهــرت وال َبطََنــت، نل. ومــن أنعــم عليــه مــن خلقــه

إال وحممــد صــلى اهللا عليــه ســببها، : ودنيــا أو ُدِفــَع �ــا عنــا مكــروه فيهمــا، ويف واحــد منهمــا

القائُد إىل خريها، واهلادي إىل رشدها، الذائُد عن اهللكـة ومـوارد الـسَّوء يف خـالف الرشـد، 

  .)١("نذار فيها املنبُِّه لألسباب اليت تورد اهللكة، القائُم بالنصيحة يف اإلرشاد واإل

 تعـد نرباسـاً ومنهاجـاً لكـل -- أن مشائله الشريفة وأوصـافه احلميـدة وسـريته العطـرة -٥

ـــدنيا واآلخـــرة، وينـــشأ ويـــرىب  ـــة الكرميـــة يف ال مـــن رام االســـتقامة واخلـــري والرفعـــة واحليـــاة الطيب

  .عليها األبناء، وتسمو وترقى �ا األجيال

ـــة الـــيت جينيهـــا مـــن يكرمـــه اهللا تعـــاىل وكـــم فيهـــا مـــن الفوائـــد العظيمـــة والثمـــ ار اليانعـــة اجلليل

، فمـــــن أراد أحــــسن األخـــــالق وأكمــــل اآلداب وأشـــــرفها --لدارســــة مشائلـــــه وأوصــــافه 

  .--وأطيبها فلن جيدها إال يف خلقه وهديه وأدبه 

  

                                                           

 ). ١٣/ص" (الرسالة" يف مقدمة كتابه -رمحه اهللا–الم اإلمام الشافعي من ك) ١(



      
  

 

 
 
  

  ٤٥٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 
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مل تكـن نــشأة هــذا العلـم وتطــوره مبعــزل عــن تطـور كتابــة احلــديث وتدوينـه منــذ عهــد رســول 

 إىل أن اســتوت الكتابــة علــى ســوقها وبلغــت أشــدَّها فيمــا بعــد، ومعلــوم أنَّ مــا  --اهللا 

مل يكــــن . " وأتبــــاعهم-رضــــي اهللا عــــنهم-  وأصــــحابه --كتــــب يف عهــــد رســــول اهللا 

ا، وإمنا كان يكتب للحفظ واملراجعة فقط، مثَّ إنـه يف زمـن تـابعي التَّـابعني تصنيًفا مرتـًَّبا مبوبً 

، وبعــضهم مجــع كــالم --صــنفت التَّــصانيف، ومجــع طائفــة مــن أهــل العلــم كــالم النــيب 

  .)١(.."الصحابة

مل يكــن العلــم مــدونًا أصــنافًا وال مؤلًفــا  : " بقولــه)٢(وهــو الــذي أشــار إليــه اخلطيــب البغــدادي

بًــا يف زمــن املتقــدمني مــن الــصحابة والتــابعني وامنــا فعــل ذلــك مــن بعــدهم مث حــذا كتًبــا وأبوا

  ".املتأخرون فيه حذوهم

وهــذا يــدل علــى أنَّ التَّــصنيف يف أواخــر عهــد التَّــابعني، ويف عهــد أتبــاع التَّــابعني حنــا منحــى 

 ويف بـًة، مبوَّبـًة مرتَّ --جديًدا، وسلك مسلًكا فريًدا؛ إذ مجعـت فيـه أحاديـث رسـول اهللا 

القــرنني األول والثــاين اهلجــريني ظهــر التــصنيف مبــا عــرف باملغــازي الــيت كانــت تُعــىن مبغــازي 

، مث ظهــــر )٣(--، إىل أن توســــعت املــــصنفات لتــــشمل مجيــــع حيــــاة النــــيب --النــــيب 

 وأخالقـــه وصـــفاته اخلَْلقيـــة، ولعـــلَّ مـــن أوائـــل مـــن أفردهـــا --التـــصنيف يف مشائـــل النـــيب 

  : بالتصنيف

                                                           

 ).  ١/٣٤٤(البن رجب " شرح علل الرتمذي: "ينظر) ١(

 ).  ٢٨١/ ٢" (اجلامع ألخالق الراوي) "٢(

 ). ١٢٢-٨٣/ص" (مصادر السرية النبوية ومقدمة يف تدوين السرية: "ينظر) ٣(



      
  

 

 
 
  

  ٤٥٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

  .)١("--صفة النيب "يف كتابه ) هـ٢٠٠ت(و البخرتي وهب بن وهب األسدي أب* 

  . )٢("صفة النيب"يف كتابه ) هـ٢٢٤ت(مث أبو احلسن علي بن حممد املدائين * 

  .)٣("أخالق النيب"يف كتابه ) هـ٢٤٩ت(مث حممد بن عبداهللا الورَّاق * 

  . )٤("--ق النيب صفة أخال"يف كتابه ) هـ٢٧٠ت(مث داود بن علي األصبهاين * 

ـــــن ســـــورة الرتمـــــذي *  ـــــسى حممـــــد ب ـــــو عي ـــــه املـــــشهور ) هــــــ٢٧٩ت(مث احلـــــافظ أب " يف كتاب

  .-إن شاء اهللا–وسيأيت احلديث عنه مفصَّالً ". الشمائل

-صـفة النـيب "يف كتـاب ) هـ٣٥٣ت(بن شعيب األنصاري  مث أبو علي حممد بن هارون* 

-٥(" وصفة أخالقه وسريته وأدبه وخفض جناحه(.  

  .(٦)"مشائل النبوة"يف كتاب ) ه٣٦٥ت(مث أبو بكر حممد بن علي القفال الشاشي*

أخـــالق "يف كتابـــه ) هــــ٣٦٩ت(مث أبـــو الـــشيخ عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن حيّـــان األصـــبهاين * 

  . )٧("النيب وآدابه

                                                           

هديــــــة "، و)١٥٧/ص" (اإلعــــــالن بــــــالتوبيخ"، و)١٣٠/ص(البــــــن النــــــدمي " الفهرســــــت: "ينظــــــر) ١(

 ). ٢/٥٠٢" (العارفني

" هديـة العـارفني"، و)٤/٣٠٩" (إيـضاح املكنـون"، و)١٣٠/ص(البـن النـدمي " الفهرسـت: "ينظـر) ٢(

)١/٦٧١  .( 

 ).١٨٤/ص" (معجم ما ألف عن الرسول"، و)١/٣٨" (كشف الظنون: "ينظر) ٣(

 ). ١/٣٥٩" (هدية العارفني"، و)٢٦٨/ص(البن الندمي " الفهرست: "ينظر) ٤(

ــــــــسخاوي يف )٧٩/ص" (املعجــــــــم املفهــــــــرس"ذكــــــــره ابــــــــن حجــــــــر يف ) ٥( " اإلعــــــــالن بــــــــالتوبيخ"، وال

  ).١٥٧/ص(

 . م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣الثانية : دار املأمون للرتاث، الطبعة: أمحد البزرة، الناشر: وقد طبع بتحقيق

الريـــاض، الطبعـــة -دار التوحيـــد: اس، الناشـــرأبـــو عبـــداهللا عمـــر بـــن أمحـــد آل عبـــ: مطبـــوع بتحقيـــق) ٦(

 .ه١٤٣٦األوىل سنة 

  . سيأيت احلديث عنه يف مبحث مستقل) ٧(

" معجــــم مــــا ألــــف عــــن الرســــول"، وتبعــــه املنجــــد يف )١/٣٨" (كــــشف الظنــــون"وقــــد وهــــم صــــاحب 

= وهو خطأ ناتج عن خطئهم يف اسم جـده). هـ٣٥٤ت(فنسباه البن حبان البسيت ) ١٨٤/ص(



      
  

 

 
 
  

  ٤٥٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

شـــــــرف "يف كتابـــــــه ) هــــــــ٤٠٦ت(مث أبـــــــو ســـــــعيد عبـــــــد امللـــــــك بـــــــن حممـــــــد النيـــــــسابوري * 

    (١)"املصطفى

مشائــــل "يف كتابــــه ) هـــــ٤٣٢ت(جعفــــر بــــن حممــــد بــــن املعتــــز املــــستغفري  و العبــــاسمث أبــــ* 

  .)٢("النيب

  : مث يف القرن السادس، تتابع التأليف يف هذا، كما يأيت* 

  .)٣("الشمائل"له كتاب يف ) هـ٥١٣ت(أبو بكر حممد بن طرخان الرتكي البغدادي 

سني بــن مــسعود البغــوي الــشافعي أليب حممــد احلــ" األنــوار يف مشائــل النــيب املختــار"وكتــاب 

  .)٤()هـ٥١٦ت(

  . )٥()هـ٥٤٤ت(للقاضي عياض " الشفا بتعريف حقوق املصطفى"وكتاب 

أليب احلـسن علـي "  وسـريه--الـشَّمائل بـالنور الـساطع الكامـل يف مشائـل النَّـيب "وكتاب 

  .)٦()هـ٥٥٢ت (بن حممد بن إبراهيم الفزاري، املعروف بابن املقري، الغرناطي

                                                                                                                                              

فُخِلــَط بينهمــا، وكــذلك مل يــذكر أحــد ممــن تــرجم البــن " حبــان"اليــاء، فتــصحف إىل ب" حيَّــان "=

 .حبان أن له كتاباً يف هذا

السيد أبو عاصم نبيل بن هاشم الغمري، : بتحقيق: مطبوع عدة مرات، ولعل من أحسن طبعاته) ١(

ر البـشائر دا: ، ونـشرته"مناحل الشفا ومناهل الصفا بتحقيق كتاب شرف املصطفى: "ومسى عمله

 . جملدات٦:م، يف٢٠١٣: لبنان، الطبعة الثانية: بريوت-االسالمية

: وينظـر). ١٥٦/ص" (اإلعـالن بـالتوبيخ"، والـسخاوي يف )١٧/٥٦٤" (الـسري"ذكره الـذهيب يف ) ٢(

 ).١٠٥/ص" (الرسالة املستطرفة"، و)٢/١٠٥٩" (كشف الظنون"

 ). ١٥٦/ص" (اإلعالن بالتوبيخ"ذكره السخاوي يف ) ٣(

:  دمــــشق، يف جملــــدين، الطبعــــة-دار املكتــــيب : الــــشيخ إبــــراهيم اليعقــــويب، الناشــــر: طبــــع بتحقيــــق) ٤(

 .وسيأيت الكالم عنه مفصالً .  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦األوىل، 

 . مطبوع، وسيأيت الكالم عنه مفصالً ) ٥(

 ). ١/٦٩٨" (هدية العارفني"، و)٢/١٠٥٩" (كشف الظنون: "ينظر) ٦(



      
  

 

 
 
  

  ٤٥٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

لعلــي " زواهــر األنــوار، وبــواهر ذوي البــصائر واالستبــصار، يف مشائــل النــّيب املختــار"تــاب وك

  .)١()ه٥٥٧ت(بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن الضحاك الفزاري، ويعرف بابن الّنفزي 

  .)٢()هـ٥٩٧ت(البن اجلوزي " الوفا بأحوال املصطفى"وكتاب 

 وشــــارح ل وخمتــــصر ومنتخــــبمث تتابعــــت املــــصنفات فيهــــا بعــــد ذلــــك وتنوعــــت بــــني مطــــو 

  .)٣(وناظم
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  :للشمائل أربعة أنواع من املظان

  . الكتب املفردة يف الشمائل، وقد سبق بيا�ا آنفاً :األول

  : كتب السنة النبوية املسندة:والثاني

ولــن يتــوفر  مــن احلفــظ والــصون مــا مل يتهيــأ لبــشر مــن قبلــه --لقــد �يــأ وتــوفر لــشمائله 

، ومن ذلك أننا جند كثرياً من األحاديـث املتعلقـة بـشمائِل --لكائن من كان من بعده 

 حمفوظة ومبثوثٌة يف ثنايا كتب احلديث املسندة املشهورة، بل أفرد هلـا بعـض --الرسول 

  : يف مصنفا�ماألئمة ُكتًُبا وأبوابًا

  ": صحيح البخاري"من ذلك ما يف 

  ). كتاب االستئذان(، و)اب األدبكت(، و)كتاب اللباس(

  ": صحيح مسلم"ويف 

                                                           

 ). ٤/١٤٩" (يف أخبار غرناطةاإلحاطة : "ينظر) ١(

الــــدكتور مـــصطفى عبـــد الواحـــد، دار الكتـــب احلديثــــة، : مطبـــوع، ومـــن أفـــضل طبعاتـــه، بتحقيـــق) ٢(

 .  م١٩٦٦ هـ ١٣٨٦أوىل . السعادة ط

 ). ٢١٢-١٩١/ص" (معجم ما ألف عن الرسول: "ينظر) ٣(



      
  

 

 
 
  

  ٤٥٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

كتــاب (، و)كتــاب الــرب والــصلة واآلداب(، و)كتــاب الفــضائل(، و)كتــاب اللبــاس والزينــة(

  ). الزهد والرقائق

كتــــاب (، و)كتــــاب اخلــــامت(و) كتــــاب الرتجــــل(و) كتــــاب اللبــــاس": (ســــنن أيب داود"ويف 

  ). األدب

  ). أبواب املناقب(، و)أبواب االستئذان(، و)والصلةأبواب الرب ": (جامع الرتمذي"ويف 

  ). كتاب الزينة: (للنسائي" ا�تىب"ويف 

  ).كتاب الزهد(و) كتاب األدب": (سنن ابن ماجه"ويف 

  .)١(ما يزيد على مائيت حديث يف هذا": مسند اإلمام أمحد"ويف 

  :  كتب السرية النبوية والدالئل واخلصائص:والثالث

 يف ثنايــا -–ن صــنفوا فيهــا قــاموا بــذكر وإيــراد مشائــل وأوصــاف النــيب معظــم العلمــاء ممــ

  :مؤلفا�م

دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال : "يف كتابــه) ه٤٥٨ت(كمــا فعــل احلــافظ أبــو بكــر البيهقــي-

  ". صاحب الشريعة

يف  )ه٧٣٤ت(واحلـــافظ أبـــو الفـــتح حممـــد بـــن حممـــد اليعمـــري املعـــروف بـــابن ســـيد النـــاس-

  ". يف املغازي والشمائل والسريعيون األثر : "كتابه

  ". تاريخ اإلسالم: "يف بداية كتابه)ه٧٤٨ت(واحلافظ الذهيب -

  ". زاد املعاد يف هدي خري العباد: "يف كتابه) ه٧٥١ت(واإلمام ابن قيم اجلوزية

  ". البداية والنهاية: "يف كتابه) ه٧٧٤ت(واحلافظ ابن كثري -

                                                           

-٢٢/٢(للبنـــا الـــساعايت " الفـــتح الربـــاين لرتتيــب مـــسند اإلمـــام أمحــد بـــن حنبـــل الــشيباين: "ينظــر) ١(

١٦٧.( 
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إمتاع األمسـاع مبـا للنـيب مـن األحـوال واألمـوال ": يف كتابه)هـ٨٤٥ت(وتقي الدين املقريزي-

  ". واحلفدة واملتاع

  ". اخلصائص الكربى: "يف كتابه) ه٩١١ت(واحلافظ السيوطي-

سـبل اهلـدى والرشـاد يف سـرية : "يف كتابـه)ه٩٤٢ت(والعالمة حممد بـن يوسـف الـصاحلي-

  .، وغريهم"خري العباد

  :كتب جوامع احلديث و الزوائد: والرابع

 جتمع وحتوي عدداً كبرياً من األحاديث املسندة أو ا�ردة، وفيها مجلة كبـرية مـن وهي كتب

  : األحاديث الواردة يف الشمائل النبوية، حنو كتاب

البـن " جـامع األصـول يف أحاديـث الرسـول"، و)ه٥٩٧ت(البـن اجلـوزي" جـامع املـسانيد"

اجلـــامع "أو " وامـــعمجـــع اجل"البـــن كثـــري، و" جـــامع املـــسانيد والـــسنن"، و)ه٦٠٦ت(األثـــري

للمتقــــــــي اهلنــــــــدي " كنــــــــز العمــــــــال يف ســــــــنن األقــــــــوال واألفعــــــــال"للــــــــسيوطي، و" الكبــــــــري

  ).ه٩٧٥ت(

  : وكذلك كتب الزوائد احلديثية، حنو

للحــــافظ نــــور الــــدين علــــي بــــن أيب بكــــر اهليثمــــي " جممــــع الزوائــــد ومنبــــع الفوائــــد: "كتــــاب

ـــد املـــسانيد العـــش"، و)ه٨٠٧ت( ـــدين البوصـــريي " رةإحتـــاف اخلـــرية املهـــرة بزوائ لـــشهاب ال

ـــــــــــــــة"، و)ه٨٤٠ت( ـــــــــــــــد املـــــــــــــــسانيد الثماني ـــــــــــــــة بزوائ ـــــــــــــــب العالي ـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر " املطال الب

  ).ه٨٥٢ت(العسقالين
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هـي الكتـب الـيت تـُْعـَىن بأوصـاف : سبق بيان معىن الشمائل النبوية؛ وعليه فكتـب الـشمائل

ْلقيــة واخلُُلِقيــة، وأحوالــه الــشريفة يف تعبــده، وزهــده، وســريته يف نفــسه، ويف  اخلِ --النــيب 

أهلــه، ويف أصــحابه والنــاس أمجعــني، ومــن الــشمائل مــا يعتــرب مــن اخلــصائص كـــ طيــب عرقــه 

  . وحنو ذلك-–وملمسه 

  فهي الكتب اليت تُعىن بالفضائل واألمـور الـيت اخـتصَّ ومتيَّـز �ـا النـيب: وأمَّا كتب اخلصائص

--١( عن غريه من األنبياء، وسائر األمة( .  

اخلـــصائص  ) "ه٩١١ت(ومـــن أشـــهر كتـــب اخلـــصائص وأمجعهـــا كتـــاب احلـــافظ الـــسيوطي

  .)٢("كفاية الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب"أو " الكربى

 بـذكر --بـإبراز مـا يـدل علـى صـدق نبوتـه "فهي الكتب اليت تُعىن : وأما كتب الدالئل

 وخصائـــــصه، كمـــــا أن مـــــن --املعجزات، واملعنويـــــة كفـــــضائل النـــــيب األدلـــــة احلـــــسية كـــــ

  .)٣("--املعجزات احلسية ما يكون من اخلصائص كنبع املاء من بني أصابعه 

دالئــل " : )ه٤٥٨ت(ومــن أشــهر كتــب الــدالئل وأمجعهــا كتــاب احلــافظ أيب بكــر البيهقــي

  .)٤("النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 

                                                           

 ).  ٢٦/ص" (خصائص املصطفى بني الغلو واجلفاء: "وينظر) ١(

دار الكتــب :  جملــدات، الناشــر٣: الــدكتور حممــد خليــل هــراس، يف: ومــن أفــضل طبعاتــه بتحقيــق) ٢(

 .احلديثة، بدون تاريخ

 وســـــائل منتهـــــى الـــــسول علـــــى: "وينظـــــر). ٢٦/ص" (خـــــصائص املـــــصطفى بـــــني الغلـــــو واجلفـــــاء) "٣(

 ). ١/٥٨" (الوصول

طبــع يف مــصر نــشر جممــع البحــوث بالقــاهرة، بتحقيــق األســتاذ ســيد أمحــد صــقر، اجلــزء األول يف ) ٤(

  .جملد

: طبــع دار النــصر للطباعــة، نــشر حممــد بــن عبــد احملــسن الكتــيب، بتحقيــق) هـــ١٣٨٩(مث يف مــصر ســنة 

   =.عبد الرمحن حممد عثمان، وهي قطعة منه يف جملدين
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هــر لنــا أن بينهــا وبــنيَّ كتــب اخلــصائص والــدالئل صــلة مــن حيــث ومــن خــالل مــا تقــدم يظ

العمـوم واخلــصوص؛ فبــالنظر إىل تعريــف الــشمائل جنـد أ�ــا تــدخل يف اخلــصائص والــدالئل، 

  . وأوصافه الشريفة--بيد أ�ا تفارقها وختتلف عنها من حيث مشول أحواله 

  

                                                                                                                                              

الـدكتور عبـد املعطـي : نـشر دار الكتـب العلميـة، بتحقيـق) هــ١٤٠٥(ع كامال يف بريوت سـنة مث طب= 

  .قلعجي يف مثان جملدات

وهـي طبعـة سـقيمة مليئـة بالـسقط والتـصحيف وكثــرة األخطـاء، والكتـاب حباجـة إلعـادة حتقيقـه بــصورة 

 .  متقنة
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مل يسم اإلمام الرتمذي كتابه يف مقدمته أو يف تصانيفه األخـرى، وهلـذا اختلـف العلمـاء يف 

  : اآليتتسمية كتابه، على النحو

، )٢(، وابـن خــري اإلشــبيلي)١(أبـو ســعد الــسمعاين: ؛ ومسَّــاه �ــذا"-–شـمائل النبــي  "-

، وابـــن )٥(، وأبــو إســـحاق الــصريفيين)٤(، وابــن نقطـــة البغــدادي)٣(وأبــو القاســم اإلســـعردي

  . )٩(، والعالئي)٨(، وأبو عبد اهللا الوادي آشي)٧(، والذهيب)٦(النجار

  ، )١١(، واملناوي)١٠(السخاوي: اه �ذا؛ ومسَّ "الشمائل النبوية "-

                                                           

 . )٢/٣٠١(و)و٥٤٨و٥٢٦و٤٤٦و١/١٩٦" (التحبري يف املعجم الكبري) "١(

 ). ١٢٨/ص" (فهرسة ابن خري اإلشبيلي) "٢(

 ). ٣٨/ص" (فضائل جامع الرتمذي) "٣(

 ). ٤٠٢و٣٩٦و١٧٤/ص" (التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد) "٤(

 ). ٩٥١)(٣١٥/ص" (املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور) "٥(

 ). ٥/١٠٦(و)٣/٩٤" (ذيل تاريخ بغداد) "٦(

 ). ٩/١٩٦" (تاريخ اإلسالم) "٧(

 ). ٢١٠/ص" (برناجمه) "٨(

 ). ١/٢٢٧" (إثارة الفوائد ا�موعة يف اإلشارة إىل الفرائد املسموعة) "٩(

، )٨/١٦(و)٥/١٨٧" (الــــضوء الالمــــع"، و)٣/١١٧٠(و)١/٢٥٢" (اجلــــواهر والــــدرر: "ينظــــر) ١٠(

 ).   ٢/٤٠٤" (التحفة اللطيفة"و

 ). ٢٤٠و٢٢٩و٢٢٢و٢١٢و٢٠٦و١٧٢و٧٦و٥/٦٩(و)١/٤٦٧" (فيض القدير) "١١(
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 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

  .)٣(، والزركلي)٢(، والكتاين)١(والزرقاين

  . )٥(، وابن جسوس الفاسي)٤(الباجوري: ؛ ومسَّاه �ذا"الشمائل المحمدية "-

  .)٦(حاجي خليفة: ومسَّاه �ذا ؛"الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية "-

  : يأيتهي األصوب ملا" -–مشائل النيب "وتسميته بـ

كثرة من ن�ص عل�ى ھ�ذا م�ن األئم�ة والحف�اظ وبع�ضھم ل�ھ عنای�ة  - ١
 .بالترمذي ومؤلفاتھ كاإلسعردي

أنَّ ممن نص علیھ أوردوه ف�ي كت�بھم ف�ي األثب�ات والمع�اجم الت�ي  - ٢
" التقیی��د"، و"التحبی��ر"تعن��ى ب��ذكر أس��انید الكت��ب والروای��ة ك��ـ

 . وكتاب ابن خیر اإلشبیلي والوادي آشي وغیرھم
 .اء ذكر ھذا االسم على طرر عدد من النسخ الخطیةأّنھ قد ج - ٣

الـشمائل "، وبعـضها بعيـد كــ "الـشمائل النبويـة"وأما التسميات األخرى فبعضها مقارب كــ 

فهي ذكرت للتعريف بـاحملتوى ووجـود " الشمائل احملمدية واخلصال املصطفوية"و " احملمدية

  . النساخ، واهللا أعلمبعضها يف عناوين بعض نسخ الشمائل إمنا هو من تصرَّف

  

 ��������������������������� �

  :ال ريب أن الكتاب ثابت النسبة ملؤلفه، ويدل على هذا ما يأيت

اتف��ق العلم��اء م��ن أص��حاب الت��راجم والفھ��ارس واألثب��ات عل��ى  - ١
                                                           

 ).  ٥/٢٨٧(و)٣/٣١٧" (شرح املواهب اللدنية) "١(

 ). ١٠٥/ص" (الرسالة املستطرفة) "٢(

 ). ٦/٣٢٢" (األعالم) "٣(

: وينظـر. وهو مطبـوع عـدة طبعـات". املواهب اللدنية على الشمائل احملمدية: "حيث مسَّى شرحه) ٤(

 ). ١/٤٢" (هدية العارفني"، و)٤/٦٠٣" (إيضاح املكنون"

: وينظــر. وهــو مطبــوع". الفوائــد اجلليلــة البهيــة يف شــرح الــشمائل احملمديــة: " حيــث مسـَّـى شــرحه) ٥(

 ).٢/٣٢٠" (هدية العارفني"، و)٤/٢٠٤" (إيضاح املكنون"

 ). ٢/١٠٥٩" (كشف الظنون) "٦(
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 . )١(نسبتھ لھ
نق���ل العلم���اء من���ھ وش���روحھم ل���ھ واس���تفادتھم من���ھ، واھتم���امھم  - ٢

ایة ونقًال، وھذا كثی�ر أكث�ر م�ن بالكتاب سماًعا وإسماًعا، ورو
 .أن یحصر وسیأتي بیان شيء منھ قریباً إن شاء هللا

 .ُنصَّ على نسبتھ للمؤلف على طرر النسخ الخطیة للكتاب - ٣
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 نــسخ خطيــة عديــدة وكثــرية يف مكتبــات وخــزائن املخطوطــات يف" الــشمائل"يتــوفر لكتــاب 

  .)٢(خمطوطاً ) ٤٥(العامل، وقد ذكر له العالمة فؤاد سزكني قرابة 

نسخة خطيـة موجـودة يف احلجـاز والعـراق والـشام ومـصر ) ١١٥(وفاته عدد كبري يربو على

  .)٣(وغريها، ذكر ذلك الدكتور جنم خلف يف استدراكه عليه

اء وعليهــا ومــن بــني هــذه النــسخ نــسخ نفيــسة قدميــة قرئــت علــى مجاعــة مــن احلفــاظ والعلمــ

  .قيود مساعات لعدد من العلماء

ـــا التخصـــصية  ـــاج ملـــشروع علمـــي يقـــوم بـــه أقـــسام الدراســـات العلي بيـــد أنَّ هـــذه النـــسخ حتت

باجلامعــــات ومراكــــز البحــــث، وذلــــك جبمــــع النــــسخ املــــذكورة ومــــن مث فرزهــــا وتــــصنيفها يف 

لمــــاء جمموعــــات حــــسب متامهــــا وجود�ــــا ونفاســــتها وقر�ــــا مــــن زمــــن املــــصنف وعنايــــة الع

  .  والنساخ �ا، ومن مث حتقيق الكتاب بصورة متقنة قريبة مما أراد املصنف

  
  

� �

                                                           

 . كما سبق بيانه يف املطلب السابق) ١(

 ). سرية/٦٠٢-٥٧٨" (الشاملالفهرس : "وينظر). ١/٣٠٤" (تاريخ الرتاث العريب) "٢(

 ).  ٣٩٦-٤/٣٨٦" (قسم علم احلديث-استدراكات على تاريخ الرتاث العريب: "ينظر) ٣(
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لإلمـام الرتمـذي مـن مـصادر الـسنة املهمـة، ولـذلك أثـىن " -–مشائـل النـيب "يعترب كتـاب 

  :عليه العلماء ثناء عاطراً، ومن ذلك

 وبيـــان خلقــــه الظــــاهر --مشائــــل رســــول اهللا  : ")١()ه٧٧٤ت(ابــــن كثـــريقـــال احلــــافظ 

وخلقــه الطــاهر، قــد صــنف النــاس يف هــذا، قــدمياً وحــديثاً، كتبــاً كثــرية مفــردة وغــري مفــردة، 

ومــن أحــسن مــن مجــع يف ذلــك فأجــاد وأفــاد اإلمــام أبــو عيــسى حممــد بــن عيــسى بــن ســورة 

، ولنـا بـه مسـاع متـصل "بالـشمائل"بـه املـشهور ، أفـرد يف هـذا املعـىن كتا-رمحه اهللا-الرتمذي 

  ".إليه

وقـد صـنف العلمـاء يف هـذا البـاب، فأحـسن مـن مجـع يف ذلـك اإلمـام : ")٢(-أيضاً –وقال 

، أعـين كتـاب الــشمائل، -رمحــه اهللا تعـاىل-أبـو عيـسى حممـد بـن عيــسى بـن سـورة الرتمـذي 

  ".وتبعه العلماء واألئمة

ومن أحسن مـا صـنف يف مشائلـه وأخالقـه : ")٣()ه١٠١٤ت(وقال العالمة مال علي قارئ

-- كتــاب الرتمــذي املختــصر اجلــامع يف ســريته علــى الوجــه األمت حبيــث إن مطــالع هــذا 

  ".الكتاب كأنه يطالع طلعه ذلك اجلناب، ويرى حماسنه الشريفة يف كل باب

 فـــإن كتـــاب الـــشمائل لعلـــم الروايـــة: ")٤()ه١٠٣١ت(وقـــال العالمـــة عبـــد الـــرؤوف املنـــاوي

وعامل الّدراية اإلمام الرتمذي جعل اهللا قربه روضة عرفها أطيب من املسك الـشذى، كتـاب 

وحيــــد يف بابــــه، فريــــد يف ترتيبــــه واســــتيعابه، مل يــــأت أحــــد مبماثــــل وال مبــــشابه، ســــلك فيــــه 

ــعه بعيــون األخبــار وفنــون اآلثــار ترصــيعاً، حــىت عــدَّ ذلــك الكتــاب مــن  منهاجــاً بــديعاً ورصَّ

  ". املشارق واملغارباملواهب وطار يف

                                                           

 ). ٨/٣٨٥" (البداية والنهاية) "١(

 ). ٢٦٢/ص" (-صلى اهللا عليه وسم-الفصول يف سرية الرسول ) "٢(

 ).  ٣-٢/١" (مجع الوسائل إىل شرح الشمائل) "٣(

 ). ٢/١" (ائلحاشية مجع الوس) "٤(
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كتــاب الــشمائل مـــن أجــل مـــا : ")١()ه١١٨٢ت(وقــال الــشيخ حممـــد بــن قاســم جـــسوس
  ...".صنف يف حماسن قطب الوسائل، ومنبع الفضائل

إن كتـــاب الـــشمائل لعلــــم : ")٢()ه١٢٧٧ت(وقـــال الـــشيخ إبـــراهيم بـــن حممـــد البـــاجوري 

ه فريـد يف اسـتيعابه، مل يـأت أحـد الرواية وعامل الدرايـة اإلمـام الرتمـذي؛ كتـاب وحيـد يف بابـ
مبماثــل وال مبتــشابه، ســلك فيــه منهجــاً بــديعاً، ورصَّــعه بعيــون األخبــار وفنــون اآلثــار ترصــيعاً 

  ".حىت أدَّى ذلك الكتاب من املواهب وطار يف املشارق واملغارب

فــإن كتــاب : ")٣ ()ه١٢٧٠ت(وقــال الــشيخ أبــو بكــر بــن حممــد بــن عمــر املــال األحــسائي
 كتــاب جليــل -رمحــه اهللا تعــاىل ورضــي عنــه-لإلمــام احلــافظ أيب عيــسى الرتمــذي الــشمائل 

املقــدار، حمتــو علــى مجلــة مــن عيــون األخبــار، ذكــره يف املــشارق واملغــارب قــد طــار، واعتــىن 

  ..".بشرحه وحفظه أولو العلم واالستبصار
  :)٤(وهو يعدد مؤلفات اإلمام الرتمذي)ه١٣٧٧ت(وقال العالمة أمحد بن حممد شاكر

  ".وكتاب الشمائل، وهو كتاب نفيس معروف مشهور"

يف كتـبهم وختـارجيهم ودراسـا�م، وهـذا   وقد نقل عنه واستفاد منه عدد كبـري مـن أهـل العلـم
  .)٥(كثري أكثر من أن حيصر

                                                           

 ).  ٢/ص" (الفوائد اجلليلة البهية) "١(

 ). ٨/ص" (املواهب اللدنية على الشمائل احملمدية) "٢(

 ). ١/٥٣" (هداية احملتذي لشمائل الرتمذي) "٣(

 ). ١/٩٠" (جامع الرتمذي"مقدمة حتقيقه لـ ) ٤(

 )٢٢٩و٧/١٢(للـــــــــــضياء املقدســـــــــــي " األحاديـــــــــــث املختـــــــــــارة:  "ينظـــــــــــر علـــــــــــى ســـــــــــبيل املثـــــــــــال) ٥(

، )٢/١٨٣(للمنــــــذري " الرتغيــــــب والرتهيــــــب"، و)٢١٠و١٢/١٦٣(و) ١٠/٢٠٣(و)٩/١٩٧(و

، )٧/٥٣٢(و)٦/٥٩٧" (تفـــــسري ابـــــن كثـــــري"، و)٢/٣٩٦(البـــــن عبـــــداهلادي" تنقـــــيح التحقيـــــق"و

) ٤٢٠و٣٤٦و٢٤٨و٢٢٧و١٣٣و٣/٣٤(و) ٤٢٨و٢/٢٥٣(و)١/٣٧٦" (جــــــامع املــــــسانيد"و

للزيلعــــــي " نــــــصب الرايــــــة"، و )١٤٩/ص(ئــــــي للعال" بغيــــــة امللــــــتمس"ومواضــــــع أخــــــرى غريهــــــا، و

وابن " �ذيب الكمال"، واملزي يف )١٤٤/ص" (تقريب األسانيد"، والعراقي يف )٢٤٩و٢/١٤٢(

وغريهـا يف مواضـع " نتـائج األفكـار"و" �ـذيب التهـذيب"و" فـتح البـاري: "حجر يف عدد مـن كتبـه

 .�معديدة من الكتب املذكورة، وكذلك مجاعة من العلماء يف مصنفا
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كمــا -اب وأمههــا لإلمــام الرتمــذي مــن أوائــل املــصنفات يف هــذا البــ" الــشمائل"يعــد كتــاب 

 ومشائلـــه الـــشريفة، ومـــن خـــالل --، فهـــو يتعلـــق بأوصـــاف وأحـــوال النـــيب -ســـبق بيانـــه

  :النظر يف أبواب الكتاب والروايات اليت ساقها ضمناً جند ما يأيت

 كتابه بسياق عدد من األحاديث الـواردة يف صـفة ِخْلقـة النـيب -رمحه اهللا–استهل املصنف 

--مث أتبــع ذلــك جبملـة مــن الروايــات الـيت تتعلــق بــاملظهر  وبـديع صــفته وكمــال صـورته ،

العــام، كوصــف خــامت النبــوة، وشــعره، وترّجلــه، وشــيبه، وخــضابه، وكحلــه، وِحْلَيتــه، ولباســه، 

  .وعيشه، وخفه، ونعله، وخامته، وصفة سيفه، ودرعه، ومغفره، وعمامته، وإزاره

  :مث انتقل إىل وصف األمور اليت تتصل باحلياة اليومية

مــشيته، وتقنعــه، وجلــسته، وفرشــه، ووســادته، ومــا جــاء يف اتكائــه، وصــفة أكلــه، وخبــزه، ك

وإدامه، ووضوئه، وما يقول قبل الطعـام، وبعـده، وقدحـه، وفاكهتـه، وشـرابه، وصـفة شـربه، 

  .وحنوه..

  : االجتماعية يف حياته، فوصف--مث انتقل للحديث عن أموره 

 الشعر، ومـسامرته وقصـصه، وضـحكه وتبـسمه، تعطره وطيبه، وكيف كان كالمه، وإنشاده

  .ومزاحه، وحسن عشرته ألزواجه أمهات املؤمنني، وحنو ذلك

مث ســـاق املــــصنف مجلــــة مـــن األحاديــــث الــــيت تتعلـــق بنومــــه وعبادتــــه، وعبادتـــه بعــــد طلــــوع 

الشمس، وتطوعه يف بيته، وصومه، وتالوته القـرآن، وبكائـه وخـشوعه، وفراشـه، وتواضـعه، 

  .ئه، وحجامتهوخُلُقه، وحيا

، ومعاشــرته، وســنه، ووفاتــه، ومرياثــه، ورؤيتــه --مث انتقــل لــسياق روايــات تتعلــق بأمسائــه 

  .يف املنام
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فيـه التنبيـه )ه١١٠ت(مث ختم الكتاب حبديث مقطوع عن اإلمـام التـابعي حممـد بـن سـريين

ذ والتحــذير مــن التحــديث عــن الــضعفاء واملتهمــني والكــذابني، واالحتيــاط والتحــري يف أخــ

  .العلم عن الثقات املعروفني

ومــا ســبق مــسرد جممــل ألبــواب الكتــاب ومــضامني عناوينــه، يفــصح عــن حمتــواه وموضــوعه 

  .جبالء

  
 وأما منھجھ في الكتاب فیتلخص فیما یأتي: 

  : أبوابه وعدد أحاديث-أوالً 

لـى ، وعنـون لكـل بـاب مبـا يـدل ع)١(بابًـا) ٥٦(قسَّم اإلمـام الرتمـذي أحاديـث الكتـاب إىل

، وال جتــد فيهــا تــراجم )الــرتاجم الظــاهرة(حمتــواه، وعامــة هــذه األبــواب الغالــب علــى ترامجهــا 

 بـــني املـــسلك املتبـــع يف تلـــك -أحيانـــاً –اســـتنباطية أو مرســـلة، ولكـــن اإلمـــام الرتمـــذي نـــوّع 

  :الرتاجم، ويتضح ذلك فيما يأيت

 األحاديــث داللــة وهــي الــيت يــدل عنــوان البــاب فيهــا علــى مــضمونه مــن: الــرتاجم الظــاهرة

واضــحة، ال حيتــاج القــارئ فيهــا إىل إعمــال فكــره ملعرفــة وجــه االســتدالل، وكــان مــسلكه يف 

  : هذا النوع من الرتاجم

  ".؟-–كيف كان كالم رسول اهللا : " االستفهام، مثل-

". -–رســـول اهللا  بـــاب مـــا جـــاء يف َخْلـــق: " الـــصيغة اخلربيـــة العامـــة وهـــذا كثـــري، مثـــل-

وهكـذا "... --بـاب مـا جـاء يف شـعر رسـول اهللا  "و".  يف خـامت الّنبـوةباب مـا جـاء"و

  .يف أغلب أبواب الكتاب

  ". كان يتختم بيمينه--باب َما َجاَء أنَّ النيب : " الصيغة اخلربية اخلاصة، مثل-

                                                           

وقـــد يقـــع االخـــتالف يف عـــدِّ أبـــواب الكتـــاب فيـــزاد بـــاب أو يـــنقص مـــن العـــدد املـــذكور، وذلـــك ) ١(

الخــتالف بعـــض النـــسخ يف الفـــصل بـــني بـــابني أو اجلمــع بينهمـــا، ومثـــال ذلـــك مـــا جـــاء يف بعـــض 

مفرَّقـاً علـى بـابني، ويف بعـضها اآلخـر مجـع " --ما جاء يف عـيش رسـول اهللا : "النسخ يف باب

 ).  ٣٥/ص" (الشروح املغربية على كتاب الشمائل النبوية: "ينظر.  باب واحدذلك يف
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 ِيف  َكــاَن يـََتَخــتَّمُ --بَــاُب َمــا َجــاَء ِيف أَنَّ النَّــِيبَّ : "  االقتبــاس مــن لفــظ احلــديث، مثــل-

  ".َميِيِنهِ 

بــاب منـــه : "فلـــم يُــذكر اإلمــام الرتمـــذي شــيئاً منهــا، وهــي مثـــل قولــه: وأمَّــا الــرتاجم املرســلة

  ..آخر

وهــي أن يــأيت يف لفــظ الرتمجــة احتمــاٌل ألكثــر مــن ): االســتنباطية(وكــذلك الــرتاجم اخلفيــة 

تمـــال يف معـــىن، فيعـــّني أحـــد االحتمـــالني مبـــا يـــذكر حتتهـــا مـــن احلـــديث، أو أن يكـــون االح

  ".الشمائل"احلديث والتعيني يف الرتمجة، فهذه أيضاً مل ترد يف كتابه 

ــــاب بــــاملكرر ) ٣٦٨(، وبإســــقاط املكــــرر)١(حــــديثاً ) ٤١٥(وقــــد بلــــغ عــــدد أحاديــــث الكت

حــــديثاً، وهــــي تتنــــوع بــــني أحاديــــث مرفوعــــة قوليــــة وفعليــــة، وآثــــار موقوفــــة علــــى الــــصحابة 

  .والتابعني

، وهـو "--بَاُب َما َجاَء ِيف ِصَفِة ِإَداِم َرُسـوِل اللَّـِه : "يفوأكرب عدد من األحاديث جاء 

  .، وهو حديث واحد"بَاُب َصالَِة التََّطوُِّع ِيف اْلبَـْيتِ : "وأقل عدد جاء يف. حديثاً ) ٣٤(

  :منهجه يف بيان طرق احلديث واختصارها -ثانياً 

ايــة ســنداً ومتنــاً، ولكــن األصــل يف إخــراج األحاديــث بأســانيدها أن يُفــَرد كــل حــديث بالرو 

 إىل اتبـــاع طـــرق لالختـــصار، – ومـــنهم اإلمـــام الرتمـــذي –خـــشية التطويـــل دفعـــت األئمـــة 

  :منها

مجـع بـني شـيوخه بـالعطف حبـرف الـواو، طلبـاً لالختـصار، وعـدم :  مجع الشيوخ بالعطف-

ثَـ : " )٢("الـــشمائل"تكـــرار اجلـــزء املـــشرتك مـــن اإلســـناد بأكملـــه، ومـــن ذلـــك قولـــه يف  َنا َحـــدَّ

ُر َواِحٍد، قَاُلوا  ثـََنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، َعـْن : َأْمحَُد ْبُن َعْبَدَة الضَّيبُِّّ، َوَعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، َوَغيـْ َحدَّ

  .احلديث: ... " ُعَمَر ْبِن َعْبِد اللَِّه َمْوَىل ُغْفرََة قَالَ 

                                                           

حسب ترقيم الطبعة اليت حققها الدكتور ماهر الفحل، ووافقه عليه عدد من احملققني للكتـاب يف ) ١(

طبعــات أخــرى، وبعــضهم يزيــد بعــدة أحاديــث وبعــضهم يــنقص حبــسب اخــتالف الطــرق املتبعــة يف 

 .  ترقيم النصوص

 ).١٥١(، و)١٤٣(، و)١٢٨(، و)١٢٤(رقم : وينظر). ١٩( رقم)٢(



      
  

 

 
 
  

  ٤٧٠
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يث أكثــر مــن إذا كــان للحــد:  ذكــر بعــض طــرق احلــديث واإلشــارة إىل البــاقي لالختــصار-

إسناد أو منت، فإنه قـد يـذكر أحـد ألفاظـه مث يـشري بعـد ذكـر أسـانيده إىل أ�ـا رويـت حنـوه، 

ثـََنا ِإْســَحاُق بْــُن  : ")١(فقــال دون أن يــذكرها بطوهلــا، ومــن ذلــك ذكــر أحــد األحاديــث َحــدَّ

ثـََنا َمْعٌن قَاَل : ُموَسى قَاَل  ثـََنا َماِلٌك ، َعِن اْبِن ِشَهابٍ : َحدَّ  ، َعْن عُـْرَوَة ، َعـْن َعائِـَشَة َحدَّ

َهـا ِبَواِحـَدٍة ، فَـِإَذا --أَنَّ َرُسوَل اللَِّه :   َكاَن ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيِل ِإْحَدى َعْشرََة رَْكَعـًة يُـوتُِر ِمنـْ

َها اْضَطَجَع َعَلى ِشقِِّه اَألْميَنِ    :)٢(مث قال". فـَرََغ ِمنـْ

ثـََنا اْبُن َأِيب ُعَمَر قَالَ  " ثـََنا َمْعٌن، َعْن َماِلٍك، َعِن اْبِن ِشـَهاٍب، َحنْـَوهُ : َحدَّ ثـََنا ) ح. (َحدَّ َوَحـدَّ

  ".قـُتَـْيَبُة، َعْن َماِلٍك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َحنَْوهُ 

أي -مجـع بـني األسـانيد باسـتخدام حـرف يـدل علـى التحويـل :  مجع األسانيد بالتحويـل-

والغرض مـن التحويـل اختـصار األسـانيد ، )٣("ح" وهو حرف -االنتقال من سند إىل آخر

" ح"الــيت تلتقــي عنــد راو معــني، بعــدم تكــرار القــدر املــشرتك بينهــا، وتوضــع حــاء التحويــل 

عنــد الــراوي الـــذي تلتقــي عنــده األســـانيد، ويكــون عليـــه مــدار خمــرج احلـــديث، ومــن ذلـــك 

يُّ الْ  :")٤(قولـه
ثـََنا َعْبـُد اللَّــِه بْـُن الـصَّبَّاِح اْهلـَـاِمشِ ثـََنا ُعبَـْيــُد اللَّـِه بْـُن ُموَســى : بَـْصرِيُّ قَـالَ َحـدَّ َحـدَّ

ثـََنا ِإْسرَائِيُل، َعْن َعبَّاِد ْبِن َمْنُصوٍر، : قَالَ  ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر قَالَ ) ح(َحدَّ ثـََنا يَزِيـُد : َوَحدَّ َحـدَّ

ثـََنا َعبَّاُد ْبُن َمْنُصورٍ : ْبُن َهاُروَن قَالَ    ..".َحدَّ

  : يف التعليق على األحاديث واحلكم عليهامنهجه -ثالثاً 

ـــة لفـــظ احلـــديث- كعادتـــه يف كتابـــه   مل حيكـــم اإلمـــام الرتمـــذي علـــى األحاديـــث بعـــد �اي

   :ومن ذلك سوى يف مواضع يسرية" اجلامع"

                                                           

 ).  ٢٧١(رقم ) ١(

 ). ٣٨٤(، و)٣٦٨(، و)٢٩٤(، و)٢٧٨(و، )٢٧٤(رقم : وينظر). ٢٧٢(رقم ) ٢(

 ). ٢/٦٢" (فتح الباقي"، و)٣/١١١" (فتح املغيث: "ينظر) ٣(

 )٢٦٥(و )٢٠١(و )١٨٧(و )١١٤(و )٨٤: (وينظــــــــــــــــر أرقــــــــــــــــام). ٥٠(رقــــــــــــــــم" الــــــــــــــــشمائل) "٤(

 ).٢٧٢(و)٢٦٩(و
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ُل قَــالَ : ")١(قولــه ثـََنا َأْمحَــُد بْــُن َخالِــٍد اْخلَــالَّ لَ : َحــدَّ ثـََنا َحيْــَىي بْــُن ِإْســَحاَق الــسَّيـْ : َحاِينُّ قَــالَ َحــدَّ

ثـََنا لَْيــُث بْــُن َســْعٍد، َعــْن يَزِيــَد بْــِن َأِيب َحِبيــٍب، َعــْن َعْبــِد اللَّــِه بْــِن اْحلَــاِرِث قَــالَ  َمــا َكــاَن : َحــدَّ

  . ِإالَّ تـََبسًُّما--َضِحُك َرُسوِل اللَِّه 

  ".َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِمْن َحِديِث لَْيِث ْبِن َسْعدٍ : قَاَل أَبُو ِعيَسى

، فلــم يرغــب يف "اجلــامع"ويالحــظ كأنــه اكتفــى حبكمــه علــى أغلــب الروايــات ممــا أورده يف 

  .تكرار الكالم عليها وبيان درجتها هاهنا

–ولعلــه " جامعــه" كــذلك مل يــذكر علــل األحاديــث ويطنــب الكــالم فيهــا كمــا فعــل يف -

عـــض ، لكـــن لـــه كـــالم يـــسري علـــى ب"جامعـــه" اكتفـــى بكالمـــه علـــى كثـــري منهـــا يف -أيـــضاً 

ثـََنا ُســْفَياُن بْـُن وَِكيـٍع قَـالَ : ")٢(قولـه: األحاديـث، ومـن ذلـك ثـََنا َأِيب، َعـْن َشــرِيٍك، : َحـدَّ َحـدَّ

  .نـََعمْ :  ؟ قَالَ --َهْل َخَضَب َرُسوُل اللَِّه : ُسِئَل أَبُو ُهرَيـْرَةَ : َعْن ُعْثَماَن ْبِن َمْوَهٍب قَالَ 

: َة َهَذا احلَِْديَث َعْن ُعْثَماَن بْـِن َعْبـِد اللَّـِه بْـِن َمْوَهـٍب، فـََقـالَ َوَرَوى أَبُو َعَوانَ : قَاَل أَبُو ِعيَسى

  ".َعْن أُمِّ َسَلَمةَ 

  :منهجه يف التعريف بالرواة والغريب -رابعاً 

 لقد اعتىن اإلمام الرتمـذي يف كتابـه ببيـان أمسـاء أصـحاب الكـىن أو املبهمـني أو املهملـني -

  :أو املشتبه �م غريهم، ومن ذلك

  ".رِفَاَعُة ْبُن يـَْثِرِيبٍّ التـَّْيِميُّ : َوأَبُو رِْمثََة اْمسُهُ : ")٣(قال

  ".َوأَبُو ِإْسَحاَق َهَذا ُهَو أَبُو ِإْسَحاَق الشَّْيَباِينُّ، َواْمسُُه ُسَلْيَمانُ : ")٤(وقال

  ".َجْعَفُر ْبُن َأِيب َوْحِشيَّةَ : أَبُو ِبْشٍر اْمسُهُ : ")٥(وقال

                                                           

، )٣٨٢(، و)٣٧١(، و)٣٠١(، و)٢٠٥(، و)١٥٨(، و)٤٥(رقــــــــــم : وينظــــــــــر). ٢٢٨(رقــــــــــم ) ١(

 ).  ٣٩٥(و

ـــــــث األخـــــــرى بأرقـــــــام). ٤٦(رقـــــــم ) ٢( ، )٢٠٤(، و)١٥٨(، و)١٣٧(، و)١٣٤: (وينظـــــــر األحادي

 ).  ٣٠١(، و)٢٢١(، و)٢٠٥(

 ).  ٤٥(رقم ) ٣(

 ).  ٧٤(رقم ) ٤(

 ).  ٨٨(رقم ) ٥(
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ــُن َأِيب طَــارٍِق ، َوُهــَو َرُجــٌل ِمــْن َأْصــَحاِب : ٌر ُهــَو َجــاِبُر بْــُن طَــارٍِق َويـَُقــاُل َوَجــابِ :")١(وقــال اْب

  ".َسْعدٌ :  َوالَ نـَْعِرُف َلُه ِإالَ َهَذا احلَِْديَث اْلَواِحَد ، َوأَبُو َخاِلٍد اْمسُُه --َرُسوِل اللَِّه 

يضاحها، وكذلك فقه احلـديث، ومـن  بنيَّ اإلمام الرتمذي بعض األلفاظ الغريبة واعتىن بإ-

  :ذلك

ــَد بْــَن اْحلُــَسْنيِ يـَُقــوُل : " )٢(قولـه ْعــُت أَبـَـا َجْعَفــٍر ُحمَمَّ ْعــُت اَألْصــَمِعيَّ يـَُقــوُل ِيف تـَْفــِسِري : مسَِ مسَِ

ْعـُت أَْعرَابِي�ـا يـَُقـوُل ِيف َكالَ : َوقَـالَ . الـذَّاِهُب طُـوالً : اْلُممَّغِـطُ : --ِصَفِة النَِّيبِّ  َمتَغَّـَط : ِمـهِ مسَِ

ا َشـِديًدا اِخُل بـَْعــُضُه ِيف بـَْعـٍض قِــَصرًا: َواْلُمتَـــَردِّدُ . ِيف نَـشَّابَِتِه َأْي َمــدََّها َمــد� : َوأَمَّــا اْلَقطَــطُ . الــدَّ

ــمُ . َأْي تـَــَثنٍّ قَِليــلٌ : َوالرَُّجــُل الَّــِذي ِيف َشــْعرِِه ُحُجونَــةٌ . فَالــشَِّديُد اْجلُُعــوَدةِ  فَاْلَبــاِدُن : َوأَمَّــا اْلُمَطهَّ

ـــَثمُ . اْلَكِثـــُري اللَّْحـــمِ  : َواَألْدَعـــجُ . الَّـــِذي ِيف بـََياِضـــِه ُمحْـــرَةٌ : َواْلُمـــَشَربُ . اْلُمـــَدوَُّر اْلَوْجـــهِ : َواْلُمَكْل

. َكاِهــلُ ُجمَْتِمـُع اْلَكِتَفـْنيِ َوُهـَو الْ : َواْلَكتَـدُ . الطَِّويـُل اَألْشـَفارِ : َواَألْهـَدبُ . الـشَِّديُد َسـَواِد اْلَعـْنيِ 

ِقيُق الَّــِذي َكأَنَّــُه قَــِضيٌب ِمــَن الــصَّْدِر ِإَىل الــسُّرَّةِ : َواْلَمــْسرُبَةُ  ــيُظ : َوالــشَّْثنُ . ُهــَو الــشَّْعُر الــدَّ اْلَغِل

اْحنَـَدْرنَا : َوالـصََّبُب اْحلُـُدوُر، نـَُقـولُ . أَْن َميْـِشَي بُِقـوَّةٍ : َوالتـََّقلُّـعُ . اَألَصاِبِع ِمَن اْلَكفَّـْنيِ َواْلَقـَدَمْنيِ 

ُـــهُ . ِيف َصـــُبوٍب َوَصـــَببٍ  ـــُد رُُءوَس اْلَمَناِكـــبِ : َوقـَْول ـــُل اْلُمـــَشاِش يُرِي ـــْشرَةُ . َجِلي الـــصُّْحَبُة، : َواْلِع

  ".بََدْهُتُه بَِأْمٍر َأْي َفَجْأتُهُ : اْلُمَفاَجأَُة، يـَُقالُ : َواْلَبِديَهةُ . الصَّاِحبُ : َواْلَعِشريُ 

َوَرفـَْعنَـا َعـْن بُطُونِنَـا َعـْن َحَجـٍر َحَجـٍر، َكـاَن َأَحـُدُهْم يَـُشدُّ ِيف َبْطنِـِه  : َوَمْعـَىن قـَْولِـهِ : ")٣(وقال

  ".احلََْجَر ِمَن اجلُْْهِد َوالضَّْعِف الَِّذي بِِه ِمَن اجلُْوعِ 

  :)٤(وقد يذكر فقه احلديث، كما يف املثال التايل

                                                           

، )٤٠٨(، و)٣٨٢(، و)٣٠٨(، و)٢٧٥(، و)٢٢١(، و)٢١٥(رقــــــم : وينظـــــر).  ١٦١(رقـــــم ) ١(

 ).٤١٢(و

 ).  ٧(عقب حديث رقم ) ٢(

 ).  ٣٧١(رقم ) ٣(

 ).  ٢٣٦(رقم ) ٤(



      
  

 

 
 
  

  ٤٧٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

ثـََنا َهنَّـــاُد بْـــُن الـــسَّرِيِّ قَـــالَ " ثـََنا: َحـــدَّ  وَِكيـــٌع، َعـــْن ُشـــْعَبَة، َعـــْن َأِيب التـَّيَّـــاِح، َعـــْن أَنَـــِس بْـــِن َحـــدَّ

يـَـا أَبَـا ُعَمــْريٍ، :  لَُيَخاِلطُنَـا َحـىتَّ يـَُقــوَل ِألٍَخ ِيل َصـِغريٍ --ِإْن َكــاَن َرُسـوُل اللَّــِه : َمالِـٍك قَـالَ 

ُر؟   َما فـََعَل النـَُّغيـْ

 َكـاَن ُميَـازُِح َوِفيـِه أَنـَُّه َكـىنَّ ُغَالًمـا َصـِغريًا -- النَّـِيبَّ َوِفْقـُه َهـَذا اْحلَـِديِث أَنَّ : قَاَل أَبُو ِعيَسى

ــَر لِيَـْلَعــَب بِــهِ . يَــا أَبَــا ُعَمــْريٍ : فـََقــاَل لَــهُ  ـَـا قَــاَل لَــُه . َوِفيــِه أَنَّــُه الَ بَــْأَس أَْن يـُْعطَــى الــصَِّيبُّ الطَّيـْ َوِإمنَّ

ــَل ا: --النَّــِيبُّ  ــا فـََع َــا ُعَمــْريٍ، َم ــٌر يـَْلَعــُب بِــِه َفَمــاَت، َفَحــزَِن يَــا أَب ــُه نـَُغيـْ ــُر؟ ِألَنَّــُه َكــاَن َل لنـَُّغيـْ

ُر؟: --اْلُغَالُم َعَلْيِه َفَماَزَحُه النَِّيبُّ    ".يَا أَبَا ُعَمْريٍ، َما فـََعَل النـَُّغيـْ

مل يـشرتط اإلمــام الرتمـذي الـصحة يف األحاديــث الـيت أوردهــا يف  :  درجـة أحاديثــه-خامـساً 

ذلك فـإن أحاديثـه تفاوتـت مـن حيـث الـصحة والـضعف، ويغلـب علـى أحاديـث كتابـه، ولـ

الكتــاب الــصحة، فبعــضها خمــرَّج يف الــصحيحني أو أحــدمها أو ممــا هــو صــحيح يــشارك فيــه 

غريه من أصحاب السنن والكتب اليت اشرتطت الـصحة، بيـد أنـه يوجـد يف كتابـه عـدد مـن 

  .األحاديث الضعيفة بل الواهية

 -رمحــه اهللا–ا ملــن هــو خبــري يف أحاديــث الكتــاب وهــو الــشيخ األلبــاين ونــدع احلكــم يف هــذ

فقـد قــام بدراســة أحاديـث الكتــاب مث حكــم عليهـا صــحة وضــعفاً عنـد اختــصاره للكتــاب، 

 مـن ا�مـوع الكلـي ألحاديـث الكتـاب ال تـصح وأنَّ )١(حـديثاً )٥٢(وخلص بأن ما يقـارب

  . منها الضعيف ومنها الواهي الذي ال ينجرب حبال

  

����������������������������������� �

بعـدد مـن الطبعـات، والـيت ختتلـف مـن حيـث العنايـة والـضبط " الشمائل"لقد حظي كتاب 

  :وحسن اإلخراج، وهي كما يأيت

                                                           

 ).٩-٥/ص(لأللباين " خمتصر الشمائل"مقدمة : ينظر)  ١(



      
  

 

 
 
  

  ٤٧٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

  .ھـ١٢٦٢ الھند، سنة -طبع قدیماً، في كلكتھ - ١
 .ه١٢٩٠ه، وسنة ١٢٨٠وطبع في بوالق سنة  - ٢
 .ه١٣١٠ المغرب، سنة –وطبع في فاس  - ٣
  .ه١٣١٧وطبع في القاھرة، سنة  - ٤

  .وهي طبعات خالية من التحقيق واخلدمة، ومليئة باألخطاء والسقط والتحريفات

م، ث�م أعی�دت ١٩٦٨ع�زت عبی�د ال�دعاس، س�نة : ثم طبع بتحقی�ق - ٥
دار : م، وقام��ت بن��شره١٩٨٨م، ث��م ف��ي س��نة ١٩٨٥ف��ي س��نة 

 .بیروت-الحدیث، لبنان
ي مــن النــسخ اخلطيــة للكتــاب، بــل اعتمــد علـــى وهــي طبعــة مل يعتمــد فيهــا احملقــق علــى أ

الطبعـــات الـــسابقة، وهلـــذا حـــصل فيهـــا مـــن تـــصحيف وحتريـــف وزيـــادة ونقـــص يف املتـــون، 

وتبــــديل يف األســــانيد، وتــــصرف يف أبــــواب الكتــــاب، مــــع قلــــة عنايتــــه وخترجيــــه لألحاديــــث 

  .)١(واحلكم عليها

ة، مك�-س�ید الجمیل�ي، ون�شرتھ المكتب�ة التجاری�ة : ثم طبع بتحقی�ق - ٦
 .ه١٤١٣سنة 

ويقـــال فيهـــا مـــا قيـــل يف الطبعـــة الـــسابقة، لكنـــه متيّـــز عنهـــا بالتوســـع يف ختـــريج األحاديـــث 

  .وخدمتها، والعناية بشرح الغريب

محم�د عب�دالعزیز الخال�دي، ون�شرتھ دار الكت�ب : ثم طب�ع بتحقی�ق - ٧
 .ه١٤١٦بیروت، سنة –العلمیة 

طبعــــة للكتــــاب اعتمــــد يف وهــــي طبعــــة ســــقيمة مل يــــشر احملقــــق إىل أي نــــسخة خطيــــة أو 

  !حتقيقه، وهلذا كانت طبعة مليئة باألخطاء والتحريف والتصحيف

مكتبة العلوم : السید بن أحمد حمودة، وقام بنشره: ثم طبع بتحقیق - ٨
 .ه١٤٢٩مصر، سنة –والحكم ومكتبة عباد الرحمن 

                                                           

 ).١١-١٠/ص(نقد هلا يف طبعة الدكتور ماهر الفحل : وينظر) ١(



      
  

 

 
 
  

  ٤٧٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

 وقـد اعتمــد علـى مثــان نـسخ خطيــة سـبعة منهــا مـصرية يف دار الكتــب املـصرية واملكتبــة

األزهرية، وواحدة عراقية، وقد بذل جهداً يف ضبط النص وتوسع يف ختريج األحاديـث 

ــــــث  ــــــى نقــــــد أحادي ــــــل وجــــــرأة عل ــــــف يف النقــــــد ب واحلكــــــم عليهــــــا مــــــع تعــــــسف وتكل

  .، ووقع يف طبعته بعض األخطاء واألوهام)١(الصحيحني

مكتب�ة نظ�ام : عبده كوش�ك، ون�شرتھ: ثم طبع بحلة قشیبة، بتحقیق - ٩
  . الرابعة: م، الطبعة٢٠١٢-ه١٤٣٣ن سنة البحری-یعقوبي 

وقـــد اعتمـــد احملقـــق علـــى أربـــع نـــسخ خطيـــة، ثـــالث منهـــا مـــن مكتبـــة األســـد بـــسوريا، 

وواحـدة مـن حمفوظـات مكتبـة اإلدارة الدينيـة ملـسلمي آسـيا الوسـطى وقازاقـستان، وقـد 

فاته الرجوع إىل نـسخ أنفـس ممـا ذكـر وهـي متـوافرة يف املكتبـات وخـزائن املخطوطـات، 

وكــذلك أســاء يف عملــه أيــضاً حينمــا اعتمــد علــى طبعــة الــدعاس وجعلهــا أصــالً قابــل 

ـــــدعاس نفـــــسها، واهللا ! عليـــــه املخطوطـــــات األربعـــــة ولـــــذلك وقـــــع يف أخطـــــاء طبعـــــة ال

  .املستعان

ال�دكتور م�اھر الفح�ل، ون�شرتھ دار الغ�رب، : ثم طبع بتحقی�ق - ١٠
 .م٢٠٠٠سنة 

وقـــد فاتـــه ، كتبـــة األوقـــاف ببغـــدادوقـــد اعتمـــد علـــى مثـــان نـــسخ خطيـــة كلهـــا مـــن خزانـــة م

 الرجــوع إىل نــسخ أخــرى أنفــس ممــا ذكــر وهــي متــوافرة يف املكتبــات وخــزائن املخطوطــات،

وقد بـذل احملقـق جهـداً مـشكوراً يف ضـبط الـنص وختـريج األحاديـث وشـرح الغريـب، وتعتـرب 

  .من أفضل طبعات الكتاب حىت اآلن

ى عامتها طبعـات مـصورة عمـا ذكـر هذه أهم وأشهر طبعات الكتاب، وهناك طبعات أخر 

  .أو جتارية، وبعضها صور لنسخ خطية قدمية للكتاب، واهللا املوفق

  

                                                           

 ). ١٥٢(، و)٨٤(، و)٢٤(، و)١٤(حلديث خترجيه : ينظر) ١(



      
  

 

 
 
  

  ٤٧٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

��������������������������������������������������� �

 ������������:  

عناية فائقة من العلماء والبـاحثني، فتنوعـت خـدمتهم للكتـاب، " الشمائل"لقد نال كتاب 

 العلمــــاء بــــشرحه وبيــــان ألفاظــــه ومعانيــــه وفوائــــده وختــــريج أحاديثــــه، ولـــــ فقــــام مجاعــــة مــــن

شــروح كثــرية وعديــدة، ولعلــه يتعــسر حــصرها واســتيفاء الكــالم عليهــا، وقــد قــام " الــشمائل"

 حبـــــصر ذلـــــك فـــــذكر مـــــا يربـــــو -مـــــشكوراً مـــــأجوراً -األســـــتاذ عبـــــداهللا بـــــن حممـــــد احلبـــــشي 

  :من أمهها وأشهرها ما يأيت شرحاً بني مطبوع وخمطوط ومفقود، و )١()٩٥(على

، للحافظ عبد الرحمن بن أب�ي بك�ر "زھر الخمائل على الشمائل" - ١
 . )٢()ه٩١١ت(السیوطي، بن محمد

ـــــب ألفـــــاظ  ـــــى بيـــــان غري ـــــه عل ـــــصر في ـــــت أو احلاشـــــية اقت ـــــف أشـــــبه بالتنكي وهـــــو جـــــزء لطي

 . األحاديث

، ل��شھاب ال��دین أحم��د ب��ن "أش��رف الوس��ائل إل��ى فھ��م ال��شمائل" - ٢
 .)٣()ه٩٧٤ت(حجر الھیتمي 

وهو شرح ممـزوج، وقـد توسـع يف شـرح األلفـاظ واملعـاين، وختـريج األحاديـث ودفـع التعـارض 

عن بعضها، بيد أنَّه أكثر فيـه مـن التكـرار واالسـتطراد يف أمـور ال عالقـة هلـا بالـشرح، ووقـع 

                                                           

ويــــضاف لـــه بعـــض الـــشروح فاتتــــه ). ١١١٣-٢/١١٠٥" (جـــامع الـــشروح واحلواشـــي"يف كتابـــه ) ١(

، وكـــذلك مـــا ذكـــره )١٩-٩/ص" (مقدمـــة حتقيقـــه للـــشمائل"وذكرهـــا األســـتاذ عبـــده كوشـــك يف 

 .من الشروح" الشروح املغربية على كتاب الشمائل النبوية: " مؤلف

 .م١٩٨٨:  القاهرة، سنة النشر-مكتبة القرآن: مصطفى عاشور، الناشر: طبع بتحقيقوقد ) ٢(

  .ه١٤١٩ بريوت، سنة –أمحد املزيدي، ونشرته دار الكتب العلمية : وقد طبع بتحقيق) ٣(

-ه١٤١١الباكــــستان، ســــنة : الهــــور-يف جامعــــة البنجــــاب) دكتــــوراه( وقــــد حقــــق يف رســــائل علميــــة

 .م١٩٩١



      
  

 

 
 
  

  ٤٧٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

يف بعـــض اهلنـــات والـــزالت، وفاتـــه مواضـــع وألفـــاظ ســـهى عـــن شـــرحها وبيا�ـــا، وجـــل مـــادة  

  .وبعض الشروح السابقة له" املواهب اللدنية"ه من كتاب القسطالين كتابه أفاد

، للعالمة مال علي ب�ن س�لطان "جمع الوسائل في شرح الشمائل" - ٣
 .)١()ھـ١٠١٤ت (القاري 

وهو شـرح ممـزوج، ويعـد مـن أفـضل وأنفـس شـروح الـشمائل، فقـد أبـدع فيـه العالمـة القـاري 

  .ح وأجاد وأفاد ومل يدع ملن بعده مستزاد كعادته يف شروحه فأطنب يف الشر -رمحه اهللا–

عب��������د ال��������رؤوف المن��������اوي : ت��������ألیف" ش��������رح ال��������شمائل" - ٤
  .)٢()ھـ١٠٣١ت(القاھري

وهــو شــرح ممــزوج نفــيس خمتــصر، خلــصه مــن شــرحي عــصام الــدين اإلســفرائيين وابــن حجــر 

اهليتمـــي كمـــا نـــص عليـــه يف مقدمتـــه،  وكـــذلك اســـتفاد مـــن بعـــض الـــشروح األخـــرى، وفيـــه 

  .بعض اهلنات

ل��شیخ ل ،"الفوائ��د الجلیل��ة البھی��ة ف��ي ش��رح ال��شمائل المحمدی��ة " - ٥
 .)٣()ه١١٨٢ت(محمد بن قاسم جسوس

وهـــو شـــرح ممـــزوج متوســـط نفـــيس مييـــل فيـــه لالختـــصار، وغالـــب اعتمـــاده يف الـــشرح علـــى  

للعالمــة مــال علــي قــاري كمــا ذكــر يف مقدمــة الــشرح، باإلضــافة إىل " مجــع الوســائل"كتــاب 

  .)٤(..ى فيما يتعلق باآلثار واألقوال واألحكام واألشعارنقول عن املصنفات األخر 
                                                           

. ٢: مصر، طبع على نفقة مصطفى البـايب احللـيب وإخوتـه، عـدد األجـزا-ة الشرفية املطبع: الناشر) ١(

بريوت، الطبعة األوىل، سنة -حممد بن رياض األمحد، ونشرته دار الكتب العلمية : مث طبع بتحقيق

  .ه١٤٣٧سنة . ه١٤٣٧

 .والكتاب حقق رسائل علمية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة

املطبعة الشرفية : ، للعالمة مال علي القاري، الناشر"ائل يف شرح الشمائلمجع الوس"طبع حباشية ) ٢(

 .٢: مصر، طبع على نفقة مصطفى البايب احلليب وإخوته، عدد األجزا-

ه، مث طبعـه ١٣١٦ه وسـنة ١٣٠٦ه، مث طبعـه حممـد مـصطفى، سـنة ١٢٩٦طبع ببوالق، سنة ) ٣(

 . يخ الطبعه، مث طبع بفاس من غري ذكر تار ١٣٤٦حممد صبيح، سنة 

 ).٦١-٦٠/ص" (الشروح املغربية على كتاب الشمائل النبوية: " ينظر) ٤(



      
  

 

 
 
  

  ٤٧٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

، لل��شیخ إب��راھیم ب��ن "المواھ��ب اللدنی��ة عل��ى ال��شمائل المحمدی��ة" - ٦
  .)١()ه١٢٧٧ت(محمد الباجوري 

ـــان الغريـــب  ـــالقول، توســـط فيـــه واعتـــىن بـــشرح األلفـــاظ واألمســـاء وضـــبطها وبي وهـــو شـــرح ب

طرد يف بعــض املواضــع، ووقــع فيــه غلــو واعتمــد علــى االســتفادة مــن الــشروح الــسابقة، واســت

  .)٢(واحنراف وبعض اهلنات والقصص الصوفية السمجة

  

 �������������)٣(� 

لقـد قـام مجاعــة مـن العلمــاء باختـصار الكتــاب و�ذيبـه لتقريبــه للنـاس وطــالب العلـم، وهــي  

  :كما يأيت

 للشیخ محمد بن عم�ر ب�ن "تھذیب الشمائل في السیرة النبویة"  - ١
  .)٤()ه٩٣٨ت(نطاكيحمزة األ

للعالم�����ة م�����ال عل�����ي " زب�����دة ال�����شمائل وعم�����دة الوس�����ائل " - ٢
 .)٥()ه١٠١٤ت(القاري

للعالم��ة " ال��روض الباس��م ف��ي ش��مائل الم��صطفى أب��ي القاس��م" - ٣
 .)٦()ه١٠٣١ت(عبدالرؤوف المناوي

                                                           

حممـــــد عوامـــــة، الطبعــــة األوىل، ســـــنة النـــــشر : طبــــع قـــــدمياً عـــــدة طبعــــات، وطبـــــع حـــــديثاً بتحقيــــق) ١(

 . م٢٠٠١-ه١٤٢٢

 ). ٢٣٨/ص(له" املواهب اللدنية: "ينظر) ٢(

 ).١٩/ص(لكوشك "  الشمائل" ومقدمة حتقيق ،)٢/١١١٣" (جامع الشروح واحلواشي:  "ينظر)  ٣(

" األعـالم"، و)٢/١٠٦٠(و)١/٥١٥" (كـشف الظنـون"، و)٢/٥٣" (الكواكـب الـسائرة: "ينظـر) ٤(

" معجم املؤلفني"، و)١٩٢/ص" (--معجم ما ألف عن النيب "، و)٣١٧-٦/٣١٦(للزركلي 

)١١/٨١.( 

 ).٢/١١١٤" (واشيجامع الشروح واحل"، و)سرية/٢٧٠" (الفهرس الشامل: "ينظر) ٥(

اختــــصر الـــشمائل وزاد عليـــه أكثـــر مـــن النــــصف، : "وقـــال) ٢/٥٦٢" (فهـــرس الفهـــارس: "ينظـــر) ٦(

دار : حممـد عـادل الكيـايل، ونـشرته: وقـد طبـع بتحقيـق).  ٥/٢٢٠" (معجم املؤلفني"و..". ومسَّاه

 .م٢٠٠٠البشائر بدمشق سنة 



      
  

 

 
 
  

  ٤٧٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

إلس�����ماعیل ب�����ن غن�����یم " حل�����ل االص�����طفا ب�����شیم الم�����صطفى" - ٤
  .)١()ه١١٦٥ت(الجوھري

لل���شیخ محم���د ب���ن " ائلعن���وان الف���ضائل ف���ي تلخ���یص ال���شم" - ٥
  .)٢()ه١١٩٦ت(مصطفى البكري الفلسطیني

للقاض��ي محم��د ب��ن أحم��د الحری��شي الفاس��ي " مخت��صر ال��شمائل " - ٦
  .)٣()ه١٢٠٢ت(المالكي 

لل��������شیخ عب��������دهللا ب��������ن حج��������ازي " اخت��������صار ال��������شمائل " - ٧
  .)٤()ه١٢٢٧ت(الشرقاوي

للعالم��ة محم��د ب��ن جعف��ر " فتی��ة ال��سائل ف��ي اخت��صار ال��شمائل " - ٨
  .)٥()ه١٣٤٥ت(الكتاني 

لل��شیخ " العط��ر ال��شذي ف��ي ش��رح مخت��صر ش��مائل الترم��ذي " - ٩
  .)٦()ه١٣٤٨ت(عبدالمجید الشرنبي األزھري المالكي 

للعالم�ة محم�د ب�ن عب�دالحي " منیة السائل خالصة الشمائل " - ١٠
  .)٧ ()ه١٣٨٢ت(الكتاني

لمحم�ود س�امي " المختصر في الشمائل المحمدیة وش�رحھا " - ١١

                                                           

 ).٢/١١١٣" (وح واحلواشيجامع الشر "، و)سرية/٤٠٤" (الفهرس الشامل: "ينظر) ١(

،  )٤/١٤" (سـلك الـدرر"، و)٢/٣٤٣" (هديـة العـارفني"، و)٤/١٢٨" (إيـضاح املكنـون: "ينظر) ٢(

 ).١٩٢/ص" (--معجم ما ألف عن النيب "و

 ).  ٢/٢٠٥(لربوكلمان " تاريخ األدب العريب: "ينظر) ٣(

 ).٢/١١١٤" (جامع الشروح واحلواشي"، و)٢/١٠٧١" (فهرس الفهارس: "ينظر) ٤(

 .ه١٣٣١وقد طبع بفاس سنة ). ١٩٢/ص" (--معجم ما ألف عن النيب : "ينظر) ٥(

 .م١٩٨٧القاهرة، سنة -مطبوع يف مكتبة اآلداب) ٦(

وقـــد طبـــع ).  ٦/١٨٨" (األعـــالم"، و)١٩٢/ص" (--معجـــم مـــا ألـــف عـــن النـــيب : "ينظـــر) ٧(

الــدار البيــضاء، الطبعــة األوىل، -غــريب عبدا�يــد خيــايل، ونــشره مركــز الــرتاث الثقــايف امل. د: بتحقيــق

  .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦سنة 

-عبـداحلكيم واحـسني، ونـشرته دار الكتـب العلميـة. إبراهيم بـو سـبيع ود. د:  بتحقيق-أيضاً _وطبع 

 .م٢٠١٦بريوت، سنة 



      
  

 

 
 
  

  ٤٨٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

  .)١(بك
للعالم��ة محم��د ناص��ر ال��دین " ی��ةمخت��صر ال��شمائل المحمد " - ١٢

 .)٢()ه١٤٢٠ت(األلباني

، لسمیح عباس، وھ�و اخت�صار وش�رح "--أوصاف النبي " - ١٣
 .)٣(للشمائل

  

 ���������������������� 

لقد ترجم لرجال ورواة الشمائل العلماء الذين صنفوا يف تراجم رجال الكتـب الـستة ضـمناً  

، واحلافظ ابـن "تذهيب التهذيب"ظ الذهيب يف ، واحلاف"�ذب الكمال"كاحلافظ املزي يف 

، وغـــريهم، لكــــن بعــــض العلمــــاء أفــــرد "تقريــــب التهــــذيب"و" �ــــذيب التهــــذيب"حجـــر يف 

  :كتاباً خاصة، وهي كما يأيت" الشمائل"لرجال 

َمائِل" - ١ ألَْحمد ب�ن عب�د هللا ب�ن " نشر اْلَفَضائِل فِي َتْرَجَمة رجال الشَّ
برق���وھي األَْص���ل ال���شِّیَراِزّي عب���د اْلَق���اِدر ب���ن عب���د اْلح���ق األ

اِفِعي  .)٤()ھـ٨٧١ت(الشَّ
َمائل" - ٢ "  َبْھَج���ة المَحافِ���ل وأجم���ل الَوس���ائل ب���التعریف ب���رواة ال���شَّ

إلب��راھیم ب��ن إب��راھیم ب��ن ح��سن اللق��اني، أب��و اإلم��داد، برھ��ان 
 .)٥()ھـ١٠٤١ت(الدین المالكي 

لمحم�����د ب�����ن عل�����ي ب�����ن َع�����الَّن " أس�����ماء رج�����ال ال�����شمائل" - ٣
                                                           

 .م١٩٥٠مطبوع بالقاهرة مبطبعة مصر عام ) ١(

 . م٢٠٠٢-ه١٤٢٢لثالثة، سنة الرياض، الطبعة ا-مكتبة دار املعارف: مطبوع، ومنها طبعة) ٢(

 . بريوت، الطبعة األوىل، بدون تاريخ-مطبوع يف دار اجليل ) ٣(

معجـم "، و)٤/٦٤٨" (إيـضاح املكنـون"، و)٣٦١-١/٣٦٠(للـسخاوي " الضوء الالمـع: "ينظر) ٤(

 ). ١/٢٩٦" (املؤلفني

والدراســـات مركـــز النعمـــان للبحـــوث : شـــادي بـــن حممـــد آل نعمـــان، الناشـــر. د: مطبـــوع بتحقيـــق) ٥(

:  م، عدد األجـزاء٢٠١١ - هـ ١٤٣٢األوىل، : اليمن، الطبعة-اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة

٢. 



      
  

 

 
 
  

  ٤٨١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

 .)١()ه١٠٥٧ت(الصدیقي
ألب�ي عب�دهللا محم�د ب�ن الطی�ب " أشرف الوسائل برواة الشمائل" - ٤

 .)٢()ه١١٨٧ت(القادري الحسني
لحسن بن عبد هللا ب�ن محم�د البخ�شي " رسالة في رجال الشمائل" - ٥

 .)٣()ه١١٩٠ت(الحلبي 
لعب��دالوھاب ب��ن محم��د غ��وث " أكم��ل الوس��ائل لرج��ال ال��شمائل" - ٦

 .)٤()ه١٢٨٥ت(الشافعي المدارسي 
 اً نظمھ شعر:  
الب���ن أرس���الن أحم���د ب���ن " نظ���م ال���شمائل المحمدی���ة للترم���ذي" - ١

 .)٥()ھـ٨٤٤ت(الحسین، شھاب الدین الرملي 
 .)٦()ه٨٩٩ت(أحمد بن أحمد زروق" نظم الشمائل" - ٢
ألب��������ي العب��������اس أحم��������د ب��������ن قاس��������م " نظ��������م ال��������شمائل" - ٣

 .)٧()ه١١٣٩ت(الُبوني
لمول��وي عب��د "  نظ��م ال��شمائل المحمدی��ة وال��سیرة الم��صطفویة" - ٤

 .)٨(الحفید

                                                           

-٤/١١١(و)١/٢٠٥(يف عــدة مواضــع " دليــل الفــاحلني شــرح ريــاض الــصاحلني"ذكــره يف كتابــه ) ١(

 ). ٢٠٣و٥/١٠٩(و) ١٧٨و١١٢

 ).٢٨٣/ص" (معجم املطبوعات املغربية"ذكره إدريس بن املاحي يف ) ٢(

 ). ٢/٢٧" (سلك الدرر: "ينظر) ٣(

 ). ١٦٠/ص" (معارف العوارف"، و)٧/٣٤٢" (نزهة اخلواطر: "ينظر) ٤(

جهـود العلمـاء يف تـصنيف الـسرية : "ينظـر). ٩٩١٢ (٩: منه نسخة خطية يف أوقاف بغـداد، ق) ٥(

 ).٧٣/ص" (النبوية يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني

 ).٢/١١١٤" (جامع الشروح واحلواشي"، و)سرية/٩٦٧" (الشاملالفهرس : "ينظر) ٦(

معجــــم "وجــــاء اســــم الــــنظم يف ). ١/١٩٩" (األعــــالم"، و)١/٢٣٦" (فهــــرس الفهــــارس: "ينظــــر) ٧(

 ".نظم تراجم كتاب الشمائل للرتمذي): "١/٢٤٦" (املؤلفني

جــــم مع"، و)٢/١٨١٨(لــــسركيس " معجــــم املطبوعــــات: "ينظــــر. ه١٣٢٨طبــــع يف فــــاس، ســــنة ) ٨(

 ).٥/٨٩" (املؤلفني



      
  

 

 
 
  

  ٤٨٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

 .)١()ه١٣٨٠ت(ألحمد بن محمد صدیق الغماري" نظم الشمائل" - ٥
 الدراسات المعاصرة: 

للـدكتور احلـسان " الشروح المغربية على كتاب الـشمائل النبويـة ألبـي عيـسى الترمـذي"

وذكــر فيــه مثانيــة عــشر شــرحاً مــن شــروح الــشمائل لإلمــام الرتمــذي قــام بتــصنيفها . )٢(حـايل

الكــالم عليهــا مــن حيــث التعريــف والدراســة؛ فــإن كــان الــشرح علمــاء املغــرب، وقــد اســتوىف 

مطبوعـــاً أشـــار إىل طبعتـــه أو طبعاتـــه، وإن كـــان خمطوطـــاً بـــنيَّ مكـــان وجـــود نـــسخه اخلطيـــة 

 .وحدد أرقامها، مع ترمجة للشارح والتعريف به

 ٣(ترجمتھ إلى غیر اللغة العربیة(: 
كی�ة، وھو ترجم�ة تر" أقوم الوسائل في ترجمة شمائل الترمذي" - ١

 .)٤()ه١١٢٠ت(إسحاق خواجي أحمد أفندي: تألیف
وھو ترجمة للشمائل إلى اللغ�ة األردی�ة، ق�ام بھ�ا " أنوار محمدي" - ٢

 .)٥(المولوي علي الجونبوري
 .)٦(قام بھا مروان جردلي" ترجمة إلى اللغة الفرنسیة" - ٣
 .)٧(قام بھا األستاذ ھدایت حسن" ترجمة إلى اللغة اإلنكلیزیة" - ٤

                                                           

 ).٢/١١١٥" (جامع الشروح واحلواشي: "ينظر) ١(

الرابطـة احملمديـة -نشره مركز ابن القطان للدراسات واألحباث يف احلـديث الـشريف والـسرية العطـرة) ٢(

 .م٢٠١٢-ه١٤٣٣املغرب، الطبعة األوىل سنة : للعلماء

، مع الرجـوع )٢٢/ص (-وفقه اهللا–ك لألستاذ عبده كوش" الشمائل"مستفاد من مقدمة حتقيق ) ٣(

 .إىل مصادره

 ). ١/١/٣٠٩(لسزكني " تاريخ الرتاث العريب"، و)٢/١٠٦٠" (كشف الظنون: "ينظر) ٤(

 ).١٥٤/ص" (الثقافة اإلسالمية يف اهلند"ذكره عبد احلي الندوي يف ) ٥(

 . بريوت-مطبوع يف دار ابن حزم ) ٦(

 ). ١/١/٣٠٥( لسزكني" تاريخ الرتاث العريب: "ينظر) ٧(



      
  

 

 
 
  

  ٤٨٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

������������������������������������������������� �

ســــبق معنــــا أن العلمــــاء صــــنفوا كتبــــاً عديــــدة يف الــــشمائل النبويــــة، وقــــد تنوعــــت طــــرائقهم 
ومنــاهجهم يف هـــذا، ونـــذكر هاهنـــا أشـــهر وأهـــم الكتــب األخـــرى غـــري مشائـــل الرتمـــذي مـــع 

  :تعريف موجز �ا ومبناهج مؤلفيها، وهي كما يأيت

 "  أخالق النبي--١("ھ وآداب(: 
للحـافظ أيب حممــد عبــداهللا بـن حممــد بــن جعفـر بــن حيــان األنـصاري، املعــروف بــأيب الــشيخ 

  .)٢() هـ٣٦٩ت(األصبهاين

  :)٣(ويتلخص منهجه يف كتابه على النحو التايل
باب��اً، وأودع )٢٨٤(ق��سم أب��و ال��شیخ كتاب��ھ إل��ى أب��واب بل��غ ع��ددھا - ١

 . تحت كل باب عدداً من األحادیث التي تشھد لھ

 .حدیًثا وأثًرا) ٨٩٩(دد األحادیث واآلثار الواردة بالكتاببلغ ع - ٢
حــديثاً، ومــا يقـارب مخــسة أحاديــث مقطوعــة، وورد )٨٨٥(األحاديـث املرفوعــة بلغــت قرابـة

  .فيه من اآلثار ما يقارب اخلمسة

ظھر في سیاق أس�انید كتاب�ھ عل�و اإلس�ناد، ف�المؤلف مم�ن اش�تھر  - ٣
 .بعلو اإلسناد

                                                           

أمحد حممد مرسي ومراجعة حممـد عبـدالرمحن عثمـان، نـشرته مؤسـسة األهـرام : طبع ابتداء بتحقيق) ١(
ــــة واحــــدة، وقــــد وقــــع فيهــــا ســــقط ١٤٠١القــــاهرة، ســــنة - ــــسخة خطي ه، واعتمــــد احملقــــق علــــى ن

بعـة بـريوت، الط-الدكتور السيد اجلميلي، ونشره دار الكتاب العـريب : مث طبع بتحقيق. وتصحيف
عــصام الـــدين ســيد الـــصنابطي، ونــشرته الـــدار : مث طبــع بتحقيـــق. م١٩٨٥-ه١٤٠٥األوىل، ســنة

ومها طبعتان سيئتان سقيمتان مل يُعَتَمـد . م١٩٩٣-ه١٤١٣املصرية اللبنانية، الطبعة الثانية، سنة 
فيهما على أي من النسخ اخلطية للكتاب وامنا علـى طبعـة مؤسـسة األهـرام، ولـذلك وقـع فيهـا مـن 

الــدكتور : مث طبــع طبعــة متقنــة رســالة دكتــوراه بتحقيــق. الــسقط والتحريــف والتــصحيف شــيء كثــري
ــــشرته دار املــــسلم : األوىل، ســــنة:  جملــــدات، الطبعــــة٤الريــــاض، يف -صــــاحل بــــن حممــــد الونيــــان، ون

واعتمــد يف حتقيقــه للكتــاب علــى ثــالث نــسخ خطيــة وبــذل جهــداً وافــراً يف . م١٩٩٨/ هـــ ١٤١٨
 .ج األحاديث واحلكم عليها فجزاه اهللا خرياً الدراسة وختري

 ). ١٦/٢٧٦" (سري أعالم النبالء: "ينظر ترمجته يف) ٢(
 ). ٥٤-١/٤٨" (أخالق النيب"مقدمة الدكتور الونيان لتحقيق كتاب : ينظر) ٣(



      
  

 

 
 
  

  ٤٨٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

قد یسوق اإلسناد ب�دون ذك�ر الم�تن إذا ك�ان م�تن الح�دیث مث�ل أو  - ٤
 .نحو الحدیث الذي سبق ذكره

وق��د ی��سوق بإس��ناد واح��د أكث��ر م��ن ح��دیث، وق��د یك��رر الح��دیث  - ٥

  .بإسناده ومتنھ في موضعین
یسوق المتون بعد أن یضع أبواباً ثم یدخل تحتھا ما یشھد لھ�ا م�ن  - ٦

 . في الباباألحادیث محاوالً استقصاء جمیع ما ورد 

یذكر األحادیث دون بیان حالھ�ا أو التع�رض بتف�سیر م�ا فیھ�ا م�ن  - ٧
 .غریب أو دفع تعارض أو إزالة لبس ونحو ذلك

أورد ف���ي كتاب���ھ ع���دداً ل���یس بالی���سیر م���ن األحادی���ث ال���ضعیفة  - ٨

 . والواھیة، بل والموضوعة أحیاناً 
 . أكثر من الروایة عن الضعفاء والمتروكین - ٩

لدق��ة ف��ي تبوی��ب الكت��اب حی��ث إن ویؤخ��ذ علی��ھ أی��ضاً ع��دم ا - ١٠

 .بعض األبواب تتداخل
  

 "١("األنوار في شمائل النبي المختار(: 

  .)٢()هـ٥١٦ت(لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي الشافعي 

                                                           

 مث.    هـ١٤٠٩األوىل :  بريوت، الطبعة-دار الضياء: الشيخ إبراهيم اليعقويب، الناشر: طبع بتحقيق) ١(
وقـــد اعتمـــد علـــى .  م١٩٩٥ - هــــ ١٤١٦األوىل، :  دمـــشق، يف جملـــدين، الطبعـــة-دار املكتـــيب 

نسخة خطية مغربية فريدة، وذكر أن للكتاب نسخة خطية أخرى باهلند لكنه مل يـستطع احلـصول 
وقــد بــذل جهــداً يف ختــريج األحاديــث مــع قــصور بــّني يف دراســتها واحلكــم علــى عــدد منهــا ! عليهــا

، وحــصل عنــده شــيء مــن اخللــل يف ضــبط نــصوص الكتــاب ورمــوزه، وقــد قــام بــشرح وبيــان عللهــا
  .والكتاب حباجة إلعادة حتقيقه وخدمته. الغريب والتعليق املختصر على الكتاب

وهـي طبعـة . م٢٠٠٥ بـريوت، سـنة-دار الكتـب العلميـة: عمرو سيد شـوكت، ونـشرته: وطبع بتحقيق
 خطيـــة، ويبـــدو أ�ـــا مـــأخوذة مـــن ســـابقتها وفيهـــا ســـقيمة مل يعتمـــد احملقـــق فيهـــا علـــى أي نـــسخة

 .حتريفات وأخطاء وسقط
 ). ١٩/٤٣٩" (سري أعالم النبالء: "ينظر ترمجته يف) ٢(



      
  

 

 
 
  

  ٤٨٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

رتبــه علــى واحــد ومائــة : ")١(والكتــاب يعــد مــن أوســع مــا ألــف يف الــشمائل، قــال الكتــاين

  ". انيدباب، على طريقة احملدثني باألس

  :)٢(ويتلخص منهج املؤلف يف كتابه فيما يأيت

باب�اً، وأودع تح�ت )١٠٢(قسم البغوي كتابھ إلى أبواب بلغ ع�ددھا - ١
 . كل باب عدداً من األحادیث التي تشھد لھ

 .حدیًثا وأثًرا) ١٢٥٧(بلغ عدد األحادیث واآلثار الواردة بالكتاب - ٢
حادی�ث اعتنى بأحادیث كتابھ؛ فھو یحرص على سیاق ص�حاح األ - ٣

ج���ة ف���ي  ف���ي ك���ل ب���اب، وكثی���ر م���ن أحادی���ث الكت���اب مخرَّ
 .الصحیحین أو أحدھما

 .یبین أحیاناً في عنوان األبواب وجھ مأخذ الشمائل منھا - ٤
ظھ��ر ف��ي س��یاق أس��انید كتاب��ھ ن��زول اإلس��ناد، ف��المؤلف ی��سوق  - ٥

بإسناده إلى كتب األئمة الم�صنفین قبل�ھ لت�أخر وفات�ھ فھ�و م�ن 
  .علماء القرن السادس

ق المتون بعد أن یضع أبواباً ثم یدخل تحتھا ما یشھد لھ�ا م�ن یسو - ٦
  . األحادیث محاوالً استقصاء جمیع ما ورد في الباب

 أو التعرض بتف�سیر )٣(یذكر األحادیث في الغالب دون بیان حالھا - ٧
  .ما فیھا من غریب أو دفع تعارض أو إزالة لبس ونحو ذلك

  . )٤(لضعیفة والواھیةأورد في كتابھ عدداً یسیراً من األحادیث ا - ٨

                                                           

 ). ١٠٥/ص" (الرسالة املستطرفة) "١(

 ). ١٩و١/١١" (األنوار"مقدمة حتقيق كتاب : ينظر) ٢(

ر حمقـق الكتـاب هـل هـي مـن اليت بعد كل حديث جبانب الصفحة، فلم حيـر " صحيح"أما كلمة )  ٣(

املؤلف؟ أم مـن تـصرف مالـك النـسخة أو املعتـين �ـا؟ كمـا أشـار هـو إىل بعـض تـصرفه يف النـسخة 

 !، وقد يتبنيَّ هذا عند الوقوف على النسخة األخرى للكتاب)١/٤٣(اخلطية 

ارج كعادتـه يف األحاديـث الـضعيفة أو الـيت تكـون خـ–، ومل يبـني احملقـق )٢٢٥(حنو حديث رقـم ) ٤(

= جممـــع " درجتـــه مـــع أنـــه نقـــل كـــالم اهليثمـــي لكنـــه مل يـــذكره بتمامـــه حيـــث قـــال يف -الـــصحيحني



      
  

 

 
 
  

  ٤٨٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

  
 "١("الشفا بالتعریف بحقوق المصطفى(: 

  .)٢()ه٥٤٤ت(للقاضي أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب

                                                                                                                                              

فاقتـصر هـو علـى ". رواه البزار، وفيه إبراهيم بـن احلكـم بـن أبـان وهـو مـرتوك): "٩/١٦( "الزوائد=

 "!!رواه البزار: "قوله

، وطبـع طبعـات )سـرية/٥٧٤-٥٢٨" (الفهـرس الـشامل"للكتاب عشرات النـسخ اخلطيـة كمـا يف ) ١(

علـي حممـد البجـاوي، ونـشرته دار الكتـاب : عديدة وكثرية، ومن أفضلها الطبعة الـيت قـام بتحقيقهـا

بريوت، بدون تاريخ، يف جملدين، وقد ذكر يف مقدمته أنـه وقـف علـى نـسخ كثـرية للكتـاب -العريب

كتاب والتعليق عليه، يف املكتبة األزهرية لكنه اعتمد على أصح نسختني منها، وقام بضبط نص ال

أيب عبــــدالرمحن حممــــد : وكــــذلك طبــــع طبعــــة جيــــدة قــــام بتحقيقهــــا. وخــــرج أحاديثــــه خترجيــــاً مــــوجزاً 

ه، وفيهــــا جهــــد جيــــد مــــن حيــــث ختــــريج ١٤٣٣مــــصر، ســــنة -العــــالوي، نــــشرته دار ابــــن رجــــب

  .األحاديث واآلثار واحلكم عليها

  :انشرحاً، ومن أفضل وأشهر شروحه شرح) ٤٠(وللكتاب ما يقارب 

  .، وهو مطبوع)ه١٠١٤ت(للعالمة مال علي قاري" شرح الشفا" -

ــــــــــسيم الريــــــــــاض يف شــــــــــرح شــــــــــفا القاضــــــــــي عيــــــــــاض" - ــــــــــدين أمحــــــــــد بــــــــــن حممــــــــــد " ن لــــــــــشهاب ال

م، ٢٠٠١بـــــريوت، ســـــنة -، مطبـــــوع، ومنهـــــا طبعـــــة دار الكتـــــب العلميـــــة)ه١٠٥٩ت(اخلفـــــاجي

 .جملدات)٦(عبدالقادر عطا، يف: بتحقيق

مناهـل الـصفا يف ختـريج "كتـاب : ج أحاديث الكتـاب مفـردة ومنهـاوكذلك قام عدد من العلماء بتخري

  .للحافظ جالل الدين السيوطي، وهو مطبوع" أحاديث الشفا

إحتـاف أهـل الوفـا "وقام مجاعة باختصاره و�ذيبه، ولعل مـن أفـضل خمتـصرات الكتـاب و�ذيبـه؛ كتـاب 

بــريوت، الطبعــة - اإلســالميةدار البــشائر: للــشيخ عبــداهللا التليــدي، نــشرته" بتهــذيب كتــاب الــشفا

  .م٢٠١٢-ه١٤٣٣: الثانية

: دراسة وافية عن الكتاب وعناية العلماء به، بعنوان)ه١٣٨٢ت(وكتب العالمة حممد عبداحلي الكتاين

خالــد بــن حممــد الــسباعي، ونــشرته دار احلــديث : ، وقــد طبــع بتحقيــق"املــدخل إىل كتــاب الــشفا"

 .م٢٠١٥-ه١٤٣٦: املغرب، الطبعة األوىل-الكتانية

 ). ٢٠/٢١٢" (سري أعالم النبالء: "ينظر ترمجته يف) ٢(



      
  

 

 
 
  

  ٤٨٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

 يف ترمجـة )١()ه١٠٨٩ت(وهـو كتـاب عظـيم النفـع، جليـل القـدر، قـال ابـن العمـاد احلنبلـي

  ".الذي مل يسبق إىل مثله» الشفاء«ومن مصّنفاته : "..القاضي

أبــدع فيــه كــل اإلبــداع، ومحلــه : " عــن الكتــاب)٢()ه١٣٦٠ت( ابــن خملــوف املــالكيوقــال

  ".الناس عنه، وطارت نسخه شرقاً وغرباً 

ـــاول --يبحـــث يف شـــرف املـــصطفى : وموضـــوعه  وقـــدره العظـــيم، ومنـــصبه اجلليـــل، يتن

ذلــــك مــــن جوانــــب عقديــــة، أصــــولية، فقهيــــة، بأســــلوب شــــيق بليــــغ، وبيــــان ســــلس بــــديع، 

بـراهني سـاطعة، مؤيـدة بالـدليل مـن القـرآن والـسنة، وأقـوال علمـاء الـسلف وحجج قامعة، و 

  .واألئمة

فإنـك  : ")٣(-جميبـاً لـسائل- سـبب تأليفـه الكتـاب، فقـال -رمحـه اهللا-وقد أوضـح املـصنف 

، يتضمن التعريف بقدر املصطفى عليـه الـصالة والـسالم، )٤(كررت علي السؤال يف جمموع

ومـا حكـم مـن مل يـوف واجـب عظـيم ذلـك القـدر أو قـصر وما جيب له من توقري وإكـرام، 

يف حق منصبه اجلليل قالمـة ظفـر، وأن أمجـع لـك مـا ألسـالفنا وأئمتنـا يف ذلـك مـن مقـال، 

  ".وأبيَّنه بتنزيل صور وأمثال

وقـد أجــاب املؤلـف رغبــة الــسائل، وقـام بواجــب البيـان والعلــم، واســتوىف الكـالم علــى ذلــك 

، ويعــود زمــن تــصنيف هــذا الكتــاب -يــأيت الكــالم عنهــا–تابــه يف أربعــة أقــسام بــىن عليهــا ك

  .)٥ ()ه٥٢٢(إىل حدود سنة

                                                           

 ). ٦/٢٢٦" (شذرات الذهب) "١(

 ). ١٤١/ص" (شجرة النور الزكية) "٢(

 ).  ٥-١/٤" (الشفا) "٣(

 . أي يف مصنف جمموع) ٤(

 ).    ١/٣٨٨" (الشفا: "ينظر) ٥(



      
  

 

 
 
  

  ٤٨٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

، وهـــو كمـــا )١( املؤلـــف يف كتابـــه علـــى النحـــو الـــذي بيَّنـــه يف مقدمـــة كتابـــهويـــتلخص مـــنهج

  :يأيت

قــسَّم املــصنف كتابــه علــى أربعــة أقــسام رئيــسة، وجعــل حتــت كــل قــسم أبوابــاً تبــني حمتــواه، 

  : تبنيَّ مباحثه وتستويف مسائله، وهيوحتت كل باب فصوالً 

  : قوالً وفعًال، وفيه أربعة أبواب-- يف تعظيم العلي األعلى لقدر النيب :القسم األول

  . عشرة فصول: يف ثنائه تعاىل عليه وإظهاره عظيم قدره لديه، وفيه: الباب األول

ـــاين ـــه احملاســـن خلقـــاً وخلقـــاً، وقرانـــه مج: البـــاب الث يـــع الفـــضائل الدينيـــة يف تكميلـــه تعـــاىل ل

  . سبعة وعشرون فصالً : والدنيوية فيه نسقاً، وفيه

فيما ورد من صحيح األخبار ومـشهورها بعظـيم قـدره عنـد ربـه ومنزلتـه، ومـا : الباب الثالث

  . اثنا عشر فصالً : خصه اهللا به يف الدارين من كرامته، وفيه

ـــ: البـــاب الرابـــع ـــه مـــن اآلي ـــه مـــن فيمـــا أظهـــره اهللا تعـــاىل علـــى يدي ات واملعجـــزات، وشـــرفه ب

  . ثالثون فصالً : اخلصائص والكرامات، وفيه

 فيمـــا جيـــب علـــى األنـــام مـــن حقوقـــه عليـــه الـــصالة والـــسالم، وفيـــه أربعـــة :والقـــسم الثـــاني

  :أبواب

  .مخسة فصول: يف فرض اإلميان به، ووجوب طاعته واتباع سنته، وفيه: الباب األول

  .ستة فصول: صحته، وفيهيف لزوم حمبته، ومنا: الباب الثاين

  .سبعة فصول: يف تعظيم أمره، ولزوم توقريه وبره، وفيه: الباب الثاين

عــــشرة : يف حكــــم الــــصالة عليــــه والتــــسليم، وفــــرض ذلــــك، وفــــضيلته، وفيــــه: البــــاب الرابــــع

  .فصول

                                                           

 ).  ١١-١/٨" (الشفا: "ينظر) ١(



      
  

 

 
 
  

  ٤٨٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

، ومــا جيــوز عليــه، ومــا ميتنــع ويــصح مــن -- فيمــا يــستحيل يف حقــه :والقــسم الثالــث

  :يضاف اليه، وجاء يف بابنياألمور البشرية أن 

سـتة عـشر : فيما خيتص باألمور الدينية ويتشبث بـه القـول يف العـصمة، وفيـه: الباب األول

  .فصالً 

تــسعة : يف أحوالــه الدنيويــة ومــا جيــوز طــرؤه عليــه مــن األعــراض البــشرية، وفيــه: البــاب الثــاين

  .فصول

ــَصهُ :والقــسم الرابــع ، وجــاء يف --، أو َســبَُّه  يف تــصرف وجــوه األحكــام علــى مــن تـَنَـقَّ

  :ثالثة أبواب

عـــشرة : يف بيـــان مـــا هـــو يف حقـــه ســـب ونقـــص مـــن تعـــريض أو نـــص، وفيـــه: البـــاب األول

  .فصول

ـــاين ـــه، ومنتقـــصه، وعقوبتـــه، وذكـــر اســـتتابته، والـــصالة : البـــاب الث يف حكـــم شـــانئه، ومؤذي

  .عشرة فصول: عليه، ووراثته، وفيه

، --عاىل، ورسله، ومالئكتـه، وكتبـه، وآل النـيب يف حكم من سب اهللا ت: الباب الثالث

  .مخسة فصول: وصحبه، وفيه

حــسب ختــريج احلــافظ -وقــد بلغــت عــدد األحاديــث واآلثــار الــين أوردهــا املؤلــف يف كتابــه 

  .حديثاً )١٣٦٢ (-السيوطي هلا

  : يف كتابه ما يأيتانتقد عليهوقد 

  . أنه حشى كتابه باألحاديث املفتعلة والواهية-

  .ه يف تأويالت بعيدة ومستغربة وقوع-



      
  

 

 
 
  

  ٤٩٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

ومثل القاضـي عيـاض بـن موسـى البـسيت مـع : ")١(-رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم بن تيمية 

علمـه وفـضله ودينــه، أنكـر العلمـاء عليــه كثـرياً ممــا ذكـره يف شـفائه مــن األحاديـث والتفاســري 

مبـــا فيـــه مـــن الـــيت يعلمـــون أ�ـــا مـــن املوضـــوعات واملنـــاكري، مـــع أنـــه قـــد أحـــسن فيـــه، وأجـــاد 

تعريــف حقــوق خــري العبــاد، وفيــه مــن األحاديــث الــصحيحة واحلــسان مــا يفــرح بــه كــل مــن 

  ". عنده إميان

 مـن األحاديـث واآلثـار )٣(وكل عامل باحلديث يعلم أن يف هذا الكتاب: ")٢(-أيضاً –وقال 

، ذكـره فـالن يف كتابـه: ما ليس له أصل وال جيوز االعتمـاد عليـه، فـإذا قـال القاضـي عيـاض

فهو الصادق يف خطابه، وإذا مل يذكر من أين نقله؟ مل نتهمه، ولكن نتهم من فوقـه، وقـد 

رأينــاه ينقــل مــن كتــب فيهــا كــذب كثــري، وهــو صــادق يف نقلــه منهــا، لكــن مــا فوقــه ال جيــوز 

  ".االعتماد عليهم

  : )٤(-رمحه اهللا- عند ذكره مصنفات القاضي عياض -رمحه اهللا-وقال احلافظ الذهيب 

لـوال مـا قـد حـشاه باألحاديـث املفتعلـة، " الشفا " اليُفه نفيسة، وأجلُّها وأشرفها كتاب تو " 

" عمــل إمــام ال نقــد لــه يف فــن احلــديث وال ذوق، واهللا يثيبــه علــى حــسن قــصده، وينفــع بـــ 

، وقــــد فعــــل، وكــــذا فيــــه مــــن التــــأويالت البعيــــدة ألــــوان، ونبينــــا صــــلوات اهللا عليــــه "شــــفائه 

ِة التنزيـل عـن األحاديـث، ومبـا تـواتر مـن األخبـار عـن اآلحـاد، وباآلحـاد وسالمه غـين ِمبْدَحـ

  ..".النظيفة األسانيد عن الواهيات 

  
  

                                                           

   ).١/٥٨" (الرد على البكري) "١(

 ).  ١/٨٦(السابق ) ٢(

 ".  الشفا"يعين كتاب ) ٣(

 ).  ٢٠/٢١٦" (سري أعالم النبالء) "٤(



      
  

 

 
 
  

  ٤٩١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

 "١("موسوعة أحاديث الشمائل النبوية الشريفة(: 

  :قام جبمع أحاديثها، وتصنيفها، وخترجيها، واحلكم عليها، والتعليق عليها، كل من

والـــــدكتور حممـــــد مهـــــام عبـــــدالرحيم، وشـــــارك يف ضـــــبطه الـــــدكتور مهـــــام عبـــــدالرحيم ســـــعيد، 

  .ومعن بديع راغب، هيثم عبد الغفور صربي: ومراجعته وترتيبه

وهـي ، وهو موسوعة تـصنيفية منهجيـة ألحاديـث الـشمائل النبويـة الـشريفة مـن كتـب الـسنة

تعـــدُّ أول عمــــل موســـوعي تــــصنيفي علمــــي منهجـــي عــــصري جـــامع ملوضــــوعات الــــشمائل 

  .)٢(ة مع ربط األحاديث النبوية الشريفة �ذه املوضوعات بشكل مفصلالنبوية الشريف

  :)٣( يف املوسوعة، فيما يأيتويتلخص المنهج المتبع

قــام املؤلفــان جبمــع أحاديــث الــشمائل النبويــة الــشريفة مــن قرابــة مخــسني كتابــاً مــن   - ١

ــــسنة ــــف حــــديث مت استعراضــــها، كتــــب ال ــــة أل ، واســــتخرجاها مــــن قرابــــة مائ

، عنـوان)١١٠٠(حـديث، منـضوية حتـت)٤٠٠٠(اجلمع قرابـة فكانت نتيجة 

  .فهو جامع ألغلب أحاديث الشمائل النبوية

 .ليستوعب أكثر موضوعا�ا، صنفت األحاديث تصنيفاً منهجياً متسلسالً  - ٢

اشتملت املوسوعة على شرح معاين الكلمات الغريبة مـستخرجة مـن كتـب غريـب  - ٣

واســــتنباط ، بعــــض األحاديــــثوالتعليــــق علــــى ، واملعــــاجم املــــشهورة، احلــــديث

  .وبيان املعاين واحلكم  الواضحة، الدروس

، فقــد ميَّـز املؤلفــان موضــع الداللــة بــاللون األمحــر، للداللـة علــى املقــصود باحلــديث - ٤

                                                           

يف جملــــدين، يقعــــان . م٢٠١٢-ه١٤٣٣جملــــة البيــــان، الطبعــــة األوىل، ســــنة : طبــــع، وقــــام بنــــشره) ١(

 .صحيفة)٩٩٣(يف

  :موقع الدرر السنية، على هذا الرابط: ينظر) ٢(

https://dorar.net/article/١٣٥٥ 

 ).١٩-١/١١" (املوسوعة"كما يف مقدمة ) ٣(
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وإذا كــــان احلــــديث مجيعــــه مــــشتمالً علــــى هــــذه الداللــــة جعــــاله كلــــه بــــاللون 

 . األمحر

علـى أكثـر مـن داللـة مـن وذلـك الشـتماله ، قد يذكر احلديث يف أكثر من موضع - ٥

  .وخيتصر يف بقية املواضع، فيذكر يف املوضع األول كامالً ، دالالت الشمائل

 قـام املؤلفـان بتخـريج األحاديـث فيهـا خترجيـاً يعتمـد علـى تتبـع الروايـات للحـديث  - ٦

 . الواحد، وااللتزام باملنهج النقدي يف احلكم على األحاديث

ومعــاجم ، ومــسند أمحــد، وموطــأ مالــك، اعتمــدوا يف التخــريج علــى الكتــب الــستة - ٧

، وأيب يعلـــى وســـنن البيهقـــي، ومـــسانيد البـــزار، واملـــستدرك للحـــاكم، الطـــرباين

 . ومعرفة السنن اآلثار وغريها من أمهات كتب السنة

ــــضعيف  - ٨ ــــصحيح واحلــــسن وال ومبــــا أن هــــذا العمــــل موســــوعي فقــــد حــــوى علــــى ال

ائل، فيأخــذ منهــا مــا واملوضــوع أحيانــاً، ليقــف القــارئ علــى مــا ورد يف الــشم

 . ويرتك ما كان منها ضعيفاً أو موضوعاً ، صح وحسن

ــــــث املرفوعــــــة فقــــــط - ٩ ــــــصر عمــــــل املــــــؤلَفني علــــــى مجــــــع األحادي بــــــل جــــــاءا ، مل يقت

  .والبالغات، واملراسيل، واملقطوعات، باملوقوفات

مــع ، وأمــا احلكــم علــى احلــديث فــإ�م يكتفــون بــذكر حكــم واحــد للحــديث - ١٠

، وبيـان علـة احلـديث املعلـول،  بالذكر مللحظ معنيإفراد بعض أنواع الضعيف

، مع ذكر أقوال العلمـاء يف التوثيـق والتـضعيف وبيـان العلـل، وتعليل األحكام

 .مع ذكر أحكامهم على احلديث إن وجدت
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��������������� �
  

احلمـــد هللا الـــذي تـــتم بنعمتـــه الـــصاحلات، والـــصالة والـــسالم علـــى نبينـــا حممـــد، وعلـــى آلـــه 

  . الطاهرين الطيبني وسلم تسليًما كثريًاوأصحابه 

  : أما بعد
 وإعانتـه علـى إمتامـه، أود أن أدون -سـبحانه وتعـاىل-يف ختام هـذا البحـث بعـد توفيـق اهللا 

  :خالصته، وذلك فيما يأيت

 -- علـــم يبحـــث يف أوصـــاف النـــيب :وأنَّـــه" علـــم الـــشمائل النبويـــة" حـــررت تعريـــف -١
 الــــشريفة يف تعبــــده، وزهــــده، وســــريته يف نفــــسه، ويف أهلــــه، ويف اخلِْلقيــــة واخلُُلِقيــــة، وأحوالــــه

  .أصحابه والناس أمجعني

  . ذكرت أمهية دراسة علم الشمائل وبيان فوائده ومثاره-٢
 حتدث عن نشأة التأليف يف هذا العلـم وتتـابع العلمـاء يف التـصنيف فيـه ومظـان وجـود -٣

  .األحاديث الواردة فيه

 بعـــــض العلـــــوم املتداخلـــــة معـــــه والقريبـــــة منـــــه كاخلـــــصائص  مث بينـــــت الفـــــرق بينـــــه وبـــــني-٤
  .والدالئل

 وعقدت الفصل الثاين للحديث عن كتب الشمائل ومناهج مـصنفيها، وكـان احلـديث -٥

فيهـا عــن أهــم مــصادرها املتداولــة بــني النــاس، مــن حيــث موضــوعها ومنــاهج مؤلفيهــا وبيــان 
  .نسخها وطبعا�ا وجهود العلماء والباحثني فيها

ـــام أرى أن احلـــديث عـــن ويف ـــة بطباعـــة كتبهـــا بعـــد " الـــشمائل" اخلت حباجـــة ملزيـــد مـــن العناي

ـــوفرة هلـــا، وكتابـــة الدراســـات حوهلـــا؛ مـــن حيـــث الـــصناعة  ـــة املت اختيـــار أجـــود النـــسخ اخلطي
احلديثيـــة فيهـــا، والـــشروح احلديثيـــة املوضـــوعية لكتبهـــا، وبيـــان منـــاهج املـــؤلفني يف مؤلفـــا�م 

 ختـدمها وتثـري حمتواهـا وتزيـد مـن التعريـف بقيمتهـا العلميـة وتيـسر وحنوها مـن األحبـاث الـيت

  .االنتفاع منها

����������������� �
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ــــارة - ــــث المخت ــــد الواحــــد املقدســــي األحادي ــــن عب ــــد اهللا حممــــد ب ــــو عب ، ضــــياء الــــدين أب

ار خــــضر د: عبــــد امللــــك بــــن عبــــد اهللا بــــن دهــــيش، الناشــــر. د: ، حتقيــــق)هـــــ٦٤٣ت(
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الثالثة، :  لبنان، الطبعة-للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

: ، حتقيـق)هــ٢٥٦ت(، لإلمام حممد بن إمساعيـل البخـاري، أبـو عبـد اهللا األدب المفرد -
: مكتبــــة املعــــارف للنــــشر والتوزيــــع، الريــــاض، الطبعــــة: مســــري بــــن أمــــني الــــزهريي، الناشــــر

  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األوىل، 
عبــد الــرحيم : ، أليب القاســم جــار اهللا حممــود بــن عمــر الزخمــشري، حتقيــقأســاس البالغــة -

  .حممود، دار املعرفة، بريوت، لبنان
  .م١٩٧٩، ٤ بريوت، ط-دار العلم للماليني : ، خريالدين الزركلي، الناشراألعالم -
ح الـــدين أبـــو ،  صـــالإثـــارة الفوائـــد المجموعـــة فـــي اإلشـــارة إلـــى الفرائـــد المـــسموعة -

الـــدكتور مـــرزوق بـــن هيـــاس : ، حتقيـــق)هــــ٧٦١ت(ســـعيد خليـــل بـــن كيكلـــدي العالئـــي
  .م٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥األوىل ، : مكتبة العلوم واحلكم، الطبعة: الزهراين، الناشر

، حممد بن عبد اهللا بن سعيد الغرنـاطي األندلـسي، أبـو عبـد اإلحاطة في أخبار غرناطة -
دار الكتـــب العلميـــة، : ، الناشـــر)هــــ٧٧٦ت( اخلطيـــباهللا، الـــشهري بلـــسان الـــدين ابـــن

  . هـ١٤٢٤األوىل، : بريوت، الطبعة
ـــــــق الحـــــــق مـــــــن علـــــــم األصـــــــول - ـــــــي تحقي ـــــــي إرشـــــــاد الفحـــــــول إل ـــــــن عل ، حممـــــــد ب

دار الكتـــــاب : أمحـــــد عـــــزو عنايـــــة، دمـــــشق، الناشـــــر: ، حتقيـــــق)هــــــ١٢٥٠ت(الـــــشوكاين
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة األوىل : العريب، الطبعة

الــدكتور جنــم : قــسم علــوم احلــديث، إعــداد- ت علــى تــاريخ التــراث العربــياســتدراكا -
  .ه١٤٢٢دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل : عبدالرمحن خلف، الناشر

مشـس الـدين حممـد بـن عبـد الـرمحن الـسخاوي  ، اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم أهل التـاريخ-
أشــــرف علــــى نــــشر فرانــــز روزنثــــال، تــــرجم التعليقــــات واملقدمــــة و : ، حتقيــــق)هـــــ٩١١ت(

  .بريوت–دار الكتب العلمية : صاحل أمحد العلي، الناشر. د: النص
،  إيـــضاح المكنـــون فـــي الـــذيل علـــى كـــشف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون-

،  طبعــــة دار إحيــــاء الــــرتاث العــــريب، )هـــــ١٣٢٩ت(إلمساعيــــل باشــــا البابــــاين البغــــدادي
  .بريوت، لبنان
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يالبدايــــة والنهايــــة - ، )هـــــ٧٧٤ت(ن أيب الفــــداء إمساعيــــل بـــن عمــــر بــــن كثــــري، لعمـــاد الــــدِّ
عبداهللا عبداحملسن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجـر، .د: حتقيق
  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧االوىل :  اجليزة، الطبعة-هجر للطباعة والنشر : الناشر

 عبــد اهللا ، حممــد بــن جــابر بــن حممــد القيــسي، مشــس الــدين، أبــوبرنــامج الــوادي آشــي -
دار املغـــــرب : حممـــــد حمفـــــوظ، الناشـــــر: ، حتقيـــــق)هــــــ٧٤٩ت(الـــــوادي آشـــــي األندلـــــسي

  .م١٩٨٠-ه١٤٠٠األوىل، :  بريوت، الطبعة- أثينا-االسالمي 
، للحـافظ صـالح الـدين بغية الملتمس في سـباعيات حـديث اإلمـام مالـك ابـن أنـس -

د ا�يـد الـسلفي، محـدي عبـ: ، حتقيق)هـ٧٦١ت(أيب سعيد خليل بن كيكلدي العالئي
  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥: عامل الكتب، الطبعة األوىل: الناشر

، حمّمـــد بـــن حمّمـــد بـــن عبـــد الـــرزّاق احلـــسيين ،أبـــو تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس -
  .جمموعة من احملققني، الناشر دار اهلداية: الفيض ، امللّقب مبرتضى ، الزَّبيدي، حتقيق

عبـــــد احللـــــيم النجـــــار، . د: لمـــــان، نقلـــــه إىل العربيـــــة، كـــــارل بروكتـــــاريخ األدب العربـــــي -
  .٤ القاهرة، ط-دار املعارف: الناشر

، مشـس الـدين أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم -
دار الغـرب : الدكتور بشار عّواد معروف، الناشـر: ، حتقيق)هـ٧٤٨ت(بن قَاْمياز الذهيب

  . م٢٠٠٣األوىل، : اإلسالمي، الطبعة
ـــي- ـــراث العرب ـــاريخ الت جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود : ، حممـــد فـــؤاد ســـزكني، الناشـــر ت

  .هـ١٤٠٣، ١اإلسالمية، ط
، )ه٥٦٢ت(، أليب سـعد عبـد الكـرمي بـن حممـد الـسمعاينالتحبيـر فـي المعجـم الكبيـر -

ر بغـــــداد، ســـــنة النـــــش-رئاســـــة ديـــــوان األوقـــــاف : منـــــرية نـــــاجي ســـــامل، الناشـــــر: حتقيـــــق
  .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥

، مشـــس الـــدين أبـــو اخلـــري حممـــد بـــن عبـــد التحفـــة اللطيفـــة فـــي تـــاريخ المدينـــة الـــشريفة -
: ، الناشــر)هـــ٩٠٢ت(الــرمحن بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن عثمــان بــن حممــد الــسخاوي 

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤االوىل : لبنان، الطبعة-الكتب العلميه، بريوت 
للحــافظ عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي بــن ، الترغيــب والترهيــب مــن الحــديث الــشريف -

مـصطفى حممـد عمـارة، : ، حتقيـق)هــ٦٥٦ت(عبد اهللا، أبـو حممـد، زكـي الـدين املنـذري 
 ١٩٦٨ - هـــ ١٣٨٨الثالثــة، :  مــصر، الطبعــة-مكتبــة مــصطفى البــايب احللــيب : الناشــر

  .م



      
  

 

 
 
  

  ٤٩٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

، لعمــــــاد الــــــدِّين أيب الفــــــداء إمساعيــــــل بــــــن عمــــــر ابــــــن كثــــــري تفــــــسير القــــــرآن العظــــــيم -
دار طيبــــة للنــــشر والتوزيــــع، : ســــامي بــــن حممــــد ســــالمة، الناشــــر: ، احملقــــق)هـــــ٧٧٤ت(

  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة
كمـال يوسـف احلـوت، : ، حتقيـق)هــ٦٢٩ت(، البـن نقطـة التقييد لعرفة رواة المسانيد-

  .م١٩٨٨بريوت، الطبعة األوىل -دار الكتب العلمية
، لشيخ اإلسالم أمحد بـن عبـد )الرد على البكري( املعروف بـتلخيص كتاب االستغاثة -

 املدينـة -مكتبـة الغربـاء األثريـة : ،الناشـر)ه٧٢٨ت(احلليم بن تيمية احلراين أبو العبـاس
  .ه١٤١٧حممد علي عجال، الطبعة األوىل، : املنورة، حتقيق

ــــق فــــي أحاديــــث التعليــــق - ، حممــــد بــــن أمحــــد بــــن عبــــد اهلــــادي احلنبلــــي تنقــــيح التحقي
سامي بن حممـد بـن جـاد اهللا وعبـد العزيـز بـن ناصـر اخلبـاين، دار : ، حتقيق)هـ٧٤٤ت(

  . م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨األوىل ، :  الرياض، الطبعة -أضواء السلف : النشر
أبــو ظــيب -ا�مــع الثقــايف: ، عبــداهللا حممــد احلبــشي، الناشــرجــامع الــشروح والحواشــي -

  .م٢٠٠٤
، )ه٢٥٦ت(هللا حممـــــد بـــــن إمساعيـــــل، لإلمـــــام البخـــــاري أيب عبـــــد االجـــــامع الـــــصحيح -

  .حممد فؤاد عبد الباقي، مع شرحه فتح الباري، املطبعة السلفية: حتقيق
، حتقيـــــق )هــــــ٢٦١ت(، ملـــــسلم بـــــن احلجـــــاج القـــــشريي النيـــــسابوريالجـــــامع الـــــصحيح -

ـــاء الـــرتاث العـــريب، بـــريوت، لبنـــان، الطبعـــة : وترتيـــب حممـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار إحي
  . م١٩٧٩الثانية، 

، أليب بكر أمحد بن علي بن ثابـت اخلطيـب الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع  -
 -مكتبــــــة املعــــــارف : حممــــــود الطحــــــان، الناشــــــر. د: ، حتقيــــــق)هـــــــ٤٦٣ت(البغــــــدادي 

  .الرياض
، أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــري  جــامع المــسانيد والــسَُّنن الهــادي ألقــوم َســَنن-

دار خــضر للطباعـــة : ك بــن عبــد اهللا الـــدهيش، الناشــرعبــد امللـــ. د : القرشــي ، احملقــق
 لبنـــان، طبـــع علـــى نفقـــة احملقـــق ويطلـــب مـــن مكتبـــة النهـــضة -والنـــشر والتوزيـــع بـــريوت 

  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الثانية، :  مكة املكرمة، الطبعة-احلديثة 
حممــد اهلــروي ، املــال نــور الــدين علــي بــن الــسلطان َجْمــُع اْلَوَســاِئِل ِفــي َشــْرِح الــشََّماِئلِ  - 

  .مصر-مصطفى البايب احلليب وأخويه: القاري، الناشر



      
  

 

 
 
  

  ٤٩٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

 يف القــرنني الثــامن والتاســع اهلجــريني، عبــد جهــود العلمــاء فــي تــصنيف الــسيرة النبويــة -
جممــع امللــك فهــد لطباعــة املــصحف الــشريف باملدينــة : احلميــد بــن علــي فقيهــي، الناشــر

  .املنورة
، مشس الـدين أبـو اخلـري حممـد بـن الم ابن حجرالجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلس -

دار : إبــراهيم بــاجس عبــد ا�يــد، الناشــر: ، حتقيــق)هـــ٩٠٢ت(عبــد الــرمحن الــسخاوي 
 - هـــــ ١٤١٩األوىل، :  لبنــــان، الطبعــــة-ابــــن حــــزم للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع، بــــريوت 

  . م١٩٩٩
لوليـد سـليمان بــن ، أليب ا)اإلشــارة يف أصـول الفقـه: مطبـوع مـع (الحـدود فـي األصـول -

حممـــد حـــسن حممـــد حـــسن إمساعيـــل، : ، حتقيـــق)هــــ٤٧٤ت(خلـــف البـــاجي األندلـــسي 
  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األوىل، :  الطبعة لبنان،-دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر

مكتبــة : ، الــصادق حممــد بــن إبــراهيم، الناشــرخــصائص المــصطفى بــين الغلــو والجفــاء -
  .م٢٠٠٠-ه١٤٢١الرياض، الطبعة األوىل -الرشد

جامع العلوم يف اصطالحات الفنـون، للقاضـي نكـري، عـرَّب عباراتـه = دستور العلماء  -
: بـريوت، الطبعـة/  لبنـان -دار الكتـب العلميـة : حسن هاين فحص، الناشر: الفارسية
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١األوىل، 

ــوة ومعرفــة أحــوال صــاحب الــشريعة - ــل النب : قيــق، أمحــد بــن احلــسني البيهقــي، حتدالئ
ـــــــة: عبـــــــد املعطـــــــي قلعجـــــــي ، الناشـــــــر.د بـــــــريوت، الطبعـــــــة األوىل  -دار الكتـــــــب العلمي

  .هـ١٤٠٥
، حممـــد علـــي بـــن حممـــد بـــن عـــالن البكـــري دليـــل الفـــالحين لطـــرق ريـــاض الـــصالحين -

بــريوت، الطبعــة -دار اجليــل: ســعيد حممــود عقيــل، الناشــر: الــصديقي الــشافعي، حتقيــق
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤األوىل 

، حمـب الـدين أيب عبـداهللا حممـد بـن حممـود )مطبـوع مـع تـاريخ بغـداد ( بغـدادذيل تـاريخ -
ــــابن النجــــار البغــــدادي ــــق)ه٦٤٣ت(املعــــروف ب مــــصطفى عبــــد القــــادر عطــــا، : ، حتقي

  . م١٩٩٧ - ه ١٤١٧:  لبنان، سنة الطبع-دار الكتب العلمية بريوت : الناشر
بـد اهللا حممـد بـن أيب بكــر ، لإلمـام مشـس الـدين أيب عزاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد -

شــعيب األرنــؤوط وعبــدالقادر األرنــؤوط، : املعــروف بــابن قــيم اجلوزيــة الدمــشقي، حتقيــق
  .هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، مكتبة املنار اإلسالمية، الطبعةالسابعة، 



      
  

 

 
 
  

  ٤٩٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

، )هـــ٢٠٤ت(، الــشافعي أبــو عبــد اهللا حممــد بــن إدريــس املطلــيب القرشــي املكــي الرســالة -
-هــــــ١٣٥٨األوىل، : مكتبـــــه احللـــــيب، مـــــصر، الطبعـــــة:  الناشـــــرأمحـــــد شـــــاكر،: حتقيـــــق
  .م١٩٤٠

ـــسنة المـــشرفة- ـــان مـــشهور كتـــب ال ـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن   الرســـالة المـــستطرفة لبي ، أب
دار : حممـــد املنتـــصر بـــن حممـــد الزمزمـــي، الناشـــر: ، احملقـــق)هــــ١٣٤٥ت(جعفـــر الكتـــاين

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١السادسة : البشائر اإلسالمية، الطبعة
، حملمـــد بـــن يوســف الـــصاحلي الـــشامي، بل الهـــدى والرشـــاد فـــي ســـيرة خيــر العبـــادســ -

  .عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض، دار الكتب العلمية: حتقيق
، حملمــــد ناصـــــر الـــــدين األلبـــــاين )ا�لـــــد األول والثـــــاين(سلــــسلة األحاديـــــث الـــــصحيحة -

  .هـ١٣٩٩انية، ، املكتب اإلسالمي، بريوت ودمشق، الطبعة الث)هـ١٤٢٠ت(
، حممد خليل بن علـي احلـسيين، أبـو الفـضل سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر -

 ١٤٠٨الثالثـة، : دار البشائر اإلسالمية، دار ابن حزم، الطبعة: ، الناشر)هـ١٢٠٦ت(
  . م١٩٨٨ -هـ 

، ١ج(أمحـد شـاكر : ، حتقيـق)هــ٢٧٩ت(، أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي السنن-
، ويف آخــــــره العلــــــل )٥، ٤(، وإبــــــراهيم عطــــــوة )٣ج(مــــــد فــــــؤاد عبــــــد البــــــاقي ، وحم)٢

  .الصغري، للرتمذي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
، لإلمــــــام مشــــــس الــــــدين حممــــــد بــــــن أمحــــــد بــــــن عثمــــــان الــــــذهيب ســــــير أعــــــالم النــــــبالء -

شـــعيب األرنـــاؤوط وحـــسني األســـد، مؤســـسة الرســـالة، : ، حتقيـــق)هــــ٧٤٨ت(الّدمــشقي
  .هـ١٤٠٢ثانية، الطبعة ال

، حممـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن عمـــــر خملـــــوف شـــــجرة النـــــور الزكيـــــة فـــــي طبقـــــات المالكيـــــة -
دار الكتـــب العلميـــة، لبنـــان، : عبـــد ا�يـــد خيـــايل، الناشـــر: ، علـــق عليـــه)هــــ١٣٦٠ت(

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األوىل، : الطبعة
ي ، عبـد احلـي بـن أمحـد بـن حممـد العكـري احلنبلـشذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب -

عبد القادر األرناؤوط و حممـود األرنـاؤوط، : ، حتقيق)هـ١٠٨٩ت(املعروف بابن العماد
  .هـ١٤٠٦دمشق -دار بن كثري: الناشر

، )هــ٧٩٥ت(، زيـن الـدين عبـد الـرمحن بـن أمحـد بـن رجـب احلنبلـيشرح علل الترمـذي -
:  الطبعـة األردن،- الزرقـاء -مكتبـة املنـار : مهام عبـد الـرحيم سـعيد، الناشـر. د: حتقيق

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧األوىل، 



      
  

 

 
 
  

  ٤٩٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

، أبو جعفر أمحد بن حممـد بـن سـالمة املعـروف بالطحـاوي، حتقيـق شرح مشكل اآلثار -
 ١٤٩٤ هــ ، ١٤١٥ -مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة األوىل : شعيب األرنـاؤوط، الناشـر : 
  .م

زرقـاين ، أبـو عبـد اهللا حممـد بـن عبـد البـاقي الشرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية -
-هـــــــ١٤١٧األوىل : دار الكتــــــب العلميــــــة، الطبعــــــة: ، الناشــــــر)هـــــــ١١٢٢ت(املــــــالكي
  .م١٩٩٦

مركــز : ، للــدكتور احلــسان حــايل، نــشرهالــشروح المغربيــة علــى كتــاب الــشمائل النبويــة -
الرابطـة احملمديـة -ابن القطـان للدراسـات واألحبـاث يف احلـديث الـشريف والـسرية العطـرة

  .م٢٠١٢-ه١٤٣٣عة األوىل سنة املغرب، الطب: للعلماء
: ، حتقيـق)ه٢٧٩ت(، لإلمام أيب عيـسى حممـد بـن سـورة الرتمـذي الشمائل المحمدية -

الرابعــــــة ســــــنة : البحــــــرين،  الطبعــــــة–مكتبــــــة نظــــــام يعقــــــويب : عبــــــده كوشــــــك، الناشــــــر
  .م٢٠١٢-ه١٤٣٣

، )ه٢٧٩ت(، لإلمـــــام أيب عيـــــسى حممـــــد بـــــن ســـــورة الرتمـــــذي -– شـــــمائل النبـــــي -
ــــد : حتقيــــق ســــنة  الطبعــــة األوىل دار الغــــرب اإلســــالمي،: كتور مــــاهر الفحــــل، الناشــــرال

  .م٢٠٠٠
، مشـــس الـــدين أبـــو اخلـــري حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن الـــضوء الالمـــع ألهـــل القـــرن التاســـع -

ـــــــسخاوي ـــــــاة : ، الناشـــــــر)هــــــــ٩٠٢ت(ال ـــــــة احلي ـــــــشورات دار مكتب ـــــــريوت، ط-من ، ١ ب
  .هـ١٤١٢

مـد بـن احلـسني بـن حممـد بـن خلـف بـن حم: ، القاضـي أبـو يعلـىالعدة في أصول الفقـه -
د أمحـد بــن علـي بــن سـري املبــاركي، : ، حققــه وعلـق عليــه وخـرج نــصه)هــ٤٥٨ت(الفـراء
  . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠، ٢بدون ناشر، ط: الناشر

، لــــزين الـــدين أيب حيـــىي زكريـــا بــــن حممـــد بـــن زكريــــا فـــتح البـــاقي بــــشرح ألفيـــة العراقـــي -
 مـــــاهر الفحـــــل، -بـــــد اللطيـــــف مهـــــيم ع: ، حتقيـــــق)هــــــ٩٢٦ت (األنـــــصاري الـــــسنيكي 

  .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل، : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر
، ومعـه بلـوغ األمـاين مـن الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني -

، )هـــ١٣٧٨ت(أســرار الفــتح الربــاين، ألمحــد بــن عبــد الــرمحن بــن حممــد البنــا الــساعايت 
  . دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية:الناشر



      
  

 

 
 
  

  ٥٠٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

، مشــس الــدين أبــو اخلــري حممــد بــن عبــد  فــتح المغيــث بــشرح الفيــة الحــديث للعراقــي-
 -مكتبـــة الـــسنة : علـــي حـــسني علـــي، الناشـــر: ، احملقـــق)هــــ٩٠٢ت(الـــرمحن الـــسخاوي

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤األوىل، : مصر، الطبعة
، للحــافظ أيب الفــداء إمساعيــل بــن -وســمصــلى اهللا عليــه - الفــصول فــي ســيرة الرســول -

حممــد العيــد : ، حتقيــق وتعليــق)هـــ٧٧٤ت(عمــر بــن كثــري القرشــي البــصري مث الدمــشقي 
 ١٤٠٣الثالثـة، : مؤسـسة علـوم القـرآن، الطبعـة: اخلطراوي، حميـي الـدين مـستو، الناشـر

  .هـ
، عبيـــــــــــد بـــــــــــن حممـــــــــــد فـــــــــــضائل الكتـــــــــــاب الجـــــــــــامع ألبـــــــــــي عيـــــــــــسى الترمـــــــــــذي -

مكتبــــة ، عـــامل الكتــــب : صـــبحي الــــسامرائي، الناشــــر: ، حتقيــــق)ه٦٩٢ت(اإلســـعردي
  .ه١٤٠٩ بريوت، الطبعة األوىل، -النهضة العربية 

مؤسـسة ، )فهـارس آل البيـت(الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط  -
  .م١٩٨٧:  مؤسسة آل البيت، سنة النشر-مآب : آل البيت، الناشر

عبد احلّي بـن عبـد الكبـري، حتقيـق إحـسان عبـاس، : اين، الكتفهرس الفهارس واألثبات -
  .هـ١٤٠٢، ٢دار الغرب اإلسالمي، ط

: ، حتقيـــق)هــــ٤٣٨ت(، أبـــو الفـــرج حممـــد بـــن إســـحاق، املعـــروف بـــابن النـــدمي الفهرســـت-
  .م١٩٧١رضا جتدد، طهران، 

ـــر اإلشـــبيلي - ـــن خي بـــشار عـــواد : ، حتقيـــق)هــــ٥٧٥ت(، ابـــن خـــري اإلشـــبيلي فهرســـة اب
:  تـــــونس، الطبعـــــة-دار الغـــــرب االســـــالمي : مـــــود بـــــشار عـــــواد، الناشــــر حم-معــــروف 
  . م٢٠٠٩األوىل، 

، للعالمـــــــة حممـــــــد عبـــــــد الـــــــرؤوف املنـــــــاوي  فـــــــيض القـــــــدير شـــــــرح الجـــــــامع الـــــــصغير-
  . هـ١٣٩١بريوت، -دار املعرفة: ،  الناشر)هـ١٠٣١ت(

مان ، للحــافظ نـور الـدين علـي بــن أيب بكـر بـن ســليكـشف األسـتار عــن زوائـد البـزار  -
مؤســـسة الرســـالة، : حبيـــب الـــرمحن األعظمـــي، الناشـــر: ، حتقيـــق)هــــ٨٠٧ت (اهليثمـــي 

  . م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩األوىل، : بريوت، الطبعة
، حلاجي خليفة، مصطفى بن عبـد اهللا أبـو كشف الظّّنون عن أسامي الكتب والفنون -

  .لبنان/ بريوت-، دار العلوم احلديثة)هـ١٠٦٧ت(طاهر القسطنطين
، )هــ١٠٦١ت(جنـم الـدين حمّمـد بـن حممـد الغـزي الـشافعي : ، الغزي السائرةالكواكب -

  .م١٩٧٩، ٢جربائيل جبور، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط. د: حتقيق



      
  

 

 
 
  

  ٥٠١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

، لإلمـــام العالمـــة ابـــن منظـــور مجـــال الـــدِّين أبـــو الفـــضل حممـــد بـــن مكـــرم  لـــسان العـــرب-
قيــــق الــــرتاث، دار ، مــــع تعليــــق مكتــــب حت)هـــــ٧١١ت(األنــــصاري اإلفريقــــي مثّ املــــصري

  .إحياء الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت
، للحــافظ نــور الــدِّين علــي بــن أيب بكــر اهليثمــي، حتريــر مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد -

 لبنــــان، الطبعــــة الثالثــــة -احلــــافظني العراقــــي وابــــن حجــــر، دار الكتــــاب العــــريب، بــــريوت
  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢

شــعيب : ، حتقيــق)هـــ٢٤١ت( أبــو عبــد اهللا الــّشيبايند بــن حنبــلالمــسند، لإلمــام أحمــ -
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية : األرناؤوط وآخرون، الناشر

، للـــدكتور حممـــد يـــسري ســـالمة،  مـــصادر الـــسيرة النبويـــة ومقدمـــة فـــي تـــدوين الـــسيرة-
  .ه١٤٣١القاهرة، الطبعة األوىل -دار اجلربيت ودار الندوة : الناشر

أبـو : ، أو الثقافة اإلسالمية يف اهلند، عبداحلي احلسين، راجعه وقدَّم لهمعارف العوارف -
-ه١٤٠٣مطبوعــــات جممــــع اللغــــة العربيــــة بدمــــشق، ســــنة : احلــــسن النــــدوي، الناشــــر

  .م١٩٨٣
دار الكتــاب : ، صــالح الــدين املنجــد، الناشــر-- معجــم مــا ألــف عــن رســول اهللا -

  .م١٩٨٢-ه١٤٠٢وىلبريوت، الطبعة األ-اجلديد
تـراجم مـصنفي الكتـب العربيـة، لعمـر رضـا كحالـة، دار إحيـاء الـرتاث معجم المـؤلّفين؛  -

  .العريب، بريوت، لبنان
) هـــ١٤٢٤ت(، للــدكتور أمحــد خمتــار عبــد احلميــد عمــر معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة -

  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األوىل، : عامل الكتب، الطبعة: مبساعدة فريق عمل، الناشر
ــــــة - ــــــة والمعرب ــــــان بــــــن موســــــى ســــــركيس معجــــــم المطبوعــــــات العربي ، يوســــــف بــــــن إلي

  . م١٩٢٨ - هـ ١٣٤٦مطبعة سركيس مبصر : ، الناشر)هـ١٣٥١ت(
، أليب المعجـــم المفهـــرس أو تجريـــد أســـانيد الكتـــب المـــشهورة واألجـــزاء المنثـــورة -

ور امليـاديين، حممد شـك: ، احملقق)هـ٨٥٢ت(الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨األوىل، :  بريوت، الطبعة-مؤسسة الرسالة : الناشر

عبـد : ، حتقيـق)هــ٣٩٥ت(، أليب احلسني أمحـد بـن فـارس بـن زكريـا معجم مقاييس اللغة-
  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣: احتاد الكتاب العرب، الطبعة : السالم هارون، الناشر

مبــصر، بإشــراف عبــد الــسالم هــارون، طبعــة دار �مــع اللغــة العربيــة  المعجــم الوســيط،  -
  .إحياء الرتاث العريب، بريوت



      
  

 

 
 
  

  ٥٠٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 إىل علم الشمائل النبوية املدخل 

، أليب القاسـم احلـسني بـن حممـد املعـروف بالراغـب األصـفهاين، مفردات ألفـاظ القـرآن -
  .هـ١٤١٢عدنان داوودي، دار القلم، الطبعة األوىل، : حتقيق

ن جعفــــــــر أليب بكـــــــر حممــــــــد بــــــــ، مكـــــــارم األخــــــــالق ومعاليهــــــــا ومحمــــــــود طرائقهــــــــا -
مكتبـــة : الـــدكتور عبـــد اهللا بـــن جبـــاش احلمـــريي، الناشـــر: حتقيـــق، )هــــ٣٢٧ت(اخلرائطـــي

  . م٢٠٠٦الرشد سنة 
، تقــي الــدين أبــو إســحاق إبــراهيم بــن المنتخــب مــن كتــاب الــسياق لتــاريخ نيــسابور -

دار الفكـر : خالـد حيـدر، الناشـر: ، حتقيـق)ه٦٤١ت(حممد العراقي الصريفيين احلنبلي
  .هـ١٤١٤نشر التوزيع، سنة النشر للطباعة وال

، عبـد اهللا بـن سـعيد -- منتهى السؤل على وسائل الوصول إلـى شـمائل الرسـول -
الثالثـــــة، :  جـــــدة، الطبعـــــة-دار املنهـــــاج : ، الناشـــــر)هــــــ١٤١٠ت(الّلحجـــــي احلـــــضرميّ 

  . م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦
د مـن األعـالم،  أو اإلعـالم مبـن يف تـاريخ اهلنـنزهة الخواطر وبهجة المـسامع والنـواظر -

دار : ، الناشــر)هـــ١٣٤١ت(عبــد احلــي بــن فخــر الــدين بــن عبــد العلــي احلــسين الطــاليب 
  .م١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠األوىل، :  بريوت، لبنان، الطبعة-ابن حزم 

، للعالَّمــة مجــال الــدِّين أبــو حممــد عبــد اهللا بــن يوســف  نــصب الّرايــة ألحاديــث الهدايــة-
، دار »بغيـــــة األملعـــــي يف ختـــــريج الزيلعـــــي«، مـــــع حاشـــــية )هــــــ٧٦٢ت(الزيلعـــــي احلنفـــــي
  .احلديث، القاهرة

ــــشمائل الترمــــذي - ــــذي ل ــــة المحت ــــن حممــــد بــــن عمــــر املــــال احلنفــــي هداي ، أليب بكــــر ب
دار : حيـــــىي بـــــن حممـــــد بـــــن أيب بكـــــر املـــــال، الناشـــــر: ، حتقيـــــق)ه١٢٧٠ت(األحـــــسائي

  .بريوت، الطبعة الثانية-الكتب العلمية
، إلمساعيــل باشــا البابــاين البغــدادي ين وآثــار المــصنفينهديــة العــارفين أســماء المــؤلف -

  .، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان)هـ١٣٩٩ت(
، ليوســـف بـــن -صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم- وســـائل الوصـــول إلـــى شـــمائل الرســـول -

َهـــاين  :  جـــدة، الطبعـــة–دار املنهـــاج : ، الناشـــر)هــــ١٣٥٠ت(إمساعيـــل بـــن يوســـف النَّبـْ
  . هـ١٤٢٥ - الثانية


