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 تقديم
وجه اهلل سبحانه وتعاىل املسلمني إىل العلم واالهتامم به ومحلت اآليات 

يؤكد عىل أمهية العلم،  ملسو هيلع هللا ىلصالقرآنية الكثري من تلك التوجيهات، كام كان 

 وفضل العلم والعلامء يف األمة.

  إىل الرفيق األعىل، توىل بعده اخللفاء الراشدون ملسو هيلع هللا ىلصوبعد انتقال النبي 
أطفال املسلمني عىل القراءة والكتابة بالرغم من اتساع فاهتموا بالعلم وتنشئة 

 عملية الفتوح ومواجهة قوى عاملية يف تلك الفرتة املبكرة من تاريخ املسلمني.

وقد استمر االهتامم بالعلم وتشجيعه يف العرص األموي حتى اكتمل 

الوعي بالتأليف يف نواحي العلم املختلفة من تفسري، وسنة، وتاريخ، وفقه، 

يمياء وطب، وفلك، وغري ذلك يف نواحي العلوم والفنون، فظهرت وك

 التصانيف املختلفة يف بداية العرص العبايس، ولذا قال الذهبي:

ويف هذا العرص رشع علامء اإلسالم يف تدوين احلديث، والفقه، "

والتفسري، فصنف ابن جريج التصانيف بمكة، وصنف سعيد بن أيب عروبة، 

ا بالبرصة، وصنف األوااعي بالشام، وصنف مالك ومحاد بن سلمة وغريمه

املوطأ باملدينة، وصنف ابن إسحاق املغااي، وصنف معمر باليمن، وصنف 

أبو حنيفة وغريه الفقه والرأي بالكوفة، وصنف سفيان الثوري كتاب اجلامع، 

                ثم بعد يسري صنف هشيم كتبه، وصنف الليث بمرص وابن هليعة، 

ملبارك، وأبو يوسف، وابن وهب. وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودونت ثم ابن ا

 تقديم 
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كتب العربية واللغة، والتاريخ وأيام الناس. وقبل هذا العرص كان سائر 

األئمة يتكلمون عن حفظهم أو َيروون العلم من صحف صحيحة غري مرتبة. 

 ."فسهل وهلل احلمد تناول العلم، وأخذ احلفظ يتناقص، فلله األمر كله

كان االهتامم يف املدينة عىل أشده بالعلم الرشعي، وكانت مغااي 

وما يتعلق هبا من أحكام، وتاريخ ومعرفة مكان، داخلة يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

لب هذا االهتامم، وبرا يف ذلك الفقيه العامل عروة بن الزبري بن العوام 

  م(، وعكرمة موىل عبد اهلل بن عباس164هـ/81القريش )ت 
م(، 146هـ/445م(، وأبان بن عثامن بن عفان )ت146هـ/445)ت

م(، وحممد بن شهاب 166هـ/444وعاصم بن عمر بن قتادة األويس )ت

 م(.114هـ/441الزهري )ت

وأخذ التصنيف يف السرية واملغااي يأخذ نسقًا واضحًا بمغااي موسى 

 م(.146هـ/454م(، وحممد بن إسحاق )ت156هـ/414بن عقبة )تا

التأليف التارخيي أكثر نضجًا عند أيب معرش السندي  ثم أصبح

، ثم تطور االهتامم بتاريخ "تاريخ اخللفاء"م( يف كتابه 161هـ/414)ت

م( وهو أقدم من عني 646هـ/481املدينة عند ابن أيب ثابت األعرج )ت

م( يف 641هـ/488بتاريخ املدينة املنورة، وتبعه حممد بن احلسن بن ابالة )ت

 املدينة. كتابه أخبار
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ثم تتابعت التآليف يف تاريخ املدينة املنورة أو بعض معاملها مثل 

م(، والزبري 464/654م(، ومصعب الزبريي )ت646هـ/441الواقدي )ت

 م(.666هـ/451م(، وعرام السلمي )ت614هـ/454بن بكار )تا

قيقي: وامتدادا هلذا النهج من التأليف يف تاريخ املدينة املنورة يربا الع

م( 684هـ/411)ت أبو طاهر حيي بن احلسن بن جعفر األعرج احلسيني العلوي

يف كتابه أخبار املدينة وكان له عدة نسخ اطلع عليها السمهودي 

د بعد ذلك ومل يصلنا سوى ق  م(، ولكن الكتاب ف  4544هـ/844)ت

 النقوالت التي حفظت يف عدد من املؤلفات التارخيية.

املنورة فإن مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة  وخدمة لتاريخ املدينة

مجع  ،أخبار املدينة للعقيقيكتاب يرسه أن يقدم للباحثني والقراء مرويات 

ودراسة الباحث األستاذ: عبد العزيز بن عوض اجلهني، كي يساهم هذا 

يف معرفة طرق وآفاق ومناهج التأليف واملؤلفني يف تاريخ املدينة  الكتاب

 تارخينا املجيد. إىلذلك العهد املبكر  املنورة من

أسأل اهلل أن ينفع هبذا الكتاب، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل 

 آله وصحبه أمجعني.

 

 املنورة  املدينة ودراسات بحوث مركز

 

 تقديم 
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 الشكر والتقدير
احلمد هلل الذي أعان ويرس عىل إمتام هذا البحث، وأصيل وأسّلم عىل 

الَ َيْشُكُر اَّللهَ َمْن الَ َيْشُكُر :»ملسو هيلع هللا ىلص بقول رسول اهلل رسوله وآله وصحبه. فعماًل 

 «.النهاَس 

أتقدم بوافر الشكر وأّجله إىل مرشيف سعادة األستاذ الدكتور يارس 

أمحد نور الذي منحني من وقته وأفادين بعلمه وتوجيهاته وكان صاحب 

كام أتقدم بالشكر  ،إلخراج هذا العمل فبارك اهلل فيهالفضل بعد اهلل  

رمحته واالمتنان لسعادة األستاذ الدكتور سليامن ضفيدع الرحييل تغمده اهلل ب

هـ  فقد أفادين 4165رمضان  5وأسكنه فسيح جناته والذي وافته املنية يف 

بمحارضاته وعلمه الوفري جعل اهلل ذلك يف ميزان حسناته، كام أتقدم 

بالشكر والعرفان، لسعادة الدكتور يوسف حواله حفظه اهلل الذي أعطاين من 

لتفضلهم بقبول  وقته وأفادين بعلمه الكثري فجزاهم اهلل عنا خري اجلزاء

الرسالة ومناقشتها وتقويمها وأتقدم بالشكر جلميع أساتذيت الكرام يف القسم 

متناين لكل من مد يل يد  العون انفع اهلل هبم، كام أقدم عظيم شكري وجزيل 

شكر والديت التي أ، واليفوتني أن ملساعدة يف سبيل إنجاا هذا البحثوا

التي ساعدتني طيلة مدة بحثي، كانت دعواهتا دوًما ترافقني، واوجتي 

جيعل اهلل ذلك يف موااين  عني خري اجلزاء وأدعو للجميع بأنفجزاهم اهلل 

 حسناهتم يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.
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 املقدمة
هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء  احلمد

واملرسلني سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه، والتابعني هلم بإحسان إىل 

 :أما بعد يوم الدين.

مكانًة عظيمة يف نفوس املسلمني، فهي دار  فإن للمدينة النبوية

 بط الوحي ومأرا اإليامن، وقبلة العلم األوىل يف، ومهملسو هيلع هللا ىلصهجرة املصطفى 

..، وهو ما استحث اإلخباريني اإلسالم، ومسجدها ثاين املساجد

خ للمدينة عىل مرِّ  واملؤرخني عىل القيام بتصنيف املؤلفات التي تؤرِّ

 عصورها.

وكانت بداية التصنيف يف هذا الشأن يف النصف الثاين من القرن      

هـ( يف كتابه 488)ت: بن ابالة  يد حممد بن احلسنالثاين اهلجري عىل

حرب "، ثم تتابعت املؤلفات التارخيية من بعده فظهر كتاب "أخبار املدينة"

 أليب عبد اهلل حممد بن عمر "احلرةوقعة "و كتاب  "األوس واخلزرج

أليب  "األوس واخلزرج"وكتاب  "احلرات"هـ(، وكتاب 441)ت  الواقدي

عيل بن حممد هـ(، ثم مؤلفات أيب احلسن  444)ت عبيدة معمر بن املثنى

محى "، و"قضاة أهل املدينة"، "كتاب املدينة"هـ( منها :446)ت  املدائني

لعبد  "نسب األوس"و "نسب األنصار" ا، وكتاب"وجباهلا وأوديتها املدينة
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، (1) هـ(444األنصاري )ت قبل  اهلل بن عامرة؛ املعروف بابن القداح املدين

 بن شبة النمريي أليب ايد عمر "النبوية وأمراء املدينة أخبار املدينة" اوكتاب

، "أخبار األوس واخلزرج"، و"أخبار املدينة"هـ(، وكتاب 444)ت

 "أخبار املدينة "هـ(، وكتاب 445للزبري بن بكار )ت "نوادر املدنيني"و

–(  ه 411)ت  العقيقي بن جعفر العلوي بن احلسن أليب احلسن حييى

التعريف بام أنست اهلجرة من معامل دار "، وكتاب -موضوع الرسالة

حتقيق النرصة "هـ(، وكتاب 114ملحمد بن أمحد املطري )ت "اهلجرة

هـ(، 644أليب بكر احلسني بن املراغي )ت "بتلخيص معامل دار اهلجرة

 لنور الدين السمهودي "كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى"و

 هـ(.844)

ما تم مجع نصوصه وهذه املصنفات منها ما هو منشور وحمقق، ومنها 

من األمثلة املهمة يف هذا الشأن ، و(2)من بطون املصادر وما اال مطوياً 

                                                                        

سزكني: تاريخ فؤاد أن وفاته يف أواخر القرن الثاين اهلجري، ) فؤاد سزكنيغلب الظن عند  (4)

الرتاث العريب، نقل إىل العربية بقلم الدكتور حممود فهمي حجااي، )اجلزء الثاين من املجلد 

 (.164، ص4جهـ عىل نفقة صاحب السمو امللكي األمري سلامن بن عبد العزيز، 4144األول، 

ري، لسان الطى: يف معاجم اللغة نقيض النرش. ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم األنصا (4)

.. ومصطلح الطي 46ص ،45هـ( ج 4141= 4886رش دار صادر، )بريوت: النا4العرب،ط

    يستخدم للداللة عىل املخطوطات املفقودة أو املختفية حسبام تقرر يف املؤمتر الدويل اخلامس 

= 



 املـقـدمـــة 05                                     

مجع وتوثيق  ،ابن ابالة ملحمد بن حسن "مرويات أخبار املدينة"كتاب 

، وكذلك هذا العمل الذي أ قدمه للمتخصصني، سالمةصالح عبد العزيز 

( ليحيى بن احلسن املتمثل يف مجع وتوثيق ودراسة كتاب )أخبار املدينة

 املشار إليه آنًفا، والذي هو مناط البحث يف هذه الدراسة . العلوي العقيقي

 :أمهية موضوع البحث

 العلوي بن احلسن يف أن الفقيه املحدث حييى تكمن أمهية البحث

أحد املؤرخني الثقات، وهو ما ينعكس بطبيعة احلال عىل  النسابة العقيقي

( موردًا للعديد من املؤرخني كتابته التارخيية، كام يعد كتابه ) أخبار املدينة

 465)ت أمثال: أبو إسحاق احلريب الذين أرخوا للمدينة النبوية وغريهم،

 ههـ(  يف كتاب111، وشمس الدين حممد احلنبيل)ت  "كتابه املناسك"هـ( يف 

شفاء السقام يف ايارة خري "وكتايب:  "يف الرد عىل السبكي الصارم املنكي"

هـ(. وكتاب 114، لتقي الدين عيل السبكي)ت "فتاوي السبكي"، و"األنام

هـ( ، ومؤرخ  644أليب بكر املراغي )ت "حتقيق النرصة بمعامل دار اهلجرة"

وفاء الوفاء بأخبار دار "هـ( يف كتابه 844) نور الدين السمهودي املدينة

                                                                        

= 

م( 4446، مايو، 6-4يف مركز املخطوطات يف مكتبة اإلسكندرية والذي انعقد يف الفرتة من)

 املخطوطات املطوية. "نوانحتت ع
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ملحمد بن  "سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد"، وكتاب "املصطفى

 هـ. 814الشامي )ت يوسف الصاحلي

 :أسباب اختيار موضوع البحث

أحد أعمدة التأليف يف تاريخ  بن احلسن العلوي العقيقي يعد حييى

يف كثري متفرقة  "أخبار املدينة"، ورغم ذلك ال تزال مرويات كتابه املدينة

من كتب السرية والتاريخ، وألن كتابه ما اال مطويًا، فكان ذلك باعثًا يل 

ليحيى  عىل اختياره موضوعًا لبحثي املوسوم بـ )مرويات كتاب أخبار املدينة

(، آماًل يف إلقاء املزيد من الضوء عىل املؤلف العقيقي بن احلسن العلويا

 ومنهجه التارخيي يف هذا املصنف، بعد القيام بجمع مروياته.

 : مشكلة البحث

 يف التساؤالت اآلتية: متثلت مشكلة البحث 

أخبار "؟..وما طبيعة كتابه  العقيقي بن احلسن العلوي من هو حييى

؟.. وما املنهج الذي اتبعه يف صياغة مادته ومعاجلة موضوعاته؟.. "املدينة

 ني بالتأريخ للمدينة من بعده؟..وما أثر هذا املصنف عىل من ع
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 :الدراسات السابقة

عىل دراسة اختصت حتديدًا  -يف حدود استقصائه -مل يقف الباحث

بدراسة هذا املوضوع، إال أن ثمة بحوث أخرى تطرقت إىل بعض جوانبه، 

باملؤلفات "املعنون،  أمحد العيلصالح ولعل من أمهها، بحث الدكتور 

 ، حيث أعطى فكرة موجزة عن كتاب حييى(1)"واحلجاا العربية عن املدينة

 ثم اعترب كتاب حييى وأشار إىل بعض من نقل عنه من املتأخرين، العقيقي

دون ما حوهلا من  ، ومقصوًرا عىل املدينةالعقيقي مكماًل لكتاب ابن ابالة

تاريخ ومناقب ومآثر ". ومن هذه الدراسات أيضًا، (2)وديان أو مساجد 

للعبيديل  "أخبار الزينبيات"، و"ول السيدة اينبالست الطاهرة البت

، ، حيث استعرض يف هذه الدراسة ترمجة موسعة ليحيى العقيقي(3)النسابة

                                                                        

واحلجاا، جملة املجمع العلمي العراقي، املجلد  ، املؤلفات العربية عن املدينةالعيل، صالح أمحد (4)

 .464ص م(4841هـ=4661 احلاد )العراق: مطبعة املجتمع العلمي العراقي،

كتاب املناسك يف قسم الدارسة "يف مقدمة  وألمهية هذه املقالة املخترصة ضّمنها محد اجلارس (4)

احلريب، إبراهيم بن إسحاق، كتاب املناسك وأماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة، حتقيق: محد "

. وأشار إليه عبداهلل 441-444ص م(،4864هـ=4144ر الياممة، ، )الرياض: دا4ط ،اجلارس

وقفات مع مؤرخي املدينة النبوية عرب العصور، دارسات حول املدينة "العسيالن خمترصا ضمن 

 .654( ص86)مطبوعات النادي األديب رقم 4املنورة من حمارضات النادي األديب م

، تاريخ ومناقب ومآثر الست الطاهرة البتول السيدة اينب، وأخبار الزينبيات حسن حممد قاسم (6)

ويعمل حمرر يف قسم  حقوق املؤلف، ةالطباع )مرص:4ط ـه ،411للعبيديل النسابة املتوىف سنة 

= 
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وبالرغم من صغر الكتاب إال أنه ذكر معلومات قيمة وأسامء كتب 

 دت منها يف الدراسة. ومن الدراسات ما قام به املحقق حممد كاظماستف

 "من خالل ترمجة موسعة يف مقدمة كتاب  حيث عرض ليحيى العقيقي

وسوف حيقق يف صحة نسبة هذا  "د اإلمام أمري املؤمننياملعقبني من ول

يف ثنايا الدراسة. وأخريًا دراسة الباحثة هدى حممد  الكتاب ليحيى العقيقي

حيث أشارت يف  "موارد السمهودي"، يف بحثها املوسوم سعيد سندي

كتاب "من  هامش بعض الصفحات إىل النقول التي اقتبسها السمهودي

 للعقيقي. "أخبار املدينة

 :دراسة حتليلية ألهم مصادر الدراسة

سأتناول يف هذا املقام أهم املصادر التي اعتمدت عليها الدراسة يف 

وقد رتبتها حسب أمهيتها  "أخبار املدينة"ومؤلفه  التعريف بيحيى العقيقي

 بالنسبة للبحث وهي عىل النحو التايل: 

ملؤلفه نور  "املصطفى صىل اَّلل عليه وسلموفاء الوفاء بأخبار دار "كتاب  -

 هـ(.811، )ت الشهري بلقبه السمهودي الدين عيل بن عبد اَّلل

وأخبارها،  ويعد هذا الكتاب من أمجع وأشمل ما ألف عن تاريخ املدينة

                                                                        

= 

 . 44م( ص4861هـ= 4656األخبار جملة اإلسالم، 
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املفقود  "أخبار املدينة "كام أنه يعد من أهم املصادر التي نقَلْت عن كتاب 

نقل عنه ما يقارب  إىل أن السمهودي للعقيقي. وقد أشار صالح العيل

احثة هدى سندي قد ذكرت أن ما نقله عنه وكذا الب (1)روايه444

تيح (2)448 السمهودي فقد اكتفى باإلشارة  رواية، أما حممد نظام الدين الف 

ا . أم(3)"أخبار املدينة"من النقل عن كتاب  إىل استكثار السمهودي

من هذا الكتاب من  الباحث فقد أحىص بدقه عدد ما نقله السمهودي

 ( رواية.444مرويات فكانت يف )

ملؤلفه اإلمام أيب  "املناسك وأماكن ُطُرق احلج ومَعاِلم اجلزيرة"كتاب  -

                                                                        

 . 464واحلجاا، مرجع سابق، ص العيل، املؤلفات العربية عن املدينة (4)

ومنهجه التارخيي يف كتابه وفاء الوفا  سندي، هدى بنت حممد بن سعيد، موارد السمهودي (4)

)جامعة أم القرى: رسالة ماجستري، قسم الدراسات التارخيية 4بأخبار دار املصطفى، ط

 . 414.، ص هـ (4144واحلضارية، 

يف  ، وهو يذكر مصادر السمهودي65ولقد جاء يف قول حمققه: حممد نظام الدين الفتيح، ص (6)

استكثر املؤلف رمحه اهلل من األخذ عن غريه، وهذا واضح من كثرة ترصحيه  "كتاب وفاء الوفاء: 

هـ، أكثر من النقل عنه، 411املتوىف  املدين العلوي بن جعفر احلسيني احلسنبن  بالنقل، .. حييى

. وقد اعتمدت عىل حتقيقه واملطبوع من مكتبة دار الزمان يف أربع "وله كتاب أخبار املدينة

كلها  عن العقيقي كام قارنت  نقوالت السمهودي العقيقي جملدات، يف مجع الروايات عن حييى

)النارش: فرع مؤسسة 4يف وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى بتحقيق الدكتور قاسم السامرائي، ط

ذَكر . 444=4144املكرمة واملدينة املنورة، مكة  م( بأجزائه اخلمسة، ومل أَر بينهام فرًقا ي 
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 .(1)هـ( 492)ت إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم إسحاق احلريب

كان أحد  إسحاق احلريب اوتكمن أمهية هذا الكتاب يف أن اإلمام أب

أخبار "فضاًل عن النقول العديدة التي اقتبسها من كتاب  تالميذ العقيقي

 ."املدينة

ومما يميز هذه النقول أن اإلمام احلريب أوردها كاملة وهو ما أفاد يف بيان 

د بأسانيد خمترصة كام أفا النصوص والروايات التي نقلها عنه السمهودي

يف تلك النقول ما يصحح ما "( وذكر بأن بذلك حمقق الكتاب )محد اجلارس

، أما عدد الروايات التي نقلها احلريب عن شيخه من "منها أورد السمهودي

  .( رواية46الباحث يف )أحصاها  "أخبار املدينة"كتابه 

 

 هـ(068، )تكتاب الرشيعة، للشيخ حممد بن احلسني اآلجري -

ويعد أيضًا من املصادر املهمة يف هذا البحث وأهم ما وقفت عليه يف  

للعقيقي رؤيا العني  "أخبار املدينة"رأى كتاب  هذا الكتاب أن اآلجري

عند أحد مؤذين مسجد الرسول صىل اهلل عليه وسلم وذكر بأنه شبيًها بامئة 

باب يف كذا، وباب يف ) ورقة، وبني أّن الكتاب مصنف حسب األبواب

                                                                        

حتت عنوان: من املؤلف؟ بالقول بنسبة الكتاب للحريب  أشار اجلارس يف مقدمة كتاب املناسك (4)

 . 414-444ص
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من  كذا، وهكذا(، كام أفاد الباحث من منقوالته يف نفي ما اهتم به العقيقي

 أنه كان عىل عقيدة الرافضة. 

 

م دارم اهلجرة"كتاب  - ملؤلفه زين الدين أيب بكر  "حتقيق النرصة بتلخيص َمَعاِلم

 هـ(.916)ت حسني املراغي العثامين الشافعي

 "أخبار املدينة"مة أيضا التي نقلت عن كتاب وهو من املؤلفات امله 

( نقاًل وقد أشار إىل 44املفقود وقد بلغ عدد ما نقله عنه من مرويات )

 ذلك: نشأت كامل حمقق الكتاب .

ي بأّنه اطَلع عىل كتاب العقيقي ه  ويف ن قول املراغي ما يوح  هذا قبل َفْقد 

 وطـيِّه.

 

حممد بن يوسف  ، املؤرخ"سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد "كتاب  -

 هـ(. 824،)تالشامي الصاحلي

أخبار "وهو من املصادر املهمة يف هذه الدراسة حيث نقل عن كتاب 

 .ة( رواية،  منها ثالث روايات  مكرر64ليحيى العقيقي  ) "املدينة

 

 

، للعالمة احلافظ املحدث، يوسف بن الزكي عبد "هتذيب الكامل"كتاب  -
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 هـ(.224املتويف سنة )ت املزي الرمحن أبو احلجاج

يعترب هذا املصنف من املصادر املهمة يف مجع املادة، ومعرفة شيوخ 

 .شيخًا بتعدادي 61حيث بلغ عددهم  الذين ذكرهم املزي العقيقي حييى

 .العقيقي وهذه الرتاجم أفادت الدراسة يف التعرف عىل شيوخ حييى

 

 هـ(.226املتويف)ت تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي -

ودارسة كتابه أخبار  وهو من املصادر املهمة جدا يف مجع مادة العقيقي  

لسقام يف ايارة خري ، حيث نقل عنه يف موضعني، من كتابه )شفاء ااملدينة

ن هلام من النقال انوهذ، السبكي( ىمن كتاب )فتاو اواحدً  اًل األنام( ونق

مقسم ألبواب؛ إذ نقل  األمهية اليشء الكثري حيث كشفت أن كتاب حييى

 قرب ، يف باب ما جاء يف ايارة)... يف أخبار املدينةنفسه أنه قال:  عن حييى

، وقد اعتمد عىل هذين النصني بعض العلامء  ، ويف السالم عليه(ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصيف بناء أحكام فقهية خاصة بفقه ايارة النبي 

 

لشمس الدين حممد بن  "الرشيفة التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة" كتاب -

                                                                        

الرواية والتي نقلهام عنه احلافظ  ابن  عبد اهلادي أبو عبد اهلل حممد يف كتابه  اتنيد السبكي هبانفر (4)

 . 644ص :، و486الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي، ص
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 هـ(884عبد الرمحن السخاوي )ت

 وهو من املصادر املهمة التي أفادت الباحث برتمجة موسعة لـ حييى

من شيوخه ومن روى عنه من  وتكوينه املعريف ومؤلفاته وبعض العقيقي

فدت منه عن احلالة الثقافية يف استتالمذته، وثناء بعض العلامء عليه، كام 

 امن املؤلف وما بعده. املدينة

ستفدت من ( فقد االعقيقي وأما يف جانب الرتمجة للمؤلف )حييى

مصادر ومراجع كثرية، من كتب الرتاجم واألنساب السنية والشيعية. 

 ومنها عىل سبيل املثال:

هـ( املنسوب ليحيى 422)ت"املعقبني من ولد أمري املؤمنني"كتاب  -

وتكوينه  فدت من بعض مادته يف بيان عقيدة العقيقياستفقد  :العقيقي

 املعريف يف ثنايا البحث .

أفادين برتمجة للعقيقي، وذكر  كتاب تاريخ الرتاث العريب، فؤاد سيزكني -

 بعض آثاره ومؤلفاته.

فدت منه است هـ(1249كتاب طبقات النسابني، بكر بن عبد اَّلل أبو زيد)ت

ثاره ما أفاد يف آبشكل واٍف وكذلك مؤلفاته وقد أورد من  برتمجة للعقيقي

 بيان عقيدته السنية ومذهبه.

 

وأما ما يتعلق باملصادر الشيعية فقد تناولْت التعريف بالعقيقي وبعض 
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 مؤلفاته وهي عىل النحو التايل :

 هـ(202)ت احلسن حممد بن أيب جعفر العبيديل وأب -

 .(1)وأوالده  أفاد الباحث بالتعريف بيحيى العقيقي

 هـ( 228)ت أبو العباس أمحد عىل النجايش -

ووصفه بالعامل الفاضل  عرف بيحيى العقيقي "رجال النجايش"كتابه 

 العقيقي فدت من هذا الكتاب بالرد عىل دعواه أن حييىاستالصدوق، وقد 

روى عن الرضا، كام  ذكر أن له من التصانيف: كتاب نسب آل أيب طالب، 

 .(2)وكتاب املسجد

 هـ(.268)ت الطويس حممد بن احلسن أبو جعفر -

وذكر تصانيفه  العقيقي منه يف ترمجة حييى استفدتوقد  "الفهرست"صاحب 

 .(3) "نسب آل أيب طالب "و كتاب"املناسك  "وكتاب "املسجد"منها كتاب 

                                                                        

هـ(، هتذيب األنساب وهناية األعقاب، حتقيق: 165)ت العبيديل أيب احلسن حممد بن أيب جعفر (4)

 .464هـ(،ص4146)ايران: النارش: مكتبة املرعيش النجفي،4حممد كاظم املحمودي،ط

ق: حممد النجايش، أبو العباس أمحد بن عيل النجايش الكويف األسدي، رجال النجايش، حتقي (4)

. 4484، ترمجة رقم: 144،ص4هـ(، ج4146)بريوت: دار األضواء،  4جواد النائيني، ط

وأيًضا املصدر نفسه رجال النجايش، بتحقيق: )إيران: مؤسسة النرش اإلسالمي جلامعة 

 .114-114املدرسني بقم، د.ت(، ص

ق السيد حممد صادق آل بحر ، الفهرست، تصحيح وتعليحممد بن احلسن الطويس، أبو جعفر (6)

 .164، ترمجة رقم 418 -416، صد.ت( ،لعراق النجف : املكتبة املرتضوية)ا ،4ط ،العلوم
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 هـ(262)ت عيل بن أيب القاسم بن زيد البيهقي ابن فندق -

أفاد الباحث بذكر نسبه وكتبه  "لباب األنساب واأللقاب واألعقاب "كتابه

 .(1) وأنه أول من دون أنساب آل البيت

 هـ(299)ت حممد بن عيل بن شهرآشوب املازندراين -

كتب الشيعة وأسامء املصنفني منهم قديام  تمعامل العلامء يف فهرس"كتابه 

 .(2)أفاد يف أن له كتاب املسجد  "وحديثا

 هـ(.612)ت.بعدإسامعيل بن احلسني بن حممد املروزي األزرقاين -

)احلسن( املنترش الصحيح اليوم هو:  منه يف أّن عقب والد حييى استفدتو

، وقد أشار إىل أنه أول من صنف من الطالبيني  العقيقي بن احلسن من حييى

النسب يف النسب  وإىل أنه عامل فاضل حمدث ونسابة وأن كتابه حسن يف 

 .(3)وحدد سنة وفاته  "العقيقي بن احلسن حييى"ومشهور ويعرف 

 هـ(288)ت صفي الدين حممد بن تاج الدين ابن الطقطقي -

                                                                        

البيهقي، الشهري بابن فندق، لباب األنساب واأللقاب واألعقاب البن فندق، حتقيق: مهدي  (4)

 .464هـ(، ص4144 )قم: مطبعة هبمن،4طالرجائي، 

املااندراين، احلافظ الشهري حممد بن عيل بن شهرآشوب، معامل العلامء يف فهرت كتب الشيعة   (4)

 4يد: حممد صادق آل بحر العلوم،طوأسامء املصنفني منهم قديام وحديثا، راجعه وقدم له الس

 .464ص  ،666د.ت( ، ترمجة رقم  مكتبة دار األضواء بريوت،)

األارقاين، إسامعيل بن احلسني بن حممد املرواي، الفخري يف انساب الطالبيني، حتقيق: مهدي  (6)

 . 56هـ( ، ص4148 ، إيران: مطابع سيد الشهداء، نرش مكتبة املرعيش العامة، 4الرجائي، ط
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كثريا منه، ويل  استفدت "األصييل يف أنساب الطالبيني"مؤرخ له كتابه 

 اذكر مؤلفاته وأعطى وصفً ردود يف ثنايا البحث عىل اهتاماته للعقيقي، ثم 

ابتدأ بولد أيب طالب لصلبه، ثم  "حيث قال "نسب آل أيب طالب "لكتاب

ما رأيت يف بولدهم بطن بعد بطن إىل قريب من امانه، وهو كتاب حسن، 

 .(1) "مصنفات األنساب أحسن وال أعدل وال أنصف وال أرصن منه

( يف مواضع وهو من تعليقات حمقق الكتاب )مهدي الرجائي استفدتوقد 

 .(2) العقيقي يتحدث عن حييى

 هـ(288)ت عيل بن حممد العمريأبو احلسن  -

( أفادين يف ذكر أعقاب احلسني )املجدي يف أنساب الطالبيني تابهك

صاحب كتاب النسب،   الناسب هو الرشيف األصغر وفيه ذكر أن حييى

 .(3)وذكر فضائله وأوالده 

 

 هـ(1888)ت املدين احلسيني ضامن بن شدقم -

                                                                        

: مهدي ابن الطقطقي، صفي الدين حممد بن تاج الدين، األصييل يف أنساب الطالبيني، بتحقيق (4)

 . 641، صهـ(4146 : مكتبة املرعيش النجفي،)إيران 4ط ،الرجائي

 . 15ابن الطقطقي، األصييل أنساب الطالبيني ، املصدر السابق ، ص (4)

: املجدي يف أنساب الطالبيني ، حتقيق النسابة العمري، أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل العلوي (6)

 .446مكتبة املرعيش العامة( ،ص ، )إ يران:4الدكتور أمحد املهدوي، ط
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كتاب )خمترص حتفة األاهار واالل األهنار يف نسب أبناء األئمة 

يف مشجرة بينت  الباحث بذكر عقب احلسن بن جعفر استفاداألطهار( 

وأمه ومكان مولده ودفنه، كام ذكر مصنفاته  أعقاب حييى العقيقي

 .(1) أوصافه واستفاض يف ذكر

 هـ( 1022)ت أغابزرك الطهراين -

كتابه )الذريعة إىل تصانيف الشيعة( أفاد الباحث بالتعريف بـ بيحيى   

وأنساب آل أيب  ومكان وفاته وأن له من التصانيف أخبار املدينة العقيقي

 .(2)من الفقهاء  طالب، وذكر بعًضا ممن نقل عن العقيقي

 (1088)ت عبد الرزاق كمونة احلسيني -

وأمه  العقيقي كتابه )منية الراغبني يف طبقات النسابني( عرف بنسب حييى

 بيشء من التفصيل وذكر مكان مولده ووفاته ونسبه إىل بلدة بقرب املدينة

، واستفاض بأوصافه الرضا وأنه روى عن اإلمام عيل بن موسى تدعى العقيق

كثريا وملا لقب بالنسابة وأشار إىل أنه مصلح وقع عىل يديه الصلح بني بني عيل 

                                                                        

من كتاب خمترص حتفة األاهار واالل األهنار يف نسب أبناء األئمة األطهار،  اخترصه وشجره   (4)

اض:مكتبة جل املعرفة و مكتبة التوبة، )الري4اللواء ركن السيد يوسف عبداهلل مجل الليل،ط

نظر املشّجر رقم 4445=4144  ،666، ص48م(. ي 

)إيران: طبع عىل نفقة رشكة 4أغا براك الطهراين، حممد حمسن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة ط (4)

 4661ترمجة رقم:  ، 618د.ت( ص طهرانية ،
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وعرف  "باملدينة ذو املناقب، وأحد علامء العرتة  أمري "  وبني جعفر وذكر أنه

 .(1)ممن روى ونقل عنه ابمؤلفاته وذكر أحد شيوخه وبعض

 أنه مل أ حرم نفيس من االستفادة من أغلب ما ألف يف تاريخ املدينة كام

 وأخبارها قدياًم وحديًثا، كام سيتضح ذلك بتصفح البحث.

 :منهج البحث

 يف هذه الدراسة عىل املحاور اآلتية: قام منهج البحث  

ومؤلفاته والكشف عن منهجه التارخيي يف  التعريف بيحيى العقيقي .4

 يف ضوء ما تم مجعه من مرويات.   كتابه أخبار املدينة

بن  املفقود لـ حييى "أخبار املدينة"ج مرويات كتاب امجع واستخر .4

ت ب الناق العقيقي العلوي احلسن لة عنه، ثم بأسانيدها املوجودة يف الك 

الزمني لألحداث  ها حسب املوضوعات وحسب الرتتيبتصنيف

 التارخيية.

التعريف باألعالم عدا املشهورين، وكذلك املعامل واألماكن الواردة يف  .6

 النصوص املجموعة مع بيان ما ورد فيها من مفردات غريبة أو مبهمة.  

                                                                        

  .464-465(، ص4814)النجف ،  ،منية الراغبني يف طبقات النسابني، عبد الرااق كمونة، احلسيني (4)
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 :خطة البحث

عىل النحو  حيتوي هذا البحث عىل مقدمة وبابني رئيسيني وخامتة ،

 التايل:

وتضمنت: ذكر أمهية املوضوع، وأسباب اختياري له، ومشكلة : املقدمة

والدراسات السابقة، ودراسة حتليلية ألهم مصادر ومراجع  البحث

 .الدراسة، واملنهج املتبع فيه، وأخريًا خطة البحث

امن  : واشتمل عىل عرض موجز، عن الواقع الثقايف يف املدينةالتمهيد

 .املؤلف

وقسمته إىل  التعريف باملؤلف ومنهجه التارخيي تضمن :الباب األول

 :فصلني

، من حيث نسبه، : تناولت فيه التعريف بيحيى العقيقيالفصل األول

وتالميذه. ثم مؤلفاته، واملجاالت  ، وشيوخه،ونشأته، وأرسته

سنة، املعرفية التي برع فيها ومذهبه وعقيدته وآراء أئمة أهل ال

 ثم وفاته رمحه اهلل. ومذهب الشيعة فيه،

 "أخبار املدينة"من خالله للتعريف بكتاب  تعرضت: الفصل الثاين

يف عرض مروياته وتوثيقها ونقدها  وأمهيته التارخيية ومنهج العقيقي

يف كتابات املؤرخني من  العقيقي مع بيان أثر كتاب حييى هوكذا موارد

 .بعده
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أخبار " العقيقي : نقوم من خالله بجمع مرويات كتاب حييىالباب الثاين

 ، وفيه"املدينة

 أربعة فصول: 

حتى بناء ملسو هيلع هللا ىلص : املرويات املتعلقة بقدوم الرسول الفصل األول

 .مسجده الرشيف

بالزيادات يف املسجد النبوي، : املرويات املتعلقة الفصل الثاين

 والكتابات فيه من عرص اخللفاء والعصور التي بعده.

مجع مرويات حييى العقيقي املتعلقة باحلجرات  الفصل الثالث:

ور التي حول املسجد النبوي الرشيف، والروايات املتعلقة بوفاة  والدُّ

 .ودفنه وقرب صاحَبْيه   ملسو هيلع هللا ىلص النبي

د، وحييى : مرويات الفصل الرابع فضائل املدينة العقيقي املتعلقة بأ ح 

 وما حوهلا.  ، وبقية املساجد يف املدينةوآداهبا ومسجد قباء

: وتتضمن النتائج التي خلصت إليها الدراسة، و قائمة الفهارس، اخلامتة

 واملراجع.واملصادر 

 

 

 


