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محمدسدنا على الله وصلى للمتقين والعاب العالين رب لله الحمد 
وبعد;أجمعين. وصحبه وعلىآله للعالمين رحمة المعوث 

أوعلىالحديث أ،تن أمحلراف على يتوقف لا الحديثية الفهارس صغ فإن 
لرجالفهارس هناك بل فحب، المشهورة ألمايله أوعلى ومعناه مضمونه 
ولارحالوالساءوالأبناء، والألقاب والكنى الأّماء كفهارس الإثاد 

متها.والمشته والمبهمة الصريحة وللأمحماء 

الملمونبه قام ؤإنما العصر هدا وليد نواعها بأ الفهارس صخ يكن ولم 
هداإن بل حدا، كثيرة ذلك على والأدلة متلاحمة، ترون عبر القديم مند 

يالتأليف.يفرد بأن جدير الموصؤع 
عهدمند فهرصتها فى السالمون بؤع المختلفة بأنوامها الرحال فكتب 

الحاصر.عمرنا حتى ه  ٢٥٦ت تعالى— الله —رحمه البخاري الإمام 
وهى— والمغير والأومهل. الكبير التارخ كتابه البخاري الإمام ألف، فقيه 

حروفحب تراحمها مرنتا - وتعديلهم وجرحهم الرجال تاينح في كتب 
منها.المراد على الحصول الباحث على يبر مما الهجاء 

رجالمتوى على سواء الرجال تاريخ في ألف س كل منواله على نج ثم 
الرحمنعبد محمد أبي للإمام والتعديل الجرح كتاب مثل تحديد دون الأمجصار 

ندادللإمامتارخ أمثال لدمعين اص 
تارخوكتاب ه، ٤  ٦٣ت البغدادي الخطب تابت بن علي بن أحمد بكر أبي 



البام• ucفزاد معمد =^^=^====^=^= رده\ 

ه، ١٥٧ ت عساكر بابن المعروف الحسن بن علي القاسم أبي للإمام دمشق 
المائةأعيان في الكامنة الدرر ككتاب معين ثرن على مقتصرا كان وسواء 
قلانيالعحجر بابن الحروف محمد بن علي بن أحمد للحاففل الثامنة 

الدينثمن للحاظ التاسع القرن لأهل اللأ»ع الضوء وكتاب ه،  ٨٥٢'!،
مماحدا كثير الكتب هده وعير ه،  ٩٠٢ت المخاوي الرحمن عبد بن محمد 

تلكفهرسة كانت سواء فيهم، التصنيف أنواع بشتى الرجال تايئح في صنف 
•أوالمليقا'ت الوقيامحت أوّنى لهجاء 

ؤلريقةعلى فهرس مجن استخراجها ففي الأحاديث متون أما 
طريقةعلى وفهرس والعاني المضمون طريقة على وفهرس الأطراف 

المشهورة.ألفاظها 

علىالدال الحديث طرف ذكر على يقتصر أن وهو الأطراف فهرمة أما 
سيلعلى إم1 انيده، لأمالجمع مع الهجاء حروف حب مرتبا بقيته 

مخصوصة؛بكتب اكيد حهة عالي 

قبلوذلك لأول ا القرن أواحر في المحدثون صنفه الفهارس س النؤع هدا 
Iقوله عون ابن عن بإسناده الدارمي الإمام أجرج فقد للهجرة،  ٩٦نة ّ

يكتب- ه ١ ٢ ٠ ت الكوفي مليمان أبي ابن I يعني ~ حمادا رأيت 
عنيعني ~ أنهك ألم ت إبراهيم تا*هه-فقالله - النخعي إبراهيم عن 

اه.هيأ>افءى. إنما قال: الكتابة-؟ 

.١٢٥)ا(اظرالرطلةاف>غت: 
)ى\\م.
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تلكفتوحد الكلمة، تلك معرفة قرأه أو الحديث حففل من على هل يبحيث 
منهانتقيت الذي الحديث يعزى ثم هجائيا، ترتيبا وترتب المتهورة الكلمات 

لألفامحلالمفهرس المعجم وهومنهج المنة، كتب من مجوامحلته إلى الكلمة تلك 
الحديث.

كتابهقي أيضا الجزري الأنر ابن الإمام الفهارس س النوع بهذا قام وقد 
يمكنالى الموصع المجهولة الأحاديث فى ذلك جعل وقد الأصول، جامع 

ورسمهاالمشهورة الكلمات منها فامتخلص متمددة، أبوان تحت تنْلوي أن 
الهجاء،حروف حب مجرتيه ~ مثلا الهلهارة ككتات ~ الفقهي الكتاب فىآحر 

إلىأماى^.الحديث مملة،نها بإزاءكل عزا ثم 
يمنعلا ذلك فإن الفهرصة س النؤع بهيا الأثير ابن الإمام قيام علنا ؤإذا 

إلينايمل لم مما ذلالث، صغ في عليه تقدم فد الحدثين من أحد هناك يكون أن 
القرنمنذ الحديث أمحلراف فهرس صغ الحل.ثين عن عرف قل لأنه حبره، 
مستوىإلى الفهارس عمل طوروا قد يكونوا أن بمعد فلا جرى اله الأول 

كثرتعندما وحاصة الأثير، ابن الإمام عهد قبل المشهورة والألفاظ العاني 
يعده.وما الثالث القرن في المتة والكتب أحمد الإمام ني كمالمنة دواؤين 

القرنمنذ الملمون صنعها الحديثية الفهارس أن إلى نخلص هذا بعد 
الإسنادصبي على ذلك بعد فبما مختلفة أنواع إلى وطوروها الهجرى الأول 

والمتن.

فزادمحمد الأستاذ الفن ا هن. فرمحان من كان الحدس المصر وفي 

.٦٧\ ١ اماب يي.ض.مت لألك الاثم ابن الإمام تضل انظر )١( 



مجهودآص- منهص - ح؛إص 

قيضمن بعض مدا كتابنا في نتناول والذي تعالى—.. الله —رحمه الباقي عبل. 
المتداولة.المطبوعة أعماله لأهم وعرخى سرته,. 

حاملمحمل 



البامعبد فذال محمد 

اداةاةوبه

التاسعالقرن من الأحير النصف قي مصر نهيتها الي النهضة تقتصر لم 
ؤإتماوالصحافة، والشعر لأدب ا مجالات على الُثرين القرن ومنهل عشر 

والقانونالفقه إلى المسح، العالم وميدان الرحيب، الفكر إلىآفاق نجاوزنها 
البارزونأعلامها فن كل في لها وكان السنة، وعلوم والسامة، والتاؤيخ 
الكوكبةهده مثل لمصر يجتمع لم أنه الفلز وأغلب المتألقون، ونجومها 

التيالزمنية الفترة قمر الاعتبار في أخدنا إذا الطويل، في اللامعة 
ممنوتخصص فن كل في لأعلام ا عشرات تذكر أن تطع وتفيها، سهلعوا 

حميعاانتسبوا إدا فكيفا ، إليها بوا ايتإدا الأمم من أمة أي يبعضهم تفخر 
!واحدة•!لدولة 

برزالررة، المحدثين من نفر إلى علومها انتهت، أن نة الشأن من وكان 
الجليلفهوالعالم أحدهما أما ت وفهرسة وتحقيئا نثرا الستة خدما اثنان منهم 

ءمرْوقصي بالمنة اشغل الذي شاكر، محمد أحمد المخ الثست، والمحديث، 
ولجالذي البا؛ي عد فناد لأحرفهومحمد ا وأما لواوينها، ونشر خدمتها، في 

علىتل،ل، فيها، عظيمة أنارا وترك كتبها، فهرسة باب من النبوئ الحديئ، مجال 
ؤإتمانه.العمل في دقته وتبين وحليه، صبره 

طصوح؛امم:ئ• 

)جمادىفي القليوبية قرى إحدى في الباقي® عبد فواد ءمحمد وك 
القاهرة،في ونشأ كريمين، 'آ\ِمام(لأبوين الأولىها،'آاه=مارس 



مجهودمحد- ْنهجم - حياتا، 

يعمللكزوالده حيث الودان إلى أمرته ْع عمره من ة الخاموهوقي ومافر 
قيالتحق ونصف نحوعام هناك وظل الحرية، بوزارة المالية للإدارة وكتلا 

واستقرتالماهرة، إلى الأسرة عادت ثم لابندانية، ا أموان بمدرمة أثنائها 
القاهرة.في تماما 

يالخرحتى بها وظل لايمدائثة، ا عباص بمدرمة الباش عبد فواد محمد التحق 
فييوفق لم لكنه ( ٢١٨٩٤= منة)'اا"ااه في الابمدائية الشهادة اتحان 

إلىفتركها ، يالمدرسة كله الفرسى م القرمهبا أن بعل عليها الحصول، 
=هر  ١٣ ١٧)منة وفي أيصا، تركها ثم عامين، بها ودرس الأمريكان، مدرسة 

فيالمربية ، iJtJJمدرنا الموفئة لمحاففلة التاع تلا بمركز عمل ( ٢١٨٩٩
الدارسلإحدى ناءلتا عمل فترة وبعد المشكورة، المساعي جمعية مدرسة 

ونمنا.ستين الوظيفة هدْ في وظل البحري، الوجه فركا في 
فيبالبنك وعين لها، تقدم مترجم وظيفة عن الزراعي البمك أعلن ولما 

ميلاوحد ؤيثدوأنه (، ٢١٩٠٥ديسمبر من ٣ ٠ = ه  ١٣٢٣القعدة ذي من )٣ 
جمادىمن  ١٣)حتى طويلا بها فعمل الجديدة، وظيفته إلى وارتياحا 

الأخرىآهماه=مسأكتوبرمم؟ام(.
ومعنالحةالقراءة، إلى ينصرف أن الوؤليفة طْ في استقراره له هيأ وفد 
أعلاممع بمدافات يرتيعل وأن والفرسية، العربية في الأدب، كتبا أمهات 
عصره.

رضا:رشد باض؛خ لاقص ع٠ 

المالموتلمازة يمداقة الباقي عبد فواد محمد بهم ارتبهل ممن وكان 
حركةوراعي ، ٥ عث،و محمد الإمام تلميلء ، رمحا٠ رشياو محمد ® الحلأ'>ث، 
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شأطتإراككرالإمخسظئت، بعدم من الإصلاح 
القويم.والطريق الهداة عن "^>، ٧١للسلمين نور مشعل ولكنت جليلة، 

نةّبه التقى أن منذ المنار صاحب البافيا عبد فواد ُمحمد ولازم 
آفاثاله وفتح عمله، من ونهل وفاته، حتى يمارفه ولم ( ٢١٩٢٢-= ٠١٣٤١)

فيمابه تعين يفكان الشيخ به وثق حتى كثيرا ووجه السنة، علوم قي واسعة 
السنة..كنوز مفتاح كتاب مقدمة له وكتب وقضايا. ائل ممن عليه يعرصن 

وستأتي.
الخيوي:ااسيث المفهرس نمسبم! ا• 

منالإنجليزية النسخة رصا رثيد الشيخ يدي في يقع أن تعالى الله ثاء 
وهولندن، يجامعه الشرفية اللغات أستاذ لفتسكرا، نة® الكنوز ®مفتاح كتاب 

المشهورة،ممادرْ في الحدث مكان إلى الوصول في الباحث معين فهرست 

العريةاللغث أساذ كان همكو.ى. مشرق  Arend Jan Wensinckشنك جان )١( 
منوغيرعما وموليه ومصر إلى برحلأت وقام وفاته. إلى ١  ٩٧٢سة من ليدن جامعة قي 

للألفاظمعجما بالإنكليزية فوضع النوى، العناية؛الحديث، إلى وانصرف العرب. بلاد 
فوادمحمي. الأستاذ العربية إلى نقله والسيرة، السنن كتب من كتابا عثر أربعة فى الواردة 

المعّارف)دائرة تحرير نلث، فنوتولى محل( — المسنة كنوز رمنتاح وسماه الماقي بد 
وكتبملازم. وحمس ُجااال.ات أربعة منها قاتم الثلاث، بلغاتها ، ٢٩ْ٣١ ّة الإسلامية 

محتلمة.مجلات فى كثيرة مقالات 
الحدبن،لألفافلُ الممهرس المعجم وبدأبنشر • والخلمين الإمحلأم عن بالإنكليزية كتب وله 

العمليوالون المنتثرتين فضلاء يعفى يزال ولا إتمامه. قبل وتوفى بالعربية حدا ~ النيوي 
١وطنا تحميئا فيه 

للملأيئن.اللم دار ط  ٢٨٩\ا الأعلام 







مجهوداه،- منهجي - حياته 

فيالواردة الألفامحل إيراد على يقوم الحديث لألفاخل المفهرس والمعجم 
الحدثس عبارة ذكر ْع العجم، حروف على وترتيبها النبوي، الحديث 

عنعنه كشفت الحديث، مصدر معرفة أرديت، فإذا الكالمة، فيه ورديت، التي 
هىالث، فناعتمدها الش والصادر مصدره، إلى فتردك ألفافله، أحد حلريق 

المعروفه،الأربعة والمستن لم، موصحيح البخاري صحيح الصحيحا)!( 
مسندإلى بالإصافة ماجه، واس والمسائى والمرمدي داود أبي منن وهى 
،.ما١٧وموؤلآ الدارمى وسنن المنة، كتب وهوأكبر حنبل بن أحمد 

إلىالوصول ؤيريتؤ المنة حدصت، التي الحفليمة الأعمال من والكتاب 
عثراُؤتإتحوي التي المدمجة لأقراصى ا فيه تكن لم ونت ُي الحديث، 

مصدرمحرفة إلى الوصول في الأن وستخدمها الأحاديث،، من الالأف، 
الحاليحإ.

التفصيل.من بشيء عنه الكلام وسيأتي 
اسق:خوصة في هوده ج٠ 

تلقىتكن لم ونت، في النبوية المنة يخدم الباقي® عبد فواد ®محمد انهللق 
بتحقيقيتصل فيما سواء حسثا، بلاء وأبلى نستحقه، الذي الاهتمام فيه 

صحيحوفهرسة بشرح فقام أحاديثها، تخريج أو فيها، التآليف، أو أمهاتها 
دقةصورة، أحسن على وأحرجها ماجه، ابن وسنن ، مالك، وموؤلآ لم، م

عناية،من تستحقه وما المسثة، جلال ْع يتفق بما وترقيما، وتنسيقا وتنفليما 
الحديثة.وصناعة العلم أهل بين والذيؤع القبول تحقيقاته الله رزق وقد 

والرجانارالالؤلؤ مقدمتها في ني قيأ المنة، حدمت، الي مؤلفاته وأما 
هوماالحديث، صحة درجارتإ أعلى أن والهروف، ، الميخازا، عليه اتفق فيما 



اليامعيد فواد محس 

ألفينيجمع معروف، ذاع والكتاب لم، ومالبخاري الشيخان عليه اتفق 
الفقه.أبواب على مرتبة أحاديث وستة 

المماسامع ج٠ 

كلأحاديث يجمع وهوكتاب ، البخاري® صحيح مانيد مراجامع وله 
الحروفحب أمماءهم ورتب حدة، على البخاري له صحابيأ٠مج 

الفقهكتب على المرتبا البخاري لصحح أحرى صورة وهوبدللئج الهجائية، 
وأبوابه•

)سنةالمجمع فشكل ، لنشره العربية اللغة مجمع إلى العمل بهيا وتقدم 
والشيخينإبراهيم أحمد؛لث، صمت، أعضائه من لجنة ( ٢١ ٩٤٣ه=  ١٣٦٢

فأمادتالكتاب، لدراسة الحين® الخصر وررمحمد حمروش® ررإبراهيم 
نشرعن المجمع باعتدار الأمر وانتهى فيه، المبذول والجهد بالعمل 

ؤيشاءاللغة، باب ش منه المنة باب ش ل 
بعدنشر حتى الأدراج، حبيس ومحلل مؤلفه حياة في الكتاب يطع لا أن الله 

•م(  ١٩٩١= )آا؛اه سنة محلويلة بفترة وفاته 

اصرسمحسماكرآناصمس٠ 

بابمن النبوية السنة فهرسة ميدان الباقي® عبد فواد ررمحمد لحل وكما 
فقده، نقالباب من الكريم القرآن ألفامحل فهرسة ميدان أيصا يحل الترجمة 

ونشرهالفرنسة، عن بوم لا لجول الكريم® القرآن آيامحت، ررتفصيل كتاب ترحم 
وضعفي فرب، ممهلميكنكامالسدالغرض، (، ٢١٩٣٤

فيكريمة آية أي إلى الوصول في الباحثين يعين القرآن لألفافل دقيق معجم 
الواردةالكلمات كل يهمغ أن ذللت، منه ت، وتهللمنها، يكلمة استعان إذا القرآن 



جهودمحم- منهجع -

الاعتبارفي الأحد مع المعجم، حروف حب ؤيرتبها الكريم، القرآن في 
اللغوية.أصولها إلى ردها 

ءنجوممستعينا كتابه، وصع في مشكورا ■جهدا المؤلف بدل وتد 
مرةلأول طع الذي فلوجل، الألماني للممتشرق القرآن® أمحلراف في القرآن 

وتفاميراللغة مجعاحم على يجمعه ما مجراحعا (، ٣١٨٤٢)خهآاه= ستة 
اللغة،علماء محن أصدقاته من الثقالت، على يجمعه ما عارصا اللغومحن، الأئمة 

أنبعد نشره فأحازيت، المصرية، الكتب دار إلى دفعة عمله إلى احلمأن إذا حش 
حلة•وأبهى صورة أحن في فخرج لدللثا، لجنة ثكلتا 

معجمه،في سقثلا العلماء من أحد عليه يستدرك لم مكتملا، عمله وحاء 
يكونأن الده وشاء الدقة، على الدائ«ءا وحرصه المراجعة فى مجيالغته فرؤل من 
فيالباحثتن ؤيعين كتابه، على يقوم لأنه المنهلآ؛ مجن حالنا المعجم هذا 

الديؤع،الله ورزقه بالمول، العمل هذا الأمة تلقت وقد آية، إلى الوصول 
اته.فاتادلعفلم مكتبة منه تخل فلم 

—الله —رحمها أحمد نعمايث، اللامعة الأديبة الكاتبة أحيه لابنة وأترك 
بقولهاعمها حياة تصور 

تحيفأن بسهولة تستهلح كنت، ولكنلث، عمره مجن اكامع العقد في كان ءإئه 
متين..غير العامرة الهلويلة سنيه من عليه يبدو لا كان فقد قرن.. ربح عئرْ من 
ابنعلى بها يتموق أو به تتفوق والجمية المقلية ومحناقته نشامحله إن بل 

فيفهو عمرْ.ب من أحرى حلقة بدوره منقص العريض ءلوحه أما الخمسين، 
يزيد••ولا أربعين ابن ومْلامءحه ؤإيجابياته اهتماماته 

عجبنايزداد حياته تاؤيح نحرف وعندما كن.للثإ؟ أليس عجيمتا رجإ؛ 



البايس فواد محمد 

إلىلأشياء وا العقل منْلق بمقاييس أحدنا إذا سلم لا حياته بداية إن يتبدد، ولا 
معالنبدأ ؛ غير0 ترى قد خاصا رأيا أو حكما إليك أوحي لماذا ولكن النهاية•• 

لأبوين١  ٨٨٢منة مارس ٨ في ولد« عنه نتحدث الذي الرجل إن • البداية من 
بالصعيدالوامهلى أعمال من العرومحى( )قمن بلدة فمن الأب أما ّْهمريتن، 
الابنوهو الكثيرة، بحري بلاد إحدى )برنبال( بلدة قمن الأم وأما الأوسهل، 

سة الخامبالخر أن إر نيتب المدة حي في القاهرة في نثأ وقد لأبويه، البكر 
بونارةالمالية للإدارة وكيلا والده وكان الودان إلى أمرته مافرهع يم ، عمره 

)وودالنجوم ود معركة حدثت ثم حنقا والى في الأسرة وامتقنُت، الحربية، 
أنهدا بعد حدث وند المحركة(•. في قتل وقد وداني القائدها اصم النجوم 

منههناك الأسرة و؛قيتا أموان إلى حلفا وادي المصرية لأسرة ا عميد غادر 
هثهلت،يم الابتدائية، أسوان مدرسة الأثناء هده في صاحبنا ولحل ونصما.. 

والثغالةوبولاق البامية أحياء بين سكناها في تنمالت، حسث، القاهرة الأسرة 
الوالد.توفي ١  ١٩٢ منة وفي الشعبية، القاهرة حياء أس 

مجامعاليوم تعرفه الد>ي ~ الباقي عبد فواد محمد لحل القاهرة وش 
—لإسلامي ا الدين ائل ممجن أمكل فيما إليه وترمع أوربا في ستشراق ألا 

١٨٩٤منة الابتدائية الثهادة امتحان بلر وعندما الابتدائية.. عباس مدرسه 
حيفي الأمريكان مدرسة إلى فخلفها بها، بأحمحه الفرنسي القسم في وب 

سنتين..ك هنا ظل حيث ربكية أل١ 

جمعيةبمدرسة مدرسا واستغل الأمريكان مدرسة ترك  ١٨٩٩سنة وفي 
ليعملفترة بعد تركها ولكنه الربية، للغة رتلا( مركز في الشكورة المساعي 

متينالمنصب لهدا شاعلا وظل البحري، الوحه قرى حدى إ لمدرسة ناظرا 
الملول..عادته على بعدها صاق ونمثا 



*جهوداتد- منهس - حياص 

وقد— ولكنه الأمر، نمير لنهل كليه ووظائفه التعلمم عن عزف ولوأئه 
ولمادةمدرنا اشتغل jاءلتا كان أن بعد — هوكاولا|ث، بل عريتا يبدوهدا 
ناظرإلىمن المقالة أعني غريبا؟ هدا ألمس أحرى، مدرسة في النياصة 
المريةإراراصة؟اللثة ومن مدنس، 

واختاربها، اشتغاله س ستة بعد أيصا ضاق أن لمثا ما أئه على 
بدرلياالكبري المحضيرية المدرمة محي عتبر صادق الأديمت، مع العمل 

الوظيفةفي لقبولهما اشترط المدرسة هده ناظر أن الثلرف ومن الجماميز، 
عبدواللهنان الخديوى إلى باسمه ليقدمها القصائدوالخظس، بإنشاء يقوما أن 

•الحمد 

وعيزبالنكونجح، ثمأعلنالمكامحاعيصويمترجم
يمعيلاتهاقسهستا إدا طويلا الوظهفة يهده عمل وقد ، ١٩٠٥ستة ديمبر ٢ ٠ فى 

امصسمص-صمحبهاضمهمطسا،بلضس
صفىعندما إلا يتركها فهولم هدا، س أبعد إلى أسبابها به تمتد أن المحتمل 

التسليم،.إلى؛نلث، وأحيالت، أعماله الثنلئ، 

حياته،في استقرار فترة تعتبر الرراعي الثنائا في محقاها الى المدة أل على 
هوحوفيكتور وخاصة ي القرنالأدب، في الواسعة القراءة ل ُيأرت، 

كماكثيرا فقرأ العربي، الأدب في الكتب، أمهامحت، على أقبل كما ولامارتين، 
الحمامة،؛..ررديوان اليوم إلى محقوظه ومن كثترا، حفغل 

الشخ— والده بعد — هم وهزلأء ه، نففي أثرهم عمقوا رجال حياته وفي 
وهدارصا.. رشيد والمخ عرام، عبدالوهاب والدكتور عبدالرازق، مصهلفى 

صغلو تخهليهلها وأءاداث، مجراها غترلث، حياته، في تحول نقهله يعتبر الأخير 



عبدفواد محمد 

اكسر.هدا

لملقاء ولكن المتار، حب صا رصا رشيد المسد إلى ف تم  ١٩٢٢منة ففي 
عنخارجا قدرا بل فرائا يكن ولم عاما.. عثر أريعة بعد إلا الفراق له يقدر 

.١  ٩٣٦صنه رصا الشخ توقي فقد إرادتهما، 
كانأنه ذكريات؛ من به يهلوف فيما لين.كر الباقى عبد فواد لأسناذ ا ؤإن 

واسعهآفاقا له فتح أنه يدكر المنح، لأمتاذه المريد ملازمه رصا الشح يلازم 
الأخيرهسنيه في الشح الأسناذ غدا حى كثيرا ووجهه والسمة، الدين علم في 

^منبهفىكrرئابمرضلخ

شاكرمحمل حمد أ الشح أل رصا رشيد اليد بلغ أن ١  ٨٩٢ سنة في حدث 
كنوزررمفتاح لكتاب الإنجليزي الأصل  oJLLp— وقتئد الأزهر وكيل بن ا~ 

الشيحإلى عمه ابن مع الباقي ءبال> فواد محمد رصا الشح فأرسل الثنةاا.. 
ورأىأّثوع.ا لمدة الكتاب له فاستعار يالحلمية بيته في شاكر محمد أحمد 
عليهامحللع فلما الباقي، ءبال> فزاد محمد إلى تقديره أمن يكل أن رصا الشح 
Iرصا للقح قال وبحثه 

الكتابإلىالرة••سايرجم ١^١^٠ -ثن 
صاحتة..أنث ككن ذف إ~ 

بمدرسةفالحق لإنجليزية ا ش يتومع أن البافي عبد فواد محمل. ئرر وهنا 
فمحاشيع بل الترجمة إلى وملته الدراسة من يفنغ حتى ينتظر ولم ، )برلتز( 
لإرادةوا الرحل شخصية ممانح من بمفتاح نمك وهتا وهويدرس؛ اكرحمة 

اللأهبة.١الحديدية 



مجهودص- منهجي - حياه، 

هذايكتنف يما مبال غير يمرق كالسهم فيه ومضى له احثثد أمرا رأى إن 
العمزإسثاق..

ترجمتهمن انتهى أنه أي سنوات؛ حمس والترجمة الدرامحة امتغرقغ وقد 
.١٩٣٣و٠راجعتهفىأكتوبرسة

محلويلهروايه وحدها تولف بقيه لها قاف الكتاب هذا قننه تنته لم هنا ؤإلى 
تصريحكتاب نك ونالدكتور من محللب عندما حدث الرجل؛ هذا حياة في 

الرجلاستجابة من نير ®أن اللمنة كنوز مفتاح كتاب® لفى مؤ باعتباره بالترجمة 
®المعجممن الأول الفصل إليه أرمل بل فحب؛ بالموافقة يكتف لم أنه له 

فضمنهاكثيرة أحعلماء به وجد عاليه اهللع ؤإذ ، النبوي® للحديث المفهرس 
تصحيحيرجوه إليه وكتب كثيرا، لذلك ز فنك ونالدكتور إلى أرمله كثئا 

المعجم..يروقان 

العالم؛أنحاء ش مستشرئا أربحين أكثرمن به يقوم المعجم أل علمنا واذا 
الحملفيمه عرفنا الياقي؛ عبد فواد محمد الأمتاذ مجتمعين عملهم يصحح يم 

أو— ٥^٠١ بعد ثم ييازله.. كان الد.ي الجهن. قيمة الرحل، يؤديه كان الذي المجير 
القومي..الكسب وقيمة العمل، هذا وراء من العلمي الكسب قيمه ~ ا هن. قبل 

منوراءها يما اuءي عيد فزاد الأمتاذ كب إو قالت: إن أبالغر لا إض بل 
الكمالإلى حميمة وأمراق والإتقان؛ الدقة ومحناقة دووب وجهي. طويل صبر 

كلهبهذا كتبه والفهرمة؛ والتبويب والتجمح والتتغليم بالامتقصاء الممكن 
للأملأم.وءهلادها لمصر تحب الدين ميدان في علمته إصافة 

وتعرفإليه نتعرف النبوي® للحديث المفهرس ®المعجم كتاب إلى تعود 
محهش؛ئاأكثر:



==الماي عبد •عمد،واد رتثٍء0 

ضالأحاديث ألفاظ رد على يقوم البويٌ للحديث المفهرس ررالمعجم 
Iمعتمدة تسعة وهي الحديث كتب وأصح أشهر 

•وم|سالم الخ^ري الصّحسحن 

ماجهوابن ائي والتوالترمذي أبوداود ت الأربعة والسنن 
ننالنارمح•ّ

مالك.موطأ 

ح^مل•.ين أحمد 

ومجقنالعلممتة، للمجاْع الأعلى الاتحاد مونه المعجم هدا وتتعهد 
بهولدا.الأئحادءيلتدن 

وس|ؤنلثا،دكتور الئلح على والإشراف التسق بعملية ماموا س أوائل ومن 
أعوام.ببضعة بعده أيصا توفى الذي نج متوفاته بعد حلفه الذي 

حضمنه وصدر ( ١  ٩٣٣ستة )حوالي لأريحينات ا أوائل في نثره بدأوا وقد 
مجلدا.وأربعون واحد الأن 

العالم.تة؛جهوده فقدوسعت الرجل؛ يتممذطاقه لم الصخم الجهد وهذا 
مصر.في طع وقد السلة® كنوز رامفتاح كتاب رحمة ته 
طعوقد لابوم حول عن الحكيم® القرآن آيات تفصيل ١١كتاب ترحمة وه 

'مو 

الأن:حتى ظهرت اش الأسفار س فله اكآليف ميدان في أما 
الأ5ريمؤالقرآن لألفاظ المفهرس المعجم ؛و 



ْجهودامم- منهجي - حياص 

الحديثقي كتاب وهوأصح الشيخان، عليه اتفق فيما والمرجان للولؤ اه 
والبخاري.لم معليه ائفق ما جمع لأيه نفلرا 

أوردهاالي الغريبة الألفاظ ثرح عن عبارة وهو القرآن.. غريب عجم م٠ 
كتابمن لألفاظ ا هال.ه أحن. قد كان بدوره والبخاري صحيحه، فى البخاري 

عتيدة.لأبي القرآن® ررمجاز 
تكتب و3هر،ااثأة سؤح الباقي عبد فواد لامتاد ا قام كما 

مالك.الإمام ؛وموطأ 

*ستناينماجه•

لم.محح صه 

ررشواهدكتاب قي الواردة الثغرة والشواهد الأحاديث بتخرج قام كما 
مالك®.لابن والتصريح التوصح 

.® القاسمي ررتفير في الثعرية والقواهلل لأحاديث ا وتخرج 
حيرعنا باحتجابها يحتجب والي تنشر لم الي المخهلوطة الكتب من وله 

ممن:
Iالخبير اكلع من صفحة أف هومن 

كانفقد البخاري.. أحاديث مواصع ثتات ولم بتجمتع اصهللع وفيه 
فيبه، الواردة العاني حب عدة مواصع في حد الوا الحديث يورد البخاري 

حنىتصحأنسيالختاب، واحو موضع في الحد.يغ يورد ئلم كان حين 
البخاري®.ررأؤلراف 

فوادالأستاذ يورد وفيه ، البخاري® صحح انيد مارجامع الثاني والكتاب 



^البام عيد ٠ •حمد 

صححفي مواصعها حب الواحد لالحدJث المتعددة النصوص الباش عبد 
الصحابةأسماء مرتبا حدة؛ على صحابي كز أحاديث جمع كما اليخاري، 

النحالالصحابة I مين ثنمهم أن بعد وذلك، الهجاتية الحروف حب 
صحابيا.وتسعون وصثة مئة ت حمينا وعددهم والصحايات، 

مااستغرق ند الصابر الجهد هذا أن في السر ندرك أن تهليع نهنا ومن 
الكبير.الحجم من صفحة أف يربوعلى 

بما١  ٩٤٣سنة اللغوي المجمع محاصر ترؤيها قصة الكتاب ولهدا 
يومثدالمعارف لوزارة القز المستشار ين حوله؛ دارت مكاتبات من ئضمنته 

اللجنةوصعته الذي التقرير تقم كما المجمع، وبين حين حله الدكتور 
الشيخحمروش، إبراهيم الثيح إبراهيم، بلت، أحمد I الأساتذة مجن المكونة 

ح؛نءالحصر محمل 

الكتاب؛في تدل الذي التمحي بالجهد ؤإثادة تقدير من التقرير ما؛ي ومع 
بابش منه الأنة باب أدحزش الكتاب، لأن شر 

اللغةا

بيموء سره لفج تك^ لأن ا'ت الهمن ره يمن ينتفلر الكتاب، يزال ولا 
الفرد.جهد 

ررحاهعكتانه وأقصد نشره، عن قعدت نم الهيثاتر تبنته ما كتبه من إل بل 
٠■ الصمحمءحي|ن؛٠ 

الثناويمأمون الشح الخرحوم الأزهر شح فضيلة إليه وجه أن حدمث، فقد 
الحديث،بعلم الخستغلين عن  ١٩٥٠ستة فبراير ٢ ٨ في انعقد احتماع إلى دعوه 
الوافي،العزيز عبد الشح شاكر، أحمد الشح من! مؤلما الاجتماع وكان 



•جهوداص- منهجي - حيص 

الدين،محيي محمد والشيخ حسن، الرحمن عبد الشيخ الأزهر ووكيل 
رمحوان،والشيخ لآر،متانة، ا في الإملأمئة المشيخة وكيل الكوثري والشيخ 

والأساذمحمدفؤادمداuفي.
؛واحد كتاب في الستة السنة كتب جمع موغؤع المجتمعون ويحث 

علىالكتاب ترتيب يكون أن على وائمفوا الترتيب؟ يكون غرار أي وعلى 
٠لم مصحح ترتيب حب 

أحاديثجمع المزعلى الباقي عبد فزاد الأستاذ وكزإلى أبريل ١ ٥ وفي 
إلى ١٩٥١منة نيد مهرتا، جتيها ثلاثين ملغ مقابل لم ومالخاري صحح 
ومنةألما فيه تقاصاه ما باخ أن بعد  ١٩٥٢منة في العمل وانتهى جتيها، أربعين 
حنه.

عبدالفتاحالشح منها الكتاب لمراحعة مشاح ثلاثة من لجنه تألفت ثم 
لقاءنقامحت بدورها اللجنة هده أن عرفنا فإذا المالكية.. شيخ الحناني 

تأليفبين جنيه ومبعمئة ألما تكلف الكتاب أن أي جنيه، متمئة المراجعة 
ومراجعة.

إليه؟الدينية الدراسات حاجة شدة مع الأن الكتاب هذا أين أل وت
لأزهر.ا بالجامع حديدية حزنة في لأن ا يقع إنه • فأقول 

الأمتاذؤيعتبر ٠ أحرى٠ بقصص للتمي صاحيه إلى الكتاب من الان ننتقل 
محماوأحمد الشيم وفاة بحد مصر فى الوحيد المحدث الباقي عبد فواد محمد 
شام.

الكتاببالتلع هذا وفوق العربي الأدب عيوف الثقافتة منابعه وأصفى 
والبخاري)القرآف لبمد حتى والفقه والحديث التفسير كتب ثم القرآن، الأول 



————المام عبد فذال محمد ==^=رئ؛و0^====^^===^^=ء==^^ٍ 

ضرأ ط خن وسلم( 
فهويجيدنل، من أشرنا كما كثيرا منه ونهل القرني الأدب ورد كما 

الصعم،اعتراها صلته كانت ؤإن أيصا، والإنجليزة الفرنسة اللغة 
إلىالإنجليزية من النئة، كنوز ءمفتاح كتاب ترجمة مهمة مجن فيغ أن بمد 

الكتابمفصلة..هذا قضه بنا وقدمنت العريية، 

كانعندما حدث فمد قصة؛ له الرجل كتب من أحر كتانا هناك أف على 
ومآلهالمشابهة، يالأيات يأي كان أنه القرآن من يفسرآأ ءبدْ محمد القخ 
هذا؟له أئى رصا الشح 

القرنية..اللنة في ءندْ يتعين؛كتاُت، بأنه ؛ عبدْ محمل. الشخ فآحاب 
فيالكتاب عن رصا الاث.خ بحث أن عيده محمد الشيح موت بعد حدث كما 

الباقيبو فزاد محمد الأستاذ إلى ه نففي بما وأفضى عليه، يعثر فلم ئركته 

ية.القرنفي عندي الكتاب ن.ا ه— 

~انقلهليأ

وكرامة.با ح— 

»تفم.يلآياتكتاب بترجمة الباقي عبد فواد محمد الأستاذ قام ومحا 
إلىاصرصاوكانسسنة؛آ؟اؤوقدمه القرآنالحكيم((إرالعرنة 

لهوقال رصا للشخ قريب جاءه ١  ٩٣٤محنة وقي 
-JاذالأتءلعاJكتاب؟

صاحبي؟يا كتاب ي أ— 





الباقيعبد فواد ءحْد ——;ص—————— 

هدايصنع والرجل ، عناء فيه متكاة موضوعا عليه لأجابه ا - الأدق على 
اسحك}اٌطغ(وفبشمقصب}(■•■

فهو، عليه العلم بحق إيمايا يفعله إنما شخصه أجل من هذا يفعل لا إنه 
يحفللا ؤإحلاص صمت فى والمشاركة والهداية بالرأي ميدانه فى يعيش 

بالدكرأوالاعلأن.

والمراجعالكتب على وصبر جند في يسهر المرتفعة المس على ومحلل 
الله..رحمة به استأثرث حتى والمراجعة لتصحح وا 

نسميهممر في فنحن ؛ ئب لغرا ا ب يا في تدخل صه لخا ا لرجل ا ْ وحيا 
أولهما; اثنين يومين إلا فيه يفطر لا كله العام فهويصوم الدهر(.. )صائم 

الأضحى.عيد أتام وأول الفثلر.. عيو أتام 
منمحفوظه علبه ثلاثين يشتري نهر كل أول فهو باتي: ومحلمامه 
إلخ.ليومكدا.. والازلأء كدا، ليوم فالفاصوليا واحدة.. دفعة الحصروات 

وعشرينأربع كل واحده وجبه يتناول أنه أي نحور؛ بغير يصوم وهو 
ثم، اليوم® ررعلبة نم لأبيض، ا العسل من يملحقتين فطوره ؤيبدأ ساعة، 

المغرب..أذان بعد يالعلع هدا ؤيكون القهوة، وفنجان والفاكهة الزبادي 
تنتهيوبهيا ، الماء من كوتا يشرب بالصبط العاشرة الساعة تمام وفي 

فيرغبته تتحقق وبهيا التالي... اليوم اء محتى والشراب بالهلعام صلته 
أوشرابه.محلعامه في ما مشقه يته ^ل 

اينتينعلى متاضد، عدة بها الكسره مكتبته تضم التي الخامحنة وحجرته 
كلإف بل والصواني، الأكواب من ومجموعه البلاسك من غطاءات مها 










































































































































































































































































































