










^حعثيمينِعرلح؛؛لحنادت

أبوطنانعرصها وقد للمناس، ومحرجها ومحمقها الغار، عنها ينفض من إل تحتاج التي 
عناؤينها،وتحقيق سخها، وعدد وحولها، وأماكن وأرقامها، مقشرة؛أسانها جاهزة 

العلياالدرامات لهللأب ذهبية فرصة وهي حرفت، أو بته نحفيت ما سبة وتصحيح 
والنحوواللنة والعقيدة والشر والحدث والأصول الفقه ل نحصماتم اختلاف عل 

منهاتيصلوا كي الحواثي؛ هده عل يعكفوا بأن وغيرها، والاراحم والتاريخ والأدب 
بلوالأيام الأوقات ونحممرواتلك، وقنؤ، ييآ ورسائلهم لحولهم موضوعات عل 

^^ث،ءنموضعمناب،،وأناتمنءاص
الحديد.الحيي المناسب، الموصؤع عن البحث، ل والدارسن المعيدين أبنائنا معاناة بحض 

منعدد نهيه ال،كتاب، ماحي«ان.ا الابن أشرعه الذي الباب، هذا يمتح أن أنوير 
غناء،وروصة وارما وظلا حميلأ مراحا فيه يجدوا وأن فيه، يفكروا لي الدين الباحشن 
حلاصةأ؛وملي،ان فيها أمغ وقل لا؟ كيمؤ واافائل.ة، ؛المتعة أقيانها ل يعمون 

المحتلموطةالكتهيؤ وبهلون الفهارس ل وتنقيباته ورحالته وحيرته وعمره علمه 

الحواتيهذه ل وأغرى بئر قد أنه ومع سواه، منها كثير إل يمل لي التي والمهلبوعق، 
الهواثىهذه ق فإن قريتاآ، الور ترى ولعلها بخهله، رالت، ما )التي الخاصة ؛مذكراته 

علميهأ.يزيل ومما المذكرات، هذه ق مما ١لكتير الئيء 

لهمانفتحن، ءناJما الأخيرة، السنوات ل به والمعجبون ملميإن أبير طلاب كثر لقد 
مقالأوسعهاوأقدمهافي،اأعلم ومن مجاله، ق العلامة العلم هاوامحيرة س مغلقة أبواب 

لكان عتدما ه، ١  ٤٣٣ا*/ / ١ ٠ بتاريخ الحزيرة صحيفة ل عنه نثرته الن.ى الملول 
عرضوقد ومحبيه، طلابه من لعدد مقالات عدة تلته ثم ألمانيا، ق العلاجية رحلته 

اللقاءانبه الاس عرفت، التي الأبواب أومع ولعل المقالات، هذه أغلب، ماجد الأستاذ 
بعدبصعوبة -ب،ا أقنعته وقد ورالجد(، )دلل( قناق ل معه أجريا اللذان التلفزيونيان 

الزميلينمع التنسيق ببعض وقمن، اطه، ومبكل والإعلام الأضواء عن عازما كان أن 
لهدوالأستاذ دليل، قناة ل القرثى مدالعزيز الأستاذ اليرتامحن مقدمي الكريمين 

منه.جزء أذع محاليإن أبي( عن بحديثج أحدهما ل وشاركت الجد، قناة ؤ( تيدى ال



بابانفح وعلمه، سليإن أيٍر شخصية من الكم كشفا اللذين اللقاءين هذين وبعد 
أبوملمان،فيها بؤع الي المجالأيت، ل والمعرفة للعلم والتعهلثتن والمريدين الحمن 
والزملاءالخالين العالم بهللأب الغرب يعد يفيق بعنيزء اصراحته ل ه محلوصار 

وأبوسليإنأحرى، أوهامحت، ل اللقاءاُت، تمتد وقد وحارحها، الضيم من والأحباب 
حرصوند الخالين. والياحشن العلم بمللأب ومغرم اجتإعي، مضياف م;م رجل 
-٦١واكتفى عنه، ومحللابه سليإن أيير زملاء كتبه مما عليه امحللع ما كل حمع عل ماحل. الابن 
أنعلم عن يريده ما كل الكريم القارئ فيها وسيجد برته، من الكشر كاشفة له ترحة 

حياته.وأسلوب وشخصيته ّليإن 

^>i؛_سليإن أبير وفاة بعد صاحبه كتبه الذي الْلريف—،، الخيد العمل ثيذا أشيد وأخثرا؛ 
أنمع به، واستمتاعي العمل بهذا إ'عجابا أحفي ولا نئره، ؤ، ناحر لكنه ثر، نم بوقت 

وبعضالأكاديمي العلمي النهج صرامة من متخفئا تجنه، عل فيه انهللق صاحبه 
وأنلكاتبه، المثوبة محزل أن افه وأسال مقدمته، بكتابة وشرفن، مرتن، قرأته وقد قيوده، 

وبجمعناالجزاء، حثر السلمين وعن ومحللابه العلم وعن عنا ويجزيه عته، كتبا لمن يغفر 
كريم.جواد محب سمح إنه ، ■^rUل وأحبابنا ووالدينا به 

الفاضلخالد بن محمد 



يصإطة^^سيع؛لترابم؛|س

او0قت00

صلورسوله عبده محمدا أن وأشهد الله، إلا إله لا أن وأشهد العالن، رب ض الحمد 
بعدتأما مزيدا. وساو!نا وسلم وصحبه اله وعل عليه الله 

منرمضان يعد تعال زأ>تأس العثيم؛ن سليإن بن عبدالرحمن الدكور عرفت فقد 

وكنتبعتيزة، العامر ه محلل للهجرة والألف مئة الأرع بعد والثلاص الثالث العام 
ليتمْ، من أكثر الواحد الأبرع ل زرته وربا أسمع، كل -غالتأ- أزوره 
إلوما والكتب العلم عن ايحقق والحديث والذزر يالفواند العامر يمجيسه آس 

كلماوكنت منه، سئر ما ونرأت اقتنانه، إل و1درُت، عليه مثنتا كتانا يكر وكلما ذلك، 
نحقيقاته،قراءق حلال من إثكالأيت، —أغلبها— الأسئلة من بقائمة جئته إليه حضرت 

بعفىل أسأل لآ فربا متحددة، لموصوعات المجال تفتح الأسئلة تللث، وكاستت، 
محلث،هل قالت المتثني، ل زرته لما مرصه ل حتى واحدا، سؤالا إلا الحلمات 

كلها،عنها وأحاب، نبمنأس فسألته عندك. ما هات هاتها، فقال؛ نعم، فةدت،ت أسئلة؟ 
المرةل أله تلر هدا فقال؛ الأسئلة، بعض نحاوزت قد وكنت، فاعدما، اعدها، محال؛ ثم 

ستعودوهل المعهودة-؛ -بهلرفته فقال المقبلة، الزيارة ل بقية وهناك له؛ فقلت الأول، 

أحرى؟مرة 

منعند أحدها اكن لر التي والغانية المتعة اجل كنت نحقيقاته، قراءق حلال ومن 
ولماالعقيدة، يمس موضع كل عل وتعليقه العقيدة، محال ل خاصة الراحم، ل يكتب 
العلمؤللبة من بالنوار مليثا وكان ه- محل-ل له قلت، الحنابلة طقات قراءة أميته 

علنزد اينابلة، لعلبقات الماغ نحقيقلئ، عل محليان أبا يا حرا اف حزاك والفضلاء؛ 
فقلت،الوابلة(؟ و)السحمإ )الذيل( بتحقيق ذهبته وأين حرا، اف حزاك لا، بقوله• 

له؛لمأقرأ>ثو.



العدد لري اجتمع وئا تحقيقاته، قراءق أثناء ق ي( تمر التي الفوائد أنثي وكنت 
)طقاتويي زبما'أس، حققها التي التراجم كب قراءة ق وهي الغواني، هدْ من به بأس 

الوابلة(و)الحب الضد(، و)الخرهر الخنابالة(، طقات عل و)الديل الحنابلة(، 
إل؛متى— —باجتهاد الفوائد هدْ صتمن، 

الحنبل.الميم، ثأ؛ ن ٠
ااعلمو١لتض.يف٠ 
لمدارس.ا •

ايح.والأنتلمسة ا ٠

وتدمح،•فق حت٠ 
والمخطوطة.ا،كلّوءة بالكتب لممريفج ا ٠

والمواصع.لبلدان ا ٠
العلمة.بالأس لصريف، ا •
محتارة.راجم ت ٠
متنوعة٠وائد ف ٠

معموفن،بين للمفوائد عناؤين وصم، وفد المثملمق؛الفوائد، الثاق الفصل ل وهدا 
عيناك.لوترى عجايذ عجب، وتحقيقاته؛؛><،_ ^0، مما الكثثر وتركت 

لقاءاتهس أحدته تي|ةذن، سرته من ثرا يشيئا فيه وصمت، فقد الأول القمل أما 
بعضؤمن حيال(، س )صفحات، المجد قناة وق أدبية(، )مثرة دليل قناة ل التلفريونية 

وغثرهما.الفرح محمد والدكتور الفاصل محمد كالدكتور عنه كثي، من 
فيهناحرا بحرا كان فلقد حياته، جوانب من ب، جانلكل المطولة بالكتابة وهوحقيق 

كانفقال! العلمإء، من لعالم ذمْ باسم وهوجدير متنوعة، محتلفة علوم من وطاب لد ما 
نفوسيشتهيه ما وهو الأنفس(، تشتهيه رما الحنة ق لأن )الحنة(؛ طلابه يميه 

مقدمةق لآ>ئأشا العثيم؛ن عبدالرحن الدكتور كان وكيلك، متتوعة، علوم من الهللأب 
الشعر؛من ذكر؛يتا الوابلة( )المي، 



عليناتدل آثارنا إن 
مداعنالآ'ار

نعيته،واقعا أصبح حتى ممرا، بال ل نحطر وكان قراءته، من صدري يفيق فكان 
يهثمؤ ما ثواجد ؤإنه فليقرأآنارْ، العتيمقن عبدالرحمن الدكتور معرفة أراد يمن 

ه.نفبه وثطيب عينه، 

بمثلهالرمان يأق أن هيهايت، 
لبخيله بمثالالزمان إن 

مسالةبثان الغرب، معرييرق عالم وبين بينه متاقشة تعال و؛همنأثن أبوصليإن يكر وختاما؛ 
ررقيقوله؛ أبوسليإل عليه الرزية، بعدم يقول العالم هدا وكان الأخرة، ل القه رؤية 

يعتقد.ما منا واحل. كل اف 

يرزقهوأن يرخمه، وأن سليإن، لأيير يغفر أن العل وصفاته الحسنى بأسإنه اض أمال 
راجعون.إليه ؤإنا ف ؤإنا جدير، وبالاجابة قدير، ذللث، عل إنه وزيادّه، الحسنى 

وهوالفاصل، خالد بن محمد الفاصل الدكتور عل عرصتها ، الفوائاا١٠هن.ه وبعدكتابة 

ثمالملحوظا؛تح، بعض عليها ولاحغل وراجعها، فاستحسنها بمائ، مليان أب صاحب 
القواد،لهدم تقديم بكتابة ئفئل ثم إليه، وأرملتها الالحوظا'ّتح وعدك إل أعادها 
التيالصورة -يده القواد لتخرج الله، بعد المعين نعل؛ وتوجيهاته ملحوظاته وكانت، 
الفاصل،محمد للدكتور افه يثكر تورة، م عيوتيا تكون وأن مقبولة، تكون أن أرجو 

كان.أينا مباركا وجعله 

أحعينءوصحبه آله وعل محمد نمينا عل وملم الله وصل 
السلمائيحماد بن ماحي وهتيه: 

YA /\\/حائل، ٥١٤٣٦







وسنهاسمه 

بنعبدالرخمن أبوسنيان الدكتور العلامة التحاثة النثاية التحري الحقق الشخ 
ناس.غر عل عمان تممر زعبخن,( العث؛م؛ن، محمد بن ٌلهان 

منوأصلها بسام، آل من مقبل( —)آل يعرف؛وأمرته ى ١  ٥٣٦ عام عينة ل ولد 
الهجريعثر الثال القرن ق عينة إل )عدالرحمن( الأعل حد0 وارتحل أميقر، بلد 

العي٠انصالح بن محمد الفقيه العلامة الشيخ عم وهوابن العقل، من وأحواله نقرسا، 
تميم.بتي من الوهبة إل ئثبه وثرجمر وامعة. رخمة الله رحمهعا ه(  ١٤٢١)لتا 

ييلئه

عنيزة؛إل ر-ح يم إليها، والده انتقل عندما الرياصى ل الأيتدائيه الرحلة درس 
اللغةبكلية ليلتحق الرياض؛ إل انتقل فته محرجه ويعد العلس، اييهد ل لدرس 

ونصف،وبعدنحوسة ه، حدةق فيهاليطالس، وهنرج الربتة، 
الدراماتالقرى" أم جامعة تكون أن ~ةبل مكة مع عدالعزيز اللك حامعة فتحت 
٩٧درحته وكانت النحو، محصهس ل وقبل الاحستثر، لدراسة عليها؛ فمدم العليا، 

AVص والهنالب 

ريال.ألفي راتبه كان أن بعد فمهل، ريال مئة ست بمكافأة ؤنالتا ورحع التدريس فترك 
العكبمريسثرة خمعه أثناء وق للعكثري، السيين كتاب تحقيق ق الاحست2ر رسالة كانت 

ااخطو٠لات.ق منارا منه حعلت التي الشعلة فكانت بالحطرطات، ونعف بالتراحم، أءجّ_، 
وتحقيما،دراسة للحواررمي، الفصل( شرح )التحمير الدكتوراه رسالة وموصؤع 

ه. ١٤٠٢عام الدكتوراه عل حصل وقد 

أعادتنم م(، ١ ٩ ٩ م• ١ ٤ ١ ٠ ر عام قبل الإسلامي العرب دار ل الكتابان طح وقد 
سليإن.لأي أحرى كتب سبعة ْع طبعهإ الرياضي ق العبيكان مكتبة 

تقاعدحتى عليها واستمر القرى، أم جامعة ق مساعد أستاذ وحليقة عل ع؛ن نحرجه وبحد 
مصؤوهو أستاذ، نم مشارك أستاذ درجة إل طلابه من عدد ثرهى بينإ يترش، أن دون من 



محصصهل المطبوعة والبحوث الكتب محن فله عجزا، وليس محنه رغبة رتبته عل البقاء عل 

وحجتهللرفية، يتقدم أن أبى ولكنه أصعالها، يكتب، أن عل قادر أنه كإ وزيادة، يرنه ما 
إذاتضمحل أو ثضعف وثمرته بركته وأن الدنيا، به تهللب لا العلم أن قته وفللك ذل 

الأستجابهأيما رممه الترفيه رئفه ق هدْ اليإن حمري قة فلوصمن الدنيا، به طلبت، 
ا.لهار رئحو0 علمية حائزة لمنحه مؤلفاته؛ من نسخة إرصال، منه طلبتؤ كويتية علمية لخهة 

والبحماوالتحصيلاسم جنده.ق 
يتمتعكان لما موجزا صورا تعطي وهم، وصرم، جلده من ثيء عل إصاءايت، هدم 

حيل.وصر عالية متة من ذح• به 

وأتممحلدايتذ، نح ل الخإن قلائد كتاب، معه أحذ المانيا، ل للعلاج ذهن، ا مل ٠
كاملا.قراءته 

فريةإل ذهب، القمل أبيايته بة تل الحمل اثبامتا كتاب، عن يثحث، كان ندما ع ٠
إنبموته الخهلوط. لتسجيل مجل؛ ومعه يمثى وم وليلة، يوما الأناصول ومعل 

أراد.ما وصور رحلته وتيرلتإ لتمويرْ، صغار0 كاميرا أيما ومعه تصويره، يتيسر لر 
قالالدكتور لأن الوصل؛ إل البكالوريوس— مرحلة ق — الكلية ق وهوطالب، افر حم ٠

ليقارنفذهب، كاملة، الل.رحة فله المهلبؤع الا؛غة ديوان عل زائدا بيتا وحد من لهم• 
كاملة.الدرجة فاء2لاه الل.كتور فأحثر زيادة، محي ول؛ هناك، بمخهلوط الايغه ديوان 

العشاء،بعد مكة ق بيته ودخل والمخهلوطات، يالكتث، محملا الماهرة من دم م ٠
وهووالخ2لوطااتإ، الكتب، يرن.ه يقلب، المجلس ل وحلى أحد، الثيّتط ل وليس 
وإومتعة، لذة ل امحهتغرق لكنه الوم، يم للعشاء يقوم ثم ساعة محلر أن ينوي 

١لافنة١من عليه الثمي بدحول إلا ينتنه 

علمقبل أنه يطن يراه والذي له، عجيب وامحتغلأل الوقت، عل حرص نده ع ٠
العملؤيتدأ ينخه، قنعلوحل ومعه إلا وضاقثث والوته لزيارة للرياخس يآق فلا احتبار، 

له محلنحلو ولا الرحلة، تأحريت، إذا أويقلق يتضايق ولا الهنارة، ول لمنار ال 
)مركى(،عل رصاص وقلم دفتر وفوقه مفتوح، محلوهن من والرياض وعنزة مكة 

محمدالدكتور مقال و) الجد(، قناة ل حياق من صفحات و)برنامج دليل(، اة قنل ألبيت )سيرة انظرت ( ١ ) 
الخزيرة(.صحيفة ل الفاصل 





موىلا بإ الخنلة( رالبيوتات ونأشتات او؛راجم، ق والتوقيق الفوائد، لعزيز جامعة 
تحقيقعن ا،لدهب، علعام تراحم يخدمة متفرد زماننا ق لأنه مثله؛ أهول، ولا هو، إلا عليه 

حناته~.ميزان ل وجعله مثوبته، افه أجزل التعاليق~ تحرير ق نافدة وبصيرة وتدقيق 
ليإنم بن عبدالرحمن المحقق لفضيلة وتقويمه، الكتاب، معارف عن التييان وأئع 

فيه(.بإ أدرى البت صاحب إذ العثيم؛ن؛ 
العثيم.؛زتمحليإن بن ءبدالرحن الشيح وفاة بحد معروف الدكتوربثارعواد ال قه 

إنهأيقا! عنه وقال بوفاته، ءلمّت، لما ساليإن \لي عل يكيت، كإ والدي عل بكيت، )ما 
السعودية(.الديار علامة 

الفاصل:خالد بن محمد الدكتور ال قه 

الشعرعيون من وغيرها كالمعلقايتح وحفظا رواية العربي والشعر بالأدب عناية له 
وعلمالحدث المملكة وتاريخ الإسلامي بالتاريخ عناية وله والإملامي، الحاهل 

وحوادثها.الملكة بتاريخ المرتيهل الحديث، العامي الشعر ق موسوعة ويعد الأنساب، 
حمتد:بن صالح الشخ ال قه 

بازابن بالشيخ يخكرنا كزمه وق التحقيق، ميد ع٠ 
والسلوكيةالعلمية سخصيته ق مميز تيينأفن العثيمن ءيل.الرحمن لدكتور له 

ليسالصفراء اما'.ت، والأ؛تسالباهتة فالجاملامت، متصتعا، اعرفه لآ بالوصوح، 
حولهبمن تحمحه التي هي العلاقة ق وصن. العالم دوحة سبيل، Jعامله ق لها 

ثإرها،من ؤيقهلفا ، ١٢فهوينفلل.والئللأب، والعلإء والحبين اء الحنمن 

حيرتهوميلءان المتلاطم، علمه بحر من العارف الناهمين العلم لطلاب صارر 
علمل منزبه، منهم وارد كل علم حتى مثزبه، إل متعلم كل ويرثي الفسيح، 

وطبقّاتيا،التراجم وأعلام ابلها، ومالتحقيق ودروب ومحافلها، الخ3لوطارنوج 
ومعالمه.الأنساب وعلم ومتعرجاما، الثاريخ وأحداث 

يقلبلآ كتب دار أو محلوطامت، حزانة هناك ليست إنه يقول: من محثث، لا ٠ 
محثويا"نما.ينتعرصر أو كنوزها، ي؛ثكم، او محتوياتها، أبوسلهإن 



هلابوساي«انصصمه

سلفت،نة حمعشرة خمس منذ ممتدة الخنبل الذهب برجال عنايتي كانت لقد ف٠ 
أحبارهمعن وأبحثح والمجامع، السجلات، إل وأر"ع الكتب،، ل أمب، وأنا 

أغلفةعل ااخهلو٠لاتL ل وأطالع ومللامم، ومشيخابم العلءاء تان، أق 
علسماعي قراءة، أو ممليلث، أو م3لالرة، من هذه تتضمنه لما وعنواناتبا، الكش_، 
يساعدمما التراجم، أصحاب فيه يقمر فل تعريما حم وتعرف أمحمإنهم، صط 

وأمضيت،امم، وأنوكناهم، وألقامم، أمحمإئهم، من فيه الختلف، تحقيق عل 
المعونةقدرته— —جلتج المول مائلا زلت،—، وما البحثح— مواصلة ل المدة هذه 

■والدال والتوفيق 

للفتىاف من عون يكن إ إذا 
اجتهادهعليه كبتي ما فأول 

وأحبار،وكتب،، مصادر، عل وقفت، فلقد ير، عل وفضله محمى، لا عل اف ؤنعم 
منٍرا أن أظن لا الح-اياة، يتراحم يتعلق مما وفوائد، ونوادر، وطرائف، وأشعار، 
أقفلكني الكرام، مرور عليها ومر عليها وقم، وربا عليها، ونفح زماننا ل الباحثين، 

الفانا.ة،جنب، إل الفائل.ة وأضع الشبيه، إل الشبيه وأصم وأصثط، أقثد وأمتوقفح، 
غامضة،أشياء عل الضوء يلقي قد ما الفوائد هذه من وأستنتج تكون، أن ثبب، حبثح 
محليات،.يود ما الفواتلء هذه من لل،ي فاجتمع التراجم، من كشر ق إشكالاته ومحل 
تعال.اطه بنعمة التحديث، باب من ^ا أقول 

يكيتؤ.ذكرته إذا الخامر د مح٠ 

علوالتتلمذ بصحبتهم أعتز ممن صقر، ميل مم شاكر، محمود ثم الخامرط د مح٠ 
شخصيتي.ل أئروا وقد أيدبمم، 

فقهل.العقيدة سلامة ممني ؤإنا المدهى، الأنتاء ؛ا-ْ~ي ال٠ 
وأستطعوالشعراء(، )الشعر مم قتيية، لابن الكاتب،( )أدب اشتريته كتاب ول أ٠ 

الأن.فيه الامتحان يحول 



لخناطة

محطوط.أغلبها ل)الخءاّة( شرح مة عل طلعت ا٠ 
أطزد.وكدت الكلية، أيام بالتجارة ملن، ع• 
للتجارة.كان للخارج محمر ول أ٠ 
فيها.عينوا زملائي لأل •جارة؛ ل التع.ن لبتؤ ط• 

بدمشق.الذلاهرJة ق الألباق الشخ ابلت، ق٠ 

العاشرةحتى العشاء صلاة بع،. من عاما عشر أربعة مكة ل الأدبي( صالونب دة م• 
ليإنمأم صنع من والعشاء والشاي، العشاء وبعدها بت،، اليوم والنمف، 

حائمة.من البيت، نحلو ولا الأحر، نحتسبؤ وكالته وإشرافها، 

اكضالة)الرش(..طاولتي 

حققتهالدي حالويه، لابن القراءااتؤا٠ را١ءراب، من ننخ عشر الخانجي عطابي، أ٠ 
أحباب.عل ءورءتها عنا.0، وطبعته 

أحد.كل الرحال علم ل تحدتم( أ٠ 

كأمان،.الحرم، ومكتبة الكتب،، دار ومكتبة الحامحة، ومكتبة الترايثح، مركز كتبة م٠ 

ءارهما.ولا طالب، ولا ولن لا أحاJ، الخطوطامت، ل معي تكتبه ر ل٠ 
الاهتإم.تحتج فهو محطوطاُت، فيه بلد ل ك• 

افهارك يبولن )ضاحكا(، صرفته عن أتورع لا وفد الخطوطاُن،، عشق أ٠ 
شرعية.فر بطريقة مكتبتي لحل  ٠٢١كتا 

فصلثعرحرض-ا ٠

النومفبل يوم كل قراءته امحتطعتخ لو الحموي لياقوُت، البلدان معجم تائب، ك• 
لفعلتؤ.

به.قهلومحمل. جودة ويا الثعراوي رسي د٠ 





ساطة

سليمانأبي عن مقالات 
اهاصلُا،حايو بن اثدكتؤرمحهد •مال أولا! 

أبايا شجوني آثرت صراسيمين: عن القاضي حمد مقال على تعليثا 
١سليمازل أبي عن بكتابتك بدر 

وفاءلمسات عن قصرها~ ~رغم مقالاته نحلو لا مبارك، رجل القاصي، حمد أبوبدر 
للجمع،الخير ومحبته قليه، وصفاء معدنه، سمو عن مقالاته تكشمؤ ما وكثيرا ومحبه، 

أثارعندما القرى، أم حامعة ل الراكد فيه حرك بمقال أيام شعة قبل أتحفنا وقد 
الخامعةابن تكريم عل فيه ستحثه الخامعة، مدير لعال بعثه قد مابق حط-اب إل فيه 

الذياسن)أبوطيان(، ملمان بن همدالرحن الدكتور التراث j اوفاث؛ن العلامة 
مديرعل العتب بعثس أبوبدر أظهر وند كله، ينبض لا بصمت متقاعدا الخامعة غائر 

عنحرج أته الخامعة لمدير وتجمد الرجل، هذا لتكريم بمقترحه اهتامه لعدم الحامعة؛ 
علمها.يشكر طيبة استجابة واستجاب صمته، 

حولوقتها الخامعة مدير لعال منة ٢ ٠ قرابة قبل بعثته بخطاب أبوبدر ذكرق وقد 
علميهوأطلعه الخهلاب، هدا عن سليإن أبا احثر ولر ايما، العثيم؛ن عبدالوحمن الوكتور 

هعالقال، حيز سمح إن هدا، حطابي( مضمون عن الحديثح ومافصل سن، أبيد إلا 
أنهالقاضي بدر لأب وتجمد فيه، ورد لما الاستجابة وعدم وتجاهله حمظه تم حهلاب أن 

الخميلةالتغريدات، من بعدد فنفحوه ل)تويز(، العثيمم( سليإن ]ي محي بعض حزك 
كىكون؛ ومن مليان، \لي عن اكا؛عاز، بحص اءل توقد والوفاء، تنبض؛الحب، التي 

منه،وقرب النوم، إل تقريبا قرن ثلمتح مند به لصلتي، ونفلرا والخبط، الاهتام بذا بمظك، 
به،العزاء لتعريف، موجزة؛ نبذة أحثره— أن دون ~من الذاكرة مجن همه أكتب، أن أحست، 

ومنعنيزة(، )من محيزي هينأفن، الحث؛م؛ن صالح بن محمد الشيح عم ابن فهو 
الإمام(لخامعة )التابعة بالرياض العربية اللغة كلية حريج والتخصص الاا.راسة حيث، 

انتقلثم حدة، ل مدرنا عملي _، 1aالتخرج؛ؤ( سبقني وند ه(،  ١٣٩١—  ١٣٩٠)عام 

.١٤٤٦•ىاس: ١٤٣٢خماديىالآم؛١ • ي،الخلأى، 



منهاوحمل الراجح، راشد الدكتور من بهللب وأقلته القرى، أم جامعت ل معيدا االعمل 
تكتاب، تحقيق الاج«تير ل بحثه موصؤع وكان والدكتوراه، الاجتير درجتي عل 

الدكتوراهوموضع العك^رى، البناء لأبير والكوفتتن( المريتن ( juالخلاف ائل مق 
ؤإبياعهلتإن م أيٍ( علم وقدظهر للخوارزمي، اافم|ل( شرح ل )التخمير تحقيقكتاب،؛ 

شروحل عمالوا الدين وكل بدايته، ل كتبها المح، الدراسة ول الكتاب، هذا قيق حتل 
الإسلاميالغرب دار ل الكتابان طبع وقد هدْ• دراسته من استفادوا بعده )المفصل( 

كتب،سبعه مع طبعهإ بالرياصن العبيكان مكتبه أعادت يم م(،  ١٩٩ه•  ١٤١٠)عام قبل 
عاما،واحدوثلاقن قبل أي ه؛  ١٤٠٢عام الدكتوراه عل وحصل سليان، لأب أحرى 
ترشبينإ يرش، أن دون من تقاعد حتى عليها واستمر اعد، مأستاذ وظيفة عل وعإن 
رغبةرتبتته عل البقاء عل مصر وهو أستاذ، يم مشارك أستاذ درجة إل طلابه من عدد 

كإوزيادة، يرقيه ما محصصه ق المهلبوعة والبحوث الكتّبؤ مجن فله عجزا، وليس قة وفل
الالعلم أن قته وفلوحجته للترقية، يتقدم أن أي ولكنه أضعافها، يكتب، أن عل قادر أنه 

حاولتوكم الدنيا، به طلت، إذا أوتضمحل تضعف، وثمرته بركته وأن الدنيا، به ئْللب 
-الثارهومضمون الموضؤع وهدا جدوى، دون من ولكن إقناعه، غري وحاول 

الخامعاتأن لمعاليه فيه ذكرت فقد تقريتا، عاما عشرين قبل الخامعة مدير لعال إليه~ 
منليسوا وهم لتتكريمهم، والنا؛غين؛ النا-بين عن تبحنا وغرهما العلمية ان والزم

كإتستأذبم، ولر يعرفوما لا جهات مل من إنتاجهم وقديرئع بلادها، من ولا أبنائها 
أولالخامحة ابن أن ريب ولا وغرها، العالمية فيصل الللث، لخائزة الترشيح ل محمل 

فعندماتكرولا، ولست، حق والترقية التكريم، لهدا أهلا يكون عندما غره من بالتكريم 
عمهابن كحال تهللمبها أن دون من الترقية تقبل سليإن كايير نادرة حالة الخامعة ق توجل 
إنتثاجهفقدموا ومحبوه طلابه وانيرى للترقية يتقدم فلم ااعث؛مين، محمد العلامة الشخ 

ترقيته،وتمتا القصيم، ل الدين وأصول الشريعة كلية عميد من جته بتو العلمي للمجلس 
جامعتهق مليإن لأيٍر يتم أن أطمع فكنت، الدرجة، هذه من أكر ومكانته بحلمه أنه مع 

بالخججحءلابي قدملأت أنتي ْع ،— الأمن~ٌع إمحصل لكنه كليته، ل عمه لابن ماتم 
الخهتاب.سلمه من وتاكدت شخصا، بالدير واتصلت، والنإذج، والراه؛ن 



^ير؛حلللصابلةدم

علميةلحهة الاسجاث أيفا رهضه الترقية رئضه ق هذه مليإن أي فلسفة وصمن 
لها.رمحوه عالمية حائزة لمنحه مؤلفاته؛ من نسخة إرسال منه طلستج كويتية، 

وأخرجالحنابلة(، )حلبقا إل مائتا— يتركه ~ولم النحو من أبوصليإن انصرف وقد 
أحلنولا العبيكان، عند حلثعت وقد الإبداع، غاية تحقيقها ق وأييع كتبهم، من عددا 
أتهكإ الحنابلة(، رحلبقات أبوسليإن حدم كإ خدمت قد مذهب أي ق الرحال كب 

الوطأ،بغريب عنتت التي الكتب من ثالثة وحقق ماك، الإمام بموطأ عناية له كانت 
وحفظاترواية العربي( والشعر بالأدب عناية له كانت كإ العبيكان، عند مهلبوعة وص 

الإسلاميبالتارح عناية وله والإملامي، الحاهل الشعر عيون من وءارها كالمعلقات 
الحديثالعامي الئعر ل موسوعة ويعد الأنساب، وعلم الحديث الملكة وتاريخ 
^٠١^،سليإن والده بداكرة تدكرق هدا ق وذاكرته وحوادثها، المملكة يتارخ المرتبهل 

الذاكرة،من معفلمها وطار والأخبار؛أشعارها، القصص من عددا مه سجعت فقد 
حففلهأيوسليإن وهكذا كتاب، من يقرأ وكأنه ، ^١٥أعادها منه واستعدما قابلته وكلما 

معال.سلي، ميونخ ل العلاجية مصحته من وأعاده والعافية، بالصحة ومتعه افه 
والشارقةوالكويت وتركيا مصر منها• وخارجية، داخلية ورحلأيت، ديريايت، معه ول 

تقديرمن الكثير وشهدت بالمخهلوطات، وشغفه معاناته أمرار من الكثير وفيها وغيرها، 
والشيخالحاصر، حمد الشيخ ت ومنهم منه، استفادمم إل ؤإشارمم له، الكبار العناء 
والشيخالخوحة، الحبيب والدكتور عضيمة، عبدالخالق محمد والدكتور شاكر، محمود 

•له ؤيقول له، المجاور الكرٌّى ل محلسه الحاصر حمد الشيخ كان فقد وغيرهم، أيونيي يكر 
ستفيدونيزورف من أغلب لأن أحدا؛ به توثر أن ؤإياك منك، المكان مذا ألحق أحد لا 

جريدةل كبها مقالة ل حمد الشح عليه أثنى وقد منك، أستفيد فأنا أس أما مني، 
منمحتالة غير وثناء إطراء بعبارات ويكره الوابلة(، )السحب كتاب حول الحزيرة 

وأمااعتباطا، ما محول ولا الذمي،، بميزان يرما عباراته، ق دقيق الشح لأن الشيخ؛ 
وقليلوحاد صعب، الشيخ أن مع به، ويعجمبط محله كان ففد أبوفهر، ماكرت محمود الشيخ 

مننخبة لها ويدعو سليإن، أبير ثرف عل مأدبة يقتم ما كثرا وكان ^٠٢^، يحجبه من 



يذهبأن قيل محمود الشخ ببنت يبدأ القاهرة وصل إذا أبوسليإن وكان والأدباء، العناء 
إحدىول العييكان، فهد الدكتور الشح إحداهما ل ومعنا مرتين، معه وكنتs للفندق، 

الشحمحي من مصر ل والأدباء العلماء كبار من بلفيف عامرة الخلة كانت المرات 
واللعويالأديب نصار حسان الدكتور الأستاذ ومحدث الكبار، تلاميذه ومن فهر أيا 

ولماالمخطوطة، سخه جع ل الخهد واستفرغ تحقيقه، من همخ جديد كتاب عن الكبير 
ثهلئولآ ثدكرها طإ مهمة سخة اغفلن قد دكتور يا أنك يبدو أ؛وماي،انت له قال مغ 

طلابهمقام ل سعودى دكتور من الكلام هذا واستكثر حسين، الدكتور فانفعل عليها، 
أجدول؛ ومحافرت المخهلوطات، فهارس لقدثحلتح مستحيل، وقال! يعرفه— يكن ل؛ و— 

تحتاجولا جدا، منك قريبة تركتها التي السحة ولكن أبوسليازإ فقال اشخ، هذه غثر 
فقالكذا، الذاكرة- م ب -إن ورقمها الأزهرية، الكليات مكتبة ل وص ّنر، إل 

حسين،يا وقال؛ محمود، الشح حل ثل عندها بانفعال، ممكن( )مش حسان! الدكتور 
غدااذهبآ المخهلوطات، حجة أبوسالي،ان هذا التحدث، من ثعرف لر يبدوأنلث، اسكتا، 

بالتيجة.أحثرنا ثم قال، ما وانظر 
سليإن؛أي من غاروا ربإ الكبار من وهم فهر أبا جلماء بعض أن أحياثا ألحفل كننا 

أحد،يعجبه يكاد لا محمود والشح به، ؤإعجابه له الشح تفدير من يرون لما 
منزلل سليإن وأب فهر أب بن مثيرة أحرى مواقف وهناك لأحد، يلمم يكاد ولا 
حولوالأخر الأسى، الترول وزتر ياف زم أحمد الشخ ُع لكن أحدها مهر؛ أي؛، 

الدكتورالكبير أستاذنا أما المقام. لها يتسع لا أحرى ومواقف ;؛_؛_، باز ابن الشح سإحة 
فيصلالملك حائزة عل والحاتز ءصر0، ل النحاة شخ فمن'قت عضيمة عبدالخالق محمد 

كبثزا،محليا عثر أحد ل الكريم( القرآن لأمحلوب )دراسات العظيم كتابه عن العالة 
محاليإن،أب مع بيته ل زرته فقد الكريم، القرآن حول كتبت، نحوية موسوعة أكثر وهو 

ولكنكمثلك، والأستخبارات الباحن، رجال ل أر لآ له؛ عقيمة وقال طويلا، ومحدثا 
لكتبالهمة المحيلوطات بعصن عن أبوسليإن حدثه فقد المحعلوطات، عل مباحث 

تركيةقرية ق فريدة نسحة له ويكر الصناعتن، كتاب ومنها! والأدب، واللمعة النحو 



وصا|لات

لحنةصمن عضيمة الشيخ وكان شاكر، محمود النسخ ْع أيصا قصة النسخة ولهذء نائيه، 
وصاحبيزميل مع مكة إل الشخ صحبت وقد للدكتوراه، ساليإن أب لرسالة المناقشة 
اشتركنمد لآ>نأس أبوزيد يكر الشيخ وأما المناقشة. لحضور أيوعباه إبراهيم الدكتور 

سإحةمن بتوجيه الحنابلة( طبقات ل الوايلة )الحب كتاب تحقيق ل ساليإن أب مع 
عرفهعندما به إعجابه وازداد سليإن، أي عل يش الثخ ولكن باز ابن الشخ 

لأيالكتاب هدا تحقيق ل الأكبمر الحهد إن يقول• ولكن قرب، عن العمل هذا حلال مجن 
قالكلام هدا من شيئا كتب قد الشخ أن أذكر ولكف له، يتب أن يبني وأنه سليهان، 
وحديثسليإن، لأب أقامها بيته ق حاصة غداء مائية عل مثله منه سممنج وقد القيمة، 

والكويتالقاهرة ل معه حضرتها التي الكتب معارض ل الكم ومنه يطول، الذكريات 
الضوءفيها أسليل سريعة يلقعلات هدا حديثي وسأختم وغيرها، والرياخى والشارقة 

الطرافة:من وثيء الحد، من ئيء فيها شخصيته من جوانب عل 

محددةليال ق طلابه، من لجامحح مكة ق بيته يفح مضياف، كريم سليان بو أ~ 
لقاء.كل يعد عشاء مائدة لهم ويمد أمبوعيا، 

معوئعامله ومسكنه، لباسه ق عليه تبدو التكلف وعدم والعفوية التواضع مة س~ 
صغثرة،أو كرة مناب أي ق البشث لأبنا رأيته وما وا-ثدم، والمال الطلاب 

فجاءْدكتور، يا دكتور يا العلست بلقبه بمكة الغنم سوق ل طلابه أحد ناداه 
لالأغنام هذه هالغنم دكتور يا معي *حمل ت الطالب نال ثم به، فرحب أبوسلي،ان 
الخرفان•من رووس بقعة وهي معه، وحملها أبشر، أبوسلثان• فقال السياره•، 

ؤينرفلها، حشرة من وعنتزه مكة ل نحلوبيته ولا متجدد، قديم الخم نقه ع- 
علكم،( و) مزاج الأصحى عيد ل وله وهواية، رعية ه ينفومحالبها عليها، 
ومسدراية عموما الهلخ ل وله والكراعين(، الرؤؤس ورححة ال،كدة حمس 

—علفكان اسيد، صالح الدكتور النمل ْع إسعلنبول إل صحبته وفد ءجي_،، 
اللحومسوق إل)الخلمة( نحرج ؤإنإ الفجر، يعد النوم نحتا)الصفرة( لا عادته— 

بعديوفغلنا نم والبيض، والكبدة والخضار الفواكه من الهنارج وتجفر والخضار، 



قوأهله — العوال فنة —قبل مكة ق ثقته ق عنده وكنت فاحزا، إفطارا محهر أن 
أحدإل ندهب أو حاثي( ة )كبالبت ق نتعشى أن ترى هل فقالت القصيم، 
ساعاتنحتاج ولكنها وأثب، ألد البت ي الحاثي كبسة له: فقلت، اظاعم؟ 

فقطدقيقة ( ٤٥)انتظرت ئغالك<،، ليس ®هدا فقال! ااثالج، اللحم يذوب حتى 
الضغطقدر ل بملريقته موادها مع حبصها لقد وفعلا أماملث،، الصحن وسترى 
الحيل.الوقت قبل وجهزت الكاتم، 

معكيلك،— —وأحسبه واحتسابا ومحبة عشما للعلم بانقطاعه أبوسليإن يتميز 
للترقية،التقديم عن عزوفه من ذللئ، عل ولاأدل به، الدنيا طلب، عن ثديي عزوف، 

الونياأن يشعر لا معه يعيش والذي المواقف،، من وغيرها الكويت، لحاتزة والتقديم 
ولاالمال إدارة محسن لا إنه بل اهتإماته، من وليت، فيها، له حدبمتح فلا ثثعله، 

عندماسنوات —قبل الراتب، سلمه الكلية محاسب، أن طرائفه ومن النقود، عد 
ورجعأبوسليإن، فامتكثره الثنلئ،— طريق عن وليس نقدا، يصزفط الراتب، كان 

العثرة،دون براتبي فعهدي ألوئا، وزينتي أحطات قد كأنلئ، وقال! للمحامحكؤ، 
جنسالث،ليت، أبوسليإن، يا حاليلكإ يا  ٠١وقال! الحاسب،، فضحلئذ عنها، زاد واليوم 

محنالقاهرة بنلثط يأحده الذي الشهري المهل الشهر هذا ل انتهى لقد ممرا؛؛، 
الحامحة،ل زملائه من عدد ْع وفق ف أبومحليإن وكان آلافح، وهوخمسة راتبلث، 
بشراءوغيرهم المرسي عثإن والدكتور الرسيتي، ءبا..الأوه الدكتور جيرانه! ومنهم 

ذلكل مشهورا الحي هذا يكن -ول( العوال حم، ق وجديدة يرْ ظل محمع 
أيعل اممه نعم ومن الأن— التوقف، القاهرة— بنكه طريق عن يهل بالتقالوقت،— 

يكنلظل فيه يدحوله له النه توفيق لولا الذي المثرؤع، هذا ل يحوله سليإن 
قجاءه الأتراك طلابه أحد أن البات هذا ق المالية طرائقه ومن اليوم• إل بالإبجار 

أبومحليانفأخرج هناك، من خدمة أي عليه ويعرضى تركيا، إل سفره بخير بيته 
صورةالمبلغ تءال«ا ل أحضر وقال! ،، آلافثلاثة من قريب، وهو المال من جيبه ق ما 

وقال!، ١٣١العناففحلث، المكتبة(، وامم ورقمه اسمه له )وذكر كذا، محطوط من 



ثمنالخطوط أيوسليإزت فقال ريال!، مثة عل تريد لا الصورة قيمة دكتور، يا 
والباقيواحد، يريال ولو شئت إن فاحضر0 هدا، من أكثر يستحق وهو عندي، 
علك(.)حلال 

علمقبل أنه يظن يراه والذي له، عجيب واستغلال الوقت عل حرص نده ع~ 
ويبدأينخه، محهلوط ومعه إلا ق؛ياأئئ والدته لزيارة للرياض ياق فلا اختبار، 
نحلوولا الرحلة، تأحرُت، إذا يقلق أو يتضايق ولا الطائرة، وق المه1ار ق العمل 

علرصاص وقلم دفتر وفوقه مفتوح نحطوط من وارياض وعنترة مكة ق ه محل
وكرسافاحنا مكنتا انحد أنه أعلم ولا للكتاية، الفضلة ءلاولته وهو )مركى(، 

قدعقيمة الشخ فهن.ا تنتج، التي هي الفاخرة الكاتب، الووس،س.تح وبرا، 
)صفا(اJرنةال صناديق من صندوقين من مكون مكنبح عل العظمة أعإله أنجز 

لأنهممرا؛ فيها أزوره وكنت، الشيال، جهة من الديرة جامع أمام الواقعة قته شق 
يمع((،لا لأنه والإشارة، يالكتاية معه نتحامل وكنا الدكتوراه، ق عل ، الشرف

معرصىمن والخهلوطات بالكتبج محملا الماهرة من هدم أنه أبوملييان ل ويدكر 
الجلسق وجلس أحد، الييت، ق وليس العشاء، بعد مكة ق ييتته ودخل الكتائب،، 

ثمللعشاء يقوم نم ساعة نحلس أن وهوينوى والخهلوظات، الكتب، هده يقلب، 
اكافدة،من عليه الثمي بدخول إلا ينتبه ولر ومتعة، لدة ق استغرق لكنه النوم، 

إليرقى ممن أم، ارعم تا ولاللذة، هذه محزيت، لر من الكلام هدا تغرب، يوقد 
التوى.هدا 

لففل;وهو بالaإاهر، محتفى ولا التواضع، يعشق من عل يهللقه ووصفا لفظ نده ع— 
أصحابهأحد له ذكر وفد مثل(. دحوتة )أنتط محب،؛ لن قال ورب،ا )دحونة(، 

منه؛ذالئ، واستغربتا فاشتراها ونفليفة، جيدة لكنها متعملة، مرسيدس سيارة 

أىعنده الفلهر يش،قل ولا والكامري، الرسيدس ين يمرق لا أنه أعرفا لأف 
ببإالعن قالته شعر، أو كر فيه الخلفي زجاجها رأبتا مدة وبعد قيمة، 

ممر٥،قرون ذا نعيميا حروفا اثزيتج لقل عل!، ستضحاكؤ وقال! فضحك،، 



حرألحظبد؛لثن

لالخروف فأركبته الكتب، عل فخمن، يالكتب، مليئة السيارة )ثنهلة( تح وكان
أنأعلم أنا له* فقلتؤ الزجاج، فكر التكريم هذا يقذر إ لكنه الخلفية، المرتبة 

رصعهمن عل وإن،ا الخروف، عل ليس واللوم ولاتناميه، لاتناسلث، المرسبدس 
ولكنهادوما، سيارة مبادلة منه السيارة هذ0 اثارينإ مدة وبعل مكانه، ير غل 

عنهبعيدا لست، كنته ؤإن الال،، من قليل زيادة مع ّليرق( شفر نؤع رمن جديدة 
)الدحوسة(.ن فق 

وطلابأصحاب ساليإن ولأيي تبذبني، الدكريات، وثريهل يستوقفني، القال( تز ح— 
هحنيفالدكتور ومنهم ليإن، حمأبي| حبيبهم عن الهدين، يستهوحم قد ومحبون، 

الإمارايتجبلائه ل افه وأكرمه القرى، أم جامعة ل طلابه أحد وهو مي، القاّ
jذلامالشيح ومنهم للصحة، وزيرا ثم لل^ربية، وزيرا تم جامعة، مدير صار بان 

عندصالته ومحي ما، والممتونير1< المخعلوطاتف عشاي، وهومن البحرين، من، يعفوبا 
عبدافهكالشيخ كبير عدد الكويت، ؤ، ومنهم (ا الأءإلرجال، من أنه ْع سمليمأن أبيا 

والأستاذالعجمي، ناصر بن محمد والشيح للاوقاف( وزينا صار )أظنه المعتو3، 
وغيرهم،طويلة، مدة القاهرة ؤ، بلده سفارة ل يعمل وكان المحارب، عثدافه 

عنالذاكرة من أكتبؤ لأل صفة؛ أو اسم j، أحطأت، إن الخمح من اوأعتذر 
ثيءعن صليإن أيير موال ن، أرغت، ولر قرن، ربع من أكثر بعضها عل مز أحدايث، 

جلسات،الأحباب هؤلاء بعض ْع ولنا فيمنعني،، قصريؤ يحرف أن حشية منها؛ 
وأكثر.أكثر أذكرهم لر ومن وغيرها، والقاهرة والكويت، الشارقة ن، منازلهم ؤ، 

رسالتيمحعلوطتي عل ذلي، فقد عئ، ممره أقفالا سليإن لأي إن أقول؛ وأخيرا؛ 
الحفوظت؛ن،المسخننؤ من صورا وينرل، للدينوري(، العربية علم j( المحناعة رنار للدكتوراه؛ 

 ،j ،لازر التحفaالاري ،j ،عاليهإواطلعت، سافرت، وقل إسطنبول، جامعة مكتبة وؤ، لدن

العربيةمنكري عل الرد ؤ، الغفبية رالمحعقة محطوط؛ تختي عل للمح، مكانهإ، ؤ< 
اكعلينرؤ، كبيرا جهدا وبذلتإ حققته، وقد منهإ، صورة عل الخمحول ل وبتر للعلول(، 

بالصحةعليه يمن، أن افه أسأل ونبل، فمل صاحّبط زال وما العبيكان، عند وطبعته عليه، 



^صبمير؛للتلأح؛ا1حايمؤه

انتهاءبعد اف بحول أيام حلال الوطن إل للعودة يتعد ميونخ ق وهوالأن والعافية، 
الماصى.العام من عمليات عدة بعد لاإثفاء تماثلت التي لقدمه، حميئا العد الطي الحداء 

ثرتنل جهد بأي أمهم نى كل أشكر أن أود فإل العلاج، عن الحديث، ل دمن، وما 
الشيححمعا حييبنا والدعاء والثناء النكر من بمزيد وأحهس وعلاجه، طليإن أب مفر 

وجاههبإله أمهم الذي العبيكان، عبدالرحمن بن فهد عبدالله \لي البيل الوجيه الدكتور 
وباركخرا، الله فجزاه والتابعة، هيل للتوألمانيا الرياض ل مكتبه ونحر ووقته، وجهده 

استجابتهمعل الكرام وأعضاءها الهلبية الهيئة رئيس أشكر كإ ودنيته، وماله ه نفل له 
متحملاأبوسليإن سددها التي الفواتير واستقبال العلاج، تكالمه بتحمل أخرا وافتناعهم 

والعافية.والصحة والتوفيق العون للجمع الثه وأمال القروصى، بعمى 

اممريحر١'فهد بن اتاوكتوارمح4د 4ق1ل ثانيا! 

الحقمينوشيخ الخطوطالتا فقيد العثيمين عيدالوحمن الدكتور 

لقتل ل ازام،؛ صعب ض تريدْ ما عل متحمل أنلثا تظن لا ل: قيل 
إحنين، بخفي ولا منه يرجعوا لر الهللثة من ممر بالفشل، ستنتهي معه محاولتك، أيمان 

العمل"،ل مص هن.ا مثل ق قولهم إل الالتفات إذ لكلامهم، ألتفت، لر أف فه رروالحمد 
كلامي.ئ، صل. ستعرف، إ يتمتم وهو عل فاملاه هاتفه، رقم أعطي، لأحدهم. فقالتآ 

الدينبنعم عليكم اممه أنعم فقلن،• نعم، قاتلا. مباشرة عئ فرد جمئأئ4، به فاتملن، 
بئعمامرديا اللام فرد وبركاته، ورحمته عليكم السلام .تتا! فقلآمي،، فقال! والدنيا، 
إلفقال! اطه؟ رحمكم ازعجتكم ما عسى بقول؛ فبادرت القوم، أولتكه قول ل فعزض 

فلأن،معكم ت فقلت، لاحما، أزعجه قي. أق وعلمته فابتمتن، إزعاج، محصل لر الأن 
الكثير١^^٨، من جزء نحقيهم، )ؤ، وموصوعها الدكتوراه درجة لنيل رسالته يعل. وهو 
الأنفقلتؤ؛ أس،؟ أين فقال: عليكم، المخهلوط أعرض أن ويودي يعل؛؟J؛؛_(، لأي 

سأكونفقالت بالرياض، وأكون اطه بإذن أيام ثلاثة فقلّتنج؛ يالرياض، لك-يا فقال؛ بمكة، 
فاتهل.للرياض، رجعث، إذا فقال؛ فيها؟ آتيكم سمحتم إن ث فقلت، بحنيزة، حيتها 

.١٥٤٢٨العل.د! ى  ١٤٣٦الأول ريح ٣ الخميس الخزيرة، صحيفة ب-الُزتزالمريح، بن فهل الدكتورمحمدبن ا ١ ) 



وهلمزاحه؟ وكيف الدكتور؟ هدا يكون كيف ذهش: ق فجال األكا،لة، انتهت 
منه؟الاستفادة يمكنني 

ينامحبكمهل ت التحية بمد له وقلت له~، اش ~غفر يه واتصلت الرياضي إل رجعت 
نعم.قال! صباحا؟ العاشرة اعئ انالفلانر اليوم صحى شيخنا 

اتصلتوصلتها فلمإ أصدقائي، احمي متمحتا عنتزة إل وجهي ويممت بالثه، استعنت 
إليناحرج ءل،ا يته، بناء ل يهمع ولما استراحته، عند وقفت حتى منزله، طريق ليصف، يه؛ 

وميل.ها؟الخطوطالت، فقيه أهلءا نفي! ق فهالث، لباسه، وئواصع حاله من عجبّث، 
قال!أنه هؤبمت طالتح أبير بن عل الراشد الخليفة عن ثقل كإ لتكن 

تزيتناJأدوابا الجمال ريس 
المالموالأدبجال الخال إن 

وقالآحر!
بمئررالجمال يس 

فام،وإنثد/ذ،;زئا
ال>ءمالإل 

وَ>ثأننثنمحدا

الأنا قاتلا! علينا لحل حتى حلت أن فا ه، محلوأدحلني ، ^!٠٢٥جبيته فملت، 
اف.بإذن وقتكم يضح لن يسجع! وصاحبي له ت، فقالوقتي، يفع أن أريل. 

كتبهوما ومناهجهم وكتبهم الحنابلة بعض حول كشرة أمثلة إليه وجهت، جلس ٤^١ 
والشاي،القهوة وأحصر أمحاؤيره، فانبلجتؤ دقة، نؤع فيها أسئلة وكانت، العاصرين، بعخى 
لرفكانه كلمة، سمعني أن فخثست، يدي، من القهوة فنجان انكث، سرور0 فرحي ومن 

الظهر.لصلاة التامة الاسءوة نداء سمعنا أن هوإلا فا سألته، سكت، ؤإذا محدثنا، وانطلق يز 

لكنميء، عندنا ما فقلتؤ! الظهر؟ بعل. عندكم ماذا عندكم ومحي الشخ فقال 
منزللكم هل فقال! الزلفي، إل القصبميم من تقريبا الثانية الساعة الغادرة من  Jbلا 



عندي،تغدوا فقال؛ العباد، عبدالحن الشخ مع موعد عل بل لا، ت قالت هناك؟ 
معه،الغداء نتناول، أن عل وأصز أبدا، فقال،: وقتكم، أصح أن أحنى قاتلات قاعتدرنه 

ل.فائدة ولا له فائدة بلا يضح الوقت، لأن للباب،؛ ونسلمه نقهويه عبمركم وقال،! 
منهاثممرة، أمور عن سألته بتا لأسه ا٠ل٠أنننح لما وبعدها الظهر، صاJنا 

عنوسألته نجد، ءلٍاء حول، ر-4ُاأس أبوزيد ويكر البسام عثدافه الشيخ؛ن يى ماكان 
واشتغالهالحنابلة مع الشيح بدء وعن ء>نأس، الحثيمين لصالح السابلة( )تسهيل كتاب، 

3ءتأس.بإسهاب بجب وم وتراجمم، طبماتم تحقثمح، 
بجداعمل قاله؛ تما وكان الرسالة، يناقش بمن بال وأشغل ألتفت، بألا أوصاق 

عليهميصدير المناقش،ن بعض فإن عماللئؤ، عن راصتا محيلك بإ الكتاب قيق حتق 
هتدآإلأبمرإ0 أقبمَكثقأ لمال ؛أيد٢٠( ثتسم♦ تيلا؛؛ر، ف، ■نؤقايخ، ولونره ؤ ^؛ ٥١قول، 
عيب.ثمة يكن لآ ؤإن عيبج، عن يثحن، أن بد لا ٧[، لالأنعامأ ه فن 

منكم،أرعبت، إق شيخنا يا حقيقة نأكل؛ ونحن له فقلت، ئزله—، افه ~أكرم الغداء أحضر 
وأم،ب)، دعام بون ظهمت أنا لها بثيء، البس من تظفر لن رجل: من أم ل، هال، فقد 

بنيء.نلفريتج لما الوقت، يضيعون هم تمن الكلام، ذللئ، ك قالوا الدين مثل كنت، لو نعم، فقال(؛ 
نؤدبإنلئ، ل؛ قيل بل وقلت،؛ وفادته-، اطه —أحن أحرتم، مرة عليه فاجترأت( 

أحطأتلو فقال،؛ مذبحي، عن أيحث، وكأف قارصة، كلمات وسمعهم صيوفلث، 
وقطعاصيفي، ث، أنقال،؛ ثر، لر وكأنلئ، القهوة!! فنجان سكست، ئ، فقلتح؛ معتج، ل

عليه*يعتن، لا ومثلها ذللث،، تتعمد خإ أنتؤ 
التيالكتب، ما آحر؛ وبلفظ بعض، عن بعضها يعني وهل الحنابلة، تراجم عن سألته 

الحنابلةحلبقات كتب،؛ ثلاثة تتعدى لا فقال،ث الحنابلة؟ تراجم ق  ١٦٢العلم طالب، يكتفي 
هم،همد;تحقني،، لابن الوابلة( ورالسحب رجبإ، لأبن الطبقات وذيل يعل، أي لأبن 
عليهمعلبما حنبلئا وجدت هل حللها، وسددت تاقصها، كنلت، فقل، سواها، ء،ا تغنيه 

قمفلح وابن التعليقة، ز أبويعل ذكره واحدا، رجلا إلا لا، قلت،؛ أذكر0؟ ولر الشرط 
الأن.إل له ترجم نن أجد لر المودبإ، الحنل، جعفر بن محمد بن أبوبكر وهو الفروع، 

مناستفادوا فقال،؛ تراحمهم، وعن الحنابلة عن كثت، من بعض هناك ت،؛ قالثم 



أبويعل؟ذكره من ترجة ذكروا هل فته، وهموا ند فيه وهمئ ْا أن والدليل جهدى، 
فقام.ص قال: لا، قلت: 

طالساهوالدي باز ابن الشيخ سإحة إن قائلات الوابلة، )السحب عن حييني 
أردكيف عدا بمب عثيم؛ن ابن محمد الشخ يا فاتصل فاعتدرت، أحمحقه، أن مني 

للثحسأقول وقال: يقبله، فلم بمدري فأحثرته يرد؟ بار ابن أثلل بار، ابن الشخ طلب 
التراجمأنول وأنا العقدي، الخانب أحد يتول أن بشرط فقلت،: اف، ؤيعينلش موافق إنك 
جينا.تيء4مأفت أبوريد بكر الشيخ عل باز ابن الشح احتيار فوغ فلكها، ق دار وما 

يارابن للشخ ساقول بكرت الشخ قال منه انتهيت ولما الكتاب، بتحقيق فبدأت 
العبلإن(:عبدالرحمن )القاتل فقاث تحقيقه، حللب من هو إذ للكتاب؛ تقدي، يكتب 
أكنi؛ إذا امماب، لزث ذلك لوسك وم، والدي، ومحل رأ-بى عل باز ابن الشيح 
عملعن راصتا كنت ؤإذا الشيخ، بتقديم الباحثن لإغراء حاجة فلا عمل عن راصيا 

ا،لقدمة،أنا مأكتب لكن تراه، الذي باكر: الشيح فقال عليه، الثناء لأؤللب داعي فلا 
معلن،.ل ل حى ولا الكتاب ق مشارك أنت، ت فقلت، 

عبدالرحمنالشيح فضيلة ت"تول نمه ما الكتاب مقدمة ز بكر الشيخ كتب مما فكان 
مشبةحان ممتعة، بحواش مؤلفه عل القوت وتدارك تراحمه، ومحرج الكتاب تحقيق 

البيوتاتشتات ولرً التراجم، ق والتدقيق الفواتد، لعزيز جامعة والتحقيق، بالعلم 
مله،.أفول ولا هو، إلا عليه لابموى بإ الحنبلية 

فقال؛نشره، ق اممه— —بإذن يريد للكتاب فنء' باز ابن الشيخ تفد.يم إن للتيخ؛ قلت 
فقال؛وافه، بل ت فقلت، تي،؟ الهي تحقيقاق ألت، إتي؟ا بك أتى الذي ما الأن أنت، 

مللو التحقيق أن ذطتأؤوأ! منه وفهمت، والخارج، الداحل من بالتان جاء قد أتى؛اث< الذي 
ككتاب؟ثدم الخلاف العال؛ لأن العلم ًللبة سياق فهل جيدا، يكن 

كتابؤلباعق تعاد أن لآ>نأس باز ابن الشيخ عل أشار شخن أحد إن مدة! بعد ل قال 
منكلاهما الشيخان وهذان العثيم؛ن، ءبلالرحمن تحقيقه يتول وأن الوابلة، الحب، 

متعهحثا زال فإ الأحر وأما سؤاله، يمكنني ولا ;؛>،؛؛،_ مات فقل أحدهما أما شيوحي، 



ساوفت

بإعادةباز ابن الشخ سإحة عل اقترح من أنتم هل قالته؛ والعافية، بالصحة افه 
فقال.عبدالرخمن الاJكتور الحمق يكون وأن الوابلة، السحب كتاب تحقيق 

خيرا.وجزاه تتينأفن النديان عتداف العلامة شيخنا هو اطلئترح أن فعرفت لا. 
وتعاونقديمة معرفة العثيم.؛ن عباوالرخمن والشخ النديان عبداف الشح كان؛؛ن وقد 

٣(.٤ ٧ / ١ ) رحب لأبن الطبقات ذيل كتاب حاشية ز التعاون هذا مثال انظر زمن• مذ 

فقاك،تالعباد، لالث.يح للزلفي ذاهبون انتم نال،• نودعه، وجتنا الغداء من انتهينا لما 
تعّ_،فيه فال؛ معنا، تركب بل واض، أبدا ت فقالت، يارق، بأتبعكم إذن فقال،؛ نعم، 

متعجب،وأنا معنا، فركبإ كبيرة، غنيمة واف بل قلمتإ؛ لعنيزة، ي ترجعون عليكم 
إلفانحهنا السرعة، يبده الحميمة العلاقة لنا سهل كيف، علينا، ونعمته اف تسخير من 

الطريق.ل الحصر صلاة وأدركتنا الزلفى، 

العلميةالبحويث، معهد إل يأق كان نعم، قال،■ الألباق التقيت، هل الشح• أك ف
فقال،!أيما، الألباق نحقيقات عن وسألته عليه. القائم كنت، حين الإسلامي التران، ؤإحياء 
بالحإمة.رأسه مكبمر فقال،ت المحققين، أحن.؛ عن وسألته عنه. أل، يفلا القنهلرة، الألبان 

وحيننعم، فقال؛ العبدالكريم؟ برجس بن عباداللأم الدكتور تعرفون هل سألته؛ 
وأوللأ>تأئنك،اتوقعت،، وفحلامات عجلا، يموت أنه قلي 3، وقع وفهمه حرصه رأينن، 

ائكدبني؟فقال؛ تكذب! له؛ فقلته اض، ق أجبم، إن ل؛ فال الحجاز ؤ، لقيك، ما 
فقلته؛لا، فقال؛ معي؟ سافرت هل بالمال؟ عاملمتتي هل جاورني؟ هل له؛ فقالت، 
الأمورتلك، تحصل ولر أصدقالت، أن تريدن وكيف تعرفني؟ لا وأنته اف ق تحني كيف، 

ذللمثؤ.بعد صحبة وبينه بيني كانت، ثم بتنتال؟ 
قلها،أنت، فقال؛ اف، ل أحثلئ، إل للمثج أقول لن أجل، عثدالرحمن، شح يا فقلت،؛ 

معا.افر ننحن ها ولكن فقال؛ بكم، اللقاء حمل اليوم عجيتح قلتا؛ 
ولطف،بكرم فاستقبلناكالعادة العباد، ءثا.الحسن الشح عل ودخلنا الزلفي وصلناإل 

ءباJالر■حن،شح يا عبدالمحن؛ الشيخ فقال والعافية، بالصحة اف متعه معشر، وحنن 
فيها،المابون مح٠اJ فإذا فمررنا؛المكتبة علبه، قائإ كنت، الدى، العهد ق زرتلث، حين ثنكر 

أذكر.نعم فقال؛ العامي، وفويق العالم دون فقلت،؛ الحلم؟ ل مامنزلته لكم؛ فقلت، 





لماطة

معهالعلاقة فاستمرت اقتنمتها، الشخ لزيارة فرصة ل سحت لكإ كنت 
يشتكي.لا وهومتجلد الأمراصن عليه وتعاقبت ألمانيا، ق للعلاج يهابه تحللها ممنوات، 

ترعج.لا أنت، لا، أرعجتكم؟ ما همى ت وقلت، مائلا، مجرة يه اتصلتح 
مرةقال، كثيرا، همتها حييتي وقد مكتبتي، صفح أتممت، اليوم فقالات مرة عليه دخلت، 

يلالعلميعات، ثفتلمة نسخة من أكثر ويعضها ديوان، آلاف ثلاثة همتيي أمْعت وأنا 
النماري.الراعي ديوان مثل نتح خمس يباع بعضها 
بتهنق شفك الحنفي، العز أي لاين الهلحاوية الحقيدة مرح كتايؤ طع لما مرة؛ قال 

فقلنتإ؛المؤلف، بخط- نسخة تعرف هل وقال! المشايخ، أحد ي فاتصل مكلئح، من إليه 
حهلعن متقولة نسخة عن متقولة بتركيا الليإنية المكتة ق نسخة فوجدت tاأثوفا١، 

تللن،لرد الهمة النسخ من فكانت، إءلاابها، ودفعتها فصورتها عليه، ومقاتله المؤلف 
الذكوك.

لأظرالكتاب،؛ أول فتح عل أحرص مرة كل وكنت، مرة، من أكثر محكتيته دحلتح 
إلالنفلر عل أحرص وكدللئف أكثرها، وما ح للشيخ تيدى كانت، التي الإهداءات 

لا؟أم علميها تعاليق للشيخ هل الكتب،! يحص 
ياحدالكتاب، قالل! البسام عدافه الشيخ معلما؛ فقال نجد، علياء قكتاب، ننلرت 

فاعتدرت.مشتح، مجا يه وافعل صنته، ما واحدفح عليه، فذلق سليهأن، أيا 
الذيهو الكتاب، هدا الشخ؛ فقال ممرقند(، علهآء يكر ق رالقند يكتايؤ مررنا 

منيمحلوؤلته صورة ن؛>نأئت الحاصر حد ءلاو_ح حيث، ه—؛ نف—يعني العبدالفقجر أنلهر 
الحاسرحمد الشيخ المقدمة ل مكر الكتاب، محققي أحد أن اللطف، ومن إليه، فدفعتها 
■المخهلوحل صورة يتزويده 

التواريخ.أحن من هن.ا فقال؛ المشتاق(، )تحفة بكتاب، كدللثح مررنا 
عيس.وابن يثر ابن هما فقال؛ نجد، مريض أفضل عن نيل 

محمدالشيخ من إهداء الكتايح ؤإذا يليهال، لابن الأحبار( )صحح كتاب، ل نفلرت 



^^نابد؛لومر

حتمعل فثطب هه ١  ٣٨٨/ ٤ / ١ ٥ ز ئكه قد الشخ ولكن ن؛ذنأقن، عثيم؛ن ابن 
العشمانُالسليإل عدالرحن للأخ مني •هدية ت وكتب مكتيت4، 

انفلرللشيخت وتلت مري فصرفت صورة، بينها فوجدت الكتاب صفحات قلبت، 
ثممباشرة، قلى ل ونعت، لكإت خرا، محزاك اف خرا، نحزاك اف ت فال، رأها فلمإ هنا، 
يرحها•اف أ*ى، صورة هذْ أمي، نال• لا، فلتات الصورة؟ صاحب، من أتعرف قال؛ 

ووصعهامكاما، حلهاj بل قال: مكاما؟ رجعهاإل أم ّطحدهامعلئ، هل فقلتح: 
jاJكتاب.

الأدب،كتب، أقفل من هذا فقال: الغلاهري، داود ين لحمد بكتاب)الزهرة( مررنا 
تأحن-هاالتي العلومة من التأكد من بد لا محانر، للبكتاب)الأنساب( مررنا 

كتابهق معاق الجعلها ااالخثازا'ر فمثلأت بقرون، للن، السابقة الكتب، ل لولكنت، حتى 
•قبيلة ت، ليتميم من فخد أما ل باق وتأكدت، يحثت، ولما الكوفة، نزلت، قبيلة 

لا،قلتح! متميزا؟ لكن لاذا تدري قاتلا! إئ التفتح ثم وهبة، جاففل تأربح عل أثنى 
عنيزة.أهل مدح لأنه مبتسم! وهو قال 

هناك،كتاب معرض وزار الغرب إل ذهب، الحروفن الثايخ أحل أن مرة! حدثنا 
وقال!الكتاب، إئ أهدى جاءق سليإن، لأي أنه نيته ل زور ف- كتانا فاسرى 

هداعل اختياري فوغ للث،، أشتري مادا حرت، ؤإق مليإن، أبا يا بال عل أنت، وافه 
كئلوقلت،: إليه، فدفعته عنوانه، من فعرفته الكتاب ل فنفلرت الشيح: قال الكتاب، 

وقلت،:منه، الكتاب فأحداتv عليه، الإهداء فكتب، الإهداء، عليه واكتب معروفلث،، 
هدايصلحلثح، افه له: فقالت، شعر، ديوان أنه غم لا، قال: الكتاب؟ مضمون تعرف، هل 

مهدما.مقدار عل والهدايا رثاء)أيره(، ق حكيمة أي ديوان 
عبداطهالشخ ولكن به، يأنس لآء!نمملكن حميد بن عتداطه الشخ سإحة أن ؤمأك حدثني 

ولكنريثة، دمتي لكانت، قاصيا عيتتلئح لو سليإن، أيا يا لرحمن: ١Jعثاللدكتور يقول 
بحض^^، أقرأ تحال عبدافه، شخ يا ممازحا: عبدافه للشيخ يقول عتدالرحمن الثسخ 

غجرها.ق ونتح من مفى ما عل تندم نحعالك، ما اءلائفهم، وفرائد الحوين قصص 



مقصوداإنامتي محل الفندق ولكن الكوت إل ذمت ق>نأقت أبوساليإن الشخ قال 
بننيمل الأمثر الشباب رتامة ريس لكن أن صادف وقد وداحلية، خارجية وفود من 

إذأسغلرْ، اكعد عند مرة كت عبدالرحن: الشيح نال ه، نفالفندق ل ر؛ن4اه فهد 
بعضحوله إذ ابتعدت،؛ المعد قاصدا رأيته فل،ا المصعد، يريد الفندق الأمثر لحل 

فناداقتنحى، الذي الرحل ادعوا وقال؛ الأمثر، دخله المعد باب فتح فلمإ الرجال، 
فقلتاتالوفد؟ ل معنا أنت، علميه، وملتح المصعد معه ودحلت، فمدمن، القوم، 

نشوففقلت،؛ بالاعتدار، أسمح ولا الليلة، مص تحش فقال! به، أقوم عمل عندي لا، 
قالالمعد من نحرج أن وقبل وزوارْ، أشغاله كثرة من يني أنه ظني ول اف، شاء إن 
عبدالرحمنالدكتور تحرف فقالت القرى، أم جامعة ت فقلن، جهة؟ لأي تابع عمللئح ل! 

العثيمن؟

ويرسلالمحويثج معهل، بمهلبوعات، يتحفنا داء واض، لا فقال: عنلمثؤ، أتركه فقلت،: 
مواليبلغه فلحللئج الحاجة، فوق نريده ما لما وقر الكتب،، من شيئا ؤللبنا ؤإذا ن، 

افه.بإذن فقلت،: ومحلامي، 
الأمم،هو فإذا فاجبته: الغرفة، هاتف، رن بقلبل، العشاء صلاة وبعد الشيح قال 
باسمي،أمحرته ولما عنده، فقربني لوليمته، فدمت، نمفلرك، فإنا علنا bحرت يقول: 
إقامتلثح،مدة ضيافتنا ل تكون لعللن، وقال: وشكرق، إكرامي ل وباغ العجّبا، أحده 

له.شكري بعد منه فاءتاJررج 

منها:جدا ممرة عبدالرحمن الشخ وقممي 

راتب،أحد الشيح مع الشام ل وقمته اشتهرتؤ، وفد المغري الشاب مع قمته 
محمودالشيح مع وقممه أبوزيد، بكر ْع السابلة سهيل كتاب ْع وقمته الفاخ، 
كتاب،ل فاختلفا شاكر، محمود فزار لصر، مرة ذهب، أنه منها: كشرة، وهى شاكر، 
عبدالرحمنالشخ فخرج شاكر، محمود فكدبه وكدا، كدا بأنه عبدالرحن الشخ فجزم 

نمويرْ،الراد وصور للمعهد، ذهب، ثم فمل، الحرم قعهد لمكة رجع ولما مغصا، 
الح،ال.عل له؛ يقال ثاب طريق عن به وبعثا 



نالز>نأق، الشخ عن نياية عل يا أشكرك أنا وها يشكره، من ليت الشيخ؛ قال 
وتعرثالليلت، نالك الحرم ل صلت إلاحض أعرفه أكن ولر الحإل، لعل الظرف فدفعت 

الزمان،من مدة مفي فبعد الزمن، ذلك ل بالهلل كانت التي االكالاتا محل عند عاليه 
أحد،إليه نحرج أن عل الطارق وأصر بمكة، العشاء صلاة بعد يطرق ثقتي باب ؤإذا 

صاحيوهو القرى، أم جامعة ل العاونين من أعرفه ممري رجل فإذا فخرجت،، 
أسفلإل رأسلث، أعل من أقبللئ، أن أمرق شاكر محمود إن وقال،ت بحرارة، ملم العلناحي، 

يتثتي.لا أعرفه شاكر محمود إن مازحات له فقلت، موصعانأ إلا 
يشتغلالبالي وكهرباء تمْلر، سإء الوكانتح ؛،زكيا ا،لكتبايت، إحدى ق أنه مرة حدثنا 

لأببغداد شيوخ معجم كتاب بينها فإذا تبا، فآتوا كنتا فهللبت، مثلها، ويقف ساعة 
يلمما الداخل الحيب ل فوصعته عندكم، تيمية ابن ككتاب عندي وهو بخهله، حيان 

والسإءفخرجت، ينحس، وهو الكتبة محاحب، وتغافلت، الطر، يصيبه لا حتى الصدر؛ 

توقفت،قد الكهرباء أن بال عن غاب وقد تصوير، آلة عندها قريثة مكتبة قاصدا ممطر 
قادتالأن؟ التصوير يمككم هل فقالت،: فيها، يعمل بناب فإذا الكتبة، ومحلتح فلمإ 

داخلمن نحرج السن كثر برجل إذ نتحدث، ونحن زالت، ما عندنا فالكهرباء نعم، 
ورقانحفر وأن الء؛لا؛حة، حر يملح أن ابنه أمر الحجاز، من أل عرف فل،! الكتبة، 
ياكلام، بلا نفى أخاطب، ومحزن عمل، ق التفكمِ ل عرض إذ كدللئ، وهما جيدا، 

السفروكايدت والصب،، العب ونحملت، شهرين، من أكثر أهلك، تركت، سليإن، أبا 
ذاائ،.تفحل وآخرنيا ومشاقه، 

الكتب،مع الكتاب ووصعت، أدراجي، ورجعتتا الكتبة محاحب، من فاعتدرت 
الكتب،فإذا رجعته فاط الشاي، أشرب الكتبة رواد »ع وخرجت، الaلاولة، عل الي 

المؤولعته وسألت، الكتاب عن فبحثت، أماكنها، إل الكتبة عن المؤول أرجحها قد 
والكتابكثبمرة سنون فذهبت، مجفلانه، ق ليس ولأنه حجمه؛ لصغر موصحه؛ يعرف فلم 

نيارق،يريد الإسلامية الدول إحدى من ل صاحت، ي؛، اتصل مدة وبعد اطري، خل 
قصةعليه وقصصت، ممرة، أمور ل وتباحثنا بعنيزة، لزيارق فجاء أنا؛عنتزة، له• فقلت 

قدهوبعينه فإذا هدا؟ تقصد هل وقال: معه، الذي الحهاز وفح محله، من فقام الكتاب، 
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منه،نسخة فأخذت أ عنيزة ل \إآ اف ساقه 
الشيخلكن والخطرطات، الكتب ل العلم وطلاب للعلعاع لآ>نئن شيخنا لكن 

قال3ءيضأشت، بيلتان ش رأى أحذ إلا الغالب ل مماتا يشري لا الرشد عثإن الدممور 
سألنينم الو معجم كاب الرشد عمان الدممور اشترى مرة عبدالرحمن• الشيح 

شرائه،عل عشمان الشيح فندم عقل، ناقصن إلا يثييه ما فقلتات الكتاب، شراء عن 
العارفن(،)هداية من أخذه الوشن( )معجم له! افة عفر عبدالرحن الشيخ قال 

لشل عليه يعتمد الظنون( )كشف  wiUوكدعليهما، يعتمد فلا ء>نمبا، خلتل وفيه 
التعريفأما بالكتب، التعريف ق جيد الكنوز( )إيضاح وكذلإثا بالكتاب، التعريفا 
الوفاة.تاريخ خاصة غلهل، ففيه بالولفا 
عنسألته مكانها! ويعرف إلا نحطرطة عن عيدالرحمن السيخ سأل أن يندر 

أبيركتاب فهو اJرطانى التحمج ل الذي لكن إن فقال! يعل، لأب السائل( )رووس 
قال.كعا هو فإذا الخقلوطة، مصورة إل فرجعنا يحل، 

إحداهماسختان؛ له فقال! الربعى، عيص بن لعل الإيضاح( )شرح كاب عن• نتل 
ركا.ق والأحرى ونس تق 

عندأهمها فقال: والشافعية، وا،لالكية الحنفية عند التراحم كتّح أفضل عن سألته 
jالعلية )الغرفج >لون ابن وكتاب الحنفية(، شقان ي المفية )الحواهر الحشة: 
المختارالنعان( مذفب فقهاء من الأخيار )أعلام وكتائب الحنفية(، متأخرى تراحم 

له.فهوتلخيهس للكنوي الحنفية( تراحم ل البهية )الفوائد فخي.: نحده ر ؤإن للكفوي، 
الديباجو) عياض، للقاصي الساللمثج( وتقريثح الدارلئ. )ترتيب، المالكية: عند وأهمها 

المسمى:وهو منه أحول وليله فرحون، لابن المدهبؤ( أعيان علمإء محرفة ق المن.هب، 
بابا.لأحمد اكيباج( بتهلريز الابتهاج )نيل 

و)ءلبقاتاللشرازي، الفقهاء( )طبقاُت، أهمها: من حدا، فكتحرة الشافعية وأما 
الشافعية(و)طثقادت، ثهبة، لابن الشافعية( و)ءلبقات> لاسبكى، الكبرى( الشافعية 

كشر.وغثرها ممر، لأبن 

الكتابتقرأ أن ثيء أهم تنيللمثؤ، لا فقال: القاJيمة، يالطبعامتح الاعتناء عن سألته 



امموالدا

وطعانمزعجة، نديمة طبعة من فكم القراءة، أثناء ل يزعجك ولا منه، وتستفيد 
Jlilينع يعني نمه(؛ الكتب أتإن ق )اينالأة وناوت يكون، ما أحن من جديدة 
نمه.الحديد الحيي وجود مع نديمة طيعة لأجل 

الزوزف•وشرح الأساري، بكر ش شرح العلمان، ثروح أضل عن سألته 
وحده،افر ؤيوحده، يعمل بأمة، رجل إله~ اش "أحسن محليان أبا إن حقيقة؛ 

إذايفرح وعلله، أمراصه كثرة مع يشتكي أره لر وحده، وتجمقها وحده، الكتب ويكابد 
ثاكزا،-بما م>تثتا أحدها الدكتوراه رمحالش من نسخة أهديته لما كتاب، إليه اهدي 
إحراجه.ق تتأخر لا سن هوكنز لا؟ أو طبع هل سألني؛ وكاف 

يبدأفقال،؛ النحو، ثعلم ل التدرج عن سألته يعامله، ل حازما أموره، ق جادا كان 
مرايت،.عشر من أكثر كاملة شرحتها وند جادا، كان إن بالألفية 
الرايثج،ورواد العلم، وطلاب والحنابلة، العربية، واللغة التأريخ، شيخنا حدم 

حسيبه.وافه فياأحنبه، مال، ولا متم، عن يبحث، ولر لثهرة، يلتفتا لر 
الرجليوصف، متى أحدهم؛ سأله وظرافة، فكاهة مع شل، والعلم العلم، محة كان 

أليسالسائل؛ فقال، مشارك، فهر ؤإلأ التأريخ، ق عمره أفنى إذا فقال،؛ محورخ؟ بأنه 
تعرفني؟أنن، قاتلا؛ الشيح أردف، ثم له، ظل، ليس لا الشح؛ فأجاب له؟ طلم هذا 

كنتافقال،ث وتوارتنهم؟ الرجال، j، كتاب من أحرجت، كم فقال،؛ نعم، السائل؛ فقال، 
السائل؛فقال، الورح،ن؟ من يصنفني هل ^٥٢^؛ الشيخ فقال، بعضها، وعد ممره، 

ثلاُث،العلم، وظلمت، وظلمتني، نقسائإ، ظلمث، الشيخ؛ فقال، منهم، أصقلت، نعم، 
وأربعنالنحو، ؤ، ودرامحتي النحو، ل متخصص أنا بعض، فوق، بعضها ظلاُت، 

إلأوله من الطلبة *ع مراينإ أرع للنجاح القرآن إعراب وقرأت النحو، أدرس سنة 
جهودهل تنظر أحد فكل مورحا، أصقج لا فيه، اثارلث التأرخ نحومخ،، أنا آخره، 
غرهل مشاركا ؤيكون به، ؤيوصف، فيه، متخصص فهو عليه يغلب، وما كلها، 

نميب،.فيه له كان إن 

واللغة،والتأرخ، والتراجم، والطبقايتؤ، السنة، ل كثثرة كتبا الثخ حقق 





لأتس1بيىللل؛و

٠١اثتوي٠ءريُالأستاذعيدامهاب 4قاو ■ تاتثا 
أقولما رحيلك ه تعذر 

منواعممنا الحق، هع داترة وحالا بالصواب، موسحا قولا سألالث>ا إنا اللهم 
أسمن.وبلث، أتوكل، عليكه اللهم السوء، قالة من وأعذنا الخطل' 

يتونفح.لر وحزن ي-ءلفئ، إ حمر الملب، وق أبدأ، كٍفه أدرى لا 
مثكىيرحل ممن ليس الشبن سلي،ان بن ■مدارحمن الدكتور مليإن أبا شيخنا إن 

والعلمالكب^ر٥، العالمية القامة هذْ عالية، وأعإلأ حالية، آثارا أبقى كد ينسى، نم 
حياتهأحتزل أن ل يمكن لا سنة، أربعين من أريد وأهله للعلم انقهلمر الذي الشامخ، 

كرارص-أو وريقات 3، 
بعدُت،إذا ليل عن الأحايين، /وا 

لتلهضيل عن الأحاديث إن 
عنحدينا وهو شعّثح، وذو شجون، ذو حديث مليإن أب شيخنا عن الحديث، إن 

ذرأمت<مد العالية ساليإن؛تحقيقاته أبا شيخنا عرمتج ثقيل. الداات< عن والحديث، نفى، 
تلميدهفيها يشكر المتنبي، كتابه مقدمة ق شاكر محمل محمود فهر أيير للعلامة تعليقه 

وءل١ةتي،جهدي ص، نشرها التي تحقيقاته التمست، ثم العتيم؛ن، عبدالرحن الدكتور 
وامتقمانه،علمه، وسعة دقته، من أءجّ_، فكنت، به، لخائى قبل لشبخنا قرأت، 

منالشيح رحل أن ل وتوفيقه افه قدر من فكان كاءه، فاحثثت.، الكبار، عل واّتدراكه 
عنيزةّمدينة أعنى تراثبما، حليم مس أرض وأول، صباه، ملاعب، إل مكة 

عجبت،مرة، أول عيناي رأته ولما تثما، مألمانيا من عودته بعد بأّبابه ؛^ ١٣١١اتصلت، 
لكان كد قلبي، ق محبته فازدادت، ويانلته، وعفريته، جلوسه، ومكان وهبته تواصعه، من 

أنهتظن حتى ونحدثالثح؛العامية نحيثلئ، تنائيه؛رأبوسليإن(، أن محب، ءالم أنه يسيلث، ثواصعه 
والقوية.البساطة إلا ؛٠ U لكن كد؛ ؛ أمام،11أنلث، عرفتح واتطرد انطلق فإذا عامي، 

اس:هْ؛.، ٠١٤٢٦ك1ب-،ابخ؛صاهو اس 
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والكتبوالخْلوطات، والقراءات، والثعر، والتراحم، وعلومها، باللغة هوبضم 
السائلل يعن، بإ مجسه أوكناي،؛ محلوؤل عن أحدهم بماله وجيدها، رديتها الطبوعن 

صب،من محده ما ~*ع الكتبة إل به يذهب أل عامله من أبوسليإن فيهللب غرابة، من 
فيضعوجهه، متهللا ؤيدحل المذاكرة— لدة ولكنها التحرك، بالكرمحي اكفل ل وثعب 

الحين؟،.مول، وش يمدها— اريرااا0— العامية! باللهجة ؤيقول السائل يدي بض الكتاب 

لوهوامثه وأهله، العلم خدمة ل ؤيسعى به، يلتذ الثقاء، ^ا عل صبورا كان 
وأهله،للعلم وبجرهامشروعا بعجرها حياته لقدكانت، له. ثاها.ة حققها اش الكتب 

قنحدها لا ربإ عالية، فاJاJة أو يتيمة، محهلوءلة عل يدللث، ثره تحقيقاته ق بصرك يلب 
ومعالمحققين، بعض يعمها التي الفاردة بالعلومة صنينا يكن لر نعم، معلبؤع، كتاب 

متعاودة،بوسائل الخعلوطايت، إل الوصول، ؤ، فواندْ من بعضهم اقتايت، فقد كله هذا 
فضله.يذكروا و!؛ 

نشروبعضهم والدكتوراْ، الماجتم ومحضري والحققين الباحثخن من كثيرا أفاد 
يةول،تسليإن أيا وكأن هم. لأنفالفضل نسبوا أن النحاتز لوم من فيهم واحرون فضله، 

العجائبكل، فيه رأينا زمان 

الدوام،فوق، الأذناب وأّبحت، 

ضل! قال، عليه، أنفؤ، جعلني  ١٠وجهه ف، فرأيت، الحققذز١، أحد يوما له ذكرُت، 
مجكتباُتؤإحدى عليهاؤ، ونفت، نادرة، حدمته؛مخaلوءلة ثلاثا- باق حلم، —نم عنه نال، 

محققها،أن إلا أصر لكنه علمية، رسالة ؤ، ليحققها ق؛ من. تلا لأحاس أييدها وكنت، تركيا، 
الخهلو٠لة؛طْ أعهليلثه لن له! فقلت، —وسإهم— وفلان فلأن الدكتور حضر ممن وكان 
له،فأذو، فكلمه حقه، عن ليتتازل سأكلمه؛ ل! فقال، فلائا، تلميذي -٦١ .متح وءا.لأنني 

يأيرشيخنا رأبمتؤ وفد ئلتؤ؛ المقدمة، ؤ، شعر بكلمة يذكرن ولآ فحققها إياه، فاعتليتها 
،^،١١١٥وند ةالتج1 كثير، الموففه ^ا ومثل لنا! فال نم الكران، ^ا لنا ذكر حين، كثيرا 

المستعان؟وافه لشيخنا، شكر كلمة فيها أقرأ فلم المحقق، كتبها التي القيمة 
ءلباعّوءالطباع كان إذا 

الأديب،أدب بتاغ فليس 



وأماكنالخطوطات نوادر أحبار يغم أن الخحود هذا شيخا يمع لر هذا، وْع 
الكبةل ييمة محلوطة وجود عن فوائد نشرها التي كبه تضاعيمؤ ل فتجد وجودها، 

مؤلمها.يخط كذا ومحطوطة ليإنية، ال

ايعيالشمين اليإن مبن عبدالرحمن ءوالدكتور عله! مثبا الطناحي العلامة قال 

منعندي هوأجل آحر عئ قفلا لعبدارحمن إن ثم الغية، مكبته من حاجاق لتلبية 
عوامضومن محهلوطاُتا، من عليه يقع ما نوادر من به يذاكرف ما ص سواه، ثيء كل 

معهدل أيامي تلك وأطيها، الأيام أزكى هي أيام إل ( jUمطوعات، من يقرأه ما 
يالقاهر٠اا.الخهلوطات 

(.١١)صروالفارمحي، عل لأيٍر الشعر كتاب مقدمة آخر 

يذاكرهحض مكة ل أيامه جعل وعرفهم، الكبار خم من الثناء هذا أرأيت 
وكانالمخهلوطات. معهد ق ايحققض كبار مع كايامه العتيمض عبدالوحمن أبومليهان 

ولكنالكبار، إلا الكبار يعرف ولا تقريبا، منة ثلائن قبل العث-مض عل الملناحي ثناء 

يعلمون.لا الناس أكثر 

فعله.يندر وهلءا الأجزاء، ذوات من كبا محبيه بعض يعير شيخنا رأبتا ولقد 

يشارالعلامة محققه أرمل الستوق؛ لاين إربلآ )تاريخ كتاب من قهلعة طبعت وئا 
ثواصع;ق وقال الإهداء، بذا شيخنا وأخرن( بتوقيعه، تمهورة شيخنا إل نسخة عواد 

علامةوأستاذنا، شيخنا، إل والتقد.ير الود تقدمة ثئها؛ وهذا يبالغ®، يثار اءالدكتور 
يعلمه.اممه ونفعنا تعال، افه حففله العشمان مليهان \لي الا.كتور الشخ حولية الالا-يار 

م ١٤٣٥—٥—١١معروف عواد يشار محبكم• من 

أهله.إلا الفضل يعرف ولا الإطراء، هذا وحننك 



^^تر؛ب؛|لحن1بلد

ينشدنعواد بشار العلامة وكأن 

أهلهأنت الذي مدحشك؛ا*لحق 
وباطنخ الأتوام ملح محمن 

الأضواء،عن ويوارى الفلل، ل عاش لقد يتحقيقاته، والخاه الدنيا ستشرف يكن ل؛ 
التارثبوأهميتها والجد دليل قناة ل الخروج جدوى ل وأصديائه أولاده اثبمر ولولا 

ماأعني للعتيم؛ن؛ الأحرى الشخصية والأدبية العالمية الأوساط لخرت والأدبية 
العلموطلاب الثةفين من ممر عند العتيمن عن الذهنية الصورة كانت لقد البساطة. 

الماطةوهي للعي»ين؛ الحقيقية الصورة المتلفز اللقاء جل لقد شاهدوه، ما حلاف 
المجد.ونتاة دلل نتاة أشكر هنا وأنا الكثبمر، فدهش والمواضع، 

اسهيوواص،ه 4ن 

النشريقول يحق_حت أو يفيد، أو يستدرك، حينإ نحقيقاته هوامش تضاعيف ل نوله 
وهدهأعتمل.، اممه وعل أوأنول عنه، النه عفا الحثيم؛ن سليإن بن عثدالرحمن تعال الثه إل 

لهوكان القرى أم جامعة نثرته كتابا ؤيدكر يستطرد وحمن يرددها. ما ا ممن لازمة 
وأحيانانفسه-، يمي اف- إل الفشر له وقدم وأدب: لثراضع يقول له، الشومة شرف 
ثواصعله. ليتح أما ل و؛يرن ثم لفلان، الخيلمية المسحة هذه أن أظن وكنن، يقول! 

ومحب،يفيد، فكان تعد لا محالس له حضرين، أق عل البنرى، الضّعف، حذا واعتراف 
يزورهتنعفه، وذاكرة وفهثا، عل، افه آتاه للتو، العلومات، قرأ كأنه أحيانا ويست3لرد 

كانإذا الحديث، ل أنهب، وربإ فيجيبح، فيسألونه بالخلوطات، مهتم بعضهم ممر، 
يذهلملثح.ما وجودها وأماكن بأسإئها، المخطوطات نوادر من فيكر المجلمى؛ له راتئا 

مانعا،الليلة تللئ، الحديث، وكان الغوج، أخمد إياد أبوالحسن الدكتور صديقنا زاره 
ءالمل وعنبا ينزنا ه،  ١٤٣٤عام من الماق ربيع شهر ل الأول هذه زورثة وكانت، 
وتعريفهلدلألمه الحئيمن؛ شبحنا الغوج إياد الدكتور شكر نم والخهلوطاُتح، الكتب، 
لبه وتعريفه الحليلة(، )التراحم باسم والمحروق المكي، المح، ثتوخ بمعجم 

لرأى ما أنفس من أل الوابلة( )المحمح ق شيخنا ذكر حيحط الوابلة(؛ )الحّتح 





اثماطة

اثتراثطى غيرته 

عدمل والنسامئ التحقيق، ل المتسرعين عل شديدا التراث، عل غيورا شيحنا كان 
ولقدمنها، اكنل نسخة وحول ْع محرومة نسخة أو قديمة، طعة واعتإد النسخ، جع 

وانتقدحالويه، لأبن العرب( كلام ق )ليس كتاب محقق عطار عبدالخفور بن أخمد انتقد 
ينسبالكتاب وهدا مكرم، صالم عيدالعال السع( القراءات ق )الحجة كتاب محقق 
قالأنتقادان وهذان الكتاب، مؤلف بالتحري شيخنا أباذ ثم له، وليس حالويه لابن 

حالويه.لاين وعللها( المع القراءات )إعراب لكتاب تحقيقه مقدمة 
شرحل )المحصل كتاب المحوين(، مدام، ل )اكي^ن لكتاب تحقيقه مقدمة ق نتقد ا— 

التحريبعد هو ؤإنإ العكبمري، المقاء لأي نسته صح لا الكتاب هدا وأن المفصل(، 
القايمنمن حللب نم أم(، ٦ ١ )ت الأندلسي اللورقي الدين لعلم أنه ثيق والمقارنة 

ثماللورش، إل بته نتصحح العربية المخطوطات ومعهد المصرية، الكتب دار عل 
مفقود.لكنه للمفحبمل، شرحا العكبمري القاء لأي أن المقدمة ل شيخنا ذكر 
وهراني،فوائد وفيها اض~ ~؛إدن ستجئغ ممرة، واستدراكات تعقيبات ولشيخنا ~هاوا 
العراقيوالمحنمين عواد، يشار كالدكتور المحققن بعض عل واستدرك تعمب وقد 

ذكرهم.يهلول مما وغيرهم القيمي حمويي نوري والدكتور ناجي، هلال 
أنأحاذر لكنني والغفران" الرحمة شاييب "عليه محاله ل منه لقفته ما ذاكر إف ؤ~ 

أعتمدكنت وقد هدا نفى، عن للحدسث، معليه الجالس هذه عن الحديث يكون 
عبدافهالشيخ الموّوعي الكبثر أمحتاذنا يقول كإ لاففلة، فاصحت الحافظة عل 

نسيتن؛تنأفئ شيخنا من شففته ما أكب هنا حثت ولما ويعوائده، به اممه أمتعنا الهدلق 

خوانة.الذاكرة فإن تبعته وعل أذكره ولا منه أذكر هنا أكتيه فإ قليلة، وبقي كثتره 
شاكر،محمد محمود فهر أب العلامة بيت ق مرة كنت أيوساليإزت شيخنا ل ال ق~ 

حلفبن عبدالمومن وفاة ل والطتاحي أنا فاحتلفغ ثلاثة، تالث، العلناحي وكان 
(٠٥٧٠٥)وفاته إن اقووت وأنا -(، ٥٧١)٠ وفاته أن يرى فالعلناحي الدمياطي، 

للزركلالأعلام بكتاب مستنجدا العلناحي قام ثم تنقص، ولا ثنيي لا قائلات 





شعناشيخنا أسد نم 
فثنخير وهم الحديث أهل من أنا 

الئةأجوزي وأنجوأن نض جرت 

سة.مئة عمره تجاوز أي الثة؛ جار وقد شيخنا" قال 
علمفيه ت يقول الحنبل للرمحمعني الكنوز( )رموز كتاب عل يثني شيخنا معت س~ 

ممر.

وهوالوشم، أهل وهوْن بالتاريخ، اهتإمه ي اJثعد عيدالفه عل يثني شيخنا أيت ر~ 
بالتاؤيخاهتام له ل؛ فقال عنه، شيخنا فسألت، المحدث،. الثعد عيداف الشيح غير 

تقلت، مسهلور. أثر له وليس ومايتج قال؛ نم إخباري، وهو رواته، ومن المعاصر، 
وقفك،الحياة، مرارة ذاقوا الذين المعاصرين الإخباريتن من كثثرا أن أصب ومن 

رحلوافيها، شاركوا وربإ الحربية، الوقاع وعاصروا البلاد، ق وثقلميوا العيش، 
يكتب•ب تاريخ معهم ورحل 

علشواهد ذكر ثم ينبغي، لا فقاوت القديمة، الأماكن أمإء تضر عن شيخنا ألم، س~ 
أسإءتضر الأخطاء ومن قال؛ ثم تعم، لر بقت والحديث، القديم العربي( التراث ؤ( ذلك 

ذكرها.عن نعرض أمثلة، ذكر ثم البلاد ي عندنا وا،لعالم الأماكن 
بنمحمد الشخ بما قام التي الإصلاحية الدعوة مناوئي عن مثل حنن شيخنا معت س~ 

ا،لكتياتإحدى ل خهلية نسخة عل اطلم، ءقالا! الشائكة، السائل وبعض عثدالوهاب 
بنمحمد الشيح من طلبها فد كان نجد، لحل،اء تراجم فيها الغزى، للكإل الأمريكية 

فيها،العلم وطلبة نجد عناء نحص التراحم وطْ إليه، -٦١ فبعث، ه(،  ١٢١)٦ فروز 
قالنسخة وهن.ْ هال،; ثم يليق، لا ب،ا ووصمهم بعضهم، ترحمة ق قرون ابن أساء وقد 

كتابةحال، وميما هنا، ذكرما شيخنا من عالية معلومة وهده قاا،ّتا.■ طمس، بعفها 
يدتثاها لا حتى فروز؛ ابن ترحمة عند الوابلة(، )الحب، نسختي ق السْلور هذه 

ممبامال،امؤ،)انم،الأكمل(،اكى
فروز،ابن من امتمدهم الذين نجد عبياء ومنهم الحتل،، المذهب، لعلكاء فيه ترحم 

أدرتم،.لت، النع.ت،؟ من قهلعة أم مستقل مؤلف هي النسخة هاوْ فهل 







^^لتر؛حل|سابيولمم

بجانبوصع اللي له الترجم قارنت؛؛0 أش وص معرفتها، إل واهتديت عئ افه 
لالهميان )ثكت وهمات الصفدي، كتب من ق )أ( رمز أو )ع( رمز ترحمته 

أعمى،يعتي؛ رع(؛ رمز فوجدت بالعور(، )الشعور الأخر وكتابه العميان(، ثكمتج 
قارتتهحى أعور، يعتي• رأ(؛ ورمز الهميان(، )نكت بكتابه الترجة قارنت حنن 

ؤثدلمعرفته، إل مبقني أو هذا إل ئثه أحدا أعرف ولا بالعور(، )الثعور بكتابه 
ينبغيونادرة فاردة وهذه نلت! الكتابان، هدين نبل بدأه الوال كتاب أن عل أيصا 

)الواق؛الوفيات(.من نسخته ق يقيدها أن العلم لطالب 
كتابمن صورة عندي أن شاكر محمد محمود فهر لأب ذكرت مرة• شيخنا لنا قال 

امستنكن )قالها كداب أبوفهر! فقال العسكري، هلال أي مجولفه بختل )الصنامحن( 
شاكزاالطناحي وجاءق ، ١٦٢ففرح إليه، بمورة بعثت مكة إل رجعت فنإ مستعربا(، 

شيخنا.من سمعناها كإ الفرح الدكتور يكرها القصة وتتمة ناكر، محمود أوصاه كإ 
نعم،فقال! أخرى، مرة شيخنا فسالت اييلومة، هذه عن الفضلاء أحد راحعتي وقد 
العسكري.هلال أنجب يخهل هي 

لكنفلأن، وبين بيني قصة لك سأذكر إ تجله ممن الحقمن أحد ذكر حن مرْ ل ال ق■ 
يعرفلا أعمى ءهذا ؤيقول! علمه، ل بار ابن يلمز مرة سمعته لأحد، اسمه تذكر لا 

ؤإن'ءالم باز ابن وقلت؛ ايجلس، مجن وخرجحا فغفبمبت، شيخنا؛ يقول ، ٠،٠وكذا. كذا 
بينتاما وعاد مني، واعتذر يومجينا أو يوم بعد الرجل هدا تجا اتصل ثم أنوف، وعمتا 

عثرته.عل سليان أبا اش رحم وداد. من 
أقامت،مدة وبعد الأيثر، لابن ثمحطوط عل عثر أنه أبومليإزت شيخنا دثنا ح" 

الدولة،محن الخواب فتأخر إليه، فدعي اطلوصل، جامعة ل مهرجاثا العراق دولة 
الهرحان،يوم ق بغداد إل نافر بيوم، المهرجان بدء نيل الدولة له أذئتح نم 

بغداد؛،ن الطريق وكان الموصل، نحو السيارة به وانطالمت، المعلمار، ل واستقبل 

المخصصمقمد0 ل فجلس النهار، آخر المهرجان فدخل ٦^(، ٠ ٠ والموصل 
الحمهور؟يصمق لن وقالت أبوساليإن، إليه فالتفت، السن، ل كبثر رجل وبجانبه 



^^عثي،ير؛لتر؛ح؛؛دحناطة

البديعنحطوط عل عثر لأنه العن؛مين؛ عيدالوحمن للدكتور يصفقون الرجلت نقال 
العرافة.باللهجة يقولها حرمته®، عند جالس مثللث، امو الأشر لأبن 

يعمل؟أين هدا؛ الميم^ن عن قالته صاحبه، أل يعلم ولر أبوسليإن! نال 
فيهلبهناقتي له فا-حرجت، القرى، أم جامعة ق أوقال السعودية، الخامعايت، حدى إل 

الهرجانبعد فاجتمعنا الورد، محلة صاحتا العلوجي ءبل.الخميد أته عرفتح نم واءتن.ر، 
أبويان:قال ثم يروى. ولا بملوى مما ؤلرايفه بعض علينا وص صخبه، بعض مع 

واللغة.الأدب، ثيمه معتدل، وهونبعي مرارا، بالعلوجى اجتمعتا ولقد 

يفرا،عشر أربعة ل هي فقال؛ نحقيقاته، ل أحيائا يدكرها التي مذكراته عن ألته س~ 
واصماإليه، الرجؤع أريد وما الخْلوءلادت،، نوادر من ناهيته ما فيها ننؤ كتب

مذكرا'ّت،رأيت، وقد قلت،؛ أنثرها، أن وأرجو الأن، حتى أعنونبا ولر حالها، 
مئةق والدفر التوسهل، مجن أكر الورق، ومقامي سريط، داهمنا دفاتر ل سيخنا 

أفتهالانكرارتا وهن.ه كتابتها، ق الرصاص قلم يحتمد وكان تقرينا، ورقة وخمس؛ن 
مذكراتهل وشيخنا الزركل، منها ينقل التي اليمني العلامة تكون؛مذكراهمنن ما 

وعنلهوناسخه، كتابته وسنة الخهلوط عل ؤإجازاهمتج سإعاهم—٠ من يرام مجا يقيد كان 

منيستقيه ما فيهللّت، التصوير، له يتير ب إذا إليها يلجأ كان صوتية مائة شيخنا 
^ا،أوله وكن.ا، كذا محهلوط هن.ا قائلا؛ صوته نجيل ل يبدأ نم الخْلوطارتا، 

هلأدرى، تا ولالمؤتبة، الادة ط0 يهمخ ثم طاقته، ._، ■?الخعلوط ويصم، 
مماالصوتية وانادة الازكرارته هذه تكون أن وأرجو لا؟ أم كاملة الصوتية اثادة فئغ 

محبوالشيح.به يقوم واجب أقل وهذا زء-ا ؤينثر يرب 
فقالل؛بالثهادة®، •ونكست، ؛ ^٠١١١٠لبعض الرحمن بعض قول معنى عن ألته س— 

القاصيقال إذا حتى القاصي، عناو الخصوم مع محضر للرجل مححلونه ن، متمهو 
هن.اول الخصوم، يقوله وبإ القاصى قاله بيا يشهد أن مهمته الرجل هذا فإن شيئا، 

لهءوجود فلا الأن وأما الخمع، لكلام توثيق نيادة العمل 
ألاينبغي ؤيقول؛ كحالة، رصا لعمر الولمن( رمعجم كتاب ينقد مجرة غر محته س~ 

العارفن(..ية رهالوكتاب قال؛ وأظنه أوهام، ففيه الباحث،؛ عليه يحول 





^^لترخ؛|لخن1بلرساطة

الخصرق من ابزع محاحى ّلأ 
لكلدمىالبيض الخرد لقلبيان اص 

بحاجرالخيام أهل عل وعوجا 
فلماالعراق أرض من ة ورام

الأنباري''عبدالرحثم إل ألمانه ويوجه النسيب، أبيات يعد يقول ثم 
حاجرالخام أهل على وعوجا 

المهدماالإمام النحو ني ؤيحقر 
لزأصبحت أعريت إن لفظة فإ 

اككلما ٣١اب بها ماف 

)حليقاتق مطالعتها وتحيس فن، كل ل ملغرا وسأله المنون أكثر عل ياق ثم 
.١ ١ ٦ و/ — والطناحي الخلو تحقيق ، بكي للالشافعية( 

زواره،يعص بها ومحدث ممرا، لها يهلرب وهو شيخنا عل مرتتن قرأبا وكنت 
مْليابه وتقصد الشعر(، ها مثل يقول )أحد ويقول• بعفويته، يتفاعل شيخنا إن حتى 

كاملة،ليست وهي الذيل، كتاب ْن القصيدة فإذا متفاعلا، يزال لا يم القصيدة، 
كإتيمية ابن لأن عويصها؛ محل ولآ ءاليها -^ ١٥١تيمية ابن الإسلام شخ الشخ* لنا نال 

لأهميتها.تراخ عنها. للاحابة فريغ إل تحتاج يقول• 
عل)الذيل رحب ابن كتاب التراحم كتب من إليه أعإله أحب، شيخنا ان ك— 

قرأيت، أنني أذكر ولا منه، نريبا يكون ما ممرا الكتاب وهذا الحنايلة(، طبقات 
الكتب،وأكثر له، زيارق كثرة عل يعل( أنجا لابن الحنابلة )طبقات كتاب ه محل

هي؛رأيته، حجا منها قرأنا دربا منه، قرية رأيتها التي 
بشآ)بماسلوبأيات

ساضان(لأيندماقاكريم.

نحققنبي الحنايالة أصحابكم من )ءضبّتج بعفريتهت مازحا يقول شيخنا وكان 
بيتانوفيه الخعلوط، هذا آحر عليه يقرأ أن أحدتا من وطلب هالمخطوط(، 



وهماتحنيفة أبا مإ يمدح المارك ابن ثالهإ 
يومكل حنيفة ا أبرأت 

حبراد ؤيزينبالة د يزي

ؤيصعلقيهبالصواب لينطق 

هجراالهجر أهل  J15Uإذا 

يموعزينا، فثزقنا الأثصر، الين، عجز ق ءالهجرء كلمتي معنى عن شيخنا ألنا ف
الهذيان.هي والأحرى المروق، الهجر هي الأول الهجر تال،ت 
منممرا فاتت ترخماين، والمرامج الشيوخ ومعاجم الثيخات، ق لشيخنا؛ لمتتح ق~ 

علم؛تدركلث، ل أثرْ ورأينت، ممرا، ما متم رأيتلث، لذا الراجم؛ 3، الولفثن 
فالعالمبم.،غسجنالشيوخه،هذاصحيح، ةاو(لي؛ وغيرهما، عمط( ورال)الخيل( 
العاجم.طْ من امممدُن، لال.ا الأربعة؛ الذاهتح من ممر ل الشيوخ وهؤلاء 

شيخنا،اسدركهم من أن يرى الحنابلة(، جقف عل طالمر)الذيل من ولعل أنول،؛ 
حطة.سخ وأكثرها الشيوخ، معاجم من أكثرهم- يكن لر -إن بعضهم 

بعضعن تغييح الأعلام بعض إل إشارة فيه البلدان معجم يمول؛ الشيخ معّث، س— 
مظانه.من ليست، والتراجم وادحقمان، المهتمجن 

كتاناوأربعين خمسة أحميتح نال؛ ثم الخمر، ل ألفح ما ه محلق شيخنا كر ذ— 
أوصاف،ل السرور اسمه)تطيح مهلثؤع كتاب ومنها قال؛ يم فيها، صنفتح 

عمله.عل أثنى ثم الخندى. أحمد حققه الخمور(، 
شيخنا.من أفدناه وما الثاقفة باب من هذا مثل نذكر نلتج؛ 

الفراء،أنشدها أبيائا جني وابن الفارٌى أبوعل سثح يقول؛ شيخنا معّتنح س— 
إلعته يعدلا ز ببالهإ حهلرأّت< ولو نوادره، ل أبونيد هو الأبياُتح هذه وراوى 
عنيقول جض ابن وكان شيخنا؛ قال ثم زيد، أي عن النقل 3، لغرامهكا الفراء؛ 
لها.إءذلاما زين. أب بنوادر يمل يكاد أ؛وءإِ؛ شيخنا وكان الفارمي؛ عل أي شيخه 



^^؛تراح؛|وحظبيم

العلامةهو والشارح الحاجب. لأبن الشافية أبيات ثرح ل الأبيات وهذه ت نلت 
)شافيةشرح عل وهوذيل الراح، ابزء  ٢١٦ص )الخزانة(، صاحب البغاJادي عبدالقادر 

زملائه.من واثنان عبدالحميد الدين محني محمد حققه الأا٠ماراباديا الحاجب( ابن 

صقر،أحمد والسيد شاكر، محمد محمود الكيارت الحققون أيوسبيان! شيخنا لنا قال 
بعصعن شيخنا سكت وقد قالت؛ الحمح. الله رحم والمتي، النفاخ، راب وأحمد 

ما.لأمر ؤإما نسيائا إما الكبار الحققن 

محدثناعليهم، شديدا وكان الكبار، حتى الحضن بعمى أعإل عن راصيا يكن لر يخنا ش~ 
هارونعيداللأم العلامة محقيق عن مرة سألته هنا. يروى ولا يهلوى تما منهم ممر عن 

الكتبدار ل موجودة وهي البغدادي، المؤلف نسخه اعتمد ليته فقال؛ ل)الخزانة(، 
مني،الوهم القاهرة، خزائن من أوع2رهما الأزهرية- ل نال- أو المصرية، 

الا٠كتورليت كاملة، نسخة أنه يوهم المستوق لأبن إربل( )تاريح كتاب عنوان قاللي؛ 
الكتاب،عن محلويلمة مقدمة كتب وليته قال! ثم اربل(، تاريخ من )قهلعة سإه بشار 

نثرتعيد الدور إحدى ولست قلمت؛ الحوانب، مع من مستفيضة دراسة يستحق فإنه 
نادرة.فهي الصقار، سامي حققها التي القهلعة إربل( رتارثخ 

وسكوناليم بمح )معمر( مشرفي كل أن الغالب ل يقول؛ ه محلل معته س— 
فتحها.»،ع الثانية اليم وتشديد الأول المتم بصم )معمر( مغربي( وكل العين، 

محمودفهر أب بيت ل الأربعة المذاهب عن يوما الحديث جرى يقول؛ سمعته و~ 
يتكلم،لا ساكت وابوفهر المذهب، شافعي ابوفهر الهلناحي؛ فقال شاكر، محمد 

والديأدحلني وقال؛ تكلم مم ساكتا، أبوفهر زال وما الذهب، حنبل هو فقلتا؛ 
تدرسأن ونريد حشفة، أبي، مذهب عل نحن ل: وقال الأزهر، ل الحنبل الرواق 

معلومةوهذه قلت،؛ الأزهر، ل الحنبل الذهبط ودرست فدحالته الحنابالة،  ١٠٢مذ٥^
وهذهعنه، كتب أو لحياته، ومءس أو فهر، لأب ترجم فيمن تجدها لا ربإ عالية 
والمثقفان.العلم حللأب من ممر عل فاتتآ فكم ازكبار، محالس فائدة 

اللوح،ابن وقيس عزة، كثز متداخل؛ شعرهم شحراء ستة يقول؛ سمعته و— 



السائس،يت، ون؛إالت<ت شنة، ومل ئال،؛ وأظنه الأحيلية، وليل الدمينة، وابن 
وأما cjliثم الدمينة. ابن وأئفلهم  ijliثم الأ-محيلة. صاحب توبة ولعله 

لهاتاشد نم الثعراء، س ممر من أفضل فهي الأحتلية 
همثاليأملن، داء تعبرل 

هلاله لايهال، جواد وأي 
قصته.راجعوا لنا؛ قال ثم 

سعليتا فيفيض الممحاء، والشعراء بالشعر أحدهم يفانحه ماليإن، أبا افه رحم 
الثويعرمدان قصيدة ينشد سمعته نماني، له فينشد العامي بالشعر ؤيفاح محفوظه، 

أوييت، كل عند شيخنا يقف، ثم -٦١، مز التي القرى يصف نجد إل الربثر من جرج حتن 
ومطلعها:يشرجهإ، بتن 

الوبهالحرم من ظهرت 
انمئرهن المادات سيد 

كلمةيعالج به ؤإذ نحطومحل، يده وق صقر أحمد اليد عل يحلن شيخنا٠ قول ي٠ 
الحكايةإيه )بمي المصرية؛ باللهجة ل فقال وكنها(، رفبحرها وهي عليه، أغلقن، 

فعرفن،فيها، الفلر فأذمتج الخطوط، منه طالمت، ثم فتآملمتها، الكلمة ق فنفلرت ده( 
أخمدلليد فقلت، الكلام؛ سياق، يستقيم وبها وكياها(، )ئثحرها قراءتها؛ صواب، أن 

والكبو؛البخور القصيم~ ق قال ~أو نجد ق عندنا معروفة الكلمة هدْ صقر؛ 
ورقهو؛ والكبو طيبة، ورائحته وغر0 الهندي العود لحان هو معروف، فاليخور 
صقر،أحمد السيد بدللئؤ ئنر للثمم، دخانه يستخدم الأثل، شجر هدب ونسميه 

المخطوحل.امم عن أسأله أن ونسيت، قلتج؛ 
الفقي،حامد نحقينزالشيخ الحنابلة( طبقات عل )الذيل وبجوارءكتاب يوما عليه حلت، د~ 

ملأتالحميل وبخعله الرصاص بقلم تعليقاته فرأيت، واننلر، الكتاب افح ل؛ فقال 
له؛فقلت، ال،حققة، نسختي س إل ألحّن، المسخة هد0 ل؛ قال مم الصفحات، هامش 

رأسه؛فهز وفيها؛عفلث،، واّتدراكاتلئه، حهدلث، >مرة فيها أودعتؤ مليإن أبا يا لأنلث، 



اساؤية^^سيثيريلم؛ح؛

عينيه.إغإض رأسه،ع هز ~أحياوا— بنعم محب أن أراد إذا عادته من وكان نعم• أي 
كتابه نفم النحاة عل الرد ل مماء ابن كتاب يهول! مرة غثر سمعته و— 

مقدمهق صيف ثومحي الدكتور وهم وقد المشرق(، نحاة عل الرد ق رالمثرق 
عنوانانوهما مضاء، لابن كتاناآحر المشرق فجعل النحاة( عل )الرد كتاب نحقيقه 
وردبالبيان(، بلتق لا عا القرآن محاب)تنزيه مضاء ولابن نال،: تم واحد. لكاب 

؛اي؛ذاإ،اهو(، المن إليهم ي، نالنحوعإ أئمة )تنزيه بكتاب حروف، ابن علميه 
ا>فان.أبناء وئمارصنا الطاحة، بالكباش نبال لا نحن تال: ذلك مضاء ابن 

أحدهماوذكر البحوث، مركز ل ا"إأءزائر دولة من اثنان حاءق وند سيخنا: قال ثم 
قالخنوبية الخزائن إحدى ل موجودة مضاء لأبن القرآن( )تنزيه من نسخة ن أل 

ل:وقالا طْ، ساعتي حتى أرهما ولم ل، بتصويرها ووعدا مهرس، لر التي الجزار، 
السسخههده ممل ويكر اسمهرد يم مهرما، لر الحرائر حنومب ل خزانتان موحد 

فعرض؛البحوث، مركر ل وأنا الشام من رجل جاءف نائلات بمد الثور تر ب الش الثائرة 
لأعهليلثجتاق؛ وغدا هنا، دعها له فقلت ،، jijjأف بمني نادرة وكتبا محطوطان عن 

النحو(علل ل )الختار نادرة محطوطة فيها فوجدت قليتها تم لا، أم تناسينا هل الخم؛ 
الغدمن جاءق ولما بال، ذا شيئا المخطوطات بقية ق ار ولر يها، ففرحت كيسان، لابن 
ؤيال،ألف Jعشرين كيسان لابن النحو( علل ل )المختار محهلوطة نريد له؛ نلت، 

أنإلا رقص لكنه المخهلوط، هذا إلا تريد لا الخامعة له; فقالت جينا. بيعها أريد لا؛ 
يعد'ولما تمج ثم ريال، ألف بمئتي جينا ييعها 

الأمانة،أخون أن تريد غاصبا؛ عن فرد النادرة؟ النسخة هده 1أ1أتصور فقلت 
شيخنا.الله رحم أفعله، أن يمكن لا هذا بتصويرها، أقوم نم أشيائه عل استاتي رجل 
القرآنمضاء)تنزيه ابن وكتاب النحو(، علل ل كيسان)المختار ابن كتاب أن وأظن ؛^v؛ 

مفقودان.موجودان بالبيان( يليق لا عإ 

لحالفه السائل وكأل تمام، لأيا الحإسة شروح عن أسْع~ ~وأنا مرة ل س~ 
الحإمةشروح من الأن عليل—، أعد أن أردتتي لو أبوسليان■ فقال أحدها، اسم 



إلثر رأيته ثم ذلك، يتهلح إنه باق يمنا حلم، نم لعددتيا، ثرحا أر؛عين 
كلامهمن فهت وقد ت نلته الرأس• هذا ل كلها الخامة شروح ؤفووت رأسه 

شيخناومقصود ذاكرته، ق ليته إعانته أن إل المائل ينبه أن أراد أنه ذللث، بعد 
أنهاالقالأ١ت، إحدى ل قرأناه وما ومففودها، ومحلوطها محطبوعها الحاسة بثروح 

أعلم.والد وهم. أو ليي ناقله فلعل الحاسة، شروح س شرح مئة نحمي 
ولانملوى مما أشياء عن وأعرنحتح وفضائله؛؛>i؛_، علمه، بحر من حنوة ن.0 ه~ 

أستتها•دأخرى روتم،، 
اساتيته

الفراشولزمت ٠^،^، 3، أل( أمحابتي له؛ فنلت فعاتض، زيارته 3، يوما تأحرت 
علاحال فوصف، الأم، <،؛_، عن يسأل بدأ نم ل، اف فدعا أثره؛اقيا، زال وما مدة، 

قليلا،انتفلر قالل: لأودعه وقمته المجلس 3، من أكثر انقص ولما عندي، هو وقال؛ 
ارتعالأوريلثجالعلاجبغرفتياا،فاستحسمتهمنه،فقالل; حتىحرجآحرهم، فجلسته 
لحلثم أحد، يوحد لا الحل، وقال! البستؤ، لحل حتى المتحرك بكرسيه معه وذهبن، 

ممنفامتجرمعجم ت وهى طالعها، الكسّتح ه1.ه وعنده هنا، ينام أنه وأحثرل غرفته، 
هذه،نسخته ق عليه واستدرك ثعمبه ~وقد للعلريقى قرئا( عثر ثلاثة حلال الحنابلة 

ممئعمثه، ممن وهو العثيمن، لصالح السابلة( هيل )تورأيته وتنثر~، نحري لتتها 
وزميله،عواد بشار الدكتور حققه الاjي إربل(، )تايخ به ؤيعتى كتابلئح؛ هن.ا ل؛ قال 

العلامةالمحقق س نمخته تصله أن قبل حا فجتته طْ، نسختى ءللم_ه قل شيخنا وكان 
المفاصللألأم عمار وهو العلاج، هو وهدا ل؛ نال ثم عليها، علق وقد عواد بنار 

يالملثح•اممه فقلته: الصيدلية، إل لدهب، ل: وقال الثيته، س فخرحنا والعضلأيتؤ، 

يثميهأن إلا فرفض أشتريه®، وأنا العلاج اسم عرفته ملييان، أبا يا حثرا عنى وبحزاك 
متحرجوأنا ل واستراه للصيدلية، وحرجنا مشقة، من يجده ما مع السيارة فركتا ل، 
العزاء،بعض عل ممل الممصيل وهدا اكار، عل حمده محرم أن الله أسال بئر، نيعه صص 

وبن!اش'.شيخنا محلح عن عع يممن كشر يستغربه ربإ حانبح عل لأركز قصدته؛ لكن 



^ح؛ا1حظبدلي

لهذكر ا،لغربي محمود أن الخام، حمد محبتيه ق الرحمة الشح ل ذكر و~ 
الدكتورأن الدكتوراه، وأظن الا-بمتر وحفر القرى، أم جامعة ل طاو_، وهو 

الوالدةت فقلت، محمود؟ يا بك ما له; فقال مغمونا، مهموما رأه الشمان عبدالرحن 
فرحافطرت محمود؛ يقول ريال، ا ألافعثرة وأعطاني حرج ثم فيحل مريضة، 

وهئء.هده مثل قصهس وله كيلك، والوالدة أدعوله زلت، وما بها، 
مقاله،ل الحيميد محمد الشخ صديقنا ذكرها التي عبدالودود، عامله ْع ته من— 

الصوبة.ق لحوله قبل ريال ألف أعطاه أنه وهى 
ووقفلأولاده، بمحل فم عنيزة مدينة ل ارللتمشة؛؛ مرة معه ذهبت، قد أحيراكنت، و— 

وهويضحك،،د،ان، أي إل الفلبينية— ية الخن—وهومن وجاءالعامل عنده السائق 
حتى١[، ه أحد أثء هو أبومليإن! فقال ؤيداعيه، يإزحه وأبوطيعإن 

السورنعلمه ط؛ ل؛ قال انصرفنا فلمإ السورة، يم ولر أونلائا، آيت؛ن منها العامل قرأ 
أيمّاثق وأسلم الفلبيني، هدا أسلم مدة وبعد ودعوته، لهمته فتعجبت، لثنلم، القصرة؛ 

ؤيإزحهمضاحكهم معهم؛ وهويتعامل رأيته ولقل. فهنيئاله، يديه، عل ّلي،ان 
1يلي كبما مقسمة وهي حققها اثني اتهتم، 

شيخناحققها اثني وعلومها اممربية اثلغة هتم، 

النحو؛كتيب، من علبه وقمت، حسبما تسلسلا، نشرها التي تحقيقاته اولأ: 

الحيلالعكثري البقاء لأي والكوفي؛ن( البصريثن النحوين مداهن، عن )التبين . ١ 
ه، ١٤٠٦ولرينثرهاإلاعام ه، ١ ٣  ٩٧عام نونثنح ماجتم رسالة وهي —(، ١٠٦ )ت٦ 

مفقود،وهو المتنبي، ديوان عل ثرح له هذا وأبوالبقاء واحد. محلي ل وطبعت، 
ءا.لأن.ابن لتلميده هو ؤإنإ له، وليس إليه ينتسبؤ أجزاء أربعة ل الأن واكواول 

أبوّليإنوثيخنا جواد. مصتلمغى الكبر العراقي العلامة النسبة هذه ثدي وفد 
سليإنأبا دفع الذي هو هذا التبيين وكتاب، جواد. ممعلمفى رأى يرى العثيمين 

حنبل،وهو البقاء، أي ترحمة عند محي لر حسثإ الحنابلة؛ تراحم خدمة إل للألتفات 
وذيله.العلبقات إلا — !^١٥١- الحنابلة تراجم كتب من يطع فلم غليله، يشفي محا 



^صيص؛هم؛ح؛|لح^بثأللن

الخوارزميالأفاضل لصدر د)التخمار( الومحوم الإعراب( صنعة ق القمل ثرح . ٢ 
ورالتخمير(ثر، التفصاحب الرازي الدين فخر تلاميد من وهو —(، ٥٦ ١٧)^^

كبم؛عناية لقي للزغشرى و)الفصل( النحو، ل الزتنئري و)مفصل( ثرح 
عنوأئاف فيه أبيع وقد للدكتوراه، رمالة كان التحقيق وهدا العلياء، شروح من 

ختصراتهعدا شرحا وتسمن أربعة فأحمى القمل؛ ثروح وثتح الولفح، منهج 
منحاْ.نحى وتن عليه والردود 

قوهي محلوؤلة، مصائر منها حملة، فكانت، التحقيق هذا ل شيخنا مصادر وأما 
مئة.الثلاث، عل اربت، التي الملوعة المصادر محوي نحلوطا وحمسين أربعة 

كانت،لذا العربية؛ المكتبة ق الصادر توافر فبل هده رسالته أن تعلم أن وحنبم، 
أبانوفد —. ٤٥١ • ٢ عام للدكتوراه رسالته وكانت، للفلر، لافتة الخلوٍلة مصادره 

والثلاثينة الخاممحلغ ب وهو والتدمح، اكحقتمح، ؤ، فائقة مقدرة عن هدا مله عل 
أربعةل صفحة  ١٩٦٠صفحاما وعدد مثواه. الفردوس وجعل ، ^١٥عمره من 

العبياكان.مكية نثره أعاديته تم -، ٥١٤١•عام إلا الرسالة بملح ولر أجلاد. 
وعنديهؤ ١  ٤١٠عام الأول طعته أن إل الهريان عل الشيح صديقنا نبهني 

الثانية.الخلبعة 

تولالمهلي، بركات بن حن بن لهلب الشراند( وحصر الفرائد رنفلم ٣• 
،منوايتؤ،تع مند به عناية له وكانت، ما  ١٤٠٦عام طح وقد ، ٥٠٨٣صنة 

بنخينفلفر حتى ر؛  ١٤٠٤عام إل ه  ١٣٩٥عام س الكتاب سح وهويتتع 
واحل..محلي ل سخ ثلاث عل فنشره الكتاب، س أحريثن 

الكتابُل.ا سخ مظان عن يبحت، والعشرين، السابعة ل لشاب الهمة هن.ه فانظر 
متقنا.عمله يكون لكي اطمان حتى سنوامته ئإف عل أربت مدة الخعلية 

ه، ٥٦٩منة تول المحوى، الدهان لابن والقصيدة القمياوة(، ثرح ل )الفريدة ٠ ٤ 
منةالتول الوصل، النحوي الحان ابن، فشرحها الإعراب، عويص j، وهي 

امحمهاتبمنفلومة الكتاب هذا شيخنا ديل وقد —)الفريدة(، ي ووسمها —،  ٠٦٣١^



لخناطة

اسرمنإل —نسبة محمد\ذ؛ئنوؤاالخنبل بن ليوسف النحو( ل اللؤلؤة )القيمة 
لطيف.محلي ق م ١ ٤ ١ ٠ منة الكتاب وطح -، ٥٧٧٦ستة تول سامراء-، رأى* 

معلبؤع.وهو تنمية، ابن الإسلام شخ لمذهب الانتصار ل كتاب وللرمري 
كتابصاحب الإربل التوق لابن القمل( أبيات بة نمن المحصل )إنات ٥• 

الأبياتعل الستون ابن فيه تكلم الكتاب وهدا ه(، ٦٣٧)تإربل( )تارخ 
قدمحليات أربعة ل المحصل( ورإثيات مفصله، ل الزمحنري -أا امتشهل* الش 
الراعيترحمة شيخنا عل مرة فيه قرأت قد وكنت للنثر، جاهز وهو شيخنا، صمه 

عنعالية ونوادر ولطائف يمخ وحشاه أبوسليإن شيخنا وشاه وقد النمثرى. 
لنايقول وكان مهلبؤع. مصدر ل نحده لا تما وغبمرهما نواس وأبير السري الراعي 

افه،رخمة عاليه وجهه يتهلل وهو لمعلومات؟® ببما تقولوون وش ُاهاااه ؛عفويته• 
الكتاب^ا ولعل تعد، النور ثر لر محعلوطات إل الكتاب هاوا ل إحالاته وبعض 

قريتا.بالنشر محقر 

منه،جزءا أنجز وقد —(، ه ٥٦٩)تالنحوي الدهان لأبن اللمع( شرح ل )الغرة ٦. 
دكتوراه—~وهورسالة منه جزءا فأكمل ونشره، بإكّامه الصحية أحواله تمح ولر 

قوآداببا الحربية اللغة م نرئيس الزامل عبدالعزيز بن فريد الدكتور تلميذه 
القصيم.جامعة 

النحويالأصول الفقيه للإمام الكافية( حلاصة شرح ل الشافية )القاصد ٧. 
هى؛والخلاصة ولأم(، )ت* الفقه( أصول ق )الوافقات صاحب الشاطبى 
استخلصهامالكر ابن لأن الخلاصة؛ وسمسث، ماك. ابن ألفية بالألفية؛ الشهورة 

الألفية،شروح أوسع من وهي الشافية(، )الكافية المسإة الكرى أرجوزته من 
قيكرت لأسباب نشرها وتأحر أجزاء، تسعة من الأول الخزء شيخنا حقق وقد 

معمحليات عثرة ل وحرجت، الكبثرة، العالمة هده عل العمل تم وقد المقدمة، 
أجزلالثبيان عيد ابن عيال الدكتور وزميله شيخنا صديق صنعه الذي الفهرس 

وطبعت،المعلمة، هن.ْ س الثالث، الخزء الثبيتي الدكتور حقق وقل• المثوبة• له ار،ه 
هّ ١٤ ٢٨عام 







ه^ج|؛|لخظبدةإعلِ

معهدمحلة ق الدال محمد الدكتور الكتاب مد وقد ه،  ١٤١١عام الكتاب طبع 
محموعةوهو الحصائل، كتايه إل صمه ثم ه، ١  ٤١٢عام العرييه المخطوطات 

الدال.الدكتور يجل وشيخنا العرنجب، التراث لنشرات نقدية وبحوث مقالات 

منالعلوم( جامع د) المشهور الأصبهانر الباهول الخن لأي القرآن( )جواهر ٣. 
—عزمت قد وكنت للنثر، وهوجاهز شيخنا حققه وقد ءه(،  ٤٣)^،اللغة علمإء 

لكننيعته، أسأله أن الاجتإعى— الواصل قنوات عر صورته انتثرت حان 
الموفق.وافه كغاره، ائسيته 

ماIتسره حسم، مسلسلة نذكرها حققها، اثني اثتراجم كتب 

بابنالالم_، عبدالهادي لابن أخمد( أصحات متأحري محلبقات ق المنفي رالخوهر • ١ 
عامتول — يده لخشونة وقل لقوته، قل تلقيبه، وب جد0، لقب ~وال؛رد التحد 

طقاتعل ذل الكتاب وهدا عبدالهادي، ابن الدين نص غر وهو —، ٠٥٩ ٩ 

الحنابلةتراجم ل كتاب أول وهو العجم، حروف عل مؤلفه ورمه رجب، ابن 
ه، ١٤٠٦عام حققه وقو تشره، بق يفلم للكتاب، نثرة أول وهو شيخنا، محمقه 
محلي.ل ١ه ٤ ٠ ٧ عام وطبع 

وجو—، ٥٨٨٤توق مفلح، لأن أحمد( الإمام أصحاب ذكر ل الأرمد )القصد ٢. 
هوالكتابالأرشل.( القصد و) مفلح، بن محمل. الدين نص الفرؤع صاحب والده 
لقربأحمن. بالإمام مؤلفه بدأه وقد الحنابلة. تراجم كتب ْبن شبخنا نثره الذي الثاف 
محليات.ثلاثة —ل ه  ١٤١٠عام طبع اللعجم، حروف عل وربه ، ٤٥٨٨ عام وفاته 

محتمروهو )ت٨٢٩ه(، للعليمي أحمد( الإمام أصحاب ذكر ق المنضد )الدر ٣. 
الدرشيخنا طح وفد أحمد(. الإمام أصحاب تراجم ق الأحمد )النهج كتا؛هت 

عنيزة،؛ما.يتة ه  ١٤٠٩عام عليه العمل بدأ وقل ها  ١٤١٢عام المنضد 
تراجمق شيخنا فنشره كتاب وهوثالث، ه،  ١٤١١عام الأول ربح ١ ٢ منه وانتهى 

محمدبن محمد شيخه برحمة وحتمه حنبل، بن أحمل. الإمام بترجمة افتتحه الحنابلة، 







مئةوبلغت عليها، وعلق وحققها، المعجم عل وربها حميد، ابن بخهل شيخنا علميها وف 
أمحرق.كإ للمتنر جاهزة وهي لربمشرها، لكنه ترحمة، وحمستن واثنتتن 

اماجم(والأساب|هضإمم-،

الأنوار)انتباس كاملا محابه واسم )تآ؛هه(، الأندلى النشاطي( اب )أن
علميه،كسر تعويل للأندلمن كان الأتار(، ورواه الصحابة اب أنل الأزهار والناس 

صفما أجود من شيخنا؛ عنه نال المشرق، لأهل محاق الككتاب المغرب وهولأهل 
علومجوا علميه، وزادوا ناحتصروه، العلماع به اهتم وقد جدا، ؛الغواني ملء ابه، بل 

لواالأرقة؛ أصابته وقد ممزقة، أوراقه محعفلمم الخطوط الرشاطي وكتاب منواله. 
قالكتاب نصف، منه وأنجز (، ٥٥٨)'^،١ الإشبيل لعبدالحق محتصره شيخنا حقق 
الأصلأن شيخنا ؤيدكر العمر. مشرؤع لعد أممه لو الأحر، نصفه وبقي أجزاء، ثلاثة 

الرشاطي()أناب طالعت، وقد هن.ا للإثبيل. المختصر عل زيادة فته لسستط للمرشاطي 
كالتال؛فيه شيخنا عمل وكان بمختصره، 

الهامشق الرشاطي ونص الحقن،، هوالكتاب لأنه الأعل؛ ق الإشبتل ص جعل 
الكتاب،هال.ا ل جهده لط بلم. وشيخنا الرشاطي. كتاب يه ويعني الكبثر؛ ونر بقوله؛ له مبتدئا 

الرشاطي(.الكسر)أنساب الأصل نمص مع الإشبيل ص يوافزالصرالرشاطئ أن وحاول، 
الرشاطي،لكتاب الفامحي محصر من فالحقها الإشثيل كتاب س الهمزة حرف، فقد وقد 

محتمروهي؛ ، ١٦٢يفلمفر أن شيخنا واستْلاع الرشاطي، كتاب احتمرمحت، التي والكتب، 
ب)قسالموسوم ( ٠j،>A )ُتحمآ الحنفي اليى ومحتمر ه(، ١٥٨ )ت الأنالس الإشبيل 
_(،،،١ ١ الفامى ومحتمر أحرى— أصإء —وله الأنوار( اقتباس تلخيص الأنوار 
ومصورته(، ٠٠٨٩للخيفري)رأتجة الأناب( ق )الاكتساب وهو؛ مستقل كتاب وهناك 

ناقصة.لكنها ه، نفالخيضري بخعل وهي عندشيخنا، 

الرزاؤ،للمحافغل شامة( أيٍر لتاريح )المقتفي كدللث، ؤيمى الرزال(، تاريخ )ب 
صألتحالكتاب وهدا شامة، لأيير الروصت؛ن كتاب عل ذيل وهو —(، ٥٧٣٩)^،

آل(فهل. بن تركي الءكتور الأمثر سمو الأن علميه يحمل ل؛ فقال، عنه، شيخنا 





يحنبعص

٠١اأقبيلأسليمان بن محمد متال 1 رابنا 
الخطوطاتمع ا1عتيمين رحلة من وذكايات تشيدان 

البلملابمبص اف *إن قال• عمروأنه بن عبداض حل-ث من ءتإبمنءك<فثأن المي عن ثت 
انحذ liLpيترك لر إذا حى ال،الءاء، شض العلم يقبض ولكن الناص، ص ينتزعه انتزاعا 
عليه-متفق ؛ وأضلوا*رفضلوا علم، يغتر فأفتوا فسألوا حهالأ، رؤساء الناس 

السإء،ل المجوم بمنزلة الأرض ل "إمم العلمإء؛ عن تعال القيم ابن ؤيقول 
الطعامإل حاجتهم من اعفلم إليهم الناس وحاجة القس،، j الخثران ببمم ثأتل.ي 

الكاب*.بمص والأمهات الأباء طاعة محن ض أم وطاممهم والشراب، 
فاجعة،تدانيها لا وفاجعة محصسة، ثندلها لا مصيبة العناء موت كان هنا ومن 
موتالبصري الخن فال وهداية. مح وتحوأنوار غزير، علم يضح فبمومم 

والهار.اللل ما'اخف ثيء لا:نيئ الإسلام، ق ثلمة العال؛ 
مئةوأرح وثلاتئن تة م عام صفر ص والعشرين التامع ا،لوافق الأحد يوم ففي 
رموزه،من ورمر أعلامه، محن وعلم أءْلا؛ه، من نطب بوفاة وأئه الحلم فى وألفح، 

الا-نق؛ن،وخاتمة الحمضن، شيخ والغريب، المشرق j، العلم أٌاط؛ر، بالمعرفة له شهد من 
نزلهالحنة وجعل تحال، العثيمان محمل بن سليعإن بن عيل.اإرحمن الدكتور شيخنا 

ليثاته.وحطا لدرجاته رثعة وأئه للعل؛ ندمه ما وجعل ومثواْ، 
حافلةه محالفكانت، تقريتا، سنوات سع قبل عنيزة رأسه مضل ل شيخنا استقر 

البلدانتمحتلم، من العلم طلبة من الكثير يومي نبه بشكل يرتادى والمحرقة، الحلم بفنون 
ومشاربرمّوتوجهامّء؛ طبقامم اختلاف عل 

مشافهة،عنها مالته مما علومه، بحر ص لنملرات تقييد الأسْلر  oJlaلكاتب، كان وقل. 
الخموأصعنا المر، النزر فقيل*نا وبينه، ؛يتي، وامعلمة دون من ه محلل ببما محديث، أو 

يعرفولا ثمنه، يقد'ر لا يديه بين كز عل كدمه ثيء عل الإنسان يندم ولا الوفثر، 
له.ثقده عند ألا ثمنه 

.٤٥٩العا.د؛ه  ١٤٣٦اكان؛ ريح ١ ٨ الم، — الثمافية —الجلة الخزيرة صحيفة القب.ل، صاليإن بن محماّ ( ١ ) 
(.٢٦٧٣^٢ •  ٠٨ر؛/وسلم (، ١ • رنم٠  ٣١/ الخاوي)١ اخرج* )٢( 



^ترإبا؛؛أثبيألد

أثبتأن )أبويرن(، الرش إبراهيم الدكتور الول الشهم أصتاذى عئ أثار وقد 
لهالغفران الول مائلا )الثقافية(، الغراء ء؛اكبم ل شيخنا نوادر من قيدته مما بعصا 

أّتعين!وبه فاقول اذسالمين، ولخمح 
ئفطوطاوا،لشيخامث، ١^١٢٣ كب من يدم ٠لالته ما جيع قرأ قد أنه ){وت'قئث حدثني ١. 

الخلية.إل الخفوة من ومطبوعا 

شاعرأي عن اسألي ل: فقال العرب(، )لمان من اللمال إحدى ل عله قرأن، ٢. 
وفاته.إل مولدْ من له مفصلة ترحمة للئ، أذكر منظور، ابن دويدْ 

ماما،حائل أمراء رثيد آل، يمتلكها التي الطري، شر نحطوطة عن سألته ٣. 
الأكملالنسخة هي وربإ التمر، مجن فةّهل الأول( الخزء هو فيها اكادر فقالت 

الطري.لتمر غيرها كثيرة نحا هناك فإة ؤإلأ والأجود، 
ممتلكان،من ضخام محليات ثلاثة ق تقع شعرية محطوطة لديه بأن حدثتي٤. 

قرابةلديه أن ك،ا نجد. شعراء من لعدد الفيصل عبدالرحمن بن عبداممه الأمير 
عبدالمزيزالشاعر؛ أمثال، أفواههم من كتبها المعلي، الثعر ق يفرا الأر؛عين، 
وغرهما-الحهني والراوية المليم الراهيم 

تقعوهي بحى، لابن المعلي الخعر ؤ، الأفكار( محلوؤلة)لباب عن نبمأس قال، ٥. 
٤• ي عليه فعرضها صاحبها من خميس ابن الشح ُللبها صخم؛ز،ت لل.ين حمل 

الأميرذللث، أهدى كإ خميس. ابن إل وأهالاها ثاق آل، أمراء أحو اشتراها نم ألثا، 
الخامر.خمل. للشيخ الراحم كشتح أحد من نسخة 

الكلوذاقأحمد بن لمحفوفل الخمس( )ااعبادا>ت، كتاب، بأن ن؛ذنآس أحثرنر ٦. 
٥١التوق  عبدالعزيزبن عبدالرحمن الشخ مكتبة ق قل.يمة نسخة منه توحد ه، ٠
الحبيكانالعبدالرحن فهل منه صورها وقل. العالم، ل الوحلوة وهي المليم، الزامل 

وطعها.وحققها 

المختلاميذ وهومن عثدالوهاب)أبومليإن(، اككتور عن رواية تيتنلقت حدثنا  ٠١^
الميخبأن الثرين،، الكي الحرم 3، ومدرس مكة ^١٠ وهوأحد المشامحل، حن 



^عبملمح^؛اتصيع؛تتر؛جث؛سائلة

وهما){وت\ة!.( عيي العبدالرحن الشخ شرحها الفقه، ل منظومة ألم، المذكور 
مكةإل عبدالرحمن الشبح ذهب، أن فحاومحث، الآحر، أحدهما لايعرف متعاصران 

وءاJهحلفته، من قريتا يصل رجلا حن الشيخ رأى الحرام السجد ول المكرمة، 
الهلمالحولكن اسمه، عن يسأله من تلامذته أحد إل فاوكل والتقى الصلاح، ساء 

درسه،من الشخ انتهى فلما النوافل، صلوامتح ل واصل الشيخ لأن ستطع؛ يب 
اسمه،عن وسأله عليه فسلم صلاته، من عبدالرحمن الشيخ انتهى حتى انتنلر 

ييته،ل عبدالرحمن الشيح حسن الشخ واستضاف حارا، عنائا تعانقا تعارفا فلما 
الفجر.إلاأذان يفرقها ولر الليل، ٠لوال( ويتباحثان امران ينا وحلم

عليهاوقدكتب، للبيكتدى، )المقاليد( نمى صلوتلمة عل امحلملع بأنه نبمنأس حدثنى ٨. 
وهماالمختلوؤل، غلاف عل كتبا الشعر من بيتض إل استنادا للمتهامى، حهلمأ 

حهلمأوبيرن سيخنا، عليها فعلق للمتهامي، المخطوطة أن المفهرسون فظن للتهاٌي، 
للمتهامى.الخلوطة نسبة 

خزائنها،بين يتنقل أسهر ستة تركيا إل رحلاته إحدى ل له~ افه ~ءفر مكثؤ . ٩ 
وكانمنها، ممر عل وعلق اشملوطامحت،، من الثاُت، عل حلالها من واطلع 
تركيا،ق ءمحaلوءلة وحد بأنه سائل فأله عبدالرحمن(، )قاله تعليقاته؛ عند يكتيط 
لا.الشيخ! فقال، به، يأخذ فهل تحليقه، فيها ووجد 

)الح,تإكتاب، عل غملأس ابن حاشية نحهلوطة رأى البصرة، مكتبة زيارته عند  ٠١٠
الوقت،؛ذللثؤ ل حا يأتم ول؛ نقرسا، صفحة ألف ل تقع وهى حميد، لابن الوابلمة( 

لابنأخرى محلموطايتؤ رأى كا المحووالأدب،، كتب، إل متجها كان اهتامه لأن 
يستني.ولر الخاشية عل للحصول وسعه ق مجا بذل ذللن، بحد إنه ثم غملاص. 

منلبنان( صور )من الصوري له ويقال ، الحديث، علمإء أحل. بان تيأتنأس حدثنا . ١ ١ 
لمموصحيح ورقة، ل الخارى صجح كب الهجرى، الخامس القرن علياء 

وينجهاالآ-م، جب 3، والأحرى ثوبه، جب 3، إحداهما يضع وكان ورقة، 3، 
الحاجة؟عند 





ساطة

الذيعثر، الحائي القرن صا■( من اللأ ابن يدعى ؛ ilpعن لما أوردها عجية نمة . ١ ٩ 
صناديق،ثلاثة ل كتبه فجمع الفر وأراد جلدين، ل اللبس،( )مغني ح رث 

أموالا،الصناديق ز أن منهم ظئا فقتلوْ، الهلريق تؤع عليه عدا الطريق ق انتصف 
فاشترىحلبه، مرق ل وباعها وأخذها أحدهم وأتى رموها، كتبا أما رأوا فلمإ 

الحصنصاحب، صيده إل وأهداه نبزر، حصن هاحب، رحال، أحد المغني( )نرح 
أنعرفه الكتاُبح، عل الدم رأى فليا اللبسب،، مغني كتاب، شارح الملأ ابن ويوابن 

الدم.أثر وعليها المخطوطة من بصورة شيخنا ونحتففل قتل، هل. والده 
مصادفةيديه بين ونمت، تركيا، إل رحلاته إحدى وق —  ٥١٣٩٧عام ق . ٢٠

بخهلالأنلّلمي حيان لأب بغداد شيوخ من النتخب، لكتام، نادرة نحهلوطة 
مستغلاالمكتبة حارج المكتبة؛تصويرها حارس عل التحايل أراد وقد مؤلفه، 
لووضعها ما وعاد فنله، عل ندم التصوير، محل إل ووصل ما حرج فلما نومه، 

وتكرارا،مرارا وحاول محل.ها، فلم عنها للبحث، أحرى؛ مرة عاد إنه ثم ، ^١٣١
زارهه،  ١٤٣٤عام كان قالعا نفعا، محي ولم تركيا ق عارفيه من كثيرا -أا وأوصى 

قوهومعلم ثرناوي، عبدالعاطي يدعى ممري علم طالب، عنترة j نزله مل 
قندمت، ما شيخنات فقال المخ3لوطا'ت،، حول ؛ينه،ا نقاش فجرى الإمارامت،، 

وأحضرمعه، التي حقيبته وفتح الرجل فقام حيان، أب محهلوطة عل ندمي حياق 
بقى•رأيتها وفا منها• صورة 

للخاوي.اللامع( )الضوء ^١^ نفعا، وأعفلمها التراحم كتب، أحوي عن سألته 
حيانأي ديوان ؛نهلوطة من نخة عل حمل بأنه روحه~ اف ""فدس حدتني . ٢١

شخفيها مدح التي قصيدته الديوان ق وليت، حيان، ابنه بخط الأندلي 
الخلاف،ق يروى ما أن شيخنا لدى يترجح مما اكانمة، ولا تيمية ابن الإسلام 

نقلها.ض ولا حضرها ض ، يعرفلا إل صحح؛ غير سيبويه كتام، ق ؛ينهما 
الفقال: الفوطي، لأبن والمنوبذ المطبوع الحامعة( كتاب،)الحوادُثح عن الته . ٢٢

مفقود.ولكنه ه، نفبالاسم كتائب، الفوطي ولابن مجولفه، يعرف 



ّآآ-فيملاينمااك:
ألفيةئى الله وأسعين 

محؤيهحا النهم مقاصد 

الحرية(والفوائد النحوية )القاصد اسمه له، كتايا  ١٦٠يعني النحو؛ مقاصد ربن'لأه'.' تال 
ورنة. ٩٠دود حق 

عالكتابن وتول 

ياخل ما فكم فى يهل 
عندناالكرام ن مورجل 

البعل،الفتح أبير بن محمد إنه يقولوزت والحنابلة النووي، إنه يقولوزت الشافعية قال 
للألفية.شارح أول، وهو 

إللا أحيائه من حد إل بة ننمري تيمية ابن الإملأم شح أن شيخنا رجح  ٠٢٤
بعريى»لسى وأنه القملة، 

تمولفيها إل كتب ثلاثة بة نصحة عن سألته ٠ ٢ ٥ 
له.ليس أنه والأظهر خلاف، محيه فقاوت للكائي، العامة( تيه تلحن رما - ١ 

إليه.نمته ثصح لا فقال؛ الأحمر، لخلف النحو( ل رمقدمة - ب 
بالني.صحيحة لثعلجا، الشعر( رقواعد ج- 

ئتخإنه ؛ ه( ٥ ٠ )^،٧ الدهل فارس ين شجاع الناسخ الحدث عن قال ٠ ٢ ٦ 
اتكفل قال; ذس؟ لمَفعك له; قيل وئا مرات، ثلاث عماكر لأبن دمشق تاريخ 

عزل،ساعر وهو مرات، عشر ٩ّآم( ١ رن الحجاج بن حسان ديوان لنسمخي 
وبون•وئحش هرل شعره ول 

مناكب حالات أند ل وهو يفيد، فيإ محاله استغلال عل حريصا .كان  ٢٧
القوبةل يدخل أن ونل الأخر، مرصه ل الأخوة من محموعة ٌع ررته نفد الرض، 

إلايسمعه لا محدث ؤإذا يتحدث، ولا إلينا ينفلر فكان أشده، به بلغ والرض بأيام 
نليسأل؟سؤال عنده من له! وقال الأخوة أحد ادن ق همس ذلك وْع له، اللاصق 



السينمع به الرحمن وجعنا ابنان، نياض من روضة قرْ وجعل لشيخنا، افّ غفر 
وعلمحمد نبينا عل اض وصل رقيما• أولئلتا وحن والصالحى والشهداء والهدشن 

وصعهآله 

اآإن4ي،سعيداثوحمن بن ماحي I خامسا 

رناءث  ٠١اعرمة؛بمكة التنفيذ بمحكمه القاضي 

الكتابةأصعب وما محض، بدمع ماليثة وء؛ن متعبة، بنفس ا،لرء تحديث، ما أصعب، ما 
موجوع•ئلب محرة من 

ااعث؛م؛ن،عبدالرخمن الدكتور عن مألتح اش— —شرفها القرى أم إل رحلت، حيتا 
معرفةل عناء معه العادي القارئ محي لا الذي الطقات،، لكتاب، بتحقيقه اغحبتح فقد 
الخامعة،من ثقاعد بأنه فوجئن، لكن التعاليقايت،، وتال1اثإ التحقيق ذللئح صاحبح ثمئز 

وليزيد، به اللقتا محللبه هاجس زالى ما لكن المشاغل، توالت، ثم عنيزة،  ojJإل؛ور-؛ع 
فبحثنازيارته، عل العزم عقدينا المنامبامحتط، إحدى لحفور للقصتم زياراق إحدى 

٠فهيل الله ثر تيفيها لسست، حلريفة، قصة ل عليه حصلتا ما أّرع وما رقمه، عن 
أنوللئ، محقيقاته، من قرأته ما سوى عته أعرف لا وأنا ذهابي,، قبل الرجل هاتفتح 

مهتمالعربية، اللغة نحصمه رجل عن مثل رجل ذقن ق المرسومة الصورة ما تتخيل 
الحنابلة.٠لبق١اتا وحصونا وبجقيقها، بالخهلوطات 

يتكلمولا جدا، بيهل فالرجل ومكدبح، مصدق بين وأنا مريعا، عل فرد هاتفته 
الرقم.ق أحْلااتح قد أن ظننتح حتى الفصحى! 

اللحذلةاتللئ، ق منه أريد وماذا اسمي، حتى يعرف وهولا كثجرا، هويرحب، مم 
المكالمة.بأده الشخصية تللئ، عن والغمرخى التوجس من كشر زال، لقل• نعم، 

مرةل يصفه فأحد تحديدا، مكانه أعرف لا فأنا ثانية، عليه اتصلت، بيته من قريبا وصلت، ولما 
أوك،اصوته، نم_اات، ل أوحت، كإ أنا، إلا اء المذلك، لديه يوجد لا أنه إل حثل تلوالأحرى، 

قدثلاثة وأمامه قدممرجليهءلالأرض، جاثا فرأيته هاوزاني، تحثالت،أنااادلفت،إلمحال
غثري•مع مشغولا يكون أوأن متعبا، يكون أن أتوقع فلم ممرا، حجلمتح منه، دنوا 

.٤٥٩الدين ى  ١٤٣٦ربيع ١ ٨ الست الثنائية— —الجلة الحزيرة صحيفة الخميس، ب٠الرم^ بن ماجد ( ١ر 



ع؛دثبلاللثداثدتتور سنيقات من النتقاة الموائد 

بإهوعليه أثنيت تم بمكة، عنه بحثت قد أق وأحبمرته بنفي، وعرقه حاوستاأمامه 
ضرالبساطة وهذه التواصع هذا أن بعد فيإ وعلمت الثناء، ذلالث< من غض، لكنه أهله، 

الثناء.من لمزيد طلتا يفعلبضهم! إطلاقاكإ متكلفة 
مليان.أي محبة أحب،- -فيإ تحمعهم كلهم شتى، أحلاطا وصم المجلس، ازدحم ما سرعان 

بتفاصيلهاالقمة يسرد أبومليان! منانع بلا ربانه وكان لديدا، مانعا المجلس كان 
أمامه.كتاب من يقرأها كانه برمتها، القصاتد يذكر ثم أبطالها، وباسإء 
آخر،تؤع من نمر بدأ لكن السامر، انفض ما ومرعان العشاء، نداء ا،لوذن رغ 

العدرة،فقالت فدنويت،، ادن، أن إلأ أشار منهم، أحدا أعرف لا معي وثلاثة أنا بقيت 
فامتنرتهعندك. ما هات أردفآت مم الناس، لوجود معك الحديث ثناول أستهني فلم 

وثنهانظرى ولفت صدر، بسعة فاجابي بحثية، وموصوعات المخطوطات عض بل 
الذيالمخطوط اسم أعرف لا قد أنا ل؛ قال نم أعلم! لا يقول وبساطة" ~؛تواصع أته 

جيدا.و١لؤل٠ان الرجال أعرف لكنى الدقيق" لثخصصه "يقصد تذكر 

عنها،تبحث التي يالمخهلوطات علم لديه فلأن، اممه بالريانحن شخ هناك قال؛ لم 
يميرد، فلم علميه، بالاتصال وبدأ فورا هاتفه فأحرج لا، قلت رقمه؟ عندك يفيدك، وممكن 
قمكالمة إلا وبينك بيتي ما فأنا عئ، فاتصل شيئا أردت ؤإذا به، اتصل قائلات رقمه أعهلاق 

بأمرك.المكلف الخامعي أساذك ربإ يفعله لا الذي وكزمه فنله له فشكرت وقت! أي 
ونلتل، قريب رفاف يا-عوه لارتياطي له فاعتذرت بالتاء، عل يلح أخذ وداعه أردت لما نم 

مرةعل فغضب الثمان، إبراهيم أبوأوس زميلكم فهو خال، تعرف لا شخ يا لعلك له• 
أحد.وبينك بيتي ما أنا أحد، وبينك بيني ما أنا الرفيقة■ بلهجته قائلا صوته ورلمع أحرى، 

بأيالأول اللقاء انتهى وهكذا ومحب، ومعجب مذهول وأنا عنده مجن انصرفن، 
منه.الاقتراب عل أحد محرؤ لن جليلا، كبترا مكائا الهي، ل له حجز وند سليإن، 

مؤلف)السحّب،أحفاد من الحميد محمد الشخ وهو — الثلاثة أحد من بعد فيإ علمت، 
مسرعافذهبت، القنوات، إحدى ل لقاءات معه أجريته قد مليإن أبا أن الوابلة(—ت 

له،مقابلتي قبل أراق بم^طوالأخرى،وسملأأدريالآن:ضكانضأن ورأيتها 



لساطة

قالفاحأة نمصر أفضل، لكن الثانب الخيار أن ل يبدو قبلها؟! رأيته أن ء،؛ل اف أخمد أم 
ظلت،نقد سليإن، أبير ْع لكن وهوما فريدا، أرا القليح ل يمغ الأشخاص بعض رؤية 

مباشرة،بجانبه ني أحلله نياراق إحدى ق الأسهلر هدْ كتابة حتى الأول الكاء حلاوة 
المملكةداحل مكتثات؛ إل سافريت، أق فأحرته ؛بحثلث،؟ صنعت، ماذا بئر، ألنيت وأأ

الفلأنية،النسخة وأحضريث، كدا، ومكتبة كدا مكتبة الفلاق البلد ق وزريت، وحارحها، 
التحنؤ.وعناء الرحلة هل يشاركني لكن وكأنه ومرورا، فرحا وجهه فتهلل 

ولكلعادة- معفلمهم ذهب، ولما ماليإن، الشيح نقيقي الجالس ذللثح ل معي لكن 
فأحديوردالبلاغة، أوجه بعض عن الحديث، أخذنا انصرافهم— بعد معه أبقى أن طلت، 

نقرأهاالشواهد، منها ويستخرج الحج، سورة يقرأ أحدنا أمر ثم القرآن، من الشواهد 
ياأنثر فقلت،: الخدا ق إلاتامن لكم أسمح ما فال: الانصراف،، أردا نم.W قليلا، إلا 
ماوراك بالرياض قرب داملث، أنن، المحببة: بلهجته قائلا أحي إل التمت، نم سليإن، أبا 

مشغولون،هنا ربمه)أصدقاءه( وأن هنالث، أصدقائه ط ٣Jأغابأن أحي له فاعتذر نحي؟ 
•ربع وللثه صديق للثؤ هنا هاليوم من لا ر؛ىنأقل: فقال 

وأحيأنا إل الممت، نا جلولما رجال، بقعة المجلس ول لحلنا الغد، من حثنا نم 
أنباكعادته: موته رافعا وهويضحلن، فقال أنا فقمت، الشاهى! يمسبط أصغركإ قاتلا: 

فقم.عزلماك قو القاصى، 

غر-لا وأحي أنا معه جلست، القوم حرج لما ثم 
ولاعسزة خارج من فته من جح وكان المجلي، امتلأ مرة، ذاُتج قال: يعتذ.ر وكعادته 

غامرتهاي،ان~ أب-محلى محقر -وهوثمن عتيزة محاففل إلا أعرفج فلم فالتفت، أعرفهم، 
بجانثلثح،لكن فهوالذ.ى بالأمس رأيته لكنلث، ذللث،، بعد يأق لن أنه وظننت، الشاهي، يمك، 
عادثم قليلا، استأذن أن مرة حا.رثج المتواضع. المحافنل لولل؛، محنبط أيما وهذْ نلتؤ: 

حثيتؤلأبن الموطأ( رتفرغريب، وهوكتاب، بتحقيقها، قام الي كتبه بأحد وهو،ساثج 
بقلمأسوقها معبرة، قصة وهي الفتيا، توليته ل لآُنأس القابمي الحسن أب قمة فيها ذكر وقد 

الموطأ:ثروح عن كلامه محرض ل قرْ— افه -نور قال ّليإن، أبى 



^^اح؛سنابل؛ل؛د

مشهورإمام مؤلفه ااالحلس صاحب ه(  ٤٣٠)ت القاسي حلف ين محمد ين عل اشرح 
زاهداءا1ا الميرة، نافد البصر، فاقد القاسي وكان الفتوى، ق إٌام فقيه محدث ثثرواف علامة 
الفتوى،من ه نفعل وحوئا وورعا رهدا الناس، عل بابه وأغلق فابى، للإفتاء دعي ورعا، 

عليهوجب ئد لأنه بابه؛ عليه اكروا شبلوزت بن أيوالقاسم فقال مرتبتها، عن ه لفواحتقارا 
دأنندعلهم حرج ذلك فنارأى بالفروان، بقي ص وهوأعلم القيا، رض 

ائعلست، ما أ؛يلئ، لعمر 
كريمالدنيا ور ي إل 

انمرلم،إذا البلاد ولكن 

الهبيمرض ئبجا دصوخ 
أنا.دعينؤ ما حضراء الأرض لولب واف ثلائا، الهنيم٠ ءانا ويال؛ الاس، وأبكى بكى نم 

يريدوكأنه بالقراءة، يأمرن( ثم الكتاب، ومحضر يقوم مرتغ،، ا،لونف، هدا تكرر وند 
ماثرة.جر يهلريقة والحضور —خصوصا— القارئ وعظ 

ييميته!التميز أحد يقال كإ كان بل منصب، أو جاه أو مال سليإن أبا يميز يكن لر 
اعفهاثم أعتمد(، اف وعل ت)أنول تعليقاته ل قال ؤإدا مثابر، جاد، موصوعي، علامة 
دليلايفهعها، التي تلك الاستفهام علامة مبهجة هي وكم به، يقول فيا وبحثه بتأمله 

قارئه.أمام يضعها نحعله نتيجة إل يتوصل لر أنه عل 
بهيفخر بإ يفخر يكن ل بل اسمه، سبق بحرف أبوسليإن يوما يترغ أو تكسب يإ 

أومنصبه.أوبلدته بقبيلته فخر ما يوما أرْ فلم الناس، 
الشابهدا أترى يضحاك؛ وهو قال ثم أبدا، متعصثا لمت أنا ماء، ذات ل نال 

عمي.أبناء مجن عل أعز هدا يلازمه" ممن وهو الصويان، عل الشيخ إل "وأثار 
توقيراللمثاخ توقيره ل يبالر أو لها، ؤيتعصب آرائه ل يبالح اف~ ~يرحمه يكن لر 

الحاليطبيعة وهي السير، وكتب التوارخ من كثثرا قرأ أنه ْع المقيتة، البالغة إل به ؛نرج 
الشخسيرة ل كتابا ألم، العلم حللأب أحد عن قصه مرة ذكر البالعات. من نحلو لا 



لحناطة

العارفيصغ كش وو1مل أيومليإل" يقول إياه، وأهداه إليه أحضره ، ؛^١٥٠باز ابن 
لأخذالضخم الكتاب خذت فا أمرى، من عجلة عل كشت، ت يقول وا.لوإفين~ بالكتب 

وعبادته،الشخ زهد عن مبحثا فوجدت الفهرس فتمفحت مبدئية، مريعة صورة 
لالشيح يدال أحدا أعرف فلا الشيح، به ، يتمنما أهم من هذا لأن عنوانه؛ فتدق 
أقصدبل لا، قال؛ عثيمن؟ ابن محمد الشخ ثقصد قائلات الحضور أحد فقاحلعه دلك، 

نافلةعن منكره قصة يكر المؤلف فوجدت قال؛ يم ا منه يفرت محمد الشخ ولا باز ابن 
الكتابفرميت وكذا؛ كذا منذ عليها محافظا كان وأنه — ومإها العبادات— نوافل من 

منالنافلة هذه أن أنمره باز ابن أن أخثرل محمدا الشخ فإن يكذب، أنه وعلمت جانبا 
وكذا.كذا إلا منها يفعل لا وأنه عليه، الوافل أسق 

وقليلعلمه، من أكثر عقله وبعضهم عقله، أكثرمن علمه العل،اء بعمى مرة؛ ل قال 
معا.الأمران فيه محتمع ننن متهم 

حففله.يقعّسله أبدا! منه بجرج لا رأسه— إل —وأشار الرأس هاوا يدخل ما مرة! لما وقال 
وحجبهابكنزها يقوم أو الخهلوطات من جع أكثر محقق أن محليان أبا ثيم ذكن لر 
منحلبها محطوطة من فكم وجهده، علمه ل يبن. كان بل كشثرون، يقحل كإ المنتفعين عن 

ياَيرا.ؤيقوم محققها لمن نفس بطيب محائا وأءهلاها الدنيا، أنمى 
٠تتهويه لا فنون أو محييها، لا علوم أو يتقنها، لا أشياء ق ه نققحم يإ 

الالذي الرج؛ع المتواضع، الفاهم العال؛ استقلال وآرائه، نفلرته ق منتقلا كان 
اننلرجلثا، ذلك يثلهر محقيقاته ق المفيدة تعليقاته ول رأيه، عن الرجؤع ل غضاضة محي 

الحمح.عل الله رحمة الهلول توبة ول تيمية، آل ب تل رأيه استقلال ل مثلا 
الدرجةس حرمانك إل ذلك ولوأدى نفلرك، ل مستقلا كن انتبه، مره؛ ل قال 

يعتقد٥لا كلاما يقول طالت، فائدة ما لخرك؟ فيه ترضخ الذي العلم فامة ما العلمنة، 
الوابلة()الحب محقيى ل نمته عرف ومن أ كلهاا الدرجة من أهم أنتا به؟ يقنع ولا 

قوله.صد.ق أدرك 





ه^^ث؛|لحناب1ة

اثةاضيُأ؛عبداكنيز بن تميم سادنا< 
والخضر.الصيمؤن لقاء من العيير نفح 
مئةوأربع وثلاثتن خمسة لمام صفر، شهر من والمنرين التامع الخميس يوم صر عل 

•الخلم محالى أمح من لقاء ل بالخلوس نرك النبوة، الهجرة من الألف، ؛عد 
مستوىعل والخطوطات، الكتب دهافنة من وحمِين العالإء، أجلأء من ءلم؛ن جع 

عبدالرحنالدكتور الشح الخليلازت الشيخان امإ أجع• الالم ئل أو المرن، العالم 
العثيمان.الشح محلى ل وذللث، الخضر. عبدالكريم الدكتور الشح وفضيلة العشم\ن, 
•الأناصل من وأربعة اكل، عمر والدكتور القاصى، أحمد الدكتور الشيخن وبحضور 

المغرب،.أذان بعد ما إل العمر أول من اللقاء امتد 

وأحن.سنة(، مئتي )من وطعاما الكتب حول معرفية ومطارحايتذ وثري، حافل، لقاء 
تللث،من تيع أن أو اخن. أن اك عفإذا المجال، ذلك، ق )العملأفن( هدين ين ورد 

والخطرطاُتذ،والدور المكتبايتج وأحبار المادرة، والوامم، البهيجة، العامية المحاورايتؤ 
الدكتورؤيتبعها إلا طبعة، حر من العشمن الدكتور ينتهي أن فإ والطبعايتح، النسخ ونوادر 
ذلكوتحلل بمثلها، صاحبه ؤيتثعها إلا محطوؤل، قمة هدا يذكر أن وما بطرها، الخم،ر 

صفحاما.بعمى لكم صزريتط وقل. لرثطبع، التي الخطوطاُتج نوادر بعمى عل الوفوفج 
الكلاممن الكشر تحللها اكادرة، العثيمن مكتبة ق معهإ حولة أحدنا ة، الحلموبعد 

لبعضها.)لاثع( ونمد طثحاما، وتقييم الكتب،، عن 
اللعاءلذة عن قيل معهاما ندكرمت، غامرة، علمية ولذة مبهجة، معرفية نزهة كانت، قد 

مال.ولا عرس لذ-ة ما يعل-لوا لر التي بكتهم، 
لبعضوأرسلتها عجل، عل بعده كتبتها اللقاء، هاوا من ونفان، نثرت قل كنت 

والغرب،،المشرق ل وانتثر الركبان، لببلتها من  ١٢٠فهلاررت١ بإتمامها، ووعل.نمم الخواصى، 
التمرامتزج وربإ للجميع، النفع رجاء اللقاء، ذللث، من دونتا< ما بعمى أتمم أن فرأين، 
غم.لا حصل عإ حكاية فهو يالعامي، المرن 

WWW [)tNANA.COMدين، من له يا ،رُع: القاصي، >؛^ I،J_|بن تمم ( ١ ) 



^؛لخظبدةسرِمعدو

والخضثر(؛)الفائت(؛J_ السابق الكاء كان الخيسة؛ ق دار فمإ 

قسنة، خمس نبل )الفائت( هذا أن وؤئ عبدالكريم■ الشخ تعبثر حب 
القرى.أم لخامعة عبدالكريم الشخ من زيارة 

امحسّ^•أوالأكح^ارمض الطيعات، من الأسممتار هضيت؛ 

طعنم محلبعت، كتاب طح نإذا منها، الاستكثار عدم الشخ رأى لكن 
قديمةطيعة السابقة كانت إدا إلا عليها، تعليقاته ؤينقل السيئة، يسبي منها، أحس 
يقول؛ا،لكاناا، تضيق لأما تماما؛ فيخرجها ما الملعوب وأما حا، ملعوب ُاغثر جدا، 
ريال^.آلاف بعشرة العرب لسان ®U؛A^؛ النفيسة. العلبعات اقتناء ل نن ْع لت 

ميزة.لها نسخة كل الاستكثار، فع الخضثر الشبح وأما 
٦٠نبل روما ق )طبعت للاجرومية نسخة حر ذكر لخضثر؛ ا ~ عامسنة!( ٠ 

ريازإاألف بتسمن الأحرومية ريال! ألم، ؛تسعتي يمن، ! ٣١٤٤٠
ألففيه)خمسثن طلب جدا، نفينا كنهلوطا كتابا واحد عئ عرصن لعشمتن• ا ~

غثري.عل بعه وقال؛ آلاف، بخمسة عتيمن ابن وصوره فرفضه، ريال(، 

فأراقالأعفلمي، مصعلمفى محمد الدكتور الشخ زرت ه،  ١٣٩٩سنة لخضثر؛ ا ~
والخافنلالناس، سيد لابن تعليقات عليها تركيا، من البخاري صحتح من لفعلة 

العلم.أهل من ومجموعة والهيثمي، 
كاملة؟تصإرها ب لماذا عبدالكريم: الشيح له نال 
صفحة٣ ٠ ٠ وهي ريال، ألف هده؛ مثل الواحدة اللقهلة عل طلبوا الأعغلمي؛ قال 
ألف؛؛.مئة ثلاث ءيعني؛ 
١٠وبعتها؛-نسخة، ألف وصورت ما، أنبن، لوأنلثؤ الشيح' نال  ٠ بمليون.لك لأوت< ، ٠

وباعهاوصورها بألف، واحد عل وبعتها يما، أسثإ لو طيب.. الأعغلمى؛ فقال 
به.قعدت ريالا؛ بخمبن 

أفضلورق عل النسخة هده يعفوب نف1ام ل أرسل أمبؤع، قبل الخضير؛ الشخ قال 
سالأصل•



ئسيع؛لض؛ح؛|لغابلار

أيما.نخة ل أرسل وقد الدكتور قال 

سخةنوهناك أعني، التي وهم، النويري، نخة نختال! راهناك الخضرت قال 
منأحسن وحطه البعل، عبدايحيد نسخة هي البخاري سخ أنفى —العت؛مانت 

كانؤيقولوزت ثيء، •همنها سد ولر مرامحت،، أرع وقابلها نسخها، ملل! فيإ ا،لْلثعة 
الألفية،صاحب، مااالث٠ ابن عل فقرأه التيbJ، افه أل يركعتين ويمل يتوصأ 
صاريت،قرى؛علبلن،ْ. من قرية يون؛ن لأن الثويي،؛ نسخة ^؛، ٠٠ثكله، ليضبط 
النسخة.هده واثرى داره الغاربة؛؛ع وأحد باليونينية. تعرف، 
وقابل\ذنوآإ فوجد ها، محو فلم القا؛للأني عتها بحن، الأصل النسخة الخضرت 

الثاقالجلل. وجدلت، يقول؛ مده وبعد صبْلها. حتى مرة!! ( ١ )٨ الفؤع عل تخته 
أنالنرح ي أراد إذا ولدا، نقطة. ولا نحتلف، فلم الأصل، عل الفرع فقابل الأصل، من 

.١١كاصله \ذذوأ ق لاكدا قال! الروايامت، ، اختلافيثن 

جاءتهالحديث،، عناء من الدرعي ناصر بن محمد يمي مغربير هناك العتيمانت 
الغرب،،قرى من قرية "درقة ذهبا• مثقال بمئتى واشتراها اليونيثى نسخة من نسخة 

قريةوهى ادمزاوية،اب مكتبة الغربج، شإل أفلتها— —هكذا تامكرويت، مدينة قرى من 
الأن.وحتى ؛،، b>lis_^a?J،l؛مليثة 

الخطوطايتح.مئاُتج منها وصوريت، لها، ذهبت، وقد ااعث؛م؛ن1 قال 

الجامعان؛،؛كتيات، مه 

الهتمينوجود أن ، وكيفالخامحايت،، مكتبايته حول كلأ«نا عبدالكريم الشيخ ذكر ثم 
اقتناءق الحامعامت، بين كبير فرق، يوجد ولن١ا ؤيتعشها، يثريها العثيمين الدكتور أمثال 

والخلوطامحتح.الكتب، 

مثره؟محمود الإسلامية؛ الخامعة 

الأنصاري(.حماد الشيخ أيما؛ الحثيم،ن الشيخ )فذكر 
ابنالقرى؛ أم جامعة 



الميلان.عبداف الإمام! جامعة 
عابرةقطة له 

علحيان أي ثرح أبوسليإزت يا عليك يعرض لويى للعتيمان! الخضثر لدكتور ا~ 
ًلحأمريكا.الألفية، 

أحييه؟أقوم • عندي.. هذاه مقامحلتا! ءثي»ين ابن 
والخويث....والتوحيد والفقه والمطق قة القلكب أعرف العثيم^ن! 

بالعغلم()بالعفلم بالعظم. هدا النحو، كتب كف 
صورة؟أو أصل متعجتا! الخضر 

ه( ١٩٤١)حل! شيكاغو، طعة أصل، العيم؛ن؛ 
أبيعه.ولا ثيابير أبع الشبن! بالفا، تبيعه الحضور؛ أحد 

أييرتلاميد من الأندلسي هاق لأبن صخإن، محليان للألفية، شرح عندي العثيم؛ن• 
)العثيمن(.محليان وهوعندي الضحو، كتب j ئدر ز شواهدْ أغلب حدا، عجيب حيان، 

محليات.١ ٠ ق المغني أبياتا شرح تونس ءل،اء من ابثال•• العثيمين• لدكتور ا~ 
القرطيضر من أنفن فيه ما أنه وذكر القرطي، لضر الخضر الشيخ عرض ئ~ 

أحطاء.فيها فوحد بالأول وقابلها نسخة،  ١٣عل محققة الثانية، 
قيقول ما وممرا المفهم، صاحب العباس لأي تلميد المفسر القرطي الخضر! 

تيميةابن رأى ينقل الماحتم، طلاب أحد فجاء العباس، أبا شيخنا محمم، تقبره! 
المّطك،إشر ٌن 

تيمية.ابن به يقصد أ؛والعباس®. ارقال القرطبي! قول أن يقلن 
عمرهكان القرطبي؟ مات يوم الإسلام شيح عمر كم له؛ الخضر الدكتور يقول 

سنوات.عشر 

٠)العدد محدودة التشرقن طبعات الُثيم\نت  هملهم تقريتا، نسخة ٣( ٠ ٠ ٢" ٠ 
سعريزيد تما العدد. محدودة كبهم ولدا بيم، يعنون فلا غثرهم أما فقط، حولهم ومن 

حدا.الأصلية النسخة 



اساطة

لض^ة

تعرفه؟هل أيدا، يطع إ نحطوط، ههنا عندي كتاب هدا للخضثرت عبئن ابن ت ل~ 
الكي(.شيوخ )معجم واسمه؛ الخضر، للشيخ ناوله ثم 

.وأتذكرْ إياء أرف الخضرت الشح 
للابناللثؤع الهلبؤع، غثر وهو بكي، الللتقي تتل.كره، لن متحديات العثيمن 

يطع.لر وهو الكي، الدين تقي للأب؛ وهدا )التاج(، 
)ميزالأحناف وجع الحنابلة، ■همع المخهلوط هدا من العيسن الدكتور أحرج وقد 

المخعلوط(.ا هن. من والحنفية الحنابلة الأعلام 
الحنفية؛طقايته ل كتاب عل يشتغل العثيم،ن. الل.كتور 

طب.حطه الحضر؛ 

هدا؟من خط جيل، حهله للخضر؛ العثيم؛ن 

افه.فضل ابن أليس الخضر؛ 
ذهب.محديث،، خيل لا، الد»ان؛ 

اشل؛عمر الدكتور له يقول حوله، عا غاب، الخلومحلة، ل يقرأ الحضر لا.كترر ا- 
عبدالهادي؟ابن حْل هو هل 

يقرأ.ما عبدالهادى ابن حهل لا، الحضر؛ 

شيح؟يا تعرفه هل الدمياؤلي، الحامي أيبلثح بن أحمد الدين حام حهل العثيمان؛ 
مشهوده،عن بشهودْ يغي_، ؛ن3لوطا، الحضر الدكتور فتح إذا هؤلاء، حال أعجب، ما 

المعروفة؛الأ؛يايت، ل الشاعر بقول ذكرف يرد، فلا والحاضرون الدكتور نحاطه 
حديثهم....نمل ما جلساء لنا 

لشيخه->نجه\ المشيحة، حرج الذي هو والدمياطي الدمياتلي، حْل هدا الءثبم؛ن؛ 
مارة.اسمها؛ التاج(، )أخنه التقي بنت وقرأته فته، وأجازْ عليه، وقرأء الدين، م، 

تكملةل راانتخ.با من الأول آحر، محعلوطا القبل \ألدىوو ^^٠^ ١١ناول م ن— 





(١٤■ )^٣٣بترى، سملبماب 

ليإنةالللمكتة ذهب حيث الغرابة؛ ق غاية نمة العثم\ن الدكتور لنا حكى 

الباحثيطالع بأن يسمحون لا كانوا شهرين، معهم جلس (، —  ٠١ ٤٠٣)عام بتركيا 
الكتبة،امن وْع معهم، يسالانا بدأ ثم يتبدلها. ثم واحد، آن ق كتب ثلاثة عل إلا 

دفعةكتانا وعشرين وحمة بعشرين له ياق الأمن فبدأ 7بمم، طيبة علاقة له وصارت، 
لتمحمحه.دقاش عشر أو خمى إلا العثمن من يأحذ لا والكتاب، واحدة، 

للمكنبةيرجعون ثم ؤيتغدون، محاورة، لقهوة ظهرا ١ ٢ الساعة نحرجوا أن ءادت٠م كانت، 
بكتاب،له وأتوا ب؛-ا، له وأتوا كتبا، العشمن الدكتور طلسمح صباح، ذات، ل الواحدة. الساعة 
ار؛هلقالتا؛ العثمن؛ بغداد(، شيوخ )معجم عليه! هكتوب، به فإذا يْللبه(، )لر بالغلهل 
نحهليهعا الذي الأندلسي، حيان أبيأ بخط به ؤإذا الله، جابه هدا ندور، حنا اش هدا حمارك، 
أمرهم،أعجبا ما أولاده، من ولد دفتر كأنه أحرى، ومرة العشمن، تعبر ب، حّالعن. 
جدا.صعب، سهم التصوير لأن العمل؛ ما لكن الفرحة، من أسجد والله يقول؛ 

بعدرجعوا لما المهم؛ ييرّ• فيها النور مكتومة، والغرفة الصباح(، )آخر الكهرباء طفأ 
وأرجعلأماكنها، الأمن أرجعها قد بال،كتبا ؤإذا عمل، قد الور فإذا الواحدة، الساعة 

أيمن ولا رقمه، ولا عنوانه، ولا اسمه ، يحرفلا ، JaijJL؛جاء الذي الكتاب، ذللئ، 
ثانية.يْللبه أن يتطع إ به، أتوا مكتبة 

به.يأت، فلم عنه، يبحثا من يوصي وهو عاما، أربعون هذا عل مفى حرة. 
بالمخْلوطاتا،مهتم ممري(، )هو الإمارات، من واحل به اتصل عاما! أربحن بعد 
ثملأي• بعد • • • فجاء الخصور، العثيمن منه فهللثؤ يسأل،، مرارا به ويتصل علم طالب 
وصعالأن. من شهر قبل عنيزة. المدينة— الإمارات،—مكة— المجلس، هازا ق عليه دخل 

ابنسأل، أنه منها الباحثج، ذلائ،١ من ه سواليفوجرته منالئ،، استقيته إل وقال، شنهلته، 
ئفتح؟ما أغريه ما عثيمن؛ 

شيوخ)محجم اسمه؛ حيان، أي بخهل كتاب عل بقلي التي الهرة العثيمن! فهال، 
الأندلسي؟حيان أبو المصري! الأخ فنال الأسهلرر هذه كتابة من شهر قبل الكلام هذا بغداد( 



سابلةسرلعؤء

نفسها،الخطوط ذلك بصورة له وأتى وشحها، لشنك، المصري الأخ فقام نعم. الشمن: 
محلث>أن ئل حدا، غريس، وهدا 

اشترىأنه الأسرار(للزدوى، مع)كشف لها( نمه)نغلمرة الخضر الشخ حكى ~ثم 
واضحلشخص الأخمر بالقلم تعليقايت، عاليه تركية، طبعة منه، وارابع الثالث، الخزء 

فلموالثاف الأول الخزء أما أ، شايب(؛ أته الشيح عرف كيف أدري ثاب،)لا أنه 
بالكن—Vالشيح شغمؤ يالثانوي طاو_، وأنا بريدة، من اشتريتها يقولت معها. يكن 
منوالثال الأول يترمؤ لكنه الكتاب، من أحرى سخ عندي يقولت الضنر. مند 
الطيعة.هذه 

وعليهاتعليقايتحنمها، النسخة تللث، من الناقص، الجلد إليه وصل سنة، ٤ ٠ ويعد 
هأ)هالشاييا(نف

كائركتيي.لثه وقم، ت عليه كاتب، لأنه ءاJه؛ حربه لكنه قالت 
باز!ابن الشح عن الخضر الشح ذكرها واية ر~ 

آلاف،بخمسة يأاع الثيهقي له• نالوا عنه، عجزوا باز ابن الشيخ الخضر؛ الشيخ قال 
وحرام،إمرافح هذا يقول أن منه السائل يريد وخمس،ن، يمنة الأصل طبق والصورة 

ءالإا(ا.ولوكان أصلا يثقى والأصل إسرانج، فيه ما العلم ®أيدا، باز! ابن فقال 
ألما؟لأمسان يصل هل ائلميتج؟ ما أغل ما الخضر؛ الشيخ سأل الحضور حد أ— 

بالنفي.فاحاب 

المستشرقتحقيق (، ٣١٨٢٢)بباريس الأول اظبعة الحريري، ^١^ الخضر؛ 
الْلبوعايته.أندر من وهو م(  ١٨٤٧)الثانية والطبحة )دسامحي(، 

الهندية.الهلبعة معاق، للاب( )الأنكتاب عن كلام رى ح~ 
الثامن.أو الساح القرن من صاحبه الإلمام( )اسمه؛ الهند طبعة الأسكندرية( تاريخ )— 
الأسكدرية؟مكنة عن عابر لام ك- 
أروعها-ما ومؤانستهم، امرمم ومالعلياء، تواضع فيها يظهر ة لح- 





فرمرجوعه. من الثاكة الرة ل وهدا الخطوط، له وأتى خذه، انميمثزت قال 
فوجده.الملكية، للمكتة الشبح دللثح 

لكنىمنه، الأول الورقة مقطتخ قال اسم، عليه يوجد لا أنه المر الر؟ ما 
هو.أنه عرننج قرأته لما 

التجربة،بحكم ويقولت دره. فه مولنه. عرفتح الكتاب، قرامتح إدا أنا العJم^نت يقول 
الصلة.صلة هو الكتاب ا ط. أن وعرفت الزبثر، بن جعفر لأب الكتاب هدا أن عرفت 

ح^راءاأ.وله علل، له س راكل الدهبيةت كلمته الخفبمير عيدالكريم الشبح قال هدا، عند 

هن.اأن يعنى فهذا الصلةأأ، صاحب، اروأغفله الكتاب؛ ل يقول لأنه العنمانت قال 
الصلة.صالة الكتاب؛ 

والتحقيقاتبحؤث، إ اسيمين لدكتور ا جارب، ته 

كتبتهانعم، فقال؛ دوما؟ هل اكمن، الدكتور المح نحارب ذكر رى ج~ 
أجزاء.الثلاثة قرابة أني-ا الفضلاء أحد ويكر وستطع• بمدكرات، 

ولاللغت ل ستة، عشرين مدة والتحقيق الممحثؤ مناهج يرمن ااعثيم\نت ال ق~ 

به.أرصن فلم كثثرا، كلاما ل الطلاب وُم الشريعة، 
لعثيمينا اىرأكتور مكتتية -£ ولة جه 

الكتبة.ل دار مما العثيم؛ن. يمكتية اكيح\ن جولة مجن فوائد 

علدلك يكر الكتب(، من )بيومتح دار ولمست، كتب دور عندي الخضر؛ الشبح 
تغلمحالكثرة وقال؛ لا؟ أم عنده هو هل الكتب، بعمى ق ثريد لأنه الاعتذار؛ سيل 

المجاعة.

جاءتنيبولاق،، الأول الهلعة للحموى، الأدب( )حزانة الخزانة الخضر؛ المخ 
عثروبعد رالزين( ١لأوروبي' التجليد ير نسخة منه ملفق الثالث،، اقصة أوروبا نحليد 

غراب،قال؛ الأوروبية، المخة هده من الثالث، هو منها الثالث، نخة، نحينى محتواينج 
الكتب،.توالف من بالدهن، نحطر لا 



^^جث؛لصابلةاي

فقط.عليه، أش ما ماذكر عجل، عل امتعراصه جرى ا مم٠ 
الهندية.من مأخودة ولينانية هنل.وة، طيعة قزوين(. أحبار ق التدؤين )~ 

رالواكتملت،الخضيرت تكتمل. ع أحزاء عشرة منها اكل.مى طع الإسلام(، تايخ )~ 
لعبمرها٠.نظر نز 

عنديالخضر! الطبعة؟ هذه عندك هل العثيم؛ن! عهلية، لابن الوجترآ المحرر ر~ 
أجزاء.ميعة جاّيدا، صما صفوها القطريون، طبعه وق قبالها، والل بحل.ها، واش 

البغدادي.لماعل■ رالفموص( جدا! مفيد كتاب، لعثمن! ا— 

لمرصاته.الخمح افه وفق الناني، النهيق الكاء هدا من عابرة، نبذة هده 

،١ اأطوعُ عبداترحمن إبراهيم اتدكتمر سابنا) 
)الساعد(الأستاذ الصيمهن سليمان بن عيدالرحمن الدكتور 

العسمأن،عثدالرخمن الدكتور عن للحديثه ترشيحي المهرجان عل القاJ٠ان أشكر 
بيننا،والتخصحى والمكان الزمان تقاولّتح يحكم عنه، والحل.يثا الأجدر أنا أكن وإ 

■كنأزال،~ وما ومرأ'تا~ سعنح أن يعل عنه، يث، والحل. المشاركة عل وافقمت، لكنني 
وصعت،تفاصيلها. عل يالتعرف، تغرى التي ومواققه وعلمه الاستثنائية، شخصيته 

بشخصيةارتباط لهإ محنيين إل -٦١ لأشر قوسين؛ بين )رالمساعدا، كلمة لعنوان ال 
عليهاالتعارف، العلمية الرتبة هي اعدا؛ ررمكلمة! معاق فاحد عبدالرحمن، الدكتور 

الدكتوراهدرجة عل حموله يعد الخامعي الأستاذ يتعين حين الخامعية، لأوساط ال 
منهاالرقية ق الخامحي الأستاذ ياحذ ثم اعداء، مررأستادا مى نوظيفية درجة عل 
عبدالرحمنالل.كتور أن الفارقامحت، فمن )بروفيسور(. أستاذ إل نم مشارك، أستاذ إل 

ثقاعدْ،حتى العلمية الدرجة هذه ق ظل ٥،  ١٤٠٢عام الدكتوراه عل حصوله مند 
استمرولكنه الخامحية" الرتب، تج يحمساعدا~ ثقاعده حتى وظل اعلوا، مفتحقآ 

أمجامعة طلاب، من وفثاُت، لأعداد للمساعدة- العام المعنى يحب اعدا- م
وهووالعربية، السعودية الخامعاتا وطلاب أساتذة من وأكثر أكثر ولأعداد القرى، 

.٤١٦العدد م، ١  ٤٣٥محرم ٦ البت الخزيرة، صحيفة الطؤع، همدايرحمن إبرامم )١( 



ننسهحرم قد لكن إن رأبي~ ل نهو~ اعد• مكلمة إليه سر كانت الذي الثاف العش 
طلابهمن وافرا عددا بمرم لآ فإنه ستحقهأ، التي العلية الدرجات عل الخصول من 

حتىالعلية، وحبمراته تحاربه عصارة وأعطاهم ووجههم صاندهم فقد منها، وتلأميد0 
محترمالذي الحاف، لكلأب فلكن مها، ض حرم ام العاية العلمة الدرجات نالوا 

معداخل ملام ل عاش مرورا- م-تهجا لأولاده ليمنحها وحمالها، الدنيا لهمح من ه نف
الحامعيالأمتاذ به يثعر ند وهوما الساعد، بالأستاذ نمه من ينزعج أو يانف i؛ ه، نف

اإعثمينلأن إلها؛ تلاميذه بقه يلا حتى الرقية، عل للحصول الخعلى محث الالي 
فكانالرقيات.. إياه تمنحه مما أير الرقية، التزامات خارج ويكتبه يقدمه ما أن يرى 
ب-،بينل~ ولر والتوجيه، الصيحة وباذلا قصده، من لكل اعدا مأستادا يزال ولا 

أشكرلدا الناس؛ بين والانتثار الشهرة الإعلام— عن وبعده حياته، وأسلوب قناعاته 
التكريم.وهدا الشخصية، حده اهتإمه للمهرجان 

اسميةحياته محطات 

والحديث،،القديم العربير بالشعر خاصة عناية له كانت ت اللغة إل الأدب من . ١ 
الحم،ربن وتوبة الدمينة، ابن مثل- المشاهار، غر بالشعراء خاصة عناية له وكانت، 

الاختيارق الخاصة ورويته شخصيته وله البصر، وأبوعل الأخيلة، ليل زوج 
الكتب،يبحص إعجابه بمي ولا لأحد، أومداراة أومجاراة تقليد دون من والقراءة 

ثيءذهنه عن يشد يكاد لا وّروحها، تمام أب حماسة كتاب مثل الرانية، الأدبية 
ثرح،١ ٠ ٠ للحإسة وصقل الكتاب، ق مكاخا ويعرف الخإسة، قصائد من 

الحموي،لياقوت البلدان معجم كتاب أن يرى كإ ذهنه، محن يعدها أن ؤيمكن 
ولغة،وأدب تاريخ موّوعئ الأغاف كتاب أن ويرى آخر، كتاب أى يساوى لا 

قالك،ا تشنعه. أو المؤلف، بسنية لنا علاقة لا وكتابه، الكاتبج بين الفصل ؤيرى 
نزارقصائد حففل الخدين، الأدب ول بدعته٠١، وعليه صدقه ،ال الدارقهلنىت 

بشعرخاصا إعجابا _s معج— وهو الخورى، ورشيد الحواهرى، ونمائد نبال، 

ولبالرياض، العربية اللغة بكلية العلمي العهد ل محرجه يعد التحق الهجريذن. 



العلمي،العهد ل تلقاه لما موانئه رآها بل عطشه، ؤيروي نيمته، يشع ما فيها يجد 
للاعتإدحان قد الوقت أن فعلم بال، ذا شيئا له تضيف لن أما الأيام" ~مع ورأى 

التجاردةالمكتبات الرياض ل فوحد والبحث، والمهلالُة القراءة ق النفس عل 

منهافاستقال المؤلفات، من الحديد متابعا علميها، يتردد فاحد العامة، والمكتبات 

بابفتح وحين حدة، مدينة ل معلنا عى التخرج بعد الكلية• من استقائه مما أكثر 
لحنةإل تقدم )معيدين(، لاصتقطاب المكرمة بمكة القرى أم جامعة ل القبول 
منجموهو معلم وظيفة ل الآل فهو بجره، ما لديه فليس ثقة، بكل اكابلة 
التعيضراغبا فتقدم حظه، محر ان أراد العالمي، البحث ل لرغته ولكن معها، 

اللجنةعضو عليه طرح اكابلة ول الخاهل، الشعر نحصص ل معيد، ظيفة ول 
بكلعنه فاجاب عنه، الإجابة من الا؛قان االتقلم\ن كل يتمكن المحولر ق موالا 

الثالعن درجة ٣ ٠ بفارق هوالأول، وكان اكابلة نتيجة فخرجت، ووصوح، ثقة 
امتقبلتالو يقوون وكأنه لديه، ا،لفصل التخصص هو يكن ولر المحو، صص ختق 

عفواللجنة؛عليه طرحه الذي المحو سؤال، عن اجبتح ما استدبرت ما أمرى من 
المنةيدرس أن فقرر اللغة، ؤ، وليس الخاهل، الأدب، ل كانتؤ الأول رغبته لأن 

بؤإن الأدبية، الدراسات إل التحويل فرصة له تتاح قد ئم اللغة، ل التمهيدية 
ربا-اا،يريد ك،ا لا تريد كإ الفينة به سارت التدريس. إل عاد ذللئذ له يتهيأ 
رسالةثم ها ١  ٣٩٧عام الماجتر رسالة وأنجز القرى، أم جامعت ل معيدا فعس 

إلوعودته ماعده حتى اللغة ل مساطا أستادا وظل ه،  ١٤٠٢عام الدكتوراه 
-.٠١٤٣١ظ، رأسه مثل 

بالمحو،الأستغال ل تغرقا وممغرما ساليإن أبو يكن لر العليقات; إل اللغة س ٢. 
للتفردالمحب، وهو جديدا، فيهإ الباحث، يفيق، لا بالفقه الاشتغال ْع يراه فهو 

العكآرىترخمة عن بحث، وحنن الماجتثر، رسالة ل عمله أثناء فقي والتميز، 
تراجمبكتب، العناية س القليل إلا يجد لر كإ عنه، القليل إلا يجد ل؛ حبل® ّوهو 

لديهفتولد والعقيدة، بالفقه عنوا كإ الخنايلة، فقهاء به يعن لر الذتم، عموما، الحنابلة 



^^|لسابفنرد؛ثدد.

وهي:الحنابلة ْليقات د كتب ستة قحفق الحنايلة، طبقات كتب بتحقيق الاهتإم 

أحمد.الإمام أصحاب ذكر ل المنضد الدر . ١ 
أحمد.الإمام أصحاب ذكر ق الأرثد القصد ٢. 
لابنأحمد الإمام أصحاب ماحري طبقات ل المضي الخوهر  ٠٣

عبدالهادي.الخن ن يوصف المحدث العلامة الإمام محدالهادي 

النجدي.حميد لأن رجب ابن طقات تتمة ل العجب غاية ٤. 

للاحتفالاس الهيئة ط محليات، >،، \و لأبن الحائلة طقات ٥. 
السعودية.العربية المنكة تاصيس عل عام مئة بمرور 

الجدي.حميد لأن الحابلة، صرائح عل الوابلة حب ال٦. 
حياتهل والهمة الثالثة الحطة وهذه ونحقيئا. حمعا الخلوطات; إل الطبقات من ٣. 

اليالبداية وكانت مكر، وعشق وهواية شغف المخطوطات ْع له كان العلمية، 
الأساتازة—أحد منهم طلب، البكالوريوس مرحلة ق أنه الشغف، هن.ا عن تكثفا 

بالد.يوانومقارنته المخْلوط، الخعدي المايغة ديوان عن البحثا الثحث،— قرر مق 
الورحةيضحه فالمجمؤع الل.يوان عل زائد واحد بيت، عل يعثر ومن المجمؤع، 

عليهواطاي؛ هناك، إل فانر تركيا، ل فوجده الخطوط الديوان عن فبحث، كاملة، 
كتاناأو أومحلوطا علمنإ أحد لدى بأن سمع فإذا المجمؤع. عل زيادة فيه بجد فلم 

نموراءها، متعددة برحلأت ونام لديه، ما عل واطلح والمماه إليه سافر جديدا 
أميزمحن غدت حتى والأتتناء للجمع اللمبل كل القرتم،( أم )جامعة له أتاحت، 

منومحمقون، ة أماتل. فيها وبمكانته به أشاد التراث. إحياء ل السعودية الخامعات 
إنله! نائلا بجواره، ليجلس يدنيه كان الذي الخاسر وحمد شاكر، محمود امثاوت 

التلمناحي،ومحمود محنه.. أستقيل. فاننى العثيم،ن أما منى، تفيل. يعندي مجفر من 
كانالذي طلابه، لأحد التلناحى نال فقل لهم، مرجعا فأصبح عقيمة، ومحمل. 
تبحثفلا المخلوط يعرفه لا إنه العثي٠انت للث، قال إذا محلوط! عن يبحثه 



.يع؛للتخحل؛لم^بثدنلحنا

للمكلوطات.نحابرات( أو )مباحث بأنه عضيمة محمد الدكتور ووصمه عنه،. 
قريتاانتهى قد وكان نصار" حسين الدكتور ماليإن أبو أرشد آحرا موقفا ول 
نصار،الدكتور إليها يرّبع ب الكتاب من نحطرطت نسخة إل محطوط~ تحقيق من 

بابمن الافتخار- إعلان و يتردد ولا الأزهرية" اللكيات مكتبة ق محفويلة وهي 
الخطوطاتكل معرفة ل ينافي شخص أي أتحدى فيقول؛ الله— ينعمة التحدث 

وفقه.وضر ولغة وتارخ نحو ْن الإسلامية( المعرفة )ل 

ميدأين:على فقط يوكل أنه سوى غيره، عن مختلفا منهج ثه ثيس 

حدك.أو لأبيلثح وكأنه الخطوط حدمجة ل والتفاف العمل، ل الإخلاص ٠ ١ 

فيه.وكرة صعارة كل ول باحلنه، ل أو ظاهر0 ق بالطوط منك أعلم أحد يكون ألا • ٢ 

وتوجيهاتنصائح 

العمل.ل الله ليبارك المثروعة بالعلرق المخطوط عل بالخصول ينصح . ١ 

بعمىيزعم كإ مكان، أي من الخهلوطامت، عل الحصول ل عقبات أو عوائق بجد لر - ٢ 
وميسر،سهل المخطوطات عل فالحصول يدلها، الي للمجهول وادعاء ^!١^١ 

ثمأوترقية، لدرجة انتفلمارا وليس ، ١٠٠٢وتعلها لها حبا بالمخهلوطات الثغف هو والأهم 
المؤلف.يتمتى كإ ؤإخراجه خدمته ل الحهد بدل علميه الحصول بعد 

يئنفيإ التراث كتب يعفى ففي المنشأ، عربية وقواعده التراث كج، تحقيق مناهج  ٠٣
وتصحيحهاالكتب لمراجعة وأصولا قواعد المتاع يلتمس واليه_ ٦ ال القرن 

بتحقيقعنوا الدين الحديثؤ العصر ل المستشرقون منها استفاد وربإ ونسخها، 

المحري.التراث كتب 

إلحهنأ المشوب للمخهلوط الحقيقي المؤلف عل التعرف ق الاجتهاد المحقق عل ٤. 
المؤلف.للمجهول أو مؤلفه، غير 



^|تحنابدةسزدثثسح

الاقتناءمحرد وليس الجال، ل العلمي الهنإ استحضار هو للباحث الأهم أن يرى . ٥ 
والاشتغالعليها الاطلاع من ءار0 وتنرم العض، يفعل كإ والأستحواذ والخمع 

لفالمخطوطات والياحشن، للهللأب المخهلوطات ليتح وثبمع؛ يتتع فهو ما، 
٠خزائنه أو مكتبته ل ~وإت يقول رأمه~كإ 

وبأيطريقة بأي عليه للمتصول وأسعى عليه، أطلم، لر ءغ2إوط ل يكر إذا أنام لا . ٦ 
ضرمثروعةهكتبتي؛ءإريقة يدخل كتاب، ررأي قال! ثم الزكي، العنالب نمة شمن! 

بركة«.فيه يكون لن 

يقول-كا لأنه- المفهرسة؛ عثر المكتبات محطوطان عل الاطلاع ق متعة محي ٧. 
فيها،الثحث، عن همتهم تتماصر الناس لأن المخعلوطات؛ نوادر عل فيها يعثر 

الدكتوروذكر محتوياما.. عل التعرف باحنح كل عل السهل فمن الفهرسة أما 
ؤيغلقبالدخول له مح يبأن الحارس أقغ بالأزهر المغاربة رواقا ل الصيني! 

معامحمعها كان متناثرة أورائا ومحي المخطوطات، يتصفح وجلس الباب،، عليه 
لثمت،وحدسه وحرصه محرفته لولا لكتابه نادرة نسخة النهاية ق ليكتثف، 

المفقود.تراثنا س الأوراق، ملأيئن صمن وضاعت، متتاثرة أوراقا 

المخعلوطات،مع مرة مكتبته ل حلى أنه ذكر فقد العمل، ل الكامل الاستغراق ٨. 
الخارجمجن وصول يعل وذلك، نعم فقال! النمس، مروق إلا،ع ه بثفيشعر لر 

تصويرمن للتاك حلت، حيث، النوم، أستطع فلم مصورة.. محطوطان ومعي 
الحادة،العلية الروح وهدم شخصيته! ل والفكاهة السخرية طلثت،.ّ ما كل 

وهوشخصيته، ت، حوانس مهثا حانتا نحف، لر والاطلاع الحث، ق المستغرقة 
قالفاصل محمد الدكتور ذكر وقد المتناهية، اطة والبالساخر، الفكاهي الحاني، 
منها!عددا، مقالته 

مكة.ل الغنم محوق ل تلهبذه مع صته ق— 
التركي؟والناب، اينربير، النابح ْع ته من— 
نصار.حين اووكتور ح ته من— 



تفه.يصف كإ )الدحونة( ابومليإن ِ

والياحث(.)الخر لقب عضيمة محمد الدكتور طلاق إ~ 

المرمسدس.لسيارته الخلفية المرتبة ق النعيمى الخروف صة ق~ 

٠صوؤية ي النفاخ أخمد الدكتور ْع ته من— 
بأيام.وفاته قبل إياه ومنانثته الشثيبي، رصا محمد المراش ْع ته من~ 
الموريتال.الرئيس مستشار مع ته حن~ 

ثلاثةإل الإشارة أود الشاركة.. نبماية وق الأخرين، ذاكرة ق اأعثيمان عبدالرخمن 
وانطباعاتمشاعر مرر مقالات تبا فوحل ه، ١  ٤٣٣الاصى العام ل كتبت مقالات 

منقطعة الكتابة ررالقالةأا تكون وهنا اااستكتابااا، وليت ابتداء، كتبوها الدين كتاب|ا 

التمسي.والشعور الوجداق، الصدق دافعها والشعور، الوجدان محزون 

بقولهتافتتحها ، ٠٢٢ ١ ٢ ٢— — ١ ٢ بتاريخ الشرق جريدة ق مقالة تنر فقد الصينيت عثإن ٠ ١ 
مقارنتهايمكن ولا أحدا، تشبه لا ومنفردة واستثنائية مدهشة شخصيات الحياة ءق 

تدهشالتي الشخصيات، هدم إحدى العثيمتن عبدالرُهمن الدكتور وأبومليإن بأحد، 
وطبقاتوالتحقيق المخطوطات حديث هناك كان ؤإدا ورمان، مكان أي ق يقابلها من 

فليستالمعلومات، ق نقصا هناك أن يعني دلك فإن صاليإن، أي اسم من وحلا الحائلة 
يألهوعندما كنوزها، أويكتشف محترياتبما يقلب لر كتب أودار محطوطان حزانة هناك 
المبهرة،ذاكرته من الفور عل يتدفق محطوطة، أو شخصتة عن علم طالب أو زميل 

كتبه،من الخلوطة المسح وجود وأماكن الشخصية عن مكثر دون من ويتحدث 
. ٠٠١ ٠ ٠ طع• وما منها حمق وما معفلمها، عل اطاير قد ويكون 

ه،١  ٤٣٣ه/ y/ ٥ بتاريخ الحزيرة جريدة ل مقالة كتب فقد القاصيت حمد الأستاذ أما . ٢ 
والألرالمرارة هدم بمثل مقالا المتزن" الودع الإنماق الكاتب وهو له~ أقرأ لآ 

تكريمق للمبادرة القرى؛ أم جامعة مدير نحاطيته عن المقالة ق كشف والانفعال، 
القرىأم جامعة مدير أدعو وأنا أنوع ءل؛ ثقاعده. بعد العثبم\ن للدكتور الحامعة 

أعطاهاالتي الحامعة أبناء وأحد كيم ومحقق جليل ءالم بحق وفاء لة تقديم إل 



^جمألخنابدثل؛ثم

الُالمم ذم المرض، بمب تركها حتى عينته ونضارة عمله وغزير عمره ربح 
مديرعليه صس الذي العشم؛ن، سليإن بن عبدالرحن الدكتور الأستاذ الحقق 
أنربإ عمره، العالا هدا فيه ففي الذي أوالقسم الكلية تقيمه تكريم بلمسة الخامعة 

تدريسهيئة عفو العالم هدا كان ع|تدما الدراسة مقاعد عل ءلالتا زال ما كان معاليه 
الخهلماببحففل الخامعة مدير أحونا وجه ما عند الخحود هدا آلمتى لقد لحامعة، اق 

ااالوذاء«يكفن أن أما عير! بأي اعتدر لمه العالر، هدا تكريم إل فيه دعوت الذي 
أبرزوأنشر متاغ، أو مقبول غم الوفاء معايم ؛أس3ل فهذا البارد، الخفغل بمداد 

سيفرحمعاليه أن توقعت، الذي الحامعة مدير إل وجهته الذي الخطاب هذا ق ما 
ولكن!التكريم ؤيبادرإل به 

وحركت،شجونه، القاصى حد مقالة است؛ارمحتج فقد الفاصل; حالي محمد الدكتور ٣. 

حيت،أبيرسلي،ان؛ الواقف،ع عددامن نحمل التي والذكريامتح المشاعر من الكامن 
مكانتهورأى والثارقة، والكويت، وتركيا القاهرة إل الرحلات( من عدد ق صحبه 
أمجامعة مدير مكاتبته إل وأثار التقاهم.. الذين والأّاتذة ااعالإء عند وددر0 
بخطاببدر أبو ذكرل لاوقد فيقول; سليإن، أبير لتكريم عاما ٢ ٠ نحو قبل القرى 

عبدارحمنالدكتور حول وثنها الخامعة مدير لعال سنة ٢ ٠ قرابة قبل بعثته 
سن،بحد إلا عليه وأطلعه الخطاب هذا عن مالييان أبا أحم ولر أيما، ااعثيم؛ن 

حطابي(أن هع القال، حيز ّمح إن هذا حطاي، مضمون عن الحديث، وسأفصل 
حركأنه القاصى بدر لأبى، ومحمد فيه، ورد لما الاستجابة وعدم وتجاهله حفظه تم 

الخميلةالتغريدان، من بعدد فننفحوه ل؛اتويتر®، السيمن سليإن أيٍر محبي بعض 
يكون،ومن مليإن، أبي( عن المتابعن( بعض تساءل وقد والوفاء، بالحب، ننبض الش 
الثوم،إل تقريبا قرن ثك منذ به لملتي ونغلرا والحب، الاهننإم بذا محظى كي 

موجزةنبذة أحيمْ، أن دون من الذاكرة، من عنه أكتبح أن أحببتط منه، وقرنح( 
وزملاتهلطلابه محقرا المشاركة هذه تكون أن أرجو وأحبمرا.. به®•• القراء ، لتحريق

وكإبما، قام التي والخهود والأعإل الواقف، من اللكتم وكتابة لتسجيل ومعارفه، 



وطبقاتوالتحقيق المخطوطات حديث هناك كان إذا الصينىت الدكتور قال 

المعلومات..ق نقصا هناك أن يعني ذلك فإن سلميإن، أييب اسم من وحلا الحنابلة 
اضأسأل العطرة، العلمية والمرة معة ال؟^٥ له وهنيئا ندم، بإ سليإن لأبير هنيئا 

الدارين.محالة ويرزقه الءإا■ءة، عل ءمر0 ل يمد وأن والعافية، بالصحة يمتعه أن 
م ١٤٣٤الحجة ذو ٢ ٤ اكلاثاء الراح، الثقال عنيزة مهرجان ؤ، تكريمه مناّبة ي٠ 

)الوافقا،مآأكتو؛رما«آم(.

٠١١أتت،؟ أين اثعتي«ان مبدايوحمن حامناا 
اثصيتيعثمان 

مقارنتهاولايمكن أحدا، تنمه لا ومنفردة، واصتثناتية مدهشة شخصيات لحياة اق 
تدهشالتي الشخصيان،، هده إحدى العثي٠ان عبدالرحن الدكتور وأبوسليٍان بأحد، 

وطبقاتوالتحقيق المخهلرطات حديث، هناك ؤإذاكان وزمان، مكان أي يقابلهال من 
ت،فليالمعلومات، ل نقصا هناك أن يعني ذللئ، فإن ّليإن، أي اسم من وحلا الحنابلة 

وعندماكنوزها، يكتئف، أو محتوياما، ن، يقللر كتب، دار أو محطوطان حزاتة هناك 
ذاكرتهمن الفور عل يتدفق 'ءذهلوطة، أو شخصية عن علم طالتا أو زميل يسأله 

منالخطوطة المخ وحول وأماكن الشخصية عن تفكر دون من ؤيتحديثه المبهرة، 
مركزق مكتبه عل ويتردد طح، وما منها حمق وما معفلمها، عل اطلع قد ؤيكون كتبه، 
يمعلومةعليهم يبخل فلا العلم، طلاب، بالعوال— منزله وعل الإسلامي الترايثح إحياء 

كابيرتوب، ل اكالثؤ أحد أو ليإنية المكتبة ق نتجول كنا وعندما مصورة، أومحْلوطة 
لالعاءلان ؤيعرف حميمية، معرفة يعرفها أنه تثعر المصرية، الكتب أودار هلنبول بإس 

لهيمح بأن الحارس أنع بالأزهر، المغاربة رواق، ومحا الصديق، معرفة الخزائن هده 
كانمتناثرة أورائا ومحي الخْلوطان،، يتصفح وحلس الباي،، علميه ويغلق بالدحول، 

لبقيوحدسه وحرصه معرفته لولا لكتاب، نادرة نسخة النهاية ل ليكتثفا معا؛ محمعها 
المحمتحكتاب، وكان المفقود، تراثنا س الأوراق، ملايثن صمن وصاعتح متناثرة، أوراما 
بنمحمد الميح عل حط وفيه ؛ثروت، ؤ، يطع حميد لأبن الحنابلة صراح عل الوابلمة 

Y •؛النرق صحه المن، عنان ( )١  z / ٦٨العدد ، ٢٢• ١ ٢.



مابل؛للررله

أوطاعتها ؤيعيدون ؤإتلافها، سخ النبشراء للأفتاء العامة الرئاسة فتقوم عبدالوهاب، 
أنلآ|تنأثن أيونيي بكر الدكتور الشخ عل أبوسليعأل فاقترح منها، مقاحخ حذف يعد تنثر 
ملاحظات،عاليها الش العبارات عل التعليق مع ثيء، حذف دون من بتحقيمه يقوما 

أبيرْع مداكراته إل ؛الطائمف بالفملية بكر الدكتور متزل( ق أستمع وكنت فوافق، 
الطاف.ق وأقام الرياض من الشيح حاء كايا والتحقيق والدراسة القيمة عل مليإن 

روحهوافتقدنا كعادته، والأضواء المناصب ل زاهدا عنيزة إل الدكتور عاد وأحثرا؛ 
بحدالحقيفن، حشن واليا الخالين للعلمإء فيه نالتمتح لا زمن ل الغزير وعلمه الساحرة 

المنافع.وئثادل الضجيج أصحات هم بأنفأمغلنا أن 













وأهلبعامة الأندلس حزينة وأهل ونطه ؤإسلثه وعنئاطة والموصل 
ذلك.وغير *> صقليه* 

عنهم،ومرؤياته شيوخه أصإء يدون من فكثير الئيوخ، معاجم الس هذا ومن 
 ١^ U بما والأسانيد الق وأساء والرحاو الأخار من ب حافلا العجم يكون

العلمية.الموائد من موه ز يرد 

زتفصيلا أكثئ أما إلا بالمعاحم، أثب وهي الرحلات، محب الفن 7اذا ليلحق 
اليومية.بالماوكرات أشبة وهي الْلريق، معالم ووصف العلم، محالس وصما 

كيلك.يكونوا أولر ثيوحا كائوا سواء العمر رحال تراحم به يلحق ك،ا 
طبقات،اشر فلأهل نحصمامم؛ اختلاف عل العلماء طتات الفن هذا ومن 
وللمشعراعطبقات، واثحويين طبقات، وللفقياء طبقات، وللمحدنن طبقات، وللقراء 

خاصة،مؤلفات تراحمهم ل ألفوا العاهات ذوو وحتى والتكاء، وللاطثاء، طبقات، 
لالهميان )دكت وكتاب أعور، كان من لكل فيه يرجم بالعورآ، )الشعور كتان مثل 

الصمي.ي.الدين لصلاح وهما العميان(، نكت 

اثفقيءطبلات يتألمائ ا٠ 

أصحابفأف أصحابه، طبقات وق إمامهم، مناف ق مذهب كل أهل وألف 
منهاتكنتا، الإمام مناقب، ق ه( ١ ٥ ' )ت حنيفة أيي( الإمام 

آمآم(؟١ )ت الهلحاوى جعفر لأب حنيقة، أب ، نا٠٣م~ 
ه(٤٣٦٠رن الصيمري عل بن حستن عبدافه لأب حنيفة، أيير نانبط م~ 
ح'"اهه(ّ)ت للزمحثري النعان، مناقب، ق النعان شقائق و~ 

-(.٥٥٦٨رن اهزازنمل ائي، للمموفق حنيفة أن ، ٣٠نام~ 
ولعلممر، وغرها _(.ااب )آ؛ههالشامي يوسفط بن لحمل. ا-اتإن، عقود و— 

أصحابه.تراحم ق المؤلفة ال،كتبإ من أكثر مناقيه ق المؤلفة الكتب، 
منهاتكنتا،  ٢٠٠طبقات،٧^ق حنيفة أبيأ أصحاب ألفؤ كإ 



^ينلتر؛ح؛؛لمابثو

الهندسبن إبراهيم محمدبن بن عبداض الدين لصلاح أيٍرحنيفة، أصحاب بقات ط— 
)تا'آ"ماه(.

الحيدةالنسخة وهوناسخ الرحال، معرفة ل باؤع مشهور دمشقي محدث هدا المهندس وابن 
نانمة.نسخة وهي (، ٢٨٤٨رنم)بركيا أحمدالثالتح مكتبة ق الموجودة لكإل، ا س

بنعبدالمادر محمد أن الدين محيي تأليف الحنفية، طبقات ل المضية لحواهر ا~ 
ثمه(، ١  ٣٣٢)سنة بالهند آباد بحيير طبع (. j،UU٥القرثي)ت محمد بن محمد 
•الحلو عبدالفتاح الدكتور حققه بند، يكمل لر وطمعه يمصر ثانية طبعه أعيد 

بنإبراهيم الدين صارم تأليفح النعإن، إمامنا أصحات طبقات ل الحإن ظم ن— 
-(.٠٠٨ ٩ )ت الممرى القاهري دهإق ابن إيدمر بن محمد 

اف.شاء إن يكتمل لعله أجزائه بقثة حمع أحاول زلنا وما بخطه، أحزاء منه عندي 
رثيهوالافي منه، حظية ئنح ثلاث لدي حنيفة... أبير لمناقب الأول الحزء حصص 
الطبقة.داحل العجم حروف عل مرتبة طبقات 

م(، ١٨٦٢)سنة ليبك ل طح (. ٥٨٧٩قطلوبعا)ت بن لقاسم الراجم، اج ت— 
١م(. ٩٦٢ستة)ببغداد المثنى مكتبة وأعادته 

محليات.ثلاثة ق . ( ٠٠٥٨٩ محمد)ت بن محمد الشخنه لابن الحنمة، بقات ط— 

(.٥٩٥٣طولون)ت بن الدين لشمس الحنفية، متاحري تراجم ل العلية لغرف، ا~ 
مرارا.إليه رجعتا جدا مفيد 

بنلمحمود الأخيار(، اعلأم فانية)كتاف وأكثرها الأحناف محب، أوسع لعل و~ 
سحا.منه رأين، -(. ٥٩٩* )ت الكفوي الرومي مليإن 

١الغني)ت التميمي عثدالقادر الدين لتقي نية، الالطثقات و—  ٠ ه(. ٠٥

المجلسق م(  ١٣٩٠)سنة الأول المجلد وطع الحلو، عبدالفتاح الدكتور حققه 
ستةمنه الأول الثلاثة الأجزاء وطح ثانية، أعاده ثم الإسلامية، للشؤون الأعل 

نشره!وتوقف، الزاي... حرف احر إل فيه انتهى الرقاعي، بدار بالرياض ه(  ١٤٠٣)



^^؛لخنابلثل؛انر

منها؛كنتا، الإمام مناف، ق ه(  ١٧٩)ت مالك الإمام أصحاب، وألقح 
—(.٠٣٣٣)دت< الدينوري مروان بن لأحمد مالكؤ، نام، م— 
٩م(.١ ١ )ت السيوطي للإمام مالك، ناف، م~ 
-(.٠٠٩ ٩ )ُتط عبدالهادي لأبن ماللث،، مناف، إل السالك، رشاد إ— 

ومنها؛فقهائهم، طقايت، ءالك< الإمام أصحاب، ألفط ك،ا 
بنءياض٠ للقاصي ماللن،، مذم، أعلام لعرفة المساللته ومري، الدارك رتيب، ت— 

ى• ٤٥٤ رن الثبمح، البممى عياصى بن مو5ّ، 

ا،لغري،.ل الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة ل أحرهما مرتين، طبع 
برهانالقاصى العلامة الخليل للإمام الميم،، أعيان معرفة ل الميم، الديباج و— 

مرتينطح -(. ٥٧٩٩)ت، المدق المالكي فرحون ن محمد بن عل بن إبراهيم الدين 
النور.أبو الأحمدى محمل. الدكتور بتحقيق م، ١  ٩٧٢سنة القاهرة ق أحرهما 

الدنبدر القرال، أحمد ن عمر ن محيى ن لمحمد المنهاج، وحلثة الديباج وشح ت— 
١٠)ُت،  ه ١٤٠٣ستة ببيروت الإسلامي، الغرب بدار طع ه(.  ٠٤

بابا®ابن ب عرف عمر بن أحمد بن أحمد بن لأحمد الديثاج، بتطريز الابتهاج ل ث~ 
سةالأول اللمعة الميم، الدبياج حاشية ل طح التمثكتيء. 

٠وغيرها 

منها؛،، U>Jمناف، ل كبا آه( ٠ ٤ )ت الناقص الإمام أمححالمؤ وألنن، 
ه(.٤  ٥٨)البيهقي الحسين ن أحمو للإمام الشافعي، ناني، م— 
الخوينيعبدالله ن عبدالململمثؤ المعال أبي( الحرمين لإمام الشافعي، مناقب، و— 

ه(.٤٧٨)ُت،

—(.٠٥٦ ٦ )تر الرازي عمر ن محمد الدن فخر للإمام الشافعي، مناقب، و~ 

البغداديالنجار ن محمود ن محمد الدن محب، الإمام للممورخ الشافعي، مناقب، و~ 
)ت،*ا؛آه(.



-(.٢٠٨٥ )ت ملاق العحجر بن عل بن أحد للحاممل الثافعي، ومناقب -
الشافعي.مناقب ل كتانا —( ٠٠٩ ٩ )ت الحسن بن يوسف عبدالهادي ابن ألف و~ 

الواهبأكثر فهم أصحابه، وطقات الشافعي مناقب ل التأليف من الشافعية وأكثر 
9^1؛^:ق ألف ما أهم ومن الجال،، هذا ل اليثا 
؛ه(. ٥٨العبادى)ت عاصم لأبن الشافعية، لبقات ؤ- 

-(.٥٤٧٦البراري)ت، إسحاق لأبٍر لفقهاء، ا -
مكتوبةملأ مراد مكتبة ل )محلومحل —(. ٥٦ ٤٣الملاح)يت، لأبن الشافعية، ق\ت ج~ 

-(.٥٧٤منة. 

الكبدار (. ٥٦٧٦)ت النووي الدين شرف الفقيه للإمام الشافعية، قات< ط~ 
ه. ٧٣٢مكتوبة ( ٢٠٢١اكرية)

■—( ٠٦٥٥الموصل)ت باطيس بن إسإعيل الدين لعإد الشافعية، ٠لبقادتلأا و~ 

الحإز،ا.وعقود ل الشعار ابن عليه اعتمد 

كتبثلاثة —(. ١٥٧٧ السمكي)يت، عل بن عبدالوهاب أبونصر الللأين تاج ألف، و~ 
ويرى(.وومهلى الشافعية)صغرى لثقارت< ءل 

الفوائدمن تضمنته لما الرحال،؛ ثراجم ل كتب، ما أهم من الكبرى٠ وءالهلبقايت، 
عبدالفتاحالل.كتور بتحقيق آخرهما مجرت؛ن، الكتاب حلح الفيا.ة، والنقول العلمية 

سنةالأول الحزء بالقاهرة الحلبي مهلبعة ق وطع الهلناحي، محمود والوكتور الحلو 
-(.٥١٣٩٦)سنة العاشر والحزء ه(، ١٣٨٣)

لطح —(. ٥٧٧٢)محت، الإسنوي ءباJالرحيم الدين لحإل الشافعية، ~وطبقاُت، 
(٥١٣٩٠١)سنة الحبوري عبدالاثه الاو.كتور بتحقيق العراقية الأوقاف، وزارة 

أيصا.الشافعية طبقايتؤ ل القط آخر نوى إٌوهناك 
إحداهانحا منه رأيس، (. ٠٥٧٨ العثإق)مت، عبدالرحمن بن لمحمد الشافعية، طبقات و~ 

شهبة.قاصي ابن عليه يثن ولم ااالثأدراتاا. ق العال ابن عليه واعتمد المؤلف—، يد ؛خْل 



—(.١٥٨٥ )ت شهبة قاصي ابن أحمل، ين أبوبكر الدين لتقي الشافعية، وطبقات ~

محليات.أربعة ق ه( سنة الهند ق آباد حيدر ق طح 
-(،٤٥٨٦ )ت والعامري \،ه(، ١ ٨ )ت والضروزآبادى ٨^(، ٠ ٤ )ت اللقن ولابن 

حداوضرهمممئ اللفات، ق ى .( ٥١٢٢٧والنرناوي)ت -(، ٤٥٨٩ والخمري)ت 
وحولها.أماكن وعن عنها معلومات لإعطاء القام يتح ولا أكثرها، عل اطلعت، 

 Uمها:كتا، -( ٥٢ ٤١أحمد)ت ولاط،( منام، ي فالفوا لحابلة ا
ه(ؤ ٤٧١البغدادي)ت البناء ابن عل لأي الإمام نان-، م~ 
(.٥٤٨١الهروي)ت الأنصاري عبدافه الإسلام لشيخ الأمام نافح م~ 
(.١٥٥ ١ منيه)ت بن ليحبى أحمد الأمام ناف-، م~ 
.( ٥٥٩٧الخوزي)ت بن لبدالرحمن أحمد الإمام ناقب، م~ 
—(.٠٠٩ ٠ عيي)ت اليكر لأيي( أحمد الإمام مناقب، و~ 

بخطه.نسخة منه رأيت، كثيرة، وسخه المحصل(، )الخوهر واسمه 

استابلةطيقات، ث التاليف، 

أحمد(الإمام أصحاب، )طبقات هو: الحنابلة طبقات ل اليوم أعرنه نص أقدم لعل ٠ ١ 
(.١٥٣ ١ )؟— البغدادي الخلال يزيد بن هارون بن محمل- بن أحمل. بكر أب تاليف، 
قالخطسِط يقول ك،ا وهو منهم، وأفاد عنهم وأحد أحمد الإمام أصحابح أدرك 

كتبهاوصممهاكنتالأحلها، وتْللبهاوسافر أحمد، علوم الخلال ®جع بغداد: تاريح 
منه<ا.لدللث، أجع أحد أحمد~ طه_إ ينتحل —فيمن يكن لر 

٠١٥^للإمام قبله يكن ®ولر وقال: ومرنه®، أحمد علم ®جامع الدمى• ؤيقول، 
منأول فالخلال، مئهءا. الثلأرث١ يعد وبرهنها ويرما أحمد نصوص تتح حتى متقل، 

أيما.لأصحابه ثرحم من وأول أحمد، فقه جع 
والتظم\(< o-\y/rا-دابالأ)رطشات ١(،  ١١٣،  ١٢ناييخ؛،نواي)ْ/ ز: لأخارْ 

(،٢  ٩٧/ ١ البلأ،)٤ املأم وسر (، ١ ٤ ٨ آ/ وافر) (، ٧٨٥الحفاظ)٣; وتذب• (، ١ ٧ ٤ )ا•/ 
([.٢٦١/٢(،وافJر١ت)٩٩/٨بالوذات>)واو وال



اطلعتللحلال، الطمات كتاب إل تحب اJذلاهرJة ق محمؤع صمن وريمات وتوحد 
هي.كتاب أى جامعهاأومن لراعرف مقرئة فقهية ائل مل كتاب ْع متواحلة وهي '،لتها؛ 

التخلخلمن فيها لما بكر؛ أب كتاب من الورمان هده تكوذ أن المستبعد من ولعل 
بمأي؛( كتاب عن بعضهم علقها عابرة، وملاحظات مسودات ءك1نرا والاصهلراب، 

الهجرى•الناصع القرن عل يزيد لا بخط مكتوية الفانية، فليلة أوراق، وهي وغره، 
القاصيالإمام تأليف الحنابلة( )طبقات إلا: ؤلبقامم ق مولئا بعده \ءلز لا ثم ٢. 

ا-كبلالهراء أحد بن حلفإ بن محمد بن الحين( بن محمد بن محمد يعل أبي( ابن 
ليلةالموافقة الحمعة ليلة فيها ووفاته ببغداد مولده ه(.  ٥٢٦—٤٥)١ التغدادي. 
حمينا.فقتلوا فتلته عرفوا نم ماله، ؤ، طمعا حدبه بعض اغتاله عاشوراء، 

والكامل).ا/سمآ-(،والم_مج(، ٢١/١ْ(،وام)٢٩صر.زطفالإطمس)
ب،)ها/ا.آ(،وأسماليرمات)ا/هْاهضست

([.٧٩واكدرات)؛/ (، ٢٧٠الأمد)Y/ والهج (،  ١٧٦الخايئ)١; 

فهوعمدتممالحابلة، طبقات عن ألفِط ما أهم من يعل لمب لأبن الهلبقات( وركتاب 
أصحابأحبار ؤ، المعول، وعلميه ميايي(، ك،ا آحرون وذيله حماعة، احتصره الراحم، ؤ( 

المولفط.زمن حم بعدهم فمن أحمد، الإمام 
علبحدها وما العجم، حروف عل والثانية الأول طبقات: سنج عل مؤلمه رتبه 

—(.٥٥ ١٢سنة)إل فيه انتهى والوفاة العمر تقدم 

ؤ(الفقي( حامد محمد بتحقيق ( ٣١٩٥٢)ام\ّآاى ستة الأول للمرة طبع 
آلءباالرُم( بن عبدالعرير الللئ، من يامر المحمدية الئنة بمطثعة ونثر محليين، 

وأعلامه،تراحمه ونحريج ودراسته تحقيقه ل الفلر إعادة إل الأن ومحتاج خمنأش، سعود 
به،الضر ليكثر نصوصه، ومقابلة إشكالاته بعض وحل ومبهمه، بغامفه والتعريف 

منها:موثقة، حيدة سخ للكتاب ظهرت ولامياوقد 

سنةمكتو؛ة حدا حميل نسخي يخحل ( ٦ATyااثالثvرقم:)أحمد مكتبة ق نسخة . ١ 
(jtA'Kt } مشهورإمام وهو زيد، بن م \لي بن محمد بن أحمد نسخة عل مقابلة



لأحبار0 —(، ٠٥٨٧ ) منة توق الدين( )شهاب يلهب حمإ، وفقيه ئاؤع ونحوي 
وغثره.)محطوط(... ١(  ٤٦)Y/ الأخمد( )ايهج 

فهدبن محمد بن محمل يخط وهي (، ٦٧)٠ رقم أفندي عاشر مكتبة ق سخة ٠ ٢ 
ّنةالتول القرى( أم يأحبار الورى )إنحاف مؤلف )عمر( الدعو اجلكي الهاشمي 

سلطنةJاأحبار الرام )غاية صاحب فهد بن عيدالخزيز ابنه تمالكها ثم -(، ٥٨٨٥)
القدسةالكإل بنت زينب فراءه وعليه -(• ٥٩٢٢)سنة النوق الحرام( البلد 

ة'م\ه(,)٠ سنة توفيت المشهورة، المحدثة 

ونسخةوالئاهرية، الهند ق ننح وله (• ٦٦)٩ رقم الكتاب ريس مكتبة ق سخة  ٠٣
وغيرها.الثالث،... أحمد ق أحرى 

الفقيهالقرثى، اّبموري أبوالفرج مل، بن عبدالرحمن الئهثر الإمام يعدهما وألف ٠ ٤ 
ه-يههه(.٠ )٨ الحوزي(• ب)ا؛ن الشهور الفر الحديث، الواعثل 

(،١٤٠)الغاJادى انمال وثيحة (، ٦٠ Apjj)للمنذري والتكمالة (، ٤٨١)a/الزمان مرأة ز! ]اخاره 
وهم)،/بآآ(،ومللإلخمر^بم7(،لأينحللكن)م،،ا(، والرفات واكبمللأبيش-اءةرامآ(، 

طلحووابن وصرْربإ(، ا-فادة)ا/بمهمأ(، طيات وذبل <، ٣٦٥ااشالآء)ا'ا/أملام دسر 
(،ومر٣٢٩/٤Ui(،وصرات)م٤/١٦١١ماهرة)

أحمد(الإمام )مناقب 

ه(، ١٣٤٩)سنة يمس' الخانجي أم؛ن محمد بعناية نشر أصحابه، من لحإعة فيه ترحم 
سعود.آل عيدالرحمن بن عثدالعزيز الللث، له المغفور إل وأهداه 

محمدعلي والدكتور التركي عبدالمحن بن عبدافه الدكتور بعناية ثانية طبعه أعيد يم 
الريانحى.ق ه  ١٣٩٩سنة سعود آل عيدالحزيز بن حالي المللثح من بأمر وًلبع عمر، 

مفيدة؛تراحم لهم وترحم الإمام، أصحاب من حملة ذكر نم الإمام، مناقب، 3، والكتاب 
أيصا.الهلبقات، كتاب ق فهويدخل لدا 

الأنتفلعليعم أوّع؛ وفهرسة للتراجم ومحريج أكثر عناية إل بحاحة الكتاب زال وما 
سم^ااءه■ال اضٍء^ول ؤيتسر لأ، 



الرياديالخثلب المدمي تدران بن عدالفوي بن محمد البائع الإمام ألف وبعدم • ٥
هو؛وغالئتوطي• قال العربية، علم ل بالممدم وصف اُم(، ٩ ّآآ'""ه ٠ ) الدمشقي 

وصغا،ا.وأفتى ودرس واللغة لعربية اق 
شرحهواختمر مالك، بن الدين وخمال، القدسي، عمر أيٍر بن الدين فمس عن أحد 

رالنتقىسإه ه نفبدران ابن الإمام مؤلفه يخط نسخه الخنصر هدا س رأين، للعمدة، 
(.١٧٥٣الظاهرية الخافنل()j عمدة رح شس 

.وءير0ِ .... لإه(  ٢٨)؛بمأس ثيمية ابن الإسلام شخ العزبتة عنه أحل. ممن وكان 
رطغاتم(. j}i^(rUA/rوانمر)ه/'ا>؛(،رااواز الخص)سهب(، اسم ]ا.مار,في:
(،٢٤٢الصاب)ا/ رتارح (< Ar/rسمم)واسرس (، دمحمرْ)٩٨(، ٣٤٢)أ/ 

([.٤٠٢راكذرات،>ْ/

اI،_،_(رطبقات، 

للاصحابؤ®.طقامتؤ ®وعمل ت رحت، ابن فال 
وصفه.عل يعن ما عنه القولخ س أحد و1إ وحويا، اليوم لكتابه أعرفف ولا 

إماعتلبن، بكر أي بن، محمد مداف؛>، عثدالرحيم؛ن، الإمام الشيح بعده وألف ٦• 
.ه( ٧٤)ُت،أ أبومحمد الدين مرفق الفقيه البغا.ادى الرريران 

وزادالئامري(، احتصر)فروق الشهور الحراق شيح الزينراف، الدين تقي وهوابن 
الفتحأبي( بن لحمد المهللع واحتمر وغفره، أبيه كلام س واستدراكايتج قواس عليها 
ا-كل)ُت،ه«ص(.العل 

ال)؛؛ا(،الأروالهج ااطدت)أ/ْم؛(،ومحمر.>اا\(، ]ا-محار.فينّلسذ، 
([.٤٦٦/٢ااخص>ه٤(إرسرراصث>دانمبمم و،نممر.ربم؛ا(، 

)مختصرطمات،اسايم(

وتطلبتهاعليها وذيل أبيرالحسن للقانحي الأصحاب، طثقانؤ ®احتمر رحبؤ: ابن هال، 
فا1مأحدها«ا



^ابلةِاروللر

العواديالثلامي رحب ين أحمد بن عدالرخمن أبوالفرج الإمام أثق ويعده  ٠٧
اشايف،صاحب المشهور الإمام ، )،"YU-؛،\،UUالحل الدمشقي الأصل 

العل،اء.من وجيم والدم كان علم، سن، من 
(،٣٩٨/ اكاي)١ داذياي (، ٤  ٢٨الكاط)T/ والدرر (، ٤ ٦ • / )١ الفر إبا• ي: لل-مح-ار• 

والرد<، Jt٨٨/٣/١اضشهت)ابن (، ٥٦٨رثم)داصالأرثد)ملأ(محة 
اقضي(مدا>اامعر وكانا (، ٥٣٦)الخفاظ وطتات، (، ١٥٩واليان)(،  ١٧٦)الوانر 

(،٨٦/٢(،والدارس)١٦٩(،وِ«)١٣٢/٢،وصالأسم)
([.٣٢٨/١الأالع)والبدر 

طبقات،على )الذيل، 

طبهاُت،،وجعله ذكره، ثقدم الذي الفراء يعل أيٍ( ابن القاصي طقات، عل به ذيل 
ثسخهأحبار ذكر عند ( ٧٥١)سة حش ه(  ٤٦)•منن وفيات القاصى بأصحاب ابتدأ 

هئآثت.الحنزية مم ابن بكر ش بن محمد الإمام 
فيهأورد اليوم، حتى الحابلمة طقات، ل صف عرفته كتاب وأول أتم الكتاب فجاء 

غره.ق يوحد لا كشرا شيئا والأخار الفوائد من 

والغريب،محيأق، كإ مفلح ابن بعضهم استدرك العلمإء، من كشر فاته فقد ^ا، ومع 
وهوئيوحه، معجم ل والده ذكرهم الدين المدهب، من كشرا أهمل أنه الأمر ؤا 

كإمفياوْ، تعاليق عليه وعلق يده، نحت، كان والده شيوخ معجم لأن حيدا؛ يعرفهم 
ابنالأين شهاب شيوخ معجم من انتمى الذي ئهبة، قاصي ابن كلام من ذلك بملهر 

لويقول( إل(، )من- علامة التراحم ل الزيادات بعض عل يضع رأيته فإنني رجب، 
الدين*•زين ولده حط "من الورنةت هامم، 

وافهعلينا، نحفى ذللث، ق عذرا له فلعل رجب،، ابن فترة 3، داخلة التراجم وهذه 
أعلم.تعال 

بتحقيق( ٢١٩٥١سة)الأول للمرة بدمشق الحائلة طقايت، عل الديل كتاب وطح 
ه(٤٥٤—٠ ٦ سنة)٠ من شل الأول، الخزء لأووصت، الدهانوهنري محامي الدكتور 
الشخكاملا حمقه ثم عل؛؛>i؟_، كرد محمد الشام مزرخ العلامة إل فيه عمله،ا وأهديا 



^^؛للتراخا؛لس^يمء

منبأمر ( ٢١٩"٣٥  ١٩٥٢)سة الحمية الثنة مطبعة ل وطح الفقي، حامد محمد 
سعودآل عدالرحن بن عبدالعزيز الملك 

فيهابدل وقد فمهل، الكتاب من الأول الخزء أما إلا جيدة، القرني العهد وطعة 
والمهرة.المقابلة ل ءلاهر جهد 

ولامقابلة غر لأما وذللئ، الطر؛ سمدة إل بحاجة فهي الفقي حامد الشيخ طبعة أثا 
مليمنص إحراج ل علميه الاعتإد يمح ما الكتاب سخ من الأن ظهر وقد مفهرسة، 

مها:متقن، 

الزرعيإمإعيل بخهل (. ٦٦٩)رنم بآزكيا الكتاب رئيس مكتبة ل سخة ن —
المصفح،نسخة عل قوبلمتؤ أما عليها كتب —(، ٠٨ ٠٢منة)مكتوبة الشافعي 

الشيخوأصلحها عارصها ثم الخنبل، عبدالزمن نخة عل ثانية قوبلت، ثم 
لحافلة ترحمة له إمام وهو الحلل، السعدي حاك بن بكر أي بن محمل. بن محمد 

•٦(.— ٥٨٨)اللامع; الصوء 
٠)منة مكتوبة إحداهما جيدتان، نسختان الثلاهرJة ل و — تملكايت،عليها ( ٠٥٨ 

العالمون(عبدالبامعل المشهور المؤرخ للإمام قراءة منها مهمة، وقراءايتح 
ه—(.٩٧٢منةءaلالعة )أمام -(، ٥٩٨)رت،ااأاامش٠ي 

صاحب،النجدي، حميد ابن حْل عليها عنترة ل الكيني الحاّع مكتبة ل نسخة و ~
)الحّ،الوا؛لة()تههوآاه(.

فهرسبأولها —( ٥٥٨٧ ) منة كتبت، بتركيا الثالث، ١^٠ الئالaلان مكتبة ؤ( نسخة و —
الموثقة.الحيدة النسخ من وغرما الأيجال.ة، الحروفح عل مرنبؤ المرحمين بأمإء 

بنعبدايعم بن عبدالرخمن بن عثإن بن عبدالقادر بن محمد الإمام ألقح ثم ٨. 
-)الحثة(المعروف؛الدين شمس النابالمى الحعفري مرور بن سلهنان بن نعهة 

ه(.٧٩٧-٧٢٧)

(،٠٦٨ست)؛/^ا(،زارغاينصب)ا/م/]أ.مارْفي:!ناء 
 /T(١٣٢والهجالأخمد ) ،)ريرد؛ن/I(،٣٣٩والثيران ،)٢([.٤ )١ رالمحب





ثصيع؛للتلأج«ل|لم^بير

أحمد(.الإمام أصحاب )طبقات كتابه فألف 
٨ه(.٠ )٣ عام دمشق خوله د عند تيمورلنك فتنة ق احترقت إقبما ت مولفاته عن وقالوا 
وقفتأحمد الإمام أصحاب طبقات وله ٠... الأرثيI اكصد ق مفلح ابن وقال 

ومحرفة«.متفرقة كراريس بعض عل منها 

علالفتنة أثناء ق ظصخ من مالمت الكتاب هذا ملازم بعفى أن عل يدل فهذا 
قال!النجل( )انملهاء كتابه مقدمة ق وذكر0 عبدالهادي ابن الإمام وحدت نم الأقل. 

•٠ ذك.ّ بعض رأيت وقد علمهإ، زاد وانه ١^^٠، برهان القاصي عن ذلك ®وبلغني 
طبقات)محتصر ه.  ٨١٩سنة التوق الخنبل ءبل.الرزاق الإمام الشح بعال.ه وألف . ٩ 

اينرّ"؛بآ•
رحبابن طبقات ®واختصر ت المعجل العطاء مقدمة ل عيدالهادي ابن قال 

يترحمتنه ق ذكر أنه بدليل هذا هو الل.كور عتدالرزاق ولعل وضرْاا، عبدالرزاق... 
أعلم.تعال واش رحب. لأبن القواعد اختصر أنه هذا يتاينا 

الشهمالخنبل المشرقي عروة بن حين بن عل الولع الزاهد الإمام بعده وألف • ١ * 
أيوالحنالدين موفق العلامة الكاف~ وسكون الزاي —يفتح زكنون( ابن )ب 

البخاري(أبواب عل أحمد الإمام مسند ترتيب ق الدراري )الكواكب صاحب 
)مل'ا"ي-مامخه(ا

د)؛-ا(،رافلالأرئالنمر ]ا.مح_ار.وإبا، 
والناورات(. ١٨١ونحتمرْ)\(، r\lالأسو)^والهج (. ٢١٤رم/ اللامح والضر، 

(YITT/V ،) ([.١٨٣ة)الوايلوالسحب

رجب(لأبن وذيلها يعلى أبى ابن طبقات )مختصر 

الحسنأي طبقات ءاختمر وعبارته: هزا. مماينا ق ترحمته ل ءبات.الهادي ابن ذكرْ 
١٠رحب،ابن وطبقات 

أطلعول! عبدالهادي، غرابن ذكره ولرأجدمن ا أوكتابان؟ واحد أهماكتاب أدري ولا 
الدراري(.)الكواكب كتابه محليات صمن ولعله أووصفه. عنه أونقل ذكره من عل 



—(.٠٨٤—٦ ٧٩٥)اكري الغدادى افه نصر بن أحمد الإمام الشيح يعدم ألف ثم ~
العدائيعمر بن محمد بن أحمد بن اف نصر بن أحمل يده بخط وود ك،ا كاملا واسمه 

المصرية(.الديار ومقتي المذهب، يعزف؛)شخ رجب ابن الإمام تلميذ الخبل، 
(،٢٣٣راصضربالإم)بم>ا(.رشص)أ/

(، ١٨٢رمحمر،)(، ١٤•)أ/ الأس والنهج (، ٢٦الأرفو)رالقمد (، ١٢الزمان)وصوان 
(.الوابلأ)٦٦وانم، (، ٢٥• )U/ واكاJراذ٠ (، ٣٧٠-٣v٤والقلائدالخومرا)

)ْليهات

مقدمةق وقال محثدامت،. أرع ونال• هن"ا- كتابنا ل عبدالهادي( )ابن المولمه ذكره 
عبدالهاديابن لم، وند ذلأث،، نعل أنه الدين عز القاصى عن 'روذكرل العجل؛العطاء 

غآرْ.ذكره من اجد ولر هل-اا'. كتابنا ل ترحمته ل الدين بعر هدا اض نمر ابن 

التقدم.افه نصر بن أحمد ألم، كإ . ١ ١ 
رجي،(لابن الصابلة طيقات، )مختصر 

حنا.اختمارا رح_،اا لأبن الحائلة طقايت، عل ®الديل ت فيه اختصر 

يحطه،٥(  ١٣٥رنم)بتركيا( يايزيل. )عمومثة مكتبة ل نخة الكتاب لهدا وتوحد 
بنافه نهر بن إبرامم بن أحم،و واسمه: الكناي، الدين عز العلامة الإمام بخط وبعضها 

(.٨j،AU"l—٠ ٠ ) أبوالزكايتج إسإعيل، بن هاشم بن المح أب بن محمد بن أحمل 
الأرثسدوالقصد افد(، فهد)محلوملة ابن ومعجم (، ٢ ٠ ٠ / اللامع)١ الصوء ي ارء تاح.
(،١٣٢ واكلراُت،)V/ (، ٦١الزمان)أ/ وحوادطح )،رلتن(، ( ١٤٩الأحمد)U/ وايهج )٤(، 

-٢ْ([.٢٢ااوادأ)وانم، 

وصاحبناالعنملأنين، الكنانيقن افه نصر آل من الدين( )عز هذا القه نمر و١برا 
اشرمن١البعدادمن اف نصر آل من العلبقامتح محتمر 

مصر.ق والتدريس والفتيا القضاء تولوا لحابلمة علمإء هؤلاء من الله ثصر وآل 

ورقة؟١( ١ )٦ ل المختصر هذا يخ 



^اترلح؛|دطبلد

الرسلنأشرف والسلأمءل والصلاة العالن، رب *الخمدف ق ا،لولف قال 
اختصارل تعال اف استخرت ممد وبعد؛ أخمعن، وصحبه آله وعل البي؛ن حاتم محمد 

الشيخوأوانه، دهره فريد وزمانه، وقته حاففل شيخنا دوغبمم الدين الأصحاب، طقات 
•حتمهءا فخ وأمحكنه برحته، الله ئعقده ا-اثثل، الإعدادي رجب، بن عبدارحمن 

منممر اختصار مع وثونيقه- ثعال الله -بحمد الكتاب انم يقول؛ خاتمته وق 
نصربن أحمد ربه رحمة شر لنمه علمه بكإلها، ملن، منها ممر أكثرها، أو التراحم 

يوممنه الفربخ وكان ذنوبه، الله عمر الحنل البغدادي عمر بن محمد بن أحمد بن اللص 
المحروسة،بالقاهرة المنمورية ة الما-رّق مئة، وثإن عشرين ستة صغر مستهل ست، ال

وسلم*.وصحبه وآله محمل سيدنا عل الله وصل لله، والحمد 
نخه^١)^ كان ولما اختصاره، ق المولفح عمل وصم، عن يعنينا الموف كلام 

رأيت—(، ٠٨• )٠ سنة المولود الكنال الدين عز القاصي بخْل وبعضها -(، ٥٨٢٨)سنة 
محعلنيمما النسخة، وسط أوراق ق الذكور القاصي خمل أف عل أته أن الأنب، من أنه 

نسخةمن وسطها من الأوراق بعض منها ّقهل التي النسخة بترميم ئام أنه أعتقد 
أحرى•

يقن؛طر من الكتاب هدا أهمية وتأن 

رحب؛لأبن الحنابلة( طبقات عل رالديل كتاب ونصحح صط الأول؛ الطريق 
هوحلميل ءالم بخط ومرممة رجب، ابن تلاميد من وهو مؤلفها، بخهل النسخة هده لأن 
الكنانر.الدين عز 

الإمامعلقها التي مفيدة، تعليقات الكتاب هوامش بحص عل أن الثاية؛ والطريق 
ابنأصل ؤا تصحيحا يستح أيا عل يدلل *حاشية* ؛ يعضها عنون افه نمر ابن 

رحبا

التيالصورة أن ميإ ولا والهلس، النقص بعض من نحلو لا النسخة هده أن عل 
المستعان.وافه بالحتدة، تكن لر أصله من وصلمش 



مفلحبن محمد بن عداض بن محمل بن إبراهيم الدين برهان تلميذه بعده و\ئل . ١ ٢
نابلس("أعال من ~)ورامين الأصل الرامض المقيّئ عبداف ابن مغئج ابن 

ه(٨٨٤٠~٨١٥)وعره المبيع... صاحب المحالخي الدمشقي 
دمحاة(، ١  ٩٣رغتمر.:)(، ١ ٥ ١ الأحد)T/ والهج (، ١ ٢ ٠ / المرءاللامع)١ و: ]أشار، 

([.١١٠، الراين)٤ والسب (، ٣٣٨والشدراث،)U/ (، ٠٩واسارس)Y/ ٣(، • يثق)• 

أحمد(الإمام أصحاب )القصدالأرشدإتراجم 

يعلأبي( ابن كتاي ل الموجودة الراحم فيه احمحر نحكئ مهدب كتاب وهو 
 "[o(٥٥٢ ،)— ءمرْ،حتى التاجرة الراحم من عليها وزاد (، ٠٧٩)تءرجب وابن

معجمعل نقاله ق واعتمد مهرحا الراجم بعض رجب ابن عل واستدرك 
شهية.قاصي ابن الدين تقي شيخه وعل رجب ابن الدين شهاب 
ثعريئابه وعرفت وسخه، الكتاب هل،ا أهمية عن بالتفصيل محدثت وقد 
الحمد.وطه الهلع، إل الأن به ودفعن، للنثر، أعددته وقد مقدْنته، ل كاملا 

م(٩ ٠ )تا٩ عبدالهادي بن الهن بن أحمو بن يوسف الشيخ تلمين.0 يعا.ه ألمط ثم . ١ ٣ 
الأن.له نقال،م اان.ي ه1.ا كتثابنا مؤلف 

أحل.(أصحاُ—V متأحري طبمايتن، ق النصي )الخوهر 
سإْ:طبقامم ق آخر كتابا الذكور عبدالهادي ابن ألف، كا . ١ ٤ 

حثل(بن أحمد المبجل الإمام أصحاب، طمايت، ق العجل )العطاء 
بنمحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالوحمن الدين محر الشيح الإمام ألم، م ث- 

بنعدالمجر بن محمد بن عبدالرحيم عبدالواحدبن بن الدين تقي بن عيي بن يوّفا 
أبيرالفثاض..٠بن إبراهيم بن لأم عبدالبن الدين تقي الشيح 

يدعىشيح إل وأوصله الأحمد، النهج j، والدم ترحمة ل نسته الولم، ساق ه،ةدا 
لكدا باللام )عليل( ت والصحيح ، ٠١عليم ®عل ب الناس عند اشتهر قال! عليل( رعل 
اكاُن،.نسه 



قالخنايلة وقضاء فقهاء كبار من والده وكان )العثمثر(، ت فقيل إليه سب ثم 
لآ>أآئت.لأحمد )محمد( والده فتمذهب الشافعية، من كانوا وأهاله وأبووالده فلطن، 

ناليلة.ترحته مصادر 

نقلهاجدة ترس (. ١٢٨الرس)حب دالراس( )ترس ٣( ١ ٦ الثيران)U/ ي: ]اخار. 

الكمءنهدالهائم بن اف جار الدين لمحن خاوي المحن حيد ابن 

أحمد(الإمام أصحاب ئزاحم ل الأحمد )انتهج 
الخمعق حميد وابن رجب ابن كتاب يعد الثالثة الدرجة ل الكتاب هدا ؤيأق 

تراحمهم،بجعع مولنا النليمي وكان الراحم، ل والتحري والاستقصاء والاستيعاب 
العيبيأن الخاوي عن ( ١٢٨)الوابلة الحث، ق الثجدي حميد ابن نقل فقد 

الحنابلة.طقايت، ق رجس، ابن كتاب يبل تل. منه يالتص -(، ٠٨٩٦)صنة إليه كنت، 

الإمامبرحمة وابتدأه ^ا، كتابه العليمي فجمع يفعل، لر الثخاوي أن ؤيظهر 
يدكرمحليقة كل آحر ول وفيامم، ذاكرا عمره إل هلبقايثه ق أصحابه يم أحمي.، 

العلمأهل من الموجودين اتجقة نماية ل، ذكر ورب،ا وفتانمم، ثدكر ب الذين العلماء 
طلابه.غير من أم طلابه من أكانوا سواء الطبقة، شيوخ أشهر زمن ل بالذهبح 

إقامتهومكان اسمه فيسوق بالمعلومة، المصائر سعفه فلا !! ١٠١١يل.كر نجده ما وكثيرا 
أحباره،إل حؤب لر لأنه ثاء؛ ما ثرحمته ل ، يفيقأن أراد لمن مفتوحا الجال( ويرك شل، 

الاستقصاء.أراد لن جيد منهج وهلءا الأحبار، توافر لعل.م تأمله لا ولكنه 
العلماءمن رجمت، ابن عل استل.ركها التي الراجم ق هذا العلميمي كتاب قيمة وتظهر 

الأرشد(،)القصد مفلح ابن كتاب محن كثثزا اصتفاد وقد اعد0، أتوا أو بيم أحل الدين 
منيقلل لا وهدا غير. لا عنه بأكملها الرحمة نقل ربا رأيته وند منه، ؛إفادته مصرحا 

.أصحا-٦١إل النصوص يعزوهن.ه أنه محبا ولا شأنه، من محط ولا قيمت، 
فتاواهمن الشح عن فواتي الراجم بعض ل نقل وربا كتايه،، ل عليه سار منهج هن.ا 

الشيحلفه بمقتديا العلمية، اتله مل مناقشاته بعض أو وأشعاره، وطرائفه نوادره أو 
زسائارجّح ابن الدين زين 



بتحقيقه(  ١٣٨٣)سنة بالقاهرة الأحد النهج من والثاق الأول الخزءان وطح 
الطبؤعيمل الكتاب، مم، من أش وهما عبدالحميد، الدين محي محمد الشيح 

التحافالدمل، مرة ابن محمد بن بحى الدين عون الونثر الإمام ترجة آحر إل( 

محيمحمد الأمتاذ تحقيق الخزأين طح ئوتيخى عادل الأستاذ أعاد ثم 
للإل دل( حدة، عل، منها حزء لكل ومفهرنا الراجم؛، بعض ءمحا عبدالخميد الدين 
الشيخ.عمل عل الكتاب ثص تحقيق 

محلوم،بن محمد الشح بخهل ربرلن( ل نسخة منها حيدة، حطية سخ الكتاب ومن 
ه(. ١٢٤)^،٦ نجد ل الخنابلة عنإ، من مشهور وهوإمام 

آآ(.وضاب.)م/ا.ا(.دمواضطزدارار.ز;الم لا.؛ب

احديورباشا؛uiu[.تان الأميامحم او؛ جٍطهرافهرسا المرية الكب 

وغثرها.. ٠ ٠ بركيا )حميدية( مكتبة ل ونسخة 

صهاه!الأحمد للمنهج ا محتمل التقدم العاتمئ الدين محر الإمام وألمح • ١ ٥ 
احمد(الإمام أصحام، ذكر ن، النصي )الدر 

وصورتما(، ٢٤٦)رقم بحلس، الأحمدية الكتبة ق بخطه نسخة الكتاب هدا ومن 
بنمحمد بن أحمد إل هناك وسبت، تاريخ(،  ٦٥٢)رقم بالقاهرة الخهلوطات، معهد بعثة 

اه(. ١٣٥);^الدمشقي الخنتل المالخي كنان بن مى 
(،٣٢٣/٦ذمjمسسضربايىاسقاسم)

طبقاُت،j الزلفن س الذكور كنان ابن واممرا (، ١٤)الأكمل العت ومحققا 
الحنابلة.

منللعليمي الأحمد النهج محتمر كتاب هي إو،ا الرنم -أدا الوحودة النسخة أنول! 
تلأمين.هلبعض العليمي الشيخ بإحازة حعلها مقارنة بعد وذللن( بختله، وهي هو، تأليفه 
الوجود)^،٨٧^( اقل اسباسلار بن محمد -أليف الحبل( الفقه ل )الثهيل كتاب 

بالقاهرة.الخْلوطاُث، معهد بعثة صورتما الئوفيتي الاتحاد ق مكتبة ؤ، 



اسخرتلطيف تنتصر فهذا ويعدت ء,.. يل! ما القيمة ل ورد ص تأليفه من أنه أما 
تراحمل الأخمد )المنهج ب الموسومة الكثرى الطبقات من فراغي يعد ترتيبه ل تعال افة 

أخمد(*.الإمام أصحاب 
أحمد(*.الإمام أصحاب ذكر ل المنفي )الدر المختصر هدا ٠وسمسنؤ ةالت يم 

يدلك.المؤلف تصرح من أعل توثيق هناك فليس 
ووفاته.ومجولد0 مؤلفاته وأشهر الرجل اسم ذكر عل فيه أقتصر 

تحقيقه.إتمام عل الله أعان بمجالدين، يقدر وهو نسخه أميت وقد 
منمفلح، ابن الدين أكمل محمد، بن بن عمر بن إبراهيم بن محمد ألف ثم • ١ ٦ 

ام(.٠ ١ ١ -  ٩٣محلا)٠ الخالية أمحلاالدمثقة القادة مفلح أل 

يقول:وفيه الخميل، بخطه مشهور فاض مورح إمام 

ناقصحض أن عجنا ألس 
لأطb/، حظ له وغيري 

لعاصريه.فيه ترجم تارح له 
الحسنبخطه حعها الش تذكرته عل وقفت قد »أقول: النجدي: محي ابن قال 

.١٠لقسه...ترحمته ل منها فنقلت اوال.ع، 

سروت.الأمريكية الحامعة مكتبة ق الخامس( الرركل)الخزء الدين حثر الأستاذ ورأى 
ااوادت)'اما(.سفي:طئام)م/؛ام(.راس1لآكل)-با(.رانم 

طقاتا-دالأ)ي(.يضمر 

دارنخ الواقذ( الخصائص ص)نمرر مورأخف ٣( • ٣ زالأملأم)ه/ الزرم ينمو 
صهاط)ْ؟آم([.وخف الكب، 

مصر(؟ملوك ولاية ق استقلالا الحنابلة قضاء ول )من 

ترحمته.مصادر ل ذكر 

عنه.نقل عل أطلع ولر وجودا، اليوم له أعلم ولا 



بنزكريا بن عل بن عبدالرخمن بن محمد بن محمد بن محمد الدين كيال وألف؛عد0 . ١ ٧
العامريالعرى عبداض بن أحد الدين شهاب بن محمد الرصى ابن محمد الدين بدر 

ه(.١٢١٤-١١٧٣اكادضاسض)الحي 
غزةْن أحمد الدين شهاب حدهم انتقل لم غزة، من أصلها عريقة علمية أصرة من 

.^ ٢٨٢ ) سنة فيها تول —( ٠٠٧٧ ) سنة دمشق إل 

لغمهرواية سد وله أنفسهم، به نحدموا ر ب،ا وخدمهم وخالطهم الحنابلة عن أخد 
الحابلة.

دنهرص(، ١٩٩البخر)دردض (،  ١٣٣٦البخر)٣! يحب اورر)٨٣(، سلك ي: ]ا.مار. 

•ح((...ُضما[.. ٢٦٩الخهارص)

حنبل(.بن أحمد الإمام لأصأ>اب، الأكمل )النم، 

عيدالهادي،ابن شيخنا للشافعية ترحم كإ المدهبح، شافعي مؤلفه للحنايلة، فيه ترجم 
•المدهت، حنبل وهو 

جعله( ٥١٢ ٠٧•٩-)١ نة من التراحم عل الأكل انم، مماب وصل 
طقات،،وجعلهم الذكر، السالمح للعليمي( الأحمد )المنهج ياب عل ذيلا الولم، 

طون،فيتج إذا قليلة الكتاب تراجم أن إلا ترام، كإ ٍلويلة فترة نحدم الكتاب وهذا 
إل؛راجع ذللن، ل والثبن، الدة، 
فيهحول، الذي العثإنر التركي الحكم فترة الكتاب تندمها التي الفترة هل-ْ ن أ~ 

هومل،مت،الذي الحنفي النلأه_.ا إل عامة بصفة ااا،ينية والصدارة والفتوى القضاء 
الأحرى.الل.اه_، نشامحل من ذللث، فحد العمانية، العلية الدولة 

الشام،بلاد عن تعيده ونجد الحنابلة، من هم نجد عل،اء من ممرا أن آخر أمر و~ 
ذلكل عددا الحنابلة عناء أكثر وهم عل،ائهم، من جدا فليل لعدد إلا يترحم فلم 

الإمامبما قام التي المخلصة السلمية الدعوة بفضل نم اف بفضل وذلك الوقت.،، 
فاّتهلاعقوية، دينية حركة عمتها التي التلال هذه لآ>انآثتل عثاJالوهاب بن محمد 

كلعن بعيدة صحيحة، إسلامية وجهة الحركة هذه توجيه — اف —بتوفيق الشخ 
التوحيد.لمال المخالفة الأفكار 



الخزيالكإل كتاب ل لريرحوا شرطه~ ل داخلون —وهم نجد عبياء من فكم 

يكودأن الشرط من ليس أنه صك ولا حنبلئا، يكن لر الكتاب مؤلف أن أمرثالث و— 
روحفيها نحد لا مشاركة، المدهب إل المنتسب غر تأليم1 ولكن حنبالئا، المولقن 

الذم—V•إل المنتمي عند نحده الذي والخاص والاهتام التعاطف 
الخربيةاللغة محمع مكتبة ل الموجودة الزحيدة المؤلف نسخة عن الكتاب هدا وحمق 

بدمشقالفكر بدار وطبع أباظة، ونزار الحاففل، مملح محمد الفاصلان الأستاذان بدمشق 
بضالمولفح ما أحل الي التراحم بعص الكتاب صلب ل وأدخلا ه(.  ١٤٠٢)ستة 

المؤلف،عمل من ليت الرحمة مده أن عل الصفحة هامش ل ونبها معفوف؛ن، قومض 
ترجتها•مصائر عل ودلا 

المؤلف،عل استدراكا الكتاب آحر ل التراحم هدم تلحق أن التحسن من وكان 
ناقلأي لأف كلامه؛ صنؤ ل تدخل ولا المؤلف، بعد الخالفين تراحم ل صنعوا كا 

يقله.لآ ما الخزي إل وينسب، مؤلفه، واسم الكتاب اسم إل ميحيل التراحم هده عن 
صعليه( )ذيلا الكتاب آخر ل بإصافاُت، الفاصلان المحققان قام كا 
هذهل الحنابلة عناء لكل شاملة الإصافاين، هذه تكن ولر ه(، •؛ا '—  ١٢١٤)سنة 

شل.بالاخيارايتح أصبه هي بل لأغلبهم، ولا الفترة 
الذيالخام وهو ه(، ١ ٢ ٠ )^١ سنة ص الإصافا>1، هذه تبدأ أن المستحسن ص كان 

لأتنأ،مم،الولمؤ فيه مان، الذي الخام ه(  ١٢١٤)سنة ص لا التأليف،، من ١^١^، فيه انتهى 
جهودهمال الله بارك عليه. الاستدراك ورا.اية الكتاب نباية بين صانعة فترة تبقى لكيلا 

ونْعبعملهءا•
بنيإل )سبة الخامري حميد بن عمان بن ءتل-اان4 بن محمد الشح ؛عال.ه وألف . ١ ٨ 

بالْلائفووفاته عنزة، ل مولده الختثل المكي النجدي صعصعة( بن عامر 
)ا"ّآأا-ههآاه(.

تآليثوألف، والتهن، والخراق والشام مصر إل وسافر بمتكة، الخنابلة إمامة ول 
ذللثه.وغر بختله... الوعاة بغية محممر منها رأيت جيدة، 



وتهرص(، ٣٧٣)أ/ دام اشدر نثر محمر (، ١٦١ا-دالة)طماث، نخمر و; ]امحارْ 
([.٨٦١تجد)*ا/ ديا، (. ١٨٦)تجد ريامرمحإ، ٥( ١ ٩ الفهارس)ا/ 

امابمضصراوحاس1بم(.)السحب 

توقفحث —(؛ ٥٧ ٥١)سنة وفيات من رجب ابن طبقات عل فيه ذيل صخم كتاب 
ور-حكثيرة، تراحم فيه استوعب م(،  ١٢٩٥)وفاته قرب إل واستمر رجب،، ابن الإمام 

محنقريبة درجة إل فيه وصل متوفاة، فيه الرحال وتراحم وأصيالة، غنية مصادر إل 
ُ

زمانه.ناحر مع رحب ابن كتاب وى تم 

رجب؛ابن فعل كا طقات بجعله ول( العجم(، حروفا عل كتابه حمد ابذ وربا 
بتربّثحفيه والتزم تراحمه، عن للكشف، وأمهل؛ أيسر العجم حروف عل ترتيبه لأن 
الدررل حجر ابن فعل ك،ا الخد وحد الخد بترتيبؤ فيه بمزم ولر أبيه، واسم الرحل اسم 

الحدوحد الحد ترتسبا أن شلثا ولا وغ\رها، اللامع... الضوء ق والثخاوي الكامنة، 
فهرم،•إل سه بمناج دلا انقسماطا وأكثر أسهل 

'ءيد١لوهابإبن محمد للسمغغ يرحم ب حيبمت الصهمو. هذا كدر حمد ابن ولكن 
وأصحايه.لأولأد0 ولا 

التميميمحمد بن مشرف بن عل بن سليإن بن )عبدالوهاب أبيه ترحمة ق للشخ ويعرض 
ثأةؤ دليل: إل تند لر اش المكقة، والتهم والثلبح بالي م( ١ ٠  ٥١٠الحيل المجدي 

]\;س\\آ.ب ,همت،اسلأذال هصفي"لأنيك؛4 -ئثةلآنا الندئدم،
فائدة،وأكثرها الطبقات ل ١^^< الكتب، أهم من وهو بعد، يطع إ الوابلة السحبج وكتاب 

الراحموثلحق كض، لا ظاهإ سها التي الأفراءات، هذه ورد فيه، حاء ما عل التعلق ؤيمكن 
حسبجرسبهاضحروفاأعجم.

إلالكتاب نحيل بحيث عيدالعزيز(، ا1لاإئا )دارة بدللث، القيام يمكنه من حير أن وأظن 
ونحرنحه،تحقيقه من الانتهاء وبعد وتراحمهم، وأحيارهم الرحال معرفة ل مثحصص مؤرخ 

التعايقنم بمراحعته يقوم أيما، الرحال أحوال عل ومطل العقيدة، ل ممعن عانر إل تحيله 
والصواب.الحق طريق ؤإيضاح مزاعجه، لني تعليق؛ إل تحتاج التي المواضع عل 





رجب(لابن الطبقات )ذيل 

وهذاالخوزي، لأبن الحنابلة طبقات مماب عل ذيلا )الأعلام( ق الزركل جعله 
ولريكمله. لر محطوط أته أيما الزركل وذكر ر؛|ا؛أق، الأستاذ من قلم نبق ثك~ ~؛لأ 
يعد.عليه أطي 

عزمتقد وكنت مهالح~ لابن الأرثي( )القصد كتاب ذكر ~"ءتا المدخلI ق نال 
همتي؛فترت ذلك بعد ثم جانبا، منه ت ويّ قالطلب، أثناء ل له ذيل جع عل 

رحب،ابن الحافظ طبقات عل ذيلا سودته ما أجعل أن فصسمت الكتاب، اشتهار 
منممرا الاختيارات لأصحاب ما ؤيذكر الرجم، مؤلفات أسإء تول يلكونه 

ذاتل.ء.وأغرر )القصد( من أشهر ر.لكوما اجتتارامم، 
—)؟ الحنبل النجدي نحويان بن ّالم بن محم،- بن إبراهيم الشيم  ٥١١٠؛وألم، . ١٢ 

٠١٣٥٣.).

بل.كرفيه عى الفقه، ق الل.ولا، ثرح ق السبيل اءمنار ألف فقيه، فانحل ءالم إمام 
ونفعفيه افه بارك — الألبال الدين ناصر الكبثر الحديث، الشيخ أحاديثه حرج الأدلة، 

سعةل طيع الغليل...( )إرواء وسام وأفاد، التخريج هدا ل أجاد فقد بعلومه" 
محليات.

٧١٠١^تجد تارخ ل وأخرى تجد، أهل اب أنل رسالة نحويان ابن الشخ وألقح 
وألفا.مئة وثلأيث، عثرة تسع سنة إل وخمجن مئة ّتةسبع من 

[.٧٢\/ دالأملأم:، ١٤١\/ •،مدءل،ا.نجالب:دمرمم: نجد ئا، ثامر ز: ]اخار. 

الصرية،الكبح دار ل منها الثال جزأين، ق الأصحاب(. تراجم ل النقاب )رفع 
لالتخصصجن من العالم أهل بحص لدى نجد ل الخاصة الكتبات ل موجود وهو 

٠١٦وأنا-وءلائها وأخبارها نجد تايخ 
محمدالشيح يخمل البصرة" جامحة ل منه كاملة نسخة عل سن عتر مند ووقفتا 

منهوأفاد )عنيزة(، ل خاصة نجي.، ل مدة أقام الذي ه(،  ١٣٥١)ت الشنقيهلي الأمجن 
ؤ>اتأئبحدي الناصر بن عبدالرحمن الخليل عالها 



ساطة

فالذيعنيزة، زيارة عن يضير يكاد لا صويان ابن النقاب( رري مؤلف وكان 
وصداقة.بمعرفة معه يرتبط أته الم؛ عل يغلب 

نقالت،ثم ن؛ذنأ،ئت، الثنقعلي الشيخ اتامة مقر الربثر بلد ل كاف النسخة عن1ه وأصل 
وفدالوقت،. لضيق البصرة؛ جامعة زيارق عند تمريره إل أوئق ولر المرة، جامعة إل 

ترخمةق وفاتدته ثمحممر، كتاب وهو زمنه، إل حنثل بن بأحمان ميتدئا لالحنا؛الة فيه ترجم 
خاصة.الثجديتن من درجتهم ل هم من أو شيوخه وشيوخ شيوخه بعض 

البغداديالثيلي عمر بن حن بن محمل. بن عمر بن خميل محمد الشخ بحده وألف، . ٢ ٢ 
•"اا-ا،ما"آاه(.الخنبلاكض)٠ الأصل 

مفتيأصبح أن إل الوخناتف ل ثنمل والقفل، العلم ل عريقة أمرة من حنبل فقيه 
)محهلبؤع(عشر( الثالث، القرن ق دمشق أعيان ق البشر )روصة ألقح بدمشق، الحنابلة 

وغجرها.)مطوع(ّ.. دمشق( أعيان و)تراجم 
ردضوانظر: (. ٧٣رالأملأم)ا•/ (. ١١٢٦دايربت)العرست اادرء_ات> سم ي: ]تربص 

اوشر>؟آآ([.

الأكمل(.النم، )ذيل 

كتابفيه وصل الأقذكره، له الحنابلة( طثقايت، )محتمر كتابه مقل.مة هوق ذكره كل.ا 
متفرقةتراجم عندي رأيت، ٠اوقل قالذت زمانه. حتى ٥(  ١٢٠٧)منة من الغزي الكإل، 
الغزيلهلبقايتح ذيلا فجعلتها <؛، j،ii(؛>أحمل. الإمام مده.به الأحملو، طهبنا ءل،اء لبعض 

المذكور...«.

خمعهالحنابلة(، ءلبقاُتإ )محتمر الشعلي(ت حيل )محمد الال.كور الشيخ وألف، . ٢٣
الكإل،كتاب عل هو ألفه الذي والذيل والغني، العليمي، كلام من باختصار 

(.٥١٣٣٩)منة بدمشق الرقي مهلبعة ق الكتاب هن.ا محلبع المتقدم. الغني 
الحنبل(،القضاء ق الحل )القح الشطي(: خميل )محمد المذكور الشيخ .وألف ٢٤

إلقل.امة ابن من ابتلءاة الحنابلة من دمشق محاكم ل القضاء تولوا لن فيه ترجم 



سبل؛إل؛لر

)مطبؤع(,والكتاب مؤلمه، 
(.٠٠١٣٩٧بوارصينصينخمدان)آأما-

عنالكتاب وتنثر هدا، عيدالهادي ابن كتاب ناصح وهو المعاصرين، شيوخا أحل 
كتابيشرح الشريف الكي الحرم ل الدروس يلقي وهو أدركته الوحيدة' نسخته 

؛^١^٠عدالوهاب بن محمد للأمام )التوحيد( 

لأنئ؟ئتحلف وقد نوادرها، واقتناء ونسحها الكتب، بجهع اعتناء له شبابه ي وكان 
حامعةوفاته بعد اشترما يده. بخهل بعضها كتب  oJL•>نفية حافلت؛مخهلوحلات، مكتبة 

الإسلامية،صعود بن محمد الإمام 

ورثمه.لدى فالعلمه عليه أعثر ولر الحنابلة(، رطقاين، زت كتابا الشخ جع 
ُمالحياة( قيد عل زال )ما عثيم؛ن بن عبدالعزير بن صالح الشخ أن وبلغني  ٠٢٦

محلوطا.زال U ( سام)السابلة...الحائلة طبقات ق كتا;أ 

النجديخميد لابن الوابلة( من)السحب نسخة لديه أن الإخوان بعفر وحدثتي . ٢٧
الحنابلةمفتي حميد بن محمد بن عل ابنه وحمع تألف من ذيل ومعها ذكره، المتقدم 

يخةبعالأبيه)ته؛مااه(.

والإرشادوالدعوة والأناء اسة انموث لإدارات التابعة الثعودية المكتة ول . ٢٨
بنصالح بن إبراهم الئخ بخط الحنابلة عناء بعض تراجم ل اوراى لرياض ال 

م(.١ ٣  ٤٣سة)المتوق النثابة المزرخ الحنل الجدي عيس 
عمرأي الشيح ولد لبعض أن المعجل(، مقدمة)العطاء ق ءباJالهادى ابن وذكر • ٢ ٩ 

يحلأي ابن القاصي ا-فن يأق به ؤثعني الحض. أبير القاصي طقامث، محمر 
ذكره.التقدم 

لهأفندي مراد محمد عمه أن دمشق(، كتابه)أعيان ق الشهلي حيل الشخ وذكر  ٠٣٠
الممدالحوم (، ٠٢٢ ١،  ٤٧، ٧٦، ١٣)ص بطر: الحائلة( طبقات )مودة 

(٧٨٠٣٨.)



والت«ليم1اسم وثنأش.إت اىس4ين اثد،كتوارعيدامحض عواقف 

التواضع(:).ق 

بهفكفى تيثنأق، الفقي حامد أع-ي عمله، حاب عل هده بطعتي أشيد أن أريد لا و٠ 
[٩١هلاكو؛ة: محن محلص، محهد وأنه سابق، أنه فضلا 
وىها اف فعفا لالمممدم(، )والفضل متقدم وأنه أحدا، اف عل رش ولا 

ور"ءه'ا؛■ورُهمتا 

)البربالشيوخ(
أحبارj بثكوال ابن فال (، ١٧٢را،/ البلاء( أعلام )سر ل الدهيي الخافنل »اذال، 
أهلمن صالحا، رحلا الحربي( إبراهيم كان ءتابت ابن كتاب من ملت، الحرب؛ إبراهيم 
ذلك،عل فوممهم حنبل، بن أحمد عل يفئالونه محالونه الدين من قوما أن بلغه العلم، 
منحال، ن، به ألحي( ولا أنبهه لا رحل عل( ؤ، بتفضيلكم ظلمتمون( فهال،؛ به، فأقروا 

دومكماا*بعد تأتون، فلا أيدا، العلم من شيئا انمعكم لا بافه م فأقأحواله، 
لأهلوالإخلاص العل،اء، وتبجيل بالشيوخ، الر واش هذا أعتمد؛ اف روعل أنول،ث 
الوفاءفيها يتجل والأمانة، الديانة هي وهذه ومنازلهم، مقاديرهم ومعرفة الفضل، 

له*؛"/وغفر اف رحمه صوره. بأرؤع 
راثسكردانا

منقني ما تعنى فكلها متقارب، معناها والرحالة... والتدكرة والمكردان ءالكناش 
عليه.الغالب، j( ثنه إليه يميل ما الفوائد من يقئد عا!؛ وكل الفوائد، 

(،١١٥)الغاليل شفاء ق الحقاحي هقوها كدا والكاف السين( بضم والكردان 
الشيخفهو طولرن، ابن السكريان مولفح أما ١(. ٤ ١ السثيل)آ/ نمد 3، والحي 
موموعيالحنفي)ُتحّاههه( الصالحي عل أحمدبن بزه عل محمدبن الدين شمس 

,،(٣)لغوي،نحوى،، فقيه، مفر، محدمحثؤ، اكأليفح، كثر الثقافة، 

الطماترا/آبم(.)ا(

اسات)ا/ه*اآ(.)؛آ(

البالواباة)ا/'ن)٣( 



^^1ص|بلثلمءئر

ا1سيثةارالخلطة 

كتبهمقراءة عن ثيوا كإ اليتدعة، محالسة كثرة عن السلف عالياء تيى هنا، ُُومن 
علهممحاق لا الذين الخواق تل من علها لرد فهمها، سل عل إلا وانمائها 

الأنزلأقء"«

)قوووعبمل(

تحاورانمن الكتاب تضمنه ،تا الثعراق.....؛ طقات إل الرجؤع لفي أبح 'لر 
ؤإنذكره، أممل جعلي مما بملة، العلم إل تمت لا خرافات نمل ز وإ'ماق شرعية، 

يغنيما العلم أهل من المحقفن كتب ل لأن التجاوزات؛ -بمذه لها علاقة لا أشياء نقل 
واحاوااُأأُ.والثعراوي والتعراق بالخرافات. المحشوة الكتب محن أمثاله وعن عنه 

ااكوفية )علم 

فيهموجد ؤإن والمجاذيب، والخهلة العوام من أغلهم وعارفوهم الصوفية 'وأولياء 
لعليها ودرج صغره، ل الخرافات هذه ارتضع لأنه آبائه، طريق نلك من العلمإء من 

.٠٣٠١عنه(الانحراف ثبوز لا جمّنل به نزل وحي كأنه حتى يره، 
؛؟_؛_(عيدا1وهاد، بن محمد للإمام الوابلة السّحيب، مؤلف )عداء 

لشيخعنه— افه —عفا المؤلف مل من السافر، والتحدي الظاهر، العداء لهدا أجد 'لا 
والعمل،العلم من اممه آتاه لما علميه، والحقد الحسد إلا عبدالوهاب بن محمد الإسلام 

البيعبمحاربة جهره بسب القمد؛ وحن التوفيق، من يديه عل اف كتب ولما 
مابل البلدان، من حاورها وما نجل. بلاد ل السافرة، المنتشرة والضلالات الظاهرة، 

بالأولياء،كاعتقاد الا.ين، جوهر عن بعد من نمته ق البلاد أغلّب، ق المسلمون به بل 
ظاهرةكثيرة واعتقادات الكرب، ، كشفإل ودعوتبم القبور، لأصحاب ومناجاة 

المنكر،عن والنهي بالمعروف الأمر وتعْليل وصفاته، وأمحإنه الله ل ؤإلحاد ال، الف

)١(

الب)ا/آ0ا(.)٢( 

السرآ/بميْ(.)٣( 



ءم|ج؛؛لحثبلة

الناسأموال وأكل وربا، وسرنة، طريق قهلع ْن الأرض، ل والإفساد للفساد ومش 
-كله وهذا ولابثت. بماب يدين لا م وخكم الأساب، أش عل وقتال بالاطل، 
وابنعيدالوهاب، بن محمد الشخ عهد ل وواضح ملحوفل يثكل منتثزا كان وغيرْ— 

يدركونظهورها وبعد الشخ دعوة ظهور ونل وبعدم، قبله العلكاء من وغثرهما حمد 
بالكتابالعمل لتحقيق — حاهل.ين — يعون مثله متهم كثيرا أن شك ولا الأمر، هدا 

بحبلممسكا عقيدمم وتصحيح تزكها، عل الماس وحمل البيع، طْ ومحاربة والئنة، 
ءثإإزثئظيقسي،الثه رسول سثه من المايت والصح^^ اش كتاب المستقيم، وصراطه المتين، اش 

وءامتهم،اُاُ.الماس خاصة س أذى، من ذللث، سّإ يواجهه ما عل والصر 
:قيا د ص) 

تحقيقهي دعوته لأن قلت،؛ مريقي إلا عبدالوهاب بن محمد الشبح دعوة يرد لإولأ 
الأمةنف وأقوال والئنة، الختاب إل ذللث، فنم ق والرجوع الشهادص، معنى 

هذا؟!قبول ل الأخر واليوم باق مؤمن يردد فهل الصالح، 
لمحقيقيعرنه ل هو، وآرائه أقواله اتبلغ إل الماس يلخ م وخمس عبدالوهاب بن ومحمد 
بنه يمل ء؛نألإنننيإدثاثإن يبغ ومن ؤ الصحح دينها إل الأمة وعودة العقيدة، 

أنصارهأن كإ ه، لفوتحديد إصلاح أي ينسب، أن هو يرضى لا لذا [؛ ٨٠صران؛ ل آ] 
ينتسبونلأمم ابتدلع؛ أو طريقة، أصحاب وكامم إليه ينسبوا أن يرضون لا وأتباعه 

الدين.يوم إل بإحسان اتثعوهم والذين والمابعن الصحابة من الأمة سلفح منهج إل 
يعوممعارضي أن عل ودليلنا خصومها، واختفى وانتثرمحنج الد.ءوة ظهرت، وقد 
وعصبيةوحسد حقد — غالبها ل ~هي إن،ا معارضتهم بخاصة الجاوقن من الشيح 
أياالاJءوة يبق ب وتلاميذه الشبح فتره انتهاء إعاّ أنه غالتا ذلاثح، تتجاوز لا عمياء 

نادرا.إلا يذكر نجدي معارض 

الحديثةمضتنا براية وهو معود، آل عبدالرحمن بن ءيلالعزيز الإمام فترة ول 
هن.ْعارض خارجها ل ولا نجل داخل ل لا التجديئن من أحدا أن مع نلر الباركة، 

(.٦٧٦الوابلة)؛/الحب، )١( 



الخميعبل الدعوة، صنْ يعارصون لا كانوا الرشد آل حكم فترة ل وحتى الدعوة، 
محدهاإل الإسلامية للأمة ؤإعادة ؤإصلاح، حق دعوة الشح دعوة أن عل متفقون 
افبعثنا التابض، وتابعي والتا;عيرأ، الصحابة عهد الأول، المفضلة وقروما الزائر، 

وصحبهأاا؛.آله محمدوعل عل اف صل جنايتذالنعيم، ل وحمعناحم زُّرمم، ف، تعال 
سهاكادراتجيلأش()الشيخ 

وال،رهاات،الخرانايتؤ من عنه نحكى أحد عن أنا أسمع ولر أعتمد! اف وعل 'أنول 
الأتباعمحه محكي مما ممد س ^^،٠ ك نلش ولا عدالقادر، التح عن نحكى مما أكثر 

والمردوزلأى.

زأ>نأق:عيدايرحمن الدكتور تحقيقان، من اسمية الدارس 

تإل تنب أيما، الصاحبة لها ؤيقال بدمشق، الخنابلة مدارس إحدى الصاحبية! 
أيوبُمأ؛.بشن، ربيعة 

٤^;،٦ الهلال مإر الشح واقفها دمشق، مدارس من مدرسة المإرية! 
وألم،العثامى. المستنصر الخليفة شيدها بغداد، ق مشهورة مدرسة التنمرية! 

٠٠١مرارا طح محليين ق حا خاصا لما مؤ محروق، ناجي الدكتور المرحوم 
الخاصأيبلث، الدين محاهد أنشأها ببغداد، الخنابلة مدارس إحدى المجاهدية! 

سةشهيدا التتار بيد المقتول التمرى 

بنخليل الأثرف، اااللث، صرح 3، الزمان ذللثج 3، بمصر مشهورة مدرسة القراسقريةأ 
فلأوونن،يا*مسم.

الم،)أ/ا'ه\■(.)١( 

(.١٩٢النيل)آ/)٢( 

(.٠٤الشد)الخور عن ( ٨٩آ/ الدارس) تاريخ ل الدارص  ٢٣)
انمارسفيشخادوارسرآ/؛اا(صالخرراكد)يآ(.

(١٧٢٠الخورالقاJرره( 
الخوتمالضاو>آيا(ّ)٦( 

٢(.٤ الوابلأ)ا/ الحِ، ص ١(  ١٣الئس)الخور )٧( 





٦٠،١هل ٤٣١٠^الخنبل عبلاتراحال بن محمد الدين صياء بناها الضيائية؛ 

السنجاريمحمود بن إمّإعل بن عل إل تنمب السنجارة، القرآن دار السنجارة! 
'.٢٠وانفها وص ت0مى 

ونتالكلص عمل موضع لأما بدلك؛ سميت الشافعية؛ مدارس س الكلأسة؛ 
وجددهاى  ٥٧٠منة واحآرقت ه،  ٥٥٥نة همحمود الل.دن نور بناها المجد، عإرة 

١ه ٥٧٥سنة الأيويِب الدين صلاح 
اليادراتيالحسن ين محمد الوفاء أب بن عيلاردبم أبومحمد الدين نجم أنشأها البادراتية؛ 

.جمرون شإل الفراديس بباب الدرسة تقع آم. ٥ ت،ه 

تهّآآهالعادل بن موسى الدين مظفر الأشرف اس، بانيها إل منسوبة الأثرفية: 
يزيدنبر حافة عل قاسيون قح ب

أيٍربن عبلوالوهاب الإسلام نرق أنشأها وقد الحبلية(، رالحونية غير هذه الحبلية؛ 
أنشأهاالحيلية! والحوزية ، ٥٥٣٦٠^الشيرازي الأنصاري الحبل ءبل.الواحد الفرج 

'.بدمشنرا المالحية وهمامنال آه، ٥ 'زآ الحوزي ابن مدالرحمن بن يومف الماحبح 

زوجةمرعن، بغداد وق معروف،! ناجي انلرحوم قال مدارس؛غل،اد، من البشيرية؛ 
الغربيت، البشثرية؛الخاناالدرّة ببناء . . • آه. ٤ ٩ صنة بشير( ■)باب الحروفة؛المحممم 

ّالستنصريةالأ' المورمة قاعدة عل الأربعة الواهن، عل وجحاكهاوقنا غداد، بس 
٧٠٧منة الحاثنكيري بييرص الدين ركن الأمير بناها بالقاهرة، الب،رمية؛ الدرمة 

(.٢٣٧/ )١ الوابلأ الحّح عن ( ٩ ١ ا/ ) الدارس تاريخ و الدارص )١( 
٢(.ه ٠ ا/ الوابلأ) الحب، ص ( ١٣)؛/ ايوارص تأريخ j اكارس )٢( 
٢(.٥ /• )١ الرابلأ الحب، ٤(  ٤٧/ )١ الدارس تاريخ j انمارس )٣( 

(.٣٦/• )١ الوايلأ الحب، ٢( • ٠ )T/ الدارس -اريخ j الدارس ( ٤ر 
(.٣٦٦الوابلأ)ا/ الحب ص ( ١٤٧، ٩ الدارسرا/ jتاريخ الدارس )٠( 
(.٦٧٨/ )١ الراّلة العب ( ٦٤)آ/الدارس تاريخ j الدارس )٦( 
(.٥٣٥الحبالوا؛لأ)أ/)٧( 

(.٧٠٢)آ/ الوايلآ العب عن ( ٢٦٥)آ/ الحاضرة حس )٨( 

(٨)



الخرونجاالدين تاج عل،، بن ممد محا أحمد بن محمد بناها التي ة الدرّهم، مو.ية■' 
.المكرمة مكة محاورا — ٥٧٨٥منة تول، مصرتم، تاجر 

.٠ —؛ ٠٧٩٧سنة الأستدار ءإِ، بن محمود الدين حال، الأمثر أنثاها مدرسة ال،ءموديةت 
وهر٠ ١ سنة الحركي المحمودى قايتاي الأمرف الملك أنثاها مدرسة القايتاتية؛ 

أيثابامحمه عرفت والمدينة وغرة والثام ممر ل، ٌدارس وبى القدس، بيت ل، 
أحياءدمشقر؛ُ.من حي واكصاعين! الخاتونية، المدرسة هي بدمشق، الخماعية المدرسة الخماعية; 

التيوهي ، ١٠٦٧ ت الكري الدين واممهامرق إل منوية ت الكريه دارالحديث 
وأفز>ثأه. الحراق تيمية ابن عبدالحليم بن أحمد الدين تقي الإسلام شخ يكنها كان، 

هُْ؛.١ ٤ ٢ ٤ العام هدا اليثاتر دار )ٍل( السكرية الحديث دار الحافظ معلح الأستاذ 
النظاميةُبالمدرمة وتعرف، ببغداد، الدارس أشهر من النظام؛ مدرسة 

والائتساب!التسة اتدأممورسوامح4ن أقوال من 

•القل،ص الوجه س مصر قرتم، ٌز، قرية باهة، إل، سة ؛،؛ ١۶٠١^
•٠ الأصل؛ روب وهي )جوملن(، نمى؛ كانت، له جدة واليونانية اليونانية؛ بن الدين نمى 

.٠٩٠عتلمارا وكان الحناء، ييح كان لأنه والحنائي؛ الحنائي؛ ١لعكارى 
الأزجر"ا،.المةإلباب، هدْ الأزجي: 

(٩)

٧(.١ ٢ / الوابلأ)٢ الحِح عن ٤( ٩ الإص)١ رفع )١( 
(.٩٨٤ الوابلأ)آ/ الحب ص ٤( ٩ ر٤ الإصر ونع ذيل )٢( 
(.٨٨٣الوابلة)r/ الحب، ص ١( ٦ ١ ره/ التونب الخطط )٣( 
الحِإالواُلأ)ما''>\(.)٤( 

الخ؛ل)ا/مم(.ره( 
الو؛لرا/ا<م(.)٦( 
(.١٠الخومالقد)•)٧( 

الخرمالضل)أها(.)٨( 

الطنات>ا/-آ(.>ا،(

اسات)ا/لأآ(.)•ا(



خ؛؛سابلةإس؛ءثر

ودخلواحمم، من قوم الأوزلع، مكنها بالشام، قرية الأوزلع إل منموبج الأوزاعي: 
٢٠٢٠القرية يئيت دان، مهق 

•عبدالقيس بن أنمى بن لكنز بن نكرة وص عدالقيس، من بطن بنونكرة 

دربإل يتب ت وقيل ممر. يمعيد قرية أومرية مريس إل مشوب ت ا،لريي بئر 
رالراءر يتشل.يال ت ونيل خفيفة، مكررة والراء ا،لربى، 

المامة؛؛؛.فوق -كون ام وهي ة، الطيالإل المثة هدْ الطيالي: 
الثياب،بيع إل ية نالكراسي! 

يةالنطْ الألف،، يعل. نون ولآخره المشيئة، افليم وفتح المهملة الحاء بكر الحاف• 
الصرةزك ميلة وص حمان، بني إل 

سبقرى، عدة ئب الخو^، أنيار من مر وهو ا الترمس إل السثة هذ0 الترسم^. 

المحيثن؛الكوفة^.مناهم مجن حماعة إليها 

—بالذالالروذ مرو إحداهما! مدينتان؛ مرو لأن الروذ؛ مرو إل منسوب، المروذي! 
معناهاوالناهجان الناهجان. مرو والأخرى! النهر• بالفارسية! والروذ المعجمة— 

اكلانّ.النفس -بالفارسية- 

ذللث،غم وقيل ه، نقمحاصي، كان لأنه النية؛ هدم ب، المحامى! الحارمث، 
ر١الطعان )١( 

الطعان)؛)٢( 

الطغائ،)؛)٣( 

الطعان)؛)٤( 

الطعان)؛)ه( 

الطعان)؛)٦( 

الطعان)؛)٧( 

الطعان)؛)٨( 

الطعان)؛)٩( 

.(٣٩

.(٤٠

.(٤٦

.(،>•

.(٨٤

.(٨٩

.(٩٩

.(١٣٧



^^اتسيص؛ممرلبم؛|دم^بدر

ُغاوادُآ'.من النرب بالخاب عتيقة محالة براثا إل نية التراثي• 
امحمالدّكرة إل مترب وهو المترية، الأرصن ت اللغة ق والدمكره الدمكري' 

.)٢( بعينهموصع 

/ومرور هراة مى خراسان، بلاد من بلدة بغشور لهات ويقال غ، إل وب مت الغوي• 
إلالنسبة وهدم المهملة. اثمال آخرها ول الراء، بفتح الرماية، إل متسوبح الرمادي؛ 

ذالطنُ؛؛.رمادة إل منوي، والامحرت . -٦١قرية اليمن، رعاية إل أحدهما؛ موصمن؛ 

؛•بلخ ْن قريبة بلدة فرياب، إل متوب، الفرياي؛ 
ثلاثةحران وبين بينها القرائن،، عل متهورة مدينة الرقة؛ إل ية نالرقي؛ حيان ابن 

أ.مورية١٦محافظات إحدى النوم وهم، • ٢٦٧! ٣١البلدان معجم أيام• 
قترقرب حرب، باب عتل• بغداد محال من كبثرة محلة الحربية إل بة نالحرب؛ إبراهيم 

الالخيأ٧؛.عثداف بن حرب إل ست، الحلة وهذه حنبل. بن أحمد والإمام الحال بثر 
وحاو_،أنهناكية بين الشام بثغور مدينة ءلرسوس إل ية نالعلرصومى؛ 

ا.^١ يل مما بخراسان مدينة وهي أوجوزجانان، جان جوز إل نسبة هي ابوذجاف• 
وشرائهوعمله الكر بح إل بة النهده الكرى؛ إسإعيل 

ُباللموصأ ضربه وجهه، ل كانت، لقربة مص؛دللئ، اكروب• متمون بن نوح 
اساذ،)ا/؛ا،ا(.)١( 

الطغاتر\/\اه>(.)٢( 

(.١٨٤اسات)ا/)"ا(

الْوقاث،)ا/ماحا(.)٤( 

الطئت،)ا/ا-أ'ا<.)ه( 

الطتات)ا/\ا(ا(.)٦( 

اسات)ا/خاآ(.)٧( 

(.TT'Aالطما^،)\/)٨( 

اسات)ا/يهاا(.)٩( 

الدقاذ،)ا/أ'آآ(.)•ا(

الطمات)ا/ا'ي'ا(.)اا(



^^حنابلأإل؛ر

الصححعل بغداد قرب قرية الزعفرانية• إل منسوب الزعفراف* الصاح ابن 
/ااسكر وعاء معناه 

*مشهورة بغداد فوق بلدة — وتفمحر كد — عكيراء إل منسويب العك؛رى• 
بطثشدُ؛/الرم الممو١ة وص الإسلام، حواضر من حاصرة الشاش إل منوب الثاثيت 

•ّرض إل ب رحى• ال
علتزال لا العربي( الخلج رأس عل مشهورة مدينة عبادان إل نة العادابيت 

فارسأأ/بعدها وما العرب بلاد آخر وص نميتها، 
حرفةإل النسمة هذه السمعابيت أبوسعد قال الفاء. وسكون القاف، بفتح القاذلأبيت 

يشتريلن اسم يقول' مذاكرة ببغداد الأنصاري عيلءالباش بن محمد بكر أبا ممعنا عجيبة 
خشبها،ويبع ويكسرها البصرة، من والمعدة الوصل، من النحدرة الكبار الفن 

٠.نافلأبيُ الصنعة هاو0 يفعل لن يقال فيها، الا-ي الحديد والقفل• وقفلها• وقثرها، 
بعدهماالمشددة، الوحدة والباء المهملة، الن بفتح والسباك بالأ• البتيار ابن 

الأشياءّ.يسبك لن السبة وهذه الكاف. آخرها وي الألف،، 
والعقاقر'اُ.الحشيش الهندمن من ثبن، التي الأدؤية وهي برببار، إل السبة هل-ْ الرب1اري• 

الأترةةسونمتجدىىلّ،ر•'؛.
نريةفيحلنا؛السر"،امردا: إل نسبة ارداوى: 

اساترا/*'\-آ(.)ا(

الطقات)أ/؛أ(.)٢( 

الطقات)أ/آإ(.)٣( 

الطقات)آ/ه؛(.)٤( 

ْ(.٢/٢الثقات))ه( 

الطقات)آ/،'>(.را-(

الطقات)آ/ااا(.ر'\(

(.٢٧٧الطمات)آ/)٨( 

اسات)'ا/ا"آ(.)٩( 

ا١٧/١الحب،انيابلأ)( ١٠)
الوا;الأن)ا/آهاالحب، ( ١١)



^^|لحشابلئ.

العراقل موضع الحارثة إل منسوب الحارتي؛ عود مابن 
٠.نجدُ ل الوثم إنلم ل الحرونة مرات بلدة إل نسمة المرانيت علر بن أخمد 

دمثقغوطة ق بلدة امحم ءولةت إل منوب الخولث 
سائردون من اختصت دمشؤر، غوطة قرى من قرية دوما إل نمة الوومي! حمزة 
الألسنةعل هومشهور إليهادومانركإ ية النj، قيل وربإ حنابلة، أهلها بكون القرى 

عربيةنبيلة إل فينتسب، عربية، أرومة إل ينتمي الذي هو —؛ نجد أهل، عند — القبيل 
•إليها انتاوْ تجمفل إ ؤإما عربية، نيلة إل لا.ني إما هوالذي الميل؛ وغثر معروفة• 

منهافرامخ بعة عل بغداد قرى من، الردان إل منوب الرداف؛ 
وصمشهورة• خراسان مدن أمهات من جدا، كبيرة يلدة هراة إل منسوب الهروي: 

٢.أنغانتازر مدن يريان من الأن 
٠.الأهوازأ قرب بلدة مكرم عسكر إل نسبة الحسكرى؛ 

.ئبنط التي، الفرثر^ وهم، ١^٠؛-، بيع إل بة النهد0 الأن،اءلي: 
■ن>نآئن اس؛مين اككتورعبدامحمن وسؤيمات تدقيقات من وتدقيق، تح؛نيق، 

تصحيح

•اُه( ٠ الحربي()٧ البرق أبومصور محمل، بن إبراهيم بن مغلفر 
الحبل؛شلة لأبن التقييد من المهلبؤع 3، جاء خطأ. وهو البرى المصائر؛ أغلح 3، 

أيصا.البرى 

السحبانيالأ)آ/؛ها(.)١( 
الحبالواباة)ا/سما(.)٢( 
(.٢٠٦/١الرابلأ)الحب )٣( 
الحبانيادةرا/آيم(.)٤( 
(.٩١الوابلارأ/• الحب )ه( 
الذيلرا/ا-أ<.)٦( 
الذيلرا/،اا(.)٧( 
الاو؛لرا/أ"أ<.)٨( 
الليلرا/؛ه((.)٩( 



يصححالحهف؛ن، أكثر عليه سار وتحريف ئالت، كإ حطأ هو أعتمد؛ الله وعل أنول 
،١١(... jjjlأنه والصواب بعض. من يعضهم 
اأ؛كتابتوثيق 

لاشتهارهمؤلفه، الخنايالة_إل الكتاب_طقااتا هذا ية نتوثيق إل الباحث، ولامحتاج 
يقصّارنيممرمنامجن•••••*''

المنابلةطيقات سند 

طرضن؛من متصل ند بمؤلفه عن الحنابلة— —طقاات.٠ الكتاب يروى 

•ه( ٥ )٣٨ الحربي( زهثر بن ءبا.المغي.ث، العز أي ؤلريق من • أحدهما 
٠.^\ 0AA)الحفار الحرب فارس أب بن فارس طريق( من والأخو■' 

اتوفاةمجهول 

يعرفلا لأنه الوفاة؛ محهولي يوحر أن يلزمه فكان الوفيايتؤ عل يرني، المؤلف دام ها 
لموصعه إل أشر أو موضعه، إل نقل وفاته ءرفتا فإذا التعي،ن، عل حينثد مكانه 

ذكرالصاير

مماوهذا إليه، أورمع منه، أفاد مصدر أي بمي يكاد لا الطبقاين، صاحب، المؤلف 
فلاقيتح— كإ — ١لرارث٠ كب من كشر ل نفعيها ظاهرة وهي ^I؛U_، حنانه ل يجل 

وعنتا....؛ومثقة بالغة بصعوبة إلا أكثرهم مصادر عل يتعرف الباحث، يكاد 
المنابلةطبقات، بملي أبي ابن على ملحوظات 

أمور!عنه— الله -عفا الحنابلة طثقامحت، ل يعل أب ابن الولفح عل والنممل. 

اساث،)؛/'أ•(.)؛(

)(.٧١)٣

(.٧٩/١اسئتر)٤( 

(.)\/٠٨الطعان )ْ( 



اساطة^^تحح؛؛سيع؛لدض؛جم

يجهلأن تعد يمثاهثر، حماظ لعلياء الراحم لبعض المخل اختصاره أحدهات 
أيما،شهرة منهم وأقل شأتا منهم أنل آحرين عن محدث وقد هم، يمم أحبارهم 

لهلازم فالأنتقاد وممتزهم، لاشتهارهم بجهلهم؛ يعدر لا فهو بجهلهم كان محإن 
يعدمأحل بمن وعرفت ذللث،، عل الكتاب، هوامش ل نثهتؤ وقد عنه، ينفلث، لا 

مم.التام التعريف 

الرحمة،داخل يأكمالها رسائل ؤايراده الرحمة، حد عن أحيانا خروجه والثازا1 
وهدابتامها، ترحمته ل الرسالة ؤيورد الرحم، الرجل باخار يجل المؤلف بجد ما وغالبا 

عليه.ومأخوذ مبرر، غر أمر 
ماومتانبه أخباره من وذكر طقة، وحل-ه فجعله والده، ترحمة ل أمرق أنه والثالث،! 

رسمونحالف المألوف، عن ويجرج الأخبار، بعض يكرر جعله تما الرحمة، حل- عن يزيد 
واحد(-زمن يجمعهم العلياء من محموعة )فالعلمة ومنهجه، وحل-ه الكتاب، 

منالأمحثرة الطبقة ق والكل، والخمول والملل، الضعف لحقه المزلفخ أن والرابع! 
همالهلبقة هال-ْ أصحاب، لأن تاما؛ إبداعا فيها يبيع أن المتوغ من كان التي، الكتاب،، 

قمرلكنه ومناقبهم، بأخبارهم الناس أعلم وهومن شيوخه، من وبعضهم معاصروه، 
وقدالفقهاء.-- وأعيان الإسلام، أئمة كثار من وهم ءلاهنا، تقصرا أغلبهم راحم تق 

طبقامحت،عل )اان.يل كتابه ل الطبقة هده أعاد حيحإ صنعا؛ رحمتح ابن الحاففل أحن 
أراد؛لو أخبارهم وجع تراجهم، استتفاء عل منه أقل-ر يعل، أن ابن وكان الحنابلة(، 

،١١معاصروه.-.لأمم 
الحنابالةْثيقات نسخ 

نتحأجع أن وحاولتح حدا، كثبمرة خعلية نثخ يعل، أبي، لأبن، الحنابلة طبقايتإ لكتاب، 
عاليها- أعت٠ل أصولا تكون نحا بيتها من، اخل- لكي وصفاتها؛ أماكنها وأعرف الكتاب،، 

وحرص-اونثرها، الكتب، نحقيؤ، ؤ، الصحيح النهج وقئ، التبعة، كالعادة الكتاب، نثر ن، 
ذللث،،إل أقرب، تكون فنخة يمكن ز ؤإذا الولف،، بخعل نخة علي العثور عل، مني 



^دحتابيلع؛؛ء

علمقروءة نسخة ولا الولف، نسخة بينها من ليس نتح عتر من أكثر لدي فاجتمع 
١٠.نسخ- أرع منها فاخترت المح، من الاختيار عل لزاما كان لذلك الولف؛ 

الخطوطاتتقييم 

ولابينها، محثع الرداءة، ق اصتوت أو الحودة، ق استوت إدا الثنخ أن أرى وأنا 
الحمدولله الخودة، ق كلها استوت — الهلبقات — المخ وهده أصلا، يتحد 

الكتب،ئصيبه 

لأبنالطثات ذيل و أولمه ما الاسدراك من -اممقات- امماب هدا أزو ولر 
ذيلق المعلومات وفرة تكون أن إلا سببا؛ له أعلم لا إلهي نخير وذلك نبملتاأفت، رجب 

أهلمن ~فأغلبهم الطبقات ق المتر•من وشهره عاليه، الاستدراك إل دفعتني الهلثقات 
فيها—التأليف مناحي اختلاف عل العلمإء كتب ل تامة عناية وجدوا الدين الحديث 
ادزارم.إلا عف، الاستدراك عن عرفتني 

ا]قديمةا]عربية ادكتابات 

الكتاباتل عنه— افه —عفا العثيم؛ن سليإن ين عبدالرحمن تعال افه إل الفشر يقول 
ذويغر من النثاخ بعضي فيظنها إهمال، علامة السن فوق يضعون القديمة، العربية 
)نقطا(ر؛/إءجاما الحرة 

مخلدبن بقي 

بكإله،للشافعي الفقه وكتاب شيبة، أي ابن مصنف الأندلس إل أيحل من هوأول 
ا.لالدورءيُ عبدالحزيز ين عمر وسيرة خليفة، وؤلبقات خليفة، وتاريخ 

الطقاتر؛/أا،(.)١( 

اسات)؛/ها<(.)٢( 

الطمات)ا/ي*آ(.)٣( 

الطقات)؛/ْهآ(.)٤( 

الطقات)؛/■؛؟■؛(.رْ( 



ساطة

عيداثصمطلبن علي 

لأبنالألقاب معرنة وق عبدالصمد، بن الحسن بن عل لأنساب اق 
وعلانله. لقب وهدا ماغمه، علان ئ يعرف بعيال وق الحسان. بن عل طاهرت 

١۶٢٠١١من ونمره له لمب 

ثحنابلةا طيقات نسخ 

قلآيىنأقتتعال الفقي حامد محمد الشخ السائقة طبعته ق الطبقات كتاب نانر مال 
النسخمن كمالناها وند االخطوطت؛ن، ق الصلاة رسالة انتهت هنا إل ١الوصعت هدا 

الإمام...اف ورحم فها، الفائدة لمحظتم الأحرى؛ 
لدىليس عنه! اض عفا العثيم؛ن سليإن بن عيدالرحمن تعال الله إل الفشر يقول 

نثخعشر من أكثر عل ونفت وقد منها، يكمل أحرى ننخ الفقي حامد محمل الشثح 
أ.واحدة١٢كلمة ولا ذلك عل زادة ما أي ق أجد لر القنة، المح ن مص 

عيدالواحدبن محمد عمر أبو 

قوله!ذلك خمن الشعر، مشهور هو المعاق! وقال الأحمد، المنهج ق العليمي قال 
عشيةيالصراة سا وقفنولما 

ملامورد لتوديع حثارى 
وكلناالحسود رغم عل وقفنا 

خامكل الأشواق من مض 
عاقهالودلع عند وغنى و،

دغراسبه لجدي رأى فلما 
ردائهبفضل مرتابا تلثم 

تمامبدر د بعهلال فقالت 
لفمال اللشام فوق فشكه 

بقيامه أنإلا والخمر ه

الدقات)أآ/ه-اا(.)١( 

(.٤٧اسات)٢/ه)٢( 



الأنه عل يدل وهدا (، ٣٣٣الأعيان)؛/وف؛اتح من الأحمد ايهج محقق وحرجه 
صاحببه جزم ك،ا ليس الأمر ولكن الترجم، الزاهد عمر لأيي الأبيات أن ق ينلن، 
محققينوثق وع ;؛وثأ)ئث. حالكان ابن الدين نص القاصى ظن كإ هو ولا الأحمد، المنهج 
،،١^١٥إليه رجع الذي اب< الأنكتاب، إل يرجع فلم بحب، كإ الأمر من الأحمد المنهج 
ابنتال ما واستوعب إليه، رجمي ولو النموصى، محقيق ل الصحح النهج نحالفس، وهدا 

عمر.لأب ليت، الأبيات وأن الأمر، له لأنضج حلمكان 
فإننيالأمر، أكتم لا وأنا العثيم؛نت ملي،ا0 بن همدايرحمن تعال اممه إل الفشر يقول 

واصتكثرتهاعالآ، شعر لا ثاعر شعر هدا ت تفي ق وقلتؤ امتجدتيا، الأبيات قرأت لما 
٠.عمرر أبا اش رحم عمر، أي عل 

jlAJA }الأءمقين

منآحر أنه المحقق تاكد إذا خاصة سوا0، دون عليه يعتمد المؤلم، حهل وحد إدا أنه 
أحرجللمكتابُأ/

الوابلةالسحم، 

لآذنأق،خميد ابن مؤلفات أشهر من الوا؛الة~ الحس، حميد ابن ~كتاب الكتاب هدا 
بعدسيإ ولا العلمية، الأوساط ق شهرته س—V إنه قلت،؛ إذا مغالتا أكون لا قد بل 

مودتهعن نقلا وقراءة تأليما اته أنه وذللث، مؤلفه، حياة ق الكتاب عرفح وقد وفاته، 
وفاتهُ'أُ.من سين مع قبل أي ه؛ ١  ٢٨٨سمنة الثانية 

^^عبيناسيضين

ابنوتلميدْ تيمية، ابن الإسلام بشيخ حيد ابن المؤلف—١ حفاوة لن نجمع ، كيفندري لا 
لدعوةالنكرة ومعارصته المتوترة، المرة وقيعته و؛ين وبكتها، ببما ؤإشالته تعال، زبم،نا'ق؛ القيم 

وابنتيمية ابن والشيخان؛ له، المعارصن ؤإطراء تعال، عبدالوهاب بن محمد الشيح 
والسنة.الكتاب النبوة؛ مثكاة واحل.؛ معن من ؤينهلأن واحدة، قوس من ينزعان عيدالوهاب 

(.١٣•)"ا/ الطقات، )ا(

الوابم)ا/\ام(ّالم، )٢( 
مااة)ا/مما(.الحب، )٣( 



^^ر؛ح؛لخظبثج؛<lLلخنا 

أوللدعوة، العارصن تراحم ق الولف رأينا وند والقصاصة، الهوى من باق فتعوذ 
حجةولا دليل، ندم يلا حاد، ومس هراء، بكلام منها للنيل ه نفبجهع لها، المؤيدين 

الخدلازُمن باق نعوذ برهان، ولا 

الإصافامحن،،من فيهاممر م، ١  ٩٨٤ستة العلم دار ق الأمحرة طعنه ل الزركل وأعلام 
لهالتنبه ■محبا خطثر أمر وهذا الزرم، كلام من ليت 

الآحساديرشيد بن أحمد 

الأحائيرشيد ابن ترحمة ل عثيم؛ن بن عبدالعزيز بن صالح الشيح كلام اصعلمرب 
بثر،ابن عن ونقل ه، ١  ٢٣٣سنة وفيات ل له فترحم السابلة(، )تسهيل تابه كل 

-مماته عدد ثم سعود، بن عبداف الإمام الستة هذ0 وفيات ل ذكر بثر ابن أن مع 
هدهل مات هدا رشيد ابن أن يدكر ولر رشيد، بن أحمد الشيح بينهم من وذكر —، كعادته 
سةوفيات ل أحرى مرة ذكره نم عنه، اف عفا عتيمين ابن الشح من وهم وهذا السنة، 
—اعلم واف - يدل مما بنر، لأبن الجد عنوان عن ينقل ولر حي، العن ونقل ه،  ١٢٥٧

غرهتي>نأهيذلنه الشيخ أن عل 

١يكتبساخ 

اكاسحيكون أن منه يلزم لا الفرؤع لكتاب ثنخه أن إل التنبه محس، المقدمحى( )أحمد 
حطهجودة أو خبله، حن من يلزم فلا الدم، حنبل كان ولو الدهّا! حنبل 

مجنرأينا فكم تراحمهم، وثكئت، أحبارهم، مجل الذين العل،اء محن يكون أن ؤإتهاته، 
شيئاُ؛أ.الحالم من يعرف لا من المهرة النثاخ 

الح_،الرس)ا/؛بل)١( 
الحبالوابالأن)ا/ْآ>(.)٢( 
السحباترالأرا/أآا(.)٢( 
(.١٨٣/١الحب،الواlالث))٤( 



مؤلمهبالتصرف الولف إذن 

محصرة،الكتاب ذيل ق ذكرناها بل التراحم، إلحاق إل لدعوته حيد ابن ا،لولف، جب يإ 
التإئيالصحح النهج ولأنه أحوط، هدا لأن المصادر؛ ل الترخمة موضع عل ودللنا 

التراحمأما مله، ر ما العلومامحت، من الولم، إل يشج ولكيلا الترايث،، نثر نواعد ْع 
كبارميإ ولا التفصيل، ْبن بثيء لكن أيما، بالهوامش فألحقناها عمدا -با أحل التي 
الدعولأن.أنمت 

اكرابمرابداديي سماصل إم 

هدية—صاحب، البغدادي كلام ءؤ-بوا•' بن مليإن بن عبدالرحمن تعال النه إل الفقثر يقول 
ووفيامممواليدهم ومعرفة أسإئهم وصبط الرجال تراجم j، الكنوز- ؤإيضاح العارفين 

مالكثرة معتمدا؛ لا مرجحا، ويوحد به، بتاض إنيا إليه، يركن ولا عليه، يعول ألا ببض 
محجمكتاب عل هذا وانجر سن،، وعدم وثكرار وثداحل أحطاء، من الكتاب ل رأيناه 

فيه؛وير فيإ فر؛غ منه، والاقتباس إليه اليل عل ؤإصراره عليه، اعتإده لكثرة الولغن؛ 
عصرهأهل من ال،دال«ا ترجمة 

معتتناسب، لا قليلة، الكتب، ق أحباره الحرفي محتصر ثرح صاحب، الزركثهمر الإمام 
ثهلغىسمعته ت، جعالعمره، أهل عند خاصة ذللثج، ق أثنا ابنه لثهرة ولحل شهرته، 

منعل ، مععمره أهل به يعرفا لر ؤإذا آنذاك، ترحمة له تجل فلم أبيه، نمعة عل 
وهذااللاحقة، الأجيال لدى محهولأ فيبقى وآثاره، والإلمام؛مناقبه أخباره، تنير بحدهم 

.العلمإء من كثبمر شأن 
مرحهمقدمة ل وأودعها قيتأفت، جيمين بن ءثل١لرحمن بن عثدالنه شيخنا أخباره يتح ونل 
الثوبة.له افه أجزل ءإاAنا، جهدا تحقيقه ل وبدل الشيح، حققه الذي الحرفي، لختمر 

أغلبهال السحب،— —ل حميد ابن ذكره عإ نحرج لا شيخنا ■!معها التي الأخار وهذه 
نلتفُم•كا عنه محب ما نلة عل له ترجم من أومع فهو 

الحِ،الوابم)أ/؛؛؛(.)١( 
1XoTA/Y^_)العب )٢( 

آك11الحاالرابالة)*آ/)٣( 



ريطبله

اضاهيرةائولفات 

النظري— —ق لأما العاصرة؛ والكتب المؤلفات التحقيق أثتاء ق أستعمل ولر 
منغالبه— —ل هو معلومات من إليه توصلوا وما إليه، مدق ما إل حديدا تفيق 

*القديمة الكتب عل فاقتصرت عليها، الوقوف يمكن مصادر 

ملو! ١ ١سماءي موكات 

عرف،ما يذكر فكل المترجم، مؤلفات كل يذكرون لا التراحم كتب ق العلٍاء 
•التهور عل يقممرون فاعلهم 

ات[كتابإلىتسب 

لأنهمؤلفه؛ إل الكتاب نية لتوثميق مبحث عقد عل من كثير درج 
وقدللأصل، محمحزا يكون فقد التبة، هده صحة المحة عل محب مما يلزم لا 

راحوالدلك ذكرها؛ محل هدا ليس ختلفة لأسباب محقا؛ حطأ الممية تكون 
نفيها.أو النبة هده لتأكيل. الأقل- -عل ترحيحية أو يقينية أدلة عن يبحثون 

إذايتحتم التوثيق وهذا وخارجه، النمى داحل من الأدلة هذْ تكون أن ؤيلمزم 
منهاففدت أو الشكوك، حولها حامت أو الغموضى، من ثيء النسخة ، اكتنف
المؤلف.ومقدمة العنوان، ورقة 

نابالمرويا أوكان مؤلفه، إل النسبة مشهور الآكتاب كان إذا يلزم لا التوثيق وهنّا 
حاصل.تحصيل الحال هذ0 ق توثيقه لأن 'لمرق؛ بعدة أو صحيح، بعلريق مؤلفه، إل 

ثيءالأذهان ل يصح وليس 
دليررصإل الهار احتاج إذا 

 )\(.)n/؛(_
الديل)؛/•؛،(.)٢( 
الاويل)؛/ا-ْ(.)٣( 



اساطةطيقات ض، الذيل 

التيالخنابلة، طمات كتب ل ألف م1 أحن بحق رجب ابن الحافظ كتاب ؤيند 
بنالقهة ق يزال ولا لاحق، يلحقه ولر محابق، تأليفه جودة ل يسبقه إ عليها، وقفت 
الرحمعن المعلومات استيفاء الحاففل حاول وقال عامة، الراحم كتب، ل ١^١^ الكتب، 

ورحلاتهوتنقلاته، وتلاميدْ، شيوخه، وذكر ووفاته، ومولده، به، وناسمه، ذكر من 

رواية،من عنه أنز وما وتعديلا، جرحا فيه قيل وما مؤلفاته، أشهر نم العالم، لال؛ا ءل 
أغلبحوهذا فقهية، اتل ممن به ثفرد وما وءلراتفإ، وأحبار أشعار من عنه روي وما 

•٠ ارجال' تراجم 3، العلم طالب إليه محتاج ما 
تدمريعمر اتدكتتور تحقيق 

عاليهلايعتمد جيد، غن محقيق الإسلام لتاؤح تدمري عثداللأم عمر الدكتور محقيق 
المدرُآُ.ذكر دون الذهبي عن نقلها النصوص وأكثر الذهبي• الحاففل كلام عل لحكم ال 

الأحياء1الهعاصرين الترجمة 

منذلك ق  liخاصة؛ والأحياء العاصرين عن الكتابة يتحاش الراجم ل الولمن من كم 
هنفيرى فانه مدحه، 3، العناءمهانل وبعض ترحته، عل الرجل ونوف عند الحرج ومع 
غرمعن كتبه با عنه كتبه ما قارن وربا ينمقه، لر الولف، أن ويعتقد واحل، ذللئ، من أعفلم 

المنقةفتع بالثناء... وأحءر حرمنه، وأنه حقه... هضمه قد أنه أيما فيرّى معاصريه، من 
والعافية؛السلامة ويؤثر ذللث،، عن ه ينفيربأ فالمؤلف والضغينة، الحقد ويتولاّ. والنقرة، 

علىالأستدراثث، منهج 

الكتاب،من موضعه ل المتدرك أذكر أنني الستدرك؛ن، إيراد 3، اتبعته الن-ي النهج 
وأنهالعالم، ق منزلته لتتضح ما؛ حد إل موصعا تعريما به عزك مشهورا العاأإ كان فان 
الرحةمصائر ذكر مع جدا، موجز بتعريف اكتفيت، كذللث، يكن ب ؤإن مشهورا، كان 

النيل)؛/ي(.)١( 
الذيل)؛/•٧(.)٢( 
؛(.الذيل)؛/"؛•)٣( 



ساطة الصايت1ضأجام اسبمين سوا1رحس تسيتات عن اعنتتاة امموالد آ  ١٠٢

مالذهب إل والتب الذهب، إل انتسابه صحة يوكل ما أذكر أن وأحاول مئا، لها 
أوكانمشهورة، حتبلية علية أمرة إل ينتمي أوكان الخمل، تجه عل العلعاء مائص 

كذلل؛،؛أنه الأصل لأن بالقرابات<؛ ألخق فإل الذهبؤ، حت؛ل أواحدأتاريه أوولده والده 
أذكر،»إشلأمحتهفيالأّتدراك،نإنذكرته»إب إلأتننم،أنهاظلإلطهبآخر؛ 

^طهرمافيالأتراك؛ُكس،حاولم،
استدراكه؛؛/صحة عل دليل ذللث، ل ليكون امتطعت،؛ ما مراباته الرحم أربط أن 

الفضحامد محمد الشيخ تحقيمات 

الكتبمن ممكن عدد أكر نئر وراتها من يريد الش الذملة، بالعجلة الشخ انم 
عل-الذيل محذا ُكتا؛نا جدا• النشر صعيفة العد>د، كثرة نهي بنشرها، كلم، التي 

علالئقي حامد محمد الشخ ونف التي الكتسؤ، من ءبحْ حالامن أحن الط؛قارت،— 
إذن.نسبية فالخودة حيال>ة، نكات لذا اللما مولقالتا من وتصحيحها طعها 

ذلك،،أقلن وفضله؟ علمه مع 4ولفاترم عل الفقي حامل، محمد الشيح حش فهل 
هذابملع أن والتوثيق والدراسة بالتأف يتْليع لا متعجلا كان فإن معذور، غم وهو 

يعدمولن بغره، يتعين أن عليه فكان صحح، علمي منهج عل الكتب، من الخود 
وءئه؛أ؛.محا وعفا وسامحه، له، اطه عفر آنذاك، اعانة أرض ق الرحال 
اسيمحمد الشيخ ملحق 

عزالءلبقا٠ت،- عل الاJيل -ل الفقي حامد محمد الشح ألحقه الذي اللحق وهذا 
هذاق يعرون فراحوا رجب، ابن كلام من انه فظنوا والحسن، الباحين كبار من كثرا 

كلاممن ليس أنه ومعلوم ا رجب ابن فال نالوات وربا الءلثقاُت<، عل الذيل إل الراجم 
كلاممن إماتكون الصوص مجن بالكتبه ثلحق الش التدركامت، وكثرمن رجب؛ ابن 

٠٣١أواختمارها...فيها، لنقص الحققة؛ ^^ا؛لذ£زإث؛فياف^ة 
الاويل)؛/ما•؛{.)١( 
(. ١١٠الأويل)؛/)٢( 
اكيل)؛/؛ا؛(.)٣( 

(٣)



الم؛اريتب؛

بالة l_Jا 0اليقات ث ا؛سيرة اممب 

يحثطول يعاد عنه افه عفا >سالإن ين تعال'مدالرحمن افه إل السر يقول 
الشاشدة اكرة الكب أنول: الخايلأ طتات ل ف ل1مما ممر عل والونوف وم، 

للحافظذيله ثم يعل، أي اين للماصي العلمان _؛ الخنايلة، طقات ق عليها اطلعت، 
ترجموعي الكي، تم العنيزي، الجدي حيد لاين الوايلة المحّا ذيله ثم رحّا، اين 

قالثاركة شرف الخمد~ ~وفه ل وكان ٠—،  ١٢٩٠مايعدسنة أحدإل الإمام من للحتايلة 
ولر؟٠^ممافاممذمء، استدراكه مااصتعلمت، واستدراك والعليقعليها، نحقيتهاحينا، 

غملامحىين إيراهيم ين عبداطه تأليف، الوايلة المحّ، عل الذيل ق المائلة كتاب، عل يعد 
عليه.أحكم لا لدلك الحبؤ؛ عل ذثل الذي ه( ١ ٣ ٤ الحيل)^،٥ الزبري الجدي 

كانت،ؤإن العلريق، ف؛تيارت، كثرما- *ع - العلبوعة الوجودة الكتّ، هذه عدا وما 
استقلاليحر ورد ومن الفرا، جوف j الصيد كل قيل: ك،ا لكن فانية، من نحلو لا 

.٠١٣تعال وافه الأن، أرام ما عذا المواقيا. 
تلحقا1تم،أ_، 

نحبهتما كن عنه: < ٥١عفا العثيم؛ن سليان ين مدالرحن تعال اف إل الفقر يقول 
ومنتيء، يعدله لا تشريعنا ومصادر وعقيدتتا، لديتنا، فحيتا الحائلة، أصحاينا 
أ.نصايه؛ ق الحق ونضع وتعديلا، جرحا رواما عن نيل لما تنتيه أن السنة عل الحاففلة 

اسماءأقسام 
محيض ومنهم والتصنيف، التعليم بجد تن فمنهم أمام؛ أربعة عل والعلعاء 

المن وعنهم التعليم، يجد ولا التصنيف يجد من ومتهم التصنيف، مجيد ولا التعليم، 
العالم^.ق يحزا ولوكان تصنيفا، ولا تعاوا نحيد 

متهجالإتصادؤ

القيائحيذكر الشعر، فاحش كان عيامي، شاعر الخجاج اين أعتمد: اطه وعف أنول 
عورة.وذكر حر ووصف، وعهر، مكشوف غزل من سعره، ق والفضائح 

الذيلرا/:آا>(.)١( 
الديل)ا/إلأ(.)٢( 
الاويل)ا/هص.)٣( 



قوي،فشعره المنة الناحية ومن —( ٠٣ ٩١)جعفر بن محمد ين أخمد بن حين اسمه 
لذامض؛ وحزالة لمظ سهولة ْع مبتكرة، معان له التشبيه، جيد الوصف، دقيق جيد، 

ممرآنذاك.ومحبره وانتثار، ذيؤع لديوانه أصح 
الطل_،كثرة عل دليل المخ من العدد هذا الذهل فارس بن _؟؛؛؛ الشيخ فثنخ 

أنويظهر التوبة. فأراد الرذيلة، نشر عل أعان بأنه عمره آخر ل الشيخ شعر وقد عليه. 
فإنهلذا والمنة؛ بالكتاب مباشزا تعلما يتعلق لا محا بكل التشاغل س نعر؛الذنب، المخ 

الذهبيتالخافغل قالي الخف،، ابن الخاففل تاريخ عل به ذيل لبغداد نارينا جع كان'قد 
موته.مرض ق اله فع

وثقتهأمانته عن ذكر لما خمحه مثل إل أحوجنا فإ عنه، وعما الله سامحه أقولا 
البالغة

،١٦٢يسئم أن يمكن لا التي المرعية والتجاوزايتظ المبالغايت، س العل،اء منافبف ل يرد 
٠المترجم' إل بتها نبصحة ولا 

نظرفيه كلام 

خليةلمخة كى ٢(:  ٥٧)Y/ الحبل المذهب كتابه j التركي عثداض الأكتور قال 
الختل،واضحة كاملة، نسخة وهي ّعلرا، ( ١٥حجم)ل ١( ٢ ق)• تقع الكتاب من 

—(.٠٧٢ستة)' المؤيد بن حاج الأمير بن مظفر لنمه نسخها 
للص لكمل ص وهل أ محورة؟ أو أمحل الأكتور لأي ما هل أعتمد: افه وعل أقول 

محلد.اتا!ثلاثة ق يمول وغيره رجب ابن والولف، مطنا؟! ( ١٥بحجم)ورقة ( ١٢)•
أنهبمعنى قليلا! يعوز يمولون: وغيره رجيا ابن والمولمح كاملا، الكتاب يكون وكيف، 

كإعبدالواحل•)ُتجحخآ"م( ابن عبدارحيم بن محمّد أحيه ابن أعه وقد أصلا، يتم لر 
مافلعل نذلر؟ا إعادة إل محتاج اض حفغله اككتور فكلام الأتية. ترخمته ل ١^^٠ ذكر 

غيرهأو للمولفج عنه محتصر ؛^٠٥ 

النيل)؛/\>هأ(.)١( 
)■T/،؛(.الذل )٢( 
الذل)مآ/ه؛ه(.)٣( 



للأمالعرب نسب 

لكنوأبيه، لأمه أخمد الدين تقي الإسلام سخ أحو تنمية ابن عبدالحليم بن عبداض 
الحبةتأكيد أرادوا إذا وذلك، حنانا، أكثر الأم لأن الأم؛ إل الأخوة ب، تنااعرُّ، 

اثطبؤبمةالتعويفباصا_، لآذةآإدئ,ات العتيعين سكتوارصداترح«ح، لفتات 
Iواممنم، 

الأخبار:سكردان 

الناس(؛لفواند )الكناس عنوان نحت، الأسكوريال ز هوالوجود لعله 
الققهالوجيرإ 

نسخةله لاامرداوى( الإضاف، )مقدمة البغدادي الري بن حين الإمام تأليف من 
أنهل يفلهر كتابه ل وخ ففد نسخة، الأزهرية ل ولعل بركيا، باسا راغب كتبة مل 

الكتبةق الوجودة للزركثى الوجيز( )سرح قهلعة وهوغر أعلم• يتعال" والله هو، 
ولعلأوكادت، الأنفنار عن احتفتح الكتاب، هدا نتح أن والغريب، فتامل، الذكورة. 

تقتصرانحالت، ثم شل، والتاسع الثامن القرذ؛ن 3، كانت، به العناية أن إل راجع ذاائخ 
هالا؛'آأ.وقتنا ل يفقد يكاد جعله ما الشهرة، ل محله أحرى 
ائتطس،لداود النبوي الطب 

٤١٢٩رقم بايزيل عمومية مكتبة ق ة جيل■ نسخة الكتاب، لهدا يوجلء 
رجعب،ابن مؤلفات 

بجامعةالعلمي البحث، بمركز تمحتلفة مكتبات من مصورة رجب، ابن مؤلفات أغلبا 
الفوايدتحرير كتابه من نسخة قورا أعلاها ولعل متعددة. بنخ بعضها القرى، أم 

يال0؛بخهل بعضها القواعل■ وتقرير 

ا-امهماص)اا^)٢( 
اص)\،آآ(.الخرم )٣( 

الخومالضد)اا-ا(.)٤( 
(.٥١)الشد الخومِ )٠( 



اساطة

^سداسنبش

(،١  ٠٥٣ ) رنم المرية الكتب دار ق الوجود الإعراب مالحة ثرح كتاب صاحب 
١( ٣٢ ٩٢)رقم محمؤع جستريي ل الهمة.. السائل وكتاب 

اإه^اريب١ ياي^ 

رقمجربتي مكتبة ق يده يخمل نسخة ومنه منهور، مطبؤع والكتاب النجي، لابن 
٠ ٠٢.،_* UUUمنة مكوية ( ٣٣٢)١ 

المررأبواب، على اتقرر كتاب 

دارل حيدة حطية نسخة منه الدين حمال، أبوالحامن الجد، ايير ين ماحي بن ليوممح 
المريةرقم)أآبمهأ(ص.الكتب، 

والصكاياذ،والأفراد العوالي الفوائدالصحاح 
^٤،.٣٨٥٢رقم)بدمشق الظاهرية الكتبة ق الفراء الحسين بن محمد بمل لأبى 

الفقهالضتاحه 

صاحبهاعل النبوية الدينة ؤ1<دو4في ءبل.العزيز الللئه مكتبة ل يعل أيٍر بن الحين لأيٍر 
ا.يراجعُ هوهدا؟! هل العنوان،  iJLj-الفقه ق كتاب والسلام، الصلاة أفضل 

الاعتقاد

عليهامكتوب رقمرا"؛هأ(إ الفلاهرية ق ورقايت، سع ل رسالة أيٍريعل بن الحين لأبى 
^(٥٧٣١منة منوحة الفرا، محمدبن بن محمل الفراأبوالحين اعتقادابن مالخمن 

الحومالص)ا-،ا:)١( 

الخومراص)ا-ها:)٢( 

الخوهمالثد)ا"ان)٣( 

است)ا/ئا■(.)٤( 

الدقات)ا/ْا■(.)٠( 

الطقا«ت،را/ا"ا"(.)٦( 



الحديثقز وائنسوخ- الناسخ 

يراجعمنه(، )جزء المرية الكتب دار ق -)الأثرم( المعروف؛هانئ بن بكر لأن 
٠.الأن' أنسيتها ثم أحرى منه قهلمعة ورأيت (. ١ ٥ ٦ / ١ ) الكتب دار فهرس 

الصولى

المشهور،١^^٤ منها الصول مولفارتج من حلة عل وهفت، أعتمدت افه وعل أنول، 
)ماو5راقل الله— —باذل مفصلة نحدها لذكرها، يتسع لا والمكان الخطومحل، ومنها 

؛ه..٠٢افه نفع الخاصة( 
عييدلأبي لحديث ا غريب 

علتزيد إي كثرما؛ هع الحديث غريب ل صش ما أجود من عبتد أبط غريب كتاب 
هدال صنف، ممن العلمإء من أحد يمل ب ومصليها، وهومابقها مفل.متها، وهول المنة، 
اشوإل تصل لر لكنها طعا'ته، عدة وهومهلبؤع تأليفه، وحن تصنيفه، جودة إل الفن 

ود.ارتاوالثقة. والإتقان الخودة غاية ق منه متةل.مة سخ وجود مع إليه، يعلمان الذي 
العجم،حروف عل وترسبإ واختمار، مذيب، ما؛،ن ممرة ممنفامت، الكتاب حول 

علميه،والزيادة ومماهاته، فيه، للمغلهل ؤإصلاح علميه، ورد ولشواها.0، له، ومروح 
-وفهوففتؤ ممرة، كتّط المعانر هذه كل ل عنه، ودفاع له، وتقريب أغفله، ما وذكر 
هذاإحراج عن يصرن، الهئة مر ما، ^_، وصنفتها، وجعتها، أغلبها، عل المنة- 

هذالثل يتصدى أن أراد فمن ق|ياس، الحائلة من سادتنا تراجم بجمع لانشغال البحثح؛ 
،.المتحازر وافه النفع، ممر لحيل، فانه العمل 

البخاويرمؤلفات 

وهومشهور،رالكبثر(، أمهرها رلحل توايخ وهي، التاريخ، 3، كتب ثلاثة للخارى 
ألفمن كل أفاد وقد يلميهإ)الصنم(، ثم بامم)الصنم(، وهوالمعلبؤع نم)الأوصعل(، 

الطشات،)ا/مآأ-\(.)١( 

الطمات.)ا/ا<-آ(.)٢( 

الطقاترأا/ا"اآ(.)٣( 



عندهم،عمدة فهو عنه، ونقل منه، والتبس دارءده من الإهمام بعد أتى كن الرجال ل
معحديد، بثوب البخاري( )تاريخ إلا حاتم أيٍر لابن والتعديل( )الحرح كتاب وما 

منهإانممادات< وبعض زرعة، أي وكلام والده، كلام من ةوؤ'\& مؤلمه أصافها إصافات 
أغلت،عليه رد ثم مستقل، كتاب ز حاتم أي ابن رثبها حعاها، كانا البخاري لكتاب 

فاللحديث،يتوب، لا والكان ؤلويل، هدا حول والكلام الخطيب، الحافنل مواحداته 
تعال'اض ثاء إن صالة 

والجهميةالزنادقة على الرد كتاب، 

)الردت عنوانه حاء وربإ غ>لمم، أحمد للأمام مشهور كتاب الخهمية عل الرد 
وطحبدمشق، الظاهرية اإلكتبة ق المخهلوطة وسخته والخهمية(، الزنادقة عل 

الكتابمحن أصلية نسخة عل ووقفن، محررة، ولا موثوقة غر لكنها محتلمة، طبعامحتف 
افصامحه بتصويرها ياذن ولر الرياض، مدينة ل الأخوة يعص لدى قديم بخط 

وعنهعنا وعفا 

بدرانبن عيدا1قادر العلامة 

ومعرفةالرحال بتراحم بالغ اهتإم وله التاجرين، من رحب ابن كتاب عل ذيل ثمن 
أكيدةرغبة وعنده إشفاق، وله ونع ولديه والمصنفايتح، بالكتتح إلمام ولديه طقاتمم، 
ولرتعال، 3ءهأه ه(  ١٣٤٥)الدمشقي بدران بن عبدالقادر العلامة الشيخ واشتياق، 

نادر،بكل يأق بأن حدير لكنه أصافها، التي الزيادة مقدار أعلم ولا مصنفه، عل أطلع 
الداروصاحب واريأا، القوس أحد فقد بالخواطر، يدر ز ما التراحم هن بجمع وأن 

؛فيها،....٠٣أدرى؛الدي 
الحنابلةطيقات على الذيل كتتاب، من حميد ابن سخة 

ابننسخة عل وقمن، ت عشمن بن مليإن بن عبدارحمن تعال الله إل الفشر يقول 

التابعةبعنيزة الوطنية الكتبة ق رجب، لأبن الحنابلة( طبقايتح عل )الذيل كتاب من حميد 

الطقات)أ/أ،أ(.)١( 

(.An/iDoi^y؛)٢( 

'ا(.الم،الوابالة)ا/-)٣( 



منيخطه، وامحتدرالكت ؤإفادات تصححات هوامشها وعل هناك، الكببمر للجامع 
لعضفها ترجم ويمان آ-مها ول ذكرهم، بعدم رجب ابن أحل لطاء راجم تينها 

)غايةيسمنه مماب ق ذلك باسيفاء ووعد أيما، . الدبل. ل يذكروا ع الدين الحنابلة 
رجس،(.ابن طيقات تتمة ق العجّبا 

إلورجعت العجم، حروف عل وريها التراجم، هذه وجعت تحال، اض مل وقل 
الداحلمن فجلته متوامالدي، يكن 1؛ الصادر هده وأغل، الولقف، ذكرها التي مصادرها 
أغلب،وصححت، العيون...(، )نزهة السمي رسول،( ابن )تاريخ أهمها ومن والحارج، 
ليعودله؛ كالتدكرة إثارايت، أوردها الولف، لأن مطولة؛ بتعاليق عليها وعلفف عباراما، 

وسعي،ل ما بدلتف ولكني باهل، لها لسمتإ كنتا ؤإن الهمة، هذه فكميته استيفائها، إل 
؛.١١وقو^،بحوله منها الاستفادة العلم لطالب، محقق وأن التوفيق، تعال الله من راجيا 

البخاريابن مشيخة 

وهماوبركة، نفعا وأكثرها وأجودها المشخايتف أهم من الخاري ابن مثيلحة 
والمعروفةالمشهورة وهي الظاهري، ابن نحريج إحداهما واحدة، مشيخة لا مثؤيختان 

عدالواحدبن أحمد بن عل الخاري•' وابن يلبان، ابن نحرج والأحرى ١')^^،• عند 
)ت،«ا،1ه(ُى.الحنل المدمي 

اينقضان

عيدافأي الحافظ، الأصبهاق الثقفي الفضل بن القاسم أحاديث، فيه مشهور جزء 
الفلاهريةُ؟*.ق الحزء وهن.ا ، ٥٤٨٩سنة التول 
الأنباريبكربن أبي أمالي 
يروايامحتإنية موأسعار، ونحوية وأديية لعوية مباحث، تتخللها حديثيه، أمال هي 

الأنبارىبتار بن القاسم بن محمد أبوبكر النحوي العلامة الإمام حمعها وأسانيد، 

اوحبالوابالأ)؛/ْ(ء)١( 
البالواباة)ا/0أ(.)٢( 
الحبمالأ)ا/0بم(.)٣( 



وقطعةعليها، وقفت، قهنمان الظاهرية، الأمال هذه من قشر توحد —(  ٠٣٢)لت،خ 
؛•ءيرّهما•••' تأكيد بكل وهم، - ااررلك الدين حتر الأستاذ عليها وقض 

رجبابن شيوخ معجم 
وأصلهارح_،(، ابن شيوخ )معجم من منتقاة نحتمرة نسخة عل الوقوف، ل اف يثر 
الإمامهو المشيحة من المنتقي أن ل ويفلهر المتحدة، يالولايايت، ييل جامعة ل محفوفل 
نقلوقد المفيدة، الآراحم كتب، من الانتقاء عادته فمن شهية، قاصي ابن الحافظ 
الأحهلماء،محن فيها ورد تما كثثوا وصحح )التاؤيخ( ل كتابه إل المشيحة هده تراحم أغلتؤ 
كبثرة،إفادة النسخة هده من أفديت، وقل أيما، تارثنه وق المنتقى ق ذللثج عل وثص 

تعالافه شاء إن نشرها عل للعمل تمهيدا أعلامها ونحريج تراخمها بزقيم وقمن، 
هشاملابن التوضيح على حاشية 

حهليةنتح ثلايثؤ عل ا٠للعتا ه(، ٨٣٥)رتجهشام بن عيدالوحمن بن أخمد لهفيده 
وبروزهواحللاعه علمه، سعة عل تأكيد بكل تدل، وهم، التوصح، علي الحاشية هده من 
الكافية.عل الرصي ثرح عل فيه اعتاده وجل الفهم، عله المتميزة وقدرته لنحو، اق 
الريْلاني،المتحف، مكتبة عن والأحرتم، المرية، الكتب، دار من فإحداهما ننخه أما 

منكشر عناية ْع تحقيقه عل عمل أحدا أن أعلم ولا وغثرها، ٠ الفلماهرية.. ؤ، والثالثة 
الكتبؤ؛من م،ن والالغث، بنشر هلءا زماننا ق العلم ؤللبة 

^٧٧٧رت،: المعلي الدين لشهاب واليكاء الرقة كتاب، 

الكتبدار ُن والأحرى ااظاهمدة، من إحداهما حدا؛ متقنتان تختان منه لدى 
المصرية؛؛*.

)ت،؛التصوري الهائم ابن 

مصورةإحداهما ديوانه؛ من نسخنن رأيت، ه، ينفخمعه رصن، وشعره حيد، ديوانه 
أتيتهاثالثة نسخة وله بالقاهرة، المصرية الكتب، دار من والأحرى ، الأمكوريال( من 

الحّحالوابلة)؛/ا'ا؛(.)١( 
البالوالأر؛/ي*ا؛(.)٢( 
اوحّحالوااة)؛/ا'1ا(.)٣( 

الح_حالوا;الة)؛/مآا-ا(.)٤( 



وقعمره، إل الأحرى النسخة وترقى بخطه، الأسكورو1لا نسخة أن ويظهر الأن. 
وصلتهللشعراء، ومطارحاته مكاتاته عن حافل ومجل حياته، عن مع؛رة صور شعره 

القرةهذه أحبار ئدون فلم ركود، عمر وهو العصر، وفضلاء وأدباء وأمراء بعناء 
العصورق الأثار هذه ظهرُت، كإ والعلمية الأدبية الساحة ق تظهر ولر كاملا، تدويثا 

كاصتهارهارمتنتهر إ أولعلها السابقة، 
^٨٨٣)ت؛ الجراعي الدين نقى ٠^^١٠-، فانية، 

تنتصرانغالبها- -ق فهي والابدلع، والخودة الإفادة نحلومن تكاد هذا الخراعي مولقالت، 
ذلك.بيان ؤإليك، أءاJها، قرأُن، ونل. ندر، ما إلا حديدا تضيف لا مابقة، مؤلفات من 

اشتهب،معرفة إ الطالب، غاية 

لهأعرف، مفلح.... ابن فرؤع فيه احتمر الخرقي، لمختصر كالشرح مؤلفه حمله 
مكتباتإحدى ق والأحرى بركيا، الثالث، أحد مكتبة ق إحداهما حهليتقن؛ نخت؛ن 
أطلعدلم الفهرس ل كذا ارياض• ل سعود بن محمد الإمام حامعة صورما القصيم، 

علميها•

إعلامكتابه ق الزركثي كلام من وهوتنتصر معلهمع، اجد: وايالراكع تحفة كتابه 
حميد_.ابن - الولف، أوضح ك،ا الساجد 

الألغازمسائل الطرازِق حلية كتابه 

الثافعي.الإمنوى بكتاب، فيه انتفع أنه نبمنأئت- حميد ابن - الولف، ذكر 
دارق سح له المسائل(، ألغاز ق الحافل )طراز ؛ ٠١٠٠١الشافعي الإمنوى وكتاب، 

طبع.أنه أعلم ولا وغثرها الأزهرية■•• والكتبة الذل١هرية، والمكتبة المرية، الكتب، 
وثالثةبولندا، ليدن مكتبة ق وأحرى المصرية، الكتب، دار ل نسخة له الطراز وحلية 

المكنية3، ورأت بخطه، أبا الإعلام)آ/ّآآ-؛آ■( j وذم الزومب، الأستاذ لدى 
منه.حيا-ة نسخة الكبر للجاْع التابعة عنيزه 3، الوطنية 

(.٢٣٢الحج،الوايااة)ا/( ١١



اثماطة

الرنمذات برلن ل سخنه خميد ابن الولف يدكر0 ولر الأوائل كتاب عل واطلعت 
كتابمن ومتتقى وهومحتصر ، ٨٨٣سة فه مات الذي العام من رحب، ل ( ٩٣٦٨)

أنمع ورنة، ( ١ )٩ ل سترة إصافات مع -( ٥٣٩)تْ العسكري هلال لأن الأوائل 
الموصلباطيش بن اض هبة ابن إمإعيل العلامة جع وند ممر، الأوائل ق التأليف 

أشملهو الأوائل(، معرفة إل الوسائل رغاية اسمه حافلا كتانا )ت0هأه( الشافعي 
كشذارأ/ت وأفدت بخطه، إحداهما نسخان منه لدي الفن، هذا ق علميه وقفت، كاب 
اه(■ ٨٩)ت،: العماد لابن الثيران كتاب، 

غتصرفيه يكر ذهّب،(، من أحبار ق الدهت، )سيران بكتابه العإد ابن اشتهر 
ألفجمنة إل واللام الصلاة أقفل صاحبها عل النبوية البعثة من وتراجم حوادث 

وافية،حنة، تراحم لأعلامها وترحم جيدا، -^؛؛١ الفترة هذه أحبار هذب الجرة، من 
مصادره،توافر -ْع ولكنه زائدة، بعناية الحنابلة أصحابه من حملة حص نحتمرة، كافية، 

ثميعل، أبؤ ابن كب ل حاء ع،ا نحرج فلم أحبارهم، أو تراحمهم ل جديد باي يات لر 
جامعمؤلف، توافر لعدم مئة؛ التسع بعد للحنابلة ذكره نل لذا العليمي؛ ثم رجّبج، ابن 

له،الإسلام وتارخ الخهبى، للمحاقفل العتر عل اعتإده وجل الفترة. هذه ق للحنا؛الة 
الساترةالكواكب، نم التارثنية، الدمشقي طولون ابن فاثار شهبة، قاضى لابن ذيله ثم 

كتابوطح وهدبه• واحتمره المشاهير من المؤلفات ط0 ق ما أغيبح جع للغني، 
القاهرة.)، ٠٥١٣٥ الثذراتّنة 

لمحليات أربعة ه  ١٤١٠منة حتى منه ومحلبع الأرناووط، محمود تحقيقه أعاد ثم 
لن.كرها،المقام هذا ينع لا ملاحظات تحقيقه عل ولتا وبيروت، ؛ال.مثز كثير ابن دار 

وهيبخطه، التي المؤلف نخة عل يحتمي لر محققه أن الملاحظات ^ه أهم من ولعل 
المخطوطاتمعهد ل موجودة ورنة، ١ ٩ ٥ ق ٤ ٨^١ رقم يزكيا مدينة مكتبة ل موجودة 

-ك،االنصوص تحقيق ل العلمي النهج يتبع أن أراد فإذا (، ١١٦٩) ٢٨٩رقم فيلم 
حتىبيتها يوارن منها، محموعة عل أويعتمد النسخ، أجود يتحرى أن علميه فان يقول~ 

حملذا هو فها باتفاق، المحقمن قاعدة وطْ ، المؤلف، كتب، تما قريتا نصا نحرج 

الح_،هماباة)ا/؛••؛(;١( 



الطعةأغفل 1؛" أدري ولا القاهرة؟! ز الخطوطات معهد وهوق أغفله، المؤلف 
الثيرانمحمر يعرف و1ألر للمتقدم، الفضل أن مع يذكرها؟! فلم للكتاب، الأول 
ثدرايتحمن اّمه)التتخب، المختمر وهذا جيدة؟! إصافايت، فيه أن ميإ ولا منه، ؤيفيد 

شقيه(._)ابن دالثهثر محمد بن أخمد بن ممهلفى بن عدالرحيم تاليفذ من الذ.هب( 
منها،وأفديت، عليها، اطلمتح  ٠٣٧ ٦ رقم جآربتي مكتبه ل نخه منه ه(  ١١٦٠ررث< 

٠.وغثرْ' ٥(-■- )م/ الدرر سللثح ل مترجم ومؤلمه 
الحنبليالعماد لابن النتهى غاية شرح النهى أولي بغية 

٠.محالدينُ ق ( ٠٨٧ ٤ ، ٨٧ ٠٣رقم)بدمشق الظاهرية الكتت، دار ل موجود 
معجمالسسكى

نسخةإل رجعت، العثيمينت سليإن بن ءبل.اارحمن تعال اف إل العبدالفقم يقول، 
نحريجحاوي.ينبماه والحجر ابن الحاففلن حهل عليها ثكي المعجم من لدي جيئة 

منهامخ ■، ٥٧٥٩منة التول الخنبل القدمي محل بن محيى بن محمد الاحد'ثإ الإمام 
موضعه.ل السحب، ل مترجم هل،ا سع،■ وابن —، ٠٧٥٧منة 

محمّدالحسبانبن أحمد الدين شهاب الحافنل، ١^^، الحديث،، الشح، سخة النهده وقرأ 
وهدهبكي، الالإمام له الحرجة عل ( ١٠٨ حجي()^،٦ ب)ابن المعروف الدمشقي 

بكيالالم، والدم مشيخة غثر وهم، بالقاهرية)التيمورية(، المرية الكتب، دار ؤب النسخة 
بنأحمل نحرج من وهم، عليها، بالوقوف عل اف وندمى الحليلة(، باسم)التراجم المعروفة 

مكتبةق ٧ه ٤ ٩ منة المتول النجار لأبن بغداد( نحتمر)تاريخ الدباطي، الحامي، آمك 
خروجهامع — هنا فذياو؛با تفئلّ، أن أخشى قائده وهاوْ تركيا، جنوب ؤ، بكر ديار من آمي 
٠.التعازُ واش لثلها. نتع لا الأن طلابنا صدور لأن المقصود-؛ عن 

وفاطمة((سياش الباسمة ))الشيخة 

لشيخوفاطمة للقبان ايّمة المشيحة (: ٦٣٥الفهارس)Y/فهرس j الكتان قال 
الحافغلبخهل مصححة نسخة س منها الصفح نحو عندي حجر، ابن الحافغل الإسلام 

(.٤٦الحب،الوابلة)أآ/•)١( 

(.٤٦١الحب،الوأبم)ل/)٢( 

(.٤٧١الحب،همبم)آ/)*١( 



س؛تعثيص؛م^حل؛ساطة

بنعتدالرحمن أبوريد الدين رين الند بالقباف ومراده ^•؛ ١٠٠عل وكانت الخاوي، 
أنجابن الدين صلاح الشخ بنت بفاطمة ومراده القدمي، القباق الصري اللحمي عمر 

سنةمؤرخُ اصّتدعاء ق لهإ أجاروا الدين الشاح ي لاشتراكهإ وخمعهإ القدمحي، الفتح 
كإوالخليل(، القدس تاريخ ل الجليل )الأنس صاحب والثيخة للشيخ وترجم —، ٤٠٧٥

أصحابمن بمشرة الصناعة )بيان ت كتابه ق حجر ابن الحايغل سبهل يوسف أيصا لهإ ترحم 
شيحا،وستون وصتة مئة هده الباسمة المشيحة ل ما وخملة عندي، أشا وهي جاعة( ابن 

فاطمةبه انفردت ما وعدة نقنا،  ٨٤القبال به انفرد ما وعدة (، ٥٢)فيه اتفقا ما وعدة 

المشيحةنروي نقنا،  ٨٢فاطمة شيوخ وجع نقنا، ١  ٣٦القاف شثوخ فجمح نقنا، ٣ ٠ 
الكتاقكلام انتهى عنهإء حجر ابن الحافغل إل بأسانيدنا المدكورة 
وهي}؛زٌ الكتاق يكر ما سوى جيدتان نسختان منها ولدي عليها اطلعت أفونات 

الةر١/وف مصادري، أحل من 
اثجرحانية

بمماكهورصاحبدلأتلالإعجازمحاب هي 
المشهورللإمام الجمل وين بينها للتفرقة الجرجانية الجمل سميت ؤإنا وعرهما، البلاغة وأمرار 

/مهلبوعازآ وكلأهما وأشهر. أعرف وهذه الزجاجي، إسحاق بن عبدالرخمن 
الطالب(دليل شرح الآرب، )ليل 

منهاتشروح وعليه ه(، ١ ٠ )ت'؟ّآ الحنبل الكرمي يوسف ين مرعي للثسح أصله 
يونسبن لمنصور الهنالب وعمدة ام(، ٠ )تم\ه النجدي قائد لأبن الراغب هداية 

هدا،التغلبي شرح عل بدران بن عبدالمادر الشيح يثن ولآ ام(، ٠ ٥ )زا البهوق 
عمربن عبدالقادر بن عمر بن عبدالقادر الكتاب هدا وشرح (• ٤٤٢)المدخل ق فقال 

مطبؤعمداول هدا وشرحه  ٠٠الدمشقي. الصول الشيباق التغالبي سالآ بن تغلب أي بن 
المتن.بمقصود بواف وليس محرر، عثر لكنه 

اوءبالوابمرآ/ا،،ه(.)١( 

المءباتراطة)آ/ي؛ه(.)٢( 



صاحبنا،الأشقر ماليإن ين محمد الفاصل الشخ حققه وقد نحتلمة، طيعامن، طح 
عثدالقادروللشخ ظاهنا، حهدا فيه ، Jjijه  ١٤٠٣منة وطح الحناء، حيرّ عنا اف جزاء 

عبدالرحمنبن محمد الدين شمس تلميدْ خمعه ومرؤياته، لثيوحه رثبن،( التغلبي 
ا،لكتبةل موجود وهو (: ٧٧٢)أ/ الفهارس فهرس ل ر>غأذت الكتاف فال الغزى• 

نحن،الخدين، مصطلح محموعة صمن الذكور الغزى ابن نحرجه بخط- بممر التيمورة 
النهايب،عن الماد، شاكر عن الحلبي سعيد عن عثداف، شيخنا عن أرؤيه  ٤٩عدد 
عنه.فاريتي الالشمس إل وباصانيدْ عنه)ح( البعل أحمد 

الكتبةل أحرى نسخة وله العثيمين؛ سليإل بن عثدالرحمن تعال اف إل القفر يقول 
باق.إلا قوة ولا حول ولا فلمأءني عليها الحصول حاولت، وند بل■مشق، الظاهرية 

الهادىوهو ذللئح، ول إنه -بما، الانتفاع ثم عليها، الاطلاع سيل اف هل يأن وأرجو 
الملءسواء إل 

منهالرأفد إلاأنني الظاهرية، نسخة المنة وش وصلتني الأحرف، هده كتابة بعد أفول؛ 
٠jالكت١ب١١ذا.،

للسخاوياليلداساذ، 

الفاصلالشيح نسخة وهي الخامر، حمد شيخنا ذكرها التي إحداهما نسختان له 
صاحبحيد ابن المولفح حط وعليها عنتزة، فا البسام صالح بن ليان ّالمرحوم 

التة؛آ،.وف مصائري، س وهما جزبتي. ل والثانية — ٥١٢٦٤الوابلة ح-، ال
ادءربياذأ،

شاذانبن الحسن بن محمد بن عمر بن عل الحسن أن جع من حديثي زء جم 
أتمكنولر ياوعشق، النلاهرية المكتبة ل محمؤع ل رأيته —(، ٥٣٨٦الحرن)ت؛ كرى ال

٠نح عدة منه وفيها ذللث،. اف قدر نمويرْ من 

ه(.١٦٥/٢لواLث)الحب )١( 

اوحبمابمت)1/-'أه(.)أ(

البالوابالة)مأ/ْآلأ(.)٣( 



البخاري(أبواب على أحمد الإمام مستد ترتيب الدراري.ق )الكواكب 

ٌغرقةوُي موجود، أجزانه أغلب زكنون بابن ويمف الثرني، حض بن لعل 
متزعة- الغالب ق هي الولفات من له يكر وما الفناهرية، ق أغلبها ممرة كتبات مق 

الهجرة(حوادن الفكرة ربواعث 

الكيالحرم مكتبة ل نخة منه الأموي، بالجامع الوذن الدمثقي عبداف بن لعل؛ 
الوجيز

والداكرةللحففل بملح الحبل، الفقه ل متقن حيد بديع محمر كتاب 
منكث؛ر عدد شرحه ، -( ٢٥٧٣ ت الدحيل) الري بن محمد بن يوٌش بن ا-لحبن ألفه 

الشيوخ...يدي ين به ويعارض تجقفل مما وكان ااعلإء، 
الطعممشيخة 

الذهبي،الخافهل نحرج من ه ٧ ١ ٧ محسة التول الا٠لأJا عبدالرحن بن عيي واسمه 
•صغر جزء وهي سح، منه لدي 

الفسرعادل بن على بن عمر 

ولوالأزهرية، المرية الكتب، دار ل حدا ممرة الخطية وسخه مشهور، ضر له 
منهنحا أكثر الكببرة التفامثر كتب ق ولرأز وغرها، وألانيا وتركيا ؤإمبانيا الغرب 

الجوزيأحمدالإمام مناقب، مختصر 

عمربخهل ه  ٤٨٣ سنة كتبت، (، ٥١٧٤رقم)المرية الكتب، دار ق نسخة)قديمة له 
،التحفمكتبة ل أحرى نسخة عل وممن، ثم ورقة، ١  ٧٢ل الحل، الدريبي يكر أب ابن 

(.٧٣٣الوادت)آ/العب، )١( 
الحب،)٢( 

الحِحالوادة)آآ/خءلأ(.)٣( 
الءِحالوابااة)آ/خيي(.)٤( 
(.٧٩٣الوابالة)مآ/الحب )0( 



ح؛لختابدللاثلإر

ولرالخنلدل اسمالولفوبعدم:.... المظ العراش.كتوبعلمحوان 
بلدناق حاصة مكنة ق ثالثة نسخة عل رققت تم أعالم. تعال واض أح؛اره عل أقف 

ندو«ةراأ.جيدة نسخة وص أيما، الختل ١. عليها. وكتب عنيزة 

التجارلابن الإرادات منتهى سرح 

الأز،مّية•الكتة ق وموموجود المنمي، شرح اليجى أدل رمعونة اسمه عليه وهمت، 

أحصرالخصرانصاحب ١م( • ٨٣)ت: ^ياش 

الحل،الفقه ق جدا مفيدة صغيرة رسالة وكتابه الدعب، أئمة كبار من 
عيداضبن لعيدالرحن الخيرات شرحهاكثف محلبعت،ع منها، ممرة نتح عل وهفت، 
)تمآبماام(ؤالبعل 

٠-( ١٢٤رن' الزب؛رى النجدي جا*ع بن 'مدافه بن عمأن الشخ أيشا وشرحه 
الكويتية.الأوقاف مكتبة ق موجود الشرح وهذا حسنا، شرحا 

٠طبوءةأ٣،.عليه حاشية م(  ١٣٤)ت٦ الدمثقي بئران بن عيدالمادر وللشخ 
يؤرقطلها ا

تحصيلهاواستاحها،وبالغواق واهتموا>را، الحديثية، الكتب، ممرمن وردذكرهاق 
النسخةهد0 ءحول  ٢٠١١كلام من لدى واجتمع لضبهلهاودنتها، عفلقأ؛ وأثنواعليهاثناء 

لكنىوالتنقير، لليحثه العالم محللاي، متم تشحد بما، للاهتإم وأمثلة جدا، ممر كلام 
منللحم نحد ولا الهللابح، بله لذكرها صدورهم تتسع لا زماننا شيوخ أكثر أن أعلم 

وترتيبها؛حعها ل والليال الأيام أمضيتا وقل وذكرها، إيرادها عل يشجع ما الحرص 
الحمدوالمنة.وش زمن لابمومنهم الذين الباقية ٌلرئامنهابرابالبنية أولد لذاُإٌك، 

المبي)؛/يآم(ا)١( 
الحبالرابلأ)؛/ْهع(ا)٢( 
المبالواباه)آ/مآ'ا"(ؤ)٣( 



^؛لت؛؛جم؛لأحنابثج

ناصرابن ترخمة يعدها( فإ ، ٦٧٧/ )y الفهارس فهرس ق فص' الكتاق ذكر أقول؛ 
ابنأحمد أبوالعباس الحدث، الحجة القدوة السني العارف الإمام هو فقال؛ الدرعي، 

١منة ولد التمكروق، الدرعي ناصر بن محمد عبداض أبير الشيخ  ٨١ ق وتول ه،  ٠٥٧
هائناوكان وتحكيمه... العلم اتباع ل تأكيد له كان ونال؛ ه. ١  ١٢٩عام الثال ربيع 
والمغرب،،الثرق، من ومراء وقراءة احا اصتنالحديثة. الكتب من وغيره البخاري عل 

معتنياكان إنه الزاهر؛ الروصر ول بدرعه• التي زاؤيته بمكتبه ا،لثل بمرب بحتث 
منذهبا مثقال بمنة حجاته آخر ل بمصر اشترى إنه قيل؛ حتى واقتنائها الكتب•، بشراء 

بمكة،البخاري صحيح س نسخة اشزى إنه حتى مستحقها، ص يمنعها ولا الكتب،، 
بعدم.ولا قبله تر ولر للمغرب،، اليونينية ألحل س أول وهو ذهبا• مثقالا وممن بثلاثة 

أدخلمن أول المآرحم الشيخ أن المتأخرين كتب، ل اشتهر ؛ ز>نأقت( للكتاق القول ) قلتؤ 
لليونيتيالأصل أدخل أنه الناس من مع وننفهم وكنا للمغرب،، اليونينية النسخة 

علوقفننؤ وقل• اليونيني، الأصل عن، القابلة فروعه بحفر أدخل أنه محمق مم ه، يتق
مشرقيبخهل أسفار عثرة ل وهو المشرق، س الرحم الشيخ حلبه الل.ي المذكور ^٤ ٠١١

نحامه  ١١١٧سنة منه مخ الحنفي، الكي القيصري عل بن إبراهيم كاتبه نقي، واصح 
—،٦٥٦ ٩ سنة واتمه ءتدالجيل. بن محمد اليونيني الأصل ناسخ أن وذكر المعغلمة، الكعبة 
له،اش كان ناصر، بن محمد بن أحمد يد ل ف ماللئج الرحم؛ الذكور؛خط. الفؤع وعل 
خْله.من انتهى — ذهبا د-ينارا بمامح، المشرفة بمكة 

محملبن محمد ؛خط- جرءاثلاثغا j، المع هذا من همع الناصرية الزاوية مكتبة ول 
منالأول السفر هن.ا أوله؛ عل ه.  ١١٢٨عام نحا أقه الفامحي، حجي بن محمد بن 

بنمحمد بن محمد بن أحمد ّ الإمام.. بنسخه أم مما المامرية الزاؤية أحثاص س اليونينية 
عمرو...بن ناصر بن حض بن أحمد 

يعنياليونينية النسخة أن عل التنصيصى المزايا كتايؤ ل الناصري عبداللأم ولابن 
التويك،•••أصل من مقابل صحح أصل >، مقابلة عندهم التي 

الإرشاد،المسمى القعلملأل ثرح صمن ذللث، قبل المغريذ دخلت، اليونيني ورواية 
فيه.اعتمد عليها فانه 



شائق،عنها والحدث الذكورة، النخة عن واحد كتاب عن واحد حديث هذا 
المتعان.واف أيقا، الطلاب صدور له سع لا ك،ا القام، له يتسع لا طويل ولكنه 

إلالنظر ولذة الإي،ان، حلاوة يرذتثا أن " ۵١أمال واللذة، اكة شه فأحد أنا وأما 
نهم:اف وهال، وأحسنوا، آمنوا الذين من بجعلنا وأن الكريم، وجهه 

.[ ٢٦لوض•' لئسقوؤد-ادته 
الروميالأتيلسية.؛£' اثرساثة 

إليأصانيد ورووه دثرحوْ وئذلموْ "جمظوْ العياء؛من عناية وجد جيد، خصر 
الأندلميثم ال^jربي الخزرجي الأنصاري محمد بن عيداف أيومحمد وءؤلفه؛ ، ١١٠٥١^

^٥١٠٥٤كثيرة نثح عل وهمتت، ه،  ٥٤٩منة التول الأمكندري الحس أي بابن العروق، 
الحليإبراهيم محمدبن شرح منها لها، كثيرة شرؤح عل وقمته كإ هذْ، الأندلسية من 

الأتسية.الحدائق يسمى واثنحه —(، ٠٩٧)،ت،االحلي بابن الحرون، الحممي 
ونمىأيصا، بالعروض الأندلسية د عليك يشتبه قد أنه — اش رحلث، - واعلم 
الأندليالأنصاري عبداف بن محمد أبوعبداف ومؤلفها الرامزة، 
والكنيةالاسم ي مؤلمها يشارك ومؤلمها الأمم، ل تشاركها فهي ^ ٦٢٦)^،

.١^١٢منة ق ونحالفه واكبة واللم، 
اثجوزيلابن السانيد جامع 

نتخه،بعض عل وقفت الحوزي، بن ۶؛، بن مدالرحمنر للإمام مشهور كتاب 
العكيريالبقاء لأي منه الثكل إعرابه هوامشها ي الفاتيكان ل نسخة أهمها ولعل 

.^٠٠٤١٢٢العكثري إعراب 
رجبابن رسائل 

)الفاروقق يع محمؤع، ق رسالة ( )٠٣وغيرها الملبوعة رجي، ابن رسائل جمتؤ 
؛.بجاريةأ١٣مبطريمة ١  ٤٢٣بمصرسنة والمقر( للطاعة الحديثة 

السحباتراطأ)مهآ«ا(.)١( 
اوحبمابم)م/اْاا(.)أ(
الاليل)ا/اه(.)٣( 



^^يع؛؛تراجثاتحت1ثةا.

ااطيوٍعللدميي ارسيوخ معجم 
والنخةثيءممر، والتحريف القص نفيهاعن ااعل،اء، عند معتمدة غم سخان عل طح 
لالتحف مكتة ل الأن الوجودة النسخة تمثالها الش عي العلم أهل عتل العتم؛ العتمدة 
تركارال
]الذهبيالختص العجم 
الأصلعن وعي-ذإيذلهر-غتمرة ولا_jO، عومة، غم حدا، سبة سخة عل طح 

الوجودشهبة قاصي لأبن منه التقى ي أن بدليل وتحريف، نقص فيها نحلا، اخصانا 
ءتتفىا؛ُأنه •ع الطبوعة هذه ق مالر٧ الراحم محن فيه ياؤيس، الوطنية لكتية اق 

كناياالجمل

ا■٨جافلمدالقاعر أنه المحح الزجاجي، إل وس، الخشاب،، ابن شرحه الذي 
ولدهاثوادت ا يصصر 

الزبثركاالتجلي، غملأس بن أبراهيم بن ع^-افه الشخ الوابلة المصب، احتمر 
ممرالخجم،بكتاب، الوابلة المحب، عل الذكور غملأس ابن ذيل كإ م(.  ١٣٤)^،٦ 
ءليه،اأطلع ولر البصرة، جامعة مكتبة ق •وجودان وهما السابلة... اسمه 
(٥٤٧*)ت؛ جعمر أبي لاوسرض اثسائل يووس كتاب، 

منمهم كتاب، وهو ، ٠١٤٢٣منةحض بعد بملغ لم موجود، وهو مشهور كتاب، 
الرحالرُ'أبكطوفل حفلوظ للكتبج لكن الذهبح، كب 

اصلةصلة كتاب، 

شيخهكتاب، فيه كئل -( ٩٠٦ )ت0 الحبي عزالوين عدالرحن، محمدبن لأحمدين 
نحطوطا،سهالوحيدة-نياالحبي اوقالة،ولأيزالىايح لومان ^لخكمالة 

١٠ ) بتركيارقم كوبرل مكتبة j بخطه أءلم_الي 

)١(

الذيل)ا/أص.)٢( 
الالؤيل)ا/با/(.)٣( 
)٤(

سيل)ا/-ا0.رْ( 
الاليلرا/ا-ْا(.)٦( 

<٦)/



السراحيات

الكتبةمحاميع ل رأيته السراج، جعفر بفوائد الحديث أهل عند أيما وتعرف 
المنتخبة)الفوائد أو العوال( الصحاح الفوائد )منتخب بعنوان يدمثق الفلاهرية 
تمحتلفة،أصول من عدة سخ وهي العوالي(ا المنتخبة )الفوائد أو العوال( الصحاح 

العمرية،الكتبة بقايا من وهي وغرهم الحنابلة أصحابنا من كثير سإعات عليها 
أحزاءخمسة هول الذي الكتاب أصل عن بمجموعها عليها اطلعت التي النسخ تنقصي 

الهتمثنأحد ولعل يكمله، أحرى سحا غرها ل أو الذكورة المكتبة ل فلعل حديثيه، 
أصحابمن كثيرا رأيت وفد طبع، أنه أعلم فلا الأثر، ببدا عنايته يوجه وأهله بالحديث 
الإبري،أحمد بنن، شهية طريق عن لآٌنآذن مؤلفه إل بالتي يروونه والمشيخات الأثبات 

الراجرُابن عن 
السراجلابن العشاق مصاؤخ كتاب 

منممر منواله عل ار وقد طعان، عدة وهومطبؤع إليه، ني بالع-ه العلياء رواْ 
—،، ٥٨٨٥)'^البقاعي حن بن عمر بن إبرامتم كتاب رأت ما أوسع ومن الأدباء، 

وقدصخم، محلي ل فجاء حدا، ممرة زيادايت، عليه وزاد السراج ابن كتاب صنه وقد 
كتابه:عل السراج ابن كتب 

العشاقمصاؤع كتاب مدا 

لفراقنوى أيدي صرعتهم 
قوادهالفراق لدغ من منيف 

الرافىسمالرافىلأ<ومغ
،(jالغيلأنيا

بنمحمد بن محمد عنه رواها -(، ٥٣٥)يتح؛ الثافعي بكر لأبي( حديثيه فواتي هي 
_)الفوامميأيصا وثعزف إليه، بالنية فعرفا ه( ٤ ٤ ٠ غيلان)متا بن أبومحنالب إبراهيم، 
صالة١ ء.الم أء يحامعة اسا اسايتؤ الل١ طلة أحد حققه ٢(، الش، / عء ال، الع» المنتخة 

دضاْن0'ألر(ج/
الذ؛ل)ا/؛"آأ(.)ا(
الن؛ل)ا/؛-اآ(.)٢( 
النيل)'ا/ص.)٣( 



ايخلصيات

البغداديالعباس بن عبدالرخمن بن محمد ؤتاهر أبير العمر المحدث إل منسوب 
المكتةول المخلص(، )فوائد أو طاهر( ايير حدث ئ) عرف وربعا —(. ٠٣٩٣٠)^

عرفتافواتي الثقال ابن وانتقى هه_(،  ١٨)سة كنت نسخة منه بدمشق الظاهرية 
علبن عمر ابن أحمد اسمه هذا الثقال وابن الخان(، الغرائب المنتقاة ب)الفوائد 

٣( ٤٩٥)رقم تشتربيتي ق منه سخ هذا المنتقى ولحزته . )تههّاهر(.. الوراق أبوبكر 
فيضمكتبة وق الرياض، ق الإسلامية صعود بن محمد الإمام جامعة مكتبة ق مصورما 

وسبالهلملأية ابن انتقاه الذي التامع الخزء أيما وفيها الفلماهرية. والمكتبة بتركيا، افه 
مهمةُأ*.قراءات الفلاهرية النسخة وعل إليه. 

اثمحاحمعاني عن الإفصاح كتاب 
و-لمتصهالمحض(، )محض كتابه ق له( )تلأ\، الخوزي ابن لنمه ■الذiنر، أيير للونير 

الحجةولخص الحجة، ومحثاه له( )ت٨٩ أبوعل الفارمي، النماف الحطبر بن الحس 
—)ابني العروق، أبوجعفر الذلفر، بن عبداض أنشد وند ت>نأشت. حجر ابن الحافظ هذه 

صاحبه!ويذم يذمه الإفصاح كتاب ق الدين عفد الوزض عم ابن الرؤساء( رئيس 
الزانونير ليحص ألأقل 

محوالعلمورالشريعة محوت 

بشبرهاالصحاح كرت 
الكسورتضرحاق وأصبحت 

كاعليها دليلا أكت، 

الممدلل أعص لكن وهل 
مذيبهاتقصد وماكنت 

الصدورق بما لتهذي ولأكن 

وتقديمعبدالنحم، فواد الدكتور بعناية نطر ق الإفصاح كتاب من الأول الحزء طح 
قهلرق الدينية والشؤون الشرعية الحاكم رئيس المحمود ريي ابن عثدالثه الشيح 

.(iU/X)_ (١)



^حنابلةِوملثر

منةإل ١ ٤  ١٧)نة من الرياض ق الوطن دار ل طبعه أعاد ثم اه(، ٤ ٠ )٦ منة 
بالخنةلهم الشهود العشرة مسانيد صرح تتممن أجزاء تإنية منه وصدرت ه(،  ١٤١٩

.لدعثداف بن وجابر هريرة أب ني وم
الخلافيان

كتابعل ويفت عنهت تعال اف عفا العثيم؛ن مليإن بن عبدالرحن تعال اض إل النشر يقول 
نسخة٧( • )٨ رنم تركيا أوغلوق خراجي مكتبة ل القراءات علم ل الخلافيان 

مرةبن نحيى الدين عون الوزير ضمن ولد ورقة، ( ١  ٢٨)ل —( ٥٦٣٥)منة مكتوية جيدة 
أحدل القراءات ذكر عند الصحاح معال عن بالإنماح المعروف كتابه هدا البطائحي كتاب 

أعلمتعال واف له، ثانية نهونسخة الكتاب، محقيق أراد من إليه فير-بع أجزائه، 
١تعميةشروح 

أجودومن عنه• اف عفا العثيم^ن محليإن بن عيدالرحمن تعال اض إل القشر يقول 
مصرنزيل المالكي، التلمال، مرزوق بن أحمد بن محمد الشح مرح العمدة شروح 

صوفياأيا مكتبة ق رأيته الأحكام، عمدة مرح ق المرام نير واسمه؛ ( ١٥٧٨ )ت 
وشرأ؛.المصرية الكتب دار j وهو (، ١٣٣١)رقم بتركيا 
الزمخشري(:مفصل على )تعليق كتاب، 

حميعا،عليها وقفت محتالفة، مكتبات ق ننخ عدة وله العكري، البقاء أبي، إل نيب 
البقاءرأبي، إل منها نخة أى، نسبة عندي، يثبت ولر 

للعكبركبالتنبي ديوان شرح 
لأباكيي ديوان مرح باسم واالءلبوع شرحه، لا اكيي ديوان إعراب الغالب، هوؤ، 

هدهإل انتهى وقد ذللئ،، لتفصيل يتسع لا هنا والمكان رسب،، بلا حطا سبة هي البقاء 
؛ءا؛أمحجواد، ممهلفى الدكتور مقدمتهم ول، والفضل. العلم أهل من ممر الحقيقة 

الذ؛ل)آ/*ااا(.)١( 

الأ-ل)آ/ْا'آ(•)٢< 
الذيل)•ا/ا-آ(.)٣( 
 )٤(/T•(٢٣٤الذيل.)
<.٢٣٤الذيل)م/)ه( 



عر؛بم(الخنابيج

هه1ه()ت: حمدان بن الدين لنجم التكبرى الرعاية 

الثالبالخزء نحتفظ التي الإيرلدية، جسترمحتي ل سخة حسب محالالات لاثة ثق 
ضضمة\كر\طت

الركيعبدالخسن بن عبدافه الدكتور قال منه. جزءا الإسلامية الخامعة ق العليا 
لوصفسليالأطلأعضنحطوطامماب وكتابه 
والخامعةالقرى، أم جامعة ق مصور فالكتاب جدا، غريب وهدا ٠ ٠ ٠ الفصل. منهجه 

واطلاعهله؟إ يتيسر لآ فكيف المملكة، داخل وعيرها الإمام... وجامعة الإسلامية، 
٠الانية طبعته ق يفعل فلعله المهم. الكتاب هدا مثل يولف وهو صروري، عليه 

البلدان(زمعجم كتاب، 

منالبلدان( )معجم كتاب يررق ولآ .. ^٠٢٠٠طالب عنه يستغني لا الحموي ليا3ورتج 
المستعانواف العلمية. مكانته يتنامحسب«ع ما بإخراجه العناية 
عيدالهادي؛لابن تيمية( ابن الإسلام شيخ مناقب من الدرية )العقود كتاب، 

بعنايةم( ١  ٩٣٨)ستة القاهرة ق طح وقد تعال، سيرته عن كتب ما أجود من 
كوبرلمكتبة ل -( ٥٧٥٨)محنة كتبت نسخة له ورأيت الفقي، حامد محمد الشيخ 

بنعبدالرحمن الدين زين أخه حط عل ( ٥٨٤)ا/ المذكورة الكتبة فهرمحت ق كإ 
أخيهخط عليها لأن الأهمية، غاية ل النحخة وهده م(، )ت٩٧٧عيدالهادى بن أحمد 

وهي(، ٤٧٨/٢)الوابلمة المسحب ق حميد ابن له ترجم مشهور، عالم وهو الذكور، 
الحلبي،عل الفتح أبى بن أحمد بن محمد بن عيدالرزاق وناسخها يالولف، العهد قريبة 
محمدبن أحد بن نمراف بن إبراهيم بن أمد فه ونظر الزى، الدين حال حط عن نقلها 

المصرية.بالديار الحنابلة فقهاء كبار من كبثر وهوع\إ ^، ٨٧٦الحبل)^،العملاق 
أحرول الطبقات. عل والأخر الحروف، عل أحدهما الحايالة؛ ؤلبقات ل كتا؛؛ن وألف، 

الزاياوها.ه ن>نأق، الدين تقي الشيح بما رثى التي المراثي من محموعة فيه ملحق النسخة 
كرىأهمية النخة نملي 

.(T1U/،)_I (١)
النيل)ه/اخ(.)٢( 
الو؛ل)ه/ا،ا\(.)٣( 



والواضع!اتبلدان اسبمين اتدكتؤرصدامح4.ن ننبه ما بمص 

٠.المحول' فوق عيسى مر عل بغداد دى من برنداس؛ 
٠قارصي هدئ من بلدة مكان، 

دائم،وحين أشعار الخفي طالب بن وليحني معروفة، التامة أرض من قرقري؛ 
قوله;أشهرها س بعامة، التامة وأرض قرقري إل شجية ونغمة 

ءييإليع-نضل"'

المدسةهدم ؤإل ومدين، والعلمور إيلمه نرب اليمن بحر ساحل عل ربلمدة ياقوت؛ قال القلزم؛ 
الأحمر'".البحر الأن يسمى هوالذي القلزم وبحر القلزم• بحر ؛عي الحر(؛ هدا ينب 

رأىُْ،•من سر بنواحي، قرية الْلثرة؛ 
جهوريةj، )طثقند( الأن؛ ف وثم مشهورة، الهر وراء ما بلاد ل مدينة الشاش؛ 
فوائد،منه ونقلته نحطوطاتها، فهرس عل قديا واطلمحتؤ عاصمتها. وهي، أوزبكستان 

الللمزمحثري، الفصل شواهد شرح ل وكتابا الحنل،، الفقه 3، التسهيل منه وصورت 
الفمل'^.أبيات حل وأظنه؛ الأن، تحمرق 

أسواق-٦١ عامرة قرية وهي الكوفة، س مكة بملمريق معروفا أوله-منزل بفم زبالة؛ 
العرب'٧/أيام س زبالة ؤيوم • والثعلية• واقمة ؛؛ن 

الشيعة'ى.س سكانه أغلط بغداد، أحياء س ير حي الكؤخ؛ 

الطقات)\/هه(.)١( 

الطقات)>/اح(.)آ(

الطقات)ا/آه(.)٣( 

الطقات)ا/>آا()أ(

الطقات)ا/هآ\()ْ(

الطقاترا/ا-أا()ا-(

است)؛ا/\/(.)٧( 

اسات)'ا/آ-ا(.)٨( 



بينوكورة بلدة والأحرى وبلغ، الروذ مرو بتن بمخرامان إحداهما بلديان الطالتان: 
نزوينوأ:م؛ا؛•

ولامكة. إل الكوفة من الحاج طريق ضف وهي معروفة، الحاج منازل من منزلة نيدت 
حاتلمنْلقة ق السعودية العربية المالكة غرب شإل ل وص نبتها، عل الأن تزال 

فخربت.مزدهرة مدينة كانت مكة، عن بعيدة وهي مشهورة، الحاج منازل من الرذأت 
ولدتأمالحضارة(، نم الاداب، ركلية معود جامعة بعثة آثارها عن وكثمت، 

ولشيخنا)الربدة(، باسم صختا سجلا عنها ونشروا جدا، مهمة وكثرف وآثار معلومات 
محرااض جراه عنها، وكتابات إليها رحلات دلك وبعد قيل لآربم؟ذث ألحامر خمد 

الأندلسق قرطبة الربض ومفره وشبهها، الضواحي من الدن حول ما الربض: 
العلاءُ؛ُ•من كثثر مها ذقن متهورة، 
إمارة،فيها ولهم الجديون، استوطنها البصرة، نربح العراق حتوبا ل مدينة الزبجر؛ 
٢.ا-دا؛لةر من وهم العلم، أهل من الفضلاء من ممر فيها واجتمع 

نمىمنطقة ق وهي يومنا، حى التسمية ببمده مشهورة مكة أهل مضرة العلأة: 
الحجونمضرة القرة مميت، وربجا الخجرن، 

يعدفلم الممراؤير، التوصع ثمله الرياصن، مدينة أحياء من أثر0 احتفى حي مقرن: 
نحرفصغار ونحن كنا الرياض، مدينة لوسهل الغربير الخنوب وهول باسمه، نحتففل 

٠واحتفىرنمه.ُ اسمه اندثر فقد الأن أما باسمه، ويسمى الحي، هدا 
،٥١٣٩٠عام للعراق زيارق ل لحالتها الفرامنه، صفة عل مدينة الشيؤخ: ّوق 

*ذكره يطول مرجها معروفة عشثرة النتفق، سيوخ عيون الال هم والشيوخ: 

.(TY/Y)،^_l (١)

-ْ(.اسات)ا/«رأ(

اسات)ا/'ْه(.)•ا(

(.٥٨٢الطقات)أ/•)٤( 

العبالوا؛لأر>/ا'ا(.)ه( 
الع_،الوابلأ)ا/أم.)٦( 
اوحبالوابلأ)ا/أ*أا(.)٧( 
(.l^_(oY-Y'/Yالمحب )٨( 

(A)



ثبل؛لٍثثر

هنادامشهور نقية، السيدة بمشهد الأن بمصر يعزف ما هو السى؛ 
الباقر.محمد بن الصادق جعفر ين إسحاق زوجة نفيسة قر عل مقام مجد وهو 

واشبمصر، )العيدية( الفاطمية ينع من ممر ل وسليمها القبور عل الساجد وباء 
الستعانُ

الطاهري،والحريم الخلاقة، دار حريم وهوحريان، المشهور بغداد محال من الحريم؛ 
الحينبن طاهر الشهور القائد إل بة ن

عشرخمسة بغداد وبين بينه والعانية، كرى— —مدائن المدائن بين بلدة دير 

٠.دجلة' شاطئ عل فرسحا، 

لتركياالشرقي الحنوبح ق الأن وهي بكر، ديار من ثنرآمد؛ 
الحائلةمتاحري من ممثر إليه ينب ئ)بغداد( مشهور حى المرة؛ باب 

إلنة أساء( طاق ب) تعزفح بغداد، من الشرقي تح بالحانكبيرة محلة الهناق؛ باب 
النمورُيننؤ أساء 

لأنبغداد؛ إل وأضافها الشرقي، بغداد؛الخاو_، رصافة ياقوت) قال بغداد) رصافة 
الحجاز،ورصافة الشام، ورصافة المرة، رصافة منها رصافة، البلدان من ر ممق 

.واّهل' ورصافة نيابور، ورصافة قرطبة، ورصافة 

ومنهاأحمد، مدم، أتاع أهالها أكثر الفراتية، بالخزيرة مشهورة مدينة مدينةحران) 
قليلغير عدد أهلها من برز وغثرْ، الخراف.. تيمية ابن أحمد اكين تقي الإسلام شخ 

غتلفة.فرات عل الءحلث؛ن من ممر حمعها حافلة، توارخ ولها والجار، العالهاء من 

XAS•الحب)١( 

الذيل)؛/■؛(.)٢( 
الذيل)؛/؛/(.)٣( 
الذيل)؛/؛؛(ا)٤( 
الذيل)؛/•٣(.)٠( 
الذيل)>/؛؛(ّ)٦( 
الذيل)؛/؛م؛(ا)/؛( 



ساطةيميرزلمث؛جث؛؛

الأنالمعرونة وهي فرامخ، عشرة نحو نيايور وبين بينها يخراسان، مدينة طوست 
مشهدنئوها لذلك الرصا، موسى بن عل قر -|ا الإيرانية، ا،لدن مئات من بمشهد، 
أيصاالرشيد هارون الومشن أمثر نبمر وبئا الرصا، 
ثيس،بن الأحنف انتتحها فرصحا، عحر اثنا ترمد وبين بينها بخراسان، مشهورة مدينة باأح٠ 

والأعانُأُ.الأمن لها اض أعاد أفنانتأن، و الدن أم من الأن وهي نهل، عفان بن عمأن أيام 
مرومدينتان، وهي الإئليم، عاصمة هي بل خراسان، مدن أشهر من مروالروذ: 

أيام،خمسة بينهإ الثاهجان، ومرو الهر، ~وهي؛الفارمة~ العجمة بالدال الروذ 
؛.اJعظيمةرالكبثرة هي الشاهجان مرو والأمحرة 

العرببلاد ل والرحباُت، الفرات، شاطئ عل وبغداد الرهة من بلدة اارحةت 
ممرة"*.

عليهاالصحراء، من مفردة الغربي( شإلها أنمى j( بغداد محال من كرة محلة دارالقر: 
.ً الكاعد فيها ويعمل القز، يع إل تننب، سور، 

ّماراء؛شرفي القنان جبل ل ماء قال؛ ثم الممغم... بلففل ياقوت: قال المسيلة: 
وهيالقصيم، غرب شإل ل عامرة بلدة اليوم وهي، ميتها، نعل تزال لا وّم،راء 

العراقيالحاج طريق j( والعيلة حائل، كلمة تابعة 
الرقةبنواحي طوق، بن ماللث، من)رحبة نية بابزيرة مدينة ماك-؛ن• 

أهميتها.ودهستن، اصمحلت، بغداد فحت أن بعد لكنها الفرس، عاصمة الدائن: 
منيقرب بيأ بغداد عن وسعد باك{، )سلمان ي الأن Jمفإ أعتمد: الاه وعل أقول 

'•نرنتهاُ كيلا أربعتن 

الز؛لرا/'ااا(.)١( 
(.١٢٤/١الن؛ل))٢( 

■الذيلرا/يآا(  ٢٣)
الذيل)ا/حْا(.)٤( 
اكيل)ا/يا؛(.ره( 
الز؛لرا/أآآ؛(.)٦( 
الذيل)أآ/ا/(.)٧( 
)٨(
























































































































