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|ؤ!وع!جه؛
بخيروافتح ينو رب 

الله.رمحول محمد مسدي على واللام والصلاة لله، الحمد 
الممزوجةالسيرة هنبْ مفتح قي حرجا ولا غضاضة أجد فلن بعد، أما 

العلامةللشخ ترجمة كتابة أتغتا لا إنني بالقول؛ القارئ أصدم أن ؛الن«كريات، 
١(٤ ٢ ٩ -  ١٣٦٥المحاعي)غيهب، آل ود ر الله تمد ن إكر الله تمد أبي 

والسيرالتراجم كتب في المعروف التمهل على الأركان متوفاة الله رحمه 
يكفيما الشخ عن كسبإ قد لأنه ليس الأكاديمية، الدرامايت، أوقي المفردة 

المثال،ذلك على علىممابمها لأأئدر لأني ولمس الميل، هدا في 
الأمرالتبريرهداعنى وهوبمكربالنيابة القارئ بال على ربمابملمف مهم سبب 

إذن؟فلماذا 

أنيومغتنه! صدقه — الله شاء إن — وستجدون يرصيتي الذي الجواب لخل 
وثمرةومشاهداتي، انaلماءاتي أكتب، أن أرديت، سجيتي، على أكتب، أن أرديت، 

يالطائف،منزله في الهلوال، اءاُتإ المعه وجلوسي به ومعرفتي ل صحبتي 
فيكاملة لساعة استمرت، ربما التي ل - اليومية شبه - الهاتفية ومتكالماتي 

كثيرة.أحيان 
جامدةلمعلومااّتإ ناقل مجرد النملة؛ لكودنة مستروحا أكون ألا أيصا أردتر 

ومحلح،الكاتبون كتبه فيما مواء الشخ، ترجمة عن بحث، بأدنى القارئ .ها يجا.
غيرها.قي أو الشبكة، مو١ني في يشر أو 

الما برتابة يمل وألا الشخ، ^، يعرفه ما بإعادة القارئ يمل ألا أردت 
الفاترة!الرتيبة الكتب، من ،كغيرْ ١^١١هدا كتابير فيجعل يعرفه! 

أرديت،تعمل، ولا نكتف، بلا شز0 أكتويتي تفاصيل القارئ يعيش أن أردت، 
وكفى.٠ حياء. للترجمة تكون أن 

ارسمذوك،يهلامل؟أرم..ا

)ا(أىتمهملأ.





ؤؤسئهجه
لومومغسان!

مدةتعالى الله رحمه شيخنا عن شيئا أكتب لم لأني المحبين يعص لأمتي 
مقتضبولوبمتال مني، متوئعة شيخنا عن الكتابة وكانت نفلرهم، في طالت 

الإوم„أيخن خم، تنكت 
ثخميةصلة من لي بما؛عرفونه الحق( كل فته رولهم لومهم ؤيرغون 

اللمةالمسارإع قى وصاله عديدة، لسنوامت امتدُت بالمسح، قويه 
نادتهاذآ؛( لي وأدص •تايمها، إلذ ١^ نم ،لها، ١؛>^، اض اص؛ 

وئقعلى وفاته بعل احتطه ما وأكملت حياته، في راستوا'ت، نحومح مجدى على 
منهجه.

يكنلم الله رحمه شيخنا عن كتب من أكثر بأن أيمحا لومهم سوغوا وربما 
رأيوكان)في أصلا. يلقه أولم أومرات، مرة لقيه ربما بل به، وثتقة صلة على 

أوأصحابه الحالم عن بالكتابة الناس أحق أل هو( الرأي ونعم اللائمين، هؤلاء 
منه.المقربون 
عنالكتابة على عازم أني والمحتين الأصدقاء بعض أخرت ئد وكنت 

أعرفلا ومن أعرف من بي اتصل وكم بدلك- الوفاء في تأحرت لكن الشيح، 
وأوتلالتسويف، حيال أرحي أزال لا وأنا يه، وعدت الذي هذا عن سائلين 
الوفإ..وهيهات!س فضل نفي 

صفاءوجي الفولغ، وبعص الدقائق، بعص أتحيز كنث، ذللثج غضون وفي 
حشاحر، حثا والصفحتين والصفحة حثا والهلرين الهلر فأكت.،با النفس، 
لكيديك، هوبين ها .٠ كتابايسمى أن يصالح شيء الصفحايت، هذْ من اجتمع 

اغرمه وعلي — كان إن — غنمه 
الكتابة:مل ما حاطريات 

الكتابةفي الفلر أقلب وأنا حليي في دار أنه القارئ على أحفي لا ثم 
شيئايكتب، أن وأراد به، صلة وهوعلى ما هلم عن، يكتب من أن شيخنا• عن 



الناسفه عن حيث الله، رحمه الشخ حال مثل في خاصة القزاء، فضول، يشع 
فيدار — وأحواله..• يشخصه معرفتهم س أكثر العالمي ؤإنتاجه وبحوثه بكته 

يعرفهاأن منه تريد والكثير..، الكثير الكاسي، هذا س تتتفلر الناس أن حالدى،ت 
يغربأن منه يريدون بل وحديدها، أحباره ونادر تفوقه، وأسرار حياته، بخبايا 
العلم..هذا أخبار من ودقا لطث بما عليهم 
تزيدلو صفته ه هن. من فيتمنى مداه، والإعجايت، المحبة ثره يباغ قد بل 

فيمندامت، ما ذراعين، أو وذراعا شزين أو ا ثبن الأحبار بعض في الكاسي، 
أحإرمن بأقر( يرصمح، لا آ حربهم من رونحن منهم والمقتصد ا ؤيهوتما؟ يحب 
،اوءلرادفنوادر المشهور ؤإلى محارفإ، المعروف، تصيفإإلى سابغة 

فهلالرغبة، هذه تلبية في حيره تملكتني الأمر هن>ا خاطرتم، في ونع حينما 
المعروفة؟الترجمة مجكملألتج مع شيخنا، عن فقط( أعرفه أعرفه)وما ما أكب 

ممامواء هل.ْ؟ أكتوبتي صفحارتا بها لأملأ وهناك هنا من أوآتي؛٠حالومادت، 
يصنعجاهزة)كما أوبقوالتإ عنه، يكتسإ من أوسيقوله قبل، س الماس قاله 

علم؟كث، ترجمة في محب أن تصلح اليوم( وقبل اليوم كثيرون 
سيضيفهما على المكرورة المعلومات، هذا تطغى أن الخشية وكانت 

الكاوّثإ.
المردد.امثامب، من هلءا كان 

لأجملأكتبا هل يكشبإ؛ من، ذهن على يطرأ وفد ءلءّ،، طرأ آخر وستإ 
هو؟كما الماس على أعرصه أو الله(؟ شاء إن جميلة وسيريه)وهي الشبح 

جميلا!(؟إلا عرث عرفته)وما كما طبيعته على 
اللكبمحن الجدلية العلاقة إلؤ، تحوي وهي الحل،! على عصية مشكله تللث، 

الماسرصي به نومن ما أونكشت، الماس رصا أذهاننا وفي نكتّت، هل والقارئ، 
والقارئ،الكاسي، بين المتأرمة العلاقة هازه حسين طه صور وقد سخعلوا، أم 

يشهدهوأن ه نفوبين الكاسي، بين يدخل أن استهلاع القارئ أن راولو قال: 



عجبا،شيئا لرأى فيها، ؤثمضكب عليها يهجم حض ثم بالكتابة يهم حين 
أنيرد الذي المرصؤع أح^ههها عندين، خصمن يصايع الكاتب ان لرأى 

فيالموصؤع أن ولرأى له، يكتس، أن يريد الذي القارئ والثاُي، فته، يكتب 
الخصمؤإنما حصومة، أثقالهما ولا عنادا الخمحشن أشد ليس الأحيان أكثر 

أنيستطع ولا الكانس، يعرفه لا الذي القارئ هدا هو حما المخيم، العنيف، 
يلائمهبما يتيقن أن ولا ذوقه، يشين أن ولا وعواحلمه، وأهواءه ميوله يحصي 

مختلف،شائع غامض مبهم ولكن واقع، محمق حطر هو ؤإنما يخالفه، وما 
بانملريقالعلم إلى ولا تحديده إلى ولا حصرم إلى مسل لا متفاو١ته متناقض 

؟أ٠^١، إليه ساللث، أن حس، التي 
عمنيكتس، من أن عليه المتفق من إنه ونقولت كله هدا من حلص دعونا 

منليس والحق... والعلم الدين في صدق مدم له أوعمن يحترم، أو يحب 
محهاوالحث، المثالس، إبراز ولا التفتيش ولا التتقير ولا الأحهناء نتع غرصه 

يحسبونممن الله( كرهم )لا المخذولين من ءلائفة يفعله كما كاJتإ(، )لو 
الثيهلانمن حديعة الله؛ عيال حيار في نتم ألببنهذ صنعا يحنون أنهم 

هوىعلى وءلاتةّة علم على منهم طائفه فأصل بصحتها ومناهم بها تليهم 
ايزرون ما وساء يحملون، ما ماء ألا حهل، على كثيرة وءلائفة 

إيقاظاُت،ومثل:
نقحل(الترجمة)وكذللثج فى يذكرونه فيما والسير التراحم أصحاب، يذكر 

ولامدحا بالضرورة نعني فلا كلماته، أو مواقفه أو المترحم ءادا١ت٠ بعص 
والقدوة!التأني لباس إلباسها دون هي، كما مواقفه نحكي ؤإنما قدحا، 

ْعحدة فيه كان أنه تيمية ابن الإسلام لشخ المترحمون حكى فحينما 
ررولوالذهثي،• قال ل لا، • قدوة• أوموصع ثناء موصع ذاك كان فهل الخصوم، 

ينعولم هذا، بمثل طافحة التراحم وكب إح٠اع٠. كلمه لكان الخصوم لاين 

لرافمه.٢ >_UX امماب« ثمار بفلر"مقالات التاسع، العدد الهلال، مجلة )١( 

١٣



هسعؤمح

مجمؤعحيث من إلا والتأسي... الأعلام تراجم تفاصيل كل أن أحد 
قدكثيرة أمثلة من القارئ يريح وهدا تفاصيلها، كل حيث من لا الترجمة، 

والمعاصرة.القديمة والتراحم كتب في وهويقرأ عليه تهلرأ 
العاداترقبيل من أشياء فيكر العلم ترحمة في الكاب، تبنط إذا هدا نقول 

والاؤلرافح،للأحماض أو السيرة مجهولة شخصية لاكتشاف والمواقف، 
لأحله.التراجم دْلالس، ما جميل من وطا 

الخاويللحاففل اللامع، *الضوء المهم الكتاب القراء على حش وغير 
والكتاب...والأدباء العلماء مجن معاصريه من كثيزا فيه ذكر وكيف ( ٩٠)^،٢ 

بعضهكان وربما مترجمته.. مثالب، وذكر القد من بكثير قلمه فيهم وأعمل 
يعيبواأن المورحين من للكثير حاملا ذللث، وكان تحامل.. فيه ويعضه ؤ بحق.. 

الأقران،على واكحامل القل.، يتكلف، ووصفه ذالث، صنيعه الخاوي على 
ردودافكتبوا معاصريه بعض ذللثا واستل.عى الخصومة، في الإنصاف وعدم 
اللامع®*ضوئه بنار امجطالى ممن ( ٩١)محترا اليوهلي الحاظ وكان عليه، 

)دتجْخخ(،الثقاعي ومنهم الخاوي®• تاريح على ءالكاوي بالمقابل فكتب، 
احجرومناقيه ابن شيخه أقران من شيوحه القدلعليقة فى أمرتحمله تعدى يل 

الحلبيالشمنع وهو المزرحين أحد أن السبيل هازا في الإحلراف ومن 
قال:اللامع® *الضوء مختصر الحاوي® *القبس كتاب صاحب، ه( ٩٣٦)ت

ذكرها.غرصه من ليس لأنه مختصره من المثالب، ف حاو إنه 
قدما:لالكتابة نبض 
وذللث،له ترجمة كتابة فى الله رحمه شيخنا امتاذنت، قد كن ت فأقول أعود 

الدينشيوحه® *ست، ولغيدلل؛،، لي وأذن ه،  ١٤١٩عام وأخلنه حياته في 
الأكثرنجله ّفحايت،كتبها عدة في له ترجمة مدةأعهلاني ويحد منهم• استجار 
اللجنة*فتاوى مقدمة في يعد وءلثعت، صفحات،، حمس في يكر ين عبدالله 

الدائمة®.



^

عزمتالقلم، ادار أن له! ترجمة كتابة آنذاك الشخ من طلي سبب وكان 
والأدباءالعلمام من المعاصرين لمين المأعلام حول كب سلسلة طباعة على 

،٢٢١اللهرحمه دولة علي الأستاذمحمد صاحبها بي اتصل أن فكان ا، وغيرهم١١
ولكنحينها، فعزمت، اليلة، هذه صمن بكر للشخ ترحمة كتابة إلل ومحللب 

فيالفتور لهذا الحقيس السب أذكر لا وللأمانة صعق، أن العرم لبث ما 
فيللشخ أترحم أن أحست، ما وهوأني يي ، طافطاتما أذكر أني إلا • • ٠ العزم 

أظنأدري! لا والخمسين، اكاكة في العلمي عهلائه أوج في وهوحينها حياته، 
العهدافقدبعد هوالسيج، هذا 

نثرهاإلىأحرُت، ثم الوقت،، ذللث، في الترجمة كتست، لينتي ت الأن أفول ربما 
لكنعنها، المزال فاتني كثيرة أمور عن الشخ مزال بإمكاني كان لأنه حين، 

إلاالتحنر؟ايجلب، وهل الترجي ماذاينقع 
تلكأكتب، لم أني الخير من إنه فأقول! وأعزيها نمي أحدُث، أحيايا لكني 
وتدؤينهاكتابتها عن نهاني ربما أشياء عن الشيح أسأل ولم حننها، مح، الترجمة 

كمافالشيخ يرام... كان لرأي أو نقس، هضم أو وتع لمزيد إما ؤإثاعتها، 
^١لا ه نفعن _J^، أن يحب ولا والثناء، الما.ح يحب لا مقربوه يعرفه 

ؤإلحاح.موال وبعد الحل.ود أصيق في إلا قليلا ولا 
فيفآغ يحبذه، لم أو النشر من منعني لربما سألته قد كنت فلو وحينئي■ 

الأمر.ولله الشح، تضر ولا للقارئ مفيدة أنها ْع بحد نشرها من حرج 

ىا؛ا.٤ ٢ اليوم حى هذْ س صدر )١( 
عانا. ٧٢وعمرْ دمشق في ١  ٤٣٧عام أواخر آثهر مل نوش ، ٢١



جسئ؟سإ

بلبهم، يالخلطة احتفاله وقلة الناس، مجالس باعتزال الشخ عرف، 
فيللمتيا أوتصدرا لالمحاصرادتإ أوإلقاء تدؤيتا لهم الخروج عن ؤإحجامه 

والقنوات.البرامج 
وشغفت؛أسلوبهكتبه، كثيراس واقتنيت اسماومكانه، الشيح ءرفتv وكنت، 

فيمعه أصلي ما كثيوا وكنتإ لاJحورثS، تناوله وءلريةة معارفه، وتعاود ونفثه 
منوحروحه صلاته انتهاء حين من التفلز وأتابع بيته، بجوار الذي المجد 
الخلوسريع كان المجد من حرج فإذا المكث،(، يْليل يكن )ولم المسجد 

لايكادنمق..
منخروجه ومتإ للشيخ أترصد فكنثا الحواجز، تقحم على العزم فصح 
داره،بائح لرب، إلى يماشيه من مع وأمانيه عاد، يشكل عما لمزاله المسجد 

إليكموحيا محته' مدحل إلى الؤدي الشاؤع س، منعهلفعند الشخ يقف، حسث، 
بيننا!ما فراق هو المكان هدا أن — الشيح عرفا من يعرفها — عجيبة بءلريقة 

راشدينله، هيبه راهبين الفوائد( ءلالي من معي وقفر ومن فنتصرف،)أنا 
وكانيمفطمعيعلىاقتضابها. وكلماُت،نافعة علىاختصارها، بعنتمةهادية 

وفقهالمحي، الله يحتل الأمتاذ منهم أذكر فليل؛ عدد ار والأسفللسؤال 

بعدأومن ~؟ أمنية وكانت، - عليه وتعرفتا لقيته يوم اا؛دأص أدري.. فلا 
بحميته؟واعجثتإ به سممتا لوم اومن الصالة، توشتا ما 

الذكريايتظ.وهل>ه اليرة لهدم مدخلا تصلح الأشياء هده كل 
أنيأسلفت كما أدريه الذي لكن انتهي، أين أبدأولا أين من أدري لا نعم 

مهلاو_،تليها ولن مقسمه، مباحث، ولا مرتبة فصول إلى هذا حويثي أمم لن 
ووقته،لحينه القلم به يجري ما فيها أكتيذ بعتوانات سأنجمه لكن فرؤع، ولا 

فوائد.من قده ما وبعض الشح عن عرفه ما بعض فيها أورائا لي كنمط وند 



محهه
وما- أحدب ما إذا أعصره ولن ، — يجف ما أكثر وما س حف ما إذا أمتدوه ولن 

ا— أكثرمايجدب 

١٧



!_امماء 

فأعترْبه، جمعني الذي الأول بالكاء أبدأ أن شي إلى الأقرب لعل 
يهرولقلمي رأيت وقال الشخ، لمعرفة مدخلا كان كما السيرة، لهدم مدخلا 

الذاكرةاك إمقلة عر الذكريات، حلبة في ليجري عنانه فأطلقت، ذلك،، إر 
ستة.عشرين من أكثر الأيام تللث، عن يفصلني فإنه المدة، وبعد 

ناصرالعيس من روصن قي كنت، وقد حسي أسبة أياما الله سقى 
وهوسنة، وخمسين إحدى حينها الشخ عمر كان ها  ١٤١٦عام صيفه في 

المراتس،أعلى وتنمه والتاليف،، الكتابة في ونشاطه العلمية قوته أمحج في 
للعلم،وضوع شبابي أوج في والعشرين، السائمة في وكشت، العلمية، 
سيقمن واستهدي المعرفة، سبيل أتلنس الجامعة، من يالأنتهاء عهد حديث، 

لدطريواالدلم•
الرحالوتراحم التاريح بنتان؛كتب، وقبله الومت، هذا في سغف، لي كان 

أثناءمتعددة مشروعات لفي صنعت قد وكنت خاصة، منها المتقدم والسير، 
أغلفةعلى الأغراض مختلفة وفوائد العدد، كثيرة يهلاقات وكتست، قراءتها، 
السبيل.هذا في كثيرة وأشياء خاصة، ودفاتر إصيارات في وبعضها الكتب، 
لشيخنا)النذلائر( كتاب أرا-؛ع كنت، التراحم كتب، في تجوالي أثناء وفي 

المذهبيالتحول — )العزاب رّاتللا، لأربع صميمة — يخفى لا كما - وهو 
محنيستدرك مما أحده ما فأقيد الحالم( في الكلم ~ الذاتية لتراحم ا— 

ونحوذللث،بأوتصحيف،، ختنأ، أو زائدة، أوفائدة فائتة، تراحم 
بأسلا عدد وأخواتها الامتندراكات تلك من اجتمع قد أنه حينها ورأيت، 

إليه؟السبيل كيف، ولكن له، أسلمها أن على ورقات، عشر فى فجردتها به، 
بيد؟يدا تحمياي أعهليه أن أجرؤ وهل 

أصابنيوهل قدمي؛ إليه نعى أن عن فضلا ذهني في ذللا، دار ما كلأ، 
وطعن،الرابعة الرسالة إلى التح صمها ثم مفردة، الأور الثلاث الرسائل طبعت، ( )١ 

باسم>الفلائر(.
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الوصلها؟ أمص ام العلاقة صنم إلى أمص حتى عقلي في نحل 
يستهليعلمن الأوراق تلك فدفعت تديرمناسب، إلى الله يحمد اهتديت ثم 

يدالأوراق صارت لكتايتها التالي اليوم من وحل؛ ولا مات صر إيصالها 
علاقةبالشيخ تربطه وكانت الثمالي، عبدالله بن يحيى الشيح العزيز الصديق 

الذيالمجد إمام ذللث، إلى وكان زائدة، قديمة حصوصية بالشح وله وثيقة، 
ونعمحيدة، علاقة به أيهبما تربطي — تزال ولا — وكانت، الشح، فيه يصلي 
احلق هوعلماودماثة الرجل 

ونصححفيها للنظر للشح، تسليمها في ليتلطف، إليه الأوراق تللئ، دفعت، 
ومددتالعالم، أمانه أديت، قد أكون وبه لاحقة، طيعة في منامبا منها يرام ما 

وثتزإبمب معه الوصل حل 
أويقدمنيللشح يأحذني أن يوما الثمالي صديقي أسأل لم أني والعجيب 

بخير.إلا لايأتي والحياء الأحيازا من كثير في يغلبني الحياء كان 
بمأحرولم تللث،، أوراقي أحد في يتردد لم يحيى أحي أن أيمحا والعجيب 

أمناالله أراد ؤإذا معها.. التفاعل في الشخ يتأحر ولم للشح، تسليمها في 
القليلةالمنى الضثيلة )الأوراق لتللث، يكون أن حلدى في يدر ولم أميابه• هيأ 

ميتاتكون أن ولا العلمية، حياتي مجرى في يأثير ولا الشيح، عند سأل الحدي( 
ذى؛الاشيء لأي 

المفاجأة..!كانت، لكن 
وشربللقائه، يدعوني الشيح أن الثمالي يحي أحي أ"تحرني التالي اليوم مح، 

لقاءمن هيبة وارباك؛ توجس روعي في فوقع ئسا(، أومغربا القهوة)عصزا 
ناطقازراللمانان عينيه كأن اللحفل، صارم الجان-إ، مهيبا فالشيخ - الشيخ 
مياشزةتعقبات كائت، يل وتودد، إعجاب رسالة كانت، ما الأوراق تللث، ولأن 
لمأنتي أهي مخرج، التماس ولا عيرا يديها ين أقدم ولم صريحا، ونقدا 

تيمية.ابن الإسلام شخ وصف قي للذمي كلام من الوصف هذا استعرت 
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لنأنها فخشيت ومعلوم^ مسوط فالعير ؤإلأ إعذارا، ولا التماتا فيها أمهد 
لكن، ١^٠^^٠٥لبول فى فردين ما الرصا موهع المسح من مع 

يسوقنيالشيح؛ إلى الأمر عن وسهل ترددي قطع يحي الشيخ 
الاستدراك.أوراق من ندمت وما هيبته ني وتحبلقائه، حب 

اأيصا.. المفاجأة وكات 
هداكان )وربما بالشخ ولقبني وعامتي، زائدة، بحفاوة الشخ امشيي 

لهمتدين كل على حلعه باب من بل لذاته، مقصودا ليس )الشيخ( اللم، 
كلالأحوالاوuانساصمض،يهطى ^ااعتاده 

احترزواوقد إلا به يلقبوض لا وشيوخي وأقراني وزملائي به؟إ أفرح لا لي 
١^٥؟*؛!(.والأدب البديع ذوالقلم القد العالم به لقبني قد وها قبله، احتراز مئة 

منأو اللقاء، برودة من أتوقعه كنأ، يما اندهاشى من أكثر دهشت، 
فيدرس إما منه؛ أنوحي أويماكنت، والقد، التعم_إ لأسلوب الشيح عتاب 

إلىالمنسيين يعصى يصنعه كما ووعيد، أوتهديد والكبار، الشيؤح ْع الأدب 
للهفالحمد وهيهايت،، بنزول، علوا يريدون انتقدهم، أو أحد لوتعقبهم العلم 

للشخ؛حلق!يكن لم و كان ما ذللث، أن 
الحواحرتكر 

الورقالتاتللتج أسلومس، جفافه من له اءتدرُت، المجلس ذللث، تضاعيفق وفى 
فلاالأماني، تحمق فاتحة هي كانت، وقد أصغ وماذا ذكرها، من أكثريت، )وقد 

؛*،ili^حتى الكتاب يضيء *لا لي! فقال مخرجا( لي والتمسوا عض تعتثوا 
للكتاب*المتصمح ت المولي قول له فدكرُت، ،، النحوي١١نيد لأبي كلمة وهي 

،.٢١٠٠متشثهمن الخلل أبصر؛موا؛غ 
والتهييدايت،؛التعليقايت، وءلررْر'آ، الكتاب حواشي امتلاء ؤيعني؛الإء؛للأمت 

.١  ١٠٨٢-  Y٠٨١/ يماآ.واظراودخلاسصل: للخف\إ الجامع )١( 
لكانى.الأدجازوالإعجازص١١١)٢(
سأوالغلاف العنوان ورقة بمعنى المعاصرين الباحشن لدى رالعلرة( استعمال كثر )٠١( 



الضياءتمام الكتاب يضيء لا والمعنىت المعنوة. فهي الإضاءة وأما الكثيرة، 
ونورا.علما قتضيء ءلررْ تملأ ؤنكاُت، فوائد من عاليه يقيد بما إلا 

)ولنوكدا كدا منة مواليد من أني له فذكرت عمري، عن اليح مألني 
لعليفةإشارة فكاك ذلالثا! من أكير ظ؛نتاك، فقالت أحرىا( مرة المن أفشي 

ملاحظات.من وصاله بما إعجابه تتضمن 
وهداالأييجية لهذه صدري وانشرح اللقاء، لهذا وجهي أمالنر تياجت، 

وعفويتها،اختصارها على الجلمة تللث، فى لمته الذي واللعلمإ الاحتفاء 
أمن•إلى منها وحوءي راحة إل5( منها ملقي وانقلب 

الزيارة،ثكرار مني ومحللسر خضراء، إثارة الشخ لي فتح انصرفتا وحين 
علىيقتحم حديد لزاتر الإذن ومفتاح ه، مجلإلى العبور إثارة هذه فكانت، 
هيالعلم ورحم الفاتحة، هي الحرية( )الورفات تاللنا وكانتا خلوته، الشخ 

الجامحة.

يتيماموفئا كان فهل منه، ئقمحست، وربما عليه أنني لا معي جرى ما ذللئ، 
منحتها؟أهلها( من رولت، كرامة أو به؟ خصصت، فردا أوتهرئا به، فزت 

بعدلكي الوقت،، ذلك، في كثينا ذهني في ١^١١، هذا يعتمل ولم أدري، لا 
فى— الوحيد المس، ولمت، - مستا كاك أوراش تشبه أورائا أن علمتخ مده 

فيلوكه مللشخ ألها وعلمتؤ الشخصيات، من آخر عدد إلى تعزفه 
الشخأحي منهم بذللنإ، منهم عدد أحبرني وقد الخميرة، الحلاقات تكوين 
الشخوأخي العمير، مليمان الدكتور الشيح وأستاذنا شص، عزير محمل. 
قصته.وقص خبزه منهم واحد كل لي حكى وقد الجديع، جديع 

والاستدراكالقد تقبل في الشخ أؤيحية على للمنه أهتبلها مناسبة وهذه 
خلقهذا كان فقد منه، أوالمتقيدين حللابه عداد في هم ممن حش والتعمب،، 

رأييعن يالي جديد كتاب له صدر وقد جثته إذا كست، بل علمته، ما الشيح 

المخطوط.أوراق هامش على الحواشي تعني بل كن.لك، وليس المخهلوط، 
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مكشر، الشاء فيقول: أش، من له فأذكر عنه؟ العلم طلية من سمعته أوما فيه 
التقيوالملأحظاتاهات 

لما٤( ٠ )ت، الأزلي سعيد بن عبدالخي الحافغل فصه حينها وتدكرت 
فلماالصحح(، إلى )المدخل في الحاكم عبدالله أبي على تعميان كتب 

عثدالغني:قال له، ؤيدعو يثكرْ إليه بعث ( ٤٠)تء الحاكم إلى وصلت 
.عاقل١١٢رجل أنه فعلمت 

أحمدالميد مد نثر حينما شاكر أحمد العلامة الشخ بصنع وذكرني 
الشعراء(فحول لكتايثح)طبقات تحقيقه على تلاميذه( طثقة من )وهو صقر 

ءسوهأآاامن نقده مافي مع الثانية، الطيعة مقدمة في 
وما— العلم على يحثبون ممن طائفة بصنيع ذكرني فقد أيضا ويالمقابل 

ورمعت،امتدرك= أو لهم أو أحل انتقدهم إذا ~ أوشاثا إلا منه عرفوا 
واللها(عدوا)إي وعدواالمتقدحممابل وغضبواوأرعدواوأزبدوا، أنوفهم 

عيوبه،والتمسوا كاشحوه أوقرينا خاصموه، أويعيدا قاطعوه، صاحتا كان فإن 
ابه! الوقيعة في وسعوا 

لمالدين الصنم، هدا من إخواني من أحد أو أكون أن به ولوادا بالله فعيادا 
أهله.تس على يجروا ولم بأخلاقه، يتخلقوا ولم الحلم، يودبهم 
اثاره!حميد من 

جمعةعثمان الدكتور لأستاذنا نياره في كنت، بأيام اللقاء هدا وبعد ~ ١ 
لكتاب،حديده طيعة على فأطلعتي منزله، في — الهلاJف نزيل — ضميرية 
ستةالعاصمة دار مهلبوعات من حجر، ابن للحاففل التهدسبإ( )تقريسا 

الشيحوتقديم الباكستاني®، شاغف، صغير الأشبال راأ؛و بتحقيق ه، ١  ٤١٦
تللث،قى اشتغال لى كان أنه وصادف، منه، واستعرته يه ففرحت، أبوزيد، بكر 

٢٧٠)ا(سرأعلأمالبلأء:يا/ 
لكاتبه.١ ١ ص؛ ومقالات( صمن)بحوث الناقد، وصفات القد قبول ت مقال ينفلر )٢( 
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ؤؤ!سءإ!س{
لكنتحطية نح وبعفى ب—)التهذيب( ومقارنته )التقريب( بكتاب المدة 

فعثرتالجديدة، نسخة)التقرب( على وعكفت الستا إلى فرجعت عندي، 
وأءللعّت،نسختى على فقيدتها منهجية، وأ-محتناء عديدة ملاحظات على فيها 

إلئفدغ مرين، عن بالشيخ التقيت ثم بكر، للشح فأرملها عليها، عثمان د• 
أيامش فعلقث، فيها، الفلز متى وءلاو_ا السالفة، طعة)التقرب( من نسخه 

الناميةالهلبحة إن له؛ وهلتا له، وأعهليتها الكتاب من موصعا ٩ ٠ نحو على 
فارتحتجمجم؛ ولا غضب، فما الهليعة، هذْ من حير عوامة( محمد )تحقيق 

الأوراق،مع السالف، موقفه إلى ه الموقفهدا وانفلم حدا، نفلري في الشيح 
شانا.وأقل منه أصغر هو ممن ولوحاء رادد0، الحق أن فحلمنا 
مخلوطةإلئ دغ أنه به معرفتي من القريبة المدة تلكؤ في أيصا وأدكر ٢" 
مهلبوعتهامن صورة مع حجر ابن للحافظ المنفحة( )تعجيل لكتاب متأحرة 

)أظنهعليه يعمل الباحثين أحد أن وأخرني ص، إلا ثمة كان وما الهندية، 
على— الهندية المهلبوعة فإذا بالمهلثؤع، فقاريتها أيصا(، الأشبال أبو الشخ 

بجمعوأشرت إليه فأرحعتها المخلوط، من حيز ~ وتحريف، حتلآ من فيها ما 
)ولكنالقشقري الرحيم عبد د. أن له وذكرت القديمة، الكتاب مخلوطان 

للكتاب،حيدة مخعلوطات ءندْ أن ذكر الإسلامية( الجامحة في لرمنا فد 
الجامعةش معي عمل فرب، أمره القثقري الدكتور بكرت الشخ لي فقال 

أوتعيدها.ه  ١٣٨٥عام في أظنه العامة، لمكتبتها أمينا كنث، يوم الإسلامية 
فقه)موسوعة كتاب من مجلدا الشخ إلن، دفع أيقا السنة هده وفي ٣- 

آحرمجلدا الثمالي الشخ وأععلى جى، قلعه رواس محمد للدكتور تيمية( ابن 
إحالاتفقارنتؤ الفتاوى(، -)مجمؤع ونقوله؛إحالاته مقارنة منا وطلب، منه، 

عليه،أحال ما مخالفة بل الدفة عدم فيها ففلهر المجلد، أوائل من منه كثيرة 
الل.ادمةاللجنة من بيان فصدر الكتاب، مقل.مة في الشح إلى أساء أنه إلى نيادة 

معلبوعاتس ولكن النسخ، ؤإتلأف، الأسواق من الكتاب بحّت، للأفتاء 
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ّمحبأنه ظني وغالب الإسلامية، والدراسات لاJحودث، فيصل المللث، مركز 
أوأتام<.

إضاءة؛

أنوأحب العلمية، حياتي مقتبل في وأنا إل ساق عميقة دروس تللث، 
عرفومن وفضله، تيسير© على لله والحمد منها، استقبلته فيما بالعا أرا لها 

عملةالأخلاق تالاث، أن عالم رجالاتها= لكبار أوقرأ والثقافية العلمية الماحة 
التوفيق!وبالله مليتها..؟! منة وأي إلي سيق فضل فأي باترة، وسوق نادرة، 
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امحجضخبر بقية 

العلأتة،قي تطور من امتبيه وما الشح، ْع الأول المجلس إلى نعود 
أومغريا،ا عصت إما وأمربالشح إلا ~ بعده ~ يوم يخل غلم للصلة؛ واستمرار 

•م،محته 

)أوغرفة في متواصعا الزوار فيه ؤيتقبل فيه يجالس الذي مججلسهأاا كان 
كبيرمجاد فيها الجنوبية، الجهة من الجدار مفتوحة الدار فناء في غرفة( شبه 

الغرفة(،معظم على لينسط يقدمه يدفعه الشح أرى كنت، مجا )كشرا مطوي 
جاهزاالمكان يكون الماطة وبهيم للأتكاء، ومائد عدة الغرفة جاني وفي 

منضدةإلا آخر شيء الغرفة تلك في بصرك يرذ ولا ا الضيوف لاستقبال 
وكتبه.الشح أوراق بعض عليها صغيرة 

الأيام،غال_، في أوساعتين لماعة الشح •ع بمفردي أكون كنت، ما كبرا 
أوالكتب بعض أو الأعلام بعض أوعن يشكل عما لمواله الفرصة فأهتبل 

بعضعليه عرضتق وريما وأخبارها، الكشبإ حديد عليه أوأعرض الفتاوى، 
مقدمةأو يديه، بين أوراق من على يقرأ أحيايا وكان الشخصية، الشروعامته 

الالقاءاُتإهذه وكانت، والمعرفة، العلم متعلقامت، من ذللت، غير أو له، كتاب، 
والأدببالخبرة مفعمة والمعرفة، بالعلم غنية دسمة وحبة مثلي لشايت، ؛المسبة 

الشباب.نشاط فيه وتجدد الشيوخ، حكمة فيه تغرس والحكمة، 
وكانالعلم، طلبة أو القضاة أو العلماء يعص عنده لقيتإ ربما وكنتإ 

عندهلقيتهم أني أذكر وممن والمعرفة، والكتب، الحلم عن الحديث، غالب، 
القاصيوالشح المهنا، عبدالحزيز القاصي والشح الفريوائي، د.ءبدالرحمن 

الفوران،صالح والشح الباكستاني، الأشبال أبو والشح الغاملءي، سعيد 
جمعةعثمان والشح الممر، محمل. والشح الخضير، الكريم عبد والشيح 
وغيرهم.ضميرية 

غثتانابن مسجد بجوار الميمية، بحي الهلاشح مدينة في ( ١ , 
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قدأظنني ولا إليه، وتعرش الشخ لقاء قصة قي الاصترمال عن هتا سأقف 
أمرانله حداتي فقد ذلك غير القارئ رأى ؤإن الإملال، إلى الحد تجاوزت 

اثنان؛

وكيم،الشيح، إلى تعزقت كيف ^١: عن'ّؤال به أجيب ك ال، 
أولا.هدا ؟ يه صلتلث، نومت، 

خاصةالأمر، هدا عن يسأل من فضول، أثبعت، هد أحبتي لأني ثانيا* د ،
والاسترواحالمخالهلة، فضول اعتتزاله عنه فدعرف، الله رحمه الشيح أن 

الدروسوعن العامة، المجالس وغشيان والخشتين، الهللأب، للقاء 
وللخاصة.للعامة 

حياتيعلى انعكست، نوعية نقله الله رحمه إليه تعزفي كان فقد ذللثه.. إلى 
وأروي.وأقص وأبدي فيها أعيد أن حلج فلا جوانبها• بجميع الملية 
اللجنةمكث، وقت، الصيم،، فى الهلائم>، مدينة فى كانت، اللقاءات هده كل 

١(٤  ٢٨عام إلى ١ ٤ ١ ٢ من أعضائها صمن الشح )وكان للأفتاء الدائمة 
نمواستحكمت،، \منأ فتوثمّتف عام، كل ص أشهر أربعة إلى لنحوتلاثة هناك 

تعالى.الله شاء إن رائدة ومشروعات علمية بعلاقة تكللت، 
غالم،في الْلائم، في أكون —كتح، ٥ ١٤١٧ستة آخر مكة إلى انتقلت، وحين 

كانالعام باقي وفي، ذكريت،• ما كسا؛ق، بالشخ اللقاءات وتستمر الإحازة، أيام 
محاصةالأيام، بعض ش أونحوها لماعة يمتد هاتس اتصال من يخلويوم لا 

.١٤٢٠عام أواخر الملمية المشروعات بدء بحد 
مثليطالم، مع وعزلته وانثغالاته مكانته في المخ بين العلاقة هده ولفهم 

هو!مثلي شالت، من آنذاك شيخنا عليه يحرص ما أكثر فان طلبه= بداية في 
عموما،العلمية والحركة المكنيات، الكتب، وأخبار الكتب، بجديد موافاته 

أومصائرنقل أومراحعة كتاب، فى بالمملر أوتكليفه منها، ^j؟، بما وتزؤيدْ 
أرجو•اخيارْ؟ في الشح ومح، فهل • إليها• وما نص أوتصحح 
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|سئإإس{
امتدتالش العلاقة هالْ من نصيبا أحب( رقيما الأرواح لتقارب أن كما 

إلاالله بحمد الأيام زادتها وما الله، رحمه وفاته نبيل إلى معه لقاء أول من 
إذالكن أحد، لكل يأنس لا واشتهر عرف قد كما فالمسح وتوما.. استمرارا 

واللهلفالود من عفليم حانب على معه كان يه= صلته ونومت لشخص أنس 
،.والثقة١١

الحمدإبراهيم بن محمد للشبح كلمات رأيت مبق ما كتتيت ما وبعد قلت،؛ 
المحاصرة،حمن المجالسة، حلو الشيح كان قال؛ وتصدقه قلته ما توافق 
وقاوقليك. بمجامع ؤيآحد حديثه، فى ينيتاك الكتة، حاصر البديهة، مرع 

كثيزاينهللق لا قد لأنه قرب؛ عن الشيح يعرف لا من بعضن ذللث، بمثثرب 
مذمجلس في أوكان بمودته، ووثق أحدا، عرف إذا لكنه يعرفه• لا من مع 

المهولة،حيث، من بالبال؛ يخهلر لا قد آحر اثا إنرأيت، به ويأنسون بهم يأنس 
الحديث،وحسن العاحلفة، وصدق والمماحة، والرقة، والتواضع، والدماثة، 

والأمت٠اعر٢،.
٠٠٠

منبأن شاكر محمود العلامة شيخه عن الطناحى محمود د. قاله ما هنا وأدكر ( ١ )
منوالحدر والخشية الهيبة من هائل قدر معه يكون مرة لأول المخ على بدحل 

زشاكتثفنا بالمخ صلتنا توثقت اروحي»ن قالت شخصيته في المزعومة الحدة تلك 
عنه،الناس ليصدوا الله حلق بعض أشاعها التي المزاعم تلك وكدب الأعور، هذا 
قدالعلم حدود من حدا يرى حين ؤيثور ب، يغفنس، طاهر قلب أمام نحن ؤإذا 

قلم،قمة شاكر رامحمود لكتاب مقدمته الصماؤ ميسور الرصا قرب ولكنه انتهك، 
المريق.لحايدة ٩ ص\/— 

الأيكة.على موقعه على موجودة بكر، المخ وفاة بعد له كلمة )٢( 
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االكتب؟ حديث ما وماأدراك الكتب.. حديث 
هدهأكتوبتى صفحات يطري أنه بالقارئ وظز محلطرب، بملول حديث إنه 

خلمأيطفئ ما فيه يجد ربما أويقاربه، يشبهه وما الحديث هدا إلى ليصل طيا 
وفيالكتاب، بمأحأة الشيخ فحياة لها، محنته غليل ؤيروي لأحبارْ، تلهفه 
وفيه.وبه له عاش فقد بالكتاب، ، الشغفوفي الكتاب، محبة 
موصعكانت، الكتاب شؤون كل بل واحد، -حانت، على به يقتصراهتمامه لم 

ومهمااسيالها، في وبدلأ ونقدا، وسحقيئا وتأليثا واقتناء وقراءة محة اهتمام، 
بعضعلى بعضها يزيد به، العناية في الشخ شارك محي أولتالث، كل كحصيلها، 

واحتفاء.واهتماما عناية 

يوماحنته فما الكتسإء ءعثاق من أنه الصدق تمام شيخنا على يصدق 
وكانإلا يوما به اتصلتؤ ولا وأقلام، أوراق أو كتسؤ، أو كتاب يديه وبين إلا 

أحدعنه أحد حدئثى ولا الحالي٠ث١، من الأوفى النصسج، ومتعلقاتها للكتب، 
فىوهجيراه وسميرْ فحديثه بيتهما؛ الوصل حلمة الكتاب كان إلا عرفه ممن 

يتدنولا عنهم يستغنى ولا يملهم لا الدين جاساؤْ هم والكتب،، العلم 
يانس؟اشيءيبتغي فأي العلم أسفار في وحدأننه ومن بهم، 

ينئيمحراراأا،تومحيسمعته 
لمالنتل من الهذيان سوى سيئا يميد ليس الناس لقاء 

حاوإصلأن أو العلم لأخي إلا الناص لقاء من فآتلل 
ؤإفادةقراءة عشق ولكنه فقعل، واقتناء جمع عشق للكتب الشخ عشق كان ما 

الشرعيةالمجالات في واطلاعا قراءة المعاصرين أكثر من عد حش وانتفيع، 
إليها•وما والتربية 

وتنوعهاتقراءته وكثرة الشخ اطلاع معرفة في تبهرك الي الكتب أكثر من 
ممنعدد بألثاب أحد الكتاب هذا إن حش اللففلية(، المتاهي كتاب)محجم 

.٢ ٦ ٠ ٠ ،"/ الأدياء! معجم ينظر فتوح، بن محمد للحميدي البيتان ( ١ ) 
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المناص(1)معجم على اطلع لما أحدهم قال والاطلاع، القراءه بكثرة يعرفون 
تبحراعجيتارا،.كتبه من تلمح وقال• قراءته، وسعة إلمامه هالي 

درجيإل خجولا كث إض لائول: اء؛دافى أسبل أن الأن اخجل ول 
حياتهعن مياشرة الشيح سؤال على أجرؤ كستا فما الأن، عليها نفي ألوم 

عنالحديث، ؛حسا لا أنه أعلم ولأنيه أولا، له همه مقروءاته، ولا العلية 
بعصاوأهملث،فمدت( حبره، من سيئا يذكر الحديث، أثناء في كان لكنه ه، نف

ماأو كتبه، في ه نفعن الشخ قيده ما هنا ذاكر ؤإني بعصا• ونميتا بعصا 
لمإن لقائله ذللثج كل عاويا منه، ثقة على وكنت غيري ذكزه ما أو منه، سمعته 

يكزمزنم،•
معجأس،تطريم، مشهد 

ا. معجبا. طريثا أمرا الكتائب، ْع حاله في منه شهدت وقد 
الزله،الئنتهام إقبال عليه يقبل الجديد الكاب يرى ما أول الشخ كان 

الكتاب،تناول في خاصة طريقة له وكانت، غيابه، طال أوعرينا حبيبا رأى الن"ي 
ورحليهيا.يه لأصابع إرادية لا حركة وأرى لبهلن، ظهرا فتقلبه بقيمته، نمرك 

بكتابمجيش تكرر كلما أنساه لا مشهد عليه، للحصول وطربا بالكتاب نشوة 
حفلةيختم ثم صفته، هدْ ما الكتجبا من بحفرته كان أو نادر، أو حديد 

يحيناالكتاب، أو المحقق أو ، ^J^jنشد أو مفيد، بتعليق هده الاستقبال 
والمعرفة.الحلم من دروبا للثا يفتح 

العلامةعن شاكر محمود العلامة قاله بما شيخنا من رأيته ما ذكرنى وقد 
وجههارير أّتغيرت يديه بين الكتاب أحد إذا وإنه قالت باشا تيمور أحمد 

أمينجاءه إذا الخ3لوط، اكه إمبمجرد سمغ قد نورا وكأن واّتضاءت، 
تتغيراثا! إنليس الرجل هذا أن تحس هائل، شيء جديد، بمخهلوط أفندي 

واحد،وقت، في ومصيء ْأحوذ إنسان إلى يتكلم جالس إنسان من صورته 

الاحْري.لمحمد ّآ-ة\،مأ ٩٣ص ^ مذكرات 
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يتيمهءرأ،.درة أو مصيثة لولوة وكأنها عيناه وتيرق 
لمكتاب على وقفت إذا يقول! إذ ( ٥  ٩٧)'!،الجوزي ابن الإمام الله ورحم 

كزلآ،اعلى وقفت فكأني عليه أثق 
فيها!الراغبين أقل وما الكنوز أكثر وما قلت! 
كانمن عامة أن يصالة؛ إليها يمت وما بالكتب شيخنا شغف ؤمن 
فيالأهم السبب كان بل المحة، وهدم الاهتمام هدا لهم مجله من ؤيدنيهم 

المشترك*الجاح هوهذ*ا محبق( ركما إليهم الشيح تعرف 
كانأنه إلا القاJماء كتب جانب إلى تميل كانت الشح اهتمامات أن ومع 

عديدة،ذللث، وشواهد الجديدة، والبحومثؤ المعاصرة الكتب، على معللعا 
والألبانىشاكر وأحمد الإبراهيمي والبشير حين الخضر لترايث، قراءته فمنها 
العالميةالمجلات على اءللأءه وكدللث، قليلا، أكبر أو "شيوحه ءلثقة من وهم 

التوفيق((وسييل في الغماري الصديق بن الله عبد الشيح وذكر والثقافية، 
لفاتهمؤ فيه رما وأرام ،  ١٣٩٧منة نحو منزله إلى اصهلحيه بكنا الشيخ أن 

أحمد.أحيه ومؤلفات 
بالرياضبيته في زرته عندما أني وأذكر قال؛ ّالهلان حمال الأستاذ وذكر 

فوجشت- مها رأيته التي، الوحدة المرة وهي، - عاما عشر بة حوالي، مل 
بعضفي الأثناء تاللثج في نشرته قد كنت، حديد كتاب تفاصيل في يناقشتي به 

لأنأقلقتني؛ لدرحة ازلاته تفي يقيما وكان الحديث،، الإسلامي الفكر قضايا 
مثلهكثير لعالم وتعجبت، نيتها، قد نفي أنا كنت، كشتها التي التفاصيل بعض 

بحدءالم*تإ ولكني والدقة، الجاوية هدم بمثل شاب ، مؤلفمهلور أمام يتوقف، 
قضاياالإسلامي والفكر الدين يأمر يتعلق، ما فكل محلثيعته، ُى ُدْ أن ذللث، 

د|لغةلم.بجدية كله ؤيأحده معه، التعامل فى للأسترحاء مكان لا شرعية 

.١  ٠٢٣ Y/ ناكر: محمود مقالات، جمهرة )١( 
.٤٥٤ص الخاطر صد )٢( 
انمكبوتية.اشكن على الخديث أهل ملتقى )٣( 
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الكتاب:ْع حيره من هإرثق 
مرتينتيمية ابن الإسلام لشخ الفتاوى٥'؟مجلدا( قرأ)مجمؤع متهاأنه ق~ 

ضالأتل•
مكتبتهفي يراه كان الفتاوى( بكتاب)مجمؤع لشغمه أنه مرة لي صتيح وقد 

غزةإنه عنه: يقول وكان مجلدا  ١٠٠في لوكان يتمتى وأنه واحدا مجالي كأنه 
بلادنارى.يفاخربه عالمي عمل أعظم ؤإنه الدهرراآ. -مين في 

واستخرجمرات. عدة حجر ابن للحاففل الصحابة( تمييز في وقرأ)الإصابة 
بالصحابة.تتعلق كثيرة أشياء منه 

مراوا،يعضها وكرر كاملة، القيم ابن الدين شص العلامة كتب وقرأ 
باستمرار.ؤيراحعها 

مراتخمش مجلدات، ٨ في ( ١٣٩٦للرركالي)ت وقرأكتاب)الأعلام( 
الأم.٧>، 

أنهأحبره الشيخ أن الشايعر'آ، الله عبد القدير الجغراش الأستاذ وأخبرني 
مرات.أرع الحموي لياقوت مجلدات( ٥ في البلدان قرأ)معجم 

محلحبعدما بكر للشخ نيارة في كان أنه العصيميل٤، صالح الشخ وذكر 
الكتب،؟حديد عن الشيح فأله ^١(، ٩ الحنبالئ)تء رجب، لابن الباري( )فتع 

الفتحهذا قال: ثم قراءته، من فؤخ قد أنه الشخ فدكر الكتاب، بهلءا فأخبره 
اللهرحم حجر• لأبن الماري( في)فح قتل ما إر يشير يعدْإ هجرة لا الذي 

الجمع.

اوداحلإرأارنمحالإّلأمصمة.)١( 
الهدلق.الله عبد الأستاذ للصديق ص٧٤ والمّلكوت الصت ميراث )٢( 
كتابهفي الجغرافية المواسر بعض لامتكثاف يكر الشح مع رحلته حير انفلر )٣( 

منزلفي به اجتمث وقد الثالث( البلدان—الكتاب معجم في )نظرات 
سنيات.قل بهان العبدالمجيد الشح أحي 

ص؟■أوليائي آغبقل إن حديث رح ث تهلريز رسالة في ر٤( 
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محهس

ومسدالنآتم )معيد قراءتها من يمل لا إنه يقول؛ سمعته اش الكتب من 
الخاويللشس بالتويخ( و)الإءلأن (، ٧٧١)ت الكي للتاج القم، 

،^(٩٠٢.)

عدههمجالدات(را، البشيرالإبراهيممب العلامة )آثار قرأ إنه مرة• لي وقال 
ثلاثا.أظنها مرايت،، 

منىطالب جديدة طيعة حسين الخضر محمد العلامة كتب طبعت ولما 
)الأعمالالجديدة الطبعة ولورأى قديمة، طبعة في قرأها أنه مع شراءكلكتبه، 

ومعاويةاقتنائها ش تردد لما مجلدا( ١ ٥ فى حسين الخضر لمؤلفات الكاملة 
الفلرفيها.
فرؤعكل في وتنوعها الشيح قراءة سعة يقيثا يعلم مؤلفاته في والناظر 

قيالتونع هدا كن لم وقت، قي الإسلامي، التاريخ طبقات، كل وفي الحلم، 
والاطلاعالقراءة صعة ثقافة كن ولم إليها، وما نجد في منتشرا المقروءان، 

منشيوخه فى وليس الحاصرة، تللثه فى الصورة بهدم معروفة الفوائد وتقييد 
والتبؤخ.هوالإJلاع وهدا صنته.. هدْ 

بها،يحفل أنه أرى الي، أو مني، يُللبها التي، الكتب بعقل له أشتري كنن، 
العلمالكتسات غلاء له ذكرت، إذا يردد وكان( الكتاب، ثمن عن يوما سألني فما 

بثمن،•يقدر لا 
الكسب،؛على ثتاءاته 

C باز،عثدالحريربن للإمام القرصية( المثاحث، قي )الفوائدالجلية تاب ك
فيالشيخ شرحه الدليل.وقد على فيه مشى محرر، جامع متن فيه: قال 

وحواسك،ر،١تعلقاتإ عله وكتبا النبوي، المجد 
الجيزاني؛للدكتورمحمد البدعة( معرفة في كتاب)قواعد عن لي قال و ك

قرأها.أنه أحبرني التي وهي مجلدات، أربعة الأولى الطعة في كانت )١( 
.Y٨٥٣/الفصل الدخل )٢( 
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الكليات.على الكتاب هن.ا لقررت شيء الأمر من لي لوكان 
العلميةالمراحع على الصافي عثمان الشخ كتاب على أنتي و ك

ا.دالأهتمام١١حديرة علمية رمالة إنها وقال! لف( اللأئمة 
كتابهمقبول؛ الدين لصلاح الستة( وجه في كتاب)زوابع عن قال و ،

١^١^٢٢.
كتاباالمعاصرين لبعض ورأيت اللففليةل"آ،! المناهي معجم في قال و ك

بذأكرفه اجاد والمة( الكتائب فى ومأسؤولتها الكلمة رفقه بامم 
والهجر.والأستملع التكلم أحوال في وآدابه للكلام الشرعية الأسس 

C عننفيس يحث  ٠١... الأداب ررتاؤيخ كتابه! في وللراقعي قال! و
م؛هأ؛،.الأول الجزء في المصهللحات 

C ماوبقيته يحضه، مهلبؤع وأحيارها،ا! قريش نب راحمهرة عن قال و
نفيسلْااكبير كتاب وهو مخْلوؤلة، تزال 

قرأتولما الثارهي! حامد للشخ ااح٠يال٠( الله )فتح كتاب عن قال و ك
الما.ارك،محرر المعاني، دقيق العبارة، سهل نفيتها، وجدته الشرح هن.ا 

تعالىأ٦،.الله رحمه ؤيتتشرالدعاءلمؤلفه، نفعه، ليعم أنشرْ أن فأحببت، 
٢(.)ص• الحميد الله فح 

عضيمة!الخالق عبد حمي. م ٢
نفيس.كتاب 

.٢٧لالمميس الفر هل.ا التهديب(؛ )تقريب عن قال و ،

.٣٠ ٠٨الردود )١( 
الردود)٢( 
١٣٩٩سنة التقدم نمهلمة هلع عوض، عبدالرحمن محمد تأليف وهومن صري. )٣( 

ل.)؛(ضالوازلص:آ'
طقاتالمابينصأ؛؛.)٥( 
ص!٢.الحميد الله فتح )٦( 
ص;م\لرالقيمات )٧( 

٣٦



يؤهججإ

جدا،نفيس وهومرح الأحكام(؛ عمده بموائد )الإعلام عزكتاب قال و ك
وكشف،المبهم، وقاف، الأحكام، وتحرير والالطاJفا، بالفوائد حافل 

منشروح في نرها لم مفصلة، طريقه العرض في ننع وقد المهمل، 
مدمه١١/

جديرالمميس العلق فهذا للأتبيلي: الصحيحين( بين عن)الجمع قال و ك
للمسلميكون وأن والعامة، والخاصة وطلابه، العلم، أهل بحفاوة 
النبوة،ومشكاة الوحي أنوار من فيه بما ه نفيعاهد وهجيرا، سميرا 

بالعمل.وجوارحه والإيمان، بالعلم قلبه يمتلئ حتى 
تهدب،التي النقية، الأعلاق من تيمية(: ابن ليرة عن)الجامع قال و ك

*٢٢١فيها الإيمان تجره وتروى النفوس، 
محمودللعلامة المهاني( على الرد في الأماني كتاب،)غاية عن قال و ي

لمكريالآلومى:ىابإ
للتاذفيالقادر( عبد الشيخ مناقب، في الجواهر ياب،)قلائد عن قال و <

)ُت،م؟م(:مجلدشسه/
أولهإرآحره...من ررقرأته الحوارت لفر كتابؤ)العلمانية( عن قال و ك

وأسلوبهصياغته في يحاكي العائدة، كبيرة الفائدة عفليم الكتاب، فرأيس، 
التعقيدمن لخلوه نهجهم، على مار ومن الأول الهلراز علماء أسلوبا 

فيبتمامه يفلر طويل كلام قي والتراكسبا«. الألفاظ في ، والإسراف
الملاحق.

قوله:منها مدُت، كلمات، الكنس، من جملة في وله 
بالكلمةيقرأ أن ينبغي الكتاب، هذا حجرت لابن الظر( كتاب،)نزهة ي ف ،

صالمفدماُت، )١( 
)('(سطتص

اوقدماءت،ص)٣( 
ا/اِم؛.المضل )؛(المرحل 

٣٧

.٢٠

.٦٥



أولها،ض يبى ك1لأالة مترابط لأنه قال: ،، بالج٠اJة١١لا 
الجوامع(:)حمم كتابه آحر فى بكى الالتام بقول ذلك وذكرني 

فسلكذزةذنة.
فيتكون أن ينبض وقال: مجاله أحد في يوما )الأحرومية( ذكر و ك

ؤيستظهرها.يحففلها محي وقت كل فيها يفلر علم، ءلاو_، كل حب 
معارفه،موموعة أنه ؤيرى البلدان( كتايخ)معجم على أيمايثني كان و ك

فيذللثه، فكان له، فهارس عمل العمري محمد الأستاذ على واقترح 
الشخ،له وقدم البلدان( معجم معارفه في الخلان سماه)اتحافظ كتايه 
الصميعي.دار عن مجلدين في وحلبع 

سالكوثري تأنسس، في بما )التنكيل ؛كتاب، الإءجاب، ثديي كان و ك
الكتب،نوادر س ويراْ ،، (١٢ ١٣٨٦)ت اسي للعلامة الأباحليل( 

وسكا.ودقة قوة 
الشيحتحقيق للسخاوي المغسث،( )فح كتاب بطعة حدا أعجبا و ،

غايةفي قبل طبعاته كانت، وقد ببتارس. السلفية بالمهلعة حين على 
المنهاجدار عن ءلميتين رسالتين في محقها يهلع أن قبل المم، 

:الرياض،•
معيدة:عشق..ونلأية قصة 

قرأناهاالتي القصص ببعض تدكرنا حلريفة عشق بقصة هتا الحديث، وأحتم 
علماما:س سلمه من تراحم في 

ه١  ٤٣٧ّنة أيام س يوم صبيحة في سعدالجهني فهدبن د. الشيح حاوثتي 
لي(:قال)والصياغة ومشايخنا، علمائنا أحيار نتذاكر ونحن 

)ا(ذمْفىاكآصلصا<أا.
قرأكتاب،)التنكيل(أنه ه نفعن يذكر الحويني إسحاق أيا المحدث الشيح سمعت، )٢( 

وإلاالهمم ضدْ دره، فلله الزائر من وهذا كاملا! بيده وسخه مرة، ستين من أكثر 
فاد.
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النادرةالضخمة المكمة الجهني)صاحب محمدالرفاعي القاصي الشح إن 
الشخأن أحبرْ الله حففله الضيافة( حي في بمنزله الكائنة المكرمة بمكة 

وحصوصية(معرفة بينهما الله)وكان رحمه أبونيد الله عبد بن بكر العلامة 
البحثأعياه وأنه باسمه( محدثي يخبرني كتاب)ولم عن يسأله يوما به اتصل 

عليه!العثور نبل وجهه في وندت أرا، له يجد فلم عنه 
فقالصاحبه، مقتنيات مجن الكتاب كان فقد بكر، الشخ حدس يبعد ولم 

أنمنه)وهويعلم طلبه بكرإلى فبادر ا عندي الكتاب الفورت على الرقاعي 
بمامتوسلا تجرأ لكنه للإعارة( كراهته أيصا ؤيعلم الكتس، يعير لا الرفاعي 

لبثمجا لكنه قليلا الرقاص تلكأ ا موصولة لالعالم ورحم قديمة معرفة من بينهما 
يحيد0أن عاليه اشترط لكنه العلم، وزحم الصحبة قدم صغعل تحت، وافق أن 

اتردد؟ دون الشرط بالتزام بجائر أن إلا بكر أمام وهل التالي، اليوم صاح 
ليالثهوأمضى سريعا، سينفد الذي الونتا يسابق بيته إلى بالكتاب بكر مضى 
ا(ليلة من أسرعها آحرالليالة)وما سيغادره الذي الكنز هذا على عاكئا 

أترابهوغائر مكتبته من الكتاب حرج منذ همإ ما الرفاعي القاصي لكن 
كتابهعلى حوئا أسداس في أحماسا يضرب الدفاتر ونادر الأسفار عزيز من 

صباحهايمئ متى وترم، حوفإ ليله و؛اتا الأمن، عئه إلى يعود ألا الفريد 
آإ ليل من أ؛هلأْ )وما 

أنهالرقاص تذكر أمل•• بارق برمح، بالقلمح، المشحونة الأجواء هذه وفي 
بكر(،بها ذهب، التي )كتلك أصلا لا مصورة الكتاب من أحرى نسخة يمللث، 

النسخة،هذه ص باحثا الليل، هجعة في المكتبة إلى ونزل فراشه مجن فنهض 
دونالساعات تصزمت، عنها، بحثا وعرصا محلولا المكتبة)الضخمة( يجوب 

الكتّتا؟امن مؤلفة الافج بين مجلدصغير ميعثرعلى وأين جدوى، 
وشارف،تفكيره، على يتولى أن عليها العثور من باليأس الشعور شارفا 

إذاالشعورين وبين كتابه، إليه يحول أن أمل وعندْ الرؤخ على أيصا الفجر 
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إبرمن اكهد دون ولابد له؛ تقول وكأنها هناك، قصي رف في تظهر بالنخة 
انمزا

بكرالشخ صتحه وقد اكانية، نسخته القاصي وحد وقد الصح وجه تفتق 
ودغمأحد، الجهدمنهماكل وقدأحد تلاقيا وعد(، يما الأولى)وفاء بالنسخة 

عينهوفي الإجهاد وجههآتار عر ظهرت وقد كتابه، صاحبه بكرإر الشيح 
وأنسخأقرأ ليلتير أمضيت يكر• فقال منفنا؟ الرفاعي أله فثديي، احمرار 

الوعيناك الإجهاد يدوعليلثإ مالك وأتت،.. ا بتوم عيي تكتحل لم أحتاج ما 
المكتبةفى أيمصث، أيصا أنا ليلتي أمضيت فقال؛ ا عته؟ سألتني عما تختلفان 

منهماواحد كل فقضى ا نسختي تعود ألا إشماما الكتاب من أحرى نسخة عن 
واحد.العاشقين فحال عجب ولا صاحبه، من العجن، 

الثانيةالنسخة هدم حد فقال؛ الرفاعي بادر نم لالأحفلادتإ صنيعهما تلاوما 
الشخبيد الرفاعي الئ، وأمصنعا.. يما الرصي علامات عليهما ويدن هدية.. 

ولدمنفسه معلمح كل ونال التمس،، من يهما ما ذهسإ وقد المنزل.. إر يكر 
روجه؛
منوحففل نحبه قضى من الله رحم الأبرار، لنثوحتا الكتاب مع قصة هذْ 

تبديلا!بدلوا وما يتتفلر، 



اثثمارجض 

مثلهوغدا شيء الثوم 
حكمهبها المرء يحصل 

تلتقطالتي العلم نخب من 
النقطاجتم1ع السيل ؤإنما 





ههه

أوحديدة، أوقانية نفيس، كتاب، عن إذاسمع الطلس، آواتل من الشيح لكن 
أوالكتاب ذاك يحصل حتى نفس له ترتاح ولا بال له يهدأ لا نادرْع معلومة 

إلحائاأوراقه، مكنون فيودعها مصدرها، على ؤيقفإ الفانية، تلكر على يقفا 
لتجدالدرر، لقيس التقييد ودوام هر، البهلول جمعن لها بأحوات لها 

الكتب،عشاق أحبار فى وهدا تصانيفه، وتضاعيف، كتبه مباحث، إلى ٌلريقها 
مكورإغتر مكرور وش'لريمتهم مربور، 

للذاكرةنهتا يتركها لا فائدة على وقف، فإذا للهلالتإ، نافع حسن تدبير وهذا 
كثيرةبدللثح العلماء ووصاة وحفظها، لقيدها يبادر بل تقييد، ولا صيد بلا 

فكن،، مجعلوم١١مذكور العزيزة^ الفوائد وفوايت، التقييد فى التفريط وشكايتهم 
النرى.القوم يحمد الصباح فعند التسويف، محلة ولع عزيمة ذا 

علىتردد ولا تأحير بلا سماعها حال الفائدة يكتب، مرارا الشخ ورأيت 
كتاب.غلاف أو أمامه، فئرفخ أو حليارة ورقة 

ربماأنه يستثقله(؛ الناس من )وكثير ه نفعلى وحمته بالتقييد ثعفه ؤمن 
روثينوادر ؤيلممعل فوائد غلافه على فيمد فيه، لينفلر أحد من كتابا استعار 

تقييدالفائدة(،ألايفويث، اعتادعلى لكنه نسخته، على وقيدها قدما قرأها يكون 
أاستعاره ما بعص فى بنفي رأيته كما 

تعاودمراجعه،من القراءة؛ في باعه محلول مصنفاُتإشيخنايعلم ينفلرفى ومن 
وتقدالفوائد اقتناصي فى باجه ومحلول مولفيها، وءلبقا١<تإ فنونها، وانمحتلأف 

الفوائدأن شحور القارئ إلى يري حتى تومحليفها، وحن والشوارد، الأوابد 
لكنوما استشهاد، أو لاستدلال إليها احتاج ما متى سوئا إليه اق توالنوادر 

وتراءةبحثا الهلوال الساءامت، الشيخ عكوف من ذكرناه ما لولا ليكون ذللث، 
أءهلافإفى وتدؤيتها الأسفار بهلون من لها وحمعا للفوائل وتدؤينا ونفلرا 

الكتب،.أغلفة وعلى الدفاتر 

.١٤٣-١٤٢ص القراءة إلى المثزق ئابي بفلر 
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ؤؤؤئؤجإ
بأدنىأيما الناظر ؤيدركه طويلة، لسنين له ومعايشة به معرفة عن هدا أقول 

ومولفاته.لكتبه تأمل 
فيمشاؤيمه وعن ه نفعن فيها الشخ يتحاوُث، نادرة جميلة فهلعة وهنا 

فيله الكلمة فلنيع كثير، كلام عن أغنتنا يتحذث!.، ما أقل وما الفوائد— تقد 
كتابه)النذلائر(لا،قال:مقدمة 

وهو— سبحانه علي من أل المكين، العبد على تعار الله بنعم ارفتحدئا 
منهاجسيمة، وآلاء عفليمة بنعم — وحده الخال 

وبديعالمسائل، لعزيز والامتقراء النتع إر الهلالّتأا أوائل من الاهتداء 
الهلبعةمقدمة في بينته بما أحتها، إر نفليره كل صم ثم وتقييدها، الفوائد... 

لبعضها.الأول 
الممتع،اهل ررال_ ؛يوصف، أن حقيق العلم، أبواب من عفليم باب وهذا 

الله.وفقه من والخوفق قارئ، كل يلجه باب فهو 
إءفلاممن الله؛ حيريريده لأم ثدائل.؛ الجهادي الباب هال.ا في وقديحصل 

الجاري؛ومن • والتحصيل.. العللب في الهمم وتحريك العزم، وتقوية الأجر، 
•النحل* إبر من العسل وقي النخل، ئلأء من التمر في بد ءلأ 

دليلإن نم الكتب، من عدد جرئ حين بها  vljsyكثيرة، قراؤط فاتتي فقد 
منالمدامت، تللث، بالتقامحل شهور، تلاثة نحو فيه نفي أجهدُت، الذي النذلائر 

غربتها،يحد واحد، غلاف في شملها وو_لم يأحواتها، ؤإينامحها الكتس، أغلفة 
عينأو سارق، انتشال أو جاهل، عيث أدريه؛ لا يسسّ_، منى فقد وتفرقها، 

يهمدآثتي'محّبؤءلؤكبمؤ،محظ؛ تعار؛ الله قول غليه جاء أو حاسد، 
[.١٥٤عمرازت ]آل مذاحعي؛اه عقهمألثتلإفي 

علىالله أعان ٠ ه أديغعثتاٍرإ >ؤرئكا ؛القضاء! الرضا ؛عن. وأقول 
أحرى...مرة جمعها 

)ا(صه-ا،.



ؤؤؤع؛ؤه

ؤإبرازهاالنظائر تتح المشرىI هازا ففي بعصا، يجربعضها العم أن وبما 
انتباهونمت، الأخيار، المالف لدى الماثورة الجادة لهذه إحياء متقلة، بصفة 
الحالمإJها.طالبة 

والفوائدالعلمية اامحاتا هده على عظيم، ودليل عجسب،، مريب وهدا 
وهدىالسالف،، الله فرحم الأثر، المعاصرين من جمع ش وند الغالية• 

بإحسان.لهم اكابعين 
فهوممحن فاوت من بحان نلث؛ ووازنت، منها جمل في نظرت إذا لكن 

ينيمن كشكوله في ترى لا عالم فهذا واكءحقيمح،• العلم في وأندارهم الماد 
أخروذاك المنطق. العالم بأنه وآمنت، والتحقيق، القل ين لك جمع قد يريه 

الطريقعلى الدلالة سوى الفضل من له ليس الحقيق ذوى مائة في بمشي 
باكوثيق.لديه جدير لفاسته وأنه سمع، أو رأى ما بتقييد 

المشيلمثلي يصلح واكاني شأوهم، يدرك لا الأول القسم أهل كان ولما 
ليتحصل ما أستعرض ثريس، غير وأمد بعيد، رمن مند كنت فقد ماهتهم، في 
هداوفى متكاثرة. مواطن فى وتحميها وبحثا ونشعا، قراءة، الئلف، كتب من 

يسبقلم مما نغليرْ الفليرإلى صم من وحدت ما أقيد الدلمجة وتلكم الخير 
تمهليره.— أعالم فيما ~ لجاع 

وعزيزالفوائد، بدع من وحدت ومجا اللءلائفط، من وحدت ما وأقيد 
)الإسفارباسم اكازكرة هده ووسمت، منها، نفيسة طائفة لا-ى فاجتمع الءلال_ا. 

الأتية!الهلال_، تنتثلمه وجديث، مما قيدت مما فكان الأسفار( فى الذلاثر عن 
والمزلفات.المؤلفين عن ~ ١ 

والعديل.الجرح ألفاظ من وجدثه ما ٢— 
بها.التلمذل عن المنهي الألفاظ من وجدته ما ٣" 

اللْلائف،اويدع الفوائد، غريسأ من وجدته ما ~ ٤ 
أومفردة مؤلفات من المستجدة وقضاياه العصر نوازل في وحدته ما ه~ 



مقالة.أو عارصة بحوث 
والولايةالصلاة، في والإمامة الكفاءة، في اب الأنمحط في وحدته ما ٦— 

وضوابط.ولهلاJم^ وحكايات، وقصمي، جوامع، وفوائد  ٠٠والشهادة. 
المختارمحمد بن الأمين محمد شيخنا عر قراءر أثناء قيدته ما ومنها 
كنارر وذلك تعار. الله رحمه البيان* ءأمحواء صاحب الشنميهر الجنكى 

و»الإنباْ«.والأنم« *القصد الثئ عبد ابن 
منذللث، غير إر قبز، مدها من أعلم ولا افابين، طبقاتج فيها وحمعت، 

فيالسلبي آحروأثرهما طرف، من والقومثة حنرفر، من الشعوبية أفاعيل كشف، 
فيالست، ؛دل( باسم؛ ذلك، وأفردت، الإسلام. ظل وتقليهس لمين، الموهن 
النبإ.أبحاث جمع 
مجلد.في ونثرا نظما العلمثة. الضوابهل من وحد.ته ما — ٧ 

لأنفهم.ترجموا الدين من وحدته ما ٨- 
إرآحر.هبإ مل من المتحولين من وحدته ما — ٩ 
وغيرهم.العلماء من يتزوجوا لم الدين من وحدته ما - ١ ٠ 
المشهودة.الجنائز ذكر محن وحدته مجا — ١ ١ 
وأسبابه.إرآحرللدفن بلد من الموتى منأحتارنقل وحدته ما - ١ ٢ 
ذلك•ن، وروياْ الص، رأى أنه ذكر من - ١ ٣ 
الدعاء.مجايى — ١ ٤ 
لمين.الممصلحة لعموم الملكية ننع وفاغ — ١ ٥ 
طليه.على العلم أهل لبعض الحاملة الأسباب — ١ ٦ 
ؤحفظهم ر الحفاظ أحبار — ١ ٧ 

عنهم.والؤلفاتا وأحبارهم المترحمين. الجن معجم -  ١٨
والحولية.الأسبوعية العطل - ١ ٩ 
المبطلينوحيل( الحي نمرة في العاملين العلماء مواففج مجن مثل — ٠٢ 



منه.المراد انتهى العلماء(،. بعنوان)عزة 
وتدبيرصديدامحكمة، وحهلة عالية، همة من لها فيا أف_ولت 
الذيمن الكتام_اث مقدمة ش الكلام هدا هرأيث، حين سنال، ذهني في ؤينقدح 

حهلةإحكام في اقتدى وبمن الهللب، وقت مكرا يتدؤيتها الشخ على أشار 
بخصوصها،أشياخه من كلمه سمع - أعلم والله - أقلنه لا وتحريرها؟ تدؤيتها 

والقريحةالوقاد الدهن ولكنه نعلم، فيما المساائ، هدا سللث، من متهم وليس 
اJتيقظةواكوفيقا

اأدون؟ وكيف، أثرأوماذاأدون، ماذاأقرأوكيف، يوم كل يسألون الدين فأين 
بعاتدمنها يخرحون ولا قراءتهم يتنمرون لا ثم كثيرا يقرؤون الذين وأين 

إلىكتاب من يوم كل ينتقلون الذين وأين ملموس؟ا ثهلاف ولا محسوس 
فرأواأنهم رغم ثيء كير يحصلوا لم أنهم يزعمون ثم وملألأ، ترنا كتاب 

وترأوا؟!
اذنفقال. ورهيبا، شحيحا وقته وعلى حميتا، ه نفعلى الحلم محنالبا فليكن 

الكسالىوسيعلم يتنفلرأحدا، لا والساعامتج الدقائق وتصزم بالتقصى، العمر 
ينقلبون!منقلء_إ وأي سيند.ءون ندم أي والمفرمحلون 

٠٠٠

٤٧









ققس.
إلىالبدن كحاجة إليه الحاجة ومدة نفعه، لعموم معلوم، العالم ارشرفإ 
تحصيله،بقدر والسرور اللذة وحصول نمصه، بقدر القص وؤلهور الأنفاس، 

ولهمالانتقاء، مع الكتب بجمع والغرام بالطلب، الهللأب، غرام اشتد ولهذا 
الكتابء...®حبر في مقيدات وفيه تْلول، هذا في أحبار 

عنكتاب منها يخي لا أنه واعلم الكتب، من الأصول فأحرز وعليه، 
كتب،ميما لا الغثاتية، بالكتب، فكرك على وتثوش تحشرمكتبتلث، ولا كتاب، 

فإنهاصمالمثتدعة، 
فيوأحرى المدينة، في مكتبة مكتبات؛ يلايثج بين الشيح حياة كانت، 

الرياض،ئاكةفيالأاءس
المدينةفي بقائه نمى جمعها جمعا، المكتبات أول فهي المدينة في الش أما 

ترذدْأثناء في ذلم، بعد له -سر وما ه، ١ ٤ ٠ ٢ ئة -^ ٠١٣٨٢عام من 
انتقالهبحد حش الشحل٢، منزل في مكانها في المكتبة هذه وبقست، عليها، 

فينرى ما وكشرا الله، رمول مدينة على اكردد كمر السيخ وكان للريا^٠؛، 
.الله.١٣٢رسول مدينة ش كتابتها توريح كتبه مقدمات حواتيم 
لماببغداد السى مكتبة من مكتبته عماد من كتبا اصترى أنه أحبرنى وقد 

الكتب،طباجة أعادت الي المكتبات أهم س هذْ المش ومكشة العراق، زار 
اليومْعلبوعاتها وغدت وغيرهال؛/ بولاق وفي أوروبا في محلبعتإ الي القديمة 

عزيزة.نادرة 

المهروفالكتيى ذكره فقد ايصا، مصر من مكتبته يروي مبكر ونت من وكان 
بمصرلقيه أنه وذكر الزكية(لْر اليرة فى اكاييخية فى)الأخار -جاهد زكي 

العلمين.المجموض صمن ١ —٥٩ ١ ٩ صرأ ، wJLisحلية ( ١ ) 
ف.الله رمول مدية في الأتدة ثارع في الكائن )٢( 
.٢ ص. اللفغلة المأهي معجم ص؛، والرذود التأصيل يفلر )٣( 
الرجب،.هامهم من.كرامت، ينهلر )٤( 

ثمالهدلق. الله عبد للمدم ٥ ٥—٢ ١ ص الصمت، ميرامثف ممير أولا أفدته • ٥ ٤ م، ، ر٥ 
الزهرانى.حالل. الأتير صديقى منه مصورة نخة أهداني بعد. الكتاب على وقفت، 



عسمحسإ

•مكتبته من وامحترى  ١٣٩٢محنه 
كيارمن للبع كتبهم يعرصون ممن القدرمه مقتناص تري مايصا ولكن 

عنديوما والدم ْع حضر أنه عثدالاله الأكبر نجاله أخرني وقد ونحوهم، الممن 
نمتهاهي يماصله ولم كبتر بملغ كتبه من عددا فاثترى الممن في كثير رحل 

ذلك.في يتردد ولم 
مكان؛كل من وتهدى إليه ترف صارت وامعة ذمهرْ للشخ صارت لما ثم 
أنحاءمن الهلارعة والجهات واككتبات والماشرين الؤلفين من إهداء فتأتيه 

لهيحضرون ومحبيه أصحابه من ورصد عيون له صارت ثم الإسلامي. العالم 
،.يحتاحه١١أنه يعلمون أو يهللبه أن يتوقعون ما أو طلبه ما 

واعتداء،لمكروه الشخ وفاة يعد المكتبة هذه تحرصن حبر إلي نمي وقد 
والحمدالرياض إلى وJةاJتV الكتب، غالب واستحييت الأمر، يدورك لكن 

لكنهانخصى، أرها فلم العلتا، حن في القديم بيته في الرياض في التي وأما 
منكثير شراء أعاد الشيح أن لي ؤيفلهر الكتب،، بأمان عامرة مكتبة لكنت، 

البحثجبغرض نفى مستقلة م؛كتثة لتكون الدنية ماكتبته فى محده التي الكتب، 
الكتابمن مكتبته حلو من الباحن، على أشق ليس فإنه والهلالحة، والطر 

للكاتب،المعوقة الشقة هذه يحتمل أن للشخ لكن وما والطر، البحن، حال 
الدراهم.من حفنة أحل من والياحث، 

منيجلبها لكن الخي الكنم؟، من وغالبها عددا، فأقلها الهلائفإ في التي وأما 
عنده)وهي شراءها يحيد لكن منها وكثير أوكتاب، يحث، لاستكمال الرياض، 

يشتغللكن ام وكتبه بحوثه في بها لينتفع أوالرياض( المدية في مكتبته في 
الصيف،.في الطائف، في بقائه ومتا في بها 

نحواشترى أنه لي ذكر الفضيلة( )حراسة لكتاب تأليفه أثناء في أنه وأذكر 

الجدع.جدع الشيخ و الثقير، عبدالرحمن ;د. أيقسايقوم وممن 
٥٢



شيئا،الكتء_، بعض من ينتسر لم وربما تأليفه، في غرصه يخدم مما كتايج مم، 
نيا.نظر يهناّا لكنه 

JbJ^Iمنزله فى واحدة مكنية فى المكتيات، هازه حمعت، وفاته ويعد 
الله.عطي الأكبر نجله به أحيرني ما يحسب، ؛م X م ١ ٥ احتها وميالرياض، 

فينصفها ويقير المكنية، تستوعبها لم لها حمعت، لما الكتب، أن أيقا وذكر 

وفاته()؛عال. الثلامثؤ ^^١^٠ ٠١١هن.ْ تجمع أن الله رحمه الشيح أوصى وقد 
وهو— النبوية المدينة في إما خاص وقفإ لها يوثق يحيمثؤ واحد، مكان في 

مح،والراغض العلم طية متناول قمح، لكون الرياض، قمح، أو " إليه الأحب 
الاطلاع.القراءة 
ياعتبارالرياتمر فير الكتبة هذا٥ تكون أن على، الشح أبناء رأي استقر وقد 

علىوأعانهم ذللث، لهم الله ينر يها، والاهتمام لملاحفلتها منهم؛ قريها 
تحممه.

لل2لالسم،كاشفا يكون أن يصلح ما )الحلية(لا، كتايه في الشيح عقد وقد 
لمكتثته،انضهمامه ومرؤل للكتاءآإ، اقتنائه وطريقة مكتثته، الشيح كون كيفإ 
قال:

»ةواممكت؛تلثج:

الأحكام،علل هي، والفقه الأمتاللأل، طريقة علهمر المنسوجة يالكتب، عليلثا 
ا؛ر،الإسلام شح اكخز،ت كتب أجلها ومن، السائل، أسرار علمح، والعوم، 

وعلىتعالى. الله رحمه الجوزية قيم اين وتلمين.ْ تعالى،، الله رحمه تنمية 
كتبا•بعد ومن، قتل من، ذلل-، قمح، الجادة 

كتبهوأحل تعالير، الله رحمه ه( ٤  ٦٣)مت، البر عيلء ا؛ر، لحافظ ا ك
ااالتمهيد«

١٠  ٩٦~ ١ ٩ ٥ صى العلمة المجموعة صمن )١( 

٥٣



محظ؛لاقمحمح.

كتبهوأرأس تعالى، الله رحمه —( ٠٠٦٢ )ت قيامة ابن لحافظ ا ك

تعالى.الله رحمه ه(  ٦٧٦)ت النووي الحافظ لإمام ا ك
تعالى.الله رحمه ( - ٤AU ٨ )ت الذهبي لحاففل ا ك
تعالى.الله رحمه ( - ٤٠٧٧ )ت كثير ابن لحاففل ا ،
تعالى.الله رحمه ( . ٩٠٧٥ )ت رجب ابن لحاففل ا ء
C تعالى.الله رحمه ( . ٢٠٨٥ )ت حجر ابن لحاففل ا
C تعالى.الله رحمه -( ٠١٢٥٠)ت الثوكانى لحافظ ا
تعالى.الله رحمه -( ٠١٢٠٦)ت الوهاب عبد بن محمد لإمام ا ك
المة،ا.*الدرر أجمعها وس الدعوة علماء تب ك ك
الناغلاميماكتابه تعالى، الله رحمه ه( ١  ١٨٢)ت الصنعانى لعلامة ا ،

الس؛لاللأم«ب
تعالى.الله رحمه ه(  ١٣٠٧)ت القنوحى حان حن صديق لعلامة ا ك
C التعالى، الله رحمه —( ٥١٣٩٣)ت اكنقيطى الأمين محمد لعلامة ا

البيان،.كتابه،أصواء ميما 
يلي؛ما المكتبة قوام من شيخنا ماذكر على وأنيد قلت• 

تعالى.الله رحمه ( ٢٠٤)ت الشافعي الإمام سب، ك ،
تعالى.الله رحمه ( ٢٥٦)ت البخاري الإمام تب ك ك
ا؛نحريرالخلبرى)ت*ام(رحمهاللهتعالى•̂ <
تعالى؛الله رحمه ٣( ١ ٧ )ت اونال.ر ابن الإمام ب ك< 
تعالى.الله رحمه ( ٣٨٨)ت الخطابي الإمام تب ك <
تعالى.الله رحمه ( ٤٨٩)ت معاني الالإمام ست، ك ك
تعالى.الله رحمه ( ٥٤٤)ت عياض القاصى الإمام تب ك< 
تعالى.الله رحمه ٧( ٠ ٢ )ت الحيا_ دقيق ابن الإمام تب ك ك







اثقيؤخ

ق\ل\لإمس•
الشيؤخقإذاذهب شيوحهم، )إنماالناس 

العيس(من ئودع 





محمحص.
عدوربما عنهم، الأحد أو الشيوخ على الدرامة من مكثزا الشغ أعلم لا 

أنهمرة لي وتدذم التدين، أصابع على بهم وانتفع عليهم درس الدين مشايخه 
حلماترمن حلقة كل على فيقف عليه، دار المم للحرم حاء إذا كان شبابه في 

ئآثمِفلااأالعلم 
وسمعتهبعلومهم، وانتفع بهم وتأثر لهم وثلمي شيخنا عنهم أحد ض أبرز 

، ١٣٩٣ين، الشنقيaلي الأمين )محمد الجليلان الإمامان مرارات بذكرهم يشيد 
(,١٤٢٠محت، باز ابن الله عبد بن وعبدالعزيز 

السواقيا!استقل البحز ورد ومن 
غيرهعنه يآحده لم ما عنه وأحد به، واحممى سنين عشن الأول( لازم وقد 

الرياض•قمح، نم المدينة قي منتن عدة الثاني ولازم حرم(، )وسيأتي 
الشيوخمن إكثارْ ه)•ع نفعن الجوزتم، ابن ناله ما شيخنا على وبمل3، 

منوأوثر أعلمهم، الشيوخ من ألازم كنت الهللبج فهمت، فلما الأمجر(أ أول( في 
العددرى.تكثير لا العدد، تجويد في همتي فكانم، أفهمهم، النقل أرباب 

معالإماما؛نبان:
الحالمللإمام ؤإحلاله كتعنليمه العاصرين من أحدا يعظم شيخنا رأيتا ما 

نفثهارتاحت، يكره إذا وكان الله، رحمة عليهما باز ابن العزيز عبد الزاهد 
وجهه•ارير أّوتنجمثا 
الإملأمل"آ،.وشيخ الدنيا، مفي باز بن ■مدالعريز الشخ عنه• يقول وكان 

فيمانتكلم كنا العلماء كبار هيثة مجلس في الشيح كان إذا إنه عنه؛ ؤيقول 

حمدانبن سليمان للشخ ترجمته ش الشيح وصفه الذي الأول، اللقاء ولعل )١( 
الأريب،مقدمة ينفلر العالم. حالقايث، عز الجولة هد0 ثمار أحل. كان )تهبم'آا( 

ك.ز- ص: الأمجد 
Y٠٤٦٣/ثخةاينالجوزىصمه،وذيلالأبقات: )٢( 
.٤٥٠ا/اJدحلالمفضل: )٣( 

٥٩





ؤؤ؛وعإس{
عدلثم الأمر، أول ملايته فابدى الدرب(، على )نور برنامج ني الفلهور 

بكرالشخ لحمل — عنده لمكانتته — باز ابن بالشخ اسممان نم ذلك. عن 
دعوهباز: ابن فقال ١^٠^١ عر الشخ لكزأص الإعلامي، الفلهور على 

فلم.صاحب فالشيخ 
البرنامجفي الشيخ لظهور تريبه شدة من المثاخ أحد أن هتا الهلريف ومن 

فأنكرتالدرب!! على نور برنامج في بكر للثخ اسيعنا اليوم متيقنا• لي قال 
نمه!!الشيخ مع واتصال حهد بعد إلا يقتغ ولم ذللئ، 

الشنميهلي:الأمين محمد العلامة ،ع 
عاموفاته حتى المنورة النبوية المدينة في منين عثر نحو شيخنا لازمه 
البحثرآداب ورماله البيان(، )أضواء تفسيره في عليه وقرأ -، ٠١٣٩٣

البر:عبد بن عمر أبي كتابي فيه عليه وقرأ التسبا، عته'علم وأحد والمناظرة(، 
العالمهدا إن له: يقول وكان الرواة(، قبائل على و)الإنثاه والأمم(، )العصي 

إلاأنتل١،.العرب جزيرة في عني يأحده لم ~ النسب، "يعني 
مولغاتهفي له الذكر كثير فهو بالعا، تأثيرا الشيح شخصية في أثمر وقد 
،١٤ ١٢٣ستة كتيه لهلثاعة مشروعا أنشأ حقه ببعض ووفاء بتحقيقاته، ؤإشاده 

سليمانة مزممن يدعم مجلدال٢، عشر تسعة في ١  ٤١٢٧عام وطبعت 
الحمل.ولله الخيرية، الراجمحي 
منوشيخنا ومحبيه، تلأمين.ه وحدان في صدى الأمين الشيخ لموت وكان 
العالملمتلمأمتاذية رميتا موقعا *وأذكر الموص: ذالئ. واصما قال بعضهم، 

الأمينمحمد الشيخ الملوم؛ جل في بل التفسير، في عصره في الإسلامي 
المعلاةمقبرة دفين تعالى، الله رحمه  ٠١٣٩٣منة المتوفى الثنقيعلي، 

بالدعاعالألس وانهللمنت، العيون، لموته ذرفت* وكم تعالى، الله حرسها بمكة 
نيالفوائد سض الشخ نثر وريما . ٢  ٩٨، ٢١صر^٧ السامحن طبقات في شتيخا ذكره ( ١ ) 

الكتامحن-هذين قراءة مجالس من كتبه 
المكتوب.ط؛ فيآحر المشرؤع هذ\ حبر بعض سيأتي )٢، 



فىويتءصسون الدنيا، من وماله وتقواه، وورعه عالمه فى عاليه، والثناء له، 
بالقرآن،القرآن إيضاح ت مسه عر البيان( )أضواء نفيره يكمل من العالم 

•آمين®را، واسعة رحمة الله ورحمه درره، ماأبهى دره فلله 
بمكةكانت، عاليه والصلاة الأمين الشيح وفاة أن يذكر ما سا ءلريفؤمن 

وكذلل،ريف، الالنبوي المجد فى العاست، صلاة عاليه صلى وقد المكرمة، 
للشيخترجمته في مؤالم عهلية الخ^ ذكر كما الدوادمي. اجد مبعثس في 

الفقيدعلى بالصلاة بالدوادمي ومعارفه أهله أوصى هومن يكر الشخ وكان 
،.٣١٠٧١رحمه 

منحماعة كان )وقد قوله! الأمين العلامة عن شيخنا تده ما ءلريفا ومن 
المذكورشيخنا منهم مؤلفاتهم، عن عوصا يآطون لا العاصرين الخالخاء 

لوءلحت له قلت لما ذللث، يزجرعن وكان تعالى، الله رحمه الشنقيهلي( )يعني 
الثيانفي أتاجر رلأ لانتشاره، أكثر لكان تجارية ءلبعة البيان* ءأصواء 
أنإلا فأدعوعليه فيبيعه كتابي علمح، يجترئ أحدا أظن وما تعالى، الله لكتاب 
رحمهالشريف■ النبوي الجد في بجاليه وأنا ثافهتي هكذا الدعوة(. تمحيبه 

•ترحمته في كما ~ تعالى الله رحمه ~ الحامد ممحمد الشيح ومنهم تعالى• الله 
أءلم(ر،ااتعالى والله كذللث،. نجد علهاء من عددا أدركت وقو 

الإسلامية؛ما.يتةالجامعة من فوج تخؤج لما أنه ت عته ذكره ما محلريف ومن 
لشيخناالأساتذة كلمة وكانت، التخرج، حفل أعد  ١٣٨٥سنة بحال. النثي. 

اللهرحمه ~  ١٣٩٣ستة المتوفى الشتقيهلي الأمين محمد الشخ العلامة 
إلىالداعي يلاقيه ما على والصبر الله بتقوى يوصي كلمته في فأحذ تعالى" 

ومملوءوطويل، شاق الدعوة طريق إن محصله! ما وقال المشاق، من الله 

صمامّآ•الردود• صمن التفسير، في الصابوني مختصرات التحل.يرعن ( )١ 
. A-U\/السان أضواء مقدمة )٢( 
٢٠سة عكاظ ش مقال )٣(  أبوزيد.سعد بن اعبداللا<  ١٥١٤٨عدد ،؛، ٠٨

.T١٨٣/النوازل: )؛(فقه 
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فكانت،إلخ• ••• والتحمل والصبر يالإيمان فتالحوا والحفر بالشوك 
محمودمحمد الشيح الحضور من كان ثم موقنا، القلوبا في ونمت، وصية 

وقالذكر، ما على فعقب ~ تحالى الله رحمه " ١٤١٣منة المتوقي الصواف، 
والعالموالرياحين، بالورود وْمروش مهل، الدعوة طريق إن محصله: ما 

رحمه~ الأمن الشخ عليه منمث، ءلخ• ٠ • لامتقبالكم ذراعيه يمح الإملامي 
رأسهمسقط إلى فليرجع صحيحا الصواف يقوله ما كان إذا بقوله: ~ تحار الله 

وانصرفبالتكبير الصالة همجت، ا ميلاقيه؟ ماذا ليفلر الله إر داعية العراق 
شاكروزرا،.للأمن وهم الحضور 
حهدان:ين سليمان يالشيح صلته 
المولودالحنبلي النجدي حمدان بن مليمان الشخ عنهم: أحد وممن 
فيوصلته إليه تعرفه قصة الشيخ شرح وهد  ٨٣٩٧مة المتوفى  ١٣٢٢ّة

ذكره:ما عيون هنا نلحص ا، الأمجد١٢الأرمس، لهداية تحقيقه مقدمة 
عنهيسمع كان ما ورؤيته للقائه الشوق حداْ وأنه ، ١٣٨٥عام لقيه أنه ذكر 

فيلرمه كرسي عند التعارف حرى وأنه والنهي،، الأم في، مواقفه أ-تحار من 
بعضها(.فقهية)ذكر ائل مفي معه التباحما وحرى الكي،، الحرم 

الفقهيةائل الملبعفى الشح وتهلرق وبثثته، النبوي بالمد أحازم وأنه 
ورد.أحد من فيها حرى وما بها، يقول، كان التي والاحتيارامحت، 

•ععليها الأجوبة مراسلاته،ع فيها كبيرة إضجاره علك، أطلعه أنه ذكر ثم 
لاحقومت، في زاره لما نم مختلفة، مجالات، في والعلماء والأمراء الملوك 

المصريإبراهيم بن سوقي وهو: بخدمته القائمين تلاميذه أحد وبين وجدبينه 
فقدها!بدعوى يحدها ولم الإصثارة هده منه أحذ أنه سببها جفوة، أبوقتيلة 
.١ ٨ البالغة وعنواناتها كتبه عدد وذكر 

.٣٨ص نمية ابن انار إلى المداخل )١( 
)أ(ص:زك.

٦٣



لهوصارت يالمدينة،  ١٣٦٣سة القضاء وولى المجمعة، ببلدة ومولده 
نىفبقى القضاء، من امتعفى أن بعد  ١٣٦٥ستة مكة إلى لنقله أدت حادثة 

وكاندروسه في يلحن لا وكان فنون، عدة المكي الحرم ®ي ودرس مكة 
الكتبكتابة عل حلي له وكان حنا، حطا أوتى وأنه اللحنة• على ثدييا 

شعروله يخهله• رحكإ ابن ؤلبقات ذيل وكتب الغني نغ في محشارك الكبيرة، 
كث؛رلميحمغل.

الدوادمىمجد فى الدراسة من ابتداء المشاخ حملة عن الشخ وأحد 
عثمانالثخ عن أيصا وأحد الصقيران، عثدالله الشخ شيخه وكان القديم، 

الصقيرازرا،.عبدالله ومحمدبن دهس بن 
الفقهول الميقات، عالم رقرأعليه  ١٣٨٥تمهللق ين صالح الشخ ومنهم 

الحريري(.مقامات من مقامة وعشرين وحمه المستنقع، زاد من الثتؤع كتاب، 
سعدشيخنا، حلاه رهكن؛ا الشخ الشاعر والأديس، الفاصل الشخ ومنهم 

توفىالدوادمى، قريب عراء اليلد من التممى الوهيى الحيي محمل ابن 
قصيدةوله قال! بها، ودفن الدوادس، قي ه  ١٤٠٢ستة ~ تعار الله ~رحمه 

ومناسباتوالرثاء الإسلاميات فى• شعره من كبير عدد مجموعة صمن من 
بتحقيقهاعالي يمن أن الله من أرجو والألغاز. المعاياة فى وأبيات أحرى• 

وًلبعهارىّ

^٣-،؛للم بهم تأئر ثكوخ 
منواستفادتي لقال عدم على ندمي شيء على ندمتج ما • شيخنا لي قال 
المعليالرحمن وعبد ،  ١٣٨٩إبراهيم بن )محمد جليلين إمامين عالين 
١٣٨٦.)

رمحمدهما المعرمحب من حللن يعالممن وأسلوبه كابه في ياير 

.١٥١٤٨رقم عكاحل في أبوزيد سعد بن الله عبد مقال )١( 
العالمية.المجموعن صمن ، ٣١١ص العلمية الألقاب تغريب )٢( 
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ثمالنوني حمين الخضر ومحمد الجزاثري، الإبراهيمي البشير 
مرة•من أكثر ولمري لي صرح كما المصري( 

مجمعكمجالة العريقة المجلات في الكتاب فحول بأساليب أيصا وانتفع 
العربي،العلمي المجمع ومجلة را،، الرسالة ومجاله بمصر، الحربية اللغة 

وغرها•
وبثيخهشاكر، أحمد العلامة الشخ بأسلوب أيصا ١^؛^ بأنه الشخ وصرح 

الأعلام)البشيرالثلاثة هؤلاء كشب، من استمدت ءاوئد قال؛ الشنقيهلي الأمين 
ئىما هع الفريد، البيابي بأسلوبهم وتأثرت شاكر( وأحمد حين والخضر 

منةالمتوهى الشنقيهلي الأمين محمد الشيح شيخنا ملازمة من علنر به الله 
فالحمدالحم،س، سمحنفى،مدينة نحوهمثر البيان أضواء صاحي، ه، ١٣٩٣

لاإهءالىتوءيقه«رآ/
وتراثالقيم وابن تنمية ابن الإسلام لتراث'شيخي، أن ينسى ولا يذكر ومما 

منالصافية رحب( وابنر كثير وابن والبرنالي والذهك، مدرستهما)كالمني 
نشأةفي بالعا أرا الجامدين= وكودنة التكلفين وأحلامحل المتكلمين أوثاب 

ودرتاقراءة الجليلين الإمامين هذينر ترايثا علهم، عكف إذ العلمية، الشيح 
وتراثهما،لكتبها تلمي إنه نقولث أن فيصح ونشتا. ومحلباجة واختيارا وتقييدا 
سرستهما.في وتخرج 

لالهاللق.واه  ٤٧صر٠يوالملكوت الصمت ميراث )١( 
العالمصا،ر.)آ(









ؤؤؤظجه

تحصيلإر الوقت من مدة ( ١٣٩٥)محسة نحو مبكرا الشيح التفث 
وباعالإساد في علز لهم ممن الشيوخ من عدد من الحديقة الإجازات 

هناأسوق قديما، منه نسخه الشخ أعهلاني يدلك، يسن له وحرج العلم، في 
وهم!الثثت هدا في ورودهم يحب أسماءهم 

يكررا،.يجزغيرالشيح لم الشيخ والغلاهرأن باز، عبدالعزيزابن • ١ 
ذكرلكن عتيق، بن سعد سوى شيح له ليس باز ابن الشيخ إن ت وقتل 

محمدياكسان ممتى المم من ايازة بار ابن للمم ان يكر سحنا 

المدى.الراشدي الدين بديع  ٠٢
الأنصاري.محمد ين حماد ٣. 

الأنصاري.ماحي ين محمد ين إسماعيل . ٤ 
الفادانى.ياسين محمد ٥. 
•المفصل( المدخل آحر في منيم )ذكر حمدان ين مليمان ٦. 
التويجري.عث.دالله ين حمود  ٠٧
•الهاثمي الحق همد بن عبدالوكثل ٨• 
الهدي.نورإلهي الله عبد سمد ٩• 

الديوبندي.شفح محمد بن العثماني تمي محمد • ١ ٠ 
الزمزمى.محمد ين يالله المتنصر محمد . ١ ١ 

ثخماأجاز باز ابن المخ أن أحد يعرف فلم المهتمين؛الإجازات من كثيرا سالت )١( 
اعتازربازأنه ابن من الإجازة أوطالبوا أرملوا ممن عدد أفاد وقد بكر، غيرالمخ معيئا 
المخمنهم منه؛ صاعن، لكنها عتيق بن سعد الشح من إجازة له وأل بلخلف، إليهم 

وجوابللشيخ حطابه من صورة )ولدي الندوي أكرم والدكتور الميخ آل صالح 
لهأل العمروي غرامة بن عمر الدكتور ذكر لكن معيد. بن رياصر ود. له( الشيح 

وذكرشفوية، أم مكتبوبة هي وهل نوعيا عن يفصح ولم باز، ابن الختخ من إجازاتا 
منإجازات لهم أل رعموا اليمن من المشايخ بعض أل بالإجازات المهتمين بعض 

أعلم.فالله المك. يقهخ شيء ذلك في يا يثت ولم الميح، 
الراح.الجلاJ النوازل فقه صمن ، ١٣٦ص العالية الدارس ( ٢ر 
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الخمارير١،.الصديق بن محمد ين الله عبد • ١ ٢ 
،.الغماري١٢الصديق بن محمل بن عيدالزيز أحوه .  ١٣

مشاخفكتب العلم، طلاب لبعض إحازاته أصول شيحنا دح وقد 
بها.شيخنا أسانيد تتصل الي الأثيات أهم ذكر ثم تراحمهم، وحرر الإجازة، 

كتابةعلى عزمي له ذكرينا حينما ، ١٤١٩عام منه نسخة الشح أعطاني ومحي 
•ذكره محبق كما معاصرون( ومفكرون )علماء لة محلصمن لتهلع له ترجمة 

عشرأربحة الثستات في ذكرهم وورد سيخنا استجارهم الدين المشايخ وعدد 
الذللث،؟ بعد حلءا أ الشيح استجار وهل ه،  ١٤١١سنة تحريره وكان شيحا، 
أظن•لا بل أدري، 

هوالثبت، هدا محرر أن ظتى وغالس، اليد، بختل مكتوب الست، وهدا 
عليهاليس نسختي لأن —؛ الله وفقه — الحصيمي عيدالله بن صالح د. الشح 

قراءةفي يخبرني استظهرته لكنني كابها، اسم على مضروب بل كاتبه، اسم 
المخءلوطارت،ا

صدرفي كما متعددة، منامحباُت، في الإحازايت، هده إلى يثير الشح وكان 
الأحادسث،من الأجزاء هده قي ما جمح ررؤإن قال! الحديثيةا،ل'آ،، والأجراء 

الثقاُت،الشيؤخ من عدد عن الإجازة بهلريق متصلة بأسانيد أرؤيه والاثار 

بالحديث،،مشتغل !عالم ( ٣٢ص موارده آثاره حياته القيم )ابن كتابه في الشيخ قال ( )١ 
ممروآتهبكافة أجازتي وقد رسائل، جلها كتابا أربعين عن يزيد ما له مكثز ومؤلف 

كتابهفى الغماري ذللت، وذكر يرويها. التي بالأنات إجازة لى وحرر موعاته، وم
ستةكان اللقاء وأن . ١٢٨ص الضن.يق( بن الله عبد ترجمة في التوفيق )سبيل 
لفاتهبمؤ خاصا ركنا مكتبته في وأراه بيته، إلى به دهن، بكرا الشيخ وأن ه،  ١٣٩٦

الصل.يق.بن أحمل أخيه ومؤلمارّثج 
مخهلوطةنخة سلمه الغماري العزيز عبد أن y{ ص الحوالة جزء في) الشيح ذكر )٢( 

بنأحمد الشيخ أخيه تأليف، من والتخريج،؛ العزو باصول ءالتفريج كتاب من 
إياه.سألها أّئلة وأصاله الغمارى، الصديق 

المنمل!المدخل في الحنبلي الفقه كتب، إلى أسانيده سياق وانفلر ّ ١ ٠ ص! )٣( 
 !٦١ حمدان.بن سليمان شيخه طريق من  ١٠٩١—  ٠٩٠
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والمشيخات،؛.والفهارس الأثبات من العديد الموصولة 
المحدودا عددا إلا أحاز أفلته ولا للاحازة، نفثه شيحنا ينصب ولم 
فلز.غالب قي الخمسة يتجاوز 

حمدود. العوشن، محمد الشخ أجازم• بكرا الشخ أن بلغني وممن 
٠ه يتقأحبرنى العنقري—فيما 

متداول،مشهور هو فيما بكر الشيخ من إجازْ العصيمي صالح وللشيخ 
عنالغامدي( جعفر الفاصل أحونا وهو حللابه، أحد محلريق رعن مألته وقد 
السائل.الأخ لي نمله ما بحب ينف)تورعا( ولم يشت فلم الإجازة، هدْ 

٤،١  ١٨عام مرتين له موالي ْع يجزني لم شيخا فإن والتاليخ وللعلم 
إحساثا- للإحازة أهليتي لعدم ذلك، كان وما ا المسألة في ألح لم كنت، ؤإن 

فيكثره نفعلى الباب فتح ثرد لم لعله ودكن - الأقل! على بنفسي للفلن 
فلهرالتي ارالإحازايت،® في للشيخ جد نفلر أجل من وأيمحا للاجازة، الهلالبون 
ْعفيه وبولخر وتناما تهريبا  ١٤١٢عام متد العلمية الساحة على بها الاهتمام 

ميأتى.فيما مأحتصره وهوما الوقت،٠ مرور 
الإحازامتج؛في اليخ مدهم؛، 
أنهمالحصه! الإحازايتج، مسألة في ياحزة إليه آب أحسبه ملهّ_إ للشخ 

الماحيةمن لها يبق ولم العلمية، الماحية من فائدة أي للإحازات، يرى عاد ما 
قالبئا؛ مبكرنونت، في ذللث، إلى ألمح وقدكان شكلتة، إلارسوم الاعبا^ 

العالي؛طل.؛، تحيه نوالدي I ١ ١ ٥ / ١ ءالجامع في الخهلسب، قول على تعليقا 
أهلمن حلمح، رحل فقد وتركها، الرحلة إ؛هلال النازل على الاقتصار في إذ 

لعلوالإسناد*.طالما البعيدة، الأظار إلى وحديثا قديئا العلم 
وامتدادهاالرواية عصر فى الله رحمه بهيا الخهلسب، ®يريد شيخنا! قال 

وللهوالسنة إحازاُتط، رسوم إلا فيه بقي فما عصرنا في أما والإجازة، بالإسناد 
أناكلال_ا فحلى الإسلام، دواؤين في ومتونها بأسانيدها محفوظة الحمد 
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ودرايته،لا،.الحديث رواية في عصره أهل أبؤع يعميإلى 
حدينىوعره، سب اللهدا ؤإحاره، ؤلليا بها الامغال عن اعرصن كأنه يم 
قىالمبالغين أولئك حال ينكر وكان ، ١٤١٨سنة الإجازة ؤللته حين بدللئ، 
والتحديثهدا، القراءة هد مجالس وعقد والأمانيد والرواية وارحالة التكثر 

ثموالأوثان، الأموال إصاعة من يصحبها ما ْع ولزج، دب من كل عن 
اللعلماء كلمات أحياثا لي ينقل وكان النفس، ورؤية الخلق على بها التزيد 
يتندرونبل العلي، كالعلأمة المتآحرة العصور في للإحازات فائدة يرون 

وغيره.الإبراهيمي البشير كالشيح بها الاهتمام ش بالثالغين 
ذللث،غير علم ومن ^، ٢١١٠٠فا؛،٠^ ١٤١٩تاؤيخ من ~ لعله ~ يجيز عاد فا 

هذامأجورا. مثكورا رأيه من ذكرته ما غيز علم أو الشخ أجازه ممن 
المكان.هدا محالها ليس تفاصيل وتبقى رأيه، ملخص 

٠٠٠

عامالكتاب هلع وقد العالمية. المجموعن صمن ، ٢٢"٠ ص الحديث ط\ب آداب ( ١ )

.١٤٢٠سنة أجازه الشخ أن العنقري حمد الأستاذ أحبرني ثم ( ٢) 
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اسسوامظاص

مصئد ذلك غير في تره ولم حياته ؤلوو الحمد اكتساب ش مص 
وثحادعاثم أن كيما العلم عن صورْ برحرف الدنيا يلهه ولم 





لمالمناصب، أعلى تسنمه حش المللب ابتداء من النشأة عصامي شيخنا 
قط*.صو0را، لي أن أعرف *لا مرْت لي قال وقد والاجتهاد، الجد إلا يعرف 

المرحلةمن الشخ زملاء من وهو — المتسمان ممعود د• الشيح وحد>تي 
ولااللعب ولا العمث يعرف لا جادا كان صمام من الشخ أن ! — المتوستلة 

والمثابرةالاجتهاد حياة كانت بل عادة، به يشتغلون فيما أترابه مخالهلة 
عليه.الغالبة هي والدرس 

حتىوترش شبابه، س مكر زس س متوعة وفلائف الشيح تولى وقد 
ولابالأبواب، وثوق ولا منه تشوف دون وأرفحها، المناص.؛، لأعلى وصل 

بلرفيع، مستوى على تسول ولا والسلطان، الدولة ذوى لمجالس مزاحمة 
وربماله، والتهمغ العلم على العكوف مزرا المناصب لبعض كارها كان ربما 
أنأسمملح ليتني حديثه: بعض قي قال وقد يقل. فلم بعضها ص اعتدارْ قدم 

أسدعإراملأصسش،"<.
تواؤيخها؛مع الثمخ تولاها التي موجز؛الوظائف، مرد وهدا 

ئئا.عشر تحة وعمرْ . ١٣٨٤الإّلامية الجامحة مكتة مين أ <
وعمره ٠١٤٠٠حتى  ١٣٨٨عام س الجوية المدينة في القضاء ولى ت ،

عاما.وعشرون ثلاثة 

وعمرهؤ ١ ٤ ٠ ٠ إلى  ١٣٩٠عام من الشريف النبوي بالمجد لتدريس ا ،
عاما.وعشرون ة حم

إلى ١١٣٩ عام س الشريف، الموى المجد في وحطتا إماما ين ع ،
عاما.وعشرون ستة وعمره . ١٣٩٦

١٤٠عام الحيل لوزارة عاما وكيلا ين ع ، وعمره. ١٤١٢عام إلى ٠ 
عاما.وثلاثون حمسة 

عنالمنسق الدولي الإملأمى الفقه مجمع في للمملكة ممثلا ين ع ،
واللعب.واللهو للهوى الميل الصبوة: )١( 

)لإ(مراثانمتص:ا،؛.
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ؤوس&إإس؛
١٤٠٥عام من للمجهع رئينا واختير الإسلامي، المؤتمر منظمة 

.١٤٢٨عام لمرصه ذللئ، من أعفي حتى سنة( أربعون )وعمرْ 
المكرمةبمكة الإسلامي العالم برابطة الفقهي المجمع في عضوا ين ع ك

عاما.وأربعون واحد وعمره  ٠١٤٠٦عام من 
فيوعفوا والإفناء، العالمية ااJحورث، الداتمة اللجنة قي عفوا ين ع ٢

عامإلى ١ ٤ ١ ٣ عام من عودية الالعربية الملكة في العلماء كبار هيثة 
عاما.وأربعون ثمانية وعمرْ  ٠١٤٢٨

عنواحد وقت، في واحتماعها وتداحلها علوها على الوءلاJهإ تثنه ولم 
واكأليف.للكتابة والشاط الواسعة القراءة 

الإئاروهاوْ الوفلائفإ، كل في علمتة آثازا ترك أنه - cbمن كان بل 
مشروعايفتتح أن يفتأ لا فهو هنا، من من بكرا أن إلى تشير كلها النافعة الجليالة 

وهكذ.ا...لأحر، أويختلط تعثر ما أوينثر سبق ما أويكمل علمثإ 
مهمزتمشروعين على ئام العدل وزارة ففي 

—١ ٣ ٤ عاما)٥ ٧ ٤ حلال العدل وزارة لتعاميم الموضوعي التصنيف، . ١ 
الشيخكتب وقد مجلداُتؤ. ستة في الأولى طبعته في وصدر ( ١٤١٢
له.حافلة مقدمة 

الأولىطبعته في وصدر البهوتي، لخصور القناع كشاف كتاب تحقيق ٢. 
مجلدا.عسأأر حما.مة فى 

الأتية؛المشروعاتر في سعى الإسلامي الفقه مجمع وفي 
مجلدا.٤ ٠ نحو في ذللثج بحد طبع الفقهية. القواعن. معلمة . ١ 
يهلح.لم للبيهقي، والأثار( السنن كتاب)معرفة تحقيق . ٢ 

نلاثةفي طح ساس. لابن اكمينة( الجواهر )عقد كتاب تحقيق ٣. 
صخمة.مجلدايتإ 

ابنالقاسم أبي بن لحمد الراغّ_إ( وبغية اوساغّءا كتاب)يلغة تحقيق . ٤ 
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واحد.مجلد في محلح تحقيقه، من تنمية• 
فىطبم تأليفه، من حنبل. بن أحمد الإمام هب لمل. المفصل المدخل . ٥ 

•ْجلدين 
الأنحتى منها هلع أعمال. من لحقها وما تنمية ابن الإسلام شيح آثار ٦• 

٠٣١.١^

٤٨الأن إلى منها هلع أعمال. من لحقها ومجا القيم ابن الإمام آثار ٧• 
مجلدا.

مجلدا.٢ ٥ فى ط،وت، المعلمى. عثدالرحمن العلامة آثار ٨. 
مجلدا.١ ٩ طعت؛ي الثنقيهلي. الأمين العلامة آثار • ٩ 

الل.اومةاللجنة قي؛يانامت، الفاعلة مشاركاته له كانم، العلماء كبار هيئة وفي 
السؤالحصل أو الأمة بها ابتلست، التي المهمة القضايا من عدد في لحينها 

عتها.والامتفتاء 
محررةحامعة فتاوى تتضمن التي الصغيرة الكتب من عا|ذا أصدر كما 

بهلاقةمثل! عته. السؤال أو وفوعه ؤيكثر الناس حاجة إليه نمى مما لعدد 
ومابالعزاء تتعلق وفتاوى العقار، وزكاة اليوبيل، وعيد والألمان، التخفيض، 

وعيرهاإلثه•• 
٠٠*
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ومقاوهاحدازها معها ولها مالك العالم؛ )عزلة 





ؤمح&إإأ.

يرىياثا يشحم فلم ه، نفعن هذا يعرف وكان عامة، رجل الشيح يكن لم 
الوظائفه، من انتهى إذا يته حلس الشخ فكان فيه، يفيد لا أو يحنه لا أنه 

بعضلقاء أو والتأليف،، والجمع والقراءة الحالم إلا وقته عامة قي له شاغل 
القبولله وصع وقد قليلة، أحيان فى الزيارة بابا يفح وقد يصطفيهم، من 

وطلابهالقراء قوية عند نظيره قل حظا كتبه في ورزق به، واهتم له تمغ فيما 
المعرفة.
أوتدريه فى موهبته من حير قلمه فى موهبته أن ه نفمجن يرى وكان 
بحمدصعفين أكلها فاتته الموهبة؛ هده فاستغل والناس، للطلثة مخالطنه 

الاه.

وكيفهقدراته، واحد كل يعرف أن الإنسان؛ له يوقق ما أحن من وهدا 
؛٠١١وتقيم النفس تشتيته أما فيها، ليبيع تنميتها على ويعكفا يستغلها 

مدى!والجهود هدرا الهلاقاُت، فثدهيج بابه، كل فى والدحول 
درسفى عليه ألح الله رحمه البتل محمد الشيح إن مرْت لى قال وقد 

فلماذلك، س اعتدر وأنه العلماء، كيار يقية أموه الشريف، المكل الحرم في 
الشيحفإن يعوم وقال؛ باز ان العزيز همد شيخه ندحل الإلحاح في عليه أكثر 

حيض..عنه ىكف1، قلمه. يكفينا بكرا( )يعنى 
التامةالعزلة نعني أننا العزلة عن نتحديثه ونحن بعيدا الظى بلثه يذهب ولا 

الضيقة،الحدود في إلا المخالهلة قلة نريد ؤإنما كلأ، الناس، عن والانقعلاع 
واللقاء.ة للمجالالشيخ يصعلفيهم أناص في ؤإلأ 

الشخصعلى تجله وما الخلهلة فضول ش العلماء من كثير تكلم وقد 
وابنالجوزي وابن عميل كابن الكلام، بفضول واشتغال للونت، ضياع من 
العلماءهزلأء تقريرامته س بدعا شيخنا يكن ولم  ٠،١١وغيرهمالجوزية قيم 

وطريمتهم•
٨- Y١٧/ الفوائد وداخ ، ٤ ٠ ٦ ، ٢٧٦-  ٢٢٧٥، ؛ ٤U-Y 0 ص الخاطر صد يطر )١( 

اليماني.الوزير لأبن والعزلة للخْلابي، والعزلة ، ١٨٢
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ه!سظإ!سا
ومقارها،حداؤها معها ولها، للث، ما فقاله؛ العالم؟ عزلة عن عقيل ابن سئل 

يلقاهاربهارادأن الشجرإلى الماءوترعى ترد 
والنوازلهالمستجد٥ القضايا إلى يبرز أيصا شيخنا كان ما ذلك،... إلى 

الوتتبين، تعرفه أن قبل عنها الحديث، إلى أويسابق ومحليس، بخفة الحادثة 
والولع،العلم من نصيهم قو ممن العلم في الخائضين مشزعة يفعله كما 

العلماء،كبار من الجلة لها تعقاو قضايا في وتكلموا أحلامهم؛الجهل نحلاثستإ 
بالله.إلا قوة ولا حوله ولا 

الحقبقولة صادعا يكن لم إذا الحالم في الحنة الصفة بهده الشيخ نوْ وقد 
رروكانقاله! اللهل٢،، رحمه المترك عمر للدكتور ترحمته في الدلهمات، في 

للمواجهة((.يتهيأ لا لن محمية وهد0 الأبواب،، القس دمت، إذا بيته حلس 
علىأ-؛ؤهنار من الأئمة يواجه عما غازا الشيح كان ما ه نفالوئت، وفي 
البيان،امتهليع ما بقلمه مجاهدا كان بل والأحلاقه، والنوازل، الديني الصعيد 

الحد>ث،للعلامة كثيرة كلمامته ؤيتقل القلم(، )جهاد _ ذللثإ؛إلى ينير وكان 
يستهليحه.ما وهذا وحليفته وهده العالم على يجمتإ ما هذ.ا وأن شاكر، أحمد 
عندالتفصيل بثعقى ذللئ، من سيء ذكر كما بقلمه((، عالم ءجهاد 

إلتها•وما كمه عن الحديث 
ماهو والسثاب، الأمة تجاه العالم وفليفة أن يرى الشيح يكن لم وأيصا 

يرىأو ذلك، على يقصره أنه متوهم فيتوهم له، ويتفرغ فقتل هو يحنه كان 
الوام،يتحدد يزمن كان بل ذاته، التوجه يتوجهوا أن يجمه العلماء كل أن 

العلماءوخليفة وهويشؤح قاله فيه، عليه الله فتح بما كل فليعمل والقدرايته، 
الشباب،Iتجاه العاملين 
وحكمة،دقة، معهم التعامل حن الشبايه؛ نحو العلماء واجب، ررومن 

والتلقي،عنهم، والأحد والتلقين، بالدرس، لهم والجلوس بتوجيههم، ورؤية؛ 
.١٦١ا/ )ا(ذيلملفاتالخالة: 

م.ص! المترك عمر للشخ المصرفة( والمعاملات )الربا لكتاب مقدمته محي )٢( 
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العالماءيحتوي حش ومعه، بما كل والفتا، والتأليف،، والكتابة، منهم، 
الفكر،فى الانحراف، من سليمة لوكية والالعقدية، ت القبائح توجهاتر 

والسلوك.
والغالفلة،بالعنفح، الثباب، مواحهة من أشده؛ على لتموم التحذير ؤإن 

الوجوهوصرف، والانصراف،، نياتهم، في والتشكيالئ، والملاحقة، والقمع، 
السلوكفي وسرقة والتمزق، الخهلر، غاية في آثار وأمثالها فلهذه عنهم، 

ثطمئفحينئذ الثباب،، مراجل في الأفكار غليان أنقاض على والاعتقاد، 
الرائبفي الأءمالا إلى وتدفعهم مدمرة، أعاصير في ترميهم محلمرة، بهم 

باغتيالبعض إلى بعضها يفضي مختلفة، منحرفة مضلأيتظ تحتإ المقللة، 
الرصد.والسللثإ الحق، النهج 
يتداركهلم إن وغضبه ومقته، الله، عذابح من ؤيله فيا هذا، في سبتا كان ومن 

الله؛رحمتها(را،أ
١٤٠٥يحدستة من الشيخ مشاركاين، قلة ولأجل هذا، العزلة حديث، ولأجل 

لهما وثيرة الإعلام، وسائل عن الشيح بعد ولأجل والخهلابة، التدريس في 
اللسان،وانهللاق بالفصاحة يتعلق شيقا بعضهم فلن أوأمرءلةع نجيل من 

عندونجنيه شواهد٥ سنذكر كما مبينا فصيحا كان بل شيء، ذللثا من ولمس 
لوششت،.فانثلرْ والمدريس، الحهلا؛ة على الكلام 

الردودص
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بم>اولأئقدأدىلادرنْلاعجئ ى' جواهرتظ، قالوا: 





ؤؤسئيلؤق
الخطابة:

حشه  ١٣٩١عام من الشريف النبوي بالمجد وحطيتا إماما الشخ عين 
غينا،يلقيها نم حطبة يكتب الشح وكان ستين، نحوسث، فهذه ،  ١٣٩٦عام 
ماالخطبة..وكثيتا تقصير قي الستة يتح فصيحا، الصويت، جهوري الشخ كان 
فيها.يقال، وما الخطبة بوقت يتعلق فيما الخطباء لى؛^١^١^، يذكر كان 

في)الفتاوىاللام عبل. بن للعز فتوى ١( ٤ ١ ٧ عام مرة)لعله له وذكريت، 
تصويرها،مني فطالب، ذللثج، وذم الخهلج، في الشعر بإنشاد تتعلق الموصلية( 

الحرمين.حطباء لبعض أرملها ثم 
بمجيمرور ابن مسجد في - ١ ٤ ١ ٩ عام -لعله مرة صلى الطائف وفي 
يخطجاوكان ومسلم. البخاري ثرومحل على الخهلسجا هذا لي: وقال تروى، 
القرشي.عثدالله الشيح الإسلامية الجامحة في زميلنا آنذاك 

فقيل:الأن، شيء الشثخ حهلب من النبوي المسجد تسجيلات في وليس 
فاللهذللئ،، غير وقيل تجل، لم وقيل: الأرشيف،، مجن سحبها أمز الشيخ إن 

أعلم.
القيم،ابن ترحمة في الشيخ كتاب مقدمة في أقرأ كنت أنني العلريف ومن 

ووححمعة، لخطبة افتتاحية تكون أن تصالح الافتتاحية هذه أن بخلدي فد.ار 
فسألت،البوي، المسجد في الشح حهلج، افتتاحيان إحدى أنها نفي في 

توقعي.ق وصي. الأمر، فأكد ذللئ،، عن الشيخ 
التدؤيس:

ومم،امضى، كما منوات عشر لمدة الموي المسجد في الشيخ درُس 
ولهالفراتفى، في باز لأبن القرصية( المباحمثج في الجلية )الفوائد لرمه: 
ماجه(،ابن تن و)ّ،، الفراتص١١فى والرحثية مهمة، وتعليقات حواش عليها 

الدروس•هذْ حضر من بعص شيحنا لي ّنى وقد 

اودخلاسلآ/مهح.
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عسعيه
الشريعةوكلية للقضاء العالي المعهد في العليا الدرامات في أيصا ودرس 

أحرى.رسائل وناقش عالمية، رسائل عدة على وأمرق الإمام، يجامعة 
منقريبا القديم، الحرم في الشريف النبوي المسجل ففي الدرّس مكان أما 
•ا تحالى١١الله رحمه الشتقيهلي المختار محمد العلامة الشخ حلقة 

ءلالتاكان أيام صبري حن عامر الدكتور الدروس هده حضر ممن وكان 
رسالةفي ه بنمذللث، لي كتب وقد ،  ١٣٩٧ّتة نحو الإسلامية بالجامعة 

ماحه(تابن )سنن في الشخ درس واصما فيها قال خاصة، 
وكانمنه، الأول الرح عنه أحدمت، وقد ماجه، ابن سنن في الدرس رروكان 

منوكان المغرب، صلاة يصلي وكان النبوي، بالمجد إماما آنداك الشيح 
حوصأمللخ:ترسسافىالقراءة،فكان

فيها.يطيل أن لاينبغي الجماعة صلاة أن رد0 
هويقوم الأحيان بعض وفي والمتن، الإسناد عليه يقرأ الشخ كان لقد 

ولكنالعلماء، أقوال يدكر وقد والمتن، الإستاد على ؤيتكلم بالقراءة، 
الدينوعلأء الدين بناصر التسمية ألة مإلى تهلرق أنه مرة وأذكر باختصار. 
عنذكر ثم والثناء، التزكية من فيه لما ذللث، كرهوا العالماء إن فقال! ونحوهما، 

ثمبدلل؛،، يرغبا يكن لم إنه الألباني الدين ناصر محمد العلامة سيخنا 
ذكركلأتاآخرلأأذكرْ.

عليهمؤيرذ الطلبة س يسمع متواصعا طينا الله رحمه بكر الشيح كان لقد 
القرنمن الميلادية التعيتامت، بداية في بالشيخ التقيت، أني وأذكر باحترام، 
انتهىالنبوي،، الحرم في عليه تتلمد.ي له وذكرت، فلبي، أبو في الماضي 
بحروفه-

•حيرا الله حزاه التميمي صبري حن عامر د. لى أرسلها خاصة رسالة من )١( 
إمامهحال كر للشيخ إنها مميل: حدرية، قراءة صوأي نجيل مزحنا انتثر وقد )٢( 

القاصيالشيخ لعمه إنها وقال؛ عبدالله، ابنه ذللئ، نفى لخن النوى، بالمجد 
النوى.بالمجل. أيصا آم قد وكان نوات،، يالشيخ س وهوأمن 'ءبادالعزير، 
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فصاحته:

لمممن - عث، آخرون وسألي بعضهم من سمعته وقد - الماس بعص زعم 
والكلام!الظهور فيتجنب اليان، عن حمة لسانه في أن الشخ يعرف 

سامع،أنت ما كأحسن فصيحا الشخ كان بل مكانه، غير في ظى وهذا 
أمح.سامر ؤإذا فالأنتع، الصومحت،،إذا جهوري 

نحوالشريف المبوي المسجد في الخطابة تولى فقد كثيرة؛ ذللث، وشواهد 
علمتا.ما مرتجلة وحهلمه سين، ستا 

الإسلاميالفقه مجع دورالتخ وخواتيم افتناحيامحتج في خهلاداته وكذللثه 
معروفة،مجلة — رمحسه الشخ وكان — الإسلامي المعاون مؤتمر عن الخبثق 

واليان.والاسترسال الفصاحة في غاية وهي محعضها، إلى استمعتا وقد 
سنوهوفي كان بكرا الشخ إن الله؛ رحمه حبرين بن عيدالله الشخ وقال 
فص؛حأا،.بلغ بكلام الماس الماجدؤمحعغل في يتكلم المثرين 

تويتر:في صفحته في العزام الله عبد بن محمد الدكتور الأستاذ كتبا وقد 
الله،.رحمه أبونيد يكر منانع: بلا علمائنا ®وأفصح 

ولملماهخلافه، تكلفنا ما فلن من أوفلن زعم س زعم كما الشيح ولوكان 
ولكنالماس، به يعاب بعتب ذللث، فليس كدللئه، أنه ولوصح غيرنا، قبل نحن 

الرياح!أدراج الفلز هدا فليذهبا غيره، شيء ولا الواقع ذكرنا 
٠٠٠

الجمع.الله رحم الشح وفاة بعد مجلة له كلمة س نقلته 
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ه!وئإ!س{
التكتف،وعدم الباطة الخاصة; مجالسه في شيخنا صفات أبرز من 
بماإلا شهدنا وما — عالمته ما وشربه، وأكله ولمه معيشته في ءلاهر وذلك 
)وندالمتواصعة الغرفة ؛، JLLjفي ئف(  ١١٥١١منزله؛)في الناس يتقبل — علمنا 
أنيقيل ولا ه، بنفالمماى له محكبمب لصفه، حدقه فى متينط وصفهاآ، محثق 

واللتيا.الى يعد إلا أوتلميدا ءلالما ولوكان الضيف، يأحدْ 
أوالشاي إبريق أحد حاولت، كالما إليه تعرفي أول في أنني الطريف ومن 

أحده،عن ليصرفني ا خاصة ءلريةة له هدا ؤيهول،; يمتغ يدْ س القهوة دله 
خاصةمحلريقة س ما الحقيقة وفي العلريقة، هده لأنفلر المحاولة عن فآنمحرف، 

الضيف،إكرام في ونيادة للتخلص خاص أسلوب، إلا هو وما الأمر، في 
حيلته،على عادتتنطلى ما الخاصة( الهلريقة رهدْ ءرف<تإ أن ويعد وخدمته. 

الهلريقة!فهمت، قد له; وأقول بنفي الأمر مباشرة على أصر فكننت، 
إذابنفسه لزوره الشاي يصخ قد أنه مجالسه; في شهدته الدي تواضعه وس 

مرازا.معي هن،ا وحصل يخدمه، س عنده يكن لم 
سمتكلف،)٥^ غير خفيما عشاء فتتناول العشاء بعال جئته ريما وكنت، 

سائقهومعه مكة( للحثاء)في دعاني ومرة المعكرونة(، س شيء مع الدجاج 
جبنس عشاونا)قهير وكان — عليه ؤيثني يحبه الشيح وكان — معود الأخ 

رأيتها.التي أمورم غالب في وهكذا الخبز( وشرائح طحينية وحلاوة 
وقاJللعشاء، يدعوني ما فعالما تما، مبه أتصل للرياض جئت، إذا وكشت، 

عدممن عهدته كما الضيافة أمور وتجري فيأذن، لي مرافق ور حف في أّتأذنه 
أخرجتطالما أمونا يصنع كان بل وقالا، 'حالا الضيف إكرام ،ع الكلفة، 

أوالمنديل ؤيناوله الماء له فبفتح الة المعإلى الضيف، يبق كان إذ منها؛ 
له.وغفر الله رحمه ٠ النشفةؤ 
جنسى،أبناء س أراه س به أقيس وصرت نفسى، فى أثر ^١١؛، وكان 
أوالحديث، في يتفاصح أو المشيحة يتصع أترابي بعضن أرى حين وأحزن 
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الارميعحاولوا حين سقط من منهم سقط وقال وعجب، متصنعة بابهة يمشي 
^؛٧١والله والتعاليعليهم، الناس بازدراء 
المجالسفي والركانة الرزانة ونياده التكئم، يكره أنه مرارا لي صرح وقد 

انتقاصولا العلم بوقار إحلال ذللث، في وليس عالما، كان ؤإن امرات والم
آخر.شيء والوقار والسمن، شيء فالتكلف العالم، منت، من 

رأى.من أرزن هما قال؛ اثتين الشخ لي نمى فقد الرزانة، ذكر ويمناصبة 
الحاJيثلدكرهما استال.ءانى ولكنى بالله، والعياذ عيتهما أرذيت، ولا أراد وما 
أهلها.من كاظ وما التكلفة، الرزانة عن 

الشيحوهما الآنأ وأذكرهما سابق، لي حديث في أبهمتهما وقل.كت 
حففلهماالتمر، عيدالله محمد المربي والشيخ العمؤرى، صياء أكرم الدكتور 

فقدالأخيرمنهما خاصة ءرف.تاوحالت،، ممن وهما عمرهما. فى وبارك الله 
متينة.ومعرفة خاصة صلة يه لي كانت، 

بالرحال.ومعرفته فراسته من وهدا الوصمإ، في الشخ وصدق 
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حاوصروأنيسمفيال1ر





ؤقو&!سإ

جيلطوما السسريه المى مسماوى وهدا ع^ازه، صم^ اكد مبل 
نادالي4من يتبرم ما غالبا الشخص فان التقي، وكراهة الثناء حب من عليه 

فكيفصرئا، عالميا ينقالون4 وما حئا يقولونه ما كان يان حش بههز، ؤيصيق 
غرصنللناهال أوكان أوإسفاف غمط عبارات أوكدرته إنصاف، قله ساثته إذا 

مذهن؟أتعصب أو شخهس 
الصيانةوعقد ^ ٧١ومحبه له، والأؤيحية يه الترحيب القد تمل من وأعز 

نعمالقدم، قي محاربة هي بل العصر هدا ممات من العزة هده وليست معه، 
الدخلاءوكثرة العلماء وهلة العلم لضعف المتأخرة، العصور في غربتها زادت 

ايالأمة يحيهل الذي العام والضعف 
وعلمتهئرت، عن الله رحمه الشيح عند وحدتها العزيزة الصمات وهذا 

علىأدل ولا عرفتهم. ممن لغيري وحدسنا لي حدستا عديدة موافقا من 
بهاتعقبته اش الأوراق لبعضن كتابتي تكون أن ت منه الصفة هذه تمكن 

فصت،الذي والمفتاح الشخ، ملم-ا إلى الطريق هي كاسثح ءليه= وامتدركمتج 
لبعضنكتابتي كانت، ثم ونت،، أي في أوالاتصال بالزيارة لي بابه)الموصد( به 

فيآخر سببا الشيح له فدم الذي التهذسبج( كتاب،)تقريم، على الميحوظات 
الصلةلا،اواستحكام العلاقة توثق 
لي:وبع ما 

توذللثح المكتوب،، هذا من سالم، فيما شرحته ما بحد هنا ا خبن٠٠وألحصن 
الملأحذلاتبعضن ندت ند كنتؤ الشخ إلى ٠^؛^، فبل م  ١٤١٦عام في أنه 

وسلمتهاأوراق، مجموعة في مصتها نم كتاب،االفلائرا٠ من نسختي طرر على 
فسلميالشخ_، صله الناس أوثق من وكان — الثمالي يحيى د. الشخ لأخي 

الملحوظانأعجبته قد الشح أن بشرني الغد س كان فلما ه. ينفالأوراق له 
لزيارته!ط،ءوني وأنه 

الكتاب.فاتحة في بالتفصيل الأوراق هذه حبر تقدم 
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نقدييعد ألاتكون تمنيت لكن لي، أمنية لكنت اش الشخ بزيارة ففرحت 
كأنهلطينا، جميلا استقيالا الشح وانتملنا فيهنا يدر، هكذا لكن إياه؛ 

متفرقة.أحاديث، المجلس في وجرت بالشيخ، ونمش زمن، من يعرفني 
منشيء فيها بدا إن الملأحفلادتأا سرد ءلرمة عن له اعتدرُت، أش وأذكر 

،.١١((يظلم حش الكتاب يضيء رالأ فقاو الجفاء، 
ررتقريبكتاب من نسخة على وقمت أن بيسير ذللث، بعد أيصا لي ووقع 

الشحوتقديم الباكستاني ماغف، الأشبال أبي الشح تحقيق التهديب،،؛ 
ارالتهديب،آاد ومقارنته ®التقريب،، يدرامة مهتما الأيام تللث، في وكنأ، بكر، 

الملحوظانبعض النسخة على فعلمت، مختلوطاته، بعض على وقوفي مع 
تلك،تعليقاتي حبر يلغه قد لكن يكرا الشح زرُتإ فلما صاحبها، إلى وأعدتها 
علىعلمته أيام عدة غضون وفي عليها، التحليق مني وطلب، نسخة فأعطاني 

إلىتعليقاتي نقالت، أن النسخة—يحد تللئ، الشح فأحذ موضعا، تسعين نحو 
الكتاب.محقق إلى أحرى—وأرملها نخة 

—الرياض طبعة من حير الشام طبعة إن له! فقلت، حينها تجزأيتر قد وكنت، 
سيءإخ لها-ءلم ^م م اض 

تلغيري ونمت، نفلائرْ ووحدت( لي، وير ما هذا 
أحرى:حادثة 

علىالملحوظان، يحفى علق أنه شمس عرير محمد البحاثة أحي حدثتى 
تقبلمن متوحسا ولكن موارده،،، مؤلفاته، حياته، القيم! ®ابن الشح كتاب 
فيحالفه ؤإن عليها وشكره به اتصل أن إلا الشح من لكن فما لها، الشح 

بعضها.

شخصمع )الناقده( الأوراق ؛تللث، قد؛عث، عريرا أن الأمر ض والعجم-ب، 
فكانت،له، شفر أن إلا الشح من لكن فما له، عمل إيجاد في الشح شفاعق يريد 

.ذكرتقدم )١( 
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للخطحالبة كثيرين عند أنها حين فى العائدة، عفليمة الماقدة الأوراق تللقا 
والثناءةإا

وتجملاعابرا تكالما لا الشيح، ديدن الاؤيحيت هده أن — ثالثة وحادثة 
_أتربمب، عما قاتمابمضح 

لهمقالة في يقول إذ العمير، ملمان د. الجليل لأمتاذنا أيمحا ذك وقع 
رحمه~ بالشخ صالتي أول ارتر-؛ع قال؛ ، ١١٠المضياإةحارس اومات بعنوان 

المئاهيالمانع)معجم كتابه مرة لأول ظهر -حيث ٠١٤١٠عام إلى الاه~ 
بحصعاليه فقيدت آحره، إلى أوله من وقرأته بشراته، فقمت، اللففلية( 

والاقد— قليلة المثاهي—وهي بعض عاليه واستدركت، اليسيرة، ال٠لأحذلاتا 
فقهلباسمي مذيله بالبريد، إليه بها أرمالت، ثم وريقا'ت، في فدونتها بصير، 

هاتفي،رقم إلى الاهتداء - الله رحمه - استهلاع لكنه تعريف،، ولا عنوان بلا 
يقول!مهيس، بصومحت، فإذا السماعة فرفعت، يهتفج، والهاتف، إلا مدة لبتإ فما 

نيد(؟أبو )بكر هكذا؛ نيد. أبو يكر محكم سليمان؟ الشخ عليكم، السلام 
آنذاكوكان وتفخيمات،. ألقاب، من إصافات، أو ممهداتر، ولا مقدماءتإ دون 

هوما يمنعه فلم الدولي، الإسلامي الفقه لمجمع ورئينا الحيل، لوزارة وكيلا 
مجهولسخمحن ح التواصل من والتصنيف، والتآليف، المنصم—، معل من فيه 

ومتنمالأعماله منظما يتخذ من الدعاة صغار من تجد أك حين في لديه، 
الملأحذلارتهبتللئإ يشيد الشيح أقاربه...أحذ »ع علاقاته في حتى لامحالأته 

اللقاء.من لأبد وأنه واكناء، الشكر ؛عبارات، ذك ؤيتح والأستدراكاتج، 
نس،محلي يمكن كان إذ الوفاء، أهل وأخلاق العلهاء، تواصع يكون وهكذا 

انتهى.عناءا دون عليها الستار ؤإسدال الخفاء، في الملأحذلاتإ 
ْعله وح ذك، من قريسإ بحديحإ التونسي اليحتاوي د*أبوأيمن وحييتي 

لكنّهالي وبعث أصلها، من أشياء حد؛، ْع ، ١٤٢٩عام المدينة جريدة في نشرت، 
منها.تامة نسخة 
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شيخنا.

ومافيها، قيل ماذا تطع أن بعد كته عن يسأل أحياثا السح كان 
معناه؛ما فيقول الثناء، من سمعته ما له أذكر فكنت تجاهها؟ الناس انهلياع 
الملأحْلات؟هايت، هدا، س دعلث، 

تراهكما الكتاب، طح أعاد إذا بقائده أقائم من يذكر الله رحمه السخ وكان 
الشا؛ينا،لا،.ررطبةات< س الثانية الهلبعة في 

تقبلفي المأحد مهل كان الشح إن بالقول؛ المبحث، هدا وأختم 
منإلي يسنده لما مراجعتي عند — غيري أو — أنا أسجلها التي الملأ'حفلات 

أوأوفائدة ملاحظة ذكر إلى انتهستت، ما أني ذللئ، من وكان تطبع، أنه قبل كمه 
يآخدثم مقالا، أو حالا ماكزا لمها ؤيتإلا أوعبارة رأى في للشيخ مخالفة 

•أوجلبه أوانزعاج تبرم دون أوييع له صح بما 
ويصسبإ،يخهلئ بشر والشح أوحاسد، مناكد من تخلوالدنيا فلن ذللث، إلى 

لكتابةبعضهم عمد فربما العلماء، س سلمه كتب في يير ما كيه في ؤيقع 
أوالشيح، مكانة ومن منها الغص أو سينها يريد كتبه بعض على تعقيبات، 

يستوحشؤإساراتر فيه؛عبارامث، الغمز أو العالية، قامته على والبروز التسلق 
علىله سصتن، ولا بال على له طرأيت، ما بأمور عليه يتجنمون نم السوي، منها 

خاطرا
يه،يتبرم ولا النقد يكره لا الله بحمد الشح إن وأولثلئ،؛ لهؤلأء فأقول 

البمن رأسا يرفع لا ه نفالوقت، في لكنه أويتقد0، أحد يتعقبه أن يزذيه ولا 
فيالدخول عدم على نفثه وطن وقد يثري، ولا يريش ولا بملي ولا يمن 

ذللئ،كل يتلوي المشعبين، لجاج ولا الخصوم مكايدامحنن، ولا الردود مهاترايت، 
سمعه.كلامهم على ؤيلثس غنته، على 

يخماولا يستدعيه ولا ذكرهم إلى يعمي لا — علمنث، ما — ذللثه إلى وهو 

•وغيرها النصوص، حريف رسالة الردود! وفي الثانية. حل من صء 



عؤعؤجه

ماإلى وصرفه الحديث قطع  ١٩^'؛،ه مجلفي يكروا ؤإن إليهم، الإساءة إلى 
ويعيدْكثحا، عنه فيهلوي كتبوا؛ وما قالوا ما يعص يعضهم له يذكر وقد يضر، 

أعال!لم ثم منْ... معه هذا صنعت ومحي أتى، حيث من ظرفه محي 
بلوأخذ، رد وبينهم ييته حصل من يذم سعته ما حالممته ما طول وعلى 

يستحقون.يما يعضهم على يثني لكن 
النار®.في الحطية وألق الثمار ررحذ ؤيكررهات يعيدها ذهبية قاعدة وللشبح 

المار.تألكه عداه ما ؤيترك الثمار، من يفيد ما تعقبه من فهويأخذ 





واثهوائدامملم ساثمس 

والأجدادالأباء مالف عن علمه مجالس تسليتأ كان ئد 

معادىيوم ذاك لكن هيهات أئسكم ليالي لنا تعود أرى 





ودقاممهونكته العالم قي الكلام الخاصة؛ مجاله في الشخ إلى شيرء أحب 
والأعلاموسيرهم.الكتبومولفيها، وأحبار وءلراتفه، 

ينضب،لا ومعين تنتهي لا أحبار منها وعنده الأمور، بهذه حبير وشيخنا 
الفوائد.هاوْ لعامة وتقده اءللأءه، لسعة وذلك 
فإنهالدة كونها فوق بالعلم والمذاكرة • ؤيستفيد. يمدؤيفيد الشخ يزال، فلا 

وتحففله.تثبته 

ؤيماوهاعليها ؤيثنى ؤيتحنها النادرة، والنكتة اللطيفة للفاتاوة بملزب 
عندهفائدة فكل ومولفاته، كتبه إلى ًلريقها تجد ثم ومن مصدرها، عن ؤيأل 

عرفتصانيفه في ثظر ومن وتصانيفه، بحوثه في بها يلتق الذي المكان لها 
الشيخاّمتحضرها وكيف، الفوائد بعض إيراد من البعض تعجيا وربما ذللثج، 
ذكرين،.ما والشأن تأليفه، حال 

شهدتهفقد بها، والإعجاب الفائدة امتجادة في الخاصة طريمته وللشيخ 
جيدةالفائدة( رأي ارهذه يقول؛ غيرى أومن مني له يهلرب ما سمع، إذا كثيرا 

أوستعيدها.تمد،ا، أوررهاوه فائدة® أوا١هد٥ شخ® يا 
نادرة،أو لهليفة نكتة سمعه تهلرق فحينما غيره، من أره لم بشيء وأحبر 

ولاوجهه، ارير أّامحل انبفي ذللثا تلس والارتياح، بالفرح شعور يغمرْ 
مدىعن تنثيلنا وقدميه يديه ، أطرافمن لعليفة حفيفه حركه العص تخطئ 
لماعهاجوارحه فتلتد ها، يتحنوكأنه والكتة، الفائل.ة تللث، لمملع انفعاله 
قيل:وكما الط؛يعيلمأ،. الانفعال ذالث فصدر 

ماشمدامة من وأحلى أشهى عؤبمة لحل طرتا وتمايلي 
لهذكرمت، ما أني غيري؛ وربما أنا منه ولحظته الشخ، به تميز آحر وشيء 

والاحتفالالعالم وح_، القال،، مظة على دليل ماعها لوالملرب للفائدة والاهتزاز )١( 
يرومهبعض وسمعتهافى عنه هذاانتهرُت، فى كلمة أبوموصى محمد وللدممور • به 

تندهش،.ولا يدهش ما مع ن أن بالله أعيدك إني بني ءايا قال! 
.٤ ٢ ص الصمت، ميرايث، أيما وانفلر ( ٢ ر 



جؤحسأ
مائدةفرحى كان فربما منها، أحن أو مثلها بفائدة رد إلا لطيفة... أو فائدة 

ذكرت.التي بقائدش فرحي من أكثر تلك الشخ 
الداكرة:في عالقين يزالان ما مثالين وأذكر 

العمنالرحمن عيد الدكتور امتاذنا عن فائدة مرة له ذكريت أحدهما. 
كتابمخهلوطات إحدى على وقف لما أنه وهى تعالى، الله رحمه ١  ٤٣٥ت

يعصأن لاحقي بخهله، وكانت —( ٠٧٦)ت؛للصقيى بالوفياتء ررالوافى 
مه،المراد الأمر أول قي له يشين ولم )ع(، بحرف أمامها مرموز التراحم 

إشارةأنها ووجد ر، الله انكشف، التراحم من كثيرا ونتع ذلكا تأمل ولما 
كتابه)ردكتلتأليف تمهيدا ذلك فكان أعمى، المترحم أن إلى الصفدي من 

العميان،،.أحبار فى الهميان 
ندررمطيعة في الفايوة! ^٥ حل. الحال; في لي وقال الشخ لها فهلرب 

فهداأورقم)٧( الظفر قلأمة مثل الكلام أثناء في إشارة تجد اليمنية،، أحمد— 
الخهلية.المسحة في بياض الموصع هدا في أن رمزإلى 

كمشقااالتواريخ منتخبات ١١كتاب مزلفط عن فائدة مرة له ذكرت الثاني! 
الحصنيانمين لتقي يعود نثثه وأن -( ٠١٢٥٢)^،الحصني أديب، محمد 

)الحصنيهلءا الحصنى التقى وأن —(، ٠٨٤)^،٢ المعروف الفقيه الشافعي 
إليهسبوا لكنهم إحوته، نل ويقي نسله، انقي قد كيفا( حمن إلى به ن

لشهرته.
باقحنق، قدامة آل من بقى قد أنه الفائالة; تلك مقابل مثاشرة لى فذكر 

الكانوا ؤإن اليوم إلى باكون تيمية آل يعص وأن ١^١،، لي وذكر اليوم، إلى 
بدلك.أحيرْ هومن الجاّسر حمد العلامة أن وذكر ثة. النهده إلى ينسبون 

العلميالمجمع أعفاء أحد وأته للجامر، العرب مجلة في وصورته حبرْ رأيت، ثم 
بدمئق■العربي 



سرقات





C وكيلاومثلها قاصيا، ونصما سة عشرة اسى الله رحمه شيخنا مكث
فيذلك مثل مكث وأظنه منه. التحديان. هذا سمعت العدل؛ لوزارة 
الاتفاق!لخليق من وهدا للأفتاء. الدائمة اللجة 

امحمهيتح — والثرين ة الخامإلى الخللب—ربما أوائل في شيخنا ان ك ،
الأمينلشيخه الة رمحخاتمة فى بخطه ذلك رأيت )الأثري( بلقب 

صنةنديم له مقال في كذلك ورأيته بخهله، شيخنا سحها الشثقيهلي 
كتهعنوانات في واكتفى ذلك عن عدل نم مخيره(، رميأتيك ١٣٨٨

أبونيد(.عبدالله ب)بكرُن 
فاتحةفي الخرافي الحافظ فال معروف، نديم )الأثري( ب والتلمس، 

ألفته:

الأثريالحسين ين عيدالرحيم المنير ربه راجي يقول 
ابنهمدالزيز الإمام الئثح تركه( الأعلام)ثم من به تلقب من ومزآحر 

صنعاقتفى بكرا الشخ فلعل القديمة، كبه بعض في كذللئ، رأيته باز، 
أيصاالشيح ورأيت، ه، نفإلى الأثير شيخه آحرهم ؤمن الأئمة، هؤلأء 

الأثري(.—)الحنبلي وصفه؛المترك عمر الل.كتور للشيخ ترحمتتهل١، في 
اطلحت،نة -  ٢٣وعمره  ١٣٨٨ّنة الحج مجلة في مقالا شيخا تسإ ك <

تذكره،فبالكاد ل ولكرمه المجلة، أعداد بعض أجرد وأنا مصادفة عليه 
الأثارتعفليم عن المقال ^ا موصؤع عليه. وقوفي من وعج—، 

محزاراتالأماكن هذه اتخاذ إلى يقود قد وأنه بها، الخناية في والبالخة 
ذللئ،.ونحو للمالع وأماكن 

عليهنقرأ أن شيخنا من الشمالي د. و أنا مرة طليته أتي الخلرامف—،؛ ن م ،
الكتاب،فأحضرنا للثنقيهلى، للأمين الأصول( في )المذكرة كتاب 

وأخذهويقرأعالينااإتناول للقراءة استعدادا أماكننا أخذنا فلما 

ص!المصرفة والمعاملات الربا كتاب مقدمة 

١٠٩



الناهيينبعض أسلوب شدة له ذكرت إذا مضجعه الله يزد شيخنا كان {
وكمالنار،،. في الحطة وألق الثمار رراحن يقول• لكتبه أو لمثاريعنا 

إلىلوالشن الكبير المقرؤع فصاحب الغالية، النصي«حة بهده انتفعت 
وامهني.لتحثر العلريق وةطاع والخشاغثين الصغار أذية 

أحدهمفجاءه مكته، في يوما الشخ حضرعند أنه الأفاضل أحال كرلي ذ ،
فهللببطاعتها، الشيخ إذن ؤيهللب يريدطعها، الفتاوى من ؛مجم.وءة 

وحثهالشخ فصرفه قرأتها، يحن فلم منها، صفحة يقرأ أن الشيخ منه 
أوالتأليف،.بالجهع الاشتغال قبل الحلم ءلال_ا على 

C لماأنني مايوود لهليف ارومن اللففلية،،! الخاهي ررمعجم في الشخ ال ق
الصلاةصاحبها على النبوية المدينة فى القضاء أمر من بشيء بليت 

أرضىكنت، ما م ١ ٤ ٠ ٠ عام حتى م، ١  ٣٨٨عام من وذلك واللام، 
)ابن(لففلة فيه مثتا إلا علم أي المجلات في ولا الضبومحل في يدون أن 

عليهالله صلى التي لي انسب، له! فملم، الخصوم، من واحد فواقفني 
عبدمحمد تقل لم لماذا له! فقلتا الله. عبد بن هوسحمد فقال! وملم 
يه،اقتدى لن والعادة ذللث،؟ يقول من الدنيا في سمعت، وهل الله؟ا 
ذللث،اا.لي فشكز ومحلم. عليه الله صلى أثره وممى 

الشعراءأحد أن ذللث، في الأستهلراد لهليفط ومن ررلهليفة! الشيخ! ال ق ك
لحفلأعدها له قصيدة أنشد حدة في القيمين النزلاء الودانيين من 

بأحدؤإذا ألفاؤلها، ؤيهدب أوزانها ليثقفإ بها هويتغنى وبينما سيقام، 
كتابةاستوعبها حتى منه غفلة حين على ويكتيا يمحه له المجاورين 

فلماالبرنامج في قصيدته قدمتإ حتى وسعى الحفل في اسمه فسجل 
إلقاوها((را/عن فاعتدر بالدهول وداني الأحونا ألقاهاأصسج، 

معممشيخ على بكر المح عند أثتستا الحوشان! يوسف د. ال ق ،

)ا(فةهالنوازلآ/ا'؟ا.



فصيحالشام أهل من الإمام( الكلية)بجامعة في الحديث يدرصنا 
ارصدومحالت منه فحذرني الخاؤلر، على الأحاديث عن يجيب متحدث 

غيرإحاياته أكثر فال ما مثل فكان ترى، يم وراجعه واكتيه يقول ما 
الشحأحبرت ثم والسنن، الصحيحين الى العزو في حاصة صحيحة 

وأبعدشهور ألأ هى فما جلد(، موفى يرض)يعتى أنه بلغني ذقالت 
كتابهفي الشيخ القصه ذكر وقد معتقدْ، بان لما الكلية عن الشح هذا 

٢١٣١.
اللواءعند مرة لأول الشح لقي أنه ال٠عهلاني جميل الأخ لي وذكر 
بالكتب،حبير جميلا أن اللواء ويكر (، ١٤٢٨العابدين)ت نين علي 

الأنبياء*تاؤح امختتصر كتاب عن أبحث أنا الحال! في الشح أله ف
منهوعندي حبر منه عندي الكتاب أن ضائق جميل؛ قال للخياري، 

بيننا.الصالة واسطة وكانت النسخة، الشح فأعهلست زانية، نسخة 
الشح:قال نقيل بابن المم ابن للأمام الكوثري تلقيب وبخصوص 

هداأر فلم والمعاجم، التراجم كتب من الكثير تصفحت راولقد 
علهاءمن ^١ سألت، وقد العلم، أهل من لغيرْ ولا القيم لابن المز 

وقيجوابا، عليه يعيرني ْن أر فلم المذكور المز هدا عن الأمصار 
الغماريالصديق بن الله عبد بالشيخ اجتمعت —  ٥١٣٩٧عام حج 

بهياالكتاب هدا حرج لما بأنه فأفاد ذللتا عن فسألته ءلنجة، صاح-—، 
ذاتفكنت، وقال؛ بمصر، العلم أهل عامة من استغرابه صار الاسم، 

الفيضأبو وأحي أنا بمصر القدمي المين حسام الشح مكتبة في يوم 
فقالذللئ،؟ عن أحمد أحي فسأله الكوئري إلينا فجاء الغماري، أحمد 

نبزهمنه والمراد أمه تل من القيم ابن لجد اسم زفيلأ إن الكوثري• 
إلىينسبونه لشخص التحقير يريدون حينما العرب عادة على ؛دللتا، 

العلمة.المجموعة صمن ، ٧٤صن• 



|ؤإس&1س{
عليهالله صلى الشي حق في المثرض قول ذلك! ومن لأمه، جده 

اللهصلى الشي جد كنية وأبوكبشه كبشة• أبي ابن أٌر أبر لقد وملم! 
اسمذلك أن وحدت أين أحمد! الشيح فسأله أمه. ثيل من وسالم عليه 
بإيجاب.يجب فلم لأمه؟ القيم ابن لجد 
قال!وسالم عليه الله صلى الض أن الحديث وفي باب• المن وهذا 

))مناب
ملدحصم فالكوثري تعالى، الله رحمه القيم ابن الإمام يفر؛دللث، ولا 

ذلكأرادكشف، ومن حنما، ليس من لكل بل فحب، القيم لأبن ليس 
•، لل٠عاJيى«١١»اككيل« فليفلرياب 

الألقابتغريك، رسالة )من نسخة وصول بعد أنه ، الشخ١٢كر ذ ك
عبدالسيخ ابن أحمد اليح رصيفنا إلى الأولى طبعتها فى العلمية( 

مطولةه فيبرسالة إلئ، يعسط حميد بن محمد بن الله 
قوله؛ين افتتض بهذين مشفوعة 
دكاترْمحدثون الغريم، ومن بغيره الفقه لمقل استبدلوا 

نادرهالمجالس فى لتتاقلوها بفعلنا الجادود لوعليم والله 
٠٠٠

.ry-Y)حانهآثارْمواردْص:ابنالقيم )١( 
العلمية.المجموعة صمن ، ٣٣٢ص العلمية الألقاب تغريب )٢( 







وقعمن وبين الشيخ بين المحاكمة هو العنوان هذا من المقصود ليس 
يصفالذي المووخ بقلم تدنها ؤإنما ردود، أو نقاش أو حوار وبينهم بيته 

الذيالقاصي بقلم لا ويوس، التداول فيها و؛، الش القضية وجه ينشرح 
ممنوتع ما استقصاء أيصا المقصود يكن ولم ؤيحقق. الأحكام يصدر 

حضرنيما ذكرت لكني حاوره، أو الشخ ناقش من لعموم أو هنا سميت 
كتبني ونقاش تداول الشخ وبين بينه حصل من وذكرت هذه، أكتوبتي أثناء 

كلتعامل وكيف، سياقه، في حرى لما ووضعا لها توثبا مهلبوعة، ورسائل 
الأقلام.ونتاج الأفعال ردود من لنا اتضح بما محلرف 

جميلةمجواقف، معهم له ممن الأعلام ببعض الشيح لعلاقة أيما نت، ونهلن 
علمي.أواشتراك 
(ت١ ٤ ٢ ٠ )ت الألباني الدين ناصر محمد 

عندالدين على وهوالاعتماد العجن مسألة في بينهما وقع حوار أول لعل 
النيصلاة صفة كتابه في الحديمث، بممح الألباني فالشخ والقيام، النهوصن 

مفردا.ونشر الحديث،، تضعيف، في حزءا فكتس، الشح فخالفه غيره، و. 
وأسلوبه،النقد هلريقة ش واشتد المتة(أاا، رتمام في الألباني عليه رد نم 

علىمتعما )التحدي«ث،(أ'آ، كتابه في الأمر بهذا ينوم أن بكر بالشخ حدا مما 
تمامفي عليه رد ارتم فقال! والحوار النقاش ؤلريقة في المنه تمام في تعقيبه 
فيالنفس ضبط من العلم أهل عليه ما مخالئا ؤناهرة، حدة فيه بدت ردا المنة 

تداولفي الكهم ومالسالم، منهج وفق على ت، ليهنا هذه وطربمته الردود■ 
يأتيهل العالي الخلاف ذكر إذا المغني في قدامة ابن إر فانفلر العلم، ائل م

الألبانيللعلامة نحب فلا والأدب،، والعمل العلم أنه أو القول، من بجارح 
ذلك«.حلاف 

بعدها.وما ١  ٩٧ص؛ )١( 
(u:_(Y-،5؛A،.



بميلا الخلاف فإن العالم أهل احترام في عهده على الشيخ بمي وقد 
غمطهحين يستحق يما الألباني على ألتي حنن عمليا مثالا فضرب الخصومة، 
الناسوغم3ل التجاهل، عين رروهذا شيخنا! قال كتبه يعفى فى الصابوش 
ونصرتهالعلم، أهل نفوس في الألباني عالميه ام وارمحق. بغير أشياءهم 

.٢١١٥عدوجاهل..إلا فيه ينانع لا أمر اللفح وعقيدة للمنة 
يهمكان وأته واخياراته، الألباني بفقه قديم اهتمام للشيخ كان وأيضا 

التعمحفي كتاب له أن أحبرني ثم ٠ ودليلها المسألة فيه مختصر كتاب يجهع 
الإيرادشالأبانيفيالمتنوالإساد.

أقدارهملبعض بعضهم يعرف إحوة لكنهم يختلفون الحلم أهل وكدا 
الألبانيكتبا من يتقيد الميخ يرال فلا والحبة، الوداد ؤيبمى ومقاماتهم 
علية..مراسلامت، وبيتهما بالعلأمة، ؤيلقيه به ؤيثيد ؤيعزوإليه 
عنه:وقال الصحيحة(لآ، )اللمسلة فى ذكره فقد الألباني العلامة وكيلك 

حلريقةفي جميلا نقلا عنه ونقل الإنصاف، أهل من بأنه ووصفه الشيخ، فضيلة 
دعاءمرؤيات كتالأ س الحياء أقوال س يختلف، ما 0ع التعامل في الحلم أهل 
القرآن.حتم 

(.١٤٢٠العثيمين)مت، صالح ين س^مد 
دروسفي العلم( ءلالمl١ كتاب)حلية العثيمين محماس العلامة الشخ شرح 

وغيرها،عثيمين ابن مؤسسة عن مجلد في ومحلبع »نف ثم ، ١ ٤ ١ ٢ عام لعله 
به.محتفيا بدللث، قديما أحبرني الشخ وكان 

وردود،رسائل بيتهما ودارت علمية مائل في نقاش الشيخين بين وتع وقد 
المثابةرفع مسألة في نقاشهما مثل العثيمين، الشيخ فتاوى في موجود يعضها 

الجدتين.بين 

الردود.صمن ، ٣٣٤٤—  ٤٣ءست التفسير ني الصابوني مختمّرات من التحذير )١( 
ونعتالحديث في للفظة تصحيحه من واستفاد  ٠٨٨ ٩ ا"/ فى أيما وذكره ٥، ا*/ )٢( 

به.وأساد ذكره ٩ ١ ٧ / ١ ٣ الضعيفة السوسالة في ركال.لك مصحفة، 



|محوئإإس{

لمراجعةيحتاج كتابه قارئ وأن الشخ أسلوب على عثتمتن ابن أثنى وقد 
هدا.فى التكلف يبدوعاليه لا وأنه المحيهل، القاموس 

يعصأحفظت ربما كلمه ، ١١المفصل( )المدخل في بكر الشح ثال وتد 
منوليس مؤلفه، تلم حطه ما الشؤح اروهدا تال! العثيمين الشيح طلاب 
Jفنغوتهثم طلابه فيجله يرومه، من للزاد شرحه س بلفظه ولكنه إملائه، 

حديد،ا.التآليف، من نمهل وهدا يهلع، نم كتابه 
ونمهله،التأليف، لطبيعة هووصف، يل الله، شاء إن يحففل ما ذللثج في وليس 

كلفي عثيمين ابن ة مزمفي الشيح كتب ٌلع على القائمون يشرحه ما وهدا 
الشمس،مسير ومارتا بها الله ني وقى الشاكلة، هدْ على يهلح كتاب ُّفتح 

العالمين.رب لله والحمد 
(:١٤٢٨المام)^،عبدالله 

منأحد وأنه ترون(، ثمانية حلال نجد كتاب)علماء في صنيعه الشيح انتقد 
)امختلوطءيسىتابن تاراح ذكر حين قال الكتاب، تراحم معفلم عيسى ابن 
ذللث،اعلماءنجداوقدأشارإلى فيكتا؛هت بسام ابن وهوعمدة مجلدين• فى 

كان~إن لديه~ ما زاد نم بكاملها تراحمه ولوساق مقدمته. ش حاطفة إشارة 
والإنصاف،الأمر لله ولكن أتم، لكان عيسى ابن تاريخ ولوًلح أولك،، لكان 

ميزأا".
وعمدلكتابه الثانية الطبعة مقدمة في السام الله عبد الشخ النقد وتدردهن>ا 

خلاصتهاIأجوبة، بثلاثة كلامه عن الشخ؛كر(ر'آ،وأجاب سماه)وهم فصلا 
الشحمن أعلم هم من وأن بكر، الشيح ذكره الذي الكتاب بهذا يعلم لا أنه 

الالكتاب في كثيرة تراجم هناك وأن عيسى، لأبن الأثر هدا يذكروا لم بكر 
لأ؛نبىبها•علاقة 

اواوخل)آ(
.—٧٥٩٧قرون\إ ثمانية خلال نجد ء علما )٣( 
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ذلكقي الجرائدوالمتتدات صفحات على القضية هدم في غيرهما وكتب 
ابنتاليخ حروج إلا الجدل يحم ولن ومعارض، للتهمة مؤيد محن الوقت 
أعلم.والله بسام، ابن بكتاب ومقارنتها ومذكراتها التاريخية وكنانيشه عيسى 

ريع

متدعقيدة على إسلامية )أصواء كتاب حول الخلاف من و؛، ما أول 
للطربكر للشخ مسودته أرسل حيث ، ١٤١٤منة ربح للشخ وفكره( قهلب 

أرعيكر الشخ له فأرسل النسيان؟ ٥^، يتركه أو يْلبعه هل رأيه ؤإبداء فيه 
ءجم.وءةفيه وذكر طعه، عدم يرى وأنه الكتاب، هدا في رأيه وفيها ورقات 

ملأحذلات.

سعىثم الناس، بأيدي بالأنتئار الورمحات هده أحدت الكتاب محلح ولما 
يذلك،،علم الشيح لدى يكن ولم الدهي، الخهلاب باسم طعها في بعضهم 

فيوشأنه وهو ^—،، JxJJوصل قد رأيه لأن عليه، حريصا ولا إليه سعى ولا 
بهأولا..الأحد 

الحقبين الفاصل )الحد سماه بكتاب ربح الشيخ رد نمها السنة وفي 
فيها.ورد عما وأجاب الورمان لتللث، فيه تهلرق والبامحلل( 

واليقين(الفلز بين الناس )تصنيفا كتابه بكر الشح نشر ه نفالعام وفى 
أهليتإبرأسهاالش الفناهرة علاج مقصوده لأن أحدايعينه فيها يم لم وهوؤإن 

لمالمقصودين إلاأن = والأفراد لاالشخوص ودعاته، وعلمائه المجتمع على 
ذاك.آن والفكرية العالمية للساحة المتابعين على ليخمون يكونوا 
(!١٤٣٤)ت العثيمين الرحمن عيد 

الحنا؛لة(راا،صرائح على الوابلة )المحب كتاب تحقيق في ْثا اشتركا 
عيدالرحمنالشخ فضيلة تولى ارحينئذ الكتابت تحقيق مقدمة في الشيح قال 

الإمامس بطلب الكتاب وحقق مجلدات، ثلاثة في الرسالة مومة عن طح 
الخيخن•من باز بن عدالعزيز 

١٨



^

ممتعةبحواش مؤلفه، على الفولتا وتدارك تراجمه وتخريج الكتاب تحميق 
التراحم،في والتدقيق الفوائد لعزيز حامعة والتحقيق، بالعلم مشبعة حان 

فيلأنه مثاله؛ أنول، ولا هو، إلا عليه يقوى لا بما الحنبلية البيوتايت، شتات، ولم 
نافدةوبصيرة وتدقيق تحقيق عن المدهجإ علماء تراحم يخدمة متفرد زماننا 

حناتهءرأ/ميزان في وجعله مشته الله أجزل التعاليق، تحرير في 
الوا؛لة(أى,رالحمج، تحقيق فى وشريكنا صديقنا ) ووصفه 

١(:٤  ٢٨الأرناووط)ت، مدالقادر 
تمدالشيخ عن غيرواحد حكاه ما الملماءت بين الكريمة المواقفإ ءجس_ا من 
انتقلالذي منزله عن يتحديث، الشيح سمعوا أنهم الله رحمه الأرنووحل القادر 

وأوسعها،البيومحت، أجمل من أنيقا فسيحا منزلا وكان بسنوايت، وفاته قبل إليه 
الفخم،المنزل هدا على حصوله كيفية عن الله رحمه القادر تمد الشيح فتكلم 
القديم،الميدان في القديم منزله في مرة زاره نيد أبو بكرا الشخ أن فذكر 
فذكرالمغرب صلاة وقتها وحان المتاكلة، القديمة ببيوته معروفج حي وهو 

وكانالمغرب، صلاة بحد درتا لديه أن أبونيد بكر للشخ القادر تمد الشخ 
الدرس،لحضور يصهلحثه أن عليه فحرض البخاري، صحح يشرح الشيح 

فيفح منزل بشراء يرغيح أنه القادر تمد للشح بكر الشح ذكر الهلريق وفي 
يليقمتاسب، يسنا عن للبحن، شخصا القادر تمد الشح فوكل حيدة، مثهلقة 
الجديد،الميدان متطقة في فخم منزل على الحصول تم و بكر، الشيخ بمقام 

ؤيالألف،  ٣٥٠يعادل ما أي سوري ليرة ملايين أربعة بماغ البيت واشتري 
وقالالقادر تمد للشح هدية المنزل هذا أبونيد بكر الشيح فذم ثم معودي، 

ؤإصرارإلحاح وبعد الضيق، البيت، ذللث، في تكن أن شح يا بلث، يليق ما له• 
ذللث،.بعد إليه انتقل الذي المنزل هذا القادر تمد الشيخ نل 

الوابلةا/ا،.)ا(ْفدءةاوح_،
اوالحلاوضلا/أآأ؛.)أ(



الشخمن الكريم الموقف بهيا يتحدث الله رحمه القادر عبد الشخ ولكن 
والعامة.الخاصة أمام كيرا بكر 

الخاوي:صلاح د. 
ممابقي الإسلامية( والجماظت للأحزاب الانتماء )حكم كتاب ناقش 

متصفاولكن الإسلامية(. والجماعات للأحزاب الانتماء شرعية رمدى سماه 
وكتفيها، الشيخ ْع اختلفا التي النتيجة عن النظر بغفى وحواره بحثه في 
أوذللث، قيل عليه امحللع هل لي يفلهر ولم لحيته، ازكتاب هال.ا للشيخ ذكرت قد 

و3؛لالحاأولم بعده 
اللائي؛عيثر بن عاتق 

فيفاته بأنه يكزا الشيح ( ٢٩٩—٢٩٥ص )الميضاح كتابه في تعمح 
سرطه،على هم ممن المعاصرين من عدد الأولى( )الطعة النابيين ؤلبقات 

وهومزلفا عشرين منهم وذكر . ١ ٤ ٠ ٧ منة كابه صدور قبل كتبهم ءليع<تا وقد 

عنأهملهم وأنه الهوى ألة لمقه تهلن لولا فيه إشكال لا الاصتدراك وهدا 
الجمع.الله رحم برهان بلا منه تظتن وهدا عمد، 

البلاديالأستاد والمزيدة( )المنقحة الثانية الخيمة في الشخ ذكر وقو 
وكرمه•بمنه الجميع الله رحم الأنساب. في ألفه مما كتابين له وذكر . ٦٣٤ ص 

اكمارى)تما،ا(:عيدالله 

١٣٩٧ستة حج في به احتمع وأنه القيم(أا، كتابه)ابن في الشيخ ذكره 
مامكثرله ومؤلف بالحا.يثا، مشتغل اعالم عنه: وقال الأصتلة، يعفى وسأله 

احيوالمالقياب بناء حواز في رسالة له رسائل. حلها كتابا أربعين عن يزيد 
والصفات.الأسماء باب فى مفوصن المقابر. على 

التيبالأثيات الإحازة لي وحرر موعاته. وممقروآته بكافة أحازني وقد 
.٣٢ص: )١( 



^

ه ١٣٨٥الأولى الهلعة التفاسير® رربيع كتابه خاتمة في ه لفترجم يرمحئها• 
الكوثريصاحبه عوار كثف  ١٨٠صن وفيها بمصر، المحمدية الطباعة بدار 
العالمية®.الأمانة توجبه كما 

ب)محضرمشهود مجلس في غدة أيا الشيخ لقب الغماري أن الشح وذكر 
الموًبى(أا،.

اJديةفي  ١٣٩٦عام بكر بالشيخ التقى أنه ، ري١٠١٢الغالله عبد وذكر 
ذهبوأنه الخلق، كريم وكان النبوي، الحرم ورئيس )قاصيا وكان المنورة 

نيادةبكرا الشخ وأن أحمد( أخيه ومؤلفاتا مؤلفاته في ركنا وأراه بيته إلى به 
فقيلاستقباله الرفاعي محمد بالقاضي اتصل مكة إلى ذهب لما الإكرام في 

كاملا..شهرا ءندْ 
يكر(الخ وبن )بني سماها صعرة رمالة الصديق بن اله عبد كتبمب همم 
اخرى.اء وأمحنصمومجن( محصر ب) عده أبا لمبا انه فما انكر 

١(:٤  ١٧أبوغدة)ت، عيدالفتاح 
خاصة،كتب أربعة فى واكعمب، بالقد شيخنا له تعرض من أكثر وهو 

تبعاوكتابان نيد(، أبي ان عقيدة العزاب، كتابين)العلماء وتفنيد رد في كتابان 
وربماالموصى(. تحرف الستة، أهل غدة)براءة أبو وافقهم من لمشرب 

فيذكره تخريج ذللش، في وله الأمر، اقتضاها مواصع في القد في الشخ اشتد 
)الردءلىاوخالف(لم.

لمإنه ترحمتهI في فيل من فيها جمع العزاب(ت )العلماء الأولى الرسالة 
فبلوقدم وجد• إن ذللئا سبا ذكر مع ذلك،، يفيد ما أو عزب، أنه أو يتزوج، 

الشخالردعلى أيما غرضه من وكان بالموضؤع، المتعلقة الغواني بعضي ذللن، 
الزواج(على العلم الديزآثروا العزاب رماله)العلماء في غدة أبي عبدالفتاح 

الردود.صمن ، ٢٧٦ءست السنة أهل براءة في )١( 
.١ ٢ -٩ ١  ٢٨ص: المديق بن عدالله ترجمة في اكوفق سل كتابه في )٢( 
،صمنالردود.ص٩٦)٣( 



ؤإإوع1اجه
وأنهالرواج، على الحث فته وذكر صحح، غير وأنه التسيب هدا ني فناقشه 

الرواجتركوا من أعذار وأن الإسلام، في محمية ليس تركه وأن السنة، هو 
افتتانفتبيبها يتة، مغير وغالبها تراحمهم في هومتصوصى ما منها متعددة 
عليهم•

المعاصرينبعض وعسث، القيرواني نيد أبي ابن )عقيدة الثانيةت الرسالة 
الملهي،سمته عن الكتاب تخرج غدة لأبي تعليقات على النقد ؤيدور بها(• 
العلية.والأمانة تتماسى لا نصه في تحريفات وعن 

محمدالشيخ على الكلام تركيز وفتها النة(ت أهل ريراءة الثالثة الرسالة 
وصفهفي ؤإقداعه المنة وأهل اللفج علماء على ونجنيه الكوري زاهد 

بالكوريمشيدا باعتباره بالتع غدة أبي ذكر ونقمن عليهم، والتحطهل 
للملفافرة ايعداوته رغم ومقالاته لأفكارْ وناشزا تعظيمه في ومبالعا 
المنة.وعالهاء 

كتب،في لتحريفات كثيرة مثل وفيها المحوصى(. رتحريف، الرابعة الرسالة 
متها.مجواصع في ذكر غدة أبي للثسخ كان وغيرها، المنة 

الصابونياتعلي ين محمد 
عليبن محمد المخ على وردوذا مناقشات وباحثا عالما نحوثلاثين كسب، 

كتبإممن شيخنا وكان فيه، ومؤلفاته التفسير في بمختصراته تتعلق الصابوني 
الصابونيعلى محمد مختصرات زالتحديرمن سناها تقالة مرسالة دلك فى 
الحا٠يةتالأمانة ينافي بما أمرين في تصرفه إلى فنبه التفسير( فى 

الملقي،لمنهجهما وتغييرْ كثير وابن حرير ابن لتفسيري اختصاره الأول: 
منه.بريتان هما بما 

بينفيه جمع إذا بالقراء، تغرير فيه التفاسير( _)صفوة ُكتاب تسمية الثاني: 
أحدهابه يتميز لا يما والرافضة والأشاعرة المعتزلة وتفاسير اللف تفاسير 

بماالحقيدة ومنه العالمية، بالأمانة إحلاله أمور: على الكلام ودار • الأحر. عن 
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اوسةافى لضعفه وأمثلة ينابذها، 
رمالةقي الافتراءات ركشف صماه كتابا الصابوني الثسخ كتب ثم 

الصابوني.فيها نيتويتعقب جميل محمد للشيخ رسالة والتنبيهات التنبيهات( 
وسمهايأكتوبة عاليه الشخ فرد بكر، الشخ لرد هده رسالته في تحرض وند 

نحوأربعينفي التحدير بكتاب وألحقها الأخيرة( حولته في الكاتب ُع رب 
صفحة.
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أدواته،واستكمل أهليته، قامت، لمن الناير بالتأليف الاشتغال ءرأما 
لمهلولاته،وجرئا ومهلالعة، ومراجعة، بحثا، به وتمرس معارفه، وتعددتا 

منالنبلاء به يقوم ما أفضل فهومن لمسائلهع وامتدكارا لمختصراته، وحفظا 
الفضلأء«له.

منباعتبارها الذيل، محلويل الشخ لفات مؤ عن الحدين، يكون أن ينبغي 
للحلموقفها التي حياته ونتاج العلمية، جهودْ ثمرة وباعتبارها به، تميز ما أهم 

بعصاولا ذللث،، في الكلام متوقي محأ أفلنني ولا والتحرير، والجمع ، والتأليف
شيئا،منها أغادر لا ورسائله كتبه جمع فأذكر وسطا، حهلة مأتخذ لكني منه، 

بنثذةملمعا الناشرة، والدار وتاريخها، الهلبعة ورقم صفحاتها، عدد ذاوا 
وجد،إن ، التآليفويب بها، بالتعريف نفى ورماله كتائب، كل عن مختصرة 

أوردومحي أوشرح، أواحتصار أونقلم أونقد، ثناء من الكتائب، حول حصل وما 
بالكتاب،أحبر ومن بها، ومعرئا كاشئا يكون أن يصلح ما لفها مؤ مقدمة من 

أكثرمنمؤلفه؟ا
عنها،يعرفونه ما الناس على أعيد لا أن أروم كنت، ه نفالونت، وفي 

لمبتغيتمهيدا وتصانيفه، كتبه لذكر جامعا هذا كتابي يكون أن أرديت، لكن 
سأذكروتبله حلفهم، من بهم يلحق ممن بعدهم ومن الدرامين من المعرفة 

فيهاالشيح ونهج وحمائصها ميزاتها وعن عنها، تمحورا تعطي منجمة أمورا 
نقاط.في أحرى ، ولهناتف

،؛^1مميزات 

منيIجوايمب إلى سسر كسرة، بمزالتا سخنا كتب 
اكر.في العجلة اكألف،وءدم في التأتي ١.

لمأنه إلا  ut ١٣٨٥عام منن، والمولفات البحوث، من العديد الشيخ كت-ت، 
عشرةالخمس على تزيال كثيرة بآعوام ذللثإ بحد إلا للهلع منها بشيء يدفع 

العلمة.المجموعة صمن ، ١٩٩ص الحلية 

١٢٧



العالية)الدكتوراه(،العالمية حتى الدراسية المراحل لجمع إنهائه وبعد سنة، 
بهم•يثحا من على به والمداكرة بعد من ثم 

عاما،عشرون وعمره ه  ١٣٨٥عام للقبور® النساء ررنيارة رمالته أنجر فقد 
تأليفها.من عاما عشرين يعد إلا للطع يقدمها لم أنه إلا 

؛عشرةذللث، يعد إلا يتشرْ لم أنه ه_إلأ  ١٣٩٢عام والالزام® ءرالتقنين وكثس، 
سةآ»ةاهلا،.أعوام 

يهتبلهوالشيخ وها يحتديه، وأسلوبا يتهجه منهجا يل اتقاها ذللث، يكن ولم 
الررأن علم• ءلالب كل إلى غاليه نصّيحه فيوجه ذللث،، من طرف إلى الإثارة 
إلىيدفعه فلا كشي، ؤإن الطلب،، مراحل وهوفي والشر التأليف إلى يايع 
والرشدالتأهل ه نفمن ويآس الفلامية، المراحل إتمام يعد والنشرإلأ الطع 
تعالىالله سوالء في ؤإلحاح عقلا، تركه يعد فيه الفلر إعادة ع كتبح، ما لنشر 

بدينهيثق من على كمه لما والعرض المشورة، ؤإعمال ؤيدر، يأتي فتما الخيرة 
خيرا((لآ/يعدم لن فانه برأيه، ؤيآنس وعلمه 

فهمحاوالتحرير، الجمع ش منهجا الامتقراء تعتمد الشيح كتب من وكثير 
ؤإنمامدحل، للعجلة فليس المهلولأت،، وتفتيش الزمان إلا؛طول، تتأش لا 

المس.وطول والمبمبر الاجتهاد 
فيليالتصنيف الأستغال من ااعلمءلّأا طالب، ارحلية في الشيح حدر وقد 

مناكأئل قبل التأليهح إلى البدار وعد الأهلية، واكتمال أدواته استكمال 
ّماحات،اوتعاوينل؛،.

العالية.ولغته المتمتز أملويه . ٢ 
لممبتكرة وتراكسبإ عيارائت، وله أحدا، فيه يقلد لم متميز أسلوب للشيخ 

صء.اء التزيارة جزء مقدمة انغلر )١( 
٦—٧.هرت التاء زيارة حزء )٢( 
العلمية.المجموعة صمن ، ١٩٩ص )٣( 
العلمية.الجموعة صمن ، ٥٨ص التعالم )٤( 
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وحثيمن لأنها متكلمة تبدو ئد عبارات يستعمل وند بعضها، إلى بق ي
العباراتهذه امتخراج ولا التكلف يتعمد الله بحمد الشخ يكن ولم الكلام، 

تكلفادون قلمه على تجرى لكنها والإلغاز للأعراب المحجمات من 
لسان®التزام والمولفاتت الكتب صياغة منآداب جملة بيان قي الشخ قال 
لل٠عاني،قوالب الألفافل فإن تعقيد؛ ولا إغراب غير من الصياغة فى العرب، 

عربيبلسان ونصوصها الشريعة عن مدافع مجن مشول( فغيئ لها، رسل وهي 
المولدةبأساليبها الجرائد ولغة والدحتل، بالمولد عنها يداغ أن متين، 

اوكتابثلة بها، الشريعة لكب عهد لا التي الأحيية والمصهللحات الوافدة، 
محض*لا،.مرض إلى العرضآلت حمال فات ؤإذا والسنة، 
الشخ،أسلوب من يتعجب كان باز بن عبدالعزيز الشخ أن محنا مر وقد 

فيكلامه إن ءثم ت ٢٢١١العلمامحنالب حلية *ثرح في عبمين ابن الشيخ وقال 
تحتاجبألفاخل ولهدايأزأحيايا العربية، اللغة في تضلعه على يدل كتبه غالت، 

دلكيكلم، لا يفلهرأنه والدي اللغة، قواميس مراجعة إلى 
تبدأحين من له، قرأ من كل يلحفله الأسلوب( وابتكار التميز وهدا)أعني 

فيالأسلوب، من مبتكره ؤلريقة في وأنث، متهاه، إلى تمحل أن إلى بالكتاب 
بلاغةنمل على منتما أدبتا أسلوبا ليس نعم، غيرمألوفة، وتراكيب، جزلة ألفاءل 

غالتابراعته بل والرونق، الماء فيها ؤيقل الصنعة، فيها تهلغى التي المتأخرين 
لتعمليتكلمج— —بلا تزلف لم التي الكلمات واستعمال الجمل تراكمت، من 

باللغةوتعلو تملرب ونشوة البيان في وقوة الدوق، في ووقعا الأذن في جرسا 
والأسلوب.

العلميةبالمائة ليس مميزة كمه رركانت، الملريري; عبدالوهاب د. قال 
للامالمت،مغاير أسلوب وأيصا ، — لها ميزة كانت، وهده — فيها التي الرصينة 
منندري لا جزلة وشارات راقي ألمحا أملوبج عليها، تعودنا التمحاكنا العلمية 

الردود.صمن ، ٦٧ص المخالف على الرد ا )١ 
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ؤؤسيؤجه

لوحتى له الكتاب تقرأ فكشت المرونة، بغاية هويتداولها ذللئ، ومع يقذها، أين 
الأسالوب،اأا،.التلدذبهذانشوة تعيش حتى مباشر بشكل لاتعتيالث، العلومة أن 

الخضرأمثال من الكتابة في مالمهم بأ الشخ تأثر من ذكر لما مبق وقد 
كالزيايت،الة الرّمجلة وكتاب شاكر، وأحمد الإبراهيمي والبشير حين 
فوصلومامى فارتفع، بهم انتفع بل منهم، واحد حدو يحتد لم لكنه وغيره. 
،.وعرفبها فامتاز ؤلريقة ه لفواحتهل أوكاد، 

لحفلتهمن عاليا فكتب، القلم يمتشق لم أنه يعلم شيخنا لكشب>، والتاع 
وامتلالقل قلم وكر واكحيير، الكتابة ميادين في ارنا^٠، لكنه اعته، وص

)براءةهي الشح أصالوب فيها تفتق رسالة أول وأظن والتحرير، الفكرة قلم 
ورالمحالم(.تلأئ)الحلية( المة( أهل 

واكجع.الحث، في الاسقصاء ٣. 
وفقهوالفلائر، الفصل، والمدخل اللفثلية، الناهي معجم في نفلر ومن 
بهتميزُت، ما أهم من الميزة هده أن علم وغيرها" بحة، الورسالة الوازل، 

علىيمر ربما واحدة معلومة على الوقوف، لأحل وأنه وكتبه، الشخ بحويثج 
اااحدة ٠ قادة فائدة , عار فه يقم، أ« نته، فه يحد فلا الكاما, المحلي 

،.ج،عشهم:
كمارماثل أرع فيه أويع العنوان بهذا كتابا الشخ جمع بل يخفى لا وهذا 
المضني.الهم المنن هذا على الأحرى فيكشه وحرى سيأتي، 

وماالظائر جع الأكتوية—عن هذه أول في أوردته — طويل كلام وللشيخ 
حمعها،الأفكارالي وذكر المتعة، المهلة الهلريقة هذ0 ملوك من إليه هدى 
لمشرؤع.محبرة فكرة أو مْلبوع لكتاب تحول منها وكثير 

والحديث،.القديم الصادروكثرتهابين ت؛همع ٠ ٥ 
أنهتراثية مراجع من ترام مما أحيانا تظن قد فإنلثه كتبه، في حدا ظاهر وهذا 

نصالدكتور لي أرسل ثم القفاية، المجد قناة عر الذاكرة( سماء )قي برنامج ( ١ ر 
أنقل.ومنه مكتوبا، اللقاء 
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حينمارالتدد الظن هدا يفتأ لا لكن المعاصرين، أبحاث على الامحللاع قليل 
فيمواء سنا منه هوأصغر من ومنهم المعاصرين، العلماء لكتب إحالاته ترى 

أوغيرها.الأكادسن البحوث 
المحوص.وتوثيق المراجع ذكر ٦• 

قدراكبيراعليها وهوماأصفى بحمدالله، كتبه جمح في ظاهرة صفة وُد0 
رسالتاهما ®أكاديميان،، كتابان وللشيخ الباحثين. لدى والاحترام الوتوقية من 

أنالشخ يحب كما العالية والعالمية العالمية )أوت والدكتوراْ الماحتير 
الالأحرى كمه لكن ظاهرا، فيهما التوثيق يكون أن الهليص ومن يميها(، 

وزمائامكايا ؤلداته أترابه بمؤلفاُت، الشيح مؤلفاتا ولوقارئا عنهما. ، تختلف
الأن.فيه نحن ما منها عديدة جواسبا فى الفرق لفلهر 
الأبمكاروالإبدلخماكأبما<.ب.
التمهلعاى يجري ونصانيف، مؤلفاتا من يراعته حبرته فيما السيخ يكن لم 

طريقةعلى يكتس، لم أعني والتأليف، بالعلم المنتعلين مجن لأترابه السائد 
،التأليفأكثرأغراض قي كتس، بل ونظائرها، والحواشي والختصرات! الشروح 

نواحيمن العلوم في ، التأليففي وشارك متعددة، فنون في وكتب، المعروفة، 
وكتب،والممهداتؤ، المداحل وكتسم، لها، التأصيل في فكتب، شش؛ غراضر أو 

وفيوالمثتدعات،، والمناهي السنن في وكتب والختجداته، العلوم نوازل في 
والناقشامحت،،والردود والتراحم، السير في كتب، كما وملحه. الحلم ، طرائف

وفهارسالموارد، فى وكتم، كتاب، ما غير المعجمية الهلريقة على وكتبا 
إليها•يخ، لم أشياء وجملة وتقريها، الملوم 

ناصحعرض في ذللثؤ كل بجلأء، ذللث، يتبين كتبه ءنواناءتs و؛مهلالعة 
الباحث،بمجامع وأحد وتحقيق، وتدقيق أحاذ، وأملوب صحيح وتصوير 
المساءل.ونواصي 

العلميه.المجموعه صمن ، ١٩٩صر الحليه ينفلر 
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المعاصرة•والمسجدان التراث عي الكتا؛ة بين الجمع  ٠٨
تحقيقفي والمشاركة التراث نشر حهة من حانبين، من التراث في فكتب 

وماوالحديثة الفقهية الدرامات وفي الأغراض، المختلفة الكتب من طائفة 
الها•

العاصرة،العاملأُت، وقضايا النوازل، فقه في كتج، الختجدايت، حهة ومن 
الملوكفي أوانحراف تغريب ثوب من منها وما والأداب المحدثة، والبيع 

باممرالمربى..وUإJه.التأثر 
الفتون.على مؤلفاته ضع ٠ ٩ 

فكتبوناقش، واستدل واحتج وحرر فجمع متعددة، فنون الشخ كتب 
الحديثفي وصنفا وال؛تل.ءة، البيع من التحدير وفي الاعتقاد، باب في 

وائجهعدة، مصنفات والتقريع التأصيل باب في ل كان الفقه وفي وعلومه، 
تنيفامحررة بحوث عدة فكتي، النوازل® عرف؛ررفقه ما وهو منه مع إلى 

العلموفي، المكري، والغزو التغريب مواجهة في وألف عشر، ة حمعلى 
ممافن تحمتا يدحل لا ما أيصا وكتمثا والسير، التراحم فى وفي وآفاته، وآدابه 
سما•

حلها.فى ومشاركته لقضاياعصره معاشته . ١ ٠ 
رسائلالوازل( ش)فقه فكتب، وبحوثه، كتبه من حملة فى ظاهر وهدا 
فيالفضيلة، كحراسه الإسلام أهل حموم مدافعة في وكتمت، عديدة، 

علىالمالية( حتلر)المدارس عن وكتمتا منتقديه، عادية ورد الحجاب عن 
رسالة)الإبمنالفي الدين على وحهلرها المؤلمة عن وكتب، والتعليم، المانتة 

وغيرذللئ،.بينالأديان(. لفلريةالخلعل 
وطراتف،تلهناتف، 

احتيارفي حاصن ذوي، فللثيح المناّبة؛ الرشيقة المتوانات اختيار " "١ 
عنواناتعلى ملاحظات يدكر ما كثيرا وكان الرشيقة، المجتكرة النواتان 
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خ]وئرإأجه
إلى)المسوق كتايي محلبعت لما أني وأذكر أنب• عنواثا ؤيقترح الكتب 
إلى)المشوق سميه لو لي! قال  ١٤٢٠منة مرة أول العالم( وطلب القراءة 
تغرم.أحببت فما طح قد كان لكنه أرمزا لكان والعللب( القراءة 
لصعوبتهلا الفضيلة( )حراسة هو تأليفه فى ثيحنا تعب كتاب أكثر ٢" 

وكانيعتصره، والألم يكتبه كان لكنه الثائك، أوموصوعه أولحجمه العلمية 
المدةنالك فى الخ من قريبا كان مجن بذللش ؤيسهد نفيته، على باديا دلف 

عنلْ،وحضرت هاتقنى الفضيلة( )حراسة مقدمة كتب حين أنه وأذكر غيري• 
علتهوند إلا انتهى فما جهوري، وصوت وبيان بفصاحة كاملة علي فقرأها 

التعب.عليه وبدا الرحضاء 
المناهيو)معجم المفصل(، )المدحل عنده؛ وارها لديه كتبه أحمل ٣" 

—،يكمله ولم العمر، مشرؤع أنه مةا.مته في ذكر — و)التأصيل( اللففلية(، 
و)الحلية(او)التعالم(، الفضيلة(، حراسة و) 

الشيح•من حبرا وليس عندي من استنتاج وهدا 
تتاعيمناّثة كتبه الإسلام( أصول من المخالف، على )الرد كتاب ٤" 
،٢١١الحد^،أهل فقه رسالته بخصوصي الغزالي محمل• الشبح على الردود 

والحدود.المعالم مضبوطة منهجية قضته لتكون الردود لهل>ه يؤءنل أن فأراد 
حزةامنكتاب)اكالم(ثمرأىصكان العلم( طالب ه-كتاب)حلية 

كانالترامحث،( على )الرقابة كتاب وكيلك كان. الرأي ونعم فادل،ته، لتعم إقرائه 
إقرائه.رأى ثم الأهواء، أهل ماحي من المحوص( ، )تحريفكتاب من جزءا 
الكتب،.تيلثج هوفى ذكر كما 

ريعالثبخ على الرد ش المعروفة الورقات تللث، عن كثيرا سثلت، اُ~ 
للشيخ.ثابتة هي وهل الله، رحمه قهلبط سيد الأستاذ عن والدفاع المدحلي 
فضلاؤإسهارها إظهارها يتعمل. لم الشح كان ؤإن ق3لعا، ثابتة هي فأقول! 

الحوثان.يوسف د. يدلك أفادني 
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يإوع!؛لخمح

سألتهالدهي( بعنوان)الخطاب كتيب في طبعت حين وأذكر طباعتها، عن 
تسؤني«.ولم بها آمر ررلم لي: وقال نشرم. على يحرص ولم سكرْ، فلم عنه؟ 
كانلاطي، aJاعبدالله د. أحي محي الورقامحت، هده من سخة على وقمت وقد 

ه ١٤١٤ستة منه المقربين الشيح حلساء من الوجهاء أحد محي من أحدها 
أويسأل ممن حاصته بعض يعهليها كان الشخ أن قالظاهر منها، ثعبان في 

بعديلداايريتظ يم ستعلم، 
~ورأيه والنازعات،. والجدل احتفالا؛الردود الناس أقل ص شيخنا ٧— 

منهاالشيهلان ؤيدحل الصدر، وتوغر العمز تدم، أنها — رأي س أحنه وما 
إوأنى•• منهم، وثلم الناس منه تلم من والمعيد مداحلهل١،، 

كتابافيها شيخنا ألم، فقد مطلثا، الخالق، على الرد ب)الرد( أقصي. لا 
كثرةأعنى ولكن الإسلام(، أصول س الحالم، على )الرد وسماه برأسه، 
وهكن"االجواب•• على والتعس، الرد، على والرد والتعصب،، بالهوى الجار،ل 

كاسروكل • الهوى• ومغالبه النقية والحظوظ العلمي التناه س سلمالة في 
موث!!

فواغوJا٥اكثيرة، والأمثلة والوايرساهد، 
لمشيخنا أن إلا المخ، ملايين منه طبعتر الفضيلة( )حراسة كتاب — ٨ 
أكتبه عموم في دأبه وهدا واحدا، للنا أوجهة مكتبة أي ص يأحذ 

الفضيلة()حراسة ص المخة على يتقاضى أن عليه اقترحت، قد وكتئ، 
النافعة،الكشت، لهلباعة وقما الخال ^ا ونجعل مثلا( ؤيال ررع زهيدا مبلغا 
مهدهاافي الفكرة رفض لأكته غيرها، أوكتب، كتبه س سواء 

والإفادةالتحقيق من ما؛لضت، وع الشهرة، من سيخنا كتب، حققته ما وْع 
أووصفها في يالغ أسمعه ولم أوإحالة إشارة فيكتبه؛ لها الدكر قليل أنه غير 

مدحها.

.—٦٨٩٦ص؛ الردود ينظر 
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ماولكنه الثناء(، بمحب )وكلنا كتبه على الثناء يحب لا شيخنا أن أزعم لا 
مراسلاتمن يأتيه كان ما كثرة على يذكره، كان ولا ذلك، على حريصا كان 

كتيه؛على ثناء وفيه مؤلفاته، فى أثيمتإ ما قليل ومن والمدح، الثناء 
نة.الأهل براءة الة لرّباز بن عدالعزيز الشيح قدمة م ،
.ءالتعالم، كتاب مدح في الله رحمه العابدين نين 'ص للو'اء ميدة ق آ
رسالتهعلى الثناء في الله رحمه الديب عيدالعفليم الدكتور من سالة ر آ

التراث(را/عر )الرقاة 
المفمل(.)المدخل لكتاب الخوحة بن الحبسس، د. قدمة م ك

٠٠٠

الكتاب.أحر الملاحق فى والرسالة القصيدة نص صمت 
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ؤمح!سظدإس؛
ال4طبوهة4ؤأهاتمح 

نثر،وأين كتاب كل صفحات عدد ذكر ح المْلوعة لفاته مؤ مرد هدا 
ذلكوغير تأليفها، متاسة أو حولها الطرائف ويعفى عنها، أعرفه ما ويعفى 
وقرنها:موضوعاتها على ونرتبها 

إليه:وما أولأ:فىالأعمماد 
الأديان.الإسلاموغيرْمن بين الخالعد الإيطاللفلرية . ١ 

العاصمة.دار عن  ١٤١٧عام الأولى الهلبعة ص،  ١١١في حزء 
تنضجأن لها ؤيراد الملمين بلاد غير في لمخت آشمة لدعوات فيه تصدى 

بينالخلهل يمكن أنه الدعاوى: هده وحلاصة الإسلامية، البلاد في وتستري 
وأنهوالراغمة، المزاحمة يقبل دين الإسلام وأن الأديان، من وغيره الإسلام 
ومعبداعوكنيسة مسجد واحد: مجمع في فيكون الأديان، من غيره بمحح 

فادالثؤيح فبين والثوملة، والعولمة والتعايش الأنفتتاح بدعوى ذلك، كل 
وحماته.الإسلام أعلام وأقوال الواضحة بالأدلة وبعللأنه القول هدا 

بها•المعاصرين بمص وعثث القيرواني نيد أبي ابن عقدة • ٢ 
سنةالعاصمة دار عن محلبع الصغير، القي من ص  ٧٠في لهليف، حزء 
١٤١٤.

حاليهالاعتقاد، في لم، المل.هّ_ا على الصافية العقيدة هده الشيح نشر 
لها•والتقديم نثرها إعادة وسبب التكلمين. وعبارات المتناحرين أكدار من 

الشيحذكر أبوغدة، عبدالفتتاح الشخ تحقيق من للكتتاب  oJbJb؛- نشرة صدور 
حاليةفشرها لفح. اللعقيا.ة مخالفات تعاليقه وفى تحريفات، نصها في أن 

حشوالتعليق.ومن التمزفح أوضار من 
المنة.أهل عن الفتة درء . ١٠

دارعن ، ١٤١٩سمنة الأولى الهلعة التوسهل، القطع من ص ٦ ٤ في حزء 
بالرياض.العاصمة 

١٣٦



والردوالكفر، الإيمان حقيقة في والجماعة السنة أهل اعتقاد بيان وغرصه 
وخنمالتتكف؛ر، الغلوفي جهة أومن الإرجاء، جهة من مواء حالفهم، من على 

ائل،المهده في المعاصرين العالم محللبة بعض من ونمت، التي اللجاجايت، 
والجماعة.السنة أهل عقيلءة وتثس.تا 

الإم•في بدعة المحيل عيد • ٤ 
الرسالةمؤسسسة عن الأولى الهلعة المتوسهل، القطع من ص  ٦٣في رسالة 

^'٨٤١٦

وعيدالفهلر عيد فقهل: ثلاثة الإسلامية الأعياد أن تقرير في وموضوعه 
وأنالثلاثة، هذه غير عيد أي إقامة يحرم وأنه الجمعة، يوم وعيد الأضحى 
هوما ومنه ما، شيء على الزمن من مدة بمضي )أي اليوبيل يعيد الاحتفال 

والابمدلع•للتشه شرعا محرم وثمانيني(= وماس وذهى ففي 
وحكمها.تاري٠حها الثنحة، . ٠ 

العاصمةدار عن طعن، المتوصعل، القطع من ص ١ ٤ ٠ في كبيرة رمالة 
ذكره.الأتي الدعاء( كتاب،)تصحح صمن الشح أدرجها ثم ، ١ ٤ ١ ٧ سنة 

إلىانتهالّ.ت، وكيف، الأمم، عنيه البحة نائح على الكلام فيها تناول 
كونورجح والعادايتإ، العيادايت، في استعمالهّا حكم وعن لمين، الم

فيهاالتي الدين قي المحدثة الوسائل من وأنها الأذكار، في بدعت استعمالها 
بالكافرين.تشته 
والمعاصرة.اسي٠ة القزاء بيع ٠ ٦ 

الفاروقدار عن  ١٤١٤سنة طبع الصغير، القطع من الحجم صغير كسبا 
لطاتمر,يا 

وخصصهالكتنم،، مختلفا في الواسعة قراءاته حلال من مادته الشح جمع 
أوالأفعال، أوفي الأداء، في مواء العصور، عبر القراء فيها وقع التي لليع 

والآياُ.ت،.السور لبعفى مخترعة توهيتاُت، 

١٣٧



المنيع.هجر ٧. 
الطيعةطح ثم ، ١ ٤ ٠ ٨ سنة البيان مجلة قي مقالات عدة في مرة أول نشر 
الجوزي-ابن دآر عن ١ ٤ ١ ٠ غام رسالة قي الأولى 

والعاصيالضال للكافروالمبتنيع الشرعتي الهجر أحكام بيان في وموضوعه 
الضوابطإعمال بعد كله وذلك حهإرْ، لعفليم المبتلع على وركز المجاهر، 

منه.١ ٠ صن تتفلر عرة الرسالة هده ممدات وروومحى ذلاث٠ فى الرعية 
الأمة.علماء في الونمة من المة أهل براءة ٨. 

،١٤٠٧سنة مرة أول طح التوسط، من صن ٥ ١ في كسب، وهو 
باز.بن عبدالعزيز العلامة الشخ له وقدم 

رقىده اقترفته وما الكويرى، راهد محمد الخ لحال كسف، والكتائب 
الصالحاللم، مخ من والإيمان العلم لأهل وسب قدفخ من وتحليقاته( كتبه 

أبوعبدالفتاح الشخ لتل.ياوه فيه وتحرصى والمصلحين، والمحدثين والعلماء 
ومشاركتهبه والتعلق ؤإطرائه مدحه فى والمبالخة العزوإليه من فىإكثاره غدة؛ 

فيه.وح ما بحقن في 
الشير.في الصابوني مختصرات من التحدير ٠ ٩ 

الردود.وهوضمن مرانا، طبعه وأعيد صن ١ ١ ٠ في في طح 
جريرابن شيرالإمامين على الصابوني علي بن محمد الشيح حطأ فيه بين 

تقريرمن فيها ما يخالف، بما ؤإضافة حل.ئا نصوصهما فى وتصرفه كثير، وابن 
وغيرها.والصفات الأسماء فى السالم، عقيدة 

وعلومه!الحديثر في ئانتا! 
والتعديل.الجؤح وقواعد التخر؛ج لأصول التأصيل ؟ ١ ٠ 

يهلعولم ، ١ ٤  ١٣ستة العاصمة دار عن ص  ٠١٢٨ في واحد مجلل. في طع 
لم، الؤلفتقسم سب، مجلدان؛حالكتاب، من وبقي منه• الأول الجلد إلا 

١٣٨



المسودةأا/في بقيا أم تبييضهما من الشيخ تمكن هل ولانعلم يطبعا، 
منبدأبه مهدمته، في العمركما مثاؤع من يعتبره الشخ كان الكتاب وهدا 

وقد. ١٤٠٨سنة المطبؤع التعالم كتاب في إليه وأحال ذكرْ حسن، مبكر وقت 
وشحنهثالث،، والوالترتسبا التقسيم وأحسن العالمية وقوته شثه له استجمع 
التخرجأصول كتب في شامة لكان تم ولو والإشارايت،. واللهلاف بالفوائد 
الحديثفي المختصون عليه أثنى ومحي الأمر. ولله والتعديل. المح وقواعد 

يه.يليق بما 
الحاويئية.والصحف، الشح معرفة ّ ١ ١ 

دارعن  ١٤١٢مة الأولى الْلبعة العادي، القطع من ص  ٢٩٩في كتاب 
بالريام،•الراية 

والصحف،النسخ في ؤيثحعن، ( ٢ رقم الحديث، علوم )مد سلسلة وهوضمن 
يمالحديثية، المتون من حملة على المحتوية واحد بإستاد تروى التي الحديثية 

كتم_إفي منها ذكر ما مند؛أسماء نم لها. الرواية وكيفية منزلتها في البحث، 
وصحيفة.لمخة ( ٢٨١)فيها ما عدد وباخ والتاريخ، الرحال 

حال.يح،.فيه لايصح قيل بما التحديح، . ١ ٢ 
دارعن ١ ٤ ١ ٢ سنة الأولى الطبعة الحادي، القطع من ص ٢ ١ ٩ في كتاب 

كثيرة.ؤإصافات نيادايت، قريبا ستخؤج التي الثانية الْلبعة وفمحب بالدمام• الهجرة 
فيهمحال ما جمع وموضوعه ا ١ رقم الحديث، علوم )مد سلسلة صمن وهو 

أكثر.أو حديث من مسالة أو باب في روي مما شيء فيه يصح لا إنه ^١^ ١١
وابنوالغني الموصلي بدر كابن المؤلفين من عدد ذللث، إلى الشيح ّبى وقد 

حافلافجاء الاستيعاب، حاول الشخ أن غير وغيرهم، والفيروزآبادي القيم 
الباب.في ما أجمع من 

القرآن•حتم دعاء مرؤيامتج • "١١ 
هذيندفع الشح أل بكر• للشيخ موالاته حزء في الطخيس عبدالله الدكتور ذكر ( ١ ) 

إغريب خبر وهذا المهلبعة. من محبهما ثم للطباعة المجلدين 

١١٠٩



قأ؛اسهإإه
دارعن الحديثية( )الأجزاء صمن طح ثم مستقلا، طح حدش جزء 

.١٤١٧^العاصمة 
هلمشروعا كان ؤإذا الدعاء؟ يثئ وهل القرآن حتم دعاء على ب تكلم 

أهوالصلاة داحل لكن ؤإذا أومفرد؟ إمام عن وخارجها الصلاة داخل يكون 
للوتر؟القنوت دعاء ني أم بعده، أم الركؤع قيل 

الحوالة.حديث في تحمرالقالأ . ١ ٤ 
العاصمةدار عن الحدية( )الأجزاء صمن ثم مسمملأ، طع حديثي جزء 

مليءعلى أحدكم أحتل bذا ظلم، الخى *مظل لحديث؛ تخريج وهو 
الفقه.من فيه ما على والكلام فليحتل، 

ولم، ١٣٨٥ستة كمه فقد الشخ يكتمه لفا مؤ أول وهو • بالرياض العاصمة 
■٣ ٠ إلا سسره 

لأمرالموافق لأنه بالتحريم؛ القول إلى فيه وانتهى واضح، وموضوعه 
أمته.ومصالح شريعته، وقواعد ونهيه، وسلم عليه الله مجلي الله رسول 

للدعاء.رفعهما يعد باليدين الوجه مسح . ١ ٦ 
العاصمة.دار عن  ١٤١٧عام الحديثية( صمن)الأجزاء طع حديثي جزء 

أوالصلاة في القنوت دعاء بعد باليدين الوجه مح يثئ هل وموضوعه؛ 
وذكرالمسألة هده في المتكلمون به احتج ما فيه جمع خارجها؟ الدعاء بعد 

فيها؟العلماء حلاف، 

العجن.حديث، وصنف، الصلاة ر النهوض كيفية • ١ ٧ 
)الأجزاءضمن طع ثم ، ١٤ ٠٦ستة كبير جزء في مستقلا أولا طع 

٠١٤١٧محنة بالرياصى العاصمة دار عن الحديثية( 



قتسبن الأزرق عن الحربي إسحاق أبو أحرجه ما هو العجن وحديث 
له!فقلت ثام، إذا يديه على يعتمد الصلاة، في يعجن عمر ابن رأيت ^ ١٥

علىفيه ورد الحديث صعق إلى ومال يفعله. الله. رسول رأيت فقال؛ 
له.تصحيحه الألباني العلامة 
الة(را،.فقه على التعليق في المنة )تمام كتابه في الألماني ناتشه ثم ومن 

 A٠حنبل أحمدبن الإمام فقه إلى المفصل المدخل .' أ
،١٤١٧سنة العاصمة دار عن ص، ١ ٢ ٠ ٠ في ضخمين مجلدين في محلع 
الاJوليبالإملأْي الفقه مجمع مهلوعات وهومن 

الشخكثزْ وقد حنبل، بن أحمال الإمام هب بمن. الحريف، وموصوعه! 
مداخل!ثمانية على 

كللل.رامة يصهلح المدخل وهدا المدهب. عن عامة معارف الأول! 
الفقهية.المن.هب 

الحنبالي.المن.هسا عن عامة معارف والثاني! 
المده..؟،.بأصول اكعريف، والتالث،! 
المذهب.يمصعللحات اكعريفا والراع! 

فيه.الرجيح الك ومالمذهي،، معرفة كيفية بطرق اكحريفإ والخامس! 
تعالى.الله رحمه حنبل بن أحمد بالإمام العريف، والسادس! 

ؤالمدهي، بعالماء اكعريف، والساع! 
المنأهبّيكتب اكعريف، واكاس! 

رقالتولهم! عن أحدهم سأل العلمية المجالس أحد في أنه تأليفه وسبك، 
١،٢١يال٠دهءإيتعلق ما كل فيه يجمع كتانا يولفط أن فرأى يجب، فلم القاصي( 

وموازنة.دراسة القيم، ابن عند والعريرات الخدود ّ ١ ٩
وحواراته(,)صلاته عنوازت تحت سبق ما انظر ( ١ ) 
إليها.الإشارة سقت أوراق من لي كتبه فيما الشيخ عن المحي الله يختل الأستاذ ذكره ( ٢) 



ؤمحسعإإ1إه{
اللهشهر من والءشرين الخاص ليلة )ش مولفهاث ئال علمية، رسالة 
يمنائشةعلي تعالى الله من النبوية الهجرة من وألف أربعمائة عام من المحرم 
وموازتة®،دراسة الجونية/ مم ابن عند والتعزيرات ءالحدود باسم! رمالتي 
تعالرسالة هده وكانت الرياصن، بمدينة للقضاء العالي المعهد ئاعة في وذلك 

الحالية.العالمية الشهادة لنيل مقدمة ميها... بفصفحة وثمانماتة ثمان في 
)ممتاز((.تقدير على حصلت وقد )ماجستير(• الوافد الغربي وبالاصعللاح 

الثانيةمحل بالرياض، العاصمة دار عن ص ٥ ٥ ٢ فى كسر مجلد فى طعن 
ّنةها؛اه.

هداعلى له الباعث، وأن مقدمته، في ومنهجه محلريقته الشخ شرح وقد 
ليسالقيم ابن وأن متهم، وهو بها القضاة  ٤٣١منها أمور، عدة الموصؤع 

ذللثج.غير إلى ذللت،، في المحررة بحوثه كثرة رغم ذللن، في متقل مؤلم، له 
دراسةالجونية، قيم ابن عند دونها وما النفس على الجناية أحكام • ٢ ٠ 

ومجوازنة.

منهجهعن مقدمتها في أيان وقد )الدكتوراه(. العالية للحالمتة رسالته وهي 
للماحستيررسالته في سيق بنحوما الموصؤع هن.ا بمثل عنايته وسبب وءلريقته 

واحدة.مشكاة من يتعان فهما 
١٤١٦سنة بالرياضر الرسالة مؤسسة عنر صر،، ٤٣٨فؤر مجلد فؤر طعتإ 

ه.

الصلاة.أحكام فير لاجديد . ٢ ١ 
المتوسهل،القطع من، ص  ٦٩فير بالرياض الراية دار عن،  ١٤١٣سنة طح 

حديدة.ألة مزيادة ْع محي  ٧٧في  ١٤١٨سنة العاصمة دار عن، طبعه أعيد ثم 
وصفاتها،هيئاتها في، بالصلاة متحلقة ائل مثماني، هدا كتابه في، الشخ نانم، 

كيفيةفي وهي،: فيها الصواب القول( إلهم، العلم أهل، بعثم، أنظار لمت، ورأى 
القيامأثناء اللحية تحت، النحر ءلُ، اليدين، وصع وحهلأ الصلاة، فهم، المصافة 

٤٢



بم؛إوظؤ)إها
القولوخطأ السجود، في والتمدد الأنفراش في الزيادة وختلآ الصلاة، في 

ركعةمن المصلي قيام وخطأ السجدتين، بين الجلوس حال بالسبابة بالإشارة 
عندظهورهما على ؤيتكئ يديه يجمع وهوأن العاجن، هيثة على أحرى إلى 

بينفيما اليسرى القدم أصابع إظهار وختلآ العجين، يعجن من كحال القيام 
فصروشذوذ السجود، حال العقبين صم ومح3لأ الجلوس، أثناء والساق الفخذ 

■المنى اليد أصاع على وعده التسبيح عقد 
الشهرة.ولياس الإمسال وتحريم والأزرة الثوب، حد . ٢ ٢ 

دار>، ۶١٤١٦الأولى اتجعة المتومط، القطع س ص  ٣٢هي رسالة 
العاصمة.

الثوب،حد في والبحث، الشهرة، ولباس الإمبال تحريم بيان في، وهو 
المعاصرين.آختناء ؛عقم، على، والتنبيه بينهما، المرق وبيان والإزار، 

ونهايته.الطواف لبداية الشرعية العلامة .  ٦٣
.١٤١٩سة العاصمة دار عن، ، ٢٠٣٦في الصغير القطع س حزء في، طبع 

الأسود،الحجر بامتداد المهئاف صحن فير الذي الخهل فير وموصوعه 
الحجرامتة بموالاكتفاء محي^،، لأنه لإزالته؛ والدعوة مشروعيته، وعدم 

عليهم.ورد المجيزين، حجج فيه وناقثر، غير. لا الشرعية وهوالعلامة الأسود، 
الرسالة.طح بعد الخط أنيل، وقد 

العقار.فيرزكاة جامعة .فتوتم، ٢٤
سنةالعاصمة دار ۶>، الأولى، الهليعة الصغير، القي من، »_، VYفير رسالة 

١٤٢١.

اJخالفةالقبلة والأعراف العادات، بعضن على اكبيه هم، جامعة فتوى . ٢ ٥ 

الرسالةمؤسسة عن، الأولى، الهلعة الصغير، القي س ، ٤٠٢٥٤ في، *رسالة 

،٤٣



عسعؤجه

أحدثهما بعض على واكنمه الشرعية العزاء آداب هي جامعة فتوى . ٢٦

الرسالةة مزمعن الأولى الطعة الصغير، ^ ٥٥١١من ص ١ ٦ في رمحالأ 

المولود.تسمية .  ٢٧
سنةالعاصمة دار عن الثالثة الطعة التوسهل، المهلم من _ UYفى رسالة 

١٤١٦.

والأسماءالشروعة الأسماء بيان في مثلها، إلى بق يلم رسالة وهي 
الناسأحدثه وما اداب س بالتسمية يتعلق ما وذكر أوالمكروهة، المنوعة 

خالفات.مس 

ستةالعاصمة دار عن الأولى الهليعة الصغير، القهلم ص ص  ٤٠٢ فى رسالة 
١٤١٧.

الاعتداءس والتحذير القنوت في الخشرؤع الدعاع بيان في رسالة وهى 
الداعون.فيها يع التي الخالقات من حمل وذكر فيه، 

الدعاء١تصحح ٠ ٢ ٩ 
بالرياض.العاصمة دار عن  ١٤١٩عام ٥ص ٠ ٠ في كتير مجلد في محلبع 
عليها،تض التي لها الضابملة والقواعد والأذكار الأدعية أحكام في وهو 

.حالفها..١ ما على التنبيه مع العلمية الأبواب على مرتبه الثابتة الأدعية ذكر ثم 
وهكذا.

ودعاءبحة، المثل! مقرئه المعلبوعق الرسائل س عددا الشخ صمته وقد 
النهار•طرقي وأذكار القنوت، 

الخامة(.UلكيتهلالمصاJحة . ٣٠
دارعن  ١٤١١عام الأولى العلثحة الصغير، القءني س ص  ٤٧في رسالة 

:٤٤



ؤ|!سئإإاجه

العاصمة.

أرهم-معسالإهماديخ•• ٣١
من ١٤١٢سة الأولى الهلبعة المتوسهل، القعلمر من ص  ٢٠٢في رسالة 

١(.قضائية سلسلة)بحوث صمن العدل وزارة معلبوعات 
الوازل:فقه رابنا: 

فيهاعدةوألف والقضاياالعاصرة، النازلة بالمائل عناية الله رحمه للشخ 
المسألةفي قيل ما وامتيحابر والشمول عة بالفيها منهجه ؤيتميز مؤلفات، 

ثمالاستدلال، وجوم ؤيبين بالأدلة ؤيحتتي الأهوال فيذكر جوابها، جمح من 
يسندهيما له مؤيدا الدليل، يدعمه الذي المختار القول إلى العناق به ينتهي 

وغيرها.التسرع ومقاصد المتنوعق الأدلة وجوه من 
عليهاالكلام في ّقه من نازلة كل في الشخ بذكر الكتابات هذه تتميز كما 

عزيزة.فائدة وهن.ْ محاصر، أو متقدم من 
هو:النوازل تللث، من الشيخ طعه وما 
الهينوالإلزامب♦ّا.

بدون ١٤٠٢ستة الأولى العلبحة العادي، القعي من ص  ١٠٤في كتاب، 

اللغى.وأفصح الشريعة حلاف على الاصعللاح في المواصعة . ٣١٠
بدون ١٤٠٥سنة الأولى العليمة العادي، القعي من ص  ١٢٦في كتاب، 

أحهزْالإنعاشوءلأْةالوفاة.. ٣٢٠
الحديث،..طفلالأuس،،أو>قالإجاي،فىاسج ٣٣
الضماناليتكي.حهلاي٠ . ٣٤

المربية.الشهور لأوائل الفلكي الحساب،  ٠٣٠
الشلة.على ودلالتها البوصالة . ٣٦



وحكما.التأليف، حق . ٣٧
اورسلأمباهماء.خم.
الأعضاء.وزراعة الشرح . ٣٩

والثاني.الأول المجالد الوازل فقه إلى صمن ما انتهى 
♦؛ّطاةةالأهمان؛

الرسالة.مؤسسة عن ، ١٤١٦ستة الأولى الطعة ص،  ٧٦قي رسالة 
اكمحقيض.ا؛.بملاةة 

الرسالة.ة مؤّعن ، ١ ٤ ١ ٦ سنة الأولى الطبعة ص،  ٢٤في رمالة 
حكمه.تاريخه، حقيقته، التمثيل؛ ١  ٤٢

دارعن  ١٤١١عام الأولى الهلعة المتوسط، القطع من ص ٦ ١ في رمحالة 
بالرياض•الراية 

النامحريممع على يعرصن رفئاآ أصيح الذي التمل هذا حكم فيها بن 
القضيةبشتان، ألمتا مياحن، سثعة لبيانه وعقد وناد، مجمع كل في وأبصارهم 

ا)حيال(؟ أم )حيال( أله يتمزحها من بعدها ليتبين 
والغزوالفكري؛التغريس، مواجهة فى حامتا؛ 

العلمية.الألقاب، تغرم، . ٤٣
دارعن ١ ٤  ٠٣سنة الأولى ائبعة التوسط، اض نن ص  ٦٥ز رمالة 

بالرياض•الراية 
للمناصس،الغرب، من المستنسخة الحادثة الألقاب، إنكار فى يحث، وهو 
)دكتور(كلمي، وغيرها، والحاففل والمحدمحث، والفقيه كالحالم العلمية؛ 

المتعارف،الخلية الألقاب، ونبذ الألقاب، هذه استبدال وأن و)؛روفور(، 
وانهزامبالكفار، تثبه محقي يعتبر ع عنهم والمتوارثة المسلمين عند عليها 

استحماله.اللغة وأهل الشمع بأهل يليق ولا لحضارتهم، 
الرذيلة.إلى المرأة دعاة وكثمؤ الفضيلة حراسة . ٤ ٤ 

٤٦



١٤٢٠ماسمط،سالأورط  ١٩٧
أكثرمنه طع حتى مختلفة وجيزبأحجام ونت في طبعاته تتابعت ثم العاصمة، 

نسخة.ملايين ثلاثة من 
العفةعلى لمين الماء نتثبيت عحه.' الشخ أنصح كما وموضوعه 

إفساددعاة وكشف والنور، الاختلاط من والتحذير والحجاب، والصيانة 
وحامليالصحافة كتاب من الرذيلة دعاة على والرد العرب، جزيرة المرأة؛ي 

المستقيم.الصراط عن المحرفين المسمومة الأقلام 
ومخاطرها.^١ ٠٧تاالأم.تعمارية، الأجنبية العالمية الخد.ارس . ٤ ٠ 

دارعن  ١٤٢١الأولى الطيعة الحادي، القطع من ص  ١٢٦في طبع 
وتمححيحات.نيادات وفيها ثانية طبعة الفوائد عالم دار عن طع ثم العاصمة، 
السالمين،بلاد إلى الأجنبية المدارس يحول تاؤخ بيان في الكتاب وهدا 

تجاهها.الملمين عالخاء وجهود فيها، الإسلام وحكم الميتة، ائارها وذكر 
حصاثصجريرةالرب.•  ٤٦

عن ١٤١٢سنة الأولى الهلثعة الخادي، القطع من صفحة ١ ٠ ٠ في كتاب 
تصحيحاتوفيها الفوائد عالم دار عن طح ثم بالدمام• الجوزي ابن دار 

كثيرة.ونيادات 

ماكل عن وصيانتها الرب بجزيرة الاهتمام لضرورة وتنبيه وهوإيقاظ 
لذلك.الضامنة التدابير ووصع وّلوكثا، وفكريا ءقد.يا يفدها 

وأفاته؛وطلبه اللم في مالئات 
اللم.طالب .حلية ٤٧

صمنثم مختلفة، بآحجام وطح الخوسهل، القي س ص  ٧٥في كتيب 
إفراده.الميح رأى ثم التعالم ص جزءا سيكون وكان الخلمية. المجموعت في 

وشرحالمريعة، علم طالب بها يتحلى أن يجبإ الش الصفات في وهو 
ونواقفها.بذلك المعلقة والأداب اللوم في وتدرجه اللم طالم، لخهاج 

٤٧



ومْعشاممرواصب.اكالم م؛.
دارعن  ١٤٠٨سة الأولى الهلعة العادي، ^ ٥٥١١من ص ١ ١ ٤ في كتاب 

نفه.العام في الثانية طحته طع وقد بالرياصى. الراية 
الدينعلى وحهلرْ ذلك، ومظاهر العالم ادعاء من التحذير في وهو 

عبثْن صور وذكر وردعهم• المتعالمن أمام الوقوف ووجوب والمجتمع، 
المتعالمن.

الأهواء.أهل عآحذ من الصوص تحريف . ٤ ٩ 
لتوافقالعلمام وكلام الشرعية النصوص تحريف من التحدير في وهو 
كثيرةأمثلة وذكر الاستدلال،، في الأهواء أهل ؤلراس من ذللث، وأن الأهواء، 

المعاصرين•بعض فتها وقع التحريف من 
للخطسجه.الخالع من الخدين، ءلاو_، آداب . ٥ ٠ 

١٠في مفردا محلح جزء  العلمية.المجموعة في صمن ثم ص، ٠ 
أثناءوحواتيموفى المقدمة في الخعلسساالبغدادي الخاففلؤ وهوتجريدلكلام 

السامع.وآداب الراوي لأحلاق، الجامع كتاب؛ في والأبواب الفصول 
الإسلام.أصول من المخالف، على الرد . ه١ 

الردود.كتاب في صمن ثم مفردا، محلبع ص ١ ٢ ٠ فى كتاب 
الكفارمن كانوا سواء الإسلام، حالفس، من على الرد مشروعية بيان وهوفي 

منالمخالف، أوكان الهدامة، المدامح أصحاب من المرتدين أو الأصليين 
المخالفاُتإ،وأنولع الردود، تاؤخ وبيان للسنة، المنابذة والدءوادتإ البيع أهل 

الردود.وآداب وسروحل 
الملم.في الكلم .سمائف ٥٢

قبل•ُن مفردا نشر أن بق يولم النذلائر، صمن ًلح 
وتكونومتعلقاته اللم في اللماء لدى تالاولها يكثر التي الكلمامت، وهى 

عروهاأو لها المثاخ إسناد ؤيقل واختصارا، ورشاقة ذيوعا اكتست، مما 

٤٨



علىمرتبه عزوموجزلهاماأمكن، ماتناثرمنهاْع فجمع مصدرقديم، إلى 
المعجم.حروف 

ّا؛نا:شاكراجموالمر:
موارد0.~ آتارْ — حياته القيم؛ ابن . ٥٣

.١٤١٦منة صن فى العاصمة دار عن واحد مجلد في ًلح 
لموارده،واسممصاء لولفاته وحصر القيم ابن الإمام عن وافية وهوترجمة 

كتبهجميع قراءة من نابعة القيم ابن الإمام عن مستوعبة دراسة أول وتعتبر 
ترحمةفى العمال من الدراسة هده فأصحت( منها. بترحمته يتعلق ما واقتناصي 

التراحمعن أحياثا بها ؤيكتفون إليها يحيلون الدارسون يفتأ فلا القيم، ابن 
المرا.جوف فى الصيد فكل المكررة، العادة 
واحد.غلاف في الترجمة إلى صمت لم مفردة الوارد ءلبع.ث|ا وقد 

الشسابين..ءليقات ه٤ 
مؤسسةعن أعيد يم الأولى، طعته في ه  ١٤٠٦سمنة كبير غلاف في ًلع 
ومنقحا.مزيدا صفحة  ٥٧٢فى فى الرسالة 
أهلءالماء من أحن. النؤع هدا يفرد لم إذ مثله، إلى بق يلم كتاب وهو 

وماووفاته، به نوجر العلم يدكر حبنا الاحتصار، ءلريقة وؤلريقته السنة، 
علىمرتب والكتاب تأليف، أو وصف من الفن، بهيا معنيا لكونه يشهد 

الحاويث،.الحصر إلى بعاوهم... فمن الصحابة من ابتداء الaلبقات٠، 
عشرالخامس القرن وفيات إلى أحمد الإمام من الختابلة، علماء . ٥٠

الهجرتم،•
م.١ ٤ ١ ٩ عام العاصمة دار عن ص ١ ٢ ٠ ٠ في صخم مجلد في محلبع 
حشالن.هب إمام من الخنثلي، المدهب لأعلأم دليل أو فهرس وهو 
والوفاةالولادة تاؤح نم الترجمة صدر في الثهرة اسم يدكر الخل.سثا• الحصر 

كتبمن ترجمته بمواضع يتبعه ثم كاملا، الحلم اسم ثم وجدا، إن ومكالهما 



ؤؤؤعئمحت
التراحم،كتب من غيرها إليها ولايضيف والمعاصرة، القديمة الحنابلة تراجم 

فهارسآحره وفي الأسماء. على مرتب قرن وكل القرون على مروّا وهو 
يزيد.بل الكتاب حجم حجمها يضاؤع مفصلة 
التسهيل..فاك  ٥٦

عنص ١ ٢ ٠ مح، ارابع المجلد ملحما لسثن، المهيل آخر في طبع 
الرسالة.موهة 

صالحللشخ الحنابلة،؛، مريد لمعرفة السائلة ءتسهيل كتابت على وهوذيل 
الإمامتلاميد من ابتداء ذكرهم، المؤلفإ فائت، من فيه ذكر البردي، العثيمين 

أصلهإلى فبضمه الكتاب(، تأليف، )تاؤيح ه  ١٤١٨عام وفيايت، إلى أحمد 
أويستجد ما إليه يضيف، الحنابلة لعلماء دليلا الثاحث، يحصل )التسهيل( 

يضاف.ما فيه يستدرك 
الدانية.التراحم . ٥٧

١٤١٣عام ومحلح )التفلائر(، كتاب إلى صم ثم رسالة، في مفردا أولا محلع 
يالرياض.العاصمة دار عن 

فيلأنفسهم ترحموا الذين وغيرهم والأدباء العلماء بأسماء قائمة وفيها 
ال^^ضر،العصر حتى اراع القرن من ايتل«اء كتائب، صمن او متقل كتائب 

علىمرني، وهو لنمه• ترجمته يفيد وما ووفاته العلم اصم على فيه طتصت\ 
استيعاب.بلا الترجمة مصادر بذكر يتبعه نم الوفيايت،. 

المذهيى.التحول، .  ٥٨
٤١  ١٣ظ، وٍلح كتاب)النفنائر(، إلى صم نم ر'مالة، فى >دا أولا ٍلع 

بالرياضر.العاصمة دار عن 
الفقهيةالمذاهب، من، آخر إلى مذهيا من، تحول أنه يقل من، فيه جمع 
عشمرتبا أحيائا، العقيدْ يدخل وقد الفقهية، المذاشب، من، أوغيرها الأربعة، 

المصادر.ثم وحد، إن بيثه وتوخبرالتحول والوفاة الأمم يدكر الوفيايتط، 



وغيرهم.العلماء من العزاب . ٥٩
عاموطبع )النظاتر(، كتاب إلى صم ثم كيرْ، الة رمحني مفردا أولا طبع 

بالراض.العاصمة دار عن ١ ٤  ١٣

ذلك،يفيد ما أو عرب، أته أو يتزؤج، لم إنه ت ترجمته في قيل من فيه جمع 
بالموصؤع،التعلقة الفوائد بعض ذللث، قبل وقدم وجد* إن ذلك ذكرمحبب مع 

رالعلماءرسالته في غدة أُي عبدالفتاح الشيح على الرد أيثا غرصه من وكان 
غيروأنه بيب التهدا في ذائثه الرواج( على العلم آثروا الذين العزاب 

محميةليس تركه وأن المنة، هو وأنه الزواج، على الحك فته وذكر صحتح، 
فيمنصوص هو ما منها متعددة الرواج تركوا من أعيار وأن الإسلام، في 

عليهم.افتتاُت، بيبها فتبتة، مغير وغالبها تراحمهم 
متفنئادت،تنامئات 

اللففلية.المئاهي معجم . ٦ ٠ 
فيأحرى وطح لففل،  ٨٠٠وفيه متوسهل، مجلد ه—في  ١٤١٠محسة أولا طح 

١٥٠فيها الأولى الهلبعة نحوصعق، مجزيد*ه ثالثة طبعة طع ثم نفها، المنة  ٠
يالرياصى.العاصمة دار عن صخم مجلد في لففل. 

كبيرةحملة فيه جمع العجمية. الهلريقة هده على إليه يبق لم ، وهوتأليف
التلففلعن النهي وحديثا، قديما الألمن على الدائرة والحثارارتا الألفاظ مجن 
حميعفي وذلك أوالكراهة، للتحريم النهى كان سواء أولمتعلقاتها، لداتها بها 

فىونمه ذللثخ، وغير واللغة، والأداب، والبادايت،، الاعتقاد، في الأُوابت 
وبلغت،أوتنزيه، تحريم نهي كان مواء عنه النهي يترجح ما إلمح، الأحترة طثعته 
الألفاظ(في فيه)فوائد ملحق الثاني والخم (، ١٢٥٠)الخم هدا ألخاظ 

(.٢٥٠؛الغت،)

مطاويمن هنا ذكرته لما التقييد تم ®وقد بةولهت فيه طريقته بين وتد 
التفسير،في: الكنم، متفرقاُت، في الشوارد من عليه وهمت، لما الهلالة، 



قسمحلسأ
احتلافعلى المؤلفة والمحاصرات، والير، والتاريخ، والفقه، والحديث،، 

أو)هدمميتة( )لغة هده بعضها! في أحد يقولن فلا القرون، وتطاول، الأزمان، 
ودقيقالعلماء، لوامم، تجلية ذكرها في فإن _L*؛؛ فلا إقليمية( محلية ألفاظ 

ثوىالناظر فيقيم والجديد، القديم بين الارتياط ترى ما وكثيرا اهتماماتهم، 
لخنالإملأمة الألفاظ في نمة هي ألفاظا متري أنلث، كما والتفلتر، التدليل 

نثهوحمما السب، لهدا الخاهي هد0 في إدحالها فصار مواضع؛ في تشرع لا 
تعالى®.الله رحمهم العلماء، عليه 

ولموالأثار، الأحاديث، من يورده ما كل في الصحة المولفج يشترط ولم 
والننلرالصحة من التحقق فعليه حكم إصدار أراد ومن مقصوده، هو يكن 
الوالترتسب،، الجمع في هو هنا العمل اوجل ذللث،ث موضحا قال، نقل. فيما 

يلمر،حثما وعزوها الألفاظ على الدلالة والمقصود! والتصنيف،، الوصع في 
الرا-ءعاصتقطاب، وعدم العزو، في النزول عن الهلرف، الناظر فليغص وعليه! 

•• الزمني• بق الحب، وترتيبها 
فقدزاد؛ فما نص عنه النهي على يدل كان فإن اللمنل؛ ذات على الخلأم وأما 

التحقيق،منشد إليها لير"أع الراُ؛ع، ذللق، أتح ثم واحد، نص بسياق أكتفي 
أحدنص نقلم، والتعليل؛ الفلر مقتضى بدلالة كان ؤإن التدقيق، ومتغي 
وأردفتهالراد، على يدل ما كلامهم مجمؤع مجن أوصت اللففل، في العالخاء 

دمربةوالتحرير، الناف، س مزيد إلمح، يحتاج لفظ من وكم المراجع، بذكر 
فيلينفلر العلم طالبإ أمام مرصودة أمكن— ما — مصائره أن فحسبي الروي، 

مهصوده^.تحقيق 

منوطرقته شزطه فيه الناظر يعلم حش بطوله الشخ كلام مقت ؤإنما 
عنغافل إما بيل الهدا في تعقبه في كب من أن أيصا ؤيعلم هو، كلامه 
الشخ،كتاُب، واردعلى غير أولئلث، وكل اشترطه• غيرما له أوملزم فيه، شرطه 
الهائي.والله 

!٥٢



يرحلما التحقيقات ولطائف والمحات الفوائد من فيه ذلك إلى والكتاب 
عليه.الخناصر ويعقد إليه، 

والجمائتالإ-لأب.والأحزاب الفرق إلى الأس حكم . ٦١
،١٤٠٨سنة الأولى طعته طيع العادي، القطع من ص ١  ٩٥في كتاب 

بغلافها.المؤلم، كب كما مهمة،، رربخلاصة مزيدة  ١٤١٠مسة والثانية 
نتأتالتي المعاصرة الإسلامية الجماعات إلى الانتماء حكم فيه بحثا 

أوومتنا؟ منيا مرفوصة الجماعات ^٥ وهل الإسلامية، الخلافة إلغاء إبان 
الإسلام؟إقامة إلى لمون الممنه ينفد الذي المتنفس هي 

حثبهيا الحكم عن للجواب ومهد الكتاب. في المفصلي هوالسؤال هدا 
علىالمقدمة المعقودفي الجواب بني ثم صفحة، نحوأربعين استغرئت، سبعة 
لمين،المحماعق على الأحزاب مضار في فمحلا عقد يم أصلا، عثر تسعة 
إلىوالطريق، الممتة، النتيجة بتن ثم مضارها، من وأربعين واحدا فدكر 

عشرةإحدى في الكتاب مباحث، لخص نم الخاتمة، ثم لمين، المحماعق 
الثانية(.الطعة نيادات من التلخيص )وهذا نقهلة 

القيم٠ابن لعلوم التقريس، ■  ٦٢
فيصمت، ثم العالمية، الأبواب على مقسمة أحزاء أربعة في أولا طبع 
العاصمة.دار عن وطع العنوان، هدا نحتا واحد مجلد في الثانية العلبعة 
اختيارءإلى الأولى الهلبعة فاتحة فى شرحها لأسباب ، المؤلفعمد وقد 

وشامت،العلم في بالرسوخ الرئة لهم نهدت الدين الإسلام أعلام من علم 
علىودونوه الإسلامي الفقه مجال في فائقة خدمة فبن.لوا التحقيق، ش القدم 
العلملأهل والتيسر بالتقرسب، فقهه لأتناول وذللث، والتدقيق؛ التحقيق سبيل 

ابنمحمد الدين شمس الله عبد أبي الإمام فقه على الاحتيار فوير وطلابه؛ 
١٠٧٥ سنة المتوفى الجونية قيم ابن بكر أش 

فقههعلى الوثوق، إلى وزعلليهم بعلومه العلم أهل عناية ولشدة فال؛ 

٥٣



خاصة،نجدمنهم ولأهل عامة العلم لأهل ممهه أقرب أن فقدرأيت واختياراته، 
كتبهخلال من فقهه فتتبعت لاثاره، ؤإحياء علومه في رغبة الناس أشد لأنهم 

®زادوأبواب كتب على له مرتبا فقربته مؤلما• وثلأيون واحد وهى المهلثوعة 
الحجاوي،الا،.موسى النجا أيي الدين لشرف الحنبلي الفقه في المستمعا، 

فيوأشار عاليها، اعتمد التي والهلثعات الكتاب هال"ا في طريقته شمح ثم 
بالتتح،لا له يقع ما فهوبحسب فقهه س ذكره ما أن إلى الثانية الطبعة مقدمة 
القوت.س يوحد أن يمكن لما العير مجال يفتح وهدا 

كتبه.في القيم ابن موارد . ٦٢
حياتهالقيم ابن كتاب إلى صمه نم أقرئه، الشيخ وأن عليه، الكلام وسبق 

موارده.آثاره 

أذكارفيه ونتا كل في معه لم الميصطحبه وؤيقات في مختصر وزد وهو 
لوالدتهألفه ؛الأذكار. متعلقة وتنبيهات فواتي أوله وفي والمساء، الصباح 
بهارأ،•وبرا لها تسهيلا تعالى الله رحمها 

الهاتف،.أدب • ٦ ٤ 
دارعن  ١٤١٦سنة الأولى الطبعة التوسهل، القهخ س ص  ١٠٩في رسالة 
العاصمة.

المتصلين،بين الهاتف استعمال محي المرعية الشرعية الأداب فى وهو 
الأخرين،مع والحدين، والكلام والأستيوان الزيارة آداب على فقها مخزحة 

الحا.يثا.وشرح الفقه كست، في الأداب هده وقدسطت، 
شرعية.تاؤيخيت تحقيقات بعرفات، إلأل جبل •  ٦٥

)تقربممابه \م\و 1لف ص _ >ظ\>وو له )٢( 
المرام()بلؤخ كتاب حجر ابن الحاظ وأف لابنه، المانيد( وترم، الأسانيد 
وغيرهم.الأمة، فحفظته ابنه، ليحفغله 



ؤلإوع؛أجه

دارعن ١  ٤٢٩سة الأول الطبعة انمومط، القطع س ص  ٨٠في رسالة 
العاصمة.

بجبلالعامة عند المشتهر إلأل، أوحيل عرفات بجبل يتعلق ما فيها بحث 
موقعه،وتعيين إلأل، جبل صفة بيان في فصول! ة حمفيه فذكر الرحمة، 
ولاالروايات في له ذكر لا وأنه وأممائه، ، فيه أحدث لما الباقية والمعالم 

وحكمهبعرفة وسالم عليه الله صلى الني موقف وتعيين نلثإيخصه، به يتعلق 
والأفعالوالأقوال الأبنية من والموقف، الجبل في أحديث، ما وذكر للحجاج، 
وحلاصة.حاتمة ثم وتاؤيخيا. 

الئئاةعانىاكراث••٦٦
إرصمت، نم مفردة، ءوع،ت، العادي، القفر من ّآآص في رسالة 

هيثةقيام إر دعوة وفيه ، ١٤١٦سنة العاصمة دار عن العالمية® ®المجموعت 
وقواعالمعالم وفيه العابثة، الأيدي من وتحميه الترا>ؤث،، عن الدفاع تنبني علمية 

ارتحريف،كتاب، من حزءا وقدكان عليه، الجناية صور وبعض الترامثا، لحماية 
نفعه.ليعم إفرادْ رأى ثم النصوص® 

واليمين.الثلن بين الناس تمجتيف، . ^١٦ 
عن— ٠١٤١٤منة الأول الهلثعة المتوسهل، القي من ص ^١٩ في رسالة 

العاصمة.دار 
حاصةصررها واستفحل لم المالمجتمع غزت ءلاهرء الكتاب، يتناول 

بالظنوالدعاة العالماء تجرح وهي بالدعوة، والمشتغلين العلم طلاب، بين 
فثحصوالهوى، بالفل ودعويا علمهم قي والقدح بالغيب، والرجم 

وآثارها،ودوافعها فيها، الوالغين طرق وذكر الواغ، في الظاهرة هده الثّخ 
عليها.والقضاء علاجها وسبل 

ههأ



خبرهاسا لي وها اثبمخطوطة كتبه 
بهاأوعد منه، خرها أومحمعت مسوداتها، رأيت، التي عنواjارؤتإكتبه سأذكر 

ل١اتوأصحابه تلاميذه يعص أوذكرها قراءه، 
مجالدات،(.)٣ والمولفايت، ١^^ عن أحبار . ١ 
الأثر)عدةأهل مصنفات، في النفلر ثمرارتا .٢ 

والتعديل.الجرح ألفاظ معجم ٣. 
؛.دليوالوازل.

النوازل(.فقه إلى المدخل ر ٥ 
.٣( ٤ ٠ ايين النءليقات٠ في )ذكره المس،. أيحامثج جمع في المبب بدل، . ٦ 

ونثناؤنظما العالمية الضوابهل. ٧. 
الشقيطي.الأمين لشيخه والمناظرة. البحث، تهرسب،آداب، ٨. 

المائل.مجهماتظ عن المائل فتوى ■ ٩ 
التأمين.. ١ ٠ 
الإسلام.عن البيع لمرء الإسلام أصول، ؤ ١ ١ 
العتن•رأى المي. مدينة • ١ ٢ 
ؤوترميمها عمارتها تاؤخ في تحقيقاتؤ ت الصخرة قية . ١ ٣ 

الشخ—هاتف، الله رحمه — العزيز عبد بن فهد الللثج أنا تأليفهارى؛ وسب.—، 
الحلم،أهل من غيرْ دون الفتوى منه ورغب العلماء، كبار بهيئة مكتبه في 

الشيحفاستمهله الصخرة. فتة مجد ترميم إعادة حكم في الاستفتاء وكان 
رسالتهوحمع بالجواز، الشح أبلغه أيام وبعد ؤيحررها، المسألة يبحشا ريثمّا 
إثرها.على هاوه 

الاعتقاد.في .أبحاثه  ١٤
منجملة حبر في الجدع وجدع العمير صيمان الشيخازت كتبه بما انتفعّت\ وقد ( ١ ) 

الكتب.هاته 
لي.كبها أوراق في العبي الله يحيل الأساذ بكر المخ عن لي ذكره )٢( 



ؤمحمحهؤهإ

حبرهذكرت كما الشيم إياه ناولتى منه، نسخة )عندي الإجازات ثبت • ١ ٥ 
آنفا(.
الفقيه.فائت . ١ ٦ 

الأنمة.على الغلهل عن الأحلة رفع ّ  ١٧
يكمل.لم الأمين• الشيخ ترحمة في الثمين الدر . ١ ٨ 
المشهودة.الجنائز ذكر • ١ ٩ 

لموتيْ>(بملدآحرسسوببم•
ذلك•قي ورؤئاْ المي. رأى أنه ذكر ن م• 
الدعاء.جايو م. 

المسلمين.مصيحة لعموم الملكية ننع قاثع و٠ 
^^تالخاطةّأهلاللمءلىسا<.

حففلهم.في الحفاظ حبار أ• 
•والمولفاتعنهم وأحبارهم المترجمين الجن عجم م• 
.٢٢والحوJةرالأسوعية الخلل .

العلماء..عزة 
٣(.٤ ٠ ايين النطبقات في )ذكره نيد. بتي ب س• 

إحراجه(.على جار رالعمل مختصر القران، ير نف ٠٠٣
أحينا(.)طبعت والثيعة الستة بين القريب دعوة في رسالة • ١٣ 

الحديثيةالأجزاء مقدمة في الشيح ذكره . الشي مزذني في جزء • ٣٢
مثه(.نسخة و)ءندى صزي، 
)ّيهلعمجهول مؤلفا على متحول تأليف حبيب، بن الربح مسند • ٣٣

أصل.له وقع وقد له، أصل لا فيه؛ قيل ما • "٤٣
تبيضها.الله ير رمحالة، فيها جمعت وقد )١( 
النظائر.مقدمة في مذكور هنا إلى ١ ٩ رقم هن )٢( 

١٥٧

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩



بمكسعؤمح

لف•هّا-من>يقال
السلف.طريق من ليس . ٣٦
لي(.)ذكره الله رحمه باز ابن الشخ سيرة . ٣٧
الحج.وأشهر رمضان قي العمرة بين المفاصالة في جزء . ٣٨
الخدينالأجزاء فدا ز ذر M اكن لهم دئ الذين ز جزء • ٣٩
ب•

الغائب.على الصلاة حكم في رسالة ١ ٤ ٠ 
الله(.عباو ابنه )ذكره وذكرياته. احباره بعض فيه جزء • ٤ ١ 

)-٣٠٨ضلة.)أيالمروقة(ذ/ْفيرفمهاووازل 
المعجم.حروف على كبيرة طائفة فيه جْع إنه وقالء ( ١٣١

الحلبي(.عبداضزسحانوءلي )ذكره امحياراتالأuني .٤٣
المزوالإساد)ذكرْلي(.في uىالأuني الإيراد .٤٤
الرواة®قبائل على واءالإنثاه والأمم® ®اكصد كتا؛يت على مقيدات . ٤٥

البر.ب لأبن 
باز.ابن للشخ القرصية( )المباحث كتاب على وتعليمات أمال . ٤ ٦ 

•بأنها ووصفها 
لي،ذكره للزركلي. كتاب»الأعلأم« عر الامتدراكات في رسالة . ٤٧
نشطتإن وئالت الردود، صمن "١ ٠ ءسأ الصوص® ءاتحريف كتابه في وذكره 

مستقل.كتيس، فى ما حمعت، 
والألغاز.المعاياة في وأبيات أحرى، ومناسبات والرثاء الإسلاميات .  ٤٨
العلامةيقصد وصعيف،. صحيح إلى المن فنم من ّآن فى رسالة . ٤٩

فيماعتها عدل نم وصعيفح. صحح إر الأرح للن يمه تقفي الألباني 
علمتامته.

.Y٨٥٣/اسل الدخل 

٥٨!



فامحلس&إسذ>

ررحامعخاصة حنقه، ايى إلى المنويه ائي المسه تحمق • ٥٠
•لى ذكره للخوارزمى. المسانيداا 

المماريظ(.)وقضية ،، ١١الناء بين العلمي التعاون . ٥ ١ 
علىحريصون ~ عLلالاله الشخ الأكبر نجاله رأسهم وعلى ~ الشح أبناء 
آجل.غير عاجلا ذلك، الله سر للاخراج. أوبملح كاملا، منها كان ما إحراج 

مم م 

والحاليث(،فتالقديم العلماءفي بين الارتباط )صفة بعنوان.' محاصرة للمعلمي 
بتحقيقي. ٤٤٢٦—١ ٥ ا/ ٥ آثاره صمن 

٥٩









الشخدبجن بجني 
K الطائف،بمدية  ١٤١٦نة ّبشيخنالكت معرفتي أول أن ايئا هكرت ذ

أتوقعهااولا إليها أمحلمح كنت ما بسرعة العلاقة نومت وقد 
يالثقةيشعرني كان مص تعامله أن ت لشيخنا أذكرها التي الفوائد أهم ن م ك

لأحدالتيعتة عدم على يحنى وكان المستمر، جح والالتفسري، في 
الثمرة،قطف، قي التعجل وعدم الهلاو_،، قي الاستمرار مع للدليل، إلا 

الدعاوىأصحاب، عن والبعد والمدام،، الأقوال( انتحال، في والأناء 
الفارغة.والدعاوى العريضة 

أنأجرؤ ولم الخاصة، العلمية مشاريعي الحين ذللث، ض لي كان و ك
أسؤع)وما الصلة نومت، أن بعد إلا شيخنا على منها شيقا أعرض 

الكتابة،في الاستمرار على شجني بعضها على اطبع فلما نومها(، 
وغشيخنا لكلمات فكان الإحراج، في العجلة وعدم التوثق، مزيد مع 

حطير.ومزلفج كير عالم من نفسي، قي كير 
مصهللحفي )مقدمة وهو حققته عمل أول، شيخنا على رصتإ ع ك

وأشئرآئ (، ١ ٣ ٤ )٢ الخبلى يدران ين القادر عبد للعلامة الحديث،( 
أطبعهالم الرسالة وهده عليها، المحوفنان بعض وقيد عملي، على 

مقدمةبدران ابن جعلها قد وكان ذكرها، مكان هدا ليس لأسياي، 
منهأا،ّمجلد فيأول، وطمعت، عساكر، ابن لتاريخ لخختصره 

السنةمنهاج من الحديثية والفوائد )القواعد كتاب، عليه عرصنتخ م ن ب
ررهدالي! وقال، عليه، وأش أياما، عنده فتقي مسودته، في النبوية( 

وعرضهتبييضه، إلى وبادرت هذه، بكلمته فرحا فهلرت العلم؛، هو 
الفوائد،عالم دار عن  ١٤١٧منة بيسير ذللئ، بعد طبع وقد للطاعة، 

عاما.عشر حمسة من باكثر عنها أعرصت أن بعد مطبوعة مفردة رأيتها ثم 
١٦٣



للهوالحمد الدار، طعت ما أوائل ومن طبعتا، ما بواكتر من وكان 
توفيقه.على 

وهوالأشد( سن يتجاوزوا لم الدين رالعالماء كتابي عاليه عرصت م ث ك
مقدمةله كتست، قد وكنت اقتراحه، أجاوز ولم الأمم، هدا اقترح الذي 

الموصؤع(،وجدة فيه، الذيكتست، والودتا انذاك، حافالة)ياعتسارصني 
لدارودفعه مني فأخذه لك، ميطعه من أنا لي! وقال ا، إعجابه١١نالمت، 

وجمالاالاختيار، فى جودة الدور أشهر من وكانتا بالرياض، العاصمة 
.١٤١٨سنة مجفل في فهلع الإحراج، في 

لكتاب،لتحقيقي تقديما كتي، بأن وثقته لي تشجيعه الثخ توج قد وك 
اليماني،الوزير لأبن س( القاسم أبي مئة الذب، في الباسم )الروض 

العملعلى فيها أنتي ه،  ١٤١٩عام صفحات أرع في —( ٥٨ ٤٠)
منانتهى ولما أيام، أربعة إلا عنده الكتاب، يبق ولم محققه وعلى 

سفرعلى كان وقد الوالدة، من واستلمه لليست، اده—، ليخ" قال، التهديم 
تعالى.الله رحمهما الشيخ والدة وسلمتنيه فذهستا حينها 

العلميةالمروعات تدبير فى الأيمن ٥ ماعله كنت، بان مته تهمج م ل ،
المشاريعمن ألحق ما ثم القيم( وابن تيمية )ابن الشيخين لكتبا 
الجمع،الله رحم المعالس( والعلامة الثنقيهلي الأمين )آثار وهي 

النابضالق.دبا هو فكان غيابه، وقحا يلزم بما والقيام لها والتخْليْل 
والبصراالمع له وكنح، اال٠دتر، والعقل 

واجمعالزركلي كتاب، تصفح سير، أمر اءهذا الأمرت أول في لي قال أنه وأذكر 
التراجم"•

فاستل.ركت<الزركلي، كتاب أتمفح فعدت الانتهاء، بعد إلا الفكرة لهال0 أتنبه ولم 
منوتقييد التراحم، كتب حري حلال من للكتأب جمعي و؟ان جديدة، تراجم عتر 
الأربعين.أودون شابا مات أنه عالي نصوا 

؛٦٤



-٢-

الشخأ-تحرنى 
ْعالأولى أيامي من بها أحتفظ مقيدات لأنها نفسي؛ على أثيرْ الفقرة وهذْ 

ومأوردهادفترحاصى، في كتبتها عاما، عشرين من أكثر من الله رحمه الثيح 
أوالسؤال أومناميه أوسياق أولففل عبارة إصلاح اقتضى ما إلا هي كما الأن 

منليس أوأنه يالتقييد، حري غير بعضها أن يبدوللقارئ)الأن( وقد مكانه، 
منهالمنتمى لاإلى المنتهي)وهوأنا( إلى يعود فدلك، حاليلها، ولا الفوائد دقيق 

ؤيلاحفلحينه، في إليه والحاجة تدؤينها وقتا إلى أيصا ؤيعود )وهوالشيح(، 
هداتضاعيف، فى إليه أوالإثارة ذكرْ سبق قد المقيدات هدْ بعض أن أيصا 

لكلالسياق من التجريد لغرض هنا إعادته من ماغ فلا ما، لمناسبة الكتاب، 
مافإلى الفوائد، ورائق الأحبار لطيفا من هنا إدراجه بمح مما به أحبرني ما 

:،iUlj،

العالميأل أن لاينبغي البارة في ونحن ~ الشخ لمح، قال ،
هومعلوم.فيما العالم ووقت، وقته يضح لئلا عليه؛ أشكل فيما إلا 

سنةحدود في يوما باز ابن العزيز عيد الشح إلى ذهب، إنه قالت و ،
عنديله: فقالت، الفوائد؟ من عندك ماذا الشيخ: له فقال )هم'؟اه( 

الفارقيالدين لرشيد المنفلوم اللغز له وذكرت إجابة، إلى تحتاج فائدة 
شخعنه وأجاب، الدرية،،را،. ارالعقود في الهادى عبد ابن ذكره الذي 

والمعنى،المراد واضحة غير الأبيات فكثيرمن نفلما، ابنتيمية الإسلام 
هدهفقال: الأبيات بعض باز ابن على فقرأ مف-هومة! غير إشارات وبها 

مزالإثزكالأت.
بنالله عبد الشيخ كان فائدة هناك ~: أيقا التارة في ونحن "■ قال و، 
العلما،،عاسه نص واضح وهذا كلمة)العالم( في واللغز بتحقيقي، ٣ ٢—١ ١ ص؛ )١( 

الأبيات.من م*انياكثير في الشأن لكن 
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فيها؛مصدره يدكر ولا الله رحمه القيم ابن عن ينقلها الله رحمه حميد 
ابنالدين شمس شهدت الجد المقري أن وهي• المائدة• بهده صقا 
الصلاةعليه قوله عن رحل ماله قد بدمشق، الحنابلة قتم الجونية قيم 

إنكيف النارا؛ من حجابا له الولدكانوا من ثلاثة له مات رأمن والسلأمت 
لدللث،حرق والكبيرة حجاب، الولد موت فقال(ت بكبيرة؟ ذللث، بعد أش 

زالفقد حرق فإذا يخرق، لم ما حجابا الحجاب يكون ؤإنما الحجاب، 
ررالصومواللام; الصلاة عليه قوله إلى ترى ألا حجابا، يكون أن عن 
٢١١الهليب((ررنفح في وحدتها ثم الشيح; لي فقال يخرقهاه. لم ما حنة 

الحفيد.للمقرى 
تيميةابن الإسلام شيح أن الحنابلة على الله نعمة من أنه أ-حبرز; و ،

قديما؛هناك العلوم في اكوتع لعدم نجل• في حاصة منهم، القيم وابن 
الحنابلةعنل• اكحصم، حدة قأوتا ولدلالث، الواصع. بعالمهما فاستناروا 

للدليل.واتثاعهما الملأم_، على الجمود من الشيخين كحنر 
قلتتمثة ابن عن كتابه في رهرة أبا أن السيارة في ونحن - أحيرني و ،

علىوقمت، وقع• قال! عربيا؛ ليس الإسلام شيح أن في الكوثري ناع 
لأبنالبيان لبل،يعة اكبيان الأول؛ )يميري(. عريي بأنه للعلماء نصين 
الزياراتواكاني: )مخهلومحل(. )ت'ا؛مه( الدمشقي اللأين ناصر 

 ،^J_ نةلآآ.ّأربعين قبل بلءمثق العلمي المجمع في وهومهلبؤع
غالبفي الحاففل إن _; حجر ابن الحاففل عن نتحديث، وكنا - قال و ،

إنوأنه الصمات، في الخأؤيلأت بعض في يقع وهل• الجادة، على أمره 
ومجتمعهشيوحه غالت، ولأن الحق، لخحريه ذللث، في معذور الله شاء 

شيخناالقمة وذكر النفح. من بنصه وسقته بمعناه، الخبر الشيح محاق وقو ، ٢٨١ه/)١( 
.١٨٧ص الفم ابن عن ابه كش 

صر؛تيمية{، ابن الإملأم شيح لسيرة صمن)الجامع مطبوعتان والترجمتان قاوّت<ت )٢( 
شمس.وعزير العمران لعلى و، 
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يظهرمن فيها يكن لم الحافظ عصر في مصر وأن الاعتقاد، ذلكر على 
فنعليه غالب قد أنه ْع المقريزي، امشنا إذا إلا الصحيح الاعتقاد 
التاؤيح.

حبيسا،ابن الربح ند ءمكتاب نقد في رماله ألف أنه I أخرني و ك
دراسةلرمه قد وأنه مجهولءا. مؤلم، على منحول، اركتاب وسماها! 
الدينالإباصية مشا؛ح أحد إلى الرسالة هده دح وقد متأنية. ممحصة 
جوابلديهم وهل فتها، رأيه ليرى الإسلأس الفقه مجمع مح، يعرفهم 

وأنكشب،، ما على امحللعوا قد أنهم منه رسالة فجاءتني قال،! ذكره؟ عما 
شيتريث، أن إليه ومحللبوا ومنقوصة، صعيفة ساقها اش العشرة الأدلة 

توثيقفي رسالة طمتا مدة وبعد ذللئ،. إلى فأجابهم الرسالة، نشر 
أنوذكروا سونه، في قدح من على والرد حميب( بن الربح )مسند 

باسميصرحوا ولم .. الألباني. فيه فقدتكلم فيه، مقدوح فيه قدح اليتم، 
كتابيفي وسأدرحها الرسالة، إحراج على فعزمت الشيح• قال الشيخ• 

»حبرالكاب((لاا.
وعنإليه، حنيفة أبي انيل• منسبة تحقيق في الأن يعمل أنه أخرني و ك

انيدا،المراجاْع خاصة والأئمة؟ الحفاظ اءتمل،ها وهل جامعيها، ثقة 
للخوارزمي،•

الثالث،القرن في عاش من منهم وجد قد تيمية ابن عائلة أن أخرني و ،
اتصلإنه لي! وقال، ه(.  ١٢٠)دتإآُ المشيحة صاحميا . .. وهو عثر 

أحيرهنم غريبة. مفاحآة إنها فقال،! يذللثؤ وأخبره الجاسر حمد بالشخ 
مجمعفي وقدرآه موجوداليوم، ءا.امة ابن أحفاد أحل• الجاسربأن حمل• 
له.وأهداه كتابا ألفر وأنه ين•مشق، اللغة 

وأنمتباعدة، أوقاُت، في الجامر حمد ؛العلامة يتصل أنه أخرني و ك
واثرف،التاصيل، دار إحراجها على تقوم الش الشيخ آتار صمن متطبع والرسالة 

علمنا.عليها 
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والنحواللغة هراعاة من التخاطب... هي معتنة طريقة حمد للشيخ 
الكلام.في المحية النبرة 

حجمها،في الصغيرة والتعديل الجرح كتب طباعة ينوى أنه أخرني و ك
فىص ٤ ٠ فى التي الرسالة فصارت تحقيقها، بعد تفحمت، التي 

غدة؛أبو عبدالفتاح الشح حققها التي الكتب، يعني ونيادة، ُص ا ٠
وغيره.والتكميل كالرفع 

تأمور على ندم أنه أ-تحرني و <
م(.١  ٣٨)ت٩ الشخ آل إبراهيم ين محمد الشخ عن يأحد لم أنه 

•—( ه ١  ٣٨٦)ت العلي يحيى بن الرحمن عبد الشيح يلق ولم 
لكنالنظري، والحفظ الدراسة جهة من النحوسهل علم إن لي• قال و ،

تقرأأن هي ذللث، من للتمكن الأفضل والئلريقة التهلبيق، في صعوبته 
ولماذاهن،ا رير لماذا فتعرف ؤإعراب؛ وتعليل صط قراءة شخ على 

وهكذ.ا٠هدا... حققي 
له،محفوظة )الآحنومية( ذكون أن الهلمالبإ على ينبغي مما قالا و <

دائما٠جيبه فى وتكون 
 K. إثارةسبا وأن العلماء، بين العلمي التعاون جْع بصدد أنه وأحثرني

تأييخيدري لا لكنه للمصنفات، التقاريذل كتابة قضية عنده الموصؤع 
ألفجعالتا أن فيها يدخل مما وأن بدايتها، كانت، ومتى الخألة هوه 
كتباما على والموافقة الؤلف،، قول بتأييد العلماء حهلوط وعليه كتابا 

مأخوذةحجرالهتمي)ت؛بههّ( لابن جمرنىأن)الفتاوىالحدطية( أ <
—،٥٩١)تراللميوؤلي للفتاوي( )الحاوي مباحثهامن كثيرمن فى 

ومهدبا.له ملخصا الحاوي من ١^^،  jL>-L؛
قدوأنه والير. التراجم كش_، مصهللحات في كتابا يجمع أنه أخبرني و ك
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ء!سظإ1إ.

رحلة((رركان)ركان قولهمI مثل وذللث، لفظ. مامر على يزيد ما فيه جمع 
حمظهء.

محلعلما ه( ١ إبراهيم بن محمد المفتي الشيح أن وأحبرني 
للشيخمنه نسخه أهدى الحنبلي الفقه في للمرداوي كتاب،)الإنصاف،( 

الكتاب،؟عن محمد الشيخ سأله يم ه(.  ١٤١عقيقي)دت،ة ءبل.الرزاق 
إنهالشخ؛ له فقال والخاتمة..! المقدمة في إلا . فيه أر لم فقال! 

الالميهنيالأح؛اطأوأمحلأ.
)وأصحالإسلامية الجامعة في حيتئد الهللأب، أحو أن الشخ وأخبرني 

الفرقعن ه(  ١٤١٤)عقيقي الرزاق عبد الشيخ مأل بعد( فيما قاصيا 
بكلامالسائل ووبخ الشخ فغضب احت؛اراإ ومكتءا ررصمت، بين 

فيوتونع بينهما الفرق على تكلم بل الإجابة، عن يحد لم ثم شديد، 
قرب،...عن المسألة رامع كأنه ذللث،، 

كانأنه ( ٥١٢٠٩٣)^!،الشنبر الأمين العلامة شيخه عن وأحبرر 
ؤيختلمعنه، )البثت( الجثة يلقهم، نم هادئا بدأ الدرس إيراد فهم( بدأ إذا 

وغى.ساحة فى هو كأنما سديدة غلمة 
صّااه(إرعام س عشرسنواُت، الأمين الشيخ لازم أنه وأخبرني 

)؟ا/مأاُ_(.عام قدانتقلوارراقدينة لأنهم -(. ٠١٣٩٣)وفاته سة 
أنبالتتبع يجمع لما خاصة البحث في، *لريقة أفضل أن وأخبرني، 

أوإفرنجي، )ملف خاص دم المعجم حروف من، حرف لكل .ض 
حرفهافي، وصمها يبحثه تتعلؤ، معالومة الباحث وحد ما كل نم إصثارة( 

اللففلية((.المناهي رامعجم في صنعت هكذا لي،! وقال المناسب. 
انعالمة رسالة فى عالهم ، سرقالذأدن الثاحن لأحل. يل.كر وسمعته 
هي،!البحث في، المثلم، الهلريقة 

أوالبحثألة المفى، وغيرها ادت، والل.راموالبحوث الكتب إحعبماء ١. 
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ء!سع1جق
فيه.الكتابة المراد 

فيالموضوعات برؤؤس يمملق ما كل وتدؤين المراجع قراءة ٢. 
كايهمع ومباحا. وفصول ايوامحب إلى مه لميمهدا ا؛ اليح^
عدةمى يكون وربما سميتا يأحد لا والصفحة...وهدا الكتائب، اسم 

أوراق•
الباب،في سبقك من وذكر وتحريرها، المائل كتابة في ييدأ ثم  ٠٣

انتهوا.حيمث، من لبل.أ 
أوآحرْأوله من سواء اJءحثا في موصؤع أي من حبتيالبدء يمكن • ٤ 

الممهلبالممحت يمدا ان ؤيمكن بناثمى. ترتمكح ائل للملم)كن إذا 
مموفه.على المحث، يستوي محي ؤيتدرج 

الةرّعلى أش تعالى الله رحمه باز بن العزيز عد الشيخ أن -تحرني أ ٢
الثلاثة.المثاخ بوجود وذللث، فال! والإزرة• الثوُب، حد في الشح 
)أوالثميح ؤآل والفوزان اسيان ت المشايخ يقصد ولعله هالت،! 

اللحميان(.

بأنوأمر  ١١الهاتف، ^^>>_، قرأرسالته العزيز عمد الشح أن أيصا أحمرتي و ٢
تمرأكاو1، الكتمب، هده إن لي! وقال الإسلامية. الحوث، مجلة في تطبع 
إلىوصلنا له؛ يقول كان الأيام بعض في وأنه المارة، في المخ على 

كدا...صفحة إلى وصالنا التالي؛ اليوم وفى •••، ^^٠١ ٠٠٥٠٥
C الغيث،ااررفح كتاب، محقق علي حسين علي، الشح أن أخبرني و

الكتاب،تحقيق في مكمثإ بالهند بثنارس المالفية الهلبعة للخاوي 
عاما.عثر حمممة 
كانأوأنه بالواقع الشخ من خبرا هدا كان هل الأن أتحقق ولا قالت،! 
تحقيقه.ومشقة الكتاب، حجم وكبر عماله لجودة ذلالث، يتوح 

أنالجمعة صلاة ش الخطباء على الأن الواحمب، من إنه يقول! سمعته و <
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ؤؤؤهسإ

الشيحالكويت! وقي سلمان• آل حمن بن مشهور الشخ الأردن! في 
•الدومري الفهيد حامم 

لمءصر0 أهل إن الله! رحمه المعالمي الرحمن عيال الشيح عن قال و ك
يتيغي.كما يعلمه ينتفعوا فلم منزلته، يعرفوا 

 Cعامالزفاف(( #آداب الألباني الشخ كتاب حرج عندما لي! قال و
هدافقال! المشايخ( أحد على قرئ رأو المشاخ أحد قرأ0 ه  ١٣٧٢

كماالعام هدا في الابتدائية من تخرج قد الشيح وكان ي٠قيهل١/ ليس 

أضعافلأحدث العربية الجزيرة قلب من الألباني الشخ قال!لوكان و٢ 
الأن.أحدثه الذي التأثير 

الحلممحللبة بعص به اجتمع للأردذ زياراته إحدى في أنه أخبرني و <
الألبانيالشيح! فقال الأuني؟ أم الشنقيْلي أعلم أيهما وما/ْ 
•فنون صاحب تقهلى والؤن صاحب 

يجالسالألباني ير لم الإسلامية الجامعة في دراسته أثناء إنه لي! قال و آ
أبدا.الشتقيهلى منى( الشلئ، )أويناقش 

بحنوانكتابا له وأن ^؛؛^١، الألباني الشخ على اسممورك قد أنه أخبرني و ،
^^^^^ئىالأل؛انىفىالمنوالإّناد((.

الألبانيالشيخ إلا العلمية مشاريحهم تنتهي ا"لناس كل يوما• لي قال و ك
الالعلمية مشاريعه فإن 

وأحكمأقوى الضعيفة لة لالإن يقول! الألباني الشخ إن له! قالت و ،
ذللئ،.عن سئل أن بعد الصحيحة السلسالة من 

)معجماسمه كتاب تاليف في التفكير إلى الشيخ دعا ما هازا ولعل حائر، حكم هدا ( )١ 
جملة.عليه الحط في يبالغون من أو منتقميه، صال عئه الألبابي(، فقه 

الشيخكتب عن قال أنه شيحنا عن يتويتر صفحته في الهلريري عبدالوهاب د. ونقل )٢( 
الاس!.بأيدي تهلير شيكات كانها ^٠؛! ا(١٧

الناس.بأيدي وطارت القبول لها كتب شيخنا وكتب قلت؛ 
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واضح.هدا لي! فقال 
وقال!يزذلك، فلم الذلاهرأةاا، ارطقات في كتاب إحراج في واستشرته 

به.والتمذهب المذهب بهذا الإعجاب إلى حافزا يكون ربما 
منأصحابها من يخرج ما الذمية الفقه كتب فوائد من لي؛ وقال 

منهايستفيد كنوز فتخرج والعارضة؛ التائثة عند والحجج الأدلة 
الحق.محنالب 

متينفبلغت الفقهاء، بها يعمل لم التي الأحاديث، جمع أنه وأخرني 
كانؤإن بها يقول محن وجد فقد القليل، إلا منها لم يلم أنه إلا حديتا• 
معودبن محمد الإمام لجامعة الموضؤع هذا قدم قد كان وأنه قليلا، 
ماحتر.رسالة 

وفدو الإيرانية العراقية الحرب أثناء العراق إلى ذهب أنه وأخرني 
ؤإنهببغداد، المثنى مكتبة زار إنه وقال! العدل وزارة يمقل الملكة 

مكتبته.مقوماُت، من كانت، كتس، عدة منها اشترى 
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امحرائئ





قاصئاذل.مح،

امتعاللهم ممن كتب من وغالب عديدة، مراُي العراء كسسا 
انتهيتوند المشاعر، وصدق الفاجعة ألم تحكي مصائد قراحهم فجادت 

منفيها ورأيت اللهجة، صادقة الوصف ثرية أنها رأيت مراث، ثلاث منها 
هتا.للايراد يرصّحها ما المعتى واعتدال اليلث، حن 

العمريعلي بن صالح مرثية 

عهدب يدوم لا دنيا الله لخا 
أسىسعدها وفى مر.. حلوها وفى 

نعت،بشرت ؤإن ٠ أ؛اإت،. حددت إذا 

وغصةوكرب جهل وأيامها 
عمدهاتم ؤإل أوُت،.. رفعت، ؤإن 

ونةالمقادير بين من وللمويت، 

والندىالمكارم بكر يا نيد.. أبا 
عينهانره ام للأيكنث، وقد 

حارماالفضيلة صرح على وقفثإ 
بحليةوم العلطلاب، وحلتتؤ 

مهنداسيفا الإغماد على وكنتؤ 

بائهالنوازل ه فقفى ودبجح، 

الدىممتحم الغرين، سيول وجاءت 

بمديربها وفي •• غدو أمنها وفي، 
عبها وعاسقحز.. ا وشانئه

وإنأصحكتإأبكتإوفىوىلهافم

لحوآحزها  ٠٠، ضعقوأولها 

العقيتفرحل الأجفان غمضة ففي 
الوجؤيشممل ٠ الشكوى. بها تضج 

والمجالعلم أكفانلث، وفي رحلث 
الففعغلم وقد السلوى صيعة فيا 

والزندوالعقل القرآذ كفك وفى 
العقوالئنة الأيات عقاتقها 

غمله ليس الرحمن فى تجزئ 

والشهدوانملز النور إلا هى فما 

المدبورك ألا \.. 1mب فكنت، 

١٧٧



فادإسه.مح،

فشتستة وكم غارت•• بدعة وكم 
ئهرْاحممث ما ص•• وش 
يعشوب،الخلأبوك الم لفظك وفي 

الحجاماجت إن القول فصل وعندك 

وحكمهلا ي ارو وعقلك وفي 
ورفُهطهر الأسقام وفي مرصت 

وحيةحبا فلك نغالط 

بقعةكل في الخطب تناهى فالنا 
منافقوامتراح حييب.. تأسى 

توجداالل،موع تكيك شح أيا 
المن—اأومص ما الله سلام عليك 

واكناوالطيب الثمن ثراك وأسقى 

والجدوالبدل الص إلا أنت وما 

الزسذكر ما الزهد سعار وأنت 
الندؤيضؤع المموى.. ونتشت 

نجل.قصدت إن الُاوثأ سقاء وأنت، 
والقصي•والعا،ل الأحلأى وسيريك 
والحمدوالثم الأذكاث وأنفاسك 

بدله ليس الموت ورد أف على 
الخلل.رفدك في — الله ُإذن — وطابت 

الحقل.بوحلءانه أزرى من عاش فلا 
•السهل والأعين الوجدان ؤيحملك 

الوردأعيى وما سحب أمئلرت وما 

والمعدوالبر الرصواف وظللك 
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فدابهجت عامر د• رثاء 

العصرْع نكي الأقلام صجت لقد 
لفقدهالحداد الكتب وأعلنت 

تقرحتالعلوم طلاب وأكاد 
ديتناأئمة من حبر مات لقد 
مصابناأشد ما )بكر( مات لقد 

نفهيحصل العلم بننع وليس 
سمائناعن بدر غاب لقد 

هدايةالمضيء كالنجم كان لقد 

راضنالأهديت ملكي ؛ي كان فلو 
مخلدابخلد فاجعله رب أيا 

علهجواهر ماتت ما مات لئن 

بحسنهالإمام تصنيف فاق وقد 
)نذلائتا(الجليل الشيح أبدع فقد 

حلية(ئ) العلوم طلاب وزين 
مدحلد) الحنبلي فقه وأنحف 

مريدهعن قصي قد علما وقرب 

ساطعاللنوازل( )فقها وحرر 

تجرىحده في العلم دمؤع وأمت 
والذكروالفقه الملم أهل وزلزل 
عيرمن يك ولم يدري لن وليس 
الحشرإلى يد لا لمم وذلك 

العصرذا أئمة من إمام يفقد 
الدمأولي الخلمين بموت ولكن 

لليدريحتاج الفللماء الليلة وفي 

والعهرالرذيلة شياطين ورجما 
س؛لةالكتوبفيالخيبءنءمرى

الثرجنة في العزم أهل الرمل ْع 
الدهرمدى باي الخم في فتصتيفه 

الدرمن وعقد كياقوت فكان 

والفكرالمم رائع من وصئتها 
محكرمن كان ما للداعين( صحح و) 

الدحرأعفلم من صار قد فتفصيله( 
المرقيم، ابن علم ربتقربجه 

الثمرفى المؤلف( حى ما ) وين 
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عصرنابألفاظ( )تغرنا وأظهر 

حارتا()الفضيلة حصن على وكان 

حيبةيكون العهر دعاه وفر 
لفظة(كل عن الهي في و)معجمه 

جهالةالعباد( )تصنيف وحدر 

أمةأم كم المختار مجد وفي 
كتبهأحرف عل ربى فرحماك 

رثائهقي بكرنا في أئل ومهما 
ولوعة■^٠١^ في فحبري وعذرا 

للقبر)العالم( بأرباب وأردى 
والنصربالفوز الرايات فلوحت 

والحسرالهزيمة أذيال يجرون 

والهجرالوء قولة من ميممة 

الكفر(ملل مع الحق حلط و)أ؛هلل 
الذكرحلق في العلم نمق ودرس 

المطرعدد ح الأرخى رمال وعد 
الشعرعلى يربو الناس مصاب فإن 

الحبرعلى الرياء بالدمع وسهلرت 
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فادلسظؤ.ذ■

غيلانمحماد د. رثاء 

شثالأU فيه اجام شخا 
براراض ثن الدمع وساخ 

رصمحول بن وماه 
رحديفته القصار أيكي وما 

حزئاالمختار مسجد يلمث 
ثشيجله المسلمص وحال 

صجتجاحولي بن الكوف يثور 
عيمرياسيحا المقدور أش 

ورالثنماء في العلم زخر 
علمم نور الأة وكان 

ممدالعالم عذ هي 
للناسعالما ويرأم 

صدؤ،مقام الصادئى ؤبملي 
موتم(الإيمان مع يحمو ومن 

ش؛وءر دحمفىالآنام 
هدوءفي رمع قد محاس 

حشالدرس في وقته ونصي 

يعاناقد فيه النون وناعي 

وعارصدرتم، في اشر وحار 
انشاظالخطب بن نثن ولا 

ثكاناقد فيه الناص تكو 

شكاناين يشكو الله وبيت 

ثكاطالفقهذ التجع وذ 
زمانانيدآ أبو رم عر 

رمانافيما ركنتا محصعصع 

والئناناينا العزم فأوهى 
أباناوله ُدزمه أحاد 

مانىقد يمن الحاو ذتثخ 
أمانافيهم علمة ؤيصبح 

مكانايلأونأ الله وعند 
رانابالعلم لنفسه وزاد 

الجناناؤثزى رثه ويرضي 
الجمانابالحكم العلي ثقاة 
وهاناا<ستعصى، ما الله ألاف 
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برم في ْنييره ولكف 
إلاظئاة لا الحاو، أث 
طهرأثوايا قي المجد وماز 

ولكندنيانا، ينتأ فلم 
فيهاالله حياه ما ووظم، 

ألمعثافدا بلعلم أش 
درتاالنحؤ معضلان وحلل 

محٍعفي حشل ابن لم يس 
بحزاكاف الحوادث فقه وفى 

التواليوالئنن الوحي حدين 
بمئال4 كال الع!اس أنو 

يحميالناس في معلما فكاف 
زمانفي بالحقيقة ويصتغ 

إمامفي)امحيلة(لأبجانى
قظو ةز 'و

ذكزالثاس عند المرء حياه 
حيز؛الأفضاو المرء مذكر 

قرنالنا الخاذ كاف ملأ 
غثكهف!، إلا الأخلأى قثا 

مدتالا الم، أش 
أراناهد بالتواصع لثويت، 

توانىونا الثم اويل إلى 
ولأنابالتقوى القلب أصاة 

امتحاناؤبه إر؛ي، فقام 

بياناوجلي دارتا مقوم 
كاناهد الكاي خلل نمن 
ثقاناهد ومهم موى وفي 

يدانىلا الومائع في وعلم 
كفاناقد للصحاة ومهم 

رواناقد كم ابن علم محمن 
محاناهد فيما الدين ذمام 

الطعانابالعلم قيه وينثس 
(ILj  ،طال )زالاسلم

أباناهد الدقائق يلم لمح، 
أهاناهد بعيب أو بحير 

ممهانا)غدو ، وبالوءائ

لنالألآ الدهم، كاف ولا 

أماناوالتقوى الدين وكان 
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معينا aJالإله كاذ ومن 

اصأأس ٣ ص، 
جهادافإكم عمئْ ثصرم 

حضالإسلام حثي قي وياصل 
كريثاعمنا قصي ومد أتاك 

)؟^١(اليوم جاز مبالإحان 

نقاليفي اندم أذ وصي 
محبأنا المسالميرز لكل 

مكانمحلي في وللعلماء 

إلهيقي رجاة لي ولكن 
علمالااعالماء أئضم يأل 

ظلالوفي مخلصي ونمنر 
الكراموالصحب المختار مع 

^١النجم عد الله وصر 

وصاناوهدي أمره تيسر 
تاهأعر بحاله وأث 
سناناأوقى يعلمه وكاف 

أباناما الحقيقة مذ أبال 
وجاناوبجم دحرنا وأنتم 
الجتاناالعفي مع وبلغة 

انانانلي الإُام، ز ؛ ١٣
شاناالاس أعر وأخز١^١٠١ 

iU  أز ^١ قئرتuنكا
أعاناحير ر يرجوة ونن 

خناناالدنيا ر ارصل ويمي 
كناناقد نورا العرش ورب 

سمانائد الكرامة حوض ؤمن 

لمصطماناأراد ما وسلم 

٠٠٠
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امملهيةاثسروطت 









.١ ٩—٣ ص تيمية( ابن آثار إلى في)المداخل هومشروح كما وتراحمه، 
فىانمورهالخاديةحرْستع ١٤٢٠يوممنمرالدهرسأامعام وفي 

لعلعالمجئغ نبش عن بكر الشبح أعلن ابٌرين في الخنعقدة الإملامي الفقه 
عيي-بن حليفة الشيح الحرين أمر نفقة على ١^١؛ ابن ونشركتب 

صم١ ٤  ٢٣عام نتين بوبعدم تيمية، ابن مشروعآثار عن أعلن نة ببعدم نم 
والثنقيهلى.المعلمى آثار مشروعا إليهما 

،١٤٢١سة منتصض، إلى  ١٤٢٠تة م أول في كثيرا المشرؤع يتقدم ولم 
والمحمقونكلها، حاصرة ذكن لم والحaلوءلات، أولها، في الفآكرة كانت، إذ 

.١ ٤ ٢ ٠ منة الحرين أمير وتوفي يتوافروا، لم ١^^ 
وهوالمض؛ الداعم لها يسر أن الثروءامت، لهدم التوفيق من فكان 

الخيرية،مومته عبر الراجمهم، العزيز عبد بن سليمان الشيخ الثري الوجيه 
:١٠٢ص تيمية( ابن آثار إلى في)المداخل منزها؛دللث، بكر الشيح قال 

المال؛لقلة وترتيبها ونسخها حمعها عن مضى من ببعض الحفل قعد ارلئن 
الثريالوجيه مع لقاء أول في ذللث، تيسر قد ~ وفضل الله من بنعمة ~ فإنه 

الخيرفعل في الطولي اليد صاحتا الراححي، العزيز عبد ين سليمان الشخ 
هداتمويل على وموافقته الكثيرة• الخيرية ^١^^ ٠١١في والميل والإحسان 
ويمتدنفعه يعم مما الخشرؤع هدا لأن له؛ الله توفيق هومن المثارك المشرؤع 

مثوبته((.الله أجزل له. بالدعاء نه الألفتلهج أثره، 
الخشرؤعأركاو - تعالى الله من بفضل - ١ ٤ ٢ ١ عام صيف، في فاجتمعت، 

الأربعة:
أبونيد(.بكر )الشخ الشروءادت، على العام الإشراف، . ١ 

التهمغون٠الباحثون ٢. 
الخيرية(.الراجحي عثدالعزيز بن مليمان ة الملتزم)مؤّالداعم  ١٣

ه./ ١ الفوائد بياع أول في القتم، ابن آثار لمثرؤع بكر الشيخ مقدمة 
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ؤقإس&إإس{
والتونيع(.للشر الفوائد عالم الإداية)دار الجهة ٤. 

حياةهلتلة ثابتة وحش واضح منهج على يو'\حثثا حينها من العمل فسار 
تعالى.الله ثاء إن ه نفالنهج على حلمه من الأمر واصل يم الله، رحمه اشج 

أهدافالمشروعات على وللقائمين تعالى الله رحمه للستح كان ونل 
أهمهاثكتهم، وطاعة الأعلام هؤلاء احتيار من ة رتي

أئمةمن المشروعات هدم ش المتتحسن الأربعة العلماء هؤلاء إن . ١ 
والعالمالعقدة، بنقاء عرفوا وقد بعلومهم، الناس ١^^ الدين الأعلام الإسلام 
التصنيف،.وجودة العلوم، ني والتفنن الغزير، 

بمكانتهاؤتلتق حدمه وخدمتها وجه، أحسن على كمهم تحقيق • ٢ 
اقتنائهافي الناس يرعب مما حلة، وأحمل شكل أحن في طاعتها ٣. 

وقراءتها.

لتتداولمخقصة، بأسعار فيها والراغبين العلم محللبة أيدي بين توفيرها • ٤ 

الإسلاميالفقه مجمم مقللة تحت، الإسلامي العالم أنحاء كل فى نثرها ١ ٥ 
الدولى•
فيالعلمية الموسوعات هذه إحراج لْلريقة العام التصور الشخ سنح وقد 

مجلدفي معليؤع وهو تيمية( ابن اثار إلى رالمداحل في كما مناّثة؛ ما غير 
كتب،هده إصداران أول في مطوعة وهى القيم، ابن لأثار مقدمته و) لهليفح، 

الفوائاJ(٠)بيانع مقدمة في القيم ابن 
المتابعةدائم المثروعات، هده على الحرصن يد ثل. الله رحمه وكان 

وسابتداة، اختيارها حيث، س مواء الجهات، كل س فيها العمل لير 
واختيارتحقيقها، في المتع المنهج وتوحيد فيها، العمل خهلة انصبامحل حيث، 

حاضرافكان والخهل، بالطاعة يتعلق ما تفاصيل حتى والمحكمين، الباحثين 
هومحنىوهدا والإشارة، الإشكالات وحل والشديد بالتوحيه ذللثؤ كل في 



اسة.المشروطت على الإشراف 
المشروعاتهذه تفاصيل عن الحديث أن مناسان عدة في ذكرت كنت 

فيهايضيق لا به تليق مناسة في القلم له أفسح بأن وعدت وكنت الذيل، طويل 
أقتضبهنا فلعلي يعد، الماسة هذه تحن ولم والبيان، الشرح عن الكلام 
رائدهاعن صدث ونحن يه، بالتعريف، تفي الش ومقاصده الكلام عيون 

عليه.الله رحمة وتشجيعه نهضتا؛دعمه ومن وقائدها، 
(،١٢٦مجلدا)وعشرين وستة مئة مجنداتها من طح ما مجمؤع بلمر وند 
(١٥٠ين)وحممئة نحو إلى المشروعات نهاية العدد يصل أن ؤيتونع 
مجندا.
الحلمأهل لدى واسعا قبولا — الله يحمد — الشروءادت، هذ0 لقيت، وقد 

وحمالالعمل، بجودة والعلم بالتحقيق عناية فضل لهم من لها وشهد وطلابه، 
توفيقه.على لله فالحمد واطرادها، وصبهلها المهجية وصحة الإحراج، 

أهميةعلى به تعريئا عليه القائمون يكتس، لم المشرؤع مدة طول ونير 
ؤإنالأئمة، هؤلاء لأثار التحقيق منهج تفاصيل للجمهور يوضح ولم ذللثج، 

فيوأمرنا ذللئ،، من لع إلى أشار قد المشروعات مقدمات في الشيح كان 
التعريف،هذا فكبنا ذللث،؛ من صالح طرف إلى المحققة الكتسا مقدمات 

منشاء من به ؤيتتقع ؤيجاليها، الصورة ليوضح بالمقصود الوافي المختصر 
الحفليمة.المشروعات لهان.ْ تؤرخ وثيقه ؤيقى ، ١^١۶

رئيسين!عنوانين نحتا بها التعريف، فسيكون وعليه 
.١  ٤٢٠٨المنة هاوْ حتى منها طبع ما وذكر بالمشروعات، مختصر تعريف، 
المشروعات.هدْ كتبا تحقيق في المع المنهج 



منهاضع وذكرU اسية بامشروعات اأتهوث 

منومالحقها تيمية آثارابن مشرؤع أولأت 
هذاعن مفصل شرخ أبونني بكر للشخ سمية® ابن آثار إلى »اوداحل قي 

هنا.بالغرض يفي ما منه نلحص ومجالاته وأهدافه المشرؤع 
المشرؤع!من الهدف 

لياسؤإحراحه الإمام هدا تراث نشر في المصلحين جهود وصل هو 
مخدوما.محقئا 

أرمة;أثمام في انحصارالمشرؤع 
المتسولة.والدرة المقولة وهوالجوهرة حليعه، يسبق لم ما طع " ١ 
أوالتحريف.النقص اعتور0 مهّا محليعه مبق ما بعض تحقيق ٠ ٢ 

والتعليقوالشرح والاحتيارات كالامحصار أعمال، من لحقها ما ٣. 
وغيرها.

الماركة.سيرته جمع • ٤ 
معمجلل.ات شمانية فيها مجموعة المثرؤع لهدا الأولى اللبنة وكانت 
وهي:آنفا، المذكور »الدحل« 

الإسلامشخ لسترة ارالجاْع متينا٥ تيمية، ابن سيرة في صخم مجلد 
كانشمس، عرير محمد و العمران محمد بن علي جمع قرون® ثمانية حلال 

فيه.أدرج ثم المثرؤع ؛< Jbثمل طع قد 
شمسعزير محمد جمعه مما وهي المسائل®، ررحامع من مجلدايتإ أريع 

الخشرؤع.هن.ا بدء قبل سنين مدى على الإسلام شيح وفتاوى رسائل من 
علي،تحقيق من وهما للعلم،، كلاهما التحليل، ؤإيطال الاقتفاء مختصر 

العمران.محمد ابن 
لكنسواء تيمية، ابن الإمام كتب من عليه عثر ما باقي في العمل انهللق ثم 

وتصفحالبحنر حلال من عليه عثرنا مما أو الباحثين، من الأفاضل بدلالة 
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وعشرينواحد طح اكتمل حتى وهكذا، الخطية... المجاميع أو الفهارس 
مجلدا.ثلاثين س أكثر ني يتم ولعله نوات، الهذ.ْ حلال، في مجلدا 

تتيمية آثارابن من طت اش وهذائئردبالكتب 
للشخأعمال من لحمها وما تنمية ابن الإسلام شيح آثار إلى المداخل • ١ 

أبونيد•الله مد بن بكر 
وعاليشمس عرير محمد جمع تيمية، ابن الإسلام شيخ ليرم الجاح 

العمران.محمد ابن 
ةوالخاموالرابعة والثالثة والثانية الأولى )المجموعق ائل المجامع 

شمس.عزير محمد تحقيق والسادسة( 
العمران.محمد بن علي تحقيق السابعة(، )المجموعق ائل المحاح 
شمس.عزير محمد تحقيق الثامنة(، )المجموعق المسائل جامع 

الحالي،اختصره المستقيم، الصراط اقتضاء اختصار في القويم المنهج 
العمران.مهمحمد بن علي تحقيق 

محمدبن علي تحقيق العلي، اختصره لول، المالصارم مختصر 
العمران.

عليتحقيق العلي، اختصره التحليل، إ؛هلال اختصار في العليل شفاء 
العمران.ممحمد ابن 

الهادي،عبد ولابن القيم ابن للبرهان تيمية ابن الإسلام شيح اختيارات 
الله.جاد محمد بن سامي تحقيق 

عزيرمحمد تحقيق مجلال.ان، بالباطل، الجدل على الحائل الرجل ييه ت• 
العمران.محمد بن وعلي شمس 

محمدبن علي، تحقيق والرمة، الراعي إصلاح في الشرعية السياسة . ١ ١ 
العمران.

كاملاوجدناه ثم مرة، أول ناقصا طح الشاذلي، الحسن أبي على الرد • ١ ٢ 

٣

٤

٥

٦

٧

٨
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العمران.محمد بن علي تحقيق ، ١  ٤٣٨سة وطح 
عزيرشمس.محمد تحقيق منه(، رقطعة المصرية الاعتراضات جواب . ١ ٣ 
العمران.محمد بن علي تحقيق الهادي• عبد لابن الدؤنة العقود • ١ ٤ 
بنعلي ؤإعداد جمع تيمية• ابن الإسلام سخ لسيرة الجاح .تكملة ١ ٥ 

العمران.محمد 
وعزيرالعمران، وعلي الإصلاحي، محمد تحقيق العمدة، شؤح . ١ ٦ 

مجلدالتا.ة حمممر. 
المزرؤع،الله عبد تحقيق العلق، الهللاق مسألة في بكي العلى الرد • ١٧

مجلدان.

قائد،عبدالرحمن تحقيق المتهلق(، الحديث، لأهل الانتصار ٠ ١ ٨ 
مجالي.

الله،حاد محامي جمع تلاميده، لدى تيمية ابن الإسلام سخ اختيارات • ١ ٩ 
مجلدان.

قائد،الرحمن عبد تحقيق التاسعة(، رالجموعة المائل جامع ٠ ٢ ٠ 
مجلد.

أعمازتمن لحقها وما الجونية، قيم ابن العلامة أنار مشرؤع ثانتا! 
أولصدر فى الخشرؤع لهدا مقتضبة مقدمة نيد أبو بكر العلامة كتب 

وتتاعطعمت.، قد الإمام كتب أن فيه فدكر الفوائدا؛، وهواريداع منه نشر كتاب 
هذهشاب إلاأنه ٠ ؤ الإسلامي. العالم مض؛قلع قي عام مثة أكثرمن طعهامن 
إلىالواحل. الكتاب أوتقهلح وتحقيقها بها الحنايه حيث، من شوائب، الأعمال 

كتب،جمع طباعة المشرؤع! هن.ا مهمة من فكان ذلك،، غير إلى كتب،... عل.ة 
فيالخلية النسخ أفضل بتوفير وذللث، لائما؛ علميا تحقيما وتحقيقها الإمام 

ف،تم مةا.مات وكتابة مقاصدها، ؤيوضح يخدمها بما عليها والتعليق الحالم، 
وحياياه.لعلومه مفصلة كاشفة فهارس وصغ مزاياه، وتكثف، كتاب بكل 
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|ووعإإجق
نشرتمجلدات ثمانية قي مجموعة صدور المشرؤع هدا باكورة ولكمت 

حتىمنها طع ما عدد فبلغ الأحرى، كتيه طح تتاح نم ، ١ ٤ ٢ ٤ صة منتمف 
مجلدا.وأربعين بية الأسطر هلْ كتابة 

القيم؛ايارابن من طيمت، الي يالكسج، رد موهدا 
مجلدات.حس العمران، محمد بن علي تحقيق الفوائل.، بدائع • ١ 

قائد.حن بن الرحمن عبد تحقيق العليب، الكلم ورافع الصببا الوابل ٢• 
زايوتحقيق الأنام، حير على واللام الصلاة فضل في الأفهام جلاء ٣. 

الّرياأحمل! ابن 
وفيه؛الرسائل، مجمؤع . ٤ 

شمس.عزير محمد تحقيق التبوكية. لرسالة ا ك
المديهر.محمد بن الله عبد تحقيق إحوانه، أحد إلى القيم ابن ٌالة ر ك
بنالرحمن عيد تحقيق الغضبان، طلاق حكم في اللهفان غاثة إ ،

قائد.حسن 
البطاطي.سالم بن الله عبد تحقيق الحمد. صيغة في تيا ف ك

اللهوعبد الحنيني، وناصر العرفي، )محمد تحقيق الشافية، الكافية ٥. 
الإصلاحي،أحمل يصد وتنسيق وتكميل اعله( الموفهد الهذيل، 

التعاJيقاتبمن مجند يالقصيدة حاص ومجلد مجلدات، ثلاثة 
النشيري.أحمد بن زائد تحقيق المحمدية، الفروسية ٦. 
الحمد،أحمل. بن نايف تحقيق الشرعية، المياسة ش الحكمية الملرق  ١٧

مجلدان.

النشيري،أحمد بن زائد تحقيق الأفراح، بلاد إلى الأرواح حائي ٨• 
مجلدان.

اللهعبد بن يحيى تحقيق والضعيف،، الصحيح في المنيف، المار  ٠٩
الثمار.
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الإصلاحي،أجمل محمد تحقيق المعادتين، وباب الهجرتين .طريق ١ ٠
مجلدان.النثيري، أحمال بن زائد تخرج 

البطاطي.ّمالم بن الله عيد تحقيق القرآن، أيمان في التبيان . ١ ١ 
مرحبا.غازي بن إسماعيل تحقيق الشاكرين، وذحترة الصابرين عدة . ١ ٢ 

جمعةعثمان تحقيق والنصارى، اليهود أجوبة قى الحيارى .هداية  ١٣
•صمره 

بنزائد وتخرج الإصلاحي، أجمل محمد تحقيق والدواء، .الداء ١ ٤ 
النشيرى.أحمد 

شمي.عزير محمد تحقيق الفوائد، . ١٥
البخاري.حان صفا بن ءال٠نان تحقيق الصلاة، .كتاب ١ ٦ 
 y العمران.محمد بن علي تحقيق الصلاة، في اليدين رفع . ١
النشيري.أحمد بن زائد تحقيق الإسلامية، الجيوش .احتماع ١ ٨ 
ضميرية.جمعة عثمان تحقيق المولود، بأحكام الودود تحفة . ١ ٩ 
شمس.عزير محمل. تحقبق المشتاقين، ونزهة الحبين روضة . ٢ ٠ 
مجلل.اُت،.ثلاثة قائد، حسن بن عبدالرحمن تحقيق دارالمائة، مفتاح . ٢ ١ 

سعيدمصهلفى تخرج ثمس، عزير محمد تحقيق اللهفان، .إغاثة  ٢٢
.٠^١١٠١۵إيتتم، 

تخريجمجلدان، الإصلاحي، أجمل محمد تحقيق الروح، ؤكتاب ٢٣
قالي.محمد بن كمال 

سمس.عزير محمل. تحقيق ١^٤، مسألة على الكلام . ٢ ٤ 
الإصلاحي،أجمل محمد تحقيق العالين، رب عن الموقعين أعلام . ٢ ٥ 

 Jمجلدات.ستة الباحثين. من ثلاثة وتخرج عزيرشمس، ومح٠ا
ثلاثةالد.ي، ونبيل العمران، علي تحقيق داود، أبي محتن تهديس، . ٢ ٦ 

مجالاJات.
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ؤ.ئإ؛س{
شمس،وعرير الإصلاحي، تحقيق العيال، حير هدي قي المعاد .زاد  ٢٧

ندي.الونبيل العمران، وعلي 
الشتميطي!الأمن محمد العلامة آثار مشرؤع ثاكا؛ 
إلاصي الخطة تكن ولم  ١٤٢٣منة م الشروعكاث هن.ا فكرة بداية 
أخطاءفلهرت ومراجعته صفه فى شرعنا فلما البيان*، *أصواء كتاب طاعة 

والرحؤعبالأصول والمقارنة الراجعة من المزيد تممللب كبيرة وتصحيفات 
العالمية.والمفلومات الشعر دواؤين إلى 

صنعما الخ كت.ب باقي ثمى ان الح.ار من انه حنها بكر الخ رأى 
وبدأكاملا، الشبح تراث إحراج على العمل لنكون البيان®، ®أصواء — ي

نمين.إلى الكتب قمنا بأن يقضي فيه العمل وكان الله، المشرؤع؛حمن. 
تحقيقه.على عملتا فهدا أومسموعا، حطيا أصلا له وحدنا ما 
فهاوهمؤلفها، حياة في طبعن، كلها القسم هذا وكتبإ أصلا، له نجد لم ما 

فىذلك شرحنا كما الخدود، أضيق فى إلا تعليق دون وروحمتا صححتا 
كاملاوطح سنوات، ثلاث من أكثر فيه العمل استمر وتد المسرؤع، مقل.مة 

والمة.الخمد ولله شيخنا، حياة فى  ١٤٢٧سنة 
ااشتقيaايتالأمين كشب، عنوانات وهذه 

مجلدات.سح بالقرآزرا،، القرآن تأؤيل في البيان أضواء . ١ 
بنحالل. تحقيق التفسير، فى الشنقيهلى مجالس من النمير العذب  ٠٢

مجلال.اتبحمس بت، العثمان 
الجازجواز امغ رسالة ومعه الكتاب، آي عن الاضطراب إيهام لغ ٣. 

والإعجاز*.للتعتد المزل في 
مجلدان.العمران، محمل. بن علي تحقيق العود، مراش رح ث • ٤ 

الأمين،الشيخ بآثار حاصر المشرئ لأن سالم؛ عطية الشخ تكملة معها نطع ولم ، ١ ل 
الجمع.الله رحم 
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|مح!سقإإس{

الناظرا،.ررروصة على الفقه أصول في مذكرة . ٥ 
العريفى.العزيز عبد بن معود تحميق والمناءأرة، البحث آداب . ٦ 

رحلةالحج.٧. 
ومعهبت، العثمان بن حالي تحقيق إفريقيا، إلى الرحالة ت فيه مجلد ٨. 

وارالمحاصرامت،،االعمير، الله عبد بن مليمان تحقيق ١لالفتاوىاا 
•يمراجعتي 

المعال٠ىتالرحمن عيد العلامة آثار مشرؤع رابئات 
العلامةكتب جمح محلباعت وهدفه ، ١٤ ٢٣ستة فى أيصا بدأ الخشرؤع وهدا 

الحقيسحجمه نتوقع كنا وما الله، رحمه المحلس)تأُحما( الرحمن عبد 
باللهاستحتا لكنا وقتا، فيه أمضيتا إلابعدأن فيه مسدل الذي ولامقدارالجهد 

المالفة.الخشروءاء.تا بباقي الكبير الانشغال رغم قدما فيه المضي في 
الشيخ،مخهلوءلاُت، وجمع تصوير وهي• مراحل، سع من حهلة فرسمتا 

التحكيم،ثم التحقيق، مرحلة تم الحاسوب، على إدحالها ثم نسخها، ثم 
التهائية.فالراححة فالفهرمة، 

العلمي،اتآثار إلى في)رالمدحل بالتفصيل الراحل تلك كل مرحت وقد 
)ا/ةا-هآ(.

عاممهللمر مجلدا ٢ ٥ في كاملا وطح وتوفيقه، الله يحمد المشرؤع فتم 
ومحللابه.الحلم أهل به واغتبهل ، ١٤٣٤

ترتيبهاتيحسب المعلى ار ايعواظت وهذه 
المتبادلة(،والرسائل الشيح، وترجمة المشرؤع، )مقدمة المدحل . ١ 

العمران.محمد بن على وتحقيق تأليف 
التوحيدبين والفرق والإله العبادة معنى عن الاشتباه العبادة)رغ كتاب ٠ ٢ 

محمود.معلّم بن عثمان تحقيق مجلدان، بالله(، والشرك 
العمران،محمل ين علي تحقثق الثلامث،، المائل في الكلام تحقيق ٣. 
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شمس.عزير ومحمد 

تحقيقالإسلامية، العقيدة ير ومعها ومودة(، )مبيضة القبور عمارة . ٤ 
العمران.محمد بن عالي 

البخاري.صفاحان ين عدنان تحقيق العقيدة، ايل رّمجمؤع ٥. 
الإصلاحي.أحمل محمله تحقيق التمر، رمحائل مجمؤع  ١٦
أحملمحمد تحقيق الفيل، سورة نمير ني الفراهي على الرد  ٠٧

الإصلاحي•
تحقيقالترحيسا، وشكر الطليعة، وتعزيز التنكيل، ءلاليعة فيه! مجلماد ٨. 

العمران.محمد بن على 
بنعلي تحقيق مجلدان، الأباطيل، مجن الكوثري تأنيب في بما التنكيل . ٩ 

•شص عرير ومحمل• الإصلاحي، أحمل ومحمد العمران، محمد 
والتضليلالزلل من اوة« على »أصواء كتاُب و\في اوكاثفة الأوار . ١ ٠ 

العمران.محمد بن على تحقيق والمجازفة، 
العمران.محمد بن على تحقيق الوحدان، .كتاب ١ ١ 

تحقيقعليها، والتعليق وءالميزانء ااالتهلس_ا،ا من متتخية .تراجم  ١٢
العمران.محمد بن على 

العمران.محمد بن علي تحقيق الحلءيثية، الرسائل مجمؤع .  ١٣
محمى.عزير محمل• تحقيق مجلدا'ت،، ثلاثا الفقه، رسائل مجمؤع ّ ١ ٤ 

سمررّعزير محمد تحقيق الفقه، أصول رسائل مجمؤع . ١٥
الحازمي.لم مبن أسامة تحقيق النحوواللغة، رسائل مجمؤع . ١٦
ثس.عزير محمد تحقيق الشعرية، الشواهد معجم . ١٧
الإصلاحي.أحمل محمد تحقيق والوصايا، الخطي، .  ١٨

•الإصلاحي أجمل محمل• تحقيق المحوص، تحقيق في رسائل مجمؤع • ١ ٩ 
نصاربن ونثيل العمران، محمال بن علي تحقيق المجاميع، .فوائد آ٠ 
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التندي.
العمران.محمد بن عالي تحقيق إليها، وما المقدمأت . ٢١
وماأوراقه، في أوبتر سديد، لنقص ^؛^٠؛ يصالح لا ما إلا للسح يبق ولم 

ؤإلأففلر، آثاره، إلى المدخل قي شرحناها لأمباب، ديوانه، سوى ذلك،، إلى 
الموموعة.طع بعد وصلت، شخصية رسائل 



اثسيقنهج 





ؤلإسئإ؛إه
تيميةابن الإسلام شخ تراث مشروهي في العمل بدأ ه  ١٤٢١عام في 

(VYAo ) ،بإشرافتعالى اس رحمهما ( ٧٥)^،١ الجونية مم ابن والأئ
بعدثم الله، رحمه هر( ١٤٢)ت؟نيئ أبو الله عبد بن بكر العلامة الشخ 

اللهرحمهما والمعلمى الشنقيهلى الإمامين مشروعا بهما ألحق نحوسنتين 
تعالى.
تحقيقفى مطردة واصحه منهجته انهللاقتها مند المشروعات في التزمنا وقد 

بادئفي تدون لم ؤإن المنهجتة وهذه بها، اصهللعنا التي الكتب نصوص 
والباحثينالمشرؤع على العام المشرف بين عليها متفئا كانت أنها إلا الأمر 

وجهاتتهلا؛ق هع الشخ، ْع مختلفة جلسات في نونشتإ حيث فيه الرئيسين 
لكل.١^٠; والطريقة التحقيق فكرة في الطر 

صورةالمشروعات تلك فى العمل أثناء في مرات عدة كتبت قد وكنت 
والتوجيهفيها للنظر الله رحمه شيخنا إلى ورفعتها عليه، تسير الذي للمنهج 
فكانتمتحددة، وتعال.يلأت إصلاحات مع الأكتوبات تللشر جمح فأم حيالها، 

كنم،لجمع تحقيقهم في الباحثون عليها يسير التي العريضة الخهلوط هي 
الشيخمع اصتشاراتج إلى إضافة بالحاجة، وافية الله شاء إن وهي المشرؤع. 

المشروعات.تللث، غاليح في العمل فترة طول، في متكررة 
ذكرهاسلمج التي والاعتمادات المكاتبات تلك ببعض قائمة وهدم 

محتلمة!تواؤيخ في الحمل منهجية بخصوص 
التحقيق،في المتع \ه_لالمنهج tyo/\y/\Aفي مؤرخ يدْ يخط اعتماد 

القيم.ابن وتلميدْ الإسلام شيخ كتب في للعمل 
الشيخكتب في العمل لحطة فيم/؛/ملإ؛اه- مؤرخ يدْ يخْل اعتماد 
المحلمي.
فيمنهجية ارات استمعن في؟/اا/حآ؛اه_ مؤرخ يدْ يخهل توجيه 
المشروعات.سير وطريقة التحقيق 

Y.r



العملةوالخبرة والأسشارات والممدات الأوراق تلك من صغت والأن 
للطباعئ،جاهرا الكتاب يكون أن إلى التحقيق عملية أول من متكاملا منهجا 

أسهل.وشرح أومحع كتاب محالها تفاصيل الفقرات كثيرمن وتحت 
لتكونالتحقيق؛ بفريق التحاقه حال للباحت تعطى الش هى القواعد وهذه 

منها.ينْللق ومحددات عليها يسير معالم 
الضابطة.القواعد هال.ْ فإلى 
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ؤؤسئجق
اثسيققواعد 

المحمق،للكتاب سليم يتمى الخرؤج هو التحقيق من الأملرس الهدف 
يستلزمالكتاب ينمى الاعتناء فإن وعليه المؤلف، تركه ما إلى يكون ما أقرب 

التالي!النحو على خدمته 
الشح؛جع أولا• 
مواءأمكن، ما ذلك فى والاستقصاء المخهلومحلة الكتاب سخ جع 

الوماطحمر بالشراء افدمجة)DC( الأقراص على أو الورقي بالتصوير 
المتاحة.

فيالنفلر لأجل بالقديمة ؤيعتتى طعائه، فتجمغ مهلبوعا الكتاب كان إن 
نقفلم مجخaلوءلات على اعتمدت أنها تبين إذا خاصة منها، الاستفادة إمكانية 

الأن.عليها 
النسخ؛ترنمث، ثانيا؛ 

يلي؛كما النسخ ترنمت، 
أصلا.وجعلها ؤ المزلفبخهل التي النسخة قديم ت ،
حهله.وعليها عليه قرشتتح الش النسخة ليها ت ك
.المؤلف، نخة على المقابلة التخة م ن ك
العلماء.على ّماعات عليها التي النخة م ن ،
كاكتمالهامتعددة، ؤينظرإليها؛اعتبارات الكتاب، من الأخرى المخ م ن ،

أحaلاJها.وقلة وجودتها ؤئدمها وصحتها 
مايكفيمنها فنختار العالمية القيمة في بعضها من قريبة النسخ ذاكانت، إ ،

الأمر.لزم ما إذا الأخرى النسخ مراجعة ع مليم، ص لإحراج 
كثرتهاتفيد ولا الجودة، قي متقاربة كانّت، إذا النسخ من الإكثار ا.م ء ك

النسخ.بفروق الهوامش تثقل لا لكي، سيئة، أوكانت النص، 
مفلنةالغالؤت، ني ومي، فريدة، واحدة نسخة على العمدة كاست، إذا ما أ ك
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عنايةبها العناية إلى ذلك فيدعو حولتها، عالتر مهما والزلل 
حاصة.

النهى.تفيد لا الي قيمة الالنسخ متثعاد ا ،
التحقيق:

أمران:التحقيق عمالية سق 
الكتاب.عنوان من التحقق ٠ ١ 

المولمج.إلى نيته من التحقق ٢. 
ءديد0.'حهلوات في التحقيق عملية تبدأ ثم ومن 

قبل.من مهليوعا كان إن النح على مقابالته أو اليد، بخط الكتاب سخ ن ،
يخملوورد يرنامج عبر الحاسوب إلى اليد حط من الكتاب ح ن <

اللوتس.
سم3؛ل.وحول عدم من للتأكد المخطوط أصله على المسوخ قابلة م ك
رمزووصع النغ بين الفروق ونقيتي المختلفة، الكتاب نخ قابلة م ،

ملم.نصن لاحتار نحة،تمهد.ا لكل 
أصيقوفى الضرورة، محي إلا المختار الأصل في شيء تغيير دم ع <

الهامش.في ذللئج إلى التنبيه سمر الحدود، 
غترم غريب لخق أو بياض من الأصل مح، ما إلك، الهامس في لشيه ا <

محتملة.أوقراءة ، أوتصحيف، مكانه، 
النهى.في مؤثرة كاننتا إذا ، غالتا النسخ بين الفروق إلى لإشارة ا ك
وتخدممفيدة كاننت، إذا النسخ حواشي في الممدة الحواشي يراد إ ،

سراحتلفإذا تمييزها إلى الإشارة مع هي، كما الهامش في الكتاب غرض 
المعلقون.

يشكلر،بما والعناية الكتاب نصوصي من صبهل إلى يحتاج ما ؛هل ص< 
حروفإ.صبهل أو قلم صبهل كان مواء 

٢٠٦



ؤؤإسع1إه{
أوتفريط.مالنة دون فيها والاقتصاد الترقيم بعلامات لعناية ا ،

وترقيمه؛النص تقسيم رابئات 
المكمةز المنهرص محل ُن رقم لم المخطوطات-إذا ورقات رنم ت ،

الورثةؤيمتي؛ - [ ٣٣اقا هكذا الكتاب نص داخل الترنم إيراد ؤ- 
الخط.وتصغير الرقم تحبير ْع )ق( وثلأثين-أوبدون ثلاثة رقم 

—الفصول — رالكتب وترتيبه لكتابه المؤلف تقيم على لمحافظة ا ك
وحدت.إن ائل...( الم

مراعاةمع وموصوعاته، أفكاره ترتيب لأحل فقرات، إلى النص قيم ت ،
الأمر.لزم إذا الفرعية العنوانات أووصع التقسيم في الاقتصاد 

هكذاقوسين بين عنوان له يوضع ملويل، نص تقيم إلى الحاجة ند ع ك
نادر.بل قليل وهذا الفوائد، بدائع فى كما ا  ]

الرمم؛حاما؛ 
وحدت.حيثما الق.هني همرة رصهم ثبات إ ك
لبس.فيها يحصل التي الكلمات فى الشدة ثبات إ آ
عليهالله صلى تعالى، ألفامحل؛ مثل اختصاره، يصح لا ما اختصار دم ع ،

عنه.الله رصي وملم، 
)إلىإلخ اه-راُتهىآ، مثل؛ اختصاره، يصح ما اختصار على لإبقاء ا ك

الكتبأصحاب كرموز قديما عليها المصهللح الرموز على لإبقاء أ ،
وذلك،)ح( مثل الاختصارات، يعفى وفك، وهكا.ا، ئ..( م، )خ، الستة 

حيتتذ.بكتايتها؛ 
كل>حتاجإراش5ل،ئلثش< 

المبوية.الأحاديث، ١. 
ذلمجهول.المبني ٢. 
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الأفعال.تصريفات ٣. 
الغريب.ّ ٤ 
الثعر.أبيات • ٥ 

والأحاديث:الآات -ادنا:
قوسينبين ووضعها المدينة. مصحف برّم القرآنية الأيات ابة ي< 

مزمين؛ؤه•
بينالكتاب متن في الورم وامم رقمها يذكر القرانية الايات رو ع ك

المتن.حهل من أصغر بخط معكوفتين 
عليها:والحكم الأحاديث خريج ت ،
C أوفيفيهما كان إن ®الصحيحين® على الأحاديث تخريج في قتصر ي

أحدهما.

بدونالصادر من فيخرج أحدهما، أوفي فيهما الحديث يكن لم إذا ؤ <
إلا— التسعة أو ؤكالستة منها يالشهور يكتفي حيث لها، استقصاء 

عليه•التنبيه يقتضي أولمغل الحديث، على الحكم في لمائدة 
.ا.الؤلفيدكرْ لم إذا الحديث، راوي الصحابي امم كر ذ ك
المحققينالأئمة أحكام بنقل وضعما، صحة الحديث على لحكم ا ك

الكلام.صدر في وليس تخريجه، يحد وذلك 
يقولكأن فجة، بصورة الحديث، على  ١٠١^٠١حكم مناهضة جنب ت ك

ؤإنماأونحوها، ضعيف، بل المحقق: فثعلق صحح، حديثا المولما: 
عليه•الحكم في المولفإ حالفا من — الحديث؛ تخرج بعال يدكر_ 

ذللنا•التزام عدم ُع — وجد عليها—إن الحكم ونمل الأثار خرج ت ك
وآثاره.وأحاديثه كتبه فترئم حديثتا، الكتاب ذاكان إ <

والرموز:الأقواس سابعا: 
و•ْرئرينت قوستن، محن القرآنية الأيارتج ضع و <
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^

٠٠٠هكذا صغيرة أةواءس بن توصع الكتب وأمماء الحديية النصوصي ك
عنأجني ص إصافة على الأصل في آ ت الأقواس وصع نصر آ

المختار.الأصل لي أومقحم المخلوط، 
—هكذا- قصيرين حطين بين المعترصة الجمل صع و ك
C يوصعفة، المحن أوالجمل الهلويل المهل إلى الإثارة إلى ندالحاجة ع

قولهاس عليه، التعليق المراد النص ني آحركلمة فوق قوس 
ايةوصع يدون تحريف،، فيه وير أو النسخة، س صاقط هنا إلى كذا 

النص•على أقواس 
الخواثي؛ثامنا؛ 

تفصيله.سبق كما والأثار الأحادث خريج ت ك
أمكن.ما مصائر© بالعزوإلى الكتاب، نصوص ومحق ت ،
•وغترها الشعرية الدواؤين س الأشعار وثيق ت آ
فىمواء الهوامش، فى ونحوها )قلت( عبارات امتعمال جنب ت ك

الباحث.يقدرها حالات في إلا التخريج أوفي التعقسب، 
والمصهللحات.والأماكن الأعلام أمماء بهل ص ،
عنديكون إنما وغيرها والممحتللحات والأماكن بالأعلام لتعريف ا ك

ذلكؤيكون الغرابة، أو الاشتاه، أو كالإبهام، ذلك؛ إلى الحاجة 
اشتهرالزى والفن به، ونالعلم اسم على الافممبمار نحوت باحتمار، 

لترحمته.وممدؤين وفاته، وسنة به، 
والمعاجموالتنن الصحاح ~س الحديثية الكتبا على لإحالة ا ك

الحديث،.رقم بذكر يكون ما غالبا ونحوها" 
ّوالصفحة تكون؛الجزء الكتم، س غيرها إلى لإحالة ا ،
ذاذكراوؤلفكتا;ا:إ <
الفروقوتذكر الماJكور، الكتاب، أصل ْع يعارض فإنه منه، نقل إن ف ،
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مثلا،٤(  ٥٣ند®)ه/ ءالمهكذا؛ ؤيوثق المعنى، توثر؛ي التي الهمة 
الهامس.في أحرى مرة الكتاب اسم ولايعاد 

إذاعزاإJهتيثقكدمح،.و <
ذلك.على فيص ولمتوخي، الفل، يكر ذا إ <
أومخلوطا يزال ما كونه إلى ؤيثار به، معزف الكتاب، يهلبع لم ذا إ ،

فحن.المخهلوط إلى الرحؤع أمكن ؤإن مفقودا. 
ؤيدكرأصله، مع مهاباله المحمق، وعزفه مصالرْ، المزلفح يذكر لم ذا إ ك

أولهني وليس المتقول النص آحر توصع الحواشي الإحالةْإلى رقام أ ك
هكذا:»...«)ا(.ه.

قدرمقتصدة لموصوعه، حائمة تكون النعس على المحمق عليقالتا ت ك
يقدرها.لحاجة إلا الإمكان 

أوفيها، توتع التي الزلف، كتّا في الأحرى المواضع إلى لإثارة ا <
المسألة.على كلامه مواضع جمح إلى وليس مهمة، إضافة إليها أضاف 

الفهارس؛تاسعا؛ 

أوتزيد وأنواعها وءل.دها وعلميه(، مجتنوعت)لففلية شاملة فهارس صغ 
الكتبغال_، في المتقنة والفهارس فهرسته، الراد الكتاب بحب تنقمى 

هرسالآياتبف <
هرسالأحاديث،والأتار.ف ،
الأعلام.هرس ف <
الكتب،.هرس ف ك
الشعر.هرس ف <
والأصوليةوالفقهية )التفسيرية يأنواعها العالمية ائل المهرس ف ي



•وغيرها( واللنوة والحديثية 
هرسالموصوعاتالعام.ق ك

والتحكيم!المراحعة عاشرا! 
تخضعمتعاونتن باحثتن إلى تحقيقها يوكل التي الكتب متع ح< 

أحلبتكليف أو للمشري، العالمي المدير من والتدقيق للمراجعة 
الرسسسر^*المحممن 

المشينمن اثتين تل من التحكيم إلى بعدئذ الكتب جمح رمل ت ك
أوتحكيمه، المراد اتكتابا فن قي خرة لديهم الذين المتخممين 

التراث.كتب نصوص يضهل محاية مزيد لهم ممن 
ملحوظاتمراجعة بعد إلا الطاعن إلى كتاب أي إرسال يتم لا ك 

محققىأومن للمشرؤع، العلمي الخير من نهائيا ؤإجازته المحكمين، 
الرئيسين•المسرؤع 

هدارامع فيقال؛ الغلاف، بعد الثانية الورقة في المحكم امم وصع ي ،
فلأن...الجزء 
التحقيق!مقدمة عشر! حادي 

تتضمنحققه، الذي للكتاب شاملة مقدمة بكتابة محقق كل يتكفل 
غانا!التالية الماحث 

لمؤلفه.يته نؤإثبات تأليفه، وسب، ممه، ا ،
رصوعه.م ك

C هميته.أ
صفه.و ،

موارده.إك 
السابقة.بعاته ط ،
الخهلة.خه س، 



متهجحقيمه.{
يكتنفهوما الكتاب طبيعة يحسب تقص أو الكتب بعض في تزيد وقد 

المخهلوطةالنسخ لأوراق محرئية صور المهدمة آحر ز ترمق ثم قضايا، من 
والأخيرة.الأولى ت والصفحتين العنوان، كورقة اكحميق في المعت٠ادة 
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اممديث(علوم رمحي محشرؤخ 

كتابينفأصدر وبدأ أنولع، عشرة له وحصلت المشري، هدا الشخ  ٤٠٣٠١
قيالكتابة الباحثين بعض على واقترح والتحديث( الحديثية هما)النسخ 

وغير0.اللففلي المشترك ْثلت أحرى 
فال:في)التأصيل(را، المشرؤع هدا فكرة رح ث وقد 

أبحاثهامحتوت أي• واحترق،؛ نضج الحديث قولهم؛)علم اشتهر ارفائدة: 
القريبفي والاجتهاد التتقح نقي الحد، به تجاوروا حتى نوقها، على 

وتعينرثلاثة بعلومه — تعالى الله رحمه ~ اليومحلى باخ وقد والترتيب، 
الحازميقاله كما فأكثر، مائة إلى نيادتها قابلية على العلماء كلمة أن مع نوعا( 

إبمالهبإمكان المالقن ابن وقال مقدمة،رالعجالة،. في — تعالى الله حمه ر~ 
وثلاثينة حمعن يزيد ما الله رحمه حجر ابن الحافظ وحرر نؤع، ماثي إلى 

.٢٣٤- ٢٢٣ا/نو-ثا.»الكت،«:
)مدلي: ثثن وقد عليه، زاد أحدا أعلم لا السيومحلي، وقف، حيث ومن 

هي:يأنولع، — تعالى الله رحمه — اليومحلي وقف، حبنا من الحديثا( علوم 
معرفةالحديثية، والصحف، النسخ معرفة حديث،، فيه يصح لا ما معرفة 
المتلقيمعرفة الممحديثية، الفروق معرفة الأوائل، معرفة فيه، اللفظي المشترك 
السنةمعارضة معرفة إسناده. عن شهرته تغنى فيه• قيل ما أي؛ تالشول؛ 

غيروهونؤع - ءلاهرها حلاف على التي الأحاديث، معاني معرفة ؛الإحماع، 
ابنالحاففل زيادايت، من وهدا الهلرفين، متشابه ومشكله. الحديث، مختلف، 

محرفة— تعالى الله رحمه ~ الصلاح ابن على ~ تعالى الله رحمه ~ حجر 
الأن.لي حصلت، أنولع عشرة فهدم الحديثإ؛ في المقحم 

من— الله بإذن — تراه موف مختلفة الزوائد؛اعتيارايت، هدم •ع وتصنيفها 
هده.التفلر محراتي، حلال 
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بحبلكنت أنواعه اق ملما ~ تعار الله رحمه ~ الصلاح ابن أن اعلم ثم 
حاثابعدم، من طريتته عر ومار واحد، نمق عر يرتبها فلم له، وقع ما 

رحمه~ فإنه وشرحها؛ قي — تعار الله رحمه ~ حجر ابن الحافظ 
أولها،عر أحرها ينبتي لة كلمترابطا موصوعثا سيائا مائها — تعار الله 

بالجملة.لا يالكالخة قراءتها تكون أن فينبغي ولهدا؛ 
كما—، ١٠٨ ٨ منة منها وفؤخ المفر، حال، التنلر، ارهة مرحها؛كتا؛هت وقد 

عنهنوه ما نحو عر لها مياقته ولكمت . ص٩ لاصثعانيت المعلر* *إسبال في 
لكلأتي!منها يفلهر وما ررالنكمت،® في! 

وحده.بالإسنادخاصة ايتعلق م ك

وحا.ْ.خاصة بالمتن يتعلق ا م ٢
وحده.يجمعهما ا م ك

C الحكمية.يتعلق؛المرتبة ا م
وحده.والأداء ١^٤ بهيتة يختص ا م <
وحد0اا١وأحوالهم الرواة بصفات يختص ا م <







اثتراثض الوقاية كتاب بضوص رسالة 

والفكرالعلم رحال وتلقاها المتصفون، بها فرح الرسالة هدْ طعت لما 
والقبول.بالرضا 
الشيحفضيلة إن كته ما منها أمحار مكانيان، بشأنها وصلني وقد 

تكتابه نص وهدا فهلر، بجامعة الفقه أمتاذ الاوس_،، عثدالعفليم 
تعالى.الله حفثله أبونيال. الله ب. بكربن الشيح فضيلة الجليل الأخ 

وأنتمهال.ْ رمالتنا تصلكم أن وأملتا وبركاته، الله ورحمة عليكم اللام 
دنياكم...أمور من تستقبلون فيما ورصاه، الله توفيق من تجوز ما حير على 

مدىيدركون الذين أبنائي أحد من الريد إلي حمل فقط بالأمس وبعدت 
منوضعتها فما الترايث،(، على )الرقابة الكريمة رسالتكم أمتنا اهتمامي؛ترامث، 

كبدعلى وملأتا برئا وجاءت علتي، ونقعت، ^_، فروت فرأتها، حتى يدي 
القهلي،،محل للرحا الشيخ مهد قد ها أقول! وأنا الصعلءاء، ونشتا حرى، 
وقدالقضية لهذه فان بقة، الحالالإثمد صادف وقد الم،، موضع الهناء ووضع 
والحم.الحزم موصع توصع وأن قاضيا، لها تجد أن لواءها الشيح حمل 

بالتراثالعسث، مستبثع من له مثلت، مما عندي الجليل، الشخ فضيلة 
أشرتوقد كالبكا، ضحلث، ولكنه الثكالى من الضحك يتخرج مما الكثير 

حاءوقل. *الغياثي* لكتاب، تحقيقنا من الثانية الهلبعة مقدمة في منه محلرف على 
م،١  ٥٨م، ١ ٥ ٥ الصفحات في حاء ما وكدلائ، صفحات، عشر نحو في ذلك 

،٣١١صره في إليه أشرنا ما وكيلك ه، نفللكتاب الأولى الهلعة مقل.مة من 
الضية،ا.ررالل.رة كتان لتحيق مقل.متتا من 

بعنوان:كتاب في لإصالارْ يكفي ما هدا من صادفني مما يدي وتحت، 
الخواص®.وأوهام المجترئين ء؟ثا بين ®الترامث، 

منيجري مما ونتوجع نثن ونحن زماما، غرنا لقد الجليل، الشيح فضيلة 
الصفحات،وحواشي العلور، حنايا زفراتنا نولع بأن ونكتفي العست،، هدا 
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عسئقمح

وملكنتكم~~بمكانكم تفضلتم فهلا العمل، إلى ننتقل أن لنا وآن نزيد؛ ولا 
حيزإلى والأفكار الأراء تخرج حش الأمر هذا لتدارس ندوة إلى يالدعوة 

والعمل.التنفيد 
محوؤين!حول النل.وة هده في الحوار يدور أن وأتوغ 

بالتراث.العث . ١ 
العبث.هن.ا لوفق التتفيدية العملية الومائل ٢. 

ومنوالإعلام، الرقابة حهايت، يمثل من المل.عوين من يكون أن أتصور ولذا 
والباحثين.المختصين العلماء بجوار الجادين، الناشرين كار يمثل 

شاءإن ~ للث، وسيكون كير، وجهودكم همتكم فى الأمل الشخ• سعادة 
الأعمالتعرض ءنا.ما الأحره وفي الدنيا في الجليل العمل هدا أحر — الله 

ماإلى ؤإياكم الله وفقنا النصير، ونعم المولى نعم وهو البصير، المافد على 
ؤيرصاه.يحبه 

وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام 
الديبمحمود العنليم عبال. د. أ. أحوكم 
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بقومهيهيب نيد أبو بكر 
باطلواكالم حق العلم 

قومهينقد المحرير العالم 
متعالمايدا إذا الجهول أما 

منذايخافسرحمنالورى

كتابهيقول نيد أبو هدا 

لهفةفي كتابه قرأت وأنا 
عالمنصيحة هذي .. وأقولها

الظالملقول ضنوا لا قوم يا 
ومزاعمحقائق بين شتان 

ومغارموضلالة بدعة من 

متفاقمردى إلى الجميع قاد 
الخاتمالشي سنن عن ويميد 

ومكارمبحكمة حفلت إني 
ياممروض قطاف فيه فوجدت 

المتعالمنزعة لتهتلث، بزغت 

ارالتعالم،كتاب مؤلف نيد أبوبكر الشخ الفضيلة صاحب إلى مهداه 
ؤإعجاب.تقدير تحية 

اسيننين علي اللواء 

الطائف''اا/مأا/ح،؛اه
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هجس

اسرانطي سيق اثي4اذي، اثوزير لأبن اثباسم اتروض ماب تقدبم 

وصحبه،محمد وعال0 نثي لا من على واللام والصلاة وحده، لله الحمد 
يهديه•اهتدى ومن 

حملتها،عن ؤيدافع الئنة، ينصر اليمن، صنعاء من صولنا فهدا يعدن أما 
عامةعند المحلى اليماني الونير ابن العلامة يولع يدونه وعنها، عّهم ويذ*ب 

الصنعانيالقاممي علي بن إبراهيم بن محمد المجتهدت بالإمام ترحمه من 
معمجاليه ني مهلوره يرقم تحال الله رحمه ( ٨٤)٠ ستة المتونى مدفنا، 
بمجتهدالريدية عندعلماء المتعوت، اايمانيآ، القاسم أبي ]١^، العلامة شيخه 

اللهرحمه ( ٨٣٧)ستة المتوفى الهادى. محمد بن علي زمانه؛ في الميم، 
عنفيها يتمححه رسالة الونير ابن تلميلءْ إل القاسم أبي ابن كتب إذ نمار؛ 

وأهلها.للثنه نصرته حلال من الزيدية مدهب، عن التخاي إر ميله 
ومحاجامحت،اعتزالية، ينفثان، الخصام، في إرحائا الرسالة هدْ حولت، وقد 
القرآنية،الآيا١ت٠ إر الرحؤع في وقدحا وعصية، وتعنفامحت، عقلية، 

منبرحل بهتط إذ انفعال؛ سورة فى الشرعية، والقواعد الأثرية، والمروياُت، 
نتفتحوعينه لحظاُتإ، إلا هي فما يده، على تتلمد وقد جلدته، بني ومن قطرْ، 

الشريفان،الوحيان ديدنه بالله، معتصما مشربه، في يتا؛ن.ه وهو تلميدْ على 
وت٠حامجقالتلمياز، من الشح فاستوحش أذنيه، دبر الرحال مقالأيت، جاعلا 

وبش،لها وهش الونير[، تابن التلميذ لمها فتهدم، برسالته واستحلي عليه، 
حتىبامحلل، ضجة في حو صرحه وأبداها الدهر، إئبال عليها وأقل وم، وكث 

هذاونقضها التحامق، من عليه سيخه حثاه ما التلميذ ونفض الله، قبضها 
اعتصرهيم وهومجهليؤع، والقواصم، أرالعواصم أسماه؛ معلول بكتابج التلميذ 

باسم؛يديلئ، بين الذي الكتاب، هذا في مهمايت، ؤإصافة إفادامتج، زيادة مع 
عنوانوسلم، عليه الله صلى القاسم،ا أبي سنة عن الذيظ في الباسم ٌالروصر( 

مناحتواه لما مسماه؛ اسمه ءلا؛ق وقد كيفا القلوبج، ؤيجذبإ الأنفلار، يلمت، 
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بمؤؤججه

ومساسندا عتها، الشبه وكشف حملتها، وعن عتها والأود السنة، عن الدبر 
والاعتراصىالسبه ويرد الصواب، وجه فيها يبين سهبة، محديثيه أدحا>ؤث، فى 
منهاتوطال، الجدل فيها كثز طالما مائل في 

طرقتقديم ؤابهنال أوتعذرمعرفتها، تمنر دعوى على والرد الراوي عدالة 
الجرحبكتب الرواية اتصال وبصث، المعصوم. النقل على العقلي الاحتجاج 
عدلهممن عدالة على القاهرة الله ح*>ج إقامة الممع والمبحث والتعديل، 

عنهمالله رصي صحابته وهم وملم عليه الله صلى ورسوله سبحانه الله 
المبمحححصر بمن التنديد في ومحتا المشككه. وجوم في الحصزم ونثر 

الستة.الكتب، في ما صحة ادعى من على النقض في وآحر الصحيحين. في 
والبحث،والمنسوخ، الماسخ ومعرفة والمضعيمح، المصحح طرق وتحرير 

الأئمةعن والدب، والمقليد، الاجتهاد مسألة حول الأقران، معترك فى موعبا 
عليهم.تحطط من وفضيحة شرفهم، وتقرير الحا.يئ،، وأهل الأربعة 

واكأويل.ّ.والجيم، الجبر، قضايا؛ في عقدية مباحث، على والمعرج 
علمومنابدة غير، لا المعلهر الشؤع رمم على الاعتقاد في القول وتأمجيل 

الأيتا.اع.عن والهي بالقرآن، بالاهتمام الإسلام أهل ونصيحة الكلام 
الكثير،الخير والفوائد الكاُت، من يتخللها فائقة، أيحايث، من ذللث، غير إلى 

ثض.فنون في الممير، والروض 
محاورةأن ؤإلى الكتاب، هدا أهمية تر"أع العجاب، المشمول هدا ؤإلى 

*AJtiy  منهوارتوى عزفه، مدم، مواجهة في ميدانية هي ؤإنما نفلرية، لسّتتإ
الكتابهدا المنازلة؛ هن.ه لما فأبرزمتج المتعصبة، ثاقفه ثم الستة، إلى ننع نم 

مؤلفا>ّتخجل أن والذإاُر والقواصمء، ررالعواصم وأصله؛ الباسم،( ررالروض 
وهومعلبؤع،الخلق®، على الحق، *إيثار مثل؛ الميدان، هن.ا في هي الحبر هدا 

وغيره.

للشيخبق الفضل كان وقد طبعه، إلى المملحون ايع يأن إدا جرم لا 
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عامطبعه إذ تعالى؛ الله رحمه ( ١٣٦٧سنة)المتوفى الدمشقي منير محمد 
علىمنه، ونقلهم العلمإليه، أهل ورحؤع منه، الاستفادة فحصالتإ (، ١٣٢١)

اللهفجزي بعد، طباعته تتابعت، ثم طبعه، تاؤيخ من عام مائة من يقرب ما مدى 
وأوفاه.الجراء حير الجمع 
وعنالئنة، إلى نزوعه وعن مزلمه، وعن الكتاب، هدا عن إصاءات، هذه 
كتابه.على العلمام تعويل 
العالمأهل من البصراء اهتمامامت، أمام يكون أن بد لا المثابة بهدم كتابا ؤإذ 

ؤإحراحه.طباعته لمتابعة وطلابه؛ 
بناصيته،الإمساك إلى محمدعمران، بن علي الفاصل الشخ سنتاهمة وقد 

مناالله تقبل ~ إلي أحضره فلما حطية، نح مجموعق على بإحراجه والاعتناء 
٦٠نحو)في الأحيرة تجربته في مهلبوعا ومنه~  التحقيقومقدمة صفحة، ( ٠

١٠)نحوتفي  نحو؛الجمع صفحة، ( ١٥٠نحو)في وكئافاته صفحة، ( ٠
منمواصع وفي التعاليق، من وجملة التحقيق، مقدمة قرأتأ صفحة، ( ٨٥)٠ 

علىمضى؛)دل من قول فتدكرمحت، محباته، عن الكاتمة فهارسه وفي المتن، 
ؤإتقانه(؛عمله حسن عائل على إليه؛)ودل وأضيفا اختياره( حن عائل 

تحقيقهفى مشى قد إذ الدلالتين، وحاز الحنيين، بين الفاصل هن.ا جمع فقد 
ولابالتحقيق، عناية قفل له كان من بها التزامه ، يعرفنيرة، علمية أصول على 
ومنصفيهم.القزاء، يومحة أمام فالعمل أطيل، أن أؤيد 

التيالذلاهرة تللثج طائل، بلا الهلوال الحواشي حشر من الله عافاه وقد 
الشرعية.العلوم حمى اسنثاحة من المختصين عير تمكن 
كلأحس وقد والحواشي، المقدمة في نفية لفتات، الله— أثابه — وله 

الفلرية()الفهارس مجموعتين: على المصنفة اتكتاب كثافات فى الإحسان 
عملهايتهلع لا التي العلمية( و)الفهارس عملها، أحد كل وسع في التي 

كدللئ،.إلا المحقق أحسسؤ ولا متمكن، علم طالب، إلا موعثة دقيقة بصفة 
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ئبمجهعرسط اختياره وفيها ، ١٤٠٥سنة اثثقهي اث4ج4ع ثدورة افتتاحم 

الرحمالرحمن الله بم 
العالم،أهل من بقايا الرمل من قترة زمان كل في جعل الذي لله الحمل 

الأذى،على مهم ؤيصبرون انمي، أهل الله بنور ؤيمرون صل، من يدلون 
صالمن وكم احوه، قد لإيى قتل من فكم الموم،، الله يكتامحب ؤيحون 

عليهم!الناس أر أسوأ ما ولكن الناّس على أُرْم أحن ما فلله هدوْ، قد تائه 
الجاهلين،وتأؤيل المهللين، وانتحال الخالين، تحريف، الله دين عن يمحون 
والبدعة.الضلالة رووص وقمعوا السنة، ألوية فنشروا 

الأرضعليها قامت، كلمة له؛ شريلث، لا وحدْ الله إلا إله لا أن وأشهد 
القبلةونصبتج الملة وأست، الرسل أرسلتؤ أحلها ومن والماوايث،، 

الجهاد.سيوف وحرين، 

البلاغحق الله عن بلخر المصهلفى، ونبيه المجمهم، عبدْ محمدا أن وأشهد 
وغفلالذاكرون، ذكره كلما عليه وملم صل اللهم الأداء، حق الأمانة وأدى 

الأءلهارؤبيته وآل الكرام الصحابة عن الله ورصي الخافلون، ذكرْ عن 
بكريمالاحتفاظ هع المجمع هذا رجال الكرام، الحضور معشز وبعل، 
هن.اردهة س مسامعكم لكريم أهدى الكريمة، لحضراتكم وعواليها الألقاب، 

يلدفي فنحن المآثر؛ وعفليم التعتم جلائل من جملا نعايش ونحن المجمع، 
علىيكون الإسلامي للفقه مجمع أول وفي حرمته، وموئل دارأمنه الحرام الله 

فهاناوالخبال، البلاد على أيديهم الله بسهل من إذيتبئاْ الصفة بهدم البميهلة وجه 
بفضلالإسلامي الخالم وأمراء وروماء ملوك من علينا هبهلؤ شحاع المجمعر 

سدتهاتزكية إلى المحمدية الأمة حاجة بمدى واستشعارا وتوفيقه، لله اس 
فحقوسالم، عليه الله صلى النك، عن المورولث، الشرعي بالعلم الخاملة رقوتها 
هقؤر>ءئإ هة ؤوآدْءقثواإيءظثتِ الله بدكر رمحليا يتحرك أن للمان 

[،وسالجاري:٨٦ؤ/ ]الأعراف
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بألأحيابوفازالأحاب ل الوص..... وائصل الطالون ظفر 
إلىحاجتها فائتين الأمة حيال فيه ريت وفت في المج،ع هذا جاء لقل 

صلىالمي عن الموروث الشرعي، ياسم ونوتها مدتها تزكية إلى تزكيتها، 
رجالمن المبعثرة الإسلامية ءلاةاتها شتات بلم وذلكم وسالم؛ عليه الله 

منويهلون السوي، الهج على يسيرون العلم، حلاب في برزوا مخلصين 
والمجد.التودد مهنار إلى المهيضن بجناحه لينهفوا الروي؛ المسرع 

الرجالنزوات من الإسلامي المجتمع لبناة المرور نثر الجمع هال.ا إن 
فيالإسلامي الوجود لاستكمال جديد عهد بروز مولده في ورأوا وخيارهم، 

الكريمة.الأمة هذه في الرجاء باب وحزك الم، وسعليه الذه صلى محمد أمة 
هن.اإلى الكريمة اورعوق تتعللق أن الهلالح ؤيمن الصدف لهناتم، من ؤإن 

العالمقادة من بما>ممبمر الشريفين الحرمين حائم عزمات من عزمه الجمع 
تمامايشيه الجمع هذا وأن ذللث،، على بالإجملع رأيهم فيجتمع الإسلامي 

عليهالله صلى المي حضره إذ القدسة الأرض هذه وجه على نشأ ميثاق أول 
دارعبداللهفي شهدت ®لقد فقالت ورساله، نبوءته بعد وأره بعثته، قبل وسالم 

فيماعرف ما هو ذلكم لأجست،®، الإسلام في به دعيت لو حلما جدءان ابن 
 LJ*وريعأهلها، إلى الفضول رد على تحالفوا إذ ٠؛ المقول ®حلف، باسم ؛

الفللوم.ونصرة الفلالم 
صلىمحمد لأمة حصنا ليكون فترة؛ حين على الجمع ذللث، يأتي واليوم 

إنهواكفكلثs، الفرقة وعوامل والممثخ، الانحلال دواعي من وسالم عليه الله 
عقيدةفي المشنقة والسنة التنزيل أنوار بنشر الواك مقام الأمة هذه في ليقوم 
أمورمن لإنقاذها أسن إنه حياتها، دروب، وشتى وأخلاقها وسلوكها الأمة 

غشي،ما ؤلريقها على فغشي أعدائها وابل من رذاد أصابها إذ بها ألقت، 
فيوظلة القائد، فى ظلمة هى تهافتت،؛ طاّ ثلاث ظالمات مجن ولإنقاذها 
الأحكام.في وظلمة الأنفس، 
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بدبياثهاجد محركوجهعة بم اتثيح ب خط 

سمهءئاّا 
رأدضأاْءإيىادمتياس4ه'ئاوس 

ابءءً

يَر
َ• ءهكبُمءابرؤس يب 

بمأن*تيرمِأيلمجِس\رهم:ِت
هيءاباتم>اى 

•جذِر حما y؛ ُا ٌِبمت، ١ ًؤسمًِ\م I م بَلأَ؛ بء 
مءالمنءنسٍِ yi'ّمن7بادزمّرب ١ اذتحا٣ هءنامَِّصء 

همَضطاثمحاسمطك
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