


ق المتقنوداعاً أيها المحق  

ودعت دمشق،  هـ( 9441جمادى األولى ) 91الجمعة المنصرم  ٌوم  فً 

ٌن وهو األستاذ القدٌر مطاع بن توفٌق بن نقتالم دهاقنتهراث وأحد علماء تحقٌق الت  

ج من جامعة م(، والمتخر  9191المولود سنة ) ،الفقٌه الحنفً عبد المجٌد الطرابٌشً

 م(:9191كلٌة اآلداب سنة )دمشق ـ 

ُ ــبـا نــُق مــــشْ ـأ ِدم   مممممممر             ه ــت بــــذعـل أ سمممممممعً كممممممأن حروفممممممه ج 

ي فً البحث والتحقٌق، ٌدرك تقان، والترو  ان هذا العالم نموذجاً للدقة واإلك

لع على أسلوبه وطابعه الممٌز من  فهو ال ٌرضى بالقلٌل من  ؛تحقٌقاته وبحوثهٌطَّ

نهك ما ٌبحثه دراسة وتمحٌصاً، وقد بان التتبع للنصوص المحققة، وإنَّما ٌالبحث و

ٌَّما على صغر حجمه ه فإنه أجاد فٌ ؛لمخطوطات"ذلك فً كتابه "فً منهج تحقٌق ا أ

ق وأدواته التً تجعله متقناً لمنهج تحقٌق ساق فٌه أوصاف عمل المحق  إجادة، 

 ونصوصها.المخطوطات 

ق ذكره من أوصاف المحق   ما افٌهالنظر فً أعماله العلمٌة وجد  عنومن أم

قَّق  الجزء )الماهر،  ناً ٌَّ وكتب له مقدمة ضافٌة ُمز ،"تارٌخ دمشق" من (94فقد ح 

قة والجودة لفً : كتابومن تحقٌقاته ،بحواشً هً الغاٌة فً الد  "سؤاالت الحافظ الس 

نسخة فرٌدة له.لخمٌس الحوزي" على 

فً مجلد  محمد بن إسحاق فً المغازي والسٌر" ةع "رواف بحثه الماتوألَّ 

ٌَّ ـ ٌقول فً مطلعه  جلٌل ة أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم بعلم بعد أن ذكر خصوص

:ـ  اإلسناد

الشام  ث  م هللا محد  ورحِ  ،اللٌالً واألٌام حدٌثه الشرٌف على كر   ة  ظ  ف  ر هللا ح  "ونضَّ 

ًَّ  ٌن أبا القاسم ابن  الد   ثقة   اإلمام   افظ  الح ًَّ  بن   عساكر عل ًَّ  الحسن الدمشق ، الشافع

 ف  ٌوسُ  يَّ اج المز  جمال الدٌن أبا الحجَّ  د  المجوَّ  الحافظ   ن بعدُ الشام مِ  ث  هللا محد   حم  رو

ًَّ  بن   ًَّ  عبد الرحمن الدمشق باألسانٌد ـ ؛ بما قد حمال لواء هذا العلم ـ العلم الشافع

ورفعا منارته فً أرض الشام وسائر دٌار اإلسالم".



نه كان إذا إِ ى للحافظ ابن عساكر حتَّ  اوقد كان العالم مطاع الطرابٌشً ُمحبًّ 

على لحٌته وتخضبها.ٌل دموعه ذكره تسِ 

بحر فهو  ودقائقها؛ اتطوخطعه لمواطن المالُخطى فً تتب   وهكذا كان ٌحث  

والمعارف.زخاّر بالعلم 

ما جمعه من شعر  :فً التصنٌف هعلى صبره وجلد فاته التً تدل  ومن مصنَّ 

قه وبذل فٌه ُجهداً ووقتاً "عمرو بن مع وهو من مطبوعات  ،دي كرب" بعد أن نسَّ

مجمع اللغة " ةتعالى أثرى مجل كما أنه رحمه هللا ،مجمع اللغة العربٌة بدمشق

والتً منها: "السماع  ،روعة فً مضمونهاالو"مجلة التراث" بمقاالت هً  "العربٌة

ثٌن لهذهباإلفادة" دراسة  نشره فً مجلة اللغة العربٌة  ،العبارة فً كتب تراجم المحد 

وكذا "فوائد من معجم شٌوخ اإلمام الطبرانً" وغٌرهما من البحوث ، بدمشق

العلمٌة الهادفة.

مال إلى ضواء وعن األق الطرابٌشً فً آواخر عمره آثر الُبعد كما أن المحق  

كأنه ٌعمل بقول القائل: ،الخمول

ولم ٌضٌع  ه"ادفن وجودك فً أرض الخمول"، ومع ذلك فلم ٌترك العلم وكتب

ولم تخل  ،ُممعناً النظر فٌها ،القراءات ٌنظر فً كتبهعلم دقٌقة من وقته، وأقبل على 

لمسند اإلمام أحمد بن فن الذي فً مكتبته ، وكذا تفرغ "من تعلٌقاته على كتب هذا ال

 ؛هللا لمراضٌه نته الباحثة الدكتورة بارعة وفقهافمن ذلك اب ،حنبل"؛ وأفاد من حوله

فالثناء  ،"وبعد :حٌث قالت فً مقدمة فهرس موضوعات مسند اإلمام أحمد بن حنبل

ق والدي، فإنه هو الذي مة المحق  الجلٌل العالَّ  يقرار بالفضل ألستاذالمستطاب واإلِ 

 ."ً درس المسند وأوصانً إٌاهألزمن

فهو  ،ه وما أفاد منهمتمعرفته لفضل أساتذ :ومن صفات هذا العالم الجلٌل

ٌقول فً مقدمة إحدى تحقٌقاته:

إذ أعان  ،ل مأثرة لمجمع اللغة العربٌة بدمشقً أن أسج  نً الختام ٌسعدفو"

الكرٌمٌن: الدكتور شكري فٌصل  يَّ كر أستاذ  بالذ   على نشر هذا الكتاب؛ وأخص  

واألستاذ عبد الهادي هاشم.
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