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ُج س�ابٍح ْ ن�ٰى سرَ �زُّ م�كاٍن يف الدُّ أرَعرَ

كِت�اُب م�اِن  الزَّ يف  جلي�ٍس   ُ�ْ� وخرَ

املتنبي

  

و جاء يف وصية الشيخ حممد بن عبد الكبري الكتاين )ت: 1327 هـ( لولده 
السيد حممد املهدي الكتاين )ت: 1379هـ( يف حمبة الكتاب واالعتناء به :

فَتُه خلَّد يف األيام ذكَرك، وإْن درسَتُه َرَفَع ىف األنام قدَرك،  » الكتاب إْن ألَّ
وَقَة ىف جمالس امللوك، فأكِرْم بالكتاب  ُيْقِعُد العبيَد مقاعَد السادات، وُيِْلُس السُّ

ِمْن صاحب، وأعِزْز به ِمْن موافِق، ومع هذا كله:

ْمع للكتب علي�ك باحلفظ دون الجرَ
تفرقه�ا آف�اٍت  للُكْت�ب  ف�إنَّ 

حترقه�ا والن�ار  يغرقه�ا  امل�اء 
والف�أر خيرقه�ا والل�ص يرسقها «

املظاهر السامية للشيخ عبد احلي الكتاين

  

أضـواء

 



� تكوين مكتبة لألبناء

افتتاحـيـة

ـام عىل سـيدنا حممـد وعىل آله  ـاة والسَّ احلمـد هلل رب العاملـن، والصَّ

ين. وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ

وبع���د: 

فيـر » دائرة الش��ؤون اإلس��امية والعم��ل الخيري بدب��ي - إدارة 
م إصداَرها اجلديد » تكوين  البحوث - قسم المكتبات اإلسامية « أن تقدِّ

مكتبة لألبناء « للدكتور عبد احلكيم األنيس كبري باحثن أول بإدارة البحوث، 
ضمن سلسلة استحدثها القسُم بعنوان: »خري جليس«.

ويتناول ه�ذا اإلصدار موضوعًا مهاًم للغاية ه�و التذك� برضورة تكوين 

مكتبة لألبناء، من خالل اس�تعراض جهود آباء واعني ُمْدركني ألمهية الكتاب 

يف حياة أبنائهم، وقد رصد املؤلُِّف نامذج رائعة تضم علامء أبرارًا، وأمراء كبارًا، 

وجتارًا أخيارًا، قاموا بتأس�يس مكتبات ألبنائهم فكانوا قدوات حسنة، ورموزًا 

خ�ة، ومشاعل متوقدة، نقتدي هبا، ونرتسم خطاها، ونستيضء بأفعاهلا.
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وهذا اإلنجاز العلمي يعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء ألرسة آل مكتوم 

حفظهـا اهلل تعـاىل التي حتـب العلم وأهله، وتـؤازر قضايا اإلسـام والعروبة 

 بكل متيز وإقدام، ويف مقدمتها صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد 

آل مكت�وم، نائب رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم ديب الذي يشـيد 

جمتمع املعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وطابه.

راجن من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، 

وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء عىل درب التميز املنشـود.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن، وَصىلَّ اهلل عىل النَّبيِّ األميِّ اخلاتم 

ــد وعىل آله وصحبه أمجعن. سيدنا حممَّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري

مدير إدارة البحوث 
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احلمـد هلل رب العاملن، والصاة والسـام عىل سـيدنا حممد بن عبد اهلل، 

وآله وصحبه، ومن تبعه إىل يوم الدين، وبعــد:

فالكتـاُب صديٌق خملٌص، وجليٌس أمٌن، هيُب املتعة، ويؤنس الوحشـان، 

ٌس مشـفٌق، يمنح قارئه أدبًا مجًا، وعلاًم  وهـو فوق هذا كله معلٌِّم ناصٌح، ومدرِّ

غزيرًا، وجتربًة ثرًة، وخربًة واسعًة، ثم إذا أراد صاحُبه إخراَجه عن يده اكتسب 

-إذا وقفه- أجرًا، -وإذا باعه- ماالً.

وقد كان ِمْن فنون الرتبية اإلسـامية أنَّ اآلباء سـعوا إىل تكوين مكتبات 

ألبنائهم، وهذا سعٌي محيٌد، وعمٌل رائٌع، والتفاٌت مهمٌّ جدًا، كان له يف نبوغهم 

أثر كبري.

إنَّ األبنـاء قـد يرون الُكُتَب يف مكتبات آبائهم، فتكسـبهم رؤيُتها إلفًا هلا، 

وإقبـاالً عليها، وحماولًة الكتشـاف عواملهـا. وهم إذا متلكوا كتابـًا أو كتبًا كان 

زًا أشدَّ إلقامة عاقٍة وثقى معها، واحلرِص عليها. ذلك حمفِّ
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ولعـل من الوفاء هلؤالء اآلباء الصادقن، والتعلِّم منهم، واالسـتفادة من 
ر بصنيعهـم الرتبوي العظيم، وقد  عملهـم املربور املشـكور، أن نذُكَرهم ونذكِّ
كان فيهـم العلـامء والتجار املحّبون للعلم والعلـامء، وفيام يأيت طائفة منهم ممن 

وقفت عىل أخبارهم يف أثناء النظر يف مكتبتنا العربية اإلسامية العظيمة:

عيني  ه رُشيح بن حممد بن رشيح الرُّ -فمنهم العالُِم الشهُ� واخلطيُب املفوَّ
)��1-�39ه�(.

فقد َكَتَب نسـخة من »املوطأ« البنه حممد، وُقرئت النسـخة عىل ُشيح يف 
سـنة 528 هــ، أي كان لـه من العمر 77 سـنة، وهـي اليـوم يف اخلزانة العامة 

بالرباط.

عيني  وجاء يف آخرها: » تمَّ الكتاب... وكتبه ُشيح بن حممد بن شيح الرُّ
َدُه، وعصَمُه وأرشَدُه «)1(. البنه حممد، وفقه اهلل وسدَّ

 - ومنه�م العالم�ُة اخلّط�اُط األدي�ُب الش�اعُر الش�يُخ أبو احلس�ن عيل بن 
عبد اهلل ابن أيب جرادة احللبي املتوىف سنة )��� ه�(.

وقد ترجم له ياقوت احلموي فقال عنه: »غزيُر الفضل، وافُر العقل، دمُث 
األخـاق، حسـن الِعْشة، له معرفٌة بـاألدب، واللغة، واحلسـاب، والنجوم، 

ويكتُب خّطًا حسنًا، وله أصول حسنة«)2(.

)1( انظـر وصفهـا والـكام عليها يف مقدمات »موطـأ اإلمام مالك« بقلـم الدكتور حممد 
مصطفى األعظمي )338/1-340(، وانظر صورة آخرها يف آخر الرسالة.

)2( معجم األدباء)1792/4(.
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 قـال القـايض أمحـد ابـن أيب جـرادة )542-613هــ(: »كتـب الشـيخ 

أبو احلسـن ابـن أيب جـرادة بخطِّه ثاَث خزائـن، وخزانًة البنـه أيب الربكات، 

وخزانًة البنه أيب عبد اهلل«)1(.

وال شك أنَّ كتابَة خزانة البنيه هو ِمْن وافر عقله كام ُوِصَف رمحه اهلل.

- ومنهم العالمة الكب� واعظ اإلس�الم األكرب أب�و الفرج عبد الرمحن بن 

عيل ابن اجلوزي البغدادي )��0-��9ه�(.

وقد ألَّف هذا اإلماُم كثريًا من املؤلَّفات يف علوم اإلسـام املتنوعة، ومنها 

كتـاٌب سـامه »اخلواتيم«، وأهدى نسـخَته التـي بخطه إىل ولده يوسـف الذي 

أصبـح فيـام بعـُد من كبار رجـال عرصه علاًم وفضـًا وعقًا، و ِمـْن فضل اهلل 

علينا أْن حفظ لنا هذه النسـخة، وصلت إلينا بخط  الشـيخ، وعىل ظهرها هذه 

الكلامت: »هذا الكتاب ملٌك لولدي أيب حممد يوسـف نفعه اهلل، وبلَّغه األمل، 

وكتب ابن اجلوزي«)2(.

خ أبو القاس�م عبد الرمح�ن بن يوس�ف األزدي الزهراين  - األدي�ب امل�ؤرِّ

الفايس، املعروف بابن امللجوم )ت: ��0ه�(.

        قـال ابـن األّبار: » كان من أهل املعرفة بالشـعر واألنسـاب، واحلفظ 

للتواريخ، وله يف ذلك تقييٌد مفيٌد، وكانت له خزانُة دفاتر جليلة الشأن، مل يكن 

)1( معجم األدباء )2071/5(.
)2( انظر صورة هذا يف آخر الرسالة.

 



سلسلة: خير جليس )1( 10

ق هبا عىل ابنٍة له مل يرتك عقبًا غريها. فُيقال:  ألحٍد من أهل عرصه مثلها، وتصدَّ

إهنا باعتها بأربعة آالف دينار!«)1(.

- ومنهم ش�يخ األطباء بالش�ام أبو إس�حاق إبراهيم بن حممد بن طرخان 

األنصاري السويدي ثم الدمشقي )�00-�90 ه�(.

قال الذهبي يف ترمجته: »قرأ لولده البدر حممد عىل مكي بن عان، والرشيد 

العراقي، واستنسخ له »األجزاء« ... «)2(.

- ومنه�م التاجر اخلواجا عيل بن نجم الكيالين والد الفقيه حممد، والفقيه 

حممد هذا ولد سنة )��0ه� تقريبًا(، وتويف سنة )�21ه�(.

وهـو من أصدقاء احلافـظ ابن حجر، وقد ترجم له فقـال:   »ُعني به أبوه 

َل له أبوه من الكتب  له يف عدة علوم، وحفَظ »احلاوي« و عدَة كتب، وحصَّ فشغَّ

ٍه....«)3(. النفيسة مجلًة مستكثرًة، ونشأ يف نعمٍة وسعادٍة وتَرفُّ

- ومنهم شيخ اإلسالم احلافظ ابن حجر العسقالين )ت: ��2 ه�(.

ومن أخباره سـعُيُه إىل تكوين مكتبة لسـبطه ابن ابنته زين خاتون: يوسـف 

ابن شاهن، فقد جاء يف وصيته عبارٌة فيها أنه كان ملَّكه مجلًة من مصنّفاته، يقول 

)1( التكملة لكتاب الصلة )52/3(.
)2( تاريخ اإلسام )650/15(.

)3( ذيل الدرر الكامنة ص 268-267.
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- رمحه اهلل -: »ولسـبطي يوسـف ثاث مئة دينار، يشرتي هبا من كتبي ما خيتار 

... خارجًا عام كنُت ملَّكُتُه من مصنّفايت التي بخطي يف حال صحتي ... «)1(.

صاع  - ومنهم السيد قاسم األنصاري، والد قايض اجلامعة بتونس حممد الرَّ
املتوىف سنة )��9ه�(.

وقـد ذكـر القـايض يف »فهرسـته« يف ترمجة شـيخه اإلمام العامـة الربكة 
الصالـح قـايض اجلامعة املفتـي أيب عبد اهلل حممد بن عقاب أنـه زاره مع والده، 
فه الوالُد بأين ولده، فسألني عن أي يشٍء قرأته، فذكرُت له أين قرأُت  قال: »فعرَّ
العربيَة، والبياَن، واملنطَق، والفرائَض، واحلساَب، واألصوَل، وبعَض كتٍب يف 
الفقـه، فقـال للوالد:ال ترتكه ينقطـع للمعقول، َأِعنْه عىل اجلـدِّ يف كتب الفقه، 
وقال: قد كان شيخنا سيدي عيسى رمحه اهلل يقوُل له: لو استقبلُت من أمري ما 
اسـتدبرُت لكانت مدة قراءيت يف املعقول كلُّها يف الفقه. وذكر عنه أنه بقي يقرأ 
املعقـوَل اثنـي عش عامًا. فسـأله الوالُد عن أي كتاٍب أالزُمـُه يف الفقه؟ فقال: 
»املدونة بشحها البن يونس«، ألنَّ صاحب هذه الدار - يعني الشيخ القايض 
ابن حيدرة، وكان سـاكنًا يف داره - كان يقـول: عليكم بابن يونس فإّنه عجوز 
الـدار، وهو مروي كله، ولذا يقول فيام مل يروه: وهذا مل أروه - فلام خرجنا من 
عند الشـيخ كان أشـدَّ ما كان عـىل الوالِد من احلرص فيـه شاُء »ابن يونس«، 
ل اهللُ أن َوَجَد مركبـًا معدًا للسـفر لباد األندلـس، وكان  فلـم يده، ثـم سـهَّ
مسـافرًا فيه احلـاج أبو عبد اهلل حممد رقي مـن أصحاب الوالـد، فأعطاه متاعًا 
لـشاء الكتـاب، وأكد عليه يف شاء »ابـن يونس«، فغاب املركُب مـدًة قريبًة، 

)1( اجلواهر والدرر )1205/3(.
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 وأتى بخزانة من األندلس، وفيها كتاب ابن يونس رمحه اهلل، فرفعناه إىل شيخنا 

رمحه اهلل فاستحسنُه ودعا يل بخرٍي يف حتصيله ... «)1(.

- ومنهم الش�يخ الواعظ املؤدِّب الصالح عبد الس�الم بن موس�ى البهويت 

الدمياطي الشافعي املتوىف يف دمياط سنة )��9ه�(.

قـال السـخاوي يف ترمجته: » َكَتَب بخطِّه شـيئًا كثريًا، وَحَبـَس مجيَعُه عىل 

بنيه، سوى ما كتبه باألُجرة من مصاحَف وغريها، وخطُّه جيٌد صحيٌح «)2(.

- ومنهم الطبيب حممد بن موسى اليرَْلداين الشافعي املكنّى »خادم الطبيعة« 

)كان حّيًا سنة �90 ه�(.

ملحمد بن موسـى هـذا كتاٌب عنواُنـه »اللمحة« يف الطـب، وهو خمطوط 

بخطـه، جعله برسـم ابنه عبـد اللطيف )طبيـب الدين الكحـال(، وأنجزه يف 

شوال سنة 904، وكانت هذه النسخة عند األستاذ خري الدين الزركيل )3(.

وكان ألبيـه موسـى بـن إبراهيم الكحـال الَيْلداين الشـافعي املتوىف سـنة 

879هـ تآليف منها: »الرسالة النورية يف أمراض العن الكلية« أوهلا: » وبعد: 

فهذه مسائل جليلة، يف ورقات قليلة، قد مجعتها يف أحوال العن«.

 وقـد حَصـل األسـتاُذ خري الديـن الـزركيل عىل نسـخٍة منها بخـط ولده 

)1( انظر: فهرست الرصاع ص148، وترمجة الرصاع يف »األعام« )5/7(.
)2(الضوء الامع ألهل القرن التاسع)208/4(، الرتمجة )525(.

)3( انظر: األعام )119/7(.
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حممد بن موسـى الطبيب كتبها سـنة 907 لولده عبد اللطيف املذكور كام جاء 

عىل النسخة، وهي تقع يف 47 صفحة من القطع الصغري)1(. 

- ومنهم الش�يخ العالمة عبد احلق بن حممد الس�نباطي القاهري الشافعي 

املولود بسنباط سنة )��2(، واملتوىف بمكة سنة )931ه�(.

وقد ُوصف بأنه »بقيُة شيوخ اإلسام، وصفوُة العلامء األعام«)2(.

وِمْن أخباره أنه بعد سنة )904هـ( ملََّك كتَبُه ألوالده، ونَزَل هلم عن وظائفه، 

ل به أوالُدُه الثاثة، فانتفع به خائق ال حيصون. وختىل عن الدنيا، وتكفَّ

ذَكـَر هذا الشـيُخ جـار اهلل بن فهد، ثم قال: »ثم عاد ملكة يف موسـم سـنة 

ثاثـن )930( بأوالده، وعائلته، وأقاربه، وأحفـاده، ليموت بأحد احلرمن، 

فانتعشـْت بـه البـاد، واغتبط به العبـاد، فأخذ النـاُس عنه طبقـًة بعد أخرى، 

وأحلـق األحفاَد باألجـداد. واجتمع فيه كثـرٌي من اخلصال احلميـدة كالعبادة، 

ـف، وطـرح التكلُّف،  والعلـم، والتواضع، واحللـم، وصفاء الباطن، والتقشُّ

بحيـث َعِلـَم هذا ِمْن طبعه كلُّ َمـْن اجتمَع به، وال زال عـىل جالتِه وعظمتِه، 

إىل أْن ُتويف رمحه اهلل «)3(.

)1( انظر: األعام )319/7(.
)2( النور السافر ص213 .
)3( النور السافر ص215.
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- ومنه�م العالم�ة كامل الدين حممد ب�ن حممد العامري الغزي الدمش�قي 
)11�3-�121ه�(.

هـا يف حجرة آل         وقـد َوَقـَف مكتبتـه عـىل ذريته الذكـور، وجعل مقرَّ
الغـزي يف اجلامع األموي، وشط أن ال ُيعار منها يشء، وال ُيعطى ألحد منها 
وال ورقة واحدة، وَجَعَل الناظر عليها األرشـَد األعلَم من أوالده الذكور، ثم 

ِمْن بعدهم األرشد األعلم من بني الغزي. 

ن الواقُف فيه  وقـد ذهبـت هذه املكتبـة، ومل يبق سـوى الدفـرت الـذي دوَّ
عناويـن الكتب، وهـي )674( عنوانًا، منهـا مؤلَّفات أسـاف الواقف، وقد 

ها يف فصٍل خاصٍّ آخر الوقفية )1(. عدَّ

- ومنهم السيد عمر بن عبد العزيز )املتوىف سنة �123 ه�(، والد العالمة 
الفقي�ه الكب�� حمم�د أمني اب�ن عابدين صاحب احلاش�ية املعروف�ة )  �119- 

12�2ه�(. 

يقول حممد عاء الدين يف ترمجة والده يف تكملة حاشـيته: »وكانت عنده 
كتب من سـائر العلوم، مل يمع عىل منواهلا، وكان كثرٌي منها بخط يده، ومل يدع 

كتابًا منها إال وعليه كتابته. 

وكان السـبب يف مجعـه هلـذه الكتـب العديمـة النظـري: والـُده، فإنه كان 
يشـرتي له كلَّ كتاب أراده، ويقوُل له: اشـرِت ما بدا لك من الكتب، وأنا أدفُع 

)1( وقد نش هذا الدفتَر األسـتاذ حممد مطيع احلافظ يف كتابه: يف ربوع الشـام: دمشق ص 
.677-626
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 لك الثمن)1(، فإنَك أحييَت ما أمتُّه أنا ِمْن سـرية سلفي، فجزاك اهللُ تعاىل خريًا 

)1( ومـن كتـب ابن عابدين التي امتلكها يف حياة والده خمطـوط »الدر املختار رشح تنوير 
األبصار« ملحمد عاء الدين احلصكفي،وقد دخل يف ملكه يف رمضان سنة 1222هـ، 

وكان له من العمر أربعة وعشون عامًا.

وقد كتب الشـيخ ابن عابدين رمحه اهلل عىل غافِه تاريَخ التملُّك، وابتداَء قراءته هذا 
الكتاب عىل الشيخ سعيد احللبي يف شوال سنة 1222هـ. وقراءته له عليه مرة أخرى 
ل عليه أيضًا تاريَخ والدة ابنه حممد  سنة 1230هـ، ثم إقراءه هو له أربع مرات، وسجَّ
ه باسم املؤلف تفاؤالً وتيمنًا ورجاء  عاء الدين يف ربيع اآلخر سنة 1244، وأنه سامَّ

أن يكون مثله يف العلم والصاح.

وقد دخل هذا الشُح يف ملك حممد عاء الدين سنة 1252هـ - أي بعد وفاة والده 
ل عليه ابتـداَء قراءته لـه عىل الشـيخ حممد هاشـم التاجي بن   يف مـا يظهـر -، وسـجَّ

عبد الرمحن البعيل سنة 1261هـ.

وقد آلْت هذه النسخة إىل األستاذ الشيخ حممد مطيع احلافظ الدمشقي، اشرتاها سنة 
ل بتصوير أوهلا،  1972م  بـ )100( لرية سـورية، من سـوق املسكية بدمشق، و تفضَّ

فانظر النامذج املخطوطة.

ف ملا أش�كل يف ابن امُلصنِّ�ف« )عىل ألفية ابن  -ومنهـا خمطـوط بعنوان »املوضح املعرِّ
مالـك( لعبـد القـادر الُعبادي السـعدي )ت:820هــ أو 880هـ(. وقد متلَّكه سـنة 

1226هـ، أي كان له ثامنية وعشون عامًا.

وهـذه النسـخة آلت إىل مكتبة الشـيخ بدر الدين احلسـني، ثم إىل مكتبـة جممع اللغة 
العربيـة بدمشـق برقـم )410(. انظر: »املنتقى مـن خمطوطات جممع اللغة بدمشـق« 

لألستاذ حممد مطيع احلافظ ص59.

ومنهـا صورة يف مركز مجعـة املاجد للثقافة والرتاث بديب، ومنـه حصلُت عىل صورِة 
الصفحة األوىل، فانظرها يف النامذج.

ويف السـجات الشعية بدمشـق حرُص إرث الشـيخ ابن عابدين، ومـن ذلك كتُبُه، 
ولدى الشيخ احلافظ صورٌة عن ذلك. يرَّ اهللُ له نشه قريبًا.

 



سلسلة: خير جليس )1( 1�

يا ولدي. وأعطاه كتَب أسافِه املوجودَة عنده من أثرهم املوقوفَة عىل ذرارهيم، 

وعندي بعٌض منها، وهلل تعاىل احلمد «)1(.

وكان الشـيخ حممـد أمـن بارًا بوالده، حيـاول أن يزيه عىل إحسـانه إليه، 

يقول الشيخ حممد عاء الدين أيضًا: » وكان رمحه اهلل تعاىل بارًا بوالديه، ومات 

والده يف حياته سـنة سبع وثاثن بعد املئتن واأللف، وصار يقرأ كل ليلة عند 

النـوم ما تير من القرآن العظيم وهيديه ثوابه، مع ما ُتقبِّل له من األعامل حتى 

رأى والده يف النوم بعد شهر من وفاته وقال له: جزاك اهللُ تعاىل خريًا يا ولدي 

عىل هذه اخلريات التي هتدهيا إيّل يف كل ليلة «)2(.

-ومنهم الوالد الفاضل آُل حممد بن نذير أمحد احلسيني النقوي السهسواين.

قـال األسـتاذ الشـيخ عبد احلي احلسـني يف ترمجـة ولده الشـيخ نظر أمحد 

السهسـواين:» الشـيخ الفاضـل نظر أمحـد بن آل حممـد بن نذير أمحد احلسـيني 

النقـوي السهسـواين، أحـد العلـامء الصاحلـن، ولـد يف ذي القعدة سـنة أربع 

وثـاث مئة وألف بمدينة سهسـوان، ونشـأ هبا، وقرأ عىل السـيد إعجاز أمحد، 

واحلكيـم حممـود عـامل، وعىل غريمها مـن أهل بلدته، ثـم سـافر إىل هبوپال، ثم 

إىل دهـيل والهـور، وقرأ عىل السـيد ذو الفقار أمحد النقـوي املالوي، واملولوي 

حممـد طيب املكـي الرامپوري، واملفتـي عبد اهلل الطوكي، واملولـوي نذير أمحد 

)1( قرة عيون األخيار لتكملة رد املحتار عىل الدر املختار )11/11(.
)2( قرة عيون األخيار )12/11(.
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الدهلـوي، وعىل غريهم من العلامء، حتـى برع يف كثرٍي من العلوم، ثم رجع إىل 

بلدته، وعكف عىل الدرس واإلفادة، وقد مَجََع له والُدُه خزانَة الكتب «)1(.

- ومنهم العامل اجلليل الطبيب الصالح األس�تاذ الس�يد عب�د العيل بن العالمة 

خ الكب� عبد احلي احلسني )1311- 13�0ه�(، وهو األخ األكرب للشيخ أيب  املؤرِّ

يه.  احلسن عيل احلسني الندوي املعروف، ومربِّ

يقول الشـيخ أبو احلسن: » لقد كان أخي األكرب - وهو الذي توىلَّ تربيتي 

وتثقيفي بعد وفاة أيب، وقد ُتويف وأنا يف التاسعة من عمري - موفَّقًا كلَّ التوفيق 

م إيلَّ يف أول  يف اختيـار الكتـب التي كان يـب أن أطالعها يف صغري، فقد قـدَّ

م كتاب »س��ة خ� البرش« ملؤلِّـف هندي، وكان رمحـه اهلل حريصًا عىل  مـا قـدَّ

أْن أكثـر من مطالعة كتب السـرية النبوية عىل صاحبها الصاة والسـام، ألنه 

ـُر األكرُب يف تكوين السـرية والعقيدة واخللـق وغرس اإليامن،  يعـرف أهنا املؤثِّ

ري واحلرص عىل اقتنائها ومطالعتها«. وقد نشأُت لذلك عىل حبِّ كتب السِّ

ثم قصَّ أبو احلسن خرَبه مع كتاب من هذه الكتب، وله تعلٌُّق بموضوعنا 

من حيث شاء أمه الكتاب له، وهذا ما قاله:

» وقـع برصي مرًة عىل اسـم كتـاب »رمحة للعاملني« وكنـُت كثري النظر يف 

الفهـارس وإعانات الكتب، وأرسـلُت طلبًا هلذا الكتـاب، وكان قد ُطبع منه 

)1( اإلعـام بمـن يف تاريخ اهلند من األعام )528/8(، وقد علق ابن املصنِّف األسـتاذ 
أبو احلسن الندوي رمحهام اهلل عىل هذه الرتمجة بقوله: »مل نعثر عىل سنة وفاته«.
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جـزآن، تقرص ميزانيتي الصغرية وأنا يف العـاشة أو احلادية عشة من عمري، 

عن شائه، ولكنَّ الصغار، خصوصًا يف العرص الذي أحتّدث عنه، ال خيضعون 

لقوانن امليزانيات وعلم االقتصاد، إنام ينساقون مع الغرائز والعواطف.

وجـاء سـاعي الربيد وهو حيمـُل هذا الكتـاب فيام حيمله من بريـد قريتنا 

الصغرية، ورأيُت فا أملك ما أتسـّلم به هذا الكتـاب وأدفع ثمنه، واعتذرْت 

أمـي رمحهـا اهلل مع حرصها عىل إرضـاء طفلها اليتيم عن دفـع النقود، ألهنا مل 

تكن متلكها يف ذلك احلن.

ورأيت فلم أَر يل مسـاعدًا وشـفيعًا يف هذه املهمة إال الشـفيع الذي طاملا 
جلأ إليه األطفاُل وعرفوا أن شـفاعته ال ترد، ذلك الشـفيع الذي جلأ إليه سيُدنا 
عمـري بن أيب وقاص الصغري فقبَِل رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شـفاعته وأجـازه للقتال يف 
بدر، ذلك شـفيع الدموع والبكاء الربيء الذي مل يزل وجيهًا مسموعًا عند اهلل 

وعند عباده الصاحلن.

وكذلـك كان، فقد رقَّ لذلك قلُب أمي احلنـون، واجتهدْت يف دفع قيمة 
الكتاب واحلصول عليه، وأخذُت الكتاب!

بـدأُت أقـرأ الكتاب وبدأ الكتاُب هيزُّ قلبي، وليسـت هبزة عنيفة مزعجة، 
إنام هي هزة رقيقة رفيقة، وبدأ قلبي هيتز له ويطرب. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
طُب كام اهتز حتت البارح)1( الُغُصُن الرَّ

)1( يف املصدرين: البارد. وهو خطأ مطبعي فليصحح .
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وهـذا هو الفارق بن هـزة الكتب التي ُألِّفت يف حيـاة األبطال والفاحتن 
الكبـار، وبـن هزة الكتب التي ُألِّفت يف سـرية الرسـول األعظم ملسو هيلع هللا ىلص، فاألوىل 

هزة تغري عىل القلب وتزعجه، والثانية هزة تنبعث من النفس وترحيه.  

وبـدأْت نفيس تتجاوب هلذا الكتاب وتسـيغه كأنـام كانت منه عىل ميعاد، 
وشـعرُت يف أثنـاء قراءيت هلـذا الكتاب بلـذة غريبة، إهنا لـذة ختتلف عن مجيع 

اللذات التي عرفتها يف صغري...«)1(.

لرَْوجي البغدادي  -ومنهم السيد عبد الكريم والُد األديِب الكب� عبد احلميد العرَ
صاحب كتاب »عطر وحرب« )13�2- �1�1 ه� /�192-�199م(.

ومن اللطائف املستطرفة قصٌة وقعْت له مع والده بخصوص كتاب »مفتاح 
ث عنها األسـتاذ عبـُد احلميد فقال: » طلبـُت من والدي أن  العلـوم« وقد حتدَّ
اكي، فأفادين بأنَّ هذا الكتاب  يلب يل من السوق كتاب »مفتاح العلوم« للسكَّ
مطبـوٌع يف اسـتانبول، وال وجـوَد لـه يف مكتبات بغـداد والكاظميـة وكرباء 
د يل أنه أوىص بعَض أصدقائه من التجار بجلبه ِمْن تركيا، وأنه  والنجـف، وأكَّ
سـيكون يف متناول يدي خاَل شـهر .. ويومئٍذ وزنُت هذا الشـهَر بألف سنة، 
وبلوُتُه أطوَل ِمْن ليل امرئ القيس، بل حسبُت أية ساعة يف أي يوم من أسابيعه 
جرحـًا عميقًا يف دماغي، فقد ملكنـي »مفتاُح العلوم« واعيًا وغرَي واع، وأقوُل 
صادقـًا: إننـي يف إحدى الليايل، رأيُت فيام َيرى النائـُم أنَّ ذلك الكتاب مفتوٌح 
أمامي، وأنا أقرأ مقدمَته، وعندما اسـتيقظُت صباحًا وجدُتني أحفُظ عن ظهر 

)1( شـخصيات وكتـب ص 178-180 ، وانظر تتمة كامـه ص 180-185 فهو مجيل 
جدًا. واملقال كذلك يف: الطريق إىل املدينة ص 23-15 .
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قلـٍب بعـَض ما قرأته يف احلُُلم، ورأيُت أْن أفاِجـَئ أيب هبذه الكرامة، فكتبُت يف 

ورقٍة صغريٍة مخسـَة سـطوٍر ممّا علق يف ذاكريت، وقدمُتها إليه شارحًا مابسات 

ـها يف جيبه قـال ضاحكًا: إهنا أضغاُث  املوقـف، فأخذها وقرأها، وبعد أْن دسَّ

أحـام، ويف اليـوم املوعـود اسـتقرَّ »مفتاح العلـوم« يف حـوزيت، وحن قارن 

أيب مـا يف ورقتـي بام جاَء يف مقدمة الكتاب .. أدهشـه أن يكـون طبَق األصل، 

وأنـا اعتقدُت منـذ زمٍن بعيٍد بأنَّ ما حدَث إنام هو ظاهـرٌة )تلباثية( تعتمُد عىل 

د انتقاَل العقل ِمْن مكاٍن إىل مكاٍن«)1(. )التخاطر( الذي ُيؤكِّ

- ومن هذا ما فعله الش�يُخ العالم�ُة حممد بدر عالرَم امل�هتي اهلندي املتوىف 

سنة )��13ه�(.

يقول األسـتاذ الشـيخ عبد الفتـاح أبو غدة رمحـه اهلل تعـاىل: »ملا تشفُت 

بزيـارة املدينـة املنورة عىل سـاكنها الصـاة والسـام، للمرة الثانيـة من احلجِّ 

 أواخـر عـام 1384، كنـُت قـد فرغـُت يف أوائل هـذا العام مـن طباعة كتاب 

» األجوبـة الفاضلـة لألسـئلة العـشة الكاملـة« لإلمام عبـد احلـي اللَّْكنوي 

اهلندي، بعد أْن حّققُتُه وعلقُت عليه، فاصطحبُت معي بعَض النسخ، ألهدهيا 

إىل بعض شيوخي األجاء يف املدينة املنورة.

ث الفقيـه اللوذعـي األريب،  وكان يف طليعتهـم شـيُخنا العامـة املحـدِّ

الشـيخ حممد بدر عامَل املريهتي اهلندي، املجاور بـدار اهلجرة، فقصدُته بالزيارة 

)1( موسوعة املفكرين واألدباء العراقين )210/4(. وانظر ترمجة موجزة له يف »موسوعة 
أعام العراق يف القرن العشين« )123/1(.
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إىل منزله، وكان قد نزل به املرُض امُلْقِعُد، فألزمه االستلقاَء يف الفراش سطيحًا، 
، فقّدمُت له نسـخة من كتاب  وحجبـه عـن املطالعة واسـتقاِء العلـم كام حُيـبُّ
ب به وتقبَّله وأثنى عليه الثناَء احلسـن، وقال يل: لقد  »األجوبـة الفاضلة« فرحَّ
اشـرتيُت هـذا الكتاب من حن ما وصل إىل املدينـة املنورة، وأنا كام تراين ما يب 
َث أوالدي  قدرٌة عىل القراءة واملطالعة كام أريد، ولكن أردُت من شائه أْن أورِّ
وأرسيت ُكُتـَب العلم، فهي خرٌي هلم مرياثًا من املال. فكانت هذه الكلمة عندي 
درسـًا غاليًا، اسـتفدُت منها، وِمْن أجلها ذكرُت هذا اخلرب عن الشيخ رمحه اهلل 

تعاىل، وتويف باملدينة املنورة سنة 1385«)1(.

وعـىل هـذا قـد يمكننـا أن نتوقـع أن كثريًا مـن العلـامء الذيـن كانت هلم 
 مكتبات واحتفظوا هبا - فلم يبيعوها، ومل هيبوها ألحد أو جلهة، ومل يوصوا هبا 

كذلك - ممن قصدوا تكوين مكتبة ألبنائهم)2(.

- ومنهم الرجُل التاجر املفضاُل الس�يد عبد الكريم، والد العالمة األديب 
األس�تاذ الدكتور حسن الوراكيل التطواين املغريب، األستاذ يف جامعة عبد امللك 

السعدي بتطوان، وجامعة أم القرى بمكة املكرمة.

وِمن عجائب هذا األب احلنون أنه اشرتى البنه حسن مكتبًة عامرًة وهو 

)1( صفحات من صرب العلامء عىل شدائد العلم والتحصيل ص325 .
)2( مـآل مكتبـات العلامء موضـوٌع طريٌف، وفيه أخبـاٌر وقصٌص كثريٌة، ولألسـتاذ أمحد 
العاونـة »العل�امء العرب املع�ارصون ومآل مكتباهت�م«، وهو كتاب ممتـع، وقد ذكر 
فيـه مكتبات )290( عاملًا، منهم أربع نسـاء، ومل يذكر املكتبات التي آلت إىل الورثة، 
واملكتبـات التـي تفرقت وتشدت وُأحرقت ومل َيُعْد هلا وجـود كام قال ص 11. وله 

أيضًا: » مآل مكتبات علامء اململكة العربية السعودية «.
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مـازال صبيـًا يف املهد، وكانـت هذه املكتبُة فيـام بعُد لابن العـامل األديب عونًا 

ث عن ذلك حديثًا ماتعًا-وهو فنّان  كبـريًا يف حياته العلمية واألدبية، وقـد حتدَّ

الكلمة - يف كلمته التي ألقاها يف حفِل االحتفاِل الكبري الذي تمَّ فيه تكريُمُه يف 

ة سنة 1426هـ - 2005م،  »اثنينية« الوجيه عبد املقصود خوجه يف مدينة ُجدَّ

ث فيها عن والدته، ونشأته، وعاقته بالكتاب، والبيئة التي نشأ فيها،  وقد حتدَّ

ونشـاطه العلمي واألديب، وجهوده البحثية، وأقتطُف مـن كلمته هذا املقطع، 

وأدعو القارَئ إىل قراءهتا كلها، فهي كلمة مجيلة جدًا.

يقـول حفظـه اهلل: » مل يكـن بيُتنا بيَت علـم، ولكنه كان بيـَت رجٍل حيبُّ 

العلـم وأهـل العلم، ومل يشـغله عمُلـُه الـدؤوُب يف التجارة عن كتـاب العلم 

ل يف املسـيد  ل منه ما شـاء له ربُّه أن حيصِّ األول: القرآن الكريم الذي كان حصَّ

)املسـجد(، وهو الذي كان ُيذكي يف نفسـِه جذوَة التعلُّق بالعلم ومحَلتِِه، فكان 

يالِـُس الفقهـاَء يف حلقاهتم بمسـاجد احلـي، وخيتلُف إىل جمالـس العلامء هبا، 

قه هو،  َق له ولُدُه من حتصيل العلم ونشه ما مل حيقِّ وأحسب أنه كان يأمُل أن حيقِّ

وقـد تأكد يل ذلك يف غري واحدٍة من مبادراتـه ذات الغاية والداللة العلميتن، 

أذكر منها ثنتن:

أوالمهـا: مسـارعُته - وأنـا يومئٍذ صبـيٌّ يف املهد- حن َعِلـَم بعد وفاة 

اخلـال -وكان مـن علامء البلـد وفقهائه املرموقن- بعـزم صهِره عىل عرض 

مكتبتـه يف املزاد العلني، إىل اقتنائها ونقلهـا إىل منزلنا يذخُرها لولده الوحيد 
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ثكم الذي سـتكوُن له هـذه املكتبة خرَي  يومئـٍذ، ومل يكن هـذا الولد غرَي حمدِّ

معلِّـٍم يف مقتبـل حياتـه. وقد ظلْت هذه املكتبة سـنَن طويلـًة قابعة يف صالة 

من صاالت الطبقة العلوية من منزلنا يف انتظار أْن أبلَغ السـنَّ الذي يؤهلني 

لإلفادة من حمتوياهتا، وكأن الوالد رمحه اهلل استبطأ بلوغي تلك السن أو ملَّ 

االنتظاَر فلم يسـتطع أن يقاِوم رغبته يف رؤيـة ولده يلُس يف هذه املكتبة كام 

يلـُس العلـامُء يف مكتباهتم، فام كان منه ذاَت يـوم - وأنا مل أبلغ احلُُلَم بعُد - 

إال أن قرر فتَح باب حجرة املكتبة يل.

وإن أنَس فا أنسـى ذلك اليوَم الذي أمسـك بيدي، وصِعَد يب إىل الطابق 

العلـوي مـن بيتنا وفتَح باب الصالـة، وقال يل: ادخل وانظـْر..... هذه املكتبة 

لـك، وهـذه احلجرة هـي من اليـوم حجرتـك، تراِجـُع فيها دروسـك، وتِعدُّ 

واجباتك املدرسية، وتقرُأ ما شئَت من هذه الكتب...

وإن أنَس فا أنسـى ما حييُت ما ارتسـم عىل قسـامت الوالدة ِمْن أمارات 

احلبور وهي تقُف غرَي بعيدٍة من الوالد حلظَة فَتَح يل باَب املكتبة...«)1(.

 وُيذك�ر يف تارخين�ا أنَّ  كث�ًا م�ن العلامء قام�وا بتأليف كت�ٍب ألبنائهم،  

 وال ش�ك أهن�م بذلك ق�د أسس�وا مكتبات هل�م، و وضع�وا نواهت�ا  األوىل، 

وُيذكر هنا:

)1( نزهة البهاء ورحلة السناء من بحر املجاز إىل أرض احلجاز ص106-104.
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من أهل القرن الرابع:

1- احلافظ سليامن بن أمحد الطرباين )ت: 3�0ه�(.

انتخب البنه أيب ذر »جزءًا«، فقرأه العلامء ورووه )1(.

ث أب�و احلس�ني أمح�د ب�ن حممد ب�ن أمحد ب�ن ميم�ون الكاتب  2- املح�دِّ
اخلراساين. 

انتخـب هـو - وأخـوه القاسـم - البنه أيب بكـر حممد عن الشـيوخ ألف 
»جزء«. وتويف أبو بكر حممد سنة )384هـ( )2(.

ومن أهل القرن اخلامس:

3- الطبيب اخلطيب أبو احلس�ن عبد اهلل بن عيس�ى بن بختويه الواس�طي 
)كان حيًا سنة ���ه�(.

ألَّـف البنه كتـاب »املقدم�ات«، وُيعرف أيضًا بــ »كنز األطباء« يف سـنة 
420هـ)3(.

�- اإلمام الشيخ الفقيه احلافظ أبو الوليد الباجي األندليس )ت: ���ه�(. 

كتَب »وصيًة« البنيه: أيب القاسـم أمحد )ت: 493هـ(، وأيب احلسن حممد 
)ت: 472هـ( )4(.

)1( انظر املعجم املفهرس ص 333، والضوء الامع )12/ 30 و 34(.
)2( انظر: اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث )2/ 710-709(.

)3( انظر: عيون األنباء ص 340.
)4( انظر: وصية الباجي لولديه ص 35.
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ومن أهل القرن السادس:

�- اإلمام احلافظ أبو سعد عبد الكريم ابن السمعاين )ت: ��2ه�(. 

مجَع البنه عبد الرحيم »معجاًم« ملشاخيه، يف ثامنية عش جزءًا، و»عوايل« يف 
جملدين ضخمن)1(.

�- األم� األديب الشاعر الكب� أسامة بن منقذ )ت: ���ه�(.

ألَّف البنه كتاب »الشيب والشباب «)2(.

�- العالم�ة النحوي اللغ�وي القايض أمحد بن عيل ب�ن املأمون البغدادي 

)ت: ���ه�(. 

ألَّف ألوالده »رشح الفصيح«، و »أسار احلروف«)3(.

�- اإلمام الكب� املفنن أبو الفرج ابن اجلوزي البغدادي )ت: ��9ه�(.

ألَّـف البنـه أيب القاسـم عيل »لفت�ة الكب�د يف نصيح�ة الول�د«)4(، وألف 

البنه يوسـف »املجالس اليوس�فية«)5(. وسـبق أنه أهدى إىل يوسف هذا كتابه 

»اخلواتيم«.

)1( انظر: وفيات األعيان )3/ 212(.
)2( انظر: الوايف بالوفيات )8/ 382(.

)3( معجم األدباء )451/1(.
)4( انظر: لفتة الكبد ص 17- 18.

)5( انظر: الذيل عىل طبقات احلنابلة )496/2(.
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ومن أهل القرن السابع:

9- اإلمام أبو احلجاج يوسف بن حممد البلوي )ت: ��0ه�(.

ألَّف البنه عبد الرحيم كتاب »ألف با« )1(.

10- اإلمام املفرسِّ املفنن فخر الدين الرازي )ت: ��0ه�(.

ألَّف البنه حممد »األربعني يف أصول الدين«)2( وغريه )3(.

11- اإلمام نارص بن عبد السيد املطرزي النحوي )ت: �10ه�(. 

ألَّـف البنـه مسـعود »اإلقن�اع ملا ح�وى حت�ت القن�اع«، و»املصب�اح« يف 
النحو )4(.

12- اإلمام موفق الدين عبد اللطيف البغدادي )ت: �29ه�(. 

ألَّف البنه يوسف كتاب »تاريخ« وهو يتضمن سريته )5(.

13- العالم�ة نج�م الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الش�افعي 
)ت: ���ه�(. 

ألَّف البنه جال الدين حممد »احلاوي الصغ�« )6(.

)1( انظر: ألف با )3/1(.
)2( انظر: كشف الظنون )61/1(.

)3( انظر: شذرات الذهب )9/ 476(.
)4( انظر: اإلقناع ص 3- 6 ، واملصباح ص 47- 48.

)5( انظر: عيون األنباء ص 694.
)6( انظر: تاريخ اإلسام )116/15(.

 



2� تكوين مكتبة لألبناء

�1- اإلمام النحوي املشهور ابن مالك )ت: ��2ه�(. 

نظَم البنه حممد املعروف باألسـد »األلفية«، وكتب له »املقدمة األس�دية« 
وهي صغرية )1(.

�1- الشيخ صدر الدين حممد بن إسحاق القونوي )ت: ��3ه�(. 

ألَّف البنه »مصباح األنس بني املعقول واملشهود ... «)2(.

�1- اإلمام الفقيه حممود املحبويب )ت يف حدود ��3ه�(.

ألَّـف حلفيـده عبيـد اهلل بـن مسـعود كتابـه »وقاي�ة الرواي�ة يف مس�ائل 
اهلداية«)3(.

�1- الش�يخ الفقيه أب�و املفاخر حممد بن حممود الس�ديدي الزوزين )كان 
حيًا سنة ��9ه�(. 

ألَّـف ألوسـط أوالده عبد العزيز بالتـامٍس منه »ملتقى البح�ار من منتقى 
األخبار«، وهو شُح منظومة النسفي يف اخلاف )4(.

ومن أهل القرن الثامن:

�1- اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن آجروم الصنهاجي املعروف بابن آجروم 
)ت: �23ه�(. 

)1( انظر: الوايف بالوفيات )1/ 206(.
)2( انظر: كشف الظنون )2/ 1768(.

)3( انظر: كشف الظنون )2/ 2020(، ومقدمة »فتح باب العناية« ص4.
)4( انظر: كشف الظنون )2/ 1868(، وهدية العارفن )2/ 140(.
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ألَّف البنه عبد اهلل »املقدمة« املعروفة املشهورة باآلجرومية)1(.

19- اإلمام شهاب الدين عبد الرمحن بن حممد بن عسكر املالكي البغدادي 
)ت: �32ه�(. 

ألَّف البنه »إرشاد السالك إىل أرشف املسالك يف فقه اإلمام مالك«)2(.

ي الكلبي الغرناطي املالكي  20- اإلمام أبو القاس�م حممد بن أمحد بن ُجزرَ

)ت: ��1ه�(.

�نية«، وألـف البنه حممد  �نية يف األلفاظ السُّ ألَّـف البنـه أمحد »األنوار السَّ

»تقريب الوصول إىل علم األصول« )3(.

21- اإلم�ام ص�در الرشيع�ة عبيد اهلل بن مس�عود بن ت�اج الرشيعة )ت: 

���ه�(.

ألَّف لولده حممود »رشح الفصول اخلمس�ني« يف النحو البن معطي )ت: 

628هــ()4(، وكذلك »رشح وقاية الرواية«، وقـد ُتويفِّ الولد قبل إمتامه كام يف 

مقدمة الكتاب)5(.

)1( انظر: سلوة األنفاس )2/ 127(.
)2( انظر: إرشاد السالك - مع شحه أسهل املدارك - )28-24/1(.

)3( انظر: تقريب الوصول ص 42 و ص 88 .
)4( انظر: كشف الظنون )1/ 1270-1269(.

)5( منه نسخة خطية يف البديرية.
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22- الشيخ عامد الدين حييى بن أمحد الكايش )ت بعد ���ه�(. 

إجابـة  للس�كاكي«  العل�وم  مفت�اح  »رشح  الديـن  كـامل  البنـه  ألَّـف 

اللتامسه)1(.

23- الشيخ جربيل بن حسن بن عثامن الكنجاين )ت: ��2ه�(. 

ألَّـف البنـه عبـد اهلل »التقدم�ة يف رشح املقدم�ة«، واملقدمـة أليب الليـث 
السمرقندي، ألَّفها يف الصاة )2(. 

�2- اإلمام العالمة تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي )ت: ���ه�(. 

كتـَب البنه حممد - وهو أكرب أوالده - سـنة 716هــ » وصية « منظومة، 
مطلعها:

الت�ي نصيحت�يرَ  هُتِم�ْل  ال  أبن�ي 
ُأوصيكرَ واسمْع ِمْن مقايل ترَْرشِد)3(

�2- العالمة األديب الوزير الكب� لسان الدين ابن اخلطيب )ت: ���ه�(. 

حر والشعر«)4(. ألَّف البنه عبد اهلل »السِّ

)1( انظر: كشف الظنون )1764/2(، واألعام )135/8- 136(.
)2( انظر: كشف الظنون )1795/2(.

)3( انظر: طبقات الشـافعية الكربى )177/10(، وهي يف )63( بيتًا، وقد نشها الشيخ 
نظام يعقويب يف دار البشائر اإلسامية، سنة 1421هـ.

)4( انظر: السحر والشعرص 40-39.
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�2- العالمة املفنن سعد الدين مسعود التفتازاين )ت: �92ه�(.

ألَّف البنه »إرشاد اهلادي« يف النحو)1(.

ومن أهل القرن التاسع:

�2- املوىل عبد اللطيف بن عبد العزيز املعروف بابن ملك )ت: �01ه�(. 

ألَّف البنه جعفر »رشح وقاية الرواية يف مسائل اهلداية«)2(.

�2- اإلمام احلافظ ساج الدين ابن امللقن )ت: ��0ه�(.

ألَّـف البنـه »تذكرة األخيار بام يف الوس�يط من األخب�ار«، و»التذكرة« يف 
الفقه الشافعي)3(.

29- اإلمام الفقيه ساج الدين البلقيني )ت: ��0ه�(. 

ألَّف البنه صالح )ت: 868هـ( كتابه »التأديب« )4(.

30- اإلمام احلافظ عبد الرحيم بن احلسني العراقي )ت: ��0ه�(.

ألَّـف البنه أمحـد أيب زرعة »تقريب األس�انيد وترتيب املس�انيد«، وَشَح 
مواضع منه )5(.

)1( انظر: كشف الظنون )1/ 67(.
)2( انظر: كشف الظنون )2/ 2021(، واألعام )4/ 59(.
)3( انظر: مقدمة طبقات األولياء ص 53، والتذكرة ص 31.

)4( انظر: كشف الظنون )382/1(.
)5( انظر: طرح التثريب )1/ 17-14(.
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31- العالمة املفنن عيل بن حممد اجلرجاين )ت: ��1ه�(.

ألَّف البنه حممد رسـالة سـامها »الرس�الة الصغرى والكربى« بالفارسية، 

رة« )1(. ونقلها االبن إىل العربية، وسمى التعريب »الغرة والدُّ

32- الشيخ الصالح عبد اللطيف بن عبد الرمحن السعدي الغانمي )ت: 

��0 ه� ظنًا(. 

عمَل لولده منظومة يف العربية سامها »العقد النظيم«، وشحها يف كراريس 

سامه »الدر اليتيم يف حل العقد النظيم«)2(.

33- املحدث رضوان بن حممد العقبي ثم القاهري )ت: ��2ه�(. 

ج البنه »األربعني املتباينات« )3(. خرَّ

�3- اإلمام الكب� احلافظ أبو الفضل ابن حجر العسقالين )ت: ��2ه�(.

ألَّف البنه بدر الدين حممد »بلوغ املرام من أدلة األحكام« )4(.

ث حممد ابن فهد القريش اهلاشمي املكي )ت: ��1ه�(.  �3- الشيخ املحدِّ

)1( انظر: كشف الظنون )1198/2(، وهدية العارفن )729/1(، واآلثار اخلطية يف دار الرتبية 
اإلسامية ببغداد، القسم الثاين، يف جملة املورد، املجلد )6(، العدد )2(، ص 297.

)2( انظر: الضوء الامع )4/ 327- 328(.
)3( انظر: الضوء الامع )3/ 228( و )4/ 46(.
)4( انظر: اجلواهر والدرر )3/ 1220-1219(.
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ألَّف البنه عمر كتابًا يف احلديث )1(.

�3- الشيخ حممد بن حممد املحيل القاهري احلنفي )ت: ��9ه�(. 

شح البنه »غاية هتذيب الكالم يف حترير املنطق والكالم للتفتازاين«)2(.

�3- العالمة نور الدين عبد الرمحن بن أمحد اجلامي )ت: ��9ه�(.

ألَّـف البنـه ضيـاء الديـن يوسـف »الفوائ�د الضيائي�ة رشح كافي�ة اب�ن 
احلاجب«)3(، وكذلك »هبارستان« - بالفارسية - )4(.

ومن أهل القرن العارش:

�3- العالمة املفرسِّ أبو السعود العامدي )ت: 9�3ه�(.

ألَّف البنه مصطفى »حسم اخلالف يف املسح عىل اخلفاف« )5(.

ومن أهل القرن احلادي عرش:

39- الشيخ حسني اخللخايل )ت: �101ه�(. 

ألَّـف البنه برهان الدين حممد »حاش�ية ع�ىل رشح هتذيب املنطق والكالم 
للدواين« )6(.

)1( انظر: الضوء الامع )6/ 126(.

)2( انظر: الضوء الامع )9/ 113(.
)3( انظر: الفوائد الضيائية )1/ 163(.

)4( انظر: كشف الظنون )1/ 256(.

)5( انظر: كشف الظنون )1/ 665(.

)6( انظر: كشف الظنون )1/ 516(.
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�0- الشيخ أمحد بن حممد الشلبي )ت بعد 1020ه�(. 

ألَّف البنه شـمس الدين حممد »حاش�ية عىل رشح الشيخ خالد األزهري 
للمقدمة اآلجرومية« )1(.

�1- الش�يخ العالم�ة املح�ّدث أب�و الربك�ة عيس�ى ب�ن قاس�م الس�ندي 
)ت:1031ه�(. 

للش�يخ  الضيائي�ة  الفوائ�د  ع�ىل  »حاش�ية  السـتار  عبـد  البنـه   ألَّـف 
عب�د الرمحن اجلامي«، وأّلف البنه فتح حممد »الفتح املحمدي« وهو كتاب فيام 

يتعلق بالتفسري)2(. 

�2- الشيخ عبد الرحيم بن أمحد الشه� بسور البهاري اهلندي )كان حيًا 
يف حدود سنة 10�0ه�(.

ألَّف البنه شهاب »كشف اللغات واالصطالحات«)3(.

�3- األم� حسني باشا بن عيل باشا بن آفرسياب أم� البرصة يف السنوات 
)��10- ��10ه�( ثم )��10- ��10ه�(.

ألَّـف البنه عبد اهلل »األخبار القرآنية واآلث�ار الرمحانية« وهو يف القصص 
القرآين )4(.

)1( انظر: كشف الظنون )2/ 1797(.
)2( انظر: اإلعام بمن يف تاريخ اهلند من األعام )321/5(، والثقافة اإلسامية يف اهلند 

ص 165 .
)3( انظر: كشف الظنون )2/ 1494(.

)4( انظـر: اآلثـار اخلطيـة يف دار الرتبية اإلسـامية ببغداد، القسـم األول، يف جملة املورد، 
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ومن أهل القرن الثالث عرش:

��- الشيخ حممد نور الدين بن عبد الكريم الرتمانيني األزهري الشافعي 
)ت: 12�0ه�(. 

ألَّف البنه عبد السام »رشحًا لطيفًا عىل اآلجرومية« )1(.

��- الشيخ عمر بن صالح الفييض التوقادي )ت: ��12ه�(.

ألَّف البنه عثامن »الدر التاجي عىل متن إيساغوجي« )2(.

��- العالمة املفرسِّ أبو الثناء حممود شكري اآللويس )ت: 12�0ه�(. 

ألَّف البنه عبد الباقي »الفوائد الس�نية من احلوايش الكلنبوية« يف اآلداب 
واملناظرة )3(.

نح�و:  )ت  البخ�اري  كاش�ف  حمم�د  ب�ن  عاق�ل  حمم�د  الش�يخ   -��
1300ه�(. 

ألَّف البنه »إرشاد الولد ملا يلزم لكل أحد« )4(.

املجلد )6(، العدد )1(، ص 237.
)1( انظر: إعام النباء بتاريخ حلب الشهباء )7/ 236(.
)2( انظر: معجم املطبوعات العربية واملعربة )2/ 472(.

)3( انظر: أعام العراق ص 35 .
)4( مصـور يف مركـز البحـوث بمكـة برقـم 263 عـن مكتبـة سـوهاج، وتاريخ النسـخ 

1285هـ. وانظر: خزانة الرتاث.
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ومن أهل القرن الرابع عرش:

خ كامل الغزي احللبي )ت: 13�1ه�(. ��- العالمة األديب املؤرِّ

 نظـَم البنـه قصيـدة يف األخـاق، ثـم شحها، وسـّمى الـشح »القول 
الرصيح يف األدب الصحيح« )1(.

�9- العامل األديب املؤرخ املرتجم الكاتب املعروف أمحد أمني ابن الشيخ 
إبراهيم الطباخ املرصي )ت: 13�3ه�()2(.

 مـن مؤلفاته »إىل ولدي«، قال يف أولـه: »طلبْت إيلَّ جملُة »اهلال« يف آخر 
سـنة )1949م( أن أكتب هلا سلسـلة مقاالت بعنوان »رسالة إىل ولدي« تنش 
خال عام )1950م(، فأمتمتها اثنتي عشة مقالة، يف كل شهر مقالة، وّجهت 
فيهـا نصائحي ونتائج جتـاريب إىل ولدي. وصادف أن كان يل ابٌن ُيتِمُّ تعليمه يف 

إنجلرتا فاستحرضته يف ذهني عند كتابتها « )3(.

�0- العامل التاجر األستاذ حامد بن صخي بن نجم اجلنايب.

 كتـب البنـه البِْكـر حممد »ي��ا ولدي: ص��الح األبن�اء م�ن نع�م اهلل عىل 
اآلب�اء «)4(.

)1( انظر: جملة املجمع العلمي العريب )5/ 557-547(.
)2( ترمجته يف األعام )101/1(.

)3( انظر: مقدمة يا ولدي.
)4( رأيت منه الطبعة الثانية.

ملحوظة: هناك كتاب بعنوان: »وصايا اآلباء لألبناء أو الدروس األولية يف األخاق 
املرضية« للشـيخ حممد شاكر )ت: 1358 هـ(، وال يدخل يف هؤالء اآلباء ألنه قصد 

باألبناء: التامذة، كام يف رسالة »أهيا الولد« للغزايل من قبل.
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وَمـْن أحبَّ معرفـة التفاصيل عن عـدٍد ممَّن ُذِكَر من اآلبـاء فلينظر كتاب 

»رعاية األسة املسلمة لألبناء: شواهد تطبيقية من تاريخ األمة «)1(.

وبعد: فأرجو أن يكون يف ذكر هؤالء اآلباء دافٌع هاٍد  لنا لنقتدي هبم، ونسرتشد 

هبدهيـم، ونقوم بتكوين مكتبة ألبنائنـا، ولو كانت من بضعة كتب، لنحبب الكتاب 

إليهم، ونحثهم عىل القراءة، فهم أمل األمة، وأي أمٍل يف جيل ال يقرأ ؟

وحبـذا أن تكون هذه املكتبة مشـتملة عىل كتب ورقيـة وإلكرتونية، وأن 

ق  يشـارك يف اختيارهـا الوالـدان واألبنـاء أنفسـهم، وأن حتتـوي عىل ما يشـوِّ

القارئ من الكتب األدبية، وما ُألِّف لألطفال أساسًا، ويف تراثنا وحارضنا من 

ذلك قدر غري قليل.

  

)1( ص 159-139.
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آخر صفحة من »املوطأ« نسخة الرعيني
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صفحة العنوان من »اخلواتيم« البن اجلوزي بخطه
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أول »الدر املختار«، وعليه متلك البن عابدين
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أول »املوضح املعرف«، وعليه متلك البن عابدين

 



�1 تكوين مكتبة لألبناء

 

- اآلثار اخلطية يف دار الرتبية اإلسـامية للدكتور عامد عبد السـام رؤوف، القسـم 
األول والثاين منشوران يف جملة املورد، املجلد السادس، العدد األول والثاين، سنة 

)1397هـ-1977م(.

- إرشـاد السـالك إىل أشف املسـالك يف فقه اإلمام مالك البن عسـاكر البغدادي 
)ت: 732هـ( مع: أسـهل املدارك شح إرشـاد السـالك أليب حسن الكشناوي، 

دار الفكر، بريوت.

- اإلرشـاد إىل معرفة علامء احلديث أليب يعـىل اخللييل )ت: 446هـ(، حتقيق: حممد 
سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض )1409هـ(.

- أعام العراق ملحمد هبجة األثري )ت: 1416هـ(، الدار العربية للموسـوعات، 
بريوت، ط2 )1422هـ-2002م(

- إعام النباء بتاريخ حلب الشهباء ملحمد راغب الطباخ )ت: 1370هـ(، بعناية: 
حممد كامل، دار القلم العريب، حلب، ط2 )1408هـ-1988م(.

- اإلعـام بمـن يف تاريـخ اهلند من األعـام لعبد احلي احلسـني )ت: 1341 هـ(، 
املطبعة الندوية، لكنو، اهلند )1413 هـ -1993م(.

- األعام للزركيل )ت:1396هـ(، دار العلم للماين، بريوت، ط11 )1995م(.
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- اإلقناع ملا حوى حتت القناع لنارص بن عبد السيد املطرزي )ت: 610هـ(، حتقيق: 
حممد أمحد الدايل وسـامة عبد اهلل السويدي، إصدار مركز البحوث والدراسات 

اإلسامية، جامعة قطر، ط1 )1419هـ-1999م(.

- ألف با  للبلوي )ت: 604هـ(، تصوير دار الكتب، بريوت، ط2 )1405هـ-1985م(.

- تاريخ اإلسـام للذهبي )ت: 748 هـ(، حتقيق: بشـار عواد معروف، دار الغرب 
اإلسامي، ط1 )1424هـ-2003م(.

- التذكرة البن امللقن )ت: 804هـ(، حتقيق: ياسـن بن نارص اخلطيب، دار املنارة، 
جدة، ط1 )1410هـ-1990م(.

- تقريب الوصول إىل علم األصول البن جزي الكلبي )ت: 741هـ(، حتقيق: حممد 
املختار بن حممد األمن الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط1 )1414هـ(.

- التكملة لكتاب الصلة البن األبار )ت: 658هـ(، حتقيق: عبد السام هراس، دار 
الفكر ، بريوت )1415هـ-1995م(.

- الثقافة اإلسـامية يف اهلند لعبد احلي احلسـني، طبع جممع اللغة العربية، دمشـق، 
ط2 )1403هـ-1983م(.

- اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسام ابن حجر للسخاوي )ت: 902 هـ(، حتقيق: 
إبراهيم باجس عبد املجيد، دار ابن حزم، بريوت، ط1 )1419 هـ -1999م(.

- خزانة الرتاث. برنامج إلكرتوين.

- اخلواتيـم أليب الفـرج ابن اجلوزي )ت: 597هـ(، نسـخة خطيـة بخط املؤلف يف 
مكتبة حسن جلبي يف تركيا.

- الـدر املختار شح تنويـر األبصار ملحمد عاء الدين احلصكفي )ت:1088هـ(، 
نسخة الشيخ حممد أمن ابن عابدين اخلطية  عند الشيخ حممد مطيع احلافظ.

- ذيل الدرر الكامنة البن حجر العسقاين )ت:852هـ(، حتقيق: عدنان درويش، 
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إصدار معهد املخطوطات العربية، القاهرة )1412هـ -1992م(.

- الذيـل عـىل طبقـات احلنابلة البـن رجـب )ت: 795هــ(، حتقيق: عبـد الرمحن 
العثيمن، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1 )1425 هـ - 2005م(.

- رعاية األرسة املسلمة لألبناء: شواهد تطبيقية من تاريخ األمة لعبد احلكيم األنيس، 
دائرة الشؤون اإلسامية والعمل اخلريي، ديب، ط1 )1431 هـ-2010م(.

- السـحر والشـعر للسـان الدين بـن اخلطيـب )ت: 776هـ(، حتقيـق: خالد اجلرب 
وعاطف كنعان، دار جرير، عاّمن، ط1 )1429هـ-2008م(.

 - سـلوة األنفـاس وحمادثـة األكيـاس بمـن أقـرب مـن العلـامء والصلحـاء بفـاس 
ملحمد بن جعفر الكتاين )ت: 1345هـ(، حتقيق: عبد اهلل الكامل الكتاين وآخرين، 

دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب.

- شـخصيات وكتب أليب احلسـن النـدوي )ت: 1420هـ(، مطبعة نـدوة العلامء، 
لكنو، اهلند، )د.ت( لكن تاريخ مقدمة املؤلف )1406هـ-1985م(.

- شذرات الذهب يف أخبار َمْن ذهب البن العامد احلنبيل الدمشقي )ت: 1089هـ(، 
حتقيق: حممود األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، ط1 )1406هـ-1986م(.

- صفحـات مـن صرب العلـامء عىل شـدائد العلم والتحصيـل لعبد الفتـاح أبو غدة 
)ت:1417هـ(، دار القلم، بريوت، ط3 )1413هـ - 1992م(.

- الضوء الامع ألهل القرن التاسع للسخاوي )ت: 902هـ(، تصوير دار الكتاب 
اإلسامي، القاهرة، عن طبعة القديس.

- طبقـات األولياء البن امللقن، حتقيق: نور الدين شيبة، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 
ط3 )1418هـ-1997م(.

- طبقـات الشـافعية الكربى للسـبكي )ت: 771هـ(، حتقيق: عبد الفتـاح احللو )ت: 
1414هـ(، وحممود الطناحي )ت: 1419هـ(، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.

 



سلسلة: خير جليس )1( ��

- طـرح التثريـب يف شح التقريب ألمحد أيب زرعة العراقي )ت: 826هـ(، تصوير 
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت )1413هـ-1992م(.

- الطريق إىل املدينة أليب احلسـن الندوي، املجمع اإلسـامي العلمي، لكنو، اهلند، 
ط 5 )1434 هـ - 2013م(.

- العلـامء العرب املعارصون ومآل مكتباهتم ألمحـد العاونة، إصدار مكتبة ومركز 
فهـد بـن حممد الدبوس للرتاث األديب يف الكويت، طبع دار البشـائر اإلسـامية، 

بريوت، ط1 )1432 هـ -2011م(.

- عيـون األنبـاء يف طبقـات األطباء البـن أيب أصيبعة )ت: 688هــ(، حتقيق: نزار 
رضا، دار مكتبة احلياة، بريوت.

 - فتـح بـاب العناية بـشح كتـاب النُّقاية لعـيل القـاري )ت: 1014هــ(، حتقيق: 
البشـائر اإلسـامية، بـريوت، ط2 )1426هــ- أبـو غـدة، دار  الفتـاح  عبـد 

2005م(.

- فهرست الرصاع: أيب عبد هلل األنصاري )ت: 894هـ(، حتقيق: حممد العنايب، دار 
الكتب الوطنية، بتونس )1387-1967م(.

- الفوائد الضيائية شح كافية ابن احلاجب لنور الدين اجلامي )ت: 898هـ(، حتقيق: 
أسامة طه الرفاعي، إصدار وزارة األوقاف العراقية )1403هـ-1983م(.

- يف ربوع الشام: دمشق ملحمد مطيع احلافظ، دار املكتبي، دمشق، ط1 )1430هـ-2009م(.

- قرة عيون األخيار لتكملة رد املحتار عىل الدر املختار شح تنوير األبصار ملحمد عاء 
الدين بن حممد أمن ابن عابدين )ت:1306هـ(، طبع مع احلاشية، حتقيق: عادل أمحد 

عبد املوجود وعيل حممد معوض، دار عامل الكتب، الرياض)1423هـ-2003م(.

- القول الرصيح يف األدب الصحيح لكامل الغزي )ت: 1351هـ( مقال منشور يف 
جملة املجمع العلمي العريب بدمشق، املجلد اخلامس )1925-1926م(.
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- كشف الظنون للحاج خليفة )ت: 1067هـ(، تصوير دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

- لفتـة الكبد يف نصيحة الولد البن اجلوزي )ت: 597هـ(، حتقيق: فؤاد عبد املنعم 
أمحد، اإلسكندرية.

- املصباح يف النحو للمطرزي، حتقيق: مقبول عيل النعمة، دار البشـائر اإلسـامية، 
بريوت، ط1 )1414هـ-1993م(.

- معجم األدباء لياقوت احلموي )ت: 626هـ(، حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب 
اإلسامي، بريوت، ط1 )1993م(.

- معجـم املطبوعـات العربيـة واملعربة ليوسـف إليـان رسكيـس )ت: 1351هـ(، 
تصوير دار صادر عن طبعة رسكيس بمرص )1346هـ-1928م(.

- املعجـم املفهـرس البـن حجر العسـقاين )ت: 852هــ(، حتقيق: حممد شـكور 
املياديني، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1 )1418هـ-1998م(.

- املنتقى من خمطوطات جممع اللغة العربية بدمشـق ملحمد مطيع احلافظ، مصفوف 
معد للنش.

- موسـوعة أعام العراق يف القـرن العشين حلميد املطبعي، دار الشـؤون الثقافية 
العامة، بغداد.

- موسـوعة املفكريـن واألدبـاء العراقيـن، اجلـزء الرابع عن األسـتاذ عبـد احلميد 
العلوجي، بقلم: محيد املطبعي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد.

- املوضح املعّرف ملا أشـكل يف ابن املصنّف عىل ألفية ابن مالك، نسخة ابن عابدين 
املحفوظـة يف مكتبـة جممع اللغـة العربية بدمشـق، املصورة يف مركـز مجعة املاجد 

للثقافة والرتاث بديب.

 - موطـأ اإلمام مالك، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، مؤسسـة زايد بن سـلطان 
آل هنيان لألعامل اخلريية اإلنسانية، أبوظبي، ط1 )1425هـ - 2004م(.
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- نزهـة البهـاء ورحلـة السـناء مـن بحـر املجـاز إىل أرض احلجاز )كلـامت العلامء 
واألدبـاء يف حفل تكريـم منتدى االثنينية الثقايف فضيلة العامة األديب األسـتاذ 
الدكتور حسـن الوراكيل(، إعـداد وتقديم: الرباء الـوراكيل، من مطبوعات ندوة 

زمزم اجلمعية، مطابع الشيوخ، تطوان، املغرب، ط1 )1429هـ -2008م(.

- النور السافر عن أخبار القرن العاش لعبد القادر العيدروس )ت:1038هـ(، حتقيق: 
أمحد حالو وحممود األرناؤوط وأكرم البويش، دار صادر، بريوت، ط1 )2001م(.

- هدية العارفن للبغدادي )ت: 1339هـ(، تصوير دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

- الوايف بالوفيات للصفدي )ت: 764هـ(، حتقيق: جمموعة من املحققن، دار النش 
فرانزشتايز- شتوتغارت، ط )1412هـ-1992م(.

- وصايـا اآلباء لألبناء أو الدروس األولية يف األخاق املرضية ملحمد شـاكر )ت: 
1358هــ(، راجعه وخـرج أحاديثه عبد القادر األرنـاؤوط، نش مجعية دار الرب، 

ديب )1415هـ-1994م(.

- وصية الشـيخ الفقيـه احلافظ أيب الوليد الباجي األندلـيس )ت: 474هـ( لولديه، 
حتقيـق: عبـد اللطيـف بن حممد اجلياين، دار البشـائر اإلسـامية، بـريوت، ط2 

)1423هـ- 2002م(.

- وصية تقي الدين السـبكي )ت: 756هـ( البنه. حتقيق: نظام يعقويب، دار البشائر 
اإلسامية، بريوت، ط 1 )1421هـ-2000م(.

- وفيات األعيان البن خلكان )ت: 681هـ(، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت.

- يا ولدي ألمحد أمن )ت: 1373 هـ(، مطبعة اآلداب، القاهرة، ط1.

- يـا ولـدي: صاح األبنـاء من نعـم اهلل عىل اآلباء حلامـد صخي اجلنـايب، املطابع 
التعاونية يف عاّمن، ط2 )2005م(.
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افتتاحية ........................................................................  -

املقدمـــــة ...................................................................  -

- اآلباء الذين عملوا عىل تكوين مكتبة ألبنائهم ........................

عيني األندليس )ت: 539هـ( .................... - شيح بن حممد الرُّ

- أبو احلسن عيل ابن أيب جرادة احللبي )ت: 548هـ( ..................

-  أبـو الفرج ابن اجلوزي البغدادي )ت: 597هـ( ...................

-  عبد الرمحن بن يوسف األزدي الزهراين الفايس )ت: 605هـ( ...

 -  أبـو إسـحـاق إبراهيـم بـن حممـد بـن طرخـــان األنصــاري 

الدمشـقي )ت: 690هـ( ....................................................

-  اخلواجا عيل بن نجم الكياين املرصي )القرن التاسع اهلجري(  ...

-  ابن حجر العسـقاين )ت: 852 هــ(  ...............................

- قاسم األنصاري )القرن التاسع اهلجري(  .............................

-  عبد السام بن موسى البهويت الدمياطي )ت: 896 هـ(  ...............

 - حممـد بـن موسـى اليلـداين الشـافعي )خـادم الطبيعـة( )كان 

حيًا سـنة 907 هـ( .............................................................
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- عبد احلق بن حممد السنباطي املكي )ت: 931هـ( ..................

الدمشـقي  الغـزي  العامـري  حممـد  بـن  حممـد  الديـن  كـامل   - 

)ت: 1214هــ( ...............................................................

- عمر ابن عابدين الدمشـقي )ت: 1237هـ( ........................

السهسـواين  النقـوي  احلسـيني  أمحـد  نذيـر  بـن  حممـد  آل   - 

)ق 14 هـ( .........................................................................

- عبد العيل احلسني )ت: 1380 هـ( ........................................

- عبـد الكريـم الَعَلوجـي البغدادي )القـرن الرابع عـش( ........

- حممد بدر عاَلم املريهتي اهلندي )ت: 1385 هـ( .....................

- عبـد الكريم الوراكيل التطواين )القرن الرابع عش( ................

............................ ألبنائهـم  كتبـًا  فـوا  ألَّ أبـًا  مخسـن  ذكـر   -

.............................................................. ختـام  كلمـــة   -

- النـامذج اخلطيـة ..............................................................

- املصادر .........................................................................

- حمتويات الكتـاب ............................................................
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