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نبذة عن حياة الشيخ احملدث الفقيو ٧:بمد عابد بن أٞبد على السندى
األنصارى – رٞبو هللا –ت (1257ىػ)
إعداد الطالب /عبدالرشيد بن ٧بمد موسى لغاري*

Muhammad Abid bin Ahmad Ali Al-Ansari al-Sindi born
at Seoan, Hyderabad Sindh. He traveled in search of
knowledge to Hijaz, Yaman & Egypt. He acquired the
knowledge of Hadith & Fiqh from a good number of
famous scholars of that age. He spent his life in
disseminating the knowledge of Hadith & Fiqh. His 32
books has been recorded & most of them are found in
the form of manuscripts in different libraries.
However some books have been published. This article
provides detailed information about scio-political
situation of his age, his academic & personal life, his
teachers, pupils and his books.

بسم هللا الرمحن الرحيم
ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,والصالة والسالـ على من بعث رٞبة للعا٤بْب ,وعلى آلو
وصحبو ومن وااله إذل يوـ الدين ,أما بعد:
فهذه سطور ُب حياة احملدث ا١بليل ,والفقيو النبيل أحد أعالـ بالد السند ,ومسند
ا٢بجاز ,ورئيس علماء ا٤بدينة ا٤بنورة ُب عصره ,الشيخ اإلماـ ٧بمد عابد بن أٞبد علي
العلم احملدث
األنصاري السندي-رٞبو هللا -كتبتها بقصد نشر فضائل ومناقب ىذا َ
ا١بليل ,والفقيو اجملتهد ,لينتفع هبا أىل العلم وأف ٯبعلها خالصة لوجهو الكرمي ,وصلى
هللا وسلم وبارؾ على نبيو ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو وسلم.

عابد
احلالة السياسية يف زمن الشيخ حممد :
إف ا٢بديث عن ا٢بياة السياسية ُب زمن الشيخ ٧بمد عابد ،ٱبص زمن النصف األوؿ من
القرف الثالث عشر ا٥بجري ،وُب ىذا الزمن كانت السلطة السياسية ُب غالب البالد
اإلسالمية تابعة للخالفة ،العثمانية ُب تركيا وقد عاصر الشيخ ٧بمد عابد السندي
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األنصاري-رٞبو هللا -خالؿ حياتو بعضاً من ا٣بلفاء العثمانيْب ,وإليك بياف ذلك ا٣بلفاء
العثمانيْب الذين عاصرىم الشيخ ٧بمد عابد:
 .1السلطاف عبد ا٢بميد األوؿ ابن السلطاف أٞبد خاف الثالث العثماين ،ولد
السلطاف عبد ا٢بميد األوؿ سنة 1137ىػ ،وتوُب سنة 1203ىػ وكاف مدة توليو
للسلطنة  16سنة(.)1
 .2السلطاف سليم خاف الثالث ،ولد سنة1175ىػ ،وتوُب سنة1203ىػ وكانت مدة
توليو 19سنة .وتوُب مقتوالً سنة 1223ىػ(.)2
 .3السلطاف مصطفى خاف الرابع ابن السلطاف عبد ا٢بميد األوؿ العثماين ،ولد
سنة 1193ىػ ،وتوذل ا٢بكم سنة 1222ىػ ،وكاف عمره  29سنةٍ ،ب عزؿ بعد أف
حكم ال ة عشر شهراً (.)3
 .4السلطاف ٧بمود خاف الثاين ابن السلطاف عبد ا٢بميد األوؿ .ولد سنة
1199ىػ ،وتوذل حكم السلطنة سنة 1223ىػ ،وكانت مدة خالفتو  32سنة ,وتوُب
سنة 1255ىػ(.)4
 .5السلطاف عبد ا٢بميد خاف ابن السلطاف ٧بمود خاف الثاين ،ولد سنة
1237ىػ ،وتوذل ا٢بكم سنة 1255ىػ ،وتوُب سنة 1277ىػ ،وكانت مدة خالفتو
 22سنة( .)5وكانت ُب زمنو ا٢بروب قائمة مع ٧بمد علي باشا.
التعريف مبحمد علي باشا حاكم مصر واحلجاز يف زمن الشيخ حممد عابد :
ولد ٗبحمد علي باشا سنة 1190ىػ ُب (قػُ ْولو) بلدة قريبة من ( ُسالنيك) التابعة
اآلف لليوناف ،وكانت من البالد العثمانية ،وقد نشأ ّأمياً ،وكاف ذكيا وذوٮبة عالية،
وتعلم القراءة والكتابة وىو ُب ا٣بامسة واألربعْب من عمره .حيث كاف من كبار ا٢بكاـ
التابعْب للدولة العثمانية ،ونائبهم ُب مصر ،وا٢بجاز ،وقد عاصره الشيخ ٧بمد عابد،
وكاف لو بو صلة ،قدـ مصر مع الفرقة العسكرية الٍب حشدت من (قػُ ْولة) نصرةً للجيش
العثماين ،إلخراج الفرنسيْب من مصر وذلك سنة 1214ىػ ،وعندما هتيأت لو
األسباب ليكوف وارل مصر سنة 1220ىػ ،وقد قضى على منازعيو وىم ا٤بماليك
فقتلهم عن بكرة أبيهم ( .)6وقد اىتم ٧بمد علي باشا ٗبصر كثّباً ،من ناحية عمراهنا،
ومصانعها ،وحضارهتا ،وتوسع ُب ملكو ،فضم معظم السوداف الشرقي إذل مصر ،كما
استوذل على بالد ٪بد ،وا٢بجاز(.)7
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أمراء مكة املكرمة يف زمن الشيخ حممد عابد:
بعد استقرار الشيخ ٧بمد عابد ُب جده كاف يتنقل بْب مكة ،وجدة ،والطائف،
وا٤بدينة ا٤بنورة يطلب العلم ,وُب ىذه الفَبة عاصر من أمراء مكة ا٤بكرمة كالً من:
 .1الشريف َس ْرَور بن مساعد بن سعيد بن زيد بن ٧بسن بن حسْب بن
حسن بن أيب ٭بي ا٢بسِب ،ىو الذي عمر القلعة بأجياد ،وتوُب سنة
1202ىػ ،وكانت مدة إمارتو 15سنة ونصفاً(.)8
 .2الشريف عبد ا٤بعْب بن مساعد بن سعيد بن أيب ُ٭بَ ّي ا٢بسِب :توذل إمارة
مكة بعد وفاة أخيو الشريف سرور سنة 1202ىػ ،وأقاـ باإلمارة أياماً،
ٍب تنازؿ عنها ألخيو الشريف غالب بن مساعد(.)9
 .3الشريف غالب بن مساعد بن سعيد بن أيب ٭بي ا٢بسِب :من أمراء مكة
27سنة ,وتوُب سنة
ا٤بكرمة ا٤بشهورين ،وكانت مدة واليتو تقريبا
1231ىػ(.)10
ىكذا كانت األوضاع السياسية ُب داخل مكة ا٤بكرمة وجدة ،حيث نشأ وترعرع
فيهما الشيخ ٧بمد عابد ،كانت ىادئة مستقرة إذل حد ما ،مع غلياف واضطراب
خارجهما ،وىذا ا٥بدوء كاف من ٝبلة األمور الٍب ىيأت األسباب للشيخ ٧بمد عابد،
ألف يطلب العلم ٔبد ونشاط وراحة باؿ على علماء ا٢برـ ا٤بكي ،وجدة ،الطائف ،فإنو
حْب سافر إذل اليمن كاف عا٤باً متبحراً متقناً لفنوف كثّبة ،ومنها علم الطب ،كما
سيأٌب.
وُب زمن والية الشريف غالب سنة 1208ىػ ،كانت رحلة الشيخ ٧بمد عابد إذل
اليمن ،واستقر فيو أكثر من ال ْب عاماًٍ ،ب عْب من قبل ٧بمد علي باشا رئيساً لعلماء
ا٤بدينة ا٤بنورة سنة  1243ىػ ،فعاد إليها ،واستقر فيها إذل أف توُب رٞبو هللا
1257ىػ ( .)11وكانت األوضاع السياسية ُب ا٤بدينة ا٤بنورة وا٢بجاز عموماً ُب فَبة
الشيخ ٧بمد عابد السندي ،مستقرة ىادئة ،فسلطة ٧بمد علي باشا نافذة ،وشوكتو
قوية ،وىذا االستقرار كاف لو أ ر كبّب على العباد والبالدُ ،ب يقظتهم وهنضتهم
وتقدمهم علمياً وحضارياً ،وُب كل جانب من جوانب ا٢بياة.
وقد عاصر من َّ
حكام اليمن وقت إقامتة فيها كل من:
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 -1اإلماـ ا٤بنصورٍ ،ب ابنو ا٤بتوكلٍ ،ب ابن ا٤بتوكل وىو ا٤بهدي ،وكانت للشيخ ٧بمد
عابد صلة قوية هبم ،فكاف طبيبهم ا٣باص ،وأستاذاً ٥بم ,وبعد وفاة ا٤بتوكل قاـ بعده ولده عبد
هللا ،ولقبو ا٤بهدي ابن أٞبد ا٤بتوكل ابن علي ا٤بنصور ،وىو أكرب أوالد أبيو ،وبويع باإلمامة ،وكانت
( )
والدتو سنة 1208ىػ ،وتوُب سنة 1251ىػ  . 12ففي ىذا الوقت كاف الشيخ ٧بمد عابد
مستقرا ُب اليمن متنقال بْب مدهنا وقراىا مشغوال بالعلم ,واستغل وقتو ،حٌب أصبح من كبار
العلماء الذين يشار إليهم بالبناف.
احلياة االجتماعية زمن الشيخ حممد عابد رمحه هللا:

ا٢بديث عن ا٢بياة االجتماعية ،وا٢بضارية ،واالقتصادية ،وحاؿ الناس ُب ذلك القرف
ٰبتاج لدراسة مستقلة ،وٖباصة مع ترامي البالد الٍب عاش فيها الشيخ ٧بمد عابد,
ولكن الذي يظهر بشكل عاـ ،أف حياة الناس كاف يسودىا عدـ التقدـ والرقي ُب
صناعاهتم ،و٘باراهتم ،وزراعاهتم ،وىذا عند عامة الناس وغالبهم ،إال ما كاف عند ِعلْيَة
القوـ وسادهتم ،مع مالحظة ا٢باؿ خاصة ُب مصر ،حيث اىتم ٧بمد علي باشا اىتماماً
بالغاً ،بتطوير مصر من نواحي عدة :صناعةً ،وحضارةً ،وخدمةً للطرقات وغّبىا ،فإف ىذه
ا١بوانب تظهر ٤بن راجع كتاب عجائب اآل ار للجربٌب ا٤بصري ،وتواريخ بالد ا٢بجاز ،و٪بد،
واليمن وغّبىا.
وأما من ناحية انفتاح الناس بعضهم على بعض ،وتنقلهم بْب بالد اإلسالـ ،فكاف
األمر سهالً شائعاً ،حيث كانت دولة االسالـ دولة واحدةٙ ،بت سيطرة الدولة
ورقي البالد
العثمانية ،وىذا االنفتاح ٩با يسهل الرحالت العلمية ،والتجارية وغّبىاُ ،
اإلسالمية ،بتبادؿ علمي ،و قاُب ،وحضاري كبّب ،بل ُب ٝبيع جوانب ا٢بياة
االجتماعية.
نبذة عن بالد السند يف رمن الشيخ حممد عابد من الناحية الدينية:
"السند" كلمة قدٲبة ،وكانت تطلق على بالد ا٥بند كلها ،ولكن استعماؿ العرب ٥با كاف
مبهماً نوعاً ما ،حيث كانوا يطلقوهنا على ا٤بنطقة الٍب تقع شرؽ مكراف ،وكانت تشمل بالد
السند ا٢بالية ،وبلوجستاف ،والبنجاب ا٢بالية ،إذل بالد (
.)13
كشمّب
والشيخ ٧بمد عابد من مدينة سيوىن ،وىي مدينة على شاطئ النهر ،مشاؿ مدينة
حيدر آباد السند ،عرفت بالعلم والثقافة ،وا٢بضارة ،وىي الٍب يقع فيها ضريح العارؼ
باهلل ،العالمة الشيخ٧ :بمد عثماف ا٤بروندي (ت745 :ىػ) الشهّب بػ " الؿ شهباز
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قلندر " صاحب التآليف الكثّبة .حيث يقوؿ العالمة ا٢بموي عن مدينة "سيوستاف":
كورة كبّبة من السند ،وأوؿ ا٥بند على هنر السند ،ومدينة كبّبة ٥با دخل واسع ،وبالد
كثّبة( .)14ومدينة سيوىن عرفت بأ٠باء متعددة منها:
سيوستاف ،وسيواف ،وسهواف ،وسيستاف ،كلها أ٠باء بلدة واحدة قدٲبة ،على اسم رجل
من أمراء السند ،وىناؾ أحد قالعو ا٤بشهورة ُب قدمي الزماف ،وكاف ُب القدمي ٰبكمها ملوؾ
"ألور"ٍ ،ب صارت ٙبت إمارة ملوؾ "تتو(".)15
وكانت والدة الشيخ ٧بمد عابد فيهاُ ،ب أسرة عليمة معروفة ُب ا٤بنطقة بالصالح،
واإلصالح ،والعلم ،والقضاء ،والفقو ،والفتيا.وُب زمن العباسيْب ًب إقامة أحد عشر مركزاً
حكومياً ،وعمرت ُب أيامهم مدف كثّبة ،وًب التخطيط لرفاىية الشَّعب ،وإحياء
األراضي ،وازدىر ُب عهدىم العلم واألدب ،وتطورت اللغة السندية ،وكثر التأليف
فيها ،ووضعت ٥با قواعد وحروؼ ،وأخذ ر٠بها من اللغة العربية ،ومن ٍبََّ تعترب أيامهم "
األياـ الذىبية " من الناحية العلمية واألدبية ،وكاف ألمثاؿ الشيخ أيب ا٢بسن السندي
(صاحب السندية) ،وضياء الدين السندي ،وعبد هللا الَبكي ،و٧بمد زماف األوؿ
(صاحب لواري) (ت1188 :ىػ) و٧بمد ىاشم السندي (ت1147 :ىػ) وعبد
الرحيم الكرىوري (ت1192 :ىػ) وغّبىمٍ ،
أياد بيضاء ُب توعية أبناء السند دينياً،
وتثقيفهم إسالمياً ،وتقويهم خلقياً وسلوكياً ،حيث ألفوا عشرات ا٤بؤلفات باللغة
السندية (لغة البالد األـ) ُب ٝبيع فروع الدين .وُب أياـ " كلهورة " صدر أمر حكومي
ٔبهود ا٤بصلح الكبّب ،واحملدث الشهّب ،الشيخ ٧بمد ىاشم التتوي السندي ،مؤكداً
على رجاؿ ا٢بكم تنفيذ القرارات التالية:
 - 1ٲبنع االختالط با٤برد والبغايا وا٤بخنثْب.
 - 2ٲبنع ا٥بندوس من كشف الركب ،واألفخاذ وقت جلوسهم ُب الدكاكْب،
واألسواؽ.
- 3ٲبنع ا٥بندوس من ٩بارسة األصناـ والسجود ٥با ،واإلعالف عن أياـ عبادهتم ا٤بعروفة.
 - 4ٲبنع عقد ا٤بآًب وصنع التابوت ُب أياـ عاشوراء.
 - 5ٲبنع بيع ٝبيع أنواع ا٤بسكرات وا٤بخدرات وتعاطيها
 - 6ٲبنع رسم وتصوير ذوي األرواح.
 - 7ٲبنع خروج النساء وذىاهبن إذل ا٤بقابر واألضرحة.
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 - 8ٲبنع النعي لألموات والصراخ ُب حاالت الوفيات..
 - 9ٲبنع ا٤بسلموف من قص اللحى ػ دوف القبض ػ وتطويل الشوارب.

ويعزر من ٱبالف ذلك.
- 10تنفذ ىذه األحكاـ حٌب ولو باستعماؿ القوة ،والعنفَّ ،

- 11على رجاؿ ا٢بكم وا٤بوظفْب بالدولة ،أف ٰبثوا ا٤بسلمْب على أداء الصلوات،
(
األخرى.)16
والصياـ ،والعبادات
وقد غّب صدور ىذا األمر ا٢بكومي ،وضع ا٤بسلمْب من الناحية الدينية والعملية،
وٙبسنت أوضاع مواطِب البالد عموماً ،وكثرت ُب أيامهم ا٤بدارس الدينية ،وا٤بساجد
اإلسالمية ،وا٤بكتبات العلمية ،وشجعت ا٢بكومة ا٤بواطنْب على ذلك.
1198ىػ قبل دخوؿ اإلنكليز (
فيها.)17
وقد انتهى عهدىم الزاىر عاـ
حياة املؤلف امسه ،ونسبه:
 .1امسه ونسبه:
ىو ٧بمد عابد بن أٞبد علي بن شيخ اإلسالـ ٧بمد مراد بن ٧بمد يعقوب األيويب
األنصاري السندي ،ويالحظ ُب أ٠بائهم أهنا أ٠باء مركبة من ا٠بْب ،وىذا شائع ُب
بالد السند وا٥بند إذل وقتنا ىذا.
وأما نسبة األيويب األنصاري ،فهي نسبة ١بده األعلى الصحايب ا١بليل أيب أيوب
األنصاري -رضي هللا عنو .)18( -ولد رٞبو هللا ببلدة ( سيوف ) من بالد السند على
شاطئ النهر ،مشارل حيدر آباد السند٩ ،با يلي بلدة بوبك ،ولذا يقاؿ ُب نسبو :السندي.
ونسبو بعضهم إذل مكة ،فقاؿ عنو( :
ا٤بكي .)19وذلك ألقامتو مدة ُب مكة ا٤بكرمة .وقاؿ
البعض عنو :ا٤بدين ،وذلك إلقامتو ُب آخر عمره با٤بدينة ا٤بنورة .وىذا ما فعلو الشيخ ٧بمد
عابد نفسو ُب آخر كتابو :طوالع األنوار ،فقاؿ عن نفسو" :السندي مولداً ،ا٤بدين توطناً".
نشأة الشيخ حممد عابد:
من حسن ا٢بظ أف أسرة الشيخ ٧بمد عابد تتسم بالعلم ,والفضل ,والشرؼ
والدين ,والورع ,واإلشتغاؿ ٗبا ينفع خلق هللا ,وقد عرفت أسرة الشيخ بكل ذلك
مشهورة بالتطبيب ُب بالدىم السند قبل أف يهاجروا إذل بالد ا٢برمْب وكاف ذلك
بسبب شهرة جده شيخ اإلسالـ ٧بمد مراد األنصاري العلمية ( .)20فمن ىنا نرى أف
نشأة الشيخ منذ صغره كانت ُب ٧بيط علمي ,إذ ترىب ُب حجر جده شيخ اإلسالـ
٧بمد مراد األنصاري ،وحجر والده وعمو ،وىكذا ترعرع ُب أسرة الفضل والعلم
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والدين ،والعبادة والوعظ واألدب ،فهذه ىي مدرستو األوذل الٍب ترىب فيها ،وأخذ العلم
النافع منها ،وانطبع هبا.
يقوؿ العالمة اللكنوي" :ىاجر جده مع رىطو أذل أرض العرب ,وكاف من أىل
العلم والصالح"(.)21
ويقوؿ الشيخ الَبىٍب ُب وصف أسرة الشيخ ٧بمد عابد" :كاف ىؤالء الرىط ومن
يعرؼ من أوائلهم وأقدميهم موصوفْب با٣بّب وحظ وافر من العلم -وٞبهم هللا.)22( -
ىذه من أىم مراحل حياتو ،ألف حياة اإلنساف كلها ،إ٭با ىي نتيجة تلك ا٤بقدمات،
ومن الطبيعي أف الناشئ ُب بيت علم وفضل يتشرب تلك ا٤بعاين السامية ويتغذى مكارـ
األخالؽ وحب الفضيلة وأىلها.
وىكذا كاف شيوخو ُب ىذه ا٤برحلة من حياتو ،ىم من أسرتو ،جده ،وأبوه،
وعمو ,ومن ٍبَّ يقوؿ العالمة اللكنوي" :فقرأ الشيخ ٧بمد عابد أكثر ما قرأ على عمو
٧بمد حسْب بن ٧بمد مراد"(.)23
كما استفاد الشيخ ٧بمد عابد ،من رحلتو إذل اليمن ،وتنقلو الكثّب بْب مدهنا،
وقراىا ،وجبا٥با ,وأوديتهإ ،بثاً عن العلم والعلماء ،حٌب استفاد من علمائها كثّباً،
وكاف يثِب كثّباً على علماء اليمن ،ويقوؿِ " :طفت أكثر البلداف ،فلم أر مثل علماء
صنعاءُ ،ب التحقيق للعلوـ واألحاديث ،والتحري للعمل ٗبا صح بو النص"(.)24
رحال ته:
رحلته األوىل إىل احلجاز :كما تقدـ أف الشيخ ٧بمد عابد السندي ولد ُب السند،
ٍب ىاجر مع جده ووالده وعمو إذل بالد ا٢بجاز ،وىو صغّب السن ،وكاف استقرارىم
ُب مدينة جدة ،و٤با توُب جده سنة 1198ىػ بقي مع والده وعمو الشيخ ٧بمد حسْب
السندي األنصاري ،يتنقل ُب ا٢بجاز ،بْب مكة ،وا٤بدينة ،والطائف ،وجدة وغّبىا،
ٕبثاً عن العلم والعلماء(.)25
رحلته إىل بالد اليمن :والذي يظهر أف بعد أف توُب والده الشيخ أٞبد علي ُب جدة
بقي ُب بالد ا٢بجاز مدة من الزمنٍ ،ب رحل مع عمو الشيخ ٧بمد حسْب إذل اليمن،
وكاف عمو مشهوراً بعلم الطب ،كما كاف الشيخ ٧بمد عابد لو يد طوذل ُب علم ال ِطّب،
ومعرفة متقنة بالنحو والصرؼ ،وفقو ا٢بنفية وأصولو كما تقدـ ,وكاف غالب مقامو
واستقراره باليمنُ ،ب مدينة زبيد ،وا٢بديدة "حٌب ُع َّد من أىلها ،وجعلو الساباطي ُب
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فهرستو من علمائها"( .)26كما توذل قضاء زبيد مدة طويلة من الزمن.وبعد استقراره ُب
ا٢بديدة ،يقوؿ تلميذه الشيخ عاكش" :وقد سكن مدينة صنعاء مدة طويلة ،مع
إمامها ا٤بنصور على ابن ا٤بهدي العباس ،وكاف يتنقل ُب التهامي ،وا١بباؿ اليمنيةٕ ،بثاً
عن العلم والعلماء" ( .)27وكاف يَبدد على العالمة الشوكاين ،ويقرأ عليوٍ ،ب عاد إذل
ا٢بديدة ُب شهر شواؿ من تلك السنة ،بعد أف أحسن إليو ا٣بليفة ،وقرر لو معلوماً نافعاً،
وكساه ،وناؿ من فائض عطاهٍ.ب تكرر وفوده إذل صنعاء مرة بعد مرة ُب أياـ ا٤بنصور،
ٍب ُب أياـ اإلماـ ا٤بتوكلٍ ،ب ُب أياـ اإلماـ ا٤بهدي"(.)28
الشيخ وسفارته لليمن يف مصر :مكث الشيخ ُب اليمن وقتا طويالً وُب زمن اإلماـ
ا٤بهدي عبد هللا بن أٞبد سنة 1232ىػ ،أرسلو ىذا ا٣بليفة بطريق السفارة إذل وارل مصر
٧بمد علي باشا ،ومعو ىدية ٜبينة ،وكاف ىذا سبب ا٤بعرفة بينو وبْب وارل مصر ووقوفو على
بعض فضلو وإشرافو على شئ من عظم شأنو(".)29
وىكذا بقي الشيخ ٧بمد عابد ُب اليمن ،وىو يدعو هللا تعاذل دائماً ،وبإ٢باح أف
يرده هللا إذل ا٤بدينة ا٤بنورة ،وأف ٯبعل لو فيها قراراً على أحسن حاؿ ،حٌب استجاب هللا لو
دعوتو ،وعاد إليها مع العز والكرامة ،والنفع ا٣باص والعاـ للمسلمْب ،حيث ًب تعيينو سنة
1243ىػ رئيساً للعلماء ُب ا٤بدينة ا٤بنورة ،من قبل ٧بمد علي باشا ،الذي تعرؼ عليو
سابقاً ،كما تقدـ ُب ترٝبتو ( .)30وىكذا بلغت ىذه الرحلة اجململة الطويلة أكثر من
ال ْب سنة ،أمضاىا الشيخ ٧بمد عابد ُب اليمن عموماً ،مع خروجو منو ُب عدة
رحالت إذل ا٥بند والسند ،ومصر وغّبىا من البالد ،حٌب قاؿ" :طفت أكثر
اآلفاؽ"(.)31
وبعد انتقالو من اليمن واستقراره ُب ا٤بدينة ا٤بنورة رئيساً لعلمائها ،وىو ُب غاية ما
يكوف من العز والكرامة ،فإنو دل يزؿ ٦بتهداً ُب العبادة ،وُب نشر العلم :تأليفاً وتعليماً،
وإحياءً لسنة رسوؿ هللا ُ ب ا٤بسجد النبوي الشريف .ىكذا بقي با٤بدينة ا٤بنورة عا٤باً
معلماً ،إذل أف وافاه األجل فيها سنة1257ىػ بعد ىذه الرحالت الطويلة الٍب طاؼ هبا
أكثر اآلفاؽ .رحم هللا الشيخ ٧بمد عابد رٞبة واسعة ،وجزاه عن اإلسالـ والعلم خّب
ا١بزاء.
شيوخه وأساتذته:
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لقد كاف الشيخ ٧بمد عابد على دأب أىل العلم وسّبهتم حيث تلقى العلم من علماء
ا٢بجاز :مكة ،وا٤بدينة ،والطائف ،وجدة ,وقد أخذ الشيخ العلم من شخصيات عديدة,
وسأذكر فيما يلي ما وقفت عليو من أ٠بائهم ،مرتباً ٥بم على حسب حروؼ ا٤بعجم.
 .1الشيخ عارؼ الكبّب الشريفي أٞبد بن إدريس أبو العباس العرايشي ا٢بسِب
وا٤بغريب( .)32وقد ذكره الشيخ ٧بمد عابد ُب كتابو" :ا٤بواىب اللطيفة شرح مسند
اإلماـ أيب حنيفة" ووصفو بالعارؼ (
الكبّب.)33
ا٥بجاـ .ذكره الشيخ ٧بمد عابد ُب
 .2الشيخ السيد أٞبد بن سليماف بن أيب بكر َّ
أكثر من موضع ُب "حصر الشارد(" ،)34ووصفو بقولو" :العالمة ورل هللا تعاذل،
العارؼ الرباين ،صفي اإلسالـ والدين".
 .3الشيخ حسْب بن علي ا٤بغريب ،اإلماـ ا١بليل ،مفٍب ا٤بالكية ٗبكة ا٤بكرمة ،ا٤بتوَب
سنة 1228ىػ رٞبو هللا تعاذل(.)35
 .4الشيخ السيد ٞبد بن عبد هللا مقبوؿ .وقد أخذ عنو بعض اإلجازات ،كما
ىو ُب "حصر الشارد"ٖ ،بطو :أجازنيو السيد ٞبد بن عبدهللا مقبوؿ اىػ.
 .5الشيخ صاحل بن ٧بمد بن نوح بن عبد هللا بن عمر بن موسى العمري ا٤بكي
ا٤بدين ،من ذرية العالمة ا٢بافظ عليم بن عبد العزيز األندلسي الشاطيب ،بِب
أخي سادل بن عبد هللا بن عمر بن ا٣بطاب رضي هللا عنو(.)36
 .6الشيخ صديق بن علي ا٤بزجاجي الزبيدي ا٢بنفي ،احملقق ُب علوـ ا٢بديث
والفقو ا٢بنفي ،وقد تصدر للتدريس ُب باليمن ،وكانت وفاتو سنة 1229ىػ
رٞبو هللا تعاذل(.)37
 .7الشيخ عبد الرٞبن بن سليماف بن ٰبٓب بن عمر مقبوؿ األىدؿ الشافعي ،وصفو
الشيخ ٧بمد عابد ُب "حصر الشارد"ُ ،ب مواضع كثّبة منها :العالمة ا١بليل،
توُب باليمن سنة 1250ىػ
واإلماـ العظيم ،وإماـ أىل التحقيق ،وخاٛبة احملد ْب.
رٞبو هللا تعاذل(.)38
 .8الشيخ عبد الرزاؽ البكاري ،صاحب " القطيع " ،ا٤بدفوف هبا ،كما ىو ُب "حصر
الشارد" ،وىو من مشاٱبو ُب (
اليمن.)39
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 .9الشيخ عبدهللا بن ٧بمد بن إ٠باعيل الصنعاين ،اإلماـ ا٢بافظ الكبّب ،وىو ابن
األمّب الصنعاين صاحب "سبل السالـ شرح بلوغ ا٤براـ" ،ا٤بتوَب سنة1242ىػ
رٞبو هللا تعاذل(.)40
 .10الشيخ عبدهللا بن الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب النجدي التميمي ،الفقيو
ا٢بنبلي ا٤بشهور ,روى عنو الشيخ ٧بمد عابد كتبا " :القرى لقاصد أـ القرى"
للمحب الطربي ا٤بكي أٞبد بن عبدهللا ،ا٤بتوَب سنة694ىػ رٞبو هللا تعاذل(.)41
 .11الشيخ عبدا٤بالك بن عبدا٤بنعم بن ٧بمد تاج الدين ا٤بكي ،ا٤بتوَب سنة
1228ىػ ،رٞبو هللا تعاذل ( ،)42وقد روى عنو كتاب أبيو" :حل الرمز عن
مًب الكنػز" ،كما ُب "حصر الشارد"(.)43
 .12الشيخ علي بن عبد ا٣بالق بن علي ا٤بزجاجي .ذكره الشيخ ٧بمد عابد ُب
حصر الشارد ُب ا٤بسلسالتُ ،ب حرؼ (
العْب.)44
 .13الشيخ أبو القاسم بن سليماف ا٥بجاـ ،وىو من مشاٱبو اليمنيْب(.)45
 .14الشيخ ٧بمد بن علي الشوكاين ،ا٢بافظ القاضي العالمة النظار ا٤بشهور،
صاحب" :نيل األوطار ُب شرح منتقى األخبار" ا٤بتوَب سنة 1250ىػ ،رٞبو
هللا تعاذل(.)46
 .15الشيخ ٧بمد حسْب ابن شيخ اإلسالـ ٧بمد مراد األنصاري السندي ،عم
الشيخ ٧بمد عابد ،وقد أ ُب عليو الشيخ ٧بمد عابد كثّباً ،ووصفو ُب مواضع
عديدة بأوصاؼ علمية عالية.
 .16الشيخ ٧بمد زماف الثاين بن ٧ببوب الصمد بن ٧بمد زماف األوؿ السندي .وقد
وصفو الشيخ ٧بمد عابد ُب -حصر الشاردُ -ب أكثر من موضع بأوصاؼ عالية،
فكاف يقوؿ فيو :دل تر عيِب مثلو قط ،ذو الفيوضات السنية ،والعلوـ الوىبية .وكانت
(47
السند).
والدتو بالسند سنة1199ىػ ،وتعلم فيها ،وىو من مشاٱبو ُب
 .17الشيخ ٧بمد طاىر ابن الشيخ احملدث ٧بمد سعيد بن ٧بمد سنبل
ا٤بكي ( .)48وللشيخ إجازة خاصة من الشيخ ٧بمد طاىر سنبل ُب صحيح
البخاري ،وإجازة عامة ،وذلك ُب مكة ا٤بكرمة سنة 1211ىػ(.)49
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 .18الشيخ يوسف بن ٧بمد بن عالء الدين ا٤بزجاجي الزبيدي ا٢بنفي،وصفو
الشيخ ٧بمد عابد ُب -حصر الشارد -بقولو " :العالمة إماـ احملققْب ،من
ٝبع العلوـ حٌب فاؽ األقراف"(.)50
تالمذته:
وقد استفاد من الشيخ ٧بمد عابد السندي رٞبو هللا تعاذل خلق كثّب وذلك ُب
أسفاره ورحالتو ,وقد سجل العالمة السيد ٧بمد عبدا٢بي الكتاين ُب فهرس الفهارس ستاً
وعشرين من كبار تالمذتو ،وذلك حْب ذكر طرؽ أسانيده ُب روايتو لكتاب "حصر الشارد"
للشيخ ٧بمد عابد ،فقاؿ :أرويو من طريق  26رجالً من كبار تالميذهٍ ،ب عدىم(.)51
وإليك ذكر بعض أ٠باء تالمذتو كما يلي:
 .1الشيخ إبراىيم ابن السيد حسْب ا٤بخلص.
 .2الشيخ إبراىيم بن عبد القادر الرياحي .العالمة الفقيو ا٤بالكي ،عادل الديار
التونسية ،ولد سنة 1180ىػ ،وتوُب رٞبو هللا تعاذل بتونس سنة 1266ىػ
ولو عدة مؤلفات(.)52
 .3الشيخ إبراىيم بن ٧بمد سعيد بن مبارؾ الفتَّة ا٤بكي ،الفقيو ا٢بنفي الكبّب ،لو
عدة مؤلفات ،منها :إكماؿ حاشية الشيخ ٧بمد طاىر سنبل ،على مناسك
الدر ا٤بختار ا٤بتوَب سنة 1290ىػ رٞبو هللا تعاذل(.)53
 .4ا٢باج أٞبد بن عثماف خوجة :وللشيخ ٧بمد عابد رسالتْب ٖبط ىذا التلميذ،
األوذل" :شفاء قلب كل سؤوؿ" والثانية ىي " :إلزاـ عساكر اإلسالـ" و ُب
أخرىا قاؿ" :كتبو الفقّب إذل هللا سبحانو :ا٢باج أٞبد ابن ا٤برحوـ عثماف
خوجة من خط شيخنا ا٤بذكور.
 .5حاكم اليمن ،اإلماـ ا٤بتوكل على هللا سيف اإلسالـ أٞبد ابن اإلماـ ا٤بنصور باهلل
علي ،وقد ذكر تلمذتو عليو العالمة لطف هللا جحاؼ حيث قاؿ" :ورأيت سيف
اإلسالـ يدنيو منو ،ويقر لو با٤بعرفة ا٣بارقة ُب الطب ،واستمع عليو سيف اإلسالـ
صحيح أيب عبدهللا البخاري ُب ٝباعة" ا(ىػ.)54
 .6الشيخ القاضي ارتضى علي خاف ،ابن الشيخ أٞبد ٦بتىب العمري الصفوي
ا٥بندي ،وقد أجاز لو الشيخ ٧بمد عابد عامة ٗبؤلفاتو(.)55
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 .7الشيخ أشرؼ علي بن سلطاف العلي ا٢بسيِب ا٢بيدر آبادي ،وقد أجاز لو
الشيخ ٧بمد عابد(.)56
 .8الشيخ ٝباؿ بن عبدهللا ابن الشيخ عمر ا٤بكي ،مفٍب ا٢بنفية ٗبكة ا٤بكرمة،
ا٤بولود ٗبكة ا٤بكرمة ،وا٤بتوَب فيها سنة 1284ىػ رٞبو هللا تعاذل ،وقد أجاز لو
الشيخ ٧بمد عابد(.)57
 .9العالمة الشيخ حسن ا٢بلواين ا٤بدين ،من كبار تالميذ الشيخ ٧بمد عابد ا٤بدنيْب،
درس الشيخ ٧بمد عابد ُب ا٤بدينة ا٤بنورة ُب الكتب ا٢بديثية الستة ،ويروي
وقد َ
الزَـ َ
)
(58
عنو الكتاين عن الشيخ ٧بمد عابد ،كما ُب فهرس الفهارس .
 .10الشيخ حسن بن أٞبد بن عبدهللا الضمدي اليمِب ،ا٤بلقب بػ(عاكش) ،وىو
٩بن الزـ الشيخ ،ولو إجازة من الشيخ ٧بمد عابد ،ويروي الكتاين ،عنو عن
الشيخ ٧بمد عابد(.)59
 .11الشيخ حسْب بن إبراىيم بن حسْب بن عامر األزىري ا٤بالكي ا٤بكي ،مفٌب
ا٤بالكية ُب مكة ا٤بكرمة ،صاحب كتاب" :توضيح ا٤بناسك" وقد ذكر روايتو
عن الشيخ ٧بمد عابد السندي الشيخ ٧بمد ياسْب الفاداين -رٞبو هللا
تعاذلُ -ب كتابو" :األربعوف البلدانية"(.)60
 .12الشيخ داود بن سليماف البغدادي ا٣بالدي النقشبندي الشافعي ،الفقيو األديب
الشاعر ،من أىل بغداد ,وقد أجازه الشيخ ٧بمد عابد ،ويروي عنو عن الشيخ
(
الفهارس.)61
٧بمد عابد صاحب فهرس
 .13الشيخ ا٤بعمر داود بن عبد الرٞبن حجر مقبوؿ األىدؿ الزبيدي ،ا٤بتوَب
)
(62
سنة 1314ىػ رٞبو هللا تعاذل .وىو يروي عامة عن الشيخ ٧بمد عابد .
 .14الشيخ سليماف الشوبري ا١بُدَّاوي ،ا٣بطيب واإلماـ با٢برـ النبوي(.)63
 .15الشيخ ا٤بعمر الناسك أبو الربكات ،السيد صاُب بن عبدالرٞبن ا١بِ ْفري
ا٤بدين ،وقد روى عنو السيد ٧بمد عبدا٢بي الكتاين حديث ا٤بسلسل باألولية
عن شيخو الشيخ ٧بمد عابد ،حيث قاؿ" :والسيد ا١بفري ا٤بذكور آخر من
كاف بقي ُب الدنيا ٩بن رواه عنو"(.)64
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 .16الشيخ صديق بن عبدالرٞبن بن عبدهللا كماؿ ا٢بنفي ا٤بكي ،احملدث ا٤بفسر
ا٤بدرس با٤بسجد ا٢براـ،روى عن الشيخ ٧بمد عابد السندي ،وتوُب ٗبكة
ا٤بكرمة سنة 1284ىػ رٞبو هللا تعاذل(.)65
 .17الشيخ عارؼ هللا بن حكمة هللا الَبكي ا٢بنفي ا٢بسيِب ،الشهّب بػ" :عارؼ
حكمة" صاحب ا٤بكتبة الوقفية الشهّبة با٤بدينة ا٤بنورة باسم :مكتبة عارؼ
حكمت .كاف من كبار القضاة ،وقد وصفو الشيخ ٧بمد عابد السندي ُب إجازتو
لو(.)66
 .18الشيخ هباء الدين عبد ا١بليل بن عبد السالـ بن عبدهللا بن عبد السالـ
برادة ،من أىل ا٤بدينة ا٤بنورة ٩ ،بن ٠بع من الشيخ ٧بمد عابد،مشلتو اإلجازة
العامة الٍب كتبها الشيخ ٧بمد عابد ُب آخر بتو" :حصر الشارد" وعنو أخذ
اإلجازة ٧بمد عبدا٢بي الكتاين(.)67
 .19الشيخ عبد ا٢بق ابن الشيخ ٧بمد فضل هللا احملمدي العثماين ،والبنارسي ا٥بندي
ا٤بكي ،العادل احملدث األ (
ري.)68
 .20الشيخ عبد الغِب ابن الشيخ العارؼ الكبّب أيب سعيد ابن الشيخ الصفي
العمري اجملددي الدىلوي .وقد أجاز الشيخ ٧بمد عابد للشيخ عبد الغِب
الدىلوي ،بعد أف ٠بع عليو مسلسالت بتو" :حصر الشارد" ُب ا٤بدينة
ا٤بنورة(.)69
 .21الشيخ عبدهللا ابن العالمة الشيخ ٧بمد ،الشهّب بػ (كوجك) البخاري
ا٤بكي ا٢بنفي ,حضر دروس الشيخ ٧بمد عابد السندي ُب صحيح البخاري،
وأجازه بسائر مروياتو(.)70
 .22الشيخ عليم الدين ابن الشيخ العارؼ رفيع الدين العمري ،القندىاري
ا٢بيدر آبادي ،ا٤بتوَب سنة 1316ىػ ،رٞبو هللا تعاذل ،وقد روى عنو السيد
٧بمد عبد ا٢بي الكتاين عن الشيخ ٧بمد عابد كتاب "حصر الشارد"(.)71
 .23ا٤بولوي غالـ حسنْب ابن ا٤بولوي حسْب علي ابن الشيخ العالمة عبد
الباسط القنوجي ،ولد سنة 1221ىػ ،ىاجر إذل ا٢برمْب الشريفْب ،وأخذ
اإلجازة من الشيخ ٧بمد عابد ،فأجازه بكتب الصحاح ،والسنن ا٤بشهورة،
توُب ُب ا٥بند سنة 1312ىػ رٞبو هللا تعاذل( .)72وغّبىم.
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املدينة املنورة :
بعض العلماء املعاصرين للشيخ حممد عابد ب
سأذكر ذلك من خالؿ كتاب" :قضاة ا٤بدينة ا٤بنورة" للشيخ عبدهللا بن زاحم ،إماـ
ا٢برـ با٤بدينة ا٤بنورة ،ورئيس ٧باكم ا٤بدينة ا٤بنورة سابقاً ،حيث ٝبع ُب ىذا الكتاب
أ٠باء قضاة ا٤بدينة ا٤بنورة ،الذين كانوا ُب تلك الفَبة ,من خالؿ السجالت احملفوظة ُب
٧باكم ا٤بدينة ا٤بنورة.
وفيما يلي أ٠باء العلماء ،والقضاة الذين كانوا ُب تلك الفَبة قضاة ُب ٧باكم
ا٤بدينة ا٤بنورة:
)
(73
٧بكمة ا٤بنورةسنة1252ىػ .
- 1الشيخ أٞبد ٪بيب أفندي ،كاف قاضياً ُب ا٤بدينة
ا٤بدينة ا٤بنورةسنة
- 2الشيخ حسن بن عبده بن السيد مورسوي ،كاف قاضياً ُب ٧بكمة
1249ىػ(.)74
 - 3الشيخ عبد الرٞبن األنصاري ،كاف قاضياً ُب ٧بكمة ا٤بدينة ا٤بنورة  ،سنة
1247ىػ(.)75
 - 4الشيخ عبدهللا ٧بمد األمْب ،كاف قاضياً ُب ٧بكمة ا٤بدينة ا٤بنورة  ،سنة
1247ىػ(.)76
 - 5الشيخ السيد ٧بمد أسعد ،كاف قاضياً ُب ٧بكمة ا٤بدينة ا٤بنورة  ،سنة
1244ىػ(.)77
ا٤بنورة
ا٤بدينة ،
- 6الشيخ ٧بمد أمْب بن عبد السالـ الداغستاين ،كاف قاضياً ُب ٧بكمة
سنة1248ىػ(.)78
 -7الشيخ ٧بمد سعيد ،كاف قاضيا ُب ٧بكمةا٤بدينة ا٤بنورة ،سنة 1247ىػ(.)79
ً
الشيخ حممد عابد وأدبه الرفيع مع األئمة والعلماء:
ورغم أف الشيخ خرج من ا١بمود ا٤بذىيب ،وبدأ يتبع الدليل ،إال أنو كاف يتسم
باألخالؽ االسالمية الفاضلة ،وباألدب اإلسالمي الرفيع ،فاالختالؼ ُب ا٤بسائل
الفقهية االجتهادية ال يوصفو إذل نبذ ا٤بذاىب ،فهو متأدب مع ٝبيع أئمة ا٤بذاىب،
ويرى ا٢بنفية مذىبو ومسلكوُ ،ب غاية ا٢بب واالحَباـ لألئمة ،والثقة التامة هبم،
يعَبؼ با٢بق وإف خالف مذىبو ،فمجاؿ االجتهاد واسع لديو ،ولذلك نرى من
ترجم لو عده من ا٢بنفية ،يقوؿ العالمة الكتاين ُب ترٝبتو ..." :السندي مولداً،
ا٢بنفي مذىباً .)80("...ويقوؿ العالمة الَبىٍب ُب اليانع ا١بِب عند كالمو على كتاب
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طوالع األنوار .." :وىو ُب بياف غالبها مسائر أصحابو ػ يقصد األحناؼ ػ إال
قليالً .)81("...الشيخ الَبىٍب بقولو" :إال قليالً" يشّب إذل ا٤بسائل الٍب خالف
الشيخ ٧بمد عابد فيها ا٢بنفية واعَبؼ با٢بق واتبع الدليل ،وىو مع ذلك يعد
من ا٢بنفية ،وال ٱبرجو ذلك من مذىبو ا٢بنفي.
مؤلفاته :
كما علمت أف الشيخ قضى حياتو ُب الدرس والتدريس والتأليف فقد انتشرت
مؤلفاتو ُب العادل اإلسالمي ،منها ُب بالد السند وا٥بند ومنها ُب خزانة الكتب بالرباط،
ومنها ُب ا٣بزانة التيمورية ٗبصر ،ومع ذلك فقد حاولنا الوصوؿ إذل عدد كبّب منها،
وفيما يلي نذكرىا مرتبة على ا٢بروؼ ا٥بجائية وقد ذكرىا سائد بكداش ُب كتابو:
 .1األٕباث ُب ا٤بسائل الثالث :رسالة ذكرىا مؤلف ىدية العارفْب(.)82
 .2ترتيب مسند اإلماـ أيب حنيفة برواية ا٢بصكفي :الكتاب مطبوع ومتداوؿ ُب
شبو القارة ا٥بندية وباكستاف ،وُب البالد العربية كذلك.
 .3ترتيب مسند اإلماـ الشافعي :طبع ُب ٦بلد واحد ،بدار الكتب العلمية
بّبوت ،وصفو العالمة الكو ري بأنو" :أنفع وأمتع هتذيب"(.)83
" .4تغيّب" أو تعيْب الراغب ُب ٘بديد الوقف ا٣بارب :جواب استفتاء ،منها
نسخة ٗبكتبة ا٤بلك عبد العزيز با٤بدينة ا٤بنورة ،برقم 7 :ضمن "ا٤بكتبات
ا٤بوقوفةُ/ب ٦بموعة الشيخ عبدالقادر شليب".
 .5جزء ُب تراجم مشاٱبو٦ :بموعة ٝبعها ا٤بؤلف ُب تراجم مشاٱبو ،من علماء
اليمن ،وا٢بجاز ،وُب تراجم مشاٱبهم ،يوجد منو جزء ٨بطوط ٗبكتبة ا٢برـ
ا٤بكي برقم.2728 :
 .6حصر الشارد ُب أسانيد ٧بمد عابد :كتاب نفيس ٨بطوط ُب ٦بلدين ،توجد منو
نسخة خطية با٤بكتبة احملمودية برقم.365:
 .7ا٢بظ األوفر ٤بن أطاؽ الصوـ ُب السفر :رسالة فقهية با٤بكتبة احملمودية
با٤بدينة ا٤بنورة ،برقم.2640:
 .8حواشي السندي علي البيضاوي :مؤلَّف ٩بتاز ُب علم التفسّب ،منو نسخة
كاملة با٤بكتبة احملمودية با٤بدينة ا٤بنورة ،برقم.164:
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ا٢بماـ :ذكرىا ا٤بؤلف بنفسو ُب ا٤بواىب اللطيفة
 .9ا٣بّب العاـ ُب آداب َّ
(٨ )180/1بطوط).
 .10رسالة ُب البيع بالدرىم :رسالة فقهيةٗ ،بكتبة ا٤بلك عبد العزيز با٤بدينة
ا٤بنورة ،برقم 6:ضمن "ا٤بكتبات ا٤بوقوفة٦/بموعة الشيخ عبد القادر شليب".
 .11رسالة ُب بياف قاة الرواة الذين تكلم فيهم :رسالة ُب علوـ ا٢بديث،
با٤بكتبة احملمودية با٤بدينة ا٤بنورة ،برقم.2784 :
 .12رسالة ُب جواز االستغا ة ،والتوسل ،وصدور ا٣بوارؽ من األولياء ا٤بقبورين:
٨بطوطة ٖبزانة الرباط برقم /1143كتاين ،قاؿ الكتاين فيها:
"عمد فيها إذل االستشهاد باآل ار ،ال كما يفعلو الغّب ُب ىذا الباب من االقتصار
على حطب أقواؿ ا٤بتأخرين ،الذين ال يقيم ٥بم ا٣بصم وزنا ،وىي ُب كراستْب من
(84
أٝبع).
أحسن ما كتب ُب ىذا الباب ،وأفيد و
 .13روض الناظرين ُب أخبار الصا٢بْب.
 .14شرح ألفية السيوطي ُب ا٤بصطلح.
 .15شرح بلوغ ا٤براـ .ىذه الرسائل الثال ة ذكرىا ا٤بؤلف بنفسو ُب إجازتو لتلميذه
العالمة الشيخ :إبراىيم بن حسْب ا٤بخلص ،ودل أطلع عليها بعد ،واألخّب :شرح
(
العسقالين.)85
على بلوغ ا٤براـ البن ا٢بجر
 .16شرح تيسّب الوصوؿ ،إذل جامع األصوؿ من حديث الرسوؿ صلى هللا عليو
وسلم :وىو شرح لكتاب تيسّب الوصوؿ ،للعالمة :وجيو الدين عبد الرٞبن بن
علي بن ٧بمد ،ا٤بعروؼ بابن الديبع الشيباين الزبيدي الشافعي ،ا٤بتوَب سنة
944ىػ(.)86
 .17شرح مسند اإلماـ الشافعي :ذكره ا٤بؤلف بنفسو ُب إجازتو لتلميذه العالمة:
الشيخ إبراىيم بن حسْب ا٤بخلص ( .)87يوجد منو جزء ُب ا٤بكتبة احملمودية
با٤بدينة ا٤بنورة ٖبط واضح برقم.545 :
 .18شرح مسند ا٢بار ي :منو نسخة با٤بكتبة احملمودية برقم.590:
 .19طوالع األنوار شرح الدر ا٤بختار :قاؿ فيو الَبىٍب" :حافل جداً ،استوَب فيو
غالب فروع مذىب أصحابو ،واستوعب مسائل الواقعات ،والفتاوىٕ ،بيث
إنو لو قيل :دل يفتو منها إال القليل اليسّب دل يبعد ذلك البعد ،وىو ُب بياف
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غالبها مساير أصحابو إال قليالً" ( .)88وسيأٌب التفصيل عن ىذا ا٤بألف بعد
قليل...
:9صفحاتٗ ،بكتبة ا٤بلك
 .20غنية الزكي ُب مسألة الوصي :جواب استفتاء يقع ُب
 ،82ضمن ( ا٤بكتبات ا٤بوقوفة٦/بموعة شليب ).
عبد العزيز با٤بدينة ا٤بنورة ،برقم:
ِ
.21فك احملنة ٗبعا١بة ا٢بقنة :رسالة صغّبة ا٢بجم ،كبّبة الفائدة ،تتعلق بعلم الطّب ،تقع
- 959
ُب13 :صفحة ,منو نسخة ٗبكتبة ا٤بلك عبد العزيز با٤بدينة ا٤بنورة برقم:
 ، 355ضمن ا٤بكتبات ا٤بوقوفة– الساقزرل.-
.22الفوائد اجملموعة ُب األحاديث ا٤بوضوعة :جزء ٨بتصر ُب األحاديث ا٤بوضوعة،
.2784
وتوجد با٤بكتبة احملمودية با٤بدينة ا٤بنورة برقم:
 .23القوؿ ا١بميل ُب إبانة الفرؽ بْب تعليق الَبويح وتعليق التوكيل :جواب
ورد إليو من مكة ا٤بكرمة ،منو نسخة ٗبكتبة ا٤بلك عبد العزيز
استفتاءَّ ،
با٤بدينة ا٤بنورة ،برقم )9 (:ضمن "ا٤بكتبات ا٤بوقوفة٦ /بموعة الشيخ عبد
القادر شليب".
 .24الكرامة والتقبيل :رسالة ُب كرامات األولياء ،ىل ىي جائزة الوقوع؟ وىل
التصديق هبا واجب أـ جائز ؟ سواء وقعت ُب حالت ا٢بياة أو غّبه ،وىل
ورد ُب األحاديث أف الصحابة ػ رضي هللا عنهم ػ كانوا يقبلوف يد رسوؿ هللا
صلى هللا عليو وسلم الكرٲبة ،أو رأسو ،أو قدميو الشريفتْب ؟ منها نسخة ٗبكتبة
")30ا٤بكتبات ا٤بوقوفة٦/بموعة الشيخ عبد
ا٤بلك عبد العزيز با٤بدينة ا٤بنورة برقم( :
القادر شليب".
 .25كشف البأس عما رواه ابن عباس مشافهة عن سيد الناس٨ :بطوط ُب
ا٣بزانة التيمورية ٗبصر ٖبط مؤلفو(.)89
 .26كف األماين عن ٠باع األغاين :منو نسخة ٗبكتبة ا٤بلك عبد العزيز با٤بدينة
ا٤بنورة برقم ،139-743 :ضمن "ا٤بكتبات ا٤بوقوفة /الساقزرل".
٦ .27بموعة ُب إجازات مشائخو لو وأسانيدىم نظماً ونثراً :ذكرىا العالمة :عبد
ا٢بي الكتاين ُب فهرس الفهارس ،وقد رآىا ضمن كتبو ا٤بوقوفة على ا٤بسجد
النبوي با٤بدينة ا٤بنورة وقاؿ":دل يتيسر رل تلخيصها وإين آسف على ذلك
كثّباً(.)90

   ...
  

)(393

 .28منحة الباري ُب ٝبع مكررات البخاري :كذا ٠باه ا٤بؤلف ُب إجازتو لتلميذه
العالمة الشيخ :إبراىيم بن حسْب ا٤بخلص ،ومنو نسخة ُب ا٤بكتبة احملمودية
با٤بدينة ا٤بنورة باسم :منحة الباري ُب ٝبع روايات صحيح البخاري برقم:
(.)91()61
 .29مناؿ الرجاء ُب شروط االستنجاء  :رسالة فقهية ،منها نسخة ٗبكتبة ا٤بلك عبد
82قم(.):
العزيز با٤بدينة ا٤بنورة ،ضمن ٦بموعة "موقوفة/شليب "بر
 2/3178عاـ.
 .30مناىج الصرفيْب :توجد منو نسخة ٗبكتبة ا٢برـ ا٤بكي برقم:
 .31ا٤بواىب اللطيفة شرح مسند اإلماـ أيب حنفية :كتاب جليل ،يقع ُب ٦بلدين
ضخمْب ،منو نسخة كاملة ٖبط ا٤بؤلف ُب مكتبة الشيخ ٧بب هللا شاه الراشدي
ُب قرية "بّبجندو" ببالد السند.
 .32نفحات النسيم ا٥بندي ،على أغصاف رٰباف جدي :رسالة صغّبة ا٢بجم،
ٖبط فارسي ،منها نسخة با٤بكتبة احملمودية با٤بدينة ا٤بنورة ،برقم .2784
ىذا ما تيسر رل ذكر بعض مؤلفات الشيخ ٧بمد عابد السندي رٞبو هللا تعاذل.
ثناء العلماء على الشيخ حممد عابد :
أحب عبداً،
عن أيب ىريرة -رضي هللا عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا " :إف هللا إذا َّ
ِ
السماء
دعا جربيل فقاؿ :إين أحب فالناً فأحبو ،قاؿ :فيحبو جربيلٍ ،ب ينادي ُب ّ
السماء ،قاؿٍ :ب يوضع لو القبوؿ ُب
فيقوؿ :إف هللا ٰبب فالناً فأحبوه ،فيحبو أىل َّ
األرض"( - .)92قاؿ اإلماـ الشوكاين عند ترٝبتو " :صاحب الَبٝبة وىو الشيخ
٧بمد عابد لو يد طوذل ُب علم الطب ومعرفة متقنة بالنحو والصرؼ وفقو ا٢بنفية

وأصولو ومشاركة ُب سائر العلوـ وفهم سريع...اخل(.)93
و٠بَُرىم
 .وقاؿ صاحب اليانع ا١بِب " :وَكثُر ناء الناس عليو ُب حياتوَ ،
ٗبفاخره بعد وفاتو.
)
(94
ِ

.
برد حياتو ٤ .:.با انطوى فكأنو منشور" اىػ
َك َف َل الثناء لو ّ
 .ويقوؿ العالمة مفٍب مكة ا٤بكرمة ،ورئيس علمائها الشيخ :عبد هللا ابن
األستاذ الكامل الفاضل الشيخ عبد الرٞبن سراج ا٢بنفي ا٤بكي ,فيما كتبو
على ظهر نسخة من كتاب :طوالع األنوار شرح الدر ا٤بختار للشيخ ٧بمد
عابد السندي ،وىو يَبجم ٤بؤلِّفو" :ىو اإلماـ العادل العالمة ،القدوة الفهامة،
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وخاٛبة احملققْب ُب زمانو ،وعمدة ا٤بدققْب ُب عصره وأوانو ،وفخر العلماء
الراسخْب ،و٬ببة الفضالء ا٤بقدسْب ،األستاذ الكامل ،وا٤بسند الواصل ،موالنا
الشيخ ٧بمد عابد السندي ٍب ا٤بدين ،والفقيو احملدث ا٢بافظ ابن ا٤برحوـ

الشيخ أٞبد علي.)95("...
 .وذكر األماـ ا٤بفسر اآللوسي شهاب الدين ٧بمود بن عبد هللا مؤلف
التفسّب "روح ا٤بعاين" ،وذلك ُب كتابو :شهي النغم ،عند ذكر إجازة الشيخ
٧بمد عابد لعارؼ حكمت ،فوصفو بقولو" :ومنهم البحر الرائق ،وكنػز
الدقائق ،ومن كالمو تنوير األبصار ،والدر ا٤بختار ،ذو التأليفات الشريفة،
وقرة عْب اإلماـ األعظم أيب حنيفة ،العادل الزاىد الشيخ ٧بمد عابد ،غمره هللا
ٗبزيد العوائد "..اىػ(.)96
 .ويقوؿ الشيخ٧ :بمد صابر ،أحد العلماء ا٤بعاصرين للشيخ ٧بمد عابد ،حْب
ذكر الشيخ ٧بمد عابد ُب آخر رسالتو :القوؿ السديد بتعليق الوكالة بالتقييد:
"ىذا ما حرره الفقّب ،مقراً بقلة العلم ،وكثرة التقصّب ،امتثاالً ألمرالشيخ ٧بمد
عابد ،الذي ُب علم القرآف واألحاديث حرباً ،وُب أقواؿ الفقهاء وا٢بكماء ٕبراً"

اىػ(.)97
 .وقاؿ العالمة احملدث الفقيو الشيخ :عبد الغِب الدىلوي اجملددي ا٤بدين،
تلميذ الشيخ٧ :بمد عابدُ ،ب إجازتو للشيخ :عبد القادر ا٣بطيب الطرابلسي،
الٍب كتبها لو على ظهر نسخة من كتاب "حصر الشارد" ( .)98فإنو ٤با ذكر
روايتو عن الشيخ ٧بمد عابد وصفو بقولو" :قدوة احملد ْب ،إماـ ا٢برمْب ،شيخنا

الشيخ ٧بمد عابدالسندي األنصاري" اىػ.
 .وقاؿ العالمة احملدثالشيخ٧ :بمد عبدا٢بي الكتاين ،تلميذ بعض تالميذ الشيخ
٧بمد عابد ،ا٤بتوَب سنةىػُ ،ب كتابو فهرس الفهارس" :ىو ٧بدث
ا٢بجاز ومسنده ،العادل ا١بامع احملدث ا٢بافظ الفقيو ا٤بتبحر ،الزاىد ُب الدنيا
وزخارفها٧ ،بيي السنن حْب عفت رسومها ،وىجرت علومها " .وعنو أيضاً:
" شيخ بعض مشاٱبنا٧ ،بدث ا٢بجاز ومسنده ،عادل ا٢بنفية بو ،الشيخ ٧بمد عابد
السندي"(.)99
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ىكذا أ ُب عليو أساتذتو وشيوخو ،وكذلك العلماء ا٤بعاصروف لو ،وأيضاً تالميذه،
وأىل الفضل ،والصدؽ من علماء األمة٩ ،بن جاء بعدىم ،شهدوا بعلو مكانتو ،ورفعة
منػزلتو ،وقبوؿ الناس لو ا٣باصة والعامة.
وفاته – رمحه هللا: -
كانت وفاتو -رٞبو هللا -يوـ اال نْب لسبع عشرة خلوف من شهر ربيع األوؿ ،سنة
سبع وٟبسْب ومائتْب وألف ( ىػ) ،عن سبع وستْب سنة تقريباً .ودفن
بالبقيع قبالة سيدنا عثماف بن عفاف أمّب ا٤بؤمنْب -رضي هللا عنو -وعلى ٲبْب ا٤بتوجو
إليها من قبل دار عقيل -رضي هللا عنو.)100("-
فرحم هللا الشيخ٧ :بمد عابد رٞبة واسعة ،وجزاه عن اإلسالـ وا٤بسلمْب خّب
ا١بزاء.
التعريف مبؤلف الدر املختار :ىو مفٌب ا٢بنفية الشيخ٧ :بمد بن علي بن ٧بمد بن
علي بن عبد الرٞبن ا٢بصِب األ ري ،ا٤بعروؼ بعالء الدين ا٢بصكفي ،اإلماـ العادل
احملدث الفقيو النحوي ،من أقر لو بالفضل والتحقيق مشاٱبو ،وأىل عصره ،ا٤بولود
بدمشق سنة 1025ىػ ،وا٤بتوَب هبا سنة 1088ىػ ،رٞبو هللا تعاذل.
وا٢بصكفي :نسبة إذل حصن كيفا ،وىو من ديار بكر مشارل سورية ،وجنوب تركيا،
وكاف القياس أف ينسبوا إليها :ا٢بصِب ،كما فعل البعض ،لكن نسبوا إذل ا٠بْب أضيف
أحدٮبا إذل اآلخر ،وركبوا من ٦بموع اال٠بْب ا٠با واحداً ،ونسبوا إليو .ولو عدة
مصنفات ،منها :الدر ا٤بنتقى شرح ا٤بلتقى ( ملتقى األٕبر ) ،مطبوع ،ولو شرح على
ا٤بنار ُب أصوؿ فقو ا٢بنفية ٠باه :إفاضة األنوار على أصوؿ ا٤بنار ،وشرح قطر الندى ُب
النحو ،وغّبىا من ا٤بصنفات(.)101
من األعمال الفقهية اليت عملت على الدر املختار:
فيما يلي نذكر بعض ٭باذج األعماؿ الفقهية الٍب عملت على الدر ا٤بختار:
 .1مفاتيح األسرار ولوائح األفكار شرح الدر ا٤بختار ،البن عبد الرزاؽ
الدمشقي ا٣بطيب ،وا٠بو عبد الرٞبن بن إبراىيم بن أٞبد ،ا٤بعروؼ بابن
عبد الرزاؽ ،العادل الفاضل الفقيو األديب ،ولد سنة 1075ىػ ،وتوُب رٞبو
هللا تعاذل سنة 1138ىػ(.)102
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قرة األنظار على شرح تنوير األبصار ( الدر ا٤بختار) ،للقاضي أيب الطيب
1149ىػ .ومنو
٧بمد بن عبد القادر السندي ا٤بدين ،العالمة الفقيو ،ا٤بتوَب سنة
نسخة ٨بطوطة ُب ا٤بكتبة احملمودية با٤بدينة ا٤بنورة ُب ٦بلدين ،األوؿ منهما برقم
ُ 1131ب  674صفحة ،وقد قمت باالطالع عليها.
كتاب دالئل األسرار على الدر ا٤بختار٣ ،بليل بن ٧بمد بن إبراىيم الفتاؿ الدمشقي،
ا٤بتوَب سنة1186ىػ( )103والكتاب من ٧بفوظات ا٤بكتبة احملمودية با٤بدينة ا٤بنورة
برقم ( )1019ورأيتالشيخ ٧بمد عابدينقل عن ىذه ا٢باشية ُب طوالع األنوار ُب
ولدي عندي منها صورة لبعض أبواب الطهارة.
مواطن كثّبةَّ ،
ِسلك النُّضَّار على الدر ا٤بختار ،للعالمة الفقيو احملدث الشيخ :عبد القادر بن
ا٤بولود ٕبلب الشهباء سنة
صاحل بن عبد الرٞبن البانقوسي ا٢بليب،
)
(104
ىػ ،وا٤بتوَب هبا سنةىػ ،رٞبو هللا تعاذل .
حاشية على الدر ا٤بختار للعالمة الفقيو الشيخ :مصطفى زين الدين بن ٧بمد
بن رٞبة هللا بن عبد احملسن بن ٝباؿ الدين األيويب ،ا٢بنفي الدمشقي ،الشهّب
بالرٞبٍب ،ولد سنة ىػ ،وجاور با٤بدينة ا٤بنورة سنة
ىػٍ ،ب انتقل إذل مكة ا٤بكرمة ،وتوُب سنةىػ،
رٞبو هللا تعاذل( .)105وحاشيتو على الدر ا٤بختار ُب ال ة أجزاء :جزأين على
القسم األوؿ من الدر ا٤بختار ،وجزء من اآلخر ،ودل يتيسر لو إٛبامو ،ومع
ىذا فعليها ا٤بعوؿ ،كما ُب نشر النور والزىر ( ،)106ولذا أف ابن عابدين
يكثر النقل عنها ُب حاشيتو ،وكذلك الشيخ ٧بمد عابد ُب طوالع األنوار.
نتائج األفكار على الدر ا٤بختار ،للعالمة الفقيو احملدث الشيخ ٧بمد طاىر
بن ٧بمد سعيد سنبل ،ا٤بتوَب سنة ىػ ( )107و٥بذه ا٢باشية
نسخة ُب ٨بطوطات ا٢برـ ا٤بكي ،برقم عاـ (  ،)ودل يتيسر
رل االطالع عليها.
حاشية العالمة النحرير الشيخ أٞبد بن ٧بمد بن إ٠باعيل الطحطاوي "
الطهطاوي " ا٤بتوَب سنة 1231ىػ -رٞبو هللا تعاذل -والطهطاوي نسبة
(طهطا) بالقرب من أسيوط ُب مصر ،وىذه ا٢باشية من مآ ره العظيمة()108
وقد طبعت حاشية الطحطاوي وىي من ا٢بواشي ا٤بعتمدة عند الفقهاء
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وأكثر النقل عنها الشيخ ٧بمد عابد السندي ُب طوالع األنوار أيضاً بقولو:
قاؿ السيد أٞبد.
رد احملتار لإلماـ الشهّب ،عمدة ا٤بتأخرين ابن عابدين ٧بمد أمْب بن
 .8حاشية َّ
عمر عابدين ا٢بسيِب،ا٤بولود سنة1198ىػ ،وا٤بتوَب سنة1252ىػ ،رٞبو هللا
تعاذل ،وىي ا٢باشية ا٤بشهورة ا٤بتداولة عند ا٤بتأخرين من ا٢بنفية ،وعليها مدار
الفتوى.
 .9تقريرات مفٍب الديار ا٤بصرية ،العالمة الشيخ :عبد القادر بن مصطفى
الرافعي ،على حاشية ابن عابدين٠ ،باىا " :التحرير ا٤بختار على رد احملتار"
وكانت والدة الرافعي سنة 1248ىػ ،وتوُب سنة 1323ىػ ،رٞبو هللا
تعاذل( .)109وغّبىا ,و٩بن شرح ىذا الكتاب أيضاً الشيخ ٧بمد عابدالسندي
األنصاريو٠باه:
الشيخ ٧بمد عابدالسندي األنصاري ،ا٤بتوَب سنة
.10طوالع األنوار على الدر ا٤بختار ،لإلماـ
1257ىػ ،رٞبو هللا تعاذل.
كتاب :طوالع األنوار ,وصفه وأمهيته :
 -1توجد نسخة كاملة ُب ا٤بكتبة األزىرية بالقاىرة ،أوقفها عليها العالمة الفقيو
الشيخ عبد القادر بن مصطفى الرافعي ،صاحب التقريرات على حاشية ابن عابدين،
ا٤بتوَب سنة 1323ىػ ،وتاريخ الوقفية سنة 1314ىػ .وىذه النسخة خطها ٝبيل
واضح ،بلغ عدد لوحاهتا عشرة آالؼ لوحة تقريباً ،وبالتحديد ( )9522لوحة ،موزعة
على ستة عشر جزءً ،وتاريخ نسخها من عاـ 1293ىػ إذل عاـ 1296ىػ .وقد قاـ
بنسخها أربعة نساخ كما ذكر ذلك سائد بكداش ُب كتابو.
وتوجد صورة "ميكروفلم" كاملة ٥بذه النسخة األزىرية بكتبة مركز البحث العلمي
ٔبامعة أـ القرىٗ ،بكة ا٤بكرمة ٙبت األرقاـ التالية )116 ( :إذل ( )131فقو حنفي.
كما توجد صورة على ا٤بيكروفلم لألجزاء األربعة األوذل من ىذه النسخة نفسهاُ ،ب
٨بطوطات مكتبة ا١بامعة اإلسالمية با٤بدينة ا٤بنورةٙ ،بت األرقاـ التالية :ج  1برقم
( ،)9579ج ،)9592( 2ج ،)9579( 3ج.)9496( 4
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 -2رأيت ُب مكتبة مكة ا٤بكرمة (مكتبة مولد النيب  ) جزأين من نسخة خطية
أصلية انية من طوالع األنوار ،وكتب على ظهرىا ترٝبة ٨بتصرة ٤بؤلفها الشيخ ٧بمد
عابد السندي.
وىذاف ا١بزآف ٲبثالف أوؿ الكتاب ،فاألوؿ منهما يبدأ بكتاب الطهارة مباشرة بدوف
مقدمة للمؤلف ,ورقمو ُب ا٤بكتبة (  )فقو حنفي .أما ا١بزء الثاين ورقمو ُب ا٤بكتبة
( )فقو حنفي .وقد قمت بالتصوير من ىذه النسخة ومقارنتها بالنسخة
األصلية.
 -ويوجد جزء من نسخة خطية أصلية رابعة للكتاب ،موقوؼ با٤بدينة ا٤بنورة ،
من ٨بطوطات ا١بامعة اإلسالمية با٤بدينة ا٤بنورة ،برقم ( ،)عنو صورة على
ا٤بيكروفيلم برقم (.)
تاريخ انتهاء الشيخ حممد عابد من تأليف كتابه طوالع األنوار:
قاؿ الشيخ ٧بمد عابد ُب هناية جزء (  )وىو آخر كتاب طوالع األنوار:
" أقوؿ :وأنا ا٤بفتقر إذل رٞبة ربو العزيز الغفار ٧بمد عابد ابن الشيخ أٞبد علي بن
٧بمد مراد بن يعقوب بن ٧بمود األنصاري ا٣بزرجي األيويب نسباً ،السندي مولداً،
ا٤بدين توطناً :قد تفضل هللا تعاذل بإٛباـ ىذا الشرح على الدر ا٤بختارُ ،ب بلدة منبع
األنوار ،وسيد األخيار ،ومدينة ا٤بختار صلى هللا تعاذل عليو وسلم.
ٍب قاؿ :فا٢بمد هلل الذي بنعمتو وجاللو تتم الصا٢بات ،وأسأؿ هللا تعاذل أف ٯبعلو
مقبوالً ُب حضرتو وُب خلقو ،وينتفع بو ا٣باص والعاـ ُب كافة األقطار ،وٯبعلو مكفراً
28
لألوزار بفضلو وكرمو ،إنو رحيم كرمي وىاب.وكاف اختتامو ُب يوـ الثال اء ُب
ٝبادى األوؿ سنة 1251ىػ ،وا٢بمد هلل رب العا٤بْب ،وصلى هللا على سيدنا ٧بمد
وعلى آلو وصحبو وسلم"اىػ.
منهج املؤلف يف كتابه طوالع األنوار شرح الدُّر املختار :
يتضح منهج ا٤بؤلف ُب كتابو من خالؿ مطالعاٌب وقراءٌب وٙبقيقي لو،
كمايلي:
 كتاب طوالع األنوار شرح كامل للدُّر ا٤بختار ،وليس ٕباشية كما ىو حاؿ حاشية
الطحطاوي وابن عابدين.
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اطالع مؤلفو ووقوفو على غالب ما كتب من أعماؿ علمية على الدر
ا٤بختار ،ونقلو عنها.
ذكر األدلة الواسعة لغالب ا٤بسائل الفقهية الواردة ُب كتاب الدر ا٤بختار ،فهو
من أعظم كتب أدلة فقو ا٢بنفية.
اىتماـ مؤلفو بإيراد روايات عديدة للحديث لكثّب من األدلة ،مع ا١بمع بينها،
وإزالة التعارض الظاىر بينها إف كاف ىناؾ تعارض.
ٚبريج األدلة الٍب يذكرىا ُب الغالب ،مع بياف درجتها وحكمها.
التوسع ،والبسط الكبّب ُب شرح النص الفقهي ،مع التحقيق فيو ،وإيراده
لزيادات ،دل يذكرىا غّبه من شراح الدُّر ا٤بختار ،ولذا قاؿ صاحب اليانع ا١بِب
عن ىذا الكتاب " :وىو حافل جداً ،استوَب فيو غالب فروع مذىب أصحابو،
واستوعب مسائل الواقعات والفتاوىٕ ،بيث إنو لو قيل :دل يفتو منها إال النػزر
اليسّب ،دل يبعد ذلك كل البعد" اىػ.
إيراده لتحقيقات لغوية وصرفية ،وأصولية مفيدة للغايةُ ،ب بياف األدلة
واالستنباط منها.
ٙبقيقو الفقهي الواسع ٣بالؼ فقهاء ا٤بذاىب األربعة ُب مسائل كثّبة من الكتاب.
نقولو النادرة عن رسائل مؤلفو ُب مسائل خاصة٤ ،بؤلفْب من علماء ا٥بند والسند
وغّبىم ،غّب مشهورة ،فيها ٙبقيقات نادرة ،ال ٘بدىا ُب غّب ىذا الشرح.
راء ىذا الشرح با٤بصادر الكثّبة ،والتقاط ا٤بؤلف الفوائد الغزيرة النادرة منها ،إذ كاف
زمن تأليف الكتاب ُب أواخر عمره ،وقد ٙبصلت عنده مكتبة عظيمة نادرة،
ضمت من الكتب والرسائل العجب العجاب.
ذكره للمفٌب بو ا٤بعتمد ا٤بصحح ُب ا٤بذىب ،وٙبقيقو لذلك.
ومن مزاياه أيضاً ،أنو من آخر مؤلفات الشيخ ٧بمد عابد ،وذلك بعد أف
استقر ُب ا٤بدينة ا٤بنورة.
استدراكو على من سبقو من شراح الكتاب ،وىذا وإف كاف طبيعياً عند العادل
احملقق ا٤بتأخر زمنياً عن غّبه ،لكن يبقى مزية تذكر لو.
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 إف التوسع الكبّب ا٤بشهود للمؤلف ُب كثّب من ا٤بسائل الفقهية ُب ىذا
الشرح ،ٯبعل من ا٤بمكن أف تفرد كثّب من األٕباث ،واإلطاالت ُب رسائل
مستقلة خاصة بتلك ا٤بسائل.
 و٩با زاد ىذا الشرح أٮبية فوؽ أٮبيتو ،وميزة ،وقوة ،وٙبريراً ،وٙبقيقاً ،وتدقيقاً،
أف مؤلفو قد قاـ بتدريسو وشرحو للطالب ُب درس القراءة خالؿ ٜباين سنْب،
وىو يشرحو الشرح األخّب ا٤بوسع ،من سنة ىػ إذل سنة
ىػ با٤بدينة ا٤بنورة.
 امتازت عبارة الكتاب بكوهنا سهلة غّب صعبة ،وال مغلقة ،وذلك ٩با ييسر التعامل
مع الكتاب ،واإلقباؿ عليو.
 وبا١بملة فمحور ىذه ا٤بزايا ىو تفنن الشيخ ٧بمد عابد حديثياً وفقهياً ،وىو قد
انفرد هبذا عن سائر الشراح اآلخرين -أو أغلبهم  -فإهنم فقهاء أصوليوف ،وأيضاً
كونو ُب مركز علمي كبّب  -ا٢برمْب الشريفْب  -مع اتصاالتو العلمية بالسند،
وسع دائرة
واليمن ،ومصر ،والعلماء الواردين إذل ا٢برمْب ،ورحالتو الكثّبة٩ ،با َّ
قافتو ومصادره .لذا ٯبب أف نسعى إلظهار ىذا الكتاب ،للكشف عن
مكنوناتو ،وما أودع فيو مؤلفو من ٙبقيقات نادرة ،وإفادات غالية.
اعتماد كتاب طوالع األنوار عند الفقهاء واألحناف املتأخرين :
كما مر أ ّف الشيخ ٧بمد عابد السندي إماماً حجة معتمداً ُب فنوف عديدة
من العلوـ ،وذلك بشهادات كبار العلماء من مشاٱبو وا٤بعاصرين لو ُب ناء العلماء
عليو.
ومن تلك العلوـ الٍب ىو عمدة وحجة فيها علم الفقو ،ولذا نرى من جاء بعده ،من
كبار فقهاء ا٢بنفية ا٤بعتمدين٩ ،بن كتب ُب الفقو ا٢بنفي ،نراه قد اعتمد على الشيخ ٧بمد
عابد ،ؾاإلماـ الفقيو ا٢بنفي الشيخ عبد القادر الرافعي ،صاحب تقريرات الرافعي على
حاشية ابن عابدين (التحرير ا٤بختار على رد احملتار) فقد كاف كتاب طوالع األنوار عمدتو
األوذل فما ٚبلو صفحة من صفحات تقريراتو إال وفيها نقل من كتاب طوالع األنوار ،مع
عزوه إليو بقولو( :اىػ سندي).
وىذا يؤكد على علو مكانتو ومنزلتو أي الشيخ ٧بمد عابد ُب طوالع األنوار ،وقبوؿ
استدراكاتو على سابقيو ،كابن عابدين ُب حاشيتو .و٩بن اعتمد كتاب طوالع األنوار
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أيضاً ،العالمة الفقيو الشيخ عبد الغِب حسْب ا٤بكي ،ا٤بتوَب سنة ىػ
رٞبو هللا تعاذل ُب حاشيتو( :إرشاد الساري) على مناسك مال علي القاري ،نقالً عن
تقرير الشيخ عبد ا٢بق ،وغّبه.
وتقدـ ذكر اعتماد ٧بمد عابد عند العلماء ا٤بعاصرين لو ،من القضاة ،والفقهاء،
ورؤساء ا٢برمْب الشريفْب .فرٞبو هللا رٞبة واسع ،وأدخلو فسيح جناتو.

   ...
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اهلوامش
٧ )1بمد فريد بك :تاريخ الدولة العلية العثمانية ص

 ,341دار النفائس بّبوت ط 1406/5ىػ,

إبراىيم بك حليم ,التحفة ا٢بليمية ُب تاريخ الدولة العلية ص  ,183ط 1 /مؤسسة الكتب
الثقافية ,بّبوت1408 ,ىػ
٧ )2بمد فريد بك :تاريخ الدولة العلية العثمانية ص  ،363والتحفة ا٢بليمية ُب تاريخ الدولة العلية
إلبراىيم بك حليم

ص. 188

٧ )3بمد فريد بك :تاريخ الدولة العلية العثمانية ص  ،394والتحفة ا٢بليمية ُب تاريخ الدولة العلية
ص . 204

٧ )4بمد فريد بك :تاريخ الدولة العلية العثمانية ص  ،398والتحفة ا٢بليمية ُب تاريخ الدولة العلية
ص  ،206وينظر خليل بن أٞبد ٨بتار ,أعياف القرف الثالث عشر ُب الفكر والسياسة واالجتماع
ص  ,102مؤسسة الرسالة ,بّبوت ط 1977/2ـ.
 )5ينظر تاريخ الدولة العلية العثمانية ص  ،455والتحفة ا٢بليمية ُب تاريخ الدولة العلية إلبراىيم
بك حليم

ص .213

 )6ا١بربٌب :عبدالرٞبن بن حسن ,عجائب اآل ار ُب الَباجم واألخبار

.319/ 3

ط/دار ا١بيل

بّبوت.
 )7ينظر عجائب اآل ار ُب الَباجم واألخبار

للجربٌب . 581 ،546 ، 501 ، 319/ 3

 )8ينظر أٞبد بن زيِب دحالف ,خالصة الكالـ ُب بياف أمراء البلد ا٢براـ من زمن النيب عليو الصالة
والسالـ إذل وقتنا ىذا بالتماـ ص  ،207ط /ا٣بّبية ٗبصر 1305ىػ .وأعياف القرف الثالث عشر
ُب الفكر والسياسة واالجتماع ص  ،124والزركلي :خّب الدين .االعالـ

 .81/3دار العلم

للماليْب ,بّبوت ,ط1984/6ـ.
 )9انظر خالصة الكالـ ُب بياف أمراء البلد ا٢براـ من زمن النيب عليو الصالة والسالـ إذل وقتنا ىذا
بالتماـ ص  ،225وأعياف القرف الثالث عشر ُب الفكر والسياسة واالجتماع ص

.126

 )10خالصة الكالـ ُب بياف أمراء البلد ا٢براـ من زمن النيب عليو الصالة والسالـ إذل وقتنا ىذا
بالتماـ ص ،225وأعياف القرف الثالث عشر ُب الفكر والسياسة واالجتماع ص  ،127واألعالـ
للزركلي . 115/ 5

 )11ينظر أعياف القرف الثالث عشر ُب الفكر والسياسة واالجتماع ص  ،138 ،136وينظر عارؼ
أٞبد عبد الغِب ,تاريخ أمراء ا٤بدينة ا٤بنورة ص  ,407ط /دار كناف دمشق ,ط 1418/1ىػ.

   ...
  

)(403

 )12الشوكاين٧ :بمد بن علي الشوكاين .البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع  ,376/1ط/
دار ا٤بعرفة بّبوت +ط1348 -1/ىػ دار السعادة القاىرة.
 ,369مؤسسة الرسالة
 )13كي لسَبنج .ترٝبو إذل اللغة العربية :بشّب فرنسيس ,بلداف ا٣بالفة الشرقية ص
بّبوت ط1405/2ىػ
البلدافط /دار الفكر بّبوت  +ط دار الكتب
 )14ا٢بموي :ياقوت بن عبدهللا ا٢بموي أبو عبدهللا .معجم,301/3
1399ىػ.
العلمية بّبوت
 )15ا٤بباركفوري :القاضي أطهر ,رجاؿ ا٥بند والسند ص

 ,32ا٤بطبعة ا٢بجازية ,بومباي ا٥بند,

1377ىػ.
السند١ ,45بنة إحياء األدب السندي ,حيدر آباد السند
 )16الوفائي :دين ٧بمد الوفائي ,تذكرة مشاىّب / 3
ط1407/1ىػ.
ص الدار السعودية للنشر والتوزيع
 )17بّبزاده:شريف الدين ,تعريب :عادؿ إصالحي ,نشأت باكستاف,32
جدة ط1389/1ىػ
اظر ,487طبعة /طيب أكادٲبي
)18الندوي :عبدا٢بي بن فخر الدين .نزىة ا٣بواطر وهبجة ا٤بسامع والنو/ 7
ملتاف ,باكستاف1413ىػ.
 )19ابن زبارة٧ :بمد بن ٧بمد بن زبارة اليمِب .نيل الوطر من تراجم رجاؿ اليمن ُب القرف الثالث
عشر ,279/2ط /ا٤بطبعة السلفية ٗبصر القاىرة1350 ,ىػ.
 )20ينظر حصر الشارد٨(.3/1بطوط).
 )21الشوكاين٧ :بمد بن علي الشوكاين .البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع

.227/2

ط1348 -1/ىػ دار السعادة القاىرة.
 )22الَبىٍب٧ :بمد بن ٰبٓب الَبىٍب ,اليانع ا١بِب ُب أسانيد الشيخ عبدالغِب ص  ,70على ىامش
األستار عن رجاؿ معاين اآل ار ,أليب تراب رشد هللا السندي ٨بطوط.
 )23الندوي :عبدا٢بي بن فخر الدين .نزىة ا٣بواطر وهبجة ا٤بسامع والنواظر

. 487/ 7

 )24ابن زبارة٧ :بمد بن ٧بمد بن زبارة اليمِب .نيل الوطر من تراجم رجاؿ اليمن ُب القرف الثالث
عشر . 279/ 2

 )25الندوي :عبدا٢بي بن فخر الدين .نزىة ا٣بواطر وهبجة ا٤بسامع والنواظر

.478/ 7

 )26الكتاين٧ :بمد عبد ا٢بي بن عبدالكرمي ,فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم
وا٤بشيخاتٙ ,720/2بقيق إحساف عباس ,دار الغرب اإلسالمي بّبوت ط 1402/2ىػ.
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 )27عاكش :حسن بن أٞبد الضمدي ,حدائق الزىر ُب ذكر األشياخ أعياف العصر ،ط 1413 /ىػ.
 )28الشوكاين٧ :بمد بن علي الشوكاين .البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع
 )29ينظر اليانع ا١بِب ُب أسانيد الشيخ عبدالغِب

ص. 70

 )30ينظر اليانع ا١بِب ُب أسانيد الشيخ عبدالغِب

ص. 71

 )31عاكش :حسن بن أٞبد الضمدي,حدائق الزىر ُب ذكر األشياخ أعياف

. 227/ 2

العصرص . 115

 )32األعالـ للزركلي .95/1وينظر ترٝبتة ُب حدائق الزىر ُب ذكر األشياخ أعياف العصر ص

. 119

 )33الكتاين٧ :بمد عبد ا٢بي بن عبدالكرمي ,فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات
. 721/ 2

 )34السندي٧ :بمد عابد بن أٞبد علي األنصاري .حصر الشارد من أسانيد ٧بمد عابد /10ب,
نسخة ا٤بؤلف من ا٤بكتبة احملمودية " "مكتبة ا٤بلك عبدالعزيز" ا٤بدينة ا٤بنورة٨ .بطوط.
 )35أبو ا٣بّب :عبدهللا مّب داد .ا٤بختصر من كتاب نشر النور والزىر ُب تراجم أفاضل مكة من
القرف العاشر إذل القرف الرابع عشر ,143/1دار ا٤بعرفة بّبوت ط 1406/2ىػ .و الكتاين ُب فهرس
الفهارس . 363/ 1

 )36األعالـ  ,195/3فهرس

الفهارس . 901/ 2

السابع ،292/نيل الوطر من تراجم رجاؿ اليمن ُب القرف
1
 )37انظر البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف
الثالث

عشر. 14/ 2

عشر ،البدر الطالع ٗبحاسن من
 )38ينظر نيل الوطر نيل الوطر من تراجم رجاؿ اليمن ُب القرف الثالث30/ 2
بعد القرف

السابع. 68/ 1

 )39ينظر فهرس الفهارس

. 364/ 1

 )40البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع ،396/1

األعالـ . 131/ 4

 ,169دار العاصمة
 )41انظر األعالـ ،131/4البساـ :عبدهللا بن عبدالرٞبن ,علماء ٪بد خالؿ ٜبانية /1قروف
الرياض ,ط1419/2ىػ.
٨ )42بتصر نشر النور والزىر ُب تراجم أفاضل مكة من القرف العاشر إذل القرف الرابع عشر
 )43حصر الشارد من أسانيد ٧بمد عابد ص /83أ.
 )44حصر الشارد من أسانيد ٧بمد عابد ص

. 272

 )45فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات

. 364/ 1

 )46األعالـ  ,298/6فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات

. 1082/ 2

ص. 329

   ...
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 )47حصر الشارد من أسانيد ٧بمد عابد ص  ،306وفهرس الفهارس

. 369/ 1

٨ )48بتصر نشر النور والزىر ُب تراجم أفاضل مكة من القرف العاشر إذل القرف الرابع عشر ،183/1
األعالـ . 172/ 6

 )49ينظر فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات,
 )50ينظر حصر الشارد من أسانيد ٧بمد عابد ص
 )51فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم
 )52ينظر فهرس الفهارس

. 364/ 1

. 213

وا٤بشيخات. 365/ 1,

 ،366/ 1األعالـ . 48/ 1

 )53ينظر فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات,

 ، 692/ 2األعالـ . 71/ 1

جحاؼ ,درر ٫بور العْب ُب سّبة ا٤بنصور علي وأعالـ دولتو ا٤بيامْب ُب حوادث سنة
 )54ينظر لطف هللا بن أٞبد َّ
1220ىػ٨ ,بطوط

 )55ينظر فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات,
 )56انظر فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم

وا٤بشيخات. 368/ 1,

 )57ينظر فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات,
 )58فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم

. 369/ 1
 ، 366/ 1األعالـ . 123/ 2

وا٤بشيخات. 366/ 1,

 )59فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات ، 370/1 ,نيل الوطر من تراجم رجاؿ
اليمن ُب القرف الثالث

عشر . 314/ 1

 )60الفاداين٧ :بمد ياسْب الفاداين .األربعوف البلدانية ص  .5دار البشائر اإلسالمية ,بّبوت ط
1407/2ىػ.
 )61ينظر فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات,

. 367/ 1

 )62ينظر فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات,

. 369/ 1

 )63ينظر فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات,

. 368/ 1

 )64انظر فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات,

. 85/ 1

 )65ينظر ٨بتصر نشر النور والزىر ُب تراجم أفاضل مكة من القرف العاشر إذل القرف الرابع عشر
 ،179/1الفاداين٧ :بمد ياسْب الفاداين .إٙباؼ ا٤بستفيد بفريدات األسانيد ص
البشائر اإلسالمية بّبوت ط 1408/1ىػ.

 ,45دار

   ...
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 )66ينظر فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات .366/1 ,واآللوسي٧ :بمود بن
عبدهللا ,شهي الغنم ُب ترٝبة شيخ اإلسالـ عارؼ ا٢بكم ص ٙ .203بقيق٧ :بمد العيد ,مكتبة
دار الَباث ا٤بدينة ا٤بنورة ط1410/1ىػ.
 )67فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات,

. 370/ 1

 )68ينظر فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات.368/1 ,
 )69فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات ،758/2 ,نزىة ا٣بواطر نزىة ا٣بواطر
وهبجة ا٤بسامع

والنواظر . 320/ 7

 )70ينظر فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات,
 )71انظر فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم

. 367/ 1

وا٤بشيخات. 368/ 1,

 )72القنوجي :صديق بن حسن خاف .أٔبد العلوـ " الوشي ا٤برقوـ ُب بياف أحواؿ العلوـ "

265/ 3

ط /دار الكتب العلمية بّبوت1420ىػ.
 )73الزاحم :عبدهللا بن ٧بمد زاحم .قضاة ا٤بدينة ا٤بنورة  ,333/2مكتبة العلوـ وا٢بكم ا٤بدينة ا٤بنورة
ط 1418/1ىػ.
 )74كتاب قضاة ا٤بدينة

ا٤بنورة . 361/ 2

 )75كتاب قضاة ا٤بدينة

ا٤بنورة . 424/ 2

 )76ينظر كتاب قضاة ا٤بدينة
 )77كتاب قضاة ا٤بدينة

ا٤بنورة . 505/ 2

 )78انظر كتاب قضاة ا٤بدينة
 )79كتاب قضاة ا٤بدينة

ا٤بنورة . 416/ 2
ا٤بنورة . 507/ 2

ا٤بنورة . 506/ 2

 )80السندي٧ :بمد عابد بن أٞبد علي األنصاري .ا٤بواىب اللطيفة شرح مسند اإلماـ أيب
حنيفة٨ ,278/1بطوط.
 )81يراجع فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات,
 )82فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات,

. 270/ 2

. 721/ 2

 )83إ٠باعيل بن ٧بمد باشا الباباين ,إيضاح ا٤بكنوف ذيل كشف الظنوف  , ,370/6دار الفكر بّبوت
1402ىػ
 )84انظر نزىة ا٣بواطر وهبجة ا٤بسامع والنواظر

. 490/ 7

 )85فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات,

. 721/ 2

   ...
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 )86انظر األعالـ  ،180/6أٔبد العلوـ " الوشي ا٤برقوـ ُب بياف أحواؿ العلوـ
 )87ينظر حصر الشارد من أسانيد ٧بمد

". 171/ 3

عابد . 81/ 1

٨ )88بتصر نشر النور والزىر ُب تراجم أفاضل مكة من القرف العاشر إذل القرف الرابع عشر
 )89نزىة ا٣بواطر وهبجة ا٤بسامع والنواظر
 )90انظر

. 465/ 2

. 489/ 7

األعالـ . 180/ 6

 )91انظر فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات.722/2 ,
 )92أخرجو اإلماـ مسلم ُب باب إذا أحب هللا عبدا حببو إذل عباده  .برقم

(.)2637

 )93ينظر البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع .227/2
 )94انظر اليانع ا١بِب ُب أسانيد الشيخ عبدالغِب ص

. 36

 )95على ظهر نسخة طوالع األنوار احملفوظة ٗبكتبة " ا٤بولد النبوي " مكة ا٤بكرمة٨.بطوط.
 )96انظر شهي الغنم ُب ترٝبة شيخ اإلسالـ عارؼ ا٢بكم ص

. 202

 )97الكتاب ٧بفوظ با٤بكتبة احملمودية برقم "  " 82ا٤بدينة ا٤بنورة.
 )98الكتاب ٧بفوظ با٤بكتبة ا٢برـ ا٤بكي برقم " ." 762
 )99فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات,
 )100اليانع ا١بِب ُب أسانيد الشيخ عبدالغِب ص

. 363/ 1 ، 720/ 2

 ،36ا٤بواىب اللطيفة شرح مسند اإلماـ أيب

حنيفة ٨ ،14/2بطوط.
ا٢بادي,63عشر
 )101األعالـ .294/ 6واحمليب٧ :بمد أمْب بن فضل هللا احمليب .خالصة األ ر ُب أعياف القرف / 4
دار صادر بّبوت.
 )102األعالـ .293/3وإيضاح ا٤بكنوف ذيل كشف

الظنوف, 520/ 2

ط/دار الفكر ,بّبوت 1402ىػ

 )103األعالـ . 322/ 2

 )104األعالـ  .39/4وينظر ٧بمد راغب بن ٧بمود الطباخ .إعالـ النبالء بتاريخ حلب الشهباء
 ,113/7دار القلم العريب ٕبلب ,ط1408 ,2/ىػ
 )105إ٠باعيل باشا البغدادي ,ىدية العارفْب  , 454/2ط /دار الكتب العلمية بّبوت 1413ىػ,
وطبعة مكتبة ا٤بثُب بغداد 1951ـ  +ط /دار الفكر 1402ىػ..
 )106ينظر ٨بتصر نشر النور والزىر ُب تراجم أفاضل مكة من القرف العاشر إذل القرف الرابع عشر
ص .498

   ...
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 )107األعالـ  .172/6وينطر :ا٤بعلمي :عبدهللا بن عبدالرٞبن بن عبدالرحيم ,أعالـ ا٤بكيْب من
القرف التاسع إذل القرف الرابع عشر ا٥بجري

 .527/1ط/مؤسسة الفرقاف للَباث

اإلسالمي1421ىػ.
 )108األعالـ

للزركلي. 245/ 1

 )109األعالـ . 46/ 4
.1

المصادر والمراجع

إبراىيم بك حليم ,التحفة ا٢بليمية ُب تاريخ الدولة العلية ,ط 1 /مؤسسة الكتب الثقافية ,بّبوت,
1408ىػ

.2
.3

أٞبد بن زيِب دحالف ,خالصة الكالـ ُب أمراء البلد ا٢براـ من زمن النيب عليو الصالة والسالـ إذل
وقتنا ىذا بالتماـ ,الطبعة ا٣بّبية ,مصر ,ط1305/1ىػ.
إ٠باعيل باشا البغدادي ,ىدية العارفْب , ,ط /دار الكتب العلمية بّبوت 1413ىػ ,وطبعة مكتبة
ا٤بثُب بغداد 1951ـ  +ط /دار الفكر 1402ىػ.

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

إ٠باعيل بن ٧بمد باشا الباباين ,إيضاح ا٤بكنوف ذيل كشف الظنوف , ,دار الفكر بّبوت 1402ىػ
ا٤بباركفوري :القاضي أطهر ,رجاؿ ا٥بند والسند ,ا٤بطبعة ا٢بجازية ,بومباي ا٥بند1377 ,ىػ.
حسن بن أٞبد الضمدي ا٤بعروؼ بعاكش ,حدائق الزىر ُب ذكر األشياخ أعياف العصر ,ط
1413/1ىػ.
خليل بن أٞبد ٨بتار ,أعياف القرف الثالث عشر ُب الفكر والسياسة واالجتماع ,مؤسسة الرسالة,
بّبوت ط 1977/2ـ.
الزركلي :خّب الدين .االعالـ .دار العلم للماليْب ,بّبوت ,ط1984/6ـ.
الوفائي :دين ٧بمد الوفائي ,تذكرة مشاىّب السند١ ,بنة إحياء األدب السندي ,حيدر آباد السند ط
1407/1ىػ
شريف الدين بّبزاده ,تعريب :عادؿ إصالحي ,نشأت باكستاف ,الدار السعودية للنشر والتوزيع
جدة ط 1389 /1ىػ.
القنوجي :صديق بن حسن خاف .أٔبد العلوـ " الوشي ا٤برقوـ ُب بياف أحواؿ العلوـ " ط /دار الكتب
العلمية بّبوت 1420ىػ.
عارؼ أٞبد عبد الغِب ,تاريخ أمراء ا٤بدينة ا٤بنورة ,الناشر :دار كناف دمشق ,ط 1418/1ىػ.

   ...
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.13

الندوي :عبدا٢بي بن فخر الدين .نزىة ا٣بواطر وهبجة ا٤بسامع والنواظر ,طبعة /طيب أكادٲبي
ملتاف ,باكستاف 1413ىػ

.14

البساـ :عبدهللا بن عبدالرٞبن ,علماء ٪بد خالؿ ٜبانية قروف ,دار العاصمة الرياض ,ط 1419/2ىػ.

.15

ا٤بعلمي:عبدهللا بن عبدالرٞبن بن عبدالرحيم ,أعالـ ا٤بكيْب من القرف التاسع إذل القرف الرابع عشر

.16

ا٥بجري  .527/1ط/مؤسسة الفرقاف للَباث اإلسالمي1421ىػ.
الزاحم :عبدهللا بن ٧بمد زاحم .قضاة ا٤بدينة ا٤بنورة ,مكتبة العلوـ وا٢بكم ا٤بدينة ا٤بنورة ط
1418/1ىػ.

.17

أبو ا٣بّب :عبدهللا مّب داد .ا٤بختصر من كتاب نشر النور والزىر ُب تراجم أفاضل مكة من القرف

.18
.19

العاشر إذل القرف الرابع عشر ,دار ا٤بعرفة بّبوت ط 1406/2ىػ
كي لسَبنج .ترٝبو إذل اللغة العربية :بشّب فرنسيس ,بلداف ا٣بالفة الشرقية ,مؤسسة الرسالة بّبوت
ط1405/2ىػ
جحاؼ ,درر ٫بور العْب ُب سّبة ا٤بنصور علي وأعالـ دولتو ا٤بيامْب٨ ,بطوط.
لطف هللا بن أٞبد َّ

 .20السندي٧ :بمد عابد بن أٞبد علي األنصاري .ا٤بواىب اللطيفة شرح مسند اإلماـ أيب حنيفة٨ ,بطوط.
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

السندي٧ :بمد عابد بن أٞبد علي األنصاري .طوالع األنوار شرح الدر ا٤بختار٨ .بطوط.
السندي٧ :بمد عابد بن أٞبد علي األنصاري .حصر الشارد من أسانيد ٧بمد عابد ,نسخة ا٤بؤلف
من ا٤بكتبة احملمودية " "مكتبة ا٤بلك عبدالعزيز" ا٤بدينة ا٤بنورة٨ .بطوط.
٧بمد راغب بن ٧بمود الطباخ .إعالـ النبالء بتاريخ حلب الشهباء ,دار القلم العريب ٕبلب ,ط ,2/
1408ىػ
الكتاين٧ :بمد عبد ا٢بي بن عبدالكرمي ,فهرس الفهارس واأل بات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات,
ٙبقيق إحساف عباس ,دار الغرب اإلسالمي بّبوت ط 1402/2ىػ.
الشوكاين٧ :بمد بن علي الشوكاين .البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع ,ط /دار ا٤بعرفة
بّبوت +.ط1348 -1/ىػ دار السعادة القاىرة.
٧بمد فريد بك :تاريخ الدولة العلية العثمانية ,دار النفائس بّبوت ط 1406/5ىػ
احمليب٧ :بمد أمْب بن فضل هللا احمليب .خالصة األ ر ُب أعياف القرف ا٢بادي عشر ,دار صادر
بّبوت.
ابن زبارة٧ :بمد بن ٧بمد بن زبارة اليمِب .نيل الوطر من تراجم رجاؿ اليمن ُب القرف الثالث عشر,
ط /ا٤بطبعة السلفية ٗبصر القاىرة1350 ,ىػ.

 .29الفاداين٧ :بمد ياسْب الفاداين .األربعوف البلدانية .دار البشائر اإلسالمية ,بّبوت ط 1407/2ىػ.

   ...
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.30

الفاداين٧ :بمد ياسْب الفاداين .إٙباؼ ا٤بستفيد بفريدات األسانيد ,دار البشائر اإلسالمية بّبوت ط
1408/1ىػ.

.31

الَبىٍب٧ :بمد بن ٰبٓب الَبىٍب ,اليانع ا١بِب ُب أسانيد الشيخ عبدالغِب ,على ىامش األستار عن
رجاؿ معاين اآل ار ,أليب تراب رشد هللا السندي ٨ +بطوط.

.32
.33

اآللوسي٧ :بمود بن عبدهللا ,شهي الغنم ُب ترٝبة شيخ اإلسالـ عارؼ ا٢بكمٙ .بقيق٧ :بمد العيد,
مكتبة دار الَباث ا٤بدينة ا٤بنورة ط1410/1ىػ.
مسلم :مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن النيسابوري ,صحيح مسلمٙ .بقيق فؤاد عبد الباقي ط /دار
إحياء الَباث العريب بّبوت.

.34

ا٢بموي :ياقوت بن عبدهللا ا٢بموي أبو عبدهللا .معجم البلداف ,ط /دار الفكر بّبوت  +ط دار
الكتب العلمية بّبوت 1399ىػ.

**********************

