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احلمد هلل ربِّ العاملني، والصَّالة والسَّالم على 

ى خامت النَّبيئني، وإمام املرسلني، والرِّض  حممَّد

 على آله وأصحابه أمجعني.

يف  ومنزعٌ لطيفٌ يفٌرفهذا تقييدٌ ش وبعد:

 ؟!!قعبد اهلل بن رشيِّ أبو وهو –ترمجة أحد املغاربة 

أنَّه كاتب وناسخ مصنَّفات شيخ  املعروف عنه  -

قد أضفى  !اإلسالم ابن تيميَّة؛ وهو هبذا العمل اجلليل

 رةً منيفة؛له وألهل املغرب قاطبة، منقبةً شريفةً ومفخ
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فضل الفعل على ))قيل:  ما قد !يكفيهم فقط يف هذاو

إالَّ  تعاىل أبى اهللقد  !فهي حبقٍّ منقبةٌ .((القول مكرمة

عزَّ إذ قضى  ؛فة صنع هذا املغربيِّأن جيعلها يف صحي

ار واشتهار غالبيَّة أن يكون سبباً يف بقاء وانتش وجلَّ

عند النَّاس؛ إمَّا يف املشرق وإمَّا  كتب شيخ اإلسالم

وهو هبذا يكون فعالً سبباً فعَّاالً يف نشر  يف املغرب.

جزاه اهلل ف !!يف ذاك الزَّمان ة أو املنهج السَّلفيِّالسَّلفيَّ

  !!؟!خري اجلزاءذلك كلِّه عن 

خروا وحقَّ هلم أن يفت !فليفخر أهل املغرب إذاً

كان  فإذا !!؟!ف ال وهو املغربيُّيبه أيَّما افتخار؛ ك

 هلم فإنَّه بالضَّرورة يكون له فيه  هنالك جمدٌ وشرفٌ
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- !!هنالك – فال تعزى !واحلظُّ األمسى الفضل األوفى

عليه،  إالَّ جليلةً إليه، وال تقصر منقبةً إالَّ نبيلةً ةًخلَّ

 مجيلةً عنه، وال تقتبس سريةً إالَّ نفيسةً وال تؤثر مأثرةً

 الشَّيخ ملثل هذا !عهدُالو دُاجمل؛ إنَّه فقط هو منه إالَّ

 !!!قابن رشيِّ الفاضل، إنَّه فقط الشَّيخ

لذلك ارتأينا أن حنرِّر فيه هذا اجلزء البسيط 

ها اخلاص والعام، لنقف فيه وإيَّاكم مع ترمجةٍ له، فيعرف

له ودٌّ وعشقٌ بشيخ  سلفيٍّ وكلُّ، واملشرقيُّ واملغربيُّ

، وقد مسَّيناها حبمد اهلل بـ اإلسالم ابن تيميَّة 

أبو عبد اهلل  عبق الرَّحيق يف ترمجة الشَّيخ املغربيِّ))

 !!!على صغر حجمها وفقر مادَّهتا وهي ؛((بن رشيق
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 بي أبو عبد اهلل بن رشيقعبق الرحيق يف ترمجة الشيخ املغر
 

قد مجعت لنا شتات  –وبالرَّغم من ذلك كلِّه  –إالَّ أنَّها 

نرجو أن ينتفع هبا  ، لذلكما تفرَّق من هنا وهنالك

 ، إنَّه ويلُّفيها بالقبول تعاىل اهللاإلخوان، وأن يبارك 

 ذلك والقادر عليه.

 صحبه وسلِّم.ووصلَّى اهلل على حممَّدٍ وعلى آله 

 

 
                                    
 أبو حامد بشري بن أمحد               هـ23/05/1434اجلمعة:يوم 

  اإلدريسي السلفي األثري          م03/05/2013املوافق لـ:
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 بيفصل: يف معرفة الشَّيخ املغر

أو بتصغري  (1)بالتَّصغري (رشيِّق  )يف مادة  قلت:

 نيوفتح الشِّ اءالرَّ بضمِّ: (3)فديُّ؛ وقال الصَّ(2)املثقَّل

ومها  .راًآخر احلروف مصغَّ ؛ملعجمة وتشديد الياءا

هذا الثَّاني هنا هو حملُّ الكالم اثنان: اجلدُّ واحلفيد. و

 أئمَّة التَّراجم من إذ قد اتَّفق كلٌّ التَّرمجة،عليه وحملُّ 

وابن قاضي شهبة  ابن كثريٍاحلافظ و اإلمام الذَّهيبِّك

 :هو؛ على أنَّه واحلافظ ابن حجر السُّالميِّ وابن رافع

 احلافظ ؛ كذا ذكرهقٍشيِّعبد اهلل بن رُ أبو الشَّيخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( لإلمام الذَّهب ِّ 225)ص/((املشتبه يف أمساء الر ِّجال))أنظر  (1)
( للحافظ ابن 606و2/605)((تبصري املنتبه بتحرير املشتبه))أنظر  (2)

 .العسقالين حجر
 (.)ترمجة اجلد((اتالوايف بالوفيَّ ))أنظر  (3)
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؛ إالَّ أنَّه ذكره (2)والزِّركليُّ (1)ابن عبد اهلادي املقدسيُّ

وقد . (4)عند غريه حمقَّقةٌ كما هي (3)من غري كنيته

 أكثر من  (6)((رسالته))يف  (5)ذكره أيضاً ابن مرِّي احلنبليُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( له.28و27)ص/((العقود الدريَّة))أنظر  (1)
 له. (4/86)((األعالم))أنظر  (2)
وهو ما  .طًأ، أو قد تكون سبق قلموقد يكون هذا منه سهوًا أو خ (3)

 ((ع لسرية شيخ اإلسالماماجل))أكَّد يل هذه احلقيقة من قول صاحبا 
( ط. 14/241)هاية""البداية والن ِّ : )؛ فقاال يف اهلامش(59)ص/

ان، ووقع يف: "عبد هللا بن ُرَشي ِّق" وهو خطأ مطبعي ال ريب، الريَّ 
طر الذي يليه، وعلى هذا واب: أبو عبد هللا، كما جاء يف السَّ والصَّ 
 ؛بد هللامن امسه: ع( يف 4/86)يف "األعالم" ركلي  م ترجم له الز ِّ الوه

واب يف  يستقيم له هذا َحَذ:: "أبو" ال ي جاءت على الصَّ وحّتَّ 
 (.اين من كالم ابن كثري!!طر الثَّ السَّ 

ذيل مشتبه ))( و2/655)((تاريخ ابن قاضي شهبة))أنظر ترمجته:  (4)
تبصري املنتبه ))و المي ِّ ( البن رافع الس  27)ص/((هب ِّ سبة للذَّ الن ِّ 

املشتبه يف ))و ( للحافظ ابن حجر606و2/605)((بتحرير املشتبه
 .( لإلمام الذَّهب ِّ 225)ص/((أمساء الر ِّجال

 . بن مر ِّي شهاب الد ِّين احلنبلي  وهو الشَّيخ أمحد بن حممَّد  (5)
اة بـ  (6)  =     د بن ُمر ِّي احلنبلي ِّ يخ أمحد بن حممَّ رسالة من الشَّ ))واملسمَّ
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 أبو عبد اهلل بن رشيق عبق الرحيق يف ترمجة الشيخ املغربي
 

 .(1)مرَّة بالكنية، ومثله ابن حامد الشَّافعيُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. أخرجها ((ة( إىل تالميذ شيخ اإلِّسالم ابن تيميَّ 728)بعد = 
د نشرها حممَّ ؛ وقاال هنالك: )( فيه151)ص/((اجلامع)) َب صاحِّ 

 /هـ، ص1368ة")القاهرة ي يف "جمموعة رسائل علميَّ حامد الفق ِّ 
ين يخ مجال الد ِّ الشَّ  خبط ِّ  عتماد على نسخة  إل(، با147-154

هلا ف، خمرومة من أوَّ املؤل ِّ  منقولة من نسخة منقولة من خط ِّ  القامسي ِّ 
ع بديع، وقام مع حمو  يف أثنائها، استخرجها القامسي من جممو 

 .(بتصحيحها
. من العراق افعي  ين عبد هللا بن حامد الشَّ يخ قِّوام الد ِّ الشَّ هو  (1)

رسالة من عبد هللا بن حامد َأحد علماء ))تسمَّى بـ:  ورسالته تلك
 ((ناء على شيخ اإلسالمة إىل أيب عبد هللا ]ابن ُرَشي ِّق[ يف الثَّ افعيَّ الشَّ 

 )ص/ة"ي ملحقة بـ "العقود الدريَّ ه) :((اجلامع))جاء يف هامش وقد 
مة "درء د سامل يف مقد ِّ د رشاحممَّ  الدَّكتور(، ونشرها 502-507

كتابه "غاية   مة األلوسي  نها العالَّ (، وضمَّ 43-1/40)عارض"التَّ 
ة يف مكتبة كوبريلي (. ومنها نسخة خطيَّ 389-387 /1)األماين"

أبو عبد أ(. واملكتوب إليه " 190 -ب 188)ق  1142/6برقم 
ق ال ابن عبد اهلادي، فقد طُلِّب منه إنفاذ فهرس هللا" هو ابن رشي ِّ 

ق هو املعرو: بذلك. يخ وبعض كتبه، وابن رشي ِّ فات الشَّ مؤلَّ 
سالة ليست ضمن "العقود" بل ملحقة به، فالكتاب ينتهي والر ِّ 

اء أو ، وما بعدها ملحق به من قبل بعض القرَّ (497)بصفحة 
 ة يف مكتبات تركيا"خطوطات العربيَّ نوادر املاخ. وانظر "النسَّ 

 ح ما، وهذا يُرج ِّ عليها ق يف الرد ِّ ففيه ذكر رسالة ابن رشي ِّ  ،(1/48)
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 حممَّد بن عبَّاد الشُّجاعيُّ –أو مسَّاه  – وكذلك ذكره

أخربني )): فقال فيها؛  بروايته عنه (1)((الفصل))يف 

، املالكيُّ الشَّيخ أبو عبد اهلل حممَّد بن رشيِّق املغربيُّ

 .((أنَّ عالء الدِّين...

 أفادهنا هنا، وهذه منه زيادة نافعةٌ ماتعةٌ قلت:

يف آخر  بنفسه وخطِّه هو وقد أكَّدها لنا املرتجم له

 لشيخ ((جتماع واإلفرتاق يف األميان والطَّالقاإل)) رسالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ذكرنا= 
رات رآها الصَّ ))وهو  (1) ين أمحد ابن الد ِّ  يخ تقي ِّ احلون للشَّ فصٌل يف مبش ِّ

عن  جاعي  اد الش  د بن عبَّ يرويها حممَّ  ((ة بعد موته إىل رمحة هللاتيميَّ 
( 10)ص/((تكملة اجلامع)) ًب قال صاحِّ  يخ ومعاصريه.لشَّ تالميذ ا

ة ال  ي اعتمدناها تقع ضمن جمموع يف ونسخته اخلطيَّ يف اهلامش: )
ة عة املكتبة احملموديَّ جممو  -بويَّة مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة النَّ 

 (.[2775رقم ]
 . من ترجم هلذا الش جاعي   مل أقف على قلت:
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رسالة يف العقل ))، وكذا يف آخر (1)اإلسالم ابن تيميَّة

حممَّد بن عبد اهلل بن أمحد سبط ))؛ وقال: (2)((والرُّوح

 .((املالكيُّ ابن رشيِّقٍ

مع زيادة مهمَّة؛  (3)((تبصريه))وهو ما أثبته احلافظ يف 

أثبت من  –أو لنقل  –ومثله  .((املرَّاكشيُّ)) قوله: وهي

؛ ((ذيله))عند ابن رافع يف  مذكوراً ذلك كلِّه، ما جاء

 د اهلل بن أمحد أبو عبد اهلل حممَّد بن عب)) : قالف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سخة حمفوظة يف هذه الن  (: )8)ص/((معتكملة اجلا)) َب قال صاحِّ  (1)
يف  وقاال (.(5ة رقم )اخلزانة امللكيَّ  -ياض دارة امللك عبد العزيز بالر ِّ 

 ( للز ِّركلي.1/144)((ألعالما))(: أنظر 59)ص/((اجلامع))
عود، ؛ وهي مطبوعة بعناية طارق الس  لشيخ اإلسالم ابن تيميَّة أيضاً  (2)

كما يف (: )59)ص/((اجلامع)) قال صاحب طبعة ثانية دار اهلجرة.
: فيها "ابن )وقد حترَّ  وقاال: (،2/49)"ةسائل املنرييَّ جمموعة الرَّ "

 (.ق" إىل "مرشق"رشي ِّ 
 .له( 606و2/605)((تبصري املنتبه بتحرير املشتبه))أنظر  (3)
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، سبط اإلمام عبد (2)املالكيُّ (1)املرَّاكشيُّ، ثمَّ املصريُّ

 .(3)((الوهَّاب بن رشيِّق

نقلٌ واسع وذكرٌ نافعٌ، يف  – على األقلِّ لنا –فهذا منه 

ومع ذلك اشتهر وعرف  بيان ترمجته هذه الدَّقيقة،

، وأحياناً أخرى بـ ((!!!ابن رشيِّق املغربيِّ)) كما قالوا بـ

 .(( !!!ابن رشيِّق املالكيِّ))

 : من أهل دمشق.(4)يُّقال الزِّركلِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، والذَّهب  (2/655)((تارخيه))كذا نسبه أيضًا ابن قاضي شهبة يف  (1)
( جلد ِّه اإلمام الزَّاهد، وقد يكون يقصده 225)ص/((املشتبه))يف 

 اعتبار اإلقامة فيها أو اإلنتساب جلد ِّه؛ وهللا أعلم.باملثل، ب
، ونسب (225)ص/((املشتبه)) كتاب  يف كذا نسبه أيضًا الذَّهب   (2)

 ((فرتاقاإلجتماع واإل))هو نفسه يف الر ِّسالتني املذكورتني آنفًا ومها: 
 .((العقل والر وح))و

 ( له.27)ص/((ذيل مشتبه الن ِّسبة للذَّهب ِّ ))أنظر  (3)
 (.4/86)((األعالم))أنظر  (4)
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 .((وأقام بدمشق مدَّة)): (1)وقال ابن رافعٍ

قد توفِّي يف يوم عرفة  أيضاً على أنَّه  (2)كما اتَّفقوا

 .(3)سنة تسع وأربعني وسبعمائة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.27)ص/((ذيل مشتبه الن ِّسبة للذَّهب ِّ ))أنظر  (1)
 ممَّن ترجم له أو ذكره. الذين ذكرناهم سابقاً  أي األئمَّة (2)
 كتابه  من قوله يف  فإذا أراد احلافظ ابن كثري قلت: :((فائدةٌ )) (3)

؛ أنَّه ((يف هذا اليوم تويف ِّ و ..))(: 14/229)((البداية والنَّهاية)) القي ِّم
يقصد به اليوم الذي تويف ِّ من ترجم له قبله وهو القاضي شهاب 

؛ ((ويف يوم عرفة، وكان يوم السَّبت))الد ِّين بن فضل هللا! فقال فيه: 
، يف يوم السَّبت من يوم عرفةق هذا! قد تويف ِّ فهذا يعين أنَّ ابن رشي ِّ 

له، وأمَّا إن أراد فقط يوماً غريه ومل هنا والرَّاجح لسياق قو  وهو حمتملٌ 
يعي ِّنه فإنَّنا نبقى واحلالة هذه! على جمرَّد السَّنة املعيَّنة املذكورة؛ وهللا 

 أعلم.
 ؛ فنقول:يف بيان اعرتاٌض وجوابه وهي :((مهمَّةٌفائدة))

ما وقع فعاًل من أحد اإلخوان  وهو -وقد يعرتض علينا هنا معرتٌض 
بني!!! امل ! وقد يكون أحٌد منك جمرَّد ظنٌّ!قول قائاًل: هذا في -تعص ِّ

؛ وهو ممَّا التبس -!! واملغريب   كونه املرَّاكشي    -غري الذي ذكرته  آخرٌ 
 عليك امسه وكنيته فحسب، بل هو أحٌد آخر.

 أن نقول: إنَّ=  -أو يف جواب على اعرتاضه ذاك!!  –ويف الرَّد ِّ عليه 
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............................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبوٌعبدٌهللاٌحممَّدٌبنٌعبدٌهللاٌبنٌظنَّنا بكون املرتجم له هو ) =
عندنا ( باعتبار فقط ما ترجَّح املالكيٌ ٌ،،ٌمثٌَّاملصريٌ أمحدٌاملرَّاكشيٌ 

ة، يقيناً أكيداً؛ وهذا  جنملها كما يلي: ألمور  وقرائن  عدَّ
ٌ،  وهو األهم ! وهو ملواف )األمرٌاألوَّل(: قته يف اسم )رشي ِّق(؛ وهو بني ِّ

كما هو عند احلافظ وابن رافع وابن قاضي شهبة، وأيضاً عند اإلمام 
 .الذَّهب ِّ 

فيه كما ترى!  ملوافقته أيضاً يف الكنية؛ وهي واضحةٌ  اين(:)واألمرٌالثَّ
 من غري إجحا:  وال إجحاد.

ٌ يف سنة الوفاة املؤرَّخ فيها؛ وهي  أيضاً  يف موافقته وهو)والثَّالث(:
 .، وكذا موافقته يف يوم الوفاة؛ وهو يوم عرفةه(749سنة )

كيز عليها، وكذا جيب الرتَّ  -وهي نكتٌة دقيقٌة للغاية  )واألمرٌالرَّابع(:
أنَّه قد  ؛ وهي- لألمهيَّة مبكان!! عتماد على التَّنويه يف داللتها هنااإل

احلافظ ، وكذا به آنفاً ابن رافع هانأفاد قد وهو ما تويف ِّ يف يوم )عرفة(،
وزيادة هذا األخري! أنَّه يف يوم السَّبت. وهو ما أحملنا إليه وابن كثري، 

أنَّه من قوله فقط كما تذكر؛ وهو يوم (، و 11سابقا يف اهلامش )ص/
 السَّبت عنده وهللا أعلم.

مشاركته كذلك؛ يف كونه من أهل دمشق وهو ما  )واألمرٌاخلامس(:
؛ المي  الس   . لكنَّ ابن رافع  ((األعالم))يف كتاب  ه به الز ِّركل ِّي  اأفادن

ة))قال:  مة . وهو يوافقه بشكل  ما! إذ طول اإلقا((وأقام بدمشق  مدَّ
 =                            هذه دليٌل على هذا اإلنتساب املذكور.
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............................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌ ٌالسَّادس(:= وهو مهمٌّ أيضا؛ يف مشاركته املعلومة بال  )واألمر
كما ، وكتب كتبه؛  بشيخ اإلسالم ابن تيميَّة  ريب! أنَّه له معرفةٌ 

 حكاه ابن رافع وغريه.
ا موافقًة توافق املنقول  وعندئذ : إذا ما اعتربنا هذه املوافقة واملشاركة أَّنَّ

مبحض الص دفة فيه! فإنَّنا  لبتَّةهلا أرمجة الرَّجل؛ ال عالقة واملعقول يف ت
جيح: أنَّه  التَّامَّة نقول عندها مع القناعة نفس الشَّيخ هو واحتمال الرتَّ

 كلٌّ من األستاذين  أيضاً  . وهو ما ذهب إليهوالحقاً  له سابقاً  املرتجم
يف كتاهبما  [حممَّد عزير مشس وعلي بن حممَّد العمران] نيالفاضل

وامسه هذا منقوٌل من خط ِّه ))مؤك ِّدين:  هنالك فيه ؛ وقاال((اجلامع))
لشيخ اإلسالم، وكذا يف آخر  ((فرتاقإلجتماع واإلا))يف آخر رسالة 

 .((خبط ِّه... ((رسالة يف العقل والر وح))
؛ وهو يوافقهما  يخ بكر أبو زيد  بإشرا: الشَّ وهذا طبعًا  قلت:

 م والحظ!!!هَ فتنبَّه هلذا وافـ   .بال ريب فيه
،ٌاملغربٌ ٌاكشيٌ املرٌَّ،حممَّدٌبنٌعبدٌهللاٌبنٌأمحد)فيكون حينها؛ هو: 

ٌاملصريٌ  ٌاملالكيٌ مثَّ ٌالشَّيخ ٌهللا ٌعبد ٌأبو (؛ واملعرو: كما ذكرنا ،
 !!!(.رشي ِّق املغريب ِّ ابن سابقاً بـ )

 ،وبالتَّايل: فلم يبق للمعرتض ذاك املذكور؛ إالَّ التَّسليم هلذه املناقشة
 لقويَّة وأدلَّتها املنطقيَّة، وكذا التَّسليم ألئمَّة هذا الفن ِّ النَّبيل،بقرائنها ا

مع ما قد قدَّموه لنا من ترمجة له؛ قليلة  كانت أو ضئيلة، وال يعاند يف 
األصل،  املرتجم له مغريب   أنَّ  فقط كون منه ؛ وإالَّ فهيهذه معارضته

 وهللا املستعان!!! وأنَّ املعرتض له يف نفسه شيء من أئمَّة املغرب؛
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 ه اإلمامجدُّ فصل: يف معرفة

سبط اإلمام عبد الوهَّاب بن ))أنَّه:  ذكر ابن رافعٍ

 . ((هو جدٌّ له)): (2)وقال احلافظ .(1)((رشَيِّق

جدٌّ ))هو:  (4)؛ وقال(3)((تارخيه))يف  ومثله اإلمام الذَّهيبُّ

عبد الوهَّاب بن )) :(5)وقال ؛مسَّاه بامسهقد و .((ألمِّه

خلف، الفقيه أبو حممَّد ابن الفقيه يوسف بن حممَّد بن 

 .((املالكيُّ املغربيُّ ريُّصْالقَ أبي احلجَّاج األنصاريُّ

 الفقيه أبو حممَّد عبد الوهَّاب ))وقال:  (6)ومثله ابن رافعٍ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.27)ص/((ذيل مشتبه الن ِّسبة للذَّهب ِّ ))أنظر  (1)
 (.606و2/605)((تبصري املنتبه))أنظر  (2)
 ( له.47/448)((تاريخ اإلسالم))أنظر  (3)
 ( له أيضاً.225)ص/((املشتبه يف أمساء الر ِّجال))أنظر  (4)
 (.47/448)((سالمتاريخ اإل))أنظر  (5)
 (.27)ص/((ذيل مشتبه الن ِّسبة للذَّهب ِّ )) أنظر (6)
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بن أبي احلجَّاج يوسف بن حممَّد ابن خلف بن حممَّد 

؛ املعروف بابن املالكيُّ ريُّالقصْ بن أيُّوب، األنصاريُّ

 .(1)الدِّين الدِّمشقيُّ ومثله احلافظ ابن ناصر .((شيِّقر

. وكذا لكن من غري الكنية؛ (2)وكذلك ذكره احلافظ

أبو حممَّد ابن ))؛ فقال: – !!متابعة للذَّهيبِّ – (3)فديُّالصَّ

 .((ريِّالفقيه أبي احلجَّاج القصْ

 : (4)– ريِّيف معنى قوله القصْ – قال ابن ناصر الدِّمشقيُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( له.1/913)((توضيح املشتبه))أنظر  (1)
عن  –يعين: ابن رافع وابن ناصر!!!  –: وهي أنَّه قد انفردا ((فائدة))

، وهي اإالَّ عندمه يف غري حمل    ال تراها قد من األئمَّة بزيادة   اغريمه
ٌأي وب...)): هيف نسب ماقوهل زيادة ٌبن ٌحممَّد هلا  وهي زيادةٌ  ؛((بن

 نتماء كما تعلم.اعتبار يف معرفة النَّسب واإل
 (.606و2/605)((تبصري املنتبه))أنظر  (2)
 له. ((اتالوايف بالوفيَّ ))أنظر  (3)
 (.1/913)((توضيح املشتبه))أنظر  (4)
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صْر عبد الكريم من الغرب، وهلذا يقال له: من أهل قَ))

 .(1)((القَصْريُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف كتابه اهلام  ويف قصر عبد الكرمي هذا! يقول اإلمام الذَّهب   قلت: (1)
  .((وهو قصر ُكتامة...))(: 43/295)((تاريخ اإلسالم))

(: 1/73)((نزهة األنظار))يف  وقال أبو الثَّناء مقديش الصَّفاقسي  
ومن بالد مكناسة يف جهة الغرب إىل قصر  :[قصر عبد الكرمي]))

ون ويسكن هذا القصر قوم من الرببر يسم   عبد الكرمي ثالث مراحل.
ر دَّناجة، وهي على َّن دَّناجة، وهي مدينة صغرية عامرة بأخالط

البحر حنو هر من جهة اجلنوب وبينها وبني وجيري هذا النَّ  ،أولكس
 .)من ثالثة أميال(

 ال ]ال ي على البحر املاحل[ومن قصر عبد الكرمي إىل مدينة س
 .(( املعمورة ومن املعمورة إىل سالمرحلتان من القصر إىل

ة مواضع من كتابه  ويقول املؤر ِّخ املصري   دولة ))حممَّد عنَّان يف عدَّ
مدينة قصر عبد الكرمي أو )): (4/141)((اإلسالم يف األندلس

 .((القصر الكبري
 ؛بالقصر الكبري أيضاً  قصر عبد الكرمي أو قصر كتامة، يعر: اليوممثَّ 

ر مصمودة وقصر صكذلك بق  ،غري املعرو:متييزًا له عن القصر الصَّ 
جة ر صنهاصبق ((ستبصارإلا))ل يف اجملاز، ووردت تسمية األوَّ 

أيًضا، وعبد الكرمي الذي يضا: إليه القصر هو: عبد الكرمي بن 
  =هنسب إليه ألنَّ  ،ب يحيم بن أمحد املعرو: بابن العجوز السَّ عبد الرَّ 
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الفقيه القدوة،...، شيخٌ عامل، ))فيه:  (1)قال الذَّهيبُّ

 ذو مروءةٍ وفتوَّة وتعفُّفٍ وفقر. ،صاحلٌ خيِّرٌ

وأبي بكر بن  (3)عن عياض، (2)محل عن أبيه الرَّاوي

شعب ))مصنِّف  (5)وعن عبد اجلليل القصريِّ (4)العربيِّ

 .(( ...((اإلميان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م كتامة. وقتله املرابطون عند غلبتهِّ  ،رئيس كتامة كان  =
 أيضاً  وانظر .(1363 :)ترمجة رقم((املدارك))يف  مفصَّلة انظر ترمجته

واملراجع املذكورة يف  (189ص/)((ستبصارإلا))يف قصر عبد الكرمي 
بة يف طي ِّ  نبذة ؛(وما بعدها 145ص/)((مرآة احملاسن))، ويف تهحاشي

 ( أليب الفدا.133)ص/((تقومي البلدان))، وكذا القصر الكبري وتارخيه
 ( له.47/448)((تاريخ اإلسالم))أنظر  (1)
 .احلجَّاج يوسف األنصاري   هو أبو (2)
 ؛ اإلمام احلافظ أبو الفضل القاضي اليحصب  هو عياض بن موسى السَّب ي   (3)

 ه(.544، صاحب التَّصانيف املشهورة؛ تويف ِّ سنة )املالكي  
 األندلسي   املعافِّرِّي   املغريب   يب  بن العر  و بكر  أب مامالفقيه الكبري اإل وه (4)

 ه(.643، تويف ِّ سنة )وراحلافظ املشه ؛ القاضيشبيلي  إلا
مام القدوة ؛ عبد اجلليل بن موسى بن عبد اجلليل القصري  هو  (5)  =اإلِّ
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مسع من أبيه الفقيه أبي )): (1)وقال احلافظ الدِّمشقيُّ

 . احلجَّاج يوسف بن رشيِّق األندلسيِّ

 وأبوه أبو احلجَّاج هذا مسع من القاضيني: أبي بكرٍ

 .((، وعياض بن موسى السَّبيتِّحممَّد بن العربيِّ

 ومثله .((وتصدَّر باجلامع العتيق مبصر)): (2)قال الذَّهيبُّ

 .((الصُّلحاءمن الفضالء )) ؛ وزاد:(3)ابن رافع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ب  القرط األندلسي   األوسي   األنصاري   شيخ اإلسالم أبو حممَّد   =
محل  وهو قصر كتامة. ؛لنزوله قصر عبد الكرمي القصري ِّ بوُشهَِّر 

َب حمد ِّ  أيب احلسن بن ُحنَـني  الكِّناينِّ ِّ عن  ((املوط أ)) ث فاس. وَصحِّ
يف  وكان رأساً  اهد بالقصر والزمه.يخ أبا احلسن بن غالب الزَّ الشَّ 

 ((فسريالتَّ ))نيا. صنَّف عن الد   العلم والعمل، منقطع القرين، فارغاً 
وكالمه يف  ،((شعب اإلِّميان))وله كتاب  ،وشرح األمساء احلسىن

 ه(.608تويف ِّ سنة ) ُمَقيٌَّد بظواهر األثر.العرفان بديع 
 (.913و1/912)((توضيح املشتبه))أنظر  (1)
 (.47/448)((تاريخ اإلسالم))أنظر  (2)
 (.27)ص/((ذيل مشتبه الن ِّسبة للذَّهب ِّ ))أنظر  (3)
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 .((ع عمروٍكان أحد املتصدِّرين جبام)): (1)وقال احلافظ

؛ كذا ذكر اإلمام (3)حكاية (2)كتب عنه الرَّشيد العطَّار

عن ثالثٍ  ،ليلة عيد الفطر ماتو)) :(4)؛ وقالالذَّهيبُّ

؛ الدِّين ابن ناصركذا وحنوه ابن رافع و .((وستِّني سنة

 .(5)احلافظ ، ومثلهم((يف سنة مخسني وستُّمائة))وقاال: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.606و2/605)((تبصري املنتبه))أنظر  (1)
 ( البن عبد اهلادي احلنبلي ِّ 271)ص/((تذكرة احلفَّاظ))هو ـــ كما يف  (2)

 ((حسن احملاضرة))( البن العماد و7/540)((شذرات الذَّهب))و
بن عبد  حيىي بن علي ِّ  ؛أبو احلسنياحلافظ ـــ  ( للس يوطي ِّ 1/356)

 .املالكي   املصري   مثَّ  ابلسي  النَّ  األموي   هللا ابن علي بن مفر ج القرشي  
 .(ه662 سنة )تويف ِّ 

الفقيه  ـــ ؛ وهذا يعين أنَّ ((املعجم))ذكرها يف كتابه على ما يبدو قد  (3)
ترمجة له له ـــ ؛ جد  املرتجم القصري   أبو حممَّد عبد الوهَّاب األنصاري  

 هذا؛ وهللا أعلم.الرَّشيد العطَّار  ((معجم))يف 
 . هب  اإلمام الذَّ  يعين (4)
( 27)ص/((ذيل املشتبه))( و606و2/605)((تبصري املنتبه))أنظر  (5)

 (.913و1/912)((توضيح املشتبه))و
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 لعابدةه اأمِّ فصل: يف معرفة

؛ وهي ابنت الفقيه (!!فاطمة)أمُّه تسمَّى  قلت:

 :(1). قال ابن رافعٍعبد الوهَّاب املالكيُّ أبو حممَّدٍ

 .((كثرية األوراد امرأةٌ صاحلةٌ عابدةٌ وابنته فاطمة))

 : (3)زاد ابن رافعثمَّ  .(2)((التَّبصري))وحنوه أيضاً يف 

شرة توفِّيت يف ليلة نصف شهر رمضان سنة تسع ع))

وسبعمائة. ودفنت مبقربة الصُّوفيَّة بظاهر دمشق. 

 .(( ..((تارخيه))يف  (4)الربزايلُّ ذكرها شيخنا أبو حممَّدٍ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.27)ص/((ذيل املشتبه))أنظر  (1)
 ( للحافظ ابن حجر.606و2/605)((هتبصري املنتب))أنظر  (2)
 أنظر نفس املصدر السَّابق. (3)
 ـ (ه739) سنة املتوف ِّ  ،د بن يوسفين القاسم بن حممَّ هو علم الد ِّ  (4)

. ((مساعاته))و ((معجم شيوخه))و ((اريخاملقتفى يف التَّ ))أشهر كتبه: 
 =             .(142/ص)((نيمشقي ِّ خني الد ِّ معجم املؤر ِّ ))ترمجته يف 
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............................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند  أم ِّ املرتجم له ـــ ترمجة (فاطمة)وهذا يعين أنَّ هلا ـــ أي  قلت: =
ويبدو ـــ  .((املقتفى يف التَّاريخ))يف كتابه  احلافظ أبو حممَّد الربزايل  

وهللا أعلم! ـــ أنَّ تلميذه ابن رافع قد أخذ ما ذكره يف كتابه آنفاً عنها 
وقد يبدو أيضا على هذا اإلحتمال الوارد، وعلى  من كتاب شيخه.

يد من يكون هو الوح هذا القيد املذكور؛ أنَّ شيخه الربزايل 
هنا،  ومفيدة لنا برتمجتها، وقد جاءت نافعة ـــ من دون غريهـــ انفرد 
 على قلَّتها وندرهتا؛ فله احلمد واملنَّة على ذلك. بالرَّغم

وهي أنَّ ما قد ذكرناه آنفًا ـــ باإلمجال والتَّفصيل ـــ من  :((مالحظة))
 ترمجة ابن رشي ِّق ذاك! علمنا من خالهلا أمران:

ا  )أحدمها(: معرفة ترمجة نسبه من جهة أم ِّه )فاطمة( رمحها هللا، وأَّنَّ
( من كبار فاضلة عابدة، وأبوها )أبو حممَّد عبد الوهَّاب األنصاري  

( بن حممَّد األنصاري   فقهاء املالكيَّة، وجد ها )أبو احلجَّاج يوسف
 وعيَّاض وغريمها. من كبار الر واة، روى عن القاضيني ابن العريب ِّ 

يف عدم معرفة ـــ أي ِّ شيء ـــ من ترمجة نسبه من جهة أبيه  واآلخر(:)
وبالرَّغم من ذلك كل ِّه ـــ  (، وهذا ممَّا يؤسف له هنا! لكن ـــ)عبد هللا

وما بعدها( فقط عند  5)ص/ جاء مذكوراً قد مل نر من ترمجه إالَّ ما 
ا نعتقد األئمَّة سابقاً، وهي ضئيلٌة شحيحة؛ ال تفي بالغرض كما كنَّ 

 .((من مل يدرك كلَّه ال يرتك جلَّه!)): أو نرجوه، لكن وكما قيل قدمياً 
بابن رشي ِّق، واشتهاره بذلك  أنَّ معرفته  وهي :((فائدةٌدقيقة))

 عند العامَّة واخلاصَّة وبني النَّاس؛ هو من جهة أم ِّه )فاطمة( إذ أبوها
ه )عبد الوهَّاب( هو الذي من كان ي  : بذلك.=عر أو باألحرى جد 
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 مشاخيه فصل: يف معرفة

 أنَّ له شيخان اثنان؛ ومها:املعلوم من  قلت:

األوَّل: وهو أصل هذه التَّرمجة؛ وهو شيخ اإلسالم 

 .كما تعلم ، وهو غينٌّ عن التَّعريفابن تيميَّة 

 ر بن إبراهيم الكنديُّاملظفَّبن  واآلخر: أبا احلسن عليِّ

 !!!((التَّذكرة الكنديَّة))؛ صاحب (1)الوداعيُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أوَّالً  باعتبار وذلك فقط ( وعر: به،قد أطلق عليه )ابن رشي ِّق = ممَّا
وباعتبار ثانيًا أنَّه حامل علمه والرَّاوي عنه. فكان من  ،فيداحلأنَّه 

 أن يعر: هذا احلفيد بلقب جد ِّه اإلمام؛ وهذا واضح فتنبَّه! الطَّبيعي ِّ 
البارع والكاتب  ديبألا حوي  ث النَّ مام املقرئ احملد ِّ إليخ االشَّ هو:  (1)

راهيم ر بن إببن املظفَّ  ين علي  عالء الد ِّ  املنشئ، والشَّاعر املشهور،
املعرو:  ،مشقي  الد ِّ  مثَّ  سكندراين  إلا بن عمر بن زيد هبة هللا الكندي  

ولد حبلب سنة  ؛، ويقال له ابن عرفةكاتب ابن وداعة  بالوداعي ِّ 
 ببستانه عند قبَّة املسجد ليلة األربعاء ، وتويف ِّ تقريباً  (ه640)

ودفن  ،ه(716سنة ) رجب [17أو  16]وقيل:  19بدمشق يف 
 =                                                             ة.باملزَّ 
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............................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ابن أيبمشس الد ِّين و  ورقي ِّ الل   القاسم ينبع على علم الد ِّ تال بالسَّ  =
ومن  وري ِّ فسمع من ابن أيب طالب ابن السر   ؛وطلب احلديث ،الفتح

 در البكري ِّ والصَّ  طايب ِّ ر  فَ وعبد العزيز الكَ  شوعي ِّ عبد هللا بن اخلُ 
ائم  والنَّقيب بن أيب اجلن ِّ وابن عبدة رافَ وعثمان بن خطيب القَ  الدَّ

وابن  ،((رباين ِّ غري للطَّ املعجم الصَّ ))قرأ عليه بنفسه  ؛وإبراهيم بن خليل
  .ائم ومن بعدهمعبد الدَّ 

ماع من سنة أربعني فما بعدها مجعت شيوخه بالسَّ  :قال الربزايل  
 . فبلغوا املائتني

وكتب  ،عر فأجادة وقال الش ِّ فمهر يف العربيَّ  ؛واشتغل يف اآلداب
دخل ديوان اإلنشاء يف آخر عمره بعد  مثَّ  ،ةاحلصون مدَّ رج بالد  

 ،اس ينفرون عنه لذلكفكان النَّ  ؛اءوكان لسانه هجَّ  ،شديد   سعي  
ه  وزعموا أنَّ  ،وال رفض ع من غري سب   يف مذهب التشي   وكان شديداً 

هادة بديوان اجلامع ومشيخة احلديث وويل الشَّ  ،الةبالصَّ  كان خيل  
دات تقرب من ة جملَّ ومجع تذكرة يف عدَّ  مدَّة عشر سنني، يف ةفيسيَّ النَّ 

؛ تعر: بـ وهي كثرية الفوائد خبط ِّه، ةوقفها بالسميساطيَّ  ،اخلمسني
 يف ثالثة جملَّدات.  ((ديوان شعر))، وله كذا ((الت ِّذكرة الكنديَّة))

وأمسع احلديث،  ات عديدةمرَّ  ((يصحيح البخار ))قرأ قال ابن كثري: 
 .ةبشيخ االسالم ابن تيميَّ  وكان يلوذ

( البن  14/229)((البداية والن ِّهاية))يف املراجع التَّالية:  ظر ترمجتهأن
 (؛4/293) ((لسان امليزان))( و3/130)((الد رر الكامنة))و كثري

 =          ((اتالوايف بالوفيَّ ))و ،كالمها للحافظ ابن حجر العسقالين ِّ 
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مسع من أبي احلسن عليِّ بن املظفَّر )): (1)قال ابن رافع

الدِّين  تقيِّ، وكتب عن الشَّيخ بن إبراهيم الكنديِّ

 .((أمحد بن عبد احلليم بن تيميَّة كثرياً من كالمه

 .(2)((التَّبصري))وحنوه احلافظ ابن حجر يف 

 هو جدُّه الفقيه ؛ و(3)وَّلشيخه األ كذلك ال ننسىو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( البن شاكر الكتب ِّ 2/87)((اتفوات الوفيَّ ))و فدي ِّ = للصَّ 
 ((ديوان اإلسالم))و ( البن تغري بردي9/235)((الن جوم الزَّاهرة))و

ارس يف تاريخ املدارسال))و البن غز ِّي  ((األعالم))و للنعيمي ِّ  ((دَّ
(5/23.) 

أيضاً يقال هلا  ((الت ِّذكرة الكنديَّة))اعلم ـــ أي ها القارئ ـــ أنَّ  :((فائدة))
وغريه.  (1/389)((نونكشف الظ  )) ؛ كما يف((ةذكرة العالئيَّ التَّ ))

يف حنو  كتاباً مجع  ))(: 14/89)((البداية والن ِّهاية))قال ابن كثري يف 
ذكرة التَّ ))اها ات مسَّ ة أكثرها أدبيَّ ، فيه علوم مجَّ داً من مخسني جملَّ 

 .((...((ةالكنديَّ 
 (.27)ص/((ذيل املشتبه))أنظر  (1)
 (.606و2/605)((تبصري املنتبه))أنظر  (2)
 !!!دال، باعتبار النَّشأة والقرابةوهذه حتميَّة ال مناص منها وال ج (3)
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فهو هنا وحبكم  -!!! عبد الوهَّاب املالكيُّ أبو حممَّدٍ

  يكون –القرابة، وأيضاً حبكم التَّعليم األوَّيل  النَّشأة ودمُّ

؛ وهذا بال ريبٍ قد أخذ عنه الفقه واملذهب املالكيِّ

 .(1)ال ينكره إالَّ معاندٌ أو جاحدٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف املشيخة  ومن اهلام هنا أن نذكر بني يدي هذه الزَّائدة :((فائدةٌ )) (1)
قيقة والن كث العميقة؛ وهي:  املذكورة أعاله! هذه األمور الدَّ

أنَّه ومن العر: املقرَّر والبداهة املنطقيَّة أن يكون التَّعليم  )األوىل(:
األوَّيل لألبناء عمومًا ـــ كما هو وارٌد عند استقراء مجلة من تراجم 
العلماء والفقهاء واألدباء ـــ عند األباء أو األجداد أو ممكن أيضاً من 

ـــ يف حالة  عند األمَّهات؛ فممَّا قد جند ـــ ومن غري غرابة أو تعج ب!
 ترمجتنا هذه؛ أن يأخذ احلفيد من جد ِّه اإلمام؛ فتنبَّه!!!

قبل قليل، وأيضاً  كذا  ما ذكرناهو يف دليل هذا الزَّعم منَّا  )والثَّانية(:
( مثل شهرة جد ِّه! وهذا إن دلَّ !بسبب شهرته بـ )ابن رشي ِّق املالكي ِّ 

 هنا فال حمالة يدل  على ما ذهبنا إليه وزعمناه.
حبال التلق ِّي املعمول عرفنا و ! جي ِّداً  وهي أنَّنا إذا عرفنا هذا ثَّالثة(:)وال

بالضَّرورة روى عنه مجيع مرويَّاته،  حينها أنَّههبا عند أهل األثر؛ عرفنا 
واإلمام  وجد ه عن أبيه أيب احلجَّاج، وهو عن القاضيني ابن العريب ِّ 

 عياض رمحهما هللا.
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 ملغربي أبو عبد اهلل بن رشيقعبق الرحيق يف ترمجة الشيخ ا
 

 وأحواله بعض من صفاته فصل: يف معرفة

هنا  وممَّا قد حكاه عنه احلافظ ابن كثريٍ قلت:

الة، حسن الصَّ، الوةكثري التِّ ،عابداً ،ناًديِّ...))قوله: 

 .(( (1)وغفر له آمني  ؛وعليه ديونٌ له عيالٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.14/229)((هايةالبداية والن ِّ ))أنظر  (1)

 جيب بياَّنما؛ ومها: هامَّتان يف كالمه وهنا فائدتان قلت:
يعين به أنَّ صالته و : ((حسنٌالصَّالة..))هي يف قوله و  )األوىل(:

ل هبا يف أي على السنَّة كما هو احلا ،كانت حسنة ومستقيمة  
 يف صالته؛ وهللا أعلم. اإلت ِّباع واملتابعة للنَّب ِّ 

؛ كثرة تالوتهكذا  و  املذكورة، عبادتهو  ته الواردةعلى ديانـــ  أيضاً  ـــ زيادة
على بعض من صفاته وأحواله الشَّخصيَّة حّتَّ  نكون قد عرفنا حينها

 مجة.ولو كانت قليلة؛ املهم  خنرج بانطباع  جي ِّد  لصاحب الرتَّ 
ٌوعليهٌديون..))يف قوله  )والثَّانية(: : وهذا يعين أنَّه كان ((لهٌعيال 

واَّنضوا مبجموع  )) من قوله: فقرياً، وهو ما عناه ابن مر ِّي احلنبلي  
. وسو: يأيت معنا ((وإن قصَّر اإلخوان عنه!!)) ، ومن قوله:((كلفته

 مزيداً إن شاء هللا فيما بعد.
من  هو الوحيد فقط  افظ ابن كثري يكونأنَّ احل :((تنبيهٌهام))

مجة، وهي منقبة هلما؛ فتنبَّه!! فات لصاحب الرتَّ  انفرد بذكر هذه الص ِّ
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 عبق الرحيق يف ترمجة الشيخ املغربي أبو عبد اهلل بن رشيق
 

 ما قالوا فيه فصل: يف معرفة

أن نعرف ما قالوا فيه من  !ومن املهمِّ هنا قلت:

 -د ما يعدَّل به أوجيرَّح، و هذا عدالةٍ أو جرحٍ إن وج

 من أمانة العلم والنَّقل. - !!كما تعلم

واملوجود عندنا هو فقط ما ذكره احلافظ ابن كثري من 

. وهذه من ألفاظ التَّعديل، (1)((!!ال بأس به))قوله فيه: 

وابن  (2)إىل إطالق كلٌّ من ابن عبد اهلاديِّ زيادة أيضاً

ومثلهما أيضاً ابن  .((!!شيخ))ه: فيه بأنَّ (3)مرِّي احلنبليِّ

 له؛ ذكرها صاحيب (4) ((رسالته))يف  حامد الشَّافعيُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.14/229)((هايةالبداية والن ِّ ))أنظر  (1)
 (.82 - 80)ص/((العقود الدريَّة))أنظر  (2)
 (.152)ص/((اجلامع لسرية شيخ اإلسالم))أنظر  أنظر (3)
 .((اإلمام العامل العامل))( وزاد: 502)ص/((العقود الدريَّة))امللحقة بـ  (4)
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 عبق الرحيق يف ترمجة الشيخ املغربي أبو عبد اهلل بن رشيق 
 

زيادة أيضاً إىل  .((العقود الدريَّة))وصاحب  (1)((اجلامع))

  .(2)((!!صاحبنا الفقيه))فيه:  قول اإلمام الذَّهيبِّ

 وكالمه هذا قد حوى لنا يف طيِّه فائدتان دقيقتان:

صاحب  يف إطالق الصُّحبة له؛ أي أنَّه  األوىل:

 أصحاب وتالميذ شيخ اإلسالم ابن تيميَّة؛ كالذَّهيبِّ

وابن  م اجلوزيَّة وابن عبد اهلاديِّوابن قيِّ وابن كثريٍ

عن صحبته له هو بعينه كذلك مرِّي وغريهم، فضالً 

 .والتَّتلمذ عليه

وهو  ؟!؛ كيف اليف إطالق عليه لقب الفقيه والثَّانية:

 !!!حفيد الفقيه، ثمَّ هذه شهادة هلا وزنٌ هنا؛ فتنبَّه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.245 إىل 241)ص/ أنظر (1)
 (.225)ص/((املشتبه يف أمساء الر ِّجال))أنظر  (2)
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 عبق الرحيق يف ترمجة الشيخ املغربي أبو عبد اهلل بن رشيق
 

  مناقشة كالم ابن كثري فيه فصل: يف

 مؤلَّفاته ذكروكذا يف 

أنَّ له معرفة  (13ص/)لقد ذكرنا سابقاً  :قلت

 !!!، كما قد كتب كتبهبشيخ اإلسالم ابن تيميَّة 

 وكتب عن الشَّيخ تقيِّ))؛ وقال: (1)ما حكاه ابن رافعك

. ((الدِّين أمحد بن عبد احلليم بن تيميَّة كثرياً من كالمه

موضِّحاً ذلك ومصرِّحاً  -بينما احلافظ ابن كثري يقول 

 مة ابنفات شيخنا العالَّمصنَّ كاتبُ))أنَّه:  -ومؤكِّداً 

 .(3). ومثله الزِّركلِيُّ(2)((ةتيميَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.27)ص/((ذيل مشتبه الن ِّسبة للذَّهب ِّ )) أنظر (1)
 (.14/229)((هايةالبداية والن ِّ ))أنظر  (2)
 (.4/86)((األعالم))أنظر  (3)

 أيت معنا.كالم رائٌق؛ سو: ي  ((العقود))البن عبد اهلادي يف  قلت:
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 عبق الرحيق يف ترمجة الشيخ املغربي أبو عبد اهلل بن رشيق
 

يخ منه، الشَّ أبصر خبطِّ نكا))ثمَّ زاد ابن كثري؛ فقال: 

يخ استخرجه أبو عبد منه على الشَّ يءٌب شإذا عزَ

 .(1)((سريع الكتابة وكان اهلل هذا،

 دقيقٌ حيوي على لطيفتني هامَّتني: (2)وهذا كالمٌ

وهذا اعرتافٌ وشهادة من ابن  -أنَّه حبقٍّ يعترب  :األوىل

ملا كتبه شيخ  واألجدرُ قُالكاتب والنَّاسخ األليَ - كثريٍ

قد نسخ  !!، كما يكون أيضاًاإلسالم ابن تيميَّة 

أو قل البعض  !كلَّ مصنَّفاته الكثرية؛ وهو حمتملٌ هنا

منها؛ وهذا واضحٌ من قول ابن كثري وابن مرِّي اآلتي. 

 وهو حمتملٌ هنا  -أن يقال  !ما أنَّه ومن املمكن جدًّاك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.14/229)((البداية والن ِّهاية))أنظر  (1)
 كالم ابن كثري هذا وسابقه مع غريه يف باب الكتابة!!!  أي (2)
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: أن يكون هو السَّبب يف اشتهار وانتشار - !!ومقبولٌ

 كلَّ كتب شيخ اإلسالم؛ واهلل أعلم.

يخ منه، إذا الشَّ أبصر خبطِّ نكا))يف قوله:  والثَّانية:

يخ استخرجه أبو عبد اهلل منه على الشَّ يءٌب شعزَ

 وقيدٌ يف غاية الدقَّة واألمانة ؛ فهذا شاهدٌ قويٌّ،((هذا

واهلل  -من أنَّه  !!!يؤكِّد ما ذهبنا إليه يف اللَّطيفة األوىل

هو سبب انتشار كتب شيخ اإلسالم؛ وهذا  –أعلم 

 له مبا امتاز به من دون غريه ممَّن كان أقرب منه، فإنَّه

 لتاه وميَّزتاه عن كثريٍ من تالمذته:خصوصيَّتان قد أهَّ

رعة الكتابة كما أفاده احلافظ ابن كثري؛ س :(أحدمها)

 أو ما  ،أي: يف الكتابة والنَّسخ، إمَّا ما ميليه الشَّيخ
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 .كتبه هو بيده 

يكون له السَّبق والتفرُّد يف كتب الشَّيخ ابن  !وهو هبذا

 لفضل يف انتشارها.ا !تيميَّة، كما يكون باعتبار هذا

معرفته اجليِّدة والفائقة خبطِّ شيخ يف  :(واألخرى)

به منه، وهي ؛ حتَّى أنَّه كان من أبصر اإلسالم 

ألنَّه إذا  !ميزةٌ يف غاية األمهيَّة هنا ملن يتدبَّر أو ينتبه

ما عزب شيخ اإلسالم عن خطِّه، فباألحرى تالمذته 

هبذا العزب  ومن ينقل عن كتبه أو ينسخها؛ هم أوىل

يف  عتمادفممَّا كانت اإلستفادة واإل !؟!هنا كما تعلم

 هذا فقط ما امتاز بهعلى  !هذه احلالة؛ وهي معضلةٌ

 ق؛ يف فكِّ اخلطِّ وقراءته كما جيب ابن رشيِّ املغربيُّ
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ه الفضل يف يكون ل !أصله. وهو هبذا أن يكون يف

؛ على األقلِّ انتشار كلَّ كتب شيخ اإلسالم أو بعضها

ويليق كذا بوزنه الثَّقيل  ،انتشاراً يليق بإمامته وجاللته

 يف عامل السَّلفيَّة.

، ق املغربيِّابن رشيِّيقال: إنَّ الشَّيخ  :((تتمَّةٌ مفيدةٌ))

 أخصِّ مها من ؛ابن القيِّم اجلوزيَّةكذا شيخ اإلسالم و

مبا يفوت منهما  كلٌّ خيتصُّإذ ، اس بشيخ اإلسالمالنَّ

  .اآلخر

كما  - هفوذ يف املعرفة خبطِّمن النُّ !هذا قالبن رشيِّف

ما قد  الكثرية تفاريق فتاويهأيضاً بو – !!!علمته آنفاً

 من  بن القيِّم اجلوزيَّة، وعند ابن القيِّم اجلوزيَّةيفوت ا
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وخارجه ما يعزب  (!جنالسِّ)ختصاص بشيخه يف إلا

 .وخريٍ فضلٍ ، ويف كلِّعن علم املغربيِّ

لميذ وقربه من ة التَّخصوصيَّأنَّ  -وكما يقال:  -لكنَّ 

ال ضبط علم بل و  ،مه يف العلمقد ال تعين تقدُّ يخالشَّ

، ومل طويالً وقد وجد من الزم العلماء دهراً .شيخه

؛ وهو ما مالزمتهم وكثر انتفاعهم به ن قلَّيكن كغريه ممَّ

، وال حكاه أحد اإلخوان يف الشَّبكة؛ وهو حقٌّ ال يردُّ

 .((!؟!!العلم مواهب))يشاحح فيه، بل وكما قيل: 

أكثر ما مدح  أنَّ ؛هذاق ابن رشيِّأن ترى  !فال عجب

؛ ال همن قراءة خطِّ نٌيخ متمكِّه كاتب كتب الشَّفيه أنَّ

  عيِّن ؛ ال يلزم منه غري ماخمصوصٌ هذا مدحٌ خيفى أنَّ
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  كما أفاده من قبل احلافظ ابن كثري.

  فقد نعته !له رأيٌ آخر فيه الذَّهيبُّاإلمام إالَّ أنَّ 

((املشتبه))يف كتابه 
وهي  .((!!!صاحبنا الفقيه))بـ:  (1)

فال يهضم حقَّه يف كونه  !منه زيادة علمٍ يعتدُّ هبا هنا

 !، وأنَّه أيضاً((صاحبنا))ثقةٌ؛ كما هو مفهومٌ من قوله: 

كما  ؛(!املالكيِّ). وهو على املذهب (2)صاحب فقه

 !!!نسبه ابن رافع آنفاً؛ فقيل له: املالكيُّ

 الميذبت -أبداً  – ال يقارن فهو !ذلكمن غم رَّاللكنَّه وب

؛ وال حناول أن نقول ة املربزينابن تيميَّ شيخ اإلسالم

 بعد تلميح ابن كثري إىل ذلك. ذلك أو ندَّعيه؛
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.225)ص/((يف أمساء الر ِّجال املشتبه))أنظر  (1)
 من فقهاء املالكيَّة، فمثله كمثل جد ِّه اإلمام املذكور!!!؟أي أنَّه فقيه  (2)
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، وهي جيب التَّنبيه عليها وبياهنا !نكتةٌ مهمَّةٌ وهذه

كاتب )) : يف عبارته السَّابقة؛ قال جليَّةٌ واضحةٌ

سريع ، ..يخ منهالشَّ ر خبطِّكان أبص، ..فاتمصنَّ

 .((، ال بأس به..الكتابة

املدح على  بل كان جلُّ ،من العلم مل يصفه بشيءٍفهو 

ه ل الذَّهيبُّبعد وصف  !ألبتَّه وهي ال تضرُّ؛ ةتلك املزيَّ

إطالق املشيخة عليه كلٌّ من احلافظ أيضاً و بالفقيه،

 ؛ابن حامد الشَّافعيِّ لشَّيخاكذا و ،ابن عبد اهلاديِّ

وهذه  .(1)((الشَّيخ اإلمام العامل العامل)): هوالذي قال في

 تلحق يف ما ذكرناه  !(العلميَّةاإلمامة و)يف باب  (2)زيادة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.502)ص/((العقود الدريَّة)) أنظر (1)
 زان املرتجم له وعدالته وثقته.وهي هامَّة ودقيقٌة يف مي (2)
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 سابقاً يف مكانه.فيه 

 !تأكيداً أكيداً دهأكَّوهو ما ؛ احلنبليُّبن مرِّي ا وأيضاً

(1)رسالته)) يف
؛ ةإىل تالميذ شيخ اإلسالم ابن تيميَّ ((

 -ق ابن رشيِّ يخ أبي عبد اهللفاحتفظوا بالشَّ))قال: ف

فائس، وأقيموا خائر والنَّومبا عنده من الذَّ -ده اهلل يَّأ

تم اجلليل بأكثر ما تقدرون عليه، ولو تأملَّ ذا املهمِّهل

وال  !!!(2)ه فريداًه بقي يف فنِّمن مطالبته؛ ألنَّ أحياناً

 يقوم مقامه غريه من سائر اجلماعة على اإلطالق، وكلُّ

 فيها من العوارض واألنكاد؛  أحوال الوجود ال بدَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وهي رسالٌة خاصَّة يف العناية بكتب شيخ اإلسالم (1)
 بتفر ده يف هذا املضمار!!! مهمٌّ للغاية، وشهادة ملرتمجنا وهذا قيدٌ  (2)

ل رأي أيب عبد هللا يف ذلك كل ِّه؛ بِّ وقُ )): ا أيضاً فيه وقال ابن مر ِّي
 .((وهو أخرب اجلماعة ؛ألنَّه على بصرية  من أمره
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 فاحتسبوا مساعدته عند اهلل تعاىل، واهنضوا جبموع

 فاكتبوا ؟!!!واخلريات تغتنم ،دائد تزولالشَّ فإنَّ ؛كلفته

ما عنده وليكتب ما عندكم، وأنا أستودع اهلل دينه 

ومبعاملة اهلل سبحانه  رب أيضاًوما عنده، وأوصيه بالصَّ

وليطلب  ،هر اإلخوان يف حقِّ، وإن قصَّ(1)يف ما هو فيه

 ،عليه يف رزقه املضمون كالًنصيبه من اهلل تعاىل متَّ

 .(2)((يكونله أن  بدَّم السِّه ما قُلب؛ ألنَّالطَّ يف الًمِوجمْ

يف  املقدسيُّ احلافظ ابن عبد اهلاديُّ - أيضاً – مثلهو

((ةيَّرِّالعقود الدُّ))
  يخ أبو عبدقال الشَّ)) :فقال ؛ (3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي من احلاجة والفقر والضَّيق. (1)
 النص ِّ  (. ويف بقيَّة152)ص/((اجلامع لسرية شيخ اإلسالم))أنظر  (2)

 .ما فيها عائدةالفائدة و ال علم! فيها من زيادة
 (.82 - 80)ص/((ةالعقود الدريَّ ))أنظر  (3)
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 ينالدِّ يخ تقيُّلو أراد الشَّ :(1)ق[رشيِّ ابن به: يعين ]اهلل

 ؛يخ ملا قدروافات الشَّأو غريه حصرها يعين مؤلَّ 

، بسرعة الكتابة اهلل عليه وقد منَّ، ه ما زال يكتبألنَّ

 لٍ.ويكتب من حفظه من غري نق

 .يف يومٍ لطيفاً داًه كتب جملَّنَّأ :وأخربني غري واحدٍ

 .وأكثر جلسةٍ يف ة أربعني ورقةًوكتب غري مرَّ

كراريس  يه فكان مثانتُضْوبيَّ يف يومٍ وأحصيت ما كتبه

وكان يكتب على  ،املسائل من أشكل يف مسألةٍ

يكتب فيه مخسني  ؛ا جوابوأمَّ ،داًؤال الواحد جملَّالسُّ

 وكان يكتب ، ني وأربعني وعشرين فكثريوستِّ ورقةً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيخ  وأخ هو جعل القائل ملَّاطأ أخقد  ((العقود))ق حمق ِّ  اهر أنَّ والظَّ  (1)
 م.اإلسال
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ه خطَّ ائلأخذ السَّ ضه وإالَّفإن حضر من يبيِّ ؛اجلواب

من العلم يف  كثرية يف فنونٍ ويكتب قواعد .وذهب

 من (1)فإن وجد ،فسري وغري ذلكالتَّاألصول والفروع و

ما أخذه وربَّ ،ومل يعرف ،مل يشتهر ه وإالَّقله من خطِّين

ه إليه نقله وال يردُّ فال يقدر على؛ (2)بعض أصحابه

 ب.فيذه

 ،قد كتبت يف كذا ويف كذا :(3)ما يقول وكان كثرياً

فال  ،يف هذا قد كتبت :فيقول ؛يءل عن الشَّأسويُ

 وا ردُّ :صحابه ويقولأتفت إىل فيل !؟يدري أين هو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وكذا شيخ اإلسالم له معرفة خبط ِّ  دليل على قلَّة من يف كالمه هذا! (1)
 على قلَّة من ينسخ كتبه خبط ِّه.

 ، كما يعين هبم من مجلة أصحابه.وقد يعين هبم املقرَّبون منه كثرياً  (2)
 .أي شيخ اإلسالم ابن تيميَّة  (3)
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 ،ونهفمن حرصهم عليه ال يردُّ ،نقلي وأظهروه ليُخطِّ

وال  فيذهب وال يعرف امسه ،ومن عجزهم ال ينقلونه

اء ما ر إحصها تعذَّريفلهذه األسباب وغ ؟!أين هو

بس ا حُملَّ هأنَّ إالَّ !وما كفى هذا ،فهوما صنَّ ،كتبه

فوا أصحابه من أن وخوَّ ،قت كتبهوتفرَّ ،ق أتباعهتفرَّو

ومل  ،وأخفاه ،مبا عنده أحدٍ ذهب كلَّ ،يظهروا كتبه

وهذا يبيعه  ،ب مبا عندهفبقي هذا يهرِّ ،يظهروا كتبه

من منهم  نَّأى حتَّ ،وهذا خيفيه ويودعه ،يهبه أو

وال يقدر  ،يطلبها سرق كتبه أو جتحد فال يستطيع أنتُ

صانيف ق الكتب والتَّفبدون هذا تتمزَّ ،على ختليصها

  ،وأنعم هلل تعاىل لطف وأعان ومنَّنَّ اولوال أكلَّ ممزَّق، 
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ملا  ،هوجرت العادة يف حفظ أعيان كتبه وتصانيف

ولقد رأيت من خرق العادة ، أن جيمعها أمكن ألحدٍ

 ما يف حفظ كتبه ومجعها وإصالح ما فسد منها وردِّ

 يعلم به كلَّ ،ما لو ذكرته لكان عجباً :ذهب منها

ة عن سنَّ ه يذبُّألنَّ ؛وبكالمه ،أن هلل عناية به منصفٍ

 وتأويل ،وانتحال املبطلني ،حتريف الغالني  هنبيِّ

 .((نياجلاهل

ومن هذا النَّقل املذكور قبل قليل نستفيد  قلت:

 ؛ وهي:بعض من مزايا هذا املغربيِّ

أنَّه كان من أخصِّ أصحاب شيخ اإلسالم،  األوىل:

 وأكثرهم كتابة لكالمه، وحرصاً على مجعه؛ وهو ما 
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؛ ((الدريَّة العقود)) كتابه يف اهلاديُّأفاده اإلمام ابن عبد 

وأكثرهم  ،وكان من أخصِّ أصحاب شيخنا)): (1)فقال

هذا منه فيه و .((وحرصاً على مجعه ،كتابة لكالمه

على تلك اخلصوصيَّة يف  حقٍّ وصدقٍ وعدلٍ شهادة

يف خصوصيَّة  !من جهة، ومن جهةٍ أخرى الصُّحبة

 .هنا شهادةكفى هبا من و ؛(2)كثرة الكتابة واجلمع

كان مرجعاً حقيقيًّا لكتب شيخه  أنَّه  والثَّانية:

؛ وهذا مبا حواه من ذخائره ونفائسه، وكذا ابن تيميَّة

وهو املهمُّ؛ بقدرته على قراءة وإصالح ما عزب عن 

 ، وكذاوابن كثري غريه، وهو ما أفاده ابن مرِّي احلنبليُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.28و27)ص/ أنظر (1)
 .أي مجعه لكراريس ورسائل شيخ اإلسالم خبط ِّه هو  (2)
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 آنفاً. ما ذكره ابن عبد اهلاديُّ

 .(1)تفردِّه عن أقرانه يف هذا الفنِّ والثَّالثة:

أنَّه هو من كان يقوم بتبييض ما يكتبه شيخ  والرَّابعة:

يف  وأحصيت ما كتبه))اإلسالم؛ بدليل قوله املنقول: 

 !!وهذا يف الغالب .((كراريس يه فكان مثانتُضْوبيَّ يومٍ

 بدليل التفرُّد املذكور.

صحبةٌ  أنَّه كانت بينه وبني شيخ اإلسالم ة:واخلامس

 يتوفَّى يف سجنه بقليلٍ قبل أن خاصَّة، كما كانت له

 ، ومنها ما قد صرَّح به احلافظ ومراسالت مكاتبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وتبييضه قراءته وإصالحهكذا و  ابن تيميَّة  معرفة خط ِّ  أي: فن   (1)
وكذا ما قد ذكرناه  ،(37)ص/ يف اهلامش اً وقد أحملنا إىل هذا سابق

؛ وقال ـــ مؤك ِّدًا بأنَّه أعلم اجلماعة هبذا عن ابن مر ِّي أيضاً  هنالك
 اجلماعة = وال يقوم مقامه غريه من سائر..))األمر على اإلطالق ـــ: 
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 :(1)؛ فقالابن عبد اهلاديُّ

.ثمَّ ملَّا حبس .ق:شيِّرقال الشَّيخ أبو عبد اهلل بن ))

يف آخر عمره كتبت له أن يكتب على مجيع القرآن 

 . ((مرتَّباً على السُّور؛ فكتب يقول: إنَّ القرآن فيه..

وأرسل إلينا شيئاً يسرياً ممَّا كتبه يف )): أيضاً (2)وقال

 .((..هذا احلبس

 (3)فهرسة - !يقة األمريف حق -أنَّه ميثِّل  واخلامسة:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فات العزيزة وإذا مجِّعت هذه املؤلَّ ))وقال أيضاً:  .((= على اإلطالق
 الكثرية، ونقل من املسوَّدات ما مل يـُنـ َقل، وقُبِّل رأُي أيب عبد هللا يف

 ه على بصرية من أمره، وهو أخرب اجلماعة مبظان ِّ ه؛ ألنَّ ذلك كل ِّ 
يخ أبو عبد والشَّ ))وقال:  .((هتااملصاحل املفردة ال ي قد انقطعت مادَّ 

 .((..واسطة نظام هذا األمر العظيم د  فهو بال ترد   ـــ سلَّمه هللاـــ هللا 
 (.73)ص/((العقود الدريَّة))أنظر   (1)
 أنظر نفس املصدر. (2)
 .هو قائمة احملتويات للكتب أو الفهرسة: أو الفهرست الفهرس (3)
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كيف  .حيَّة وواقعيَّة لغالبيَّة كتب شيخ اإلسالم 

يطلب  الشَّيخ عبد اهلل بن حامد الشَّافعيُّ وهذا ؟!ال

لكريم منكم لكن ملَّا سبق الوعد ا)): (1)منه ذلك؛ فقال

 -رضي اهلل عنه  -بإنفاذ فهرست مصنَّفات الشَّيخ 

 .((وتأخَّر ذلك عنِّي

يعدُّ  !أنَّه وباعتبار ما قلناه سابقا والحقاً والسَّادسة:

الوحيد والفريد من  – !؟!وال فخر؛ ومن غري منازع -

دون غريه؛ ممَّن أحصى أمساء مصنَّفات شيخ اإلسالم 

يف هذا اجملال كتابٌ نفيسٌ . فإنَّ له تيميَّة ابن 

 ت شيخ اإلسالمؤلَّفاأمساء م)) :الباب حيمل عنوان يف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((عارضدرء التَّ ))مة مقد ِّ و  (507-502)ص/((ةالعقود الدريَّ ))أنظر  (1)
 .لأللوسي (389-1/387)((األماينغاية ))و (1/40-43)
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قد بقيت منه  !؛ حتَّى أنَّه وإىل حدِّ السَّاعة((تيميَّة ابن

 – !جهالً وخطأً -يعزوهنا  ، لكنَّ النَّاس(1)قطعة صاحلة

ح وهو ما وقع عند الدَّكتور صال إىل ابن القيِّم اجلوزيَّة،

الدِّين املنجد والشَّيخ بكر أبو زيد، ومن قبلهما الشَّيخ 

إىل  ،مجيل العظْم، وكذا الشَّيخ العالَّمة طاهر اجلزائريُّ

حممَّد عزير أن قيَّض اهلل تعاىل الشَّيخ الفاضل النقَّاب 

 ا؛ فردَّالعمران عليُّ بن حممَّد مشس وكذا قرينه الشَّيخ

  !!!أال وهو املرتجم لهه، فالكتاب إىل من رصَّفه وصنَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اة بـ  (1) اجلامع ))وهذه القطعة الباقية منشورة ضمن املعلمة احلافلة املسمَّ
مَّة هب - !!!أي هذه املعلمة -الذي مجع  !!((لسرية شيخ اإلسالم

مشس املذكور أعاله،  حممَّد عزيرالفاضلني الكرميني: الشَّيخ  الشَّيخني
  والشَّيخ علي العمران؛ زادمها هللا توفيقاً!!!

يصو ِّب خطًأ  ((اجلامع))أنَّ هذا  (:8)ص/((اجلامع))قاال يف مقد ِّمة ف
 =   ه منذ أن نشر الدَّكتور صالحقدمياً تتابع الباحثون عليه، وهو أنَّ 
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 ق؛ جزاه اهللأبو عبد اهلل بن رشيِّ وهو الشَّيخ املغربيُّ

 !!!آمني خري اجلزاء، وأدخله فسيح جنانه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املنسوب ((أمساء مؤلَّفات شيخ اإلسالم ابن تيميَّة))الد ِّين املنجد = 
 ((جملَّة اجملمع العلمي العريب))يف   ه(751) البن القي ِّم اجلوزيَّة

( مل يشك أحٌد من الباحثني 395-28/1953/371)بدمشق 
يف صحَّة هذه الن ِّسبة إىل ابن القي ِّم، بل اعتمدوه يف دراساهتم عن 

سالم، أو عن تلميذه ابن القي ِّم، وذلك على مدار حنو شيخ اإل
 نصف قرن  من الزَّمان!!!

يف كتابه املاتع   فأنت جتد مثاًل الشَّيخ بكر أبو زيد   قلت:
هذا الوهم  نفس قد وقع يف ((ابن قيم اجلوزيَّة: حياته آثاره مداره))

ات أمساء مؤل ف))( مصنَّفه هذا أي 208)ص/واخلطأ؛ فهو مل َا يذكر 
ة تبعاً م اجلوزيَّ ابن القي ِّ ! قد ذكره معزوًا إىل ((شيخ اإلسالم ابن تيميَّة

 للدَّكتور املنجد.
 ((اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيميَّة))لكنَّه يف تقدميه للكتاب 

تلميذه ابن رشي ِّق املغريب املالكي، أفرد رسالة يف )): )حـ( يقول 
يف  ((اجلامع))وقد أفاد هذا  تسمية ما وقع له من مؤلَّفات شيخه

مقد ِّمته توثيق نسبتها إليه، وغلَّط من نسبها مطبوعة البن القي ِّم، مبا 
 .((تتابع املعاصرون عليه، منهم كاتب هذا التَّقدمي

وهذا اعرتاٌ: من الشَّيخ على اخلطأ والوهم املذكور، وإقراره مبا ذهبا 
 مران فجزى هللا اجلميع.يخ العإليه الفاضالن الشَّيخ عزير مشس والشَّ 
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 ذكر مؤلَّفات ابن رشيِّق يف تتمَّةٌ فصل:

 :ا قائلنيفإنَّنا نضيف هن !وتتمَّة ملا ذكرناه آنفاً

 هذا مؤلَّفان هامَّان؛ ومها: أنَّ البن رشيِّق املغربيِّ

أمساء مؤلَّفات )) بعنوان وهو من تأليفه؛ وهو :(األوَّل)

فال مزيد  ؛ وقد رأيناه سابقاً((شيخ اإلسالم ابن تيميَّة

 عليه.

فصلٌ ))وهو فقط من روايته؛ وهو بعنوان  :(والثَّاني)

يف مبشِّرات رآها الصَّاحلون للشَّيخ تقيِّ الدِّين أمحد 

؛ يرويها حممَّد بن (1)((ابن تيميَّة بعد موته إىل رمحة اهلل

 عن تالميذ الشَّيخ ومعاصريه. لشُّجاعيُّعبَّاد ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو علي ، ((سالمتكملة اجلامع لسرية شيخ اإل))ذكرها جامع مادة  (1)
 ضمن(؛ وقال: خمطوط 69( و)ص/10يف )ص/ بن حممَّد العمران
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ومن هؤالء التَّالميذ املقرَّبني بقوَّةٍ من شيخ  قلت:

هو الشَّيخ أبي عبد اهلل  !ومن أصحابه اإلسالم 

غالبيَّة هذه  (1)والذي يرويهذا؛  ابن رشيِّق املغربيُّ

الذي  وايةاجلزء أو يف هذه الرِّ يف هذا املذكورة الرُّؤى

ومجلتها اثنتا عشرة رؤية، انفرد ابن  ؛يرويها الشُّجاعيُّ

هم والبقيَّة لغريه ممَّن ذكرت أمساؤبسبعٍ منها،  رشيِّق

 .(2)فيها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .125ـــ  123[ ق 2775حملموديَّة ]= جمموع باملكتبة ا
ؤى ال  ي رُئيت هذا الفصل فيه جمموعة من الر  )): (10)ص/ وقال
 .((يخ بعد وفاته، فيها داللة على ُحسن خامتته ورفعة منزلتهللشَّ 

 باعتبار قانون استقراء هلذه الر ِّواية املرويَّة!!! (1)
املرحوم  ين يوسف ابنصالح الد ِّ ومن تلك األمساء أن نذكر مثاًل:  (2)

، كري يين ابن مهاجر التَّ الد ِّ  احب تقي ِّ ين ابن أخي الصَّ عالء الد ِّ 
 ؛ وغريمها.مُعمر َشه الء بنت إبراهيم بن صاحل املقو ِّ  احلة أمَّ املرأة الصَّ و 

 (؛ فانظرها هنالك.69)ص/((تكملة اجلامع))وهي خمرَّجة يف  قلت:
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 اخلامتة

وقد أتينا يف األخري على ختام وإمتام هذه  !هذا

لكنَّ احلقَّ واحلقُّ  ؟!!التَّرمجة املوجزة، مبا هلا أو عليها

نقول: أنَّ إخوانه وأقرانه قد قصَّروا يف حقِّه؛ إذ كان 

يعاني من شظف العيش ومرارة احلياة بسبب  

احلافظ ابن كثري،  قلَّة املال لديه، وهو ما أكَّده سابقاً

((رسالته))كما يف  وكذا الشَّيخ أمحد بن مرِّي احلنبليُّ
(1) 

..فاحتسبوا )) :مثالً السَّابقة؛ والشَّاهد فيها هو قوله

 .((مساعدته عند اهلل تعاىل، واهنضوا مبجموع كلفته

 أوصيه بالصَّرب أيضاً، ومبعاملة اهلل و))وقوله أيضاً: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهي منقولة هنالك  (152)ص/((اجلامع لسرية شيخ اإلسالم))أنظر  (1)
 =ي يف د حامد الفق ِّ نشرها حممَّ )): ((اجلامع))بكاملها، وقال صاحبا 
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 .((!!!إن قصَّر اإلخوان عنهسبحانه فيما هو فيه، و

 .((فساعدوه وأزيلوا ضرورته، وامجعوا مهَّته))وقوله: 

ومع ذلك قام مبا  !!الرَّجل فعالً (1)فهذا يدلُّك على فقر

يف نشر كتب شيخه ومجعها كما  هو عليه واجبٌ

 جيب؛ فجزاه اهلل خري اجلزاء.

 على نبيِّنا ورسولناوصلَّى اهلل وسلَّم وبارك 

وحبيبنا حممَّدٍ وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم 

 واتَّبع سبيلهم بإحسانٍ إىل يوم الدِّين.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 154-147/ـ، صه1368ة")القاهرة "جمموعة رسائل علميَّ  =
منقولة من  ين القامسي ِّ يخ مجال الد ِّ الشَّ  عتماد على نسخة خبط ِّ إلبا

هلا مع حمو  يف أثنائها، ف، خمرومة من أوَّ املؤل ِّ  نسخة منقولة من خط ِّ 
 .((استخرجها القامسي من جمموع بديع، وقام بتصحيحها

ين يف ذمَّ وهو فقريًا   (ه749) سنة تويف ِّ  (1) ة ذمَّ ته، وهو يف والدَّ
 !!!عسامح هللا اجلمي ؛من فرَّط يف مساعدته وَسد ِّ ُخلَّته
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 ترمجة الشيخ املغربي أبو عبد اهلل بن رشيقعبق الرحيق يف 
 

 ءالعلماء والفقها فهرس

 6......................................ــ أمحد بن حممَّد بن مرِّي احلنبلي

 17.........................ــ أبو بكر بن العربي املغربي األندلسي

 17......................................ــ أبو احلجَّاج يوسف األنصاري

 7............................................ــ عبد اهلل بن حامد الشَّافعي

 17.....................................................ــ عبد اجلليل بن موسى

 14............................ــ عبد الوهَّاب بن يوسف األنصاري

 20..........................ن حممَّد الربزايلــ علم الدِّين القاسم ب

 22...........................ــ علي بن املظفَّر بن إبراهيم الوداعي

 17...............................................ــ عياض بن موسى السَّبيت

 49و8.......................................ــ حممَّد بن عيَّاد الشُّجاعي
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 فهرس مصادر الكتاب

 للزركلي. ((األعالم))ــ 

 البن كثري. ((البداية والنِّهاية))ــ 

حملمَّد عزيز  ((مع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيميَّةاجلا)) ــ

 بن مشس وعلي بن حممَّد العمران.

 ن عبد اهلادي املقدسي.الب ((العقود الدريَّة))ــ 

 للذَّهيب. ((املشتبه يف أمساء الرِّجال))ــ 

 للصفدي. ((الوايف بالوفيات))ــ 

 للذَّهيب. ((تاريخ اإلسالم))ــ 

 البن قاضي شهبة. ((تاريخ ابن قاضي شهبة))ــ 

 البن حجر. ((ر املشتبهاملنتبه بتحري تبصري))ــ 
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 البن عبد اهلادي املقدسي. ((تذكرة احلفَّاظ))ــ 

علي بن حممَّد ل ((تكملة اجلامع لسرية شيخ اإلسالم))ــ 

 العمران.

 البن ناصر الدِّين الدِّمشقي. ((توضيح املشتبه))ــ 

 للسُّيوطي. ((حسن احملاضرة))ــ 

 المي.البن رافع الس ((نِّسبة للذَّهيبذيل مشتبه ال))ــ 

 البن العماد. ((شذرات الذَّهب))ــ 

 .ألبي الثَّناء مقديش الصفاقسي ((نزهة األنظار))ــ 
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 فهرس املواضيع
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 20..........................................ــ فضل: يف معرفة أمِّه العابدة
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