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 عرض عن كتاب
 عرض

 بن محمد العمران يد. عل
 

 .اسم الكتاب: موسوعة آثار الشيخ العالمة عبد الرحمن الُمعّلمي 
 .اسم المحقق: عدد من الباحثين بإشراف الدكتور/ علي بن محمد العمران 
  جهة اإلصدار: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، بتمويل من مؤسسة سليمان بن عبد

 لخيرية.العزيز الراجحي ا
  ىــ.ٖٗٗٔسنة اإلصدار: الطبعة األولى 

آله وصحبه اٟتمد هلل، والصالة والسالـ على رسوله ومصطفاه ٤تمد بن عبد اهلل، وعلى 
 أٚتعُت.

العالمة بقية السلف عبد  اإلماـأما بعد، فمن العلماء احملققُت يف العصور ا١تتأخرة: الشيخ 
عّلمي الُعتمي اليماين

ُ
هػ ٖٙٛٔهػ يف اليمن، ا١تتوىف سةة ٕٖٔٔ، ا١تولود سةة الرٛتن بن حيِت ا١ت

يف علـو  ةيقو لعلماء الذين كانت ٢تم مشاركة والعالمة ا١تعلمي من ارٛته اهلل ٔتكة ا١تكرمة 
الشريعة، بل برز يف علـو مةها حىت بلغ درجة االجتهاد والتحقيق، وكاف للشيخ رٛته اهلل 

يف جانبُت قّلما جيتمعاف يف عامل معاصر على  عديدة يف حياته العلمية، ٘تثلت إسهامات
واالشتغاؿ بتحقيق كتب العلم ، ومها االشتغاؿ بالتأليف والتصةيف، واإلتقافجهة التحقيق 

 وتصحيحها، فقد كاف له يف كل ٣تاؿ مةهما يّد سابغة وقدـ راسخة.
رسائل، فيها هو جانب التأليف؛ فقد ترؾ ا١تعلمي ثروة عظيمة من الكتب وال اآلفوما يهمةا 

 إىلالقليل، ومل يطبع مةها بعد وفاته  إالعلم غزير وٖتقيق بالغ، لكن مل يطبع مةها يف حياته 
كتب الشيخ ورسائله وبعثها من مرقدها   إخراج، فمن هةا جاءت فكرة أيضاقليل  إالاليـو 

شيخةا العالمة  ع مشكورا مأجورارو فتبٌّت فكرة ا١تش الباهرة، ليةتفع ٔتا فيها من العلـو الغزيرة
هػ وأدرج ضمن ا١تشاريع اليت يشرؼ عليها الشيخ ٖتت ٖٕٗٔبكر بن عبد اهلل أبو زيد عاـ 

، ودعم و٘تويل مؤسسة سليماف الراجحي ا٠تَتية، فجاء هذا اإلسالميمظلة ٣تمع الفقه 
ا١تشروع ليةهض ٔتهمة طباعة ٚتع كتبه ورسائله= ٖتقيقا لرغبة الشيخ ا١تعلمي يف طباعتها 
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، ونفعا للةاس وخدمة للعلم. وقد استغرؽ العمل فيه ٨تو عشر سةوات (ٔ)بوصيته مالً وع
، وطبع يف ٜتسة وعشرين ٣تلدا عن أخرىٗتللها انقطاعات متعددة إل٧تاز مشاريع علمية 

 هػ.ٖٗٗٔدار عامل الفوائد يف الربع األوؿ من عاـ 
 وللتعريف هبذا ا١تشروع سةعقد ثالثة مباحث:

 :تصرة يف ترٚتة العالمة عبد الرٛتن ا١تعلمي.نبذة ٥ت األول 
 :مراحل العمل يف ا١تشروع، والصعوبات اليت واجهةا. الثاني 
 :قائمة ٔتصةفات الشيخ ا١تطبوعة يف هذا ا١تشروع مرتبة على الفةوف الثالث(ٕ). 

 المبحث األول
 (ٖ)نبذة مختصرة عن الشيخ العالمة عبد الرحمن المعّلمي

ِت بن علي بن ٤تمد بن أيب بكر بن ٤تمد بن حسن ا١تعلمي العتمي هو: عبد الرٛتن بن حي
 اليماين.

"ُعتمة" بضم العُت وسكوف ا١تثةاة من فوؽ مث ميم مفتوحة، وهو حصن يف  إىلوالُعّتِمي: نسبة 
 .(ٗ)صاب من أعماؿ زبيدجبل وُ 

ومشايخ هػ، ونشأ نشأة صاٟتة يف بيت صالح وعلم، ودرس على يد والده وأخيه ٕٖٔٔولد سةة 
بلده علـو العربية والفقه والفرائض وغَتها، وقد برز فيها يف أقرب وقت، فأثٌت عليه مشاخيه 

 ووصفوه بالعلم وا١تعرفة.
هػ، واستقر به ا١تقاـ لدى السيد ٤تمد بن علي اإلدريسي ٖٖٙٔرحل من اليمن سةة 

 هػ(.ٖٔٗٔحيث كاف حاكما للمخالؼ السليماين جةوب اٞتزيرة )ت
هػ وهي السةة اليت مات ٖٔٗٔسةة   إىلهػ ٖٖٚٔمي الشيخ لدى اإلدريسي من سةة أقاـ ا١تعل

مع  –كاف الشيخ موضع ثقة اإلدريسي فواله نظر القضاء يف األمور ا١تشكلة   وقدفيها اإلدريسي. 
القضاة، وتوىل زمةا الرد على ا١تكاتبات اليت ترد  اإلسالـ وقاضي ، ولقبه بشيخ-كره الشيخ لذلك

 واألعياد، وكما توىل ا٠تطابة أياـ اٞتمع اإلدريسيسي من ا١تلوؾ والرؤساء حيةما مرض اىل االدري
 يف بعض مساجد جيزاف.

                                                           
 سيأيت ذكر ذلك الكالـ على مؤلفاته. (ٔ)
 وأوردناها يف كل فن ْتسب ترتيبها يف ا١توسوعة. (ٕ)
 (.ٕٓٓ-ٖ٘/ٔترٚتت له ترٚتة مطولة يف ا١تدخل إىل آثار ا١تعلمي ) (ٖ)
 (ٗٔٓٔ/ٕ( ومعجم البلداف والقبائل اليمةية )ٙٚ٘/ٖ(، ومعجم بلداف اليمن وقبائلها )ٕٛ/ٗانظر: معجم البلداف ) (ٗ)
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ا٢تةد وبقي فيها ٜتسا وعشرين  إىلالكبَت جرت له ٤تةة مع ابةه فّتوجه الشيخ  اإلدريسيحُت توىف 
يف علم اٟتديث  خال٢تا عشرات الكتب ا١تهمةسةة يعمل يف دائرة ا١تعارؼ العثمانية، حقق 

والرجاؿ والتاريخ واللغة، مثل التاريخ الكبَت للبخاري، واٞترح والتعديل البن أيب حامت، يف قائمة 
 .(٘)طويلة

كما ألف الشيخ يف فًتة بقائه يف ا٢تةد كثَتا من كتبه ومسودات مصةفاته، مثل التةكيل ٔتا يف 
ستفتا يف حقيقة الربا، والرد على احد تأنيب الكوثري من األباطيل، وكتاب العبادة، وجواب اال

 شراح الًتمذي، والرد على اٞتَتاجي يف الفرائض وغَت ذلك.
هػ اىل مكة ا١تكرمة، وعُّت يف السةة اليت تليها أميةا ١تكتبة اٟتـر ا١تكي ٖٔٚٔانتقل الشيخ عاـ 

ألنساب الشريف، وبقي مستمراً يف التعاوف مع الدائرة على ٖتقيق العديد من الكتب مثل: ا
، األخرالبن ماكوال، وغَتها، كما حرر العديد من مؤلفاته، وألف البعض  واإلكماؿللسمعاين، 

 ، وعمارة القبور، وغَتها.إبراهيم: األنوار الكاشفة، ومقاـ مثل
هػ بُت كتبه وأوراقه رٛته اهلل ٖٙٛٔتوىف الشيخ صبيحة يـو ا٠تميس السادس من شهر صفر عاـ 

العلماء عليه كثَت، استوفيةاه يف ترٚتته ا١تطولة يف ا١تدخل اىل آثار ا١تعلمي: وأعلى مةزلته، وثةاء 
(ٔ/ٔٔٗ- ٕٔٓ.) 

                                                           
 ( لعلي العمراف.ٜٜٔ-ٜٗٔ/ٔانظر: ا١تدخل اىل آثار ا١تعلمي ) (٘)

 



 عرض عن كتاب
 

722 

 المبحث الثاني
 مراحل العمل في المشروع

 كانت خطة العمل في المشروع تقضي بتقسيم العمل فيو إلى مراحل:
ٔتؤلفات الشيخ  أوؿ عمل قمةا به يف باكورة هذا ا١تشروع هو كتابة قائمةالمرحلة األولى: 

احملفوظة يف مكتبة اٟتـر ا١تكي الشريف، وتصويرها ورقيًا من خالله، وقد اعتور الفهرس ا١تذكور 
وا١تخطوطات ا١تّصورة إشكاالت كثَتة وضروب من الةقص، سواء يف أمور تتعلق بوضوح التصوير 

أوراؽ مةها  نقص ا١تخطوط و٘تامه، أو ترتيب أوراؽ ا١تخطوط من عدمها، أو نقص أووضعفه، 
عةد التصوير، أو تفّرؽ أوراؽ ا١تخطوط ووقوع ا٠تطأ يف ترتيبها، أو ترقيم األوراؽ بعد تشتتها فيزيد 

 اضطراهبا غموضاً وإهباماً.
 المرحلة الثانية: النَّْسخ: 

كتب الشيخ اليت سبق وصفها كاف البّد لةا من مرحلة ٘تهيدية تسبق التحقيق، وهي حالة  يف مثل 
ا وقفةا عليه من كتبه وأوراقه ومقّيداته، وهذا تدبَت ْتمد اهلل حسن، وقد انتفعةا به نسخ ٚتيع م
 نفعا عظيما.

. فأصبحت ْتمد اهلل غالب كتب فةسخةا يف هذه ا١ترحلة أكثر من سبعة آالؼ ورقة ٓتط اليد
اليت مل الشيخ اليت صورناها مةسوخة، ومهيأة للتحقيق، وقد ُعرفت ُهوية كثَت من الكتب والرسائل 

 ، وكثَت من األوراؽ اليت مل تكن يف مكاهنا الصحيح.معةونةتكن 
 واإلخراج: في الحاسوب، والصف  اإلدخالالمرحلة الثالثة: 

١تا انتهيةا من مرحلة الةسخ على الوصف الذي تقّدـ تفصيله، رأيةا اف نلحقه ٔترحلة متممة وهي 
 ب.إدخاؿ كل هذه ا١تةسوخات الورقية باليد على اٟتاسو 

وذلك باختيار اٟترؼ ا١تةاسب واٟتجم ا١تةاسب، أما مرحلة اإلخراج الفّني والنهائي للكتب، 
ٟتواشي، فبدأت مع أوائل ٖتقيق الكتب والتعليق عليها، والتةسيق والتصحيح وإدخاؿ التعليقات وا

 ( صفحة.ٚ٘ٗ.ٕٔعلماً بأف ٣تموع عدد صفحات هذه ا١توسوعة ا١تباركة بلغ )
 ة: التحقيق وما إليو: المرحلة الرابع

استقر الرأي على أف توزع الكتب على عدة ٤تققُت ْتسب الفةوف غالبا، فقسمةا ا١تشروع على 
، والفقه، واألصوؿ، واللغة والةحو، والفوائد وا١تتفرقات، الفةوف: العقيدة والتفسَت، واٟتديث

ُت فيه سبعة، احملققوف ًتكوقسمةا كل فّن على ٤تقق واحد أو اثةُت، فكاف عدد احملققُت ا١تش
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وف ثالثة وهم: ٤تمد أٚتل اإلصالحي، و٤تمد عزيز مشس، وعلي بن ٤تمد العمراف، وقد الرئيس
 ( ٣تلداً، أما احملققوف ا١تتعاونوف فتوّلوا أربعة ٣تلدات مةها.ٕٔحققوا من ا١توسوعة )

قق بدأ مرحلة جديدة فلم تكن مهمة التحقيق باألمر اليسَت كما قد يتومهه البعض، ألف احمل وللحق
من ا١تقابلة على األصل ا١تخطوط، والتأكد من صحة ا١تةسوخ، وقراءة ما أشكل أو ما جار عليه 

 عليه أف يزور مكتبة اٟتـر ا١تكي مرارًا للتأكد وكافالطمس أو ضعف الورؽ واٟترب، أو التجليد، 
 من كلمة أو عبارة يف األصل ا٠تّطي.

، -كما سلف–وط، إذ كثَت مةها قد وقع اضطراب يف أوراقها مث كاف عليه ترتيب أوراؽ ا١تخط
وكاف عليه أف يةظر يف مسودات الكتاب األخرى عّله أف يظفر بفائدة أو تكميل أو تسديد فراغ 

ف يعيد الةظر فيما استجّد من األوراؽ اليت اُكتِشفت وهل ٢تا أ، وكاف عليه وقع يف الةسخة ا١تعتمدة
 مكانه، وعمل ما يلـز من تعديل وتصحيح وإضافة يف ا١تقدمة تعّلق بكتابه وإدخاؿ ذلك يف

 والفهارس.
وكاف عليه أيضا توثيق الةصوص وٗتريج ما حيتاج إىل ٗتريج من أحاديث وأشعار وآثار وخالفه، مث 
 تصحيح الةص وتدقيقه، وعرضه على التحكيم، وتعديل مالحظات احملكمُت، مث فهرسته.

قى لكل كتاب خصوصية يف ٖتقيقه والعةاية به، وقد شرح كل ٤تقق هذا عمل احملقق باختصار، ويب
 ما قاـ به يف مقدمة ٖتقيق كتابه، فليةظره هةاؾ من أراد التفصيل.

 التحكيم: المرحلة الخامسة: 
انتهاء أي كتاب من مرحلة التحقيق والتصحيح وكتابة ا١تقدمة يُدفع إىل ٤تكمُت اثةُت غالبا  بعد

اكتفيةا ٔتحّكم واحد ألمور تعود لطبيعة الكتاب. فيُبدي مالحظاته مقيداً ويف كتابُت أو ثالثة 
إياها على الةسخة الورقية ا١ترسلة إليه، مث تسّلم حملقق الكتاب، فيستفيد من هذه ا١تالحظات 

 صفحات الكتاب بعد إدخاؿ التصحيحات، ومن مث ُتصةع الفهارس. أرقاـ لتستقر
 الفهرسة:المرحلة السادسة: 

انتهاء الكتاب من التحكيم وتعديل تصحيحات احملكمُت يدخل الكتاب يف مرحلته األخَتة  بعد 
وهي صةع الفهارس اللفظية: اآليات  وهي صةع الفهارس ا١تتةوعة، وقد اٗتذنا طريقة وسطاً 

واألحاديث واآلثار واألعالـ والكتب واألشعار، مث فهرس موضوعي يشتمل على فوائد الكتاب 
 سماً على الفةوف.وإف مل يكن مق
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 نهائية:المرحلة السابعة: تكميلية 
الةظر يف ٚتيع كتب هذه ا١توسوعة كرّة جديدة وذلك با١ترور عليها صفحة صفحة،  أعدنا 

الستكماؿ جاهزيتها وعدـ وقوع نقص يف أوراقها، أو تصحيح ما مل يعّدؿ من تصحيحاهتا، أو 
 .ت من مكاهنااؾ ورقة سقطت أو ٖتولملء فراغ مل ديأل أو استدر 

 الصعوبات وما إليها
اليت اعتورت تلك األوراؽ ا١تّصورة،  اإلشكاالتذكرنا يف أوؿ الكالـ على ا١ترحلة األوىل بعض 

تلك العقبات  التفصيل: فمنمن  ءبشيوهةا سةذكر باقي العقبات اليت اعًتضتةا يف ا١تشروع ٚتلة 
 والصعوبات:

سائل والكتب بال عةواف، فيجتهد ا١تفهرس يف وضع عةواف أف ا١تؤلف رٛته اهلل ترؾ كثَتا من الر -ٔ
 ٢تا فال يّوفق وهذا كثَت.

اف طريقة ا١تؤلف يف كتابة مؤلفاته ورسائله زادت من ُعسر استخراجها وٖتقيقها، فإنه يبدأ -ٕ
فتمتلئ، مث يةتقل اىل دفًت جديد  رهار طمث يزيد فيها ويةقص ويكتب على  بكتابة مسودة الرسالة،

ف أوراقا اىل الدفًت األوؿ. مث بعد ذلك يبيض هذه ا١تسودة، مث يعود على ا١تبيضة كرّة او يضي
و أواالضافات. ونادرا ما سلم كتاب  أخرى فيحليها إىل مسودة من جديد بكثرة الضرب والتخريج

 رسالة من هذه الطريقة.
هميش، واستخراج والتخريج والت أف كثَتا من كتب ا١تؤلف عبارة عن مسودات، مليئة بالضرب-ٖ

الكتاب من مسودته يكتةفه كثَت من ا١تصاعب ال ٗتفي على من مارس التحقيق، وفيما سةورده 
 هةا من مناذج يكشف عن جلية األمر ومدى صعوبته.

أف كتب ا١تؤلف مل يُعنت هبا العةاية ا١تطلوبة، فدخلت أوراؽ ا١تخطوطات يف بعضها، واضطربت -ٗ
ورقة عن ٣تموع لتدخل يف ٣تموع  تانفردخل كتاب يف كتاب، أو أوراؽ كثَت من الرسائل، بل د

 آخر.
كاف ا١تؤلف يكتب الكتاب أو الرسالة كيفما اتفق له، فأحيانا يكتب بقلم الرصاص الباهت، -٘

 أو بقلم اٟترب، أو يدقق ا٠تط جدا حىت ال يكاد يُقرأ.
ا١تيكروفيلم، وقد وقع يف أف ا١ترحلة األوىل من التصوير كانت على الورؽ وهو مستةسخ من -ٙ

لةاسخ أو ( فيضطر اٙٔ-٘ٔهذه الصورة الورقية من ضروب اإلشكاالت ما تقدـ ذكره )ص
 على األصل ا٠تطي. لالطالعاحملقق ٟتل هذه اإلشكاالت إىل تكرار زيارة ا١تكتبة 
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( مل تكن خالية من اإلشكاؿ، CDحىت ا١تخطوطات اليت صّورت على القرص ا١تدمج )-ٚ
باحث لالطالع على األصل ا٠تطي للتأكد من كلمة أو عبارة، أو الكشف عن بعض فيحتاج ال

 أو ملتصقة، أو فات تصويرها سهواً.األوراؽ اليت كانت مثةّية 
أنةا قد عثرنا يف أحياف كثَتة على جزء من كتاب بعد الفراغ من ٖتقيقه، وكةا نعتقد أف ا١تؤلف -ٛ

أوراقه فقدت. والعثور عليه اقتضى ٖتقيق هذا اٞتزء  مل يتمكن من إ٘تاـ هذا الكتاب أو أف بعض
اٞتديد مع إعادة الةظر فيما حقق سابقا، والتغيَت يف تةسيقه وإحاالته وفهارسه، وقد وقع هذا يف  

 ....كتاب "العبادة" و"ٖتقيق ا١تسائل الثالث" و"رسائل الفقه" و"رسائل التفسَت"
التةكيل" و"األنوار الكاشفة" "كػ بعت عةها  أف بعض الكتب مل نعثر على مبيضاهتا اليت ط-ٜ

 فكاف االعتماد على ا١تطبوعات وعلى بعض ا١تسودات اليت عثرنا عليها
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 المبحث الثالث
 قائمة بالكتب المطبوعة في ىذا المشروع مرتبة على الفنون

 *تمهيد:
ورسالة، متفاوتة يّعد ا١تعلمي من ا١تكثرين من التأليف، إذ ٕتاوز عدد مؤلفاته مئة وعشرين كتابا 

اٟتجم ما بُت رسالة لطيفة وكتاب يف مئات الصفحات، والكالـ على خصائص مؤلفات الشيخ 
ىل مكاف أوسع ووقت أرحب، لكن ديكن أف ٧تمل أهم إةهجه يف الكتابة والتأليف حيتاج وم

 خصائص مؤلفاته يف نقاط:
ا قبله، وهي طريقة ا١تنت غالب مؤلفات الشيخ مل ٕتر على الةمط السائد يف ذلك العصر وم-ٔ

الرسائل الصغَتة ال تقاس ْتجمها،  أفوالشرح أو التقريرات، بل غالب مؤلفاته مبتكر، ويالحظ 
 من اإلبداع والتحقيق ما يفوؽ الكتاب الكبَت. فُرب رسالة صغَتة فيها

قوة من مواطن القّوة يف كتبه أهنا تسَت غالبا على طريقة واحدة ال تكاد ٗتتلف من حيث ال-ٕ
 واألصالة وصفاء ا١تةهج ووضوح الطريق، ال فرؽ بُت متقدـ مةها ومتأخر يف اٞتملة.

األمانة العلمية والدقة البالغة، فقد ناقش اإلماـ عددا من ا١تؤلفُت فتوخى معهم غاية األمانة -ٖ
 ثبت ذلك با١تقارنة الدقيقة مع أصوؿ تلك الكتب.بةقل عباراهتم ْتروفها، وقد 

تجرد، فكاف هدفه البحث عن اٟتق الذي يعضده الدليل واٟتجة، يعرضها ٔتةهج اإلنصاؼ وال-ٗ
استداليل متُت، يغوص بك يف ا١تسائل ا١تشكلة وا١تضايق ا١تعقدة فيحّلها بالتوجيه والتعليل واٟتجة 

 ٢تا ال هبا.والدليل، ال بقوؿ فالف وال عاّلف، فاألقواؿ عةده ُيستدؿ 
نه يورد على القوؿ ا١تراد ترجيحه كل اإلشكاالت اليت قد من أحسن خصائص كتبه وْتوثه أ-٘

 تطرأ على الذهن مث حيلها ويةاقشها حىت ال يًتؾ شبهة إال أتى عليها.
اٟتجة ألصحاب القوؿ  أومن ٚتيل ما يقف عليه القارئ لكتب هذا اإلماـ: أنه يذكر الشبهة -ٙ

ية العسر، مث يةقضه وحيّله، فيبدو لك  ا١تخالف ويقررها تقريرا يبدو لك ألوؿ وهلة أف حّله يف غا
 كأسهل ما يكوف جوابا وحال.

استعماؿ لغة العلم يف أسلوب أديب عاٍؿ، بعيد عن التكلف والتعقيد أو االبتذاؿ، فتقرأ للشيخ -ٚ
وال تشعر فيها ٔتلل وال سآمة، كأنك تقرأ البن تيمية أو غَته  الصفحات الطواؿ يف أعقد ا١تسائل

 من كبار األئمة.
كشفت مؤلفات اإلماـ عن تعدد مواهبه، ومعرفته بأكثر الفةوف اإلسالمية، وبلوغه درجة و -ٛ

 التحقيق واالجتهاد يف كثَت مةها.
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وكشفت لةا قّوته على الصرب على البحث واٞتََلد على التفتيش والتةقيب والتتبع وا١تقارنة، فقد -ٜ
ة أو كلمة، وقد يبقى يف ٖتقيق لفظة أو عبارة الشيخ أنه رٔتا قرأ اجمللد الكامل الستخراج عبار  صرّح
 أياما.
مع ما شرحةاه من خصائص كتب الشيخ، وما وقع يف كتبه من التحرير والتدقيق وحل -ٓٔ

عويصات ا١تسائل لن ٕتده يفخر هبا أو ديدح كتبه ومصةفاته، ولو وقعت بعض هذه التحقيقات 
 والكتب. افلواحملغَته لتبّجح هبا يف اجملالس ل

ف الشيخ رٛته اهلل حريصا على طبع كتبه ورسائله و٣تاميعه وأشعاره، وقد صرّح بذلك يف عدة وكا
مةاسبات سواء حُت كاف عةد اإلدريسي أو بعد ما استقر يف ا٢تةد أو وقت استقراره يف مكة 

 ا١تكرمة؛ فإليك هذه ا١تواضع:
والدي وأخي الشقيق  هػ: "أسأؿٖٔٗٔقاؿ يف وصية له أياـ مقامه لدى اإلدريسي قبل سةة -ٔ

أف جيمعا ويدّونا ما يوجد معي من نظمي أو مذاكريت. وإذا تيسر نشره فذلك خَت. وعلى أمَت 
جيمع ما يوجد من مدحي ٞتةابه العايل، ويأمر بةسخه وطبعه ونشره،  أف-اهللأيده –ا١تؤمةُت 

 فذلك ٘تاـ حّقي عليه".
"أنا مشتغل بتأليف رسالة مهمة وأحب  هػ:ٖٙ٘ٔوقاؿ يف رسالة ألخيه أٛتد مؤرخة يف سةة -ٕ

أف أطبعها على نفقيت إف أمكن، ألف ال أطمع أف أحدا يساعدين بطبعها، وال تطاوعٍت نفسي أف 
 أطلب ا١تساعدة من أحد".

وقاؿ يف رسالة له إىل الشيخ أٛتد شاكر: "يف عزمي أف أفرد من كتايب ترٚتة اإلماـ الشافعي -ٖ
طاؿ فيها فصار كل مةها يصلح أف تكوف رسالة مستقلة. فهل هةاؾ وترٚتة ا٠تطيب، ألف الكالـ 

يف القاهرة من الشافعية من يةشط لطبع تيةك الرسالتُت على نفقته. فإف كاف فأرجو من فضيلتكم 
"..  أف تعرفوين حىت أرسلهما إليكم وتةوبوا عٍت فيما يلـز

ئة سعودية زارته، فأراهم بعض تلميذه ٤تمد بن أٛتد ا١تعلمي فيما كتبه إيّل: "إف هيوقاؿ -ٗ
مؤلفاته فقالوا له: ١تاذا ال يهتم بطبعها؟ فأفاد أنه إذا رأى اهلل سبحانه وتعاىل أف فيها إفادة 

 لإلسالـ وا١تسلمُت فسيأيت اهلل ٔتن يطبعها".
فةحن ْتمد اهلل ما زِدنا على أف نّفذنا وصية الشيخ، وساعدنا على طبعها بال طلب مةه، ونشطةا 

ع تراثه كامال لتعميم نفعه، فلعّلةا من اختارهم اهلل سبحانه لةشر علمه وتراثه، فةكوف من ٚت إىل
 أشار إليهم الشيخ بقوله: "إذا رأى اهلل سبحانه وتعاىل فيها إفادة.. فسيأيت اهلل ٔتن يطبعها".
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  :(ٙ)مؤلفاتو بحسب ترتيبها في ىذه الموسوعة
إىل آثار العالمة ا١تعلمي(، عرفةا فيه با١تشروع، ومراحل صّدرنا ا١توسوعة ٔتجلد أٝتيةاه )ا١تدخل 

 العمل فيه، وترٚتةا فيه للشيخ ترٚتة مبسوطة، مث أٟتقةا به الرسائل ا١تتبادلة.
ثالثة وقد رتبةا الكتب يف هذه ا١توسوعة على الفةوف، وقد بلغ عدد الكتب والرسائل ا١تطبوعة فيها 

 سردها فّةاً فّةاً، ونذكر عةوانات الكتب الرئيسة والرسائل وعشروف ومئة كتاب ورسالة، نبدأ اآلف يف
 ، مع ذكر ٤تققيها:الكبَتة، مع تعريف موجز جدا ببعضها، ونرتبها ْتسب ورودها يف ا١توسوعة

 :أوال العقيدة 
 كتاب العبادة، تحقيق: د. عثمان معّلم محمود.-ٔ

ؾ باهلل" من أوسع رؽ بُت التوحيد والشر واٝته العلمي "رفع االشتباه عن معٌت العبادة واإلله والف
الكتب يف بياف توحيد العبادة، تةاوؿ فيه ا١تؤلف قضايا عدة ما بُت مقدمات و٘تهيدات مطّولة 
أراد هبا يف اإلسهاـ يف ٕتلية معٌت اإلله والعبادة، مبيةًا أمهية التوحيد وخطورة الشرؾ، وشروط 

، ومب تقـو اٟتجة على العباد؟ وُحكم من تلبس ـاإلسالال إله إال اهلل، وكيف يدخل ا١ترء يف 
 بشرؾ جهاَل أو غلطاَ.

واستطرد ا١تؤلف إىل بياف األمور اليت حيتج هبا بعض الةاس يف العقائد وهي غَت صاٟتة 
لالحتجاج؛ كالتقليد، واٟتديث الضعيف، والرأي اجملّرد، واالعتساؼ يف االستدالؿ 

لقواعد العربية وا١تةقوؿ عن السلف وبالغة  بالكتاب والسةة كيفما اتفق دوف مراعاة
القرآف، وال ٚتع للةصوص الواردة يف ا١توضوع الواحد؛ فإف الكتاب والسةة كالكالـ 

 الواحد.
 ( صفحة.ٖٓٓٔوالكتاب ديثل اجمللدين الثاين والثالث من ا١توسوعة وعدد صفحاته )

 زيز شمس.العمران، وع علىتحقيق الكالم في المسائل الثالث، تحقيق: -ٕ
ألفه الشيخ استجابة لرغبة سائل عن رسالة )ا١تسائل الثالث( للشيخ أٛتد بن ٤تمد 

ٚتاال مث يتكلم إمةه أف يبدي رأيه فيه ويف مؤلفه هػ(، حيث طلب ٖٗٙٔالسوركيت )ت
 وهي: على مسائله الكربى تفصيال، 

 يف االجتهاد والتقليد.: األوىل
 يف السةة والبدعة.الثانية: 
 يف الةداء للغائبُت وا١توتى وغَتهم. الثالثة:

                                                           
 (ٖٜٔ-ٕٔٔ/ٔوقد تكلمةا تفصيال عن هذه ا١تؤلفات وعرفةا هبا يف ا١تدخل إىل آثار ا١تعلمي ) (ٙ)
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 ( صفحة.ٔٛ٘ويقع يف ) وديثل هذا الكتاب اجمللد الرابع من ا١تشروع،
 العمران. علىتحقيق: ِعمارة القبور في اإلسالم )المبّيضة والمسّودة(، -ٖ
هذا الكتاب مسألة من مسائل الفقه من حيث أصلها، و٢تا تعّلق بالعقيدة من  قشان

؛ فحرر ما تفضي إليه، وهي مسالة البةاء على القبور وحكمها يف اإلسالـحيث نتائجها و 
القوؿ فيها على طريقة االجتهاد؛ من ذكر الةصوص يف ا١تسألة، مث الةظر فيها ثبوتا 

 وداللة.
( صفحة مضموما إليه ٜٚٗوهذا اجمللد ديثل اجمللد ا٠تامس يف ا١توسوعة، ويقع يف )

 عقيدة اإلسالمية".الكتاب اآليت بعده وهو "يُسر ال
 العمران علىُيسر العقيدة اإلسالمية، تحقيق: -ٗ

يف هذه رسالة أراد مةها مؤلفها تسهيل العقيدة وتيسَتها بعدما رأى اختالؼ الةاس 
ىل العلم إ، وا١تتوسطة، وا١تطولة" ال تفضي العقائد وتفرّقهم، وأف الكتب ا١تؤلفة "ا١تختصرة

ك واٟتَتة والتقليد، وقاؿ: "فأحببُت أف اكتب رسالة ىل الشإاليقُت واالطمئةاف، بل 
على وجه يشفي غليل  على تقرير اٟتجة صحر وأفيها الكالـ، وأقرب ا١تراـ،  أوضح

ا١تستفيد، وخيرجه اف شاء اهلل تعاىل عن اٟتَتة والتقليد". إال أنه مل يتمكن من إ٘تامها 
 (.ٖٚٔليتحقق له مراده. وعدد صفحاهتا )

 البخاري: العقيدة، تحقيق: عدنان مجموع رسائل *
 ( صفحة، وفيه عشر رسائل، مةها:ٓٛٗاجمللد السادس من ا١توسوعة ويقع يف ) ويمثل

 حقيقة التأويل.-٘
 حقيقة الِبدعة.-ٙ
 صدع الُدُجّنة في فصل البدعة عن السنة.-ٚ
 الحنيفية والعرب.-ٛ
 عقيدة العرب في وثنيتهم.-ٜ

 يالرد على حسن الضالعي الحلول-ٓٔ
 لمين من الرياضة الصوفية والغلّو فيها.ما وقع لبعض المس-ٔٔ
 رسالة في الشفاعة.-ٕٔ

 :ثانيا: التفسير 
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التعقيب على تفسير سورة الفيل للمعلم عبد الحميد الفراىي، تحقيق: د. -ٖٔ
 محمد أجمل اإلصالحي.

تفسَت ( أحد كبار علماء ا٢تةد جزء يف ٜٖٗٔا١تعلم عبد اٟتميد الفراهي )ت للعالمة
تَػْرِميهم{ للمخاطب، واف العرب }ا٠تطاب يف قوله تعاىل:  أف إىلسورة الفيل، ذهب فيه 

قاوموا جيش أبرهة ٔتا يطيقوف ورموهم باٟتجارة، فجاء نصر اهلل، وأرسل عليهم رحيا 
. وأما الطَت فأرسلت ألكل جثث ا١توتى. فألف الشيخ ا١تعلمي كتابه عاصفة أهلكتهم

ردا على هذا التفسَت، وجعله على قسمُت األوؿ: الرد مفصال، والثاين: تفسَت هذا 
 السورة.

 ( صفحة.ٖٗٓوديثل هذا الكتاب اجمللد السابع من ا١توسوعة ويقع يف )
اجمللد الثامن  اإلصالحي: ويمثلأجمل  دد. محممجموع رسائل التفسير، تحقيق: *

 عشرة رسالة، وهي: ( صفحة، وفيه أربعٖٗٗمن ا١توسوعة ويقع يف )
 البسملة.تفسير -ٗٔ

، وقد تكلم يف الفصل الثالث مةها على مسالة االسم هذه الرسالة مرتبة على ٙتانية فصوؿ
وا١تسمى وبالغ يف ٖتريرها وتةقيحها. وأطاؿ الةقاش مع العز بن عبد السالـ يف كتابه "٣تاز 

شركُت مل يكونوا يعرفوف كلمة . ويف فصل طويل رّد على من يزعم أف ا١تالقرآف" ورّد عليه
 ( صفحة.ٜٙ"الرٛتن" وتقع يف )

 تفسير سورة الفاتحة -٘ٔ
عرابا، وتقع يف إوقراءة و هذا تفسَت كامل للسورة، فقد تكلم فيه عن اآليات كلها معٌت 

 ( صفحة.ٛ٘)
 في سورة البقرة.ارتباط اآليات  -ٙٔ

ىل إوؿ السورة أة وتةاسبها من ر البقيف هذه الرسالة عن ارتباط آيات سورة  كشفت ا١تؤلف
 ( صفحة.ٓ٘[ وتقع هذه الرسالة يف )ٕٙ٘قوله تعاىل: }ال إكرَاَه يف الّدِين{ ]البقرة: 

 .[ ٔتا قبله وما بعدهٖٕٛ}َعَلى الّصلوات..{ ]البقرة: : ارتباط قولو تعالى -ٚٔ
 متعلقتُت حل اإلشكاؿ يف وقوع هذه اآلية بُت آيتُت تأليفها إىلوهي رسالة ٥تتصرة دعاه 

 ( صفحات.ٙبالطالؽ وتقع يف )
 (ٖٗ)ص: اآلياتّةا ُسليماف{ ولقد فتػَ }تفسير قولو تعالى:  -ٛٔ
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[ ومعٌت "أهل ٚوما آتاُكُم الّرُسوُؿ َفُخُذوه..{ ]اٟتشر:} تفسير قولو تعالى: -ٜٔ
 البيت"

 [ٜٖما َسعى{ ]الةجم :لّيس لإلنساف إال  وأف} عراب قولو تعالى:إ -ٕٓ
 فسير آيات خلق األرض والسماوات.رسالة في ت -ٕٔ

[ مع ٖٓقوله تعاىل: }واألرض بعد ذلك َدَحها{ ]الةازعات:موضوع الرسالة حل إشكاؿ 
[ فهل خلق ٜٕقوله يف البقرة: }ُهَو الذي َخلَق لكم ما يف األرِض ٚتيًعا{ ]البقرة :

 لى خلق السماء؟األرض مقدـ ع
 {.}َما أغٌتمعنى قولو تعالى:  -ٕٕ

ه العبارة باؿ ا١تؤلف، فتكلم عليها يف عدة مواضع من كتبه. وقد تتبع يف شغلت هذ قد 
 ( صفحات.ٓٔع يف )هذه الرسالة استعماالهتا، وحّرر معةاها. وهي رسالة كاملة تق

 بحث حول تفسير الفخر الرازي وتكملتو.-ٖٕ
انيا أف ف التفسَت ا١تطبوع ليس بكماله للرازي، وأثبت ثأأثبت ا١تؤلف يف هذا البحث أوال 

ثالثا بتمييز  ال لةجم الدين القمويل، مث عٌت التكملة ا١تطبوعة معه لشمس الدين ا٠تويي،
وهو ْتث نفيس يشهد ٔتا أويت ا١تؤلف من أدوات البحث؛ من سعة التكملة من األصل. 

و ملل أعلى التتبع واالستقصاء دوف كلل  العلم، ودقة ا١تالحظة، وتذوؽ البياف، واٟترص
 ة.( صفحٖٓوهو يف )

 :ثالثا: الحديث وعلومو 
 طليعة التنكيل، تحقيق: علي بن محمد العمران.-ٕٗ

هػ( كتاب "تأنيب ا٠تطيب على ما ساقه يف ٖٔٚٔألف الشيخ ٤تمد زاهد الكوثري )ت
هػ( ٖٙٗترٚتة أيب حةيفة من األكاذيب" انتقد فيه ما ساقه اٟتافظ ا٠تطيب البغدادي )ت

"تاريخ بغداد" من ا١تثالب عن السالفُت. وطبع كتابه يف يف ترٚتة أيب حةيفة من كتابه 
 هػ.ٖٓٙٔمصر عاـ 

فألف الشيخ كتابا يف نقده ٝتاه "التةكيل ٔتا يف تأنيب الكوثري من األباطيل" و١تا كاف  
رأى ا١تؤلف أف يقتضب منوذجا مةه فيه اهم ما وقع كتاب "التةكيل" على وشك التماـ 

"طليعة التةكيل ٔتا يف تأنيب الكوثري من األباطيل" طُبع فيه الكوثري من األخطاء، وٝتاه 
 ( صفحة من القطع ا١تتوسط.ٓٓٔهػ يف ٨تو )ٖٛٙٔٔتصر سةة 
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 تعزيز الطليعة، تحقيق: علي بن محمد العمران-ٕ٘
١تا اطّلع الكوثري على "الطليعة" كتب رّدا عليها ٝتاه "الًتحيب بةقد التأنيب" فما كاف 

يه إال اف أردؼ "الطليعة" برسالتُت ومها "تعزيز الطليعة" و"شكر من ا١تعلمي حُت وقف عل
 الًتحيب" ومل يطبعا يف حياة ا١تؤلف وال بعده.

 الترحيب، تحقيق: علي بن محمد العمران شكر-ٕٙ  
وهي الرسالة الثانية، وقد ٚتعةا هذه الرسائل الثالث )الطليعة، والتعزيز، وشكر الًتحيب( 

 ( صفحة.ٕٖ٘لد التاسع من هذه ا١توسوعة يف )يف ٣تلد واحد وهي اجمل
 بما في تأنيب الكوثري من األباطيل تحقيق علي بن محمد العمران التنكيل-ٕٚ  
هو أهم وأكرب كتاب ألفه الشيخ ويُعد من ا١تؤلفات الةادرة الفريدة يف القروف ا١تتأخرة من  

اىل ُقرائه، فبه عرفوا قوته حيث التدقيق والتحقيق وكثرة الفوائد، وهو الذي عّرؼ الشيخ 
 العلمية، وقدرته على البحث، وبراعته يف حل ا١تشكالت.

لألستاذ ٤تمد زاهد الكوثري، كما سبق شرحه  "وقد ألفه رّدا على كتاب "تأنيب ا٠تطيب 
 عةد الكالـ على "طليعة التةكيل"

 افتتحه ا١تؤلف ٓتمسة فصوؿ مث قّسم الكتاب إىل أربعة أقساـ:وقد 
 عد.القوا-ٔ
 الًتاجم.-ٕ
 ع عشرة قضية(الفقهيات )البحث مع اٟتةفية يف سب-ٖ
 ىل تصحيح العقائد(إالعقائد )القائد -ٗ

ويعترب كل قسم مةها كتابا قائما برأسه، ويةظر للتعريف به مقدمة التحقيق اليت صّدرنا به 
 عشر من هذه ا١توسوعة. العاشر واٟتادي نديثل اجمللديالكتاب، وهو 

الكاشفة على ما في كتاب "أضواء على السنة" من الخلل والتضليل  األنوار-ٕٛ
 والمجازفة، تحقيق: علي بن محمد العمران.

واضح من عةواف الكتاب أف يف الرد على كتاب أيب ريّة "أضواء على السةة"، وخالصة  
م ىل السةة الةبوية والعمل هبا، واىل علإتوجيه ٚتلة من الطعوف والشبهات  كتاب أيب رية:

اٟتديث وعلمائه، واىل رواة اٟتديث وٛتلته بل وإىل طائفة من الصحابة والتابعُت رضواف 
 اهلل عليهم أٚتعُت!
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هػ يف ٣تلد واحد وهو ديثل اجمللد ٖٛٚٔوقد طبع كتاب "األنوار الكاشفة" يف حياة مؤلفه سةة 
 ( صفحة.ٗٛ٘الثاين عشر ويقع يف )

 محمد العمران كتاب الُوحدان تحقيق: علي بن-ٜٕ        
ٚتع ا١تؤلف يف هذا الكتاب الرواة الذين ليس ٢تم إال راٍو واحد، وهو ما يعرؼ يف علم         

( ٖٓٙمصطلح اٟتديث باسم "الُوحداف" وهو اجمللد الثالث عشر من هذه ا١توسوعة ويقع يف )
 صفحة.

 نتراجم منتخبة من التهذيب والميزان، تحقيق علي بن محمد العمرا-ٖٓ      
 ( صفحة وهو اجمللد الرابع عشر من هذه ا١توسوعة.ٖٚٓويقع الكتاب يف )   
أربع عشرة رسالة يف مباحث  العمران: فيو، تحقيق علي بن محمد ةيالحديثمجموع الرسائل *

( صفحة وهذا هو ٖ٘٘حديثية ٥تتلفة، وهو ديثل اجمللد ا٠تامس عشر من هذه اآلثار، ويقع يف )
 ٤تتوى رسائله:

 الستبصار في نقد األخبار.ا-ٖٔ   
: "أتوخى فيها ٖترير ا١تطالب، وتقرير األدلة، مراده من تأليف هذه الرسالة بقوله٠تص ا١تؤلف 

وأتتبع مذاهب أئمة اٞترح والتعديل؛ ليتحرر بذلك ما تعطيه كلماهتم يف الرواة.." مث ذكر أف نقد 
  ا٠ترب على أربع مراتب هي:

 سةده واحداً واحدا.األوىل: الةظر يف أحواؿ رجاؿ 
 الثانية: الةظر يف اتصاله.

 .الثالثة: البحث والةظر يف األمور اليت تدؿ على خطا إف كاف
 الرابعة: الةظر يف األدلة األخرى ٦تا يوافقه أو خيالفه.

 ( صفحة.ٓٙومل يصلةا إال كالمه على ا١تقالة األوىل فالرسالة ناقصة وهي يف )
 ها مسلم في بحث الخالف في اشتراط العلم باللقاء.األحاديث التي استشهد ب-ٕٖ   
 رسالة في الصيغ المحتملة للتدليس، أظاىرٌة ىي في السماع أم ال؟-ٖٖ   
 أحكام الحديث الضعيف.-ٖٗ   
بُّت سبب تأليفها بقوله: "ٚتعتها ١تا رأيت ما وقع للمتأخرين من االضطراب فيه؛ فَػَةسب    

استحباب العمل به يف فضائل  اإلٚتاع إىلبه، ونسب غَته  بعضهم إىل كبار األئمة االحتجاج
األعماؿ و٨توها.. بل كثَتا ما بةوا عليه عقائد ٥تالفة للرباهُت القطعية من الكتاب والسةة وا١تعقوؿ. 

 .ومل يقتصروا على الضعاؼ بل تةاولوا ا١توضوعات"
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 محاضرة في علم الرجال وأىميتو.-ٖ٘   
ه ٚتعا من الدكن تعقد لقاء ثقافيا سةويا، وتدعو في دْتيدر أباانية كانت دائرة ا١تعارؼ العثم 

هػ ٔتحاضرته هذه اليت ٖٗ٘ٔو ٤تاضرات، فشارؾ ا١تؤلف يف موسم سةة أالعلماء إللقاء كلمات 
 عةوهنا بػ "علم الرجاؿ وأمهيته".

 تنزيو اإلمام الشافعي عن مطاعن الكوثري.-ٖٙ  
هػ( اليت ذكرها يف كتابه ٖٔٚٔخ ٤تمد زاهد الكوثري )تتتبع ا١تؤلف يف الرسالة مطاعن الشي

"تأنيب ا٠تطيب" ويف تعليقاته على كتاب "االنتقاء" البن عبد الرب، وكاف ا١تؤلف قد تعرض لذلك 
يف كتابه العظيم "التةكيل ٔتا يف تأنيب الكوثري من األباطيل" يف ترٚتة اإلماـ الشافعي )رقم 

 على ذلك يف رسالة مستقلة مع زيادات وإضافات.(؛ لكن رأى أف يُفرد الكالـ ٜٛٔ
 التعليق على "األربعين في التصوف" للسلمي-ٖٚ 

سلك ا١تؤلف طريقة االختصار يف التخريج ٔتا يتةاسب مع حجم الرسالة، فيذكر من أخرج 
وجدت،  أفاٟتديث غَت السلمي، ويةظر يف إسةاده فيذكر من طُِعن عليه فيه، ويذكر شواهده 

 ا١تصادر باٞتزء والصفحة غالبا. إىلويعزو 
 صفة االرتباط بين العلماء في القديم.-ٖٛ  

هػ يف أحد ا١تواسم الثقافية اليت كانت تعقدها دائرة ا١تعارؼ ٖٙ٘ٔوهي ٤تاضرة ألقاها ا١تؤلف سةة 
 دكن. دْتيدر أباالعثمانية 
  شمس: رابعا: الفقو، تحقيق: محمد عزير 
 يف ٣تلد ٣تموعة ة جعلةاها يف ثالث ٣تموعات، كل ( رسالٖٛهذا القسم على ) ويحتوي

 ( وهذا ٤تتوى رسائله:ٜٔو ٛٔو ٚٔوٝتيةاها )٣تموع رسائل الفقه( وهي ٘تثل اجمللدات )
 القبلة وقضاء الحاجة. -ٜٖ
 مسألة بطالن الصالة بتغيير اآليات في القراءة. -ٓٗ
 ىل يدرك المأموم الركعة بإدراكو الركوع مع اإلمام؟ -ٔٗ
 ي حديث قيس بن عمرو في صالة ركعتي الفجر بعد الفرض.بحث ف -ٕٗ
 حقيقة الوتر ومّسماه في الشرع. -ٖٗ
 سنة الجمعة القبلية. -ٗٗ
 حث في وقت تشريع ونزول آية صالة الخوف.ب -٘ٗ
 قيام رمضان. -ٙٗ
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 قام إبراىيم عليو السالم.م -ٚٗ
 هػ.ٖٛٚٔوهذه الرسالة طبعت يف حياة الشيخ سةة   

 المسعى بين الصفا والمروة.رسالة في توسعة  -ٛٗ
 فلسفة األعياد في اإلسالم. -ٜٗ
 توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليتو.  -ٓ٘

جرت مذاكرة بُت ا١تؤلف وغَته يف هذا ا١توضوع وبعد مراجعة ا١تظاّف وجد اٟتاجة ماسة إىل   
 ّتواز البسط والتحقيق يف ا١تسألة، فألف هذه الرسالة عةد ذلك، وذكر فيها شبه القائلُت

 توكيل الوكيل غَت اجملرب قبل إذهنا ورّد عليها من وجوه كثَتة، وأطاؿ يف الرد وا١تةاقشة.
 الحكم والمشروع في الطالق المجموع. -ٔ٘

القضية األساسية اليت تةاو٢تا الشيخ بالبحث والدراسة هي قضية الطالؽ الثالث اجملموع،   
دلتهما مةاقشة علمية هادئة، وحقق األحاديث فذكر آراء الفريقُت يف هذه ا١تسألة، وناقش أ

 واآلثار الواردة فيها، ونثر يف أثةائها فوائد علمية كثَتة على طريقته يف البحث والتحقيق.
وعقد بابا لبياف الطالؽ ا١تأذوف فيه ومذاهب العلماء يف ذلك، وبابا ثانيا للكالـ على وقوع 

 لكل فريق وا١تةاقشة. حتجاجالطالؽ البدعي واختالؼ العلماء يف ذلك مع اال
 رسالة في المواريث -ٕ٘

على كتاب "الوراثة يف اإلسالـ" للشيخ أسلم اٞتَتاجي ا٢تةدي الذي خالف  ١تؤلفارد فيها 
ٚتاهَت األمة يف مسائل ا١تواريث وفّسر اآليات تفسَتا غريبا ومل يباِؿ باإلٚتاع يف هذا الباب. 

سَت آيات الوصية وا١تواريث مث الرد على اٞتَتاجي فيما كتابه على تف  وأشتملفانربى له ا١تعلمي 
 قاله بشأف آية الوصية وغَتها من ا١تسائل.

 مسألة منع بيع األحرار -ٖ٘
كانوا آنذاؾ يبيعوف األحرار وجيعلوهنم رقيقا دوف أربع مرات ألمهيتها فإهنم   كتب فيها الشيخ

وكاف القضاة يوافقوهنم على ذلك وال  بيةة وال شهادة، بل ُيكرهوهنم على اإلقرار بأهنم عبيد،
 يسمعوف الشهادة وال يقبلوف الدعوى فأراد الشيخ أف حيّرر ا١تسألة بأدلتها.

 أسئلة وأجوبة في المعامالت -ٗ٘
الذين  هذه الرسالة بصورة سؤاؿ وجواب بأسلوب سهل، لعّل الشيخ أّلفها لطالب العلم

فأراد أف يوضح أبواب ا١تعامالت بطريق  يصعب عليهم فهم ما يف ا١تتوف الفقهية ا١تختصرة
 ٓالسؤاؿ واٞتواب
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 اإلسالم والتسعير ونحوه )أو( حول أجور العقار -٘٘
 مسائل القراءة في الصالة والرد على أحد شّراح الترمذي -ٙ٘

وقف ا١تؤلف على شرح مل ُيطبع ٞتامع الًتمذي ألحد علماء اٟتةفية من ا١تعاصرين، اعتٌت فيه 
وسرد األدلة وتةقيحها رواية ودراية. وقد طالعه ا١تؤلف من أوله إىل أواخر   با١تسائل ا٠تالفية

تمل التعقب وا١تةاقشة، فقّيد ذلك، مث رأى أف الكالـ يف كتاب الصالة، فظهرت له مواضع ٖت
 مسائل القراءة يف الصالة يطوؿ فأفرده مرتبا يف هذا الكتاب.

 ي فيها.وقد تكلم فيه على ست مسائل وناقش شارح الًتمذ  
 صيام ستة أيام من شوال، وحكمو. -ٚ٘
 جواب االستفتاء عن حقيقة الربا. -ٛ٘

هػ رسالة بعةواف "االستفتاء ٖٚٗٔكاف سبب تأليفه أف بعض الفضالء يف حيدرأباد نشر سةة 
يف حقيقة الربا" أجلب فيها ٓتيله ورجله لتحليل ربا القرض، وأرسلت من طرؼ الصدارة 

علماء اآلفاؽ لُيبدوا رأيهم فيها، وقد راجع الشيخ ا١تعلمي  إىل( اإلسالـالعالية )مشيخة 
صاحب الرسالة وناقشه يف بعض ا١تباحث وأراد أف يكتب عةها جوابا بعد ما تةّبه لدقائق يف 

أحكاـ الربا وحكمه، واطلع على كالـ الشاطيب يف "ا١توافقات" وغَته فألف هذا اٞتواب 
 الربا وأنواعه، والثاين يف البحث مع صاحب االستفتاء.وقّسمه قسمُت: األوؿ لبياف أحكاـ 

 كشف الخفاء عن حكم بيع الوفاء -ٜ٘
أفرده ا١تؤلف لبياف حكم بيع الوفاء )الذي تكلم عليه يف الكتاب السابق أيضا(، وكاف يريد أف 

 يفصل الكالـ عليه يف سبعة أمور، ولكةه توقف يف أثةاء الكالـ على األمر الثاين ومل يتمه.
 قضية في سكوت الدعي عليو عن اإلقرار واإلنكار. -ٓٙ
 الفسخ باإلعسار. -ٔٙ
 مسألة الوقف في مرض الموت. -ٕٙ
 الفوضى الدينية وتعدد الزوجات. -ٖٙ
مسألة في صبيين مسلمين أخذىما رئيس الكنيسة فنشآ على دينو وبلغا عليو  -ٗٙ

 وتزّوجا ثم أسلما.
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 خامسا: أصول الفقو، تحقيق محمد عزير شمس 
حيتوي هذا القسم على ٜتس رسائل وأٝتيةاه )٣تموع رسائل أصوؿ الفقه( وهو ديثل اجمللد 

 ( صفحة وهي:ٔٓٗالتاسع عشر من ا١توسوعة ويقع يف )
 .اآلحادرسالة في فرضية اتباع السنة والكالم على تقسيم األخبار وحجية أخبار  -٘ٙ

قائمة على فرض  وبُّت أف اٟتجةاستعرض أربع ُشبه ١تةكري حجية السةة ورّد عليها بتفصيل 
السةة، وأف فيها ما ليس يف القرآف، وأف الذي يرتاب يف ذلك فحقُّه أف تقاـ عليه  إتباع

 اٟتجج على أصل اإلسالـ، وال يتشاغل معه بالةظر يف اٞتزئيات.
مث تكلم على تقسيم األخبار عةد األصوليُت إىل ثالثة أقساـ: مقطوع بكذبه، ومقطوع 

 ليس مقطوعا بكذبه أو بصدقه. بصدقه، وما
الثالث من األخبار عةد األصوليُت، تكلم فيه القسم  أهنامث جعل عةواف "أخبار اآلحاد" وذكر 

 قليةعالاع على ذلك، وذكر ٚتيع الشبه على وجوب العمل ٓترب الواحد، وأنه قد وقع اإلٚت
 عليها.والةقلية للمانعُت من قبوؿ خرب الواحد والعمل به وأطاؿ يف الرد 

 وشرائطورسالة في الكالم على أحكام خبر الواحد  -ٙٙ
 رتّبها على ثالثة أبواب كما قاؿ يف ا١تقدمة وا١توجود مةها بُت أيديةا باباف فقط.

 فصوؿ: عقد ا١تؤلف الباب األوؿ للكالـ على بعض ما يتعلق ٓترب الواحد، وقّسمه إىل أربعة 
جية خرب الواحد، وذكر أهنا على ثالثة أنواع، الباب الثاين فقد عقده لبياف شرائط ح أما

فيه أوال وا١توجود الكالـ على الةوع األوؿ فقط، وهو ما ُيشًتط يف ا١تخرب حاؿ اإلخبار، تكلم 
على العدالة وضوابطها، مث تكلم على الضبط، وعرّفه بأنه اجتماع الثبات والتثبت وشرح 

 ذلك.
 لى معرفة الكذب وأحكاموإإرشاد العامة  -ٚٙ

ذكر يف ا١تقدمة سبب التأليف فإنه ١تا نظر فيما وقع من االختالؼ يف العقائد واألحكاـ ورأى  
كثرة التأويل للةصوص الشرعية تبُّت له يف كثَت من ذلك أنه تكذيب هلل ورسله، مث رأى يف  

الغالة التصريح بةسبة الكذب إىل اهلل والرسل، والتلبيس على أكثر ا١تسلمُت كالـ بعض 
 جرّه البحث اىل ٖتقيق معٌت الكذب وبياف أحكامه، فألف هذه الرسالة.بذلك، ف
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 سادسا: النحو واللغة 
 الحازمي:*مجموع رسائل النحو واللغة، تحقيق أسامة 

( صفحة ٖٛ٘ويقع يف )ثالث عشرة رسالة، وهو ديثل اجمللد العشرين من هذه ا١توسوعة  وفيه 
 وهي:
 ي المهمات النحوية.اللطيفة البكرية والنتيجة الفكرية ف -ٛٙ

وهي عبارة عن سؤاؿ ورد عليه من بعض الةاس يطلب مةه التحدث عن االسم ا١تبٍت، واالسم 
"ا٢تمع" للسيوطي و"شرح الكافية"  هي:ا١تمةوع من الصرؼ، وقد جعل مصادره ٜتسة كتب 

 ت.للرضي، وحاشييت الصباف وا٠تضري على شرحي األلفية ورسالة أٛتد زيٍت دحالف يف ا١تبةيا
 حقائق في النحو مستقربة -ٜٙ

هي رسالة يف االصطالحات الةحوية على طريقة السؤاؿ واٞتواب، وقد أورد فيها ثالثا وستُت 
ومائة حقيقة معتمدا على مصادر الةحو ا١تعتربة، وقد رتبها على وفق كتب الفن، ومل يكن مقلدا 

 .ًتاه يف الرسالةسكما   يف تلك ا١تسائل، بل خيتار قوال يراه أرجح من غَته ويستدؿ له
 مختصر شرح ابن جماعة على القواعد الصغرى البن ىشام-ٓٚ

هذه الرسالة عبارة عن اختصار لشرح من شروح القواعد الصغرى البن هشاـ الكثَتة، وهو شرح 
وما اختصره ا١تعلمي هةا هو  هػ(، وكاف قد وضع عدة شروح للقواعدٜٔٛابن ٚتاعة اٟتفيد )ت

 ١تهمة اليت مل تطبع بعد.لك الشروح اتأحد 
 طرائف في العربية.-ٔٚ

ناقش فيها ا١تؤلف ٜتس مسائل ٨توية وصرفية ٔتحاولة إبداء رأي جديد فيها مل يسبق إليه، وهذه 
بةشأة اللغة، تصريف كلمة )تّةور(، تصريف كلمة )تُػّفاح(، ضمَت ا١تسائل هي: اإلشارة وعالقتها 

 الشأف والقصة، ْتث يف الفعل )كاد(.
 اختصار كتاب: "درة الغواص في أوىام الخواص" للحريري-ٕٚ

وما يقابلها من صواب تاركا  ا٠تطأوهو اختصار بديع اقتصر فيه على الكلمات اليت وقع فيها 
 استطرادات اٟتريري ورٔتا عّقب واستدرؾ.

 مناظرة أدبية بين المعلمي والسنوسي.-ٖٚ
 معجم الشواىد الشعرية تحقيق: محمد عزير شمس-ٗٚ

وهو فهرس للشعر ا١توجود يف أهم كتب الةحو واللغة وشروح الشواهد اختار أوال ستة كتب، مث 
أضاؼ إليها أربعة كتب أخرى، وكاف قصده أف يصةع فهرسا موحدا ٞتميع ما ورد فيها من 
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الساكةة مث  إىلالشعر، فرتّبه على القوايف بعدد اٟتروؼ من األلف إىل الياء، وقّسم كل قافية 
 حة مث ا١تكسورة... وهكذا.ا١تفتو 

جداوؿ، يذكر فيها حرؼ القافية أوال، مث القوايف مث البحر، مث القائل، مث  إىلوقد قّسم ا١تعجم 
وضع هذا ا١تعجم وصدر بعده  إىلاٞتزء والصفحة، وقد كاف الشيخ سباقا  إىلا١تصادر باإلشارة 

ميز هذا ا١تعجم بدقته يف الًتتيب فهارس متعددة صةعها ا١تستشرقوف والعرب يف بلداف ٥تتلفة ويت
 واستيعابه للشواهد كما يظهر ذلك ٔتقارنته بغَته من الفهارس.
 ( صفحة.ٕٓٗوهو ديثل اجمللد اٟتادي والعشرين من هذه ا١توسوعة، ويقع يف )

 :سابعا: المتفرقات، وىو أنواع 
 اإلصالحي:النوع األول: الُخطب والوصايا، تحقيق: د. محمد أجمل -٘ٚ

ألقاها الشيخ  اليت-العيدوبعضها من خطب –على ٨تو ستُت خطبة من خطب اٞتمعة  لتشتم 
 يف مقتبل شبابه يف أياـ حكم السيد اإلدريسي.

مث أٟتقةا با٠تطب ٚتلة من وصايا الشيخ، أمهها وصيته اٞتامعة لتلميذه ٤تمد بن أٛتد ا١تعلمي. 
 ( صفحة.ٕٖ٘عة، ويقع يف )وهذا اجمللد ديثل اٞتزء الثاين والعشرين من هذه ا١توسو 

النوع الثاني: مجموع رسائل في التحقيق وتصحيح النصوص، تحقيق: د. محمد أجمل *
 ( صفحة.ٕٛٛٙتاين رسائل، وهو ديثل اجمللد الثالث والعشرين ويقع يف ) اإلصالحي: ويضم

 
 أصول التصحيح العلمي.-ٙٚ
 أصول التصحيح العلمي )مسودة(-ٚٚ

كاف تسويدها وتبييضها قبل صدور كتاب   إذتب يف فن التحقيق، هذه الرسائل من أوؿ ما كُ 
 األستاذ عبد السالـ هاروف وقد عاًف فيها ا١تؤلف مسائل التحقيق معاٞتة دقيقة مةظمة.

تخريج األحاديث الواردة في كتاب "شواىد التوضيح" البن مالك، مع تعليقات على -ٛٚ
 نشرة محمد فؤاد عبد الباقي.

 طوطات المحفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف.من نوادر المخ-ٜٚ
 العمران، ونبيل السندي. علىالنوع الثالث: فوائد المجاميع تحقيق: -ٓٛ

الفوائد له من  هذا السفر مةتخب من ٣تاميع الشيخ وكةانيشه ودفاتره اليت كاف يُقيد فيها ما عنّ 
لى هذه اجملاميع وعددها اثةاف واللطائف واالستةباطات واالستدراكات وغَت ذلك، وقد مررنا ع

وعشروف، وانتقيةا مةها ما كاف خالصا للشيخ وليس نقال ٤تضاً، مث رتبةاها على الفةوف، ورتبةاها 
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 داخل الفن ترتيبا مةاسبا يُقرب الفائدة.
 ( صفحة.ٔٔ٘وهذا اٞتزء ديثل اجمللد الرابع والعشرين من هذه ا١توسوعة، ويقع يف )

 مات وما إليها، تحقيق: علي بن محمد العمران.النوع الرابع: المقد-ٔٛ
( مقدمة، ٖٔٚتعةا فيها كل مقدمات ا١تؤلف على الكتب اليت حققها، وقد بلغ عدد ا١تقدمات )

لكتابُت، وتعليقُت له على اإلكماؿ والسةن الكربى  ظُتيوتقر ا ثالثة من خواتيم الكتب، وأٟتقةا هب
 للبيهقي.

 ( صفحة.ٜٔٗوالعشرين من هذه ا١توسوعة ويقع يف )وهذا اٞتزء ديثل اجمللد ا٠تامس 
 النوع الخامس: الرسائل المتبادلة تحقيق: علي بن محمد العمران-ٕٛ

٣تموع هذه الرسائل إحدى وسبعوف رسالة. وقد ضممةاها إىل اجمللد األوؿ الذي حيوي التعريف 
 با١تشروع وترٚتة الشيخ ١تةاسبتها للتعريف به والًتٚتة له.

 ١توسوعة ا١تباركة إف شاء اهلل تعاىل، واٟتمد هلل رب العا١تُت.وبه ٘تت ا
 

 


