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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
    رسول اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع

 ومن وااله  وىلع آهل وصحبه
 

 تمهيد: •
الع  حتفل   بن اخلزائن  املخطوطات  صيب  مانية  من  إيلها    وافر  الوافدة 

خا الع  من  املحيط  ظ  ماينرج  الزقرون    هابعض    ل  ،  من  جمهوال  ما  ،  ا مغمور    ن 
ق ل  أن   نتي  ويه ال ختلو من نوادر وفرائد  جة  يلتفت إيلها ابلاحثون. وهذه 

 .(1) يا الزوايان خباشفة عالاكس لفهارياب احتمية يف ظل غ
ن   تشتمل ىلع  فريدة،  املقالة خمطوطة  من    إجازة    ص  وتستعرض هذه 

وانلص    شيخ   ألم نسخة    د  ع  ي    –زمانه    تأخرمع    –  تللميذه،  بقلم نه  همة، 
 بقلمه.  لهي  ذ  و  ىلع املجزي وصححه رئ ق  واملجاز هل، 
 
 
 

 
ال مدخًل    (1) هلذا  التفضوض  أرجو  مقالتي:    لوع؛  العراملبقراءة  إىل  خطوطات  الوافدة  واإلسالمية  بية 

العربية  مة، تصدر عن معهد الخطوطات  )جملة نصف سنوية حمك    ات العربيةعهد الخطوطجملة م  ُعامن.

 فام بعدها.   10م. ص2020يو ما  هـ/1441ضان األول: رم؛ اجلزء 64جلد . القاهرة/ مرص(بال
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 اتلعريف بمحتوى املخطوط:  •
من نصوص عديدة ضمن جمموع    ذهه  ص  ن   واحٌد  خمطوط    اإلجازة 

أيب احَلَكم أمحد بن عبد اهلل    األديب شاعر الرشق  خزانة الشيخحمفوظ يف 
سليمان  »:  هذا املجموع تعود إل   يف  تاكل  م  اتل    (. وأقدم  10)برقم    (2)احلاريث

حم بن  اهلل  عبد  بن  سليمان  وهو  الشيخ«  ابن  اهلل  عبد  عبد  بن  بن  مد 
املتوىف سنة  الوهاب؛  بن   :باسم  ٌك ل  م  ت  ثم  ه.  1233  اهلل  عبد  بن  »راشد 

سنة    (4) حممد  لشيخبن ا»حممد بن يلع ا   ه  ك  ل  م  ه«. ثم ت  1249سنة    (3)دحيالن
، وزاد  (5)انلجدي  اتلمييم  مد بن عبد الوهابحفيد الشيخ حم  ه« وهو1250

: يوسف بن عبد الرمحن بن عبد اهلل  ه  ك  ل  م  ثم ت    ا مما نسخه بقلمه.عليه بعض  
احلمادي شمس  نصوص  ،  (6)بن  بقلمه  عليه  سنيت  وزاد  بني  أيضا  أخرى  ا 

 
م(. انظر  1995سبتمرب    22هـ/  1416ربيع اآلخر    26)ت اجلمعة    أمحد بن عبد اهلل بن أمحد احلارثي  (2)

:  1الشيخ أمحد بن عبد اهلل احلارثي؛ مجع وحتقيق: جوخة احلارثية. ط  ديوان أيب احَلَكمترمجته يف مقدمة:  

 جامعة السلطان قابوس/ سلطنة عامن.   -نيةعاملم. إصدار: مركز الدراسات ا2014هـ/ 1435

 مل أجد له ترمجة.   (3)

 ستأيت ترمجته بعد قليل.   (4)

ترمجته يف:    (5) قرونانظر  ثامنية  نجد خالل  بسام. علامء  آل  بن صالح  الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد  تأليف:  ؛ 

 دها.   بعفام 125/ ص1الرياض/ الملكة العربية السعودية. مج -هـ. دار العاصمة1419: 2ط

وُيستفاد من منسوخاته يف هذا الجموع ويف غريه أنه استوطن األحساء وَنَسخ فيها مل أجد له ترمجة.    (6)

ُكتٍب من رأس اخليمة، وَنَسَب نفسه يف بعض   َقيََّد رشاء  بعض الخطوطات، واشرتى أخرى منها، كام 

في استقر  ولعله  مسقط(   =( مسكت  إىل  نسبة  »السكتي«  الها  الواضع  حي  بعض  وكان  سنة وقت،  إىل  ا 

 هـ.  1264
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  بن خلفان بن أيب نبهان   اتلملاكت بقلم الشيخ حيىي  وآخر  .  ه1264  -1259
اثلالث عرش، وتويف    ذليا؛  (7) روص اخل القرن  اثلاين من  اعش يف انلصف 

واس1322سنة   خزانة  صاحب  واكن   م  عة   ه، 
وبواكري  ل   باملخطوطات  ى 

وآل   احل    جزءٌ   املطبواعت،  أيب  خزانة  إل  خزانته  حتتفظ  ك  من  اليت  م 
 باملجموع اآلن. 

املجموع:  منو حمتويات  بن الشي   إجازة  أهم  الرمحن  عبد    حسن   خ 
الوه ب بن حممد   وابن عمه:  تل  اب؛ن عبد  بن  لميذه  بن حممد  بن يلع  حممد 

الوهاب هنا،  ،عبد  حديثنا  موضوع  هل  ها  ر  د  ص    ويه  » الم جاز  هذه  بقوهل: 
ومجيعها خبط املجاز هل، مع تصحيح  إجازتنا من شيخنا حفظه اهلل تعال«.  

من    جازملجزي وامل خيىف أن ا  الووختمه.  وتذييلها بقلمه    يف حواشيها  املجزي
الشيخ حممد بن ع  الوهاب  أحفاد   ـه1115املولود سنة  انلجدي )اتلمييم  بد 

 . (ه1206واملتوىف سنة 

 ترمجة املجزي واملجاز ل:  •
بيت  فجزي  الم    أما إل  الشيخ،  ينتيم  بآل  اِلرعية    ع رف  ِلد يف    سنة و 

عمرٌ  ـهو1193 هل  تب  وفاته  ك  فه1285  سنة  طويل حىت  جده  أخذ  . حلق ىلع 
شيئا  ع ثم  قنه  واتلدريسقرليال،  القضاء  وتوىل  بدله،  مشايخ  وبعد  أ ىلع   .

جربت اعئلة آل الشيخ  
 
أ العثمانيني  يد  الرحيل إل  ىلع  حصار اِلرعية ىلع 

 
يف:    (7) ترمجته  العامنيةانظر  للمكتبة  وإسهاماته  اخلرويص  نبهان  أيب  بن  خلفان  بن  حييى  العالمة  ؛  الشيخ 

 م. مطابع النهضة/ سلطنة عامن.  2009هـ/ 1430: 1بقلم: خالد بن عبد اهلل بن سيف اخلرويص. ط
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إل   اعد  ثم  مشايخ مرص،  من  فيها  اسزتاد  سنوات  ثماين  بها  فمكث  مرص، 
ب فاستقر  اهلل وطنه  عبد  بن  تريك  اإلمام  اختذها  اليت  آل  الرياض    (8) سعود 

هل بدال من اِلرعية، واعش فيها إل وفاته. وترك مصنفات ورسائل    مة  صاع 
 . (9) وفتاوى كثرية

وأما الم جاز فقد وِل يف اِلرعية أيضا، وتلىق مبادئ العلوم ىلع يد  
سنة  واِله،   اِلرعية  بعد خراب  إل مرص  يرحتل  ومل1233ولم  استقرت ه،  ا 

بن عبد اهلل تريك  الاألمور لإلمام   ـه 1240مللكه سنة    اعصمةض  ريا واختذ 
واستوط  املرتجم  بن  سكنها  الرمحن  عبد  الشيخ  عمه  ابن  درس ىلع  ثم  نها. 

رسل إل القطيف قاضيا غري أن  1241حسن عقب عودته من مرص سنة  
 
ه. أ

   .(10)ه1264املنية اخرتمته فيها سنة 

 
يف    (8) ترمجته  ال  األعالمانظر  الزركيل.  دخلري  سبين  أيلول/  العارشة:  العلم  1992تمرب  الطبعة  دار  م. 

 . 84/ 2بريوت/ لبنان.  -للمليني

 .  180/ ص1؛ مجعلامء نجد خالل ثامنية قرونانظر ترمجته يف:  (9)

يف   (10) ترمجته  سنة  :  انظر  حتى  اهلل  رمحه  الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلسالم  شيخ  ألرسة  الواضح  البيان 

إبراهعتأليف:  هـ؛  1393 بن  اهلل  طبد  الشيخ.  آل  العزيز  عبد  بن  للنرش  1يم  بوسلمة  دار  ت.  د.   :

تونس. ص قرون. و25والتوزيع/  ثامنية  خالل  نجد  ذرية و.  331/ ص6مج؛  علامء  الشيخ  آل  علامء 

ب اإلسالم حممد  املتوفون حتى هناية عام  شيخ  اهلل  الوهاب رمحه  عبد  هـ1430ن عبد  بن  أمحد  تأليف:  ؛ 

. )والشكر اجلزيل لألستاذ عيل بن سامل الصيخان؛  600/  1هـ.  1433:  1يد العوين. طشالرمحن بن ر

 الذي َدلَّني عىل هذه الصادر(. 
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:  ومن انلصوص اليت نسخها حممد بن يلع بن حممد بن عبد الوهاب
املنه احلديث، لروا  لكتاب  مصطلح  يف  اللغوي،  اإلمام  منظومة  رشح  ي  

ن حيىي األهدل الزبيدي الشافيع، وانلاظم: الفريوزأبادي  تأيلف: سليمان ب
القاموس. واكن فراغه من السبت    نسخه  صاحب   ـه1250رجب    20ضحوة 

د   وهذا اتلاريخ مقارٌب ة املعظمة«.  »جتاه الكعب   خ  س  ن  أنه  رتمجوه من  ا ذكره م  م  ل
باب  كت الرصعنوا  )األبنية  القديس  ان  سعيد  حممد  شيخه  ىلع  وقرأه  فية(، 

 ه. 1250رجب  25؛ يف املسجد احلرام بتاريخ (11) مفيت الشافعية بمكة
آخر  كتاب )اإليمان الكبري( البن   قراءة    د  ي  ثمة ق  قبل هذه اتلواريخ  و

ن فيه حممد بن يلع بن حممد بن عبد الوهاب    ىلع  أنه أنهاه قراءة  تيمية، دو 
العم  » وأستاذناابن  شيخنا  عبد   «  بن  حممد  بن  حسن  بن  الرمحن  عبد 

 .(12)ه1249شهر شعبان الوهاب، يف أواخر 
 

 
نيف  (11) القديس )ت سنة  املخترص من كتاب نرش   انظر ترمجته يف:  .وألف(  ومئتني   وستني   حممد سعيد 

الرا عبد اهلل مرداد أبو  ؛ تأليف:  بع عرشالنور والزهر يف تراجم أفاضل مكة من القرن العارش إىل القرن 

)ت ا1343اخلري  العاموهـ(.  سعيد  حممد  وحتقيق:  وترتيب  طختصار  عيل.  وأمحد  هـ/  1406:  2دي 

فيض امللك الوهاب املتعايل بأنباء  و: .  474ودية. صملكة العربية السعجدة/ ال  -م. عامل العرفة1986

والتوايل عرش  الثالث  القرن  الصديقي أوائل  البكري  الوهاب  عبد  بن  الستار  عبد  الفيض  أيب  تأليف:  ؛ 

)ت الكي  عبد  1355اهلندي  وحتقيق:  دراسة  طهـ(.  دهيش.  بن  اهلل  عبد  بن  هـ/ 1430:  2اللك 

 .  1545مكة/ الملكة العربية السعودية. ص -يم. مكتبة األسد2009

 . 86/ 406ة؛ برقم الخطوط حمفوظ يف مكتبة اإلفتاء بالملكة العربية السعودي (12)
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 عرض نص اإلجازة:  •
البسملة واحلمدلة والصالة ىلع انليب صىل    –تستفتح اإلجازة   بعد 

عل وسلم  اهلل  الشي  ل  ق  بن    –يه  لرسالة  بنحريف  اهلل  عبد  ابلرصي  سالم    خ 
ض   (ه1134)ت الستة وغريها، ويه  م  اليت  الكتب  أوائل  من  أحاديث    –نها 

لتهاكما وصفها   ن ق  يها  »  –  بعض   بتلق  ي كتىف  انلبوية،  رسالة يف األحاديث 
حديثا« وعرشون  تسعة  وعدتها  األشياخ،  عن  أصوهلا  رواية  . (13)عن 

ن   هلا  نسخة  خٌ س  والرسالة  منها  عديدة،  األز  خمطوطة  ) املكتبة  برقم:  هرية 
بن  وص     .(14)(337813 الرمحن بن حسن  الشيخ عبد  وروايتها عن  خد س  ح  ها 

 أشياخه أيام إقامته بمرص، كما سيأيت توثيق ذلك بإذن اهلل. 
الن    د  رد وي   بعض  يف  الرسالة  ابلرصي  س  اسم  الشيخ  إجازة  بعنوان:  خ 

»قد    كتب يف آخرها:للجوهري وامللوي، ألنه أجاز بها تلميذيه املذكورين ف
الفا  جزت  أ العاملني الشيخني  ال    ضلني  أمحد  الشيخ  ري  ه  و  العاملني: 

 
 البرصي رائد  عبد اهلل بن سال وانظر ترمجة مفصلة له يف:  .  88/  4للزركيل    األعالم راجع ترمجته يف    (13)

عرصه يف  الرواية  أمح علامء  بقلم:  مق؛  )بحث  بيومي  حممد  الرشفةد  السنة  خلدمة  األول  للمؤمتر   -دم 

خدمة السنة النبوية بني الواقع والأمول؛ الذي عقدته مجعية الكنز اإلسلمي بمركز األزهر للمؤمترات  

 . غري منشور. م(2012يناير  17إىل  15هـ/ 1433صفر  23إىل  21بمدينة نرص، يف الفرتة من 

الرسالة    (14) خطية  مطبوعًة  صدرت  نسخ  عليها  حمققة عن ست  العلامء  وتعليقات  حواشيها  بعض  مع 

احلديثيةبعنوان:   طحتقيق:    .األوائل  الزبيدي.  بريسم  عيل  الفتح  2022هـ/  1443:  1أمحد  دار  م. 

ن/ األردن.   -للدراسات والنرش  ة. صفح 135َعامَّ



 10 

املل وي (15)اخلاِلي أمحد  والشيخ  الكتب    (16)،  من  حواه  مما  الفهرسة  بهذه 
وجن   العمل،  لصالح  وإياهما  ووفقنا  بهما،  اهلل  نفعنا  الزيغ  واملسانيد،  بنا 

: عبد اهلل بن سالم تعال   فقري إل اهللوالزلل، إنه ىلع ما يشاء قدير. كتبه ال
 حممد بن سالم ابلرصي امليك، لطف اهلل به«.   بن

الع   نسختنا  الرسالةد ويف  نقل  بعد  انلاسخ    اكملة    مانية  قال  بإجازتها 
بن يلع:  جاز  الم   بن  »حممد  الرمحن  عبد  الشيخ  العالمة  حسن:  قال شيخنا 

شيخنا   يل  القُ قال  نقلت  (17)ينس  ي  وَ حسن  شالر  هذه  :  اسالة عن  لشيخ  يخنا 
ن   وهو  القليع،  امللوي،  ها  ل  ق  داود  أمحد  والشيخ  الوهري،  أمحد  الشيخ  عن 

 وهما نقالها عن الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي.  

 
 .  112/ 1 األعالمهـ(. ترمجته يف 1182الدي )تعبد الكريم اجلوهري اخل نأمحد بن احلسن ب (15)

 . 152/ 1 األعالمهـ(. ترمجته يف 1181أمحد بن عبد الفتاح بن يوسف المُِجريي المَلَِّوي )ت (16)

القويسني  (17) اهللحسن  عبد  بن  درويش  بن  هو حسن  مطاو  :   ِس يم وَ القُ   ع بن 
قُ ي،  نِ إىل  )قرية نَِس يم وَ نسبته  ا 

بمرص(،ت اجلعفرية  لركز  سنة    ابعة  العطار  حسن  الشيخ  وفاة  بعد  األزهر،  اجلامع  لشيخة  اختري 

 شعراء زمانه: هـ، وفيه قال بعُض 1250

لربه الُعلوم  َحَسُن  َمََض   َوَلئِنم 

 

 

          

َحَسنم   من  وأحسن  َحَسٌن  أتى   فلقد 

 

 

ال وريـاسـةً أنـت  رتـبـًة   ـقـدُم 

 

            

؟   ؛وديانةً   َمنم ساواك  الذي  ذا   َمنم 

 

 

الس    َح فكان الشيخ السابع عرش من شيوخ األزهر. ترك رسائل فقهية، ورَشَ  م يف النطق يف كتاب لَّ متن 

الفكر    أعيان القرن الثالث عرش يفانظر:  )هـ.  1254سامه: »إيضاح البهم من معاين السلم«. تويف سنة  

واالجتامع مردم.  والسياسة  خليل  تأليف:  العر1971:  1ط؛  الرتاث  جلنة  لبنان.    -يبم.  بريوت/ 

 (.   190/ 2 للزركيل األعالمو. 157ص
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العالمة   شيخنا  قال  حسن:  بن  الرمحن  عبد  الشيخ  شيخنا  قال 
أجزت   وقد  احلنبيل،   القويسين:  انلجدي  بن حسن  الرمحن  الشيخ عبد    بها 

  مجيع األحوال.  اهلل يفوعليه بتقوى 
أمد اهلل عمره    –مة الشيخ عبد الرمحن بن حسن  عالخنا القال شي

واعفية   خري  يف  طاعته  القويسين-ىلع  حسن  الشيخ  شيخنا  أخربنا  قال:    : 
ابلخاري)أخذت   عبد  (18)(صحيح  الشيخ  اهلمام  الفاضل  اإلمام    اهلل   عن 

الرحلة  عن  ،الرشقاوي  هو  عيد،    يخالش  عن  ،احلدف ين  لمسا   بن  حممد  الشيخ 
عساك بن  يلع  األزهري،  ريسم  انل    ربن   بن  اهلل  عبد  الشيخ  عن  الشافيع 

 . ابلرصي  سالم
  ، القليع  داود  سيدال  عن  مجيعه  صحيحهذا ال  وأخذت:  أيضا   قال  ح

  املعروف اإلسكندراين مصطىف  الشيخ عن  ،يمريجابل  مجعة   أمحد الشيخ  عن
يخ حممد بن  عن الش  رصي،بلا   سالم  بن  هللا  عبد  الشيخ  عن  ،الصباغ  بابن

عن الشيخ سالم السنهوري، عن اإلمام انلجم الغيطي،    ابيل،ِلين ابل ع الء ا
حجر   ابن  احلافظ  اإلمام  عن  األنصاري،  زكريا  اإلسالم  شيخ  عن 
العسقالين، عن إبراهيم بن أمحد اتلنويخ، عن أمحد بن أيب طالب احلجار،  

الزبيد املبارك  بن  احلسني  عنعن  احلنبيل،  ا  ي  بن أيب  األول  عبد  لوقت 

 
« الحفوظة بدار  سند القويسنيما نقله الشيخ عبد الرمحن بن حسن هنا مطابٌق لا ورد يف خمطوطة »  (18)

برقم   الرصية  منسوخة    ب23126الكتب  ا)وهي  عبد  الشيخ  سند  خمطوطة  اآليت  بآخر  سويدان؛  هلل 

 .   كرها(ذ
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ا  عيىس بن لسجزي اهلروي، عن أيب احلسن عبد الرمحن بن حممد  شعيب 
بن املظفر بن داود اِلاوودي، عن أيب حممد عبد اهلل بن أمحد الَّس  خ يس،  
عن أيب عبد اهلل حممد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشري الفربري، عن  

  تعال.  محه اهللخاري مؤلفه ر اإلمام حممد بن إسماعيل ابل
  سليمان   الشيخ  شيخنا   عن  الصحيحهذا    أخذت :  أيضا   قال

  عن   ، العجيم  العز   أيب  الشيخ   عن  ، ماوي ثالع  حممد  الشيخ  عن  ، يمريجابل
  زكريا   شيخال  عن  ،الرميل  حممدالشيخ    عن  ، ري بونالش  حممد  الشيخ

  عن   ،اتلنويخ  الشيخ  عن  ،العسقالين  حجر   ابن  احلافظ  عن  ،األنصاري 
  الفضل   عن  ، املنري  بن  نيس احل  بن  يلع  الشيخ  عن  ،محزة  بن  انسليم  الشيخ

 أيب   بن  اهلل  عبد  بن  حممد  عن  ،منده  بن  الرمحن  عبد  الشيخ  عن   ،ناص  بن
بن    مسلم  اإلمام  عن  ، انليسابوري   عبدان  بن  ميك   عن  ، الوزيق  بكر

  .أمجعني عنهم  اهلل رض  ابلخاري  اإلمام  عناحلجاج، 
العال شيخنا  عبد  قال  الشيخ  حسن:    الرمحنمة    السند   وبهذابن 

 . أيضا (مسلم صحيح) ي رون
بالامع   أعاله  املذكور  حسن  الشيخ  شيخنا  به  أجازنا  وقد  قال: 

من    العرش األواخر من رمضان اعم سبع وثالثني ومئتني وألفاألزهر يف  
 . «هجرة املصطىف عليه أفضل الصالة والتسليم



 13 

آنفا   املذكورة  إحدى    - ـه1237سنة    –والسنة  سنوات  ثماين  يه 
ال الرقضاها  بني  شيخ عبد  املهم جدا  .  (19)ه1241  -1233محن يف مرص  ومن 

مشاخيه   عن  الرمحن  عبد  الشيخ  حديث  عند  السنوات  هذه  استحضار 
 بمرص، ألنها تفيد يف إدراك أعمارهم زمن اللقاء. 
  ونص  ،  روايته عن مشاخيه  ويف بعض فتاواه جواٌب لسائل سأهل عن 

سن  ابالو ن  مقارٌب   ه(1244ة  )املؤرخ  يف  اإلجازة  العمانية نلص    سختنا 
 . (20) ، ويف الك انلصني فوائد ليست يف اآلخره(1250)املؤرخة سنة 

املجاز انلاسخ  العمانية   قال  نسختنا  »يف  عبد  :  الشيخ  شيخنا  وقال 
بن حسن   به    –الرمحن  تعال  اهلل  القويسين ىلع    : وحرضت  -نفعنا   شيخنا 

  اين ع امل  يف  (السعد  خمترص)و  للمحيل،  األصول  يف   (الوامع  مجع)  قراءة
  .(21) وابليان

 
:  2؛ تأليف: عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل آل الشيخ. طء نجد وغريهم مشاهري علامانظر:    (19)

 فام بعدها.    78ص .هـ. دار الياممة للبحث والرتمجة والنرش/ الملكة العربية السعودية1394

ل  (20) الكامل  النص  يفانظر  الرسائل  لجواب  جمموعة  النجدية:  نجد  ا )فت  واملسائل  لعلامء  ورسائل  وى 

َنَقَل نصَّ اجلواب الشيُخ  فام بعدها. و  20/  2م. مطبعة النار بمرص.  1928هـ/  1346:  1األعلم(. ط

فام بعدها. وأطلعني األستاذ الباحث عيل بن سامل   87ص  «مشاهري علامء نجد»عبد الرمحن آل الشيخ يف  

 بحوزته.   لجوابان عىل نسخة خمطوطة لالصيخ

 اتني من الكتابني إال فواٌت يسري«. نص اجلواب الشار إليه آنفا: »وما ف زاد يف (21)
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أكربهم: بل  املرصيني  مشاييخ  مجلة  ومن    اهلل   عبد  الشيخ  قال: 
  –أجازين جبميع ما يف نسخة عبد اهلل بن سالم املعروفة بمرص    ،(22) سويدان

،  (24) ونقلتها من أصله بروايته عن حممد بن أمحد الوهري   -  (23)ويه هذه
 

َملِّيجي الرضير الرصي الشافعي العروف   عبد اهلل سويدان:  (22) الدَّ هو عبد اهلل بن عيل بن عبد الرمحن 

ت لبعض احمافظة النوفية بمرص. ترك مصنفات عديدة، وإجازيج إحدى قرى  لِّ مَ ان، ونسبته إىل دَ دَ يم وَ بُس 

كرب  ن هنا ندرك معنى وصف الشيخ عبد الرمحن بن حسن له بأنه أهـ. وم1234أهل عرصه. تويف سنة  

السن. يف  طاعنا  شيخا  األخرية  أيامه  يف  أدركه  فقد  الرصيني،  الدين    مشاخيه  خري  بإجياز:  له  )ترجم 

رشح القواعد اخلمس  : »هانظر ترمجة وافية له يف مقدمة الحقق لكتاب. و107/  4«  األعالم»الزركيل يف  

به: ضياء احلق أبو بكر مصطفى  «؛ اعتنى  ا الفقه عىل مذهب اإلمام الشافعي ريض اهلل عنهالتي ينبني عليه

ط اإلحسان2017:  1جودة.  دار  مرص(.   -م.  الرمحن  وإجازتُ   القاهرة/  عبد  للشيخ  إليها ه  عبد    أشار 

ال يف  احلي  واألثبات»كتاين  الفهارس  )فهرس  الد«  طكباعتناء  عباس؛  إحسان  هـ/  1402:  2تور 

معجم  »الرعشيل يف  لرمحن  يوسف عبد ا، و(125/  1بريوت/ لبنان.    -ار الغرب اإلسلميم. د1982

العربية السعودية.    -م. مكتبة الرشد2002هـ/  1423:  1)ط  «املعاجم واملشيخات الرياض/ الملكة 

2 /208  .) 

الج  (23) بخط  احلاشية  يف  مكتوٌب  الرشطتني  بني  قيما  والذي  هو  »أجازين  اجلواب:  نسخة  ويف  بله  ز. 

بجميع مروياهتم ودفع يل كل  واحد منهام نسخته التضمنة ألوائل الكتب التي رووها بسندهم إىل الشيخ  

 الحدث عبد اهلل بن سامل البرصي شارح البخاري«.  

ب )انظر  23126قم ر؛ حمفوظة يف دار الكتب الرصية بيخ سويداند الش سنتوجد نسخة خمطوطة من  (24)

يف:   املخطوطاوصفها  سنة  تفهرست  من  الدار  اقتنتها  التي  بالخطوطات  نرشة  ؛  م1955  -1936؛ 

، وفيها  (465/  1القاهرة/ مرص.    -م. مطبعة دار الكتب1961هـ/  1380:  1تصنيف: فؤاد سيد. ط

أمحد   بن  حممد  شيخيه:  عن  ُره  اجلوهروايته  ِذكم سيأيت  الذي  الدمنهوري؛  وأمحد  فقه  يف ري،  ي  تلقِّ َسنََد   

 اإلمام أمحد.  
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ذهب إمامنا  وأجاز يل رواية مخه عبد اهلل بن سالم.  عن شي  أبيه أمحد،  عن
 أمحد بن حنبل. 

 ؛ (25) ت  رَب  الَ   الرمحن  عبد  الشيخقال: ومن مجلة مشاييخ املرصيني:  
  منه  سمعته   حديث  أول  وهو   ، برشطه  باألويلة  املسلسل  باحلديث   وحدثين

  ص عاال   بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  موىل  قابوس  أيب  عن  (26) عيينة  بن   سفيان  إل
العاصعب  عن  وسلم   عليه  اهلل  صىل  اهلل   رسول  أن   (27)د اهلل بن عمرو بن 
  األرض   يف   من   ارمحوا   وتعال  تبارك   الرمحن   يرمحهم  الرامحون  :قال

   .السماء يف من (28)كميرمح   
  ، احلسيين  مرتىض  شيخه   عن   مروياته  عيمج  يل أن أروي عنه  وأجاز 

  عبد   عن  ماه الك  ؛ري الوه  الشيخ  نعو  ،عقيل  بن  أمحد  بن  عمر  الشيخ  عن
  اِلين   عالء  بن  حممد  اهلل  عبد   أيب  عن  يروي   وهو  ،ابلرصي   سالم  بن  اهلل

  زكريا  عن  ،الغيطي  انلجم  عن  ،السنهوري   سالم  الشيخ  عن  ،ابلابيل

 
يِت احلنفي؛ مؤرخ مرصي اشتهر بكتابه »عجائب   الرمحن اجلربيت:  عبد  (25) هو عبد الرمحن بن حسن اجلَرَبم

)َج  إىل  نسبته  واألخبار«.  الرتاجم  يف  تويفرَبم اآلثار  احلبشة.  بلد  يف  الزيلع  وهي  هـ.  1237سنة    ت( 

 (.   304/ 3للزركيل  األعالم)

 ام سفيان بن عيينة«.انتهيت إىل اإلم بارته يف نسخة اجلواب: »وقرأته عليه بسنده حتىع (26)

جمموعة الرسائل  قوله: »عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص« هذا ساقط من نص اجلواب الطبوع يف    (27)

النجدية إخلٌل واملسائل  وفيه  وهو  ،  األست  بالسند.  عليه  أطلعني  الذي  الخطوط  نصه  يف  ذ  ا ُمثبٌت 

 الصيخان.   

 ليها يف احلاشية: »هكذا يرويه شيوخنا بضم اليم«.  هكذا ضبطها الجيز بقلمه، وعلق ع (28)
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.  إيله  تنتيه  مشاخينا  روايات  وأكرث.  حجر  بنا  احلافظ  عن  ،األنصاري 
مرت شيخه  عن  احلنابلة  مذهب  بسند  يل  ع وأجاز  احلسيين،  ن  ىض 

املواهب متصال  السف  أيب  احلنبيل، عن  انلابليس  إمامنا رمحه اهلل  اريين  إل 
 تعال.  

مفيت بمرص:  مشاييخ  مجلة  ومن    حممود  بن  حممد  الزائر   قال: 
و  (29)األثري   احلنيف  الزائري  وقد  قال:  لني    حسن  ه ت  د  ج  .  العقيدة، 

ثين  د ح  حديث  وأول  .الرشعية  العلوم   يف  ابلاع  العريكة، متواضعا، طويل
  إل  متصال برشطه  ائريالز محودة  شيخه عن  نلا رواه   باألويلة، املسلسل هب

وعن    املذكور،  شيخه  عن  بمروياته  وأجازين  تقدم.  كما  عيينة  بن  سفيان
  وأول   (مسلم  صحيح )  من  مجلة  عليه  وقرأت  األمني،   بن  يلع   شيخه 

  ال. عت  اهلل  رمحه  فاملؤل  إل  املتصل  بالسند  سعادة  ابن  برواية  (ابلخاري )
  اإلشبييل.   احلق  عبد  للحافظ  (الكربى   األحاكم)  من  مجلة  عليه  وقرأت
 .عنه هكتبت   اذلي  تب  اثل   يف أسانيده (30)وكتب

 
اجلزائري:  (29) حممود  بن  بابن    حممد  الشهري  احلنفي  اجلزائري  حسني  بن  حممد  بن  حممود  بن  حممد  هو 

للزركيل    األعالم)هـ.  1267هبا سنة    ويل اإلفتاء يف اإلسكندرية وتويفابة باجلزائر.  ؛ نسبة إىل عنايِب نَّالعَ 

7 /89   .) 

 وردت يف نسخة اإلجازة. أما يف نسخة اجلواب: »وكتبُت«.  هكذا  (30)
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  ئاملقر  (31)العبيدي  إبراهيم  قال: ومن مجلة مشاييخ بمرص: الشيخ 
   القرآن.  أول عليه العرش، وقرأت يقرأ القراءة،  يف مرص شيخ

وأما   اختصاص   به  فيل  (32) املاليك  ئ املقر  سلمونة  أمحد  الشيخ  قال: 
  القراءات  يف  الطوىل  ايلد  هل  ضع،وا مت  اخللق،  حسن   رجل   وهو  كثري،

قرأت   لشيخ   ( الزرية  رشح)و   (الشاطبية)  من   كثريا   عليه  واإلفادات، 
  وهو   وأفاد،  وأجاد  القرآن،  من  كثريا   عليه  وقرأت  األنصاري،   زكريا  اإلسالم 

  السبعة   القراء  إل  متصلة  نيدوأسا  تروايا  قبله  ي وهل واذل  املذهب.  ماليك
   وغريهم.

 
العبيدي:  (31) العبيدي    إبراهيم  بدوي  بن  إبراهيم  القراء  َس احلَ   –  وفتحها   العني   بضم  –هو  شيخ  ني، 

الرصية »  بالديار  أشهرها:  لعل  متعددة  تآليف  له  زمانه.  أجد  رالتحا يف  مل  الطيبة«.  متن  عىل  النتخبة  ير 

)انظر وفاته.  وأسانيده.  كتاب:    تاريخ  وآثاره  حياته  احلسني؛  العبيدي  إبراهيم  القراء  تأليف: شيخ 

ط الرصي.  الفيومي  شعبان  بن  الكتانية1438:  1مصطفى  احلديث  دار  الغربية(. المل  -هـ.  كة 

ترمجو وُيفهم من  ُشحٌّ وقصور،  فيها  عنه  به  العلومات  وامتد  الثاين عرش،  القرن  أهل  معدود من  أنه  ته 

 هـ( 1190تى جاوز الثلث األول من القرن الثالث عرش، فمشاخيه: عيل بن حسن البدري )تالعمر ح

)ت األجهوري  الرمحن  )  هـ(1198وعبد  َمن ودي  السَّ بن حسن  أع1199توحممد  من  كلهم  لم  هـ( 

 حسن لقيه وهو طاعن يف السن فلم يأخذ عنه كثريا.  نالقرن الثاين عرش. ولعل الشيخ عبد الرمحن ب

هو أمحد بن حممد َسَلُمونة الالكي، من أكابر ُقراء مرص، أخذ القراءات عن شيوخ عدة   سلمونة:أمحد    (32)

و أسانيد  سوى  آثار  له  تعرف  ومل  ذكره.  التقدم  العبيدي  إبراهيم  تاريخ  أبرزهم  أجد  مل  كام  إجازات. 

يم بن سعيد  : إبراه؛ تأليفاإلمام املتويل وجهوده يف علم القراءاتمصادرها يف:  ووفاته. )انظر ترمجته  

    (. 108الرياض/ السعودية. ص -م. مكتبة الرشد1999هـ/ 1420: 1الدورسي. ط
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مشاييخ    ومن أيضامجلة   ، (33)الصاوي   يوسف  الشيخ  :املرصيني 
 .تعال  اهلل رمحه عقيل  البن (اخلالصة رشح)  من األكرث  عليه قرأت

  ( اخلالصة   رشح)   عليه  قرأت  ،(34)ابليجوري   إبراهيم  : الشيخومنهم
 . (السلم) قراءة عليه وحرضت   ،اإلضافة إل شموينلل

  عليم   يف  الاكيف)و  ،(االستعارات)  يف  (35)ادلمنهوري   حممد  وىلع
  ، األزهر  الامعيف    حباشيته  علينا  (االستعارات)  قرأ   ،(والقوايف  العروض

 ، إنه الكريم املنان. واإليمان بالعلم تعال  اهلل عمره

 
الصاوي:  (33) مِ   يوسف  يتيمة يف  نم مل أجد  التيمورية  ترمجته وآثاره شيئا، سوى إشارة  إىل    فهرس اخلزانة 

نظر:  لة«. )اهـ، وله رسالة خمطوطة يف »رشح البسم1241الصاوي التوىف سنة    ىأنه: يوسف بن مصطف

التيمورية؛ ط /  1القاهرة/ مرص.    -م. مطبعة دار الكتب الرصية1948هـ/  1367:  1فهرس اخلزانة 

أمحد  وبيانات(  122 العلمة  اخلزانة  حرره صاحب  مما  باشا   الفهرسة  يوسف  تيمور  يذكر  مل  أنه  غري   ،

( أمحد بن 173ذكر )ص  زء الثالث من الفهرس؛ اخلاص بأسامء الؤلفني وترامجهم، إنامجلالصاوي يف ا

 هـ ونسب إليه رشح البسملة!! 1241حممد الصاوي التوىف 

البيجوري:  (34) الباجوري    إبراهيم  إبراهيم بن حممد بن أمحد    فقهاء   من  –  باإلمالة  البيجوري؛  أو  –هو 

  هـ إىل أن 1263سنة  مشيخة اجلامع األزهر    قلد ت  ،(النوفية  قرى  من)   الباجور  إىل  نسبته  بمرص،  الشافعية

التوحيد«.  1277تويف سنة   الريد عىل جوهرة  األعالم  )هـ. ترك مصنفات عديدة، من أشهرها: »حتفة 

 (.   71/ 1للزركيل 

الدمنهوري  (35) مَ حممد  الدَّ حممد  بن  حممد  هو  يس :  ُمَدرِّ من  الشافعي،  الرصي  اهللباوي  اجلامع   نمُهوري 

عىل   حاشية  له  »األزهر.  سامها:  االستعارات،  يف  الرسالة  السمرقندية  عىل  السنية  اجلواهر  لقط 

حتى   َر  ُعمِّ والقوايف.  الَعروض  ِعلمَمي  يف  الكايف  متن  عىل  وصغرى  كربى  حاشيتان  وله  السمرقندية«، 

 (.   74/ 7للزركيل  األعالمهـ. )1288تويف سنة 
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لم تعال من الع  زاده اهلل  –قال شيخنا الشيخ عبد الرمحن بن حسن  
و أخذت  -به  نفعنا  واإليمان  الشيخ   :  منهم:  مجاعة؛  عن  أمحد  اإلمام  فقه 
عب إجازة  الكبري  املرصي،  سويدان  اهلل  أمحد    د  شيخه  عن  هل  بروايته 

عن   اخللويت،  حممد  شيخه  عن  عوض،  بن  أمحد  الشيخ  عن  اِلمنهوري، 
عبد الشيخ  عن  احلنبيل،  ابلهويت  يونس  بن  منصور  الشيخ  الرمحن    شيخه 

الابلهو ابن  عن  مويت،  احلجاوي شيخ  موىس  (36) ىس  الشهري  أبيه  عن   ،
ش عن  احلجاوي  وأخذ  وأخذ  احلجاوي،  الشويكي،  أمحد  اِلين  هاب 

  ء وأخذ العسكري عن عالين أمحد العسكري،  الشويكي عن شهاب اِل
اِلين يلع بن سليمان املرداوي، وهو أخذ عن تيق اِلين بن قندس، وأخذ  

عن شمس اِلين ابن  رجب،    نهو أخذ عن اببن اللحام، وابن قندس عن ا
أخذ  وهو  وأخ  القيم،  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  عبد  عن  عن  تيمية  ابن  ذ 

ه موفق اِلين بن قدامة، وأخذ ابن   الرمحن بن أيب عمر، وهو أخذ عن عم 
عن الم    قدامة  بن  اإلسالم  وابن  ين   ناصح  اليالين  القادر  عبد  وعن   ،

الالوزي، وهم أخذ أيب  أ  بن عقيل،  ءوفاوا عن  أيب  يب اخلطاب، وعن  وعن 
كل  وأخذ  اِلينوري،  حامل  بكر  عن  اثلالثة  يع  من  أيب  املذهب  ىل  لواء 

أيب   عن  حامد  ابن  وأخذ  حامد،  بن  اهلل  عبد  أيب  عن  أخذ  وهو  القاض، 
بكر عبد العزيز املعروف بغالم اخلالل، وهو أخذ عن أيب بكر صاحب  

دا اذلي  اخلالل،  الامع، هو  اإلسالكتاب  بالد  واجتر  بأصحاب  م  فيها  مع 

 
 خطه: أظنه حييى. بكتب الجيز يف احلاشية  (36)
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ود   أمحد،  نصوصه  و  اإلمام  الكتاب،ن  هذا  أيب   عنهم يف  اخلالل عن   وأخذ 
أيب  ابلدعة  قامع  السنة  ناص  املسلمني  إمام  املروذي، وهو أخذ عن  بكر 

 عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل.
شيخنا   فيه    –قال  نلا  وبارك  به  اهلل  مشاييخ  –نفعنا  وأما   :

بن  حممد  واحلرب اهلمام شيخ اإلسالم الد  إلمام  لشيخ ايون فأفضلهم اانلجد
وحه، ونور رضحيه، وجزاه عن املسلمني بالغرف  اهلل ر ؛ قدس  عبد الوهاب

   العىل. آمني. وهو أفضل مشاييخ.
  –رمحه اهلل    –جدي املذكور    ىلع  قرأت  :  –أحسن اهلل إيله    –وقال  

أول     هل.   (داباآل)  من   ومجلة   ، رالسح  أبواب  إل  (اتلوحيد  كتاب)من 
  ماألحاك  وكتب  واتلفسري  (ابلخاري )  يف  كثرية  جمالس  عنده  وحرضت 

يلع  (37)اهلل  عبد  ابنه  نيالشيخ  ةبقراء تعال،    (38) وابنه  اهلل    وقراءة رمحهم 
  ( األحاكم  منتىق)و  .كثري  ابن  من  ابلقرة  سورةتفسري    يف  (39)العزيز  عبد  ابنه

 .(40)ناص بن   اهلل عبد  الشيخ بقراءة

 
التميمي )ت  عبد اهلل بن  (37) /  1علامء نجد خالل ثامنية قرون  انظر:  هـ(.  1244حممد بن عبد الوهاب 

169. 

   . 25ص البيان الواضحهـ(. انظر: 1235عيل بن حممد بن عبد الوهاب التميمي )ت (38)

  . 6ص البيان الواضحظر: ن بن عبد الوهاب التميمي. مل أجد تاريخ وفاته. ا عبد العزيز بن حممد  (39)

   مل أجد له ترمجة. (40)
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  من   عدة  عن  اهتلق    ؛معروف   –  تعال  اهلل  رمحه  -  جدي  د  ن  وس    قال:
  حياة   حممدالشيخ    :منهم  ،واعمة  خاصة   رواية  وغريهم  املدينة  علماء

 . (42) الفرض انلجدي  إبراهيم بن اهلل عبد والشيخ ،(41)السندي
  ىلع   والفقه  احلديثاتلفسري و  من  كثرية  مجلة  وحرضت  وقرأت    قال:

والشيخ يلع    الشيخ اهلل  اإلسالم.ابين    عبد   ( 43)حسني  الشيخقراءة  و   شيخ 
 هم. تعال وعفا عن. رمحهم اهلل اتلميزي سن  يف ذاك ذإ ناأ و ىلع أبيه 

  اهلل   رمحه  (44)نارص  بن  محدالفقيه    الشيخ  قال: ومن مجلة مشاييخ
ومما    عليه  قرأت   ، تعال غريي.  بقراءة  كثريا  عليه  وحرضت  كتب،  عدة 

]بن[ أمحد  أليب حممد    (املقنع): كتاب  قرأته وحرضته قدامة  اعبد اهلل  بن 
ديث: الزء  يف الفرائض. ومن كتب احل  (رشح الشنشوري )إمام احلنابلة، و

 
 .  161/ 1علامء نجد خالل ثامنية قرون هـ(. انظر: 6511حممد بن حياة السندي )ت (41)

ن علامء نجد خالل ثامنية قروانظر:  هـ(.  1140عبد اهلل بن إبراهيم بن سيف الشمري النجدي )ت  (42)

4 /6 . 

 . 17ص البيان الواضحهـ(. انظر: 1224)ت يحسني بن حممد بن عبد الوهاب التميم (43)

نارص:  (44) بن  ا  محد  عثامن  بن  نارص  بن  سنة  هو محد  الولود  التميمي؛  ر  ُمَعمَّ سنة  هـ  1160بن  والتوىف 

الوهاب1225 عبد  بن  حممد  الشيخ  تلمذة  أبرز  وأحد  نجد،  يف  احلنابلة  فقهاء  من  تصدر    .هـ، 

قال عن بالقضاء واإلفتاء.  الزركيل: »له كتب خمترصة، طبعت متفرقة، ولو مجعت    هللتدريس، واشتغل 

/  2،  263/  1للزركيل    األعالم. و 121/  2  نجد خالل ثامنية قرونعلامء  )انظر:  لبلغت جملدا ضخام«.  

ني بتصحيح كتابه. انظر  . وقد ترجم له الزركيل مرتني، ويف الرتمجتني أوهام نبه إليها بعض الشتغل 273

هـ/  1435لدار الفتح:    1؛ تأليف: حممد بن عبد اهلل آل رشيد. طب األعالمااإلعالم بتصحيح كتمثل:  

ن/  -فتح للدراسات والنرشم. دار ال2014    (. 98األردن. صَعامَّ
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للحافظ عبد احلق    (المع بني الصحيحني)اري، ومجلة من  األول من ابلخ
 اإلشبييل. 

 هلل ىلع سيدنا حممد وآهل وصحبه وسلم«.وصىل ا 
اإلجا هذه  نهاية  ىلع  ويف  قراءة  »بلغ  حاشيتها:  املجاز ىلع  كتب  زة 

 بن  ولك  ما تقدم بقلم املجاز: حممد بن يلع شيخنا املذكور أحسن اهلل إيله«.  
 حممد بن عبد الوهاب.  

 ل املجزي عليها بقلمه فكتب: ي  ثم ذ  
 بسم اهلل الرمحن الرحيم»

املرسلني، حممد وىلع  احلمد العاملني، وصىل اهلل ىلع أرشف    هلل رب 
 آهل وصحبه أمجعني، وسلم تسليما كثريا.  

للو    –مستعينا باهلل تعال    –وبعد؛ فأقول   اذلكيني   ند ي  ِل   بأين أجزت 
؛ أن يرويا  (45)حممد ابن شيخنا الشيخ يلع، وسالم بن يلع بن نوحاضلني  الف 

عن   رويته  ما  أكرث  عين  وهو  األوراق،  هذه  يف  مذكور  هو  مما  مشاييخ 
 جديني واملرصيني. مرويايت عن مشاييخ انل 

يف   وباهلل    ذلكوعليهما  تعال.  اهلل  بتقوى  يتويلانه  ما  مجيع  ويف 
 اتلوفيق.

عبد الرمحن بن حسن ابن شيخ اإلسالم  ل:  كتبه الفقري إل اهلل تعا
 اهلل عنهم بمنه.  ا؛ عفحممد بن عبد الوهاب

 
 مل أهتد إىل معرفته.: سال بن عيل بن نوح (45)
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هلما ما قرآه عندي وسمعته منهما، من ذلك: مجلة من أول    أجزت  و
ملحمد بن نرص املروزي، ومجلة من    (االعتصام )، وكتاب  (بن كثريتفسري ا)
من    (املنتىه) وكثري  الفقه،  يف  الزاد )ورشحه  الكربى موي احل)و  (،رشح    ( ة 

و والصفات،  األسماء  توحيد  يف  وغريها  تيمية،  ابن  اإلسالم  كتاب  )لشيخ 
و  (اإليمان املستقيم)هل،  الرصاط  و  (اقتضاء  ألفية  )و  (،الفرقان)هل، 

البن عقيل،    (رشح اخلالصة)للزين العرايق برشحها، والكثري من    (ثاحلدي 
بن  م القرآن( ال، والكثري من )أقساالبن هشام   (رشح القواعد )ومجلة من  

القيم رمحه اهلل، وغري ذلك مما هو معلوم ِليهما، ومن ذلك: )رشح الزرية( 
 يف اتلجويد مع األداء. وباهلل اتلوفيق.  

 «. 1250سلخ ذي احلجة أو غرة حمرم سنة   جرى ذلك يف يوم المعة
اإلجازة ختٌم  و نهاية  هيف  ش  ن ق  الس  للمجزي،  ذا  »يا  د  عبد   :  عد أس  لطان 
ن ة  لم أتبني   قراءتها –ىلع ما يظهر يل  –، وفيه  الرمحن«  .  ن ق ش  س 

قرئت ىلع   هل،  املجاز  بقلم  نفيسة  نسخة  ويه  اإلجازة،  نص  انتىه 
 قلمه. لها ب ذي  املجزي وصححها و
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 صفحة عنوان النهل الروي بخط حممد بن عيل

 وفيها متلكه وختمه 
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 خامتة النهل الروي



 26 

 
 اإلجازة، وأوهلا نقل رسالة الشيخ البرصيالصفحة األوىل من 
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 بداية تعليق الجيز بذكر أسانيده وشيوخه يف هناية الورقة 
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 اإلجازة واخلتم  الصفحة األخرية من اإلجازة بقلم الجيز، وفيها تاريخ
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 مطبعة النار بمرص. 

الرا  .19 النور والزهر يف تراجم أفاضل مكة من القرن العارش إىل القرن  ؛ بع عرش املخترص من كتاب نرش 

اخلري )تتأليف:   أبو  مرداد  اهلل  ا1343عبد  العاموهـ(.  وحتقيق: حممد سعيد  وترتيب  وأمحد عيل.  ختصار  دي 
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عهد  جملة م  .بقلم: سلطان بن مبارك بن محد الشيباين؛  بية واإلسالمية الوافدة إىل ُعامنخطوطات العرامل .20

جلد  . القاهرة/ مرص(العربية بالمة، تصدر عن معهد الخطوطات  )جملة نصف سنوية حمك    ات العربيةالخطوط 

 فام بعدها.  10م. ص2020يو ما هـ/1441ضان األول: رم؛ اجلزء 64

علام .21 وغريهم مشاهري  نجد  طء  الشيخ.  آل  اهلل  عبد  بن  اللطيف  عبد  بن  الرمحن  عبد  تأليف:  : 2؛ 
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