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

 ه ومن وااله وىلع آهل وصحب 

 
 تمهيد: •

ع    د  عِ ي   علماء  بعض  تاريخ  يف  األعيان  )إحتاف  للشيخ كتاب  مان( 
ح    بن  الِ سيف  )تط  ود  إَعدةِ 1420ايش  يِ   م  ل  عي لي   اعتبار    ـه(  ا  اـهتمام    ِق ل  لم 

ظل  كبي   فقد  العمانيني،  دلى  الساحة  ك    ت  ا  يف  مطروقة  غي  الرتاجم  تب 
 وَعت مفردة غي شاملة. يف موض انية إال يف القليل انلادر، العم

اريخ:  وال خيتلف اثنان أن أبرز سمات املنهج الطايش يف كتابة اتل
املخطوطات فقد أحسنِ استنطاق  ِ سِ   ،  بطونها وظهورـها  ـها مستخرج  ب  ا من 

 ا كبيا يف ـهذا اجلانب.نقص    د  متونها وحواشيها ما سِ و
ت  الورقات  تراجمـهذه  تدوين  يف  اتلجربة  ـهذه  خطى  بعض    رتسم 

العم  أنموذج  أعالم  تلقدم  حي  انيني،  املخطوطات  ا  ا  أن  ملموسا ىلع  وديلال 
يف بطونها    ثبت أن  وت  ،  ىلع رأس املصادر غي املبارشة يف إَعدة كتابة اتلاريخ

 تِ 
 
  يخِ ري أ

ِ
 . اتلاريخ ه  لِ فِ غ  ما أ
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 ف:  شجرة نسب املناذرة من السلي  •
الفي  لِ الس   الدلة  القا؛  تستقبل  اليت  عي صغية  إىل  ي دم  جهة  ب  من  ي 

ش علمنهض   ت  هدالرشق،  ايلعربية،  ة  ادلولة  ظهور  مع  تزامنت  معتبة  ية 
 
ِ
اذرة(  واكن ألعالم )املنمانية.  م الع  ل  ا هلا بني حوارض العي ها تلجد موضع  ت  لِ ـه  أ

   نكر يف ـهذه انلهضة.ال ي   دور  
ع  و الشيخ  كتابة  من  »مِ يؤخذ  يف  املنذري  مسعود  بن  نسب ج  ش  م  ر    رة 
  –مر؛ وـهو  ر بن عذي ن   اجلد: م  اجلميع إىلأن مرجع    (1)«ذرة من السليفاملنا

ا، يف حدود  ينتيم إىل مطلع القرن العارش اهلجري تقريب    –حبساب األجيال  
ذر، وحممد بن منذر،  ـه. وـهذا اجلد هل ثالثة أوالد: خلف بن من900سنة  

تِ  وعندما  منذر.  بن  برزوا   ت  ع  ب  تِ وعمر  اذلين  السليف    األعالم  أـهل  من 
عد بن  اسوىلع األخص من بيت:  ل عمر بن منذر،  سمعظمهم من ن  وجدت  

   ارك بن عمر بن منذر. مسعود بن عمر بن مب
ايلعريب  ن  ص  وحي  مالك  بن  سيف  بن  سلطان  اإلمام  بناه  يف  السليف   ،

مس بن  ساعد  الشيخ  آنفا.  زمن  املذكور  ِ و عود    –أجيال    عرشة    ت  لِ سِ ل  سِ ت
ال ايلوم.  األوان إىلمنذ ذلك    –وأكرث   ِقي ِد  بن مسعوقد  ود فوق  شيخ عمر 

أخر أجيال  تسعة  أجداده  ـهذا  نسب  ىلع  بن  ى،  مسعود  بن  عمر  انلحو: 
 

املشجرة وردت يف    (1) بمكتبوجواهر األعالق  مكارم األخالق)  خمطوط صدر  هذه  املحفوظ  السيد  (؛  ة 

برقم   البوسعيدي  أمحد  بن  وط  609حممد  كتاب:،  ا  بعت ضمن  من  )رسائل  نصوص  الُعامنية  ألنساب 

هـ/  1437:  1طالعيرسي.  مجع وحتقيق: حممد بن عامر    مشجرات من الرتاث املخطوط(؛وتقييدات و

 .  145صمسقط/ سلطنة عامن.  -م. ذاكرة عامن2016
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ساعد بن مسعود بن عمر بن مبارك بن عمر بن منذر بن عمر بن سعيد  
( املنذري  منذر  بن  عمر  االستقامة؛  بن  رقم داكتاب  املخطوطات؛  ر 

1173 .) 

 
 سبه الكامل ها نوفي مر بن مسعود،قامة بخط الشيخ عخامتة كتاب االست
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 مشجرة نسب املناذرة من السليف
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م النسب  ومن  شج  سابقة ال شجرة  نسب  استخلصت   ـهذا  رة  أعالم 
إىل عرصنا،   فتهم يف أجيال  ـهم ومتقدمهم، وصن  بني متأخر  وربطت  ،  اليت

وضعت   ترمجة    ثم  منهم  أخبارـهم  للك  من  املتيرس  يف   حسب    املتناثرة 
الشيخ عمر بن مسعو  ،املخطوطات املنذري، وآخروأوهلم:  الشيخ بدر  د  ـهم 

   .لم املنذري وأوالدهبن سا

 
 تقييد يف أسامء بعض املناذرة ونسبهم

 كتبه الشيخ سيف بن بدر بن سامل املنذري

 

 .ومعارصوه وإخوانه مسعود بن  ساعد :األول اجليل •
  ن  ومِ .  وسالم  ود،سع وم  ، مدحم:  ودمسع  بن  ساعد   أبناء  : اثلان  اجليل •

 . طبقتهم يف اكن
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 ثلالث:  ل اجليا •
  عمر   بن   مبارك  بن   عمر  بن  مسعود   بن  ساعد  بن  مسعود   بن  عمر .1

  علماء   من  فليك،  ابة نس    أديب   فقيه    :( تقريبا  ـه1160ت)  املنذري   منذر  بن
  ببدل   الوسعيدي  خلف  بن  اهلل  عبد  بن  سالم  الفقيه  الشيخ  الزم .  األرسار

 
ِ
  علوما   بيده  فنسخ  نفسه  ىلع  اعتمد  ثم  والفقه،  اللغة  علوم   عنه  خذأ و   ،م دِ أ

 .(2)الت كثي الرتحالن واسع الص  واك .كثية

  اهلل   عبد  بن  سالم  الشيخ    ِب تِ كِ   السليف  من  املناذرة   مشايخ  وإىل  وإيله
اخلاصة(  اتلايلة  الةِ الرس   خلف  بن   للمشايخ   (3)ِخط ّ   تصدير  » :  )خزانيت 

ب   ظام العي  األجالء الكرام  حي لِي ف من  املناذرة ريِجال   اثلقاة وـهم نلا،  نيِ الم   : الس 

 
يامن بن حممد  لشيخه: سل  ء بيان الرشعا يف تقييداته املتعددة، فنراه ينسخ بعض أجزانلمس ذلك جلي    (2)

الضنكي سنة   املربوعي  زيد  بن  ربيعة  وأمتمته 1129بن  بضنك،  عنده  يومئذ  وأنا  له  »وكان نسخي  هـ 

بل يف  اوأنا  الطبينسخ  و «.  لسليفدي  يف  احلكيم  بقراط  سنة    6يوم    خمترص  األوىل  هـ،  1134مجادى 

ومئذ بأدم حرسها اهلل من  بن خلف البوسعيدي األدمي »وأنا يمتامه ببيت الشيخ سامل بن عبد اهلل  كان  و

اليعربيني، أصلح اهلل   كل آفة، وذلك يف أيام احلرب بني السيدين يعرب بن بلعرب وسيف بن سلطان 

قصيدٌة قاهلا (  )أيام واليته عىل أرض الرسحممد بن نارص الغافري    رياألم ومن قصائده يف مدح    هنام«.شأ

ا مسري  »وهو    ألمري يف  الظاهرة  مسعود  أي    –حلرب  بن  عن  -عمر  باحلمرا املشاي  د يومئذ  العربيني  خ 

القعدة سنة   إليه يف شهر ذي  وأرسلها  اهلل،  يربين سنة 1134حرسها  يف  وهو  قاهلا  ثانية  وقصيدة  هـ«. 

ثم نرى له قصائد أخرى قاهلا يف زمن   .أياَم والية الغافري عليها زمن سيف بن سلطان الثاين  هـ1137

حار.  مة اليعاربة يف الرستاق.وكان يرتدد عىل األئ إمامة حممد بن نارص الغافري بص 

اللاخلَط    (3) األصل  يف  يعني  وتصويرغوي  الكتابة،  هجائه  :  بحروف  العامنيون  .  اللفظ  يف  واصطلح 

)وبعضهم ينطق اخلاء بحركٍة َأْقَرَب   رفهم عىل التعبري باخلط يف معنى: الرسالة، كام هو يف النص أعالهع  
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م   ري   الِبّ   يف   الِعر شي   إيهِل    رَِِعك   واِلح 
 

 
م    ا  وأخرِِجك  ي   من  يوم  ي   الع رس   للي رس 

م    ن    وِمل ِكك  لكه   مي  طلبت م    ما   م 
 

 
ا  لنفعل  ينبيغ  كما   وللّض     يوم 

بفض  عدن   جنّاتي  م    له وبِو أك 
 

 
ا   إياه   كملطاعت  ري   مدى  يوم 

ـه   ادل 
تل     فال   أبديّة    نعمة    يف  م  زي

 
 

ِمِدة    رِس  نِ   وِد ق    ان ِهل    ما  م  ري   مي  الِقط 
ا  اد كم  وِحسّ    كآبة  يف  يزل    لِم 

 
 

 والّضّ   الرش  دائم  سعي    وِحر   
يزال  ا  لِم  ة  وأعداؤكم  ص  بيغ   وا 

 
 

ون  ن  أِحر    أحقاد ا  يقاس  ري   مي  اجلِم 
جالهل   عل  جل  هللي  م    صيانيهي

 
 

ي   يسء  من  ا حواجرت  وما  ري   اإليرص 
ف   والك 

 باريق    الحِ   ما   العرش   لإ    وصىل 
 

 
ريي   ر دغِ   وما  اهلادي  املصطىف  ىلع  م   « القي

 
 

طوط. خ  واجلمع:  ة(  مَّ الضَّ باء  انظر:    إىل  العُ ألف  الشيباين.  امنيةاملخطوطات  مبارك  بن  بقلم: سلطان  ؛ 

 امن.مسقط/ سلطنة ع   -امنم. ذاكرة ع  2018هـ/ 1439: 1ط
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( كتاب  أشهرـها  عدة،  آثارا  علوم  ترك  يف  املخفية  األرسار  كشف 
احلرفا والرقوم  السماوية  وـهو  (يةألجرام  يف؛  علم  كتاب  ألفه  األرسا  ر، 

سيف بن سلطان بن سيف بن مالك ايلعريب  بطلب من اإلمام سلطان بن  
 .  ن املقربني دليهن م، واك(ـه1131 -1123)

نسخة   من  الضويئ  باتلصوير  الكتاب  بع  تعود  خزائنية  ط  هل  خمطوطة 
( سعيد  بن  برغش  السلطان  خلزانة    -1870ـه/  1305  -1287ملكيتها 

ز1887 سلطان  آلم(  ثم  إىل  جنبار،  املخطوطات  ت  عماندار  ، (4)بسلطنة 
  –م  1983ـه/  1403بني سنيت  وزارة  الرتاث القويم واثلقافة  نرشـها    ت  ول  وت 

  .(5) أخرى وهل نسخ خطية . م 1986 /ـه1406
بني املنازل، ومعرفة    (6)سالة فلكية يف معرفة ادلرورويف ـهذا الفن هل ر 

 
ِ
وأ الر  ه  ش  األنواء،  ومعرفة  ر  الصالقاأووم،  باألق ت  الفصول  ة  ومعرفة  دام، 

 
 . 5028، 5027، 2761ة حتت األرقام التالية: وظة اآلن يف الدار بأجزائها الستحمف  وهي (4)

برقم    (5) املخطوطات  دار  يف  مثال  السيد  2632،  1842،  1840انظر  مكتبة  ويف  أمحد  حمم.  بن  د 

 .  47،  46برقم . ويف مكتبة الشيخ نارص بن راشد اخلرويص 670رقم البوسعيدي ب

تمد عىل رصد ظهور نجم وبزوغه فجرا مع  عامن واجلزيرة العربية، يع  يفساب فلكي شائعٌ حالدرور:    (6)

 لف بدايات. وختتامل دورته السنوية يف نفس الزمان واملكانتبعد اكدا  طلوع الشمس، حتى بزوغه جمد

إقليم آلخرالدرور    حساب الشممن  السنة  يقسم  فاحلساب  التقسيمة،  يف  تتفق  أهنا  غري  ستة  ،  إىل  سية 

قسام ينتم، كوثالثني  كل جمموعة عرشية  وت عرف  أيام،  من عرشة  يتكون  قسم  ر،  ل  بالد  القسم  إليها  ي 

د رور.   النانظر:  ومجعها  الظاهرةالسنة  ملحافظة  العامنية  رؤجمية  ا،  وثقافية  ية  واقتصادية  جتامعية 

  فام   46م. دون بيانات النرش. ص2017هـ/  1438:  1السكيتي. ط؛ تأليف: محد بن عبد اهلل  للمجتمع

   دها. بع
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كتبها   سنة  األربعة،  ا1144خبطه  خِ  ـه)خزانة  بن  سعيد  ف  لِ لشيخ 
 (. 37اخلرويص؛ رقم 

سلطان ايلعريب  سلطان بن سيف بن  : اختيار اإلمام  ومن حسن إنشائه
إىل حممد   اإلمام  باسم  كتبها  منها رسالة  ادليوانية.  بعض رسائله  لكتابة  هل 

ين )بن مال أحد ال  نك  نكون يف بر فارس(،  نسبة إىل  ك  يغة،  ويه رسالة بلك 
ه: سيف بن سليمان بن حممد بن عمر )خزانيت  ن خط يده حفيد  نسخها م
   اخلاصة(. 

متفرقة  هل  و متعدقصائد  أغراض  لوثيقة حصن  .  (7) دةيف  الاكتب  وـهو 
بتاريخ   ملشجرة    ن  و  دِ والم    .(8) ـه1138رجب    10اجلمعة  السليف  األول 

 
رقم    (7) املخطوط  )انظر  الغافري  نارص  بن  حممد  اإلمام  مدح  يف  قصائد  مجلة  دار    1870منها  يف 

العامنية(. واملخط له  رَ كَ ذَ وطات  العربي يف:  إب  الشيخ    قصائَد أخرى  املعتربينراهيم بن سعيد  يف    تبرصة 

العربيني ط)  تاريخ  العيرسي.  سيف  بن  عامر  بن  حممد  عامن  م. 2015هـ/  1436:  1حتقيق:    -ذاكرة 

إحتاف األعيان يف تاريخ :  سيف بن محود البطايش يف  والشيخ  .  84،  59،  58ص  ط/ سلطنة عامن(مسق

طان للشؤون الدينية  تشار اخلاص جلاللة السلم. مكتب املس2001هـ/  1422:  1)ط  بعض علامء عامن

 .  410ص / 3ج سلطنة عامن( -والتارخيية

ا  (8) بخط  الوثيقة األصل  أقف عىل  و  خلشيمل  وإنام  بن مسعود،  النس  عىل صورةٍ   قفت  عمر  التي  من  خة 

بتاريخ اجلمعة   املنذري  بدر بن سامل  الشيخ   هـ )والصورة أطلعني 1310شعبان    14نقلها عن األصل 

احلارثيعليه سليامن  بن  بن محد  سامل  الشيخ  العامر  ا  بيته  اجلمعة  ؛  يف   3هـ/  1421شعبان    6صبيحَة 

 (. م2000نوفمرب 
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امل تعليقات  و  .(9)السليف  ناذرة من نسب  الكتب كج  هل  أيب  ىلع بعض  امع 
   .(37 م؛ رقحممد بن أحد الوسعيدي السيد)مكتبة قحطان 
هل  وي يفعود  والفضل  السليف،  يف  النسخ  حركة  تنشيط  خزانة    ترك 
وِص   خِ ونسِ ،  كبية كثية  لعل  حِ ح  خمطوطات  سنة    اكن  أقدمها  بعضها، 
م  و  ،ـه1114 ي ن  قي ت  اكن  ل يِ مِ ا  دقيق  سِ ن  ا  ي  خ،  فيما  باح.  ح  ِص ا  مقتنياته  لرشاء  أما 

:  اة الوثائق واملحفوظات الوطنية(؛ كتبه)ـهيئ  مقامات احلريري أقدمها:    ن  فمي 
خلفان   بن  ماجد، سعيد  بن  حممد  بن  عطاس  بن  سعيد  :  انلاسخ   قال  بن 

السليف بقرية  تمامه  ا  »واكن  خدمة  بن  وأنا يف  سلطان  بن  بلعرب  لشيخ: 
تب  ـه، وك1082ربيع اآلخر    6مامته(، بتاريخ: األربعاء  إ  لقبيعين  )  «سيف

ذا الكتاب الرشيف بالرشاء الصحيح  عليه الشيخ عمر بن مسعود: »آل ـه 
بن َع بنت حممد  ]املرخيية[من عند اكذية  بن حممد  للخادم  مر    املقنياتية، 

الفقي هلل: عمر بن مسعود بن ساعد بن مسعود بن عمر املنذري السلييف.  
قييد بقلم  يليه ت «. و(10) أيقغ  1111من املحرم من سنة    23يوم    هديبوكتبه  

. وكتبه بيده يف  : راشد بن مسعود بن ساعدللخادم أخيه: »آل ـهذا الكتاب  
  ـه«.1124شهر القعدة سنة  

 
 ها.  وثيقسبق ت  (9)

اجل  أيقغ  (10) بحساب  فوائد  (.  1111=  0010+  001+  10+  1)  1111يساوي    لمَّ :  إحدى  وهذه 

 يفه. حساب اجلمل؛ يؤّكدون به العدد الرقمي خشية حتر



 15 

منسوخاته و منها:  :من  الرشع،  بيان  من  )دار    أجزاء  عرش  احلادي 
املدرسة من    دج ـه»تمامه بمس1117( نسخه سنة  1756املخطوطات؛ رقم  

و حيف«.  لك  من  اهلل  وقاـها  السليف،  يفقرية  عرش  اثلاين  اتلاريخ يليه   
غيالن،   بن  لَع  اهلل:  يف  اإلخوة  تصحيحه  ىلع  »واملساعدون  قال:  نفسه، 

واثلالث    بيده«.اشد بن مسعود، ومبارك بن سالم. كتبه عمر بن مسعود  ور
والية   عرص  يف  بالشياطني«  العايل  »بالفلج  نسخه  بن  ا و لاعرش،  حممد  يل 

سنة   العبي،  الرابع  ـه.1118يوسف  سنة    يليه   ـه)دار  1120عرش 
 ـهألخيه  1129واحلادي والعرشون؛ نسخه سنة    (.2100املخطوطات؛ رقم  

ساع  برقم  وشقيقه  املخطوطات؛  )دار  واألربعون  و  (.1556د  )دار  اثلامن 
برقم   بن 366املخطوطات؛  ربيعة  بن  حممد  بن  سليمان  لشيخه:  نسخه   )  

يومئذ عنده بضنك،  »واكن نسيخ هل وأنا   ـه1129سنة    املربويع الضنيك  ديز
 ممته وأنا يف بدلي السليف«. وأت

الديعة:   منسوخاته  أومن  لإلمام  االستقامة  الكديم،  كتاب  سعيد  يب 
ت  مايل  »واكن  بمصىل  وقاـها مامه  السليف،  قرية  من  شنبوه  فلج  من  انلطلة 

خطوطات؛ رقم   ـه)دار امل1121  م ر حامل   26يوم السبت    «اهلل من لك حيف
ح يف فتنة اإلمام الصلت بن مالك،  و  رِ   سية حممد بنوخبطه أيضا:  (.  1173

نسخة   غي  منها  أخرى  نسخة  أجد  لم  طويلة  سية  بن ويه  عمر  الشيخ 
 )خزانيت اخلاصة(.   معلوم ؛ نسخها يف تاريخ غي مسعود
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خمطوط  الوطنية  واملحفوظات  الوثائق  ـهيئة  عما  ويف  م  لق ب   ينفقيه 
الغافري،   بن حممد  املاـهر: مداد  بن    للشيخنسخه  انلاسخ  بن مخيس  سالم 

السبت   نهار  بتاريخ:  العبي؛  الشيخ  ، وكـه1122ربيع األول    10عمر  تب 
مسعود  بن  آخر  عمر  أعلم  يف  واهلل  منها،  نسخ  اليت  نسخته  »عرض ىلع  ه: 

تمام  واكن  ي  بصحته،  ىلع  السليف،  قرية  من  شنبوه  بمسجد  د  تصحيحه 
وإخوتهدم:  ااخل ساعد  بن  مسعود  بن  يوم (11)عمر  وذلك  خل  ،  مس  اجلمعة 

 ـه«.1122عرشة يللة خلت من شهر ربيع اآلخر من سنة 
القرآن بني، نسخومن منسوخاته: جمموع يف علوم    -ـه 1121سنيت    ه 

السليف«  1124 قرية  شنبوه من  بمسجد  رقم  ـه»تمامه  املخطوطات؛  )دار 
ا3212 باسم  تملك  أوهل  املنذري  حم   :لشيخ( يف  بن حممد  اهلل  عبد  بن  مد 

سنة ثم1283  السلييف  امل  ـه،  سالم  بن  بدر  للشيخ  اشرتاه  صار  ثم  نذري، 
 ـه.  1370شعبان   10حيد بن راشد بن خلفان الواييل بتاريخ 

 ِ الع  جمموَع    خِ سِ ون السي  من  للبادي    املنتقاة  اجلواـهر  كتاب  مع  مانية 
 (.  4278  مخطوطات؛ رق ـه)دار امل1123 -1122بني سنيت 

  ( فرغ منه سنة 68  ت؛ رقما رشيفا خبطه )دار املخطوطامصحف  ِب تِ وكِ 
 ـهبغرفة حصن اإلمام من قرية ضنك يف صحبة الشيخ العالم الوايل  1131

 .  بن ربيعة املربويع سليمان بن حممد 

 
املخطخوة يف  اإلعاون  مجيلة إىل تشارة  إ  (11) وطات وتصحيحها. وسيأيت احلديث عن كل واحد  عرض 

 منهم. 
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الطب   السيد؛ رقم  وخمترص بقراط احلكيم يف    نسخه (  1104)مكتبة 
يت الشيخ سالم بن عبد اهلل  ه ببتمام، و ـه1134سنة  مجادى األوىل    6يوم  

حرسها اهلل من لك آفة، وذلك  أدم  بمئذ  سعيدي األديم »وأنا يو بن خلف الو
، بن سلطان ايلعربيني  بني السيدين يعرب بن بلعرب وسيف  يف أيام احلرب

 «.  أصلح اهلل شأنهما
رقم الوسعيدي؛  أحد  بن  حممد  السيد  )مكتبة  خمطوط  208ويف   )

رجب    12ملوسوي الحراين؛ خبط الشيخ عمر، بتاريخ  ين ا يوان شهاب ادلد
: »واكن تمامه بمصىل بييت اذلي بعاضد فلج شنبوه من  خرهيف آـه. قال  1137

 افات، أَعذنا اهلل من رشـها واملسلمني«.احلّمة، يف أيام احلروب واملخ
حبها  َعرص األحداث األيلمة اليت أجهزت ىلع ادلولة ايلعربية، وما صا

دخول   ادلاخلالعجمن  الزناَعت  وسط  الالد،  وإفسادـهم يف  أـهل  م  بني  ية 
نشاط  عمان.   بعد  أنه  الغريب  هل    ومن  جند  ال  سنة  عرشين  حنو  دام 

، وآخر  إال ما ندر  نات واخلمسيناتمنسوخات أو كتابات يف عقد األربعي
سنة   اكن  عليه  وقفت   هل  بن  1151تاريخ  خلف  الشيخ  أقامه   ـهعندما 

وكيال  دومسع الوسعيدي  سعيد  إنفاذ هل    بن  يف  مقامه  يقوم  عنه    ونائبا 
صفر    7بتاريخ  السلييف  مسعود الحري    رسحان بنخ أحد بن  وصية الشي

 ـه.  1151
كتاب اتلبيان:    يخ عمر ـهذا اتلقييد يف بطنويف السنة نفسها كتب الش

ـه  إيّل  جعفر»آل  ابن  جامع  من  واألحاكم  األديان  قطعيت  مع  الكتاب  ،  ذا 
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 انلحو، وـهن الكتب اليت نسخها  حة يفلوكتاب ماكرم األخالق، وكتاب امل
د بن رسحان؛ بالرشاء الصحيح من سوق  ن مسعود للهالك أحأيخ راشد ب

 بن سعيد العوين املسلمني، ىلع يدي الشيخ اثلقة الودل مخيس بن عبد اهلل
بيده.   مسعود  بن  عمر  كتبه  ادلالل.  يد  من  اهلل،  رحه  الرسي  وقد  )؟( 

وقفاجعل املذكورة  الكتب  ـهذه  غيـهن  للمس  ت  كعمارة  وعمارتهن  لمني، 
)مكتبة    ـه«1151رمضان من سنة    27ه  . كتبه عمر بيدقوفةكتيب املو  من

بن أحد الوسعيدي؛ رقم  السيد حمم أنه  (996د  العبارة  وي فهم من ـهذه   .
 جعل كتبه وقفا للمسلمني. 

بد   ويهمقبفن  السليف،  ببدلة  العلماء  للعلماء    ة  خصصت  مقبة 
 اآلن، ة إىليقزالت معاملها با  مافضل بالدلة ىلع ربوة يف وسطها، و وأـهل ال 

ود بها، واكنت عليه صخرة منقوش عليها: »ـهذا قب الشيخ  وقب الشيخ موج
العالم صاحب املصنفات اجلليلة عمر بن مسعود بن ساعد املنذري رحة  

املتوىف قرياهلل   . كتبه سيف بن ـه1160با من سنة  عليه وريض اهلل عنه؛ 
حم اآلن  الصخرة  وـهذه  بيده«.  السيدبدر  بمكتبة  أحد مد  حم  فوظة    بن 

 . بالسيب الوسعيدي
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 رسالة من إنشائه عىل لسان اإلمام سلطان بن سيف الثاين
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 ئح اإلمام الغافريبداية أشعاره يف جمموع مدا
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 قة حصن السليفوثي
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 جامع أيب قحطان  عليقاته عىلأنموذج من ت
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 مقامات احلريري
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 آخر مقامات احلريري
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 االستقامة الصفحة قبل األخرية من خمطوط 

 ود نسبه الكاملد فيها الشيخ عمر بن مسع يَّ وسبق نقل خامتة املخطوط التي قَ 
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 ؛ بخط الشيخ عمر بن مسعودة ملحقة بكتاب االستقامةزياد
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 درة من سرية أيب عبد اهلل حممد بن روح بن عريب؛ بخط الشيخ عمر بن مسعودنسخة نا
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 خامتة كتاب فقهي نسخه الشيخ عمر بن مسعود
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 خمترص بقراط احلكيم
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 ي خامتة ديوان املوسو
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 األموال  مر بن مسعود عىل بعضوثيقة توكيل الشيخ ع
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 كتاب التبيان 
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 عمر  بن  مبارك  بن   عمر  بن  مسعود   بن  ساعد  بن  مسعود   بن  راشد .2
. (12)بالعلم  معتنيا  ناسخا  اكن  عمر،  الشيخ   أخو  :(ـه 12ق )  املنذري  منذر  بن
  السيد   مكتبة)   الرشع   بيان   من  واخلمسون  اثلالث  اجلزء:  منسوخاته  من

  سنة  مسعود  بن  ساعد  ألخيه  بهتك(  8/  7  مرق  ؛حممد بن أحد الوسعيدي
 رقم   السيد؛  مكتبة)  ع رش ال  بيان  من  واخلمسون  احلادي  واجلزء  .ـه1124

  واألربعون   اثلاين  واجلزء.  ـه1125  سنة  ساعد  وشقيقه  ألخيه  نسخه(  3/  5
  بن   ساعد  ألخيه  نسخه(  7/  42  رقم  السيد؛  مكتبة )  الرشع   بيان  من

  السيد؛   مكتبة)   رشع لا  ن بيا  من  العرشون  واجلزء.  ـه1128  سنة  مسعود
  اجلزء و.  ـه1131  سنة  مسعود  بن  دساع  ألخيه  أيضا  نسخه (  5/  20  رقم

 رقم   املخطوطات؛  دار)  ـه 1146  سنة  منه  فرغ   الطالني؛  منهج  من  الرابع
2428  .) 

رقم   السيد؛  )مكتبة  املصنف  من  واثلالثون  اثلامن  ( 6/  38واجلزء 
س بن  مبارك  الوايل  للشيخ  بد نسخه  بن  الغاعيد  ـه. 1148  سنة  فري ر 

(  282  انة وقف بين سيف؛ رقمالقطعة اثلانية من جامع ابن جعفر )خزو
للشيخ أحد بن رسحان بن مسعود بن أحد الحري السلييف سنة   انسخه 
اليت  س وـه.  1149 الكتب  عن  مسعود  بن  عمر  الشيخ  أخيه  الكم  نقل   بق 

 نسخها للشيخ الحري. 
 

 

 
 .3/193 إحتاف األعيانانظر:  (12)
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  عمر   بن  مبارك  بن  عمر  بن  مسعود   بن  ساعد  بن  مسعود   بن  ساعد .3
  ولم   وراشد،   عمر   للشيخني  اثلالث   األخ   ـهو   :(ـه12ق )  املنذري   منذر  بن

ِ   .بالسليف  طيبة  ذرية  ترك   هأن  غي  شيئا،  تارخيه  من  أجد   أخوه   هل  خِ سِ ون
  والعرشون   احلادي  اجلزء:  منها   املخطوطات؛  بعِض   مسعود  بن  عمر    يخالش
ِ   ا كم.  ( 1556  رقم  املخطوطات؛   دار)  ـه 1129  ةن س  الرشع،  بيان   من   هل   خِ سِ ن

 .ذكرـها  م د  قِ تِ  ،املخطوطات من مجلة   مسعود بن راشد   أخوه
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  نسب ه   ِورِدِ   ـهكذا :( ـه1162ت )  املنذري   ساعد  بن  حممد  بن   سيف  .4
  بن   حممد  بن   سيف:  فيكون  املتقدمني،  املشايخ  ِعمّ   ابن  أنه  ويرتجح  فقط،
  وذريته   .املنذري   منذر  بن   عمر  بن  مبارك  بن  عمر  بن  مسعود   بن  ساعد
 ناسخ.   فقيه أديبوـهو    ،الزاـهد  بالعالم  يوصف .  النسب  ة جرمش  يف  ةمذكور

 ،(13)الغافري   سنان  بن  خلف   اكلشيخ  عرصه،  علماء   مع  مراسالت  هل
عت  وقد  ، (ـه1150ت)  الصبيح  بشي  نب  سعيد  والشيخ  للشيخ   سؤاالته  مج 
  صالح   الشيخ :  منها  طرف ا  وِذِكرِ   ،(اخلاصة  خزانيت)  لطيفة  كراسة  يف   الصبيح

  يف   دايلة   ةقصيد  هل  ذكر  كما.  (14)(نيالطال  منهاج )  كتابه   يف   نذريملا  لَع   بن
 . (15) ـه1156، أنشأـها يف حدود سنة زمانه أعالم  ورثاء ادلـهر تقلبات

 
الشيخ خلف  من  (13) إىل  الشيخ    ةرسالالغافري:    سنانبن    مراسالته  عيل  ذكرها  بن  يف   املنذري صالح 

بعة أبيات من شعرك يف الشيخ السيد  عند س ووجدت  ، سأله فيها قائال: »79 -78( صمنهاج الطالبني )

ب الرية]املادَح[    مدوح  امل  ىأعط  ]أنه[  لعرباإلمام  سبعمئة  األبيات  السبعة  هذه  .  «؟ذلك  انكَ أَ   ؛ عىل 

الشيخ »خ  فأجابه  مكتوبأمّ لف:  هو  مما  أعظم  فهي  بلعرب  سيدنا  عطية  واحدة  ا  عطية  أحفظ  فإين   ،

 .«! ألفني ومخسمئة الرية

الصفحات    (14) .  197،  196،  195،  183،  173،  151،  131،  107،  87،  70،  65،  60،  22انظر 

 ح بن عيل املنذري. ة الشيخ صالته يف ترمجيت توثيق طبعة الكتاب وخمطوطا سيأو

امن  (15) رثاء    .85ص  البنيلطهاج  عىل  القصيدة  اإلما ث واشتملت  أوهلم  أعالم:  بن  الثة    مرشد م سلطان 

مد )ومل أهتد  حمح البهلوي، وثالثهم: حممد بن سامل بن  ن مقد سعيد بن مسعود ب  ، وثانيهم الفقيهاليعريب

ومتييزه(إىل   ا معرفته  تاريخ  تقدير  ويمكن  سنة  ،  حدود  يف  اإل1156لقصيدة  وفاة  سنة  وهي   م ما هـ، 

 تاريخ وفاته.   هـ، والثالث ال أعرف1147سلطان بن مرشد، أما سعيد بن مسعود فتويف سنة 
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منسوخاتهم حياته  ن  من  مبكر  وقت  واحلادي  يف  السبعون  اجلزآن   :
)مك الرشع  بيان  من  الو والسبعون  أحد  بن  حممد  السيد  سعيدي(،  تبة 

شع  ِب تِ كِ  نسخهما  اجلمعة  تاريخ  يوم  وـهم 1114رمضان    8را،  ا  ـه، 
للشيمن بنسوخان  اهلل  عبد  ع  صالح  خ:  حد  بن  بن  مسعود  بن  اهلل  بد 
 . (16)ي السلييفري ز  العِ 

البستان   حارة  يف  شجاع(  )مسجد  جدار  ىلع  منقوش  وفاته  وتاريخ 
مد بن ساعد  قة الويل سيف بن حم، ونصه: »تويف شيخنا الريض اثل (17) بعبي 
وعرشيناملنذر  السبت  نهار  السلييف  سنة    ي  صفر  شهر  من  خلت  يللة 

 
يوم    (16) الشيخ  ما هو مكتوب عىل جدران جام1221شعبان    3تويف هذا  السلهـ حسب  لعل  يف. وع 

الشي بن  والده  مسعود  بن  اهلل  عبد  بن  صالح  عزرة خ  بني  أول  هو  العزري  صالح  بن  حممد  بن  محد 

كان  وطاملست وقد  السليف،  الغَ نني  عىل  لليعاربة  وم  يب  عامال  اليومَ   نْ .  كثرٌي  خلٌق  أشهر  نسله  ن  م   ،

عبد    صالح بنعبد اهلل بن  ل بن حممد بن عبد اهلل بن مسعود بن عيل بن  ب: هالمتأخرهيم الشيخ  الكات

 . هـ(1380 ربيع اآلخر  17)املتوىف  محد بن حممد بن صالح العزرياهلل بن مسعود بن 

وقد تالشى    حافل يوثق تاريخ عربي منذ أواخر أيام دولة اليعاربة،  ل  ج  عىل جدران هذا املسجد س    (17)

مد للباحث: حممد بن عاأليام.    كثرٌي من كتاباته مع تقادم حفظ هذه    ىله إعي  السيفي س   بن سعيد بد اهللوُي 

م. خزائن  2019هـ/  1440:  1)ط احللل السندسية من الكتابات املسجدية  الكتابات وغريها يف كتابه:  

أَ (. غري أين استشكلت   نبركا/ سلطنة عام  -اآلثار   ته ءقراقرأت ه عىل خالف  ين  يف كتابه، أل  ه  تَ بَ ثْ بعض ما 

لكتابات  أول  )وقد كانت   ا  28وم اجلمعة  يمسجد شجاع  قراءيت  أغسطس    21هـ/  1419آلخر  ربيع 

وَ م(1998 حممد  بن  سيف  الشيخ  فاسم   حممد،    دَ رَ ،  بن  مسعود  عنده  وتعنده:  وفاته    هـ1172اريخ 

السندسية(  194)انظر ص احللل  كتاب:  إىل    .من  عائٌد  عوادي وهذا  من  أثره  وزوال  اخلط  غموض 

 يها.  صوير متقن قبل تالشتعليه، والكتابات  اجلدارية حتتاج إىل أتت  الدهر التي
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جرة. وكتبه خاطر بن سالم  ألف سنة من اهل نة ومئة سنة وني وستني ساثنت
 «.  (18) بن خاطر بيده

 

 
خاطر لتايل: »ا  ويب من أهل عربي، كتب نسبه عىل جدران مسجد شجاع عىل النحوهذا الكاتب يعق  (18)

راشد   بن  بن خاطر  سامل  بن  بن خاطر  سامل  بن عمربن  اهلل  عبد  بن  اليعقويببن    بن عيل    ومن   «.نارص 

 .  يت ذكرهاملنذرية اآل عيل بن ربيعة بن خاطر، له تقييد عىل مصحف   نسله: سامل بن
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 الصفحة األوىل من كراسة جوابات الشيخ الصبحي عىل أسئلة الشيخ املنذري



 56 

 
 (1612وطات رقم الطالبني؛ دار املخطن ساعد املنذري )من خمطوط منهاج قصيدة دالية للشيخ سيف بن حممد ب
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 اجليل الرابع:   •
ي   بن  صالح .5 ِ ي   بن  صالح  بن  َع  ِ ِمر  بن  َع    هل   .فقيه   (ـه 12ق)   املنذري  َع 

  مجع   ،«املتلكم  وبشارة  املتعلم  حتفة: »أيضا   ويسىم  ، (الطالني  منهاج)  بكتا
  منذر،   بن   عمر  إىل  املتصل  نسبه   أعرف   ال.  (19) عرصه  علماء   باتجوا  فيه

  عمر   الشيخ  خط  من  نقلها  اليت  األنساب  مشجرة  حاشية  ىلع  كتب  لكنه
منذر.يف   ت  وجدو»:  مسعود  بن بن  عمر  نسل  من  حنن  أنّا  نسخته  كتبه     
. كتبنا أصل ـهذا النسب كما وجدناه خبط الّشيخ الوادل عمر بن  يدهلح بصا

امل ساعد  بن  صمسعود  بن  بن لَع  صالح  كتبه  يوم  نذري.  املنذري    8الح 
 «.  1185 القعدة سنة

خمطوطا إحدى  بيده؛  ويف  نسخها  اليت  الطالني(  )منهاج  كتابه  ت 
احلبيب:ِكتِ  املحب  الودل  ثم  لألخ  »نسخناه  آخرـها:  بن   ب  سالم  بن  سعيد 

قاسم بن حممد بن سعيد املنذري«. وـهذا األخي مذكور يف مشجرة النسب  
 ر. من نسل حممد بن منذ

 
 

 
خطية  أربع  للكتاب  (19) علمي  ن سخ  حتحسب  العامنية،  املخطوطات  دار  مقتنيات  من  كلها  أرقام  ؛  ت 

:  منهاج الطالبني، أو. وقد صدر مطبوعا. انظر:  3455،  2524،  1710)وهذه بخط املؤلف(،    1612

هـ(. ضبط نصه  12؛ تأليف: صالح بن عيل بن صالح املنذري السليفي )قتكلمحتفة املتعلم وبشارة امل 

ط/ سلطنة  مسق  -م. مكتبة مسقط2011هـ/  1432:  1وقدم له: سلطان بن مبارك بن محد الشيباين. ط

   عامن. 
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 ه ؤلف بقلمنسخة امل
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 نسخة املؤلف بقلمه 
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 (3455نسخة أخرى معنونة بتحفة املتعلم )دار املخطوطات؛ 

 



 61 

 : سماجليل اخلا •
  عمر   بن  ود مسع  بن  ساعد  بن  مسعود   بن  ساعد  بن  سالم  بن  عمر .6

  َعش .  نقي ت  م    اطخط   ناسخ:  (ـه 13ق )  ري املنذ  منذر  بن  عمر  بن  مبارك  بن
  واكن   ، يده  خبط  منسوخات  وهل  الوسعيدي،  سعيد  بن   أحد  إلمام ا  عهد  يف

   .وفاته تاريخ  ندري  وال  ،عرش اثلالث القرن مطلع إىل احي  
منسوخاته:   عخطبمن  األضىحية  فرغ  (20) د  سنة  ،   ـه1180منها 

لل س ونسخها  بن  اهلل  عبد  بن  سعيد  اهلشيخ  عمي  بن  يف  نايئعيد  قال   .
من   (21) خرـها: »واكن تمامها وقت زوال الشمس يف نصف الساعة السابعةآ

؛ 1180ت يلال إن بقني من شهر ذي القعدة من شهور سنة  يوم السبت لس
مها ىلع  . تماثمانني سنة ومئة سنة وألف سنة من اهلجرة انلبوية اإلسالمية

ملنذري  ابن سالم بن ساعد  اإلمام: عمر  عاىل خادم  يد العبد الفقي إىل اهلل ت 
 .  السلييف«

الكيمياءو صنعة  يف  اذلـهب  شذور  لَعال؛  ديوان  رأس:  أرفع  بن    بن 
)ت األندليس  األنصاري  املخطو  ـه(.593موىس  برقم  )دار  (  1750طات؛ 
 

 . 449ص الطالع السعيديف  ذكرها الشيخ البطايش (20)

من قديم  امة املسلمني  مشى عليه ع  وهو توقيٌت يت الغرويب،  عىل التوق  هذا التأريخ من الناسخ جارٍ   (21)

قريب،   عهد  إىل  من  الزمان  اليوم  ابتداء  ال يعتمد عىل حساب  ليلي   م  سَّ قَ وت  ،  شمسغروب  إىل    ة ساعاته 

الغر  أولف  وهنارية، بعد  الساعة  الساعة  هي  و  واحدةوب  اليال،  بعد  ساعة  الأول  هي  ساعة  لرشوق 

بنا بريل، ولو حسر إشه  أواخر  يوافق التاريخ بامليالدي  ة، إذخ كتب التوقيت بدقوالناسالواحدة هنارا.  

 ا بعد الرشوق لوجدناه بداية وقت الظهر عند الزوال.نصفست ساعات و
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للشيخ   نبهان  نسخه  سنة  أيب  اخلرويص  مخيس  بن  تليه  ـه.  1182جاعد 
 ميل.لوحات خطية بقلمه اجل

منسوخاته  و أواخر  للزخمرشي، اتفسي  لديعة:  ا من    هكتب  لكشاف 
دقيق، اتل أر  و   خبط  بطريقة  نسخه  زمان  »عخ  فقال:  مِ مية  ويرس    ن  وقد  اهلل 

الكتا  من  اتلحرير  أوكمال  املبارك يف  اثلالثاء، يف  ب  اثلاين من  ل انلصف 
شهر شوال، يف العام اثلاين بعد مئيت سنة  ايلوم اثلاين من انلصف اثلاين من  

ـهجرة   من  سنة  اهللوألف  صىل  وذل  املصطىف  وسلم،  وجود  عليه  ببكة  ك 
أحد بن سعيد الوسعيدي  مام   قيس بن اإلسيدنا اثلقة العدل الويل الوايل 

اهلل   تاأيده  يعين  اثلالثاء  بنرصه«؛  ظهر  )دار  ـه1202شوال    17ريخ 
 (. 2643املخطوطات؛ برقم 

ر ا أغلب ها يف اتلصموع  َِي ويي اثنني وعرشين نص  جمو بني    وف، كتبها نادي
ِري ن، يف عرص القائم ـه1204  -ـه1203  سنيت   بها الشيخ:   أثناء إقامته باِلح 
)  أحد  ّ ت يبي الع  خليفة  آل  حممد  رقماملخطوطات  داربن  وهل   (. 3238  ؛ 

اإلنسان   مثال: خمطوط  )انظر  ينسخه  ما  بعض  ىلع  دار  تعليقات  الاكمل، 
 (. 2379املخطوطات؛ رقم
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  بن   عمر  بن  مسعود   نب  ساعد  بن  مسعود   ن ب   عمر  بن  مجعة  بن  سالم .7
  مكتبة )   يف  هل  وجدت  .  ناسخ   : (ـه13ق)   املنذري   منذر   بن  عمر  بن  مبارك
  اإلعراب   ملحة  من  نسخة  ( 995  قم ر  يدي؛ وسعال   أحد  بن   حممد  السيد

 حبصن   تمامها»  واكن  اللويش،  هآدو  بن  لسليمان  نسخها  ه،بقلم  ورشحها،
  يف   مسألة  ىلع  فقيه  جواب  هل   يها،فق   اكن  أنه  ويبدو  .ـه1202  سنة«  اجلبل
 (.  1574 رقم املخطوطات؛ دار)  الزواج أحاكم 

 
 فقهي له، منقول عنه، وليس بخطه جواب 
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 ملحة اإلعراب رشح 
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 س: جليل السادا •
  بن  د ساع  بن  ود مسع   بن  عمر  بن  حممد  بن   سليمان  بن  سيف  .8
  ، شاعر    :( ـه13ق )  املنذري   منذر  بن  عمر  بن  مبارك  بن  رعم  بن  مسعود 

  مع   الوارجالين،  يعقوب   أليب   واإلنصاف  العدل  كتاب:  منسوخاته  من.  ناسخ
  قيس   يدللس  ـه1208  -  ـه 1207  سنيت  خالل   نسخها   خرى،أ  كتب   جمموعة

  ية قر  من  اجلبل  بمسجد  تمامه»  ، واكنالوسعيدي  عيدس  بن  أحد  اإلمام   ابن
)املحروسة  فليالس   (. 11  رقم  املعويل؛  سالم  بن  بدوي   الشيخ  نةخزا « 

   .مسعود  بن عمر الشيخ جده  إنشاء من رسالة   هي خي نِس    إىل إلشارةا وتقدمت

 

 
 صفحة الغالف، وفيها متزق
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نا ومنها أخذْ يف مدح الكتاب،  عبارة: »للخادم« يعني هبا الناسخ  نفَسه، ثم أتبعها ببيتني نقرأ يف ذيل هذه الصفحة

ز، ألنني مل أجد له شع فَ ْص وَ   سوى مقطوعات عىل هذه الشاكلة  ا ر  ه بالشاعر، وفيه جتو 
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 ختام املجموع 

 

  بن   مسعود   بن  ساعد  بن  مسعود   بن  عدسا  بن  سالم  بن  عمرت  بن  .9
خط  ناسخ  :(ـه13ق )  املنذري   منذر   بن  عمر   بن  مبارك  بن  عمر ذات  ة 

وسِ  يف ت  كِ ل  حسن،  يشء    ةي كِ ل  سِ كِ اخلط    ها  ىلع  أقف  لم  من  وادلـها. 
 ـه 1218سنة    منها  ت  غِ رِ فِ   ؛نسخة من املصحف الرشيف   منسوخاتها سوى 

الوطن)ـهي واملحفوظات  الوثائق  ا يف    ت  بِ تِ وكِ   ،(يةئة  »تم  صحف  ملآخرـها: 
يد  ىلع  ولطفه،  وكرمه  وتوفيقه  اهلل  بعون  الكريم  هلل  الفقية    املبارك 

املع حببله،  وواملعتصمة  باذلنب  ربها  اتلقصيرتفة  عفو  الراجية  القدير،  ، 
ن تمامه يوم  واك  بنت عمر بن سالم املنذرية.اهلل وأحوجهم إيله:    أفقر خلق

ماين عرشة سنة  ث  كب، من سنةالسبت ألربع يلال خلون من شهر احلج األ 
ىلع   انلبوية،  اهلجرة  مذ  سنة  وألف  مئتني  أبعد  الصالة  مهاجرـها  فضل 

    شيئا آخر عنها. ت  ما وجد، وولم تذكر اسمها  والسالم«.
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  بن   ساعد  بن  مسعود   بن   ساعد   بن  َع   بن  مسلم  بن  دسعي  .10
  من   :( ـه13ق)   املنذري   منذر  بن   عمر  بن  مبارك  بن  عمر   بن   ودمسع

 ع ربي  18  بتاريخ (  املقارعة  كتاب)  املسىم  الكتاب  هل  خِ ن سي   بالعلم،  ملعتننيا
  السلييف   ايفو  الص    مصبح   بن  اهلل  عبد:  الاكتب   هل  نسخه   ـه،1284  اآلخر

 .  (3134 رقم  املخطوطات؛ دار)
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 اجليل السابع:  •
  بن   مسعود   بن  ساعد  بن  سالم  بن  ساعد  بن  َع  بن  حممد .11
:  ( ـه13ق )  املنذري   منذر  بن  رم ع  بن  ركمبا  بن  عمر  بن  مسعود   بن  ساعد
  بن   اهلل  عبد  الشيخ  إيله  وجهها  مسألة  ىلع  يا فقه  جوابا  هل  رأيت  .  ناسخ  فقيه

رقم  خللييلا   حد  بن   أحد  يخالش  خزانة)  لسلييفا  وايف الص  مصبح    ،(51؛ 
  خزانة )   ـه1268  حمرم   5  اجلمعة  صباح  منه  فرغ   يده،  خبط  امصحف    ِب تِ وكِ 
   (.12قمر ؛املعويل سالم  بن بدوي شيخ ال
 

 

امل مصحف  أن   ارة  استع  د  ي  قِ   –ذكره  السابق    –نذرية  ويف    يفيد 
شيخ  ال  ـهذا الكتاب من يد  د االستعارة: »أخذت  ملصحف آل إيله، ونص  قيا

الورع:  عالم اثلال تعاىل:  ري، وأنا الفحممد بن لَع بن ساعد املنذقة  قي هلل 
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سنة   الصوايف  مصبح  بن  اهلل  اإلس   1273عبد  اهلجرة  )ـهيئة    مية«ال من 
واملحف  الوطنية(الوثائق    ـهمزية   بقصيدة  صوايفال   الشيخ  ورثاه.  وظات 

 (. 223 رقم  ؛حممد بن أحد الوسعيدي السيد مكتبة)
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  مسعود  بن  ساعد  بن  َع  بن  مسلم  بن  دسعي  بن   اهلل  عبد .12
  املنذري  منذر  بن  عمر  بن  مبارك  بن  عمر  بن  ود مسع  بن  ساعد  بن
  بدار   ؛3263  قمر)  املخطوط   يف  دِ رِ وِ .  بالعلم  املعتنني  من:  (ـه14ق)

»ه ص  نِ   ما   (املخطوطات   املحب   الشيخ   عند   من  الكتاب  ـهذا   أخذت    قد: 
  ية العار  بسبيل  ،]....[  نذري امل  مسلم  بن  سعيد   بن   اهلل  عبد   ميِ الش    حيد

  رحة   إىل  الفقي  وأنا.  ـه1309  رجب  28  بتاريخ  وذلك .  ..أـهلها  إىل  ردودةامل
 «.الغافري  قضيب بن سالم بن  سيف بن لمسا : الغين  ربه
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 يل اثلامن:  اجل •
  بن   ساعد  بن  سالم  بن  عمر  بن  حمسن  نب   سيف  بن  دحمم .13
  املنذري  منذر  بن  عمر  بن  باركم  بن  عمر  بن  مسعود   بن  ساعد  بن  مسعود 

  اإلمام   عليه  وأثىن  مقتوال  تويف   م، وأفاضله  قومه  ماءزع  من   :( ـه1357ت)
تب .  (22)اخللييل  بن   سيف  بن  حممد  املاجد  الوادل  قب  ـهذا: »قبه  حصاة   ىلع  ك 
  مر ع   بن  مسعود  بن  ساعد  بن  مسعود  نب  ساعد  بن  المس  بن  عمر  بن  حمسن

  21  يوم   هلِ قاتي   ِل تِ قِ   بعدما  قتيال  يفتو  ذري،املن  منذر  بن  عمر  بن  مبارك   بن
 سالم   بن  بدر   بن  سيف   كتبه.  ـه1357  سنة  األوىل  مجادى  ر شه  عاءواألرب

  الشيبة   الشيخ  الكم   من  وي فهم  الكتابة،  مضمون  وـه  ـهذا«.  بيده  املنذري 
 ـه. 1359ة  سن اكنت الوفاة أن( األعيان نهضة) يف  الساليم

 أم الشيخ:  ية؛ يه عمر املنذر  ه: عويشة بنت سيف بن حمسن بنوأخت
  ، ـه1337صفر    21ت بالطاعون يللة  كره. توفيآليت ذبدر بن سالم املنذري ا

املنذري    كتبو سالم  بن  بدر  بن  اتلقييد  السلييفسيف  »ـهذا  ما  :  تاريخ 
تع  هقدر من  منه  والرحيل يف شهر صفر وأكرثه بانلصف    ءاىل من الالاهلل 

سنة   وفاة  1337شهور  فيه  واكنت  الشفيقة  ـه،  بن  الوادلة  بنت حممد  موزة 
 

ال  (22) هذا  النقل  احلشيخ   ثناَء  بن محد  يف  سعيد  الرطبارثي  كتاٍب   اللؤلؤ  اطلعت  عىل  »وقد  من  فقال:   

ي لآلباء،  اهلل  رمحه  سياإلمام  بن  قتل حممد  فيه  وم  ف، وُيذكر  كتابه،  يف  القصة  هلم  الكتاب   نْ كي  مجلة 

  كريم  ال  َس يْ ا؛ )لَ هيد  ا ومات ش: لعله بلغكم موت الشيخ حممد بن سيف املنذري، ولقد عاش محيد  ه  قول  

القَ  ب  نَعىل  مستود(«.  م  رَّ حَ م  ا  إبراز  يف  الرطب  القلباللؤلؤ  سليامعات  بن  محد  بن  سعيد  تأليف:  ن  ؛ 

 . 12النرش. صون بيانات داحلارثي. 
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ب  عبد يوم  العزرية  مسعود  بن  يللة  اهلل  هل  ،صفر  16ل  اهلل  مجيع غفر  ا 
األمني انليب  جباه حممد  فيه    ،ذنوبها  ا  أيض  وتوفيت  غفور.  يا  هلا  اغفر  رب 

وادليالوا  أّم  يللة    دلة  املنذرية  عمر  بن  بن حمسن  بنت سيف    21عويشة 
ش العفيفة  وادلي  وزوجة  بنصفر،  سلطان  بنت  العبّية  يخة  ويه  حد   ،

يوم   األخ مجيل  ر   15وادلة  ياصفر،  آمني  أمجعني.  اهلل  العاملني.    حهم  رب 
سالم   بن  بدر  بن  سيف  رقم    .«بيدهكتبه  دار    3078)جمموع  يف 

   املخطوطات(. 

 
قِ   ويف مقبة  تي   ب   العلماء بالسليف  عليه: »قب سيف بن حممد بن    ِب ك 

املتو املنذري  واثلسيف  ثالث  يللة  من  ىف  سنة  الثاء  من  القعدة  ذي  شهر 
سيف  ـه.  1359 الشيخكتبه  ابن  ولعله  بيده«.  بدر  سيف.    بن  بن  حممد 

 مع السليف.دار جا ىلع ج   ونفس اتلاريخ مكتوب  
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 رسالة من سليامن بن حممد بن مطر الواييل إىل الشيخ حممد بن عبد اهلل بن مسعود العزري 

 )مكتبة السيد حممد بن أمحد البوسعيدي(  ن املنذريةوفيها ذكر عويشة بنت سيف بن حمس

 
 مل، وشهد عليها الشيخ حممد بن سيف بقلمهوثيقة كتبها الشيخ بدر بن سا

 بن سعيد الغافري()مكتبة الشيخ محد بن عيل  
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  بن   ساعد  بن  َع  بن  لممس  بن  سعيد  بن  سالم  بن  بدر .14
  املنذري  منذر  بن  عمر  بن  مبارك  بن  عمر  بن  مسعود   بن  ساعد  بن  مسعود 

 الزم و  الرشقية  إىل  ارحتل.  زمانه  أذكياء  من  اكتب،  فقيه  :( ـه1370ت)
ّ   ـه(1332)ت  الساليم   ادلين  نور  اإلمام    املخطوطات   بعض   ونسخ  به،   فرس 

  اإلمام  مكتبة)  ـه1326  سنة  هنسخ  بركة،  البن  ارفاتلع  بكتا  :منها   هل،
»قال  انلبهاين؛  سليمان   بن   سليمان   وديوان  ، (101  رقم  الساليم؛    ه نسخت  : 

  ـه، 1328  سنة«  الساليم  حيد   بن  هللا  عبد  حممد  أيب   العالمة  العالم  لشييخ
  احممد   األئمة  قطب   اجلزائري   للشيخ  الساليم   اإلمام   أـهداه  املخطوط   وـهذا

 بوادي   خزانته   يف  اآلن  حمفوظ   وـهو  ،ـه(1332)ت   شاطفي   فيوس   نب
 . ابزِ مي 

الص  اك كثي  َعم  ن  يعرفه  يكاد  العالقات،  واسع    مان. ع  أـهل    ة  الت 
وزا ق  نِ تِ  الظاـهرة،  بدلان  بني  ونزول  وبهال  الرستاق     ى ر 

ِ
هل    وغيـها.   م دِ وأ

الشيخ  مراسال مع  العق ت  السييف  حممد  بن  مخيس  بن  الزنويحممد    ري 
 سليمان بن سنان العلوي،   الشيخ  ، ومع(102ين سيف؛ رقم)خزانة وقف ب

ت عّد.تبات  املاك  ووثائق    ي من أعالم زمانه.ومع كث ن    الرشعية خبطه ال  ومي
 ـه. 1314ة آثار: شعر  قاهل يف شهر مجادى األوىل سنأقدم ما رأيت  هل من 

الوادل    ه ىلعأوالد    ِب تِ كِ  العالمة بدر بن سالم بن سعيد  قبه: »ـهذا قب 
املتويف اثلا  2يوم    املنذري  سنة  مجادى  وكتبه1370نية  بدر  سعيد    ـه.  بن 
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حصاة  (23)بيده وىلع  ق  «.  »ـهذا  سالم  أخرى:  بن  بدر  الوادل  العالم  الشيخ  ب 
 تبه عبد اهلل بن بدر«.ـه. ك1370والسبت سنة  2ري املتوىف صباح املنذ

 

 
هل ابن   (23) الكاتب  الثالثاء  ه  يوم  دنيانا  غادر  املنذري؛  سامل  بن  بدر  بن  الشيخ سعيد  التاريخ:  ذي   71ذا 

   م. 2021ليو يو 27هـ/ 1442 احلجة
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 من الشيخ بدر بن سامل إىل الشيخ حممد بن مخيس السيفيرسالة 

 )دشت دار املخطوطات( 

 
 (102تقييد بقلم الشيخ بدر بن سامل )خزانة وقف بني سيف؛ رقم 
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 ـ يف أدم ه1314من بواكري شعر الشيخ بدر بن سامل سنة 
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 الشيخ بدر بن سامل املنذريفاة ثيقة تتضمن إشارة إىل خرب و و

 حممد العربي( )مكتبة أمحد بن هالل بن 
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 اسع: اجليل اتل •
 بن   َع  بن   مسلم  بن  سعيد  بن  سالم  بن  بدر  بن  سيف .15
  ن ب  عمر  بن  مبارك  بن  عمر  بن  مسعود   نب   ساعد  بن  مسعود   بن  ساعد
  يف   أفادتنا  اليت  الكثية  اتالكتاب  صاحب  ووـه  :(ـه1363ت )  املنذري   رمنذ

  ، تمّل   وال  تكّل   ال  يد  هل  اكنت.  َعمة  مانوع    خاصة    السليف  تاريخ  تدوين
 موزة :  هوادلت  .  اخلشب  ىلع  وينحت   الصخر،  ىلع  قش وين  الورق،  ىلع  ن دوّ ي  

  16  لةيل  بالطاعون  توفيت  العزرية،  مسعود   بن  اهلل  عبد   بن  حممد  بنت
 .  ـه1337  صفر

كوادل رحالة  نوـهو  إىل  سافر  راشد  ه،  بن  سالم  اإلمامني  وليق  زوى 
وارحتل  .  حبّضتهما من العلماء  ن  ، ومِ  اخللييلاخلرويص، وحممد بن عبد اهلل

الرستا الياضة،  إىل  بمسجد  فيها  وتعلم  األديب  والزم  ق  بن  الشيخ  حممد 
 عاره.  ونسخ بعض أشليم  شيخان السا

آثاره:   »الفوائد  من  انلكتاب  جمىلع  والعقائد«،  الطب  يات  يف  موع 
سنة   ألفه  ادليريب    51 ـهيف  1333واألرسار  كتب  من  اقتبسه  بابا، 

و والس الوسعيديحمم   السيد)مكتبة    األزرقيويط  أحد  بن  رقمد    ؛ 
ح  رشصيدة )بانت سعاد( اقتبسه من  ح لطيف خمترص ىلع قرشو  .(1007

ف عليه  وزاد  األنصاري،  ـهشام  مابن  )دار  وائد  وغيه  املني  املصباح  ن 
وهل ـه.  1339ادى األوىل  مج  20منه يللة  فرغ    ،(3078رقم    خطوطات؛امل

 منسوخات كثية. 
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مق ت  وكتبويف  أبيه،  حياة  يف  الودل  وادل    توال  »قب  قبه:  حصاة  ىلع  ه 
ق  ال ـه. كتبه 1363سنة  ربيع األول    11يوم    تل غيلة  شهيد سيف بن بدر، 

 م بيده«. أبوه بدر بن سال
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 (1303منهج الطالبني )دار املخطوطات؛ 
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