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ABSTRACT 

This research highlights the attention that was paid to the study of Sunnah and its 

related sciences by Najd scholars during the 13th and 14th Hijri centuries; as it shows 

how careful they were to preserve and study Sunnah، collect and produce copies of 

its books، and seek certification in teaching and interpreting them. The paper also 

clears up a misconception that Najd scholars preferred to focus on other sciences over 

Sunnah. It includes many citations that prove how well they looked after the books 

of Sunna and its related sciences. 

The research has concluded with some facts، the most important of which is: 

Najd scholars in general did not pay particular attention at the time to the study of 

such aspects of Hadith as assessing its authenticity ، and commenting on issues with 

the content or the narrators. A few scholars، however، had careful consideration of 

these aspects. This research is an attempt to pave the way for researchers to study 

books that Najd scholars had carefully considered in different disciples than Sunnah. 

Key words: 

(Najd scholars – books of Sunnah and its related sciences – Najd scholars’ attention 

to the books of Sunnah and its related sciences – books of Sunnah that Najd scholars 

paid attention to.) 
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 ملخص ال

هذا البحث يسلط الضوء على العناية اليت حظيت هبا كتب السُّنة وعلومها لدى علماء جند، خالل القرنني الثالث 
والرابع عشر اهلجريني، كما أنه يورد اهتمامهم حبفظ السُّنة ودراستها، ومجع كتبها وَنْسخها، وطلب اإلجازات العلمية 

علماء جند بكتب السُّنة النبوية يف تلك الفرتة  اهتمامخلاطئة بأن فيها، كما أن هذا البحث يصحِّح بعض التصورات ا
كان ضعيًفا، وأن ُجلَّ اهتمامهم كان مرتكزًا على علوم أخرى، وقد مت نقل كثري من النصوص اليت تدل على حرصهم 

 الشديد على كتب السُّنة وعلومها. وختم البحث ببعض احلقائق أمهها:
أن علماء جند يف تلك الفرتة مل يكن لديهم اهتمام موسع بصنعة علم احلديث على وجه العموم، كالتصحيح والتضعيف،  

والكالم على علل األحاديث، واجلرح والتعديل يف الرواة، ويوجد آلحاد منهم اهتمام بذلك، وهذا البحث حماولة جادة 
 رى اعتىن هبا علماء جند.  لفتح الطريق أمام الباحثني لدراسة كتب لعلوم أخ

 الكلمات المفتاحية:
 كتب السُّنة اليت اهتم هبا علماء جند(.-عناية علماء جند بكتب السُّنة وعلومها-كتب السُّنة وعلومها-)علماء جند
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 المقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن 

 وبعد:اسنت بسنته واقتفى أثره إىل يوم الدين، 

ي "علم فلكل زمان ومكان اهتمام معني من الناحية العلمية، ولعل من أهم العلوم اليت اهتم هبا العلماء يف العامل اإلسالم
احلديث النبوي"، فرمبا نشط هذا العلم يف قرن أو زمن يف مصر معني من أمصار العامل اإلسالمي، ويرجع ذلك إىل 
حاجة واهتمام أصحاب هذا العلم بتعليمه ونشره والتأليف فيه، حىت يصبح ذلك البلد مقصًدا لتعلم وطلب احلديث، 

 ف هذا العلم يف بلد نشط يف بلٍد آخر.ومثل ذلك يقال يف بقية العلوم الشرعية، فإذا ضع
ولكتب السُّنة أمهية بالغة يف استمرار نشر هذا العلم وتبليغه، وهذ البحث يسلط الضوء على زمان ومكان حمددين ومها: 

 "كتب السُّنة التي اعتنى بها علماء نجد خالل القرنين الثالث والرابع عشر الهجريين".
هذان القرنان كان االهتمام فيهما بكتب العقيدة والفقه من أجل حاجة الوقت واحلال، ومع ذلك مل يغفل العلماء يف 
ذلك الزمن االهتمام بكتب السُّنة، بل كان هلا النصيب الكايف من االهتمام، فحفظوا الكتب وقرءوها وشرحوها، ورحلوا 

ثرية نستعرضها يف هذا البحث، وألن هذا األمر ال ميكن جتليته نظريًّا كان طلًبا هلذا العلم وحصَّلوا اإلجازات يف كتب ك
لزاًما أن نوضح وبشكٍل جلي اهتمام علماء جند بكتب السُّنة، بدايًة بالصحاح والسنن والشروح وغريها، وقد أوردُت 

الهتمام الواضح بكتب السُّنة من ، لنثبت االثالث والرابع عشر اهلجرينينصوًصا كثرية من املصادر اليت اهتمت بالقرنني 
  قبل علماء جند. 

 أسباب اختيار الموضوع:
لكل تأليف أو حبث سبب شجَّع صاحبه على الكتابة يف هذا املوضوع أو ذاك، ولعلي أمجع أسباب الكتابة يف هذا 

 املوضوع باألمور التالية:
السُّنة اليت اعتىن هبا علماء جند خالل على كتاب أو مؤلف يتحدث عن كتب  -على حد علمي-مل أقف  -

 تلك الفرتة، ومها القرنني الثالث والرابع عشر اهلجريني.

انتشار فكرة مغلوطة عن علماء جند؛ بأن ال عناية لديهم بعلم احلديث وال مبصادره، وإمنا عنايتهم مرتكزة على  -
النصوص الكثرية اليت تبني اهتمام علماء كتب العقيدة والفقه، ولعل هذا البحث يعاجل هذا اخلطأ من خالل 

 جند بكتب السُّنة بفروعها.
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هـ، وهبا نشأ، وقرأ 1280( هو الشيخ: إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب آل الشيخ، ولد يف مدينة الرياض عام 1)
هـ. عبد الرمحن آل 1329ارس، وغريهم، وتصدى لإلفتاء واإلفادة، وتويف يف الرياض وهو على رأس عمله عام على أخيه الشيخ عبد اهلل، والشيخ محد بن ف

 علماء نجد خالل ثمانية قرون،ه.    عبد اهلل البسام، 1394(، نشر: دار اليمامة، الطبعة: الثانية، 125)ص:  مشاهير علماء نجد،الشيخ، 
 ه.1419(، نشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الثانية، 1/340)
 (.1/340( علماء جند، )2)

 

 

  تسليط الضوء على عناية علماء جند حبفظ السُّنة وَنْسخ كتبها، وطلب اإلجازات العلمية هبا.   -

 التمهيد: 
 ونسخها.اهتمام علماء نجد بطلب علم الحديث، وحفظه، ومعرفتهم بنَـَقَلته، وحرصهم على جمع الكتب 

لعل من دالئل اهتمام علماء جند بعلم احلديث تعلًُّما وتعليًما تلك النصوص الكثرية اليت وقفت عليها، فقد وقفت 
(، ظهر -رمحه اهلل-على أكثر من مائيت وسبعني نصًّا يف كتاب: )علماء جند خالل مثانية قرون، للشيخ عبد اهلل البسام 

احلديث، فهو عندهم يف املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي، وكان مما يُرىب الطالب علم  فيها حرصهم على تعلم ودراسة
عليه بعد حفظ القرآن الكرمي أو يف أثناء ذلك، حفظ األحاديث النبوية تدرًُّجا من األقل فاألكثر، ولعلي ُأمجِْل اهتمام 

 علماء جند يف علم احلديث باألمور التالية:
 أواًل: اهتمامهم حبفظ احلديث.   
 ثانًيا: معرفتهم برواة احلديث.   
 ثالثًا: نسخهم لكتب السُّنة، واقتناؤها.   

 وسنفصِّل كل عنصر من العناصر السابقة:
 أواًل: اهتمامهم بحفظ الحديث.

الهتمام، ومن لقد كان حفظ احلديث من أولويات طلب العلم يف جند، وقد زخرت املصادر بشيء من ذلك ا     
 النصوص الشاهدة على اهتمام علماء جند باحلفظ:

ما أُثر عن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ )ت 
 .(2)، قال البسام: )قال عبد الرمحن بن قاسم: برز يف كل فن حىت كاد يستوعب السنن واآلثار حفظًا((1)هـ(1329
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هـ، ونشأ فيها، وقرأ على الشيخ عبد الرمحن بن حسن وابنه 1250( هو الشيخ: حممد بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن حممود، ولد يف بلدة ضرما، عام 3)
(، 270هـ. مشاهري علماء جند، )ص:1335غريمها، واجتهد يف الطلب حىت أدرك إدراًكا كليًّا، وتوىل القضاء يف الرياض، وتويف عام الشيخ عبد اللطيف و 

 (.5/475علماء جند، )
 (.5/577( علماء جند، )4)
علماء بريدة وما حوهلا، ومن أشهرهم، الشيخ  هـ، ونشأ فيها، وقرأ على1241( هو الشيخ: إبراهيم بن محد بن عبد اهلل بن جاسر، ولد يف بريدة سنة 5)

. علماء جند، -رمحه اهلل-هـ، 1338حممد بن عمر بن سليم، والشيخ حممد بن عبد اهلل بن سليم، ورحل إىل الشام والعراق لطلب العلم، وتويف عام 
(1/280.) 
 (.4/378( علماء جند، )6)
 (.4/379( علماء جند، )7)
هـ، ونشأ فيها، وأخذ عن الشيخ حممد بن 1268مسلم التميمي، ولد يف بلدة )احللوة(، إحدى قرى حوطة بين متيم، عام ( هو الشيخ: عبد اهلل بن 8)

ده احللوة عام حممود وغريه، وكان كفيف البصر، واسع االطالع يف مجيع العلوم، آية يف احلفظ، وقد أفىت ودرس ونفع اهلل به خلًقا كثريًا، وتويف يف بل
 (.4/506ء جند، )هـ. علما1341

 (.4/507( علماء جند، )9)
سحاق بن ( هو الشيخ: عبد اهلل بن فيصل بن سلطان بن سند بن علي بن محد بن فطاي الودعاين الدوسري، ولد يف بلدته )القرنية(، وقرأ على الشيخ إ10)

ريًا صار فيه مرجًعا ألهله، وعني يف القضاء حىت وفاته يف عام إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف، وغريمها، وبلغ من العلم مبلًغا كب
 (.4/378هـ. علماء جند، )1349

 (. 4/379( علماء جند، )11)
 

 
، قال البسام: )وحفظ (3)هـ(1333الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمود )ت  وكذلك ذكر عن

 .(4)"منتقى األخبار" للمجد ابن تيمية عن ظهر قلب(
، قال البسام: )مث عاد إىل القصيم (5)هـ(1338الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبد اهلل بن جاسر )ت  وكذلك عن     

مشعاًل من العلم واملعرفة يف الفروع واألصول، وخصوًصا يف علم احلديث ومصطلحه ورجاله، ويقال: إنه كان حيمل 
 .(6)حيفظ الصحيحني(

وقال أيًضا: )يقول ابن مانع: إن الشيخ صاحل العثمان آل قاضي يعجب من كثرة حفظه للحديث ... وقال الشيخ     
 .(7)لشيخ شعيب املكي ... وقال: إنه أعلم وأحفظ من لقيت باحلديث(أمني الشنقيطي: إنه أحفظ يف احلديث من ا

، قال البسام: )وكان من حمفوظاته: "منتقى (8)هـ(1341وكذلك ذكر عن الشيخ عبد اهلل بن مسلم التميمي )ت 
 (.(9)األخبار"

ن حمفوظاته ، قال البسام: )م(10)هـ(1349وكذلك ذكر عن الشيخ عبد اهلل بن فيصل بن سلطان الودعاني )ت 
 .(11)"منتقى األخبار"، جملد الدين عبد السالم بن تيمية )اجلد(، واملنتقى تبلغ أحاديثه )ستة آالف( حديث(
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هـ، كان ضرير البصر، وقرأ على الشيخ علي بن وادي، 1311( هو الشيخ: عبد اهلل بن حممد بن منصور املطرودي اخلالدي نسًبا، ولد يف عنيزة حوايل 12)
هـ.  علماء جند، 1361حل بن عثمان آل قاضي، حىت أدرك ال سيما يف علم احلديث وأصوله، وكان صاحب عبادة، تويف يف عنيزة عام والشيخ صا

(4/501.) 
 (.4/502( علماء جند، )13)
ر والده الرجل الصاحل، فرباه هـ، وترىب يف حج1320( هو الشيخ: إبراهيم بن سليمان بن ناصر بن محد من عشرية آل راشد، ولد يف بلدة حرميالء عام 14)

هـ نقل إىل قضاء اخلرمة، مث إىل قضاء األفالج، مث إىل الرياض، 1355على الصالح وحب العلم، وفقد بصره منذ صغره، وحفظ كثريًا من الكتب، ويف عام 
 (.1/306هـ. علماء جند، )1371وُعنيِّ إماًما للجامع الكبري بالرياض، وتويف عام 

 (.1/307( علماء جند، )15)
هـ، يف منطقة العرض يف بلدة خنيالن يف جند، وحبب إليه العلم من صغره، 1300( هو الشيخ: سعد بن حممد بن عبد الرمحن بن سعدان، ولد عام 16)

هـ. علماء جند، 1376واشتغل بنسخ الكتب، وانتقل للرياض وطلب العلم هناك، وجلس للتدريس، مث انتقل إىل مخيس مشيط، وتويف يف عسري عام 
(2/232.) 
 (.2/234( علماء جند، )17)
هـ، وهبا نشأ وتعلم، وكان مييل لعلم احلديث، وطلب العلم على 1292( هو الشيخ: عبد احملسن بن حممد بن فريح آل فريح، ولد يف بلدة البكريية عام 18)

هـ. علماء 1379عاد إىل بلده البكريية والزم العبادة واإلفتاء والتدريس حىت تويف عام علماء بريدة آل سليم وغريهم، مث انتقل للرياض وطلب العلم هناك، مث 
 (.5/30جند، )

 (.5/31( علماء جند، )19)
ادر إىل ( هو الشيخ: عبد الرمحن بن حممد بن خلف آل نادر الدوسري، ولد يف البحرين، مث انتقل مع والده إىل الكويت فرتة قصرية، مث انتقل آل ن20)

 (.3/163هـ. علماء جند، )1389اسية من القصيم، وطلب العلم، ونشط بنشره بعد ذلك، وكان فقيًها بواقع املسلمني، تويف عام الشم
 

 
، قال البسام: )وكان حيفظ (12)هـ(1361وكذلك ذكر عن الشيخ عبد اهلل بن محمد بن منصور المطرودي )ت 

 .(13)األمهات(صحيح البخاري بأسانيده وكثريًا من أحاديث 
، قال البسام: )وحفظ يف هذه (14)هـ(1371الشيخ إبراهيم بن سليمان بن ناصر آل راشد )ت  وكذلك ذكر عن

 . (15)الفرتة اليت امتدت حنو سبع سنني "بلوغ املرام" و"منتقى األخبار" و"الرتغيب والرتهيب"(
، قال البسام: )وكان ذا (16)هـ(1376الشيخ سعد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعدان )ت  وكذلك ذكر عن

قدرة عجيبة على احلفظ، فحفظ متونًا كثرية، من ذلك: ... وعمدة األحكام، وبلوغ املرام، ... حىت بلغ جمموع ما 
 حفظ من األحاديث سبعة آالف ومخسمائة ونيف.

 .(17)حاديث بأرقام الصفحات(وكان ابنه عبد اهلل ميسك بالكتاب والشيخ يراجع حمفوظاته غيًبا، وقد كان حيفظ األ   
، قال البسام: )وكان من (18)هـ(1379الشيخ عبد المحسن بن محمد بن فريح آل فريح )ت  وكذلك ذكر عن

 . (19)حمفوظاته "منتقى األخبار" للمجد ابن تيمية وغريه من كتب احلديث(
 ، قال البسام: (20)هـ(1389وكذلك ذكر عن الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن خلف آل نادر الدوسري )ت 
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 (.3/164( علماء جند، )21)
لم، وطلب هـ، وهبا نشأ وتع1304( هو الشيخ: حممد بن عبد العزيز بن حممد بن رشيد آل حصنان، ولد يف بلدة الرس إحدى بلدان القصيم، عام 22)

ذ ُكثر، مث بعد تقاعده العلم يف بريدة والرياض، مث عاد إىل الرس والزم شيخه ابن ضويان، وعني قاضًيا يف الرس، مث نقل إىل قضاء رنية حىت تقاعده، وله تالمي
 (.6/95هـ.  علماء جند، )1395استوطن الطائف حىت وفاته عام 

 (.6/96( علماء جند، )23)
هـ، وفيها نشأ وتعلم، وفقد بصره يف طفولته، وكان صاحب موهبة 1356 بن حممد بن إبراهيم الصيخان، ولد يف مدينة عنيزة عام ( هو الشيخ: عبد اهلل24)

 (.4/383هـ. علماء جند، )1401يف احلفظ، وبعد خترجه من كلية الشريعة ُعني قاضًيا يف الطائف، مث انتقل إىل املعهد العلمي يف الرس، وتويف عام 
 (.4/384اء جند، )( علم25)
هـ، وطلب العلم، وقرأ على علماء القصيم، وُعني قاضًيا يف 1333( هو الشيخ: عبد الرمحن بن حممد بن علي املقوشي، ولد يف بلدة البكريية عام 26)

 (.3/197هـ. علماء جند، )1405حمكمة الرياض، مث نقل حملكمة القويعية مث إىل احلريق، مث أعفي العتالل صحته، وأقام يف الرياض وهبا تويف عام 
 (.3/200( علماء جند، )27)
هـ، مبدينة الزلفي، ونشأ فيها وتعلم، وكان مشهورًا يف احلفظ، مث انتقل إىل بريدة 1373( هو الشيخ: عبد اهلل بن حممد بن أمحد الدويش، ولد يف عام 28)

هـ. 1408تدريس يف املساجد، ومناقبه وصفاته كثرية، تويف يف بريدة عام وطلب العلم على علمائها، وأدرك الكثري من العلم يف وقت قصري، وجلس لل
(، نشر: دار النفائس واملخطوطات، 17)ص: المحدِّث عبد اهلل الدويش سيرته وأخباره وجهوده العلمية،(. نواف الرعوجي، 4/386علماء جند، )

 ه.1439اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -بريدة
سنن ابن ماجه"،  -سنن النسائي-جامع الرتمذي-سنن أيب داود-صحيح مسلم-هي كتب السُّنة الستة املشهورة، "صحيح البخاري هات الست:األم( 29)

ومسيت بذلك لفضلها ومكانتها عند الناس، واالستغناء هبا يف اجلملة عن غريها. يكتب وينطق هكذا وهو غلط، واألصح " األمات الست"؛ ألن 
(، نشر: 1/332) علوم الحديث وفنونه،ناس، و "األمات" لألشياء، ويطلق عليها أيًضا "األصول الستة". موسوعة سيد عبد املاجد الغوري، "األمهات" لل

 م.2007 -ه1428بريوت، الطبعة: األوىل،  –دار ابن كثري، دمشق 
 

 
 .(21))وقد حفظ مجلة من أحاديث "منتقى األخبار"

، قال البسام: )وشغل وقت (22)هـ(1395الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن رشيد )ت  وكذلك ذكر عن
 . (23)خلواته حبفظ متون العلم، فحفظ "بلوغ املرام"(

، قال البسام: )فحفظ من متون (24)هـ(1401الصيخان )ت وكذلك ذكر عن الشيخ عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم 
 .(25)العلم الشيء الكثري، ... ويف احلديث بلوغ املرام واألربعون النووية(

، قال البسام: )فهو عامل (26)هـ(1405وكذلك ذكر عن الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن علي المقوشي )ت 
 .(27)العلم، فكان حيفظ "بلوغ املرام"ضليع، وفقيه كبري حيفظ الكثري من أصول 

، قال البسام: قيل إنه حيفظ (28)هـ(1408وكذلك ذكر عن الشيخ عبد اهلل بن محمد بن أحمد الدويش )ت 
 هـ يف رمضان سأله 1406وغريها من كتب احلديث ... وعندما كان يف مكة املكرمة وذلك عام  (29)األمهات الست
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 (.188(، احملدِّث عبد اهلل الدويش، )ص:388-4/387( علماء جند، )30)
ه، ونشأ فيها وتعلم وحفظ، مث انتقل إىل بريدة وأخذ عن علمائها، 1321: عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد بن سبيل، ولد يف البكريية عام ( هو الشيخ31)

 (.3/467ه، وأثىن عليه العلماء ورثوه بقصائدهم. علماء جند، )1412مث جلس للتدريس، وُعني للقضاء يف البكريية، وتويف عام 
 (.3/470)( علماء جند، 32)
ه، وُكفَّ بصره وهو صغري، ونشأ وتعلم وحفظ، والتحق يف املعهد 1337( هو الشيخ: حسن بن عبد اللطيف بن حممد بن مانع، ُوِلَد يف األحساء عام 33)

ليم الصدر رقيق القلب، وتويف العلمي يف الرياض، مث درس يف كلية الشريعة، مث ُعني يف معهد إمام الدعوة مث املعهد العلمي بالرياض حىت تقاعده، وكان س
 (.2/34ه. علماء جند، )1416عام 

 (.2/37( علماء جند، )34)
ه، وفيها نشأ وتعلَّم وحفظ، وكان شغوفًا يف طلب العلم، انتقل 1329( هو الشيخ: عبد اهلل بن زيد بن عبد اهلل آل حممود، ولد يف حوطة بين متيم عام 35)

 (. 4/120) ه. علماء جند،1417إىل قطر مث إىل الرياض، وتوىل قضاء قطر، وكان يتحرى العدل يف قضائه، وله مؤلفات كثرية، وتويف يف قطر عام 
 (.4/121( علماء جند، )36)

 

 
الست؟ فأجاب بتواضع، وكأنه ال يود أن يشتهر عنه فقال: نعم، ولكن صحيح مسلم بعضهم هل حتفظ األمهات 

 .(30)حيتاج إىل إعادة
، قال البسام: )وكان من (31)هـ(1412وكذلك ذكر عن الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد بن سبيل )ت 

 .(32)أهم حمفوظاته: عمدة األحكام وبلوغ املرام يف احلديث(
، قال البسام نقالً عن األستاذ (33)هـ(1416شيخ حسن بن عبد اللطيف بن محمد بن مانع )ت وكذلك ذكر عن ال

عبد احملسن العسكر: )فالرجل موسوعة علمية كربى، له اطالع يف كل فن، وعنده حافظة واعية لكل ما مّر عليه، فكان 
 .(34)من حمفوظاته: ... بلوغ املرام(

، قال البسام: )وحفظ الكثري (35)هـ(1417زيد بن عبد اهلل آل محمود )ت وكذلك ذكر عن الشيخ عبد اهلل بن 
 .(36)من الكتب واملتون ... بلوغ املرام وألفية احلديث للسيوطي والكثري من األحاديث النبوية عن ظهر قلب(

د ال ينتهي ولذلك هكذا كان اهتمام علماء جند حبفظ كتب السُّنة؛ لكوهنا اآللة األوىل للتعلم، فحفظ السُّنة مدا    
 عين به العلماء يف كل قرن، ففي كل زمن وبلد جتد من يهتم حبفظ احلديث وتوريثه ملن بعده.

 ثانًيا: معرفتهم برواة الحديث. 
ولقد كان لعلماء جند يف تلك الفرتة اهتمام بدراسة الرواة واألسانيد؛ وإن كانت قليلة إالَّ أهنا وجدت بشكٍل أو بآخر، 

 ذلك من العلماء:وممن اشتهر ب
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علماء، مث ( هو الشيخ: علي بن عبد اهلل ابن الشيخ حممد بن عبد الوهاب آل الشيخ، ولد يف الدرعية ونشأ فيها وتعلم، وتوسع يف الطلب على أيدي ال37)
 (.5/240ه. علماء جند، )1234توىل القضاء يف العيينة، وتويف شهيًدا عام 

ذه العبارة يف "عنوان اجملد"، ولعل الشيخ البسام وهم بإثباهتا أو اعتمد على نسخة أخرى، ولكن ما قاله ابن بشر عن الشيخ علي بن ( مل أقف على ه38)
(، حتقيق: د. 1/392) عنوان المجد في تاريخ نجد،عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب: )وكان له معرفة يف احلديث والتفسري وغريه(. عثمان بن بشر، 

 م.2008 –ه 1429مد بن ناصر الشثري، نشر: دار احلبيب، الرياض، الطبعة: الثانية، حم
 (.5/240( علماء جند، )39)
ه، ونشأ هبا وتعلَّم، ومل يشغل نفسه بغري العلم، وقد 1200( هو الشيخ: سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب آل الشيخ، ولد يف الدرعية عام 40)

(، علماء 44ه. مشاهري علماء جند، )ص: 1233احلفظ النادر، وبرع بعدة علوم، وكان خطَّاطًا، وله عدة مؤلفات، ومات مقتوالً عام ُشهد له بالذكاء و 
 (.2/341جند، )

 (.44( مشاهري علماء جند، )ص: 41)
 (.344-2/342( علماء جند، )42)
بلدة احللوة، وفيها نشأ وطلب العلم، وُعني قاضًيا فيها، وتويف يف مقر عمله  ( هو الشيخ: عبد احملسن بن أمحد بن عبد اهلل آل باز، ولد الشيخ يف43)

 (.5/18ه. علماء جند، )1342باحللوة عام 
 (.5/19( علماء جند، )44)

 

 
، قال البسام: (37)هـ(1234ما ورد عن الشيخ علي بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ )ت 

 .(39)((38))فله اليد الطوىل يف احلديث ورجالهقال ابن بشر 
، قال (40)هـ(1233وكذلك ذكر عن الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ )ت       

آل الشيخ: له املعرفة املتناهية يف احلديث، ورجاله وحسنه وضعيفه، يسامي يف ذلك أكابر املقدمني من احلفَّاظ 
يقول: معرفيت برجال احلديث أكثر من معرفيت برجال الدرعية ، وقال البسام: وحّدث الثقات عنه أنه كان (41)واحملدِّثني

... فيا له من عامل قدير وحافظ متقن خبري، إذا شرع يتكلم على األسانيد والرجال واألحاديث وطرقها وروايتها فكأنه 
 .(42)ال يعرف غريها يف إتقانه وحفظه

، قال البسام: )فربع (43)هـ(1342 وكذلك ذكر عن الشيخ عبد المحسن بن أحمد بن عبد اهلل آل باز )ت
 .(44)بالعلوم الشرعية ال سيما يف احلديث ورجاله(

وال شكَّ أن اهتمام علماء جند بالرواة ودرجاهتم ونقد األسانيد مل يكن منتشرًا لقلة املهتمني هبذا النوع من فروع 
كان جيب االهتمام به، غري أن الساحة مل ختُل علم السُّنة، وكانوا يرون أن االهتمام باملتون واستنباط الفقه منها هو ما  

 من ذلك االهتمام برجال ورواة األسانيد والتصحيح والتضعيف كما مرَّ معنا.  
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(، 32(، جملة دارة امللك عبد العزيز، الرياض، اجمللد: )61-60)ص: مآل المخطوطات النجدية بعد سقوط الدرعية،( محد بن عبد اهلل العنقري، 45)
 ه.1427(، عام 2العدد: )

 (.2/343( علماء جند، )46)
ه، يف مدينة حائل، وقرأ القرآن والعلم فيها، وكان نظم الشعر سهالً عليه، فقد نظم 1313( هو الشيخ: سليمان بن عطية بن سليمان املزيين، ولد عام 47)

 (.2/364(، علماء جند، )363ه. مشاهري علماء جند، )ص:1363قنع للحجاوي، وله منظومات عدة، ومل يزل منشغالً بالعلم حىت وفاته عام خمتصر امل
 (.2/365( علماء جند، )48)
 ه.2143(، نشر: دارة امللك عبد العزيز، الرياض، 116)ص:نوادر المخطوطات السعودية، سعد آل عبد اللطيف، -( أمين احلنيحن 49)
 (.296-295( نوادر املخطوطات السعودية، )ص:50)
 (.488( نوادر املخطوطات السعودية، )ص: 51)

 

 
 

 ثالثًا: نسخهم لكتب السُّنة واقتناؤها. 

بَنْسخ كتب السُّنة ويشاطر اهتمام العلماء بالعلم يف تلك الفرتة؛ اهتمامهم بأداته ووسائل نشره، فقد كان هلم عناية 
وعلومها، ويظهر اهتمامهم بتوجههم ملن عرفوا حبسن اخلط وإتقانه لينسخوا هلم الكتب، وكذلك تكليف بعض العلماء 

، وكذلك اعتىن علماء جند جبمع واقتناء الكتب، (45)طالهبم بنسخ الكتب ومساعدهتم على حتقيق ذلك بتقدمي الورق هلم
 وممن اشتهر بذلك من العلماء:

، قال البسام: )فقد هـ(1233ا ذكر عن الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ )ت م
 .(46)رأيت صحيح البخاري خبطه وتنميقه، فلم أر له نظريًا يف حسن اخلط(

اهلندي: ، قال الشيخ علي (47)هـ(1363وكذلك ما ذكر عن الشيخ سليمان بن عطية بن سليمان المزيني )ت
 .(48))ورأيت عنده مكتبة كربى ذكر أنه مجعها وورث بعضها عن والده، وكان شغوفًا جبمع الكتب(

ومن الكتب املنسوخة يف تلك الفرتة: "اإلمداد مبعرفة علو اإلسناد"، ملؤلفه: سامل بن عبد اهلل بن سامل البصري 
( ورقة، وعليه تصحيحات 30وعدد أوراقه: )ه(، 1241ه(، نسخه عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حكيم )سنة1160)ت

 . (49)وتعليقات أغلبها من الناسخ
ومما ُنِسَخ: "ثبت عبد اهلل بن منصور املطرودي"، وكذلك "األحاديث املسلسلة من مسموعات املطرودي"، تأليف:  

 . (50)ه(، أربع ورقات1327ه( ونسخه املؤلف )سنة 1361عبد اهلل بن حممد بن منصور املطرودي )ت
ومن كتب السُّنة املنسوخة: "مسند الطيالسي"، نسخه سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب، يف )سنة 

 .(51)( ورقة196ه(، وعلى اجلزء اخلامس منه حواٍش وتصويبات من الناسخ، وعدد أوراقه: )1216
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 (.536( نوادر املخطوطات السعودية، )ص: 52)
 (.590( نوادر املخطوطات السعودية، )ص: 53)
 م. 2009 -ه 1430(، نشر: دارة امللك عبد العزيز، الرياض، 99)ص:  مكتبات الدولة السعودية األولى المخطوطة،( محد بن عبد اهلل العنقري، 54)
 هي الكتب اليت التزم أصحاهبا فيها الصِّحة، منها:  الصِّحاح:( 55)

وسننه وأيامه، تأليف: حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري  ملسو هيلع هللا ىلصهو اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  "صحيح البخاري": (1
هـ(، وهو أول الكتب الستة يف احلديث، وأفضلها على املذهب املختار، قال اإلمام النووي يف شرح مسلم: اتفق العلماء 256ي )املتوىف: اجلعف

على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما األمة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرمها  -رمحهم اهلل-
 ارف ظاهرة وغامضة، قال السخاوي: متيز البخاري بقوة استنباطه. فوائد ومع

تأليف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي   ملسو هيلع هللا ىلصهو املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  "صحيح مسلم": (2
حسنة. مسلم بن احلجاج، حميي الدين النووي،  هـ(. قال السخاوي: متيز جبمعه للطرق يف مكان واحد على كيفية261النيسابوري )املتوىف: 

لبنان، الطبعة: الثالثة. حممد بن عبد  –(، حتقيق: خليل مأمون شيحا، نشر: دار املعرفة، بريوت 1/14) مسلم، المنهاج شرح صحيح
بة أوالد الشيخ للرتاث، الطبعة: (، حتقيق: عبد املنعم إبراهيم، نشر: مكت77)ص:الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، الرمحن السخاوي، 

(، حتقيق: حممد املنتصر بن 11)ص: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السُّنة المشرفة،م. حممد بن جعفر الكتاين، 2001األوىل، 
كتب كشف الظنون عن أسامي الم. حاجي خليفة، 2000-هـ1421حممد الزمزمي، نشر: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة: السادسة 

 

 
سليمان التميمي )ت كذلك كتاب: "خمتصر صحيح البخاري"، ملؤلفه: اإلمام حممد بن عبد الوهاب بن 

ه(، وعليها متلك الناسخ، وعدد 1221ه(، فقد نسخه إبراهيم بن علي بن حسني بن علي بن عمر يف )سنة 1206
 .(52)( ورقة207أوراقها: )

ه(، 1270سعد بن نبهان بن رشيد بن سليمان يف )سنة  لبخاري"، فقد نسخهل األدب املفردوكذلك كتاب: " 
 .(53)( ورقة128ي بن عبد اهلل آل جريس، وعدد أوراقها: )وعليها متلك عبد اهلل بن عل

وكذلك كتب: "صحيح اإلمام البخاري"، "صحيح اإلمام مسلم"، "جامع احلافظ الرتمذي"، "وسنن أيب داود"، 
" وموطأ اإلمام مالك"، نسخها عبد اهلل بن سليمان بن عبد اهلل بن محد بن عون احلنبلي يف مثانية أشهر، حيث متيز 

 . (54)ة اخلط والنسخ، وله تعليقات وحواٍش عليهابسرع
تبني مما سبق أن َنْسخ علماء جند لكتب السُّنة جزٌء ال يتجزأ من حياهتم العلمية، فمع ندرة اإلمكانات يف ذلك       

 الوقت إالَّ أهنم نسخوا كثريًا من كتب السُّنة ملعرفتهم بأمهيتها يف تعلُّم وتعليم السُّنة النبوية، وقد اعتربوا َنْسَخ هذه الكتب
 والذي ال يتحقق إال بالكتابة وأدواهتا.نشرًا للسنة النبوية 

  وفيه أربعة مطالب:المبحث األول: كتب أصول السُّنة، 

 .(55)المطلب األول: صحيحا اإلمامين: البخاري ومسلم
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 م.1941بغداد،  –(، نشر: مكتبة املثىن 1/541) والفنون،
أ يف العيينة ( هو اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، زعيم النهضة الدينية اإلصالحية احلديثة يف جزيرة العرب، ولد ونش56)

دة قرأ هبا على بعض أعالمها، وزار الشام. ودخل البصرة فأوذي فيها، وعاد إىل جند، هـ، ورحل مرتني إىل احلجاز، فمكث يف املدينة م1115)بنجد(، سنة 
دع وحتطيم ما علق فسكن )حرميالء( وكان أبوه قاضيها بعد العيينة، مث انتقل إىل العيينة، ناهجا منهج السلف الصاحل، داعيا إىل التوحيد اخلالص ونبذ الب

 باإلسالم من أوهام.
هـ، فتلقاه أمريها حممد بن سعود 1157أمري العيينة عثمان بن محد بن معمر إىل دعوته فناصره، مث خذله، فقصد الدرعية )بنجد( سنة وارتاح           

هـ، وكانت الشعلة األوىل لليقظة احلديثة يف العامل اإلسالمي كله، وله مصنفات أكثرها رسائل مطبوعة، منها  1143باإلكرام، وقد جهر بدعوته سنة 
رمحه اهلل رمحًة -هـ، 1206تاب التوحيد( ورسالة )كشف الشبهات(، وغريها، وكانت حياته كلها علًما ودعوة وإصالًحا، وتويف يف )الدرعية( سنة )ك

اليني، (، نشر: دار العلم للم6/257) األعالم،(. خري الدين الزركلي، 20، وأحفاده اليوم يعرفون ببيت )آل شيخ(. مشاهري علماء جند، )ص: -واسعة
 (.1/125م. علماء جند، )2002الطبعة: اخلامسة عشرة، 

 (.22( مشاهري علماء جند، )ص: 57)
 (.1/160( علماء جند، )58)
هـ، يف بلدة الدرعية، موطن الدعوة ومهد 1193( هو الشيخ العالمة واجملدد الثاين الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب، سنة 59)

شيخ وعاصمة والهتا يف ذلك احلني، فنشأ هبا وقرأ القرآن حىت حفظه وهو يف التاسعة من عمره، مث الزم دروس العلم وحلق الذكر فقرأ على جده علمائها، 
فقرأ على  ة،اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، مث تويف جده شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب وهوال يزال يف الثالثة عشرة من عمره، فالزم علماء الدرعي

ية زمن اإلمام الشيخ محد بن ناصر، وقرأ على الشيخ عبد اهلل بن فاضل، وقرأ على عمه الشيخ عبد اهلل بن حممد عبد الوهاب، وغريهم، مث ويل قضاء الدرع
قضاء والتدريس، وتويف يف الرياض سنة سعود بن عبد العزيز بن حممد بن سعود وزمن ابنه اإلمام عبد اهلل بن سعود، واستمر الشيخ عبد الرمحن يف وظيفيْت ال

 (.1/180(، علماء جند، )78، مشاهري علماء جند، )ص: -رمحه اهلل رمحًة واسعة-هـ، ودفن يف مقربة العود، 1285
 

    
كان لعلماء جند اهتمام خاص بصحيحْي البخاري ومسلم، وهذا االهتمام امتداد الهتمام سلف األمة بالصحيحني،   

 إذ أهنم تلقوا هذين الكتابني بالقبول.
وقد سار علماء جند يف القرون املتأخرة على خطا العلماء السابقني، ويف مقدمة من اهتم بالصحيحني من علماء 

 جند:
، قال آل الشيخ: وقرأ على العامل الشهري حممد حياة (56)هـ(1206مجدِّد محمد بن عبد الوهاب )ت اإلمام ال     

 . (58)، وعين بصحيحْي البخاري ومسلم(57)السندي املدين صاحب احلاشية املشهورة على صحيح البخاري
، قال (59)هـ(1285آل الشيخ )ت  وكذلك اإلمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب    

 البسام: )قال رمحه اهلل فيما كتبه إىل بعض العلماء، وقد سأله عمن أخذ عنه من املشايخ يف جند ومصر:
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 (.1/185( علماء جند، )60)
بالزراعة، مث انتقل إىل مكة للزود من العلم، ه، ونشأ يف بيئة علمية، وعمل 1236( هو الشيخ: حممد بن عبد اهلل بن علي بن محيد، ولد يف عنيزة عام 61)

ه. علماء جند، 1295مث سافر لليمن ومصر والشام والعراق، مث عاد إىل مكة، وشرع يف اإلفادة والتدريس، وأثىن عليه علماء وقته، وتويف يف الطائف عام 
(6/189.) 
 (.6/198( علماء جند، )62)
ه، وهبا نشأ وتعلم، وقرأ على علماء آل سليم، وكان جمتهًدا يف 1311سن آل عبيد، ولد يف بريدة عام ( هو الشيخ: عبد الرمحن بن عبيد بن عبد احمل63)

 (.3/123ه. علماء جند، )1337الطلب واالستزادة من العلم، تويف يف األرطاوية بوباء أصاب تلك اجلهات عام 
 (.3/124( علماء جند، )64)
ه، ونشأ فيها وتعلم، وقرأ على علماء آل سليم، مث سافر إىل الشام 1241بن جاسر، ولد يف بريدة عام  ( هو الشيخ: إبراهيم بن محد بن عبد اهلل65)

ه. علماء جند، 1329وطلب العلم هناك، وويل قضاء عنيزة مث بريدة، مث انتقل إىل حائل مث إىل الكويت للعالج، مث عاد إىل بلده بريدة وهبا تويف عام 
(1/277.) 
 (.1/280( علماء جند، )66)
ه، ونشأ يف أحضان والديه وترىب وتعلم، وتصدر 1299( هو الشيخ: عمر بن حممد بن عبد اهلل بن محد بن حممد بن صاحل بن سليم، ولد عام 67)

س يف س للتدريللتدريس يف شبابه، وأصبح شيخ املشايخ وقطب القصيم كما قال عنه مفيت اململكة العربية السعودية الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، وجل
ه. صاحل بن سليمان 1362بريدة بعد وفاة والده، وأقبل عليه الصغار والكبار من طالب العلم، وتوىل القضاء، وله مكانة علمية واجتماعية، وتويف عام 

 م.2007 –ه 1428(، الطبعة: الثانية، 1/98) علماء آل سليم وتالمذتهم وعلماء القصيم،العمري، 
 

 
 -رمحه اهلل تعاىل-فأقول: اعلم أين قرأت على شيخنا اجلد  -رمحهم اهلل تعاىل-وأما ما طلبت من رواييت عن مشاخيي 
البخاري والتفسري وكتب األحكام، بقراءة ابنه شيخنا الشيخ علّي يف كتاب ... وحضرت عليه جمالس كثرية يف 

 .(60)البخاري(
، قال البسام: )مشاخيه: الشيخ عبد اهلل (61)هـ(1295وكذلك الشيخ محمد بن عبد اهلل بن علي بن حميد )ت    

 .(62)أبا بطني قال عن قراءته عليه: ... ويف صحيحْي البخاري ومسلم(
، قال البسام:  )وكان ال (63)هـ(1337وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن عبيد بن عبد المحسن آل عبيد )ت    

 .(64)يفرت عن املطالعة واملذاكرة، فكان يدمي التالوة ومطالعة كتب الصحاح(
اءة على ، قال البسام: )ملا شرع يف القر (65)هـ(1338وكذلك الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبد اهلل بن جاسر )ت    

العامة بعد صالة العصر يف صحيح البخاري أشار عليه بعض أهل العلم من املتقيدين باملذهب والفروع الفقهية بأن 
 .(66)يبدل البخاري مبنت "دليل الطالب"، فأخذ املرتجم يف البكاء والتعجب من هذه املشورة ومن صاحبها(

 )درس احلديث وشروحه ومصطلحاته،  قال العمري:، (67)ه(1362وكذلك الشيخ عمر بن محمد بن سليم )ت   
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 (.1/101وعلماء القصيم، )( علماء آل سليم وتالمذهتم 68)
ه، ونشأ وتعلم هبا، مث انتقل للرياض وقرأ على علمائها، مث سافر 1313( هو الشيخ: فيصل بن عبد العزيز آل فيصل آل مبارك، ولد يف حرميالء عام 69)

ه. مشاهري 1373يف يف مدينة سكاكا عام إىل األحساء، وبعثه امللك عبد العزيز واعظًا يف احلجاز، وويل القضاء يف عدة مدن، وله مؤلفات عدة، وتو 
 (.5/392(، علماء جند، )398علماء جند، )ص: 

 (.5/398( علماء جند، )70)
ه، وهبا نشأ وتعلم وطلب العلم على علمائها، وكان ذا رأي صائب ملن 1299( هو الشيخ: سليمان بن حممد بن سليمان العمري، ولد يف بريدة عام 71)

 (.2/387هـ.  علماء جند، )1384يا والعقود للناس، واشتغل بالتجارة والزراعة، ومل يِل شيًئا من املناصب، وتويف يف بريدة عام استشاره، وكان يكتب الوصا
 (.2/389( علماء جند، )72)
هـ، وهبا نشأ 1300ة عام ( هو الشيخ: حممد بن عبد العزيز بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن مانع الوهيب التميمي النجدي، ولد يف عنيز 73)

ا، مث إىل قطر، مث تويف وتعلم، مث سافر إىل بغداد لطلب العلم، مث إىل دمشق، مث رجع إىل عنيزة، مث رحل للزبري، مث إىل قطر قاضًيا، مث إىل مكة مدرًسا ومعلمً 
 (.267ه. مشاهري علماء جند، )ص:1385يف بريوت سنة 

 (.269)ص:( مشاهري علماء جند، 74)
هـ، وهبا نشأ وتعلم، مث صار يرتدد 1323( هو الشيخ: سليمان بن عبد الرمحن بن حممد بن علي بن عبد اهلل بن محد آل صنيع، ولد مبكة املكرمة سنة 75)

ل وحتقيقات علمية، وتويف يف على علماء احلرم الشريف فأخذ عنهم التفسري واحلديث والفقه، ورحل إىل عدة بالد جند وغريها وأخذ عن علمائها، وله أعما
 (.2/301، علماء جند، )-رمحه اهلل وعفا عنه-هـ، ودفن يف مقربة املعالة، 1389مكة املكرمة سنة 

 

 
 .(68)ومن ذلك البخاري ومسلم(

، قال البسام: )فيقرأ عليه الطلبة (69)هـ(1373وكذلك الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل فيصل آل مبارك )ت     
 .(70)... وخمتصر البخاري(

، قال البسام: )جلس الشيخ علي (71)هـ(1384وكذلك الشيخ سليمان بن محمد بن سليمان العمري )ت     
 .(72)الضالع للتدريس ...، فقرأ عليه يف صحيح البخاري(

وكذلك الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن مانع الوهبي التميمي     
دمشق الشام والزم الشيخ مجال الدين القامسي ومسع عليه  مث سافر إىل، قال آل الشيخ: )(73)هـ(1385)ت  النجدي

ا له ويقرأ عليه كتب احلديث فقرأ ويف هذه املدة دعاه بعض األكابر من أهل بغداد ليكون أمامً ...  صحيح البخاري
 .(74)(ا من صحيح البخاري ومجيع صحيح مسلمعليه بعضً 

، قال البسام: )فأخذ مبادئ (75)هـ(1389وكذلك الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن محمد الصنيع )ت     
العربية على الشيخ أمحد اهلرساين، ... ومسع درسه يف صحيح البخاري ... وقرأ على الشيخ حممد بن علي بن تركي 

 والزمه مالزمة تامة، فقرأ عليه صحيح مسلم  العنيزي قطعة من صحيح البخاري، ... واتصل بالشيخ عبد الرزاق محزة،
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 (.2/304( علماء جند، )76)
راًكا جيًِّدا، وقرأ ه، ونشأ يف بيت علم وفضل، وقد ُرزَِق حبافظة قوية وإد1319( هو الشيخ: عمر بن حسن بن حسني آل الشيخ، ولد يف الرياض عام 77)

(، 15ه. مشاهري علماء جند، )ص:1395على علماء بلده، وويل احلسبة فقام هبا خري قيام، وكان مأوى ألهل اخلري والصالح، وتويف يف الطائف عام 
 (.5/310علماء جند، )

 (.5/311(، علماء جند، )16( مشاهري علماء جند، )ص:78)
 (.17( مشاهري علماء جند، )ص:79)
ه، ونشأ وطلب العلم فيها، مث سافر لبعض بلدان 1315الشيخ: حممد بن فايز بن حممد آل رمحة الناصر، ولد يف بلدة الفرع من الوشم عام  ( هو80)

ويف يف سلوب، تاخلليج، مث عاد إىل الرياض والزم علماءها، مث اختري مدرًسا للمعهد العلمي باألحساء، مث قاضًيا يف رفحاء، وكان عذب احلديث مجيل األ
 (.6/352ه. علماء جند، )1396الرياض عام 

 (.6/352( علماء جند، )81)
ه، ونشأ نشأة إسالمية سليمة، والزم حلق العلم، مث سافر إىل اهلند 1320( هو الشيخ: عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل بن دهيش، ولد يف األحساء عام 82)

حل للرياض لطلب العلم، مث إىل مكة واملدينة، مث عاد إىل الرياض، مث ويل القضاء يف الرياض ومكة، ودرس على علمائها، مث إىل قطر مث عاد إىل بلده، مث ر 
 (.4/344ه. علماء جند، )1406وله مكتبة عامرة، ومل ينقطع عن التدريس والتأليف، وتويف يف مكة عام 

 (.4/345( علماء جند، )83)
 (.4/349( علماء جند، )84)

 

 
 . (76)ما عدا قطعة يسرية، وكذلك صحيح اإلمام البخاري من أول كتاب العلم إىل آخر تفسري سورة آل عمران(

، قال البسام: )مث شرع مع كبار الطلبة يقرأ (77)هـ(1395وكذلك الشيخ عمر بن حسن بن حسين آل الشيخ )ت 
 .   (79)(، كما قرأ عليه صحيح مسلم(78)د اهلل بن عبد اللطيف، ... كما قرأ عليه صحيح البخاريعلى العالمة الشيخ عب

، قال البسام: )وكان والده فايز، (80)هـ(1396وكذلك الشيخ محمد بن فايز بن محمد آل رحمة الناصر )ت 
فيها، ومن بني هذه الكتب ... وصحيح وجده عبد الرمحن من طلبة العلم، ولديهم مكتبة عامرة باملراجع، فصار يقرأ 

 . (81)البخاري(
، قال البسام: )علم بتعيني الشيخ عبد (82)هـ(1406وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل بن دهيش )ت 

العزيز بن بشر قاضًيا هبا خلًفا للشيخ عيسى بن عكاس، فأخذ مبالزمته وحضور دروسه اليت كان يلقيها يف مسجد 
ل باألحساء، فقرأ عليه مجلة من الكتب املطولة، منها: تفسري الطربي، وتفسري ابن كثري ثالث مرات، اإلمام فيص

 .  (83)وصحيحا البخاري ومسلم(
 .(84)وقال أيًضا: )وبعد صالة الظهر والعصر يدرِّس الطالب بعض كتب احلديث مثل الصحيحني(

 ، قال البسام: )مث جيلس بعد صالة الظهر هـ(1412سبيل )ت وكذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد بن 
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 (.3/472( علماء جند، )85)
ه، ونشأ يتيًما واعتىن به عمه، وتعلم وحفظ وأدرك، وطلب العلم 1346( هو الشيخ: علي بن حممد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم، ولد يف عنيزة عام 86)

ء جند، ه.  علما1418على علماء بلده ومنهم الشيخ عبد الرمحن السعدي، وحفظ كتًبا كثرية، واشتغل بالتدريس والتأليف، وتويف يف عنيزة عام 
(5/252.) 
 (.5/259( علماء جند، )87)
سنن " (1هي يف اصطالحهم الكتب املرتبة على األبواب الفقهية من الطهارة والصالة والزكاة إىل آخرها وليس فيها شيء من املوقوف، منها:  السنن:( 88)

(، قال أبو داود: )ومل أكتب يف الباب إال حديثا أو حديثني وإن كان يف الباب 275تأليف: سليمان بن أشعث السجستاين، )املتوىف: سنة  أبي داود"،
تخرج بإسناد صاحل إال وهي فيه إال أن يكون كالما اس ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث صحاح فإنه يكثر وإمنا أردت قرب منفعته، ... وهو كتاب ال ترد عليك ُسنَّة عن النيب 

السجستاين، من احلديث وال يكاد يكون هذا(. قال السخاوي: )ومتيز أبو داود بكثرة أحاديث األحكام، حىت قيل: إنه يكفي الفقيه(. سليمان بن األشعث 
 (.            32ة، )ص: (. الرسالة املستطرف77بريوت. الغاية، )ص: –(، حتقيق: حممد الصباغ، نشر: دار العربية 23،27)ص: رسالة أبي داود ألهل مكة، 

هـ(، قال 279حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف سنة:  تأليف:( "جامع الترمذي )سنن الترمذي("، 2      
 (.11(، الرسالة املستطرفة، )ص:77، )ص:السخاوي: )ومتيز الرتمذي ببيان املذاهب واحلكم على األحاديث واإلشارة ملا يف الباب من األحاديث(. الغاية

هـ(، قال السخاوي: 303تأليف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف:  ( "سنن النسائي الصغرى )المجتبى("،3     
لنسائي روى حديثا فإمنا يعنون يف السنن الصغرى(. الغاية، )ومتيز النسائي باإلشارة للعلل وحسن إيراده هلا(، قال الكتاين: )وإذا أطلق أهل احلديث أن ا

 (.32(، الرسالة املستطرفة، )ص:77)ص:
هـ(، قال السخاوي: )وأما ابن ماجه ففيه 273تأليف: أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد )املتوىف:  ( "سنن ابن ماجه"،4     

(، الرسالة املستطرفة، 77ع، ولذا توقف بعضهم يف إحلاقه هبا، وقال: لو جعل بدله "مسند الدارمي" كان أوىل(. الغاية، )ص:الضعف كثريا، بل، وفيه املوضو 
 (. 12)ص:

 
 

 
 .(85)إىل قرب صالة العصر للتدريس يف املطوالت، ... ويف احلديث األمهات الست(

، قال البسام: )فالعلوم وُكُتبَها اليت (86)هـ(1418وكذلك الشيخ علي بن محمد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم )ت 
 .(87)السعدي واستوعبها املرتجم فهًما واستحضارًا، هي:...كتب احلديث: صحيح البخاري( درَّسها الشيخ عبد الرمحن

ويظهر اهتمام علماء جند بصحيحْي البخاري ومسلم جليًّا بكثرة النصوص اليت مرت معنا، ولعل مدارسة هذه الكتب    
ضها مع دراستها ومناقشتها بشيء من كانت متفاوتة، فبعض العلماء يقرأها أو يعرضها عرًضا فقط، والبعض اآلخر يعر 

 اإلجياز.
 المطلب الثاني: سنن األئمة: أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، 

 . (88)وبقية السنن األخرى
السنن األربع، كما كان أئمة السلف قبلهم، فهي تأيت باملرتبة الثانية  -لدى علماء جند-يأيت باألمهية بعد الصحيحني 

 بعد الصحيحني، ومن أبرز من اهتم بالسنن من علماء جند: 
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 (.1/160( علماء جند، )89)
 (.3/124( علماء جند، )90)
 (.1/101( علماء آل سليم وتالمذهتم وعلماء القصيم، )91)
 (.17)ص:( مشاهري علماء جند، 92)
 هـ( قال حاجي خليفة:751تأليف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف:  تهذيب السنن )سنن أبي داود("،( "93)

ما هذب هو به األصل، والبن قيم اجلوزية: )شرح: خمتصر السنن( املذكورة. ذكر فيه أن احلافظ: زكي الدين املنذري، قد أحسن يف اختصاره، فهذبته حنو 
وزدت عليه من الكالم على علل، سكت عنها، أو مل يكملها، وتصحيح أحاديث، والكالم على متون مشكلة مل يفتح مقفلها، وبسط الكالم على 

 (.2/1005مواضع، لعل الناظر ال جيدها يف كتاب سواه. كشف الظنون، )
 
 (.5/311( علماء جند، )94)
هـ(، ألَّف 385تأليف: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين )املتوىف:  الدارقطني"،سنن ( "95)

ض بع الدارقطين هذا الكتاب، ليتعقب فيه األحاديث اليت ذكرت يف )السنن(، وفيها مآخذ ومغامز، وقد عمل هبا بعض الفقهاء، أو خفيت عللها على
 (.24-23)ص: السُّنة النبوية وبيان مدلولها،احملدِّثني، فكشف اإلمام الدارقطين ما فيها مبهارته الفائقة يف هذا الفن الدقيق العويص. عبد الفتاح أبو غدة، 

 (.4/349( علماء جند، )96)
 

 
، قال البسام: )وعين ... وبسنن أيب داود والرتمذي والنسائي هـ(1206اإلمام المجدِّد  محمد بن عبد الوهاب )ت 

 . (89)وابن ماجه(
، قال البسام: )وكان ال يفرت عن هـ(1337عبد الرحمن بن عبيد بن عبد المحسن آل عبيد )ت وكذلك الشيخ 

 .(90)املطالعة واملذاكرة، فكان يدمي التالوة ومطالعة كتب ... والسنن(
احلديث وشروحه ومصطلحاته، ومن  )درس قال العمري:ه(، 1362وكذلك الشيخ عمر بن محمد بن سليم )ت

 .(91)والنسائي والرتمذي(ذلك أبو داود 
ه الشيخ عبد اهلل ا، قال آل الشيخ: وصحب أخهـ(1395وكذلك الشيخ عمر بن حسن بن حسين آل الشيخ )ت 

، وقال البسام: )مث شرع مع كبار الطلبة يقرأ على العالمة الشيخ (92)إىل البوادي لتعليم الناس وقرأ عليه سنن أيب داود
 .   (94)((93)قرأ عليه ... والرتمذي وهتذيب السنن عبد اهلل بن عبد اللطيف، ... كما

، قال البسام: )وبعد صالة الظهر والعصر هـ(1406وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل بن دهيش )ت 
 .  (96)((95)يدرس الطالب بعض كتب احلديث ... وجامع الرتمذي، وسنن النسائي، وأيب داود، وابن ماجه، والدارقطين

 ، قال البسام: )مث جيلس بعد صالة الظهر هـ(1412الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد بن سبيل )ت وكذلك 
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 (.3/472( علماء جند، )97)
ل صحايب على حدة صحيًحا كان أو حسًنا أو ضعيًفا مرتبني على حروف هي مجع مسند وهي الكتب اليت موضوعها جعل حديث ك المسانيد:( 98)

 (. 61اهلجاء يف أمساء الصحابة. الرسالة املستطرفة، )ص:
هـ(، قال الكتاين: منها: )مسند أمحد 241تأليف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف:  مسند اإلمام أحمد"،( "99)

 (. 61أعالها وهو املراد عند اإلطالق وإذا أريد غريه قـُيِّد(. الرسالة املستطرفة، )ص:وهو 
تأليف: أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي  مسند الشافعي"،( "100)

يفه أيضا وإمنا هو عبارة عن األحاديث اليت أسندها مرفوعها وموقوفها ووقعت يف مسموع أيب العباس هـ(، قال الكتاين: )وليس هو من تصن204)املتوىف: 
ي موالهم، حممد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان األصم األموي موالهم املعقلي النيسابوري عن الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار بن كامل املراد

به من كتايْب األم واملبسوط للشافعي إال أربعة أحاديث رواها الربيع عن البويطي عن الشافعي التقطها بعض النيسابوريني املصري صاحب الشافعي، وراوية كت
صول الرواية وهو أبو عمرو حممد بن جعفر بن حممد بن مطر املطري العدل النيسابوري احلافظ من شيوخ احلاكم من األبواب أليب العباس األصم املذكور حل

 (.17عن الربيع، وقيل: مجعها األصم لنفسه فسمى ذلك مسند الشافعي ومل يرتبه؛ فلذا وقع التكرار يف غري ما وضع. الرسالة املستطرفة، )ص: له هبا
 (.1/161( علماء جند، )101)
 (.3/124( علماء جند، )102)
 (.269( مشاهري علماء جند، )ص:103)

 

 
 . (97)إىل قرب صالة العصر للتدريس يف املطوالت، ... ويف احلديث األمهات الست(

وعناية علماء جند بالسنن األربع ظاهرة، لكوهنا تشتمل على أحاديث األحكام اليت يستدلون هبا على فتاويهم،      
 وهي امتداد ملا يف الصحيحني من أحاديث األحكام. 
 . (98)المطلب الثالث: مسند اإلمام أحمد وبقية المسانيد

، فاملسانيد (100)، ومسند الشافعي(99)اإلمام أمحد بن حنبل وكذلك اهتم علماء جند باملسانيد، ويف مقدمتها مسند    
 حتوي بقية األحاديث اليت مل يوردها أصحاب الكتب السابقة، ومن أبرز من اهتم باملسانيد من علماء جند: 

، قال البسام: )أكب الشيخ وهو طالب على كتب السُّنة هـ(1206اإلمام المجدِّد محمد بن عبد الوهاب )ت 
 . (101)ومسانيد األئمة، وعين ... ومسند الشافعي وأمحد(

، قال البسام: )وكان ال يفرت عن هـ(1337وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن عبيد بن عبد المحسن آل عبيد )ت 
 .(102)املطالعة واملذاكرة، فكان يدمي التالوة ومطالعة كتب ... واملسانيد(

 عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن مانع الوهبي التميمي النجديوكذلك الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن 
ا له ويقرأ عليه كتب ويف هذه املدة دعاه بعض األكابر من أهل بغداد ليكون أمامً ، قال آل الشيخ: )هـ(1385)ت 

 .(103)(احلديث فقرأ عليه واجلزء األول من مسند األمام أمحد بن حنبل
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 (.5/311(، علماء جند، )17( مشاهري علماء جند، )ص:104)
 (.4/349( علماء جند، )105)
 (.3/472( علماء جند، )106)
هـ(، هو واحد املوطآت، وهو الكتاب املرتب على األبواب 179تأليف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:  الموطأ"،( "107)

عني. ومسيت بذلك؛ ألهنا من التوطئة مبعىن التيسري والتذليل؛ حيث يسرت الفقهية املشتملة على السنن، وما هو يف حيزها، أو له تعلق يف آثار للصحابة والتاب
ا من للناس معرفة دينهم. ورمبا كانت من التواطؤ مبعىن التوافق؛ حيث اتفق العلماء على األخذ مبا فيه. وقيل إن مالًكا عرض كتابه املوطأ ع

ً
لى سبعني عامل

كتاين: )وتوخى فيه القوي من حديث أهل احلجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعني ومن بعدهم(. علماء املدينة فواطئوه عليه أي: وافقوه، قال ال
(، نشر: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، 265)ص: المعجم الوجيز في اصطالحات أهل الحديث،(، أمين السيد عبد الفتاح، 6الرسالة املستطرفة، )ص:

 (.3/521وسوعة علوم احلديث وفنونه، )م، م2008 -ه1429الطبعة: األوىل، 
 (.1/161( علماء جند، )108)

 

 
، قال البسام: )كما قرأ على الشيخ سعد بن هـ(1395حسين آل الشيخ )ت وكذلك الشيخ عمر بن حسن بن 

 . (104)عتيق تفسري ابن كثري ومسند اإلمام أمحد(
، قال البسام: )وبعد صالة الظهر والعصر هـ(1406وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل بن دهيش )ت 

 .(105)يدرس الطالب بعض كتب احلديث ... ومسند اإلمام أمحد(
، قال البسام: )مث جيلس بعد صالة الظهر هـ(1412وكذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد بن سبيل )ت 

 .  (106)إىل قرب صالة العصر للتدريس يف املطوالت، ... ويف احلديث ... ومسند اإلمام أمحد(
فبعد عنايتهم بالصحاح ينتقلون للسنن مث  فعناية علماء جند باملسانيد امتداد لعنايتهم مبا سبق من أصول السُّنة،    

املسانيد اليت جيدون فيها ما زاد على أحاديث األحكام، فمسند اإلمام أمحد يعد أكرب مصدر يف السُّنة النبوية، فعنايتهم 
 به يدل على وصوهلم للنهاية يف االطالع على كتب السُّنة النبوية.

سند؛ وهو كون علماء جند على املذهب احلنبلي فحرصوا على العناية بكتاب ولعل هناك سبًبا آخر مهمًّا للعناية بامل    
 .ملسو هيلع هللا ىلصإمام املذهب أمحد بن حنبل، والوقوف على أسانيده اليت نقل من خالهلا األحاديث النبوية إىل رسول اهلل 

 اإلمام مالك.   (107)المطلب الرابع: موطأ

وامتد اهتمام العلماء يف جند إىل موطأ اإلمام مالك بن أنس، ففيه باإلضافة لألحاديث النبوية، البالغات وآراء اإلمام     
 مالك الفقهية املستنبطة من األحاديث واآلثار، ومن أبرز من اهتم باملوطأ من علماء جند: 

 . (108)البسام: )وعين ... وموطأ مالك(، قال هـ(1206اإلمام المجدِّد محمد بن عبد الوهاب )ت 
  وكذلك الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن مانع الوهبي التميمي النجدي
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 (.269( مشاهري علماء جند، )ص:109)
 (.6/352( علماء جند، )110)
، تأليف: عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور املقدسي اجلماعيلي الدمشقي احلنبلي، أبو حممد، " ملسو هيلع هللا ىلصعمدة األحكام من كالم خير األنام ( "111)

هـ(، قال الكتاين: )وكتاب عمدة األحكام عن سيد األنام يف جزئني لتقي الدين أيب حممد عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن 600تقي الدين )املتوىف: 
َعزَّ نظريه وهو الذي شرحه احلافظ اجملتهد شيخ اإلسالم ابن دقيق العيد وابن مرزوق اخلطيب وسراج الدين بن امللقن الشافعي  سرور املقدسي احلنبلي كتاب

(، يوسف بن عبد الرمحن 180( حديثًا مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. الرسالة املستطرفة، )ص:430واجملد الفريوز أبادي وغريهم(، وقد مجع فيه )
 م.2006 –ه 1427لبنان، الطبعة: األوىل،  –(، نشر: دار البشائر اإلسالمية، بريوت 252)ص:  مصادر الدراسات اإلسالمية،املرعشلي، 

اء ه، وفيه نشأ وتعلَّم، مث ارحتل إىل الرياض وقرأ على علمائها، مث توىلَّ القض1297( هو الشيخ: ناصر بن حسني بن فرج، ولد يف وادي الدواسر عام 112)
 (.6/452ه. علماء جند، )1347حىت تويف عام 

 (.6/452( علماء جند، )113)
 

 
ويف هذه املدة دعاه بعض األكابر من أهل بغداد ليكون أماما له ويقرأ عليه كتب ، قال آل الشيخ: )هـ(1385)ت 

 .(109)(عليه موطأ لإلمام مالكاحلديث فقرأ 
، قال البسام: )وكان والده فايز، وجده هـ(1396وكذلك الشيخ محمد بن فايز بن محمد آل رحمة الناصر )ت 

عبد الرمحن من طلبة العلم، ولديهم مكتبة عامرة باملراجع، فصار يقرأ فيها، ومن بني هذه الكتب ... موطأ اإلمام 
 .(110)مالك(

العلماء مبوطأ اإلمام مالك لكونه حيوي بالغاته واجتهاداته، ولكونه من أوائل ما أُلَِّف من كتب السُّنة النبوية، واهتمام    
 فقد ألَّف موطأه يف وقت متقدم، وأحاديثه اشتهرت يف املدينة املنورة خاصة.

 المبحث الثاني: كتب أحاديث األحكام، وفيه ثالثة مطالب:
 ، للحافظ عبد الغني المقدسي. (111)األحكام من كالم خير األنامالمطلب األول: عمدة 

ولعلماء جند عناية فائقة بكتب أحاديث األحكام، لكوهنا املعني لألحكام الفقهية اليت عليها مدار الفتوى، فمع      
بل كانت جزًءا اهتمامهم بكتب الفقه والفقه احلنبلي على وجه اخلصوص؛ إاّل أهنم مل ينسوا كتب أحاديث األحكام، 

ال يتجزأ من احلفظ واملذاكرة فيها، وكان يف مقدمة الكتب املعتىن هبا "عمدة األحكام" للحافظ املقدسي، وكان ذلك 
 بقراءته على الشيوخ ومذاكرته وحفظه، ولكون أحاديثه منتقاًة من الصحيحني، وممن اهتم بكتاب عمدة األحكام:

، قال البسام: )فقرأ على الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن والشيخ (112)هـ(1347الشيخ ناصر بن حسين بن فرج )ت 
 . (113)إبراهيم بن عبد اللطيف، قرأ عليه يف عمدة احلديث(

 )درس احلديث وشروحه ومصطلحاته، ومن  قال العمري:ه(، 1362وكذلك الشيخ عمر بن محمد بن سليم )ت
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 (.1/101( علماء آل سليم وتالمذهتم وعلماء القصيم، )114)
 (.5/398( علماء جند، )115)
 (.4/345( علماء جند، )116)
 (.5/259( علماء جند، )117)
هـ(، قال ابن حجر عن 852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:  تأليف:بلوغ المرام من أدلة األحكام"، ( "118)

ه الطالب املبتدئ، وال كتابه: )فهذا خمتصر يشمل على أصول األدلة احلديثية لألحكام، حررته حتريرًا بالًغا ليصري من حيفظه من بني أقرانه نابًغا، ويستعني ب
بلوغ المرام من أدلة نتهي، وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من األئمة إلرادة نصح األمة(. أمحد بن علي بن حجر، يستغين عنه الراغب امل

 ه.1424الرياض، الطبعة: السابعة،  –(، حتقيق: مسري بن أمني الزهري، نشر: دار الفلق 3)ص: األحكام،
 
ه، وفقد بصره صغريًا؛ إال أنه كان متوقد البصرية واعي القلب، 1314العبادي، ولد يف بريدة عام ( هو الشيخ: عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد احملسن 119)

 (.3/293ه. علماء جند، )1358وويل التدريس يف جامع بريدة، وكان له حمفوظات عدة، وتويف عام 
 

 
 .(114)عمدة األحكام(

، قال البسام: )فيقرأ عليه الطلبة ... هـ(1373يز آل فيصل آل مبارك )ت وكذلك الشيخ فيصل بن عبد العز 
 .(115)وعمدة األحكام(

، قال البسام: )بدأها أواًل بقراءة الرسائل هـ(1406وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل بن دهيش )ت 
 .(116)الصغرية، مثل كتاب العمدة يف أحاديث األحكام(

، قال البسام: )فالعلوم وُكُتِبَها اليت هـ(1418محمد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم )ت وكذلك الشيخ علي بن 
 درسها الشيخ عبد الرمحن السعدي واستوعبها املرتجم فهًما واستحضارًا، هي:

 .(117)كتب احلديث: ... عمدة احلديث(  -3     
خاري ومسلم، وأحاديثه حمدودة العدد يسهل وسبب عناية علماء جند بعمدة األحكام، كونه منتقى من صحيحْي الب   

 حفظ التالميذ هلا، ولكوهنا مجعت أصول األحكام اليت حيتاجها املسلم.
 ، البن حجر العسقالني.(118)المطلب الثاني: بلوغ المرام من أدلة األحكام

ومن كتب األحكام اليت حازت على اهتمام علماء جند، كتاب "بلوغ املرام"، للحافظ ابن حجر، وهذا الكتاب     
أوسع من سابقه بذكر أحاديث األحكام، لذلك يأيت باملرتبة الثانية يف العناية بعد "عمدة األحكام"، ألهنم يرون التدرج 

 اء جند يف تلك الفرتة:يف حتصيل العلم، وممن اعتىن هبذا الكتاب من علم
 ، قال البسام: )فكان بعد صالة الصبح (119)هـ(1358الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد المحسن العبادي )ت 
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 (.3/297( علماء جند، )120)
 (.1/101( علماء آل سليم وتالمذهتم وعلماء القصيم، )121)
 (.5/398لماء جند، )( ع122)
ه، وتويف والداه وهو صغري، وشب يف بيت أخيه، واشتغل بالعلم 1307( هو الشيخ: عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل آل سعدي، ولد يف عنيزة عام 123)

وامتنع، وله طرق يف التدريس ال مثيل هلا،  على علماء بلده، وفاق أقرانه بنبوغه فصاروا يأخذون عنه العلم، وكان له حمفوظات ومؤلفات كثرية، وُرشِّح للقضاء
 (.3/218(، علماء جند، )392ه. مشاهري علماء جند، )ص:1372واستفاد منه التالميذ، تويف عام 

 (.3/224( علماء جند، )124)
مكة واملدينة للتحصيل، مث  ه، ونشأ هبا وحفظ وتعلم، مث سافر إىل1308( هو الشيخ: صاحل بن عبد اهلل بن حممد الشاوي، ولد يف البكريية عام 125)

م الفلك، ومل يزل انتقل إىل مصر ودرس يف اجلامع األزهر، مث عاد بعد إحلاح والدته عليه، مث طُِلب للقضاء واعتذر، واستمر بالطلب والتجارة، وبرع يف عل
 (.2/503ه. علماء جند، )1380على العلم تعلًُّما وتعليًما حىت تويف عام 

 (.2/350( علماء جند، )126)
ه، ونشأ وتعلم هبا، وأصيب بالرمد يف صغره أفقده بصره، مث سافر للرياض 1352( هو الشيخ: فاحل بن مهدي بن سعد آل مهدي، ولد يف ليلى عام 127)

 (.5/370ه. علماء جند، )1392وطلب العلم هبا، مث درس يف كلية الشريعة وبعد خترجه درَّس يف املعهد العلمي بالرياض، وتويف عام 
 (.5/371علماء جند، ) (128)
 (.4/96( علماء جند، )129)

 

 
 .(120)يدرِّس ... فإذا فرغ شرع يف كتب احلديث، وكتابه املفضل "بلوغ املرام"(

ديث وشروحه ومصطلحاته، ومن )درس احل قال العمري:ه(، 1362وكذلك الشيخ عمر بن محمد بن سليم )ت
 .(121)بلوغ املرام(

، قال البسام: )فيقرأ عليه الطلبة ... وبلوغ هـ(1373وكذلك الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل فيصل آل مبارك )ت 
 .(122)املرام(

، قال البسام: )وغالب الكتب (123)هـ(1376وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل آل سعدي )ت 
 .(124)يقرأ فيها الدرس كما يلي: ففي احلديث ... وبلوغ املرام(اليت 

، قال البسام: )ولد املرتجم يف البكريية من (125)هـ(1380وكذلك الشيخ صالح بن عبد اهلل بن محمد الشاوي )ت 
 . (126)بلدان القصيم ... مث درس على مشاخيها ... وبلوغ املرام وشرحه يف احلديث(

، قال البسام: )مث شرع يف القراءة على الشيخ (127)هـ(1392بن سعد آل مهدي )ت  وكذلك الشيخ فالح بن مهدي
 . (128)حممد بن إبراهيم ... وبلوغ املرام(

، قال البسام: )وقرأ على الشيخ سعد بن هـ(1395وكذلك الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن رشيد )ت 
 . (129)عتيق بلوغ املرام(
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ه، وملا شّب طلب العلم على جده، وسافر إىل الرياض 1310( هو الشيخ: عبد اهلل بن حسن بن إبراهيم آل الشيخ، ولد يف حوطة بين متيم عام 130)
ا يف الصرار مث إىل الطائف مث إىل بيشة، مث أحيل للتقاعد، وتويف عام ليتزود من العلم، مث أرسل إىل مبايض مرشًدا ومعلًما، مث إىل الليث كذلك، مث ُعنيِّ قاضيً 

 (.4/64ه. علماء جند، )1399
 (.4/65( علماء جند، )131)
 (.4/345( علماء جند، )132)
 (.4/346( علماء جند، )133)
ه، وتلقى تعليمه األويل بالُكتَّاب، ويف 1339 ( هو الشيخ: علي بن عامر بن صاحل آل عامر، ولد يف بلدة الشقة مشال بريدة يف منطقة القصيم، عام134)

ه 1369ه ُعنيِّ مرشدا يف القصور امللكية، ويف عام 1361ه ارحتل إىل الرياض لطلب العلم، ودرس عدة خمتصرات يف مجيع الفنون، ويف عام 1357عام 
ياض، مث ُعنيِّ مرشدا للدعوة يف املنطقة الشرقية، مث وكيال هليئة األمر ه التحق باملعهد العلمي بالر 1370ُعنيِّ إماما للملك سعود يف القصر امللكي، ويف عام 

 (.5/213هـ. علماء جند، )1411باملعروف والنهي عن املنكر، واشتهر بالغرية على دين اهلل وعلى استغالل أوقاته بالدعوة، وتويف يف عام 
 (.5/214( علماء جند، )135)
ه، وتعلم القرآن مبدرسة ُمالَّ أمحد احلرمي، وتفقه على عالمة 1322 آل جراح، ولد يف الكويت عام ( هو الشيخ: حممد بن سليمان بن عبد اهلل136)

 (.5/549هـ. علماء جند، )1417الكويت عبد اهلل بن خلف الدحيان، وعمل باخلطابة وتويف عام  
 (.5/553( علماء جند، )137)
ه، ونشأ يتيًما، ودخل عدًدا من الكتاتيب وحفظ القرآن، وحفظ 1346ولد يف عنيزة عام  ( هو الشيخ: علي بن حممد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم،138)

تدريس يف اجلامعة، وله كتًبا وخمتصرات كثرية، والتحق باملعهد العلمي بالرياض، وخترج منتسًبا من كلية الشريعة، وُعنيِّ مدرًسا يف معهد عنيزة، مث انتقل لل
 (.5/252ه. علماء جند، )1418ام مؤلفات وتالميذ ُكثر، تويف يف ع

 

 
، قال البسام: )مث الزم الشيخ العالمة (130)هـ(1399حسن بن إبراهيم آل الشيخ )ت وكذلك الشيخ عبد اهلل بن 

 .  (131)عبد الرمحن بن عبد العزيز بن فرحان، فقرأ عليه ...  وبلوغ املرام(
، قال البسام: )مث عاد إىل األحساء، ويف هـ(1406وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل بن دهيش )ت 

 . (132)يف قطر بالدوحة، حيث اتصل بالشيخ حممد بن مانع، ودرس عليه بلوغ املرام البن حجر(طريق عودته نزل 
 . (133)وقال أيًضا: )وقرأ بلوغ املرام على الشيخ سعد بن محد بن عتيق(

، قال البسام: )وقد درس يف تلك الفرتة ... (134)هـ(1411وكذلك الشيخ علي بن عامر بن صالح آل عامر )ت 
 .(135)املرام(وبلوغ 

، قال البسام: )واجتمع بالشيخ العالمة (136)هـ(1417وكذلك الشيخ محمد بن سليمان بن عبد اهلل آل جراح )ت 
 .(137)عبد اهلل بن محيد يف جامع بريدة، واستمع إليه وهو يدرس الطلبة يف "بلوغ املرام"(

، قال البسام: )فالعلوم وُكُتِبَها اليت (138)هـ(1418وكذلك الشيخ علي بن محمد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم )ت 
 درسها الشيخ عبد الرمحن السعدي واستوعبها املرتجم فهًما واستحضارًا، هي:
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 (.5/259( علماء جند، )139)
-هـ(، مجع فيه 653تأليف: اإلمام احملدِّث أبو الربكات جمد الدين عبد السالم "ابن تيمية" احلراين )املتوىف: "، ملسو هيلع هللا ىلصالمنتقى من أخبار المصطفى ( "140)

 األحاديث النبوية اليت ترجع أصول األحكام إليها، ويعتمد علماء اإلسالم عليها، وقد اختار هذه األحاديث من صحيح البخاري ومسلم ومسند -رمحه اهلل
ألربعة، كما ذكر بعض آثار الصحابة، ورتبه على أبواب الفقه وهبذا غدا هذا الكتاب من أهم املصادر يف أحاديث األحكام، وعدة أمحد ومن السنن ا

 ة(، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: التاسعة عشر 196حملات يف املكتبة والبحث واملصادر، )ص:  محمد بن عجاج الخطيب،( حديثًا. 5029أحاديثه )
 م.2001 -هـ 1422

 (.186-1/185( علماء جند، )141)
 (.6/198( علماء جند، )142)
ه، ونشأ هبا وتعلم، مث انتقل إىل مكة املكرمة ودرس على 1296( هو الشيخ: سليمان بن عبد العزيز بن إبراهيم السحيمي، ولد يف عنيزة عام 143)

 (.2/320. علماء جند، )هـ1357علمائها، وويل القضاء يف بلدة الوجه، وكان آية يف احلفظ، تويف عام 
 (.2/323( علماء جند، )144)

 

  
 .(139)كتب احلديث: ... بلوغ املرام(  -3     
حافظًا جلياًل قد وقد اهتم العلماء أيًضا ببلوغ املرام ملا فيه من أحاديث زائدة على عمدة األحكام، ولكون مؤلفه     

 حرَّره حتريرًا دقيًقا ليكون مرجًعا يف أحاديث األحكام، اليت حيتاج إليها احملدِّث والفقيه واملفيت.
 للمجد ابن تيمية. (140) ملسو هيلع هللا ىلصالمطلب الثالث: المنتقى من أخبار المصطفى 

ذكرت يف املطلب السابق، أن العلماء يتدرجون يف حتصيل العلم من األدىن لألعلى، فبعد العناية بكتايْب: "عمدة     
األحكام" و"بلوغ املرام"، تأيت املرحلة األخرية، وهي العناية بكتاب: "منتقى األخبار" للمجد ابن تيمية، ويعترب أوسع 

 اعتىن هبذا الكتاب من علماء جند:  كتب األحكام من حيث كثرة األحاديث، وممن
، قال البسام: )قال رمحه هـ(1285آل الشيخ )ت  اإلمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب

 اهلل فيما كتبه إىل بعض العلماء، وقد سأله عمن أخذ عنه من املشايخ يف جند ومصر:
وأما ما طلبت من رواييت عن مشاخيي رمحهم اهلل تعاىل فأقول: اعلم أين قرأت على شيخنا اجملد رمحه اهلل تعاىل ...      

 .(141)ويف كتاب منتقى األحكام بقراءة الشيخ عبد اهلل بن ناصر(
اهلل أبا  ، قال البسام: )مشاخيه: الشيخ عبدهـ(1295وكذلك الشيخ محمد بن عبد اهلل بن علي بن حميد )ت 

 .(142)بطني قال عن قراءته عليه: ... واملنتقى(

، قال البسام: )وعلى الشيخ صاحل (143)هـ(1357وكذلك الشيخ سليمان بن عبد العزيز بن إبراهيم السحيمي )ت 
 .(144)بن عثمان القاضي ... ويف منتقى األخبار(
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 (.1/101( علماء آل سليم وتالمذهتم وعلماء القصيم، )145)
 (.3/224( علماء جند، )146)
 (.4/348( علماء جند، )147)
 (.4/350( علماء جند، )148)
 (.5/259( علماء جند، )149)

 

 
)درس احلديث وشروحه ومصطلحاته، ومن  قال العمري:ه(، 1362وكذلك الشيخ عمر بن محمد بن سليم )ت

 .(145)ذلك املنتقى يف احلديث(
، قال البسام: )وغالب الكتب اليت هـ(1376وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل آل سعدي )ت 

 .(146)املنتقى(يقرأ فيها الدرس كما يلي: ففي احلديث 

، قال البسام: )كما درس كتاب املنتقى يف هـ(1406وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل بن دهيش )ت  
 . (147)أحاديث األحكام للمجد ابن عبد السالم على الشيخ عبد اهلل بن سليمان بن بليهد(

احلديث ... واملنتقى يف أحاديث األحكام وقال أيًضا: )وبعد صالة الظهر والعصر يدرس الطالب بعض كتب 
 .(148)للمجد ابن تيمية(

، قال البسام: )فالعلوم وُكُتِبَها اليت هـ(1418وكذلك الشيخ علي بن محمد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم )ت 
 درسها الشيخ عبد الرمحن السعدي واستوعبها املرتجم فهًما واستحضارًا، هي:

 . (149)كتب احلديث: ... منتقى األخبار(  -3     
هذا الكتاب يأيت يف املرحلة املتقدمة لشموله كل أحاديث األحكام، وألنه توسع يف اختيار األحاديث، فال تكاد     

ل الفقه إال وجتد هلا دليالً يف املنتقى، فكأنّه يستدل ملسائ -ال سيما يف مذهب احلنابلة-جتد مسألة من املسائل الفقهية 
وهذا سر اهتمام علماء جند هبذا الكتاب لكوهنم حنابلة، فهو مصدر ومرجع مهم لألحاديث اليت يستدلون هبا  احلنبلي،

 على املسائل الفقهية.
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هـ(، ويعد من كتب األحاديث املختارة، وضع فيه مؤلفه 676تأليف: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  األربعون النووية"،( "150)
هـ(، وزاد عليها مثانية أحاديث سردها يف مقدمة 795( حديثًا، وقد شرحها احلافظ ابن رجب )املتوىف: 42األصول من أحاديث اآلداب، وعدة أحاديثه )

 مساه "جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثًا من جوامع الكلم"، وهو أجل شروح األربعني النووية وأكثرها فائدة. عبد العزيز القاسم،شرحه وهلذا 
 -هـ 1420اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -(، نشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض 252)ص:  الدليل إلى المتون العلمية،

 م. 2000
 (.4/384( علماء جند، )151)
هـ(، وهو خمتصر مجعه من األحاديث الصحيحة، مشتمال 676تأليف: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  رياض الصالحين"،( "152)

فيه أال يذكر إال حديثًا صحيًحا، وصدر األبواب من على ما يكون طريًقا لصاحبه إىل اآلخرة، جامًعا للرتغيب، والرتهيب، والزهد، ورياضات النفوس، والتزم 
ه(. كشف 670القرآن ووشح ما حيتاج إىل ضبط، أو شرح، وجعله على مائيت باب ومخس وستني بابا، فرغ منه يوم اإلثنني، رابع عشر رمضان، )سنة: 

 (.1/936الظنون، )
هـ(، 676تأليف: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  ألذكار("،حلية األبرار، وشعار األخيار في تلخيص الدعوات وا) األذكار،( "153)

ة، من أول االستيقاظ وهو كتاب، مفيد مشهور: )بأذكار النووي( يف جملد، مشتمل على ثالمثائة وستة ومخسني بابًا، ابتدأ فيه بالذكر، مث ذكر األمور اإلنساني
 (.1/688ن ذلك بينهم: )بعمل اليوم والليلة(، مث ختم باب االستغفار. كشف الظنون، )من النوم، إىل نومه يف الليل، ويعرب ع

 
 

 
 المبحث الثالث: كتب أحاديث اآلداب واألذكار، وفيه مطلبان:

 النووي.، لإلمام (150)المطلب األول: كتاب األربعون النووية
كان لعلماء جند اهتمام كبري بالكتب اليت مجعت أحاديث اآلداب، وكانت أول ما يرىب عليها النشء، ويف مقدمة     

هذه الكتب: "األربعون النووية"، لإلمام النووي، حيث إهنا مشلت أبواب علوم اآلداب، فقد كان طالب العلم حيفظوهنا 
 :ويتدارسوهنا، أورد منهم على سبيل املثال

، قال البسام: )فحفظ من متون العلم هـ(1401ما ذكر عن الشيخ عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم الصيخان )ت 
 .(151)الشيء الكثري، ... ويف احلديث ... واألربعون النووية(

وكانوا يف مقابل احلفظ؛ املذاكرة هلذه األحاديث، ومل يكونوا يذكرون هذا املنت كثريًا لكثرة من حيفظه ويعرف معانيه،   
حىت من عوام الناس فضاًل عن العلماء منهم، ولعّل أيًضا ندرة ذكره يف املصادر عدم شهرته لدى املتقدمني من علماء 

 جند؛ بل عند املتأخرين منهم. 
 .(153)واألذكار (152)المطلب الثاني: كتابا رياض الصالحين

كتابا رياض الصاحلني واألذكار لإلمام النووي هلا الصدارة يف القراءة هبا يف املساجد على املصلني، وال يزال العلماء 
 وأئمة املساجد يكررون قراءهتا املرة تلو األخرى، وال يوجد مسجد من مساجد جند إاّل وفيه هذان الكتابان أو أحدمها. 
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هـ سافر 1306هـ(، وهبا نشأ وتعلم، ويف سنة: 1282( هو الشيخ: صاحل بن عثمان بن محد بن إبراهيم بن عبد الرمحن القاضي، ولد يف عنيزة )سنة: 154)
جع بعد علمه مبقتل إخوته يف وقعة املليداء، وجاور يف مكة، مث رجع إىل عنيزة قاضًيا، وهبا تويف عام للقاهرة إلكمال دراسته يف اجلامع األزهر، مث ر 

 (.219ه(. مشاهري علماء جند، )ص:1351)
 (.221( مشاهري علماء جند، )ص:155)
 (.6/352( علماء جند، )156)

 

 
 ة، ومن هؤالء العلماء:كذلك قرأمها علماء جند قراءات فرديو 
قال آل الشيخ:  ،(154)هـ(5113)ت  صالح بن عثمان بن حمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القاضيالشيخ:  

 .(155)(وحاشية على رياض الصاحلني ...ان ال يرى تأليف الكتب ويقول: مل يرتك األول لآلخر شيئا، ومع هذا فله )ك
، قال البسام: )وكان والده فايز، وجده عبد الرمحن هـ(1396الناصر )ت الشيخ محمد بن فايز بن محمد آل رحمة 

من طلبة العلم، ولديهما مكتبة عامرة باملراجع، فصار يقرأ فيها، ومن بني هذه الكتب ... ورياض الصاحلني، وكتاب 
 .(156)األذكار(

نة اليت يفرد هلا اجملالس للقراءة، فهي هذان الكتابان لشهرهتما واستفاضتهما قراءًة باملساجد ال تذكر ضمن كتب السُّ    
 تقرأ أدبار الصلوات لعامة الناس، ولذلك قلَّت النصوص فيها. 
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هـ(، قال الكتاين: )ولعمر بن حممد بن 1080الدمشقي الشافعي، )املتوىف: تأليف: عمر )أو طه( بن حممد بن فتوح البيقوين  البيقونية"، المنظومة( "157)
شهري: جباد فتوح البيقوين الدمشقي الشافعي منظومة تعرف بالبيقونية يف علم املصطلح وضع الناس عليها شروًحا عديدة منها: للشيخ حممد بن صعدان ال

 (. 218تطرفة، )ص:ه(. الرسالة املس1129املوىل الشافعي احلاجري )املتوىف: 
 (.537عبد اهلل بن إبراهيم الشنقيطي. مصادر الدراسات اإلسالمية، )ص: تأليف:طلعة األنوار في علم اآلثار )نظم("، ( "158)
ستند ... هـ(، أوهلا: )هلل محدي، وإليه أ911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  تأليف:ألفية السيوطي في علم الحديث"، ( "159)

 (.2/1963اخل(، ذكر فيها: أن مجيع ما ُكتب يف هذه األلفية باألمحر، فهو من زيادايت. كشف الظنون، )
 (.5/259( علماء جند، )160)
 (.269( مشاهري علماء جند، )ص:161)
 (.2/304( علماء جند، )162)

 

 

 المبحث الرابع: كتب مصطلح الحديث والعلل، وفيه أربعة مطالب:

 في المصطلح.  (159)وألفية السيوطي (158)وطلعة األنوار (157)المطلب األول: َنْظم البيقونية
غالًبا ما كان يبدأ علماء جند وتالميذهم بدراسة مصطلح احلديث بَنْظم البيقونية، فهم يعتربونه مفتاًحا للمصطلح،    

 ومن خالله ينتقلون ملا هو أوسع منه، وممن اهتم هبذا النظم:
لعلوم وُكُتِبَها اليت درسها الشيخ ، قال البسَّام: )فاهـ(1418الشيخ علي بن محمد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم )ت 

 عبد الرمحن السعدي واستوعبها املرتجم فهًما واستحضارًا، هي:
 .(160)كتب احلديث: ... نظم البيقونية(  -3     

وهناك نظم آخر مل يكن له رواج لدى علماء جند وإن كان درسه بعضهم، وهو منظومة )طلعة األنوار(، فممن 
 اهتم هبا:

)ت  عبد العزيز بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن مانع الوهبي التميمي النجديالشيخ محمد بن 
 .(161)(واتصل بعمر محدان احملرسي وقرأ عليه ألفية السيوطي يف مصطلح احلديث، قال آل الشيخ: )هـ(1385

مبادئ العربية على الشيخ ، قال البسام: )فأخذ هـ(1389الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن محمد الصنيع )ت   
 .(162)أمحد اهلرساين، ... كما أخذ عليه أيًضا منظومة "طلعة األنوار"، يف مصطلح احلديث(

لشهرة منظومة البيقونية واستفاضتها لدى العلماء وتالميذهم، ال تذكر كثريًا كوهنا متًنا صغريًا يبدأ به طالب علم    
منه من املتون العلمية، ورمبا أن متون املصطلح مل يكن هلا الرواج الذي مصطلح احلديث، فلعلهم أرادوا ذكر ما كان 
 ملتون احلديث، كما مّر بنا يف الفصول املتقدمة.
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هـ(، قال حاجي 852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:  تأليف:ُنخَبة الِفكْر في مصطلح أهل األثر"، ( "163)
 (.2/1936خليفة: )منٌت متني يف علوم احلديث ... وشرحه املسمى: "بنزهة النظر، يف توضيح خنبة الفكر"، البن حجر أيًضا. كشف الظنون، )

 
هـ(، كشف الظنون، 852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:  تأليف:نُزهة النظر، في توضيح نخبة الفكر"، ( "164)
(2/1936.) 
 
 (.269( مشاهري علماء جند، )ص:165)
 (.2/305( علماء جند، )166)
 (.5/259( علماء جند، )167)

 

 
 ، البن حجر.(164)وشرحها نزهة النظر (163)المطلب الثاني: ُنْخَبة الِفَكر ومصطلح أهل األثر

هذا، ألهنا حتوي مسائل كثرية يف مصطلح احلديث، تعترب خنبة الفكر يف املصطلح عمدة لدى علماء جند حىت يومنا 
ورمبا ذيل عليه شرحه البن حجر نفسه، ومما يزيد من عناية العلماء به سهولة عبارته على الطالب، وخاصة املبتدئني 

 منهم، وممن اهتم بنخبة الفكر:
)ت  بي التميمي النجديالشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن مانع الوه

 .(165)(واتصل بعمر محدان احملرسي وقرأ عليه النزهة للحافظ ابن حجر، قال آل الشيخ: )هـ(1385
، قال البسام: )واشتغل على األستاذ هـ(1389وكذلك الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن محمد الصنيع )ت 

 .(166)كثريًا، فقرأ عليه ... وخنبة الفكر مع شرحه للحافظ ابن حجر(العالمة احملقق الشيخ عبيد اهلل السندي، واستفاد منه  
، قال البسام: )فالعلوم وُكُتِبَها اليت هـ(1418وكذلك الشيخ علي بن محمد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم )ت 

 درسها الشيخ عبد الرمحن السعدي واستوعبها املرتجم فهًما واستحضارًا، هي:
 .(167)كتب احلديث: ... خنبة الفكر(  -3     

هذا املنت امتداد ملا قبله، فطالب العلم حيفظونه وحيرصون على عرضه عند املشايخ، ولعله كسابقه مل يشتهر أمره إاّل    
 بالعصور املتأخرة لذات السبب؛ ولتقدميهم علوًما أخرى يف ذات الفن.
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هـ(، وأفردها العلماء بالشرح والقراءة ألمهيتها 261حلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: تأليف: مسلم بن ا مقدمة صحيح مسلم"،( "168)
 وفوائدها الكثرية يف علم مصطلح احلديث.

ألن له هـ(، ومسي بالكبري 279، تأليف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: علل الترمذي الكبير"( "169)
(. مصادر الدراسات 795"العلل الصغري" أيًضا أدرجه يف آخر كتابه اجلامع، وله شرح نفيس أليب الفرج عبد الرمحن بن رجب البغدادي احلنبلي )املتوىف: 

 (.203اإلسالمية، )ص: 
 (.2/305( علماء جند، )170)

ه، ونشأ نشأة صاحلة، وتعلم العلم على والده اإلمام، واشتغل يف 1165الدرعية عام ( هو الشيخ: عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب، ولد يف 171)
مصر عام البحث واالستنباط للمسائل واختيارها، وملا تويف والده أسندت األمور إليه، وبعد استيالء العثمانيني على الدرعية كان ممن نُِقل إىل 

 (.1/169د، )هـ. علماء جن1244ه واستقر هبا حىت وفاته عام 1233
 

 
 .(169)، وعلل الترمذي(168)مسلمالمطلب الثالث: مقدمة اإلمام 

ومل يتوقف االهتمام باملصطلح على املتون القصرية فحسب؛ بل تعداه إىل ما هو أعلى من ذلك، فمقدمة اإلمام مسلم، 
وعلل الرتمذي يعتربان للمتقدمني يف العلم، وعناية العلماء هبا وإن كانت حمدودة ذلك الوقت إالَّ أهنا تعطي داللة أن 

بدقائق احلديث وعلومه، ولعل هناك من اعتىن بأكثر من ذلك ولكن مل تصلنا أخباره أو مل أهتد إليها  العلماء اهتموا
 عند حبثي هذا املوضوع، وممن اعتىن باملقدمة والعلل: 

، قال البسام: )واشتغل على األستاذ العالمة هـ(1389الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن محمد الصنيع )ت    
 .(170)الشيخ عبيد اهلل السندي، واستفاد منه كثريًا، فقرأ عليه مقدمة مسلم وعلل الرتمذي(احملقق 

ولعل عناية العلماء بالعلل ذلك الوقت كانت حمدودة لقلة انتشارها أو ندرة من تصدى للتعليم هبا، ومن أسباب 
ن السُّنة، فالعلماء يقتصرون على األهم ذلك كثرة العلوم الشرعية اليت حتتاج للمدارسة، أو لقلة الكتب يف هذا الفن م

 من كل فن من فنون العلم الشرعي.
 المبحث الخامس: كتب شروح الحديث واإلجازات العلمية، وفيه مطلبان:

 المطلب األول: كتب شروح الحديث. 
مل يغفل علماء جند فهم النصوص احلديثية، بل كانوا إىل جانب احلفظ يعتنون بشروح كتب السُّنة، ويعقدون هلا     

 اجملالس وحلق العلم، فال يكتمل العلم إالَّ بالفهم الصحيح لألحاديث، وممن اعتىن بشروح السُّنة من علماء جند:
 ، قال البسام عنه: )ونستعني ... على فهم (171)هـ(1244الشيخ عبد اهلل بن محمد بن عبد الوهاب )ت 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 145 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

ه(، قال حاجي خليفة: )من 852تأليف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي )املتوىف:  فتح الباري شرح صحيح البخاري"،( "172)
يثية، أعظم شروح البخاري، وهو يف عشرة أجزاء، ومقدمته على عشرة فصول، مساه: هدي الساري، وشهرته وانفراده مبا يشتمل عليه من الفوائد احلد

تغين عن وصفه سيما وقد امتاز جبمع طرق احلديث، اليت رمبا يتبني من بعضها ترجيح أحد االحتماالت شرًحا وإعرابًا(.  والنكات األدبية، والفرائد الفقهية
 (.1/541كشف الظنون، )

وال هـ(، قال اإلمام النووي: )ول676، تأليف: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"( "173)
تصر على ضعف اهلمم، وقلة الراغبني وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبني للمطوالت لبسطته، فبلغت به ما يزيد على مائة من اجمللدات، لكين أق

 (.1/115التوسط(. صحيح مسلم بشرح النووي، )
ن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي تأليف: زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف ب فيض القدير شرح الجامع الصغير"،( "174)

هـ(، وقد شرح اجلامع شرًحا وافًيا، واستدرك على السيوطي يف بعض األحاديث وذكر فوائد جليلة، وعدة ما فيه من األحاديث 1031القاهري )املتوىف: 
 (. 244( حديثًا. مصادر الدراسات اإلسالمية، )ص: 10031)
 (.1/174د، )( علماء جن175)
ع الكتب، ( هي الشيخة: فاطمة بنت محد الفضيلية، ولدت يف بلدة الزبري قبل املائتني واأللف، ونشأت هبا، وقرأت على شيوخها، وكان هلا مهة يف مج176)

(. عبد اهلل 5/360د، )(، علماء جن1227هـ. السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة، حممد النجدي، )ص:1247واستفاد منها نساء جيلها، وتوفيت عام 
 –(، نشر: عامل املعرفة 387)ص: المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر،العامودي، 

 م.1986 –ه 1406جدة، الطبعة: الثانية، 
 (.5/361( علماء جند، )177)
حممد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشريي، املعروف كأبيه وجده بابن  ، تأليف:إحكام األحكام شرح عمدة األحكام"( "178)

 (.195ه(، شرح فيه كتاب العمدة لإلمام املقدسي شرًحا وافًيا. حملات يف املكتبة والبحث واملصادر، )ص:702دقيق العيد )املتوىف:
 (.6/452( علماء جند، )179)
ه، وفيها نشأ وتعلم وتفقه، مث سافر للزبري وطلب العلم هناك، مث رحل للحج 1292بن دحيان، ولد يف الكويت عام ( هو الشيخ: عبد اهلل بن خلف 180)

 (.4/91ه.ـ علماء جند، )1349ه، وتوىل القضاء، وكان له جمالس علمية ومكتبة قيمة ونوادر وعدة مؤلفات، وتويف يف عام 1324عام 
 

 
واملناوي على اجلامع  (173)والنووي على مسلم (172)احلديث بشروح األئمة املعتربين كالعسقالين على البخاري

 .  (175)((174)الصغري
من ، قال البسام: )وقد ذكر بعض من ترَجم هلا (176)هـ(1247وكذلك الشيخة فاطمة بنت حمد الفضيلية )ت 

 . (177)علماء الزبري أهنا شرحت صحيح مسلم وأكملته(
، قال البسام: )فقرأ على الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن هـ(1347وكذلك الشيخ ناصر بن حسين بن فرج )ت 

، ويراجع عليه فتح الباري (178)والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف، قرأ عليه يف عمدة احلديث وشرحها البن دقيق العيد
 . (179)لبخاري(شرح صحيح ا

 ، قال البسام: )فقد درس احلديث ... مث يعقب (180)هـ(1349وكذلك الشيخ عبد اهلل بن خلف بن دحيان )ت 
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 (.4/100( علماء جند، )181)
هـ( يف جملدين، وصورته مكتبة املعارف يف الطائف. الدليل إىل 1373، طبعته املطبعة السلفية يف مصر سنة )خبار مختصر نيل األوطار"بستان األ( "182)

 (.277املتون العلمية، )ص: 
األهلية بالرياض، طبع يف مطابع ، طبع يف جملد أكثر من مرة منها الطبعة الثانية نشر مكتبة النهضة، واملكتبة خالصة الكالم على عمدة األحكام"( "183)

 (.263هـ(. الدليل إىل املتون العلمية، )ص: 1400هـ( وسنة )1392هـ( نشرته مكتبة الرياض سنة )1379شركة الشمريل للطبع والنشر بالقاهرة سنة )
جملة  فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، من أعالم القضاة: العالمة الشيخمحاد احلماد، "لذة القارئ مختصر فتح الباري )ثمانية مجلدات(". ( 184)

 م.2001 –ه 1422(، عام 10العدل، وزارة العدل السعودية، العدد )
، طبع مبطبعة مصطفى البايب احلليب، ونشرته املكتبة األهلية يف الرياض ضمن اجملموعة اجلليلة، وهي عبارة عن مختصر الكالم على بلوغ المرام"( "185)

املذكور، وهذا الشرح أوهلا، وطبعت هذه اجملموعة بعد ذلك عدة مرات، كما نشرت هذا الشرح مفرًدا دار إشبيليا يف الرياض سنة ثالثة كتب للمؤلف 
 (.270هـ(. الدليل إىل املتون العلمية، )ص:1419)
 
 م.1393 –ه 1414نشر: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: األوىل،  "محاسن الدين على متن األربعين"،( 186)
 م.2002 –ه 1423، حتقيق: د. عبد العزيز الزير آل محد، الطبعة: األوىل، "تطريز رياض الصالحين"( 187)
 (.5/396( علماء جند، )188)
 (.5/311(، علماء جند، )16( مشاهري علماء جند، )ص: 189)
حالين مث الصنعاين، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف تأليف: حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين، الك ُسُبل السَّالم شرح بلوغ المرام"،( "190)

 هـ(.1182كأسالفه باألمري )املتوىف: 
 (.4/65( علماء جند، )191)

 

 
 .  (181)ذلك بقراءة يف "صحيح البخاري" مع شرحه فتح الباري(

األخبار ، قال البسام: )مؤلفاته: بستان هـ(1373وكذلك الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل فيصل آل مبارك )ت 
، خمتصر (184)، تذكرة القاري خمتصر فتح الباري(183)، خالصة الكالم شرح عمدة األحكام(182)خمتصر نيل األوطار

 .  (188)((187)، شرح رياض الصاحلني(186)، حماسن الدين على منت األربعني(185)الكالم على بلوغ املرام
ار الطلبة يقرأ على العالمة الشيخ ، مث شرع مع كبهـ(1395وكذلك الشيخ عمر بن حسن بن حسين آل الشيخ )ت 

 .(189)عبد اهلل بن عبد اللطيف، ... كما قرأ عليه ... وهتذيب السنن لإلمام ابن القيم
 ، قال البسام: هـ(1399وكذلك الشيخ عبد اهلل بن حسن بن إبراهيم آل الشيخ )ت 

 .   (191)((190)...وبلوغ املرام مع شرحه سبل السالم)مث الزم الشيخ العالمة عبد الرمحن بن عبد العزيز بن فرحان، فقرأ عليه 
، قال البسام: )صنَّف رمحه اهلل، ثالثة هـ(1412وكذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد بن سبيل )ت 

 كتب، ولكنه مل يتّمها، وهي:
 أمحد،  شرح املنتقى للمجد ابن تيمية، وقد عين بشرحه يف بيان مطابقة تراجم األبواب ملذهب اإلمام -1
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 (.3/477( علماء جند، )192)
ند األداء: "أجاز يل قسم من أقسام حتمل الرواية، ويقصد به إذن الشيخ احملدِّث لتلميذه بالرواية عنه. وتكون لفظًا أو كتابة، ويعرب عنها عاإلجازة: ( 193)

وقال ابن مجاعة: وقيل اإلجازة إذن؛ فعلى هذا يقول أجزت له رواية مسموعايت. املنهل  فالن" أو بعبارات مساع مقيدة، كـ "حدثنا إجازة" أو "أخربنا إجازة"،
 (.1/146وعة علوم احلديث وفنونه، )(، موس15(، املعجم الوجيز يف اصطالحات أهل احلديث، )ص:87الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي، )ص:

ه، وقرأ مبادئ العلوم على علماء جند، مث رحل إىل الشام للتزود من العلم، 920( هو الشيخ: حممد بن إبراهيم بن حممد بن أيب محيدان، ولد يف عام 194)
 (.5/481مث ارحتل إىل القاهرة فأخذ عن علمائها، وتويف يف آخر القرن العاشر. علماء جند، )

تأليف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر  "ألفية العراقي المسماة بـ: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث"،( 195)
 هـ(.806بن إبراهيم العراقي )املتوىف: 

 (.5/482( علماء جند، )196)
روايته على صفة أو حالة إما يف الراوي أو يف الرواية، وصفة الراوي إما قول أو فعل أو غري وهو ما تتابع رجال إسناده عند "المسلسل باألولية": ( 197)

(، واألولية: هي تتابع الرواية عن الراوي على حالة واحدة كقول الراوي عن شيخه: )وهو أول حديث مسعته منه(، وهذا النوع 57ذلك. املنهل الروي، )ص:
 من التأليف كثري.

 

 

 . (192)وبيان أوجه االستشهاد من األدلة للرتاجم(
بدا جليًّا اهتمام علماء جند بشروح احلديث، لكوهنا تفتح هلم ما استغلق فهمه من األحاديث، ولكوهنا متدهم بالفوائد 

مذهب الشارح هلذا الكتاب الغزيرة اليت سطرها ُشرَّاح الكتب، كما أهنا متدهم بأقوال العلماء يف املسائل الفقهية حبسب 
 أو ذاك.

  
 العلمية.  (193)المطلب الثاني: اإلجازات

اإلجازات العلمية جزٌء ال يتجزأ من حياة علماء جند العلمية، ألهنم يرون اإلجازة تعطي ثِقاًل علميًّا؛ وخاصًة إذا 
لطلبها ممن يرون أنه متفرد هبا من العلماء، فرحلوا ارتبطت حبفظ وفهم للمنت أو الكتاب اجملاز به، وألمهيتها عندهم رحلوا 

 ملكة واملدينة والعراق والشام واهلند، وممن اهتم باإلجازات من علماء جند:
، قال البسام: (194)الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان )توفي في آخر القرن العاشر الهجري(    

العلم، فرحل إىل القاهرة فأخذ عن علمائها، واختص منهم مبالزمة الشيخ جنم الدين )مث إن املرتجم أراد الزيادة من 
احملدِّث الفقيه الشافعي حممد بن أمحد الغيطي، فاستفاد منه وأجازه إجازة مشهورة ملا قرأ عليه مجيع "ألفية العراقي يف 

 .(196)هـ(968وتاريخ اإلجازة الشهرية هو يف اثين عشر ربيع األول عام  (195)احلديث"
، قال البسام: )وأجازه الشيخ عبد اهلل باحلديث هـ(1206وكذلك اإلمام المجدِّد محمد بن عبد الوهاب )ت 

 : "الرامحون يرمحهم الرمحن"، من طريقني: (197)املشهور املسلسل باألولية
 أحدمها: من طريق ابن مفلح عن شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية وينتهي إىل اإلمام أمحد.     
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 (.1/162( علماء جند، )198)
خلق كثري  ( هو الشيخ: عبد الرمحن بن راشد بن حممد اخلراص، قرأ على علماء جند والزبري وبالد الشام، ورحل رحلة طويلة يف طلب العلم، وانتفع به199)

 (.3/49ه. علماء جند، )1230من أهل العلم، وتويف عام 
 (.3/50( علماء جند، )200)
 (.2/342( علماء جند، )201)
عبد الوهاب بن حممد بن محيدان بن تركي، ولد يف بيت علم وصالح، وسافر إىل العراق وأخذ عن علماء بغداد والزبري، وله بعض اآلثار ( هو الشيخ: 202)

 (.5/56العلمية، تويف يف منتصف القرن الثالث عشر اهلجري تقريًبا. علماء جند، )
 

     
 والثاين: من طريق عبد الرمحن بن رجب عن العالمة ابن القيم عن شيخه شيخ اإلسالم، وينتهي أيًضا إىل اإلمام أمحد. 

علماء عصره، قراءة وعلًما وتعليًما، من صحيح  كما أجازه الشيخ بكل ما رواه الشيخ عبد الباقي احلنبلي شيخ     
البخاري بسنده إىل مؤلفه، وصحيح مسلم، وشروح الصحيحني، وسنن الرتمذي والنسائي وأيب داود وابن ماجه ومؤلفات 
الدارمي، كل بسنده املتصل إىل املؤلف، ومسند اإلمام الشافعي وموطأ اإلمام مالك ومسند اإلمام أمحد، إىل غري ذلك 

 . (198)ا رواه الشيخ عبد الباقي(مم
، قال البسام عنه: )وقال املرتجم عن (199)هـ(1230وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن راشد بن محمد الخراص )ت 

مشاخيه يف إجازته لتلميذه الشيخ أمحد بن عقيل: حضرت غالب صحيح البخاري على اإلمام حمدِّث الشام على 
عبيد العطار، وأجازين بباقيه وبسائر الكتب واآلالت وأثبت يل يف إجازته بيين وبني اإلطالق شيخي وأستاذي أمحد بن 

اإلمام البخاري ثالثة عشر ... ومن أجل شيوخي الشاميني اإلمام املبجل الشيخ يوسف بن أمحد بن حممد بن مشس 
 .(200)يل إجازة خبطه(العمري الشافعي فقد الزمته مدة طويلة ... وحضرت درس البخاري عنده، وأجازين وأثبت 

، قال البسام: )وقد هـ(1233وكذلك الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ )ت 
اطلعت على إجازة له فيها ما يلي: هذه إجازة للشيخ اإلمام سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب التميمي 

ف احلسين العريشي، أجازه أن يروي عنه دواوين اإلسالم الستة صحيح النجدي من الشيخ اإلمام احلسن بن خالد الشري
 . (201)البخاري وصحيح مسلم ... إخل(

وكذلك الشيخ عبد الوهاب بن محمد بن حميدان بن تركي )توفي في منتصف القرن الثالث عشر الهجري 
هـ، 1234، قال البسام: )أما يف الزبري فاطلعت على إجازته من شيخه العالمة بن سلوم مؤرخة يف عام (202)تقريًبا(

 قال: ... وقد طلب مين أن أجيزه مبا جتوز يل وعين روايته، فقد أجزت املذكور جبميع ما جتوز يل روايته، وعين روايته من 
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 (.5/58( علماء جند، )203)
ه، وهبا نشأ وتعلم، وطلب العلم وقرأ على قاضيها 1194بن عبد العزيز أبا بطني، ولد يف روضة سدير عام ( هو الشيخ: عبد اهلل بن عبد الرمحن 204)

طائف، مث إىل حممد بن طراد الدوسري، وكان ذا ذكاء وسرعة فهم وقوة ذاكرة، مث ارحتل إىل شقراء واستوطنها، مث رحل إىل الدرعية، مث جلس على قضاء ال
(، علماء جند، 235هـ. مشاهري علماء جند، )ص:1282كثرية مفيدة، مث اعتزل القضاء ورجع إىل شقراء وتويف هبا عام   قضاء القصيم، وله مؤلفات

(4/225.) 
تأليف: عبد اهلل بن السيد علوي بن أمحد املهاجر بن عيسى بن حممد بن على العريفي الرتميي احلداد احلسيين اليمين  "اإلمداد بعلو االسناد"،( 205)

(، نشر: طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف 1/480) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،ه(. إمساعيل بن حممد الباباين، 1132:)املتوىف
 م.1951مطبعتها البهية إستانبول 

 (.4/235( علماء جند، )206)
ر يف بلدة الفرعة، وقرأ على علماء سدير، مث سافر إىل العراق وقرأ على ( هو الشيخ: عثمان بن عبد العزيز بن منصور، ولد يف أول القرن الثالث عش207)

 (.5/89ه.ـ علماء جند، )1282علمائها، وحصل العلو وأدرك وألَّف، وله اطالع واسع على الفقه وكتبه، وتوىل القضاء يف حائل، وتويف يف عام 
 (.91-5/90( علماء جند، )208)
 (.80( مشاهري علماء جند، )ص: 209)

 

 
 .(203)حديث ...(

 ، قال البسام: (204)هـ(1282)ت  بن عبد العزيز أبا بطينوكذلك الشيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن 
أجازه الشيخ أمحد بن رشيد بسنده املتصل إىل الشيخ عبد اهلل بن سامل البصري يف كتابه "اإلمداد بعلو )

 .  (206)((205)اإلسناد"
الزبري على الشيخ كما قرأ يف ، قال البسام: )(207)هـ(1282)ت  وكذلك الشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور

هـ، جاء فيها ما يلي: فإن الولد املوفق الباذل 1241حممد بن سلوم الفرضي املشهور، وأجازه بإجازة مؤرخة يف عام 
جهده يف طلب العلوم الشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور قد قرأ علي ... قراءة حبث وحتقيق، فقد أجزت الولد 

 . (208)من حديث ... وأجزت له أن يروي عين الثبت املسمى بـ "اإلمداد يف علو اإلسناد"( املذكور مبا جتوز يل، وعين روايته
، قال آل هـ(1285آل الشيخ )ت  وكذلك اإلمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب

للحافظ حممد عبد احلق الشيخ: ولقي مبصر مفيت اجلزائر حممد بن حممود اجلزائري احلنفي فقرأ عليه يف األحكام الكربى 
، وقال البسام: قال رمحه اهلل فيما كتبه إىل بعض العلماء، (209)اإلشبيلي، وأجازه جبميع مروياته عن شيخه حممود اجلزائري

  وقد سأله عمن أخذ عنه من املشايخ يف جند ومصر:

وأما مشاخينا من أهل مصر...وأكرب من لقيت من العلماء الشيخ عبد اهلل بن سويدان وأجازين جبميع مروياته، 
 ودفع يل نسخته املتضمنة ألوائل الكتب اليت رواها بسنده إىل الشيخ احملدِّث عبد اهلل بن سامل البصري شارح البخاري، 
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 والترمذي في جامعه،بريوت.  –(، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، نشر: املكتبة العصرية، صيدا 4941برقم: ) أخرجه أبو داود في سننه،( 210)
مطبعة (، حتقيق وتعليـق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف، نشر: شركة مكتبة و 1924برقم: )

عادل مرشد،  -( حتقيق: شعيب األرنؤوط 6494برقم: ) وأحمد في مسنده،م. 1975 -هـ 1395مصر، الطبعة الثانية،  –مصطفى البايب احلليب 
 م.2001 -هـ 1421وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

 (.189-1/186( علماء جند، )211)
ه، ونشأ هبا نشأة صالح وعلم وتقى، مث 1276( هو الشيخ: إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب، ولد يف مدينة الرياض عام 212)

لماء جند، (، ع112هـ. مشاهري علماء جند، )ص: 1319رحل إىل اهلند وأخذ العلم هبا، مث عاد إىل بلده واشتغل بالتدريس واإلفادة واإلفتاء، وتويف عام 
(1/557.) 

 

 
حلديث املسلسل باألولية بشروطه، وهو أول حديث مسعته منه قرأته ولقيت هبا الشيخ عبد الرمحن اجلربيت، وحدثين با

عن أيب قابوس موىل عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن  -رمحه اهلل-عليه بسنده حىت انتهى إىل اإلمام سفيان بن عيينة 
قال: "الرامحون يرمحهم الرمحن تبارك وتعاىل، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل عبد اهلل بن عمرو

 .(210)السماء"
وأجازين جبميع مروياته عن الشيخ مرتضى احلسيين الزبيدي عن الشيخ عمر بن أمحد بن عقيل، وعن الشيخ أمحد 

مد بن عالء الدين البابلي عن الشيخ اجلوهري، كالمها عن عبد اهلل بن سامل البصري، وهو يروي عن أيب عبد اهلل حم
سامل السنهوري عن النجم الغيطي عن شيخ اإلسالم زكريا األنصاري عن احلافظ شيخ اإلسالم أمحد بن علي بن حجر 
العسقالين صاحب فتح الباري ... وقرأت عليه أسانيده عن شيخه املذكور متصلة إىل مؤلفي الكتب احلديثية كاإلمام 

، فأجازين هبا وبسند مذهبنا بروايته عن شيخه املذكور عن -رمحهم اهلل–داود والرتمذي وابن ماجه أمحد ومسلم وأيب 
 .-رمحه اهلل تعاىل–السفاريين النابلسي احلنبلي عن أيب املواهب متصاًل إىل إمامنا 

 املعروفة مبصر.وأما الشيخ عبد اهلل بن سويدان وأجازين جبميع ما يف نسخة عبد اهلل بن سامل 
وأما الشيخ حسن القويين فأجازين جبميع ما يف نسخة عبد اهلل بن سامل البصري املذكور عن الشيخ عبد اهلل 

 الشرقاوي، عن الشيخ حممد بن سامل احلفين، عن الشيخ عبد اهلل بن علي النمرسي.
حسن العقيدة طويل الباع يف العلوم ولقيت مبصر مفيت اجلزائر حممد بن حممود اجلزائري احلنفي األثري، فوجدته 

 الشرعية، وأول حديث حدثين املسلسل باألولية رواه عن شيخه محودة اجلزائري بشرطه متصاًل إىل سفيان بن عيينة.
 .(211)وأجازين مبروياته عن شيخه املذكور وشيخه علي بن األمني(

 ، قال البسام: (212)هـ(1319)ت  الوهابوكذلك الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
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 (.1/557( علماء جند، )213)
ه، وهبا نشأ وتعلَّم وحفظ القرآن، وارحتل إىل اجملمعة لطلب العلم 1270( هو الشيخ: إبراهيم بن صاحل بن إبراهيم بن عيسى، ولد يف بلدة ُأشيقر عام 214)

ه. مشاهري علماء 1343ادر ومؤلفات، وتوىل القضاء يف عنيزة، وتويف يف عام مث إىل عنيزة، مث إىل الزبري وبلدان العراق، مث إىل اهلند، وله أدب وشعر ونو 
 (.1/318(، علماء جند، )285جند، )ص: 

 (.1/321( علماء جند، )215)
ك، وبعد ه، وهبا تعلَّم العلوم الشرعية، ورحل إىل اهلند وطلب العلم هنا1267( هو الشيخ: سعد بن محد بن علي بن عتيق، ولد يف بلدة احللوة عام 216)

هـ. مشاهري علماء جند، 1349عودته ُعني على قضاء بلدة األفالج، وكان من مشاهري علماء جند، وكتاباته وفتاواه دالة على غزارة علمه، وتويف يف عام 
 (.2/220(، علماء جند، )323)ص: 

 (.2/221( علماء جند، )217)
ه، ونشأ نشأة صاحلة وقرأ القرآن، مث رحل إىل الرياض سنني طويلة للطلب، مث 1277م ( هو الشيخ: عبد العزيز بن محد بن علي بن عتيق، ولد يف عا218)

 (.3/330هـ. علماء جند، )1359إىل اهلند وأخذ علم احلديث هناك، مث رجع وتوىل قضاء األفالج، وتويف يف عام 
 (.3/331( علماء جند، )219)
يف عنيزة ونشأ فيها، وأخذ عن علمائها، وطلب العلم مبكة املكرمة، مث عاد إىل عنيزة وقام ( هو الشيخ: عبد اهلل بن إبراهيم بن صاحل آل قاضي، ولد 220)

 (.4/11بالتعليم هبا، وتويف هبا. علماء جند، )
 (.4/11( علماء جند، )221)

 

 
، مث ارحتل إىل )أخذ عن احملدِّث الكبري الشيخ نذير حسني، وأجازه وأخذ عنه احلديث املسلسل باألولية عن مشاخيه

 .(213)مدينة )هبوبال( باهلند، فقرأ على الشيخ حسني بن حمسن األنصاري، والشيخ سالمة اهلل، وأجازه يف مروياهتما(
مشاخيه: الشيخ أمحد بن ، قال البسام: )(214)هـ(1343)ت  الشيخ إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن عيسىوكذلك 

 .(215)إبراهيم بن عيسى قاضي اجملمعة ... وقد أجازه يف رواية الكتب األمهات الست وغريها من كتب العلم(
البسام: )وقد أجازه الشيخ األنصاري، ، قال (216)هـ(1349)ت  وكذلك الشيخ سعد بن حمد بن علي بن عتيق

 .(217)ونذير حسني(
، قال البسام: )وأخذ احلديث الشريف (218)هـ(1359)ت  وكذلك الشيخ عبد العزيز بن حمد بن علي بن عتيق

 .(219)باألسانيد املتصلة، ومن أجل من روى عنه احلديث إمام احملدثني يف وقته الشيخ نذير حسني الدهلوي(
)من علماء النصف األول من القرن الرابع عشر  عبد اهلل بن إبراهيم بن صالح آل قاضيوكذلك الشيخ 

، قال البسام: )وأشهر مشاخيه ابن عمه الشيخ صاحل بن عثمان القاضي، الذي أخذ عنه جامع الرتمذي (220)الهجري(
 .(221)هـ فأجازه الشيخ صاحل بروايته عنه(1335عام 
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فقرأ على علمائها، مث رحل إىل  ه، ونشأ فيها، وقرأ على علمائها، مث رحل إىل الرياض1273( هو الشيخ: علي بن ناصر بن وادي، ولد يف عنيزة عام 222)
 (.5/305هـ. علماء جند، )1361اهلند وطلب احلديث هناك، مث رجع إىل عنيزة إماًما وواعظًا ومدرًسا، وكف بصره يف آخر عمره، وكرب سنه وتويف يف عام 

 هـ(.360القاسم الطرباين )املتوىف: ، تأليف: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو "مسند الشاميين"( 223)
 (.5/306( علماء جند، )224)
ه، وقتل ولده وعمره سنتان، وفقد بصره وعمره سبع، 1290( هو الشيخ: عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد الرمحن العنقري، ولد يف بلدة ثرمداء عام 225)

وأخذ العلم عن علمائها، وكان له نشاط علمي وتالميذه ُكثر، وله آثار واعتنت به عمته الكربى وحفظ القرآن ودرس املختصرات، مث رحل للرياض 
 (.4/265(، علماء جند، )381هـ. مشاهري علماء جند، )ص: 1373ومؤلفات، وتويف يف عام 

 (.4/275( علماء جند، )226)
عبد الكبري بن حممد اإلدريسي، املعروف ، تأليف: حممد عبد احلي بن "فهرس الفهارس واألثبات، ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت"( 227)

(، نشر: 104)ص:  الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم،هـ(. حممود حممد الطناحي، 1382بعبد احلي الكتاين )املتوىف: 
 م.1985 -هـ 1406مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة: األوىل، 

 (.2/305( علماء جند، )228)
 

 
، قال البسام: )مث رحل إىل اهلند ... وشرع يف قراءة ا (222)هـ(1361وادي )ت وكذلك الشيخ علي بن ناصر بن 

فأخذ عنه سند كتب األمهات  -عاصمة اهلند-حلديث على علمائه ومنهم العالمة احملدِّث الشيخ نذير حسني يف دهلي 
 . (224)وغريها( (223)الست، وكذلك أخذ عنه سند املسانيد، كمسند اإلمام أمحد ومسند الطرباين

، قال البسام: )مث ملا حجَّ سنة (225)هـ(1373وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العنقري )ت 
مثان وأربعني بعد الثالمثائة واأللف اجتمع بشيخنا الشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي احلنفي الدهلوي مث 

 .(226)له إجازة عامة جبميع ما جتوز له عنه روايته بشرطه(املكي فاستجازه فأجابه إىل ذلك، وكتب 
، قال البسام: )واشتغل على األستاذ هـ(1389وكذلك الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن محمد الصنيع )ت 

د العالمة احملقق عبيد اهلل السندي، واستفاد منه كثريًا، ... وكتب له إجازة مطولة جبميع مروياته ... ومسع من الشيخ عب
الستار بن عبد الوهاب الصديقي الدهلوي ... وقد أجازه بكل ما جتوز له وعنه روايته، وكتب له اإلجازة ... وكذلك 
مسع من الشيخ املؤرخ عبد اهلل بن حممد غازي، والشيخ علي بن فاحل ... وأجازه األول بكل ما جتوز له وعنه روايته، 

ا حواه ثبت والده الشيخ فاحل ... ومسع أيًضا من الشيخ عبد احلي وكتب له إجازة بذلك، كما أجازه الثاين بكل م
فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات "الكتاين ... وأجازه جبميع ما حواه ثبته املسمى بـ 

 .(228)((227)واملسلسالت"
 حتصل على إجازة من الشيخ  قال آل الشيخ:هـ(، 1395وكذلك الشيخ عمر بن حسن بن حسين آل الشيخ )ت 
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 (.17مشاهري علماء جند، )ص: ( 229)
ه، وهبا نشأ وتعلم وحفظ القرآن، ودرس بقية العلوم على علماء 1322( هو الشيخ: سليمان بن عبد الرمحن بن حممد بن محدان، ولد يف اجملمعة عام 230)

هـ. علماء جند، 1397وتالميذ، وتويف يف عام  بلده، مث ارحتل إىل الرياض مث إىل املنطقة الغربية، وويل قضاء الطائف، مث املدينة ومكة، وله مؤلفات
(2/295.) 
 (.2/296( علماء جند، )231)
ه، ونشأ هبا على الصالح واالستقامة وحب العلم، وحفظ القرآن والزم 1233( هو الشيخ: إبراهيم بن عبد العزيز بن حممد الغرير، ولد يف عنيزة عام 232)

 (.1/337هـ. علماء جند، )1401لمي، وتويف عام علماء بلده، مث أصبح مراقًبا يف معهد عنيزة الع
 (.1/337( علماء جند، )233)
ه، وحفظ القرآن واشتغل بتحصيل العلم على العلماء كلٌّ يف فنه، مث 1331( هو الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن بن جاسر، ولد يف بلدة أشيقر عام 234)

هـ. علماء جند، 1401ئيًسا حملكمة التمييز باملنطقة الغربية، وله مؤلفات وإجازات، وتويف يف عام توىل القضاء مبكة املكرمة، مث قضاء املدينة املنورة، مث ر 
(4/193.) 
 (.4/197( علماء جند، )235)
تبة ه، ونشأ حمبًّا للعلم، وقرأ على علماء بلده، وله آثار ومؤلفات ولديه مك1318( هو الشيخ سليمان بن صاحل بن محد البسام، ولد يف عنيزة عام 236)

 (.2/281ه. علماء جند، )1405نفيسة، وتويف يف عام 
 

 
حتصل على إجازة أمحد الكتاين أثناء وجوده مبكة املكرمة جبميع مروياته وأسانيده املتصلة إىل مؤلفي األمهات الست، و 

 . (229)تقي الدين اهلاليل جبميع مروياته من الشيخ

حصل له من ، قال لبسام: )و (230)هـ(1397)ت  وكذلك الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن محمد بن حمدان
 .(231)العلماء الذين قرأ عليهم أو باحثهم إجازات علمية متصلة السند على عادة علماء احلديث(

اختص بالشيخ علي بن ، قال البسام: )(232)هـ(1401)ت  محمد الغريروكذلك الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز بن 
ناصر بن وادي الذي كان إمام وواعظ مسجد اجلديدة، فكان هو قارئ درس الوعظ أمامه، وأخذ عنه إجازات علماء 

 .(233)احلديث اليت أخذها عنهم الشيخ ابن وادي يف اهلند(
، قال البسام: )قال املرتجم: وقد أجازين (234)هـ(1401)ت وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن بن جاسر 

شيخنا الشيخ إبراهيم بن صاحل بن عيسى أن أروي عنه مجيع الكتب الستة اليت هي: صحيحا البخاري، ومسلم، وسنن 
نيد، أيب داود، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجه، وكذلك مسند اإلمام أمحد، وموطأ اإلمام مالك، وبقية الصحاح واملسا

وسائر كتب احلديث والتفسري، وجبميع ما جتوز له وعنه روايته ... وأجازين أن أروي عنه ما تضمنه الثبت املسمى بـ 
 . (235)"اإلمداد مبعرفة علو اإلسناد"(

 فكان من مشاخيه: الشيخ ، قال البسام: )(236)هـ(1405)ت  وكذلك الشيخ سليمان بن صالح بن حمد البسام
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 (.2/282( علماء جند، )237)
ه، ونشأ نشأة طيبة، وتعلَّم وطلب العلم على 1317( هو الشيخ: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد العزيز بن محد البسام، ولد يف عنيزة عام 238)

 (.4/214ه. علماء جند، )1408ام علماء بلده، وله اهتمام باألدب والشعر، تويف ع
 (.4/216( علماء جند، )239)
ه، ونشأ فيها وتعلَّم وأدرك إدراًكا طيًبا يف العلوم الشرعية، مث 1320( هو الشيخ: صاحل بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عثيمني، ولد يف بريدة عام 240)

 (.2/488هـ. علماء جند، )1410مكة يف وزارة احلج، وله مؤلفات وآثار، تويف عام  سافر إىل الكويت مث إىل اهلند، مث رحل إىل بريدة، مث انتقل إىل
 (.2/489( علماء جند، )241)
ه، وفيها حفظ القرآن وطلب العلم يف سن مبكرة، وله مهة =عالية بالعلم 1334( هو الشيخ محود بن عبد اهلل بن محود التوجيري، ولد يف اجملمعة عام 242)

 (.2/141هـ. علماء جند، )1413ه مخسني كتابًا ورسالة، وتويف عام والبحث، وبلغت مؤلفات
 (.2/142( علماء جند، )243)

 
احملدِّث علي بن ناصر بن وادي، وله منه إجازة ممتدة إىل حمدِّثي علماء اهلند، ومن علماء اهلند امتد سندها إىل أصحاب 

 الصحاح واملسانيد.
 .(237)والشيخ الفقيه إبراهيم بن حممد بن ضويان عامل بلد الرس، وله منه إجازة مبروياته(

، قال (238)هـ(1408)ت  اهلل بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن حمد البساموكذلك الشيخ عبد 
أخذ املرتجم عن شيخه علي بن ناصر أبو وادي الكتب الستة واملوطأ ومسند اإلمام أمحد ومشكاة املصابيح، البسام: )

 .(239)وأجازه هبا(
مث حدت به ، قال البسام: )(240)هـ(0141)ت  وكذلك الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عثيمين

مهته إىل السفر إىل اهلند املشهورة برجال احلديث وعقائدهم السلفية، فسافر على شظف من العيش إىل مدنه اليت هي 
موطن احملدِّثني مثل مدينة )هبوبال( و )روابندي( و )علي كر( وغريها، فقرأ على رجال احلديث من تالميذ الشيخ احملدِّث 
الشيخ نذير حسني، وتالميذ الشيخ صديق حسن خان، قرأ عليهم يف األمهات الست ويف غريها من كتب احلديث 

 .(241)قراءة رواية ودراية؛ وأجازوه إجازات مطولة أثنوا فيها على حفظه وفهمه(
شيخه عبد ، قال البسام: )وقد أجازه (242)هـ(1413)ت  وكذلك الشيخ حمود بن عبد اهلل بن حمود التويجري

 .(243)اهلل العنقري إجازة مطولة بالرواية عنه كتب الصحاح واملسانيد والسنن(

سبق معنا نصوص كثرية ومستفيضة تشري إىل عناية العلماء باإلجازات العلمية، ومل تكن تلك العناية صورية أو 
 فن من القرون املتقدمة.استكثار من مجع اإلجازات؛ بل كانت حقيقية وهي بقية إرث العلماء األوائل هلذا ال

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 155 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 الخاتمة:

احلمد هلل أواًل وآخرًا وظاهرًا وباطًنا، فقد قضيت يف الصفحات السابقة سري علماء أجالء، هلم ماٍض عريق يف 
حتصيل العلم واحلرص عليه، ومن ذلك عنايتهم بكتب السُّنة النبوية وعلومها، ومن املناسب يف هناية البحث اإلشارة إىل 

 النتائج والتوصيات اليت رأيت أمهيتها، فمن النتائج:أهم 
 اهتمام علماء جند اجللي بعلم احلديث، حفظًا وتعلًُّما ودراسًة، وعنايتهم بتعليمه ألبنائهم من الصغر. -

 عناية علماء جند بنسخ الصحاح والسنن، واحلرص على اقتناء كتب السُّنة مع ندرهتا والسعي يف طلبها. -

ات العلمية يف حمفوظات عامة أو كتب خاصة، والسفر للبلدان اليت تشتهر باإلسناد العايل اهتمامهم باإلجاز  -
 لتحصيلها.

 عنايتهم الظاهرة بالصحاح والسنن وكتب األحكام واملسانيد اليت ختدم املذهب احلنبلي على وجه اخلصوص. -

والعلل والعناية به، مل تكن رائجة الحظت أن علم صنعة علم احلديث، كالتصحيح والتضعيف، وعلم الرجال  -
بشكل كبري، وذلك بسبب ندرة كتبها، ومزامحة علوم أخرى ال تقل أمهية لدى علماء جند، كعلوم القرآن 
والعقيدة والفقه، مع االنشغال بطلب الرزق، فهم يأخذون من كل علم حد الكفاية، ويركزون على ما متس 

 إليه حاجة احلال واملكان.
 ذا املقام أن أوصي ببعض الوصايا اليت رأيت أمهيتها يف هذا الصدد، منها:وال أنسى يف ه

هذا البحث لبنة بداية حيتاج إىل جهود حبثية أخرى، لتكتمل بعض اجلوانب الدقيقة قد ال يتسع املقام للتفصيل  -
 فيها.

ت احلديثية اليت كتبها علماء أهيب باملراكز العلمية البحثية اليت تعتين جبمع الوثائق العلمية للعلماء، كاملخطوطا -
 جند، أو شروح لبعض الكتب، أو أجزاء أو إجازات علمية، أن جتمع من مظاهنا، ويتم فهرستها واإلفادة منها.

يوجد فصول ناقصة يف حياة علماء جند خالل القرنني الثالث والرابع عشر اهلجريني، والباحثون حباجة ملعرفة  -
امليداين من أوالدهم وأحفادهم، فكثري من األسر العلمية حتتفظ بوثائق  املزيد عنهم، وذلك عن طريق املسح

َعْت وُنِسَخْت وُحقَِّقْت لعمَّ نفعها.  وكتب خمطوطة يتوارثوهنا عن اآلباء، سواء عن سريهم أو علمهم، فلو مجُِ
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