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 ملخص البحث :

 الحمد هلل رب العالمين ، والصالة على رسوله األمين ، وبعد : 
ة وعسير أن وِجَد عدد من المكتبات فلقد كان من نتائج الحياة الفكرية بتهام 

الخاصة ، وما يتصل بها من المكتبات الوقفية التي أوقفها أصحابها على طالب العلم 
، ومن ينتفع بها من غيرهم ، إذ كان العلماء والوجهاء ، واألمراء عبر هذه الفترة 

نوادر يحرصون على اقتناء المكتبات الخاصة ، ويسعون إلى تزويدها بنفائس الكتب و 
 المخطوطات ، مما كّون األسس األولية المهمة لنشأة تلك المكتبات .

ولقد نمت حركة الكتب والمكتبات في عهد الملك عبدالعزيز على وجه  
رحمه هللا  -الخصوص ، وأخذت في التوسع والزيادة بما دّل على اهتمامه بالكتاب 

االهتمام ، وقد أنشئت أول حيث ُطِبَعت الكتب في عهده ، ونالت الرعاية و  -تعالى 
 . ه1370مكتبة عامة في أبها سنة 

ووفق هذا القول تمت دراسة هذا الجانب تحت عنوان )الكتب والمكتبات في  
هـ حركتها ، ووقفها ، عامرها ، 1373 - 1215جنوب المملكة العربية السعودية 
 وموفيها( في ضوء مبحثين هما :

 ني والزماني .: مفهوم مصطلح العنوان المكا أولا 
: الكتب والمكتبات حركتها ، ووقفها ، عامرها ، وموفيها إلى جانب ذكـر حواشـي  ثانياا 

 البحث وتعليقاته ، ومصادره ومراجعه ومالحقه .
 أولا: مفهوم مصطلح العنوان: المكاني، والزماني:

ينطوي مفهوم مصطلح هذا العنوان على : مدلولين: مكاني، وآخر  
كاني فيمثل بقعتين جغرافيتين مهمتين، هما: تهامة، وعسير. وأما زماني. أما الم
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هـ( 1373-1215الزماني فيغشى دراسة حركة الكتب، والمكتبات عبر الفترة )
 من القرنين الثالث عشر، والرابع عشر الهجريين بتلك األنحاء.

ولكي نحقق المفهوم المكاني يمكن القول بأّن: "تهامة: بلد ، والّنسب إليه  
، أو َتَهمًي، ثم عّوضوا  ، وَتهاٍم على غير قياس كأّنهم بنوا االسم َتْهمىِّ ِتهاميٌّ

"، والتِّهامي ايضًا: "نسبة (1)األلف قبل الطرف من إحدى اليائين الالحقتين بعدها
، وتهامة (2)إلى تهامة، وهي: خطة متسعة بين الحجاز، وأطراف اليمن"

َبُة إلى ، قال الجوهري: "والتِّهم (3)البحر كالتََّهِم" بالتحريك: "األرُض المَتصوِّ
َهاَمُة، وقال: …بالتحريك: مصدٌر من ِتهاَمةُ  َهَم الّرُجُل: أي صار إلى ِت   وأْت
ِهُموا أْنِجْد ِخالفًا عليُكمُ  ْت ْحِقبي الحرِب أْعرق  * * * فإْن ُت ْعِمُنوا ُمْسَت ْن ُت  وا 

 
َهاُم: الكثير اإلتيان إلى ِتهامُة، و  ْت  قال: والِم

اِهيم       * * *  أال اْنَهماَها إّنها َمَناهيم      ّننا  َمناجٌد َمَت  واِ 
، وفـي "المعجـم (4)يقول: نحن نأتي نجدًا، ثم كثيرًا ما نأخذ منها إلى تهامة" 

 الوســـــــــــــــــــــــي ": "تهامـــــــــــــــــــــــة: أرٌض منخفضـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــــاحل البحـــــــــــــــــــــــر،
هامــــة: ِتهــــاِمّي، وبــــين الجبــــال فــــي الحجــــاز والــــيمن ) (: َتهــــائُم، والنســــبة إلــــى تِ 

َهاٍم"  .(5)وَت

                                           
 مادة: "تهم". 339(، 14/338ن منظور، "لسان العرب" )اب (1)

 (.3/30اليافعي، "مرآة الجنان" ) (2)

 (، مادة "تهم".4/84الفيروز آبادي، "القاموس المحي " ) (3)

 ، مادة "تهم".1879(، 5/1878"الصحاح"، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ) (4)

 (.1/89إبراهيم مصطفى، وآخرون ) (5)
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 وســــــــّمت العـــــــــرب جبـــــــــل الّســـــــــراة: "حجـــــــــازًا ألّنــــــــه حجـــــــــز بـــــــــين الغـــــــــور وهـــــــــو:  
تهامــة، وهــو: هــاب ، وبــين نجــد، وهــو: ظــاهر، فصــار مــا خلــف ذلــك الجبــل فــي غربّيــه 

"، يقول أحد الباحثين (1)إلى أسياف البحر... الغور غور تهامة، وتهامة تجمع ذلك كّله
عــرض حديثــه عــن تهامــة: "هــي المنطقــة الّســاحلية الضــيقة الموازيــة المعاصــرين فــي م

المتــداد البحــر األحمــر مــن الــيمن جنوبــًا إلــى الحجــاز شــمااًل ، وهــي تتــألف مــن تهــائم، 
فهناك: تهامة الـيمن، وتهامـة عسـير، وتهامـة الحجـاز، وتختلـف فـي عرضـها بـاختالف 

نســـبة إلـــى مناخهـــا، فهـــو قـــرب السالســـل الجبليـــة، وبعـــدها مـــن البحـــر، وســـميت كـــذلك 
، ويقال: "تهامة الحجاز لما يـوالي الحجـاز إلـى (2)الشديد الرطوبة، والحرارة في الصيف"

جنوب القنفـذة، ويقـال لمـا يـوالي بـالد عسـير تهامـة عسـير وهـي: مـن حلـي ابـن يعقـوب 
ــرجة قـــديمًا: الموســم حاليــًا، وهـــو مــا كــان يعـــرف بــالمخالف الســليماني ســـابقًا،  إلــى الشَّ

 .(3)منطقة جازان اآلن"وب
وعلى الرغم من اشتهار هذا اإلقليم، وسعة ذكره ، وشيوع اسمه، نلحظ أنَّ  

بلدانه قد: "تجزَّأت سياسيًا عبر القرون الهجرية السابقة، واكتسبت أسماء محلية 
مشهورة، مثل تسميتها، بالمخالف السليماني، أو تهامة عسير، مما ميزها عن 

 الصقة للحجاز، وهي في زماننا مشهورةبقية بلدان تهامة الم
 بجازان، أو جيزان، إذ تضّم مدنًا شهيرة، مثل : ضمد، وصبيا، وأبي عريش،
وصامطة وغيرها، ولعّل هذه البلدان تعّد الميدان الحقيقي للدراسة في هذا 
البحث، لوقوعها في هذه المنطقة التهامية التي تّم تحديدها من قبل، وهو 

                                           
 (.2/137حموي، "معجم البلدان"، )ياقوت ال (1)

 .9سيد أحمد يونس، "لمحات من تاريخ عسير القديم"  (2)

 (.1/35،36محمد بن أحمد العقيلي، "تاريخ المخالف السليماني" ) (3)
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، إذ هو: المكان الطبيعي الذي نمت (1)لمعهود لميدان الدراسة"التحديد الفعلي ا
 في رحابه هذه المكتبات عبر تلك الفترة.

أمـــا عســـير فتتمثـــل بلـــدانها فـــي الموضـــع الجغرافـــي الـــذي ظهـــرت فيـــه هـــذه  
األســــباب الثقافيــــة فــــي البقعــــة الممتــــدة مــــن زهــــران فــــي الشــــمال إلــــى ظهــــران فــــي 

ـــأن الـــداعي لتســـميتها  علـــى اخـــتالف فـــي المســـّمى (2)الجنـــوب المكـــاني، إذ قيـــل ب
، أو لكونهــــــا تســــــّمت باســــــم رجــــــل (3)بعســــــير يعــــــود لصــــــعوبة أرضــــــها ووعورتهــــــا

راة، أو طــود، وهــي عندئــذ: تمثــل: األرض (4)مشــهور رو، أو الّســ ، كمــا عرفــت بالّســ
الجبليــــة الظــــاهرة مــــن زهــــران فــــي الشــــمال حتــــى جنــــوبي بــــالد يــــام، ونجــــران فــــي 

ـــيمن الحـــدود المقـــررة بموجـــب معاهـــدة الطـــائف الجنـــوب ، وتفصـــلها عـــن بـــ الد ال
 م(1934 –هــ 1353المبرمة بين: الـيمن، والمملكـة العربيـة السـعودية فـي سـنة )

ــــة أبهــــا  (5) ــــب والمكتبــــات: مدين ــــي رحابهــــا حركــــة الكت ومــــن مــــدنها التــــي دارت ف
 وأعمالها، وبعض بلدان: قبائل رجال الحجر، ورجال ألمع بتهامة عسير وغيرها.

ّما مفهوم هذا المصطلح الّزماني فيشير إلى أن بلدان تهامة وعسير وأ 
بجنوب المملكة العربية السعودية قد دخلت في حكم الدولة السعودية األولى في 
أوائل القرن الثالث عشر الهجري، كما أّن هذا هو االسم الذي أصبحت تعرف 

بع الهجري، وعبر به بعد توحد أجزائها في أول الّنصف الثاني من القرن الرا
الحكـم السيـاسي الذي انتظم عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 

                                           
 .14،15عبد هللا أبو داهش، "نشأة األدب السعودي المعاصر في جنوبي المملكة"،  (1)

 .87فؤاد حمزة، "في بالد عسير"  (2)

 .13أحمد بن حسن النعمي، "عسير في مذكرات سليمان الكمالي"  (3)

 .13المرجع نفسه  (4)

 (.2/1144محمد بن أحمد العقيلي، "تاريخ المخالف السليماني" ) (5)
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م( تاريخ وفاته رحمه هللا تعالى، إلى جانب أن هذه 1953هـ/1373إلى سنة )
األجزاء من جزيرة العرب شهدت صحوة فكرية على أثر ظهور دعوة الشيخ 

م(، وهو ما أخذ به في 1800هـ/1215محمد بن عبد الوهاب السلفية فيها عام )
 تحديد مفهوم المصطلح الزماني لهذه الدراسة المختصرة.

 
 ثانياا: الكتب، والمكتبات: حركتها، ووقفها: عامرها، وموفيها.

كان من نتائج الحركة العلمية بتهامة، وعسير أن وجد عدد من المكتبات  
نحاء يحرصون على الخاصة عبر هذه الفترة ، فقد كان العلماء في هذه األ

اقتناء الكتب فيها، ويسعون إلى تزويدها بنفائس المخطوطات ونوادرها، وبالرغم 
من شيوع هذا النوع من المكتبات، فإن تهامة وعسير لم تعرف المكتبات العامة 

 إال في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري.
ة: الحسـن بـن خالـد ولقد كان مـن أشـهر المكتبـات الخاصـة فـي تهامـة مكتبـ 

هــ( بـالمخالف السـليماني التـي تحـدث عنهـا الحسـن 1234 -هـ 1188الحازمي )
بــــن أحمــــد عــــاكش، فــــذكر أن مؤسســــها كــــان يحــــرص علــــى جمــــع كتــــب الحــــديث 
المتنوعة، وأنه كان يبالغ في أثمانها، ويجمعها من جهات متفرقة، وقال: بأنـه ال 

قوله: بـأن هـذه المكتبـة قـد جمعـت يعلم بوجود مثلها عند غيره، وأضاف إلى ذلك 
 .(1)كّل نفيس من الكتب العلمية

ويؤكد أهمية هذه المكتبة عندئذ ما ثار مـن نقـاش فكـري بـين السـيد الحسـن  
بن خالد نفسه، وبين القاضي محمـد بـن مهـدي الضـمدي: العـالم المشـهور، حـول 

ـــب ا لســـيد البحـــث فـــي مســـألة البســـملة، وهـــل يجـــوز فيهـــا األســـرار أم ال  وقـــد طل

                                           
 .37"عقود الدرر"، ورقة  (1)
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الحســن بــن خالــد مــن القاضــي محمــد بــن مهــدي الضــمَّدي الكتابــة بمــا عنــده حــول 
 إثبات حجته:

 "فقال له في الحال: لم يكن عندي من الكتب ما يعين على البحث.
 فقال له السيد الحسن: أنا أوفر لك حمل جمل من الكتب، وأوصلها إليك.

 ي وبينك في هذه المسألة.فقال: ال بأس بذلك، ولكن البد أن نرجع إلى حكم بين
 فقال له السيد الحسن: علماء تهامة من: زبيد إلى المخالف السليماني.

ـــابهم لـــك، إنمـــا علمـــاء صـــنعاء مشـــايخي   ـــد اعوجـــت رق ـــال ضالضـــّمديا فق فق
يد الحســن عليــه، وانتهــى األمــر أّنــه  ــ ومشــايخك، فعنــد ذلــك ثــارت حفيظتــه مــن السَّ

بالعقوبـة، فارتحـل مـن هـذه الـبالد علـى كـره حّر  عليه، وتوعده إن لم يمتثـل أمـره 
 .(1)منه"
ــد   والشــاهد فــي هــذا الجــدال والمنــاظرة : مــا تضــمنته مكتبــة الحســن بــن خال

الحازمي يومئذ من: الكتب، وبخاصة أنه وّجه بحمـل جمـل مـن المؤلفـات فـي فـن 
ــــي: النظــــر الفقهــــي، والــــّدرس  ــــة ف واحــــد ليقضــــي مواطنــــه الضــــمدي بغيتــــه العلمي

ـــذ ال غرابـــة إذا كـــان الحـــازمي: "يحـــرص علـــى اكتســـاب المـــذهبي ال عميـــق، وعندئ
ــت  َب كتــب الحــديث وتوابعهــا علــى اخــتالف أنواعهــا، وببــالغ فــي أثمانهــا، حتــى ُجِل
إليه من كلِّ جهة، ولم يجتمع عند أحد منهـا مثـل مـا اجتمـع عنـده... فقـد جمعـت 

سـن بـن محمـد ، وكـذلك كـان لـدى مح(2)خزائن كتبه كّل نفـيس مـن الكتـب العلميـة"
هـــ( مــن قريـــة الّرجيــع غربــي مدينـــة صــبيا بتهامــة مكتبـــة 1259 -000الســبعي )

خاصــة تحــدث عنهــا الحســن بــن أحمــد عــاكش حينمــا زار صــاحبها فــي منزلــه، إذ 

                                           
 (.2/681"عقود الدرر"، ، تحقيق/ إسماعيل البشري ) (1)

 (.1/279"عقود الدرر"،  ) (2)
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قــال: "اســتدعاني إلــى بيتــه، وأطلعنــي علــى خزانــة كتبــه، فــإذا فيهــا، نفــائس مــن: 
، كـذلك كـان لـدى علـي (1)غيـره" كتب الحديث، والتفسير، والفقـه، قـلَّ أن توجـد مـع

هـــ( مكتبــة خاصــة تشــتمل علــى 1261 -هـــ 1189بــن أحمــد بــن حســن البهكلــي )
-000. وكــان عبــد هللا بــن علــي العباســي )(2)كثيــر مــن الكتــب فــي معظــم الفنــون 

الوافد إلى أبي عـريش مـن بـالد الهـرر بـبالد الحبشـة: "مغرمـًا بجمـع  -هـ( 1273
 ة عنده.، مما شكل مكتبة خاص(3)الكتب"

وكــان مــن أشــهر المكتبــات الخاصــة فــي تهامــة مكتبــة الشــريف الحســين بــن  
هـــ( أميــر المخــالف الســليماني فــي النصــف 1272 –هـــ 1215علــي بــن حيــدر )

ص لهــا مكانــًا بقلعتــه المســّماة  ــ الثــاني مــن القــرن الثالــث عشــر الهجــري الــذي خصَّ
ــــ ــــالمخالف الســــليماني، وكانــــت تشــــتمل عل ــــي عــــريش ب ــــة نجــــران فــــي أب ى ثالثمائ

. وقــد وصــفه موطنــه المــؤرب الحســن بــن أحمــد عــاكش بأنــه: كثيــر القــراءة (4)مجلــد
، (5)فــي كتــب األدب، وبأنــه يحــرص علــى جمــع الكتــب النــادرة، ويبــالغ فــي أثمانهــا

"، وكـان هـذا الحـال فيمــا (6)"حتـى اجتمعـت لديـه كتـب ضنفـائسا قــل أن تجمـع ألحـد
 اء المخالف السليماني في تلك الفترة.يبدو من: التقاليد التي حرص عليها أمر 

وكـــان لـــدى بعـــض األســـر العلميـــة فـــي تهامـــة مكتبـــات خاصـــة مـــن أهمهـــا:  
مكتبـــة أســـرة آل البهكلـــي فـــي مدينـــة أبـــي عـــريش التـــي وصـــفها يحيـــى بـــن محمـــد 

                                           
 .115در نفسه، ورقة المص (1)

 .71المصدر نفسه، ورقة  (2)

 (.1/491المصدر نفسه، ) (3)

 (.43فاروق عثمان أباظة، "الحكم العثماني في اليمن"  (4)

 .46الحسن بن أحمد عكاش، "عقود الدرر"، ورقة  (5)

 (.1/357المصدر نفسه، ) (6)
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البهكلي: بالشـمول، وكثـرة المحتـوى، ولكنـه ذكـر أّن هـذه المكتبـة ابتليـت بظـروف 
، وكـان لـدى أسـرة آل (1)مـن كتبهـا، وتراثهـا المخطـو  مختلفة أدت إلى فقد الكثير

عاكش في مدينة ضمد مكتبة خاصـة تشـتمل علـى أعـداد مـن الكتـب المخطوطـة، 
ة واألدواء المختلفـة  والوثائق المهمة التي خلفها القضاة مـن أبنائهـا، ولكـن اأَلَرْضـ

غيـر عـدد حولتها في الوقت الحاضر إلى أكوام تالفة من األوراق، ولم يسلم منها 
يســير مــن المخطوطــات، استخلصــها أحــد أفــراد أســرة آل عــاكش المهتمــين بجمــع 

. وكـــان لـــدى أســـرة آل شـــجاع فـــي مدينـــة الشـــقيق مكتبـــة خاصـــة توارثهـــا (2)التـــراث
. وكـــان ألســـرة آل عبـــاس بقريـــة (3)أبناؤهـــا، ولكنهـــا منيـــت بحريـــق دمـــر محتوياتهـــا

خطوطًا مهمًا، وقـد احترقـت القضب من أعمال الدرب مكتبة خاصة تحوي تراثًا م
 .(4)هـ1351عام 

، كمــا وجــد (5)وكــان ألســرة الفقهــاء بــ ل فاهمــة بمحائــل عســير مكتبــة خاصــة 
لــدى أســرة آل إبــراهيم فــي قريــة العــروض بــ ل عبيــد فــي بــالد عــبس مكتبــة خاصــة 

. وكــان للفقيــه (6)تقاســمها الورثــة بعــد مــوت القاضــي عبــد الــرحمن بــن أحمــد الفقيــه
َبــْه مكتبــة خاصــة آل معظــم علــى بــن محمــد  القنــاعي مــن الفقهــاء الطــوال بــوادي َي

                                           
 هـ(.2/8/1400مقابلة شخصية مع: يحيى بن محمد البهكلي )في أبي عريش  (1)

 هـ(.13/8/1400زيارة ميدانية لهذه المكتبة بمدينة ضمد في ) (2)

 هـ(.6/8/1400مقابلة شخصية مع: المحب على حيدر شجاع )الشقيق في  (3)

 هـ(6/8/1400مقابلة شخصية مع: أحمد محمد هيجان )الشقيق في  (4)

حائـــــــل فـــــــي مقابلـــــــة شخصـــــــية مـــــــع: عمـــــــر هـــــــادي أحمـــــــد محمـــــــد الفـــــــاهمي، )آل فاهمـــــــة بم (5)
 هـ(.12/10/1400

 هـ(.13/10/1400مقابلة شخصية مع: فائز محمد فائز الفقيه)قرية الفقهاء ب ل عمار في  (6)
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، (1)كتبهــــا إلـــــى أحمـــــد المصـــــملي مــــن جـــــازان فـــــي ديـــــن كــــان لـــــه علـــــى صـــــاحبها
وباإلضــــافة إلــــى هــــذه المكتبــــات الخاصــــة بتهامــــة وجــــد أعــــداد يســــيرة مــــن الكتــــب 
المخطوطـــة لـــدى بعـــض المهتمـــين بجمـــع التـــراث فـــي هـــذه المنطقـــة، ولـــدى أحفـــاد 

 العلمية المشهورة بتهامة.األسر 
وتعــد اآلن مكتبــة الشــيخ محمــد بــن أحمــد عيســى العقيلــي بجــازان مــن أهــم  

المكتبــات الخاصـــة فــي تهامـــة، وعلــى الـــرغم مــن حداثـــة إنشــائها، إال أنهـــا تحـــوي 
كثيــــرًا مــــن المخطوطــــات النــــادرة والوثــــائق القديمــــة، وكتــــب التــــراث، وتضــــم هــــذه 

، ومعظمهــا فــي علــم (2)ًا، فــي شــتى العلــومالمكتبــة مــا يزيــد علــى خمســين مخطوطــ
التــاريخ وفنونــه، وقــد بلغنــي أنــه أهــدى جــزءًا منهــا إلــى المكتبــة المركزيــة بجامعــة 

 .(3)الملك سعود بالرياض
ّود بعــــض العلمــــاء وطــــالب العلــــم فــــي تهامــــة وقــــف مكتبــــاتهم فــــي   َعــــ ولقــــد َت

الشـــيخ المســـاجد ومـــواطن العلـــم المعتبـــرة، فلقـــد وصـــف الحســـن بـــن أحمـــد عـــاكش 
محمد عابد األنوي بأن له خزانة مـن الكتـب، وأنـه أطلعـه علـى محتوياتهـا، وقـال: 

، وأضــاف (4)بأنــه أوقفهــا مــن بعــد: "علــى الحــرم المــدني لينتفــع بهــا علمــاء المدينــة"
إلـــى ذلـــك قولـــه إّن هـــذه الكتـــب: "اشـــتملت علـــى غالـــب كتـــب الحـــديث والتفاســـير، 

-000اضي محمد بن محمـد الشـنقيطي )، كما كان لدى الق(5)وغيرها من العلوم"
                                           

 هـ(.14/10/1400مقابلة شخصية مع: حسن بن إبراهيم الفقيه، )القنفذة في  (1)

فهــرس مخطوطــات المكتبــة العقيليــة الخاصــة بجــازان، وقــد حصــلت عليــه مــن صــاحبها فــي:  (2)
 هـ(.2/8/1399)

 ويزيد في تأكيد هذا القول إفادتي العلمية مما وصل منها إلى تلك المكتبة فيما صورته منها. (3)

 (.2/675الحسن بن أحمد عكاش، "عقود الدرر" ) (4)

 (.2/675المصدر نفسه، ) (5)
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هـــ( بحائــل بتهامــة عســير مكتبــة خاصــة أوصــى بــأن توقــف بعــد موتــه فــي 1358
. وهي التي وصفها هاشم ابن سعيد النعمـي بقولـه: (1)مكتبة الحرم المكي الشريف

، وقــال إن صــاحبها لمــا (2)"وكــان لديــه مكتبــة مــن نفــائس كتــب الحــديث والتفســير"
لشــــــريف إلــــــى عســــــير: "حمــــــل مكتبتــــــه علــــــى ظهــــــور خــــــر  مــــــن الحــــــرم المكــــــي ا

، وأنـــه أوصـــى بوقفهـــا بعـــد موتـــه: "علـــى طلبـــة العلـــم بـــالحرم الشـــريف، (3)الجمـــال"
. وكـان لـدى الشـيخ حـافظ بـن أحمـد (4)ووّصى بنقلها وترحيلهـا إلـى بلـد هللا الحـرام"

هـ( بسامطة بتهامـة مكتبـة خاصـة يزيـد مـا فيهـا عـن 1377 -هـ 1343الحكمي )
تي كتــاب ، معظمهــا مــن الكتــب الدينيــة، وتشــتمل علــى عــدد يســير مــن ألــف ومــائ

ص لهـا مكـان خـاص فـي المعهـد  المخطوطات، وقد أوقفها على طلبة العلم فُخصِّ
 .(5)العلمي بسامطة

وفي ضوء هذا االهتمام بوقف الكتب عند علماء تهامة كان أولئـك العلمـاء  
ه، فلقــد ذكــر الحســن بــن يحرصــون علــى النقــاش العلمــي فــي ميــدان الوقــف وشــؤون

هــ( قـد أطلعـه: 1274-000أحمد عاكش أن الشيخ عبد هللا بن محمد الجـوهري )
"علــى رســـالة فـــي مســـألة وقـــع  فيهـــا المراجعــة فـــي حكـــم الوقـــف، وقـــد أجـــاد فيهـــا، 

ـــم مـــن الكتـــب المعتمـــدة" ، ممـــا يشـــير إلـــى شـــيوع أســـباب (6)وتأيـــد بنقـــول أهـــل العل
                                           

 هـ(.12/10/1400مقابلة شخصية مع: أحمد بن حسن أبي شلجم محائل في ) (1)

 .338" "شذا العبير (2)

 .338المرجع نفسه،  (3)

 .339المرجع نفسه،  (4)

زيـــارة ميدانيـــة لهـــذه المكتبـــة، ومقابلـــة شخصـــية مـــع : أمـــين مكتبـــة معهـــد ســـامطة العلمـــي فـــي  (5)
 هـ(.2/8/1399)

 (.1/493الحسن بن أحمد عاكش، "عقود الدرر" ) (6)
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لعلــم وكتبــه، والزراعــة وشــؤونها، فأهــل تهامــة الوقــف بتلــك األنحــاء فــي ميــادين: ا
في جملتهم يحسنون التعامل مع واجباتهم الشـرعية، ويحترمـون العمـل وأهلـه، لمـا 
هم عليه من ديمومـة الصـلة العلميـة بأسـالفهم، ولكـون بالدهـم دار هجـرة علميـة، 

 وذات صلة بطرق الحج والرحلة ونحو ذلك.
مـن المكتبـات الخاصـة لـدى بعـض  وفي بالد رجال ألمع بتهامـة، وجـد عـدد 

علمـــاء تلـــك األنحـــاء، كـــان مـــن أشـــهرها مكتبـــة الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد الحفظـــي 
هــــ( التـــي أوقفهـــا علـــى طلبـــة العلـــم، والّدارســـين بمدرســـة  آل 1273 –هــــ 1176)

الحفظي في قرية ُرجل ببلدة رجال ألمع، ومما يؤيد هذا ما ذكره الشيخ محمـد بـن 
ّن الّدرســــة وطلبــــة العلــــم ينتفعــــون بهــــا فــــي أحمــــد الحفظــــي نفســــه، حــــين  قــــال: "وا 

المدرســـة فقـــ ، والنظـــر فـــي ذلـــك إلـــيَّ مـــدة حيـــاتي، ثـــم إلـــى زيـــن العابـــدين، وعبـــد 
الــــرحمن، فــــتح هللا عليهمــــا، ثــــم األصــــلح مــــن أخوتهمــــا، ثــــم األصــــلح مــــن     آل 

، وكانــــت المصــــاحف، والكتــــب العلميــــة المتفرقــــة أيضــــًا توقــــف علــــى (1)الحفظــــي"
الحفظية برجال ألمع، فقد ورد في بيان الكتب التي أوقفهـا الشـيخ محمـد  المدارس

بن أحمد الحفظي نفسه على طلبة العلـم قولـه: "مصـحف فـي نصـف القطـع وقـف 
ــــم بمدرســــتنا" ــــة العل ــــى طلب ، (2)علــــى المدرســــة... وســــبل الســــالم وقفــــه الحســــن عل

ـــة آ ـــدة رجـــال ألمـــع مكتب ـــات الخاصـــة فـــي بل ـــك مـــن المكتب ل زيـــن واشـــتهر بعـــد ذل
العابدين، ومكتبة آل هادي بن بكري، ومكتبة الشيخ محمد طـاهر بـن عبـدالخالق 

 الحفظي.

                                           
 .1بيان الكتب الموقوفة على طلبة العلم، مخطو ، ورقة  (1)

 .1ة ورق (2)
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وُتَعّد مكتبـة آل زيـن العابـدين مـن أهـم المكتبـات الخاصـة برجـال ألمـع، لمـا  
ضـّمت مــن تــراث نــادر، فقــد جمــع أكثـر محتوياتهــا القاضــي إبــراهيم بــن علــي زيــن 

وآلــــت بعــــد موتــــه إلــــى ابنــــه محمــــد  هـــــ(،1372 –هـــــ 1305العابــــدين الحفظــــي )
وأخوته بالطائف، ثم نقلت إلى أبها، وهي اليوم لدى عبد الرحمن بـن إبـراهيم ابـن 
علـــي بـــن زيـــن العابـــدين الحفظـــي، أمـــا مكتبـــة آل هـــادي بـــن بكـــري، فكانـــت لـــدى 
الفقيه عبد القـادر بـن محمـد بـن هـادي بـن بكـري، وقـد تالشـت علـى أيـدي ورثتـه، 

، إذ قيــل فــي كتــاب بعثــه مــدير (1)الحــرم المكــي بعــد موتــه" وقــد أهــديت إلــى مكتبــة
هــــ: "بنـــاء 14/6/1405مكتبـــة الحـــرم المكـــي الشـــريف بالنيابـــة إلـــى الباحـــث فـــي 

علىطلـــبكم إرســـال قائمـــة الكتـــب المطبوعـــة للشـــيخ الحفظـــي الموقوفـــة علـــى مكتبـــة 
فــي ، وقــد قيــل (2)الحــرم المكــي الشــريف نبعــث لكــم برفقــه قائمــة بالكتــب المــذكورة"

صــدر بيــان الكتــب المطبوعــة منهــا: "بيــان الكتــب المطبوعــة الموقوفــة علــى طلبــة 
، وقـد بلـغ عـددها (3)العلم من قبل الشيخ محمـد طـاهر ضبـنا عبـد الخـالق الحفظـي"

، وقيــل فــي (4)( أربعــة وأربعــين كتابــًا بمــا فيهــا الكتــب الملحقــة بالبيــان الثــاني44)
: "بيــان بأســماء الكتــب المخطوطــة صــدر بيــان الكتــب المخطوطــة الموقوفــة أيضــاً 

الموقوفة على طلبة العلم من قبل الشيخ محمد طـاهر ضبـنا عبـد الخـالق الحفظـي 
بنظر ولده خالد محمد الحفظـي والتـي رأى وضـعها بمكتبـة الحـرم المكـي الشـريف 
ـــَب التوفيـــق  َت النتفـــاع طلبـــة العلـــم بهـــا فـــي المكتبـــة تغمـــد هللا الواقـــف برحمتـــه، وَك

                                           
 هـ(21/10/1400مقابلة شخصية مع: الحسن بن علي الحفظي )ُرجال في  (1)

 هـ.14/6/1405( في 317رقم ) (2)

 المرجع نفسه. (3)

 المرجع نفسه. (4)
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( ثمانيـة وأربعـين كتابـًا بمـا فيهـا الكتـب المخطوطـة 48قـد بلـغ عـددها )و  (1)لخلفه"
 .(2)الملحقة في البيان الثاني

ويبــدو أن معظــم العلمــاء مــن آل الحفظــي كــانوا يمتلكــون مكتبــات خاصــة،  
فقــد أشــار أحــد أحفــادهم: إلــى أن طالــب العلــم مــنهم كــان يســعى بعــد عودتــه مــن 

نشـاء مكتبـة لـه، فـإذا: "مـا وصـف لـه رحلته العلمية خار  وطنه القتناء ا لكتب، وا 
، وممـا يعـزز هـذا القـول مـا تحويـه مكتبـة الحسـن (3)كتاب نافع احتـواه فـي مكتبتـه"

ال برجــال ألمــع 1406 -هـــ 1345بــن علــي الحفظــي ) هـــ( الخاصــة فــي قريــة ُرَجــ
مــــن المخطوطــــات النــــادرة المفيــــدة، والتــــي آلــــت بعــــد وفاتــــه إلــــى ولــــده: علــــي بــــن 

هـا، ومكتبـة الشـيخ أحمـد بـن الحسـن بـن عبـد الخـالق الخاصـة بقريـة الحسن في أب
، وغيرهمــا برجــال ألمـــع فــي تهامــة، ولقــد أثنـــى خيرالــدين الزركلــي علـــى (4)عثــالف

مكتبة آل الحفظي برجال ألمـع نفسـها فـي معـرض حديثـه عـن المكتبـات فـي عهـد 
: "ومـا هـ(، فقـال 1373 -هـ1338الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود )

خلــت عســير مــن كتــب قديمــة... والمعــروف اآلن مــن بيــوت العلــم فيهــا: بيــت أل 
ـــــى مجموعـــــة حســـــنة مـــــن  ـــــتهم عل الحفظـــــي فـــــي بلـــــدة رجـــــال ألمـــــع: تشـــــتمل مكتب

 .(5)المخطوطات وغيرها"
أما عسير فقد وجد بها عدد من المكتبات الخاصة المحدودة التي  

فمن تلك المكتبات: مكتبة آل  اقتصرت على: دور العلماء واألمراء، والوجهاء،
                                           

 المرجع نفسه. (1)

 المرجع نفسه. (2)

 .20محمد بن إبراهيم بن زين العابدين الحفظي، "نفحات من عسير"،  (3)

 هـ.16/7/1399اتين المكتبتين برجال ألمع في زيارة ميدانية إلى ه (4)

 (.1045"شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز" ) (5)
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الزميلي في قرية شوح ، ومكتب آل النعمي في قرية العكاس ، ومكتبة آل 
مسبل في قرية آل الشاعر ببلحمر، ومكتبة آل سرور في بللسمر، ومكتبة آل 
زين الدين في قرية بني الم بتنومة، ومكتبة آل طه في قرية البردة بالظهارة، 

آل واب  في قرية العرق بالخضراء، ومكتبة آل إبراهيم ومكتبة آل ِحْسن، ومكتبة 
في قرية آل الدهيس، ومكتبة الفقهاء في بلجرشي بغامد، ومكتبة آل عبد 
الرحمن الفقيه في قرية دار الرمادة بغامد، ومكتبة آل رقوش في قرية بني سار 

 بزهران، ومكتبة أحمد بن خضران الزهراني في قرية القرن بزهران. 
ر المكتبــات الخاصــة فــي عســير مكتبــة آل المنصــوري ببلجرشــي ومــن أشــه 

بغامــد التــي تضــم كثيــرًا مــن المخطوطــات القديمــة، والوثــائق المهمــة، وتحــوي مــا 
يقــرب مـــن خمســـين مخطوطــًا، باإلضـــافة إلـــى عــدد غيـــر يســـير مــن كتـــب التـــراث 

 .(1)المطبوعة
ام ومـــن تلــــك المكتبـــات الخاصــــة بعســـير مــــا ذكـــره األســــتاذ محمـــد أنــــور عــــ 

م فــي مدينــة النمــاص، إذ أتــى علــى ذكــر: مكتبــة األســتاذ إبــراهيم 1939هـــ/1359
الحميضــي ومكتبــة الشـــيخ شــاكر ابــن فـــرا  العســبلي، ومثــل ذلـــك مــا ذكــره أيضـــًا 
محمد أنور نفسـه واألسـتاذ يحيـى بـن مسـتور مـن مكتبـات خاصـة وافـرة فـي مدينـة 

مــا يـــدل علــى إقبـــال أبهــا فــي النصـــف الثــاني مـــن القــرن الرابـــع عشــر الهجـــري، م
طــالب العلــم واألهلــين علــى تأســيس المكتبــات واقتنائهــا، وأنهــم بــدأوا يأخــذون فــي 
تكوينهــا فــي منــازلهم منــذ مطلــع النصــف الثــاني مــن القــرن الرابــع عشــر الهجــري 

                                           
 هـ.1399زيارات ميدانية إلى معظم هذه المكتبات في صيف عام  (1)
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(  000-هـــ 1328، ولربمــا تعــّد مكتبــة الشــيخ عبــد هللا بــن يوســف الوابــل )(1)نفســه
صـة فـي أبهـا لقـول يحيـى بـن مسـتور حـين وصـف عندئذ مـن أكبـر المكتبـات الخا

تلــك المكتبــة: و: "كــان لديــه مكتبــة تحــوي مئــات الكتــب الدينيــة فــي شــتى أنواعهــا 
كمـــا  -، وكانـــت مكتبـــة القاضـــي الشـــريف حســـن بـــن موســـى فـــي أبهـــا (2)المختلفــة"

: "تضـــم الكثيـــر مـــن نفـــائس الكتـــب، أغلبهـــا مـــن كتـــب  -وصـــفها هاشـــم النعمـــي 
ك كـــان للقاضـــي حســـن بـــن جعفـــر العتمـــي بقريـــة رجبـــان بـــبالد ، وكـــذل(3)األحنـــاف"

ربيعــة ورفيــدة مكتبــة خاصــة، قــال فــي شــأنها هاشــم النعمــي: "جمــع فــي بيتــه لــدى 
 والده مكتبة من أمهات الحديث والتفسير والفقه.

 .(4)وقد شاهدت مكتبته تلك وأطلعني على عدة كتب منها" 
َد طــالب العلــم فــي عســير مــن والة أ  مــورهم الرعايــة والتشــجيع، إذ ولقــد َوَجــ

كانوا يحرصون على تزويدهم بالكتب والمكتبات، ويسعون في برهم وصلتهم فلقـد 
هــ( لمـا هـّم بـالعودة مـن 1399 –هــ 1326قيل: إن عبد هللا بـن علـي بـن حميـد )

ُثــل أمــام الملــك عبــد العزيــز يرحمــه هللا، ثــم 1343الريــاض إلــى عســير عــام  هـــ: "َم
ه ســـعود يرحمـــه هللا يســـتأذنهما فـــي الســـفر، فحظـــي بعونهمـــا أمـــام ابنـــه وولـــي عهـــد

 السامي الكريم سواء المادي او المعنوي.
ـــــــة   ـــــــة واألدبي ـــــــة والعربي ـــــــات والمراجـــــــع الديني ـــــــة بالمؤلف ـــــــة حافل وزوداه بمكتب

 .  (1)والتاريخية"
                                           

انظر حديث محمد أنور، وابن مستور في كتاب: "تاريخ التعليم في منطقة عسير" لغيثان ابـن  (1)
 (.1/61،212،213،214جريس )

 .215المرجع نفسه،  (2)

 .101"شذا العبير"،  (3)

 .94"شذا العبير"،  (4)
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وكانت المكتبات الخاصة في تهامة تحوي كتبًا في : علوم الدين، والسيرة  
العربية، واألدب، والتاريخ. ومن أبرز ما تضّمه هذه المكتبات النبوية، واللغة 

من المؤلفات المخطوطة تلك التي تعنى بتاريخ: المخالف السليماني، وعسير، 
والحجاز، واليمن، ففي المكتبة العقيلية الخاصة بجازان من المخطوطات 

افة التاريخية المعروفة المهمة ما يزيد عن خمسة عشر مخطوطًا، هذا باإلض
إلى ما يوجد في دور األهالي بتهامة من تراث مخطو  نادر، كان أّن بلدة 
رجال ألمع بتهامة تمتاز عن سواهم من بلدان تهامة بما يوجد في بعض 
مكتبات علمائهم من مؤلفات صوفية ظهر تأثيرها الفكري حينذاك في نتا  

 علمائها.
ي محـدود، ينحصـر أما عسير فإن مكتباتها الخاصة تشتمل على تراث فكـر  

فــي: علــوم الــدين، واللغــة العربيــة، إذ ال تكــاد تخلــو مكتبــة فــي عســير مــن نســخة 
مخطوطـــــة للقـــــرآن الكـــــريم ، هـــــذا باإلضـــــافة إلـــــى المؤلفـــــات الدينيـــــة المخطوطـــــة 
األخـــرى، كمنهـــا  الطـــالبين، والرحبيـــة فـــي الفـــرائض، واألصـــول الثالثـــة، وملحـــة 

ع طلبــة العلــم العائــدين مــن رحالتهــم اإلعــراب، وهــذا المؤلفــات وغيرهــا وصــلت مــ
العلميــة خــار  عســير، ناهيــك عــن تــوارث بعــض األســر العلميــة فــي هــذه األنحــاء 

، أو وقفها فـي المسـاجد مـن َلـُدن األهلـين (2)لبعض المصاحف القرآنية المخطوطة

                                                                                                           
 .21صالح بن عون، "علم من عسير"،  (1)

 مثلما هو جار في أسرة آل دغيم ببللسمر. (2)
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أو العلمــاء المــارين بتلـــك القبائــل فــي طـــريقهم للحــج ونحــوه، كمـــا هــو ظــاهر فـــي 
 ، والمحجر من قرى عسير.(1)ليمسجدي: آل امصاو 

ويالحظ أن المكتبات الخاصة فـي : بللحمـر، وبللسـمر، وبنـي شـهر، وبنـي  
عمــــرو كانــــت عبــــارة عــــن مجموعــــات يســــيرة مــــن الكتــــب المخطوطــــة، وأنهــــا فــــي 
الغالب قد ُحملت مع أبناء هذه األسر العلمية إلى بعـض مـدن المملكـة المختلفـة، 

مت كتبهـــا بــين ورثــة أصــحابها كمكتبــة آل كمـــا أن بعــض هــذه المكتبـــات قــد قُ  ّســ
إبــراهيم عنــد آل الــدهيس ببنــي عمــرو، ولربمــا تفرقــت بأيــدي مــن ال يعــرف قــدرها، 

( 000–هـــ 1333إال مكتبــة الشــيخ عبــد الــرحمن ابــن علــي بــن عبــد هللا شــيبان )
، (2)بالنمــاص، قــد نالتهــا عنايــة صــاحبها فتمــت فهرســتها، وكتابــة دليــل علمــي لهــا

ذكــر فهرســتها فــي: فهــارس المخطوطــات العربيــة فــي مكتبــة محمــد بــن  ولقــد ورد
أحمــد معبِّــر القحطــاني فــي القائمــة رقــم واحــد، إذ قيــل: "فهــرس مخطوطــات مكتبــة 
القاضـي عبـد الــرحمن علـي شــيبان الخاصـة: النمـاص، المملكــة العربيـة الســعودية 

 .(3)إعداد: رياض عبد الحميد مراد"

                                           
رايــت جــزءًا مــن تلــك األجــزاء الموقوفــة فــي هــذا المســجد ، وقيــل لــي عندئــذ أن رجــاًل مــن أهــل  (1)

قال: لئن عشـت إلـى قابـل ألكملـن بقيـة أجـزاء القـرآن، ولقـد قيـل فـي صـدر اليمن أوقفها فيه، و 
أحد أجزاء المصحف الموقف بمسجد المحجر، "بسم هللا الرحمن الرحيم: هذا ما أوقف وحبس 
وسّبل وتصدق بـه الحقيـر الفقيـر إلـى هللا القاضـي عـوض بـن ناصـر هـذا الجـزء ومـا قبلـه ومـا 

لقــرآن العظــيم علــى ٌقــرَّاء القــرآن فــي مســجد المحجــر مســجد بعــده، إلــى تمــام ثالثــين جــزءًا مــن ا
القضـاة ال يبـاع وال يـرهن وال يوهـب وال يـورث حتـى يـرث هللا األرض ومـن عليهـا بتـاريخ شــهر 

 هـ( بقلم عوض بن ناصر غفر هللا له".1293رمضان سنة )

 لفهرسة.فهرسها أحد المقيمين من طالب العلم بالنماص، ولدى الباحث نسخة من تلك ا (2)

 .2ص (3)
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وعســير يحرصــون علــى نســخ الكتــب بأنفســهم، وقــد كــان العلمــاء فــي تهامــة  
هــــ( الـــذي "نســـخ لنفســـه 1251-هــــ1192كمـــا فعـــل شـــبير ابـــن بشـــير بـــن مبـــارك )

، وهو من الكتب المعروفة بتهامة. ولم تكن حركة النسخ والتـدوين (1)سبل السالم"
غيـــر معروفـــة فـــي تهامـــة، بـــل أن عـــددًا مـــن طلبـــة العلـــم يحترفـــون نســـخ الكتـــب، 

البراعـــة واالتقـــان فيـــه. وكـــان مـــن نتـــائج ذلـــك أن ازدهـــرت  ويتبـــاهون فـــي إظهـــار
المكتبات الخاصة في تهامة وزاد نشاطها. فمن أشهر الـوّراقين فـي تلـك األنحـاء: 

هــــ( الـــذي: "نســـخ 1263-هــــ 1214محمـــد بـــن أبـــي طالـــب بـــن أحمـــد الحســـيني )
 .(2)كثيرًا من المصاحف ومن الكتب العلمية"

، وكــان الشــيخ عبــد هللا (3)نســخ والتــدوينوكــان خيــري بــن عمــر مــاهرًا فــي ال 
( فــي عســير" مــن حــذَّاق الكتابــة، وقــد اتخــذ 000–هـــ 1295ابــن علــي بــن عمــر )

، فلقـد "اشـتهر بجـودة األسـلوب وحسـن (4)رسم خطه مـن رسـم المصـحف العثمـاني"
 ، وكان فيما يبدو كاتبًا ألمراء زمانه.(5)الخ "

ع التــراث الفكـــري مـــن وكــان بعـــض العلمــاء فـــي تهامـــة يحرصــون علـــى جمـــ 
الحرمين الشريفين، والمخالف السـليماني، والـيمن، والبصـرة، ومصـر، وربمـا عمـد 
رســالها خــار  الــبالد، وذلــك مثلمــا فعــل حســين ابــن  بعضــهم إلــى جمــع الكتــب، وا 

هــ( الذي كان يرسل الكتب إلـى محمـد صـديق 1325 –هـ 1225محمد السبعي )

                                           
 (.53الحسن بن أحمد عاكش، "حدائق الزهر"، ورقة ) (1)

 (.106الحسن بن أحمد عاكش، "عقود الدرر" ورقة ) (2)

 (.45الحسن بن أحمد عاكش، "عقود الدرر" ورقة ) (3)

 (.202هاشم النعمي "شذ العبير"، ) (4)

 (.202المرجع نفسه ) (5)
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اء، واألهــالي فــي المخــالف الســليماني ، وقــد حــرص بعــض العلمــ(1)خــان فــي الهنــد
ـــدر بـــن حســـين الحســـني التهـــامي  ـــاء الكتـــب وجمعهـــا، ومـــن أولئـــك: حي ـــى اقتن عل

هــــ( الـــذي: "اقتنـــى عـــدة مـــن الكتـــب: كالتفاســـير، والبخـــاري، 1317 -هــــ 1253)
، وكــذلك فعــل أحمــد شــريف الخــواجي الــذي اقتنــى عــددًا مــن (2)والقــاموس وغيرهــا"
 .(3)الدواوين الشعرية

مــن الواضــح أن االتصــال العلمــي بــين مــدن المخــالف الســليماني وبعــض و  
جيرانها قد أنعش حياة الفكر في هذه المنطقـة، وأوجـد نوعـًا مـن التعـاون الثقـافي، 
فقد أهدى اإلمام محمد بن يحيى المنصور مكتبة إلى الشـريف الحسـين ابـن علـي 

 .(4)هـ( بأبي عريش1272 –هـ 1215بن حيدر )
حركــــة الكتــــب والمكتبــــات الخاصــــة، والوقفيــــة بهــــذه األنحــــاء أن  ويزيــــد فــــي قيمــــة

العلمـــاء وطـــالب العلـــم فيهـــا كـــانوا يحرصـــون علـــى: الـــدرس، والمطالعـــة، واإلفـــادة 
العلمية، مما زاد فـي تحقيـق فائـدة الكتـب والمكتبـات فـي حيـاة النـاس يومئـذ، ولقـد 

ـــه: "عقـــود الـــدرر بتـــراجم علمـــاء القـــرن  رصـــد الحســـن بـــن أحمـــد عـــاكش فـــي كتاب
فعلـــى ســـبيل  -الثالـــث عشـــر" طرفـــًا مـــن أخبـــار أولئـــك العلمـــاء فـــي هـــذا الميـــدان 

هـــ( كــان: "لــه شــغل 1225-000قــال بــأن: علــي بــن ناصــر الحســني ) -المثــال 
بمطالعــة الكتــب العلميــة والتــواريخ والرســائل األدبيــة ، ولــه تطلــع إلــى معرفــة أيــام 

هـ( كـان: "لـه 1251-000سني )، ومثله: حيدر بن ناصر الح(5)العرب ووقائعها"
                                           

 .120القرن الرابع بالقرن عشر الهجري"، محمد محمد زبارة، "أئمة اليمن ب (1)

 (.313المصدر نفسه،  (2)

 (.2/646محمد بن أحمد العقيلي، "كتابه السابق"، ) (3)

 (.70الحسن بن أحمد عاكش، "عقود الدرر"، ورقة ) (4)

 (.2/543المصدر نفسه، ) (5)
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العناية تامة بالمطالعـة للكتـب العلميـة... ولـه تعلـق بعلـم  الطـب، والحـرص علـى 
هــ(: "ال يتـرك اإلمـالء مـن 1262 -هـ 1205، وكان بن حسن الحازمي )(1)كتبه"

، ولقد وصف عـاكش أيضـًا: عيسـى بـن (2)كتب الحديث ال سيما صحيح البخاري"
( بقولـه: "وكانـت القـراءة بينـي وبينـه مـع المباحثـة هــ1274-000علي الحازمي )

حضــار المحتــا  إليــه مــن كتــب األصــول الفقهيــة... وكــان كثيــر المطالعــة فــي  وا 
مدي)(3)كتب الحديث" هــ(: "عكـف 1275-000، وقال بأن عيسى ابن يحيى الّضـ

، وهــذا دليــل ظــاهر علــى يقظــة العلمــاء وطالبهــم، (4)علــى األدب ومطالعــة كتبــه"
فــي ميــدان الكتابــة والتــدوين، وأنهــم بعملهــم هــذا قــد أذكــوا حركــة جمــع ونشــاطهم 

 الكتب وتأسيس المكتبات، وزادوا في وفرتها، ووجودها ببالدهم.
وكانت هذه المكتبات في تهامة وعسير ال تحظى بالرعاية الكافية مـن لـدن  

ذويها، فقد ذكر الحسن بـن أحمـد عـاكش أن المكتبـة التـي بعـث بهـا إمـام صـنعاء 
ْن  ة،  وبعضـها ذهبـت بأيـدي َمـ إلى الشـريف الحسـين بـن علـي قـد: "أكلتهـا األَرَضـ

، ولربمـــا تعـــرض بعضـــها للـــدمار أو (5)لـــم يعـــرف قـــدرها، وبيعـــت بـــأبخس األثمـــان"
الغرق أو الحريق، مثلمـا وقـع لمكتبـة: القاضـي عبـد العزيـز بـن محمـد المنصـوري 

قبيـــل وفــــاة  (6)ه"هـــــ( التـــي: "تلفــــت بســـبب حريــــق تعرضـــت لــــ1356 –هــــ 1278)
( التـي غرقـت 000-هــ 1330صاحبها ومثل مكتبة عبد هللا بن مهدي الحكمـي )

                                           
 (.1/343المصدر نفسه، ) (1)

 (.2/697المصدر نفسه، ) (2)

 (.2/569)المصدر نفسه،  (3)

 (.2/568الحسن بن أحمد عاكش، "عقود الدرر"، ) (4)

 (..70المصدر نفسه، ورقة ) (5)

 .27محمد بن عبد هللا المنصوري، "تاريخه"، تحقيق/ إبراهيم الزيد،  (6)
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كتبها في البحر بعد عودة صاحبها من هجرته العلميـة والعمليـة مـن الحجـاز إلـى 
َفهــَرس فهرســة تســاعد علــى تبيــين محتوياتهــا، (1)أبهــا ، كمــا أن هــذه المكتبــات لــم ُت

الخاصـة بجـازان، ومكتبـة القاضـي عبـد الـرحمن  سوى ما كان من المكتبـة العقيلـة
َمتا مما أصـيبت بـه مكتبـات هـذه المنطقـة مـن أدواء،  بن شيبان بالنماص، فقد َسِل

َتا، وُفهِرَستا فهرسة حديثة حوت وصفًا لكل مخطو  فيهما.  حيث ُحِفَظتا ُورتِب
وفـــي الحقيقــــة أن هـــذه المكتبــــات قــــد قامـــت بــــدور مهــــم فـــي تنشــــي  الحيــــاة  

ة بتهامــة وعســير عبــر هــذه الفتــرة، واســتطاعت أن تحــافظ علــى تــراث هــذه الفكريــ
ـــم والمعرفـــة. وفـــي النصـــف  المنطقـــة، وتمـــد الجانـــب الفكـــري فيهـــا بقـــبس مـــن العل
الثــاني مــن القــرن الرابــع عشــر الهجــري عرفــت هــذه األجــزاء مــن المملكــة العربيــة 

علـى  اقتنـاء  السعودية عددًا من المكتبات العامة المنظمة التي أصبحت تحـرص
المخطوطــات والتــزود بأحــدث المطبوعــات، ومثــال ذلــك المكتبــة العلميــة التــي تــّم 
ـــك المكتبـــة العلميـــة  ـــاء المخطوطـــات والتـــزود بأحـــدث المطبوعـــات، ومثـــال ذل اقتن

م وحـوى ذكرهـا: "التقريـر السـنوي 1950هــ/1370التي تّم تأسيسـها فـي أبهـا عـام 
، إذ قيل فيـه: "تأسـيس مكتبـة علميـة (2)هـ"1370عن أعمال مجلس المعارف لعام 

 .(3)بأبها"
وُيعــّد اآلن مركــز الــدكتور عبــد هللا أبــو داهــش للبحــث العلمــي مــن المظــان  

ـــادرة،  ـــوم فـــي منطقـــة عســـير لمـــا يحويـــه مـــن المخطوطـــات الن العلميـــة المهمـــة الي
والوثــائق المهمــة، والـــذي حــوى جهـــد صــاحبه العلمــي مـــذ أخــذ فـــي كتابــة التـــأريخ 

                                           
 (.251،252غيثان بن جريس، كتابه السابق ) (1)

 هـ(.1371) 1389، من جريدة أم القرى، ع 1ص (2)

 .1صالمصدر نفسه،  (3)
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الفكــــري لبلــــدان جنــــوبي الجزيــــرة العربيــــة، ويزيــــد فــــي قيمــــة هــــذا المركــــز األدبــــي و 
وأهميته أنـه يصـدر عنـه الكتـاب السـنوي المتخصـص الموسـوم بــ: "حوليـات سـوق 

، وكـــان يهـــتم فـــي (1)حباشـــة" والـــذي صـــدر منـــه حتـــى اآلن ثالثـــة أعـــداد متسلســـلة
 صـــدوره بشـــيء مـــن فهرســـة كتـــب مكتبـــة صـــاحبه المخطوطـــة ووصـــفها، إذ يـــأتي

، كمــا أن (2)علــى ذكرهــا وفــق فهرســها المتسلســل المتصــل فــي مكتبتــه المخطوطــة
هـــ مكتبــة وقفيــة مناســبة بمســجد وديــع 1414هــذا الباحــث قــد أوقــف باســمه عــام 
 بقريته في تنومة بني ِشهر بعسير.

 
 
 
 

                                           
ــــــي،  1995هـــــــ/1416) 1، س1هــــــي: ع (1) ــــــادي أبهــــــا األدب هـــــــ/ 1416، )1م(، منشــــــورات ن

 م(.1995
مطــــابع  1م(، منشــــورات دارة الملــــك عبــــد العزيــــز، الريــــاض،  1998هـــــ/1418) 2، س2ع 

 م(.1998هـ/ 1418مرامر، الرياض )
ــــادي جــــازان األدبــــي،  1988هـــــ/ 1419) 3، س3ع   ، مطــــابع العبيكــــان،1م(، منشــــورات ن

 م(.1998هـ/ 1419الرياض )

مقــّر هــذا المركــز اليــوم فــي: أبهــا: حــي الجامعــة الغربــي، وانظــر مــا تقــدم فــي كتــاب: "الحيــاة  (2)
 الفكرية واألدبية في جنوب البالد السعودية" للباحث.
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 ] المصادر والمراجع [

 
 أولا: المخطوطات:

  الموقوفـــة علــى طلبـــة العلــم"، مكتبـــة الحفظــي، محمــد بـــن أحمــد. "بيـــان الكتــب
 الحسن بن علي الحفظي الخاصة، رجال ألمع، بدون رقم.

  ،"عـــاكش، الحســـن بـــن أحمـــد. "حـــدائق الزهـــر فـــي ذكـــر األشـــياب أعيـــان الـــدهر
 ، بدون تاريخ.38المكتبة العقيلية الخاصة، جازان رقم 

  عشـر"، عاكش، الحسن بن أحمد. "عقود الدرر في تراجم علمـاء القـرن الثالـث
، تـاريخ 1334المكتبة المركزية، قسم المخطوطات، جامعة الملك سعود، رقـم 

 هـ.1346النسخ 
 

 ثانياا: المطبوعات:
 ( مطــــابع 1918 –م 1872أباظــــة، فــــاروق. "الحكــــم العثمــــاني فــــي الــــيمن" )م

 م(.1975هـ/1395الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة )
 علـــي. "تـــاريخ التعلـــيم فـــي منطقـــة  ابـــن جـــريس، غيثـــان بـــن علـــي. "تـــاريخ بـــن

ـــبالد )1هــــ(،  1386 -1354عســـير" ) م(، 1995هــــ/1416، مطـــابع دار ال
 جدة.

  ،"الجــــوهري، إســــماعيل بــــن حمــــاد. "الصــــحاح: تــــا  اللغــــة، وصــــحاح العربيــــة
م( بــدون معلومــات 1982هـــ/ 1402) 2تحقيــق/ أحمــد عبــد الغفــور عطــار،  

 أخرى.
 ن عســـــير"، مطـــــابع عســـــير، أبهـــــا الحفظـــــي، محمـــــد بـــــن إبـــــراهيم. "نفحـــــات مـــــ

 م(.1974هـ/ 1393)
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  ،حمـــزة، فـــؤاد. "فـــي بـــالد عســـير"، منشـــورات مكتبـــة النصـــر الحديثـــة، الريـــاض
 م(.1968هـ/1388، )2 

 ( ،ـــــروت ـــــدان"، دار صـــــادر، دار بي ـــــاقوت. "معجـــــم البل هــــــ/ 1404الحمـــــوي، ي
 م(.1984

 ـــبالد ـــة واألدبيـــة فـــي جنـــوب ال ـــاة الفكري الســـعودية"  أبـــو داهـــش، عبـــد هللا. "الحي
 م(.1982هـ/1402، مطبعة الشعاع، منشورات دار األصالة، الرياض، )1 

  ـــو داهـــش، عبـــد هللا. "نشـــأة األدب الســـعودي المعاصـــر فـــي جنـــوب المملكـــة أب
 م(.1992هـ/1412، مطابع الثغر، خميس مشي  )1العربية السعودية"  

 2لعزيــز"  زبــارة، محمــد محمــد. "شــبة الجزيــرة العربيــة فــي عهــد الملــك عبــد ا ،
 م(.1977هـ/1397مطابع دار العلم للماليين، بيروت )

  ،"عـــاكش، الحســـن بـــن أحمـــد. "حـــدائق الزهـــر فـــي ذكـــر األشـــياب أعيـــان الـــدهر
، مطـــابع هجـــر للطباعـــة، القـــاهرة 1تحقيـــق/ إســـماعيل بـــن محمـــد البشـــري،  

 م(.1993هـ/1413)
 لــث عشــر"، عــاكش، الحســن بــن أحمــد. "عقــود الــدرر بتــراجم علمــاء القــرن الثا

، مطـــــــــابع هجـــــــــر، مصــــــــــر 1تحقيـــــــــق/ إســـــــــماعيل بـــــــــن محمــــــــــد البشـــــــــري،  
 م(.1998هـ/1418)

   "منشـــورات دار 2العقيلـــي، محمـــد بـــن أحمـــد. "تـــاريخ المخـــالف الســـليماني ،
 م(.1982هـ/ 1402اليمامة، الرياض، مطابع نهضة مصر، القاهرة )

   "ـ/ هـــ1419، مــ  دار الـــبالد، جــدة )1ابــن عــون، صـــالح. "علــم مـــن عســير
 م(، من إصدارات نادي أبها األدبي.1988

  ،الفيروزآبادي، محمـد بـن يعقـوب. "القـاموس المحـي "، نشـر دار العلـم للجميـع
 بيروت، بدون تاريخ.
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  ،مصــــطفى، إبــــراهيم، وآخــــرون. "المعجــــم الوســــي "، المكتبــــة العلميــــة، طهــــران
 بدون تاريخ.

 إبـراهيم بـن محمـد المنصوري، محمد بن عبـد هللا بـن أحمـد. "تاريخـه"، تحقيـق /
، المطـــابع األهليـــة ل وفســـت، الطـــائف، مطبوعـــات نـــادي الطـــائف 1الزيـــد،  
 م(.1992هـ/ 1412األدبي )

  ابن منظور، جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم. "لسـان العـرب"، طبعـة مصـورة مـن
بـــوالق، المؤسســـة المصـــرية العامـــة للتـــأليف واألنبـــاء والنشـــر، الـــدار المصـــرية 

 مطابع: كوستاتسوماس، مصر، بدون تاريخ. للتأليف والترجمة،
  النعمـــي، أحمـــد بـــن حســـن. "عســـير فـــي مـــذكرات ســـليمان الكمـــالي"، المطبعـــة

 الحديثة، القاهرة، بدون تاريخ.
  اليافعي، عبد هللا بن أسعد. "مرآة الجنـان، وعبـرة اليقظـان فـي معرفـة مـا يعتبـر

، دار الكتــــــــــــــــاب اإلســــــــــــــــالمي، القــــــــــــــــاهرة، 2مــــــــــــــــن حــــــــــــــــوادث الزمــــــــــــــــان"،  
 م(.1993هـ/1413)

   ،"منشــورات نــادي 1يــونس، ســيد أحمــد. "لمحــات مــن تــاريخ عســير القــديم ،
 م(.1982هـ/1402أبها األدبي، )

 
 ثالثاا: التقارير:

  هــــ، مـــن جريـــدة أم 1370التقريـــر الســـنوي عـــن أعمـــال مجلـــس المعـــارف لعـــام
 هـ(، توجد صورة منه لدى الباحث.1371) 1389القرى ع

 
 لشخصية:رابعاا: المقابالت ا
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  ِرين، والمـــواطنين فـــي قـــام الباحـــث بمقابلـــة هـــؤالء: العلمـــاء، والمشـــايخ، والُمَعْمـــ
 تهامة وعسير عبر التاريخ المثبتة أمام أسمائهم.

 ( 2/8/1399أمين مكتبة معهد سامطة العلمي، سامطة، جازان في.)هـ 
 ( 2/8/1400البهلكي، يحيى بن محمد، أبو عريش، تهامة في.)هـ 
 ال، رجــــــــــــال ألمــــــــــــع، تهامــــــــــــة فــــــــــــي الحفظــــــــــــي، الحســــــــــــ ن بــــــــــــن علــــــــــــي، ُرَجــــــــــــ

 هـ(.21/10/1400)
 ( :6/8/1400شجاع، المحب علي حيدر. الشقيق، تهامة، في.)هـ 
 ( :12/10/1400أبو شجلم، أحمد حسن، حائل، تهامة، في.)هـ 
 ( :12/10/1400الفاهمي، عمر هادي آل فاهمة، حائل، تهامة، في.)هـ 
 هـ(.13/10/1400مة، في: )الفقيه، حسن إبراهيم. القنفذة، تها 
 ( :6/8/1400هيجان، أحمد محمد، الشقيق، تهامة، في.)هـ 
 

 خامساا: فهارس المكتبات:
  ،العقيلـــي، محمـــد بـــن أحمـــد. فهـــرس المخطوطـــات بالمكتبـــة العقيليـــة الخاصـــة

هــ(، 2/8/1399مكتوب على اآللة الكاتبة، حصلت عليه من صـاحبه، فـي: )
 ادة منه.جازان، وقد أعيد إليه بعد اإلف

 
 سادساا: الزيارات الميدانية:

  قام الباحث بزيارات ميدانية عبر العمل في هـذا البحـث عنـد جمـع مادتـه لعـدد
من: المكتبات الخاصة، ودور العلماء، ومظان الكتب، وخزائنها بهـذه األنحـاء 

 من جنوب المملكة العربية السعودية.
 سابعاا: أوراق متفرقة:
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 .صورة غالف الجزء العاشـر مـن القـرآن الكـريم،  ابن ناصر، عوض ضالقاضيا
 توجد لدى الباحث، بدون رقم.

 
 ثامناا: مصادر أخرى:

  فــــي 317مـــدير مكتبـــة الحــــرم المكـــي الشــــريف بالنيابـــة فـــي خطابــــه ذي الـــرقم
هـــــ إلــــى د. عبــــد هللا أبــــو داهــــش، بخصــــوص بعــــث قائمــــة كتــــب 14/6/1405
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 المالحــق

 
 

 بيان الكتب المطبوعة
 الموقوفة على طلبة العلم من قبل الشيخ/ محمد ظاهر عبد الخالق 

 المجلد النسخ المؤلف عنوان الكتاب  م
 1 1 مصطفى طموم ومحمد بك الدروس النحوية 1
ــــــــــرحمن بــــــــــن إســــــــــماعيل  مجموعة الخطب  2 عبــــــــــد ال

 المصري 
1 1 

 1 1 محمد مجذوب ابن قمر المجذوب وغيرهمجموعة دواوين  3
 1 1 عبد هللا بن حسين المخضوب الحكمة البالغة  4
 1 1 اإلمام النووي  رياض الصالحين 5
 1 1 محمد األسخر اليمني 1،2بهجة المحافل جزء  6
منهــا  الطــالبين، نــاقص مــن أولــه  7

 أربع صفحات
 1 1 اإلمام النووي 

 1 1 رحمن محمد حسين باعلوي عبد ال ُبْغِية المسترشدين 8
 1 1 أبو الفوز المرزوقي بلوغ المرام لبيان ألفاظ المولد 9
 1 1  كتاب المولد، ناقص من أوله 10
 1 1 جعفر البرزنجي مجموعة المولد الشريف 11
 1 1 أبو عبد المعطى نووي  شرح كاتنة السجا  12
 1 1 محمد حقي النازلي خزينة األسرار 13
 1 1 إبراهيم الباجوري  1لباجوري جـ حاشية ا 14
 1 1 محمد أحمد الرملي األنصاري  2، 1شرح غاية البيان جـ 15
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 المجلد النسخ المؤلف عنوان الكتاب  م
 1 1 عبد الوهاب الشهراني مختصر تذكرة القرطبي 16
 1 1 النووي  متن األربعين النووية 17
 1 1 نصر بن محمد السمر قندي تنبيه الغافلين 18
 1 1 محمد بن سيرين تعبير الرؤيا 19
 1 1 أحمد زيني دخالن مجموع على أربع رسائل 20
 1 1 ----- رسالة في مباحث البسملة 21
عقـــود الجنـــين علـــى رســـالة حقـــوق  22

 الزوجين
 1 1 محمد نووي 

 1 1 عطا حسني بك خواطر في اإلسالم 23
شـــــرح ابـــــن حجـــــر الهيثمـــــي علـــــى  24

 مختصر بافضل
 1 1 ابن حجر الهيثمي

 1 1 د بن ادريس الحسني المغربيأحم مجموع ثالث رسائل 25
 1 1 أحمد بن رسالن الشافعي متن الزبد في الفقه 26
منها  الطالبين وعمدة المتقين في  27

 الفقه
 1 1 اإلمام النووي 

فــــــتح المعــــــين شــــــرح قــــــرة العــــــين،  28
 ناقص أول صفحة

 1 1 زين الدين المليباري 

فتـــوح الشـــام ، نـــاقص أول وآخـــره،  29
 2، 1جـ

 1 1 قديمحمد الوا

ـــــين،  30 منهـــــا  الطلبـــــي وعمـــــدة المتق
 ناقص آخره

 1 1 اإلمام النووي 

ــــــــاجوري علــــــــى شــــــــرح  31 حاشــــــــية الب
 الشنشوري 

 1 1 إبراهيم الباجوري 

 1 1 الزرنوجي تعليم المتعلجم 32
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 المجلد النسخ المؤلف عنوان الكتاب  م
 1 1  الدالئل الخيرات، ناقص أوله 33

 
 

 بيان بأسماء الكتب المخطوطة
شيخ/ محمد طاهر عبد الخالد الحفظي، بنظر ولده الموقوفة على طلبة العلم من قبل ال

محمد الحفظي والتي رأى وضعها في مكتبة الحرم المكي الشريف النتفاع طلبة العلم  
 بها في المكتبة تغمد هللا الواقف برحمته وكتب التوقيف لخلفه.

 م اسم المخطوط  المؤلف النسخ المجلد
 1 منها  الطالبين النووي  2 2
ـــــــــى متممـــــــــة  محمد الرعينيمحمد بن  1 1 ـــــــــة عل الفواكـــــــــه الجني

 األجرومية
2 

 3 األنوار الساطعة في شرح الفريدة صالح بن الحمد بن األنصاري  1 1
 4 القدوري  أحمد بن محمد البغدادي القدوري  1 1
محمــد بــن عمــر عبــد الوهــاب ابــن  1 1

 قاضي
 5 بداية المحتا   شرح المنها 

 6 هل السالم شرح بلوغ المرامس محمد بن إسماعيل الصنعاني 1 1
 7 حاشية القليوبي على فتح المجيب أحمد القليوبي 1 1
 8 ُشَعب اإليمان  3البيهقي   1 1
 9 إكمال األكمال على شرح مسلم القاضي عياض 1 1
قواعــد اللغــة العربيــة/ الناقصــة مــن   1 1

 أوله وآخره
10 

ـــــــم   1 1 ـــــــة فـــــــي عل ـــــــى الرحيب شـــــــرح عل
 الفراض

11 



 

هـ( حركتها ، ووقفها ، 1373 - 1215نوب المملكة العربية السعودية )الكتب والمكتبات في ج
 عامرها ، وموفيها

  

469 
 

 

 م اسم المخطوط  المؤلف النسخ المجلد
تاب الفرائض/ الناقصة مـن أولـه ك  1 1

 وآخره
12 

 13 مفيد الحاسب للمبتدئ الراغب عمر البجلي 1 1
 14 كنه المراد شرح بانت سعاد عبد هللا بن عبد هللا األوكاري  1 1
محمـــــد طــــــاهر بــــــن عبــــــد الخــــــالق  1 1

 الحفظي
 15 وداع رمضان

 16 العْقد الفريد والبحث المفيد عبد الرحمن بن محمد الحفظي 1 1
 17 التجويد في أحكام المدّ  محمد طاهر عبد الخالق الحفظي 1 1
محمـــد أمـــين الشـــنقيطي/ نســــختين  1 1

 ناقصتين.
 18 األجرومية وشرحها

 19 بهجة األنوار وحضرة األسرار القزويني 1 1
 20 متن النية ابن مالك ابن مالك/ نسخة ناقصة 1 1
 21 يةقواعد اللغة العرب نسخة ناقصة من أوله 1 1
 22 رياضة الصبيان وبقية األخوان محمد بن أحمد الرملي 1 1
 23 نظم في علم الفرائض  1 1
الفوائــــد مــــن كتــــاب تحفــــة الحبيــــب  أحمد بن الحجازي  1 1

 شرح نظم غاية التقريب
24 

 25 كتاب الفقه الشافعي الناقص من أوله وآخره 1 1
 26 كتاب التصوف الناقص من أوله وآخره 1 1
 27 قواعد اللغة العربية ------- 1 1
 28 مجموعة الفوائد  1 1
محمد بن علي بن محمد بن أحمد  1 1

 ابن ادريس
 29 رسالة النصائح الدينية

 30 رسالة مولد محمد العرب  1 1
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 م اسم المخطوط  المؤلف النسخ المجلد
 31 مجموعة مناظيم مفيدة عبد هللا بن علوي الحداد باعلوي  1 1
 32 فوائد والمواعظ مجموعة ال محمد طاهر عبد الخالق الحفظي 1 1
 33 مجموعة في الفقه وغيره   

 

 بيان بأسماء المخطوطات
 الموقوفة على مكتبة الحرم المكي من الشيخ الحفظي رحمه هللا بواسطة ابنه. 

 م اسم الكتاب المخطوط  المؤلف المجلد
 1 1،2فتح الجواد شرح اإلرشاد جـ أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي 1
 2 اح والمناسكاإليض ------ 1
 3 فتح القدير باختصار متعلقان األجير محمد سليمان الكردي الشافعي 1
 4 الموشح على الكافية ابن الحاجب ابن الحاجب 1
 5 فتح الرؤوف في شرح معاني الحروف عبد الرؤوف 1
 6 النهجة المرضية شرح أللفية ابن مالك   1
 7 قدوري فقه حنفي قدوري  1
 8 شرح منظومة ُشعب اإليمان )االتقان( الشافعي موسى بن كساب 1
 9 تحفة القاري والمقري  محمد بن عمر بن المبارك الحضرمي 1
 10 القصيد الموسومة بحرز األماني  1
 11 رسالة في مناسك الحج ناقص  1
 12 ناقص 3كتاب في الفقه   3
 13 كتاب في الفرائض ناقص  1
 14 متن الزبد في الفقه ناقص  1
 15 مقدمة في التعريف بالمصحف الشريف علي بن محمد الصباغ 1
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 بيان بأسماء الكتب
 الموقوفة على مكتبة الحرم المكي من الشيخ الحفظي رحمه هللا بواسطة ابنه. 

 م اسم الكتاب المطبوع  المؤلف المجلد
 1 منهل الوارد بن محار الفيض محمد عابد بن الحسني 1
شــــــية العــــــدوي الزرقــــــاني علــــــى مــــــتن حا 1،2العدوي جـ 1

 الغرية
2 

ديــــــوان البرعــــــي فــــــي القصــــــائد الربانيــــــة  عبد الرحيم البرعي 1
 والمدح

3 

 4 ديوان خطب منبرية عبد الرحيم محمد إسماعيل 1
 5 2حاشية الباجوري علي ابن شجاع جـ إبراهيم الباجوري  1
 6  تنوير المقياس تفسير ابن عباس محمد يعقوب الفيروز آبادي 1
 7  2-1اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  محمد الشربيني الخطيب 1
 8 حاشية البقري على شرح الرحيبة محمد بن عمر البقري  1
 9 مجموعة إحدى عشر رسائل عبد هللا بن العلوي  1
 10 منها  الطالبين وعمدة المفتيين النووي  1
 11 حاشية السجاعي على شرح القطر السجاعي 1

 


