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املدينة  ودراسات  بحوث  ملركز  حمفوظة  والنرش  الطبع  حقوق 
املنورة، وال جيوز طبع أي جزء من الكتاب أو نقله عىل أية هيئة 
دون موافقة كتابية من النارش إال يف حاالت االقتباس املحدودة 

بغرض الدراسة مع وجوب ذكر املصدر.

ح







تقديم

الحمد لله، والصالة والسالم على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى 
الله عليه، وعلى آله وصحابته، ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم 

الدين، وبعد:

فإن من أهداف مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة االهتمام بكل 
ما يتعلق بتراث المدينة المنورة ومكة المكرمة.

الشك أن للمكتبات قديما وحديثا دورا رائدا وأثرا واضحا في الحياة 
العلمية واالجتماعية لما تقدمه لمرتاديها من العلوم والمعارف، والثقافات 

المختلفة من خالل ما تحتضنه في أروقتها من مختلف الكتب.

لما تحويه من  المكتبات  أفضل  وقد كانت مكتبة عارف حكمت من 
صاحبها  قبل  من  االهتمام  من  به  حظيت  ولما  المخطوطة،  الكتب  نوادر 
أحمد عارف حكمت، إذ كان يتتبع الكتب والمجالت في الداخل والخارج، 
وخصص لها األوقاف الكثيرة حتى أصبحت مكتبة ذات قيمة في مختلف 

العلوم لما احتوته من آالف الكتب النفيسة، والمخطوطات النادرة.

كما تميزت بحسن تنظيمها وترتيب كتبها ونظافة مكانها، األمر الذي 
أهم  من  كذلك  تعتبر  و  والباحثين،  الزائرين  وإعجاب  ثناء  محل  جعلها 
مكتبات المخطوطات حتى اشتهرت في مدونات المؤرخين سواء كانوا من 
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المطبوعات،  به من مختلف  أم كانوا من غربيين، وذلك لما تزخر  العرب 
أبرزها  لعل  تاريخية  أحداث  من  به  مرت  ما  رغم  المخطوطات،  ونوادر 
نقلها إلى دمشق خالل الحرب العالمية األولى، ثم عودتها ثانية إلى المدينة 
المنورة. وتعرضت كذلك مخطوطاتها إلى السرقة إبان السنين التي مرت 
األثر  حكمت  عارف  الشيخ  المكتبة:  مؤسس  وصدق  لصالح  وكان  بها، 

الكبير في استمرار خير وإشعاع هذه المكتبة حتى عصرنا هذا.

وإن كتاب مخطوطات أعالم مكة المكرمة والمدينة المنورة الموقوفة 
في مكتبة الشيخ عارف حكمت لمؤلفه األستاذ: عبد الصمد بن محمد جان 
بن محمد ظاهر من الكتب التي اهتمت بهذا التراث، حيث إن المؤلف عمل 

أمينا لمكتبة عارف حكمت.

 وقد توجهت عناية المركز لطباعة ونشر هذا الكتاب لما يحتويه من 
فيما يخص مخطوطات أعالم  دفتيه، كلها  بين  موضوعات مختلفة ضمها 
مكة المكرمة والمدينة المنورة صنفت جميعها حسب موضوعاتها لتعطي 
المدينة  المهتمين بهذا الجانب من تراث  تصورا واضحا للقراء والباحثين 

المنورة ومكة المكرمة. 
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المقدمة

الحمــد لله رب العالميـن، والصـــالة والســـالم على سيدنا محمد وعلى 
آلــه وصحبه أجمعين، وبعد:

وهي  المتقدمين،  معارف  يحفظ  الذي  الوعاء  هي  المخطوطات  فإن 
الرافد الوثيق لمقومات األمة، والتي تحفظ الذاكرة لألجيال الالحقة، فتكون 

سببًا رئيسًا في حفظهم من الذوبان، أمام تيارات األمم األخرى الجارفة.

األحوال،  وتقلبات  الزمان،  صروف  قاومت  التي  المكتبات  من  وإن 
الله تعالى-، بمكتبة الملك  مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت - رحمه 
عبد العزيز آل ســعود - رحمه الله تعالى- بالمدينة المنورة، التابعـــة لوزارة 
الشـــؤون اإلســالمية واألوقـاف والدعوة واإلرشــاد، وهي تتضمن مجمـــوعة 
معتبرة من نفائس ونوادر المخطوطـات العــربية والفارســية والتركية العثمانيــة 
قام  مخطوطــات  منها  المعرفة،  علوم  شتى  في  العربية  باألحـرف  المكتوبة 
بتأليفها أعالم ولدوا ونشأوا وعاشوا وتوفاهم الله تعالى برحمته ودفنوا في 

المدينتين المقدســتين، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

الموقوفة  المخطوطة  مؤلفاتهم  آثار  بحصــر  قمت  الفهرس  هذا  وفي 
نـقل لكــل واحــد منهـم ترجمة مختصرة من  مــع  في مكتبـــة عارف حكمــــت، 

المصادر المعتبرة، والتي تتناولت تراجمهم.
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للباحــثين  مرجعًا  الفهرس  هذا  يكون  أن  عزوجل  الله  من  وأرجو 
المكرمة  مكة  تاريخ  على  اإلطالع  ومحبي  الدارسين  من  والمهتمين 
تلكم  أعالم  على  التعرف  يستطيعون  خالله  ومن  المنورة،  والمدينة 

المدينتين المقدستين، وما أبرزوا فيها من مؤلفات مخطوطة.
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