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ةُ  اِم نها اتُ  إق ل .. إث ٍة، ودفعُ  العق   اتهام  ن

 مقدمة:  
احلمد  رب العاملني، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، 

  أما بعد:

الرازي املشهورة: الفخر    أبياتُ   - قرون  مثانية  ا يزيد علىفيم-فإن مما سار يف الناس  
اية إقدام العقول عقالُ  ا، وما ذاك   كم ..)؛ ف ( ا، واأللسن اليت أنشد الكتب اليت أورد

فهيإال   وجيزة-تصف    ألمهيتها؛  بعلم   - يف كلمات  االشتغال  إليه  يؤول  ما  حقيقة 
  .)١( الكالم

دى يف الناس، غّواٍص فيههب  من خبريٍ   صرخةً   لقد كانت سيجد   ه لي ب: إن من ابتُ ، 
   وشك! وحشةٍ اليدين، إال من  فرَ صِ  حنيٍ  عدنفسه ب

وأكثروا  ما قرره أهل السنة واجلماعة    -بصدٍق وحسرة-الرازي يف أبياته    لقد ترجم
  .)٢( ، وطريٌق إىل التِّيهدرجٌة إىل احلريةمَ   ، بلللعمر بال طائل ضياعٌ : أن علم الكالم ترداده

ما شطرًا كبريً   فأين  نفسه  يف  اأضىن  حياته   العقل شأن  تعظيم  من    تشييده:  من 
صيل أنوحتكيمه   ؟!)٣( املقّدم على الدليل النقلي  ،العقلي  الدليل  إال يف  ال قطع (يقني)  ، و

 
دقة قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:        )  ١(   وما    ، «والسلف إذا ذموا أهل الكالم وقالوا: علماء الكالم ز

لكالم فأفلح عرفية فيمن يتكلم يف الدين بغري طريقة    حقيقةٌ   : وإمنا هو   الكالم، فلم يريدوا به مطلق    ؛ ارتدى أحد 
من   ،«هو: ما أحدثه املتكّلمون يف أصول الدين:  فعلم الكالم). وعليه  ١٢/٤٦١الفتاوى (جمموع    . » املرسلني

لطرق اليت ابتكروها ا عما جاء الكتاب والسنة به».  ،إثبات العقائد  فتح رب الربية بتلخيص احلموية   وأعرضوا 
)٩٥ .(  

  . ) ١٥٣(  جممل اللغة  . "املفازة يتيُه اإلنسان فيها "التيُه:      ) ٢(  
  ، فتجد أ عبد هللا الرازي يطعن يف داللة األدلة اللفظية على اليقني« قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:       ) ٣(  

  ). ٤/١٠٤(  جمموع الفتاوى» !وهذان مها مقدمتا الزندقة  ؛ويف إفادة األخبار للعلم 
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ح! ل  ، بل إىل وحشةٍ وانشراح  يقني  إىل  ِمن بعدُ   لصِ لم يَ ف   لقد ذهب أدراج الر ، وو
  وقيل وقال! 

: -يالكالم  نهجال وفق- يف املباحث اإلهليةمنزلة العقل  تأخر عن امل هاعرتاف ودونك
ت، ومنتهى األمر  ظنونٌ  :العقول فحاصلُ «   !)١( »وخياالت أوهامٌ  :وُحسبا

«قال الشيخ تقي  اشتغاله بعلم الكالم؛ فقد  أن يندم آخر أمره على    إذن   ال غرو ف
الطوغاين مرتني أنه مسع الفخر الرازي يقول:  الدين ابن الصالح رمحه هللا: أخربين القطب

  .)٢( وبكى» "،ليتين مل أشتغل بعلم الكالم"

علم الكالم، من أساطني    مجعٌ الرازي وحيدا يف هذا املضمار؛ فقد شاركه    درجيَ ومل  
بلغوا أن  ما  أشرقت    فيه  الذين  ُغصص  تهحقيق  أمامهمأشدهم: حىت  حينها  فتجرعوا  ؛ 

  ، وهللا اهلادي. )٣( الندامة، ودونك خواتيم كبارهم

النجاة واليقني فليلزم جادة السلف الصاحل، ومنهج أهل السنة    رامَ من  : أن  احلاصلو 
اتَِّبُعوا َما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن رَبُِّكْم َوَال تـَتَِّبُعوا  ، وليقّدم الوحي على كل ما سواه {)٤( واجلماعة 

  . }ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء قَِليًال َما َتذَكَُّرونَ 

  

 
  )، وهي من آخر ما كتب؛ حيث سّطرها قبل وفاته بسنتني، كما سيأيت. ٢٥٢ذم لذات الدنيا (  رسالة     ) ١(  
الشافعيني    ) ٢(   الفقهاء  اإلسالم أيضا  هذا  ونقل  .) ٢/٧٨٠(   البن كثري   طبقات  ريخ  يف  الذهيب   :  

)، وابن العماد  ٢/٢١٧املفسرين ()، والداوودي يف طبقات  ٢/٦٥(  يف طبقات الشافعية  ابن قاضي شهبة)، و ١٣/١٣٧(
  . )٧/٤١(  الذهب شذرات يف 

بن اجلويين  «قال أبو املعايل اجلويين:      )  ٣(   قّلبت يف علم الكالم اثنيت عشرة ألف ورقة، وإن مل يلطف هللا 
مسعت اإلمام    :ي قال الفقيه غامن املوشيل«و   ).٢/٧٤٢(  . البدر السافر لألدفوي»فيموت على دين العجائز؛ فواخيبته! 

لكالم    ). ١٨/٤٧٣سري أعالم النبالء ( ». أ املعايل يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت 
اية إقدام  "   :أصحاب األدلة السمعية يقول أحدهم عند املوت   «فمىت رأيتَ قال ابن القيم رمحه هللا:      ) ٤(  
وهللا ما أدري  "  : أو يقول  "، فيك  أغلوطة الفكر"  : أو يقول   "، لعمري لقد طفت املعاهد كلها "  : أو يقول  "، العقول عقال

أموت  عقيدة  أي  العقلية   !؟ "على  الشبه  أصحاب  أحوال  من  ذلك  أضعاف  التوفيق»   ،إىل  املرسلة  و  الصواعق   .
)٢/٧٤٢ .(  
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  :دعوى مردودة  
و  املعاصرين    زعمقد  هذا؛  األشاعرة  الفخر منحولة  األبيات    تلكم  أنبعض  على 

  اإلسالم ابن تيمية! شيخُ  ، وأن الذي افرتاها عليه:الرازي
  دعوى مرسلة، بال برهان .. هكذا! 

بدليلها  تقم  مل  الدعاوى    اه دليلُ فَ لنص، فهي على السَّ     وإذا 

هذا  «:  بعد أن أوردها  قال  فإنه  ؛-األشعري -  حسن السقافني:  رّاص اخلَ ومن أولئك  
، وقد أخذه جمسمة العصر من   كله مكذوب على اإلمام الرازي، وال شك يف ذلك عند

وأذاعوه يف املشرق واملغرب، فلتعلموا أنه كذب حبت على اإلمام الرازي!! كتب ابن تيمية،  
ا نفسه،  وهللا املستعان   .)١(»وأقول: إن هذه األبيات هي من نظم ابن تيمية، وكأنه يصف 

نت عنويبدو أن وقع هذه األبيات اليت   يف خامتة    علم الكالم  إمام أسفِ عظيم    أ
  ! ه السخافةإىل هذ )٢(م بلغحيث  ؛ا كبري عليهم   كان  -مطافه 

ة للرازي يف طبقات الشافعية أن السبكي أوردها معزوّ   نقل  السقاف  أن  من العجبو 
ا عنه ال تفيد أنه تراجع عن مذهبه « الكربى، مث علق قائال:    .)٣( »!وعلى فرض ثبو

لكن السؤال:   ؛ريةاحلو   ندمالداللتها على    توازي  رتاجعالعلى    إن داللتها  لست أقولو 
  الكيل مبكيالني؟الروغان و ِملَ 

م به ابن تيمية السبكيَ  السقافُ   يتهمملَ  ملَِ أي:    ؟!مبا ا
انطلت عليه "أكذوبة    قد  ؛ فيزعم أن السبكيفريتهيلتزم بلوازم    ملَ   أو على األقل: ملَِ 

  اإلنصاف!و  ،علمال فليكنوهكذا  أم أنه خشي أن ال يصدقه أحد؟ !ابن تيمية"؟
جه عن  لمهما يكن من شيء؛ ف ضعٍف علمي قد كشف السقاف ومن سار على 

تباٍع للهوى.    مقرون 

 
  . )٦٧صحيح شرح العقيدة الطحاوية (     ) ١(  
  . هكالم   ما يشبه  على والصحف   وقفت يف بعض املواقع الشبكيةفقد  أعين السقاف ومن وافقه؛      ) ٢(  
  . )٦٧صحيح شرح العقيدة الطحاوية (     ) ٣(  
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عجزهم أن ينظروا يف أقرب كتب الرتاجم إىل أيديهم ليتحققوا من كون هل كان يُ ف
  ؟ األبيات منحولة على الرازي أم ال

بتة عن الفخر الرازي بال   هذا  أقول: إن  ، وجربا لضعفهموتسهيال عليهم األبيات 
ا عنه أحد من املتقدمني فيما  ِمرية ، بل هي مشهورة مستفيضة عنه، ومل يشكك يف ثبو

  أعلم.
يت  و  ام الباطل عن اإلمام لدفعا  نة على هذا؛  البيّ   -بعون هللا-سوف أسوق فيما  ال

خمالفو أهل   ما عليه  حلقيقة  -مناذج كثرية  من-منوذج  وإظهارا ألُ ،  رمحه هللا  اهلمام ابن تيمية
 ف، وهللا املستعان. السنة يف العلم واإلنصا

 :األبيات    
َايَةُ    َضَاللُ   اْلَعاَلِمنيَ   َسْعيِ   َوَأْكثـَرُ     ِعَقالُ   اْلُعُقولِ   ِإْقَدامِ   ِ

َ   َوَحاِصلُ     ُجُسوِمَنا   ِمنْ   َوْحَشةٍ   ِيف   َوأَْرَواُحَنا لُ   أًَذى  ُدنـَْيا   َوَوَ
  َوقَاُلوا   ِقيلَ   ِفيهِ   َمجَْعَنا  أَنْ   ِسَوى    ُعْمِرَ   ُطولَ   َحبِْثَنا  ِمنْ   َنْسَتِفدْ   َوملَْ 

  ِّنة: البَـي  
  من ثالث طرق: :إثبات كون هذه األبيات من نظم الرازي

 :وجودها يف كتابه الذي كتبه بيده: (ذم لذات الدنيا) أوال.  
وقد قلت يف هذا «  :)١( فقد قال الرازي يف كتابه هذا  أصرح من هذا!وهل يف األدلة  

   ». اية إقدام العقول عقال ... املعىن:

 
، والكتاب  وهو مطبوع عن مخس نسخ خطية (طبعة ليدن)، حققه أمين شحادة  .)٢٦٢(  صحيفةيف        ) ١(  

  ). ٢١١( يبدأ من صحيفة 
ملت الطرق الكالمية، واملناهج الفلسفية، فما  «قوله:  عقيب هذه األبيات من  عنه  إىل أن ما يُنقل    وأنبه  لقد 

)، والنبوات  ٥/٢٧١)، ومنهاج السنة (١/٤٢٠انظر: بيان تلبيس اجلهمية ([ ».   ...  رأيتها تشفي عليًال وال تروي غليًال 
)١/٤٠٨) التعارض  ودرء   ،(١٦٠/ ١) الفتاوى  وجمموع   ،(٥/١١) اللهفان  وإغاثة  املرسلة  )،  ١/٤٥)،  والصواعق 
غري اليت طُبع  )] مل أقف عليه يف هذا الكتاب املطبوع (ذم لذات الدنيا)؛ فلرمبا هو يف بعض نسخ الكتاب  ٢/٦٦٥(
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  إىل آخر األبيات السابقة، وبعدها بيتان: 
جبالٍ  من  رأينا  قد  مسرعني     ودولةٍ   وكم  مجيعا    وزالوا   فبادوا 

ا   فزالوا،      وكم من جبال قد علت شرفا جبالُ رجاٌل    واجلبال 

م شككوا يف وجود كتاب الرازي هذا   أولئك اخلرّاصنيومن عجيب حال بعض   ،  أ
  ! حنله عليه أيضادعى أن ابن تيمية قد وابل  ومنهم من قطع بعدم وجوده،

إىل كالم للدكتور حممد رشاد    -كالمه السابق  تتمة  ومنهم السقاف يف -  واسرتوحوا
إىل كتاب   ونسبتها  األبيات  هذه  تيمية  ابن  نقل  على  تعليقه  اللذات"سامل يف    " أقسام 

منها    املطبوعسواء  فيما بني يدي من كتب الرازي  النص  مل أجد هذا  «:  ، حيث قالللرازي
مؤلفات   ...  واملخطوط ضمن  بروكلمان  يذكره  ومل  هلند،  خمطوط  الكتاب  وهذا 

  .)١( » ازيالر 
بت قطعا عن الرازي   . ويف ضمنه األبيات السابقة، )٢( واحلق أن الكتاب 

ذكره   يف نفي ذكر بروكلمان له؛ بل قد  -رمحه هللا-  صب الدكتور حممد رشادمل يُ و 
سم ،ضمن مؤلفات الرازي   .)٣( : (ذم لذة الدنيا)لكن 

 
  -على بُعد-  ولرمبا  ، وقد ذكر احملقق منها سبع نسخ خمطوطة، منها نسختان مل يقف عليهما،عديدة  اله نسخ  فإن،  عنها

  وهللا أعلم.   الكالم،  موضوع   ؛ الحتاد ، وسيقا مساقا واحداالنظمإىل    النثر   ؛ فُضمّ كتاب آخر من كتبه املفقودةهو كالمه يف  
ختالق  ام شيخ اإل  أولئك اخلرّاصني  وقبل أن يسارع أحد أنبه إىل أن    نسبته إىل الرازي؛ سالم وابن القيم 

طبقات  ) و ١٧/١٣( يف البداية والنهاية  )، وابن كثري  ٢١/٥٠١غريمها قد نقله أيضا؛ ومنهم: الذهيب يف سري أعالم النبالء (
 طبقات الشافعية  )، وابن قاضي شهبة يف ١/٢٤٤)، وابن أيب العز يف شرح العقيدة الطحاوية (٢/٧٨٠(الفقهاء الشافعيني  

  . ) ٢/٢١٧)، والداوودي يف طبقات املفسرين (٧/٤١)، وابن العماد يف شذرات الذهب (٢/٦٥(
  ). ١٦٠/ ١(درء التعارض    حاشية     ) ١(  
، انظر: الفخر الرازي الزركان ضمن الكتب اليت ال شك يف نسبتها للرازي  الدكتور حممد  وقد أورده       )  ٢(  

  ). ٧٨والفلسفية (وآراؤه الكالمية 
  . اهليئة العامة املصرية للكتاب بعة ط  )٣٦٨/ ٥(ريخ األدب العريب       ) ٣( 



٦ 
 

ففي بعضها: ذم   ؛خطوطاتامليف    ولذا تنوعت أمساؤه  ؛كتابه هذالوالرازي مل يعنون  
اللذات، ويف بعضها: كتابٌ  الدنيا، ويف بعضها: حتقري  الرازي يف جواب   لذات  للفخر 

  .)١(أسئلة أحوال اللذات املطلوبة يف الدنيا .. إخل
  سم: رسالة ذم لذات الدنيا.  حمققه وقد طبعه

جواب سؤال ورد    و كتب؛ وإمنا هال  تصنيف  يصنفهأنه مل    - وهللا أعلم-وسبب ذلك  
فقد سألتين عن أحوال اللذات املطلوبة يف الدنيا،    ،أما بعد«:  قال يف مقدمته؛ حيث  إليه

 ... أقسامها  عن حصر  ي»والكشف  مل  فهو  وعليه  امسه ؛  على  يف كتبه   نص  فعل  كما 
  . ن بعده يف تسميتهاملصنفة؛ فاجتهد مَ 

د معىن االسم الذي ذكره شيخ اإلسالم وغريه من أهل املقدمة تفيوأنت ترى أن  
  . العلم: (أقسام اللذات)

الزركان  قد  و  حممد  الدكتور  الرازي- مساه  تراث  يف  بـ:    -املتخصص  أقسام (أيضا 
قال:  )اللذات ذم  «، مث  سم  املؤرخني  الذي يذكره بعض  الكتاب هو  وأعتقد أن هذا 

  .)٢( »اللذات الدنيا، أو ذم الدنيا
  آخر آرائه.   ِمن نه فيه  ؛ فما ضمّ )٣( ؛ فقد كتبه قبل وفاته بسنتنيأّلفوهو من آخر ما  

  ُإلسنادنيا: نقل   . املتصل ها عن الرازي 
  ومن ذلك:

أنه مسع هذه األبيات من بديع الدين البندهي الذي مسعها   ذكر ابن أيب أصيبعة  -١
  .)٤( من الفخر الرازي

 
  . ) ٢٠٨-٢٠٥(  احملقق انظر مقدمة      ) ١( 
  ). ٧٩-٧٨الفخر الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية (     ) ٢( 
)، وكانت  ٢٦٥يف خامتته، انظر: (حيث أرّخ كتابته هلذا الكتاب يف شعبان سنة أربع وستمائة كما      ) ٣( 

  . وفاته سنة ست وستمائة 
عن ابن أيب أصيبعة: ابن فضل هللا   -أيضا - ونقل هذا    ).٤٦٨(عيون األنباء يف طبقات األطباء        ) ٤(  

لوفيات ( و  )، ٩/٨٠(  العمري يف كتابه مسالك األبصار    ). ٤/١٨١الصفدي يف الوايف 
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  ليس بني ابن أيب أصيبعة والرازي إال رجل واحد!ههنا ف

أنشدين «:  )١( قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان  كتابه  قال املوصلي يف  -٢
اجلبار اجليلي اهلمامي؛ قال: قرئ على  أبو املعايل عبد اجلبار بن حمسن بن مزين بن عبد  

  مث ساق األبيات.  »... ر الرازي لنفسه، وأ أمسع:مشيخنا أيب الفضل حممد بن ع
  ليس بني املوصلي والرازي إال رجل واحد!  -أيضا-وههنا 

طة  كتابه  لسان الدين ابن اخلطيب يف  -٣ عن شيخه أيب    )٢( اإلحاطة يف أخبار غر
اصي، قال: أنشدين اإلمام جنم الدين [املقري]  «وقالعبد هللا املقري، قال:   : أنشدين ا

اآلمدي  الدين  ج  أنشدين  قال:  الدمياطي،  الدين  شرف  أنشدين  قال:   الواسطي، 
مث   »...  ، قال: أنشدين اإلمام فخر الدين لنفسه"احلاصل"مؤلف    [والصواب: األرموي]

  . ساق األبيات
عنه الطيب  يف كتابه  (احلفيد)  رياملقّ   -أيضا-  ونقلها  األندلس    نفح  غصن  من 

  .)٣( الرطيب

أنشدين الشيخ الفقيه «قال:    حيث  )٤( نشاداتالشاطيب يف كتابه اإلفادات واال  -٤
السابع   القاضي األعدل أبقاه هللا يف  اهلامشي  القرشي  أبو بكر حممد بن عمر بن علي 

أنشدين  والعشرين لذي احلجة من عام سبعة ومخسني وسبعمائة قال أنشدين أيب، قال 
ج الدين األرموي قال أنشدين اإلمام فخر الدين  شرف الدين الدمياطي، قال أنشدين 

  يات.مث ساق األب »... حممد بن عمر الرازي لنفسه

 :ا يف كتبهم منسوبةً العلماء  تتابع لثا   .بال إنكارإليه  على إثبا

 
 )٥/٨٤(      ) ١( .  
 )٢/٢٢٢(      ) ٢( .  
 )٥/٢٣٢(      ) ٣( .  
 )٨٥-٨٤(      ) ٤( .  



٨ 
 

  :-ومنهم من تقدم- )١(وممن أوردها
ء  -١   ٦/٢٥٩٠قوت احلموي يف معجم األد
  ٥/٨٤املوصلي يف قالئد اجلمان  -٢
  ٤٦٨عيون األنباء يف طبقات األطباء يف  -كما تقدم- ابن أيب أصيبعة -٣
  ٢٤١ابن الساعي يف الدر الثمني  -٤
  )٢( ٤/٢٥٠ابن خلكان يف وفيات األعيان  -٥
  ٣/١١٢امللك املؤيد يف املختصر يف أخبار البشر أبو الفداء  -٦
ريخ اإلسالم  -٧   ١٣/٤٠الذهيب يف 
  ٢/٨٨٧يف البدر السافر عن أنس املسافر  األدفوي -٨
  ٨٠/ ٩ابن فضل هللا العمري يف مسالك األبصار  -٩

رخيه  -١٠   ٢/١٢٥ابن الوردي يف 
لوفيات الصفدي يف  -١١   ٤/١٨١الوايف 
  ٩-٤/٨اليافعي يف مرآة اجلنان  -١٢
  ٩٦/ ٨يف طبقات الشافعية الكربى  ابن السبكي -١٣
  ١/٢٨٧يف كتابه املهمات يف شرح الروضة والرافعي  اإلسنوي -١٤
  ٢/٧٨٠، ويف طبقات الفقهاء الشافعيني  ١٧/١٣ابن كثري يف البداية والنهاية    -١٥
  ٨٥-٨٤اإلفادات واإلنشادات يف  -كما تقدم-الشاطيب  -١٦
  ١/٢٤٤ابن أيب العز احلنفي يف شرح العقيدة الطحاوية  -١٧
    .)٣( ٢/٣٤٨، والروض الباسم ٢/١٠٢العواصم ابن الوزير يف  -٨١

  ١٥٠ابن امللقن يف العقد اُملذهب يف طبقات محلة اَملذهب  -١٩

 
  . رمحهما هللا سوى شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم     ) ١( 
نه صاحب األبيات!  ، متقدمون زمنا على ابن تيميةاخلمسة وهؤالء        ) ٢(  مه اخلّراصون    الذي ا
لبيت األول     ) ٣(    . واكتفى فيهما 



٩ 
 

  ٣/١٦٣الُعليمي يف التاريخ املعترب  -٢٠
  ٢/٢١٨الداوودي يف طبقات املفسرين  -٢١
خمرمة اِهلجراين يف قالدة النحر  -٢٢   ٥/٢٤الطيب 
  ٧/٤٢ابن العماد يف شذرات الذهب  -٢٣

جزموا بنسبة هذه األبيات    -ومن غريهم  شافعيةمن ال-  فهؤالء أكثر من عشرين عاملا
  ومنهم من تويف قبل والدة ابن تيمية! ومل يرتددوا يف إضافتها إليه، لرازي،إىل ا

  بيات بال أدىن تشكيك يف نسبتها إليه.وهذه أكثر من عشرين مصدرا أوردت األ
  لفعلت، وفيما سقته الكفاية. زيد ستولو شئت أن أ

، ن القوم قد نفروا أشد النفرة من ثبوت هذه األبيات عن إمامهم الرازيأ  واخلالصة:
ا تغمز منهجهم الكالمي من قناةبراءته منها  فتسارعوا إىل ادعاء لكنهم  ، وتزّهد فيه؛  ؛ أل

توا بطائل؛ ا عنف مل    ك. ه ال يقبل التشكيثبو
إلنصاف، ويتجردوا لقبول احلق، مث أن ينتفعوا   وأهدى من هذا وأرشد: أن يتحلوا 

ملوعظة، والسعيد من ُوعظ بغريه.   لوصية، ويتعظوا 

  ا أبياته تلك: ضً مبا قلُته معارِ  وأختم
نَ   كَ سوى مجعِ     مل يفدك البحُث عمَرك كلَّهُ   ؛نعم   قيل وقالوا   :اهلذ

جافيتَ  قد  أمحدٍ   ألنك  جيَ     ُسنَة  الضُّاللُ ومن  هم  سنته    ُف 
أنْ  ٌس  أ بغريها سينجُ   يظُن  وخَ     وا  خيبٌة  لعمري    بالُ وذاك 

ضال  ل  واهلداية، ، والثبات على السنة والتوحيدأسأل هللا املعافاة من األهواء
  .املسلمني
صلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه احلمد  رب العاملني، و 
  أمجعني.

  عبد العزيز بن عثمان سندي وكتبه: أ.د. صاحل بن 
  طيبة   يف   ، هـ١٤٤٢ شعبان   س من اخلام                                               


